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“Hay›r” Yar›fl›
Her sene özellikle Ramazan ay›nda hortlat›lan “sanal” irticâ yaygaralar›na ra¤-
men, mübarek “Kur’ân ve Rahmet Ay›” daha bir canl›, heyecanl› ve coflkulu yaflan›-
yor, hamdolsun. 

Ramazan’ da manevi duyarl›l›klar› güçlenen, oruç sayesinde açl›¤› ve aç insanla-
r›n s›k›nt›s›n› kendi nefislerinde tecrübe ederek yürekleri yumuflayan müminler,
fert fert veya çeflitli hay›r kurumlar› arac›l›¤›yla infaklarda bulunarak yoksul kardefl-
lerinin yard›m›na kofluyorlar. Haramlardan kaç›narak, namazlar›na daha bir özen
göstererek, Kur’ân okuyup dinleyerek, camileri doldurarak, teravihlere koflarak, ya-
k›nlar›n› ve yoksullar› iftara davet ederek, bir gelenek halini alan Ramazan etkinlik-
lerine kat›larak, kumanya da¤›tarak, fitre, zekat ve sadaka vererek Ramazan’› dolu
dolu yaflamaya gayret eden halk›m›z›n, ‘hay›rlarda yar›flan’ hay›rl› bir ümmet ola-
ca¤›n› umut ediyoruz. 

Ve, iki yüzy›ld›r yukar›dan afla¤› dayat›lan Bat› tipi seküler yaflam biçimine ra¤-
men, halk›m›z›n Ramazan’da olabildi¤ince ‹slami bir hayat yaflamas›n›, bu dayatma-
lara karfl› bir “hay›r” duruflu olarak okuyor; her y›l Ramazan günlerinde kopar›lan
irtica yaygaralar›na da anlaml› bir “hây›r!” cevab› olarak görüyoruz. Ayn› zaman-
da öze, asla, f›trata dönüfl süreci ifade etti¤ine inand›¤›m›z bu hay›rl› geliflmenin
ölü topra¤›n yeniden canlan›fl›na/dirilifline dönüflmesi için dua ediyoruz.

“…Bir bak›yorsun yeryüzü kupkuru; ama ona su(ya¤mur) indirdi¤imizde, (bir de
bak›yorsun) canlan›p kabarm›fl ve her türden güzel ekinler ortaya koymufl.” (22/5)

‹nan›yoruz ki, müminler bu ayda Kur’ân’›n hayat veren (8/24) mesaj›yla hem
kendilerini hem de çevrelerini buluflturabilirlerse, ölü san›lan halk bir anda yeniden
dirilecektir!

“‹nananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki, kalpleri Allah’›n zikrine(Kur’ân’a) ve
inen hakka huflû duysun ve bundan önce kendilerine kitap verilmifl, sonra da üzerle-
rinden uzun zaman geçmekle kalpleri kat›laflm›fl, ço¤u da yoldan ç›km›fl kimseler gibi
olmas›nlar. Bilin ki, Allah cans›z/ölü hale gelen topra¤a yeniden hayat verir! Belki
akl›n›z› kullan›rs›n›z diye size âyetleri aç›klad›k.” (57/16-17)

Umran’›n bu say›s›nda, Kur’ân ve rahmet ay› olan Ramazan’la daha bir öne ç›-
kan, müminlerin “hay›r” yar›fl›n› kapa¤a tafl›d›k. Kur’ân ve oruç bereketiyle dirilen
milletimizin, ‘Hayra engel olmak isteyen’ (68/12) harici ve dahili fler cephesine inat,
‘hay›rlarda yar›flma’ (3/114) çabas›, gelece¤e dair umutlar›m›z› pekifltiriyor. Bu se-
beple, ‹slâm’da “hay›r” kavram› ve hay›rlarda yar›flma gelene¤i baflta olmak üze-
re, infak-zekat-sadaka ibadetini, son y›llarda milletimizin deste¤iyle büyüyen hay›r
kurumlar›n› ve faaliyetlerini, Ramazan’da yap›lan di¤er hay›rl› faaliyetleri günde-
me getiriyoruz. Abdullah Y›ld›z, Dr.Kerim Bulad› ve Ali Nar’›n konuya dair yaz›-
lar›n› Ahmet Yaflar Hoca ve A.Cemil Ertunç’un metinleri ile Y›ld›r›m Cano¤-
lu’nun genifl analizi zenginlefltiriyor.

Bu say›da ayr›ca; Papa XVI.Benediktus’un ‹slâm ve Peygamberimiz hakk›ndaki
çirkin demeci ve arkaplan› tahlil ediriliyor. Doç.Dr.Mahmut Ayd›n, Mesut Karafla-
han ve Ahmet Da¤’›n yaz›lar›n›, ek’te N.K›z›lkaya’n›n Dermengheim’in Hz.Peygam-
ber kitab›na dair de¤erlendirmesi bütünlüyor. 

Umran’›n Gündem bölümünde, sanal irtica yaygaralar› de¤erlendirilirken; Dü-
flünce bölümünde As›m Öz ve Nurettin Özcan’›n derinlikli yaz›lar› yer al›yor. 

Yeni Umran’larda buluflmak duâs›yla, “hay›r”l› Ramazanlar; kutlu Bayramlar
diliyoruz. 

Umran Dergisi Abone Hatt›:  0212 514 57 47     abone@umran.org
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E ylül ayı, hem 11 Eylül
saldırılarının, hem de 12
Eylül ihtilalinin yıldönü-

mü olması yönüyle, hem dünya
hem de Türkiye açısından siyasi
tartışma ve analizlerin yoğunlaş-
tığı bir ay olarak geçti. Diğer ta-
raftan, Lübnan’a asker gitsin mi
gitmesin mi tartışmaları devam
ederken, İsmailağa Camiindeki
menfur cinayet ve Diyarbakır’da
çoğu çocuk 11 masum vatanda-
şın ölümüne sebep olan bomba-
lama olayı bir anda Türkiye’nin
gündemine bomba gibi düştü.
Bir de buna cumhur’un başının,
her zaman olduğu gibi ülke insa-
nına hiçbir fayda getirmeyen kı-
sır ve toplumu ayrıştırıcı beya-
natlarını eklerseniz, koskoca-
man ülke bir ay boyunca kendisi-
ne hiçbir fayda getirmeyecek tar-
tışmalarla bir ayını heba edip git-
ti.

Cumhurbaşkanı Sezer, önce
yeni eğitim yılının başlaması ne-
deniyle yayınladığı mesajda, da-
ha sonra ODTÜ’nün açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada “Eğiti-

min, kesinlikle devlet deneti-
minde ve gözetiminde, Ata-
türkçü düşünceden ve laiklik
temelinden ödün verilmeden
yürütülmesi gerektiğini” vurgu-
ladıktan sonra, “Bu bağlamda,
dogmalarla ve boş inançlarla
çocukları ve gençleri etkileme
amacı güden okulların ve
kursların varlıklarını sürdür-
meleri engellenmeli “ diyor.

Sezer’in, dogma ve boş
inançlara karşı çıkan birisi ola-
rak, ‘kesinlik’ ifadesiyle pekiştir-
diği yukarıdaki sözlerinden, ken-
disinin de hayat felsefesi içeri-
sinde sorgulamaya ve tartışma-
ya bile yanaşmadığı dogmaları
var olduğunu görüyoruz. Zaten
kendilerinin de temel sorunu, be-
nimsediği laikliğinin “dogmatik
bir laiklik” olmasından kaynak-
lanıyor. “Dogmalar engellenmeli”
diyen Sezer öncelikle kendi
“dogmatik” laiklik anlayışını göz-
den geçirmelidir. Laik kutsal
alanları olan Cumhurbaşkanı,
sadece kendi dogmalarını ses-
lendirmektedir. Kendi felsefi gö-

rüşünü ve kişisel inançlarını laik-
lik olarak sunmaktadır. 

Hele konu İslam ise, Sezer’in
laik duyarlılığı hemen öne çıkı-
yor. Sözün sahibi kim olursa ol-
sun, İslam dinine boş inanç ve
dogma demenin ve açıkça düş-
manlık ilan etmenin Papa’nın
yaptığı hakaretten bir farkı var
mı? İlgili kelimelere yüklenen an-
lam görmezden gelinemeyecek,
kabul edilemeyecek kadar ağır
ve tahrik edicidir. İnançsız bir
neslin yetiştirilmesi için elinden
geleni yapanlar, bu ülkenin ço-
cuklarının dinini kimden öğrene-
ceği hakkında da görüşlerini
söylemeli, ya da mertçe ortaya
çıkıp açıkça dine karşı oldukları-
nı söylemelidirler. Gençliğin bu-
gün içine düştüğü ahlaksızlık ve
yozlaşmanın baş mimarları, ge-
leceği karartılan bugünün neslini
hayali irtica yaygaralarıyla uçu-
ruma sürüklüyorlar. 

Sezer, ‘boş inanç ve dogma
amacı güden’ kursların yanında
okullardan da söz ediyor. 28 Şu-
bat sürecinde müfredat ve po-
tansiyel olarak imam hatip okul-
larının içi boşaltıldı. Kur’an Kurs-
larına olmadık yasaklar getirildi.
Daha şimdiden Diyanet camilere
imam bulmakta zorlanıyor. Böyle
giderse aynı şeflik devrinde ol-
duğu gibi millet cenazesini yıka-
tacak imam bulamayacak. Daha
ne istiyorsunuz?! Eğer amacınız
dini tamamen toplum hayatının
dışına atmaksa buna sizin yedi
sülalenizin gücü yetmez. 

Çankaya Köşkü’nde Kur’an
okutma, iftar verme gibi önceki
yıllarda yapılan uygulamaları
kaldıran Sezer, tam da Ramazan
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başlarken, kutlama mesajı ya-
yınlamak yerine, Papa ile ağız
birliği etmişçesine milletin varlık
sebebi olan değer yargılarını, bir
tehdit algılaması olarak görmek
alışkanlığına devam etmektedir. 

Cumhurbaşkanı’nın tespit et-
tiği hukuka aykırı bir hal varsa
bunu yargıya intikal ettirir. Yapıl-
ması gereken ‘irtica mesajları’
yayınlayarak dindar insanları
rencide etmek değil, yasal olan
neyse onu yapmaktır. 

Cumhurbaşkanı’na İslami de-
ğerleri bir tehdit olarak değil, bir
zenginlik olarak kabul etmek ya-
raşır. Cumhurbaşkanı’nın belli
bir inancı hedef alarak konuşma
yapması ülkemiz adına büyük bir
talihsizliktir. 

Rektör Bey’in 
İrticaya Sabrı Kalmamış?!.

ODTÜ Rektörü yeni eğitim ve
öğretim yılının açılışında yaptığı
konuşmasında, irticai akımların
tırmanışta olduğunu iddia eder-
ken, “Çağdaş kıyafetleri nede-
niyle çağdaş kadınlarımıza fizik-
sel saldırıda bulunulabilmekte-
dir.” diyor. Pes doğrusu, “Kamu-
sal alan mimar”ıyla beraber ba-
şörtülülere yaptıkları zulümleri
göz ardı ederek, yavuz hırsız mi-
sali bir de dindarları suçlu gös-
termeye çalışıyorlar. 

Cumhurbaşkanının da katıl-
dığı törende irtica vurgusu ağır
basan mesajlar veren ODTÜ
Rektörü, “Cumhuriyet’e yürekten
bağlı çoğunluğun demokrasiye
ve toplum barışına saygısı nede-
ni ile gösterdiği ölçülü tepkiler
maalesef köktendinci çevreleri
cesaretlendirmektedir. Ancak bu
olgun davranışımız yılgınlık veya
umursamazlık olarak yorumla-

mamalı, hiç kimse
sabrımızın sınırını
zorlamaya kalkış-
mamalıdır.” tehdi-
dinde bulunuyor.
Rektör Akbulut,
kökten dinci grup-
ların şeriat özlem-
lerini gerçekleştir-
me yolunda engel
tanımaz hale gel-
diklerini iddia ede-
rek, bölücü ve irti-
cai çevrelerin öğre-
tim üyelerini kara-
lamak için sistemli
bir çaba sarfettikle-
rini, devlet üniversi-
telerinin başarıları-
nı gölgelemek ça-
basında olduğunu
ileri sürüyor.

Hangi başarıları
gölgelendi bu ilim-
siz prof.ların?!
Cüppeleriyle Mecli-
se baskın yapar gibi girerek CHP
kürsüsünden tehditler savuran-
ların okulları acaba dünya sırala-
masında kaçıncıdır. Ve hangi
önemli buluşa öncülük etmişler-
dir. Denklik vermeyip küçük gör-
dükleri üniversiteler bile kendile-
rinden onlarca sıra öndedir.
Ödenekte ve para harcamada
dünyada ilk sıralara yerleşen bu
üniversiteler neden başarı sıra-
lamasında ilk 500’de yoklar?
Kendi dogma ve boş inançlarını
bırakıp niçin ilim ve irfan ile uğ-
raşmazlar? Önce şu gölgeleme
işi nasıl oluyor bir izah etseniz...
Bilimsel çalışmalar yaptınız da,
araştırma-geliştirme faaliyetinde
bulundunuz da, irticai çevreler
başarılarınızı mı gölgeledi? Şu
yüzsüzlüğe, utanmazlığa bakın;
ayıptır, bilimde sıfır, araştırma-

geliştirmede sıfır durumda olan-
lar, bu ayıptan nasıl kurtulacak-
larını düşünecek yerde, kalkmış-
lar çağdaş eğitimden bahsedi-
yor, başkalarına çamur atarak
ayıplarını örtmek istiyorlar. Sanki
yeni buluşları gözleri kamaştırı-
yor da, dünyada ses getiren bi-
limsel çalışmalar yapıyorlar da
bunları irtica engelliyor.

İlimden, irfandan, teknoloji-
den uzak dogmatik laikçi kafala-
rından ilim sadır olamayacağına
göre kürsülerden ancak irtica te-
raneleri edebiliyorlar. Başka bir
birikimleri yok. Bir çoğunun tez
çalışmaları alıntı mı, çalıntı mı
belli değil...

Kaçın İrtica Geliyor!!!

Türkiye’de ihtiyaç hissedildiğin-
de gündeme sokulan ‘irtica’ ar-
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gümanı, son günlerde yeniden
makbul bir araç haline geldi. İrti-
ca senaryoları teker teker yeni-
den sahneye konuluyor. 

Deniz Baykal çıkıyor, “İlkokul
öncesi çocuklara, bir kültür çatış-
masına sürükleyecek eğitim ve-
riliyor ve bunlar Milli Eğitim’in hi-
mayesinde veriliyor.” diyerek
sanki sistemli bir ‘irtica’ hareketi
varmış izlenimi uyandırma gay-
reti içine giriyor. Baykal, çocukla-
ra ‘dini bilgiler’ verildiği için reji-
min yıkılacağından endişe et-
mekte

Sincan’daki Selahattin Akbi-
lek Lisesi’nde, müdür okulun
bahçesinde ders saatleri içeri-
sinde rock konseri düzenletir;
öğrencileri de buna katılmaya
zorunlu tutar ve parasını öğren-
ciden toplamak ister. Bizim irtica
ile suçlanan öğretmen buna kar-
şı çıkar ve şikayet eder. Okul
müdürü ile edebiyat öğretmeni
arasında aylar önce meydana
gelen kişisel sürtüşme okulların
açıldığı ilk gün müdür tarafından
pankartlı “irticaya hayır” yürü-
yüşüne dönüştürülür. Müdür bey,
öğretmenin gönderdiği kandil
tebrik mesajlarını irtica faaliyeti

diye sunar. “İrticaya hayır yazılı
pankartları taşıyan öğrenciler, bu
pankartları ellerine verenleri da-
ha önce hiç görmediklerini ve yü-
rüyüş boyunca tanımadıkları
kimselerin de yürüyüşe katıldığı-
nı” söylüyorlar. Tam da irtica
mevsimine uygun bir olay. Bu ve
buna benzer provokasyonlara
bundan sonra daha sık rastlaya-
cağız. Başlatılan irtica mevsimi
ile kampanyalar sürecek.

Yavaş yavaş bir 28 Şubat or-
tamı oluşturulmaya çalışılıyor.
Önce İsmailağa cinayeti, Pa-
pa’nın açıklamaları ve ardından
Cumhurbaşkanı’nın eğitim yılı
dolayısıyla yayınladığı mesajda
Kur’ân kurslarının ve okulların
kapatılması ile ilgili açıklaması,
28 Şubat’a girildiğinin mesajı gi-
biydi. Gazetelerde ve TV’lerde
Tarikatlar ve Cemaatlar konusu
işlenmeye başlandı. Cumhur-
başkanı seçimine kadar irtica
yaygarası ve terör olayları med-
yanın gayretiyle büyük ihtimalle
devam edecek. 

İçimizdeki Haçlılar ve Papa 

11 Eylül’ saldırılarından sonra

Bush’un “Haçlı Seferleri başla-
mıştır” sözü ile İslam dünyasına
yönelik işgal, işkence ve katliam-
lar, daha sonra karikatür krizi,
Papa’nın sarf ettiği sözler, Haçlı
nefreti genlerine işlemiş olan Ba-
tı’nın İslam’a karşı şuur altındaki
düşmanlığının dışa vurmasıdır. 

İçimizdeki Müslüman görü-
nümlü Haçlılar da türlü maskeler
altında İslam’a hakarete devam
ediyorlar. Atatürkçülük maskesi
ve kökten laikçilik dürtüsüyle mil-
letin değerlerini tahrip etmek için
rezil dizi ve programlar yayınla-
yanların, İslam’a bakışları Pa-
pa’dan çok farklı değil. Küresel
çetelerin gönüllü veya maaşlı
maşaları oldukları için, Haçlı
efendilerinin İslam’a bakışları ne
ise onun gereğini yapmaya de-
vam ediyorlar. Bu azınlığın gü-
dümündeki yayınlarda, İslam
karşıtı yoz bir kültür sinsice işle-
niyor. İtiraz eden olmadığı için de
bu yayınlar sanki normalmiş gibi,
millete hitap ediyormuş gibi sü-
rüp gidiyor.

Papa’nın özür dilemesi onun
İslâm ile ilgili kanaatlerini hiçbir
şekilde değiştirmez. Papa ve Hı-
ristiyanların İslam’la ilgili kanaat-
lerini değiştirmesinden önce,
kendi içimizdeki sinsi Haçlılığı
dengeleyecek yayın ve kültür ik-
liminin değişmesi gerekmektedir.
Bunun yolu da çok çalışıp güçlü
olmaktan geçer.

İsmailağa Cinayetinin Hedefi 
“İrtica Kampanyaları” mı, 

“Cemaati Bölmek”mi, 
Yoksa “Çankaya Savaşları”

mı? 

İsmailağa Cemaati, sekiz yıl ara-
dan sonra bir saldırıya daha ma-
ruz kaldı. Cemaatin önde gelen
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isimlerinden Bayram Ali Öztürk,
3 Eylül Pazar günü İsmailağa
Camiinde kalbinden bıçaklana-
rak öldürüldü. Bayram Hoca, ce-
maatin kurban verdiği ikinci isim.
Bundan 8 yıl önce Mayıs
1998’de yine İsmailağa camiası-
nın önemli isimlerinden Mahmud
Hoca’nın damadı Hızır Ali Mura-
toğlu katledilmişti. Hızır Hoca’nın
katiline ‘akli dengesi yerinde de-
ğil’ raporu verildiği için soruştur-
ma neticelenmemişti. Bu olay-
dan yıllar sonra yakalanan katil
zanlısı Ufuk Şahin Hantal, “Hızır
Hoca’yı, üzerime cinlerini saldığı
için öldürdüm” diyerek kafaları
karıştıran bir açıklama yapmıştı.

Bayram Ali Öztürk cinayetinin
katili Mustafa Erdal, cemaat ya
da bir iddiaya göre beraberinde
geldiği üç kişi tarafından linç
edildi. Cemaatin önde gelen biri-
ne yapılan bu saldırının perde
arkası araştırılacak yerde, med-
yanın dikkatler daha çok cinayet
mahallinin bir cami olmasına ve
katilin linç edilerek öldürülmesi-
ne yoğunlaştı. 

Peki olay, bir meczubun şah-
si galeyanından ibaret basit bir
cinayet olarak görülebilir miydi?
Başka sebepler de olabilir miy-
di? Hedef olarak seçilen iki ismin
Mahmut Efendi’den sonra cema-
ati bir arada tutabilecek kimseler
olması kasıtlı bir operasyon ihti-
malini güçlendiriyor. Genel kana-
at, bu kadar bilinçli girişimlerin
meczup işi olamayacağı yönün-
dedir. Her iki katilin de etkisiz ha-
le getirilmesi organize bir hare-
ket ihtimalini güçlendiriyor.

Cemaat, en fazla giyim tarz-
larından tanınıyor. Türkiye’deki
İslam konulu hemen her yayında
Çarşamba bölgesinde çekilmiş
şalvarlı-cüppeli erkek, çarşaflı

kadın fotoğrafları görsel malze-
me olarak kullanılıyor. Birinci ih-
timal; cemaati tahrik ederek so-
kağa döküp irtica kampanyaları-
na alet etmek.

İkinci ihtimal; Bayram Ali
Öztürk cinayeti ile birlikte İsma-
ilağa Cemaatine liderlik yapabi-
lecek, cemaati toparlayacak kim-
se bırakmayıp cemaati bölmek.
Çözülmeyi sağlamanın en kolay
yolu da camiayı bir arada tuta-
cak isimleri ortadan kaldırarak
camiayı birbirine düşürüp dağıt-
mak veya bir çok küçük kollara
ayırmak. 

Üçüncü ihtimal; Fener Rum
Patrikhanesi’ne çok yakın bir
yerde olan İsmailağa, Patrikha-
ne’nin oradaki varlığına karşı bir
denge unsuru olarak görülüyor-
du. Patrikhanenin orada yeni et-
nik bir Hıristiyan cemaati oluştur-
mak isteğiyle bir plan çerçeve-
sinde, bazı taşeron vatandaşlar
eliyle toprak ve evler aldığı bilin-
mektedir. Orada mülk sahibi olan
cemaat, Patrikhane için büyük
engeldir. Onun için İsmailağa
Cemaatinin Fatih ve bölgesin-
den bir an önce atılıp sökülmesi
istenilmiş olabilir.

Dördüncü ihtimal; Her iki ci-
nayet konjonktürel olarak da bir-
birine çok benziyor. 28 Şubat,
Refah Yol iktidarı zamanında
tezgahlandı. Çeşitli olaylarla
gündem ısıtıldı, Çarşamba’dan
sakallı-cüppeli insanlar toplanıp
götürüldü ve o süreç yaşandı.
Şimdi AKP iktidarda ve önümüz-
deki yıl Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi var. Gündem giderek ısınıyor.
AKP’den kop(ar)malar dahil, o
dönemdekilere benzer olaylar
yaşanabilir. Süreçler birbirine
çok benziyor. Son aylarda teröre
verilen 100’e yakın kurban, hal-
kın tepkisinin Başbakan’a fiili
saldırı teşebbüsüne kadar var-
ması, askerin uluslararası konu-
larda hükümet ve TBMM’den ön-
ce yaptığı açıklamalar, medya-
nın kendi tezgahladığı oyunu
kullanıp toplumu geren kriz şak-
şakçılığı yapması yeni bir süre-
cin sinyalleri gibi sanki. 28 Şubat
andıççıları bu maksatlı yayınları
ile mevcut siyasi iktidarın çok
yıprandığını ve bu haliyle üzerin-
de önceden uzlaşma sağlanma-
dan bir cumhurbaşkanlığı seçi-
mini yapamayacağını anlatmak
istiyorlar. u



H ayırdır inşallah.. Durup
dururken aynı tarikat çev-
resinde ikinci bir cinayet

daha.. 
Gerçekten olay bir meczubun

hezeyanından ibaret mi idi?
Olayların gelişmesine bakılırsa,

ya bu cinayetin arkasında bir
komplo var, ya da birileri bu cinaye-
ti vesile kılarak yeni irtica senar-
yoları üretmeye çalışıyor..

Yükselen terör ve beraberinde
irtica senaryolarının malum medya-
nın gündemine düşmesi, geliyorum
diyen bir darbenin habercisi olmuş-
tur öteden beri. Terör ve irtica, bel-
li çevrelerin siyaset yapma aracı
olarak kullanılagelmiştir..

Cinayetin katili, olay yerinde bi-
linmeyen bir şekilde öldürülmüştür..
Kimine göre katili azmettirenler,
olay yerinde ikinci bir cinayet işle-
yerek gerçek faili ustalıkla gizleme-
yi başarmışlardır. Öldüren öldürül-
müştür ve dosya kapanacaktır.

Laik çevreler, daha çok, camide
bir linç olayı yaşandığından söz
ederek ilk cinayeti görmezden gel-
mişler, lideri saldırıya uğrayan bir
cemaati adeta kamuoyunda mah-
kum etme, karalama gayretine düş-

müşlerdi..
Bazı çevreler ise, tarikat içinde-

ki liderlik savaşına atıfta bulunarak
olayı bir iç hesaplaşma gibi göster-
meye çalıştı.. Eğer gerçekten böyle
bir iç hesaplaşma var ise, neden bu
cinayet için akli dengesi yerinde ol-
mayan biri seçildi ve bu cinayet ca-
minin içinde işlendi?

Cinayetten sonra cenaze na-
mazına onbinlerin katılmasına rağ-
men, cemaat hiçbir taşkınlık gös-
termedi ve olay çıkmadı. Bu da ce-
maat içinde böyle bir sorun olmadı-
ğını gösteriyor..

İşin ilginç yanı, daha taziyeler
devam ederken, bir anda cemaatin
içinden bazı kişilerin Sauna çetesi
ile irtibatlandırılmaya çalışılması ol-
du.. Yakın bir caminin bodrumunda
“Şeriat Mahkemesi” ya da (ne de-
mekse) “Kadı Mahkemesi” kurul-
muş, işkenceli yargılamalar ve sor-
gulamalar yapılmış.. Tehdit ve şan-
tajlarla, insanların ağzına bomba
konularak marketleri elinden alın-
mış, çekler ve senetler imzalatıl-
mış!..

Mahalle sakinlerinin %70’inin
oyu ile seçilen mini etekli bayan
mahalle muhtarı burada kimsenin

kıyafetine karışılmadığını, cemaat
çevresinin mahalledeki bütün açla-
rın ve yoksulların, ayırım gözet-
meksizin ihtiyaçlarını karşıladığını
söylemesine rağmen, bazı basın-
yayın kuruluşları bölgeyi “İsmaila-
ğa Cumhuriyeti” olarak adlandıra-
rak, insanların bölgeye kot panto-
lonla bile giremediklerini, adeta
farklı bir ülkedeymişsiniz gibi kendi-
nizi yabancı hissettiğinizi yazıyor-
du.. Bayan muhtar, cami cemaati
ile çok iyi bir diyalogları olduğunu
ve eğer cami cemaati kendisine oy
verip desteklemeseydi, kesinlikle
seçilmesinin mümkün olmadığını
söylüyor.. Basında çıkan haberler
ise daha farklı: İsmailağa ürküntü
verici bir yerdi ve mağazaların ta-
belaları bile farklı idi. 

Cemaatin bölgede 60 yıllık geç-
mişi olmasına rağmen, bugüne ka-
dar bölgede ciddi hiçbir sorun ya-
şanmamıştı. Ta ki, son iki cinayet
işlenene kadar.. İstanbul’un diğer
ilçelerine göre en az sosyal prob-
lemlerin, kriminal vakaların yaşan-
dığı bölgeydi İsmail ağa..

Biraz Daha Gerilere

Aslında İsmailağa camiinin bulun-
duğu bölgenin adı Çarşamba...
Kocadede mahallesine bağlı bir
semt..

Buranın Çarşamba adını alma-
sı ise, Fatih Sultan Mehmet zama-
nında, Çarşambadan gelenlerin bu
bölgeye iskan edilmesi.. Fatih’in
her bir mahallesine, Anadolu’nun
değişik yörelerinden getirilen insan-
lar yerleştirilmiş. Kim nereden geti-
rildi ise, oraya da onların adları ve-
rilmiş.

Çarşamba’nın İslam geçmişi
İstanbul’un fethinden öncesine
dayanır.. Bizans içindeki ilk Müslü-
man mahallesidir Çarşamba..
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Müslümanlaşan Bizanslıların yer-
leştiği bir bölge olarak burası adını
fetihten önce de duyurdu. Hatta Fa-
tih Sultan Mehmedin tebdili kıya-
fetle sur içine girip buradaki Müslü-
manları ziyaret ettiği de söylenir..
İstanbul sokaklarına dökülüp “Ba-
şımızda kardinal şapkası gör-
mektense, Osmanlı sarığı gör-
meyi yeğ tutarız” diyen Bizanslı
gençler muhtemelen buradan çıkıp
geliyorlardı.

Bizans için önemli bir merkez
olan Fatih, daha sonra Fatih Sul-
tan Mehmet tarafından özellikle ve
öncelikle ele alınarak Fatihin Müs-
lüman kimliği adeta yeniden inşa
edildi. Bu durum günümüze kadar
kesintisiz bir şekilde devam etti.

Osmanlının son zamanlarına
kadar Beyoğlu ve Sur içi İstan-
bul’da gayri müslimlerin yoğunlu-
ğu hemen göze çarparken, Fatih
her zaman Müslüman kimliği ile
kendi ağırlığını hissettirdi.

Cumhuriyetin ilk yıllarından iti-
baren de, gerek tek parti gerekse
çok partili dönemde, Çarşamba
çevresi, her zaman dini hayat açı-
sından daha toleranslı bir alan ol-
muştur. Bunda, Patrikhaneye karşı
bir denge politikasının etkili olduğu
söylenir.

İllegal Bir Yapılanma mı?

İsmailağa camii Diyanete bağlıdır
ve Diyanetin atadığı bir imamın gö-
rev yaptığı halka açık bir ibadet
mekanıdır.

İsmailağa çevresinin en çok
üzerinde durduğu konu Kur’an-ı
Kerim öğretimidir. Kur’an Kursları
ise Vakıf nezaretinde Diyanet ve
Milli Eğitime bağlıdır.. Atanmış gö-
revlilerin gözetiminde eğitim verilir
ve Milli Eğitim tarafından denetle-
nir.

Cemaatin bu kadar çok gün-
demde olmasının asıl sebebi ise,
hareketin adının “Tarikat” olması ve

kıyafetleridir.. Cami çevresinde er-
kekler daha çok şalvar ve cübbe
giyerler, sakal bırakırlar ve sarık sa-
rarlar. Kadınlar ise çarşaf giyerler.

Tarikat mensubu olmalarına ge-
lince, bilindiği gibi Hacı Bayram
Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana,
Yunus, hatta Nasreddin Hoca,
Ahmet Yesevi de tarikat mensubu
idi. Ülkemizde, Yahudi ve Hıristi-
yanlara ait bir çok tarikat okulu var-
dır. Sabatayların ya da Katolik ki-
lisesinin sahibi olduğu okullar da
var.

Tarikat çevresi, daha çok es-
naftan oluşur ve bütün Türkiye’de
mensupları vardır.. Ancak cemaat
içinde eski valiler, emniyet müdür-
leri, birkaç dil bilen, birkaç fakülte
bitirmiş kişiler de vardır.. Son olay-
da hayatını kaybeden hocaefendi
de iki fakülte bitirmiş, birkaç dil bi-
len, Türkiye’nin en çok kitap oku-
yan, bu yüzden de adı “ayaklı kü-
tüphane”ye çıkmış bir hocaefendi
idi.. 

Tarikata üye olmak diye de bir
şey yok; ikamet, nüfus kaydı, sa-
bıka, fotoğraf istenmez; dileyen
herkes gelip camideki sohbetlere
katılarak, kendi mensubiyetini tayin
edebilir.. Her camide olduğu gibi,
namaz, zikir ve dualar burada da
tek başına ve toplu olarak yapılır.
Aynı cemaat çevresi birbirine yar-
dım eder.

Bu İşten Bir 28 Şubat Çıkar mı?

Çok kolay değil, ama birileri, bu şe-
kilde siyasi ortamı test etmiş oldu-
lar. O birileri bu işin peşini bırakma-
yacaklar. Bu vesile ile “Tarikat At-
lasları” yayınlanması boşuna de-
ğil.. Kimi tarikatların doğuşuna gitti,
kimi laiklik açısından yaklaştı konu-
ya, kimi tarikatların sermaye grup-
ları ile ilişkisini araştırıp yeşil ser-
maye tartışması başlatmaya çalış-
tı. Baykal’ın çıkışı hiç de hayra ala-
met değildi..

Sauna çetesi lideri Kasım Zen-
gin’in başına silah dayadıkları ve ka-
dı mahkemesi kurulduğu iddialarını
manşetine taşıyan malum medyada,
“Kadı mahkemesi burada kuruldu.
Mahkeme ve işkence odası olarak
kullanıldığı suç duyurusuna konu
olan Acemoğlu Camisi’nin altın-
daki odalara girdik” şeklinde haber-
ler yayınladı..

Eleştirilerin odağındaki isim Me-
tin Balkanlıoğlu, iddialara cevap
vermekte gecikmedi. Kasım Zen-
gin’e cemaatten para verilmediğini
anlatan Balkanlıoğlu, Zengin’e iş-
kence yaptırdığı ve marketini elin-
den aldığı iddialarının tamamen ya-
lan ve iftira olduğunu söyledi. 

Peki, bu olaydan geriye ne kaldı
derseniz: Kuşku, acı ve gözyaşı..
Tartışmalar henüz bitmedi. Yarın ne
olacak, onu kimse bilmiyor. Belirsiz-
lik, korkudan çok öfkeyi besliyor gi-
bi.. Cemaat bu işlerin arkasında ka-
ranlık bir takım provokasyonların, is-
tihbarat örgütlerinin olmasından kuş-
ku duyuyor ve bu cinayetin, daha bü-
yük, kanlı bir senaryonun parçası
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ÇÇAARRfifiAAMMBBAA’’NNIINN MM‹‹NN‹‹ EETTEEKKLL‹‹ MMUUHHTTAARRII::
ÇÇaarrflflaammbbaa’’nn››nn kkaadd››nn mmuuhhttaarr›› mmiinnii eetteekk vvee 

ddaarr ttiiflfloorrtt ggiiyyiiyyoorr vvee mmaakkyyaajj yyaapp››yyoorr.. 

Semtin medyadaki imaj›na z›t görüntü çizen muhtar ce-
maati ve merhum BBaayyrraamm HHooccaa’y› anlatt›.

NNeerriimmaann MMeemmiiflfl tam 9 y›ld›r, radikal dinci gruplar› ve
cemaatleri ile gündeden düflmeyen ‹‹ssttaannbbuull ÇÇaarrflflaammbbaa’’ddaa,,
KKooccaaddeeddee MMaahhaalllleessii’nde muhtarl›k yap›yor. Çarflamba’da
seçilen ilk ve tek kad›n muhtar olan MMeemmiiflfl,, mini ete¤i, be-
yaz ayakkab›lar›, dar tiflortü ve makyaj›yla, ilçenin imaj›na
son derece z›t bir görüntü çiziyor. Ama o ÇÇaarrflflaammbbaa’ya,
Çarflamba da ona al›flm›fl. ‹‹ssmmaaiillaa¤¤aa CCaammiissii’nde öldürülen
BBaayyrraamm AAllii ÖÖzzttüürrkk’ün de muhtar› olan NNeerriimmaann HHaann››mm,,
““HHooccaa iisstteessee cceemmaaaattiinnee ‘‘kkaadd››nnaa vveerrmmeeyyiinn’’ ddeerrddii,, sseeççiimmii kkaa--
zzaannaammaazzdd››mm aammaa bbööyyllee bbiirr flfleeyy oollmmaadd››” diyor. NNeerriimmaann
MMeemmiiflfl,, SSAABBAAHH’›n sorular›n› yan›tlad›.

BBaahhaarr--MMiinnii eettee¤¤iinniizz,, mmaakkyyaajj››nn››zzllaa oonn yy››lldd››rr ÇÇaarrflflaamm--
bbaa’’ddaa mmuuhhttaarrll››kk yyaapp››yyoorrssuunnuuzz,, nnaass››ll oolldduu bbuu??

MMeemmiiflfl-Ben do¤ma büyüme Fatihliyim, babam muh-
tard›. 1997 y›l›ndan beri muhtarl›k yap›yorum. Ba¤›ms›z
aday olurum yüzde 70 oy toplar›m, muhtarl›¤› al›r›m. Ver-
di¤im hizmetin karfl›l›¤›n› al›yorum.

BBaahhaarr--GGöörrüünnttüünnüüzz yyaadd››rrggaannmm››yyoorr mmuu??

MMeemmiiflfl-Yo hay›r... Buras› göründü¤ü gibi de¤il asl›n-

da. Buray› bilmek için burada yaflamak laz›m. Son derece

özgür giyinebiliyorum. Tabii ki ç›plak gezecek halim yok

ama mini ete¤imi de giyerim, makyaj›m› da yapar›m.
BBaahhaarr--PPeekkii nnaass››ll bbiirr yyeerr bbuurraass››??

MMeemmiiflfl-Her türlü insan›n yaflad›¤› bir yer buras›. Kim-

se kimseye kar›flmaz. Öyle giyinmifl böyle giyinmifl kimse

kar›flmaz. Bunun bir örne¤i benim. Bir ara ellerinde iki

metrelik asalar›yla baflka bir grup vard›. Ayr› bir tarikatt›.

Onlar çekip gitti bir süre sonra. Ama burada dini rant ola-

rak görenler de var. Hatta esrar içip, esrar sat›p cüppenin

alt›nda kendini kamufle edenler de var.

BBaahhaarr--HHiiçç tteeppkkii ggöörrmmeezz mmii aasskk››ll›› ggiiyyeenn,, ddaarr ggiiyyiinneenn??

MMeemmiiflfl-Hay›r hiçbir tepki görmez...
BBaahhaarr--SSoonn oollaayyllaarraa iilliiflflkkiinn kkoonnuuflflmmaakk iisstteemmiiyyoorrssuunnuuzz,,

ppeekkii ssiizziinnllee iillggiillii kkoonnuuflflaall››mm,, ggeelleecceekk sseeççiimmlleerr ddee iiddddiiaall››

mm››ss››nn››zz??

MMeemmiiflfl--Beni yine destekleyecekler, bana fazla rakip de

ç›kmaz en fazla bir rakip ç›kar. Ben zaten seçimlerde yüzde

70, yüzde 80 fark at›p seçilirim. Bak›n kendilerine yak›n ki-

flilerden de rakiplerim oldu ama hiçbiri seçim kazanamad›.

Beni tercih ettiler. Ben seçim kazand›¤›m zaman pastas›n›

kurabiyesini al›p gelen çarflafl› kad›n, cüppeli adam çok ol-

mufltur.

BBaahhaarr--CCeemmaaaatttteenn iinnssaannllaarrllaa ddaa ddiiyyaalloogguunnuuzz vvaarr mm››??

MMeemmiiflfl-Gayet güzel diyalogum var, oturur konufluruz,

siyasi konulara gireriz. Elimi s›kan da var s›kmayan da.

Ben bunlara tak›lan biri de¤ilim. Beni istemiyor olsalar ‘flu

kad›ndan kurtulal›m’ derlerdi herhalde. Ramazan aylar›nda

gelip benden cemaattakiler liste isterler, fakir insanlar›n

listesi. Yard›m yapmak için. Bafl› aç›k kapal› öyle bir ayr›m

yapmadan listemizi veririz.

BBaahhaarr--ÖÖllddüürrüülleenn iimmaamm BBaayyrraamm AAllii ÖÖzzttüürrkk’’üü ttaann››rr mm››yy--

dd››nn››zz??

MMeemmiiflfl--Benim mahallemde otururdu. Çok mütevaz›,

çok iyi biri olarak tan›yorum. Ayakl› kütüphane diyorlar ya

gerçekten öyleydi. Paras› yokken bile kitap alan bir insan.

Yüz yüze tan›fl›yoruz. Herkes gibi gezen bir insand› sokak-

ta, yani korumayla falan gezmezdi. (Sabah, 12.09.2006)
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B‹R OLAY VE ‹K‹ OKUMA PARÇASI

VE KARAR S‹Z‹N!

SSoonnaatt BBaahhaarr’›n haberi
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CCeemmaaaatt ÜÜyyeessii OOllmmaayyaann GGiirreemmeezz!!

Yabanc›ya ev verilmiyor, kotla gezmek zor. DDüükkkkâânn aaddllaarr››

ddiinnii iissiimmlleerrii ççaa¤¤rr››flfltt››rr››yyoorr. Küçük çocuklar bile baflörtülü.

ÖÖtteekkii TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddee öötteessii 

‹smaila¤a Camii’nde cinayet ifllenen Çarflamba semti,

‘öteki Türkiye’nin de ötesinde’ bir yer. 20 bin kiflinin yafla-

d›¤› semt sakinlerinin ço¤u cemaat üyesi, geri kalanlar ise

muhafazakâr. Ev kiralamak, aç›k k›yafetle gezmek hiç de

kolay de¤il. 

KKuurrttaarr››llmm››flfl bbööllggee ggiibbii 

‹kili üçlü gruplar halinde yürüyen çarflafl› kad›nlar, teh-

ditkâr bak›fllar at›yor. Semtte yaflayanlar ÇÇaa¤¤rr›› EEcczzaanneessii gi-

bi mekânlardan al›flverifl yap›yor. Aç›kça söylenmese de

buras› bbaaflflkkaa bbiirr üüllkkee ggiibbii..

TTüürrkkiiyyee’’nniinn öötteessiinnddeekkii sseemmtt:: ÇÇaarrflflaammbbaa

Fatih Çarflamba, imam cinayeti ile yeniden gündemde.

Bizim gibi hayat›n›zda ilk defa bu semte gidiyorsan›z derin

bir flok yaflayaca¤›n›z muhakkak. Öyle ki ‘Çarflamba ‹slam

Cumhuriyeti’ benzetmeleri az bile kal›yor. ‹smaila¤a Cema-

ati’nden de¤ilseniz semtte ev bulmay› b›rak›n, sokaklar›n-

da dolaflmak bile çok zor.

‹‹ssmmaaiillaa¤¤aa CCaammii’nde ifllenen cinayetle birlikte yeniden

gündeme gelen ‹‹ssttaannbbuull FFaattiihh’deki Çarflamba mahallesi,

‘öteki Türkiye’nin de ötesinde bir yer’. Cinayetin hemen ar-

kas›ndan gitti¤imiz için semt oldukça hareketli. Her taraf

polis kayn›yor. Resmi üniformal› polislerin yan› s›ra, çevik

kuvvet ve ellerinde telsizleri ile sivil polisler de dikkat çe-

kiyor. Bizim gibi hayat›n›zda ilk kez bu semte u¤ruyorsan›z,

gerçekten derin bir flok yaflayaca¤›n›z muhakkak. Öyle ki

‘‘TTüürrkkiiyyee’’nniinn ‹‹rraann’’››’ ya da ‘‘ÇÇaarrflflaammbbaa ‹‹ssllaamm CCuummhhuurriiyyeettii’’

benzetmelerinin asl›nda az bile oldu¤unu düflünüyorsu-

nuz. CCüübbbbeellii,, flflaallvvaarrll››,, tteekkkkeellii eerrkkeekklleerrii,, kkaarraa ççaarrflflaaffll›› kkaadd››nn--

llaarr›› ile baflka bir dünya olan ÇÇaarrflflaammbbaa’da adeta bir ‘‘ddiikkeenn’’

gibi dolafl›yoruz. Semtte yaklafl›k 2200--3300 bbiinn kkiiflfliinin yaflad›-

¤› ifade ediliyor. NNaakkflfliibbeennddii fifieeyyhhii MMaahhmmuutt UUssttaaoossmmaannoo¤¤--

lluu’na ba¤l› ‹‹ssmmaaiill AA¤¤aa CCeemmaaaattii’nin yo¤un olarak yaflad›¤›

ÇÇaarrflflaammbbaa’da oturanlar›n en az yüzde 7755--8800’inin cemaata

üye oldu¤u konufluluyor. Kalan yüzde 20’lik kesim de üye

olmasa da daha muhafazakar bir yap›ya sahip. Böyle olun-

ca FFaattiihh’in ÇÇaarrflflaammbbaa’s› ayr› bir ‘‘‹‹ssllaamm CCuummhhuurriiyyeettii’’ gibi

karfl›m›za ç›k›yor. S›n›rlar› çizilmese, resmi olarak kaleme

al›nmasa da ‘buran›n baflka bir eyalet oldu¤u , kendi yasa-

lar›, kendi kurallar› oldu¤u’ gün gibi ortada.. 

‘‘AAÇÇIIKK OOLLAANNAANNAA EEVV VVEERRMMEEZZLLEERR’’ Semtte dolafl›rken

ortam›n oldukça gergin oldu¤unu görüyoruz. Sanki biri

ç›ksa bir slogan atsa bir anda semt alev alacak. Semtte her-

kesin sohbet konusu cinayet ve peflinden katil zanl›s›n›n

linç edilmesi. Ancak çok yaklaflam›yorsunuz, sizi görünce

susup, sert ifadelerle bak›yorlar. Baflka yerlerin aksine bu-

rada foto¤raf çekmek de kolay de¤il. Bak›fllar› bile sizin

orada olman›zdan ne kadar rahats›z olduklar›n› net olarak

ortaya koyuyor. Asl›nda FFaattiihh’deki baz› esnaflar›n dedi¤ine

göre son y›llarda bölgede bir iyileflme bile var. Çünkü es-

kiden Çarflamba’ya girmek ve foto¤raf çekmek o kadar ko-

lay de¤ilmifl. Hatta biri, “ÇÇaarrflflaammbbaa’’yyaa aarrtt››kk kkoottllaa ggiirreenn kkaa--

dd››nnllaarr oolldduu¤¤uunnuu bbiillee ggöörrüüyyoorruuzz,” diyerek asl›nda bunun

‘‘ççookk bbüüyyüükk bbiirr ggeelliiflflmmee’’ oldu¤unun alt›n› çiziyor. Yani jjeeaann

ppaannttoolloonnllaa ddoollaaflflmmaann››nn bbiillee mmuucciizzee oollaarraakk kkaabbuull eeddiillddii¤¤ii

bbiirr sseemmtttteenn bbaahhsseeddiiyyoorruuzz. Esnaf›n dedi¤ine göre jean flim-

dilik Çarflamba s›n›rlar› içine girmeyi baflarm›fl. Ancak mi-

ni etek için ayn› fleyi söylemek zor. Mini etek giyen müflte-

risi ile DDrraammaann’da ev bakmak için Çarflamba’dan geçmek

zorunda kald›klar›n› anlatan bir baflka emlakç›, “AAnnccaakk oo

ddeennllii tteehhddiittkkaarr bbaakk››flflllaarr oolldduu kkii hheemmeenn bbiirr ttaakkssiiyyee aattllaayy››pp

oorraaddaann uuzzaakkllaaflfltt››kk,” diye anlat›yor. “PPeekkii bbiizz bbuurraaddaann eevv kkii--

rraallaammaakk iisstteesseekk bbuullaabbiilliirr mmiiyyiizz??” sorumuza ise ayn› emlak-

ç› flu çarp›c› yan›t› veriyor: “BBuurraaddaa yyaaflflaayyaammaazzss››nn››zz.. EEvv ssaa--

hhiipplleerrii ssiizzee aaçç››kk oolldduu¤¤uunnuuzz iiççiinn eevv vveerrmmeezzlleerr,, cceemmaaaatt ddaa

bbuunnaa iizziinn vveerrmmeezz.. ZZaatteenn aaçç››kk bbiirr kkiiflflii bbuurraaddaa yyaaflflaammaayy›› hhiiçç--

bbiirr flfleekkiillddee iisstteemmeezz.” (16.09.2006 Sabah, Hacer Gemici)

HHaacceerr GGEEMM‹‹CC‹‹’’ nin haberini okuyunca insan›n PPeekkii yyaa

MMuuhhttaarr!! Peki ya BBeeyyoo¤¤lluu diyece¤i geliyor. Peki BBeeyyoo¤¤lluu

Türkiye de¤il mi? Peki flu ifadelere ne demeli: “SSeemmttttee yyaa--

flflaayyaannllaarr ÇÇaa¤¤rr›› EEcczzaanneessii ggiibbii mmeekkâânnllaarrddaann aall››flflvveerriiflfl

yyaapp››yyoorr” u



K ıbrıs’ta otuz yıldır yöne-
timde olan baba-oğul
Denktaş’ların, geçen ay

Kıbrıs Müftüsü Ahmet Yönlü-
er’le girdikleri polemik ve o ara-
da Kur’ân kurslarına yapılan
baskınlar, camilerden insanların
toplanarak karakollara götürül-

mesi, kimi din adamlarına soruş-
turma açılması, yıllardır sistemli
olarak devam eden Kıbrıs’ın İs-
lâm’dan yalıtılması uygulaması-
nı tekrar gündeme taşıdı.

Denktaş’ların büyük oyunla-
rıyla karşı karşıya olduğunu söy-
leyen Müftü Ahmet Yönlüer, bu
vesileyle çok önemli ifşaatlarda
bulundu. Vakit gazetesine verdi-
ği demeçte (16.09.2006); “Tarih
şahittir, bu ülkeyi 30 yıldır
Denktaş ve ailesi yönetiyor.
Baba ve oğul Denktaş, Kıb-
rıs’ta din adına, İslâm adına
bir şey yapılmasını istemiyor.
Eğer bugün Kıbrıs’ın Rum’a
peşkeş çekilmesine isyan et-
meyen ve inancı olmayan bir
gençlik yetişmişse, bunun so-
rumlusu Rauf Denktaş ve
onun oğlu Serdar Denktaş’tır.”
diyen Yönlüer, bu gerçekleri Er-
bakan Hoca’nın da çok iyi bildiği-
ni hatırlattı: “Erbakan Hoca ya-
şıyor, ona sorun. Kıbrıs’ta din
eğitimini ve İmam-Hatip lisele-
rinin açılmasını engelleyen
kimdir? Denktaş ailesidir.”
Yönlüer açıklamasında çok sert

bir çağrı da yaptı: “Kıbrıs’ı
Denktaş’ların zihniyetinden
kurtarın. Çünkü bu zihniyeti
taşıyanlar, Kıbrıs’ta dinsiz,
imansız, inançsız bir gençlik
yetiştirmek istiyor.”

Kıbrıs’ta dinsiz-imansız bir
gençlik yetiştirilmek istendiği
herkesin malumu. Hatta, Kıb-
rıs’ta AB referandumu sıraların-
da, Kıbrıs gençliğinin dini kimliği-
ni kaybetmekte olduğundan ya-
kınanlardan biri de baba Denk-
taş’tı. Boynunda haç taşıyan bir
genç kıza, ‘Sen Müslüman değil
misin?” diye sorduğunu ve “Bil-
mem, galiba Müslümanım!..” ce-
vabını aldığını ekranlarda dra-
matize ederek anlatan Rauf
Denktaş, tedbir almak gerektiğini
söylüyordu, ama Kıbrıs’ta otuz
yıl boyunca İslâm adına çivi ça-
kılmasına izin vermeyen de zât-ı
devletleri idi. Üstelik bunun tanı-
ğı, Yönlüer’in söylediği üzere,
sadece Erbakan Hoca değildi.
Hatırlarsanız, geçen yıl bu konu
yine gündeme gelmiş ve Vakit
muhabirinin sorusu üzerine,
KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf
Denktaş, Türkiye’nin uzun yıllar
boyunca kendilerine doğru dü-
rüst din adamı göndermemesin-
den şikâyetçi olmuştu. İçki servi-
si esnasında beyaz şarabı tercih
eden Denktaş, “Kıbrıs Tür-
kü’nün dini bakımdan zayıf ol-
masının sebebi, gençliği cami-
lere, dine çekecek aydın Ata-
türkçü imamların, hocaların ve
din adamlarının gönderilme-
mesidir” diye konuşmuştu. Bu
iddiayı cevaplayan, Türkiye Di-
yanet İşleri eski Başkanı Tayyar
Altıkulaç ise, şunları söylemişti:

“Benim Diyanet İşleri Baş-
kanlığım döneminde, Kıbrıs’a
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DDEENNKKTTAAfifi’’LLAARR VVEE KKIIBBRRIISS’’IINN
‹‹SSLLÂÂMM’’DDAANN YYAALLIITTIILLMMAASSII 

AAbbdduurrrraahhmmaann EEmmiirroo¤¤lluu

Gündem
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H izbullah’ın İsrail’i şok
eden zaferi çok sayıda
insanın özellikle de dün-

yada barış ve adaleti sağlama
gayreti içinde olan müslümanların
manevi gücünü artırdı. Hizbullah
Ortadoğu’daki en güçlü askeri me-
kanizmanın hakkından gelerek sa-
dece İsrail’in yenilemezliği efsane-
sini ortadan kaldırmakla kalmadı
aynı zamanda o büyük sarayların-
daki Arap hükümdarlarına da had-
dini bildirdi. Aslında Yeni Ortado-
ğu gerçekten yapım aşamasında
ama elbette bu ABD Sekreteri
Condoleezza Rice’ın 23 Tem-
muz’daki İsrail ziyareti sırasında
ağzı kulaklarına vararak deklare
ettiği cinsten bir yapım aşaması
değil.

İsrail’in Lübnan’a yaptığı hava
bombardımanlı saldırı sivil nüfusu
Hizbullah’la karşı karşıya getirmek
ve böylece halkın desteğinden
Hizbullah’ı mahrum bırakıp, İsra-
il’in bölgeyi daha çabuk mahvede-
bilmesi amaçlı tasarlanmıştı. İsra-
il’in bölgedeki planı Güney Lüb-
nan’ı Litani ırmağına kadar işgal
edip, kendi emirlerine amade kıla-
bilecekleri esnek Lübnan siyasile-
rini Beyrut’ta iktidara getirmekti.
Tabi Lübnan Suriye’ye yönelik bir
saldırının da başlangıç noktası

olacaktı (bu noktada bir tramplen
görevi üstlenecekti). Hemen aka-
binde Amerika ve İsrail’in İran’a
saldırmasını kolaylaştırmak için
bölgedeki İran destekçilerini orta-
dan kaldırmak da yapılan hesapla-
rın içindeydi. Şayet Hizbullah’ın,
Ortadoğu’daki stratejik dengeyi
dramatik bir şekilde alt üst eden
kahramanca direnişi olmasaydı,
bu şeytani plan tecelli edebilirdi. 

Her ne kadar zafer iddiasında
bulunsa da İsrail tam bir karmaşa
içinde. İsrail’de İbranice yayınla-
nan Yediot Aharonot gazetesinin
25 Ağustos nüshasındaki oylama-
ya bakılırsa İsrail halkının %63’ü
Ehud Olmert’in görevden istifa et-
mesini istiyor. Geçenler, vicdani
retçiler de hükümetin başlattığı ve
İsrail savaş tarihinde en fazla kay-
bın verildiği (118 asker) bu savaş
aleyhinde protestolarda bulun-
muştu. Tarihte, İsrail sadece Arap
ordularını yenilgiye uğratmakla ve
binlerce askeri öldürmekle kalma-
mış, Arap topraklarını da işgal et-
mişti. Lakin Hizbullah ve Lübnan’la
giriştiği 34 günlük savaşta İsrail ta-
sarladığı amaçlarının hiçbirini elde
edemedi. Hizbullah gerek askeri
ve siyasi, gerek ekonomik yönden
İsrail’in hayati kaynaklarına şok
edici darbeler indirdi. İsrail’in yeni-

GGEERRÇÇEEKK ““YYEENN‹‹ OORRTTAA DDOO⁄⁄UU”” 
YYAAPPIIMM AAfifiAAMMAASSIINNDDAA

ZZaaffaarr BBaannggaasshh
Türkçesi: Z. Sare fianl›

Gündem

İmam Hatip açmak istedik, ama
Kıbrıs bürokrasisi müsaade et-
medi... Sayın Denktaş, 30 yıl
boyunca Kıbrıs’ın başında kal-
mıştır... Sayın Demirel gibi Sa-
yın Ecevit gibi başbakanları-
mızla yakın dost olmuştur.
Kendisinin, otuz yıllık süre
içinde, aydın din adamı talebin-
de bulunduğuna ilişkin bir ka-
yıt yoktur. Eğer bu eksikliğe
işaret etseydi, mutlaka yardım-
cı olunurdu. Gerçek bu değil-
dir. Gerçek, Kıbrıslının manevi
ihtiyaçlarının sürekli olarak
göz ardı edildiğidir. Kıbrıs’ta,
bazı spor müsabakalarında bi-
le laiklik adı altında başörtüsü
yasağı uygulanmıştır. Laikliğin
yanlış uygulaması ve yanlış
din eğitimi Kıbrıs Türkü’nün
milli duygularına da zarar ver-
miş olabilir.” (Vakit, 21.11.2005)

Bilinmelidir ki, Kıbrıs Türkleri-
nin “var” ya da “yok” olmasını be-
lirleyecek olan temel faktör, dinî
kimlik(sizlik) sorunudur. Kıb-
rıs’ta “İslâm” kimliğini ihyâ ve in-
şâ etme noktasında elle tutulur
hiçbir adım atmayan “Yavru Va-
tan” ve “Anavatan” yöneticileri,
tarih ve millet önünde suçludur-
lar. Son yıllarda Türkiye’deki “di-
ni azaltma” operasyonlarının
Kıbrıs’taki sismik etkilerine ilave-
ten, parasının hesabını bilmeyen
bir avuç eyyamcı taifesinin ku-
mar, eğlence ve sefahat üssü ha-
line gelen “Yavru Vatan”, manevî
yozlaşma anaforunda boğulma
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kıb-
rıs’a salt stratejik, diplomatik ve-
ya ekonomik çıkar gözlüğüyle ba-
kanlar, asıl tehlikenin Kıbrıs’ın
İslâm’sızlaştırılması olduğunu
derk edebilirler mi dersiniz? u
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lemezliği miti Güney Lübnan’ın
köylerinde yalnızca 68 Hizbullah
kahramanının kaybıyla  parampar-
ça edildi. Evet İsrail Lübnan’ın alt-
yapısını mahvetti, bir çok insanı ül-
kelerini terketmek durumda bıraktı
(ki bu da bir savaş suçudur) lakin
bu gibi kriminal eylemler yalnıca
İsrail’in Hizbullah’a galip gelme ve
onunla yüzleşme konusundaki ba-
şarısızlığını gösterdi.

Hizbullah İsrail’e karşı dura-
rak, 4500 sorti biçiminde yapılan
vahşi hava bombardımanına rağ-
men hayatta kalabilerek, muhare-
benin kurallarını da değiştirdi. İs-
rail’in Hizbullah’ı yok etmeyi
amaçladığı şok ve korku operas-
yonu da bizzat kendisini şokta bı-
raktı. Daha da önemlisi kendi hal-
kına durmadan baskı yapmaya
alışmış lakin İsrail’le hiçbir şekilde
mücadele edememiş Arap yöneti-
cilerin ve onların büyük orduları-
nın yetersizliğininin üstesinden
Hizbullah’ın eşsiz direnişi ve se-
batı geldi. Artık hiçbir Arap hükü-
meti İsrail’e eş bir silah gücüne
sahip olmadığı gerekçesi ile ordu-
larının savaşa giremeyeceğini
öne süremeyecek. Hizbullah’ın,
İsrail’in Amerika’dan temin ettiği

F-15 ve F-16 uçaklarına kafa tuta-
cak ne savaş uçağı ne de avcı
uçağı vardı, ama İsrail’i karada
yenilgiye uğrattığı gibi dört İsrail
helikopterini ve bir F-16 savaş
uçağını da düşürdü. Bu durum
1982’de İsrail’in kendi uçakların-
dan bir tekini dahi kaybetmeden
tam 100 Suriye uçağını yok ettiği
Lübnan işgaliyle tam bir tezat
oluşturuyor.

Hizbullah’ın zaferi, güçleri elle-
rinden kayıp giden Arap yöneticile-
rinin de belkemiğini kırdı. Bu du-
rum, İsrail saldırısı altındaki kar-
deş Arap devletini desteklemekten
uzak olanların Hizbullah’ın savaşı
başlatması hakkında siyonist pro-
pagandaları papağan gibi tekrarla-
malarının ve olayı “sorumsuzca ve
riskli bir davranış” olarak kınama-
larının sebebini açıklıyor. İsrail’i
mağlup eden, riski göze alamayan
Arap yöneticilerin “sorumlu” davra-
nışları değildi, elbette. Lakin güç
alışkanlık yapar, ona sahip olanlar
ellerinden bir şeyin gelmediği hat-
ta kötüye giden dönemlerinde dahi
ondan vazgeçmek istemezler. 20
Ağustosta, Arap Ligi Dış İşleri Ba-
kanları uzun zaman önce ölen Or-
ta Doğu Barış Sürecini yeniden

canlandırmak için, yeni BM toplan-
tısının başladığı bu ayda gündeme
alınması talebiyle BM Güvenlik
Konseyine başvurarak Kahire’de
bir araya gelmişti. Yirmi iki Arap re-
jimi ve orduları İsrail’in Filistinli ve
Lübnanlı sivillere uyguladığı vah-
şeti durduramazken ve BM’den sı-
ğınanları kurtarmasını dilenirken,
birkaç bin Hizbullah askeri İsrail’in
hakkından geldi. 

Hizbullah’ın başarısı sofistike
silahlara değil, askerlerinin iman
gücüne ve başkalarının yapmasını
istemeden önce kendisini feda
eden muttaki liderliğine dayanıyor.
Hizbullah lideri Şeyh Seyyid Ha-
san Nasrallah insanlardan kendini
tecrit etmiyor, bilakis onların ara-
sında yaşıyor. İnsanların güveni
her hareketin başarısı için önce-
den kazanılan bir gereklilik; nite-
kim Şiilerin, Sünnilerin, Hıristiyan
ve Dürzilerin Hizbullah’a verdiği
destek bu güvenin bir örneği ve
Lübnan’ın mezhep ve fırkalardan
oluşan politikasında kayda değer
bir başarıdır. İslam düşmanları ta-
rafından müslümanları bölmek için
kullanılan  bu mezheb ve fırka ay-
rılıkları illetinden bugün Lübnan’ı
kurtaran bu bilgeliktir. Müslüman-
lar Hizbullah zaferini tadarken, ihti-
laf yaratma çabaları içindeki Ame-
rikan/Siyonist girişimlerine karşı
kendimizi korumamızın önemi ka-
çınılmazdır. Onların aklı -bazısı
akıl almaz cins olsa bile- akıl alır
her cins kötülüğü üretmeye son
derece müsaittir. Bu da şunu ispat-
lıyor ki, Orta Doğu gerçekten kalı-
cı ve geri dönüşü olmayan bir de-
ğişim içine gidiyor.

(Crescent İnternational, Ağustos, 2006)

Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah
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K üresel bağlamda, emper-
yalist söylemi, egemen
dili destekleyen kültürel

bir iklim içerisinde yaşıyoruz. Bu
durum, Müslümanlar olarak bizle-
rin, kültürel bir şiddet altında haya-
tımızı sürdürdüğümüz anlamına
geliyor. Irkçı tahakküm, ideolojik
ve kültürel tahakküm ilişkisi her
durumda belirleyici olabiliyor. Irkçı
muhterisler, ekonomik muhterisler,
ideolojik/politik muhterisler savaş-
ları çok seviyor. Şiddetin dili ve
yöntemleri, bütün dünyada baskıcı
koşullar oluşturuyor.

Tarih, toplum, siyaset, serma-
yenin emrine/hizmetine girdiğinde
bütün kötülükler mümkün hale geli-
yor. Küresel muhterisler, halen, si-
yasal ufku kapalı bulunan Ortado-
ğu ülkelerinde, etnik köken teme-
linde, dil ve mezhep temelinde ye-
ni siyasal oluşumlar gerçekleştire-
rek, toplumlarımızı paramparça et-
mek istiyorlar. Sermaye, hiç bir ah-
laki ve vicdani yasaya tabi değil.
Sermayenin yasaları, sömürüye
açık ülkelerde kesinlikle istikrar is-
temiyor.

Modern tüketim toplumlarının
dizginlenemez ihtirasları, bu top-
lumları, gezegenin kaynaklarını
yağmalamaya, gasbetmeye yön-
lendiriyor. Çağdaş uygarlığın ahlak
felsefesi ve ilkeleri olmadığı için,
toplumları, sadece maddi şeylere
sahip olma tutkuları yönetiyor. Tek-
nik araç-gereçler, imkanlar açısın-
dan insanlar çok zengin bir dünya-
da yaşıyor, ancak bu imkanlar in-
sanları bunalımlardan, streslerden
kurtarmaya yetmiyor. İnsanlar ya-
pay mutluluklarla oyalanıyor. Mo-
dern zamanların bütün büyük put-
ları birer birer yıkılıyor. İnsanlık,

bütün modern kavram ve kurumla-
rın anlamsızlaştığını, içeriksizleşti-
ğini olayların içerisinde yaşayarak
gördü. Irkçılığı ve faşizmi aşama-
yan demokrasiler, sömürgeciliğin
ve faşizmin hizmetine girmiştir.
Hak ve hukuktan bağımsız, güç ve
çıkar mücadelesine dönüşen bu-
günün tarihi içerisinde demokrasi-
ler durup dinlenmeksizin kan dö-
küyor. Modern seküler düşünce
teknolojinin işlevlerini, sınırlarını
belirleyebilecek insani erdemlere
sahip değil. İlahi Vahyin kılavuzlu-
ğundan yoksun olan bağımsız
akıl, her tür kötülük için gerekçe
üretebilmektedir. Kendilerinin se-
çilmiş halk olduklarına inananlar,
bu suretle, diğer halklara tahak-
küm ve zulmün kendilerine veril-
miş doğal bir hak olduğuna inana-
biliyor. 

Ekonomik rasyonalite bugünün
tarihinin en büyük putlarından birisi-
dir. Bu nedenledir ki, bugün Ameri-
ka’nın özgürlük anlayışı, Amerikan
şirketlerinin özgürlükleriyle sınırlı-
dır. Amerikancı özgürlük, bu şirket-
lerin, bütün dünyada toplumların

bütün kaynaklarını sömürme imka-
nına sahip olması özgürlüğü de-
mektir. Kişisel çıkarların belirleyici
olduğu bir dünyada, ahlaki nitelikle-
ri olan bir toplum kurulamayacağı
gibi, ulusal/ırksal çıkarların belirleyi-
ci olduğu bir dünyada da, evrensel
barış, adalet kurulamaz. Günümüz-
de, modern Batı dünyasının insa-
ni/ahlaki öncelikleri olmadığı, ide-
olojik, ekonomik ve ırkçı öncelikleri
olduğu içerisinden geçtiğimiz olay-
larla kesinlik kazanmıştır.

Bütün ırkçılıklar, ideolojik ve
ekonomik muhterisler insanlığın
kendisiyle değil, insanlığın yalnız-
ca bir parçasıyla ilgilenirler. Bu
parça kendi parçalarıdır. Her ırkçı
ve ekonomik ihtiras, insanlar ara-
sındaki nefreti çoğaltır. Soy ve kan
bağı temelinde yapılan her yorum,
her yaklaşım, her çözümleme çok
tehlikeli sonuçlara yol açabilecek
korkunç bir ayrımcılıktır. Biz Müs-
lümanlar alemlerin Rabbi olan Al-
lah’a inanırken, bütün ırkçılar, yal-
nızca kendi halklarının Rabbine
inanır.

Bütün tarihsel dalgalanmaların
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yaşandığı günümüzde, İslam’ın
bütün imkanlarını, bütün erdem-
lerini, bütün bilgeliklerini ve de-
ğerlerini yeniden bir kez daha
keşfediyoruz. Bütün bir insanlı-
ğın İslam uygarlığının, mane-
vi/ahlaki/ruhsal/düşünsel/ahlaki
zenginliklerine, enginliklerine,
yoğunluklarına ve niteliklerine ne
kadar çok ihtiyacı olduğunu anlı-
yoruz. Tevhid kelimesini, nama-
zı, orucu, haccı ve zekatı, gün-
lük/mevsimlik tekdüzelikleri aşan
boyutları içerisinde yeniden tari-
he kazandırmanın önemini bir
kez daha kavrıyoruz.

İmanı ve umudu bütün boyut-
larıyla kuşanan toplulukların kü-
resel istikbar karşısında onurlu
bir direnişi gerçekleştirdiklerine
tanık oluyoruz.

İslam’ın her durumda insan-
lık kimliğini öne çıkardığını, in-
sanlığın şu ya da bu parçasına
değil, bütün insanlığa hitap etti-
ğini öğreniyoruz. Ahlakın, adale-
tin, onur ve özgürlüğün, şu ya da
bu halk için değil, bütün insanlar
için olduğunu öğreniyoruz öğreti-
yoruz. 

İslam toplumlarında direnen-
ler onuru, mistik bir pasifizm içe-
risinde bulunan işbirlikçiler, tesli-
miyetçiler ise onursuzluğu seçi-

yor. Müslüman halkların, halen
karşı karşıya bulundukları ağır
sorunların gerçek nedenlerinin
dışardan dayatılan koşullardan
daha çok, içerden kaynaklanan
sorunlar olduğunu anlıyoruz. İs-
lam toplumlarında, özgürleştirici,
özgün dil/söylem, toplumlarımıza
direniş bilinci, ufku, ahlakı kazan-
dırırken, egemen sömürgeci dil
ve bu dilin himayesi altında İs-
lam’a hizmet edilebileceğini dü-
şünen zihniyet toplumlarımızı kö-
leleştiriyor. Toplumlarımız, küre-
sel tiranlık karşısında, gelenek-
çi/görenekçi/menkıbeci/mistik din
anlayışı tarafından etkisizleştirili-
yor, uyutuluyor. Köleleştirici dil,
Amerika ve İsrail’e karşı hiçbir
şey yapılamayacağı düşüncesi
içerisinde Amerika ve İsrail’le iyi
geçinme yolları ararken, özgür-
leştirici dil, özgürleştirici mücade-
le bütün bir insanlığa, Ameri-
ka’nın ve İsrail’in gücünün de çok
ciddi sınırları olduğunu kanıtlıyor.

Amerika’nın, İngiltere’nin ve
İsrail’in gücünü mutlaklaştıran
sömürgeleştirilmiş zihin, Ameri-
ka’nın, İngiltere’nin ve İsrail’in,
Afganistan’da, Irak’ta, Lüb-
nan’da karşı karşıya bulunduğu
çaresizliği, fiyaskoyu ve hüsranı
görmüyor, göremiyor. Sömürge-

leştirilen zihnin/aklın, kendi tari-
hi, kültürü ve uygarlığı yoktur,
kendi değerleri, dili ve tarzı yok-
tur. Sömürgeleştirilen zihnin içi
boş klişeleri ve etiketleri vardır.
Sömürgeleştirilen her zihin ya-
bancılaştırılmış bir mantığı tem-
sil eder, yabancılaştırılmış her
mantık çok bayağı keyfiliklere
mahkum olur. Her işbirlikçilik,
her teslimiyetçilik, ahlaki bir uçu-
rumun, kirliliğin ve lekelenmişli-
ğin tezahürüdür.

Alışkanlık gereği yaptığımız
eylemler, bilinçsiz olarak yaptığı-
mız eylemlerdir. Alışkanlıklarla
sınırlı bir dünyada yaşayanlar,
yenilik yapma ihtiyacı duymaz-
lar. Kendi kendilerine düşünme-
yi, yorumlamayı ve çözümlemeyi
başaramayan ve güdümlenen
bireyler gibi, toplumlar da özgür
olamazlar. Koşullar karşısında
diz çöken, evet efendimci her tu-
tum ve tavır, köleleştirici sonuç-
lar verir. Özgürleştirici dil/söy-
lem/mücadele, sahiplerinin itiba-
rını arttırırken, koşullar karşısın-
da diz çöken her zihniyet, sahip-
lerini itibarsızlaştırır. İşbirlikçi ko-
numlar, teslimiyetçi konumlar,
hiç bir şekilde bir çıkışı olmayan
konumlardır. 

İslam toplumlarında

direnenler onuru,

mistik bir pasifizm

içerisinde bulunan

işbirlikçiler, teslimi-

yetçiler ise onursuz-

luğu seçiyor.
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1 2 Eylül 2006 günü Papa
XVI. Benediktus Almanya
ziyareti esansında bir za-

manlar ders verdiği Regensburg
Üniversitesindeki konferansında,
Diyanet İşleri Başkanımız Prof.
Dr. Ali Bardakoğlu’nun da doğru
olarak altını çizdiği gibi, İslam di-
ni ve onun aziz peygamberiyle il-
gili “kendi iç dünyasındaki kin ve
nefreti” bir kez daha Bizans İm-
paratoru II. Manuel Paleolo-
gos’un ağzından dışa vurmuş ve
Müslümanları derinden incitmiş-
tir. Yakından takip edildiği üzere
Papa’nın bu sözlerinin ardından
Müslüman dünyasının dini ve si-
yasi liderleri Papa XVI.Benedik-
tus’u Müslümanlardan özür dile-
meye davet etmişler ve Papa da
yaptığı açıklamada sözlerinden
dolayı değil, “sözlerinin Müslü-
manları incitmesinden dolayı üz-
gün” olduğunu açıklamış ve bazı
Müslüman liderler de maalesef
bu üzüntüyü bir tür hafifletici se-
bep ve özür kabul ederek Pa-
pa’ya saygı duyduklarını ve bu
tür açıklamaları bir daha yapma-
ması gerektiğini ifade etmişler-
dir. 

Bu yazımızda Papa XVI.Be-
nediktus’un Regensburg Üniver-
sitesinde yaptığı konuşmada Bi-
zans İmparatoru II.Manuel Pale-
ologos’dan naklen İslam ve
Hz.Peygamber aleyhine sarf etti-
ği Müslümanlara karşı adeta
haçlı seferi çığırtkanlığı yapan
saldırgan sözleri masaya yatıra-
rak Müslümanların Papa Bene-
diktus’a ve onun temsil ettiği Ka-
tolik Kilisesine yönelik nasıl bir
tutum içinde olması gerektiğini
tartışmaya çalışacağız. Ancak

Papa Benediktus’un bu konuş-
mayı kendi geleneği bağlamında
mı yaptığı, yoksa bu sözlerle
kendi geleneğinin dışına mı çık-
tığı hususu tespit edilmeden me-
selenin tam olarak anlaşılama-
yacağını düşünüyoruz. Ayrıca,
Benediktus’un bu çıkışını daha
iyi anlamak için, onun papa se-
çilmeden önce kardinal Ratzin-
ger olduğu dönemde İslam’a ve
Müslümanlara yönelik nasıl bir
tutum içinde olduğunun ve Papa
seçilmesiyle birlikte özellikle Av-
rupa bağlamında nasıl bir amaç
güttüğünün irdelenmesi gereki-
yor. 

Batıdaki Hz.Muhammed (s.) 
Düşmanlığının Tarihi Temelle-

ri

Bilindiği üzere İslam’ın yayılma
sürecinde Müslümanların ilk kar-
şılaştığı Hıristiyanlar Monofizit,
Nesturilerdir. İlerleyen süreçte
Müslümanlar önce Bizans sonra
da Latin Hıristiyanlarıyla karşı-

laştılar. Bu süreçte Şamlı Yu-
hanna ve Theodora Ebu Qurra
gibi Hıristiyan din adamları İs-
lam’ın aslında sapık/heretik bir
Hıristiyan mezhebi ve Hz.Mu-
hammed’in de sahte bir peygam-
ber olduğunu ısrarla vurgulaya-
rak İslam’ın değerini düşürüp da-
ha fazla sayıda Hıristiyan’ın
Müslüman olmasını engelleme-
ye çalıştılar. Bizanslı tarihçi ve
din adamları da -İtirafçı Theop-
hanes ve Bizanslı Nicetas gibi-
doğu Hıristiyanlarından aldıkları
İslam karşıtı polemikleri daha da
ilerleterek Hz. Muhammed’in sa-
dece sahte bir peygamber değil
aynı zamanda bir epilepsi hasta-
sı, sahtekâr, yalancı ve şehvet-
perest biri ve Kur’an’ı da “iğrenç
ve şeytani bir niyetin ürünü, ya-
lan-yanlış ve zararlı bir kitap”
olarak nitelendirme yoluna git-
mişlerdir. 

İslam’ı heretik bir Hıristiyan
mezhebi, Hz. Muhammed’i de
sahte bir peygamber olarak nite-
leyen doğu Hıristiyanları Müslü-
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manlarla birlikte yaşama imkanı
buldukları için en azından kıs-
men İslam hakkında bilgi sahi-
biyken Bizanslı polemikçiler İs-
lam hakkında hiçbir bilgi sahibi
olmadan sırf siyasi ve dini ne-
denlerle İslam’a, onun aziz pey-
gamberi Hz. Muhammed’e akla
hayale gelmeyen ifadeler kulla-
narak saldırmış ve Müslümanları
da kendilerini ve dinlerini tehdit
eden kişiler olarak görmüşlerdir.
Şamlı Yuhanna ile başlayan gü-
nümüzde ilk önce Danimarka’da
daha sonra da Avrupa’nın diğer
kentlerinde Hz. Muhammed’i te-
rörist olarak niteleyen karikatür-
lerin yayımlanmasıyla tekrar kö-
rüklenen ve son olarak da Papa
XVI. Benediktus’un bir Bizans
İmparatorunun ağzından Hz.
Muhammed’in aslında dini zor-
la/kılıçla yayma dışında başka
bir şey getirmediğini söylemesiy-
le zirve noktaya ulaşan Hz. Mu-
hammed düşmanlığının arkasın-
da şu husus yatmaktadır: 

Müslüman-Hıristiyan karşı-
laşmalarının başlangıcından iti-
baren İslam’la ve Müslümanlarla
ilişki içinde olan hemen hemen
her Hıristiyan din adamı veya din
alimi yazılarında ve konuşmala-
rında tüm gayretleriyle Hz.Mu-
hammed’in peygamberliğini red-
detmeye çalışmışlardır. Çünkü
onlar, şayet Hz.Muhammed’in
gerçek bir peygamber olmayıp
Hıristiyan rahipler tarafından eği-
tilen kilisenin mevcut doktrinleri-
ne karşı olan bir sapkın(heretic)
ve Kur’an’ın yazarı olduğunu is-
pat edebilirlerse İslam’ın başarı-
sız olup çökebileceğine inanıyor-
lardı

Genelde Hıristiyanlığın, özel-
de ise Batı Hıristiyanlığının 7.
yüzyılda ortaya çıkışından itiba-
ren İslam’a ve onun kutsal de-
ğerleri olan Hz.Muhammed ve

Kur’an’a yönelik bu olumsuz ve
saldırgan tutumu 1095 yılında
Papa II.Urban’ın İsa’nın yaşadığı
topraklar olan Kudüs ve civarını
Müslümanlardan geri almak için
yaptığı çağrıyla başlayan ilk haç-
lı seferiyle doruk noktaya ulaş-
mıştır. Başta Kudüs ve civarı ol-
mak üzere bir zamanlar Hıristi-
yanların olan toprakları Müslü-
manların elinden geri almak ve
dahası İslam’ı tamamen ortadan
kaldırmak için başlatılan ve birbi-
ri peşi sıra yapılan sekiz haçlı
seferi neticesinde istenen sonu-
cun alınması bir yana Müslü-
manlar daha fazla Hıristiyan top-
rağını ele geçirince Muhterem
Peter, Asisili Francis, Cusalı
Nicolas gibi Hıristiyan bilginler
ve mistikler İslam’ı daha iyi tanı-
yıp bilmek ve bu şekilde onunla
mücadele etmek için strateji de-
ğişikliği yaparak başta Kur’an ol-
mak üzere bazı Müslüman eser-
leri Latinceye tercüme etmeye
ve Müslümanlarla diyalojik ilişki
kurarak onlara yönelik misyon
faaliyetinde bulunmaya başla-
mışlardır. Müslümanlara yönelik
başlatılan bu ılımlı bireysel tu-
tumlara karşın Katolik Kilisesi ve
Papalar başta olmak üzere üst
düzey yetkilileri İslam’a ve Müs-
lümanlara karşı saldırgan tutum-
larını devam ettirmişlerdir. Örne-
ğin Papalık Kur’an’ın Latince ter-
cümesini yasaklayarak yakılma-
sını emretmiştir. Yine Papalık İs-
panya’nın Müslümanlardan geri
alınması sürecinde yaşanan kat-
liamlara sadece seyirci kalmakla
yetinmemiş aynı zamanda onla-
ra destek vermiştir. Dahası Pa-
palık, kendi otoritesine karşı çı-
kan John Hus ve Galileo’yu engi-
zisyona tabi tutarak idam ettir-
miş; Luther gibi idam ettirmeyi
başaramadıklarını da Kilise’den
kovmuş/aforoz etmiştir. Kısaca

Papalık kuruluşundan yirminci
yüzyılın ikinci yarısına yani II.Va-
tikan Konsiline kadar modernite
de dahil kendi otoritesini sarsıcı
her türlü düşünce akımına karşı
çıkmış ve onu ortadan kaldırmak
için var gücüyle savaşmıştır. İfa-
de ettiğimiz bu hususlardan gö-
rüleceği üzere Katolik Kilisesi
geleneğinde ötekini içselleştirme
değil ötekileştirerek düşman kıl-
ma ve yok etme vardır. İşte aşa-
ğıda değerlendirmeye tabi tuta-
cağımız Papa XVI. Benedik-
tus’un İslam diniyle ilgili sözlerini
bu çerçevede değerlendirmek
gerekmektedir. 

Benediktus’un Çıkışının 
Siyasi-Dini Arkaplanı

Kardinal Ratzinger’in Papa XVI.
Benediktus olarak papa seçil-
mesini, Batı dünyasında hızla
kan kaybeden Hıristiyanlığın Av-
rupa coğrafyasında tekrar can-
lanmaya başlaması için bir adım
olarak görmek gerekmektedir.
Nitekim İslam dini ile ilgili olum-
suz kehanetlerde bulunan tarihçi
Bernard Lewis’in “yüzyılın so-
nunda Avrupa’nın İslamlaşa-
cağı” argümanını ileri sürmesi-
nin hemen ardından İslam’a kar-
şı selefi Papa II. John Paul’den
daha katı bir tutum takınan ve
sırf Müslüman olduğu için Türki-
ye’nin AB’ye üye olmasına karşı
çıkan Kardinal Ratzinger’in papa
seçilmesi bu tezi desteklemekte-
dir. Dahası Kardinal Ratzinger
papa seçilmesinin hemen ardın-
dan Avrupa’nın İslamlaşmasına
karşı şu tespitte bulunmuştur:
“Eğer Avrupa (medeniyeti)
gerçekten varlığını devam et-
tirmek istiyorsa Hıristiyan
köklerine sadık kalmalıdır”.

Avrupa’daki Müslümanları
gücendirmemek için Avrupa’nın
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Hıristiyan köklerine ve mirasına
atıfta bulunmaktan çekindiğini
iddia eden Papa Benediktus, Av-
rupa’yı Hıristiyan köklerinden
uzaklaştıracağı için çok-kültürlü-
lüğe de karşı çıkmaktadır. Daha-
sı Papa Benediktus Avrupa’da
Hıristiyanlığın zayıflaması ile İs-
lam’ın canlanmasını karşılaştır-
makta ve Avrupa’nın “hiçbir şe-
yi bağlayıcı kabul etmeyen ve
kişinin egosunu ve arzularını
en yüce değer olarak gören rö-
lativizm çukuruna düştüğünü,
buna karşın İslam’ın (...) in-
sanların manevi yaşamlarını
tatmin eden bir öğreti sundu-
ğunu” savunmaktadır. 

Kardinal Ratzinger olduğu
dönemde Vatikan’ın yarı resmi
yayın organı olan La Civilta Cat-
tolica’da yaklaşık 1000 yıldır Av-
rupa’nın Müslüman tehdidi altın-
da olduğunu ve bu süre zarfında
iki kere Avrupa’nın varlığının teh-
likeye düştüğünü belirttikten

sonra günümüzde bir yandan ki-
liseler boşalırken diğer taraftan
Avrupa’nın her tarafında yeni ye-
ni camilerin inşa edilmesinin Hı-
ristiyan Avrupa’nın İslam tarafın-
dan tekrar ciddi olarak tehdit
edilmeye başladığının kanıtı ol-
duğunu ifade eden Papa XVI.
Benediktus, Nisan 2005’de papa
seçilmesinden sonra İslam’a ve
Müslümanlara yönelik bu katı
tavrını devam ettirmiş ve en ni-
hayetinde Regensburg Üniversi-
tesinde yaptığı konuşmada için-
deki kin ve nefreti dışa vurarak
İslam’ı bir şiddet dini, Hz.Mu-
hammed’i de bir şiddet abidesi
olarak gördüğünü itiraf etmiştir. 

Papa, İslam’la ilgili saldırgan
ifadelere yer verdiği konuşma-
sında aslında akıl ve iman konu-
su üzerinde mütalaalarda bulu-
nurken sözü birden İslam’a ve
onun aziz peygamberi Hz.Mu-
hammed’e götürerek Bizans İm-
paratoru II. Manuel Paleolo-

gus’a atfen Hz.Muhammed’in
aslında sahip olduğu öğretiyi güç
ve şiddet kullanarak yaydığını
yani cihat dışında başka yeni bir
şey getirmediğini iddia etmekte-
dir. Bu iddianın ardından Papa,
imparator Paleologos’un şiddet
kullanarak inancı yaymanın niçin
akıl dışı olduğunu şu sözlerle
açıkladığını nakletmektedir:
“Şiddet Tanrı’nın ve ruhun tabi-
atıyla bağdaşmaz. Tanrı kandan
hoşlanmaz. Akıl dışı hareket et-
mek Tanrı’nın tabiatına aykırıdır.
İman bedenden değil, ruhtan
doğmaktadır. Başkalarını imana
yönlendirmek isteyenler şiddet
ve tehdide başvurmaksızın onun
iyi konuşmaya ve aklı düzgün
şekilde kullanmaya ihtiyacı var-
dır. Makul bir kişiyi/şahsı ikna
edebilmek için ne güçlü bir ele,
ne herhangi bir çeşit silaha ne
de kişiyi ölümle tehdit eden her
hangi bir vasıtaya ihtiyacı var-
dır…” 
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İslam ve Hıristiyanlığın tarihi-
ne baktığımızda bu sözlerle hem
imparator hem de onları nakle-
den Papa, tabir yerindeyse “ya-
vuz hırsız ev sahibini bastırır”
sözü uyarınca kendi suçlarını
bastırmaya çalışmaktadır. Çün-
kü Hıristiyanlığın 4. yüzyılda Ro-
ma İmparatorluğunun resmi dini
olmasından sonra Balkanlar ve
Avrupa’da nasıl yayıldığı göz
önüne alındığında, eğer dinin
güç kullanılarak zorla yayılması
akla ve dolayısıyla da Tanrı’nın
tabiatına aykırı bir durumsa o za-
man İslam değil, Roma İmpara-
torluğu bünyesinde siyasallaşan
Hıristiyanlık Tanrı’nın doğasına
aykırı bir dindir. Zira 4. yüzyılda
Romanın resmi dini olmasından
sonra siyasi ve askeri desteği ar-
kasına alan Kilise Balkanlarda
ve Avrupa’da yayılırken karşılaş-
tığı insanlara “ya Hıristiyan ola-
caksınız ya da öleceksiniz” se-
çeneğini sunmuştu. Nitekim bu
seçenek 1492 yılında İspan-
ya’nın tekrar Hıristiyanların eline
geçmesinden sonra orada yaşa-
yan Müslüman ve Yahudilere su-
nulmuş ve Hıristiyanların zul-
münden kaçan yüz binlerce Ya-
hudi Müslümanlara (Osmanlıla-
ra) sığınmıştır. Eğer iddia edildi-
ği gibi İslam şiddeti öngören Tan-
rının doğasına aykırı bir din, Hı-
ristiyanlık ise şiddet karşıtı ve
Tanrının doğasına uygun bir din
ise o zaman niçin Müslümanlar
idareleri altındaki gayri müslim-
lere devlete özel bir vergi ver-
mek suretiyle kendi inançları da-
hilinde yaşamalarına müsaade
ederken Hıristiyanlar idareleri al-
tındaki Hıristiyan olmayanları ya
öldürülme ya da Hıristiyan olma
seçeneğiyle baş başa bırakmış-
lardır? 

Bizans İmparatoru II.Manuel
Paleologos’un ağzından Hz. Mu-

hammed’in, öğretisini güç kulla-
narak yayma dışında yeni bir şey
getirmediği iddia eden ve bu şe-
kilde İslam’ı saldırgan, savaşçı
bir din, Müslümanları da inançla-
rını güç kullanarak ve şiddete
başvurarak yaymaya çalışan
zorbalar olarak nitelemek iste-
yen Papa XVI. Benediktus, MS.
2. yüzyılda Roma’da gördükleri
baskı ve zulümden dolayı Hıristi-
yanların dinlerini terk etmemele-
ri için geliştirilen ve 4. yüzyılda
Hıristiyanlığın Roma’nın resmi
dini olmasından sonra Hıristiyan
olmayanları da içine alacak şe-
kilde genişletilen “Kilise dışın-
da kurtuluş yoktur” dogmasını
unutmuş gözükmektedir. Kilise
tarihine baktığımızda alanı ge-
nişletilen bu dogma, Kiliseyi ve
Kilisenin kontrolü altındaki Hıris-
tiyan devletleri Hıristiyan olma-
yanları güç kullanarak ve şidde-
te başvurarak Hıristiyanlaştırma-
ya sevk etmiştir. Hatta Papa VIII.
Boniface 1302 yılında yayımla-
dığı Unam Sanctam adlı genel-
gesiyle kurtuluş için Kiliseye bilfi-
il üye olmak yanında Papanın
otoritesinin de tanınması gerekti-
ğini ilave ederek dogmayı sade-
ce Hıristiyan olmayanlara değil,
Hıristiyan olup da papanın otori-
tesini kabul etmeyenlere de uy-
gulamaya başlamıştır. Bu dog-
ma çerçevesinde Hıristiyanlığın
Roma’nın resmi dini olmasından
sonra ne denli şiddet ve hoşgö-
rüsüzlükle özdeşleşen bir din ha-
line geldiğini göstermek için Yale
Üniversitesi profesörlerinden
Ramsey MacMullen’in şu tespi-
tine dikkat çekmek istiyoruz.
MacMullen 1990’lı yıllarda Hıris-
tiyanlığın ilk dönemiyle ilgili iki ki-
tap kaleme alır. Bunlardan ilkin-
de 1-4.yüzyıllar arasında Hıristi-
yanlığın yaşamış olduğu sıkıntı-
ları ve Roma’nın Hıristiyanlara

karşı yaptığı zulüm ve baskıları
inceler. İkinci kitabında is 4-
8.yüzyıllar arasında Hıristiyanlı-
ğın Roma’nın resmi dini olma-
sından sonra Balkanlar ve Avru-
pa’da nasıl yayıldığını ve bu ya-
yılma sürecinde Hıristiyan olma-
yanlara nasıl muamele ettiğini
inceleme konusu yapar. Sonuç
olarak da şu can alıcı tespitte
bulunur: Hıristiyanlığın siyasal-
laşması ve “Kilise dışında kurtu-
luş yoktur” dogmasının alanının
genişletilmesiyle daha önce Ro-
malılardan merhamet dilenen
Hıristiyanlar artık, Hıristiyan ol-
mayanların kendilerinden mer-
hamet diledikleri kişiler konumu-
na geçmiştir. MacMullen’e göre
1-4.yüzyıllar arasında paganla-
rın Hıristiyanlara yaptıkları baskı
ve zulümle 4-8.yüzyıllar arasın-
da Hıristiyanların Hıristiyan ol-
mayanlara yaptıkları baskı ve
zulümler mukayese edildiğinde
Hıristiyanlığın putperest inanç-
lardan daha merhametsiz bir din
olduğu sonucuna varılabileceği-
ni ifade etmektedir. (Bkz. Ram-
sey MacMullen, Christianity and
Paganizm in the Fourth to Eight
Centuries, New Heaven: Yale
University Pres, 1997). 

Bu noktada akla gelen can
alıcı soru: “iman ve akıl” arasın-
daki ilişkiyi anlatmak için binler-
ce örnek varken Papa sözü niçin
İslam’a ve Hz. Muhammed’e ge-
tirmekte ve şiddetin akıl dışı ol-
duğunu ve Tanrının tabiatına ay-
kırı olduğunu anlatmak için niçin
Hıristiyanlık tarihinde haçlı sefer-
leri, İspanya’nın Müslümanların
elinden alınması ve Yahudiler de
dahil Hıristiyan olmayanların
zorla buradan sürülmesi ve Nazi
soykırımı gibi olaylara değil de
zaman zaman yanlış kullanılsa
ve istismar edilse de bu örnek-
lerdeki gibi bir şiddetin yaşanma-
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sına yol açmayan İslam’daki ci-
hada atıfta bulunmaktadır? Di-
ğer bir önemli soru da bunu ya-
parken bir İslam uzmanına atıfta
bulunmak yerine, Bizans tahtına
çıktığı andan itibaren her taraf-
tan kuşatılmış olan ve başkenti
(İstanbul) Müslümanların eline
geçmek üzere olan ve İslam ko-
nusundaki bilgisinin kaynağı bü-
yük babası VI.Yuhanna’nın, Hı-
ristiyanlık savunmaları olan bir
siyasiye atıfta bulunduğudur.

Dahası İslam dini ve Müslü-
manlarla ilgili orta-çağ Hıristiyan
polemiklerine baktığımızda İmpa-
rator II. Manuel Paleologos’un
İranlı bir Müslüman kadıyla 21 di-
yalogdan oluşan karşılıklı sohbet
yaptığı rivayet edilmektedir. An-
cak işin tuhaf tarafı imparatorun
kendi yazıları dışında imparatorla
İranlı kadı arasında böyle bir ko-
nuşma dizisinin cereyan ettiğinin
kanıtı yoktur. Çünkü ilgili rivayette
sadece imparatorun sözlerine yer
verilmekte, Müslüman kadının
sözlerinden ise hiç bahsedilme-
mektedir. Halbuki diyalog karşılık-
lı bir konuşmadır. Eğer imparator,
Papa Benediktus’un da naklettiği
gibi, Müslüman bilgine bir takım
sorular sorduysa Müslüman bil-
gin de mutlaka bu soruları yanıt-
lamış olmalıdır. Bu noktadan ha-
reketle II.Manuel Paleologos ile
Müslüman bir bilgin arasında ger-
çekte bir diyalog olmadığını, im-
paratorun Osmanlı ordusunun
ilerlemesini durdurmak ve daha
fazla sayıda Hıristiyan’ın Müslü-
man olmasının önüne geçmek
için bir Müslüman bilgin/kadı ile
hayali bir diyalog toplantısı yapa-
rak İslam ve Hz.Muhammed’e
saldırdığını düşünüyoruz. Burada
üzerinde durulması gereken hu-
sus Osmanlı’nın kuşatmasına
karşı haçlı seferleri tipinde Avru-
pa’dan askeri yardım talep eden

bir imparatorun bu talebini ger-
çekleştiremeyince Hz.Muham-
med’in güç kullanarak öğretisini
yaydığını iddia edip, İslam’ı bir
şiddet dini olarak göstererek
onun üstesinden gelmeye çalış-
masıdır. Kısaca askeri olarak
Müslümanlarla başa çıkamayan
ve devamlı olarak irtifa kaybeden
ve son kalesi olan İstanbul’u da
kaybetmek üzere olan imparator
çareyi İslam’a ve onun aziz pey-
gamberi Hz.Muhammed’e saldır-
makta bulmuştur.

İmparatorun içinde yaşadığı
şartlar dikkate alındığında onun
bu saldırısının nedeni kolayca
anlaşılabilmektedir. Peki Papa
XVI.Benediktus’a ne oluyor da
12 asır önce yaşamış ve İslam’la
ilgili bilgisi Bizanslı Nicetas’ın İs-
lam ve Hz.Muhammed karşıtı
polemiklerine dayanan Bizans
İmparatoru II.Manuel Paleolo-
gos’dan nakille İslam’a ve
Hz.Muhammed’e saldırmakta-
dır? Kanaatimizce, Müslüman ve
Hıristiyanlar arasında orta-çağ-
da olduğu gibi fiili bir savaş ya-
şanmamasına ve hatta “dinlera-
rası diyalog” adı altında karşılıklı
anlayış ve saygıya dayalı diyalo-
jik ilişki/dostluk köprüleri kurul-
maya çalışılmasına rağmen Av-
rupa’da Müslümanların sayısının
ve ibadet mekânlarının günden
güne artması Papa XVI.Bene-
diktus’u İslam’ın yayılmasına
karşı önlem almaya zorlamıştır.
Çünkü yukarıda da ifade ettiği-
miz gibi Papanın temel amacı
Avrupa’yı, Hıristiyan köklerine ve
mirasına sahip çıkarak tekrar Hı-
ristiyanlaştırmaktır. Bu amaç
bağlamında Papa’nın İslam ve
Hz.Muhammed’le ilgili sözlerini
değerlendirdiğimizde onun şu iki
amacı gütmüş olabileceğini söy-
leyebiliriz: 

1) 11 Eylül saldırılarından

sonra başlayan İslam dinini terö-
rizmle özdeşleştirme sürecinde
İslam’ı, öğretisini yaymak için
şiddete başvuran bir din ve Müs-
lümanları da dinlerini yaymak
için şiddete başvurmak suretiyle
akıl dışı hareket eden kişiler ola-
rak gösterip Hıristiyanların İs-
lam’a olan ilgilerini en aza indir-
mek.

2) Müslümanlar için Avrupa’yı
yaşanmaz bir hale getirerek on-
ların yavaş yavaş Avrupa’yı terk
etmelerine yardımcı olmak. 

Bu iki amacın dışında Papa
Benediktus, imparator Paleolo-
gos’un “dini yayarken şiddet kul-
lanmanın akıl dışı hareket etmek
olduğu ve bunun hem İsa’nın
şahsında ete kemiğe bürünen
Logos’a uygun hareket etmemek
hem de Tanrı’nın tabiatına aykırı
olduğu” iddiasının altını çizerek
kültürler arası diyalog çerçeve-
sinde Hıristiyanları diyalog mu-
hataplarını İsa-Mesih’e davet et-
meye çağırmaktadır. 
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Bazı Avrupalı din adamlarının
ve siyasetçilerinin Müslümanları
Papanın sözlerini yanlış anla-
makla itham ettiklerini görmekte-
yiz. Bu kişilere göre Papayı eleş-
tirenler konuşmasının amacını
anlamamış demektir. Çünkü o
konuşmasında İslam’a ve Müslü-
manlara hakaret etmemekte, sa-
dece şiddetin akıl dışı bir eylem
olduğu ve bundan dolayı Tanrı-
nın tabiatına aykırı olduğunu dile
getirerek dinleri bünyelerindeki
şiddet unsurlarını temizlemek
için diyaloga çağırmaktadır. Ön-
celikle şu hususun altını çizmeli-
yiz ki bu tür argümanlar bir tür
pişkinlik göstergesinden başka
bir şey değildir. Çünkü papa ko-
nuşmasında sadece İslam’ın şid-
det dini ve Tanrının tabiatına ay-
kırı bir din olduğunu ima etmekte
ve “makul olmayan bir şekilde
eylemde bulunmanın logosa yani
İsa-Mesih’e uygun hareket etme-
mek olduğu ve bunun da Tanrı-
nın tabiatına aykırı olduğunu” ifa-
de ettikten sonra kapsamında
muhataplarını/Hıristiyan olma-
yanları kültürler diyalogu bağla-
mında logosa yani İsa-Mesih’e
çağırmaktadır. Şimdi eğer bu ifa-
de bir diyalog çağrısı ise o za-
man bu diyalog karşılıklı anlayış
ve saygı diyalogu değil, İsa-Me-
sih’te bütünleşmekten ve dolayı-
sıyla da misyonerlikten başka bir
şey değildir. 

Sonuç

Netice olarak yukarıda ifade etti-
ğimiz gibi Avrupa’yı Hıristiyan
köklerine sahip çıkarak Hıristi-
yan bir Avrupa kimliği inşa etmek
peşinde olan Papa XVI.Benedik-
tus, Regensburg Üniversitesinde
yaptığı konuşmada 11 Eylül

2001 olayları ile iyice gün yüzü-
ne çıkan ve bir Danimarka gaze-
tesinde Hz.Muhammed’i baş te-
rörist olarak tasvir eden karika-
türlerin yayımlanmasıyla iyice
alevlen İslam’ı bir şiddet dini,
Hz.Muhammed’i baş terörist ve
Müslümanları da potansiyel terö-
rist olarak gösterme çabalarına
katılarak Müslümanlardan arın-
dırılmış bir Avrupa peşinde oldu-
ğunu açıkça ilan etmiştir. Çünkü
Papa konuşmasında orta-çağ
Bizans imparatoru II.Manuel Pa-
leologos’dan yaptığı nakillerle
inanç yönünden Hıristiyan, felse-
fi düşünce/akıl olarak da Yunan
olan bir Avrupa kimliği inşa et-
meye çalışmakta ve Yunan fel-
sefi düşüncesine/aklına sahip ol-
mayan İslam’ın inşa edilecek Av-
rupa kimliğine yabancı olduğunu
dolayısıyla da Müslümanların lo-
gosda/İsa-Mesih’te Hıristiyanlar-
la bütünleşmedikleri sürece Av-
rupa’da yerlerinin olmadığını ima
etmektedir. 

Bu aşamada şu kritik soru
akla gelmektedir: Peki Papanın
bu amacı karşısında Müslüman-
lar olarak bizler ne yapmalıyız?
Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki,
ilk yapacağımız şey karikatür kri-
zinde olduğu gibi Müslümanları
aşırı tepki göstermeye sevk ede-
rek onların şiddete başvurmasını
hedefleyen Papa ve avanesinin
tuzağına düşmemeliyiz. Çünkü
amaç, İslam dinini şiddet dini ve
Müslüman’ı da aleyhlerine bir
durum söz konusu olduğunda
muhataplarıyla makul tartışmaya
girmeden hemen şiddete başvu-
ran potansiyel terörist olarak yaf-
talamaktır. Bundan dolayı Batı
dünyasında İslam’a ve onun kut-
sal değerlerine karşı yapılan sal-
dırılara şiddet kullanmadan ölçü-
lü bir şekilde yanıt verilmelidir. 

İkinci olarak tam bir Avrupalı
olan ve öncelikli hedefi diğer kim-
likleri Avrupa’dan dışlayarak saf bir
Avrupa kimliği inşa etme peşinde
olan Papa XVI.Benediktus’tan otu-
rup sadece özür beklemek yerine
Müslümanların Avrupa düşüncesi-
ne katkısının sadece önemli Yunan
ve Roma yapıtlarının tercümesiyle
sınırlı tutulmaya çalışılarak Müslü-
man rasyonalizminin izlerini sile-
cek şekilde Avrupa düşünce tarihi-
nin okunmasına şiddetle karşı çık-
malı ve Farabi, İbni Sina, İbni Rüşt
gibi Müslüman filozofların Avrupa
düşüncesinin gelişmesine olan kat-
kısını ortaya koymalıyız. 

Bu iki hususa ilaveten, dinimize
ve kutsal değerlerimize yönelik ya-
pılan saldırılar karşısında savunma
konumunda kalmadan Hıristiyanlı-
ğın 4.yüzyılda Roma’nın resmi dini
olmasından günümüze kadar ge-
len tarihini titiz bir şekilde araştırma
konusu yapmalıyız. Bunu yapar-
ken temel hedefimiz, bir din olarak
Hıristiyanlığı karalayarak samimi
Hıristiyanları incitmek değil, başta
Papalık olmak üzere İslam dinini
şiddetle özdeşleştirmeye çalışan-
ları önce Hıristiyanlığın güç kullanı-
larak yayılması, heretik kabul edi-
len Hıristiyan mezheplerin şiddet
kullanılarak ortadan kaldırılmaya
çalışılması, haçlı seferleri, İspan-
ya’nın Müslümanların elinden alın-
masından sonra Kilisenin desteğiy-
le Müslüman ve Yahudilerin zorla
Hıristiyanlaştırılmaya çalışılması,
Kilisenin dogmalarına karşı gelen-
lerin aforoz edilerek engizisyona
tabi tutulması ve geçtiğimiz yüzyıl-
da Hıristiyanlar tarafından işlenen
soykırımları gibi insanlık suçlarıyla
yüzleşmeye sevk etmek olmalıdır.u



Roma Piskoposluğu’ndan 
Papalığa

Papa XVI.Benediktus Al-
manya’da yaptığı provoka-
tif konuşmasında İslam’da

Tanrı kavramının fazlasıyla soyut
olduğundan şikayet etmişti. Somu-
ta indirgenmiş bir tanrı anlayışının
Katolik Kilisesi ve Avrupa tarihinde
hangi tecrübelere kapı araladığını
hatırlamak bizi bazı ilginç sonuçla-
ra götürebilir.

Papa, yani Roma Piskoposu di-
ğer merkezlerdeki piskoposlar ara-
sında temayüz edip Katolik dünya-
sının lideri konumuna yükselişini
bir dizi siyasal, sosyal ve askeri ge-
lişmeye borçludur: Roma İmpara-
torluğu’na başkentlik yapmış bir
şehirde bulunması, Aziz Petrus ve
Aziz Pavlus gibi havarilerin Ro-
ma’da gömülü olduğu inancı ve bu
şehirde Hıristiyanlığın erken dö-
nemde pek çok şehit vermiş olma-
sı. Ve tabiî Roma Piskoposları,
Cermen istilalarıyla ortaya çıkan ik-
tidar boşluğunu iyi değerlendirmiş-
ler ve kurumun giderek müstakil bir
dünyevi ve siyasi güç merkezi hü-
viyetini kazanmasını sağlamışlar-
dır.

Oxford Hıristiyan Kilisesi Söz-
lüğü’ne göre “papa” nitelemesi er-
ken dönemde Batı’daki herhangi
bir piskopos için kullanılabiliyordu.
Doğu’da ise İskenderiye Patriği bu
ünvanla anılıyordu. Tamamen Ro-
ma Piskoposu’na özgü bir ünvan
haline gelişi 10. yüzyıldan itibaren
söz konusu olmuş ve 1073’te Pa-
pa VII. Gregorius, Roma Piskopo-
su dışındaki Kilise temsilcilerinin
papa sıfatıyla anılmasını yasakla-
mıştır.

Aziz Mark Değil, Gümüş Mark

Roma Piskoposu, Katolik aleminin
yegane dini lideri haline gelirken
yeryüzündeki belli başlı iktidar
odaklarından birine dönüşecekti
aynı süreç içinde. Roma İmpara-
torluğu’nun külleri arasından do-
ğan feodal beylikler döneminde
her kilise mıntıkası kendi hakimi-
yet bölgesini oluşturacak, Hıristi-
yanlaştırılan halkı kendi serfleri
haline getirecek ve onları sömür-
mede dünyevî lordlarla yarış içine
girecekti. 

Zamanla Kilise, Avrupa’nın en
büyük toprak ağası konumuna gel-
di. 11. yüzyılda Avrupa’da ekilebilir
arazilerin yüzde 30 – 40’ı ruhbana
ait veya ruhban tarafından işletilir
durumdaydı. Zenginlik, servet ve
ihtişam Roma’daki Papalık Sara-
yı’ndan Katolik Avrupa’nın ücra kö-
şelerindeki manastırlara kadar ya-
yıldı. Basit ve sade yapılar olarak
faaliyete başlayan manastırlar, ba-
ron sınıfına özgü kurumlara dö-
nüştü. 

Pederler -ki en büyük peder

papadır; köken itibariyle papa keli-
mesi hem Kilise Latincesi’nde hem
Grekçe’de peder anlamına gelen
pâpa ve papâs kelimelerinden ge-
lir- gerektiğinde tefecilik yapmak-
tan kaçınmadı. Öyle ki, Kilise, Or-
ta Çağ adı verilen dönemin sonla-
rına doğru Avrupa’nın en büyük fi-
nans kurumlarından biri haline gel-
di.

Kilise’nin kurduğu ekonomik
sömürü düzeni ve ruhbanın yol-
suzlukları için şöyle deniyordu:
“Peşinden gidilen şey Müjde’dir;
fakat Aziz Mark’a göre değil, gü-
müş marka göre müjde!” Burada
İncil için kullanılan Gospel kelime-
sinin eski İngilizce’de “gôd” (iyi) ve
“spel” (haberler) kelimelerinin bir-
leşmesiyle oluştuğunu ve Yeni
Ahit’in ikinci kitabının yazarı Mar-
kos’un, Aziz Mark olarak da bilindi-
ğini hatırlayalım.

Ruhban, günah bağışlama yet-
kisini önemli bir gelir kaynağına
dönüştürdü. Günah veya gayri
meşru sayılan eylemlerin bağış-
lanması için takdir edilen ücreti
ödemeye yanaşmamak “heretik”
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yani sapkın âsî diye damgalanıp
aforoz edilmekle sonuçlanabiliyor-
du. Aforoz ise, genellikle kişinin
toplumsal ve ekonomik hayattan
bütünüyle dışlanmasıyla sonuçla-
nan bir sürecin başlaması demek-
ti.

Papalık zamanla, sıradan bir
Hıristiyanın bütün hayatını düzen-
leyen ve kendi hukuk sistemine
sahip bir bürokratik yapılanmaya
dönüştü. Günah çıkarmanın yanı
sıra vaftiz ve kiliseye üye olma tö-
renleri, Komünyon (Aşai Rabbani,
ekmek ve şarap ayini), günahlar
için ödenecek kefaret, evlilik, dini
eğitim, sadaka verme, faiz ve tefe-
cilik, vasiyetnâme bırakma, ölüm
anında ve defnedilirken yapılan di-
nî törenler ve pazar ayinleri hep
Kilise’nin belirlediği kurallar ve/ve-
ya ücret tarifelerine göre gerçek-
leştirilebiliyordu.

Kilise Makamlarının Satışı

Kilise mensuplarının kazanç kapı-
ları bazen ilginç biçimlere bürün-
müştür, önemli unvan ve makam-
ların parayla satılmasında olduğu
gibi. Boşalan bir makam için seçi-
me dayalı bir prosedür uygulanı-
yor gibi gözükse de, arka planda
büyük rüşvet vakalarının asıl belir-
leyici olduğu herkesin malumuydu.
St. Chrysogono Kardinali Peter,
tek bir seçimde beşyüz gümüş
marklık bir rüşveti reddettiğinde,
bu, büyük bir fazilet örneği olarak
dilden dile dolaşır olmuştu. 

Yüksek ruhbanın yüz kızartıcı
ve çirkin davranışlarından yana il-
ginç örnekler bulmak güç değildir:
Yaklaşık 1100 yılında Tours Baş-
piskoposu, aforoz tehdidi altındaki
Fransa Kralı I.Philippe’yi bu sıkın-
tıdan kurtarmanın karşılığı olarak,
boşalan Orleans Başpiskoposluğu
makamına homoseksüel ilişki için-
de olduğu delikanlının getirilmesini

talep etmişti. Kral talebi yerine ge-
tirmiş ve sonucu önceden belirle-
nen Orleans Başpiskoposluğu se-
çimi Masumlar Yortusu’nun kutlan-
dığı günde gerçekleştirilmişti (Lea,
s. 12).

Cüretkârlık, Küstahlık ve 
Edepsizliğin Sınırında

Endüljans belgeleri, yani afnâme-
lerin, günahlarından arınmak iste-
yen Hıristiyanlara satışı, kolay ve
tatlı bir gelir kapısıdır. Papanın im-
zaladığı yetki belgeleriyle satışa
çıkarılabilen endüljans belgeleri
zamanla servet biriktirmenin başlı-
ca araçlarından biri haline gelmiş-
tir. Halkı endüljans satın almaya
teşvik ve ikna çabaları, maddi çı-
karlar uğruna din istismarının en
feci, en çirkin, en korkunç örnekle-
riyle sonuçlanmıştır. 

Endüljans satmadaki mahare-
tiyle ve kişinin sosyal konumu ve
günahlarının büyüklüğüne göre ta-
rifeler oluşturmasıyla ünlenmiş
pek çok kişiden biri olan Domini-
ken rahip Johann Tetzel, paraya
ihtiyaç duyan Papa X.Leo’nun
(1513-1521) imdadına yetişir. Tet-
zel endüljans satmak üzere papa
tarafından Almanya’ya gönderildi-
ğinde pazarlama çabaları çirkinlik,
küstahlık ve edepsizliğin en uç ör-
neklerinden biri olarak yaşanacak-
tır: Sattığı endüljansların sınırsız
etkili ve güçlü olduğuna halkı inan-
dırmaya çalışan bu papa temsilci-
si, ifadesi güç, edep ve haya duy-
gularını aşan, akıllara durgunluk
veren sözler sarfetmekte beis gör-
mez: (Hâşâ!) “Kişi, Tanrı’nın anne-
sine bile tecavüz etse, cezadan da
suçtan da kurtulur!” Muhtemelen
Hz.Meryem’i kastederek sarfedil-
miş bu feci sözler dolayısıyla Tet-
zel’in Hıristiyan halktan, kilise gö-
revlilerinden ve Papa’dan herhan-
gi bir tepki ve uyarı aldığına dair

bir not bulunmamaktadır bu trajik
vakayı aktaran kaynaklarda
(Goldstone, s.43).

Müstakbel günahlar için endül-
jans satışı ve Gutenberg İnci-
li’nden bile önce basıldığı tespit
edilen, isim ve bağış miktarı yerle-
ri boş olarak hazırlanmış matbu
endüljans belgelerinin varlığı, ko-
kuşmuş bir kurum tablosunu ta-
mamlayan diğer hususlardır.

Dokunulmazlık Zırhı

Ortaçağda servet ve zenginliğin
Kilise mensupları arasında dolaşıp
birikmesini sağlayan iki temel fak-
tör vardı: Ruhbanın seküler yargı-
dan muafiyeti ve evlenme yasağı.
Rahip sosyal ve siyasal bakımdan
âdeta farklı bir dünyanın insanı gi-
biydi. Sıradan bir rahip bile insan-
lık seviyesinin üstünde bir güç ve
konuma sahipti. Ne kadar büyük
bir suç işlerse işlesin seküler mah-
kemelerce takibata uğratılamazdı.
Rahipler ancak kendi tarikat, ma-
nastır veya kilise hiyerarşisinin ku-
rallarına tâbi olmakla yükümlüydü-
ler. Kilise mahkemeleri veya Ro-
ma’daki yüksek mahkeme nezdin-
de dava edilip mahkum edilmeleri
çok zor, hatta imkansızdı.

Katolik kaynaklarda yolsuz-
lukla mücadele etmeye çalışmış
bir papa olarak anılan III. Inno-
centius’un bile, yalan yere yemin
etme, makam mevki satışı ve en-
sest ilişkiyle suçlanan Besançon
Başpiskoposu Gerard de Rouge-
ment vakasında olduğu gibi, se-
yirci kalmakla yetinmesi düşün-
dürücüdür. Papa bu vakada Baş-
piskopos’a günah çıkartmasını
öğütlemekle yetinmiş ve görevine
iade etmiş, Başpiskopos ise en-
sest ilişkisine ve bazıları rahibe
olan kapatmalarıyla yaşamaya
devam etmiştir. Kiliselerin kut-
sanması ve rahiplerin terfi işlem-
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lerini tamamen paralı hale ge-
tirdiği gibi, yeterli rüşveti öde-
yebilen rahip ve rahibelerin ma-
nastırdan ayrılıp evlenmelerine
göz yummuştur (Lea, s. 8).

1195’te toplanan Evreux
Konsili’nde çözüm bulunması
gereken sorunların başında en-
düljans satışlarında yapılan yol-
suzluklar ve daha ilginci pisko-
posların azizlere ait kemik par-
çalarını ve türlü eşyayı satarak
ticari kazanç elde etmeleri ele
alınmıştı. 1201’de toplanan Avig-
non Konsili’nde ise, günahların
kefaretini zar atıp kumar oynaya-
rak belirleyen ve meyhane aça-
rak giriş kapısına ruhban yakası-
nı işaret olarak asan rahiplerden
şikayet edilmişti.

Ne Konsil kararları ne de za-
man zaman ıslahat vaadiyle tah-
ta geçen papaların fermanları Ki-
lise kurumunu maddi uğraş ve
beraberindeki yolsuzluklardan
kurtarmaya yetti. Ruhbanın yü-
rüttüğü ekonomik sömürü düze-
ni, bu konsillerin gerçekleştirildi-
ği yer ve zamanda hızla güçle-
necek olan heretik akımların kal-
kış noktalarından biri oldu. Kat-
har hareketi, Hıristiyan amentü-
sünün akılla izahında yaşanan
zorluklar kadar Katolik Kilise-
si’nin ahlâki yozlaşmasına duyu-
lan nefretten de beslendi. Papa
tahtının sallandığını hissettiği
anda heretiklere karşı kanlı bas-
tırma hareketlerine, Engizisyon
ve işkenceye başvurmaktan ka-
çınmadı. Vatikan’daki Papalık
Sarayı, üst katlarında yüksek
ruhban için sefahat âlemlerinin,
bodrum katlarında heretikler için
işkence seanslarının düzenlen-
diği, çelişkilerle dolu bir yer hali-
ne geldi.

Ve Papalar, kardinaller ve
piskoposlar, Roger Garaudy’nin
Amerikan parasında yakaladığı

ironiyi (“Biz Tanrı’ya Güveni-
riz”) hatırlatan bir tarzda,
Amerikalılardan yüzlerce yıl
önce Hıristiyan tanrısını so-
mutlaştırdı. Sadece
Hz.İsa’yı(a.s.) Tanrı’nın oğlu-
na indirgeyerek değil, fakat
akçe değeri taşıyan her şeyi
sözde dini etkinliklerin merke-
zine alarak. Bu yüzden Kato-
lik Kilisesi, insanın yücelmesi
yönünde kayda değer olumlu
bir katkı yapmadığı gibi, iki
yüzlü ve samimiyetsiz söylem
ve icraatlarıyla Batılı insanın
maddeciliğe yönelmesinde
başlıca pay sahibi aktörlerden
biri oldu.

Herşeye Rağmen 
Ehl-i Kitap

Bu yüzden Hıristiyan dünya-
nın dini önderleri geçmişe atıfla
İslam’ın öğreti ve Müslümanlar-
ca tatbikatını eleştiri konusu yap-
maya kalkışırken şapkalarını ön-
lerine koyup bir daha düşünmeli.
Kilise’nin bulaştığı yolsuzluklar-
dan Avrupa’da içinde ve dışında
geçmişte ve günümüzde farklı
topluluklara reva görülen şiddet
ve vahşet eylemlerine kadar
kendi fena sicilini unutmuş veya
unutturabilmiş olabileceği safça
beklentisi içine girmemelidir.
Haçlı Seferleri esnasında Ku-
düs’teki gaddarlık bir yana,
Konstantinopolis (İstanbul) ve
Languedoc (Güney Fransa)’ta
kendi inancından olan halkalara,
dün Endülüs’te Müslümanlara
yapılanlar “kılıç dini”nin nasıl tat-
bik edildiğinin, ilk akla gelen feci
örnekleri olabilir ancak.

Eğer Hıristiyan önderlik, bu-
gün insanlığın içine düştüğü/dü-
şürüldüğü bunalım ve sapkınlık-
lardan yana bir endişe taşıyorsa,
her şeye (bütün dejenerasyona)

rağmen Ehl-i Kitap olmanın as-
gari anlam ve sorumluluğunu
hissediyorsa, küresel emperya-
lizm ve tüketim kültürünün insanı
imha etmeye ayarlı programına
uygun adım iştirak etmek ve
bundan gümüş marklar kotarma-
ya çalışmak yerine, doğru ile
yanlışın, iyi ile kötünün, güzel ile
çirkinin sağlam ve güvenilir kri-
terlerine sahip son vahyin mün-
tesiplerine akıl ve gönlünü aç-
malıdır.  

Kaynakça:
F. L. Cross & A. Livingstone (ed.),

The Oxford Dictionary of the
Christian Church, Oxford Uni-
versity Press, 1974.

Henry Charles Lea, The Inquisiti-
on of the Middle Ages, New
York, 1961.

Lawrance & Nancy Goldstone,
Out of the Flames,  New York,
2002.
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nsanlık olarak ünlü sosyal bi-
limci Peter Gay’ın tespitiyle
“modern paganizmin yükseli-

şi” sürecini yaşamaktayız. İnsan-
lık dinsiz olarak yaşamanın nasıl
bir şey olduğunu tecessüs ediyor
ve hayati riskleri çok olan dinsiz
yaşama tecrübesini denemek isti-
yor. Çünkü Rönesans’ın ve Aydın-
lanmanın sahte peygamberleri in-
sanlığa dinsiz yaşayabileceğini ve
ancak böyle ilerleyeceğini söyle-
mişlerdi. “… Bu zihin algısı, yeni
çağın idolleri haline gelen Akıl, Bi-
lim, İlerleme ve Uygarlık gibi soyut
fikirlerin şekillendirilmesinin başlı-
ca sorumlu etmeniydi…”1

İnsanlık paganlaştırılmış Hıris-
tiyanlıkla kendisini insanlığın ve
uygarlığın kalbi gören uygar insan
tiplemesine mahkûm olmuştur. Bu
batılı tip kendini tek ve benzersiz
uygarlık olarak görüyor. İnsanlık
artık teoriyle, metafizikle-dinle uğ-
raşmanın rahatsızlık veren bir
meşguliyet, bu konularda yazmayı
ve düşünmeyi ise metafiziksel ka-
şıntı olarak görüyor. Çünkü yeni
insan tipinin geneli filozof ya da din
adamlarına ihtiyacı yokmuş gibi
yaşıyor ve düşünüyor; kendini da-
ha çok bir tıpçı, mühendis ya da
teknokrata daha çok muhtaç ola-

rak görüyor. “Araba uygarlığının”
mekanik insanları Lamettrie’nin
müjdelediği “makine-insan” tipi-
ne dönüştürülmüştür. 

Peki Durkheim’ın ifadesiyle,
“Din bütün medeniyetlerin tümü-
nün döllendiği ve neşet ettiği rahim
gibi” midir? Durkheim’ın bu tespiti
günümüz uygarlığı ve insanı için
bir anlam ifade ediyor mu? Nietzc-
he’nin öldürdüğü Tanrı Feuer-
bach’ın -güya- insanın göğe fırlat-
tığı kutsi gücü -Tanrı- gökten alıp
yeniden insanın içine gömdüğü,
existansiyalistlerin insanın varolu-
şuna-özüne gömdüğü Tanrı,
Marks’ın uydurma dediği dışlayıp
ötelediği batılın/ın dini insanlığa
rehber olmaya devam etmekte mi-
dir? Çok sert tepkilere maruz ka-
lan Din insanlığın fikri/entelektüel
uğraşısı haline gelme tehlikesiyle
karşı karşıya gelmiştir. İlkel toplu-
mun tek yönlü insanına karşın mo-
dern insanın çok yönlü olması in-
sanlığı dindışlığa götürmüştür. İn-
sanın dışsal bir dünyaya yönelik
yapısı olmasının nedenlerinin ba-
şında insanın yaratıcısından kop-
ması gelmektedir. İnsan yaratılışı-
nın tahribata uğrayıp bozulması
sonucunda batılı insan, dine daya-
lı olan doğu kültürlerinin yapıların-

da durağanlaşma ve donuklaş-
ma/dogmatikleşme temayülü taşı-
dıklarına inandı. Çağımızın insanı
ya tanrısını reddediyor ya da onu
küçümseyip görmezden geliyor.
Ya da Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın
Tanrısını dönüştürdüğü gibi Tanrı-
sının boyutunu değiştirmeye yelte-
niyor. Yani araba uygarlığı siyasi
düşüncesini ve yönetimini, kullan-
dığı aletleri, giydiği kıyafetleri, ye-
diği yemekleri ilerletirken Tanrısını
da trajik bir şekilde ilerletti. Au-
gustunis’le spritüel ve ritüel ka-
rakterinden sıyrılan Hıristiyanlık
daha dinamik/değişken ahlaki ve
sosyal güç haline gelirken Lut-
her’in selefi hareket niyetiyle inşa
ettiği Protestanlık, Calvin’in özü
değiştiren Calvinizmi ve Kapitalizi-
min ruhu olan Max Weber’in Pro-
testan ahlakı ile Tanrısını ilerleme
politikası içinde gün geçtikçe ta-
mamıyla kiliseye hapsetti. Bu ta-
savvur ve anlayış Dawson’un tes-
pit ettiği şu gerçekliği ortaya koyu-
yordu: “İnsan iradesi Tanrının yeni
bir dünyanın yaratılışı için kullan-
dığı makinedir.”2 Katı modernistler
pozitivist bir mantıkla dini dünyevi-
leştirme çabası içine girdiler. “Ça-
ğımız insanı eyleme teşvik edecek
ve son iki yüzyılın kendine has ba-
şarıları olan maddi ve sosyal ilerle-
meyi destekleyecek ve meşrulaştı-
racak bir din anlayışının peşinde-
dir.”3 Aristo-Platon ikileminde tarihi
boyunca açmazlar yaşayan Batı
insanı Aristo mantığından skolas-
tizmi çıkartmış, aradan yüzyıllar
geçtikten sonra da Aristo ontoloji-
sinden deist anlayışı, ahlaki ide-
alizmi ve hümanizmayı türetmiştir.
Din gerçekliğin zıddı olan idealiz-
me irca edilerek gerçek dışı alana
hapsedilmiştir. “İlerleme fikri, dinin
güncelleştirilmesi düşüncesinin or-
taya çıkmasına sebebiyet vermiş,
bu da dinin daha çok dünyevileşti-
rilmesi, daha çok beşerileştirilme-
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si, daha çok demokratikleştirilme-
si, modern bilim ve felsefenin va-
zettiği hakikat standartlarına uy-
durulmasını getirmiştir. Böylece
din, gerçekliğin zıddı olan idealiz-
me irca edilip, nispeten gerçekdı-
şı olana hapsedilmektedir.”4 Yani
din mahkûm edilirken sekülerlik
koşturabileceği alanı daha da ge-
nişletmiştir. Feuerbach, Nietzche
gibi düşünürler insanların Tanrıyı
kendileri gibi tasarlaması yada
kendi ihtiyaçlarına göre ürettiğini
söylemesi ile “İnsanın Tanrılaştı-
rılması yada diğer yandan Tanrı-
nın insanlaştırılması gibi iki boyu-
tu içinde taşımaktadır. (M.Tekin)”
Batı uygarlığının genetik kodla-
rında bulunan tanrıyı hafife almak
anlayışı Homeros’un diliyle “Tan-
rılar bile kandırılır.”, Eflatun’un
Devlet adlı eserinde “Hediyeler
Tanrıları da yola getirir.” metinleri-
ni yazdırmıştır. Descartes’in kar-
tezyen felsefesiyle Tanrı dünya-
nın dışına atılmış böylece seküle-
rizmin ve modernizmin uç beyi
Descartes olmuştur. Kartezyen
felsefeyle önü açılan sekülerizm
Tanrıyı mihrabından indirip insanı
mihraba çıkarmıştır. Spinoza fel-
sefesi ile Tanrı doğanın içine çe-
kilerek kaybedilmiş, son olarak
Nietzche felsefesiyle mihrabın-
dan indirilen, doğada yitirilen Tan-
rının ölümü ilan edilmiştir. Batılı
aklıyla kiliseye gömdüğü Tanrısı-
nı yine Papanın hileli aklıyla kili-
senin dışına çıkarıp hayatın içine
sürmenin hinliği peşine düşmüş-
tür.. 

Köklerinde mitolojik unsurları
barındıran batı toplumu antropo-
morfist/insan benzeşimli Tanrı
anlayışını bir alışkanlık haline ge-
tirmiştir. “Tanrılarının, ne denli
güçlü ve görünmez olsalar da, bir
tür insandan başka bir şey oldu-
ğunu düşünemezler- belki insan-
lar arasından sivrilmiş, ama mad-
di beden ve organlarının yanı sı-
ra , bütün insan tutku ve iştahala-
rını da sürdüren bir tür insan.”5

Batı kafa yapısının dinle kurmuş
olduğu diyalog Cleanthenes,
Philo, Demea arasında geçen di-
yaloga benziyor. Philo (Hume)
septik akıl yapısıyla gerçekliğe
ulaşabileceğini zanneder. 18.y.y
ucubesi Cleanthenes gelenekçili-
ği temsil eden Philo tarafından
çökertilen skolastik bir beyin, De-
mea ise Cleanthenes ile Philo ça-
tışmasından zevk alan çatışmacı
ucube bir kafa. Yani Batının Tan-
rıyla ve dinle kurmuş olduğu ilişki
oldukça lakayt ve primitif. Bu pri-
mitif akılla kendine ilerleme dini
icad eden Avrupa kendine özgü
ucube bir uygarlık zuhur ettirmiş-
tir. Philo’nun dine karşı yönlendir-
diği septik/şüpheci anlayış Batı
insanının kafasında bir kuruntu
ve vesvese uru olarak büyüye-
cek, Avrupa kendi bedenini yiyip
bitirecektir. Dawson’un tespitiyle
liberal gelenek, Avrupa kültürünü
sekülerleştirmekte başarılı oldu-
ğu ölçüde kendi varlığının dayan-
dığı temellerini baltalamış oldu.
Avrupa’yı yeni, spritüel birliktelik
birleştireceğine, tersine Avrupa,
kültürünün birliğini ve varlığını
borçlu olduğu spritüel geleneği
yıkmaya yardım etti. 

Din ve tanrıyla ontolojik ilişki-
sini zedeleyen Avrupa uygarlığı
Tanrısız yaşamanın acısına daha
fazla dayanamamaktadır. Papa-
nın antik Yunan aklını önemsedi-
ğini söylemesi akılcı Avrupa’yla
diyalog kurabilme kaygısından
dolayıdır. Tevhidi anlayışla besle-
nen ve bu akaidin üzerine oturan
İslam’ın mensubu/nasiplenmişi
Müslüman Tanrı-İnsan ikilemine
düşmeyecektir. Çünkü Müslü-
man, batılı gibi Yaratıcısına -ha-
şa- kafa tutmaz, O’na yalnızca ve
yalnızca kulluk eder. İslam, Papa-
nın ağzından, Evangelist Neo-
Faşist Bush’un politika anlayışıy-
la iftiraya ve saldırıya uğramakta-
dır. Terörle ilişkilendirilerek pasifi-
ze edilip karalanmaya çalışılırken
bir yandan da ılımlı İslam, Protes-

tan İslam, Post-modern İslam,
Euro İslam ve İslam Kapitalizmi
gibi projelerle omurgasız bir din
haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Papa Avrupa’da bir rüzgar olarak
seyreden güçlü bir akıma dönen
İslamo-fobiden rant elde edip kili-
se kaçkını cemaatini kiliseye ve
Hıristiyanlığa döndürme telaşesi
ve çırpınışı içindedir. Batı insa-
nındaki kadim İslam düşmanlığını
kullanıp bu ortak noktadan hare-
ketle muhataplarıyla arasında or-
tak bir bağ kurma gayretindedir.
Bu oportünistliği/fırsatçılığı ve
pragmatistliği/faydacılığı gerçek-
leştirirken modern aklın zaafları-
na düşmüştür. Hıristiyanlık ve Ba-
tılı kafa kendisini şu an içinde bu-
lunduğu marazi durumdan çıka-
racak 2.Augustinus’unu bekliyor.
Papa da niyetince Augustinus’lu-
ğa soyunmaktadır. Ama Hıristi-
yanlığı ve Batılıyı Aydınlanmayla
içine düşmüş olduğu kuyudan
Augustinus da kurtaramaz. Papa
boş bir ümit ve heves içinde çırpı-
nıyor. Papa tarihi sorguluyorsa
önce Ortaçağı daha sonra kültü-
rünün sebebiyet verdiği Yakın-
çağdaki acıları sorgulasın. 

(Gelecek yazıda Papanın ko-
nuşmasındaki tarihsel kodları
çözmeye çalışacağım.)

Notlar:
1. Christopher Dawson, İlerleme ve

Din, çev: Yusuf Kaplan&Aylin Do-
ğan, Açılım Yay. 2003 shf. 27

2. A.g.e., shf 154
3. A.g.e., shf 221
4. Mustafa Tekin, Kutsalın Serüveni,

Açılım Yay. 2003 shf. 20 
5. David Hume, Din Üstüne, çev: Mete

Tunçay, İmge yay. 1995 Shf. 43
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Medeniyetler Çatışmasında 
Müslümanların Yol Haritası- XVI

EN GÜZEL TARZDA MÜCADELE- III

AF VE KOLAYLIK YOLU

YYIILLDDIIRRIIMM CCAANNOO⁄⁄LLUU

Analiz

Girifl

D
ünyada ve Türkiye’de belli periyotlarla
gerilim yükseltilip alçalt›lmaktad›r. An-
cak her seferinde gerilimin fliddeti daha

da art›r›lmaktad›r. Bu, so¤uk savafl sonras› dün-
ya hakimiyet mücadelesi stratejisinin uygulama-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Bu yeni bir so¤uk
savafl dönemidir. Bat› dünyas›n›n yaflam ve dü-
flünce biçimine kökten karfl› ç›kan ve hatta mey-
dan okuyan ‹slam, bat›n›n yay›lmas›n›n önünde
ki en ciddi engeldir. Bunun için yeni so¤uk sa-
vafl döneminde ‹slam ve Müslümanlar düflman
olarak hedef seçilmifltir. Büyük Ortado¤u diye
an›lan proje bu amaçla ortaya konmufltur. Ana
hedef Müslüman co¤rafyan›n yeniden flekillen-
dirilerek iflgal edilmesi ve de Büyük ‹srail’in ku-
rulmas›d›r. Bu dönemde Müslümanlara çok bo-
yutlu bir kuflatma stratejisi uygulanmak isten-
mektedir. Bu stratejinin befl ana boyutu oldu¤u-
nu söyleyebiliriz:

Birinci Boyut: Il›ml› ‹slam projesi çerçeve-
sinde muti, iflbirlikçi, siyasi ufku ve basireti ol-
mayan, stratejik düflünce üretemeyen, bask› kar-
fl›s›nda çareyi bat›ya s›¤›nmakta bulan, günübir-

lik düflünen ve fakat ‹slam’›n ibadet boyutunu
detayl›ca yerine getiren bir insan unsuru yetiflti-
rilmesi. Bat›ya her karfl› ç›k›fl, öncelikle bu insan
unsuru ile bloke edilmek istenmektedir.

‹kinci Boyut: Kendisine karfl› ç›kan Müslü-
manlar› y›pratacak imaj zedelenmesine imkan
veren, provokasyona kolay gelebilen silahl› ey-
lemlerin tek çare olarak görülmesini sa¤layan
ve terörist damgas›n›n kolayl›kla vurulabi-
lece¤i insan unsurlar› ve hareketler olufltur-
mak. Bunlar ad›na eylemleri bizzat kendisi or-
ganize ederek medya deste¤i ile her fleyi bun-
lara ve bunlar›n flahs›nda tüm Müslümanlara
mal edip ‹slam’›n yay›lmas›na engel olmak.
Ayn› zamanda bu eylemleri kendi ülke insan-
lar›na bir tehdit olarak gösterip uygulanan
politikalara karfl› iç direnifli k›rmak hedef-
lenmektedir.

Üçüncü Boyut: Müslüman co¤rafyay› etnik
ve mezhebi bir ayr›flma ve kavgan›n içine sok-
mak. Her Müslüman ülkede iç gerilimi art›rmak,
taraflar aras›nda uzlaflmaz çeliflkiler meydana
getirmek bu stratejinin en temel özelli¤i olarak
gözükmektedir. 

Dördüncü Boyut: Ekonomik istikrar› boza-

“fiunu da bil ki; 
nusret(i ilahî) sab›rla birlikte gelir, 

kurtulufl da s›k›nt›yla gelir, 
zorlukta da kolayl›k vard›r, 
bir zorluk iki kolayl›¤a asla 

galebe çalamayacakt›r.” 
Hz. Muhammed (s.)
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rak Müslüman ülkelerin kalk›nmamas› için her
türlü sabotaj› yapmak.

Beflinci Boyut: Bölgesel bazda silahl› müca-
deleye girip teknolojik üstünlükleri karfl›s›nda
Müslümanlar›n iradesini çözerek onlar› teslim
almak.

Bu çok boyutlu stratejinin temel hedefi,
Müslüman co¤rafyan›n minimum zararla ifl-
gal edilmesidir. Müslümanlar›n da temel gö-
revi minimum zararla bu iflgali defetmek ve
‹slamî de¤erlerin yay›lmas›n› sa¤lamakt›r. 

Türkiye’de pek çok olay gibi fiemdinli ve Da-
n›fltay olaylar› da son irtica yaygaralar› da ABD-
‹ngiltere-‹srail fler ittifak› taraf›ndan Türkiye’yi
kamplaflt›rmak için organize edilmifltir. Bundan
sonra da pek çok olay organize edeceklerdir.
Türkiye’de ve Müslüman co¤rafyan›n her tara-
f›ndaki fliddet ve terör olaylar›n›n arkas›nda bu
fler ittifak› vard›r. Müslüman ülkeleri kamplafl-
t›rmay› amaçlayan bu stratejinin ifllevsiz hale ge-
tirilebilmesi için Müslümanlara düflen öncelikli
görev, olaylar›n seyrine kendilerini kapt›r›p sat-
ranç tahtas›nda bir piyon rolü oynamamakt›r.
Kamplaflt›r›c› olmak yerine bütünlefltirici ol-
makt›r. Bunun için de tüm Müslümanlar›n söz
ve davran›fllar› bu amaca dönük olmal›, mücade-
leleri de en güzel bir tarzda yap›lmal›d›r. 

Bu çal›flmada, mücadelenin en güzel tarzda
yap›lmas›nda rol oynayan bir kavram olarak Na-
sihat(hay›rhahl›k) kavram› incelenecektir. 

Mücadelenin En Güzel Tarzda 
Yap›lmas› Îmanî Bir Zorunluluktur

‹slam, de¤erler sistemi aras›ndaki mücadelenin
her aflamas›nda, flartlar ne olursa olsun, güzelli-
¤i, kibarl›¤› esas al›r. fieytanî de¤erlerin kullan-
d›¤› usûl ve vas›talar›n çirkinli¤i, vahflîli¤i, kaba-
l›¤› ve gayr› insanîli¤i bu olguyu, bu prensibi
hiçbir zaman de¤ifltiremez. Müslüman aç›s›ndan
mücadelenin gayesi, insan f›trat›n›n bir ifadesi
olan ‹slamî de¤erlerin insanlara kabul ettirilme-
sidir. Bu amaç, mücadelenin tüm aflamalar›n› fle-
killendirir, insan› rencide etmeyecek bir söylem,
bir davran›fl ve bir tutum sergilenir. 

Hz. Peygamber’in savafla giden komutanlar›-
na verdi¤i emirlerde bu hassasiyeti çok rahat gö-
rebilmekteyiz:

“Allah’›n ad›yla ve Allah’›n r›zas› için sa-
vafl›n. Allah’› inkâr eden kâfirlerle çarp›fl›n.

Gazâ edin fakat ganimete h›yanet etmeyin,
haks›zl›kta bulunmay›n, ölülerin vücutlar›na
satafl›p burun ve kulaklar›n› kesmeyin, (önü-
nüze ç›kan) çocuklar› öldürmeyin! Müflrik
düflmanlarla karfl›lafl›nca onlar› önce üç fley-
den birine ça¤›r: Bunlardan birine cevap verir-
lerse onlardan bunu kabul et ve art›k dokunma!
Önce ‹slâm’a dâvet et. ‹câbet ederlerse hemen
kabul et ve elini onlardan çek…” [Müslim, Ci-
hâd 3, (1731); Tirmizî, Siyer 48, (1617); Ebu
Dâvud, Cihâd 90, (2612, 2613).]

Libya ba¤›ms›zl›k mücadelesinin efsanevi
kahraman› Ömer Muhtar, ‹talyan bayra¤›n›
ayaklar› alt›na almak ve çok genç olan bir te¤-
meni öldürmek isteyen askerlerine bunu yasak-
lad›¤›nda, askerleri kendisine ‘onlar bizim be-
beklerimizi, kad›nlar›m›z›, yafll›lar›m›z› öl-
dürüyorlar, bizim bayraklar›m›z› y›rt›yorlar’
derler. Ömer Muhtar’›n askerlerine verdi¤i ce-
vap, en güzel tarzda mücadele prensibinin en
kötü flartlarda bile de¤ifltirilmemesi gerekti¤ini
vurgular: ‘Onlar bizim ö¤retmenimiz de¤ildir-
ler.’

Bizans halk›na, ‘Kardinal külah› görmekten-
se Osmanl› sar›¤›n› tercih ederiz’ dedirten de
bu anlay›flt›r.

‹nsanlar›n de¤erlerini de¤ifltirerek ‹slamlafl-
mas›n› sa¤lamak, ‹slam’›n birinci önceli¤idir. ‹n-
sanlar› Allah’›n yoluna ça¤›r›rken tutulacak yol,
tak›n›lacak tav›r ve kullan›lacak üslubun en gü-
zel tarzda olmas› ‹slam’›n olmazsa olmaz flartla-
r›ndand›r:

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel ö¤ütle
ça¤›r ve onlarla en güzel bir biçimde tart›fl(mü-
cadele et).”(16/125)

Görüldü¤ü gibi ‹slam’›n mücadele anlay›fl›
daima en güzel bir tarzd›r. Çünkü ‹slam’›n
amac›, insanlar›n zihnini ve kalbini fethet-
mektir, iflgal etmek de¤il. Fetihte rahmet ve
bereket vard›r, iflgalde zulüm ve yok etme.
Fetihte dengede olufl, kararl› olufl vard›r, ifl-
gal ve zorbal›kta kaos ve karars›zl›k vard›r.
Biri yeflertir, di¤eri ise kurutur. Biri meyvesi-
ni verir, öteki meyveleri kurutur. Kur’an-› Ke-
rim en güzel tarzda mücadelenin bu özelli¤ini,
bir a¤açla veya bir bitki ile iliflkilendirerek aç›k-
lar:

“Görmedin mi ki, Allah nas›l bir örnek vermifl-
tir: Güzel bir söz, güzel bir a¤aç gibidir ki, onun
kökü sabit, dal› ise göktedir. Rabbinin izniyle
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her zaman yemiflini verir. Allah insanlar için ör-
nekler verir; umulur ki onlar ö¤üt al›r-düflünür-
ler. Kötü (murdar) söz ise, kötü bir a¤aç gibidir:
Onun kökü yerin üstünden kopar›lm›fl, karar›
(yerinde durma, tutunma imkân›) kalmam›flt›r.
Allah, iman edenleri, dünya hayat›nda ve ahi-
rette sapasa¤lam sözle sebat içinde k›-
lar.”(14/24-27)

“Güzel flehrin bitkisi, Rabbinin izniyle ç›kar;
kötü olandan ise kavruktan baflkas› ç›k-
maz.”(7/58)

Güzel bir söz, güzel bir a¤aca; kötü bir söz
ise kötü bir a¤aca benzetilmektedir. Güzel a¤a-
c›n kökleri sabit ve yerin derinliklerine do¤ru
ilerleyip hem kendini sa¤lamlaflt›r›r hem de ge-
rekli g›day› topraktan sa¤lar. Bu dengeli sa¤lam
yap›s›ndan dolay› dallar›n› gö¤e do¤ru geniflle-
tip yemiflini verir. Kötü a¤aç ise kökleri yerden
kopmufl, tutunma imkan› kalmam›fl, dengesini
kaybetmifl ve yerden beslenemedi¤i için de mey-
ve vermesi de söz konusu de¤ildir. 

Bu benzetmeden ç›kar›lacak sonuç, En
Güzel Tarzda Mücadele, bir denge, bir karar-
l›l›k hareketidir; bir bolluk ve bereket hare-
ketidir; bir infla, bir f›trata dönme hareketi-
dir. 

En güzel tarzda mücadele, 14/24-27 ayetle-
rinde bir a¤açla temsil edilirken; 7/58 de bir
flehrin bitkisine benzetilmektedir. Bu benzet-
melerle en güzel tarzda mücadelenin birinde
bireysel boyutuna (14/24-27), di¤erin-

de(7/58) toplumsal boyutuna dikkat çekil-
mektedir. En güzel tarzda bir mücadele ister bi-
reysel bazda olsun isterse toplumsal bazda olsun
uygulanmas› gereken zorunlu bir mücadele tar-
z›d›r. Olsa da olur olmasa da olur denebilecek
keyfi bir hareket flekli de¤ildir.

Kavramsal Alan

Yukar›da verilen 16/125 ayetine bak›ld›¤›nda in-
sanlar› S›rat-› Müstakîm’e ça¤›r›rken davete gü-
zellik katacak üç ana kavram›n kullan›ld›¤› gö-
rülmektedir: Hikmet, Güzel ö¤üt(Meviza), Gü-
zel bir tarzda tart›flma(Cedel). Her üç kavram
da derin anlamlar› olan ve Kur’an’da yayg›nca
kullan›lan kavramlard›r. Bunun gibi, Kur’an’da
mücadelenin estetik bir hüviyette olmas›n› be-
lirleyen daha baflka kavramlar da vard›r. Bütün
bu kavramlar›; ö¤üt, hikmet, güzel tart›flma, ba-
siret, beli¤, selam, sevgi, kolayl›k, cemil, emni-
yet, furkan, kavl-i leyyin, haya-edep, safh-› ce-
mîl olarak özetleyebiliriz.

Bu kavramlar›n mücadeleye iliflkin çerçe-
veledi¤i, flekillendirdi¤i bir alan vard›r. Bu
alan konuflma tarz›m›zdan, giyim, kuflam›m›-
za, befleri iliflkilerden ekonomik, sosyal, siya-
s› ve askeri iliflkilere kadar her fleyi kapsar.
‹flte bu kavramlar›n flekillendirdi¤i bir alan,
en güzel tarzda bir mücadeleden ne anlama-
m›z gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. 

Bu çal›flmada, Meviza(Ö¤üt) kavram› ele al›-
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n›p mücadeleyi ilgilendiren boyut ile incelene-
cektir. 

Ö¤üt(Nush)

En-Nihaye, nushun lügat olarak hulus, yani saf
olmak manas›na geldi¤ini belirtir. 

‹bnu’l-Kayy›m ise nushu , “Hay›r iste¤i, na-
sihat edilen kimsenin hayra ermesini dile-
mektir” diye aç›klar.1

Dilimizde bu kavram› tek bir kelime ile ifade
etmek mümkün olmamas›na ra¤men en yak›n
kelime olarak hay›rhahl›k kullan›labilir.1

Türkçe’de kullan›lan ö¤üt vermek, nushun
tam karfl›l›¤› de¤ildir. Nush, ö¤üt vermek ola-
rak al›n›rsa kelimenin kapsad›¤› alan daral-
t›lm›fl ve de etkileme düzeyi zay›flat›lm›fl
olur.

Nasihat(Hay›rhahl›k) kelimesinin dini önem
ve rolünü anlamak için Hz. Peygamberin ‘Din
nasihattir’ hadisini göz önüne almak yeterlidir:

Ebû Hüreyre (r.a.) hazretleri anlat›yor: “Re-
sulullah buyurdular ki: “Din nasihatten (hay›r-
hahl›ktan) ibarettir!”

Yan›ndakiler sordu: “Kimin için ey Allah’›n
Resulü?” 

“Allah için, kitab› için, Resulü için, müslü-
manlar›n imamlar› ve hepsi için! 

Müslüman müslüman›n kardeflidir. Ona
yard›m›n› kesmez, ona yalan söylemez, ona
zulmetmez. Her biriniz, kardeflinin âyinesi-
dir, onda bir rahats›zl›k görürse bunu ondan
izale etsin.” [Tirmizî, Birr 17, 18, (1927, 1928,
1930); Müslim, ‹man 95, (55).]

Baz› âlimler bu ifadeyi, “Dinin dire¤i nasi-
hatt›r” diye anlam›flt›r. Hatta âlimlerden

birçoklar›, ‹slâmî ahkâm› özetleyen dört
hadisten biri olarak bu hadisi görmüfller-
dir.”1

Bu hadise göre Nasihat, Allah’tan Kitap ve
Resul arac›l›¤›yla gelen de¤erlerin, baflta yö-
neticiler olmak üzere toplumun her kesimine
ulaflt›r›lmas›n› böylelikle onlara hay›rhahl›k
istenmesini sa¤layan bir durufl, bir tav›r al›fl
ve duyurufltur. 

Nasihatin as›l amac›, insanlar›n ayn› anne
ve baban›n çocuklar› oldu¤u noktas›ndan ha-
reketle tevhidi de¤erler çerçevesinde bir kar-
deflli¤in ihdas edilmesi, korunmas› , gelifltiril-
mesi ve pekifltirilmesidir. Toplumsal sorunla-

r› bu kardefllik mant›¤› içerisinde el birlik çö-
züme kavuflturacak bir atmosferin ihdas edil-
mesidir. Nitekim Mürselat süresinde nasiha-
t›n(ö¤üt), Allah’a yönelenleri ar›tmak, kötüle-
ri sak›nd›rmak amaçl› oldu¤u belirtilmektedir:

“(Allah’a yönelenleri) ar›tmak, (kötülerden)
sak›nd›rmak için ö¤üt telkin edenlere...”(77/5-
6)

Ö¤ütün kapsam alan›, Ö¤üt Verenler, Ö¤üt
Verilenler, Ö¤üt Verilen Konular, Ö¤üte Karfl› ‹n-
sanlar›n Tak›nd›klar› Tav›r ve Mücadelede Ö¤üt
alt bafll›klar› fleklinde çerçevelendirilebilir. Bura-
da biz, “ö¤üt”ün mücadele boyutu ile ilgilen-
mekteyiz. 

Yukar›daki kapsam çerçevesinde ö¤üt veril-
meye baflland›¤›nda farkl› de¤er sistemleri ara-
s›ndaki de¤er çat›flmas›, burada da varl›¤›n› his-
settirmekte ve insanlar›n bir k›sm› ö¤üt alabilir-
ken, bir k›sm› da ö¤üt alamamakta, hatta ö¤üt
verenlere karfl› tav›r almaktad›rlar.

Kur’ân’a bakt›¤›m›zda ö¤üt alabilenlerin;
muttakiler-müminler, istekli olanlar, Do¤ru Yol’a
gitmek isteyenler-Allah’a yönelmek isteyenler, ak-
l›n› kullananlar, düflünenler oldu¤unu görmekte-
yiz. Ö¤üt alamayanlar ise, yüz çevirenler, inan-
mayanlar, azanlar, münaf›klar ve atefle girecek
kötü kimseler olmaktad›r. 

Ö¤üt almayanlar kendilerine ö¤üt veren-
lere karfl› afla¤›daki tav›rlar› almaktad›rlar:

Ö¤üt verenleri sevmezler(7/79), ö¤üte karfl›
inatla direnirler (54/17,22,32,40), ö¤üt verenle-
ri u¤ursuz sayarlar (36/18-19), onlar› engeller-
ler2 ve yap›lan ö¤ütleri kendilerine hakaret sa-
yarlar.3

Dolay›s›yla ö¤üt vermek, farkl› de¤erlerin
mücadelesini beraberinde getirir. ‹flte bu nok-
tada ö¤ütçünün dikkat etmesi gereken baz› nok-
talar söz konusudur.

Ö¤üt Güzel Bir Tarzda Yap›lmal›d›r

‹nsanlar genelde kendi düflüncelerine, fikirleri-
ne ve de¤erlerine karfl› ç›k›lmas›ndan hofllan-
mazlar. Bu nedenle de genelde savunmaya ge-
çerler. E¤er ö¤ütçü, bu psikolojiyi göz önüne al-
maz ve do¤rular› oldu¤u gibi söylemenin yeterli
oldu¤u zehab›na kap›l›rsa, hem etkili olamaya-
cak hem de gittikçe dozaj› artan bir tepki ile kar-
fl› karfl›ya kalacakt›r. O nedenle ö¤ütün estetik
bir flekilde yap›lmas› gerekmektedir(16/125). 
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Ö¤üte estetiklik kazand›racak olan söylem
tarz›, içinde bulunulan ortam ve muhatab›n du-
rumu, psikolojisidir. Muhatab›n dingin oldu¤u
ve dinlemeye tahammülünün bulundu¤u anlar
seçilmelidir. Bununla beraber muhataba yap›lan
hitap onu dinlemeye ikna edici olmal›, nefsi ga-
leyana getirici olmamal›d›r. Azarlama, afla¤›la-
ma, horlama ve suçlama içeren hitap tarz›, mu-
hatab›n her türlü alg› mekanizmas›n›n kapan-
mas›na ve bir tepkinin do¤mas›na sebep olur. 

Hz. Peygamber Müslümanlar›n birbirlerine
‘Kardeflim’ demesini her vesile ile teflvik etmifl ve
bu hitab›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› istemifltir. Keza
nasihatlerinde kardefl ve sevgi kavramlar›n› bir-
likte kullanmaya özen göstermifltir:

“Biriniz kardeflini (Allah için) seviyorsa ona
sevdi¤ini söylesin.” [Ebû Dâvud, Edeb 122,
(5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393).]

Menfaat ve riyadan uzak bir kardefllik ve sev-
gi ifadesi, muhatab›n güvenini kazand›rmakta
ve gerçekten de söylenenlerin kendi hayr›na ol-
du¤una ikna eden bir atmosfer oluflturmaktad›r.
Sevildi¤ine ve düflünüldü¤üne inanan bir insan,
nasihati almaya haz›r hale gelir. Sevgi ile beraber
flefkat ve merhamet içeren hitaplar, genelde her
türlü direnci k›rar. 

Hz.Lokman’›n o¤luna nasihatlerindeki hik-
met dolu ifadeleri, ‘ey o¤ulcu¤um’, ‘yavrucu-
¤um’ gibi yumuflak hitaplarla birlikte kullan-
m›fl olmas› ve bunun bu flekli ile Kuran’da yer
almas› (31/13-19), Allah’›n Müslümanlar›
e¤itmek için kulland›¤› özel bir nasihat flekli
olsa gerek. Hz.Peygamberin gençlere benzer fle-
kilde hitap etti¤ini hadislerde görebilmekteyiz:

Hz.Enes anlat›yor: “Resûlullah (s.) bana flöyle
nasihat etti: “Ey o¤ulcu¤um, namazda sa¤a sola
bakmaktan sak›n. Zîra o helak olmakt›r. E¤er
mutlaka yapacaksan bâri nafilelerde olsun,
farzlarda de¤il.” [Tirmizî, Salât 413 (589).]

Nasihat yaparken dikkat edilecek di¤er
önemli bir nokta da zamanlamad›r. Olay 

an›nda, s›k›nt›/musibet an›nda yap›lan
nasihatler daha etkili olmaktad›r. Yukar›daki
hadiste namazda sa¤a sola bakan bir gence
Hz.Peygamber, olay an›nda hat›rlatma yaparak
‘Zîra o helak olmakt›r’ tarz›nda etkili, hikmet
dolu ve özlü bir nasihatte bulunmaktad›r. Bu-
nunla beraber nefsini rahatlatacak bir yol olarak
nafile namazlarda bakmaya cevaz veren bir dav-
ran›fl kolayl›¤› göstermektedir. Böylece muhata-

b› çok yönlü etkilemektedir.
Olay an›nda yap›lan nasihatlerde dikkat

edilmesi gereken önemli bir nokta da, insan-
lar›n bazen sert tepki gösterebilmeleri, kalp
k›r›c› olabilmeleridir. Bu durumda nasihat
eden ›srarc› olmamal›, uygun bir zaman› bek-
lemeli ve muhatab› ikna edecek ve etkileyebi-
lecek bir tarz gelifltirmelidir. Afla¤›daki hadis
bunun güzel bir örne¤idir:

Hz. Enes (r.a) anlat›yor: “Resûlullah(s.), (ölen)
çocu¤u için a¤lamakta olan bir kad›na rastla-
m›flt›: “Allah’tan kork ve sabret!” buyurdu. Ka-
d›n (›zd›rab›ndan kendisine hitab edenin kim ol-
du¤una bile bakmadan): “Benim bafl›ma gelen-
den sana ne?” dedi. (Hadisin Buharî’de gelen bir
baflka veçhinde kad›n›n, Resûlullah (s.)’a: “Git ba-
fl›mdan, benim musibetim sana gelmedi” dedi¤i;
bir baflka veçhinde: “(Nasihat kolayd›r çünkü)
bana gelen musibetten âzâdesin” dedi¤i kayde-
dilmifltir.)

Resûlullah (s.) uzaklafl›nca, kad›na:”Bu Resû-
lullah idi!” dendi. Bunun üzerine, kad›n çocu¤un
ölümü kadar da söyledi¤i sözden dolay› (utan›p)
üzüldü. (Özür dilemek için) do¤ru aleyhissalâtu
vesselâm’›n kap›s›na kofltu… Do¤rudan huzuruna
ç›kt› ve:

“Ey Allah’›n Resulü, (o yak›fl›ks›z sözü) sizi
tan›madan sarfettim (ba¤›fllay›n!)” dedi. 

Aleyhissalâtu vesselâm:”Makbul sab›r, musi-
betle karfl›laflt›¤›n ilk andakidir” buyurdu.”
[Buharî, Cenâiz 43, 7, 32, Ahkâm 11; Müslim, Ce-
nâiz 14, (626); Ebu Dâvud, Cenâiz 27, (3124); Tir-
mizî, Cenâiz 13, (987); Nesâî, Cenâiz 22, (4, 22)]

Hz. Peygamber kendisine sert ve k›r›c› davra-
nan ve özür dilemeye gelen kad›na, 

kendisine yapt›¤› davran›fl hiç olmam›fl gibi
davranm›fl ve kad›na önceki nasihatini tamamla-
yan ve daha da hikmet dolu bir nasihatte bulun-
mufltur.

Nasihat(Ö¤üt) ‹çerik Olarak Güzellik ve
Hikmet ‹çermelidir

Nasihat muhatab› ikna edici, düflündürücü, te-
fekkür ettirici olmal›d›r. Kur’ân’da ö¤ütle hik-
metli muhteva aras›ndaki iliflki Nisa/58. ayette
çok bariz bir flekilde görülmektedir:

“Hiç flüphe yok Allah, size emanetleri ehline
(sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar aras›n-
da hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetmenizi



EK‹M ‘06 UMRAN 3333

emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel ö¤üt ve-
riyor!...”(4/58)

Burada emanetin ehline verilmesi ve adaletle
hükmedilmesi gibi iki önemli konu nasihati içe-
rik olarak anlaml›, hikmetli ve de güzel yapmak-
tad›r. Hz.Lokman’›n o¤luna yapt›¤› nasihatte
kulland›¤› ifadeler, çok özlü, derin anlaml› ve te-
fekkür ettirici bir özelliktedir. Benzer flekilde
Hz. Peygamberin bir çok nasihatinde büyük bir
hikmet, derin bir anlam ve çok özlü bir ifade
vard›r. 

Nasihat Çirkin Hayas›zl›klar› 
Örtücü Olmal›d›r

Nasihat kavram›n›n yer ald›¤› Kur’ân âyetlerin-
de bir çok konu ele al›nmaktad›r. Bunlardan en
güzel tarzda mücadeleyi ilgilendiren, en önemli
konulardan biri olan çirkin hayas›zl›klar›n yay-
g›nlaflmas› ile nasihat aras›ndaki iliflki, burada
belli bir boyutta ele al›nacakt›r.

En güzel tarz mücadele, çirkin hayas›zl›kla-
r›n yayg›nlaflt›r›lmas›n› de¤il örtülmesini öngö-
rür. D›flsallaflan tüm çirkin hayas›zl›klar, kalbin-
de hastal›k bulunanlara cesaret vererek çirkin
hayas›zl›klar›n daha da yayg›nlaflmas›n› sa¤lar.

Bunun do¤al sonucu olarak insanlar çirkin ha-
yas›zl›klara al›fl›r, onu huy edinirler:

“(Lut Kavmi) Onlar gerçekten çirkin davra-
n›fllar› huy edinmifl kötü bir toplum-
dur.”(21/74)

Çirkin hayas›zl›klar›n huy edinilmesi, insan-
lar›n düflünce ve davran›fl›n›n bir parças› 

haline gelmesi ile çirkin hayas›zl›klar do¤al-
laflarak meflrulafl›r. Bu tehlikeden dolay› Allah,
çirkin hayas›zl›klar›n ifllenmesini haram k›larak
yasaklam›flt›r:

“De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram
k›ld›¤›n› okuyay›m: O’na hiç bir fleyi ortak kofl-
may›n, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endifle-
siyle çocuklar›n›z› öldürmeyin. -Sizin de, onlar›n
da r›zklar›n› biz vermekteyiz- Çirkin-kötülükle-
rin aç›¤›na da, gizli olan›na da yaklaflmay›n.
Hakka dayal› olma d›fl›nda, Allah’›n (öldürülmesi-
ni) haram k›ld›¤› kimseyi öldürmeyin. ‹flte bun-
larla size tavsiye (emr) etti; umulur ki ak›l erdi-
rirsiniz.”….” (6/151-153; bak. 7/33)

Allah çirkin hayas›zl›klar›n ifllenmemesi ve
yayg›nlaflt›r›lmamas› konusunda insana nasihat
etmektedir:

“fiüphe yok Allah, adaleti, ihsan›, yak›nlara ver-
meyi emreder; çirkin utanmazl›klardan (fahflâ-
dan), kötülüklerden ve zorbal›klardan sak›nd›-



3344 UMRAN EK‹M ‘06

r›r. Size ö¤üt vermektedir, umulur ki ö¤üt al›p-
düflünürsünüz.”(16/90)

Kur’ân’a göre çirkin hayas›zl›klardan kaç›n-
mak müminin çok önemli bir vasf›d›r:

“Ki onlar büyük günahlardan, çirkince utan-
mazl›klardan kaç›n›rlar. (53/32)

“(‹man edip Rablerine tevekkül edenler) bü-
yük günahlardan ve çirkin-utanmazl›klardan
kaç›nanlar ve gazapland›klar› zaman ba¤›flla-
yanlar...”(42/37)

“Ve ‘çirkin bir hayas›zl›k’ iflledikleri ya da
nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’› hat›rlay›p
hemen günahlar›ndan dolay› ba¤›fllanma isteyen-
lerdir.”(3/135) 

Bu müminin temel bir vasf› oldu¤u için mü-
minler toplulu¤unu dejenere etme amac›na dö-
nük çirkin hayas›zl›klar›n yayg›nlaflt›r›lma gay-
retlerine karfl› müminler teyakkuz halinde ol-
mak zorundad›rlar. Çünkü böyle bir yayg›nlafl-
maya karfl› bigane kalmak Allah’›n azab›na dû-
çar olmak demektir:

“‹man edenler içinde, çirkin utanmazl›klar›n
(fuhflun) yayg›nlaflmas›ndan hofllananlara,
dünyada da, ahirette de ac›kl› bir azab var-
d›r.”(24/19) 

Görüldü¤ü gibi Kur’ân-› Kerim, çirkin haya-
s›zl›klar›n tehlikesine çok dikkat çekmekte, 

müminlerin bu konuda teyakkuz halinde ol-
mas›n› istemektedir. Bu nedenle müminler, çir-
kin hayas›zl›klar›n hem icra edilmesine, hem de
bunlar›n toplum içerisinde yay›lmas›na karfl›
mücadele etmek görevleridir. Çirkin hayas›zl›k-
lar›n toplumda yayg›nlaflt›r›lmas›na vesile ola-
cak davran›fllara karfl› uyan›k olmas›, bilerek ve-
ya bilmeyerek yayg›nlaflt›rmaya sebebiyet veren-
leri nasihat edip uyarmas› ve çirkin hayas›zl›kla-
r› tecrit ederek örtmesi gerekir. Bu karfl›l›¤› öte-
ki dünyada al›nacak bir görevdir:

Ebû Hureyre (r.a) anlat›yor: “Resûlullah (s.)
buyurdular ki: “Bir kul dünyada bir kulu örter-
se, Allah K›yamet günü onu mutlaka örter.”
[Müslim, Birr 72, (2590).]

Ukbe ‹bnu Âmir (r.a) anlat›yor: “Resûlullah
(s.) buyurdular ki: “Kim bir ay›p görür ve onu
örterse, diri diri gömülmüfl bir k›z› ihya etmifl
gibi olur.” [Ebû Dâvud, Edeb 45 (4891).]

Bu konuda ‹slam tarihinde yaflanm›fl pek çok
olay vard›r. Afla¤›da zikredece¤imiz iki olay
amac› aç›klamak için yeterli oldu¤u kanaatinde-
yiz.

“Ukbe’nin kâtibi Duceyn anlat›yor:
Ukbe’ye:”Benim baz› komflular›m var, flarap

içiyorlar, onlar› polise haber vermek istiyorum,
gelip götürsünler” dedim. Kabul etmeyip:”Bunu
yapma, ancak onlara va’z u nasihat et ve (ihbar
ederim diye) tehdid et!”dedi. Ben öyle yapt›m
ama yine de vazgeçmediler. Tekrar Ukbe (rad›yal-
lâhu anh)’a geldim ve: “Ben (dedi¤iniz gibi) onlar›
flaraptan nehyettim ama dinlemediler, içmeye de-
vam ediyorlar. Art›k polis ça¤›raca¤›m, gelip yaka-
las›nlar!” dedim. Ukbe yine raz› olmad› ve:”Yaz›k
sana, bu yap›l›r m›? Zira ben Resûlullah (aleyhissa-
lâtu vesselâm)’›n flöyle söyledi¤ini iflittim: “Kim
bir mü’minin kusurunu örterse, kabre diri gö-
mülmüfl k›zca¤›za hayat vermifl gibi olur” ceva-
b›n› verdi.”4

‹bnu Mes’ud (r.a) anlat›yor: “Bir adam gelerek:
“Ey Allah’›n Resulü! Ben flehrin öbür taraf›nda bir
kad›n› elledim, cima yapmaks›z›n onunla nefsimi
tatmin ettim. Ve iflte ben buraday›m, istedi¤in ce-
zay› ver” dedi. 

Hz. Ömer at›larak: “Allah seni örtmüfl, keflke
sen de kendini örtüp aç›klamasayd›n” dedi. Re-
sûlullah (s.) hiçbir cevap vermedi. Adam kalk›p
gitti. Resûlullah (s.) pefline bir adam göndererek
onu ça¤›rt›p flu âyeti okudu: “Gündüzün iki ucun-
da ve gecenin gündüze yak›n zamanlar›nda namaz
k›l. Do¤rusu iyilikler kötülükleri giderir... Bu,
ö¤üt kabûl edenlere bir ö¤üttür” (Hûd, 114). Bu-
nun üzerine bir adam: “Ey Allah’›n Resulü bu hü-
küm sadece soru sahibi için mi (baflkas›na da flâmil
mi)?” diye sordu. Resûlullah (s.): “Herkes için” ce-
vab›n› verdi [Buharî, Mevâkitu’s-Salât 4, Tefsir,
Hûd 6; Müslim, Tevbe 39, (2763); Tirmizî, Tefsir,
Hûd, (3111); Ebû Dâvud, Hudud 32, (4468).]

‹slam’da temel kriter, insanlar›n kusurlar›n›
günahlar›n› araflt›r›p yayg›nlaflt›rmak de¤ildir.
Temel esas, kötülüklerin örtülmesi bloke edil-
mesi ve tecrit edilmesidir. Kötülükleri salg›n
hastal›k haline getirecek her türlü söylem ve
davran›fltan kaç›n›lmal›d›r. Aksi davran›fl, toplu-
mun ifsat edilmesine sebebiyet verir. Resûlullah
(s.): 

“E¤er sen insanlar›n kusurlar›n› araflt›racak
olursan onlar› ifsad edersin -veya- ifsâd nokta-
s›na getirirsin…”

“…E¤er emîr (devlet reisi) insanlar aras›n-
daki flüpheli fleylerin pefline düflecek olursa on-
lar› ifsâd eder”

buyurmufltur.
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Kötülükleri Örtücü Bir Nasihat, 
Düflman›n Beflinci Kol Faaliyetlerini Engeller

Kötülükleri örtücü bir nasihat mekanizmas› var
olmal›d›r. Bu, düflman›n beflinci kol faaliyetle-
rinin toplumu ifsad›n› engeller. Düflman›n be-
flinci kol faaliyeti ile Müslüman ülkeleri çökert-
meye çal›flmas› normaldir. Anormal olan düflma-
n›n beflinci kol faaliyetine bilerek yada bilmeye-
rek yard›mc› olup ifsad›n daha da yayg›nlaflma-
s›na katk›da bulunmakt›r.

‹slam tarihinde çok büyük bir olay olan ifk
hadisesinde (Hz.Peygamberin han›m› Hz. Ay-
fle’ye zina iftiras› yap›lmas›) Müslümanlar›n ört-
me yerine yayg›nlaflt›rma yapm›fl olmalar›ndan
dolay› toplumda ciddi bir bunal›m meydana gel-
mifltir. Kur’ân’da Nur suresinin 10-23 ayetlerin-
de bu konu ele al›n›p Müslümanlar hem sert bir
flekilde uyar›lmakta, hem de kendilerine bizzat
Allah taraf›ndan nasihat yap›lmaktad›r:

“Do¤rusu, uydurulmufl bir yalanla gelenler,
sizin içinizden birlikte davranan bir topluluk-
tur..

Onu iflitti¤iniz zaman, erkek mü’minler ile
kad›n mü’minlerin kendi nefisleri ad›na hay›rl›
bir zanda bulunup: “Bu, aç›kça uydurulmufl if-
tira bir sözdür” demeleri gerekmez miydi?

O durumda siz onu (iftiray›) dillerinizle ak-
tard›n›z ve hakk›nda bilginiz olmayan fleyi a¤›z-
lar›n›zla söylediniz ve bunu da kolay sand›n›z;
oysa o Allah kat›nda çok büyük (bir suç)tür.

Onu iflitti¤iniz zaman: “Bu konuda söz söyle-
mek bize yak›flmaz. (Allah’›m) Sen yücesin; bu,
büyük bir iftirad›r” demeniz gerekmez miydi?

E¤er iman edenlerden iseniz, bunun gibisine
bir daha dönmemeniz için Allah size ö¤üt ver-
mektedir...

…Ey iman edenler, fleytan›n ad›mlar›na uy-
may›n, kim fleytan›n ad›mlar›na uyarsa, (bilsin
ki) gerçekten o, çirkin utanmazl›klar› ve kötü-
lü¤ü emreder.” (24/10-21)

En Güzel Tarz Mücadele Kötülüklerin 
‹yiliklerle Giderilmesidir. 

Bugün Türkiye’nin karfl› karfl›ya kald›¤› en bü-
yük tehlike, medya arac›l›¤›yla çirkin hayas›zl›k-
lar›n yayg›nlaflt›r›larak meflruiyet kazanmaya
bafllamas›d›r. Ne yaz›k ki Türkiye’deki yetkili
ve etkili olanlar, bir neslin heba edilmesi kar-

fl›s›nda duyars›zlar ve tehlikenin fark›nda de-
¤iller. Bat› paras›yla kadife darbe yapacak bir
psikolojiye do¤ru Türkiye sürüklenmektedir.
K›br›s’ta oynanan oyun, flimdi Türkiye’de daha
genifl kapsaml› olarak uygulanmak istenmekte-
dir. Olay›n bu boyutunun dikkat çekmemesi
için irtica yaygaralar› ile hedef sapt›r›lmakta-
d›r.

Bir millet uyuflturularak yok edilmeye çal›fl›-
l›rken buna dur demek için yola ç›kanlar, her
türlü kötülükle, tuzakla ve ihanetle karfl›lafla-
caklard›r. Bu durumda bile mücadelenin estetik
boyutu önemlidir. Kötülükleri iyiliklerle uzak-
laflt›rmak, sab›rla da¤ devirmek bu gün en
önemli görevlerimizdendir. 

“fiüphesiz iyilikler, kötülükleri giderir. Bu,
ö¤üt alanlara bir ö¤üttür. Ve sabret…”(11/114-
115). 

“Sen, kötülü¤ü en güzel ile sav…”(23/96) 
Kötülük yapanlara iyilik yaparak onlar›n

kalplerini yumuflatmak ve hatta dostlu¤unu
kazanmak mümkün olabilir. Kötülü¤e kötü-
lük yaparak cevap vermek müminlere ö¤ütle-
nen bir davran›fl flekli de¤ildir. Çünkü mümi-
nin amac›, ‹slamî de¤erlerin benimsetilmesi,
yayg›nlaflt›r›lmas›d›r. Dolay›s›yla mümin bu
davetinden dolay› Allah’tan baflka kimseden
bir fley beklemez. Müminin mücadelesinin
gerçek mükafat›, bu dünyada de¤il öteki-ebe-
di alemdedir. 

Müminin mücadelesinde nefsaniyet yoktur,
olmamal›d›r. Can› yanan insanlara fleytan her
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türlü vesveseyi verir. Kendisine kötülük yapana
daha fazla kötülük yapmay› telkin eder. Bütün
bu i¤valara karfl› ancak Allah’a s›¤›narak büyük
bir sab›r ve irade gösterebilenler ve fleytan›n yo-
lundan gidenleri ö¤retmen olarak kabul etme-
yenler bu zorlu görevi baflarabilir: 

“‹yilikle kötülük eflit olmaz. Sen, en güzel
olan bir tarzda (kötülü¤ü) uzaklaflt›r; o zaman,
(görürsün ki) seninle onun aras›nda düflmanl›k
bulunan kimse, sanki s›cak bir dost(un) oluver-
mifltir. Buna da, sabredenlerden baflkas› kavufl-
turulamaz. Ve buna, büyük bir pay sahibi olan-
lardan baflkas› da kavuflturulamaz. fiayet sana
fleytandan bir k›flk›rtma gelecek olursa, hemen
Allah’a s›¤›n.”(41/34-36)

“Belki Allah, sizlerle onlardan kendilerine
karfl› düflmanl›k beslemekte olduklar›n›z ara-
s›nda bir sevgi-ba¤› k›lar. Allah, güç yetiren-
dir.”(60/7)

Onun için ‘‹yili¤e iyilik her kiflinin iflidir,
kötülü¤e iyilik er kiflinin iflidir’ demifllerdir.
Kur’ân, kötülü¤ü en güzel, en estetik bir tarz-
da uzaklaflt›rmay› müminlerin tafl›mas› gere-
ken bir vas›f olarak ifade etmektedir:

“‹flte onlar; sabretmeleri dolay›s›yla ecirleri
iki defa verilir ve onlar kötülü¤ü iyilikle uzak-
laflt›r›p kendilerine r›z›k olarak verdiklerimiz-
den infak ederler.” (28/54-55)

Sonuç: En Güzel Tarz Mücadele Af ve Kolayl›k
Yoludur; Nasihatler Buna Dönük Olmal›d›r

‹nsan›n yap›s›nda hem iyi özellikler hem de kö-
tü özellikler iç içedir. fieytan ve yolundan giden-
ler, insan›n kötülük cephesine hitap ederek hep
kötü meziyetlerini öne ç›karmaya çal›fl›rlar. fiey-
tan medya, film, e¤lence, moda gibi sektörlerde
bugün adeta cisimleflmifl gibidir. Medya ve e¤-
lence sektörü insanlar› aptallaflt›rarak bir tüke-
tim arac› haline getirmeye u¤raflmaktad›r. ‹nsa-
n›n tefekkür etmemesi için her fley yap›lmakta-
d›r. Rahman’›n yolundan gidenlerin bu gerçe¤i
çok iyi görmeleri gerekir. Kendi de¤erlerini en
güzel bir tarzda özümseyerek ve ona flek ve
flüphe tafl›mayan bir içtenlikle sar›larak in-
sanlar› uyarmalar› bu gün tarihi bir sorumlu-
luktur:

“Biz ona Levhalar’da her fleyden bir ö¤üt ve
her fleyin yeterli bir aç›klamas›n› yazd›k. (Ve:)
“fiimdi bunlara s›k›ca sar›l ve kavmine de emret

ki en güzeliyle sar›ls›nlar. (dedik) .”(7/145)
Cendereye s›k›flt›r›lm›fl, her fleyi ters yüz

edilmifl ve kafas› karmakar›fl›k olan insanlar›
uyarabilmek için aç›k, etkileyici, nazik bir dil
ve bir üslûp kullan›lmal›d›r:

“‹flte bunlar›n, Allah kalplerinde olan› bilmek-
tedir. O halde sen, onlardan yüz çevir, onlara ö¤üt
ver ve onlara nefislerine iliflkin aç›k ve etkileyi-
ci söz söyle.”(4/63)

Bu ilke, sadece mazlumlar için de¤il ayn› za-
manda zalimler için de geçerlidir. Allah Hz. Mu-
sa ile Kardefli Harun’u Firavun’a uyarmalar› için
gönderirken, yumuflak davranmalar›n› onlara
ö¤ütlemesi anlaml›, düflündürücü ve dikkat çe-
kicidir:

“‹kiniz Firavun’a gidin, çünkü o, azm›fl bu-
lunmaktad›r.”

“Ona yumuflak söz söyleyin, umulur ki o
ö¤üt al›p-düflünür ya da içi titrer-kokar.”
(20/43-47)

Halife Me’mun ile bir vaiz aras›nda geçen ve
Aliyyü’l-Kâri taraf›ndan kaydedilen bir olay, bu
konunun daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤layabilir: 

“Halife Me’mun’dan rivâyet edildi¤ine göre,
kendisine vaaz ve nasihat eden bir vâiz, konuflma-
s› s›ras›nda sert bir dille terhib ve ter¤ibde bulu-
nur. Halife, vâize dönerek:

“Be adam, mülâyim ol, görmez misin Allah,
senden daha hay›rl› olan (yani Hz. Mûsâ ve Hâ-
run’u), benden daha hay›rs›z olana (yani Fira-
vun’a) gönderdi de mülâyim olmas›n› emretti
ve: “Var›n da ona yumuflak söz söyleyin, olur ki
nasihat dinler, yâhut da korkar dedi” der.”5

Nefsaniyeti iflin içine sokmadan yap›lacak bir
ça¤r›n›n etkili olma ihtimali yüksektir. Kimin
neden etkilenebilece¤ini ve ruhunda f›rt›nalar
oluflturup tefekküre edebilece¤ini bilebilmek
her zaman mümkün de¤ildir. ‹flte Allah, Fira-
vun’un flahs›nda tüm müminlere bir uyar›
yapmaktad›r: Muhataplar›n›z hakk›nda pe-
flin hükümlü olmay›n. Kimin ne zaman ve
hangi gerekçe ile iman edece¤i sizler taraf›n-
dan bilinemez. Kimin kalbinin mühürlenip
kilitlendi¤ini sizler bilemezsiniz. O nedenle
kolaya kaç›p insanlar› karalayarak kendinizi
temize ç›karmaya çal›flmay›n. 

Herkesin bir Ömer, herkesin bir Amr ‹bnu’l-
As, herkesin bir Halit bin Velid olma ihtimali
daima vard›r. Böyle bir ihtimal de her zaman
dikkate al›nmaya de¤erlendir. Onun için dave-
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timiz, tebli¤imiz, nasihatimiz ve mücadele-
miz yumuflak, etkileyici ve kuflat›c› olmal›d›r. 

En güzel tarzdaki mücadelemiz, kolaylaflt›-
r›c› olmal› zorlaflt›r›c› olmamal›d›r; müjdele-
yici olmal› nefret ettirici olmamal›d›r; sözün
en güzelini içermelidir:

“Kullar›ma, sözün en güzel olan›n› söyleme-
lerini, söyle. Çünkü fleytan aralar›n› aç›p boz-
maktad›r. fiüphesiz fleytan insan›n aç›kça bir düfl-
man›d›r.”(17/53)

En Güzel Tarzda Bir Mücadele Baflkalar›n›n
Kutsallar›na Sayg› Göstermedir:

“Allah’tan baflka yalvar›p-yakard›klar›na (tapt›kla-
r›na) sövmeyin; sonra onlar da haddi aflarak bil-
meksizin Allah’a söverler.”(6/108)

En Güzel Tarz bir mücadele, karanl›klar
içerisinde bocalayan insanl›¤a ›fl›¤› gösterme,
onlar› ayd›nl›¤a ç›karma mücadelesidir. Do-
lay›s›yla karanl›klar içerisinde el yordam› ile
yol bulmaya çal›flanlar›n yapt›¤› hata ve kö-
tülüklere karfl› affedici olunmal›d›r:

“E¤er onlar› do¤ru yola ça¤›r›rsan›z iflitmezler.
Onlar› sana bakar (gibi) görürsün, oysa onlar gör-
mezler bile.

Sen af (veya kolayl›k) yolunu benimse, (‹s-
lâm’a) uygun olan› (örfü) emret ve cahillerden
yüz çevir.”(7/198-199)

Bizim mücadelemiz yanl›fll›klar ve kötü-
lüklere karfl›d›r. Biz kötülük yapanlar›n fla-
h›slar›na de¤il yapt›klar›na karfl›y›z. Biz on-
lara de¤il yapt›klar›na bu¤zederiz. Onlara
karfl› flefkat ve merhametle davranmak bizim
inanc›m›z›n bir gere¤idir. Biz insanlar› kay-
betmeye de¤il kazanmaya talibiz.

BOP kapsam›nda ümmet tamamen etnik
ve mezhebi parçalara bölünmek ve çat›flt›r›l-
mak istenmektedir. Bu nedenle en güzel tarz
bir mücadele, öncelikle Müslümanlar aras›n-
daki iliflkilere yans›mal›d›r. Müslümanlar
baflkalar›na karfl› affedici ve merhametli dav-
ran›rken mümin kardefllerini unutmamal›lar.
Öncelikle mümin kardefline karfl› en fazla af-
fedici, merhametli ve flefkatli davranmal›d›r.
Sonra bu, d›fl çevreye do¤ru geniflletilmelidir. 

Sahabe döneminde Müslümanlar aras›nda
geçen bir olay, en güzel tarz bir mücadeleden
ne anlamam›z gerekti¤i konusunda güzel bir
örnek teflkil etmektedir:

“Ebudderda günah ifllemifl bir adama rastlad›.
Oradakiler bu günah ifllemifl adama sövüp say›-
yorlard›. 

Ebudderda: -Hey, onu bir kuyuya düflmüfl gör-
seniz ç›karmayacak m›s›n›z, diye seslendi.

Onlar: -Ç›kar›rd›k elbet, dediler. 
Ebudderda: -Öyleyse kardeflinize sövmeyin

de size s›hhat ve afiyet veren Allah’a hamdedin”
dedi. 

Ebudderda’ya: -Ona sen k›zm›yor musun? de-
diler. 

Ebudderda: -Ben onun yapt›¤› ifle k›z›yorum.
Yapt›¤›n› terketti¤i zaman, o yine benim karde-
flimdir.” demifltir.”

Buna benzer bir rivayeti ibn-i Mesut flöyle nak-
leder: 

“Bir kardeflinizi günah ifllerken gördü¤ünüz za-
man, Allah’›m ona lanet et, onu, sürüm sürüm
süründür, diyerek kardeflinizin aleyhine fleyta-
na yard›mc› olmay›n, Allah’tan onu düzeltmesi-
ni isteyin. Hz.Muhammed(s.)in ashab› bizler ne
durumda ölece¤ini görmeden hiç kimse hakk›nda
bir hükme varmazd›k. E¤er iyi amel üzere iken
ölürse iyi bir müslüman, derdik. Kötü amellerde
devam ederken ölürse, onun akibetinden korkar-
d›k”6

Ve en güzel tarzda mücadele, Hz.Peygam-
ber’in flu hadisinde gerçek anlam› ile ifade edil-
mektedir:

“Sevdirin, nefret ettirmeyin, kolaylaflt›r›n,
zorlaflt›rmay›n.” “Uyumlu olun, ihtilâf etmeyin,
teskin edin, nefret ettirmeyin” 

[Ebû Dâvud, Edep 20, (4835); Müslim, Cihâd
6, (1737).] 

Notlar:

1- Canan ‹., Hadis Ansiklopedisi, Kütüb-i Sitte, CD, Ak-

ça¤, 2001

2- [Buharî, Tefsir, Hâ-Mim-Ayn-Sin-Kaf (fiûra) 1; Tirmi-

zî, Tefsir, fiûra, (3248). 778] 

3- [Nesâî, Kadâ 12, (8, 231).]

4- 3430 nolu hadisin flerhi

5- 1998 nolu hadisin flerhi [Ebû Dâvud, Edep 20,

(4835); Müslim, Cihâd 6, (1737).]

6- Kandehlevi, Y., Hadislerle Müslümanl›k, Kalem Yay›-

nevi, ‹stanbul, c.3 (1980) s.1029
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Kapak

RRAAMMAAZZAANN VVEE 
““HHAAYYIIRR””LLAARRDDAA YYAARRIIfifiMMAAKK

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

R
amazan iklimi; s›rf Allah için tutulan
orucu, sahuru/imsak›, iftar›, huflû dolu
namazlar› ve teravihi, itminana erdirici

Kur’an tilavetleri/mukabeleleri, huzur bahfledici
dua ve niyazlar›, ar›nd›r›c› zekat ve infak yar›fl-
lar›yla müminlere yeniden hayat veriyor, el-
hamdülillah.

Bu mübarek ayda manevi duygular› güçle-
nen, tuttuklar› oruçla açl›¤› ve aç insanlar›n s›-
k›nt›s›n› kendi nefislerinde tecrübe ederek yü-
rekleri yumuflayan müminler, fert fert veya çe-
flitli hay›r kurumlar› arac›l›¤›yla infaklarda bu-
lunarak yoksul kardefllerinin yard›m›na koflu-
yorlar. Haramlardan kaç›narak, namazlar›na da-
ha bir özen göstererek, Kur’ân okuyup dinleye-
rek, camileri doldurarak, teravihlere koflarak,
yak›nlar›n› ve yoksullar› iftara davet ederek, bir
gelenek halini alan Ramazan etkinliklerine kat›-
larak, kumanya da¤›tarak, fitre, zekat ve sadaka
vererek Ramazan’› dolu dolu yaflamaya gayret
eden halk›m›z›n, hay›rlarda yar›flan hay›rl› bir
ümmet olaca¤›n› umuyoruz. 

Ayr›ca, iki yüzy›ld›r yukar›dan afla¤› dayat›-
lan Bat› tipi seküler yaflam biçimine ra¤men,
halk›m›z›n Ramazan’da ‹slami duyarl›l›¤›n› en
üst düzeye ç›karmas›n›, bu dayatmalara bir “ha-
y›r” karfl› duruflu ve her y›l Ramazan öncesi ko-
par›lan irtica yaygaralar›na verdi¤i anlaml› bir
“hay›r” cevab› olarak okuyoruz. Duam›z, ayn›
zamanda öze, asla, f›trata dönüfl süreci oldu¤u-

na inand›¤›m›z bu hay›rl› geliflmenin ölü topra-
¤›n yeniden canlan›fl ve dirilifline dönüflmesidir.

“…Bir bak›yorsun yeryüzü kupkuru; ama ona
su(ya¤mur) indirdi¤imizde, (bir de bak›yorsun)
canlan›p kabarm›fl ve her türden güzel ekinler or-
taya koymufl.” (22/5; bak.39/21-23)

Ramazan ay›n› mübarek k›lan, ona ayr›cal›k
ve anlam kazand›ran fley, bu ayda inen hidayet
rehberi Kur’ân’d›r.(2/185) ‹nan›yoruz ki, mü-
minler bu ayda Kur’ân’›n hayat veren mesaj›yla
hem kendilerini hem de çevrelerini buluflturabi-
lirlerse, ölü san›lan halk bir anda yeniden diri-
lecektir!

“‹nananlar için hâlâ vakit gelmedi mi ki,
kalpleri Allah’›n zikrine(Kur’ân’a) ve inen hakka
huflû duysun ve bundan önce kendilerine kitap ve-
rilmifl, sonra da üzerlerinden uzun zaman geçmek-
le kalpleri kat›laflm›fl, ço¤u da yoldan ç›km›fl kim-
seler gibi olmas›nlar. Bilin ki, Allah cans›z/ölü
hale gelen topra¤a yeniden hayat verir! Belki
akl›n›z› kullan›rs›n›z diye size âyetleri aç›klad›k.”
(57/16-17)

Ramazanla Canlanan “Hay›r” Yar›fl› 

Her sene bir ‘güz ya¤muru’ gibi, rahmet olarak
üzerimize ya¤an ‘Kur’ân ay›’ Ramazan, bizlere
Allah’›n Kitab›’n› okuyup düflünme, ondan ibret
ve ö¤üt alma, kat›laflmaya yüz tutan kalplerimiz-
deki kiri-pas› silme, ar›nma ve yenilenme imka-
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n› sunmas›na ilaveten, daha bir duyarl›, yufka
yürekli hale getirdi¤i insan›m›z›, gerçek anlam-
da bir “hay›r” yar›fl›na yöneltiyor. Milletimiz,
‘Hayra engel olmak isyeyen’(68/12) fler cephesi-
ne inat, ‘hay›rlarda yar›flmaya’(3/114) kofluyor.

Burada, “hay›r” ile neleri kastetti¤imizi ve
Kur’ân’da “hayr”a yüklenen anlamlar› görmeli-
yiz:

‘Hayr’; istenilen, arzu edilen, de¤erli, dünya
ve âhirette faydal›, yaray›fll› her fleydir. Hayr, is-
ter bir davran›fl, ibâdet, ister mal yönünden ol-
sun, dünya ve âhirete dair faydal›, arzu edilen
fleylerdir. ‹bâdet, iyilik etmek, Allah yolunda
harcamak, faydal› mal, kifliye sevap veya fleref
kazand›ran fleyler iyi ve faydal›, ra¤bet edilen
tercihler oldu¤undan hepsi hay›rd›r. “Hayr”›n
karfl›t› “flerr”dir. (Ayn› kökten gelen ‘hayrât’, be-
¤enilen özellikler, davran›fllar, sevap amac›yla
yap›lan iyilikler ve sadakalar demektir.)

Kur’an’›n genifl kapsaml› kavramlar›ndan bi-
ri olan “hay›r”, Kur’ân’da 176 (türevleriyle 196)
yerde geçer. Z›dd› olan “flerr” kavram› ise 31
yerde zikredilir. Kur’ân’da hayr kavram›, “iyi,
güzel, de¤erli, faydal›; ve mal mülk gibi arzula-
nan fleyler” anlamlar›nda kullan›l›r. Bazen hem
mal, hem de o mal› Allah yolunda sarf etme iyi-
li¤ini veya infak anlay›fl›n› ifade eder. Allah’›n
insana verdi¤i mal, -kimileri için fler olsa da- biz-
zat hay›rd›r. 38/32.âyet, Süleyman(a.s)’a verilen
atlara “hayr” der. 2/180.âyet, ölen birinin geride
hay›r/mal b›rakmas› halinde vasiyette bulunma-
s›n› emreder. Mü’minler, Allah yolunda hay›r-
dan infak ederler (2/272-273). (Burada hay›r,
hem sahip olunan mal hem de bu maldan Allah
yolunda infak edilen pay, sadaka anlam›nad›r.)
Bir baflka âyette ‘hayr’, hem sahip olunan fley
hem de takvâya ba¤l› olarak yap›lan amel/ifl ye-
rinde kullan›l›r: “Sana neyi infak edeceklerini so-
ruyorlar. De ki: ‘Hay›r olarak infak edece¤iniz fley,
ana-babaya, yak›nlara, yetimlere, yoksullara ve
yolda kalm›flad›r. Hay›r olarak ne yaparsan›z, Al-
lah onu flüphesiz bilir’.” (2/215) Ayr›ca hayr,
maddî refah, bolluk, zenginlik anlamlar›n› ifade
eder(6/17; 10/107; 21/35; 70/21). Hay›r kavram›
Kur’an’da flu anlamlarda da kullan›l›r: a) Al-
lah’›n say›s›z (maddî ve mânevî) nimeti (3/26);
b) bütün hay›rlar›n kayna¤› olan vahy ve pey-
gamberlik -vahye uyan müminler birçok nimete,

güzelli¤e, sa¤lam bir inanca ve kardefllik duygu-
suna sahip olurlar ki, bunlar da hayr›n ta kendi-
sidir- (2/105; bkz. 16/30); c) gerçek iman, ya da
iman etme e¤ilimi, samimiyet ve iyi niyet (8/70);
d) iman etmenin güzel sonucu, iman›n olumlu
etkisi (6/158); e) sâlih amel, hay›rl› ifl, kulluk ve
sonucu güzel olan ifller (2/110; 5/48; 21/90); f)
‹slâm (3/104; 68/12); g) hikmet (2/269). Bir de,
hayr “ma’rûf (iyilik)”, flerr de “münker (kötü-
lük)” anlam›nda kullan›l›r. (Bak. ‹kra ‹slâm An-
siklopedisi, Hay›r md.)

“Hay›r” kavram›na böyle genifl ve derin an-
lamlar yükleyen Kur’ân; müminleri “hayra ça-
¤›ran”, “hay›rlarda yar›flan”, “hay›rl› bir üm-
met” olmaya teflvik eder:

“Sizden, insanlar› hayra ça¤›ran, ma’rûfu(iyi-
li¤i) emredip münkeri(kötülü¤ü) men eden bir top-
luluk bulunsun. ‹flte onlar kurtulufla erenlerdir.”
(3/104)

“Siz insanlar›n iyili¤i için ortaya ç›kar›lm›fl en
hay›rl› ümmetsiniz; ma’rûfu emreder, münkerden
men eder ve Allah’a iman edersiniz...” (3/110)

“Onlar, Allah’a ve âhiret gününe iman ederler;
ma’rûfu emreder, münkerden men ederler; hay›rl›
ifllere kofluflurlar. ‹flte
bunlar sâlihlerdendir.
Onlar›n, hay›r cinsin-
den yapt›klar› fleyler
karfl›l›ks›z b›rak›lma-
yacakt›r. Allah, takvâ
sahiplerini çok iyi bi-
lir.” (3/114-115;
bkz.23/61)

“Herkesin yöneldi¤i
bir k›blesi vard›r. Siz
(ey müminler) hay›r-
larda yar›fl›n.”(2/148;
bkz.5/48)

Kur’ân, örnek gös-
terdi¤i nesilleri “ha-
y›rl›lar” ve “hay›rlar-
da koflturanlar” ola-
rak tan›mlar: 

“...Onlar (peygam-
berler) hay›r ifllerinde
kofltururlar, umarak
ve korkarak Bize yal-
var›rlard›; onlar Bize
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huflû (derin sayg›) duyarlard›.” (21/90; bkz.
38/47-48)

Yine Kur’ân, bizim de dosdo¤ru, huflû içinde
namaz k›l›p hay›r yar›fl›na girmemizi emreder:

“Ey iman edenler! Rukû edin, secdeye var›n,
Rabbinize ibadet edin ve hay›r iflleyin: umulur ki
kurtulufla erersiniz.” (22/77)

Kur’ân, namaz ile zekât› hep birlikte emre-
der. Hz.Ebû Bekir, namazla zekât›n aras›n›
ay›rmak isteyen yani namaz k›ld›klar› halde
zekât vermeyen bir kabileye -Hz.Ömer dahil
baz› sahabelerin karfl› ç›kmas›na ra¤men- sa-
vafl açm›fl ve zekatlar›n› zorla al›p fakirlere da-
¤›tm›flt›r.

Bu bilinçle hareket eden sahabe nesli baflta
olmak üzere, ‹slâm ümmeti hep hay›rl› bir top-
luluk olmufl, insanl›¤› hayra ça¤›rm›fl, hem iyi-
liklere kofluflturmak anlam›nda hem de kötülük-
lere engel olmak, dur demek-hay›r demek anla-
m›nda hay›rlarda yar›flm›flt›r. Bizlere düflen de
hay›r yar›fl›na ve hayra ça¤›rmaya devam ede-
rek, hay›rl› bir hayat yaflamak; duâm›z ise, hay›r-
l› çal›flmalar›m›z›n ve amellerimizin karfl›l›¤›n›
Rabbimizin kat›nda bulmakt›r.

“Namaz› k›l›n, zekât› verin; önceden kendi-
niz için yapt›¤›n›z her hayr›/iyili¤i Allah’›n ka-
t›nda bulacaks›n›z. fiüphesiz Allah, yapmakta
olduklar›n›z› noksans›z görür.” (2/110) u
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Kapak

RRAAMMAAZZAANN VVEE ‹‹NNFFAAKK

KKEERR‹‹MM BBUULLAADDII**

B
ütün insanlara hidayet rehberi olarak gön-
derilen Kur’ân’›n indirildi¤i mübarek Ra-
mazan ay›na kavuflman›n sevincini yafl›yo-

ruz. Ramazan ay›n›n feyiz ve bereket iklimi, kö-
tülüklerden ar›nman›n, günahlardan uzaklafl-
man›n ve derin bir nefis muhasebesi yapman›n
en verimli zaman›. Kur’ân’la daha fazla buluflma-
n›n, onun ezelden ebede uzanan prensiplerini
daha iyi anlaman›n zevkine varmak kadar nefle
ve huzur veren ne olabilir? 

Bir hidâyet kitab› olan, tek hedefi insanlar›
s›rat-› müstakîme (do¤ru yola), Hakk’›n yoluna
ulaflt›rmak olan, bütün insanl›¤›n kurtulufl ümi-
di ve istikâmet kayna¤› olan Kur’ân’›n çizdi¤i is-
tikâmetten baflka insanl›¤› mutlulu¤a, esenli¤e,
bar›fla götürecek bir yol yoktur.

Ramazan ay›, okunan Kur’ân’lar›, verilen if-
tarlar›, yap›lan dua ve niyazlar›, zikirleri, tesbi-
hat›, hay›r ve hasenatlar› ile manevî bir ar›nma
ay›d›r. Fakirlere, yetimlere, yoksullara, ihtiyaç
sahiplerine yap›lan yard›mlar› ile sosyal dayan›fl-
man›n ve yard›mlaflman›n doruk noktas›na ulafl-
t›¤› bir zaman dilimidir. Sadakalar›, fitreleri, if-
tarlar›, ikramlar›, davetleri ve ziyafetleri ile de
bir ihsan ay›d›r. Ramazan ay›, infak ay›d›r. ‹nfa-
k›n tahsis edildi¤i herhangi bir ay yoktur, her ay
yapabilir, yap›lmal›d›r da. Ancak öteden beri,
Ramazan, infak›n yani Allah yolunda her türlü
harcaman›n; zekat›n, sadakan›n, tatavvuun (gö-
nüllü olarak vermenin) odaklaflt›¤› bir ay olmufl-

tur. Bu, Ramazan’da yap›lan amellerin daha üs-
tün ve makbul olaca¤› anlay›fl›ndan kaynaklan-
maktad›r ki, böyle bir uygulama ve davran›fl da
güzel bir harekettir. 

Ramazan ay›nda kalpler daha fazla yumufla-
makta, baflkalar›na yard›m etme hissi harekete
geçmekte, eller ve gönüller daha fazla aç›lmakta-
d›r. Ramazan ay›n›n manevi a¤›rl›¤› ve atmosfe-
ri, insanlar› daha çok yard›ma ve gönül almaya
sevk etmektedir.

* ‹lahiyat doktoru; Zeytinburnu merkez vaizi
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Ramazan’da yap›lan infaklar›n, iktisadî ada-
letin gerçekleflmesinde büyük rol oynad›¤› görü-
lür. Kur’ân’›n temel hedeflerinden biri de sosyal
adaleti gerçeklefltirmektir. Kur’ân-› Kerim, sos-
yo-ekonomik adaletin gerçekleflmesindeki temel
prensibi flöyle aç›klar: “Bir de akrabaya, yoksu-
la, yolcuya hakk›n› ver. Gereksiz yere de saç›p
savurma. Zira böylesine saç›p savuranlar fley-
tanlar›n dostlar›d›r. fieytan ise Rabbine karfl›
çok nankördür.” ( ‹srâ, 17/26-27.)

fiayet kiflinin akraba ve yoksullara yard›m
edecek gücü yoksa, bu taktirde onlar›n gönlünü
alacak yumuflak, tatl› söz söylemelidir. “E¤er
Rabbinden umdu¤un (bekleme durumunda ol-
du¤un) bir rahmet için onlar›n yüzlerine baka-
m›yorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül al›c›
bir söz söyle. Eli s›k› olma; büsbütün eli aç›k da
olma...” ( ‹srâ, 17/28-29.)

Bu âyetler, servetin sadece kiflinin kendisine
ait olmad›¤›na iflaret etmekte, insanlar› israf ve

cimrilikten sak›nd›rmaktad›r. Kiflinin kendi ihti-
yac› d›fl›nda akraba ve komflu ve di¤er ihtiyaç sa-
hiplerinin haklar›n› gözetmesi, Kur’ân’›n emir
ve tavsiye etti¤i bir sorumluluktur. Ramazan,
böyle bir sorumluluk bilincinin en üst düzeyde
anlafl›ld›¤› ve yafland›¤› bir ayd›r.

Ramazan’da yap›lan infaklar sayesinde, top-
lumda sevgi, sayg›, güven ve adalet bilinci gelifl-
mekte ve bu sayede her akraba kendisine kucak
açacak bir akraba bulmakta, her ihtiyaç sahibi
kendisine el uzatan sorumlu ve cömert bir zen-
ginle karfl›laflmakta, her yolcu kendisine buyur
diyen mükrim bir ev sahibi ile dostluk kurma
imkan› bulabilmektedir. Bu çerçevede her fert,
kendi serveti üzerinde di¤er insanlar›n da hakk›
oldu¤unu kabul ederek hareket etmeli  ve ihti-
yaç sahiplerine iyilik yapmad›¤›n›, bilakis onlara
haklar›n› verdi¤ini düflünmelidir.

Ramazan ay›nda yap›lan infaklar, hangi s›n›f-
ta ve hangi ekonomik seviyede olursa olsun in-

Oruç, Allah’›n r›zas›n› kazanmak, O’nun verdi¤i maddi ve
manevî nimetlere flükretmek, günahlardan ar›nmak için
farz k›l›nm›flt›r. Oruç, ferdi, aileyi, toplumu, müminleri ve
tüm insanl›¤› ar›nd›rmak, nefsi kemale erdirmek ve hak-
kaniyet içerisinde yaflanan temiz bir toplum meydana ge-
tirmek için meflrû k›l›nm›flt›r. Kur’ân, orucun daha önceki
ümmetlere farz k›l›nd›¤› gibi ‹slâm ümmetine de farz k›l›n-
mas›n›n sebebini flöyle aç›klar: ““EEyy iimmaann eeddeennlleerr!! OOrruuçç,,
ssiizzddeenn öönncceekkiilleerree ffaarrzz kk››ll››nndd››¤¤›› ggiibbii ssiizzee ddee ffaarrzz kk››ll››nndd››..
UUmmuulluurr kkii kkoorruunnuurrssuunnuuzz..”” (Bakara, 2/183).

Dinin en büyük rükünlerinden olan oruç, bütün gün
yiyecek, içecek, cinsi yak›nl›k gibi arzulardan nefsi al›-
koymaktan ibaret olan kutsal bir cihadd›r. Bedenini nefsa-
nî arzular›n esaretinden kurtararak helal bir yaflay›fl› temin
etme mücadelesi ancak oruç sayesinde olur. 

Peki, nas›l oruç tutmal›y›z? Tan yerinin a¤armas›n-
dan(imsak) itibaren günefl bat›ncaya kadar sadece yeme,
içme ve cinsel yak›nl›ktan uzak durmak, oruç ibadetinin
s›rr›na ve hikmetine ulaflmak için yeterli midir? Daha bafl-
ka nelere dikkat etmeliyiz? Orucumuzu nas›l bereketli, fe-
yizli ve anlaml› k›labiliriz? Bu sorulara cevap arayal›m. 

Orucun farz k›l›nd›¤› âyetteki “uummuulluurr kkii kkoorruunnuurrssuu--
nnuuzz” ifadesi, bu ibadetin meflrû k›l›nmas›n›n as›l sebebi-

ni aç›klar. Ancak oruç sayesinde nefsimize, flehvetlerimi-
ze hakim olabilir, günahlardan, tehlikelerden sak›narak
takva mertebesine erebiliriz. 

Oruç flehveti k›rar, nefsin heveslerini ma¤lup eder,
azg›nl›ktan, kötülükten al›koyar, dünya lezzetlerini küçük
gösterirken; kalbin Allah’a ba¤l›l›¤›n› art›r›r, ona bir me-
leklik zevki ve safl›¤› bahfleder. ‹nsan›n insanl›¤› mide ve
flehvetine hakim olmas› ile gerçekleflir. Oruç, önce bu iki
konuda insan› disiplin alt›na al›r. Oruç tutmayanlar, flehe-
vî arzular›n›n esiri olup ak›l ve iradelerine sahip olmaya-
rak gelifli güzel günahlara sürüklendikleri halde, oruç tu-
tanlar, kendini zaptetmesini ve nefsinin arzular›n› da ihti-
yac›na göre kullanmas›n› bilir. Bunun için Peygamber-
miz(s.), nefisleri azg›n olanlar hakk›nda ““OOrruuçç ttuuttssuunn,,
ççüünnkküü oorruuccuunn ggüüzzeell bbiirr tteessiirrii vvaarrdd››rr”” (Buharî, Savm, 10;
Müslim, Nikâh, 1; ‹bn Mâce, Nikâh, 1) buyurmufltur.

Oruç tutmayan, sabretmesini bilmez, nefsini kontrol
edemez. Hele refah içinde yaflayanlar, hiç oruç tutmazlar-
sa, bütün hürriyetlerini hevâ ve arzular›na kapt›r›rlar. fiu-
nun bunun ›rz›na ve mal›na tecavüzden kendilerini ala-
mazlar; haram helal seçmezler, nefislerine de zulmeder-
ler, kendilerini ak›l ve vicdan›n, din ve iman›n aksine te-
lef ederler. 

OORRUUÇÇ:: BBAARRIIfifi VVEE HHUUZZUURRUUNN KKAAYYNNAA⁄⁄II 
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sana güven, moral ve ümit afl›lamakta ve en
önemlisi insan olman›n fleref ve onurunu yaflat-
maktad›r. Bu konuda Kur’ân’›n flu evrensel beya-
n›n› sunabiliriz: “Allah’a ibadet edin ve O’na
hiçbir fleyi ortak koflmay›n. Ana-babaya, akra-
baya, yetimlere, yoksullara, yak›n komfluya,
uzak komfluya, yak›n arkadafla, yolcuya, elleri-
nizin alt›nda bulunanlara (köle, cariye, hizmet-
çi ve benzerlerine) iyi davran›n; Allah kendini
be¤enen ve daima böbürlenip duran kimseyi
sevmez.” (Nisâ, 4/36.)

Âyette Allah Teâlâ’ya kulluk yap›lmas› ve
O’na hiçbir fleyin ortak koflulmamas›n›n ard›nda
anaya-babaya itaatin emredilmesi, onlar›n hak-
k›n›n çok önemli oldu¤una iflaret eder. Allah’›n
ve ana-baban›n haklar›ndan sonra, merkezden
çembere do¤ru akrabadan bafllamak üzere muh-
taç s›n›flara yard›m ve iyilik yap›lmas›n›n emre-
dilmesi çok anlaml›d›r. Akrabadan olsun olma-
s›n, komflular›n gözetilmesi ve talebe, sanat, yol,

ifl ve arkadafllar›na ihtiyaç halinde yard›m etme-
sinin gere¤ine iflaret edilmesi, yolda kalanlara
destek olman›n lüzumuna at›fta bulunulmas›,
herkesin idaresi alt›ndaki kimselere sahip ç›k-
mas›n›n talep edilmesi, Kur’ân’›n sosyal hayat›n
intizam›na nas›l önem verdi¤ini göstermektedir.
Kur’ân ay› olan Ramazan içerisinde sosyal haya-
t›n canl› olmas›nda bu inanç ve anlay›fl›n büyük
tesiri vard›r.

“Onlar gayba inan›rlar, namaz k›larlar,
kendilerine verdi¤imiz mallardan Allah yolun-
da harcarlar.” (Bakar, 2/3.) “Ey iman edenler!
Kazand›klar›n›z›n iyilerinden ve r›z›k olarak
yerden size ç›kard›klar›m›zdan harcay›n.”
(Bakara, 2/267.) “Mü’minler, ancak Allah an›l-
d›¤› zaman yürekleri titreyen, kendilerine Al-
lah’›n âyetleri okundu¤unda imanlar›n› art›-
ran ve yaln›z Rablerine dayan›p güvenen kim-
selerdir. Onlar namazlar›n› dosdo¤ru k›lan ve
kendilerine r›z›k olarak verdi¤imizden(Allah

““KKiimmii vviiccddaannaa ddookkuunndduu kkiimmii cciissmm üü ccaannaa
ZZeevvkk nnaamm››nnaa nnee yyaapptt››mmssaa ppiiflflmmaann oolldduumm”” 
diyerek inler giderler. 
Oruç, gerek fert ve gerekse toplum aç›s›ndan büyük

bir ruh terbiyesini içerdi¤i gibi, ayn› zamanda midenin ve
bedenin dinlenmesiyle s›hhî ve t›bbî bir tak›m faydalar da
sa¤lar. Orucun üstün sevab›n› elde etmek için eline, dili-
ne, gözüne, kula¤›na, k›saca bütün vücut organlar›na ha-
kim olman›n mücadelesi yap›lmal›d›r. Sadece mideyi
bofl b›rakmak, oruç ibadetinin as›l amac› olamaz. Böyle
bir oruç korunmaya, kurtulufla ve ar›nmaya vesile ola-
maz. 

Bir kutsi hadiste oruçlu bir kimsenin nas›l davranma-
s› gerekti¤i flöyle emredilir: ““……OOrruuçç,, bbeenniimm iiççiinnddiirr..
OOnnuunn mmüükkaaffaatt››nn›› aannccaakk bbeenn vveerriirriimm.. OOrruuçç bbiirr kkaallkkaanndd››rr..
SSiizzddeenn bbiirriinniizz oorruuçç ttuuttttuu¤¤uunnddaa,, oo ggüünn kkööttüü ssöözz ssööyylleemmee--
ssiinn,, bbaa¤¤››rr››pp ççaa¤¤››rrmmaass››nn.. fifiaayyeett kkeennddiissiinnee bbiirriissii ssöövveerr yyaa--
hhuutt kkaavvggaa eeddeerrssee:: BBeenn oorruuççlluu bbiirr kkiimmsseeyyiimm,, ddeessiinn..”
(Müslim, S›yâm, 163). Bu hadisten, kötü söz söyleme-
nin, ba¤›r›p ça¤›rarak insanlar› incitmenin ve rahats›z et-
menin, orucun sevab›n› azaltaca¤›n› anlamaktay›z. Oruç-
lu bir kimse o kadar dikkatli olmal›d›r ki, kendisine sata-
flan, hakaret eden hatta sövüp sayan bir kimseye bile kar-
fl›l›k vermemelidir. Çünkü cevap vermeye kalkt›¤› taktir-
de, yanl›fll›k yapabilir, hata iflleye bilir, orucunun sevab›-

n› giderecek davran›fllar sergileyebilir. Bu hadis, oruç tu-
tan kimsenin çok dikkatli olmas› gerekti¤ini vurgular;
yoksa kendisine zulmeden, haks›zl›k eden ve hakk›na te-
cavüz edenlere karfl› elinin kolunun ba¤l› olmas›n› ö¤üt-
lemez. 

Oruç tutan bir kimsenin her fleyden önce diline sahip
olmas›, hayr› söylemesi, kötü sözden kaç›nmas›, g›ybet
ve dedikodudan sak›nmas› gerekir. Gerçi bir müminin bu
hassasiyeti her zaman devam ettirmesi, onun iman›n›n
bir gere¤idir. Ancak oruç ibadetini yaparken daha da dik-
katli ve titiz davranmas› büyük önem tafl›r. Oruçlu oldu-
¤u halde diline hakim olamayanlar hakk›nda Peygambe-
rimiz flöyle buyurur: “BBiirr kkiimmssee ““kkaavvllüü’’zzûûrruu”” yyaannii yyaallaann
ssöözzüü ((yyaallaann flflaahhiittlliikk yyaappmmaayy››,, yyaallaann kkoonnuuflflmmaayy››,, llaaff ggeettii--
rriipp ggööttüürrmmeeyyii,, gg››yybbeett eettmmeeyyii)) vvee AAllllaahh TTeeââllââ’’yy›› ööffkkeelleennddii--
rreenn iiflfllleerrii yyaappmmaayy›› tteerrkk eettmmeezzssee,, AAllllaahh TTeeââllââ’’nn››nn oonnuunn yyee--
mmeessiinnii vvee iiççmmeessiinnii tteerrkk eettmmeessiinnee iihhttiiyyaacc›› yyookkttuurr” (Buhâ-
rî, Savm, 8, Ebû Dâvûd, S›yâm, 26; Tirmizî, Savm, 16). 

Demek ki, oruç ibadetinde dikkat edilecek önemli hu-
sus, dile hakim olmakt›r. Ya hayr› söylemesi ya da sus-
mas› müminin öncelikli özelli¤idir. Kur’ân, müminlerin
özelliklerini belirtirken, onu bunu çekifltirmemeyi,  laf
getirip götürmemeyi, yalan konuflmamay›, yalan flahitlik
yapmamay›, bofl söz söylememeyi sayar. Oruç ibadetin-
de mümin daha hassas olmal›, orucunun sevab›n› azal-
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yolunda) harcayan kimselerdir.” (Enfal, 8/2-3)
“‹man eden kullar›ma söyle: Namazlar›n› dos-
do¤ru k›ls›nlar, hiçbir al›flverifl ve dostlu¤un
bulunmad›¤› bir gün gelmeden önce kendileri-
ne r›z›k olarak verdi¤imiz fleylerden Allah yo-
lunda gizli ve aç›ktan harcas›nlar.” (‹brahim,
14/31.) “Onlar öyle kimselerdir ki, Allah an›l-
d›¤› zaman kalpleri titrer; bafllar›na gelene
sabrederler, namaz k›larlar ve kendilerine r›-
z›k olarak verdi¤imiz fleylerden (Allah için)
harcarlar.” (Hac, 22/35.) “Korkuyla ve umutla
Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri
için), vücutlar› yataklardan uzak kal›r ve ken-
dilerine verdi¤imiz r›z›ktan Allah yolunda
harcarlar.” (Secde, 32/16.) “Yine onlar, Rable-
rinin davetine icabet ederler ve namaz k›lar-
lar. Onlar›n iflleri, aralar›nda dan›flma iledir.
Kendilerine verdi¤imiz r›z›ktan harcarlar.”
(fiûrâ, 42/38) “‹flte onlar, sabretmelerinden
ötürü, mükafatlar› iki defa verilecektir. Bun-

lar, kötülü¤ü iyilikle savarlar, kendilerine ver-
di¤imiz r›z›ktan da Allah’›n r›zas› için harcar-
lar.” (Kasas, 28/54)

Bu âyetlerde aç›kça görüldü¤ü gibi infak il-
kesi, kelime-i flahâdetten sonra ‹slam’›n en
önemli prensiplerinden olan ve Allah’a kullu¤un
en önemli fliar› olan namazdan hemen sonra zik-
redilmifl ve inananlar›n temel bir vasf› olarak su-
nulmufltur. Ramazan ay›nda infak faaliyetinin
yo¤un bir flekilde sürmesinin, imani duygunun
pratik olarak bu ayda daha belirgin hale gelme-
sinden kaynakland›¤› söylenebilir.

Ramazan ay›nda çeflitli vak›flar›n, dernekle-
rin ve sivil teflekküllerin, belediyelerin, hiç kar-
fl›l›k beklemeden sadece iyilik, hay›r, flefkat ve
adalet duygular› ile toplumda ulafl›lmas› gereken
katmanlara destek verdikleri, nakdî ve aynî yar-
d›mlarda bulunduklar›n› sevinçle müflahede
edilmektedir. Bu faaliyet ve hizmetler, toplumda
sevgi, sayg› ve ülfeti sa¤layan önemli dinamikler

tacak fleylerden fliddetle kaç›nmal›d›r. Her türlü kötülü-
¤ü, yalan dolan ve hileyi yaparak aç ve susuz gezmenin
bir anlam› yoktur. Allah Teâlâ, bu hadiste belirtilen kim-
selerin tutaca¤› oruca de¤er vermez. Samimiyetle, ha-
ramlardan kaç›n›p helallere ba¤lanarak yap›lan bir iba-
detin ve orucun de¤eri vard›r. Kifliyi, tuttu¤u oruç ve
k›ld›¤› namaz kötülük yapmaktan, haram ifllemekten al›-
koymal›d›r. 

Bir baflka hadiste, tuttu¤u orucu ve yapt›¤› ibadeti
kendisine tesir etmeyen ve onu kötülüklerden al›koy-
mayan kifli hakk›nda flöyle buyurulur: “NNiiccee oorruuçç ttuuttaann
kkiimmssee vvaarrdd››rr kkii,, oonnuunn ttuuttttuu¤¤uu oorruuççttaann ddoollaayy›› aaççll››kkttaann
bbaaflflkkaa bbiirr nnaassiibbii yyookkttuurr.. NNiiccee ggeeccee iibbaaddeettiinnee kkaallkkaann
kkiimmssee vvaarrdd››rr kkii,, oonnuunn uuyykkuussuuzzlluukkttaann bbaaflflkkaa nnaassiibbii yyookk--
ttuurr..” (‹bn Mâce, S›yâm, 13; Ahmed b. Hanbel; II, 441,
Darimî, Rikâk, 12). 

Kimi oruç tutanlar, yemekten, içmekten, cinsel ya-
k›nl›ktan ve orucu bozan fleylerden vazgeçtikleri halde
haram ifller yapmaktan, günah ifllemekten ve insan hak-
lar›na tecavüzden vazgeçmezler. Nice insanlar vard›r ki,
gece ibadetine; teheccüd namaz›na, Kur’ân okumaya,
Allah’› zikretmeye kalkar; fakat, ellerinden, dillerinden
her türlü kötülük gelir. 

‹badetlerin ve özellikle orucun temel gayesi, kifliyi

ar›nd›rarak temiz bir toplum oluflturmakt›r. Orucun top-
lum hayat›n› iyilefltirmedeki rolü Ramazan’da aç›kça
görülür. Bar›fl ve huzurun kayna¤› olan oruç, toplumda
birlik ve yard›mlaflma ruhunu kuvvetlendirir. Peygam-
berimiz, oruç tutan kimseye bar›fl misyonunu yüklemifl-
tir: ““SSiizzddeenn bbiirriinniizz oorruuççlluu oolldduu¤¤uu ggüünn,, kkööttüü ssöözz ssööyyllee--
mmeessiinn,, ccaahhiilllliikk eettmmeessiinn.. BBiirr kkiimmssee oonnaa ssöövveerr vveeyyaa kkaavv--
ggaa eeddeerrssee,, bbeenn oorruuççlluuyyuumm,, bbeenn oorruuççlluuyyuumm,, ddeessiinn..”” (Bu-
hârî, Savm, 10).

Ramazan ay› oruçlar›, teravihleri, sadakalar› ve mu-
kabeleleri ile bu toplumun bar›fl içerisinde yaflamas›na
büyük katk›da bulunur. Ramazan ay›nda oruçla bütün-
leflen, Kur’ân’la kucaklaflan ve tan›flan müminler, gü-
ven, istikrar ve huzuru içerisinde yaflarlar. 

Toplum, imanla ayakta durur, ibadetle hayat bulur,
oruçla ihya olur, sosyal yard›mlaflma ve dayan›flma ile
bütünleflir, namaz ve dua ile birlik ve beraberli¤ini sa¤-
lar. Bütün bunlar›n en mükemmel bir flekilde icra edil-
di¤i zaman dilimi hiç flüphesiz Ramazan ay›d›r. 

Ramazan ay›n›n bizlere hay›rl› olmas›n›, tüm insan-
lara hidayet rehberi olan Kur’ân’dan bu ayda hakk›yla
istifade etmeyi ve ümmet-i Muhammed’in dirilifline ve-
sile olmas›n› Cenab-› Hak’tan niyaz ederiz. 
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olarak kendini göstermektedir. Fakirlere, yok-
sullara, yetimlere ve kimsesizlere her türlü insa-
nî yard›m yapan gönüllü kurulufllar, az gelir
gruplar›na, fakirlik s›n›r›nda ve alt›nda bulunan
çeflitli kesimlere de ciddi anlamda destek ver-
mektedirler.

Hatta bu kurulufllar›n Ramazan ay›nda gös-
terdikleri yard›mseverlik neticesinde muhtaç
olan birçok talebenin y›ll›k iaflesi, ibatesi te-
min edilmekte, yap›lan e¤itim yard›mlar› ve te-
min edilen burslarla ö¤rencilere önemli hiz-
metler sunulmaktad›r.

“(Ey mü’minler!) siz hay›r ifllerinde yar›-
fl›n...” (Bakara, 2/148) “Ey iman edenler! Ka-
zand›klar›n›z›n iyilerinden ve r›z›k olarak yer-
den size ç›kard›klar›m›zdan hayra harcay›n...”
(Bakara, 2/267) “Allah yolunda mallar›n› har-
cayanlar›n örne¤i, yedi baflak bitiren bir dane
gibidir ki, her baflakta yüz dane vard›r. Allah
diledi¤ine kat kat fazlas›n› verir. Allah’›n lütfu
genifltir. O her fleyi bilir.” (Bakara, 2/261) “Al-
lah yolunda ne harcarsan›z, size eksiksiz öde-
nir, siz asla haks›zl›¤a u¤rat›lmazs›n›z.” (En-
fâl, 8/60) “...Siz hayra ne harcarsan›z. Allah
onun yerine baflkas›n› verir. O, r›z›k verenlerin
en hay›rl›s›d›r” (Sebe’, 34/39) fleklindeki âyet-
ler, Müslümanlar› coflkuyla infaka sevk etmifl,
hatta imkan› olmayanlar› bile, bir dilim ekmek,
bir tas çorba, bir içim su ile yar›fla katm›flt›r.

Ramazan ay›nda dinî, sosyal ve bireysel so-
rumlulu¤unu kavram›fl bir k›s›m zenginler, iflve-
renler, varl›k ve imkan sahibi kimselerin, gelir
düzeyi düflük olan ve kazand›klar› ile geçineme-
yen iflçilerine, ald›klar› ücretlerin d›fl›nda ek yar-
d›m yapt›klar›, erzak da¤›t›m›nda bulunduklar›
görülmektedir. Di¤er taraftan ferdî çabalar› ile
maddî aç›dan cemiyetin alt s›n›f›n› oluflturan
halk kitlelerine; fakirlere, yoksullara, yetimlere,
kimsesizlere, çal›flamayacak derecede sa¤l›¤› bo-
zulanlara yakacak, yiyecek ve g›da yard›m› yap-
maktad›rlar. Bu durumun, cemiyeti nas›l rahat-
latt›¤›n›, sosyal bar›fl› müspet yönden nas›l etki-
ledi¤ini, insanlar aras›nda sevgi, sayg›, flefkat ve
merhamet duygular›n› nas›l tesis etti¤ini söyle-
meye bile hacet yoktur. Bu, olumlu ortam›n ha-
z›rlanmas›nda en etkili âmil Kur’an ay› Rama-
zand›r. Bu sebeple Ramazan ay›, toplumun temi-
nat›, güç ve enerji kayna¤›d›r.

“Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklar›n›
soruyorlar. De ki: maldan harcad›¤›n›z fley,
ebeveyn, yak›nlar, yetimler, fakirler ve yolcular
için olmal›d›r. fiüphesiz Allah, yapaca¤›n›z her
hayr› bilir.” (Bakara, 2/215) “O halde sen, akra-
baya, yoksula, yolda kalm›fla hakk›n› ver. Allah
r›zas›n› isteyenler için bu, en iyisidir. ‹flte On-
lar kurtulufla erenlerdir.” (Rûm, 30/30) “...As›l
iyilik, o kimsenin yapt›¤›d›r ki, Allah’a, âhiret
gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere
inan›r. (Allah r›zas›n› gözeterek) yak›nlara, ye-
timlere, yoksullara, yolda kalm›fllara, dilencile-
re, sevdi¤i maldan harcar, namaz k›lar, zekat
verir...” (Bakara, 2/117)

Kur’ân’›n verdi¤i mesaj ve ilhamla imanî
kuvvet ve fluura eren Müslümanlar, di¤er za-
manlarda oldu¤u gibi Ramazan ay›nda daha
üst seviyede infak yapma konusunda ellerin-
den gelen gayreti esirgememekte, imkanlar›
dahilinde bu hay›r yar›fl›na girmeye çal›flmak-
tad›r. Bu sayede toplumda huzur, bar›fl ve gü-
ven has›l olmakta, sevgi ve sayg› hakim olmak-
tad›r.     u
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Kapak

TTOOPPLLUUMMUU TTOOPPYYEEKKÜÜNN KKUURRTTAARRMMAA FFOORRMMÜÜLLÜÜ

ZZEEKKÂÂTT

AALL‹‹ NNAARR**

- Mal›n tezkiyesi: Helalin bir daha temize ç›-
kar›lmas›.

- Fakirin, zenginin sermayesindeki hissesi:
‹flçilik, müflterilik, koruyucu kitle olmas›, kendi-
ne güvenilerek yap›lan teflebbüsün dayana¤› ol-
mas› nedeniyle…

- ‹badet yönüyle; namazla efl zamanl› vazife:
Namaz›n ferdili¤ine ek topluma yönelifli karfl›-
s›nda zekât›n ferde verilmesine ra¤men toplumu
kucaklay›fl› belli…

- Nefse a¤›r gelmez: (Mal can›n yongas› ol-
sa da); gönül r›zas› ve gönül zevkiyle verilir.
Ama zaten %2,5 oran›yla da, 1/10 veya 1/20
(öflr) oran›yla da bütün vergilerden daha ha-
fiftir.

- Sermayeden verilece¤inden; kaçamak yap›-
lamaz. Toplum vergisi olarak devlet eliyle al›n›r
ve ferdlere da¤›t›l›r.1

- Mal›n bereketlenmesi: Malla cana sayg›y›
sa¤lar. Piyasa canlan›r: Yoksul, zenginin mahsu-
lünü sat›n al›r. Mal azalmaz, geri döndü¤ü için
ço¤al›r.

- Bileflik kaplar misâli; zenginden fakire belli
oranda akar; tekrar yerine döner; Fakir-ferahlar,
zengin rahatlar.

- Mali denge, toplumsal bar›fla kadar götürür.
Zengine sayg› ve sevgi de gelir. K›skanma, haset,
h›yanet, h›rs›zl›k kalkar…

- Toplumda güven: ‹slâm’›n Medine’den Hi-

caz’a ilk getirdi¤i bu ortam: mali denge, iç bar›fl,
d›fl güvenlik…

* * *
Salih ûlema:
‹slâm nedir? Sualine flu cevab› vermifltir?
- ‹manda Tevhid,
- Amelde ‹hlas,
- Toplumda Emniyet,
- Fertte Liyakat,
- Devlette Adalet’tir.
Meselemizi bu flemaya göre çözelim:
Zengin bu basit oran›, sermayesinden fakire

verirken; “Onlar benimle mi kazand›?” diyemez:
Çünkü onlar›n eme¤ini kulland›; ücret verse
de… Onlar da döndü müflterisi oldu. Oda üret-
ti¤ini sat›p zenginli¤ini tazeledi. O kitleye ümit
edip ifl kurdu, mahsul üretti. Onlar›n kalabal›-
¤›yla mal›n›-can›n› korudu.

Böylece zenginlik ölçüsüne ermifl bulunan
mü’min, helalinden kazand›¤›n› bir de zekât›n›
verince yeniden temizlenmifl; aras›nda yaflad›¤›
topluma minnet borcunu ödeyince de, garanti
alt›na alm›flt›r. Mânen, Allah’›n himâyesini ka-
zand›¤› gibi, çevreleyen insanlar›n da duas›n›,
sevgisini, korumas›n› sa¤lam›fl oluyor… Hasedi,
nefreti sonuçta soygunu, h›rs›zl›¤›, ifline h›yane-
ti önlemifltir.

Bir flehir, bir çevre tasarlayal›m: Onbinlerce
insan yafl›yor. Bunlar aras›nda ziraatç› var; tarla

* Edebiyatç›, araflt›rmac›, yazar.
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mahsulü yetifltirir, meyve sebze elde eder, bü-
yük-küçük bafl hayvan üretir. O varl›¤a güvenip
hayata ba¤lan›r. Satar sermaye biriktirir. Satar,
ihtiyaçlar›n› karfl›lar… Depolar, gelece¤ini ga-
ranti etmifl olur. Fabrika kurar, mal üretir, bina
yapar satar; devleflir sermayesi…

fiimdi bu kifli veya kifliler, bir sabah uyand›k-
lar›nda, baksalar ki; bütün insanlar göçmüfl. fie-
hir bombofl. Çevre flehirler ve köyler de boflal-
m›fl… Ne yapar bu mal-mülk sahipleri? Ne iflle-
rin ucundan tutacak bir iflçi bulabilir, ne de ma-
l›n› sat›n alacak bir kimse. Hatta, tamamen uzak
yerlerden eli silahl› kimseler gelip bu zenginleri
soyup, kendilerini de öldürebilirler!.. Halbuki
as›l çevre sakinleriyle ünsiyeti vard›, belki akra-
bal›¤›, ahbapl›¤›, meslektafll›¤›, komflu-
lu¤u, yoldafll›¤›…

Art›k mal›n›n/sermayesinin ço-
¤unu bile verip koruyucu tutsa
yine baflaramaz…. Halbuki,
1/10, 1/20, hatta 2,5/100 ile bu
ifli baflar›yor, hepsini de de-
¤iflmez müflteri olarak kulla-
n›yordu. Bu oranlar da, ser-
mayesinin tamam› içinden
de¤il; ifl aletleri, çal›flanlar›n
maafllar›, kendi ailesinin bü-
tün y›ll›k giderleri; yeni y›l
için gerekli yat›r›m hesaplar›
ç›kt›ktan sonra; arta kalan
fazla maldan hesaplana-
cakt›r… 

Bu, fakire-ihtiyaçl›
iflçisine, komflusu-
na, akrabas›na bir
minnet borcu de¤il
midir?...

Ödeme tarz›, en
yak›n akrabadan
en yak›n komflu-
dan uza¤a do¤ru
aç›la aç›la giderse;
sermayenin bü-
yüklü¤üne göre bütün toplu-
mu kaplamaz m›? Ve o top-
lumda yoksul, aç, ç›plak, hasta
ve medars›z kal›r m›?

‹lk baflar›y› tan›yal›m:

Son Peygamber (a.s.)’›n, ünlü sahabi Adiy
bin Hatem’e üç sorusu ve o sorulara kendisinin
cevaplar›n›n özü fludur:

- Bu ümmet yak›nda öyle zengin olacak ki,
…

- Bu ümmet yak›nda öyle güvenli olacak
ki,…

- Bu ümmet yak›nda öyle güçlü olacak ki, …
Bu üç vaad ve ilkenin daha ilk y›llarda ger-

çekleflti¤ini de haber verir Adiy bin Hatim. Bir
devletin ilk ve en belirgin

ödevi say›l›yor: 
1) Mâli denge, 2)‹ç ba-

r›fl, 3) D›fl güvenlik…
Bunlar da zekât’la (mâli
ibadetle bafllay›p) hedefe
var›yor…

Bu ibâdet, ayni za-
man da ekonomi si-
gortas›d›r. Enflas-
yon-deflasyon, hat-
ta devalüasyon söz
konu de¤ildir.
Çünkü, zekat mal›
bereketlendirir:
Azalmaz, ço¤al›r:
Çünkü, yoksula
verilen her de¤er
sonuçta mali
dengeyi sa¤lar.
Fakirin al›m gü-
cünü tazeler.
Esasen fakir eline

geçenle ihtiyac›
olan mal› da sat›n al›r;

yani para döner zekât verene
gelir. Hem de güçlenmifl ola-
rak. Toplum güçlendi¤i için
piyasa istikrar kazan›r, fiyatlar

oynamaz; hile ve ihtikâr›n kap›-
s› da kapan›r…

Bu bir toplum (ve ferde ulafla-
cak) vergisidir. Devletin kendi
iflinde kullanaca¤› vergilerin cinsi
ve alan› ayr›d›r: Zekat›n ayr›l›p ve-
rilece¤i yerler bellidir. Yedi s›n›f in-
sand›r:
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- Hürriyetini talep edecek köleler
- Yolcular (yol masraf› yan›nda bulunmayan

garipler)
- Savafl erleri (Gönüllü savaflan›n, gerekli ih-

tiyac› için)
- Fakirler (Nisaba malik olmayanlar)
- Miskinler (Neredeyse dilenmek durumuna

düflmüfl yoksullar)
- Borçlular (Borcunun karfl›l›¤›ndan fazla bir

fleyi olmayanlar)
- Zekat memurlar› (Zekat yönetimince bu

hizmetinin karfl›l›¤› verilir).

Bu yedi s›n›f insan kurtar›l›nca (ki; fluan
ülkemizde zengin say›lanlar›n say›s› çok kabar›k-
t›r. Ama ülke fakir görünüyor. Çünkü devlet hak-
s›z vergi al›yor. Meselâ memur ve iflçiden maafl›-
n›n/sermayenin %33’ünü an›nda keserken; büyük
zenginlerin kâr›ndan al›yor görünüyor: Onlarda
kâr› düflük gösteriyor vergiyi öldürüyorlar. Gaze-
telerde ç›kan tespitlere göre, bir asgari ücretliden
daha az vergi veriyorlar. Yani zekât verecek kifli,
zekat almaya müstahak olandan da düflük vergi
veriyor. Zaten zekat da vermiyor. Demek dar ge-
lirli, bir darbe rejiminden bir de zenginden yiyor.
Böylece halk her gün daha daral›yor, s›k›fl›yor, iki
bask› aras›nda) toplum rahatlar.

Halbuki zekat, ‹slâm nizam›nda ekonomiyi
adam ederken, otoriter rejimlerdeki gibi zulmen
de¤il, r›zaen al›r: Bu en güçlü ve insan gönlünü
yüceltici, nefsini ›slah edici, di¤er-gaml›k duygu
ve flahsiyetini oluflturucu fiildir, ameldir. Mal›n›
hak r›zas› ve halk sevgisi (merhamet ve flefka-
t›)yla ödeyen, çok seviyeli ciddi bir ibadet iflle-
mifl oluyor. Amel-i salihtir: Mal can›n yongas›
iken, elini (zekât yoluyla) verme¤e al›flt›ran kifli
gönül güzelli¤ine erer, huzur duyar ve s›hhat›
bile düzelir. 

Kitapta seksenden fazla yerde, namazla bir-
likte ziredilen; ödenmesi emri, zekât verene öv-
gü, kimlerin, kimlere ödeyece¤i; bazen öz ismiy-
le, bazen de genel içinde “sadaka” kavram›yla
dillendirilen bu ibâdet ‹slam’›n befl flart› içinde,
hadislerde, formüle edilmifl. Uygulamas›n› ya-
pan Hz.Rasul(a.s.)’›n öz ve aç›k cümlelerinde
ilân edilmifltir:

“Mallar›n›z›n onda birinin dörtte birini (ze-
kât olarak) getirin.”

Yani 1/40’n› buyuruyor. Paralar ve paraya her
an tahvil edilebilir eflya (alt›n, gümüfl, ticaret
metâi….) nin hesab› böyle. Evcil hayvanlar›nsa
40 olunca bir tane küçük bafl; onlara k›yaslanan
büyük bafllar da k›ymete göre oranlan›r. Yani bir
nisab (› var: Ödeme¤e de¤er miktar) bir de on-
dan ödenecek miktar var. Farkl› ifadelere ra¤-
men, miktar ve de¤er ayn›d›r…

Ziraatla üretilen mahsullerse; emek ve mas-
raf› dikkate al›n›nca 1/10 veya 1/20’dir. Detayla-
r›; müçthid imamlar asr›ndan beri ince hesaplar-
la belirtilmifl, f›k›h kaynaklar›na kaydedilmifltir.
“‹lm-i hâl” kitaplar› ise özet ve kolay anlat›mla
her uygulamay› s›ralam›flt›r. Herkesin oralara
baflvurmas› mümkündür.

* * *
Günümüzde zekât uygulamadan kalkm›fl gi-

bi bir hâl var. Çünkü bu muamelat yani hukuk
s›n›f›na sokulmufl, fleriat diye örtülmüfltür. Ve
s›k s›k iflaslar, ihtilaflar, soygunlar, vurgunlar
derken; zekats›zl›¤›n maneviyats›z ve bereketsiz
iktisadi hayat› sürüyor: Krizler bunlar›n dü¤üm
noktalar›d›r.

Bir canl› örnekle ba¤layal›m:
Son dönemin büyük sohbet eri; iman›, ihlas›

ve genifl din ve dünya kültürüyle her branfltaki
okumuflun ö¤ütçüsü Mahir ‹z Hocan›n bir iddias›
vard›: “Zekat› verilmifl mal zayi olmaz!” Ve ekler-
di; “Ben maafl›m› ald›¤›m gün zekat›n› veririm…”

‹ki arkadafl›m›z, Erenköy’deki evine, Hocay›
ziyarete gidiyorken; dolmufl floförü: “Yolcular,
burada bir cüzdan var; kiminse als›n!...” diyor.
Kimse sahip ç›km›yor. Bizim arkadafllara da gös-
teriyor. Bak›yorlar ki, Mahir Hocan›n resmi ve
kart› var. Cüzdan da bir memur maafl› olacak pa-
ra var. Sahip ç›k›yor ve götürüyorlar… Hoca’ya
verince teflekkür ediyor. Maafl›n› yeni ald›¤›n›;
nas›l düflürdü¤üne hayret ediyor… Arkadafllarsa
Hocaya espri yapmay› kurmufllar: 

Birisi, hani hocam, zekât› verilen metâ zayi
olmaz derdiniz? Der demez hoca; cevab› yap›flt›-
r›yor:

- ‹flte zayi olmad›!... Sizi ilahi sevkle onun ya-
n›na yollad› ve sizin elinizle sâhibine döndürdü.

1 T.C. ‘nin 1950 öncesi Öflr (asl›, öflrü fler’î, fleriat la¤ve-
dilmifl ama toplum vergisi tarla mahsulünden al›nan ce-
za!...) devlete harcan›rd›!.. u
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‹‹HHHH ‹‹nnssaannii YYaarrdd››mm VVaakkff››,, bbuu yy››ll TTüürrkkiiyyee,, LLüübbnnaann,, FFiilliissttiinn,,
IIrraakk,, ÇÇeeççeenniissttaann ggiibbii üüllkkeelleerr bbaaflflttaa oollmmaakk üüzzeerree,, 4444 ffaarrkkll››
ccoo¤¤rraaffyyaaddaa 550000 bbiinnee yyaakk››nn ffaakkiirr ssooffrraass››nnaa mmiissaaffiirr oollaaccaakk..

Balkanlardan Kafkaslara, Ortado¤u’dan Afrika’ya
dünyan›n birçok bölgesin yard›m faaliyetlerine devam
eden ‹nsani yard›m Vakf› ‹HH 2006 Y›l› Ramazan yar-
d›m çal›flmalar›na bafllad›. 2006 y›l› ramazan çal›flmala-
r›na “HHooflfl ggeellddiinn RRaammaazzaann sseennii bbeekklleeyyeennlleerr vvaarr”” sloga-
n›yla yola ç›kan ‹HH, kutlu Ramazan ay›nda sofra ba-
fl›nda sab›rla iftar saatini bekledi¤imiz gibi, dünyan›n
dört bir köflesinde, yar›mda muhtaç on binlerce ihtiyaç
sahibinin yard›m bekledi¤ini, hay›rseverlere duyuruyor
ve ihtiyaç sahiplerine yard›ma ça¤›r›yor.  

Ramazan ay› boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin g›da
gereksinimini karfl›lamak amac›yla ‹HH ‹nsani Yard›m
Vakf›, kriz bölgelerinde, açl›k ve kurakl›k yaflanan Afrika
ülkelerinde de kapsaml› bir Ramazan çal›flmas› bafllatt›.
‹HH, özellikle savafl ma¤duru Lübnan ve Filistin ile Irak,
Çeçenistan, Afganistan, Nijer, Açe, Azerbaycan, Sudan,
Eritre, Etiyopya, Keflmir, Lübnan, Ürdün, K›r›m, Bangla-
defl, Somali, Makedonya, Kosova, Bosna, Arnavutluk ve
daha onlarca bölgede ma¤dura kumanya yard›m› ve if-
tar programlar›yla fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaflmay›
hedefliyor.

Bafllat›lan Ramazan yard›m çal›flmalar› çerçevesin-
de 44 ülkede 500 bine yak›n ‹htiyaç sahibinin sofras›na
misafir olacak.

RRaammaazzaannddaa PPrrooggrraamm YYaapp››llaaccaakk ÜÜllkkeelleerr::
Abhazya, Açe, Ad›gey fiaps›¤, Afganistan, Arakan,

Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladefl, Bosna Hersek, Bul-

garistan, Burkina Faso, Çeçenistan, Da¤›stan, Do¤u Tür-
kistan, Eritre, Etiyopya, Filistin, Güney Afrika Cumhuriye-
ti, Gürcistan, Irak, ‹ngufletya, Kamerun, Kazakistan, Kefl-
mir, K›r›m, Kabardey Balkar, Karaçay Çerkes, Kenya,
Kosova, Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Moritanya,
Nijer, Pakistan, Patani, Preflevo, Somali, Sudan, Suriye,
Ürdün (Filistinli mülteciler), Tacikistan, Zimbabve.

GGeezziiccii AAflfleevvii iillee TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ffttaarr PPrrooggrraamm›› DDüüzzeennlleenneecceekk 
Ramazan çal›flmalar› kapsam›nda ‹nsani Yard›m Vakf›

‹HH’n›n gezici aflevi de Ramazan ay› boyunca Türki-
ye’nin 20 farkl› ilde binlerce vatandafla iftar yeme¤i da¤›-
t›rken, ayn› zamanda Van, Bitlis, Diyarbak›r gibi fakir Do-
¤u ve Güneydo¤u Anadolu illeri baflta olmak üzere 12 il-
de kumanya da¤›t›m› yap›lacak.

KKuummaannyyaa ddaa¤¤››tt››mm›› yyaapp››llaaccaakk iilllleerr:: Ad›yaman, Adapa-
zar›, Bingöl, Bitlis, Diyarbak›r, Elaz›¤, Erzurum, ‹stanbul,
Mardin, fianl›urfa, Van

GGeezziiccii aaflfleevviinniinn bbuulluunnaaccaa¤¤›› iilllleerr:: Ad›yaman, Bitlis,
Bingöl, Bursa, Denizli, Edirne, Elaz›¤, Erzincan, Erzu-
rum, Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Uflak, Konya, Manisa,
Mufl, Samsun, fianl›urfa, Trabzon, Yalova, Van.

‹‹hhhh ‹‹nnssaannii YYaarr››ddmm VVaakkff›› 
‹‹rrtt TTeell:: 00221122 663311 2211 2211  wwwwww..iihhhh..oorrgg..ttrr

Ramazan Ba¤›fllar› için
Ziraat Bankas›: Bütün fiubelerden Kurumsal Tahsilat

Ekran› Arac›l›¤› ‹le
Kuveyt Türk Kat›l›m Bankas›: Ytl: 999 999

Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›: Ytl: 327 930
Albarak Türk Kat›l›m Bankas›: Ytl: 287 839-9

Posta Çeki Hesab›: 160 54 51
KKuummaannyyaa PPaakkeettii:: 5500 YYttll’’ddiirr..

HHAAYYIIRRLLAARRDDAA YYAARRIIfifiAANNLLAARR
Ramazan ay›, di¤er güzellikleri, feyiz ve bereketine ilaveten mü’minlerin “hay›r yar›fl›”na da ve-
sile oluyor.  Kur’an’›n özendirdi¤i gibi, “hay›rlarda yar›flma” çabas›na giren müslümanlar, fer-
di olarak hay›r ve infaklar›n› muhtaç kardefllerine bizzat iletirken, bu amaçla kurulan çeflitli ha-
y›r kurumlar› arac›l›¤›yla da dünyan›n dört bir yan›na ulaflt›r›yorlar. 

Bu “hay›r yar›fl›” Ramazan’da daha bir yo¤un ve canl› olarak yaflan›yor. Biz bu say›m›zda
hay›rlarda önde gitme çabas›nda olan belli bafll› hay›r kurumlar›m›z›n tan›t›m›na k›saca yer
verdik. Böylece “hay›r yar›fl›”na mütevaz› bir katk›da bulunaca¤›m›za inan›yoruz. 
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‹yilik hareketi 1996’da Kanal 7’de yay›nlanan “fiehir ve
Ramazan” program›yla bafllad›. Yard›mlaflmay›, iyili¤i,
paylaflmay›, hayr›, hasenat› teflvik etme düflüncesi ve
kent yoksullu¤una dikkati çekmek için hayata geçirilen
program ile yoksulluk sorununa çözüm olmaya çal›fl›ld›.
Köylerde yoksullu¤a çare bulmak daha kolay, olan ol-
mayana yard›m ediyor, bir flekilde yoksulun yaras› sar›l›-
yor. As›l zor olan flehirlerde yoksullu¤a çare olmak, çün-
kü flehirlerde insanlar birbirini tan›m›yor, derdini bilmiyor,
komflunuzun s›k›nt›s›ndan haberiniz olmayabiliyor. fiehir
ve Ramazan program› ile yoksullara ulafl›ld›kça çok sa-
y›da kifli arayarak sponsor olmak ve yard›m etmek iste-
diklerini ifade etmeye bafllad›. Ramazan ay› içerisinde
yard›m için sponsor olan marketler oldu, yoksullara ula-
fl›ld›, ama Ramazan’›n bitmesiyle program da bitmek zo-
runda kald›. Program bitti¤i zaman, program›n çok say›-
da yoksulun yaralar›n› sard›¤›, hay›rlara vesile oldu¤u
görüldü¤ünden, bir flekilde bu iyilik hareketi devam et-
meliydi. Bu düflünce ile 1997’den itibaren Deniz Feneri
ad› ile haftal›k program bafllat›ld›. Art›k her hafta yoksul-
lar›n yaralar› sar›l›yor, iyiliksever insanlarla ihtiyaçl› aile-
ler buluflturuluyordu.

Yard›m ifli büyük sorumluluk gerektiren ve istismara
azami kapal› yöntemlerle yap›lmas› gereken bir ifltir. Te-
levizyon program› arac›l›¤› ile harekete geçen ba¤›flç›la-
r›n sadece yard›ma muhtaç ailelerle buluflturulmas› s›n›r-
l› bir iyilik idi. Bu iflin ba¤›fl kabul edebilen, yard›m kam-
panyalar› düzenleyebilen bir ekip eliyle ve kurumsal bir
takiple yürütülmesi gerekiyordu. Deniz Feneri böyle bir
ihtiyaçtan do¤du.

Temmuz 1998’de kurulan dernek her dilden, her ›rk-
tan, her milletten insana ayr›m yapmaks›z›n zor anlar›n-
da yard›m yapmay› amaçl›yordu. Ba¤›fllar›n toplanabil-
mesi ve yard›m da¤›t›m›n›n yap›labilmesi için profesyo-
nel bir ekip gerekiyordu. Bu ekip oluflturulmufl ve her ge-
çen gün gelifltirilmifltir.

Deniz Feneri kuruldu¤u günden itibaren halk›n güve-
nini kazand›, bu güven di¤er sivil toplum kurulufllar›n›n
da önünü açm›fl oldu. ‹nsanlar›n birbirlerine bile güven-
medikleri bir dönemde Deniz Feneri sivil toplum kurulufl-

lar›na güvenilebilece¤ini gösterdi. Bunun çok büyük bir
sorumluluk oldu¤unun bilinciyle, her ad›m›m›z› özenle
at›yoruz, profesyonel bir kadro ve gönüllülerimizin deste-
¤i ile Türkiye’nin ilk ISO 9001 Kalite Belgeli yard›m kuru-
luflu olarak çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.

DDeenniizz FFeenneerrii RRaammaazzaann TT››rr›› ‹‹ssttaannbbuull’’uu DDoollaaflflaaccaakk
Deniz Feneri Derne¤i bu y›l Ramazan ay›nda daha

önce yap›lmam›fl bir etkinlikle ‹stanbullular›n karfl›s›na ç›-
kacak. Özel olarak dizayn edilmifl Deniz Feneri T›r›, Ra-
mazan boyunca ‹stanbul’un 25 noktas›nda vatandafllar-
la buluflacak.

Deniz Feneri T›r›nda, dernekle ilgili sorular›n›za ce-
vap alabilir, ba¤›fl yapabilir, Deniz Feneri ile ilgili bilgilen-
dirici broflür ve malzemeleri bulabilir, plazma tv’den de
Deniz Feneri tan›t›m filmlerini izleyebilir, zaman zaman
t›ra konuk olan ünlülerle sohbet edebilirsiniz.

SS››ccaakk yyeemmeekk 
Deniz Feneri, yemek pifliremeyecek kadar kötü du-

rumda olan yard›ma muhtaç ailelere Ramazan boyunca
s›cak yemek ulaflt›racak. Gelemeyene Gidiyoruz Projesi
ile Ramazan boyunca yoksullara her gün s›cak yemek
ulaflt›r›lacak.

Ayr›ca Deniz Feneri Derne¤i Ankara Aflevi ve ‹zmir
‹ftar Çad›r› da her iftarda yoksullara kap›lar›n› açacak.

‹‹ffttaarriiyyeelliikk
Deniz Feneri, haz›rlad›¤› iftariyelik pofletleri ile iftar

saati yolda kalanlara el uzatacak.
‹ftariyelik pofletlerinde hurma, su ve kek yer alacak.

‹ftariyelikler; ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’in dört bir yan›nda
belirlenen noktalarda Deniz Feneri gönüllüleri taraf›ndan
da¤›t›lacak. Deniz Feneri Ramazan boyunca 190 bin if-
tariyelik da¤›tacak.

‹‹rrttiibbaatt vvee bbaa¤¤››flfl iiççiinn::
Deniz Feneri Derne¤i Ça¤r› Merkezi
0 212 414 60 60
wwwwww..ddeenniizzffeenneerrii..oorrgg..ttrr

DDeenniizz FFeenneerrii YYaarrdd››mmllaaflflmmaa vvee DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee¤¤ii
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Biz, toplumda kaybolmaya yüz tutan bir tak›m hassa-
siyetlerin diri tutulmas› için yard›mlaflma ve dayan›fl-
ma bilincinin önemli oldu¤una inanan ve bu do¤rultu-
da çal›flan gönüllü bir sivil toplum kurulufluyuz. 

GGöönnüüll KKuuflflaa¤¤›› DDeerrnnee¤¤ii aç›kça tan›mlanm›fl ve üye-
leri taraf›ndan paylafl›lan vizyon, misyon, amaç ve
stratejiler çerçevesinde hizmet kalitesini sürekli gelifl-
tirmeyi amaçlayan bir gönüllü kurulufl.

Yoksulluk a¤›r yaram›z, toplumsal yaram›z. Bir
yandan yetersiz beslenmeden kaynaklanan hastal›k-
lar di¤er yandan ekmek paras› için h›rs›zl›k yapanlar
ve ortaya ç›kan türlü olumsuzluklar… Bu problemleri
büyükten küçü¤e s›ras›yla çözmeye çal›fl›yoruz.

Maddi ve manevi olarak ilgi ve yard›ma muhtaç in-
sanlar›n ihtiyaçlar›, arac›l›k edece¤imiz yard›mlarla gi-
derilecektir. Gerçek ihtiyaç sahibine, zaman›nda ve
yard›m kendisine veya sevdiklerine yap›l›yormufl gibi
hassas davranarak yard›mc› olmak; yard›m alan, ve-
ren ve yard›ma arac›l›k edenin memnuniyetini sa¤la-
mak bafll›ca prensibimizdir.

Biz, araflt›rma ve tespit ekiplerimizle ihtiyaç sahibi
aileleri buluyor, bozulmayacak türde g›da paketlerini
düzenli olarak, onlar› yormadan, evlerine kadar teslim
ediyoruz. Yaklafl›k 660000  aakkttiiff ggöönnüüllllüümmüüzzllee,, 22330000 kkaa--
ddaarr aaiilleeyyee ulaflmaktay›z ve bu say›y› art›rmak için ça-
l›flmaya devam ediyoruz. Her aileye 3 ayda bir u¤ru-
yor, erzak›n› teslim ediyor, ailenin durumundaki de¤i-
flimleri not ederek aileyi takip ediyoruz. ‹stanbul’da
Asya yakas›nda bulunan Merkez fiubemiz, Kartal
Temsilcili¤imiz, Sultanbeyli Temsilcili¤imiz ile bu ya-
kadaki tüm ilçelere ulafl›yoruz. Avrupa yakas›nda ise,
Fatih fiubemiz Avc›lar’dan Sar›yer’e kadar birçok ilçe-

ye hizmet götürmektedir. ‹stanbul d›fl›nda, Alt›no-
va/Yalova’da bulunan temsilcili¤imiz ile bu bölgedeki
ihtiyaçl› ailelere yard›m götürüyoruz. Bize destek ve-
ren gönüllülerimizle, 66 y›l› aflk›n bir süredir, erzak›n
sat›n al›nmas›ndan paketlenmesine, ihtiyaçl› ailelerin
belirlenmesinden, erzak›n ihtiyaçl›n›n evine teslim
edilmesine kadar bir dizi ifllemi aral›ks›z olarak yap›-
yoruz.

Kuruluflumuzdan bu yana ‹stanbul genelinde
16.000 ailenin tek tek evlerine gidilerek ihtiyaçlar› tes-
pit edilmifl, ve kendilerine ulaflt›r›lm›flt›r. Yard›m›  ya-
parken de açl›k s›n›r›n›n alt›ndaki, hiçbir geliri olmayan
ya da düzensiz gelire sahip olan dul, yetim, kimsesiz
ve çal›flabilecek gücü olmayan ailelere öncelik ver-
mekteyiz.

Toplumda bir tak›m hassasiyetlerin hala yitirilme-
di¤ini düflünenler varsa; bekliyoruz…

Olup biten olumsuzluklara dur demek isteyen biri-
leri varsa; bekliyoruz…

Ben de bir katk›da bulunmak istiyorum diyen var-
sa; bekliyoruz…

Gönül Kufla¤›na gönlünü ekleyecekleri bekliyo-
ruz…

‹letiflim:
Merkez : (0216) 632 84 90

Fatih fiube : (0212) 532 40 75

Kartal Temsilcili¤i : (0216) 377 90 30

Sultanbeyli Tems. : (0216) 496 53 93

Alt›nova Tems. : (0532) 323 26 05

Web: www.gonulkusagi.org.tr
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CCaann SSuuyyuu YYaarrdd››mmllaaflflmmaa vvee DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee¤¤ii

Tarih boyunca bütün dünyan›n imdad›na yetiflmifl

Osmanl›’n›n varisleri olarak üzerimize düflen sorum-

lulukla önce Türkiye, sonra Afrika’dan Uzakdo¤u’ya

dünya’n›n neresinde bir felaket, sefalet, açl›k gördüy-

sek koflmaya çal›fl›yoruz. 

Bugüne kadar sadece Türkiye’de de¤il, Pakis-

tan’da on binleri ma¤dur eden depremin yaralar›n›

sarmak için, Açe’de tsunaminin yaralar›n› sarmadan

tekrar deprem felaketine maruz kalan Endonezya

halk›na ilaç olmak için, dünyan›n en fakir ülkesi Ni-

jer’de çocuklar›m›z› açl›ktan kurtarmak için emaneti

sahibine teslim etmeye kofltuk.

Ramazan 2006’da da eemmaanneettii ggeerrççeekk mmuuhhttaaççllaa--

rraa uullaaflfltt››rrmmaakk için yollara düfltük. Türkiye’de 100 bin

aileye, dünya’da 4 k›ta’da 41 ülkede 196 nokta’da

“emanetlerinizi” sahiplerine ulaflt›r›yoruz. ‹ftar sofra-

s›nda yiyecek bir lokma kuru ekme¤i bulamayanlara

s›cak çorban›z› ulaflt›r›yoruz.

Dünya’da açl›k, sefalet, felaket ve savafllar ile

yanan yürekler her geçen gün art›yor. Üstlendi¤imiz

görev ile bizler yanan yürekleri, bir nebze de olsa fe-

rahlatmak, bir damla cansuyu vermek için daha çok

çal›flaca¤›z.

Peki siz yüreklere bir damla “CANSUYU” verme-

ye haz›r m›s›n›z?

Can Suyu Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i
TTeell:: (0312) 285 20 03 (Pbx)
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wwwwww..ccaannssuuyyuu..oorrgg..ttrr//

KKiimmssee YYookk MMuu DDaayyaann››flflmmaa vvee YYaarrdd››mmllaaflflmmaa DDeerrnnee¤¤ii

17 A¤ustos 1999 günü sabah›, Türk insan› tarifi im-
kâns›z bir ac›yla bafllam›flt› yeni güne. Deprem, Mar-
mara Bölgesi’ni kalbinden vurmufl, enkaz alt›nda bir
tek can arayanlar›n duda¤›ndan tek bir nida duyulur
olmufltu: Kimse yok mu?

Kimse Yok Mu Derne¤i, ismini, 17 A¤ustos Dep-
remi’nin ard›ndan s›kça duyulan “kimse yok mu” ni-
dâlar›ndan alm›flt›r. Depremin ard›ndan STV ekibinin
bölgeye gönderilen yard›mlar›n süreklili¤inin sa¤lan-
mas› için televizyon program›na dönüfltürdü¤ü Kim-
se Yok Mu, 2004 y›l›n›n Mart’›nda kurumsal kimli¤ini
kazanarak dernekleflmifl, Ocak 2006’da da “Kamu
Yarar›na Dernek Statüsü” kazanm›flt›r. Dernek, ha-
len yurtiçinde ve yurtd›fl›nda yard›m faaliyetlerini ya-
p›lan ba¤›fllarla sürdürmektedir. Derne¤in yard›m fa-
aliyetleri aras›nda g›da, afet kurtarma, e¤itim, yaka-
cak, giyim, kira, evlilik ve nakit yard›m bulunmakta-
d›r. Dernek, son olarak yap›lan Pakistan ve Endo-
nezya aftelerinde yapt›¤› büyük çapl› yard›m çal›fl-
malar›yla ismini duyurmufltur. Geçti¤imiz ay ise “Fi-
listin ve Lübnan Halk›yla El Ele” kampanyas› çerçe-
vesinde, çat›flma bölgelerinde açl›k ve fakirlikle bafl-
bafla kalan sivil halk için harekete geçmifl, Türk hal-
k›n›n yard›mlar›n› bölgeye g›da, temizlik malzemesi
olarak götürmüfltür. Bölgelere t›bbî malzeme yard›-
m›, ambulans araçlar› götürülmesi, iki adet okul ya-
p›lmas› planlanmaktad›r.
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‹‹BBAADDEETTLLEERR VVEE TTEEFFEEKKKKÜÜRR

AAHHMMEETT YYAAfifiAARR**

G
ünümüzde özüyle, sözüyle ve yaflay›fl›yla
insanl›k alemine örnek olacak müminler
aran›yor. Bizler, bir örnek insan bulmak

için neden as›rlar öncesine giderek, Hz. Ebube-
kir’i(r.a), Hz. Ömer’i(r.a) ve benzeri seçkin saha-
beleri arayal›m? Bilmeliyiz ki bu flekil bir aray›fl
bizi istedi¤imiz hedefe ulaflt›rmaz. Bizim tarihin
derinliklerinde araflt›rmam›z gereken; bu örnek
insanlar de¤il, bu örnek insanlar› o yüksek sevi-
yelere ç›karan samimi inanç ve düflünceleridir. 

Düflünemeyen insan hiç bir sahada baflar›ya
ulaflamaz. Onun için Allahu Teâla(c.c) hazretle-
ri ve Resûlü Ekrem(s.) efendimiz, bizleri sürek-
li olarak tefekküre davet ediyor. Bu tefekküre
öncelikle kendi nefsimizden bafllayaca¤›z.
Rabb’imizin emir ve yasaklar› karfl›s›nda nefsi-
mizin durumunu, yaflay›fl›m›z› ve düflünceleri-
mizi her an de¤erlendirmeyi asla unutmayaca-
¤›z. Nefsimizin de¤erlendirmesinin ard›ndan ai-
le yuvam›za dönerek oran›n da durum de¤erlen-
dirmesini yap›p noksanl›klar›m›z› gidermeye
gayret edece¤iz. O vakit bizler de birer örnek in-
san olarak örnek yuvalar meydana getirmifl ola-
ca¤›z. 

‹nsanl›¤a karfl› merhamet duygular›m›z›n ne
seviyeye yükseldi¤ini, hal ve hareketlerimizi dü-
zelterek ve düzelen bu halimizi sözlerimizle ifa-
de ederek bütün insanl›k alemine gösterece¤iz

inflaallah. Bu düflünce içerisinde yaflayarak bü-
tün davran›fllar›m›z› “insan” seviyesine ç›karma-
ya gayret edip yar›nlar›m›za sa¤lam ad›mlar ata-
rak ilerleyebiliriz. Her gün bu ad›mlar›m›z› geri-
ye dönmemek üzere s›klaflt›rarak atarken “in-
sanlar›n” topland›¤› saflar› geniflleterek, insanl›-
¤›n kurtulufluna vesile olmal›y›z. 

Bütün bu güzel temennilerin gerçekleflmesi-
ni, yani insan seviyesine ç›k›p insan düflüncesi-
ne ulaflmam›z› engelleyen çeflitli unsurlar vard›r.
Fakat bizler bu engelleri kolayl›¤a kaç›p fleytani
bir düflünce yap›s›na bürünerek hep kendi d›fl›-
m›zda aramakta ve tekamülümüzün en büyük
engeli olan nefsimizi unutmaktay›z. 

Önümüze dünyan›n makamlar›, mevkileri ve
servetleri dikiliyor. Bizler de gözlerimizi maale-
sef onlar›n aldat›c› güzelliklerine dikiyoruz. Var-
l›¤›ndan habersiz olan insanlar›n hepsi ayn› ga-
yeye göz dikince ortaya menfaat çat›flmalar› ç›k›-
yor ve hiçbir insani de¤ere itibar edilmiyor.  

Kiflilerin flahsiyetleri, düflünceleri ve inançla-
r›, bir kiflinin menfaatlerine alet ediliyor. Ortada
sürekli olarak keyfiyeti ve muhtevas› olmayan
sözler dolafl›p duruyor. fiöyle oldu, böyle yapa-
ca¤›z gibi bofl sözler. Ne ac›d›r ki bir kargafla
dünyas›n›n meydana gelmesine vesile oluyor.
Bütün bu gerçekler karfl›s›nda müminler olarak
bizler de ne ac›d›r ki yükümlülüklerimizin gere-

* Gönül ehli; Of Medrese gelene¤inin son temsilcilerinden.
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¤ini yerine getirmemekteyiz. Halbuki bu felaket-
ler karfl›s›nda bizlerin vazifesi derhal bulundu-
¤umuz durumu de¤erlendirerek seviyemizi tes-
pit edip noksanl›klar›m›z› gidermek için tevhîd
ilminin tahsiline bafllamak ve tefekküre yönel-
mektir. 

Sahabeden Mikdad-› Evs hazretleri buyuru-
yor ki: Bir gün zaman›n›n ço¤unu Resûlullah(s.)
ile beraber geçirerek benden daha çok ilim tah-
sil eden Ebu Hureyre’yi(r.a), bana ne tavsiye
eder düflüncesiyle ziyaret etmeyi düflündüm.
Gittim ve Ebu Hureyre ile görüfltüm. Dedim ki: 

“Ya Ebâ Hureyre, senin Resûlullah ile yak›nl›-
¤›n bizden çoktur. Bana ne tavsiye edersin.”

Ebu Hureyre(r.a) bana:
“Sak›n tefekkürü terk etme. Çünkü tefekkürle

yap›lan bir anl›k ibadet, tefekkürsüz yap›lan bir
senelik ibadetten daha hay›rl›d›r.” dedi. 

Bu ifade dikkatimi çekti. Oradan ayr›l›nca yi-
ne bir tavsiye istemek üzere ‹bn-i Abbas’a gittim.
‹bn-i Abbas(r.a) da bana: 

“Sak›n tefekkürü terk etme. Çünkü tefekkürle
yap›lan bir anl›k ibadet tefekkürsüz yap›lan yedi
senelik ibadetten daha faziletlidir.” dedi. 

Bu iki sözün benzerli¤i dikkatimi çekti. Ora-
dan ayr›l›nca da Ebubekir hazretlerine gittim ve
ondan da bir tavsiye isteyince o da bana:

“Sak›n tefekkürü kaybetme. Çünkü tefekkürle
yap›lan bir anl›k ibadet, tefekkürsüz bir flekilde
yap›lan yetmifl senelik ibadetten daha faziletlidir.”
buyurdu. 

Bu söz daha fazla dikkatimi
çekti¤i için bu durumu sorma ih-
tiyac› hissederek Rasûlüllah’›n
yan›na gittim ve “Ya Rasûlallah,
Ebu Hureyre bana ‘Tefekkürle
yap›lan bir anl›k ibadetin tefek-
kürsüz bir senelik ibadetten fazi-
letli oldu¤unu’, ‹bn-i Abbas ise
‘Tefekkürle yap›lan bir anl›k iba-
detin tefekkürsüz yap›lan yedi
senelik ibadetten faziletli oldu-
¤unu’, Ebubekir ise ‘Tefekkürle
yap›lan bir anl›k ibadetin tefek-
kürsüz olarak yap›lan yetmifl se-
nelik ibadetten faziletli oldu¤u-
nu’ söyledi. Siz bu hususta ne bu-
yurursunuz?” dedim. 

Rasûlullah, “Git onlar› ça¤›r, bana gelsinler,”
buyurdu. Derhal giderek onlara, Rasûlullah sizi
istiyor dedim. Rasûlullah’›n huzuruna gelince,
aleyhisselam efendimiz Ebu Hureyre’ye: 

“Ya Ebu Hureyre tefekkürle yap›lan bir anl›k
ibadetin, tefekkürsüz yap›lan bir senelik ibadetten
faziletli oldu¤unu söylerken hangi düflünceyi kas-
tettin?” dedi. Ebu Hureyre afla¤›daki ayeti oku-
yarak: 

“fiüphe yok ki göklerin ve yerin yarad›l›fl›n-
da ve gece ile gündüzün ihtilâf›nda elbette tam
akl› sahipleri için aç›kça deliller vard›r.” (Ali
‹mran/190) 

Bu husustaki ayetleri düflündüm dedi. 
Bu ayetlerde insanlar› en güzel flekilde uyar›-

c› deliller oldu¤u inkar edilemez bir gerçektir.
Hakikaten kainatta düzen ve intizam› sa¤layan
ilahi kanunlardaki s›r ve hikmetleri çözmek ge-
rekir. Çünkü çözülen bu hikmetler gönüllerdeki
iman›, “‹hsan(Görür gibi iman etme)” makam›-
na yükseltir. Yine her meslek sahibi mesle¤i ile
ilgili tabiatta sakl› olan kanunlar› keflfetmek
mecburiyetindedir. Maalesef bizim ö¤rendi¤i-
miz meslekler ka¤›t üzerinde kal›yor. Onlar za-
ten kitaplarda mevcuttur. Onlar›n bu mevcudi-
yeti tatbikata geçirilmedikçe bir mana ifade et-
memektedir. Kitaplara hapsedilen bu bilgilerle
bir tekamül sa¤lanamaz. T›pk› kainatta keflfedil-
memifl hakikatlerin insanlara bir fayda sa¤la-
mad›¤› gibi. u
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RRAASSÛÛLLÜÜLLLLAAHH SSEEVVGG‹‹SS‹‹ 

AAHHMMEETT CCEEMM‹‹LL EERRTTUUNNÇÇ**

H
icretin dördüncü y›l›yd› (A¤ustos 625).
Uhud savafl› sonras›yd›. Putperest Lih-
yan kabilesinin ileri gelenlerinden Süf-

yan b. Halid’in Müslümanlar›n aleyhine adam
toplad›¤› haberi Medine’ye ulaflt›. Rasulüllah(s.),
Abdullah b. Üneys’i(r.a) bu problemi halletmesi
için görevlendirdi. Abdullah görevini baflar›yla
yerine getirdi. Süfyan b. Halid’in öldürülmesiyle
neye u¤rad›klar›n› flafl›ran ve Müslümanlara yö-
nelik kinleri bir kat daha artan Lihyan kabilesi-
nin mensuplar›, liderlerinin intikam›n› almak
için haince bir giriflimde bulunmaya karar verdi-
ler. Lihyan’dan baz› kimseler Adal ve Kâre kabi-
lelerine giderek, birlikte bir oyun planlad›lar.
Planlad›klar› oyun gere¤i Adal ve Kâre kabilele-
ri Rasulüllah’tan kendilerine ‹slâm’› ö¤retecek
kifliler isteyeceklerdi. Muhtemeldir ki, Lihyan-
lar, bizzat kendilerinin böylesi bir istekte bulun-
malar›n›n Rasulüllah’› kuflkuland›raca¤›n› dü-
flünmüfller, Rasulüllah’› kuflkuland›rmamak için
Adal ve Kâre kabilelerinden baz› yandafllar›n›n
yard›m›na baflvurmay› daha uygun bulmufllard›.
Oyun planland›¤› gibi yürütüldü ve Adal ve Kâ-
re’den baz› kimseler Medine’ye giderek, Rasulül-
lah’tan ‹slâm’› ö¤retecek baz› kimseleri kendile-
riyle göndermesini rica ettiler. Bu tür istekleri
önceden beri geri çevirmeyen Rasulüllah(s.), ilk
anda biraz tereddüt etti. Müflrik Araplar›n iyice
fl›mard›¤› bir dönemde baz› Müslümanlar› Medi-

ne’den uzak yerlere göndermenin riskli olaca¤›-
n› düflündü. Ancak sonunda, Adal ve Kâre kabi-
leleri ad›na konuflanlar›n ›srarl› isteklerini kabul
etti. Alt› Müslüman› ‹slâm’› ö¤retmeleri için bu
iki kabileye gönderdi. Mersed b. Ebî Mersed,
Halid b. Bükeyr, Âs›m b. Sabit, Hubeyb b. Adî,
Zeyd b. Desinne ve Abdullah b. Târ›k’tan oluflan
alt› kiflilik irflat heyeti Raci bölgesine gelince,
dinlenmek için konaklad›lar. Dinlenirlerken, sa-
y›lar yüzü aflk›n adam taraf›ndan kuflat›ld›klar›-
n› ve bir oyuna getirildiklerini fark ettiler. “Tes-
lim olun” ça¤r›lar›n› kabul etmediler. Ç›kan ça-
t›flmada Müslümanlar›n üçü flehit oldu, di¤er
üçü ise esir düfltü. Lihyanlar›n ihanetleri ile irflat
heyetini teflkil eden Müslümanlar›n inançlar›n-
daki samimiyetleri ve flahadeti tercih etmeleri
vahyolunan bir grup ayetin konusu oldu. Allah,
hain Lihyanlar›n kötülükleri ile Müslümanlar›n
imanlar›na ve flahadetlerine flahitlik etti:

“‹nsanlardan öyleleri vard›r ki, dünya hayat›
hakk›nda söyledikleri senin hofluna gider. Hatta
böylesi kalbinde olana (samimi oldu¤una) Allah’›
flahit tutar. Hâlbuki o, has›mlar›n en yaman›d›r.
O, dönüp gitti mi (yahut bir ifl bafl›na geçti mi)
yeryüzünde ortal›¤› fesada vermek, ekinleri tahrip
edip nesilleri bozmak için çal›fl›r. Allah bozguncu-
lu¤u sevmez. Böylesine ‘Allah’tan kork!’ denilince
benlik ve gurur kendisini günaha sevk eder. (Ceza
ve azap olarak) ona cehennem yeter. O ne kötü

* Tarihçi, yazar.
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yerdir! ‹nsanlardan öyleleri de var ki, Allah’›n r›-
zas›n› almak için kendini ve mal›n› feda eder. Al-
lah kullar›na flefkatlidir”(Bakara, 2:204-207).

Lihyanlar, asl›nda Müslümanlar›n tamam›n›
esir al›p Kureyfl’e satmay› planlam›fllard›. Üç
Müslüman›n flehit olmas› bu planlar›n› k›smen
bozdu. Fakat öldürdükleri As›m b. Sabit’in cese-
dinin de iyi bir kazanç vesilesi olaca¤›n› düflün-
düler. Çünkü, Uhud’da öldürdü¤ü iki müflrik
kardeflin anneleri olan Sülefâ, As›m’›n kafatas›y-
la flarap içmeye yemin etmifl ve onun ölü veya
dirisine 100 deve ödül koymufltu. Lihyanlar,
ödülü almak arzusuyla As›m’›n kafas›n› kesmeye
karar verdiler. Ancak hiç beklemedikleri bir ge-
liflme oldu. Uhud’daki savafl›n en k›zg›n anlar›n-
da dahi Rasulüllah’›n yan›ndan hiç ayr›lmayan
ve vücudunu Rasulüllah’a siper yapan As›m’›n
cesedini büyük bir ar› toplulu¤u sard›. Katiller,
ar›lardan As›m’›n cesedine yaklaflamad›lar. Ar›-
lar›n da¤›lmas› için geceyi beklemeye karar ver-
diler. Gece oldu. Ar›lar da¤›lmak üzereyken, bu
sefer de fliddetli bir ya¤mur bafllad› ve k›sa süre-
de büyük bir sel olufltu. Sel, As›m’›n cesedini sü-
rükleyip götürdü. Bütün aramalar›na ra¤men
As›m’›n cesedini bulamayan Lihyanlar, Süle-
fâ’n›n arzusunu gerçeklefltiremeyip büyük ödülü
alamayacaklar›n›n üzüntüsüyle yanlar›na üç esi-
ri al›p yola ç›kt›lar. Esirleri Kureyfl’e satarak hem
intikamlar›n› alm›fl olacaklard›, hem de Kureyfl
ile dostluk ba¤lar›n› kuvvetlendireceklerdi. Esir-
leri hiç baflka bir alternatif düflünmeden Mek-
ke’ye götürmeyi düflünmeleri, o s›ralarda Mek-
kelilerin Araplar üzerinde oluflturduklar› Müs-
lümanlar›n aleyhine havay› göstermesi aç›s›n-
dan önemlidir. Lihyanlar, Müslümanlar› Mekke-
lilere teslim etmelerinin kendi intikamlar›n› da
almalar›n› sa¤layacak en iyi yol oldu¤undan,
Mekkelilerin esirlere kendilerinden daha zorba-
ca davranacaklar›ndan emindiler. Ayr›ca esirler
karfl›l›¤›nda alacaklar› yüklüce para da iflin caba-
s›yd›. 

Mekke’ye giderken esirlerden Abdullah b.
Tar›k ellerindeki ba¤› çözerek, ele geçirdi¤i bir
k›l›çla müflriklere sald›rd›. Abdullah kaçmay›
düflünmedi, çünkü arkadafllar›n› da kurtarmak
istiyordu. Bir süre Abdullah’› yakalamaya çal›flan
müflrikler, bunu baflaramayacaklar›n› anlay›nca,
att›klar› tafllarla Abdullah’› flehit ettiler. Lihyan-

lar geriye kalan iki esiri götürüp Mekkelilere sat-
t›lar. Esirlerden Hubeyb b. Adiyy’i Huceyr b. Ebî
‹hab Bedir’de öldürülen kardefline karfl›l›k, Zeyd
b. Desinne’yi ise Safvan b. Umeyye yine Bedir’de
öldürülen babas›na karfl›l›k sat›n al›p hapsetti.
Bir süre sonra ikisini de öldürmeye karar verdi-
ler. Ancak, öldürme olay›n›n bireysel bir inti-
kam alma giriflimi olarak sonuçlanmas›n› iste-
miyorlard›. Tüm Mekkelilerin gözleri önünde
gerçeklefltirilen iflkencelerle iki Müslüman› öl-
dürmeyi kararlaflt›rd›lar. Önce Hubeyb’i öldüre-
ceklerdi. 

Hubeyb öldürülece¤ini anlay›nca, katillerin-
den bir ricada bulundu. Onun bu ricas› ve takip
eden bir olay Müslüman ahlâk›n› ve ‹slâm’›n in-
san anlay›fl›n› ortaya koymas› aç›s›ndan önemli-
dir. Hubeyb, öldürülmeden önce temizlenmek
ve Rabbine maddî olarak da tertemiz kavuflmak
arzusu ile katillerinden kendisine bir ustura ver-
melerini istedi. Onun bu iste¤ini ve takip eden
olay›, olay›n tan›klar›ndan ve evin cariyelerin-
den Mâviye flöyle anlatm›flt›r: ‘Hubeyb’in yan›na
giderek ‘Biraz sonra öldürüleceksin. Bir iste¤in var
m›?’ dedim. Ben bunu söyledi¤imde üzülece¤ini,
korkaca¤›n› san›yordum. Vallahi durumunda en
ufac›k üzüntü veya korku yoktu. ‘Bana bir ustura
ver de temizleneyim’ dedi. Ben de usturay› üvey o¤-
lumla gönderdim. O¤lum usturay› al›p gidince ak-
l›m bafl›ma geldi. ‘Eyvah! O¤lum öldü. Bu adam
o¤lumu yaflatmaz. Öldürülmesinin intikam›n› o¤-
lumdan al›r’ dedim. Hemen koflup Hubeyb’in bu-
lundu¤u yere gittim. Hubeyb o¤lumu kuca¤›na al-
m›fl bir fleyler konufluyordu, ustura da elindeydi.
Ben korkuyla yanlar›na var›nca yüzüme bak›p
‘O¤lun için mi korktun? Benim bu çocu¤u öldüre-
ce¤imi mi sand›n? Ben asla böyle bir fley yapmam.
Haks›z yere bir cana k›ymak bizim özelli¤imiz de-
¤ildir. Dinimiz haks›z yere cana k›ymay› yasakla-
m›flt›r’ dedi.’

Ölüm zaman› geldi. Hubeyb iflkenceler alt›n-
da öldürülmeden önce namaz k›lma iste¤ini dile
getirdi. Mekkeliler onun bu iste¤ini kabul etti-
ler. Muhtemeldir ki, bu izni, bir idam mahkû-
munun son iste¤ini kabul etmekten daha çok,
öldürülecek kiflinin kimli¤ini tüm Mekkelilere
göstermek arzusuyla kabul ettiler. Hubeyb iki
rekât namaz k›ld›. Kendisinin seyredenlere ‘E¤er
korktu da namaz› uzatt› denilmeyece¤ini bilsey-
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dim daha devam edecektim’
dedi. K›ld›¤› namazla da,
idam edilmeden önce iki re-
kât namaz k›lma âdetini
Müslümanlar aras›nda baflla-
tan kifli oldu. Müflrikler, bir
a¤aca ba¤lad›klar› Hubeyb’e
dininden dönmesini teklif
ettiler. Hubeyb bu teklifi flid-
detle reddetti. Müflrikler ›s-
rar ettiler, Hubeyb reddetti.
Bunun üzerine Mekke’deki
onlarca çocu¤un eline ver-
dikleri m›zraklarla iflkence
yaparak Hubeyb’i flehit etti-
ler. ‹flkenceler s›ras›nda ‘Sen
burada ac› çekerken Muham-
med rahat bir flekilde Medi-
ne’de oturuyor. Sen çoluk-çocu¤unla evinde otu-
rurken Muhammed’in bizim elimizde olmas›n› is-
temez misin?’ sözlerine Hubeyb ‘Asla! Vallahi
O’nun aya¤›na bir diken batmas›na bile gönlüm
raz› olmaz’ cevab›n› verdi. ‹flkenceler s›ras›nda
iman›n› ifade eden fliirler okudu. Okudu¤u fliir-
lerden birisi flöyleydi: 

“Ey arfl›n sahibi! 
Bu kâfirlerin yapmak istediklerine karfl› ba-

na sab›r ver. 
Etimi parçalad›lar, umudum kesildi. 
Beni ya küfrü ya da ölümü seçmekte serbest

b›rakt›lar;
Gözlerim yaflla doldu, ama korkudan s›zlan-

m›yorum. 
Ölümden korkmuyorum; 
Gidiflim de, dönüflüm de Rabbimedir. 
Müslüman olarak öldürüleyim, ne tarafta öl-

dürüldü¤üme önem vermem...”

Hubeyb’in iflkenceyle öldürülmesini takiben
Mekke müflrikleri aras›nda yaflanan bir korku,
sahip olduklar› psikolojiyi göstermesi aç›s›ndan
son derece önemlidir. Hubeyb, son nefesini ver-
meye yak›n iflkencenin verdi¤i ac›yla müflriklere
beddua etmeye bafllad›: ‘Allah’›m! Bunlar›n hepsi-
ni teker teker say ve mahvet! Topluluklar›n› da¤›t!

Hepsinin canlar›n› al ve hiç birini sa¤ b›rakma’ de-
di. Müflrikler bu beddua karfl›s›nda çok korktu-

lar. ‹lâhî azab›n o anda üzerlerine inece¤ini dü-
flündüler. Hatta öyle ki, beddua an›nda yere otu-
rulursa etkisini kaybedece¤ine inand›klar›ndan,
Hübeyb’in iflkenceyle öldürülüflünü seyreden
Ebû Süfyan, o¤lu Muaviye’yi h›zla çekip yere
oturttu. Muaviye yere düflerken belini incitti ve
uzun süre bel rahats›zl›¤› çekti, bir süre de yere
oturamad›. Mekkeliler, suçluluk psikolojisinin
verdi¤i etkiyle günlerce üzerlerine gelecek fela-
keti beklediler. Bütün Mekke’yi bir korku hava-
s› sard›. 

Müflrikler Hübeyb’den sonra ayn› flekilde
Zeyd b. Desinne’yi de öldürdüler. O da dininden
dönmedi ve Rasulüllah’›n en ufak ac› çekmesine
gönlünün raz› olmayaca¤›n› ifade etti. Ebû Süf-
yan, Müslümanlar›n Rasulüllah’a yönelik bu
sevgileri karfl›s›ndan ‘‹nsanlar içinde, arkadafl-
lar›n›n Muhammed’i sevdi¤i kadar sevilen hiç
kimse görmedim’ demekten kendini alamad›.

Raci facias› Medine’de duyuldu¤u zaman
baflta Rasulüllah olmak üzere tüm Müslümanlar
çok üzüldüler. Fakat iki Müslüman›n imanlar›n-
daki sebatlar› ise ayr› bir övünç ve sevinç kayna-
¤› oldu. fiehitlerin iflkencelerle öldürülürlerken
söyledikleri; ‘Allah’›m! Burada düflman yüzünden
baflka yüz görmüyorum. Selâm›m› Resulüne ulafl-
t›racak kimse yok. Sen bizim selâm›m›z› Resulüne
ulaflt›r’ sözlerinden haberdar olan Rasulüllah,
büyük bir gönül hofllu¤u ile selâmlar›n› ald› ve o
flehit müminleri en içten duygularla selâmlad›. u
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Düflünce

FFAALLLLAACCII,, SS‹‹YYOONN‹‹SSTT GGÖÖZZLLÜÜKK VVEE 
LLAAWWRRAANNCCEE

AASSIIMM ÖÖZZ

T
oplumsal ve bireysel belleksizli¤e dair
çokça konufluldu. Ne yaz›k ki bu konufl-
malarda insan› hayrete düflürecek denli

çabuk unutuldu. Yeryüzünde kötülük odaklar›-
n›n, fleytan ve dostlar›n›n daha incelikli metot-
larla ifl tuttuklar›, anamalc›, sömürücü ve buyu-
rucu dünya sistemi içinde duyarl›klar›m›z duy-
gusuzluk eflli¤inde zaman zaman tökezliyor. Ha-
la sürmekte olan Siyonist sald›rganl›k çerçeve-
sinde anlat› dünyas›na yans›yan çeflitli olaylar›n
bafl›nda Filistin ve Lübnan da yaflanan y›k›mlar
ve yok edicilikler geliyor. Çok cana mal olan bu
sald›rganl›¤›n tarihi sürecine odaklanan metin-
ler, söylefliler aras›nda Fallaci’nin inkar edileme-
yecek katk›lar› hatta suç ortakl›klar› var. Genel
itibariyle anlay›fl yoksunu ecnebi bir gazeteci
edip olarak görebiliriz Fallaci’yi. Korkunç cina-
yetler karfl›s›nda zaman zaman f›trat›n›n sesini
dinleyen ama i¤nenin kendine dokundu¤u za-
manlarda suskunlu¤unu bozarak kükreyen bir
sesle ‹slam karfl›tl›¤›n› ortaya koyan bir tutumun
sahibidir. 

Günümüzde de susan vicdanlar› rahats›z et-
mek, cehennem kazanlar› gibi kaynat›lan co¤-
rafyam›zda cennet, bar›fl masallar› dinletenlerin
dinletilerinin beyhudeli¤ini ortaya koyan olaylar
yaflan›yor. Bu olaylar karfl›s›nda haf›zas›zl›k, dü-
flünsel, edimsel tembelli¤imizi de besliyor. Yah-

ya Kemal 1914’te Peyâm›-Edebi’de yazd›¤› bir
yaz›da: “bizde eserler bir nakîsa yüzünden ke-
narda kal›yorlar. Okumakta tekâsül. Bu nakîsa
ile büyükten küçü¤e kadar bütün bu nesil ma-
lûldür. Gençli¤inde okudu¤u eserleri bir daha
eline almaz, tekrar eline alsa bile gelifli güzel ka-
r›flt›r›r” diyordu.  (1971:196)   Müslümanlar›n
yaflad›¤› co¤rafyada insanlar öldürülüyor, ezili-
yor, sömürülüyor, buyuruluyor. Nerede bir di-
renifl emaresi görülse nerede bir umut filizlense
umut filizleri yok edilmek isteniyor. Sözün kan-
la y›kand›¤› co¤rafyam›zda olanlar uzun yirmin-
ci yüzy›l boyunca oluflturulanlardan yal›t›larak
ele al›namaz. 

Uzunca say›labilecek bir zaman diliminde
Corriere Della Sera gazetesinin muhabirli¤ini
yapan Oriana Fallaci ile çocuklarla yak›ndan il-
gilendi¤im bir zamanda ad›n›n çekicili¤ine kap›-
larak okudu¤um Do¤mam›fl Çocu¤a Mektup’la
tan›d›m. Fallaci, kitaplar›n›n yan›nda söyleflile-
riyle tan›nan bir kiflilik olman›n ötesinde gazete-
ciler için söyleflide zirveyi temsil eden bir söyle-
fli ustas›d›r. 1970’li ve 80’li y›llarda dünyan›n
önde gelen isimleriyle yapt›¤› ve çeflitli dünya
sorunlar›n› irdeleyen söyleflileri onun dünya ça-
p›nda ünlenmesine sebep olmufltur. Bu süreçte
edindi¤i deneyimler ona siyasal çözümleyici ro-
lünün atfedilmesine sebep olmufltur.

“Terörle suçluyorlar bizi
Ma¤rur zengin güçlü

Amerika’n›n 
Yeminli ‹branice mütercimi oldu¤u

Bir ça¤› reddettik diye!”
Nizar KABBÂN‹ (1997:28)
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Yetmiflli y›llardaki
söyleflilerinin uyand›rd›¤›
yank›y› düflündü¤ümüz-
de Oriana Fallaci’nin öl-
dü¤ü bilinen bir fley. Fal-
laci ölüsünü diriltmek
için ajite edici yaz›lar ya-
z›yor, söyleflilerde abuk
sabuk sözler sarf ediyor
zaman zaman da aç kur-
dun av›na sald›r›fl› gibi
sald›rganlafl›yor. Olur ol-
maz söylentileri, vehim-
leri tafllamalar› yan›nda
Fallaci Filistin’de ve Lüb-
nan’da yaflananlar› an-
lamland›rmak için önem-
li katk›larda sunuyor.
Fallaci 70’li y›llarda tarihi
yapan aktörlerle, tarihin
gidiflini yönlendiren politi-
kac›larla söylefliler yapm›flt›. ‹nsan›n yap›p et-
melerinin has›las› olan tarih bu yap›p etmelerle
belirli bir yörüngeye oturur. Ortado¤u’da tarihin
yörüngesini de¤ifltirecek kararl›l›k henüz kuflat›-
c› ve zalimleri devirecek bir boyuta ulaflamad›.
Tarihin mevcut yörüngesini de¤ifltirmesi, mev-
cut yörüngeden kay›p yeni bir yörüngeye otur-
mas› zihniyetlerin de¤iflimi ile alakal›d›r. Fallaci,
son y›llarda ‹slam ve Müslümanlar üzerine yaz-
d›klar› ve söyledikleriyle gündeme geliyor. Ama
onun ‹ngiliz sömürgecili¤inden bu yana ac›ma-
s›zca tahrip edilen yirminci yüzy›lda daha da be-
lirginleflen henüz tamamlanmam›fl Ortado¤u ile
ilgili yapt›¤› söylefliler dünya gündemini etkile-
mifltir.  Fallaci’nin Türkçe’ye çevrilen bir eseri
hariç hep Ortado¤u üzerine yazd›¤›n› ve konufl-
tu¤unu, konuflturdu¤unu söyleyebiliriz. Denile-
bilir ki, bu günlerde gündemde olan konu, olay
ve olgular dolay›m›nda eserler kaleme alan yaza-
r›n eserlerinin bu güne de hitap eden boyutlar›
vard›r. Teröre karfl› savafl ideolojisinin sermaye-
ci ideolojinin propaganda arac› olarak kullan›l-
d›¤› günümüz koflullar›nda Filistin’de, Irak’ta,
Lübnan’da yaflanan ac›lar, trajediler dramlar, Si-
yonist faflizan kötülüklere dair kökensel bir ha-
t›rlama Fallaci’nin söyleflileriyle yap›labilir. Si-
yonist bahç›vanlar Ortado¤u’daki direniflçi ‘ay-

r›k otlar›’n› temizleme
ihtiyac› hissetmektedir.
Bu hastal›kl› temizleme-
nin sonu ise Bauman’›n
deyimiyle soyk›r›ma var-
maktad›r. (1995)  

Fallaci’nin 70’li y›llar-
da M. R›za Pehlevi ile
yapt›¤› söylefli ‹ran’da
sansürden geçirilerek ya-
y›nlanabilmifltir. Ayetul-
lah Humeyni ile yapt›¤›
söylefli çeflitli dillere çev-
rilmifl ‹srail’de 1980 y›l›-
n›n en çok satan söylefli-
si olmufltur. Fallaci’nin,
Ayetullah Humeyni’ye
yöneltti¤i baz› sorular
günümüz dünyas›n›n da
duya duya duymak iste-

medi¤i kirli sözcükler çer-
çevesinde dönüp dolaflmaktad›r. Diktatörlük,
özgürlüksüzlük, kad›n haklar›, bat›yla iliflkiler...
Baflörtüsü, kad›n özgürlü¤ü vb. hususlarda Aye-
tullah Humeyni’nin verdi¤i “‹slami giyim, genç,
sayg›n kad›nlar›n iflidir” cevab› Fallaci’nin bü-
tün atraksiyonlar›n› bofla ç›kart›r. (Fallaci,
1991)  Siyonizmin önde gelen isimlerinden Gol-
da Meir ile Kudüs’te yapt›¤› söylefli kasetleri si-
yasal h›rs›zl›k konusu olmufltur. Golda Meir ile
söylefli yapt›ktan sonra Roma’ya giden Falla-
ci’nin söylefli kasetleri James Bond filmlerini
aratmayacak ustal›kla çal›nm›flt›r. Golda Meir ile
baflbakanl›ktan ayr›ld›ktan sonra söylefli yapar
Fallaci. Bu söyleflide Siyonist alg› dünyas›n›n ti-
pik özellikleri görülür. Ütopyan bir biçimde sa-
vafls›z bir dünyan›n bir gün mutlaka gerçeklefle-
ce¤ine inand›¤›n› söyleyen Meir, Ortado¤u söz
konusu oldu¤unda savafl›n y›llarca sürece¤ini
söyler. Arap liderlerini, yurttafllar›n› ölüme gön-
derirken gösterdikleri ilgisizlik nedeniyle insan
yaflam›na çok az de¤er vermekle suçlayan Meir,
Arap halk›n›n bir gün baflkald›rarak “art›k ye-
ter” diyece¤ini belirtir. Arap halk›n›n Siyonist
soyk›r›ma, Siyonist kibre, Siyonist yay›lmac›l›¤a
karfl› gelirse ne olaca¤› hususunda ise bir fley
söylemez. Araplar› afla¤›layan Meir, Siyonistleri
ayr›cal›kland›rarak üst insan konumuna yerlefl-

OOrriiaannaa FFaallllaaccii



6600 UMRAN EK‹M ‘06

tirir. Araplar›n askerlerinin cesetleriyle dahi ilgi-
lenmediklerini ama kendilerinin ölen bütün as-
kerleri için kataloglar ve yaflam öyküleri haz›rla-
d›klar›n› vurgular. Siyonistlerin baflkalar›n› öl-
dürürken bile ac›ma hissi duyduklar›n› söyleyen
ve her durumda Siyonist ayr›cal›kl›l›k ideolojisi-
ne gönderme yapan Meir’in söylediklerinin ya-
lan üstü yalan oldu¤unu son bir ayd›r yaflad›kla-
r›m›z kan›tlar nitelikte. (Fallaci, 1987:124)   Me-
ir, Kudüs’ü tamamen iflgal etme, Gazze’yi iflgal
etme gibi hususlarda Siyonist rasyonoliteyi hiç
sak›nmadan savunur. Golan Tepeleri, Suriye ile
iliflkiler de söyleflide yer al›r. Meir ile 1972 Ka-
s›m ay›nda yap›lan söyleflinin temel kurgusu te-
rör, terörizm gibi suçlamalarla doludur. Meir,
Filistinlileri ve bütün Araplar› Nizar Kabba-
ni’nin deyimiyle, “terörle” suçlar. Ufuklar›nda
özgürlük kalmam›fl, kufllar›n bile flark› söyleme-
sinin yasakland›¤›, onursuz liderlerin bar›fl gö-
rüflmelerine gitti¤i bir co¤rafyad›r Ortado¤u.
Meir’in gözünde Filistinli liderler insan bile de-
¤ildir. Arafat ile ilgili bir soruyu flöyle yan›tlar;
“onlar›n insan olmad›klar›n› düflünüyorum yal-
n›zca. Onlar› insan gibi görmüyorum bile. Bir
kifli için söyleyebilece¤imiz en kötü fley onun in-
san olmad›¤›d›r. Bu onun hayvan oldu¤u anla-
m›na gelir öyle de¤il mi?” Lübnan köylerinin
bombalanmas›yla ilgili bir soruya flöyle cevap
verir: “Belki Lübnan, teröristlere, öbür Arap ül-
kelerinin hepsinden daha çok konukseverlik
gösteriyor” (Fallaci, 1987:130-131) Golda Meir,
‹srail ile ilgili bütün elefltirileri ars›zca Yahudi

aleyhtarl›¤› ile suçlar. ‹nançs›z bir Yahudi Sosya-
listi olarak Amerika’ya flükranlar›n› sunar.
“Amerika büyük bir ülkedir. Pek çok kusurlar›
vard›r, pek çok toplumsal eflitsizlik görülür, elli
ya da yüzy›l önce çözümlenmemifl zenci sorunu
bir trajedidir; yine de büyük bir ülkedir, f›rsat-
larla dolu bir ülke, özgürlük dolu bir ülke. (...)
belki tarafs›z de¤ilim, ama Amerika’ya öylesine
flükran duygular›yla doluyum ki. Amerika’y› se-
verim, tamam m›?” (Fallaci, 1987:145)  Ameri-
ka’da büyüyen orada yetiflen inançs›z Yahudi
sosyalistinin Amerika’ya ba¤l›l›¤›n›n temel ne-
deni Amerika ve ‹srail aras›ndaki koruyup kolla-
y›c›l›k iliflkisidir. Bu durum günümüzde de de-
¤iflmeden sürmektedir. ‹srail baflbakan› Ehud
Olmert, “ülkesinin ç›karlar›n› savundu¤u için”
ABD Baflkan› George W. Bush’a teflekkür etti.
Arafat ile yap›lan söylefli ise Avrupal›lar›n Siyo-
nistleri savunmalar›n› ortaya koyuyor. Fallaci,
Yaser Arafat’›n Avrupal›lar›n ‹srail’den yana ta-
v›r almalar›n›n yanl›fll›¤› üzerine flunu söyler:
“Ama bu sizin savafl›n›z, Abu Ammar, bizim de-
¤il. Sizin savafl›n›zda bizler yaln›zca seyirciyiz.
Seyirci olarak bile bizden Yahudilere karfl› ol-
mam›z› isteyemezsiniz ve Avrupa’da Yahudiler
ço¤u zaman seviliyorsa bu sizi flafl›rtmamal› biz
onlara eza edildi¤ini gördük, biz onlara eza et-
tik. Yeniden böyle bir fley olmas›n› istemiyo-
ruz.”  (Fallaci, 1987:181)  Bat›da ve Türkiye’de
ayd›nlar aras›nda anti semitizm hassasiyeti ço¤u
zaman Filistin’de yaflananlar gündeme tafl›nd›¤›
zaman gündeme gelir. Yahudilere karfl› gelifltiri-
len söylem ve tutumlarla Siyonist devletin ey-
lemleri aras›ndaki irtibat ço¤u kere ›skalan›r. ‹s-
rail’in hem varl›¤›na hem de politikalar›na yöne-
lik tahammülsüzlük anti semitizm olarak etiket-
lenir ve bu minvalde Filistin savunusu da anti
semitizme hizmet eden bir unsur olarak kodla-
n›r. Fallaci’nin savunusuna karfl› Yaser Arafat
flunlar› söyler: “elbette onlara karfl› borcunuzu
ödemek zorundas›n›z. Bunu bizim kan›m›zla,
bizim yurdumuzla ödemek istiyorsunuz; kendi
kan›n›zla, kendi yurdunuzla de¤il. Bizim Yahu-
dilere karfl› de¤il ‹sraillilere karfl› oldu¤umuzu
görmezden geliyorsunuz.” Fallaci’nin, Arafat ile
tart›flmas›, Norman Finkelstein’›n “Soyk›r›m En-
düstrisi” ad›n› verdi¤i devaml› olarak pazarla-
nan ve zulümleri görmezden gelerek ‹srail’i sü-
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rekli olarak masumlaflt›ran, maduniyet ve ma¤-
duriyet söylemi üzerinden ‹srail’e karfl› yürütü-
len mücadelenin kötücüllefltirilmesinin tipik bir
örne¤idir.                    

11 Eylül sonras› tekrar dünya gündemine ge-
len Fallaci ‹slam’›, Müslümanlar› bat›l› yaflama
al›flkanl›klar› ve düflünme kal›plar›yla sorgulu-
yor ve Müslümanlar›n Avrupa’dan kovulmalar›-
n› istiyordu. Vaktiyle iktidar›n büyüsüne kap›-
lanlar› elefltiren ama 11 Eylül’den sonra neocon-
lara uzaktan ak›l dad›l›¤› yapan gazeteciler ara-
s›nda ön saflarda yer al›yor. Akl›n Gücü (La For-
za della Raqione) kitab›yla ‹slamiyet’i kötüledi¤i
gerekçesiyle hakk›nda dava aç›lan Fallaci, Avru-
pa da yaflayan Müslüman göçmenlere karfl› olan
tutumunu Avrupa’n›n ad›n›n Eurabia olmas› ge-
rekti¤ini belirterek ortaya koyuyordu. Onun bu
tavr› ‹slamofobiya deyince ilk akla gelen birkaç
isim aras›na dahil etti. Müslümanlar›n sadece
bat›l›lar›n yaflamlar›n› de¤il yaflam tarz›na, kül-
türüne, bilimine, ahlak›na, de¤erlerine düflman
oldu¤unu ve bundan dolay› Avrupa da yaflama-
ya haklar›n›n olmad›¤›n› savunan Fallaci’ye çe-
flitli isimler taraf›ndan elefltiriler yöneltildi. No-
bel edebiyat ödülü sahibi Dario Fo onun bu
aç›klamalar›na karfl› flu fikirleri dillendirdi:
“Onun dili büyük bir yazar›n böyle yarg›s›z in-
faz yapmas› çok insafs›z. Onun Arap dünyas›n›n
dininden ve kültüründen olumlu hiçbir fley ya-
kalayamam›fl olmas› çok ilginç... kim bilir? Her-
halde yanl›fl kitaplar okumufl olacak” Bir zaman-
lar sol feminist hareketin önde gelen isimlerin-
den Fallaci’nin okuma serüveninin bu düflman-
l›¤a katk› oran›n› tespit etmek mümkün de¤il
ama onun ‹slam karfl›tl›¤›n› en son New Yorker
dergisindeki konuflmas›nda da görmek müm-
kün. Fallaci, söz konusu dergide yay›mlanan
söyleflisinde Floransa’ya cami yap›ld›¤› takdirde
yap›lan camiyi elleriyle havaya uçuraca¤›n› be-
lirtiyordu. Fallaci’nin yapt›¤› bu aç›klamalarla
Pappini’nin “A¤›z, insan›n aczini belirginlefltiren
bir organd›r” sözünü baflka bir ba¤lamda do¤ru-
lad›¤›n› düflünüyorum. Kutsala ve kutsiyeti ola-
na ‹slami olana sald›ran ve salyal› a¤›zlar›yla le-
ke bulaflt›rmaya u¤raflan, fikirleri bozuk amelle-
ri art niyetli düflünceleri küflenmifl, bakterilefl-
mifl, birbirini yiyip bitiren diflliler gibi kendileri-
ni bitiren ve sonsuz karanl›¤›n dipsiz uçurumla-

r›na do¤ru yuvarlanan Fallaci eski zamanlarda
içeri¤i iddial›, ça¤dafl tarihin çeflitli siyasal kifli-
likleriyle do¤rudan yapt›¤› söyleflilerle önemli
belgeler b›rakm›flt›r. Onun bu günkü konumu
göz önünde tutuldu¤unda, kalbinde, bahçesin-
de, anlat› bohças›nda hayra yönelik tek tük de-
senleri de çözdü¤ünü, yalanla gerçe¤i, flapla fle-
keri sapla saman› birbirine kar›flt›r›p kafalar› bu-
land›rmay› çok iyi bilen densizlerden oldu¤unu
söyleyebiliriz. 

Okumaya yetiflmek, ya da okumaya geç kal-
m›fl olan okurun yüzündeki telaflla okumaya
bafllanan, yar›m b›rak›lan, sat›rlar› atlanan eser-
ler vard›r. Biriken bu eserler kimi zaman tekasür
hüviyetine bürünür, kimi zaman hakk› ve sabr›
tavsiye etme sürecinde bizleri donan›ml› k›lar.
Tekasüre kap› aralayanlar› fark edemeyece¤imiz
ayr›nt›larla aforizmalarla bizleri duyars›zlaflt›r›r.
Hakka ve sabra aç›lanlar› nas›rlar›m›z› törpüler
duyarl›l›klar›m›z› tazeler. Fallaci anlat›s› iflte bu
iki unsurun yan yana duruflundan oluflan fay
hatl› bir bütündür.

‹nflallah’ta çeyrek yüzy›ll›k bir tarih anlat›l›-
yor. Savafllar, kamplar, bar›fl giriflimleri, krizler
ve çocuklar. Amerikan emperyalizmi ve Siyonist
ham hayalin Ortado¤u’da gerçeklefltirdi¤i y›k›m-
lar sat›r aralar›nda okunabiliyor. Fallaci, Hizbul-
lah’› k›narken gösterdi¤i belagat ve cesareti ‹sra-
il için gösteremiyor. Taraflar›n hep eflitsiz oldu-
¤u bir yerde Fallaci Goethe gibi ötekinin benli-
¤ine bir yolculuk yapma erdemini gösteremiyor. 

Semih Gümüfl, “edebiyatta bilmediklerimizi
ö¤renmek o güne dek niçin gözden kaç›rd›¤›m›-
z› eksikli¤imiz olarak gösterirken bize, düflün-
dürür” diyordu. Bu yarg›n›n Fallaci için kesin-
kes do¤ru oldu¤u kan›s›nday›m. Bu haf›zas›zl›k
hali toplumsal bellek kadar politika edebiyat
iliflkisi hususundaki duyarl›¤›m›z›n geliflmemifl-
li¤i, alg›m›z›n k›s›tl›l›¤›, k›s›rl›¤› geçmifli ve bu
günü adamak›ll› de¤erlendiren bir edebi ilmihal
yoksunlu¤undan kaynaklanmaktad›r. Fallaci,
‹nflallah roman›n› Hizbullah taraf›ndan öldürü-
len Amerikan ve Frans›z askerlerine adamakta-
d›r. Roman›n tümünde Hizbullah “Humeynici”
olarak kötülenmektedir. Yazar›n sahip oldu¤u
sol feminist yaklafl›mdan dolay› “savafl karfl›t›”
boyutlar› da bulunan roman Lübnan iç savafl›na
odaklanmakta zaman zamanda Lübnan ile ilinti-
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li olarak di¤er sorunlara de¤inmektedir. Yazar
Hizbullah karfl›tl›¤›n› ve Hizbullah’›n yayg›nlafl-
ma ihtimalinden duydu¤u korkuyu flu sözlerle
anlat›r. “Peki günün birinde Beyrut’taki Müslü-
man çocuklar, üç yüz deniz piyadesini bo¤azla-
yan Hizbullahç›, geriye saç›n›n bir teli bile kal-
mayan Humeynici için ayn› övgüleri ezberlerler-
se ne olacakt›?” (Fallaci, 1994:26) Fallaci, Bey-
rut’ta 1946’da sona eren Frans›z mandas› sonra-
s›nda oluflan para tektanr›s› etraf›nda birleflen,
her yönüyle bat›y› örnek alan Beyrut’a özlem du-
yar. Bu süreçte Filistinlileri, Filistinlilerin Bey-
rut’ta söz sahibi olufllar›ndan rahats›zl›k duyar.
Filistinlilerin ‹srail s›n›r›n› denetlemelerinin,
Kibbutzlara sald›rmalar›n›n ‹srail’in Lübnan’a
sald›r›fl›n›n temel nedeni oldu¤unu ve zamanla
Beyrut’un savafl flehri haline geliflinden duydu¤u
rahats›zl›¤› ifade eder. Sabra ve fiatila mülteci
kamplar›n›n oluflum sürecini ise flöyle anlat›r:
‹srail’in Lübnan’a sald›r›s›ndan sonra on bin Fi-
listinli Suriye, Libya, Güney Yemen ve Tunus’a
da¤›t›l›r. Filistinliler içinde yafll›lar, sakatlar, ka-
d›nlar, çocuklar ve kendilerini savaflç› olmayan-
lar olarak tan›mlayan on bin Filistinli bu kamp-
larda kal›r. Falanjistlerin durulmak bilmez öç
duygular› ‹srail’in yard›m›yla birleflince kamp-
larda kalan Filistinliler katledilir. Kad›n, çoluk
çocuk, yafll› demeden insanlar öldürülür. Çok
uluslu güç, Emel (romanda Amal), Hizbullah’›n
oluflum koflullar› tarihi gerçekli¤e ters bir flekil-
de anlat›l›r.              

‹nflallah roman› edebiyat›n yaflant›lar›n bir
ifadesi oldu¤u gerçe¤ini do¤ruluyor. Kuflkusuz
burada eserin kendi düzeninde meydana gelen
farkl›l›¤› var. Edebiyatla, toplum hayat› aras›n-
daki ba¤, karfl›l›kl› etkileflim öteden beri yaz›n
üzerine düflünen kalem erbab›n› meflgul etmifl-
tir. Edebiyat sosyolojisi edebiyat›n toplum haya-
t›yla irtibat noktalar›na odaklanan ve edebiyat›
sosyal bir olay olarak kabul eden bir edebiyat di-
siplinindir. ‹nflallah edebiyat sosyolojisi pers-
pektifinden bak›ld›¤›nda Türkçe’de ikinci bask›
say›s›na dahi ulaflamam›fl bir romand›r. Bunun
edebi, toplumsal, siyasal nedenleri olabilir. Bun-
lar›n hepsi ya da bir k›sm› flu veya bu düzeyde
etkili olmufl, eserin Türkçe’deki kaderine tesir
etmifltir. Roman di¤er edebi türlerle karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda insana, topluma ulaflmay› amaç edinen,

insan› ve toplumu anlatma hususunda iddias›
olan bir türdür. ‹nflallah roman› kapsam itiba-
riyle sosyal roman dal›nda yer al›r. Bu aç›dan de-
¤eri göz ard› edilemeyecek a¤›rl›ktad›r. Roman-
da dikkati çeken toplumsal ve insani dram›n te-
melinde Siyonist ölçüsüzlük yatmaktad›r. Yazar,
roman sanat›n›n sa¤lad›¤› olanaklar ölçüsünde
bu meseleyi kendince elefltirel ve uçtan uca yar-
g›lay›c› bir tutumla ifllemeye anlatmaya çal›fl›r.
Romanda zaman zaman 19.yy. romanlar›nda gö-
rülen betimleme anlay›fl› dikkat çekiyor. Betim-
leme tüm 19.yy. romanlar›nda oldu¤u gibi bu
romanda da olaylar›n önemli bir parças› olarak
yer al›yor. Fallaci’nin söz konusu anlat›s›n›n bü-
tününü çözümlemek ne mümkün ne de benim
harc›m. Bu nedenle günümüz ba¤lam›nda öne
ç›kan kimi hususlar› merkeze alan bir okuma
yapmaya çal›flaca¤›m. ‹nflallah’la ilgili hemen
flunu söyleyebiliriz: göz önündeki tüm y›k›mla-
ra ra¤men, Siyonist güçler hiçbir zaman Filistin-
lilerin direnifl ruhlar›n› yok edemeyeceklerdir.
‹nflallah’›n kurgusu öncelikle bize flunu gösteri-
yor; edebi kurgu hiçbir zaman saf gerçekli¤i gös-
termez. Sadece farkl› bir gerçekli¤in üretilmesi-
ne hizmet eder. Roman›n as›l özelli¤i Fallaci’nin
günümüzde apaç›k bir biçimde söyledi¤i kimi fi-
kirlerinin de arka plan›n› göstermesi, siyasetle
ve emperyalizmle ilgili tav›rlar›n› ‹talya merkez-
li olarak yans›tt›¤› bir eserdir. Fallaci’nin kültü-
rel kodlar›n› sergileyen ‹nflallah ayn› zamanda
edebi kurgulay›c›n›n tasar›mlar›, toplumsal ko-
numu ve de¤erlerini yans›tan bir metin olmas›-
d›r. Hizbullah’›n oluflum koflullar›, Emel, Güney
Lübnan’› iflgal eden ‹srail vb. hususlar romanda
yer al›r. Yazar›n roman›n› ilk elde Hizbullah ta-
raf›ndan öldürülen dört yüz Amerikan ve Fran-
s›z askerine adad›¤›n›n fark›nda olarak romanda
zaman zaman dile getirilen oryantalist kimi hu-
suslar› çözümlemek savafl karfl›t› bir yazar›n
Lübnan’› nas›l tasavvur etti¤ini de ortaya koyar.
Beyrut’ta gösteri yapan Müslümanlar flu flekilde
tasvir edilir: “Yürüyüflçüler Sabra’n›n ard›nda
gözden kaybolduklar›nda, arkalar›nda bir y›rt›l-
m›fl ka¤›t gölü b›rakm›fllard›r: Humeyni’nin sa-
kallar› sar›klar›, kamikazelerin burunlar› gözle-
ri. Bu göz da¤› kal›nt›s›na bakt›kça Charlie’nin
akl›na Akbaban›n sözleri geliyordu. Dostluk tür-
küleri söylemiyorlar Charlie. Bunlar kim, söz
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vermek kim diye düflünüyordu ac› ac›. ‹ki yüz-
lü, üçka¤›tç›, yalanc›yd›lar. Arabistanl› Lawran-
ce’in onlar› kallefl, sudan bile de¤iflken, dar kafa-
l›, bofl yürekli, dinden baflka bir fley üretmeyen
insanlar olarak tan›mlad›¤›n› unutmufltu.” (Fal-
laci, 1994:277-278) Lübnanl› Müslümanlar ço-
¤u kere “yarasa, fare” gibi hep olumsuz s›fatlar-
la an›l›r. Arabistanl› Lawrance roman içinde s›k-
ça geçen bir an›flt›rmad›r. Bir din adam› olan
Zandra Sadr’› tehdit eden ‹talyan yüzbafl› ile ilgi-
li anlat›mdan sonra Arabistanl› Lawrance tekrar
hat›rlat›l›r. “A¤›r a¤›r do¤ruldu. Konuflmalar s›-
ras›nda birer heykel gibi suskun kalm›fl olan, sa-
r›fl›n› aptal aptal s›r›tan, esmerinin yüzünden
nefret akan iki o¤luyla birlikte odadan ç›kt›. Ve
Charlie, çeflitli düflüncelerle baflbafla kald›. Ken-
disini afla¤›layan bir konuflmay› kesip atmak için
mi gitmiflti. Böyle düpedüz sald›rmakla, geçen
buluflmalar›nda oldu¤u gibi tatl› dilli davranma-
makla hatam› etmiflti yoksa? Arabistanl› Law-
rance’e öykünmesine karfl›n, bir Bat›l›n›n bir
Araba Bat›l› gibi davranmamas› gerekti¤ini
unutmufl muydu? Bat›l›n›n, Arab› yola getirebil-
mek için onun çamurlu ruhunun menderesle-
rinde kürek çekmesi, çeliflkili diline, ço¤u kez
do¤ru olan yalanlar›na, ço¤u kez yalan olan do¤-
rular›na ayak uydurmas› gerekirdi.... Zandra
Sadr, Bilal de¤ildi. Üç ka¤›tç› bir din adam›yd›,
seçkin bir hayduttu, yetenekli bir politikac›yd›.”
(Fallaci, 1994: 443-444) ‹talyan komutan ülke-
sine geri dönüfl haz›rl›klar› yaparken de Arabis-
tanl› Lawrance onun zihnini hep meflgul eder.
Bu ayn› zamanda Bat›l› asker ve siyasetçilerin
Ortado¤u’ya yaklafl›m›n›, bölge halklar›n› insan-
alt› insan olarak görmelerini anlamam›z› sa¤lar-
ken sömürgecilerin kendi iç hiyerarflilerini de
anlamam›z› mümkün k›lar: “Arabistanl› Law-
rance olabilmek düflünü gerçeklefltirememiflti,
çünkü Arabistanl› Lawrance olabilmek için Gal-
ler ülkesinde bir flatoda dünyaya gelmek, Ox-
ford’ta okumufl bir Victoria dönemi soylusu,
seçkin bir insan, birinci s›n›f bir macerac›, usta
bir oyuncu olmak gerekirdi. Oysa o Bari’de s›ra-
dan küçük bir villada do¤mufl, k›fllada e¤itilmifl
bir küçük burjuvayd›, ça¤›m›z›n halk kat›ndan-
d›. Her gün iliflkide oldu¤u insanlardan belki bi-
raz daha ak›ll›yd›, ama ola¤anüstü nitelikleri
yoktu. Bu nedenle kötü bir macerac›, küçük ifl-

lerle kendini tüketmek zorunda olan ikinci s›n›f
bir kahramand›.” (Fallaci, 1994:610-611) Ro-
manda Hizbullah’a karfl› savaflan rahibe Espé-
rance kahramanlaflt›r›l›rken, günümüzün top-
lumsal analiz birimi olarak kodlanan “terörist”
imaj›na uygun bir molla tipi çizilir: silah›n›n ka-
y›fl›na Kur’an as›l›, k›rm›z› sar›kl› bir mollad›r.
‘Hizbullahç›lar’ düzensiz bir ordunun askeri ola-
rak görülür. (Fallaci, 1994:627)               

Fallaci, roman› yazd›¤› y›llarda ‘öteki dünya
metafizi¤i’ne inanmayan hümanist bir bat›l›yd›.
Tasarlad›¤›, sezdirdi¤i düflünceler itibariyle dü-
rüst bir yazar de¤il. Romanda dile getirdikleri
itibariyle Bat›’da ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda
filizlenen savafl karfl›t›, anti militarist duygular
Hizbullah’›, Humeyni’yi, Filistinlileri yerdi¤i sa-
t›rlardan daha az. ‹slam›n ve Müslümanlar›n
tehdit oluflturdu¤u duygusu Fallaci’nin savafl›m-
c› yan›n› kamç›l›yor. Eskiden yazd›klar›nda ima-
larla ortaya koyduklar›n› bu gün apaç›k ortaya
koyuyor. Ça¤›na tan›kl›k edemeyiflte Fallaci’nin
yaln›z olmad›¤›n› hat›rlamal›y›z. Siyonist goy-
goycular bu tan›ks›zl›¤›n önde gelenleridir. Bat›-
l› yalanlarla yunmufl ayd›nl›¤a duyarl› bilinçler
berzah›n karanl›¤›nda pinekliyor. Cesur ve at›l-
gan olman›n, içimize sinen ölümcül konformiz-
mi silkip atmaya çal›flan onurlu Müslümanlara
karfl› Siyonist zalimlik çerçevesinde fleytana tafl
ç›kartan incelikte entrikalarla, desiselerle ‹srail’i
onaylayan genç ve yafll› Avrupal›lar kendi ç›kar-
lar›n› gerçeklefltirebilmek için Lübnan’› beterin
beteri bir duruma sokmufl olmaktan ac› duyma-
maktad›r. Cemalettin Latiç’in deyifliyle ‘Gizleye-
bilir misin ifllenen say›s›z, korkunç cinayeti?’
diye soruyoruz tüm zalimlere.                
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Düflünce

KKOOVVUUNN ‹‹ÇÇ‹‹NN‹‹ZZDDEEKK‹‹ RRAASSPPUUTT‹‹NNLLEERR‹‹......

NNUURREETTTT‹‹NN ÖÖZZCCAANN

E
vet, ne diyor flair? ‘Tarih tekerrürden iba-
rettir derler; hiç ibret al›nsayd› tekerrür
eder miydi?’ fiair do¤ru söylüyor ve bu

söz özellikle bizim toplumsal gerçekli¤imizdeki
susuzlu¤umuza ve ayr›cal›kl› sefaletimize denk
düflüyor. Denk düflüyor, çünkü tarihsel literatü-
rümüzde olaylar› kendi gerçekli¤i içinde kavra-
yabilme derinli¤imiz yok; bu sebeple olaylar› yo-
rumlama ve birbiri ile iliflkilendirmede ortaya
koyabilece¤imiz sa¤lam ve güvenilir referanslar›
bulam›yoruz. Her dönemde birilerine coflkunca
umutlar ba¤lay›p biat ediflimiz de bundand›r.
Asl›nda sömürge esas›na ba¤lanm›fl kültürel y›-
¤›nlarda imrenilecek bilinç ayd›nl›¤›n› göreme-
yiz, çünkü onlar›n sosyal hayat› alg›lamadaki
bütün rezervleri, haz›rlanm›fl haldeki inanç kod-
lar› ile iliflkilendirilmifltir. Bütün vasat toplum-
larda bu olgu tart›flmas›z bir flekilde böyledir ve
inanç alan›, siyaset, kültürel ve dini planda bü-
tün envanterleriyle de sorgulanmad›kça böyle
devam edecektir. Asl›nda fark edilemeyen bu
durum insan› sürekli tüketen büyük bir esarettir
ve insan onurunu a¤›r biçimde rencide etmekte-
dir. Toplumlar›n tarihine bak›ld›¤›nda, marazi
bir hal olarak, küskün ve hayal k›r›kl›klar› için-
deki bir yaflamay› zorlaflt›ran buna benzer du-
rumlar› görürüz. Ancak bizim insan›m›z›n dün-
yas›na geldi¤imizde orada tan›k olacaklar›m›z
çok daha derinlere uzanan yorgun melodramlar-
d›r. Orada, geçmiflinde düflünceye dayal› bir ac›-

y› hiç tatmam›fl, belki gelece¤inde de bunu yafla-
mayacak kitleler görürsünüz ve böylece hikâye-
nin gittikçe zorlaflt›ran yanlar›n› fark etmeye
bafllars›n›z.

Bazen akl›ma gelmiyor de¤il; hiç mi ama hiç
mi tafl›d›¤›m›z ve sahip olmak zorunda oldu¤u-
muz de¤erlerin ve bizi sürekli mutsuz k›lan o
göz al›c› yalanlar›n muhakemesini yapmayaca-
¤›z? Sahiplendi¤imiz ama ölçüsünü hiç tuttura-
mad›¤›m›z ve bir türlü tatmin bulamad›¤›m›z
hayat›m›z› cüretli yol göstericilerin zehirlemesi-
ne daha ne kadar izin verece¤iz? 

Mamafih, bu sorgulama, bir cüret ve inanç-
larda duruluk ister, iç dirili¤inizi kaybetmiflse-
niz ve kimli¤iniz parçalanm›flsa bu sizin haddi-
niz de¤ildir. Bu belki de hiçbir zaman olmaya-
cak, çünkü böyle bir bilginin eksiklerimizi gös-
termesinden ve bize ac› vermesinden korkuyo-
ruz. Evet, uzun bir zamand›r halk›n etraf› onu
ciddiye almayan, geçmifline de¤er vermeyen ve
yine onun huzurlu anlar›ndan rahats›zl›k duyan
sömürge ayd›nlar› taraf›ndan sar›lm›flt›r. Esasen
1908’den önceleri bafllayan bir hareketlilikle bu
müstemleke ayd›nlar› halkla birlikteliklerini ba-
flar› ile yürütememifllerdir ve asl›nda buna pek
istekli de görünmüyorlard›. Kendi bilgeliklerin-
den ziyade halk›n zaaflar›ndan emindiler ve ça-
balar› bu insanlar›n hislerini kaybettirircesine
inan›lmaz gayretlerle sürmüfltür. Yerli sömürge
ayd›nlar› kendi tasavvurlar›na göre ölçüp biçip
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baflar›l› bir flekil vermeyi baflaramad›klar› top-
lum için çok zalim hükümler vererek ne yapaca-
¤›n› bilemeyen kalabal›klar do¤urdular. Naz›m
Hikmet, bu ülkenin insan›n› çok zaman öfkeli
bir dille; “Siz bir köylüsünüz. Yani cemiyetin
tortusu, yani bir mülkiyet budalas›.. Bir ortaça¤
art›¤›. Bir ayak ba¤›... Bütün ink›laplara fren.
Sizin ufkunuz tarlan›z ile s›n›rl›” diyerek ta-
n›mlar. Talat Pafla da zaten bu ülkede bir “ay-
d›nlar istibdad›” oldudu¤unu aç›kça söylüyor-
du. ‹stiklal mahkemeleri kurulurken, 1920 son-
bahar›nda Meclis’te Hamdullah Suphi’nin fer-
yad› yükselir; “Esasen biraz havada as›l› bir du-
rumda duruyoruz ve esasen halk bizden bir fley
anlamam›flt›r.”3

Asl›nda fikirler daima kendi arkalar›nda ta-
kipçilerini isterler; halk’ta bu durum yank›s›n›
bulmam›flt›r ama sömürge ayd›n› gelene¤i ne ya-
z›k ki, bugünkü varislerine intikal ettirilmifltir.
Sonuç olarak da, z›tl›klar› içinde sendeleyen
bedbaht bir toplum oluflturulmufltur. Âli Pafla,
kendisine insanlar›n büyük yoksulluklar içinde
yaflamaya bafllad›klar›na dair raporlar› getirdik-
lerinde “‹flte bu iyi, kendi dertlerine düflüp hiç
de¤ilse devlet iflleriyle ilgilenmezler” diyordu. 

Peki bu kadar gadre u¤rayan bu topluluklar›
masum görebilir miyiz? Elbette hay›r. Masumi-
yet teslimi o kadar kolay bir ifl de¤ildir. Çünkü
afla¤› yukar› yedi-sekiz as›rd›r bu ülkede hiçbir
flekilde kendisini hissettiremeyen halk›n varl›¤›
ile, onun gücü ile, onun iradesi ile ve onun ta-
lepleri ile hiçbir olgunun ortaya konuldu¤unu
göremezsiniz. Hatta bir dönemde Keçecizade
Fuat Pafla bu durumu; “Biz güç yetiremiyoruz,
afla¤›dan halktan da bir ses ç›km›yor, biz de pa-
buççu mufltas› gibi bat›l› sefaretlerden yard›m
al›yoruz” diyerek ifade ediyordu. Yani bizde
topluluklar bir gücün ve iradenin mevcudiyeti
olarak de¤il, yaln›zca nüfus çoklu¤u olarak var
olmufltur ve bu irade bofllu¤u kendisini dikta-
törce yönetecek olanlar›n çok kolay bir flekilde
cazibe alan› haline gelmifltir. 

Bu son derece önemli bir durumdur zira de-
rinlikten bu kadar yoksun düflmüfl insanlar›n
sosyal dünyalar› ›st›rapl› olurken vahiy ile olan
iliflkileri de tamamen kesintiye u¤ram›flt›r. Art›k
meydan, cömertçe baflkalar›na aittir. Bu kadar

bafl›bofl, bu kadar avare, bu kadar bedeniyle ya-
flayan ve hayat›n›n hiçbir an›na anlam katama-
yan bir toplum tasavvur edin. Yani bizim toplu-
mumuzu… Abartt›¤›m› sanm›yorum, e¤er sü-
rekli biat edecek diktatörler ar›yor, sessiz bir si-
liklik içinde tutsaklafl›yor ve erdeminizi ziyan
ediyorsan›z ne bekliyorsunuz? Mesela burada
bir dönemdeki toplumsal heyecan› yans›yacak
bir sahne düflünün, istiklal mahkemesi sahnesi-
ni… Yani bir infaz sahnesini… ‹dam s›ras›nda
sehpalar›n etraf›na merakla toplanm›fl, birbirle-
rini itekleyerek heyecanla hayata dair bu son
sahneyi tad›n› ç›kara ç›kara seyreden insanlar›n
aras›nda; macun, kokoreç ve simit satan seyyar
sat›c›lar› ve kalabal›¤›n aras›ndan zaman zaman
yükselen firari kahkahalar›… Dante’nin cehen-
nemini and›ran bir tablodur bu. Bu tablo mü-
min’in içindeki Muhammedî iman’›n örselendi-
¤i, Musa’n›n asas›’n›n k›r›ld›¤› çok trajik bir sah-
nedir. Burada birbirlerini sevememifl, mihrapla-
r› y›k›lm›fl, aflklar› ölmüfl, ruhen müflis, ülküsüz
insanlar›n özel hayatlar›n› görürsünüz ve böyle-
ce bu y›¤›nlar›n ar›nm›fl bir hayata ne kadar
uzak düfltüklerini daha kolay anlars›n›z. E¤er
herhangi bir flekilde mü’minin kitab›yla ba¤› ko-
par›lm›fl ve öyle yaflamas› ö¤retilmiflse, o ölçüde
ahlaki örtüsü y›rt›lmaya bafllam›flt›r. E¤er bugün
bile duyarl› vicdanlar› rahats›z eden bu çirkin
histerileri yafl›yorsak, yapay bir dekorun içine
hapsedilen kardeflinin içine dökülen s›z›lara
üzülüyor gibi görünüp ama gerçekte bunu içi-
mizde duymuyorsak, bir insan ve modern bir
mümin kimli¤i içinde gerçekte neler için kayg›-
land›¤›m›z› sorgulamam›z gerekecektir. 

Toplumumuzdaki bu durum sadece vasat bi-
reyin de¤il ‹slami yükümlülükler yüklenmifl ay-
d›nlar›n da tafl›d›klar› zihniyetlerin temas› ol-
mufltur. Asl›nda içimizdeki büyük s›k›nt›lar›n
derinlerdeki kayna¤›, kendi kulluklar›nda ku-
sursuzluk vehmedenlerin gerçekte neye benze-
diklerini hiç merak etmiyor olmalar›d›r. Bu se-
beple günümüz Müslümanlar› hayatlar›n› ken-
dilerinin bile fark edemedikleri bir flekilde yal-
n›zca muhayyileleriyle sürdürmektedirler.
Kur’an’›n gösterdi¤i imandan henüz paylar›na
düfleni almam›fllard›r. Eksikliklerimiz, samimi-
yetsizliklerimiz, bencillik ve kibirlerimizle ta-



mamlad›¤›m›z kimli¤imiz
asr-› saadet Müslümanlar›-
n›n yan›nda kirli bir yama
gibi durmaktad›r. Elbette
Allah’›n huzurunda bir
ömür boyu avare bir haya-
t› yaflam›fl ama kullu¤unu-
za ait rüfltünüzü bir türlü
ortaya koyamam›flsan›z ne
bekliyorsunuz? Evet, bu
yoksullaflt›ran, bu güçsüz
b›rakan bu onursuz sefa-
letten kurtulabilmek için
Kur’an’›n sahifelerini ara-
layacak küçük bir hareke-
te ihtiyac›m›z olacak. Bu
arada belki ço¤umuz in-
cindi¤imizi düflünece¤iz
ama bilelim ki, as›l incinen
içimizdeki taht› y›k›lan ib-
lis olacakt›r. 

Bir de çok önemli bir
sorun olarak flu var tabii;
y›llard›r ayd›n bilinen ve
entelektüel muhtevas›,
içindeki gölgelerden ibaret
kalanlar bunu nas›l bafla-
racaklar? 

“Hem onlara, yeryü-
zünde fesat ç›karmay›n
denildi¤inde; ‘Biz ancak
›slah edicileriz.’ derler.
‹yi bilin ki, onlar ortal›¤›
bozanlar›n ta kendileri-
dir fakat anlamazlar.”
(2/11-12)

Onlar, içlerinde kendi-
lerine ait pek bir fley b›rak-
mad›lar. O yüzden ço¤u
korkuyorlar, ama Rable-
rinden de¤il, dinliyorlar
ama Rablerini de¤il, güve-
niyorlar ama Rablerine de-
¤il, seviyorlar ama Rableri-
ni de¤il... Onlar›n Rableri-
ne olan sevgileri yaln›zca
kelimelerdedir, oysa insan

kelimelerle sevebilir mi?
Kelimelerle göz yafl› döke-
bilir misiniz? Daha da kötü-
sü, hem siyasetin hem de
dini alan›n içinde flöhret
bulmufl bu irflad önderleri-
nin varl›klar›n›n yanl›fl alg›-
lan›fl biçimleri, Müslüman-
lar›n vahiyle yüzleflmesine
izin vermemektedir. Ve
kültürel kaos içinde kendi-
sine güvenli bir s›¤›nak ara-
yan birey ne yaz›k ki, bu al-
datmalar içinde kendisinde
c›l›z bir heyecan bile uyan-
d›racak ve yeniden do¤ma-
s›n› sa¤layacak bu hayatî
f›rsat› as›rlard›r bulamam›fl-
t›r. Karfl›s›nda gördü¤ü ise;
önünde hep küçüklük ve
eziklik duydu¤u efsaneler-
de yaflayan yol göstericiler
olmufltu. Diyanet ‹flleri Bafl-
kan› R›fat Börekçi1 ve
onun gibi payandalar ise,
çok büyük toplumsal döne-
meçlerde manevi birer gü-
venlik supab› olarak hep
haz›r halde tutulmufllard›r.

Dostoyevski ne güzel
söylüyor; “Biz bitli bafllar
üzerine defneden çelenkler
koyduk”. Ne kadar do¤ru.
Biz hep sonunda bizleri düfl
k›r›kl›¤›na u¤ratacak yanl›fl
duraklarda konaklad›k. Bir
kere, evet yaln›zca bir kere
Rabbinin nurdan sat›rlar›y-
la bafl bafla kalabilse birey,
‹nflirah’›n o çetin uyar›lar›
karfl›s›nda irkilecek ve
ölümcül uykusundan bir
sûr dirili¤iyle uyanacakt›r.
Tabii bu mesele konuflul-
du¤u ve yaz›ld›¤› kadar da
kolay bir mesele de¤il. Bu
mesele birinci s›n›f insan
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Bir zamanlar›n Çarl›k Rusya’s›nda da Çar
ailesini böyle aflk›n güçlerin illüzyonu ile
etkisi alt›na alan ünlü bir keflifl vard›; Ras-
putin.. Çarl›k saray›nda s›radan bir sözü ve
anlams›z bir bak›fl› adeta bir nass olan bu
zaptedilmez kefliflin ›s›rd›¤› elma’y› bile
kutsal bir emanet gibi yan›nda sakl›yordu
Rus Çar’› Nikola. Onun sözlerinde derin hik-
metler aran›yor, en ahlaks›z tav›rlar›nda
tanr›sal mesajlar sezilmeye çal›fl›l›yordu.
Çünkü o aflk›n(!) bir insand›, kutsald›, öyle
biliniyordu ve bu haliyle karfl›s›ndaki in-
sanlar› inanç alanlar›nda savunmas›z b›ra-
k›yordu. Evet, bizim de as›rlard›r bafl›m›za
taç yapt›¤›m›z, bir sözleriyle neleri göze
ald›¤›m›z, adlar›n› hep sayg› ve hürmetle
and›¤›m›z, ondan bahsetti¤imizde ayr›ca-
l›kl› olaca¤›m›z› zannetti¤imiz Rasputinle-
rimiz oldu. ‹flin içinde cehalet olunca da
kimse ne dereceye kadar kap›y› aralamak
laz›m geldi¤ini düflünemedi ve onlar içimiz-
de güven denilen duygunun yerini ald›lar.
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olabilme ve hep öyle kalabilme meselesidir. Bu
mesele a¤›rlaflm›fl bir ça¤›n içinde erdemini dü-
flürmeden tafl›yabilme meselesidir. Yani bir ira-
de, bir merhale ve bir varolufl meselesidir. Çün-
kü Kur’ân’›n hedefledi¤i insan tipi asla vasat, ni-
teliksiz, marifetsiz ve tedirgin tipler de¤ildir, O
övünç duyulacak yüksek bir insan’›n resmini çi-
zerek bizi sürekli ona yaklaflt›rmaya çal›fl›r. Etra-
f›n›zda böyle imrenilecek kimseler görebiliyor
musunuz? Mesela Musa’y› örnek alan? Yoksa
gördükleriniz daha çok hayâs›zca küçülmenin
hazz›n› yaflayan, yalanla gerçe¤i ay›rt edemeyen
gündelik insan tipleri mi? 

Müslümanlar olarak hiçbir fleyden ders alma-
m›fl olarak çok hazin günler yafl›yoruz. Aldatt›-
¤›m›z ve aldat›ld›¤›m›z, günahlar› yüklenmifl bir
flarap gibi renkten renge boyand›¤›m›z nice h›r-
s›zlama kavflaklara giriyoruz… 

“Andolsun ki biz size aç›k aç›k bildiren
ayetler, sizden önce ya-
flay›p gitmifl olanlardan
örnekler ve takvaya ulafl-
m›fl kimseler için ö¤ütler
indirdik.” (Nur/34)

Bir dönemin fikir ön-
cülerinden, Serbest F›r-
ka’n›n fikir mimarlar›n-
dan A¤ao¤lu Ahmet; “‹s-
lam medeniyeti ma¤lup,
bat› medeniyeti galiptir.
O halde bat›ya ait sadece
flekil benzerli¤i de¤il,
ona dair fikri ve kalbî ne
varsa eksiksiz al›p haya-
t›m›za katmal›y›z, bunun
yaflamak için baflkaca yo-
lu yoktur “ diyordu. ‹flin
garip taraf›, Halk F›rkas›-
na muhalefet eden bir
partinin fikir öncüsüydü
ve halk ‹zmir mitinginde
bir kurtulufl umudu ola-
rak bunlar›n önünde diz
çöküp kuca¤›ndaki çocu-
¤u göstererek; “‹flte bu
bizim verdi¤imiz kurban-
d›r, ne olur bizi yaln›z b›-

rakmay›n›z.”2 diyordu.
Yolda yürürken takip etti¤imiz ayak izleri

Hz.Muhammed’in b›rakt›¤› izler de¤ildir; fley-
tan’›n önünde sürekli gerilememizin sebebi bu-
dur. Müslümanlar olarak süslü sahteliklerden ve
her türlü flarlatanl›ktan s›yr›l›p karanl›klar› dele-
cek gücü buldu¤umuzda gelecek ad›na büyük
umutlar› sahiplenebilece¤iz. 

“Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a iba-
det edin ve putlara tapmaktan sak›n›n.’ diye
bir peygamber gönderdik. Allah, bu ümmet-
lerden bir k›sm›na hidayet etti, bir k›sm›na
da sap›kl›k hak olmufltur. fiimdi yeryüzünde
bir gezip dolafl›n da bak›n ki, peygamberleri
yalanlayanlar›n sonunun ne oldu¤unu bir gö-
rün?” (Nahl/36) 

Kimse unutmas›n ki, yüre¤inde insanca bir
gururu tafl›yacak olanlar için yolunu ayd›nlata-
cak ›fl›k yaln›zca Rahman’›n kat›ndan gelir, ba-

t›’n›n alevden sütunlar›n-
dan de¤il.. Tabiidir ki, bu
ayr›m›n yap›labilmesi için
öncelikle zemindeki bir me-
selenin, bir fenomenin, biz-
zat kendisi olarak çok iyi ta-
n›nmas› gerekiyor. Yani ‹s-
lam’›n… Hiç tasavvur ede-
biliyor musunuz, herkesin
bahsetti¤i, herkes’in sahip-
lendi¤i, herkes’in muhtelif
simgelerini tafl›d›¤› bir ‹s-
lam alg›lamas› düflünün ki;
yine insanlar garip ve anla-
fl›lamaz bir flekilde onu cid-
diye almas›nlar!.. Toplu-
mun yaflad›¤› hastal›kl› bir
paradokstur bu. Ve ne ya-
z›kt›r ki, ‹slam bugün, taraf-
tarlar› taraf›ndan ciddiye
al›nm›yor ve mücadele ala-
n›n›n kan›ksanm›fl bir olgu-
su olarak sürekli tartaklan›-
yor. 

“Bunun sebebi fludur;
Siz Allah’›n ayetlerini ala-
ya ald›n›z, dünya hayat›
sizi aldatt›. Art›k bugün

De¤iflik de¤iflik topluluklar e¤er verimli bir
beraberli¤i sa¤l›yorsa, Rabb’inin çizdi¤i s›-
n›rlar içinde size Allah Resulünün telkin et-
ti¤i güçlü bir flahsiyeti ve Musa’n›n Firavun
karfl›s›ndaki Rabb’inden ald›¤› güçle dim-
dik durufluna sizi haz›rl›yorsa ne kadar gü-
zel. Peki gerçekte öyle mi?

“Andolsun size içinizden öyle bir pey-
gamber geldi ki, gayet izzetli ve fleref-
lidir. S›k›nt›ya düflmeniz ona çok a¤›r
gelir, üstünüze titrer, mü’minlere ga-
yet merhametli ve flefkatlidir.” 
(Tevbe/128) 

Günümüzde fikren ve ruhen göçürülmüfl
mümin, kendisine en çok muhtaç oldu¤u
sevgiyi sunan Allah’›n Resulünü ak›l almaz
bir flekilde baflkalar›yla takas etmifltir. Ma-
alesef gündelik hayat›m›zda çok trajik bir
realite olarak tan›k oldu¤umuz bu olgu kit-
lelerin bilinçlenmesinde önü al›namaz bir
engel olarak varl›¤›n› sürdürmektedir.
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onlar, ateflten ç›kar›lmayacaklar ve kendile-
rinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecek-
tir.” (Casiye/35) 

‹flte topluma ‹slam’a dair kazand›r›lan al›fl-
kanl›klar, böylesine riskli bir alanda med-cezir-
ler yapt›rmaktad›r. Böylesine s›radan kültürel
bir tak› gibi tafl›nan ve birkaç as›rd›r duvarlar›-
m›z› tezhiplerle süsleyen tablolara hapsedilmifl
bir Kur’ân, kand›r›lm›fl insan›n en derin ihtiyaç-
lar›na nas›l cevaplar bulabilir?! ‹nsan›m›z›n,
Kur’ân’dan beslenen homojen ‹slam olgusu bir
siyaset olarak as›rlard›r çarp›t›larak ölçüsü kaç›-
r›lm›fl ve hurafelere duydu¤u yat›flt›r›lamaz yat-
k›nl›k, onun gerçek hayat›n› kaybetmesini sa¤la-
m›flt›r. ‹nsan›m›z›n dram›, varl›¤›n› böyle sür-
dürdü¤ü müddetçe kurtulufluna dair özlenen
genifl bir anlay›fl› ve gelece¤i umut edebilecek
keskin bir zekây› ortaya koyamayacakt›r. Çünkü
kitab›n›z› ve Rabbinizi yaln›zca hayal gücünüze
ba¤l› kalarak sevemezsiniz. 

“Bu (Kur’an) insanlar›n kalp gözünü açan
bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir top-
lum için de hidâyet ve rahmettir.” (Casi-
ye/20) 

Müslüman’›n, yaflad›¤› toplumun içinde
Kur’ân’daki flablona uyan bir Müslüman olarak
kalamamas›n›n en belirleyici sebebini, kendisini
kesin bilgiye yaklaflt›racak yollar›n nazik bir fle-
kilde kapal› tutulmas›nda ve kendisinin de bu
konudaki piflkinli¤inde görüyoruz. Toplumsal
planda ‹slami alg›lamay› Kur’ân’›n d›fl›ndaki ye-
ni tarif metotlar›yla biçimlendirmeye bafllad›¤›-
m›zdan bu yana bedenler ac› bir flekilde insan-
s›zlaflt›r›lm›flt›r. Kentlerimizde McDonald’›n ne-
on ›fl›klar›n›n kald›r›mlara enikonu çökmesinin
bafll›ca sebebi de budur. 

Bak›n, sizi zirvelere tafl›yacak yolun ad› sev-
gidir. Telaffuz etti¤iniz safsatalar de¤il, içinizde
duydu¤unuz sevgi.. Hiç düflündünüz mü, bir
günlük hayat›n›z›n içindeki söz ve eylemlerini-
zin hangisinde Rabbinizi yürekten, ama gerçek-
ten içiniz ›s›narak düflündünüz ve O’nu hemen
yan› bafl›n›zda hissettiniz? O’nu günlük acil ihti-
yaçlar›n›z›n aras›nda ihmal ediyor ve kazan›lm›fl
bir al›flkanl›k olarak yaln›zca günün belli vakit-
lerinde yasak savar gibi hat›rl›yorsan›z, sahip ol-
du¤unuz varl›¤›n›z›n de¤eri pek de kayda de¤er

olmayacakt›r. Bir gün Hz.Ömer cenaze namaz›
k›ld›rmak üzeredir ki, Ebu Zerr’in cemaatten ay-
r›ld›¤›n› görür. Sesini ç›karmaz ama bu durum
zihnini meflgul eder. Namazdan hemen sonra
Ebu Zerr’in önüne geçerek ona neden cenaze na-
maz›na kat›lmad›¤›n› sorar. Ebu Zerr, kendisi-
nin namaz›n› k›ld›rd›¤› kiflinin bir münaf›k ol-
du¤unu söyleyince Hz.Ömer, bunu nas›l bilebil-
di¤ini sorar. Ebu Zerr, vefat›ndan önce Allah Re-
sulü’nün buradaki münaf›klar›n kimler oldu¤u-
nu kendisine söyledi¤ini ifade eder. Ömer deh-
flet içindedir ve belki de flimdiye kadar hiç duy-
mad›¤› bir kayg› ve korku içinde yüzü sararak
Ebu Zerr’in ellerine sar›larak sorar; Ya Ebu Zerr,
söyle Allah aflk›na benim ismim de var m›?

Hangimiz bu kayg›y› duyuyoruz? Buradaki
tablo, çok sevdi¤i Rabbi önündeki kullu¤unun
muhtemel noksanl›klar›ndan mahcubiyet duya-
cak, yüz a¤artan güçlü flahsiyetlerin iflidir. Böyle
bir iman, fleytan›n önünde sürekli poz veren ve
bunda da kendisini mazur gören yoksullar›n
haddi de¤ildir.. Hiç düflünüyor muyuz acaba,
e¤er Allah Resulü bugün aram›zda olsa idi, han-
gilerimizin ad›n› Ebu Zerr’e f›s›ldayacakt›? Yüre-
¤imizdeki bu gurur, kibir ve tutkunu oldu¤u-
muz bu zevk düflkünlü¤ümüz sürdükçe bu liste
oldukça kalabal›k olacakt›r, buna eminim. Ba-
k›n, iman izafi bir kavram de¤ildir; o, zihinde ve
gönülde olsa da ortaya koyduklar› bak›m›ndan
elle tutulur ve gözle görülür bir vak›ad›r. Ancak
onu rasgele efendilerin ç›k›nlar›nda de¤il de,
Ömer gibi do¤ru mihraplarda bulursak bize tat-
min dolu bir hayat› sunacakt›r. 

“Aç›n gözünüzü! Allah’›n dostlar› üzerine
ne korku vard›r, ne de onlar mahzun olurlar.
Onlarr ki, iman etmifller ve Allah’a karfl› gel-
mekten sak›nm›fllard›r.” (Yunus/62-63)

Bak›n çok kar›fl›k ve alabora olmufl bir kültü-
rel dünyam›z var. Bu sistemin bütün katlar›n›
kuflatan gelenek dün oldu¤u gibi bugün de ayn›
normlar›yla devam etmektedir. Bu sebeple hep
birilerine özenti duyarak yaflad›¤›m›z bu garip
ve çalkant›l› hayat›n mutlak objeler önünde pek
de¤eri yoktur. Müslümanlar›n güven duyarak
peflinden gittikleri kimseler, Kur’ân ölçütlerine
göre de¤erlendirilemedikleri için çok zaman bi-
reyin aldat›c› kötü yazg›s› olmufllard›r. Peki
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bunlara iyi niyetle yaklaflamaz m›y›z? Aldan›yor,
yoldan ç›k›yor ve Rabb’inin iltifat›ndan uzak dü-
flüyorsan bunun iyi niyetten daha farkl› bir ad›
olmal›d›r. Bu toplumda birçok cemaat önderi,
varl›klar›n› uzlafl›c› ve tarafs›z görünen bir eda
ile insanlara sunarak tahrif edilmifl muhayyilele-
rin ço¤almas›n› sa¤lad›lar ve Kur’ân’la do¤rudan
ba¤› kesilen mümin’in realite önündeki yenilgi-
sini haz›rlad›lar. De¤iflik de¤iflik topluluklar
e¤er verimli bir beraberli¤i sa¤l›yorsa, Rabb’inin
çizdi¤i s›n›rlar içinde size Allah Resulünün tel-
kin etti¤i güçlü bir flahsiyeti ve Musa’n›n Fira-
vun karfl›s›ndaki Rabb’inden ald›¤› güçle dimdik
durufluna sizi haz›rl›yorsa ne kadar güzel. Peki
gerçekte öyle mi? E¤er bunun tam tersi olacak
bir flekilde sizi Kur’ân’›n temsil etti¤i rafine bir
hayattan ay›r›yor, Musa aleyhisselam›n dik du-
ruflunu sürekli erteliyor ve nebîlerin yerine on-
lar›n temsilcileri s›fat›yla birilerini taçland›r›yor-
sa bilin ki, yaflam›n›z sizden çal›n›yor demektir.
Ve gerçekten de, insan› sanki Kur’ân’›n kap›s›n-
daym›fl gibi oyalayarak o kirletici doktrinlerini
bir vaaz edas›yla ruhlara sunuyor ve onlar› çürü-
meye b›rak›yorlar. 

“Andolsun size içinizden öyle bir peygam-
ber geldi ki, gayet izzetli ve flereflidir. S›k›nt›-
ya düflmeniz ona çok a¤›r gelir, üstünüze tit-
rer, mü’minlere gayet merhametli ve flefkatli-
dir.” (Tevbe/128)

Bugünün müslüman›n›n hayat› ise ne yaz›k
ki, onurunu k›r›c› kederlerle örtülüdür; ancak
hayranl›k duydu¤u öylesine baflka dünyas› var-
d›r ki, onu tan›makta zorlan›rs›n›z. ‹flte günü-
müzde fikren ve ruhen göçürülmüfl mümin,
kendisine en çok muhtaç oldu¤u sevgiyi sunan
Allah’›n Resulünü ak›l almaz bir flekilde baflkala-
r›yla takas etmifltir. Maalesef gündelik hayat›-
m›zda çok trajik bir realite olarak tan›k oldu¤u-
muz bu olgu kitlelerin bilinçlenmesinde önü al›-
namaz bir engel olarak varl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Bir zamanlar›n Çarl›k Rusya’s›nda da Çar ai-
lesini böyle aflk›n güçlerin illüzyonu ile etkisi al-
t›na alan ünlü bir keflifl vard›; Rasputin.. Çarl›k
saray›nda s›radan bir sözü ve anlams›z bir bak›-
fl› adeta bir nass olan bu zaptedilmez kefliflin ›s›r-
d›¤› elma’y› bile kutsal bir emanet gibi yan›nda
sakl›yordu Rus Çar’› Nikola. Onun sözlerinde

derin hikmetler aran›yor, en ahlaks›z tav›rlar›n-
da tanr›sal mesajlar sezilmeye çal›fl›l›yordu.
Çünkü o aflk›n(!) bir insand›, kutsald›, öyle bili-
niyordu ve bu haliyle karfl›s›ndaki insanlar›
inanç alanlar›nda savunmas›z b›rak›yordu. Evet,
bizim de as›rlard›r bafl›m›za taç yapt›¤›m›z, bir
sözleriyle neleri göze ald›¤›m›z, adlar›n› hep say-
g› ve hürmetle and›¤›m›z, ondan bahsetti¤imiz-
de ayr›cal›kl› olaca¤›m›z› zannetti¤imiz Raspu-
tinlerimiz oldu. ‹flin içinde cehalet olunca da
kimse ne dereceye kadar kap›y› aralamak laz›m
geldi¤ini düflünemedi ve onlar içimizde güven
denilen duygunun yerini ald›lar. Ama en muh-
taç oldu¤umuz zamanlarda onlar›n sevgisi yar-
d›mc› olmad›. Baflörtüsü ma¤duru kardefllerim
haklar›n› arad›klar›nda onlara; “Ne yapt›klar›n›
bilmiyorlar” denildi. Ama yine de donan›ms›z
yürekler genifl kitleler halinde ve hiçbir fleyin
fark›nda olmadan yeni y›k›mlar› için kap›lar›nda
öylece beklefliyorlar. Harabeye dönmüfl virane
ruhlar› paslar›ndan ar›nd›racak sevgi ve himaye
yaln›zca Allah’›n ve Resulünün varl›¤›ndad›r. ‹n-
san›m›z bu gerçe¤i anlamal›d›r, aksi halde bofl
gözlerle kurtulufl umudunu ebediyyen bekleye-
cektir. 

“Ne olurdu bunlar, Allah ve Resulünün
kendilerine verdi¤ine raz›› olsalar da ‘Bize Al-
lah yeter. Allah bize lütuf ve ihsan›ndan yine
lutfeder, verir. Bizim bütün ra¤betimiz Al-
lah’a d›r’ deselerdi.” (Tevbe/59) 

Evet, mümin en bo¤ucu gerçekleri yaflayabi-
lir ama anlams›z ve aldat›c› hülyalar içinde öm-
rünü tüketemez. Yeryüzünde hiçbir fley, gerçe¤i-
ne uygun olarak yaflanm›fl bir hayat kadar kal›c›
ve gurur verici de¤ildir. 

Notlar
1 R›fat Börekçi, Milli Mücadelede Kuvay-› Milliye kar-

fl›t› bir fetva yay›nlay›p Anadolu’ya yayan, sonra ‹s-
tanbul’a karfl› Ankara fetvas›n› yay›nlayan dönemin
Ankara müftüsüdür. Daha sonra Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›na getirildi.

2 Fethi Okyar mahalli seçimler için ‹zmir’e mitinge git-
ti¤inde, aç›lan atefl sonucu onüç yafl›nda bir çocuk
vurularak ölür. Babas› çocu¤u kuca¤›na alarak Fethi
Okyar’›n kürsüsüne yaklafl›r ve kuca¤›ndaki çocu¤u
göstererek flöyle der; “Beyim bu ilk kurban›m›z, daha
kurbanlar laz›msa verece¤iz, fakat bizi kurtar”. (‹s-
mail Cem, Türkiyede Geri kalm›fll›¤›n Tarihi, s.382) 

3 Do¤an Avc›o¤l›, Milli Kurtulufl Tarihi, clt.3, s.912
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Y alnızca roman ve hikâye
gibi edebi kurgu metinle-
rinde değil, sinema ve ti-

yatro gibi görüntü sanatlarında
da ürüne gerçekle ilişkisi bakı-
mından yaklaşmak bizde adet-
ten. Kurgu-anlatı nitelikli ürünler-
deki olayların veya durumların,
dahası kişilerin, gündelik gerçek-
likle birebir örtüşmesinin zorun-
luluğuna dair ön kabul bizde bir
mütearife niteliğinde...

Sanat ürünleri insanımız için,
bırakalım gündelik gerçeklikle
örtüşebilirliği, düpedüz sanatçı-
nın yaşantısıyla birebir ilişkilen-
dirilebilir bir nitelik arzeder. Ürün-
de tiplerin yaşadıkları, yazarın
yaşantısının uyarlanmış hâlidir
insanımıza göre. İşin üzücü ya-
nı, bu kanıyı yalnızca olağan sa-
nat meraklılarından çok, eleştir-
menlerin; daha da ilginci, edebi-
yat-sanat meselelerini kuram
açısından ele aldığı kabullenilen
uzmanların yaklaşımlarında da
aynen görebilmemiz. 

Sanat Ürününün Gerçekliği

Peki sanat ile hayat arasında bu

denli sıkı bir bağ kurmadan bir
sanat ürününe niçin yaklaşamı-
yoruz? Hayatı merkeze oturtma
kaygısı mı? Belki. Belki de gün-
delik gerçekliğe tıpatıp denk
düşmeyen bir gerçekliği kabulle-
nebilmeye yatkınsızlık... Ne ki
hayata tıpatıp denk düşmemek-
ten doğan bu tedirginlik, baştan
belirlenmiş erekler doğrultusun-
da gerçeğin bile isteye çarpıtıl-
ması diye anlaşılabilecek sana-
tın özünü kavramada önümüz-
deki en ciddi engel durumunda. 

Hâlbuki bırakalım sanatçının
hayatına denkliği, sanat-hayat
denkliğini çağrıştırabilecek her-
hangi bir üründe, sanatın kendi-
sinden sözetme şansını yitiririz;
en azından zamanımızda bu
böyle. Çünkü sanat, hayatın ger-
çeğini değil kendi gerçeğini yan-
sıtmanın peşine düşmeyi meslek
edinmiş bir zihin etkinliği.

Dünya Görüşünün Etkisi

Kaba bir sınıflandırma sayılsa bi-
le, işgörürlüğü açısından baktığı-
mızda, edebiyat-sanat anlayışla-
rının bazı dönemlere ayrıldığını

ve bu dönemlerin de kendi içle-
rindeki kabullere göre gerçeğe
ilişkin değişik yaklaşımlar sergi-
lediği anımsanırsa, kemikleşmiş
her sanat anlayışının kendine
özgü bir dünya görüşünün izin-
den gittiği kolayca ayrımsanabi-
lir. Genel kabul görmüş her sa-
nat anlayışının, kendisini ilişki-
lendirdiği dünya görüşünden
devşirilmiş bir hayat -dolayısıyla
gerçeklik- kavrayışı var ve o kav-
rayış çerçevesinde üretilmiş her
ürün, bu doğrultuda ele alınmak
durumunda. 

Tam burada, kurgu sanatları-
nın atası niteliğindeki tiyatronun
gerçeklikle ilişkisine eleştirel
yaklaşanların çekincelerini nasıl
değerlendirmek gerektiğini ele
alabiliriz. Örneğin Platon ile Os-
car Wilde gibi isimlerin hayat-sa-
nat ilişkisinin aldığı seyre dair
karşı çıkışları pek de yabana atı-
lır cinsten sayılmasa gerek. Na-
sıl oluyor da biri ilk primitif sanat
kuramcısı, öbürü dehasını eseri-
ne değil hayatına akıttığını söy-
leyen çağdaş bir yazar, özelde ti-
yatro sanatını, geneldeyse sana-
tı gerçeğe uzak düşmekle suçla-
yabiliyor? Üstelik aradaki ikibin
yıla karşın!

Biraz dikkatle bakıldığında,
sanat-hayat ilişkisi bağlamında
sanatın gerçeklikten uzaklaştığı-
nı, tiyatronun bir yanılsatma,
handiyse bir yalan olduğunu dil-
lendiren bu tür yaklaşımların, as-
lında başta tiyatro olmak üzere
kurgu sanatlarının gittikçe haya-
tı/gündelik gerçekliği pastişe so-
yunduklarını, bunun da sanatın
özüne aykırı anlamalara zemin
hazırladığını dile getirme çaba-
sından başka bir biçimde değer-

HHAAYYAATT MMII,, SSAANNAATT MMII??

HHaassaannaallii YY››lldd››rr››mm

Kültür Sanat
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lendirilemeyeceği kolaylıkla gö-
rülebilir. Hem yalın anlamıyla,
hem de yaygın anlamıyla klasik
tiyatronun gündelik yaşantıya
benzeme gayreti, (Anımsayalım:
Yalın anlamıyla klasik tiyatro Es-
ki Yunan’ı, yaygın anlamıyla da
XIX. yy’ın sonuna değinki tiyatro-
yu işaret eder.) zamanla inandı-
rıcılık adına hayatla örtüşme ya-
nılgısını kamçılayacak bir evreye
taşındığı dikkate alındığında, bu
tür eleştirilerin zemini de rahat-
lıkla anlaşılabilir: Muhtemeli ya-
kalama kaygısının getirdiği bir
mümkünler âlemi... Ne ki muha-
le dönüşen bir muhtemel bu.

Sanat: Hayatın Aynası

Aslında sanat-hayat ilişkisi bağ-
lamında düşülen yanılgıların te-
meli, sanat etkinliğinin, dış dün-
yadaki olayların, olguların ve
nesnelerin, duyu organları aracı-
lığıyla algılanması sonrasında,
alımlanan bu gerçeğin iç dünya-
da kimi işlemlerden geçtikten
sonra yansıtılması diye kabulle-
nilmesinin payı büyük. O yüzden
de bu anlayışa göre bir sanat
ürünü, genel hatlarıyla gerçeğe
benzerlik, sağduyuya uygunluk,
zevk vericilik türünden nitelikler
taşımak durumunda. Sözü edi-
len anlayışa göre bu özellikler,
bir sanat ürününü üzerinden sa-
natçının doğruyu söyleme ve
doğrudan yana tavır almasının
ölçüleri sayılır. 

Gerçekçi ve doğalcı anlayış-
lar ise işi bir adım daha ileri gö-
türür ve somut gerçeklerin, an-
cak dış dünyaya benzerlikleri ko-
runarak sanat ürününde yansıtıl-
masını öngörür. Dış dünyayla
varolan benzerliği bozmamak,
onlara göre nesnelliğin ta kendi-
sidir. Dahası ancak üründe dile
getirilen gerçeklerin, temel bilim-

lerin verileriyle örtüşmesi duru-
munda sanatın, hayatın evreleri-
ne aynalık görevini yerine getire-
bileceği kabulü, anılan anlayışla-
rın karakteristiği niteliğinde.

Metafizik Ürperti İşbaşında

Gündelik gerçeği sanatın merke-
zine oturtma gayretindeki anla-
yışlara karşı çıkan çağdaş akım-
lar ise ilkin, sanatı yalnızca so-
mut gerçeklerin dış görünüşüne
hapsetmenin yanlışlığına işaret
eder, ardından da aynı doğrultu-
da, hayat-sanat zıtlaşmasına yö-
nelik tavırlarını ruhi, sırri, müp-
hem ve hususi gerçekliklere yas-
lar. Çağdaş sanatın gerçeklik an-
layışı, merkezine dış dünyanın
nesnelerini, olgularını ve olayla-
rını değil de zihin dünyasının ve-
rimlerini yerleştirmeyi yeğler. 

Sanatta somuttan hareket
eden gerçekler, yerini soyutu
esas kabul eden gerçeklik anla-
yışına ve insanlığı yüzyıllardır
meşgul eden temel kavramlara
bıraktığında sanatçının malze-
mesi değişmekle kalmaz, bu
malzemenin değerlendirilmesi
ve yorumlanması da farklılaşır;
bu durum ise alışılagelmiş sa-
natsal ifadenin başkalaşımını
beraberinde getirir. 

Böylelikle handiyse ikibin yıl-
lık bir geçmişe sahip, gerçeğin
dış görünüşüyle yansıtılması
(dar anlamıyla mimesis) anlayışı
yerine, gerçeğin künhüne vukufi-
yet kaygısı (metafizik ürperti) sa-
natın merkezi değeri hâline gelir. 

Tabii ki sanatın kabulündeki
bu gelişmeler yalnızca ifade tar-
zı alanıyla sınırlı kalmadı. Bu de-
ğişimden biçim ve yapı kabulleri
de etkilendi. Artık günümüzde
dünyanın herhangi bir yerindeki
edebiyat ortamlarında, örneğin
Balzac’ın roman anlayışını veya

Shakespeare’in oyun kurma tar-
zını yetkin bir başarıyla yinele-
menin (her ne kadar biz bu nok-
tayı anlamamakta ısrar etsek de)
hiçbir sanat değeri yok. Yalnızca
ifade aşamasında değil, özellikle
yapı ve biçim alanlarında yaşa-
nan gelişmeler sonrasında bir
sanat ürününün değerlendirilme-
sinde gündelik gerçekliğe uy-
gunluk, yerini belli ilkeler çerçe-
vesinde gündelik gerçekliği sa-
nat gerçekliğine dönüştürürken
sergilenen tutumun başarısına
bırakmış durumda. Artık bir sa-
nat ürününün bu sıfatı taşıyabil-
mesinin temel şartı, kendine öz-
gü bir gerçeklik anlayışının izini
hangi kıratta sürebildiğiyle ilgili.

İnanma Sorunu

Klasik anlayıştaki bir sanatçı,
muhtemel muhatabının sağdu-
yusuna güvenmek ve yerleşik
beğeniye yaslanarak iş görmek
durumundaydı. Muhatap ile sa-
nat ürünü arasında gündelik ger-
çeklikle örtüşme üzerine kurulu
bu köprü, inandırıcılık için yeter-
liydi. Çağdaş sanatta ise inandı-
rıcılık, sanat ürününün -son tah-
lilde- ancak bir sanat ürünü oldu-
ğunu benimsetme, üründe yara-
tılan estetik atmosfere muhatabı
dahil edebilme, önerdiği öznel
gerçeğin gerçekliğini varsaydıra-
bilme üzerinden yakalanma iddi-
asında. 

Hayatın, özellikle de çağdaş
hayatın, bir sanat ürünü içerisin-
de kuşatılamayacak denli kar-
maşıklaştığını yansıtmak ve bu
karmaşıklığın insan zihni üzerin-
deki yıpratıcı etkilerini serimle-
mek amacını güden zamanımı-
zın sanatçısı, gündelik yaşantı-
nın türevi tek boyutlu bir gerçek-
lik yerine, birbirine zıt ve birbirle-
riyle çelişen gerçeklikleri, öteki-
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nin hakkını yemeden ürününde
konumlandırmak durumunda.
Çünkü çağdaş insan, aynı anda
hem bir kahraman, hem bir ruh
sefili; mutluluktan uçar göründü-
ğünde bile içinde hüzün fırtınala-
rı kopan, isteklerini sonuna de-
ğin yaşama ile erdem ilkelerinin
dayatmaları arasında sıkışıp kal-
ma gibi birbirine zıt nitelikleri ta-
şıyan biri. 

Klasik insandan bunca farklı-
laşmış zamanımızın insanının
ruh derinliklerine sarkmak, an-
cak o insana özgü zihin yapıları-
nı dikkate almakla mümkün.

Donanım Zorunluluğu

Gerek gerçeklik algısının değişi-

mi, gerekse gerçeği yansıtmak
için tercih edilen tutumların baş-
kalığı yüzünden, çağdaş bir sa-
nat ürünündeki hayat-kurgu iliş-
kisini belirlemek, sanatçının an-
lattığının arkasına gizlediği me-
ramı keşfetmek, biçim tercihleri-
nin gerekçelerini tayin etmek ve
anlatım yönteminin ürünle ilişki-
sini tespit etmek gibi çözümleme
etkinlikleri, klasik sanattaki for-
müllendirmelerle artık yürümü-
yor. Aynı şey, özellikle sıradan
bir muhatap için ürüne yakınlaş-
ma aşamasında da geçerli. Çağ-
daş bir sanat ürününe, tematik
düzlemde muhataplık için bile,
en azından o sanatın temel so-
runsalından haberdar olacak dü-
zeyde konuya vukufiyet şart.

O yüzden de çağdaş sanatın
dilini çözmek demek, sanatçının
taraf olduğu dünya görüşünü gö-
zardı etmemekten tutun da, ter-
cih ettiği gerçeğin hangi değiş-
kenlik zeminine oturduğunu; ya-
şadıklarının altında bunalan ve o
yüzden çetrefilli tavırlar sergile-
yen tiplemesinden, bu tiplemesi-
nin ruh karmaşasını yansıtacak
anlatım deformasyonunu tespit
etmeye değin bir dizi zihin faali-
yetini yetkinlikle başarmak de-
mek.

Demek ki çağdaş sanatta
ürün, ne hayatın aynasıdır, ne de
sanatçının. Çağdaş bir sanat
ürünü, yalnızca ‘kendine özgü’
gerçeklik anlayışının resmidir; o
kadar.

EEkkiimm ay›n›n gündeminde, KKüürrsseell AAddaalleett vvee BBaarr››flfl ile
GGEENNOOMM var.. Adalet olmadan bar›fl mümkün mü?? 

DDüünnyyaa nneerreeyyee ggiiddiiyyoorr? 
GGeenneettiikk ddeevvrriimm hayat›m›z› nas›l etkileyecek? 
YYaaflflaadd››¤¤›› ddüünnyyaayyaa ttaann››kk oollmmaakk iisstteeyyeenn hheerrkkeess iiççiinn....

AAbbdduurrrraahhmmaann DDiilliippaakk, uzman konuklar› ile, EEkkiimm
ay›ndan itibaren Akflamlar› saat 1199..3300 da, halka aç›k
sohbet programlar›nda izleyicileri ile buluflacak.

KKüüllttüürr AAfifi taraf›ndan düzenlenen programlarda,
gelece¤e yön veren kavramlar ve bu kavramlar çerçe-
vesinde bizi nas›l bir dünyan›n bekledi¤i, geliflmelerin
kküüllttüürr,, ssiiyyaasseett,, eekkoonnoommii dünyam›z› nas›l etkileyece¤i
tart›fl›lacak..

‹lk Program 1133 EEkkiimm CCuummaa günü TTaakkssiimm AAttaattüürrkk

KKiittaappll››¤¤››nda. Konu: KKüürreesseell BBaarr››flfl vvee AAddaalleett.. Konuk:
HHaakkaann TTaahhmmaazz..

2200 EEkkiimmde, ‹‹ssttaannbbuull ÜÜnniivveerrssiitteessii ö¤retim üyelerin-
den PPrrooff..DDrr.. TTeeoommaann DDuurraall›› ile GGeenneettiikk bbiilliimmii ve GGEE--
NNOOMM Projesi hayat›m›z› nas›l etkileyecek?

Daha sonraki programlarda KKüürreesseelllleeflflmmee((GGlloobbaa--
lliizzmm)),, ‹‹lleettiiflfliimm vvee BBiilliiflfliimm,, ÇÇeevvrree,, 2211..yyyy..’’aa damgas›n›
vuran temel sorunlar ele al›nacak..

Bu forumda, ggaazzeetteeccii//yyaazzaarr DDiilliippaakk konuklar› ile,
aktüel olan›n ötesine geçerek, gelece¤e iliflkin hayal-
leri, umutlar›, korkular›, çözüm önerilerini uzman ko-
nuklar› ile masaya yat›racak. DDiilliippaakk “AArriissttoo ggiibbii ddüü--
flflüünnmmeekk vvee bbaabbaaaannnneemmiizz ggiibbii kkoonnuuflflmmaakk” istiyoruz di-
yor.. 

“BBiillggii,, HHiikkmmeett vvee SSeevvggiiyyllee....””

A. D‹L‹PAK AYDA ‹K‹ GÜN, ATATÜRK K‹TAPLI⁄INDA

FEYLESOFÇA  KONUfiMALAR

1133 EEkkiimm--CCuummaa // KKüürreesseell BBaarr››flfl vvee AAddaalleett // HHaakkaann TTaahhmmaazz 
2200 EEkkiimm--CCuummaa // GGeenneettiikk // PPrrooff.. DDrr.. TTeeoommaann DDuurraall›› 

SSaaaatt 1199..3300;; YYeerr TTaakkssiimm AAttaattüürrkk KKiittaappll››¤¤›› 
‹‹lleettiiflfliimm:: Mete Cad. No:45 Taksim / ‹stanbul; 

TTeelleeffoonn:: 0212 249 09 45 - 0212 249 95 65 - 0212 249 38 19; FFaakkss:: 0212 25179 72

u
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T oplumların edebiyatlarını tanımak, aynı
zamanda onların dünyasını, toplumsal
yapılarını hayatı algılayışlarını, değerleri-

ni hayat biçimlerini de tanımak anlamına gelmek-
tedir. Tarihte uzun süre birlikte yaşadığımız kül-
türleriyle karşılıklı bir etkileşim içinde bulunduğu-
muz günümüzde de coğrafyamıza komşu olan
Arap toplumlarını tanımada Arap edebiyatının
önemli katkıları olacaktır. Modern dönem öncesi
Arap edebiyatı tarihine göz attığımızda zengin bir
birikimle karşılaşmaktayız. Cahiliye döneminde
her yıl düzenlenen panayırlarda şiir yarışmaları-
nın düzenlendiğini ve bu yarışmalarda dereceye
giren şiirlerin ‘el-Muallakatu es-Seb’a/yedi askı’
Kâbe’nin duvarına asıldığını İslam tarihi okuma-
larından hatırlamaktayız. Hz.Peygamber döne-
minden itibaren şiirin İslami mesajı taşımada bir
araç olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Bunun dı-
şında Binbir Gece Masalları, Kelile ve Dimme,
Cimriler Kitabı gibi ünlü halk hikayeleri, Hay Bin
Yekzan gibi felsefi kıssalar Gemici Simbad Ma-
ceraları, İbn Batuta gibi seyahatnameler mo-
dern dönem öncesi Arap edebiyatının belli başlı
klasikleri arasında sayılabilir. 1789’de Napol-
yon’un Mısır’ı işgaliyle Arap edebiyatının mo-
dernleşme süreci de başlamıştır. Matbaanın Mı-
sır’a girişi gazetelerin yayımlanması batı dünya-
sıyla ilişkileri artırmıştır. Arap dünyasının Avrupa
kültürüyle olan ilişkisi Türkiye’den daha önce
başlamıştır. Ulus devletlerin kurulmasından son-
ra kavmiyetçi bencilikler, oryantalist kibirli bakış-
lar Arap edebiyatının uzunca bir zaman yok sayıl-
masına neden olmuştur. 1988’de Necip Mah-
fuz’un Nobel Edebiyat Ödülünü almasıyla batı
dünyasının Arap edebiyatına ilgisi artmış hatta
geçtiğimiz yıllarda tertip edilen Frankfurt Uluslar
arası Kitap Fuarı Arap Edebiyatı temasıyla dü-
zenlenmiştir. İşte kısaca özlemeye çalıştığımız
Arap edebiyatının özellikle modern zamanlardaki
serencâmını, Türk edebiyatıyla ilişkilerini her iki
edebiyat dünyasını da yakından tanıyan Sabri
Tevfik Hammam ile konuştuk. 

Röportaj

SSAABBRR‹‹ TTEEVVFF‹‹KK HHAAMMMMAAMM ‹‹LLEE

AARRAAPP 
EEDDEEBB‹‹YYAATTII 
ÜÜZZEERR‹‹NNEE

KKoonnuuflflaann:: AAss››mm ÖÖzz
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Kısaca kendinizi tanıtır mısı-
nız?

1969’da Mısır Sohağ’da doğdum.
İlköğretimi Tunus köyünde, orta-
öğretimi Sohağ’da tamamladım.
Üniversiteyi Soha’da okudum.
Yüksek lisansımı Ayn Şems’de ta-
mamladıktan sonra master tezimi
hazırladım. Mustafa Miyasoğlu-
nun Romanlarında Çağdaş
Müslümanın Sorunları üzerine
olan tezimden sonra doktora te-
zimde “Cahit Zarifoğlu’nun
Eserlerinde Doğu-Batı Çatış-
ması” adlı incelemeyi hazırladım.
Çağdaş islami duyarlıklı edebiyat-
çılar olarak adlandırabileceğimiz
Necip Fazıl, Sezai Karakoç, Ra-
sim Özdenören hakkında incele-
melerde bulundum. Ayrıca çağ-
daş islami duyarlılığın çocuk ede-
biyatına yansıması olarak değer-
lendirebileceğimiz Mustafa Ruhi
Şirin ve Mevlana İdris Zengin’in
eserlerinden Arapça’ya tercüme-
ler yaptım. 

Türkçe edebiyat dünyası
Mısır’da nasıl algılanıyor?

Mısır’la Türkiye arasında güç-
lü bir ilişki var. Osmanlı İmparator-
luğu döneminin simgesi konu-
mundaki Divan Edebiyatı şiiri
Arapça ile yoğun bir etkileşim için-
deydi. Modern ulus devletlerin
oluşumu, izlenen kültürel politika-
lar iki ülke arasındaki ilişkileri
azalttı. Mehmet Akif Mısır’a sür-
gün edildi. 1928 Harf İnkılabından
sonra iki ülke arasındaki kültürel
bildirişim iyiden iyiye azaldı. Daha
sonra özellikle İslami duyarlıklı
edebiyatın öncü kalemlerinden
Necip Fazıl’ın hem Ortadoğu so-
runlarına ilgi gösterdiğini hem de
Arapça deyim ve kelimeleri eser-
lerinde kullandığını görüyoruz.
Necip Fazıl hakkında Mısır’da

doktora ve master tezleri hazır-
landı. Eserlerinin çoğu Arapça’ya
çevrildi. Aynı şekilde Sezai Kara-
koç’un bazı eserleri Arapça’ya
çevrildi. (Taha’nın Kitabı) Sezai
Karakoç hakkında master tezi ha-
zırlandı. Cahit Zarifoğlu, Mustafa
Miyasoğlu gibi ediplerin eserleri
de çevrildi. Bunun dışında Ziya
Gökalp’ın Kızıl Elma adlı eseri
Aziz Nesin’in mizahi hikayeleri
Yaşar Kemal’in çoğu hikayeleri
Nazım Hikmet, Orhan Veli, İsmet
Özel, Peyami Safa vb. epeyce
edebiyatçının eserlerinin Arap-
ça’ya çevrildiğini söyleyebiliriz. Bu
çeviri sürecinde Türkçe edebiyata
genel olarak ilginin yoğunlaşma-
sında üniversitelerdeki Türkoloji
bölümlerinin etkisini hatırda tut-
mak gerekiyor.

Arap edebiyatının dünya
çapında tanınmasında etkili
olan kalemler kimlerdir?

Modern zamanlarda genel
anlamda Arap edebiyatının tanın-
masında etkili olan isimlen Suriye
ve Lübnanlı Hıristiyanlar olduğu
söyleyebilir. 22 roman yazar Cor-

ci Zeydan Arapça’nın modern za-
manlardaki ilk ve en büyük roman
yazarıdır. Farah Antun bir başka
Hıristiyan yazardır. Mustafa Lütfi
el-Menfalutî daha Hüseyin, Tevfik
el-Hakim, El-Akkad Muhammed
Hasaneyn Heykel, Servet Abaza,
Necip Mahfuz, Nizar Kalbbani gi-
bi isimlerin yanında Mehceret
edebiyatı olarak adlandırılan göç
edebiyatının iki önemli kalemi
Halil Cibran ve Mihail Muayme
Arap edebiyatını, kültürünü, du-
yarlılığını dünyaya tanıttılar. Meh-
ceret edebiyatı doğrudan sömür-
gecilikle ilgilidir. Vatanlarını terk
eden yazarların gittikleri ülkeye
tam olarak uyum sağlayamama-
ları ama kendi aslî olarak yurtları-
na da dönememeleri yazarlarda
bilinç yarılmasına neden oldu. Bu
edebiyatın en önemli temsilcisi
kuşkusuz Halil Cibran’dır. 

Geçtiğimiz günlerde hayata
gözlerini yuman Necip Mah-
fuz’un Arap edebiyatının tanın-
masındaki etkisi konusunda
neler söylenebilir?

Mısır’da modern romanın Ne-
cip Mahfuz’la başladığı söylenebi-
lir. Onun romanlarındaki konular
toplumu doğrudan ilgilendiren ko-
nulardır. Fransız ve İngiliz sömür-
geciliğin Mısır’da oluşturduğu top-
lumsal tabakalaşma, iktidar yapı-
sı, toplumsal çatışmalar gibi ko-
nuları romanlarında işleyen Mah-
fuz’un bu özelliği Arap edebiyatı
hakkında incelemelerde bulunan
pek çok araştırmacının dikkatini
çekmiştir. Jacob M. Landau Mah-
fuz’u “halka en yakın” yazar ola-
rak tanımlar. Mahfûz dünya oku-
yucunun gündemine Nobel Ede-
biyat ödülünü aldıktan sonra girdi.
Roman ve öykülerinden oluşan
elliyi aşkın eseriyle ama özellikle
1959’dan sonra yazdığı romanlar-
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da çağdaş Arap romanına vurdu-
ğu mühürle Arap edebiyatının ön-
de gelen romancıları arasında yer
almaktadır. 

Mustafa Miyasoğlu, Cahit
Zarifoğlu vb. isimler çağdaş İs-
lami duyarlıklı edebiyatçılar. Si-
zin akademik çalışmalarınızın
daha çok İslami duyarlıklı ede-
biyatçılara odaklanmasının se-
bebi nedir?

Mustafa Miyasoğlu hesaplaş-
manın sancısını yaşayan nesille-
rin sorunlarını eserlerinde işledi.
Güzel Ölüm romanında çağdaş
müslümanın durumlarını irdeledi.
Miyasoğlu Ortadoğu, Afganistan
vb. bütün sorunlarımız hakkında
aşk yazdı. Zarifoğlu da batılılaş-
ma süreci hakkında çok yazdı.
Özellikle Afganistan’ın işgali üze-
rinde çokça durdu. Türkiye’ye
geldikten sonra bu yazarların
eserlerini bütün olarak okuma im-
kanını buldum. Mustafa Miyasoğ-
lu ile yedi sekiz yıl önce görüş-
tüm. O zaman o bana Zarioğlu ve
Tarık Buğra’nın önemli edebiyat-
çılar olduğunu söyledi. Daha son-
ra Yedi İklim dergisinden Ali Hay-
dar Haksal’la tanıştım. Ebubekir
Eroğlu ve Ali Nar’la Arap edebiya-
tı ve Türkçe edebiyat üzerine
sohbet ettik. Onlar bana Zarifoğ-
lu’nun ve diğer İslami duyarlıklı
kalemlerin eserlerini hediye etti-
ler. Eserleri okudukça Batılılaşma
sürecinin iki farklı ülkede oluştur-
duğu sorunların ortak olduğunu
müşahede ettim. Nasip olursa bu
doğrultudaki çalışmalarımı sürdü-
receğim. 

Modern Arap edebiyatının
oluşumu üzerinde sömürgeci-
lik ve batılılaşma süreçlerinin
nasıl bir etkisi olmuştur?

Arap edebiyatının klasik za-
manları şiir ağırlıklıdır. Mısır’ın iş-
galinden sonra Arap edebiyatının
Batı ve sömürgecilik etkisine kar-
şı direnme ve meydan okuma gi-
bi itici güçlerin etkisiyle yavaş ya-
vaş canlanmaya ve gelişmeye
başlamıştır. Edebiyat tarihini dö-
nemlendirmede Mısır’la Türkiye
arasında benzerlikten söz edebi-
liriz. Modern Arap edebiyatının
başlangıcı nasıl Batı’nın sömür-
gecilik politikalarıyla doğrudan
ilintiliyse benzer şekilde Modern
Türk Edebiyatının başlangıcı da
Tanzimatla başlayan batılılaşma
yöneliminin doğrultusunda oluş-
muştur. Edebiyat tarihini dönem-
lendirmede edebi özerklik, yaratı-
cılık üslup kadar edebiyatın oluş-
tuğu siyasal ve sosyolojik bağ-
lamda etkilidir. Mısırı düşündüğü-

müzde Arapça konuşan diğer ül-
kelerden daha önce Batı ile kültü-
rel ve siyasal etkileşime girişmiş
olması Mısır’ı diğer ülkelerden
önce Batı ile tanışmıştır. Ezherli
Rîfâ’a Râi‘et-Tahtâvî burslu ola-
rak gönderilen Mısırlı öğrenci
grubuna imamlık etmiştir. Onun
1826’dan 1831’e kadar kaldığı
Paris’taki izlenimlerini aktardığı
Tahlisu’l-İbrîz fî Telhîsi Bârîz
(1834) adlı eseri modern Arap
edebiyatının miladı olarak kabul
edilebilir. 

Kur’ân şairi Mehmet Akif
hayatının son yıllarını bir an-
lamda sürgün olarak Mısır’da
sürdürmüştü. Mehmet Akif
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Âkif “Cânı, cânânı,

NNeecciipp MMaahhffuuzz



7766 UMRAN EK‹M ‘06

bütün varımı alsında huda, / Et-
mesin tek vatanımdan beni dün-
yada cüda.../ diyordu. Mısır’da on
yıldan fazla devam eden gurbet
hayatı kendisi açısından üzücü ol-
sa da hayırlara da vesile oldu.
Mehmet Akif’in Mısır’a ilk gidişi
1914 Ocak ayındadır. İkinci Mısır
seyahati, resmî bir vesile ile 1915
yılı Mayısında gerçekleşmiştir. Mı-
sır’a temelli kalmak üzere gelişi
1925 Ekim ayındadır. Mısır’da Ka-
hire’den uzak bir köye, Hilvan’a
çekilen Akif haftada iki gün Kahi-
re’ye gider Darülfünün’ün Edebi-
yat Şubesi’nde Türk dili dersi oku-
turdu. Hilvan’da iken sık sık Abdül-
vehhâb Azzâm ile görüşürdü. Mı-
sır’da da şiirler yazmaya devam
etti. Daha sonraları Safahat Arap-
ça’ya tercüme edildi. Özellikle Ayn
Şems Edebiyat Fakültesi dekanı
Prof Dr. Muhammed Hârîdi Meh-
met Akif hakkında çeşitli çalışma-
lar yaptı. Akif’in Mısır hayatının
Arap edebiyatı üzerinde doğrudan
bir etkide bulunduğunu söyleye-
meyiz. Ama kültürel ilişkilerin sü-
rekliliği bakımından önemli inkar
edilemez. Örneğin Mehmet Akif’in
Kahire’de görüştüğü birkaç kişi-
den biri olan Yozgatlı İhsan Efen-
di’nin oğlu Ekmeleddin İhsanoğ-
lu’nun İKÖ genel sekreteri oluşu
önemlidir. 

Arap edebiyatında çocuk
edebiyatının yeri ve önemi ne-
dir?

Çocuk edebiyatı son zaman-
larda bütün dünyada önemli bir fa-
aliyet alanı oldu. Bu bakımdan ya-
zılı kültürün yaygın olmadığı dö-
nemlerdeki halk edebiyatı ile öz-
deşleşti. Nüfusunun büyük çoğun-
luğunu çocukların oluşturduğu ül-
kelerde gerçekten çocuk edebiya-
tı halk edebiyatla değişimi haklı kı-
lacak boyutlara sahiptir. Arap dün-

yasında da çocuk edebiyatı edebi-
yat/yazarlık ağacının kökünden fi-
lizlenen önemli bir daldır. Dünya
dillerindeki çocuk edebiyatı ile ilgi-
li önemli eserlerin çoğunun Arap-
ça ile nakledildiğini düşündüğü-
müzde bugün Arap dünyasının bu
alanda diğer uluslara nazaran da-
ha önde olması gerekirdi. Ama du-
rum gerçekte bu kadar iyi değil.
Arap dünyası başta olmak üzere
bütün İslam dünyasının hem ço-
cukluk anlayışı hem de çocuk
edebiyatı sahasında kendi birikim-
lerinin fakına varmaları ve bu ge-
leneği geleceğe taşımaları gereki-
yor. Kur’an başta olmak üzere
Peygamberimizin Hz. Ali’nin,
İmam Gazzali’nin, İbn,i Sinan’nın,
Cahız’ın vb. çocuklara dair yargı-
larının sentezlenerek çocukluk an-
layışımıza temel yapılması gereki-
yor. Bunun yanında çocuk edebi-
yatına daha sağlıklı olarak eğil-
mek zorunluluğu ortada. çocuk
edebiyatının Arapça’daki serüveni
ağırlıklı olarak resimli çocuk hika-
yeleridir. Ayrıca Batılı yazarlardan
çevrilen eserler de var. Ninnileri
türküleri halk anlatılarını Kur’an
kıssalarını konu edinen çocuk ki-
tapları da var. Mısır’da çocuk ede-
biyatı denilince benim aklıma “Şa-
irler Prensi” ünvanı verilen Ahmet
Şevkî geliyor. Ahmet Şekvî çocuk
şiiri ve manzum masal tacirlerinde
eserler verdi. Türkçe’den Ömer
Seyfettin, Ziya Gökalp gibi yazar-
ların eserleri çevrildi. Çocuk ede-
biyatının Arapça’daki niteliğine
katkı olması düşünmesi ile Musta-
fa Ruhi Şirin ve Mevlana İdris Zen-
gin’den çevriler yapıyorum. 

Türkçe edebiyat dünyası ile
Arapça edebiyat dünyası ara-
sındaki kültürel ilişkilerin geliş-
tirilmesi, tanış olma halinin sü-
reklileştirilmesi gibi temel ko-
nularda ne gibi çalışmalar yapı-

labilir?

Mısır ve Türkiye sosyal, siyasi
ve kültürel değerleriyle İslam
dünyasının önemli temsilcilerin-
dendir. Mısır’ın Arap dünyası içe-
risinde merkezi bir konumu var-
dır. Örneğin bir kitap Kahire’de
basılırsa yaygınlaşma imkanı
öteki ülkelerden daha fazladır.
Bundan dolayı Mısır’daki kültür
ve sanat hayatı Arap dünyası için
çok önemlidir.Türkiye ile Mısır’ın
yaşadığı batılılaşma deneyimi
birbirine paraleldir.Her iki ülkede
de hem modern akımlar bakımın-
dan hem de İslami duyarlılık ba-
kımından İslam dünyasının öncü
aydınlarını yetiştirmiştir. Muham-
med Abduh, Mehmet Akif, Taha
Hüseyin, Necip Fazıl, Sekine Mu-
sa, Sezai Karakoç gibi yazarların
varlık bulmaları batılılaşma dene-
yiminden bağımsız düşünüle-
mez. Mısır ve Türkiye edebiyatla-
rının temaları arasındaki belirgin
benzerlik batılılaşmadır. Bazı
Türk edebiyatçılarının Arap ede-
biyatı hakkında yazı kaleme al-
dıklarını biliyoruz. İlhan Berk, Nu-
ri Pakdil, Melih Cevdet Anday, gi-
bi bazı yazarların Kahire Kitap
Fuarında Doğu Konferansı gibi
etkinlikler iki ülkenin tanış olma
sürecini hızlandırdı. Mısır’dan
Türkçe’ye Muhammed Kutub’un
İslam Düşüncesinde Sanat, Ne-
cip el-Kıylâni’nin İslami Edebaya-
ta Giriş, Tevfik el-Hakim’in Sanat
Üzerine adlı teorik çlışmaları ya-
nında Necip Mahfuz’u roman ve
hikayeleri çevrildi. Mısır’da ise
Prof. Dr. Muhammed Harb Türk-
çe edebiyatı hem Mısır’da hem
de Arap dünyasında tanıttı. İki ül-
ke birbirini araçsız olarak tanıya-
bilmeli bu süreçte kültürel anlaş-
malar gereğince sürdürülen filolo-
ji çalışmaları daha nitelikli çalış-
malara dönüşmeli ve hem Mı-u



M ısırlı romancı Necip Mah-
fuz’un ölümü dünya
ajanslarında yer aldıktan

sonra, onun yazarlığı ve romancılı-
ğı çok çeşitli yorumlara konu oldu.
Biz de bu yorumları Mısır basının-
dan yapılan çevirilerden veya ko-
nunun uzmanı olan yazarlardan
değil, dünyadaki yankılarından öğ-
rendik; böylece konu kapanmış ol-
du. Zaten sekiz-on kitabı dilimize
çevrilen Necip Mahfuz’la dünya
basını kadar biz ilgili değildik. Ona
dair Türkçe yayınlanmış bir incele-
me kitabı da olmasına rağmen, sa-
nat ve edebiyat çevrelerimiz Necip
Mahfuz’un yazarlık tavrıyla roman-
larına ciddi olarak ilgi göstermedi.
Halbuki dünyanın doğusundan biri
olduğu için, bizimle aynı kaderi
paylaşıyordu, herkesten çok bizi il-
gilendirmesi gerekirdi.

Biz yeterince ilgilenmesek de
sosyal, siyasi ve kültürel yönleriyle
Mısır, Türkiye ve İran’la birlikte İs-
lam dünyasının üç önemli temsilci-
sinden biridir. O yüzden Mısır’ın il-
mî faaliyetleri, sanat ve edebiyatı,
Arap dilini kullanan öteki ülkelerden
önemlidir. Bir mesele Mısırlı aydı-
nın gündemine girmemiş, kültür ha-
yatında yer almamışsa, Arap dün-
yası o konuda fikir sahibi olmayabi-
lir. O yüzden Mısır’daki kültür ve
sanat hayatı, Arap dünyası için ol-
duğu kadar bizim için de çok önem-
lidir. Çünkü onlarla pek çok konuda
paralel bir hayatımız var.

İslâm Ülkelerinin Ortak Mesele-
leri

Osmanlı’nın gücünü kaybederek
sosyal ve kültürel bakımdan Batı
Avrupa’nın etkisine girmesi, temsil
ettiği İslâm dünyasında da benzer
eğilimlere yol açtı. İstanbul’dan çok
İzmir ve Kahire bunu yansıttı. Mı-
sırlı aydınlar, özellikle Kahire çev-
resinde batılılaşmaya açık hale

geldiler. Osmanlı’nın -Çanakkale
hariç- her cephede yenilerek tarih
sahnesinden silinmesiyle de Ana-
dolu’nun bir kısmı dışında, bütün
toprakları işgal edilmiş oldu. 

Gönüllü-gönülsüz sömürge ay-
dınları batılıların oluşturduğu gün-
demlerle konuşmaya, İslâm ve Hı-
ristiyan değerlerinin farklılığından
doğan çatışmalarla boğuşmaya
başladılar. Bu da fikir hayatını oldu-
ğu kadar sanat ve edebiyat faaliyet-
lerini de etkiledi. Çünkü insan her
zaman değişenle değişmeye dire-
nen, varlığını korumaya kararlı gö-
rünen unsurlarla çevrili ve ister iste-
mez bunlarla hesaplaşmaya mec-
burdur. Özellikle aydınlar ve yazar-
lar…

Türkiye’nin yaşadığı batılılaş-
ma macerasına paralel bir kültür
değişimi yaşayan Mısır, modern
akımlar bakımından İslam dünya-
sının öncü aydınlarını yetiştirmiştir.
Modernist veya reformist akımların
temsilcileri olan Muhammed Abduh
ve Reşit Rıza kadar, Müslüman
Kardeşler Hareketi’nin sözcüsü
olan Hasanü’l-Benna ve Seyyid
Kutup da bizde tanınmış, okunmuş
ve tartışılmıştır. Fakat Abbas Mah-
mud El-Akkad, Ahmet Şevki, Tâhâ
Hüseyin ve Selâme Musa gibi ya-
zarların eserlerinin dilimize çevril-
diği ve yeterince tanındığı söylene-
mez. Tevfik el-Hakîm, Necip Mah-

fuz ve Necip el Kiylânî, bizde en
çok tanınan, eserleri dilimize çevri-
len Mısırlı yazarlardır. Özellikle Ne-
cip Mahfuz romanlarıyla her za-
man dikkati çekti.

Nobel ödülünü kazanan Necip
Mahfuz, kendisinin de ifade ettiği
gibi, en büyük Mısırlı yazar değil-
dir. Fakat 20. yüzyıldaki modern-
leşme tarihinin önemli dönemlerini
konu alan romanları yanında çağ-
daş Mısır insanını anlatan hikâye-
leriyle tipik Arap yazarlarından.

Bugün Arap romancıları arasın-
da Türkiye’de en çok bilinen ve bu-
güne kadar sekiz romanı ve bir hi-
kâye derlemesi dilimize çevrilen
Necip Mahfuz’un 30 civarında ro-
manı ve pek çok hikâye kitabı oldu-
ğu biliniyor. Bunlar hem Mısır’ın
Antik Çağ’daki yaşadığı tarihî dö-
nemlerle, hem de çağdaş Mısır
toplumunu gerçekçi ve sembolist
bir dille anlatıyor. 

Batılı modalarla şekillenen kül-
tür hayatımızda, Mısır toplumunu
anlatan Necip Mahfuz’un yeteri ka-
dar ilgi gördüğü söylenemez. Hal-
buki, gerek tarihî dönemleri ve ge-
rekse günümüzü konu alan “top-
lumsal gerçekçi” ve sembolist nite-
likler görülen romanlarıyla, bizim
de yaşadığımız dönemlere benze-
yen sancıları anlatması bakımın-
dan üzerinde durulmaya değer.
Ölümüyle birlikte Nobel aldığı gün-
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lerden daha fazla ilgi toplayan Ne-
cip Mahfuz’un geride bıraktığı kül-
tür mirası ciddi şekilde gözden ge-
çirilmelidir. 

N. Mahfuz’un Hayatı ve Eserleri

1911 (bir rivayete göre 1912) yılın-
da Kahire’de dünyaya gelen ve
Felsefe eğitiminden sonra Diyanet
İşleri Bakanlığı’nda 20 yıl (1934-
1954) çalıştıktan sonra Mısır Kültür
Bakanlığı’nın sinema ile ilgili bölü-
müne geçen ve 1972 yılında bura-
dan emekli olarak edebi çalışmala-
rına yoğunlaşan Necip Mahfuz,
1988 yılında Nobel ödülünü kazan-
dı. Bu da onun sanat anlayışını de-
ğilse bile hayatını değiştirmiş oldu.
Hafta sonlarında Kahire kahveha-
nelerine giden ve kenar mahalle in-
sanlarına kadar halkını tanımaya
çalışan Necip Mahfuz, Nobel ödü-
lünden bir süre sonra, 1994 yılında
bir suikasta uğradığı için halk ara-
sında rahat dolaşamadı ve roman
yazamadı. Son yılarında çocukluk
dönemine ait hikâyeler yazıyor, ki-
taplaştırmak istiyordu.

Gençlik yıllarında, gazetelerde
yayınladığı kısa hikâyeler yanında,
annesinin etkisiyle Firavunlar dö-
nemini anlatan üç roman yazmış
ve bunlar onun romancılığının ilk
dönemini meydana getirmiştir. İngi-
liz işgaline karşı direnerek kendile-
rini yönetme çabasına girişen Mı-
sır’ın günlük hayatını anlatan sos-
yal gerçekçi romanlarını yazarak
yazarlık kariyerini pekiştirdi. Bu ro-
manlarıyla “Mısır’ın Balzac’ı” veya
“Mısır’ın Dickens’ı” gibi unvanlarla
anılan Necip Mahfuz, başlangıçta
Nâsır’ın devrimlerini desteklemiş,
sonra da sükût-ı hayâle uğrayarak
roman yazmayı da bırakmıştı. 

1957 yılında yayınladığı üçle-
meden sonra yeni bir yazarlık dö-
nemine girerek ele aldığı konuları
Mısır’daki tarihi olayların açıklama-
sı veya dünyayı algılayıp yorumla-
mada sembol olarak ifade etmeye
başladı. Bir süre sonra da alabildi-
ğine serbest bir yazarlık tavrını

yansıttığı görüldü. Onun bütün dö-
nemlerinde Mısır’ın mütevazı bir
yazarı olmayı benimsediğini görü-
yoruz. Kesin olan şu: Necip Mah-
fuz 77 yaşında Nobel ödülünü alıp
dağıttıktan sonra yeni bir roman
yazamadı. 

İronik bir şekilde,“Nobel ödülü
yalandan başka bir şey değil” diye
sunulan, 77. yaş günü dolayısıyla
onunla yapılan konuşmanın ardın-
dan o yılın Nobel ödülü Necip Mah-
fuz’a verildi. Bu ödülü almak için -
bizdeki Nobel adaylarının yaptığı
gibi- toplumunu çarpıtarak yansıt-
mış veya ödülü aldığı için değişmiş
bir yazar değildi. O yüzden de, da-
ha önce olduğu gibi sonraki yıllar-
da ondan dilimize çevrilen roman-
ları okumuş ve onunla ilgili yayın-
lanmış bir kitabı tanıtarak yazarlık
tavrına dikkati çekmeye çalışmış-
tım: Çağdaş Mısır Edebiyatı ve Ne-
cip Mahfuz’un Romanları adlı bir
yazı yazdım ve gazetelerde önceki
yıllarda yayınladım.

Dr. Ahmet Kazım Ürün’e ait Ne-
cip Mahfuz ve Toplumsal Gerçekçi
Romanları (Çizgi Kitabevi) adını
taşıyan kitabın peşinden Dr. Musa
Yıldız’ın derleyip dilimize çevirdiği
Esir Üniforması (Şule Yayınları)
adlı hikâye kitabının yayınlandığını
gördük. Bu kitapta verilen dipnot-
lardan anladığımıza göre, Necip
Mahfuz’un Arap edebiyatı uzman-
ları arasında epey ilgilisi var. Bun-

lardan biri de Hırsız ve Köpekler
(Vadi Yayınları) adlı romanının mü-
tercimi Dr. Rahmi Er… 

Maalesef Necip Mahfuz’un ölü-
mü dolayısıyla gazeteler bu uz-
manlara görüş sormadılar, fikir be-
yan edenlerin çoğunun ne yazarla,
ne de Mısır edebiyatıyla ilgili ciddi
bir okuma çabasına girmemiş ol-
dukları görülüyordu; o yüzden de
son derece ilgisiz şeyler söyledi-
ler… 

İki Ülkenin İki “Necip” Yazarı

95 yaşında ölen Necip Mahfuz ile
79 yaşında ölen Necip Fazıl karşı-
laştırıldığında bazı önemli benzer-
likler ve farklar var. Bunlara dikkati
çekmek, iki ülkenin gerçekleri açı-
sından bir karşılaştırma imkânı ve-
rir düşüncesindeyiz. Keşke İslâm
dünyasının pek çok şahsiyeti gibi
sanatçı kimlikleri açısından bu iki
şahsiyetin görüşüp tartışacakları
zemin oluşturulabilseydi.

İkisi de Felsefe bölümünde oku-
yarak sanat faaliyetlerinde felsefi
arka planı öngörmüş, zamanla ül-
kelerinin tarih ve kültür mirasıyla in-
sanımızı derinden etkileyen dev-
rimler üzerinde kafa yormuşlardır.
İkisi de siyasî kadrolara ümit besle-
miş, ama sükût-ı hayale uğrayınca
da sert eleştirilerden kendilerini ala-
mamışlardır. İkisi de pek çok edebi
eser ortaya koymuşlardır.

Bu benzerliklerinin yanında şu
önemli farkı belirtmeliyiz: Biri aksi-
yoner, diğeri değil...

Necip Mahfuz Aydınlanma dü-
şüncesine taraftar görünerek Sos-
yal Gerçekçi romanlarını bu temel
anlayışa göre şekillendirmesine
rağmen, Necip Fazıl Aydınlanma
düşüncesine karşı bir dünya görü-
şü geliştirir ve bunu da kasaba ka-
saba dolaşarak verdiği konferans-
larla halkına anlatmaya çalışır. Ne-
cip Mahfuz’un idealizmi, Kahire
kahvehaneleriyle roman sayfaları-
nı hiçbir şekilde aşmaz. Bir bakı-
ma, bağımsız sanatçının çağına
tanıklığını eserlerinde yansıtır... u



evgili kardeşim, 
Bir haber okudum bugün.1 Bir

internet sitesi, acaba bu ülkede
namaz ne alemde(!) diye bir anket
yapmış. Yüzde doksan dokuzunun
Müslüman olmasıyla övündüğü-
müz bu ülkenin insanlarının, ken-
dilerine soru sorana verdikleri ce-
vaplardan ne çıkmış dersin? Ben
söyleyeyim: ankete katılan 1700
kişinin yüzde 69.59’u sabah na-
mazını, yüzde 10.18’i yatsı nama-
zını, yüzde 8.76’sı ikindi namazını,
yüzde 8.35’i öğle namazını ve yüz-
de 3.12’si akşam namazını kazaya
bırakıyormuş. Bir yazarın yorumu-
na göre de Türkiye’deki Müslü-
manların ancak yüzde 25’i beş va-
kit namazını düzenli kılıyor. 

Mektubumun başında aktardı-
ğım haberle ilintilenebilecek bir
başka haber ise yaklaşık bir ay
sonra geçiyor gözlerimin önünden;
bir grup yazar ve sanatçı “Namaz
Gönüllüleri Platformu” oluştur-
muşlar ve hazırladıkları “Namazla
Diriliş” kitapçığıyla da namazı
milletin gündemine getirmeye ka-
rar vermişler.2

Bu haberlere ek sayılabilecek
bir diğer hareket de, Mirac Gecesi
münasebetiyle, camileri dolduran
cemaate, bütün imam-hatip ve va-
izlerin, Efendimizin bir sözünü
(“Namaz mü’minin miracıdır!”)
merkeze alarak hatırlattıkları/ça-
ğırdıkları eylemin, namaz olması-
dır. 

Sevgili kardeşim,
İçinde bulunduğumuz hal-i pür-

melâli anlatabilmek için hangi
cümleye yaslanayım, bilemiyorum.
Bulmaya çalışıyorum kaç gündür,
bu tablonun oluşmasında benim
nasıl bir katkım oldu? Düşünüyo-
rum, bu ülkede Müslümanların

gündeminde namaz yoksa ne var?
Bu ülkede Müslümanlar beş vakit
namazını düzenli kılamayacak
denli neyle meşgul ediyorlar ken-
dilerini? Düşünüyorum, bu ülkede
gündemde ne var? Bu ülkede bü-
yük çoğunluğun, namazı, cami ye-
rine evde kılmayı tercih edişi bize
ne kaybettiriyor? En önemlisi, na-
mazı bilerek mi terk ediyoruz, terk
etmeye mi yönlendiriliyoruz?

Sevgili kardeşim,
Diyorum ki, namaz Müslüman-

lığımızı görsel olarak kanıtlayabil-
diğimiz en muhteşem alan. Hayatı,
onu merkeze alarak inşa etmeye
başladığımız bir kale belki. Beş
vakit özgürlük bayrağını asarız
burçlarına; Yüce Yaratanın huzu-

runda eğildikçe. 
Sana daha önce gönderdiğim

mektuplarda da değinmiştim; din
bir hayat tarzıdır. Bu biz Müslüman-
lara has bir hayat tarzıdır. Modern
zamanlardayız ve ortalık birbirin-
den ilginç hayat tarzından geçilmi-
yor. Bizim tarzımız bunların hiçbiri-
ne benzemez. Onlar kaptır, durma-
dan şekil vermeye çalışırlar suya;
biz ise suyuz, kaba şekil veririz her
dem. Biz hayatıyız işte bize benze-
yenlerin; suyun hayat olduğu kadar.
Sorun buradadır, yani bizim nasıl
bir kimliğe sahip olduğumuzun far-
kına varmayışımızda/varamayışı-
mızda. 

Bizde eksik bir yan olduğunun
farkındaydık belki de onu aramı-
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yorduk kaç zamandır. Yola çıkmak
varmaktır menzile derler ya eski-
ler, biz eksiğimizi bulmak isteme-
dik bile; bırak yola çıkmayı. Uzun
zamandır adını koyamadığım bir
hal var ülkemin insanlarında. Bu
halin uzun da bir tarihi var biliyo-
rum. Bu hal belki sadece bizim ül-
kemize has değildir. Başka ülke-
lerdeki kardeşlerimizin de bazı
sancıları olduğunu biliyorum. Ne ki
ben bu ülkede yaşıyorsam, önce-
likle bu ülkede yaşayan Müslü-
manların dertleriyle hemdert olma-
lıyım. Çünkü kendi yolunu bulama-
mış bir ırmak, bırak doğru dürüst
akmayı; geçtiği yerleri de zarara
uğratır…

Nedir bu ülkenin Müslümanla-
rının sorunu diyeceksin. Daha en
baştan başlamak gerekiyor galiba.
Nereye gitmeyeceğini bilmek, gi-
deceğin yerin yolunu kısaltır. Müs-
lüman olmanın ne demek olduğu-
nu bilebilmek için Müslüman olma-
manın ne demek olduğunu bilmek
gerekir. Bizim ülkemizdeki Müslü-
manların belki en önemli sorunu
budur diye düşünüyorum. Yani ba-
kıyorsun, olmanın da olmamanın
da ne demek olduğunu bilmeyen
insanların “Müslüman’ım elham-
dülillah” demeleri haliyle kimseyi il-
gilendirmiyor. Mesela, sözümün
başında bazı haberlerden bahset-
tim. Namaz kılmakla ilgili bu ülke-
nin insanlarının durumu ortada.
Hadi çoğunluk namaz kılıyor diye-
lim. Namazı kılmakla iş bitiyor mu?
Yani Kitabımız ne demek istiyor,
“Namazı dosdoğru kılın” demek-
le? Neden özellikle “dosdoğru”
kelimesine yaslanıyor namaz? 

Sevgili kardeşim,
Biz, sahabenin namaz kılmak

için gösterdikleri gayretin neden
hayret verici boyutta oluşunu kav-
rayabilecek miyiz acaba? Onların
kıldıkları namaz neden tedirgin
ediyordu Müslüman olmayanla-

rı? Hatırla ki İslam’ın Mekke döne-
minde Müslümanlar savaşmadılar,
sataşmadılar kimseye. Ne yaptı-
lar? Vahyi okudular, namaz kıldı-
lar ve kıldıkları namazla akılları-
nı başlarından aldılar müşrikle-
rin. O zamanlarda engelleyicileri
vardı namazın. Hatta Kur’an’da
onlara gönderme yapılır: “Sen,
namaz kıldığında kulu (bundan)
engelleyeni gördün mü?”3 Tabi
onlar bu engellemelerini açıktan
yapıyorlardı. Bu işi öyle bir nokta-
ya getirdiler ki, Kabe’de namaz kı-
lan Efendimiz bile hedef oldu onla-
rın bu engellemelerine. 

Bunları biliyorsun kardeşim.
Şimdi gelelim bu güne. Bugün na-
mazı engelleyenler var mı? Yok gi-
bi duruyor değil mi? Bu konuda yo-
rum yapmayacağım. Bu konuda
yorumu Muhammed Esed yapıyor,
biraz önce geçen ayetin tefsirini
yaparken: ‘Bu pasajın muhtevası,
aslında herhangi bir tarihsel olayın
veya durumun çok ötesine uzan-
maktadır; çünkü her dönemde gö-
rülen, dinin (“namaz” kavramında
sembolize edilen) sosyal hayatı
şekillendirme fonksiyonuna karşı
koyma teşebbüslerinin tümü için
geçerlidir -bu teşebbüsler, ya dinin
bireylerin “özel meselesi” olduğu
ve bu nedenle sosyal hayata “nü-
fûz etmesine” izin verilemeyeceği
görüşü, yahut, alternatif olarak, in-
sanın hiçbir metafizik rehberliğe
muhtaç olmadığı iddiası şeklinde
gerçekleşmektedir.’4

Sevgili kardeşim;
Müslümanların günleri baş-

kalarının hazırladığı gündemlerde
eriyip gidiyor. Bir çok İslam ülke-
sinde bu böyle. Hayatı Müslüman-
ca yaşayabilmek için gerekli olan
donanımın ne olduğunun/ne olma-
sı gerektiğinin bir bilinçlendirme
hareketi dairesinde müslümanlara
bildirilmesi gerekmektedir. Kur’an
ve Sünnet okumalarını artırmak,

arttırırken anlama eylemini sekte-
ye uğratmamak gerek. Ancak bu
sayede, hayatı vahiy çerçevesinde
yorumlayabilme kabiliyetini kaza-
nacağız. Bugün, teslim olduğumuz
hayat tarzının en bariz sembolü
olan namaz eyleminin ne anlama
geldiğini bütün müslümanların bil-
diğini varsayıyoruz. Ne ki müslü-
manların namaz eyleminde bile
dikkatlerden kaçmayan lakayt dav-
ranışları, anlamamışlık veya ikna
olmamışlık hallerini akla getiriyor.
En başta anlattığım o iki haberden
anlaşılan da budur. 

Evet yeni bir harekete ihtiyaç
var. Bu hareket, yaşadığı hayatı,
sorumluluğunun bilincinde olarak
yaşayan müslümanlar eliyle şekil-
lenecek. Onlar eylemleriyle önce
müslümanları tedirgin edecekler
(yani müslümanların, yaptıklarını
ve yapmadıklarını sorgulamaları-
na sebep olacaklar), sonra da
müslüman olmayanları tedirgin
edecekler (yani müslüman olma-
yanların da teslimiyet dairesine
girmelerine yardımcı olacaklar).

Sevgili kardeşim;
Daha söyleyecek çok şey var

bu konularda. İnşaallah ileride ya-
zabilirim. Rabbim hepimizin yar-
dımcısı olsun.

Notlar:
1 23 Temmuz 2006, http://www.ha-

b e r 7 . c o m / h a b e r . p h p ? h a -
ber_id=173127

2 19 Ağustos 2006, http://www.ha-
b e r 7 . c o m / h a b e r . p h p ? h a -
ber_id=179763

3 Kur’an-ı Kerim, Alak,9-10
4 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı,

Alak Suresi 9-10. ayetlerin ilgili açık-
lamaları
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S eküler tutkuların yaşamın
ayarını bozduğu, davra-
nış kalıplarımızı laçkalaş-

tırdığı, insan ilişkilerindeki sevgiyi,
saygıyı, güveni yerle bir ettiği bir
psiko-sosyal değişim yaşıyoruz.

Niçin muhayyilesiz, algısız ve
düşüncesiz hale geldik? Niçin zor-
ba seküler hayatın içine sığmaya,
sığdırmaya çalışıyoruz kendimizi?
Sınırsız özgürlük coşkusunu tada-
bilmek için mi?

Bu coşku ile hayatın ölçülerini
aşındıran ve tebessümlerimizi
kabz eden bakışlarımızla, doymak
bilmeyen sonsuz arsızlıklara doğ-
ru sürekli yol alıyor olmanın idra-
kinde miyiz? Hesapsızca yaşadı-
ğımız kavrayışlarımızla, kararları-
mızla…

Gözden geçirmediğimiz haya-
tımızı yaşarken kolaya kaçan yol-
ları tercih etmemizin bizi daha sı-
kıcı sorunlara taşıdığının ne kadar
farkındayız acaba? İnsanı, düşün-
dürmeyen bir yaşama biçimini na-
sıl ve ne zaman sorgulamamız
gerekiyor?

Postmodern seküler zamanda,
arz-talep kıskacında şaşkınca ve
suskunca yaşamak... Sunum bol-
luğu ve furyası karşısında ‘hangi-
sini tercih edeyim?’ karmaşası ve
abandone oluş...

Evet, modern insanın zihni
karmakarışık... Amaçsız bir oyun
ve oyalanmanın çekim alanında...
Üretme ve tüketme arasında gi-
dip-geliyor... Tüketim dengesizliği
ve densizliği sınır tanımıyor... Da-
ha fazlaya sahip olmak, daha iyi
yaşamak, sınır koymadan yaşa-
mak onu hedefsiz ve amaçsız bir
zihin kirliliğine itiyor... Sınır tanı-
maz çılgınlıklara boyun eğerek
post-modern köleliğe davetiye çı-

karıyor... 
Postmodern seküler insanı kö-

leleştirip sürüleştirerek gütme pe-
şinde olanlar, adeta “hayat prog-
ramcılığı” ve “hayat tüccarlığı” ya-
parak, insanların heva ve arzuları-
nı fütursuzca ajite etmekte, fizik-
sel ve bedensel doyumunu önce-
lerken onu ruhen ve kalben aç bı-
rakmaktadır.

Kolaycı behimi yaşama alıştırı-
lan seküler postmodern insan,
zihnen dumura uğramakta; sevgi,
saygı, güven, paylaşım, iyilik ve
özveri gibi harikulade erdemleri
bir bir yitirmektedir. Kötülüklere
de, iyiliklere de eş eğilimli yaratı-
lan insan, modern/postmodern se-
küler dünya düzeninin yoğun ve
sürekli kuşatması altında fıtrî gü-
zelliklerini, iyiliklerini ve insani
hasletlerini bir türlü açığa çıkara-
mamaktadır.

Oysa, her şeye rağmen, heva
ve heveslerimizin tamahkâr talep-
lerinden âzâd olmalı, arzu ve tut-
kularımızın bizi tutsak etmesine
izin vermemeli değil miyiz? 

Evet, bir arınma ve kurtuluş
ayı olan mübarek Ramazan’ı fır-
sat bilerek yüreklerimize ve zihin-

lerimize vurulan prangaları kırabi-
lir; “güzel ahlâk”ın eşsiz timsali
olan Hz.Peygamber(s.) gibi haya-
tımızın bütün alanlarına vahyin
damgasını basabiliriz. “Ben güzel
ahlakı tamamlamak adına gön-
derildim” buyuruyor o Güzel İn-
san... Yüzyıllar ötesinden günü-
müzü aydınlatan ve kıyamete ka-
dar da gönüllere ışık verecek olan
o Güzel İnsan’ın getirdiği Mutlak
Gerçeklik; insanı iki hayatında da
mutlu kılacak güzellikleri, erdem-
leri yaşamaya çağırıyor.

Gelin, hak ve adaletin engin
evreninde tertemiz saf ruhlarımız-
la ve zinde zihinlerimizle yeniden
buluşalım; kendimizi, kendi fıtrî
güzelliklerimizi yeniden keşfede-
lim ki, postmodern tutsaklıktan
kurtulalım!.. Gelin, değişimi, kendi
nefsimizde ve kendi nefsimizden
başlatalım!..

“Bir topluluk kendi durumu-
nu değiştirmedikçe Allah onla-
rın durumunu değiştirmez.”
(Ra’d/11)
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Deneme

“Konuşmadan önce düşün; 
hareket etmeden önce ölç.”

Shakespeare

u
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K endi kendime diyorum
ki: Şişli, Kadıköy, Moda
gibi semtlerde doğan,

büyüyen, oynayan Türk çocukla-
rı milliyetlerinden tam bir derece-
de nasip alabiliyorlar mı? O
semtlerdeki minareler görülmez,
ezanlar işitilmez, Ramazan ve
Kandil günleri hissedilmez. Ço-
cuklar Müslümanlığın çocukluk
rüyasını nasıl görürler. 

İşte bu rüya, çocukluk dediği-
miz bu Müslüman rüyasıdır ki bi-
zi henüz bir millet halinde tutu-
yor. Bugünkü Türk babaları ha-
vası ve toprağı Müslümanlık rü-
yası ile dolu semtlerde doğdular,
doğarken kulaklarına ezan okun-
du, evlerinin odalarında namaza
durmuş ihtiyar nineler gördüler,
mübarek günlerin akşamları bir
minderin köşesinden okunan
Kur-an’ın sesini işittiler; bir raf
üzerinde duran Kitabullah’ı indir-
diler, küçücük elleriyle açtılar,
gülyağı gibi bir ruh olan sarı sa-
hifelerini kokladılar. İlk ders ola-
rak besmeleyi öğrendiler; kandil
günlerinin kandilleri yanarken,
Ramazanların, bayramların top-

ları atılırken sevindiler. Bayram
namazlarına babalarının yanın-
da gittiler, camiler içinde şafak
sökerken Tekbirleri dinlediler, di-
nin böyle bir merhalesinden geç-
tiler, hayata girdiler. Türk oldular.

Bugünün çocukları büyük bir
ekseriyetler yine Müslüman
semtlerde doğuyorlar, büyüyor-
lar, eskisi kadar derin bir tahas-
süs ile değilse bile yine Müslü-
manlığı hissediyorlar. Fakat faz-
la medenileşen üst tabakanın
çocukları ezansız semtlerde, ya-
ni alafranga terbiye ile yetişirken,
Türk çocukluğunun en güzel rü-
yasını göremiyorlar. Bu çocukla-
rın sütü çok temiz, hilkatleri çok
metin olmalı ki ileride alafranga
hayat Türklüğü büsbütün sardık-
tan sonra milliyetlerine bağlı ka-
labilsinler, yoksa ne muhit, ne
yaşayış, ne semt hiçbir şey bu
yavrulara Türklüğü hissettire-
mez.

Ah! Büyük cedlerimiz! Onlar
da Galata, Beyoğlu gibi frenk
semtlerine yerleşirlerdi, fakat
yerleştikleri mahallede Müslü-
manlığın nuru belirir, beş vakitte

ezan işitilir, asmalı minare, göl-
geli mescid peyda olur; sokak
köşesinde bir türbenin kandili
uyanır, hasılı o toprağın o köşesi
imana gelirdi. Beyoğlu’nu ve Ga-
lata’yı saran yeni yapıların yığını
arasında o mescidlerden, o tür-
belerden bir ikisi kaldı da gördük
ki cedlerimiz kefere frenk mahal-
lelerinin toprağına böyle nüfuz
ederlerdi. Biz bugünün Türkleri
bilakis Şişli, Nişantaşı, Kadıköy,
Moda gibi küçücük bir şehri an-
dıran yerlere yerleştik, fakat o
yerler Müslüman ruhundan ari,
çorak ve kurudur. Bir Üsküdar’a
bakınız bir de Kadıköy’üne. Üs-
küdar’ın yanında Kadıköy Tatav-
la (Kurtuluş)’yı andırır. Eski Türk-
lerin ruhları ile yeni Türklerin ruh-
ları arasındaki farkı anlamak is-
terseniz, bu son asırda peyda
olan semtlerle, İstanbul içlerini
mukayese ediniz. Medenileştik-
çe Müslümanlıktan çıktığımızı
tabi ve hoş gören eblehler uzağa
değil, Balkan Devletlerinin şehir-
lerine kadar gitsinler. Görürler ki
baştan başa yenileşen o şehirle-
rin her tarafında çan kuleleri yük-
selir. Pazar ve yortu günleri çan
sesleri işitilir. Manzara halkın di-
nini ve milliyetini hatırlatır. O şe-
hirler bizim yeni semtlerimiz gibi
milli ruhtan ari değildirler. Artık
Türk milletinin ruhu bir rayiha gi-
bi uçtu mu? Hayır büyük bir küt-
lede yine o ruh var, fakat biz son
nesil bir sürü gibi, büyük kafile-
den uzaklaştık, kaybolduk, fakat
daha uzağa gitmeyeceğiz, yeni
tarzda yaşayışla cedlerimizin di-
yanetini meczedip (bir araya ge-
tirip) bizi bu çoraklıktan, bu ka-
ranlıktan, bu ufunetten (pis koku-

EEZZAANNSSIIZZ SSEEMMTTLLEERR
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dan) kurtaracak mürşidler, şair-
ler, edipler, hatibler, yetişmedi,
fakat gayet tabii bir revişle (gidiş-
le) büyük kafileye, kendi kendi-
mize döneceğiz. 

Dinsizliğin, kayıtsızlığın ak-
sülameli başladı bile. Çocukluk-
tan beri diyanet yolundan ayrıl-
mamış olan kardeşlerimiz, bizim
gibi rücu hislerini itiraf edenlere
henüz inanmıyorlar. Onlara ta-
mamiyle iltica edeceğimiz za-
man da bizi birden tanımayacak-
lar. Çünkü onlardan çok ayrı ve
uzak düştük.

Dört sene evvel büyük ada-
da oturuyordum, bayramda bay-
ram namazına gitmeye niyetlen-
dim, fakat frenk hayatının gece-
sinde sabah namazına kalkılır
mı? Sabah erkenden uyanama-
mak korkusu ile o gece hiç uyu-
madım. Vakit gelince abdest al-
dım, Büyükada’nın mahalle için-
deki sakit (sessiz) yollarından
kendi başıma Camie doğru git-
tim. Vaiz kürsüde va’az ediyor-
du. Ben kapıdan girince bütün
cemaatın gözleri bana çevrildi.
Beni daha doğrusu bizim nesil-
den birini, Camide gördüklerine
şaşıyorlardı. Orada o saatte top-
lanan Ümmet-i Muhammed, içi-
ne bir yabancının geldiğini zan-
nediyordu. Ben içim hüzünle do-
lu yavaş yavaş gittim. Va’zı diz
çöküp dinleyen iki hamalın ara-
sına oturdum. Kardeşlerim Müs-
lümanlar bütün cemaatin arasın-
da yalnız benim vücudumu his-
sediyorlardı. Ben de onların na-
zarlarını hissediyordum. Vaaz-
dan sonra namazda ve hutbede
onların içine karışıp Muhammed
sesi kulağıma geldiği zaman
gözlerim yaşla doldu. Onlarla
kendimi yek-dil, yek-vücut ola-
rak gördüm. O sabah o Müslü-

manlığa az aşina Büyükada’nın
o küçücük camii içinde, şafakta
aynı milletin ruhlu bir cemaati
idik. Namazdan çıkarken kapıda
ayandan Reşid Akif Paşa durdu.
Bayramlaşmayı unutarak elimi
tuttu: “Bu bayram namazında iki
defa mes’udum. Hamdolsun siz-
lerden birini kendi başına camie
gelmiş gördüm! Berhudar ol oğ-
lum, gözlerimi kapamadan evvel
bunu görmek beni müteselli et-
ti!” dedi.

Hem geldiğimi hem de Bay-
ramımı tebrik etti. Yanındaki eski
adamlar da onun gibi tebrik etti.
Bu basit hadiseden pek samimi

olarak mahzuzdular. O sabah
gönlüm her sabahtan fazla açık-
tı. 

Biz ki minareler ve ağaçlar
arasında ezan seslerini işite-
rek büyüdük. O mübarek mu-
hitten çok sonra ayrıldık. biz
böyle bir Sabah Namazında
anne millete dönebiliriz. fakat
minaresiz ve ezansız semtler-
de doğan, frenk terbiyesiyle
yetişen Türk çocukları döne-
cekleri yeri HATIRLAYAMAYA-
CAKLAR! u
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Yans›malar

P apa’nın son konuşması
önemli bir gündem
oluşturdu. Papa, kendi

geçmişlerine bakmadan, İslam’ı
kaba güç kullanarak yayılmakla
suçladı. Suçlamaları bir kenara
bırakarak Kilisenin geçmişine
küçük bir seyahat yapalım iste-
dik: 

Kilise denilince akla engi-
zisyon gelir, engizisyon denilin-
ce de Galilei. Galilei engizisyon
mahkemesinde yargılanmıştı
ve sonunda Galilei’nin ağzın-
dan şu sözler dökülmüştü: 

“Ben, ‘Güneş evrenin mer-
kezindedir’ dediğim için yargıla-
nıyorum ve bu tür aykırı görüş-
leri nefretle kınıyorum, lanetli-
yorum. Aynı zamanda Kutsal
Katolik Kilisesi’ne yapılan tüm
yanlışları da...” 

Galilei, kendisi gibi güneş’i
merkez kabul eden görüşü sa-
vunanlardan Giordano Bruno
kadar cesur davranamamıştı.
Çünkü Bruno fikirlerinden dön-
mediği için kazığa bağlanıp ya-
kılarak öldürülmüştü. Peki Gali-
lei bunu niçin yaptı? Önce,

mahkumlara nasıl davranıldığı-
n ı
görelim:

Torres de Castilla, Goa’da-
ki Portekiz Engizisyonu’nu anla-
tırken tutuklulara ayrılan yerleri
şöyle tanımlar: “Güneş ışınları-
nın asla sızmadığı, olabilecek
en pis, en karanlık ve en kor-
kunç yerler. Soludukları sağlığa
zararlı havayı hissedebilmek
için, tutukluların kapatıldığı ye-
rin ortasında, her zaman açık
duran ve ufacık bir delikten baş-
ka çıkışı olmayan, ortak kullanı-
lan helaların çıkardığı kokuyu
bilmek lazım. Tutuklular umumi
bir helada yaşıyor.”* 

Papa Innocentius tarafın-
dan 1252’de yayınlanmış resmi
bir mektupla, işkence, itiraf ettir-
me aracı olarak açıkça tanın-
mıştı. Şimdi bu işkenceleri gö-
relim:

İsviçreli tarihçi Walter
Nigg’in kayıtlarında şöyle yazı-
yor: 

“Baş parmağı sıkarak işken-
ce yapmaya yarayan alet şöyle
kullanılırdı: Parmaklar menge-

nelere yerleştirilir ve kemikler
kırılana, kan fışkırana kadar
aletin vidaları sıkılırdı. Suçlu,
demir işkence sandalyesine de
oturtulabilirdi. Bu sandalyenin
sivrileştirilmiş demir çivileri var-
dı. Çiviler korlaşana dek aşağı-
dan ısıtılır, sonra da kurban
üzerine oturtulurdu. “Bot” deni-
len işkence aleti ise kaval kemi-
ğini kırmak için kullanılırdı. Di-
ğer bir popüler işkence yöntemi
ise kişiyi askı ya da tekerleğe
bağlayıp, iki tarafından kol ve
bacakları kırılıncaya kadar ger-
mekti. Bu arada bedenin üzeri-
ne taşlarla ağırlık yapılırdı. İş-
kencecilerin çığlıklarla rahatsız
olmaması için de kurbanın ağzı
bezle kapatılırdı. Üç dört saat
süren işkenceler çok yaygındı.
Bu işlemler sırasında, işkence
aletlerine devamlı “kutsal” su
dökülürdü. Mahkum ayrıca iş-
kence sehpasına bağlanır ve
özellikle Valence’de suçluyu bir
kaç kez gemiden suya salma
yada karada bir direğe çekip
aşağıya salıverme cezası uygu-
lanırdı. İşkence hazırlığı yavaş
yavaş, sancı vererek ve uzun
sürerdi. Şüpheli bir çok kez ger-
çeği itiraf etmeye davet edilirdi.
Kendisine önce itiraf etmesi için
rica edilir, sonra tehdit edilir ve
ölüm cezası vasıtaları kendisi-
ne gösterilirdi. Çıplak bir şekle
getirilirdi ve sanıklara bazen bir
kadın yada deli gömleği giydiri-
lir ve utanılacak bir durumla baş
başa bırakılırdı. Kurbanın sade-
ce bir sapkın olduğunu itiraf et-
mesi yetmez, aynı zamanda ka-
rısını, çocuklarını, arkadaşlarını

PPAAPPAA’’NNIINN ÇÇIIKKIIfifiII
EENNGG‹‹ZZ‹‹SSYYOONN’’UU HHAATTIIRRLLAATTTTII

EErrttuu¤¤rruull BBaayyrraammoo¤¤lluu
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da suçlaması gerekirdi.
Daha sonra onlar da ay-
nı işkencelerden geçirilir-
di. Hemen itiraf edenler
ötekilere göre daha hafif
işkenceler görürlerdi.
Tövbe eden kafirlere ya-
şam boyu hapis cezası
verilir ve mallarına el ko-
nurdu. Ötekiler ise “auto-
dafe” (inancın gösterge-
si) olarak bilinen bir tö-
renle yakılırdı. 1231’de
Papa’nın yayınladığı bir
bildirge yakmayı stan-
dart ceza olarak kabul
etti. 

Kilisenin kutsallığını
korumak için cezalar ra-
hipler tarafından değil si-
vil görevliler tarafından
infaz edilirdi. Bazı engi-
zisyoncular oldukça hızlı
çalışıyordu. Rober le Bo-
urge bir haftada 183 kişiyi yakıl-
ma direğine göndermişti. Ber-
nand Gui 930 kişiyi mahkum et-
miş, hepsinin mallarına el koy-
muş, 307 kişiyi hapsetmiş ve 42
kişiye de yakılma cezası ver-
mişti. . Portekiz’de “auto-dafe”
törenlerinde bir seferde 184 kişi
canlı yakıldı. Bazı yazılı kay-
naklarda işkence gören kimi
suçluların vücutlarının normal-
den 30 santim daha uzadığı be-
lirtiliyordu. Yine kurbanın ağzı-
na, büyük hunilerle bir seferde
litrelerce su, hatta kimi zaman
idrar boşaltılıyordu. Günahkâr-
ların kalçaları kızgın kerpeten-
lerle sıkılıyordu. İpler, kollar ve
uyluklar etrafına bağlanarak ya-
vaş yavaş sıkılırdı. Su ile öldür-
me cezası uygulanıyordu. Yüz
üzerine bir parça kumaş konur,
kumaşın üzerine dökülen su
mahkumun nefes almasını ta-
mamen engeller. 1486 yılında

Alman engizisyon sorgucuları
tarafından kaleme alınan “Cadı-
ların Tokmağı” adlı el kitabı, en-
gizisyon mahkemesinin uygula-
dığı bazı işkence yöntemlerini
tüm çıplaklığıyla gözler önüne
seriyordu. Suçlananlar yakala-
nıp hücrelere yerleştiriliyordu,
ailelerini göremiyorlardı ve ih-
barcının kimliği suçlanan tara-
fından bilinmezdi. Onlara karşı
deliller gizlice sunuluyordu.
Sapkın olduklarını itiraf edince-
ye kadar işkence görüyorlardı.
İtiraf edince de öldürülüyorlardı.
Genellikle yakılarak öldürülü-
yorlardı ama haçı öpmeyi kabul
ederlerse yakılmak yerine bo-
ğuluyorlardı. Kilit nokta, pişman
olmalarının bir önem taşımama-
sıydı. Her durumda ölüyorlardı.
İnsanlar işkence altında bile iti-
raf etmeyi reddedince ne olu-
yordu? Korkunç işkencelerden
sonra sağ kalmayı başarırlarsa
auto-dafe adlı bir törenle yakılı-

yorlardı. Eğer çabucak iti-
raf etmezlerse, tarif edile-
mez işkenceler başlıyordu.
Engizisyon, çağın gidişatı-
na göre ölüm cezasına baş
vurmakta idi, ancak “Kili-
se’nin kandan tiksinmesi”
prensibini harfi harfine uy-
guluyordu. İplerle işkence
yapılıyordu.

Bu kurumun ilk örnekle-
ri oldukça eskidir. İS
382’de, sapkınlıktan suçlu
bulunanların infaz edilme-
sini öngören bir yasa çıka-
rıldı. Sonraki birkaç yüzyıl-
da, Hıristiyanlığın güçlü bir
biçimde yerleşmesiyle,
sapkınların Kilise tarafın-
dan cezalandırılmaları o
kadar açık, doğrudan ya
da amansız değildi. Sap-
kınlık suç sayıldığından, it-
ham edilen herkes aforoz

edildi.. 1200’lerin başında yerel
rahiplerin sapkınları belirleyip
cezalandırma yetkileri vardı.
Ancak yerel rahiplerin yetersiz
kaldığı davalarda gezici papa
temsilcileri, genelde Dominik
rahipler, Roma’dan gelir ve ge-
rekli temizliği yapardı. 13.yüzyı-
lın ilk yarısında, Dominique’in
ilk Genel Engizisyoncu olarak
atanmasıyla, Kutsal Engizisyon
kuruldu. Gerek kararları, gerek
siyasi ve dini erki nedeniyle üç
büyük engizisyon adından çok
söz ettirdi. Ortaçağ Engizisyo-
nu, Valdensesler ile Kathar-
lar’ın (Albigenses adı verilen bir
grup ) kurulu düzeni sarsan öğ-
retiler yaymaya başlamaları
üzerine, 1231’de Papa IX. Gre-
gorius tarafından kuruldu. İs-
panyol Engizisyonu ise, Cas-
tilla kraliçesi I. Isabella’nın ısra-
rı üzerine, Papa IV. Sixtus tara-
fından 1483 yılında onaylandı.
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Roma Engizisyonu, Roma Ka-
tolik Kilisesi’nin savunduğu öğre-
tiyi korumak için III. Paulus tara-
fından 1542’de kuruldu. Genel
olarak Calvin ve Luthercilere sa-
vaş açtı. Roma Engizisyonu, ca-
dılık ve büyücülükle de uzun yıl-
lar mücadele etti. Cadılıkla suç-
lanan kişinin içine girdiği varsa-
yılan cinleri çıkarmak için önce
ellerini-ayaklarını mengenelerle
sıkıştırıyor, sonra kollarından ve
bacaklarından geriyor ve sonun-
da cadının iyice kurtulabilmesi
için onu bir direğe bağlayarak di-
ri diri yakıyorlardı. Cadılıkla suç-
lanmak için de öyle olağanüstü
bir sebebe gerek yoktu. Örneğin
birinin yüzünde, kolunda veya
kaba etinde belirgin bir beni veya
ten lekesi varsa bu işaret o kişi-
nin Şeytan’la işbirliği yaptığına
kesin bir kanıt sayılırdı. Orman-
da biraz fazla dolaşıp yabani bit-
kileri toplayarak sebze çorbası
yapan kadınlar da emri altındaki
cinlere ziyafet vermekle suçlanıp
alelacele Engizisyon heyetinin
karşısına çıkarılıyorlardı. Eğer
bir kadın kilisedeki ayin sırasın-
da esnerse, kutsal sözleri duyan
içindeki cinin kaçmak için ağzın-
dan çıkmaya çalıştığı düşünülür-
dü.

Engizisyondan Müslümanlar
da çok çekmişti. İspanyol Müslü-
manlarının engizisyondan çek-
tiklerini bir kitap haline getiren R.
de Zayas anlatıyor:

C. Quint’in annesi olan Çılgın
Jeanne’nin nâibeliği sırasında
Morisklerin her ne şekilde olursa
olsun Hıristiyanlardan farklı gö-
rünmelerini yasaklayan bir fer-
man yayınlanır. Katalanca konu-
şacaklar, onlar gibi giyinecekler,
pazarları çalışmayacaklar, vs...
Fakat aynı zamanda onlar şap-
kalarına kumaştan mavi bir hilal
takmak mecburiyetindedirler. Ta-

bi bu ister istemez insana Nazi
dönemindeki sarı yıldızı hatırlatı-
yor. Yani onlar hem halkla bütün-
leşme zorunda bırakılıyor, hem
de böyle bir işareti taşımaya
mahkum ediliyorlar. Aslında En-
gizisyon’un bundan büyük çıkarı
var. Çünkü, bir Moriskin Cuma
günü çalışmadığı veya domuz
eti yemediği görülür görülmez
derhal ağır bir cezaya çarptırıl-
makta ve malları müsadere edil-
mektedir. 1568 yılında Müslü-
manlar ayaklanırlar... İsyanın
bastırılışı ise çok daha korkunç
oldu. 1571 yılında ayaklanma
bütünüyle bastırıldı. Başı vurul-
mamış olan Moriskler Batı Endü-
lüs, Kastilya, Estremadure ve
Galice’ye varıncaya kadar dört
bir yana dağıtıldılar. Günümüzde
bunu adı, devasa bir “etnik arın-
dırma” girişimidir. İspanya’nın
her şehrinde, her kasabasında
Müslümanlar birer birer tutukla-
nır, Cezayir’e gönderilmek üzere
gemilere istiflenirler... Krallığın
her bir yanından toplanan Müs-
lümanlar, yaya olarak limanlara
getirilirler. Çokları yollarda ölür
açlıktan, susuzluktan ve bitkinlik-
ten. Onları taşıtmak için Napo-
li’den, Ceneviz’den ve başka
yerlerden kadırgalar getirtilir.
Çok geçmeden askeri filolar ye-
tersiz kalır. Bunun üzerine şahıs-
lara ait gemiler kiralanır. Kaptan-
lar, Moriskleri taşımak için kelle
başı ücret alırlar. Fakat, İspanyol
limanlarından gözle görülmez
olunca onları denize atmayı ve
hemen dönüp yeni bir yükleme
yapmayı daha kârlı bulurlar.
1609 yılında oralara onları topla-
mak üzere tekrar gidilecek ve
Morisk lafının bile edilmesi müm-
kün olmayacak şekilde onların
imhasına başlanacaktır. Modern
zamanların ilk “nihai çözüm”üdür
bu...

Dehşet, modern çağlara kadar
devam etti. İspanyol Engizisyonu-
na 1808’de Joseph Bonaparte ta-
rafından son verildi. 1814’de VII.
Ferdinand tarafından tekrar can-
landırıldı, 1820’de kapandı.
1823’de tekrar açıldı ve en sonun-
da 1834’te tarihe karıştı. Kendisi
Katolik olan Lord Acton, 1800’ler-
de şöyle yazmış:” Engizisyon’un
prensibi cinayet işlemeye dayalıy-
dı... Papalar sadece şık katiller ol-
makla kalmadı, cinayeti de Hıristi-
yan kilisesinin temeli haline getir-
diler.”

Mahkemeler süresince toplam
olarak 31.912 kişi yakılarak ceza-
landırılmıştır, 17.659 kişinin tiksinti
ve öfkeyi belirtmek için kuklası ya-
kılmış, 291.450kişi de daha deği-
şik cezalara çarptırılmışlardır. Bu
rakamlar çok yüksektir ve günü-
müz tarihçileri bunları aşırı bul-
maktadırlar. Bununla birlikte bu ra-
kamları kabul edenler, diğer ülke-
ler için gerçekleşmiş olan bazı kor-
kunç tahminlere göre bu rakamla-
rın düşük dahi olduğunu belirtmek-
tedirler. 

Dört yıl İspanya Engizisyo-
nu’nun sekreterliğini yapmış olan
Romalı Katolik yazar Llorente,
1481’den 1517’ye kadar, kırk yıl-
dan az süre içinde, 13.000 kişinin
diri diri yakıldığını ve 17.000 kişi-
nin de farklı cezalara çarptırıldığını
tahmin etmektedir. Bu rakamlar
büyük bir olasılıkla gerçeğin çok
daha altındadır.

Kaynaklar
-George Ryley Scott, İşkencenin Tari-

hi, İngilizce’den Çeviren; Hamide
Koyukan, Dost Kitabevi Yayınları

-Prof.Dr. Rogrigo de Zayas, (Çev. Ce-
mal Aydın), Endülüs’ten İspan-
ya’ya, TDV, İst. 1996

-Guy Testas & Jean Testas, Ortaçağ
Hristiyan Dünyasında Dinsel Şid-
det Engizisyon, İnsan Yayınları
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Malumlarınızdır ki; bir toplu-
mu en derinden yaralayan
felaketlerden birisi yalan

haber yaymaktır. Bu iş bazen insan-
lar eliyle, bazen de televizyonlar ve-
ya gazeteler eliyle yapılır. Bugünki
şartlarda yalan haberin en önemli
kaynağı yazılı basındır. Olayları yü-
zseksen derece tersinden duyur-
mak adeta maharetleri olmuştur. Ya-
lan haberin tarihi en az insanlık tari-
hi kadar eskidir. Bu sayıda sizlere
tarihin kayıtlara geçmiş olduğu ilk
medya yalanını aktaralım.

Mısırlı taş ustaları günümüzden
3300 yıl önce Karnak’ta medya ta-
rihinin bilinen ilk yalan haberine
aracı oldular. Tabii ki Kadeş sava-
şında perişan olan Ramses’in em-
riyle. 

Despot yöneticilerin iktidarlarını
perçinlemek adına kamuoyunu ya-
lan haberlerle  yönlendirmesi gele-
neği sanıldığından çok daha eskile-
re  dayanmaktadır. Tarihin hemen
her döneminde liderler, yaydıkları
asparagas haberler ile bazen tari-
hin akışını değiştirecek nitelikte de-
zenformasyon başarılarına imza at-
mışlardır. Bunlar arasında modern
arkeolojinin tespit edebildiği en es-
ki örnek ise Mısırlılar ile Hititler ara-
sındaki Kadeş savaşına ilişkin du-
var yazıtları. Tapınak  ve kamu bi-
nalarının duvarlarını ülke tarihine
ilişkin öykülerin nakşedildiği bir tür
gazete  olarak kullanan  mısırlı taş
ustaları, günümüzden yaklaşık
3300 yıl önce Karnak’ta medya ta-
rihinin bilinen ilk yalan haberine im-
za atmışlardı. 

Hititler Ramses’e Karşı
Bundan tam 33 asır önce, Asi ırma-
ğı kıyısında Kadeş kentini Hititler-
den geri almaya çalışan İkinci
Ramses bu amaçla Suriye’yi işgal
eder. Kral Mutavalliş ise Ramses’in
ajanlarının dolaştığı kente dezen-
formasyon yaymak üzere kendi
ajanlarını gönderir. Kadeşli erkekle-

rin oturup vakit geçirdikleri mekan-
larda günler boyunca muhabbetle-
re katılarak ordunun daha kuzeyde,
Halep yakınlarında bulunduğu yö-
nünde yalan haberler yayan ajanlar
kısa sürede hedeflerine ulaşırlar.
Aldığı haber üzerine Kadeş’e doğru
yola çıkan firavun, gün batarken
nehir kıyısında kamp kurar. Ancak
Hitit ordusu o dakikalarda nehiri ge-
çerek Mısırlıları bozguna uğratır. 

Kimse Konuşmayacak
Ramses sağ kalan bir avuç ada-
mıyla birlikte ülkesine doğru yola
çıkar. Savaşçılarına yol boyunca
sık sık beyler, burada yaşanan bu-
rada kalır, bir rezilliktir oldu, memle-
kete döndüğümüzde halk arasında
bu konuda en küçük bir dedikodu
duyarsam canınızı fena halde ya-
karım mealinde tehditler savurur.
Mısır’da büyük tantana  ile karşıla-
nan Ramses, durumu bozuntuya
vermemek için halkın arasına bü-
yük zaferi(!) ballandıra ballandıra
anlatacak yalan ustaları salar. Bu-
nunla da yetinmez, başta Karnak
tapınağı olmak üzere bir dizi önem-
li dinsel yapının duvarlarına Kadeş
savaşını anlatan hiyeroglifler nak-
şettirir. Bu kayıtlar Ramses’in, değil
sağlığında, ondan yüzlerce yıl son-
ra dahi bu duvar gazetelerini oku-

yanlara Kadeş destanını(!) yüzsek-
sen derece tersinden aktarmaya
devam eder. Ta ki 19’uncu yüz yıla
gelinip Anadolu’da Hattuşaş kazıla-
rı başlayana kadar. 

Gerçek 3200 Yıl Sonra 
Aydınlandı

Arkeologların, 19’uncu yüzyıl sonla-
rında Anadolu topraklarında Hititle-
re ait kalıntıları incelemeye başla-
masına değin İkinci Ramses’in ya-
lan haberi genel kabul gördü. An-
cak, pek çok tarihsel olay gibi Ka-
deş savaşını da ilk olarak Mısırlıla-
rın perspektifinden okuyan ve bu
bakış açısını doğru kabul eden ar-
keologlar, sonradan Osmanlı top-
raklarında çok daha dürüst ve tutar-
lı kil dokümanlarla şaşkına döndü-
ler. Hititler Kadeş’te, bırakın yenil-
meyi, bu savaştan çok kısa bir süre
sonra Şam’a kadar inerek bütün gü-
ney Suriye’yi ele geçirmiş ve Ram-
ses’in bölgeye uzun süre girmesine
engel olmuşlardı. Gerçek, Yozgat
yakınlarındaki Boğazköy (Hattuşaş)
kazılarıyla gün ışığına çıktı.

Evet, tarihin bilinen ilk medya
yalanı böyleydi. Bunu okurlarımızın
takdirlerine sunarken, yalancı med-
yanın ne olduğunun anlaşılması
açısından ibret verici bir olay oldu-
ğunu düşünüyoruz. 
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Tarihin Derinliklerinden
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BİR ORYANTALİSTİN 
HZ. PEYGAMBER TASAVVURU

Emile Dermenghem’in “Hz. Muhammed’in Hayatı” İsimli Eseri Üzerine

Necmettin Kızılkaya

umran - EK

Papa XVI. Benediktus’un, 12 Eylül 2006 günü Almanya ziyareti esnas›nda, bir zamanlar
ders verdi¤i Regensburg Üniversitesi’ndeki konferans›nda, Bizans ‹mparatoru II.Manuel
Paleologos’un sözüne at›fla, “Hz.Muhammed’in dini k›l›ç zoruyla yayd›¤›n› ve insanl›-
¤a fliddet ve güç kullanmaktan baflka bir fley b›rakmad›¤›n›” iddia etmesi, ‹slâm âlemin-
de büyük tepkilere yol açt›. Bu vesileyle ‹slam-Bat› iliflkilerinin tarihi tekrar gündeme gel-
di ve Haçl› zihniyeti yeniden sorguland›. 

Bat›’n›n kadim ‹slam düflmanl›¤›n›n aziz Peygamberimize hakaretler biçiminde gerçek-
leflti¤ine defalarca tan›k olduk. Asl›nda ta fiaml› Yuhanna’dan ve çok sonralar› ‘‹lahi Ko-
medya’y› yazan Dante’den bu yana, Bat›’da Hz.Peygamber hakk›nda yaz›lanlar, konuflu-
lanlar hep ayn› minvaldedir. Peygamber aleyhisselâm›, hâflâ, sahte bir peygamber, kan dö-
kücü bir lider, ‹slâm’› ‘sap›k bir H›ristiyan mezhebi’ Müslümanlar› da ‘kafirler’ olarak gö-
ren çarp›k Bat›l/› zihin yap›s› her yerde karfl›m›za ç›kar. Bu ba¤lamda, ‹slam ve Hz.Pey-
gamber hakk›nda kitap yazan Bat›l› oryantalistlerin en insafl›lar› bile, bu kadim önyarg›-
dan kendilerini kurtaramazlar. Araflt›rmac›-yazar Necmettin K›z›lkaya’n›n, E.Dermeng-
heim’in Hz.Peygamber hakk›ndaki -nisbeten insafl› say›lan- eserinin sat›r aralar›nda ya-
kalad›¤› gerçek d›fl› bilgiler ve sapt›rmalar, bu önyarg›n›n ne kadar derinlerde oldu¤unu
ortaya koyuyor.
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Frans›z oryantalist Emile Der-
menghem’in 1929’da kaleme ald›¤› ve
Reflat Nuri Güntekin taraf›ndan tercü-
me edilen “Hazreti Muhammed’in Ha-
yat›” isimli eser, bir süre önce ulusal
bir gazetenin eki olarak verildi. Hz.
Peygamber (s.)’in sîretini konu alan
eseri okurken büyük bir hayal k›r›kl›-
¤›na u¤rad›¤›m› söylemek san›r›m
yanl›fl olmaz. Alk›m Yay›nevi’nin ga-
zete için yay›na haz›rlad›¤› kitap, tek
kelime ile tam bir facia. Her sayfada
gramer aç›s›ndan onlarca yanl›fl› olan
ve birçok dizgi hatas› (bir k›sm›n›n al-
t›n› çizdik) ile dolu olan bu eserin
basmakal›p haz›rland›¤› aç›k bir flekil-
de ortadayd›. Bu yüzden kitab› bafltan
sona okumak büyük bir azim gerektir-
mekteydi. Ancak biz bu yaz›m›zda
eserin bu yönü ile ilgilenmeyece¤iz
(eserden yapt›¤›m›z al›nt›lar› oldu¤u
gibi aktararak okuyucuya bunlar› bir
nebze olsun gösterme¤e çal›flaca¤›z).
Bizi as›l ilgilendiren, bir oryantalistin
Kur’ân-› Kerim, Hz. Peygamber
(s.a.v)’in hayat› ve risaleti, sahabe ve
‹slam dini ile ilgili tasavvurunu kitap-
ta müflahede etmek. Do¤rusunu söy-
lemek gerekirse yazar daha girifl bölü-
münde bu konudaki görüfllerini çok
güzel bir flekilde özetlemifltir. Kitap ile
ilgili baz› mülahazalar›m›za geçmeden
önce eserin yazar› Dermenghem’in
hayat›n› k›saca anlatmakta yarar ola-
ca¤› kanaatindeyiz.   

1892 do¤umlu olan Dermenghem,
uzun müddet Kuzey Afrika’da bulun-
mufl ve bir müddet Cezayir Kütüphane-
si’nin müdürlü¤ünü yapm›flt›r. Daha
çok ‹slam tarihi alan›nda çal›flmalar›
olan Dermenghem birçok Müslüman
ilim adam› taraf›ndan iyi niyetli olarak
kabul edilmifltir11. Ancak biz bu kanaat-
te olmad›¤›m›z› peflinen söyleyelim.
1971’de ölmüfl olan Dermenghem’in
baz› önemli çal›flmalar› flunlard›r: 

1. La Vie de Mahomet (Paris
1929). Bu onun en tan›nm›fl eseridir.

Muhammed Hüseyin Heykel’in es-Si-
yâse gazetesinin ilavelerindeki tenkit
ve yorumlar›ndan sonra dikkatleri çe-
ken kitap, Reflat Nuri Güntekin taraf›n-
dan Türkçe’ye (‹stanbul 1935), Âdil Zu-
aytir taraf›ndan Arapça’ya (Kahire
1945) tercüme edilmifltir. Daha sonra
Prof. Dr. Ahmet A¤›rakça taraf›ndan
tekrar Türkçe’ye tercüme edilmifltir (‹n-
san Yay›nlar›). 

(UUmmrraann’’››nn NNoottuu:: Ancak A¤›rak-
ça’n›n çevirisi ‹nsan yay›nlar›n›n iste¤i
üzerine k›smen ›slah edilerek ve Hz.
Peygamber (s.a.v)’e yak›flmayacak ifa-
deler asla zikredilmeden yap›lm›fl bir
çeviridir. Bu çeviri ile Reflat Nuri Gün-
tekin’in çevirisini ayr› tutmak gerekir.
Ahmet A¤›rakça, bu kitab›n çevirisini
yaparken tercümenin yar›s›nda kitap
hakk›nda yay›nevine bilgi vermifl, fakat
yay›nevi farkl› söylem olarak bir Avru-
pal› müsteflrikin Hz. Peygamber’i nas›l
anlatt›¤› bilinsin diye yay›nlamay› uy-
gun görmüfl ve A¤›rakça da ayk›r› k›-
s›mlar› ›slah ederek Türkçe’ye aktar-
m›flt›r. A¤›rakça’n›n ifadesine göre
Dermenghem müsteflriklerin en ›l›ml›
ve en insafl›s›d›r. Ayr›ca Dermenghem
Hz. Peygamberin peygamber oldu¤unu
kabul eder ve bütün Avrupal›lara flöyle
seslenir: “Kafan›z› kuma gömmeyin;
Muhammed aynen  ‹brahim, Musa ve
‹sa gibi bir peygamberdir ve ayn› kay-
naktan beslenmifl ve vahiy alm›flt›r.”
Dermenghem bir baflka konu olan te-
addüd-ü zevcat ile ilgili olarak: “Biz H›-
ristiyanlar çok evlili¤i reddediyor, Mu-
hammed’in ve Müslümanlar›n çok evli-
liklerini elefltiriyoruz. Bu dürüstlük de-
¤ildir. Avrupal› her gün ayr› bir kad›nla
zina eder ve ahlaks›zl›¤›n› gizler. Ama
Müslümanlar aç›k olarak ve nikahla
ikinci bir efl edinirken helal yolla bir ev-
lilik yap›yorlar.” der. Bu gibi konular›n
bir Avrupal› müsteflrik taraf›ndan itiraf
edilmesinin öneminden dolay› kitap
insan yay›nlar› taraf›ndan yay›nlanm›fl-
t›r.)

2. Mahomet et la tradition islami-
que (Paris 1955). Hz. Peygamber’in
hayat›, faaliyetleri, ‹slam gelene¤i, fe-
tihler, ibadetler ve mezhepler gibi ko-
nular›n ifllendi¤i eser J. M. Watt tara-
f›ndan ‹ngilizce’ye tercüme edilmifltir. 

3. Vies des saints musulmans (Pa-
ris 1942). ‹brâhim b. Edhem, Fudayl b.
‹yâz, Biflr b. Hâfî, Bâyezîd-i Bistâmî,
Ebû Bekir fiiblî’ninde aralar›nda bulun-
du¤u Müslüman velilerin biyografile-
riyle ilgili olan kitapta daha sonraki dö-
nemde yaflam›fl Kuzey Afrikal› baz› ve-
lilerin hayat›ndan da bahsetmektedir.

4. Le Culte des saints dans I’Islam
Maghrebin (Paris 1954). Eser, Kuzey
Afrika’da Müslüman velilere gösterilen
sayg›y› konu edinmektedir. 

5. Contes fassis, Nouveaux contes
fassis (Paris 1926). Muhammed el-Fâ-
sî ile birlikte yazd›¤› bu kitaplarda
Fas’ta yayg›n olan hikâyeler konu edil-
mifltir.

6. Contes kabyles (Paris 1945).
Fas’taki Kabiliye bölgesindeki hikâye-
leri içermektedir. 

Eserin hemen her bölümünde Hz.
Peygamber’in kiflili¤i, risaleti ve saha-
be ile ilgili birçok as›ls›z malumat bu-
lunmaktad›r. Kanaatimizce kahir ekse-
riyeti büyük bir taassup ile kaleme
al›nm›fl bu bilgilerin bir k›sm› tarihî re-
aliteler ile uyuflmamaktad›r. Ancak ta-
rih boyunca Avrupa’n›n ‹slam hakk›n-
daki düflüncelerinin flekillenmesinde
ve karfl› tav›rlar›n oluflmas›nda büyük
etkisi olan oryantalizmin bat› ile do¤u
aras›ndaki uygarl›k mücadelesinin ay-
r›lmaz bir parças› oldu¤u, hatta bu mü-
cadelenin gerisindeki düflünceyi temsil
etti¤i22 kabul edilecek olursa, onun bu
yaklafl›m›n›n hiç de flafl›lacak bir du-
rum olmad›¤› görülür. Biz bu yaz›m›z-
da kitaptan seçti¤imiz baz› yerleri bir-
kaç bafll›k alt›nda vererek yazar›n ki-
tapta aktard›¤› hadiseleri ve çeflitli ko-
nularda ileri sürdü¤ü baz› iddialar› de-
¤erlendirme¤e çal›flaca¤›z.  
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11.. KKuurr’’âânn--›› KKeerriimm’’iinn KKoorruunnmmuuflfllluu¤¤uu
vvee ‹‹llkk DDöönneemm HHaaddiiss--SSiiyyeerr KKaayynnaakkllaarr›› iillee
‹‹llggiillii YYaakkllaaflfl››mm››

Giriflte de ifade etti¤imiz gibi kitap,
oryantalist bak›fl aç›s›n›n peygamber
tasavvurunu yans›tmas› bak›m›ndan
önem arzetmektedir. Bilindi¤i üzere
Peygamber efendimiz (s.a.v)’in hayat›
ile ilgili bilgiler ilk dönem kaynaklar›n-
da (hadis ve siyer kitaplar›) tamamiyle
rivayet fleklindedir. Bu rivayetlerin na-
s›l bir senet ve metin tenkidinden geçi-
rilerek aktar›ld›¤› insaf sahibi her kes
taraf›ndan takdir edilmektedir. Ancak
Dermenghem daha giriflte bu kaynak-
lar›n güvenirli¤ini ortadan kald›racak
bir yaklafl›m sergiler: “Hadislere gelin-
ce, birtak›m ananeciler (bilhassa Buha-
ri) peygamberin en ehemmiyetsiz söz-
lerini ve en küçük hareketlerini topla-
ma¤a çal›flm›fllar, isnatlar› ve flahitleri
ciddi bir tenkidden geçirmifllerdir. Fa-
kat bu tenkid, meselenin as›l ruhu ile;
içyüziyle de¤il, difliyle meflgul olmufl-
tur. Ananecilerin bu suretle meydana
koydu¤u hadislerin bir ço¤u baz› mak-
satlara göre de¤iflmifl ve flüpheli bir
mahiyet alm›flt›r. Muhtelif mezhepler
birço¤u uydurma olan hadislerle birbi-
rine hücum etmifllerdir. Bundan baflka
onlar, hofllar›na giden bir fikri, ifllerine
gelen bir hükmü peygambere isnadet-
mekten çekinmiyorlard›. Sonra di¤er
din kitaplar›ndan baz› müspet ve men-
fi hükümler al›yorlar, Tevrat ve incilin
filân parças›n›, yahut filân h›ristiyan
mezhebinin reddine ait bir fikri Mu-
hammedin a¤z›ndan ç›km›fl gibi göste-
riyorlard›. Nihayet, bu hadislerde pey-
gamberin birtak›m mücizeler gösterdi-
¤i iddia olunmufltur, ki; bu, kafiyen ha-
kikate uygun de¤ildir. Çünkü mucize
yapmad›¤›n› Muhammet kendi a¤z› ile
söylemifltir.”33. 

Burada görüldü¤ü üzere Hz. Pey-
gamber (s.a.v)’in hadislerinin büyük
ço¤unlu¤unun uydurma oldu¤unu id-
dia etmektedir. Böyle bir yaklafl›m as›l

kaynaklar›n güvenilir olmad›¤› ve bu-
ralarda aktar›lan bilgilerin gerçe¤i yan-
s›tmad›¤› gibi bir sonuç do¤urur ki bu
da ‹slam ilim gelene¤inin tümden yok
say›lmas› anlam›na gelir. Peygamber
efendimiz (s.a.v)’in mucize gösterme-
di¤ine dair görüfl de gerçekle ba¤dafl-
mamaktad›r. Çünkü Rasulullah
(s.a.v)’›n en büyük mucizesi Kur’ân-›
Kerim olsa da kendisine baflka mucize-
ler de verilmifltir. Ay›n yar›lmas›44, Be-
dir’de meleklerin Müslümanlara yar-
d›m etmesi55, Efendimiz (s.a.v)’in att›¤›
bir avuç kumun düflmanlar›n›n gözüne
isabet etmesi66 Kur’ân’da geçen muci-
zelerdir. Bunlar d›fl›nda hadis ve siyer
kaynaklar›nda zikredilen mucizelere
Resulullah (s.a.v)’›n ça¤›rd›¤› a¤ac›n
yan›na gelmesi, elindeki tafllar›n Allah’›
zikretmesi, baz› hayvanlar›n onunla ko-
nuflmas›, az yemekle birçok insan› do-
yurmas› gibi olaylar örnek verilebilir77.

‹slam’›n Hz. ‹sa’n›n çarm›ha geril-
medi¤i görüflünü de H›ristiyanl›¤a uy-
mad›¤› için hofl karfl›lamamakta ve
“Kuran›n flimdiki metninin, eski metin-
leri tahribeden Osman ve Haccac za-
manlar›nda tesbit edilmifl oldu¤unu
düflünürsek” 88…diyerek Kur’ân’›n tah-
rif edildi¤ini iddia etmektedir. 

Baflka bir yerde de (bask› ha-
talar›ndan anlafl›labildi¤i kadar›yla)
flunu söylemektedir; “Kuran, h›risti-
yanl›¤a -ananeye nisbetle- hayret vere-
cek kadar yaland›r. Biz bunu Halife Os-
man zaman›nda imha edildikten sonra
yeniden toplanmas› ve neflredilmesi
tarz›na nazaran söylüyoruz. Yoksa ilk
ve asli metninin h›ristiyanl›¤a çok daha
yak›n olmas› pek mümkündür. Her hal-
de iki din aras›ndaki çukuru kazanlar
ananecilerin hadisleridir. Bu hadisler-
den birço¤unun ise flüpheli oldu¤u ve
muayyen maksatlarla uyduruldu¤u
muhakkak gibidir.”

Müellif, al›nt›lad›¤›m›z bu iki bö-
lümde de görüldü¤ü üzere Kur’ân’›n
tahrif edildi¤ini, hadislerin birço¤unun

uydurma oldu¤unu ifade etmektedir.
Bu konudaki iddian›n temelinde, ‹slam
dininin H›ristiyanl›ktan al›nd›¤› ve da-
ha sonra Kelamullah’›n tahrif edilerek
bu iliflkinin sakland›¤›, hadislerin de
buna hizmet etti¤i düflüncesi yatmakta-
d›r. Onun bu görüflüne cevap olarak
“hiç flüphe yok ki, Kur’ân’› biz indirdik,
elbette onu yine biz koruyaca¤›z”99 aye-
tinin yeterli olaca¤› kanaatindeyiz.

Dermenghem, baflka bir yerde yine
Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini ve hadislerin
uydurma oldu¤unu flöyle ifade etmifl-
tir: “As›l metne birtak›m ilâveler ve ha-
fliyeler kat›lmad›¤›, yahut baz› parçala-
r›n ç›kar›lmad›¤› bilinemiyece¤i gibi
bu art›k ve eksiklerin nisbetini tâyin et-
mek de imkâns›zd›r. Sonra, acaba Al-
lah’tan ilham alan peygambere de¤il,
Muhammedin flahs›na ait olan alelade
birtak›m sözler de bu metne sokulma-
m›fl m›d›r?” 

O bununla Kur’ân’›n tahrif edildi¤i-
ni îmâ etmekte; ancak kendince insafl›
davranarak Kur’ân metninin asl›na uy-
gun olabilece¤ini buna karfl›l›k hadis-
lerin uydurma oldu¤unu “Fakat hadis-
lerde yap›lan küstahça sahtekârl›klar
âdeta göze batacak gibidir”1100 ifadesiyle
dile getirmektedir.

22.. PPeeyyggaammbbeerr EEffeennddiimmiizz ((ss..aa..vv))’’iinn
RRiissaalleettii vvee KKiiflfliillii¤¤ii iillee ‹‹llggiillii BBiillggiilleerr

Kitab›n giriflinde Hz. Peygamber
(s.a.v)’in ismi ile ilgili bir bilgi veren
Dermenghem, flunlar› kaydeder: “Son
söz olarak flunu da söyliyeyim ki Mu-
hammedin ilk ismi Zebat oldu¤una da-
ir bir rivayet vard›r ve bu isim, güya o
daha çocukken, yahut peygamber ol-
du¤u zaman Muhammede tebdil edil-
mifltir. Muhammet, bir isim olmaktan
ziyade onun peygamberlik unvan›d›r.
Onu uzun müddet Ebülkas›m (Kas›m›n
babas› diye ça¤›rm›fllard›r.)”1111.

‹lk dönem hadis ve siyer kaynakla-
r›nda Hz. Peygamber efendimiz (s.a.v)
do¤du¤u zaman annesi Âmine, kay›n-
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pederi Abdülmüttalib’e haber göndere-
rek bir torunu oldu¤unu müjdelemifl,
Abdülmuttalib de torununun do¤umu
sebebiyle verdi¤i ziyafette ona Mu-
hammed ismini vermifltir. Bu kaynak-
larda Muhammed d›fl›nda herhangi bir
isim zikredilmemektedir1122. Müellifin
Zebat ismi ile ilgili rivayeti nereden
buldu¤u ise meçhuldür. 

Müellif baflka bir yerde Efendimiz
(s.a.v)’in künyesi meselesine de¤inmifl
ve onun çocuklar› ile ilgili tarihi ger-
çekler ile ba¤daflmayan ifadeler kullan-
m›flt›r: “Muhammedin Haticeden bir-
kaç k›z› oldu: Zeyneb, Rukiye, Ümmü
Gülsüm ve Fat›ma Ana, (Muhammedin
çocuk do¤uran ve Peygamber neslini
devam ettiren tek k›z›) bundan baflka
bir de Kas›m isminde o¤lu do¤du¤unu
rivayet ederler. Peygambere Muham-
met Ebülkas›m derlerdi. Fakat flunu da
kaydetmek lâz›md›r ki insan›n böyle bir
isim almak için mutlaka baba olmas›
icabetmezdi, nitekim daha beflikte iken
filân ebu filân diye ça¤r›lan çocuklar
çok görülmüfltür. Bu erkek çocuk ile
öteki k›zlardan tarihte hiçbir iz kalma-
m›flt›r. Bu çocuklar›n dünyaya geldik-
leri do¤ru ise her halde pek küçük yafl-
ta ölmüfl olacaklard›r. Bu itibarla Mu-
hammedin bir zaman bir ahret evlât
edinme¤i düflünmüfl olmas›na hayret
etmemelidir.”1133.

Al›nt› yapt›¤›m›z bu ifadelerden de
anlafl›laca¤› üzere sanki Resulullah
(s.a.v)’›n çocuklar›n›n varl›¤› kuflku-
luymufl gibi bir ifade kullan›lm›flt›r.
Merhum Muhammed Hamidullah’›n da
belirtti¤i üzere Efendimiz (s.a.v)’in Hz.
Hatice’den üç o¤lu ve dört k›z› dünya-
ya gelmifltir1144. Peygamberimiz
(s.a.v)’in o¤lu Kas›m’dan sonra Hz. Ha-
tice’den ilk do¤an k›z› Hz. Zeyneb idi1155

ve O do¤du¤u zaman, Peygamberimiz
(s.a.v) otuz yafl›ndayd›1166. Peygamberi-
miz (s.a.v)’in k›z› Hz. Zeyneb, Hz. Hati-
ce’nin k›zkardeflinin o¤lu olan ye¤eni
Ebû’l-Âs ile evlenmifl1177 ve hicretin 8.

y›l›n›n bafl›nda vefat etmifltir1188. Hz.
Zeyneb’den sonra, Hz. Rukayye do¤-
du1199. O do¤du¤u zaman, Peygamberi-
miz (s.a.v) otuzüç yafl›ndayd›2200. Hz.
Osman’›n han›m› olan Hz. Rukayye’den
bir erkek çocuk do¤mufl, ona Abdullah
ad› konulmufltu2211. Hz. Rukayye’den
sonra, Hz. Ümmü Külsüm do¤du2222. Hz.
Rukayye’nin vefat› üzerine Ümmü Kül-
süm Hz. Osman ile nikâhlanm›flt›r2233.
Hz. Ümmü Külsüm’dan sonra, Hz. Fat-
ma do¤du2244. O zaman Peygamberimiz
(s.a.v) otuzbefl yafl›ndayd›2255. Efendimi-
zin Mâriye validemizden de ‹brahim is-
minde bir erkek çocu¤u olmufltur2266.

Kur’ân-› Kerim’de “Muhakkak ki
sen pek büyük bir ahlâk üzeresin”2277

fleklinde kendisine hitap edilen Pey-
gamber efendimiz (s.a.v)’in nübüvvet-
ten sonraki hayat› nas›l pak ve temiz
ise nübüvvet öncesi hayat› da bir o ka-
dar temizdi. Peygamberlerin ismet s›-
fat› da bunu gerektirmektedir2288. Ancak
müellif baz› yerlerde onun bu vasf›na
gölge düflüren ve gerçek olmayan bil-
giler vermektedir: “Muhammedin ilk
gençli¤i çok temiz geçmiflti. Öyle riva-
yet edilir ki Mekke civar›ndaki tepeler-
de koyun güttü¤ü s›ralarda, d›flar› ma-
hallelerdeki fena evlerde gençli¤inin
atefllerini söndürmek için iki defa fleh-
re inme¤e kalkt›, iki defa bu arzu ile
yollara düfltü. Fakat her birinde akla
gelmez birtak›m engeller ç›karak onu
geri çevirdi.”2299.

Peygamberlik öncesi hayat›nda da
“emin” olarak vas›fland›r›lan, ahlak› ve
kiflili¤i ile toplumda takdir gören Efen-
dimiz (s.a.v)’in Kureyfl’in asilleri tara-
f›ndan dahi hofl karfl›lanmayan böyle
bir fleye yeltenmesi gerçe¤i yans›tma-
maktad›r. 

Mirâc olay›n› ‹slam kaynaklar›nda
belirtilmeyen bir flekilde ve çok detayl›
ele almakta, sonunda da flunu söyle-
mektedir: “Muhammedin gö¤e ç›kma-
s›n› umumiyetle peygamberlerin, hakî-
kate muvaf›k olan veya olmayan, di¤er

hayal ve görüfllerinden ay›rmak için
hiçbir sebep yoktur.”3300. 

Efendimiz (s.a.v)’in Hicretten sonra
eski hayat›n› özledi¤ini flu flekilde an-
latmaktad›r:

“Nas›l ki aflk, yahut politika sebep-
leriyle nikâh›na ald›¤› on iki kad›n ara-
s›nda harem sefas› sürdü¤ü zamanlar-
da da tatl› ve halim Haticenin evindeki
samimî nefleleri özliyecektir.”3311.

Efendimizin tamamen merhamet
duygular›yla çocuklara gösterdi¤i flev-
kat ve muhabbeti, erkek evlâda malik
olmamak ac›s›ndan kaynaklanan bir
duygu olarak ifade etmesi3322 Rasulullah
(s.a.v)’›n kiflili¤ini kavrayamamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. 

Rasulullah (s.a.v)’›n Yahudilere
karfl› tavr›n› da gayet uygunsuz bir fle-
kilde ifade eden Dermenghem, âlemle-
re rahmet olarak gönderilen Efendimiz
(s.a.v)’i gaddar bir insan olarak göster-
mektedir: “Meseleye insanl›k noktas›n-
dan bakacak olursak, Muhammedin
yaflad›¤› zaman ve memleket hukuku
dairesinden ç›kmayarak kendini müda-
faa etti¤ini belki teslim ederiz; fakat Al-
lah taraf›ndan dünyaya gönderilen ve
kavmine yeni bir hayat›n kap›lar›n›
açan bir insan› daha saf, daha insanl›k
fevkinde görmek arzusundan da kendi-
mizi alamay›z. Muhammet, Yahudilere
karfl› müstesna bir kalp kat›l›¤› göster-
di.”3333.

Dermenghem bununla da yetinme-
yip, “anlafl›ld›¤›na göre Yahudilere
karfl› fena hisler beslemekle meflhur
olan Cebrail, hain Beni Kureyzelerin
oturdu¤u semti gösteriyordu”3344 ifade-
siyle Cebrail (a.s)’› flahsi intikam pe-
flinde olan bir melek olarak tahayyül
etmektedir. Bundan sonra tarihi bir ha-
kikati çarp›tarak veren yazar flunlar›
kaydeder: “Muhammet, o akflam asker-
lerini Beni Kureyzeler üstüne sald›rd›
ve ertesi sabah kalelerini istilâ etti.
Peygamber, Yahudilere hakaret etme¤e
bafllam›flt›. 
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Onlar -Ey Ebül Kas›m, sen flimdiye
kadar fena söz a¤z›na almam›flt›n. Bu-
gün niçin küfre bafll›yorsun? dediler.
Muhammet, o kadar heyecana geldi ki
m›zra¤› elinden, ridas› omuzundan
düfltü. Ali, merhametsiz bir fliddetle
Yahudilere hücum etmek karar›nda ol-
du¤unu ba¤›ra ba¤›ra söyledi.”3355.

Hâlbuki kaynaklarda Benî Kurayza
Yahudilerinin, kalenin üzerinden, Pey-
gamberimiz (s.a.v)’a, zevcelerine ve
müminlere sövmeye bafllad›klar›, mü-
minlere yalanc›l›k ve sihirbazl›k isnat
ettikleri kaydedilmektedir3366. Onlar›n bu
hakaretlerini duyan Hz. Ali, bunun Ra-
sulullah (s.a.v)’› incitece¤ini düflüne-
rek, Peygamber efendimiz (s.a.v)’e gi-
dip Yahudilerin bulunduklar› yere yak-
laflmamas›n› söyleyince efendimiz
(s.a.v): “Musa Peygamber bundan daha
a¤›r› ile karfl›laflm›fl, daha çok üzülmüfl-
tü. Git! O Allah düflmanlar› beni görecek
olurlarsa, söylemifl olduklar› kötü fley-
lerden hiçbirini söyleyemeyeceklerdir”
buyurmufltur. Efendimiz (s.a.v) kaleye
gelerek onlar›n eflraf›ndan olan birkaç
kifliyi ça¤›rd› ve onlara: “Ey maymunla-
r›n kardeflleri! Allah sizi rahmetinden
uzak k›ls›n! Nihayet Allah sizi hor, hakir
k›lmad› m›? Azab›n› üzerinize indirmedi
mi? Demek, siz bana sövüyorsunuz?”
buyurdu. Onlar Rasulullah (s.a.v)’a
kendilerine neden bu kadar k›zd›¤›n› ve
hakaret etti¤ini söyleyince, Efendimiz
(s.a.v), onlara söylemifl oldu¤u fleyler-
den dolay› utand›, asas› elinden, ridas›
omzundan düfltü. Bunun, kendisinin
aleyhinde söylemifl olduklar› çirkin ve
üzücü sözlerinden ileri geldi¤ini onlara
hat›rlatt› ve kendilerini Müslümanl›¤a
davet etti. Onlar buna yanaflmay›nca
çarp›flma bafllad›3377. Tarih kaynaklar›n-
daki bu bilgilerden hareketle Dermeng-
hem’in konuyu tersinden okuyarak me-
seleyi tamam›yla çarp›tt›¤› söylenebi-
lir. 

Peygamber efendimiz (s.a.v)’in ha-
yat›n›, evliliklerini ve bu evliliklerdeki

hikmetleri anlayamayan Dermenge-
hem’in bu meseleleri anlat›rken kullan-
d›¤› üslûp hem çok baya¤› hem de ol-
dukça a¤›r ifadeler içermektedir. Buna
örnek olarak flu metni aktarmak san›r›z
yeterli olacakt›r: “Hayat›n›n son k›s-
m›nda Muhammet, kad›nlardan çok
fazla zevk duymufltur. Dokuz yafl›nda
evlendirilen küçük Ayfle, (maamafih
yirmi befl yafl›nda büyükanalar bulu-
nan bir memleket için bu, pek müstes-
na bir hal say›lmaz) Hatice’nin sâf ko-
cas›na, kendinden çok yafll› bir kad›na
yirmi sene sad›k kalan bu temiz erke¤e,
yeni zevkler tatt›rd›. Medineye geldik-
ten sonra devlet reisi ve mücahit olan
Muhammet, bütün Arap seyyitlerinin
ocaklar›na benzer bir ocak kurdu. Öte-
ki reisler gibi müteaddit aflk ve politika
izdivaçlar› yapt›; hattâ hediye gönderi-
len birkaç güzel cariye ile muharebede
esir ald›¤› baz› kad›nlar› kendisine
odal›k etmekten çekinmedi. O vakte ka-
dar raptedilmifl bir flehvetperestlik, ca-
minin iç avlusuna aç›lan ve her biri
zevcelerinden birisinin odas›na giden
kap›lar›n adedini yavafl yavafl artt›r›-
yordu.”3388. 

Resulullah (s.a.v)’›n buhrana tutul-
du¤u3399, Nahle vadisinde Uzza ad›na
kurban kesti¤i4400, kendisine vahiy gel-
di¤i zaman ç›lg›n bir halde ma¤aradan
ç›kt›¤›, ç›lg›n bir flekilde secdeye ka-
pand›¤›, evine vard›¤›nda vahfli gözler-
le etraf›na bak›nd›¤›4411, Mekkelilere Sa-
fâ tepesinde ‹slam’› tebli¤ ettikten son-
ra Ebu Lehebin gösterdi¤i reaksiyon
karfl›s›nda yüzünün sarard›¤›, k›zard›-
¤›, gözlerinin döndü¤ü, bo¤uluyor gibi
oldu¤u, a¤z›ndan köpüklerin akt›¤›4422,
flehvetperest oldu¤u4433, günah iflledi¤i
fakat yalan söylemedi¤i4444 fleklindeki
ifadeler eserin birçok yerinde geçmek-
tedir. Yazar›n buralarda kulland›¤› ifa-
deler, tamam›yla efendimizi tahkir eden
bir üslûptad›r. 

Efendimiz (s.a.v)’in kiflili¤ine ve ri-
saletine hakaret fleklinde olan ve ger-

çeklerle ba¤daflmayan baflka örnekler
de kitapta çokça geçmektedir4455.

33.. ‹‹ssllaamm DDiinnii iillee HH››rriissttiiyyaannll››kk AArraa--
ss››nnddaakkii ‹‹lliiflflkkii

‹slam dininin H›ristiyanl›ktan al›n-
d›¤›n› ispatlamak için baz› tarihi hadi-
seleri çarp›tarak akla hayale s›¤mayan
zorlama yorumlar yapmaktad›r. Biz
onun bu konudaki görüfllerini de¤iflik
yerlerden al›nt›lar yaparak buraya ak-
tarmaya çal›flacak ve sonunda genel
bir de¤erlendirme yapaca¤›z. 

Efendimiz (s.a.v)’›n Hira ma¤ara-
s›ndaki uzlet hayat›n›n H›ristiyan ke-
flifllerden etkilenmesi sonucu oldu¤u-
nu flöyle ifade etmifltir: “Çöldeki birkaç
h›ristiyan kefliflinde gördü¤ü üzere “ta-
hannüs”e bafllad›4466.”

Peygamber efendimiz (s.a.v)’›n ha-
kikat aray›fl› içinde oldu¤unu ve haki-
kati ararken H›ristiyanlardan etkilendi-
¤ini flöyle dile getirir: “Muhammet, se-
yahatleri esnas›nda bu H›ristiyanlar›
gayet iyi tan›m›fl ve takdir etmiflti…
Muhammet, bu dine karfl› bir cazibe
duyuyordu. Ne çare ki onu tan›m›yor-
du…o art›k hakikati biliyordu, onu Su-
riye ve Mekke H›ristiyanlar›ndan ö¤-
renmiflti4477.”

“Bir gün Ebu Bekir ile beraber Ukâ-
za gelen Muhammet, orada Necran
Piskoposu K›ys bin Sâdeyi dinlemifl-
tir.….Birçok seneler sonra Muham-
met, siyah devesinin üstünden va’ze-
den K›ys› hat›rl›yor ve onun hutbesini
okumas›n› Ebu Bekirden istiyordu. H›-
ristiyanlar›n Muhammet üzerindeki ilk
tesirlerinden biri, muhakkak, bu ol-
du4488.”

“Muhammet, kendini bir h›ristiyan;
milletini “bir Allahç›l›k” yoluna ça¤›r-
ma¤a ve ona ikide birde zikretti¤i Ze-
bur, Tevrat, ‹ncil nev’inden bir Allah ki-
tab› getirme¤e memur peygamberler-
den biri telâkki etmifltir. Muhammedin
h›ristiyanlar›n tesiri alt›nda kalm›fl ol-
du¤una hiç flüphe yoktur. Zeyd gibi h›-
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ristiyan hanifleri, Bahira gibi Nesturi
kefliflleri, Varaka gibi Mekke h›ristiyan-
lar›d›r ki Muhammette, resullü¤ünden
evvel, din fluurunu uyand›rm›fllard›r.”

“Peygamber, çok kere Mervada
Jabr isminde bir k›l›çç› ustas›n›n dük-
kân› yan›nda oturuyordu. Bu sanatkâr,
yine Bizansl› bir h›ristiyan olan arkada-
fl› Ya’sar ile beraber efendisi Amir bin
El Hadh›ram hesab›na çal›fl›yordu. Ku-
reyflîler, Muhammedin bu genç esir-
den pek çok ilham ald›¤›n› söyler-
ler…..Peygamber, Tevrat ve ‹ncil hak-
k›nda h›ristiyanlardan pek çok malû-
mat ald›¤›n› hiçbir zaman inkâr etme-
mifltir.”

“Zengin Mahzumîlerin imalâthane-
lerinde yüzlerce h›ristiyan esir yaflard›.
Muhammet, bilhassa bunlardan biriyle
pek s›k görüflürdü4499.”

“Baz› görünüfl faklar›na ra¤men
müslümanl›kta bütün h›ristiyan akide-
lerini bulmak güç de¤ildir. 

‹lk müslümanlar ile h›ristiyanlar
aras›nda inkâr edilmez benzeyifller var-
d›r5500.” 

“Hâs›l›, Kurana göre müslümanl›k,
üçlük (Trinité) akidesinin esas›na de-
¤il, onun yanl›fl bir tarzda tefsir edilmifl
olmas›na muar›zd›r. 

Kuran, Âllah›n çocuklar› olmad›¤›-
n› söylerken bu çocuk kelimesinin ha-
kiki mânas›n› kastetmemifltir5511.”

“Muhammede birçok ‹ncil hikâye-
leri ö¤reten Yahudi Kâap, onum arka-
dafllar›ndan biriydi…5522.”

“Do¤rusu aran›l›rsa, h›ristiyanl›k,
müslümanl›¤› ihtiva ve ona bir fley ilâ-
ve eder; fakat bu dinlerden hiçbiri kat’i
surette ötekini nakzetmez5533.”

Genel hatlar›yla ifade edecek olur-
sak; Hz. Peygamber (s.a.v)’in risalet
vazifesinden önce H›ristiyan kültürün-
den beslenerek yeni bir din infla etti¤i-
ni, bu konuda çeflitli din adamlar›ndan
de¤iflik malumatlar ald›¤›n› ve tahrif
edilmemifl Kur’ân metninde de(!) bu et-
kinin görüldü¤ünü; ancak daha sonra

oluflturulan -hafla- muharref Kur’ânla
bu iliflkinin sakland›¤›n› ifade etmekte-
dir. ‹slam’›n H›ristiyanl›ktan al›nma bir
din oldu¤unu ispatlamak maksad›yla
Kur’ân’›n tahrif edildi¤ini ve hadislerin
uydurma oldu¤unu iddia edecek kadar
ileri gitmesi onun bu konudaki taassu-
bunu ortaya koymaktad›r. Müsteflrikle-
rin dini ve siyasi olmak üzere temelde
iki hedefinin bulundu¤u; dini hedefle-
rinin bafl›nda ‹slamiyet’in H›ristiyanl›k
ve Yahudilikten al›nd›¤›n› iddia ederek
onu k›ymetten düflürmek ve peygam-
berin de¤erini azaltmak5544 oldu¤u göz
önünde bulundurulursa, Dermeng-
hem’in kitab›n›n bu amaca hizmet eden
anlay›fl›n tipik bir örne¤ini teflkil etti¤i
görülecektir.

44.. HHzz.. PPeeyyggaammbbeerr ((ss..aa..vv))’’››nn EEhhll--ii
BBeeyyttii vvee SSaahhaabbee iillee ‹‹llggiillii GGöörrüüflfllleerrii

Hz. Ebubekir’in ehemmiyetsiz fley-
lere a¤lamas›na Kur’ân’› örnek vermifl-
tir:

“Ebu Bekir, yerine göre hem kolay
müteessir olur, hem gayet azîm sahibi
bir adam. Çok kere pek ehemmiyetsiz
fleyler için a¤lard›. (Mesela onun Ku-
ran okunurken kendini tutamayarak da-
ima a¤lad›¤›n› rivayet ederler)5555.”

Suffa ashab› ile ilgili tahkir ifadele-
ri kullanan Dermenghem, özellikle Ebu
Hureyre’yi hedef almaktad›r. Ebu Hu-
reyre en çok hadis rivayet eden sahabi-
lerden oldu¤u için bu kaleyi y›kar veya
bir gedik açarsa hadislerin uydurma
oldu¤u görüflünü güzel bir zemine
oturtmufl olacak. Ashab-› suffa ve Ebu
Hureyre ile ilgili flunlar› söyler: “Bu fa-
kirler, peygamberin etraf›nda, bütün
sahabiler yan›nda, k›l›ks›z, k›yafetsiz
birtak›m biçarelerden mürekkep hofl
bir mabeyin manzaras› vücuda getiri-
yorlard›. Bunlar›n aras›nda en göze
çarpan› Ebu Hüreyre (kedinin babas›)
isminde bir Yemenli idi. Ona, ihtimal,
daima yan›nda bir kedi bulundurdu¤u
için bu ismi vermifllerdi. Bu sevimli

serseri, Yemende, her halde pek hat›r›
say›l›r kabilelerden olm›yan Davs kabi-
lesinden gelmiflti. Peygamber onun
asl›n›, neslimi ö¤rendi¤i vakit “Dava-
lardan böyle bir adam ç›kaca¤›n› ümi-
detmezdim” demiflti. 

Bu Ebu Hüreyre, nakletti¤i flüpheli
hadislerin çoklu¤iyle meflhurdur.  Aç-
l›ktan pek fazla mustarip oldu¤u zaman
karn›na tafl bast›r›yor ötekinin, beriki-
nin yan›na giderek kendisine Kuran
okumalar›n› rica ediyordu. Bu, s›rf
kendini yeme¤e davet ettirmek için uy-
durulmufl bir bahane idi5566.”

Müellifin burada kulland›¤› üslup
oldukça tahkir edici ve tarihi malumat-
lar ile uyuflmamaktad›r.

Hz. Aifle validemiz ve efendimizin
di¤er han›mlar› ile ilgili ifadeleri ve yo-
rumlar› bir mümin taraf›ndan kabul
edilecek gibi de¤ildir. Biz, edep ve ha-
yâ d›fl› olan bu tutumu buraya aktar-
maktan imtina etti¤imiz için sadece ne-
relerde geçti¤ine dipnotta iflaret etmek-
le iktifa edece¤iz5577. Hz. Zeyneb ile olan
evlili¤i anlat›rken hem hadiseyi çarp›t-
makta hem de edebe mu¤ayir ifadeler
kullanmaktad›r. Bu sebepten ötürü bu
bölümü de buraya aktarmak hayâ s›n›r-
lar›n› zorlayaca¤› için buna da geçti¤i
sayfalara iflaretle yetinece¤iz5588. 

Hz. Fatma ile Hz. Ali’nin evlilikleri
g›pta edilecek mutlu evliliklerden biri
olarak tarihe geçmifltir. Ancak Der-
menghem bunun aksini düflünüyor ol-
mal› ki bu evlili¤in iyi bir evlilik olma-
d›¤›n› ifade etmekte, daha da ileri gide-
rek hem Hz. Fatma’y› hem de Hz. Ali’yi
tahkir eden ifadeler kullanmaktad›r:
“Muhammedin elinde henüz kocaya
verilmemifl ve yafl› yirmiye yaklaflm›fl
bir k›z daha kal›yordu: Fatma. 

Rukiye ölmüfltü. Ümmü Gülsüm
Osmana varm›flt›. Fatma uzun boylu,
zay›f ve kans›z bir k›zd› (Muhammedin
bütün çocuklar› gibi o da çok genç öl-
müfltür) fazla olarak da titiz, as›k yüzlü,
Rukiyeden daha az güzel Zeynepten da-
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ha az zekiydi. Arabistan için evde kal-
m›fl denilecek bir yafla geldi¤i ve daha
k›smeti ç›kmam›fl oldu¤u halde bir gün
babas› kap›ya gelerek: “Ali bin Ebi Ta-
lib senin ismini söyledi” dedi¤i zaman
pek memnun olmad›. Araplarda âdet flu
idi ki böyle bir teklif karfl›s›nda kalan
k›z, kabul ediyorsa hiç ses ç›karmaz,
reddediyorsa kap› perdesini sarsard›.
Fatma sükût etti. Fakat bu, daha ziyade
onun utanmas›ndan, ürkmesinden ve
belki de flafl›rmas›ndan ileri geliyordu.
Çünkü bir zaman sonra babas›na “sen
beni bir dilenci ile evlendirdin” demifl,
fakir, çirkin ve mahdut zekâl› bir adam
olan Aliyi, fevkalâde cesaret ve gayreti-
ne ra¤men, iyi bir k›smet saymam›flt›r.
Ancak flu vard› ki Ali de bu iflten pek
fazla memnun görünmüyordu.

Tarih ve masal kitaplar›nda Alinin
vakalar›n› okuyanlar onu güzellik ve
dehâ ile dolu bir genç kahraman alarak
tasavvur etmek, gözleri önünde hiçbir
put önünde e¤ilmek suretiyle kirlen-
memifl parlak, ince bak›fll› bir yüz gör-
mek isterler. Fakat ne çare ki Aliyi k›sa
boylu, gayet esmer, ince kollu, iki a¤›r
gözün puslu ›fl›¤›yle ayd›nlanm›fl ko-
caman bafll›, yass› burunlu (halbuki ri-
vayete göre, Haflimîllerin, o kadar uzun
burunlar› vard› ki içecekleri suya a¤›z-
lar›ndan daha evvel de¤erdi.) Genç ya-
fl›nda karn› ç›km›fl ve saçlar› dökülmüfl
bir insan olarak görme¤e mecburuz.

Ali, hiddetle homurdan›r, bir Yahu-
dinin hurmal›¤› için su çekmek sure-
tiyle bir avuç hurma kazan›r ve dönüfl-
te çatk›n bir çehre ile kar›s›na derdi ki:
“Bunlar› ye ve çocuklara yedir”. Ço-
cuklar, peygamberin torunlar› olan Ha-
san ile Hüseyindi. Ali, bu müflkülâta
karfl› koymak için bir çare ar›yaca¤› ye-
re, her kavgadan sonra, camie giderek
surat›n› asar, yahut da uyurdu. Kay›n-
babas› onun omuzuna vurur, nasihatler
verir ve k›sa bir zaman için kar› kocay›
bar›flt›nrd›. Bir gün peygamber, koca-
s›ndan dayak yiyen k›z›n›n a¤l›ya a¤l›-

ya kendi evine geldi¤ini gördü. Fakat
peygamber, k›z›n› teselli etmek için
ona her zaman Alinin Müslümanl›ktaki
k›demini methetmekle beraber dama-
d›na fazla ehemmiyet vermiyordu.

Peygamber, k›z›n› mesudedemiyen
Aliye içinden k›rg›nd› ve onu elinden ifl
gelmez bir adam telâkki ediyordu. Pey-
gamber, ölecek mahkûmlar›n bafllar›n›
Aliye kestiriyor; fakat ona bir idare ifli
tevdi etmekten sak›n›yordu. Ali ve Fat-
ma ailesiyle peygamberin zevceleri
partisinin aralar› aç›ld›¤› zaman ifller
bir kat daha berbatlaflt›. Fatma, babas›-
na “Sen k›zlar›ndan yana ç›km›yorsun”
diye flikâyet ediyordu5599.” 

Al›nt›lad›¤›m›z bu pasajlar, müelli-
fin ön yarg›s›n› gösterdi¤i gibi ayn› za-
manda yanl›fl bilgiler de içermektedir.
Evde kalm›fl bir k›z olarak lanse edilen
Hz. Fatma Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer
gibi sahabilerin yan›s›ra Kureyfl eflra-
f›ndan birçok kimse taraf›ndan istenen
bir k›zd›. Daha sonra Hz. Ali kendisine
talip oldu ve Efendimiz (s.a.v) bu tekli-
fi kabul etti6600. Nikâhlar›n› k›yan Rasu-
lullah (s.a.v), “Allah sizin da¤›n›k iflle-
rinizi toplas›n, nikâh›n›z› mübarek k›l-
s›n, ikinizden güzel ve pek çok nesil ç›-
kars›n, Allah’›m, bu evlili¤i ikisi hakk›n-
da da mübarek k›l” diyerek dua etti6611.
Peygamber efendimizin duas›na maz-
har olan bu yuvada huzursuzlu¤un ol-
mas› düflünülebilir mi? Efendimiz
(s.a.v) “Ali bendendir ben de Ali’de-
nim”, “Hasan ve Hüseyin cennet genç-
lerinin efendileridirler. Onlar›n babas›
da onlardan daha hay›rl›d›r”6622 gibi söz-
lerle Hz. Ali’yi taltif etmiflken, onun
elinden bir ifl gelmeyen bir adam oldu-
¤unu düflünmek mümkün müdür? Hz.
Fatma ile efendimiz (s.a.v)’in eflleri
aras›nda bir çat›flman›n oldu¤una dair
iddia da tamam›yla hayal ürünü olup
kaynaklarda böyle bir fley zikredilme-
mektedir. 

Sahabeyi küçük düflüren birçok ör-
nek zikretmifltir6633.

55.. BBaazz›› TTaarriihhii MMaalluummaattllaarr
Dermenghem, Fil vakas›n› anlat›r-

ken bu konuda Kur’ân-› Kerim’de ge-
çen malumat›n aksine bilgiler vermifl-
tir: “Ebrehe, Mekkeye giremedi. Riva-
yete göre onun fili daha ileri gitmemek
için âdeta inadediyordu. Bu esnada ç›-
kan çiçek salg›n› orduyu k›r›p geçirme-
¤e bafllad› ve Ebrehe, çaresiz geri dön-
dü. (Hurafeler hastalar›n yüzünde (hâ-
s›l olan kabarc›klar›n (ebabil) isminde-
ki birtak›m esrarl› kufllar›n gökten at-
t›klar› tafllardan ileri geldi¤ini iddia
ederler.)6644.”

Fil suresinde de belirtildi¤i üzere
Allah-u Teâlâ Ebrehe’nin ordusunun
üzerine sürü halinde gaga ve pençele-
rinde küçücük tafllar tafl›yan kufllar
gönderdi ve bu kufllar askerlerin üzeri-
ne ya¤mur gibi tafl ya¤d›rd›lar. Tafllar
kime isabet ediyorsa cismi çürümeye
bafll›yordu. Muhammed b. ‹shak ve ‹k-
rime gibi baz› âlimler bunun çiçek has-
tal›¤› oldu¤unu ve Arap ülkelerinde bu
hastal›k ile ilk kez o gün karfl›lafl›ld›¤›-
n› rivayet ederler. ‹bn Abbas’›n belirtti-
¤ine göre, bu tafllar kime de¤diyse on-
da bir kafl›nt› oluflturuyor ve kafl›nt›dan
sonra cildi patlayarak eti dökülmeye
bafll›yordu. Ebrehe de bu flekilde öl-
müfltür6655.

Varaka b. Nevfel’in ‹slam’› kabul
ederek ashap aras›na girdi¤i ve Hz.
Muhammed (s.a.v)’in pek yak›n›nda
yaflad›¤›6666 bilgisi tarihi malumatlar ile
uyuflmamaktad›r6677.

Peygamber efendimiz (s.a.v)’e ilk
vahiy geldikten sonra evine gidip Hz.
Hatice’ye bafl›ndan geçenleri anlat›nca
Hz. Hatice’nin “sen anana babana hür-
met etmedin mi?” diyerek Onu teskin
etme¤e çal›flt›¤›n› ifade etmifltir6688. Hâl-
buki Efendimiz (s.a.v) daha dünyaya
gelmeden babas› vefat etmifl ve küçük
yafltayken annesini kaybetmifltir. 

Efendimiz (s.a.v)’in ipekli elbiseler,
resimler ve nak›fllarla süslü k›yafetler
giydi¤ine dair görüflü, efendimizin
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bunlar› haram k›lan hadisleri6699 dikkate
al›nd›¤›nda do¤ruyu yans›tmad›¤› gö-
rülecektir.

Tarihi malumatlarla uyuflmayan
baflka örnekler de bulunmaktad›r7700.

SSoonnuuçç

Kur’ân-› Kerim, Hz. Peygamber (s.a.)’in
hayat›, risaleti, hadisleri, ehl-i beyt, sa-
habe ‹slam-H›ristiyanl›k münasebetleri
hakk›ndaki görüfllerini Hz. Muham-
med’in Hayat› isimli eserinde aktaran
Emile Dermenghem’in, yukar›da bir
k›sm›n› aktard›¤›m›z bölümlerde de
görüldü¤ü üzere pek mutedil davran-
mad›¤› görülmektedir. Biz burada daha
çok tarihi malumatlar ve yazar›n üslu-
bu ile ilgili çeflitli örnekler vererek mü-
ellifin ‹slam kültürüne ve bu kültürü
oluflturan temel de¤erlere karfl› tutu-
munu ortaya koymaya çal›flt›k.  De¤er-
li ilim adam› ve üstad olarak sunulan
Dermengem’in eserinin itidalli ve ken-
disinin de Hz. Peygamber (s.a.v.)’e de-
rin bir sayg› ve muhabbet besledi¤ini7711

söylemek san›r›m pek do¤ru olmaz.
Hadiselerin çarpt›r›ld›¤›, çeflitli zorla-
ma yorumlara gidildi¤i, özellikle birçok
yerde tahkir ifadelerinin kullan›ld›¤›
eser, klasik oryantalist bak›fl aç›s›n›
yans›tmaktad›r. Bir gazetenin promos-
yon olarak verdi¤i kitap, hem bilgi aç›-
s›ndan hem de bask› ve dizgi hatalar›
bak›m›ndan ciddi tenkitlere aç›kt›r. 
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