
S
iyaset, medya, ticaret en önemlisi insan olmak üzere hayat, özellikle son dö-
nemde ?düflük yo¤unluklu, gayr› nizami? bir dünyan›n içinde boflluklar üret-
meye zorlan›yor. Toplumun ve insan›n içinde adeta bir boflluk var; ?yürüyen

siluetlere mi dönüflüyoruz? endiflesini hiç yabana atamayaca¤›m›z bir zamanday›z.
Yarat›l›fl›m›zdan gelen ilahi yönümüz, iyilik cephemiz tekrar hat›rlanmay› bekli-
yor. Hat›rlatma ve belki uyar› görevimizi yerine getirmeye çal›flaca¤›z bu say›da.

Ahlak, çok genifl bir kavram ve yaflad›¤›m›z bofllu¤u ancak onu daha iyi kavra-
yarak doldurabiliriz. Sadece belli bir alana s›k›flt›r›larak anlam› daralt›lan ahlak›,
bütün yönleriyle kuflatmak bir derginin dosya konusunu çok aflar. Ancak böylece
bütüne iliflkin bir fikir edinmek de mümkün olabilir. 

Ahlakl› olmak her zaman bir gayedir, öyle ki, bütün gayeler köklerini onun de-
rinlerine uzat›r. Peki, ahlak bir fert için ne anlam ifade eder? Yo¤un haber bom-
bard›man› alt›nda kaç›rd›¤›m›z sorulardan biri de bu. Siyasetin de ticaretin de öz-
nesi insan›n, ahlaki durumu ne halde? Müslümanlar için, bütün küresel sistemi,
“düflük yo¤unluklu” ahlaks›zl›¤a yönelten giriflimleri tersyüz edecek bir imkân
olarak ahlak hiç de az›msanacak bir güç de¤il. “‹‹ççiimmiizzddeekkii BBooflfllluukk”” bu gücü aç›¤a
ç›karacak ad›mlardan biri olur infl.

Dergimiz Umran’›n bu say›s›nda, dosya konusu d›fl›nda, gündeme iliflkin yer
alan önemli konular da hayli yekûn tutuyor. Siyasete iliflkin söylenenlerin çokluk
ve farkl›l›¤› gündemlerin anlafl›lmas›n› zorlaflt›r›yor; uluslar aras› siyasette ise zor-
lu¤un derecesi art›yor. Buna ba¤l› olarak, siyasette birincil kaynaklar›n önemi de
artmakta. Bu ba¤lamda Umran, uluslar aras› siyasetin Gürcistan olaylar› ile baflla-
yan ve büyüyen gündemine, dünyan›n say›l› iki önemli kayna¤› RRiicchhaarrdd FFaallkk vvee
NNooaamm CChhoommsskkyy’nin Umran için açt›klar› penceresinden bakma imkân› sa¤l›yor.
FFaallkk, yöneltti¤imiz sorulara “ggüüçç ddeennggeessiizzllii¤¤ii oollgguussuunnaa ddaayyaall›› ddüünnyyaa ssiiyyaasseettiinniinn??
de elefltirisini yaparak cevap verdi. Di¤er önemli isim CChhoommsskkyy de son Kafkasya
geriliminin aç›l›mlar›n› UUmmrraann iiççiinn öözzeell oollaarraakk yyaazzdd››¤› makale ile ele al›yor. Falk ve
Chomsky’ye teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

Umran, önümüzdeki dönemde de uluslar aras› siyasetin yan› s›ra düflünce ve
kültür dünyas›n›n da birincil kaynaklar›n› dergi sayfalar›na tafl›maya devam ede-
cek. ‹çimizde boflluklar oluflturulmas›n diye…  

‹çimizdeki Boflluk

’
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‹
srail baflbakan› Ehud Olmert’in
istifas›n› sunmas›n›n ard›ndan,
yerine gelmesi kuvvetle muhte-

mel aday, Kadima’n›n yeni lideri
olan Tzipi Livni ile birlikte sözde
bar›fl görüflmelerinde yeni bir saf-
han›n aç›laca¤›n› bekleyebiliriz. Bu-
nun aç›klamas› ise fludur: ‹srail sü-
rekli olarak devam etti¤i oyalama,
y›ld›rma ve bask› alt›nda tutma tak-
tiklerini yine kullanacak ve son gö-
rüflmelerde Filistin’in atanm›fl lideri
Mahmud Abbas’›n verdi¤i olanca
tavize ra¤men- ki Fransa’n›n öncü-
lük etti¤i Akdeniz için Birlik konfe-
rans›nda uzlaflma ve anlaflmaya çok
yak›n olduklar›n› ifade etmifltir- ba-
r›fl sürecini sil bafltan ele ald›racak
ad›mlar atacakt›r. Yine bu yeni dönemde ‹srail,
Gazze’de seçilmifl Hamas hükümetini tecride di¤er
Arap devletleri ve bat› ile birlikte devam edecek, in-
sani ihtiyaçlar›ndan mahrum Filistinlileri yetmezse
bombalarla terbiye edecektir. 2007 Kas›m ay›nda
Annapolis flehrinde bafllayan son bar›fl sürecinde
2008 sonuna kadar ‘ba¤›ms›z’ bir Filistin devletinin
kuruluflunu vaat ediyor. Geçti¤imiz Nisan ay›na ka-
dar ‹srail’in sivil katliamlar›n›n yo¤unlu¤u nedeniy-
le görüflmelere fiilen bafllayamayan Abbas, Bat› fie-
ria ve Gazze’deki insani felaket, ‹srail’in Filistin hal-
k›n›n hayat›n› daha da zorlaflt›ran duvar inflas› ve
yeni yerleflim birimlerinin kurulmas› gibi güncel ko-

nulardan Kudüs’ün ve zorla göç ettirilmifl Filistinli-
lerin statüsü gibi hem simgesel hem de tarihsel ola-
rak önemli meselelere kadar bir dizi zorlukla karfl›
karfl›ya… Di¤er yandan ‹srail’in iç siyasetindeki kar-
maflay› yukar›da belirtti¤imiz türden bir taktik ka-
zanca çevirme çabas›nda olaca¤› muhakkak. Yeni
bir seçimin muhtemel galibi ise netlik kazanmasa
da, Netanyahu baflkanl›¤›ndaki Likud olabilir. Bü-
tün bu ‘bar›fl’ sürecini kuca¤›nda tafl›yan ABD’de ise
yaklaflan seçimler dolay›s›yla bir Filistin devletini y›l-
sonuna kadar kurdurma hayalinin süresiz ertelene-
ce¤ini düflünmek yanl›fl olmaz. Tabii ‹srail’in yerle-
flim politikalar› ve utanç duvar›n›n inflas›n› ve Filistin
halk›na reva gördü¤ü ak›l almaz ›rkç› fliddeti sür-
dürmesi herhangi bir ‘bar›fl’› en az›ndan yak›n va-
dede imkâns›z k›l›yor. Onca BM karar›na ra¤men,
‹srail’in sürekli topraklar›n› geniflletti¤i ve Filistinli-
leri insanl›k d›fl› flartlarda yaflamaya terk etti¤i, bu-
nu yaparken de uzun y›llard›r devam eden ‘bar›fl’
görüflmelerini kulland›¤› art›k bilinen bir vak›ad›r.
Son olarak afla¤›da, ‹srail-Filistin “bar›fl” görüflmele-
rinin k›sa tarihine göz atarak bitirelim:

• 1967’de ‹srail’in Filistin’i iflgal etmesiyle sonuçlanan
‹srail-Arap savafl›ndan bu yana birçok “bar›fl” gö-
rüflmesi yap›ld›. Bunlardan baz›lar›nda –örne¤in ‹s-
rail’le M›s›r ve Ürdün aras›nda- anlaflma sa¤lansa
da ana sorun olan Filistin-‹srail anlaflmazl›¤›nda bir
sonuca var›lamad›. 

• Kas›m 1967’de ç›kan ve ‹srail’in iflgal etti¤i toprak-

‹SRA‹L’DE ‹ST‹FA VE YEN‹ DÖNEM: 
BARIfi GÖRÜfiMELER‹ S‹L BAfiTAN

Ehud Olmert

Ehud Barak, Tzipi Livni, Condoleezza Rice, Josh Bolten
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B
at›l› misyon görevlileri ile ziya-
retçilerin s›kça u¤rad›klar› ‹sla-
mabad’daki Marriott Hotel

önündeki patlaman›n izleri henüz
sürerken, yine bat›l› haber kaynakla-
r›n›n ilk elde hadiseyi ele al›fl biçim-
lerini ibret ve hayretler içinde izle-
dik. Zira buna göre, patlamalar yeni
devlet baflkan› Zerdari –nam› di¤er
bay yüzde on- ile Pervez Müflerref’i
iktidar›ndan uzaklaflt›ran iktidar or-
taklar›na verilmifl bir gözda¤›yd›. El-
bette bu tespit do¤ruydu fakat yal-
n›zca bu k›sm›. Çünkü haberlerin de-
vam› hadisenin arkas›nda görev bafl›-
na gelirken muhalefetteki ‘afl›r› din-
ci’ gruplara karfl› sert önlemler alaca-
¤›n› vadeden (Geçen y›l sonunda hayat›n› kaybeden
Butto’y› an›msatmad› m› size de?) yeni cumhurbafl-
kan›n›n ABD ile yapt›¤› bu z›mni anlaflma nedeniy-
le gerçekleflti¤ini anlat›yordu. Olay›n bir gözda¤›
oldu¤undan pek az kiflinin flüphesi varsa da, esasta
ve zamanlama bak›mlar›ndan hangi hedefe karfl› ve
ne amaçla gerçekleflti¤ine dair ak›llarda pek çok so-
ru iflareti olufluyor. Zira ABD ile Pakistan’›n, Ameri-
kan askerlerinin ülkenin Afganistan s›n›rlar›ndaki
afliret-yo¤un bölgelere düzenledi¤i operasyonlar-
daki ‘sivil kay›plar’ büyük bir gerginlik kayna¤› ol-
mufltu. Elbette ABD’nin Müflerref’in arkas›nda daha
fazla durmay›p, Pakistan’›n geleneksel laikçi elitle-
rine yeniden iflbafl› yapt›rm›fl olmas› süreç içinde at-

lanmamas› gereken bir nokta. ‘Teröre karfl› savafl’ta
Amerikan hükümetine gö¤sünü siper etmifl bir
otokrat›n iktidar koltu¤undan edilmesine sessiz ka-
lan bat›l›lar, yeni yönetime pekâlâ kay›ts›z flarts›z
teslimiyet için gözda¤› veriyor olabilir. Dahas› istik-
rars›zlaflan Pakistan’›n, Afganistan üzerinden yürü-
tülen kirli operasyonlara karfl› manevra alan› daral-
m›fl olacakt›r. Küresel çapta bir ‹slamc› av›n› sürdür-
meye kararl› olan Amerikal›lar›n içeride yaflad›¤› so-
runlar, e¤er ders almazlarsa, daha da büyüyecektir.
Dünyan›n yeniden dizayn›n›n konufluldu¤u bir dö-
nemde yaklaflan ABD seçimlerinin sonucu ve yeni
politikalar›n ekseni, bizleri bütün bildiklerimizi
gözden geçirmeye zorlayabilir. 

PAK‹STAN’DA BOMBALAR K‹ME?

lardan çekilmesini öngören Birleflmifl Milletler Gü-
venlik Konseyi karar› di¤er tüm görüflmelere temel
teflkil etti. Fakat karar›n mu¤lâk dili Arap ülkeleri
ve ‹srail taraf›ndan farkl› yorumland›. 

• 1978’de Camp David görüflmelerinde ‹srail ve M›s›r
aras›nda bar›fl imzaland› ve M›s›r bölgede ‹srail’i
resmen tan›yan ilk ülke oldu. Fakat Filistin’in taraf
olmad›¤› anlaflma bu aç›dan eksik kald›. 

• 1991’de ABD ve Sovyetler Birli¤i’nin giriflimiyle
toplanan Madrid Konferans›’n›n ana ç›kt›s› ‹srail’le
Ürdün’ün imzalad›¤› anlaflma oldu. Filistinliler kon-
feransta k›smen temsil edildi; ‹srail’in itiraz› üzeri-
ne Filistin Kurtulufl Örgütü (FKÖ) konferansa kat›-
lamad›. 

• 1993 Oslo görüflmelerinde ilk defa FKÖ ve ‹srail bir-
birini tan›d›. Yaser Arafat ve ‹srail devlet baflkan›
‹zak Rabin el s›k›flt›. Görüflmeler bir Filistin devleti-

nin kurulmas›na giden yolu açt›. Hamas gibi grup-
lar anlaflmay› tan›mad› ve ‹srail’e yönelik sald›r›lara
devam etti. ‹srail’de de özellikle yerleflimcilerin ba-
fl›n› çekti¤i gruplar anlaflmaya karfl› ç›kt›. 

• 2000’de Camp David’de Arafat ve Ehud Barak’›n
yapt›¤› görüflme Oslo’nun aç›kta b›rakt›¤› s›n›rlar
ve Kudüs’ün durumu gibi sorunlar› çözmeyi amaç-
l›yordu. Anlaflma sa¤lanamad›. 

• 2005’te ABD, Rusya, Avrupa Birli¤i ve BM’nin girifli-
miyle oluflturulan “Yol Haritas›” da havada kald›.
2002’de ABD baflkan› Bush’un ilk defa bir Filistin
devletinin kurulmas›ndan bahsetmesi üzerine de-
tayland›r›lan harita, bar›fl ve güvenli¤in sa¤lanma-
s›n› ve bunun üzerine siyasi bir çözüme ulafl›lmas›-
n› öngörüyordu.

(BBC’den al›nm›flt›r.)
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B
ugünlerde s›kça duydu¤u-
nuz türden isimler, kav-
ramlar ve kurumlardan

bahsederek bafllarsak e¤er geçti-
¤imiz y›l ABD’deki mortgage
(ipotekli konut kredisi) piyasas›n-
da bafllay›p son örneklerini Wall
Street’in (Duvar Soka¤›) en bü-
yük yat›r›m bankalar› olan Gold-
man Sachs, Morgan Stanley ve di-
¤er öncüllerinin çöküflüyle birlik-
te gördü¤ümüz bir finansal kri-
zin ortas›nday›z. Burada öne ç›-
kan iki temel yaklafl›mdan söz
edebiliriz: ‹lki sonuna kadar libe-
ral bir ekonomik sistemin savu-
nucular›ndan gelen devletin bu
piyasalara afl›r› müdahalecili¤ine
karfl› elefltirilerdir. ‹kincisi ise fi-
nansal piyasalar›n, özellikle de
temel bankac›l›k sektörünün d›-
fl›nda kalan ikincil piyasalar›n de-
netimindeki zafiyeti öne süren
müdahale yanl›s› yaklafl›m. Bu
haliyle bir nevi, 1929 Büyük Buh-
ran’›na geri dönmüfl oluyoruz.
Zaten hemen herkes, eski FED
(Amerikan Merkez Bankas›) bafl-
kan› Greenspan’den halefi Ber-
nanke’ye kadar, onlardan pek
çok muteber ekonomiste kadar
herkes bu son krizin 1929’dan bu
yana yaflananlar›n en kötüsü ol-
du¤unda mutab›k. Nedenler ek-
senli bir bak›fl, bize bu piyasalar›n
yönetiminde ve denetimindeki
eksiklikleri, sonuçlar bak›m›ndan
bir yaklafl›msa kapitalizmin befli-
¤indeki çarp›k liberal anlay›fltan
kaynaklanan, ‘karlar bireylere,
zararlar topluma’ fleklindeki ger-
çekleflmeyi iflaret eder. Düflük fa-
iz oranlar›n›n motive etmesiyle,
risk primi hesaba kat›lmadan ya-
p›lan yüksek borçland›rmalarda-
ki naif varsay›mlar›n tesiriyle –ki
konut piyasas›ndaki yükseliflin

sürekli olaca¤›na dayan›yordu-
ola¤anüstü boyutlarda bir kredi
dalgas› yay›ld›. Bu yeni süreçte
ise, zaruri sat›n almalar, el koy-
malar ve birleflmelerin gerçekle-
flece¤ini öngörmek hiç de zor ol-
mayacakt›r. fiu ana dek, Mart’ta
iflas eden Bear Stearns’ü FED’in
deste¤iyle JP Morgan Chase al-
m›fl, yine iflas›na izin verilen tek
yat›r›m bankas› Lehman Brot-
hers’dan sonra Merrill Lynch
Bank of America taraf›ndan sat›n
al›nm›flt›. Burada modern finan-
sal sistemin ahlaki ve mekanik
yani iflleyifline dair zafiyetler ka-
dar politika yap›c›lar›n da katk›s›
büyüktür. Zira reel temelleri sa¤-
lam olmayan bir ekonomiye d›fl
kaynaklar›n ötesinde canl›l›k ge-
tirici unsur olarak izlenen gevflek
mali politikalar›n da hesaba ka-
t›lmas› flartt›r. Kapitalizmin flu an
için bir krize girdi¤ini söylemek
içinse daha çok erkendir. Zira
söylemle eylem aras›ndaki farkl›-
l›klar bir yana, kapitalizmin tabi-
at›ndaki esnek ruh, çok h›zl› bi-
çim de¤ifltirmeye müsaittir. Fakat

yine de sistemik bir krizin varl›¤›
tart›fl›lmaz oldu¤una göre, Wal-
lerstein’›n tabiriyle tarihsel bir
sistemin yine belli bir tarih kesiti
içindeki görünür kurallar›n›n et-
kisizleflti¤i ve muhakkak de¤ifle-
ce¤ini söylemek abart›l› olmaya-
cakt›r.

NY Times’›n ‘bay k›yamet’ ola-
rak adland›rd›¤› ekonomist No-
uriel Roubini’nin geçti¤imiz fiu-
bat ay›nda finansal çöküfle götü-
ren 12 ad›m adl› makalesinin ve
son olarak A¤ustos ay›nda kale-
me ald›klar›n›n ard›ndan söyle-
diklerinde hakl› ç›kman›n daya-
n›lmaz keyfini yaflad›¤›n› varsa-
yabiliriz. Fakat e¤er senaryolar,
birtak›m beklentilerin ›fl›¤›nda
gerçekleflirse, bu yaln›zca Ameri-
kan finansal ve ekonomik siste-
minin de¤il ayn› zamanda bütün
dünyan›n meselesi olacakt›r zira
küresel ekonominin baflat belir-
leyicisi finans hareketleridir. Ro-
ubini’nin tahminlerine göre top-
lam maliyeti 1–2 trilyon dolar
aras›nda olacak olan bu küresel
krizden ç›k›fl neredeyse imkâns›z.

F‹NANSAL EKONOM‹N‹N SONU MU?
“DUVAR SOKA⁄I” SAK‹NLER‹ NEREDE YAT(IR)ACAK
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Umran’a Yans›yanlar

Ayr›ca yine ona göre bu son kriz, “‹kinci Bret-
ton Woods” fleklinde adland›rd›¤›, 1970 son-
ras› küresel ekonomik sistemin de sonunu ge-
tirecek. Her halükarda, hemen herkesin üze-
rinde mutab›k oldu¤u vak›a fludur: Amerikan
hegemonyas›ndaki düflüfl finansal/ekonomik
alanda da h›zla gerçekleflmekte ve dolar›n ge-
lece¤i baflta olmak üzere ABD menfleli stan-
dartlar›n sonu yaklaflmaktad›r. Afla¤›daki al›n-
t›, Michel Chossudovsky’nin “Global Financial
Meltdown” makalesinden yap›ld›. Amerikan
Merkez Bankas› FED’in veri bankas›ndan ç›kan
varl›klar›n toplam büyüklü¤ü dudak uçuklat›-
c› düzeyde:

Yine Chossudovsky ile ayn› ku-
rulufltan Rodrigue Tremblay’e gö-
re Amerikan merkezi hükümeti-
nin iki büyük mortgage (ipotekli
konut kredisi) sa¤lay›c›s› Fannie
Mae ile Freddie Mac’i kurtarma
operasyonunun ard›ndan bir sü-
reli¤ine durdurdu¤u millilefltirme
hareketi, esas›nda çok gecikmifl
bir hamleydi. Zira uzun y›llar bo-
yu süregelen bir deregülasyon ya-
ni denetimsiz bir dönemin ard›n-
dan ikincil piyasalar denilen fi-
nansal sektörün zincirleme kaza-
lara yol açacak denli büyük bir
krize sürüklenmiflti. Elbette özel
finansal aktörlerin yanl›fl yöne-
timleri ve sorumsuzca al›nan risk-
lerin de pay› büyüktü. Tremblay’e
göre ABD art›k 20.yüzy›l›n bu
anomalisinden kurtulmal› ve kar-
lar›n bireysel, zararlar›nsa kolek-
tif yafland›¤› sistemi terk etmeli-
dir. fiimdi cevab› aranan soru flu:
Acaba bu finansal kriz derinlefle-
rek ve reel kesimin üretim faali-
yetlerini yavafllatmak suretiyle
küresel bir buhrana yol açar m›?
Dahas›, 1929 Büyük Buhran’dan
sonraki en büyü¤ü ünvan›n› flim-
diden alm›fl olan bu son kriz, ka-
pitalizmin son finansal evresinde
yeni bir biçime evriminin önünü
açar m›? Hep birlikte ‘yeni dün-
ya’n›n kap›lar›n›n aç›l›fl›na flahitlik
ediyor olabiliriz, biraz dikkatli ol-
makta yarar var.

AABBDD’’nniinn EEnn BBüüyyüükk BBaannkkaallaarr›› ((MMiillyyoonn DDoollaarr))
SS››rraa BBaannkkaa ((fifieehhiirr,, EEyyaalleett)) KKoonnssoolliiddee VVaarrll››kkllaarr

1. Citigroup (New York, N.Y.) $2,199,848
2. Bank of America Corp. (Charlotte, N.C.) 1,743,478
3. J. P. Morgan Chase & Company (Columbus, Ohio) 1,642,862
4. Wachovia Corp. (Charlotte, N.C.) 808,575
5. Taunus Corp. (New York, N.Y.) 750,323
6. Wells Fargo & Company (San Fransisco, Calif.) 595,221
7. HSBC North America Inc. (Prospect Heights, Ill.) 493,010
8. U.S. Bancorp (Minneapolis, Minn.) 241,781
9. Bank of the New York Mellon Corp. (New York, N.Y.) 205,151
10. Suntrust, Inc. (Atlanta, Ga.) 178,986
11. Citizens Financial Group, Inc. (Providence, R.I.) 161,759
12. National City Bank (Cleveland, Ohio) 155,046
13. State Street Corp. (Boston, MA) 154,478
14. Capital One Financial Corp. (McLean, Va.) 150,608
15. Regions Financial Corp. (Birmingham, Ala.) 144,251
16. PNC Financial Services Group, Inc. (Pittsburg, Pa.) 140,026
17. BB&T Corp. (Winston-Salem, N.C.) 136,417
18. TD Bank North, INC. (Portland, Maine) 118,171
19. Fifth Third Bankcorp (Cincinatti, Ohio) 111,396
20. Keycorp (Cleveland, Ohio) 101,596
21. Northern Trust Corp. (Chicago, Ill.) 77,480
22. Bancwest Corp. (Honolulu, Hawaii) 74,808
23. Harris Financial Corp. (Wilmington, Del.) 69,172
24. Comerica Incorporated (Dallas, Tex.) 67,167
25. M&T Bank Corp. (Buffalo, N.Y.) 66,085
26. Marshall & Ilsley Corp. (Milwaukee, Wis.) 63,432
27. BBVA USA Bancshares, Inc. (The Woodlands, Tex.) 59,953
28. Unionbancal Corporation (San Fransisco, Calif.) 57,933
29. Huntington Bancshares, Inc. (Columbus, Ohio) 55,985
30. Zions Bancorporation (Salt Lake City, Utah) 53,597
* 30 May›s 2008 itibariyle.
KKaayynnaakk:: Federal Reserve System, Ulusal Bilgi Merkezi (ABD).
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NE YEN‹ SO⁄UK SAVAfi

NE TEK KUTUPLU DÜNYA

Richard FALK
Söylefli: Abdurrahman BABACAN

Kendisinden, son yaflanan Kafkasya gerilimi üzerine konuflma talebinde
bulundu¤umuzda, 3 y›l evvel uluslararas› bir sempozyum için geldi¤i Tür-
kiye’deki buluflmam›z› hat›rlad›¤›n› ve bu söylefliden mutluluk duyaca¤›n›
söyledi. Princeton Üniversitesi’nin en sayg›n ve dünya literatürünün en
önemli isimlerinden Richard Falk ile Umran için yapt›¤›m›z bu söylefliyi tak-
dim ederken, Sn. Falk’un ince anlay›fl ve nezaketine teflekkürler..

ÖÖnncceelliikkllee flfluurraaddaann bbaaflflllaayyaall››mm:: KKaaffkkaassllaarr’’ddaa-
kkii ssoonn ggeerriilliimm,, bbiirrççookk tteeoorriissyyeenn vvee ssttrraatteejjiissttee
ggöörree yyeennii bbiirr SSoo¤¤uukk SSaavvaaflfl ddöönneemmiinniinn iippuuççllaarr››-
nn›› iiflflaarreett eeddiiyyoorr.. PPeekkii,, ssaahhiiddeenn bbööyyllee mmii?? BBuu
bbaa¤¤llaammddaa ssoorrmmaakk iisstteeddii¤¤iimm,, RRuussyyaa’’nn››nn bbiirr bbööll-
ggeesseell,, AABBDD’’nniinn iissee bbiirr eemmppeerryyaall jjeeooppoolliittiikk ssiiyyaa-
sseett mmii yyüürrüüttttüü¤¤üü?? fifiaayyeett bbööyyllee iissee,, bbuu ggeelleecceekk
aaçç››ss››nnddaann nnee aannllaammaa ggeelliirr;; yyaannii bbööyyllee bbaaflflllaayyaann
ssüürreeçç,, yyeenniiddeenn bbiirr ççiifftt eemmppeerryyaall jjeeooppoolliittiikk ddüü-
zzeennee mmii ggööttüürrüürr ddüünnyyaayy››??

Evet, bu birçok kifli taraf›ndan dillendirili-
yor; lakin ben, son Rusya-Gürcistan gerilimi ile
tetiklenen süreci ikinci bir So¤uk Savafl fleklin-
de okuman›n biraz acele ve erken bir yorum
oldu¤unu düflünüyorum. Bu daha çok, Orta
Asya üzerindeki Rus hâkimiyeti ve etkisinin ge-
niflletilmesi ve pekifltirilmesi anlam›nda okun-
mal›. Bu okuma ise, Gürcistan’›n provokasyon-
lar› ve Rusya’n›n yeniden dirilifli çerçevesinde
anlafl›l›rsa anlaml› olur. Buna paralel olarak,
Gürcistan’›n NATO üyeli¤i vas›tas›yla Bat› ile ve
tabi ki Washington ile ba¤lar›n› kuvvetlendir-
mek istemesi ve bir anlamda Bat›’n›n koruma-
s› alt›na girme çabalar› da, yaflanan sürecin not
edilmesi gereken önemli parametrelerinden.
Rusya’n›n Gürcistan’daki bu iddial› ve özgü-
venli tavr›, geleneksel etki alan›n›n yeniden in-
fla edilmesi yolunda bir ad›m; bu nedenle bu-
nu, ABD’nin bir rakibi olarak yeniden So¤uk

Rusya-Gürcistan gerilimi ile tetiklenen
süreci ikinci bir So¤uk Savafl fleklinde
okuman›n biraz acele ve erken bir yo-
rum oldu¤unu düflünüyorum.

Richard Falk
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Savafl’› tesis etme çabas› olarak
okumak yanl›fl olur. Ne var ki
ABD, küresel bir emperyal je-
opolitik siyaset izlerken, Rusya,
bu küresel emperyal politika-
n›n kimi bölgesel s›n›rlar› oldu-
¤unu ve ABD globalizminin ya-
y›lma sürecinin bölgesel baz›
engellerle karfl›laflaca¤› mesaj›-
n› veriyor asl›nda. ‹flte bu ba¤-
lamda, Gürcistan gerilimi, biri
bölgesel, biri küresel istekleri
olan iki devlet aras›nda ortaya
ç›kan bir çat›flma alan› olarak
karfl›m›za ç›kmakta. Krizin bitifli
sürecinde iki devlet yeniden So-
¤uk Savafl dönemi düflmanl›¤›-
na dönme konusundaki endifle-
lerini belirtir ve bu potansiyeli
ortadan kald›r›r tarzda bir siya-
set yürüttüler. Bu ise, geçmiflin
stratejik çat›flmalar›ndan art›k
uzak durmak iste¤inin iki dev-
letçe de paylafl›lan bir olgu ol-
du¤u yönündeki kanaatleri
hakl› ç›kar›yor.    

PPeekkii oo hhaallddee bbuu ççaatt››flflmmaa,, PPoo-
lloonnyyaa vvee ÇÇeekk CCuummhhuurriiyyeettii’’nnddee-
kkii ooppeerraassyyoonnllaarr›› ddaa kkaattaarraakk,,
AABBDD’’nniinn bbööllggeeddeekkii ççeevvrreelleemmee
ssttrraatteejjiissii bbaa¤¤llaamm››nnddaa ppeettrrooll vvee
eenneerrjjii jjeeooppoolliittii¤¤ii aaçç››ss››nnddaann nnee
aannllaammaa ggeelliiyyoorr??  

‹flte bunu tan›mlamak ve
izah etmek zor. ‹ki taraf›n da
gerek enerji güvenli¤ine ge-
rekse Gürcistan üzerinden ge-
çen boru hatlar›na olan ilgisini
biliyoruz. Polonya ve Çek Cum-
huriyeti’nde kurulmak istenen
füze kalkan sistemleri,
ABD’nin, Rusya’ya vermek iste-
di¤i çevreleme ve kuflatma me-
saj› olarak anlafl›lmal›. Berabe-
rinde, Do¤u Avrupa’n›n Bat›’ya
s›k› s›k›ya ba¤lanmas› anlam›
da tafl›yor bu. Lakin gereksiz ve
lüzumsuz bir provakasyon; zira
Putin’in dan›flman kadrosun-

dan flahin kanad›n›n konumu-
nu güçlendiren bir unsur bu
ayn› zamanda.

AABBDD’’nniinn bbuu ssüürreeççtteekkii ggöörreeccee
sseessssiizz vvee ss››nn››rrll›› tteeppkkiissiinnii nnaass››ll
yyoorruummllaammaakk ggeerreekkiirr ppeekkii?? YYookk-
ssaa AABBDD vvee AAvvrruuppaa,, GGüürrcciissttaann’’››;;
hhaattttaa UUkkrraayynnaa’’yy›› eelliinnddeenn kkaaçç››rr››-
yyoorr mmuu?? ÖÖzzeellddee KKaaffkkaassllaarr üüzzee-
rriinnddeenn;; aammaa ddaahhaa ggeenneellddee,, bbuu
ssüürreecciinn,, ddii¤¤eerr yyüükksseelleenn bbööllggee-
sseell ggüüççlleerrii ddee hheessaabbaa kkaatttt››¤¤››-
mm››zzddaa,, AABBDD hheeggeemmoonnyyaass›› iiççiinn
ssoonnuunn bbaaflflllaanngg››cc›› oolldduu¤¤uu öönnggöö-
rrüüssüü yyaapp››llaabbiilliirr mmii??

Bence, Rusya’n›n bu tutu-
munu, ABD’nin global projesi-
ne karfl› flimdilik bölgesel bir
meydan okuma fleklinde de-
¤erlendirebiliriz. Bu ba¤lamda,
de¤iflmeye bafllayan bir global
manzaradan söz edilebilir:
Çin’in yükselifli, Hindistan, Rus-
ya ve muhtemelen Brezilya’n›n

en az›ndan bölgesel çapta kü-
resel emeller gütmeleri bu de-
¤iflim manzaras›n›n muhtevas›-
na dair ciddi veriler sunuyor bi-
ze. Belki de bu en güzel flekilde
flöyle özetlenebilir: bu büyük
güçler, ABD’nin So¤uk Savafl
sonras› yürürlü¤e koydu¤u kü-
resel güvenlik temelli stratejisi-
nin afl›r› uç prati¤inin karfl›s›n-
da her biri kendi bölgesel mey-
dan okumalar sunan güçler
olarak dünya sahnesine ç›k-
makla, asl›nda tek kutuplu bir
hareket tarz›na karfl› bir sistem
inflas›na girifltiler. Bu perspek-
tiften bak›ld›¤› ve ABD’nin Af-
ganistan ve Irak’taki baflar›s›z-
l›klar›n› da ihtiva eden birta-
k›m baflka faktörlerle beraber
düflünüldü¤ünde, Rusya’n›n bu
kararl› ve cesur tavr›, tek ku-
tuplu hareket tarz›na ciddi bir
muhalefetin ve karfl› duruflun
resmini çiziyor bize. Öyle ki,

Büyük güçler, ABD’nin So¤uk Savafl sonras› yü-
rürlü¤e koydu¤u küresel güvenlik temelli strateji-
sinin afl›r› uç prati¤inin karfl›s›nda her biri kendi
bölgesel meydan okumalar sunan güçler olarak
dünya sahnesine ç›kmakla, asl›nda tek kutuplu bir
hareket tarz›na karfl› bir sistem inflas›na girifltiler.

V. Putin
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gelecekte art›k böylesi tek ku-
tuplulu¤a dayal› bir dili duy-
mama olas›l›¤›m›z hayli fazla
kanaatimce. 

EEvveett.. SSoonn oollaarraakk,, ddaahhaa tteeoo-
rriikk bbiirr ssoorruu ssoorrmmaakk iissttiiyyoorruumm..
BBuu ssoonn ççaatt››flflmmaa,, uulluussllaarraarraass›› ssii-
yyaasseettttee ggüüçç ddeennggeessiizzllii¤¤ii oollgguu-
ssuunnaa ddaayyaall›› ddüünnyyaa ssiiyyaasseettiinniinn
kkaaoottiikk vvee aannaarrflfliikk yyaapp››ss››nnaa vvuurr-
gguu yyaappaann rreeaalliisstt ppeerrssppeekkttiiffiinn,,
uulluussllaarr››nn kkeennddii kkaaddeerriinnii ttaayyiinn
hhaakkkk››nn›› öönnggöörreenn lliibbeerraall ppeerrss-
ppeekkttiiffee kkaarrflfl›› bbiirr zzaaffeerriinniinn iissppaatt››
mm››dd››rr;; bbööyyllee yyoorruummllaannaabbiilliirr mmii??
BBiirr bbaaflflkkaa iiffaaddeeyyllee,, GGüürrcciissttaann vvee
UUkkrraayynnaa öörrnneekklleerrii bbiizzee bbiirr flfleeyy-
lleerr ggöösstteerrddii;; GGüüll yyaa ddaa KKaaddiiffee
DDeevvrriimmlleerr,, uulluussllaarr››nn kkeennddii kkaa-
ddeerriinnii ttaayyiinn hhaakkkk›› mm››yydd››;; vvee ssüü-
rreeçç,, bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk,, lliibbeerraall
uulluussllaarraarraass››cc››ll››¤¤››nn tteemmeell aarrggüü-
mmaannllaarr››nn›› yyaannss››ttmmaakkttaa nnee kkaa-
ddaarr bbaaflflaarr››ll›› oolldduu??  

Zor soru. Bu süreç, asl›na ba-
karsan›z, insanlar›n kendi gele-
ceklerini kendilerinin belirle-
mesini öngören liberal ululara-
ras›c›l›k ile, bahsi edilen bölge-
lerde hegemonik sürecin etkili
bir biçimde iflletilmesini öngö-
ren büyük güç kaynakl› realist
argümanlar aras›nda bir koor-
dinasyon oldu¤unu gösteriyor.
Güney Osetya’n›n kendi kaderi-
ni tayin; -dolay›s›yla ba¤›ms›z-
l›k- hakk› iddias›, egemen dev-
letlerin toprak bütünlü¤üne
dayal› bir dünya düzenini teh-
dit eder görünse de, süreç as-
l›nda biraz daha çetrefilli. Rus-
ya’n›n, Çeçenistan ya da K›-
r›m’dakinin aksine, Güney
Osetya’da devlet yap›s›n› bozu-
cu karaktere sahip bir kendi ka-
derini tayin hakk› tan›mas› ne
kadar opportunist bir yaklafl›m-
sa; ABD’nin, Gürcistan’›n top-
rak bütünlü¤ü meselesindeki

net tutumuna bak›ld›¤›nda,
Kosova’da devlet yap›s›n› bozu-
cu karakterli bir kendi kaderini
tayin hakk› tan›mas›, eski Yu-
goslavya’n›n toprak bütünlü-
¤ünün korunmas› ba¤lam›nda
de¤erlendirildi¤inde, o derece
oportünist bir yaklafl›m olarak
karfl›m›zda duruyor. Burada il-
kesel olan mesele ise, bir ülke-
nin, topraklar›n›n bir k›sm› üze-
rindeki egemenli¤ini kaybedip
etmeyece¤inden korkmas›n›,
etnik ve dini az›nl›klara yaklafl›-
m› meselesinde göstermesidir.
Böyle olunca ise, az›nl›klar›n
haklar›na yönelik tüm ihlaller
bu çerçeve içerisinde yeniden
gündeme gelecektir. Ancak ha-
la bir sürü problemimiz var.
Mesela Kosova’daki S›rp az›nl›-
¤›nda oldu¤u gibi, herhangi bir
siyasi ba¤l›l›k fikrine karfl› ç›kan
az›nl›k içinde küçük az›nl›k
gruplar› var. Bölgedeki Sovyet
hâkimiyeti ve etkisine karfl› ç›-
kan ve Kadife Devrimler’e, Bir-
lik Hareketleri’ne, Gül Devrim-
leri’ne götüren süreçler ise,
toplumlar›n kendi yazg›lar›n›
kendilerinin belirlemesi iste¤i-
nin; bu anlamda geleneksel
olarak kendi kaderini tayin
hakk› iddias›n›n yeniden ifade-
lendirilmifl biçimleri olarak oku-
nabilir; -gerçek, daha karmafl›k
olsa da. Realizm, bu çerçevede,
dikkatli ve öngörülü bir güç
kullan›m› ile alakal› bir kavram
haline gelirken, kendi kaderini
tayin hakk› kavram›, bu hakla-
r›n prati¤inin uygulanabilirli¤i
ile ilgili bir kavram olarak beli-
riyor yeni dünya düzeninde. Ve
yaflad›¤›m›z süreç de art›k bu
iki kavram›n bir koordinasyon
mekanizmas› çerçevesinde an-
lafl›lmas› gereklili¤ini do¤rulu-
yor.  

Realizm, bu çerçevede, dikkatli ve öngörülü bir
güç kullan›m› ile alakal› bir kavram haline gelir-
ken, kendi kaderini tayin hakk› kavram›, bu hak-
lar›n prati¤inin uygulanabilirli¤i ile ilgili bir kav-
ram olarak beliriyor yeni dünya düzeninde.

Saakasvili G. W. Bush



F
ilipinler’i iflgal eden Ame-
rikan güçlerinin uygulad›-
¤› vahflet ile özgürlü¤e

dair retorikten ibaret reklamlar
ve devletin iflledi¤i suçlara rutin
olarak efllik eden o kutsal niyet
karfl›s›nda donakalan Mark
Twain, en güçlü silah› olan hic-
vi kullanamaz hale gelmifl, bu
durum elini kolunu ba¤lanm›fl-
t›. Hüsran›n biricik müsebbibi
ise meflhur General Funston’du.
“Hiçbir Funston hicvi mükem-
mele eriflemez”, diye a¤lafl›yor-
du Twain, “zira Funston’un
kendisi bunun zirvesidir… [o]
hicvin mücessem halidir.”

A¤ustos 2008’de Rusya-Gür-
cistan-Osetya savafl›nda ak›llara
s›kl›kla gelen bir düflünce bu.
George Bush, Condoleezza Rice
ve di¤er rütbeliler, Rusya’n›n
“Gürcistan’da prensiplerine ay-
k›r› hareketlerde bulunmas›”

nedeniyle uluslar aras› kurulufl-
lardan d›fllanmas› gerekti¤i
uyar›s›n› yaparak, Birleflmifl Mil-
letler’in kutsiyetini törenle kut-
lad›lar. Kuvvetli bir ses tonuyla,
bütün ülkelerin ba¤›ms›zl›¤› ve
toprak bütünlü¤ünün fliddetle
korunmas› gerekti¤ini söyledi-
ler- “bütün ülkeler”, elbette
ABD’nin sald›rmaya karar ver-
dikleri haricinde olanlard›: Irak,
S›rbistan, belki ‹ran ve isimleri
burada zikredilemeyecek kadar
uzun ve tan›d›k birçok ülke gi-
bi…

Tabii, küçük ortaklar› da on-
lara kat›lmakta gecikmedi. ‹n-
giliz d›fliflleri bakan› David Mili-
band Rusya’y›, ‹ngiltere’nin bu-
gün asla yapmaya kalk›flmaya-
ca¤› türden, ba¤›ms›z bir devle-
ti iflgal ederek “19. yy diploma-
si biçimleri”ni uygulamakla suç-
lad›. Ard›ndan da, “21. yüzy›l-

da, ba¤›ms›z bir komflu ülkenin
iflgalinin kabul edilemeyece-
¤i”ni söyleyen bafl karar vericiyi
tekrarlar biçimde, “bunun 21.
yüzy›l›n uluslar aras› iliflkiler
flekli olamayaca¤›”n› ifade etti.
Dolay›s›yla, Meksika ve Kana-
da, daha baflka iflgallerle top-
raklar›n›n büyük k›sm›na el
konulmas› korkular›n› bir kena-
ra atabilir zira ABD art›k yaln›z-
ca komflusu olmayan ülkeleri ifl-
gal ediyor; gerçi Lübnan’›n
2006’da bir kez daha ö¤rendi¤i
üzere bu gibi k›s›tlar ABD’nin
müflterilerini ba¤lam›yor.

Serge Halimi, Le Monde dip-
lomatique’de, “o etkileyici
Amerikan yanl›s› Saakaflvili”, iki
savaflç› ülke [ABD ve ‹ngiltere]
d›fl›nda en büyük askeri birlik-
lerden biri olan, “Irak’› iflgal
için gönderdi¤i 2000 askerini
geri ça¤›r›rken, bu hikâyenin
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ahlaki yönü daha da ayd›nlat›c›
oluyor,” diye yaz›yordu.

Bu arada meflhur uzmanlar
da koroya kat›ld›. Fareed Zaka-
ria, “Rus müdahalesinin, bir bü-
yük güç için standart bir ope-
rasyon flekli oldu¤u” 19.yüzy›-
l›n aksine Rusya’n›n tavr›n›n
bugün kabul edilemez oldu¤u-
nu söyleyen Bush’u alk›fll›yor-
du. fiu halde, müdahalenin dü-
flünülemez oldu¤u bu zaman-
da, Rusya’y› “medeni dünyan›n
çizgisi”ne getirecek bir strateji
tasarlamal›y›z.

Muhakkak, Mark Twain’in
ümitsizli¤ini paylaflanlar da
vard›. Bu durum istisnai bir ör-
ne¤i, eski AB d›fl iliflkiler komi-
seri, ‹ngiliz Muhafazakar Partisi
baflkan›, Oxford Üniversitesi
rektörü ve Lordlar Kamaras›
üyesi Chris Patten oldu. Patten,
Avrupa’n›n “19.yy çarlar› gibi
s›n›rlar› etraf›nda bir etki alan›
yaratmak isteyen” Rus liderle-
rin küstahl›klar›na yeterli sert-
likte karfl›l›k vermekteki baflar›-
s›zl›¤›na at›fta bulunarak, bat›l›
tepkinin ancak “inançs›zca si-
nik [cynical] bir flekilde bafllar›-
n› sallamaya kâfi geldi¤ini”
yazd›. Patten do¤ru biçimde

Rusya’y›, s›n›rlar› etraf›nda etki
alan› talep etme noktas›n› çok
önceden geçmifl ve bütün dün-
yada etki alan› talep eden kü-
resel süpergüç olma
konumundan ayr› tutuyor. Zira
süpergüç bu talebini gerçeklefl-
tirebilmek için, Washington’un
“kilit piyasalara, enerji arz› ve
stratejik kaynaklara kesintisiz
eriflimi garanti etmek” gibi ha-
yati ç›karlar› –ki gerçek dünya-
da çok daha da fazlas›n›- koru-
mak amac›yla askeri güce bafl-
vurma hakk› veren Clinton dok-
triniyle uyum içinde kuvvet kul-
lan›yor.

Clinton yeni bir ç›¤›r açm›-
yordu elbette. Onun doktrini,
2. Dünya Savafl› s›ras›nda yük-
sek düzey planlay›c›lar›n›n kü-
resel hâkimiyet hedefi koyan
standart prensiplerinden neflet
ediyordu. Savafl sonras› dünya-
da, ABD’nin “tart›flmas›z bir
güç” sahibi olmay› hedefleme-
sini belirlerken, bu küresel di-
zaynlarla çak›flabilecek flekilde
bir devlet taraf›ndan “herhan-
gi bir ba¤›ms›zl›k teflebbüsünü
s›n›rland›rma”y› güvence alt›na
alacaklard›. Bu amaçlar› ger-
çeklefltirmek için, “bafltan afla¤›

bir yeniden silahlanma progra-
m›n›n h›zla yerine getirilmesi
baflat bir zaruretti ve bu
“ABD’nin askeri ve ekonomik
üstünlü¤ü yakalamas›n› sa¤la-
yacak bütüncül bir siyaset”in
merkezi unsurlar›ndand›. Savafl
s›ras›nda yap›lan planlar, son-
raki y›llarda çeflitli flekillerde
uygulamaya konuluyordu.

Bu hedefler, istikrarl› ku-
rumsal yap›lara derinden ba¤-
l›yd›. Dolay›s›yla bu kurumlar
Beyaz Saray’da kimin ikamet
etti¤inden ba¤›ms›z olarak var-
l›¤›n› sürdürüyor ve “bar›fl za-
man› karlar›”n›n ortaya ç›kard›-
¤› f›rsatlardan, en büyük raki-
bin dünya sahnesinden çekili-
flinden ya da di¤er küçük
önemsiz ayr›nt›lardan etkilen-
miyorlar. Elbette pek az›, Ro-
nald Reagan kovboy botlar›n›
aya¤›na geçirip, Nikaragua or-
dusunun Harlingen ve Teksas’a
yaln›zca iki günlük mesafede
oldu¤unu ve Lyndon John-
son’›n Vietnam’da kalmak için
öne sürdü¤ü gibi “Amerika’y›
silip süpürmek ve sahip olduk-
lar›m›z› elimizden almak” için
kalabal›klar› pefline takt›¤›n›
söyledi¤inde, gülünç duruma
da düfltü. Daha da kötüsü, bu
dizginleri elinde tutanlar›n
kendi sözlerine inanm›fl olma-
lar›yd›.

Rusya’y› medeni dünya sevi-
yesine yükseltme gayretlerine
dönersek, endüstrileflmifl sekiz
ülkenin imtiyazl› yedi üyesi,
Anglo-Amerikan eylemsizlik ta-
ahhüdünü henüz kavrayama-
m›fl ve “de¤erli G8 üyemiz, Rus-
ya’n›n hareketini k›n›yoruz” di-
ye bir aç›klama yapm›flt›. Avru-
pa Birli¤i ise, herhangi bir k›na-
ma karar›n›n ç›kmad›¤› Irak’›n
iflgalinin ar›ndan ilk kez, Rus-
ya’n›n suçunu k›namak için na-
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dir acil toplant›lar›ndan birini
gerçeklefltirdi.

Rusya BM Güvenlik Kon-
sey’ini acil bir oturuma davet
ettiyse de, Konsey diplomatla-
r›na göre, ABD, ‹ngiltere ve di-
¤er baz› ülkelerin, her iki taraf›
da “güç kullan›m›n› terke ça¤›-
ran” bir ibareyi reddi yüzünden
bir uzlaflmaya var›lamad›.

Buradaki tipik tepkiler Or-
well’in, “kendi taraf›ndan iflle-
nen barbarl›klar› reddetmeye
yanaflmamas› bir yana, bunlar›
duymazdan gelme konusunda-
ki ola¤anüstü beceri sahibi”
olan “milliyetçi”nin “gerçe¤e
karfl› kay›ts›zl›¤›”na dair göz-
lemlerini ça¤r›flt›rd›.

Oysa basit gerçekler ihtilafa
konu de¤ildir. Güney Osetya ile
Karadeniz’e k›y›s› sayesinde da-
ha bir dikkate de¤er Abhazya,
Stalin taraf›ndan memleketi
Gürcistan’a verilmifl bölgeler-
dir. Bat›l› liderler, Osetyal›lar ve
Abhazlar›n kat› muhalefetine
ra¤men, bugün Stalin’in tali-
matlar›na sayg› gösterilmesi
gerekti¤ini tavsiye ediyorlar.
SSCB’nin da¤›lmas›na kadar, bu
eyaletler görece bir otonomiye
sahiptiler. 1990’da, Gürcistan’›n
ultra milliyetçi devlet baflkan›
Zviad Gamsahurdia bu otonom
bölgeleri ortadan kald›rd› ve
Güney Osetya’y› iflgal etti. Son
derece sert geçen savafl geride
1000 ölü ve on binlerce mülteci
b›rak›rken, baflkent Tskhinva-
li’yi de “harabe vaziyette ve in-
sans›zl›¤a” terk etti (New York
Times).

Savafl›n ard›ndan küçük bir
Rus birli¤i, 7 A¤ustos 2008’de
Gürcistan devlet baflkan› Saa-
kaflvili’nin silahl› güçlerine iflgal
emrini vermesiyle bozulan zo-
raki ateflkesi sa¤l›yordu. Ti-
mes’›n, “çok say›da görgü tan›-

¤›na” dayand›rd›¤› haberine
göre, Gürcistan ordusu birden
“Tskhinvali’nin sivil bölgelerini
ve oradaki Rus bar›fl gücü üssü-
nü roketler ve toplarla a¤›r yay-
l›m atefline tutarak vurmaya”
bafllad›. Gürcü güçlerini Güney
Osetya’dan ç›kard›ktan sonra,
Rusya Gürcistan’›n de¤iflik k›-
s›mlar›n› iflgal etti, sonras›nda
ise yeniden Güney Osetya civa-
r›na çekildi. Tabii, geride çok
say›da yaral› ve vahflet izi b›ra-
karak. Normal olarak(!), ma-
sum insanlar çok fliddetli ac›lar
çekti.

Rusya ilk anda on kadar Rus
bar›fl gücü askerinin Gürcü
bombard›man›nda öldü¤ünü
duyurdu. Bat› buna karfl› olabil-
di¤ince kay›ts›z kald›. Bu da
normaldi, elbette. Mesela, Avi-
ation Week 1982’de, ‹srail’in ifl-
gal alt›ndaki Bat› fieria’daki
kontrolünü güçlendirmek d›-
fl›nda baflka hiçbir gerekçesi ol-
mayan ve geride 15-20 bin ölü
b›rakan ABD destekli iflgal ha-
reketi s›ras›nda Lübnan’a dü-
zenledi¤i hava sald›r›s› sonucu
200 Rus’un hayat›n› kaybetti¤i-
ni yay›nlad›¤›nda da herhangi
bir tepki gelmemiflti.

Londra merkezli Financial
Times’a göre, kuzeye do¤ru ka-
çan Osetyal›lar aras›ndaki ha-

kim görüfl, “Gürcistan’›n bat›
yanl›s› lideri, Mikheil Saakaflvi-
li’nin ayr›l›kç› yerleflim bölgele-
rini haritadan silmek istedi¤i”
fleklindeydi. Akabinde ise, Rus-
lar›n gözetimindeki Osetyal›
milisler, Gürcüleri Osetya’n›n
da d›fl›na, son derece vahfli bi-
çimde ç›kard›lar. New York Ti-
mes’›n haberine göre, “Gürcis-
tan, gelifli kaç›n›lmaz olan bir
Rus sald›r›s›n› durdurmak için
sald›rmak durumunda oldu¤u-
nu ifade etti “fakat haftalar
sonra halen “Rus güçlerinin
Gürcü ateflinden önce sald›rd›-
¤›na dair, Gürcistan’›n kendi
aktar›m›n›n do¤ru oldu¤u flek-
lindeki ›srar› d›fl›nda, herhangi
ba¤›ms›z bir kan›t bulunama-
d›.”

Wall Street Journal’›n habe-
rine göreyse, Rusya’da “vekil-
ler, yetkililer ve yerel uzmanlar,
Bush yönetiminin, s›rf Cumhuri-
yetçi baflkan aday› senatör
John McCain’in ulusal güvenlik
tecrübesini öne ç›karmak/art›r-
mak için, müttefiki Gürcistan’›
uluslar aras› bir krizin içine gi-
rebilmek bahanesiyle savafl›
bafllatmaya teflvik etti¤i teorisi-
ni benimsiyordu.” Buna karfl›n,
Frans›z yazar Bernard-Henri
Levy, New Republic’te, “hiç

C. Rice

V. Putin
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kimse baflkan Saakaflvili’nin an-
cak baflka seçene¤i kalmad›¤›n-
da harekete geçmeye karar
verdi¤i ve savafl›n zaten çoktan
geldi¤i gerçe¤ini inkar edeme-
yece¤ini” öne sürüyordu. Ona
göre, “vicdan sahibi, iyi niyetli
her gözlemciye göz kamaflt›r›c›
flekilde aflikar olan bu kadar
gerçe¤e ra¤men, medyadaki
pek çok kifli a¤›z birli¤i etmiflçe-
sine, Gürcülerin savafl›n sorum-
suz provokatörleri olarak k›fl-
k›rt›c›l›k yapt›¤› tezine sar›ld›.”

WSJ taraf›ndan verilen Rus
propagandas›, delil sunma ha-
tas›na düflünce, kolayl›kla red-
dedildi. Bat›l› karfl›tlar› ise, da-
ha ak›ll›ca davranarak, otorite-
lerin aç›klamalar›yla yetindi;

t›pk› Levy’nin büyük Bat›l› med-
yay›, devlete sadakatin,
gerçekli¤i elde etmek için ken-
dilerine yeterli görmekle ve
“her vicdan sahibi, iyi niyetli
gözlemciye göz kamaflt›r›c› fle-
kilde aflikar” olan› görmezden
gelmekle suçlamas› gibi. Kim
bilir, belki de ciddi bir tahlile
tabi tutuldu¤unda, tam da
böyledir.

BBC, “Güney Osetya’daki
kan›tlar, sald›r›n›n genifl çapl›
ve y›k›c› oldu¤unu gösterse”
dahi, Washington ve müttefik-
lerinin, “Rusya’n›n hareketleri-
ni sald›r› biçiminde takdim et-
mek ve Gürcülerin, Rus operas-
yonunu tetikleyen Güney Oset-
ya’ya yönelik 7 A¤ustos’ta dü-

zenledikleri sald›r›y› küçük gös-
termek” konusunda baflar›l› ol-
duklar› için Ruslar›n “propa-
ganda savafl›”n› kaybetti¤ini
söylüyordu. BBC’ye göre Rusya
“henüz medya oyununu nas›l
oynayaca¤›n› ö¤renememiflti.”
Bu do¤ald›r zira ülkeler daha
da özgür hale geldikçe ve dev-
let, toplumu güç yoluyla kon-
trol alt›nda tutma becerisini
kaybettikçe, propaganda daha
bir karmafl›k hale geldi.

Ruslar›n itibar edilir kan›tlar
sunmadaki baflar›s›zl›¤›, k›smen
de olsa, Pentagon’un 7 A¤us-
tos’taki sald›r›dan k›sa süre ön-
ce, Gürcü özel kuvvetlerine e¤i-
tim verdi¤ini ortaya ç›karan Fi-
nancial Times taraf›ndan
hafifletilirken; bu ifflaatlar “Rus
baflbakan› Vladimir Putin’in,
geçen ay Gürcü yerleflim bölge-
lerinde patlak veren savafl›
ABD’nin ‘planlad›¤›’ fleklindeki
suçlamalar›n› daha bir alevlen-
direcek” gibi. Bu e¤itimler k›s-
men özel askeri flirketler tara-
f›ndan ifle al›nan eski ABD özel
kuvvetleri mensuplar›nca verili-
yordu. Bunlar aras›nda, gazete-
nin haberine göre, “Pentagon
taraf›ndan 1995’te, Balkan sa-
vafllar›ndaki etnik temizlik
olaylar›n›n en kötülerinden
olan ve 200 bin mülteciyi yerle-
rinden eden S›rp bölgesi Kraji-
na’y› iflgal hadisesinden önce,
H›rvat ordusunu e¤itmek üzere
ifl verilen MPRI da vard›. ABD
destekli Krajina tedhifl ve tehcir
harekat› (ki pek çok ölü dahil
yaklafl›k 250 bin kifli olarak tah-
min ediliyor), muhtemelen ‹kin-
ci Dünya Savafl›’ndan sonra Av-
rupa’daki en büyük etnik te-
mizlik hadisesidir. Bu hadisenin
tarihte edindi¤i yer, Stalinist
Rusya’da Troçki’nin foto¤rafla-
r› kadard›r, zira bu resim S›rp
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flerrine karfl› duran ABD asaleti-
nin ruhuna uymuyordu.

A¤ustos 2008’deki savaflta
ölü say›s› farkl› tahminlere göre
de¤ifliyor. Bir ay sonra, Financi-
al Times, Rus haberlerine daya-
narak “sald›r›da en az 133 sivi-
lin yan› s›ra 59 bar›flgücü askeri-
nin de öldü¤ünü”, yine genifl
çapl› Rus iflgali ve hava bom-
bard›man› s›ras›nda 146’s› as-
ker 69’u sivil olmak üzere top-
lam 215 Gürcünün öldü¤ünü
aktar›yordu. Farkl› iddialar gel-
meye devam edecek gibi görü-
nüyor.

Arka planda ise iki hayati
neden var. ‹lki, Azerbaycan ve
Orta Asya enerji koridorlar› ve
boru hatlar› üzerinde kontrol
sahibi olmakt›r. Gürcistan, Clin-
ton taraf›ndan Rusya ve ‹ran’›
bypass etmek/devre d›fl› b›rak-
mak amac›yla koridor olarak
seçildi ve bu amaçla a¤›r biçim-
de silahland›r›ld›. Zbigniew
Brzezinski’nin söyledi¤i gibi
Gürcistan, “Amerika için son
derece önemli ve stratejik bir
varl›k”t›r.

fiuras› kayda de¤er ki, deh-
flet verici tehditler ve özgürlük
gibi bahaneler parlakl›¤›n› yi-
tirdikçe ve Irakl›lar›n iflgal or-
dusunun çekilmesi yönündeki
taleplerini erteletmek daha da
güçlefltikçe, uzmanlar ABD’nin
bölgedeki gerçek niyetlerini
aç›klamak konusunda giderek
daha az a¤z› s›k› hale geliyor-
lar. Böylelikle, Washington
Post’un editörleri Barack Oba-
ma’n›n, Afganistan’›n ABD için
“merkezi cephe” oldu¤unu
söyledi¤inde kula¤›n› çekerek,
ona Irak’›n “Ortado¤u’nun je-
opolitik merkezinde ve dünya-
n›n en zengin petrol yatakla-
r›ndan biri üzerinde yer ald›¤›-
n›” ve Afganistan’›n “stratejik

öneminin Irak’tan sonra geldi-
¤ini” hat›rlatt›lar. Amerikan ifl-
galinin gerçek sebebini geç de
olsa kavrad›klar› için, hofl geldi-
niz diyorum.

‹kinci neden ise, George
Kennan’›n 1997’de, “Rus kamu-
oyunda milliyetçi, Bat› karfl›t›
ve militarist e¤ilimleri ateflle-
mesi kuvvetle muhtemel; Rus
demokrasisinin geliflimi üzerin-
de olumsuz tesirleri kesin; Do-
¤u-Bat› iliflkilerine so¤uk savafl
atmosferini geri getirecek, bü-
tün bir so¤uk savafl sonras› dö-
nemde Amerikan siyasetinin en
vahim hatas›” olarak ifade etti-
¤i, NATO’nun Do¤u’ya do¤ru
genifllemesidir.

SSCB’nin çöküflüyle birlikte,
Mihail Gorbaçov yak›n tarihin
ve stratejik gerçeklerin ›fl›¤›nda
hayret verici denebilecek bir ta-
viz vererek; birleflik bir Alman-
ya’n›n düflman bir askeri birli¤e
kat›lmas›na r›za gösterdi. Bu
“göz al›c› taviz”, bat› medyas›,
NATO ve hadiseyi “Sovyetler
Birli¤i de dâhil, bütün Avrupa
ülkelerinin ç›kar›na… bir devlet
adaml›¤›” gösterisi fleklinde
ifade eden Baflkan [Baba] Bush
taraf›ndan selamland›.

Gorbaçov bu göz al›c› tavizi,
“NATO’nun hakimiyetini do¤u-
ya do¤ru, [dönemin ABD d›flifl-
leri bakan›] Jim Baker’›n keli-
mesi kelimesine ifadesi ile ‘bir
inç dahi’ geniflletmeyece¤i gü-
vencesi” karfl›l›¤›nda vermiflti.
1987 ile 1991 aras›ndaki hayati
önemi haiz y›llarda D›fl ‹stihba-
rat’ta önde gelen Sovyet uzma-
n› ve ABD’nin Rusya elçisi ola-
rak görev yapan Jack Mat-
lock’un yapt›¤› bu hat›rlatma,
Clinton yönetiminde Do¤u Av-
rupa’dan sorumlu en üst düzey
görevli olan Strobe Talbott ta-
raf›ndan da teyit ediliyor. Dip-

lomatik kay›tlar›n tam bir tara-
mas›na dayanarak, Talbott “D›-
fliflleri bakan› Baker’›n, Sovyet-
ler Birli¤i’nin, birleflmifl bir Al-
manya’n›n NATO’nun bir par-
ças› olarak kalmas› hususunda
gösterdi¤i isteksizlik için, döne-
min Sovyet d›fliflleri bakan› Edu-
ard Shevardnadze’ye, NA-
TO’nun do¤uya do¤ru ilerleme-
yece¤ini söyledi¤ini”, aktar›-
yor.

Clinton bu taahhütten h›zla
vazgeçmekle kalmad›, ayn› za-
manda Gorbaçov’un so¤uk sa-
vafl› ortaklar aras›nda iflbirli¤i
ile sona erdirme gayretlerini de
akamete u¤ratm›fl oldu. Ayr›ca
NATO, stratejik analist ve eski
NATO planlay›c›s› Michael
MccGwire’›n tespitiyle, Rus-
ya’n›n, “NATO’yu geniflletme
planlar›yla çak›flan”, Arktikten
(Kuzey kutup dairesi) Karade-
niz’e kadar nükleer silahtan
ar›nd›r›lm›fl bir bölge oluflturul-
mas› teklifini de reddetti.

Bu imkânlar› elinin tersiyle
iten ABD, Rus güvenli¤ini teh-
dit eden muzaffer bir eda ta-
k›nman›n ötesinde, Rusya’y›,
milyonlarca ölümün müsebbibi,
sert bir ekonomik ve sosyal çö-
küfle götüren yolda da önemli
rol oynad›. Bu süreç, Bush’un
NATO’yu daha da geniflletmesi,
hayati önemdeki silahs›zlanma
anlaflmalar›n› yürürlükten çek-
mesi ve sald›rgan militarizmi
yüzünden keskin biçimde t›r-
mand›. Matlock, Rusya’n›n
“e¤er S›rbistan’› bombalamasa
ve genifllemeye devam etmese
idi”, eski Rus uydular›n›n NA-
TO’da yer almas›na müsaade
edebilece¤ini yaz›yor. “Fakat
nihai tahlilde, Polonya’daki an-
ti-balistik füzeler ve Gürcistan
ile Ukrayna’n›n NATO üyeli¤i
konular› kesin k›rm›z› çizgilerin
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afl›lmas›na neden oldu. Koso-
va’n›n ba¤›ms›zl›¤›n› tan›mada-
ki ›srar da adeta barda¤› tafl›-
ran son damla oldu. Putin,
ABD’ye verilen tavizlerin karfl›-
l›ks›z b›rak›ld›¤›n› ve fakat
ABD’nin dünyadaki hakimiyeti-
ni pekifltirmek için kullan›ld›¤›-
n› anlam›flt›. Kendisinde diren-
me gücünü buldu¤u ilk f›rsatta
yani Gürcistan’da ise buna di-
rendi.”

Talbott gibi pek çok Clinton
dönemi yetkilisi, NATO’nun ge-
nifllemesinin herhangi askeri
bir tehdit içermedi¤ini ve eski
Rus uydular›n›n AB’ye kat›l›m›-
n› kolaylaflt›racak iyi niyetli bir
ad›m oldu¤unu iddia ediyor.
Hiç de inand›r›c› de¤il oysa. Zi-
ra Avusturya, ‹sveç ve Finlandi-
ya AB üyeleri NATO’da yer al-
m›yorlar. E¤er Varflova Pakt›
ayakta kalsa ve Latin Amerika
ülkelerini –haydi yaln›zca Ka-
nada ve Meksika’y›- kapsasay-

d›, ABD pakt›n bir Quaker [Pro-
testan Kilisesi’nin bir üyesi top-
luluk] toplant›s›ndan ibaret ol-
du¤una kolay ikna olmazd›.
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda -
genifllemesi gereken ABD’ninki
hariç- bütün bölgesel sistemle-
rin yerinden edilmesi gere¤ini
aç›klayan Savafl bakan› Henry
Stimson’un ifadesiyle “burada-
ki küçük bölgemiz” bat› yar›kü-
rede, Amerika’n›n, Mosko-
va’yla ço¤unlukla hayali ba¤la-
r›n önüne geçmek için baflvur-
du¤u fliddetin bir dökümünü
yapmak dahi gereksiz.

Sonuç olarak, son Kafkasya
kriziyle birlikte, Washington’un
iddias›, Rusya’n›n, ABD-Gürcis-
tan iliflkilerini büsbütün göz ar-
d› etmeden ve ciddi bir güven-
lik tehdidi oluflturmayacak fle-
kilde, Küba ile olan askeri ve
fikri iflbirli¤ini sürdürece¤i yö-
nünde. 

Füze savunma sisteminin bu

ba¤lamda, görece olarak tehli-
kesiz ve yumuflak bir tedbir ola-
rak de¤erlendirilmesini istiyor
ABD; lakin önde gelen ABD’li
stratejistler bu konuda pek de
iyimser de¤il. Onlar, Rusya’n›n
bunu, bölgedeki cayd›r›c›l›¤›na
potansiyel bir tehdit fleklinde
alg›layaca¤›n› ve bu suretle, bu
sistemi ve sistemin kurulaca¤›
bölgeyi bu çerçeve içinde de-
¤erlendirece¤ini söylüyor. AP
yorumcusu Desmond Butler’›n
ifade etti¤i flekliyle, Mosko-
va’n›n iddia etti¤i ve Washing-
ton’un her seferinde reddetti¤i
fleyin, yani “Gürcistan iflgalinin,
bu anlamda, Polonya’da kurul-
mas› öngörülen bu sistemin
gerçek hedefinin Rusya oldu¤u
fleklindeki kanaatin üretti¤i bir
hamle oldu¤udur.”

Matlock, Kosova’n›n, bu sü-
reci yorumlamada önemli bir
faktör oldu¤unu söyleyen tek
kifli de¤il. Boston Globe editör-
lerinin de belirtti¤i gibi:
“Bush’un Kosova’ya yönelik or-
taya koydu¤u kural ve uygulad›-
¤› prati¤in, Güney Osetya ve
Abhazya’n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n ta-
n›nmas› yolunda da geçerli ol-
mamas› için bir neden var m›?”  

Ne var ki arada baz› farkl›-
l›klar da mevcut. Strobe Tall-
bott, ABD ve NATO’nun dokuz
y›l önce Kosova’da uygulad›kla-
r› prati¤in bedelleriyle karfl›
karfl›ya olduklar›n› belirtiyor ve
ekliyor: “Ancak bu örnekleme,
yine de tamam›yla do¤ru de-
¤il.” NATO’nun S›rbistan bom-
bard›man› üzerine John Norris
ile beraber yazd›klar› kitab›n
giriflinde, bunun nedenlerini
anlat›yorlar. Norris, NATO’nun
S›rbistan savafl›n›n as›l nedeni-
nin, Kosoval› Arnavutlar›n için-
de bulunduklar› kötü durum
de¤il; Yugoslavya’n›n genifl si-
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fiuras› kayda de¤er ki, dehflet verici tehditler ve
özgürlük gibi bahaneler parlakl›¤›n› yitirdikçe ve
Irakl›lar›n iflgal ordusunun çekilmesi yönündeki
taleplerini erteletmek daha da güçlefltikçe, uz-
manlar ABD’nin bölgedeki gerçek niyetlerini
aç›klamak konusunda giderek daha az a¤z› s›k›
hale geliyorlar.
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yasi ve ekonomik reformlara
gitmemesi ve bunlara ›srarla di-
renmesi oldu¤unu belirtiyor.
Bu flu demek oluyor: NATO
bombard›man›n›n as›l nedeni,
Kosoval› Arnavutlar›n durumu
de¤ildi; bu çok da ilgilendirmi-
yor onlar›; Bat›l› kaynaklar›n da
do¤rulad›¤› gibi, kötü ve zor
durum, bombard›man›n daha
çok sonucu olarak karfl›m›za ç›-
k›yor; nedeni de¤il. Bu ise hiç
de yeni bir fley de¤il; zira ABD
ve ‹ngiltere’nin, Balkanlar’daki
uygulamalar›na bak›ld›¤›nda,
insani bir kayg›yla hareket et-
tiklerine çok da flahit oldu¤u-
muzu söyleyemeyiz. Kosova’da-
ki durumdan çok daha feci ve
kötü manzaralar yafland› Bal-
kanlar’da; ancak bunlar bu tarz
operasyonlar›n bir nedeni ol-
mad› hiç. Fakat bunlar, sadece
yal›n gerçekler, Orwell’›n “mil-
liyetçiler”inin çok da önemi
yok dolay›s›yla; bu kez ise, Bat›
entelektüel toplumunun büyük
bir k›sm›n›n kendi itibar›n› yü-
celtme ve ABD’nin d›fl politika-
s›n›n “asil yanlar›”na dair yalan
söyleme hünerinde ifade bulu-
yor “gerçekler”; S›rbistan’›n
bombalanmas›, milenyumun fi-
niflinde kutsal bir coflku üretir-
cesine, hükümdarl›k tac›nda bir
mücevheri and›ran par›lt›s›nda
anlam buluyor ya da.       

Bununla birlikte, bombala-
man›n as›l nedeninin, bu ve
benzeri bafl belalar›n›n kiliseye
kabullerine izin verilmesi için
uzun zamana ihtiyaç olsa da S›r-
bistan’›n Clinton yönetimi ve
müttefiklerinin siyasal ve eko-
nomik programlar› için Avru-
pa’daki tek muhalif istisnay› tefl-
kil etmesi oldu¤unu en üst dü-
zeyden dinlemek ilginç geliyor.

Elbette ki Kosova ile Gürcis-
tan’›n ba¤›ms›zl›k yahut Rus-

ya’yla birleflme ça¤r›s›nda bulu-
nan bölgeleri aras›nda baflka
farkl›l›klar da var. Bu yüzden
Rusya’n›n o bölgede, Koso-
va’daki Camp Bondsteel gibi
bir Vietnam savafl kahraman›-
n›n ismi verilen üsle karfl›laflt›r›-
labilecek yahut Afganistan’›n
iflgalindeki kahramanlardan bi-
rinin ard›ndan ismi verilen de-
vasa bir askeri üssünün olmad›-
¤›n› biliyoruz. Ki bu üsler muh-
temelen, Ortado¤u enerji üre-
tim bölgelerini hedef alan ge-
nifl ABD üslenme sisteminin yal-
n›zca birer parças›d›r. Bunlar
d›fl›nda daha pek çok farkl›l›k
da vard›r.

Rusya’n›n Gürcistan’daki
vahfli hareketinin k›flk›rtt›¤›
“yeni bir so¤uk savafl” hakk›n-
da bir dolu konuflma cereyan
ediyor. Tabii ki kimse, -Meksika
körfezinde herhangi bir muadi-
li asla hofl görülmeyecek olan-
ABD’nin Karadeniz’deki yeni
deniz kuvvetleri gibi, bu karfl›-
laflman›n iflaret fifleklerinden
korkuya kap›lmadan edemez.
[Bu çerçevede] NATO’nun Uk-
rayna’y› da içine alarak geniflle-
mesi düflüncesi oldukça tehlike-
li olabilir.

Yine de, yeni bir so¤uk sa-
vafl pek muhtemel görünmü-
yor. ‹htimalleri de¤erlendirmek
için önce eski so¤uk savafl› net-
lefltirerek bafllamal›y›z. Hara-

retli retori¤ini bir yana b›rak›r-
sak, fiiliyatta so¤uk savafl, her
iki yar›flmac›n›n da kendi nüfuz
alanlar›n› –ki Rusya için bu Do-
¤u komflular›yken; küresel sü-
pergüç için dünyan›n büyük
k›sm›yd›- kontrol edebilmek
için fliddete ve y›k›ma baflvur-
mak konusunda s›n›rs›zca öz-
gür oldu¤u z›mni bir sözlefl-
meydi. ‹nsanl›k böyle bir fleyin
yeniden dirilmesine tahammül
etmek durumunda de¤il; olma-
s› durumunda hayatta kalmas›
da muhtemel de¤il.

Mant›kl› bir alternatif, Clin-
ton taraf›ndan reddedilen ve
Bush taraf›ndan çökertilen Gor-
baçov vizyonudur. Makul bir
tavsiye yak›n zamanda Beyrut
merkezli Daily Star’da yazan es-
ki ‹srail d›fliflleri bakan› ve tarih-
çi fiolomo ben-Ami’den geldi:
“Rusya ABD ile hakiki bir stra-
tejik ortakl›k aramal›, ikincisi
[yani ABD] ise, d›flland›¤› ve
afla¤›land›¤› zaman Rusya’n›n
büyük bir küresel bozguncu
olabilece¤ini anlamal›d›r. So-
¤uk savafl›n bitiflini müteakip
y›llar boyunca ABD taraf›ndan
görmezden gelinen ve küçük
düflürülen Rusya, yeniden diri-
len bir güç olarak ç›karlar›na
sayg› gösteren yeni bir küresel
düzenle bütünleflmeye muhtaç;
bat› karfl›t› bir kutuplaflma stra-
tejisine de¤il!” 

So¤uk savafl, her iki yar›flmac›n›n da kendi nü-
fuz alanlar›n› –ki Rusya için bu Do¤u komflula-

r›yken; küresel süpergüç için dünyan›n büyük k›s-
m›yd›- kontrol edebilmek için fliddete ve y›k›ma bafl-
vurmak konusunda s›n›rs›zca özgür oldu¤u z›mni bir
sözleflmeydi. ‹nsanl›k böyle bir fleyin yeniden diril-
mesine tahammül etmek durumunda de¤il. ”

“
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T
ürkiye–Ermenistan iliflki-
lerinde yeni bir dönemin
bafllamakta oldu¤u bir

süreci yafl›yoruz. Asl›nda bu dü-
flünce bile hali haz›rda süregel-
mifl olan Türk-Ermeni iliflkileri
göz önüne al›nd›¤›nda fazla
iyimser kal›yor. Belki de ard›n-
da yeni bir dönemin bafllayaca-
¤› bir kap› aralan›yor demek en
uygunu. Ancak Türkiye–Erme-
nistan maç› vesilesiyle Cumhur-
baflkan› Abdullah Gül’ün Erme-
nistan’a gitmifl olmas› tart›flma-
s›z bu iki ülke aras›ndaki iliflki-
ler ba¤lam›nda son dönemde
at›lm›fl olan en önemli ad›m…

Türk – Ermeni iliflkilerinin
bozulmas› bilindi¤i gibi ‘impa-
ratorlu¤un en uzun yüzy›l›’n›n
son çeyre¤ine rastlar ve iliflkile-
rin düzeyi 20. yy.’›n ilk çeyre-
¤inde ard› ard›na gelen ‘trav-
matik’ ma¤lubiyetlerimizin de
etkisiyle imparatorlu¤un ulus-
laflma sürecinin bir sonucu ola-
rak 1915 olaylar›yla en kötü ve
belki de en ‘geri dönülmez’
noktaya ulafl›r. 

Yak›n tarihe bakt›¤›m›zda
ise özellikle 1973-1984 aras›nda
Asala terör örgütünün Türk d›-
fliflleri mensuplar›na yönelik ey-
lemleri ile 1988’de bafllayan ve
1994’e kadar devam eden neti-
cede Azerbaycan’›n fiilen ikiye
bölündü¤ü Ermenistan–Azer-

baycan savafl›n›n iliflkiler aç›s›n-

dan dönüm noktalar› oldu¤unu

söyleyebiliriz, zira Ermeni–Aze-

ri savafl› sonras› Türkiye Erme-

nistan’a ambargo uygulamaya

bafllam›fl ve diplomatik iliflkile-

rini kesmifltir.

Neticede imparatorlu¤un

da¤›lmas›ndan bugüne kadar

gelen süreçte iki ülke aras›nda

pek hofl fleyler yafland›¤› söyle-

nemez. Karfl›l›kl› iddialar ve

bunlar›n neticesinde ç›kan kriz-

ler sonucu oluflan ‘kemikleflmifl’

husumet sonucunda Ermenis-

tan y›ll›k 700 milyon dolara ya-

k›n bir para kayb›, Rusya’ya ba-

¤›ml›l›k,ve Bat›’ya aç›lan tek ka-

p›s›n›n da kapal› olmas› nede-

niyle dünyadan soyutlanma gi-
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FUTBOL D‹PLOMAS‹S‹

Sefa ÖZTÜRK

Türkiye–Ermenistan iliflkilerinde yeni bir dö-
nemin bafllamakta oldu¤u bir süreci yafl›yo-
ruz. Asl›nda bu düflünce bile hali haz›rda sü-
regelmifl olan Türk-Ermeni iliflkileri göz önü-
ne al›nd›¤›nda fazla iyimser kal›yor.

Abdullah Gül
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bi durumlarla karfl› karfl›ya kal-
m›fl -ki bunlar›n nedeni Türki-
ye’nin uygulad›¤› ambargodur-
ve tabiri caizse Sovyetlerden
koptuktan beridir belini bir tür-
lü do¤rultamam›flt›r.

Türkiye ise Ermenistan’›n
aksine bu durumdan ötürü
maddi sermaye de¤il, sembolik
sermaye yani prestij ve itibar
kaybetmektedir. Bunun netice-
sinde ‘tarihçilere b›rak›ls›n’ te-
zini savundu¤u soyk›r›m iddi-
alar›nda uluslar aras› alanda
bafl› sürekli a¤r›(t›l)maktad›r.

Bütün bu durum göz önüne
al›nd›¤›nda Gül’ün Ermenis-
tan’a neden gitti¤i ve oradaki
yöneticiler taraf›ndan neden
‘incitilmedi¤i’ daha iyi anlafl›la-
bilir. Türkiye aç›s›ndan, özellik-
le hükümetin benimsedi¤i ve
‘kazan kazan’ olarak formülize
etti¤i politikan›n Ermenistan’a
yans›mas›d›r. En basit ifadeyle
komflularla iliflkileri normallefl-
tirme politikas›d›r. Özellikle
Gürcü-Rus savafl›ndan sonra
Baflbakan Erdo¤an’›n ortaya at-
t›¤› ‘Kafkas ‹ttifak›’ projesinin
gerçekleflebilmesi için ‘mahalle-
nin d›fllanm›fl çocu¤u’ olan Er-
menistan ile iliflkilerin gözden
geçirilmesi gerekmektedir ve
bunun sonucu olarak Ermenis-
tan cumhurbaflkan›n›n daveti
bu sürecin bafllat›lmas› için bir
f›rsatt›r. Zira cumhurbaflkanl›¤›-
n›n da resmi aç›klamas›nda ol-
du¤u gibi: “An›lan maç, sportif
bir karfl›laflman›n ötesinde,
önemli f›rsatlar sunan bir an-
lam tafl›maktad›r. Özellikle Kaf-
kasya bölgesi halklar›n› endifle-
ye sevk eden geliflmelerin ya-
fland›¤› bir dönemde ortaya ç›-
kan bu imkan›n tüm taraflarca
en iyi flekilde de¤erlendirilmesi
gerekti¤ine inan›lmaktad›r. Bu
maç vesilesiyle yap›lacak bir zi-

yaretin bölgede yeni bir dost-
luk ikliminin oluflmas›na da
katk›da bulunabilece¤i düflü-
nülmektedir. Say›n Cumhurbafl-
kan›m›z bu anlay›flla daveti ka-
bul etmifltir. Söz konusu maç›n
ortak tarihi olan iki halk›n ya-
k›nlaflmas›n›n önünü t›kayan
unsurlar›n ortadan kald›r›lmas›-
na ve yeni bir zemin haz›rlan-
mas›na vesile teflkil edece¤ine
inan›lmaktad›r. Bu ziyaretin iki
ülke halklar›n›n birbirlerini da-
ha iyi anlamalar› için bir f›rsat
oluflturaca¤› ümit edilmekte-
dir.’Türkiye aç›s›ndan, Ermenis-
tan ziyaretinin önemi k›saca
bu…

Ermenistan aç›s›ndan önemi
ise; ambargonun ve izolasyo-
nun a¤›r faturas›n› ortadan kal-
d›rmak ve sorunlara çözüm bul-
mak için en az›ndan masaya
oturma f›rsat›n›n do¤abilecek
olmas›…

Her iki taraf da bir ad›m at-
mas›na ra¤men daha önce de
belirtildi¤i gibi sorunun çözül-
mesi henüz fazla iyimser bir
beklenti. Zira Ermeni anayasa-
s›nda bulunan ‘Bat› Ermenis-
tan’a olan at›flar, soyk›r›m ko-
nusu ve tazminat talepleri hala
ortada büyük bir sorun olarak
durmakta. Ayr›ca Azerbaycan
incitilmeden bu sürecin nas›l ifl-
letilece¤i de ayr› bir sorun…

Ancak flu da biliniyor ki geç-
miflte ABD–Çin örne¤inde oldu-
¤u gibi bir ping-pong maç›yla
bafllayan normalleflme süreci
ABD’nin Çini resmen tan›mas›y-
la sonuçlanm›flt› yani iletiflim ka-
p›s›n›n yeniden aralanmas› da
böyle bir süreci bafllatabilir. Bu
süreç bu sorunda da böyle mi ifl-
ler, baflar›yla m› neticelenir he-
nüz bu sorular›n cevab›n› ö¤ren-
mek için çok erken, ne olaca¤›n›
tabi ki zaman gösterecek.

Ancak flu da biliniyor ki geçmiflte ABD–Çin
örne¤inde oldu¤u gibi bir ping-pong maç›yla
bafllayan normalleflme süreci ABD’nin Çini
resmen tan›mas›yla sonuçlanm›flt› yani ileti-
flim kap›s›n›n yeniden aralanmas› da böyle
bir süreci bafllatabilir. 
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K
uvvetler ayr›l›¤›n›n üça-
ya¤›ndan yasama-yürüt-
me ve yarg›dan sonra

ancak dördüncü kuvveti temsil
edecek bas›n, ülke flartlar›nda
ne ac›d›r ki eski bir gazete pat-
ronunun da söyleminde oldu¤u
gibi birinci kuvvet noktas›na
birçok zaman terfi ettirilmifltir.
Ülkemizde gündem aç›s›ndan
en h›zl› de¤ifliklikler bir çok de-
falar bas›n›n müdahil olmas› ile
gerçekleflmifl, demokrasi nez-
dinde meflru hükümetlerin ala-
fla¤› edilmesinde en cevval rol-
leri  yine çok k›ymetli bas›n›m›z
üstlenmifltir. Son süreçte Türki-
ye Cumhuriyeti hükümetinin
bafl› olan baflbakan Tayyip Er-
do¤an ile Do¤an grubunun sa-
hibi olan Ayd›n Do¤an aras›nda
yaflanan fliddetli polemik, yeni-
den bas›n›, onun özgürlükleri-
nin s›n›r›n› ve siyaset medya
düzleminde iliflkilerin yap›s›n›
incelememizi zorunlu k›lmakta-
d›r.    

Bu zorunlulu¤un en aç›k
göstergesi de, Türkiye Cumhu-
riyeti siyasi hayat›ndan art›k ta-

rih kitaplar›nda yer almaya bafl-

lam›fl siyaset medya kavgalar›-

d›r. Ülkemiz siyasi hayat› ince-

lendi¤inde, siyasetçiler ile med-

ya aras›ndaki çekiflmenin tek

parti döneminin flefi  ‹smet ‹nö-

nü ile bafllad›¤› çok aç›k bir fle-

kilde görülebilecektir. ‹smet

‹nönü kendisi ve partisine mu-

halefet eden gazetecilerle at›fl-

malar yaflam›fl fakat kendince

en mant›kl› yolu bularak muha-

lif gazeteciler olan As›m Us,

Ahmet fiükrü, Hüseyin Cahit,

Sabri Ertem, Abidin Daver ve

Ethem ‹zzet Benice’yi kendi

partisinden milletvekili yaparak

sorunu ortadan kald›rm›flt›r.

Yine tarih sayfalar›nda siya-

set medya kavgalar›ndan; Ad-

nan Menderes ile Yeni ‹stanbul

Gazetesi Sahibi Safa K›l›çl›o¤lu,

Süleyman Demirel ile Günayd›n

Gazetesi sahibi Haldun Simavi -

Demirel’in kazanc› üzerinde yo-

¤unlaflan- ve Turgut Özal ile
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“D”L‹ BEY‹NLER VE

B‹AT KÜLTÜRÜ ÜZER‹NE

Ferhat TOPAZ‹K

‘‘BBaass››nn bbiirriinnccii kkuuvvvveettttiirr..’’
(19 Nisan 1988’de Hürriyet’in sahibi EErrooll SSiimmaavvii’nin Cum-

hurbaflkan› Turgut Özal’a cevaben yazd›¤› aç›k mektup
ve gazetenin sürmanfletine uygun gördü¤ü bafll›k.)
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Hürriyet gazetesi sahibi Erol Si-
mavi gibi ülkenin iki gücü ara-
s›nda yaflanan gerginlikleri bir
ç›rp›da sayabiliriz. 

SSiiyyaassiilleerriinn DDoo¤¤aann GGrruubbuu iillee
KKaavvggaallaarr››

Gündemimizi iflgal eden kavga-
n›n aktörlerinden Do¤an grubu
ile asl›nda çok da uzak olmayan
tarihlerde Erdo¤an d›fl›nda di-
¤er siyasiler de birçok polemik
yaflam›fllard›r. Bu polemiklerin
bafl›nda dönemin baflbakan›
Tansu Çiller’in 10 May›s 1997
Sultanahmet mitinginde, ay-
nen Baflbakan Erdo¤an’›n yap-
t›¤› gibi do¤rudan Do¤an Gru-
bu’na yüklendi¤i ve medyaya
verilen devlet teflviklerini aç›k-
lad›¤› konuflmas› ve NTV’de
canl› yay›nda, Milliyet Gazete-
si’yle ilgili iddialar› bulunmak-
tad›r. Bu iddialara karfl› Ayd›n
Do¤an da canl› yay›na ba¤lana-
rak “Bunu ispatlas›n, kendimi
Taksim meydan›nda asar›m!”
demifltir. Çiller daha sonra iddi-
lar›n› tek tek  belgelerle ispat-
lam›fl fakat bu kavgada galip
gelen Do¤an Grubu olmufl ve
Çiller siyaset sahnesinden silin-
mifltir.

Bas›n arflivlerine bak›ld›¤›
zaman Çiller-Ayd›n Do¤an kav-
gas›ndaki ilginç ayr›nt›lardan
biri ise Ayd›n Do¤an’›n kullan-
d›¤› üslupta sakl›d›r. Bugün Er-
do¤an’a, ‘biat medyas› olmaya-
ca¤›z’ diyen Do¤an, o zaman
da Çiller’e benzer bir jargonla
karfl› ç›km›flt›r.10 Nisan 1999 ta-
rihli Milliyet’te aç›klamas› ya-
y›mlanan Do¤an, “Say›n Çiller,
Türk bas›n›n›n tarafs›zl›k hakk›-
n› elinden almaya çal›fl›yor. ‹kti-
dar› eline geçirince bask› uygu-
luyor; ama Türk bas›n› asla köle
olmayacakt›r.” demifltir.

Do¤an gru-
bunun iyi ge-
çindi¤i ve istek-
lerini bir bir
yapt›rd›¤› parti-
lerin bafl›nda ge-
len DSP ile yafla-
d›¤› problem ise
esas›nda bir kav-
ga de¤il dönemin
baflbakan› DSP
Genel Baflkan› Bü-
lent Ecevit’i alafla-
¤› etme operasyo-
nudur. Do¤an gru-
bunun istekleri
d o ¤ r u l t u s u n d a
1999 y›l›nda geceler
boyu mecliste çal›fla-
rak RTÜK yasas›n› ç›-
kartm›fl olan Bülent
Ecevit yine de Do¤an’a yarana-
mayarak siyasi tarihe ‘hastane
darbesi’ olarak da geçen giri-
flim ile karfl› karfl›ya b›rak›lm›fl-
t›r. Ecevit’in hastal›¤› ve hasta
döneminde yaflananlar kas›tl›
olarak bir çok rencide edici ya-
y›nla Do¤an medyas› taraf›n-
dan s›kça gündeme getirilmifl,
zorla emeklilik yolu dönemin
baflbakan›na gösterilmifl ve ye-
rine geçmeye aday isimlerden
olan Hüsamettin Özkan, ‹smail
Cem ve yurt d›fl›ndan transfer
Kemal Dervifl yeni bir oluflum
olarak siyasi arena da parlat›l-
maya bafllanm›flt›r. Bunun en
aç›k göstergeleri de, o dönem-
de Do¤an grubu medyas›nda
yay›nlanm›fl olan yeni oluflu-
mun ilk s›ray› ald›¤› anketler-
dir. Asl›nda Do¤an grubunun
siyaset arenas›nda yeni isimleri
öne ç›kar›p siyaseti yönlendir-
me iste¤i Hüsamettin Özkan
baflkanl›¤›ndaki yeni oluflum ile
s›n›rl› de¤ildir.Yine Do¤an
medya grubu, Çiller’le kavga
edilen dönemde, yeni lider

aday› diye, Demirel’in bakanla-
r›ndan Nuri Bayar’›n o¤lu Meh-
met Ali Bayar’› ‘sa¤’da yeni bir
soluk’ olarak ülke gündemine
getirmifl ve en son olarak da Ak
Parti’ye alternatif aday olmas›
için Abdüllatif fiener sürekli
Do¤an grubu taraf›ndan parla-
t›lm›flt›r.

Bugünkü siyasi atmosferin
tersine Do¤an medya grubu-
nun 2005 y›l›nda kavgaya tu-
tufltu¤u bir di¤er siyasetçi ise
CHP lideri Deniz Baykal’d›r.
CHP kongresinde Baykal’a karfl›
Mustafa Sar›gül’e destek veren
Do¤an Grubu hakk›nda Bay-
kal’›n o dönem söylemifl oldu-
¤u sözler flunlard›r: “Onlar›n
destekledi¤i siyasetler ve ikti-
darlar döneminde, Türkiye 80
milyar dolarl›k bir banka hor-
tumlamas›n›n kurban› oldu.
CHP yönetimine karfl› bir haçl›
seferi medyan›n bir k›sm› tara-
f›ndan bafllat›lm›flt›r. O medya-
ya bak›yoruz, AKP’yi ve hükü-
meti yere gö¤e koyam›yorlar.
Ayn› medya grubu CHP yöneti-
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mi de¤iflsin diye ortaya ç›k›yor.
Yazarlar›n›n tümü kampanya-
n›n içinde...”
DDoo¤¤aann GGrruubbuu iillee AAKKPP iilliiflflkkiilleerrii

Baflbakan Tayyip Erdo¤an tara-
f›ndan Do¤an grubuna karfl›
sert söylemlerinden önce Ak
Parti ile Do¤an medyas› aras›n-
da iliflkiler incelendi¤inde görü-
len tablo flu flekildedir; AKP’nin
ilk dönem iktidar›nda, icraatla-
r› elefltirilmemifl, desteklenmifl
genel itibar ile müspet tav›r ta-
k›n›larak beklemeye geçilmifl-
tir. De¤erlendirmemizi kuvvet-
lendiren en aç›k delillerden biri
de Do¤an medya grubu eski
köfle yazar› Emin Çölaflan’›n
söylemleridir.

Gazeteport’a yazd›¤› maka-

lede eski Hürriyet yazar› Emin
Çölaflan, bafllang›çta Erdo¤an’a
verilen deste¤i flöyle anlat›r:
“Do¤an Grubu, Tayyip iktidar›-
na y›llar boyu en büyük deste¤i
verdi. Hürriyet’te yazarken bu-
nu bana aç›k seçik, yüzlerce de-
fa söylediler: ‘Baflbakan›, Mali-
ye Bakan›n›, TMSF’yi fazla elefl-
tirme. Bizim onlarla önemli ifl-
lerimiz var’ diye.”

‹kinci iktidar döneminde
AKP  ile Do¤an grubu aras›nda
s›k s›k ipler kopma noktas›na
gelmifl küçük çapl› da olsa AKP
iktidar›na yüklenilmifl özellikle
de¤iflmedi¤i hususunda Do¤an
medyas› köfle yazarlar› taraf›n-
dan sürekli elefltiri d›fl›nda olay-
lar magazinlefltirilerek verilmifl
ve kapat›lma davas›na kadar

Tayyip Erdo¤an’a karfl› yeni
bir aday aray›fl› içine girilmifl-
tir.-Daha sonra bu aday Ab-
düllatif fiener olarak vücut
bulmufl ancak O isimden de
kamuoyu nezdinde destek
bulamad›¤› için  bir zaman
sonra vazgeçilmifltir.-

AKP’ne aç›lan kapatma
davas› sürecinde art›k saflar
iyice belirginleflmeye baflla-
m›flt›r. Do¤an grubu AKP’nin
kapat›laca¤›ndan emin olsa
gerek ki, tam anlam›yla AKP
karfl›s›nda iddianameyi her sa-
t›r›yla desteklemifl gerilim ya-
ratmak istenerek AKP’yi siya-
set sahnesinden silmek için
gerekli hamleleri yapm›flt›r.
Ancak hiç de istenildi¤i gibi
bir sonuç ç›kmam›fl AKP dava
sonunda kapat›lmam›flt›r.

Bununla birlikte, dava sü-
recinde AKP karfl›tl›¤›nda Er-
genekon iddianamesi Do¤an
medya grubu köfle yazarlar›
taraf›ndan bir çok noktalarda
elefltiriye tabii tutulmufl, Erge-
nekon operasyonu haberler
ile suland›r›lmaya çal›fl›lm›fl ve

iddianame aflamas›nda ki bir
olay’›n haber olamayaca¤› üze-
rinde çokça durulmufltur.

Son olarak da AKP ile Do-
¤an aras›ndaki iliflki, Alman-
ya’daki Deniz Feneri davas›nda
bizzat Tayyip Erdo¤an’›n bafl-
bakan olarak veya sonradan
de¤ifltirilen flekli ile baflbakan-
l›k olarak para ald›¤›  iddias› ile
alevlenmifl ve aleni olarak sert
at›flmalar bafllam›flt›r.

DDeenniizz FFeenneerrii ddaavvaass››--HHiillttoonn 
MMeesseelleessii vvee DDoo¤¤aann’’››nn iisstteekklleerrii

Uzun süredir gerçekleflme ihti-
maline binaen sinyalleri verilen
fakat aç›k olarak iki taraf›n bir-
birlerine karfl› k›l›çlar›n› çekme-
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Hilton konusu, Do¤an Holding bünyesinde yer
alan bir flirketin özellefltirme kapsam›nda sat›fla
ç›kar›lan Hilton Oteli’ne 1995’te asl›nda de¤eri-
nin çok üstünde bir rakam olan 225 milyon dolar
ödenerek almas› ve Erdo¤an’›n da Do¤an’›n iste-
¤ine karfl›l›k menfi cevap vermesini kapsamakta-
d›r. Hilton meselesini aç›klayan baflbakana Ayd›n
Do¤an’›n verdi¤i cevap da hayli ilginçtir; “Ben ifl
adam›y›m, her gün devletten bir fley isterim.”
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sine bafllang›ç gösterilen olay,
Almanya’daki Deniz Feneri da-
vas›n›n manflet olarak Do¤an
grubu gazetelerinde verilmesi
olarak görülse de asl›nda bafl-
bakan Erdo¤an’›n üstünde dur-
du¤u ve tepki verdi¤i k›s›m bu
davan›n manfletlere tafl›nmas›
de¤il kendisi hakk›nda aleni
olarak Deniz Feneri’nden para
ald›¤› ve makbuzlar›n›n bulun-
du¤u iddias›d›r.  -Oysa gösteri-
len makbuzlar bofl ve imzas›z
oldu¤undan hukuki olarak de-
¤er atfedemeyece¤imiz delil-
lerdir.-

Ayn› zamanda Do¤an med-
ya grubu taraf›ndan bir dava
hakk›nda haber yap›lmas›, yo-
rumda bulunulmas› normalken
bir sene süresince devam etmifl
olan bir davan›n manfletlere
bugünlerde tafl›nmas›, günde-
min bir anda de¤iflmesine vesi-
le olmas› zaman aç›s›ndan de-
¤erlendirmeye tabii tutulmas›
gereken bir bahis olarak kafa-
larda soru iflaretlerinin oluflma-
s›na neden olmufltur. Baflbakan
Tayyip Erdo¤an, partisi ve ken-
di hakk›nda ç›kan as›ls›z ha-
berlerin nedenini,Do¤an gru-
bunun istedi¤i Hilton meselesi-
nin müspet olarak sonuçlan-
mam›fl olmas› olarak göstermifl
ve bas›n yoluyla ifl takipçili¤i
yap›ld›¤›n› beyan etmifltir. Bafl-
bakan Erdo¤an’›n bahsetmifl
oldu¤u Hilton konusu, Do¤an
Holding bünyesinde yer alan
bir flirketin özellefltirme kapsa-
m›nda sat›fla ç›kar›lan Hilton
Oteli’ne 1995’te asl›nda de¤e-
rinin çok üstünde bir rakam
olan 225 milyon dolar ödene-
rek almas› ve daha sonra da
fiiflli belediyesi ve ‹stanbul bü-
yükflehir belediyesinde iliflkiler
ile imar durumunun de¤ifltiril-
mesi iste¤i ile Baflbakan Erdo-

¤an dan istekte bulunmas›n›
ve Erdo¤an’›n da Do¤an’›n is-
te¤ine karfl›l›k menfi cevap
vermesini kapsamaktad›r. Hil-
ton meselesini aç›klayan bafl-
bakana Ayd›n Do¤an’›n verdi-
¤i cevap da hayli ilginçtir;
“Ben ifl adam›y›m, her gün
devletten bir fley isterim.”

Ayd›n Do¤an’›n verdi¤i ce-
vab›n önem arz eden hususu
fluras›d›r. Elinde birçok yaz›l› ve
görsel medya gücü olan bir flir-
ket ticari iliflkilerin de, devlet
ile yürüttü¤ü ifllerinde olumlu
yan›t alamad›¤› konularda nas›l
olur da tarafs›z olabilir. Genel
bir bak›fl aç›s›yla medya sektö-
ründe yer alan kurum di¤er
sektörlerde ifl yapmal›m›d›r? Bu
soruya en mant›kl› cevap yazar
Can Dündar taraf›ndan veril-
mektedir: “Medya, gazetecilik
d›fl›nda ifl yapmamal›’ görüflünü
savunanlara karfl› hep ‘medya-
n›n di¤er iflleri’nin ona hükü-
met karfl›s›nda iktisaden ba-
¤›ms›zl›k sa¤layaca¤› teziyle

karfl›l›k veriliyordu. Oysa apaç›k
görülüyor ki bu tez, -en az›n-
dan Türkiye örne¤inde- do¤ru-
lanm›yor. Çünkü ekonominin
iplerinin hâlâ büyük oranda
devletin elinde tutuldu¤u Tür-
kiye’de iktidara yaslanmadan
ayakta durmak u¤runa yap›lan
tüm ticari giriflimler, yine hükü-
met kap›s›na aç›l›yor…”

Baflbakan’›n, Hilton iste¤i-
ni gündeme getirmesi üzeri-
ne, Ayd›n Do¤an taraf›ndan
isteklerim olabilir yanl›flsa ve-
rilmez tarzl› aç›klamas› yan›n-
da  “biat eden medya olmaya-
ca¤›z” veya bas›n özgürdür
aç›l›ml› söylemleri karfl›s›nda,
ak›llara birçok soru gelmekte-
dir. Bunlar›n bafl›nda, acaba
bas›n özgürlü¤ü belge ve bilgi
olmadan kulaktan dolma ha-
berlerle iftira atma ve yalan
söyleme özgürlü¤ü müdür?
Bas›n, devletten imar de¤iflim
izni almak için hükümete bas-
k› yapma arac› m›d›r?  sorula-
r› gelmektedir.
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DDoo¤¤aann MMeeddyyaass›› vvee
““DD””llii ddüüflflüünnmmee

Ayd›n Do¤an’›n ‘biat eden
medya’ olmayaca¤›z söylemi
Do¤an grubu gazetelerinde ya-
zan köfle yazarlar› taraf›ndan
hararet ile desteklenmifltir. An-
cak burada sorulmas› gereken
flu dur; Ayd›n Do¤an’›n gazete-
lerindeki yazarlar kime biat et-
meyeceklerdir? Farkl› bir deyifl-
le, gerçeklik nazar›yla bak›l›rsa
ancak hükümete biat eden
medya olmayaca¤›z söylemi
do¤an medyas› yazarlar› için
anlam ifade edecektir. Çünkü
son olay ve Do¤an’›n taraf ol-
du¤u bir çok olay›n da göster-
di¤i gibi Do¤an grubu köfle ya-
zarlar›ndan –birkaç istisna ha-
riç- farkl› ses veya yorum ç›kma-
m›fl hepsi Ayd›n Do¤anla birlik-
te yani “D” li düflünmüfllerdir.
Oysa Do¤an’›n sözlerinden son-
ra “biat medyas›” oldu¤u iddia
edilen medya da ayk›r› sesler
her zaman vard›r. Bunu da Ta-
ha K›vanç 9 Eylül 2008 tarihin-
de ki Yeni fiafak gazetesindeki
yaz›s›nda flu flekilde ifade et-
mifltir: “Do¤un Grubu gazetele-
rinde Ayd›n Do¤an veya flirket-
leri aleyhine tek sat›r yaz›lmaz-
ken, (Hasan Celal Güzel hariç)
‘biat medyas›ndaki’ ayk›r› ses-
ler dikkat çekiyor. Bu gazete-
lerde iki tarafa da elefltiriler yö-
neltiliyor. Baflbakan’›n üslubu
elefltiriliyor, yolsuzluklara yete-
ri kadar müdahale etmedi¤i ya-
z›l›yor. Hepsini b›rak›n, acaba
H›ncal Uluç kadar hükûmet ve
Baflbakan muhalifi bir yazar,
yandafl medya diye suçlanan
Sabah’ta neredeyse tam sayfa
kalem oynat›rken, Ayd›n Do-
¤an muhalifi olsayd› Hürri-
yet’te kaç gün yazabilirdi? Ve-
ya yine Sabah yazar› Umur Talu
hiç vazgeçmedi¤i objektif üslu-

bunu Do¤an Grubu’nda ne ka-
dar devam ettirebilir? Bu soru-
lar›n malum cevaplar›, kimin
daha fazla ‘biat medyas›’ oldu-
¤unu ortaya koymaya yetiyor
zaten.”

Ayd›n Do¤an’›n “Erdo¤an
tek gözlü medya istiyor” sözü-
nü ise yine eski Do¤an gazete-
lerinde yazarl›k yapan Fatih Al-
tayl› Habertürk kanal›nda yap›-
lan programda flu flekilde ce-
vapl›yor “as›l tek gözlü medya-
y› Do¤an istiyor ve y›llard›r bu-
nun mücadelesini veriyor. Do-
¤an Grubu’nun bas›n özgürlü-
¤ü mücadelesi verdi¤ini söyle-
mesi komik”

Bu söylemlerle birlikte, Do-
¤an medyas›nda bas›n özgürlü-
¤ünün Ayd›n Do¤an’›n ortaya
koydu¤u ifllere kadar oldu¤u
medya elefltirmeni Rag›p Duran
taraf›ndan da teyit ediliyor :
“Biz okurlar Ayd›n Do¤an’a ait
POAfi’›n vergi borçlar›ndan an-
cak di¤er gazeteler yaz›nca ha-
berdar olabildik. Do¤an Grubu
gazetelerinde tek sat›r yaz›lma-
d›. Bu örnekleri ço¤altabilirsi-
niz. Bu da medyan›n iflveren ta-
raf›ndan nas›l kullan›ld›¤›n›
gösteriyor.”

““DD”” llii MMeeddyyaa ÖÖzzeelliinnddee 
BBaass››nn DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii

Medya ve siyaset iliflkileri gene-
linde yap›lan de¤erlendirme-
lerde, bas›n›n asl›nda hiçbir
düzlemde ba¤›ms›z olmad›¤›,
Türkiye görüntüsünde devletle
ba¤lant›l› olan ifllerin yürütül-
mesinde ifl takipçili¤i yapt›¤› ve
zaten medya sektörüne el atan
ifl adamlar›n›n da herkesin bil-
di¤i gibi uhvi duygular için bu
ifli yapmad›¤› aç›kt›r.

Son de¤erlendirme için Ay-
d›n Do¤an-Tayyip Erdo¤an öze-
line iner isek, hükümetin Türk

siyasetindeki di¤er iktidar par-
tileriyle k›yaslanamayacak ka-
dar elinin güçlü oldu¤unu ve
Do¤an’›n kendisinin istemli ha-
reketleri do¤rultusunda bu za-
mana kadar ortaya koydu¤u
hareketlerle bas›n camias›nda
ve uluslar aras› güçler nezdinde
tek kald›¤› ve bu kavgada geri
ad›m atmak zorunda oldu¤u
görülecektir. fiimdiye kadar
söylediklerimizi bir kenara ko-
yarsak asl›nda bu tart›flman›n
alenen yaflanmas› baflbakan›n
uslübuna tak›lmadan flu ba¤-
lamlarda çok büyük önemler
arz eder. Öncelikle bu zamana
kadar gizli kapakl› olarak da
herkesin konufltu¤u ve bildi¤i
medya sektöründeki patron
için kalemflörlük ve medya gü-
cünü hükümetlerden istedikle-
rini almak için yönlendirme ya-
ni medyan›n fesada u¤ramas›
bu tart›flma ile a¤›zlara al›nm›fl
ve aç›kça konuflulmufltur. Bu-
nun yan›nda genel olarak med-
yan›n daha özelinde ise “D” ‘li
medyan›n güvenilirli¤i halk iti-
bar›nda olmas› gerekti¤i yere
oturmufltur.

Bas›n özgürlü¤ünü a¤›zlar›-
na sak›z eden medya mensup-
lar›n›n asli amac›n›n, eldeki
medya gücü ile patronlar›n›n
di¤er ifllerine menfaat elde et-
mesi için çal›flt›klar› aç›kça gö-
rülmüfltür. Bu zamana kadar ül-
kemizde medya patronlar›n›n
zenginliklerinin hangi yollarla
elde edildi¤i, hangi imar de¤i-
flikleri için baflbakanlara, ba-
kanlara, belediye baflkanlar›na
rica edildi¤i,mektuplar yollan-
d›¤› ve istekleri d›fl›nda gerçek-
leflen olaylarda hükümetleri ya-
p›lan haberlerle pskilojik ola-
rak  ne yollarla çökertildi¤i ar-
t›k alenen tarih sayfalar›nda
yer alacakt›r.
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TTeekknniikk AAçç››kkllaammaallaarr

F
ransa-‹sviçre s›n›r›nda yer
alan nükleer araflt›rma
merkezi CERN’de uzun za-

mand›r beklenen meflhur de-
ney eylül ay›nda bafllat›ld›. Ni-
hai verilere ulafl›lmas›n›n ve de-
¤erlendirilmeye tabi tutulma-
n›n en az iki y›l alaca¤› deney,
dünya çap›nda yank› uyand›rd›.
Elde edilecek sonuçlar›n fizik-
sel, teknolojik ve günlük etkile-
rinin ötesinde dini ve felsefi
aç›dan da önemli geliflmele-
re/tart›flmalara yol açabilecek
olmas›, deneyi birbirinden fark-
l› kesimlerin ilgi oda¤› haline
getiriyor.

Deney s›ras›nda birbirine z›t
yönde ve ›fl›k h›z›na oldukça ya-
k›n h›zlarda gönderilen proton
huzmelerinin çarp›flmas› netice-
sinde ortaya ç›kacak yeni atom-
alt› parçac›klar›n momentum
ve enerjileri ölçülerek karakter-
leri tespit edilecek. Büyük Had-
ron Çarp›flt›r›c›s›nda h›zlanma 7
trilyon elektron-volta ulaflt›¤›
zaman protonlar›n çarp›flmas›
gerçekleflecek ve böylelikle bü-
yük patlaman›n hemen sonra-
s›nda oluflan enerji yo¤unlu¤u-

na ulafl›lacak. Deney mikro bo-
yutlarda yap›ld›¤› için, aç›¤a ç›-
kacak enerjinin çok az miktar-
da olmakla beraber son derece
küçük bir hacimde meydana
gelece¤inin, yani bir modelle-
me oldu¤unun bilinmesi gere-
kiyor. Çarp›flma neticesinde or-
taya ç›kacak s›cakl›k güneflin
merkezindekinin yüz bin kat›n-
dan fazla olmas›na ra¤men bir
bardak suyu kaynatmaya yet-
memesinin sebebi ifllemin çok
küçük boyutlarda ve çok k›sa
bir zaman aral›¤›nda meydana
gelmesidir. Asl›nda deneyle il-
gili bir tak›m say›sal verilerin in-
san akl›n› ve hatta hayalini zor-
lamas›n›n alt›nda söz konusu
olay› zihnimizde makro büyük-
lükte canland›rmaya çal›flma-
m›z yat›yor. Hâlbuki her fley, sa-
niyenin milyarda bir oran›ndan
daha küçük bir zaman aral›¤›n-
da ve metrenin trilyonda bir
mertebesindeki bir hacimde
olup bitiyor. 

SSttaannddaarrtt MMooddeell vvee HHiiggss
PPaarrççaacc››¤¤››

Standart model ismi verilen
yaklafl›m maddenin yap›s›, ka-

rarl›l›¤› ve atom-alt› ölçekte te-
mel parçac›klarla ilgili pek çok
meseleyi baflar›yla aç›klayabil-
mektedir. Bu modele göre,
maddeyi ve evreni oluflturan
temel parçac›klar flunlard›r: alt›
tür kuark ve anti parçac›klar›,
alt› tür lepton ve karfl› parçac›k-
lar›, foton, sekiz tür gluon ve
kuvvet tafl›y›c› parçac›klar.
Standart modelin ortaya koy-
du¤u yukar›daki temel parça-
c›klar›n d›fl›nda kütle çekimini
aç›klamak için Higgs bozonu
denilen bir parçac›¤›n da var ol-
mas› gerekiyor, çünkü bu mo-
del kütle çekimini izah edemi-
yor. Fakat di¤er tüm parçac›k-
lar›n varl›¤› gösterilmifl olmas›-
na ra¤men Higgs bozonunun
varl›¤› henüz deneysel olarak
tesbit edilemedi. “TTaannrr›› ppaarrççaa-
cc››¤¤››”” olarak bilinen Higgs bozo-
nu 1960 y›l›nda Peter Higgs ta-
raf›ndan Büyük Patlamadan
sonra ortaya ç›kt›¤› ileri sürülen
temel parçac›klardan biridir.
Teoriye göre, evren Higgs alan›
ismi verilen bir enerji taraf›n-
dan ortaya ç›kar›lm›flt›r ve bu
enerji büyük patlama sonras›na
oluflan di¤er temel parçac›klar-
la etkileflime girerek Higgs bo-

B‹R DENEY ÜZER‹NE
DÜfiÜNCELER

Selçuk KÜTÜK
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zonu denilen zerreleri meyda-
na getirmifltir. Higgs bozonu-
nun en önemli özelli¤i kuvveti
tafl›mas› ve maddeye kütle ka-
zand›rmas›d›r. Ancak Higgs’in
bu teorisi fizik dünyas›nda he-
nüz genifl bir kabul görmedi ve
bu parçac›klar›n var olup olma-
d›¤› hep tart›flma konusu oldu. 

BBüüyyüükk PPaattllaammaa

Popüler anlamda da olsa koz-
molojiye ilgi duyanlar taraf›n-
dan bilinen BBüüyyüükk PPaattllaammaa te-
orisi evrenin yap›s›, bafllang›c›
ve hatta gelece¤ine dair önem-
li aç›l›mlar sa¤lam›flt›r. Yiminci
yüzy›l›n ortalar›na do¤ru evre-
nin sabit olmay›p sürekli olarak
geniflledi¤i Hubble ve baflka bi-
lim adamlar› taraf›ndan göste-
rilmiflti. Teoriye göre, geniflle-
yen evrende zaman aç›s›ndan
geriye do¤ru gidildi¤inde bir
bafllang›ç noktas›na ulafl›lmas›
kaç›n›lmaz görünüyor. Madde-
nin ve s›cakl›¤›n son derece yo-
¤un oldu¤u bu bafllang›ç nok-
tas›nda bilinen fizik kurallar›-
n›n geçerli olmad›¤› bir uzay-
zaman tekilli¤i meydana geli-
yor. Büyük patlaman›n hemen
ard›ndan temel parçac›klar or-
taya ç›kmaya bafllad›¤› için bu

aflamada standart modelin kul-
lan›lmas› gerekiyor. Evrenin flu
andaki halinde radyoaktif bo-
zunma kuvvetlerini ve kuarkla-
r› izole edilmifl halde göremiyo-
ruz. Fakat yo¤unlu¤un son de-
rece yüksek oldu¤u büyük pat-
lama sonras›na bak›labilirse
bunlar› bir arada görmek müm-
kün olacak. ‹flte söz konusu de-
ney, bilim adamlar›n› mikro ve
makro âlemin buluflma noktas›-
na götürüyor. Bir baflka deyiflle
galaksilerin oluflumu, evrenin
genifllemesi, kritik kütle gibi
makro büyüklüklerin aç›klan-
maya çal›fl›ld›¤› büyük patlama
teorisi ile mikro ölçekte gerçek-
leflen temel parçac›klar›n oluflu-
munu aç›klayan standart model
birlikte test edilmifl olunacak. 

KKaarraannll››kk MMaaddddee

Bilindi¤i üzere galaksiler çok
büyük h›zlarla kendi eksenleri
etraf›nda dönmektedirler. Nor-
mal flartlar alt›nda kendi etra-
f›nda dönen cisimler merkezcil
kuvvet etkisiyle merkezden d›-
flar› kaçmalar› gerekir. E¤er bir
denge söz konusu ise, bunun
nedeni kütle çekim kuvvetidir.
Ancak yap›lan ölçümler galaksi-
mizdeki y›ld›zlar›n dönmeleri

ile meydana gelen merkezcil
kuvvetin, y›ld›zlar›n oluflturdu-
¤u kütle çekim kuvvetinden
çok daha fazla oldu¤unu gös-
termektedir. Böyle bir durum-
da y›ld›z kümelerinin saç›lmas›
gerekirken, dengenin sa¤lan›-
yor olmas› gözle görünmeyen
bir maddenin var oldu¤u dü-
flüncesine yol açm›flt›r ve do¤-
rudan gözlenememesi yüzün-
den “karanl›k madde” denil-
mifltir. fiu andaki bilgilere göre,
evrenin sadece %4 lük bir k›sm›
bizim bildi¤imiz görünür mad-
de-enerji bilefliminden olufl-
maktad›r. Kalan % 73 lük k›s›m
mahiyeti bilinmeyen karanl›k
enerji ile dolduruluyor ve di¤er
%23 lük bölüm de karanl›k
maddeden meydana gelmekte-
dir. Maddeye kütle kazand›rd›-
¤› düflünülen Higgs parçac›¤›
bulunabilirse, karanl›k madde-
nin esrar›n›n aralanmas› da
mümkün olabilecek. Evrenin
normal flartlar alt›nda yap›lan
hesaplardan daha büyük bir
h›zla geniflliyor olmas›, kütle
çekim kuvvetine ters yönde et-
ki yapan bir enerjinin var oldu-
¤unu göstermektedir ki, buna
karanl›k enerji deniliyor. 

Di¤er taraftan proton, elek-
tron, nötrino gibi tüm parçac›k-
lar›n anti-maddelerinin (pozit-
ron, anti-elektron gibi) var ol-
du¤u bilindi¤i halde, maddenin
karfl› maddesi olan anti-madde-
ye flu andaki evrende niçin rast-
lanmad›¤› bilinmiyor. Zaten
madde ile anti-maddenin karfl›-
laflm›fl olmas› halinde böyle bir
evren var olmayacakt›. Bu de-
ney yolu ile evrenin bafllang›ç
aflamas›nda mevcut oldu¤u bili-
nen anti-maddenin sonradan
nas›l ve neden kayboldu¤u so-
rusuna cevap aranacak.
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Fransa-‹sviçre s›n›r›nda yer alan nükleer arafl-
t›rma merkezi CERN’de uzun zamand›r bekle-

nen meflhur deney eylül ay›nda bafllat›ld›. Nihai ve-
rilere ulafl›lmas›n›n ve de¤erlendirilmeye tabi tutul-
man›n en az iki y›l alaca¤› deney, dünya çap›nda
yank› uyand›rd›. Elde edilecek sonuçlar›n fiziksel,
teknolojik ve günlük etkilerinin ötesinde dini ve fel-
sefi aç›dan da önemli geliflmelere/tart›flmalara yol
açabilecek olmas›, deneyi birbirinden farkl› kesim-
lerin ilgi oda¤› haline getiriyor. ”

“
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DDeenneeyyiinn AAmmaacc››

Teknik aç›dan bak›l›rsa deneyin
amaçlar›n› flu flekilde s›ralayabi-
liriz:

1- Büyük patlama sonras›n-
da ortaya ç›kan yüksek enerji
ve s›cakl›¤a ulaflarak yeni par-
çac›klar›n varl›¤›n› araflt›rmak.
Bilindi¤i üzere, standart model
mümkün olabilecek temel par-
çac›klar› belirlemifl durumdad›r,
fakat bunlar›n gerçekten daha
fazla indirgenemeyen parçac›k-
lar olup olmad›¤› incelenmesi
gerekiyor.

2- Maddeye kütle kazand›r-
d›¤› düflünülen Higgs parçac›¤›-
n› bulmak.  

3- Karanl›k maddenin varl›-
¤›n› ve ne oldu¤unu anlayabil-
mek. 

4- Anti-maddenin varl›¤›n›
ve özelliklerini tesbit edebil-
mek. Büyük patlamadan sonra
anti-maddenin ne oldu¤u soru-
suna cevap bulmak.

5- Büyük patlama teorisinin
geçerlili¤i test edilerek evrenin
ve maddenin nas›l ortaya ç›kt›-
¤› incelenecek.

Herhalde hiç kimse milyar-
larca dolar harcanarak yap›lan
böylesine büyük bir projenin
uhrevi bir amaç tafl›d›¤›n› ya da
dünya insanlar›na hayr› dokun-
mas› gibi ulvi niyet içerdi¤ini
ileri sürecek ya da buna inana-
cak kadar saf de¤ildir. Deney
neticesinde elde edilecek bilgi-
lere dayal› olarak birçok fayda-
l› teknolojik ürünün ortaya ç›-
kaca¤› biliniyor, fakat insanl›¤›
maddi veya ahlaki aç›dan teh-
dit edebilecek bir tak›m acayip
ürünlerin kontrolünün kimlerin
elinde oldu¤u bilinmiyor. Bili-
me hizmet etti¤ini düflünen ve
onlar› destekleyen insanlar›n,
atom bombas›n›n ortaya ç›k›fl

ve kullan›m sürecini hat›rlamas›
faydal› olacakt›r.  

KKaarraa DDeelliikklleerr vvee FFeellaakkeett
SSeennaarryyoollaarr››

Söz konusu deneyin muhtevas›-
n›n, uzmanlar hariç, hemen hiç
kimse taraf›ndan do¤ru dürüst
bilinmemesi akla hayale gel-
mez felaket senaryolar›n›n or-
tal›kta dolaflmas›na yol aç›yor.
Fizik hakk›nda hiç bilgisi olma-
yan kifliler bile, yetkililer tara-
f›ndan yap›lan her aç›klama
için de¤iflik efsaneler uydurma-
ya bafllad›. Deney s›ras›nda aç›-
¤a ç›kacak olan enerjinin ve s›-
cakl›¤›n büyüklü¤ü ya da olufla-
cak kara deliklerin mahiyeti ile
ilgili bir tak›m say›sal verilerin
fiziksel aç›dan ne anlama geldi-
¤inin ya da gelmedi¤inin hiç
önemi yoktu! Kimilerine göre
deney dünyan›n sonunu getire-
cek, kimilerine göre ise kara
delikler oluflacakt›. Hatta The
‹ndependence gazetesi dene-
yin dünyan›n sonu olaca¤› iddi-
alar›na karfl›, meseleyi okuyu-
cular›yla vedalaflmaya kadar
götürdü:

“Tarihte hiçbir bilimsel ge-
liflme risk al›nmadan sa¤lanma-

d›. Deney s›ras›nda galaksimiz-
de bir kara delik aç›lmas› ihti-
maline karfl›l›k okuyucular›m›za
veda etmek istiyoruz. Bir sonra-
ki evrende buluflmak üzere…”

Benzer flekilde Amerika’da
konu ile ilgili birçok dava aç›ld›,
fakat reddedildi. Deneye iliflkin
itirazlar›n bir k›sm› ise politik
ve yar›flta geri kalman›n verdi¤i
k›skançl›ktan kaynaklan›yordu.
Mesela Rus bilim adamlar› de-
ney s›ras›nda ortaya ç›kacak
yüksek enerji sebebiyle uzay-
zamanda y›rt›lmalar oluflaca¤›-
n› ve bu durumun zaman tüne-
li meydana getirece¤ini ileri
sürdüler. Vatikan’›n deneye
karfl› ç›kma sebebi ise daha
farkl›yd›: Baz›lar› tanr› rolünü
oynamaya kalk›fl›yor ve evreni
tehlikeye at›yordu. Fizikçilerin
cevab› beklendi¤i gibiydi: Vati-
kan, bilimsel geliflmelere engel
olmaya çal›fl›yordu! Di¤er taraf-
tan Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› söz
konusu deneye karfl› herhangi
bir itirazda bulunmayarak bi-
limsel geliflmelere karfl› olmad›-
¤›n› göstermifl ve deneyin caiz
oldu¤unu ilân etmiflti! 

Asl›nda genel olarak bak›l-
d›¤›nda, ileri sürülen felaket se-
naryolar›n›n temelinde yatan
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fleyin kara delikler oldu¤u gö-
rülecektir. Bu sebeple kara de-
lik meselesi üzerinde k›saca
durmak gerekiyor. Bilindi¤i
üzere, deney s›ras›nda ortaya
ç›kacak yüksek enerjinin kara
deliklerin oluflmas›na yol açaca-
¤› ve bunlar›n da dünyan›n ve
insanl›¤›n sonunu getirece¤i
ileri sürülüyor. CERN yetkilileri-
nin mikroskobik boyutlarda ka-
ra deliklerin oluflaca¤›n› kabul
etmesi kayg›n›n daha da art-
mas›na yol açt›. Bu noktadaki
tart›flman›n temelinde mikro ve
makro boyuttaki kara delikler
aras›ndaki fark›n bilinmemesi
yat›yor diyebiliriz. Ço¤u kifli
protonlar›n çarp›flmas› netice-
sinde galaksileri yutabilecek
derecede güçlü bir kara deli¤in
ortaya ç›kaca¤›n› hayal ederek
dünyan›n kozmik bir sonla ni-
hayete erece¤inden endifle du-
yuyor. Halbuki deney sürecinde
ortaya ç›kmas› muhtemel kara
delikler mikro boyutta olaca¤›
için bu anlamda bir tehlike söz
konusu de¤ildir. Bunun fiziksel

aç›dan sebeplerini k›saca flöyle
ifade edebiliriz:

Mikro boyutta kara delikle-
rin oluflabilmesi için 10 üzeri -8
kilograml›k bir kütlenin Planck
uzunlu¤u olarak bilinen 10
üzeri -35 metrelik bir alana s›-
k›flmas› gerekir. Fakat proton-
lar›n çarp›flmas› neticesinde
böyle bir durum ortaya ç›kmaz.
Sicim teorisinden kaynaklanan
fazla boyutlar sebebiyle sözü
edilen türde mikro kara delik-
ler oluflsa bile termodinami¤in
ikinci kanununa göre, Stephen
Hawking’in de belirtti¤i gibi,
bunlar›n 10 üzeri -27 saniye ka-
darl›k bir zaman içinde ›fl›ma
yaparak patlamas› ve ortadan
kalkmas› gerekiyor.

Ayr›ca deneyde aç›¤a ç›ka-
cak enerjinin dünyay› yutabile-
cek mertebede bir kara delik
meydana getirebilmesi için
yaklafl›k olarak 10 üzeri 48
elektron voltluk bir seviyeye ç›-
k›lmas›na ihtiyaç var. Halbuki
protonlar›n çarp›flmas›ndan or-
taya ç›kan enerjinin bu miktar-

la hiç alakas› yok.

DDiinnii vvee FFeellsseeffii EEttkkiilleerrii

Deneyle ilgili tart›flmalara ge-
nel olarak bakt›¤›m›zda daha
ziyade teknik sorunlar›n gün-
deme geldi¤i göze çarpsa da
asl›nda dünyan›n yok olma kay-
g›s› veya deney sonuçlar›n›n
dünyan›n gelece¤ini nas›l etki-
leyece¤i meseleleri temelde di-
ni ve felsefi bir içerik tafl›yor. Bi-
lim tarihine k›saca bir göz at-
mak bile bizlere, bilimsel dü-
flünce kal›plar›ndaki de¤iflimle-
rin, insanlar›n tabiat› okuma ve
anlamland›rma noktas›nda ne
gibi dönüflümlere yol açt›¤›n›
gösterecektir. Maddeyi ve evre-
ni kavray›fl biçiminin varl›k,
olufl, bilgi gibi en temel para-
metreleri belirliyor olmas›n›n
“dünya görüflümüzün” flekil-
lenmesinde ne derece etkili ol-
du¤u yeteri kadar aç›kt›r. Söz
konusu deney neticesinde yeni
parçac›klar›n bulunmas›, anti-
madde ve karanl›k maddenin

2288 UMRAN EK‹M ’08



Analiz

2299EK‹M ‘08 UMRAN

esrar›n›n çözülmesi Higgs par-
çac›¤›n›n bulunup bulunama-
mas› ve büyük patlama ile ilgili
yeni bilgilerin elde edilmesi fi-
zik kanunlar›nda k›smen ya da
köklü de¤iflimlere yol açabilir.
Dolay›s›yla, bilimsel dünya gö-
rüflü ile flartland›r›lm›fl zihinle-
rin, insan akl›n› merkeze alan
yeni bir maceraya sürüklenme-
ye zorlanmas› söz konusu ola-
bilir. Böylelikle, her zaman ya-
p›ld›¤› gibi, hükmü geçmifl eski
bilimsel teoriler bir kenara b›-
rak›larak en yeni ve en son ha-
kikatler piyasaya sürülebilir. Bu
aç›dan bilimsel bilginin karma-
fl›kl›¤›, tarafl› sunumu ve cazi-
besi karfl›s›nda gözü kamafl›p
varl›¤› do¤ru okuyamama sebe-
biyle akl› kar›flanlar›n, ‹lahi bil-
giden uzaklaflma riski alt›nda
olduklar›na dikkat etmeleri ge-
rekir.    

Bilindi¤i üzere Uzak do¤u,
Hint medeniyeti ve Eski Yunan
ile bafllayan tabiat araflt›rmala-
r›nda Batlamyus, Kopernik, Ga-
lileo ve Newton ile ciddi ilerle-
me kaydedilmifl ve klasik fizik
iyice temellendirilmiflti. Di¤er
taraftan, ayd›nlama döneminin
bafllamas›, Kant’›n insanl›¤› bil-
meye cüret etmeye davet et-
mesi ve insanl›¤›n art›k aklen
ergenli¤e eriflti¤ini ilan etmesi-
ne teknolojik baflar›lar da ina-
n›lmaz destek sa¤lay›nca tabia-
t›n, eflyan›n ve evrenin s›rlar›-
n›n iffla edilme vaktinin geldi¤i
kanaati hakim olmaya baflla-
m›flt›. Newton döneminde dal-
ga mekani¤inin kas›tl› olarak
görmezden gelinmesi bu cofl-
kunun bir süre daha devam et-
mesini sa¤lad›. Fakat yirminci
yüzy›l›n bafllar›nda Einstein’›n
genel ve özel relativite teorileri
klasik mekani¤in temel varsa-
y›mlar›n› yerle bir ederken, Hei-

senberg’in belirsizlik prensibi
de determine edilebilir bir ev-
ren anlay›fl›n› zora sokuyordu.
Bilim dünyas›nda bu ciddi dö-
nüflümlere al›fl›lmaya çal›fl›l›r-
ken, henüz esrar› çözülemeyen
ve üzerinde tart›flmalar›n hara-
retle devam etti¤i Kuantum te-
orisi ortaya at›ld›. 

Asl›nda bu deney sayesinde,
yirminci yüzy›ldan günümüze
miras kalan baz› fiziksel teorile-
rin test edilme imkân› buluna-
cak diyebiliriz. Geçen yüzy›la
ait teorileri henüz hazmedil-
meden yeni bir paradigmal dö-
nüflüm söz konusu olursa, el-
bette bunun felsefi ve dini yan-
k›lar› da gündeme gelecektir. 

Kozmolojik verilerin teistik
ve ateistik argümanlar›n temel-
lendirilmesinde ne kadar etkin
rol oynad›¤› düflünülürse deney
sonuçlar›n›n söz konusu tart›fl-
malar› alevlendirmesi kaç›n›l-
maz görünüyor. Bilindi¤i üzere
büyük patlama teorisi ve evre-
nin bir bafllang›c›n›n olmas›
meselesi ateistik düflünceyi cid-
di derecede tehdit ediyor. Elde
edilecek sonuçlara ba¤l› olarak
maddenin ezeli olup olmad›¤›,
paralel ya da çoklu evrenler
(many worlds) düflüncesi ve
içinde bulundu¤umuz evrenin
asl›nda çok daha büyük bir ev-
renin parças› oldu¤u iddialar›-
na aç›kl›k kazand›r›labilir. E¤er
bu konulara ait yeterli bilgiler
toplanabilirse felsefi anlamda
yeni bir dönemin bafllamas›
beklenebilir. Tabii ki tart›flma-
lar›n bu flekilde sona erece¤ini
düflünmek insan tabiat›na ayk›-
r› bir beklenti olacakt›r. Deney-
de kullan›lan alg›lay›c›lardan
elde edilecek verilerden sadece
“ham bir teknik bilgi y›¤›n›” or-
taya ç›kacak ve bu bilgilerin yo-
rumlanmas› “dünya görüflleri-

ne” ba¤l› olarak yine farkl›l›k
gösterecektir. Mesela Higgs
parçac›¤›n›n tesbit edilmesi ha-
linde ateistlerin “‹flte, kuvveti
tafl›yan ve maddeye kütle ka-
zand›ran parçac›k bulundu!
Maddenin organizasyonu bu
parçac›k sayesinde sa¤lan›yor,
o halde fazladan bir tanr› var-
say›m›na ne gerek var?” der-
ken teistlerin de “Bu parçac›k-
lar sözü edilen özellikleri nere-
den kazand› ve maddenin or-
ganizasyonunu hangi bilinç ve
amaçla yap›yor?” fleklinde ce-
vap vereceklerini tahmin et-
mek zor de¤il.   

Ayr›ca karanl›k madde
problemi aç›kl›¤a kavuflturula-
bilirse, kritik kütle de¤erinin
daha do¤ru hesaplanmas›
mümkün olacak. Bu sebeple,
evrenin gelece¤i ile ilgili koz-
mik son tart›flmalar›n›n h›zlan-
mas› beklenebilir.  

Yukar›da de¤inilen hususla-
r›n hepsinin ötesinde, deneyin
bizleri itikadî aç›dan ilgilendi-
ren önemli k›sm›n›n tekrar alt›-
n›n çizilmesi gerekir. fiöyle ki,
tüm dünyan›n ilgi oda¤› haline
gelen ve insan akl›n›n gücünü
gözler önüne seren bu hariku-
lade manzaran›n pek çok kifli-
nin bilinç-alt›nda bilimsel bir
dünya görüflünün yerleflmesine
yol açmas› tehlikesi söz konusu-
dur. Bafl döndürücü bilimsel ge-
liflmelerin bilime ve dolay›s›yla
insana/insan akl›na tabiat-üstü
bir güç atfedilmesine yol açabi-
lece¤i tecrübe ile sabit bir ger-
çektir. O halde bu tür mesele-
lerde de¤erlendirme yap›l›rken
insan akl›na ve gücüne gönder-
me yapmak yerine ilahi mer-
kezli yorumlamalar üzerinden
hareket edilmesi en az›ndan
bizler aç›s›ndan zorunludur. 
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TTüürrkkiiyyee’’ddee kkii 
TTaahhtteerreevvaallllii SSiisstteemm

T
ürkiye’deki yap›, iki a¤›r-
l›k merkezine sahip bir
tahterevalli sistemdir. Bir

taraf›nda bat›l› de¤erlere daya-
l› sistem, di¤er taraf›nda belli
boyutlar› ile ‹slami de¤erleri
benimsemifl millet vard›r. Türki-
ye’de sorunun ana kayna¤›,
halka ra¤men ve sanal bir halk
için infla edilen, ‘yabanc›lara
evet demeyi halka hay›r deme-
yi’ kutsal bir görev bilen, halk›-
na yabanc› bir sistemin, bir zih-
ni yap›n›n varl›¤›d›r. Bu sistem
sayesindedir ki nesiller, man-
kurtlaflt›r›l›p kendi halk›n› düfl-
man olarak görebilmektedir.
1950lerden beri tahterevalli sis-
tem milletin lehine zay›flamak-
tad›r. Bozulan denge, darbeler-
le, düzeltilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

D›fl güçler bu iki a¤›rl›k mer-
kezinin üst üste gelmesini iste-
medikleri gibi taraflardan biri-
nin afl›r› kuvvetlenmesini de is-
tememektedirler. Zaman za-
man zay›flayan tarafa destek
vererek tahterevalli sisteme ba-
lans ayar› yapmaktad›rlar. Böy-
lelikle kolayca kar›flt›rabilecek-
leri, asla ayaklar› üzerinde du-

ramayan bir Türkiye var k›l›yor-
lar. ‹stediklerini alamad›klar› ya
da Türkiye’yi kuvvetlendiren,
kalk›nd›ran tüm iktidarlar, bu
sistem sayesinde tasfiye edil-
mifltir.

AKP iktidar›nda milletin
a¤›rl›k merkezi kuvvetlenmifl
tahterevalli sistemde denge
milletin lehine daha da bozul-
mufltur. Türkiye, halk baz›nda
bütün etnik ve mezhebi kesim-
lerle bütünleflmektedir. Sivil ve
askeri bürokrasinin bir kesimi,
düne nazaran millete ‘evet’ de-
meye bafllam›flt›r. Yerli sermaye
ve yerli medya oluflmaktad›r.
Bütün bu geliflmelerden as›l ra-
hats›z olan iç güç odaklar›, ma-
sonlar, küresel sermaye ile ifl-
birli¤i içerisinde olan sermaye
ve medya gruplar› ile sivil-aske-
ri bürokrasinin Amerikanc› ve
NATO’cu kesimidir.

Türkiye’de baflta millet ol-
mak üzere her kesim taraf›n-
dan, Bat› ve ABD sorgulanmaya
bafllanm›flt›r. Türkiye, d›fl politi-
kada, birçok konuda, bat›ya
‘hay›r’ demektedir. Türkiye’nin
‘evet demesine’ al›flm›fl bu d›fl
güçler, ‘hay›r’ denmesine ta-
hammül edememekte ve bunu
içlerine sindirememektedir.

Hiçbir d›fl güç Türkiye’nin dim-
dik kendi ayaklar› üzerinde,
kendine yeter bir vaziyette dur-
mas›n› istememektedir. 

AAkkrreepp KK››sskkaacc›› OOppeerraassyyoonnuu

Bu amaçla Türkiye’de kontrollü,
düflük yo¤unluklu, gayr› nizam›
bir savafl yürütülmektedir. Kul-
lan›lan yaklafl›m tarz› kaostur.
Kimin kiminle savaflt›¤›n›n belli
olmad›¤›, herkesin herkesle sa-
vaflmak zorunda b›rak›ld›¤› dü-
flük yo¤unluklu bir savafl. Halk›n
her fleyi ola¤an karfl›lad›¤› bir-
çok fleyin fark›nda olmad›¤› bir
savaflt›r söz konusu edilen…

‹ç ve d›fl dinamiklerin kesiflti-
¤i bir noktada, AKP kapatma
davas› ve Ergenekon operasyo-
nu ile Türkiye, bir akrep k›skac›-
na al›nm›flt›r. Akrebin sa¤ k›s-
kac›nda AKP, sol k›skac›nda Er-
genekon vard›r. Ortal›¤a psiko-
lojik savaflla saç›lan zehir, akre-
bin i¤nesinden gelmektedir ve
ayn› bedene aittir. Akrepten
ortal›¤a birbirini besleyen 3
farkl› zehir yay›lmaktad›r:
• KKiinn vvee nneeffrreett,, 
• DDüünnyyeevviilleeflflmmee--zziihhiinnsseell kkiirr-

lleennmmee
• AAhhllaakkss››zzll››kk
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Sürekli darbe fobisi alt›nda
tutulan bir milletten istenen,
tüm iktidar isteklerinden vaz-
geçmesidir. Direnmemesi kendi
de¤erlerini terk edip küresel
sistemin istedi¤i dünya vatan-
dafll›¤›na uygun bir flekilde
kendine yabanc›laflarak sürü-
leflmesidir. 

Akrep Operasyonu ile iste-
nen, milletin yabanc›laflt›r›lma-
s›, yaln›zlaflt›r›lmas› ve sürülefl-
tirilmesi için milletin zihin yap›-
s›n›n çözülüp allak bullak olma-
s›d›r.  Akrebin ortal›¤a sald›¤› 3
farkl› zehir bu çözülmenin ger-
çekleflmesi içindir. Burada sade-
ce ahlak› yozlaflma üzerinde
durulacakt›r.

AAhhllaakkii YYoozzllaaflflmmaa

Toplumumuzun zihinsel bir
operasyona tabi tutulmas› gü-
nümüzde ortaya ç›km›fl bu gü-
ne münhas›r bir olay de¤ildir.
Osmanl›da 3.Selim’le bafllayan
süreç, dozaj›n› art›rarak devam
etmektedir.  Osmanl›’da üstü
kapal› olarak yürütülen operas-
yon Cumhuriyet’le birlikte dev-
let eliyle ‘kanunen ve cebren’
olarak yürütülmüfltür. Hedef
yeni bir millet yaratmakt›r(!).
Bu yaklafl›m ‘on y›lda on befl

milyon genç yarat-
t›k her yafltan’ de-
nerek onuncu y›l
marfl›nda semboli-
ze edilmifltir. Yafla-
yan halk yok say›la-
rak, sanal bir halk
için bat›l› de¤erleri
esas alan bir sistem
ihdas edilmifltir. 

De¤erler bat›
kültür medeniyeti-
ne ait olunca, o
kültür ve medeni-
yetten neflet eden

bir ahlak, devlet taraf›ndan be-
nimsenmifltir. Bu durumda ‹sla-
mi de¤erlere dayanan ahlak sis-
temiyle bat›l› de¤erlere daya-
nan ahlak sisteminin karfl› kar-
fl›ya gelmesi ve çat›flmas› kaç›-
n›lmaz olarak vuku bulmufltur.
Bu çat›flma, flizofren bir insan
unsurunu flizofren bir ahlaki
doku meydana getirmifltir. ‹ki
farkl› de¤er sistemi, ayn› za-
manda flizofren bir kimli¤e ve
kiflilik yap›s›na vucut vermifltir.
Dolay›s›yla do¤ru yolu bulama-
yan, birbiri ile kavgal› ve tezat-
larla dolu bir toplumsal yap› or-
taya ç›km›flt›r:

“fiayet onlar da, sizin inan-
d›¤›n›z gibi inan›rlarsa, kuflku-
suz do¤ru yolu bulmufllard›r;
yok e¤er yüz çevirirlerse, onlar
elbette bir çeliflki ve ayk›r›l›k
içindedirler.”(2/137)

Cumhuriyet döneminde he-
def tahtas›n›n merkezine, mil-
letin kendisi ve temel de¤erleri
konmufltur. Milletin temel de-
¤eri olan Allah, do¤rudan he-
def seçilmifltir:

““AAllllaahh’’›› ddaa SSuullttaann iillee bbiirrlliikkttee
ttaahhtt››nnddaann iinnddiirrddiikk.. AArrtt››kk ttüürrkkii-
yyee’’ddee nnee ddiinn,, nnee TTaannrr›› vvee nnee ddee
PPeeyyggaammbbeerr vvaarrdd››rr.. BBiizziimm ddiinnii-
mmiizz KKeemmaalliizzmm vvee mmaabbeettlleerriimmiizz
ddee ffaabbrriikkaallaarrdd››rr..””11

Güçlenmeye ba¤l› olarak
Cumhuriyet döneminin 6 okçu
kadrolar›, bu hedefe ulaflabil-
mek için sald›r›lar›n› yo¤unlafl-
t›rm›fllard›r. De¤iflik hükümet
programlar›nda, raporlarda ve
beyanlarda bunu görmek
mümkündür

3 May›s 1920-24 Ocak 1921
hükümet program›nda: “Maa-
rif ifllerindeki gayemiz; çocukla-
r›m›za verilecek terbiyeyi her
manada dini ve milli bir hale
koymak…”2 iken 1937 y›l›nda-
ki program ‹çiflleri Bakan› fiükrü
Kaya’n›n ifadesiyle “Türklerin
maneviyat› için kendi temiz ah-
lak›n› gelifltirmesi yeter... Laik-
likle biz, dinin memleket iflleri
üzerinde nüfuz sahibi olmas›n›
önlemek istiyoruz... Dinler vic-
danlarda ve mabedlerde kal-
mal›, maddi hayat›n ve dünya-
n›n ifllerine kar›flt›r›lmamal›-
d›r.”3 fleklindedir.

1950 y›l›na gelindi¤inde, ya-
banc›laflman›n sonucu olarak
e¤itimde yap›lan tahribat›n bü-
yüklü¤ünü gören Menderes
hükümeti, manevi de¤erleri,
hükümetin program›na koyma
cesaretini göstermifltir. 

Geliflen süreç içerisinde
medyan›n etkin hale gelmesi
ile siyasilerin ahlaktan bahset-
mesi adeta suç olmufltur. AKP
hükümeti Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik, e¤itim sistemin-
de ki ahlak› boyutun eksikli¤i-
ni; ‘BBiizziimm ee¤¤iittiimmiimmiizziinn bbiirr ddee
aahhllaakkîî bbooyyuuttuu eekkssiikk. ÖÖ¤¤rreettttii¤¤ii-
mmiizz bbiillggiilleerr,, kkiiflfliiddee ddaavvrraann››flfl mmoo-
dduunnaa,, yyaaflflaamm bbiiççiimmiinnee ddöönnüüflfl-
mmüüyyoorr.. OOnnuunn iiççiinn eettii¤¤ii eekkssiikk ooll-
mmaayyaann bbiirr ee¤¤iittiimm oollmmaass›› llaa-
zz››mm......’’44 diyerek seslendirmifl ol-
mas›na karfl›l›k; hükümet ola-
rak ciddi bir de¤ifliklik yapama-
m›fllard›r. 

‹flte, Bat›l› de¤erlere göre
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infla edilip yerlefltirilmek iste-
nen bir sistemin gelip dayand›-
¤›  nokta, ahlaktan yoksun bir
e¤itim sistemidir. Böyle bir e¤i-
tim sistemi ahlak› yozlaflman›n
bafl sorumlular›ndan biridir.
Çok yönlü yap›lan tahribat›n
sonucunda karfl› karfl›ya kal›-
nan tablo ürkütücüdür.“Adalet
Bakanl›¤›’n›n Meclis Uyuflturu-
cu Komisyonu’na sundu¤u
uyuflturucu suçlar›na iliflkin ista-
tistiklere göre son 3 y›lda uyufl-
turucu suçlar›ndan aç›lan dava
say›s› yüzde 100 artm›flt›r.”5

Di¤er taraftan Türkiye’de
hem uyuflturucu kullanma yafl›,
hem de fuhufl yapma yafl›, 12 ci-
var›nda olup ilkö¤retim düzeyi-
ne inmifltir. Türkiye’de eflcinsel-
lik ve birlikte yaflam yayg›nlafl-
maktad›r. Baflörtüsü ile üniver-
sitelere girmenin yasak oldu¤u

bir Türkiye de, üniversite ö¤-
rencileri aras›nda ‹lk önce Bilgi
Üniversitesinde Eflcinseller Ku-
lübü kurulmufl ve dünya banka-
s› taraf›ndan finanse edilmifltir.
Daha sonra bu ak›m Orta do¤u
Üniversitesi ve Bo¤aziçi üniver-
sitesine s›çram›flt›r. Di¤er taraf-
tan Aile ve Sosyal Araflt›rmalar
Genel Müdürlü¤ünün yapt›r›p
2.1.2008 tarihinde kamuoyuna
aç›klad›¤› bir araflt›rma6, bu
konuda toplumsal de¤erlerde
ne denli bir erozyonun yaflan-
maya bafllad›¤›n› göstermekte-
dir.

Bu noktada sorulmas› gere-
ken en önemli soru fludur: NNiiççiinn
bbuu ggeelliiflflmmee bbiirr tteehhlliikkee oollaarraakk
ggöörrüüllmmeemmeekktteeddiirr??  BBaaflflöörrttüüssüü-
nnüü tteehhlliikkee oollaarraakk ggöörreenn ssiivviill,,
aasskkeerrii bbüürrookkrraassii vvee bbaazz›› ssiiyyaassii
zzeevvaatt nniiççiinn bbuu kkoonnuuddaa tteekk bbiirr

kkeelliimmee ssööyylleemmeemmeekktteeddiirr?? AAllkkoo-
llüünn,, uuyyuuflflttuurruuccuunnuunn,, ffuuhhflfluunn,, eeflfl-
cciinnsseelllliikk vvee bbiirrlliikkttee yyaaflflaamm››nn yyaa-
yy››llmmaass››nnddaann yyoollssuuzzlluukk vvee hh››rrss››zz-
ll››kkllaarrddaann nniiççiinn flfliikkaayyeett eettmmee-
mmeekktteeddiirrlleerr?? 

BBuu ssoorruunnuunn cceevvaabb››,, AAhhllaakk
nneeddiirr vvee ddee¤¤eerrlleerr ssiisstteemmii iillee iilliiflfl-
kkiissii nneeddiirr ssoorruullaarr››nn››nn cceevvaabb››nnddaa
ggiizzlliiddiirr..

AAhhllaakk nneeddiirr??

Ahlakla ilgili de¤iflik tan›mlar
yap›lmaktad›r. Bu tan›mlardan
ahlak›n semantik alan›n› bize
verebilecek bir tan›mlamalar-
dan bir kaç›na  burada yer vere-
ce¤iz:

“Ahlak: Bir toplum içinde
kiflilerin uymak zorunda olduk-
lar› davran›fl biçimleri ve kural-
lar›.”  “Ahlaki vazife, kanunun
zorlamas› olmaks›z›n, do¤ru bi-
lindi¤i için yap›lmas› gereken
ifller.”7

“Ahlak: 1-Huylar, tabiatlar.
2-‹nsan›n yarat›l›fl›ndan gelen
ve cemiyet içinde yaflanarak ka-
zan›lan iyi ve güzel huylar, etik.
3- ‹nsan›n yarat›l›fl›ndan gelen
hususiyetler ile Kuran-› Kerim
ve Sünnet-i fierifte s›n›rlar› çizi-
len, insanlar›n iyili¤ini ve mut-
lulu¤unu hedef alan hayata ge-
çirilmesi ile kazan›lan iyi ve gü-
zel davran›fllar bütünü.”8

““AAhhllââkk kelimesi: Arapça
olup, huy, seciye, mizaç mânâ-
s›na gelen hulk (veya hulûk) ke-
limesinin ço¤uludur. HHuullkk;; din,
tabiat ve seciye mânâlar›na ge-
lir. Nefs diye adland›r›lan ma-
nevî ve bât›nî özellikleri de ifa-
de eder. ‹nsan›n beden ve ruh
bütünlü¤ü ile alâkal›d›r.” AAhh-
llaakk:: ““insan›n bir amaca yönelik
olarak kendi arzusu ile iyi dav-
ran›fllarda bulunup kötülükler-
den uzak olmas›d›r.”9
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‹slâm âlimleri aras›nda yay-
g›n olan tarif: “Ahlâk nefiste
yerleflen bir melekedir ki, fiil ve
davran›fllar fikri bir zorlamaya
ihtiyaç olmadan, bu meleke sa-
yesinde kolayl›kla ortaya ç›-
kar.” Ahmet R›fat; tarifte ge-
çen “nefiste yerleflen meleke”
ifadesini, ““KKââttiibbiinn bbiirr flfleeyy yyaa-
zzaarrkkeenn hhaarrff hhaarrff ddüüflflüünnmmeeddii¤¤ii,,
ssaazz ççaallaann kkiimmsseenniinn ççaalldd››¤¤›› ssaazz››nn
aahheennggiinnii nnaa¤¤mmee nnaa¤¤mmee ddüüflflüünn-
mmeeddii¤¤ii ggiibbii,, aahhllââkkii ffiiiilliinn ddee,,
kkeennddiillii¤¤iinnddeenn mmeeyyddaannaa ggeellmmee-
ssii iiccaabb eeddeerr..”” diyerek aç›klam›fl-
t›r.” 10

Tariflerin analizinden ahlak
kavram›n›n de¤erler sistemine
dayand›¤› görülmektedir. Ahla-
k›n temel fonksiyonu, de¤erler
sisteminin ön gördü¤ü hayat
tarz›n›n korunmas›d›r. Ahlak›n
ön gördü¤ü koruma, herhangi
bir kanun gücü içermemekte-
dir. Sergilenen bir söz, davran›fl
ve bir fiil karfl›s›nda fertlerin iç-
sellefltirilmifl olarak kendili¤in-
den olumlu ya da olumsuz bir
tarzda tepkisini ortaya koymas›
ahlak›n kulland›¤› güçtür. Bu-
rada yergi ya da övgü vard›r.
‘Ay›p’, ‘utan’, ‘Allahtan Kork
Kullardan Utan’, ‘terbiyesiz he-
rif’, ‘ahlaks›z’ gibi ifadelerin
kullan›lmas› ile meydana getiri-
len bir bask› söz konusudur.
Toplum taraf›ndan içsellefltiril-
me ve kendili¤indenlik, ahlak›
etkili k›lan ana unsurdur. Top-
lumun ya da bireylerin böylesi
bir tepki verebilmesi, ortak bir
tav›r belirlemesi, toplumun bi-
reyleri aras›nda de¤erlere da-
yanan güçlü ortak paydan›n ol-
mas› ile mümkündür. Zaten or-
tak payda yoksa toplum kimli-
¤ini kaybetmekte ve sürülefl-
mekte, kalabal›klara dönmek-
tedir.  

Toplumun ortak paydas›,

çok genifl bir alan› kapsam›fl ol-
mas›na ra¤men ahlak›n alan›na
giren k›s›mlar, daha ziyade top-
lumsal dayan›flmay›, güveni y›-
kabilecek, birlik beraberli¤ine
ve saadetine zarar verebilecek
alanlarla ilgilidir. Bu alanlarla
ilgili gelifltirilen kurallar, hü-
kümler vard›r. Bunlara ahlâk
kurallar› denilmektedir.

Görülebilece¤i gibi ahlaki
bir sistemden bahsedebilmek
için baz› unsurlar›n mutlaka var
olmas› gerekir. AAhhllaakk ssiisstteemmiinnii
oolluuflflttuurraann uunnssuurrllaarr››,, dee¤¤eerr ssiissttee-
mmii,, nniiyyeett,, ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukk,,
mmüüeeyyyyiiddee,,  ffiiiill vvee iiççsseelllleeflflmmee--
kkeennddiillii¤¤iinnddeennlliikk olarak ifade
edebiliriz. 

Ahlak sistemlerinin köke-
ninde de¤er sistemleri vard›r;
ahlak sistemleri de¤er sistemle-
rinin hayata tatbik edilip yafla-
nabilmesini sa¤layan birer ko-
ruma mekanizmalar›d›r. De¤er
sistemleri içerisinde kural koyu-
cu üst otoriteden gelen de¤er-
ler, ile o toplumun yüzy›llar içe-
risinde oluflturdu¤u örf, adet,
gelenek, görenek ve töreler
vard›r.  Örf, adet, gelenek, gö-

renek ve törelerin yöresel özel-
likler içerebilmesi durumunda,
ana iskelet sabit kalmak flart›y-
la ahlak› kurallar, yöreden yö-
reye de¤ifliklik gösterebilir. 

De¤er sistemi, toplumun bü-
tününü kuflatan emir ve yasak-
lar› ihtiva etti¤i gibi, toplumda-
ki farkl› yap›lara, birimlere ilifl-
kin baz› özel emir ve yasaklar›
da ihtiva eder. Bu da, genel gö-
rev ve sorumluluklara ilave ola-
rak daha özel görev ve sorum-
luluklar›n varl›¤›n› ön görür.
Ferdin farkl› görev ve sorumlu-
luk alanlar›n›,  ana de¤er siste-
mini ihdas eden yüksek otorite-
ye karfl›,  kendine karfl›, ailesine
karfl›, akrabas›na karfl›, komflu-
suna karfl›, topluma karfl›, tabiat
ve di¤er canl›lara karfl› ve ferdin
yöneticilere, yöneticilerin top-
luma karfl› görev ve sorumluluk-
lar› olarak s›n›fland›rabiliriz. Bu
farkl›, özel görev ve sorumluluk
alanlar›, özel ahlak kurallar›n›n
ortaya ç›kmas›na sebebiyet ver-
mifltir.  Bu durumda ahlak sis-
temleri, genel olarak, afla¤›daki
8 alt ahlak alan›n› bünyelerinde
bar›nd›r›rlar:
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• Dini ahlak: De¤erleri koyan
yüksek otoriteye karfl› uyu-
lacak ahlaki kurallar.

• Ferdi ahlak: Ferdin bizzat
kendisine karfl› uymas› gere-
ken ahlaki kurallar.

• Aile ahlak›: aile hukukuna
iliflkin ahlaki kurallar.

• Akraba ahlak›: Akrabal›k
hukukuna iliflkin ahlaki ku-
rallar.

• Komfluluk ahlak›: Komfluluk
hukukuna iliflkin ahlaki ku-
rallar.

• Sosyal ahlak: Topluma ilifl-
kin ahlaki kurallar.

• Devlet ahlak›: Yöneten ve
yönetilenlerle ilgili ahlaki
kurallar.

• Ekolojik Ahlak-Çevre Ahla-
k›: Tabiatla ve di¤er canl›lar-
la ilgili ahlak kurallar›.

Bu alt alanlar için ihdas edi-
len kurallar, özele vurgu yap-
m›fl olmas›na karfl›l›k birbirleri-
ni karfl›l›kl› olarak etkilerler.
Ferdi ahlak için konan kurallar,
di¤er tüm ahlak alanlar›n› de-
rinden etkiler. 

‹‹llkk AAhhllaakk ssiisstteemmlleerrii

Ahlak sistemleri, ilk insan›n ya-
rat›l›fl› ile birlikte ‹blis ile Hz.
Âdem aras›nda ki mücadele sü-
recinde ortaya ç›km›flt›r. Yan›
insanla beraber bafllam›flt›r.
Hz. Âdem ve efli cennete yerlefl-
tirildiklerinde, kendilerine va-
zedilen emir yasaklarla belirle-
nen bir hukuk ve bir ahlak sis-
temi ortaya ç›km›flt›r. Kuran-i
Kerim’de yarat›l›fl› anlatan
ayetlerde bunu çok rahat bir
flekilde görebilmekteyiz.11

Allah, Hz. Adem ve efline
cennetteki hayatlar› ile ilgili
gerekli olan de¤erleri, emir ve
yasaklar›, helal ve haramlar› ve

tehlikeleri bildirdikten sonra,
bunlara uymamas› durumunda
bafllar›na geleceklerle ilgili ge-
rekli bilgiyi vermifltir. Emir ve
yasaklarla ilgili kullan›lan, ya-
saklar ihlal edildikten sonra
kullan›lan, ‹blisin isyan› ile ilgili
kullan›lan ve hidayetçilerle ilgi-
li kullan›lan kavramlar ahlak
sistemine iliflkin kavramlard›r.
Bunlar›n, dini ahlak, ferdi ah-
lak, komfluluk ahlak›, sosyal ah-
lak ve çevre ahlak› ile ilgili ol-
du¤una dikkat edilmelidir.

Yarat›l›fl olay›nda ahlak sis-
temi aç›s›ndan dikkat edilmesi
gereken  bir nokta da, iki kiflilik
bir aile ve bir toplumun var ol-
mas›d›r. Komflular› ise düflman-
lar› olan ‹blis’tir. Yukar›da kul-
lan›lan ve de suç iflleme sonra-
s›nda nedamet duyup, tevbe
edip af dilemelerinden, nefisle-
rine zülüm ettiklerini söyleme-
lerinden de¤er koyan üst otori-
te olan Allaha karfl› gösterilen
dini ahlak; kendileri ile ilgili k›-
nama, yarg›lama yapt›klar› için
ferdi, aile ve sosyal ahlak boyu-
tunun varl›¤›n› söyleyebiliriz.
Ahlak sistemi ile ilgili tüm un-
surlar, ‹blis aç›s›ndan da incele-
nebilir. ‹blis nedamet duymay›p
üst otorite olan Allah’› suçla-
maktad›r. Komflular›na kötülük
düflünmekte, onlara yalan söy-
leyerek aldatmaktad›r. Mahiye-
tini bildi¤i fleylerle ilgili tam
ters bilgiler vermektedir. Dola-
y›s›yla tarihte ki ilk ve en büyük
yalanc›, hilekâr ve tuzak kurucu
‹blistir.

Ahlak aç›s›ndan dikkat çe-
ken bir baflka nokta ise, Hz.
Adem ve eflinin ç›plakl›¤a karfl›
gösterdikleri tepkinin içselleflti-
rilmifl bir kendili¤indenlik flek-
linde tezahür etmifl olmas›d›r.
Bu kendili¤inden vuku bulan
tepki, insan f›trat›na yerlefltiril-

mifl bir melekeden-yaz›l›mdan-
dolay› meydana gelmifl olabilir.
Bu durumda ahlak›n iki bilefleni
oldu¤unu söyleyebiliriz:

1. Yarat›l›fltan insan bünye-
sine yerlefltirilen ahlakla ilgili
bilgi

2. De¤erlerin ve kurallar›n
e¤itim yoluyla kazan›lmas› ile
oluflan bilgi.

‹blis’in isyan edip insano¤lu-
na savafl açmas› ve Allah tara-
f›ndan kendisine belli bir vakte
kadar yaflama izni verilmesi ile
iki farkl› de¤er koyucu otorite
var olmufltur: 1. Allah, 2. ‹blis. 

‹blis, tevhidi de¤erleri çarp›-
t›p do¤ruyu yanl›fl, yanl›fl› do¤-
ru, helal› haram, haram› helal
gösterece¤ine dair yemin etmifl-
tir. Bunu göz önüne al›rsak fley-
tan› de¤erleri, ya tevhidi de¤er-
lere tamamen karfl›, ya da tevhi-
di de¤erlerin çarp›t›lm›fl, sapt›-
r›lm›fl, tahrif edilmifl fleklidir. 

‹nsan f›trat›n›n bir ifadesi ol-
du¤u için tevhidi de¤er sistemi,
insan› huzura mutlulu¤a götü-
rür. Buna dayanan ahlak sistemi
de güzeldir, yücedir ve do¤ru-
dur. fieytan› de¤er sistemi insan
f›trat›na z›t oldu¤u için buna
dayana ahlak sistemi de, kötü-
dür, afla¤›d›r ve de yanl›flt›r.

Dolay›s›yla yarat›l›fl olay›n-
dan günümüze Güzel ve Kötü
ahlak olmak üzere iki ahlak sis-
temi, iki ayr› kaynaktan besle-
nerek nesilden nesile intikal
ederek gelmifltir.  Güzel Ahlak-
la ilgili 12 ana kavram vard›r ve
bunlar 8 alt alanla iliflkilidir.
Bunlar, Haya, Edep, Mizaç, F›t-
rat, Birr, R›fk, Zühd, S›la-› Ra-
hîm, Sab›r, Vera, Sehavet ve Ke-
rem, Adalet kavramlar›d›r.

Kötü ahlakla ilgili 18 ana
kavram vard›r ve bunlar da, 8
ana alt alanla iliflkilidir. Bunlar
da, Yalan, Lanet, G›ybet, Bu¤z,
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Ko¤uculuk, Zan, Tecessüs, Tar-
t›flmac›l›k, Hamr, Hased, Nifak,
Zulm, Tekfir, Fahfla, Kibir, Hile,
Kat›laflma, Gulûl kavramlar›d›r.

Peygamberler, Allah’tan va-
hiy arac›l›¤›yla bilgiyi al›p in-
sanl›¤a ulaflt›rarak güzel ahlak›
ihya etmek ve yerlefltirmek için
çal›fl›rlar. Hz. Âifle’nin (rad›yal-
lahu anhâ) ““RReessuulluullllaahh’’››nn aahhllaa-
kk›› KKuurr’’aann’’dd››rr..”” demesi, pey-
gamberin getirdi¤i ahlak siste-
minin tamamen vahye dayan-
d›¤› anlam›na gelmektedir.

Peygamberler, Allah’›n tak-
dir etti¤i aral›klarla insanl›¤a
gönderilerek güzel ahlak siste-
minin nesilden nesile intikali
sa¤lanm›flt›r. Kuran-› Kerim’de
peygamberimizle ilgili olarak;
““VVee flflüüpphheessiizz sseenn,, ppeekk bbüüyyüükk
bbiirr aahhllââkk üüzzeerriinnddeessiinn..”” ((6688//44))
denmesi, bu silsilenin varl›¤›na
bir iflarettir. Nitekim Hz. Mu-
hammed (s.), peygamberler sil-
silesinin getirdi¤i ahlak sistemi-
ni tamamlamak için gönderildi-
¤ini ifade etmifltir: ““BBeenn aahhllââkkîî
pprreennssiipplleerrii ttaammaammllaammaakk üüzzeerree
ggöönnddeerriillddiimm..””

‹blisin ihdas etti¤i de¤er sis-
temine dayanan ahlak sistemi,
kötü ahlak sistemidir. Çünkü
insan f›trat›na z›tt›r ve de ‹blis,
insan›n zarara sürüklenip helak
olmas›n› istemektedir. Tarihi
süreç içerisinde ‹blisin yolundan
gidip peygamberlerin infla ve
ihya etti¤i ahlak sistemini bo-
zanlar, Ta¤utlar, ‹blis’in elçileri
olarak görev ifa edip, kötü ah-
lak› infla ve ihya etmeye çal›fl›r-
lar. 12

GGüüzzeell AAhhllaakk SSiisstteemmii:: 
‹‹ssllaamm AAhhllaakk SSiisstteemmii

‹slam ahlak sisteminde, üst oto-
rite Allah’t›r. Bu ahlak sistemi,
tevhidi de¤erleri merkez alarak

infla edilmifltir. Amac›, tevhidi
de¤erlerin ön gördü¤ü bir ha-
yat tarz›n›n infla, ihya edilmesi
ve de korunmas›n› sa¤lamakt›r.
‹slam ahlak›nda ki niyet unsuru
Allah r›zas›, fiil unsuru ise salih
ameldir. ‹slam ahlak sisteminde
niyet çok önemli bir unsurdur.
Çünkü amelle niyet aras›nda
ciddi bir ba¤ vard›r: “Hz. Pey-
gamber (s.): ““MMuuhhaakkkkaakk kkii,,
aammeelllleerr nniiyyeettlleerree ggöörreeddiirr..””1133

‹slam ahlak sisteminin da-
yand›¤› temelleri ortaya koyan
birçok anahtar kelime vard›r.
Bu kavramlar›n tümü, iman
kavram› ile yak›ndan iliflkilidir:
“Resûlullah (s.) buyurdular ki:
““MMüü’’mmiinnlleerr aarraass››nnddaa iimmaannccaa eenn
kkââmmiill oollaann››,, aahhllââkkççaa eenn ggüüzzeell
oollaann››dd››rr.. EEnn hhaayy››rrll››nn››zz ddaa aaiilleessii-
nnee hhaayy››rrll›› oollaanndd››rr..””1144

“‹man yetmifl türdür. En üs-
tünü ‘Lâ ilâhe illâllah’t›r en afla-
¤›s› da yol üzerinde insanlara
eziyet verecek bir fleyi kald›r-
makt›r. HHaayyââ ddaa iimmaann››nn bbiirr bböö-
llüümmüüddüürr..”” 1155.

‹slam âlimlerine göre ‹slam
dininin gayesi, 5 temel esas› ko-
ruma alt›na almakt›r: Dini, nef-
si, akl›, nesli, mal›.

Bu 5 temel esas›n, ahlak› il-
gilendiren 8 alt alanla do¤ru-
dan ya da dolayl› bir iliflkisi var-
d›r. O nedenle güzel ahlak›n

ana gayesi bu 5 temel alan›n
korunmas›d›r. Bu 5 temel esa-
s›n korunmas› için tevhidi de-
¤erler birçok emir ve yasak ihti-
va etmektedir. O nedenle ‹slam
âlimleri, ‹slam ahlak›n›n bir gö-
rev ve sorumluluk ahlak› oldu-
¤unu belirtirler.

Ahlak evrensel kümesinde
ki 8 alt kümenin her birini bu-
rada ele al›p inceleme flans›
yoktur. Burada sadece ferdi ah-
lak ele al›n›p incelenecektir.

FFeerrddii AAhhllaakk

Tevhidi de¤er sistemi ferde,
bizzat kendisine karfl› yerine
getirmesi gereken bir k›s›m gö-
rev ve sorumluluklar yükler. Bu
görev ve sorumluluklar›n yeri-
ne getirilmesinin içsellefltirile-
rek kendili¤inden icra edilmesi
ve böylelikle insan›n korunma-
s›, mükemmelli¤e do¤ru götü-
rülmesi ferdi ahlakla ilgili bir
konudur. Ferdi ahlak, insan› iyi-
ye, güzele götüren, mükem-
melli¤e ve müttakili¤e do¤ru
yol almas›n› sa¤layan bir koru-
ma sistemidir. Takva yolunun
güvence alt›na al›nmas›d›r. Do-
lay›s›yla ferdi ahlak, ferdin ruh
dünyas›n› kuvvetlendirecek
nefsini ar›nd›r›p zaptu rapt alt›-
na alacak emir ve yasaklarla il-

Ahlak sistemlerinin kökeninde de¤er sis-
temleri vard›r; ahlak sistemleri de¤er sis-

temlerinin hayata tatbik edilip yaflanabilmesini
sa¤layan birer koruma mekanizmalar›d›r. De-
¤er sistemleri içerisinde kural koyucu üst oto-
riteden gelen de¤erler, ile o toplumun yüzy›llar
içerisinde oluflturdu¤u örf, adet, gelenek, göre-
nek ve töreler vard›r. ”

“
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gilidir. Bir de mubahlar vard›r.
Bu emir, yasak ve mubahlar, ey-
lemle, ferdin ar›nmas› ve irade-
sinin kuvvetlenmesi ile ilgilidir.

Ar›nmada amaç, 1- Zihnin
ar›nmas›, 2- Nefsin ar›nmas›, 3-
Kalbin ar›nmas›d›r

‹radenin kuvvetlendirilme-
sinden amaç, 1-Sab›r-sebat, 2-
Öfkeye hâkim olma, 3-‹tidal
üzere olmad›r.

GGüüzzeell AAhhllaakkllaa  ‹‹llggiillii EEmmiirrlleerr
‹slam ahlak siteminin ferdi ah-
lak alt alan›na iliflkin emirleri,
afla¤›da ki gibi tasnif edebiliriz:

ZZiihhiinnsseell aarr››nnmmaa::
Temiz niyet
Ö¤renme, gerekli olan bilgileri
edinme ve içsellefltirme, 
‹yi ve güzel olanlar› örnek al-
ma,
Hüsnü zanda bulunma,
Do¤ruluk

NNeeffssiinn vvee KKaallbbiinn AArr››nnmmaass››
Hayâ sahibi olmak
Edep sahibi olmak
‹ffetli olmak

‹‹rraaddeenniinn KKuuvvvveettlleennddiirriillmmeessii
Sab›r-sebat
Heva ve hevese hâkimiyet
Öfkeye hâkimiyet
‹tidalli olmak

AAmmeell,, EEyylleemm,, FFiiiill
Gayret
Güzel ifller

Ferdi ahlak muttaki, muh-
sin, salih, birr ehli, flahit bir in-
san unsuru infla etmekle alaka-
l›d›r. Ancak böyle bir insan›n in-
fla edilmesi ile di¤er alanlardaki
ahlaki fonksiyonlar ifa edilebi-
lir. Di¤er taraftan o alanlarda
olan geliflmeler ferdi ahlak› da-
ha da olumluya götürür. Bu
ba¤lamda ahlak alanlar› aras›n-
da pozitif bir etkileflim söz ko-
nusudur. Bundan dolay› güzel
ahlak›n infla sorunu, 8 alt ala-
n›n bütünleflmesi sorunudur.
Yol boyu bu nokta gözden ka-
ç›r›lmamal›d›r.

Yukar›da Allah taraf›ndan
konu ile ilgili emirlerin var ol-
du¤unu ifade ettik. Burada bu
emirleri ana hatlar› ile inceleye-
ce¤iz.

ZZiihhiinnsseell aarr››nnmmaa::
Ö¤renme, gerekli olan bilgi-

leri edinme ve içsellefltirme, 
Hüsnü zanda bulunma,
‹yi ve güzel olanlar› örnek

alma,
Temiz niyet
Do¤ruluk

ÖÖ¤¤rreennmmee,, GGeerreekkllii OOllaann 
bbiillggiilleerrii eeddiinnmmee vvee iiççsseelllleeflflttiirrmmee 

Güzel ahlak›n infla edilebilmesi,
ferdin bu konudaki bilgisine
ba¤l›d›r. Do¤ru ve sa¤lam bilgi
edinmeden zihinsel bir ar›nma
mümkün de¤ildir.  O nedenle
bilgi, ahlakl› insan› infla etmede
bir vas›tad›r; bir amaç de¤ildir.
‹nsanlar için bilgi edinmenin
de¤iflik yollar› vard›r. Ancak bir
k›s›m insanlar ilimde derinlefl-
meli di¤erleri de onlara sorarak
ö¤renmelidir:

“Mü’minlerin tümünün öne
f›rlay›p ç›kmalar› gerekmez.
Öyleyse onlardan her bir toplu-
luktan bir grup, ç›kt›¤›nda (bir
grup da), dinde derin bir kavra-
y›fl edinmek (tafakkuhta bulun-
mak) ve kavimleri kendilerine
geri döndü¤ünde onlar› uyar›p-
korkutmak için (geride kalabi-
lir). Umulur ki onlar da kaç›n›p-
sak›n›rlar.”(9/122)

“Bilmiyorsan›z ilim sahiple-
rine sorun.”(16/43, 21/7)

Güzel ahlak sisteminde elde
edilen bilginin rolü, fiile dönüfl-
tü¤ü zaman anlaml›d›r. Burada
ki bilgi, bilgili olmak amac› tafl›-
maz; elde edilen bilginin gerek-
tirdi¤i davran›fl› göstererek mü-
kemmelli¤e gidifli ön görür. Bil-
gi, ar›nmay› sa¤lamal› ve güzel
amellere sebebiyet vermelidir:

“O, üümmmmiilleerr iiççiinnddee,, kkeennddiillee-
rriinnddeenn oollaann vvee oonnllaarraa aayyeettlleerriinnii
ookkuuyyaann,, oonnllaarr›› aarr››nndd››rr››pp--tteemmiizz-
lleeyyeenn vvee oonnllaarraa kkiittaapp vvee hhiikkmmee-
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ttii öö¤¤rreetteenn bbiirr ppeeyyggaammbbeerrii ggöönn-
ddeerreennddiirr.. OOyyssaa oonnllaarr,, bbuunnddaann
öönnccee ggeerrççeekktteenn aaçç››kkççaa bbiirr ssaa-
pp››kkll››kk iiççiinnddee iiddiilleerr..”” ((6622//22)) 

Aksi takdirde bilgiçlik tasla-
maya, övünmeye, gurur ve kibi-
re sebebiyet verebilir ve sahibi-
nin s›rt›nda bir yüktür:

“Kendilerine Tevrat yükleti-
lip de sonra onu (içindeki derin
anlamlar›, hikmet ve hükümle-
riyle gere¤i gibi) yüklenmemifl
olanlar›n durumu, koskoca ki-
tap yükü tafl›yan efle¤in duru-
mu gibidir. Allah’›n ayetlerini
yalan saymakta olan kavmin
durumu ne kadar kötüdür. Al-
lah, zalim olan bir kavmi hida-
yete erdirmez.” (62/4)

TTeemmiizz NNiiyyeett
Niyet, “Bir fiili, bir maksat

için yapmay› düflünme ve yap-
mak için yönelme, bir fleyi yap-
maya karar verme, azmetme,
bir fleyi isteme, kastetme, mu-
rat etmek” demektir. Hz. Pey-
gamber (s.) sohbetlerinde
“”Muhakkak ki, aammeelllleerr nniiyyeett-
lleerree ggöörreeddiirr..”” Diyerek niyet
amel iliflkisine sahabenin dikka-
tini çekmifltir.16

Dolay›s›yla ferdi ahlak aç›-
s›ndan temiz ve iyi niyet, önem-
li bir haslettir. Niyetin ana he-
defi, yaln›z ve yaln›z Allah’›n r›-
zas›n› kazanmak olmal›d›r:

DDoo¤¤rruulluukk
Do¤ruluk çok anlaml› bir

kelimedir: “1- do¤ru olma hali-
dir, istikamet, 2-Do¤ruya has
davran›fl, dürüstlük, s›dk, 3-ka-
idelere, ölçülere uygunluk, hi-
lesizlik, 4-hatas›zl›k, yanl›fls›zl›k,
isabet.”.” Do¤ru ise 1-gerçek,
hakikat, 2- yalan olmayan, sa-
hih, 3-yanl›fls›z, hatas›z, yanl›fl
olmayan, 4-namuslu, 5- ak›l ve
mant›k ölçülerine uyan, 6-yö-

nelmifl flekilde, do¤ruca, 7-dik,
8-mevsuk, do¤rulanabilir, 9-ha-
kikat, gerçek flekil, 10- kaidele-
re uygun.” 

Her iki kavram çok genifl an-
lam alan›na sahip olarak güzel
ahlak›n olmazsa olmazlar›n-
dand›rlar. Do¤ru sözlü olma,
sözün do¤rusunu söyleme, söz
do¤ru söyleme güzel ahlaka
iliflkin hasletlerdir:

“‹mam Malik: “Bana ulaflt›-
¤›na göre, Lokman Hekim’e: 

“Sende gördü¤ümüz bu
(meziyetin mahiyeti) nedir?”
diye sormufllard›. [Bununla
onun faziletlerini kastetmifller-
di]. fiu cevab› verdi: “Do¤ru
sözlülük,  emaneti yerine getir-
mek, beni ilgilendirmeyen fleyi
terk etmek.” Bir rivayette flu zi-
yade gelmifltir: “Vaadime vefa-
kârl›k etmek.”17

NNeeffssiinn vvee KKaallbbiinn AArr››nnmmaass››
Hayâ sahibi olmak, edep sa-

hibi olmak, iffetli olmak

TTeemmiizz NNeeffss vvee KKaallpp
‹slam’› terminolojide geçen

nefs ve kalp, henüz mahiyetleri
çözülememifl, ‘cevher’ olarak
kabul edilen birer karar meka-
nizmalar›d›r. Gerek nefs ve ge-
rekse kalp de¤iflebilirlik özelli-
¤ine sahiptir. Kuran’da hem
kalbin hem de nefsin de¤iflik
halleri söz konusu edilir.  Ge-
nelde nefs olumsuz olarak alg›-
lan›r: “Bununla bbiirrlliikkttee nneeffssiimmii
aakkllaammaakk,, oonnuu mmaassuumm ggöösstteerr-
mmeekk istemiyorum. ÇÇüünnkküü RRaabb-
bbiimmiinn rraahhmmeettii iillee kkoorruudduukkllaarr››
dd››flfl››nnddaakkii ttüümm nneeffiisslleerr,, iinnssaann›› ››ss-
rraarrllaa kkööttüüllüü¤¤ee kk››flflkk››rrtt››rrllaarr.. Hiç
flüphesiz Rabbim affedicidir,
merhametlidir.” (12/53)

HHaayyaa vvee EEddeepp ssaahhiibbii OOllmmaakk 
Haya ve edep kavramlar›, ‹s-

lam ahlak sistemi içerisinde
özel öneme sahip kavramlar
olup ‹slam alimleri taraf›ndan
üzerinde çokça durulmufltur.
Bu kavramlarla ilgili birbirini
tamamlayan ya da açan de¤iflik
tan›mlamalar yap›lmaktad›r:
““HHaayyââ,, ““llüüggaatt oollaarraakk,, aayy››ppllaa-
nnaann bbiirr flfleeyyiinn kkoorrkkuussuuyyllaa iinnssaann-
ddaa hhââss››ll oollaann ddee¤¤iiflflmmee vvee iinnkkiissâârr
mmâânnaass››nnaa ggeelliirr..”” “Edeb, mah-
cubiyet, utanmak; ar ve namus;
nefsin çirkin fleylerden s›k›lmas›
ve bunun için kötü fleylerdi terk
etmesi. Hofl ve güzel olmayan
bir olay›n ortaya ç›kmas›ndan
kalpte meydana gelen bir ince-
lik ve ›zd›rabt›r.” 

Râ¤›b el ‹sfehan›: “Nefsin
kendini kabih fleyi yapmaktan
tutmas›d›r.” “Hayâ insana has
bir duygudur. Bununla her iste-
di¤ini yapmaktan kendini al›-
koyarak hayvandan ayr›l›r. ‹ffet
ve hay›rdan mürekkeptir…”

Ahmet R›fat Tasvir-i Ahlâk
adl› sözlü¤ünde hayân›n iki bo-
yutu oldu¤unu belirtmektedir:
“Bu güzel duygu, biri f›trî, di-
¤eri dinî olmak üzere iki türü
kapsamaktad›r. F›tri olan, halk
yan›nda aç›lmas› haram olan
yerleri açmamak gibi fleyler
olup, dinîsi, halk ve Hal›k huzu-
runda edeb ve hürmet müntehi
olur.”18

Hz. Peygamber; Hayân›n ‹s-
lam ahlak sistemi içerisindeki
özel önemini imanla ba¤lant›
kurarak belirtmifltir: ““HHaayyaa’’nn››nn
aazzll››¤¤›› kküüffüürrddüürr”” vvee ““HHaayyaa
iimmaannddaanndd››rr”19 ““HHaayyaa,, iimmaann››nn
nniizzaamm››dd››rr.. BBiirr flfleeyyiinn nniizzaamm›› bboo-
zzuulluunnccaa ppaarrççaallaarr›› ddaarrmmaaddaa¤¤››nn
oolluurr.. HHeerr bbiirr ddiinniinn kkeennddiinnee hhaass
bbiirr aahhllââkk›› vvaarrdd››rr.. ‹‹ssllââmm’’››nn aahhllââkk››
hhaayyaadd››rr..””2200 ““‹‹mmaann yyeettmmiiflfl ((vveeyyaa
aallttmm››flfl)) kkaaddaarr ddaallddaann iibbaarreettttiirr..
BBuunnllaarr››nn eenn yyüükkssee¤¤ii llââ iillââhhee iill-
llaallllaahh ddeemmeekk,, eenn aaflflaa¤¤››ss›› ddaa iinn-
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ssaannaa zzaarraarr vveerreenn flfleeyylleerrii yyoollddaann
kkaalldd››rrmmaakktt››rr.. UUttaannmmaakk ddaa iimmaa-
nn››nn ddaallllaarr››nnddaann bbiirriiddiirr..””2211

Haya ve edep Güzel ahlak›
koruyan önemli bir haslettir.
Haya duygusunun kayboldu¤u
insanlarda çirkinlikler meflrula-
fl›r, kalpler karar›r, nefsin esiri
olarak hevaya tabi olunur: “Re-
sûlullah (aleyhissalâtu vesse-
lâm): ““EEddeebbssiizzlliikk vvee ççiirrkkiinn ssöözz
ggiirrddii¤¤ii flfleeyyii ççiirrkkiinnlleeflflttiirriirr.. HHaayyââ
iissee ggiirrddii¤¤ii flfleeyyii ggüüzzeelllleeflflttiirriirr..””2222

“Resûlullah (sallallahu aley-
hi ve selem): “Hayâ ancak hay›r
kazand›r›r.” “Hayân›n hepsi
hay›rd›r”.23

Selmân-› Fârisî,  Müslüman
kardefllerine yapt›¤› bir nasi-
hatte haya duygusunun kayb›-
n›n neden olaca¤› sonuçlar› çok
veciz bir flekilde özetlemifltir:

“AAllllaahh TTeeââllââ kkuullllaarr››nnddaann bbii-
rrii hhaakkkk››nnddaa flfleerr yyaa ddaa kkööttüüllüükk
ddiilleeddii¤¤iinnddee oonnddaann hhaayyaa dduuyygguu-
ssuunnuu kkaalldd››rr››rr.. BBuunnuunn ssoonnuuccuunn-
ddaa ddaa oo kkiiflfliiddeenn mmeerrhhaammeett ççee-
kkiipp aall››nn››rr.. BBööyylleeccee ddii¤¤eerr iinnssaann-
llaarr oonnuu kkööttüü aahhllaakkll›› hhaaflfliinn vvee
kkaabbaa bbiirrii oollaarraakk ttaann››rrllaarr vvee bbuu-
nnuunn iiççiinnddee sseevvmmeezzlleerr.. BBuu flfleekkiill-
ddee oonnddaann eemmâânneett ((ggüüvveenniirrlliikk))
ddee aall››nn››rr vvee iinnssaann oonnuu bbiirr hhaaiinn
oollaarraakk ggöörrüürr.. SSoonnuuççttaa ddaa ‹‹ss-
llââmm’’››nn iippii oonnuunn bbooyynnuunnddaann ççöö-
zzüüllüürr vvee llaanneettlleenniirr””2244 2255

Hayâ ve edep duygusu, insa-
n› iffetli k›lar, bak›fl dâhil olmak
üzere her türlü haramdan sa-
k›nd›r›r, böylelikle güzel ahlak›
korur:

“Mü’minlere söyle: ««GGöözzllee-
rriinnii ((hhaarraammaa ççeevviirrmmeekktteenn)) kkaa-
çç››nndd››rrss››nnllaarr vvee ››rrzzllaarr››nn›› kkoorruussuunn-
llaarr.. BBuu,, oonnllaarr iiççiinn ddaahhaa tteemmiizz-
ddiirr. Gerçekten Allah, yapmakta
olduklar›ndan haberi oland›r. 

Mü’min kad›nlara da söyle:
««GGöözzlleerriinnii ((hhaarraammaa ççeevviirrmmeekk-
tteenn)) kkaaçç››nndd››rrss››nnllaarr vvee ››rrzzllaarr››nn››

kkoorruussuunnllaarr;; ssüüsslleerriinnii aaçç››¤¤aa vvuurr-
mmaass››nnllaarr,, aannccaakk kkeennddii¤¤iilliinnddeenn
ggöörrüünneennii hhaarriiçç.. Bafl örtülerini,
yakalar›n›n üstünü (kapatacak
flekilde) koysunlar. SSüüsslleerriinnii,,
kkeennddii kkooccaallaarr››nnddaann …..baflkas›-
na göstermesinler. GGiizzlleeddiikklleerrii
ssüüsslleerrii bbiilliinnssiinn ddiiyyee aayyaakkllaarr››nn››
yyeerree vvuurrmmaass››nnllaarr.. HHeepp bbiirrlliikkttee
AAllllaahh’’aa tteevvbbee eeddiinn eeyy mmüü’’mmiinn-
lleerr,, uummuulluurr kkii ffeellaahh bbuulluurrssuu-
nnuuzz..»»””

Nikâh (imkân›) bulamayan-
lar, AAllllaahh oonnllaarr›› kkeennddii ffaazzll››nn-
ddaann zzeennggiinnlleeflflttiirriinncceeyyee kkaaddaarr iiff-
ffeettllii ddaavvrraannss››nnllaarr.. Kad›nlardan
evlili¤i ummay›p da oturmakta
olanlar, ssüüsslleerriinnii aaçç››¤¤aa vvuurrmmaakk-
ss››zz››nn (d›fl) elbiselerini ç›karmala-
r›nda kendileri için bir sak›nca
yoktur. Yine de iiffffeettllii ddaavvrraann-
mmaallaarr›› kkeennddiilleerrii iiççiinn ddaahhaa hhaa-
yy››rrll››dd››rr.. Allah, iflitendir, bilen-
dir.” (24/30-31, 33, 60)

“MMüü’’mmiinnlleerr ggeerrççeekktteenn ffeellaahh
bbuullmmuuflflttuurr... Ve onlar ›rzlar›n›
koruyanlard›r… Fakat kim bun-
dan ötesini ararsa, aarrtt››kk oonnllaarr
ss››nn››rr›› ççii¤¤nneeyyeennlleerrddiirr.”(23/1-7)

“EEyy ppeeyyggaammbbeerriinn kkaadd››nnllaa-
rr››,, ssiizz kkaadd››nnllaarrddaann hheerrhhaannggii bbiirrii
((ggiibbii)) ddee¤¤iillssiinniizz;; ee¤¤eerr ssaakk››nn››yyoorr-
ssaann››zz,, aarrtt››kk ssöözzüü ççeekkiicciilliikkllee ssööyy-
lleemmeeyyiinn kkii,, ssoonnrraa kkaallbbiinnddee hhaass-
ttaall››kk bbuulluunnaann kkiimmssee ttaammaahh
eeddeerr.. SSöözzüü mmaarruuff bbiirr ttaarrzzddaa
ssööyylleeyyiinn..  Evlerinizde vakarla-
oturun (evlerinizi karargah edi-
nin), iillkk ccaahhiilliiyyee ((kkaadd››nnllaarr››)) nn››nn
ssüüsslleerriinnii aaçç››¤¤aa vvuurrmmaass›› ggiibbii,, ssiizz
ddee ssüüsslleerriinniizzii aaçç››¤¤aa vvuurrmmaayy››nn,,
dosdo¤ru namaz› k›l›n, zekât›
verin, Allah’a Resulü’ne itaat
edin.

Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Al-
lah, sizden kiri (günah ve çir-
kinli¤i) gidermek ve sizi terte-
miz k›lmak ister.”(33/32-33)
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A
hlak sözlükte; huy, seci-
ye, tabiat, mizaç, karak-
ter gibi anlamlar içeren

“hulk” veya “huluk” kelimesi-
nin ço¤uludur. ‹nsan›n fiziki ya-
p›s› için “halk”, manevi yap›s›
için ise “hulk” kelimesi kullan›-
l›r.

Bir terim olarak ele al›n›rsa;
insan›n iyi veya kötü olarak ni-
telendirilmesine sebep olan
manevi vas›flar›, huylar› ve
bunlar›n etkisiyle ortaya koy-
du¤u iradeli davran›fllar›n bü-
tününe verilen add›r.

Görüyoruz ki, özgür istekle
ortaya ç›kan ve bask›lar karfl›-
s›nda kaybolan gizli ve yerleflik
huylara ahlak deniyor. Burada
insan› iyi ve do¤ru tan›mak ge-
rekiyor. ‹nsan›n bünyesinde is-
kân eden ruhun sahip oldu¤u
üç kuvvet vard›r. Bunlar:

1-Kuvve-i akliye (akl›n gücü)
2-Kuvve-i fleheviye (flehvetin

gücü)

3-Kuvve-i gadabiye (öfkenin
gücü)

‹nsan›n ihtiyaç duydu¤u bu
üç ana kuvvet, yüce rabbimiz
taraf›ndan insan yap›s›na yer-
lefltirilmifl ve kullan›mlar›, dün-
ya imtihan›n›n bir gere¤i ola-
rak insan›n özgür iradesine b›-
rak›lm›flt›r.

Ancak insan sahip oldu¤u
bu üç kuvveti üç de¤iflik flekilde
kullanabilir. Bu kullan›m flekil-
lerinin ikisi yanl›fl, yani ifrat ve
tefrit… Dalalet ve rezalet… Bi-
risi ise do¤rudur;  itidal… Hida-
yet ve fazilet içerir.

Buna göre ak›l kuvveti iti-
dalde tutulursa, hak ile bat›l›,
do¤ru ile yanl›fl›, iyi ile kötüyü
birbirinden ay›r›r. Kendini vah-
yin ›fl›¤›na aç›k tutan ak›l, den-
gesini korur ve hikmeti yakalar.
‹fratta gezinen ak›l cerbeze pe-
flindedir. Her türlü fleytanl›¤›n,
hilenin f›rsatç›l›¤›n art›k mer-
kez üssüdür. Bunun ters kut-

bunda, tefritte gezinen ak›l ise
ifllevsiz, köleleflen ve gadavete
raz› olmufl durumdad›r.

fiehvet kuvveti meflru ve
mutedil bir çizgide kal›rsa iffet
yolcusudur. ‹nsana gerekli ve
yararl› olan fleyleri talep eder.
‹lahi s›n›rlar›n çerçevesinde du-
ruflunu muhafaza eder. fiehve-
tin ilahi denetimden d›flar› ç›k-
mas›, ifrata yönelmesi ise fücur
ve fahfla nedenidir. fiehvetin öl-
çüsüz kullan›m› kifliyi doyumsuz
ve dengesiz k›lar. fiehvette tef-
rid ise humudla sonuçlan›r. Bu
durum da sapk›nl›¤›n farkl› bir
yans›mas›d›r.

Öfke kuvveti amac›na uy-
gun kullan›ld›¤› zaman insan
için zararl› olan fleyleri engel-
ler. Ezilmekten kurtar›r. Kon-
trollü güç yani yerinde kullan›-
lan öfke yi¤itlik ifadesi ve fleca-
at göstergesidir. Vahyin disipli-
nine tabi olmayan öfke ise te-
hevvürden kurtulamaz. Sonras›

AHLAK‹ DURUfi
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‹nsan›n bünyesinde iskân eden ruhun sahip oldu¤u üç kuvvet vard›r. Bun-
lar: 1-Kuvve-i akliye (akl›n gücü) 2-Kuvve-i fleheviye (flehvetin gücü) 3-Kuv-
ve-i gadabiye (öfkenin gücü). ‹nsan›n ihtiyaç duydu¤u bu üç ana kuvvet, yü-
ce rabbimiz taraf›ndan insan yap›s›na yerlefltirilmifl ve kullan›mlar›, dünya
imtihan›n›n bir gere¤i olarak insan›n özgür iradesine b›rak›lm›flt›r.
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ise zulüm ve sömürüden baflka
bir fley de¤ildir. Hepten öfke-
sizleflme ise silikleflme, sinme ve
omurgas›zlaflma nedenidir. Bu-
na da cebanet yani korkakl›k
denir.

‹flte insan kendisinde var
olan bu üç kuvveti dengede tu-
tarsa hikmet, iffet ve flecaat bu-
luflmas›ndan adalet ve ahlak
neflet eder.

Hikmet, iffet ve flecaat er-
demleri bu temel kuvvetlerin
içine ekilmifl birer tohum gibi-
dir. Bunlar› iflleyip bedende çi-
çeklenmesini sa¤lamak laz›m.
‹flte ahlak ve adalet budur.

Ahlak, insan›n kendini ger-
çeklefltirmesidir. Yarat›l›fl›n da
kendi f›trat›na yüklenen potan-
siyellerini bir ölçü düzeni ve
dengesi içerisinde görünür k›l-
ma halidir. ‹nsan bu sayede kifli-
lik merkezini aktif hale getirir
ve e¤ilimlerine, tutkular›na, ar-
zular›na, korkular›na, kayg›lar›-

na hâkim olur.
Daha do¤rusu ahlak, insa-

n›n kendi do¤as›n›, f›trat›n› ve
vicdan›n› harekete geçirmesi-
dir. Bu hareketlenme ile insan
kendi içinde kendini infla eder
ve yeniden diriliflin önünü aç-
m›fl olur.

Evet, ahlak insan›n yarat›l›fl
gerçe¤ine uygun davranmas›-
d›r.  Bu potansiyelin ifllenmemifl
yal›n haline eskiler  “el ahlak-ul
gariziyye” yani insan›n üzerin-
de bulundu¤u” yarat›l›fl ahla-
k›” ad›n› verirler. Karakter ah-
lak› bu zeminde olur.

Burada hakk›n ve akl›n s›n›r-
lar›na mutabakat varsa kifli
kendini tahkim eder. Ve takva
potansiyeli oluflmaya bafllar.
Muhalefet yolunu seçti¤inde
de fücur yoluna sapm›fl olur. 

Bu itibarla ahlak bütün bo-
yutlar›yla insan› kuflatan eylem-
ler bütünüdür. Daha do¤rusu
insan› oluflturan eylem “ah-

lak”t›r. Yani ahlak, insan olma
sanat›d›r. O olmadan insanl›k-
tan ve dinden bahsetmek
mümkün de¤ildir. 

Ahlak, fazilet ve reziletlerin
dökümünü yapmak de¤ildir.
‹yilik ve kötülüklerin listesini ç›-
karmak de¤ildir. Ahlak bir tu-
tumdur. Bir yaflam tarz›d›r. ‹n-
san›n özünü ararsan›z, virgül
hayat›n özetini isterseniz karfl›-
n›za ahlak ç›kar.

Ahlak, de¤er yüklenmifl ey-
lemdir. Ahlak, tükenmez bir di-
namik, zengin bir niteliktir. ‹s-
lam ahlak› behimi, fleytani, he-
vai hazlara ve güçlere karfl› bir
meydan okumad›r. Bunlara tut-
sak kalmadan özgürleflmektir.
Evet, ahlak özgürlefltirir ancak
ahlaki temelleri olmayan bir
özgürlük ise sapt›r›r, azd›r›r ve
ars›zlaflt›r›r. Özgürlük diye ah-
lak› katleden modern ça¤›n ev-
rimini (?) unutmamak gerekir.

Ahlak güzellefltirir ancak
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Ahlak, de¤er yüklenmifl eylemdir.
Ahlak, tükenmez bir dinamik, zen-
gin bir niteliktir. ‹slam ahlak› behi-
mi, fleytani, hevai hazlara ve güçle-
re karfl› bir meydan okumad›r. Bun-
lara tutsak kalmadan özgürleflmek-
tir. Evet, ahlak özgürlefltirir ancak
ahlaki temelleri olmayan bir özgür-
lük ise sapt›r›r, azd›r›r ve ars›zlaflt›-
r›r. Özgürlük diye ahlak› katleden
modern ça¤›n evrimini (?) unutma-
mak gerekir.
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ahlakla korunmayan güzellik-
ler ise insan› fl›mart›r. Ahlak
güçlendirir ancak güç ahlak›n
denetiminde de¤ilse insan› kir-
letir. Demek ki, insan ahlakla
güzel, temiz, güçlü, özne ve ör-
nektir.

Kiflili¤ini ve hayat›n› ‹slam
ahlak› ile infla edemeyen insan,
hayat› ve dini kemiren bir ke-
mirgen oluverir. ‹nsan›n y›k›c›,
yak›c›, bozucu olmas› da böyle-
ce bafllam›fl olur. Böylesi karak-
terlerin üretti¤i bilgi, sanat, si-
yaset, hukuk, e¤itim, ›slaha de-
¤il ifsada yöneliktir.

Ço¤u zaman birçok kirlilik
ve çarp›kl›¤›n erdemlilik ve ah-
lakilik ambalaj› ile sunuldu¤u-
nu görürsünüz. ‹flte esas musi-
bet o zamand›r. Çünkü aldat›c›
fleytanlar ve fler güçler kitleler
üzerindeki sömürü düzenlerini
ancak bu yolla sürdürebilirler.
Ahlak ilkelerinin birçok yerde
kurulu sistemlerin ç›karlar›n›
korumak için kullan›ld›¤›na fla-
hit olmaktay›z. Ahlaks›z ve
adaletsiz statükolar, ahlak ad›-
na sürdürülmek isteniyor ve so-
nuç da alabiliyorlar.

Bu ba¤lamda ‹slam ahlak›
tart›flm›yor ahlak› üretiyor. Ah-
lak›n edebiyat›n› yapm›yor ah-
lakl› bir toplum infla ediyor. Da-
ha do¤rusu ahlak› hayatlaflt›r›-
yor. 

Peygamberlerin gönderil-
dikleri toplumlar› ve zaman di-
limlerini inceledi¤imizde flu-
nunla karfl›lafl›r›z. Zulmün yay-
g›nlaflt›¤›, isyanlar›n derinleflti-
¤i, ahlaki çöküfllerin toplumlar›
sarst›¤› dönemlere denk gelir.
Hal›ktan, hilafetten f›trattan ve
ahlaktan kopan insan›n yeni-
den dirilifli için peygamberi sö-
ze ve solu¤a ihtiyaç do¤mufltur.
Nübüvvet kervan› tam da o s›-
rada devreye giriyor. Vahiy on-

lar› esfelden eflrefe tafl›yor. Son
nebi (s) ‘in bu ça¤r›s› da bu ger-
çe¤i içermiyor mu?

“Ve sen elbette (hulukun
azim) yüce bir ahlak üzeresin.”
(Kalem -4)

‹flte âlemlere rahmet olarak
gönderilen Hz. Muhammed (s)?
Bu rahmetin befleriyete yans›-
mas›n›n önemli bir boyutu da,
ahlakt›. 

“Rasulullah (s) kendi ifade-
siyle gönderilifl misyonunu “gü-
zel ahlak› tamamlamak” olarak
beyan ediyor. 

Kuran’›n ilk nazil olan sure-
lerinden olan Kalem suresinde
“bahçe sahipleri” k›ssas› anlat›-
l›r. Ahlaki mesajlar içeren bu
k›ssan›n inzali henüz risaletin
ilk dönemlerine rastlar. Yani
buradan ç›kacak sonuç fludur:
Mekke cahiliyesinin o zorbal›k
ve zulümleri karfl›s›nda bir avuç
müminin ne askeri, ne siyasi, ne
de ekonomik güçleri vard›. An-
cak güç odaklar›na karfl› onla-
r›n direncini ve sabr›n› bileyen
ana damar sahip olduklar› ah-
laki güç idi. Düflman› çaresiz b›-
rakan, daveti etkin k›lan bu ah-
laki donan›m idi. Onlar o top-
lumda ahlaki durufllar› ile öne

ç›km›fllard›. Kuvvete karfl› ah-
lakla kuflanm›fllard›. Yüreklere
böylece yol bulabiliyorlard›.

Bu bir “La ilahe illallah” ah-
lak› idi.

Evet, bu ahlak›n referans›;
‹slam’d›. Zaten mesnedi uhrevi
olmayan ahlak ça¤r›lar› sonuç
vermiyor. 

Müslüman’›n ahlak› kültür-
den, gelenekten, toplumdan
neflet eden bir ahlak de¤ildir.
Menflei, mebdei, menbai, vahiy
olan bir ahlakt›r. Güzel ahlak›n
daha ileri noktas›,” huluk-u
azim (yüce ahlak)”t›r. Bunun
da mükemmel ve muhteflem
numunesi; Hz. Muhammed’dir.
Hz.Muhammed (s) deki, ahla-
k›n adresi ise Kuran-› Kerim’dir.
O, ahlak› sadece kendi flahs›nda
tutmad›, bir ahlak ordusu yetifl-
tirdi. Ahlak› toplumsallaflt›rd›.

Onun ki, salt bir ahlak ö¤re-
tisi, ahlak felsefesi, ahlak söyle-
mi, ahlak dersi, ahlak gösterisi
de¤ildi. Ahlak›n ete kemi¤e bü-
rünmüfl hali idi. Vahiy ona ini-
yor, onda ahlaka dönüflüp top-
luma hayat veriyordu. Onun
ahlak mektebinden geçenlerin
nas›l y›ld›zlaflt›klar›n› biliyoruz.

Bütün güzelliklerin kendi-



Kapak

sinde topland›¤› ve insanl›¤a
sunuldu¤u model insan Hz.
Muhammed’dir. Bu ihtiflam on-
da tecelli etti. 

Yüce Kuran onun iki özelli-
¤ini öne ç›kar›yor:

Yüce ahlak›n› (68/4)
Güzel örnekli¤ini (33/21)
Yüce ahlakta ve güzel ör-

neklikte kemal, cemal, model,
ideal hepsi onda mündemic…

O biliyordu ki, ahlak› olufl-
turmayan toplumsal hareketler
çözülmeye ve çökmeye mah-

kûmdur. Hayatlar›nda ahlaki
de¤erleri içsellefltirmemifl, olu-
flum ve toplumlar savrulmaktan
kurtulamazlar.

Bunu ifade ederken ahlak›,
toplumsal faydalar› ve sonuçla-
r›na bakarak de¤erlendirme-
miz de do¤ru de¤ildir. Sonuçla-
r› ne olursa olsun bizim için ah-
lakl› ve adil olmak imani ve iba-
di bir gerekliliktir. Biz misyonu-
muz gere¤i, görevimiz gere¤i
de¤il, inanc›m›z gere¤i ahlakl›-
y›z. Müslüman’›n ahlakl› olma
d›fl›nda bir ihtimali zaten ola-
maz ki…

Ahlak ‹slami kimli¤in olufl-
mas›nda tamamlay›c› bir unsur
de¤il kimli¤in ta kendisidir. Bu-
nunla beraber flu gerçe¤in de
göz ard› edilmemesi gerekir. ‹s-
lam’›n bütünselli¤inden kopa-
rak parçac› bir yaklafl›mla dinin
ahlakilefltirilmesi de yanl›flt›r.
Ahlak ‹slam?›n bütünlü¤ü için-
de güzeldir, anlaml›d›r. Bütünü
atlayan bir ahlakç›l›k ise sonuç-
ta maddi dünyan›n zorbal›¤›na
boyun e¤mek zorunda kalacak-
t›r.

Dinin sadece ahlak ve vic-
danla s›n›rland›r›lmas› egemen
otoritelerin iflini kolaylaflt›r›yor.
Müslümanlar›n direncisi ve mu-
halefet bilincini köreltiyor. 

Dinin sadece ahlak ve vic-
danla s›n›rland›r›lmas›, egemen
otoritelerin iflini kolaylaflt›r›yor.
Müslümanlar›n direncini ve
muhalefet bilincini köreltiyor.
Dini sadece ahlaka indirgedi¤i-
nizde de, dinden ahlak› soyut-
lad›¤›n›zda da din ad›na en bü-
yük yan›lg›ya düflmüfl olursu-
nuz. 

‹slam’›n ahlak› da, ahkâm›
da, vazgeçilmezdir.

‹slam ahlak›n kapsam›n› be-
lirliyor, imanla ba¤lant›s›n› ku-
ruyor ve insan› sorumlu tutuyor.

Rasulullah (s) buyuruyor ki:
“Müminlerin iman aç›s›ndan en
mükemmel olan› ahlak› en iyi
oland›r” (Buhari)

Evet, vahye dayanmayan bir
ahlak görelidir bu aç›dan sahih
bir ahlaki perspektif kazanmak
için hikmet ve takva zemininde
durmak gerekiyor.

Toplumsal konsensüs, ev-
rensel de¤erler, geleneksel ka-
buller, Kuran ahlak›n›n yerine
ikame edilemez. Rabbani olma-
yan, sabiteleri bulunmayan bir
sosyal veya kültürel kabul vah-
yin önüne geçemez.

‹manla anlam kazanmam›fl,
takva ile tamamlanmam›fl bir
ahlak ifllevsizdir, geçersizdir.
Uhrevi boyutu olmayan bir ah-
lak alg›s›n›n etkinli¤i ne olabilir
ki?

Bu gün içi boflalt›lan ahlaki
söylemler sadra flifa olmuyor.

“Huluk-u azim” yerini “glo-
bal eti¤e” terk etmifl görünü-
yor. Oysa ki “huluk-u azim”in
kayna¤› vahiy “global eti¤in”
mesnedi insan›n kendisidir.

Burada bize düflen görev ise
bir ahlak dersi vermek de¤il.
Ahlaki bir diriliflin öznesi ol-
makt›r. Ahlaki yozlaflman›n di-
be vurdu¤u bir zamana dilimin-
de ahlak ça¤r›s›nda da bulun-
mak de¤il. Önce toplumsan so-
rumlulu¤umuzu kuflanarak ah-
laki çap›m›z›n ne oldu¤unu tes-
pit etmektir. 

Güzel örnekli¤imiz ve yüce
ahlak›m›z birçok olumsuzlu¤un
önüne geçmeye yeterli olacak-
t›r. Ahlaki bir filtreleme ile top-
lumsal bir ›slah projesini hayata
geçirebiliriz.

Bunu yapmaya çal›fl›rken
kendimizle çeliflmemek kayd›
ile...
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B
ir insan nas›l ahlakl› kala-
bilir? Bu soru üzerinde
kafa yormufl zihinlerin

tümü ister materyalist ister
idealist felsefeciler olsun, son
kertede at›flar›n› ruh’a ve din’e
dair olarak tespit ederler… Din,
geç kapitalizm ve sonras› için
de halen dahi, ahlak›n en
önemli at›f›d›r… Hiçbir dinsel
inanc› olmayan insanlar›n için-
de dahi bir kristal öz gibi parla-
yan vicdan temas› ilk saatin ilk
tiktak› kadar en bafllang›c›m›z-
da iflleyen bir ilk temad›r…

NNeeddiirr vviiccddaann??

Elinden, dilinden, belinden
emin olunan kifliyi “emin” ol-
ma vasf›na yönlendiren bu en
temel içgüdü, edinilmifl bir has-
let midir yoksa do¤an her ruha
do¤ufltan ikram edilmifl bir fa-
zilet midir? Bir hukukçu olarak;
her do¤an kiflinin masum oldu-
¤una, dünyaya geliflteki iyi’lik
esas›na inan›r›m. Yoksa bir k›-
s›m insanlar›n daha en bafltan
zaten kötü olarak geldikleri bir
dünyada, adalet ve merhamet
diye bir fley kalmazd›. Öyleyse
vicdan, zaten iyi’lik üzre gön-

derildi¤imiz dünyada, bize su-
nulu seçeneklerin aras›nda hay-
r›, hakikati, merhameti ve erde-
mi tercih etmemiz için kullana-
ca¤›m›z, kullan›rken de geliflti-
rece¤imiz bir melekedir. Vic-
dan, ifller. ‹flledikçe kabiliyetle-
flir. Kabiliyet kesbettikçe adalet
ve merhamet bir erdemlilik bi-
lincine dönüflür…

Babamla akran kufla¤›n sa-
hip oldu¤u ahlak anlay›fl› beni
hep flafl›rtm›flt›r. Onlar, 40’lar›n
bafl›nda dünyaya gelmifl Cum-
huriyet çocuklar› olarak, akl› ve
ak›lc›l›¤› kutsayarak e¤itilmifl,
ahlak söz konusu oldu¤unda
dinsel at›flar yerine yurt ve va-
tan sevgisi ikame edilmifl moral
dünyalar›yla bugüne geldiler.
Okul s›ralar›nda çak›yla veya
sivri uçlu kalemle zarar verme-
menin sebebini babam bize
“devlet mal›na zarar verilmez,
onda hepimizin hakk› var” diye
ö¤retirdi çocukken… Biz bu
okullarda ve bu s›ralarda rahat
rahat e¤itim alabilelim ve yur-
da yararl› bir nesil olal›m diye
can›n› vermifl flehitlerin torunla-
r›yd›k. Onun ve ça¤dafllar›n›n
nazar›nda trafik kurallar›na uy-
maktan, h›rs›zl›k yapmamaya,

cam k›rmamaktan adam öldür-
memeye kadar hemen her ah-
laki kural ve yasan›n bir flekilde
“vatan” ve “yurt”la alakas› var-
d›. Defterlerimizin yapraklar›n›
bofl yere kopar›p harcayamaz-
d›k mesela, yurdumuzun a¤aç-
lar› demekti y›rt›lm›fl vazgeçil-
mifl hemen her sayfa… Elektrik
dü¤melerini devaml› kontrol
eder, bofla lamba yakmazd›k,
barajlar›m›z, nehirlerimiz, he-
nüz elektrik gitmemifl nice köy-
lerimiz vard›. Hepimiz, nerde
yaflarsak yaflayal›m, birer köy-
cülük kolu üyesiydik zira orada
bir köy vard› uzakta ve görme-
sek de gitmesek de o köy bizim
köyümüzdü… “Bizim”…

Benim köflemden bak›nca
bu bak›fl aç›s› bana oldukça di-
sipliner ve devletçi geliyor.
K›rklar›n ellilerin, önce s›cak ar-
d›ndan so¤uk savafl günleri
çoktan geride kald›. Kald› da
bizler, eski zamanda kalm›fl ve
demode gibi duran bu “bi-
zim”in yerine yeni bir “biz”i ku-
ramad›k. Envai çeflit “ben”ler
türettik geçti¤imiz süreçler-
de…

‹slamc›l›¤›n dünyada ve ül-
kemizdeki k›sa özgeçmifli üze-

“B‹Z AHLAKI”...

Sibel ERASLAN
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rinden bakt›¤›m›zda in-
fla etmeye çal›flt›¤›m›z
ümmet ve tevhid fikri
üzerinden odaklanaca-
¤›m›z “biz” kavram› ise
ciddi darbeler ald›. 

Bunda co¤rafyalar›-
m›zdaki yenilgi, istila,
iflgal ve yoksulluk gibi
devasa ve ço¤u politik
durumlar etkili oldu¤u
gibi “vatans›zl›¤›m›z”
meselesi de etkilidir di-
ye düflünüyorum. Ev-
rensel ve ümmetçi yak-
lafl›mlar›m›z bizi ütopik
manada hep gelecek
zamanlara erteledi¤i-
miz “ideal alt›n dev-
let”e s›ms›k› ba¤lad›¤›
halde, flu anda ve hali-
haz›rda içinde yaflad›¤›-
m›z toplum ve devlete
mesafeli k›ld›… Sanki
biz ideal ve alt›n devle-
te kadar kendimizi ma-
zur sayabilecektik, o
vakte kadar kimseye
karfl› sorumlu de¤ildik.
Yani nihai bir “biz” el-
bette vard›, ama bu
mevcut ma¤duriyet ve
ba¤›ms›zl›k mücadele-
miz söz konusu oldu-
¤unda vard›. Mesela Fi-
listin meselesi söz konu-
su oldu¤unda yüksek sesle ko-
nuflan ayn› “biz”, savafl›n olma-
d›¤› hazar zamanlar›nda bir-
denbire gelece¤e ertelenen
uyufluk bir hayale dönüflüyor-
du. “Biz” savafl›n ve haks›zl›kla-
r›n söz konusu edilmedi¤i co¤-
rafyalarda aniden ortadan kay-
bolan bir kavramd›. Böyle za-
manlarda insan teki olarak he-
pimiz, kay›ts›z flarts›z ve adeta
sorumsuz birer atomizsayonu
yafl›yorduk. Nitekim harcama,
israf etme, temellük etme, sa-

hip olma gibi konularda adeta
hesap verece¤imiz hiçbir yer,
hiçbir kimlik yok gibiydi… 

Evet belli ki Allah’a hesap
verecektik, yoksa yaflad›¤›m›z
topluma niçin hesap verecek-
mifliz ki fleklinde için için büyü-
yen bir mazeretler koridoru… 

Ve bu koridorda geldi¤imiz
ac›kl› nokta, cihaddan yola ç›-
k›p ganimete gelip dayanm›fl
feci bir toslay›fl manzaras›d›r… 

“Mücahitler müteahhit ol-
du” diye konufluluyor hemen

her kap› arkas›nda. 
Ben bundan inciniyo-

rum, s›k›l›yorum… Üst
üste iflas eden halk kat›-
l›ml› holdinglerden, te-
miz gayelerle kurulan te-
levizyonlardan, kay›p
trilyonlara kadar ama
gerçek ama yalan dedi-
kodulardan, ihale ve yol-
suzluk dosyalar›ndan, k›-
sa zamanda türeyen yeni
zenginlerimize ve hep-
sinden sonra flimdi de
merhamet dünyam›z› al-
tüst eden sömürü haber-
lerine kadar bakt›¤›mda,
hani “biz” neredeyiz di-
ye soruyorum… 

Bunu sorarken, ken-
dimi temize ç›karm›fl da
de¤ilim… Hepimizin kifli-
sel hatalar›, yanl›fl seçim-
leri olabilir. Ama top-
lumsal sonuçlar› olan ve
baflkalar›n›n haklar› üze-
rinden kurulmufl haybe-
den kazancad›r buradaki
elefltirim…

Biz, “biz ahlak›n›”
kuramad›k. 

Haramdan uzak yafla-
m›, ütopik alt›n devlete
kadar ask›ya ald›k, ken-
dimizi mazur gördük,
bahaneler ürettik…

Zaten yaz› yazd›¤›m›z def-
terlerin de önemi kalmam›flt›,
çünkü o a¤açlar bizim de¤ildi.
Elektrik dü¤meleri de gereksiz-
di, zira bizim barajlar›m›z ve
nehirlerimiz yoktu, o köyler de
bizim de¤ildi… Biz hiç bir fley-
den sorumlu de¤ildik. Koca ko-
ca ben’lerimizden baflka hiçbir
fleyimiz yoktu… 

Sözlü¤ünden “biz”i ç›karan-
lar›n, aslen sözlükten ç›kart›ld›-
¤› tehlikeli bir dönemeçteyiz…   
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Benim köflemden bak›nca bu ba-
k›fl aç›s› bana oldukça disipliner
ve devletçi geliyor. K›rklar›n elli-
lerin, önce s›cak ard›ndan so¤uk
savafl günleri çoktan geride kald›.
Kald› da bizler, eski zamanda kal-
m›fl ve demode gibi duran bu “bi-
zim”in yerine yeni bir “biz”i kura-
mad›k. Envai çeflit “ben”ler türet-
tik geçti¤imiz süreçlerde…
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YET‹MLER‹ GÖZETEN 

“MERHAMET TOPLUMU” OLMAK

Abdullah YILDIZ

EK‹M ‘08 UMRAN

M
erhamet: “ac›ma, esir-
geme, koruma, sevgi
ve flefkat gösterme,

yard›m etme hissi; insan› baflka-
lar›na iyilik ve yard›m etmeye
yönelten ac›ma duygusu” diye
tarif edilir. 

‹slam toplumu “merhamet
toplumu”dur, müminler de
merhametli insanlard›r. 

Merhamet duygusunun kay-
na¤› Allah’t›r. 

AAllllaahh ““EErrhhaammüü’’rr--RRaahhiimmîînn””ddiirr
‹nsandaki merhamet hissi,

Allah’›n rahmet ve merhameti-
nin bir tecellisi, bir yans›mas›d›r.

Kur’an’da Allah ve Rab adla-
r›ndan sonra en çok RRaahhmmaann ve
RRaahhiimm adlar›n›n geçmesi, Ce-
nab-› Hakk’›n mmeerrhhaammeett s›fat›-
n›n önemini vurgular. Allah,
Rahman ve Rahim s›fat› gere¤i
tüm varl›klar› besler, büyütür,
ödüllendirir, onlara ac›r, nimet-
ler bahfleder; onlar› esirger, ba-
¤›fllar, suçlar›n› affeder. 

OO’’nnuunn rraahhmmeettii hheerrflfleeyyii kkuu-
flflaattmm››flfltt››rr (A’raf, 7/156). 

OO mmeerrhhaammeettlliilleerriinn eenn mmeerr-
hhaammeettlliissiiddiirr (A’raf, 7/151). 

OO mmeerrhhaammeett eeddeennlleerriinn eenn
hhaayy››rrll››ss››dd››rr (Mü’minûn, 23/109). 

Rasûlüllah (s.), insandaki

merhametin kayna¤›n›n ilahi
merhamet oldu¤unu beyan
eder: “Allah merhametini yüz
parçaya ay›rd›, doksan dokuz
parças›n› kendi yan›nda tuttu,
bir parças›n› yeryüzüne indirdi.
‹flte bu bir parça rahmet sebe-
biyle yarat›klar birbirine merha-
met eder. Hatta yavrulu hay-
van, bir taraf›n› incitir endifle-
siyle aya¤›n› yavrusundan sak›-
n›r” (Buhari, Edeb, 19; Müslim,
Tevbe, 17).

Allah’› seven, O’nun yaratt›k-
lar›n› da sever ve onlara merha-
met eder. Yunus’un “Yarat›lan›
severiz, Yaratan’dan ötürü” sö-
zü, merhametin kayna¤›n›n Al-
lah sevgisi oldu¤unu vurgular. 

““MMeerrhhaammeett PPeeyyggaammbbeerrii”” 

Allah’›n merhametinin bir so-
nucu da, insanlara do¤ru yolu
gösteren nebiler ve kitaplar
göndermesidir. ‹nsanl›k ufku-
nun zirveleri olan peygamber-
lerin en önemli özellikleri mer-
hametli olmalar›d›r. Son pey-
gamber Hz. Muhammed (s.) ise,
serâpâ “mmeerrhhaammeett ppeeyyggaammbbee-
rrii”dir: 

Peygamberimiz(s.), her fley-
den önce ““ââlleemmlleerree rraahhmmeett””
olarak gönderilmifltir (Enbiya,
21/107). O’nun, ümmetine düfl-
künlü¤üne, merhamet ve flefka-
tine Kur’ân tan›kt›r:

““AAnnddoollssuunn ssiizzee kkeennddiinniizzddeenn

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklar›n› soruyorlar. De ki:
Maldan harcad›¤›n›z fley, ebeveyn, yak›nlar, yetimler, fakirler

ve yolcular için olmal›d›r. fiüphesiz Allah yapaca¤›n›z her
hayr› bilir. (Bakara 2/215)



Kapak

ööyyllee bbiirr PPeeyyggaammbbeerr ggeellmmiiflflttiirr kkii,,
ssiizziinn ss››kk››nntt››yyaa uu¤¤rraammaann››zz oonnaa
ççookk aa¤¤››rr ggeelliirr.. OO,, ssiizzee ççookk ddüüflfl-
kküünn,, mmüümmiinnlleerree kkaarrflfl›› ççookk flfleeff-
kkaattlliiddiirr,, mmeerrhhaammeettlliiddiirr..”” (Tev-
be, 9/128)

O öylesine merhametlidir ki,
Uhud yenilgisine sebep olanla-
ra bile, Allah’›n rahmeti saye-
sinde yumuflak davran›r (Âli ‹m-
ran, 3/159).

Akra b. Habis, Peygamberi-
mizi Hasan’› öperken görür ve
der ki; ‘benim on çocu¤um var-
d›r, onlardan hiçbirini öpme-
dim’. Bunun üzerine Allah Ra-
sulü (s.): ““fifiüüpphheessiizz kkii mmeerrhhaammeett
eettmmeeyyeennee mmeerrhhaammeett oolluunnmmaazz””
buyurur. (Buhari, Edeb/18; Müs-
lim, Fedail/15.) (‹bn Mace’nin ri-
vayeti: “Çocuklar›n›z› öper misi-
niz?” diye soran bedevîlerin Ra-

sûlullah’dan (s.) “evet” cevâb›n›
al›nca: “Fakat biz, Allah’a an-
dolsun öpmeyiz” demeleri üze-
rine de Hz. Peygamber (s.): ““AAll-
llaahh kkaallpplleerriinniizzddeenn mmeerrhhaammeettii
çç››kkaarrdd›› iissee bbeenn nnee yyaappaabbiilliirriimm??””
demifltir.) 

Çocuklar ve yetimler baflta
olmak üzere, genelde insanlara
merhamet etmeyene Allah da
merhamet etmez. fiu hadiste
ayn› hakikat farkl› biçimde vur-
gulan›r: 

““SSiizz yyeerrddeekkiilleerree mmeerrhhaammeett
eeddiinn kkii ggöökktteekkiilleerr (Allah ve me-
lekler) ddee ssiizzee mmeerrhhaammeett eettssiinn””
(Ebu Davud, Edeb, 58; Tirmizi,
Birr, 16).

YYeerrddeekkiilleerree mmeerrhhaammeett kap-
sam›na sadece insanlar de¤il,
hayvanlar da girer. Taif’te taflla-

n›nca lanet etmeyen “merha-
met peygamberi”, yüzüne dam-
ga vurulmufl bir efle¤i görünce
“Bu hayvan› da¤layana Allah
lanet etsin” der (Müslim, Libas,
107). Bir hadisinde, susuzluktan
ölmekte olan bir köpe¤e su ver-
di¤i için Allah taraf›ndan ba¤›fl-
lanan (Buhâri, fiurb, 9, Edeb, 27;
Müslim, Selam,153, Cihad, 44),
bir hadisinde de kedisini açl›k-
tan ölmeye mahkum eden, bu
sebeple de cehenneme at›lmay›
hak eden (Buhari, Edeb, 18, 27;
Müslim, Fezail, 65) iki insana
dikkat çeken Kutlu Nebi(s.),
hayvanlara iyi bakmay›, onlar›
zevk için dövüfltürmemeyi, ni-
flan at›lan hedefler yapmamay›,
zevk için öldürmemeyi emre-
der. 

MMeerrhhaammeettllii ÜÜmmmmeett

Merhamet sembolü olan bir
peygamberin ümmeti de, mü-
min kardeflleri baflta olmak üze-
re tüm insanlara ve Allah’›n ya-
ratt›¤› di¤er varl›klara karfl›
merhametli olmak zorundad›r. 

“Muhammed, Allah’›n elçisi-
dir. Ve onunla birlikte olanlar
da kafirlere karfl› zorlu, kkeennddii
aarraallaarr››nnddaa iissee mmeerrhhaammeettlliiddiirrlleerr.
Onlar›, rüku edenler, secde
edenler olarak görürsün; onlar,
Allah’tan bir fazl (lütuf ve ih-
san) ve hoflnutluk aray›p-ister-
ler. Onlar›n yüzlerindeki niflâ-
neleri, secdelerinin izinden/ay-
d›nl›¤›ndand›r...” (Fetih 48/29)

Merhametin ard›ndan rrüükkûû

ve sseeccddee ile Allah’›n fazl ve r›za-
s›n›n istenmesine yap›lan vurgu
anlaml›d›r. Zira, insanda merha-
met duygusu nnaammaazzla, özellikle
de rükû ve secde bilinci ile bes-
lenir, geliflir, güçlenir. Her iflin-
de Allah’›n r›zas›n› merkeze
alan, O’nun fazlu keremini ta-
lep eden insan merhametli in-
sand›r ve onun teslimiyeti, mer-
hameti, hilmi yüzünden oku-
nur. Allah karfl›s›nda e¤ilip yere
kapanarak teslimiyet göstere-
meyen, ifl ve iliflkilerinde Allah
r›zas›n› ve fazl›n› gözetmeyen
insan ise zalim ve merhametsiz-
dir; onun da merhamesizli¤i yü-
zünden okunur.  

S›n›rs›z merhamet sahibi
olan Rabbimiz, Peygamberinin
flahs›nda bize flöyle talimat ve-
rir:

“Sak›n onlardan baz›lar›n›
yararland›rd›¤›m›z fleylere gö-
zünü dikme, onlara karfl› hüzne
kap›lma, mmüü’’mmiinnlleerr iiççiinn ddee ((flfleeff-
kkaatt vvee mmeerrhhaammeett)) kkaannaattllaarr››nn››
ggeerr.” (Hicr, 15/88)

Müminlerin kuflanmas› gere-
ken merhametin “flefkat kanat-
lar›n› germek” fleklinde tan›m-
lanmas› anlaml›d›r. Zira onlar
merhameti belirli olaylar karfl›-
s›nda de¤il, hayat›n her an›nda
ve alan›nda yaflarlar, yaflamal›-
d›rlar. fiefkat kanad› alt›na al›n-
mas› gerekenlerin bafl›nda ise
“yetimler” gelir.

““YYeettiimm””; babas› veya hem
babas› hem de annesi ölmüfl ço-
cu¤a denir.

SSaabbrr›› vvee MMeerrhhaammeettii TTaavvssiiyyee
EEddeenn MMüümmiinnlleerr YYeettiimmii--YYookkssuulluu
KKoorruurrllaarr

Beled sûresinde ““SSaarrpp YYoo-
kkuuflfl’’uu ((AAkkaabbee)) aaflfl››pp RR››zzaayy--›› BBaa-
rrii’’yyee uullaaflflaann mmeerrhhaammeettlliilleerr ttoopp-
lluulluu¤¤uu”” ile ““SSaarrpp YYookkuuflfl’’uu tt››rr-
mmaannmmaayy›› ggöözzee aallaammaayyaann uu¤¤uurr-
ssuuzzllaarr”” mukayese edilir: 

Sûrede, önce; ““kkeennddiissiinnee hhiiçç
kkiimmsseenniinn aassllaa ggüüçç yyeettiirreemmeeyyee-
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Muvahhid bir toplumun birr/erdem sahibi bi-
reylerinin mallar›n› infak edecekleri yerlerin

s›ralamas›; ana-baba, yak›nlar, yetimler, yoksul-
lar, yolda kalm›fllar, köleler... fleklindedir. ”
“
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ccee¤¤iinnii”” sanan, ““bbeenn yy››¤¤››nn yy››¤¤››nn
mmaall ttüükkeettmmiiflfliimmddiirr”” diye böbür-
lenen ve ““kkeennddiissiinnii hhiiçç kkiimmssee-
nniinn ggöörrmmeeddii¤¤iinnii”” sanan (90/5-7)
varl›kl›, müsrif, müsta¤ni insan
tipinin ““AAkkaabbee””yi / Sarp Yo-
kufl’u aflamad›¤› çarp›c› biçimde
vurgulan›r. Ard›ndan, Akabe’yi
afl›p Allah’›n r›zas›na ulaflman›n
flartlar› s›ralan›r:

“O sarp yokufl nedir bilir mi-
sin? KKööllee aazzaatt eettmmeekk,, vveeyyaa aaççll››kk
ggüünnüünnddee yyeemmeekk yyeeddiirrmmeekkttiirr;;
yyaakk››nnll››¤¤›› oollaann bbiirr yyeettiimmee,, vveeyyaa
hhiiççbbiirr flfleeyyii oollmmaayyaann yyookkssuullaa..”
(90/12-16) 

‹flte bunlar› ve afla¤›daki
amelleri gerçeklefltirenler ancak
Cennet’e nail olurlar:

“Sonra da imân etmifl olan-
lardan ve birbirlerine ssaabbrr›› ttaavv-
ssiiyyee eeddeennlleerrddeenn ve mmeerrhhaammeettii
ttaavvssiiyyee eeddeennlleerrddeenn olmak. ‹flte
meymenet sahipleri (AAsshhââbb--››
MMeeyymmeennee: kitab› sa¤dan veri-
lenler) onlard›r.” (90/17-18)

Bu amelleri göze alamayan
merhametsiz inkarc›lar›n sonu
ise Cehennemdir:

“Ayetlerimizi iinnkkaarr eeddeennlleerr
ise, onlard›r iflte fleamet sahiple-
ri (AAsshhaabb--›› MMeeflfl’’eemmee: kitab› sol-
dan verilen u¤ursuz kimseler).
‘Kap›lar› kilitlenmifl’ bir atefl on-
lar›n üzerinedir.” (90/19-20)

Demek; iman edenlerin en
belirgin özelli¤i merhametli, di-
¤ergam, cömert olmalar›, hem
birbirlerine hem de baflkalar›na
merhameti tavsiye etmeleri ve
merhameti yayg›nlaflt›rmalar›-
d›r. Hakikati inkar edenler ise
merhametsiz, ac›mas›z, cimri,
bencil insanlar toplulu¤udur.

Fecr sûresinde; Cehennem’i
hak eden inkarc› gürûhun özel-
likleri say›l›rken; ilk s›rada yeti-
me ikram etmemeleri zikredilir:

“Hay›r hay›r, do¤rusu siz yyee-
ttiimmee iikkrraamm eettmmiiyyoorrssuunnuuzz.”
(89/17)

Sonra flöyle devam edilir: 

“Yoksulu yedirmeye birbiri-
nizi teflvik etmiyorsunuz. Mira-
s›, s›n›r tan›maz (helal, haram
ald›rmaz) bir tarzda yiyorsunuz.
MMaall›› ddaa ‘‘bbiirr yy››¤¤mmaa ttuuttkkuussuu vvee
hh››rrss››yyllaa’’ sseevviiyyoorrssuunnuuzz.” (89/18-
20)

Merhametsiz inkarc›lar ayn›
zamanda “Din”i yalanlayan ve
yetimi itip-kakanlard›r:

“Dini yalanlayan› gördün
mü? ‹flte yetimi itip-kakan, yok-
sulu doyurmaya teflvik etmeyen
odur.” (Maun 107/1-3)

Ve onlar ikiyüzlüdürler; na-
maz› gösterifl için k›larlar; en
küçük iyili¤i bile engellerler.

“Yaz›klar olsun o namaz k›-
lanlara ki, onlar k›ld›klar› na-
mazdan habersizdirler. Onlar
ggöösstteerriiflfl yyaappmmaakkttaadd››rrllaarr ve on-
lar maunu (ufac›k bir yard›m›)
da engellemektedirler.” (Maun
107/4-7)

Müddessir sûresinde de, in-
karc›lar›n Cehennem’e girme
sebepleri; ““BBiizz nnaammaazz kk››llaannllaarr-
ddaann ddee¤¤iillddiikk vvee yyookkssuullaa ddaa yyee-
ddiirrmmeezzddiikk”” (74/43-44) fleklinde
aç›klan›r.

Kur’ân, Tevhid akidesine
inanan Muvahhid bir toplumun
ilk alamet-i farikas› olarak ““AAll-
llaahh’’›› bbiirrlleemmeeyyii vvee OO’’nnaa oorrttaakk
kkooflflmmaammaayy››”” vazeder. Bu temel
akaid ilkesinin ard›ndan, ilk
pratik emir ise ““aannaa--bbaabbaayyaa iiyyii
ddaavvrraannmmaakk””t›r. (Bkz: 2/83; 4/36;
6/51; 17/22-23; 31/13-14...) 

Müslüman›n merhamet gös-
terece¤i insanlar aras›nda ilk s›-
ray› ise aannaa--bbaabbaass›› al›r: 

“Onlar› esirgeyerek alçakgö-
nüllülükle üüzzeerrlleerriinnee kkaannaatt ggeerr
ve: “Rabbim! Küçüklü¤ümde
onlar beni nas›l yetifltirmifllerse,
flimdi de sen onlara (öyle) rah-
met et!” diyerek dua et.” (‹sra
17/24)

“Biz, insana, aannaa--bbaabbaass››nnaa
iiyyii ddaavvrraannmmaass››nn›› tavsiye etmi-
flizdir. E¤er onlar, seni, hakk›n-

da bilgin olmayan bir fleyi (körü
körüne) bana ortak koflman için
zorlarlarsa, onlara itaat etme.
Dönüflünüz ancak banad›r. O
zaman size yapm›fl olduklar›n›z›
haber verece¤im.” (Ankebut
29/8)

Sonra eeflfllleerrin birbirlerine
sevgi, merhamet ve meveddetle
davranmas› gelir:

“Onda ‘sükun bulup durul-
man›z’ için, size kendi nefisleri-
nizden efller yaratmas› ve aarraa-
nn››zzddaa bbiirr sseevvggii vvee mmeerrhhaammeett kk››ll-
mmaass›› da, O’nun ayetlerindendir.
fiüphesiz bunda, düflünebilen
bir kavim için gerçekten ayetler
vard›r.” (Rum 30/21)

Bunlar›n hemen ard›ndan
ise ““yyaakk››nnllaarraa vvee yyeettiimmlleerrii iiyyii
ddaavvrraannmmaa”” prensibi gelir.

“Allah’a ibadet edin ve OO’’nnaa
hhiiççbbiirr flfleeyyii oorrttaakk kkooflflmmaayy››nn. AAnn-
nnee--bbaabbaayyaa,, yyaakk››nn aakkrraabbaayyaa,, yyee-
ttiimmlleerree,, yyookkssuullllaarraa,, yyaakk››nn kkoomm-
flfluuyyaa,, uuzzaakk kkoommflfluuyyaa,, yyaann››nn››zzddaakkii
aarrkkaaddaaflflaa,, yyoollddaa kkaallmm››flflaa vvee ssaa¤¤
eelllleerriinniizziinn mmaalliikk oolldduukkllaarr››nnaa ggüü-
zzeelllliikkllee ddaavvrraann››nn...” (Nisa 4/36)

“Hani ‹srailo¤ullar›ndan,
““AAllllaahh’’ttaann bbaaflflkkaass››nnaa kkuulllluukk eett-
mmeeyyiinn,, aannnneeyyee--bbaabbaayyaa,, yyaakk››nnllaa-
rraa,, yyeettiimmlleerree vvee yyookkssuullllaarraa iiyyii-
lliikkllee ddaavvrraann››nn,, iinnssaannllaarraa ggüüzzeell
ssöözz ssööyylleeyyiinn,, nnaammaazz›› ddoossddoo¤¤rruu
kk››ll››nn vvee zzeekkaatt›› vveerriinn”” diye misak
alm›flt›k...” (Bakara 2/83)

Demek; koruyup gözetile-
cek ve iyi davran›lacaklar liste-
sinde aannaa--bbaabbaa ve yyaakk››nnllaarrdan
hemen sonra yyeettiimmlleerr geliyor...
Demek yyeettiimm, komfludan, yok-
suldan, yolda kalm›fltan daha
önce/likli...

Muvahhid bir toplumun
birr/erdem sahibi bireylerinin
mallar›n› infak edecekleri yerle-
rin s›ralamas›; ana-baba, yak›n-
lar, yetimler, yoksullar, yolda
kalm›fllar, köleler... fleklindedir. 

“Sana neyi infak edecekleri-
ni sorarlar. De ki: “Hay›r olarak
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infak edece¤iniz fley, aannnnee--bbaa-
bbaayyaa,, yyaakk››nnllaarraa,, yyeettiimmlleerree,, yyookk-
ssuullllaarraa vvee yyoollddaa kkaallmm››flflaadd››rr.. Ha-
y›r olarak her ne yaparsan›z, Al-
lah onu flüphesiz bilir”.” (Baka-
ra 2/215)

“Yüzlerinizi do¤uya ve bat›-
ya çevirmeniz bbiirrrr(iyilik/erdem-
lilik) de¤ildir. Ama birr/iyilik, Al-
lah’a, ahiret gününe, melekle-
re, Kitaba ve peygamberlere
iman eden; mala olan sevgisine
ra¤men, onu yyaakk››nnllaarraa,, yyeettiimm-
lleerree,, yyookkssuullllaarraa,, yyoollddaa kkaallmm››flflaa,,
iisstteeyyiipp--ddiilleenneennee vvee kköölleelleerree ((öözz-
ggüürrllüükklleerrii iiççiinn)) vveerreenn; namaz›
dosdo¤ru k›lan, zekat› veren ve
ahidlefltiklerinde ahidlerine ve-
fa gösterenler ile zorda, hasta-
l›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zaman-
larda sabredenler(in tutum ve
davran›fllar›d›r). ‹flte bunlar,
do¤ru olanlard›r ve müttaki
olanlar da bunlard›r.” (Bakara
2/177)

Savafl ganimetlerinin ve fet-
hedilen topraklar›n da¤›t›m›n-
da da yetimler öncelenir:

“E¤er Allah’a ve hak ile bât›-
l›n ayr›ld›¤› gün, iki ordunun
(Bedir’de) birbiri ile karfl›laflt›¤›
gün, kulumuza indirdi¤imize
inanm›flsan›z, bilin ki, ganimet
olarak ald›¤›n›z herhangi bir fle-
yin beflte biri AAllllaahh’’aa,, RReessuullüünnee,,
oonnuunn aakkrraabbaallaarr››nnaa,, yyeettiimmlleerree,,
yyookkssuullllaarraa vvee yyoollccuuyyaa aittir...”
(Enfal 8/41)

“Allah’›n o (fethedilen) flehir

halk›ndan Resûlü’ne verdi¤i
fey/ganimetler, AAllllaahh’’aa,, RReessûûll’’ee,,
((vvee RReessûûll’’ee)) yyaakk››nn aakkrraabbaall››¤¤››
oollaannllaarraa,, yyeettiimmlleerree,, yyookkssuullllaarraa
vvee yyoollddaa kkaallmm››flflllaarraa aittir. Öyle
ki (bu mallar ve servet) ssiizzddeenn
zzeennggiinn oollaannllaarr aarraass››nnddaa ddöönnüüpp--
ddoollaaflflaann bbiirr ddeevvlleett oollmmaass››nn...”
(Haflr 59/7)

‹nsan sûresinde, Cennet’te
a¤›rlanacak olan ““eebbrrâârr””›n / iyi-
lerin özellikleri flöyle s›ralan›r: 

“Kendileri, ona duyduklar›
sevgiye ra¤men yeme¤i, yoksu-
la, yetime ve esire yedirirler.

“Biz sizi Allah r›zas› için do-
yuruyoruz; sizden ne bir karfl›l›k
ne de bir teflekkür bekliyoruz.
Biz, çetin ve belâl› bir günde
Rabbimizden (O’nun azab›n-
dan) korkar›z” (derler).

‹flte bu yüzden Allah onlar› o
günün fenal›¤›ndan esirger;
(yüzlerine) parlakl›k, (gönülleri-
ne) sevinç verir. Sabretmelerine
karfl›l›k onlara cenneti ve (cen-
netteki) ipekleri lütfeder.”
(76/8-12)

MMüüssllüümmaannllaarr OOllaarraakk 
YYeettiimmlleerree KKaarrflfl›› GGöörreevvlleerriimmiizz

--YYeettiimmlleerrii ››ssllaahh eeddiipp // ssaalliihh iinn-
ssaannllaarr oollaarraakk yyeettiiflflttiirriipp aarraamm››zzaa
aallmmaall›› vvee kkaarrddeeflfllleerr eeddiinnmmeelliiyyiizz::

“... Ve sana yetimleri sorar-
lar. De ki: “Onlar› ››ssllaahh eettmmeekk
(yararl› k›lmak) hay›rl›d›r. E¤er
onlar› aarraann››zzaa kkaattaarrssaann››zz, art›k

oonnllaarr ssiizziinn kkaarrddeeflfllleerriinniizzddiirr...”.”
(Bakara 2/220)

--YYeettiimmlleerriinn mmaall vvaarrll››¤¤››nn›› kkoo-
rruummaall››,, oonnaa aassllaa eell ssüürrmmeemmeelliiyyiizz
((YYeettiimm mmaall›› yyeemmeekk bbüüyyüükk vveebbaall)):: 

“YYeettiimmiinn mmaall››nnaa, o erginlik
ça¤›na eriflinceye kadar -o en
güzel (fleklin) d›fl›nda- yyaakkllaaflfl-
mmaayy››nn. Ölçüyü ve tart›y› do¤ru
olarak yap›n. Hiçbir nefse, gü-
cünün kald›rabilece¤i d›fl›nda
bir fley yüklemeyiz. Söyledi¤iniz
zaman -yak›n›n›z dahi olsa- adil
olun. AAllllaahh’’››nn aahhddiinnee vveeffaa ggööss-
tteerriinn.. ‹flte bunlarla size tavsi-
ye/emr etti; umulur ki ö¤üt al›p-
düflünürsünüz.” (En’am 6/152) 

“Erginlik ça¤›na eriflinceye
kadar, -o da en güzel bir tarz
olmas›- d›fl›nda yyeettiimmiinn mmaall››nnaa
yyaakkllaaflflmmaayy››nn. AAhhddee vveeffaa ggöössttee-
rriinn.. ÇÇüünnkküü aahhiidd bbiirr ssoorruummlluulluukk-
ttuurr.” (‹sra 17/34)

“Yetimlere mallar›n› verin
ve murdar olanla temiz olan›
de¤ifltirmeyin. Onlar›n mmaallllaarr››nn››
mmaallllaarr››nn››zzaa kkaattaarraakk yyeemmeeyyiinn.
Çünkü bu, bbüüyyüükk bbiirr vveebbaall-
ddiirr//ssuuççttuurr.” (Nisa 4/2)

--RReeflfliitt oollmmaayyaann yyeettiimmlleerrii
bbeesslleemmeellii,, ggiiyyddiirrmmeellii vvee oonnllaarraa
ggüüzzeell ssöözz ssööyylleemmeelliiyyiizz::

“Allah’›n geçiminize daya-
nak k›ld›¤› mallar›n›z› akl› er-
mezlere (reflit olmayanlara) ver-
meyin; o mallarla onlar› bbeessllee-
yyiinn,, ggiiyyddiirriinn vvee oonnllaarraa ggüüzzeell ssöözz
ssööyylleeyyiinn.” (Nisa 4/5)

--YYeettiimmlleerrii kkoorruuyyaannllaarr,, rreeflfliitt
oolldduukkllaarr››nnddaa mmaallllaarr››nn›› oonnllaarraa flflaa-
hhiittlleerr hhuuzzuurruunnddaa vveerrmmeelliiddiirrlleerr::

“Yetimleri, nikaha eriflecek-
leri ça¤a kadar deneyin; flayet
kendilerinde bir ((rrüüflfldd)) oollgguunn-
llaaflflmmaa ggöörrddüünnüüzz mmüü,, hheemmeenn oonn-
llaarraa mmaallllaarr››nn›› vveerriinn. Büyüyecek-
ler diye israf ile çarçabuk yeme-
yin. Zengin olan iffetli olmaya
çal›fls›n, yoksul olan da art›k
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Bat› toplamlar›nda ahlaki olan ile olmayan
aras›ndaki fark iyice belirsizleflmifltir. Ba-

sitçe iyilik ve kötülük aras›ndaki fark›n bilinme-
si anlam›na gelen ahlak, iyilik ve kötülük duygu-
su ortadan kalkt›¤› için, iyilik veya kötülü¤e ka-
rar verecek bir otorite/nizam bulunmad›¤› için
dolayl› olarak ortadan kalkm›flt›r. ”

“
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maruf (ihtiyaca ve örfe uygun)
bir flekilde yesin. MMaallllaarr››nn›› kkeenn-
ddiilleerriinnee vveerrddii¤¤iinniizz zzaammaann,, oonnllaa-
rraa kkaarrflfl›› flflaahhiidd bbuulluunndduurruunn.. HHee-
ssaapp ggöörrüüccüü oollaarraakk AAllllaahh yyeetteerr.”
(Nisa 4/6)

“(Miras›) Bölüflme s›ras›nda
yak›nlar, yetimler ve yoksullar
da haz›r olursa, onlar› ondan r›-
z›kland›r›n ve oonnllaarraa ggüüzzeell ((mmaa-
rruuff)) ssöözz ssööyylleeyyiinn.” (Nisa 4/8)

--YYeettiimm vvee mmaallllaarr›› üüzzeerriinnee ttiitt-
rreemmeellii,, yyeettiimm mmaall›› yyiiyyeenniinn kkaarr-
nn››nnaa aatteeflfl ddoolldduurrdduu¤¤uunnuu bbiillmmee-
lliiyyiizz::

“Geriye eli ermez, gücü
yetmez çocuklar b›rakt›klar›
takdirde (halleri ne olur) diye
korkacak olanlar (yetimlere
haks›zl›k etmekten) kkoorrkkuupp
ttiittrreessiinnlleerr;; AAllllaahh’’ttaann ssaakk››nnss››nn-
llaarr ve do¤ru söz söylesinler.”
(Nisa 4/9)

“Gerçekten, yetimlerin mal-
lar›n› zulmederek yiyenler, kkaa-
rr››nnllaarr››nnaa aannccaakk aatteeflfl ddoolldduurrmmuuflfl
olurlar. Onlar, çç››llgg››nn bbiirr aatteeflflee
gireceklerdir.” (Nisa 4/10)

--YYeettiimmlleerr,, öözzeelllliikkllee yyeettiimm
kk››zzllaarr kkoonnuussuunnddaa aaddaalleettii aayyaakk-
ttaa ttuuttmmaall››yy››zz::

“E¤er yetim (k›z)lar konu-
sunda aaddaalleettii yyeerriinnee ggeettiirreemmee-
yyeeccee¤¤iinniizzddeenn kkoorrkkaarrssaann››zz, bu
durumda, (onlarla de¤il) ssiizzee
hheellaall oollaann ((bbaaflflkkaa)) kkaadd››nnllaarrddaann
ikifler, üçer, dörder olmak üzere
nikahlay›n. fiayet adaleti sa¤la-
yamayaca¤›n›zdan korkarsan›z,
o zaman bir (efl) ya da sa¤ elleri-
nizin malik oldu¤u (cariye) ile
(yetinin). Bu sapmaman›za daha
yak›nd›r.” (Nisa 4/3)

“Kad›nlar konusunda sen-
den fetva isterler. De ki: “Onla-
ra iliflkin fetvay› size Allah veri-
yor. (Bu fetva) Kendilerine yaz›-
lan (haklar› veya miras)› verme-
di¤iniz ve kendilerini nikahla-
may› istedi¤iniz yetim kad›nlar

ve zay›f çocuklar ile yyeettiimmlleerree
kkaarrflfl›› aaddaalleettii aayyaakkttaa ttuuttmmaann››zz
konusunda size Kitap’ta okun-
makta olanlard›r. Hay›r ad›na
her ne yaparsan›z, flüphesiz Al-
lah onu bilir.” (Nisa 4/127)
PPeeyyggaammbbeerrii ““YYeettiimm”” OOllaann ‹‹ssllaamm
ÜÜmmmmeettii YYeettiimmlleerrii BBaaflfl TTaacc›› EEddeerr

Biz Müslümanlar, Peygamber’i
““yyeettiimm”” olan bir ümmetiz.

““SSeenn bbiirr yyeettiimm iikkeenn,, ((RRaabb-
bbiinn)) sseennii bbuulluupp ddaa bbaarr››nndd››rrmmaadd››
mm››??”” (Duha 93/6)

Yüce Allah, “yetim” Pey-
gamberinin flahs›nda tüm mü-
minlere ve insanl›¤a flu talimat›
verir:

““ÖÖyylleeyyssee,, ssaakk››nn yyeettiimmii üüzzüüpp--
kkaahhrreettmmee.. EEll aaçç››pp iisstteeyyeennii ddee ssaa-
kk››nn aazzaarrllaammaa..”” (Duha 93/9-10)

Yetim Peygamberimiz, ye-
timlere sahip ç›kt›, merhametle
muamele etti, onlar›n bafl›n› ok-
flad›. Ümmetine de yetimlere
sahip ç›kmay›, onlar› koruyup
gözetmeyi, bafllar›n› okflamay›
tavsiye etti:

“Ben ve yetime bakan kim-
se cennette flöyle (iki parma-
¤›yla göstererek) yanyanay›z.”
(Buhârî, Talak: 25; Müslim,
Zühd: 42)

“Kim flefkat ve merhametle
bbiirr yyeettiimmiinn bbaaflfl››nn›› ookkflflaarrssaa, eli-
nin dokundu¤u tüyler say›s›nca
sevâb al›r.” (Ahmed bin Hanbel
ve Taberânî) 

“Müslümanlar aras›nda en
hay›rl› ev, içerisinde yetim olan
ve yyeettiimmee ddee iiyyii mmuuââmmeellee yyaapp››-
llaann evdir. En kötü ev de, içinde
yetim bulunup da oonnaa kkööttüü mmuu-
ââmmeellee yyaapp››llaann evdir.” (‹bnu Ma-
ce, Edeb: 6)

“Kim Müslümanlar aras›nda
bbiirr yyeettiimmii eevviinnee aall››pp kkeennddii yyeeddii-
¤¤iinnddeenn yyeeddiirriirr,, kkeennddii iiççttii¤¤iinnddeenn
iiççiirriirrssee, afv› kabil olmayan bir
günah (flirk) ifllemedi¤i takdirde
Allah onu mutlaka cennetine
kor.” (Tirmizi, Birr: 14)

“YYeettîîmmii kkeennddiinnee yyaakk››nn ttuutt..
BBaaflfl››nn›› eelliinnllee ookkflflaa vvee oonnuu ssooffrraa-
nnaa oottuurrtt.. Böyle yaparsan kalbin
yumuflar ve hâcetin (ihtiyâc›n)
görülür.” (Râmûzü’l-Ehâdîs)

Yetim Peygamberimiz (s.),
yetimleri azarlamay›, onlara kö-
tü davranmay› da yasaklad›:

“‹lâhî! Ben iki zay›f›n, yyeettiimm
iillee kkaadd››nn››nn haklar›na tecâvüz
etmeyi yasakl›yorum.” (Nesâî)

Hz. Ömer’in rivayet etti¤i bir
hadîs-i flerifte ise Peygamberi-
miz (s.) flöyle buyurur:

“BBiirr yyeettiimm ddöövvüüllddüü¤¤üü vvaakkiitt,,
oonnuunn aa¤¤llaammaass››nnaa AArrflfluu’’rr--RRaahh-
mmaann ttiittrreerr.. Allah, daha iyi bildi-
¤i halde, meleklere der ki: ‘Ey
meleklerim! Babas› toprak için-
de kaybolmufl o yetimi kim a¤-
latt›? Melekler de: Rabbimiz, bi-
zim hiçbir ilmimiz yoktur, der-
ler. Allah Teâlâ buyurur ki: ben
sizi flahid tutuyorum. Kim onu
hoflnud k›larsa k›yamet günü
ben de onu kendi kat›mda hofl-
nut k›laca¤›m.”

Bu hadîs-i fleriften ald›¤› il-
hamla Hz.Öme (r.a), nerede bir
yetim görse mutlaka bafl›n› ok-
flard›.

Biz de öyle yapal›m ve ye-
timlere, yoksullara sahip ç›ka-
l›m; ““mmeerrhhaammeett ttoopplluummuu”” ola-
l›m.

Ve EErrhhaammüü’’rr--RRaahhiimmiinn’in
merhametine s›¤›narak merha-
metimizi harekete geçirelim:

““RRaabbbbiimmiizz,, iimmaann eettttiikk,, sseenn
aarrtt››kk bbiizzii bbaa¤¤››flflllaa vvee bbiizzee mmeerrhhaa-
mmeett eett,, sseenn mmeerrhhaammeett eeddeennllee-
rriinn eenn hhaayy››rrll››ss››ss››nn..”” (Müminûn
23/109)

““RRaabbbbiimm,, bbaa¤¤››flflllaa vvee mmeerrhhaa-
mmeett eett,, sseenn mmeerrhhaammeett eeddeennllee-
rriinn eenn hhaayy››rrll››ss››ss››nn..”” (Müminûn
23/118)

Ey Erhamü’r-Rahimîn! Kal-
mize koydu¤un merhameti ar-
t›r, onu kalbimizden çekip al-
ma! Amin.
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BBaazz›› AAyyrr››mmllaarr::

AAhhllaakk// HHuukkuukk::
Hukuk, kamusal düzeni sa¤-

lamak için insan›n uymas› gere-
ken toplumsal kurallar› belirler
ve kendi normlar›na uyulmad›-
¤› zaman yine bir kamusal yap-
t›r›r›m› öngörür. Ahlak ise insa-
n›n uymas› gereken bireysel ku-
rallar› belirlerken hukuk gibi
kamusal yapt›r›mlar öngöre-
mez. Fakat ahlak ile hukuk ara-
s›ndaki fark, sadece ahlak›n iç-
sel ve yap›lmad›¤› zaman yapt›-
r›m öngörmemesi,  hukukun ise
d›fla dönük ve kurallar›na uyul-
mad›¤› zaman yapt›r›m öngör-
mesi de¤ildir.  Hukuk, insan›n
uymas› gereken minimum stan-
dartlard›r. Toplumsal aç›dan in-
san›n hiç olmazsa uymas› gere-
ken en asgari düzey, hukukun
hareket alan› içindeki do¤al
düzlemdir. Ahlak ise ideal an-
lamda insandan beklenen iyi
davran›fllar›n zirvesini iflaret
eder. Örne¤in, adam öldürme-
mek hem bir ahlak kural›, hem
de bir hukuk kural›d›r. Fakat in-
sanlara yard›mc› olmak, infak
etmek,  tevazu veya alçakgö-
nüllü olmak vs. birer ahlaki

davran›flt›r. Bu anlamda ahlak
hukuka göre daha kapsay›c›,
ayr›nt›l› ve daha üstündür. Hu-
kuk, olmazsa olmaz ahlak ilke-
lerini hukuk kaidesi yaparak
onlara uyulmamas›n› ceza-
i yapt›r›ma ba¤lar ve toplumsal
bar›fl›n ve iflleyiflin dokusunu
oluflturur. Hukukun minimum
ahlaki erdemleri hukukilefltir-
mesi nedeniyle hemen tüm ka-
nunlar asgari iyiniyet kavram›n›

hukuka dâhil ederler ve birey-
den en alt noktadaki ahlaki
davran›fl olan (objektif) iyiniye-
ti beklerler. 

AAhhllaakk // EEttiikk::
Ço¤u zaman ayn› veya ben-

zer anlamda kullan›lmakla be-
raber ahlak; insan›n do¤ufltan
gelen ve f›trat›nda olan bir ta-
k›m iyi olarak bilinen davran›fl
kal›plar›n›n yarat›l›fltan geldi¤i-
ni ifade ederken, etik; yarat›l›fl-
tan geldi¤i kabul edilmeyen,
akl›n öncülü¤ünde oluflturulan
ve insanlar›n bireysel ve top-
lumsal iliflkisine yön veren ka-
ideler bütünüdür. Ahlak, teme-
lini yarat›l›fltan, f›trattan al›r-
ken eti¤in temeli ak›l ve top-
lumsal sözleflmedir. Ahlak, her
ne kadar kötü ahlak olarak kul-
lan›lan bir deyim olsa da genel
olarak tek bafl›na iyi ve güzel
olan huylar›, olumlu ve tasvip
edilen hasletleri ifade ederken,
etikte ise önemli olan bir flekil-
de yay›lm›fl ve kabul görmüfl,
bizatihi iyi olmas›na gerek ol-
mayan ama pratikte var olan
ortak yaflam biçimleridir. Ayr›ca
ahlak, iyi huylar›n tabiaten var
oldu¤unu kabul ederken etik,
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bunlar›n akl›n ve bilimin öncü-
lü¤ünde düflünülüp tasarlana-
rak bir davran›fl kal›b› olarak
sonradan üretildi¤ini savunur.
Ahlak özü itibariyle dini iken,
etik, sosyolojiktir. Etik, modern
Avrupa’da anlam kazanan bir
de¤erdir. 

GGeenneell GGeeççeerr AAhhllaakk 
‹‹llkkeelleerrii vvee RRööllaattiiff AAhhllaakk::

Ahlak›n do¤as› kar›fl›k ve müp-
hem olsa da tarafs›z, anlaml› ve
anlafl›l›r boyutu daha a¤›r ba-
sar. Tarihte hemen tüm mede-
niyetler ve toplumlar ahlak de-
nilince mutabakat sa¤lanm›fl
baz› ortak davran›fllarda fikir
birli¤i ederler. Ahlak›n ne de-
mek oldu¤u, iyi ahlaka sahip
olan insanlar›n özellikleri ve en
önemlisi hangi davran›fllar›n
güzel olan ahlaka örnek teflkil
edip hangisinin etmedi¤i az
çok bilinegelmifltir. Ahlakl› ol-
mak tavsiye edilmifl, ahlak sevi-
yesini artt›rmak olumlanm›fl ve
genel olarak ahlak yüceltilmifl-
tir. Bununla birlikte ahlak›n ta-
n›m› yap›lmasa da içeri¤inde
genel bir mutabakat sa¤lan-
m›flt›r. 

Ahlak kelime manas› olarak
huy, tabiat, seciye, mizaç an-
lamlar›na gelse de, teknik ola-
rak mahiyetine yani iyi veya kö-
tü olup olmad›¤›na dair bilgi
içirmeyen bir huy anlam›na de-
¤il, iyi davran›fllarda bulunup
kötülükten yüz çevirmek anla-
m›nda kullan›l›r. O nedenle ah-
lak kavram› iyi ve güzel kavra-
m› ile birlikte de¤erlendirilir.
Nas›l ki esteti¤in karfl›l›¤› sanat,
hakk›n karfl›l›¤› adaletse, ahla-
k›n karfl›l›¤› ise iyiliktir. O se-
bepten ahlakilik; iyi ve güzel
huylar›n varl›¤›, ahlaks›zl›k ise
yoklu¤u olarak ortaya ç›kar.

Neyin iyi neyin kötü oldu¤u-
na dair bilginin mahiyetine gö-
re ahlak anlay›fllar› da de¤ifl-
mektedir. Örne¤in do¤as›, ya-
rat›l›fl›; yani özü itibariyle insa-
n›n iyi oldu¤una dair anlay›fl,
insan›n ahlakl› oldu¤unu/ ah-
lakl› olmaya meyyal oldu¤unu
kabul ederken, iyili¤i insan ta-
biat›n›n normal özelli¤i/karak-
teristi¤i olarak görmeyen bir
anlay›fl ise ahlaki kodlar›n veri
olarak insanda var oldu¤unu
kabul etmez. Ahlaki ilkelerin
sonradan verileflti¤ini, kodlan-
d›¤›n› öne süren bu anlay›fl, ah-
lak› dini duygudan ba¤›ms›zlafl-
t›rarak veya kopararak toplum-
sal birer yapt›r›ms›z norm ola-
rak ‘etik’e dönüfltürecektir.
Hâlbuki ahlak kavram›n›n en
eski metinlerde ve yaz›tlarda
bile bir flekilde bulunmas› ve ta-
rihin varl›¤›ndan itibaren insan-
lar›n kendilerine hukuktan ba-
¤›ms›z olarak baz› davran›fllar›
yap›labilir, baz› davran›fllar› ya-
p›lamaz k›lmas› ahlak›n evren-
sel ve f›tri boyutuna dikkat çek-
mektedir. Kuran- Kerim’in bü-
tünlü¤ü içerisinde de ahlakl›
olan her  zaman insan do¤as›na
maruf olmufltur.

Öyle veya böyle olsun tarih-
te hemen tüm medeniyetlerde
ahlaki davran›fllar denildi¤inde
insanlarda canlanan ortak bir

de¤erler bütünü bulunmakta-
d›r. Ahlaki olan ile olmayan
aras› ayr›m tam da s›n›r›n geçti-
¤i noktalarda pek belirgin ol-
masa da kesin olarak kabul edi-
len baz› ahlaki davran›fllar tarih
boyunca kabul edilmifltir. 

Yalan söylememek, çalma-
mak, hakka tecavüz etmemek,
dürüst olmak, güvenilir olmak,
hayâ ve edep sahibi olmak, ki-
birlenmemek, hile yapmamak,
kand›rmamak hemen her me-
deniyette önerilen ahlaki ilke-
lerdir. ‹slam’da tüm bu davra-
n›fllar dinin kendisi ile ne tam
olarak ba¤lant›l›, ne de tam
olarak ba¤lant›s›zd›r. Örne¤in
kifli Müslüman olmasa da bu
tür davran›fllara sahip olabile-
ce¤i gibi ve bu durum takdir
edilece¤i gibi,  Müslüman olan
tüm kifliler de bu ahlaki ilkeler-
de kesin olarak uymak zorun-
dad›r. ‹slamiyet kendi kurallar›-
n›n, kaidelerinin ve sisteminin
güzel bir ahlak zeminine inme-
sini, do¤mas›n› isterken ayn›
zamanda getirdi¤i ilkelerle de
ahlak›n tam anlam›yla oluflma-
s›n›, kâmil olarak oturmas› ve
tekâmülü için kurallar koyar.
Bu anlamda ‹slam, Allah’›n in-
sanlar›n bünyelerine yerlefltir-
di¤i güzel ahlak ilkeleri (umde-
leri) üzerine otururken, onlara
yaslan›rken onu da sonradan

Bat› toplamlar›nda ahlaki olan ile olmayan
aras›ndaki fark iyice belirsizleflmifltir. Ba-

sitçe iyilik ve kötülük aras›ndaki fark›n bilinme-
si anlam›na gelen ahlak, iyilik ve kötülük duygu-
su ortadan kalkt›¤› için, iyilik veya kötülü¤e ka-
rar verecek bir otorite/nizam bulunmad›¤› için
dolayl› olarak ortadan kalkm›flt›r. ”
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tamamlar ve kâmillefltirir. Zira
Hz. Peygamberin yalan söyle-
memesi ve her kesin ona gü-
venmesi ‹slam öncesi ahlak›n›
gösterir. Di¤er taraftan güzel
ahlak› tamamlamas› ve ahlak›-
n›n bizatihi Kuran ahlak› olma-
s› ise ‹slam sonras› ahlakili¤ini
gösterir. Bu, ahlak›n do¤as›
hakk›nda da bize baz› ipuçlar›
verebilir. 

Yukarda ahlaki davran›fllar
olarak örnek gösterilen baz› fi-
iller modern Bat› Avrupa’s›nda
etike nispet edilerek aç›klan-
m›fl, kamu düzenini sa¤lamak
için ve toplumsal bar›fl› muha-
faza etmek için uyulmas› gere-
ken kurallar olarak ortaya ç›k-
m›flt›r. Aksi hareketlerde kar-

mafla ve kaos ç›kmas› çok muh-
temel oldu¤u için bu tarz dav-
ran›fllar övülmüfl ve ahlaki ola-
rak an›lm›flt›r. Fakat modern
sonras›, postmodern dönemde
kamu düzeninin sa¤lama kay-
g›s› bir kenara b›rak›ld›¤› için,
hatta tüm normlar›n bu amaca
hizmet etmesi nedeniyle ‘ajan’
gözüyle bak›lmas›ndan dolay›
ahlaki ilkeler ve dolay›s›yla on-
lara uyma zorunlulu¤u zay›fla-
m›flt›r. Sadece bu sebepten de-
¤il, ahlaki ilkelerin de kendi
içinde bir iktidar, tahakküm bi-
çimi üretti¤inden bahisle ki bir
davran›fl›n yap›lmas›n› istemek
anlam›nda buyurgand›rlar, ay-
n› di¤er kanun koyucular veya
nizam vericilerin (paradigma)

ak›betine maruz kalm›fl, top-
lumdaki etkisi azalm›flt›r. Ahla-
ki ilkeler ile din aras›nda ba¤-
lant› kurulmad›¤› zaman, ahla-
ki ilkelerin toplumsal flartlar
içinde de¤iflmesi veya etkisinin,
gücünün azalmas› kaç›n›lmaz-
d›r. 

Bat› toplamlar›nda ahlaki
olan ile olmayan aras›ndaki
fark iyice belirsizleflmifl, nere-
deyse ortadan kalkm›flt›r. Ah-
lak hat›r› say›l›r ölçüde rölatif-
leflmifltir. Basitçe iyilik ve kötü-
lük aras›ndaki fark›n bilinmesi
anlam›na gelen ahlak, iyilik ve
kötülük duygusu ortadan kalk-
t›¤› için, iyilik veya kötülü¤e ka-
rar verecek bir otorite/nizam
bulunmad›¤› için dolayl› olarak
ortadan kalkm›flt›r. ‹nsan›n ha-
yat›na yön veren, onu do¤ru ile
yanl›fl aras›ndaki fark› ö¤reten
ve kurtulufl vadi öngören sis-
temler modern dönem Avru-
pa’s›nda vard› ve bu ahlak›n
“etik”leflmesine sebep olmufl-
tu. Sonras›nda bu sistemler,
kurtulufla götürme yollar› de¤il
de toplumu kontrol alt›nda tut-
man›n arac› olarak okunmaya,
de¤erlendirilmeye bafllad›¤›
için, bunun yan›nda “do¤ru”
ve “iyi” kavramlar›n› içi boflal-
t›ld›¤› için de¤erlere karfl› olan
bu savaflta ahlaki ilkeler yap›
bozumuna u¤ram›fl, terk edil-
mifltir. “Her fley uyar” anlay›fl›
içerisinde her türlü ahlaks›zl›k
ahlakileflmifl, bafl›boflluk, kural
tan›mazl›k, de¤ersizlik ahlak
halene gelmifltir. 

Modern dönemler sonras›
ahlak olan postmodern ahlak,
her an her fleyin mübah oldu-
¤u, ahlak›n insanlar› maniple
ve kontrol etme arac› olarak
okundu¤u, insan›n davran›flla-
r›n› ona göre düzenlemesi ge-
reken do¤ufltan ve yarat›l›fltan
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Bat› toplamlar›nda ahlaki olan ile olmayan ara-
s›ndaki fark iyice belirsizleflmifl, neredeyse orta-
dan kalkm›flt›r. Ahlak hat›r› say›l›r ölçüde rölatif-
leflmifltir. Basitçe iyilik ve kötülük aras›ndaki far-
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lük duygusu ortadan kalkt›¤› için, iyilik veya kö-
tülü¤e karar verecek bir otorite/nizam bulunma-
d›¤› için dolayl› olarak ortadan kalkm›flt›r.
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gelen bir iyilik özü olmad›¤›
durumdur. Her ne kadar mo-
dernite de dinsel bir ahlak
inanc›na sahip olmasa da top-
lumsal sözleflme aç›s›ndan ahla-
ki ilkeleri ihtiyaç duymufltur.
Fakat ahlaki dini olandan ay›r-
maya çal›flm›flt›r. Postmodern
dönemde ise ahlakl› olman›n
hiçbir gere¤i yoktur, kald› ki
ahlakl› olunmaman›n bir yapt›-
r›m› da yoktur. Ahlak›n en alt
basama¤› olan ve her bir dü-
zenlemesinin bir ahlaki ilkeye
dayand›¤›, onu yarar olarak ko-
rudu¤u hukuk sistemi ise so-
nuçta bir yapt›r›ma ba¤land›¤›
için mecburen uyulmas› gere-
ken bir sistem olmufltur. 

Ahlak›n, bir de¤er sistemi
içinde yukar› do¤ru geliflimin
basamaklar› olarak da anlam›
vard›r. Örne¤in nas›l ki yalan
söylememek, h›rs›zl›k yapma-
mak basit birer ahlaki davran›fl
ise, iradenin kuvvetlenmesi için
heva ve hevesten kaç›nma, gay-
retli, çal›flkan ve hedefli olma,
sabretme, yumuflak huylu ol-
ma, infak etme, yard›mlaflma,
hal hat›r sorma gibi amellerde
ahlak›n üst görünümleridir. ‹s-
lam’da hemen tüm bu konulur-
da hükümler bulunmaktad›r ve
asl›nda bunlar imani ilkeler ol-
du¤u kadar ahlaki ilkelerin
kendileridir de. 

Genel ahlak ilkeleri evren-
seldir. Hukuk metinlerinde bile
genel ahlaka at›flar yap›l›r. Ör-
ne¤in bir sözleflme ahlaka ve
adaba uygun olmal›d›r. Son za-
manlarda hukukçularda ahla-
k›n belli bir do¤as›n›n olmad›-
¤›ndan hareketle rölativite ak›-
m›na kap›larak ahlak› görece-
lefltirmekte ve genel ahlaka sal-
d›rmaktad›rlar. Genel ahlak›
bulan›klaflt›ran bu durum, top-
lumsal doku ve ba¤lar› sökmek,

de¤erlerin dini olanla ba¤lant›-
s›n› koparmak anlamana gel-
mektedir. Oysaki hukukun te-
meli minimum ahlaktan baflka
bir fley de¤ildir. Bu da zaten ta-
bii hukuktur. Tabi hukuk ise
do¤al hukuktur. Ahlak› görece-
lefltiren bir hukuk sistemi kendi
kendine darbe vurmakt›r. Zira
hukukun temeli, ayn› zamanda
en önemli kayna¤› hala ve her
zaman iyiniyet, dürüstlük ve
genel ahlakt›r. 

Ahlaki ilkeleri insanlarda
yerlefltirmeyen, ahlaki davra-
n›fllar› önermeyen, ö¤retmeyen
ve bir ahlak ayaklanmas›, ahlak
baflkald›r›s› biçiminde görü-
nümleri olmayan her sistem bü-
yük sorunlara gebedir. Ülke-
mizde de e¤itim alan›ndaki
problemler, suç oranlar›n›n art-
mas›, toplumsal kutuplaflman›n
artmas›, toplumsal yaflay›fltaki
aksakl›klar insanlardaki ahlaki
ilkeleri zedelemenin bir sonu-
cudur. Veya bu konulardaki
avantajlar tamamen ahlaki ka-
rarl›l›¤›n sonucudur. Çünkü ah-
lak ve vicdan insan davran›fllar›-
n› kontrol alt›nda tutan en bü-
yük erdemdir. Modern oldu¤u
söylenen sistemimiz insan›n

kendisini kontrol etmesinin en
önemli unsurlar›ndan olan bu
ilkeleri tahrif etmifltir. Laiklik
ad› alt›nda dine sald›r›rken be-
raberinde ahlak›, vicdan›, dü-
rüstlü¤ü de törpülemifltir. Zira
din duygusunun olmamas› son
kertede ahlak›n y›pranmas›na
neden olur. 

Günümüzde ça¤dafllaflma
ad› alt›nda tüm ahlaki de¤erler
hoyratça tüketilmektedir. Top-
lumumuza “her fley uyar” anla-
y›fl› pompalanmaktad›r. E¤itim
sistemimiz kendisine ile bar›fl›k,
dürüst güvenilir, ahlakl› insan-
lar yetifltirmemektedir. Adalet
sistemimiz cezay› hak edeni bu-
lamamakta, bulsa dahi hak et-
ti¤i cezay› verememekte, daha-
s› ma¤duru daha da ma¤dur et-
mektedir. Teorik olarak ahlak-
tan yard›m almas› gereken ve
ona dayanmas› gerekmen tüm
kurumlar bunu gerçeklefltire-
medi¤i için büyük bir çürümeye
ve yozlaflmaya do¤ru yol al-
maktad›r. Sistemimiz tam bir
gevzeklik içinde ahlak› yayg›n-
laflt›rmak için çabalamamakta,
teflvik etmemekte, tersine ahla-
ki görecelefltirerek ortadan kal-
d›rmaktad›r. 
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‹
nsano¤lu varl›¤›n›n bafllang›-
c›ndan itibaren özendi¤i, ör-
nek ald›¤› kiflilerin davran›flla-

r›n› ve konuflmalar›n› taklit etme
iste¤i içinde olmufltur. Özellikle
toplumda yer edinmifl starlar› bu
amaçla kendine örnek olarak seç-
mifltir. Ayr›ca insanlar karars›zl›-
¤a düfltüklerinde, ne yapacaklar›-
n› bilemedikleri durumlarda, bu
ünlü insanlar›n davran›fllar›n› ve
sözlerini daha çok dikkate al-
maktad›rlar. 

Toplumda yer edinmifl star
üretme sürecine son zamanlarda
televizyonda yap›lan dini prog-
ramlar›n da kat›ld›¤› görülmek-
tedir. Bu programlarda insanlar
bir yandan bireysel bir dindarl›k
anlay›fl›na muhatap k›l›nmakta,
öte yandan televizyon kanallar›
kültürel mamullerini hedef kitle-
lerine tan›t›rken oluflturduklar›
starlardan ya da varolan starlar-
dan yararlanmaktad›r. Çünkü;
üretilen kültürel mamul ya da di-
ni söylem onu sunacak  star›n ki-
flili¤iyle özdeflleflti¤inde kendine
daha çabuk  muhatap bulmakta-
d›r. Bunun bilincinde olan medya

kurulufllar› da rakiplerine fark at-
mak ve haz›rlad›klar› mevsimlik
dini programlar›n› piyasan›n bir
numaras› yapmak için büyük pa-
ralar karfl›l›¤›nda starlar› kendi
kanallar›na çekmektedirler. 

Son y›llarda Ramazan ay› ve
kandil gecelerinde yayg›n ölçüde
kabul gören küçük baz› karfl› ç›-
k›fllar d›fl›nda misyonu ve içeri¤i
anlafl›lamayan “yeni-davetçiler”
olarak da adland›r›labilecek ek-
ran vaizli¤inin ortaya ç›kmas›na

ve günden güne yükselifline flahit
olmaktay›z.  Bu olgu,  devletin
resmi televizyon kanallar›ndan
özel kanallara kadar uzanan bir
geniflli¤e sahip olmakla kalma-
makta ekrandan hayata, ekran-
dan kitaplara uzanan eflzamanl›
bir yayg›nl›¤› da beraberinde ge-
tirmektedir. Örne¤in Nihat Hati-
po¤lu’nun SSaaaaddeett AAssrr››nnddaann DDaamm-
llaallaarr kitab›n›n Do¤an Kitap tara-
f›ndan referans kitap olarak ya-
y›mlanmas› bunun bir örne¤idir.
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YEN‹ fiÖHRETLER VE D‹N‹
ANLATIMIN STARLAfiMASI

As›m ÖZ

“Modern, seküler, geleneksel, bat›ni müdahaleler/ sald›r›lar sonucu,
tevhidi temellerin y›k›lmas›yla birlikte; toplumsal,  siyasal, ekonomik,

kültürel sorunlarla ilgilenmeyen; apolitik, s›rlar, esrarengizlikler
dünyas›yla ilgilenen popülist figürleri gündeme alan(. . . ) bir ‹slam

yaklafl›m› üzerinde çal›fl›l›yor”
Atasoy Müftüo¤lu

Nihat Hatipo¤lu



Yaflayan ‹slam

Ekran vaizli¤i olarak and›¤›m›z
durumun öne ç›kan pek çok ismi
var. Bunlardan en önemlisi ve
starlaflma olgusunu iyi temsil
edebilecek isim kuflkusuz Nihat
Hatipo¤lu’dur. Hatipo¤lu’nun
hem popüler ekran vaizli¤inin
y›ld›z› olmas› hem de Star TV’de
program yap›yor olmas› star kav-
ram› ve starlaflma olgusu üzerin-
den bu durumu anlamak bak›-
m›ndan önemli bir imkan sun-
maktad›r. 

Star kavram›, “büyük ün ka-
zanm›fl sinema, sahne ya da ses
sanatç›s›, y›ld›z,” fleklinde tan›m-
lanmaktad›r. Bafll› bafl›na bir olgu
olarak star ve starlaflma geçmifl-
ten günümüze de¤iflmeler yafla-
m›flt›r. Geçmiflte genellikle rast-
lant› sonucu star olunurken, gü-
nümüzde ayn› konuma pazarla-
ma (marketing) yolu ile ulafl›l-
maktad›r. Kiflinin y›ld›zlaflmas›,
“ün kazand›rma pazarlamas›” ya
da “star pazarlamas›” ad› alt›nda
yürütülen çabalar›n bir bütünü-
dür. 

Kitle iletifliminde  starlar me-
sajlar›n› televizyon, video, film,
radyo, gazete ve internet gibi
araçlarla iletirler. Bir program›n
izlenme oran›n› artt›rmak için ya-
p›lmas› gereken ilk fley izler kitle-
nin ikna edilmesidir. ‹kna önemli
bir konudur. Çünkü nerede olur-
sa olsun starlar›n kullan›lmas›n›n
öncelikli amac›, ikna ederek su-
nulan ürüne karfl› güven olufltur-
makt›r. ‹nsanlar›n, karfl›lar›ndaki-
ni ikna etmeye çal›fl›rken kullan-
d›klar› en önemli iletifli arac› -be-
den dilini de içerecek biçimde-
dildir.  Hatipo¤lu abart›l› masal-
s›z dilini beden dili ile de destek-
leyerek a¤›rl›kl› olarak kad›n
olan izler kitlesini ikna etmekte-
dir. Program›n kitle iletiflim araç-
lar› içerisinde hedef kitleyi en
fazla etkileme gücüne sahip olan

televizyon arac›l›¤›yla yap›l›yor

olmas› da onun etkisini artt›r-

maktad›r. Çünkü televizyon ge-

nifl bir izleyici kitlesine sahiptir.

Bununla beraber ayn› anda hem

göze hem kula¤a hitap etti¤i için

izleyicilerine baflar›l› bir perfor-

mans sunmaktad›r. Çünkü "Sah-

nelenmifl flöhret, kamusal kültür-

de an›tsall›k konumuna eriflmek

amac›yla tasarlanm›fl, hesaplan-

m›fl performans ve kendini yan-
s›tma teknolojilerine ve strateji-
lerine gönderme yapar." Zaman
zaman programda, star›n anlat›-
m›n önüne geçmesi gibi durum-
lar yaflanabilmektedir. Masals›,
k›ssac› anlat›m›na katt›¤› a¤›t di-
liyle hem izleyicilerin dikkatini
çekmekte hem de a¤›r anlat›m›y-
la ilgi uyand›rmay› baflarmakta-
d›r. Bu anlay›fl temelde ahlaki k›s-
sac›l›¤a dayan›yor, akaidi tart›fl-
malara önem vermeden, insanla-
r›n ahlaki standartlar›n› yükselt-
meyi amaçl›yor. Bu durum Hu-
sam Temmam’›n YYeennii DDaavveettççiilleerr
vvee DDiinniinn LLaaiikklleeflflttiirriillmmeessii bafll›kl›
yaz›s›nda dile getirdi¤i flu görüfl-
leri do¤rular niteliktedir. ”Dev-
rimci olmayan, bar›flç›l ve vak›ada
en küçük bir de¤ifliklik yapma he-
definden yoksun (. . . )tamamen
siyaset alan›n›n d›fl›nda kalan bir
dindarlaflma olup en küçük bir si-
yasi hedefe bile sahip de¤il(. . .)
Köklü bir toplumsal de¤iflimi asla
hedeflememekte”. 

Peki, Nihat Hatipo¤lu hayran-
lar›! Neden onun programlar›n›
izler, ona ba¤lan›r ve imrenirler?
Bu ba¤›ml›l›¤›n öznesi "hayran"
m› yoksa "flöhret" midir? Starl›k
olgusu ya da flöhret farkl› kuram-
sal tutumlardan hareketle çeflitli
biçimlerde anlafl›labilir. Örne¤in
yap›salc› bir yaklafl›m, flöhret ol-
gusunu "kültür endüstrisi" ya da
"kapitalizm" gibi bütünlefltirici
yap›larla aç›klayacakt›r. Postyap›-
salc› bir okuma ise, flöhreti, sü-
rekli birbiriyle kesiflen tarihsel,
kültürel ve sosyo ekonomik ba¤-
lamlar›n oluflturdu¤u tam bir a¤
taraf›ndan infla edilmifl olarak
görecektir. Öznelci bir yaklafl›m
da bütün meseleyi çabucak yete-
ne¤e indirgeyecektir. fiöhretlerin
flöhret olmalar›n›n nedeni, biz
geriye kalanlardan daha güzel,
daha cesur ya da daha etkileyici
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Hatipo¤lu abart›l› ma-
sals›z dilini beden dili
ile de destekleyerek
a¤›rl›kl› olarak kad›n
olan izler kitlesini ikna
etmektedir. Program›n
kitle iletiflim araçlar›
içerisinde hedef kitleyi
en fazla etkileme gücü-
ne sahip olan televiz-
yon arac›l›¤›yla yap›l›-
yor olmas› da onun et-
kisini artt›rmaktad›r.
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olmalar›d›r. Hatipo¤lu ile ilgi ya-
p›lan de¤erlendirmelerde de bu
yaklafl›mlar›n izlerine rastlamak
mümkün. 

Dinin akli boyutunu fazlas›yla
ihmal ederek ‹slam’›n  dünyevi
boyutunu s›f›rlayarak salt birey-
sel bir dindarl›k alg›s› üzerinden
kurulan Nihat Hatipo¤lu progra-
m›n›n belli bafll› özelliklerini  Ali
Bulaç 6 Eylül 2008’de Zaman’da
yazd›¤› EEkkrraannddaa KKaassssaassllaarr bafll›k-
l› yaz›s›nda flöylece s›ralam›flt›:

“1) Retorik: Emeviler (Tabiin)
döneminde ortaya ç›k›p ‹slam bil-
ginlerini zora sokan kassaslar›n
en önemli özellikleri güçlü bir re-
tori¤e sahip olmalar›d›r. Kassas
hitabeti, anlam› ve bilgiyi ikinci
s›raya iter, büyüleyici bir etki ya-
par. 

2) Menk›beler: Bilgi ve haber
de¤eri s›hhatli olsa bile, kassas›n
anlat›m›nda ana muhteva tarihî
olaylar›n aktar›m›na, menk›bele-
rin efsanelefltirilerek, abart›larak
aktar›m›na dayan›r. 

3) Masal anlat›m›: Kassas› halk
üzerinde etkin k›lan faktör, anla-
t›m›n yar› ninni, yar› masal tar-
z›nda kullan›m›d›r. Nihat Hati-
po¤lu'nun programlar›nda anla-
t›c›n›n yüzü ekran› doldurur. K›z-
g›n, öfkeli de¤ildir, hatta tepkisiz

say›l›r. Dalg›nd›r. Geriye ça¤›ran
mimiklerle, geçmiflte çocuklar›na
ve torunlar›na masal anlatan de-
de veya büyükanne ses tonuyla
dikkatleri üzerinde toplar. 

4) Duygu yo¤un: Kassaslar bil-
giyi geri plana itti¤i gibi akl› da
geri plana iter, öfkesiz heyecan›
tahrik eder, duyguyu öne ç›kar›r.
Duygunun nesneleri; merhamet,
ac›ma, suçluluk, piflmanl›k, ken-
dinden utanma ve belirsizli¤e s›-
¤›nma gibi unsurlard›r. 

5) Afl›r› basitlefltirme. Tekrar-
larla ve son derece yal›n seçilen
kelimelerle konu basitlefltirilir.
Zaten baflar›l› bir televizyon
program›, hedef kitlesinin zekâ
yafl›n› on iki olarak düflünmek zo-
runda oldu¤undan basitlefltirme
fonksiyonel olmak durumunda-
d›r.” Hatipo¤lu’nun “sahici flöh-
ret”inin oluflturdu¤u reytingi k›s-
kanan baflka kanallar›n “flöhre-
timsi” aray›fl›na girmeleri bu etki-
lenmenin boyutlar›n› ortaya ko-
yuyor. 

Sekülerli¤in oluflturdu¤u iç-
sellik aray›fl› da bu program›n
yayg›n olarak izlenmesinin se-
beplerinden biridir. Dini olan›n
nitelikli tart›flma programlar›n-
dan daha çok cedelci ve kendini
medyatik k›lma hevesli teologlar-

ca yap›lm›fl olmas› da düflünce te-
melli anlay›fllardan uzaklaflmay›
sa¤lad›. Üretilmifl bir kamusal ki-
flilik olarak Hatipo¤lu’na ilgiyi
canland›ran  sebepler hakk›nda
12 Eylül’de  Yeni fiafak’ta   yay›m-
lanan  KKaalliitteeyyee MMiilliimm YYookk!!,, bafl-
l›kl› yaz›s›nda Bekir Hazar flunlar›
yazm›flt›: “Nihat Hatipo¤lu bir
devrim yapt›, kavgas›z gürültü-
süz, içten gelen sesle, gülümseye-
rek iki saat milyonlar› ekrana çe-
kiyor. TV tarihinde iki saat konu-
flup da reyting rekoru k›ran bafl-
kas› yok. Bu meslekte iki dakika-
dan fazla konufltun mu seyirci s›-
k›l›r, zaplay›p baflka kanala ge-
çer. Bu yüzden programlarda ko-
nuklar› iki dakikadan fazla ko-
nuflturmazlar. Bilinen bir kural-
d›r... Gelin görün ki, Nihat Hati-
po¤lu sahur vakti, sabah›n körü-
ne do¤ru tavan yap›yor saatlerce
konuflarak. Bu gerçe¤i göreme-
yen ve amatör kalan baz› yap›m-
c›lar ise hâlâ kavgac›lar›n peflin-
de...” Haflmet Babao¤lu’da 15 Ey-
lül’ de Sabah’ta yazd›¤› NNiihhaatt HHaa-
ttiippoo¤¤lluu FFaarrkk›› yaz›s›nda Hatipo¤-
lu’nun çok sevilme ve izlenme
nedeni ile alakal› olarak flunlar›
ifade ediyor:”Kavgas›z, gürültü-
süz bir program yap›yor olmas›;
çarp›c› ve iddial› laf söylemek için
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‹lahiyatç› k›l›¤›nda "uuzzmmaann
yyaarrgg››ççllaarr" ve "rreeffoorrmmccuu
ddiinn ppoolliisslleerrii" izlemekten
çok yorulmufltuk!” diyor
Haflmet Babao¤lu. ‹smail
Nacar, Yaflar Nuri Öztürk,
Zekeriya Beyaz vb. isimle-
rin reytinginin azalmas›n›
iflaret edercesine...

Yaflar Nuri Öztürk

Zekeriya Beyaz
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ç›rp›nan ilahiyatç›lara benzeme-
yifli, bunu aç›klamaya yeter mi?
Evet, bunlar do¤ru! Ama hepsin-
den önemlisi flu: AAnnllaatt››yyoorr Hati-
po¤lu!  Yarg›lamadan, izleyenin
kafas›na kafas›na vurmadan tatl›
tatl› anlat›yor Hatipo¤lu. Hepimi-
zin kkaallpplleerriimmiizzee ddookkuunnaann,, vviiccddaa-
nn››mm››zz›› hhaarreekkeettee ggeeççiirreenn ssöözzlleerr,,
mmeesseelllleerr,, mmiissaalllleerr dinlemeye ihti-
yac› var. ‹lahiyatç› k›l›¤›nda "uuzz-
mmaann yyaarrgg››ççllaarr" ve "rreeffoorrmmccuu ddiinn
ppoolliisslleerrii" izlemekten çok yorul-
mufltuk!” Hakl› oldu¤u taraflar
yok de¤il Hazar ve Babao¤-
lu’nun. Belirtmek gerekir ki, ‹s-
mail Nacar, Yaflar Nuri Öztürk,
Zekeriya Beyaz vb. isimlerin rey-
tinginin azalmas› önemlidir.
Gündemde kalmak, görünür ol-
mak için her türlü yola baflvura-
rak kiflilikleri ve bilgilerini perva-
s›zca kamuya açan bu tiplerin de-
¤er kayb›na u¤ramas› ya da al›fl-
kanl›klardan dolay› reyting getir-
memesi baflka aray›fllar›n do¤ma-
s›na neden oldu. Zaten, onlar› ya-
ratan›n, reyting savafllar›, medya
kodamanlar› ve kültürel empre-
zaryolar oldu¤u hat›rland›¤›nda
flöhretin karanl›k yüzüyle bir gün
mutlaka tan›flacaklar›n› kestir-
mek zor olmasa gerek. fiöhretler
kamunun be¤enisini yitirdikleri
zaman gözden düflüflle karfl› kar-
fl›ya kal›rlar. Ama di¤er yandan
büyük anlat›lar›n sona ermesi ve
modern devletin tesisiyle birlikte
laik bir karakter arz eden dindar-
laflma gibi son döneme damgas›-
n› vuran geliflmelerden ayr› ola-
rak ele alamayaca¤›m›z bir du-
rumdur Nihat Hatipo¤lu fenome-
ni.  

Günümüzde ünlü olma, ün
kazanma, tan›nm›fl bir kiflilik hali-
ne gelme, imaj yaratma ve star-
laflma pazarlama ve pazarlama
iletiflimi sonucunda gerçeklefle-
bilmektedir. Benzer flekilde baflta

Ramazan ay›nda olmak üzere di-
ne yönelik olumlu tutumlar ya-
ratma, kimlik oluflturma, hedef
kitleleri belli söylem kal›plar›na
yöneltme gibi amaçlarla gerçek-
lefltirilen çabalarda, starlaflm›fl ki-
fli ya da kifliliklerden yararlan›l-
maktad›r. Bunun televizyonlara
yans›mas›n›n bir örne¤i olarak
Nihat Hatipo¤lu hem dikkat çeki-
ci olmakta, hem de hedef kitle
taraf›ndan yüksek oranda izlen-
mektedir. Ama ortaya koydu¤u
dini söylemin niteli¤i bilinci yük-
seltecek bir boyutta de¤ildir. Öte
yandan Do¤an Grubu’nun Yaflar
Nuri Öztürk’le birlikte Nihat Ha-
tipo¤lu’nuda Hürriyet gazetesin-
de yaz› yazd›rmas›n›n üzerinde
de durulmas› gerekiyor.  

Bu dönem, ayn› zamanda
doksanl› y›llardan itibaren gün-

deme gelen tart›flmac› ve bask›n
karakteri ayd›nlanmac› din söyle-
mi olan popüler tart›flmac›lar›n
ekrandan çekilmesinin de görül-
dü¤ü bir dönemdir. Di¤er yan-
dan bu programlar›n insanlar›n
dini alg› biçiminin masallarla ve
duygusal bir anlat›mla manipüle
edilerek, dinin folklorik bir unsur
olarak anlafl›lmas› tutumunu
meflrulaflt›ran bir yönü de var. ‹s-
lamc›l›¤›n öze dönüfl kanad›n›n
hemen bütün itiraz alanlar›n›n
itibar kaybetmesinin yol açt›¤›
kötümserli¤in yan›nda bu prog-
ramlarda dile gelen dini anlat› bi-
çiminin, despot laiklik uygulama-
lar›ndan bir dönüflü yans›tt›¤› dü-
flüncesi bu programlar›n kamusal
tart›flma alanlar›nda elefltirel ola-
rak gündeme al›nmas›n› engelle-
di.  
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Günümüzde ünlü olma, ün kazanma, tan›n-
m›fl bir kiflilik haline gelme, imaj yaratma ve
starlaflma pazarlama ve pazarlama iletiflimi
sonucunda gerçekleflebilmektedir. Benzer
flekilde baflta Ramazan ay›nda olmak üzere
dine yönelik olumlu tutumlar yaratma, kim-
lik oluflturma, hedef kitleleri belli söylem ka-
l›plar›na yöneltme gibi amaçlarla gerçeklefl-
tirilen çabalarda, starlaflm›fl kifli ya da kifli-
liklerden yararlan›lmaktad›r.



Yaflayan ‹slam

R
amazan ay› Müslümanlar
için kendine özel bir za-
man ve hayat alg›s› sunar.

‹nsan, oruçla fizyolojik ve ruhi
yönden bafllayan de¤iflime gün-
delik hayat›n farkl› kurgulan›fl›y-
la, ibadetler içinde ayr› bir iklimi
yaflayarak ayak uydurur. Bu de¤i-
flimin insan› ve toplumu yeniden
yap›land›ran, ar›nd›ran bir taraf›
vard›r. O yüzden ‹slam ümmeti-
nin Ramazan’da yeniden hayat
buldu¤unu söylemek yanl›fl ol-
maz. Ümmet hayat buldu¤u gibi
kendinden en uzak çevreye ka-
dar bu yeni dirilifl dalgas›n› da ya-
yar. 

Türkiye ve ‹slam dünyas›nda
son zamanlarda belki küresel
propagandan›n etkisiyle Müslü-
manlar›n toplum ve dünya üze-

rindeki etkisinin azald›¤›na ilifl-
kin bir kanaate de rastlan›yor.
Oysa s›rf Ramazan ay›ndaki hare-
ketlili¤e bak›lsa, bu bak›fl aç›s›n›n
ne kadar yanl›fl oldu¤u ortaya ç›-
kacakt›r. Kumanya, iftar, giyecek
yard›mlar›, fitreler, Ramazan et-
kinlikleri derken ortaya koskoca-
man bir pazar›n ç›kmas› bile ayr›-
ca cari sisteme etkisi aç›s›ndan
dikkate de¤erdir. ‹nsanlar›n ken-
di benlerini tatmin etmeye çal›fl-
t›¤› bir ça¤da son y›llarda giderek
artan baflkas›n› gözetme, baflka-
s›na yard›m etme ahlak›n›n arka-
s›nda çok büyük bir anlam ara-
mak gerekir. 

Bir Ramazan daha geride ka-
lacak ama yap›lanlar›n hiç de kü-
çük fleyler olmad›¤›n›n alt›n› çiz-
meliyiz ve bu Ramazan bereketi-

ni yaflatan ku-
rumlar›m›za
da insanlar›-
m›z ad›na te-
flekkür anla-
m›nda Rama-
zan’› u¤urla-
mal›y›z. Bir
gün içerisin-
de, camilerde,
televizyonlar›-
m›zda, vak›f
ve dernekleri-

mizde bir Ramazan ay›n› daha
geçirdik ve afla¤›da bu manzaray›
k›saca derlemeye çal›flt›k.

‹nsanlar› do¤ruya ulaflt›ran
helali haramdan, hakk› bat›ldan
ay›ran, Kur’an-› Kerim’in indiril-
di¤i ay olan; Ramazan ay›n› geri-
de b›rakt›k. Gecesini ve gündüzü-
nü ibadetle geçirdi¤imiz, “her
kim ki o aya ulafl›rsa onu oruçla
geçirsin” ayetinde emredildi¤i
gibi oruçla geçirdi¤imiz bu ay›
bizlere yaflatan Rabbimize flükre-
diyor, bizleri yeni ramazanlara
ulaflt›rmas›n› diliyoruz. 

RRaammaazzaann’ddaa BBiirr GGüünn
Gece kalk›lan sahurla bafllad›

günler, bir ay boyunca sahurlar›-
m›z› en çok ilk oruçlar›n› tutmak
için mahmur gözlerle kalkan ço-
cuklar flenlendirdi. Sahur prog-
ramlar›n› izleyip mukabelelerini
tamamlamak isteyenler sabah
namaz›ndan sonra gün ›fl›yana
kadar bekledi. ‹lk birkaç günü
al›flmaya çal›fl›ld› farkl› hayat kur-
gusuna. Ö¤ün saatlerinde hisse-
dilen açl›k uzun yaz günlerinin if-
tara yaklaflt›¤› son anlar›nda ço-
¤umuzu zorlad›. Yar›m gün tut-
tu¤u orucun kalan yar›s›n› bü-
yüklerine satan çocuklar kald› m›
bilinmez ama onlar için ayr› bir
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YAfiAYAN ÜMMET 
RAMAZAN’DA HAYAT BULUYOR

Ahmet ÜZMEZ
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e¤lenceye dönüfltü bu zorluklar.
Herkesin normal seyrinde devam
etti¤i yaflant›s›nda akflam ezan›
iple çekilir oldu. ‹nsanlarda bir
dinginlik hali, bir durulma hali
söz konusuydu. Bunlar insan› dü-
flünmeye sevk eden anlar oluyor-
du ve belki de insan oldu¤umuzu
hat›rl›yor, sorumluluklar›m›z› göz-
den geçirmeye çal›fl›yorduk. Ak-
flam ezan›yla bir sessizli¤in kapla-
d›¤› sofralar›m›za akraba ya da efl
dostla oturup iftar etmenin mut-
lulu¤unu yaflad›k. Özellikle ‹stan-
bul gibi büyükflehirlerde ibadet
ay›n›n e¤lence ay›na dönüfltürül-
meye çal›fl›ld›¤› ortamlardan, TV
programlar›ndan f›rsat bulup bir-
likte olman›n hazz›n› yaflad›k. Te-
ravihlerle devam eden günleri-
miz teravih sonu muhabbetleriy-
le son bulurken normal bir güne
göre iki gün yaflam›fl oluyorduk.
Belki de Ramazan ay›na rahmet
ve bereket ay› denmesinin bir ne-
deni de bu olsa gerek.

CCaammiilleerrddee RRaammaazzaann
Hofl geldin ya flehr-i ramazan,

oruç imandand›r gibi sözlerle
›fl›klardan yap›l›p, minarelere as›-
lan mahyalar bu ay›n müjdecisiy-
di. ‹lk olarak camideki farkl›l›k

mahyaym›fl gibi göze çarpsa da
çok büyük bir farkl›l›k da cemaat
say›s›ndaki art›flta göze çarp›yor-
du. Sabah namazlar› en kalabal›k
günlerini yaflarken teravihlerde
yer bulunmayan camilerimiz olu-
yordu. Kimi zaman ses yapan ço-
cuklar›n velilerini uyaran imam-
lar›, uyar› neyse de çocuklar› haz-
medemeyenleri camide gördük.
Cemaati de h›zl› teravih k›ld›ran
imamdan yak›n›rken görebiliyor-
duk. Mukabeleler, sohbetler, te-
ravihlerle Ramazan’da camiler
hareketlendi.

‹‹ssrraaff EEddiilleenn OOrruuççllaarr
Oruç sadece aç kalmayla ba¤-

daflt›r›lamayacak bir ibadettir.
Do¤ru aç durulur ama bu nefsi
terbiye etmek ve bu durumda
olan mümin insanlar› k›smen de
olsa anlamak içindir. Yani bu aç-
l›k lüks iftarlarla onlarca lira para

vererek, bir kiflilik menülerle üç-
befl kiflinin doyabilece¤i kadar yi-
yecek almak ve bunu yemeden is-
raf edilmesine neden olmak için
de¤ildir. Oturup düflününce, bu
masalarda israf edilen sadece yi-
yecekler mi yoksa israf edilen
oruçlar m› sorusu ak›llara tak›l›-
yor. 

TTeelleevviizzyyoonnllaarrddaa RRaammaazzaann
Bu y›l da Ramazan’da televiz-

yon programlar›m›z sahur ve if-
tardan önce ve sonra Ramazan’a
özel konu ve konuklar›yla karfl›-
m›zdayd›. Gayet güzel ve izleyici-
lerin ilgiyle takip etti¤i; sorular›-
na Kur’an ve sünnete dayanan
tatmin edici cevaplar ald›¤› sahur
ve iftar programlar›m›z oldu. Bu-
nun yan› s›ra ekran›n alt köflesin-
de büyük puntolarla yaz›l› yanl›fl
bildiklerimiz yaz›s›yla insanlar›n
merak duygular›n› uyar›c› prog-
ramlarla, kimi zaman da acaba
bunun yeri bura olmal› m›d›r, di-
ye sordu¤umuz kad›n program-
lar›nda, sansasyonel aç›klamalar-
da bulunan hocalar›m›zla(!) karfl›
karfl›yayd›k. Bu programlara kat›-
lan hocalar›m›za da parantez aç-
mam›z gerekirse; insanlara bir
fleyler anlatabilmek, faydal› ola-
bilmek amac›yla kat›lanlar var-
ken, amac› binlerce lira kazan-
mak olan hocalar›m›z da vard›.

UUllaaflflaabbiillddii¤¤ii HHeerr YYeerree
‹stanbul’dan Adana’ya, Sam-
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sun’dan Isparta’ya ulaflabildi¤i her
yere yard›m faaliyeti götürmek
üzere yola ç›kan AArraaflfltt››rrmmaa vvee KKüüll-
ttüürr VVaakkff›› bu y›l da ihtiyaç

sahiplerinin elinden tutmay› bir
görev edindi; kumanya, erzak ve
giyecek yard›m› yan› s›ra ö¤renci-
lere, gönüllülerine iftar program-
lar› düzenledi.  ‹mkânlar dâhilinde
yapt›klar›n›n yan› s›ra birçok ihti-
yaç sahibinin varl›¤›ndan haberdar
olan AKV her y›l oldu¤u gibi bu y›l
da Ramazan faaliyetlerinde önem-
li rol oynad›. ‹htiyaç sahibi birine
ulafl›ld›¤›nda gözündeki ›fl›¤› gör-
menin tarif edilemez bir duygu ol-
du¤unu belirten AKV müdürü Afl-
k›n Özcan AKV ‹zmit flubesinin de
ihtiyaç sahiplerine ve ö¤rencilere
giyecek yard›m› yaparak bayram
öncesi yüzleri güldürdü¤ünü ve gi-
derek daha fazla kiflinin ihtiyac›n›
giderme, daha fazla kifliyle kardefl-
lik ba¤› kurma imkân› bulmaya ça-
l›fl›ld›¤›n› belirtiyor. 
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‹‹yyiillii¤¤iinn vvee aaddaalleettiinn bbüüttüünn yyeerryyüüzzüünnddee hhââkkiimm oollmmaass›› ddiillee¤¤iiyyllee……
Bu dilek ve temenniyle yola ç›kan IIHHHH Afrika’dan Kafkaslar’a, La-
tin Amerika’dan Orta-
do¤u’ya açl›k, yoksul-
luk, do¤al afet ve sa-
vafla maruz kalan,
Müslüman nüfusunun
oldu¤u ülkelerdeki
kardefllerimizi yaln›z
b›rakmad›. Her y›l ça-
l›flma alan›n› biraz da-
ha geniflleten IHH bu
y›l 65 ülke ve 65 flehir-
de hay›r faaliyetinde
bulundu. ‹nsani Yar-
d›m Vakf› Ramazan
2008 Program› ile git-
ti¤i ülke ve bölgeler-
de yapt›¤› kumanya
da¤›t›mlar›yla bir yan-
dan yetimler ve yok-
sul aileleri sevindirir-
ken di¤er yandan da
gerçeklefltirdi¤i bü-
yük iftar organizas-
yonlar› ile ayn› sofrada hemhal olunarak kardeflli¤in gere¤i olan
yak›nlaflmay› sa¤lad›. Sömürgeci düzene karfl› bir tek müslüman›n
dahi elini tutman›n önemini kavrayarak hareket eden ve bu ba¤-
lamda binlerce yetime yard›m elini uzatan IHH bu konuda da di-
¤er yard›m kurulufllar› gibi yapaca¤›n›z hay›rlar› bekliyor.

HHaayy››rrllaarrddaa YYaarr››flflaannllaarr ddaa vvaarrdd››……

‹nfak etti¤iniz her fleyi, adad›¤›n›z her ada¤›,
Allah mutlaka bilir ve mükâfat›n› verir. Geri-
de b›rakt›¤›m›z Ramazan’da insanlar gerek
mallar›yla gerek emekleriyle Allah’›n r›zas›na
nail olacak ifller yapmak için yar›flt›lar. Oruçla-
r›yla bedenlerinin zekât›n› veren Müslüman-
lar, mallar›n›n zekât›yla da ihtiyaç sahipleri-
nin ihtiyaçlar›n› gidermeye çal›flt›lar. Ben ol-
maktan s›yr›l›p biz olman›n, yaflayan bir üm-
met olman›n, müminlere karfl› alçakgönüllü
olman›n ad›mlar› at›ld›. Varolufl sebebi bu
ad›mlar›n at›lmas›, alan el ile veren elin ya-
k›nlaflt›r›lmas› olan hay›r kurulufllar›m›z da
iyili¤in yayg›nlaflt›r›lmas› için yola ç›kt›lar.
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BBuu RRaammaazzaann YYookkssuulluunn
BBaayyrraamm››,, YYeettiimmiinn TTeebbeessssüü-
mmüü OOlluunn

CCaannssuuyyuu, bu Ramazan
ay›nda tüm Türkiye’de,
dünyada ise birçok ülke ve
bölgede ma¤dur durumda
olan insanlara iftar ve ku-
manya da¤›t›m› gerçeklefl-
tirdi ve slogan›nda oldu¤u
gibi yoksula bayram sevin-
cini bayramdan önce ya-
flatt›. 

6600 BBiinn AAddeett KKuummaannyyaa……
Ramazan’›n otuz günü boyunca ihtiyaç sa-

hiplerine yard›m götüren dernek, Edirne’den
Hakkâri’ye bütün Türkiye’yi kar›fl kar›fl dolafla-
rak yoksullar›n kap›s›n› çald›. “Ramazan’da 3
milyon kifliye iftar” hedefiyle yola ç›kan KKiimmssee
YYookk MMuu DDeerrnnee¤¤ii, Türkiye içinde da¤›t›lmak
üzere hedeflenen 60 bin paket Ramazan ku-
manyas›n› da¤›tt›. Denizli’den Hakkâri’ye,
Konya’dan Gaziantep’e pek çok ilde, hay›rse-
verlerin ba¤›fllad›¤› Ramazan kumanyalar› ihti-
yaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü.
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AAffrriikkaa’’yyaa bbiirr mmiillyyoonn aaddeett KKuurr’’aann--›› KKeerriimm
Temelde e¤itim alan›n› yani insan yetifltirmeyi kendisine ön-

celikli çal›flma alan› olarak belirleyen EEnnssaarr VVaakkff››,, misyonerlerin
aç›k hedefi haline gelen Afrika’daki Müslüman kardefllerimizin
elinden tutacak, yol gösterici rehber olan Kur’an-› Kerim ulaflt›r-
d›. ‹lk emri ‘oku’ olan bir dine inanman›n vermifl oldu¤u bilinçle
hareket eden Ensar Vakf›; Sudan, Etiyopya, Nijerya, Mali ve Tan-
zanya gibi ülkelere Kur’an, defter ve kalem ulaflt›rarak ümmet
olma bilincini oralara tafl›d›. Afrika’ya E¤itim Deste¤i kampanya-
s›n›n ikinci aya¤›n›n bir hedefi de ad› geçen ülkelerde zorunlu
derslerle birlikte dini derslerin taliminin yap›ld›¤› model okul in-
flas› oluflturmak. 
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“GERÇEK fiU K‹, Allah adale-
ti ve iyilik yapmay› (ihsan›),
yak›nlara karfl› cömert ol-
may› emredip utanç verici
ve ars›zca olan›, ak›l ve sa¤-
duyuya ayk›r› olan› ve az-
g›nl›¤›, taflk›nl›¤› yasakl›yor;
ve size [böyle tekrar tekrar]
ö¤üt veriyor ki, böylece [bü-
tün bunlar›] belki akl›n›zda
tutars›n›z.” (16 Nahl, 90)

Kiflinin de¤eri, bilip yap-
t›klar› kadard›r. Kifli bir fleyi
do¤ru bilip yapar. Yapt›¤›
fley sonuçta onun seviyesidir,
onun kalitesidir. ‹nsanlar birbiri-
ne iyi veya kötü, iyi ahlâkl› veya
kötü ahlâkl› diyebilirler. Bu da
onlar›n bilgileri ve bak›fl aç›lar›y-
la s›n›rl›d›r. 

Kur’an iyi insanlara ‘muhsin’
diyor. Sonra onlar› müjdeliyor,
onlar› övüyor, bütün insanlar›
‘muhsin’ olmaya davet ediyor.
‘Muhsinler’, yani güzellik üreten-
ler, iyilik yapmakta sebat eden-
ler, iyilik yapmay› ilke ve kiflilik
haline getirenler. Bir baflka deyifl-
le; Allah’› görüyor gibi davranan-
lar... Muhsin, ihsan edici demek-
tir. ‹hsan ise, bütün güzellikleri
ve ra¤bet edilen fleyleri fade
eder. Güzellik, uygunluk, gü-
zel/do¤ru olan fleyi en güzel fle-

kilde yapmak demektir. Bir baflka
anlam› da Allah’› do¤ru bir bilgi
ile tan›y›p, O’na güzellikle kulluk
yapmakt›r. (H. K. Ece, ‹slam’›n Te-
mel Kavramlar›, s: 284)

Meflhur Cibril hadisinde bu
anlamda geçmektedir. “... ‹hsan;
Allah’› görüyor gibi ibadet et-
mendir. Her ne kadar sen O’nu
görmüyorsan da O seni görü-
yor.” (Buharî, ‹man/37, 1/20.
Müslim, ‹man/1. Tirmizí, ‹man/14.
Ebu Davûd, Sünne/16. ‹bnu Ma-
ce, Mukaddime/9. Nesâí, ‹man/6.) 

‹hsan sahibi olmak ayn› za-
manda iyi davran›fllar konusunda
bilinçli olmay› ifade eder. Muh-
sinler, hangi davran›fl›n iyi, hangi
davran›fl›n kötü oldu¤u konusun-
da hem bilgi sahibidir hem de bi-

linçlidirler. Çünkü on-
lar alemlerin Rabbi Al-
lah’›n kendilerini gör-
dü¤ünün fark›ndad›r-
lar. Bu nedenle ihsan
ahlâk›, adaletli olma
anlay›fl›ndan daha
kapsaml›d›r. Çünkü
adalet anlay›fl›nda,
karfl›dakinin hakk›n›
vermek varken, ihsan
ahlâk›nda ise daha
fazlas›n› vermek, daha
güzeli ile muamele et-

mek bilinci vard›r.
Müslüman›n, yaln›zca ibadet-

te de¤il, bütün davran›fllar›nda
ihsan anlay›fl› üzerinde bulunma-
s› gerekir. Hatta bir hayvan bo-
¤azlerken bile ‘ihsan’ ile bo¤az-
lanmas› emredilir. (Müslim,
Sayd/57. ‹bnu Mace, Zebaih/3.
Ebu Davud, Edahí/12. Tirmizí, Di-
yât/14. Nesâí, Zahâyâ/22) Bir hay-
van› bo¤azlarken bile ‘ihsan’›, ya-
ni hayvana güzel davranmay›,
eziyet etmemeyi emreden bir
din; insan›n günlük davran›fllar›-
n›n rastgele olmas›n›, heva ve he-
vese, ç›kara dayanmas›n› ister
mi? Bir cenazenin gömülmesi s›-
ras›nda Allah’›n Rasûlü, cenaze-
nin s›rt›n›n konulaca¤› yerde bir
tümsek görür ve oran›n düzeltil-
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KUR’AN’DA SICAK KEL‹MELER

GÜZELL‹K ÜRETENLER
(MUHS‹NLER)

Hüseyin K. ECE
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mesini ister. Sonra da buyurur ki:
“fiüphesiz bu, ölüye bir zarar ver-
mez. Ancak Allah (c.c.) sizden bi-
riniz bir ifl yapt›¤› zaman onu gü-
zel yapmas›ndan hofllan›r.”  

Biraz sonra kapanacak olan,
bir daha asla görünmeyecek olan
mezar›n dibinde bile esteti¤i, bi-
çimi, düzeni; yani güzelli¤i tavsi-
ye eden bir peygamber, müslü-
man›n davran›fllar›n›n da güzel
olmas›n› istemez mi? Zira müslü-
man, Allah’›n kendisini gördü¤ü-
nün, kendisini denetledi¤inin,
yapt›klar›n›n kay›t alt›na al›nd›¤›-
n›n fluurundad›r. Bu yüzden yap-
t›¤› iflleri dikkatli yapar, güzel ya-
par, maksada uygun yapar.

‘Muttaki’, yani takva sahibi
kimse Allah’a karfl› sorumluluk
bilinciyle davranan, Allah’› hesa-
ba katarak yaflayan, bu uyan›kl›-
l›k ile hareket eden anlam›nda-
d›r.

Bu yönüyle ‘ihsan’ ahlâk› ile
takva bilinci aras›nda bir iliflki söz
konusudur. Takva sahibi müslü-
manlar, bütün davran›fllar›nda
‘ihsan’ ahlâk› ile davran›rlar. ‹yi-
likte bulunurlar, güzel ifl yapar-
lar, güzellik üretirler. Kifli ne ya-
p›yorsa, onu güzel yapmal›, mak-
sada uygun yapmal›, do¤ru yap-
mal›. Konufluyor mu? düzgün,
edepli, az ve güzel konuflmas›
beklenir. Bir yerde memur mu,
görevli mi? ‹flini dürüst ve sözlefl-
mesinde yaz›l› olandan daha gü-
zel yapmal›. Odas›n› m› döflüyor?
‹mkan› nisbetinde güzel, düzenli
ve esteti¤e uygun yapmal›. Oda-
ya girildi¤i zaman göze bir te-
mizlik, bir güzellik ulaflmal›. Bun-
dan dolay› ruh bir tad almal›, hu-
zur duymal›. Sofra m› kuruyor,
bahçe mi düzenliyor, ödev mi ya-
p›yor, elbise mi giyiyor? Hepsi
güzel olmal›, estetik olmal›, yete-
ri kadar olmal›. Usta m›, sanatkâr
m›, üretici mi, tüccar m›? ‹flini te-

miz, dürüst ve güzel yapmal›. 
Yolculukta m›, vas›tada m›,

sürücü mü? Arkadafl›na, karfl›s›n-
dakine, ötekilere güzel davran-
mal›, herkesin hakk›na sayg› gös-
termeli. Resim mi yap›yor, yaz› m›
yaz›yor, tarla m› ekiyor, inflaat
m› yap›yor? Yani ne yap›yorsa,
hangi iflle meflgulse; hepsini gü-
zel yapmal›, hepsini yerinde ve
gere¤ince yapmal›.

Anne- babas›na, büyüklerine,
çocuklara, komflular›na, iliflkide
olduklar›na, di¤er insanlara, hat-
ta hayvanlara ve tabiata bile gü-
zel davranmal›, herkesin hakk›na
sayg› duymal›. 

‹flte muhsinlerin, yani güzellik
üreten inananlar›n ahlâk› budur.
Vahy, böyle insanlar› yetifltirmek
istiyor. Vahy bu ahlâka yönlendi-
riyor. Kur’an, bu ahlâka sahip
olan kiflilerin hayat›na mutluluk,
güzellik ve kurtulufl vadediyor.
Müslümanlar; çirkin, baya¤›, kö-
tü, zararl› ve faydas›z ameller-
den, faaliyetlerden uzak olma-
n›n, insanlar aras›nda güzel dav-

ran›fllar›n, iflleri güzel yapman›n
sembolüdürler. Onlar ›srarl› bir
flekilde iyilik yapmaya devam
ederler. Güzel davranmay›, gü-
zellik üretmeyi, en do¤ru olan›
aramay› ilke olarak benimserler.
Çünkü Allah muhsinleri (güzellik
üretenleri) sever. (2/Bakara/195,
5 Mâide/13, 3 Ali ‹mran/134 ve
148)  Çünkü Allah (c.c.) muhsin-
lerle beraberdir. (29 Ankebût/69)
Çünkü Allah’›n rahmeti muhsin-
lere yak›nd›r. (7 A’raf/56) Çünkü
Allah (c.c.) muhsin olanlara bol
bol mükâfat verecektir. (6
En’am/84, 7 A’raf/161, 12 Yu-
suf/90 v.d.) Çünkü Kur’an, ‘muh-
sinlere müjdeler olsun’ diyor. (22
Hacc/37, 46 Ahkâf/12) Çünkü Al-
lah (c.c.) güzeldir, her türlü gü-
zelli¤i sever.” (Müslim, ‹man 147)

‹hsan sahibi olanlar, yani yap-
t›klar› her fleyi güzelce yapanlar
bunun karfl›l›¤›n› yine ilâhî ihsan
olarak Rabb’lerinden bekleyebi-
lirler. (55 Rahman/60) Güzellik
üretenlere dünya da, ahirette de
müjdeler olsun...
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Geçmiflten Gelece¤e Ko(nu)flanlar

‹‹llmmiiyyllee AAmmiill BBiirr DDaavvaa AAddaamm›› 
KKeennaann ÇÇ››¤¤mmaann’’››nn OO¤¤lluu

1945 Kayseri-Bünyan do¤umlu olan
Ahmet Ak›n Ç›¤man, aile olarak Çan-
k›r›l›. Atalar› Çank›r›’n›n 800 y›ll›k yer-
lisi olup CCaannddaarroo¤¤uullllaarr››’ndan geliyor-
lar. Babas›n›n anne taraf›ndan büyük
dedeleri olan Kas›m Bey Sultan, Fatih
Sultan Mehmed’in k›z kardefli ile ev-
lenmifl (her ikisi de Çank›r› ‹maret Ca-
mii avlusunda medfun). Yani Saray’a
damat bir sülaleden geliyor.

Ahmet Hocaefendi hem anne hem
de baba taraf›ndan köklü bir ilim gele-
ne¤ine yaslan›yor. Babas›n›n babas› AAhh-
mmeedd FFuuaadd BBeeyy Dârü’l-Muallimîn’den,
annesi HHaalliiddee AAtt››ffeett Han›m’›n babas›
AAtt››ff BBeeyy ise T›bbiye’den mezun. Atala-
r›n›n ço¤u alim, müderris, müftü, ka-
d›...

Merhum pederi KKeennaann ÇÇ››¤¤mmaann da
ünlü bir doktor ve milletvekili, ama
ayn› zamanda alim bir zat. Demokrat
Parti Çank›r› milletvekili olarak 1950-
1957 y›llar› aras›nda Meclis’te bir hayli
etkili olmufl. O dönem Meclis’in merdi-
ven alt›nda namaz k›lan -üç DP’li, bir
CHP’li- dört milletvekilinden biri ve ço-
¤unlukla namaz› k›ld›ran› da o. AAddnnaann
MMeennddeerreess’in görüfl ve düflüncelerine
çok de¤er verdi¤i, önemli konularda
son kez fikrini ald›¤› bir sima olan Ke-
nan Ç›¤man, “‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü’yü kürsü-
den indiren adam” olarak bilinir. Olay
k›saca flöyle geliflir:

Yetmifl yafllar›nda bir vaiz, ‘tek par-

AHMET AKIN ÇI⁄MAN
HOCAEFEND‹ VE ‹L‹M AfiKI

Abdullah YILDIZ

Ahmet Ak›n Ç›¤man Hocaefendi, ismini ve hizmetlerini
y›llard›r duydu¤umuz ama bir türlü tan›flma f›rsat› bula-
mad›¤›m›z alimlerimizden. Kendisi ile ilk karfl›laflmam›z,
sevgili Ahmet Bulut’un annesinin cenazesinde oldu. Hey-
betli duruflu ve ateflli konuflmas› oldukça etkileyici idi
do¤rusu. Daha sonra, AAhhmmeett BBullutt kardeflimin tavassutu
ile Hocam›z› daha yak›ndan tan›ma flerefine erdik. Teva-
zuu ve ilmi derinli¤i daha ilk bak›flta farkedilen Ahmet
Hocaefendi’ye, maceral›, çileli ama bereketli ilim yolculu-
¤unu, yaflad›¤› önemli olaylar› ve tecrübeleri  bizlerle
paylaflma alicenapl›¤›n› gösterdi¤i için teflekkürler ve
dualar ediyoruz.
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ti iktidar› devam etseydi cenaze-
ler ortada kal›rd›’ diye konuflur.
Konuyu Meclis’e tafl›yan CHP ve li-
deri ‹nönü, yafll› vaizin cezaland›-
r›lmas› için önerge verir. CHP lide-
ri ‹nönü Meclis’i etkilemek için
kürsüye ç›kar; her zamanki gibi
“Allah” kelimesini asla kullanmaz
(Kenan Ç›¤man, bir kez olsun, a¤-
z›ndan Allah kelâm›n›n ç›kmad›-
¤›n› hep söylermifl.) ve Din’e haka-
rete varan sözler söyler. Bunun
üzerine Ç›¤man kürsüye yürür;
konuflmas›n› kesmek zorunda ka-
lan ‹nönü afla¤› iner. Ard›ndan oy-
lama yap›l›r ve gariptir ki, DP’nin
ço¤unluk oldu¤u Meclis’te vaizin
cezaland›r›lmas› teklifi kabul edi-
lir. Ç›¤man yine söz ister ve kürsü-
ye ç›karak oylaman›n tekrarlan-
mas›n› ister. Yaz›k ki, ikinci say›m-
da da kabul edenler ço¤unluktur.
Ve o yafll› vaiz’e iki y›l hapis ceza-
s› verilir.

Kitap okumay› ve ilmi araflt›r-
malar yapmay› çok seven Kenan
Ç›¤man ayn› zamanda ilmiyle
âmil bir dava adam›d›r. Zaman›-
n›n inkarc› siyaset ve fikir erbab›
ile çetin mücadeleler yapm›flt›r.
‹nkar furyas›n›n ayyuka ç›kt›¤› bir
ortamda, özellikle Darvinizm’in
iddialar›n› çürütmek için çaba sar-
fetmifl, araflt›rmalar›n›n önemli
bölümünü kitap haline getirip
neflnetmifltir. ‹‹nnaannççllaarr isimli ol-
dukça çapl› ve hacimli eseri birçok
bask› yapm›flt›r. AAllllaahh DDiivvaann››nnddaa
‹‹nnssaann // AAllllaahh’’››nn VVaarrll››¤¤››nn››nn DDeelliilllleerrii
ve KKaazzaa--KKaaddeerr--TTeevveekkkküüll--EEcceell
isimli kitaplar› da, yay›mlanan
eserleri aras›ndad›r. 

ÇÇooccuukk YYaaflflttaa BBaaflflllaayyaann ‹‹lliimm 
YYoollccuulluu¤¤uu:: KKoonnyyaa,, SSiiiirrtt,, TTiilllloo,,

VVaann,, MMeeddiinnee,, fifiaamm......

‹lim ve irfan havzas›nda büyüyen
Ahmet Ak›n Ç›¤man’›n ilim aflk›
çok küçük yafllarda bafllar. Daha
ilkokul dördüncü s›n›fta iken rah-
metli Ömer Nasuhi Bilmen Ho-
ca’n›n Büyük ‹slam ‹lmihali’ni
okur, bitirir. Kur’ân okumay› er-

ken yafllarda ö¤renir; camilerde
ezan okur, müezzinlik yapar. Di-
nini ve dini ilimleri ö¤renme ko-
nusunda büyük ifltiyak duyar.

Babas›n›n da onay› ile Ankara
‹mam-Hatip Lisesi’ne kaydolur.
Ancak, o y›llarda imam-hatip
okullar›ndaki hocalar›n bir k›sm›,
bu okullardan sisteme uygun kafa
yap›s›na sahip din adamlar›n›n
ç›kmas› için özel olarak seçilmifl
olup ö¤rencileri olumsuz yönde
etkilemektedir. O yafl›nda olay›
farkeden Ahmet Ak›n, durumu
babas›na aktar›r. Kenan Bey, bir
kaç kez Ankara ‹HL’ye gelerek,
hocalara heyecanl› konuflmalar
yapar. Ancak bu durum, tek parti
zihniyetli hocalar›n Ahmet Ak›n’a
bask› yapmalar›na, hatta tokat at-
malar›na  yol açar. Zaten, ‹HL’de
arad›¤›n› bulamayan Ç›¤man, bir
y›l› bile tamamlamadan okuldan
ayr›l›r. Ancak, bu ayr›l›fl ilim tahsi-
lini yar›da b›rakmak anlam›na
gelmez, tam tersine onun ilim afl-
k›n› kamç›lar ve ilim u¤runa yolla-
ra, çöllere, da¤lara düflmesine ze-
min haz›rlar...

Önceleri, Ankara’da kendisine
Arapça ve ‹slâmi ilimler ö¤retecek
hocalar aran›r. Bulunur da. O¤-
lundaki ilim aflk›n›n fark›nda olan
babas›, maddi külfetine ald›rma-
dan, onun çeflitli hocalardan ders
almas›n› sa¤lar. Ancak o y›llarda

hocalar dini dersler vermekten çe-
kinmekte, bu yüzden de verimli
bir tedrisat söz konusu olama-
maktad›r.

Çocuklu¤undan beri namaz›n›
önemseyen Ahmet Ak›n, namaz
k›lmak için s›k s›k gitti¤i Hac› Bay-
ram Camii’nde, tam da ‹slâmi ilim-
leri ö¤renece¤i bir Kur’ân kursu
aray›fl› içinde iken, Konya merkez
vaizi AAbbdduurrrraahhmmaann ÖÖkkssüüzz Hoca
ile tan›flt›r›l›r. Hoca’n›n kursundan
övgüyle söz edildi¤ini duymufltur.
Hoca kabul edince hiç vakit kay-
betmeden Konya’ya gider. Nura-
niye Kur’ân Kursu’ndaki e¤itim
çok verimli geçer ve Ahmet Ak›n
Ç›¤man EEmmssiillee, BBiinnââ, MMaakkssûûdd, ‹‹zz-
zzîî, AAvvââmmiill, ‹‹zzhhâârr merdivenlerini
h›zla t›rman›r. O ara RRiissaallee--ii
NNûûrr’lar› Osmanl›ca asl›yla yazarak
ço¤altmay› ve okuyup ö¤renmeyi
meslek edinen Hüsrev Abi ekibiy-
le tan›fl›r; onlar sayesinde hatt›n›
bir hayli ilerletir; k›sa zamanda ri-
ka yazmakta hayli mahir hale ge-
lir... (Ahmet Hocam, babas›n›n
‹nançlar kitab›n› hediye ederken,
o güzel hatt›n› konuflturuyor:
“K›ymetli kardeflim Abdullah
Beg’e hürmetle takdîm iderim. ‹b-
nü’l-Müellif: Ahmed Ak›n Ç›¤-
man. 12 Ramazanü’l-Mübarek
1429.”) 

Ve askerlik gelir çatar... Dö-
nüflte, Ankara’da medrese icazetli

Ahmet Ak›n Ç›¤man, Abdullah Y›ld›z
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bir hoca olan CCeemmaall ÖÖ¤¤üütt’ten bir
süre, Bitlisli TTaahhiirr SSiillaahhttaarroo¤¤lluu Ho-
ca’dan da dört y›l ders al›r. Cemal
Hoca ile Arapça bilgisini tazeler,
Gramer’ini ilerletir; NNûûrrüü’’ll--ÎÎzzââhh’›
okur. fieyh Halid Efendi’den
mu’cez/ icazetli Tahir Hoca’n›n
flark usûlü rahle-i tedrisinde ise;
Avamil flerhi TTuuhhffee’yi, fifieerrhh--ii MMuu¤¤-
nnîî’yi, HHaall’i, NNûûrruu’’ll--EEbbssâârr’› okur. Bu
arada Alt›nda¤ Müftüsü HHaammddii
ÇÇeettiinnkkaayyaa’dan da KKuuddûûrrîî flerhi LLüü-
bbââbb’› okur. O y›llarda baz› imam-
lara, hocalara Arapça okutmaya,
Ulus’ta bir camide Cuma vaazlar›
vermeye de bafllam›flt›r art›k. 

Ankara’da ö¤renebilece¤i fley-
lerin s›n›rl› olaca¤›n› gören Ahmet
Ak›n Hoca yeni bir aray›fla girer.
fiark medreselerinin, özellikle de
Siirt’in Baykan ilçesine ba¤l› Havil
köyünde bulunan büyük f›k›h ali-
mi MMoollllaa MMuuhhiiddddiinn’in medhini
çok iflitmifltir. Karar›n› verir ve he-
men yola koyulur. K›fl-k›yamet de-
mez; Aral›k 1972’de trenle önce
Kurtalan’a, oradan Baykan’a ve
nihayet yolu dahi olmayan Havil’e
ulafl›r. Çok çetin geçen k›fl flartlar›-
na ilim aflk› ile direnir. “Abdest al-
d›¤›mda, ço¤u zaman sakal›mdaki
sular›n buz tuttu¤u olurdu” diye
o k›fl flartlar›n› özetliyor Ahmet
Hoca... Yafll› Molla Muhiddin’den

Sadullah-› Gevrâ’n›n 550 sayfal›k
Zemahfleri/EEnnmmûûzzeecc flerhini okur.
Oradan Batman’a geçerek Tillolu
YYuussuuff HHooccaa’dan fiafii ve Hanefi
f›kh›n›, RRiiyyââzzüü’’ss--SSaalliihhîînn’i, CCeellââ-
lleeyynn’i okur. Ard›ndan Tillo’ya gi-
dip, Arap as›ll› büyük alim MMoollllaa
BBuurrhhaann’›n dizinin dibine oturur;
ondan da Suyuti’nin EEllffiiyyee fifieerr-
hhii’ni okur. Daha sonra, Van’›n Ge-
vafl ilçesinin Piflvak köyünde med-
rese usulü ders vermekte olan HHaa-
ssaann CCaannbbaayy Hoca’n›n talebesi
olur; Hanefi f›kh›na ilaveten MMooll-
llaa CCaammii’yi, KKaattrruu’’nn--NNeeddââ’y›, PPeennddii
AAttttâârr’› (Farsça) ondan okur. Ve
fiark medreselerinden icazet al›r.

fiarktaki verimli tedrisat›n ar-
d›ndan Medine’ye yönelir; kutlu
topraklarda bir kutlu ilim yolculu-
¤u bafllar. Türkiye’den oraya yer-
leflen ve ömrü kitap okumakla ge-
çen (yirmi bin kitap okumufl) bü-
yük alim MMuussttaaffaa NNeeccaattii EErrzzuurruummîî
ile tan›fl›r; hem ondan Usûl-ü F›k›h
ö¤renir, hem de ö¤rencilere ders
okutur. Sonra onun tavsiyesi ile
fiam’a gider; FFuurrkkaann MMeeddrreesseessii’ne
üçüncü s›n›ftan bafllar. Ancak bu
medrese Ahmet Hoca’ya biraz ha-
fif gelir; bunun üzerine daha kali-
teli tedrisat yapan FFeetthhuu’’ll--‹‹ssllââmm
MMeeddrreesseessii’ne dördüncü s›n›ftan
kaydolur. fiam’da dört y›l kal›r. O

dönemde, Hanefi f›kh›n›n büyük
üstadlar›ndan AAbbdduurrrreezzzzaakk HHaallee-
bbii’nin Emeviye Camii’ndeki ders
halkas›na dahil olur. Ayr›ca Öme-
riye Camii’nde vekil imaml›k ya-
par, Türk ö¤rencilere ders verir.

fiam y›llar›nda, hacca giderken
Suriye’den geçen ve Emeviye Ca-
mii’ni ziyaret eden Türk hac›lara
namaz k›ld›r›p vaaz eden Hanefi
üstad AAbbdduurrrreezzzzaakk HHaalleebbii’nin ko-
nuflmalar›n› Türkçe’ye tercüme et-
mekte ve Arapça’ya vukufiyeti, il-
mi derinli¤i ve hitabet gücüyle
herkesin dikkatini çekmektedir.
Hac organizasyonu yapan Avrupa
Milli Görüfl Teflkilat› Ahmet Ho-
ca’y› keflfetmekte gecikmez ve
onu Almanya’ya davet eder. Ma-
inz’de bir y›l kalan ve gurbetçi
kardefllerimizi irflad görevini bafla-
r›yla yürüten Hocam›z, nihayet
Türkiye’ye döner ve herhangi bir
resmi diplomaya sahip olmad›¤›
için, Bostanc›’da Yüksek ‹slam
Enstitüsü ö¤rencilerine özel ders-
ler vermeye bafllar... 

Sonralar› Medine’den davet
alacak; Osmanl› döneminden kal-
ma Beflira¤a Medresesi’nde mer-
hum AAllii UUllvvii KKuurruuccuu Hocaefen-
di’nin müzahereti ile müderrislik
yapacak; Hanefi F›kh›, ‹‹bbnnii AAkkîîll,
MMeerraakküü’’ll--FFeellaahh ve MMüülltteekkaa okuta-
cakt›r...

Daha sonra da, merhum MMaahh-
mmuutt EEssaatt CCooflflaann Hocaefendi’nin
kurdu¤u ‹slami ‹limler Araflt›rma
Enstitüsü’ne hoca olarak davet
edilip, HHaaddiiss EEnnssttiittüüssüü’nde sekiz
y›l ders verecektir. MMuussttaaffaa KKaarraa-
ttaaflfl, BBeekkiirr KKuuzzuuddiiflfl gibi hocalar,
ondan ders alanlar aras›ndad›r. 

Hocam›z, yurt içi ve yurt d›fl›n-
da say›s›z konferans, vaaz, ders
vermifltir...

1122 EEyyllüüll LLiiddeerrii 77.. CCuummhhuurrbbaaflflkkaann›› 
KKeennaann EEvvrreenn’’llee 

BBaaflflöörrttüüssüü TTaarrtt››flflmmaass››

Y›l 1986... Ahmet Hoca çeflitli me-
kanlarda dersler vermeye, vaaz ve
irfladda bulunmaya, üniversite ö¤-
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rencileriyle yak›ndan ilgilenmeye
devam ediyor... Türkiye’yi derin-
den etkileyen 12 Eylül Askeri Dar-
besi, siyasi ve sosyal hayatta a¤›r-
l›¤›n› ciddi biçimde hissetiriyor... 

Cumhurbaflkan› seçilen Org.
KKeennaann EEvvrreenn, darbe lideri olarak il
il Türkiye’yi dolafl›p mitingler yap-
makta ve özellikle “‹slam’da/
Kur’ân’da baflörtüsü emrinin ol-
mad›¤›n›” iddia etmektedir. Erzu-
rum’da da ayn› söylemi tekrarlar
Evren...

‹flte o hengâmede, bir ö¤renci-
sinin dü¤ünü vesilesiyle Y›ld›z Ca-
mii’nde konuflma yapan Ahmet
Hocam›z, “Baflörtüsü Kur’ân’›n
apaç›k bir emridir. Siz, baflörtüsü
emri ‹slâm’da yoktur diyenlere sa-
k›n inanmay›n; baflbakan da olsa,
reis-i cumhur da olsa, babas› hoca
da olsa...” mealinde bir konuflma
yapar. Ertesi gün, “Evren’in Çaba-
lar›” bafll›¤› alt›nda bu mitingleri
de¤erlendiren HHüürrrriiyyeett yazar› NNee-
hhaarr TTüübblleekk, “Evren bunlar› yapar-
ken, ‹stanbul’un göbe¤inde bir
hoca onu elefltirebiliyor” diyerek
adeta Ahmet Hoca’y› jurnaller.

Ertesi günlerde ‹stanbul’a ge-
lecek olan Evren, ‹stanbul Valisi
NNeevvzzaatt AAyyaazz’› arayarak, “Bu hoca-
y› bulun, geldi¤imde onunla bu
konuyu tart›flaca¤›m” der. Herke-
si bir telaflt›r al›r. Durumu ö¤re-
nen Ahmet Hoca, Vilayet’e gidip
Nevzat Ayaz’la görüflür. Vali Bey
tedirgindir...

Nihayet, beklenen görüflme
saati gelir çatar. Ahmet Ak›n Ç›¤-
man Hocaefendi ile önce Evren’in
albay yaveri görüflür ve ‹lahiyat
mezunu oldu¤unu söyleyerek
kendince Hoca’n›n bilgisini tart-
ma gayretkeflli¤ine girer. Ard›n-
dan Evren’in huzuruna al›n›r Ah-
met Hoca. Evren, daha onu görür
görmez, “Hoca sen neler dedin
bakal›m?” diyerek hemen söze
bafllar. Hocam›z yan›na T.C. Diya-
net ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n Kur’ân
Mealini de alm›flt›r. Ama onu aç-
maya bile gerek duymadan,
Kur’ân’›n baflörtüsünü emreden

âyetlerini (Nûr/30-31 ve Ah-
zâb/32-33) Arapça’s› ve Türkçe
meali ile okur. Daha sonra da f›k-
hî delilleri s›ralar. Evren kendince
dersine iyi çal›flm›fl; bir hayli haz›r-
l›k yapm›fl/yapt›rm›fl ve önüne
dosyalar› y›¤m›flt›r. Akl›nca Ho-
ca’y› köfleye s›k›flt›r›p baflörtüsü
konusunda onu ikna edecektir.
Bir ara konuyu “zihar” meselesine
bile getirir, ama kavram› bir türlü
hat›rlayamaz. Hocaefendi, “zihar-
dan m› söz ediyorsunuz?” deyin-
ce, “hah, iflte o!” der... Ahmet
Ak›n Ç›¤man Hoca’n›n her soruyu
vukufiyetle ve hiç e¤ip bükmeden
cevaplamas› Evren’i flafl›rt›r. Hoca-
efendi, görüflme öncesinde “Ya
Rabbi, bana hakk› söylet ve bana
yard›m et!” diye dua etmifltir. Tar-
t›flma uzad›kça uzamaktad›r. Ev-
ren hep ifli yokufla sürmekte, s›k
s›k itiraz etmekte ve hatta inkara
varan sözler sarfetmektedir. Ah-
met Hocaefendi, bu durum karfl›-
s›nda “Hakk›nda nass olan mese-
lede ictihat yapmaya cevaz yok-
tur” fleklindeki Mecelle kaidesini
hat›rlat›r ve kendisini tutamay›p
yüksek bir ses tonu ile onu ikaz
eder: 

““BBaakk››nn››zz,, ee¤¤eerr AAllllaahh’’››nn ââyyeettllee-
rriinnii iinnkkâârr eeddeerrsseenniizz,, kkââffiirr oolluurrssuu-
nnuuzz!!....””

Bu beklenmedik sert ç›k›fl,
odada buz gibi bir hava estirir.
Herkes bir anda donakalm›flt›r.
Evren’in huzurunda adeta put gi-
bi duran Nevzat Ayaz, elini a¤z›na
götürerek Hoca’ya susmas›n› ifla-
ret eder. Kenan Evren bu ani ve
sert ikaz karfl›s›nda basbaya¤› sar-
s›lm›fl, ne yapaca¤›n› flafl›rm›flt›r.
Ülkenin kaderine tek bafl›na hük-
meden bir insan›n böyle bir du-
rumda “al›n flu adam› götürün...”
gibi bir tepki vermesi beklenir.
Ama Evren, birkaç k›sa kelamdan
sonra aya¤a kalk›p, Ahmet Ho-
ca’n›n elini s›kar, nerede okudu-
¤unu sorarak ilmi birikiminin ne-
reden geldi¤ini ö¤renmek ister ve
sayg›l› bir flekilde onu u¤urlar. 

Ahmet Ak›n Ç›¤man Hocam›-

z›n Allah’a s›¤›narak hakk› hayk›r-

mas›n›n sonucunda gördü¤ü say-

g› ile, son y›llar›n sistem yalakas›

baz› hocalar›n içine düfltü¤ü za-

vall› durumun mukayese edilmesi,

gelecek nesiller aç›s›ndan bir hay-

li ö¤retici olacakt›r, flüphesiz.

TTeevvaazzuu vvee TTeevveekkkküüllüünn 

CCaannll›› ÖÖrrnnee¤¤ii

Çocukluk y›llar›ndan bafllayarak

bütün bir ömrünü ‹slâmî ilimlere

adayan, bu u¤urda hiçbir engel

tan›mayan, say›s›z çileler çeken

Ahmet Ak›n Ç›¤man Hocam›z, flu

an onlarca ders halkas›nda (çeflitli

camilerde ve ‹lim Hizmet Araflt›r-

ma Merkezi’nde) yüzlerce talebe-

ye medrese usûlü ders vermeyi

aral›ks›z sürdürmektedir. Emsile,

Binâ, Maksûd, ‹zzî, Avâmil, ‹z-

hâr... derslerine ilaveten Kudûrî,

El-‹htiyâr, el-Lübâb, Tâc, Nûru’l-

Îzâh, Merâku’l-Felâh, Tefsirü Âyâ-

ti’l-Ahkâm, Riyâzü’s-Salihîn...

okutmaya devam etmektedir. 

Örnek bir ilim adam› olarak,

bildikleriyle amel etme konusun-

da tavizsizli¤i ile tan›nan Ahmet

Ak›n Hocaefendi, vaaz ve nasihat-

lerindeki kesin, keskin ve net üslû-

bu ile binlerce gönülde derin izler

b›rakm›fl bulunmaktad›r. Sadeli¤i,

do¤all›¤›, tevazuu ve cesareti ise

insan› imrendirecek düzeydedir.

Sürekli kendisini ikaz etsin diye

oturma odas›n›n duvar›na ast›¤›

nefis bir hat ile yaz›lm›fl ““AAllllaahh’’aa

tteevveekkkküüll eett;; vveekkiill oollaarraakk AAllllaahh yyee-

tteerr..”” (Ahzâb 33/3) âyeti ise, onun

tevekkülünün ve hasbili¤inin kay-

na¤›n› yans›tmaktad›r adeta. 

Nice y›llar ‹slam’a ve ilme dolu

dolu hizmet etmesi için Ahmet

Hocam›za Allah’tan sa¤l›k ve s›h-

hat diliyoruz.
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H
akikinin bulundu¤u her
yerde, varl›¤›ndan kufl-
kulan›lamayacak bir fle-

yin daha bulunmas› kaç›n›lmaz-
d›r: sahte!

Ne ki kimileyin sahte, hakiki-
nin hüviyetine bürünmekle ye-
tinmez, bütünüyle onun yerini
al›r; yekdi¤erine hayat hakk› ta-
n›mamacas›na. Yoksa hayat›n
kendine özgü ritmini fark eden
herkes flu hikmete uzak de¤il-
dir: Her fleye sahtesinin de mu-
sallat... Demek ki bu baflka, ha-
kikinin yerine kendini ikame
eden sahte baflka. 

Belli bir dönem sonras›nda
ülkemizdeki bilim, felsefe, kül-
tür ve sanat, özellikle de edebi-
yat için durum bu: Hakiki ile
sahte aras›ndaki yer ve de¤er
de¤iflimi, handiyse bütün kes-

kin gözlerden kaç›r›labilecek
bir yetkinli¤e ulaflt›r›lm›fl du-
rumda.

Günümüzde edebiyat ala-
n›nda yap›lagelenlerin bask›n
ço¤unlu¤u, kal›pl›klar›n› gizle-
menin maharet timsalleri...

Karanl›¤› kötülemektense
minicik bir mum yakmaya ihti-
yac› hissettirme kabilinden bir
giriflim say›labilecek bir birlikte-
likle epeydir edebiyat ve yaz›
üzerine uygulamal› bir istika-
met üzerindeyiz birkaç arkadafl-
la. Geçen say›da o arkadafllar›n
ihtiyaçlar›na binaen ve bizzat
onlara hitaben kaleme al›nm›fl
bir metnin ilk bölümü burada
yay›mlanm›flt›.  

Bu da ilgili metnin son bölü-
mü...

‹‹ççeerrii¤¤iinn BBeelliirrlleennmmeessii

Bu aflamada yazaca¤›m›z fleyin
içlem ve kaplam›n› tespite çal›-
fl›yoruz. Baflka bir ifadeyle, bir
önceki evrede ak›ld›fl› taraf›m›z›
ifle koflmufltuk ya, flimdi onu
paydos ettiriyoruz ve makuliye-
timizi davet ediyoruz çal›flma
masas›na.

‹lkin fluradan bafll›yoruz: Eli-
mizde ne var? Madenden yeni
ç›kar›lm›fl ama hiç el de¤memifl
bir sürü hammadde. Yani as›l
aç›s›ndan bakt›¤›m›zda hiçbir
fley. Dolay›s›yla bu aflamada, ko-
nunun afla¤› yukar› içeri¤ini be-
lirliyoruz. Zaten tespit etti¤imiz
konumuzu, hangi ba¤lamda,
nelere ve nerelere baflvurarak
anlataca¤›z? S›n›rlar›m›z nere-
de bafllay›p bitecek? Neyi, ne
kadar kullanaca¤›z? 

Maden örne¤imizi sürdürür-
sek, hani elimizde ifllenecek bir
sürü hammaddemiz vard› ama
bize bunlar›n tümü gerekli de-
¤ildi ya. Meselâ bize o an için
tafl-toprak, kum falan gerekli
de¤ilse ilkin onlar› ay›kl›yoruz.
Sonra y›kad›¤›m›z bu hammad-
deleri bir potaya at›yor ve ge-
rekli hararette kimyevi muame-
leye maruz b›rak›yoruz. Ve ora-
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dan da meselâ ham alt›n, ham
gümüfl, ham bilmem ne elde
ediyoruz... ‹lkin bir maden oca-
¤› olarak kulland›¤›m›z masa-
m›z bu aflamada bir laboratuvar
masas›na dönüflüyor. Ölçüp bi-
çiyor, ay›klay›p temizliyor, kay-
nat›p eritiyor ve tart›p kal›plara
döküyoruz. 

Tamam, benzetme yerine
bizzat ifadeyi deniyorum: 

Konuyla ilgili bizde var olan-
lar› ortaya döktük; ard›ndan var
olmayanlar› tespit ediyoruz:
Mevzu hakk›ndaki yaz›lar, yan
ö¤eleri destekleyen bilgiler, an-
siklopediler, temel kaynaklar,
baflucu kitaplar›... konuya göre,
örne¤in kimi tan›kl›klar, baflka-
lar›n›n deneyimleri, yorumlar›
veya bilgileri... 

Son iki ö¤e, özellikle anlat›
türü yaz›lar için farz hüviyetin-
de.

Sonra da malzemeyi önümü-
ze y›¤›yoruz: fotokopiler, ilgili
kitaplar, notlar... Deyim yerin-
deyse bu aflamaya, bina dikile-
cek arsaya, o inflaatta kullan›la-
cak malzemenin y›¤›lmas› ve en
fazla kendi içinde istiflenmesi
diye bakabiliriz: Kaç torba çi-
mento, kaç kamyon kum, kaç
ton demir filân gerekli ve bun-
lar›n hangisinden ne kadar› fi-
lân aflama için gerekli? 

Dolay›s›yla bu aflamada, ko-
nuya veya konunun evrelerine
dair k›sa k›sa cümlelerimiz orta-
ya ç›kmakta: Bazen çok k›sa tes-
pitler, kimileyin orijinalmifl gibi
görünen benzetmeler, hatta
zaman zaman aforizma hüviye-
tindeki ifadeler... Ne varsa kâ¤›-
da geçiriyoruz. 

Bu aflamada her türlü ifade-
ye, pinti bir Yahudi'nin paras›-
na muamelesine benzer dav-
ranmak durumunday›z. 

Önceki evrelerle bu aflama
aras›nda önemli bir fark var: Ar-
t›k sözünü etti¤imiz arsan›n bo-
yutu, belediyenin oraya tahsis
etti¤i inflaat alan›, kat say›s›, bir
kattaki daire say›s›, dairelerin
ebad› falan kesinleflmifl durum-
da. Ve her fley de ona göre fle-
killenmekte.

FFrraannkkeennsstteeiinn''iinn MMaassaass›› 

Yaz›n›n çerçevesi, ana hatlar›,
iskeleti, gidiflat›, ulaflaca¤› veri-
leri, etkileri yahut sonuçlar› bu
aflamada flekillenmekte. Deyim
yerindeyse bir binan›n mimari
plan›ndan çok, o plan›n tasla-
¤›ndan söz ediyoruz. 

fiuraya dikkat: O tasla¤a
bakt›¤›m›zda salon penceresi-
nin tam ebad›n› belki göreme-
yebiliriz ama salonda kaç pen-
cerenin bulundu¤unu kesinlikle
görebilmemiz gerek. 

Dolay›s›yla yaz›n›n kaç ana
ayaktan olufltu¤u, bu ayaklar›n
birinden ötekine ne flekilde ge-
çilece¤i, hangi malzemenin, ne-
rede ve hangi k›vamda kullan›-
laca¤›; yaz›n›n kaç paragraftan
olufltu¤u, o paragraflarda ko-
nunun hangi yönünün ele al›-
naca¤› kesinleflmifl durumda.

Size de art›k bu kesinli¤e uy-
gun biçimde davranmak düflü-

yor: Yaz›n›n bizzat kendisinin
özüne bafllayabiliriz art›k. 

Buraya lütfen dikkat: Önsi-
nopsis de diyebilece¤imiz bu
aflamay› bir tür özet diye anla-
mak, teknik aç›dan çok ciddi bir
hata. Çünkü özet dedi¤imiz fley,
asl›n›n belli ilkeler çerçevesinde
k›saltmas› iken burada sözünü
etti¤imiz fley, o asl›n bir çeflit
heykel hamuru. Yani bir metnin
kendisi ile özeti aras›nda, üç
afla¤›-befl yukar› bir denklik söz
konusudur. 

fiöyle söylersem, sanki bu
mevzudaki kafa kar›fl›kl›¤›na
dair minicik bir mum yakm›fl sa-
yabilirim kendimi: Bir özetten
hareketle o özetin metnine gi-
dilebilir ama bir özden hareket-
le birçok metne ç›k›labilir. 

Somutlaflt›rd›¤›m›zda: 
1) Bu evrede yaz›n›n ana du-

raklar›n› sabitliyoruz. Yani met-
nin bafl›ndan sonuna de¤in
önemli belli bafll› noktalar› ve
yol hatt›n› kesinlefltiriyoruz.
Varsayal›m sözünü etti¤imiz fley
bir tren yolculu¤u. Yani Hay-
darpafla'dan yola ç›kt›ktan son-
ra güzergâhta hangi duraklar›n
yer ald›¤›, hangilerinde trenin
ne kadar duraca¤›, hangilerinin
istasyon, hangilerinin gar hüvi-
yetinde oldu¤u falan... Sonra
trenin banliyö mü, ekspres mi
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yoksa uluslararas› bir sefer mi
oldu¤u meselesi... 

Tabii en önemlisi yolculu¤un
niteli¤i: Öyle ya, s›rf tren yolcu-
lu¤u etmek için trene binmek
var, bir de (flimdilerde herkes
gibi) bir yere gitmek için trene
binmek var. Tamam, anlamak
için turist ile gezgin fark› da di-
yebilirsiniz.     

2) Ana duraklar›n çok k›saca
içeriklerini belirliyoruz. Yukar›-
da küçük bafll›klar halinde yaz-
d›¤›m›z ana duraklar› ufaktan
aç›yor, o duraklar›n nas›l ifllene-
ce¤ini k›saca vurguluyoruz.

BBiirr YYaazz›› DDoo¤¤uuyyoorr

Yapaca¤›m›z flu: Demin k›sa k›-
sa çizdi¤imiz çerçeveler var ya,
beherini becerikli bir Tatar ka-
d›n›n›n yufka aç›fl› gibi ince ince
iflliyoruz. 

Bilirsiniz, bir yaz›n›n yarat›l-
ma süreci ile okunma süreci
aras›nda s›radüzen aç›s›ndan
hiçbir mutabakat yoktur; özel-
likle ça¤dafl bir yaz› söz konusu
ise. (Buradaki ça¤dafl sözcü¤ü-
nün her zaman modern anlam›-
na gelmedi¤ini de size hat›rlat-
mama gerek yok.) 

“‹stedi¤imiz sorudan baflla-

yabilir miyiz hocam?” sorusu
ortaokulda kald›. Yaz›n›n iste-
di¤iniz yerinden bafllayarak is-
tedi¤iniz kadar yazmaktan ka-
ç›nmay›n. Bu aflamada konuyu
da¤›tmak, lâf kalabal›¤› etmek,
edebiyat yapmak serbest; hatta
ishal üretkenli¤i bile. Yeter ki
alt›n makas› çeyiz sand›¤›n›za
gömmeyin. 

MMeerrhhaammeetttteenn MMaarraazz DDoo¤¤aarr

Tekraren iffla ediyorum: Bir yaz›
bu aflamada, tam bu aflamada
yarat›l›r. Malûm, insan kusurlu,
hem de sand›¤›ndan çok kusur-
lu bir yarat›c›d›r. Az önce binbir
emekle do¤urdu¤u çocu¤unu,
ameliyat masas›na almas› ve ge-
rekli her yeri, hiç ac›madan ke-
sip do¤ramas› da bu evrede
gerçekleflmekte. 

Bir yazar›n sahicili¤inin,
esasl›l›¤›n›n, hatta büyüklü¤ü-
nün tecelli etti¤i aflama iflte bu-
ras›... Yaz›n›n en kutsal, en ba-
kir ve en az dile getirilir evresi
buras›.

Kendi üretti¤ine bir çeflit
kutsall›k atfeden ve dokunul-
mazl›k vehmeden yazarc›klar›,
rahatl›kla kendi kakas›nda hik-
metler arayan üç yafl›ndaki ço-

cuk diye yaftalayabilirsiniz.
Kendi kusmu¤una merhamet
edene merhamet edilmez çün-
kü. Elefltirinin do¤as› bunu ge-
rektirir. (Ne yaz›k ki zaman›m›-
z›n Türk Edebiyat› iflte bu zaval-
l›lar›n saltanat›n›n sefahatin-
den baflka bir fley de¤il. O yüz-
den birço¤unun yarat›c›l›¤›, ki-
taplar›na takt›klar› adlarda bafl-
lay›p bitmekte.)

MMaakkyyaajj MMaassaass››

fiimdi önümüzde yeni do¤mufl,
nurtopu gibi bir yaz›m›z var.
Ama belirtmifltik, onca fliflinme-
sine karfl›n insano¤lu, kâinat›n
en beceriksiz yarat›c›s›... O yüz-
den dilerseniz bu masay› mak-
yaj masas›ndan çok, estetik
ameliyat› masas› sayal›m. 

Gelelim bu masadaki ifllere...
1) Tematik aç›dan metindeki

tutars›zl›klar›n, çeliflkilerin, za-
y›fl›klar›n gözden geçirilmesi.
Örne¤in sözünü etti¤imiz bir
anlat› metniyse konu gerçe¤e
mutab›k m›, karakterlerle konu
aras›nda çeliflki-çat›flma var m›,
abart›l› veya (tematik aç›dan)
zay›f kalan noktalar nereleri;
bizzat konunun kendisi veya
ö¤eleri makul mü, ak›fl mant›kl›
bir hava veriyor mu? ‹flte bu
aflamada ilkin bunu yap›yoruz.

2) Az önce içerik aç›s›ndan
yapt›¤›m›z›n benzerini bu kez
anlat›m aç›s›ndan gerçeklefltiri-
yoruz. Bozuk veya zay›f ifadele-
rin tespiti, banal benzetmelerin
öyle olmayanlar›yla de¤ifltiril-
mesi, kimi bölümlerin oturup
yeniden yaz›lmas›; dil zaaflar›-
n›n belirlenmesi ve tedavisi... 

Sonras› m›? Sonras› t›pk›
Rimbaud'nun dedi¤i gibi: A...h
kerim!
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S
osyal hareketler ve roman
gibi edebi anlat›lar›n iliflki-
si yak›n zamanda farkl›

araflt›rmalara konu oldu. Bu
araflt›rmalarda kolektif bilincin
yarat›lmas›, ortak duygular›n
ifade edilmesi, ideolojik s›n›rla-
r›n çizilmesi ve kimli¤in kurgu-
lanmas›nda romanlar›n rolüne
iflaret edilmeye baflland›. Bilgi
Üniversitesi Sosyoloji Bölü-
mü’nden Yrd. Doç, Dr. Kenan
Çay›r, ÇÇaa¤¤ddaaflfl TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ssllaamm-
cc››ll››kk vvee ‹‹ssllaammîî EEddeebbiiyyaatt:: KKoolleekkttiiff
KKiimmlliikktteenn YYeennii ‹‹ssllaammii KKiimmllii¤¤ee

(Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›,
2008) ad›n› verdi¤i doktora te-
zinde 1980’lerden 2000’lere ka-
dar olan dönemde ‹slami hare-
keti, ‹slami kimli¤in kendini ifa-
de edifl biçimini edebiyat üze-
rinden okuyor. Çay›r, 2000’de
bafllad›¤› çal›flmas›n› dört y›lda
tamamlam›fl. 1980 dönemini
yans›tan ‘hidayet romanlar›’ ile
günümüzdeki de¤iflimi, Müslü-
man bireyi yans›tan romanlar
olarak iki eksene odaklanm›fl.
Çay›r, romanlar üzerinden yap-
t›¤› yolculuk sonras› “Günü-

müzde kollektif ‹slami kimlik-
ten, daha bireysel, daha yeni ‹s-
lami yorumlara do¤ru bir gidifl
var,” cümlesini kuruyor. Kenan
Çay›r’la ‹slami edebiyat, ‘hida-
yet romanlar›’ ve toplumsal de-
¤iflmeyi konufltuk. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ssllaammcc››ll››kk vvee ‹‹ssllaa--
mmîî EEddeebbiiyyaatt’’›› iinncceelleemmee ddüüflflüünn--
cceessii nnaass››ll oolluuflflttuu;; mmeerraakk mm››yydd››
yyookkssaa ggeerreekklliilliikk mmii?? BBuu ççaall››flflmmaa
kkaaçç yy››llaa ss››¤¤dd››??

Bu çal›flma benim ‹slami çev-
relerde yaz›lmaya bafllanan

KENAN ÇAYIR’LA TÜRK‹YE’DE 
‹SLAMCILIK VE ‹SLÂM‹ EDEB‹YAT ÜZER‹NE

As›m ÖZ

Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç,
Dr. Kenan Çay›r, ÇÇaa¤¤ddaaflfl TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ssllaammcc››ll››kk vvee ‹‹ss-
llaammîî EEddeebbiiyyaatt:: KKoolleekkttiiff KKiimmlliikktteenn YYeennii ‹‹ssllaammii KKiimmllii-
¤¤ee (Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›, 2008) ad›n› verdi¤i
doktora tezinde 1980’lerden 2000’lere kadar olan
dönemde ‹slami hareketi, ‹slami kimli¤in kendini ifa-
de edifl biçimini edebiyat üzerinden okuyor.
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özelefltirel romanlar› fark et-
memle bafllad›. Bu romanlar al›-
fl›lm›fl kal›plar›n d›fl›ndayd› ve
belli ki bir toplumsal de¤iflime
iflaret ediyordu. Ve tabii bir sos-
yologun merak›n› uyand›r›r ni-
telikteydi. Bu çal›flma toplam
dört y›l sürdü. 

‹ssllaammii EEddeebbiiyyaatt’’››nn kkuurraammssaall
iiddddiiaass›› ddeenniillddii¤¤iinnddee nneelleerr ssööyyllee--
nneebbiilliirr??

‹slami edebiyat içinde özel-
likle benim yo¤unlaflt›¤›m
1980’lerin hidayet romanc›lar›
aç›s›ndan ciddi bir kuramsal id-
dian›n oldu¤u söylenemez. Bu-
nu romanc›lar mülakatlar›nda
kendileri de söylüyorlar. Bura-
daki en önemli faktör romanc›-
lar›n mesaj vermeyi, yani ‹slam’›
kitlelere anlatmaya öncelik ver-
meleri. Di¤er bir deyiflle ideolo-
ji ve mesaj kayg›s› kuram›n önü-
ne geçmifl durumda.

TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ssllaammii bbiirr eeddeebbii--
yyaatt vvaarr mm››dd››rr?? BBuu eeddeebbiiyyaatt››nn
aayy››rrtt eeddiiccii nniitteelliikklleerrii ddeenniillddii¤¤iinn--
ddee nneelleerr ssööyylleenneebbiilliirr??

Türkiye’de olgusal olarak ‹s-
lami edebiyat vard›r. ‹slami çev-
relerde üretilen belirli bir tür
edebiyat, kendi yazarlar› tara-
f›ndan “‹slami edebiyat” olarak
adland›r›lmaktad›r. Bu edebiyat
flüphesiz homojen bir nitelikte
de¤il. Estetik kayg›lar› oldu¤unu
söyleyenler yan›nda sadece me-
saja yo¤unlaflan ürünler var. Ro-
manlar, fliir ve tiyatro çal›flmalar›
var. Homojen bir yap›s› olmad›¤›
için flematik ay›rt edici özellikler
söylemek zor. Ancak 1980’lerde
üretilen romanlara bakarak söy-
lersek ‹slami muhtevan›n, kayg›-
lar›n, mesajlar›n öne ç›kar›lmas›,
bu edebiyat›n ay›rt edici özellik-
leridir diyebiliriz. 

KKiittaabb››nn››zzddaa ‹‹ssllaammcc››ll››kk vvee
EEddeebbiiyyaatt iilliiflflkkiissiinnii ggeenneell oollaarraakk
hhiiddaayyeett rroommaannllaarr›› üüzzeerriinnddeenn
ddee¤¤iiflfleenn rreessmmiinnii ççiizziiyyoorrssuunnuuzz..
BBuurraaddaa iikkii flfleeyy aakkllaa ggeelliiyyoorr:: ‹‹llkkii
bbuu rroommaannllaarr›› bbuu ççeerrççeevveeddee aadd-
llaanndd››rrmmaakk nnee kkaaddaarr ddoo¤¤rruu,, bbuu
kkaavvrraamm›› yyaazz››ll›› oollaarraakk iillkk kkiimm
kkuullllaannmm››flfl,, iikkiinnccii oollaarraakk ddaa ‹‹ss-
llaammcc››ll››kk vvee eeddeebbiiyyaatt iilliiflflkkiissiinnii
ssaalltt bbuu öörrnneekklleerr üüzzeerriinnddeenn kkuurr-
mmaann››zz››nn öözzeell bbiirr öönneemmii vvaarr mm››?? 

Hidayet roman› adland›rma-
s› benim de¤il, ilk kullanan kim-
dir bilmiyorum ama bu kavram
‹slami çevrelerde s›kça kullan›l›-
yor. 1990’lar›n elefltirel roman-
lar› da “hidayet romanlar›”n›
isim vererek elefltiriyorlar. ‹s-
lamc›l›k ve edebiyat iliflkisini
1980’li y›llardaki dönemini,
evet salt hidayet romanlar› üze-
rinden okudum. Buradaki en
büyük faktör birkaç farkl› örnek
d›fl›nda bu dönemde çok yaz›-
lan, satan ve okunan romanla-
r›n hemen hepsinin bu katego-
ride olmas›. Yani 1980’li y›llarda
‹slami edebiyata rengini veren
anlat› türü hidayet romanlar›. 

EEddeebbiiyyaattttaa ‹‹ssllaammii dduuyyaarrll››¤¤››nn

aalldd››¤¤›› flfleekkiill,,  vvaahhiiyy tteemmeellllii eeddeebbii-
yyaatt vvee ssaannaatt ççöözzüümmlleemmeelleerriinniinn
aakkssiinnee kkaabbaa bbiirr flfleemmaayyllaa iizzaahh
eeddiilleebbiilleecceekk,, dduuyygguuddaann//ddüüflflüünn-
cceeddeenn yyookkssuunn,, ddiiddaakkttiikk bbiirr rroo-
mmaann ffuurryyaass›› oolldduu.. YYaannii bbaassiittlliikk
‹‹ssllaammii dduuyyaarrll››kkll›› eeddeebbiiyyaatt üüzzeerrii-
nnee ttaahhaakkkküümm kkuurrdduu.. ÖÖttee yyaann-
ddaann ‹‹ssllaammii dduuyyaarrll››kkll›› eeddeebbiiyyaatt››nn
aalltt››nn›› ççiizzeerreekk,, iinnssaann ggeerrççee¤¤iinnii
kkuurrccaallaayyaarraakk oolluuflflttuurruullaann eesseerr-
lleerr ddee oolldduu.. HHiiddaayyeett rroommaannllaarr››
dd››flfl››nnddaa aammaa ‹‹ssllaammcc››ll››kk’’llaa iirrttiibbaatt-
ll›› oollaann ttüürrlleerree ddee¤¤iinniillmmeemmeessii kkii-
ttaabb››nn››zz››nn aadd›› bbaakk››mm››nnddaann
öönneemmllii bbiirr eekkssiikklliikk ddee¤¤iill mmii??

Herhangi bir sosyal bilimsel
çal›flman›n tümüyle kapsay›c›
olmas› mümkün de¤ildir. Çal›fl-
man›z› mant›ksal gerekçelerle
s›n›rland›rman›z gerekir. Ben
de hem az önce de¤indi¤im se-
beplerle hem de kitapta daha
detayl› tan›mlad›¤›m amaçlarla
çal›flmam›n 1980’li y›llardaki
k›sm›n› hidayet romanlar› ile s›-
n›rland›rd›m. Sonraki dönemde
ise daha özelefltirel romanlara
bakt›m.  

SSeeççttii¤¤iinniizz yyaazzaarrllaarr›› nneeyyee ggöö-
rree ddee¤¤eerrlleennddiirriipp sseeççttiinniizz?? SSeeçç-
ttiikklleerriinniizzii ffaarrkkll›› kk››llaann nneeyyddii??
ÖÖzzeelllliikkllee ddöörrtt rroommaann›› öönnee çç››kkaarr-
mmaann››zz››nn bbuu rroommaannllaarrddaann kkaayy-
nnaakkllaannaann nneeddeennlleerrii nneelleerrddiirr??

Malzeme olarak edebiyat›n
kullan›ld›¤› sosyolojik çal›flma-
lar›n bir zorlu¤u var. Çok fazla
say›da roman› alsan›z romanlar›
yeteri kadar anlatman›z ve ro-
manc›n›n dilinden al›nt›lar yap-
man›z mümkün olmuyor. Ben
ayn› türün ikifler roman›na (iki
hidayet roman› iki özelefltirel
romana) odakland›m ve böyle-
ce romanlar› daha derinli¤ine
incelemek ve okura al›nt›lar
sunmak mümkün oldu. Roman-
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lar› seçerken bir erkek bir kad›n
yazar alarak cinsiyet konusunda
dengeli bir da¤›l›m yapmaya
çal›flt›m.  

BBüüyyüükk ddöönnüüflflüümmlleerriinn yyaaflflaann-
dd››¤¤›› ““ttaarriihhsseell kk››rr››llmmaa aannllaarr››””
vvaarrdd››rr.. 2288 fifiuubbaatt ppoossttmmooddeerrnn
kkaappaatt››llmmaa ttaarriihhii bbööyyllee bbiirr
““aann””dd››rr vvee ggeettiirrddii¤¤ii ssoonnuuççllaarr ddaa
öönneemmlliiddiirr.. SSiizz bbuu oollaayyaa ttaarriihhççii-
lleerr ggiibbii ssiiyyaassaall vvee eekkoonnoommiikk ssoo-
nnuuççllaarr›› aaçç››ss››nnddaann ddee¤¤iill ddee kküüll-
ttüürreell ssoonnuuççllaarr›› aaçç››ss››nnddaann bbaakk››-
yyoorrssuunnuuzz.. 2288 fifiuubbaatt vvee ssoonnrraass››,,
ssiizzee yyeennii bbiirreeyysseell MMüüssllüümmaannll››kk-
llaarr››nn eeddeebbiiyyaatt bbaaflflttaa oollmmaakk üüzzee-
rree hhaayyaatt››nn bbaaflflkkaa aallaannllaarr››nnddaa
oolluuflflmmaayyaa bbaaflflllaadd››¤¤›› bbiirr ddöönneemm
ggiibbii ggöörrüünnüüyyoorr.. BBuu ssüürreeccii nnaass››ll
yyoorruummlluuyyoorrssuunnuuzz??

28 fiubat ‹slami kesimlerde
baz› alanlardaki sorgulamalar›n
h›zlanmas› yol açm›fl olabilir an-
cak ben dönüflümü, sadece bu
darbe ile aç›klaman›n sak›ncal›
oldu¤unu düflünüyorum. ‹slami
kesimlerdeki dönüflüm 1990’l›
y›llarda bafllam›flt›r. Siyasal
alanda gelen baflar›lar, ‹slami
kesimlerin orta s›n›flaflmas› ve
yükselmesi, örne¤in ‹slami tatil
konular›n›n tart›fl›lmaya bafllan-
mas› hep 28 fiubat öncesidir.
Dolay›s›yla dönüflümün önemli
bir sosyolojik zemini var. Bunu
bir darbeye indirgemek bu sos-
yolojik arka plan› görmemizi de
engelliyor. Ancak bu dönem-
den sonra ‹slami siyasal alan›n
parçaland›¤›, ortak muhayyile-
nin sorguland›¤› da bir gerçek-
tir. 90’larla bafllayan bu süreçte
‹slami kesimlerde daha farkl›
seslerin daha bireysel seslerin
duyulmaya baflland›¤›n› görü-
yoruz.

PPeekkii ddaahhaa öönnccee bbööyyllee bbiirr bbii-

rreeyysseelllliikk yyookk mmuuyydduu?? 
Bireysellik her zaman vard›r

flüphesiz ancak 1980’lerin ‹slami
metinlerine bakt›¤›m›zda daha
kolektif bir ses görürüz. Gerek
hidayet romanlar›n› gerekse si-
yasal ‹slami tutumu elefltiren
metinler ise seksenlerin sonu ve
doksanlar›n bafl›nda ortaya ç›k-
maya bafllam›flt›r. 

OO hhaallddee HHaalliimmee TToorrooss’’uunn
HHaallkkaallaarr››nn EEzzggiissii vvee AAhhmmeett KKee-
kkeeçç’’iinn YYaa¤¤mmuurrddaann SSoonnrraa aaddll››
rroommaannllaarr›› bbiirr aannllaammddaa tteerrss
üüttooppyyaayy›› sseeççeerreekk eeddeebbiiyyaattttaann
bbeekklleenneenn ppoolliittiikk mmiissyyoonnuu yyaadd››rr-
ggaayyaarraakk bbuu ddüüflflüünncceelleerree yyöönneelliikk
bbiirr eelleeflflttiirreell ttuuttuumm mmuu oorrttaayyaa
kkooyyuuyyoorrllaarr?? BBuu iikkii rroommaann üüzzee-
rriinnddee dduurrmmaa nneeddeenniinniizz nneeddiirr??

Evet bu yeni romanlar hem
edebiyattan beklenen belirli bir
‹slami politik misyonu reddedi-
yorlar, ancak bundan da önem-
lisi bu romanlar 1980’lerin slo-
ganik, çat›flmac› ve kolektif ‹sla-
mi anlay›fllar›na elefltiri getiri-
yorlar. Yeni özelefltirel roman-
lar›n say›s› zaten hidayet ro-
manlar› kadar çok de¤il. Öze-
lefltirel romanlar›n say›s› yeni-
lerde artmaya bafllad› ve her ya-
z›lan roman benzer bir anlat›ya
sahip. En son Bar›fl Müstecapl›-
o¤lu’nun fifiaakkiirrdd roman›n›n öze-
lefltiri yapan kahraman› da siya-
sal iddialar›ndan vazgeçti¤ini
anlat›r flekilde “art›k kimsenin
iman›n› kurtarmak istemiyo-
rum, s›radanlaflmak istiyorum”
diyordu. Benim 90’lar için sözü-
nü etti¤iniz bu iki roman› seç-
memin sebebi bu özelefltirel ya-
p›lar›. 

BBuu iikkii rroommaann yyaayy››mmllaanndd››¤¤››nn-
ddaa ggüünnddeemmee ggeelleenn eelleeflflttiirriilleerrii
nnaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Bu iki roman yay›mland›¤›n-
da gündeme gelen elefltiriler
her fleyden önce edebiyat›n ne
kadar güçlü bir anlat› biçimi ol-
du¤unu gösteriyor. Bu roman-
lar edebi nitelikleri aç›s›ndan
de¤il, ‹slami hareketin 80’li y›l-
lardaki halini elefltirdikleri için
ve romandaki Müslüman karak-
terleri hidayet romanlar›ndan
farkl› bir flekilde resmettikleri
için elefltirildiler. Bu elefltiriler
de ‹slami kesimlerdeki farkl›lafl-
may› gösterir nitelikte.   

MMiinnyyeellii AAbbdduullllaahh,, HHuuzzuurr SSoo-
kkaa¤¤›› vvbb.. bbiirr ddöönneemm ggeennççllii¤¤iinniinn
eell kkiittaappllaarr›› hhiiddaayyeett rroommaannllaarr››
aadd›› aalltt››nnddaa ttooppllaann››yyoorr.. SSiizzccee bbuu
rroommaannllaarr››nn eenn öönneemmllii öözzeelllliikkllee-
rrii nneelleerrddiirr??

Bu romanlar›n en önemli
özellikleri yazarlar›n›n da ifade
etti¤i gibi kitlelere ‹slam’› an-
latmak için mesaj kayg›s›yla ya-
z›lm›fl olmalar›. Dolay›s›yla bu
romanlar ayn› zamanda belirli
bir ‹slami dünya görüflünün dile
getirildi¤i anlat›lar. Genelde ‹s-
lami kimli¤in önce ma¤dur ve
mazlum olarak resmedildi¤i an-
cak romanlar›n sonunda hep di-
¤er kimliklerin hidayet buldu¤u
romanlar bunlar. Bu aç›dan be-
lirli bir ‹slami ütopyay› da yans›-
t›yor.  

AA.. ÖÖmmeerr TTüürrkkeeflfl,,““‹‹ssllaammii rroo-
mmaann,, ‘‘rroommaannaa kkaarrflfl›› rroommaannllaa ttaa-
aarrrruuzzddaayy››zz’’ yyaa ddaa ‘‘rroommaannaa kkaarrflfl››
rroommaannllaa kkuuflflaann››yyoorruuzz’’ ddiiyyoorr ““BBiirr
yyaaflflaamm bbiiççiimmiinniinn ttaassvviirrii:: HHiiddaayyeett
rroommaannllaarr››”” bbaaflflll››kkll›› yyaazz››ss››nnddaa..
DDuuyygguu AAsseennaa’’nn››nn KKaadd››nn››nn AAdd››
YYookk rroommaann››yyllaa fifieerriiffee KKaatt››rrcc››’’nn››nn
MMüüssllüümmaann KKaadd››nn››nn AAdd›› VVaarr rroo-
mmaann›› aarraass››nnddaa nnaass››ll bbiirr iilliiflflkkii ssöözz
kkoonnuussuu??

Zaten hiçbir edebiyat bofl-
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lukta üretilmez, her öykü asl›n-
da baflka öykülerle iliflkilidir. ‹s-
lami romanlara bakt›¤›m›zda
yazarlar›n anlat›lar›n› Türki-
ye’deki modernleflme sürecine
oturttuklar›n› görürüz. Yazarlar
bu modernleflme sürecinin Müs-
lümanlar› d›fllad›¤›n›, ahlaki
yozlaflmaya yol açt›¤›n› ve so-
runlar›n çözümünün de ‹slami
yaflam biçiminde oldu¤unu ileri
sürerler. Bu aç›dan ‹slami ro-
manlar, bir nevi Cumhuriyet
dönemi anlat›lar›na cevap nite-
li¤indedir. Müslüman Kad›n›n
Ad› Var roman› da Duygu Ase-
na taraf›ndan temsil edilen fe-
minist görüfle karfl› ‹slami kesi-
min görüfllerinin ortaya kondu-
¤u bir anlat›d›r. 

HHiiddaayyeett rroommaannllaarr››nnaa iilliiflflkkiinn
oollaarraakk bbiirr aannllaammddaa ddee¤¤eerrllii ooll-
mmaakk,, eevvrreennsseell oollmmaakk aadd››nnaa yyaa-
pp››llaann eelleeflflttiirriilleerr bbiirraazz hhaavvaaddaa
kkaallmm››flfl ggiibbii...... RRoommaann yyaazz››yyoorrssaann
TToollssttooyy’’uu hheeddeefflliiyyoorrssuunn ddiiyyee-
lliimm..  ‹‹yyii ddee,, bbiirr üüllkkeeddee oottuuzz ttaannee
bbiirrddeenn TToollssttooyy çç››kkmmaass›› iimmkkâânnss››zz
oollssaa ddaa bbuu bbaaflflll›› bbaaflfl››nnaa bbiirr ffeellaa-
kkeett oolluurr!! AA¤¤››rr eeddeebbiiyyaatt yyaappaaccaa-
¤¤››zz ddiiyyee kkeennddiinnii kkaassmmaakkllaa nnee
TToollssttooyy oollaabbiilliiyyoorrssuunn,, nnee ddee
‘‘kkeennddiinn’’ oollaabbiilliiyyoorrssuunn.. HHiillkkaatt
ggaarriibbeessii bbiirr flfleeyy çç››kk››yyoorr oorrttaayyaa..
BBuu rroommaannllaarr›› eeddeebbiiyyaatt ssoossyyoolloo-
jjiissii bbaakk››mm››nnddaann iirrddeelleemmeekk ddaahhaa
ddoo¤¤rruu ggiibbii,, nnee ddeerrssiinniizz?? 

Bu romanlar birçok aç›dan
incelenebilir tabii. Edebi aç›dan
da incelenebilir. Ancak benim
saham edebiyat de¤il. Ben ro-
manlar› teknik edebi özellikleri
aç›s›ndan ele alm›yorum, belirli
bir dönemde üretilmifl kültürel
metinler olarak de¤erlendiriyo-
rum. Ve bence sosyolojik aç›dan
çok önemli metinler bu roman-
lar.

KKoorraayy ÇÇaall››flflkkaann ““‹‹ssllaammii rroo-
mmaannllaarr üüzzeerriinnee bbiirr iinncceelleemmee””
BBiirriikkiimm 9911 ((sshh.. 8899--9955)) bbaaflflll››kkll›› yyaa-
zz››ss››nnddaa bbuu rroommaannllaarr››nn iinnssaannllaarraa
‹‹ssllaamm’’›› aannllaattmmaakk iiççiinn yyaazz››lldd››¤¤››
hhaallddee,, eenn ffaazzllaa ‹‹ssllaammii kkeessiimm ttaa-
rraaff››nnddaann ttüükkeettiillddii¤¤iinnee,, bbuunnuunn
ddaa ççeelliiflflkkiillii bbiirr dduurruumm oolldduu¤¤uunnaa
ddee¤¤iinnmmiiflflttii.. HHiiddaayyeett rroommaannllaarr››nn››
ggeenneell oollaarraakk kkiimmlleerr ookkuuyyoorr?? 

Fatma Karab›y›k Barbaro-
so¤lu’nun yapt›¤› araflt›rmaya
göre bu romanlar genelde lise
dönemi ve üniversitenin ilk y›l-
lar›nda bulunan gençler tara-
f›ndan, a¤›rl›kl› olarak da k›zlar
taraf›ndan okunuyor. Bu genç-
ler de romanlar›n kendilerine
büyükleri taraf›ndan verildi¤ini
söylüyorlar. Dolay›s›yla bu ro-
manlar e¤itici bir ifllevi olan me-
tinler olarak da de¤erlendiril-
mifltir ‹slami kesimler taraf›n-
dan.

BBuu rroommaannllaarr yyaa kküüççüümmsseeyyiiccii
bbaakk››flflttaann kkaayynnaakkllaannaann bbiirr ttuu-
ttuummllaa ggöözz aarrdd›› eeddiillddii,,  yyaa ddaa
kküüllttüürreell//eekkoonnoommiikk sseerrmmaayyee
ssaa¤¤llaayy››cc›› bbooyyuuttuu nneeddeenniiyyllee ppeekk
iinncceelleennmmeeddii vvee eelleeflflttiirriillmmeeddii..

YYaallnn››zzccaa ookkuummaallaarrllaa ss››nn››rrll›› kkaall-
dd››.. EElleeflflttiirreell bbiirr ggöözzllee bbaakktt››¤¤››nn››zz-
ddaa TTüürrkkiiyyee’’ddee ‹‹ssllaammcc››ll››kk vvee ‹‹ssllaa-
mmîî EEddeebbiiyyaatt:: KKoolleekkttiiff KKiimmlliikktteenn
YYeennii ‹‹ssllaammii KKiimmllii¤¤ee kkiittaabb››nn››
‘‘bbeennzzeerr’’lleerriinnddeenn ffaarrkkll›› kk››llaann nnee-
ddiirr?? NNaass››ll ddee¤¤eerrlleennddiirriirrssiinniizz??

Dedi¤iniz gibi bu romanlar

sosyal bilimler taraf›ndan göz

ard› edilmifltir. Bir iki örnek d›-

fl›nda bu çal›flman›n pek benze-

ri de yok dolay›s›yla. Hâlbuki

daha önce de belirtti¤im gibi

bu romanlar ‹slami hareketin

muhayyilesinin oluflmas›nda

çok önemli olan metinlerdir.

Birbirinden mekânsal olarak

çok uzakta bulunan hareketin

üyeleri aras›nda ortak bir dil

gelifltirilmesine katk›da bulun-

mufltur.  

BBuunnddaann ssoonnrraa,, bbaaflflkkaa ttüürrlleerr,,
bbaaflflkkaa yyaazzaarr vvee bbaaflflkkaa eesseerrlleerr
üüzzeerriinnddeenn bbuu aallaannaa iilliiflflkkiinn ççaall››flfl-
mmaallaarr ddüüflflüünnüüyyoorr mmuussuunnuuzz??

Romanlar üzerindeki ilgim

k›smen devam edecek ancak

bundan sonraki çal›flmalar›m

daha e¤itim ve demokratiklefl-

me konular›na yo¤unlaflacak. 
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TARIK RAMAZAN’IN S‹YER‹N‹N
METODU VE ‹ÇER‹⁄‹*

As›m ÖZ

Kültür - Sanat

T
ar›k Ramazan, yeni kuflak
Müslüman entelektüeller
aras›nda öne ç›kan isimler-

den biri. Bat› düflüncesine ve ‹slâ-
mî düflünce gelene¤ine beraber-
ce vukufiyet kesbetmifl bir Müslü-
man olarak, Avrupa’da Müslü-
man olman›n imkânlar› baflta ol-
mak üzere, ‹slami uyan›fl süreci-
nin çeflitli boyutlar› üzerinde
eserler kaleme alm›flt›r. Onun
dünyada özellikle de ülkemizde
tan›nmas›na vesile olan alan ise,
Avrupal› Müslüman Olmak adl›
eseridir. Bu kitab›nda, Avrupa’da
yaflayan ve ‘Bat›’ya fikren ve fii-
len teslim olma’ ile ‘Bat› içinde
Bat›’ya her aç›dan karfl› durup
gettolaflma’ uçlar› aras›nda boca-
layan Müslümanlar için bir orta
yolun izini sürüyor. Yazar›n bu
alanda müracaat edilen pek çok
düflüncesinin kaleme alm›fl oldu-
¤u PPeeyyggaammbbeerriinn ‹‹zziinnddee adl› siye-
rinde de görüldü¤ünü belirtmek
gerekmektedir. 

Tar›k Ramazan düflüncelerini
dile getirdi¤i kitaplar›nda da
farkl› siyer konular›n› ele almak-
tad›r. Ancak onun bütün olarak
siyer konular›n› ele al›fl tarz›n›,
hem metot hem de içerik  aç›s›n-
dan  görebilece¤imiz kitab› PPeeyy-
ggaammbbeerriinn ‹‹zziinnddee ad›n› tafl›yan
muhtasar siyer çal›flmas›d›r.

SSiiyyeerriinn TTeemmeelllleennddiirriillmmeessii

Tar›k Ramazan, siyer alan›nda
yazd›¤› PPeeyyggaammbbeerr’’iinn ‹‹zziinnddee’nin
bafllang›ç k›sm›nda, siyer çal›flma-

lar›na niçin gerek duyuldu¤unu
aç›klamaktad›r. Acaba Müslü-
manlar Hz. Peygamber’in (sav)
hayat›n› niçin ö¤renmek, oku-
mak, yazmak ve incelemek iste-
mifllerdir? Veya Hz. Peygamber’in
(sav) hayat›n› bilmek bizler için
neden önemlidir? Söylenecek her
fley tekrar tekrar söylendi¤ine ve
konu enine boyuna kesin biçimde
ifllendiyse niçin yeni bir siyer de-
nemesinde bulunulmaktad›r? Ra-
mazan, hem kendi dönemine ka-
dar yaz›lan eserlerin, hem de biz-
zat  yazd›¤›  siyerin yaz›l›fl sebebi-
ni ve daha sonra yap›lacak ayn›
mahiyetteki araflt›rmalara niçin
ihtiyaç duyulaca¤›n›n temel sebe-
bini  flu flekilde izah eder: “Hz.
Muhammed  geçmiflte oldu¤u gi-
bi günümüzde de Müslümanlar›n
hayat›nda ve bilincinde özel bir
yer tutar. Hem  peygamber, hem
model, hem de rehber olan  Al-
lah’›n  Resûlü’nün benzersiz ve
seçkin  konumda oldu¤unu ›srar-
la  vurgulayan vahyedilmifl son ki-
tap Kuran’› teslim alm›fl ve insan-
l›¤a iletmifltir. Ama o bir insand›.
Dünyay› Rabbinden, yani e¤iticisi
Allah’tan ald›¤› Vahiy ve esinler
›fl›¤›nda dönüfltürmek üzere ha-
reket etmiflti. Onun Allah taraf›n-
dan seçilmifl ve esinlenmifl, ama
kendi insanl›¤›n› da tamamen ka-
bul etmifl biri olmas›, Hz.Muham-
med’i Müslüman müminler için
bir örnek ve rehber haline geti-
rir.”(Ramazan; 2008:10) 

Dünyada yaflam›fl olan pek
çok kifli unutulmufltur, ancak Hz.

Peygamber (sav) zihinlerde hâlâ
canl› durmakta oluflu onun son
peygamber oluflundan kaynakla-
n›r. Kur’ân’›n insanlara ulaflmas›-
n› sa¤layarak inananlar için müs-
tesna bir örnek olan Hz. Muham-
med (sav) peygamber olarak teb-
li¤ etti¤i ‹slâm dinini bizzat yafla-
m›fl ve ideal anlamda mü’minlik
örnekleri sunmufltur. ‹flte bu bo-
yut onun siyer yazmas›n›n temel
nedenidir.

Bu nedenle ilk düflüncemiz,
Hz. Peygamber’ in yaflam›n›n or-
tas›na dalmak ve buradan zaman›
aflan manevi dersleri ç›karmak ol-
mufltur.(…)Hz. Muhammed’in ya-
flam›na, bize bugün nas›l konufl-
tu¤unu ve ça¤dafl ö¤retinin ne
oldu¤unu göz önünde bulundu-
rarak, kendi zaman›m›z›n pers-
pektifinden yaklaflmaya çal›flt›k.

Dolay›s›yla, Müslüman olsun
olmas›n tüm okurlar, Hz. Pey-
gamber’in yaflam›na bakmaya ve
klasik biyografilere(olgular ve
kronoloji söz konusu oldu¤un-
da)tamamen sad›k kalan, ama ak-
tar›lan olgulardan esinlenen, ru-
hani, felsefi, sosyal, hukuki, siyasi
ya da kültürel nitelikli yorum ver
düflünceleri de sürekli ortaya ko-
yan bir anlat›y› ad›m takip etme-
ye davet edilmektedir.(…)

Amac›m›z, Hz. Peygamber’in
kiflili¤ini veya hayat›ndaki olayla-
r› ö¤renmekten çok, kendisini ta-
n›maya çal›flmakt›r. Amaçlanan
ruha nüfuz, duygudafll›k ve esas
olarak sevgidir.”(Rama-
zan;2008;9-11)

“Allah’›n Resûlü’nde sizler için, Allah ve ahiret gününe ümitle ba¤lananlar ve Allah’› bol bol
zikredip hat›rlayanlar için muhakkak pek güzel bir örneklik vasf› vard›r” (el-Ahzâb, 33/21)
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SSiiyyeerr YYaazz››mm››nnddaa KKaayynnaakkllaarr 

Hz. Peygamber’in hayat›n› anla-
mada en temel kaynak Kur’an’d›r.
Kur’an’›n Allah’›n kelam› olmas›
ve O’nun korunmas› gerçe¤i her
konuda oldu¤u gibi siyer konu-
sunda da önümüzü ayd›nlatmak-
tad›r. Kur’an d›fl›ndaki siyer kay-
naklar›n›n önemli aktar›mlarda
bulunmalar›na karfl›n bir tak›m
zaaflar içerdi¤i de ortadad›r. Söz
konusu kaynaklar›n ço¤unun
tedvininin Rasulullah’›n vefat›n-
dan çok sonralar› bafllam›fl olma-
s›, bu kaynaklar›n insan kökenli
oluflu, bir k›sm›nda çok farkl› ve
çeliflik anlat›mlar söz konusu ol-
mas›, birço¤unun belirgin bir sis-
tematikten yoksun olmas›, kimi
teferruatlar aras›nda siyer bilgisi-
nin özünün incir çekirde¤i mesa-
besindeki nice konu etraf›nda
kaybolmas› gibi zaaflar nedeni ile
temel kaynak Kur’an’a göre ikincil
olmalar›n›n temel nedenidir.(Ça-
k›r;1997;77) Bundan dolay› siyer
yazar›n›n s›radan bir biyografi ya-
zar›ndan farkl› olmas› gerekir. Hz.
Peygamber’in (sav) hayat›ndan
parçalar› aktar›rken tarihsel belge
belle¤indeki do¤ruluktan çok
Kur’an’› temel alan bir yaklafl›m
ortaya koymal›d›r. (Vatandafl;
2007:18) Tarihsel belle¤i Kur’an’›n
sundu¤u ebedi hakikat ›fl›¤›nda
de¤erlendirememe durumu, ilk si-
yer müellifi olarak bilinen ‹bn ‹s-
hak baflta olmak üzere, Ya‘kûbî,
Dineverî ve Taberî gibi siyer konu-
lar›nda önemli bilgiler aktaran
umumî tarih kaynaklar›n›n ve da-
ha sonraki dönemlerde gerek do-
¤uda, gerekse Bat›’da neflredilen
Müslümanlar taraf›ndan yaz›lm›fl,
siyer ile ilgili eserlerin temel zaaf
noktas›  olmufltur. Gerek eski kay-
naklarda, gerekse günümüzde ya-
z›lan siyer kitaplar›nda Hz. Pey-
gamber’in hayat›n›n sunumunda
mucize konular›na a¤›rl›k verildi¤i
ve Allah Resûlü’nün (sav) do¤u-
mundan itibaren mucizeler ›fl›¤›n-
da tan›t›ld›¤› aç›kça görülür. Nite-
kim bu konuda Delâil diye bilinen
ayr› kitaplar yaz›lm›flt›r.

Tar›k Ramazan  siyerini kale-
me al›rken baflta Kur’an olmak
üzere hadis kitaplar›ndan, ‹bn Hi-
flam’›n Siretü’n-Nebeviyye’sin-
den, Taberi’den, ‹bn Kesir’den,
Elbani’den sa¤lamas›n› yapma-
m›flt›r. Bu durum özellikle risalet
öncesi dönemle ilgili mucizelerin
aktar›ld›¤› sayfalarda görülmek-
tedir (Ramazan; 2008: 22-32)

Tar›k Ramazan, peygamberli-
¤in sunumunda, özellikle mucize,
bahsinde kitab›n›n bafl›nda
Kur’an’›n mucize isteklerine ver-
di¤i yan›ta de¤inir. Ancak deva-
m›nda Hz. Peygamber’in  do¤u-
mu ve çocuklu¤u esnas›nda mey-
dana geldi¤i rivayet edilen ve
mucize olarak nitelendirilen ha-
diseleri üstü kapal› olarak, kalbi-
nin yar›lmas› meselesini onun ço-
cuklu¤unun erken dönemlerin-
den itibaren bir tak›m iflaretlerin
eflli¤inde peygamberli¤e haz›r-
lanmas› olarak görür. 

BBuuggüünnllee ÇÇeerrççeevveellii 
SSiiyyeerr SSuunnuummuu

Siyer alan›nda yaz›lm›fl kitaplar,
konular›n› genelde Hz. Peygam-
ber odakl› olarak ele alm›fllard›r.
Bu tür eserlerin bafllang›ç k›sm›n-
da, ‹slâm öncesi dönem Mekke’si
ve Kâbe hakk›nda k›sa bilgiler ve-

rilmekte, ard›ndan Hz. Peygam-
ber’in soyu ile ilgili özet malumat
aktar›lmakta, daha sonra onun
özel hayat› ve peygamberlik fa-
aliyetlerine geçilmekte,  sonras›n-
daki olaylar da Hz. Peygamber’le
ilgili olduklar› derecede aktar›l-
maktad›r. Ramazan’da siyer ko-
nular›n› bu çerçeve içinde ele al›r.
Bunu yaparken modern zamanla-
r›n kültürel, dinî, siyasî, fikrî, tica-
rî ve askerî kimi sorunlar›na dair
ç›kar›mlarda bulunur. Bu günün
perspektifiyle Hz. Peygamber’in
(s) faaliyetlerini inceler. Yazar, bu
bak›fl aç›s›yla Hz. Peygamber’i (s)
hayat›n› dolduran tarihsel olay-
lardan bir dizi ilkeler ç›kar›lmas›-
n›n gerekli oldu¤unu kabul eder.
Ramazan bu bak›fl aç›s›yla örne-
¤in Hz. Peygamber’in vahyin in-
meye bafllamas›ndan önceki ahla-
ki misyonunda önemli bir yer tu-
tan Erdemliler ‹ttifak›’ndan
–h›lf’ul-fudul- hareketle zulme
direnç ve mazlum ile fakirin onu-
runu koruman›n adalet için ne
kadar önemli oldu¤unun alt›n› çi-
zer. Burada o bir yandan  bir dizi
evrensel adalet ilkesi ç›kar›r di¤er
yandan Müslümanlar›n yazan›n
kimli¤inden içinde yaflad›klar›
toplumun Müslüman olup olma-
mas›ndan ba¤›ms›z olarak içinde
adaleti bar›nd›ran yasan›n ve söz-
leflmenin ahlaki de¤erini tan›ma-
lar› gerekti¤ine vurgu yaparken
Avrupal› Müslüman Olmak kita-
b›nda üzerinde yo¤un olarak
durdu¤u ‘Bat› içinde Bat›’ya her
aç›dan karfl› durup gettolaflma’
e¤iliminin yanl›fll›¤›na dair Hz.
Muhammed’in hayat›ndan örnek
bulmaktad›r. (Ramazan; 2008; 34,
2005) 

Yine ayn› flekilde peygambe-
rin arac› olarak görülüp görül-
meme meselesi, içsellik aray›fl›,
Allah’›n bafll›ca tezahürü olarak
iyilik, merhamet ve sevginin öne
ç›kar›lmas›, iktidar ve servet h›rs›-
n›n insanlar› ilkelerinden ödün
vermeye sevk etmesi, Yahudi ve
H›ristiyan tektanr›c›l›¤› ile ‹slam
aras›nda kurulan ba¤lant›lar,
Furkan’›n etik boyutuna yap›lan
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vurgu, dünyan›n bir anlam›n›n
oldu¤u,Yunus Emre’yi ça¤r›flt›ra-
cak biçimde  cennet ümidi ve ce-
hennem korkusunun ötesinde
yarat›c› ile kurulan sevgi temelli
iliflkiye vurgu yap›lmas› bugünün
kimi sorunlar›n›n onun siyerine
yans›malar›na iflaret eder. Rama-
zan, siyer konular›n› Hz. Peygam-
ber (s) odakl› bir güncellikle sun-
maya çal›fl›r. Bunu yaparken Mu-
hammed Hamidullah’›n ‹slam
Peygamberi adl›  eserinde oldu-
¤u gibi siyer konular›n› kendi iç-
lerinde kronolojik farkl› katego-
rilere ay›rarak ifleyen sistematik
metotla de¤il kronolojik metotla
ifllemifltir.

HHzz.. PPeeyyggaammbbeerr’’iinn SSuunnuummuunnddaa
SSeevvggii BBooyyuuttuunnuunn ÖÖnnee ÇÇ››kkaarr››llmmaass››

Tar›k Ramzan’›n siyerine esas flek-
lini veren en önemli boyut Hz.
Peygamber’in sunumunda onun
insanî yönünün ve getirdi¤i dinî
ö¤retinin bireyde meydana getir-
di¤i içsel dönüflümün sonucu ola-
rak sevgi boyutunun öne ç›kar›l-
mas› hususudur. Ramazan, Avru-
pa’n›n sekülerleflmifl bir toplum
oldu¤unun bilincindedir. Dört
yüz y›ldan beri Avrupa toplumla-
r› kendi üzerlerinde derin bir iz
b›rakm›fl olan sekülerleflme süreci
yaflad›lar. ‹man, din, ibadet top-
lumsal yaflamda önemli bir rol oy-
nam›yor. Bu da Avrupa ba¤lam›n-
da -ve daha genel olarak modern
ve sanayileflmifl bir toplumda ya-
flam- dinî görevlerin yerine geti-
rilmesini zorlaflt›r›yor. Din, mane-
viyat veya iman›n her türlü teza-
hürü, kamu alan›ndan hemen he-
men tamamen silinmifl gibidir.
Tüketimin bask›s›yla ve “her za-
man, daha çok ve daha h›zl›” zih-
niyetinin bask›s›yla teknolojik ge-
liflmeler  dinin yaflanmas›na pek
yer b›rakm›yor gibi görünmekte-
dir. ‹flte böyle bir ortamda Müslü-
man kimli¤inin; öncelikle bir
iman, bir ibadet ve bir de manevi-
yat oldu¤u üzerinde durmak iste-
mesinden dolay› siyere yönelir
Ramazan. ‹man›n temel olarak

kalbin ve mahremiyetin boyutu
oldu¤una dikkat çeker. Kuran’da
inanmak ço¤u zaman salih amel
(do¤ru ve güzel ifl) ifllemek ve iyi-
lik yapmakla birlefltirilmifl. Hz.
Peygamber (s) de Müslüman kim-
li¤inin bu boyutuna sürekli ola-
rak vurgu yapm›flt›r. Müslüman
kimli¤inin tam anlam›yla tamam-
lanmas›, oldu¤umuz ve inand›¤›-
m›z fleylere göre davranma im-
kânlar›ndan geçiyor. Bunun için
de  ilk örnek Hz. Peygamber’e
dönmek kaç›n›lmazd›r. Hz.Mu-
hammed’in hayat›na bakt›¤›nda
‘manevi özgürlük ve kurtulufla
giden bir sevgi’ görür Ramazan.
Hz. Muhammed’in çevresine yay-
d›¤› bu sevgi  arkadafllar› taraf›n-
dan ‘ona yönelen derin ve ola¤a-
nüstü cömert bir sevgi’ ile bütün-
leflir (Ramazan;2008;226). Kitab›-
n›n giriflinde ve sonunda bu konu
üzerinde yo¤un olarak duran Ra-
mazan’›n içinde bulundu¤u diya-
log giriflimleri hat›rland›¤›nda da-
ha da  belirginleflir. Ramazan, bil-
giyle sevgiyi bir araya getirme ça-
bas›nda oldu¤unu söylerken söz-
lerine flu flekilde devam ediyor:
“Hz. Peygamber’in hayat› bizleri,
sorulardan kaçmayan ve olaylar,
s›navlar, zorluklar ve aray›fl sürer-
ken, varoluflsal sorunlar›n do¤ru
cevaplar›n›n ak›ldan çok kalbe ve-
rilen cevaplar oldu¤unu ö¤reten
bir maneviyata davet etmektedir.
Derinden ve yal›n:Sevmeyen anla-
yamaz” (Ramazan; 2008:12) 

Sonuç olarak ifade etmek ge-
rekirse, her konuda oldu¤u gibi
siyer konusunda da en güvenilir
temel kayna¤›n Kur’an oldu¤u
gerçe¤inden hareket edilerek di-
¤er kaynaklar›n sa¤lamas›
Kur’an’la yap›lmal›d›r. Kur’an’da
Hz. Peygamber’in hayat›na dair
anlat›lan olaylar›n ›fl›¤›nda Tar›k
Ramazan’›n siyerine yaklafl›ld›-
¤›nda bu alandaki kimi s›k›nt›lar›
görmek mümkün olabilecektir. 

‹slami ilimlerin hedefini  her
zaman “iman› canl› tutmak ve
Kur’ani ve Peygamberi ö¤retiye”
ve “yeni tarihsel, toplumsal ve si-
yasi durumlarda” sad›k kalmak

olarak aç›klayan  Tar›k Ramazan
ilkelere ba¤l› ve kimli¤i koruyucu
bir yol bulabilmek için “klasik ‹sla-
mî kaynaklar›m›z› köklü bir arafl-
t›rmaya” tabi tutmak “ve Avrupa
ba¤lam› çevresinde etrafl›  bir in-
celemenin zorunlulu¤unu” ifade
etmektedir (Ramazan;2005). Pey-
gamber’in ‹zinde adl› siyer  bu
çerçevede Peygamber örnekli¤in-
den anlafl›lmas› gerekenin, Hz.
Peygamber’in Kur’an’› nas›l tebli¤
etti¤i, müflriklerle, Ehl-i kitapla
iliflkisi ve mücadelesi, Hicret’i, sa-
vafllar›, antlaflmalar›, müminlere
karfl› tavr› ve benzerleri üzerinden
bu güne dair yapt›¤› ç›karsamalar
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.
Bundan dolay› bu muhtasar siyere
yazar›n yaflad›¤› kültürel ve co¤-
rafi ba¤lam› ihmal etmeden yak-
lafl›lmas› gerçekçi ve anlaml› ola-
cakt›r. 

KKaayynnaakkllaarr
*1962’de Cenevre’de do¤an Tar›k

Ramazan, Müslüman Kardefl-
ler’in kurucusu Hassan el Ban-
na’n›n torunu. Cenevre Üniver-
sitesi’nde felsefe, edebiyat ve
sosyal bilimler okuyan Rama-
zan, Arapça ve ‹slami Bilimler
üzerine Fribourg Üniversite-
si’nde doktora yapt›. ‹sviçreli
Müslümanlar Hareketi’ni bafl-
latt›. ‹ngiltere baflta olmak üze-
re AB hükümetlerine dan›flman-
l›k yap›yor. ‹slam’›n yorumu
üzerine 100’den fazla albümü
dünyan›n birçok ülkesinde sat›-
l›yor. Oxford Üniversitesi’nde
ders veren Ramazan, ‹slam’›n
Martin Luther King’i olarak ta-
n›n›yor. Avrupal› Müslümanla-
r›n en tart›flmal› savunucular›n-
dan Tar›k Ramazan..
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Yükselen Bölgesel Aktör
YYeni TTürkiye CCumhuriyeti
Abdullah Muhsin YILDIZ

Fuller kitab›na, Türkiye’nin yak›n tari-

hinin dönemlere ayr›larak de¤erlendi-

rilmesiyle bafll›yor. ‹kinci k›s›mda Tür-

kiye’nin Müslüman dünya ve öteki ül-

kelerle iliflkileri de¤erlendiriliyor. Son

k›s›mda ise Türkiye’nin gelecek yörün-

gesiyle ilgili d›fl politika senaryolar› ve-

riliyor.

Daha kitab›n takdim bölümünde

1923-45 aras› döneme yani demokrasi

öncesi dönemi bilinenin d›fl›nda veya

resmi ideolojinin söylemlerinin karfl›s›n-

da bir elefltiri getirilerek, kitab›n olayla-

ra farkl› bir perspektiften bakt›¤› hisse-

diliyor. Fuller, Türkiye’nin dünyadaki

yerini tasvir ediyor ve onun bu zamana kadar dört taraf›n›n düflman-

larla çevrili olan bir ülke olarak bilindi¤ini anlat›yor. Buna karfl›n, Tür-

kiye’nin 21.yüzy›lda stratejisinin de¤iflti¤ini ve bu de¤iflime atfen ki-

tab›n›n as›l ismini Türkiye’nin Dünyadaki Yeni Yeri olarak koydu¤u-

nu belirtiyor. Kitab›n bafl›ndaki dikkat çekici uyar›lar flöyle: “Bu kita-

b› sanki arkas›nda özel bir amaç güdüyormufl gibi okumay›n.. Kitap

herhangi bir ABD politikas›n› veya istihbarat gündemini ileri tafl›mak

için tasarlanm›fl de¤ildir. Tüm bu telkinlere ra¤men kitab›n mühim

bir gayeyi bar›nd›rmad›¤› yan›lg›s› içerisinde de¤iliz.”

Kitaba Kemalist e¤ilimli tarihin elefltirisiyle bafllan›yor. Fuller’e

göre, komflu devletlere ve özellikle Arap dünyas›na bak›fl aç›s›nda

halkta olumsuz bir imaj, bu tarih alg›s› sebebiyle oluflmufltur. Türk

diplomatlar›n Arapça bilmediklerini ve bu yüzden Arap ülkeleriyle

sa¤lam ba¤lar›n oluflturulamad›¤›n›, hatta istenmedi¤ini savunu-

yor. Ayn› flekilde halk›n da Arap kavmine karfl› olumsuz bir bak›fla

sahip oldu¤unu, neticesinde onlar›n belli fleylerle nitelendi¤ini, as-

l›nda Araplar›n da farkl› nitelemeleri Türkler’e karfl› kulland›¤›n›

söylüyor. “Ama burada as›l sorunun bu iki halk›n o niteliklere sa-

hip olup-olmay›fl› de¤il, bu iki halk›n birbirini gerçekten tan›mama-

s›d›r” diyor Fuller. Türkiye’nin yeni d›fl politikas›na göre, Türkiye bu

ülkelerle iyi iliflkiler kurma yolunda çabal›yor. Buna örnek olarak

2006 y›l›nda ilk kez bir Suudi Kral›n Türkiye’yi ziyareti gösteriliyor.

Fuller, “Yeni Türkiye”nin vizyonunun öncelikle ekonomik olmak

üzere stratejik ve politik kalk›nma oldu¤unu söylüyor.  

Fuller, kitapta Abdullah Gül’ü D›fliflleri Bakan› olarak anlat›rken,
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MMeeddyyaa SSeennffoonnii
FFaattmmaa KKaarraabb››yy››kk BBaarrbbaarroossoo¤¤lluu
TTiimmaaflfl YYaayy››nnllaarr››

AAnnoonniimm DDiinn AArraayy››flfl›› vvee  DDiinnsseell ÇÇoo¤¤uullccuulluukk
RRaammaazzaann YYaazzççiiççeekk
EEkkiinn YYaayy››nnllaarr››

TTüürrkkiiyyee’’ddee GGeerrii KKaallmm››flflll››¤¤››nn TTaarriihhii
‹‹ssmmaaiill CCeemm
‹‹flfl BBaannkkaass›› YYaayy››nnllaarr››

Graham EE. FFuller, 
Çeviren: DDoç. DDr. MMustafa AAcar, 
Timafl YYay›nlar›, ‹‹stanbul, 22008

YYooll HHaarriittaamm››zz KKuurr’’âânn
AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz
PP››nnaarr YYaayy..



Türkiye’nin ne kadar h›zl› de¤iflti¤ini, boru hatt› savafl›n›n yeni bir

safhas› daha yeni k›z›flmaktad›r derken bize Gürcistan Savafl›’n›n

as›l sebebini önceden haber veriyor (s.251).

Fuller, Yahudiler’in Osmanl›’n›n y›k›l›fl›ndaki rollerinden bah-

setmemektedir ve bunun tam karfl›s›nda bir söylemde bulunmakta

(s.215) ve tek kutuplu dünyada Türkiye’ye d›flpolitika konusunda

bu gücü kimin verdi¤ine de¤inmemektedir. 
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SSAALLIINNCCAAKK YYAAYYIINNLLAARRIINNDDAANN 

ÇÇOOCCUUKKLLAARRIINNIIZZ ‹‹ÇÇ‹‹NN ‹‹KK‹‹ YYEENN‹‹ EESSEERR

Rasim Özdenören -Ruh Denizinden
Öyküler-, Ali Haydar Haksal, ‹n-
san Yay.

Ayd›n Sapmas›’ndan Ayd›n Ulemâ
Profili’ne, Ali Bulaç, Ifl›k Akade-
mi Yay.

Milli Din Aray›fl› ve Türk Müslüman-
l›¤›, Ramazan Yazçiçek, Ekin
Yay.

Sovyet Yüzy›l›, Moshe Lewin, ‹leti-
flim Yay.

Mahalle Bask›s›, Haz›rlayan: Ruflen
Çak›r, Do¤an Kitapç›l›k

Ekfli Üzümler, Jon Elster, Metis Yay.

Alatav’dan fiarda¤›’na Kültür Co¤-
rafyam›zda Gezintiler, Beflir Ay-
vazo¤lu, Kap› Yay.

Kemalizm, Liberal Bir Bak›fl, Atilla
Yayla, Liberte Yay.

Tarihçi Aç›s›ndan Din, Arnold J.
Toynbee, Ufuk Kitaplar›

Cahillikler Kitab›, John Lloyd, John
Mitchinson, NTV Yay.

Deyim Mi Demeyim Mi?, Melek Çe,
resimleyen: Sevgi ‹çigen, U¤ur-
böce¤i Yay.

Uzam›n Poetikas›, Gaston Bache-
lard,, ‹thaki Yay.

Anka, Sad›k Yals›zuçanlar, Timafl
Yay.

Keynes, Edisyon, Dost Kitapevi Yay.

Hz. Ali Divan›ndan Seçmeler, Hayy
Kitap

‹smet ‹nönü, Metin Heper, ‹fl Banka-
s› Yay.

fierif Mardin Okumalar›, Ed. Taflk›n-
Tak›fl; Do¤u Bat› 

Ergenekon: Darbecilerin Son Ç›rp›-
n›fllar›, Mahir Kaynak- Ömer
L.Mete, Profil Yay.

AAllii RR››zzaa DDeemmiirrccaann’’››nn TTüümm EEsseerrlleerrii YYaayy››nnllaanndd››

Ali R›za Demircan’›n, 70’li y›llardan
günümüze kadar birkaç kufla¤›n ye-
tiflmesinde önemli etkileri olan eser-
leri yeni bir düzenlemeyle okuyucu-
lar›n istifadesine sunuldu. 

Ali R›za Demircan, öncelikle, Di-
yanet camias›nda nitelikli hutbe ko-
nusunda bir ekolün bafllat›c›s› olarak
kabul edilir. Özellikle Süleymaniye
Camiinde görev yapt›¤› y›llarda, her
biri bir konferans niteli¤indeki hutbeleriyle ad›ndan çokça sözet-
tirmifltir. Bu hutbeler Türkiye’nin en hareketli fikir tart›flmalar›n›n
yafland›¤› y›llarda her yafltaki Müslümana yol gösterici özellikler
tafl›maktayd›.  

Diyanetten ayr›ld›ktan sonra da ilmi çal›flmalar›n› sürdüren Ali
R›za Demircan, her biri kendi alan›nda birer klasik say›labilecek
eserler üretmeye devam etti. Beyan Yay›nlar›, Ali R›za Demircan’›n
bir ömür vererek oluflturdu¤u bu seçkin eserleri, yeniden düzenle-
yerek okuyucular›n hizmetine sundu. 

Vitrindekiler

Mega Center C 34 Blok No: 340 Kat: 2  Kocatepe Mh.
Bayrampafla ‹stanbul Tel: (0212) 640 01 23 Fax: 640 01 25



Kültür - Sanat

8800

A
yl›k olarak yay›n yapan
düflünce, kültür, siyaset
dergisi Umran’›n her se-

ne geleneksel olarak düzenledi-
¤i ‹ftar program› 13 Temmuz
Cumartesi akflam› Beyazgül Dü-
¤ün Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Yaklafl›k 600 kiflinin kat›ld›¤›
program büyük bir coflku içeri-
sinde icra edildi. 

Umran dergisi taraf›ndan
her sene düzenlenen gelenek-
sel iftar program› akflam nama-
z›n›n camide k›l›nmas›yla baflla-
d›. ‹ftar yemeklerinin yenmesin-
den sonra Mehmet Bayraktar
Hoca’n›n Kuran-› Kerim okudu-
¤u program, yats› ezan›na ka-
dar devam etti. Geceyi takdim
eden Emir Timur Kafkas konufl-
mas›nda, k›saca Umran’a de¤i-
nerek, Umran’›n bir toplumun
temel de¤erlerinden neflet
eden “içtimai hayat” oldu¤unu
söyledi. Umran’›n tarihin ve in-

sanl›¤›n bir bütün olarak ifade
edilmesi oldu¤unu bu yüzden
Umran’›n kökü kültür, meyvele-
ri ise medeniyet olan bir a¤aç
oldu¤unu belirten Kafkas, ko-
nuflmas›nda; “Umran, bir toplu-
mun olumlu ve olumsuz tüm ta-
rihini gerçekçi bir flekilde kufla-
tan süreklilik ve bütünlüktür.
Olumsuzluklar› bir ders ve imti-
han olarak gören bir anlay›fl;
olumsuzluklardan iyilik ve gü-
zellik üreten bir bak›flt›r. Um-
ran, kökleri Hz. Adem’e kadar
uzanan tarihsel bir derinliktir.
Peygamberler silsilesi ile besle-
nerek gelen bir de¤erler sistemi
ve onun tüm hayat› kuflat›p yo-
¤urmas›, yol boyu kendine ya-
banc›laflan insana insanl›¤› ö¤-
retmesidir. Umran, ayn› zaman-
da s›rat-› müstakim üzere olup
tüm sapmalara ve zulme karfl›
‹brahimî bir durufltur.”

Umran’›n kurucular›ndan

Prof. Dr. Burhanettin Can, gece-
de “Güzel Ahlâk›n Yeniden ‹n-
flas›” konulu bir konuflma yapt›.
Büyük bir dikkatle dinlenen ko-
nuflmas›nda Burhanettin Can,
rehavete kap›l›p kendinden ge-
çen bir toplulu¤u teslim alma-
n›n en etkin yollar›ndan birinin
kaotik süreci iflletmek oldu¤u-
nu belirtip, bu ortamda insanla-
r›n olaylar›n sadece kendilerine
yans›yan boyutunu, parças›n›
görebildiklerini bunun netice-
sinde de sistemin içerisinden
olaylara bakarak bütünü göre-
mediklerini aktard›. 

Türkiye’nin son aylardaki yo-
¤un gündemini Akrep K›skac›
Operasyonu olarak tan›mlayan
Can, “Türkiye’de kontrollü, gay-
r› nizami bir savafl yürütülmek-
tedir. Bu savafl, kimin kiminle
savaflt›¤›n›n belli olmad›¤›, her-
kesin herkesle savaflmak zorun-
da b›rak›ld›¤› düflük yo¤unluklu

UMRAN EK‹M ’08

Prof. Dr. Burhanettin Can: 

“Güzel Ahlak’›n Tam Zaman›”

Prof. Dr. Burhanettin Can

Emir Timur KAFKAS
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bir savaflt›r. Halk bu noktada
her fleyi ola¤an karfl›lamakta ve
birçok fleyin de fark›nda olama-
maktad›r. Türkiye iç ve d›fl dina-
miklerin kesiflti¤i noktada AKP
kapatma davas› ve Ergenekon
operasyonu ile akrep k›skac›na
al›nm›flt›r. Ortal›¤a psikolojik
savaflla aç›lan zehir, akrebin i¤-
nesinden gelmektedir ve ayn›
bedene aittir. Akrepten ortal›-
¤a birbirini besleyen 3 farkl› ze-
hir yay›lmaktad›r. Bunlar: 1-Kin
ve nefret 2-Dünyevileflme- zi-
hinsel kirlenme, 3- Ahlâks›zl›k-
t›r. Son operasyonlarda veril-
mek istenen görüntü AKP’yi ka-
patma davas› Ergenekoncular›n
ifli; Ergenekon operasyonu ise
AKP’nin iflidir fleklindedir. Bu

flekilde taraflar›n daha fliddetli
at›flmas› hedeflenmektedir.”
dedi. 

Konuflmas›nda ahlâki yoz-
laflmaya uzunca de¤inen Prof.
Dr. Can, Cumhuriyet tarihi bo-
yunca ülkeyi yönetenlerin çeflit-
li dönemlerde ahlâki yozlaflma-
y› nas›l görmezden geldiklerini
yapm›fl oldu¤u al›nt›larla aç›kla-
d›. Ayn› zamanda “Aile ve Sos-
yal Araflt›rmalar Genel Müdür-
lü¤ü”nün yapt›rd›¤› araflt›rma
sonuçlar›ndan çarp›c› notlar ak-
tard›. 

Konuflmas›n›n ilerleyen k›-
s›mlar›nda nas›l bir ahlâk infla
edilmesi gerekti¤ini anlatan
Burhanettin Can, ahlâki yozlafl-
man›n bugün Türkiye’nin önün-

deki en büyük sorun oldu¤unu
ancak bu sorunun bir tehlike
olarak görülmedi¤ini, baflörtü-
sünü tehlike olarak gören sivil,
askeri bürokrasi ve baz› siyasi
zevat›n bu konuda bir tek keli-
me söylemedi¤ini belirtti. Alko-
lün, uyuflturucunun, fuhflun, efl-
cinsellik ve birlikte yaflam›n ya-
y›lmas›ndan yolsuzluk ve h›rs›z-
l›klardan neden flikâyet edilme-
di¤i sorusunun cevab›n›n ahlâ-
k›n de¤erler sistemi ile iliflkisin-
de yatt›¤›n› söyledi. 

Programda ayr›ca kat›l›mc›-
lara Prof. Dr. Burhanettin
Can’›n haz›rlam›fl oldu¤u “Gü-
zel Ahlâk›n Yeniden ‹nflas›”
isimli bir kitapç›k da hediye
edildi. 

EK‹M ‘08 UMRAN

Umran iftar›na dergimizin ku-
rucular›ndan Cevat Özkaya,
Abdullah Y›ld›z, fiemsettin
Özdemir d›fl›nda TGTV Genel
Baflkan› Necati Ceylan, T‹YEM-
DER Genel Baflkan› Selahattin
Yaz›c›, Abdurrahman Arslan,
Metin Önal Mengüflo¤lu, Akif
Emre, Mesut Karaflahan, Mus-
tafa Özcan, Ahmet Bulut, Os-
man Bostan, Ömer Karao¤lu,
As›m Gültekin, Abdülaziz
Tantik, Turan K›fllakç› gibi da-
ha birçok de¤erli isim kat›ld›.



Kültür - Sanat

8822 UMRAN EK‹M ’08

“Haydi CCamiye” ‹‹lgisi BBüyüyor

Abdullah Y›ld›z, Ahmet Bulut ve Cemil Tokp›nar’›n öncülü¤ünde ku-
rulan Namaz Gönüllüleri Platformu, Ramazan’la birlikte yeni bir ham-
le yapt›. Platform’un “Haydi Camiye” ad›n› verdi¤i nefis bir proje, 2
Eylül günü ‹stanbul/Feshâne’de düzenlenen iftar program›nda kamu-
oyunun dikkatine sunuldu. 

Haydi Camiye giriflimi ile ilgili farkl› kesimlerden kat›lan misafirler-
le birlikte yap›lan iftar›n ard›ndan Abdullah Y›ld›z,  “iki y›l› aflk›n bir
zamand›r, hep “Haydi Namaza!”, “Haydi Namaza!” dedik... %75’i befl
vakit namaz k›lamayan insan›m›z›n öncelikle namazla buluflmas›n› he-
defledik. ‹kinci olarak, namazda huflûu yakalamay›, namazlar›m›z›n içini doldurmay› arzulad›k.
Ve önemli mesafeler katettik, hamdolsun... fiimdi ise, “Haydi Camiye!” diyoruz!  Camilerimizi,
Allah’›n izni ile, t›kl›m t›kl›m doldurmay›... hep birlikte, “Allah’›n evleri”ni yeniden imar etmeyi
ve camilerimizi yeniden hayat›n merkezi k›lmay› arzuluyoruz...” fleklinde konufltu.  Cemil Tokp›-
nar ve Ahmet Bulut’un da konunun farkl› aç›lar› irdelenirken gösterilen slayt geceye renk ve he-
yecan katt›. Program›n ard›ndan haydi camiye projesi yank› bulmaya bafllarken Yeni fiafaktaki
köflesinde Hakan Albayrak kendine has içtenli¤iyle okurlar›n› projeye destek vermeye ça¤›rd›.

Mazlumder’in “Hepimizin Hak-
k› ‹çin Hep Birlikte” slogan›
kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i et-
kinliklerinden di¤er bir tanesi
13 Eylül Cumartesi günü Bilgi
Üniversitesi Dolapdere Kampü-
sü’nde gerçekleflti. Konusu, kü-
resel bazda insanl›¤› derinden

etkileyen ve etkilemeye devam
eden 11 Eylül 2001 tarihinde
ikiz kulelerin bombalanmas› ve
bunun akabinde gerçekleflen
fiili ve psikolojik savaflt›. Pane-
lin konuflmac›lar› Yeni fiafak
gazetesi yazar› Akif Emre, Aç›k
Radyo Genel Yay›n Yönetmeni

Ömer Madra, ‹ngiliz gazeteci
Yvonne R›dley ve oturum bafl-
kan› yazar Ahmet Mercan’d›.
‹lk olarak oturum baflkan› Ah-
met Mercan söz ald›. Mercan,
11 Eylül’ün insanl›¤›n zihninde,
kalbinde ve özellikle Afganis-
tan’da, Pakistan’da, Irak’ta, Fi-
listin’deki insanlar›n bedenle-
rinde açt›¤› derin yaradan bah-
setti. ‹kinci konuflma Ömer
Madra’ya aitti. Ömer Madra, 11
Eylül sald›r›lar›ndan tam 8 saat
sonra kaleme al›nan Ameri-
ka’daki önde gelen sol ve libe-
ral yazarlar›n yazd›¤› “counter-
punch”taki bir yaz›y› okudu.
Yaz› son dönemin en büyük si-
yaset felsefecilerinden Noam
Chomsky’ye aitti. Yaz›da bu sal-
d›r›lar›n basit bir flekilde birkaç
teröristin yapt›¤› bir sald›r› ol-
mad›¤› daha önceden Amerika
derin devletinin kurgulad›¤› bir
eylem oldu¤u anlat›l›yordu.
Daha sonra Madra, bu sald›r›la-
ra karfl› insanl›¤›n birleflip karfl›

Hepimizin HHakk› ‹‹çin HHep BBirlikte
11 EEylül

Yunus BBabacan
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bir durufl gelifltirmesi gerekti¤ini çünkü büyük küresel
güçlerin öyle veya böyle tüm dünyay› bir kaos alan›na
çevirmeye çal›flt›¤›n› söyledi. Üçüncü konuflmac› ‹ngiliz
gazeteci Yvonne R›dley ise konuflmas›na öncelikle ne-
den ve nas›l bir dönüflüm geçirdi¤ini anlatmakla baflla-
d›. Yazar, 2001 y›l›nda Afganistan’da Taliban taraf›n-
dan kaç›r›lm›fl, 11 gün esir tutulup serbest b›rak›ld›ktan
sonra ‹slam’› araflt›rarak Müslüman olmufltu. Yvonne
R›dley daha sonra konudan ba¤›ms›z olan ancak en az
11 eylül kadar haf›zalarda derin iz b›rakan baflörtüsü
yasa¤›n›n saçmal›¤› ve ahmakl›¤› üzerinde durdu ve
kendisini böyle bir durumun çok flafl›rtt›¤›n› ifade etti.
R›dley, Bat›’n›n ikiyüzlü muamelede bulundu¤unu ve
kendi de¤erlerine ait olmayan insanlar› ötekilefltirdi¤i-
ni söyledi. Yazar konuflmas›na flöyle devam etti: “E¤er
Bat›’da bir insan ölürse onun için yer yerinden oynat›-
labilir. Ama bir Müslüman de¤il binlercesinin bile Bat›
insan› için hiç bir fley ifade etmez. Bir Müslüman’›n ka-
n› bir H›ristiyan’›n kan› kadar de¤er görmez”. Son ko-
nuflma Akif Emre’ye aitti. Akif Emre, farkl› bir bak›fl aç›-
s› ortaya koyarak özelefltiri yap›lmas› gerekti¤ini ve an-
cak böylelikle bu savafltan galip ç›k›labilece¤ini dile ge-
tirdi. Sürekli Amerika’n›n yapt›klar›ndan, binlerce insa-
n› öldürmesinden, çok güçlü oldu¤undan ve birçok ha-
y›flanmadan, diz dövmekten ziyade insanlar›n kendisi-
ni bir sorgulamaya tabi tuttuktan sonra ancak insanla-
r›n kendilerinin haz›rlad›¤› sorunlara çare bulabilece¤i-
ni belirtti. Akif Emre, insanl›¤›n ve ‹slam ümmetinin zor
bir süreçten geçti¤ini ve sürecin asl›nda büyük oranda
psikolojik oldu¤unu söyledi. Müslümanlar›n ‹slam’a
olan bak›fl aç›lar›n›n gittikçe flüphecileflti¤i, kendi ben-
li¤inden bir kopufl halinde olup gittikçe asl›nda Bat›’n›n
dünyaya dayatt›¤› hayat tarz›na do¤ru kayd›¤›n›, ken-
di gündem ve sorunlar›ndan uzaklafl›p suni gündemle-
re tav oldu¤u gittikçe dünyevileflti¤ini, ›l›ml›laflt›¤›n›
bunun sonucunda as›l mücadeleyi kaybetti¤ini söyledi. 
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‹nsan vve MMedeniyet 
Hareketi’nden

“Gökkubbe AAlt›nda 
Birlikte 

Yaflamak” SSergisi 

“Gökkubbe Alt›nda Birlikte Yaflamak”
sergisi, seçkin bir toplulu¤un kat›l›m› ile
‹nsan ve Medeniyet Hareketinin merke-
zinde aç›ld›.

Aç›l›fl, ‹nsan ve Medeniyet Hareketi Ta-
n›t›m ve Halkla ‹liflkiler Komisyonu Baflka-
n› Yusuf Öcalan’›n takdim konuflmas›yla
bafllad›. Kurumlar ad›na ilk konuflmay›
Baflbakanl›k Arflivleri Genel müdür yar-
d›mc›s› Doç. Dr. Mustafa Budak yapt›. 

Daha sonra ‹nsan ve Medeniyet Hare-
keti yönetim kurulu baflkan› ‹kram Soltan
sergi hakk›nda düflüncelerini “Ben Os-
manl› medeniyetini adalet” ve “ihsan”
medeniyeti olarak alg›l›yorum. Biz bura-
da bu prati¤in somut delillerini görüyo-
ruz. Bu belgeler bize Gök kubbe alt›nda
bar›fl ve huzur içerisinde yaflaman›n for-
mülünü ortaya koyuyor. Bu formül net ve
aç›k bir formüldür. Adil olacaks›n›z ve in-
sanlara güzel muamele edeceksiniz. Bizle
bugün bu prati¤i ortaya koymak için geç-
miflte güçlü bir medeniyet birikimine yas-
land›¤›m›z› da göstermek istedik” diyerek
‹nsan ve Medeniyet Hareketi’nin niçin
böyle bir sergi düzenledi¤ini anlatt›.
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Sultan AAhmet KKitap FFuar›

Kitapseverler fuarlar› dört gözle beklerler. Ramazan’›n gelifli on-
lara Sultan Ahmet Kitap Fuar›’n› hat›rlat›r. Çünkü di¤er fuarlar-
dan onu ay›ran birtak›m özellikler vard›r. ‹stanbul gibi tarihi do-
kusuyla geçmifl kültürleri çok iyi yans›tan bir kentin tam göbe-
¤inde kurulmaktad›r. 

Kitapseverleri bir araya getiren fuar, Türkiye Diyanet Vakf› ta-
raf›ndan 27. kez düzenlendi. Geçti¤imiz Eylül ay›n›n 9. günü bafl-
lad› ve 26. günü Kadir Gecesiyle son buldu. Sultan Ahmet Cami-
i’nin hem iç hem de d›fl avlusunda 180 stantta on binlerce kitap
sergilenirken, özellikle tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanlar›nda kitaplar bulundu. 

Abdullah Y›ld›z’›n “Ramazanla Dirilmek” ve “Yol Haritam›z Kuran” isimli kitaplar› da ilk kez sat›fla
sunuldu. Fuar boyunca en çok ilgiyi gören yay›nevlerinden olan P›nar Yay›nlar› ve Aç›l›m Kitap da 74 nu-
maral› stantta yer ald›lar. 

UMRAN EK‹M ’08

GGöönnüüllddaaflflllaarr BBiirr AArraaddaa
Araflt›rma ve Kültür Vakf› Aile ‹ftar›

‹smail MEM‹fi

Araflt›rma ve Kültür Vakf›’n›n düzenlemifl oldu¤u
geleneksel aile iftar› Topçular Beyazgül Dü¤ün Sa-
lonu’nda gerçekleflti. ‹stanbul’un birçok bölgesin-
den gelen gönüldafllar birlikteli¤in s›cak tablosunu
bir kez daha gözler önüne serdiler. ‹ftar yeme¤inin
birlikte yenmesinin ard›ndan yemek duas› yap›ld›.
Araflt›rma ve Kültür Vakf› Müdürü Aflk›n Özcan’›n
yapt›¤› takdim konuflmas›nda vakf›n y›l içersinde
yapm›fl oldu¤u faaliyetler ve önümüzdeki sezon
için yap›lmas› hedeflenenler konu edildi. Kuran-›
Kerim tilaveti sonras›nda Araflt›rma ve Kültür Vakf›
Mütevelli Heyeti Baflkan› fiemsettin Özdemir tara-

f›ndan yap›lan konuflmada Rama-
zan-› flerifin içerisinde inmeye baflla-
yan Kuran-› Kerim ile olan irtibat›-
m›z› sa¤lamlaflt›rmak, onu gere¤i
üzere okuyup anlamak ve hayat›m›-
za aktarmak için önemli ve kaç›r›l-
mamas› gereken bir f›rsat olufluna
de¤inildi. Y›llard›r kesintiye u¤ra-
madan yap›lan Araflt›rma Ve Kültür
Vakf› aile iftar› yediden yetmifle bü-
tün gönüldafllar›n bir araya geldi¤i,
aileler ve bireyler aras›ndaki mu-
habbetin ve ülfetin tazelendi¤i bir
faaliyet olarak idrak edilmektedir.
Vak›flar›m›z›n devam› anlam›nda bu
tür birlikteliklerin önemi aç›k. 
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NNeeyyii KKaayybbeettttiikk??
George Carlin 

Tarih içinde zaman›m›z›n para-
doksunu flöyle s›ralayabiliriz: 

Daha yüksek binalar›m›z,
ama daha k›sa sabr›m›z var; daha
genifl oto yollar›m›z, ama daha
dar bak›fl aç›lar›m›z var. 

Daha çok harc›yoruz,
ama daha az fleye sahibiz;
daha fazla sat›n al›yoruz,
ama daha az hoflnut kal›-
yoruz. 

Daha büyük evlerimiz,
ama daha küçük aileleri-
miz; daha çok ev gereçle-
ri, ama daha az zaman›-
m›z var. Daha çok e¤iti-
mimiz, ama daha az sa¤-
duyumuz; daha fazla bil-
gimiz, ama daha az bilge-
li¤imiz var. Daha çok uz-
man›m›z, ama yine de da-
ha çok sorunumuz; daha
çok ilac›m›z, ama daha az sa¤l›¤›-
m›z var. 

Çok fazla alkol ve sigara tüke-
tiyoruz, çok savurganca para har-
c›yoruz, çok az gülüyoruz, çok
h›zl› araba kullan›yor, çok çabuk
k›z›yoruz, çok geç saatlere kadar
oturuyor, çok yorgun kalk›yoruz,
çok az okuyor çok fazla TV izliyo-
ruz ve çok ender flükrediyoruz.

Mal varl›klar›m›z› ço¤altt›k, ama
de¤erlerimizi azaltt›k. Çok konu-
fluyoruz, çok az seviyoruz ve çok
s›k nefret ediyoruz. 

Geçimimizi sa¤lamay› ö¤ren-
dik, ama yaflam kurmay› ö¤rene-
medik. Yaflam›m›za y›llar katt›k,
ama y›llara yaflam katamad›k.
Aya gidip gelmeyi ö¤rendik, ama
yeni komflumuzla karfl›laflmak

için caddenin karfl›s›na geçmekte
sorunumuz var. D›fl Uzay› fethet-
tik, ama iç dünyam›z› edemedik.
Daha büyük ifller yapt›k, ama da-
ha iyi ifller yapamad›k. 

Havay› temizledik, ama ruhu-
muzu kirlettik. Atoma hükmet-
tik, ama önyarg›lar›m›za edeme-
dik. Daha çok yaz›yoruz, ama da-
ha az ö¤reniyoruz. Daha çok

plan yap›yoruz, daha az sonuca
var›yoruz. Kofluflmay› ö¤rendik,
ama beklemeyi ö¤renemedik.
Daha fazla bilgiyi depolamak,
her zamankinden daha çok kop-
ya ç›karmak için daha çok bilgisa-
yarlar yap›yoruz, ama git gide
daha az iletiflim kuruyoruz. 

Zaman art›k, h›zl› haz›rlanan
ve yavafl sindirilen yiyeceklerin;

büyük adamlar ve kü-
çük karakterlerin; yük-
sek kârlar ve s›¤ iliflkile-
rin zaman›d›r. Günü-
müz art›k, iki maafl›n
girdi¤i ama boflanmala-
r›n daha çok oldu¤u,
daha süslü evler, ama
da¤›lm›fl yuvalar›n oldu-
¤u günlerdir. Bu günler,
h›zl› seyahatler, kullan›-
l›p at›lan çocuk bezleri,
yok edilen ahlakî de-
¤erler, bir gecelik iliflki-
ler, obez bedenler ve

neflelendirmekten sakinlefltirme-
ye hatta öldürmeye kadar her fle-
yi yapabilen haplar›n oldu¤u
günlerdir. Vitrinlerde her fleyin
sergilendi¤i, ama depolarda hiç-
bir fleyin olmad›¤› bir zamanda-
y›z. Öyle bir zaman ki teknoloji
bu mektubu size getirebilir, siz
bu içselli¤i ya paylaflmay›, ya da
sil tufluna basmay› seçebilirsiniz. 

EK‹M ‘08 UMRAN

Yans›malar

Haz›rlayan: Ferhat Topazik

“Zenginlerin ça¤r›ld›¤›, fakirlerin unutuldu¤u bir yemek ne kötü bir yemektir.”
((HHzz PPeeyyggaammbbeerr ((ss))
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“…fiu toprak y›¤›n›ndan
ibaret köylerin, ortas›ndan
la¤›mlar akan sokaklar›n
kalkmas›n› içtenlikle arzu
ediyorsan›z, bunlardan i¤-
renen bir toplum olufltur-
mak zorundas›n›z.”
(Beyaz ZZakkumlar ÜÜlkesinde-Gri-

gory PPetrov)

“…
-Asker
-Emredin komutan›m!
-Çantandaki ne?

-Kitap, komutan›m..
-Ver bakim!
-Buyurun komutan›m!
-Ne anlat›yor bu?
-Ölüm. Komutan›m…
-Hmm…Evde ölüm mü?
-…
-Asker?
-Evet Komutan›m…Evde
ölüm.
-Hmmm…Nas›l bitiyor pe-
ki?
-”Mezar›n›za…
-Evet asker?
-”Surat›n›za tükürece¤iz
general bozuntular›…”diye
bitiyor komutan›m…”
(M.Swashbuckler JJr/ SSoldiers AAre
Public 11969 CChile)

“… Çok daha fazla say›da be-
be¤in inek sütüne ulaflt›¤›
do¤rudur, fakat zengin olsun
fakir olsun, tüm annelerin sütü
de kuruyup gitmektedir. Be-
bek biberon ihtiyac›yla a¤la-
maya bafllad›¤›nda yani orga-
nizma bakkaldan gelen süte
kavuflmaya ve böylece de gö-
revini ifa edemez hale gelen
memeden yüz çevirmeye al›flt›-
r›ld›¤›nda, tiryaki tüketici do¤-
mufl olur.” 
(Tüketim KKöleli¤i-‹van ‹‹llich ))

“Vaktiyle diplomat s›fat›yla bulundu¤u Paris’te
opera dinleyen Yirmizsekiz Mehmet Çelebi ‘çal-
d›lar, ç›¤›rd›lar fakat icra-y› ahenk edemediler’
demiflti. Kulak zevkinden ve musiki anlay›fl›ndan
flüphesi olmayan Osmanl› ayd›n›, bat›l› de¤erle-
ri anlamakta mazurdu; yaz›k ki flimdi kendi de-
¤erlerimizden flüpheye mahkûmuz.”

(Kurflunkalem yyaz›lar›-Ahmet TTuran AAlkan)

Cahilliyye flairlerinden Muhadramun’dan Lebit bin Rebia’ya Hali-
fe Ömer haber salm›fl: “Lebit fliir yaz›yorsa getirin özledim, okuya-
y›m.” …
-”Ömer senin fliirlerini çok sever, e¤er yenileri varsa ver de götü-
reyim”. Lebit’ten uzun süre ses ç›kmam›fl. Bir ara kafas›n› kald›r-
m›fl pencereden seslenmifl:
“Var git efendine de ki: LLeebbiitt BBaakkaarraa SSuurreessii’’nnii ookkuuyyoorrmmuuflfl..””

MMeerraakk
Katil zanl›s› ile avukat ilk görüflmelerinde
savunmay› hangi strateji üzerine bina
edeceklerini tart›fl›yorlar. Avukat diyor ki:
“Hadisenin yüzlerce flahidi var, adam›
herkesin önünde bilerek ve isteyerek b›-
çakla do¤ram›fls›n. Üstelik sab›ka dosyan
bir ansiklopedi cildi kadar kal›n. Bu du-
rumda jüriye ne söyleyebilirim ki?” San›k
gayet piflkin ve tecrübeli nazarlarla avu-
kat›na gülümseyerek cevap verir: “Vallaha bende onu merak edi-
yorum Avukat bey.”
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A
¤ustos 2008’deki Gürcistan
olaylar› üzerine uluslar aras›
iliflkilerde “güvenlik sorunu”

tekrar tart›fl›lmaya baflland›. Bu tar-
t›flmalar yeni bir So¤uk Savafl döne-
mine girilip girilmedi¤i, Karadeniz
Ekonomik ‹flbirli¤i’nin gelece¤i ve AB
ve Türkiye’nin uluslar iliflkilerdeki ro-
lü gibi kaç›n›lmaz aç›l›mlar kazana-
rak devam etmektedir. Helsinki Nihai
Senedi’inde dile getirilen “Devletle-
rin toprak bütünlü¤ünü” ve “halkla-
r›n ba¤›ms›zl›¤›n› savunma hakk›” ise
diplomasi ve propagandan›n bu tar-
t›flmalarda kulland›¤› özellikle iki
kavram olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Taraflar›n menfaatleri ve politi-
kalar› gere¤i bu iki kavram› kullan-
malar› ise karfl›l›kl› güvene dayal› ilifl-
kileri zedelemekte ve sorunlar› kao-
sa, çözümsüzlü¤e hatta gücün ilkele-
rin önüne geçmesine sebebiyet ver-
mektedir. Bugün uluslar aras› iliflkiler
yeni savafl çanlar›n›n çal›nmas›n›n
korkusunu da yaflamaktad›r. 

Oysa Birleflmifl Milletler’in çal›flt›-
r›lmas›, Helsinki Nihai Senedi’nin 33
Avrupa ülkesiyle ABD ile Kanada’n›n
A¤ustos 1975’te imzalamas›, Avrupa
Birli¤i’nin kurulmas› hep bu korkulu
rüyan›n üstesinden gelmek için ger-
çekleflmiflti. 

Helsinki Nihai Senedi’nde; “dev-
letlerin egemenli¤ine sayg›, uluslara-
ras› iliflkilerde kuvvet kullanmaktan
kaç›nma, s›n›rlar›n ihlal edilmezli¤i,
devletlerin toprak bütünlü¤ünün ko-
runmas›, anlaflmazl›klar›n bar›flç›l yol-
lardan çözümü, ülkelerin içifllerine
kar›flmama, insan haklar›na ve temel
özgürlüklere sayg›, halklar›n eflit
haklardan ve kendi kaderlerini tayin
hakk›ndan yararlanmas›.” gibi ilkeler
yer almaktayd›. Ancak bu ilkeler, Ko-
sova’n›n ba¤›ms›zl›¤› ve Gürcistan
olaylar› ile “hem devletlerin toprak
bütünlü¤ü hem de halklar›n kendi
kaderlerini tayin etmek hakk›”n› ayn›

anda gerçeklefltirme çeliflkisi yüzün-
den varl›¤›n› sorgulatmaya bafllad›.

Yeni devletlerin do¤mas› ve eski
devletlerin parçalanmas› gibi muhte-
mel tehlikeli bu süreç, Türkiye’yi de,
Karaba¤, KKTC ve “Kürt Sorunu” gi-
bi daha birçok bafll›kta do¤rudan il-
gilendiren tart›flmalar›n sonuçlar›n›
zaman içinde ortaya ç›karacakt›r. 

Uluslararas› iliflkilerde büyük sa-
vafllardan veya siyasi geliflmelerden
sonra de¤iflen kuvvet dengelerini ye-
niden kurmak için ilgili devletlerara-
s›nda anlaflmalar yap›lmas› usulden-
dir. So¤uk Savafl döneminde Do¤u ve
Bat› bloklar› aras›nda bir yumuflama
belgesi olan Helsinki Nihai Sene-
di’nin amac›; s›n›rlar›n ihlal edilmezli-
¤i ve devletlerin toprak bütünlükleri
esaslar›na ba¤l› kal›narak, Avrupa’da
karfl›l›kl› güven anlay›fl›n›n güçlendi-
rilmesine, bar›fl ortam›na elveriflli
flartlar›n gelifltirilmesine, demokrasi
ve insan haklar›n›n zemin kazanmas›-
na katk›da bulunmakt›. Helsinki Ni-
hai Senedi’nin imzalanmas› ile birlik-
te Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konfe-
rans› (AG‹K) bir siyasi süreç olarak
varl›k kazand› ve Bat› ile Do¤u ara-
s›nda bir görüflme ve temas forumu
olarak ifllev görmeye bafllad›. Nihai
Senedi’nin kabulünü izleyen dönem-
lerde Avrupa Güvenlik ve ‹flbirligi
Konferans› süreci, düzenlenen semi-
nerler ve izleme toplant›lar› ile sürek-
lilik arzeden bir konferans olarak de-
vam ettirildi. 1990 y›l›nda imzalanan
Paris fiart› So¤uk Savafl’›n bitiflini sim-
geledi ve özellikle 1992’de yap›lan
Helsinki Zirvesi ile kurumsallaflma sü-
recine girildi. Avrupa Güvenlik ve ‹fl-
birli¤i Konferans›, 1994 y›l›ndaki Bu-
dapeflte Zirvesi’nde bugünkü ad›n› ve
statüsünü alarak, Avrupa Güvenlik ve
‹flbirli¤i Teflkilat›’na dönüfltü. Kana-
da’n›n bat›s›ndaki Vancouver’den
Rusya’n›n do¤usundaki Vladivostok’a
kadar uzanan bir co¤rafyada 54 ülke

AG‹T’e üye... Kuzey Amerika’dan Or-
ta Asya’ya kadar uzanan bir co¤rafya
üzerinde 54 ülkeyi ilke, de¤er ve ta-
ahhütleri etraf›nda bir araya getiren
AG‹T bu genifl alanda çat›flmalar› ön-
lemede, uyuflmazl›klar› çözümleme-
de, istikrar ve güvenli¤in tesisi ile ko-
runup güçlendirilmesinde önemli rol-
ler üstlenmektedir. AG‹T, ayr›ca, Do-
¤u Avrupa ile Orta Asya ve Kafkasya
Cumhuriyetleri’nin ba¤›ms›zl›klar›n›n
güçlendirilmesi ve uluslararas› plat-
forma entegre edilmeleri ile demok-
rasi, insan haklar› ve serbest piyasa
ekonomisi anlay›fllar›n›n bu ülkeler-
de yerlefltirilmesi çal›flmalar›nda da
anlaml› bir ifllevi yerine getirmekte-
dir. Helsinki Nihai Senedi (Helsinki-
1975), Paris fiart› (Paris-1990) ve Av-
rupa Güvenlik fiart› (‹stanbul-1999),
AG‹T’in üç temel belgesini olufltur-
maktad›r. Helsinki Nihai Senedi’ni
Türkiye ad›na dönemin baflbakan›
Süleyman DEM‹REL “Yüzy›l›n Son Zir-
vesi” olarak adland›r›lan 18-19 Kas›m
1999 tarihlerinde ‹stanbul’da düzen-
lenen “AG‹T ‹stanbul Zirvesi”nde de,
Türkiye ad›na “Avrupa Güvenlik fiar-
t›”na imza koydu. Paris fiart›’n› ise
dönemin Cumhurbaflkan› Turgut
ÖZAL imzalam›flt›. 

Nihai Senet, uluslararas› hukuk
aç›s›ndan ba¤lay›c› bir belge olmay›p
siyasi ba¤lay›c›l›¤a sahip bulunmak-
tad›r. Buna göre, AG‹T belgelerinde
yer alan yükümlülüklerin yerine geti-
rilmekten kaç›n›lmas› veya ihlal edil-
mesi devletlere hukuken bir sorumlu-
luk getirmemekte, ancak devletler
gerek di¤er devletler, gerek kamuoy-
lar›nda do¤abilecek tepkiler nede-
niyle yükümlülüklere ayk›r› hareket
etmekten kaç›nmaktad›rlar.

KKaayynnaakk:: 
D›fliflleri Bakanl›¤›, http://www.os-
ce.org, http://www.belge.net

AVRUPA GÜVENL‹K fiARTI
(‹stanbul- 1999)

Haz: Umran Araflt›rma Grubu
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AAVVRRUUPPAA GGÜÜVVEENNLL‹‹KK fifiAARRTTII
‹stanbul, 19 Kas›m 1999

1. 21. yüzy›l›n efli¤inde, Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat›
(AG‹T) üyesi ülkeler Devlet veya
Hükümet Baflkanlar› olarak, üye
devletlerin birbirleri ile bar›fl için-
de ve bireylerin ve topluluklar›n
özgürlük, refah ve güvenlik içinde
yaflayabilece¤i hür, demokratik ve
daha fazla bütünleflmifl bir AG‹T
bölgesi yarat›lmas› için taahhüdü-
müzü kararl›l›kla aç›kl›yoruz. Bu
taahhüdü yerine getirebilmek için
birtak›m yeni ad›mlar at›lmas›na
karar verdik. Bu amaçla: 

-AG‹T ile di¤er uluslararas› Tefl-
kilatlar ve kurumlar aras›nda iflbir-
li¤ini gelifltirmek ve bu sayede
uluslararas› toplumun mevcut kay-
naklar›n› daha etkin kullanabil-
mek için ‹flbirli¤ine Dayal› Güven-
lik Platformu oluflturmaya, 

-AG‹T’in bar›fl› koruma operas-
yonlar›ndaki rolünü gelifltirmeye
ve böylece Örgütün güvenli¤e ilifl-
kin kapsaml› yaklafl›m›n› daha iyi
yans›tmaya, 

- AG‹T’in yard›m ve genifl çapl›
sivil alan operasyonlar›na iliflkin
taleplere daha çabuk yan›t vere-
bilmesini teminen Yard›m ve ‹flbir-
li¤i Süratli Uzman Tak›mlar› (Y‹-
SUT) oluflturmaya; 

- Hukukun üstünlü¤ünün sür-
dürülmesini sa¤lamak amac›yla
polis faaliyetleri yürütebilmek için
yeteneklerimizi geniflletmeye; 

-AG‹T alan operasyonlar›n›n
planlanmas› ve konuflland›r›lmas›
amac›yla bir Harekat Merkezi
oluflturmaya; 

-AG‹T Daimi Konseyi alt›nda
Haz›rl›k Komitesini kurarak, AG‹T
içinde siyasi dan›flma sürecini güç-
lendirmeye; karar verdik. 

fiiddet kullan›lan çat›flmalar›
mümkün oldu¤unca önlemeyi ta-
ahhüt ediyoruz. Bu fiarta dâhil et-
meye karar verdi¤imiz önlemler,
AG‹T’in bu alandaki yeteneklerini
güçlendirmesinin yan› s›ra, savafl

ve y›k›mdan tahrip olmufl toplum-
lar›n rehabilitasyonu konusunda
AG‹T’in kapasitesini de gelifltire-
cektir. Bu fiart ortak ve bölünmez
bir güvenlik alan› oluflturulmas›na
katk›da bulunacakt›r. fiart, ayn›
zamanda, bölünmelerin ve farkl›
güvenlik düzeylerinin olmad›¤› bir
AG‹T bölgesi yarat›lmas›na yar-
d›mc› olacakt›r.

I. KARfiIMIZDAK‹ ORTAK TEH-
D‹TLER

2. 20. yüzy›l›n son on y›l› AG‹T
bölgesinde önemli baflar›lara ta-
n›kl›k etmifl, önceden var olan ger-
ginlikler yerini iflbirli¤ine b›rak-
m›flt›r. Ancak devletleraras›nda ça-
t›flma tehlikesi yok edilememifltir.
Avrupa’da eski döneme ait bölün-
meler geride b›rak›lm›fl, fakat yeni
riskler ve tehlikeler ortaya ç›km›fl-
t›r. Paris fiart›n› imzalad›¤›m›zdan
bu yana, güvenli¤imize yönelik
tehditlerin devletleraras› anlafl-
mazl›klardan oldu¤u kadar, top-
lumlar içi uyuflmazl›klardan da
kaynakland›¤› aç›kça görülmüfltür.
Ço¤u kez AG‹T kural ve ilkelerinin
ulusal s›n›rlar içinde aç›kça ihlal
edilmesi nedeniyle çat›flmalar ya-
flad›k. Art›k tümüyle geçmiflte kal-
d›¤›n› düflündü¤ümüz tarzdaki
vahflice davran›fllara yeniden flahit
olduk. Son on y›lda, bu tür çat›fl-
malar›n bütün AG‹T üye devletle-
rinin güvenli¤ine bir tehdit olufl-
turdu¤u aç›kça görülmüfltür. 

3. Son on y›lda yaflanan trajedi-
lerden oldu¤u kadar, devletlerara-
s› gerilim ve bölünme tehlikelerin-
den ders alma kararl›l›¤›nday›z.
Güvenlik ve bar›fl, iki temel unsuru
kapsayan bir yaklafl›m sayesinde
gelifltirilebilir; bunlar, vatandafllar
aras›nda güven tesis edilmesi ve
devletleraras›ndaki iflbirli¤inin ge-
lifltirilmesidir. Bu amaçla, yard›mc›
olmak ve tavsiyelerde bulunmak
üzere mevcut mekanizmalar›m›z›
güçlendirecek ve yenilerini geliflti-
rece¤iz. Ulusal az›nl›k mensuplar›-
n›n haklar› da dâhil, insan haklar›-

na ve temel özgürlüklere sayg›n›n
tam anlam›yla yerleflmesi için ça-
balar›m›z› art›raca¤›z. Buna para-
lel olarak, devletleraras›nda gü-
ven ve güvenlik art›r›lmas› için ka-
pasitemizi kuvvetlendirece¤iz.
Devletleraras›ndaki anlaflmazl›kla-
r›n bar›flç› yollardan çözümlenmesi
için mevcut araçlar› daha da gelifl-
tirme kararl›l›¤›nday›z. 

4. Uluslararas› terörizm, flidde-
te baflvuran afl›r›l›k, örgütlü suç ve
uyuflturucu kaçakç›l›¤› güvenli¤e
artan ölçüde bir tehlike teflkil et-
mektedir. Nedeni ne olursa olsun
ve ne flekilde tezahür ederse etsin
terörizm kabul edilemez bir olgu-
dur. Her türlü terörist faaliyetin
haz›rlanmas›n› veya mali destek
bulmas›n› önlemek için çabalar›-
m›z› art›raca¤›z ve teröristlerin
topraklar›m›zda üstlenmesine izin
vermeyece¤iz. Hafif ve küçük si-
lahlar›n afl›r› ve istikrar› bozucu bir
flekilde artmas› ve kontrolsüzce
yay›lmas› da güvenli¤imize ciddi
bir tehlike oluflturmaktad›r. Söz
konusu yeni risk ve tehditlere kar-
fl› savunmam›z› güçlendirmeye ka-
rarl›y›z. Güçlü demokratik kurum-
lar ve hukukun üstünlü¤ü bu sa-
vunman›n temelini oluflturur. Bu
tehditleri gö¤üsleyebilmek için
birbirimizle daha etkin ve yak›n ifl-
birli¤i yapmaya da kararl›y›z. 

5. A¤›r ekonomik sorunlar ve
sa¤l›ks›z çevre koflullar› güvenli¤i-
mize ciddi etkiler yapabilir. Eko-
nomi, bilim ve teknoloji ve çevre
alanlar›ndaki iflbirli¤i çok büyük
önem arz etmektedir. Toplumsal
haklara gerekli dikkat sarf edilir-
ken, devam eden ekonomik ve
çevresel reformlar, fleffaf ve istik-
rarl› iktisadi faaliyetler ve pazar
ekonomisinin gelifltirilmesi ile söz
konusu tehditlere karfl› yan›t›m›z›
güçlendirece¤iz. Daha önce ben-
zeri görülmemifl düzeyde, birçok
ülkede devam eden baflar›l› eko-
nomik geçifl sürecini takdirle izli-
yoruz. AG‹T bölgesinin bütününde
güvenlik ve refaha katk›da bulu-
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nacak olan söz konusu reform sü-
recine devam etmeleri için onlar›
teflvik ediyoruz.Yolsuzluklarla mü-
cadele ve kanun hakimiyeti için
AG‹T’in tüm boyutlar›nda çabalar›-
m›z› art›raca¤›z. 

6. AG‹T bölgesine yak›n, özel-
likle Akdeniz ve Orta Asya’daki
üye ülkelere komflu bölgelerdeki
güvenli¤in AG‹T için artan önemi
haiz oldu¤unu teyit ediyoruz. Bu
bölgelerdeki istikrars›zl›k ve tehli-
kelerin AG‹T ülkelerinin güvenlik
ve refah›na do¤rudan etkisi bulun-
du¤unun bilincindeyiz.

II. ORTAK TEMELLER‹M‹Z
7. Birleflmifl Milletler (BM) fiart›-

na, Helsinki Nihai Senedine, Paris
fiart›na ve kabul etti¤imiz tüm di-
¤er AG‹T belgelerine tam ba¤l›l›¤›-
m›z› yeniden teyit etmekteyiz. Bu
belgeler ortak taahhütlerimizi ve
faaliyetimizin temelini teflkil eder-
ler. Bunlar, Avrupa’daki eski bö-
lünmelerin sona erdirilmesi ve tüm
AG‹T bölgesi boyunca demokrasi,
bar›fl ve dayan›flman›n gerçekleflti-
rilmesi bak›m›ndan yeni bir dönem
aç›lmas›nda bize yard›m etmifltir.
Bu belgeler, üye devletlerin birbir-
lerine ve bireylerine karfl› davran›fl-
lar› bak›m›ndan aç›k standartlar
getirmifltir. AG‹T yükümlülükleri-
nin hepsi üye devletlere istisnas›z
ve eflit olarak uygulan›r. Bunlar›n
iyi niyetle uygulanmas›, üyesi bulu-
nulan kurulufllar aras› iliflkiler için
oldu¤u gibi devletler, hükümetler
ve halklar aras›ndaki iliflkilere de
zemin oluflturur. Üye devletler
AG‹T kural ve ilkelerinin uygulan-
mas› bak›m›ndan birbirlerine so-
rumlu olduklar› gibi vatandafllar›-
na da hesap verebilmelidirler. Bu
yükümlülükler ortak kazan›mlar›-
m›z› teflkil ederler; bu nedenle
devletlerin münhas›ran bir iç ifli
olarak kabul edilemez, di¤er dev-
letlerin yak›n ve meflru ilgisine ko-
nu teflkil ederler. 

AG‹T’in BM flart›n›n VIII. Bölü-
mü alt›nda bölgesel bir düzenleme

oldu¤u ve bölgede erken uyar›, ça-
t›flmalar›n önlenmesi, kriz yöneti-
mi ve kriz sonras› rehabilitasyonu
bak›m›ndan öncelikli bir Teflkilat
oldu¤unu yeniden ifade ediyoruz.
AG‹T, bölgesinde dan›flma, karar
alma ve iflbirli¤i konular›n› ihtiva
eden içerikli ve kapsaml› bir teflki-
latt›r. 

8. Her kat›l›mc› devletin eflit
güvenlik hakk› vard›r. Her üye dev-
letin ittifak antlaflmalar› da dâhil,
kendi güvenlik düzenlemelerini
seçme ve de¤ifltirme hakk›n›n do-
¤al bir hak oldu¤unu teyit ediyo-
ruz. Her devletin tarafs›z kalma
hakk› da bulunmaktad›r. Her üye
devlet, bu konularda di¤er devlet-
lerin haklar›na sayg›l› olacakt›r.
Üye devletler, kendi güvenliklerini
di¤erlerinin güvenli¤i pahas›na
güçlendirmeyeceklerdir. AG‹T için-
de hiçbir devlet, devletler grubu
veya kurulufl AG‹T bölgesinde bar›fl
ve istikrar›n sürdürülmesinde di-
¤erlerinden ayr›cal›kl› bir sorumlu-
lu¤a sahip olamaz veya söz konusu
bölgenin herhangi bir yerini kendi
nüfuz bölgesi olarak göremez. 

9. ‹liflkilerimizi, fleffafl›k, daya-
n›flma, eflit ve gerçek ortakl›¤›n ›fl›-
¤›nda ortak ve kapsaml› güvenlik
kavram› ile uyumlu olarak tesis
edece¤iz. Her üye ülkenin güvenli-
¤i di¤erlerinin güvenli¤i ile ayr›l-
maz biçimde ba¤lant›l›d›r. Güven-
li¤in insani, ekonomik, siyasi ve as-
keri boyutlar›n› bir bütün olarak
ele alaca¤›z. 

10. Oydaflmay› AG‹T karar alma
sürecinin temeli olarak kabul et-
meye devam edece¤iz. AG‹T’in de-
¤iflen siyasi flartlara karfl› esnekli¤i
ve çabuk karfl›l›k verme yetene¤i,
AG‹T’in ortak ve bölünmez güven-
li¤e yönelik iflbirli¤ine dayal› ve
kapsaml› yaklafl›m›n›n merkezinde
kalmal›d›r. 

11. BM Güvenlik Konseyinin
uluslararas› güvenlik ve bar›fl›n sür-
dürülmesine iliflkin öncelikli so-
rumlulu¤unu ve bölgemizin gü-
venlik ve istikrar›na katk› sa¤lama-

daki asli rolünü kabul ediyoruz.
Kuvvete ve kuvvet tehdidine bafl-
vurmama konusu da dâhil, BM fiar-
t› alt›ndaki hak ve yükümlülükleri-
mizi yeniden teyit ediyoruz. Bu
ba¤lamda, BM fiart›nda yer ald›¤›
üzere, anlaflmazl›klar›n bar›flç› yol-
lardan çözümlenmesine iliflkin yü-
kümlülü¤ümüzü de yeniden ifade
ediyoruz.   

Bu temellere dayanarak, karfl›-
laflt›¤›m›z tehditlerle daha etkin
olarak mücadele edebilmek için
ortak araçlar›m›z› gelifltirecek ve
kolektif karfl›l›¤›m›z› kuvvetlendi-
rece¤iz.

III. ORTAK YANITLARIMIZ
D‹⁄ER KURULUfiLARLA ‹fiB‹RL‹-

⁄‹:  
‹fiB‹RL‹⁄‹NE DAYALI GÜVENL‹K

PLATFORMU
12. Maruz kald›¤›m›z riskler ve

tehditler ile tek bir devlet ya da
kuruluflun bafla ç›kabilmesi müm-
kün de¤ildir. Son on y›l zarf›nda,
AG‹T ile di¤er uluslararas› kurulufl-
lar aras›nda iflbirli¤i tesisi için
önemli ad›mlar att›k. Uluslararas›
toplumun kaynaklar›n›n tam ola-
rak kullan›lmas›n› teminen, ulusla-
raras› kurulufllar aras›nda daha ya-
k›n bir iflbirli¤ini taahhüt ediyoruz.
Bu fiart›n temel unsurlar›ndan biri
olarak benimsenen ‹flbirli¤ine Da-
yal› Güvenlik Platformu sayesinde,
di¤er yetkili kurulufllarla iflbirli¤i-
mizi eflitlik temelinde ve ortakl›k
ruhuna uygun olarak güçlendir-
meyi ve gelifltirmeyi üstleniyoruz.
fiarta ekli belgede belirtilen ‹flbirli-
¤ine Dayal› Güvenlik Platformu il-
keleri, üyeleri bireysel ya da toplu-
ca kendilerini bu ilkelerle ba¤la-
yan tüm kurulufl ya da kurumlara
uygulan›r. Bunlar siyasi-askeri, in-
sani ve ekonomik gibi güvenli¤in
tüm boyutlar›na uygulan›r. Biz bu
Platform sayesinde, herkesçe pay-
lafl›lan de¤erler temelinde, spesifik
risklere yan›t verilmesi ve yeni risk-
ler ve tehditlere karfl› çözüm gelifl-
tirilmesi gibi güvenlik meseleleri
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ile ilgilenen çeflitli kurumlar ara-
s›nda siyasi ve ifllevsel uyumu gelifl-
tirmeye ve sürdürmeye gayret et-
mekteyiz. Bütünleflme bak›m›n-
dan oynayabilece¤i anahtar rolü-
nü bilerek, çeflitli kurulufllar›n bir-
birlerini güçleri oran›nda destek-
ledi¤i bir iflbirli¤i ortam› yarat›l-
mas›n› teminen, uygun oldu¤u öl-
çüde AG‹T’in esnek bir eflgüdüm
çerçevesi niteli¤i tafl›mas›n› öneri-
yoruz. Örgütler aras›nda bir hiye-
rarfli veya kal›c› bir iflbölümü yarat-
mak istemiyoruz. AG‹T’in çal›flma-
s›n› desteklemek için, geliflen olay-
lara göre gerekli siyasi kararlara
tabi olarak, üyesi bulundu¤umuz
uluslararas› örgütlerin ve kurum-
lar›n kaynaklar›n› kulland›rmaya
prensipte haz›r›z. 

13. Alt bölgesel iflbirli¤i, AG‹T
alan›nda güvenli¤i art›rmak aç›-
s›ndan önemli bir unsur haline
gelmifltir. AG‹T çerçevesine dâhil
edilen Güney Do¤u Avrupa ‹stik-
rar Pakt› gibi süreçler ortak de¤er-
lerimizin gelifltirilmesine yard›m
etmektedir. Bu süreçler yaln›zca
bulunduklar› bölgenin de¤il, tüm
AG‹T bölgesinin güvenli¤ine katk›
sa¤lamaktad›r. ‹flbirli¤ine Dayal›
Güvenlik Platformuna dayanarak,
AG‹T’in bir alt bölge iflbirli¤i foru-
mu oluflturmas›n› öneriyoruz. Bu
aç›dan ve ifllevsel belgedeki moda-
litelere göre, AG‹T, alt bölgeler
aras›nda bilgi ve tecrübe de¤iflimi-
ni kolaylaflt›racak ve e¤er istenir-
se, bunlar›n karfl›l›kl› anlaflma ve
düzenlemeleri bak›m›ndan sakla-
y›c› rolü üstlenebilecektir.

DAYANIfiMA VE ORTAKLIK
14. Bölgemizdeki bar›fl ve gü-

venli¤in en iyi flekilde güvence al-
t›na al›nmas›, üye ülkelerin de-
mokrasi, hukukun üstünlü¤ü ve
insan haklar›na sayg›y› yüceltme
yetene¤i ve isteklili¤i ile sa¤lana-
bilir. Bizler yükümlülüklerimize ta-
mamen uymaya haz›r oldu¤umu-
zu bireysel olarak teyit ediyoruz.
AG‹T ilkelerini daha da yüceltmek

için ortak sorumlulu¤umuz bulun-
maktad›r. AG‹T’in kurumlar› ve
temsilcileri ile iflbirli¤i içinde olma-
ya ve AG‹T araçlar› ve mekanizma-
lar›n› kullanmaya kararl›y›z. Uygu-
lamay› gözden geçirme sürecinin
devam›nda dayan›flma ve ortakl›k
ruhu içinde iflbirli¤i yapaca¤›z. Bu-
gün, AG‹T ilke ve yükümlülükleri-
ne riayet edilmesine katk›da bu-
lunmak için, üyesi oldu¤umuz ku-
rulufllar› da kapsayan bir iflbirli¤i
baz›nda ortak önlemler almay› ta-
ahhüt ediyoruz.  Üye ülkelerden
gelen yard›m taleplerine daha et-
kin yan›t verebilmek için mevcut
iflbirli¤i araçlar›n› güçlendirecek
ve yenilerini gelifltirece¤iz. Söz ko-
nusu yükümlülükler ve ilkelere
karfl› aç›k, ciddi ve sürekli ihlalleri
önleyebilmek için Örgütün etkinli-
¤ini art›r›c› yollar arayaca¤›z. 

15. Hukukun ve düzenin y›k›l-
mas› nedeniyle sorun yaflayan ve
destek talep eden üye devletlere
yard›m etmek için mevcut yollar›
de¤erlendirmeye kararl›y›z. Yar-
d›m talep eden devletle sorunun
niteli¤ini ve deste¤in yollar› ile
araçlar›n› birlikte araflt›raca¤›z. 

16. Güvenli¤in siyasi ve askeri
veçhelerine iliflkin Davran›fl ‹lkeleri
Rehberinin geçerlili¤ini teyit edi-
yoruz. Egemenli¤i, toprak bütün-
lü¤ü ve siyasi ba¤›ms›zl›¤› tehdit
edilen, bireysel ve toplu meflru sa-
vunma hakk› çerçevesinde destek
arayan üye ülke ile AG‹T yükümlü-
lüklerine uygun olarak en k›sa sü-
rede dan›flmalarda bulunaca¤›z.
Ortak de¤erlerimizin savunulma-
s›nda ihtiyaç duyulan hareket tar-
z›n› ve tehdidin niteli¤ini birlikte
de¤erlendirece¤iz.

KURUMLARIMIZ
17. Parlamenter Asamble,

AG‹T’in yeni fikirler ve teklifler
üreten en önemli kurumlar›ndan
birisi haline gelmifltir. Özellikle de-
mokratik geliflme ve seçimleri izle-
me alanlar›nda artan rolünden
memnuniyet duyuyoruz. Üye dev-

letlerin kendi içlerinde ve di¤er
üyeler ile aras›nda güvenin art›r›l-
mas›, refah ve demokrasinin güç-
lendirilmesi için anahtar rolü oy-
nayan faaliyetlerin daha da gelifl-
tirilmesi için Parlamenter Asamb-
lesine ça¤r›da bulunuyoruz. 

18. Demokratik Kurumlar ve
‹nsan Haklar› Bürosu (ODIHR), Ulu-
sal Az›nl›klar Yüksek Komiseri
(HCNM) ve Medya Özgürlü¤ü
Temsilcisi insan haklar›, demokrasi
ve hukukun üstünlü¤üne sayg›y›
sa¤lamay› amaçlayan temel ku-
rumlard›r. AG‹T Sekretaryas›, Dö-
nem Baflkan›na ve özellikle Teflki-
lat›m›z›n alan faaliyetlerine hayati
destek vermektedir. Ayr›ca, AG‹T
Sekretaryas›n›n ifllevsel yetenekle-
rini, geniflleyen faaliyetlerimize ve
alan faaliyetlerinin etkin ve kendi-
lerine verilen görev yönergesine
uygun biçimde yürütülmesi ihtiya-
c›na cevap verecek flekilde güçlen-
direce¤iz. AG‹T kurumlar›na tam
destek vermeyi üstleniyoruz. Kay-
naklar›m›z› optimal olarak kullan-
mak bak›m›ndan alan faaliyetleri
aras›ndaki eflgüdümün yan› s›ra,
AG‹T kurumlar› aras›ndaki yak›n
koordinasyonun önemini dile ge-
tiriyoruz. AG‹T kurumlar›na ve
alan faaliyetlerine personel temin
ederken, co¤rafi da¤›l›m ve cinsi-
yet eflitli¤ini göz önünde bulundu-
raca¤›z. 

AG‹T faaliyetlerindeki kayda
de¤er geliflmelerin ve çeflitlili¤in
fark›nday›z. Birçok üye ülkenin
1993 Roma Bakanlar Konseyi ka-
rarlar›n› uygulayamad›¤›n› ve bu
nedenle Teflkilat›n hukuki kapasi-
te bak›m›ndan zorluklarla karfl›lafl-
t›¤›n› biliyoruz. Bu durumu düzelt-
meye çal›flaca¤›z. 

‹NSAN‹ BOYUT
19. AG‹T’in kapsaml› güvenlik

kavram›n›n özünde insan haklar›-
na, demokrasiye ve hukuk devleti-
ne sayg›n›n bulundu¤unu teyit
ediyoruz. Düflünce, inanç ve din
özgürlü¤ü dâhil insan haklar› ve
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temel özgürlüklerin ihlali, hoflgö-
rüsüzlük, sald›rgan milliyetçilik,
›rkç›l›k, flovenizm, yabanc› düfl-
manl›¤› ve anti-semitizm gibi gü-
venli¤e tehdit oluflturan hususlarla
mücadele etmeyi taahhüt ediyo-
ruz. Ulusal az›nl›klara mensup kifli-
lerin haklar›n›n gelifltirilmesi ve
korunmas›, üye devletlerin kendi
içinde ve di¤er üyelerle iliflkilerin-
deki demokrasi, bar›fl, adalet ve is-
tikrar bak›m›ndan temel unsurdur.
Bu bak›mdan, özellikle 1990 Ko-
penhag ‹nsani Boyut Belgesinin il-
gili hükümlerini teyit ediyor ve
1991 Cenevre Ulusal Az›nl›klar Uz-
manlar Toplant›s› Raporunu hat›r-
lat›yoruz. Ulusal az›nl›klara men-
sup kiflilerin haklar› da dahil insan
haklar›na tam sayg› bafll›bafl›na bir
amaçt›r, egemenlik ve toprak bü-
tünlü¤üne zarar vermez, aksine
onu güçlendirebilir. Mezkûr belge-
lerde say›lan yaklafl›mlar›n yan› s›-
ra çeflitli otonomi kavramlar› da,
AG‹T ilkeleri ile tutarl› oldu¤u sü-
rece, devletlerin ulusal az›nl›klar›-
n›n etnik, kültür, dil ve din kimli¤i-
nin korunmas› ve gelifltirilmesi için
araç olurlar. Her türlü az›nl›¤a kar-
fl› fliddeti k›n›yoruz. Hoflgörüyü ar-
t›rmak ve herkesin etnik kökenine
bak›lmaks›z›n tam f›rsat eflitli¤in-
den faydalanabilece¤i ço¤ulcu
toplumlar yaratmak için önlemler
almay› üstleniyoruz. Ulusal az›nl›k-
lara iliflkin sorunlar›n sadece huku-
kun üstünlü¤üne dayanan bir de-
mokratik siyasi çerçeve içinde tat-
minkâr olarak çözümlenebilece¤i-
nin alt›n› çiziyoruz. Herkesin bir
vatandafll›¤› bulundu¤unu ve kim-
senin keyfi olarak vatandafll›¤›n-
dan mahrum b›rak›lmamas› gere-
¤ini teyit ediyoruz. Herkesin bu
hakk› kullanabilmesini sa¤lamak
üzere çal›flmalar›m›z› sürdürece-
¤iz.  Vatans›z kiflilere daha iyi ulus-
lararas› koruma sa¤lanmas›n› üst-
leniyoruz. 

20. Roma ve Sinti mensuplar›-
n›n karfl›laflt›¤› sorunlar›n ve bun-
lar›n tam f›rsat eflitli¤inden yarar-

lanmalar› için AG‹T yükümlülükle-
riyle tutarl› olarak etkili önlemler
al›nmas› ihtiyac›n›n bilincindeyiz.
Roma ve Sinti’nin toplumlar›m›z
içinde tam ve eflit bir yere sahip ol-
malar› ve onlara yönelik her türlü
ay›r›mc›l›¤›n sona erdirilmesi için
çabalar›m›z› art›raca¤›z.

21. ‹flkencenin ve zalimane,
gayr› insani ve afla¤›lay›c› muame-
le ve cezalar›n AG‹T bölgesinde ta-
mamen ortadan kald›r›lmas›n› ta-
ahhüt ediyoruz. Bu amaçla, an›lan
sorunlarla mücadelede usul ve esa-
sa iliflkin güvenceler ve çözümler
sa¤layacak yasalar› gelifltirece¤iz.
‹flkence kurbanlar›na yard›mc› ola-
ca¤›z ve ilgili uluslararas› örgütler
ve sivil toplum kurulufllar›yla uy-
gun oldu¤u ölçüde iflbirli¤i yapa-
ca¤›z. 

22. Etnik temizlik ve toplu göçe
zorlama politikalar›n› reddediyo-
ruz. Mültecilerin ve yerinden edil-
mifl kiflilerin onurlu ve güvenli bir
flekilde geri dönüfllerinin kolaylafl-
t›r›lmas›n›n yan› s›ra, 1951 tarihli
Mültecilerin Statüsüne ‹liflkin Kon-
vansiyon ve onun 1967 tarihli Pro-
tokolüne uygun olarak iltica bafl-
vuru hakk›na ve uluslararas› ko-
runmalar›na sayg› gösterece¤imi-
ze iliflkin yükümlülüklerimizi yeni-
den teyit ediyoruz. Mültecilerin ve
yerinden edilmifl kiflilerin ay›r›m
gözetmeksizin yurtlar›na yeniden
entegre olmas›n› takip edece¤iz. 

Çat›flma zamanlar›nda sivillerin
daha iyi korunmas›n› sa¤layabil-
mek için uluslararas› insani huku-
kun uygulamas›n› gelifltirecek yol-
lar arayaca¤›z. 

23. Kad›nlar›n haklar›n› tam ve
eflit olarak kullanabilmesi, daha
bar›flç›, istikrarl› ve demokratik bir
AG‹T alan› yarat›lmas› için önemli-
dir. Kad›n/erkek eflitli¤ini Örgütü-
müzde ve devletler seviyesinde po-
litikalar›m›z›n ayr›lmaz bir parças›
yapaca¤›m›z› taahhüt ediyoruz. 

24. Kad›nlara ve çocuklara kar-
fl› her türlü fliddet ve ayr›mc›l›¤›,
cinsel suiistimali ve her türlü insan

ticaretini ortadan kald›rmak üzere
önlemler alaca¤›z. Bu suçlar› önle-
mek üzere, di¤erleri meyan›nda,
an›lan suçlar› iflleyenlerin cezalan-
d›r›lmas›na iliflkin mevcut mevzua-
t› güçlendirecek veya yeni yasalar
ç›karaca¤›z ve ma¤durlar›n korun-
mas›n› gelifltirece¤iz. Mülteci ve ül-
ke içinde yerinden edilmifl çocuklar
da dâhil, çat›flma s›ras›nda ve son-
ras›nda çocuklar›n hak ve ç›karlar›-
n›n korunmas›na iliflkin önlemler
gelifltirecek ve uygulayaca¤›z. 18
yafl›n alt›ndaki kiflilerin çat›flmalara
kat›lmak üzere zorla veya mecburi
olarak silâhalt›na al›nmas›n› önle-
mek üzere yollar arayaca¤›z. 

25. AG‹T yükümlülükleri ve
özellikle 1990 Kopenhag Belgesine
uygun olarak hür ve adil seçimler
gerçeklefltirilmesi taahhüdümüzü
yeniden teyit ediyoruz. Seçim mev-
zuat›n›n gelifltirilmesi ve uygulan-
mas›nda ODIHR’in üye devletlere
sa¤layabilece¤i deste¤in bilincin-
deyiz. Bu yükümlülükler çerçeve-
sinde,  üye ülkeler, ODIHR, AG‹T
Parlamenter Asamblesi ve di¤er il-
gili özel kurum ve kurulufllardan
seçimleri izlemek isteyen gözlem-
cileri davet edece¤iz. ODIHR’in se-
çimlere iliflkin de¤erlendirme ve
tavsiyelerini vakit kaybetmeksizin
takip etmeyi kabul ediyoruz. 

26. Kamunun bilgiye eriflimi-
nin, serbest bilgi ak›fl›n›n ve özgür
bas›n›n önemini teyiden ifade edi-
yoruz. Her demokratik, serbest ve
aç›k toplumun ayr›lmaz bir parças›
olarak gördü¤ümüz özgür ve ba-
¤›ms›z bas›n› gelifltirecek, ülke içi
ve s›n›r ötesi bilgi ak›fl›n› engelsiz-
ce gerçeklefltirecek temel flartlar›
sa¤lamak için gerekli önlemleri
alaca¤›m›z› taahhüt ediyoruz. 

27. Sivil toplum kurulufllar›
(NGO) insan haklar›, demokrasi ve
hukukun üstünlü¤ünün güçlendi-
rilmesi bak›m›ndan hayati bir rol
oynarlar ve güçlü sivil toplumun
ayr›lmaz bir parças›d›rlar. Temel
özgürlükler, insan haklar›na sayg›
ve sivil toplumun daha da geliflti-
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rilmesine tam katk› sa¤layabilmesi
için NGO’lar›n yeteneklerinin ge-
lifltirilmesini taahhüt ediyoruz.

S‹YAS‹-ASKER‹ BOYUT
28. Güvenli¤in siyasi ve askeri

veçheleri üye ülkelerin ç›karlar›
bak›m›ndan hayatidir. Bunlar
AG‹T’in kapsaml› güvenlik kavra-
m›n›n temel unsurlar›ndan birini
olufltururlar. Silahs›zlanma, silah-
lar›n kontrolü ve güven ve güven-
lik art›r›c› önlemler, askeri alanda
önceden tahmin edilebilirlik, flef-
fafl›k ve istikrar› art›rarak güvenli-
¤i gelifltirme çabalar›n›n önemli
parçalar›d›r. Silahlar›n kontrolü
anlaflmalar›n›n ve güven ve gü-
venlik art›r›c› önlemlerin tam ola-
rak uygulanmas›, zamanl› adap-
tasyonu ve ihtiyaç duyulmas› ha-
linde daha da gelifltirilmesi, siyasi
ve askeri istikrar›m›za katk›da bu-
lunan ana unsurlard›r. 

29. Avrupa’da Konvansiyonel
Silahl› Kuvvetler Antlaflmas› (AK-
KA) Avrupa güvenli¤inin temel
tafllar›ndan biri olmaya devam
edecektir. AKKA, önemli ölçüde
askeri teçhizat indirimine olanak
tan›m›flt›r. Antlaflma, daha güven-
li ve bütünleflmifl bir Avrupa’ya te-
mel katk›y› yapmaktad›r. Bu ant-
laflman›n taraf› olan devletler ileri-
ye do¤ru kritik bir ad›m atmakta-
d›rlar. Antlaflma, de¤iflen flartlar
içinde, hükümlerinin fleffafl›k ve
önceden tahmin edilebilirlik sa¤-
layacak flekilde uyarlanmas› saye-
sinde güçlendirilmifltir. Birçok ta-
raf devlet teçhizat seviyelerini da-
ha da azaltacaklard›r. Uyarlanm›fl
Antlaflma, yürürlü¤e girmesini
müteakip, Urallardan Atlantik’e
uzanan bir bölgede bulunan di¤er
AG‹T üyesi devletlerin de gönüllü
kat›l›m›na aç›lacak ve böylece Av-
rupa istikrar› ve güvenli¤ine
önemli bir ilave katk› sa¤layacak-
t›r. 

30. AG‹T Güvenlik ‹flbirli¤i Fo-
rumu  (AG‹F) taraf›ndan benimse-
nen 1999 AG‹T Viyana Belgesi, gü-

venli¤in siyasi-askeri veçheleri
hakk›ndaki di¤er belgelerle birlik-
te, askeri fleffafl›k ve karfl›l›kl› gü-
ven tesisinde tüm AG‹T üyeleri için
de¤erli araçlar sa¤lamaktad›r. Bu
alandaki tüm AG‹T araçlar›n›n dü-
zenli olarak kullan›lmas› ve tam
olarak uygulanmas›na devam ede-
cek ve AG‹T bölgesindeki güvenlik
ihtiyaçlar›na yeterince yan›t verile-
bilmesini teminen bu araçlar›n za-
manl›ca uyarlamas›na gayret ede-
ce¤iz. Güvenli¤in siyasi-askeri veç-
helerine iliflkin Davran›fl ‹lkeleri
Rehberi içinde yer alan ilkelere
ba¤l›y›z. Siyasi/askeri güvenlik bo-
yutuyla ilgili olarak AG‹T’in kap-
saml› ve bölünmez güvenlik kavra-
m›n› takip etmeye ve üye ülkelerin
ortak güvenlik endiflelerinin birlik-
te karfl›lanmas›na yönelik olarak,
AG‹F çerçevesinde daha fazla çaba
göstermeye kararl›y›z. Kapsaml›
güvenlik diyaloguna devam ede-
cek ve temsilcilerimizi AG‹T çerçe-
vesinde bu diyalogu sürdürmesi
konusunda görevlendirece¤iz.

EKONOM‹K VE ÇEVRESEL BO-
YUT

31. Çevresel tahribat›n ve do-
¤al kaynaklar›n h›zla tüketilmesi-
nin güvenli¤e yöneltti¤i riskler gi-
bi, AG‹T bölgesinde refah ve de-
mokrasi ile güvenlik aras›ndaki
ba¤lant› da daha gözle görünür
bir hale gelmifltir. Ekonomik ba-
¤›ms›zl›k, sosyal adalet ve çevresel
sorumluluk refah için vazgeçilmez
unsurlard›r. Söz konusu ba¤lant›-
lar temelinde, özellikle çat›flma
önleme ve erken uyar› faaliyetleri-
mizin bir ö¤esi olarak ekonomik
boyuta yeterince özen gösterilme-
sini sa¤layaca¤›z. Bunu di¤er saik-
ler meyan›nda geçifl döneminde
bulunan ekonomilerin dünya eko-
nomisiyle bütünleflmesini sa¤la-
mak, hukukun üstünlü¤ünü ve
ekonomik alanda fleffaf ve istik-
rarl› bir hukuki sistemi gelifltirmek
için yapaca¤›z. 

32. AG‹T genifl bir yelpazeye

yay›lan üyeli¤i, güvenli¤e iliflkin
kapsaml› yaklafl›m›, çok say›daki
alan faaliyetleri ve uzun bir geçmi-
fle sahip kural koyucu bir örgüt
olarak bilinmektedir. Bu nitelikler
AG‹T’e tehdidi tan›mlamak imkân›
verir ve çevresel ve ekonomik
alanlardaki anahtar uluslararas›
kurulufllar ve kurumlar aras›ndaki
iflbirli¤ine h›zland›r›c› bir etki yap-
mas›n› sa¤lar. AG‹T uygun oldu¤u
ölçüde kendisine düflen bu rolü
oynamaya haz›rd›r. Ortak Güven-
lik Platformuna uygun olarak,
AG‹T ile ilgili uluslararas› kurulufl-
lar aras›ndaki söz konusu eflgüdü-
mü artt›raca¤›z. Mevcut çabalar›n
tekerrüre yol açmamak veya bu
konuda baflka bir kuruluflça esasen
yürütülen etkin çabalar› ikame et-
memek flart›yla, AG‹T’in ekonomik
ve çevresel sorunlara yan›t verme
yetene¤ini artt›raca¤›z. AG‹T’in
özellikle yetenek sahibi oldu¤u
alanlara odaklanaca¤›z. ‹nsani
kaynaklar› ve yetenekleri hareke-
te geçirmek ve canl› sivil toplumlar
oluflturulmas›na yard›m etmek ör-
ne¤inde oldu¤u gibi AG‹T’in insa-
ni boyut çerçevesindeki çabalar›
ekonomik boyutta önemli karfl›l›k-
l› etkileflim sa¤lamaktad›r. Bilgiye
Eriflim, Karar Verme Sürecine Ka-
munun Kat›l›m› ve Çevresel Konu-
larda Adaletin Sa¤lanmas› konu-
sundaki 1998 Aarhus Konvansiyo-
nunun ruhuna uygun olarak hare-
ket edece¤iz.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄Ü VE
YOLSUZLUKLA MÜCADELE

33. Hukuk devletine ba¤l›l›¤›-
m›z› teyit ediyoruz. Yolsuzlu¤un
AG‹T’in ortak de¤erlerine büyük
bir tehdit oluflturdu¤unun bilin-
cindeyiz. Yolsuzluklar istikrars›zl›k
yarat›r, güvenlik, ekonomik ve in-
sani boyutun birçok veçhesini etki-
ler. Üye devletler, yolsuzlukla ve
yolsuzluklar› do¤uran koflullarla
mücadele etmeyi ve iyi yönetim ve
toplumsal bütünlük için olumlu
bir çerçeve yaratmay› üstlenirler.
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Yolsuzluklarla mücadele etmek
için mevcut uluslararas› araçlar›
daha verimli kullanacaklar ve bir-
birlerine yard›m edeceklerdir.
AG‹T, hukukun üstünlü¤ünü gelifl-
tirme gayretlerinin bir parças› ola-
rak yolsuzluklara karfl› güçlü kamu
ve ifl çevreleri oydaflmas›na ba¤l›
NGO’larla çal›flacakt›r. 

IV. ORTAK ARAÇLARIMIZ  
S‹YAS‹ D‹YALO⁄U ARTIRMAK
34. AG‹T bölgesinde güvenli¤in

bütün veçheleriyle ilgili olarak, ge-
liflmeler hakk›nda diyalogumuzu
geniflletmeye ve derinlefltirmeye
kararl›y›z. Daimi Konseyi ve Gü-
venlik ‹flbirli¤i Forumunu, kendi ih-
tisas alanlar›nda, AG‹T’in kapsaml›
ve bölünmez güvenlik kavram›n›
izlemek ve üye devletlerin güven-
lik endiflelerini etkin olarak çö-
zümlemekle görevlendiriyoruz.  

35. Siyasi dan›flmalar ve karar
alma konusunda asli yetki sahibi
olan Daimi Konsey, Örgütün gün-
lük iflleyiflinin yan›s›ra, genifl bir
yelpazede kavramsal konular› da
ele alacakt›r. Konseye görüflmele-
rinde ve alaca¤› kararlarda yard›m-
c› olmak üzere ve Örgüt içinde flef-
fafl›k ile siyasi dan›flma sürecini
güçlendirmek amac›yla, Daimi
Konseye ba¤l› bir Haz›rl›k Komite-
si oluflturaca¤›z. Bu aç›k kat›l›ml›
komite normal olarak gayr› resmi
düzeyde toplanacak ve Konsey ve-
ya Konsey Baflkan›nca, gerekli gö-
rüflmeleri yaparak sonucunu Kon-
seye sunmakla görevlendirilecek-
tir. 

36. Aram›zdaki dayan›flma ve
ortakl›k ruhunu yans›tarak, AG‹T
yükümlülüklerine uyulmas›n› sa¤-
lamak üzere üye devletlere yard›m
etmek için siyasi diyalogumuzu ar-
t›raca¤›z. Bu diyalogu teflvik etmek
için mevcut usul ve yöntemlere uy-
gun olarak afla¤›daki AG‹T araçla-
r›n› artan ölçüde kullanmaya karar
verdik:

-Gerekli oldu¤u hallerde uygu-
lama ve mevzuat reformuna tavsi-

ye ve uzmanl›k sa¤lamak için, di-
¤er ilgili uluslararas› kurulufllar›n
da kat›l›m›yla, AG‹T kurumlar›n-
dan heyetler göndermek, 

-‹lgili devletler ile dan›flmalar›n
ard›ndan, durum tespiti ve tavsiye
amaçlar›yla Dönem Baflkan› özel
temsilcileri göndermek, 

-AG‹T yükümlülüklerine uyul-
mas›na iliflkin sorunlar› ele almak
için AG‹T ve ilgili devlet temsilcile-
rini bir araya getirmek, 

-Di¤er konular meyan›nda hu-
kukun üstünlü¤ü, demokratiklefl-
me ve insan haklar› alanlar›nda
standart ve uygulamalar› gelifltir-
mek için e¤itim programlar› dü-
zenlemek,

-Ekonomik Forum, AG‹T göz-
den geçirme toplant› ve konfe-
ranslar›nda AG‹T yükümlülükleri-
ne uyumla ilgili hususlar› ele al-
mak, 

-Bu hususlar›, AG‹T kurumlar›-
n›n veya Dönem Baflkan› Temsilci-
lerinin kendi görev alanlar› içinde
yapt›klar› tavsiyeler esas al›narak
de¤erlendirmesi için Daimi Konse-
ye sunmak, 

-AG‹T yükümlülüklerine uyul-
mamas› durumunda özel veya tak-
viyeli Daimi Konsey toplant›lar›
düzenlemek ve izlenecek hareket
tarz› konusunda karar vermek, 

-‹lgili ülkenin r›zas› ile alan fa-
aliyetleri düzenlemek.

AG‹T ALAN FAAL‹YETLER‹
37. Daimi Konsey alan faaliyet-

lerini oluflturacak ve bunlar›n gö-
rev yönergeleri ve bütçeleri konu-
sunda karar verecektir. Bu temel-
de, Dönem Baflkan› ve Daimi Kon-
sey söz konusu faaliyetlere rehber-
lik sa¤layacakt›r. 

38. AG‹T alan faaliyetlerinin
gelifltirilmesi Teflkilat›n, yükümlü-
lüklere uyum, güvenlik ve bar›fl›n
ilerletilmesi konusunda önemli bir
rol oynamas›n› mümkün k›lacak
flekilde geliflti¤inin en önemli bir
göstergesidir. Bu arac›, deneyimle-
rimize dayanarak, afla¤›da belirti-

len görevleri, ilgili görev yönerge-
lerine göre yürütmek için güçlen-
direcek ve gelifltirece¤iz:

-AG‹T ve ev sahibi ülke taraf›n-
dan kabul edilen alanlarda, yard›m
sa¤lamak ve tavsiye oluflturmak, 

-AG‹T yükümlülüklerine uyul-
mas›n› gözlemlemek ve daha iyi
uyum için tavsiyelerde bulunmak, 

-Seçimlerin düzenlenmesine ve
gözlenmesine yard›m etmek, 

-Hukukun üstünlü¤ü, demok-
ratik kurumlar, hukuk ve kamu dü-
zeninin ihyas› ve sürdürülmesi için
destek sa¤lamak, 

-Çat›flmalar›n bar›flç› yollarla
çözümlenmesine iliflkin olarak mü-
zakereler veya di¤er önlemler için
koflullar›n sa¤lanmas›na yard›mc›
olmak, 

-Çat›flmalar›n bar›flç› yollardan
çözümlenmesine iliflkin anlaflmala-
r›n uygulanmas›na yard›m etmek
ve/veya denetlemek,

- Toplumun çeflitli veçhelerinin
yeniden yap›lanmas›na ve iyileflti-
rilmesine katk› sa¤lamak. 

39. Alan faaliyetleri için perso-
nel tedariki üye devletlerce nitelik-
li kifliler aras›ndan yap›lmal›d›r.
Personel e¤itimi AG‹T’in ve alan
faaliyetlerinin etkinli¤inin art›r›l-
mas› için önemlidir, bu nedenle
gelifltirilmelidir. AG‹T ülkelerinde
mevcut olan e¤itim imkânlar› ve
AG‹T’in e¤itim faaliyetleri uygun
düfltü¤ü hallerde di¤er kurum ve
örgütlerle iflbirli¤i yap›larak bu
amaca ulafl›lmas›nda aktif rol oy-
nayabilir. 

40. ‹flbirli¤ine Dayal› Güvenlik
Platformuna uygun olarak, AG‹T
ile di¤er uluslararas› kurumlar ara-
s›nda alan faaliyetlerinin yürütül-
mesi konusundaki iflbirli¤i art›r›la-
cakt›r. Bu iflbirli¤i, ilgili kuruluflla-
r›n kimli¤ine ve karar verme süreç-
lerine sayg›l› olarak, onlar›n dene-
yiminden faydalanmak ve özellikle
Avrupa Konseyi gibi di¤er ortak-
larla müflterek projeler gelifltirmek
suretiyle de yap›lacakt›r. 

41. AG‹T alan faaliyetlerine ev
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sahipli¤i yapan devletler uygun ol-
du¤u hallerde kendi sorumluluk
alan›nda yetenek ve uzmanl›k ge-
lifltirmeleri bak›m›ndan desteklen-
melidir. Bu, faaliyetlere iliflkin gö-
revlerin ev sahibi ülkeye etkin ola-
rak devredilmesini ve sonuç itiba-
r›yla alan faaliyetlerinin tamam-
lanmas›n› kolaylaflt›racakt›r.

SÜRATL‹ TEPK‹
42. Acil sivil ve polis uzman›

konuflland›rma yetene¤inin çat›fl-
ma önleme, kriz yönetimi ve çat›fl-
ma sonras› rehabilitasyon konu-
sundaki çal›flmalar›n etkinlefltiril-
mesi bak›m›ndan önemli oldu¤u-
nu biliyoruz. AG‹T’in kullanabil-
mesi amac›yla Yard›m ve ‹flbirli¤i
Süratli Uzman Tak›mlar› (Y‹SUT)
oluflturmak için üye devletlerde ve
AG‹T’te gerekli imkânlar›n geliflti-
rilmesini üstleniyoruz. Bu sistemle
AG‹T kurum ve yap›lar›, kendi ça-
l›flma usulleri çerçevesinde, çat›fl-
man›n önlenmesi, kriz yönetimi ve
çat›flma sonras› rehabilitasyon
amac›yla, AG‹T normlar› çerçeve-
sinde üye devletlere yard›m etmek
için acil müdahale uzmanlar› gön-
dermek imkan› bulacakt›r. Gerek-
ti¤inde hemen gönderilebilecek
söz konusu müdahale gücü, genifl
bir yelpazede sivil uzmanlar› kap-
sayacakt›r. Bu sistem, ihtiyaç halin-
de bar›fl› koruma birimlerinin sivil
unsurlar›n›n h›zla konuflland›r›l-
mas› ve sorunlar›n kriz haline dö-
nüflmeden çözümlenmesi konu-
sunda bize yetenek kazand›racak-
t›r. Bu ayn› zamanda AG‹T’in genifl
çapl› veya uzmanl›k gerektiren
operasyonlar›nda ekiplerin k›sa
sürede konuflland›r›lmas› amac›yla
ilave kapasite de sa¤layacakt›r. Y‹-
SUT’un AG‹T’in di¤er yetenekleriy-
le birlikte Örgütün ihtiyaçlar›na
yan›t verecek flekilde zaman içinde
geliflip tekemmül etmesini bekli-
yoruz.

HAREKAT MERKEZ‹
43. Süratli intikal, AG‹T’in çat›fl-

ma önleme, kriz yönetimi ve çat›fl-
ma sonras› rehabilitasyon çabala-
r›m›za etkin katk› yapabilmesi ba-
k›m›ndan önem tafl›r ve ciddi ön
haz›rl›k ve planlama gerektirir.
Bunu kolaylaflt›rmak üzere, Çat›fl-
ma Önleme Merkezi bünyesinde,
AG‹T operasyonlar›n›n her çeflidi
için gerekli uzmanl›¤a sahip olup
gere¤inde süratle geniflletilebile-
cek bir çekirdek kadrodan oluflan
Operasyon Merkezi kurulacakt›r.
Operasyon Merkezinin rolü, Y‹-
SUT’u ilgilendirenler dâhil alan fa-
aliyetlerini planlamak ve konufl-
land›rmak olacakt›r. Bu merkez ‹fl-
birli¤ine Dayal› Güvenlik Platfor-
muna uygun olarak, gere¤inde di-
¤er uluslararas› örgütler ve ku-
rumlarla irtibat kuracakt›r. Merke-
zin çekirdek kadrosu, mümkün ol-
du¤u ölçüde, üye ülkelerce finan-
se edilen ve uzmanl›¤a sahip per-
sonel aras›ndan ve Sekretaryan›n
mevcut olanaklar›yla karfl›lanacak-
t›r. Bu çekirdek kadro, ortaya ç›ka-
bilecek yeni görevlere cevap vere-
bilmeyi teminen süratle geniflletil-
meye elveriflli flekilde oluflturula-
cakt›r. Ayr›nt›l› düzenlemeler, yü-
rürlükteki usullere göre ayr›ca ka-
rarlaflt›r›lacakt›r.

POL‹SLE ‹LG‹L‹ FAAL‹YETLER
44. Çat›flmalar›n önlenmesi,

kriz yönetimi ve kriz sonras› reha-
bilitasyon çabalar›n›n ayr›lmaz bir
parças› olarak, AG‹T’in sivil nitelik-
li polis faaliyetlerinin gelifltirilmesi
için çal›flaca¤›z. Bu faaliyetler afla-
¤›daki konular› kapsamaktad›r: 

-Polisin din ve etnik köken te-
melinde bir ayr›mc›l›k yapmas›n›
önlemek amac› da dahil olmak
üzere, polisin gözetimi,

-Afla¤›daki konular› da kapsa-
yacak flekilde polis e¤itimi veril-
mesi:

-Yerel polisin taktik ve ifllevsel
yetene¤inin gelifltirilmesi ve yar›
askeri kuvvetlerin reformu, 

-Terör, uyuflturucu trafi¤i, yol-
suzluklara karfl› ve toplumsal olay-

lara iliflkin yeni ve modern polis
yetenekleri gelifltirmek, 

-Tüm halk›n güvenini kazan-
m›fl, çok etnikli ve çok dinli bir po-
lis gücü oluflturmak, 

- Genel olarak insan haklar› ve
temel özgürlüklere sayg›y› gelifltir-
mek. 

Polise e¤itimle kazand›¤› yeni
yeteneklere uygun olarak modern
araç ve gereç sa¤lanmas›n› teflvik
edece¤iz. 

Bunlara ek olarak, AG‹T yasal
yapt›r›mlar›n uygulanmas›nda da
bir rol oynamak hususunda ola-
naklar› ve koflullar› de¤erlendire-
cektir. 

45. ‹nsan haklar› ihlallerini ön-
lemek konusunda anahtar rol oy-
nayan ba¤›ms›z ve cezaevi reform-
lar› konusunda dan›flmanl›k ve
yard›m sa¤layan yarg› sisteminin
gelifltirilmesine yard›mc› olaca¤›z.
AG‹T ayn› zamanda, polisin de-
mokratik ilkeler ve hukukun üs-
tünlü¤ü içinde görevini ifa edebil-
mesini teminen siyasi ve hukuki
çerçevenin gelifltirilmesinde di¤er
kurulufllar›n çal›flmalar›n› destek-
leyecektir.

BARIfiI KORUMA
46. AG‹T bölgesinde bar›fl ve is-

tikrar›n sürdürülmesinde AG‹T’in
anahtar rolünü güçlendirmeyi üst-
leniyoruz. AG‹T’in bölgesel güven-
li¤e yapt›¤› en etkin katk›lar alan
faaliyetleri, çat›flma sonras› reha-
bilitasyon, demokratikleflme, in-
san haklar› ve seçim gözlemi gibi
alanlarda gerçekleflmifltir. Bar›fl›
korumada AG‹T’in potansiyel ola-
rak daha büyük ve genifl rolü ko-
nusunda seçenekleri araflt›rma ka-
rar›nday›z. BM fiart› alt›nda ve di-
¤er mevcut kararlar›m›z temelin-
de geçerli olan hak ve yükümlü-
lüklerimizi yeniden teyit ederek,
üye ülkelerin belli bir durumda
görev üstlenmek konusunda en
etkili ve uygun örgütün AG‹T ola-
ca¤› yolunda görüfl birli¤ine var-
malar› halinde, AG‹T’in her olay

9944 UMRAN EK‹M ’08



Ek

9955EK‹M ‘08 UMRAN

baz›nda ve oydaflma ile karar vere-
rek bar›fl› korumada öncü rolü üst-
lenebilece¤ini tekrar ifade ediyo-
ruz. Bu çerçevede AG‹T, di¤er ör-
gütlerce üstlenilebilecek bar›fl› ko-
ruma faaliyetlerine iliflkin görev
yönergesi sa¤lamaya karar verebi-
lir ve üye ülkelerden ve di¤er kuru-
lufllardan kaynak ve uzman deste-
¤i isteyebilir. ‹flbirli¤ine Dayal› Gü-
venlik Platformuna dayanarak, bu
faaliyetler için bir eflgüdüm çerçe-
vesi  de sa¤layabilir.

UZLAfiMA VE TAHK‹M MAHKE-
MES‹

47. Anlaflmazl›klar›n bar›flç› yol-
lardan çözülmesi ilkesinin AG‹T yü-
kümlülüklerinin merkezinde bu-
lundu¤unu yineliyoruz. Bu aç›dan
Uzlaflma ve Tahkim Mahkemesi
1992 Stokholm Konvansiyonuna
taraf olan çok say›da üye ülke ba-
k›m›ndan bir araçt›r. Taraf ülkeleri
aralar›ndaki veya gönüllü olarak
bu Mahkemenin yetkisini kabul
edecek üye devletlerle olan uyufl-
mazl›klar›nda bu arac› kullanmala-
r›n› teflvik edece¤iz. Henüz Kon-
vansiyona kat›lmam›fl üyeleri kat›l-
ma konusunu de¤erlendirmeye
teflvik ediyoruz.

V. ‹fiB‹RL‹⁄‹ ORTAKLARIMIZ
48. AG‹T bölgesi ile ‹flbirli¤i Or-

taklar› bölgesinin güvenli¤i aras›n-
daki karfl›l›kl› iliflkinin ve ‹flbirli¤i
Ortaklar› ile iliflki ve diyaloga ilifl-
kin yükümlülüklerimizin bilincin-
deyiz. Özellikle Cezayir, M›s›r, ‹sra-
il, Ürdün, Fas ve Tunus gibi Akde-
nizli ortaklar›m›zla olan uzun süre-
li iliflkilerimizin önemini vurgulu-
yoruz. ‹flbirli¤i Ortaklar›m›z›n
AG‹T’in çal›flmas›na gittikçe artan
ölçüde sa¤lad›klar› kat›l›m› ve des-
te¤i biliyoruz. Karfl›l›kl› etkileflim
çerçevesinde bu destek ve ilgiyi
daha da gelifltirmeye haz›r›z. 1992
Helsinki ve 1994 Budapeflte Zirve
Belgeleri uyar›nca AG‹T norm ve il-
kelerini gelifltirmek için ‹flbirli¤i Or-
taklar› ile daha yak›n çal›flaca¤›z.

Ortaklar›m›z›n, Teflkilat›n norm ve
ilkelerinin, özellikle çat›flmalar›n
bar›flç› yollardan çözümü temel il-
kesinin, Akdeniz bölgesinde de
gerçeklefltirilmesini destekleme ar-
zusunu memnuniyetle karfl›l›yo-
ruz. Diyalogun geliflmesine paralel
olarak, ‹flbirli¤i Ortaklar›n› AG‹T
faaliyetlerine daha düzenli olarak
kat›lmak üzere çal›flmalar›m›za da-
vet edece¤iz. 

49. Akdenizli Ortaklar Temas
Grubu ve Akdeniz seminerleri po-
tansiyeli tam olarak denenecek ve
kullan›lacakt›r. Budapeflte görev
yönergesi itibar›yla Daimi Konsey,
Temas Grubu ve Akdeniz Seminer-
lerinden ç›kan tavsiyeleri inceleye-
cektir. Akdenizli ‹flbirli¤i Ortaklar›-
m›z›n Akdeniz’de erken uyar›, ön-
leyici diplomasi ve çat›flmalar›n ön-
lenmesi konusunda mekanizmalar
ve yap›lar oluflturulmas›nda uz-
manl›¤›m›zdan yararlanmas›n› tefl-
vik edece¤iz. 

50. Japonya ve Kore Cumhuri-
yeti’nin çal›flmalar›m›za artan ölçü-
de kat›lmalar›n› memnuniyetle
karfl›l›yoruz. AG‹T alan faaliyetleri-
ne Japonya’n›n yapt›¤› katk›dan
memnunuz. Ortak ç›karlar›m›za
tehdit oluflturan konularda Asyal›
ortaklar›m›zla iflbirli¤ini daha da
gelifltirece¤iz.

VI. SONUÇ
51. 21. yüzy›la girerken bu fiart

AG‹T’i yücelterek ve güçlendirerek
tüm üye devletlerin güvenliklerine
katk›da bulunacakt›r. Bugün
AG‹T’in mevcut araçlar›n› gelifltir-
meyi ve yenilerini gerçeklefltirmeyi
kararlaflt›rd›k. Hür, demokratik ve
güvenli bir AG‹T alan› yaratmak
için tüm araçlar› gerekti¤i gibi kul-
lanaca¤›z. Bu fiart, ayn› zamanda,
istikrar ve güvenli¤i sa¤lamak için
kurulan ve tüm Avrupa’y› kapsa-
yan tek güvenlik örgütü olarak
AG‹T’in rolünü  pekifltirecektir. Gü-
venlik Modeli Komitesinin çal›flma-
lar›n› tamamlam›fl olmas›n› takdir-
le karfl›l›yoruz. 

52. Asl› ‹ngilizce, Frans›zca, Al-
manca, ‹talyanca, Rusça ve ‹span-
yolca dillerinde ve hepsi ayn› dere-
cede geçerli olacak flekilde haz›rla-
nan bu fiart›n onayl› örnekleri Ge-
nel Sekreterce  tüm üye devletlere
ulaflt›r›lacakt›r. Üye devletlerin
Yüksek Temsilcileri olarak bizler
bu fiarta atfetti¤imiz siyasi önem
uyar›nca, bu belgede yeralan hu-
suslara uygun olarak hareket ede-
ce¤imize iliflkin kararl›l›¤›m›z› aç›k-
l›yor ve alt›na imzam›z› at›yoruz.

19 Kas›m 1999 günü ‹stanbul’da
imzalanm›flt›r.

Arnavutluk Cumhuriyeti
Ilir Meta
Baflbakan

Amerika Birleflik Devletleri 
William J. Clinton

Amerika Birleflik Devletleri
Baflkan›

Almanya Federal Cumhuriyeti
Gerhard Schröder 
Federal fiansölye

Andorra Prensli¤i
Marc Forné Molné
Hükümet Baflkan›

Ermenistan Cumhuriyeti
Robert Kocharyan
Cumhurbaflkan›

Danimarka Krall›¤› 
Poul Nyrup Rasmussen 
Baflbakan

Avusturya Cumhuriyeti
Thomas Klestil
Federal Cumhurbaflkan›
D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› 

‹spanya Krall›¤› 
Ramon de Miguel 
Avrupa ‹fllerinden Sorumlu

Azerbaycan Cumhuriyeti 
Heydar Aliyev
Cumhurbaflkan›

Estonya Cumhuriyeti 
Mart Laar
Baflbakan

Beyaz Rusya Cumhuriyeti
Alexander Lukashenko
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Cumhurbaflkan›

Finlandiya Cumhuriyeti- 
Avrupa Birli¤i
Martti Ahtisaari
Finlandiya Cumhurbaflkan›
ve Avrupa Birli¤i 
Konseyi Dönem Baflkan› Belçika
Krall›¤›

Louis Michel
Baflbakan Yard›mc›s›
ve D›fliflleri Bakan›

Romano Prodi
Avrupa Komisyonu Baflkan›

Bosna-Hersek 
Ante Jelavic
Baflkanl›k Konseyi Baflkan›

Fransa Cumhuriyeti 
Jacques Chirac
Fransa Cumhuriyeti 
Cumhurbaflkan›

Bulgaristan Cumhuriyeti
Petar Stoyanov 
Cumhurbaflkan›

Gürcistan
Eduard Shevardnadze 
Cumhurbaflkan› 

Büyük Britanya Birleflik
Krall›¤› ve Kuzey ‹rlanda 
Robin Cook 
D›fliflleri Bakan› ve ‹ngiliz 
Devletler Toplulu¤u 

Kanada
Jean Chretien 
Baflbakan

K›br›s Rum Yönetimi
Glafcos Clerides 
K›br›s Rum Yönetimi Lideri
‹fllerinden Sorumlu Bakan

H›rvatistan Cumhuriyeti
Zlatko Matesa
Baflbakan

Yunanistan Cumhuriyeti 
Costas Simitis 
Yunanistan Cumhuriyeti
Baflbakan›

Litvanya Cumhuriyeti
Valdas Adamkus
Litvanya Cumhuriyeti

Macaristan Cumhuriyeti
Viktor Orban
Baflbakan

Cumhurbaflkan› 
‹rlanda 
Bertie Ahern T.D. 
Baflbakan

Lüksemburg Büyük Dükal›¤›
Jean-Claude Juncker
Baflbakan 

‹zlanda Cumhuriyeti 
David Oddsson
Baflbakan

Malta Cumhuriyeti 
Edward Fenech Adam›
Baflbakan 

‹talya Cumhuriyeti
Massimo D’alema
‹talyan Cumhuriyeti
Bakanlar Kurulu Baflkan›

Moldovya Cumhuriyeti 
Petru Lucinschi 
Cumhurbaflkan›

Kazakistan Cumhuriyeti
Nursultan Nazarbayev
Kazakistan Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›

Monako Prensli¤i 
Jean Grether
Büyükelçi 

K›rg›zistan Cumhuriyeti
Askar Akayev
K›rg›zistan Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›

Norveç Krall›¤› 
Kjell Magne Bondevik 
Baflbakan 

Letonya Cumhuriyeti
Andris Skele 
Baflbakan

Eski Yugoslayva
Makedonya Cumhuriyeti 
Ljubco Georgievski
Baflbakan

Liechtenstein Prensli¤i 
Mario Frick
Hükümet Baflkan›

Romanya
Emil Constantinescu
Cumhurbaflkan›

Rusya Federasyonu
Igor Ivanov
Rusya Federasyonu
D›fliflleri Bakan›

San Marino Cumhuriyeti
Giuseppe Arzilli
Marino Bollini
Efl Devlet Baflkanlar›

Vatikan
Angelo Cardinal Sodano
D›fliflleri Bakan›

Slovak Cumhuriyeti 
Rudolf Schuster
Slovak Cumhuriyeti
Cumhurbaflkan›

Slovenya Cumhuriyeti 
Janez Drnovsek 
Baflbakan

‹sveç Krall›¤› 
Anna Lindh 
D›fliflleri Bakan›

‹sviçre Konfederasyonu 
Joseph Deiss 
D›fliflleri Bakan›

Tacikistan Cumhuriyeti 
‹momali Rahmonov 
Cumhurbaflkan›
Özbekistan Cumhuriyeti
Abdulaziz Kamilov 
D›fliflleri Bakan› 

Hollanda Krall›¤›
Jozias van Aartsen 
D›fliflleri Bakan› 

Polonya Cumhuriyeti 
Aleksander Kwasniewski
Cumhurbaflkan› 

Portekiz Cumhuriyeti 
Antonio Guterres
Baflbakan

Çek Cumhuriyeti 
Vaclav Havel 
Cumhurbaflkan›

Türkmenistan 
Boris Shikhmuradov 
D›fliflleri Bakan› 

Türkiye Cumhuriyeti 
Süleyman Demirel 
Cumhurbaflkan› 

Ukrayna 
Leonid Kuchma 
Cumhurbaflkan› 

9966 UMRAN EK‹M ’08


