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Ramazan: Güz Ya¤muru ve Rahmet ‹klimi

Ramazan’›n rahmet ve bereket iklimine girmek üzereyiz, elhamdülillah... 
Ya¤mura hasret kurak topraklar› gibi yan›k gönülleri de ilahi rahmete, ma¤-

firete ve ar›nmaya hasret insan›m›z, heyecan ve coflku ile onbir ay›n sultan›na
kavuflmay› bekliyor!..

Yak›c›, kavurucu yaz s›caklar›n›n ard›ndan gelip susuz topra¤› su ile bulufl-
turan, bitkilerin tozunu-topra¤›n›, etraf›n kirini-pas›n› y›kay›p temizleyen güz
ya¤muru Arapça’da “Ramazî” diye isimlendirildi¤i için, manevi feyiz ve bereket-
lerin bir rahmet sa¤ana¤› halinde üzerimize ya¤d›¤› Ramazan ay›na da bu ad›n
verildi¤i rivayet edilir. Ayr›ca, günefl harareti ile k›zg›n hale gelen yerde yal›n
ayak yürümek ve yanmak; k›l›c› iki tafl aras›na koyup döverek keskinlefltirmek
gibi anlamlar› varsa da birinci anlam, kurak topraklar ad›na konuflan dudaklara
daha bir yak›n geliyor. Bir görüfl de Ramazan’›n Allah’›n güzel isimlerinden biri
oldu¤u. Hepsi de ne güzel!..

Do¤rusu, kurakl›¤›n sadece “küresel ›s›nma”ya fatura edildi¤i, “ekini ve nes-
li helâk ederek” (2/205) sadece insan ve toplum hayat›n› de¤il ekolojik denge-
leri de altüst eden küresel fesat uygarl›¤›n›n günahlar›n›n, isyanlar›n›n ›skalan-
d›¤› bir süreçte; yerel veya kiflisel günah ve isyanlar›m›zla “felaketimizi kendi el-
lerimizle haz›rlayan”(4/79) bizler, tevbe ve isti¤fara her zamankinden çok daha
fazla muhtac›z. fierha flerha yar›lan topraklar›m›zdan daha kat› ve çorak hale ge-
len gönüllerimiz, en az o kuru topraklar›n suya hasreti kadar ilahi affa, rahme-
te, ma¤firete susam›fl durumda. Türkiye her bak›mdan Ramazan’›n rahmet, be-
reket, ma¤firet, huzur ve bar›fl iklimine, diri ve diriltici nefesine, özgürlefltirici
ve yüceltici manevi atmosferine muhtaç!.. Gönüller Kur’ân’la yumuflamaya ve
yat›flmaya muhtaç!.. ‹nsanl›¤›m›z›, kullu¤umuzu, sorumluluklar›m›z› hat›rla-
mak için Kur’ân’a muhtac›z...

‹nsanl›¤›n bütün problemlerinin çözüm kayna¤› olan ve k›yamete kadar yo-
lumuzu ayd›nlatmaya devam edecek olan Kur’ân-› Kerim iflte bu ayda inzal bu-
yurulmaya bafllad›.

Kur’ân’›n emir ve yasaklar› çerçevesindeki bir hayat tarz›n›n fersah fersah
uzaklar›na savrulan insan ve toplumumuzun yeniden ilahi rahmet ve nusrete
nail olmas› için bir f›rsat olan mübarek Ramazan ay› (“Kur’ân ay›”), bütün be-
reketi ve feyzi ile geliyor. 

Umar›z, insan›m›z Ramazan’› bir “güz ya¤muru” bilerek onun manevi sa¤a-
na¤›nda y›kan›r ve kalben/ruhen ar›n›r. 

Umar›z, suya kavuflan topra¤›n tekrar canlan›fl› gibi toplumumuz da ilahi
mesaj rahmetiyle buluflarak yeniden dirilir. 

Umar›z, ‹slam ümmeti için; “Ramazan’›n evveli rahmet, ortas› ma¤firet, so-
nu cehennem ateflinden kurtulufl” olur.

Bu umut ve duygularla Ramazan’› bir “Rahmet ‹klimi” olarak sunduk ka-
pa¤m›zda. Mustafa Ayd›n, Hikmet Demir, M.Emin Y›ld›r›m ve Abdülvahab Ya-
man’›n yaz›lar›na ilaveten Hayreddin Karaman Hocam›zla Ramazan üzerine bir
sohbet yapt›k. Ramazan Soruflturmam›za cevap veren Ahmed Yüksel Özemre,
Cihan Aktafl, Ertu¤rul Tacgin, Mesut Karaflahan, Serdar Demirel Y›ld›z Ramaza-
no¤lu ve Zübeyir Yetik’e flükranlar›m›z› sunuyoruz. Bu çerçevede Umran ek’i de
Ramazan Yaz›lar›’na ay›rd›k.

Umran’›n Güncel sayfalar›, Analiz, Düflünce ve Kültür-Sanat bölümleri yine
dolu dolu.

Ramazan-› fierif’iniz mübarek olsun!

Umran Dergisi Abone Hatt›: 0212 640 01 22     abone@umran.org
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Gündem

T
ürkiye s›k›nt›l› bir süreci
geride b›rakt›. Cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi sürecinde

yaflanan olaylar, hukukun aleni bir
biçimde siyasete alet edilmesi,
alan d›fl› güçlerin siyasete aç›k
müdahalesi ülkeyi bir erken seçim
mecburiyetiyle karfl› karfl›ya b›-
rakt›. 

22 temmuz 2007 tarihinde
yap›lan seçimlerin sonuçlar›, hu-
kuku siyasallaflt›ranlar›n ve siyasi
ortama alan d›fl›ndan müdahale
edenlerin arzulad›klar› flekilde ol-
mad›. Türkiye tarihinde yaklafl›k
50 y›l aradan sonra, bir siyasal ik-
tidar oylar›n› 12 puan art›rarak
müstesna bir seçim zaferi kazan-
d› ve böylece toplumsal ve siyasi
meflruriyetini kuvvetlendirdi. Bu
durum kendilerini ülkenin esas sa-
hibi ve koruyucusu olarak kabul
eden sivil-asker bürokrat ve ayd›n
kesimin huysuzlanmas›na ve en
az›ndan bir k›sm›n›n halka yönelik
suçlamalar yapmas›na kadar va-
ran bir tavr› ortaya ç›kard›. Böyle
bir tavr› derinlemesine incelemek
do¤rusu oldukça önemli sonuçla-
r›n ortaya ç›kmas›na vesile olur-
du. Bunu birilerinin yapmas› hepi-
miz ad›na bir kazanç olabilirdi.
Ancak böylesine derinlikli bir
araflt›rma bizim imkanlar›m›z›
aflar. Fakat flu kadar›n› belirtmek-
te de yarar var: 

Sivil-asker bürokratik elit ve
bir k›s›m ayd›nlar 22 Temmuz se-
çim sonuçlar›ndan epeyce sükut-u

hayale u¤ram›fllard›r. Çünkü hal-
k›n büyük bir ço¤unlu¤u en az›n-
dan flimdilik bu elitin ve ayd›n gru-
bun kendisine biçti¤i geliflme ve
ilerleme format›na raz› olmad›¤›n›
belli etmifltir.

TTeeppeeddeenn ‹‹nnmmeeccii MMooddeerrnnlleeflflmmeeyyee
HHaallkk››nn TTeeppkkiissii

Bilindi¤i üzere, ondokuzuncu yüz-
y›lda askeri ve idari yap›n›n yeni-
lenmesi amac›yla devlet taraf›n-
dan bafllat›lan modernleflme, gi-
derek padiflah›n statüsünü de içi-
ne alan tüm siyasi, idari ve sosyal
kurumlar›n de¤iflmesine yönelik
modernist bir ayd›n hareketine
dönüflmüfltü.1 Bu modernist ay-
d›n hareketi, parlamenter / mefl-
ruti bir siyasi sistemin kurulma-
s›yla devletin çöküflünün duraca-
¤›n› san›yordu. Bunu o günün dev-
let eliti de kabul edince 1876’da
Meflrutiyet ilan edilerek ilk anaya-
sa yürürlü¤e konuldu... Modern-
leflmeciler Bat› tipi bir toplum ha-
yal ettiklerinden, haz›rlad›klar›
anayasalar› da Bat›’dan adapte
ettiler. Kendi toplumlar›n›n de-
¤erlerini, yap›sal özelliklerini en
hafif tabiriyle yeteri kadar dikka-
te almad›lar. Toplum katmanlar›
geleneksel yap›s›n› korurken ter-
cüme yasalarla toplumun idare
edilmeye kalk›fl›lmas› sorunlar do-
¤uruyordu. Cumhuriyet dönemin-
de modernleflmeci elit bu çeliflkiyi
giderebilmek için soyal, kültürel

ve hukuki yönden köklü bir de¤i-
fliklik içeren modernleflme prog-
ram›n› yürürlü¤e koydu. Bu, r›za-
ya dayal› olmayan, tepeden inme-
ci program›n etkili bir biçimde uy-
gulanabilmesi için de anayasa ve
yasalar› adeta birer bask› arac›
olarak kulland›lar. Türkiye’de ilk
anayasadan bu yana anayasa
yapma tekelini elinde tutan zihni-
yet de¤iflmedi. Tanzimat sonra-
s›ndaki Osmanl› bürokratik yöne-
tim gelene¤inin devam› olan bu
zihniyet kendisini siyasi rejimin
gerçek sahibi ve koruyucusu, ana-
yasay› da bu misyonu sürdürme-
nin bir arac› olarak gördü. Kendi
gücüne ve misyonuna inand›¤› sü-
rece halk›n gücüne ve misyonuna
güvensizlik duydu. Halka vesayet
alt›nda tutulmas› gereken bir y›-
¤›n gözüyle bakt›. 

22 Temmuz seçimi, kendisine
‘vesayet alt›na al›nmas› gereken
bir y›¤›n’ gözüyle bakanlara hal-
k›n bir itiraz› olarak alg›lanabilir
ve böyle de¤erlendirilebilir. 

AAkk PPaarrttii ‹‹kkttiiddaarr››,, MMeerrkkeezz--ÇÇeevvrree
‹‹lliiflflkkiissiinnddee BBiirr DDöönnüümm NNookkttaass››dd››rr

Do¤rusu, önüne seçim sand›¤›
geldi¤i her dönemde vesayetçi
merkezin hofllanmad›klar›na iti-
bar etmifltir bu halk. 

Bu ba¤lamda 1950 seçimleri
bir dönüm noktas› say›labilir. Bu
seçimlerde merkezden gelerek
çevreyi dikkate alma ve onu tem-
sil etme iddias›nda bulunan Men-
deres’in Demokrat Parti’si ezici
bir ço¤unlukla iktidara geldi. Bu,
merkezde odaklanm›fl vesayetçi
elit aç›s›ndan nisbi bir k›r›lmay›
ifade ediyordu. Tabi ki bu durumu,
bu de¤iflimi sadece ülkenin iç
flartlar› de¤il, d›fl konjonktür de
etkilemifl, h›zland›rm›flt›. Bu aç›-
dan, Türkiye’nin NATO’ya girebil-
mesi için önüne sürülen flartlar›n
hat›rlanmas› yeterli olacakt›r.2

Bugün ise, 2002 genel seçim-
leriyle bafllayan süreçte yeni bir
dönüm noktas› ile karfl› karfl›ya-
y›z. 1950’de merkezden gelerek

22 TEMMUZ:
B‹R KIRILMA/DÖNÜM NOKTASI

Cevat ÖÖzkaya
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GündemK›r›lma NNoktas›

çevreyi temsil eden gücün yerine,
2002 seçimlerinde çevre kendi
içinden bir iktidar ç›kard›. AKP,
merkez-çevre kavramsallaflt›rma-
s›na itibar edersek, ççeevvrreenniinn iikkttii-
ddaarr››d›r. Bu bat›l›laflma tarihimizde
ilk defa olan bir durumdur. 22
Temmuz 2007 seçimlerinde Ak
Parti’nin ald›¤› sonuç ise, bu duru-
mun çok da geçici olmad›¤›n› gös-
termektedir. 

CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› MMaakkaamm››nn››nn
ÖÖnneemmii vvee SSaayy››nn GGüüll AAlleeyyhhiinnee

SSppeekküüllaassyyoonnllaarr

Türkiye’de devlet yönetiminin
hakl›n r›zas›ndan türeyen veya
onunla uyumlu olan k›sm› yeterin-
ce genifl de¤ildir. Ülkemizde halk
sadece kendi parlamenter temsil-
cilerini seçebilmektedir. Buna
karfl›l›k yürütmenin temsili karak-
teri hem dolayl› hem de zay›ft›r.
Özellikle yürütmenin cumhurbafl-
kan› kanad›, kamu politikalar›n›n
belirlenmesine önemli ölçüde ka-
t›lmas›na ra¤men halk iradesiyle
do¤rudan do¤ruya irtibatland›r›l-
m›fl de¤ildir. Cari sistem içinde
cumhurbaflkan›, yürütmenin so-
rumlu kanad› olan hükümeti ide-
olojik, politik mülahazalarla frenli-
yebilmekte, hatta zaman zaman
bloke edebilmektedir.33

Bugünkü siyasi iktidar, halk-
tan ald›¤› gücü do¤ru, adil ve ›s-
rarl› bir biçimde kullan›ld›¤›nda
devlet yönetiminde halk›n temsil
alan›n›n geniflletilmesini sa¤laya-
cak bir yo¤unlu¤a ve a¤›rl›¤a sa-
hip olacakt›r. Ancak devlet yöne-
timinin çok büyük bir k›sm›n› elin-
de tutan güçlerin, hiçbir tepki
göstermeden her türlü imkan›,
her arac› meflru görerek kullan-
madan, halk›n karar›na sayg› du-
yarak sessizce kendi alanlar›na
çekilip gitmelerini beklemek saf-
dillik olur. Nitekim cumhurbafl-
kanl›¤› seçimi sürecinde ya-
flananlar, bu gücün hangi
yöntemlere baflvurabile-
ce¤inin aç›k gösterge-
sidir.

Bu arada, TTK Baflkan› Prof.
YYuussuuff HHaallaaççoo¤¤lluu’nun Kayseri’de
yapt›¤› aç›klamalar ve Kürtleflmifl,
Alevileflmifl Ermenilerin varl›¤›n-
dan söz ederek bunlar›n listesinin
elinde oldu¤unu söylemesi acaba
bir tesadüf mü? Hemen onun ar-
d›ndan Abdullah Gül’ün ailesinin
1450’lere uzanan tarihi ile ilgili 26
A¤ustos tarihli Hürriyet gazete-
sinde bir yaz› kaleme alan SSoonneerr
YYaallçç››nn’›n yazd›klar›n› okudu¤u-
muzda, ““AAccaabbaa ssaayy››nn AAbbdduullllaahh
GGüüll’’üünn ccuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤››nn›› hhaacciirr
aalltt››nnaa aallmmaayyaa ççaall››flflaann bbiirr ççaabbaayyllaa
mm›› kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaayy››zz??’’ sorusu da is-
ter istemez gündeme geliyor.

AAkk PPaarrttii YYöönneettiimmiinnee 
DDüüflfleenn GGöörreevvlleerr

Sonuç olarak demek istedi¤imiz
flu ki: stratejik bir ak›lla yönlendi-
rilmesi gereken bir sürece giriyo-
ruz. Seçim sonuçlar› size (Ak Par-
ti) bir meflruiyet alan› açm›flt›r.
Bu alanda oyunu adil, hukuki,
kurall› ve ak›ll› oynamak sizin
maharetinize kalm›fl bir ifltir.
Size oy verenlerin bu mahare-
ti sizden beklemek haklar›d›r.
Ayr›ca liberal-kapitalist siste-
me eklenme çabas›nda olan
Türkiye’nin bu sistemin
genel kebullerinden et-
kilenmemesi maale-
sef düflünülemez.
Bu genel kabuller
içinde kurucu ide-
olojilerin zay›fla-
t›lmas› gibi
bir e¤i-

lim de mevcuttur. AKP’ye halk›n
verdi¤i gücü bu anlamda AKP
üzerinden kullanarak ve onu kuru-
cu ideolojinin ba¤l›lar›yla, yaras›z
bir kavga içine sokacak çat›flmac›
bir anlay›fltan da uzak durmak ge-
rekir. Bu, statüko ile uzlaflmak,
onun genel kabulleriyle uyumlu
hale gelmek anlam›na da gelme-
melidir. Ancak halk›n verdi¤i ikti-
dar berat›n› uluslararas› güçlerin
ve onlar›n yerli dostlar›n›n de¤il,
halk›n talepleri istikametinde kul-
lanmak siyasi iktidar›n vazgeçe-
meyece¤i bir görevidir. 

K›saca birtak›m ulusal güçle-
rin vesayetine karfl› mücadele ve-
rirken, uluslararas› vesayetin ku-
ca¤›na düflmeme basiretini gös-
termek gerekmektedir.

NNoottllaarr::
1 fiükrü Karatepe, Darbeler, Anayasa-

lar ve Modernleflme, ‹z Yay›nc›l›k,

1999 s. 299.

2 A.g.e., s. 300.

3 Mustafa Erdo-

¤an, Türkiye ‹çin

Bir Demokratik-

leflme ve Sivil-

leflme Pers-

pektifi.

Recep Tayyip Erdo¤an
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orgun, kaynaklar› fütur-
suzca kullan›lm›fl, kirletil-
mifl ve art›k belki de son

barutunu kullanan asker misali
miad›n› doldurmak üzere olan
dünyam›z›n biz müflis ev sahiple-
ri, bu günlerde ne kadar da pifl-
man›z. Bofla geçmifl onca kavga,
savafl (ki hala devam ediyor) ku-
rutulan kaynaklar, sömürüler,
yok etti¤imiz gelecek, gelece¤i
olmayan hatta gelecek diye bir
endiflesi olmayan a-politik, tekno
gençlik... Hâlbuki bugün ulaflt›¤›-
m›z bilgi, teknoloji ve tecrübe ile
üzerine biraz da insanl›k ekleye-
rek ne güzel yaflan›r k›labilirdik
Dünya’y›, Türkiye’yi.

Ramazan geliyor, flu yaflamak
için çabalad›¤›m›z dünyada, ya-
flatmak için u¤rafl verdi¤imiz ge-
lecek umutlar›m›z› yeniden taze-
leyen, yeniden yeflerten on bir
ay›n sultan›...

Her Ramazan esenlik mufltu-
lar›, bar›fl flark›lar›, umut türküle-
ri ve baflkalar›na da gönderilen
âminlerle geliyor.

2222 TTeemmmmuuzz DDöönneemmeeccii

Türkiye önemli bir viraj› tam da
bu Ramazan arifesinde ald›.. Dün-
ya birçok sorunu ile u¤rafl›rken
birileri hatta Ortado¤u’nun ta-
mam›, Do¤udakiler, Bat›dakiler,

Kafkaslarda, Balkanlar’da, birçok
bölgede dostu-düflman›, seveni-
sevmeyeni bekliyor. Ve biz de
bekliyoruz. Sahi ne olacak? Ne-
rede ise 150 y›ld›r yapt›¤›m›z gi-
bi, istisnai dönem hariç tart›flma-
ya, ba¤›rmaya, ça¤›rmaya, küs-
meye ve birbirimize dolay›s› ile
Türkiye’ye zarar vermeye devam
m› edece¤iz? 22 Temmuz genel
seçimleri karanl›k gibi görünen
tünelin sonundaki ilk virajd›. Tür-
kiye 27 Nisan gününde yükselen
tansiyonunu 3 ay sonra bir erken
seçimle aflmaya çal›flt›. 11’inci
Cumhurbaflkan› kim olmal› ya da
hangi nitelikleri tafl›mal› türün-
den -yaz›l› ve üzerine yemin edil-
mifl kurallar› görmezden gelerek-
yap›lan k›s›r tart›flmalar›n sonun-
da 22 Temmuz geldi.

Ak Parti’nin ve dolay›s› ile hü-
kümetin baflar›s› ya da baflar›s›z-
l›klar›n›n konuflulmas› gereken
bir seçim yerine, Türkiye seçim
meydanlar›nda çok baflka fleyleri
konufltu. Cumhuriyet mitingleri-
ne, hükümet bir tak›m aç›l›fllar›
mitinge döndürerek karfl›l›k ver-
meye çal›flt›. ‘Say bakal›m biz
kaç kifliyiz’ dövizlerine, ‘Bir de
sen say’ dövizleri ile verilen kar-
fl›l›klar... Abdullah Gül’ün Cum-
hurbaflkanl›¤› adayl›¤› üzerinden
baflörtüsüne, oradan rejime
ihanet hatta vatan satmalara ka-

dar uzanan suçlamalar...
‹flte bu tam da birilerinin iste-

di¤i bir fleydi. Yeniden k›s›r iç
kavgalar›n bafllad›¤›, bütün ener-
jisini aile içi mücadeleye harca-
yan ve sonunda gözünü, yüzünü
tekrar ‘refah›n, huzurun, bollu-
¤un ülkeleri’ olan ‘kurtar›c›’ bat›-
l› a¤abeylerine çevirmek zorunda
kalacak olan Türkiye. Meydanlar-
da Türkiye’nin gelecek politikala-
r› yerine birbirimizin asl›nda ne
kadar ‘hain’, ne kadar ‘içten pa-
zarl›kl›’ ve ne kadar bilmem neci
oldu¤unu konufltuk. Türkiye’nin
ve Anadolu’nun de¤erlerini anla-
mayan ya da anlamak istemeyen
medyan›n malum ve besleme bö-
lümü asla do¤ru ç›kmayacak an-
ketleri ile, manipülasyon pompa-
layan haberleri ile gerilimi yine
uç noktalara tafl›ma görevini ek-
siksiz yapt›. CHP’nin cephelefl-
meyi alabildi¤ine teflvik eden
tavr›, politikas› ve müdahale söy-
levleri, do¤rusu bu milletin hiç
hak etmedi¤i bir tav›rd›. 367 ra-
kam› herhalde hiç bu kadar k›y-
metli ve konuflulur olmam›flt›...

2233 TTeemmmmuuzz YYeennii BBiirr FF››rrssaatt……

Gerginlik ve kaos istemeyen
halk, önlerinde hatta biraz yuka-
r›da sahnelenen bu tiyatroyu bir
güzel seyretti. Sa¤duyusunu, ak-
l›selimini yine harekete geçirerek
birilerinin istedi¤ini yapmak yeri-
ne; vurmadan, k›rmadan sessizce
sand›¤a gitti. Seçimin olup-ola-
mayaca¤›n›n dahi konufluldu¤u o
zor dönemden flimdi al›nacak
dersler ve bir o kadar da f›rsat
var. Temmuz ay› olmas›na ra¤-
men kat›l›m›n %85 gibi büyük
oranda olmas› daha da önemlisi
baraj sistemine ra¤men temsilin
yine %85’lere ulaflmas›, mecliste
bugün itibari ile 7 partinin bulu-
nuyor olmas› Türkiye’nin son y›l-

22 TEMMUZ SONRASI...

‹lhan GGeyik
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larda yakalad›¤› tarihi bir f›rsat-
t›r.

Ve bu f›rsat›, kavga de¤il kar-
defllik, kaos de¤il diyalog isteyen
halk sunmufltur. Türkiye yakala-
d›¤› bu tarihi f›rsat› kucaklamal›-
d›r. 

Son 4-5 ay içerisinde iyice
gerilen süreçte söylenmemesi
gereken, yap›lmamas› gereken
çok fley oldu. Bir kesim söylemle-
rinin, hatta yapt›klar›n›n aksine
‘farkl› niyetlerinin oldu¤u’ itham-
lar›yla suçlan›rken, bir di¤er ke-
sim ise ‘maneviyats›z’ suçlama-
lar›na hedef oldu. Toplumu cep-
helere ay›rmak isteyenler, se-
çimden sonra ‘rövanfllar›n yafla-
naca¤›n›’ iddia ettiler ya da te-
menni ettiler. Yaflanan süreçte
özellikle Hayrunisa Gül han›me-
fendinin flahs›nda, asl›nda baflör-
tülülerin ya da manevi de¤erleri-
ne daha ba¤l› insanlar› “biz uzay-
dan m› geldik” psikolojisine soka-
cak, incitecek fleylerin de yaflan-
m›fl olmas›, birilerinin ekme¤ine
ya¤ sürecek flekilde rövanfla dö-
nüflmesi beklendi. Ama flükür ol-
mad›, olmamal› da.              

BBiirrbbiirriimmiizzii AAnnllaammaakk…

Gelinen noktada art›k insanlar
birbirlerini anlama, birlikte yafla-
ma ve beraber var olabilme afla-
mas›ndad›r. Birtak›m çatlak ses-
lerin d›fl›nda, Türkiye arad›¤› hu-
zuru ve yükselebilme rüyas›n›
gerçeklefltirebilmek için art›k
kendisine neyin gerekli, neyin ge-
reksiz oldu¤unu görüyor.

Hava Kuvvetleri Komutanl›-
¤›’ndan emekli olan, Orgeneral
Faruk Cömert, devir teslim töre-
ninde yapt›¤› konuflmada; ““DDee-
mmookkrraattiikk oollgguunnlluu¤¤uummuuzzuu ppeekkiiflfl-
ttiirrddii¤¤iimmiizzddee,, bbiirrbbiirriimmiizzddeenn kkuuflflkkuu
dduuyymmaakk yyeerriinnee,, bbiirrbbiirriimmiizzii ddaahhaa
iiyyii aannllaammaayyaa ççaall››flfltt››¤¤››mm››zzddaa ssoo-

rruunnllaarr››mm››zz›› aaçç››kk yyüürreekkllii-
lliikkllee kkoonnuuflflaarraakk ddüüflflüünnccee-
lleerriimmiizziinn ffaarrkkll››ll››¤¤››nnddaann
kkaayynnaakkllaannaann ddiinnaammiizzmmii
hhaarreekkeettee ggeeççiirrddii¤¤iimmiizzddee,,
tteerröörrüünn ssoonn bbuullmmaass››,, yyaa-
flflaamm ssttaannddaarrttllaarr››mm››zz››nn
yyüükksseellmmeessii ddee ddââhhiill üüllkkee-
mmiizziinn bbüüttüünn pprroobblleemmlleerrii-
nniinn üüsstteessiinnddeenn ggeellmmeemmiizz
hhiiçç ddee zzoorr oollmmaayyaaccaakktt››rr..’’’’
sözleriyle sa¤duyu ça¤r›-
s› yapt›. Sarf edilen cüm-
lelerin do¤rulu¤unun ya-
n›nda, söyleyen ve söy-
lendi¤i yer itibari ile Tür-
kiye’nin umutlar›n› tazeleyecek
nitelikte önemli ve önemsenmesi
gereken sözlerdi bunlar.

RRaammaazzaann GGeelliiyyoorr

Evet, Ramazan geliyor, birbirimi-
zi Ramazan kadar kucaklamak,
hiç olmazsa Ramazan kadar ik-
ramkâr olmak zorunday›z. Kav-
gas›z geçirdi¤imiz, birbirimizi an-
lamaya çal›flt›¤›m›z her dönemde
büyümüflüz. O zaman yoksulluk
azalm›fl, afl-ifl gelmifl ve en
önemlisi huzur gelmifl. Ve bizi
çok sevenler(!) bilirler ki, ne za-
man karn›m›z tok, s›rt›m›z pek ol-
mufl sadece kendimizi düflünme-
mifliz.

‹ngiltere Baflbakan› Whinston
Churchill, Avam Kamaras›nda
Türkiye için “Türkiye’yi daima 50
kilogramda tutmal›y›z, 45 kg’a
inerse desteklemeli, 55 kg’a ç›-
karsa indirmeliyiz.” dedikten
sonra bunun nedenlerini uzun
uzun aç›klar. Kâh güçlü bir Türki-
ye’nin ne kadar tehlikeli, kâh ta-
mamen güçsüz bir Türkiye’nin
yeniden do¤arak bafllar›na nas›l
bela (Kurtulufl Savafl›’nda oldu¤u
gibi) oldu¤unu anlat›r. Bat›’n›n
y›llard›r Türkiye üzerindeki bu
temel politikas› afla¤›-yukar› hep

bu minvalde ve kk››ss››rr kkaavvggaallaarrllaa
bbooflflaa eeffoorr,, bbooflflaa zzaammaann hhaarrccaatt-
mmaakk olmufltur. OO’’nnuu OO yyaappaann kkeenn-
ddii ddee¤¤eerrlleerriiyyllee kkaavvggaall››,, bbiirrbbiirriiyyllee
bbaarr››flfl››kk oollmmaayyaann flflüüpphheeccii vvee bbiirraazz
ddaa ffaazzllaa aassaabbii iinnssaannllaarr ttoopplluulluu¤¤uu
hhaalliinnee ggeellmmeemmiizz kkaabbuull eeddeelliimm yyaa
ddaa eettmmeeyyeelliimm bbuu ppoolliittiikkaann››nn eenn
aazz››nnddaann bbuu nniiyyeettiinn bbaaflflaarr››ss››dd››rr..

Ama dedik ya Türkiye’ye de
Ramazan geliyor; tazelenen
umutlar›m›z ve yeniden görülen
›fl›k huzmeleri güzel fleyler söyle-
meye zorluyor insan›. Tarihte
çok say›da devlet kuran, cihana
adaletle hükmeden ecdad›n to-
runlar› zaman zaman 50 cente
muhtaç olmufl dense de, sürekli
fitne-fücur bombard›man›na u¤-
rasa da hep aya¤a kalkm›fl, yolu-
na devam etmifltir.

‹ktidardakiler fieyh Edeba-
li’nin Osman bey’e olan nasihat-
lerini uygulayacak, biz Hz. Lok-
man’›n çocu¤una nasihatlerinden
ders ç›karaca¤›z. Ve art›k birbiri-
mizi anlamaya çal›flaca¤›z. ‹na-
nan bir insan›n de¤er yarg›lar›n-
dan taviz vermesi anlam›na asla
gelmemesi gereken olgun tavra,
bir baflkas› da insanlar›n de¤er
yarg›lar›na sayg› göstererek kar-
fl›l›k verecek. Ve ortak paydada
memleket sevdas›yla ayn› türkü-
yü söyleyece¤iz.

Hayrünnisa Gül Abdullah Gül



1962 y›l›na kadar, Türkiye'nin her
yerinde oldu¤u gibi, Üsküdar'da
da subaylar herkesin oturdu¤u
mahallelerde, o mahallelerin ha-
vas›na uyarak, komflular›yla üs-
küdârî bir vvaahhddeett içinde, yâni
halktan aslâ kopmadan, kendile-
rini izole etmeden yaflam›fllard›r.
Bu subaylardan yirmidokuzunu
hat›rl›yorum.

Do¤anc›lar Caddesi'nde bizim
oturmakta oldu¤umuz, babaan-
nemin babas› Münib Pafla'n›n ko-
na¤›n›n hemen karfl›s›ndaki 17
numaral› iki katl› evde Piyâde
Yüzbafl›s› Fâruk Ç›nlar11, 19 numa-
rada Hava Gedikli Baflçavuflu Ze-
ki ‹zli22, 21 numarada (k›sa bir sü-
re kirâc› olarak oturdu¤u için is-
mini hat›rlayamad›¤›m) bir Deniz
Albay›, 22 numarada Hava Ast-
subay› Metin Adal› (vef. 1986),
25 numarada Deniz Yüzbafl›s›
Adnan, Bak›c› Soka¤›'n›n köfle-
sindeki üç katl› köflkte Galatasa-
ray› Mekteb-i Sultânîsi'nden dos-
tum rahmetli Do¤an Kozano¤-
lu'nun babas› Albay Hasan Fikri
Kozano¤lu (1903-1985), Eflrefsa-
at Soka¤›'nda33 Sadrâzam Mah-
mut fievket Pafla'n›n Kona¤›'nda
Yarbay Refet Aksoylu44 (do¤.
1921), Ö¤dül Soka¤›'nda: Câfer
Tayyâr [E¤ilmez] Pafla (1877-
1958) ve dostum rahmetli Dr. Ha-
lûk Bürümcekçi'nin gene ismini

hat›rlayamad›¤›m Tabib Albay
olan babas›, Uncular Caddesi'nde
Tabib Yarbay fiehâbettin Atasa-
gun55 (vef. 1998), Eski Mahkeme
Soka¤›'nda Yarbay Sâlih Kocaçi-
men, Bülbül Deresi'nde Yüzbafl›
Lûtfi Subar, Sultantepesi'nde
Yarbay Muhsin Özelsü (1890-
1956), Toygartepesi'nde bal›kç›
Murat Reis'in o¤lu Deniz Binbafl›-
s› Nihat Denizer, Ba¤larbafl›'nda
BBeekkttââflflîî--MMeellââmmîî Tabib Albay Ziyâ
Erdo¤du otururdu.

Do¤anc›lar semtine do¤ru da
Deniz Yarbay› Bülent Ulusu66

(do¤. 1923), Deniz Kurmay Alba-
y› Nejat Enön ve Ayvansarayl›
Kâz›m Usta'n›n77 Deniz Binbafl›s›
olan o¤lu ikâmet ederlerdi. Hat›-
r›mda kald›¤›na göre gene ayn›
yörede Hezârfen Necmeddin Ok-
yay Hoca'n›n (1883-1976) büyük
o¤lu Deniz Albay› Nebih Okyay
(1907-1983) da ikâmet ediyordu.
Ayazma'da Tulumbac›lar Soka-
¤›'nda Yavuz z›rhl›s›n›n çarkç›ba-
fl›s› Deniz Albay› Tahsin Ertan,
gene Ayazma'da Hoca Ali R›zâ
Soka¤›'n›n sonunda ismini hat›r-
layamad›¤›m [ama hat›r›mda kal-
d›¤› kadar›yla k›z›, Türkiye Güzel-
lik Yar›flmas›'nda derece ald›ktan
sonra amerikal› bir subayla evle-
nen ve kocas›yla A.B.D.ne yerle-
flen] bir baflka Deniz Albay›, ‹hsâ-
niye'de MMeellââmmîî Albay Yük. Müh.

Vehbi Gülo¤lu (1922-1998) ve Al-
bay Sebahattin Yurdagül ile (so-
yad›n› hat›rlayamad›¤›m) Amiral
Sinâ Bey, Murat Reis Mahalle-
si'nde Albay Osman Memduh Öz-
kan88 (1878-1972), K›s›kl›'da attâr
Bekir Düzgünman Hoca'n›n (vef.
1947) dâmad› Albay Niyâzi Er-
besler, ‹câdiye'de de Ord. Prof.
Dr. Reflat Kaynar'›n kay›npederi
Amiral Vâs›f Temel Pafla (1869-
1958) ikâmet ederdi.

Kezâ, II. Cihan Harbi'nin so-
nunda ‹stiklâl Harbi'nin bafllar›n-
da babam›n askerli¤inin son dö-
nemini yan›nda telgrafç› olarak
yapm›fl oldu¤u, CCeellvveettîî TTaarrîîkkaatt››
mmeennssûûbbuu olan ‹stanbul eski Mer-
kez Kumandan› Kerâmettin Pafla
da Üsküdar'da Aç›ktürbe civâr›n-
da otururdu. Kendisiyle Azîz
Mahmûd Hüdâyî Dergâh›'nda na-
mazlarda s›k s›k karfl›lafl›rd›k.
Babam kendisine pek hörmet
ederdi99. Gene Aç›ktürbe'de De-
niz Albay› Sâd›k Bey ikâmet et-
mekteydi.

Bugün bir Pafla'n›n CCeellvveettîî
TTaarrîîkkaatt›› mmeennssûûbbuu olmas›n› bir
garâbet gibi görenlere hat›rlata-
l›m ki o zamanlarda NNaakkflflîî TTaarrîîkkaa-
tt›› mmeennssûûbbuu Genelkurmay Baflka-
n› Mareflal Fevzi Çakmak bile Ge-
nelkurmay'da seccâdesini serer,
namazlar›n› edâ ederdi. Çünkü
rahmetli Atatürk'ün döneminde
herkesin, "ttaaaassssuubb iizzhhâârr eettmmee-
ddeenn yyâânnii bbaaflflkkaallaarr››nn››nn,, ddiinnlleerriinnii
yyaaflflaammaallaarr››nn››nn flfleekklliinnee aassaabbiiyyeettllee
mmüüddââhhaallee eettmmeeddeenn" dinini yafla-
mak özgürlü¤ü vard›. Atatürk'ün
de zâten "lâiklik"den anlad›¤›,
kanaatimce, buydu.

Bunun içindir ki Atatürk'ün
efli Lâtife Han›m da vâlidesi Zü-
beyde Han›m da, k›yafetleri hiç
kimse taraf›ndan ve özellikle de
Türkiye'de llââiikkllii¤¤iinn bbâânnîîssii oollaann
AAttaattüürrkk taraf›ndan aslâ bir nakî-
se olarak alg›lanmayan, mestûre
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ve Çankaya'ya yak›flan han›me-
fendilerdi.

Fakat o târihlerde henüz: 1)
Yüksek Askerî fiûrâ (YAfi) ka-
rarlar› da, 2) "tam, kesin, aç›k
ve de seçik" yâni "objektif ve
bilimsel tan›m›" yap›lamayan
(yap›lmas› da zâten mümkün ol-
mayan) "kamusal alan" saçma-
l›¤› da îcad edilmemifl oldu¤un-
dan, kimse:

Efli ve vâlidesi "baflörtülü-
ler" diye, ve bu han›mefendile-
rin "özde de¤il sözde lâikler"
olduklar› ya da "Cumhurbafl-
kanl›¤›'n›n temsil etti¤i kamusal
alana yak›flmad›klar›" iddias›y-
la, Atatürk'ü de;

Dininin kendisine yükledi¤i
sorumlulu¤u yerine getiriyor,
"namaz k›l›yor" diye Mareflal
Fevzi Çakmak Pafla'y› da, ten-
kid edememifl ve, itiraz› da
temyizi de mümkün olmayan
["lâyuhtî" addedilen] kararlar-
la, her ikisinin Türkiye'ye yap-
m›fl olduklar› onca hizmetleri
hiç olmam›fl sayarak, ömürboyu
"KKaammuu hhiizzmmeettlleerriinnddeenn mmaahhrruu-
mmiiyyeett" yapt›r›m› ve befl paras›z
Ordu'dan ihraç etmeyi de düflü-
nememifltir.

Üsküdar'da ikâmet etme-
melerine ra¤men "Hamidiye
Kahraman›" ve eski baflbakan-
lardan Yarbay Hüseyin Rauf
Orbay'›n (1881-1964) ve 6 Ekim
1923'de ‹stanbul'u iflgâl kuvvet-
lerinden teslim alm›fl olan Tüm-
general ‹brâhim Refet Bele'nin
(1881-1963) Üsküdarl› dostla-
r›yla her hafta buluflarak soh-
bet etmek üzere Üsküdar'da
Taflc›bafl› K›raathânesi'nin sâ-
d›k müdâvimleri olmalar› da
mâzîdeki AAsskkeerr--SSiivviill VVaahhddeettii
hakk›nda bilgi veren ilginç bir
ayr›nt› de¤il mi?

Bu subaylar›n hepsinin de
komflular›yla çok iyi münâse-

betleri vard›. Kendileri de eflleri
de beflerî çilelerini, sevinçlerini
komflular›yla paylaflmas›n› bi-
len tevâzu sâhibi, zarîf, özeni-
len insanlard›. Onlar da bizlerin
al›flverifl etti¤i f›r›nlardan, bak-
kallardan, manavlardan, bal›k-
ç›lardan, attârlardan, tuhâfiye-
cilerden, flekercilerden, leblebi-
cilerden al›flverifl ederler; onlar
da bizlerin gitti¤i câmilere, pas-
tahânelere, kahvehânelere,
berberlere, hamamlara, plâjla-
ra, sinemalara, parklara gider-
ler; onlar da bizler gibi bâz› Pa-
zar günleri aileleriyle ya fiirket-
i Hayriye vapuruna binip Kü-
çüksu'da hava alman›n ve hafl-
lanm›fl m›s›r yemenin keyfini ç›-
kar›rlar ya da Yakac›k'da, su
bafl›nda, kâ¤›t kebab› yemek ve
yemekten sonra kaylûleye** çe-
kilmek için k›r sefâs›na ç›karlar-
d›.

Bu subaylar›n, kendilerinin
bir üst "kast" mensûbu oldukla-
r›n› ya da tafl›d›klar› üniforma-
n›n kendilerini halk›n üstünde
bir sürü imtiyazlarla donat›lm›fl
bir "aristokrat s›n›f›" k›ld›¤›n›
îmâ ya da telkin eden bir hava-
lar› da "Her fleyi, siz siviller de-
¤il, ancak biz askerler biliriz"
gibisinden bir iddialar› da aslâ
yoktu.

O zamanlarda yaln›zca Üs-
küdar'da de¤il, fakat bütün ‹s-
tanbul'da aileler 6 ilâ 10 yaflla-
r›ndaki çocuklar›n›n asker ve de
genellikle bahriyeli k›yâfetiyle
resimlerini çektirmeyi pek se-
verlerdi. Bunun için ‹stanbul'un
büyük giyim ve tuhâfiye ma¤a-
zalar›nda çocuklar için haz›r
bahriyeli ya da piyâde k›yâfet-
leri sat›l›rd›. Ama, nedense, en
çok da bahriyeli k›yafetleri göz-
deydi. Benim 5,5 yafl›mdaki,
önünde simle "Yavuz" ifllemeli
deniz eri bereli bahriyeli k›yâfe-
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tim Bahçekap›'daki Atabek ma-
¤azas›ndan 6 [ya da belki 8] lira-
ya sat›n al›nm›flt›. Bahriyeli k›ya-
fetli foto¤raf›m, t›pk› benden 9
y›l önce a¤abeyimin bahriyeli k›-
yâfetli foto¤raf› gibi, Üsküdar'›n
mâruf foto¤raf atölyesi Foto
Ak›n'da çekilmifl ve bir kopyas›
da bu foto¤rafhânenin bahçe gi-
rifl kap›s›n›n yan›ndaki küçük vit-
rininde, bana da bir iftihar pay›
ç›kart›p mutluluk verecek kadar,
birkaç ay boyunca yer alm›flt›.

Bahriyeli ya da piyâde k›ya-
fetleriyle annelerinin ellerinden
tutarak soka¤a ç›kan 5 ilâ 10 yafl-
lar›ndaki çocuklar›n sokakta kar-
fl›laflt›klar›nda biribirlerine as-
kerce selâm vermelerindeki cid-
diyet, ve bu tutumun Ordu'yu
"Cenâb-› Peygamber'in izinden
giden PPeeyyggaammbbeerr OOccaa¤¤››" olarak
iiddrrââkk eden aileleri nezdinde
uyand›rd›¤› iiffttiihhâârr hhiissssii ise görül-
meye de yaflanmaya da sezâ idi.
Üsküdar'da hemen hemen her
çocu¤u subay olmaya imrendi-
ren**** bu vvaahhddeettee, insanlar› biri-
birlerine yaklaflt›ran, nifâk› ve
flikâk› önleyen bu beflerî yak›nl›-
¤a ve s›cakl›¤a flimdilerde çok

büyük ihtiyac›m›z oldu¤unu
hiçbir sa¤duyu ve temyiz sâ-
hibi reddedemez, san›r›m.
Ne hazindir ki bu ba¤lamda
bir vahdet sanki art›k iyice
törpülenmifl gözüküyor. Su-
baylar ve aileleri art›k du-
varlarla çevrili, kap›lar›nda
silâhl› nöbetçilerin tayakkuz
hâlinde nöbet tuttu¤u, bafl-
kalar›na kapal› sitelerde "kkaa-
ppaall›› ttoopplluumm mmooddeellii"ne uy-
gun, halktan uzak, izole bir
hayat sürmektedirler.

Geçmiflteki bu asker-sivil
vahdeti de, sivil halktaki bu
ilgi ve bu yüksek idrâk de
bugünlere gelinceye kadar
acabâ hangi sebeplerle tör-
pülendi? Subaylar ve aileleri

halktan niçin izole edildi? Bu se-
bepleri ve bunun Türkiye üzerin-
deki mümkün olumsuz etkilerini
iyi tahlîl etmek yaln›zca Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin, yaln›zca
Hükûmet'lerin ve yaln›zca Genel
Kurmay Baflkanl›¤›'n›n de¤il, fa-
kat ideolojik ba¤nazl›klardan
uzak hheerr kkrriittiikk aakk››ll ssââhhiibbii TTüürrkk
AAyydd››nn››'n›n da görevi olmal›d›r!

NNoottllaarr
1 Daha sonra Azîz Mahmûd Hüdâyî

Soka¤›'nda Kaptanpafla Câmii'nin

alt kap›s›na mücâvir bir eve ta-

fl›nm›flt›.

2 Zeki ‹zli'nin babas› Karakafl ‹smail,

Sadrâzam Mahmûd fievket Pa-

fla'n›n floförü imifl.

3 Eski "Medrese Soka¤›"

4 Yarbay Refet Aksoylu 27 May›s

1960 hükûmet darbesiyle Millî

Birlik Komitesi üyesi olmufltur.

5 Millî ‹stihbârat Teflkilât› Müsteflarl›-

¤› yapm›fl olan fienkal Atasa-

gun'un babas›yd›; sonradan Tüm-

generalli¤e kadar terfi etmifltir.

Oturdu¤u beyaz boyal› ahflap ev

Uncular Caddesi'nde, muayene-

hânesi ise Üsküdar Mevlevîhâne-

si'nin karfl›s›ndaki Çaml›yurt Ec-

zâhânesi'nin yan›nda Aç›k Türbe

Soka¤›'n›n giriflinde sa¤ taraftay-

d›.

6 1977-1980 aras›nda Deniz Kuvvet-

leri Komutan› olan Oramiral Bü-

lent Ulusu, 12 Eylûl 1980 hükû-

met darbesinin ard›ndan 21 Eylül

1980 - 13 Aral›k 1983 aras›nda

44. hükûmetin Baflbakan› olarak

görev yapm›flt›r.

7 Ayvansarayl› Kâz›m Usta yaln›zca

keser, testere, matkap, biley tafl›

ve bir de kalafat topuzundan bafl-

ka âlet kullanmadan tek bafl›na

kay›k ve mavnalar imâl eden hâri-

ka bir sanatkârd›. Türk Donanma-

s›'n›n amiral gemisi olan Yavuz

z›rhl›s›n›n en son onar›m›nda "is-

kampavya"lar›n›, yâni personel

tafl›makta kullan›lan motorlu bü-

yük filikalar›n› tek bafl›na o imâl

etmifltir.

8 Albay Osman Memduh Özkan ‹s-

tanbul Üniversitesi jeologlar›n-

dan rahmetli Prof.Dr. Samime Ar-

tüz'ün (1925-1982) pederiydi.

9 Kerâmettin Pafla ‹stiklâl Harbi es-

nâs›nda ‹stanbul Merkez Kuman-

dan› iken gece yar›s›ndan sonra o

zamanlar Harbiye Nezâreti olan

flimdiki ‹stanbul Üniversitesi'nin,

Bayezid Meydan›'na bakan cümle

kap›s›n›n solundaki, benim ‹stan-

bul Üniversitesi ö¤retim üyesi ol-

du¤um dönemde Üniversite Se-

natosu'nun topland›¤› ufak binâ-

n›n alt kat›ndan Merkez Kuman-

danl›¤› telgrafç›s› olan babama

Ankara'y› aratt›rarak Mustafa

Kemâl Pafla'ya günlük ‹stanbul

istihbârat›n› göndertirmifl.

* Kaylûle: Yemekten sonraki k›sa

süreli hafif uyku, kestirme.

** Rahmetli a¤abeyim Mahmûd

Mazhar Özemre (1925-2007) bu

muhterem zevâta bakarak hep

Deniz Subay› olmak isterdi. Fakat

o zamanlarda Deniz Harp Okulu

‹skenderun'da oldu¤u için annem

a¤abeyimden ayr›lmaya aslâ r›zâ

göstermediydi. A¤abeyim 55 ya-

fl›ndan sonra anneme, hep: "Fî tâ-

rihinde bana engel olmasayd›n

flimdi oramiral olmufl olacakt›m"

diye serzeniflte bulunmufltur.



B
o¤ucu, depresif bir dönem--

den geçiyoruz. Stratejik
eylemlerle, manipülasyon--

larla kuflat›l›yoruz. Totaliter kü--

reselleflme, totaliter milliyetçilik--

leri, faflizmleri k›flk›rt›yor. Hem
yerel düzlemde, hem de küresel
düzlemde, tek bir ideolojik-›rkç›
çizgiye mahkûm ediliyoruz. HHee--
mmeenn hheerr üüllkkeeddee ‹‹ssllaammooffoobbii eettkkiissii--
nnii bbiirr bbiiççiimmddee hhiisssseettttiirriiyyoorr.. Müs--

lümanlar, her yerde, Ameri--

ka’n›n, Avrupa’n›n ya da ‹srail’in
istedi¤i do¤rultuda siyaset yap--

maya zorlan›yor. Güvenlik ile ilgi--

li spekülasyonlar, hukuk d›fl› ara--

y›fllara neden oluyor. Faflizan ik--

lim, evrensel tüm anlamlara, aç›--

l›mlara kapal› bir toplum olufltu--

ruyor.
Faflizm’ler, anlam/çözüm

üreterek var olmak yerine, ide--

olojik temelli ›rkç› karfl›tl›klar
üreterek var olmaya çal›fl›yor.
Bütünlüklü bir bilinç ve alg›dan
yoksunluk, s›k›nt› verici geliflme--

lere, faflizmin kontrol edilmeyen
yükselifline imkân veriyor. DDeepp--
rreessiiff ddöönneemmlleerrddee,, aahhllaakkii dduurruuflflllaa--

rr››nn yyeerriinnii,, kkoonnjjoonnkkttüürreell dduurruuflflllaarr,,
iiddeeoolloojjiikk dduurruuflflllaarr aall››yyoorr.. Depresif
dönemlerde, ulusal ç›karlar›n
ötesini görememek bir sorunla
birlikte, mu¤lak korkular iletiflim
bozukluklar›, iletiflim kirlili¤i, an--

lay›fls›zl›klar, yan›lt›c› yönlendir--

meler, karfl›l›kl› güvensizlikler
toplumsal/sosyal ortam› iflgal
ediyor; hemen her kesim, gerçek--

leri kendi ç›karlar› do¤rultusunda
yorumlamaya, istismar etmeye
çal›fl›yor. Ahlaki dikkatini kaybe--

den, ahlaki dikkate önem verme--

yen ideolojik kabuller, bütünüyle
düflüncesiz, muhakemesiz, sa¤--

duyusuz kabuller olarak somut--

lafl›yor. ‹‹ddeeoolloojjiikk kkaabbuulllleerriinn yyüü--
zzeeyysseell vvee ssaahhttee ggeerreekkççeelleerrllee,, bbaa--
ssiitt,, kkoollaayycc›› yyaakkllaaflfl››mmllaarraa yyaassllaann--
dd››¤¤››nn›› ggöörrüüyyoorruuzz..

Emperyalist güçler taraf›n--
dan sistematik bir biçimde ara--

sallaflt›r›lan bütün toplumlar--

da/ülkelerde, siyasal altüst olufl--
lar, emperyalist seçkinler ya da
devlet seçkinleri eliyle sürdürü--

len ssiiyyaasseett mmüühheennddiissllii¤¤ii ggiirriiflfliimm--
lleerrii hhiiçç bbiittmmiiyyoorr. Hayatlar›m›z,
davran›fl ve tercihlerimiz üzerin--

de küresel kurumsal bask›s›/etki--

si çok çeliflkili tepkilere neden
olabiliyor. Son dönemlerde Tür--
kiye’de yafland›¤› üzere, Bat›l›
hayat tarz›n› eksiksiz biçimde
putlaflt›ran kesimler, Bat› karfl›t›
sloganlarla sokak siyaseti yap›--

yor. Siyaset bir manipülasyon
unsuru haline geliyor. MMüüssllüümmaann--
llaarr oollaarraakk,, kkeennddiimmiizz oolldduu¤¤uummuuzz,,
kkeennddiimmiizz kkaallmmaakk iisstteeddii¤¤iimmiizz iiççiinn,,
ssöömmüürrggeeccii kküüllttüürr kkaall››ppllaarr››nnaa vvee
ssöömmüürrggeeccii hhaayyaatt ttaarrzz››nnaa mmuuhhaallee--
ffeett eettttii¤¤iimmiizz iiççiinn terörize ediliyo--
ruz.

BBiirreeyylleerr ggiibbii,, ttoopplluummllaarr ddaa,,
bbiirrbbiirrlleerriinnee vvee ddüünnyyaayyaa kkaappaall››
yyaaflflaadd››kkllaarr›› ttaakkttiirrddee,, ffaarrkkll››llaarr aarraa--
ss››nnddaakkii kkaarrflfl››ttll››kkllaarr ddeerriinnlleeflfliiyyoorr..
Birbirlerinin hayat tarzlar›n›,
dünya görüfllerini anlamaya ça--

l›flmayanlar, birbirlerine karfl›l›kl›
anlay›fls›zl›¤a mahkum oluyor.
Zihinsel ve alg›sal bir sefalet ne--

deniyle, Türkiye’de yafland›¤›
üzere, toplumun kimlik kayna¤›--
na yönelik sald›r›lar kurumsalla--
flabiliyor.

Konjonktürel koflullar, insan--

lar›n renkten renge girmesine,
sonunda renksizleflmesine neden
oluyor, iinnssaannllaarr kkeennddii kkeennddiilleerriinnii
öötteekkiilleeflflttiirriiyyoorr. Böylesi koflullar--
da, temel anlamlar›n, davran›flla--
r›n yerini, koflullara ba¤l› anlam--

lar/davran›fllar al›yor. Irkç›l›klar
bir siyaset biçimine, bir ideoloji--
ye dönüflüyor. Kan’a dayal› siya--
set gibi i¤rençlikler yaflanabili--
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Son dönemlerde Türkiye’de yafland›¤› üzere, Bat›-
l› hayat tarz›n› eksiksiz biçimde putlaflt›ran ke-
simler, Bat› karfl›t› sloganlarla sokak siyaseti ya-
p›yor. Siyaset bir manipülasyon unsuru haline ge-
liyor. Müslümanlar olarak, kendimiz oldu¤umuz,
kendimiz kalmak istedi¤imiz için, sömürgeci kül-
tür kal›plar›na ve sömürgeci hayat tarz›na muha-
lefet etti¤imiz için terörize ediliyoruz.



yor, savunulabiliyor. Irkç› ve ide--
olojik sapk›nl›klar koflullar gere¤i
normalleflebiliyor. Ahlak›n, vicda--
n›n ve adaletin buharlaflmas›, na--
s›l korkunç bir dünyada yaflad›¤›--
m›z› gösteriyor. Ahlaki s›n›rlama--

lara hiç kimsenin sayg›s›n›n bula--
namad›¤›n› dehfletle görüyoruz.

DDeevvlleett,, ssiiyyaassaall aallaann›› bbüüttüünnüüyy--
llee kkuuflflaatt››nnccaa,, ttoopplluumm ssiiyyaasseettee
mmüüddaahhiill oollaamm››yyoorr.. Toplumun si--
yasal tercihlerine sayg› duyma--

yan bir düzende, hiçbir flekilde si--
yasal meflruiyetten söz edilme--
yece¤i unutuluyor. Bugün, Türki--

ye’de siyasetin temel ifllevleri,
sorumluluklar›, nitelikleri konu--
flulmuyor, tart›fl›lm›yor, günde--
me al›nm›yor. Siyasette nor--
mal/ola¤an/meflru süreçler ya--
flanamad›¤› için, rejimin ideolojik
paranoyalar› konufluluyor. Bu
ideolojik paranoya yüzünden
gerçe¤in ve akl› selimin yerine,
histeri ve dezenformasyon geç--
mifl bulunuyor. Hiçbir müdaha--
le/muht›ra, hukuki/ahlaki mefl--
ruiyet arama ihtiyac› duymuyor.
Siyaset dünyas›, alg›sal zehirlen--
melerle, kibirli ahmakl›klarla, ya--
pay çekiflmelerle, ihtiraslarla, kâ--
buslarla dolu. Sembolik sorunlar,
gerçek sorunlar› tart›fl›lmas›na
izin vermiyor. Somut siyasal
gündem yerine, ideolojik laiklik
temelinde sloganlar yükseltili--
yor. ‹deolojik hezeyanlar, kitle is--

terisine dönüfltürülebiliyor. 
NNiitteellii¤¤ii bbeellllii oollmmaayyaann bbiirr ssiiyyaa--

ssaall ddüüzzeennddee yyaaflfl››yyoorruuzz.. Makyave--
list bir zihniyet, süreci kendi ç›--
karlar› do¤rultusunda manipüle
edebiliyor. ‹deolojik cehalet, bas--

makal›p, derinliksiz, ufuksuz dü--
flüncelerle varl›¤›n› somutlaflt›r›--
yor. Yerel düzlemde de, küresel
düzlemde de, gördü¤ümüz ve ya--
flad›¤›m›z üzere ideolojik amaç--
lar, çok kirli de olsa, çok i¤renç
de olsa, her arac› meflru k›labili--
yor. Günümüzde hem yerel ger--
çeklik, hem de küresel gerçeklik
bilinçli olarak alg›lanm›yor, ya--
flanm›yor, yorumlanm›yor, sade--
ce seyrediliyor. Kitleler her du--
rumda emperyalist propaganda--
ya aç›k. Faflistler her zaman kor--
ku sömürüsü yaparak faflizmleri--
ni sürdürüyor. Silah, petrol ve
uyuflturucu ticareti her zaman
en kârl› ticaret.

Belirsizliklerle dolu dönem--
lerde, kimi kesimler, bulan›k mil--
liyetçilikler ad›na hem kendi öz--
gürlüklerinden vazgeçiyor, hem
de bir örneklefltirmeyi baflara--
mad›¤› farkl› etnik unsurlar›n
haklar›n› ac›mas›zca sayabiliyor.
Milliyetçilikler Türkiye’de y›llar--
d›r yafland›¤› üzere, kimi ç›karlar
için araçsallaflt›r›labiliyor. Milli--
yetçilikler bütün etnik unsurlar
için, popüler bir toplumsallaflt›r--
ma arac› haline getirilebiliyor. 

Karfl› karfl›ya bulundu¤umuz
mekanikleflmifl bask›lar karfl›s›n--

da, kendi kendimizi, yo¤unlukla--

r›m›z›, derinliklerimizi ve sesimi--

zi ço¤altmal›y›z. HHeerr dduurruummddaa
kkeennddiimmiizz kkaallaarraakk,, yyaallaann ssööyyllee--

mmeekk vvee rrooll yyaappmmaakk dduurruummuunnddaa
kkaallmmaaddaann,, tteerrcciihhlleerriimmiizziinn ssoorruumm--
lluulluu¤¤uunnuu üüssttlleenneerreekk yyaaflflaammaall››yy››zz..

Sesimizi, solu¤umuzu, e¤ip bük--

meden, en net, en aç›k flekilde
duyurmal›y›z. BBiizziimm dd››flfl››mm››zzddaa,,
bbiizzee rraa¤¤mmeenn ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn vvee
bbiizzee ddaayyaatt››llaann ggeenneell ssööyylleemmii ggee--

rree¤¤ii ggiibbii ssoorrgguullaayyaabbiillmmeelliiyyiizz.. He--

pimiz bir tutarl›l›k çizgisi üzerin--

de bulunmal›y›z. ‹çerisinden geç--

ti¤imiz dönemin duygular› bizleri
bask› alt›na almamal›, duygu ve
düflüncelerimize hakim olmal›y›z.
Neyin gerçeklik, neyin kurmaca
oldu¤unu ay›rt etmek için, dik--

katlerimizi yo¤unlaflt›rmal›y›z.
Kendi gücümüzün fark›na varma--

mak, kendi gücümüze sahip ol--

mamak gibi bir sorunumuz var.
Bu sorunu çözümlemeye çal›fl--

mal› ve kkeennddiimmiizzii rreessmmii//yyeerreell
ggüünnddeemmiinn ss››nn››rrllaarr›› iiççeerrssiinnee hhaapp--

sseettmmeemmeelliiyyiizz..
TTaarriihhsseell oolluuflfluummllaarraa,, ggeelliiflflmmee--

lleerree kkaayy››ttss››zz kkaallaannllaarr bbuunnuunn ssoo--
nnuuççllaarr››nnaa kkaattllaann››rrllaarr..

Hayat› ve tarihi ‹slami alg›lar--

la/bilinçle kuflatam›yoruz. Pasi--

fist bir konum, pasifist bir yön--

tem kabul edilemez. 
Günümüzde hem yerel anlam--

da, hem de küresel anlamda, bü--

tünüyle ‹slam toplumlar›nda,
“terör tehdidi” bahanesiyle, bü--

tünüyle toplumlar›m›z kontrol
ediliyor, siyaset kontrol ediliyor,
hayatlar›m›z kontrol ediliyor. Sö--

mürgeci kabaday›l›klar karfl›s›n--

da, direnifl hareketleri çok a¤›r
bedeller ödüyor. Toplumlar›m›z›
kölelefltirmek isteyen süreçler
karfl›s›nda elefltirel bir siyasal bi--

lince sahip olmam›z gerekiyor.
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Devlet, siyasal alan› bütünüyle kuflat›nca, toplum
siyasete müdahil olam›yor. Toplumun siyasal ter-
cihlerine sayg› duymayan bir düzende, hiçbir fle-
kilde siyasal meflruiyetten söz edilmeyece¤i unu-
tuluyor. Bugün, Türkiye’de siyasetin temel ifllev-
leri, sorumluluklar›, nitelikleri konuflulmuyor, tar-
t›fl›lm›yor, gündeme al›nm›yor. Siyasette normal/
meflru süreçler yaflanamad›¤› için, rejimin ideolo-
jik paranoyalar› konufluluyor.



B
u ülkede gündelik hayat
asl›nda tepede süregelen
iktidar kavgalar›ndan çok

daha fazla ilgimi çeker. Çünkü
günlük yaflam› otoriter düzenle--

melerden kurtulamam›fl toplum--

lar özgürlü¤ü elde edemezler.
Türkiye hem tepede hem de

gündelik yaflamda özgürlü¤e su--

sam›fl, ama ayn› oranda toplum--

sal hayat›n› da, siyasal sistemini
de özgürlefltiremedi¤i için özgür--

lük konusunda müthifl derecede
nal›nc› keserli¤i yapan bir ül--

ke/toplum. Ne yaz›k ki güçlü olan
gücü ele geçirdi mi bunu adalet
da¤›tmak, toplumsal hayat› -alg›--

lay›fl ve tasavvur edifl biçimi de--

¤iflmek kayd› ile özgürlefltirmek
için de¤il has›mlar›n› ezmek, ken--

disinden farkl› olanlar› sindirmek
için kullan›r. Dolay›s›yla bizde
gündelik yaflamdaki iktidar kav--

galar› daha ceberut, daha ac›ma--

s›z süregelir. Bu da her tür -yatay
ya da dikey- ‹ktidar biçimlerini k›--

y›c› yapar. Belki ‘her mazlumun
gözünde bir zalim oturur’ sözü
buralar için söylenmifl gibidir.

Evet, yazmak istedi¤im gün--

delik hayattaki erk ya da güç sa--

vafllar›. Elbette güçten kast›m
tahakkümer manada iktidar ya
da öteki üzerinde hakimiyet olufl--

turmak. Bunun en büyük tezahür
alanlar›ndan biri örtünme. Örtün--

me olgusu bugünlerde tam da bu
noktada yani günlük hayatta ya--

flanan erk iliflkilerini aç›¤a ç›ka--

racak biçimde dile getirildi laikçi
bas›nda. Bunlardan biri EEccee TTee--
mmeellkkuurraann’n›n BBaaflflöörrttüüssüünnüünn GGöözz--
lleerrii ad› ile tedavüle soktu¤u yaz›
oldu. Di¤eri ise “Müslüman kesi--

min haylaz k›z›” olarak lanse edi--

len NNiihhaall BBeennggiissuu KKaarraaccaa’n›n te--

settürlü olarak denize girmekte
yaflad›¤› s›k›nt›lar› dillendirdi¤i
TTeesseettttüürrllüü BBiirr KKaadd››nn››nn PPllaajj GGüünn--
cceessii bafll›kl› röportaj, daha do¤--

rusu Radikal’de adam gibi yay›n--

lanan ama Hürriyet’te biraz “ifl--

leme” tabi tutulan söyleflisi. Do--

¤al ki her ikisinin de yank›lar› ol--

du ama ben yank›lardan yerimin
s›n›rl›l›¤› nedeni ile- pek söz et--

meyece¤im. Sadece Nihal Bengi--

su Karaca’ya yan›t yazan Ahmet
Hakan’›n de¤erlendirmeleri üze--

rine iki kelam edece¤im o kadar. 

EEsstteettiikk SSoolluummssuuccuulluukk((!!))

Ece Temelkuran’›n solcu bir köfle
yazar› olarak Do¤an Holding’in
gazetesinde oynad›¤› neo-libera--

lizm karfl›t› solculuk oyunu asl›n--

da bu ülkede düflüncelerinden
dolay› a¤›r bedeller ödemifl ger--

çek sosyalistlere, adam gibi ko--

münistlere karfl› yap›lan en bü--

yük haks›zl›k. Çünkü bu ç›t› p›t›
han›mefendinin köflesinde oyna--

d›¤› solculuk oyununun bedeli
Radikal gazetesi de dahil s›k s›k
yaflanan tenkisatlara sus pus ol--

mak. Solun en önemli niteli¤i
olan “vicdan›n› bo¤mak” dolay›--

s›yla her hali ile ç›t› p›t› entel sol--

cu bir han›mefendinin örtüsün--

den dolay› uzayl› muamelesine
reva görülen kad›nlarla dayan›fl--

mas› beklenemezdi. Nitekim BBaa--
flflöörrttüüssüünnüünn GGöözzlleerrii’nde yazd›kla--

r› tam da ç›t› p›t› solculu¤unu
yans›tan cinsten:

“Örne¤in, "kapal›" olan kad›--

n›n, "kapal›" olmayan› otomatik
olarak "aç›k" hale getirmesi üze--

rine söz söyleyen pek olmuyor.
Politik nezaket gere¤i susulan
bir alan bu. "Aç›k" sözcü¤ünün
bu topraklarda bir kad›n için pek
de hofl ça¤r›fl›mlar› yok. Yani ör--

tülü olanlar›n örtüsüzleri "aç›k"
hale getirmesi üzerinden kad›n--

lar birbiriyle konuflmuyor. 
Ya da plajlarda tesettürlü

olanlar›n mayo giyenleri "ç›plak"
durumuna düflürmesi... Kapal›
kad›nlar›n kapal› olmayanlar› er--

keklerin tacizine aç›k hale getir--

mesi? Bunlar› da "birlikte yafla--

ma miti" ile örtmeye çal›fl›yoruz
ama pek de baflar›l› olamad›¤›m›z
ortada. 

"Örtüsüz" bir kad›n›n "örtü--

lü" kad›nlar karfl›s›nda, yan›nda
ne hissetti¤i üzerine birkaç ke--

lam ettim. Ama benim takip ede--

bildi¤im kadar›yla örtülü kad›nlar
kendilerini örtüsüzler yan›nda
nas›l hissettiklerini yazmad›lar.
Gerçek hayatta pek karfl›l›¤› ol--

du¤unu düflünmedi¤im "Bizi öte--

kilefltiriyorlar" kliflesini aflan
sözler duyamad›m örtülü kad›n--

lardan.”11

Asl›nda hayli uzun uzad›ya
fleyler yaz›l›rd› ancak flu kadar›n›
yazmak yeterli. Hiçbir örtülü örtü--

süz birini “aç›¤a” düflürmez, ken--

di kendini o hale düflürmedikçe.
Ece Temelkuran böyle hissetti ise
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bu onun hissetti¤i bir hadisedir ve
sadece kendini ba¤lar. Müslüman
kad›nlar sadece kendi inançlar›,
kendi de¤erleri ekseninde bir fley--

ler hissediyordur o kadar. 
Burada uzun uzad›ya mo--

dernli¤in görsel rejimi ile gelene--

¤in görsel rejimini, beden olgusu--

nun farkl› konumlan›fllar›n› analiz
edecek de¤ilim. Fakat basitçe
söylersek; modernlik, ayd›nlan--

ma bir göz, bir bak›fl rejimdir, ha--

kikat›n aç›kl›k oldu¤u kan›s›nda--

d›r. Aleniyet, aç›kl›k gözler önün--

de olmak, gizli sakl› bir fleyler
kalmamas›, kutsal›n gizeminin,
do¤a üzerinde oluflturdu¤u per--

delerin kald›r›larak akl›n ›fl›¤›n›n
dünyan›n her yerine nüfuz etme--

sidir. Giyimde de bu anlay›fl›n, ta--

rihsel ve sosyolojik olgular, hij--

yen ve bedensel sa¤l›k fikrinin
de¤iflimin etkisi oldu¤u kadar et--

kili oldu¤u söylenebilir. Modern
Siyasal Toplumsal Rejimin bu
aleniyet olgusu ekseninde giyi--

min aç›kl›¤›n› ad›m ad›m teflvik
etti¤i bir gerçekliktir. Moda ile
Modernlik iliflkisi ve vücudun
görsellefltirilmesi de uzun uzad›--

ya ele al›nacak konular; ancak

modernli¤in, bak›fl›n nüfuz edici--

li¤ine dayanan görsellik rejimi ol--

mad›kça Temelkuran’n›n ““aaçç››kk--
ll››kk”” meselesine dair hayli yüzey--

sel saptamalar› anlamadan yok--

sun kal›r. Dahas› flu da söylenebi--

lir: tüketim kültürü içinde beden
kapitalizmin iflaretleri alt›nda sö--

mürgelefltirildi¤i için hiç kimse
tutup ta ““bbeeddeenniimmiizz bbiizziimmddiirr””
edebiyat› yapmaya kalk›flmama--

l›d›r. Bedeninizin kapitalizm tara--

f›ndan mülk edinilmesinin üzerin--

den hayli zaman geçti ey modern
kad›nlar! Aç›kl›k bir özgürlüktür
deniyorsa ve e¤er özgürlük seç--

me özgürlü¤ü ise bu noktada Te--

melkuran’›n, Bourdieu’nun al›fl--

kanl›klar teorisini ele almas› ve
kendi habitusunu yani yatk›nl›k--

lar›n›/al›flkanl›klar›n› sorguya
çekmesi gerekirdi. Ama  o zaman
da o gazetede o köflede yazd›r--

mazlar “Ece”ye. Asl›nda modern
özgürlük tasavvurunun imkan--

s›zl›¤› apayr› bir konu olmakla
birlikte, e¤er özgürlük seçme öz--

gürlü¤ünün artabilmesi ise med--

yatik manipülasyon olgusunun
masaya yat›r›lmas› gerekmez
mi? Giyim tercihleriniz ne kadar

tercih, bu tercihler ne kadar “te--

miz” ve hiçbir flartland›rma tafl›--

mayan bir sürecin ürünü?!
‹flte tüm bu ba¤lamlar içinde

Temelkuran’›n m›z›klanmalar› as--

l›nda kendi içinde yaflad›¤› rahat--

s›zl›klar›n bir d›fla yans›mas›ndan
baflka bir olgu de¤il. Dahas›
“aç›k”lar›n sahip oldu¤u hego--

monik sermayenin üstünlü¤ünün,
kurulan toplumsal hiyerarflinin
bir uzant›s›.

Daha kötüsü ise eflitlikçi solcu
Temelkuran’›n “Bizi ötekilefltiri--
yorlar kliflesini aflan sözler duya--

mad›m örtülü kad›nlardan” ifade--

sinde gizli küçümsemenin varl›¤›
ve bariz d›fllamalar› görmezden
gelmesidir. Oysa baflörtülü kad›n--

lar ne kadar melezleflirlerse me--

lezleflsinler, hayat›n bir çok ala--

n›nda d›fllanmaktalar. Ama Te--

melkuran madunlaflan bu insanlar
ile en küçük bir empati aray›fl›
içinde de¤il, tersine “örtülülerin
örtüsüz kad›nlar› edep ve haya
yoksunu kötü kad›nlar gibi gördü--

¤ünü” bir alt metin olarak bize
ima ediyor. As›l derdi bu, yani
“bunlar özgürlük, ötekilefltirme
filan diyorlar ama asl›nda aç›k ka--

d›nlar›n yan›nda olmaktan rahat--

s›zlar, çünkü sizi hor görüyorlar”
düflüncesinin zihinlerde oluflma--

s›n› sa¤lamak ki bu da Temelku--

ran’›n ne kadar sahte bir sol oldu--

¤unun aç›k bir kan›t› asl›nda.

CCuummhhuurriiyyeettiinn DD››flflllaayy››cc››ll››¤¤››,, 
OOssmmaannll››nn››nn HHooflflggöörrüüssüü

Örtülü kad›nlar›n bu ülkede
“aç›k”lar›n sahip oldu¤u özgür--

lüklerin en ufa¤›ndan bile yarar--

lanamayan bir “öteki” olduklar›--

n›n aç›k bir kan›t› Ahmet Hakan’a
ra¤men ve Hürriyet’in ifllemleri
ile baflka mesajlar üretmeye ça--

balad›¤› NNiihhaall BBeennggiissuu KKaarraaccaa rö--

portaj›. Çünkü bu röportajda
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Hiçbir örtülü örtüsüz birini “aç›¤a” düflür--
mez, kendi kendini o hale düflürmedikçe.



Bengisu örtülü bir kad›n olarak
denize girmeye, do¤an›n ça¤r›s›--

na uymaya kalk›flt›¤›nda laik bir
ülkede bafl›na neler gelece¤ini,
ne tür zorluklar› yaflayaca¤›n› di--

le getiriyor.
Bengisu’nun röportaj›ndan

anl›yoruz ki, kendisi yüzmeyi çok
sevmesine ve denize girmeyi çok
istemesine karfl›l›k, vücudunu
haram olanlara göstermeden de--

nize girmek için gösterdi¤i tüm
çabalar sonuçsuz kalm›flt›r ve
sonunda Nihal Bengisu en sevdi--

¤i fleyden yani yüzmek hazz›n--

dan yoksun kalm›flt›r: "Anlad›m
ki, ben olmad›¤›mda sular daha
berrak, ayr›ld›m denizden. Nas›l
derler, iliflkimiz yürümedi..."2

Ayn› günlerde ‹talya’da beledi--

yenin mütesettir kad›nlar›n göz--

lerden uzak kalacak biçimde gire--

bilecekleri bir plaj açmaya haz›r--

land›¤› haberini okuyunca laikli¤in
“sözde de¤il de özde” nas›l olaca--

¤›n› anlayabiliyorsunuz. Çünkü
eflimden dolay› bildi¤im Sar›--

yer’de 28 fiubat öncesine kadar
kad›nlar›n gönül rahatl›¤› içinde
denize girebilecekleri tek plaj ka--

pat›ld›. Geriye Nihal Bengisu Ka--

raca’n›n kültürel olarak uyuflama--

d›¤› hem Rus turistlerin hem de
mütesettir han›mlar›n havuza gi--

rebildi¤i son derece pahal› oteller
kal›yor. E¤er yüzmeyi ve denizi
seviyor, ama buna karfl›l›k ‹slâmi
sosyetenin gitti¤i pahal› otellere
gidecek maddi güçte de¤ilseniz
bu sevdadan vazgeçmekten gayr›
bir çare kalm›yor. Onlar da e¤er
bir ikinci 28 fiubat olursa kapana--

cakt›r emin olabilirsiniz.  
Çünkü Laik Cumhuriyette ç›p--

laklar kamp› mümkün ve var, gü--

ney sahillerinde kad›nlar›n bikini
üstü olmadan günefllenmeleri de
mümkün ve bu bir hak. Ancak ör--

tülü kad›nlar›n mahrem bir plaj
talepleri yasak ve irticai. 

Oysa Teokratik(!) Osmanl›’da
deniz hamamlar›n›n varl›¤› bir ta--

rihi vakad›r. O zaman insan›n so--

ras› geliyor acaba bir imparator--

luk olarak Osmanl› m› daha laik,
yoksa Cumhuriyet mi?

Fakat mütesettir kad›nlar›n
mahremiyetlerini koruyarak de--

nize girme arzusuna en büyük
darbe AAhhmmeett HHaakkaann’dan geldi. 19
A¤ustos 2007 tarihli Hürriyet’te,
““TTüürrbbaannll›› BBiirr KKaadd››nn››nn PPllaajj GGüünnccee--
ssiinnee DDaaiirr”” bafll›kl› yaz›s›nda ba--

flörtülü kad›nlar›n “serbestlikleri--

ni”(!) say›p döktükten sonra de--

nize girmemeleri gerekti¤ini ya--

z›yor. Bu konuda pek çok ‹slami
kesim erke¤i de onunla hemfikir. 

Ancak “insaf vicdan›n yar›s›--

d›r” sözü uyar›nca Ahmet Hakan
Coflkun’un bu tavr› ziyadesi ile
erkekçe bir bak›fl. Çünkü e¤er
maksat denize girmenin ‹slami
adapla uyuflmazl›¤› ise bu konu--

da hüküm erkekleri de ba¤lar.
Çünkü harama bakmamak konu--

sunda apaç›k hükümler var. Biki--

nisi ile ya da mayosu ile denize
giren kad›nlar›n aras›nda denize
girmek erkeklere de haramd›r.
Çünkü yasak asl›nda denizin ken--

disi de¤il, vücudun mahremlikten
ç›karak baflka gözlerin bak›fl›na
sunulmas›d›r. Oysa meseleye bu
bak›mdan yaklaflarak elefltiride
bulunmadan, dahas› islâmi sos--

yetenin tangal›, bikinili “tatil me--

rak›n›” dillendirmeden, bu otel--

deki erkeklerin harama bakma--

ma konusundaki hükümlere uy--

makta pek de özenli olmad›klar›
yönünde flüpheler bulunurken,
bunu sorguya çekme yerine mu--

hafazakar cenah›n ataerkil acul--

luklar›na cevaz veren tarz› her
tür adalet hissini incitecek dü--

zeyde. Dolay›s›yla çoktand›r ya--

nafl›k düzen oldu¤u Hürriyet’in
‹slâmi kesimin “samimiyetsizlik--

lerini deflifre etme” çabas›na bir

destek de kendinden gelmekte.

Böylece laikçilerin her f›rsatta

Müslümanlar› köfleye k›st›r›p ça--

n›na ot t›kama çabas›na destek

atm›fl oluyor bu yaz›s› ile.

Tüm bu ayr›mc›l›klar› görme--

den örtülülerin “Ece”yi “aç›kta”

b›rakmas› nedeni ile bir dolu fley

yaz›labiliyorsa o ülkede hangi öz--

gürlükten söz edece¤iz. Modern

sistemin ç›plakl›k üzerine bir he--

gemonya tesis etti¤ini söyleyen--

lerin haks›z oldu¤u söylenebilir

mi? K›sacas› “ece”ye* düflen alt--

tan alta tahakküm savafllar›na

teflne olmak de¤il özgürlükçülü--

¤ü tavizsiz k›lmak olmal›d›r. Ne

yaz›k ki Birikim d›fl›nda hiç bir

solcu böylesi bir tavizsiz özgür--

lük yanl›s› de¤il. Böyle oldu¤u

için her mazlumun gözünde zu--

lüm için f›rsat kollayan zalimler

evler kurmufl durumda.

Bu yaz›n›n amac› Müslüman

kad›nlar denize girsin ya da gir--

mesin meselesi de¤il, -ki benim

tavr›m aç›k, dileyen her Müslü--

man kad›n e¤er kendi inanc› ile

çeliflen bir durum içine düflmeye--

cekse denize de girer, hayat›n bir

çok yerinde de olur- bu yaz› sis--

temin Müslümanlara uygulad›¤›

d›fllamac›l›¤›n bir baflka cephesi--

ni ortaya koyarken sa¤c›laflm›fl

‹slami anlay›fl›n sorunun özünü

(mahremlik olgusunu) de¤il de

kad›nlar›n suyun zevkini yaflama

arzusunu da ellerinden almaya

merakl› olmas›na dair. Yani bu

yaz› unutulmufl bir de¤eri, adale--

ti, hat›rlatmay› amaçl›yor. Galiba

art›k Kad›n Tabusu’nu tart›flma

zaman› geldi.

Notlar:
1 Ece Temelkuran, Baflörtüsünün

Gözleri, Milliyet, 20 Temmuz
2007 / Cuma 

2Tesettürlü Bir Kad›n›n Plaj Güncesi,
Hürriyet, 18 A¤ustos 2007 / Cu-
martesi
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C
iddi boyutlara ulaflan ku-
rakl›k, insanlar› konu üze-
rinde düflünmeye ve çare-

ler aramaya sevkediyor. Ne ki,
meseleyi salt pozitivist bir man-
t›kla “küresel ›s›nma”ya fatura
eden seküler zihinler bir tarafa,
müslüman zihinler bunun ilahî bir
imtihan ve ikaz oldu¤unu, dolay›-
s›yla bu bereketsizli¤in hayra ve
rahmete tebdil olmas› için Al-
lah’a dûâ, tevbe ve isti¤fârda bu-
lunmak gerekti¤ini yüksek sesle
dillendirmekte tereddüt ediyor.
Mevcut duâ seremonilerimiz ise,
nasuh bir tevbe ve isti¤farda bu-
lunup topyekün ve köklü bir de¤i-
flim iradesi ortaya koymak yerine
“duâ edelim de Allah ya¤mur
ya¤d›rs›n” ç›karc›l›¤›na daha ya-
k›n görünüyor.

Vakit’teki yaz›m›zda Hz.
Nûh’un (a.s), inatç› kavmine ika-
z›ndan hareketle flunlar› yazm›fl-
t›k: 

“Rabbinizden mmaa¤¤ffiirreett ddiilleeyyiinn -O

çok ba¤›fllay›c›d›r- ki üzerinize ggöökk-
tteenn bbooll bbooll yyaa¤¤mmuurr iinnddiirrssiinn; mallar›n›-
z› ve o¤ullar›n›z› ço¤alts›n, size bah-
çeler ihsan etsin, sizin için ›rmaklar

ak›ts›n.” (71/10-12)
Bu ifadelerden; insanlar›n sa-

mimiyetle Rablerine yönelip ma¤-
firet dilemeleri, tevbe ve isti¤fâr-
da bulunup kötü durumlar›n› iyi-
ye tebdil etmeleri halinde Al-
lah’›n onlar› ya¤mur, bol ürün,

mal, mülk gibi maddi imkanlarla
da ödüllendirece¤i anlafl›l›yor. 

Bu meyanda ‹mam fiafiî, ya¤-
mur duas›n›n isti¤farla bafllay›p
isti¤farla bitmesi gerekti¤ini, bu
duân›n bir anlamda isti¤fardan
ibaret oldu¤unu söylüyor. (Neve-

vi, El-Ezkâr, s. 255) 

Peki, isti¤far nedir?
Bir nesneyi kirden ve pastan

koruyan bir mahfaza ile örtmek
anlam›ndaki ‘⁄a-Fe-Ra’ kökünden
gelen iissttii¤¤ffaarr terimi, daha çok, ku-
lun Allah’tan günahlar›n›n ba¤›fl-
lanmas›n› istirham etmesi de-
mek. ‹sti¤far, Kur’ân’da üç vecih-
de gelmifltir: a- flirk ve küfürden
geri dönmek(11/3, 71/10); b- na-
maz k›lmak(3/17); c- günahlar›n
ba¤›fllanmas›n› Allah’tan talep
etmek(40/55, 47/19, 110/3). (el-

Isfahânî, Müfredât, ⁄FR maddesi; Sad›k K›-

l›ç, Kur’ân’da Günah Kavram›, s.371-372)

Nûh aleyhisselam›n kavmine
isti¤far tavsiyesinden ve bu kav-
ram›n ifade etti¤i anlamlardan
yola ç›karak peflinen flunlar› söy-
leyebiliriz: Bir toplumun, Al-
lah’tan ya¤mur ve bolluk gibi ta-
leplerde bulunmadan önce yerine
getirmesi gereken flartlar vard›r:
‹lk flart o toplulu¤un topluca ma¤-
firet dilemesi, tevbe ve isti¤farda
bulunmas›d›r; yani inanç plan›nda
flirk vve kküfürden uuzak ddurmas›, amel
plan›nda ifllenen günahlar›n, iisyan-
lar›n, iinkarlar›n ffark›nda oolup oonlar-

dan vvazgeçme iiradesi ortaya koy-
mas›, bir daha onlara dönmeme
karar›nda olmas›, önce yap›lan
günahlar›n bba¤›fllanmas› iiçin AAllah’a

yalvarmas› ve bu de¤iflimin bir
göstergesi olarak da huflû içinde
dosdo¤ru nnamaz k›lmas›d›r. 

“Rabbinizden ma¤firet dileyin.

Sonra ona tevbe edin. Ona dönün ki

belirlenmifl bir ömür süresinin sonu-
na kadar sizi nimetleriyle yaflats›n ve

faziletli bir hayat sürenlere, lütuf ve

fazl›ndan mükâfatlar›n› versin. Fakat

imandan yüz çevirirseniz sizin tepe-
nize inecek o müthifl günün azab›n-
dan korkar›m.” (11/3)

Kur’ân, günahlar›ndan sonra
hemen tevbe ve isti¤far edenlere
hep umut ve müjde verir: 

““OOnnllaarr ‘‘ççiirrkkiinn bbiirr hhaayyaass››zzll››kk’’ iiflflllee-
ddiikklleerrii,, yyaahhuutt nneeffiisslleerriinnee zzuullmmeettttiikkllee-
rrii zzaammaann,, AAllllaahh’’›› hhaatt››rrllaayyaarraakk hheemmeenn

ggüünnaahhllaarr››nn››nn bbaa¤¤››flflllaannmmaass››nn›› ddiilleerrlleerr..

GGüünnaahhllaarr›› ddaa AAllllaahh’’ttaann bbaaflflkkaa kkiimm bbaa-
¤¤››flflllaayyaabbiilliirr?? BBiirr ddee oonnllaarr,, bbiillee bbiillee

yyaapptt››kkllaarr››nnddaa ››ssrraarr eettmmeezzlleerr..””

(3/135; ayr›ca bak›n›z: 4/110)
Rabbimiz, günahlar›na isti¤-

far edip sabah-akflam namaz k›-
larak O’na hamdedenleri görür: 

““GGüünnaahh››nnaa iissttii¤¤ffaarr eett vvee aakkflflaamm

ssaabbaahh RRaabbbb’’iinnii hhaammdd iillee tteessbbiihh eett!!””

(40/55) ““SSaabbrreeddeennlleerrii,, ddoo¤¤rruu oollaann-
llaarr››,, hhuuzzuurruunnddaa ggöönnüüllddeenn bbooyyuunn bbüü-
kküüpp ddiivvaann dduurraannllaarr››,, AAllllaahh iiççiinn iinnffaakk

eeddeennlleerrii vvee sseehheerrlleerrddee iissttii¤¤ffaarr eeddeenn-
lleerrii ((AAllllaahh ggöörrüürr))..”” (3/17) ““AAllllaahh’’aa iiss-
ttii¤¤ffaarr eeddiinn//iizz!! fifiüüpphheessiizz AAllllaahh ⁄⁄aaffûûrr

vvee RRaahhîîmm’’ddiirr..”” (4/106; 73/20)
Bu âyetler; Allah’›n lûtfunu,

ikram›n›, ya¤murunu, bereketini,
bollu¤unu talep etmeye yüzümü-
zün olmas› için evvelemirde tev-
be-isti¤far edip günahlardan
uzak durman›n flart oldu¤unu or-
taya koyuyor.

E¤er bunlar› yapabilirsek, Ra-
sûlüllah(s)’›n ya¤mur için yapt›¤›
duây› söyleyebiliriz:

“AAllllaahhüümmmmee’’ssgg›› ‘‘››bbââddeekkee vvee bbee-
hhââiimmeekkee vv’’eennflfluurr rraahhmmeetteekkee vvee aahhyyii

bbeellddeekkee’’ll--mmeeyyyyiittee :: Allah’›m! Kullar›n›

ve hayvanlar›n› suya kand›r, rahmeti-

KÜRESEL RAHMET ‹Ç‹N 
KÜRESEL ‹ST‹GFÂR 

Abdullah YY›ld›z
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ni yay ve ölü yurdunu canland›r.” (El-

Ezkar, s.253: Ebu Davud)

Ya¤mur ya¤›nca da: "Allah'›m,

bol ya¤mur, faydal› ya¤mur (ver)". 
(Ebû Dâvud, Edeb,113; ‹bn Mâce, Duâ 21)

Rabbimiz, Bedir’de müminle-
rin duas›n› kabul buyurmufltu:
“(Allah ) o zaman kat›ndan bir güven

olmak üzere sizi hafif bir uykuya dal-
d›r›yordu; sizi temizlemek, fleytan›n

pisli¤ini (vesvesesini) sizden gider-
mek, kalplerinizi birbirine ba¤lamak

ve savaflta sebat ettirmek için üzeri-
nize ggöökktteenn bbiirr ssuu iinnddiirriiyyoorrdduu.”(8/11) 

Peki, kötülükleri engelleme-
yen ama s›k›fl›nca ya¤mur iste-
yen günahkârlar›n duâs› kabul
olur mu? 

“Nefsim elinde olan Allah’a ye-
min ederim ki, yyaa iiyyiilliikklleerrii eemmrreeddeerrssii-
nniizz,, kkööttüüllüükklleerrddeenn vvaazzggeeççiirriirrssiinniizz yyaa

ddaa AAllllaahh’’››nn üüzzeerriinniizzee aazzaapp ggöönnddeerrmmee-
ssii yyaakk››nndd››rr.. SSoonnrraa dduuââ eeddeerrssiinniizz ddee

dduuâânn››zz kkaabbuull oollmmaazz.” (‹.Canan, Kütübü

Sitte, 92.)

Rabbim, iyili¤i emredip kötü-
lükten al›koyan, hata ve günahla-
r›na isti¤far eden, namaz k›lan,
infak eden, O’nun huzurunda bo-
yun büküp yalvaran müminlere
icabet buyurup ya¤murunu lûtfe-
der inflaallah.

(7 A¤ustos 2007, Vakit Gazetesi)  

Sekiz y›l önce “deprem ilahî bir

ikazd›r” demek ‘suç’ say›ld›¤› gibi
bugün de “kurakl›k iilahî bbir iikazd›r”

demeye dillerin varmad›¤› bir sü-
reçte, ““yyaa¤¤mmuurr iiççiinn öönnccee iissttii¤¤ffaarr””

öneren bu yaz›m›z okuyucular-
dan kalbi yank›lar ald›; ard›ndan
Fethullah GGülen HHocaefendi ile Mus-
tafa ‹‹slamo¤lu kardeflim ayn› min-
valdeki tavsiye ve ikazlarda bu-
lundular. (Elbette baflkaca ya-
zanlar da oldu.) Fethullah HHoca-
efendi, “meseleyi eriyen buzulla-
ra, küresel ›s›nmaya fatura et-
memeli; evvela fatura edilecek
bizler var›z” diyor ve flöyle de-
vam ediyordu: “Bin türlü günah
iflleniyor; ama biz tevbe etmeyi
düflünmüyoruz.” Mustafa ‹‹slamo¤-
lu da, ““yyüürreekksseell kkuurraakkll››kk””›n “küre-

sel kurakl›k”tan daha büyük bir
felaket oldu¤una dikkat çekiyor;
Mülk sûresi 30. âyetten (“SSoorr oonn-
llaarraa:: HHiiçç ddüüflflüünnddüünnüüzz mmüü;; ee¤¤eerr ssuuyyuu-
nnuuzz ttüükkeenniirrssee,, ssiizzee tteemmiizz ssuuyyuu kkiimm

ggeettiirreecceekk??”) hareketle, Rahman’a
muhtaç oldu¤umuzu hat›rlat›yor-
du. Yüreklerine sa¤l›k...

Do¤rusu, ya¤mura/suya ‘rah-
met’ diyen bir ‹slâmî gelene¤in
hakim oldu¤u topraklarda, mese-
lenin daha çok pozitivist-seküler
yaklafl›mlarla izah edilip, toplum
olarak ifllenen onca cürmün ve gü-
nah›n ›skalanmas› mevcut bere-
ketsizli¤in ve kurakl›¤›n/çorakl›¤›n

as›l sebebini iflaret ediyor. Oysa,
bafla gelen felaket ve belâlarda
kusur, günah, hata önce kendi-
mizde aranmal›. (4/79)

Belki de Rabbimiz, duây›, yal-
var›p yakarmay› unutan insan›-
m›z›n çok duâ etmesi, duâlar›n›n
sadece dilde kalmay›p eyleme
dönüflmesi için imtihan ediyor bi-
zi: 

Rabbimiz, okuyup anlamay›
ve yaflamay› ihmal etti¤imiz Ki-
tab’›nda nice toplumlar› s›rf Zât-
› Kibriya’s›na yalvars›nlar diye
zorlukla s›nad›¤›n› beyan ediyor
(En‘am/42, A‘râf/94):

““BBiizzee yyaallvvaarr››pp yyaakkaarrss››nnllaarr ddiiyyee

oonnllaarr›› flfliiddddeettllii ss››kk››nntt››llaarraa vvee kk››ttll››kk//bbee-
llââ//hhaassttaall››kkllaarraa uu¤¤rraatttt››kk..””

En‘am/43’de ise; ““BBaarrii ss››kk››nntt››-
llaarr››mm››zz bbaaflflllaarr››nnaa ggeelliinnccee bbiizzee yyaallvvaarr-

ssaallaarrdd›› yyaa!! FFaakkaatt kkaallbblleerrii kkaatt››llaaflfltt›› vvee

flfleeyyttaann yyaapptt››kkllaarr›› hheerr flfleeyyii oonnllaarraa ccaa-
zziipp ggöösstteerrddii..”” buyurarak, duâs›zl›-

¤›n ve de günahlarda ›srar etme-

nin as›l büyük tehlike oldu¤unu

ihtar ediyor.

‹flte, fleytan›n kötülükleri ala-

bildi¤ine çekici k›ld›¤›, günahlar›n

ha bire yayg›nlaflt›¤›, kalplerin

kat›laflt›¤› bir ortamda yap›lmas›

gereken fley, çorak yürekleri va-

hiyle, zikirle, duâ ile bulufltur-

makt›r. Hadid sûresi 16.âyette

“daha önce kendilerine verilmifl, son-

ra üzerlerinden uzun zaman geçmek-

le kkaallbblleerrii kkaatt››llaaflflmm››flfl, ço¤u da yoldan

ç›km›fl kimseler” gibi olmamam›z

için, biz müminlerin “kalplerinin

Allah’› ve Cenab-› Hak’dan inen haki-

katleri hat›rlayarak yumuflay›p sayg›

ile ddiirriillmmee vvaakkttii gelmedi mi?” diye

soruluyor. Ard›ndan da 17.âyette

“Biliniz ki, Allah, ölümünden sonra

(su ile) ttoopprraa¤¤›› ddiirriillttiirr...” buyurulu-

yor.

Ölü topra¤› su ile dirilten

Rabbimiz, kat› kalpleri de Kur’ân

ve duâ/zikirle diriltir elbet. Diril-

me vakti gelen kalplerimizi

Kur’ân’la bulufltural›m, ““ssaabb››rrllaa vvee

nnaammaazzllaa AAllllaahh’’ttaann yyaarrdd››mm ddiillee-
yyiinn””(2/153) emrine uyal›m ki,

Rabbimiz de çoraklaflan, kurakla-

flan topraklar›m›z› “rahmeti” ile

bulufltursun, inflaallah. 
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T
ürkiye’deki son seçimlerin
sonuçlar›, ‹slam ve demok--

rasinin ba¤daflmazl›¤› klifle--

sinin aksine, bu iki kavram›n
özünde birbiriyle uyum içinde ol--
du¤u ve iç içe bulundu¤unu hat›r--
lat›yor. Zaten bir önceki hükü--

mette de iktidar olan Adalet ve
Kalk›nma Partisi seçmen deste--

¤ini %34’lerden %47’ye ç›kar--
m›flt›r. Bat›’n›n liberal flablonu
olan ‘modern liberal prensiplerle
‹slami politikalar›n bir arada bu--

lunamayaca¤›’ tasviri, ‹ran, Su--
dan ve Afganistan’daki “demok--
ratik olmayan ‹slami rejimler” ile
kuvvetlenmiflse de, flimdi bu tas--

vir Türkiye’deki son geliflmeler
›fl›¤›nda modas› geçmifl bir klifle
haline gelebilir.

Bu seçimlerdeki muzaffer
AKP, Bat›l› flablonlara uymuyor.
‹flin do¤rusu Türkiye’de Bat›l›lafl--
man›n ve laikli¤in en eski prog--
ramlar›n› destekleyen eski Türk
siyasi elitini temsil eden radikal
laik CHP liderli¤i ve askeri erkan
ile demokrasiyi destekleyen AKP
aras›nda çekiflme sürüyor. D›flifl--
leri Bakan› ve dindar bir Müslü--

man olan Abdullah Gül’ün cum--

hurbaflkan› aday› olarak gösteril--
mesi ile bafllayan gerilim sebe--
biyle seçime gidilmiflti. Gül’ün
aday gösterilmesi, efli baflörtülü
oldu¤u gerekçesiyle, laik kesim

taraf›ndan düzenlenen sokak
gösterilerine neden olmufltu. 

‹‹ssllaammii PPoolliittiikkaaddaa TTüürrkk MMooddeellii

GGrraahhaamm FFuulllleerr 2003’de yay›nla--

nan SSiiyyaassaall ‹‹ssllaamm’’››nn GGeelleeccee¤¤ii ad--

l› kitab›nda, AKP hükümetinin ‹s--

lam ve demokrasi kavramlar›n›n
ba¤daflabilirli¤i aç›s›ndan ciddi
bir test olabilece¤ini iddia etmifl--

ti. Dört buçuk y›ll›k iktidar süre--

cinde AKP, ‹slami kimli¤i olan bir
hükümetin, ayn› zamanda sa¤--

lam bir ekonominin kurulmas›nda
yol kat edebilece¤ini, ABD ve Av--

rupa’yla ba¤lar›n› kuvvetlendire--

rek onlardan alaca¤› deste¤i da--

ha da pekifltirebilece¤ini ispatla--

m›flt›r. AKP Müslüman dünyas›n--

da demokrasi ve laiklik kavram--

lar›n›n sadece belli bir zümreye
ait olmad›¤›n›, yada bu kavram--

lardan birinin di¤eri pahas›na bü--
yümek zorunda olmad›¤›n› da or--
taya koymufltur. Belki daha da
önemlisi, AKP’nin zaferi Avru--
pa’da H›ristiyan Demokrat parti--
lerinin oldu¤u gibi, tüm Müslü--
man dünyas›ndaki Müslüman De--
mokrat partilerin ortaya ç›kmas›--
na da cesaret verebilir. 

AKP Türk siyasi elitinin gö--
zünde meflruiyet kazanmak için
kendi ‹slami özgeçmifline karfl›
durmas› gereken mesafeyi bafla--
r›yla dengelemifltir. Ayn› zaman--
da, ‹slam’›n geleneksel de¤erleri--
ni somutlaflt›r›p, Türkiye’nin ‹sla--
mi geçmiflle olan ba¤lar›n› devam
ettirerek, daha ‹slamc› seçmen
bölgelerini cezb etmeyi de baflar--
m›flt›r. ‹slami politikada Türk mo--
delinin örnek gösterilmesi fikri
yeni bir fikir de¤ildir. Amerikan
politikac›lar›, güçlü bir anti Ame--
rikanc›l›¤a ve radikalleflmeye ön--
derlik eden Orta Do¤u’da dosta--
ne otoriter rejimlerin kal›c› des--
teklerine sahip olmak için, orta
yolun ABD’ye dost olan ‹slami
demokrasiler yarat›larak buluna--
ca¤›n›n bilincindedirler. Bu yakla--
fl›m›n mant›¤› flu inanca dayan›--
yor; nas›l ki solun çat›s› alt›nda
radikal, demokrat yada fliddet
yanl›s› çizgiler varsa, ‹slami parti
ve gruplar içerisinde de radikal,
demokrat ve fliddet yanl›s› ke--
simler bulunmaktad›r. Burada
püf noktas›, AKP çizgisindeki

TÜRK‹YE VE 
‹SLAM DÜNYASINDA DEMOKRAS‹

Mohamed NNawab MMohd OOsman
TTüürrkkççeessii:: Zeliha Sare fianl›



›l›ml› ve demokrat ‹slami duruflu
desteklemektir.

TTüürrkkiiyyee MMooddeellii ‹‹ssllaamm 
DDüünnyyaass››nnddaa ‹‹flflee YYaarraarr mm››??

Türkiye’nin Müslüman dünyadaki
negatif imaj›, “Türkiye modeli--
nin” gelifltirilmesindeki temel
problemi oluflturmaktad›r. Çünkü
ço¤u Müslüman, Türk modernlefl--
me sürecini Bat›l›laflma ve ‹s--
lam’dan soyutlanma/‹slams›zlafl--
ma olarak alg›lamaktad›r. Türki--
ye’nin kamusal alanda ‹slami
kimlik ve sembollere yönelik tüm
kültürel reform ve k›s›tlamalar›
bafltan afla¤› negatif görülmekte--
dir. Modern Türkiye’nin atas› Ke--
mal Atatürk rejimi de halifeli¤i
kald›rmas›yla hat›rlanmaktad›r.
Bu rejimin medreseleri ve tasav--
vuf sistemini tasfiye edip halk›
bat›l› k›yafetleri giymeye zorlan--
mas› ›l›ml› Müslümanlar için bile
kabul edilemez bir durumdur. Tu--
nus ve Suriye gibi Arap ülkeleri
benzer reformlar› uygulamaya
teflebbüs etmifl olsalar da, bu re--
formlar Türkiye’de oldu¤u kadar
radikal bir flekilde yürürlü¤e kon--
mam›flt›r. 

Tüm bu negatif alg›lamalara
ra¤men ço¤u Müslüman, Türkiye
Devleti ile mevcut AKP hükümeti
aras›ndaki fark› görebilmektedir.
Dünyadaki ço¤u ‹slami parti de
AKP tecrübesinden ilham alabil--
mektedir. Söz gelimi Malezya ‹s--
lam Partisi’nin (PAS) önemli üye--
leri, ‹slam Devleti projesini uygu--
lamaya koymadan önce, ‹slami
politikada Türkiye Modelini ince--
lemek için Türkiye’ye gitmifller--
dir. Parti içinde daha muhafaza--
kar çevrelerce reddedilmifl olan
‹slam devleti projesinin ilk hali,
mevcut Türk Hükümetinin bir
çok özelli¤ini ihtiva etmektedir.

Benzer flekilde, 2002 Fas se--
çimlerinde parlamentodaki 325

koltuktan 42’sinin sahibi olan
Fas’daki Adalet Partisi de
2003’deki Kazablanka bombala--
r›ndan sonra AKP çizgisinde re--
formlar bafllatm›flt›. ‹lk bak›flta
muhafazakâr görünse de, t›pk›
AKP örne¤inde oldu¤u gibi ‹slami
kurallar ve ‹slam devleti inflas›n--
dan ziyade adalet ve demokrasi
kavramlar› üzerinde odaklanm›fl--
t›r. ‹hvan’› Müslimin gibi M›s›r ve
Ürdün’deki ‹slami partiler web si--
telerinde AKP’nin seçim baflar›--
s›n› destekleyen makaleler ya--
y›nlayarak, AKP’nin ‹slami pozis--
yonunu kendilerinin de örnek ala--
bilmleri ihtimalini ortaya koy--
mufllard›r.

BBaatt›› vvee ‹‹ssllaamm DDüünnyyaass››nnddaa
DDeemmookkrraassii

Türkiye’deki AKP tecrübesi ‹s--
lam ve demokrasinin birbiriyle
ba¤daflan iki kavram oldu¤una

iflaret ediyor. Amerikan ve di¤er
Bat›l› politikac›lar önemli ‹slam
bilginlerinden JJoohhnn EEssppoossiittoo’nun
flu ça¤r›s›na kulak vermelidir:
“Amerika demokrasiye karfl› tek
boyutlu tutumunu dizginliyor ve
demokrasinin gerçek köklerinin
‹slam içinde olufltu¤unu da kabul
ediyor.” 

Il›ml› ‹slamc›lar Bat› için ne
kadar önemli ve meflru partner--
ler olduklar›n› ispatlayabilirler.
Bu siyasi partilerin yükseliflini
kabul etmek Müslüman dünyas›--
n›n ço¤u kesiminde hâkim olan
Amerika ve Bat› karfl›t› düflünce--
leri azaltabilece¤i gibi, radikal
Müslüman gruplar›n da meflru--
iyetini kaybetmesine sebep ola--
bilir.

dailyestimate.com adl› siteden al›nm›fl--

t›r (A¤ustos 2007).
S.Rajaratnam School of International

Studies (RSIS), Nanyang Technological
University Singapore 639798.
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GündemTürkiye’de DDemokrasi

Türkiye’nin Müslüman dünyadaki negatif ima--
j›, “Türkiye modelinin” gelifltirilmesindeki te--
mel problemi oluflturmaktad›r. Çünkü ço¤u
Müslüman, Türk modernleflme sürecini Bat›l›--
laflma ve ‹slam’dan soyutlanma/‹slams›zlafl--
ma olarak alg›lamaktad›r.
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slam’›n siyasi yöntemini tayinde liberal ‹s-
lamc›lar farkl› bir rotaya ve hataya, radikal-
ler de farkl› bir rota ve hataya düflüyorlar.

Radikaller takdim-tehire veya tedricili¤e ehem-
miyet vermedikleri gibi siyaseti merkeze al›yor-
lar. ‹slami liberaller ise ahkama dayal› siyaset-i
fleriyyeyi iskat ediyorlar. Siyaseti külliyen red-
dettikleri gibi ahkâm› dahi (fleriat) reddediyor-
lar. Halbuki onlar›n reddettiklerini ortaça¤ ta-
rihçisi olarak Bernard Lewis bile ispat ediyor.
Bernard Lewis reddetmiyor ama karfl› ç›k›yor.
Zira onun da ikrar etti¤i gibi, ‹slam'da; H›risti-
yanl›k’ta olmayan bir flekilde miras hukuku vb.
gibi bir tak›m içtimai veya devlet hukukuna da-
ir kurallar manzumesi var. Bu itibarla, ahkâm›
yok sayan ‹slami liberaller ‹slami H›ristiyanlafl-
t›rm›fl oluyorlar. Bush'un ‹slam projesi de zaten
bundan pek farkl› bir fley de¤il. 

Tarihi kronolojiye bakt›¤›m›zda da önce ah-
kâm-› sultaniye veya ‹slam'›n siyasi hukuku
deforme oluyor ve ard›ndan da s›ra amme hu-
kukuna geliyor. Nihayet medeni hukuk da me-
riyetten/yürürlükten kald›r›l›yor. Bu da muhbir-
i sad›k olan Peygamberimizin(s.) iflaret buyur-
du¤u hususlara denk düflüyor. “‹slam'›n kulpla-
r›n›n bir bir afl›naca¤›n› ve kopaca¤›n›; sonun-
cusunun da namaz olaca¤›n›” beyan buyuruyor,
Hz.Peygamber(s). Ahkam›n tatili de tam bu kro-
noloji üzerine cereyan ediyor. ‹flte sözde ‹slamc›
liberaller de bu tarihi savrulmay› esas al›yorlar.
Tashih yerine vak›ay› idealize ediyorlar. ‹deali

realize edeceklerine realiteyi ideallefltiriyorlar.
Baz› müftülerin fetva üzerinden hayat› ‹slamilefl-
tirecekleri yerde gayri ‹slami hayat› içsellefltir-
meleri ve meflrulaflt›rmalar› gibi. Bunlardan biri-
si de ihtilatt›r. Hile-i fler’iyye tarz› ahlaka uygun
olmayan hükümleri kitab›na uydurarak meflru-
laflt›r›yorlar. Kad›n›n akrabas› olmayan namah-
rem erkekle baflbafla kalmas›n› veya halvet olma-
s›n› meflrulaflt›rmak için süt kardefl olmalar›n›
teklif etmek bu çarp›k ç›¤›ra dair en çarp›c› mi-
sallerden birisidir. Bu Zekeriya Beyaz'›n kurban
olarak horoz kesilmesini tavsiye etmesine benzi-
yor.

M›s›r’da Süt Akrabal›¤› Konusunda
Spekülasyon

Bu ba¤lamda, ‹slam âleminin bir numaral› Sün-
ni e¤itim merkezi olan M›s›r'daki El Ezher Üni-
versitesi'nin hadis kürsüsü baflkan› ‹zzat Attiya,
kad›n-erkek sorununa emzirmeli çözüm üret-
meye kalk›nca ortal›k kar›flt›. ‹slam'›n kad›nlar›n
akrabalar› olmayan erkeklerle baflbafla kalmala-
r›na getirdi¤i yasa¤› k›rma yolu arayan Attiya,
bir kad›n›n yabanc› bir erkekle onu emzirmesi
flart›yla yaln›z kalabilece¤i ve ayn› çat›da çal›fla-
bilece¤ine dair fetva yay›mlad›. Dini çevreler ve
medyadan tepkileri üzerine fetvas›n› geri çekip
özür dileyen Attiya, görevi ask›ya al›narak disip-
lin komisyonuna havale edildi. Fetva, bir kad›-
n›n ifl arkadafl› olan, ama akrabas› olmayan bir

‹‹SSLLAAMM VVEE SS‹‹YYAASSEETT
RRaaddiikkaall vvee LLiibbeerraall ‹‹ssllaammcc››llaarr››nn

RRoottaallaarr››//HHaattaallaarr››

MUSTAFA ÖÖZCAN
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erkekle bafl bafla kalabilmesini sa¤layacak ailevi
ba¤›n kurulmas› için en az befl kez emzirmeyi
öngörüyor. El-Arabiya, Attiya'n›n bundan sonra
kad›n›n erkekle bafl baflayken bafl›n› açabilece¤i-
ni söyledi¤ini de ileri sürdü. Ama Attiya,
Hz.Peygamberin(s.) sözleri ve sünnetlerine dair
hadislerden kiflisel analizi oldu¤unu belirtti¤i
fetvay› geri çekerken, Hz. Muhammed(s.) döne-
mindeki bir olay› yanl›fl yorumlad›¤›n› söyledi.
F›k›h ve hadis profesörü Meb-
ruk Attiya, ‹slam'›n evlat edin-
meyi yasaklad›¤›n› hat›rlat›p
flöyle bir hadis anlatt›: Hz.Pey-
gamber(s.) bir kad›na evlatl›k
almak istedi¤i delikanl›ya süt
anne olmas›n› tavsiye ediyor.
Kad›n da sütünü sa¤›p bir kâ-
seye koyarak delikanl›ya veri-
yor. Ancak genelde alimler bu
hadisin do¤ru olmad›¤›n› be-
lirtiyor. 

‹slam akrabal›kta nesebi
(kan ba¤›n›) temel al›yor, kan
ba¤› olanlar birbirine haram
oluyor, yani kad›n-erkek ilifl-
kisi kurulmuyor, ama süt em-
me de kan ba¤›na denk tutuluyor. Attiya, temel
ald›¤› hadislerden hareketle, “Neseb bak›m›n-
dan haram olanlar süt emmekten dolay› da ha-
ram olur. Do¤umun haram k›ld›klar›n› süt de
haram k›lar. Sütün sahibiyle sütten içen kimse
birbirine haram olur. Bir adam bir kad›ndan süt
emse, o kad›n süt emenin anas› olur. Sütten do-
lay› kad›n›n kocas› onun babas›, çocuklar› onun
süt kardeflleri olur” diyor. Yani sütü emilen ka-
d›n›n çocuklar›yla dahi evlenilemiyor. Haraml›k
için en az befl-on kez süt emmek gerekiyor. 

‹lim adamlar›nca  reddedilen fetva Arap med-
yas›nda alay konusu oldu. El Düstur, "Kamu bi-
nas›na girip 50 yafl›nda bir memureyi ifl arkada-
fl›n› emzirirken görürseniz floke olmay›n" diye
yazd›. Meclisteki özel oturumda vekiller Atti-
ya'n›n a¤›r biçimde cezaland›r›lmas›n› istedi.
Din ‹flleri Bakan› Mahmud Hamdi Zakzuk fet-
valar›n akla ve insan f›trat›na  uygun olmas› uya-
r›s›n› yaparken, Rektör Ahmed El-Tayyip Atti-
ya'ya disiplin kurulu önünde fetvay› ‹slam'a ha-
karet olarak görüp reddetmesi talimat› verdi.

(Radikal, 23/5/2007) Ezher gayri meflru hayat›
fetvalarla meflrulaflt›ran bu hocay› bünyesinden
uzaklaflt›rsa da s›rada onun gibi niceleri var.

“Cihad”s›z, “Devlet”siz ‹slâm 
ve Kader Tart›flmas›

Bu anlamda liberal ‹slamc›lar (Katarl› Abdulha-
mid Ensari gibi) hukuk aç›s›ndan muatt›la sa-

y›labilirler. Geçmiflte Mutezi-
le, Allah’›n s›fatlar›n› reddetti-
¤i için muatt›la ismiyle an›l-
maktayd›. Bugün, nazari ola-
rak da olsa ahkam› ve devleti
reddedenler de hukuk ve f›k›h
alan›nda muatt›la say›l›rlar.
Zaten Nas›r döneminden iti-
baren M›s›r gibi ütlkelerde, f›-
k›h kitaplar›ndaki cihad ve
devlet bahislerinin yer ald›¤›
kitabu's siyer bölümleri oku-
tulmuyordu.

Siyasal ‹slamc›lar yer yer
yöntem ve söylem yanl›fl›na
düflseler de, liberal ‹slamc›lar
esasta bofllu¤a ve tefrite düfle-

rek muatt›la ismini veya s›fat›n› hak ediyorlar.
Bunlar önce devleti sonra da onun ayr›lmaz bir
parças› olan ahkâm› inkar veya reddediyorlar.
Önce temeli yani ahkâm-› ‹slamiyeyi sonra da
onun çat›s› olan siyaseti fleriyyeyi inkar ediyor-
lar. Bunun en son ki örneklerinden birisi MHP
çizgisine oturan Gündüz Aktan'›n bir tak›m
mütalaalar›d›r. Laymen yani ihtisas d›fl› birisi
olarak bu konularda gelifligüzel ahkam kesmek-
te daha do¤rusu ahkam› kurban etmektedir.
1990'l› y›llarda ‹slam Gerçe¤i ç›¤›r›ndan sonra
Gündüz Aktan yeniden ayn› yolu açmay› deni-
yor ve bu ç›¤›r› anland›rmaya çal›fl›yor. Ahkam
bahsinde daha önce Süleyman Demirel ve Et-
hem Ruhi F›¤lal› gibilerinin söylediklerini tek-
rar ediyor. Bu aç›dan güneflin alt›nda yeni bir
fley yok. Kader bahsinde ise daha dolambaçl› bir
flekilde Mustafa Kemal'in anlay›fl›n› Maturidili¤e
ba¤l›yor ve Maturidili¤in kaderi reddetti¤ini ile-
ri sürüyor. Halbuki Maturidilik kader bahsinde
Mutezile gibi düflünmüyor ve ‘kullar kendi fiille-
rini kendileri yarat›r (halku efa'lil-ibad)’ demi-

M. Hamdi Zakzuk
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yor. Mutezile'nin anlay›fl›na
göre kader ezelde takdir edil-
miyor ve belirlenmiyor, hadi-
senin oldu¤u anda gerçeklefli-
yor (el-emru unfun). Buna mu-
kabil, Maturidiler de aynen
Efl'ariler gibi cüz-i irade ve
kesb nazariyesine inan›yor. Bu-
nunla birlikte, kesbin mahiyeti
konusunda Maturidilik ile
Efl'arilik aras›nda bir tak›m
farkl›l›klar var. Kaderde ikili
taallük var. Bu taalluklardan
Allah'›nkine yaratma, kulunki-
ne kesb ve iktisab diyoruz. Bu
ifadelendirme Kur'an termino-
lojisine de uygundur. Ama Efl'ari'nin kesb naza-
riyesi daha kapal›d›r. Baz›lar› kapal›l›¤›ndan do-
lay› cüzi irade anlay›fl›n› nominal bir de¤er ola-
rak anlam›fllar ve onu Cebriyeden saym›fllard›r.
Gerçekten de Efl'ari'nin kesb nazariyesini anla-
mak zor oldu¤undan dolay› “es'abu min kesbi'l
efl'ari” deyimi meflhur olmufltur. Nasr Hamid
Ebu Zeyd gibi ça¤dafl z›nd›klar da fiafii'yi ve
Efl'arili¤i Cebriyeden saym›fllard›r.

Muhammed Abduh, apolojik yaklafl›m›n›n
bir sonucu olarak kader anlay›fl›nda Ezher'in ka-
dim çizgisini yani Efl'arili¤i Maturidilik’le de¤ifl-
tirmifltir. ‹ltibas›n as›l nedeni de budur. Asl›nda,
onun belki de ulaflmak istedi¤i nokta neo-mute-
zile anlay›fl› idi, tepkilerden çekindi¤i için ken-
disini Maturidilikle perdelemifltir. Burada Mu-
hammed Abduh'la ilgili flu söylenebilir: Kader
bahsinde Maturidi anlay›fl›n› tercih etmesi elbet-
te ki hakk›d›r ama bunu modernizme bir rüflvet
olarak takdim etmesi yanl›flt›r. ‹flte bu yanl›fla
bir tepki olarak son fieyhülislam Mustafa Sabri
Efendi M›s›r'daki bu cerayan› gördükten sonra
akaitte veya kader anlay›fl›nda mesle¤ini de¤ifl-
tirmifl ve Maturidi iken Efl'arili¤i benimsemifltir.
Yoksa  Maturidili¤in kaderi inkar› diye bir mese-
le yoktur. 

Zaten, Türkiye'de Maturidili¤i en iyi bilen
ulemadan birisi olan ve ciddiyetiyle tan›nan Be-
kir Topalo¤lu da Gündüz Aktan'›n bu yak›flt›r-
mas›n› reddetmifltir. Bu ifller kesinlikle Gündüz
Aktan gibi d›flar›dan gazel okuyanlar›n (laymen)
harc› de¤ildir. Kald› ki muhakkik ulema bile ka-

der bahsinde teklemekte ve tam
olarak künhüne vukufiyetten
aciz kalmaktad›r. ‹flin içinden
ç›kamamaktad›r. Hal böyle
iken Gündüz Aktan'›n destur-
suz ba¤a girer gibi mahrem ala-
na girmesi, dalmas› ve meseleyi
kar›flt›rmas› hofl karfl›lanamaz.
Ama hazretin adetidir. Daha
önce de Türkiye Cumhuriye-
ti'nin temellerine ‹slam'dan re-
feranslar bulma bab›ndan;
Cumhuriyet rejiminin Kad›
Abdulcebbar'›n ak›lc›l›¤›n›,
Necmettin Tufi'nin de pragma-
tizmini/faydac›l›¤›n› esas ald›¤›-

n› öne sürmüfltü. fiimdi bunlara bir yenisi daha
eklendi: kaderi red. Veya Mutezile öncesinin de-
yimiyle Kaderiyye anlay›fl›.

Geçmiflte ‹smet Bozda¤ gibi zevat da kaynak-
s›z ve belgesiz bir flekilde bu tarz iddialar› gün-
deme tafl›rlard›. ‹ddialar›na göre, Osmanl›,
Efl'arili¤i benimseyen medreseler yüzünden geri
kalm›fl ve ça¤› yakalayamam›flt›. Medrese pra-
digmas›n›n Osmanl›’y› geri b›rakt›¤›na inan›yor-
lard›.  Zira onlara göre, Efl'arili¤in hakim oldu¤u
medrese zihniyeti; skolastik zihniyet, kadercili¤i
ö¤retiyordu. Tekkelerin anlay›fl› ise Maturidilik
üzerine müessesti. Osmanl› medrese yerine tek-
ke kültür ve anlay›fl›n› veya zihniyetini benimse-
mifl olsayd› bu akibete düçar olmayacakt›. 

Bunlar gerçekten ziyade fantastik tarih oku-
malar›d›r.  Gerçekte var olmayan bu hakikat an-
cak kafalar›nda vard›r. 

Ahkâm Ayetlerini ‹ptal Etme Giriflimleri

fiimdi modernleflmenin son halkas› olan ‹slamc›
liberaller devletten sonra ahkam› da fuzuli ve ge-
reksiz görüyorlar. Radikaller tedricilik prensibi-
ni ihlal ederek yap›y› dejenere ederken liberal
‹slamc›lar ise kurallar› ve ahkam› bütün bütün
reddediyorlar. Burada Nasr Hamid Ebu Zeyd de
devreye girerse proje tamamlanacakt›r. O da
Sünnetin mustakil bir kaynak olmad›¤›n› ve is-
tiklalen bir hükmü ispat edemeyece¤ini ancak
Kur'an-› Kerim'in s›n›rl› bir izah› olabilece¤ini
söylüyor. S›kça dillendirildi¤i gibi, Kur’ân’daki

Muhammed Abduh
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230 ahkâm ayetini ç›kart›rsak geriye bir 's›k›nt›'
kalm›yor ve ‹slam’› bittamam H›ristiyanlaflt›rm›fl
veya vaftiz etmifl oluyoruz. 

Prof. Dr. Ethem Ruhi F›¤lal› Din ve Devlet
‹liflkileri kitab›nda ahkam ayetlerinin 228 civa-
r›nda oldu¤unu ileri sürüyor ve ‘bunlardan isti¤-
na edilebilir’ demeye getiriyor. Mehmet Erdo-
¤an'dan naklen ahkam ayetlerinin tasnifi flöyle:

-Aile hukuku                                   : 70 ayet
-Borçlar hukuku                             : 70 ayet
-Kaza hukuku                                 : 13 ayet
-Ceza hukuku                                 : 30 ayet
-Amme hukuku                               : 10 ayet
-Devletler hukuku                          : 25 ayet
-Devlet gelir ve giderleri hukuku  : 10 ayet

Asl›nda Mehmet Erdo¤an bütün bu tasnifi
Abdulvehhab Hallaf'dan alm›flt›r (1). Yaln›z bu
tasnifte Hallaf'›n anayasal hukuk dedi¤ine Erdo-
¤an devlet gelir ve giderleri hukuku diyor. 

Süleyman Demirel de bu veya buna benzer
bir say›y› verdikten sonra: " Bütün bu ayetleri ta-
til etsek ne olur? Dine halel ve zarar m› gelir ?"
diye sormufltur. ‹flte bu, hukukta muatt›la anla-
y›fl›d›r. Asl›nda Cumhuriyet Türkiye'sinde bu
aray›fllar hep var olagelmifltir. Demirel dönemi-
ne damgas›n› vuran ‹slam Gerçe¤inden onlarca
y›l önce 1928 y›l›nda Fuad Köprülü'nün riyase-
tinde bir reform heyeti kurulmufltur. Reform ko-
misyonu dinin bilimsel temeller üzerine yeniden
tanzim edilmesiyle ilgili bir dizi teklif haz›rlar.
Bunlar aras›nda ibadet flekli ve dilinin düzenlen-
mesi gibi hususlar da vard›r. Bunlardan sadece
ezan, Demokrat Parti'nin iktidara gelifline kadar
Türkçe okunur; di¤erleri hiç tatbik imkan› bula-
maz.2

Arapça'da “Din” Kavram›n›n Tedai 
Ettirdi¤i Anlamlar

Asl›nda H›ristiyanl›¤›n tam tersine Arapça'da
din, fleriat yani dini hukuk veya kurallar anlam›-
na da gelmektedir. Bu anlamda, fleriat ifadesin-
den daha genel ve ondan ›st›lahi olarak ayr›lsa
da yine de din ile fleriat hukuk alan›nda efl an-
laml› kullan›lmaktad›r. Her ikisi de dini hukuk
anlam›nda birlefliyorlar. Bu hususta, Ezher ho-
calar›ndan Abdurrahim Fode, El-‹slam ve'l-Kav-

miyyetü'l-Arabiyye kitab›nda ezcümle flu tahlili
yapar: "Bat›l›lar›n dinle ilgili tariflerinin hiçbiri-
si ‹slam'a uymaz. ‹slam onlar›n tariflerinin kap-
sam›n›n d›fl›ndad›r. Bizde dinin tarifi çok daha
flümûllüdür. Ferd, aile, toplum ve ümmetin ha-
yat›n› kapsar. Hatta ‹slam öncesinde Araplar›n
kulland›¤› haliyle ve flekliyle din, genel yap›n›n
bir parças›n› ifade ederdi. Hükmetmek, sahip ol-
mak, yönetmek, muhasebeye çekmek ve alt et-
mek veya boyun e¤mek veya ödüllendirmek gi-
bi anlamlar yüklenmekteydi. Mâliki yevmi’d-din
ceza ve mükafat günü anlam›na gelir. fiimdi di-
ne ecnebilerin verdi¤i mana verilmeye çal›fl›l-
maktad›r. Bu da anlam kaymas›na neden olmak-
tad›r. Baz›lar› fer'i ahkamlardan bir k›sm›n›n gü-
nümüze uymayabilece¤ini söyleyecektir. ‹çtiha-
di alan veya miras yeniden gözden geçirilebilir.
Zira fakihler de hata veya isabet pay› olan insan-
lard›r. F›khi alan›n esnekli¤inde flüphe yoktur. 

Süleyman Demirel de ahkam
ayetlerinin say›s›n› verdikten
sonra: “Bütün bu ayetleri tatil
etsek ne olur? Dine halel ve za-
rar m› gelir?" diye sormufltur.
‹flte bu, hukukta muatt›la anlay›-
fl›d›r. Asl›nda Cumhuriyet Türki-
ye'sinde bu aray›fllar hep var
olagelmifltir.
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Bu hususta Abdulaziz Çavifl F›trat Dini ‹s-
lam kitab›nda flunlar› yazmaktad›r: “Dini kural-
lara uygun olan her fley dindir. ‹ster do¤rudan
do¤ruya yasaman›n sahibinden yani flari'den gel-
sin isterse ehl-i fikir veya nazar istihbat etsin,
farketmez. fiu kadar var ki, Dinin asli ve sabit
kurallar› vard›r bunlar de¤iflmez. Ama f›kh› tera-
kümat ve birikimler zanni oldu¤u için yeniden
gözden geçirebilir.” (3)

Muhammed Abduh baz› yasaklar ba¤lam›n-
daki nehiylerin tarihsel ve dolay›s›yla geçici ol-
du¤unu söylemifltir. Buna dair en çarp›c› örnek-
lerinden birisi de heykel yasa¤›d›r. Bu yasa¤›n
cahiliye dönemine uygun oldu¤unu ve günü-
müzde heykellere perestifl edilmedi¤ini ileri sür-
müfltür. Ama 1905 y›l›nda vefat›ndan k›sa bir

müddet sonra yeni türeyen Faflizm ve Komü-
nizm idareleri iflba derecesinde etraf› heykellere
bo¤mufllard›. Bu da Abduh'un tarihsellik anlay›-
fl›n›n gerçeklerle ba¤daflmad›¤›n› ve yasa¤›n hik-
metinin ve illetinin devam etti¤ini göstermifltir.
Muvakkat olarak illet ortadan kalksa bile avde-
tiyle hüküm yeniden avdet eder. Emirler ba¤la-
m›nda ise, Abdurrahim Fode, dinin ikmal edil-
mesi gerekçesiyle cihad› tatil etmenin do¤ru ol-
mad›¤›n› ve sömürgecilerin ve sömürgecili¤in
bitmedi¤ini ifade etmifltir. Ayn› flekilde, fiam
ulemas›ndan Muhammed Said Ramazan el-
Buti de 2003 y›l›nda Amerikal›lar›n Irak'› iflgal-
leri üzerine “el-Cihadu mazin ila yevmi'l kiya-
me: K›yamete dek cihad geçerlidir” hadisine
gönderme yaparak Müslümanlar› Irak'› savun-
maya ça¤›rm›flt›. Do¤rusu da budur. 

‹slam'›n H›ristiyanl›k’tan farkl› olarak bir hu-
kuk düzeni ve boyutu oldu¤unu söyleyerek Ber-
nard Lewis gibiler bile uzmanl›klar› gere¤i Ab-
durrahim Fode gibi alimleri tasdik ediyorlar. Av-
rupa ve ‹slam konuflmas›nda Bernard Lewis flu
çarp›c› ifadeleri kullan›yor: “Din kavram›yla il-
gili olan önemli farkl›l›¤a biraz önce de¤inmifl-
tim. Müslümanlara göre, farkl› konulardaki bü-
tün meseleleri içine al›yor. Evlilik, boflanma ve
miras, bunun en aç›k örnekleri. Bat› dünyas›n›n,
H›ristiyan dünyas›n›n ilk ça¤›ndan beri bunlar,
dünyevi meseleler olarak kabul edilir. Kilise ve
devletin, maneviyat ile maddiyat›n, laiklik ile di-
nin ayr› tutulmas› ‹slam tarihinde yeri olmayan
ve bu yüzden de günümüzde bile Müslümanlara
izah edilmesi güç olan bir H›ristiyan ayr›m›d›r.
Çok yak›n zamana kadar, H›ristiyanlar›n bunu
aç›klamak için kelime da¤arc›klar› bile yoktu.
Art›k var...”(4)

Demek ki ‹slamc› liberaller d›fl›nda bu konu-
da kafas› kar›fl›k olan bir zümre yok...

Kaynaklar:
1- Abdulvehhab Hallaf : ‹lmi Usuli'l-F›kh, s: 33

2- Prof. Ethem Ruhi F›¤lal›, Din ve Devlet ‹liflkileri, Mu¤-

la Üniversitesi Rektörlü¤ü Yay›nlar›, 1997, S: 50.

3- Abdurrahim Fode, El-‹slam ve'l-Kavmiyyetü'l Arabiy-

ye, S: 56-58

4- Umran, Temmuz 2007, S:54-55

‹slam'›n H›ristiyanl›k’tan farkl›
olarak bir hukuk düzeni oldu¤u--
nu söyleyerek Bernard Lewis
gibiler bile uzmanl›klar› gere¤i
Abdurrahim Fode gibi alimleri
tasdik ediyorlar. 



EYLÜL ‘07 UMRAN 2255

Kapak

Z
aman ak›p gidiyor. Umutlar, gerilimler s›-
k›nt›lar; genel seçimler, cumhurbaflkanl›-
¤› seçimleri, kiflisel grupsal hayat›m›zdaki

meflgaleler, kapt›rm›fl gidiyoruz. Asl›ndan en iyi-
sinden en kötü sonucuna kadar bütün bunlar
araçsal bir dünyad›r, bütün bunlar›n gerisinde
arta kalacak fleyler var oluflumuzun temel ama-
c›na yönelik düflünceler, niyetler ve eylemlerdir.
Sözgelimi önemli olan hangi partiyi tuttu¤umuz
ve bunun için ne kadar gayret gösterebildi¤imiz
de¤ildir. Çabalar›m›z›n arkas›ndaki halisane bir
niyettir ve bu aç›dan bak›ld›¤›nda belki de bu
koflturmalar›n önemli bir k›sm› art› bir puan ge-
tirecek fleyler de¤il, aya¤›m›za dolaflacak fleyler-
dir.

Sözün k›sas› ar› duru bir niyet sözkonusu-
dur. Unutulmamal›d›r ki istikamet bir öncül
olarak var olmal›d›r. Özel bir çaba harcamadan
ve do¤ru yolu gösteren ilkelere sar›lmadan bu is-
tikameti sa¤lamak mümkün de¤ildir. Çünkü
normal hayat›n kendisi istikameti gösterecek de-
¤erler üretmez, ç›kar sa¤lay›c› araçsal ilkeler do-
¤urur. Takva ve fücur dengesi üzerine kurulu
insan tabiat›, fücura çeken nefis, fleytan ve dün-
yan›n albenisi gibi benzeri faktörlerin de etkisiy-
le bu araçsal alana meyletme ve daha kötüsü de
bir aklilefltirme ile bunlar›n yap›labilecek en
do¤ru ifller oldu¤u kanaatine varmaya yatk›nd›r. 

fiüphesiz sözkonusu etti¤imiz insan tabiat›n›
en iyi bilen onun yarat›c›s› olan Allah’t›r. O in-
san› takva kutbuna çekmeye yard›mc› olmak
üzere peygamberler göndermifl, toplumlar› za-

man zaman uyarm›fl, en son olarak da Hz. Mu-
hammed aleyhisselam ile de yeniden ve ebedi-
yen pekifltirmifltir. Bu ba¤lamda ‹slâm’›n temel
esprisi, insana, bütün koflturmalar aras›nda ken-
disine kendisini hat›rlatmak, ilahi iradeye ba¤-
lanmas›n› sa¤lamak, bizzat hayat›n kendisinden
üretti¤i ilke, tutum ve davran›fllar›n›n içinde
mahsur kalmamas›n› sa¤lamakt›r. Hayat›n de¤i-
flik yerlerine serpifltirilmifl ibadetler bu amac›
gerçeklefltirmek içindir. 

Gerçekten de ibadetler s›k ya da seyrek  per-
yodik aral›klarla hayat›m›zda yer almaktad›rlar.
Bilindi¤i gibi namaz günde befl kere yaflan›rken,
oruç y›l›n on iki ay›n›n birinde, zekat y›lda  bir
kere gerçekleflmektedir. Baz› ibadetler de vard›r
ki flartlara ve duruma göre hayat›n de¤iflik yerle-
rinde yans›mas›n› bulmaktad›r. Mesela flükür
herhangi bir nimetle muhatap olundu¤unda, sa-
b›r bir s›k›nt› ile karfl›lafl›ld›¤›nda tahakkuk
eder. 

‹flte Ramazan geldi. Rahmet ve merhamet
ay› olan Ramazan bu peryodik ibadetlerden bi-
risidir. Yukar›da belirtmeye çal›flt›¤›m›z temel
espri içinde Ramazan Müminleri bütün meflga-
leleri içinden çekip al›r ve bir y›ll›k muhasebe
yapmas›n› sa¤lar. Genel olarak bu muhasebe;
kiflisel hayat›m›zda daha bir ar›nman›n yollar›-
n› aramak, zihni-fikri dünyam›z› Kur’ân’a göre
yeniden biçimlendirmek ve toplumca bir üm-
met bilinci kazanmak olarak üç notada toplaya-
biliriz.

RRAAMMAAZZAANN’’IINN BB‹‹LL‹‹NNCC‹‹NNEE VVAARRMMAAKK

MUSTAFA AAYDIN
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Kiflisel Olarak Ar›nma 

Kur’ân-› Kerim’e göre takva ve fücur dengesi
üzerine kurulmufl olan insan iyiye de kötüye de
gidebilme istidad›ndad›r. Ne tarafa gidece¤ine o
kendi iradesiyle karar verecektir. Yani insan, H›-
ristiyanl›k inanc›nda oldu¤u gibi tabiat› itibariy-
le bizzat do¤ufltan kirli de¤ildir, suçlu ve günah-
kar do¤maz, kendi yap›p ettikleriyle sonradan
kirli hale gelebilir. Ne var ki insan her an manen
kirlenmeye namzettir ve iradi olarak bir ar›nma-
ya ihtiyac› vard›r. Bafl›ndan beri vahiy bu iradi
tutuma rehberlik etmifltir.

Gerçekten de fleytan, nefs ve dünyan›n albe-
nisi insan› fücura do¤ru çekerken; ilahi mesaj
insan› takvaya ça¤›r›r. Ancak takva kutbuna gi-
difl özel bir iradeyi, bilinçli bir çabay› gerektirir.
Hep yeniden bir inflaya ihtiyaç vard›r. Fücura
çeken sebepler daha bir e¤ilimlidir. Sadelefltire-
rek söylemek gerekirse fleytan bizi ço¤u kere far-
k›nda olmaks›z›n kötü yola yönlendirir.
Kur’ân’›n ifadesiyle o bizim apaç›k bir düflman›-
m›zd›r. Ne var ki bu etkeni gerekti¤i kadar›yla
göz önünde bulundurmuyoruz. Nefis ve dünya-
n›n çekicili¤i yine öyle güçlü dinamiklerdir.
Ama vahyin ça¤r›s›na uymak özel gayret ister.

Bu söz konusu ikilemden dolay› insan›n den-
gesi s›k s›k bozulabilmekte ve manevi kirlenme
gerçekleflebilmektedir. Dolay›s›yla insan›n ar›n-
mas› mutlak bir gereklilik haline gelmektedir.
Özellikle Mekki surelerde çokça ifllenmifl bulu-
nan tezkiyenin anlam› da budur. Yani insan de-
vaml› ar›nmak zorundad›r, b›rak›l›verdi¤i yerde
kirlenme gerçekleflir.

Manevi kirlenmenin gerçekleflti¤i en belirgin
alanlar fikir, iman ve eylem alanlard›r.  Bunlar
duygusal ve davran›flsal, birbirine ba¤l› iki alan›
ihtiva etmektedir. Çünkü Kur’ân’a göre, inanç
ve düflüncenin bozuldu¤u yerde davran›fl, dav-
ran›fl›n bozuldu¤u yerde inanç ve düflünce bo-
zulmufl olur. Mesela davran›fl›n bozuldu¤u yer-
lerde bu davran›fla uygun bir düflünce geliflir.

Günümüzde gerçekten eylem dünyam›zla il-
gili büyük bir (ahlaki) kirlenme yaflanmaktad›r.
Bundan dolay› Kur’ân ›srarla insan›n ar›nmas›,
ahlaken temizlenmesi gerekti¤i üzerinde durur.
Kur’ân’da pek çok fley, do¤rudan ve dolayl›,
ar›nma ile ilgilidir. Ancak ar›nman›n bizzat
kendisini ifade eden kavramlar da vard›r ki bun-
lar›n en belirgin olanlar› takva, tezkiye, haflyet,
müflf›k ve kanid’dir. Özellikle takva ve tezkiye
anahtar konumundad›r. Bunlar genel olarak ni-
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yet baflta olmak üzere manevi ar›nma yollar›d›r. 
(Vekâ) kökünden gelen takva (vikaye flekliy-

le) bir fleyi korumak; fiilin geçiflsiz hali olan (it-
tika) kal›b›ndan takva ise korunmak anlam›na
gelmektedir. Ancak yerine göre bir fley arac›l›-
¤›yla korunmak, sak›nmak ve korkmak manala-
r›nda kullan›lmaktad›r. Kur’ân’da de¤iflik flekil-
lerde geçen kelime “takva” ismiyle kavramlaflt›-
r›lm›flt›r. Ancak kavram›n geçti¤i  takva elbisesi,
sayg›l› olmak gibi ayetler gözden geçirildi¤inde
görülür ki takvan›n eksen anlam› ar›nmad›r. Bu-
nu görmek için Mekki ayetlere bakmak yeterli-
dir. 

Dikkat çekicidir ki manevi ar›nma demek
olan takva, Kur’ân’a göre zihni ve bedeni bir fa-
aliyet oldu¤u kadar mal ile yap›lan temizlenme
ameliyesidir. Bu konuda “Onlar ki mal›n› vererek
temizlenirler” (Leyl/ 17- 18); “Onlar›n mallar›n-
dan kendilerini temizleyip yüceltece¤in bir sadaka
al ve onlara dua et” (Tevbe/ 103) buyrulur. Her
zaman yap›lmas› gerekli bu verme eylemi flüp-
hesiz Ramazan da daha da bir yo¤unlaflt›r›labilir

‹kinci eksen kavram tezkiye’dir. Tezkiye,
do¤rudan temizlenme, ar›nma anlam›na gelen
bir kavramd›r. fiems Suresinin 9. ve 10. ayetle-
rinde “Nefsini ar›nd›ran kurtulmufl, kirleten de
zarar etmifltir” buyurulmufltur. Buna göre ar›n-
ma nefiste olur. Çünkü kirlenme nefsin fücur
eksenindeki hareketiyle gerçekleflir. A’lâ 14.
ayette ise “Ar›nan kurtulmufltur” buyrulur. Bir
sonraki ayette ar›nman›n bir bak›ma örne¤i de
verilmektedir. “Ar›nan ve dolay›s›yla kurtulufla
eren, Rabbinin ad›n› an›p namaz k›lan kimsedir.”

Tezkiye ile ilgili ayetlerde ar›nman›n çok
farkl› yerlerde ve de¤iflik biçimlerde oldu¤una
iflaret edilir; bu bazen inançta, bazen eylemde,
bazen düflüncededir. Ar›n›p “altlar›ndan ›rmak-
lar akan cennetleri hak edenler”; buna bazen
inançta “gaybde Rablerinin haflyetini duyarak”
(Fat›r/ 18), bazen namaz eylemini yerine getire-
rek (A’lâ/ 15), bazen de irflada kulak verip zihni
ar›nd›rarak (Naziat/ 18) ulafl›rlar.

Gelinen bu son nokta bizi Ramazan’›n da ve-
sile edilerek yap›lmas› gerekli bir baflka çabaya
götürmektedir ki bu, zihni donan›m›z› yenile-
mek ve zenginlefltirmek, bir baflka deyiflle fikren
ar›nmakt›r. 

Zihnimizi Kur’ân’a Göre 
Yeniden Biçimlendirmek

Müslüman’›n bitmeyecek faaliyetlerinden birisi
flüphesiz sürekli bir Kur’âni düflünce içinde bu-
lunmakt›r. Kur’âni bak›fl›n, bir ‹slâm dili veya
projeksiyon sistemi infla etmenin, özellikle iç-
kin, seküler, zihni/ kurgusal bir kültürün etkin
ve egemen oldu¤u bir dünyada öneminin alt›n›
çizmeliyiz. Kur’ân’›n flüphesiz kendine has bir
dili, bir mant›¤› vard›r. 

Bir kere Kur’ân, modern paradigmada oldu¤u
gibi nas›l daha müreffeh bir hayat›n yaflanabile-
ce¤i temel esprisine dayanmaz. ‹nsan›n bir yara-
t›l›fl sebebi vard›r ve buna uygun bir hayat›n ge-
re¤ini gösterir. Buna göre insan bu hayat›n için-
dedir ve bu fiziksel hayat›n gereklerini esasen
kendisi bulabilecek donan›mla getirilmifltir.
Onun için problem, bu hayat›n bafl›ndan sonu-
na, insan›n varolufl sebebine uygun olarak tanzi-
midir. ‹nsan›n gelifli güzel yaflamak için varol-
mad›¤›na, düzenleyici ilkelerin vahyedildi¤ine
iman bu tanzimin ilk ilkesidir. Bu kabul edilme-
den söz konusu tanzim gerçekleflemez; bundan
dolay›d›r ki “kendisinden flüphe bulunmayan
Kur’ân” kendisine inananlar için “yol gösteri-
ci”dir. 

Bu hayat düzeninin ekseninde Allah vard›r.
‹nsan›n nihai sorumlulu¤u ona karfl›d›r. Dos-
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do¤ru yolun ilkelerini koyan, ölçeklerini belirle-
yen odur. ‹nsan bu kurallara teslim olmak yani
Müslüman olmak ve bunlara uymak durumun-
dad›r. Bundan dolay›d›r ki yap›lacak fley Kur’ân’›
bilmek ve ona uymakt›r.

Bizzat Kur’ân’›n ifadesiyle o, kendine inana-
rak anlamaya çal›flanlara aç›l›r ve rehber olur.
Ounun için s›kça ilgilenmek ve özümsemek ge-
rekir. Hatta böylece bir Kur’ân dili edinilir, yep-
yeni bir mant›k kazan›l›r. Kur’ân, hayat›n her
alan›na yöneltilmifl bir projeksiyon sistemi hali-
ni al›r. ‹nsan burada her fleyin ne oldu¤unun ve
nas›l yap›laca¤›n›n lafzi bir cevab›n› de¤il, tabir
caizse mant›¤›n› edinir, ortaya büyük bir anlam
haritas› ç›kar.

‹lk nazil oldu¤u bilinen Alak Sûresi, insan›n,

Allah’›n ad›yla okumas›, kainata bu gözle bak-
mas› tavsiyesiyle bafllar. Buradaki okuma flüphe-
siz bir metin okuma de¤il, her fleye  Allah mer-
kezli bakmak demektir. Esasen Hz. Peygam-
ber’in (s.) vahiy ile olan iliflkisi, okuma - yazma
ba¤lam›nda bir okuma de¤ildi. Merkezdeki bu
ilahi varl›¤›n vurgusu Kur’ân’›n bafl›ndan sonu-
na kadar devam eder. ‹nanma ve düflünme gibi
ferdi iradeye ba¤l› oldu¤u kabul edilen bütün
eylemler bir biçimde Allah’a dayan›r: ‹nsan› bü-
yük bir donan›mla gönderen, kitab› ve hikmeti
veren, insan› hidayete erdiren O’dur.

Yine tertipte ilk oldu¤u gibi nüzul s›ras›nda
da ilk surelerden birisi olan Fatiha Suresinde de
Allah, insana, yaln›zca kendine dayan›lmas› ve
yine sadece kendine ibadet edilmesi gerekti¤ini
hat›rlat›r. Sap›tmaktan ve azmaktan kurtulma-
n›n yolu onun korumas›na ve hidayetine s›¤›n-
maya ba¤l›d›r. Esasen hidayet, Allah’›n iradesine
göre çizilmifl bir yol ise bunun ölçe¤i de garanti-
si de ancak o olabilir. Bu (araçsal de¤il) amaçsal
yolun Allah ile kurulan irtibatla sürece¤i temas›
Kur’ân’›n bafl›ndan sonuna hakim olan bir tema-
d›r. Bu ihtiyaç, kiflisel/ dünyevi mant›kla afl›la-
mayacak bir fleydir. Çünkü dünyevi mant›k bize
araçsal dünyan›n gereklerini vermektedir. Bura-
da ço¤u kere yap›lan yanl›fll›k araçsal› amaçsal›n
yerine koymakt›r. 

Tertipte son sure olan Nas, ister insan ister
cin gruplar›ndan olsun insana vesvese verenle-
rin flerrinden Allah’a s›¤›nmay› tavsiye eder. Hal-
buki dünyevi mant›¤a göre, içimizden veya d›fl›-
m›zdan verilen her türlü telkini de¤erlendirecek
bir akla sahibiz. Ancak Kur’âni bak›fl bize her za-
man ve her yerde böyle olmad›¤›n› gösterir. 

Kur’âni bak›fl›n, salt bir mant›ksal bak›fl ol-
mad›¤›, (‹slâm’›n bir ak›l dini oldu¤una iliflkin
yarg›n›n basit bir genelleme oldu¤u) unutulma-
mal›d›r. Çünkü, ‹slâm’›n mant›¤› gözetmesi, ona
indirgenebilirli¤i anlam›na gelmez. Ahlâki-ame-
li ifllemler genelde mant›ksall›kla aç›klanamaz-
lar. Dünyevi tutumlar bile çok yönlü ve karma-
fl›k bir mekanizman›n ürünü olarak karfl›m›za
ç›karlar. Bundan dolay›d›r ki her hangi bir de¤er
ile bir eylem aras›nda birebir tekabüliyet yoktur,
arada hep bir aç›kl›k bulunur.

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Kur’âni yaklafl›m›n
yeri çok daha iyi anlafl›lm›fl olur. Mesela son na-

Bizzat Kur’ân’›n ifadesiyle o,
kendine inanarak anlamaya
çal›flanlara aç›l›r ve rehber
olur. Ounun için s›kça ilgilen-
mek ve özümsemek gerekir.
Böylece bir Kur’ân dili edinilir,
yepyeni bir mant›k kazan›l›r.
Kur’ân, hayat›n her alan›na
yöneltilmifl bir projeksiyon
sistemi halini al›r.
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zil olan Nasr Sûresi, Mekke’nin fethinden sonra
Arabistan yar›madas›ndaki müflrik kabilelerin
grup grup gelerek Müslüman olmalar› üzerine
gelir. Art›k ‹slâm’›n kendine ulaflt›¤› herkes
Müslüman olmaktad›r. Böylesi bir ortamda dün-
yevi ak›l, geçen 22 y›ll›k ço¤u s›k›nt›l› bir süre-
cin sonunda bu büyük baflar›n›n flenlikler dü-
zenleyip bunun gururunu yaflamay› tavsiye eder.
Ama Kur’âni bak›fl tam burada müminin durma-
s› gerekti¤i yeri gösterir. fiöyle der: “Allah’›n yar-
d›m› ve fethi gelip de insanlar›n grup grup Allah’›n
dinine girdiklerini gördü¤ün zaman, Rabb›n›, Al-
lah’›n hamdiyle tesbih et ve isti¤farda bulun. O,
tevbeleri yegane kabul edendir.” Yani hangi or-
tamda olursa olsun mümin, Allah’a hamdedip
ona dayanmak, geçmiflteki hatalar›n›n ba¤›fllan-
mas› talebinde bulunmak (tevbe etmek) ve bun-
dan sonra düflebilece¤i hatalar konusunda Al-
lah’tan yard›m dilemek (isti¤farda bulunmak)
durumundad›r. Bu tema, Kur’ân’›n ilk inmeye
bafllad›¤›, müminlerin yaln›zl›k, s›k›nt› ve kayg›-
lar›n had safhada oldu¤u bir dönemdeki mesaj›n
içeri¤iyle ayn›d›r.

Ümmet Bilincini Pekifltirmek

Günlük hayattaki inanç yönünden dökülmenin
en önemli nedenlerinden birisi flüphesiz ümmet
bilincinde meydene gelen çözülmelerdir. Pren-
sip olarak ‹slâm herkesi fert olarak muhatap al-
maktad›r. Herkesin hesab› ayr›d›r, herkes her
fleyden ayr› ayr› sorumludur. Hiç kimse bir bafl-
kas›n›n Allah’a karfl› görevlerini yerine getire-
mez; hiç kimse bir baflkas›n›n günah›n› yüklen-
mez. 

Ancak, Kur’ân-› Kerim’de çok aç›kt›r ki, mü-
mince yaflaman›n bir sosyal çerçevesi vard›r. Al-
lah bütün müminlere birlikte hitap eder. Emir-
lerdeki ço¤ul ifadesi bunu gösterir. Dikkat çeki-
cidir ki Kur’ân-› Kerim emir ve yasaklar› ilan
ederken herkese yönelik bir beyanda bulunur.
Mesela “ye, iç ama israf etme”, “sak›n zinaya
yaklaflma”, “daha öncekilere farz k›l›nd›¤› gibi
oruç sana da farz k›l›nd›” fleklinde tekil de¤il,
“israf etmeyin, zinaya yaklaflmay›n, oruç size de
farz k›l›nd›” gibi ço¤ul sî¤as› kullan›l›r. Burada-
ki hikmet ilahi emir ve yasaklar›n bir cemaat
halinde yaflanabilece¤ine dikkat çekmek içindir.

Gerçekten de bir din, bir ideoloji, bir dünya
görüflü tam olarak ancak bir cemaat halinde ya-
flanabilir. Sözgelimi namaz, fert olarak k›l›nabi-
lir, ama onun en mütekamil yerine getirilifl hali
cemaatle k›l›nmas›d›r. Esasen sosyolojik bir ger-
çektir ki bütün eylemlerin bir sosyal ba¤lam›
vard›r. Yani bir grup dinami¤i, ferdiyetin çok
ötesinde insanlar› motive eder; iyi olanlar› teflvik
eder, destekler; kötü olanlar› sak›nd›r›r, bir kon-
trol mekanizmas› olarak çal›fl›r. Daha da önem-
lisi bir mensubiyet duygusu içinde daha kararl›
ve daha bilinçli hareket edebilmeyi sa¤lar.

‹slâm’da bu cemaat yap›s› o kadar önemlidir
ki, k›yamet günü hafl›r bile Kur’ân’da çok aç›kça
belirtildi¤i üzere, gruplar halinde gerçekleflir.
Mezarlar›ndan kalkan insanlar iyi veya kötü
gruplar halinde hesaplar› görülmek üzere mah-
fler yerine do¤ru yürürler. Bu ifl grup dinami¤ine
o kadar uygundur ki bafllar›nda o eylem grubu-
nun liderleri bulunur. Sözgelimi faiz al›p veren-
lerin bafl›nda bu iflte en ileri giden birileri yer
al›rken, Salihlerin bafl›nda bir Salih kifli bulunur. 

Kur’ân-› Kerim’e göre hangi grubun içinde
bulunulaca¤› gerçekten çok önemlidir. Kitab›-
m›z bize duan›n temel esprisini verirken, “Alla-
h›m, bizi Salihler zümresine, Muhsinler grubu-
na.. dahil et” fleklinde bir talepte bulunmam›z›
ö¤retir. 

Bu cemaat olgusu pratikte ümmet bilinci
olarak adland›r›labilir ve bu herhalde Müslüman
olarak en çok muhtaç oldu¤umuz fleylerden bi-
risidir. Güncel hayatta yaflananlara bakt›¤›m›zda
Müslüman›m diyen pek çok kiflinin eylem ve
söylemlerinde, olup bitenlere camian›n d›fl›ndan
bakt›klar›n› görmekteyiz. Öyle ki baz›lar› Müs-
lüman kitleleri elefltirerek kendisine bunun d›-
fl›nda bir yer bulmaya çal›flmaktad›r. Ama unu-
tulmamal›d›r ki inanc›m›zda bir dünyaya, grup-
sal dünyam›zda bir baflka dünyaya ait olmak bir
mümin için en önemli handikaplardan birisidir.
Bir özelefltiri yapaca¤›m›z yerler bulunsa da
mensubiyet duygusunun önemi büyüktür. Esa-
sen unutulmamal›d›r ki bütün insanlar flöyle ya
da böyle bir cemaate mensup olduklar›, kendile-
rinin d›fl›nda bir baflka dünyan›n bulundu¤u bi-
linciyle hareket ederler. 

‹flte Ramazan bu bilincin fark›na var›l›p pekifl-
tirildi¤i bir süreç olarak de¤erlendirilebilmelidir.
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H
icri  aylar  içerisinde en çok kendisini
hissettiren ve insanlar›n  di¤er aylardan
farkl› olarak günlerini teker teker say-

d›klar› Ramazan ay›n›n bu farkl›l›¤›n›n, hiç flüp-
hesiz en önemli boyutu oruçtur. Ancak toplum-
sal haf›zada, bir ay oruç tutulmas› hasebiyle ra-
mazan›n; içinde kandil geceleri ve sosyal içerik-
li baz› ritüellerin yer almas› sebebiyle üç aylar›n;
hac mevsimini içeriyor olmas› dolay›s›yla Zilhic-
ce’nin, hicri y›lbafl›, önemli tarihsel-sosyal olay-
lar›n seneyi devriyesi olmas›ndan ötürü Muhar-
rem ay›n›n daha çok izler b›rakt›¤› bir gerçektir.
Bu da birinci derecede dini ile sosyalin kesiflerek
pratik, gündelik hayatta toplumun ajandas›nda
yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r.

fiaban ay›n› berekete dönüfltürerek Rama-
zan’a girmeye haz›rland›¤›m›z flu zaman dilimin-
de, Ramazan üzerine düflünmek belki defalarca
yaflad›¤›m ama belki de haz›r buldu¤um için bi-
linç düzeyine getirerek tart›flmakta zorland›¤›m
derin içerikleri bana yeniden hissettirmektedir.
Asl›nda çocukluktan beri yaflad›¤›m›z ramazan-
lar› ve oradan gözümüzün önüne getirdi¤imiz
enstantaneleri tekrar bilinçli olarak zihnimizde
yoklamak, zaman zaman filmi durdurup ilgili
karelere odaklanarak arkas›ndaki dini ve sosyal
muhayyileyi kavramsallaflt›rmak ve gelece¤e yö-
nelik hayat stratejilerine eklemleyebilmek, yap›-
labilecek en önemli fleylerden biri gibi görünü-
yor. Bu ba¤lamda Ramazan ay›n› di¤erlerinden
ay›ran; yaklaflmas›yla birlikte bende oluflturdu-
¤u kapsay›c› atmosferi hep hissetmiflimdir. Bu
“kapsay›c›l›k” etraf›nda biraz durarak yaz›n›n

bafll›¤›nda da belirtildi¤i üzere “aile” üzerindeki
etkileri ile Ramazan’› teemmül etmeye çal›flaca-
¤›m. 

Ramazan’da Herkes, Kendini 
Yeniden ‹slâm’la Test Eder

Ramazan ay› girdi¤i zaman, akflamdan sabaha
kendimi birden “dini” olan›n kapsay›c›l›¤› alt›n-
da hissederim. Tabi burada “dini” ifadesini dua-
list bir düflünce dünyas›n›n bende kalan tortula-
r› olarak ifade etmedi¤imi hat›rlatmal›y›m. Bu
kapsay›c›l›k ramazan›n bafltan sona bir ay bo-
yunca hayat›n her “an”›nda kendisini farkl› bi-
çimde hissettirmesinden de kaynaklanmaktad›r.
Geceleyin sahura kalk›p sabah namaz›n› bekler-
siniz. Gündüz boyu orucunuz size asla ramazan-
da oldu¤unuzu unutturmaz. “Zevk” boyutu bu-
lunan yemek içmek akflama ertelenir. Ö¤leden
sonra ve akflam üstü tatl› bir iftara haz›rl›k ve
eve yetiflme telafl› vard›r. Vitrinleri süsleyen ve
tezgahlarda boy gösteren yiyecek maddeleri, ra-
mazanda en çok yenen maddelerdir. Ramazana
mahsuslu¤uyla zihinlerimizde yer eder. Akflam
iftar ve ard›ndan teravih. Sonras›nda y›llardan
beri canland›r›lmaya çal›fl›lan “Osmanl›’da Ra-
mazan” içerikli çay sohbetleri ve sahur vaktine
göre ayarlanm›fl saatlerle uyku...Ramazan’›n bu
“dini” havas› di¤er aylarda insanlar›n daha çok
kap›ld›klar› sekülerlefltirici içeri¤i dönüfltür-
mektedir. Ramazan boyunca medyan›n dili bile
de¤iflir. Asl›nda Ramazan herkesin kendisini ye-
niden “‹slam”la test etti¤i, nerede durdu¤una

RRAAMMAAZZAANN VVEE AA‹‹LLEE

H‹KMET DDEM‹R
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dair bir kriti¤i içermesi gereken önemli bir za-
man dilimidir ki, bilhassa hadisleri bu gözle
okumak mümkündür.  

Ramazan’› Evde Aile ‹le Birlikte Yaflamak

Ramazan’›n insan ve toplum hayat›na bu nüfu-
zunun yans›malar›ndan en önemlisi de kanaati-
mizce aile üzerinde gözlemlenmektedir. Benim
bu ba¤lamda ramazan›n etkisiyle ilgili olarak
söyleyece¤im fley; ailenin biraraya gelmesi ve
derlenip toparlanmas›na f›rsat veriyor olufludur.
Bunu hem maddi hem de manevi düzeyde ele al-
mak mümkündür. Üniversitede ö¤rencilik y›lla-
r›nda bir kuaför dükkan›nda dinledi¤im flu diya-
lo¤u hiç unutmad›m. Bildi¤imiz gibi genelde
kuaför dükkanlar› gecenin ilerleyen saatlerine
kadar aç›kt›rlar. Üç-dört eleman›n çal›flt›¤› bu
kuaför dükkan›nda evli olan kuaför çal›flan›, ta-
n›d›¤› bir ahbab›yla patronunun konuflmalar›n›
takip ediyor ve zaman zaman konuflmalara kat›-
l›yordu. Ramazan yak›n oldu¤u için ramazanda
akflam yemeklerini nas›l halledeceklerine dair
konufluyorlard›. Dükkandaki elemanlar iftardan
yar›m saat evvel ç›k›p iftar› yap›p geliyorlarm›fl.
Misafir,  patrona vakit kaybetmemek için haz›r
yemek yapt›r›p dükkanda iftarda yemelerini
öneriyordu. Tam bu s›rada evli olan eleman iti-
raz ederek “zaten bir tek ramazanda ailemle bir-
likte yemek yiyebiliyorum. Bir tek ramazanda
biraraya gelebiliyoruz” dedi. 

‹ftar vaktinde araba trafi¤inden de anlafl›laca-
¤› üzere herkesin büyük oranda evine ulaflma
çabas› ramazan›n aile birlikteli¤indeki ifllevini
gösteren bir baflka husustur. Gerçekten herkesin
kendisine özel ve farkl› saatlerde biraraya geldi-
¤i akflam yemekleri, iftar ile birlikte “sofra bafl›n-
da bekleyen aile” görüntüsüne do¤ru dönüfl-
mektedir. Aç›kça bu durum, ailenin hem maddi
olarak hem de manevi olarak toparlanmas›na
imkan vermektedir. Çünkü aile bilincinin, anne-
baba ve çocuklar›n birlikte olma bilincinin dini
havayla birlikte doru¤a ç›kt›¤› bir noktad›r. 

Yine toplumumuzda gözlemlenen en önemli
aile aras› iliflkiler de iftar davetleri ile sa¤lanmak-
tad›r. Genelde Anadolu’n›n bir âdeti olarak hala
yayg›n biçimde devam eden ailelerin iftar davet-
leri, di¤er zamanlarda biraraya gelme ve ziyaret

konusundaki eksiklikleri telafi etmektedir. Ger-
çekten bundan 30 y›l öncesine kadar s›kl›kla ya-
p›lan akraba ve komflularla olan aile ziyareti (ve
bu arada akflam aile ziyaretlerinde tutulan misa-
fir flekeri öncesinde kahve ve çay ikramlar› hala
zihnimde canl›d›r) flimdilerde bayram ziyaretle-
riyle k›salt›lm›fl görünüyor. (Yine otuz y›l önce
çocuklu¤umda p›r p›r diye adland›r›lan dolmufl-
larla bin bir zahmet içinde akrabalar›m›z› yapt›-
¤›m›z ziyaretleri, flimdilerde imkanlar›n ço¤al-
mas›na ra¤men ihmal ediyoruz) Ramazan’da zi-
yaret edilecek aileye önce kad›nlar›n gündüzden
giderek yemeklere yard›m etmesi de bu ziyaretle-
rin yard›mlaflma boyutunu öne ç›karmaktad›r.
Akflamki iftar ziyafetinin özenle haz›rlanmas›
önemlidir. Çok zahmetli yemeklerin (su böre¤i,
sarma, karn›yar›k vb.) haz›rlan›fl› asl›nda Rama-
zan’a verilen önem ve kültürün yaflat›lmas› ba¤-
lam›nda oldukça anlaml›d›r. Yemekten sonra er-
keklerin camiye teravih namaz›na gitmesi ve gel-
dikten sonra çay eflli¤inde bazan sahura kadar
uzayan sohbetler, modern yaln›zl›¤a meydan
okuyan ve psikiyatri doktorlar›n›n müflterilerini
azaltan tedavi niteli¤indedir. Her bir yudumda
yaln›zl›k ve ufunetin da¤›ld›¤› hissi, aile ziyaret-
lerinin amac›na yönelik tatmini dillendirir. 

Ramazan Bar›fl›

Aile içi iliflkilerde ramazan çok farkl› boyutlarda
kendisini ortaya ç›kar›r. Asl›nda ramazan haya-
t›n karmafl›kl›¤› ve s›k›nt›lar›n›n kendisi ç›k›n-
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caya kadar paranteze al›nd›¤› bir korunakt›r.
‹liflkiler ve çat›flmalardaki rahatlama, bunal›m›n
o sisli havas›n› birden da¤›tmaktad›r. Ramazan
öncesindeki yo¤unluk, stres ve tart›flmalar, ra-
mazanla birlikte en az›ndan bir ay dondurulur.
Zaman yavafllayarak insanlar› sükunete ça¤›r›r.
‹flte tam da bu noktada aile de bu sükunetten pa-
y›n› alarak fertleri aras›ndaki iliflkileri daha da
kuvvetlendirmektedir. Buna biz ramazan›n ba-
r›flç›l havas› diyebiliriz. Çünkü arka plan›nda
kötü söz söylemeyi ramazan›n ruhuna ayk›r› bu-
lan ve bir kavga ortam›nda “ben oruçluyum” sö-
zünü öne ç›karan Müslüman zihin, bar›flç›l ha-
vay› korumak için elinden geleni yapmaktad›r. 

fiüphesiz aileler Türkiye’de homojen ve hep
ayn› seviyede de¤ildir. Sosyolojik olarak dindar-
l›k düzeyi aç›s›ndan aileler aras›nda belli bir ta-
bakalaflma oldu¤unu söyleyebiliriz. Befl vakit na-
maz›n› k›lmaya, içki içmemeye devaml› olarak
dikkat edenler oldu¤u gibi, namaz k›lmay› ra-
mazanda artt›ranlar ya da içkiye ramazan aras›
verenler de bulunmaktad›r. Gözlemleyebildi¤i-
miz kadar›yla aile içinde kad›n eflinden ya da an-
ne çocu¤undan böyle mübarek bir ayda içki iç-
memesini ister. Hatta ramazan› f›rsat bilerek bu
tür al›flkanl›klara son vermesini isterler ve kon-
trol de ederler. Bu durum bilhassa ramazan
ay›nda aile içi sosyal kontrolün daha da artt›¤›n›
bize göstermektedir. Asl›nda ailede bafllayarak
tüm toplumun genel olarak nas›l bir “ahlakilik”

içinde olmas› gerekti¤inin provas›n› görürüz ra-
mazanda. 

Yard›m, Sadaka, Fitre, Zekat, ‹nfak...

Ramazanda yard›mlaflman›n ailevi boyutuna de-
¤inmeden geçemeyiz. Bildi¤imiz gibi ülkemizde
zekat ve sadakan›n kahir ekseriyetle verildi¤i ay
ramazand›r. Yine halk aras›nda fitre olarak bili-
nen f›t›r sadakas›n›n da ramazan ay›nda verilme-
si bir zarurettir. Bunun da ötesinde ailelere yap›-
lan ayni ve nakdi yard›mlar da ramazanda doruk
noktas›na ulaflmaktad›r. Nihayetinde birçok res-
mi ve özel kurulufllar›n yard›m paketleri haz›rla-
yarak ramazanda da¤›tt›klar›n› bilmekteyiz. Ze-
kat›n hangi oranda ne kadar verildi¤i ile ilgili bir
istatisti¤e sahip olmamakla birlikte, zekat›n fit-
renin sadakalar›n ve yard›m paketlerinin fakirlik
içindeki aileler için ciddi bir kaynak sa¤lad›¤›n›;
yoksul ailelerin ramazan›n bu bereketinden na-
sipdar oldu¤unu bilmekteyiz. Aileler aras›ndaki
bu yard›mlaflman›n, yoksul ailelerin birli¤i, se-
vinci aç›s›ndan meydana getirece¤i olumlu hava
önemsenmelidir. 

Öte taraftan bir yan›yla ihtiyaçtan, di¤er ya-
n›yla bir gelene¤i canland›rmak ba¤lam›nda bü-
yükflehirlerde boy gösteren ramazan çad›rlar›n›n
yoksul aileler için ifllevi inkar edilemez. ‹flten
eve yetiflemeyen insanlar›n faydaland›klar›, an-
cak bundan daha fazla yoksul ailelerin ramazan
boyunca ücretsiz yemek yedikleri bu çad›rlar,
ramazan›n aileye katk›lar› olarak görülebilir. Ki-
mi zaman bu tür faaliyetler, siyasi sebeplerle
elefltirilmekle birlikte, toplumun iç dengelerini
kurmadaki görünmez dinamiklerden biri de bu
organizasyonlard›r. Zekat, fitre ve bu tür yar-
d›mlar›n ne kadar yoksul ailenin umudu oldu¤u
ve tabakalar aras› yak›nl›¤› sa¤lamadaki ifllevsel-
li¤i hep hesaba kat›lmal›d›r. 

Ailedeki çocuklar›n ramazan tecrübeleri ka-
naatimizce en çok üzerinde durulmas› gerekli
hususlardan birisidir. Bir kere ramazan›n alg›-
lanmas› ve yaflanmas›nda çocukluktaki ramazan
tecrübelerinin unutulmaz ve özel bir önemi var-
d›r. Ancak bunun da ötesinde çocuklar›n gerek
kendi arkadafllar› gerekse aile büyükleri ile olan
oruç muhabbetleri ailenin ramazan ajandas›n›
oluflturmaktad›r. Çocuklar Anadolu’daki âdetle-

Aile içi iliflkilerde ramazan çok
farkl› boyutlarda kendisini ortaya
ç›kar›r. Asl›nda ramazan hayat›n
karmafl›kl›¤› ve s›k›nt›lar›n›n ken-
disi ç›k›ncaya kadar paranteze
al›nd›¤› bir korunakt›r. ‹liflkiler ve
çat›flmalardaki rahatlama, bunal›-
m›n o sisli havas›n› birden da¤›t-
maktad›r. Ramazan öncesindeki
yo¤unluk, stres ve tart›flmalar,
ramazanla birlikte en az›ndan bir
ay dondurulur. Zaman yavafllaya-
rak insanlar› sükunete ça¤›r›r.



re göre ilk tutuklar› orucu babalar›na satmakta,
bir ramazan boyu ne kadar oruç tuttuklar›n› ar-
kadafllar› ile bir yar›fl ve övünç konusu haline
getirmektedirler. Hatta ailenin çocuklara zay›f-
l›klar›ndan dolay› ö¤leye kadar oruç tutturma ya
da az oruç tutsunlar fleklindeki çabalar› karfl›s›n-
da, çocuklar bazen da gizli gizli oruç tutmakta
ve bunu arkadafllar›na anlatmaktad›rlar. 

Ramazan’› Ailecek Verimli Yaflamak ‹çin...

Buraya kadar ramazan ve aile iliflkisinin genel
bir resmini çizmeye çal›flt›k. Bu manzaran›n ar-
d›ndan hem aile iliflkilerinin en genel anlamda
güçlendirilmesi hem de bilinç düzeyi yüksek bir
ramazan yaflanmas› için baz› önerilerde bulun-
maya çal›flaca¤›m. Asl›nda aile, Müslüman top-
lumun en küçük ünitesi olarak hem birçok de-
¤erin üretilece¤i hem de pratik olarak sorun ve
aksakl›klara çözümler getirilece¤i bir ortamd›r.
Bu sebeple, e¤itimden gündelik davran›fl ve al›fl-
kanl›klara kadar ailenin rolünün bütünüyle bafl-
ka kurumlara devredilmesi bir kolayc›l›kt›r ve
bunun da ötesinde yozlaflmay› getirir. Çünkü ai-
le içinde görülen ve içsellefltirilen davran›fl bi-
çimlerinin kal›c›l›¤› ve etkisi çok fazlad›r. Bu
aç›dan ailenin her türlü üretime yönelik olarak
yeniden üretilmesi gerekmektedir. 

Peki ramazanda ailecek neler yapabiliriz? Bi-
rincisi, sahurdan sonra sabah namaz› vaktine
kadar oturup Kur’an Kerim’i yüzünden okuyabi-
lir ve sonra bu okudu¤umuz yerlerin meâlini
dinleyebiliriz. Bunu aile reisi olarak baban›n
yapmas› önemlidir. Her gün az da olsa bunun
yap›lmas›, ramazandan sonra da devam ettiril-
mesine zemin haz›rlayabilir. 

Akflamlar› iftardan önce her gün bir hadis se-
çilerek okunabilir ve bunun gündelik hayata
yans›malar› anlat›labilir. Böylece aile fertleri bir
hadis ö¤rendikleri gibi, daha sonraki zamanlar-
da kendi aralar›nda da bir sosyal kontrol sa¤la-
yacaklard›r. 

Her ailenin fakir bir aileyi mutlaka ramazan-
da iftara ça¤›rmas› önemlidir diye düflünüyo-
rum. Böylece aileler aras›nda bir kaynaflma ola-
ca¤› gibi, gündelik hayat›m›zdan gittikçe kaybo-
lan “Allah r›zas›”n› yeniden keflfedebilece¤iz.
Hali vakti yerinde aileler,  kendileri yard›m pa-

ketleri haz›rlayarak ve özellikle çocuklar›n› da
yanlar›na alarak fakir aileleri ziyaret etmeli ve
yard›m götürmelidirler. Tüm bunlar› özellikle
söylüyorum. Zengin ailelerin yard›m paralar›n›
vererek ve hiç fakirlerin yan›na u¤ramadan yar-
d›m yapmalar›n›n ötesinde, çocuklar›na hayat›n
gerçeklerini ö¤retmek, kibri k›rmak ve farkl›
dünyalara aç›labilmek aç›s›ndan bu ziyaretin ö¤-
retici olaca¤›n› düflünüyorum. 

Cemaatle namaz k›lman›n önemine binaen
bilhassa sabah ve yats› namazlar›n› camilerde k›-
l›nmas› iyi olacakt›r. Teravihlere zaman zaman
ailecek gidilerek “cemaat” duygusunun yaflan-
mas› ve yaflat›lmas› mümkündür. Yine çocukla-
r›n belli bir yafltan itibaren oruca al›flt›r›lmalar›,
oruç tuttuklar› ve namaz k›ld›klar›nda ödüllen-
dirilmeleri ileriki yafllar aç›s›ndan önem tafl›-
maktad›r. 

Tabi tüm bunlar›n d›fl›nda ailelerin kendi ge-
lifltirdikleri birçok fleyler yap›labilir. Önemli
olan Ramazan› ailecek dozaj› en yüksek seviye-
de yaflayabilmektir. Ramazan ay›n›n ülkemize ve
tüm ‹slam âlemine hay›rlara vesile olmas› en iyi
temennimiz olacakt›r. 

EYLÜL ‘07 UMRAN 3333

KapakRamazan vve AAile



3344 UMRAN EYLÜL ‘07

Kapak

Eylül ortas›nda mübarek Ramazan ay›n› idrak
edece¤iz, inflaallah. Muhterem Hocam, öncelik-
le, bu mübarek ay›n manevi faziletleri hakk›nda
genel bilgi istirham edebilir miyiz?

Ramazan ay›n›n ve oruç ibadetinin manevi
de¤eri ve özellikleri hakk›nda flunlar› söylemek
mümkündür:

Ramazan: Ba¤›fllanma Ay›

Sevgili Peygamberimiz ümmetini sevdi¤i, onla-
r›n sonunda cennet ve cemal ile müflerref olabi-
lecek bir hayat sürmelerini istedi¤i için bu f›rsa-
t› bahfleden davran›fllar› ve ibadetleri teflvik et-
mifltir. Bu cümleden olarak Ramazan ay›n›n oru-
cu ve teravihi ile ilgili, insan› heyecanland›ran
ve heveslendiren güzel sözleri vard›r. Bunlardan
birinde “‹nanc›n›n gere¤i olarak ve Allah r›zas›
için Ramazan ay›n› oruç tutarak geçiren kulun
Allah, geçmifl günahlar›n› ba¤›fllar” buyurmufl-
lard›r. Bu hadis sahih kaynaklarda yer alm›flt›r,
bu sebeple uydurma demek mümkün de¤ildir.
Öte yandan Kur’ân’da ve hadislerde, ifllenen gü-
nahlarla ve bunlar›n getirece¤i sonuçlarla ilgili
aç›klamalar yap›lm›flt›r. Mesela haks›z yere bir
mümini öldürmenin âhirete ait cezas›n›n uzun
müddet yanmak üzere cehenneme girmek oldu-
¤u bildirilmifltir (Nisa: 4/93). Dünyadaki cezas›-
n›n da k›sas oldu¤u malumdur. Böyle bir güna-
h› iflledikten sonra katilin, bir ay oruç tutarak
hem dünya hem de ahiret cezas›ndan kurtulaca-
¤› düflünülemez. Böyle hadisleri yorumlarken il-

gili âyet ve hadislerin tamam›n› bir arada de¤er-
lendirmek gerekir. Bu de¤erlendirmeyi yapan
âlimler, Peygamberimizin maksad›n›n bütün gü-
nahlar olmay›p “küçük günahlar” oldu¤unu ifa-
de etmifllerdir. ‹nsan günde yüzlerce küçük gü-
nah ifllemektedir, bunlar da ço¤al›nca büyük gü-
nah kadar kötü sonuçlar do¤uracakt›r. Mümin
y›lda bir ay oruç tutarak (baflka hadislere göre
Cuma namaz› k›larak, kadir gecesini ihya ede-
rek, umre yaparak, abdest alarak...) birikmifl kü-
çük günahlar›n›n affedilmesini sa¤layabiliyorsa
bu da büyük bir kazançt›r.

Büyük günahlar›n aff›n› Allah Teâlâ tövbeye
ba¤lam›flt›r. Tövbe piflman olmak, Allah’tan af-
fetmesini dilemek ve bir daha yapmamaya az-
metmekle gerçekleflir. Allah’a flirk koflmak (bir
tek Allah’tan baflka tanr›lar edinmek ve bunlara
tap›nmak) müstesna Allah’›n ba¤›fllamayaca¤›
bir günah yoktur.

Orucun Bireysel ve Toplumsal Faydalar›

Hocam, oruç ibadetinin insan ve topluma sa¤la-
d›¤› faydalar nelerdir? 

Bütün ibadetlerin bir genel faydas›, bir de her
birine mahsus özel faydalar› vard›r.

Orucun genellikle ibadetlerde bulunan fay-
das›, oruç sayesinde insan›n yarat›l›fl amac›n›
gerçeklefltirmesi, Allah r›zas›n› elde etmesi, âhi-
ret sermayesi demek olan sevap kazanmas›, onu
Allah’a yak›nl›k vesilesi k›lmas›d›r.

Oruca mahsus bulunan fayda ve özellikleri

PPrrooff.. DDrr.. HHAAYYRREEDDDD‹‹NN KKAARRAAMMAANN ‹‹LLEE
RRAAMMAAZZAANN VVEE OORRUUÇÇ ÜÜZZEERR‹‹NNEE

Konuflan: AABDULLAH YYILDIZ
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de flöylece s›ralamak mümkündür:
Oruç bir irade terbiyesidir. ‹nsan, akl› ve ira-

desiyle insand›r. Ondaki güdüler, heyecanlar,
duygular, arzular akl› perdeler veya akl›n hük-
münün ifllemesini engeller. Akl›n, dinin, ahlak›n
do¤rular›n›, güzellerini hayata geçirebilmek için
güçlü bir iradeye ihtiyaç vard›r. Güçlü irade e¤i-
timle elde edilir, oruç da çok uygun bir “irade
terbiyesi arac›”d›r.

Oruç kesintisiz bir ibadet oldu¤u ve befleri
ihtiyaçlar sebebiyle devaml› olarak kendisini ha-
t›rlatt›¤› için bir “huzur maallah” vesilesidir.
Huzur maallah’tan maksat, kulun kendini Allah
ile beraber, O’nun huzurunda, Allah’› yan›nda
hissetmesi, böyle düflünmesi ve buna göre yafla-
mas›d›r.

Oruç -di¤er ibadetleden farkl› olarak- kendi-
ni d›fla vurmayan bir ibadettir. Söylemedikçe bir
kimsenin oruçlu oldu¤u bilinemez. Bu sebeple
de orucun, göstermek ve iflittirmek maksad›yla
yap›lmas› zordur. Bir ibadetin, baflkalar› bilsin,
görsün, de¤erlendirsin diye de¤il de s›rf Allah r›-
zas› için yap›lmas› “ihlas”t›r. Dini hayat›n can
damar› olan ihlas e¤itimi bak›m›ndan da oruç
müstesna bir ibadettir.

Oruç, Hz. Peygamber’in (s.) yiyip içme ko-
nusundaki sünnet ve tavsiyelerine uygun hare-
ket etmek flart›yla insan sa¤l›¤›na olumlu etki
yapar, fazlal›klar›n erimesini, sindirim organla-
r›n›n dinlenmesini sa¤lar.

Dilimizde “Tok, ac›n halinden ne anlar!” di-
ye bir söz vard›r. Her iste-

di¤ini önünde bulan,
al›p yemeye gücü ye-
ten insanlar, bundan
mahrum olanlar›n, aç-

l›k, yokluk ve yok-

sulluk içinde yaflayanlar› halini anlayamazlar.
Oruç, toplum içindeki yoksullar›n, aç ve aç›kta
olanlar›n haliyle hallenmeyi, onlar› anlamay›,
ac›may› ve yard›m elini uzatmay› sa¤lar.

Oruç Ahlâk›

Bu sayd›¤›n›z faydalar›ndan hareketle, orucun
kendine has bir ahlakî durufl, bir hayat tarz›
oluflturdu¤unu söyleyebilir miyiz? 

Elbette. Sevgili Peygamberimiz (s.), bir kutsî
(öznesi Allah olan, Allah’›n buyurdu¤u) hadisle-
rinde flöyle diyorlar: 

“‹nsano¤lunun her amel ve ibadeti kendisi
içindir, yaln›z oruç müstesna; çünkü o, benim
içindir, onun özel ödülünü de ben verece¤im.
Oruç (koruyucu) bir kalkand›r. Oruç günü
olunca kimse kötü söz söylemesin, ba¤›r›p ça¤›r-
mas›n, cahilce davranmas›n. Birisi satafl›r veya
bulafl›rsa, “Ben oruçluyum, ben oruç tutmakta-
y›m!” desin.

Bu ve benzeri hadislerle orucun amac› göz
önüne al›nd›¤›nda kamil bir orucun, yaln›zca
yeme içme ve cinsel temas› terk etmekten ibaret
olmad›¤›, oruç tutan müminin her an Allah fluu-
ru içinde bulunmas› gerekti¤i, her zaman ay›p
ve günah olan davran›fllardan, oruçlu iken daha
çok, daha titizlikle uzak kalman›n kaç›n›lmaz
oldu¤u, orucun insan› adeta melekleflmeye do¤-
ru götürmesi icabetti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Gü-
zel ahlâk›n, insan› insan yapan erdemlerin oruç
sayesinde güçlenmesine, daha fluurlu ve güçlü
bir nitelikte yaflanmas›na “oruç
ahlâk›” diyoruz. Bu yönüyle
oruç ayn› zamanda iyi bir
“ahlâk e¤itimi arac›” ol-
maktad›r. 
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Bir baflka hadiste “Nice oruçlu vard›r ki,
orucundan kendisinde kalan yaln›zca açl›kt›r,
nice gece boyu namaz k›lan vard›r ki, nama-
z›ndan yan›na kalan sadece uykusuzluktur”
buyuruluyor. Bütün ibadetler gibi orucun da -
kula, insanlara ait- faydalar›, maddi ve manevi
güzel sonuçlar› vard›r. Bunlar› has›l etmeyen
bir oruç, aç ve mahrum kalmaktan ibaret kal›r.
Bu böyle olmakla beraber, orucun mâna ve
hikmetini kendinde gerçeklefltiremeyen insan-
lar›n onu b›rakmalar› da gerekmez; çünkü her
ava ç›kan av yapamazsa da, ava ç›kmay› terk
edip evinde oturan›n av yapma ihtimali hiç
yoktur. Sonuç ne olursa olsun oruç tutmak,
ancak bu ibadeti yaparken flekil yan›nda öze de
yönelmek, orucun maddî ve manevi berektini
elde etmeye çal›flmak, özellikle oruç ahlâk›na
sahip olmak için çaba göstermek tercih edile-
cek en do¤ru yoldur. 

Ramazan’da Kur’ân Okumak, 
Dinlemek ve Düflünmek

Hocam, bilindi¤i gibi, Ramazan ayn› zamanda
“Kur’ân ay›”d›r. Bu ayda müminler Kur’ân-›
Kerim’le nas›l bir iliflki kurmal›d›r?

Kur’ân-› Kerim’in Ramazan ay›nda ve
Kadir gecesinde indirildi¤ini biliyoruz. Bu
mübarek kitab›n tamam› bir günde gelme-
di¤ine, Hz. Peygamber’in (s.) peygamber-
lik hayat› boyunca yaklafl›k yirmi iç senede
tamamland›¤›na göre, kadir gecesinde gel-
mesini “gelmeye, vahyedilmeye bafllamas›”
fleklinde anlamam›z gerekecektir. Allah
Teâlâ Kur’ân’›n gelmeye bafllad›¤› geceyi
“mübarek bir gece” olarak nitelemektedir.
Mübarek, “kutlu, bereketli, insana maddi
ve manevi imkanlar bahfleden, f›rsatlar su-
nan” demektir. Kur’ân’›n böyle bir gecede
inmeye bafllamas› hem o gecenin ve onu
ihtiva eden Ramazan ay›n›n hem de
Kur’ân’›n önem ve de¤erini aç›kça ortaya
koymaktad›r. De¤erli ödüller önemli gün-
lerde verilir; Kur’ân Allah’›n, kullar›na en
büyük lutfu, eflsiz nimetidir ve bu ödül
Rahmet Peygamberi arac›l›¤› ile ümmetine
Ramazan ay›nda verilmifltir.

Kur’ân’›n Ramazan ay›nda gelmifl olma-
s› ve her Ramazan gecesi Cebrail’in Hz.

Peygambere gelerek Kur’ân’› müzakere etmeleri,
karfl›l›kl› birbirlerine okumalar› güzel bir gele-
ne¤in de kayna¤› olmufltur; bu gelene¤e “muka-
bele” denilmektedir. fiimdilerde uygulamas› aza-
lan bu gelenek yerleflim bölgesinin büyük cami-
lerinde icra edilirdi. Daha çok sabah ve ikindi
namaz›ndan önce ve sonra belli say›da haf›z, en
kuvvetli bir haf›z baflkan›n yönetiminde halkala-
n›r, s›rayla belli miktarda ezbere Kur’ân okurlar,
cemaat de ya Kur’ân’a bakarak veya bakmadan
bu okumay› takip eder, dinlerdi. Hali vakti mü-
sait olan baz› aileler de evlerinde mükabele oku-
turlar, konu komflu toplanarak bunu dinlerdi.
Yavuz Sultan Selim zaman›nda hilafetle beraber
mukaddes emanetler de Osmanl›’ya intikal edin-
ce içlerinde Yavuz’un da bulundu¤u k›rk kadar
haf›z, H›rka-i Saâdet dairesinde Kur’ân hatmine
bafllam›fllar ve bu hatim -ki bu da bir nevi muka-
beledir- devletin hayat› boyunca devam etmifltir.

Oruç ayn› zamanda bir irade terbiyesi,
Kur’ân da ilâhî emrin al›nd›¤› yer, bulundu¤u
kaynakt›r; emri al›p güçlü bir irade ile uygula-
man›n ödülü ise iki cihanda saadettir.

Elbette Kur’ân müminin baflucu kitab›d›r, o
bir düzgün hayat, makbul kulluk k›lavuzudur,
bu sebeple her zaman okunmal›d›r, fakat Rama-
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zanla olan  s›k› iliflkisi sebebiyle bu ayda
daha ziyade  okunmal›, dinlenmeli; üzerin-
de, Ramazan ruhaniyetinin bahfletti¤i il-
haml› bir zihin ve gönül ile düflünülmeli-
dir.

Ramazan Allah’la Beraber Olmakt›r

Ramazan’› gerçek manas›yla yaflayabil-
mek ve orucu sadece “mide orucu” olmak-
tan ç›kar›p bütün azalar›m›zla oruç tut-
mak için neler yapmal›y›z?

Oruç bir egzersiz, bir perhiz de¤ildir;
oruç önemli bir ibadettir. ‹badet Allah
için yap›l›r, onun faydalar› varsa da bu
faydalar de¤il, Allah r›zas› amaçlan›r. Ra-
mazan yaklafl›nca mümin, bafl› rahmet,
ortas› ba¤›fllanma, sonu ahiret cezas›ndan
kurtulma vesilesi olan önemli bir aya gir-
mekte oldu¤unu, bu f›rsat› lay›k›yla de-
¤erlendirmesi gerekti¤ini düflünmeye bafl-
lamal›d›r. 

Ramazan›n gecesi ve gündüzü çeflitli
ibadetlerle dolu bulundu¤undan mümin, bu iba-
detler sayesinde bir ay, keyfiyetsiz olarak (nas›l-
l›k, nicelik düflünülmeksizin) Allah ile beraber-
lik fluuru içinde olmaya, huzur maallah› yafla-
maya çal›flmal›d›r. 

Mümkün ise tan yeri a¤armadan sahura kal-
k›l›r, Allah ne verdiyse helalinden yenilir, içilir,
a¤›z y›kan›r, oruca "Allah'›m r›zan için yar›n
oruç tutmaya niyet ettim" diyerek veya bu cüm-
le zihinden geçirilerek niyet günü yasak olan
fley, yemek, içmek ve cinsel iliflkide bulunmak-
t›r. Bu yasa¤a, niyetle ve ibadet fluuru içinde ria-
yet edilir. Akflam olup da günefl bat›nca helal bir
yiyecek veya içecek ile oruç aç›l›r; yani iftar ya-
p›l›r. 

‹ftar›n geciktirilmemesi matluptur. ‹ftardan
önce flöyle bir dua okunmas› uygundur: "Alla-
h›m senin için oruç tuttum, sana iman ettim, sa-
na güvendim ve dayand›m, senin lutfetti¤in r›-
z›k ile orucumu aç›yorum, geçmifl ve gelecek
günahlar›m› ba¤›flla Rabbim!" 

Ramazan boyunca Kur’ân okumak ve teravih
namaz› k›lmak, f›rsat buldukça itikâf ibadeti
yapmak da bu ay› iyi de¤erlendirmenin faaliyet-
leri aras›ndad›r.

Ramazan Yard›mlaflma Ay›d›r

Ramazan ay›nda fitre veriliyor, yoksullar›n du-
rumlar› ile ilgileniliyor, baz› müminler özellik-
le o ayda zekâtlar›n› ödüyorlar. Dinimizde in-
fak›n ve yard›mlaflman›n yeri ve önemi hakk›n-
da bilgi verir misiniz?

En tart›fl›lmaz insan hakk› yaflama hakk›d›r;
yaflama hakk›ndan maksat yar› aç yar› tok sü-
rünmek de¤ildir, tabîi ihtiyaçlar›n› gidererek ya-
flamakt›r. Bugün dünya üzerinde yaflayan insan-
lar›n inançlar›, dünya görüflleri ne olursa olsun
bütün insanlar için böyle bir yaflama imkan›n›
sa¤lamak ödevleri vard›r; bu her fleyden önce bir
insanl›k ödevidir, ödevin ihmal edilmesi, umur-
sanmamas›, bu yüzden milyarlarca insan›n yar›
aç ve ihtiyaç içinde yaflamaya mahkum olmalar›,
namus ve özgürlüklerinden feragat etmek mec-
buriyetinde kalmalar› bir insanl›k suçudur. Zen-
gin topluluklar›n ve fertlerin, baflkalar›n›n gide-
rek daha da yoksullaflmalar› pahas›na servetleri-
ni artt›rmaya devam etmeleri vicdanlar›n› s›zlat-
m›yorsa Allah onlardan bunun hesab›n› sora-
cakt›r. “Ben O’na inanm›yorum ki...” diyenler de
öte dünyadan önce burada, ya yoksullar eliyle
veya baflka yollardan cezalar›n› çekebileceklerini
unutmas›nlar.
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‹slam ilk günlerinden itibaren yoksulluk me-
selesi ile ilgilenmifl, mensuplar›na, yoksullar›n
durumlar›n› iyilefltirmek üzere kimi mecburi,
kimi ihtiyari bir çok ödev vermifl, yol göstermifl-
tir. Zenginlerin muhtaç akrabaya bakma (nafa-
ka) mecburiyeti, komflu hakk›, devam eden ha-
y›rlar (sadaka-i câriye, bu çerçevede vak›f kuru-
mu), zekat, fitre, kurban, yoksulluk maafl› (son
kap› olarak devlet yard›m›) bu yollar›n ve ödev-
lerin bafll›calar›d›r. Bu konuda genel islâmî ölçü
fludur “Muhtaç olanlar›n, kime ait olursa olsun
ihtiyaçtan fazla malda haklar› vard›r; servet bel-
li ellerde toplanmamal›d›r, her flah›s için ekono-
mik olarak da f›rsat eflitli¤i bulunmal›d›r; sebebi
ne olursa olsun yoksulluk, yaflama hakk›n› te-
min edecek ölçüde yard›m sebebidir” (Zâriyât:
51/19; Me’âric: 70/25; Tevbe: 9/60; Haflr: 59/7).

E¤er belirlenmifl ölçüde zekat ödendi¤inde
yoksulluk derdine çare bulunuyor; yani temel
ihtiyaçlar karfl›lan›yorsa zenginlerden, bu mak-
satla baflka bir fley istenmez, ama zekat ödendi¤i
halde ihtiyaç devam ediyorsa k›rkta bir ile yeti-
nilemez; çünkü farz olan yaln›zca belli mal›n,
belli flartlarda k›rkta birini vermek de¤ildir, ya-
flama hakk›n›n gerçekleflebilmesi için gerekli
bulunan mali yard›m›n yap›lmas›d›r.

Zekat›n kimlerin, hangi derecede zengin

olanlar›n verecekleri konusu daha önce aç›klan-
m›flt›. Zekat› belli bir zenginli¤e, servet fazlas›na
sahip olanlar, geliri olmayanlara veya geliri olsa
bile giderini karfl›lamayanlara, temel ihtiyaçlar›-
n› kendi imkanlar›yla gideremeyenlere verecek-
lerdir. Zekat verecek kadar zengin olmayanlar,
“zekat almaya hak kazanm›fl yoksu” say›lmakta-
d›r.  “Allah’tan bir farz olarak yoksullara, düfl-
künlere, (zekat› toplama ve da¤›tma iflinde çal›-
flan) memurlar›na, kalpleri ‹slam’a ›s›nd›r›lmak
istenenlere verilir; kölelerin, borçlular›n, Allah
yolunda olanlar›n ve yolulukta ihtiyaç içine dü-
flenlerin ihtiyaçlar› için sarfedilir” (Tevbe: 9/60).

Bir Ramazan Hat›ras›: Sahurda Hamur Topu

Hocam, son olarak Ramazan hat›ralar›n›zdan
birini bizimle paylafl›r m›s›n›z?
1950 li y›llarda Konya ‹mam Hatip okulunda
okuyor, ayn› zamanda Hoca Fakih camiinde
imaml›k yap›yordum. Eski bir medresenin bir
köflesini onararak kendimize bar›nak yapm›flt›k,
bekard›k, yan›mda birkaç arkadafl›m› daha ba-
r›nd›r›yordum. Ramazan geldi, vazife var, okul
var, ev ifllerine, iftar ve sahur yemekleri haz›rla-
maya vaktimiz yok. Geceleri tahin-pekmez, ek-
mek yiyerek oruç tutmaya karar verdik. Bir
komflu nine ev erifltesi yapm›fl, bize de bir mik-
tar hediye etti. Eriflte gelince onu sahurluk için
ay›rd›k. Gece kalkt›k, en usta aflç› bendim, suyu
kaynatt›m, eriflteyi suya sald›m ve kaynamaya
b›rakt›m, ara s›ra bir iki tane al›p bak›yordum
bana piflmemifl gibi geliyordu. Sonunda piflti¤ine
kanaat getirdim, bir süzgece döktüm, biraz bek-
lettim, bu arada tereya¤› erittim, eriflteyi bir ka-
ba boflaltmak üzere süzgeci çevirdim, kab›n içi-
ne pat diye bir hamur kitlesi düfltü, çok u¤raflt›k
ama erifltelerini birbirinden ay›ramad›k, me¤er
kaynata kaynata hamur tutkal› yapm›fl›z; olsun,
tereya¤›n› üzerine döktük ve parçalayarak yeme-
ye bafllad›k. Ertesi günü nineye sorup piflirmeyi
ö¤rendim ama o ilk gece yedi¤imiz hamur topu-
nu hiç unutmad›k.

Hocam, verdi¤iniz bilgiler için teflekkür edi-
yor, hay›rl› Ramazan’lar diliyoruz.

Ben de tüm müslüman kardefllerime ve ‹slâm
alemine Ramazan’›n hay›rlar getirmesi için Rab-
bime dua ediyorum.

Kur’ân müminin baflucu kitab›d›r,
o bir düzgün hayat, makbul kulluk
k›lavuzudur, bu sebeple her za-
man okunmal›d›r, fakat Ramazan-
la olan  s›k› iliflkisi sebebiyle bu
ayda daha ziyade  okunmal›, din-
lenmeli; üzerinde, Ramazan ruha-
niyetinin bahfletti¤i ilhaml› bir zi-
hin ve gönül ile düflünülmelidir.
Ramazan›n gecesi ve gündüzü
çeflitli ibadetlerle dolu bulundu-
¤undan mümin, bu ibadetler sa-
yesinde bir ay, Allah ile beraberlik
fluuru içinde olmaya, huzur maal-
lah› yaflamaya çal›flmal›d›r. 
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V
ahyin ilk muhataplar› olan Sahabe nesli-
nin hayatlar›n›n her tablosu, bizler için
çok önemlidir. Çünkü onlar bizim Müs-

lümanl›¤›m›z›n aynalar›d›r. Biz ideal mümin
duruflunun nas›l olmas› gerekti¤ini ancak onla-
r›n hayatlar›na bakarak ö¤renebiliriz. ‹flte ara-
m›zdaki bu önemli ba¤dan dolay› o bahtiyarlar
toplulu¤u bizlerin kökleri, her zaman ve mekâ-
n›n yegâne rehberleridirler. 

Gelin bu güzide rehberlerimizin hayatlar›n-
dan on bir ay›n sultan› olan Ramazan›n bereket-
li iklimine girmeye haz›rland›¤›m›z bu günlerde,
bu aydan daha fazla istifade etme ad›na; “acaba
onlar Ramazan ay›n› nas›l ihya ederlerdi?”
sorusuna cevap arayal›m. 

Kur’ân’›n do¤rudan muhataplar› olan o ayr›-
cal›kl› nesil, vahyin hayatlar› dirilten tüm mesaj-
lar›n› ilk kez duyanlar ve bu mesajlar› ilk kez ha-
yatlar›nda uygulayanlard›. Kur’ân ile çok canl›
iliflkileri olan o nesil her gün; “bugün Allah bi-
ze ne söyleyecek?” heyecan› ile yafl›yorlard›. ‹fl-
te bu heyecan› en üst düzeyde yaflad›klar› bir za-
man dilimi olan Hicretin 2. y›l›nda, Ramazan
ay›n›n tamam›n›n oruçlu geçirilmesi emrine
muhatap oldular. Nübüvvetin geride kalan 15
y›l›ndan sonra böyle bir emre muhatap olan sa-
habe nesli, büyük bir coflku ve heyecan ile öte-
den beri kutsal sayd›klar› bu aya, daha da önem
vermeye bafllad›lar. Bu bahtiyarlar toplulu¤unun
muallimi olan Efendimiz(s.) oruçla birlikte bir-
çok güzel ibadeti de bu güzide neslin gündemi-
ne tafl›d›. Önce Ramazan gecelerinin ziyneti te-

ravih namazlar› ile tan›flt›lar. Allah Resulü(s.)
birkaç gece mescidde k›ld›¤› bu muhteflem na-
mazlar›, ümmetinden baz›lar›n›n farz gibi alg›la-
mamalar› için evine tafl›mas›na ra¤men, sahabe
oruçla birlikte ö¤rendi¤i bu namazlar› hiçbir za-
man gündeminden düflürmemifl, Hz. Ömer ile
birlikte de yeniden cemaatle eda etmeye baflla-
m›fllard›. Oruç ve Ramazan gecelerinin güzel ge-
lini teravih namazlar›, Medine’deki bu ilk neslin
büyük bir coflku ve heyecan ile ihya etmeye ça-
l›flt›klar› bir ibadete dönüflmüfltü. 

Oruç ve teravih namazlar›n›n yan›nda Saha-
be nesli, Bakara Sûresinin 185.ayetinden Rama-
zan’› on bir aya sultan eden en önemli sebebin
ne oldu¤unu ö¤renmifllerdi. Bu sebep ayette
aç›kça belirtildi¤i gibi Kur’ân’›n bu ayda nazil ol-
maya bafllamas›yd›. Yani bu ay vahyin do¤um
ay› idi. Öyle ise bu ay Kur’ân’›n flan›na yak›fl›r
bir biçimde ihya edilmeliydi. Sahabe nesli bunu
bildikleri için, bu ay bol bol Kur’ân okur, onun
ayetleri üzerinde tefekkür eder; “Rabbim bana
ne diyor, ne demek istiyor, neleri benden isti-
yor” sorular›na cevaplar bulmaya çal›fl›rlard›. Bi-
zim mukabele dedi¤imiz, ama sadece yüzünden
okudu¤umuz Kur’ân’›, onlar yüzünden oku-
makla kalmaz bir de o ayetler üzerinde ciddi bir
zihni çaba gösterirlerdi. Allah’›n ne dedi¤ini
Kur’ân’›n laf›zlar›n›n ve manas›n›n içerisinde,
ne demek istedi¤ini ise maksat’ta ararlard›. 

Ramazan›n bu coflku ve heyecan› son on gü-
ne girince zirvelere tafl›n›rd›. Çünkü son on gün
Hira günleri; yani itikâf günleriydi. O günler
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beflerin melekleflme yolunda yürümeye bafllad›¤›
günlerdi. O günler, içerisinde bin aydan daha
hay›rl› olan Kadir Gecesinin aranmas› gereken
günlerdi. O günler, Allah ile kurbiyetin/yak›nl›-
¤›n en üst düzeyde tesis edilmesi gereken gün-
lerdi. ‹tikâf ile Allah’›n zimmeti alt›na giren o
güzide nesle, muallimleri olan Efendimiz (s.) bir
fleyi daha ö¤retiyordu; o da F›t›r sadakas›yd›.
Bu sadaka, zekâttan ayr› olarak her f›trat sahibi-
nin Allah ad›na ve O’nun nam›na vermeyi ö¤-
renmesi ve toplum içerisindeki sosyal dayan›fl-
may› daha da güçlendirmesi için yerine getiril-
mesi istenilen bir yükümlülüktü. 

O ilk nesil, bu bereketli ay›n sonunda bir de
ödülün oldu¤unu ö¤renecek ve ilk kez bayram
yapman›n heyecan›n› yaflayacaklard›. Art›k bay-
ramla da Ramazan› yolcu etmenin hüzününü bi-
raz olsun giderecek ve bir sonraki Ramazan’a ka-
dar, elde edilen güzellikleri muhafaza etme gay-
reti göstereceklerdi. 

Kur’ân’›n ilk muhataplar› olan sahabe nesli-
nin Ramazan›n› en kaba hatlar› ile böyle resme-
debiliriz. Burada flu noktan›n alt›n› çizmemiz ge-
rekiyor; onlar Ramazan’a has bir Müslümanl›k
oluflturmuyor, asl›nda var olan güzelliklerini da-
ha da zirvelere tafl›yorlard›. Dolay›s› ile onlar
kulluklar›n› bir zamana yada bir mekana s›k›fl-
t›rma gibi, bugünün insanlar› olarak bizlerin
çokça yapt›¤› bir yanl›fla kap› açm›yorlard›. Ger-

çi biz buna da hasret kald›k ya, ama bilelim ki;
sahabenin dünyas›nda Ramazan Müslümanl›¤›
gibi hayat›n sadece bir bölümünü kapsayan, di-
¤er bölümlerine ise etki etmeyen bir fley yoktu.
Onlar hayatlar›n›n her an›n› vahyin gölgesinde
geçirmeye çal›flan bir nesil idi. Hal böyle olunca
Ramazan onlar için bambaflka bir ruh iklimine
yolculuk etmelerinin en büyük vesilesine dönü-
flüyordu. 

Peki, onlardan bize nas›l bir iz düflmeli? On-
lar Peygamber’in sahabîleri, biz ise o kutlu
Nebi’nin kardeflleriyiz. Müjdeyi veren bizzat
sesine ve nefesine kurban oldu¤umuz Efendi-
miz’dir; diyordu ki: “Ya Rabbi! Onlar›n yapt›k-
lar› biri, yapmad›klar› ona say.” Yani bir yap›p,
on kazans›nlar. O halde Ramazan bizler için Re-
sulullah’›n kardeflleri olma flerefini kazanaca¤›-
m›z bir f›rsata dönüflmelidir. Öncesinde iyi bir
muhasebe, sonras›nda güçlü bir irade ile kulluk
yolunda yürümeyi ö¤retmelidir. E¤er Ramazan
on bir ay›n sultan› gibi ihya edilirse, aylar›n flah›
ve imam› olacak, öne geçecek; geri kalan on bir
ay› çekip arkas›ndan götürecektir. 

‹nflallah Rabbim, sahabînin iman yolundaki
coflkusunu ve heyecan›n› bizlerde de diriltirde,
bizde Ramazan› hofl eder, hofl gelen bu bereket-
li zaman› bofl de¤il, hofl ederek yolcu edenlerden
oluruz. 
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AHMED YÜKSEL ÖZEMRE*
ÜSKÜDAR'DA RAMAZAN

Eski Ramazan'lara hasretim.
"Üsküdar A¤z›"na uygun tilâvet-
le Kur'ân okunmas›na hasretim.
Ezânlar›n hangi makÇmlardan
okunmas›n› bilen müezzinlere
hasretim. Üsküdar'da arkas›nda
terâvih namazlar›n› k›ld›¤›m›z
hezârfen Necmeddin Okyay Ho-
ca, attâr Sâim Hoca ve M›z›ka-i
Humâyûn son müezzin bafl›s›
Muhiddin Hoca gibi imâmlar›n
"Ah flu namaz bitmese!" dedirten
tav›rlar›na da hasretim. Selâtin
câmilerde ya¤l› ve fitilli kandil-
lerle kurulan mahyalar›n yavafl
yavafl flekillenmeleri süresince
ilk harflerden itibâren mahyan›n
nihaî hâlinin ne olaca¤›n› tah-
min etmenin, rüzgârda kandille-
rin alevlerinin titreflmesinin ve
hattâ bâz›lar›n›n sönmesinin do-
¤urdu¤u heyecâna da hasretim.

‹ftardan sonra konaklarda k›-

l›nan terâvih namazlar›na da; sa-
hura kadar süren sohbetlerin,
anlat›lan masallar›n ya da kuru-
lan Karagöz perdesinde oynat›-
lan oyunlar›n efsunlu havas›na
da hasretim. Sahurdan sonra sa-
bah namaz›n›n hep birlikte k›l›-
n›p afl›rlar okunduktan sonra
Günefl do¤arken misâfirlerin
u¤urlanmas›ndaki üsküdârî tefl-
rîfata da hasretim. 

Ramazan boyunca zenginler
de fakirler de iftara gelenleri sof-
ran›n bereketi sayarlard›. ‹ftar
sofralar› yaln›zca oruç tutan
müslümanlara de¤il herkese
aç›k olurdu. Ramazan geldi¤in-
de bütün Üsküdar evleri ve ko-
naklar› neflelenirdi. Tam iftar
vaktinde sokaktan geçen birisi
herhangi bir kona¤›n, hattâ mü-
tevâz› bir evin dahî kap›s›n› ça-
l›p da: "‹ftara Tanr› misafiri ka-
bul eder miydiniz?" diye sordu-
¤unda derhâl sofraya al›n›rd›. 

Heyhât! Ramazan'lar›n tad›-

RRAAMMAAZZAANN SSOORRUUfifiTTUURRMMAASSII

13 Eylül itibar›yla inflaallah Ramazan iklimine giriyoruz.
Bu vesile ile bir Ramazan Soruflturmas› haz›rlad›k.

Görüfllerine baflvurdu¤umuz ilim ve fikir erbab›na iki soru sorduk:
1) Ramazan, sizin için ne anlam ifade ediyor?

2) Ramazan ay›, sosyal hayattaki tezahürleri ile Türkiye'yi / Dünyay› nas›l etkiliyor?
Sorular›m›za cevap vermek lûtfunda bulunan, ayr›ca Ramazan’›n sadece Türkiye’yi de¤il, bulun-

duklar› co¤rafyay› nas›l etkiledi¤i konusunda da bizleri bilgilendiren yazarlar›m›za flükranlar›m›-
z› arzediyor, onlara ve sizlere hay›rl› Ramazanlar diliyoruz.

Özellikle Medya'n›n bir
bölümü bilmeden ya da
bilinçli bir stratejinin
gere¤i olarak Ramazan'›
bir "e¤lence zaman›" gi-
bi lânse etmeye ve hattâ
icbâr etmeye, yâni Rama-
zan'›n mânevî imaj›n›
dünyevîlefltirmeye çal›fl-
maktad›r. 
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na art›k eskisi gibi varam›yorum.
Bunun bafll›ca sebebi avâm›n Ra-
mazan'a bak›fl›n›n de¤iflmifl olma-
s›d›r. Özellikle Medya'n›n bir bö-
lümü bilmeden ya da bilinçli bir
stratejinin gere¤i olarak Rama-
zan'› bir "e¤lence zaman›" gibi
lânse etmeye ve hattâ icbâr etme-
ye, yâni Ramazan'›n mânevî ima-
j›n› dünyevîlefltirmeye çal›flmak-
tad›r. 

Ramazan'›n aslâ bir e¤lence ve
temâflâ vesiylesi olmak gâyesi
yoktur, olmamal›d›r. Ramazan
a¤›rbafll›, ciddî ve müminlere so-
rumluluk yükleyen bir ayd›r. Ra-
mazan insan›n derûnuna dönüfl,
kendini: "11 ayda ben ne yapt›m,
ne gibi günahlar iflledim? ‹lâhî  yâ
Rabbi, bunlar› bilerek bilmeyerek
iflledim. Bu günahlar›m› affet, on-
lar› ört! Sen Settâr's›n, Rah-
mân's›n, Rahîm'sin, Gafûr'sun,
Afüvv'sün…" fleklinde sorgulama
ve ayn› zamanda: "Kendi vücû-
dumdan zuhur etmifl olan bütün
günahlara tövbe ediyorum" diye-
bilmek ay›d›r. Ben, eskiden Ra-
mazan'a ve bütün oruçlulara gös-
terilen derin sayg›ya da hasretim.

*Prof.Dr.; TAEK eski baflkan›; kadîm Üsküdarl›. 

C‹HAN AKTAfi*
GÖKSEL Z‹YAFET ve 

TAHRAN’DA RAMAZAN

I- Oruçla zaman›n içinde bir yolculu¤a ç›k›yoruz;
y›llar sonra çocuklu¤umuz geri geliyor. Hat›rla-
d›¤›m en eski Ramazan ay›, k›fl günlerine denk
düflüyordu. Har›l har›l yanan kuzine soban›n se-
siyle uyan›rd›m. Bu sese bazen Ramazan davulcu-
sunun manileri de efllik ederdi. Önce sesler, ar-
d›ndan kokular ça¤›r›rd›. Bir tepsi kuzine soba-
n›n üzerinde, biri ise f›r›n›n içinde. Annem ne za-
man uyand› da yemek haz›rlamaya giriflti, hiç
uyumad› m› yoksa, diye sormazd›m. Sanki gök-
ten indirilmifl bir hediyeydi, f›r›n›n gözünde pifl-
meye devam eden göksel sofran›n ana yeme¤i;
annem ise melekler kadar sab›rl› ve dakikti. Sof-
ran›n kuruldu¤unu bildiren sesleri dinlerken uy-

kum aç›lm›fl olurdu, oruç tutma-
sam da kalkmaya haz›rlan›rd›m. 

Ramazan ay›n› sahuruyla ifta-
r›yla, sabah ve akflam ezanlar›n›n
bildirisiyle, teravihiyle, davulcu-
suyla uhrevi alemle bütünlefltiren
bir flenlik gibi yafl›yordu toplum;
hala öyle. De¤iflen sadece bizim
mevsimlerimizin ritmi. ‹flte Ra-
mazan yeniden k›fl günlerine yak-
lafl›yor; bir bak›ma çocuklu¤umu-
za dönüyoruz. 

Çocuklu¤umun ramazanlar›-
n›n sundu¤u seslerin, renklerin
ve kokular›n etkisiyle Ramazan
benim için bir flenlik ay› olmufltur
hep. Dünya nimetlerinin fark›na
var›rken, bu nimetler  için flükret-
meyi de ö¤renirsiniz.

Dönemin koflullar›nda ‘solcu’
olarak görülen babam, dini iba-
detler konusunda bütünüyle ta-
vizsiz olmasa da, Ramazan orucu-
nu tutma konusunda bir hayli ti-
tizdi. ‹ftar sofras› bafl›nda ezan
okunduktan sonra yedi¤imiz her
lokmada bize verilen nimetler ko-
nusundaki sorumlulu¤umuzu
hat›rlamal›yd›k. Baflkalar›n› ken-
dinden çok düflünmenin, paylafl-

may› ö¤renmenin, veren elin alan elden üstün ol-
du¤unu idrak etmenin ay›yd› Ramazan. 

II/a. Bir içsel ve uhrevi yolculuk mevsimi
Ramazan. Do¤u ile Bat›, modernlik ile gelenek-
sellik, din ve laikçilik aras›nda s›k›flt›r›lmaya çal›-
fl›lan Türk toplumu bu ay› kendini özgür hisset-
ti¤i ve tazeledi¤i bir ay olarak yafl›yor. Kimlik ve
aidiyet meselelerinin yol açt›¤› gerginlik ve çat›fl-
man›n biraz da olsa d›fl›na ç›kan toplum bu ay
içinde kendi yuvas›na yerleflmenin rahatl›¤›yla
derin bir nefes alarak hafifliyor, ayn› zamanda
gücünü tazeliyor gibi geliyor bana. Ramazan ay›
boyunca müminler bütün seneyi de toparlayacak
kadar sa¤lam ve sahici nedenleri olan bir bütün-
lü¤ün, daha do¤rusu çokluk içinde birli¤in mal-
zemelerini deriyor. Türk toplumunun Ramazan
ay›nda sundu¤u foto¤raf, sebepleri yeniden hat›r-
lanan kardeflli¤in foto¤raf›. 

Ramazan ay› boyunca
müminler bütün seneyi
de toparlayacak kadar
sa¤lam ve sahici neden-
leri olan bir bütünlü¤ün,
daha do¤rusu çokluk
içinde birli¤in malzeme-
lerini deriyor. Türk top-
lumunun Ramazan ay›n-
da sundu¤u foto¤raf,
sebepleri yeniden hat›r-
lanan kardeflli¤in foto¤-
raf›.
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II/b. Tahran’da Ramazan ay› özellikle ‹stan-
bul’a göre daha sessiz, daha içe dönük yaflan›yor.
Teravih namaz› gelene¤inin benzeri bir flekilde
bulunmay›fl› bunun bir nedeni olabilir. Evlerde
iftar davetleri elbette gerçeklefliyor ve bu davetler
genellikle kalabal›k misafir topluluklar›na verili-
yor. Çarfl›-pazar iftara do¤ru canlan›yor. Gün bo-
yu yemek servisi yap›lan mekanlar›n bütünü ne-
redeyse kapal›. Yine de oruç tutmayan yolcu ve
hastalar için aç›k tutulan bir alan var: Oruç tut-
mayan tutmaz ve kimse niye tutmad›¤›n› sormaz,
parkta oturmufl az›¤›n› yiyen kifliye. Oruç tutmu-
yorsa bir sebebi vard›r: Yolcu de¤ilse, demek ki
oruç tutamayacak kadar hastad›r. 

Akflam üzeri sokak aralar›nda kaybolmufl
mescitlere gidildi¤inde, evlerin derinlerinde sür-
dürülen Ramazan haz›rl›klar›na da bir kap› aç›l-
m›fl olur. Bir ölünün ya da bir ‹mam’›n hat›r›na
haz›rlanm›fl herkese aç›k iftar sofras›, ezan› bek-
lemededir. Oruç tutmasalar da
mescit mescit dolaflarak iftar ye-
meklerinin tad›na bakan insanlar
vard›r. ‹ftar sofras›n›n yeme¤i gö-
rünürde bize yabanc› gelmese de
göksel bir ziyafete aittir, tad›na
bakana flifa olaca¤›na inan›l›r. 

*Yazar; Tahran’da ikamet edi-
yor.

ERTU⁄RUL TAÇGIN*
RAMAZAN VE BOSNA

Baz› zamanlar ve mekanlar özel
öneme sahiptirler. Bir devletin
kurulufl tarihi genellikle törenler-
le kutlan›r, anlaflman›n yap›ld›¤›
mekan ise sayg›yla ziyaret edilir.
Böyle zamanlarda o özel olay›n
hat›r›na insanlara hediyeler veri-
lir, onlar mutlu edilir. Kainat ya-
rat›c›s›n›n insanl›¤a hitab› olan
Kur’an Ramazan ay›n›n içindeki
Kadir gecesinde indirilmifl, bun-
dan dolay› Ramazan ay› ve Kadir
gecesi özel önem kazanm›flt›r.
Baflka zamanlarda yap›lan bir iyi-
lik 10 kat› ile mükafatland›r›l›r-
ken, Kur’an’›n hat›r›na, Ramazan
yaklafl›rken artan bu oran›n, Ra-
mazan’da bire karfl›l›k 1000 kat›-

na ulaflt›¤›, Kadir gecesinde ise zirveye ç›karak bi-
re karfl›l›k 30000 kat›n› aflt›¤› müjdelenmektedir.
Bundan dolay› her türlü ibadet, maddi ve manevi
yard›mlaflma Ramazan ay›nda zirveye ulaflmakta-
d›r.

Di¤er taraftan, ‹slam’›n befl flart›ndan birisi
olan Ramazan orucunun insan›n ahiret hayat› ile
birlikte, kendi iç dünyas›na ve sosyal çevresine,
belki sa¤l›¤›na say›s›z faydalar› vard›r. Baflka za-
man çok do¤al görünen yemek-içmek gibi gün-
delik fiilleri yapmak için iftar vaktini bekleyen
insan, izinsiz suya bile el uzatamayaca¤›n› fark
eder, kul oldu¤unu hisseder. Bununla k›yas ede-
rek, kendine verilen di¤er nimetlerin de fark›na
var›r, takdir eder, bir flükür vaziyetini tak›n›r.
Hiçbir sinirsel faaliyetine veya kan ak›fl›na hakim
olamad›¤› kendi bedeninin bile kendine ait olma-
d›¤›n› idrak eder. 

Zengin bir insan, ekmek gibi en s›radan görü-
nen bir nimetin de¤erini açl›k sa-
yesinde fark eder, o ekme¤i bula-
mayan fakirlerin halini daha iyi
anlar ve onlara flefkat eder. Fa-
kirlere yard›m etmenin ne kadar
önemli oldu¤unu ve kendisine
lütfedilen zenginli¤in bir k›sm›n›
zekat ve sadaka yoluyla fakirlerle
paylaflman›n ne kadar gerekli ol-
du¤unu anlar. Her insan kendi-
sinden daha fakir insanlar ile im-
kanlar›n› paylaflt›¤›nda, zenginle-
rin fakirlere flefkat, fakirlerin
zenginlere hürmet etti¤i toplum-
sal bir huzur ortam›n›n meyda-
na gelece¤i anlafl›l›r.

Bu manevi atmosfer dünyan›n
her taraf›ndaki Müslümanlar ta-
raf›ndan az ya da çok hissedilir.
Ortado¤u’dan Afrika’ya ve As-
ya’ya, Türkiye’den Avrupa’ya ve
Amerika’ya kadar dünyan›n her
yerindeki Müslümanlar, Rama-
zan ay›nda bir baflka ruh haline
bürünürler, ibadetler ve yard›m-
laflmalar artar, baflka zamanlarda
unutulan, küllenen hasletler or-
taya ç›kar. Bu duruma en iyi ör-
neklerden birisi belki de Bos-
na’d›r. Avrupa’n›n ortas›nda yer
alan bu co¤rafyan›n insanlar› Fa-

Ortado¤u’dan Afrika’ya
ve Asya’ya, Türkiye’den
Avrupa’ya ve Amerika’ya
kadar dünyan›n her ye-
rindeki Müslümanlar,
Ramazan ay›nda bir bafl-
ka ruh haline bürünür-
ler, ibadetler ve yard›m-
laflmalar artar, baflka
zamanlarda unutulan,
küllenen hasletler orta-
ya ç›kar. Bu duruma en
iyi örneklerden birisi
belki de Bosna’d›r.
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tih zaman›nda kendi r›zalar› ile Müslüman ol-
mufllar, Osmanl›’n›n bu topraklardan çekilmesiy-
le her türlü sald›r›ya, soyk›r›ma, belki daha da
önemlisi, ahlaki erozyon bombard›man›na maruz
kalm›fllard›r, halen de kalmaktad›rlar. Ramazan
ay›n›n gelmesiyle bu co¤rafya insanlar›n›n mane-
vi yüzü daha belirgin olarak ortaya ç›kmakta, ma-
nevi de¤erlere en ilgisiz gibi görünenlerin bile
oruç tutan, namaz k›lan insanlara karfl› derin bir
sayg›s› ve hürmeti oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ki-
min Müslüman, kimin Katolik veya Ortodoks ol-
du¤u ço¤unlukla anlafl›lmayan bu co¤rafyada,
hicri y›lbafl› havai fifleklerle kutlan›r, Ramazan
ay›n› kutlamak için etkinlikler düzenlenir, dini
günler için programlar haz›rlan›r; afl evlerinde fle-
hit ailelerine yard›mlar yap›l›r. Modern görünüfl-
lü han›mlar›n Ramazan ay›nda namaz vakti geldi-
¤inde çantas›nda tafl›d›¤› na-
maz k›yafetlerini giyip vakit
namazlar›n› k›lmalar› çok yay-
g›nd›r. 

Bütün ülkede görülen bu
manevi atmosfer özellikle, üç
semavi dinin bulufltu¤u tarihi
baflkent olan, Saraybosna’da
daha derinden hissedilmekte-
dir. Top at›fllar› ile yapan iftar
vakti ilan›n›n ard›ndan halka
verilen iftarlar Ramazan ak-
flamlar›na renk katar. Osman-
l›’n›n imar etmifl oldu¤u Bafl-
çarfl› civar›ndaki tarihi cami-
ler Ramazan ay›nda adeta ye-
niden dirilmekte, iftar sonra-
s›nda civarda bulunan resto-
ranlar, dinlenme mekanlar›, if-
tar sonras› içilen kahvelerle ve
yap›lan sohbetlerle flenlenir.
Teravih namazlar›nda özellik-
le büyük camilerdeki kalaba-
l›klar ve gençlerin ilgisi görül-
meye de¤erdir. Gündüzleri ise
bulundu¤umuz Üniversitenin
karfl›s›ndaki her zamanki yer-
lerinde duran flehitlerin beyaz
mezar tafllar› bile Ramazan
ay›nda çevresine farkl› bir ders
vermekte, bu topraklar›n sa-
hipsiz olmad›¤›n›, ‹slam co¤-
rafyas›n›n bir parças› oldu¤u-

nu, dikkat edenlere farkl› bir dille ve flevkle anlat-
maktad›r.

*Uluslararas› Saraybosna Üniversitesi

MESUT KARAfiAHAN*
ÇILGINCA B‹R ‹BADET

I. Ramazan sofralar› ve sahurlar küçüklü¤ümüz-
de yüreklerimize at›lan iman tohumlar›d›r. Sofra
bafl›nda iftar› beklerken yaflanan farkl› heyecan
ve “baflarm›fl” olman›n çocukça mutlulu¤u kolay
unutulmaz (Bu baflar›n›n hangi irili ufakl› fleytan-
lara karfl› kazan›ld›¤›, ileriki yafllarda ö¤renilebi-
lir). 

Konserlerde, TV (Talk-Show) programlar›nda
ç›¤l›k atmak üzere e¤itilen gençlerin belki anla-
makta güçlük çekece¤i bir dinginlik, sükûnet, va-

kar ve muhasebe dönemidir
Ramazan.

Gönüllü açl›k, salt dini ga-
ye güden açl›k, kapitalizmin
hepimizi dönüfltürmeye çal›fl-
t›¤› a¤z› salyal›, her fleye ve
herkese doymak bilmez bir ifl-
tiha ile (cinsellik dahil) sald›-
ran yarat›klar aleminde tasav-
vuru zor bir eylem. Bu bak›m-
dan modern insan›n davran›fl
kal›plar›yla, çok tüketen = uy-
gar, medenî, ileri anlay›fl›yla
yüzde yüz tezat oluflturan bir
ibadet; bir anlamda kapitaliz-
me yönelmifl belki en ciddi
tehdit. Modern insan›n kendi
kendine zulmetmeye ara ver-
mesidir Ramazan.

II. Türkiye toplumunda
Ramazan, eylemlerimizde gü-
nah-sevap ayr›m›n›n daha çok
hat›rland›¤›, daha titizlikle tat-
bik edildi¤i bir döneme iflaret
eder pek tabiî olarak. Dikkat
edilmesi gereken fley pahal› ve
lüks  sofralar›n israfla sonuçla-
nan iftar yemeklerinin kapita-
lizm için birer gedik, birer
flans kap›s› oldu¤udur.

Türkiye’de Ramazan, kimi
siyasetçi türü için de ikiyüzlü-

Gönüllü açl›k, salt dini gaye
güden açl›k, kapitalizmin he-
pimizi dönüfltürmeye çal›flt›¤›
a¤z› salyal›, her fleye ve herke-
se doymak bilmez bir ifltiha ile
(cinsellik dahil) sald›ran yara-
t›klar aleminde tasavvuru zor
bir eylem. Bu bak›mdan mo-
dern insan›n davran›fl kal›pla-
r›yla, çok tüketen = uygar, me-
denî, ileri anlay›fl›yla yüzde
yüz tezat oluflturan bir ibadet;
bir anlamda kapitalizme yö-
nelmifl belki en ciddi tehdit.
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lüklerin doru¤a ç›kt›¤› bir dö-
nemi ifade edebilir. Siyasal
hayat›na mal olsa bile gençli¤i
dinî e¤itimden mahrum ede-
ce¤ine and içen politikac›lar›n
dine sayg›l› gözükme çabas›y-
la yorgun düfltükleri bir za-
man dilimidir Ramazan. ‹ftar
davetlerine icabet etme veya
hatta iftar verme mecburiyeti
ve Kur’an’› dinlemek zorunda
kalman›n böyle kimseler aç›-
s›ndan do¤urdu¤u “meflak-
kat” büyük olsa gerek.

Tüketmeye ayarl› Epikür-
yen makinalara dönüflmüfl Ba-
t›l› veya Do¤ulu modern bi-
reyler için di¤er dinlerdeki
benzeri ibadetlere nazaran
ciddiyetinden hiçbirfley kay-
betmemifl olan oruç kolay ta-
savvur olunabilecek bir fley
de¤ildir. Elinde sürekli yiye-
cek içecek maddelerle (ve dai-
mi bir yeme içme halinde) so-
kakta, metroda dolaflan, otu-
rup kalkan, hatta bunu bir
statü sembolü gibi alg›layan
bir toplum için oruç bütün
enerji kayna¤›n›n aniden kesilmesi gibi gelebilir.
Ahireti yok sayan, tercihini dünya hayat›ndan ya-
na yapm›fl insanlar için bir ölüm mesabesinde
olabilir. Bu bak›mdan ç›lg›nca bir eylemdir oruç.
Ama, sessiz, sakin, vakar içinde, müslümanca
bir ç›lg›nl›k. Materyalist dünyada ad› konmam›fl
gerçek bir ç›lg›nl›k.

Ramazan’›n, George W. Bush’un iftar sofras›n-
da Müslüman toplum liderleriyle foto¤raf çektir-
mesi d›fl›nda dünyay› etkilemesi, Müslümanlar›n
durumuna ba¤l›. ‹slam’› ne ölçüde temsil edebil-
diklerine,  dünya halklar› üzerinde tesirli olabile-
cek tarzda ‹slam mesaj›n› ve en önemlisi örnekli-
¤ini sunabilmelerine ba¤l›d›r. Farkl› olduklar›n›,
niçin ve hangi konularda hakiki ve köklü bir
farkl›l›¤› temsil ettiklerini gösterebilmeleri gere-
kir Müslümanlar›n. Oruç ibadeti bunun en
önemli unsurlar›ndan biri olabilir.

Ramazan’› yaflamayan bilemez. Bilmeyen ya-
flayamaz. O halde yaflanabilece¤ini göstermeli.
Baflka bir dünyan›n, Müslüman versiyonuyla

mümkün oldu¤unu gösterme-
li. Bilmeyenlere bildirmeli.

*Yazar, çevirmen.

SERDAR DEM‹REL*
BEREKET VE ARINMA

I. Ramazan ay›, bir zaman kesi-
tinin di¤er zaman kesitlerine
üstünlü¤ünü ve muhtevas› iti-
bar›yla onbir ay›n “sultan›”
bir rahmet iklimini ifade edi-
yor. 

Bu kutsal iklim, mü’min
gönüllerde; oruç, teravih na-
maz›, sadaka, Kur’an tilâveti,
itikaf, itaat ve huflûyu, bir di-
¤er ifadeyle; kulluk fluurunun
bilendi¤i ve Allah (C.C)’nün
Rahman ve Rahim isimlerinin
tecellisi olarak bereketi ve
ar›nmay› ifade eder.

Özellikle de bu teslimiyet
merkezli ve “ibadet yo¤unlu”
aydaki has ibâdeti.. Yüce
Mevlâ bu aya has ibâdet hak-
k›nda flöyle buyurmufltur: "Ey
iman edenler! Oruç sizden önce
gelip geçmifl ümmetlere farz k›-

l›nd›¤› gibi size de farz k›l›nd›. Böylece umulur ki
korunur, takva sahibi olursunuz”. (Bakara: 183)

Bu ay içinde bar›nd›rd›klar›yla ruhen temiz-
lenme f›rsat›n› insana sunar ki; böylece takva sa-
hibi olsun, fluur dünyas›nda Allah bilincini
canl› tutsun, O’nu unutmas›n. Geçen bir y›ll›k
süre içerisinde ruhuna bulaflan dünyevî kirlerden
ar›ns›n, temiz ve tevhid f›trat›na dönsün, gelecek
y›l için de yol az›¤› edinsin.

Ramazan Ay›, benim zihin dünyamda ayn› za-
manda tarihin ak›fl›n› de¤ifltiren bir tarihi dö-
nemi ve bu ay›n içinde sakl› müstesna bir ân›
ifade eder. Bu özel ay›n bir özel gecesinde, vahiy-
le, “Fecrin ç›k›fl›na kadar esenlik” olarak tavsif
olunmufl bin aydan daha hay›rl› o kutsal geceyi,
ve o gecede vuku bulmufl ayd›nlanma ân›n›; Hira
Ma¤aras›’n›n konuk etti¤i Hz. Muhammed (s.)’e
peygamberli¤ini müjdelemek üzere nuzûl eden
Cebrail’ (as)’› ve onun mufltulad›¤› hayat iksirini.
(Kadir sûresi)

Ramazan iklimi, bu nimeti hat›rlamak, flük-

Bu kutsal iklim, mü’min gönül-
lerde; oruç, teravih namaz›,
sadaka, Kur’an tilâveti, itikaf,
itaat ve huflûyu, bir di¤er ifa-
deyle; kulluk fluurunun bilen-
di¤i ve Allah’›n (c.c) Rahman ve
Rahim isimlerinin tecellisi ola-
rak bereketi ve ar›nmay› ifade
eder.
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retmek, Allah (C.C) ile kulluk iliflkisini tesis et-
mek, rubûbiyet ve ubudiyet aras›ndaki fark›
bir daha kesin çizgilerle ay›rmak, günah ve ha-
talarla yüzleflmek, isti¤far etmek ve haddini hat›r-
lamak f›rsat›n› ifade eder. 

II. Hayat›n›n Ramazanlar›n›n önemli bir bölü-
münü Ümmeti Muhammed aras›nda geçirmifl bi-
risi olarak flunu rahatl›kla söyleyebilirim: Bu ay
hem Türkiye’yi hem de ‹slâm dünyas›n› kelime-
nin bütün ça¤r›fl›mlar›yla pozitif mânâda etkile-
mektedir. 

Hz. Ebu Hureyra, Efendimizin (s.) flöyle bu-
yurdu¤unu nakleder: "Ramazan geldi¤inde cenne-
tin kap›lar› aç›l›r, cehennemin kap›lar› kapat›l›r,
fleytanlar ba¤lan›r." (Muslim: 2/758, hn: 1079)

Bir di¤er rivâyette de: “Cennetin kap›lar› aç›-
l›r” yerine “Rahmet kap›lar› aç›l›r” denmifltir.
(Muslim: 2/758, hn: 1079)

Tüm ‹slâm âleminde rah-
met kap›lar›n›n aç›ld›¤›n›,
fleytanlar›n ba¤land›¤›n› his-
sedersiniz. Yap›lan kamuoyu
araflt›rmalar› da bu ayda suç
oranlar›n›n dramatik bir fle-
kilde düfltü¤ünü gösteriyor.
Emniyet, selâmet ve bar›fl at-
mosferinin toplumu di¤er ay-
lara nisbeten daha bâriz bir
flekilde kucaklad›¤› bir dem-
dir Ramazan.

Fakir fukaran›n yüzünün
en çok güldü¤ü, toplumun
bu yoksun kesiminin en çok
hat›rland›¤›, paylaflma iklimi-
nin en yo¤un yafland›¤› bir
zaman dilimine dönüflür Ra-
mazan.

Hz. Ömer'den nakledilen
flu veciz söz; "Hesaba çekil-
meden önce kendinizi hesaba
çekiniz" (Tirmizî: 4/638, hn:
2459) fliar›, bu ayda daha faz-
la ete kemi¤e bürünen bir
kendiyle yüzleflme ve niyet
tazeleme dönemidir dünyada. 

Özetle, özellikle de mo-
dern insan›n fluur bulan›kl›¤›-
n› tamir ve tashih eden bir f›r-
satlar iklimidir Ramazan.

*Malezya ‹slam Üniv. Ö¤retim üyesi; Vakit Ga-
zetesi yazar›.

YILDIZ RAMAZANO⁄LU*
FELLUCE D‹YORUM BEN, BAfiKA B‹R fiEY

DEM‹YORUM

Ramazan ay› bizim için hayat›n dönüm noktas›.
Kiflisel tarihimizde temiz bir sayfa açmaya çal›flt›-
¤›m›z gün genelde ramazan›n ilk günü. Gerçi her
seferinde geçen ramazanda kendimize verdi¤imiz
kimi sözleri tutamaman›n utanc›yla k›vran›r›z o
ayr›. Yine de bu sefer olacak deyip yeniden derle-
nip toparlanmaya çal›flma zaman›. Müslümanlar
için bütün y›la hatta tüm hayata yay›lacak düflük
yo¤unluklu ama devaml› bir devrim için al›flt›rma
günleri. Kökten kararlar, hezimetler, iç yolculuk-
lar, d›fl dünyan›n yeniden bafltan ç›karmak için

bitmez tükenmez sald›r›lar›, yi-
ne de bizi kendi halimize b›ra-
k›p gitmemesi için talepkâr ol-
du¤umuz, ümitvar oldu¤umuz
bir ay. 

Son y›llarda “bir baflka
dünya mümkün” diye vicdan
sahibi dünya insanlar›n›n kalp-
lerinde beyinlerinde doland›r-
d›klar› bir cümle var. Bu muh-
teflem cümlenin “nas›l” ›n›
kim dolduracak, hangi cümle-
lerle desteklenecek. Hiçbir in-
san tekini d›flar›da b›rakmayan,
herkese yer açan, bütün kimse-
sizlerin kimsesi olan yüce Yara-
t›c›’n›n destek verece¤i perfor-
mans nas›l ortaya konacak, ne-
reden bafllanacak. Bu ancak ra-
mazan›n açt›¤› genifl alan› kul-
lanarak, bu ay›n flefkat eliyle,
hak ve adalet duygusunun iyi-
lik salg› gibi gezegeni kuflatma-
s›yla olabilir. Baflka bir dünya
mümkün demek, baflka bir bi-
yoritmimiz olabilir, yaflam tar-
z›m›z de¤iflebilir, mutlulu¤un
tan›m› de¤iflebilir, f›tratla
uyumlu yeni bir varolufl kuru-
labilir, yaflam yeniden vahyin
ayd›nlatmas›na göre düzenle-
nebilir ve insan küçük bir nut-

Yeniden derlenip toparlanma-
ya çal›flma zaman›. Müslüman-
lar için bütün y›la hatta tüm
hayata yay›lacak düflük yo-
¤unluklu ama devaml› bir dev-
rim için al›flt›rma günleri. Kök-
ten kararlar, hezimetler, iç
yolculuklar, d›fl dünyan›n ye-
niden bafltan ç›karmak için
bitmez tükenmez sald›r›lar›,
yine de bizi kendi halimize b›-
rak›p gitmemesi için talepkâr
oldu¤umuz, ümitvar oldu¤u-
muz bir ay. 
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feden yarat›ld›¤›n› hat›rlayabilir demektir. 
Ayd›nlanma bir yol ayr›m›yd›. Bat›n›n dinle

kutsalla hesaplaflmas›n›n ürünüydü. Kiflisel me-
selelerini evrensel olarak bütün dünyaya dayatt›-
lar sonuçta. Buraya kadarm›fl. fiimdimiz periflan
oldu¤undan, sürekli gelece¤e angaje edilen in-
sanl›k kendini yar› yolda b›rak›lm›fl hissediyor.
Akl›n mahkemesinde her fleyin, dinler ve kutsal
kitaplar da dahil yarg›land›¤› ve mahkum olduk-
lar› söylenmiflti. Elefltirel ak›l yeni tanr›yd›. Fran-
sa’da baflörtü için toplanan Stasi komisyonunda-
ki çok güvendi¤imiz akil adamlar›n dumura u¤-
ramas›yla, Ebu Gureyb karfl›s›nda dünya seküler
entelijansiyas›n›n dilini yutmas›yla ve daha bir-
çok s›navdaki baflar›s›zl›kla bat› ayd›nlanmas› ci-
hanflümul olamayaca¤› kan›tlad›. ‹fl beyaz ada-
m›n sosyetik, fl›mar›k -ne istersem yapar›m- öz-
gürlü¤üne dönüfltü. Yine de ayd›nlanmadan bir
fley kazand›k. Din ad›na orta-
ya konan bütün pratikleri
ba¤r›m›za basmak zorunda
de¤iliz, elefltirel ak›l ve içi ka-
raran kalp diye bir fley var. Ar-
t›k kimse bunu göz ard› ede-
mez. 

fiimdi yine geldik bir yol
ayr›m›na.   

NY.T›mes’da bu günlerde
yay›nlanan bir makale beni
derinden etkiledi. Allah’›n si-
yasetinden bahsediliyor ve
vahye nas›l yaklafl›laca¤› tart›-
fl›l›yor. Etnik kültürel ayr›m-
lar hepsi sönük kalacak, temel
mücadele ve ayr›m vahye
inanmak ya da reddetmek
üzerinden. ‹flte tekrar gelinen
nokta bu. 

K›zlar ve babalar aras›nda
evlilik öncesi masumiyete sa-
dakat törenleri, ak›l almaz
mistik aray›fllar, seküler ahla-
k›n ac›mas›zca sorgulanmas›,
liberalizmin açt›¤› derin yara-
lar, ahiret inanc›ndan ar›nm›fl
s›n›rs›z sermayenin yol açt›¤›
y›k›m konufluluyor. 

Ramazan bize iyi bir f›r-
sat sunar her zaman. Taraf›-
m›z› belli etme, ‹slam olmay›

en iyi flekilde temsil etme, bu kalpsiz ve yaral›
dünyaya ne verebiliriz bunun üzerine düflünme,
sadakat ve feda günleri. 

Bir yerde bir tek oruçlu insan varsa, çevresi-
nin ritmini etkiliyor, baflka bir hayata iflaret edi-
yor, oraya rahmet ya¤›yor, bu da bütün dünyada
magnetik bir alan oluflturuyor. ‹slam cazibe mer-
kezi, içten içe. Nefret edenler için bile. Aflk›n tu-
haf tezahürleri. Çok acayiplere tuhaf fleylere ta-
n›k olabiliyoruz. 

Bir de MÖ. 8 Kas›m 2004’te bir iftar sofras›n-
dayken Felluce’nin y›k›ma u¤rad›¤› günü asla
unutam›yorum. Hiç sebepsiz yere !!birine hat›r-
latt›¤›mda o çok önce oldu, sonra da baflka fleyler
oldu diye üstü örtülüyor. Unutmak hepimiz için.
Do¤rusu unutmamak için özel çaba sarfediyo-
rum, kafay› tak›yorum. Unutmak suçtur diye. Bir
suçum eksik olsun diye. Ne oldu 350 bin insan.

Y›k›lan birbirinden güzel 80
sanat eseri camii. Nerede k›y›-
ma u¤rayanlar›n çocuklar›. Bu
ramazan bunun pefline düfle-
lim. Herkese soral›m. Biz ya-
flarken oldu, bize ra¤men, gö-
zümüze baka baka. Biz yaflar-
ken oldu evet. Biz sa¤ken ve
ayaktayken. Bu ramazan Fellu-
ce için oturumlar, gösteriler
yapal›m, pefline düflelim bu
iflin. Ondan  hareketle öteki
kardefl flehirlerin pefline.  

*Yazar, aktivist.

ZÜBEY‹R YET‹K*
TESL‹M‹YET VE SAKINMA

B‹L‹NC‹

Ramazan ay› ile ilgili olarak
Kur’an-› Kerim’de iki olguya
vurgu yap›ld›¤›n› görürüz.
Bunlardan biri Kitap’›n bu ayda
indirildi¤i, di¤eri de bu ayda
oruç tutman›n farz k›l›nd›¤›d›r. 

Birinci olgu insan›n “teslim
olaca¤›”, ikincisi ise “teslim
alaca¤›” alana iflaret eder. ‹n-
san, inananlardan olabilmeklik
için kalbiyle/beyniyle Kitap’a
teslim olmak, inanc›n› yaflama-
n›n gereklerinden biri olan

Bu yüzden Ramazan’›n Ki-
tap’a teslim olma ve bu tes-
lim olunmufllu¤un bilinciyle
kendini teslim alma ay› ola-
rak daha soyut (bekli de Ki-
tabî) bir çerçeveye yerleflti-
rilmesi, nefis terbiyesi ve
yard›mlaflma/dayan›flma gi-
bi aç›l›mlar›n ise pek de
önemsenmeyen bir çizgide
tutulmas› gereken birer so-
nuç olarak görülmesinin ge-
rekti¤ine inan›yorum.
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oruçla da kendi bedenini teslim almak durumun-
dad›r, Ramazan dolay›s›yla vurgulanan olgular
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda.

Birinci aç›l›mda herhangi bir irade ve eylem
pay›na sahip bulunmayan insan, ikinci aç›l›mda
serapa bir irade ve eylemlilik ögesidir.

Kitap bu ayda indirilmifl ve bu ayda bafltan so-
na oruç tutulmas› buyrulmufltur.

Ve, orucun tutulmas› için insana iletilen ge-
rekçe de, Yüce Allah’tan sak›nmay› gerektirici bir
sorumluluk bilincine eriflebilmektir. ‹nsan, ina-
nan bir varl›k olarak sak›nma bilincini oruçla
edinebilecek ve bu sak›nman›n yol, yordam ve
yöntemini de indirilmifl bulunan Kitap’tan ö¤re-
necektir. Bu iki yöndeki olgunun Ramazan’da
gerçekleflmesi/gerçeklefltirilmesi, bu mübarek ay›
“insan” olma imkân›n›n yakalan›labilece¤i bir or-
tama dönüfltürür. 

Efendimiz Âleyhissalâtvesselâmdan gelen Re-
cep’in Yüce Allah’a, fiaban’›n kendisine, Ramaza-
n›n ise ümmetine ait oldu¤una iliflkin haberin
yans›d›¤› anlamlardan biri de, ola ki, budur. Ra-
mazan›n ‘ümmet’e ait olmas›, ancak Ramazan’da-
ki anlam› kavramakla ‘ümmet’ bilincine eriflme-
nin mümkün olaca¤›n›n ifadesi… Kitap’a teslim
olarak ve kendini Kitap ad›na, Kitap do¤rultu-
sunda teslim alarak ümmetten olabilme imkân›… 

Oruç tutman›n gerek kiflisel ve gerekse sosyal
ba¤lamda pek çok yararlar›n›n bulundu¤unu he-
pimiz bilmekteyiz. Nefsin terbiyesinden tutunuz
da, oruçlu iken daha çok duyumsanan ihtiyaçlar
dolay›s›yla muhtaçlar›n hat›rlanmas›na ve bu se-
beple onlara el uzat›lmas›na var›ncaya dek pek
çok yararl› sonuçlar do¤uran bir ibadet. 

Ama orucu a¤›rl›kl› olarak bu yan›yla almak
ve sak›nma ve r›zan›n bu çerçevede görülmesini
öncelikli olarak varsaymak, san›r›m, Kitap’taki
“Yüce Allah’tan sak›nman›n bilincine eriflme” ge-
rekçesini karfl›lama¤a yeterli bir bak›fl aç›s› olma-
maktad›r. 

Hatta denilebilir ki, bu bak›fl aç›s›nda, sanki
amaç ile sonuç birbirine kar›flt›r›lm›fl olmaktad›r.
Oruçla Yüce Allah’tan sak›narak onun r›zas›na
kavuflma amac› güdülüyor olmas›na karfl›n, bu
amaç, nefis terbiyesi ve sosyal dayan›flma e¤ilimi
gibi sonuçlara ba¤lanmakta, amaç ile sonuç ade-
ta yer de¤ifltirmifl gibi görünmektedir.

Söylemek istedi¤imi biraz daha aç›kl›¤a ka-
vuflturmak için, ramazan d›fl›ndaki oruçlara ilifl-
kin buyruklar›n yer ald›¤› di¤er ayetlere bakma-

m›z gerekti¤ini düflünüyorum. 
Bakara/196’da Hacla ilgili uygulamalar için

imkân sahibi olmayanlar›n 10 gün oruç tutmas›
buyrulur.

Nisa/92’de hataen bir mümini öldüren kimse-
nin köle azad› ve diyete güç yetmeme durumun-
da iki ay kesintisiz oruç tutmas› gerekti¤i ve bu-
nun da Yüce Allah taraf›ndan belirlenen bir kar-
fl›l›k oldu¤u belirtilir. 

Maide/89’da, gene baflkaca imkân sahibi ol-
mayanlar için, 3 günlük bir kefaret orucu ölçü-
lendirilir. Ayn› surenin 95’inci ayetinde hac esna-
s›ndaki ‘cinayetler’ dolay›s›yla kefaret olarak tu-
tulmas› gereken oruç vard›r.

Mücadele/3-4’te ‘z›har’da bulunan bir kimse-
nin efline dönmeden önce, köle azat etme imkân›
yoksa, pefl pefle iki ay oruç tutmas› hükmü yer
al›r. 

Evet; bunlar elbette kefaret oruçlar›d›r. Yüce
Allah’tan sak›nma bilincine sahip oluflun kefaret-
leri. Burada nefsin terbiye edilmesi ya da insanla-
r›n oruçluluk süresince muhtaçlar›n durumunu
anlamalar› gibi sonuçlar yok, do¤rudan do¤ruya
Yüce Allah’tan sak›nma bilincinin uygulamaya
aktar›lmas› vard›r. 

Olaya bu aç›dan bakt›¤›m›zda oruç tutmadaki
önceli¤in bir sak›nma bilinci oluflturulmas› oldu-
¤u, nefis terbiyesi ya da sosyal yararlar› gibi du-
rumlar›n ise, yaln›zca birer “sonuç” olarak al›n-
mas› gerekti¤i kan›s›na ulaflabiliriz. 

Ramazan orucu, iflte bu sak›nma bilincini sü-
rekli k›lman›n bir/biricik yolu.. Mübarek ay da
bunun gerçeklefltirilece¤i alan/zaman…

Olay› nefis terbiyesi ya da sosyal dayan›flma
yöneliflleri ba¤lam›nda de¤erlendirmek, bana
epeyce bir kifliselleflme ve dünyevîleflme aç›l›-
m›/e¤ilimi gibi görünüyor. Ve bu ba¤lamlar da
bir tür kendini tatmin tehlikesini beraberinde ta-
fl›yor.

Bu yüzden Ramazan’›n Kitap’a teslim olma ve
bu teslim olunmufllu¤un bilinciyle kendini tes-
lim alma ay› olarak daha soyut (bekli de Kitabî)
bir çerçeveye yerlefltirilmesi, nefis terbiyesi ve
yard›mlaflma/dayan›flma gibi aç›l›mlar›n ise pek
de önemsenmeyen bir çizgide tutulmas› gereken
birer sonuç olarak görülmesinin gerekti¤ine ina-
n›yorum.

*Yazar, mütefekkir
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2005’in Ramazan ay›yd›. Hep ayn› ‹stanbul Ra-
mazan’›n› yaflamaktansa, o y›l çocukluk ve genç-
lik y›llar›mdaki gibi bir Ramazan’› yeniden idrat
edebilmek arzusuyla memleketimdeydim. Do-
¤up büyüdü¤üm, ilk dini bilgilerimi ald›¤›m,
kimli¤imi ve kiflili¤imi kendisinde buldu¤um,
y›llar›m› mahallelerinde, caddelerinde, sokakla-
r›nda tüketti¤im Konya’da çocuklu¤umun Ra-
mazan’lar›n› ar›yordum... 

Uzun süredir görmedi¤im dostlar›m›, akra-
balar›m›, çocukluk arkadafllar›m› görmek, flüp-
hesiz beni y›llar öncesine tafl›yacakt›. Kimlik ve
kiflili¤imin inflâ sürecinde dini duyarl›l›¤›m›z›
flekillendirdi¤imiz, mücadele bilincini edindi¤i-
miz, birlikte düflünmeyi, birlikte yaflamay›, bir-
likte hareket etmeyi ö¤rendi¤imiz dava kardefl-
lerimi tek tek ziyaret etmek karar›ndayd›m. ‹lk,
orta ve lise tahsilimde beni hayata haz›rlayan
hocalar›m› bile -e¤er hayattalarsa- ziyaret liste-
me alm›flt›m. 

Ama en çok, 30-40 y›l öncesinin Ramazan’la-
r›na susam›fll›¤›md› beni Konya’ya sürükleyen...
Ve 2005 Ramazan’›n son günlerinde yaflad›¤›m
sürpriz bir olayla Rabbim, niyaz›m› kabul bu-
yurdu.

Hac› Fettah’ta Canlanan Hat›ralar

Çocuklu¤um Konya’n›n Hac› Fettah mahallesin-
de geçti. fiehir merkezine yak›n bir yerleflim ye-
ri olan bu mahallede hat›rlad›¤›m üç cami vard›.
Konya’n›n ünlü Hac› Fettah mezarl›¤› da bura-

dayd›. (Mahallelinin takvas›, ihsan›, itidali ile ta-
n›d›¤›, birçok insana bir biçimde iyili¤i doku-
nan, ‹slami kurallara tavizsiz uymas› ve bu ku-
rallar› aile efrad›ndan bafllayarak çevresine tavsi-
ye etmesi ile bilinen rahmetli babam Hac› Nuri
Efendi / Mehmet Nuri Yaman bu kabristanda
medfundur. Bu vesileyle sizlerden birer Fatiha
istirham›m var.) 

Ben 16 yafl›na kadar, ço¤u mütedeyyin insan-
lardan oluflan bu mahallede büyüdüm. ‹lk dini
bilgilerimi, kardeflim Mustafa Yaman’la birlikte
Hac› Fettah camii imam› ‹smail Ketenci hoca-
efendiden ald›m. Her sabah namaz› sonras› kar-
deflimle birlikte Hac› Fettah camiine gider,
Kur’ân’› tecvidli olarak k›raat eder, ezberlerimizi
okur, hocam›z›n duas›n› al›rd›k. Ders bitiminde
eve dönüp sevgili annemizin haz›rlad›¤› mis gibi
sofran›n hakk›n› vermeden, alelacele soka¤a f›r-
lar, oyuna dalard›k arkadafllar›m›zla: Mahalle
maçlar›, uzuneflek atlamalar, buzda kaymalar,
kardan adamlar, ‘ya¤ satar›m bal satar›m’ oyunu,
misket ve yakan top oynamalar, topaç çevirme-
ler, fener alaylar›, mahalle kavgalar› Hac› Fet-
tah’›n klasikleriydi...

1971’de Konya flehir stadyumu civar›na ta-
fl›nd› isek de Hac› Fettah hat›ralar› içimizde hep
diri ve canl› kald›. Zaten mahalle ile iliflkimizi de
pek kesmedik, kesemedik...

1973’de yüksek tahsil için Konya’dan ayr›l›n-
ca, s›lay› da terketmifl oldum. Üniversite y›llar›...
Evlilik... Maiflet... Hâlâ ‹stanbul’day›m. Ama s›-
la-i rahim için Konya’ya her gidiflimde Hac› Fet-

HHAACCII FFEETTTTAAHH MMAAHHAALLLLEESS‹‹NNDDEE
RRAAMMAAZZAANN SSÜÜRRPPRR‹‹ZZ‹‹

ABDÜLVAHAB YYAMAN
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tah’a mutlaka u¤rar›m. Efli-dostu ziyaret eder,
hat›ralar›m› yeniden tazeler, rahmetli babam›n,
dedelerimin ve akrabalar›m›n mezar›n› ziyaret
eder, duâ eder, duâ al›r›m. Eflime ve çocuklar›-
ma do¤up büyüdü¤üm mahalleyi anlatmaktan
büyük zevk duyar›m.

Hayat›m›n Süprizi

Bayrama iki gün vard›. Mahmuriye mahallesinde
annemin evindeydim. O akflam Teravih namaz›-
n› Hac› Fettah mahallesinde eski evimizin bitifli-
¤inde bulunan küçük mescitte k›lmaya karar
verdim. Mescid, bizim zaman›m›zda sadece Ra-
mazan ay›nda teravih namaz› k›l›nmas› için aç›-
l›rd›. 

Rahmetli babam, vefat›ndan k›sa bir süre ev-
vel anneme ve biz evlatlar›na flu tavsiyede bu-
lunmufltu: ‘Mescidin bitifli¤indeki evimizi sizle-
rin de r›zas› olursa camiye ba¤›fll›yal›m. Ev ca-
minin meflrutas› olsun ve cami imam› burada
otursun. Böylece mescid, Ramazan’lar›n d›fl›nda
da sürekli ibadete aç›k olmufl olur.’ Babam bu
teklifinin üzerinden çok geçmeden vefat etti.
Annem ve evlatlar› olan biz üç kardefl, babam›-
z›n tavsiyesini vefat›ndan sonra hemen yerine
getirdik ve evimizi camiye ba¤›fllad›k. Diyanetin
bu mescide daimi imam tayin etti¤ini, imam
efendilerin de bizim ba¤›fllad›¤›m›z bu evde ika-
met etmeye bafllad›¤›n› so¤radan ö¤renmek bizi
çok sevindirdi. Böylece babam›z›n en büyük ar-
zusu gerçekleflmifl oluyordu. Evimizin duvar›na
bitiflik bu küçük mescid sürekli aç›k ve içinde
befl vakit namaz k›l›n›r hale gelmiflti.

Ben, o akflamki teravihi eda için iflte bu mes-

cidde idim. Camide çok az insan vard›. Eski
komflular›m›zdan tan›d›k birkaç simay› orada
görmek, bana ayr› bir duygu verdi. Namaz k›l-
d›rmak üzere gelen imam ise özellikle dikkatimi
çekti; zira imam tipik bir Kazak’t›. Az sonra mes-
cide üç Kazakistanl› daha geldi. 

Huflû içinde ve eski Ramazan’lar›m› yeniden
yaflarcas›na k›ld›¤›m teravih namaz› sonunda es-
ki komflular›m›zdan Yaflar a¤abey beni imama ve
cemaate takdim etti. Mahallemizin eski sakinle-
rinden oldu¤umu söyledi. ‹mama dönerek, otur-
du¤u evin rahmetli babama ait oldu¤unu hat›r-
latt›. ‘Vahap Bey, bu evi ba¤›fllayan ailenin fertle-
rindendir’ dedi...

Ayaküstü sohbette, imama ve di¤er Kazakla-
ra gayr› ihtiyari “‹stanbul’un Zeytinburnu’ndan
m› geliyorsunuz” diye soruverdim. Zira, Zeytin-
burnu semtinde Kazak kökenli nüfusun yo¤un
oldu¤u biliyordum. 1979-1982 y›llar››nda Zey-
tinburnu ‹hsan Mermerci Lisesinde tarih ö¤ret-
menli¤i yapm›fl, yüzlerce Kazak ö¤renciye ders
vermifltim. Onlar› fizik ve karakteristik özellik-
leri ile çok iyi tan›yordum. Aradan 27 y›l geçmifl
olmas›na ra¤men hala eski ö¤rencilerimin bir
ço¤u ile irtibat›m hala sürer. Kazak örf ve adet-
lerini, davran›fllar›n›, yemeklerini de iyi bilirim.
Laf aram›zda buharda piflirilen mant›lar›n› da
pek severim. Zeytinburnu’na gitti¤imde mutlaka
ikramda bulunurlar. Sa¤ olsunlar...

Acaba bu imam ve arkadafllar› eski ö¤rencile-
rimden birilerinin tan›d›klar› ya da akrabalar›
olabilirler miydi? 

‹mam ve arkadafllar›, Kazakistan’dan geldik-
lerini, Selçuk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde
ikisinin master, ikisinin de doktora yapt›klar›n›
söylediler. Bu arada ‹slam’la nas›l tan›flt›klar›n›
ve dini bilgilerini nereden ald›klar›n› merak edip
sordu¤umda, “Kazakistan’da” cevab›n› ald›m. 

Bunun üzerine Kazakistan’da oldu¤unu ha-
t›rlay›verdi¤im Hayreddin hocay› tan›y›p tan›-
mad›klar›n› sordum. “O bizim hocam›zd›” de-
mezler mi? 

Bir anda kalp at›fllar›m h›zlanm›fl ve heyecan-
lanm›flt›m; zira bu bilgi beni hem çok flafl›rtm›fl,
hem de çok duyguland›rm›flt›.

Hayreddin, benim Zeytinburnu’ndan tan›d›-
¤›m, atalar› y›llar önce Kazakistan’dan gelmifl
ama kendisi Türkiye’de do¤up büyümüfl bir Ka-
zak ö¤rencimdi. Pek çok konuda kendisiyle fikir
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al›flveriflimiz olmufltu. Kimli¤inin oluflmas›nda
hasbelkader katk›lar›m olmufltu. Lise tahsilin-
den sonra ‹lahiyat fakültesini bitirmiflti.

Mezuniyetinden sonraki konuflmalar›m›zda
‘hocam ben Kazakistan’a gitmek istiyorum. Ata
yurdumda ‹slam’› kendi insanlar›ma anlatmak
istiyorum. Onlar 70 sene ‹slam’dan uzak kald›-
lar. Ben onlar›n Din’i ö¤renmelerine yard›mc›
olmak istiyorum. Ne dersin?’ diye sordu¤unu,
benimle istiflarede bulundu¤unu hat›rlad›m. 

Bu düflüncesini yürekten desteklemifl ve ken-
disini ata yurduna dönmeye teflvik etmifltim.
fiimdi, O’nun sayesinde ‹slam’la müflerref olan
ve ‹slam’› ö¤renen gençlerle tan›flmak, ne büyük
bahtiyarl›kt› ya Rabbi!..

Hayreddin 1985-86 y›llar›nda Kazakistan’a
gitti. 20 senedir de orada. Türkiye’ye her geliflin-
de beni mutlaka arar ve görüflürüz...

Genç Kazaklara; ‘siz Hayreddin’in talebesi
iseniz benim de talebelerim say›l›rs›n›z. Çünkü
hocan›z Hayreddin benim talebemdi’ dedi¤imde
flafl›rma s›ras› onlardayd›...

Onlar›n flaflk›nl›klar›n› yafll› gözlerimle sey-
retmek, benim için mutluluklar›n en güzeliydi...

fioke olmufltum...
O anki sevincimi kelimelerle ifade edemedi-

¤imin fark›nday›m. 
Böyle bir mutlulu¤u Rabbim bir daha yaflat›r

m›? Kim bilir?

‹stanbul-Kazakistan-Konya... 
Tevafuklar Zinciri

Hocaya tekrar soruyorum... ‘Nerede oturuyor-
sun’ diye. Bizim y›llar önce vakfetti¤imiz evi
gösteriyor: ‘Bu evde!’ 

Hayret ve sevincim bir kat daha art›yor. 
Pat diye, “size çay içmeye geliyorum” diyo-

rum. Kendimi zoraki misafir kabul ettiriyorum.
Az sonra, tam 50 y›l önce do¤up içinde büyüdü-
¤üm ve 35 y›l önce terketti¤im, her köflesinde
çocukluk y›llar›ma ait say›s›z hat›ralar bar›nd›-
ran eski evimize girece¤im.

40-50 y›l öncesinin hat›ralar› bir film fleridi
gibi bütün detaylar›yla bir bir gözümün önün-
den gelip geçiyor. 

Eve girdi¤imde tam anlam›yla bir duygu seli
içinde yüzüyorum...

fiu ilahi tevafuka bak›n:

Neredeyse çeyrek as›r önce, samimiyetle
kendisine bir fleyler ö¤retti¤iniz bir insan, kilo-
metrelerce uzaktaki ata yurduna dönüyor ve ak-
rabalar›na ‹slâm’› anlatmaya bafll›yor; onlar›n ‹s-
lam’la tan›flmas›n› sa¤l›yor. O güzel insanlardan
birkaç› yani bu Kazak gençler dinde derinlefl-
mek için Konya’ya ‹lahiyat Fakültesi’ne geliyor-
lar... 

Merhum babam çok isabetli bir tavsiye ile
evimizi mescide vakfediyor ve bu sayede mescid
sürekli namaz k›l›nan bir mekan haline geliyor...

Bu arada 30-40 y›l önceki çocuklu¤unun Ra-
mazan heyecan›n› özleyen ben, bu arzuyla ‹stan-
bul’dan Konya’ya geliyorum. Çocukluk y›llar›m-
da namazla ilk kez tan›flt›¤›m ve sonraki y›llarda
ilk kez namaz k›ld›rd›¤›m mescitte teravih na-
maz› için eski mahallemize u¤ruyorum... ‹çinde
do¤up büyüdü¤üm bitiflikteki evimizde, 20 y›l
önce ‹slamî kimli¤inin oluflmas›nda katk›lar›-
m›n oldu¤u talebem taraf›ndan Kazakistan’da
yetifltirilen güzel insanlar›n oturdu¤una, mahal-
lemizin küçük mescidinde imaml›k yapt›¤›na ta-
n›k oluyorum...  

Donup kal›yorum... Nutkum tutuluyor...
‹liklerime kadar titriyorum... 

Bu ifadeler, o anki halimi tasvir etmekte o ka-
dar yetersiz ki!.. 

Bunlar› söylemek baflka yaflamak baflka... Ve
ben bu hali ilk kez yafl›yorum.

***

Müsaadenizle toparlayay›m: 
Ben, yüksek tahsil için 35 y›l önce Konya’y›

terkedip ‹stanbul’a geliyorum...



5522 UMRAN EYLÜL ‘07

Kapak Ramazan SSürprizi

Mezuniyet sonras› yani bundan 27 y›l önce
Zeytinburnu’nda lise ö¤retmenli¤ine bafll›yorum
ve bir Kazak ö¤rencim oluyor...  

Bu ö¤rencim 20 y›l önce ata yurduna ‹slam’›
anlatmak için gidiyor.. 

Bu arada, Hac› Fettah mahallesindeki baba
evimiz, mescid aç›k tutulsun diye Yaman ailesi
taraf›ndan 15 y›l önce vakfediliyor... 

Ö¤rencimin yetifltirdi¤i talebeler 6 y›l önce
yüksek tahsil için Türkiye’ye / Konya’ya geliyor-
lar...

Ve 35 sene öncesine kadar benim yaflad›¤›m
ayn› evde kal›yorlar...

Ben de y›llar sonra, çocuklu¤umun Rama-
zan’lar›n› yeniden yaflamak arzusuyla memleke-
time geliyorum...

Ve rahmetli babam›n camiye vakfetti¤i evi,
içindeki güzel insanlarla birlikte dünya gözü ile
görüyorum...

Evet... 
Konya nere!.. ‹stanbul/Zeytinburnu nere!..

Kazakistan nere!.. 
Ve 1973... Ve 1982... Ve 1985... Ve 2005...
Bütün bunlar›, en usta strateji uzmanlar›yla

planlam›fl olsan›z bile böylesine uzun bir zaman
diliminde ardarda s›ralaman›z mümkün mü? 

‹flte beni as›l flafl›rtan, farkl› tarihlerdeki bu
olaylar›n, bir zincirin halkalar› gibi birbirine ek-
lemlenerek karfl›ma ç›k›vermesidir!..

“Yapt›¤›n ‹yilik Mutlaka Karfl›na Ç›kar”

Kazak imamla, arkadafllar›yla ve eski mahalle
komflular›mla vedalaflarak ve yak›n olan Rama-
zan bayramlar›n› tebrik ederek ayr›l›yorum. 

Lakin ne ayr›l›fl!..
Bedenim gidiyor, ama ruhum orada kal›yor

sanki!..  
Tarifi imkans›z ve o ana kadar asla yaflamad›-

¤›m duygular›n coflkusuyla adeta uçuyorum.
Arabama nas›l bindi¤imi, nereye, ne flekilde git-
ti¤imi, hangi cadde ve sokaklardan geçti¤imi ha-
t›rlayam›yorum. Mahalleden ayr›ld›ktan sonra
tek akl›mda kalan fley, gözyafllar›m›n p›nar gibi
akt›¤› ve h›çk›ra h›çk›ra a¤lad›¤›m!.. 

Annemlere geldi¤imde halimdeki gariplik
herkesin dikkatini çekmiflti. Annem ve eflim me-
rakla ne oldu¤unu ö¤renmeye çal›fl›yorlard›.
Hatta basbaya¤› telafllanm›fllard›. Kötü bir haber

bekliyorlar gibiydi... Onlar›n ‘ne oldu’ demele-
riyle tekrar h›çk›r›klara bo¤uldum. ‹yice flafl›r-
m›fl ve korkmufllard›. H›çk›ra h›çk›ra a¤lamak-
tan bir türlü sorular›na cevap veremiyordum.
Meselenin ne oldu¤unu anlamadan onlar da be-
nim halime bakarak a¤lamaya bafllad›lar. Bu du-
rumun ne kadar sürdü¤ünü bile hat›rlayam›yo-
rum... 

Uzun bir a¤lama fasl› ve arkas›ndan gelen bir
sessizlikten sonra yaflad›klar›m› ailemle paylafl-
t›m. Tüm aile fertleri çok duygulanm›flt›. Özel-
likle annem (Hac› Nazire Yaman) çok çok etki-
lenmifl, rahats›zlanacak derecede kendinden
geçmiflti. 

Sonuçta ailecek ne kadar isabetli ve hay›rl›
bir karar ald›¤›m›z› kavram›fl olduk. Özellikle
babam›z Hac› Mehmet Nuri Yaman’›n fedakar-
l›klar›n›, gerek bizleri yetifltirmekteki gayretleri-
ni ve hayat›nda hiç azalmay›p sürekli artan ‹sla-
mî coflkusunu hat›rlay›p kendisi için Kur’an
okuduk, dualar ettik. Allah’›n salih kullar› için
haz›rlad›¤› cennetine nail olmas›n› yüce
Rabb’imizden niyaz eyledik. “Allah’la iyi bir ti-
caret yapmak istemez misiniz” ilahi buyru¤una
en güzel flekilde icabet edenlere Rabbimizin ne
güzel bir karfl›l›k verdi¤ini tan›k olduk.

***

Yaflad›¤›m bu çok hofl Ramazan süprizinden
sonra adeta yeniden do¤mufl gibiydim. Rab’bim
geçmiflte yapm›fl oldu¤um küçük bir hizmetin
karfl›l›¤›n› dünya gözüyle bana göstermiflti. Çok
mutluydum. Üzerindeki yüklerden kurtulup ha-
fifleyen insan›n durumunu yafl›yordum. Bu çok
güzel duygularla o y›l çok farkl› bir Ramazan ve
adeta çifte bayram yaflam›fl ve adeta yenilenmifl
olarak ‹stanbul’a dönmüfltüm. 

Rabb’imden sizlere ve bana bu duygular› tek-
rar takrar yaflatmas›n› niyaz ediyor, ‹slam’› anla-
ma, yaflama ve yaflatma azmimizin kesintisiz ve
sürekli olmas›n› talep ediyorum.  

“(Lokman, ö¤ütlerine devamla flöyle demifl-
ti:) Yavrucu¤um! Yapt›¤›n ifl (iyilik veya kötü-
lük), bir hardal tanesi a¤›rl›¤›nda bile olsa ve
bu, bir kayan›n içinde veya göklerde yahut yerin
derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (se-
nin karfl›na) getirir. Do¤rusu Allah, en ince ifl-
leri görüp bilmektedir ve her fleyden haberdar-
d›r.” (Lokman/16)
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A
llah’›n meleklere Adem’i yarataca¤›n› bil-
dirmesiyle bafllayan insanl›¤›n kültür ta-
rihi dil üzerine tart›flmalar›n yo¤un ola-

rak yap›ld›¤› bir tarihi de ifade eder. Çünkü dil
insanl›¤›n kültür tarihinde önemli bir yer tutar.
Dil insana has bir yetenek oldu¤u için dil üze-
rindeki tart›flmalar›n bilinmesi gerekmektedir.
Dil insan›n kültürel üretiminde temel bir unsur-
dur. (Porzig; 1990: 3) Allah’›n insana eflyan›n
isimlerini ö¤retmesi ayn› zamanda insan›n man-
t›ksal tan›mlama ve kavramsal düflünme mele-
kesine de iflaret etmektedir. Bu kavramsal dü-
flünme melekesinin mahiyetinin ne oldu¤u hu-
susunda tarihin farkl› dönemlerinde, farkl› ba¤-
lamlarda tart›flmalar yaflanm›flt›r. Ademe eflya-
n›n isimlerinin ö¤retildi¤i dil üzerine yap›lan
tart›flmalar kimi zaman dilsel kavmiyetçili¤in te-
meli haline getirilmifltir. ‹bni Kayyim’in deyi-
miyle dil meselesini do¤ru anlama iyi niyetinin
ink›taya u¤ramas›na neden olmufltur. Gerek
Müslüman dünyadaki ‹slami naslar› anlama ve
yorumlama metodolojisinde gerekse Bat› dünya-
s›nda dil konular› ilk önce hikmet sahibi Al-
lah’›n maksad›n› anlamaya odaklanan dini tar-
t›flmalarda daha sonra ise ilk seküler bilim dal›
haline gelen filoloji sayesinde modern ulusçu-
luklar›n temeli haline gelmifltir.

‹nsanlar aras›nda iletiflimi sa¤layan lisâni ge-
lenek günümüz tarihselli¤inde de hala tart›fl›l-
maya devam etmektedir. ‹nsan›n dil vas›tas›yla
dünyas›n› kurmas› ayn› zamanda onu bir dünya-
ya da ait k›lmaktad›r. Dilin tek bafl›na her fleyin
güvencesi olabilmesi mümkün olmamakla bir-
likte dil bir temellük tarz› olmas› hasebiyle

önemlidir. Heidegger’in dili Varl›k’›n evi k›lma-
s›n›n üzerinden epeyce y›l geçmifl olmas›na ra¤-
men dil meselelerinin tart›flma nedenleri hala
uyduruk popüler yar›flmalar ba¤lam›nda yap›l-
maya ve buradan hareketle dilsel milliyetçilik
gelifltirilmeye çal›fl›l›yor.

Dil, insanl›¤›n dünya serüveninde, insan›n
dünyas›n›n dönüfltürüldü¤ü metafor olarak kar-
fl›m›za ç›kmas›ndan dolay› hakikat ö¤retileriyle
her zaman iliflki içinde olmufltur. Bu süreç Tür-
kiye özelinde dile d›flar›dan müdahale, onu zor-
la dönüfltürme çabalar› siyasetin filoloji ile bir-
likte at oynatt›¤› alanlar›n bafl›nda gelir. Mo-
dernleflme sürecinde baflta alfabe de¤iflikli¤i ol-
mak üzere dilin gövdesinden epeyce kelime ko-
part›larak at›lm›flt›r. Dilden at›lan her kelime ile
insanlar›n dine iliflkin alg›lamalar›nda bir büzül-
me ve ufalma, ayn› zamanda bir zedelenme mey-
dana gelece¤i tahayyül edilmifltir. Cemil Me-
riç’in “haf›zan›n i¤difl edilmesi” olarak metafor-
laflt›rd›¤› dil kavgas› Türkiye’de hala alttan alta
sürdürülmektedir. (Meriç; 1993: 295) 

Dili ilk defa tan›mlayan Mu’tezili filolog ‹bn
Cinnî, dili “Her toplulu¤un gayelerini, düflünce-
lerini kendisiyle ilettikleri ses birimlerinden
oluflan bir ifade düzeni” olarak tan›mlar. (Özde-
mir; 2006: 19) ‹bn Cinnî dilin insanlar aras›nda-
ki iletiflimin temel arac› oldu¤unu aç›k bir bi-
çimde ifade etmektedir. Mant›kç›lar da insan›
konuflan bir varl›k olarak tan›mlamaktad›rlar.
‹nsano¤lunun duygu, düflünce ve iradesini yan-
s›tma, insanlar aras›nda tan›flma, biliflme, yar-
d›mlaflma vb. bireysel ve toplumsal olgu ve ilifl-
kileri oluflturma fleklindeki temel ifllevleri olan

CCEENNNNEETT‹‹NN DD‹‹LLLLEERR‹‹NNDDEENN KKÜÜRREESSEELL
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dil birimleri, girdab›n› yayg›nlaflt›ran ulusafl›r›
kapitalizmin yani dünyasallaflman›n salt ekono-
mik göstergelerle aç›klanamayacak oluflunu ka-
n›tlar biçimde afl›nmaktad›r. Küreselleflme süre-
cinin yaflam tarzlar›, hakikat ö¤retileri, gündelik
yaflam›n davran›fl örüntüleri, bedensel imgeleri
ve “küresel” eksende ‹ngilizce’nin hegemonik
etkisini artt›rd›¤› ve ülkelerin uluslar aras› arena
da dahi kendi dillerini Bauman’›n ifadesiyle ‘flifl-
manl›k’ olarak alg›lay›p ‹ngilizce’ye göç ediflleri-
ne tan›k oluyoruz. Gündelik yaflam›n tekno-di-
yar›n›n dilsizlefltirici etkisiyle yetiflkin agulama-
lar› sel gibi yay›l›yor. ‹ngilizce -Weber’in ifade-
siyle- ‘fliirsizlefltirilmifl’ bir dünyan›n dili haline
geliyor. Hayret etme yetisinin sürekli taciz edile-
rek k›s›rlaflt›r›ld›¤› metafor üretiminin küresel-
leflmenin pabuçlar›yla biçimlendirildi¤i kültürel
bir çölleflme süreci söz konusu. ‹ngiliz dil arafl-
t›rmac›s› David Graddol dünya nüfusu içerisin-
de anadili ‹ngilizce olarak büyüyen insanlar›n
azald›¤›n› buna karfl›n Arapça konuflulan dünya
nüfusundaki oran›n gittikçe artt›¤›n› belirtiyor.
Ama anadili ‹ngilizce olmayan dünya nüfusu-
nun ço¤u gerek sömürgeci tahayyülün biçimlen-
dirdi¤i e¤itim politikalar›, gerekse ‹ngilizce’nin
albenili dünyas› nedeniyle anadili muamelesi
görüyor. Bilim alan›nda yeni bir literatür gelifli-
yor. Kültürel küreselleflme ‹ngilizce üzerinden
sa¤lan›rken yeni bir linguistik dünya olufluyor.
Yerel dillerin ço¤u kaybolurken büyük flehirler-
de k›rma, melez bir dil olufluyor. 

‹çinde yaflamakta oldu¤umuz bu sürecin ev-
velinde yaflanan bitmez tükenmez dil tart›flmala-
r›n› da hat›rlamak gerekiyor. Allah’›n ayetlerin-
den bir ayet olan diller farkl› tarihselliklerde ön-
ce cennetin dilleri tart›flmas›na daha sonra da en
üstün dil ba¤lam›nda cennetin dilleri tart›flmas›-
n›n sekülarize bir mahiyete dönüfltüren siyaset-
lerin konusu olmufltur.

Adem’le eflinin cennette kald›klar› süre zar-
f›nda konufltuklar› dil hususunda çok farkl› gö-
rüfller ortaya at›lm›flt›r. Aziz Augustinus (354-
430) ‹branice’yi Adem ve eflinin konufltuklar› dil
olarak över. Cyrl› Theodoret (393-466) ise Sür-
yani dilinin ilk konuflulan dil oldu¤unu ileri sü-
rer. Nyssal› Gregorius ise ‹branice’nin en eski dil
olmad›¤› konusunda iddial› aç›klamalar yapar. 

Bu tart›flma Rönesans’tan bafllayarak Avru-
pa’n›n her köflesinde cennetin dilleri tart›flmas›
olarak ünlenir. Herkesin cennette konuflulan di-
lin kendi atalar›n›n dili olmas›n› istedi¤i ulusal
tart›flmalar yaflan›r. Bu tart›flmalara tan›k olan
‹sveçli yazar Andreas Kepme 1688’de Cennetin
Dilleri bafll›kl› bir eser kaleme al›r. Birkaç y›l
geçtikten sonra G.W. Leibniz’den sonra sözcük-
lerle oynayan formülleri birbirine yaklaflt›ran
garip etimolojiler öneren Van Gorp karfl›laflt›r-
mal› bir yöntemin oluflmas›na katk›da bulunur.
Çeflitli yerlerde, bafll›ca diller aras›nda bir yar›fla
neden olan ulusal uyan›fla paralel olarak Avrupa
dillerinde ortak bir atadili düflüncesi XVI. ve
XVI. yüzy›llar aras›nda tamamlanm›fl biçimini
sonraki yüzy›lda Hint-Avrupa varsay›m›nda bu-
lan soyut bir prototip kavray›fl›na neden oldu.

Kökenlerdeki dil araflt›rmas› Cennetin dili
üzerine söylemlerden farkl›laflabildi. ‹branice’yi
cennetin dili olarak görmeyi reddeden Richard
Simon (1638-1712) zamanla ‹branice’nin yan›n-
da yer al›r: “K›saca, ‹brani dili, Arapça ve Kelda-
ni dilinden, bu son ikisi de Yunanca ve Latince’den
daha basit. Öyle ki; Adem bu dillerden birini ko-
nufltuysa kuflkusuz ‹branice’yi konuflmufltur”. Her-
der (1774-1803) dilin kökeni, ilk dil, gibi tart›fl-
malar›n dinsel-siyasal bir arka plan› oldu¤unu
vurgular: “Çünkü her eski ulus kendisini ilk do¤an
ulus olarak görmeyi ve ülkesini insanl›¤›n do¤du-
¤u yer olarak kabul etmeyi çok sever”.

Ulusla birbirine kaynaflm›fl olan dil, halka öz-
gü özellikleri tan›mak için en iyi kaynak olarak
kabul edilmifltir. XVIII. Yüzy›l›n son y›llar›nda

Her kavmin amaçlar›n›, düflüncele-
rini ifade ettikleri seslerden mey-
dana gelen konuflma düzenlerinin
tarihi gerek cennetin dilleri tart›fl-
mas›nda gerekse ulusçu dil politi-
kalar›nda araçsal olarak kullan›l-
m›fl, Allah’›n ayetleri olan dillere
dair bütüncül tasavvur tahrif edil-
mifltir. Mütevatir ya da sahih bir
habere dayanmayan rivayetlerden
hareketle yürütülen as›ls›z ve fu-
zuli tart›flmalar gayb› tafllam›flt›r.
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ve sonraki yüzy›l›n ilk yar›s›nda Sanstrikçe ‹bra-
nice’nin eski ayr›cal›¤›n› sarsmaktan da fazlas›n›
yapar. F. Max Müler (1823-1900) Sanstrikçe’nin
bu etkisi hakk›nda flunlar› ileri sürer: 

“Sanstrikçe diye adland›r›lan Hindistan’›n eski
dilinin bulunmas› sayesinde (…) ve bu dili Avru-
pa’n›n bafll›ca ›rklar›n›n dillerine ba¤layan ve
Schegel’in, Humboldt’un, Bopp’un ve daha baflkala-
r›n›n dahas› taraf›ndan aç›klanan yak›n akrabal›-
¤›n bulunuflu sayesinde, dünyan›n ilkel tarihini in-
celeme tarz›nda tam bir devrim yap›ld›”. Sanstrik-
çe Hint-Avrupa alan›n›n da ortaya ç›kar›lmas›n›
sa¤lamakla kalmad›. Ayn› zamanda kökenlere
duyulan romantik susuzlu¤a düflsel bir dayanak
sa¤lad›. Vedalar›n dilinden hareketle dinsel dü-
flüncenin ilk vahyine ulafl›ld›¤› san›ld›. ‹brani-
ce’nin yerini Sanstrikçe’ye b›rakmas›yla, soy ara-
y›fl›nda ‹branice ikincil konuma düflmüfl olsa da
‹branice ile ilgili araflt›rmalar da sürdürüldü.

Filoloji, kilise taraf›ndan kabul edilen ilk la-
ik bilim olmakla Bat› bilincinde biyoloji ve siya-
sal ekonomi kadar etkili oldu. Uzun süre ilahi-
yat alanlar› içinde sürdürülen dilin kökenleri
tart›flmalar› git gide laikleflerek XIX. yüzy›lda in-
san bilimleri geliflti¤inde say›s›z kavgaya neden
oldu. Avrupa dilleriyle Sanstrikçe aras›nda belir-
gin bir akrabal›¤›n bulunuflu Uzak Do¤u’yu Ba-
t›’ya yaklaflt›rd›. Sami olan Ortado¤u’yu bundan
böyle Hint-Avrupa’s› olan yeni bir do¤u eklenir.

Herder ‹brani fiirinin Ruhu adl› yap›t›yla ‹b-
rani halk›n› tam anlam›yla Volk olarak görür.
Volk Herder’de hepsi bir dil birli¤i sayesinde bü-
tünleflmifl, hem bir dini, bir ulusu, bir kültürü,
hem de toplumsal ve siyasal birimi gerektirir. Zi-
ra, e¤er dil yetisi insan› tan›ml›yorsa, ayn› za-
manda onun siyasal toplumsall›¤›n›n da baflta
gelen arac›d›r. (Olender; 1998; Perrot; 1998, 59)

Müslüman düflünce gelene¤inde de cennet
ehlinin dilinin ne oldu¤u hep tart›fl›lm›flt›r. Su-
yuti flöyle der: “Ademin cennetteki dili Arapça
idi. Ancak Adem isyan edince, Allah ondan
Arapça’y› ald›, o da Süryanice konuflmak duru-
munda kald›. Tevbe edince de Allah tekrar ona
Arapça’y› verdi”. Kur’an dilinin Arapça olmas›,
Arapça’y› ilk dil, dolay›s›yla da Cennetin dili ola-
rak ilan edenlerin en önemli delili idi. Bu yakla-
fl›mlar›n ard›nda yatan temel saik ise kavmiyetçi
bak›flt›r. Bu noktada dinin vahyedildi¤i dil de
önemli bir araç olarak istismara konu olmufltur.

Dinin müntesipleri inand›klar› kitab›n dilini de
kutsallaflt›rm›fllard›r. Yahudiler için ‹branice, ki-
lise babalar› için Latince dillerden bir dil de¤il,
aç›kça bir kutsal dil (lingua sacra) kabul edil-
miflse Arapça da kutsallaflt›r›lm›flt›r. (Cündio¤-
lu; 1997: 138) Hz. Adem’in ve cennet ehlinin di-
linin Arapça oldu¤unu bildiren uydurma riva-
yetler oldukça yayg›nlaflm›fl, bu yayg›nl›k bazen
baflka bir dilin yerilmesini de gündeme getirmifl-
tir. Cennet ehlinin dilinin Arapça oldu¤u bildi-
rilirken Allah’›n en nefret etti¤i dil olarak Farsça
gösterilmifltir. Farsça’n›n aleyhinde imal edilen
rivayetler dil asabiyesi ile birlikte ‹ran’da fiii
mezhebinin yayg›nlaflmas›yla mezhepçi bir bo-
yuta da evrilmifltir. “Farsça konuflan kimsenin
fesatç›l›¤› artar, mürüvveti azal›r” söylemi,
“Ö¤renme dil-i Fârisi, gider dinin yârisi” flek-
linde bir tekerlemeye dönüflmüfltür. Bunun kar-
fl›s›nda ise Farsça’y› övdüren rivayetler kurgu-
lanm›flt›r. Bu rivayetler kimi zaman “Cennet eh-
linin dili, Arapça ve bir inci gibi zarif olan
Farsça’d›r” gibi uzlaflt›r›c› bir zemin oluflturma-
y› denemifl, kimi zaman ise asabiyetçi yaklafl›m-
lar› körükleyen tarzda gerçekleflmifltir: “Allah
gazab etti¤inde vahyini Arapça, raz› oldu¤unda
ise Farsça inzal eder” gibi…

Türkler de Araplar karfl›s›nda dillerini ‘hadis-
ler’ yoluyla savunmufllard›r. Kaflgarl› Mahmud
Divanu Lugat’it-Türk eserinin giriflinde flöyle
der:

“And içerek söylüyorum, ben, Buhara’n›n –sö-
züne güvenilir- imamlar›ndan birinden ve baflkaca
Nisaburlu bir imamdan iflittim, ikisi de senedleriy-
le bildiriyorlar ki, Yalavac›m›z (peygamberimiz)
k›yamet belgelerini, âhir zaman kar›fl›kl›klar›n› ve
O¤uz Türklerinin ç›kacaklar›n› söyledi¤i s›rada
“Türklerin dilini ö¤renin, çünkü onlar için uzun
sürecek egemenlik vard›r” buyurmufltur”. Kaflgar-
l› Mahmud bu hadisin do¤ru olmamas› duru-
munda bile akl›n bu durumu kavrayabilece¤ini
de eklemeyi ihmal etmez. (akt Cündio¤lu, 1997;
149-150)

Ulusçuluk ak›m›n›n oluflumu ve yayg›nlafl-
mas› sürecinde uluslar› oluflturan›n ne oldu¤u
sorusu gündeme gelmifltir. Bir dizi unsur yan›n-
da dilin de say›lmas› dil tart›flmalar›n› kutsall›k-
tan ar›nd›rmaya çal›flm›fl, öte yandan da bu yak-
lafl›m biçimini destekleme sürecinde gene de
Cennetin dillerine gönderme yapan uyduruk
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etimolojik köken mitolojisi infla edilmifltir. Dilci
ulusçuluk dinle desteklenmeye çal›fl›lm›flt›r.
Ulusçu ideoloji ulusu ortaya ç›kar›rken ölü dil-
leri keflfetmifl, onlar› canland›rm›fl, gelenekler
icad etmifl, tarihi gerçekleri tahrif etmifl, gerekti-
¤inde olaylar uydurulmufl kimi zaman olaylar
unutulmufl ya da has›r alt› edilmifltir. Çünkü
amaç ulusal ideolojiye yarafl›r bir köken yarat-
mak ve ulusal ideolojiyi güçlendirmektir. Ulus-
çuluk tasavvur edilirken özellikle dil politikas›
ön plana ç›kar›lm›flt›r. Ulusçulu¤un bas›m yo-
luyla kitlelere sunulmas› sürecinde en önemli
araç dil olmufltur. “Ulusçulu¤un do¤uflu dilbili-
min geliflmesi, binlerce gramer kitab›n›n ve son-
suz sözlük ve edebiyat tarihlerinin yaz›lmas› ile
birlikte geliflmifltir. (…) Diller ulusal birli¤i
simgeleyen bayraklar gibi kutsallaflm›flt›r” (Mi-
las; 1994:23)

Türk ulusçulu¤unun do¤uflunda dilin oyna-
d›¤› rol ve özellikle ayd›nlar›n “hayal ettikleri”
bir dil etraf›nda ulusçulu¤u kurma ya da destek-
leme çabalar› ile ilgili Genç Kalemler dergisin-
den Günefl Dil Teorisine kadar bir dizi klasik ör-
nek vard›r. Pek bilinmeyen ve cennetin dillerine
gönderme yapan çal›flmalardan biri de Feraizci-
zâde Mehmet fiakir Efendinin (1853-1911) 1894
y›l›nda haz›rlay›p Persenk ad›n› verdi¤i ve sul-
tan II. Abdulhamit’e sundu¤u eseridir. Eserde
Türkçe’nin gramerinin yan›nda, eserin derkena-
r›n› oluflturan Türk Dilinin Lisân-› Âdemi Men-
fle-i Zebân Oldu¤una Dair Persenk Aç›klamas›
önemlidir. Persenk’e bir çeflit flerh olarak yazd›-
¤› bu der kenarda Feraizcizâde, “yedi bin senedir
kimsenin âgah olmad›¤›” büyük s›rr› aç›klar:
Türkçe Adem’in cennette konufltu¤u dildi ve bü-
tün dillerin kayna¤›d›r. Feraizcizâde “Elestü bi-
rabbiküm!” hitab›na karfl› ruhlar›n verdi¤i “Belâ”
cevab›n›n Türkçe oldu¤unu söyleyerek bu kelimeyi
‘bel’ kelimesine ba¤lar. ‹ddias›n› aç›klarken yürüt-
tü¤ü mant›k ak›llara ziyand›r. Ayn› flekilde Havva
ve fleytan kelimeleri için de gayba tafl atan etimo-
lojik analizler yapar. (Ayvazo¤lu; 2005:30) ‹s-
mail Hakk› Bursevi de Hadis-i Erbaîn fierhi’nin
bafllar›nda, Arapça, Farsça ve Türkçe’nin üstün
diller oldu¤unu söyledikten sonra “Adem cen-
netten lisân-› Türkî ile ‘kalk’ dimekle k›yâm
idüp ç›km›flt›r. Zira dünyada âhir tasarruf
Türk’ündür. Fef hem cidden!” der. (Ayvazo¤lu;
2005:50)

Her kavmin amaçlar›n›, düflüncelerini ifade
ettikleri seslerden meydana gelen konuflma dü-
zenlerinin tarihi gerek cennetin dilleri tart›flma-
s›nda gerekse ulusçu dil politikalar›nda araçsal
olarak kullan›lm›fl, Allah’›n ayetleri olan dillere
dair bütüncül tasavvur tahrif edilmifltir. Müteva-
tir ya da sahih bir habere dayanmayan rivayet-
lerden hareketle yürütülen as›ls›z ve fuzuli tar-
t›flmalar gayb› tafllam›flt›r.

Dillerin birbirlerinden üstünlü¤ü etraf›nda
yap›lan k›ymetsiz münakaflalar alttan alta sürdü-
rülürken cennetsi bir yan›lsama düzeni yani kü-
resel cehennet bütün diller için bir tehdit olufl-
turmakta ve bu da içsellefltirilmektedir. Bu ne-
denle diller aras›nda en üstününün hangisi ol-
du¤unu tayin etmeye kalk›flan yerel milliyetçi
tutumlarla, ilk dilin hangi dil oldu¤unu belirle-
me sadedindeki tart›flmalar nafiledir. Zira bu ko-
nudaki tart›flmalar diller aras›ndaki kavmiyetçi
asabiyeyi k›flk›rtmaktad›r. Postmodernlerin dille
iliflkimizi ifade ederken biraz abart› olarak gün-
deme tafl›d›klar› “dil oyunlar›” metaforu ile ifade
edersek dile dair gerek kavmiyetçi gerekse baflka
yap›lar›n düzenleme zorunluluklar›n›n ötesinde
dillerin ›st›lahi olarak olufltu¤unu ve insan›n
kavramsal düflünme melekesinin bir sonucu ola-
rak görmek kanaatimce do¤ru bir yaklafl›md›r. 

Dile dair ard› arkas› kesilmeyen cennetin dili
tart›flmalar› belli bir ruhanili¤e iflaret ediyordu.
Ulusçuluklar bu ruhanili¤i yer yer ilga ederek za-
man zaman eklemleyerek yeni bir ruhanilik, in-
sanlar› bafltan ç›karacak yeni bir mistik seslenifl
ihdas etmifllerdir. Bugün ise bu mistik seslenifl
‹ngilizce düzleminde dile getirilmektedir…
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zun zamand›r Mart ay›nda ölen ünlü dü-
flünür Baudrillard üzerine bir yaz› yaz-
may› düflünüyordum. Ama ne yaz›k ki

yaklafl›k 3-4 ayd›r flahit oldu¤umuz siyasetin
tantanas› ve gürültüsü flahs›m› da içine çekerek
kendisine ba¤lad›. Toplumun geneli gibi bir an-
lamda siyasetle yat›p siyasetle kalkt›m. Bu du-
rum oldukça kasvetli, s›k›c›, düflünce dinamik-
lerini yutan bir durum. Siyaset sizi kendi ekseni-
ne / girdab›na çeken, sizi yok ederken kendisi de
büyüyen bir kartopu gibiydi. Televizyon, inter-
net vb. kitle iletiflim araçlar›n›n manipülasyo-
nuyla bir anlamda gerçekli¤in içinden ç›kar›l›p
yapay dünyan›n içine çekiliyorsunuz. fiahs›m›
bu s›k›c›, son derece kasvetli ortamdan kurtara-
cak ilgi alanlar› yada kitaplar arad›¤›mda Baud-
rillard’›n içinde bulundu¤um durumu anlamay›
sa¤layacak söylemler gelifltirdi¤ini düflünerek
Baudrillard okumalar›na tekrar bafllad›m. Baud-
rillard’› okudu¤umda onun modern dünyan›n
içinde bulundu¤u durumu ciddi söylemlerle yo-
rumlayabildi¤ini gördüm. Evet Baudrillard ça¤›-
m›z›n en önemli düflünürlerinden biridir. Kana-
atimce 2. Dünya savafl›ndan sonra modern dün-
yan›n en iyi tasvirlerini yapm›fl olan bir filozof-
tur. De¤erli akademisyen O¤uz Adan›r, hocas›
Baudrillard’›n simülasyon kuram› ile modern
dünyay› çözümlemeye yeltendi¤ini/niyetlendi¤i-
ni söylüyor. Baudrillard’›n simülasyon kuram›n›
“Eski Dünyaya Yeni Bir Bak›fl” bafll›¤›yla adlan-
d›r›yor. Adan›r Baudrillard’›n modern dünyay›
bu anahtarla -simülasyon kuram› ile- çözmeye

çal›flt›¤›n› iddia ediyor. Ona göre Baudrillard
içinde yaflad›¤› ça¤› tarihsel, toplumsal, kültürel,
politik ve ekonomik yap›lanmalar› en do¤ru ve
en sa¤l›kl› flekilde alg›lay›p çözümleyebilen kifli-
dir.1

Baudrillard “toplumsal çözümlemelerinden
ve modern toplum elefltiriselli¤inden” dolay›
kendisine Post-modern denilmesine fliddetle
karfl› ç›kan bir düflünürdür. Baudrillard köken-
leri Nietzsche’ye dayanan post, modernlerden ve
Nietzsche’den oldukça farkl› bir söyleme, yönte-
me ve konulara sahip bir düflünür tipi. Bu fark-
l›l›¤›n› “Nietzsche’nin o bafl döndürücü düflün-
celerini unutup do¤rudan do¤ruya siyasala, top-
lumsal gösterge bilime girdim.”2

Nietzsche’nin “Tanr› Öldü” söyleminden
sonra Tanr›s›n› yitiren insan›n Tanr›ya kurban
verme gelene¤ini kaybetti¤ini, üretti¤i dünyada
kendine göre bu dünyaya kurban/lar verdi¤ini
söyleyen, ça¤›m›z›n ruhunu çok iyi kavram›fl
cins bir düflünür var karfl›m›zda. K›flk›rt›c› ve
aforizmik bir dil kullanan Baudrillard insanl›¤›n
trajik durumunu flu flekilde veciz bir dille ifade
ediyor. “Her fleye sahip olan insan kendi kendi-
sinden nas›l yararlanmas› gerekti¤ini bileme-
mektedir. ‹nternete, ekrana, sanal teknolojinin
olanaklar› içine gömülmesiyle bu soruna son
vermek istemifltir”2 Gerçekten insano¤lu haya-
t›yla ilgili bütün sorunlar› çözmek için,  bilgi
edinmek için her an elinin alt›nda bulunan in-
ternete baflvurmay› bir meziyet san›yor ve insan-
lardan kaçarak sanal a¤lar›n içinde kendini tat-

BBAAUUDDRR‹‹LLLLAARRDD’’II UUNNUUTT--MMAA--MMAAKK**

AHMET DDA⁄
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min edecek fleyler ve kendini ar›yordu. Simülas-
yon, sanal, illüzyon, hiper-gerçeklik gibi kav-
ramlarla ça¤›n›n ruh-suzlu¤-unu anlamak iste-
yen Baudrillard din, sanat, ekonomi, sa¤l›k, ah-
lak, toplum, birey vb. konularda enteresan, ve-
rimli ve isabetli tespitlerde bulunmufltur. 

Modernleflme olgusuyla beraber toplumun
kitleye dönüfltürüldü¤ünü ve bu dönüfltürül-
meyle kitle olgusunun da insanl›¤› ergin olmay›fl
durumuna düflürdü¤ünü söyleyen düflünür  Kit-
leyi; “Toplumsal›n içinde kayboldu¤u karanl›k
bir delik, toplumsalla ilgisi olan her fley unutul-
du¤unda geriye kalan art›k, anlam yerine göste-
ri isteyen, insan› bezdiren suskunlu¤a sahip sus-

kun bir hayvan sürüsü” olarak betimliyor.3 Ta-
bii ki Baudrillard’a göre kitlenin bu hale düflme-
sini sa¤layan sanal dünyan›n tetikçisi olan kitle
iletiflim araçlar›d›r. Çünkü toplum bu araçlar ta-
raf›ndan kitleye dönüfltürülmüfltür. Baudrillard
içinde yaflad›¤›m›z ve alg›lad›¤›m›z› sand›¤›m›z
dünyan›n bir simülasyon dünyas› oldu¤unu söy-
leyerek varolan ezberleri bozmakta ve çözümle-
melerini ortaya koymaktad›r.  Kitlenin gösteriyi
istedi¤ini ve Körfez Savafl›n›n kitle taraf›ndan
gösteri olarak alg›land›¤›n› söylemifltir.  Körfez
savafl›n› bir show/gösteri olarak alg›layan -savafl-
ta yaflanan ac›lar›n görmezden gelinerek- duyar-
s›z, piflkin insanlar›n ekran bafl›na geçip patla-
m›fl m›s›r ve coco colalar›n›  içip haz ald›klar›n›
kastederek Körfez Savafl› için “Bu savafl pornog-
rafik bir savaflt›r” manifestosunu ilan etmifl bir
bilgedir. 

Baudrillard dinin imgelere dayal› görsel bir
teknolojiye dönüfltü¤ünü, ikonlar›n ilahi gücün
yerini alarak ilahi gücün ortadan kald›r›ld›¤›n›
söylüyor.4 Baudrillard bu söyleminde o kadar
iddial› ki  Ona göre Tanr› bile simüle edilmifltir.
Tanr› inanc› tamam›yla göstergelere indirgen-
mifltir. Ona göre ikonlar/imgeler her zaman
ölümcül bir güce sahip olmufllard›r. Baudril-
lard’›n Aryüsçü bir gelenekten gelen Katharc›-
lardan oldu¤unu unutmamak laz›m. Katharc›lar,
t›pk› Aryüsçüler gibi, Hz. ‹sa'n›n Tanr› de¤il, bir
insan ve peygamber oldu¤una inan›yorlard›. ‹n-
sanlar bu dünyada yapm›fl olduklar› ve olacakla-
r› melanetler için o¤ul ‹sa’y› kurban vermifllerdi.
Ona göre Tanr›n›n ortadan kaybolup gitmesiyle
insanl›k ac› bir gerçeklikle karfl› karfl›ya kalm›fl-
t›r.  Gerçekli¤i kurmacaya çevirip üretilen sanal-
l›k bizi ümitsizli¤e itmifltir. 

“Ekrandaki görüntünün içine sanki yaflam›n
içine girercesine dal›yoruz. Yaflant›m›z›n üstüne
bir tür digital  tulum gibi geçiriyoruz.5 Baudril-
lard’a göre, “‹nsanl›k, Tanr›n›n flan›na de¤il ölü-
müne yak›fl›r bir dünya oluflturmufltur. ‹nsanl›-
¤›n bu dünyan›n devam›n› el birli¤iyle sürdür-
mekten baflka bir çözümü de yok gibidir.”6 ‹n-
sanl›¤›n amac› dünyay› her türlü illüzyon ve kö-
tü güçlerden ar›nd›r›p saydam ve ifllemsel hale
getirmektir. Baudrillard bu niyete dayanarak ge-
lecekte durumumuzun hem daha iyi hem daha
kötü olabilece¤ini söylüyor. Çünkü ona göre ge-

Baudrillard O¤uz Adan›r’›n kendisiyle
yapm›fl oldu¤u bir röportaj›nda(1982,
Aral›k) flunlar› ifade etmifltir. “Bence ‹s-
lamiyet bütün gücüyle yafl›yor ve hiç de
ölü bir hali yok. Bat›n›n bafl›n› al›p gitti¤i
günlerde di¤er ülkelerin onun dümen
suyuna girdikleri söylenebilir.
Aradan 25 y›l geçtikten sonra adeta ya-
r›m kalm›fl konuflmas›n› devam ettirirce-
sine Baudrillard, bir ‹spanyol dergisinde
kendisiyle yap›lan bir röportajda flöyle
diyordu: “Dünyan›n karfl› karfl›ya kald›¤›
krizleri çözecek tek kaynak var art›k: ‹s-
lâm. Ama biz ‹slâm'› keflfetmek yerine yok
etmek için elimizden geleni ard›m›za koy-
muyoruz.” 
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lecekte insan türünde biyolojik ve demografik
kusursuzlu¤a eriflebilmek için her fleyin genetik
yap›s› de¤ifltirilecektir.7 Baudrillard’›n bu söyle-
mine dayanarak onu korku ütopyac›s› olarak
görmemeliyiz. Baudrillard kendi ifadesiyle sade-
ce “durum tespiti” yapan bir düflünürdür. Her
fleyin modern dönüflüm içerisine yaklaflt›¤›n› di-
le getiren Baudrillard politikan›n  alan›n› “kötü-
lü¤ün yaflama geçirildi¤i ahlaks›zl›k, yolsuzluk
gibi kollektif kötülük biçimlerinin alan›” olarak
görmüfltür. Ona göre yolsuzluk iktidar›n kötü-
lük yapma biçimidir. Politikac›lar de¤iflime u¤-
rayarak yolsuzluk tezgah›ndan geçerler. Politi-
kac›lar toplumun üstlenmedi¤i lanetli pay›n na-
siplileridir.8 Politikay› bu flekilde yorumlayan 

Baudrillard olumsuzlad›¤› modernizmden
sanat›n da pay›n› ald›¤›n› dile getiriyordu. Sana-
t›n x›x. yüzy›ldan bu yana yararl› olmak gibi bir
derdi olmam›flt›r. Bunun için yarars›z hale geti-
rilen her nesne sanat eserine dönmüfltür. Gerçe-
¤i yarars›z hale getirdi¤iniz andan itibaren onu
sanal bir nesneye, s›radanl›¤›n, o yok edici este-
ti¤in oyunca¤› haline getirmifl olursunuz.”9 di-
yerek ça¤dafl sanat›n anlams›zl›k üretti¤ini söy-
lüyordu.   Modern uygarl›k bizi birey olmaya
zorluyor. Sorumluluk alt›nda eziliyor ve kendi-
mizden nefret eder hale geliyoruz.10

“Dünyaya özgü hakikatten söz etmek flaka
yapmak ya da komik bir hikaye anlatmak gibi-
dir…Hakikat defterini kapatm›fl bulunuyoruz”11

diyerek sanal gerçeklikler imparatorlu¤unu an-
lamaya çal›flan düflünür insanlar›n hem kendile-
rine hem de içinde yaflam›fl olduklar› dünyaya
yabanc›laflt›klar›n› söylemifltir. Bu durumun ise
insan›n acizli¤ine yol açt›¤›n› ve olanlara müda-
hale edemeyen insan›n tükenmesine karfl›n in-
sanl›¤›n durumuna isyan eden insanl›¤›n hakiki
bir vicdan›yd› Baudrillard… Modern dünyan›n
kodlar›n› çok iyi çözmüfl olarak nitelendirdi¤im
Baudrillard O¤uz Adan›r’›n kendisiyle yapm›fl
oldu¤u bir röportaj›nda(1982, Aral›k) flunlar›
ifade etmifltir. “Bence ‹slamiyet bütün gücüyle
yafl›yor ve hiç de ölü bir hali yok. Bat›n›n bafl›n›
al›p gitti¤i günlerde di¤er ülkelerin onun dümen
suyuna girdikleri söylenebilir. Oysa bugün Bat›
bir durgunluk aflamas›ndad›r. Amaçlar›n› yitir-
mifl durumdad›r. Nereye do¤ru gitti¤ini bileme-
mektedir…”12 Aradan 25 y›l geçtikten sonra

adeta yar›m kalm›fl konuflmas›n› devam ettirir-
cesine Baudrillard, bir ‹spanyol dergisinde ken-
disiyle yap›lan bir röportajda flöyle diyordu:
“Dünyan›n karfl› karfl›ya kald›¤› krizleri çözecek
tek kaynak var art›k: ‹slâm. Ama biz ‹slâm'› kefl-
fetmek yerine yok etmek için elimizden geleni
ard›m›za koymuyoruz.” 

K›sacas› Baudrillard ça¤›n›n vicdan› olan, ku-
lak verilmesi gerekilen has bir düflünür. 

Notlar:
*     Baudrillard bir anlamda ça¤dafl› olan “unutmakta ya-

rar var” dedi¤i “Foucault’u Unutmak” kitab›na at›f
olarak bu bafll›¤› kulland›m. Foucault’u unutmal› m›
bilmiyorum ama asla Baudrillard’› unutmamak la-
z›m..

1  Baudrillard, Jean, Simülarklar Ve Simülasyon, Do¤u-
Bat› yay›nlar›, Çev: O¤uz Adan›r 2003 shf. 9-10 

2  Baudrillard, Jean Bir Parçadan Di¤erine ‹nk›lap yay.
Çev: Yaflar Avunç 2005, shf. 8 

2  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 49
3  Baudrillard, Jean Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Ya da

Toplumsal›n Sonu Ayr›nt› Yay.  Çev: O¤uz Adan›r
1991 shf. 8,10,23 

4 Baudrillard, JEAN Kötülü¤ün Egemenli¤i Ya da fieyta-
na Sat›lan Ruh, Do¤u-Bat› yay›nlar›, Çev: O¤uz Ada-
n›r 2005, shf. 20 

5  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 74 
6  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 146
7  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 147
8  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 170
9  Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 111
10 Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 48
11 Baudrillard, Jean a.g.e. shf. 212 
12 Baudrillard, Jean Sessiz Y›¤›nlar›n Gölgesinde Ya da

Toplumsal›n Sonu Ayr›nt› Yay.  Çev: O¤uz Adan›r
1991 shf. 83
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Gazeteci Sefer Turan, 80'li y›llar›n ortalar›nda
Kahire Kitap Fuar›'n› gezerken bir kitap dikka-
tini çeker: “Arap Kültür Tarihi”. Kar›flt›rd›kça,
kitab›n çok önemli ve dünya çap›nda bir kay-
nak eser oldu¤unu farkeder. Müellifin ad›n›
okuyunca flafl›r›r; zira üzerinde Fuat Sezgin im-
zas› vard›r. Mukaddimede Fuat Sezgin’in Türk
oldu¤unu ö¤renince flaflk›nl›¤› iyice artar. Ese-
rin asl›n›n Almanca yaz›ld›¤›n› ve sonra baflka
dillere tercüme edildi¤ini ö¤rendi¤inde ise ade-
ta floke olmufltur. Çünkü Türkiye'de Fuat Sez-
gin ismini pek duyan, tan›yan yoktur. 

‹flte bu sebeple, Sefer Turan, Fuat Sezgin
Hoca’y› Haber 7'deki Do¤u-Bat› program› ara-
c›l›¤› ile Türkiye insan›na tan›tmay› bir görev
bilir. 

Alman Ritter Hoca’n›n Semineri ‹le 
Bafllayan ‹lim Yolculu¤u 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca, 1924 Bitlis do¤um-
ludur. 

1943 y›l›, Fuat Hoca’n›n ilim yolculu¤unun
yönünü tayin etmesi bak›m›ndan çok önemli-
dir. O s›ralar mühendis olma sevdas›nda olan
Fuat Sezgin, bir yak›n› taraf›ndan Edebiyat Fa-

‹SLÂM B‹L‹M TAR‹H‹NE ADANMIfi B‹R ÖMÜR:

FUAT SEZG‹N
ABDULLAH YILDIZ

Bu yaz›, de¤erli gazeteci Sefer Turan’›n Haber-7’de yay›nlanan Do¤u-Bat›
program›nda, ünlü ‹slâmi Bilimler Profesörü Frankfurt Goethe Üniversite-
si ö¤retim üyesi Fuat Sezgin Hoca ile yapt›¤› kapsaml› röportajdan yarar-
lan›larak haz›rlanm›flt›r.

Geçmiflten Gelece¤e Ko(nu)flanlar

Prof. Dr. Fuat Sezgin. Bilim tarihçisi. 24
Ocak 1924’te Bitlis’te do¤du. 1951 y›l›n-
da ‹stanbul Üniversitesi’nde Doktora ün-
van›n›, 1954’te ayn› üniversitede Doçent-
lik ünvan›n› ald›. 1965’te Frankfurt Üni-
versitesi’nde ikinci doçentli¤ini alan Fu-
at Sezgin, 1966’da ayn› üniversitede Pro-

fesör oldu. Türkiye Bilimler Akademisi’nin 4 Haziran 2005’te
yapt›¤› Genel Kurul Toplant›s›’nda fieref Üyeli¤i’ne seçildi. 
Prof. Dr. Fuat Sezgin, ‹slâm dünyas›ndaki kütüphanelerde yer
alan ama, bilinmeyen çok say›da el yazma eseri ortaya ç›kard›.
"Arap Yaz›n› Tarihi" ile, "‹slam’da Bilim ve Teknik" eserlerinde,
‹slam bilimcilerinin t›p, astronomi, kimya, meteoroloji, mate-
matiksel astronomi gibi alanlarda yapt›klar› katk›lar› ispatlad›.
Prof. Dr. Fuat Sezgin 1981’de Frankfurt Goethe Üniversite-
si’nde Arap ‹slam Bilimi Tarihi Enstitüsü’nü, 1983’te Enstitü
Müzesi’ni kurdu. Bu müzede ‹slam Bilimcilerinin kulland›¤›
pek çok araç ve cihaz›n yeniden yap›lmas›n› sa¤lad›. fiu anda
bu müzede çal›flmalar›na devam etmektedir.
Prof. Sezgin, Almanya’da en üst seviyelerde ödüllendirildi. Al-
man Hükümeti bu bilim adam›na 1982’de Federal Hizmet Ma-
dalyas›, 2001’de Üstün Hizmet Büyük Madalyas› verdi. 
Prof. Sezgin, 1981 y›l›nda Frankfurt Johann Wolfgang Goethe
Üniversitesinde Arap-‹slam Bilimi Tarihi Enstitüsünün, daha
sonra da 1983 y›l›nda Enstitü’nün Müzesinin kuruculu¤unu
yapm›flt›r ve flu anda Enstitü'nün Direktörüdür.
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kültesi'ndeki bir seminere davet edilir. Semine-
ri veren, büyük bir Alman alimdir. Arapçay› çok
iyi bilen Alman Hoca, Fuat Sezgin’i adeta büyü-
ler. Mühendis olmay› bir anda kafas›ndan ç›ka-
ran Sezgin, o büyük alimin talebesi olmaya ka-
rar verir. Ne ki kay›t zaman› geçmifltir. Gecik-
meli de olsa do¤rudan dekan›n huzuruna ç›kar.
Tevafuka bak›n ki, tam dikanla konuflurken, o
büyük alim de odaya girer. Durur ve kendisinin
dekanla konuflmas›n›n bitmesini bekler. Dekan
hocay› farkedince, “O, Ritter Bey!.. Sizin talebe-
niz olmak için baflvuruda bulunan bir insanla
konufluyorum” der. Alman Hoca, dönüp ona
flöyle bir bakt›¤›nda, biraz önce seminerini izle-
yen birkaç kifliden biri oldu¤unu farkeder: "Ga-
liba bu genç benim deminki seminerimdeydi"
der. Fuat Sezgin’e, “Gel biraz konuflal›m” diye-
rek ilgi gösterir. Sonra da: “Çok zor bir fleye ta-
lipsiniz. Arapça ö¤renmelisiniz. Ben de zor bir
hocay›md›r. Benim talebelerim hep benden ka-
çar, biliyor musunuz?” diyerek onun karar›n›
netlefltirmesini tavsiye eder. “Biliyorum, bana
bunlar› anlatt›lar. Ben buna ra¤men bu ifle ver-
dim” deyince, gülümseyerek "peki" der. Böyle-
ce Prof.Hellmut Ritter Hocan›n talebesi olur.
Ritter Hoca, gerçekten çok titiz bir ilim adam›-
d›r. Fuat Sezgin, ertesi hafta yine onun semine-
rine gider ama 3 dakika gecikmifltir. Cebinden
alt›n saatini ç›kar›p ona gösteren Hoca; “3 daki-
ka geciktin, bu bir daha hayat›nda tekerrür et-
memeli” diye uyar›r. Fuat Sezgin Hoca, o gün-
den itibaren bütün hayat›nda randevular›na ge-
cikmeme prensibine azami dikkat etti¤ini söy-
lüyor ve 1943'ten bugüne kadar sadece 3 rande-
vuya zaman›nda ulaflamaman›n ›st›rab›n› yafla-
d›¤›n› da ekliyor. 

Alt› Ayda 30 Ciltlik Taberi Tefsiri’ni 
Okuyarak Arapça’y› Ö¤reniyor

Ritter Hoca’dan büyülenircesine etkilenen,
onun anlatt›klar›n› -ilginçtir- hiç not tutmay›p
hep kafas›na yazan Sezgin Hoca, böylece ilim
merdivenlerini t›rmanmaya bafllar. Ritter Ho-
ca’n›n Arapça ö¤renmesini istemesi üzerine 6 ay
boyunca bir eve kapan›r ve sonunda su gibi
Arapça ö¤renir. Hoca, bu ifli nas›l gerçeklefltirdi-

¤ini flöyle anlat›yor:
“Okulda Arapça ö¤renmeye bafllam›flt›m

ama hiçbir mesafe kat edemiyordum. Bu durum
hem beni hem de hocam› üzüyordu. 1943 y›l›y-
d›. Almanlar Bulgaristan'a girmifllerdi. Bizim
hükümet bütün üniversiteleri, mektepleri tatil
etti. Hocam bana dedi ki; ‘fiimdi elinizde bir f›r-
sat var; 6 ayl›k bir tatilin olacak, bu zaman içeri-
sinde Arapça’y› ö¤ren.’ Ben de onu düflünüyoru-
dum fakat hocam›n tavsiyesi beni çok etkiledi.
6 ay kendimi Arapça ö¤renmeye verdim. Evi-
mizde babamdan kalma 30 ciltlik bir Taberi Tef-
siri vard›. Onu okumaya bafllad›m. Bafllang›çta
anlam›yordum; Türkçe tefsirlerle birlikte karfl›-
laflt›rarak yavafl yavafl tefsirin içine girmeye ça-
l›flt›m. Günde afla¤› yukar› 17 saat çal›fl›yordum.
Erken kalk›yor, gece geç yat›yordum; evden he-
men hemen hiç ç›km›yordum. 6 ay sonra Tabe-
ri Tefsiri’nin 30 cildini bitirdim. Bafllang›çta ne-
redeyse hiç anlayamad›¤›m bu tefsiri 6 ay›n son-
ra gazete gibi okuyordum... Sonbahard›, hoca-
ma gittim. O'nun ilk seminerinde baz› Alman
profesörler de vard›. Hocam önüme Gazali'nin
‹hyas›’n› koydu ve “Oku bakal›m” dedi. Gazete
okur gibi okudum. Hocam bana bakt›, gülümse-
di, sevindi, mesuttu. Orada beni biraz methetti.
‹flte o an, hayat›m›n hiç unutulmaz an›yd›.” 

Arapça’n›n ard›ndan Almanca’y› da kitap
okuyabilecek düzeyde ö¤renen Fuat Sezgin Ho-
ca, baflka diller de ö¤renir (Farsça, Latince, ‹b-
ranice vs. Hoca’n›n 27 dil bildi¤i söyleniyor.) ve
ilmi çal›flmalar›nda h›zla ilerler.

‹slam Bilimleri Tarihi Çal›flmalar›

Ritter Hoca, seminerlerinde zaman zaman Carl
Brockelmann’›n (1868-1956) Arap Edebiyat›
Tarihi (Arapça kitaplar›n›n bize kalm›fl olan
nüshalar›n›n hangi kütüphanelerde bulundu¤u-
nu gösterir) isimli kitab›n›n art›k bir çok nok-
sanlar› oldu¤unu, bunlar›n giderilmesi gerekti-
¤ini söyler. “Birisinin art›k hiç olmazsa ‹stan-
bul'daki yazmalara dayanarak bu boflluklar› gi-
dermesi laz›md›r” der ve bunu söylerken de Fu-
at Sezgin’e bakar. Fuat Hoca, içinden bunu ben
yapaca¤›m diyerek Hocas›n›n teklifini görev ka-
bul eder. Daha ö¤renci iken hocas›yla birlikte



Arapça yazmalara giden, kitaplar›n yaz›lar›na
bakarak yaz›ld›klar› tarihleri tahmin eden Fuat
Hoca, üniversiteyi bitirip doktoras›n› yapar yap-
maz Brockelmann’›n kitab›n›, noksanlar›n› da
gidererek yeni bafltan yazmaya bafllar. Kitab›n
yaz›m›nda epey mesafe katetti¤i 1950’lerde, Al-
manya’dan dönen Ritter Hoca’ya, Brockel-
mann’›n kitab›n› inceledi¤ini ve dünyadaki bü-
tün yazmalara bakarak yeni bir kitap yazmak is-
tedi¤ini söyleyince, kendisine ‘Bunu hiç kimse
baflaramaz’ der. 

‹çinden “hocam ben bunu yapaca¤›m” diyen
Fuat Sezgin, nihayet 1967 y›l›nda kitab›n›n 1.
cildini ç›karmaya muvaffak olacakt›r. (Geischte
der Arabischen Schifthums : Arap Edebiyat / Kül-
tür Tarihi ismini tafl›yan bu kitab›n 1.cildini
Brockelmann'›n kitab›n›n tesiri alt›nda yani çok
muhtasar yazd›¤›n› belirten Sezgin Hoca, bunun
bir edebiyat tarihi de¤il, bir ‹slam Bilimleri Ta-
rihi oldu¤unu ve etütler ilerledikçe ‹slam bilim-
lerinin çok az bir k›sm›n› bildi¤imizin ortaya ç›-
kaca¤›n› söylüyor.) 

O s›ralar Ritter Hoca ‹stanbulda, kendisi ise
Frankfurt’tad›r. Ritter Hoca’ya kitab› gönder-
mekte biraz gecikir. Hoca, Enstitü direktörüne
mektup yazarak kendisine sitem edince buna
çok üzülür ve derhal kitab› gönderir. Hoca’s›n›n
kitap hakk›nda yapaca¤› de¤erlendirmeyi me-
rakla beklemekte ve çok önemsemektedir. An-
cak aradan 1,5 ay geçmesine ra¤men bir türlü
cevap gelmez. Nihayet dayanamaz ve Hoca’ya
bir mektup yazar; “Hocam ne oldu, almad›n›z
m›, sizin cevab›n›z› bekliyorum...” fleklinde.
Ritter Hoca, cevap olarak bir kart yazar: “Niye
acele ediyorsun, bu kitab› okumak kolay de¤il!”

Sonra flu de¤erlendirmeyi yapar: “Hiç kimse
böyle bir kitap yazamad›, bunu sizden baflka hiç
kimse de yazamaz”. 

Hocas›n›n mübala¤a etti¤ini, asl›nda bu ifa-
de ile kendi faziletini gösterdi¤ini söyleyerek te-
vazuda bulunan Fuat Hoca, flu an bu kiab›n
13.cildini de bask›ya vermifl durumda. 

147’lerden Olan Fuat Hoca: 
“1960 Darbesi Çocukça Bir fieydi”

Fuat Sezgin Hoca, ‹stanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesinin Arap Edebiyat› bölümünde ö¤-
retim üyesi iken 27 May›s 1960 Darbesi gerçek-
leflir. Ber-mutad evinden ç›k›p okula giderken,
gazete satan bir çocu¤un “yaz›yor, 147 profesö-
rün üniversiteden at›ld›¤›n› yaz›yor” naras›yla
irkilir ve hemen gazeteyi al›p isim listesine ba-
kar. Kendi ismini de listede görünce, fakülte ye-
rine Süleymaniye kütüphanesine gider. Türki-
ye’de ilmi çal›flmalar›n› sürdüremeyece¤ini an-
lam›flt›r. ABD ve Almanya'daki üniversitelere
müracaat eder. ‹ki Amerikan bir de Frankfurt
üniversitesinden olumlu cevap gelince, Türki-
ye’ye daha rahat gelip gidebilmeyi düflünerek
Frankfurt Goethe Üniversitesi’ni tercih eder. 

Halen Frankfurt’ta çal›flmalar›n› sürdüren
Fuat Hoca, Sefer Turan’›n 1960 Darbesi ile ilgi-
li ›srarl› sorusu üzerine “Çok çocukça bir fleydi
o. ‹nsan çocuklar›n yapt›¤› hatalar› affeder. Ben
de onun için çocukça diyorum. Ben o hatay› af-
fettim.” diyerek ilim adamlar›na has o genifl ve
derin bak›fl›n› yans›t›yor. Bu meseleden dolay›
kimseye k›zg›nl›k duymad›¤›n›, hatta ihtilalin
Devlet Bakanlar›ndan Mehmet Özgünefl’le ta-
n›flt›¤›nda ona; “Siz askeri darbe yapt›¤›n›z an-
dan itibaren daima sizin yanl›fl yapt›¤›n›za inan-
d›m ve size muhaliftim. Siz her fleyi yanl›fl yap-
t›n›z, ama bir fleyi do¤ru yapt›n›z; o da beni
memleketten ç›karm›fl olman›zd›r.” dedi¤ini ak-
tar›yor. 

‹slam Bilim Tarihi ve Teknoloji Müzesi

Frankfurt Goethe Üniversitesinde ‹slam Bilim-
leri Tarihi dersleri verirken, bu konu ile ilgili
etütlerin yeterli olmad›¤›n›, derslerin malzeme-
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lerinin de eksik oldu¤unu gören Fuat Sezgin
Hoca, çok genifl imkanlara sahip bir müessese-
de ‹slam Bilimler Tarihini ele almak ve bunu ge-
lifltirmek gerekti¤i sonucuna ulafl›r. Kendisine
verilen Kral Faysal Ödülü sebebiyle yap›lan tö-
rene çeflitli devlet adamlar›n›n gelmesini f›rsat
bilerek onlara fikrini açar, bir vak›f kurar ve o
vakf›n finansman›yla 1982 y›l›nda Arap-‹slam
Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü kurar.

Ard›ndan Frankfurt’ta ‹slam Bilim Tarihi
ve Teknoloji Müzesini de kuran Prof. Fuat Sez-
gin Hoca, ayn› müzenin daha geliflmifl ve genifl-
letilmifl biçimini ‹stanbul Gülhane Park› içinde-
ki bu ifl için tahsis edilen binada açmaya haz›r-
lan›yor. Türkiye’den önce Türkiye Bilimler Aka-
demisi (TUBA), ard›ndan Kültür Bakanl›¤› ve
TÜB‹TAK'tan gelen istek üzerine ‹stanbul’da bu
müzeyi açma çal›flmalar›na bafllad›klar›n› belir-
ten Sezgin Hoca, esas amac›n›n, ‹slam Bilim-
lerinin dünya ilimler tarihindeki yerini gerçe¤e
yak›n bir flekilde göstermek oldu¤unu söylüyor
ve bunu gerçeklefltirmek için tarihte Müslü-
manlar›n icat etmifl olduklar› aletleri ortaya ç›-
kararak insanlara tan›tman›n ve onlar›n ayn›s›-
n› yaparak müzelerde sergilemenin çok önemli
oldu¤unu vurguluyor.

‹slam aletlerini ilk olarak kitaplardan model-
ler halinde insanlara tan›tma fikri ve gayretinin
bir Alman fizikçisi olan Widerman'la bafllad›¤›-
n›, onun ilk kez 1900 y›l›nda ‹slam aletlerinin
modelini yapmaya bafllad›¤›n› ve 1928 y›l›na ka-
dar 5 aletin modelini yapt›¤›n› ve bu modellerin
Münih müzesinde bulundu¤unu söyleyen Fuat
Sezgin, ancak o günün imkanlar› ile Wider-
man’›n “bu aletlerin üst taraf›n› -ki en mühim
taraf› odur- ka¤›ttan yapt›¤›n›; zira o zaman ora-
da geçen birçok ismin, rakam›n, fleklin madene
kaz›lmas› tekni¤inin olmad›¤›n›, bugün ise bu-
nun kolayca yapabildi¤ini” söylüyor. ‹lk önce
50 aleti yap›p bir araya getiren Hoca’n›n ilmi ça-
l›flmalar› sonucu, flu ana kadar enstitüde yap›lan
aletlerin say›s› 800’ü aflm›fl. Ayr›ca Enstitü flu
ana kadar 1400 cilt kitap yay›nlam›fl.

Sezgin Hoca, bu aletleri bizzat görmenin ve
nas›l çal›flt›klar›n› incelemenin insanlar› adeta
büyüledi¤ini belirtiyor ve yeni yaflad›¤› bir olay›
aktar›yor: “Dün Frankfurttayd›m; Berlin Üni-

versitesi'nden bir profesör geldi, asistan›yla bir-
likte. Benim kitab›n Optik’le ilgili cildini oku-
duktan sonra , bu senenin sonuna do¤ru “‹s-
lam'da Optik” diye bir kongre düzenlemeye
karar vermifl... Asistanlar›mdan birine müzeyi
gezdirmesini söyledim. 1 saat 70 dakika filan
müzeyi gezdikten sonra bana geldi. Adam deh-
flete düflmüfltü... Müthifl heyecanlanm›flt›. Bu,
65 yafl›na girmifl ak›ll› bir profesörün heyecan›.
Bu zannedersem size birçok fleyi ifade eder.”

Müslümanlar›n Bilim Tarihine 
Büyük Katk›s›n› Görmeli ve Göstermeliyiz 

Bilimsel bulufllar›n insanl›¤›n ortak mal› oldu-
¤una inanan Fuat Sezgin Hoca, bilim ve tekno-
lojinin tekamül ederek bugünlere geldi¤ini be-
lirterek bir Frans›z alimin sözünü tekrarl›yor:
“‹nsanlar keflfetmiyor, insanlar gelifltiriyor.” 

21.yüzy›l›n bafl›nda, bütün insanl›¤›n gelifl-
tirdi¤i bu bilimler manzumesinde Müslümanla-
r›n 800 y›ll›k yarat›c›l›k merhalesinin yerini bu-
lamad›¤›m›za üzülerek dikkat çeken büyük ali-
mimiz, Bilimler Tarihi Profesörü mesuliyetini
üzerine ald›¤› günden itibaren bu eksikli¤i gi-
dermeyi hayat›n›n en önemli gayesi bilmifl. 

Bu meyanda; Müslümanlar›n Hicri 1.yüzy›l-
dan itibaren Yunanl›lardan, Hintlilerden ve di-
¤erlerinden bir çok fley ö¤rendiklerini ama son-
ra da onlar› geçmeye bafllad›klar›n› ve bu bilgi-
yi al›rken hocalar›n›n faziletlerini hiçbir zaman
unutmad›klar›n› söyleyen Fuat Hoca, Müslü-
manlar›n 800 y›l boyunca ilimde mütemadiyen
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keflifler yapt›klar›n›, yeni ilimler kurduklar›n›,
eski ilimleri gelifltirdilerini ama daha sonra çe-
flitli sebeplerle ilimler tarihindeki önderliklerini
yavafl yavafl kaybettiklerini belirtiyor. Bugün
Avrupada'ki bilimleri, ‹slam bilimlerinin bir
baflka co¤rafyada, tarihi flartlar içerisindeki de-
vam›ndan ibaret gören Hoca, bu sebeple Bat›'da
geliflen bilimi yabanc› bulmad›¤›n›n, bu yüzden
de bir afla¤›l›k duygusuna kap›lmad›¤›n›n alt›n›
çiziyor. Birilerinin iddia etti¤i gibi, ‹slâm’›n bi-
limsel geliflmelere engel olmad›¤›n›, tam tersine
ilmi çal›flmalar› teflvik etti¤ini özellikle vurgulu-
yor.

“Bir Müslüman iyi flartlar içerisinde iyi çal›-
flabilirse çok büyük neticelere varabilece¤i inan-
c› vard›r bende. Onun için milletimden, Türk
milletinden, Müslümanlardan bu davran›fla sa-
hip olmalar›n› isterim. Türkler korkak ve taklit-
çi bir millet olmaktan kurtulmal›d›r.”

Geçmiflte Müslümanlar›n ne
büyük ifller yapt›¤›n› bilmemizin
gelece¤e özgüvenle ve umutla yü-
rümemizi sa¤layaca¤›na inanan
Sezgin Hoca, Müslüman bilim
adamlar›n›n bilim tarihine katk›-
lar›na dair sadece birkaç örnek
vermekle yetiniyor:

*Müslümanlar 15.yy'da Afri-
ka'n›n do¤usu ile Sumatra aras›n-
daki mesafeyi afla¤› yukar› bu-
günküne yak›n bir flekilde (6600
km) hesaplayabilmifllerdi.

*Müslümanlar 10. yy'da astro-
nomide o kadar ilerlediler ki flu
suali sormaya bafllad›lar: dünya-
n›n e¤iminde (malum 20,5 dere-
cedir) bir azalma veya artma var
m›d›r? Hatta bunu araflt›rmak
için ‹ran'da Rey flehrinde bir ra-
sathane kurdular ve 30 y›ll›k bir
gözlemden sonra dünyan›n e¤i-
minin muntazaman azald›¤›n›
tespit ettiler: 2000 y›lda afla¤› yu-
kar› 1 derece. 

*Biliyorsunuz, dünya ile gü-
nefl aras›ndaki mesafenin 365 gün
içinde en uzak oldu¤u nokta bir

vard›r. Bunu Yunanl›lar biliyorlard›. Müslü-
manlar ise, 9.yy'da bu en uzak noktan›n 1 y›lda
yerinin de¤iflti¤ini fark ettiler ve bunu hesapla-
maya bafllad›lar. Bir müslüman alim bu de¤ifl-
menin y›lda 12 saniyenin onda sekizi civar›nda
oldu¤unu hesap etti ki bu modern astronomide
11,5'tir; yani demek ki 1 saniye hata etmifltir.

*Amerika'n›n keflfi Kristof Colomb'dan önce
Müslümanlar taraf›ndan yap›ld›. Esas›nda Ame-
rika'ya gitme çal›flmalar›na Müslümanlar
10.yy'da bafllad›lar. Bu hususta tarihi kay›tlar
var. ‹nsanlar asl›nda yüzlerce defa Amerika'ya
tesadüfen gittiler. Ama Müslümanlar›n di¤erle-
rinden fark› flu: Amerika haritas›n› ilk yapan in-
sanlar 15.yy'da müslümanlar oldu. Onu ispat
ediyorum. Ve Kristof Kolomb müslümanlar›n
yapm›fl oldu¤u haritaya dayanarak gitti Ameri-
ka’ya. Bunu kendisi de saklam›yor zaten; böyle
bir haritayla yola ç›kt›¤›n› onlar da yaz›yorlar.

Geçmiflte Müslümanlar›n ne büyük ifller yapt›¤›n›
bilmemizin gelece¤e özgüvenle ve umutla yürü-
memizi sa¤layaca¤›na inanan Sezgin Hoca, “Bir
Müslüman iyi flartlar içerisinde iyi çal›flabilirse
çok büyük neticelere varabilece¤i inanc› vard›r
bende. Onun için milletimden, Türk milletinden,
Müslümanlardan bu davran›fla sahip olmalar›n›
isterim. Türkler korkak ve taklitçi bir millet ol-
maktan kurtulmal›d›r.”



S
inema, görüntü, gösterge,

gösteren, gösterilen, gö--

rünen ve gerçeklik... Bu

yaz›n›n konusu bu kuram sorun--

lar› etraf›nda dönmeyecek. Ama

bu tart›flmalar› da hesaba katma--

y› önererek, gösterimdeki filmle--

re göz atmay› deneyecek.

Nihayet Türkiye’ye göre sine--

ma sektörü aç›s›ndan ölü kabul

edilen sezonun, yani yaz sezonu--

nun sonuna geldik. ‹flletmeciler

geçifltirici ürünlerini bir bir dev--

reye sokarak bu dönemi de atlat--

t›. Bu ay›n geçifltirme ürünleri

aras›nda en dikkate de¤eri, hatta

bu kategoriye sokulmas› haks›z--

l›k say›lmas› zorunlu örne¤i, son

‹stanbul Film Festivali’nde de

gösterime ç›kan Kald›r›m Serçe--

si/La Vie En Rose idi. Olivier De--

han imzal› film, ünlü Frans›z flar--

k›c›s› Edith Piaf’›n hayat›n› anlat--

mas› kadar, baflrol oyuncusu Ma--

rion Cotillard’›n performans›yla

da ak›llarda kalmaya aday.

Piaf’›n çocuklu¤undan baflla--

yarak bir flark›c› olarak basamak--

lar› bir bir t›rman›fl›n›, flöhretin

özel hayat› üzerindeki bedelini,

düfl k›r›kl›klar›n› ve çöküntülerini

baflar›yla anlatan film, zamandi--

zimsel bir s›ra izlememesine kar--

fl›n kar›fl›k bir izlenim b›rakma--

yan kurgusuyla da dikkat çekici.

fiöyle: Zamandizimsel s›ra güt--

meyen filmlerin birço¤u, özellikle

de bir usta elinden ç›kmayanlar›,

izleyici üzerinde bir tatminsizlik

izlenimi uyand›r›r. Fakat Kald›r›m

Serçesi hikâyesinin s›radüzenini,

Piaf’›n hayat›n› daha bir pekiflik

kavrayabilmek için bir imkâna

dönüfltürebiliyor. 

KKaalldd››rr››mmaa KKoonnaann SSeerrççee

Geri dönüfller ile ileri gidifller es--

nas›nda baflvurulan ‘bindirme’
yöntemi, birbirini izleyen sahne--

ler aras›nda belirgin bir sebep-
sonuç iliflkisini izleyicisine rahat--

l›kla kurdurmay› baflar›yor.
Biyografik filmlerin

çok ünlü bir tuza¤› var--

d›r: Ele ald›¤› kifli ile iz--

leyicinin daha kolay ile--

tiflime geçebilmesini
sa¤lamak için, handiy--

se kusursuz bir kahra--

man yaratma ihtiyac›.
Kald›r›m Serçesi’nde
ise Edith Piaf’› bir sah--

ne kahraman› ama ayn›
zamanda bir hayat
ma¤lubu olarak res--

metmesi de filmin art›
yönleri aras›nda an›l--

mak durumunda. 
Bir flark›c› olarak

yükselen Edith Piaf ile
bir ‘insan’ olarak gün--

begün çöken Edith Pi--

af’›n yaflad›¤› ikilem ve
bu iki z›t ucun zaman
zaman birbirleriyle at--

bafl› gitmesi, senaryo--

ya da katk› sa¤layan yönetmen

kadar Isabelle Sobelman’›n da

marifeti. 

Kendisi de bir sokak flark›c›s›

olan annesi taraf›ndan henüz bir

çocukken terkedilen Piaf, baba--

annesinin iflletti¤i randevu evin--

de büyür. Çok geçmeden sokak--
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larda flark› söylemeye
bafllar. Gün gelir, bir kaba--

re yöneticisi taraf›ndan
keflfedilir. Tam t›rman›fla
geçmek için uygun f›rsat›
yakalam›fl gibiyken, bu
kez alkol ve morfin ba¤›m--

l›l›¤›n›n pençesine düfler.
Ve birbirini izleyen zor--

luklar, hastal›klar, y›k›m--

lar... 
Kald›r›m Serçesi, 47

yafl›nda ölen Piaf’›n, yani
20. yy'›n pop müzi¤ine
damgas›n› vuran Avru--

pa’n›n sesinin, kulak ver--

meye de¤er yaflant›s›...
Üstelik çok çarp›c› bir gör--

sellik eflli¤inde...  

OOrrttaayyaa KKaarr››flfl››kk

Zengin bir ‹ngiliz ailenin
biricik çocu¤u kaç›r›l›r.
Ama on yafl›ndaki ufakl›k, yafl›na
ve sessiz görünümüne karfl›n p›--

s›r›k bir kurban rolüne bürünecek
biri de¤ildir. ‹ki fidyeci ortak, bu
kez gerçekten büyük bir belâya
batm›flt›r. Çünkü kaç›rd›klar› ço--

cukta birçok ola¤and›fl› yetenek
vard›r. 

Ölüm F›s›lt›s›/Whisper’›n ko--

nusu bu. Kendisi de. Yine de fil--

mi, bütün dünyada Kay›p/Lost
dizisindeki Sawyer tiplemesiyle
tan›nan Josh Holloway’a ç›k›fl
yapaca¤› bir zemin teflkil etsin
diye düflünmek yan›lt›c›. Çünkü
Holloway zaten dünya çap›nda
bir flöhrete ulaflm›fl durumda.

Ölüm F›s›lt›s›, defalarca izle--

di¤iniz de¤iflik türdeki filmlerin
flöyle-böyle bir harman›: Sam
Raimi’nin Basit Bir Plan/A Simp--

le Plan ve Richard Donner'›n Ke--

hanet/Omen adl› filmleri, bu har--

man›n temel parçac›klar›. Ste--

wart Hendler da bu harmana bel--

li bir k›vam katmaktan baflka bir

ifl yapma gere¤i duymayan aflç›-
senarist konumunda. Yine de yö--

netmenin, son y›llar›n trendi bi--

çim oyunlar›na dayal› gergin an--

lat›m yerine klasik gerilim anlay›--

fl›n› tercih etmesinin alt›n› çiz--

mek gerek. Bir de flu, izleyiciyi
yerinden ani z›platma numaral›
olmasa... 

Öyleyse karga, kurt, fleytan
çocuk, lânet gibi ezberlenmifl
ö¤elere s›rt›n› dayamaktan ve
zaman zaman da ayazda b›rak›l--

m›fl post gibi izleyiciyi germek--

ten baflka bir marifet içermeyen
Ölüm F›s›lt›s›’n› nereye koymak
gerek? Koleksiyonerler için bile
asla arflivde yeri olmayacaklar
listesine.

TTrraannssffoorrmmeerrss:: 
SSeeffaalleettee DDöönnüüflfleenn ‹‹hhttiiflflaamm

Upuzun, kar›fl›k, (Karmafl›k de--

¤il.) gürültülü ve bol cilâl› görsel
efekte s›rt›n› yaslam›fl bir ihti--

flam gösterisi... Filme ad veren

robotlar gibi mekanik ve
duygusuz. Transformers
bu. Üstelik bu ihtiflam, göz
korkutan türden. Göz okfla--

mak için baflvurulan muh--

teflemlik vasf›, abart›yla
do¤ru orant›l› olarak, bir
vakitten sonra tersine dön--

mekte; t›pk› robotlar gibi
flekil de¤ifltirmekte, baflka--

laflmakta ve filmi sefillefl--

tirmekte. 
Harcanan para, emek

ve görsel efekt, izleyicisini
düflk›r›kl›¤›na u¤ratmaktan
baflka hiçbir ifle yaram›yor.
Üstelik s›¤›nd›¤› o her sefe--

rinde tutan klifle diline, kli--

fle anlat›m›na ve klifle ka--

rakterlerine karfl›n. 
Film, sanki bafl›ndan so--

nuna de¤in, birbiriyle ilinti--

siz, ba¤lant›s›z bir sürü go--

tik ve pahal› görüntünün
resmi geçidi. Ne ilk kez gördük
böylesi Terminator gösterilerini,
ne de son görüflümüz olacak bu.
Belli, art›k kitle sinemas› bu kul--

vara s›k s›k baflvuracak. E¤er fil--

min yönetmen koltu¤unda Mic--

hael Bay gibi biri oturmasayd›
bütün bunlar hiç önemli olmaya--

bilirdi.
Transformers yanl›fl tasnif

edilmifl bir yap›m ayr›ca. San›ld›--

¤› gibi bir çerezlik film de¤il. ‹ki
buçuk saate yaklaflan süresiyle
dünyan›n en uzun reklâm filmi.
Evet, reklâm. Cep telefonu, ara--

ba, dizüstü bilgisayar ve oyuncak
panay›r›... Üstelik markalar›yla
birlikte. Kör gözün parma¤›na
Amerikan Ordusu reklâmlar› da
cabas›: “Bunlar Amerikan asker--

leri... Kaybetmek nedir bilmez--

ler.” türünden cümleler bar›nd›--

ran filmin metin yazarl›¤› da
(Handiyse senaryosu diyecek--

tim.) dökülüyor. E¤lenece¤inizi
san›yorsan›z, yan›l›yorsunuz. En
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iyi olas›kla, hafif bir bafla¤--

r›s› ve geçici bir sa¤›rl›kla
ayr›l›rs›n›z salondan.

Demek ki flunu söyleme
hakk›m›z var: Transfor--

mers’› izleyenlerden para
al›nmamal›; tersine, veril--

meli. Çünkü bugüne kadar
hiçbir reklâm filmi, izleye--

nine alenen para karfl›l›¤›
gösterilmifl de¤il. Japon
kökenli bir oyuncak seri--

sinden 90’larda uyarlanan
bir çizgi filmden yeniden
uyarlanan bir robot-araba
melezi oyuncak reklâm›
Transformers. 

K›yamet/Armageddon,
Pearl Harbor, Ada/The Is--

land gibi, en az›ndan mace--

raseverlerce be¤enilen ifl--

ler kotarm›fl Michael Bay
imzal› yap›m, bir reklâm fil--

mi olarak da baflar›s›z.
Üzücü haberim flu: ‹fl bununla
kalmayacak; devam› da gelecek. 

KKaarraannll››kk HHaarrrryy PPootttteerr 

Fantastik 4: Gümüfl Sörfçünün
Yükselifli/Fantastic 4 II/Rise of
the Silver Surfer, Nefleli Dalga--

lar/Surf’s Up, özellikle de Harry
Potter ve Zümrüdü Anka Yoldafl--

l›¤›/Harry Potter and the Order
of the Phoenix... Bunlar da sezon
falan dinlemeyen izleyicilere, ço--

cuklara yönelik yap›mlar. Tabii ki
aralar›nda s›yr›lan› Harry Potter
serisinin beflincisi. Özellikle son
filmden sonra Harry Potter ya--

p›mlar›n› art›k çocuk filmi s›n›f›n--

da de¤erlendirmek zorlafl›yor.
Hatta bu s›n›fland›rmadan ç›kar--

mak çok daha do¤ru. Çünkü seri--

yalin her evresi, bir öncesine gö--

re daha karanl›k, daha eril ve da--

ha ‘büyümüfl’. 
Michael Goldenberg’in senar--

yosunu çeken yönetmen David

Yates, filmi bir çocuk filmi ol--

maktan ç›kar›p bir gençlik filmi--

ne dönüfltürmeyi tercih ederek
isabet buyurmufl görünüyor.
Çünkü Harry Potter da art›k bir
çocuk say›lmaz; ve yaflad›klar›
da çocukça fleyler de¤il. Art›k
ergenli¤i aflmak üzere Harry, se--

rinin bu versiyonunda ilkgençlik
ça¤› ile yetiflkin evreni aras›nda--

ki o tarihi çat›flmay› da arkas›na
alan göndermeleriyle bir yetifl--

kin masal›.

2288 HHaaffttaa SSoonnrraa ddaa HHeerrflfleeyy AAyynn››

‹lk filmi Danny Boyle yönetmiflti:
28 Gün Sonra/28 Days Later.
Konu bilindik; hatta ezberlendik:
Sanki bilinç sahibi sinsi bir virüs
insanl›¤› tehdit eder ve elinde si--

lâh yerine deney tüpü tafl›yan
kovboylar dünyay› kurtar›r. 

Befl y›l sonra bu kez yönet--

menli¤i, Bahis/Intacto’ten tan›d›--

¤›m›z Juan Carlos Fresnadillo
devral›r ve Rage virüsünün ma--

ceralar›n›, kald›¤› yerden
sürdürür. 

Britanya Adalar›’na vi--

rüsün yay›lmas›n›n üzerin--

den alt› ay geçmifltir.
Amerikan Ordusu’nun kat--

k›lar›yla düzen yeniden
sa¤lanm›fl, (‹lk filmde as--

kerler NATO’ya mensup--

tu. Belli ki devam filmi da--

ha gerçekçi.) karantina
bölgelerine insanlar yeni--

den yerlefltirilmeye bafl--

lanm›flt›r. Ülke küllerinden
do¤maya çal›fl›rken, geri
dönen mültecilerden biri
bir s›r saklamaktad›r. Bilin
bakal›m nedir bu s›r?

Bafl›, sonu, hatta ortas›
belli böyle bir filmi niçin
izleme gereksinimi duya--

r›z? Gerginli¤in verdi¤i
haz? ‹flte o hazz› bu filmde
bulmak çok zor. Film

70’lerde kalm›fl flu beylik meta--

fora s›¤›nmakta: Toplumsal gelifl--

meleri, sembolik kötü karakter--

lerle sembolize etme. Unutma--

dan, Rage virüsünün kimli¤i hak--

k›nda bir fikriniz vard›r san›r›m:
Müslüman teröristler! ‹sterseniz
flu ünlü neocon slogan›n› an›msa--

yal›m: “Bütün müslümanlar terö--

rist de¤ildir ama bütün terörist--

ler müslümand›r.” O yüzden,
filmde de virüslü virüssüz ay›r--

madan, ilgili bölgelerdeki bütün
insanlar tek tek katledilir. 

fiu metaforun fl›kl›¤›na ve
kurtulufl için belirledi¤i öneriye
bak›n›z! Filmin düzey yoksunlu¤u
bununla s›n›rl› de¤il. Birçok sah--

ne, sa¤lam bir mideyi ve sa¤lam
bir ruhu tiksindirecek görsel flid--

det ö¤eleriyle dolu. Uzun zaman
kâbuslar görmeniz ve et yiyeme--

meniz büyük bir ihtimal.
Kendinize biraz merhamet

edin lütfen. Nas›lsa sizin mesleki
bir zorunlulu¤unuz yok. 
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Aç›l›m Kitap’tan yay›mlanan ‹slam Felsefe Tarihi
kitab› hakk›nda  Dücane Cündio¤lu  önceden yaz-
d›¤› hakkaniyetli elefltirilerini yinelemifl. A¤z›na
sa¤l›k! Mustafa Arma¤an da S.H. Nasr ve Oliver
Leaman’›n editörlü¤ünde haz›rlanan ve 1996’da
yay›mlanan bu  kitapla ilgili  y›llar önce flunlar›
söylemifl: “‹slam felsefesini ‹bni Rüfld’ün ölümüyle
noktalanmayan bir süreklilik sav› etraf›nda okuma
çabas› olarak dikkat çekmektedir”. Ha bu arada

Dücane ile ilgili bir
unsuru da ha-
t›r(t)lamadan ede-
medim. Dücane ha-
kikaten önemli olan
ve on kitap olarak
düflündü¤ü Kuran
Tedkikleri’ni ta-
mamlamaktan ni-
çin vazgeçti? Ce-
vab›n›n sevab›na
katk› yapacak ma-
hiyette olmas›n›
bekleyerek biz

Seyyid Hüseyin Nasr ile yolumuza devam edelim.
Nasr, elefltirel perspektifim nedeni ile uzun za-
mand›r üzerinde yo¤un okumalar yapt›¤›m bir
isim. Geçenlerde bir söyleflisini okurken elefltirel-
likten s›yr›larak her fleyin popüler ülefltirime tabi
tutuldu¤u bir zamanda önemli aç›l›mlar sunan flu
cümleleri kaydettim:

“Ben popüler olmak için sanat›n yahut düflün-
cenin köksüzlefltirilmesine tamamen karfl›y›m. ‹l-
kelerimizden tamamen taviz veremeyiz. Dolay›-
s›yla popüler birinden daha az okunmak yahut din-
lenmek anlam›nda marjinal olmak önemli de¤il.
Kendimden örnek vereyim. Gençken ‹ngilizce pek
çok kitap yazd›m ve bunlar o zaman birkaç bin
nüsha satt›lar. O vakitler -60’l› y›llar ve 70 y›llar-
da- Herbet Marcuse, solun fikir babas›yd›. Alman
as›ll› bu filozof Amerika’ya geldi ve kitaplar› bin-
lerce nüsha satt›. fiimdi 30 y›l sonra benim kitap-
lar›m hala birkaç bin nüsha sat›yor fakat bugün
Marcuse’yü kim okuyor? 1965’te Marcuse, su ve
hava kadar yayg›n bir isimdi. Bugün bir üniversite
ö¤rencisine sorarsan›z, size Marcuse da kim diye-
cektir.”

MARUZATIM BBUNDAN ‹‹BARETT‹R.  

Bazen sayfalar› kal›n olan kitap-
lar› görüyorum. Baflvuru dizisin-
den olanlara tamam diyorum. Ya
ötekiler. Yar›s› okunmay› bekler
halde okuyucusundan uzatmal›
bir ayr›l›kla ayr›l›yorlar. Bunlar›
düflünürken Vüsat O Bener’in
kardefli Bilge’ye 17 Kas›m 69’da

yazd›¤› mektubu  bu konuda yaln›z olmad›¤›m› hissettirdi. Be-
ner  canci¤er kardefline flunlar› yazm›fl:. 

“Dün Pazar’d›. O¤uz (Atay) ç›kageldi. ‹stanbul’daki O¤uz.
Tamamlayamad›m mektubunu. Bir bak›ma iyi oldu. Birdenbire
yaln›z kalman›n hüznü (!) bast›racakt›. Roman›n› (Tutunama-
yanlar) getirmifl ille de oku diye, mübarek 600 daktilo sayfas›!
Okuyaca¤›z çaresiz! Pek heyecanl›. Benim onay›m› almadan
bast›rmayacakm›fl. fiöyle bir (40) sayfa kadar okudum. Özel-
likle dil ve anlat›m yönünden zor al›r benden onay.” Bener’den
not alamayan roman postmodern Türkçe roman›n baflyap›t›
oldu. Bu da edebiyat dünyas›n›n garip bir cilvesi olsa gerek!

OOTTUUZZBBEEfifi VVEE 3355

Otuz befl yafl deni-
lince akl›m›za he-
men Cahit S›tk› Ta-
ranc›’n›n OtuzBefl
Yafl fliiri taraklan›r.
Baflkalar›n›n da bir
halef olarak Otuz
befl yafl fliiri yazabilece¤i pek akl›ma
gelmezdi. Taa ki Kemal Sayar’›n 35 fli-
rini görünceye kadar. Sayar’›n 35 adl›
fliiri “‹‹nnssaann TTaannrr››’’yy›› öözzlleerr” dizesinin
ikiyle çarp›m›yla nihayete eriyor. Biz
düflünce yo¤unluklu bu fliirin ikinci bö-
lümünü  hat›rlamakla yetinelim:
35 yafl›mdan ard›ma bak›yorum
Saklayabildim mi kendini ân›n görüntü-
sünden 
S›rr›m› bildim mi ayak sesinden 
Bir yurt olabildi mi bana dünya
Ve kurtarabildim mi hikâyemi 
Güzel bir sözle bitmek hevesinden”

POPÜLAR‹TE VE HAK‹KAT 



EYLÜL ‘07 UMRAN 6699

Kültür - YorumAHMET SSA‹D KK.

ÇÇAANNKKAAYYAA fifiAA‹‹RR‹‹NNDDEENN BB‹‹RR fifi‹‹‹‹RR!!

Kemalizm’i ister Atatürkçülük isterse 1937 CHP
kongresinde belirlenen ilkelerden müteflekkil bir
ideoloji olarak alg›layal›m Behçet Kemal Ça¤lar
Kemalizm’e gönülden ba¤l› bir flairdir. Onun
“Kabe Arab›n olsun Çankaya bize yeter” mealin-
deki fliirinin yan›nda Ergenekon fliiri de ünlüdür. 

“Türk örnektir Tanr›’n›n pürüzsüz huyuna; 
Dünya yarat›lm›flt›r Türk’ün yüzü suyuna.
Türk kalbinden geçti ilk tanr›lar›n kanlar›;
Öbür ›rklar sürüyken Türkler’di çobanlar›; 
Dünyay› tarla gibi sürdü, uçtan uca Türk ,
‹mrenerek tapt›¤› tanr›lardan yüce Türk.”

AANNDDIIMMIIZZ’’IINN TTAARR‹‹HH‹‹ 

Gerek ders kitaplar›nda gerekse okul
ortam›nda Türklü¤ü özendirmek, Türk
olmakla gurur duymay› içsellefltirmek
amac›yla okullarda her gün tekrarlanan
bir tür seküler virdtir. And›m›z tek par-
ti yönetiminin topuzu Reflit Galip’in
evinde ortaya ç›kar. ‹lk kez 23 Nisan
1933 günü stadyumda toplu olarak söy-
lenir. And›m›z, bir yandan Türk etnik kö-
keninden olan ö¤rencilerde Türklük bi-
lincini diri tutmay› di¤er yandan Türk
etnik kökeninden olmayan ö¤rencilerin
kendilerini Türk olarak alg›lamas›n›
amaçlar.

M‹NA UURGAN’IN HHAKKI

Kitaplar›n çok  satarl›¤›n›n kali-
tesizlikle ilintili oldu¤una dair
yerleflik bir okuryazar flüphesi
vard›r. Bir yandan da marifet il-
tifata tabidir kabilinden kadim
bilgeli¤in yans›malar›. Öte yan-
dan bir ya da birkaç baflyap›t
imal etme süreçlerinin reklâm
dünyas›n›n markalar›ndan nas›l
beslendi¤i de bilinmiyor de¤il.
Mina Urgan an›lar›n›n yani Bir Dinazorun An›lar›,
kitab›n›n birden bire çok satmaya bafllamas› üzeri-
ne flaflk›nl›kla flöyle demifl: “Bu kadar çok satt›¤›na
göre, acaba çok mu baya¤› fleyler yazd›m?” Evet
ne dersiniz, kötü mü yazm›fl?

FUARLAR: FFET‹fi’‹N HHAC YYERLER‹

Fuarlar son on y›ld›r daha da belirgin olarak gün-
delik yaflama temas eden organizasyonlar haline
geldi. Sanat fuarlar›ndan kitap fuarlar›na, kozme-
tikten oto fuarlar›na… Uçsuz bucaks›z gibi görü-
nen mekanlarda, nitelikle niceli¤in birbirinden ay-
r›lmas›na imkan vermeyen bir nesne mahflerinde
dolafl›yorlar.  Walter Benjamin PPaassaajjllaarr’’›n Dünya
Fuarlar› bölümünde “dünya fuarlar›, ad›na mal de-
nilen fetiflin hac yerleridir.” diye yazar. Baflka fu-
arlar› bilmiyorum ama kitaplar için iyi bir ‘hac yeri’
fuarlar.
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D
e¤iflimi ön yarg›lar›yla
reddeden statükocu bir
yap›lanma, önce mevcu-

diyetini korumak, sonra da ç›kar-
lar›n› savunmak ad›na amans›z
bir mücadele verir. Ayakta tut-
may› baflaramad›¤›, y›k›lmakta
olan çürümüfl yap›s›n› ve kay›pla-
r›n› görmezlikten gelebilecek ka-
dar körleflir. Meftun oldu¤u tut-
kular›n› koruma ve kollama ad›na
herkesle savafl›r. Kargafla içinde
kal›r. Zorluk karfl›s›nda dayan›l-
maz direniflleriyle de ketum olur.
Direncini, cesaretiyle ve ‘ne pa-
has›na olursa olsun’ tavr›yla gös-
terir. Sergiledi¤i performansla
ayakta durmay› baflarabilmek
için ölüm olsa dahi kendini feda
etmeye de haz›rd›r. Statükocu-
nun bu kesin tavr› bütün zaman-
larda yineledi¤i her fleye ra¤men
‘ne olursa olsun’u gerçeklefltir-
mek için devasa ihtiraslarla bile-
nen ve bir fleylere sahip olabilme
hastal›¤›ndan baflka bir fley ol-
masa gerek…

Statükocu yap›lar, de¤iflim ve

dönüflümü varl›klar›n›n ebed-
müddet yaflamas› için asla iste-
mezler. Sadece de¤iflime karfl›
tepki direniflleri yetse neyse.
Köhneyen yap›lar›n› sürdürmek
için ellerinden gelen her türlü en-
trika ile kirli yollara baflvurmala-
r› da onlar için sadece bir gele-
nek.

Ç›kar endifleleri ve kaybetme
korkular› ile varl›klar›n›n tehlike-
ye girece¤ini sezdiklerinde ise
fliddete yönelik tav›rlarla en a¤›r
dozda tepkiler göstererek h›rç›n-
laflabilirler. Bütün komplo teori-
lerini defakto ederler. Her fleyi
velveleye verip olayl› yapay gün-
demler olufltururlar.

Geçici ve keyif verici anl›k re-
simlerde sürgit yaflama hayali
u¤runa cehaleti, onursuzlu¤u ve
bencilli¤i bir hayat tarz› olarak
tercih edip yanl›fl üstüne yanl›fl
yaparlar. Kendilerini, çevrelerini
ve yaflad›klar› toplumu huzursuz
ederler. Ürettikleri bunal›m, ka-
os, stres ve kriz gibi olumsuzluk-
lar yaflam felsefesi haline gelir.

‹letiflimlerini toplumuyla ve çev-
resiyle ba¤lar›n› koparacak biçi-
me getirirler. Otoriter ve tekelci
bir zihniyet tutumu içine girerler.
Sonuçta niteliksizli¤in egemenli-
¤ini bir husumet edas›yla ilan
ederek meydan okurlar. 

Ç›karlar›n› öncüllemek için
yola ç›kan statükocunun müda-
vimleri ba¤›ml› olduklar› kiflilere
yaranma ve yararlanabilmek için
yine onlar› kutsarlar. Kutsallafl-
t›rd›klar› önder kiflileri zamanla
kült haline dönüfltürüp ritsel kut-
samalarda bulunurlar. Kutsallafl-
t›r›lm›fl söz konusu önderlik kült-
leri bir müddet sonra pekâlâ mit-
sel hale dönüflebilir. ‹nsanl›k tari-
hi bu tür yinelenmifl serüvenlerle
doludur. LAT, UZZA, MENAT ve
HUBEL vb. putlar söz konusu
edilen statükocu kimlik paganlar›
taraf›ndan oluflturulmad› m› za-
ten?

Kutsallaflt›r›lan bu önderlik
özneleri bir zaman sonra da pek
tabi tap›n›lan nesnelere dönüfltü-
rülmüfl duruma getirilebilir. Nes-
nellefltirilen bu putlar ise kutsal
say›ld›klar› için puttur zaten. 

O halde kutsallaflt›r›lan her
tür profan ritüel eylem, din hali-
ne dönüflme tehdidini ve tehlike-
sini de beraberinde getirebilir. 

Bu düflünce insan› paganlafl-
t›rabilecek bir dönüflümü yani in-
san›n insan› kutsamas› anlay›fl›n›
gelifltiren ve salt ç›karlara dayal›
bir seküler i¤va olabilir ancak.

Seküler tutkulu bir i¤va ise
insan› f›trat›n öngörülerinden ve
aflk›nl›ktan uzaklaflt›rabilen nite-
likli bir flirke yönlendirmesinden
hiç kimsenin kuflku duymamas›
gerekir.

‹nsan› hata üzerine hata yap-
maya sevk eden durufl tarzlar›,
insan yaflam›n› nihilist bir tutsak-
l›¤a da pekâlâ sevk edebilir. Böy-
lesine bir tutsakl›k ise olumsuz-

BB‹‹RR KKAARRAAKKTTEERR TTAASSVV‹‹RR‹‹ OOLLAARRAAKK

SSTTAATTÜÜKKOOCCUU BBAA⁄⁄NNAAZZLLIIKK 

Naci CCepe

‘Dalkavuklu¤un sa¤lad›¤› ç›kar, 
dürüstlü¤ün kazand›rd›¤› faydadan 

daha fazla olursa o ülke batar.’ 
Montesquieu
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luk ekseninde seyreden statüko-
cu bir hayat› da flekilsiz ve nite-
liksiz k›labilir.

Statükoculuk metaforik ola-
rak bir durgun suya benzetilirse
örne¤in;  bir havzada s›n›rl› ölçü-
de toplanm›fl bir su kitlesi du-
ra¤an ve statik konumda kal›nca
ne olur? Tabi ki bir müddet sonra
batakl›¤a dönüflmesi kaç›n›lmaz
olur. Batakl›¤a dönüflmüfl bu su
havzas›n›n beklenen sonu ise el-
bette ki kuruyarak çölleflmedir.
Asl›nda buradaki su havzas›n›n
de¤iflkenli¤ine yönelik bir dina-
mizm kazand›racak yeni bir et-
kinlik çabas› koyulabilse  (örne-
¤in, santrifüj bir mekanik pompa
ile hareketlilik sa¤lansa) iflte o
zaman suyun ontolojik canl›l›¤›n›,
hareketlili¤ini tüm görkemiyle
gösterebilece¤inden ve hayati
bir dinamizm kazand›rabilece¤in-
den hiç kuflku da yoktur. Demek
ki varl›¤›n idamesi için bir çaba
bir emek çal›flmas›n› göstermek
flartt›r.

O halde de¤iflim;  kendi aidi-
yetini, inanc›n›, gelene¤ini inkâr
etmek de¤ildir. De¤iflim; hayat›
zorlaflt›ran, daraltan, ufuk ve
ümit aç›l›m› vermeyen unsurlar›
egale eder. Müsbet bir konuma
ve donan›ma konumland›r›r. De-
¤iflim; külliyen de¤iflmek de de-
¤ildir. Hatalar› tekrar ve ›srar et-
meden yol alabilmektir. Hatay›
idrak etmek ise bir bilinç süzge-
cinden geçirme en iyisini en gü-
zelini arama, bulma erdemi ve
do¤ru olan› belirleme gayretidir.
Hatalar izale edildikçe do¤rular
daha bir berraklafl›r.

SSttaattüükkooccuu EEttkkiinnlliikklleerr

Statükocu bir yap› statüsünü ko-
rumak ve devam ettirmek için
kendine itaat etmeyenlere karfl›
‘çoban kültü’ siyasetini uygula-

y›p toplumu hizaya getirmeye
çabalar. Örne¤in demokrasiye
inan›r görünür ama anti demok-
ratik tavr›n› uygulamaktan da
vazgeçmez. 

Statükocu, dayatma ve tehdit
konseptlerini gündeminde tutar.
‹ç ve d›fl tehdit senaryolar› yaz-
mak rutin ifltir onun için. 

Statükocu mant›k, kendi d›-
fl›ndaki görüfl, öneri ve ifadeleri
hiçe sayar. Sanal vehimler ve pa-
ranoyalar üretir.

Statükocu, seçkinci yap›s› ge-
re¤i elitist sivil toplum katmanla-
r›yla da iç içedir. Kendine yönelik
eylemleri bu katmanlarla reaksi-
yon vererek gösterir. Psikolojik
savafl taktikleriyle her zaman

için kâbus senaryolar› gündemini
oluflturur. Korku siyasetleri ile
de rant sa¤larlar. ‹sterlerse gü-
cüne güvenerek siyaseti bile si-
yasetsizlefltirebilirler.

Statükocu, kendi do¤rular›n-
da dogmatik ve tart›fl›lmazd›r.

Statükocular kendilerinin ya-
flad›klar› bir dünyada yaln›z ken-
di yaflam ve düflünce biçimleriyle
hayat sürmek isterler. Bencil
duygularla beyinlerini kireçlendi-
rirler. Haliyle de¤iflmez marazî
tutumlar›yla kendileri d›fl›ndaki-
lerin hayatlar›na müdahale eder-
ler. Daha stabl ve daha statik ha-
le dönüfltürürler.

Statükocu, tepeden bakan,
emreden, buyurgan, yasakç›, ge-
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rilimci, indirgemeci ve korku pa-
ranoyalar›n› gücünün içinde giz-
leyen bir karakteriyolojik zihinsel
donan›ma sahiptir. 

Statükocu, gülümseyen ve
empatik yaklafl›m ad›m› atan afl-
k›n durufllar karfl›s›nda kat›, anla-
y›fls›z, küçümseyici, uzlafl›s›z ve
öteleyici bir bak›fl aç›s›yla anlam-
s›z, duyars›z bir tav›r içinde olur. 

Statükocu, bir inanma biçimi-
ne niçin hoflgörülü olam›yor? Bir-
lik ve beraberlik içinde neden or-
tak bir zemin aram›yor? Do¤rusu
araflt›r›lmas› gereken psikosos-
yal bir durum.

Statükocu, bir medeniyet
projesine imzas›n› atamaz. Çün-
kü eskiyen varl›¤›n› tadil edecek
cesareti yoktur. 

Eskiyen yap›s›n› kaybetme
korkusundan kendini yenileyecek
bir iradeye de sahip de¤ildir. Ge-
lece¤i yakalayabilme güç ve
enerjisini kullanmad›¤›ndan ka-
dük kalmaya da mahkum eder
kendini. 

Statükocu, vizyon ve imaj›
yaln›z vitrine ç›k›p görünme en-
diflesi ile yapan ama gelece¤e
yüzünü çevirmeyen iflah olmaz
bir gericidir.

SSoonnuuçç OOllaarraakk

Statükocu ba¤nazl›k, de¤iflime
karfl› tutarl› ve kapsaml› bir dire-
nifl gösteremez ama zecri bask›-
lar uygulama kabiliyetine sahip-
tir. Statükoculuk hayat›n bütün
alanlar›nda ve bütün zamanlarda
olumsuzlu¤a yönelik direnmesi
pek öyle yads›nacak bir durum
de¤ildir. Çünkü bütün zamanlar-
da bu hep böyle olagelmifltir.
Statükocu yap›lar daima ya bir
kiflinin inisiyatifinde ya da hâkim
bir az›nl›¤›n elinde bir iktidar gü-
cü, bir iktidar ayg›t› olarak kulla-
n›l›r. ‹ktidar gücünü elinde tutan-
lar de¤iflime karfl› tek bir nedeni
vard›r o da ç›karlar›n› kaybetme
korkusudur. ‹nsan›n evrene ayak
basmas›yla birlikte günümüze
kadar devam eden statüko-de¤i-
flim çat›flmas› hep var olmufltur
ama sonuçta statüko ma¤lup, de-
¤iflim ise galip gelmifltir. Tabi ki
statüko ilelebet payidar de¤ildir.
Eninde sonunda akim kal›r.

De¤iflen, geliflen her fley de¤i-
fliyor. De¤iflmeyen, de¤iflmek is-
temeyen sadece statüko. Ama
kendini de¤ifltirmeyen her statü-
kocu düflünce de bir gün kendini
de¤ifltirmeye mecbur olur.

‘Statükodan beslenenler, sta-
tükoyla savaflamazlar.’ sözü
do¤ru bir sözdür. Çünkü statüko-
dan beslenenler ondan ancak
emir alabilirler ya da kontrol al-
t›nda tutulabilirler. Bu emir alma
da de¤iflim iste¤ini ve giriflimleri-
ni engeller. De¤iflim için ancak
özgür bir düflünce ve ba¤›ms›z
bir durufl olmas› gerekir.

Eskimiflin ve geçmiflin tutsa¤›
olunmamal›, de¤iflimin, gelece¤in
ve en do¤ruyu infla etme aray›fl
umudunun mimarlar› olunmal›.

Gelece¤in mimarlar› ise de¤i-
flimin dönüflümün kurucu aktör-
leri ve öncüleri gelece¤in ise
umutlar›d›r. Vesselam. 

Statükocu bir yap› statüsünü korumak ve de-
vam ettirmek için kendine itaat etmeyenlere
karfl› ‘çoban kültü’ siyasetini uygulay›p toplu-
mu hizaya getirmeye çabalar. Örne¤in de-
mokrasiye inan›r görünür ama anti demokra-
tik tavr›n› uygulamaktan da vazgeçmez. 

Statükocu, dayatma ve tehdit konseptlerini
gündeminde tutar. ‹ç ve d›fl tehdit senaryola-
r› yazmak rutin ifltir onun için. 

Statükocu mant›k, kendi d›fl›ndaki görüfl, öne-
ri ve ifadeleri hiçe sayar. Sanal vehimler ve
paranoyalar üretir.
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Allah’›m! Bu günde beni kendi hofl-
nutlu¤una yak›nlaflt›r›p, gazap ve
azab›ndan uzaklaflt›r. Bu günde
ayetlerini okumaya beni muvaffak
k›l; rahmetin hakk›na ey merhametli-
lerin en merhametlisi!

Allah'›m! Bu günde bana zekâ ve
uyan›kl›k (ibadet ve itaatten gafil ol-
mama) hali ver; beni câhillik ve bât›l
ifllerden uzaklaflt›r. Bu günde indirdi-
¤in her hay›rdan bana da bir nasip
ay›r; cömertli¤in hakk›na ey cömert-
lerin en cömerdi!

Allah’›m! Bu günde emrini uygu-
lamak için beni güçlendir; bu günde
zikrinin güzel tad›n› bana tatt›r; kere-
minle beni bu günde flükrünü eda et-
mek için haz›rla; bu günde h›fz›n ve
örtünle beni (günah ve beladan) ko-
ru; ey basiretlilerin en basiretli!

Allah'›m! Bu günde beni ma¤firet
dileyenlerden, sana itaat eden salih
kullar›ndan ve mukarreb velilerinden
k›l; lütuf ve flefkatin hakk›nda ey
merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'›m! Bu günde oruç tutup
ibadete durmam için bana yard›mc›
ol; bu günün sürçme ve günahlar›n-
dan beni uzaklaflt›r; bu günde sürek-
li olarak seni zikretmeyi bana nasip
eyle; tevfikinle ey yolunu flaflanlar›
hidayet eden!

Allah’›m! Bu günde öksüzlere
merhamet etmeyi, fakirlerin karn›n›
doyurmay›, karfl›ma ç›kan herkese
Selâm vermeyi ve de¤erli insanlarla
oturup kalkmay› bana nasip eyle; iyi-
lik ve ihsan›nla, ey arzu edenlerin s›-
¤›na¤›.

Allah’›m! Bu günde genifl rahme-

tinden beni nasipsiz b›rakma; aç›k
delil ve burhanlar›n› bana göster ve
beni al›p en kapsaml› hoflnutlu¤a
götür; muhabbetinle ey flevkli insan-
lar›n arzusu!

Allah’›m! Bu günde örtü ve iffetle
beni ziynetlendir; bugün kanaat ve
elde olana yetinme libas›n› bana giy-
dir; beni bu günde adalet ve insafa
sevk et ve korktu¤um her fleyden
beni emniyete al; koruma ve isme-
tinle; ey korkanlar› koruyan Rabbim!

Allah'›m! Bu günde beni (maddi
ve manevi bütün) kir ve pisliklerden
temizle; bu günde olmas› takdir edi-
len olaylara karfl› beni sab›rl› k›l. Bu
günde takval› olmaya ve iyi insanlar-
la arkadafll›k yapmaya beni muvaf-
fak eyle; 

Allah'›m! Bu günde bana huflu
ehlinin itaatini nasip eyle; mütevaz›
insanlar gibi dönüfl yap›p tövbe et-
memle gö¤sümü genifllet; 

Allah'›m! Bu günde iyi insanlarla
arkadafl olmaya beni muvaffak k›l ve
kötü insanlar›n arkadafll›¤›ndan beni
uzaklaflt›r. Rahmetinle bana ebedi-
yet ve sükûnet yurdu olan -cennet-
te- yer ver; ilahl›¤›n hakk›na, ey
âlemlerin ilah›!

Allah'›m! Bu günün seherlerinin
bereketlerinden yararlanmak için be-
ni uyand›r; nurlar›n ›fl›¤›yla kalbimi
ayd›nlat ve bütün uzuvlar›m› bu gü-
nün eserlerinden, bereketlerinden
yararland›r; nurun ile, ey ariflerin gö-
nüllerini ayd›nlatan!

Allah'›m! Bu günün bereketlerin-
den nasibimi bol et; hay›rlar›na ulafl-
ma yolumu kolaylaflt›r; iyi amellerinin

kabulünden beni mahrum b›rakma;
ey apaç›k hakka hidayet eden Rab-
bim!

Allah'›m! Bu günde cennet kap›-
lar›n› (yüzüme) aç; cehennem kap›la-
r›n› -yüzüme- kapat; bu günde
Kur'ân okumaya beni muvaffak k›l; 

Allah'›m! Bu günde beni hoflnut-
lu¤una götürecek bir k›lavuz k›l ba-
na; bu gün fieytan'› bana ulaflt›racak
hiçbir yol b›rakma; benim yerleflece-
¤im ve rahat edece¤im yeri cennet
k›l; ey arayanlar›n hacetlerini yerine
getiren Rabbim!

Allah'›m! Fazl-ü rahmetinin kap›-
lar›n› bugün yüzüme aç; bu günde
bereketlerini üzerime indir ve beni
hoflnutlu¤una vesile olacak fleylere
muvaffak k›l; beni cennetlerinin orta-
s›na yerlefltir; ey periflanlar›n duas›n›
kabul eden Allah›m!

Allah'›m! Bu günde beni günah
ve kusurlardan y›kay›p temizle; kal-
bimin imtihan›nda bana kalplerin
takvas›n› ver; ey günahkârlar›n sürç-
melerini ba¤›fllayan Rabbim!

Allah'›m! Bu günde seni raz› ede-
cek fleyleri senden diliyor ve seni ra-
hats›z edecek fleylerden sana s›¤›n›-
yorum. Allah'›m! Bu günde sana ita-
at edip karfl› gelmemek için senden
tevfik ve yard›m diliyorum; ey el aç›p
dilenenlere cömert davranan Rab-
bim!

Allah'›m! Bu günde bana kadir
gecesinin sevab›n› lütfeyle; ifllerimi
zorluktan kolayl›¤a dönüfltür; maze-
retlerimi kabul buyur; günah ve vizr-ü
vebali üzerimden kald›r; ey salih kul-
lar›na flefkatli olan!

RAMAZANDA YYAPILAB‹LECEK DUALAR
Ertu¤rul BBayramo¤lu 



H
›zl› tüketim yar›fl›n›n do-
¤urdu¤u kapitalizm, kül-
türü de al›n›p sat›lan bir

mala dönüfltürmüfltür. Kapitaliz-
min çirkin simsarlar› eline düflen
kültür, bitpazar› paçavras›na
dönmüfltür. Dünyay›, her fleyin
ac›mas›zca al›n›p sat›ld›¤› bir bit-
pazar›na çeviren kapitalizm, f›r-
satç› pazar sonu simsar›ndan
baflka nedir?  Her fleyin teflhire
ç›kt›¤›n› görüyoruz bu tatminsiz
pazar›n kirli tezgâhlar›nda. Her
fleyin ac›mas›z pazarl›¤›n aya¤›
zincirli kölesi oldu¤unu görüyo-
ruz bu gayr› meflru pazarda. Hep
tüketimi emreden ve tüketimi
körükleyen bu anlay›fl, insan›
müflteri, dünyay› büyük bir pazar
olarak görür.

Sanat›n da bu tüketim ve pa-
ra canavar›n›n difllileri aras›nda
flekillendi¤ini ve basit bir de¤iflim
arac› olmaktan öteye gidemedi-
¤ini görüyoruz. Çok defa sanat
diye topluma övünülerek sunulan
ö¤elerin bu tüketim kültürünün
ve neo-kapitalist dayatmalar›n
k›sa ömürlü ürünleri oldu¤u apa-
ç›k görülmektedir. 

Vahfli tüketim kültürü ve
uluslararas› sermayenin flörtün-
den alg› ve öz düflünce yetene¤i-
ni yitirmifl; etki-tepki k›s›r döngü-
sü içinde bocalayan bir insan tipi
üremifltir. Seri üretim yar›fl› ba-

¤›ml› kiflilikli insanlar› ac›mas›zca
harmanlamakta, onu bilinmez
rüzgârlar önünde savurmaktad›r.

Önceleri güçlü ticaret a¤›yla
dünyan›n her yerine bir ahtapot
gibi uzanan uluslar aras› serma-
ye, son çeyrek yüzy›lda yeni bir
gücün katt›¤› yald›zl› enerjiyle
evlerin içine kadar girmeyi ba-
flarm›flt›r. Televizyondan bahse-
diyorum elbette...

Televizyon de¤iflimin nesnesi
konumundaki insan›n aya¤›na ka-
dar pazar› ulaflt›ran ayg›t›n ad›-
d›r. Televizyon: bu tüketim kültü-
rünün gönüllü misyoneri olmas›-
n›n yan› s›ra, fertleri sanal dün-
yan›n yald›z›yla sarhofl eden bir
köfle bafl› falc›s›d›r ayn› zaman-
da. Evlerin içine kadar sokulan
bu ayg›t gerçekle hayal aras›nda
sahte bir köprü kurar. Süslü yol-
larla muhatab›n› peflinden kofltu-
ran bir ba¤›ml›ya dönüfltürür. 

…
Yap›lan yay›nlarla toplumun

zihin dünyas› iflgal ediliyor; de¤er
yarg›lar› ve tutumlar› de¤ifltirili-
yor; davran›fl kal›plar› yeniden
flekillendiriliyor. Hayal dünyas›na
müdahale edilerek hayal etmeye
dahi cesaret edemeyen, buna f›r-
sat bulamayan bir insan tipi ç›ka-
r›yor ortaya. Tüm yönleriyle ha-
yaller, fikirler ve davran›fllar ku-
flatma alt›na al›n›yor.

Televizyon insanlar›n hayal-
lerini kendine ba¤layarak bir nevi
umut tacirli¤i yapar. Bu da yal-
d›zl› umutlar sunan; ona rahat ve
konforlu bir hayat›n anahtarlar›n›
vadeden televizyon programlar›
sayesinde olur. Topluma sunulan
bu renkli ve süslü dünya onun
gerçekçi düflünmesinin önüne
setler çekerek hayalle gerçek
aras›nda gidip gelen ba¤›ml› kifli-
likler yarat›r. Direkt olarak bire-
yin hayal ve zihin dünyas›na hi-
tap eden televizyon gizli bir tele-
pati kurar muhatab›yla. Kiflinin
toplumsallaflmas›n›n ve toplum-
sal duyarl›l›¤›n›n da önüne en bü-
yük engel olarak ç›kar bu yay›n-
lar.

Böylece bencil, hazc› ve fay-
dac› bir kiflilik yap›s› ortaya ç›kar.
Bu kiflilik, kapitalist tüketim kül-
türü ve onun suç orta¤› televiz-
yonun gayr› meflru çocu¤udur.
Kifliyi sadece kendi iç dünyas›na
kapat›r. Ç›karc›, d›fl dünyaya du-
yars›z, basit zevkler peflinde ko-
flan hedonist bir y›¤›n insanc›k
üretir. Ferde zihni ve ruhi yete-
neklerini kullanma f›rsat› ver-
mez. Özellikle yay›nlanan yar›fl-
ma programlar›nda sunulan ödül-
ler, tamamen maddi de¤ere da-
yal› ödüllerdir. Bu, kapitalist tica-
ret anlay›fl›n›n televizyona yans›-
mas›d›r. 

…
Canavar gibi durmadan tüke-

timi körükleyen bu alet sermaye
baronlar›n›n servetine servet
katmak için içinde bulundu¤u
halk›n de¤erlerini hiçe sayarak
her yolu hoyratça ve hayâs›zca
kullanmaktan çekinmez. Ço¤u
kez topluma sanatç› diye sunulan
veyahut ayd›n diye anlat›lan bir
tak›m zevat›n gündemde kalabil-
mek için yapt›klar› flarlatanl›kla-
ra esefle flahit oluyoruz. Para ka-
zanmak için her pisli¤in pervas›z-
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ca ak›t›ld›¤› bu kanallarda sanat-

ç› diye ç›kan flah›slar›n düfltü¤ü

rezillik ve adiliklerin de s›rf bu

doyumsuz sermaye çetelerinin

ve kültür bozucular›n koordineli

çal›flmalar›n› gösteriyor. 

…

Medyada flöhret olmufl baz›

kimselerin ulafl›lamayacak sevi-

yelerde gösterilmesi toplum ha-

f›zas›na yeni mitolojik karakter-

ler olarak kaz›nmaktad›r. Mitolo-

jik hüviyete büründürülen bu

medya müdavimlerinin k›sa za-

manda çok büyük servetlere ka-

vuflup konforlu bir hayat sürme-

leri gençli¤in azim ve ideallerin-

de tamir edilemeyecek yaralar

açmaktad›r. K›sa zamanda flöh-

ret basamaklar›n› t›rman›p zen-

gin olma hedefi gençli¤in zihnine

adeta kaz›nmaktad›r. Yar›flma

programlar›nda gençlerin düfltü-

¤ü durum bunu aç›kça ispat et-

mektedir. 

Televizyon sanal kahramanl›k

filmleriyle topluma, hayranl›klar

duyulacak karakterler sunar.

Böylece tarihe damgas›n› vur-

mufl geçek kahramanlar›n isimle-

ri zihinlerden silinerek bu mecazi

kahramanlar›n isimleri ezberlen-

mektedir. Ulafl›lmaz san›lan bu

kifliler birer idol olarak gençli¤in

hayran bak›fllar› alt›nda yald›zl›

bir kâsede sunulmaktad›r toplu-

ma. Televizyon ekran›, kiflileri

ayn› noktaya odaklayan bir toplu

ayin merkezidir. Toplum bu bü-

yük ayinin ritüellerini ayn› anda

ezberleyip, ayn› anda tekrar et-

mektedir. Bu efsunlu ekran, kitle-

sel ayinlerin toplu trans›n›/medi-

tasyonu idare eden tek merkez-

dir. 

…

Tarihin flaflmaz ak›fl› içinde

asalet tac›n› bafl›ndan indirme-

yen kad›n›m›z›n, bafl›na tak›lmak

istenen rezalet tac›, bu de¤iflmez

kader içinde at›lacak. Yüksek ah-

lak›n timsali olan Türk evlatlar›

yeniden onu tüm gurur ve salve-

tiyle kahramanl›k tac›n›n yald›zl›

p›rlantas› yapacaklard›r. Tarih

bunu er geç bize gösterecektir.

Yaz›l› ve görüntülü yay›n,

atalar›m›z›n asil ve muhteflem

tarihinden hareketle, yüksek ah-

lak yüksek karakter ve özverili

nesiller yetifltirmeyi kendisine

görev bilmelidir. Tarihin kamç›la-

y›c› gücünden yararlanarak

gençlik sa¤lam bir tarih bilinciyle

yetifltirilmelidir. Bu da sorumlu

bir medya anlay›fl› sayesinde

olur. Yetiflen nesli yüksek ideal-

lerin birer askeri olarak yetifltir-

meyi kendisine görev bilmelidir.

Ondaki adalet yayma ve dünyaya

düzen vermedeki aktif rolünün

heyecan›n› ve asil duygusunu ka-

zand›rmal›d›r. Tarihe damgas›n›

vurmufl asil milletin flevketli kah-

ramanlar›n›n örnek kiflilikleri ve

asil durufllar› çeflitli filmlerle

gençli¤e örnek olarak sunulmal›.

Yoksa gelecek, hedonizmin/haz-

c›l›¤›n elinde bir oyuncak haline

gelecektir. Kültür emperyalizmi-

nin elinde bir paçavra gibi at›la-

cakt›r toplum. 
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Eskimeyen Yaz›lar

Oruç Ülkesi

SEZA‹ KARAKOÇ

O
ruç, metafizik âleme aç›lan pencerelerin orta-
m›d›r mümin için. Fizik karart›lar›n gönül ›fl›-
¤›yla silinifli. Öteleri görüfl ve ötelere erifl,

maddi perdelerin inceltile inceltile öteyi gösterir hale
getirilifli. Oruç, yaflad›¤›m›z günlük ve gündelik haya-
t› adeta bir rüyata çeviren mutluluk anahtar›. Anatla-
nan gün demek oruç ay›n›n gündüzü. Yerçekiminin
etkisinin kayboluflu sanki benli¤imiz ve eflyam›z üze-
rinde. Namazla, duayla birleflince oruç, büsbütün
renklenmifl ve güçlenmifl olarak bizi, fizikötesi dona-
n›mlar›n y›ld›zl› harmanisine bürür.

Kalbimiz, ‹slâm›n kifli için tayin etti¤i edimlerle
mümin kalbi haline gelir. Oruçla, namazla, hac ve ze-
kâtla, kalb, kalb olur. ‹nanç, kalbde bu tür tecrübele-
rin tekrar›yla kökleflir. ‹nançtan davran›fla, davran›fl-
tan inanca sürekli bir ak›fl, oruç, namaz ve hac gibi
ibadetlerin sa¤lad›¤› bir kan dolafl›m›d›r. Sebepsiz de-
¤ildir oruç, sebepsiz de¤ildir namaz. Mümin kiflili¤inin
oluflmas› için temel tafllar›d›r. Bina, ruh binas› bunlar-
la kuruludur. Maneviyat›n kalesi, bunlarla y›k›lmaz
olur, pekiflir.

Zaman, insan› hep ölüme do¤ru götürürken, ra-
mazan gelir, dirilifl ay› bafllar. Oruç ay› insan› ölüme
de¤il, dirilifl ayd›nl›¤›na götürür. Ab-› hayatta y›kan-
maya, çi¤ tanesinde gö¤ü seyretme¤e ve gökkufla¤›-
n›n alt›ndan geçme¤e. Oruçsuzluk ne büyük bir bofl-
luk olurdu, oruç zorunlu olmasayd› mümin için. Tek
kifliyle bafllar ve biterdi o. Oysa ramazanda tüm Müs-
lümanlar›n bir ay oruç tutmas›, orucu toplum olay›
haline getiriyor. Somut hale geliyor toplum ortas›nda
oruç an›t›.

Tabiat› daha iyi hissetmek ve dinlemek, onun söy-
lemek istedi¤ini daha iyi anlamak için oruç mucizesi-
ne sahiptir Müslüman. Kavramlar›n yeniden yoklan-
mas›, tan›mlar›n yeniden yap›lmas› için ç›kar›lm›fl bir
davetiye gibidir oruç gündüzleri ve geceleri. Ve her
y›l zay›flayan toplumun din ba¤›, yeniden güçlenir
onunla. Dinin kas› ve damarlar› çal›fl›r hale gelir.

Oruç, insan›, yeniden varolma, yeniden yap›lanma,

yo¤rulma yolunda bir ay süren bir çileye tâbi tutar.
Riyazetlerin en güzeli, en ilâhisi, en içlisidir o. Oruç,
ruhun, madde üzerindeki zaferini ilân için verdi¤i bir
savafl›n ad›d›r. Zorludur bu savafl. Sonunda, hasat
derlenir bu iradenin savruldu¤u harmandan.

H›rsla, ihtirasla dünyaya ba¤lanman›n, adeta âhi-
reti unutman›n mevsimlerinin geçti¤ini, din gününün
geldi¤ini ilân eden bir sancakt›r çekilmifl insanl›k ufku
burçlar› na oruç. Oruç, dereceler halinde, belli süre-
lerde dünyan›n tatil edilmesi demektir insan için. Ve
âhiretin örtülerinin kat kat aç›lmas› demek. Süreklice
bir gidifl gelifl, bir med-cezir dünya ile âhiret aras›nda.
‹nsan, bu gidifl geliflledir ki en büyük ilerlemesini ya-
pacakt›r ruh ve maneviyat  alan›nda.

Ça¤›m›z, sadece maddi sa¤l›¤a önem veren bir
ça¤, –gerçi o da bugün hiçbir ça¤da olamayacak ka-
dar tehlikeyle karfl› karfl›ya- ruh sa¤l›¤›, beden sa¤l›-
¤›ndan önce gelir. Çünkü: beden sa¤l›¤›na dikkati de,
ancak ruh sa¤l›¤› olanlar gösterecektir. Oruç, beden
sa¤l›¤› için de tükenmez bir s›hhat hazinesi gibi etki-
de bulunmaktad›r. G›dalar›n tazelenen idraklerle al›n-
mas›, herhalde vücudun diriliflinde birinci uyar› ve bi-
linç yerine geçecektir.

Ay gelip ramazan› getirdi¤ini müjdeledi¤inde ne
kadar sevinsek azd›r. Bize Müslümanl›¤›m›z›n daha
bir güçlenip ilerideki y›llara geçece¤inin garantisini
getirmifltir çünkü. Bize, gündüzü ve geceyi tüm anla-
m›yla getirmifltir. Namazlar›, sab›rlar› ve flükürleri,
hamdleri getirmifltir. R›zk›, r›zk düflüncesini ve tevek-
külü getirmifltir. Nimet fikrine erdirmifltir bizi. Oruçla
namaz aras›nda da büyük yak›nl›k vard›r. Sanki na-
maz, orucun, insan uzuvlar›na yerleflmifl bir ruh ola-
rak, k›m›ldam›fl ve kanatlan›fl›ndan meydana gelmek-
tedir. Oruç da, namaz›n süzüle süzüle bir bu¤u olup
ruh, beyin ve kalbi tutmas›yla oluflmakta. Bunun için
adeta birbirine âfl›kt›rlar. Birbirlerini ça¤›r›p dururlar
hep her bahaneyle. Ruh, oruç ülkesinde büyümenin
s›rr›n› keflfeder.

(Samanyolunda Ziyafet adl› kitab›ndan al›nm›flt›r.)



Geçti¤imiz günlerde (22 Temmuz
seçimleri öncesi) prati¤ini çokça
yaflad›¤›m›z ve k›yas›ya mücade-
lenin yafland›¤› siyasal bir sürece
flahit olduk. Siyasal parti liderleri-
nin, teorisyenlerinin ve halkla ilifl-
kiler uzmanlar›n›n söz konusu sü-
reci do¤ru tahlil ederek, isabetli
kararlar almas› ve bu kararlar› en
do¤ru biçimde iflletebilmesi hiç
kuflkusuz siyasal iletiflim bilgisiy-
le yak›ndan ilgilidir.

Fakat kimi siyasal partilerin
be¤enilen ve baflar›l› bulunulan si-
yasal iletiflim çal›flmalar› yan›nda,
baflar›s›z oldu¤u söylenen partile-
rin öngörülerine, çal›flmalar›na
bakmak herhalde yetersiz bir de-
¤erlendirme ölçütü olur. Belirtilen
iletiflim ve halkla iliflkiler yöntem-
leriyle, karfl›lafl›lan sonucu de¤er-
lendirmek eksik kalacakt›r. Söz
konusu bütün bir siyasal süreci
flekillendiren parametrelerin bir-
den fazla oldu¤unu “Suskunluk
Sarmal› ve Siyasal ‹letiflim” adl›
kitab›nda belirten fiaban Çoba-
no¤lu, siyasal iletiflim sürecinde;
birey-grup iliflkisinin, kitle iletiflim
araçlar›n›n, kültürel dinamiklerin
ve nihayetinde siyasal iletiflim ça-
l›flmalar›n›n infla etti¤i iklimden
söz etmektedir. Siyasal iletiflimin
önemli ayaklar›ndan biri olan Eli-
zabeth Noelle Neuman’›n gelifltir-
di¤i “suskunluk sarmal›” kuram›

ile, kamuoyunun nas›l olufltu(rul-
du)¤u ve geliflti(rildi)¤i konusunu
aç›klamaktad›r.

Örne¤in Türkiye’de 2002 y›l›
genel seçimleri öncesinde her-
hangi bir siyasal teoriye sahip ol-
mayan Genç Parti’nin, kamuoyu
oluflturma sürecini kendi lehine
baflar›l› bir siyasal iletiflim politi-
kas› yürüterek oluflturmas›, bu
konunun önemini bir kez daha or-
taya koymaktad›r.

Asl›nda seçmenler hangi
amaçla ve neden oy verdi¤ini çok
iyi tahlil etmeden, oluflturulan ik-
limin etkisiyle “suskunluk sarma-
l›”na bürünerek yaln›zlaflmakta
ve kolayca etkilenebilmektedir.

Bu nedenle geçti¤imiz günler-
de, son derece yo¤un imaj, mesaj
ve enformasyon bombard›man›na
tutulmam›z›n anlam› flimdi daha
kolay anlafl›labilir herhalde. Siya-
sal iletiflim çal›flmalar›yla dünya
siyasal süreçlerinin nas›l iflletildi-
¤ini, yönlendirildi¤ini ve de¤ifltiri-
lebildi¤ini yak›n tarih bize ö¤ret-
mektedir.

Teorik bir zeminden hareketle
söz konusu siyasal iletiflim çal›fl-
malar›n›n genelde ne anlam ifade
etti¤ini ve özelde Türkiye siyasal
yaflam›n› nas›l etkiledi¤i ve de¤ifl-
tirdi¤ini ak›c› bir üslupla ele alan
Çobano¤lu, özellikle siyaset teo-
risyenlerinin ve iletiflim uzmanla-
r›n›n mutlaka okumas› gereken
bir eser sunuyor.
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Mehmet KKar

SSUUSSMMAA,, SSUUSSTTUUKKÇÇAA......

Bütün bir siyasal süreci
flekillendiren paramet-
relerin birden fazla ol-
du¤unu “Suskunluk
Sarmal› ve Siyasal ‹leti-
flim” adl› kitab›nda be-
lirten fiaban Çobano¤-
lu, siyasal iletiflim süre-
cinde; birey-grup iliflki-
sinin, kitle iletiflim
araçlar›n›n, kültürel di-
namiklerin ve nihaye-
tinde siyasal iletiflim
çal›flmalar›n›n infla etti-
¤i iklimden söz etmek-
tedir.

SSuusskkuunnlluukk SSaarrmmaall›› vvee SSiiyyaassaall ‹‹lleettiiflfliimm
fifiaabbaann ÇÇoobbaannoo¤¤lluu,, FFiiddee YYaayy››nnllaarr››



7788 UMRAN EYLÜL ‘07

Her fleyin birbirine kar›flt›¤›, iç
içe geçti¤i post-modern bir
dünyan›n mahkûmlar› olarak,
ço¤u kez olan biten karfl›s›nda
sessizce kal›veririz. Düflünme-
yiz belki de, olan, biten, eriyen
ve giden fleylerin bizden de bir
fleyler al›p götürdü¤ünü. Yafla-
d›¤›m›z hayatta ne olup bitti¤i
karfl›s›nda ilgisizli¤imiz, sorma
ve hatta yaflama hakk›m›z› da
elimizden almaktad›r. Dolay›-
s›yla, olup bitenler karfl›s›nda
sessiz kalmayarak, varl›¤›m›z›
anlaml› k›lmak gerekti¤ini vur-
gulamam›z gerekiyor. 

Söz konusu bu hassasiyeti
ve duyarl›l›¤› gösteren ““GGeennçç””
dergisi,, ““CCiinnssiiyyeett BBuullaammaacc››nnaa

HHaayy››rr”” diyerek, günümüz dün-
yas›n›n son derece hayati bir
bafll›¤›n› kapa¤›na tafl›m›fl ve
dikkatlerimizi bu konuya yö-
neltmifltir.

“Cinsel kimlikler birbirine
mi kar›fl›yor? Yeni neslin moda
anlay›fl›yla cinsel kimlikler ara-
s›nda tezatlar var m›? Unisex
bir yaflama do¤ru mu gidiliyor?
Kanaat önderleri bu konuda na-
s›l bir etki gücüne sahip? Er-
kekler ve k›zlar birbirlerine
hangi konularda benzemeye
bafllad›?” ‹flte buna benzer so-
rular› sorarak konuyu masaya
yat›ran GGeennçç dergisi, keyifli ve
renkli ““CCaaff CCaaff”” mizah ekiyle
okunmay› hak etmektedir.

Tarihi ve tarihimizi bilmek zorun-
day›z. Geçmifli ö¤renmek, bu gü-
nü anlamak ve yar›na ulaflmak
demektir. Ayn› zamanda tarihi
bilmek, tarih yapmak ve tarihi
yazmak imkân›n› beraberinde ge-
tirir.

Yaflad›¤›m›z ülkede, özellikle
tarihin mahkûm edildi¤i, kendi ka-
ranl›k kuytusunda bir bafl›na b›ra-
k›ld›¤›n› an›msarsak, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nu, her bir padiflah
dönemini irdelemek, içinde yafla-
d›¤›m›z günleri anlamak için son
derece önemlidir. Yak›n tarihimi-
zin, özellikle Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun son dönemlerini ve ya-
flananlar› karanl›k dehlizlerinden
gün yüzüne ç›karmak oldukça
önemli bir çal›flmad›r. Bu önemli
çal›flmay› gerçeklefltiren Rama-

zan Balc›, bu sürecin en önemli

duraklar›ndan biri olan Sultan Ab-

dülaziz dönemini ve onun ölümü-

nü ““BBeeyyaazz AAttll››nn››nn ÖÖllüümmüü,, SSuullttaann

AAbbddüüllaazziizz”” iissmmiiyyllee kitaplaflt›rm›fl.

Abdülaziz’e yap›lan darbenin

modern darbelerin ilki say›ld›¤›n›

söyleyen Balc›; “Bu aç›dan tarih

içinde önemli bir yere sahiptir. Bu

darbe ile 600 y›l içinde Osmanl›

saray›nda biriktirilen tarihi ser-

vet ya¤ma edilmekle kalmam›fl,

“93 Harbi” diye tarihlere geçen

Osmanl›-Rus harbinde Türk-‹slam

medeniyeti, tarihinin en a¤›r ye-

nilgilerinden birini alm›flt›r. Bu

eserle, darbenin birinci derecede

flahitleri ya da kahramanlar› olan

isimleri dinleme imkân› bulaca-

¤›z” diye özetlemektedir.

GGeennçç DDeerrggiissii
‹‹rrttiibbaatt:: 00221122 667711 0077 0000

geenncc@@ggennccddergisii..ccoom 

BBeeyyaazz AAttll››nn››nn ÖÖllüümmüü 
SSuullttaann AAbbddüüllaazziizz

DDrr.. RRaammaazzaann BBaallcc››,, 
NNeessiill YYaayy..

HAYIR DD‹YEB‹LMEK

BEYAZ AATLININ ÖÖLÜMÜ

Dergi/Kitap
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MMUUHHAALL‹‹FF BB‹‹RR SSEESS:: WWAALLLLEERRSSTTEE‹‹NN

Immanuel Wallerstein, son y›llarda muktedir-
lerin düzenine yüksek sesle karfl› ç›kan ente-
lektüel isimlerinden biri olarak öne ç›k›yor.
"Avrupa Evrenselli¤i-‹ktidar›n Retori¤i" adl›
çal›flmas›yla muhalif kimli¤ini bir kez daha or-
taya koyuyor. "Avrupa Evrenselli¤i" kitab›n-
da Wallerstein, Avrupa’n›n evrenselleflme ça-
bas›n›n tarihsel, ekonomik ve siyasal nedenle-
ri üzerinde duruyor. Wallerstein, Avrupa ev-
renselcili¤i ile kendisinin kuramsallaflt›rd›¤› "evrensel evrenselcilik"
aras›ndaki mücadelenin, ça¤dafl dünyan›n esas ideolojik mücadelesi
oldu¤unu ileri sürüyor. Eflitlikçi ve demokratik olmayan dünya sistemi-
ne karfl› mücadelenin mümkün oldu¤unu ifade eden Wallerstein, bu
mücadelenin kendili¤inden ve kaç›n›lmaz olarak gerçekleflmeyece¤i-
nin de, uyar› mahiyetinde, alt›n› çiziyor. 

AAvvrruuppaa EEvvrreennsseellcciillii¤¤ii 

‹‹kkttiiddaarr››nn RReettoorrii¤¤ii

IImmmmaannuueell WWaalllleerrsstteeiinn,, AArraamm YYaayy.. 

1.  GGösteri TToplumu, Antony
Zijderweld, P›nar Yay.

2. Ça¤dafl ‹‹slam DDüflünürleri,
Ca¤fer Karadafl, Ensar Neflriyat

3. Cumhuriyet DDönemi SSiyasi PPar--

tileri 11923-2006, Mete Kaan
Kaynar, ‹mge Kitabevi Yay›nlar›

44.. BBooccuurrggaatt,, Hasan Ayc›n, ‹z Yay.

55.. GGeelleeccee¤¤iinn KK››ssaa TTaarriihhii,, JJaaccqquueess AAtt-

ttaallii,, ‹mge Kitabevi Yay›nlar›

66.. GGöözzggüü,, HHaassaann AAyycc››nn,, ‹z Yay.

7. ‹slam DDeklarasyonu // ‹‹slami YYe-

niden DDo¤uflun SSorunlar›, Aliya
‹zzet Begoviç, Fide Yay.

88.. ÖÖnneemmllii fifieeyylleerrddeenn KKiimmssee SSöözz EEtt--

mmeezzssee,, Jon McGregor, YKY

99.. SSiiyyaassaall››nn KK››yy››ss››nnddaa,, Jacques Ran-

cière, Metis Yay.

10. ‹slam MMüesseselerine GGirifl,
Prof. Dr. Muhammed Hamidul-
lah, Beyan Yay.

11. ‹slam TTarihine GGirifl, Prof. Dr.
Muhammed Hamidullah, Beyan
Yay.

1122.. AAddaapp KKiittaabb››,, ‹mam Gazali, ‹lke Yay.

13. Ramazan ‹‹lmihali, Fevzi
Zülalo¤lu, Ekin Yay.

14. Kardan AAdam CCamdan BBakt›,
Nehir Ayd›n Gökduman,
Sal›ncak Yay. 

15. KKufl DDefteri, Mustafa Baki Efe,
Sal›ncak Yay.  

1166.. Ben vve BBiz // PPostmodern ‹‹nsa--

n›n PPsikanalizi, Rainer Funk,
YKY

17. EEl-Müfredat, Ra¤›b el-‹sfehani,
P›nar Yay. 

Yeni Ç›kan Kitaplar

Modern dönem öncesinde siyasal
iktidarlar meflruiyet zeminlerini
toplumun r›zas› üzerine kurmak id--
dias›nda de¤ildi. Ancak toplumun
r›zas›n› bir flekilde devreye sokma--
yan hiçbir iktidar, sadece kaba kuv--
vetle, zor kullanarak ayakta kala--
maz, kalamam›flt›r...

Çok partili hayata geçiflle, de--
mokratik siyasetin sahneye ç›kma--
s›, dünya koflullar› bir yana, her fley--
den önce, Cumhuriyet rejiminin oto--
riter biçimde kendini tahkim etme--
sinin ard›ndan mümkün olabildi. De--
mokrat Parti'nin siyasal sahneye ç›--
k›fl› ile, art›k siyasal iktidar›n toplu--
mun r›zas›na müracaat etmesi söz
konusu oldu. Ancak, bunu sadece
tek yönlü bir müracaat olarak oku--
mak yan›lt›c› olur, bu r›zaya müra--
caat ayn› zamanda, mevcut sistemi
topluma onaylatmak demekti.

Zira, art›k toplum, Cumhuriye--
tin kurucu ideolojisi ve kurumlar›
çerçevesinde r›zas›n› dile getire--
cekti ve dolay›s› ile kurucu ideoloji--
yi dolayl› yoldan onaylam›fl olacak--

t›. Bu aç›dan, bugün merkez sa¤ di--
ye adland›rd›¤›m›z Demokrat Parti
söylemi ile toplumun genifl kalaba--
l›klar›n›n siyasal hayata kat›l›m› yö--
nündeki büyük ad›m, herfleyden ön--
ce Cumhuriyet rejiminin teyid edil--
mesi yönündeki en büyük ad›md›r.

Sonuçta, Türkiye'de, siyasal
merkez, demokratik siyasete geçi--
flin bafl›ndan itibaren merkez sa¤a
yönelmifltir. Zira, demokratik siya--
setin öne ç›kard›¤› toplumsal r›za
çerçevesinde, hiç de¤ilse toplumun
ço¤unlu¤u söz konusu oldu¤unda,
toplumun duygu haritas›nda karfl›--
l›k bulan yeri sa¤ siyaset söylemi
kurgulayabilmiflti. 

MERKEZ SSA⁄IN KKISA TTAR‹H‹
Nuray MMert, SSelis KKitap
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KONU BBAfiLI⁄I

S
ivrisine¤i tan›mayanlar
hemen hemen yok gibidir.
Gecenin bir yerinde rahat-

s›z edici bir ses t›rmalar kula¤›n›-
z›. Vücudunuzun bir yerinde yan-
ma ve kafl›nt›n›n bir sebebi olaca-
¤›n› size hat›rlatmaktad›r. Ref-
leks olarak kolunuzu, baca¤›n›z›,
yüzünüzü flerrinden korumak için
flamarlay›p durursunuz. V›z›lt›lar
devam ettikçe uyku haram olur.
Çaresiz, kalk›p;bulmak istersiniz.
Ifl›¤› yakar, perdenin k›vr›mlar›n-
da, duvar›n loflluklar›nda arar du-
rursunuz. Ertesi gece olacaklar
için tedbirler düflünürsünüz; ko-
ruyucu spreyler, elektronik kovu-
cularla tedbirler almaya zorlan›r-
s›n›z. Is›r›k ve kafl›nt› iflin görü-
nen yüzüdür. Bir de sivrisinek
sokmas›yla insan da “s›tma” has-
tal›¤›na sebep olan hatta tedavi
olunmazsa ölüme kadar giden,
atefl basmas›, titreme sonra hal-
sizlik, dermans›zl›k… ‹flte bu siv-

risinek mücadelesi için önemli
flart onlar›n ço¤ald›¤›, geliflti¤i
batakl›klar›n kurumas›yla müm-
kündür. Batakl›k sadece sivrisi-
nek bar›nd›rmaz tabi; y›lan, çi-
yan, timsah gibi gizlenen hay-
vanlarla batan çamur ve kumlar›
ve onlar›n üstünde yetiflen cezp
edici renk ve kokular saçan çi-
çekler vard›r. Onlar› almaya kalk-
t›¤›n›zda bu çirkin çukurlara bat-
mak kaç›n›lmazd›r. Hele bir de
yaln›zsan›z ölüm mukadderdir bu
yerlerde. 

Bazen ifle yarar bu sivrisinek-
ler; Nemrut’un cezaland›r›ld›¤›
gibi. Bazen de batakl›¤›n kurutul-
mas› gerekti¤ini hat›rlat›r yöneti-
cilere atasözünde oldu¤u gi-
bi:”Anlayana sivrisinek saz, anla-
mayana davul zurna az. ” 

‹nsano¤lundan baz›lar› sözle-
ri, yaz›lar› ve davran›fllar›yla siv-
risineklere benzerler. Kendi gü-
cüne boyuna posuna bakmadan,
herkese satafl›r, flirretli¤ine ce-
vap verilmemesini kendi gücüne
vehmederler, üzerine gidersen
seni haks›z ilan edip kendisiyle
mücadele edemeyip baflkalar›-
na zarar verdi¤ini korkuyla ka-
r›fl›k hayk›r›r. Onun lügatinde
tevazu ve özür yoktur. Aynen
afla¤›daki hikâyede oldu¤u gi-
bi;(Baflka vesilelerle yazd›¤›m
rüzgârla sivrisine¤in hikâyesi bu
konunun da vazgeçilmezi oldu.)

Sivrisine¤in biri batakl›kta
güzel bir çiçe¤in üzerine kon-
mufl, karn› doymufl olman›n re-
havetiyle gerinip duruyormufl.

Tatl› bir meltem halinde esen
rüzgâr kanatlar›n› okfluyormufl,
birden sivrisine¤in akl›na rüzgâr-
la dalga geçmek gelmifl. ”Püf
püf!” diye söz atm›fl rüzgâra yine
oral› olmam›fl rüzgâr. Sonra flid-
detini art›rarak hakaret dolu he-
zeyan dolu sözlerini tekrarlam›fl;
”Püf püf, terbiyesiz rüzgâr, ken-
dini ne san›yorsun da bana cevap
vermiyorsun. “Deyince rüzgâr:
“Sahiden bunu bana m› söylüyor-
sun?” demifl. Sivrisinek: “Ben
güçlüyüm, her yere ulafl›r›m, sen-
den de hiç korkmuyorum. ”deyip,
meydan okumufl. Rüzgâr bu ter-
biyesizi biraz korkutay›m diye bi-
raz h›zl›dan esmifl. Bulundu¤u
yerden sürüklenen sivrisinek,
kendisini can havliyle bir fakirin
evinin dam›n›n aras›na atm›fl ve
koca bir dire¤inin arkas›na emni-
yetle yerleflmifl. Oradan yine
“Püf püf!” diye dalga geçmeye
devam etmifl. Rüzgâr art›k sahi-
den öfkelenmifl. Bafllam›fl f›rt›na,
kas›rga olup esmeye. Kulübenin
dam› hop oturup hop kalkmaya
bafllam›fl. Sivrisinek korkuyla bü-
züflmüfl, kalm›fl dire¤in dibinde.
Ama yine de o korkunun içinde
flirretli¤i b›rakm›yor; “Terbiyesiz
rüzgâr, anlad›n ki beni korkuta-
mad›n, benim yüzümden fakirin
dam›n› y›kmaktan ne zevk al›yor-
sun?” demifl. 

Sivrisinek uslan›p edeplen-
medikçe rüzgâr da her sivrisine-
¤in k›flk›rtmalar›na k›z›p f›rt›na-
lar kopard›kça daha çok damlar
uçar, evler y›k›l›r. 

Sivrisinek  ÜÜzerine
Fahrettin GGör

Aynadaki Tebessüm
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EkRamazan YYaz›lar›

OORRUUÇÇ ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKKTTÜÜRR
AL‹YA ‹ZZET BEGOV‹Ç

Oruç, insan hayat›n› gerek ferdi, gerek toplumsal yönleriyle, toptan
kuflatan, ayn› anda metafizik olarak içe, fizik olarak d›fla bakan küllî
bir ibadet. Oruç ve Ramazan’›n bu yönü üzerinde ne kadar durulsa
azd›r, nitekim durulmaktad›r. Fakat bugünkü niyetimiz, Ramazan›
arac› k›larak kendimizle ilgili genel bir muhasebe yapmak, gündelik
hayat›m›z›n resmetti¤i tablo üzerinden baz› tesbitleri sizlerle paylafl--
makt›r.

1- Kapitalizmin küresel çapta da, aile ölçe¤inde de, bireysel
alanda da bariz olarak hüküm sürdü¤ü bu zamanda, hassasiyet sa--
hibi Müslümanlar›n yüzleflti¤i en büyük mesele ‘sekülerleflme’dir.
Haram-helal denkleminin yerine, en kârl› olan›n meflru say›ld›¤›,
kayna¤› ve usulü sorgulanmaks›z›n elde edilen her türlü kazanc›n
mubah görüldü¤ü, erdemin, tevazuun sözde kald›¤›, de¤erleri ‘piya--
sa’n›n belirledi¤i hayat, seküler hayatt›r. Seküler hayat, efl zamanl›
olarak seküler bir ahlak, seküler bir siyaset, seküler bir din tasavvu--
runu da beraberinde getirmektedir. Öyle ki, ubudiyetin en kapsaml›
flekilde yaflanmas› gereken Ramazanlar bile bu sekülerleflmeden
nasibini almakta, kifli bafl›na düflen tüketim miktar› had safhaya
ulaflmaktad›r. Sekülerleflme baflkaca isimler ve biçimler alt›nda her
dönem varolmufltur, olacakt›r. Ancak mesele, seküler hayat tarz›n›n
günümüzde hiç bir alternatif b›rakmayacak derecede yayg›nlaflmas›,
Müslüman hayat›n›n en mahrem alanlar›na kadar s›zmas›, buna
mukabil asgari elefltiri ve tashih anlay›fl›n›n yerini, her fleyin normal
karfl›land›¤› izafi, kaygan, belirsiz bir ortama b›rakmas›d›r. 

2- Her s›n›f, kendi ilmî, kültürel ortam›n›, bedii zevklerini olufl--
turur. Ancak seküler hayatlar›n sa¤lad›¤› dünyevi kazançlar, Müslü--
man topluluklarda bafllang›çta zannedildi¤i gibi ‘hizmet’lere dönüfl--
memifl, tersine yine seküler hayat›n kendisinin ivme kazanmas›na
yol açm›flt›r. Mesela son on befl-yirmi y›ld›r, siyasi, ekonomik, sos--
yal alanlarda kazan›lan mevzilerin maddi refaha tahvil edilmesiyle
kaba saba da olsa bir tür burjuva s›n›f› do¤mufl, ancak bu s›n›f ara--
c›l›¤› ile ne ilmi, entellektüel anlamda her hangi bir terakki yaflan--
m›fl, ne de bu imkanlar, lisan›n, edebiyat›n, müzi¤in neflv-ü nema
buldu¤u gündelik yaflam tarzlar›nda bir zerafete, bir inceli¤e dönüfl--

müfltür. Çünkü daha lüks hayatlar, pahal› eflyalar, yüksek makam--
lar, ‘kalbi selim’, ‘akl› selim’ ve ‘zevki selim’in garantisi olmad›¤› gi--
bi, bizatihi dünyevi gücün kendisinin bu ‘selimler’ oldu¤u yan›lg›s›--
n› beraberinde getirir.

3- Bir zamanlar topluluk olarak veya flahsen gördü¤ümüz yüce
‘hayaller’, ‘rüyalar’ bugün yerini ‘projelere’ b›rakm›flt›r. Oysa, müslü--
man toplulu¤un k›ymeti, projelerinin büyüklü¤ü, say›lar›n›n çoklu--
¤u, maddi gücünün bollu¤u, siyasi ba¤lant›lar›n›n stratejik oluflu
gibi niceliksel de¤erlerden çok, adalet, istikamet, sahih itikad gibi
niteliksel de¤erlere sahip olmas›yla alakal›d›r. Müslüman toplulu--
¤un cayd›r›c› gücü, yeryüzünün herhangi bir yerinde ifllenecek her--
hangi bir kötülü¤ün, bu toplulu¤un hesaba kat›larak iflleniyor olma--
s›nda yatar. ‘Bir kötülük ifllendi¤inde kendilerinin ne diyece¤i ve na--
s›l bir tav›r tak›naca¤›ndan çekinilen topluluklar’d›r hay›r sahipleri.
Bu durum ölçü olarak kabul edilirse, en küçük semtimizden ülke ge--
neline kadar yaflad›¤›m›z topraklarda bir kötülük, bir yolsuzluk, bir
fler fiil ifllenece¤i esnada ‘bir flekilde hesaba kat›lan, kendilerinden
çekinilen’ bir zümre, dane ile saman›n kar›flt›¤›, hakl›yla haks›z›n
eflitlendi¤i zamanlarda her fleye ra¤men savrulmayan, direnen, ifla--
ret tafl› görevini sürdüren bir topluluk, art›k kalmam›flt›r. 

4- Seküler hayat›n dili medyad›r. Müslümanl›¤›n tafl›d›¤› kod--
lar›n bu dil arac›l›¤› ile dile getirilip getirilemeyece¤i henüz tart›fl›l--
mam›flt›r. fiu halde, radyolarda, televizyon kanallar›nda ve gazete
köflelerinde Ramazanlar’da nisbî olarak artan ‘dini’ içerikli yay›nlar,
iftar ve Ramazan programlar›, sohbetler, magazinle kar›fl›k muhab--
betler medyatik ortam›n ramazanlaflmas›ndan çok, Ramazan’›n
medyatikleflmesiyle ilgilidir. Medyatik ortamlarda artarak süren fa--
aliyetlerin s›hhatinin sa¤lamas›, Ramazan ve ona ait de¤erlerin her
y›l yeniden tazelenerek yaflanmas›ndan çok giderek s›radanlaflmas›--
na bak›larak yap›labilir. 

5- Bu ve benzeri tesbitlerin yap›lmas›, Müslümanl›¤a ve onun
bar›nd›rd›¤› imkanlara halel getirmez. Her fleye ra¤men Ramazan
bütün rahmetiyle, bereketiyle ve coflkusuyla gelmifltir. Samimiyetle
tutulan ve kabul edilen tek bir oruç, aç›lan bir iftar, yap›lan bir dua,
sadece Müslümanlar› de¤il, belki bütün insanl›¤› Rahim-i Zülcelal
nezdinde temsil edebilir, onlara flefaatçi olabilir. 

(Özgürlü¤e Kaç›fl›m-Zindandan Notlar, Klasik Yay›nlar›, ‹stanbul 2005)

RAMAZAN YYAZILARI

Umran Araflt›rma Grubu

Umran’›n bu say›s›nda ek olarak, sizlere farkl› bir dosya sunuyoruz. Ramazan ve oruç
üzerine yaz›lan yak›n ve uzak tarihteki çeflitli yaz›lardan derledi¤imiz bu dosyan›n

Ramazan’› daha bir duyarl›, coflkulu ve Rabbimizin r›zas›na uygun yaflamam›za katk›-
da bulunaca¤›na inan›yor, hepinize hay›rl› Ramazanlar diliyoruz.

umran

RAMAZAN / TTEFEKKÜR
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Ek Ramazan YYaz›lar›

OORRUUÇÇ,, BB‹‹ZZDDEENN ÖÖNNCCEEKK‹‹LLEERREE DDEE FFAARRZZ KKIILLIINNDDII 
PROF. DR. MUHAMMED HAM‹DULLAH

Oruç konusunda Paris’te ilginç bir kitap yay›nland›. Yazar›, gayri--
müslim bir Avrupal› olan Dr. Geoffery, t›bbî aç›dan orucu destekle--
mektedir. 

Oruç sadece insanlar taraf›ndan de¤il, hayvanlar ve a¤açlar da
dahil olmak üzere tabiattaki bütün yarat›klar taraf›ndan tutulmakta--
d›r. A¤›r kar ya¤›fllar›n›n oldu¤u bölgelerdeki vahfli hayvanlar hafta--
larca, aylarca besinsiz durmakta ve yine de hayatlar›n› devam ettir--
mektedir. Y›lanlar da k›fl uykusuna yatarlar. Yiyecek - içecekten bu
uzak kal›fl, gençleflme ve hayat›n tazelenmesiyle sonuçlanmaklad›r.
Eski derilerini döken y›lanlar daha taze ve daha iyi bir deriye kavu--
flarak yeni bir gençlik yaflamaktad›r. Oruç onlara büyük bir güç ve
dinçlik kazand›rmaktad›r. Ayn› flekilde, a¤açlar sulanmad›klar› k›fl
mevsiminde yapraklar›n› dökerek bir çeflit oruç tutmakta, bu durum
haftalar, hatta aylar boyu sürmektedir. Mevsimin sonunda yeni yap--
raklar boy vermekte, yeni goncalar ve çiçekler açmakta, ve a¤aç
meyveye durmaktad›r. K›sacas› yeni bir güzelli¤in, yarat›c›l›¤›n ve
gençli¤in delilleri vard›r.

Bu delillerin ›fl›¤› alt›nda Dr. Geoffery, oruç tutman›n insanlar
için de iyi oldu¤unu savunmaktad›r. Oruç insanlara sa¤l›k verir;
canl›l›klar›n› ve güçlerini tazeler. Tedavisi henüz keflfedilmemifl bir--
çok hastal›k oruçla tedavi edilebilmekledir. Yazar, kitab›n sonunda
her y›l yedi hafta oruç tutman›n flart oldu¤unu, bu dönem boyunca
sadece haftada bir kez oruç tutulmamas› gerekti¤ini belirtmektedir.
Buna göre, k›rk iki gün (6x7) oruç tutulmas› gerekmektedir. 

Bu t›bbî tavsiye muhtemelen H›ristiyan dinî inançlar›ndan ve
emirlerinden etkilenmifltir. ‹ncil, peygamberli¤inden önce Hz.
‹sa’n›n bir çöle çekilip k›rk gün ardarda oruç tuttu¤unu nakletmek--
tedir. ‹lk H›ristiyanlar bu örne¤e tabi oldular ve oruç tutmaya baflla--
d›lar, fakat buna gösterilen mukabele her yerde ayn› olmad›. MS:
439’dan önce Roma H›ristiyanlar› sadece üç hafta oruç tutuyordu.
‹skenderiye’dekiler ise yedi hafta oruç tutuyordu. “Mukaddes Cu--
martesi” hariç tüm cumartesiler ve pazarlar tatildi. Böylece bir y›lda
otuz alt› gün oruç tutuyorlar, bu rakam›n bir y›l›n onda birini temsil
etti¤ini düflünüyorlard›. Di¤er mahsuller gibi yiyece¤in de onda bi--
ri sadaka olarak veriliyordu. Oruç flafak vaktinden ö¤leden sonra
üçe kadar sürüyordu ve yirmi bir yafl›na girmifl herkesin üzerine bir
vecibeydi. 

‹bni Mace’nin Sünen’inde, herfleyin bir zekat› oldu¤unu, bede--
nin zekat›n›n da oruç oldu¤unu belirten bir hadis bulunmaktad›r. Bir
baflka hadiste, her kim tüm Ramazan ay›n› oruçla geçirir ve fiev--
val’de de alt› gün oruç tutarsa tüm y›l oruç tutmufl gibi kabul edile--
ce¤ini bildirmektedir. Bu asl›nda, salih bir amele on kat› sevap ve--
rilece¤ini söyleyen bir Kur’an ayetine dayanmaktad›r. Bu hesap
do¤rudur. Çünkü bir ay bir hafta oruç tutulmas›n›n sevab› tüm y›l
oruç tutulmas›n›n sevab›na denk olacakt›r. Bir baflka hesaplama yo--
lu ise Ramazan ay› bazen yirmi dokuz bazen de otuz gün çekmekte,
buna fievval’in bir haftal›k orucu eklendi¤inde, toplam y›ll›k oruçlu
günümüz otuz befl-otuz alt› gün aras›nda de¤iflmektedir. Bu rakam›
onla çarpt›¤›m›zda 350 veya 360 gün ç›kar, ki bunun ortalamas› ka--
meri bir y›l›n gün say›s› olan 355’tir.

Hindularda da oruç vard›r, fakat orucun gün say›s› ve ne kadar
sürece¤i belirli de¤ildir; insanlar dinî liderlerin do¤um günlerinde,

ay ve günefl tutuldu¤u günlerde oruç tutmakta, ö¤leden sonra üç ci--
var›nda da oruçlar›n› açmaktad›r. Meksika’daki K›z›lderililerin dinî
liderleri gün afl›r› oruç tutmaktad›r. Hz. Davud’un da ayn› flekilde
oruç tuttu¤una dair bir rivayet vard›r. Eskiden baz› ülkeler, bekarlar
aras›nda zinay› engelleyece¤i inanc›yla baharlar› oruç tutmay› zo--
runlu hale getirmiflti. Bir hadiste de, bekar›n iffetini korumas› için
oruç tutmas› gerekti¤i bildirilmektedir.

(‹slam’›n Do¤uflu )

GGUURRBBEETT VVEE RRAAMMAAZZAANN
RAS‹M ÖZDENÖREN 

Baz› fleyleri, insan›n binlerce, onbinlerce y›l önceki atalar›n›n da ay--
n›yla yapm›fl oldu¤unu bilmek insan›n üzerinde tuhaf titreflimler b›--
rak›yor, insan› tuhaf duygulara sevk ediyor. Düflünün ki, bizim, bin--
lerce y›l önceki atalar›m›z da, bu gün bizim yapt›¤›m›z gibi, Allah’›n
emrine uyarak oruç tutmufltu! Ama bu duygu, nadir bir fleydir, az
bulunur bir fleydir, dahas› ona belki antika demek bile yak›fl›k al›r.
Çünkü bu duygu her yerde, olur olmaz karfl›n›za ç›kacak türden bir
fley gibi görünmüyor. Ben bu duyguyu, y›llar önce, bir Ramazan
bafllang›c›nda, bir gurbette duyumsad›m. 

Do¤rusu ya, o Ramazan’›n nas›l geçece¤ini bilmiyordum. Her--
hangi bir haz›rl›¤›m yoktu. Do¤rusu herhangi bir haz›rl›k ihtiyac›n›
duyumsad›¤›m da söylenemezdi. O bilmedi¤im koca kentte, bir ba--
fl›nayd›m. Akflam olmufl, yürüyerek, kald›¤›m pansiyona gidiyor--
dum. Ertesi gün Ramazan’›n ilk günü olacakt›. Dolay›s›yla o gece
sahura kalkmal›yd›m. Daha ilginci, hemen o yats› sonunda da tera--
vih namaz›n› eda etmemiz gerekiyordu. 

Biz, flimdiye de¤in, teravih namazlar›n› cemaatle k›lma al›flkan--
l›¤›ndayd›k. Belki ilk kez, o y›l, o gurbet Ramazan’›nda, münferiden
teravih namaz› k›lacakt›m. Hay›r, teravih namaz› zaten münferittir
deme bilgiçli¤i taslaman›n s›ras› de¤il, elbette öyle, ama bizim hem
kiflisel, hem toplumsal gelene¤imizde teravih namaz›n› biz flimdiye
de¤in cemaatle k›lma al›flkanl›¤› edinmifltik ve bu al›flkanl›k ilk kez
orada ihlâl edilecekti; bu duygunun anlafl›lmas›n› istiyorum. 

Ben, iflte orada, iç içe geçmifl bu yenilikleri birden ve bir arada
yaflayacakt›m. Ramazan, her zaman oldu¤u gibi, bu sefer de bütün
rutinleri, hiç beklenmedik bir yerlerinden parçalayacakt›! Böyle bir
fleyin haz›rl›¤› olamazd› ve zaten haz›rl›¤› yap›lm›fl olan fleyin ihlâle
u¤ramas›nda flafl›rt›c› bir yan kalmazd›: haz›rl›¤› yap›lm›fl olan fley,
haz›rl›ks›z yakalanmaya teflne olmay› da içerirdi, hiç olmazsa içer--
mesi gerekirdi. Oysa benim durumum, bütünüyle bir beklentisizli¤e
aç›k duruyordu. 

‹flte o akflam vakti, Ramazan’›n bizzat bir gurbet yaflant›s› oldu--
¤unu düflündüm. Gündelik hayat›n›z ortadan çekiliyor ve oruçlu in--
san, kendi gündeli¤inin içindeyken onun d›fl›na düflmüfl bulunuyor.
Bu, söylemesi kolay, fakat anlafl›lmas› zor bir duygu olmal›. 

Tek bafl›na, akflam›n karanl›¤›na do¤ru yürüyorum ve flöyle
fleyler düflünüyorum: binlerce y›l önce de atalar›m›z oruç tutmufltu,
Asr-› Saadet’te de Allah’›n Resulü ve onun ashab› oruç tutmufllard›.
fiimdi, burada, dünyan›n flu anda ayak bast›¤›m bu noktas›nda, in--
san olarak onlar›n neslinden gelen birisi, bir oruç arifesinde bulu--
nuyor ve atalar›n›n tuttu¤u yolu ihyaya çal›fl›yor. Bu ifl, burada, bir
bafl›na yap›l›yor ve bunun kul olarak yeryüzünde hiçbir flahidi bu--
lunmuyor. 
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Ama sen, bir tek sen bunu biliyor ve bu iflin bilincine var›yor--
sun. Ve böylece birdenbire, as›rlar öncesinden Hz. ‹brahim’le, Hz.
Musa ile.. Son Peygamber ve onun ashab› ve bilhassa Hz. Ebube--
kir ile, Hz. Ebu Zer G›ffari ile bir iletiflim içinde bulundu¤unu tahay--
yül ediyorsun. Bu duygunun bütün bir ömre bedel oldu¤unu fark
ediyor ve bir cezbe titremesiyle mest oluyorsun.. bir yolculuk için--
de bulundu¤unu ve fanili¤ini, elle tutulurcas›na idrak ediyorsun!

OORRUUÇÇ
MUSTAFA KUTLU

F›r›ndan ç›kan s›cak pidelerin bu¤usu kavrulmufl susam kokusuna
kar›fl›yor. Hangi mevsimde olursak olal›m marulun, k›v›rc›k salata--
n›n, bir deste maydanozun yeflilinden f›flk›ran dirilik ve ferahl›k içi--
mize yay›l›yor. Dedeler ceplerinde flekerlemeler ile torunlar›n› ku--
cakl›yorlar. Akflam›n pembe lacivert tülü büyük bir sükûnet ile in--
sanlar›n, bütün dünyan›n üzerine iniyor.

Melekler saf saf iniyorlar.
Cennet kap›lar› aç›l›yor.
Rahmet ve merhamet ve bereket her yandan kuflat›yor bizi.
‹nsanlar birbirlerine sevgi ile bak›yorlar. Zenginler zenginlikle--

rinden soyunuyor, yoksullar›n yoksullu¤u kayboluyor. Kalbimizin
pasl› kilidi aç›l›yor. Bize selam veren bir kifliyi kardefl biliyoruz.
Kimse sesini sertlefltirmiyor. Yüzlerde nur, gönüllerde karfl› konul--
maz bir incelik, bir rikkat.

Açl›k bizi doyuruyor. En çok k›ymet verdi¤imiz fleyleri baflkala--
r› ile paylaflmaktan sonsuz bir haz duyuyoruz. Bize yük olan her un--
sur, her tasa, her ihtiras tas›n› tara¤›n› toplay›p savufluyor. Kap›m›z
ve sofram›z aç›k. Derdimizi ve sevincimizi söylemekten hoflnuduz.

Sab›r bizi coflturuyor. Kalbin ›rmaklar› doludizgin. Merhamet
sa¤anak gibi boflal›yor. Hizmetten, hürmetten, ibadetten yeryüzün--
de oluflumuzun derinliklerinden, sebeplerden ve sonuçlardan geçi--
yoruz. Bir imtihan içinden yüz ak› ile ç›k›yoruz.

‹çimizde kurulan kürsü bizi hesaba çekiyor. A¤l›yor ve tövbe
ediyoruz. Tövbe sular› sonsuz ça¤layanlar›n fl›r›lt›s›n›, ayd›nl›¤›n›,
engin ufuklar›n par›lt›s›n› tafl›y›p duruyor iflte. Bu tafl› bu yoldan ni--
çin kald›rmad›m ben, bu çiçe¤e bu hafta niçin su vermedim ben, flu
çocu¤un yana¤›na bir öpücük niçin kondurmad›m ben, komflumun
kap›s›n› bir kez olsun çalmad›m m› ben, aln›m› secdeye bir kez ol--
sun koymad›m m› ben?

Derken ben. Benlikten s›yr›l›yor.
Benlikten s›yr›l›rken, çiçek açm›fl badem dal›n›n, kelebek kana--

d›n›n, su sesinin ve y›ld›z par›lt›s›n›n, dostun ve akraban›n, ayak
bast›¤›m›z topra¤›n, bu¤day›n ve zencefilin, yani akflam ezan› ile
yeryüzüne ya¤mur gibi dökülen varoluflun s›rlar›n› fark ediyor.

Bizi bu menzile erifltiren k›lavuza binlerce teflekkür. Bize bu ba--
sireti ba¤›fllayan güce sonsuz secde.

Bu s›rada çocuk s›cak pidenin bu¤usuna sar›lm›fl olarak gü--
lümsüyor. Baba iflinden dönüyor, eve yaklaflt›kça gö¤sünde bir ge--
nifllik. Anne yeflil salatan›n üzerine birkaç zeytin b›rak›yor.

Paydos.
Ses kesiliyor. Rüzgâr duruyor. Günefl da¤lar›n ard›na çekiliyor.

Kuzeyde bir y›ld›z göz k›rp›yor. Nefesimizi tutuyoruz. Kufllar kanat--
lar›n› kapat›yorlar. Çekiç örsün kenar›nda bekliyor. Dalgalar diniyor.

Sükût... Sükût...

Ve a¤›zlar› mis gibi kokanlar ve o gün insanlara gülden a¤›r bir
söz söylememifl olanlar ve o gün almay› de¤il hep vermeyi düflü--
nenler ve o gün “sabredenlere hesaps›z ecirler verilecektir” müjde--
si ile müjdelenmifl olanlar meleklerle birlikte iftar sofras›na oturu--
yorlar.

Allah’›m, flükürler olsun oruçluyuz...  

RRAAMMAAZZAANN MMEEDDEENN‹‹YYEETT‹‹::
EEfifiSS‹‹ZZ BB‹‹RR AANNLLAAMM,, AAfifiKK VVEE CCOOfifiKKUU SSEENNFFOONN‹‹SS‹‹ 

YUSUF KAPLAN

Düflündük mü hiç: Ramazanlar› sadece insanlar m› nefleyle, cofl--
kuyla karfl›lar, solur ve yaflar? Bence hay›r. ‹slâm’›n hediyesi olan
rahmet, bereket, ma¤firet ve kardefllik iklimi Ramazanlar› sadece in--
sanlar de¤il, bütün varl›klar ayn› coflku, flölen ve törenle karfl›lar,
ayn› heyecanla solur, kutlar ve yaflarlar. 

Ramazan, tüm insanlar›n, hayvanlar›n, bitkilerin yani kâinattaki
bütün varl›klar›n hem kendileriyle, hem de birbirleriyle “kendilerin--
ce konufltuklar›”, dile geldikleri, herkesin, her varl›¤›n ayn› “kozmik
dans”a, müzi¤e kendi diliyle, kendi flark›s›yla kat›ld›¤› bir senfo--
ni’dir; büyük bir aflk ve bütünleflme senfonisi: Bütün varl›klar›n bir--
birlerinin varl›klar›n›, kokular›n›, renklerini hissettikleri, Ramazan’a
kadar fark edemedikleri gerçekliklerini fark ettikleri; bütün varl›kla--
r›n kendi dilleriyle Yarat›c›’ya yöneldikleri kudsî bir aflk, hürriyet ve
coflku senfonisi. 

‹nsan ancak Allah’a ba¤land›¤› zaman hür oldu¤unu, var olabil--
di¤ini, di¤er insanlar›, varl›klar› hat›rlayabildi¤ini, onlarla ayn› dili
konuflabildi¤ini, sorunlar›n› paylaflabildi¤ini, sorunlar›na sahip ç›--
k›ld›¤›n›, Allah’›n rahmet, ma¤firet ve sevgisine mazhar olabildi¤ini
fiilen ve de en çok bu ilâhî senfoninin görkemli bir flekilde “sahne--
lendi¤i” Ramazan’da anlayabiliyor. 

Ramazan, hem insanlar›n, hem de bütün varl›klar›n bir anda
harekete geçtikleri; nefle, coflku, aflk ve heyecanla dolduklar›, do--
nand›klar›; Yarat›c›’yla bütünlefltikleri, sadece O’na boyun e¤erek
özgürlefltikleri büyük bir senfoni arma¤an ediyor bize. 

Oruçlu insan›n ontolojik olarak sadece KEND‹ hayat›, kendi ha--
yat›n›n ak›fl› de¤il; ayn› zamanda di¤er insanlarla, do¤ayla, nesne--
lerle kurdu¤u iliflkisi, iletiflimi ve etkileflimi de -ilk oruçla birlikte-
çok aç›k, net, görünür, hissedilir biçimde de¤ifliyor. 

‹lk oruçla birlikte Ramazan, hayat›n koordinatlar›na müdahale
ediyor ve kendi kurallar›na göre yeniden belirliyor hayat›m›z›n koor--
dinatlar›n›. Dünyayla, insanlarla kurdu¤umuz iliflki biçimi bir anda
de¤ifliyor: Mekân› ve zaman› farkl› flekillerde alg›lamaya bafll›yoruz:
Topraktan bir kutsall›k f›flk›r›yor sanki: Toprakla, do¤ayla, havayla
ve zengin-fakir tüm müminlerle bütünleflti¤imizi hissediyoruz.
Oruçlu halimizle topra¤›, do¤ay›, havay› baflka türlü soluyarak ve
koklayarak varl›¤›n› fark ediyoruz. ‹ftar ân› yaklaflt›kça toprak, su,
do¤a, hava ve insanlarla kurdu¤umuz bu yeni iliflki biçimi gökkufla--
¤›n›n tüm renklerini, kokular›n› yaflat›yor bize: Mutfaktan gelen ye--
mek kokular›, televizyonlardan gelen Kur’an okumalar›, sohbetler ve
f›r›ndan getirilen Ramazan pidesinin mis gibi yayd›¤› rengârenk ko--
kular, do¤ayla, havayla ve insanlarla kurdu¤umuz iliflkileri de¤iflti--
riyor: Ve böylelikle havay›, topra¤›, do¤ay› yani gerçekli¤i fiilen ya--
fl›yor, kokluyor ve duyumsuyoruz. 

Oruç, insan›n egosunu, arzular›n›, ifltihalar›n›, dürtülerini bafl--
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kalar›n›n zor kullanmas›yla de¤il sadece kendisine kontrol ettiren ve
böylelikle insan› özgürlefltiren, insanî özelliklerini, imkânlar›n› ve
zaaflar›n› keflfettiren; oruçlu oldu¤u her an kendisiyle, arzular›yla
hesaplaflmas›n› sa¤layan ve sonunda insan› her bak›mdan ar›nd›--
ran, olgunlaflt›ran; dünyaya, insanlara ve tüm varl›klara bambaflka
bir gözle bakmas›n› mümkün k›lan eflsiz bir anlam, aflk, coflku ve
kardefllik mevsimi. 

‹flte as›l senfoni bu. Ramazan medeniyeti senfonisi.
‹nsan gerçekten de kardeflli¤in, sevginin, dayan›flman›n, bar›fl›n,

kalbin, aflk›n, coflkunun, fethin, ilham›n, ihsan›n, hülasa ‹slam’›n kad--
rini, k›ymetini ve anlam›n› ancak bilek mevsimi’nin yerine yürek mev--
simini hayata geçiren Ramazan’da anl›yor ve fiilen yafl›yor. 

Evet, Ramazan eflsiz bir anlam, aflk, coflku ve kardefllik senfo--
nisinin hem vasat›, hem de vas›tas›n› sunan sadece ‹slâm’a özgü,
‹slâm’›n ürünü bir medeniyet.

Bu senfoniyi, bu senfoninin ruh katt›¤› Ramazan medeniyetini
tüm içtenlikle yaflayanlara, soluyanlara, dinleyenlere selam olsun.
Ve bu senfoninin tüm müminlerin kalpten kalbe birbirlerine ba¤lan--
mas›n› sa¤layan o ulvî iletiflim a¤›yla yayd›¤› anlam, aflk, coflku,
kardefllik, dayan›flma, bar›fl ve esenlik rüzgârlar› tüm insanl›¤› ku--
flats›n, sars›n, sarmalas›n ve sarss›n! Vesselam.

(Yeni fiafak, 21 Kas›m 2001)

RRAAMMAAZZAANN’’IINN KKUUTTSSAALL TTEEBBEESSSSÜÜMMÜÜ
MUSTAFA ARMA⁄AN

Kimi yabanc›lar Ramazan’a “âfl›klar ay›” ismini takm›fllard›, kimisi
de onu ‹stanbul’da hoflgörü idealinin heykeli olarak alk›fllam›fllard›:
“Bu kozmopolit flehirde, bu flölen gecelerine her dinden insan kat›--
l›r... Bütün dinler Müslüman neflesine kat›l›r.”

Olmas› gereken ve as›rlard›r olan da zaten bu iken hat›ralar›n
cömert sand›¤›na dalmak ihtiyac›n› neden duyuyoruz ki? Rama--
zan’›n nefsin ve fieytan’›n zincire vuruldu¤u ama öbür yandan insa--
n›n özündeki Kelime’nin özgürlü¤e kavuflturuldu¤u bir ay oldu¤u
gerçe¤i bugün neden bize bu kadar yabanc›?

As›l üzerinde düflünülmesi gereken husus, bugün Ramazan’›n
hakikatini bize, “yabanc›” yazarlar›n hat›rlat›yor olmas›, günümüzde
Ramazan’›n manas›na bu kadar yabanc› hale gelmifl olmam›z de¤il
midir? Ramazan’›n manas›na derinlemesine e¤ilirsek görece¤imiz
de¤erler muhakkak ki bugün Ramazan’›n üzerine örtülmüfl bulunan
kat kat ideolojik flal›n gösterdi¤inden farkl› olacakt›r. ‹badet ve e¤--
lencenin kucaklaflt›¤› ay Ramazan, ‹slam’›n befl flart›ndan birisi olan
Oruç ay›d›r. Dünyam›z›n Kur’an-› Kerim’in mesaj›yla ilk tan›flt›¤› ay--
d›r. Ve y›l boyunca ister istemez dünyevîli¤e bulaflm›fl ve hasar gör--
müfl bulunan içimizdeki kutsal dokunun h›zland›r›lm›fl bir tamir
gördü¤ü ayd›r.

Bütün bunlar ve baflkalar›, Ramazan’›n, ‘kutsal›n ritimlerinden
kopmadan dünyay› kucaklama hedefini belirginlefltiren ay’ oldu¤u--
nu gösterir. Kutsal›n çevrimleri, y›l boyunca sapm›fl olan manevî
ekseni yeniden yerine oturtmay› amaçlar ve Ramazan’›n her y›l on
gün geriye kaymas›yla bütün mevsimler bu ibadete ortak olur. Bir
insan, ömrü yeterse en az iki kere bütün mevsimlerde ve tam iki y›l
boyunca oruç tutmufl olur. Böylece dinin ritmi, tabiat›n ritmiyle iç
içe girer.

‹mam Gazalî, orucun bedene, içgüdülere, arzulara hakim olmak

manas›na geldi¤ini vurgulam›flt›r. Gazalî’ye göre oruç, pasif bir iba--
dettir. Yani namaz veya zekât gibi göz önünde ifa edilen bir ibadet
de¤ildir, yap›l›p yap›lmad›¤› yaln›z Allah ile kul aras›nda bilinen bir
s›rd›r. Oruç ibadeti, insana ait tutkular› yenmenin yolunu gösterir;
ayn› zamanda fieytan› bozguna u¤ratman›n yöntemlerini de. Çünkü
fieytan›n eline silah olarak verilen tutkular, gücünü yeme içmeden
al›r. Ama orucu yaln›z yeme içmeden kesilmek olarak görmek yan--
l›flt›r. Oruç, tutkular›n gemlenmesiyle aç›lacak meydandan Allah’a
daha rahat yaklaflman›n yollar›n› döfler insan›n önüne. Dolay›s›yla
oruç, Allah yolunda hizmetin kap›s›d›r.

Lakin üç katman› vard›r orucun. Birinci katmanda s›radan fani--
lerin dinin emirlerini gerçekten yerine getirmek için tuttuklar› oruç
yer al›r. ‹kinci katman, kendisini dine vakfetmifl olanlar›n orucudur;
onlar yeme içmeden uzak durmak yan›nda ay›p düflüncelerden, gü--
nah duyular›yla organlar›ndan ve orucun bozulmas›na yol açacak
yalan, dedikodu, iftira, yalan yere yemin, harama bakma gibi befl fi--
ilden, k›sacas› Allah üzerinde yo¤unlaflmay› engelleyebilecek her
fleyden sak›nmal›d›rlar. Orucun son tabakas› ise dünya ile ilgili her
iste¤i, Allah’a varma arzusu d›fl›ndaki her arzuyu reddetmektir.

Oruç, mümine dinî heyecan› en yo¤un flekliyle yaflaman›n yol--
lar›n› haz›rlar. Böylece Ramazanlarda sosyal hayatta yaln›z oruçlu--
luk halinde de¤il, di¤er ibadetlerde de büyük bir patlama yaflan›r.
Camiler gece yar›lar›na kadar dolar taflar, mübarek yerler ve ema--
netler ziyaret edilir, camilerde ve evlerde Allah’›n mesaj› toplu ola--
rak okunur. Teravihlerde cemaatle namaza kat›lmak, çocukluktan iti--
baren bir Müslüman›n hayat›n›n unutulmaz anlar›n› oluflturur. ‹tikâf,
yani bir mescidin içinde inzivaya çekilmek ve nefsini muhasebeye
tabi tutmak da ‹slam Peygamberi’nin (sav) sünneti olarak ayn› zev--
ki tatmak isteyen Müslüman›n önündeki seçeneklerden biridir. Ra--
mazan ay›n›n 27. gecesi olan Kadir gecesi ise bu oruç döneminde
amaçlanan manevî yo¤unlaflman›n zirve noktas› olarak kabul edilir.

Bu derece dinî ve manevî yo¤unluk, ayn› zamanda e¤lence ve
dinlenme hakk›n› ba¤›fllar bir Müslüman’a. Orucun aç›lmas› anla--
m›ndaki iftar›n ard›ndan bedenin hakk› gözetilir ve iki uç aras›nda
bir denge kurulur. Gün ›fl›¤›nda yemeden içmeden kesilmifl beden,
akflam karanl›¤›yla birlikte çeflitli yiyecek ve içeceklere gömülecek
ve bunun tabii sonucu olarak rahatlama moduna geçecektir ki, Ra--
mazan akflamlar› k›l›nan “teravih” de zaten rahatlama demektir. Bu
yüzdendir ki, Ramazanlar ‹slam aleminde hem dünyevî “e¤lence--
ler”in, hem de dinî heyecanlar›n sarmafl dolafl yafland›¤› zaman di--
limleri olarak karfl›m›za ç›kar.

Bu yüzüyle Ramazan, normal zamanlarda kamusal alanda çok
fazla buluflma noktalar› bulamayan Müslüman toplum için ola¤a--
nüstü ölçüde de¤erli bir nimettir. Eskiden tam da günün sona erdi--
¤i, sokak ve meydanlardan insanlar›n el etek çekti¤i saatlerde iftar--
la birlikte toplumsal’›n kamusal alan› istilas›na flahit olunur. Di¤er
aylarda olsa korka korka soka¤a ç›k›lan yats› namaz› sonras› vakit--
leri, Ramazan akflamlar›nda gündüzden daha hareketli bir flehir
manzaras›na yakalan›r, böylece ‹stanbul sokaklar›, geceleri mahrum
kald›¤› sakinleriyle bu bir ay boyunca adeta hasret giderirdi.
‹stanbul geceleri o kadar hareketlenirdi ki, Üsküdar’da oturanlar›n
bu hareketlilikten mahrum kalmamalar› için hususi bir vapur Gala--
ta Köprüsü’nde günün ilk ›fl›klar›na kadar bekletilir ve ancak sahur--
dan sonra hareket ederdi. Bu yüzden Üsküdarl›lar bu gözleri gibi
sevdikleri 42 numaral› vapurun ad›n› “Sahur Postas›” koymufllard›.
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RRaammaazzaann,, UUyykkuuddaann UUyyaann››flfl AAyy››dd››rr
Ramazan beklenir, flehirlerimize ve evlerimize konuk olur ve gi--

derdi. Bir kuyrukluy›ld›z gibi sosyal kubbemize bir demet nur b›ra--
k›r, bir sonraki seneye kadar o az›kla yetinmemiz gerekirdi.

Ramazan medeniyeti... Ramazan’›n bu topraklarda kazand›¤› o
benzersiz anlam› biz ancak Süheyl Ünver’in bu ola¤anüstü terkibin--
de kelimelere ba¤layabiliyoruz.

Peki, bize anlat›lan “Ramazan e¤lenceleri”, Ramazanlar›m›z›n
ruhunu ne kadar yans›tabiliyor?

Kantolar, Orta Oyunlar›, Düetler, Kumpanyalar, Güllü Agoplar,
Jerfin Han›mlar... Bunlar gerçekte 1860-1920 aras›nda ve büyük öl--
çüde devrin Osmanl› memur tabakas› aras›nda yay›lm›fl bulunan özel
bir e¤lence fleklinin aleniyete dökülmüfl yüzleriydi. Direkleraras›’yd›,
fiehzadebafl›’yd›, Aksaray’daki semai kahveleriydi, tiyatrolar, operet--
ler, meddahlar Ramazan medeniyetinin dar bir bürokrat kesimin e¤--
lence anlay›fl›n› yans›t›yordu gerçekte. Oysa as›l ‹stanbul, Ramazan’›
çok baflka türlü ve gözlerden ›rak, kutsal›n bas›nc› alt›nda yafl›yordu.
Hem de Ermeni, Rum, Musevi fark etmeden... Hem de ayn› sofra et--
raf›nda, ayn› kutsal›n çeflmesinden susuzluklar›n› gidererek...

Louis Gardet bir ‹slam flehrinin ay›rd edici özelli¤ini “yoldafl--
l›k” ve “birlikte yaflama” olarak belirler. ‹stanbul özellikle Ramazan
ay›nda Kuzey Afrika’dan Hint Okyanusu’na, Orta Asya’dan K›r›m ve
Rumeli’ye kadar çok genifl bir co¤rafyadan Müslümanlar›n ak›n›na
u¤rard›. Ramazan, ‹stanbul’u bir Müslüman flehri yapard› ama ayn›
zamanda flehrin yükselen toplumsal ritmi, di¤er din mensuplar›na
da bu kutsal halkaya dâhil olma ça¤r›s› yapard› z›mnî olarak. Olu--
flan hava onlar› da kucaklar, dayanamaz, Ramazan’›n canl›l›¤›na on--
lar da bir yerinden kat›l›rlard›.

Böylece toplumsal birimlerin geçiflsizli¤i üzerine kurulu Os--
manl› düzeninde Ramazan hayatî bir parantez oluflturur, toplumsal
kesimler aras›nda bugün vehmedildi¤i gibi yeni bir set çekmek ne
kelime, var olan setlerin de y›k›lmas›na hizmet ederdi. Daha fazla
kaynaflma, aralar›ndaki ayr›l›klar› art›raca¤›na azalt›r, Müslümanlar›
kendi kimli¤i üzerine kapataca¤›na d›fla do¤ru daha fazla açar, dün--
yalar›n› geçirgen hale getirirdi. Bunun sebebini, toplumsall›¤›n fleh--
re egemen olmas›n›n do¤urdu¤u iliflki imkânlar›n›n artmas› olarak
koymak yeterli de¤ildir art›k. Daha çok, toplumsall›k art›p iliflkiler
s›klaflt›kça bir arada yaflama keyfiyetinin daha bir güvenle sürdürül--
mesinden söz etmek yerinde olur. Birbirini tan›yan kesimlerin artan
diyalogu, ayn› zamanda kendilerine duyduklar› güveni pekifltirmek--
te ve beraber yaflama kültürünü flehrin as›rl›k yollar›na bir kere da--
ha kaz›maktayd›.

KKuuttssaall TTeebbeessssüümmüü ÖÖzzlleemmeekk
Ramazan Bereket ay›d›r: Bereket, Ramazan’›n diriltici solu¤u--

dur.
Ramazan Rahmet ay›d›r: Rahmân, Allah’›n bütün insanl›¤› ku--

flatan esirgeyicili¤idir.
Ramazan Ma¤firet ay›d›r: Ma¤firet, üzerimize bulaflm›fl olan

dünyevî kirlerin yan›p nefsimizin temizlenmesidir.
Ramazan, Cenab fiehabeddin’in deyifliyle toplumsal mutluluk

(fletâret-i milliye) demektir. Din, dil, ›rk, zengin-fakir gibi ayr›mlar›n
kalkt›¤› ortak bir ruhun ve yoldafll›¤›n ad›d›r.

Bugün as›l diriltmemiz gereken, Ramazan ve orucun yüzünde
çoktand›r unuttu¤umuz tebessümdür. Kutsal tebessüm...

RAMAZAN’I TEFEKKÜR ETMEK 
AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

Bat› tipi seküler yaflam biçiminin, yerküre üzerinde kurdu¤u fleyta--
nî/tâ¤ûtî egemenli¤in, giderek azg›nlaflt›¤›, insan›n “hevâ”s›n› (nef--
sin hayvanî arzu, istek ve tutkular›) merkeze alarak ona Rabbini
unutturdu¤u, hesap gününü unutturdu¤u, duây› unuttu¤u bir süreç--
te, Ramazan, insanl›¤›n ufkuna bir kurtulufl mufltusu olarak do¤u--
yor, onu hevâ bata¤›ndan kurtaracak bir can simidi oluyor.

“Hevâs›n› ilâh edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi
bekçi olacaks›n? Yoksa sen onlar›n ço¤unun iflittiklerini veya aklet--
tiklerini mi san›yorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, hatta gidiflçe da--
ha sapk›nd›rlar.” (25/43-44)

Hevâya dayal› modern hayat tarz›, iki kelimeyle özetlenebilir:
hhaazz ve hh››zz. Bu yaflam/a biçimi, hazlar›n› en h›zl› ve kestirme yoldan
tatmin etmeyi temel amaç edinen bir insan/toplum tipi terviç ediyor.
‹lahî mesaja kulaklar› t›kal›, akl›n› kullanmayan, hudûdullah› çi¤ne--
mekten pervâ etmeyen iki ayakl›lar üretiyor; insan› hayvanlaflt›r›yor
ve hatta ‘hayvandan daha afla¤›’ yarat›klar haline getiriyor.

Peygamberimizin(s.), “Dinarlar›n kulu... Gösteriflli elbiselerin
kulu... Midesinin/flehvetinin kulu yüzüstü sürünsün ve helâk olsun”
buyurdu¤u üzere; mideyi doldurma, flehveti tatmin etme, gösterifl
yapma ve bunlara ulaflmak için paraya sahip olma esas›na dayal›
seküler hayat tarz›n›n h›zl› koflusu, bu amaçlara daha çabuk ulaflma,
daha çok üretip-tüketme, daha fazla haz alma yönünde ilerliyor.

‹flte Ramazan, alternatif bir hayat tarz› olarak tam da bu iki nok--
tada frenliyor insan›; daha çok de¤il, yeterli; daha h›zl› de¤il, den--
geli. Bütün bir zamana ve mekâna hükmeden ‹slâmî hayat tarz›n›n
bir aya yo¤unlaflt›r›lm›fl biçimi olarak “nefs-i emmâre”yi gemleme--
yi ö¤retiyor insana: Sahurdan iftar vaktine kadar aç kalmay›; böyle--
ce mideye, a¤za, dile, göze, kula¤a, flehvete... has›l› tüm bedene ve
haz merkezlerine hükmetmeyi; zaman›n, mekan›n, varl›¤›n fark›na
varmay›; haz ve h›z› frenlemeyi, kesmeyi ö¤retiyor!.. ‹nsan› nefsinin,
midesinin, flehvetinin esiri olma; paran›n, mal›n, mülkün kulu olma
zilletinden bir tek ilâh›n kulu olma fleref ve özgürlü¤üne yükseltiyor;
onu teksîr/tekasür bata¤›ndan kurtar›p tevhîd asaletiyle onurland›r›--
yor. Yaln›z Allah’la doldurulmas› gereken hayat›n merkezini iflgal
ederek insan hayat›n› biçimleme noktas›nda belirleyici hale gelen
ortaklar›n egemenli¤i Ramazan’la sars›l›p y›k›lmaya yüz tutuyor.
“Kur’ân ay›”nda vahyin rahmetiyle y›kanan gönüller her türlü kir ve
pastan ar›n›yor. Ramazan, Allah’›n mutlak egemenli¤ini her alanda
hissettirerek, parçalanan hayat› tevhîd ederek, insan› Rabbi ile bü--
tünlefltirerek bir huzûr iklimi getiriyor. Tutulan oruçla birlikte kufla--
n›lan takvâ elbisesi, bütün flerleri/kötülükleri def ediyor, bütün ha--
y›rlar›n/güzelliklerin kap›s›n› aç›yor. Bu arada duâlar da “kavlî” ni--
teli¤inden ç›k›yor “fiilî” duâlar haline geliyor. Bütün iflleri Allah’a
havale edip miskinli¤e meyleden insanlar, Ramazan’la birlikte so--
rumluluklar›n›n daha bir fark›na var›yorlar; merhameti, yard›mlafl--
mas›, ihlâs›, ihsan›, infak›, iftar›, ikram› ile ‹slâmî hayat tarz›n› bir
bütün olarak kuflanmaya bafll›yorlar.

‹mdi, Ramazan’da kufland›¤›m›z ‹slâmî hayat tarz›n›n, tüm ayla--
ra, zamanlara ve mekanlara hakim k›l›nmas›, evrensel bir model ola--
rak tüm insanl›¤a sunulmas› gerekiyor. 

(Vakit, 05.10.2005)
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BBAAYYRRAAMM OO BBAAYYRRAAMM OOLLAA 
MURAT KAPKINER 

“Can bula canan›n›
Bayram o bayram ola
Kul bula sultan›n›
Bayram o bayram ola”

Avdet, iade, mead, iyd (bayram)’la ayn› kökten gelen kimi sözcükler.
(A V D). Mead›n karfl›s›na mebde düfler. Mebde bafllang›ç, mead
son. Son var›lacak yer. Ötekilerde de bir geri dönüfl, bir asla rucu
yok de¤il. Bu hesapça bayram ölüm. Müminin ölümü. Asl›na rucu
edifl, vatana dönüfl. ‹flte bayram bu.

Ramazan, bütün bir mümin ömrünün maskotu. Bir aya s›¤d›r›l--
m›fl bir özeti. Yo¤unlaflt›r›lm›fl mümin ömrü Ramazan. Baz› tuzu ku--
rular›, ne hikmetse Allah’›n pek s›k›flt›rmad›¤›, yahut imtihan›n› ko--
laylad›¤› kimi kiflileri bir kenara b›rak›rsak, mümin bu dünyada mi--
rasyedi olmad›¤›n› bilir. Müminin Allah’›n Kitab›’ndan edinece¤i ilk
bilinç, bu dünyada bir savaflta oldu¤u, Allah’›n kendisini s›k›flt›r›p
imtihan edece¤i bilincidir.

Önceki yazd›klar›m an›msanacak olursa, Ramazan’a imtihan›n
yo¤unlaflt›¤› ay demifl, daha bir sürü fley de demifltim. Ramazan
mümin ömrünün her y›l yinelenen bir provas›. Arkas› bayram. Ra--
mazan’›n maddi-manevi zorundan bahsetmifl ama bu zor’un sonun--
daki duygusal nefl’eye, itminana s›ra gelmemiflti.

Ramazan ay› (ya da ömür) zordur, çünkü ayr›l›kt›r; Yar’dan, Va--
tan’dan. Esir kamp›ndayd›k, zindandayd›k, flimdi s›laday›z. Yare ka--
vufltuk, vatanday›z. (Önemli ara not: Bu k›sa bayram yaz›m›n iyi an--
lafl›lmas› için öteki Ramazan, oruç yaz›lar›m›n da okunmufl olmas›
gerekir.)

Terhis edildik. Yahut hastahanedeydik; flifa ile taburcu edildik.
Hamamdayd›k; terledik. Ama flimdi bütün kirimizden ar›nd›k: Bay--
ram.

fiu Ramazan kendilerine kolay gelenler diyorum. Bayram› böy--
le idrak edebilirler mi? Ya da onlara her gün bayram. ‹roni olsun di--
ye söylemiyor ve birbirine çok benzeyen iki durumun söz konusu
oldu¤una da inan›yorum. Bunu söylemesek birfleyler eksik kalacak--
t›. Çok ama çok az say›da kimi olgun kifliler de var ki onlara da Ra--
mazan kolay gelir. Çünkü onlar daim vuslat halindeler. Onlara göre
de hergün bayram. ‹yd’leri adet (Adet de A V D kökündendir), oruç--
lar› adet oldu¤u için kolay ya da anlams›z gelenlerle kar›flt›r›lmama--
l›d›r.

Ramazan’›n hemen ard›ndaki bayram öyle bir bayram ola ki: 

“Hüzn ü keder def ola
Dilden hicap ref ola
Cümle günah effola
Bayram o bayram ola

Lütfi ya lütfi kerim
Erifle rahm ü rehim
Bermurad ede fehim
Bayram o bayram ola”

Alvarl› Efe Hazretleri

RRAAMMAAZZAANN // FFIIKKIIHH

EEVVRREENNSSEELL DD‹‹NN‹‹NN EEVVRREENNSSEELL ‹‹BBAADDEETT‹‹ 
MAHMUT TOPTAfi

Ay takvimine göre Ramazan ay›nda oruç tutmam›z, dinimizin bölge--
sel bir din olmay›p evrensel bir din oldu¤unun iflaretidir. E¤er gü--
nefl takvimine göre her sene aral›k ay›nda oruç tutsa idik, bizim için
çok kolay olurdu. Ama dünyan›n bir baflka yerinde Aral›k ay›nda,
dünyan›n bir baflka yerinde A¤ustos s›ca¤› ve uzun günlerde oruç
tutanlar olacakt› ve her sene biz serin ve k›sa günlerde, onlar da
uzun ve s›cak günlerde oruç tutmufl olacaklard›. 

Ay takvimine göre oruç tutmam›z nedeniyle, bazan biz k›flta on--
lar yazda, bazan biz yazda onlar k›flta, bazan baharda veya güzde
oruç tutarak dünyada adalet sa¤lanm›fl olur.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Rahmet Peygamberinin üm--
meti rahmet olup ya¤arken bölge, ›rk ay›r›m›n› yapmadan ya¤ar.

Kâfir kapitalist güçler, t›ka basa yiyebilmek, oburluktan gebere--
bilmek için birbiriyle yar›fl›rken, Müslüman insan onlar›n yar›flt›¤›
fleyi yememek ve kullanmamakla onlara ders verirken, yiyecek ve
içeceklerini fakir insanlara da¤›tarak yard›mda bulunur.

Oruç deyince baz› kifliler belirli saatlerde aç kalmak diye anla--
maktalar. Peygamber Efendimiz “Yalan› b›rakmayan›n orucuna Al--
lah muhtaç de¤ildir.” buyurarak orucun yaln›z maddi olarak yemek,
içmek ve cinsi temastan uzak kalmak olmad›¤›n›; yalandan, iftiradan
g›ybetten, küfürden, insanlar› k›r›c› her türlü çirkin sözlerden uzak--
laflmak gerekti¤ini ifade etmifltir.

Toplumda fuhflun yay›lmas›n› önleyici tedbirlerden biri olarak
orucu tavsiye etmifltir Peygamber Efendimiz. fieytan›n, insan›n kan
damarlar›nda dolaflabilece¤ini ve insan› kötülüklere sevk edebilece--
¤ini, onun yollar›n›n oruçla daralt›labilece¤ini haber vermifltir.

‹nsanlara iyili¤i emretmek, kötülükten al›koymak için ç›kar›lan
‹slâm toplumunun fertleri, haram lokmadan sak›nd›¤› gibi helal lok--
maya bile el uzatmama e¤itiminden geçer. Kan damarlar›ndan bey--
nine ve tüm vücuduna zarar verecek fleyleri oruçla engeller.

Zinaya meyletmedi¤i gibi kendi helaliyle bile belirli saatlerde
cinsel iliflki kurmamaya al›flt›r›r kendini.

Hak yolda yürüyen insanlar› sap›tmak için yap›labilecek göz ve
gönül al›c› teklifleri elinin tersiyle itme e¤itiminden geçer.

SSaabbrr››nn BBiillee¤¤ii TTaaflfl›› OOrruuçç
Oruçlu insan bafl›na gelebilecek bela, musibet ve iflkencelere

karfl› sab›r tafl›n› yutmufltur. 
Efendimiz “Oruç sabr›n yar›s›d›r” buyurmufl ve keflif kolu gön--

derirken tayin etti¤i komutan hakk›nda “Bu en hay›rl›n›z de¤il an--
cak açl›¤a ve susuzlu¤a en fazla dayanan›n›zd›r” buyurmufltur.

Oruç tutan Müslüman sab›r tafl›n› yutan ve onu bütün hücrele--
rine kadar yerlefltiren insand›r.

Müslüman, oruçla hem ruhundaki manevi kir olan günahlar›,
hem de bedenindeki hastal›klar› ve fazlal›klar› temizler. 

Efendimiz: ”Her fleyin bir zekât› vard›r vücudun zekât› (temiz--
lenmesi) ise oruçlad›r” buyurmufltur.

(Milli Gazete, 27 Ekim 2005)
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OORRUUÇÇ TTUUTTMMAAKKTTAAKK‹‹ AAMMAAÇÇ:: TTAAKKVVAA 
PROF. DR. FARUK BEfiER

Orucun dünyaya bakan say›s›z faydalar› olabilir. Oruç bedenin y›l--
da bir kez bak›ma al›nmas›d›r. Vücudun kendisini yenilemesidir,
sinir sisteminin düzelmesidir, midenin dinlenmesidir, abur cubur
yeme al›flkanl›klar›n›n düzenlenmesidir, sab›r e¤itimidir, fakirlerin
halinin anlafl›lmas›d›r, toplumsal birlik ve beraberlik e¤itimidir,
sa¤l›¤›n ve nimetlerin bir flükrüdür, vs… Bunlar›n hepsi do¤rudur
ve orucun sadece dünyaya bakan daha pek çok faydas› vard›r. Biz
onlar›n bir k›sm›n› bilebiliyoruz, bir k›sm›n› ise hala anlamam›fl
olabiliriz. Bunlar da do¤rudur. Ama oruç tutman›n as›l amac› bun--
lar de¤ildir. Orucu niçin tutmam›z gerekti¤ini bize orucu farz k›lan
ayet söylemektedir: “Ta ki, takval› olas›n›z”. O halde bir soru daha
sormal›y›z: Takval› olmak ne demektir? Takva, kelime anlam› ile
‘korunma’ demektir. Ama bir terim olarak “takva”, Allah’›n ö¤retti¤i
yollarla kiflinin kendisini Allah’›n azab›ndan ve gazab›ndan koru--
mas›d›r. Görüldü¤ü gibi “takva”, ancak Allah’›n ö¤retti¤i yollarla,
yani yap›lmas›n› istedi¤i fleyleri yapmak, yap›lmamas›n› istedi¤i
fleyleri de yapmamakla olabilir. Bu da bu fleyleri bilmeyi gerektirir.
Öyleyse takva bilgisiz olmaz. fiifledeki s›v›n›n asit oldu¤unu bilme--
yen birisi su yerine onu içebilir ve helak olur. Takvada da yanl›fl
uygulamalar kifliyi korumaz, belki daha kötü durumlara götürebilir.
K›saca takva, mesela bir molla k›l›¤›na girmekle de¤il, bulundu¤u
flartlarda neyi nas›l yapmas› gerekti¤ini bilmek ve öyle yapmakla
olur. Tekrar konumuza dönelim:

Oruç tutman›n amac› takval› olmakt›r. Yani oruç insan› Allah’›n
azab›ndan ve gazab›ndan koruyucu bir kalkand›r. Orucun as›l gaye--
si budur. Bununla beraber orucun dünyaya bakan ve yukar›da de--
¤indi¤imiz faydalar› da küçümsenmeyecek kadar çoktur. Hatta sa--
dece bu faydalar› için bile oruç tutmaya de¤er. Ama o zaman da
böyle bir oruç ibadet olmaktan ç›kar. Çünkü ibadetler ancak niyet--
lerle ibadet olur ve niyetin de Allah r›zas› olmas› gerekir. Bu nokta--
da flöyle sorabiliriz: Bir adam hem dünyevi faydalar›n› elde etmek
için, hem de Allah’›n r›zas›n› kazanmak için oruç tutmufl olamaz m›?
Yani niyet kar›fl›k olamaz m›? Elbette niyet kar›fl›k olabilir. Ama bu
durumda flöyle bir ölçü aran›r: Bir ibadetin yap›l›fl amac›n›, yani ni--
yeti bölünmüfl varsayd›¤›m›zda, yar›dan ço¤u Allah r›zas› olursa bu
ibadet makbul olur, aksi halde olmaz. Bunu flöyle de anlayabiliriz:
Yap›lmas›ndaki dünyevi faydalar›n olmad›¤› söylense dahi insan
bunu yine de yapacaksa, onun niyetinin esas› Allah r›zas›d›r demek--
tir. Yapmayacaksa demek ki, o ibadeti dünyevi yararlar› için yap--
maktad›r. ‹flte böyle bir ibadet olmaz.

K›saca Allah (cc) orucun gayesinin takval› olmak oldu¤unu
söylüyor. Ayr›ca hadisi kutsî’de: “Oruç benim için tutulur, onun kar--
fl›l›¤›n› da ancak ben veririm”, buyuruyor. Hz. Peygamber (s) de:
“Oruçlu için iki sevinç an› vard›r: Birisi iftar etti¤i zaman, di¤eri ise
Rabbine kavufltu¤u zaman” diyor. Bundan da as›l karfl›l›¤›n öbür
alemde oldu¤unu, ama bununla birlikte dünyaya bakan bir yönünün
de bulundu¤unu anlar›z. fiu halde as›l ve önemli olan amac›, basit
menfaatlerle gölgelemememiz gerekir.

Kald› ki, bu durum bizim Allah inanc›m›zla da alakal›d›r. Çün--
kü biz Allah’› O’nun isimleriyle tan›yoruz ve bunlardan birisi de “Ha--
kîm” dir. Yani Allah’›n her yapt›¤› fley hikmetlidir, yerli yerindedir ve

olabileceklerin en güzelidir. Öyleyse, O bize oruç tutmam›z› söylü--
yorsa, biz anlamasak bile bunun bir hikmeti vard›r. Allah abes fley
ifllemez.

‹‹TT‹‹KKAAFF 
DOÇ. DR. AL‹ ÇEL‹K

‹tikâf, sözlükte, bir yerde beklemek, durmak ve kendini orada hap--
setmek; iyi olsun kötü olsun nefsi bir fleye ba¤lamak anlam›na ge--
lir. Terim olarak, ak›l, bali¤ veya temyiz kudretine sahip bir Müslü--
man’›n befl vakit namaz k›l›nan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre
durmas› ve d›flar›yla ilgiyi kesmesi anlam›nda f›khî bir terimdir.

‹tikâf, Kur’an ve Sünnet’le sabittir. Kur’an’da Ramazan ay›n›n
gecelerinden söz edilirken; “... Camilerde itikâfta iken de han›mlar›--
n›za yaklaflmay›n...” (2/187) buyurulur. Baflka bir ayette itikâf iba--
detinin daha önceki ümmetlerde de yap›ld›¤›na iflaret edilir:

“Biz ta o zaman bu Beyt’i, (Kabe’yi) insanlar için bir sevap ka--
zanma ve bir güven yeri k›ld›k. Siz de Makam-› ‹brahim’den kendi--
nize bir namazgâh edinin. Ayr›ca ‹brahim ile ‹smail’e flöyle ahid ver--
dik: ‘Beytimi hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için,
hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!’ “ (2/125)

Ebû Hanife’ye göre içinde befl vakit namaz k›l›nan her mescid--
de itikâfta bulunmak caizdir. Ebû Hanife ve ‹mam Malik’e göre itikâ--
f›n nafile olarak en az› bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir gü--
nün yar›dan ço¤u olarak belirlerken, ‹mam Muhammed itikâf için bir
saati de yeterli bulur. Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kad›n--
lar, evde mescid edindikleri bir yerde itikâfa girebilirler.
Peygamberimiz (s.) her sene, Ramazan’›n son on gününde mescide
kapan›p itikâf niyetiyle, orada taat ve ibadetle meflgul olur, zaruri ih--
tiyaçlar› d›fl›nda dünya ifllerinden uzak kal›rd›. Vefat›na kadar bu
ibadete devam etmifllerdir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri
itikâf› sürdürmüfllerdir. Hz. Peygamber’in, özellikle Ramazan içinde
ve Ramazan›n son on gününde itikâf yapt›¤›n› bildiren çeflitli hadi--
si flerifler vard›r. Bu konudaki rivayetlerden baz›lar› flöyledir:

Hz. Aifle (r.a)’dan flöyle bir rivayet gelmifltir: “Resulullah (s.)
Ramazan›n son on gününde itikâf ederdi. Bunu vefat edinceye kadar
böylece sürdürdü.”

Peygamberimizin nas›l itikâfa girdi¤i konusunda yine Hz.Aifle
(r.a) flu rivayette bulunur: “Resulullah (s.) Efendimiz, itikâf etmek is--
tedi¤i zaman, sabah namaz›n› k›ld›ktan sonra itikâf edece¤i yere gi--
rerdi. Ramazan›n son on gününde itikâf etmeyi murad edince, ken--
disi için bir hib’a (çad›r›ms› bir örtü) konulmas›n› emrederdi...”

Nafi, ‹bn Ömer (r.a)’den yapt›¤› rivayette Hz.Peygamber’in Mes--
ciddeki itikâfa girdi¤i yer hakk›nda flu bilgiyi verir: “Peygamber
Efendimiz, itikâf etmek istedi¤i zaman onun için (itikâf edece¤i ye--
re) yata¤› veya üzerinde yatt›¤› seriri (ranzas›) Mesciddeki Tevbe
Üstüvanesi’nin önüne veya arkas›na konurdu.”

Hz. Aifle (r.a) Peygamberimizin itikâf halini flöyle anlat›r: “Re--
sulullah Efendimiz, itikâfta iken hastan›n yan›ndan geçer ve tavr›n›
de¤ifltirmeksizin yoluna devam ederdi de, hastay› sormak için ona
meyletmezdi (dönüp bakmazd›).”

Yine Hz. Aifle (r.a.) flu rivayette bulunur: “‹tikâf eden kimseye
sünnet olan fludur ki, hiçbir zaman hastay› ziyaret edip sormamak,
hiçbir cenazede bulunmamak, hiçbir kad›na dokunmamak ve onun--
la cinsel yaklafl›ma yol açacak davran›flta bulunmamak ve ancak lü--
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zumlu olan ihtiyac› için d›flar› ç›kmak. ‹tikâf ancak oruçlu olarak
gerçekleflir ve itikâf ancak cemaati olan camide olur.”

Efendimiz (s.) her y›l on gün itikâfa girerdi. Vefat etti¤i y›l ise
yirmi gün itikâf etmiflti. Cebrail (a.s), her sene O’nunla Kur’an’› bir
kere karfl›l›kl› okurdu. Vefat y›l›nda ise, Kur’an’› iki defa karfl›l›kl›
okumufltu.

Hz. Peygamber’in bütün bu uygulamalar›n› ve bu konudaki tav--
siyelerini dikkate alan ‹slam fakihleri, Ramazan’›n son on gününde iti--
kâfa girmenin sünnet oldu¤unu beyan etmifllerdir. Bir beldede bulu--
nan Müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse, di¤erlerinin
üzerinden bu görev düfler. Bu duruma göre, her belde için itikâf, sün--
net-i kifaye hükmündedir. Bir kiflinin bunu yapmas› o beldedeki di¤er
Müslümanlar› sorumluluktan kurtard›¤› gibi, Cenab-› Hakk’›n, itikâf
yapan›n ecrini di¤er belde Müslümanlar›na da verece¤i umulur.

Yukar›da zikretti¤imiz hadisleri, bu aç›dan bakarak anlamaya
çal›fl›rsak, belki de bunu, Hz. Peygamber’in (s.) Ramazan gecelerini
özellikle son on günü ihya etmenin yan›nda, son on günde gizlen--
mifl oldu¤unu haber verdi¤i Kadir Gecesi’ni de, bu itikâf›nda ihya
etmek istedi¤ini anl›yoruz. Çünkü itikâf, nefsin terbiyesini sa¤layan
bir ibadet fleklidir. ‹tikâf, ruhun g›das› ve huzur an›d›r. ‹tikâfta iken
Kur’an-› Kerim bol bol okunur, çok çok dualar edilir, isti¤farda bu--
lunulur. Peygamberimiz’e (s.) salat ü selam getirilir. 

(Peygamberimiz’in Ramazan Günlü¤ü, Beyan yay›nlar›)

SSAADDAAKKAA--‹‹ FFIITTIIRR
http://www.diyanet.gov.tr

Halk aras›nda fitre de denilen sadaka-i f›t›r, sadaka kelimesi ile iftar
etme, Ramazan Bayram›, yarat›l›fl anlam›na gelen f›t›r kelimesinin
bilefliminden meydana gelmifltir. Sadaka-i f›t›r, dinen zengin olarak
Ramazan ay›n›n sonuna yetiflen Müslüman›n belirli kimselere ver--
mesi vacip olan bir sadakad›r. 

Sadaka-i f›t›r, borcundan ve aslî ihtiyaçlar›ndan fazla olarak ni--
sâp miktar› mala sahip olan her Müslümana vaciptir. Bunda, zekat--
ta oldu¤u gibi, mal›n nâmî olmas› ve üzerinden bir y›l geçmesi gibi
bir flart söz konusu de¤ildir. Dinen zengin olan çocuk ve delinin
mal›ndan velî veya vasîsinin vermesi gerekir. Bu sadakan›n vacip
olma zaman› Ramazan bayram›n›n birinci günü olmakla birlikte,
bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha iyidir. Bununla birlik--
te, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. 

Sadaka-i f›t›r, Hz. Peygamber devrinde 1 sa’ (2917 gr.) bu¤day,
arpa, kuru üzüm ya da hurma olarak verilmekteydi. Bunlar o dönem--
de, toplumun temel tüketim maddeleri olup, miktarlar aras›nda da
denklik bulunmaktayd›. Di¤er taraftan fitrenin hedefi, bir fakirin için--
de yaflad›¤› toplumun hayat standard›na göre bir günlük yiyece¤i--
nin karfl›lanmas›, böylece bayram sevincine ifltirak etmesidir. Bu
sebeplerle, günümüzde sadaka-i f›t›r›n say›lan bu maddelerden ve
belirtilen ölçülere göre verilmesi, sadakan›n gayesini gerçeklefltire--
ce¤i söylenemez. Bu nedenle, günümüzde sadaka-i f›tr›n belirlen--
mesinde, bir kiflinin bir günlük normal g›da ihtiyac›n› karfl›layacak
miktar›n ölçü al›nmas› gerekir. 

Dinen zengin say›lanlara, usul (anne, baba, dedeler ve nineler),
furua (o¤ul, k›z ve torunlar) ve bakmakla yükümlü oldu¤u kimsele--
re sadaka-i f›t›r verilmez. Bir kimse, fitresini bir fakire verebilece¤i
gibi, birkaç fakire de da¤›tabilir. 

EESSKK‹‹ RRAAMMAAZZAANNLLAARR

EESSKK‹‹ ZZAAMMAANNLLAARRDDAA RRAAMMAAZZAANN HHAAZZIIRRLLII⁄⁄II
REF‹K HAL‹D KARAY

Benim çocuklu¤umun ramazanlar› karak›fla rastlam›flt›. 
Onun içindir ki, kula¤›mda kalan ilk davul sesi oldukça kof ve

hayli neflesizdir. Zira deri, rutubetten porsumufl bulunurdu; ayr›ca
kapal› camlar ve kafesler ard›ndan ses, içeriye bo¤uklaflarak girer--
di.

Fakat annemin k›fl ramazan›n› yaz›nkilere tercih etti¤ini iyice
hat›rl›yorum. K›fl›n günler k›sad›r; insan, bir de bakar, top vakti yak--
lafl›vermifl. Hâlbuki yaz›n, hararetten bunalman›z›, dudaklar›n›z›n
susuzluktan böcekkabu¤u gibi kaskat› kesilmesini bir tarafa b›rak›--
n›z, bir türlü akflam olmak bilmez ki... Allah ifl, güç sahibi olanlar›n
yard›mc›s› olsun! 

Yaz ramazan›n› sevenler de flöyle derlerdi: Gündüzün zahmet
çekilir amma k›rda, bahçelerde kurulan sofralarda oruç açmak pek
hofltur. ‹ftar masas› da çeflit çeflit salatalarla, cac›k ve domatesle,
fleftaliler, karpuzlar, kavunlarla daha renkli, daha ifltah çekici ve ke--
yifli olur! 

K›smetimde iki mevsim ramazan› da görmek varm›fl; hatta iflte
tekrar k›fl›nkine de giriyorum. Lakin ikimiz de -ramazan ve ben- ne
kadar de¤ifltik... O ramazanlar beni tan›yamazlar; kendileri ise ben--
den daha tan›lmaz halde! 

Berat kandili geçince evde ramazan haz›rl›¤›na bafllan›rd›; iki
hafta süren bu haz›rl›k esnas›nda evler, bafltanbafla y›kan›r, günler--
ce tahta g›c›rt›lar›, ‹stanbul flehrine, sokaklar›ndan ka¤n›lar geçen
bir Anadolu kasabas› ahengi verirdi. 

As›l ehemmiyet verilen yer, mutfak ve kilerdi. “On iki ay›n sul--
tan›” unvan›yla an›lan ramazan, her fleyden evvel, bo¤az ve mide ile
alakadard›; bu ayda, israf denilebilecek bir bolluk hüküm sürer, ‹s--
tanbul, en nefîs yemeklerin her “merhaba” diyene sunuldu¤u muaz--
zam bir imarethaneye dönerdi. 

Büyük konaklar›n iftar sofras›nda yer almak için tan›d›k olmaya
lüzum yoktu ki... Gözüne kestirdi¤ine girerdin. Kimse kim oldu¤u--
nuzu, nerede, ne münasebetle tan›fl›ld›¤›n›, isminizi ve iflinizi sor--
mazd›. Sadece, kap›da duran a¤a, k›l›¤›n›za, k›yafetinize bakarak, si--
ze yer gösterirdi: Ya büyük sofrada, ya orta sofrada yahut da alt kat--
ta, kahve oca¤› sofras›nda... 

Otur masan›n bir kenar›na; istersen ne konufl, ne dinle; yaran--
maya çal›flma; sekiz on türlü yemekten, t›ka basa karn›n› doyur;
kahveni iç; usulcac›k s›v›fl, git... Kimse fark›nda olmaz, onlar dahi
ifli acayip bulmazd›. Otuz gün ramazan› böylece, yabanc› konaklar--
da iftar etmek suretiyle lord gibi yiyip içerek geçiren binlerce adam
vard›! 

fiuras›n› da unutmamal›: Bugün, flayet iyi bir lokantada ayn› ye--
me¤i, ayn› bollukla yemek icap etse -hususiyle o yemeklerin bulun--
mas› kabil olsa- her ö¤ünde alt› lira ile on lira aras›nda bir masraf
ihtiyar etmeniz laz›m gelir!

Bizim iftar›m›z da herkese aç›kt›. 
Ramazandan bir, iki hafta evvel, babam, bir sabah “evrad›n›”

okuduktan ve namaz›n› k›l›p zikrini bitirdikten, “Sabah flerifler hay--
rola, hay›rlar fethola, flerler defola!” diye duas›n› da tamamlad›ktan
sonra -bafl›nda keten takke, s›rt›nda nafe kürk, burnunda alt›n göz--
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lük- köflesine hususî bir ehemmiyetle oturur, evin erkân›n› nezdine
ça¤›r›rd›. Önünde hokka, kalem ve elinde bir defter haz›r... ‹çtima--
dan maksat, ramazan erzak›n› tespit etmek, yani listesini yap›p as--
ma alt› tüccarlar›ndan Ya¤c› ‹brahim Beye göndermek... Sorard›: 

- Rugan-i sade, kaç teneke? 
Bu, malum oldu¤u üzere, sade ya¤, yemeklik ya¤ manas›nad›r.

Alt› teneke mi, sekiz teneke mi, ne kadarsa söylerler, babam bunu
yazar, yeni bir suale geçerdi: 

- Un ne kadar olmal›? 
Ölçü ve miktar taayyün edince kam›fl kalem yeniden c›z›rdard›;

lakin kâ¤›da “un” yazmak usulden de¤ildi; “dakik” demek icap eder--
di. O devirde böreklik un Odesa’dan, kuvvetli yemeklik ya¤ da Sibir--
ya’dan gelirdi, ad›na Petrovki derlerdi, Sibir ya¤›n›n alas›! 

Ben de söze kar›fl›rd›m: Mutfak erzak› aras›nda, “elmasiye” ya--
p›lmas›na yarayan elvan “jelâtin” yapraklar unutulmamas› için! Us--
ta aflç›lar bunu bir masal köflkü gibi renk renk kurarlard›; sütlüsü--
nü, çikolatal›s›n›, portakal ve mandalinlisini kata kat dondurarak ve
üst kubbelerini yakut k›rm›z›s›na boyayarak... Tabakta tir tir titrerdi
ve kafl›k sokulunca her taraf›ndan flahrem flahrem ayr›l›r, yumufla--
c›k çökerdi. Herkes “Aman, yenilir fley midir o? ‹nsan›n dudaklar›
birbirine yap›fl›yor?” derdi; evet amma, ben tad›na de¤il, manzara--
s›na, hayalimi okflay›p peri saraylar›n›, Hint, Çin ve Japon mabetle--
rini düflündürmesine bay›l›rd›m; minimini bir flövalye k›yafetinde,
belimde meç, bafl›mda tüylü flapka, kadife elbisemle burç ve baru--
lar›nda dolaflamad›¤›ma üzülür bu flekerden, fluruptan yap›lm›fl fla--
tonun sar›fl›n sahibesiyle muaflakalar tasavvur ederdim! 

‹yi evler mahalle bakkallar›ndan al›fl verifl etmeyi haysiyete mu--
vaf›k bulmazlard›. Zaten eski zamanda her semtte bakkaliye ma¤a--
zalar› yoktu; mahalle bakkallar› ise her fleyin adisini, ucuzunu, ba--
yat, bozuk, mahlût, böcekli ve sineklisini satarlard›. Halleri, vakitle--
ri yerinde olanlar erzak›, karabiberinden pirinç ununa, havyar›ndan
malt›z sardalyas›na, past›rmas›ndan kuru cevizine kadar, mevsimle--
re göre, hep birinden, üçer ayl›k, Asmaalt›’ndan al›rlar, yük arabala--
r›yla getirtip kilerlerine doldururlard›. Kaflar peyniri kelleleri, bozul--
mas›n diye, pirinç ambarlar›nda h›fz olunurdu; sabunlar evde kesi--
lir, kurutulurdu. O zamanlarda flekerler kelle, daha do¤rusu mahru--
tî flekilde sat›ld›¤›ndan yine boy boy, evlerde k›r›l›r, öyle saklan›rd›. 

Evlerde tel ile sabun kesilifli ve çekiçle fleker k›r›l›fl› e¤lenceli ol--
du¤undan bugünleri kaç›rmaz, genç hizmetçilerin saçlar›na biriken
sabun zerrelerini ve yüzlerine toplanan fleker tozlar›n› seyretmekten,
bilhassa Giridîzade sabununun kokusundan çok hofllan›rd›m. 

Kahveyi tane halinde selaml›¤a verirlerdi; onu uflaklar, alevli
ateflte ve kal›n saçtan yap›lm›fl döner tavada kavururlar ve sap›n›n
üzerine tespit edilen kocaman de¤irmende okkalarcas›n› çekerlerdi. 

Mahlût olmas›ndan korkuldu¤u cihetle toz kahve alan yok gi--
biydi; kahveler, benim çocuklu¤umda, her taraf›ndan dikili, ufac›k
kazevilerde sat›l›rd›; M›s›r pirinçleri de büyüklerinde... Tuz da evler--
de dövülür, ince ve beyaz sofra tuzlar› yaln›z Beyo¤lu bakkallar›nda
bulunurdu. Bunun içindir ki, baz› konaklarda çifte tafll› ve ortas›
oluklu tuz de¤irmenlerine de rast gelmek mümkündü. 

‹flte, büyük konaklarda flaban ay›n›n son haftalar›, bütün bu ha--
z›rl›klar›n ikmali için telaflla, al›fl veriflle geçerdi. 

Üç taraf› ambarl› büyük kilerin tavan›na kancal› büyük çiviler
kak›lm›flt›; bu çivilerden de uçlar› kancal› demirler sarkard›: Hem
hava almas›, hem de fare dokunmamas› icap eden öteberiyi asmak

için... Bu kilere pek girmezdim; benim zevkimi okflayan orta kattaki
ince kilerdi. Raflar›na reçel kavanozlar›n›n dizildi¤i, çömleklerin boy
boy s›raland›¤› bu ferah, havadar yerde henüz teneke dedi¤imiz ve
bugün en fazla kulland›¤›m›z madenî kaba yer verilmemiflti. Nevale,
ya toprak, ya cam, yahut f›ç› ve kutu gibi tahta kaplarda saklan›rd›.
Merakl›lar›, taze yaprak örtülü teneke kutuda sat›n ald›klar› havyar›
da hemen çömle¤e naklederlerdi. Hakl› idiler; zira teneke her fleye,
hatta kuru olanlara bile o acayip, çeflnisini, kokusunu sindiren bir
madendir. Tenekecilerin k›zg›n havyar› niflad›ra sürtüfltürdükleri za--
man duydu¤umuz hem buruflturucu, hem tuzlu kokunun bir derece
hafiflemifli, fakat daha yavanlaflm›fl›... 

Ramazandan evvel listesi yap›lan bir de reçel ve flurup çeflidi
vard›. Yaz›n, ev han›mlar›n›n itina ile kaynatt›klar› reçellerle flurup--
lar›n k›ymet bilip bilmedikleri malum olmayan kimselere -harran
gürra- yedirilip içirilmesine k›y›lamad›¤›ndan, yine en meflhur dük--
kândan al›nmak flart›yla, bunlar hariçten tedarik olunurdu. 

Ben, yeflilimt›rak kabu¤u içinden yine yeflilce eti ve beyaz›ms›
çekirde¤i sezilen hünnap reçelini tercih ederdim; Frenk üzümü ile
çilek de hofluma giderdi. Ayr›ca Bursa’dan salep reçeli de getirttirir--
dik. Evet... salebin de, dörder köfle kesilmifl tanelerden reçeli yap›--
l›rd› amma nas›l? Ve flimdi, hala var m›d›r, bilmiyorum. Tuhaf›ma
giden reçellerden biri de zencefil reçeliydi. Galiba, art›k onu da bul--
mak zor... Hofl, pek özge bir fley de¤ildi.

Bizim evde flurup sevilmezdi; kuvveti, güç olmakla beraber,
flerbete, yani kaynamam›fl meyva suyuna ve flekerine nane sürtüfl--
türülmüfl limonataya verirdik. Turflulardan da makbul tutulan› dol--
mal›k k›rm›z›biberdi; amma içi rendelenmifl lahana ve kerevizle dol--
durulmufl olan›... K›z›l derisine b›ça¤› vurdunuz mu taba¤›n›zda bir
bahçe aç›l›rd›. O, daima haz›r duran nefîs bir salata hazinesiydi! 

Görüyorsunuz ki, bahis gittikçe yeme¤e dökülüyor. fiayet ra--
mazan yemeklerini saymaya, hat›rlatmaya ve bilmeyenlere tarife kal--
k›flsam dört sayfal›k harp devri gazetesinin yar›s›n› bu ifle hasret--
mekli¤im laz›m gelir. Hatta, mübala¤a olmas›n amma, yaln›z past›r--
mal› yumurtan›n nas›l haz›rland›¤›na ve pifltikten sonra tepsisinin
mükellef tasvirine koca bir sütun ay›rabilirim. Ah, bizdeki yemek ki--
taplar›! Her muharririn, roman gibi, içtimaî tetkik veya felsefi etüt gi--
bi bir gayesi vard›r; can at›p da bir türlü baflaramad›¤› sevgili gaye--
si... Benimki de -söylemesi belki ay›p- bir yemek kitab›d›r. 

Bir yemek kitab› ki, as›rlarca sofralar›m›zda saltanat sürmüfl ve
izi hayat›n dört tad›ndan en mühimine kand›rm›fl olan haflmetli ye--
meklerimizin bir “fiehname”sini teflkil etsin! 

(Üç Nesil Üç Hayat, ‹nk›lâp Kitapevi)

BB‹‹RR‹‹NNCC‹‹ GGÜÜNN
ERCÜMENT EKREM TALU

Ramazan›n birinci günü daima halkta bir acemilik olur. Orucun ken--
dine mahsus tiryakili¤i, neflesi, sekri ile henüz ülfet etmeyen vücut--
lar, dima¤lar biraz zahmet çeker. 

Sabahleyin eyyam-› adiyede böyle adet edindi¤i için erkenden
yataktan f›rlay›p, tam bafl› ucundaki tütün paketine sar›l›rken: 

-Efendi ne yap›yorsun, ramazan unuttun mu? 
‹kaz›yla kendine gelenler, mükeyyifattan, münebbihten mahru--

miyetin tevlit etti¤i dalg›nl›kla gayr-i ihtiyarî olarak vakitsiz evden
ç›k›p da sair günler mutad olan süratte dairesine varan ve kap›y› ka--
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pal› bulunca akl›n› bafl›na toplayanlar; tramvayda sigaray› a¤›zl›¤a
tak›p tam kibriti çakt›¤› s›rada yan›nda oturan hoca efendinin dik dik
bak›fl›ndan mütenebbih olanlar, burnunu silmek için mendilini arar--
ken cebinde buldu¤u eskiden kalm›fl bir tek kebap f›nd›¤›n› a¤z›nda
çi¤neyip yutaca¤› esnada kald›r›m üstünde duran simitçinin: 

-Ramazaniyelik, s›cak, s›cak!... 
Avaz›yla oruçlu oldu¤unu hat›rlayanlar, hep bu mübarek ilk

günde s›k tesadüf olunur flahiyetlerdir. 
Yine ramazan›n ilk günü yankesiciler için bir ›yd-i ekberdir. He--

le ikindiden sonra... 
Fes yana e¤ilmifl, gözler süzük, dudaklar morarm›fl ve kuru, si--

man›n rengi uçuk, bacaklar dermans›z, kollar› uyufluk, dü¤meleri
çözük, ceketin etekleri sarkm›fl, elde, içerisi esnay› rahda rast geli--
nip imrenilen her çeflit nesneden birer parça dolu mahut kâ¤›t tor--
ba, efendi tramvay bekler. Mevkif kalabal›k m› kalabal›k. Birbirini s›--
k›flt›ran s›k›flt›rana! Tramvay arabalar› üzerine sinek üflüflmüfl birer
cesîm ve müteharrik akide flekeri gibi gelip geçiyor. 

-Fesubhanallah, daha ne kadar bekleyece¤iz? Ezana yar›m saat
var! Derken bir feryat: 

-Aman›n, polis efendi, polis efendi! Can›m, nah gidiyor, tutun! 
Velet bafl›nda alamet-i farika-i mahsusas› olan kapelâ, yan so--

kaklardan birine sap›p kaybolur. Ahali, bîçare efendinin yan›nda.
Sualler, mütalaalar, nasihatler bafllar: 

-‹çinde çok para var m›yd›? 
-Alan adam› görmüflsün? 
-Be adam, ceketin yan cebine de para konur mu? 
-Zo, bu ‹stanbul da flu ara ne k›yak fley oldu. Dünyan›n bütün

kapkaç herifleri bunda! 
-Sivilizasyon diye daha ne çeflit ifller görece¤iz! 
-Ti ine kale, k›lefeti? 
-Ayol, ne de tavflan gibi sekti? Bir feryat daha: 
-Ne kar›flt›r›yorsun ulan? O cebin içinde ben para bulam›yo--

rum ki sen bulas›n! (Etraf›ndaki ahaliye dönerek) Köpo¤lunun vele--
di, elini bofl cebime sokmufl habire araflt›r›yor, bereket bir fley yok! 

Öteden bir ç›¤l›k: 
-‹lahi, elin kopsun! Deminden beri nedir diyorum. Me¤er flu--

rada duran kokana imifl! Aaa, gizli yerlerimi kar›flt›rd› durdu! 
‹lk efendi melül melül evinin yolunu tutar. ‹ftardan sonra akl›n›

toparlay›nca vay evdeki kafl›k düflman›n›n bafl›na gelecekler! Tekmil
h›nc›n› ondan ç›karacakt›r. 

Ramazan›n bu ilk gününün eskiden baflka hususiyetleri de var--
d›. Paraya tevakkuf eden haz›rl›klardan, iftarlardan, difl kiralar›ndan
bahsedip de hem kendimin, hem de karilerin derdini deprefltirme--
yece¤im. Yaln›z yavafl yavafl unutuldu¤unu görmekle müteessir ol--
du¤um baz› kadim ananelerin ihyas›n› temenni ediyorum. Mesela
bundan birkaç sene evvel Ramazan hulul etti mi, küçük büyük her--
kes birbirini tebri¤e flitaban olurdu. Samimî, riyas›z ziyaretler, mek--
tuplar teati edilir, sohbetler, içtimalar olur, birlikte camiler, sergiler,
ahbaplar dolafl›l›r, otuz gün için müflterek ibadet, ziyaret, e¤lence
programlar› yap›l›rd›. 

Bu mevsimde oruç tutmak gerçi biraz güç oluyor. Günler uzun,
havalar s›cak. Lakin bu flerait dahilinde fariza-i s›yam› ifa etmek her
halde daha ziyade makbuldür. Zavall› Borazan Tevfik merhumun bu--
rada bir menk›besini hat›rlad›m. Bugünkü musahabemi bununla bi--
tirece¤im. 

Bundan üç dört sene evvel yine böyle bir yaz ramazan› Tev--
fik Erenköy’ünden trene biner. Bîçare Tevfik dini bütün bir Müslü--
man’d›. Oruç bafl›na vurmufl, bîtap, fliflman oldu¤u için s›caktan da
müteessir bir halde kompart›man›n birine yerleflir. Me¤er karfl›s›n--
da öteden beri tan›d›¤› biri Saim, di¤eri Abid isimli iki birader otu--
ruyormufl. Bunlardan biri Tevfik’e hitaben: 

-Tevfik Bey! der; galiba oruç seni fena sars›yor! Borazan, bi--
la-teemmül cevap verir: 

-Ne yapay›m? Siz iki kardefl taksim-i vazife etmiflsiniz. Bana
gelince hem saim, hem abid olmak mecburiyetindeyim. Bu s›cakta
da kolay ifl de¤il! 

(‹kdam, 2 Ramazan 1339/11 May›s 1921 )

‹‹BBRRAAHH‹‹MM EEFFEENNDD‹‹ KKOONNAA⁄⁄IINNDDAAKK‹‹ ‹‹FFTTAARRLLAARR
SAM‹HA AYVERD‹

Nihayet ramazan gelir, oruç ay›n›n ilk gecesi ile beraber teravih, if--
tarlar ve dolay›s›yla e¤lenceler de bafllam›fl olurdu. 

Ramazanda zengin, orta halli hatta fakir, herkesin kap›s› ve sof--
ras› herkese aç›kt›. Akraba ve yak›n dostlar aras›nda, davetsiz olarak
iftara gitmek, bir sayg› ve nezaket kaidesi idi. Buna mukabil akraba--
l›k, ahbapl›k ve komfluluk münasebetleri gere¤ince yap›lan iftar da--
vetleri de gene, davet edilene karfl› davet edenin alaka, itibar ve say--
g›s›n›n bir niflanesi demekti. Onun için bir yandan efli dostu, h›s›m›
akrabay› a¤›rlamak, bir yandan fakiri fukaray› kollamak için kurulan
iftar sofralar›. Kadir Gecesi’ne kadar devam eder ve böylece otuz ra--
mazan ‹stanbullunun kap›s› aç›k bulunurdu. 

‹ftara yar›m saat kala, evlerin içinde sessiz ve sab›rs›z bir telafl
bafllard›. Yüzler ruhanîleflip hafifçe solar, her zamankinden daha an--
lay›fll› daha mülayim olurdu. Hatta tiryakilerin abus ve kavgac› çeh--
relerinde bile bir iman›n felsefesini okumak mümkündü. 

‹ftar sofralar›n›n en cazip taraflar› flüphesiz ki iftarl›klard›. Kü--
çük küçük kahvalt› tabaklar› içinde renk renk, çeflit çeflit reçeller,
türlü türlü peynirler, zeytinler, sucuklar, past›rmalar, susaml› su--
sams›z simitler, ramazan sofralar›n›n de¤iflmez çizgilerindendi. 

Çerez fasl› bittikten sonra iftarl›klar toplan›r, keyfe göre bir ve--
ya bir kaç türlü çorbadan, isteyen istedi¤ini al›r, bu ifl de tamam ol--
duktan sonra k›ymal› ve past›rmal› yumurta tepsisi ortaya gelirdi.
Fakat yaln›z iftarl›kla bile doyulabilecekken, yumurtadan sonra etler,
sebzeler, börek, tatl› ve meyveler, s›ras›yla konup kalkard›. Oldu
olas› mutfa¤› ile dama¤› aras›nda s›k› bir münasebet kurmufl olan
bu ecdat miras› bo¤az düflkünlü¤ü, bilhassa ramazan aylar›nda ala--
bildi¤ine at koflturur, mevsimine göre de¤iflen oruç saatlerinin açl›--
¤›n›, nakil gibi donatt›¤› sofralarla karfl›lard›. 

Hele iftar sofralar›ndan kalk›p da a¤›rlaflan vücutlar bir kenara
çekilince, tütünle kahve, bu donuklaflm›fl kafalara ve yükünü tutmufl
midelere deva gibi gelirdi. 

Amma fazla gevfleyip oturacak, yarenli¤e dal›p ifli uzatacak va--
kit de pek olamazd›. Zira yats› ezan› okunur okunmaz, abdestler ta--
zelenir ve teravih haz›rl›¤› bafllard›. Baz›lar› camilere gider, baz›lar›
da namazlar›n› evlerde yaln›z veya cemaatle k›larlard›. 

Eski insanlar namazlar›n› vaktinde ve bilhassa cemaatle k›lma--
ya dikkat ve itina gösterirlerdi. Cami, kalabal›klar›n en kolay ve en
samimî ba¤larla sosyalleflebildikleri ve kendi aralar›nda bir aflinal›k
al›fl verifli edip manevî bir köprü kurduklar› bir mahaldi. Öyle ki, in--
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sano¤lu kendi kendini madde aleminin günlük bo¤untusundan, ifl
gibi yemek içmek, uyku gibi mekanik esaretinden bir manevî istik--
lal bölgesinin huzur ve emniyetine atmak suretiyle hürriyete iltica
ederdi. Namazdaki teslimiyet, kulun kendini inkâr etmesi veya nef--
yeylemesi de¤il; belki bindi¤i gemi batarken, ya da atefl hatt›nda
kurflunlar tepesinden ya¤arken dahi onu, rahatl›kla Hakk’›n huzu--
runda tutabilen hudutsuz kudretti. 

Ramazan ay›nda ‹stanbul’un hemen her kona¤›n›n bir köflesi,
bir çeflit mescit haline konurdu. Otuz ramazan, teravih k›ld›rmak
üzere güzel sesli bir imam tutulur ve konak halk›ndan baflka, civar--
dan isteyen herkes, camiye gidecekleri yerde buraya gelebilirlerdi. 

‹brahim Efendinin kona¤› da gelenek îcab› bu teamüle uygun
hareket ederek, selaml›¤›n büyük salonunu teravih namaz›na tahsis
ederdi. Hareme geçen mabeyn kap›lar›n›n önüne birer paravana
konur ve her iki salona da s›rma, kasnak, anavata, dival ifllemeli
ipek arakiye ve yazma seccadeler serilirdi. Her iki rekâtta salâvat ge--
tiren güzel sesli müezzinler ve ilahîcilerin de ifltirakiyle sabadan,
bestenigârdan, hicaz ve acemaflirandan ilahîler okunur, ma¤firet
ay›n›n bu toplu ibadeti ile yürekler yumuflar, bir hafiflik, bir huzur
ufkuna do¤ru kayan gönüller, iyilik kabulüne ve güzellik zuhuruna
elveriflli bir zemin haline gelirdi. 

(‹brahim Efendi Kona¤›)

KKAANNDD‹‹LLLLEERR YYAANNAARRKKEENN
YAHYA KEMAL BEYATLI

Bu flehir Türk’tür ve Türk olmasa 

insaniyet güzelli¤inden bir âlem kaybeder.

Mütarekenin ilk senesi, eli bayrakl› Yunan taflk›nl›¤›, yap›lacak her
alâyifl gibi yap›lmayacak her nümayifli yapm›fl. ‹stanbul’u yar ü a¤--
yare bir Yunan flehri olarak göstermeye çal›flm›fl, bizim gibi ecnebi--
lerin gözlerini de uzun bir müddet Elenizmos’un tütsüsüyle bulan--
d›rm›flt›. O senenin ramazan› geldi. Bir gece Rumlar› tan›yan ve bi--
zi seven bir ecnebi ile Moda’dayd›m. Karfl›dan ‹stanbul, mahyalar›y--
la, minarelerinin flerefelerindeki kandilleriyle görünüyordu. O ecne--
bi bu manzaraya bakt›, bakt›: “Bu flehir Türk’tür ve Türk olmasa in--
saniyet güzelli¤inden bir âlem kaybeder!” dedi. Bu heyecan›ndan
biraz sonra da bu muazzam mahya ve kandil nümayifli karfl›s›nda
hat›r›na gelen bir mülahazay› söyledi: “Rumlar bir senedir bu flehri
bize Yunanl› göstermek için ne çarelere baflvurmad›lar, kendi evle--
rinden sonra Beyo¤lu’nda Türk emlakini de maviye beyaza gark et--
tiler, siz ses ç›karmad›n›z. Lakin bu akflam ne sizin ne de hüküme--
tinizin tertibi eseri olarak minareler kendili¤inden öyle bir nümayifl
yapt›lar ki bu flehrin milliyetini tamamiyle gösterir.” Hakikaten ‹s--
tanbul’un o gece nümayifli, o senenin bütün çirkin nümayifllerini
söndürmüfltü.

Bu akflam ‹stanbul’u bir daha o halinde görece¤iz. Yaln›z art›k
gönlümüz mahyalara kanm›yor. Uzun seneler vatanda gurbet nas›l
olurmufl duyduk. Kaza ve kaderin cilvesinden sonra istiyoruz ki ra--
mazan› cedlerimiz gibi ferahl› bir Müslüman kalbiyle idrak edelim.

Bugünkü Türkler siyasiyâtta, ilmi, medeniyeti, hayat› telâkkî de
daima üçe ayr›ld›klar› gibi ramazan› tahassüste de üçe ayr›l›yorlar. 

Bu üç zümrenin yaln›z müflterek bir noktas› var! Ramazana ta--
hassür! 

Bir zümreye göre ramazan bir flehrayindir. Çörekli börekli, da--

vullu dümbelekli, meddahl› Karagözlü, kahveli nargileli, fluruplu
flerbetli, amberli hac›ya¤l›, kandilli kâ¤›t fenerli bir flehrayin. Bu
zümrenin ramazan geldi mi hasreti cofluyor, hey gidi günler hey!
Nerede eski ramazanlar diye bir ac›kl› hikâyedir tutturuyorlar ki her
mevzu gibi yavafl yavafl beylik üsluba geçecek. 

‹kinci bir zümre baflta Darü’l-Hikmetü’l-‹slamiyye ve bütün
muttakîler ramazan› böyle anlay›fla sinirleniyorlar, diyorlar ki: “Ra--
mazan› bizim mütemeddinlerimizin sevdi¤i tarzda, bir flehrayindir,
rengârenk günagün levhalar› olan bir eski fiark alemidir, diye Frenk--
ler de seviyor; hatta bu efendilerin ço¤u, ramazan› sevmeyi onlar›n
flairlerinden, ressamlar›ndan ö¤renmifl olsalar gerek! Ramazan nef--
simizle dünyevî h›rslar›m›zla mücadele etti¤imiz bir ayd›r. Camile--
rimizde potinlerini ç›karamayanlar, pantolonlar› yüzünden diz çöke--
meyenler bir gün, hatta o da de¤il, iftara kadar ancak bir kaç saat aç--
l›¤a katlanamayanlar, neden seviniyorlar?” Cedlerimizin mübarek
an’anelerini güden bu muttaki, musalli, mutekid zümre hiç olmazsa
bu ay müddetince orucu, namaz›, sadakay›, nefsimizi tezkiyeyi tav--
siye ediyor.

Lakin bir zamand›r bu memlekette bir üçüncü zümre türedi. Bu
zümre diyor ki: “Senede bir defa gelen bu otuz günlük sürekli fleh--
rayin içinde büyük mazinin flaflaas›n› yafl›yoruz; lakin bu levha ma--
zidir, biz onun içinde bir müzede dolafl›r gibi dolafl›yoruz, zevk al›--
yoruz, e¤leniyoruz. Kendimiz ondan de¤il ve ona Frenkler kadar ya--
banc›y›z. E¤er bu levhan›n biraz daha hayat› varsa o eski sürekli ha--
yattan bakiyedir; eski ‹slam medeniyeti söndükten sonra ‹slam ima--
n› da gevfledi. ‹badet bile ancak bir teamül haline girdi. Bunun için--
dir ki Yunan Hükümeti gibi bu milletin, bu dinin imha’s›na çal›flan
bir hükümet zapt etti¤i Müslüman memleketlerinde Müslüman aha--
liye jandarmalar›n›n k›rbaciyle namaz k›ld›rmak, cezay› nakdî terti--
biyle oruç tutturmak istihzas›na cür’et ediyor. Emindir ki, bugünkü
Müslümanlar›n ibadeti o eski iman devirlerimizdeki ibadet gibi bir
iman olmaktan uzak ve sadece bir teamüldür. E¤er bugünkü ibadet--
lerimiz cedlerimizinki gibi pür-iman olsayd›, Yunan Hükümeti aksi--
ne hareket ederdi. Müslümanlar›n elinden her türlü hakk-› hayatla--
r›n› ald›¤› gibi ibadetlerine de mani olurdu.

Biz cedlerimiz kadar Müslüman, onlar›n diyanetine sahip, on--
lar kadar iman› hararetli olursak bu mübarek ay yeni bir flaflaa ile di--
rilir. Bir müze, bir flehrayin olmaktan ç›kar, her sene tekerrür eden
bir tasfiye merhalesi olur.” 

Kimi eski ramazanlara mütehassir, kimi ramazan› cedlerimizin
lezzetiyle hala yafl›yor. Kimi ramazan›n da her fley gibi zevalinden
korkuyor. Mamafih ramazan eski medeniyetimizin ufak tefek güzel--
likleriyle devrine devam ediyor. Her sene gibi bu sene de ramazana
girerken biraz gurbetten ç›kaca¤›z! 

(E¤il Da¤lar-Millî Mücadele Yaz›lar›’ndan, s. 114-117)

‹‹BBAADDEETTTTEE CCÛÛfifi‹‹fifi
YAKUP KADR‹ KARAOSMANO⁄LU

Bir ö¤le sonu. Akflama do¤ru büyük camilerimizin birinde, tenha bir
köflede, bir sütun dibine oturdu¤um zaman kendimi uhrevî bir m›n--
t›kaya ermifl zannederim. Fatih cami-i flerîfinde bilmem neden her
yerden ziyade ruhaniyet vard›r. Ruhum orada dinî murakabenin aza--
mî huzuzuna var›r. Bu cami di¤er mabetlerimizden ne daha büyük,
ne daha muhteflem, ne daha bediî olmamakla beraber havas›nda
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iman› kuvvetlendiren ve insan› muvakkat bir zaman için devrin hay--
huyundan, gündelik hayat›m›z›n hasis ve zelil tahassüslerinden tec--
rit edici bir halet vard›r.

1336 [1920] senesi ‹stanbul’undan kaçmak istedi¤im zaman
kalbim mütekallis, flakaklar›mda bir acayip s›tmayla oraya giderim
ve camiye girmezden evvel Fatih muhitinin durgun manzaras›ndan
bundan befl as›r evvel mevcudiyetimize ait bin hat›rayla sükûn bu--
larak yavafl yavafl sanki günlerce, sanki aylarca yürüyen uzak yol--
lardan gelmifl bir hac› gibi mabedin serin gölgesine s›¤›n›r›m.

Burada ruhum her türlü tehlikeden ve her asr›n türlü cefas›n--
dan masundur. ‹çinde bulundu¤um bina kurulal›dan beri geçti¤i--
miz merhaleler birbiri üstüne y›¤›lan seneler, biraz evvel ortas›n--
dan ç›kt›¤›m mahlüc, melun ve ma¤flufl alem bana bu serin gölge--
nin arkas›ndan bir hayal gibi görünür. Bir kâbusun hat›ras› gibi
müphem ve bulutludur. Ve gönlüm her türlü izden muarra, yeni
do¤mufl bir çocuk kadar saf, tamam›yla Rabbin huzurundad›r.
‹çimden ne bir ifltikâ ne bir isyan sesi duyar›m. Biraz evvel d›flar›--
da iflitti¤im sözleri bir deli saçmas› kadar manas›z, gördü¤üm ifl--
leri bir hayaletin harekât› kadar vahi bulurum. Gözlerimi kapar ve
kendimi dinlerim.

Kalbimde güya bir menba aç›lm›fl gibidir. Bu menba›n sular›
yavafl yavafl bütün vücuduma da¤›l›r. Bende günaha, masivaya, kü--
für ve isyana dair ne varsa hepsini y›kar, siler götürür. Böylece var--
l›¤›mdaki bütün fena fleylerden, k›smen yabanc› ellerin kan›ma tel--
kih etti¤i zehirlerden kurtulurum, boflal›r›m. Sade seven, sade neda--
met eden, sade secdeye varm›fl bir ruh halinde kal›r›m.

‹çimizde bu manevî hazza erenler maatteessüf pek azd›r. Mu--
rakabenin zevkini çoktan kaybettik. Zaman›m›zdaki abit ve zahitler
günden güne alelade vazifelerini iflleyen kimseler derekesine ini--
yorlar. Bunlar abdestlerini al›rlarken, namazlar›n› k›larlarken ve el--
lerini aç›p dua ederlerken adeta angarya bir ifli bafllar›ndan savma--
ya çal›flan adamlara benzerler. Birçoklar› için de ibadetin erkân›
adeta mihaniki bir tarzda ruhun alakas› olmaks›z›n cismin mutat
hareketleri mahiyetindedir. Böyle ibadetler bilmem huzur-› Rab’de
bilmem ne dereceye kadar makbuldür? Fakat maneviyat›m›z› yük--
seltmek ve ruhumuza ezelî nefleden bir hisse vermek için bu miha--
niki zühdün hiçbir k›ymeti olmasa gerektir. Vak›a ekser-i ahkam-›
diniyyeye göre -H›ristiyanl›kta ve Müslümanl›kta olsun- ibadette
cuflifl pek makbul bir fley de¤ildir. Onun içindir ki coflkun gönülle--
re baz› tarikatlar bir ittisa ve ittila sahnesi olmufltur. Mevlevîlerde
sema, Kadirîlerde zikir, o nevi ibadetlerdendir ki ruh burada bütün
h›z›n› buluyor. Bütün coflkunlu¤unu tatmin ediyor. Fakat biraz duy--
gu, biraz heyecan kar›flt›rmak suretiyle ayn› h›z›, ayn› coflkunlu¤u
namazda, duada hatta bir cami köflesinde, bir sütun dibinde ba¤--
dafl kurarak otururken de bulmak kabildir. Elverir ki gönlümüzü bir
an için dünyevî kayg›lardan tecrit edebilelim. Din, yaln›z nas ve ka--
nundan ibaret de¤ildir. O ayn› zamanda ruhun bir haletidir ve bir
nevi ulvî heyecand›r. Cennet vaadi Allah’›n o kullar›na mübeflflerdir
ki, k›bleye karfl› el ba¤lad›¤› vakit sureleri yaln›z dudaklar› okumaz,
rükû ve sücuda yaln›z cismi varmaz, bütün mevcudiyetiyle ruhanî
m›nt›kaya girmesini bilir. Ve fenafillâh olacak kadar fieyda bir aflk
hisseder.

(‹kdam, 21 Ramazan 1338/9 Haziran 1920)

EESSKK‹‹ RRAAMMAAZZAANNLLAARR
SEM‹H MÜMTEZ S.

Sadrazam Büyük Fuat Pafla’n›n Çubuklu’daki yal›s›nda iftar sofrala--
r› bahçede haz›rlan›r, bahçede yemek yenir, bahçede namaz k›l›n›r--
d›. A¤açlar donat›l›rd›, rengârenk fenerler ortal›¤› nurland›r›rd›. Hat--
ta a¤açlar aras›na mahyac›klar kurulurdu, güzel dualar ve güzel be--
yitler yaz›l›rd›. Koca Fuat asla kasvet veren bir zat olmay›p gayet be--
flûfl ve mültefit oldu¤u için misafirler müsterih ve mesrûr olurlar,
nefleler içinde evlerine dönerlerdi. R›ht›mda kay›klar, sandallar bek--
letilir, kimse vas›ta-i nakliyesiz b›rak›lmazd›. O¤ullar› Naz›m ve Ka--
z›m Beylerin de ayr›ca sofralar› ve misafirleri; haremde han›m efen--
dilerin davetlileri ve hanegîlleri vard›. Çubuklu’da paflan›n iftarlar›
devrin en cazip dedikodusuydu. Söyler, söyler bitiremezlerdi. (Na--
z›m Beyin refikas› Nimet Han›mefendidir ve o¤ullar› fliflman Reflat
Fuat ve Hikmet Fuat Beyefendilerdir. Kaz›m Beyin haremi ‹kbal ha--
n›mefendidir ve o¤lu ‹zzet Fuat Paflad›r.)

BBaahhççeeddee SSooffrraallaarr
Bahçede kurulan iftar sofralar› Avrupa’n›n flato ve k›r alemleri--

ni hat›rlatan flekilde idiler. Paflan›n sofras› yirmi dört kiflilikti. Beye--
fendilerin sofralar› on ikifler kiflilikti ve yine on ikifler kiflilik dört befl
sofra daha vard›, afla¤› yukar› hepsi dolard›. Haremde de ayn› hâlet
cari oluyordu. Koca yal› kad›n misafirlerle dolup boflal›yordu. Keçe--
cizade ailesi esasen güler yüzlü, güzel sözlü, temiz vicdanl› olmak--
la mahbup ve muhterem olduklar› için belki nezaketlerinin zahmet--
lerini çekiyorlard›. Fakat herkesin gönlünü de çekiyorlard›. Sofrala--
r›n sak›z gibi beyaz keten örtüleri ve peçeteleri; gümüfl flamdanlar--
daki billur fanuslar›n çeflitli renkleri, ayakl› antika yemifl tabaklar›--
n›n ve sofra tak›mlar›n›n letafeti sofrac›lar›n tertip ve nezafeti; bâhu--
sus yemeklerin nefaseti, her bak›mdan imtizâc› ister muhitin muha--
ta isterse muhat›n muhite tesiri yüzünden olsun (yüzlerce adamdan
duydum) hakikaten inflirah verici idi.

Fuat Pafla’n›n aflç›lar› en meflhurlardan idi. Bir ikisi de Frans›z
yemekleri yapard›. Bunun, yani o yemeklerin en iyilerini ö¤renmifl--
lerdi. Bahusus et yemekleri sofradakileri adeta yar›fla kofltururdu.
Frans›z Sefiri, Fuat Pafla’n›n sofras›nda yemek yedikçe; “Biz bu en--
fes yemekleri memleketimizde de kolay kolay bulamay›z.” dermifl.
Bahçe iftarlar› biraz fazla sürerdi. Çünkü sofradan çabuk kalkmay›
kimse akla getirmezdi; birço¤u paflan›n ikram›yla sigaralar›n›, çu--
buklar›n›, nargilelerini henüz sofrada iken içerlerdi. Bunun da man--
zaras› pek güzeldi. A¤›zlar› kehribarl› uzun yasemin çubuklar›; ren--
gârenk billûr nargileleri; gümüfl sigara tablalar›n› görmek elbette
güzeldi. 

BBaahhççeeddee NNaammaazzllaarr
Büyük hal›lar, uzun namaz seccadeleri bahçenin bir taraf›n›

kaplard›. Bir taraf› da kafesli paravanlarla tefrik olunarak kad›nlara
tahsis olunurdu. Teravih namaz› bu mahalde ilahilerle k›l›n›rd›. Mü--
ezzinler kalem efendilerinden, bilhassa güzel seslilerden intihap
edilir, imamlar tilaveti Kur’an’da en çok muvaffak olanlardan al›n›r--
d›. Ezan da bahçede okunurdu ve misafirlerin abdest tazelemeleri
için gümüfl le¤enlerle ibrikler emre âmade bulunurdu. Fuat Pafla
muhakkakt›r ki mutaass›p de¤ildi, fakat dindar ve dine hürmetkâr
idi. Mübalats›zl›¤› ne kendisi, ne de baflkalar› için mutlaka kabul et--
mezdi. Oruç tutmayanlara, namaz k›lmayanlara adeta k›zar, sinirle--
nirdi. Selaml›kta ve haremde bafla¤alar, baflkalfalar, uflaklar ve ha--
lay›klarla bilhassa meflgul olarak bu gençlerin kusurlar›n› terbiye ve



EYLÜL ‘07 UMRAN 9933

EkRamazan YYaz›lar›

tashih ederken, onlara her fleyden evvel nezafet ve taharet ö¤retirler,
namaz k›ld›r›rlard›. Fuat Pafla’n›n sahilhanedeki bahçesinde eda
olunan teravih namazlar›nda; Çubuklu ve Beykoz sakinleri de ifltirak
ettiklerinden dolay› iki, üç yüz kiflinin bulundu¤u vaki olurdu.

NNaammaazzddaann SSoonnrraa
Namazdan sonra Fuat Pafla yar›m saat kadar hareme gider, el--

bise de¤ifltirir, biraz istirahat eder, yine d›flar› ç›kard›. Bu s›rada mi--
safirler flerbetler ve kahvelerle istedikleri gibi istirahat ederler, baz›--
lar› giderler, bir k›sm› da paflay› beklerlerdi. Hayalî Mehmet Efendi,
Karagöz tak›mlar›n› haz›rlar veyahut Kavuklu ve Piflekâr ortaoyunu
tak›m taklavat›n› düzeltirdi. Kad›nlar da bu oyunlar› seyredecekleri
için nükteler ve cinaslar hududu aflmaz ve taflmazd›. fiu kadar ki bi--
rinci oyun bittikten ve kad›nlar çekildikten sonra bir ikinci oyun da--
ha verilirse ‹stanbul’un bütün incelikleri, fakat k›r›lmaks›z›n üstünü
açar, dinleyenlerin gözlerinden yafl gelinceye kadar nefleler saçard›.
Fuat Pafla’n›n gayet nükte seven ve fevkalade esprileri kendini bir
kat daha sevdiren taraf› zekâ ve ferasetinin g›lzet ve lâübalîlikten
uzakta parlamas› ve o nevi nazenin parlakl›klar› aramas›yd›. Fuat
Pafla müstehcen ve çirkin konuflanlara bir gün olsun iltifat etmemifl--
ti. Meclis-i Vükela’n›n sadrazam konaklar›nda dahi topland›¤› o de--
virde Çubuklu sahilhanesi Bab›âli iflini de görür; naz›r paflalar› ra--
mazan içinde üç, dört defa iftar›nda bulundururdu. Bir iftar gecesi
de elçilere ayr›lm›flt›. Hele bunda daha baflka baflka fevkaladelikler
gösterilir; misafirlere bililtizam yuvarlak gümüfl tepsilerde kâmilen
alaturka yemekler verilir, bir fiark âlemi yaflatt›r›l›rd›. Sefirlerle ma--
damalar›n›n teravihin sonuna kadar el pençe divan durup namaz› ta--
kip ve temafla ettiklerini; görenlerden kaç defa duymufltum.

(Tarihimizde Hayal Olmufl Hakikatler, 1948, s. 10-12)

11991100 ‹‹SSTTAANNBBUULL RRAAMMAAZZAANNII VVEE DD‹‹NNÎÎ HHAAYYAATT
REfi‹T RIZA

Ramazan ay›n›n, Payitaht’›n ‹stanbul k›sm›n›n tamam›nda, benzeri--
ni baflka hiçbir ‹slam beldesinde görmedi¤imiz, al›fl›lmad›k bir gö--
rünüflü vard›r. Gündüzleri lokantalar›n, kahvehanelerin, e¤lence
mekanlar›n›n ve umuma aç›k yerlerin ekseriyetinin kapal› oldu¤unu
ve buralara kimselerin gitmedi¤ini görürüz. Oruç emaresi, insanla--
r›n ço¤unda aç›kça fark edilir ve neredeyse tütün içen tek bir kimse
bile göremezsin. Meflhur camilerin, namaz k›lanlar, vaaz edenler,
vaaz dinleyenler ve gezip dolaflanlarla mamur oldu¤unu görürsün.
Bütün bunlar›n di¤er ‹slam beldelerinde de benzerleri vard›r, ancak
burada bunlar›n parlakl›¤›, camilerin güzelli¤i ve süslü oluflu ile,
her tabakadan insan›n bu camilerden meflhur olanlar›na bilhassa
Büyük Ayasofya Camii’ne gitmesiyledir. Bu (canl›l›k) ikindi vaktin--
den akflam namaz›na yak›n bir zamana kadar devam eder ve insan--
lar›n kimi vaizleri dinler, kimisi de haf›zlar›. ‹stanbul’da çok say›da
Kur’an haf›z› olup, bir k›sm› sar›kl›, bir k›sm› da feslidir. Bu haf›zlar
aras›nda, azalar› huflua erdi¤i ve M›s›r’daki kurran›n ço¤unun itiyat
ettikleri hareketlerden, tekellüften ve teganniden kaç›nd›klar› için,
Kur’ân’› güzel okuyup dinleyenlerin M›s›r’daki benzer haf›zlar›n tila--
vetinden duymad›klar› flekilde huflû duyduklar› kimseler vard›r. Ma--
amafih, burada da cami imamlar›ndan, namazlarda ve bilhassa Cu--
ma namazlar›nda Kur’an’› ve hutbeyi, kiliselerdeki pastörlerin na¤--
melerine benzer bir na¤meyle okuyanlar bulunmaktad›r ki aralar›n--
da afl›r›ya kaçanlar oldu¤u gibi mutedil olanlar› da mevcuttur.

‹nsanlar›n ço¤u ikindi ile akflam aras›nda camilerde bulunur--
ken, fiehzade Caddesi (direkleraras›) de flehrin dört bir yan›ndan
ak›n etmifl kad›n ve erkeklerle lebâleb doludur. Buras› adeta umumi
bir panay›r gibi olur. Öyle ki saltanat ailesinin fertlerinden pek çok
kimse de bu vakitlerde bu caddeye gelirler. Ramazan›n on beflinci
günü ki -“H›rka-i saadet” denilen, Hz. Peygamber’in (s.) mübarek
h›rkalar›n›n ziyarete aç›ld›¤› gündür- saray kad›nlar›n›n birçok ara--
bayla fiehzade Caddesi’ne gittiklerini gördük. Bu caddenin, flu anda
di¤er caddelere nazaran genifllik ve güzellik aç›s›ndan bir meziyeti
yok. Belki bir zamanlar en genifl, en güzel cadde olmufl olabilir. fiu
kadar var ki, bu cadde ahalisinin, hemen hemen tamam› müslüman--
lardan oluflur. Bu vakitlerde bu caddede kad›nlar›n ziynetlerini aç›p
saçarak dolaflmalar› ve erkeklerin de onlara kur yapmalar› baflka bir
zamanda ve mekânda olmayaca¤› kadar çoktur. Ancak bunun istis--
nas›, hususi zamanlarda Ka¤›thane gibi, Kad›köy, Haydarpafla ve
Beykoz çay›rlar› ve bunlar›n d›fl›ndaki çay›rlar, vadiler, dere boylar›,
su kaynaklar›, sahiller ve ormanlar gibi mesire yerleridir. Bütün bu
sayd›klar›m›zdan da, dünyada konumu eflsiz bu payitaht›n civar›nda
çok say›da vard›r. Bu gezinti yerlerinden her birinin ilkbahar, yaz ve
sonbaharda muayyen günleri olup, erkekler ve kad›nlar parlak renk--
li elbiseleri ile göz al›c› ziynetlerini sererek, boyunlar›na kadar yüz--
lerini açarak buralara giderler. Edep s›n›rlar›nda kalmak flart›yla bu--
rada karfl›l›kl› sevgi gösterilerine mani olunmaz. Kâ¤›thane’deki
H›drellez flenli¤i gibi on binlerce kad›n ve erke¤in topland›¤› büyük
flenliklerin d›fl›nda, bu s›n›rlara genellikle riayet edilir. 

Bu y›l hükümet, âdâb-› ‹slamiye’nin muhafazas›na önem verdi.
Gündüz vakitleri fiehzade Caddesi’nde hayâs›zl›¤›n, terbiyesizli¤in
ve aç›kça oruç yemenin yasaklanmas› gibi baz› uygulamalar bu ta--
v›rdan kaynaklanmaktad›r. Bunun nedeni de durumu ortaya ç›kan ve
art›k s›rr› ayan beyan olan gizli cemiyetin, baz› ahlaks›z kad›nlar› ra--
mazanda, daha önceleri benzeri görülmemifl bir flekilde afl›r› dere--
cede terbiyesizli¤e teflvik etmek suretiyle, dindar ve namusuna düfl--
kün insanlar›, mevcut ittihatç› hükümete karfl› k›flk›rtmak fleklinde
tuzak kurmalar›d›r. Böyle bir durum olmasayd› hükümet, ifli oluru--
na b›rak›rd›, o zaman da mesele daha önceki mutad s›n›r›nda kal--
mazd›. Çünkü insanlar art›k, flahsi ifllerinde hürriyet ve serbestlik
hususunda, önceden hissetmedikleri fleyleri hissediyorlar. Bunun
delili de, bu tür olaylar›n meydana gelmesi ve hükümetin dindarla--
r›n, edep ve namusa düflkün olanlar›n flikâyetlerini dinlememesi,
hatta baz› ilim ve fazilet ehlinin, beldelerine dans ve fuhufl için ge--
len Frenk kad›nlar›yla mücadele ettikleri için hapsedilmeleridir. Bu
kimseler, mahalli hükümet taraf›ndan irtica olarak tavsif edilen bu
davran›fllar› nedeniyle muhakeme edilmek için Divan-› Harb-› Ör--
fi’ye sevkedilmifllerdir; ancak denildi¤ine göre fieyhülislam, mesele
kendisine ulafl›nca Divan-› Harb’e yaz› yazarak bu kimselerin vazife--
lerini yapt›klar› için serbest b›rak›lmalar› gerekti¤ini belirtmifl, Di--
van-› Harb de sorgulama için birkaç gün bu kimseleri al›koyduktan
sonra bu kimseleri memleketlerine göndermifltir. Velhâs›l merkezî
hükümet, Payitaht’ta aflikar olan adâb-› ‹slamiye’nin muhafazas›
için, baz› vilayetlerin idareleri ise onlar›n ortadan kald›r›lmas› için
gayret göstermifllerdir.

Bu anekdotu yeterince uzatt›k, flimdi özellikle ramazanla ilgili
hususlar›n izah›na dönelim. Buradaki baz› Türk vaizlerinin vaazlar›,
dinî meseleleri hurafeler ve bat›l düflüncelerle birbirine kar›flt›rma
hususunda M›s›r’daki baz› deccal fleyhlerin vaazlar›na benzemekte--
dir. Bunlardan bir tanesinin Ayasofya Camii’ndeki vaaz›nda bulun--
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duk; bu kimse vaaz›nda, dinin bize zilleti, meskeneti ve
inkisar› emretti¤ini söylüyor. Vaaz› dinleyen baz› tale--
be gençler de bundan s›k›l›p homurdan›yorlard›. O
kimseye flöyle dedim: vaiz böyle diyor, ama Allah da
flöyle buyuruyor; “‹zzet, Allah Resulü ve müminler
içindir, ancak münaf›klar bilmezler” (Enfal 8/65). Bel--
ki de birisi o vaizin bu görüflüne itiraz etse ve bu âyet-
i kerîmeyi hat›rlatsa, o bu görüflü, fieyh Ahmed Rüfai
(r.a) gibi baz› mutasavvife ve fukahan›n kitaplar›ndan
ald›¤›n› ve bizim vazifemizin -bu kimseler Kur’an’› da--
ha iyi anlad›klar› için- Kur’an’a de¤il, alimlerin ve sa--
lihlerin görüflüne uymam›z oldu¤unu söyleyecek ve
âyetle delil getirmeyi, ictihad iddias› tafl›d›¤› ve âlim--
leri hatal› gösterdi¤i için apaç›k bir sap›kl›k olarak te--
lâkki edecektir. Bu, bizim benzerlerine al›flt›¤›m›z bir
tav›rd›r. Böyle bat›l telakkilerin ve çürük delillerin re--
vaç buldu¤u, izzet ve flerefe nail olmak için tüm gayre--
tini sarf etmeyen ya da Allah’›n emir ve yasaklar›n› terk
ederek zillet ve meskenete mahkûm edilmeye ne kadar
da lây›kt›r. ‹flte müslümanlar›n dûçar olduklar› durum
budur. Bu cahil mukallitlerin ö¤retmeye çal›flt›¤› fley--
lerden dolay›, milletin ifllerini idareye kabiliyetli olan
kimseler, bunlar›n bu telakkilerinden, küfür ve ilhad
temeline dayal› telakkilere yönelmifller ve “Bu dine
ba¤l› kalmaya devam edersek yoklu¤a ve ink›raza do¤--
ru gidece¤iz, çünkü zelil ve miskin bir milletin, flerefli
ve zengin milletler aras›nda ba¤›ms›zl›¤›n› muhafaza
etmesi imkans›zd›r” demeye bafllam›fllard›r. ‹flte ara--
m›zda bu flekilde dünyay› ve dini tarümar edenler var--
d›r ve bunlar›n ›slah taraftarlar›na karfl› delilleri de, ic--
tihad› yasaklamak ve bütün ölmüfl müelliflerin taklit
edilmesinin gereklili¤inden ibarettir.

Burada öyle vaizler vard›r ki, benzerleri ne M›--
s›r’da ne Suriye’de ne de onlar gibi olan di¤er ‹slam
beldelerinde mevcuttur. Bunlar siyaset vaizleridir. Bu
seneki ramazan vaizlerinin ço¤u, (insanlar›) ‹ttihatç›
hükümete yönlendirerek siyasete dalm›fllard›r. Onlara
bu hususta fieyhülislam’›n, Makam-› Meflihat’›n ken--
dilerine izin verdi¤i kimselerin d›fl›nda bir kimsenin
vaaz etmeye kalk›flmas›n› yasaklamas› da yard›mc› ol--
mufltur. Bu makam da sadece hükümetin arzusuna tâ--
bi oldu¤unu bildi¤i kimselere izin veriyor. Öyle ki Ce--
miyet-i ‹lmiye kendi bünyesinden iki vaiz tayin etti ve
bu hususu fieyhülislam’a bildirdi. Ancak fieyhülislam
onlar›n vaaz etmelerine engel olunmas›n› emretti. Bu
da Cemiyet’i ve ulema toplulu¤unu öfkelendirdi ve bu
öfkelerini dergileri Beyanü’l-Hak’ta aç›kça ifade ettiler.
Konuflulanlar, yaz›lanlardan daha fazlad›r ki, bu cüm--
leden olmak üzere fieyhülislam’›n, ulemay› üzerlerine
farz olan vaaz ve irfladdan men etme hakk›n›n olmad›--
¤›, kendilerini ve baflkalar›n› sadece mesela cenaze
namaz› gibi di¤er farz-› kifayelerden men edebilece¤i--
dir. Cemiyet’in öfkesi ve hiddeti, fieyhülislam’›n, Dahi--
liye Nezareti’nden bu iki alim, vaaz etmeye kalk›fl›rlar--
sa kuvvet kullan›larak bundan men edilmeleri istendi--
¤ini ö¤rendiklerinde daha da artt›. Ancak hamd olsun

bu iki vaiz, böyle bir fleye kalk›flmad›lar. Çünkü böy--
le bir fley yapsalar ve hükümet de onlar› kuvvet kul--
lanarak engellemifl olsa, bunun ümmet üzerinde hofl
olmayan kötü tesiri olacakt›. 

Bu siyasi vaizlerden sar›kl› olanlar› da vard›r, sa--
r›kl› olmayanlar› da. Belki de sar›kl›lar ars›nda vaaz
edecek yeteri kadar flah›s bulunmamaktad›r. Duydu--
¤uma göre bir asker ramazan›n ilk Cuma günü Yeni--
cami’de -buradaki kef Türkçe olup, nun okunur- vaaz
etmifl ve Mekke Emirli¤i’nin varl›¤›n›n, “meflruti” hü--
kümet içinde bir müstebit hükümetten ibaret oldu¤u
için meflrutî ve anayasal hükümete ayk›r› ifllerden ol--
du¤unu ve bu sebeple de ilga edilmesi gerekti¤ini,
Hicaz’da yetkinin sadece vali ve onun idaresi alt›nda--
ki memurlar›n elinde olmas› gerekti¤ini söylemifl. Bu
vaizler içinde insanlar›, zekatlar›n› hükümet hazinesi--
ne vermeye teflvik edenler de vard›r. Oysa bu kimse
zekat›n Müslümanlara has oldu¤unu, onun için itti--
fakla kabul edilmifl harcama yerlerinin oldu¤unu, hü--
kümetin ise zekat› buralara sarf etmeyece¤ini, aksine
sahip oldu¤u di¤er mallar›n aras›na kataca¤›n› ve
belki de bu paradan Rumlar ve Bulgarlar için infla
edilmesi kararlaflt›r›lan kiliselerin yap›m› için harca--
yaca¤›n› da bilir. Bu vaizlerden, Hz. Peygamber’in
(s.) Kab b. Züheyr’e (r.a) h›rkas›n› ikram etmesinden,
askere sayg› gösterilmesi ve itaat edilmesi gerekti¤i
sonucuna varanlar da vard›r. Çünkü onlara göre ka--
n›n›n heder oldu¤unu ilan ettikten sonra Hz. Peygam--
ber’in (s.) bu zata böyle ikramda bulunmas›, onun flu
kasidesindeki sözünden dolay›d›r:

“Peygamber, parlakl›¤›ndan yard›m veya ziya is--
tenilen bir k›l›çt›r, Allah’›n çekilmifl Hint k›l›çlar›ndan
bir k›l›çt›r.”

Bunun yorumunda flöyle denilir; burada k›l›çtan
murad askerdir. ‹flte onlar›n istinbatlar›n›n izah tarz›
budur. Bu kimselerden kimisinin vaazlar› da, donan--
maya yard›m talepleri etraf›nda döner durur. Bunlar
(Allah yolunda) harcamay› emreden ayetleri, el avuç
açma fleklinde tefsir ederler. Bunlardan kimileri de
vaaz› esnas›nda para toplar. Nitekim Tokat Mebusu
‹smail Pafla’n›n böyle yapt›¤›n› gördük. Bu kimse
dersinde ‹slam’›n Allah yolunda mal ve canla cihad--
dan ibaret oldu¤unu, yani donanmaya yard›m›n ‹s--
lam’›n iki unsurundan biri oldu¤unu söylemifltir. Bu
zat›n dersinde bulunduk ve onun, hidayetin Kur’an’la
aranmas›n› teflvik etmesi ve bizim için hayat›n ancak
onunla oldu¤unu söylemesi hoflumuza gitti. Söyledi--
¤i fleylerden bir di¤eri de Kur’ân’›n bize, dünyan›n
efendisi ve bütün memleketlerin sahibi olmam›z için
inzal edildi¤idir. ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin des--
teklenmesi için ondan ve baflkalar›ndan tuhaf bir söz
duyduk ki, bunun tart›flmas›na girmiyoruz. Bu kimse--
lerden kimisi, Kelime-i tevhidin manas›n›n, ‹ttihat ve
Terakki oldu¤unu, Cemiyet’in ‹slâm’›n kendisi oldu--
¤unu, kurucusunun Allahu Teala ve her Müslüman›n
da onun üyesi oldu¤unu söylerler ki, bu esasa göre

RRAAMMAAZZAANN MMAANN‹‹LLEERR‹‹

Bu gece ay›n evveli
ç›ld› ‹slâm’›n gülü

Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.

Hakk’›n bize ihsan›s›n
Hem aylar›n sultagülü

Geldi Mubarek ramazan
Mesrur etti cân ü dili.

Hakk’›n bize ihsan›s›n
Hem aylar›n sultan›s›n
Sen bir saadet kân›s›n

Ey mâh› sultan merhaba

Evveli rahmettir kula
Girelim s›dk ile yola
Hulûs ile eyleyelim

Ta ki dua makbul ola

Akflam ezan› dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazana mahsus fleydir
Gece davulcu söylemek

Ramazan’›m merhaba!
Bizlere verdin sefâ,

Rabbimize hamdolsun,
Her nefeste bin defa.

Kavufltuk Ramazan’a,
Hem de büyük ihsana,
Bu ayda oruç tutmak,
Huzur verir insana.

Göz ayd›n hepimize,
Mübârek günler bize,

Onbir ay›n sultan›,
Hofl geldin evimize.

fiükür bu aya girdik.
Akflam hilâli gördük,
Sevinçlere garkolup,
Yüzü secdeye sürdük

Onbir ay›n sultan›,
K›ymetlidir her ân›,
Süslersin flu cihân›,

Hoflgeldin yâ Ramazan!

Bu aya hürmet gerek,
Nîmete flükür gerek,

Mübârek Ramazan’da,
Hakka ibâdet gerek.



EYLÜL ‘07 UMRAN 9955

EkRamazan YYaz›lar›

Cemiyet’teki Yahudi ve H›ristiyanlar da müslüman--
d›rlar ama onlar bunu bilmemektedirler.

Ayasofya Camii’nde bir âlimin meclisinde bulun--
duk ve onun bu flehirde en güzel vaaz eden kimse ol--
du¤unu gördük. Bu zat ‹slâm’› ve ulemay› müdafaa
ediyor, dinden uzaklaflm›fl bat›c› gençlere izahatta
bulunuyordu. “Baz› gençlerimiz ‹slam’›n terakkiye
mani oldu¤unu ve müslümanlar› esbâb-› terakkiden
uleman›n mahrum etti¤ini zannediyorlar. Bu kimseler
ne dediklerini bilmiyorlar. ‹slam, terakki, medeniyet
ve umran dinidir. (Dinin) tafl›y›c›lar› olan ulema da bu
(terakkinin) önderleridirler. Müslümanlara ulaflan
bütün hay›r ve saadetler onlar›n sayesindedir.” Bu
vaizlerden kimi de “Bu flehrin fatihi Sultan Mehmet’in
sar›kl› hocalardan biri oldu¤unu görmüyor musun?
‹slam’›n hükümranl›¤›n› tesis etmifl bütün fatihler de
böyleydi” demektedir. 

‹stanbul ulemas› M›s›r ulemas›na göre, siyasete
hem ilmen hem de amelen vâk›f olma konusunda da--
ha üstündür. Bunun sebebi de hükümet vazifelerinin
kap›lar›n›n ço¤unun kendilerine aç›k olmas›, onlar--
dan vezir, mahkemelerde ya da baflka yerlerde -sade--
ce devletteki fler’i kaza mevkiini zikretmek bile kâfidir-
reis olmalar›d›r. Çünkü fler’i kad›, hukuk mahkemesi--
nin reisi ve idare meclisinin birinci azas›d›r. Bu kim--
selerin hükümette baflka vazifeleri de vard›r. Ulema
gerekti¤i gibi istidat sahibi olsayd›, tüm yarg›n›n diz--
gini ve idaresi ellerinde bulunurdu. Bu hükümet dö--
neminde fler’i kad›lar›n sahip olduklar› baz› nüfuzlar›,
(cebren) ellerinden al›nacak. Do¤rusunu söylemek
gerekirse sahip olduklar› nüfuz da hakikaten çok faz--
lad›r.

‹‹ssttaannbbuull’’ddaa RRaammaazzaann GGeecceelleerrii
Bunlar ramazan günlerinin gündüzleri hakk›nda

söylemek istediklerimizdi. Geceleri ise, sevinç, oyun
ve e¤lence geceleridir. Arap beldelerinde kahvehane,
Türk beldelerinde ise k›raathane (okuma evi) olarak
isimlendirilen e¤lence yerlerinin ço¤unda ve baflka
yerlerde ud, kanun, kemençe gibi yayl› veya yays›z
sazlar iflitilir. ‹nsan bu Payitaht’taki sazlar›n çoklu¤u--
na hayret ediyor. Bu çoklu¤un sebebi, kad›n olsun er--
kek olsun, flehrin sakinlerinin saza ve musikiye önem
vermeleri ve bunu hususi mekteplerde ö¤renmeleri--
dir. Ellerinde büyük davullar olan davulcular›n gece--
nin bafllang›c›ndan imsak vaktine kadar sokaklarda
dolaflt›klar› görülür. Tiyatro ve raks salonlar› da dik--
kate flayand›r. Belki de pek az› müstesna insanlar›n
ço¤u, geceleri oyun ve e¤lence ile geçiriyorlar. M›s›r
ve Suriye’den bildi¤imiz gibi geceleri karfl›l›kl› ziya--
retleflmeler mutadd›r, ancak M›s›r’da oldu¤u gibi ev--
lerde Kur’an okuyan haf›zlara burada rastlanmaz.

Anlad›¤›m kadar›yla ‹stanbul’da cemaatle namaz
k›lmaya ve teravih namaz›na karfl›, M›s›r’da oldu¤un--
dan daha fazla teveccüh ve itina var. San›r›m namaz
k›lanlar da daha fazla. Namaz için camide kald›klar›

süre de daha uzun. Ancak baz› camilerde namaz k›lan--
lar›n ço¤unun askerler ve sabiler oldu¤u görülmekte--
dir. Görüldü¤ü kadar›yla askerlerin tamam› da ‹stan--
bul d›fl›ndand›r. Meflrutiyetin ilan›ndan sonra oradan
da asker al›nmaya baflland›.

RRaammaazzaann’’ddaa ‹‹ssttaannbbuull HHaann››mmllaarr›› 
‹stanbul han›mlar›, Arap beldelerindeki han›mlar--

dan, camilerde namaz k›lmalar›yla ayr›l›rlar. Bu duru--
ma ramazan d›fl›nda az rastlan›r. Ramazanda ise artar,
öyle ki kendilerine namaz k›ld›ran imamlardan ve ö¤--
leden sonra vaaz eden vaizlerden baflka hiçbir erke¤in
girmedi¤i, onlara mahsus küçük camiler vard›r. Na--
mazlar›n› büyük camilerde k›lan kad›nlar da vard›r. Bu
sene camilerin arka k›sm›nda, onlar› erkeklerden giz--
leyen ve özel kap›lardan girilen bölmeler ihdas edildi.
Han›mlar, yats›dan yar›m saat evvel ya da daha önce--
den tek tek veya topluca, anne, k›zlar› ve komflu kad›n--
lar, flal ve ipek çarflaflar örtünmüfl olarak camilere gi--
rerken görülür. Kimileri de h›rka ve manto giymifl olur.
Kad›nlar›n ço¤u camilere girerken, baz›lar› da teravihi
evlerinde k›larlar ki M›s›r ve Suriye’de kad›nlar›n ter--
cih etti¤i de budur. Gördü¤üm kadar›yla kad›nlar›n ca--
milere gitmesi, kendilerine bir yücelik duygusu verdi--
¤i gibi, kocalar›n›n nazar›nda da de¤erlerini art›yor.
Kad›nlar Hz. Peygamber (s.) zaman›nda da teravihleri
mescidde k›larlard›. Birçok beldede Müslümanlar›,
onlar› mescide göndermekten al›koyan fley, sadece
afl›r› k›skançl›k ve gidifl gelifllerinde süslerini aç›p
saçmalar›d›r. Bu aç›p saç›lmadan da ‹stanbul kad›nla--
r›na büyük pay düflüyor. Sokaklarda sal›narak yürüyen
ve ellerinde sallad›klar› tesbihler olan kad›nlar› zikret--
mek kâfidir. Bu flekilde bu kad›nlar, di¤er süsleri ve
ziynetlerinden daha fazla erkeklerin bak›fllar›n› cezp
etmekteler. Bana göre onlar, bu halleriyle kendilerine
itiraz edenlere, Arap kad›n flairin flu beytiyle cevap
vermektedirler:

“Allah için heba edece¤im bir yan›m yokken,
zevk ve sefahat için vard›r.”

***
‹stanbul’un ramazan gecelerine mahsus süslerin--

den biri de, cami minarelerinin mahyalar›d›r. Burada--
ki bütün büyük camilerin en az›ndan iki, kimisinin
dört, Sultanahmet Caminin ise alt› minaresi var. Mina--
reler aras›na ipler çekilir ve bunlar›n üzerine kandiller--
den, “Bismillah, Allah-Muhammed, Hasan-Hüseyin,
Nûrun alû nûr, Ya Hannân, Ya Ramazan, Hofl Geldi” ve
benzeri kelimeler yaz›l›r. Bir gece bir caminin minare--
leri aras›na yaz›lan mahya, ertesi gece baflka bir cami--
de kurulur. Mahyalardaki yaz›lar aç›k ve genifl olduk--
lar› için uzak yerlerden okunabilir. 

‹flte bütün bu söylediklerimiz faydadan âri olma--
yan, ‹stanbul ahalisinin ramazan haline dair tarihi bil--
gilerdir. Belki de önümüzdeki y›llarda bunlardan baz›--
lar› de¤iflecek, bu anlat›lanlar da mazi ile âti aras›nda--
ki farkl›l›k olacakt›r.

Secdeye varan baflla,
Gözlerden akan yaflla,
Müslüman arkadaflla,
Ne güzeldir Ramazan.

Bak bülbül sedâs›na,
fiükreder Hüdâs›na...
Afl›klar boyun e¤mifl,
Yalvar›r Mevlâs›na.

Sahur oldu ›fl›yor,
Bülbüller ötüflüyor,
‹ftara çay deyince,
Yüre¤im tutufluyor.

Hoflaf›n suyu boldur,
Bir kepçe daha doldur,
Sahurda köfte varm›fl,
Ne olur erken kald›r.

Yaram derindir eflme.
Aman derdimi deflme,
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeflme.

Su içtim serinledim,
Derde düfldüm inledim,

Takvimi okuyunca,
Büyük sözü dinledim.

Yükseklere aflmay›n,
Kötüye yanaflmay›n,
Eller ne derse desin,
‹yilikten flaflmay›n.

Sâlih olan seçilir,
Gök kap›s› aç›l›r.

Oruçlunun üstüne,
Ne rahmetler saç›l›r.

Günâh›n olsa y›¤›n,
Yine de O’na s›¤›n.
Gazab›ndan fazlad›r,
Rahmeti Allah'›m›n.

Sokak yolu dar m›d›r?
Minaresi var m›d›r?
‹ftara kal diyorlar,

Acep asl› var m›d›r?

Var hânene selâm et!
Hâlin olsun selâmet,

Son günler yaklaflt›kça,
Ço¤al›r oldu dâvet.
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Ek Ramazan YYaz›lar›

(Reflid R›za, “Ramadân fî As›meti’s-Saltana”, el-Menar,

XIII/10, 30 fievval 1328, s. 765-771. Müellif dipnotta bu ya-

z›y› Ramazan ay›nda neflretmek üzere yazd›¤›n›, ancak yetifl-

medi¤ini belirtmektedir. S.M.)

(Suat Merto¤lu, ‹stanbul Araflt›rmalar›, nr.4,

Ocak 1988, s.191-197)

VVEEDDAA GGEECCEELLEERR‹‹
YAKUP KADR‹ KARAOSMANO⁄LU

Ramazan gidiyor. Eski padiflahlar›m›zdan birinin dedi--
¤i gibi  “Senenin on bir ay› hasreti çekilen” bu k›sa
gufran devresi, bu sefer kimse fark›na varmadan niha--
yete eriyor. Dün gece minarelerden “Elveda” sesleri
duyuldu. O zaman anlad›m ki mübarek ay›n sonunda--
y›z.

Çocuklu¤umda ramazan›n yirmisinden itibaren
beni garip bir hüzün kaplard›. Oyunlar›ma bir neflesiz--
lik, çal›flmalar›ma bir isteksizlik gelirdi. Her sabah ya--
ta¤›m içinden kalbimde bir derin ac›yla uyan›rd›m ve
kendi kendime “Bir gün daha gitti, bir gece daha gitti.
Bugün yirmi befli, yar›n yirmi alt›s›, öbür gün...” daha
ziyade sayamazd›m. Bu bana yak›n›mdan birinin öle--
ce¤i günü hesap etmek gibi muzlim ve acayip görü--
nürdü. Vak›a bir zamanlar Salih, abit Müslüman evle--
rinde ramazan›n son günleri bir hastan›n sekerat dem--
leri kadar müellimdi. Herkeste sanki aile rüesas›ndan
biri ölüm döfle¤ine yatm›fl gibi bir his has›l olurdu.
Teneffüs edilen havada mukaddem bir yas kokuflu se--
zilirdi. Ve camilere gidilip a¤lan›rd›. Oralar› hüzün ile
taflan gönüllerin alabildi¤ine bofland›¤› yerlerdi.

Hiç unutmam bir gün -ramazan›n sonlar›na do¤--
ru idi- evimizin yak›n›nda bir küçük camiye gitmifltik.
Beyaz sakall› küçücük bir ihtiyar hoca vaaz ediyordu.
Cemaat çok de¤ildi. Fakat kürsünün etraf› pek samimi
bir halka ile çevrilmiflti. Vaizle samiler adeta tatl› bir
hasbihale dalm›fl gibiydiler. Beyaz sakall› hoca diyor--
du ki:

-Ey din kardefllerim! ‹flte ramazan-› flerifin sonu--
na eriyoruz. Mübarek ay bizi terk edip gidiyor. Fakat
bana öyle geliyor ki, o bu y›l bizden küskün ve mu¤--
ber olarak ayr›l›yor. Zira bu y›l geçen y›llardan daha
çok günah iflledik. Gelecek y›l günahlar›m›z daha ziya--
de artacak. Zira devirler de¤ifliyor. Devirlerle beraber
gönüller de de¤ifliyor. Gitgide hepimizden Allah kor--
kusu kalk›yor. Peygamberin emrine itaat azal›yor. Bir--
tak›m bidatler eski adetlerin yerini tutuyor. Ahkâm-›
Kur’aniye yerine birtak›m bat›l kitaplara itikat ediliyor.
Gençlerimizde ulü’l-emre itaat kalmad›. Büyüklerimi--
zin kalbinde s›dk ve hulüsdan, flefkat ve merhametten
eser yoktur. Ey din kardefllerim, günahlar›m›z bafl›m›z--
dan aflt›. Mübarek ay›n huzur-› Rab’de bizim için flefa--
ate yüzü kalmad›. Vay halimize, vay halimize!

Ve cemaatin aras›nda di¤er bir ihtiyar bafl›n› iki
elleri aras›na alm›fl h›çk›rarak a¤l›yordu. Di¤erleri “Al--
lah, Allah! Allah, Allah!” diyordu. Beni de uhrevî bir

korku ile kar›fl›k derin bir hüzün istila etti ve içimden
kendi kendime ahdettim ki ömrümün sonuna kadar
Allah’›n emirlerine münkad kalaca¤›m.

Fakat çocuklu¤umdaki ahidlerin birço¤u gibi
bittabi bunu da tutmad›m. S›tmal› bir gençlik rüzgâr›,
devrin girdaplar›yla kar›flarak bende iyi, saf ve ma--
sum ne varsa ald› götürdü. ‘Ben’ derken biliniz ki
mensup oldu¤um nesil nam›na söz söylüyorum. Bu
neslin hiçbir fleye itikad› yoktu ve ihtirasat› layetena--
hî idi. Mihver-i hareketi ya bir kin, ya bir arzu idi. Kal--
bi tevessü etmifl bir mideye benzerdi. Ne verseniz
doymayacak gibi görünürdü. Fakat ilk lokmada t›ka--
n›r kal›rd›. Kendinden evvelki nesle karfl› kaba insaf--
s›z ve müstahkard›. Babam›z lak›rd› söylerken kahka--
halarla gülmeyi zekâm›z›n bir hakk› zannederdik. Ve
henüz on sekiz yafl›m›zda iken validemize bir çocuk
muamelesi ederdik. Dinî hayata karfl› mübalâts›zl›¤›
ise flerefli bir fley san›rd›k. Namaz k›lmay› bilmiyoruz
demeyi alimane bir söz, alenen oruç yemeyi kahra--
manane bir hareket ve büyük babaca Voltaire’den
bahsetmeyi bir ulüvv-i cenab telakki eylerdik. Valide--
mizin bir kese içinde baflucumuza ast›¤› Kur’an-› ke--
rim’i yerinden indirip ve k›l›f›ndan ç›kar›p alelade ki--
taplar›n aras›na sokmay› en asrî ve en asil ve en zarif
hareketlerden sayard›k.

Yegâne inand›¤›m›z, yegâne hürmet etti¤imiz
fley “as›r” di, asr›n ilmi terakkiyat› idi. Birbirimize iki--
de bir “Yirminci as›rday›z! Düflününüz efendim yir--
minci as›r!” derdik. Yirminci as›r bizi aldatt› ve rama--
zan aylar› bize küstü. fiimdi ne yapmal›? Nereye git--
meli? Dün gece odam›n penceresinden minarelerde--
ki “Elveda” seslerini dinlerken birdenbire çocuklu¤u--
mun ramazan sonlar›na do¤ru gönlümü kaplayan o
eski hüznüne düfltüm ve o küçük camideki beyaz sa--
kall› hocan›n sözlerim ve ondan sonra gençli¤imin,
gençli¤imin ilk devresini teflkil eden o k›ymetsiz, o
adi ve kaba y›llar› hat›rlad›m. Çocuklu¤umdaki son
vaaz› dinledi¤im günden bu son ramazana kadar ge--
çen zaman zarf›nda dünyaya ve ahirete lay›k ne yap--
t›k, ne iflledik? Diye kendi kendime sordum. Arkam›z--
da b›rakt›¤›m›z bu uzun yolda flüpheden, tereddüd--
den, yeis ve elemden, tatmin edilmemifl ifltihalardan
ve bir sürü küfür ve maasîden baflka ne var? Yüksek,
asil ve ulvî s›fatlar›na müstahak nas›l bir eser b›rak--
t›k? Bugüne kadar bütün ömrümüzün hulasa-i mana--
s› hep sur ve flürifl hep fitne ve nifak de¤il midir?

Elveda ey ramazan, elveda! As›r bizi aldatt›, sen
bize küstün. Halimiz ne olacak? Nerede flifa, nerede
gufran bulaca¤›z? Bu y›l milyonlarca Müslüman’›n
gözlerinden çeflmelerden akan sular gibi yafllar bofla--
n›yor. Senelerden beri çeflmelerden akan sular gibi
milyonlarca Müslüman’›n damarlanndan oluk oluk
kanlar akt›. Bu yafllar, bu kanlar günahlar›cn›z› silme--
ye hala kâfi gelmiyor mu?

(‹kdam, 26 Ramazan 1338/14 Haziran 1920)

Ay ç›kt› lüle lüle,
Misâfir güle güle,

Abdest alm›fl geliyor,
Terini sile sile.

Hava s›cak terlerim,
Birçok mâni derlerim,

Davet verdim bu akflam.
Sizleri de beklerim.

Misafirim nazland›,
Börek diye s›zland›,
Bir sini börek yedi,
Biraz olsun usland›. 

Rabbimizin nîmeti,
Ölçülür mü k›ymeti?
Bu ayda müminlere,
Saçar bolca rahmeti.

Bak geldi etli dolma,
Çok yiyip göbek salma.

Üstüne bir kahve iç,
Terâvihe geç kalma!

Yemekler boldur gayet,
Beni de edin davet,
Birlikte yer içeriz,

fiöyle ederiz sohbet.

Mâni yazd›m olmad›,
Hâlim kimse bilmedi,
Damad› davet ettim,
Utanc›ndan gelmedi.

Ne güller aç›p soldu,
Ne de¤erler kayboldu.

Dolaflt›m kabirleri,
‹çime hüzün doldu.

Herkes sab›rla bekler,
Zayi olmaz emekler.

‹ftara geliyoruz.
Haz›rlans›n yemekler.

Sofrada fakir olsun,
Taba¤› çukur olsun.

Karn› doyduktan sonra,
Duây› okur olsun.

‹flte geldi gidiyor,
Mutlu günler bitiyor,
Onbir ay›n sultan›,
Bize vedâ ediyor.


