
CHP’nin “çarşaf açılımı” üzerine “Kara çarşaf geri kalmış kesimlerin kıyafetidir” şeklinde 
cılız da olsa bir ses belirdi. Bu ses, Davos sonrasında “bizi Ortadoğu bataklığına götürüyorlar”, 
“Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor mu?” gibi klişe ifadelerle bir söylem haline dönüştü. Ergenekon 
davası, izleri İttihatçılara kadar giden bir mantalitenin varlığını sorguluyor. Seçkinci zihniyet, 
gündemdeki bu farklı örnekleri birleştiren ortak ses, bakış ya da algılama biçimi olarak karşı-
mıza çıkıyor.

Kıyafetler sembolik değerleri ile sınıfsal ayrımı yansıtırlar, ‘ilerleme’ düşüncesi özde olsa bile 
görünüşe yansımıyorsa kabul edilemez, bu geriliğin işaretidir. Türkiye’nin, Batı’dan uzaklaşma-
sı rasyonel şartlar oluşsa bile mümkün değildir. Tarihi, kültürel, dini arka planı ne olursa olsun 
bazı insanlar bazı şeyleri asla yapamazlar, CHP’ye üye olamazlar, CHP’nin görüntüsü içinde yer 
alamazlar! Seçkincilere göre, çarşaf giyen insanlar, çocukları ‘şehit’ olsalar da bu onların bu 
ülkenin ileriye gitmesini istedikleri anlamına gelmez –geri ya da ileri ile ne kast ediliyor belli 
değil-. İnsanlar seçkinlerin politikalarını uygulamalıdır: eğer bunları bilmiyor, benimsemiyor ya 
da uygulamıyorlarsa bu onların sorunudur, sorunlarıyla beraber ‘ait oldukları yer’e dönmeli-
dirler, seçkinlerin politikalarının alternatifl eri kesinlikle sorgulanamaz… İşte seçkinci zihniyetin 
bazı özellikleri: 

1- Seçkinci zihniyet kendini kast sistemine dayalı bir iktidarın yegâne sahibi görür. 
2- Seçkinciler ‘rasyonel’ değil ‘irrasyoneldir.’
3- Paylaşmayı bilmez, bencildir, farklılıklara tahammülü yoktur… 
4- Diğer sınıfl arın bütün kazanımları, güç ve sermayeleri seçkinlerin menfaati için kullanıl-

mak üzere vardır.
5- Kör noktaları çoktur, kirli bakar: ötekileştirdiği sınıfl arı hor ve hakir görür, başkasının 

doğruluğunu, güzelliğini, iyiliğini görmez, görmek istemez. Kendi dışındaki her şeyi bakışlarıy-
la, değerlendirme ve yorumlarıyla kirletir.

6- İktidarın yegâne sahibi olmasına rağmen, mevcut sorunlardan kendini sorumlu tutmaz. 
7- İktidarını korumak için her yolu meşru görür: ortalığı telaşa vermekten korku salmaya 

kadar bir dizi propaganda yöntemini kullanır. İtham eder, iğneler, komplolar kurar. 
Her şeyin adeta en iyisini ve en doğrusunu kendinin bildiğini iddia eden, bunları “halk için 

halka rağmen” yerine getirmeyi kendine vazife gören bu ses, aslında gücünden çok şey kay-
betmiş görünüyor; yoksa eskiden olsa, CHP oy için dahi olsun bu meseleyi gündeme getirebilir 
miydi? Bu ses; “çevre”nin merkezdeki ağırlığının arttığı her geçen gün kısılıyor. Farklı kesim-
leri, kimlikleri, cepheleri birbirine yaklaştıran, kaynaştıran,  “aşırı” uçları törpüleyen değişim 
rüzgârı, şimdilik onların yani “seçkinlerin” de aleyhine işliyor.

Modernleşme ideolojisinin yılmaz savunucuları “seçkinler”, batılılaşma yönündeki toplum-
sal değişimin iplerini ellerinden kaçırmışa benziyorlar. Türkiye bugün, modernleşmeyi toprak-
ları içindeki seçkinci kesimin önderliğinde değil Batı menşeli bir rüzgârın çekim alanında yaşı-
yor. 

Bununla birlikte seçkinler, Abdullah Yıldız’ın yazısında Hz. Nuh’a denildiği gibi doğrunun, 
hakkın yanında yer almamak için, “(Toplumun) en aşağı tabakasından insanların senin ardına 
düştüğünü göre göre tutup sana mı inanacağız?” (Şuara 26/111) benzeri söylemler üretiyorlar. 
Hz. Musa ve Hz. Nuh’un seçkinci muhataplarının şaşmaz akıbetlerini görmüyor, büyük tuzaklar 
kurmaya, klişe söylemlerini geliştirmeye çalışıyorlar. 

Seçkinci “Açılımlar” 
Şaşmaz Akıbetler
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Hz. Âdem’le (a.s) İblis arasın-
da başlayan hak-batıl mücadele-
sinde, hak söylemin ve eylemin 
esasları değişmediği gibi, Hakk’a 
karşı çıkan, onu engellemeye ça-
lışan şeytan/batıl taraftarlarının 
misyonları da, söylemleri de, ey-
lemleri de, o gün-bugündür de-
ğişmiyor.

Cenâb-ı Hakk’ın kutlu elçile-
ri vasıtasıyla insanlığa sunduğu 
vahyî gerçekliğe yürekten iman 
edip Hak Yol’da yürüyen hak ta-
raftarlarının varlığı, savundukları 
özgüven yüklü hakikat çağrısı ve 
yaşamaya başladıkları yeni hayat 
tarzı; egemen batıl sistemleri ve 
elebaşlarını rahatsız eder. Hak 
davanın ve hak söylemin üstünlü-
ğü karşısında makul ve ikna edici 
bir alternatif üretemeyip zevâle 
sürüklenen batıl düzenler, bütün 
imkânlarını kullanarak, Hakk’ı et-
kisiz kılmaya, engellemeye, yok 
etmeye çalışırlar ve bu amaçla 
büyük tuzaklar kurarlar.

Büyük Büyük Plânlar, Projeler, 
Mühendislikler 

Kur’ân-ı Kerim, hak davayı 
tebliğ ve temsil eden bütün pey-
gamberlere karşı hileli ve sinsi 
tuzaklar, düzenler, planlar kurul-
duğuna ve o kutlu elçilerin de bu 
tuzaklara meydan okuyarak tev-
hid mücadelesini yürüttüklerine 

dikkat çeker (3/54; 11/55; 12/28, 
33, 34, 50, 52, 102; 13/42; 16/26; 
20/60, 64; 21/70; 37/98). 

Son peygamber Hz. 
Muhammed’i (s.) ve kutlu İslâm 
davasını engellemek için de tu-
zaklar kuruldu (7/195; 8/30; 14/46; 
16/125; 22/15; 27/70; 52/42; 77/39). 
Bu yazıda sadece Hz. Nuh ve Hz. 
Musa’ya kurulan tuzaklardan bu 
güne dersler çıkarılacaktır.

İnsanlığın ikinci atası Hz. Nûh 
(a.s.), kendilerini uyarıp arındır-
makla görevli olduğu kavmine, 
vahyi gerçekliği bütün çıplaklı-
ğıyla anlattı: “Ey halkım!” dedi; 
“Ben sizin için açık bir uyarıcıyım; 
(yalnız) Allah’a kulluk etmeniz 
ve O’na karşı sorumluluk bilinci 
taşımanız (gerektiğini bildiren 
bir uyarıcı). Şimdi bana kulak ve-
rin...” (Nuh 71/2-3) Onları “Yalnız 
Allah’a kulluk etmeye”, Allah’ın 
dışında peşlerinden gittikleri sah-
te ilahları terk etmeye davet etti; 
başlarına gelebilecek felaketle-
re karşı samimiyetle uyardı. Bu 
uğurda bütün davet yöntemlerini 
kullandı, her meşru yolu denedi 
(Nuh 71/1-20). “Gelin, Allah’tan 
sakınıp-korkun ve benim izimden 
yürüyün!” dedi (Şuara 26/110).  

Egemen zorbalar, başta Hz. 
Nuh’u pek ciddiye almadılar; 
onunla alay edip eğlendiler. Ama 
daha sonra hak davayı durdur-

mak için ciddi ve büyük plânlar 
yaptılar: “Ve büyük büyük hileli-
düzenler/tuzaklar kurdular.” 
(Nuh 71/22) 

Müminler tarihin her döne-
minde bu tür tuzaklarla karşıla-
şırlar. (Âl-i İmran 3/120)

Son yıllarda, başına büyük bü-
yük sıfatların konulduğu küresel 
ve yerel ölçekli plân ve projelerin 
(BOP vb.), toplum mühendislikle-
rinin ortak hedefi  İslâm’ın durdu-
rulması değil mi? 

Demek, plânlar/tuzaklar de-
ğişmiyor... İnsanları Hak’tan ve 
Hak Yol olan Sırât-ı Müstakîm’den 
çevirmek için yapılan büyük plan-
larda bir değişiklik gözlenmiyor. 

Vahyî temele dayalı hayat tar-
zını iptal edip - tabir yerindeyse 
- Allah’ı günlük hayattan dışla-
yarak, yerine seküler/laik yaşam 
biçimini inşa etmek için son yüz-
yılda geliştirilen büyük değişim 
projelerinin ve toplum mühen-
disliklerinin özellikle bu coğraf-
yada uygulandığına tanık olduk. 
Toplumsal hayatı tepeden tırna-
ğa dönüştürmeye yönelik bu sinsi 
projelerin boyutları, şimdilerde 
Ergenekon yapılanmasının ne ka-
dar derinlere ve gerilere uzandı-
ğının su yüzüne çıkması ile daha 
iyi anlaşılıyor.

Tabi ki, bu plân ve projeler yü-
rümeyip akim kalınca, yeni plan-
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lar/tuzaklar devreye sokuluyor, 
ama son tahlilde onlar da ifl as 
ediyor, boşa çıkıyorlar...

Seçkinci Söylem
Hz. Nûh’un çağrısı, mevcut 

çıkar egemenliğini sarsacak tek 
alternatifti. “Mele’” taifesi, yani 
ülkenin dizginlerini elinde tutan 
elit tabaka, Nuh aleyhisselâma 
karşı mantıklı bir itiraz ve alter-
natif üretemeyince, saçma-sapan 
bir seçkinci söylem geliştirdiler: 

“(Toplumun) en aşağı taba-
kasından insanların senin ardına 
düştüğünü göre göre tutup sana 
mı inanacağız?” (Şuara 26/111)

Benzer tepkilerin ve itiraz-
ların günümüzde de genellikle 
semboller üzerinden yürütüldü-
ğünü görmek ne garip bir tecel-
lidir? Hz. Nuh’a (a.s.), diğer pey-
gamberlere ve son peygamber 
Hz. Muhammed’e (s.) ilk iman 
edenlerin çoğunun alt tabaka-
dan insanlar olmasını inkârlarına 
gerekçe yapan bu saçma seçkin-
ci söylemin, benzer klişelerle ve 
özellikle de semboller üzerinden 
günümüz Türkiye’sinde hala tek-
rarlanıyor olması, evet, garip ama 
gerçektir. “Çarşaf açılımını” izah 
eden bir siyasi, “Kara çarşaf geri 
kalmış kesimlerin kıyafetidir” 
diyebiliyor. Bu söylem; İslam’ı, 
İslâmî sembol ve değerleri “geri”, 
kendilerinin bilinçsizce peşinden 
gittikleri batıl/ı değerleri, yani it-
hal malı seküler/laik değerleri ise 
“ileri” gören çarpık ve çarpıtıcı 
bir şeytani söylem... 

“Komünizm veya Şeriat La-
zımsa!..”

Hak davayı temsil ve tebliğ 
eden bir diğer peygamber Hz. 
Musa’dır (a.s.). Zorbalıkta sınır 
tanımayan Firavun, “Âlemlerin 
Rabbi” olan Allah’ın Hz. Musa’ya 
lûtfettiği mucizeler karşısında bil-

gin büyücülerinin hakikati görüp 
iman etmeleri ve secdeye kapan-
maları üzerine onlara şöyle ses-
lenmişti: “Ben size izin vermeden 
ona inandınız, öyle mi?” (A’râf 
7/123) Bir başka seferinde; “Dik-
kat edin, ben o’nun dininizi/dü-
zeninizi değiştirmesinden yahut 
yeryüzünde fesat çıkarmasından 
korkuyorum!” (Mümin 40/26) 
diyen Firavun’un tek endişesi, 
zulme dayalı çıkar düzenini koru-
maktı. O yüzden büyücü bilginle-
rin iman etmelerini bir döneklik, 
bir isyan/ayaklanma ve hatta bir 
“tuzak/plân” (7/123) olarak al-
gıladı ve onları tehdit etti: “Bu 
dönekliğiniz yüzünden, mutlaka, 
(içinizden) pek çoğunun ellerini 
ayaklarını budayacağım ve yine 
mutlaka (içinizden) pek çoğunu 
topluca asacağım!” (7/124)

Bu söylemler ne kadar da ta-
nıdık! Halkının değer yargılarını 
ve çıkarlarını değil, azınlık elitin 
çıkarlarını koruma esasına dayalı 
mevcut düzenden rahatsız olup 
bir başka düzen arayışına giren 
insanlara, bir zamanlar “Bu mem-
lekete komünizm lazımsa onu da 
biz getiririz” diyenler, şimdilerde 
sanki “İslâm lazımsa, onu da biz 
getiririz” der gibiler. İşin ilginci, 
tehditleri ve işkence yöntemleri 
de aynı... Bu durum, bir zamanlar 
her türlü dini gelişmeyi tehlike ve 
tehdit olarak gören seçkinci çevre-
lerin, son zamanlarda Kur’ân Kur-
su, çarşaf, tarikat vb. gibi konuları 
“açılım” adı altında istismar etme-
lerinden başka bir şey değil... Ama 
kimilerine göre bu; seçkinlerin, 
artık “izin verdikleri kadar” Din’in 
önünü açma kararıdır.  

Komplocu Mantık / Komplo 
Teorileri

Firavun’un sözlerinde bir ifade 
var ki, hem tehdit hem de komp-
lo teorisi içermektedir:

“Bakın, bu sizin yaptığınız sin-
sice hazırlanmış bir tuzak; hem 
de bu (benim kendi) şehrimde, 
böylelikle ahalisini çekip götür-
mek için... Ama (bekleyin) yakın-
da göreceksiniz: bu dönekliğiniz 
yüzünden, mutlaka, (içinizden) 
pek çoğunun ellerini ayaklarını 
budayacağım ve yine mutlaka 
(içinizden) pek çoğunu topluca 
asacağım!” (A’râf 7/123-124)

Oysa bu sözlerin sahibi (Fira-
vun), Hz. Musa’yı halkın gözünde 
tamamen etkisiz hale getirmek, 
İsrailoğulları başta olmak üzere 
ülke halkına yaptığı zulümleri 
sürdürmek için büyük tuzak ha-
zırlamış ve tüm sihirbazları mey-
danda toplamıştı. Fakat Allah 
onun sinsi tuzağını bozdu ve ter-
sine çevirdi. Gerçeği gören bilgin 
sihirbazlar Âlemlerin Rabbi olan 

Yaşayan İslam



Allah’a secde edince, Firavun 
hem Hz. Musa’yı hem de iman 
eden bilgin sihirbazları “komplo 
kurmakla” suçladı. Zulüm ve hak-
sızlık temeline dayalı sistemlerin 
yöneticileri işte böyle davranırlar. 
Onlar her kıpırtıyı kendi aleyhle-
rinde bir isyan, bir komplo olarak 
görürler. 

“Onlar her gürültüyü kendi 
aleyhlerinde zannederler.” 
(Münafi kûn 63/4)

Ve onlar; mümin in-
sanlara kin duyar, on-
lardan intikam almaya 
kalkışırlar:

“Sen bizden, sırf 
Rabbimizin ayetleri 
gelince ona inan-
dık diye intikam 
alıyorsun.” (A’râf 
7/126)

“Gücümüz Var, 
Ezeriz!..” 

Firavun’un, 
zulüm düze-
nini korumak 
için başvurdu-
ğu en korkunç 
yöntem ise şu oldu:

“Onların çocukla-
rından çoğunu öldü-
recek ve (yalnız) ka-
dınları sağ bırakaca-
ğız: Çünkü, gerçekten 
onların üzerinde ezici 
bir gücümüz var!” 
(7/127). 

Bu, gücü/nü kutsa-
yan bir yönetimin zıva-
nadan çıkmasıdır!

Bugünün dünya-
sında, gücünü kutsa-
yan katil Siyonist rejimin izlediği 
yöntem ve söylem aynı değil mi? 
Ezici gücüne dayanarak yıllar yılı 
Filistinli çocukları öldüren ve öl-
dürmeye devam edeceğini küs-
tahça ilan eden çağdaş Firavun 

rejiminin eskisinden ne farkı var? 
Demek, rejimler de, anlayışlar da, 
uygulamalar da değişmiyor...

Ve Müminlere Düşen
“Şüphesiz biz Rabbimize dö-

neceğiz” diyen müminlerin dua-
sı ve duruşu ise şöyle idi; yine de 
öyle olmalı:

«Rabbimiz, üstümüze sabır 
yağdır ve bizi Müslümanlar 

olarak öldür.» (7/126)
Hz. Musa’nın ümme-

tine yaptığı nasihate 
gelince; işte bugün de 

ümmete düşen bu-
dur:

«Allah’tan yar-
dım dileyin ve 

sabredin. Ger-
çek şu ki, arz 

Allah’ındır; 
ona kulla-

rından di-
led iğ in i 
mirasç ı 
kılar. En 
g ü z e l 
s o n u ç 

muttaki-
ler içindir...»  

«Umulur ki, 
Rabbiniz düş-
manınızı helak 
edecek ve sizleri 

yeryüzünde hali-
feler (egemenler) 

kılacak, böylece 
nasıl davranacağı-

nızı gözleyecek...» 
(7/128-129)

Öyleyse mümin-
ler, hayat tarzlarının 
vahye uygun olup 

olmadığına bakmalıdırlar.
İnkârcıların Tuzakları Mutlaka 

Boşa Çıkar 
Batıl yanlısı egemenlerin işi-

gücü, gece-gündüz insanlara sinsi 
tuzaklar kurmaktır (Sebe’ 34/33). 

Ancak, “kâfi rlerin plânı/tuzağı 

hep boşa çıkar.” (Mümin 40/25) 

Aslında onlar “sadece kendileri-

ne tuzak kurmaktadırlar ama bu-

nun şuurunda olmazlar.” (En’âm 

6/123)

Zira onlar bir tuzak kurarlar, 

ama Allah da onlara bir tuzak 

kurar ve asıl tuzağa düşenler, tu-

zakları boşa çıkanlar kâfi rler olur 

(27/50, 51; 35/10; 52/42; 40/45; 

86/15-16).

“Onların plânları/tuzakları, 

dağları yerlerinden oynatacak da 

olsa, Allah katında onlara hazır-

lanmış bir karşı plân vardır.” (İb-

rahim 14/46)

Elbette Firavun’un tuzağı da 

boşa çıkmaya mahkûmdu; öyle 

de oldu (Mümin 40/37).

Allah (c.c.), kendi Din’ine, 

Kitab’ına, âyetlerine ve mümin 

kullarına kurulan tuzaklara el-

bette karşılık verir (8/30) ve o sinsi 

tuzaklara bizzat sahipleri düşer.

“Sinsi/kötü/iğrenç tuzak, sa-

hibinden başkasına dolanmaz.” 

(Fâtır 35/43)

“...âyetlerimiz hakkında onla-

rın bir tuzağı vardır. De ki: Allah’ın 

tuzağı daha süratlidir. Şüphesiz 

elçilerimiz kurduğunuz tuzakları 

yazıyorlar.” (Yunus 10/21)

“Onlar tuzak kurarlar, Allah 

da tuzak kurar. Ama Allah, tuzak 

kuranların en hayırlısıdır.” (Enfal 

8/30) 

“Onlar bir tuzak kurdular, Al-

lah da onların tuzaklarını boşa 

çıkardı. Allah hileleri boşa çıka-

ranların en hayırlısıdır.” (Âl-i İm-

ran 3/54)

“Ve şüphesiz Allah, kâfi rlerin 

tuzağını boşa çıkarıcıdır.” (Enfal 

8/18)
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Son yıllarda, İslam 
Dünyası’nın değişik bölgele-
rinde İslam konusundaki tar-
tışmalar yoğunluk kazanıyor. 
Gelenesellik-modernlik, şeriat-
tasavvuf, insan hakları, kadın ve 
kadının konumu, kadının top-
lumsal hayat içindeki yeri, cihad 
konusu, Eş’arilik-Maturidilik, 
ılımlı İslam-radikal İslam ve 
benzeri başlıklar tartışılan 
konulardan bazıları. Bunlardan 
başka, İslam’ın bölgesel özel-
lik taşıyan uygulamalarını esas 
alarak bölge adıyla nitelenen 
İslam anlayışları da piyasaya 
sürülmekte. Avrupa İslamı, Türk 
İslamı, Arap İslamı v.s. gibi nite-
lemeler kullanılmakta.

Bunun yanında, çok da ehil 
olmayan popüler kişilerin, tar-
tışmalı konularda kamuoyuna 
pompaladıkları düşünceler var. 
Örneğin başörtüsünün dinin 
gereği olmadığı gibi düşünce-
ler, geleneksel uygulamanın 
karşısında hakikatin kendisi 
gibi takdim edilmektedir. Bu 
düşünceler daha çok, İslami 
literatüre vakıf, hatta İslami bir 
eğitim almış kişiler tarafından 
dillendiriliyor. Tartışma, sorunu 
dini ilkelere göre halledilme-
sinden ziyade, belirli bir siya-

setin İslam Dünyası’nda yerleş-
mesine hizmet edecek üslûp ile 
yapılıyor. Tartışmayı yapanların 
bunun farkında olup olmama-
ları sonucu değiştirmiyor.

İslam Dünyası’nda, müslü-
manlığını önceleyen insanlar, 
işbirlikçi ve uluslar arası sistem-
le entegrasyon halindeki yöne-
timlerin idaresi ve zulmü altın-
da yaşamaktadırlar. Bu yöne-
timlerin ürettikleri sorunlarla 
uğraşarak yaşamaya çalışırken, 
kendi sahici sorunlarıyla yüzleş-
meye vakit bulamadan başka 
bir kültürel saldırıyla karşı kar-
şıya gelmişlerdir.

Sanayileşmiş modern dün-
yayı temsil eden ABD ve bütün 
olarak batı dünyası, İslam 
Dünyası’nın, sistemin geri kala-
nıyla entegre olmasını istemek-
tedir. Bu entegrasyon tabiidir 
ki, sistemin temel normlarına 
uyarak gerçekleşecektir. Yani 
İslam ve Müslümanlar temel 
kabullerini sistemin bugün-
kü cari normlarına uydura-
caklardır. Bunun olabilmesi, 
Müslümanları kendi referans 
kaynaklarından kuşkuya düşü-
rerek bir kültürel saldırının, bir 
psikolojik harekatın yapılma-
sını gerekli kılmaktadır. Yani 

Müslümanların dini kodları, 
kültürel kodları zayıflatılmak-
tadır. Siyaset ancak bunun üze-
rine bina edilebilir.

Nitekim, bu kodlar yeterin-
ce sarsılmadan gerçekleştirilen 
demokratikleşme gibi siyasal 
girişimlerin başarılı olmadı-
ğı açıkça görülmüştür. Özgür 
seçimlerin yapıldığı Filistin’de 
Hamas seçimi kazanmış ve 
Mısır’da İhvan oylarını arttır-
mıştır.

Ulaşılması gereken sonuç 
bu değildir. Dolayısıyla top-
lumları demokrasiyi hazmede-
cek hale getirecek bir siyasetin 
uygulanması lazımdır. Bu da, 
Müslümanların temel refe-
ranslarından koparılması ile 
mümkün olabilir. “Ilımlı İslam” 
tam da bu sonucu hasıl edecek 
bir anlayıştır. Müslümanların 
varolan sorunlarını orta-
ya dökmek birinci aşamadır. 
Sorunlara hazırlıklı olmayan 
Müslümanların, bunlara kendi 
referanslarından kaynaklanan 
çözümler üretmek konusunda 
aciz kalacaklarını bilmek için 
kâhin olmak gerekmiyor. Tam 
bu aşamada sorunlara ilişkin, 
sistemin paket söylemlerini 
ortaya döktüğünüzde istenilen 

ILIMLI İSLAM

DİNE KARŞI DİN
CEVAT ÖZKAYA
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ortam sağlanmış olur. Bu söy-
lemlerin sorunları çözüp çözme-
yeceği önemli değildir. Önemli 
olan mantıksal bir tutarlılık arz 
etmiş olmaları, söylemi kulla-
nanlara propagandif bir üstün-
lük sağlamalarıdır. Bu söylemi 
dillendirecek olanların İslami 
eğitim almış kişiler olmaları 
tercihe şayandır. Çünkü İslami 
literatürü bilenler söylemin 
kabulünü kolaylaştıracaklardır. 
Böyle olması, meselenin, İslam’a 
dışarıdan bir müdahale değil, 
Müslümanların kendi içlerinde 
yaşadıkları bir tartışma olarak 
takdimini de kolaylaştıracaktır.

İpuçlarını kendi ülkemizde 
de gördüğümüz bu tartışma, 
İslam Dünyası’nın her nokta-
sında yaygınlaştırılacaktır. 
Sorunlarımızı kendi referans-
larımızdan kopmadan tartışa-
bilmemiz, entelektüel yetkin-
lik ve samimiyet gösterebil-
memiz halinde, buradan hem 
Müslümanlar ve hem de bütün 
dünya adına bir umut üreterek 
çıkmak mümkündür. Ancak bu 
hazırlığın yeterli şekilde yapıl-
maması durumunda ise, bu 
tam bir kültürel kaos yaşanması 
sonucu doğuracak ve bu kaos, 
emperyal siyaset tarafından 
istismar edilecektir.

Helsinki Nihai Senedi’nden 
Doğu Bloku’nun Çöküşüne

Bunun yakın tarihteki örne-
ği, 1970’li yıllarda Doğu ve 
Batı blokları arasında, Doğu 
Bloku’nun isteği ile kurulan 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT)’dır. Doğu Bloku, 
bu anlaşmayla Avrupa’nın 
bölünmüşlüğünün Batı tarafın-
dan kabul edilmesini istiyordu.

Batı buna “evet” dedi, fakat 
bir şartla. Doğu, insan hakları 

konusunda bazı ödünler vere-
cekti. Bunu da Doğu Bloku 
kabullendi. 1 Ağustos 1975’de 
Helsinki Nihai Senedi imzalan-
dı. İki blok arasında yumuşama 
süreci başladı. Böylece askeri 
olarak Doğu Bloğuna gire-
meyen Batı Bloğuna mensup 
kişiler, İnsan Hakları Örgütleri 
paketlenmiş söylemler ve hazır-
lanmış projelerle Doğu Bloğu 
ülkelerini istila ettiler. Bu konu-
da hiçbir hazırlığı olmayan ve 
şok yaşayan Doğu Bloğundaki 
insanlar arasından partnerler 
bularak, onları eğitip örgütle-
diler. Bu örgütler İnsan Hakları 
gibi son derece masum bir söy-
lemin güvenli zırhına bürüne-
rek, kendi yönetimleri ile savaş-
maya başladılar. 1990’lı yıllara 
gelindiğinde Doğu Bloğu yolun 
sonuna geldiğini bütün dünya-
ya ilan etmek zorunda kaldı.

Aynı usulün İslam 
Dünyası’nda da uygulamaya 
konmaması için hiçbir sebep 
yok. Bunun ipuçları da hem 
ülkemizde hem de İslam 
Dünyası’nın değişik yörelerinde 
kendini göstermektedir. Böyle 
bir duruma muhatap olundu-
ğunda, Müslümanlar çürümüş 
yönetimlerinin oluşturduğu 
statükoyu zayıflatacağını var-
saydıkları dışarıdan üretilmiş 
politikalara itibar ederek, efen-
di değiştirmek gibi bir zillete 
de boyun eğemezler, eğme-
melidirler. Yapılması gereken, 
kendi referans kaynaklarımız-
dan hareket ederek, zamanı 
ıskalamadan hem kendimize, 
hem de bütün Dünya’ya hitap 
edecek çözümler üretmektir. 
Tabiidir ki bu sıkı bir çalışmayı, 
iyi niyeti ve entelektüel çabayı 
gerektirmektedir.

Muhataplarımızın boş dur-
madığını bilmeliyiz. Soğuk sava-
şın bitiminden sonra, düşman 
konumuna tekraren yerleştiril-
miş olan bir dünyanın insan-
ları olarak, olayların farkında 
olmak ve yakınmanın ve tespi-
tin ötesinde bir hazırlık içinde 
olmak mecburiyetindeyiz.

Bu bağlamda Umran’ın 
129. sayısındaki yazımızın Ilımlı 
İslam’la ilgili bir bölümünü gün-
celliğini korumasını da dikkate 
alarak alıntılıyoruz.

           
ABD, BOP, İslam ve 

Toplumsal Dönüşüm Projeleri
ABD’nin patronajında oluşan 

yenidünya düzeni, farklı ülke 
ve bölgelerde değişik usuller ve 
yöntemlerle hayata geçirilmek-
tedir. Afganistan ve Irak gibi 
ülkelerde doğrudan ve savaş 
yoluyla, Sırbistan, Ukrayna, 
Gürcistan ve Kırgızistan’da sivil 
darbeler yoluyla hayata geçi-
riliyor. Ortadoğu İslam coğraf-
yasında ise, sivil toplum kuru-
luşları değerlendirilerek dini 
ve toplumsal dönüşüm projesi 
şeklinde hayata geçirilmek iste-
niyor yenidünya düzeni.

Dini ve toplumsal değerle-
rin zayıf olduğu, iktidarın çok 
dar bir çerçeve içinde paylaşıl-
dığı, halkın aşırı yoksul olduğu 
ülkelerde sivil darbelerle sonuç 
almak mümkün olabiliyor. 
Ancak Ortadoğu İslam coğraf-
yasında, durum yukarıdaki man-
zaradan biraz daha farklıdır. 
Yani sivil darbeye çok da uygun 
bir ortam yoktur. Evet, iktidar 
yine bir kliğin elindedir, ama 
nispi de olsa, iktidar mekaniz-
masının kendisini, Gürcistan ve 
Kırgızistan’dan daha iyi tahkim 
ettiği bir gerçektir. Yoksulluk 
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hemen tüm coğrafyada var 
olmasına rağmen, halkın duru-
mu bahsi geçen ülkelerle kıyas-
lanmayacak kadar iyi durumda-
dır. Ayrıca bütün olumsuz şart-
lara rağmen, toplumsal değer-
ler ve onları oluşturan temel 
etken İslam, toplumsal hayatta 
canlılığını devam ettirmektedir. 
Durum böyle olunca İslam’ı dik-
kate almadan, ona ilişkin yeni 
bir bakış açısı geliştirmeden, 
Ortadoğu İslâm coğrafyasında 
bir değişim gerçekleştirmek 
oldukça zor ve sanılandan daha 
maliyetli bir iştir. Onun içindir 
ki, ABD Ortadoğu’ya, özellikle 
İslam’ın etkin olduğu coğraf-
yalara ilişkin dini bakış açısını 
değiştirecektir ve zaten top-
lumsal dönüşümü gerçekleşti-
recek bir projeyi uygulamaya 
koymuştur.

Bu bağlamda İslam 
Dünyası’nda kültür diplomasi-
sine hız veren ABD, Bangladeşli 
beş bin din adamını eğitmek 
için 18 ay sürecek bir eğitim 
programını uygulamaya koya-
caktır. Amerika’nın uluslar 
arası yardım kuruluşu USAID, 
Bangladeş’te din adamlarının 
toplumdaki rollerini artırmaya 
yönelik bir programı şimdiden 
devreye soktu bile.

Bu kuruluşların projelerini 
uygulayabilmek için, projeye 
muhatap olan toplumun için-
den işbirlikçilere ihtiyaçları ola-
caktır. Nitekim Bangladeş İslam 
Vakfı genel direktörü Shumsal 
Alam, Dakka’da kurulan Din 
Adamı Eğitimi Akademisi’nin 
açılışında yaptığı konuşma-
da, USAID’in imamlara sahip 
çıkmasının iyi bir şey olduğu-
nu belirtiyordu. Yine Alam, 
ABD’nin, İngiliz politikalarını 

iyi etüt etmesi gerektiğini vur-
gulayarak, “İngilizlerin, 1780 
yılında inşa ettikleri Aliya 
Medresesi sayesinde ülkede-
ki politikalarını çok kolay bir 
biçimde meşrulaştırdığını, din 
adamlarıyla kurdukları yoğun 
ilişkiler sayesinde, Bangladeşli 
Müslümanların kalplerini nasıl 
zahmetsiz kazandıklarını örnek 
olarak verdi.

Görüldüğü gibi Alam, ABD 
politikalarının toplum tara-
fından kolayca kabul edilmesi 
için neler yapılması gerektiğini 
tarihsel bir örnekle açıkça belir-
tiyor. Dolayısıyla hem ABD kay-
naklı USIAD hem de Bangladeş 
İslam Vakfı, bir açıdan bakıldı-
ğında STK(!) görünümündedir-
ler. ABD’nin devlet politikala-
rının da bu tür STK(!)’lar eliyle 
nasıl yürütüleceğini göstermesi 
bakımından Bangladeş uygu-
laması oldukça açıklayıcı bir 
örnektir.

         
 ABD’nin İslam Politikası: 

Dine Karşı Din
ABD stratejistlerinin hari-

talarında, entegre edilememiş 
boşluk olarak nitelenen İslâm 
coğrafyasının, küresel geliş-
meye katılımının önündeki en 
önemli engel İslam’dır. İslam, 
hayatın bir başka biçimde ve 
daha insani olarak yaşanabi-
leceğine ilişkin bir gücü için-
de barındıran ve bu anlamda 
küresel sisteme karşı koyabilme 
potansiyelini taşıyan yegane bir 
din ve dünya görüşüdür. Onun 
içindir ki, soğuk savaşın ertesin-
de, Doğu Bloku’nun boşalttığı 
düşman koltuğuna İslam otur-
tulmuştur. Margaret Thatcher 
başta olmak üzere, Batılı bir-
çok liderin dolaylı bir biçimde 

ifade ettiği bu gerçeği, Eski CIA 
başkanlarından James Woolsey 
çok daha açık bir şekilde ifade 
ediyor. Woolsey 2003 yılında 
yaptığı bir konuşmada şunları 
dile getiriyor:

“Dördüncü Dünya Savaşı 
başladı. Terörizme karşı savaş 
bunun sadece bir parçası. Bu 
savaş, 20. yy. boyunca Birinci, 
İkinci Dünya Savaşlarında ve 
Üçüncü Dünya Savaşı da dene-
bilecek Soğuk Savaş’ta inşa 
edip savunduğumuz liberal 
uygarlığa, Arap ve Müslüman 
Dünyası’ndan gelen tehditlere 
karşı demokrasiyi genişletme 
savaşıdır. Soğuk Savaş gibi 40 
yılı aşkın bir süre kadar uzun 
sürmeyeceğini ümit ediyorum. 
Ama Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları kadar da kısa olma-
yacak 4. Dünya Savaşı belki 10, 
belki 20 yıl sürebilecektir.”

Woolsey’in beyanatından ve 
son dönemlerde dünyada geli-
şen olaylardan da anlaşılacağı 
gibi, İslam’a karşı küresel bir 
savaş açıldığı kuşkuya yer kal-
mayacak kadar kesin. ABD’nin 
bölgeye ilişkin politikaları bu 
savaşın çerçevesi içinde değer-
lendirilmelidir.

Yukarıda yaptığımız alın-
tıda küresel sisteme İslam 
Dünyası’ndan gelen bir sal-
dırıdan bahsediliyor. İslam 
Dünyası’ndaki ülkeler hangi 
güçleriyle ABD gibi bir savaş 
makinesine saldırıda bulunabi-
lecekler. Birtakım terör saldırı-
larının ise, değil küresel sistemi 
ve onun patronu ABD’yi, basit 
bir devleti bile tehdit etmekte 
zorlandığının örnekleri yakın 
tarihte bolca görülebilir. Kaldı 
ki, terörün her çeşidini siya-
setin bir aracı olarak kullan-

Gündem

9MART ‘09 UMRAN



Gündem

maktaki mahareti tartışılmaz 
olan ABD’nin bu tehditlerle 
korkutulması söz konusu bile 
değildir.

O zaman tek bir yol kalıyor: 
ABD hâkim olduğu büyük bir 
köy haline getirmeyi amaçla-
dığı bu dünyada, kendi empo-
ze ettiği değerlere alternatif 
olma potansiyelini taşıyan tek 
din ve tek dünya görüşü olan 
İslam’a karşı bir savaş başlat-
mıştır. Bu savaşı da İslam’a 
ilişkin tereddütler üretmek, iç 
sorunları gündeme getirmek, 
farklı İslamî anlayışların men-
suplarını çarpıştırarak ve İslam 
olmayan bir İslam’ı bölge insa-
nına benimsetmeye çalışarak 
yapmaya çalışacaktır.

Nitekim ABD karar meka-
nizmalarıyla yakınlığı ve iç içeli-
ği bilinen RAND isimli düşünce 
kuruluşunun 2003 yılında Cherly 
Benard’a hazırlattığı “Sivil 
Demokratik İslam: Ortaklar, 
Kaynaklar ve Stratejiler” adlı 
rapor, ABD’nin İslam’a ilişkin 
politikalarının ipuçlarını verme-
si açısından önemlidir.

Rapor’da, “açıkçası, sanayi-
leşmiş modern dünyayı tem-
sil eden ABD ve bütün ola-
rak uluslar arası toplum, İslam 
Dünyası’nın, sistemin geri kala-
nıyla uyumlu olmasını istiyor” 
denilerek, bu uyumun nasıl 
sağlanacağına ilişkin önerilerde 
bulunuluyor.

Rapor, İslam Dünyası’nın 
güçsüzlüğü ve geri kalmışlığı 
konusunda Müslümanların bir 
fikir birliği içinde olmadıklarını 
belirtiyor ve dört temel grubun 
öne çıktığını ifade ediyor.

a- Fundamentalistler
b- Gelenekçiler
c- Modernistler
d- Laikler

Bu grupların, gerek İslam 
Dünyası’nın güçlenmesi, geliş-
mesi gibi konularda, gerekse 
Batı karşısında sergilenecek 
duruşta oldukça ciddi farklı-
lıklar gösterdiklerini belirterek, 
ABD yönetiminin, bu farklı-
lıkları dikkate almak suretiyle 
politikalarını oluşturması tav-
siye ediliyor. Yaklaşık 40 say-
fayı bulan raporun “Stratejiyi 
Destekleyici Özel Aktiviteler” 
başlıklı son bölümünden yap-
tığımız kısa alıntılar, ABD’nin 
İslam Dünyası’na karşı başlattı-
ğı taarruzun niteliği konusun-
da ipuçları vermektedir.

“Stratejinin genelinde başa-
rılı olabilmek için şunları yap-
mak lazım: 

- Öncelikle Modernistleri ve 
Ilımlı laikleri destekle,

- Çalışmalarını yayımlat ve 
dağıt,

- Geniş kitleler ve gençler 
için yazmaları konusunda cesa-
retlendir,

- Düşüncelerini İslami 
eğitim müfredatlarına sok. 
Fundamentalistlere karşı gele-
nekçileri destekle,

- Gelenekçilerin fundamen-
talist vahşetine karşı yaptıkları 
eleştirileri yayınla ve fundamen-
talist ve gelenekçiler arasındaki 
anlaşmazlıkları körükle,

- Gelenekçiler ve fundamen-
talistler arasındaki itttifakları 
boz,

- Gelenekçiler arasında farklı 
grupların arasında ayırım yap,

- Sufizm’i güçlendir, funda-
mentalistlere karşı mücadele 
et,

- İslam yorumu konusunda 
tezatlarını ortaya çıkar,

- Vahşet içeren olayların 
sonuçlarını herkese göster,

- Kendi toplumlarının kal-
kınmasına yetecek bir yöneti-
cilik kabiliyetlerinin olmadığını 
teşhir et,

- Bu mesajlar için öncelikle 
gençleri, dindar olan gelenek-
çileri, Müslüman azınlıkları ve 
kadınları hedef seç,

- Gazetecileri, bu grupların 
yolsuzlukları ve ahlaksızlıklarını 
araştırmaları konusunda cesa-
retlendir. Laikleri seçici olarak 
destekle,

- Fundamentalizm’i ortak 
düşman olarak göster, laiklerin, 
ABD karşıtı güçlerle, solcu ideo-
lojiler ve milliyetçilik tabanında 
yapacakları işbirliğini boz,

- İslam’da din ve devletin 
ayrı olabileceği fikrini aşıla ve 
bunun imanı zedelemeyeceğini 
belirt.”

Elbette rapor çok daha 
ayrıntılı bilgiler içeriyor, ancak 
yaptığımız bu kısa alıntı bile, 
ABD’nin İslâm’ı ve bölge-
yi dönüştürmek için ne denli 
hedefli ve yoğun bir çaba 
harcadığını gösteriyor. ABD 
İslam’ı dönüştürerek kendine 
yakın bir din anlayışını bölgeye 
hakim kılmak, bölgeyi küresel 
sisteme entegre etmek istiyor. 
Bunun için de bölme, parçala-
ma, kışkırtma, çatıştırma dâhil 
her türlü yöntemin denenmesi 
gerektiğini düşünüyor.

ABD tam anlamıyla din kar-
şıtı, İslam karşıtı olarak mesele-
yi çözmenin zorluklarının far-
kında olduğu için, bölgedeki 
farklılıkları ve İslam’ın değişik 
yorumlarını değerlendirerek, 
İslam konusundaki genel muta-
bakatı çözmek, kitleler nezdin-
de İslam’ın, olmazsa olmaz doğ-
ruları ve kuralları konusunda 
tereddüt uyandırmak istemek-
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tedir. Bunun için de, din dışı bir 
söylemden ziyade, “dine karşı 
din” diyebileceğimiz bir yönte-
mi uygulamayı daha fonksiyo-
nel bulduğu anlaşılıyor.

Şunu açıkça belirtmekte 
yarar var: ABD, bölgede ne 
sahici bir İslam’ın hâkim olma-
sını, ne de dünyada cari oldu-
ğu biçimiyle bir demokrasi 
tesisini istemiyor. ABD İslam’ın 
potansiyel olarak bile, kendi 
yaygınlaştırdığı hayat tarzına 
alternatif olmasını istemiyor. 
Onun içindir ki, bağlamından 
ve sabitelerinden koparılmış 
oynak merkezli, sabitesi olma-
yan, şeklî bir dinin (Ilımlı İslam) 
bölgeye hâkim olması için çaba 
gösteriyor. Yani İslam’ı reforme 
etmek ve Hıristiyanlığın yaşadı-
ğı tecrübeyi İslam’a da uygula-
mak istiyor.

ABD bölgeye ilişkin demok-
rasi taleplerinde asla samimi 
değildir. Eğer samimi olsaydı 
büyük ölçüde kendi eserleri 
olan bugünkü statükoya son 
vermek hiç de zor olmayabilir-
di. Bölgede ABD’nin destekle-
mediği hiçbir diktatörün ayak-
ta durması mümkün değildir. 
Bu desteğin çekilmesi halinde 
mevcut statüko yıkılır. Elbette 
ABD demokrasi isteğinde sami-
mi ise, serbest seçimlere geçit 
vermek zorundadır. Bu durum 
şu anda ABD’nin asla isteme-
yeceği bir sonucu doğurabilir. 
Onun içindir ki, ABD statüko-
ya son verirken, geleceği de 
kendisi açısından garantiye ala-
bilecek bir toplumsal değişi-
mi gerçekleştirmeden bölgede 
serbest seçimlerin olabileceği 
bir yapılanmaya izin vermeye-
cektir.

Sonuç Yerine
ABD, Müslümanların mev-

cut sorunlarını kullanarak böl-
geyi dönüştürmeye çalışıyor. 
Sorunlarıyla yüzleşmeyen, 
onları halletmek yerine erte-
lemeyi yeğleyen bir tutumun 
sahibi iseniz, birisinin bu zaa-
fınızı kullanmaya çalışmasında 
yadırganacak bir şey yok. Kendi 
sabitelerinizi ve vazgeçilmez 
hayati değerlerinizi koruyarak, 
toplumsal gelişim ve değişi-
minizi gerçekleştirmeyi bece-
remezseniz, burada bir büyük 
boşluk bırakırsanız, birilerinin 
bu boşluğu doldurmak istemesi 
tabiidir. “Tabiat boşluğa müsa-
ade etmez” sözü boşuna söy-
lenmemiştir. Dolayısıyla, ABD’yi 
suçlamaktan ziyade, onun 
politikalarına dayanak yaptığı 
sorunlarımızın üzerine eğilmek 
ve bu sorunları göğüslemek 
çabası içinde olmalıyız.

Bu çabanın neleri ihtiva 
etmesi gerektiği devasa bir 
soru ve sorun olarak önümüz-
de durmaktadır. Müslümanlara 
ve bölgeye ilişkin sahici çözüm-
ler üretebilmenin yolu, bu soru 
ve soruna doğru cevaplar üret-
mekten geçiyor. Ancak, bugü-
ne dönük olarak acil yapılması 
gereken birkaç noktayı sırala-
yarak yazıyı nihayetlendirmek 
istiyorum.

Acil yapılması gerekenler:
1- İslam’ın farklı mezhepleri 

ve anlayışları arasında yaratıl-
mak istenen çatışma ortamına 
asla izin vermemek. Ayrılıkları 
tartışmak belki, ama temel 
mutabakatlardan hareket ede-
rek birlikteliği devam ettirmek.

2- Kendi içine kapanan değil, 
ana merkezle bağını koparma-
mak kaydıyla dünyaya açılan 
bir anlayışı benimsemek.

3- Ertelenemez hale gelen 

sorunlarımızla yüzleşmek, haya-

tın bir başka türlü ve daha iyi 

yaşanabileceğine ilişkin İslam’ın 

imkânlarını dünyaya takdim 

edebilecek bir bakış açısı ve bir 

dil geliştirmek. Bu uzun vadeli 

ve çok zorlu işin üstesinden 

gelebilecek entelektüel biriki-

min varolanını hedefli olarak 

değerlendirmek, eksiğini acilen 

tamamlama çabasına girişmek.

4- Bölgede uygulanacak 

ABD ve AB politikalarına karşı 

uyanık olmak. Baskıcı yönetim-

lere duyulan nefretle, kurtuluşu 

bir başkasının yanında arama 

gafletine düşmemek.

5- Sizin oluşturmadığınız, 

sizin katkı sağlamadığınız, sizin 

çabanızın ürünü olmayan hiç-

bir hareket sizin kurtuluşunuzu 

sağlayamayacaktır, gerçeğini 

hiç unutmamak.

6- Uluslar arası arenada hiç-

bir para, hiçbir yardım karşılıksız 

değildir. İster devlet, ister bazı 

STK(!)’lar eliyle yapılsın değiş-

mez. Onun içindir ki, toplum-

lar için gerekli olan STK’ların, 

o toplumun içindeki gönüllü-

ler ve hayırseverler tarafından 

yaşatılması esastır. Uluslar arası 

politika spekülatörlerinin oluş-

turduğu STK(!)’lardan yardım 

alarak bağımsız kalmak hiçbir 

şekilde mümkün değildir.

Elbette yapılabilecekler 

bunlardan ibaret değildir. 

Ancak bölge üzerinde oynan-

maya başlanmış oyunlara dik-

kat çekmek ve bu oyunun aleti 

olmamak için, özen gösterilme-

si gereken bazı hayati hususla-

ra işaret etmek istedik.    
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İslam beldelerinin nerede ise 
her kesiminde sömürgecilerin 
yaktığı ateşle yeni yeni cepheler 
oluşmaktadır. Sinsice uyarlanan 
oyunlarla açılan bu cephelerde 
ya bölgelere özgü kılınmış, ya 
şahıslara yönelik dizayn edilmiş 
veyahut da sömürgecilerin işle-
rini kolaylaştıracak üsluplarla 
geliştirilmiş senaryolar devreye 
konmuştur. Bu şekilde, müda-
hale etme imkânları oluştu-
rarak ve istenilen hedeflerini 
gerçekleştirmek üzere taarru-
za geçilmiştir. Afganistan’da, 
Irak’ta, Sudan’da olduğu gibi.. 

Filistin’de Yahudi varlığının 
akıttığı kanlar daha kuruma-
dan zalimler İslam beldeleri-
nin başka bir kesiminde kan 
akışını devam ettirmektedirler. 
Bu da sömürünün artık iyice 
canavarlaştığının bir göstergesi 
olsa gerek. 

Bilindiği gibi enerji hatları 
olarak da bilinen enerji kaynak-
larının geçiş yollarında kıyasıya 
bir mücadele yaşanmaktadır. 
Sömürü ülkeleri menfaatlerinin 
dışında hiçbir değer tanımaksızın 
hareket etmektedir. Bu alanda 
güçlü olan veya siyasi manevra 
gücü yüksek olan karşı tarafın 
elindeki imkânları almaktadır. 
Bu minvalde Amerika hem silah 
gücünü hem de siyasi manev-
ra gücünü kullanarak Asya’dan 
sonra Aden Körfezi’ne de gözü-
nü dikmiştir. 

Aden Körfezi (Afrika Burnu) 
olarak adlandırılan bölgenin 
stratejik önemi bulunmakta-
dır. Afrika Burnu’nun deniz-
lere açılan kısmını ise Somali 
ve Yemen toprakları oluştur-
maktadır. Somali bir yandan 
Aden Körfezi’ni ve bu körfe-
zin Kızıldeniz’e açılan kapı-
sı durumundaki Mendeb 
Boğazı’nı diğer yandan da Hint 
Okyanusu’nun Afrika’ya doğru 
uzanan şeridinin baş tarafını 
kontrol etmektedir. Somali, 
Asya ile Afrika’nın en güney-
deki buluşma noktasında yer 
almakta ve Yemen’le birlikte 
Aden Körfezi’ni kontrol altın-
da tutmaktadır. Afrika kıtası-
nın Asya kıtasıyla deniz bağ-
lantısında kullanılan gemi yolu 
Afrika Burnu’nun önünden 
geçer. Kızıldeniz’e, Arap yarı-
madasına, Hint yarımadasına 
ve Uzakdoğu’ya doğru uzanan 
deniz yollarının tümü Afrika 
Burnu’nun önünde kesişir. 

B i r le ş ik  Yemen 
Cumhuriyetinin liman şehri olan 
Aden’in üzerinde bulunduğu 
körfez   (Aden Körfezi), ticaret, 
güvenlik ve stratejik planlar 
bakımından çok önemlidir.

Aden Körfezi, Roma, Eski 
Yunan, Pers ve nihayet İslam 
idaresinin hâkimiyetine girmiş-
tir. Bir ara Portekizliler, bir süre 
Osmanlı Devleti Adene hâkim 

olmuşlar, 1839 yılında İngilizler 
ele geçirmişlerdir. Doğu Afrika 
Boynuzu olarak da tarif edi-
len Somali, Cibuti, Etyopya ve 
Eritre’nin bulunduğu coğrafi 
bölge sömürgecilik döneminde 
Avrupalı devletlerin ele geçir-
mek için aralarında en fazla 
mücadele ettiği önemli strate-
jik noktalardı. İngiltere 1840’lı 
yılların başında Yemen’in 
Aden şehrindeki bazı depola-
rı Hindistan’a giden gemileri 
için gerekli kömürü koymak 
üzere Osmanlı Devleti’nin izni-
ni aldıktan sonra kiraladı. Bir 
müddet sonra buradan sadece 
kendi gemilerine değil buradan 
geçen bütün gemilere kömür 
vermeye başladı. Bunu fırsat 
bilen diğer sömürgeci devlet-
ler de aynı şekilde bölgede 
kendileri için benzer iskeleler 
işgal etmek istediler. İtalyanlar 
Somali ve Eritre sahillerine göz 
dikerken Fransızlar da bugün-
kü Cibuti devletinin bulundu-
ğu toprakları sömürgeleştirme 
planları yaptılar. Bu amaçla 
bölgeye seyyahlar ve diğer 
devlet görevlilerini gönderdi-
ler. Sonunda o döneme kadar 
fazla önemi olmayan bugünkü 
Cibuti devleti sınırları içindeki 
Obok (Obock) iskelesini kendi 
amaçları uygun bir mahal ola-
rak belirlediler.

Aden’deki Fransız konsolo-
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su Henri Lambert bunlardan 
Obok iskelesi çevresinde yaşa-
yan Afar sultanına 50.000 Frank 
(o dönemde bölgede geçerli 
para birimi olan 10.000 Thaler) 
vererek devleti adına buraya 
ilk adımı attı ve iskeleye bir 
Fransız bayrağı çekti. Osmanlı 
Devleti Yemen’de bulunan vali-
si vasıtasıyla bu satıştan derhal 
haberdar oldu ve bölgedeki 
aynı konumdaki diğer yerle-
rin mahalli liderleri tarafın-
dan satılmasını büyük oranda 
engelledi. 

11 Mart 1862 tarihin-
de Fransız Dışişleri Bakanı ile 
Roheita, Tacura ve Gobaad sul-
tanları adına bu özel görev-
li ile imzaladıkları anlaşma ile 
Fransızlar bölgeye resmen yer-
leşmiş oldular. 

Mısır Hidivi İsmail Paşa 
Osmanlı Devleti’nin özel iznini 
alıp belli bir miktar vergi karşı-
lığında 1870’li yılların başından 
itibaren Kızıldeniz sahillerinin 
tamamını kendisine bağladı 
ve Somali’nin Hint Okyanusu 
sahillerine kadar birlikler sevk 
etti. 1873 yılında Obok’u da 
devraldı. Böylece Somali’nin 
Hint Okyanusu sahilindeki 
Re’sü’l-Hafun iskelesine kadar 
Kızıldeniz’in batısındaki ve 
Aden Körfezi’yle çevrili Somali 
sahillerindeki bütün iskelelere 
Osmanlı bayrağını çektirdi. 

Osmanlı Devleti’nin 
Yemen’de Aden’e çok önem 
verdiği bilinmektedir. Bu da 
Mekke ve Medine’nin korun-
ması nedeniyledir. Yemenin 
düşmesi demek Hicaz belde-
lerinin de tehlikeye girmesi 
demekti. Bu nedenle Osmanlı 
Devleti Yemen’e ulaşımın kolay 
sağlanabilmesi için İstanbul’dan 
Yemen’e uzanan demir yolu-
nu inşa etmişti. Bu yolla hem 

hacıların güvenle hacca gitmesi 
sağlanacak hem de bu bölgeye 
gönderilecek askerlerin nakli 
daha kolay olacaktı. Yemen 
savunmasında bir milyona yakın 
Osmanlı askeri şehit olmuştur.   

1882 yılında İngiltere’nin 
önce Mısır’ı işgal etmesi, ardın-
dan da buraya bağlı Sudan’ı ele 
geçirmek için hazırlıklara giriş-
mesi üzerine İtalya ve Fransa 
Kızıldeniz bölgesinde yeniden 
faaliyete başladılar. 

Fransızlar 1888 yılında Doğu 
Afrika’daki amaçları için Obok 
iskelesinin fazla önem taşıma-
dığını görerek bugünkü Cibuti 
devletinin başkenti olan ve aynı 
adı taşıyan yere o senenin Mart 
ayında yeni bir liman kurdular. 
Kısa zamanda gelişen Cibuti 
liman şehri 20 Mayıs 1896 tari-
hinde Fransız Somali’si adı veri-
len sömürgenin merkezi oldu. 

1966 yılında Fransa devlet 
başkanı Charles de Gaule’ün 
Cibuti seyahati esnasında büyük 
gerginlik yaşandı. Fransa 19 
Mart 1967 tarihinde burada bir 
referandum yaptırdı ve halkın 
%60’nın Fransa’ya bağlı kal-
mak istediğini ilan etti. Somali 
Fransız Sahili olan sömürgenin 
adı Afar ve İsa Kabileleri Fransız 
Bölgesi olarak değiştirildi. 

Karşı tarafta ise İngilizler, 
Aden’i, Yemen’e 1968’de ver-
mişler ve Yemen iç savaş ile 
Kuzey ve Güney olarak bölü-
nünce de Aden’e Güney 
Yemen sahip olmuştur. Güney 
Yemen’de komünist rejim 
kurulması ile Ruslar Aden’e 
yerleşmişler ve körfezde çok 
sayıda asker ve silaha sahip 
olmuşlardır.

Sovyetlerdeki gelişme ve 
değişmeler Güney Yemen’e 
de sirayet etti. 22 Mayıs 1990 
Kuzey ve Güney Yemenin bir-

leşmesi üzerine Aden Körfezi, 
Birleşik Yemen Cumhuriyetinin 
kontrolü altına girdi. Halkının 
yoksulluğuna ve askeri yönden 
bir tehdit oluşturmamasına rağ-
men sömürgecilerin Somali’ye 
bu kadar önem vermesinin 
başta gelen sebebi, halen kul-
lanılmamış dünya petrol rezer-
vinin %82’sinin Aden’de bulu-
nuyor olmasıdır. Aden Körfezi, 
dünyanın en stratejik bölgesi-
dir. Bunun dışında Aden’den 
Akdeniz’e taşınan petrol mik-
tarı Süveyş’ten 2,3 milyon varil-
dir. 

Aden Körfezi gibi, bir ucu 
Süveyş Kanalı’na (oradan da 
Akdeniz’e) diğer ucu Hint 
Okyanusu’na (Asya’ya) açılan 
bölgede bulunan Somali, Basra 
Körfezi petrollerinin geçiş 
güzergâhı üzerinde yer alıyor. 
Aden Körfezi’nden tankerlerle 
yapılan günlük 4,8 milyon varil 
petrolün 2,3 milyonu Avrupa’ya 
gidiyor.

Demek ki nedenlerden ilki, 
Somali’nin, enerji nakil hatla-
rı bulunan stratejik önemi ve 
sahip olduğu zengin petrol ve 
doğalgaz yataklarıdır. 

Son dönemde tüm saldır-
gan politikaları için terörü 
gerekçe olarak kullanan, onu 
da el-Kaide ile özdeşleştirme-
ye çalışan sömürgeci korsan 
Amerika, Somali’deki İslâmî 
Mahkemeler Birliği’ni de 
el-Kaide’nin bir kanadı olarak 
göstermeye çalışıyor. 

Amerikan emperyalizmi 
daha önce “Umut Operasyonu” 
adını verdiği askerî saldırıda 
ağzı yanmıştı. Afganistan ve 
Irak’taki direnişle de başı dert-
teydi. Bu yüzden Somali’de 
yeni bir cephe açma noktasında 
daha dikkatli ve oyunu kuralla-
rına göre oynamak istiyordu. 

MART ‘09 UMRAN
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ABD, 1960’lı yılların birinci 
yarısından itibaren Akdeniz‘e 
inmek, Basra Körfezi petrolü-
nün Avrupa‘ya taşındığı Süveyş 
Kanalına ve onun ağzında yer 
alan Kızıldeniz ile Asya bağlantı-
sını sağlayan Hint Okyanusu’na 
açılmak ve Afrika-Ortadoğu 
bağlantısına sahip olmak için 
Somali’yi kontrolüne almak isti-
yordu. Aynı nedenlerle Somali 
üzerinde tahakküm kurmak 
isteyen ABD, eğitip silahlandır-
dığı bazı gruplar vasıtası ile 
1991’de Berri’yi, geldiği gibi bir 
darbe ile koltuğundan indirip, 
yurtdışına sürgüne göndermiş-
tir. Bu tarihten sonra merke-
zi bir hükümetin kurulamadı-
ğı Somali, ABD birbiri ardına 
düzenlediği işgal denemeleri 
ile yıkıma sahne oldu. ABD, 
silah ve para vererek bazı grup-
ları güç ve iktidar mücadelesi 
için birbirleriyle çatışmaya itti. 
Çatışmalar uzun yıllar sürdü ve 
Somali’de bir hükümet kuru-
lamadı. 

Buna benzer bir çatışmayı 
da Yemen’de oluşturmak isten-
mişti. Hatırlanacağı üzere 1992 
yılında bölgede korsanca hare-
ket eden Amerikan askerlerine 
karşı girişilen saldırının ardın-
dan, 2000 yılında Aden Körfezi 
açıklarındaki USS Cole adlı 
savaş gemisine bomba yüklü 
bir tekneyle saldırı düzenlen-
mişti. Bölgede yalnızlığa iti-
len Yemen, “gerektiğinde” 
Amerikan askerlerinin toprakla-
rını kullanmasına bundan sonra 
yeşil ışık yaktı. Aynı dönemde, 
Avrupa ile ilişkilerini sektirme-
di. İngiliz siyaseti; daraldığı an 
üslerini ABD kullanımına açmış-
tır. Kıbrıs’ta olduğu gibi..

Somali’ye dönersek; ABD, 
Birleşmiş Milletler şemsiyesi adı 
altında Somali’ye tekrar işgal 
denemesinde bulunduğunda 
yıl 1994’tü, geriye bakmadan 
kaçtığında ise 1995.

Her iki işgal denemesinden 
de bir sonuç alamayan ABD, 
2004 yılında Kenya‘da böl-

gedeki temel işbirlikçilerin-
den Etiyopya’nın da katılımı 
ile Somali geçici hükümetini 
kurdu.

ABD, “insani yardım” 
adı altında 28 bin askeri ile 
Somali’ye çıkartma yaptı. 
Kendisine direniş gösterilen 
her yeri bombaladı. Bu, askeri 
olarak doğrudan Somali üze-
rinde işgal ataklarından ilkidir. 
Burada güçlü bir direnişle kar-
şılaştı ve Somali’yi terk etmek 
zorunda kaldı. İlk denemesin-
de başarısız kalan ABD bunu 
hazmedemedi ve diğer oyunu 
sahneye koydu.

ABD, 1991’de tezgâhladığı 
darbeden hemen önce 
Somali’nin bu zengin ener-
ji yataklarını tespit etmişti. 
Bunlara konmak için darbeyi 
yaptırdı. Hemen sonrasında 
da Chevron, Conoco, Amaco, 
Phillips gibi ABD tekelleri 
Somali’ye üşüşerek, ülke top-
raklarının üçte ikisini son-
daj yapmak için parsellediler. 
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Ancak, darbe sonrası istikrarlı 
bir hükümetin oluşturulama-
ması, tekellerin çıkar ve gele-
cekleri açısından belirsizlik 
yaratıyordu. 

Aden Körfezi’ne yerleşmek 
isteyen ABD, Etiyopya ve yerli 
işbirlikçilerden oluşan bir şey-
tan üçgeninin çıkmasını sağ-
ladı.

Babülmendep Boğazına; 
Somali, Cibuti ve Yemen’in 
kıyısı olup, ABD, bu ülkelerde 
terörizmle mücadele bahane-
sine dayanarak askeri varlığını 
arttırmıştır. Cibuti’de üs kur-
muş, Somali’de Amerikan karşı-
tı yönetimi devirmiştir. 

Amerika Afrika’dan özel-
likle de Aden Körfezi’nden 
Avrupa egemenliğini kaldıra-
bilmek için Çin’in önünü açmış-
tır. Şu ana kadar “yayılmacı bir 
dış siyasetinin olmadığı” bili-
nen Çin’in açılımlarını büyük 
tehlike gösterilmektedir. Bizzat 
CIA raporlarında da bu konu-
ya yer verilerek Çin 21. yüzyıl-
da ABD’nin karşısına dikilme 
potansiyeli taşıyan en ciddi ve 
“tehlikeli” rakip olarak göste-
riliyor ve son yıllarda Afrika’da 
imzaladığı anlaşmalar ile enerji 
yatırımlarında kontrolü gide-
rek ele geçirmeye başladığı vur-
gulanıyor. (Oysaki Çin elindeki 
3 trilyon dolar rezervle ABD’ye 
bağımlı bir haldedir.)   

Çin’in Sudan‘la 3 mil-
yar dolarlık petrol ve doğal-
gaz anlaşması, ayrıca Somali 
sahillerine kadar uzanacak bir 
petrol boru hattını da içeri-
yor. Anlaşmalar zincirine en 
son ABD’nin Afrika’daki temel 
müttefiklerinden Kenya ve 
Etiyopya’nın dâhil olması ise 
Amerika’nın Çin’le ekonomik 
noktada ortak hareket ettiği-
nin bir göstergesidir.  

Çin Devlet Başkanı Hu 
Jintao’nun, Somali, Kenya ve 
Etiyopya ile enerji nakil hat-
ları anlaşmasını imzalamasın-
dan hemen sonra Etiyopya’nın 
Somali’ye saldırması tesadüf 
değil aksine oyunun bir par-
çasıdır. Saldırıdan kısa bir süre 
önce de ABD’nin Irak komutan-
larından General John Abizaid 
Etiyopya’yı ziyaret etmişti. Bu, 
Somali’yi istikrarsız bir hale 
getirip karakol kurma çabası-
nın bir tezahürüdür. 

Etiyopya ordusunun 
Somali’yi işgal etmesinin arka-
sında da ABD vardır. Bu dönem 
içerisinde, bölgede pek rastla-
nılmayan korsan olayları mey-
dana gelmiştir. Korsanların 
Somali’den gelmesi ve bölge-
den geçen gemilerin rehin alın-
ması ABD açısından olumlu bir 
gelişme olmuştur. Fakat Aden 
Körfezi’ne ABD’nin yerleşmesi 
o kadar kolay olmayacağa ben-
zer. Çünkü Aden Körfezi ulus-
lar arası deniz ticareti ve ulaşım 
açısından çok önemli bir yer. 
Akdeniz’den başlayıp Süveyş 
Kanalı ve Kızıl Deniz yoluyla 
Babülmendeb Boğazı’ndan 
geçerek Hint Okyanusu’na uza-
nan deniz yolunun en önem-
li noktalarından birisi Aden 

Körfezi. Bahsedilen bu yolla 
dünya deniz taşımacılığının 
%50’si, konteynır taşımacılı-
ğının %30’u gerçekleştiriliyor. 
Dünya ticaretinin %90’ının 
deniz yoluyla yapıldığı göz 
önüne alındığında bu yolun 
hem sömürgeci devletler, 
hem de bu güzergâhtan tica-
ret yapan bütün devletler için 
önemi daha da fazla ortaya 
çıkıyor. Alternatif olarak kul-
lanılan bir başka deniz yolu ise 
Afrika’nın güneyindeki Ümit 
Burnu’ndan dolaşarak geçen 
yol. Ancak, bu yolun kullanıl-
ması hem zamanı hem maliyeti 
oldukça arttırıyor. 

Bunun yanında, Kızıldeniz’in 
Hint Okyanusu’na açıldığı 
Babülmendeb Boğazı’na hâkim 
konumuyla Yemen, dünya-
nın önemli petrol sevkiyat 
güzergâhlarından biri üzerinde 
yer alıyor. Dünyada tüketilen 
günlük petrolün %50’den faz-
lası, yaklaşık 45 milyon varil 
petrol, Ortadoğu ve çevresin-
deki önemli boğazlardan taşı-
nıyor. Süveyş Kanalı yoluyla 
Kızıldeniz’den geçen bütün 
gemiler için Babülmendeb 
Boğazı tek alternatif durumun-
da. Yapılan araştırmalar, 2025 
yılında ABD’nin, ihtiyacı olan 
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Somali halkı Medine halkından  önce 
İslâm’la tanışmıştır. Dolayısıyla bu böl-

geler hicret eden ilk muhacirlerin ayak bas-
tığı yerlerdir. İlk muhacirler, Yüce Allah’ın 
lütfettiği bir bereketle sadece Mekke’deki 
şirk zulmünden uzaklaşmış olmadı, aynı 
zamanda gittikleri bu bölgelerde İslam dini-
nin tebliğini yaparak Afrika’ya İslâm tohum-
larının atılmasına vesile olmuşlardır. 
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petrolün %70’den fazlasını 
kendi toprakları dışından temin 
etmek zorunda olacağını gös-
teriyor. Buna Avrupa ve Çin’in 
petrol ihtiyacı da eklendiğinde 
Aden Körfezi’nin önemi bir kat 
daha artıyor. 

Amerika hem geçen gemi-
lerden haraç kesmek, hem 
de körfezler meselesini yeni-
den gündeme getirip bölgede 
İngiltere ve Fransa’nın düzen-
lediği antlaşmaları uluslar arası 
mesele haline getirip yeniden 
düzenlemek, böylece menfaa-
tine uygun bir hale getirmek 
için çaba sarf etmektedir. Yani 
korsanlardan daha korsancı bir 
siyaset! 

Bu konuda uluslar arası 
çözüm arayışları sürerken, 
Amerika önce korsanların 
eylemlerine karşı sükût etti 
daha sonra NATO gemilerini 
bölgede konuşlandırmaya baş-
ladı. 24 Ekim 2008’de üç NATO 
savaş gemisi bölgede dev-
riye görevi yapmaya başladı. 
Korsanlar hakkında uluslar arası 
hukukta karışıklıklar bulunma-
sını fırsat bilen Amerika mese-
leyi BM’e taşımayı başarmıştır. 
Dikkat edilirse korsanların ilk 
icraatı Eylül ayında mürette-

batı arasında 3 Rus vatanda-
şı bulunan Ukrayna bandıralı 
“Faina” adlı geminin Kenya’nın 
Mombasa limanına yaklaşırken 
kaçırılması olmuştur. Gemide 
Kenya ordusu için 33 adet T-72 
tankla birlikte füze rampala-
rı, cephane ve yedek parçalar 
bulunmaktaydı. 

Rusya, İngiltere, Fransa, 
Çin, Hindistan, Türkiye bölge-
ye savaş gemileri sevk etmiştir. 
AB, ABD, Almanya, İngiltere, 
Fransa, Çin, Rusya, Japonya, 
Hindistan ve Brezilya gibi dün-
yanın önemli politik ve ekono-
mik güç sahibi ülkelerinin çıkar-
ları Afrika kıtasında çakışıyor. 
Her biri Afrika’nın kaynaklarını 
kullanmak, Afrika ülkelerinin 
ekonomilerinde önemli rol 
oynamak, bu ülkelerin politika-
larını kendisine yakınlaştırmak 
ve gelişmelere müdahil olabil-
mek istemektedirler. Bölgede 
hâkim olan güçler ise mese-
lenin büyütülmesinden yana 
değillerdir. 

Rusya’nın NATO daimi elçi-
si Dimitriy Rogozin NATO, AB 
veya diğer güçlerce düzenlene-
cek her tür operasyonun Rusya 
ile de koordine edilmesi gerek-
tiğini belirtti. Rusya’ya ait savaş 

gemilerinin orada olması böl-
gede durumun tamamen ABD 
ve NATO kontrolünde olma-
dığını göstermesi bakımından 
önemlidir. Rusya cephesinden 
korsan saldırılarına yönelik 
yapılan değerlendirmeler NATO 
ve ABD’nin bölgeye yönelik 
planları ile bağlantı kurularak 
şüphe ile karşılanıyor.

Diğer yandan NATO’nun 
bölgeye gönderdiği gemiler ve 
taşıdıkları silahlar korsanlar-
la etkin mücadele etmek için 
yeterli olmadığından NATO 
gemilerinin orada bulunmala-
rının esas nedeninin bölgede-
ki durumu yakından görmek 
ve yakın zamanda kurulan 
USAFRICOM’un* üstlenebilece-
ği muhtemel yerleri araştırmak 
olduğu yorumları yapılıyor. 

Bununla birlikte, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
16.12.2008 tarihinde aldığı 
1851 sayılı kararla, uluslar arası 
meşruiyeti daha da kuvvetlen-
dirilen korsanlık/deniz haydut-
luğu ve silahlı soygun ile daha 
etkili uluslar arası mücadele 
yapılabilmesi kapsamında, ABD 
öncülüğünde 8/1/2009 tarihin-
de CTF-151 olarak adlandırılan 
bir Müşterek Görev Gücü’nün 
kurulması kararlaştırılmıştır. 

Filistin’deki olaylar karşısın-
da söylemlerden başka hiçbir 
karar alamayan İslam belde-
lerindeki karton devletçikler 
bölgelerinde cereyan eden bu 
olaylar karşısında siyasi uyanık-
lıktan çok uzak, sadece emir 
alan ve yeri geldiğinde gözünü 
kapatan bir yol izlemektedir-
ler. Bazıları ise vahşi, sömürge-
ci korsan devletlerin yanında 
yer almak için çok hızlı hare-
ket etmektedir. Bu noktada 
Türkiye (korsanlar konusunda) 
Meclis’ten tezkereyi hemen 

16 UMRAN MART ’09



Gündem

17MART ‘09 UMRAN

geçirip bölgeye yönelmiştir. 
Bu doğrultuda da yukarıdaki 
BM’in kararlarına atıfta bulu-
narak Amerika’nın güdümünde 
bulunan, Aden Körfezi, Somali 
karasuları ve açıkları, Arap 
Denizi ve mücavir bölgelerde 
seyreden ticari gemilere yöne-
lik korsan saldırılarına karşı 
TCG Giresun Firkateyni Aden 
Körfezi’nde görev yapan ulus-
lar arası deniz gücüne katılmak 
üzere Marmaris Aksaz’daki 
deniz üssünden yola çıkmasına 
karar vermiştir. 

Şu bilinmelidir ki; İslam bel-
desine doğrudan saldırı niteli-
ği taşıyan ve sömürü karakol-
ları oluşturmak için harekete 
geçen kapitalist, devlet kılıfı-
na bürünmüş, vahşi korsanlara 
dur denilmelidir. Buralar İslam 
beldeleridir ve Müslümanların 
kutsallarına en yakın yerlerdir. 
Müslüman orduları zalim kor-
sanların yanında yer alacakları-
na Osmanlı Devleti’nin yaptığı 
gibi hareket etmelidirler. 

Portekizli Alfonso de 
Albuquerque, Mekke’ye gire-
rek Müslümanların kıblesi 
Kâbe’yi yıkma ve Medine’yi 
basarak Hz.Peygamber’in (s.) 
mezarını tarumar edip Kudüs’ü 
ele geçirme plânı hazırlamıştı. 
Osmanlı denizcisi olan Selman 
Reis, bu saldırıyı püskürterek 
Portekizlilerin kutsal toprakla-
ra girmesine mani olmuştu.

Körfezin karşı tarafı Aden’i 
Osmanlılar 945 H (1538 M) yılın-
da Hindistan’daki Portekizlilere 
karşı bir savaş sırasında fet-
hetmişler ve burayı bir sancak 
merkezi yapmışlardır. Daha 
sonra Osmanlı Devleti özellik-
le okyanustaki batılı güçlerin 
egemenlik mücadelesinde, 
gerek kendi coğrafyasını, gerek 
Hint Okyanusu civarındaki ve 

gerekse de Hacc yolunu ve 
kutsal toprakların güvenliğini 
sağlama adına Süveyş, Cidde, 
Basra, Moha ve Aden’de sürekli 
donanma bulundurmuştur. 

Ayrıca Somali, ilk hicret 
toprağıdır. Bilindiği üzere 
mü’minler Mekke’de müşrikle-
rin şiddetli zulümlerine maruz 
kaldıklarında Resûlullah (s.) 
sahabelerine âdil bir hüküm-
darın hâkim olduğu Habeşistan 
ülkesine hicret etmelerini tav-
siye etmişti. Rivayete göre; bu 
ülkeye hicret edenler de bugün 
Kuzey Somali’nin Cibuti sını-
rı yakınında, Aden Körfezi’nin 
Kızıldeniz’e açıldığı Mendeb 
boğazının karşısında yer alan 
Zeyla şehrine çıkmışlardı. 
Somali’nin önemli bir liman 
şehri olan bu şehir günümüz 
haritalarında Saylac veya Seylac 
adıyla geçmektedir. Somali 
ve dolayısıyla Zeyla şehri o 
zaman Habeşistan Krallığı’nın 
hâkimiyeti altındaydı.

Bu hicret sebebiyle Somali 
halkı Medine halkından önce 
İslâm’la tanışmıştır. Dolayısıyla 
bu bölgeler hicret eden ilk 
muhacirlerin ayak bastığı yer-
lerdir. İlk muhacirler, Yüce 
Allah’ın lütfettiği bir bere-
ketle sadece Mekke’deki şirk 
zulmünden uzaklaşmış olma-
dı, aynı zamanda gittikleri bu 
bölgelerde İslam dininin teb-
liğini yaparak Afrika’ya İslâm 
tohumlarının atılmasına vesile 
olmuşlardır. Onların tebliğleri 
neticesinde Somali halkı arasın-
da İslâm hızlı bir şekilde yayıldı, 
oradan da diğer Afrika ülkele-
rine doğru yayılmaya başladı. 

Aden’i bağrında barındı-
ran Yemen’de İslamiyet’in 
yayılması, Peygamberimiz (s.) 
hayattayken olmuştur. Yemen 
Peygamber Efendimiz’in  (s.) 

İslam Devleti’ni ilk kurduğu 
dönemlerde, İran’ın kontro-
lündeydi ve İran tarafından 
görevlendirilen Bâzân adlı bir 
vali tarafından yönetiliyordu. 
Bâzân, Peygamberimiz (SAV)’in 
elçilerinin daveti üzerine 
Müslüman olmuş ve Yemen 
valisi olarak görevine devam 
etmiştir. Pek çok ülkenin 
hüküm sürdüğü bu topraklar 
1517’ den sonra Osmanlıların 
kontrolü altına girdi.

Hilafetin yıkılmasından 
sonra Yemen-Aden 1990 yılına 
kadar İngiltere’nin ve Rusya’nın 
sömürgesi olmuştur. Yemen’de 
halen İngiliz ve Rus askeri üsleri 
mevcuttur.

İslam beldelerindeki enerji 
kaynaklarına göz diken, kilo-
metrelerce uzaklardan gelerek 
hakimiyet kurmak isteyen çağ-
daş, modern korsanlar bölge-
nin bu denli önemli olduğunu 
kavrarken İslam beldelerindeki 
gözü kör idareciler acaba ne 
işle meşgullerdir!
_________________

* USAFRICOM, Afrika’da sivil ve askeri operas-
yonlar düzenlemek amacıyla ABD Savunma 
Bakanlığı Pentagon’un 2007 yılında kurduğu 
birimin adı olup, Afrika Birleşik Savaş Ku-
mandanlığı (United States Africa Command 
(USAFRICOM) veya kısaca AFRICOM adıyla bi-
linmektedir.  Önceleri Kuzey Afrika’nın bir kısmı 
Ortadoğu’ya bakan USCENTCOM’a bağlıyken 
kıtanın geri kalan kısmı Avrupa’dan sorumlu 
olan USEUCOM’a bağlı idi. Yeni bir yapılan-
maya gitme kararı alan ABD Savunma Bakan-
lığı Afrika’nın tamamından sorumlu olacak bir 
kumandanlık kurma kararı aldı. Buna göre, sa-
dece Mısır, Ortadoğu’da gelişmelere doğrudan 
taraf olması nedeniyle USCENTCOM’a bağlı 
kalmaya devam edecektir ve bunun dışında 
kalan tüm kıta USAFRICOM’un görev alanında 
olacaktır. AFRICOM’un görevlerinden olarak 
Afrika kıtasında terörizm ile mücadele etmek, 
doğal kaynakları güvence altına almak, silahlı 
mücadeleleri ve insani krizleri kontrol altına 
almak. Henüz hiçbir Afrika ülkesi AFRICOM’un 
topraklarına yerleşmesine izin vermiş değil. Be-
lirsizlik yüzünden AFRICOM’un merkezi şimdilik 
Almanya’nın Sututtgard şehrinde bulunuyor.
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Türkiye Stratejik Boşluğu 
Doldurmaya Aday

Zafer Özdemir: Davos son-
rasında gündeme gelen ama 
aslında Türkiye’de gözlerin Batı 
dışına kaydığının fark edildi-
ği anlarda bir tehdit gibi seç-
kinler tarafından dile getirilen 
bir soruyla başlamak istiyorum; 
Türkiye Batı’dan uzaklaşıyor 
mu?

Gökhan Çetinsaya: Türkiye 
Batı’dan uzaklaşmıyor sadece 
dış politikasına yeni bir şekil 
veriyor. Bunun birçok sebe-
bi var. Yakın tarihli bir analiz 
yaparsak Soğuk Savaş gerçe-
ğini görmemiz gerekir. Soğuk 
Savaş’ta, bugün bunu nasıl 
değerlendirirsek değerlen-
direlim, ister gerçek olsun, 
ister algılanmış bir tehdit ola-
rak 1945 sonrasında Türkiye, 
Sovyet tehdidi altındaydı. 
Bunun kökleri aslında son 200 
yıllık Osmanlı ve Türkiye tari-
hine gidiyor. Yani 18. yy’ın 
sonunda Rusya bir Avrupa 
gücü olarak ortaya çıkmasın-
dan itibaren Osmanlı aleyhine 
Doğu Avrupa’da Balkanlar’da 

ve Kafkasya’da Rusya genişle-
meye başladı. O tarihten itiba-
ren 200 yıllık dönem boyunca 
da gerek Osmanlı yöneticileri 
gerekse modern Türkiye’nin 
kurucuları hep bu baskıyı his-
settiler üzerlerinde. Ciddi ve 
gerçek bir tehditti bu. Bizim 
Ruslara karşı kazandığımız tek 
savaş Kırım savaşıdır, orada da 
İngiliz ve Fransızlarla müttefik-
tik. Bunun dışında da Rus ordu-
larının Edirne’ye, Çatalca’ya ya 
da Trabzon-Van hattına kadar 
gelebildiği savaşlar vardır. Bu 
baskıyı Abdulhamid kuşağı da 
hissetti, Atatürk kuşağı da…
Unutmayın ki; eğer Bolşevik 
Devrimi olmasaydı Rus ordu-
ları Trabzon-Van hattındaki 
bütün toprakları işgal etmişler-
di ve Bolşevik Devrimi olmasay-
dı çıkıp gidecekleri de yoktu. 
Aynı şekilde İnönü kuşağı, 27 
Mayıs kuşağı da hissetti bunu. 
Çünkü 1945’de Türkiye büyü-
kelçisi Moskova’da Dışişleri 
Bakanlığı’na çağrıldı ve dendi 
ki: Yeni bir dünya kuruluyor, 
bu yeni dünyada artık eski 
kurallar geçerli değil. Sizden 
Boğazlar’da askeri üs istiyo-

ruz ve bizden Birinci Dünya 
Savaşı sonunda aldığınız Kars 
ve Ardahan vilayetlerini geri 
istiyoruz gibi taleplerle kar-
şılaştı Türkiye. Sonrasında ise 
Soğuk Savaş dönemine giril-
di dünyada. Türkiye de bu 
Soğuk Savaş’ta NATO ülkesi 
oldu, Amerikan bloğunda yer 
aldı. Neydi Türkiye’nin konu-
mu: Türkiye, bu Soğuk Savaş 
ortamında, iki kutuplu dünya-
da NATO’nun ön cephe ülke-
siydi, karakol ülkesiydi. Yani 
Sovyetlerle girilecek bir savaş-
ta veya Sovyetlerin uydularıyla 
girilecek bir savaşta Türkiye ilk 
önce savaşacak ülkeler arasın-
daydı. Ama bu tablo 1989-1991 
sürecinde sona erdi. Sovyetler 
Birliği ve Doğu Bloğu dağıldı. 
Ortaya çıkan yeni Rusya, Türkiye 
için askeri bir tehdit olmaktan 
uzaklaştı. Daha da önemlisi iki 
kutuplu dünya bitti, yeni bir 
dünya düzeni ortaya çıkmaya 
başladı ve hala daha onun san-
cılarını yaşıyoruz aslında. 

Türkiye, eskiden Amerikan 
bloğu ile Sovyet bloğu arasında 
bir sınır ülkesiyken, bir anda, 
şimdi çokça konuşulan tabiriy-
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le, bir merkez ülke haline geldi. 
Bir an için zihninize Soğuk 
Savaş haritasını, bir Türkiye 
ve komşuları haritası getirin. 
Sovyetler Birliği var, Bulgaristan 
zaten Sovyet bloğunda, bütün 
Balkanlar Sovyet bloğunda, bir 
tek Yunanistan NATO üyesi ama 
onunla da birçok ihtilaflarımız 
var: Kıbrıs, Oniki adalar başta 
olmak üzere. Suriye, Irak zaten 
Sovyetlerin antlaşma halinde 
olduğu ülkeler. Batı bloğun-
dan uzak ülkeler. Tamamen 
çevrelenmiş bir Türkiye var 
ve gerçekten bir uç karako-
lu gibi. 1991 itibariyle tabloya 
baktığınızda Sovyet etkisin-
den kurtulmuş ülkeler çıkıyor 
ortaya. Türkiye bir anda mer-
kez bir ülke haline geliyor. Bu 
Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, 
Orta Asya, Arap Dünyası, bütün 
bir Doğu Akdeniz ve bütün 
buralarda herhangi bir bloğun 
söz hakkı yok henüz. Büyük bir 
stratejik boşluk var ve Türkiye 
bu stratejik boşluğu doldurma-
ya aday.

 O zaman bunun yankıla-
rı vardı aslında: Rahmetli Özal 
olsun, daha sonra Demirel ve 
başkaları olsun bunu sözel 
düzeyde çokça dile getirdiler. 
O yılların gazete arşivlerine 
giderseniz, Adriyatik’ten Çin 
Seddi’ne lafına çokça rastlar-
sınız. Özellikle rahmetli Özal 
bu yeni durumun bilincinde bir 
insandı ama erken ölümü ve 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
koşullar zaten böyle bir şeye 
ancak sözel düzeyde izin verdi. 

Özdemir: Bugünü de anla-
mak açısından 1991’de ortaya 
çıkan bu stratejik boşluğu dol-
durma projesinin uygulanama 
nedenleri nelerdi? 

Çetinsaya: Birkaç sebe-
bi var: Bir tanesi PKK sorunu. 

Unutmayın ki 1991 sonrası tam 
bu yeni stratejik coğrafyanın 
ortaya çıktığı dönemde, Körfez 
savaşı sonrası Amerikan müda-
halesi ve arkasından Kuzey 
Irak’ta meydana gelen güven-
lik boşluğu ve PKK’nın burada 
muazzam bir hız kazanması ile 
Türkiye’nin 1991 ile 1999 ara-
sında büyük enerjisinin buraya 
harcanması. O bakımdan böyle 
ciddi bir sorunu olan bir ülke-
nin büyük bir dış politika izle-
mesi mümkün değil.

Özdemir:  Hocam orada 
Soğuk Savaş sonrası bir bocala-
ma yaşadı Türkiye sanki. Kendi 
başına kalmış olmanın verdiği 
bir politika üretememe hali. 
Yani PKK tabii çok önemli bir 
problemdi orada ama Türkiye 
kamuoyunda ve elitlerinde bir 
zihniyet problemine sahip değil 
miydi? 

Çetinsaya: O zihniyet prob-
lemi hala devam ediyor. ’91 
yılından itibaren Türkiye’nin 
politika üretememesinde birin-
ci faktör PKK ise ikinci fak-
tör de Türkiye’deki zihniyet ve 
kimlik çatışması bağlamında, o 
dönemde Türkiye’nin dış poli-
tikasında etkin olan elitlerin 
bir zihni dönüşüme hazır olma-
malarıydı. Hatırlarsanız Turgut 
Özal da çokça “Türkiye’yi mace-
raya sürüklediği” şeklinde eleş-
tiriliyordu. Ama o dönemde 
Batı’da da bu tartışma yapı-
lıyordu. Üçüncüsü, koalisyon 
hükümetleri ile uygulanabile-
cek bir şey değildi bu. Tek bir 
ses, tek bir fikir, tek bir beyin 
olması lazımdı. 2002’den sonra 
uygulanabiliyor olmasının bir 
sebebi de ancak istikrarlı bir 
siyasete kavuşmamızdır. Belki 
son olarak da iktisadi istikrarı 
saymak gerekir. Unutmayın ki 
90’lardan 2001’e kadar bir dizi 

’91 yılından iti-
baren Türkiye’nin 
politika üreteme-
mesinde birinci 
faktör PKK ise 
ikinci faktör de 
Türkiye’deki zih-
niyet ve kimlik 
çatışması bağla-
mında, o dönem-
de Türkiye’nin dış 
politikasında etkin 
olan elitlerin bir 
zihni dönüşüme 
hazır olma-
malarıydı. 

Gökhan Çetinsaya
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ekonomik kriz yaşadık. Onların 
düzelmesi için zaman harcadık. 
Ancak istikrarlı bir ekonomi-
de istikrarlı bir siyasi düzende 
böyle bir politika uygulanabilir.

Bu faktörler ve bu günkü 
stratejik boşluğu fark etmiş 
zihniyet değişimi anlamında 
başta sorduğunuz soruya döne-
cek olursak: Türkiye Batı’dan 
kopmuyor ama Türkiye diyor 
ki ben artık çok boyutlu bir dış 
politika izlemek istiyorum, ben 
bölgesel bir güç, küresel bir güç 
olmak istiyorum. Bunun belirli 
şartları var ve bunları yerine 
getirmek istiyorum. Bunlardan 
bir tanesi bütün komşularla iyi 
ilişkiler kurmaktır. İki, dünyada-
ki her soruna müdahil olmaktır. 
Tabii, dış politika sıfır toplamlı 
bir oyun değildir. Ya ABD’ye 
yönelirsin ya AB’ye ya Rusya’ya 
ya Çin’e şeklinde tek boyutlu 
dış politika ile bu iddialar ger-
çekleşemez. Çok boyutlu olarak 
ben bütün alanlarda dış politi-
ka yürütebilirim anlayışıyla; bir 
NATO üyesiyimdir, ABD ile iyi 
ilişkilerim vardır, aynı zaman-
da AB ile, aynı zamanda Rusya 
ile, Çin ve Hindistan ile ilişkiler 
kurar hatta Afrika’ya da açılı-
rım, Latin Amerika’ya da açılı-
rım, Arap dünyası ile de ilişkiler 
kurarım. Çok boyutlu bir dış 
politika izlemek bunu gerekti-
rir. Bu politikaya getirilen eleşti-
rilerden “enerjimizi boşa harcı-
yoruz” veya “enerjimizi AB için 
harcamamız gerekirken onun 
yerine Ortadoğu’da harcıyoruz” 
a verilen cevap da;  “eğer küre-
sel aktör olmak istiyorsak ener-
jimizi bütün alanlara sarf etme-
miz gerektiğidir.” şeklindedir.

Mehmet Babacan:  Bunu bir 
şekilde “Neo-osmanlıcılık” ola-
rak adlandıranlar var, ne der-
siniz?

Çetinsaya: Neo-osmanlıcılık 
aslında Özal döneminde çokça 
kullanılan bir kavram. Ben AKP 
döneminde izlenen dış politika-
yı Neo-osmanlıcılık olarak gör-
müyorum. Bu bölgesel ve küre-
sel aktörlüğe oynamadır. Yani 
Türkiye, Afrika kıtasında ikinci 
büyük donör, Çin’den sonra 
en büyük bağış yapan ülke. 
Neo-osmanlıcı olan bir düşünce 
gidip Orta Afrika’ya para yatır-
maz. Türkiye’nin yeni bir dünya 
düzeninin gereklerine uygun 
bir dış politika düşüncesi var. 
Mesela Rusya boyutu var, neo-
osmanlıcı bir siyaset izleyen bir 
dış politikanın Rusya karşıtı bir 
siyaset izlemesi gerekir. 

En Büyük Zaafiyetimiz

Özdemir: Seyyid Hüseyin 
Nasr, son Türkiye ziyaretinde, 
Türkiye’nin İslam dünyasında 
entelektüel ağırlığının olma-
dığını dile getirmişti. Türkiye 
lider ülke olmak, merkez ülke 
olmak gibi iddialarını gerçek-
leştirmek için; kültürel, beşeri, 
ekonomik hangi sermayelere 
ihtiyacı var ve bu yönde yeterli 
sermayeye sahip mi? 

Çetinsaya: Böyle bir rolü 
oynayabilmek için şüphesiz ikti-
sadi gücümüz olacak. Bir yanda 
dünyanın ilk 20 ekonomisi içer-
sindeyiz. Bu az bir şey değil. Bir 
yandan da bir takım zaafları 
var, mesela ekonomimizin dışa 
bağımlılığı gibi. Sonra borç sar-
malı içindeyiz. Bunun için ayrı-
ca güçlü bir ordunuz olacak. 
Ama en önemli faktör ülkü ve 
amaç birliği. Bence bugün en 
büyük eksiklik budur; kimlik 
çatışması veya sosyal-kültürel 
zıtlaşma adına her ne dersek 
diyelim böyle bir zaafiyetimizin 
varlığıdır. 

Zaten şu anki tartışma-
lar da bu yüzden çıkıyor. Bir 
kısmı, bizi Arap dünyasına, 
Ortadoğu bataklığına götürü-
yorlar, diye feryat ediyor; bir 
kısmı da Amerika’nın dümen 
suyuna giriyoruz diye. Dikkat 
ederseniz herkes başka açılar-
dan şikâyet ediyor. Şu anda 
bu politikayı uygulamadaki en 
büyük zorluk ülkede bu mana-
da bir konsensüsün olmama-
sıdır. Kamuoyunda ve aydın-
lar arasında bunun tartışması 
yapılmalı Türkiye’de.

Özdemir:  H. Kissinger, bun-
dan sonra Batı ile İslam değil, 
İslam ile İslam çatışacak demiş 
ve hatta bununla ilgi bazı 
raporlar, Rand Raporu gibi, 
yayımlanmıştı. Ilımlı İslam da 
o gün bugündür gündemde. 
Türkiye bu anlamda İslam dün-
yası için örnek teşkil edecek 
“Ilımlı İslam’ı” temsil edecek 
bir profilde gösteriliyor, ne 
düşünüyorsunuz?

Çetinsaya: Hayatın kendi 
gerçekleri var, o da masada 
planlananların hayatta her 
zaman başarılı olamadığını 
gösteriyor. Neoconların orijinal 
planları gerçekleşseydi, 2002-
2003 yıllarında yazılan rapor-
larındaki ideal sonuca göre 
Irak’ta Amerika ve İsrail yanlısı 
bir rejim kurulacak ve ardından 
bütün Ortadoğu’ da demokra-
tikleşme gerçekleşecek, daha 
sonra da sıra İran’a, Suriye’ye 
gelecekti. Evdeki hesap çarşıya 
uymadı. Ilımlı İslam’da Batı’nın 
evdeki hesabı. “Biz bugüne 
kadar hep diktatörleri destek-
ledik ama diktatörlerin zulmü 
altında yaşayan halk bizden 
nefret etmeye başladı” diye 
düşünen bazı Amerikalılar 11 
Eylül sonrası “biz şimdi bu dik-
tatörleri değil de demokratik-
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leşmeyi desteklersek buralarda 
Amerikan yanlısı ve demokra-
tik rejimler olabilir” dediklerin-
de, bize gülünç ve basit gelen 
bu fikirlere o dönemde bazı 
Amerikan çevreleri inandılar ve 
Irak müdahalesi oldu. 

Yani Amerikalıların iki türlü 
yöntemi var. Bir, zorla rejim 
değiştirmek, Afganistan ve Irak 
örneğinde olduğu gibi; ikinci 
yöntem ise demokratik seçim-
lere izin vererek, Filistin’de ve 
Lübnan’da olduğu gibi. Ama 
her iki şekilde de orta çıkan 
tablo yine Amerikan karşıtı 
grupların ön plana çıkması şek-
linde sonuçlandı. Zaten o yüz-
den de gündemde artık Büyük 
Ortadoğu Projesi denen veya 
Ilımlı İslam denen proje yok. 
Amerikalılar bile böyle bir şeyi 
telaffuz etmiyorlar. 

Aslında Türkiye’de AK 
Parti’nin dış politika uygulama-
sıyla, Amerika’nın kafasındaki 
bu süreç paralel zamanlarda 
oluştu ve normal olarak ikisi 
aynı politikayı mı izliyorlar diye 
bir soru işareti doğdu. Bence bu 
bir tesadüf, yani AK Parti’nin 
Ortadoğu politikasında da 
demokrasiyi teşvik etmek var, 
ama bu çok başka gerekçeler-
le; gerçekten de demokrasinin 
daha müreffeh ve daha güvenli 
bir Ortadoğu yaratacağı fikrine 
duyulan inançtan kaynaklanı-
yor.. 

Küresel Dünyada Yerel 
Sorun Diye Bir Şey Yoktur

Özdemir:  Türkiye’de PKK 
sorunu Irak işgaliyle beraber 
dış ilişkilerimiz açısından, bizim 
sınır güvenliği sorunumuz 
olmaktan çıktı ve Türkiye’nin 
Irak yönetimini oluşturma süre-
cinde aktif olmayı gerektirecek 

bir alana taşındı. Irak’ta bir Kürt 
devletinin kurulmasına ilişkin 
varsayımlar, Türkiye’nin sadece 
sınırlarını korumasıyla yetine-
meyeceği bir problem halini 
aldı. Bu anlamda Türkiye, dış 
politikada, Ortadoğu’ya ilişkin 
tavırlarında tarih boyunca biraz 
daha konjönktürel davranırken 
(70’ler de petrol krizi daha sonra 
da Kıbrıs’ın tanınması konula-
rında olduğu gibi) şimdi artık 
daha tutarlı bir politika izleme 
imkanına kavuştu. Bu anlamda 
Türkiye’nin Ortadoğu’ya iliş-
kin özgün politikalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Çetinsaya: Türkiye bir kere 
“proaktif” bir politika izliyor 
Ortadoğu’da ve buna göre, 
“küresel dünyada yerel sorun 
diye bir şey yoktur” düşün-
cesiyle hareket ediyor. Yerel 
sorun aynı zamanda küresel bir 
sorundur. Danimarka’da biri 
İslam’a hakaret eden karikatür-
ler çizer, bu Pakistan sokakla-
rından Şam sokaklarına kadar 
bir inanç çatışmasına veya bir 
küresel çatışmaya yol açabi-
lir. O bakımdan Türkiye aktif 
ve proaktif bir siyaset izlemeli 
yani olay meydana gelmeden 
önce problemi teşhis etmeli ve 
müdahele etmelidir. Mesela 
Irak’ın komşuları konferansı 
örneğinde olduğu gibi. 2003 
Ocak’tır bunun ilk toplanışı ve 
çok eleştiri almış bir fikirdir 
bazı basın yayın organlarında. 
Ama bu maya tuttu. Amerika 
daha Irak’ı işgal etmeden önce 
Türkiye dedi ki Irak’ın komşu-
larının bir sözü olmalı; Irak’ın 
toprak bütünlüğü vesaire 
için. Ve o zor toplantı, Mısır’ı 
Suriye’yi aynı masaya oturttu. 
Çok eleştirilen bir şey zamanla 
Amerikalılar için de Avrupalılar 
için de makbul hale gelmeye 

Türkiye lider 
ülke olmak, mer-
kez ülke olmak gibi 
iddialarını gerçek-
leştirmek için; kül-
türel, beşeri, eko-
nomik hangi ser-
mayelere ihtiyacı 
var ve bu yönde 
yeterli sermayeye 
sahip mi? 

Gökhan Çetinsaya



Gündem

başladı ve onlar da bu toplantı-
lara katılmaya başladılar. 

Babacan: Türkiye’nin denge-
leyici rolünü görmek gerekiyor, 
Türk yetkililer Lübnan’a git-
tikleri zaman İran’ı bir şeklide 
izole etmeden Hizbullah tem-
silcisi olan Meclis Başkanı’yla 
da Cumhurbaşkanı’yla da ayrı 
ayrı görüşebiliyor, bu anlamda 
o denge politikasını da tutarlı 
politikalar için bir veri kabul 
edebilir miyiz?

Çetinsaya: Çok güzel ifade 
ettiniz. Türkiye’nin dış politi-
kasını tarif eden ifadelerden 
biri “proaktif”se, yani kriz mey-
dana gelmeden önce o krizi 
meydana getirecek sebepleri 
ortadan kaldırmaksa, ikincisi 
dengeleyici rol veya kolaylaştı-
rıcı roldür. Ve dengeleyicilik ne 
gerektirir? Bütün taraflarla iyi 
ilişki gerektirir. 

Babacan: Konuşabilme yete-
neği diyebilir miyiz bir anlam-
da?

Çetinsaya: Şimdi bakın, 
Amerika’yla da konuşuyorsu-
nuz, İran’la da konuşuyorsu-
nuz, İsrail’le de konuşuyorsu-
nuz, işte Hamas’la da, Rusya’yla 
da Suudi Arabistan’la da, 
Suriye’yle de konuşuyorsunuz. 
Şimdi Ortadoğu’da malum, 
iki kamp var ve bunlar aynı 
masaya dahi oturmak istemi-
yorlar. Ve Gazze krizinde bile 
iki ayrı toplantı yapıldı. Türkiye 
her ikisinde de vardı, hem 
Suudi Arabistan- Mısır grubu-
nun toplantısında vardı hem 
de Katar’daki toplantıda masa-
daydı. Yani bu az bir şey değil, 
senin karakaşına kara gözüne 
bakılarak yapılacak bir davet, 
biçilecek bir rol değil bu. O 
bakımdan önemli bir unsur da 
dengeleyicilik unsuru. 

Özdemir:  Obama Irak’tan 
asker çekeceğini söyledi. Tabi 
bu Irak’taki şartlarla da ilgi-
li. İşte bir güvenlik problemi 
var. İkincisi Afganistan’a tekrar 
ağırlık vereceğini söyledi. Bu 
sırada Kırgızistan üssü kapatıl-
dı. Trabzon gündeme geliyor. 
Bu anlamda Obama’nın dün-
yaya bakışındaki ağırlık ekse-
ni tekrar bu “büyük satranç 
tahtası”na mı dönüyor?  

Çetinsaya: Şimdi, kim iktida-
ra gelirse gelsin ABD’nin strate-
jik hedefleri değişmez, sadece 
metotlar değişir. Amerika bakı-
mından önümüzdeki 50 yılda 
dünyadaki enerji kaynaklarının 
güvenliği önemlidir. İlla kont-
rolün ABD’nin elinde olması 
gerekmiyor. ABD’ye dost rejim-
lerin veya grupların kontro-
lünde olması önemli, dünya-
daki enerji kaynaklarının. İşte 
“büyük satranç tahtası” da bu. 
19. yy’da da bu stratejik oyun 
oynanırdı, o zamanlar petrol 
yoktu ortada, “Avrasya coğraf-
yasında söz sahibi olan dünya-
da söz sahibi olur”  zaten stra-
tejinin bir yasası olarak kabul 
edilir. İşte siz buna şimdi bir de 
petrolü ekleyin, bütün ener-
ji kaynaklarının Avrasya coğ-
rafyasında yer aldığını ekleyin. 
Hedef belli ama buna nasıl bir 
metotla ulaşılacak. Neoconlar 
ve Bush yönetimi bunu silah 
zoruyla gerçekleştirmeye çalış-
tı. Muhtemelen şimdi Obama 
yönetimi de bunu sopa değil de 
havuç yoluyla gerçekleştirmeye 
çalışacaktır. Ama bu tabiî ki 
Türkiye’nin işine gelen bir şey. 
Çünkü Türkiye’de dış politika-
da sorunları savaşla değil, dip-
lomasi ile masa başında çöze-
lim yanlısı. 

Özdemir: Yani Irak ikinci 
plana düşmüş gibi.

Çetinsaya: Afganistan ile 
kıyas edildiğinde Amerikan 
yönetimi için öyle gözüküyor.. 
Amerika’daki büyük resme 
bakınca Afganistan her zaman 
için önemlidir. Bir de gide-
rek önem kazanan bir düşün-
ce de; Batı’nın ve NATO’nun 
Afganistan’da yenilgiye uğra-
ması Batı için bir felaket olabilir 
şeklindedir. 

Babacan:  2008 ortaların-
dan itibaren Amerika düzenli 
olarak ciddi kayıplar veriyor; 
hem Batı Avrupalılar hem de 
Türkiye gibi müttefikleri yalnız 
bırakmasına rağmen Amerika 
Afganistan konusunda kararlı 
görünüyor. 

Çetinsaya: Dediğim gibi şu 
anda Amerikan ordusu ger-
çekten zor durumda. Hani bu 
bize bazen hikâye gibi geli-
yor, inanılması güç geliyor ama 
Amerika’daki iç tartışmala-
rı izlediğinizde bütün yedek 
askerlik sistemi bozulmuş 
durumda. Bu Irak savaşı dola-
yısıyla iç güvenlik açısından da, 
dış güvenlik açısından da böyle, 
yeni asker bulamıyorlar. O 
yüzden NATO’yu devreye sok-
maya çalışıyorlar, Türkiye’nin 
NATO’daki rolü hatırlatılmaya 
çalışılıyor.

Babacan: Trabzon’un günde-
me gelmesi nedendir hocam?

Çetinsaya:  Amerika, yine 
bir stratejik hedefi olarak 
Karadeniz’de söz sahibi olmak 
istiyor. Karadeniz’de bir yer 
sahibi olmak istiyor, fakat ilginç 
bir şekilde Türkiye buna çok 
sıcak bakmıyor. Rusya’yla birlik-
te pozisyon alıyor. Amerika ise 
Romanya, Ukrayna gibi ülkeler-
den destek alıyor. 

Babacan: Bu arada bir de 
Pakistan var tabii?
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Çetinsaya: O da bir diğer 
soru işareti çünkü giderek 
Pakistan’ın Batı ittifakından 
kopacağına yönelik bir öngö-
rü var. Siyasi istikrar sağlana-
mıyor ve en önemlisi de tabi 
Pakistan’ın nükleer silahı var, 
onları asıl korkutan da o.  Bu 
yüzden de Amerika yönetimi 
Hindistan’a arka çıkmaya çalı-
şıyor. 

Babacan:  Obama yönetimi 
Bush yönetiminin biriktirdiği 
enkazı nasıl kaldıracak?

Çetinsaya: Onu şimdiden 
söyleyebilmek zor. Ama görü-
nen o ki, dış politikanın yürü-
tülüş biçimi farklı olacak. Bush 
yönetimi BM ne karar açıklarsa 
açıklasın, dünya kamuoyu ne 
düşünürse düşünsün ben doğru 
bildiğimi yaparım şeklinde idi, 
şimdi Obama yönetimi başka 
bir şey deneyecek, dünyadaki 
diğer ülkelerle bir eylem birliği 
düşünce birliği yaratmaya çalı-
şacak onların da rızasını almaya 
çalışacak onları da masaya geti-
recek, çalışmaları savaş yoluyla 
değil masa başında çözmeye 
çalışacak.

Yani Obama yönetimi hak-
kında bir şey söylemek şu an 
için çok erken, bilemiyoruz. 
Amerika’nın Irak’tan hemen 
çekilmesi bile iyi mi olur bilemi-
yoruz. Şu anda Irak’ta şiddet sar-
malı azalıyor ama nasıl azalıyor 
biliyor musunuz, 100.000 dire-
nişçi ayda 300 dolara Amerikan 
ordusu tarafından maaşa bağ-
landığı için, 100.000 tane zaten 
Kürt grupların silahlı gücü var, 
yaklaşık bir 100.000 Şii grup-
ların var - sadece Mukteda El 
Sadr’ın 60.000 silahlı adamı var 
ki bu 2003 te 7000 civarınday-
dı-,  bir de Irak ordusu var;  
yani bir iç savaş senaryosu ya 
da felaket senaryosu teorik ola-

rak rakamlar üzerinde mevcut. 
O  bakımdan Irak’ın geleceği 
ne olacak bilemiyoruz. Yani bir 
yandan umut ışığı var, bu son 
seçimlerde Irak’ın bütünlüğüne 
vurgu yapanların galip gelmesi 
gibi ama o silahlı potansiyel 
duruyor.

Amerikan ordusu, 18 ay zar-
fında Irak’tan çekilecek ama 
bu çekilme sıfır asker anlamına 
gelmiyor, ne kadar asker bıra-
kılacak içerde, yani kalıcı üs 
bırakacak mı? Şimdi Obama’nın 
sözündeki en büyük belirsizlik 
kalıcı üs konusundadır. Kendisi 
hiçbir askeri üs kalmayacağını 
söylüyor ama Kuzey Irak’ta da 
mı kalmayacak? 

Özdemir: Türkiye’nin den-
geleyici- kolaylaştırıcı ve proa-
kaktif siyaset yöntemi Irak’ta 
Türkiye’yi ne kadar etkin kılabi-
lecek? Amerika sonra Irak için 
Türkiye’nin orayla ilgili politi-
kaları nedir? 

 Çetinsaya: Yine 2003’e 
geri dönersek önümüzde şöyle 
bir tablo vardı: bir bilinmez-
lik vardı bir kere, bu Amerika 
içinde Türkiye içinde böyleydi, 
Saddam Hüseyin 91’den itiba-
ren Irak’ı tamamen içe kapa-
mıştı, yani sosyal bilimcilerin 
ve siyaset bilimcilerin gözlem 
yapabileceği ve bilgi alabilece-
ği bir ortam yoktu, o yüzden 
büyük bir bilinmezlik vardı. Ve 
gerçekten de bunun nasıl bir 
bilinmezlik olduğu 2003’ten 
sonra ortaya çıktı.

En büyük şey öngörüleme-
di: Mukteda Essadr Hareketi, 
Mehdi Ordusu Hareketi öngö-
rülemedi. Amerika, Şiilerin 
ağırlığının olacağının farkın-
daydı ama hem Sistani gibi 
bir otoriteyi öngöremedi-
ler hem de Mukteda Essadr’ı 
öngöremediler. Birçok açıdan 

Gündem

A m e r i k a , 
yine bir strate-
jik hedefi olarak 
Karadeniz’de söz 
sahibi olmak isti-
yor. Karadeniz’de 
bir yer sahibi olmak 
istiyor, fakat ilginç 
bir şekilde Türkiye 
buna çok sıcak bak-
mıyor. Rusya’yla 
birlikte pozis-
yon alıyor. 

Gökhan Çetinsaya
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evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Türkiye’de de büyük bilinmez-
likler vardı, ne olacağı biline-
miyordu, Türkiye’nin endişesi 
daha çok bir oldubittiyle Kuzey 
Irak’ta bir Kürt devleti kurula-
bilir mi şeklindeydi? Çünkü Irak 
savaş sonrası nasıl bir kaosa 
düşecek bilinmiyordu. Çünkü 
Kerkük fiilen işgal edilir mi, 
elden çıkar mı gibi endişeler 
vardı ama biraz sonra zaman 
geçtikçe herkes gibi Türkiye’de 
yeni Irak’ın yeni koşullarına 
uyum sağlamaya başladı.

Mesela bizim için de pan-
doranın kutusundan çıkan 
ilginç unsurlardan biri Şii 
Türkmenlerin varlığıdır. 2002-
2003 döneminde Irak’taki 
Türkmen varlığı ve sayısı konu-
sunda çeşitli spekülasyonlar 
yapılırdı, Şii Türkmenler için de 
yüzde 10 denir geçilirdi ama 
sonra öğrenildi ki yüzde 50 
(Türkmenlerin yüzde 50’si Şii 
mezhebine mensup) oranın-
da Türkmen var. Bu 2003’ten 
sonra anlaşıldı. 

Türkiye’nin politikası gecik-
meli de olsa sadece Kerkük’e 
ve K. Irak’a değil bütün Irak’a 
odaklandı. Irak’taki bütün siya-
si gruplarla diyalog kurmaya ve 
fikir alışverişi yapmaya başlandı. 
Ayetullah Sistani’nin Amerikalı 
yönetici ve komutanlarını 
kabul etmediği bir ortamda 
Türkiye’nin Irak özel temsilcisi 
Osman Korutürk mesela kendi-
si tarafından kabul edilmiş ve 
görüşmüştür. Bütün Şii, Kürt 
ve küçük Hıristiyan gruplarda 
dâhil olmak üzere bütün grup-
larla Türkiye bir diyalog ortamı 
yarattı. Ve giderek bir güven 
vermeye başladı. Yani benim 
gizli bir hesabım yok dedi. 
Türkiye Irak’ın toprak bütün-
lüğünü istiyor, her Iraklı gibi. 

Türkiye’nin isteği, sadece yeni 
Irak’ın Türkiye için bir güven-
lik tehdidi oluşturmaması. Aynı 
şey Türkmenler için de geçerli; 
Ankara bir süre sonra Şii Sünni 
demeden bütün Türkmenleri 
kucaklamaya başladı. Bunların 
bir kısmı açık, bir kısmı kapalı 
diplomasi. Ve bütün taraflarla 
bir diyalog kuruldu. Ki bunun 
meyveleri Türkiye’nin 2007 sonu 
ve 2008 başında  gerçekleştirdi-
ği hava ve kara harekâtında 
alındı. Bu diplomasinin başa-

rısıdır. Çünkü Irak’ta hiçbir 
grup itiraz etmedi. Diplomatik 
önlemler alındığı için hiçbir 
bölgesel veya küresel güçten 
ses çıkmadı. Yine benzer şekil-
de Sünni Arap grupları hatırla-
yın, 2005’te yapılan ilk seçim-
lere katılmadılar. 2005’teki 
son seçimlere katılmaları için 
Türkiye bütün gücüyle ağırlı-
ğını koydu. Meşhur İstanbul 
toplantısında bütün Sünni 

gruplar bir araya getirilerek 
Onlara niçin Irak’ın siyasi denk-
leminde yer almaları gerekti-
ği anlatıldı, teşvik edildiler ve 
bugün meyvelerini topluyorlar. 
Bu bakımdan Türkiye’nin rolü 
dengeleyicidir. Bunun başarı-
sı yine Kerkük’te görüldü. Bir 
anda rüzgâr Türkiye’nin lehi-
ne dönmeye başladı. Neden? 
Amerikalıların yazdığı rapor-
lar, Uluslararası Kriz Grubunun 
raporları, bunların hepsi say-
gın, tarafsız raporlar. Hepsi 
Türkiye’nin söylemine uygun 
olarak dediler ki Kerkük Irak’ın 
minyatürüdür. Kerkükteki bir 
iç savaş tüm Irak’a yansıyacak-
tır. Ve Kerkük’e özel bir statü 
tanınmalıdır. Amerikan yöneti-
mi de ağız değiştirmeye başla-
dı. Sadece Sünni’ler değil, Şii’ler 
de Türkiye’nin dengeleyici 
rolünü benimsediler. Bu süreç-
lerin arkasında muazzam bir 
diplomatik süreç var. Bu bakım-
dan Türk dış politikası açısın-
dan bir başarı var. Irak’ta son 
yerel seçimde ülkenin bütünlü-
ğünü savunan partilerin zaferi 
Türkiye’nin bir kazancıdır. Ama 
tabii ki Irak’ın bütün dinamik-
leri bizim kontrolümüzde değil; 
Irak’ta o kadar farklı faktörler 
var ki Irak’ın geleceğini kestire-
miyoruz. Ama şunu söyleyeyim 
Irak, eski Irak olmayacak, ve 
gelecek 10-20 yıl içinde farklı 
bir Ortadoğu bekliyor bizi. Ve 
bu oluşum her zaman istikrarlı, 
barışçıl bir Ortadoğu olmayabi-
lir. O yüzden kim iktidar olursa 
olsun, Türk dış politikasının bir 
Ortadoğu yönelimi olacaktır.

Özdemir: Açıklamalarınız 
için teşekkür ederiz hocam.

Çetinsaya:  Ben de teşekkür 
ederim.

Gündem

A m e r i k a n 
ordusu, 18 ay 

zarfında Irak’tan 
çekilecek ama bu 
çekilme sıfır asker 
anlamına gelmi-
yor, ne kadar asker 
bırakılacak içerde, 
yani kalıcı üs bıra-
kacak mı? Şimdi 
Obama’nın sözün-
deki en büyük 
belirsizlik kalıcı üs 
konusunda-
dır. 
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4 Kasım seçimlerini kazanan 
Barack Obama’nın 20 Ocak’ta 
ABD’nin 44. başkanı olarak 
görevine başlaması, kendisini 
yakından tanıyanlar tarafından 
iyimserlikle karşılandı. Obama 
kendisi gibi, Afrikalı bir çobanın 
oğlunun, ülkedeki en yüksek 
mertebeye ulaşmasına imkân 
tanıyan Amerika’nın büyüklü-
ğüne methiyeler düzüyor. Evet, 
kendisi Amerikan sisteminden 
kazançlı çıktı, ama bu haklı 
olduğunu gösterir mi? Rengi 
siyah olabilir, peki ya yaşadığı 
tecrübeler gerçekten siyah mı?

Siyahî olmak sadece bir 
ten rengi meselesi değil. 
Hafızalarımızda, yaşadıkla-
rı anavatanlarından zincirler-
le ve demir prangalarla zorla 
çıkarılıp, yük taşıyan gemilere 
birer eşya gibi tıkıştırılan zenci 
kölelerin yaşadığı acı tecrübe-
ler yer almaktadır. Milyonlarca 
zenci kendi pisliği içinde can 
verirken, pek azı efendilerinin 
kırbacı ve kendilerine biçilen 
açlık, susuzluk sıkıntıları içinde 
hayatta kalabildi. Amerika’daki 
zencilerin büyük çoğunluğu 
çok daha zalimce muamelelere 
tabi tutuldular; cinsel baskılar-
dan, isim değiştirmeye, din ve 
dil değiştirmeye zorlanmaya 
kadar. Kişiliksiz birer insana 

dönüştürüldüler. Tüm bunlara 
isyan etmeye teşebbüs eden-
ler linç edilirken, aşağılanmaya, 
ayrımcılığa baş kaldıranlar da 
köpek muamelesi, hatta çok 
daha aşağısına maruz kaldı-
lar. Malcolm X’in (El-Hac Malik 
Şahbaz) meşhur sözüyle ifade 
etmek gerekirse, iki tip Afro 
Amerikan oluşmuştu: Ev köle-
si ve Tarla kölesi. Ev köleleri 
efendileriyle kimlik kazanırken, 
tarla köleleri, sonuna kadar 
esaretten kaçmayı deneyen asıl 
isyancıları oynadılar.

Bu durumda Obama’ya siyah 
diyebilirsek, onu ev kölesi sını-
fında değerlendirebiliriz. Beyaz 
anneanne ve beyaz annesi ile, 
tüm hayatını beyazların ara-
sında harcamış olan Obama 
siyah olmayı hiçbir zaman tec-
rübe etmemiştir. Eğitimini, 
Harvard Üniversitesi gibi, ırkçı 
Amerikan sisteminde pek az 
zenciye nasip olan bir üniversi-
tede tamamlamıştı. Dolayısıyla 
Obama’nın sadece teni siyah, 
içiyse bembeyaz! Hapisten kaç-
mış ortalama bir zenci, muhte-
melen ABD ordusu içine çekilir. 
Burada ilginç olan, ordudaki 
zenci gönüllü asker sayısının 
genel nüfustaki zencilere oran-
la çok daha fazla olması. Tabi 
ki bu bir tesadüf değil, Amerika 

sistemi bu şekilde kurmuştur. 
Orduda zenci askerlere tanınan 
görevler de son derece kısıtlı, 
bu yüzden iki tercihleri var-
dır: Ya vatanlarında aşağılan-
mak ve zulüm görmek, ya da 
Amerika için dışarıda ölmek.

Obama’nın başkan seçilme-
si ile tüm dünyaya şu mesaj 
verilmeye çalışıldı: George 
Bush’un vahşi politikaları artık 
son buldu ve Amerika yepyeni 
bir sayfa açtı. Ne kadar saçma! 
Savaş ve yağmacılık Amerikan 
elitlerinin adeta karakteriyken, 
buna inanmak mümkün değil. 
Obama Amerikan müessesesi-
nin bir parçası olmasa seçile-
bilir miydi? Malcolm X, kendi-
sini hiçbir zaman “Amerikan” 
olarak tanımlamamıştır; 
“Amerikanizmin kurbanı” ola-
rak tanımlamayı tercih etmiş-
tir. Dolayısıyla Obama ismi 
aracılığıyla Amerika Afrika’da 
savaş başlatabilme şansını elde 
etmiştir. Çünkü Beyaz Saray’da 
bir siyah adam, Afro Amerikan 
duyarlılığını, beyaz bir adam-
dan çok daha iyi pasifize ede-
bilir. 

Seçimlerin öncesinde 
ve sonrasında Obama hep, 
Amerika’nın kendisinden bek-
lediğini yapmıştır. Seçimi kaza-
nır kazanmaz, Amerika’nın ger-

BEYAZ SARAY’DA SİYAH ADAM: 
OBAMA*

ZAFER BANGAŞ

Çeviri: Sare Şanlı
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çek efendilerine secde etmeye 
gitmiştir, yani Amerika-İsrail 
İlişkileri Komitesine. Toplantıda, 
sadece kayıtsız şartsız İsrail’in 
yanında olacaklarını söylemek-
le kalmamış, Kudüs’ün İsrail’in 
“bölünmez” başkenti olarak 
kalması gerektiğini de dile 
getirmiştir.  Şimdiye kadar hiç-
bir başkan bu konuda, bu denli 
ileri gitmemişti. Seçim sonrası 
atamaları yapmaya başlayan 
Obama’nın ilk ataması, Genel 
Kurmay Başkanı Rahm İsrail 
Emmanuel olmuştu. Bir İsrail 
vatandaşı olan Emmanuel, 
1991 yılında İsrail ordusuna hiz-
met etmiştir. İsrail’de yaşayan 
babasına oğlunun İsrail yanlısı 
olup olmadığı sorulduğunda, 
“Neden İsrail yanlısı olmasın? 
Arap mı ki? Yerleri silmeyecek 
ya!” Bu sözler Siyonist kesim-
den değil de bir başkası tara-

fından söylenseydi nasıl tepki 
çekerdi düşünün. Obama’nın 
kabinesindeki diğer atama-
lar da akıllara ziyan: Başkan 
Yardımcısı Joe Biden, Hillary 
Clinton, Dennis Ross, Aron 
Miller ve Daniel Kurtzer için, 
İsrail’in çıkarları her zaman 
Amerika’nın çıkarlarından daha 
önceliklidir. 

Obama, Gazze’de yaşanan-
lara sessiz kalışını, Amerika’nın 
şu anda “tek başkan”ı ** oldu-
ğu, dışarıya iki ayrı ses çık-
maması gerektiği bahanesine 
sığınarak açıklamıştı. Madem 
öyle, neden Mumbai katlia-
mında, Hindistan’a eğer ister-
se Pakistan’a saldırabilece-
ği ışığını rahatlıkla vermişti? 
Sanık, Müslüman Pakistan iken 
sorun yok. Peki ya savunmasız 
Filistinlilere acımasız saldırılar 
düzenleyen İsrail ise? Elbette 

Siyonist efendilere ses çıkarı-
lamaz!

Müslümanlar, Afro 
Amerikanlar ve vicdan sahibi 
diğer tüm insanlar, Amerikan 
sisteminin propagandasını 
yapan Obama’yı çok iyi anla-
malılar. Obama’nın başkan-
lığı hiçbir şeyi değiştirmeye-
cek, hatta aynı politika sadece 
renk değiştirecek: Amerika ve 
Siyonist güçlerce işlenen suçlar, 
biraz daha yumuşak bir dille 
ifade edilip, farklı bir suratın 
arkasına gizlenecek.

* Şubat 2009/ Reflections
** Obama, Gazze saldırılarına karşı sessiz 

kalışına dünya kamuoyundan gelen tep-
kiler sonrasında “Hassas müzakereler 
sürüyor, ABD’den dışarıya iki ayrı sesin 
çıkmaması gerekiyor.” açıklamasını 
yapmıştı. Henüz göreve başlamadığını 
bahane etmiş, şu an tek bir başkanın 
olduğunu söyleyerek, Bush yönetimin-
den farklı bir tepki göstermesini bekle-
yenleri hayal kırıklığına uğratmıştı.
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DEĞİŞEN ÇOCUKLUK 
DEĞİŞMEYEN ALGILAR

MUSTAFA ALDI

Türkiye’deki çocukluk 
araştırmalarının, çocukluğun 
değişen yeni hallerinin tarihi-
ni yeterince merak etmediği-
ni ve araştırmadığını, bunun 
da çocuklar için sanatın güdük 
kalmasının başlıca nedenlerin-
den biri olduğunu söylemek 
için oldukça önemli veriler var. 
Örneğin Türkiye’de çocukluğun 
sosyolojisi, değişme çerçevesin-
de anlaşılmak yerine sosyolo-
jiye giriş kitaplarının tekrarını 
aşamıyor. Belki bir başka neden 
de, Türkiye’de sosyal bilimle-
rin çoğu zaman ithal sorunlar-
la uğraşması, “kitabi” kalması, 
gerçek yaşamın dışına düşmesi-
dir. Dolayısıyla çocukluğun sos-
yal bilimlerde hak ettiği ilgiyi 
göremeyerek tamamen ihmal 
edilmesinin çocukluk hakkında-
ki farkındalığı olumsuz yönde 
etkilediğini söylemek daha 
doğru olacaktır

 Yaşamın gerçekliklerine 
odaklanan kitapların çocukla-
rın bazı temel kavramları öğre-
nerek gerçek hayata hazırlan-
malarını sağlamak bakımından 
Birdirbir dergisinin Şubat sayı-
sını Filistin Özel Sayısı olarak 
tasarlamasının çocuklar için 
edebiyat bağlamında tartışıla-
cağını düşünmüştüm. Birdirbir 
tartışılmadı ama onun işlediği, 

yaşamın gerçekleriyle yakından 
ilgili bir başka tartışma yapıldı.

 Newsweek dergisinin 17. 
sayısında çocukluğun bugünü-
nü değerlendirmenin ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koyan 
bir yazı yayımlandı. Kürşad 
Oğuz’un araştırma ve söyleşi 
notlarından hareketle kaleme 
aldığı yazının başlığı “Baba 
Bana Masal Anlatma”. Oğuz 
yazısında çocukluğun değişimi-
ni özellikle ölüm kavramı üze-
rinden sürüyor. Türkçe çocuk 
edebiyatında ve eğitim anlayı-
şında ölümün dışlanan bir konu 
olduğunun altını çiziyor Oğuz. 
Çocuklar için olduğu varsayılan 
yayınların geçmişi bu noktada 
bize oldukça zengin bir mal-
zeme sağlayacaktır. Kanımca 
çocukluğun değişen tarihini 
araştırmanın en haklı gerekçesi 
de budur. Örneğin çocuklar için 
edebiyatta ölüm teması hemen 
hemen hiç araştırılmamıştır 
bugüne kadar. Yine çocukların 
hayatın kendisi olan ölüm, şid-
det, ayrılık gibi konulara  nasıl 
baktığını ortaya koyan çalışma-
lar da yapılmamıştır. 

Ölüm algısı farklı toplum-
sallıklarda farklı olarak anlam-
landırılma ile neticelenmiştir. 
İnsanın, sanatçının ölüme bakı-
şı ve ölüm karşısındaki tavırla-

rının birbirinden farklı oluşu 
da esasen bu kültürel farklı-
lıktan kaynaklanır. Örneğin; 
Philippe Aries’in, Batılının Ölüm 
Karşısında Tavırları adlı eseri 
bu farklılıkları Batı toplum-
sallığı örneğinden hareketle 
anlamamızı sağlar. Ölüm, kimi 
toplumların kültür ve mede-
niyetlerinde, felsefî anlayış ve 
inanışlarında bir bitiş, tükeniş 
ve yok oluş olarak algılanırken;  
İslam’a göre   ahirete bir göç 
ve yeniden doğuş için atılan 
ilk adımdır.  Çocuklar ve ölüm 
ilişkisi noktasında çok fark-
lı şeyler söylenebilir. Gökhan 
Akçiçek’in şiir kitabı Çocuklara 
Ölüm Yakışmaz’ın ikinci bası-
mında adının değiştirilerek 
yayımlanması Türkçe edebiyat 
ortamında ölüm kelimesinden 
bile çekinildiğinin göstergesi 
olarak okunabilir. 

Newsweek dergisi bu konu-
yu daha çok tarihsel blok yayı-
nevleri üzerinden işlemiş ve bu 
konuları işleyen kitapların daha 
çok çeviri olduğunu belirtmiş. 
Aralarında en çarpıcılarından 
biri ise İletişim Yayınları’ndan 
baharda piyasaya çıkacak “Ente, 
Tod und Tulpe” (Ördek, Ölüm 
ve Lale). 2007’de Almanya’da 
basılan ve 2008’deki Frankfurt 
Kitap Fuarı’nda yayıncılar ara-
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sında efsane haline gelen eser 
Wolf Erlbruch imzalı. Erlbruch, 
bir ördeğin canını almaya çalı-
şırken onunla arkadaş olan 
ama doğasını da kaybetme-
meye çalışan ölümün (ya da 
Azrail) hikâyesini anlatıyor. 
Çizimleriyle dikkat çeken kitap-
ta ördek ve ölüm birlikte gölde 
yüzüyorlar, ördek üşüyen ölü-
mün üstüne yatıp onu ısıtıyor, 
ölüm hakkında konuşuyorlar. 
Nihayet karlı bir gecede ölüm, 
ördeğin canını alıyor ve üzerin-
de bir laleyle onu nehre bırakıp 
gözden kayboluncaya 
kadar arkasından bakı-
yor. Verilen mesaj: Ama 
yaşam da böyle bir şey 
değil mi? Beş yaş ve üze-
rine tavsiye edilen kitap 
için yayınevi editörü Bahar 
Siber, “Ticari anlamda, yük-
sek satış rakamlarına ulaş-
masını beklediğimiz bir kitap 
değil. Yayın programına alır-
ken kitabın bir açığı doldura-
cağını düşündük. Ama oku-
yanlar, iyi ki okumuşum diye-
cek” diyor. Siber’in bahsettiği 
açık, Türkçe’de ölüm hakkın-
da çocuklara yönelik herhangi 
bir metin bulmanın güçlüğü. 
Batı’dakilerin, genelde ölümü 
dini perspektiften ya da ger-
çeküstü ve masalsı anlatıyla 
açıklama eğiliminde olduğunu 
belirten Siber, “Ördek, Ölüm ve 
Lale”nin çocuk edebiyatında ilk 
defa ölüme felsefi yorum getir-
diğini söylüyor. İnsanların ortak, 
değişmez, en eski ve en yeni 
duygusu, ölüm korkusudur ve 
Kur’ân’da üç kez tekrar edilen 
“Her nefis ölümü tadacaktır.” 
âyeti, bütün canlıların sonunda 
ölüm gerçeğiyle karşılaşacağını 
kesin bir dille ifade eder. Başka 
bir âyette, “Biz Allah’a aidiz 
ve yine O’na döneceğiz.” ifa-

desiyle ölümün yok oluş olma-
dığı belirtilerek; insanın aslı-
na dönüşü, Allah’a kavuşması, 
gerçek hayatı kazanması olarak 
nitelenmektedir.       

Ölüm konusunda anlaşma-
mak, anlaşamamanın dil üzerin-
den serimlenmesi, gösterilmesi 
ve bu konuda akıl yürütme iste-
ği duyacak olanlar açısından, 
XIX. asrın başlarında romantiz-
min tesiriyle hemen her top-
lumun edebî eserlerine konu 
olduğunu hatırlamak 

gerekiyor. Ölümün 
genelde edebiyat dünyasına 
özelde ise çocuklar için edebi-
yata yansıyış biçimi tek boyutlu 
bir olgu değildir. Bundan dola-
yı dil düzleminde tek bir çizgi 
izlemez. Edebiyatın belli başlı 
temlerinden biri olan ölümün, 
edebî ürünle farklı biçimlerde 
yansıyışında, dünya görüşlerin-
den kaynaklanan değişik söy-
leyiş biçimleri söz konusudur. 
Ölüm teminin, edebi dildeki 
değişik kavrayış biçimlerini 
anlamlandırma sürecinde yaza-
rın ait olduğu dünya görüşünü 
dışarıda tutarak belirlemelerde 
bulunmak çok zordur. Bundan 

dolayı Newsweek’te yayımla-
nan yazıda dini içerikli çocuk 
kitaplarında ölümün işlenip 
işlenmediği, işleniyorsa nasıl 
işlendiği konusuna değinil-
memesi çalışmanın eksik olu-
şunu beraberinde getirmiştir. 
İster başkalarının ölümü, ister-
se kendi ölümümüz hakkında 
düşünelim ölümün yüzü her 
zaman soğuktur. Ölüme bakış/
ımız farklı olsa da, ölüme dair 
kültürel farklılık/lar ölümden 
daha az ya da daha çok kork-
mamıza yol açsa da, ölüm ger-
çeğini değiştirmez.

Beğensek de beğenme-
sek de bugün dünyanın her 
zamankinden daha hızlı değiş-
tiği bir gerçektir. Bu küresel 
değişim içinde çocukluk ve 
çocuklar da değişmekte-
dir, onları ele alan bilimsel 
kuramlar ve yöntemler de. 
Artık çocuğu toplumsal ve 
kültürel bağlam içinde ele 
almayan hiçbir yaklaşım 
geçerli sayılmamaktadır; 
buna tarihsel boyutu da 
kolayca ekleyebilirsiniz. 
Konunun özellikle çocuk-

lar için edebiyat ve eğitim anla-
yışı bakımından hangi sorunları 
gündeme getirdiğini göstermek 
için, adını andığım yazıdan bir-
kaç örnek vermek sorunu daha 
iyi bir biçimde ortaya koyacak-
tır: “Çocuklar, kuşaktan kuşağa 
daha hızlı yaşanan değişimle 
sandığımızdan çok daha fazla-
sını biliyor artık. Psikologlar ve 
pedagoglar ilkokul öğretmenle-
rinin bazı çocukların hiç ilgisini 
çekmemesini ve ergenlik yaşı-
nın yıldan yıla düşmesini buna 
örnek gösteriyorlar. (Çocuklar) 
farklı iletişim araçlarının etki-
siyle artık ölüm, şiddet, aşk, 
ayrılık gibi büyüklerin tekelin-
de görünen kavramlarla daha 

Gündem
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haşır neşirler. Oysa Batı’dakinin 
aksine Türkiye’de çocuk kitap-
ları hâlâ masal boyutunun öte-
sine geçemiyor. Çocuk kitabı 
yayımlayan yayınevleri, yazar-
lar ve ilgili uzmanların çoğu 
böyle bir sıkıntının farkında. 
Bazıları ise şimdiden daha cesur 
adımlar atıp çocuklara haya-
tın gerçeklerini uygun bir dille 
anlatan kitaplar sunmaya baş-
ladı.”

Çocukların değişen algıla-
rı üzerinde farklı araçların ve 
ortamların etkileri var. Pek çok 
ülkede yapılan IQ testi sonuçla-
rına bakıldığında, 1930’lardan 
beri gözle görülür bir yükseliş 
görülüyor. ABD’deki Carneige 
Mellon Üniversitesi bilim adam-
larından Murcel Just, “Yeni 
bilişim teknolojileri beynimi-
zi çalıştırdığı gibi bize daha 
fazla bilgi de sağlıyor. Bu da 
düşünme kabiliyetini geliştiren 
bir durum” diyor. Bunlar, her 
yeni neslin bir öncekinden bazı 
konularda önemli farklılıkları-
nın olduğuna işaret ediyor. Bu 
dönüşümün farklı nedenleri var. 
Örneğin, bilgisayar oyunlarının 
çocukları sebep-sonuç ilişkisini 
tespit etmeye zorladığını belir-
ten yaklaşımlar var. DBE’den 
klinik psikolog Olcay Güner, 
çocukların nasıl nesilden nesile 
değiştiğini şöyle özetliyor: “Bir 
öğretmen birinci sınıfı alıyor, 
beşinci sınıfta bırakıyor. Tekrar 
birinci sınıfı aldıklarında bütün 
öğretmenler şok geçiriyor. 
Başka çocuklar geliyor karşıla-
rına.” Bunun en önemli nede-
ninin teknolojiyle ilgili olduğu-
nu söyleyen Güner, değişimin 
giderek hızlandığını da vurgu-
luyor: “Bizim neslimiz zamanın-
da öğretmen ilginçti. Hepimiz 
öğretmen olmak ister, ona 
tapardık. Şimdi hizmetlerinde 

bir kişi olarak görüyor-
lar öğretmeni, çünkü 
çok ilginç değil artık. 
Öylesine biri. Ondan 
daha ilginç şeyler var 
etrafta. Bilgisayarlar, 
kitaplar, oyunlar, film-
ler. Her şey çok hızlı. 
Ama öğretmen aynı 
hızla devam ediyor ve 
öğretmene bakıp, “ay 
sıkıldık” diyorlar artık.” 
Çocuk ve ergen psiki-
yatristi uzman doktor 
Gökçe Küçükyazıcı 
ise özellikle 90’lardan 
sonra çocukların erken 
yaşlardan itibaren tek-
nolojiyle daha iç içe yaşamaya 
başladıklarını, bununla birlikte 
fazlaca bilgilendiklerini düşü-
nüyor. Ona göre çocukların bil-
gileri arttıkça merak duyguları 
da körüklendi ve yönelttikleri 
sorular ebeveynlerini şaşırtma-
ya başladı. Uzun süre iletişim 
sektöründe görev yaptıktan 
sonra çocuklar için felsefe üze-
rine eserler kaleme alan Brigitte 
Labbé “Bu yazma biçiminin yeni 
bir moda olup olmadığını söy-
leyemem ama bunun bir ihtiyaç 
olduğunu söyleyebilirim. Bütün 
yazarlar bu tarzda yazabilmek 
için “nitelikli” değildir ve yaz-
dıkları konu hakkında bilgi 
birikimine sahip olmaları yet-
mez, aynı zamanda yazdıkları 
konuların çocuk gelişimine de 
katkısı olmalıdır” diyerek konu 
kadar anlatımın da önemsen-
mesi gerektiğinin altını çiziyor.  
Öyleyse bugün bizim çocukla-
rımıza aldığımız kitaplar, geç-
mişte anne babalarımızın bize 
aldıklarından farklı olmalı. 

Küreselleşme sorununun - 
kimilerinin sandığı gibi- çocuk-
ların ve gençlerin “marka 
düşkünlüğü”nden ibaret 

olmadığını da hemen ekle-
meliyim. Toplumca modern-
leşme ile hesaplaşmamızı tam 
ve sağlıklı bir biçimde yapmış 
ve bitirmiş olmamakla birlik-
te, çocukluğun küreselleşmesi 
ile ilgili çözümlemelere de bir 
an önce başlamamız gerektiği 
kanısındayım. Bugün çocuklar 
yetişkinler için üretilen bir-
çok ürünle daha erken yaşta 
tanışıyor, bu anlamda yetişkin 
yaşamına daha erken katılı-
yor. Ancak çoğu zaman gelişim 
süreçlerinde, yetişkin hayatının 
konularıyla başa çıkacak bilgi 
ve beceriden yoksun kalıyorlar. 
Çocukluğun modernleşmesini 
bile henüz yeterince tartışa-
mamış bir toplumda bu nasıl 
olur bilmiyorum, ama bunun 
mutlaka olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu olmadığın-
da ya televizyondan, internet 
ve arkadaşlarından öğrenir ya 
da bizzat kendileri deneyimler. 
Ayrıca çocuğa hayatın gerçek-
lerinden uzak hikâyeler anlat-
mak çocuğun sizi samimi ve 
dürüst bulmamasına sebep ola-
bilir” diyor. Başta eğitim bilim-
de olmak üzere çocuklarla ilgili 
yapacak o kadar çok şey var ki!

Gündem



Hz. İbrahim peygamberler 
silsilesi içerisinde çok özel bir 
konumu olan bir peygamberdir. 
Çektiği çile, verdiği mücadele, 
yaptığı çağrı ve sergilediği dik 
duruş, insan havsalasını zorla-
yan, fedakârlıkları itibariyle gele-
cek nesillere örnek gösterilen bir 
insan ve bir peygamberdir. O 
bir muvahid ve de tek başına 
bir ümmettir. Bu büyük insan 
Kâbe’yi inşa ettiğinde Allah tara-
fından kendisine verilen emir, 
haccı insanlara duyurmadır. Bu 
duyurmada dikkat çekilen ana 
noktalardan biri, haccın kendile-
ri için birtakım yararlarına şahit 
olmalarıdır:

“«İnsanlar içinde haccı 
duyur…“Kendileri için birtakım 
yararlara şahid olsunlar.” (22/27, 
28)

Haccda insan, takvayı kuşa-
nırken ümmetleşmekte ve de 
ümmetin kardeşliğini fiilen yaşa-
maktadır.  Farklı renk, farklı dil, 
farklı örf ve adet ve farklı coğ-
rafyaya sahip olan insanların, 
hacc sürecinde birbirlerine içten 
duygularla bağlanarak kaynaş-
maları, farklı renklerin bir araya 
gelip gök kuşağını oluşturmaları 

gibi müminlerin de birbirlerini 
tamamlayıp bütünleşmeleri, hac-
cın en mucizevî yönüdür, yararı-
dır. Benin biz içerisinde erimesi, 
Bizin tek bir ben gibi davranma-
sı, hacda bireyin tabi tutulduğu 
ümmet olma, kardeş olma eğiti-
minin sonucudur. Binlerce insan 
Kâbe’nin cazibesi ile dönerken 
kesretin meydana getirdiği vah-
daniyet çok açık bir şekilde görü-
lebilmektedir. Caminin 2. ve 3. 
katlarından bakanlar, insanların 
dönmesini görmemekte, yerin 
döndüğünü görmektedirler. 
İnsanlar durmakta fakat yer dön-
mekte hissi seyredenlerde oluş-
maktadır.

O müthiş kalabalık nasıl olu-
yor da bir ve bütün oluşturabili-
yor. Birbirlerinin canını yaksalar 
bile dillerden dökülen iki sözcük, 
‘hacı sabır’, karşısında gerginle-
şen yüz tebessümle dolmaktadır. 
O anda oluşan duygu; karşımda-
ki ümmetten bir parçadır ve de 
benim kardeşimdir, duygusudur. 
Haccın en büyük yararı, üç duy-
gunun( takva, ümmet, kardeş), 
teorik olmaktan çıkıp bir eyleme 
dönüşmesidir. Haccın takva ve 
ümmet boyutları geçen sayılarda 

incelenmiştir. Bu sayıda Gazze’de 
yaşananlar bağlamında ümmetin 
kardeş oluşunu ele alıp inceleye-
ceğiz.  

Üç Tür Kardeşlik
Kardeş; “1-Aynı ana ve 

babadan olma veya yalnız ana 
yahut babası müşterek çocuk-
lar, 2- Aynı anneden süt emen 
çocuklar 3-Ortak değerlere ve 
vasıflara sahip kimseler,” olarak 
tanımlanmaktadır(1).  

Tanımdan görülebileceği gibi 
Kardeşlik, biri kan merkezli, biri 
süt merkezli ve diğeri değer mer-
kezli olmak üzere üç farklı şekil-
de tanımlanabilmektedir. Biz 
burada değer eksenli kardeşliğin 
üzerinde duracağız.

En genel anlamda inanç kar-
deşliği, ortak değerler etrafında 
toplanan insanların 

birbirlerine, ötekilere naza-
ran, ayrı bir sevgi bağı ile bağ-
lanmaları, ayrı bir ilişki ve daya-
nışma içerisinde bulunmalarıdır. 
Değerlerin ortak olma derecesi 
ve düzeyine bağlı olarak bu kar-
deşlik, merkezden çevreye doğru 
bir genişleme, bir yayılma özelli-
ği göstermektedir.  Değer eksen-
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Yaşayan İslam

İBRAHİMI DAVET- III

GAZZE BAĞLAMINDA 
ÜMMETİN KARDEŞLİĞİ

Prof. Dr. Burhanettin CAN

“Asabiyyet (kavmiyyetçilik) davasına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dava yolunda mücadeleye girişen bizden değildir.” 

Hz. Muhammed
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li kardeşlikte insanların birbirini 
kardeş olarak görebilmesi için 
tanışmış, buluşmuş olmalarına 
ihtiyaç yoktur. Onlar birbirleri-
ni hiç görmese, hiç tanışmasalar 
bile aynı olaylar karşısında hep 
birlikte üzülür ve sevinirler, ben-
zer tepkileri ortaya koyarlar.

613 Yılının Mekke’sinden 
2009’un Gazze’sine İntikal Eden 
Kardeşlik 

Değer eksenli kardeşliğin 
en güzel örneklerinden birini,  
Kur’an’da Rum suresinin 1-4 ayet-
lerinin nazil olmasına sebep olan 
olayda görebilmekteyiz. Sure, 
İran-Bizans arasında 613’de baş-
layıp 616’da Bizans’ın mağlubiye-
ti ile sona eren savaşın geleceği 
ile ilgilidir. Mekkeli müşrikler,  
Kitap Ehli olan Bizans’ın mağlubi-
yetine sevinerek, Müslümanlara 
meydan okumuşlardır:

“Siz ve Hıristiyanlar Ehl-i 
kitapsınız, biz ve İranlılar ümmi-
yiz (kitap sahibi değiliz). Bizim 
kardeşlerimiz sizin kardeş-
lerinizi tepelediler, biz de sizi 
tepeleyeceğiz”(2) 

Mekkeli Müşrikler, İran’ın put-
perest olması nedeniyle İranlıları 
kendilerine kardeş; Bizans’ı da, 
Ehl-i Kitap olmasından dolayı, 
Müslümanlara kardeş olarak gör-
mekte ve İran’ın zaferinden dola-
yı sevinmektedirler. Bunun kar-
şısında Müminler de Ehl-i Kitap 
olan Bizans’ın putperestler kar-
şısında yenilmiş olmalarına üzül-
mektedir. İşte Rum suresinin 1-4 
ayetleri, morali bozulan mümin-
lere, Bizans’ın 9 yıl içerisinde 
galip geleceği müjdesini vererek 
onlara manevi destek olmuştur: 

“Rumlar mağlup oldu, yakın 
bir yerde. 

Halbuki onlar bu yenilmeleri-
nin ardından galip olacaklar bir-
kaç yıl içinde. 

Önünde de sonunda da emir 
Allah’ındır. 

O gün müminler Allah’ın nus-
retiyle ferahlayacak” (30/1-4). 

Müslümanlar, Bedir’de müş-
riklere karşı zafer kazandık-
ları gün, Bizans’lılar da İran’a 
karşı zafer kazanmışlar; böylece 
Müslümanlar Bedir günü çifte 
zafer elde etmiş olmanın mutlu-
ğunu tatmışlardır.

Mekkeli müşriklerle 
Müslümanlar arasında ortak 
payda olarak kan bağı vardı, 
birbirlerinin akrabaları idiler. 
Böyle olmuş olmalarına rağ-
men değil kardeş olma arkadaş 
olmaları bile mümkün olmamıştı. 
Müşrik Araplarla Putperest İran 
arasında hiçbir kan bağı, akra-
balık ilişkisi söz konusu değildi. 
Bununla beraber Mekkeli müş-
rikler görmedikleri, tanımadık-
ları İranlıları değerler sisteminin 
ortak oluşundan dolayı kardeş 
olarak kabul etmişler ve kendi 
kan bağı ile bağlı oldukları insan-
ları, akrabalarını reddetmişlerdir. 
Aynı tutum, davranış ve anla-
yış Müslümanlar için de geçerli 
olmuştur. Müslümanlar da, kendi 
akrabaları yerine hiç görmedik-
leri ve tanımadıkları Bizanslıları, 
bazı değerlerin ortaklığından 

dolayı Mekkeli müşriklere karşı 
kendilerine daha yakın bulmuş-
lardır. Dün böyleydi, ya bugün.

İsrail ordusu Gazze’yi hava-
dan ve karadan günlerce bom-
balaması, kadın, çocuk ve yaşlı 
demeden sivil halkı öldürmesi 
karşısında İslam coğrafyasında 
halk bazında ortaya konan  çok 
güçlü bir tepki var bugün. Bu, 
Mekke’deki tepkiyle aynı idi. 
Milyonların sokaklara dökül-
mesi İsrail’i protesto etmeleri, 
İstanbul’da kadın, erkek, yaşlı ve 
çocukların gece gündüz deme-
den İsrail konsolosluğu önünde 
24 saat tepkilerini ortaya koy-
maları, tek bir saikin etkisi ile 
meydana gelmiştir. O da, İslam’ı 
değerlere inanmalarından dola-
yı Gazzelileri kendilerinden bir 
parça görmeleridir. Müslüman’ın 
aynı değerlere iman etmesinin 
meydana getirdiği bir kardeşlik 
duygusunun tezahürüdür ortaya 
konanlar.  Elbette ki farklı inanç 
sistemine mensup olan insanlar 
da bu protesto eylemlerinde yer 
almışlardır. Onları bu eylemlere 
sürükleyen duygu, zulme karşı 
çıkmadır.  Bu olayda Zulüm, 
İsrail’e karşı tavır alanların ortak 
paydası olmuştur. Ancak çok 
baskın olan unsur, Müslüman 
oluştur. 

Yaşayan İslam



Buna karşılık Batı kamuoyu-
nun bu denli sessiz olması, hatta 
İsrail’e hak vermeleri, Yahudileri 
Müslümanlara nazaran kendile-
rine, tıpkı Mekkeli müşriklerin 
yaptığı gibi, daha yakın görmüş 
olmalarından dolayıdır. Benzer 
bir katliam, Müslümanlar tara-
fından Yahudilere uygulanmış 
olsaydı, Batı kamuoyunun tep-
kisinin nasıl olabileceğini kestir-
mek zor olmasa gerekir.

622 Medine’sinden 2009 
Gazze’sine İntikal Eden 
Kardeşlik 

Değer eksenli kardeşliğin 
getirdiği dayanışmaya güzel 
bir örnek, Müslümanların 
Mekke’den Medine’ye hicretle-
rinde yaşanmıştır. Tarihte bugüne 
kadar görülmüş en büyük inanç 
eksenli kardeşlik, Müslümanların 
Mekke’den Medine’ye hicretiy-
le Medine de yaşanmıştır. Hz. 
Peygamber kendi akrabalarının 
zulmünden kaçarak Mekke’den 
Medine’ye göç eden (muhacir) 
Müslümanları, kendileri ile akra-
ba olmayan Medine’nin yerli 
Müslümanları (Ensar) ile birbir-
lerine varis olabilecek bir hukuk-
la (başlangıçta) bire bir kardeş-
leştirmiştir. Ensar, malını mül-
künü muhacirlerle paylaşmıştır. 
Bundan dolayı Ensar Kur’an’da 
açık bir şekilde övülmüştür:  

“Kendilerinden önce o yurdu 
(Medine’yi) hazırlayıp imanı 
(gönüllerine) yerleştirenler ise, 
kendilerine hicret edenleri sever-
ler ve onlara verilen şeylerden 
dolayı da içlerinde bir ihtiyaç 
(arzusu) duymazlar. Kendilerinde 
bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kar-
deşlerini) öz nefislerine tercih 
ederler. Kim nefsinin ‘cimri ve 
bencil tutkularından’ korunmuş-
sa, işte onlar, felah (kurtuluş) 
bulanlardır.”(59/9)

İnsanın mala, mülke olan 
aşırı bağlılığı göz önüne alındı-
ğında Ensarın malını mülkünü 
aralarında kan bağı bulunma-
yan insanlarla(Muhacirler) pay-
laşabilmesi, sadece iman etmiş 
olmanın kendilerine verdiği bir 
bilinç, yüklediği bir görev ve bir 
sorumluluktu. 

2009 yılında İsrail’in katliam-
larının muhatabı olan Gazze hal-
kına İslam coğrafyasında açılan 
yardım kampanyasını, Ensarın 
yaptıkları ile mukayese edileme-
se bile, değer eksenli kardeşlik 
bağlamında değerlendirmek 
gerekmektedir. Son yıllarda, bazı 
ülke yönetimlerine rağmen, şim-
diye kadar görülmemiş bir des-
tek, Gazze halkına verilmiştir. 
Bu, ümmet bilincinin kardeşlik 
şuuruna kavuşmaya başladığının 
bir göstergesidir.

Davos’da İsrail Cumhurbaşkanı 
Şimon Peres Türkiye’yi çok sert 
bir üslup kullanarak eleştirirken 
ve yaptıkları katliamların meşru 
olduğunu savunurken, Batılı tem-
silcilerin onu alkışlamasını değer 
eksenli kardeşlik bağlamında 
değerlendirmek gerekmektedir. 
Mekkeli müşriklerin Bizans’a 
karşı İran’ı kendilerine yakın gör-
mesi gibi Batı da, Müslümanlara 
karşı Yahudileri kendilerine daha 
yakın görmekte ve de destekle-
mektedir. Bugün Batının ortaya 
koyduğu bu tavır, Müslümanlar 
için bir sürpriz olmamalıdır. 

Önce Lübnan’da Hizbullah’ın 
sonra Gazze’de Hamas’ın yenil-
mez kabul edilen İsrail ordularını 
durdurması, karada ilerleyeme-
meleri, başta ABD-İsrail olmak 
üzere Batı dünyasını şok etmiş-
tir. Bu şok Müslümanlara karşı 
Yahudileri kendilerine daha 
yakın görmüş olmaktan kaynak-
lanmaktadır. Bu şaşırtıcı değil-
dir, olmamalıdır. Çünkü Kur’an, 

inkar edenlerin inkar düzeyle-
ri ne olursa olsun, inkarcıların 
tümünü(Kafir, Müşrik, Münafık..) 
bir bütün olarak şeytanın kardeş-
leri olarak isimlendirmektedir:

“Şeytanın kardeşleri, dost-
ları azgınlıkta şeytanlara yar-
dakçılık ederler, sonra da elle-
rinden geleni yapmaya devam 
ederler.”(7/202)

Gazze Bağlamında Dışa Vuran 
Düşmanlık

1. Cihan harbinde Osmanlı 
Almanlarla müttefikti ve 
İngilizlerle Fransızlara karşı savaş-
maktaydı. İngiliz-Fransız kuvvet-
leri Kudüs’ü aldıklarında Alman 
halkının kiliselere giderek bunu 
kutlaması ile Davos’da Şimon 
Peres’in Batılılar tarafından alkış-
lanması arasında bir fark yoktur. 
Herkes safını belirlemektedir.

Gerek ayetlerde, gerek hadis-
lerde ve gerekse işin pratiğinde, 
farklı değer sistemlerine mensup 
insanların kendi içlerinde birbir-
lerini kardeş olarak gördükleri 
anlaşılmaktadır. İman edenler 
kendi içerisinde; müşrikler(İnkâr 
edenler, münafıklar…) de kendi 
içerisinde kardeştirler.  

Başbakan Erdoğan’ın, batı-
lılara ‘Masum sivil halkı öldü-
renleri alkışlıyorsunuz, sizi kını-
yorum’ tarzında yaptığı çıkış, 
iki farklı değer sisteminin karşı 
karşıya gelişinin bir ifadesidir. 
Başbakan Erdoğan, Batı’nın çifte 
standart kullandığından şikâyet 
etmekteydi.  Başbakan, söylenen 
sözler, takınılan tavırlar karşı-
sında sanki şoka girmiş gibiydi. 
Bu tavrı beklemediği yüzünün 
kıpkırmızı olmasından, yüz hat-
larının gerilmesinden belliydi. 
Başbakanın baştan beri düştü-
ğü hata, Batı’nın değerler sava-
şı yürütüşünü görememesidir.  
Başta ABD-İsrail-İngiltere olmak 
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üzere Batı’yı dost, ABD’yi tek 
yanlı stratejik ortak olarak ilan 
etmiş olmasıdır. Eğer Davos’ta 
Başbakan ve Türkiye’nin yönetici 
kadroları bu yanlışı görebildiy-
se Türkiye’nin en büyük kazancı 
bu olacaktı. Çünkü; “Ey iman 
edenler, Yahudi ve Hıristiyanları 
dostlar (veliler) edinmeyin; onlar 
birbirlerinin dostudurlar. Sizden 
onları kim dost edinirse, kuşku-
suz onlardandır. Şüphesiz Allah, 
zalimler topluluğuna hidayet 
vermez.” (5/51)

İman edenlerle inkâr eden-
lerin dost, kardeş, stratejik 
ortak olması mümkün değildir. 
Anlaşmalar yapılabilir, ittifaklar 
kurulabilir. Unutmamak gerekir 
ki bunların tümü konjonktüreldir 
ve geçicidir. Tevbe suresinin ilk 
20 ayetinde müşriklerle yapılan 
anlaşmalara ne oranda sadık kala-
cakları ve yeminlerini tutacakları 
anlatılmakta, onları kardeş ola-
rak kabul edebilmenin şartları 
ortaya konulmaktadır. Birinci 
ayette Müslümanlarla antlaşma 
imzalayan Müşriklere Allah’tan 
ve Resûlunden ‘kesin bir uyarı’ 
yapılmakta; 3. ayette ise ‘Allah 
ve Resûlunün müşriklerden uzak 
olduğu’ insanlara duyurulmak-
tadır. Sonraki ayetlerde anlaşma 
yapanlarla yapmayanlara karşı 
takınılacak tavırlar belirlenmek-
te ve anlaşma yapılanlara karşı 
daha uyanık ve daha dikkatli 
olunması Müslümanlardan isten-
mektedir. Çünkü onlar, her fır-
satta anlaşmalarını bozan ve her 
türlü kötülüğü yapmaya kalkan, 
ahitlerine ve yeminlerine bağlı 
olmayan bir toplulukturlar:

“Şu halde o (anlaşmalı olan-
lar), size karşı (doğru) bir tutum 
takındıkça, siz de onlara karşı 
doğru bir tutum takının. 

 “ Nasıl olabilir ki!... Eğer size 
karşı galip gelirlerse, size karşı 
ne ‘akrabalık bağlarını’, ne de 

‘sözleşme hükümlerini’ gözetip-
tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut 
kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. 
Onların çoğu fıska sapanlardır.

Onlar (hiç) bir mümine karşı 
ne ‘akrabalık bağlarını’, ne de 
‘sözleşme hükümlerini’ göze-
tip tanırlar. İşte bunlar, haddi 
aşmakta olanlardır.

Eğer onlar tevbe edip nama-
zı kılarlarsa ve zekâtı verirler-
se, artık onlar sizin dinde kar-
deşlerinizdir. Bilen bir topluluk 
için ayetleri böyle birer birer 
açıklarız.”(9/7-11)

Yukarıdaki ayetlerde müşrik-
lerin kardeş edinilebilmesi, ger-
çek anlamda dost ve

stratejik ortak olabilmeleri için 
üç şart belirtilmektedir: Tevbe 
etmek, Namaz kılmak, Zekat ver-
mek. Yani kendi değerlerini terk 
edip Müslüman olmak. Bu üç 
şartı yerine getirdikleri zaman 
geçmişte yaptıkları önemli olma-
makta ve onlar da müminlerin 
din kardeşi sayılmaktadırlar. 

Görüldüğü gibi ortak değer-
lerin oluşması ile Değer eksenli 
bir kardeşlik ortaya çıkmakta-
dır. Böyle bir kardeşlik, dostluk 
oluşmayan toplumlar arasındaki 
yemin ve anlaşmalar bir çıkar 
ilişkisinden öteye geçmemekte,  
en küçük bir fırsatta ahitlerini 
bozup kötülük etmek istemek-
tedirler. Müşriklerin daha da 
önemli bir özellikleri, kalple-
rinde olan düşmanlığa rağmen 
dilleri ile Müslümanları hoşnut 
kılarak uyutmaya çalışmalarıdır. 
Başbakanın şok olmasının nede-
ni, geçmişte  söylenen güzel, 
yaldızlı, aldatıcı sözlere inanmış 
olmasıdır.

624 Medine’sinin Abdullah 
ibni Ubey ibni Selul Münafığından 
2009 Gazze’sinin Mahmut Abbas 
Münafığına

Bu son savaştan önce Filistin 
ile İsrail arasında yapılan ateş 
kes anlaşmasına göre, İsrail’in 
Gazze’ye uyguladığı ambargo 
kaldırılacaktı. Ancak İsrail ateş 
kes süresince verdiği sözde dur-
mamış, ambargoyu kaldırmadı-
ğı gibi daha da sıkılaştırmıştı. 
İsrail’in burada ki niyeti, ambargo 
ile Hamas’ı sivil halkla karşı kar-
şıya getirip bir iç çatışma çıkar-
mak, Hamas’ı halk desteğinden 
yoksun bırakarak yok etmekti. 
Bu, savaşın silah kullanmadan 
kuşatma yoluyla uzun vadeye 
yayılması anlamına gelmektey-
di. Bu, savaşın başka vasıtalar-
la sürdürülmesinden başka bir 
şey değildi. Böylece savaş tüm 
dünya kamuoyunun dikkatin-
den kaçırılmış bir şekilde devam 
etmiş olacaktı.  Bu, İsrail’in ‘barış 
içerisinde bir arada yaşama’ 
adı altında kurduğu bir tuzaktı. 
Gazze halkını Hamas’la birlikte 
ölüme terk etmek. Yani zamana 
yayılmış ölüm, tedrici ölüm. 

Hamas bu oyunu zamanında 
gördü ve yaptığı karşı hamle 
ile hem oyunu bozdu, hem de 
dünya kamuoyunun dikkatini 
sürdürülen bu gizli savaşa çek-
miş oldu.  Hem de İsrail’i kara 
savaşına zorladı. İsrail Gazze’yi 
günlerce bombalamanın verdiği 
bir gururla kara savaşına girişti. 
Lübnan’da düştüğü tuzağa ikin-
ci kez düşerek ‘yenilmez ordu’ 
efsanesinin ikinci kez yıkılmasına 
sebebiyet verdi.  

 Bizim burada üzerinde 
duracağımız nokta Gazze’de 
yürütülen stratejileri analız 
etmek değildir. Bu süreçte kim-
lerin, niçin, kimler yanında saf 
tuttuğu bizi ilgilendirmektedir. 
Başta Mısır yönetim olmak üzere 
birçok Arap yönetimi, İsrail’in 
yanında saf tutarak Hamas’ı suç-
lamıştır. Bundan daha da önemli 
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olanı, Filistin devlet başkanının 
İsrail’in yanında yer alması ve bazı 
El Fetih elemanlarının Gazze’de 
İsrail’e istihbarat desteği vermesi, 
Batı Şeria’da ise Hamas mensup-
larına saldırmalarıdır. 

Yıllarca savaştığı can düşmanı 
İsrail’in yanında yer alarak kendi 
halkına savaş açmak, nasıl izah 
edilebilirdi? Hamas’la El-Fetih 
yöneticileri arasındaki temel ayı-
rıcı unsur neydi? Bunu sadece bir 
iktidar kavgası olarak yorumlaya-
bilir miyiz? Yoksa daha derinde 
olan bir ayrışmanın, bir çatışma-
nın su yüzeyine iktidar kavgası 
olarak yansıması mıdır? 

El-Fetih Marksist bir hareket 
olarak doğdu. El-Fetih yöneticile-
rinin bir kısmı zamanla değişmiş 
olsa bile, Marksist kültürün şuur 
altlarındaki kirli tortuları hala 
varlığını sürdürmektedir. El-Fetih 
yöneticilerinin etkin bir kısmı, bu 
farklı değerler sisteminin etkisi 
altında bir şizofreni yaşamakta-
dırlar. Bu şizofreni onların müna-
fıkça davranmalarına sebebiyet 
vermektedir. Öyle ki İsrail’le işbir-
liği yapmayı dahi meşru görebil-
mekteler. Bu, Münafıkça yapılan 
tam bir işbirlikçi davranışıydı. 

Bu zihni yapıyı anlayabilmek 
için gene tarihe bir yolculuk yap-
mak gerekmektedir. Medine de 
hicretin dördüncü yılının başla-
rında ‘Beni Nadir Vakası’ diye 
anılan bir olayı ana hatları ile 
hatırlamakta fayda vardır. Hz. 
Peygamber, Hz. Ebubekir, Hz. 
Ömer ve Hz. Ali’nin de içlerinde 
bulunduğu on kişilik bir grup, 
‘Beni Nadir mahallesine’ gide-
rek aralarındaki anlaşma gereği 
öldürülen iki kişinin diyetlerine 
ortak olmalarını ister. Beni Nadir 
Yahudileri bu isteği memnuniyet-
le karşılayıp diyet vermeyi kabul 
ederler. Bu kabul başka bir niye-
ti örtbas edip zaman kazanma-

ya dönüktür. Gerçek niyet, Hz. 
Peygamberi oyalayarak onu bir 
suikastla öldürmek ve en önemli 
rakiplerini devre dışı bırakmak-
tır. Tuzak, evin duvarına doğru 
oturan Hz. Peygamberin üze-
rine çatıdan kaya atarak onu 
öldürmek şeklindedir. Ancak 
bu tuzak, vahiyle Resûlulluh’a 
bildirilince Resûlullah işi varmış 
gibi meclisten kalkıp uzaklaşır. 
Uzun zaman geçip geri gelme-
diği görülünce, diğer sahabeler 
de kalkıp Resûlullah’ı aramaya 
başlar. Böylece kurulan tuzak 
bozulmuş olur. 

Ancak anlaşmalarını boz-
dukları ve suikast teşebbüsün-
de bulundukları için Resûlullah, 
Beni Nadir Yahudilerine savaş 
ilan ederek bölgeyi muhasara 
altına alıyor ve kendilerinin üç 
gün içerisinde bölgeyi terk etme-
lerini emrediyor (3).

İşte bu esnada Abdullah ibni 
Ubey ibni Selul başkanlığında ki 
Medineli Münafıklar, devreye 
girerek Yahudilere; ‘ Çıkmayın, 
sebat edip çarpışın; sizi asla tes-
lim etmeyeceğiz. Çarpışırsanız 
sizinle beraber savaşacağız, çıka-
rılırsanız beraber çıkarız.’ habe-
rini gönderiyorlar. Haşr süresi 
bu olay hakkında inmiştir(3). 
Haşr Süresinin 11. ayetinde 
Münafıkların bu genel tavrına 
Müslümanların dikkatleri çekil-
mektedir:

“Münafıklık etmekte olanla-
rı görmüyor musun ki, onlar, 
Kitap Ehlinden küfre sapan kar-
deşlerine derler ki: «Andolsun, 
eğer siz (yurtlarınızdan) sürülüp-
çıkarılacak olursanız, biz de siz-
lerle birlikte mutlaka çıkarız ve 
size karşı olan hiç kimseye, hiç 
bir zaman itaat etmeyiz.» 

Eğer size karşı savaşılırsa 
elbette size yardım ederiz.» 

Oysa Allah, şahitlik etmekte-

dir ki onlar, gerçekten yalancıdır-
lar.” (59/11)

“Andolsun, onlar sürülüp 
çıkarılacak olurlarsa, kendileri 
onlarla birlikte çıkmazlar. Onlara 
karşı savaşılırsa da kendilerine 
yardımda bulunmazlar; yardım 
etseler bile (arkalarına) dönüp-
kaçarlar. Sonra kendilerine yar-
dım edilmez.”

“Ey iman edenler! Onların 
yüreklerine korku salan, Allah’tan 
çok sizlersiniz; çünkü onlar anla-
mayan bir topluluktur.”(59/12-
13)

Asırlar geçmiş, devirler ve 
insanlar değişmiş ama değerler 
arası mücadele hep devam ede-
gelmiştir. Müslümanlara karşı 
624 yılında Abdullah ibni Ubey 
ibni Selul o günün Beni Nadir 
Yahudilerini nasıl kardeş seçmiş-
se; 2009 yılında Mahmut Abbas 
da mevcut İsrail yönetimini ken-
disine kardeş seçmiştir. 

 Günümüzün Müslümanlarının 
anlaması gereken gerçek, değer-
lerin çatıştığı bir dünyada yaşadı-
ğımız gerçeğidir.  Bu anlaşılama-
dan Müslümanların meselelerini 
çözmesi ve de ayağa kalkması 
mümkün değildir.

Ümmet İnsan Vücudu Gibi Bir 
Bütündür 

İnsan vücudunda her hücrenin 
ve her organın bir görevi vardır. 
İnsan vücudunda en basit hüc-
reden en karmaşık birime kadar 
bütün alt birimler, birbirleri ile 
senkron, birbirleri ile organize-
li bir bütün oluşturur. Her biri 
kendi bireysel görevini yerine 
getirirken bütünün mükemmel 
bir şekilde var olmasına ve işle-
mesine katkıda bulunur.  İşte 
İslam ümmeti de farklı renk, dil, 
mezhep ve etnik yapısı ile bir 
vücuda benzer. Her birinin kendi-
sine özgü özellikleri, yetenekleri, 
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imkân, güç ve kabiliyetleri vardır.  
Bu çeşitlilik, bir araya gelerek bir-
birlerinin eksikliklerini gidermek 
suretiyle mükemmel bir bütün 
meydana getirir. Farklı renklerin 
yağmur altında bir araya gele-
rek gökkuşağındaki mükemmel-
liği meydana getirmesi gibi. Bu 
nedenle Hz. Peygamber ümme-
ti, güzel bir benzetme ile insan 
vücudundaki mükemmel yapıya 
benzetmiştir:

“Birbirlerini sevmede, birbir-
lerine merhamette,  birbirleri-
ne şefkatte müminlerin misali, 
bir bedenin misâlidir. Ondan bir 
uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar 
uykusuzluk ve hararette ona işti-
rak ederler.” (4)

Ümmetin Gazze için ortaya 
koyduğu tavır, ümmetin bir kıs-
mında meydana gelen sıkıntıya 
iştirak etme, onu paylaşma ve 
ona çözüm aramadır.

M ü m i n l e r / M ü s l ü m a n l a r 
Kardeştir 

Kur’an ayetlerinde ve hadis-
lerde, iman edenlerin arasındaki 
ilişki, din kardeşliği esas alına-
rak belirlenmekte, tüm tutum ve 
davranışları buna göre şekillendi-
rilmektedir. Tüm Müslümanların 
bu sorumluluk bilinci içerisinde 
hareket etmesi istenmektedir. 
Kur’an’da müminlerin Kardeş 
olduğunu söyleyen ayete,  ara-
larında çatışma/ihtilaf bulunan 
müminlerle ilgili arabuluculuk 
görevinin diğer müminlere yük-
lenmesinden sonra yer verilmiş 
olması, Kur’an’ın müminlerin 
kardeşliğine verdiği önemin bir 
göstergesidir:

 “Müminlerden iki toplu-
luk çarpışacak olursa, aralarını 
bulup-düzeltin. Şayet biri diğe-
rine haksızlıkla-tecavüzde bulu-
nacak olursa, artık, haksızlıkla-
tecavüzde bulunanla, Allah’ın 

emrine dönünceye kadar savaşın; 
eğer sonunda (Allah’ın emrini 
kabul edip) dönerse, bu durumda 
adaletle aralarını bulun ve (her 
konuda) adil davranın. Şüphesiz 
Allah, adil olanları sever.”

 “Müminler ancak kardeştir-
ler. Öyleyse kardeşlerinizin ara-
sını bulup-düzeltin ve Allah’tan 
korkup-sakının; umulur ki 
esirgenirsiniz.”(49/9-10)

Müminlerden çatışan iki tara-
fın arasını bulmaya çalışmak, 
diğer müminlerin aslı görevidir.

Bu görev, sadece arayı bulmak 
için salt temaslar kurup, uğraş-
tık, didindik ama olmuyor diye-
rek ifa edilen bir görev değildir. 
Tamamen çatışmayı durdurmaya 
dönük olup haksız olana karşı 
tavır almayı, onu barışa zorla-
mayı öngören ve hatta kuvvet 
kullanmaya kadar uzanan bir 
yaptırım tarzıdır. İşte müminle-
re böyle bir yaptırım görev ve 
sorumluluğu yükleyen ayetten 
sonra ‘Müminler ancak Kardeştir’ 
hükmünün yer alması, kardeşliğe 
verilen önemden dolayıdır. 

Bunun kadar önemli olan, Hz. 
Peygamberin Müminler arasın-
daki kardeşlik sorumluluğunu, 
anayasal bir sorumluluk olarak 
Medine anayasasına koydurmuş 
olmasıdır:

“Madde 12-b) Hiçbir mümin 
diğer bir müminin mevlası ile 
onun aleyhinde olmak üzere bir 
anlaşma yapmayacaktır.

Madde 13- Takva sahi-
bi müminler, kendi aralarında 
mütecavize veya haksız bir fiil 
ika’ını tasarlayan, yahut bir 
cürüm yahut bir hakka tecavüz 
veyahut da müminler arasında 
bir karışıklık çıkarma kasdını taşı-
yan kimseye karşı olacaklar ve 
bu kimse onlardan birinin evladı 
bile olsa, hepsinin elleri onun 
aleyhine kalkacaktır.

Madde 14- Hiçbir mümin bir 
kâfir için, bir mümini öldüremez 
ve mümin aleyhine hiçbir kâfire 
yardım edemez. 

Madde 15- Allah’ın zimmeti 
(himaye  ve teminatı) bir tektir: 
(Müminlerin) en ehemmiyetsizle-
rinden birinin (himayesi) onların 
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hepsi için hüküm ifade eder. Zira, 
müminler diğer insanlardan ayrı 
olarak birbirlerinin mevlası (kar-
deşi)  durumundadırlar.” (5)

Gazze olayında İslam coğraf-
yasında dışa vuran, bu büyük 
yapının varlığı ve kardeş oldu-
ğu gerçeğidir. Uyuyan bir 
devin uyanışı, ayağa kalkışıdır. 
Kardeşlerine sahip çıkışı, tüm 
dünyaya meydan okuyuşudur. 
Bir avuç insanın onurlu duruşu-
nu besleyen bir büyük kardeşlik 
ruhudur. 

Hiç tanımadığı, görmediği ve 
fakat zulme uğrayan bu insan-
ların yardımına koşması, sadece 
ve sadece değerlerin ortak olu-
şundan dolayı meydana gelen 
kardeşliğin bir sonucudur:

“Müslüman müslümanın kar-
deşidir. Ona yardımını kesmez, ona 
yalan söylemez, ona zulmetmez. 
Her biriniz, kardeşinin âyinesidir, 
onda bir rahatsızlık görürse bunu 
ondan izale etsin.” (6)

Yedisinden yetmişine, zengi-
ninden fakirine herkesin, İsrail 
zulmünü lanetlemeye koşma-
sı ve yine herkesin yardım elini 
uzatması, Müslümanların kardeş 
olduğu olgusunun su yüzüne 
çıkmış olmasıdır. Yıllarca uyuş-
turulan, uyutulan ve birbirine 
düşman yapılmaya çalışılan, böy-
lelikle parçalanmak istenen bir 
ümmet, Gazze dolayısıyla kendi 
olmaya, kendi gibi davranmaya 
başlamıştır.

‘Allah’ın Emrettiği Şekilde 
Kardeşler Olmak’

Bugün dışa vuran bu kardeş-
liğin, daha köklü, daha kalıcı ve 
daha şuurlu hale gelmesi için 
üzerinde tüm Müslümanların 
yoğun bir şekilde düşünmesi ve 
çaba harcaması gerekir. Bugünkü 
onurlu bu tavır alışın meyvelerini 
verebilmesi için, Müslüman halk-

lar arasındaki kardeşliğin muhte-
vasının daha deruni olması zaru-
reti vardır.  

Müslümanların Kardeş olma-
sı demek aralarında ihtilaflar, 
husumetler meydana gelmeye-
cek anlamına gelmemektedir. 
Şeytanların yaşadığı bir dünya-
da risk, her zaman var olmuştur 
ve bundan sonra da var olacak-
tır. Önemli olan bu riskin hangi 
şartlarda ve nasıl minimize edi-
leceğidir. İşte bu noktada Hz. 
Peygamberin ‘Allah’ın emrettiği 
şekilde Kardeşler olun’ şeklinde 
bir kavramsallaştırma yapması 
önemli olmaktadır. Bu niteleme, 
kardeşlik kavramına büyük bir 
derinlik kazandırmakta ve onu 
keyfi ve yüzeysel bir kavram 
olmaktan çıkarmaktadır:

“Selamı yaygınlaştırın, yemek 
yedirin, Allah teâla hazretlerinin 
size emrettiği şekilde kardeşler 
olun!”(7) 

“Sakın zanna yer vermeyin. 
Zira zan, sözlerin en yalanıdır. 
Tecessüs etmeyin, haber kokla-
mayın, rekâbet etmeyin, hased-
leşmeyin, birbirinize buğzet-
meyin, birbirinize sırt çevirme-
yin, ey Allah’ın kulları, Allah’ın 
emrettiği şekilde kardeş olun. 
Müslüman Müslüman’ın kardeşi-
dir. Ona (ihânet etmez), zulmet-
mez, onu mahrum bırakmaz, onu 
tahkîr etmez. Kişiye şer olarak, 
Müslüman kardeşini tahkir etme-
si yeterlidir. Her Müslüman’ın 
malı, kanı ve ırzı diğer Müslüman 
haramdır. 

Allah sizin suretlerinize ve 
kalıplarınıza bakmaz, fakat kalp-
lerinize ve amellerinize bakar. 
Takva şuradadır- takvâ şura-
dadır, takvâ şuradadır, diyerek 
eliyle göğsünü işaret etti-:Sakın 
ha! Birinizin satışı üzerine satış 
yapmayın. Ey Allah’ın kulları 
kardeş olun. Bir Müslüman’ın 

kardeşine üç günden fazla küs-
mesi helâl olmaz.”  “Pazarlığa 
girip yalandan fiyat yükselt-
meyin”. “Bölünüp dağılmayın”. 
“Birbirinize küsmeyin”. “Kişi kar-
deşinin istediği kıza talip olma-
sın, tâ evleninceye veya kesinlik-
le vazgeçinceye kadar.” (8)

Yukarıdaki 2. hadisde Hz. 
Peygamberin beş kez kardeş keli-
mesini kullandığına

dikkat edilmelidir. Burada 
Müslümanlara verilen emir/
öğütlerde, ‘Allah’ın emrettiği 
şekilde kardeş’ olabilmek için 
Müslümanların nelere dikkat 
etmesi gerektiği açıklanmaktadır. 
Hz. Peygamber, gerilim meydana 
getirecek, harareti yükseltecek 
ve güveni yıkacak hususlardan 
Müslümanların kaçınmasını iste-
mektedir. Bunlara dikkat edil-
mezse toplumsal bünye tahrip 
olacak, birlik, beraberlik, dirlik ve 
dayanışma yok olacaktır.  Bunun 
için tüm Müslümanların sidk ve 
birr ehli olarak davranma sorum-
lulukları vardır:

“Size doğru olmanızı sıdkı, 
tavsiye ederim. Çünkü sıdk birr 
(denen Allah’ın rızasına götüren 
en iyi amelle) ile beraberdir, ikisi 
de cennettedir. Yalandan sakı-
nın. Çünkü o, fücûrla beraber-
dir ve ikisi de cehennemdedir. 
Allah’tan afiyet dileyin. Çünkü, 
kimseye yakînden sonra ayetten 
daha hayırlı bir şey verilmemiş-
tir. Birbirinizle hasedleşmeyin. 
Birbirinizle aranızdaki iyi müna-
sebetleri kesmeyin. Birbirinize 
sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulla-
rı kardeşler olun!”(9)

Kardeşliğin ‘Allah’ın emretti-
ği şekilde’ bir şuur haline ula-
şabilmesi için sözle eylemin ya 
da teori ile pratiğin birbiri ile 
uyumlu olması şarttır. Söz fiil 
uyuşmazlığı birlik ve dayanışma-
yı dolayısıyla kardeşliği bozan 
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önemli parametrelerden biridir:
 “Ey iman edenler, yapmaya-

cağınız şeyi neden söylersiniz?
  Yapmayacağınız şeyi söyle-

meniz, Allah katında bir gazap 
(konusu olması) bakımından 
(büyüdükçe) büyüdü (büyük bir 
suç teşkil etti) .

Hiç şüphesiz Allah, kendi 
yolunda, sanki birbirlerine kenet-
lenmiş bir bina gibi saf bağlaya-
rak çarpışanları sever.” (61/2-4)

Burada  ‘Al lah ’ ın 
Gazaplanması’ kavramının kul-
lanılmış olması, tüm iman etmiş 
olanların tüylerini diken diken 
etmeye yeter de artar.  Çünkü 
Allah’ın azabından, gazabından 
kurtulmak için iman edilmek-
tedir. Öyleyse İman Edenlerin 
Kardeşliği, sadece bir slogan 
değil aynı zamanda pratik hayat-
ta ikame edilecek bir görevdir.

Sonuç: Allah’ın İpine Sarılarak 
Kin  ve Nefretten Kurtulmak

Müminleri kardeş yapan bağ, 
Allah’ın gönderdiği değerleri içe-
ren Kur’andır. Kur’an merkez-
li bir dayanışma, onları kardeş 
kılmış, her türlü ihtilafları onun 
hakemliğinde çözerek adaleti 
tesis etmişler ve dağılıp parçalan-
maktan kurtulmuşlardır. Kalpleri 
onun sayesinde birbirlerine ısın-
mış, aradaki soğukluk sıcak bir 
sevgiye dönüşmüş, böylelikle 
ateşe düşmekten helak olmaktan 
kurtulmuşlardır: 

“Allah’ın ipine hepiniz sım-
sıkı yapışın. Dağılıp ayrılmayın. 
Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki 
nimetini hatırlayın. Hani siz düş-
manlar idiniz. O, kalplerinizin 
arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz 
O’nun nimetiyle kardeşler olarak 
sabahladınız. 

Yine siz, tam ateş çukurunun 
kıyısındayken, oradan sizi kur-
tardı. Umulur ki hidayete erer-
siniz diye, Allah, size ayetlerini 

işte böyle açıklar.” (3/103)
Allah’ın emrettiği şekilde kar-

deş olabilmek, sadece bireylerin 
kendilerini düzeltmesiyle ger-
çekleşebilecek bir olgu değildir. 
Müslümanların bu tavrını yöne-
timlere de yansıtması, yönetim-
lerin halkın istediği istikamette 
icraat yapmalarının sağlanması 
da, seçilmesi gereken hedefler 
arasında olmalıdır. Müslüman 
halklar, Gazze’deki kardeşle-
rini desteklemek için protesto 
eylemleri yaparken ve de maddi 
destekde bulunurken; ‘Gazzeyi 
bombalayan uçaklar Mısır’dan 
kalkmış’, ‘Refah kapısındaki 
Mısırlı görevliler İsrail ile sava-
şırız dedikleri için hapse atılmış, 
Mısır, Refah sınır kapısını kapata-
rak Gazze için gönderilen yardım 
malzemelerinin ulaştırılmasına 
izin vermemiş, Gazze’yi bomba-
layan uçaklar Konya’da tatbikat 
yapmış’ ise (10 ), yalnızca İsrail’i 
protesto etmekle yetinmenin hiç-
bir anlamı yoktur. Gazze bağ-
lamında sadece İsrail’i protesto 
etmek eksik bir eylem tarzıdır. 
İsrail kadar onunla işbirliği içe-
risinde olan İslam coğrafyası 
içerisindeki tüm yönetimlere de 
tavır alınmalıdır. Bu dayanışmayı 
bozan, batı ile işbirliği içerisine 
giren tüm yönetimler ve sistem-
ler, Müslüman halklar tarafından 
mutlaka değiştirilmelidir:

“Allah’a ve ahiret gününe 
iman eden hiçbir kavim (toplu-
luk) bulamazsın ki, onlar Allah’a 
ve Resûlüne karşı başkaldıran 
kimselere bir sevgi (ve dostluk) 
bağı kurmuş olsunlar; bunlar, 
isterse babaları, ister çocukları, 
ister kardeşleri, isterse kendi aşi-
retleri (soyları) olsun. Onlar, öyle 
kimselerdir ki, (Allah) onların 
kalplerine imanı yazmış ve onları 
kendinden bir ruh ile destekle-
miştir. Onları, altlarından ırmak-

lar akan cennetlere sokacaktır; 
orda ebedi olarak kalacaklardır. 
Allah, onlardan razı olmuş, onlar 
da O’ndan razı olmuşlardır. İşte 
onlar, Allah’ın fırkasıdır. Dikkat 
edin; şüphesiz Allah’ın fırkası 
olanlar, felah (umutlarını gerçek-
leştirip kurtuluş) bulanların ta 
kendileridir.”(58/22)

Lübnan ve Gazze’de yakı-
lan ateş yolumuzu aydınlatsın. 
Müslümanların birlik ve

dayanışma ruhunu diri ve 
canlı tutsun. Aramıza ekilen kin 
ve nefret tohumlarını söküp 
atsın:

“Bir de onlardan sonra gelen-
ler, derler ki: «Rabbimiz, bizi ve 
bizden önce iman etmiş olan 
kardeşlerimizi bağışla ve kalp-
lerimizde iman etmiş olanlara 
karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, 
gerçekten sen, çok şefkatlisin, 
çok esirgeyicisin.»” (59/10)

Allah bizi bu şuurda olanlar-
dan eylesin.
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Kur’ân-ı Kerîm, geçmişe 
yönelik çeşitli kıssalar anlatır. 
Halihazıra ve geleceğe atıflarda 
bulunur. Peygamberlerin, 
Allah’tan aldıkları talimatları, 
ümmetlerine tebliğ ederlerken 
karşılaştıkları sıkıntılar, baskılar, 
zulümler ve maruz kaldıkları 
tehditler dile getirilir. Bunlardan 
ibret alınması istenir.

Kur’ân-ı Kerîm’in anlattığı 
olayları iyi okumadan ve yorum-
lamadan, bugünkü cereyan 
eden hadiseleri anlamak zor-
dur. Peygamberleri öldüren, 
“Allah fakir, biz zenginiz” 
diyen, Hz. Meryem’e iftira atan, 
anlaşmalarını bozan, çok yalan 
konuşan ve yalana itibar eden, 
bu işledikleri cürümleri sebebiyle 
lanetlenen1 bir topluluğun kara-
kterini ancak Kur’ân’ın beyanları 
ile doğru dürüst anlamak 
mümkündür. Yine Firavun’un, 
Câlut’un, Nemrut’un, Kârun’un, 
Hâmân’ın karakterlerini, psikolo-
jik yapılarını, merhametsiz-
liklerini, kuvvete taptıklarını, 
Kur’ân’dan alınan ilhamla ve 
işaretle doğru okuyabilir ve 
bilebiliriz. Dün Çeçenistan, Bosna, 
Irak, Afganistan katliamlarının, 
bugün ise Gazze soykırımının 
tahlilini yapabilmemiz için şu 
değerlendirmelere şiddetle ihti-
yaç vardır:

Çocuk Katili Firavun Ve İsrail
Kur’ân’ın, Firavun’un vasfı 

hakkındaki ifadesi oldukça 
anlamlıdır ve durum tespiti 
açısından gayet önem arz etme-
ktedir. “(Ey Musa!) Firavun’a 
git. Çünkü o, iyice azdı”2 
buyurulmaktadır. Aynı sûrenin 
43. ayetinde Hz. Musa ile kardeşi 
Harun’a hitaben “Firavun’a 
gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı” 
şeklinde emir verilmektedir. 
Görüldüğü gibi her iki âyette 
de Firavun’un zorbalığının artık 
tahammül edilemez noktaya 
geldiğine işaret edilmektedir. 

Firavun, Allah Teâlâ’nın hak-
imiyetini, kudretini, kuvvetini 
tanımadığı gibi, ilahlık davasında 
bulunarak bir bakıma kendisini 
Mutlak Varlık gibi görmeye 
başladı ve Mutlak Kudretin sahibi 
olduğu vehmine kapıldı.3

Kahinler, Firavun’a yakında 
doğacak bir erkek çocuğu 
vasıtasıyla helak edileceğini ve 
mülkünün elinden gideceğini 
haber vermişlerdir. Bunun 
üzerine Firavun, İsrailoğulları 
içerisinde doğacak olan her erkek 
çocuğun aranıp bulunmasını 
ve öldürülmesini emretmiştir.4 
Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır’ın belirttiğine göre 
İsrailoğulları’ndan öldürülen 
çocukların toplamı, dokuz 
yüz doksan bine ulaşmıştır.5 

İsrailoğulları’nı bölüp parçalay-
an, sınıflara ayıran, onları güçsüz 
kılarak ezen6 Firavun, aynı 
zamanda bir çocuk katili olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bugün 
ise, tarihte ezilen Yahudiler, 
Firavun’un rolünü oynamaktadır. 
Bugün çocuk katili olan-
lar Yahudilerdir. İsrail, Gazze 
semalarında attığı bombalar-
la, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
Firavun’un varisleri olduklarını en 
acımasız bir şekilde bütün dün-
yaya göstermişlerdir. Kur’ân’ın 
anlattığı Firavun’un psikolojik 
yapısını anlamadan bugünkü 
İsrail’in katliamını ve soykırımını 
anlamak mümkün değildir. Keza, 
Firavun hanedanının karakterini 
tespit etmeden İsrail’e destek 
veren çağdaş Firavunları da tahlil 
etmek kolay değildir. Görünüşte 
çocuk, yaşlı ve kadın demeden 
katliamı sürdüren İsrail ve ona 
destek veren Yahudi halkı, bir 
mel’e’dir. 7 Daha açık bir ifade 
ile Firavun’un zulmüne destek 
olanlar toplumun ileri gelenleri 
ve halktır. Tabi bunda başı çeken 
İsrail’in koruyucu ve kollayıcısı, 
dünyadaki bütün zulümlere 
ön ayak olan çağdaş büyük 
Firavun’dur. Filistin’de Gazze’deki 
çocuk katliamını yapanların kök-
leri buraya dayanmaktadır. Onlar, 
hiçbir kimseye acımazlar. Çünkü 
onların felsefesinde “kuvvet”e 
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tapmak vardır. Kuvvetin hakka 
feda edilmesi onların vazgeçilmez 
ilkesidir. Onlardan merhamet 
ve adâlet asla beklenemez. Bu 
tespiti iyi yaparak düşünmek 
ve hareket etmek gerekmekte-
dir. Onlar, taptıkları kuvvetin 
gölgesine sığınan zavallı korkak 
kimselerdir. Kur’ân bu konuda 
anlamlı bir irşadda bulunmuştur: 
“Onlar müstahkem kaleler 
içinde veya duvar arkasında 
olmadan sizinle toplu halde 
savaşmazlar. Kendi aralarındaki 
çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları 
derli toplu sanırsın. Halbuki 
kalpleri darmadağınıktır. Bu, 
onların akılları ermez bir toplu-
luk olmalarındandır.“8 Yiyeceği, 
içeceği ve doğru dürüst silahı 
olmayan mazlum bir millete kara-
dan, havadan, denizden çağın 
en gelişmiş silahları ile saldıran, 
tanklarından, zırhlı araçlarından 
aşağı inmekten korkan zavallıların 
hangi cesareti vardır. 

İlkel Zûnuvas’tan Çağdaş 
Zûnuvaslar’a

Gazze’de İsrail’in yaptığı 
katliama ve zulme, insan olarak 
yaratılma şerefine sahip bulu-
nan her insanın üzülmemesi 
mümkün değildir. Akıl ve vicdan 
sahibi her insan, din, dil, ırk ve 
cinsiyet farkı gözetmeksizin, 
işlenen cinayetlere, insan hakkı 
ihlallerine, uygulanan katlia-
ma karşı tepkisini ortaya koy-
mak zorundadır. Bu tavır, insan 
olmanın vazgeçilmez şartıdır. 

Bu hadise ile bütün insanlık 
sınanmaktadır. Masum çocukların, 
bîçare yaşlıların ve kadınların, 
korumasız sivillerin hunharca 
öldürülmesi karşısında susmak ve 
tepkisiz kalmak kadar, insanlığın 
onurunu ve haysiyetini inciten bir 
şey yoktur. Demokrasi, özgürlük, 
insan hakları ve barış kavramlarını 

savunanların ve hâkim kılmaya 
çalışanların ikiyüzlülüğü daha 
önce birçok hadisede denendi. 

Müslüman’ın canını, malını, 
namusunu ve vatanını yerin 
altındaki petrolden daha 
değersiz bulan zihniyet sahipler-
inden, adalet, şefkat, merhamet 
ve insanlık onuruna yaraşır 
bir hareket beklemenin doğru 
olmayacağını Kur’ân, inananlara 
haber vermiştir. “Mü’minleri 
bırakıp da kâfirleri dost edinen-
ler, onların yanında izzet (güç ve 
şeref) mi arıyorlar? Bilsinler ki, 
bütün izzet yalnızca Allah’a ait-
tir” (Nisâ, 4/139). “Ey îman eden-
ler! mü’minleri bırakıp da kâfirleri 
dost edinmeyin; (bunu yaparak) 
Allah’a, aleyhinizde apaçık bir 
delil mi vermek istiyorsunuz?” 
(Nisâ, 4/144). “Ey îman edenler! 
Yahudileri ve Hıristiyanları dost 
edinmeyin. Zira onlar, birbirinin 
dostudurlar. (birbirinin tarafını 
tutarlar). Zira onları dost edinen-
ler, onlardandır…” (Mâide, 5/52). 
İşte bu ayetlerin açıkladığı gerçek-
ler, Gazze’de son yaşanan hadis-
elerle en bariz bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Mü’minlerin, izzet ve 

şerefi, Yahudi ve Hıristiyanlar 
nezdinde araması, Kur’ân’ın 
uyarıları ile çeliştiği açık bir 
şekilde görülmüştür.

Yine Gazze katliamı, Yahudi 
ve Hıristiyanların, aynı ideali 
paylaştıkları ve kendi aralarında 
mevcut olan bazı zihniyet ve 
düşünce farklılıklarını bir tarafa 
bırakarak, Müslümanlar aley-
hinde işlenen suçlara ve katliam-
lara ortak olduklarını da kesin 
olarak göstermiştir. Yine Gazze 
katliamı, Katolik, Protestan, 
Ortodoks âleminin, Yahudi 
Kabbala’sının, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi’nin Hıristiyan ve 
Yahudi camiasının Müslümanlar’a 
karşı aynı duyguyu besledikleri, 
açık bir şekilde belgelemiştir.

Bürûc sûresinde anlatılan 
hadiseyi doğru okumak ve 
iyi değerlendirmek, Gazze 
katliamının, ondan önce Hıristiyan 
ve Yahudi dünyasının yaptığı nice 
cürümleri, anlamamıza yardımcı 
olacaktır. Adem (a.s)’dan itibaren 
günümüze kadar inkarcıların 
karakterinin hep aynı olduğu ve 
inananlara karşı insanlık suçunu 
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işlemekte ve zulüm etme-
kte müşterek hareket ettikleri 
görülür. 

Allah Teâlâ, burçlara sahip 
gökyüzüne, kıyamet gününe, o 
güne şahitlik edecek olanlara ve 
o gün müşahede edilecek olay-
lara yemin ettikten sonra şöyle 
buyurmaktadır: “Burçlara sahip 
gökyüzüne. Vaat olunan o güne 
şahitlik edene ve edilene andol-
sun ki, tutuşturucu (malzeme ile 
hazırladıkları) o ateş hendekler-
inin sahipleri kahroldu. Onlar 
(ateş hendeklerini hazırlayanlar) 
da o ateşin başlarına oturmuşlar, 
mü’minlere yapmakta oldukları 
işkenceyi seyrediyorlardı” 9

Âyette geçen “el-uh-
dûd” yerde kazılan uzun-
ca çukura, hendeğe veya 
yarığa denmektedir.10 Ashab-ı 
uhdûd hakkında çeşitli 
rivayetler vardır. Mü’minleri, 
imanlarından vazgeçirmek için 
içi ateşle doldurulmuş hendekler 
hazırlanmış ve inananlara ateşle 
işkence yapılmıştır. Böyle bir 
uygulamayı yapanlar, “ashab-ı 
uhdûd” (hendek sahipleri) adını 
almıştır. 11

Çeşitli tefsir kaynaklarında 
ve hadislerde anlatıldığına göre, 
Yahudi Zûnuvâs ve adamları, 
Yahudiliği kabul etmeyen 
mü’minleri kadın erkek ayırımı 
yapmadan ateş dolu hendeğe 
atarak yakar. Zûnuvâs ve adamları 
yanmakta olan mü’minleri zevkle 
seyrederler. İnançları uğrunda, 
ateş hendeğinin içinde mü’minler 
birer birer şehit olur ve hiçbir 
kimse dininden asla dönmez. 

Aradan bunca zaman geçti. 
Değişen ne oldu? Zalim Zûnuvâs 
ve benzerleri ölüp gittiler. Geriye 
zulümleri ve kötü şöhretlerinden 
başka ne kaldı? Küfrün ve zalimin 
karakteri ve Müslümanlara bakışı 
hiç değişmedi. Zalim hükümdar 

Zûnuvâs’ın ve Firavunun döne-
minde ilkel işkence metotları ile 
katliam yapılıyordu. Bugün ise 
Gazze’de çağımızın son derece 
gelişmiş silahları ile en dehşetli 
ve en şiddetli baskılar ve zulüm-
ler icra edilmektedir. Masum 
çocukların, insanların, kadın ve 
yaşlıların bedenlerinde, nesill-
er boyu tesiri sürecek kimyevî 
silahlar denenmektedir. Dünün 
Firavunlarının ve diktatörlerinin 
baltası, satırı, kaması, darağacı, 
gaz odası ve ateş hendeği vardı. 
Çağdaş Zûnuvâslar’ın, diktatör-
lerin, Firavunların ve zalimlerin 
ise füzeleri, hayalet uçakları, 
tankları, kimyasal silahları, atom 
bombaları hedefe kilitlenen mer-
mileri ve zenginleştirilmiş uran-
yum bombaları vardır. Kitlesel 
katliamlar yapmak, bugünkü 
diktatörlerin ve zorbaların zevk 
aldığı en önemli eğlence türüdür. 
Eğlence endüstrisine ve sek-
törüne ne hacet, Müslümanların 
canlı bedenleri zalimlerin raks 
alanı haline gelmedi mi? Neydi 
Gazze halkının suçu? Öldürülen 
çocuklar bir günah mı işlemişti? 
Katledilen kadınların, yaşlıların, 
hastaların, doktorların ve daha 
nice masumların hunharca 
öldürülmesinin sebebi neydi? Bu 
sebebi Kur’ân şöyle dile getirir: 
“Onlardan, sırf, göklerin ve yerin 
mülkü kendisine ait olan, azîz ve 
hamîd olan Allah’a iman ettikleri 
için intikam aldılar. Oysaki Allah 
her şeyi görür” 12 

Gazze halkının ve daha 
önce ve belki de bundan sonra 
katliama, ekonomik ambargoya 
ve nice müeyyidelere muhatap 
olacak Müslümanların suçları, 
sadece mülkünde galip ve hamde 
layık olan Allah’a inanmalarıdır. 
Gazze’de öldürülen çocuk-
lar, kadınlar, yaşlılar, masum 
insanlar, Hıristiyan veya Yahudi 

olsaydı, hemen harekete geçilir 
ve kanın durdurulması için belki 
de birkaç gün içerisinde önem-
li kararlar alınırdı. Nitekim en 
haklı davamız olan 1974 Kıbrıs 
harekatında Birleşmiş milletler 
Güvenlik Konseyi 6 saat içerisinde 
karar almıştı. Rusya ve Gürcistan 
arasında gerçekleşen hadise de 
öyle olmadı mı? 

Kuvvete tapan çağdaş 
Zûnuvasların en belirgin kara-
kteri, çifte standarttır. Onların 
adalete karşı gözleri kördür. 
Onlar menfaatlerini ilah 
edinmişlerdir. Onlar ölümden 
korkarlar. Zira zalimler er geç 
bu dünyada da öbür dünyada da 
korkacak ve korkutulacaklardır. 
Nitekim yüce rabbimiz şöyle 
buyurmaktadır: “Sakın, Allah’ı 
zalimlerin yaptıklarından haber-
siz sanma! Allah, onları ancak 
gözlerin dehşetle bakakalacağı 
bir güne erteliyor.”13

1 Âl-i İmrân, 3/181; Mâide, 5/41, 42, 
64.Nisâ, 4/155-157.

2 Tâ Hâ, 20/24.
3 Şuarâ, 26/23-29; Kasas, 28/38; Gâfi r, 

40/36-37; Naziât, 79/21-24.
4 Bkz. Hazin, Lübabu’t-Te’vîl fî 

Meâni’t-Tenzîl, Beyrut, ts, I, 121; 
Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, 
1994, I/104-105.

5 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, 
Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 
1971, I, 348.

6 Kasas, 28/4.
7 Kur’ân’ın Firavun’un zulmüne des-

tek veren ileri gelen devlet adam-
ları için zikrettiği bir kavramdır.

8 Haşr, 59/14.
9 Bürûc, 85/4-7
10 İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemalüddîn 

Muhammed b. Manzûr el-İfrîkî, 
Lisânü’l-Arab; Beyrut, 1999, IV, 
33-34; Elmalılı, Muhammed Hamdi 
Yazır, a.g.e., VIII, 5690

11 Bkz. Elmalılı, a.g.e., VIII, 5690
12 Bürûc, 85/8-9.

13 İbrâhim, 14/42.
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Sâmî dillerde “çöl” mânasına 
gelen arab1  kelimesi eski devir-
lerde çölde, milâttan sonraki 
dönemlerde ise şehirde yaşayan 
Araplar için de kullanılmaya baş-
lanmıştır (Fayda, V: 312). Acemin 
karşılığı olarak da kullanılmakta 
olan kelimeden türeyen müte-
arribe ve müstağribe lafızları da 
sonradan Araplaşan toplulukla-
rı ifade etmektedir (Firuzâbâdî, 
105). Bu çalışmada a’rab kelime-
sinin anlam çerçevesini, Ahmet 
Baydar tarafından kaleme alı-
nan İktidar ve Kader adlı eseri 
merkeze alarak ortaya koymaya 
çalışacağız.  

Baydar, Türkçe’ye Bedevi ola-
rak çevrilen A’rab kelimesinin 
gerçekte ne anlama geldiğini 
izah sadedinde vahyin insanları; 
ırklarına, kabilelerine ve nispet-
lerine göre değerlendirmediğini, 
bizzat kendilerine, zati değer-
lerine baktığını, muhataplarını 
uyarıya hazır olma, kapalı olma 
ve uyarıya karşı mutedil olma 
durumlarına göre sınıflandırdığı-
nı ifade etmektedir (Baydar, 29). 
Ona göre, bütün insanların aynı 
asıldan çoğaldıklarını, kimsenin 
başka birisinin ameliyle üstün-
lük elde edemeyeceğini söyleyen 
Allah; hiçbir zaman, müspet veya 
menfi değer atfetmeden, hiçbir 
ırkı övmüş ya da kötülemiş ola-
maz. Dolayısıyla, su ve bitki peşin-
de koşan göçebeleri, salt gezgin 
bir hayat sürdükleri için kına-

mamaktadır. “A’rab”tan kasıt 
davet karşında asabiyete sarılan 
medeni-bedevi bütün Araplardır. 
Onlar, başlangıçta kan bağına, 
soy birliğine, ataların adet ve 
törelerine itimat ederek sonuna 
kadar direnen, sonra “İbrahim 
milleti”ne karşı imha planları 
uygulayan, daha sonra da teslim 
olmaya mecbur kalanlardır. A’rab, 
tarihsel konum itibarıyla aynı 
vezinde olan “Ashab”ın zıddıdır. 
Muhacirlere karşı davranışlarında 
“Ensar”dan olmayanlardandır. 
Doğrusu, Hz. Muhammed (s)’in 
ashabı olma şerefine yükselme-
miş olan kimseleri, asabiyet olgu-
sundan ve “Arap kardeşliği”nden 
başka birleştiren bir şey yoktur 
(Baydar, 48).

Bu yaklaşımın haklı yönle-
ri olmakla birlikte şu sorulara 
cevap verici nitelikte görünme-
mektedir: Acaba kavmî kimlik-
leriyle muhatap alınmak isteyen 
topluluklarla bir arada yaşama-
nın zorunlu olduğu durumlarda, 
bu talepleri geri mi çevrilecektir? 
Yoksa kendilerini öyle tanımla-
dıkları için onların kendilerine 
uygun buldukları hukuk mu dik-
kate alınacaktır?

Baydar: “Kur’an’da A’rab 
kelimesinin içeriğinin ele alındığı 
bölümde “Her kim hicret etmişse 
(Muhacir olmuşsa) veya onlara 
yardıma katılmışsa (Ensar’dan 
olmuşsa) onun sahabeden sayıl-
ma konusunda şerefi tamam-

lanmıştır. Ama kimin de önceki 
durumu devam etmişse, önceki 
ismi de devam etmiştir. Onlar 
da A’rab’tır.” demektedir. Yine 
yazara göre Kur’an; muhatap-
larına, atalar yolu ile Allah’ın 
yolu seçeneklerini sunmuştur. Bu 
da “Araplık akrabalığı”nda kal-
mak ya da “iman akrabalığı”nda 
olmak anlamına gelmektedir 
(Baydar, 44-45). Burada Baydar, 
A’rab ifadesini cahili değerlerini 
muhafaza eden, ancak Müslüman 
olmayı reddeden, yeni kimlik ola-
rak İslâm’ı benimsemeyi kabul 
etmeyen kimseler olarak anla-
maktadır. Yoksa kötü davranış-
larıyla eleştirilen kimseler “bede-
vi” bir hayat tarzı sürdükleri için 
eleştiriliyor değillerdir. Çünkü 
müspet ve menfi görülen bazı 
şeyler Medenilerden bazıları için 
de söz konusudur. Görüldüğü 
kadarıyla Baydar, kavmiyetçiliğin 
İslâm’ın insanlardan uzak tuttuğu 
kanaatindedir. Müslüman olan 
ait olduğu ırka vurgu yapma-
yı bırakmaktadır. İslâm’ın sorun 
ettiği insanların yanlış inanç ve 
tutumlarıdır yoksa insanların köy 
veya kent hayatı yaşıyor olmaları 
değildir. 

Yazar sanki iman eden top-
lulukların zamanla, etnik yönü-
nü “yok hükmünde” görmele-
ri gerektiğini öngörmektedir. 
Halbuki Allah farklı farklı kavim-
lerin varlığını bir vakıa olarak 
takdim etmektedir: “Ey insanlar! 
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Doğrusu biz sizi bir erkekle bir 
dişiden yarattık. Ve birbirinizle 
tanışmanız için sizi kavimlere ve 
kabilelere ayırdık. Muhakkak ki 
Allah yanında en değerli ola-
nınız, O’ndan en çok korkanı-
nızdır. Şüphesiz Allah bilendir, 
her şeyden haberdardır. A’rab: 
“İnandık” dedi. De ki: Siz iman 
etmediniz, ama “Boyun eğdik” 
deyin. Henüz iman kalplerinize 
yerleşmedi. Eğer Allah’a ve elçisi-
ne itaat ederseniz, Allah işleriniz-
den hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü 
Allah çok bağışlayan, çok esir-
geyendir.” (Hucurat, 49: 13-14). 
(49). Yani kınanan şey; bireylerin 
ve/veya toplumların ırklarını kut-
samaları, üst değer olarak takdim 
etmeleri, dine toplumsal hayatta 
yer vermemeleri ya da kısmen 
hayat hakkı tanımalarıdır. 

Baydar, köylü (bedevi), kent-
li (medeni) ayrımının Kur’an’ın 
konu edinmediğini ileri sürer-
ken Tevbe suresindeki bir pasaja 
(Tevbe, 9: 70-90) göndermede 
bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim, 
Tebük Seferi hazırlıkları esnasın-
da Medine’de nifak çıkaranlar-
dan da “a’rab” diye söz etmek-
tedir. Onlar da bedevi değiller-
dir. kastedilen “Teslim” olma-
sına rağmen, İslâm düşmanlığı 
bir türlü bitmeyen Abdullah b. 
Ubey’dir.2 O da Hazrec kabile-
si reisidir ve sözde “Medeni”dir 
(Baydar, 47). Yazar bu yorum-
larıyla Medine’de nifak çıkaran 
münafıkları ve A’rab’ı eşitlemek-
tedir. Halbuki ayetlerde; hem 
münafıkların hem de bedevilerin 
aynı anda Medine’de mevcudiye-
tinden söz edilmektedir. 

Hicretin dokuzuncu yılın-
da Hıristiyan Araplar, Rumların 
desteğini alarak Medine’ye sal-
dırmayı planlar. Hz. Peygamber, 
onlara karşı büyük bir kuvvet 
hazırlar. Ancak Mekke’nin fet-
hinden sonra “teslim” olanlardan 

imanı zayıf olanlar, münafıklar ve 
bazı isteksizler çeşitli bahanelerle 
sefere katılmak istemez; mazeret 
bildirir ya da ağır davranırlar. İşte 
bunun üzerine Tevbe suresindeki 
çeşitli pasajlar nazil olur. Tam 
altı defa tekrar edilen “a’rab” 
kelimesi ile kınananlar bu zayıf 
karakterlilerdir. Baydar’a göre bu 
sefer de Araplara karşı hazırlan-
mıştır (Baydar, 47). Yazar, tezi-
ni kanıtlamak için söylediği bu 
seferin Araplara karşı olduğu ifa-
desi tarihi verilerle kısmen uyuş-
maktadır. Çünkü Tebük seferi, 
Hıristiyanlaşmış Araplarla birlikte 
Bizans İmparatoru Heraklius’un 
Müslümanlara savaş açacağı 
haberinin alınması üzerine Hz. 
Muhammed (s) ve ashabı tara-
fından gerçekleştirilmiş (İbnu’l-
Esîr, II: 256) ancak Tebük’te bir 
süre bekleyen Hz. Peygamber 
(s) bir ordu ile karşısına çıka-
mayan Bizans İmparatorluğu’na, 
elçisiyle bir mektup göndererek 
İmparatoru İslâm’ı kabul etmeye 
çağırmıştır (Önkal, I: 343).

Baydar, Kur’an’ın bütün bu 
anlatım ve niteleme üslubunu, 
dönemin asabiyet aysbergi üze-
rine koyduğumuzda; “a’rab” 
kelimesinin, Peygamber’e teslim 
olmakla birlikte, henüz Allah’a 
teslim olamadığı, iman marifetine 
yükselemediği, asabiyet bağın-
dan azade olamadığı, hanif mil-
let şuuruna eremediği için, kendi 
soydaşına karşı savaşmak iste-
meyen nifak karakterli Araplar 
yerine kullanılmış olduğu kana-
atinde olduğunu belirtmektedir 
(Baydar, 47-48). Bu bağlamda 
Baydar’a şunu sormak mümkün-
dür: Müslüman oldukları halde 
kendilerinin aynı zamanda Arap 
olduğunu söyleyenler cahiliye 
izlerinden arınamamış kimseler 
midir yoksa doğal bir durumu mu 
ifade etmektedirler?

Sonuç olarak diyebiliriz ki, 

Baydar’ın Kur’an’da belirtilen 
a’rab kelimesine Arap anlamı 
vermesi orijinal olmakla birlikte, 
a’rab’ın anlamını tüm Araplara 
şamil kılma konusunda –ilahî 
adalete halel getirmeme niyeti-
nin güzelliği bir yana- tezini sağ-
lam temellere oturtmuş görün-
memektedir. En doğrusunu Allah 
bilir.
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1 Şehir ve köylerde yaşayanlarına arab, 
çölde yaşayanlara ise a’rab dendiği 
de söylenmektedir (Karmış, III: 242).

2  Ebü’l-Hubâb Abdullah b. Übeyy b. 
Mâlik b. el-Hâris (ö. 9/631) Hz. Pey-
gamber devrinde, Medine’de yaşa-
yan münafıkların reisidir. Babasının 
annesine nisbetle İbn Selûl diye de 
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si kendisine verilmek üzere iken Hz. 
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dan vazgeçilmiştir. Bu sebeple Bedir 
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duygularından hiçbir zaman kurtula-

mamıştır (Koçyiğit, 139).
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Rasyonellik Sorunu
Son birkaç asırlık döne-

min metafiziğin alaya alınmak 
derecesinde bile olsa muha-
tap kabul edilmediği ve varlık/
oluş düşüncesinin maksimum 
seviyede maddeci bir dil üze-
rinden ifade edildiği bir süreç 
olduğu göz önüne alınırsa, bu 
bakış açısının tanımladığı ras-
yonelliğin aleyhinde pozisyon 
almanın hiç de kolay olmaya-
cağı kolayca fark edilecektir. 
Elbette hiç kimse, kendi dünya 
görüşünün ve varlık anlayışının 
irrasyonel bir zemine oturma-
sına razı olmaz. Çünkü irras-
yonellik, farklı düşünen muha-
taplarla makul temas kurma 
imkânının ortadan kalkması ve 
nesnel gerçekliğin reddi (deli-
li olmayan meselelerde ısrar 
etmek) demektir. Dayatılmak 
istenen en meşhur versiyonları 
itibarıyla rasyonel tavır, bilim-
sel bir dünya görüşü ile madde-
ci bir bakış açısını zaruri kıldığı 
düşünülürse, kişi ya rasyonel-
liği kabul edip sesini kesme 
ya da kerhen de olsa kabul 
etme seçenekleri arasında 
kalacaktır. Lâkin, dini inançları 
olan bir insan için seçeneklerin 
ikisi de benimsenebilecek tür-
den görünmemektedir. Tanım 
gereği dini inanç ile şüphe 
yan yana bulunamayacağına 
göre, tanrıya ve metafiziğe yer 
olmayan bir zeminde inançlı 
kişinin çelişkiye düşmeksizin 

varlığını sürdürmesi beklene-
mez. Bu türden bir rasyonel 
tavır istenmeyerek de olsa, bir 
kere kabul edildikten sonra 
inanç ve pratik ilişkisi itibarıyla 
tutarsızlıkların arkası kesilme-
yecektir. Çünkü metafiziği dış-
layacak şekilde tanımlanmış bir 
rasyonel düşünme tarzı sadece 
teorik bir şey olarak kalmaya 
razı değildir; hukuktan iktisa-
da, bilimden felsefeye kadar 
hayatın her noktasında kendi-
ne uygulama alanı bulmakta ve 
bir hayat görüşü olarak sürekli 
müdahil durumdadır. 

Bir yandan bilimsel dünya 
görüşü görüntüsü altında ate-
izmi dayatan rasyonelliğin, 
diğer taraftan da kabul edile-
mez olması sebebiyle irrasyo-
nelliğin baskısı altında kalan 
dini inançlar arasındaki çelişkili 
duruma açıklık kazandırmak 
için şu temel sorulara cevap 
vermek gerekiyor:

1- Rasyonel düşünme şekli 
doğru tanımlanmış bir terim 
midir? Rasyonel davranış ve 
düşünce ne demektir?

2- Rasyonellik, kişiyi meta-
fizik alandan tamamen çıkma-
ya ve sadece fiziksel zeminde 
hareket etmeye mecbur eder 
mi? 

3- Acaba kişi önce (henüz 
tanımlanmamış) rasyonel 
düşünme tarzını benimseyip, 
daha sonra bunun neticesinde 
belli bir dünya görüşüne mi 

sahip olmaktadır, yoksa (teizm 
ya da ateizm anlamında) belirli 
bir inanca sarılmasının ardın-
dan bu düşüncelerini rasyonel 
kılma çabası içine mi girmekte-
dir? Daha açıkça ifade edilirse, 
“rasyonellik mi inançlarımızı 
belirler” ya da “inançlarımız 
rasyonellik anlayışımızı şekil-
lendirir” önermelerinden han-
gisi geçerlidir?.

Rasyonel tavrın/düşüncenin 
ne olduğuna dair bir tanım-
lama yapılmak istendiğinde, 
herkesin üzerinde ittifak ede-
bileceği ortak zemini bulma 
noktasında bir takım sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Gerçekten 
de teorik ya da pratik herhan-
gi bir durum karşısında rasyo-
nel düşünmenin/davranmanın 
nasıl bir şey olması gerektiğinin 
sınırlarının çizilmesinin ve her-
kesin bu ölçüler çerçevesinde 
aynı şekilde hareket etmesini 
sağlamanın bir yolu görünme-
mektedir. İnsanlar arasındaki 
ilişkiler incelendiğinde, ister 
günlük hayatta basit konulara 
ilişkin durumlarda farklılıklar 
olsun ister iktisadi, sosyal, dini 
ve soyut meseleleri kavrayış 
biçiminden kaynaklanan fikrî 
aykırılıklar olsun rasyonelliğin 
öyle zannedildiği gibi apaçık 
bir şey olmadığı hemen edile-
cektir. Felsefe tarihine şöyle bir 
göz atıldığında karşılaşılacak 
zihin-madde, realizm-idealizm, 
teizm-ateizm, sosyalizm-

İNANÇ VE 
RASYONELLİK İLİŞKİSİ

SELÇUK KÜTÜK
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kapitalizm vs. türünden karşıt-
lıklar, kendi içinde rasyonellik 
iddiasına dayalı olarak ortaya 
çıkmış olmalarına ve uzun tar-
tışmalara rağmen aralarındaki 
problemler giderilememiştir.

Rasyonelliğin tüm insani 
parametrelerden bağımsız tek 
belirleyici faktör olması gerek-
tiği şeklindeki indirgemeci yak-
laşım doğru olsaydı, aynı şart-
lar altında tüm insanların aynı 
şekilde düşünmesi ve davran-
ması gerekirdi. Herkesin ideolo-
jik, dini, siyasi, iktisadi görüşleri 
rasyonelliğin getireceği birlik/
zorunluluk sebebiyle tamamen 
özdeş olurdu. Halbuki toplum-
sal hayatta insan davranışları-
nın inanılmaz derecede çeşit-
lilik gösterdiği açıktır. Böyle 
bakıldığı zaman, herkesin ken-
dine göre bir rasyonelliği oldu-
ğu şeklinde bir kanaat hasıl 
olmaktadır ki, buradan varıla-
cak netice aslında, dayatılmak 
istenen tanımı itibarıyla, ras-
yonelliğin var olamayacağıdır. 
Aslında dini inanış ile rasyonel 
düşünce arasında var olduğu 
ileri sürülen anlaşmazlık, ras-
yonelliğin maddeci bir temel-
de tanımlanıyor olmasından 
kaynaklanmaktadır. Maddeci 
düşüncenin versiyonları kendi 
inanışlarının nesnel gerçekle-
rin bilimsel analizine ve akla 
dayandığını, dini inanışların ise 
gelenek ve akıldan uzak batıl 
düşüncelerden kaynaklandığı-
nı ileri sürerler ki, işte tam bu 
noktada ciddi/kasıtlı bir yanılt-
ma söz konusudur. 

Rasyonellik belki en iyi “her-
hangi bir kanaate varmadan 
evvel, konuyla ilgili tüm delilleri 
dikkate alma” şeklinde tanımla-
nabilir. Rasyonel kişi, kesinliğin 
söz konusu olmadığı ya da farklı 
görüşlerin bulunduğu durum-
larda ihtimali en kuvvetli olan 
görüşe meyleder, fakat ihmal 

edilmeyecek derecede muhte-
mel (eğer varsa) durumları da 
göz önünde bulundurur. Bu 
tanımlama herhangi bir düşün-
ce yapısını temel almaması ve 
mutabakat sağlanabilmesi açı-
sından uygun görünmektedir. 
Fakat tanımın uygunluğu, taraf-
ların hem-fikir olmasına yetme-
yecektir. Çünkü bazı insanlar 
hakikati keşfetmeyi değil, icat 
etmeyi isterler. Bu ise, var olanı 
bulmak/görmek ve anlamak 
değil, bulmak/görmek istediği-
ne kendini ikna etmek demek-
tir. İşte bu tercih farkından 
değişik rasyonellik anlayışları 
ortaya çıkar. Hiç kimse düşün-
ce ve davranışlarının irrasyonel 
olduğunu kabul etmek isteme-
yeceğine göre, geriye tek çare 
kalıyor: düşüncelerinin rasyonel 
olduğunu gösterecek gerekli 
argümanları bulmak!  

 Herkesin üzerinde ittifak 
ettiği salt bir tanım olmadığı-
na göre, rasyonellik temeline 
dayalı ortak bir düşünce dünya-
sı kurmak da imkân dahilinde 
görünmüyor. Özellikle teizm ve 
ateizm gibi keskin ayrılık ihti-
va eden anlayışlar göz önüne 
alındığında taraflardan birinin 
kesin yanılgı içinde olduğu 
muhakkak demektir. Elde yete-
rinden fazla miktarda tanrının 
varlığını gösterecek delil bulun-
masına rağmen, ateistin bunla-
rı değerlendirmeye almaması 
problemin sıradan bir rasyonel-
lik meselesi olmadığını açıkça 
göstermektedir. Aslında ateist 
açısından bakıldığında rasyonel 
tavır, tanrının varlığını iman 
derecesinde kabul etmeye var-
masa bile, en azından tanrının 
var olmadığını iddia etmekten 
kaçınmayı gerektirir. 

Bilindiği üzere, pragmatiz-
mi savunan filozoflar davranış 
ve fikirlerin doğru ve tutarlı 
olması için uyulması gereken 

nesnel gerçekliklerin var olma-
dığını düşündüklerinden, rasyo-
nelliği insanın hayatını devam 
ettirmesine yardımcı (faydalı) 
olan şeklinde tanımlamaktadır-
lar. Faydacıların bu tanımı hem 
ahlaki hem de pratik ve teo-
rik açıdan birçok sorunla kar-
şılaşılmasına yol açar. Bertrand 
Russell’ın örneği yerindedir: 

“Bir cinayet davasının jüri-
sinde yer alan bir faydacı, 
kanıtları herhangi bir insan gibi 
değerlendirecektir; ancak eğer 
kendisine özgü ölçütü uygu-
layacak olsa, toplumda kimin 
idam edilmesinin daha kârlı 
olacağını düşünmesi gerekir. 
Tanım gereği o kişi cinayetin de 
suçlusudur; çünkü başka birisi-
nin değil de onun suçlu oldu-
ğuna inanmak daha yararlı, bu 
nedenle de daha “doğru”dur. 
Bu tür faydacılık ne yazık ki 
bazen gerçekten uygulanıyor. 
Amerika ve Rusya’da bu tanı-
ma uygun “düzmece suçlama-
lar” yapıldığını duymuştum.” 
(Sorgulayan Denemeler)

İnanç-rasyonellik ilişkisi 
pragmatizm açısından ele alın-
dığında başka bir tutarsızlıkla 
daha karşılaşılmaktadır. Belirli 
bir dini inanışın benimsenme-
si noktasında fayda gözetile-
cekse, herkesin Yahudiliği seç-
mesi uygun olacaktır. Çünkü 
Yahudiler zenginlik açısından 
diğer din mensuplarından çok 
daha ileri durumdadırlar. Fakat 
sırf bu sebepten, yani insanı 
dünyevi zenginliğe daha çabuk 
götürdüğünden dolayı kendi 
dinini bırakıp Yahudiliğe geçen 
kaç kişi vardır?  

Günlük hayata ilişkin konu-
larda, her zaman olmasa bile, 
çoğunlukla insanların belirli bir 
ortak akıl seviyesini tutturabil-
dikleri görülebilir. Bir yatırım-
cının parasını hangi kaynaklara 
yönlendireceği ya da bir savaş-
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ta ordunun nasıl idare edilmesi 
gerektiğine dair meseleler genel 
olarak rasyonel bir düzlemde 
ele alınabilir. Fakat dini inanışla 
ilgili konular gündeme geldi-
ğinde aynı insanların çok keskin 
çizgilerle birbirinden ayrışabil-
diklerine şahit olunmaktadır. 
İnanç hususunda rasyonelliğin 
çok farklı bir şekilde işliyor olma-
sı problemin akıl, bilim, mantık 
ölçeklerinin ötesine uzandığının 
açık bir delilidir.

  İnanç-rasyonellik proble-
minin arkasında bilgi yeter-
sizliğinden kaynaklanan bir 
sıkıntı olduğunu iddia edenler 
çıkabilir. Fakat bunun geçer-
siz olduğu hemen anlaşılabilir; 
eğer öyle olsaydı, farklı görüş-
lere/inançlara sahip insanların 
bilgi eksikleri tamamlandığı 
zaman yine herkesin belirli ve 
aynı görüşte (rasyonel dünya 
görüşü) birleşmeleri gerekirdi. 
Bu tür tartışmaları takip eden-
ler gayet iyi bilirler ki, temel 
sorun hiçbir zaman bilgi eksik-
liği olmamaktadır ve bilgi boş-
luğunun giderilmesi meseleyi 
çözmemektedir. Çünkü inanç 
(iman), sadece bir bilgi meselesi 
değildir; öyle olsaydı tüm bilim 
adamları, entelektüeller vs. 
inançlı olurlardı. Aslında, prob-
lem çok daha derinlerdedir.

Rasyonelliğin inanç(sızlık)
ları belirlemediği, tam tersine 
tercih ve inançların rasyonel-
lik anlayışının sınırlarını tayin 
ettiğine pek çok örnek göste-
rilebilir. İnsanların sahip olduk-
ları inançları, belirli bir man-
tıksal temele dayansın veya 
dayanmasın, iç dünyalarındaki 
(zihinlerindeki) bir mekanizma 
kendi düşünce ve davranışları-
nın rasyonel olduğunu fısılda-
maktadır. Çünkü zihin, kalp ve 
irade bir taraf tutma aracıdır. 
Tamamen tarafsız bir sıfır nok-
tasında sürekli kalmak mümkün 

değildir. O halde herkes bir şey-
lere, bir şekilde taraftar olur. 
Esas sorun, insanların kendi 
tavır ve düşüncelerini doğrula-
yacak argümanları benimseyip, 
yanlışlayacak olanları görmez-
den gelmeye çalışmalarıdır.  
Russell’ın dediği gibi,

“Herkesin bildiği gibi 
kumarbazlar uzun dönemde 
kesinlikle kazandıracak sistem-
ler konusunda irrasyonel inanç-
larla doludurlar. Politikayla 
ilgilenenler kendi partilerinin 
başkanının, rakip politikacıla-
rın düzenbazlığına düşmeye-
ceğine kendilerini inandırırlar. 
Yönetmeyi sevenler halk taba-
kasına koyun sürüsü gözüyle 
bakmanın onların yararına 
olduğunu düşünürler; siga-
radan hoşlananlar sigaranın 
sinirleri yatıştırdığını, alkolden 
hoşlananlar da alkolün zihni 
uyardığını söylerler. Bu tür 
gerekçelerin yol açtığı yargılar, 
olayların değerlendirilmesin-
de önlenmesi zor olan yanıl-
gılara yol açar” (Sorgulayan 
Denemeler)

Aslında, Allah’ın insanlara 
verdiği seçme hürriyeti (cüz-i 
ihtiyari) durumun zaten böyle 
olmasını gerektirmektedir. 
Çünkü iman, en basit ifadesiy-
le “hakikati aramaya meyilli” 
olmayı gerektirir. Eğer inanç 
alanında tek etkin faktör mut-
lak rasyonellik olsaydı, insan-
lar hakikate meyilli olsun veya 
olmasın inanmak zorunda kalır-
lardı. Seçme hürriyetinin varlı-
ğı, insanın inanma veya inan-
mama noktasında mesuliyetin 
sadece kendine ait olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

  İçinde bulunduğumuz 
dünyanın bugünkü şartla-
rı, imanı fideizm bağlamında 
benimsemenin ateizmle müca-
dele açısından geçerli olama-
yacağına işaret etmektedir. 

Mantıkçı pozitivizmin öncüle-
rinden Ayer’in şahsında şekille-
nen ve analitik felsefenin dine 
ve metafiziğe bakışını uzun 
bir tarihsel süreçte belirleyen 
“metafiziğin ve dinin doğrula-
rının olgusal muhtevadan mah-
rum olması nedeniyle çöpe atıl-
ması gerektiği” (Alfred Ayer, 
Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis 
Yayınları, İstanbul, 1988, s. 9) 
iddiası ile “tanrının varlığına 
inanmak için herhangi bir ras-
yonel delile ihtiyaç olmadığı” 
argümanlarından hiçbiri insan 
aklını, bilgisini ve kalbini tat-
min edecek mahiyette görün-
memektedir. 

Tahkiki imanın önemi ve 
değeri hemen her dini kaynak-
ta belirtilmekte, öne çıkarıl-
makta ve teorik olarak bilgi/
delil ile “emin olma hali” ara-
sında doğrusal bir ilişki olduğu 
düşünülmekle beraber bunun 
pratiğe pek uygunluk gösterdi-
ği söylenemez. Tanrıya çok sıkı 
bir derecede bağlılık gösteren 
ve samimi/net inanca sahip olan 
pek çok insan, bu inancını fel-
sefi ya da bilimsel argümanlara 
dayandırmaz. Bunun temelde 
iki sebebinden bahsedilebilir:

Birincisi, insanların mühim 
bir kısmı felsefi ve bilimsel spe-
külasyonlara girecek derecede 
tahkik ehli değillerdir. İkincisi, 
tanrıya olan inancın/inançsız-
lığın saf bir bilgi ya da delil 
meselesi olmamasıdır.

 Matematik, geometri ya da 
fizik gibi pozitif bilimler saha-
sında varacağımız nihai kana-
atler doğrudan doğruya bir 
bilgi ve delil meselesi olarak 
görülebilir. Dolayısıyla delille-
rin kuvveti, iddianın güvenilir-
liği ile orantılıdır. Fakat tanrı 
inancı söz konusu olduğunda, 
cüz-i ihtiyarinin doğru ya da 
yanlış kullanımı gibi belirleyici 
bir faktör devreye girmektedir. 
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Bir başka deyişle kişi, hakikati 
aramaya ve bulmaya gönüllü 
değilse, tanrının var olmaması-
na dair bir istek kendisini sürük-
lüyorsa, elbette iman tahakkuk 
etmeyecektir. Bu yüzden, kişi-
nin tanrının varlığını destekle-
yen delillere bakmadan evvel 
öncelikle kendisine şu soruyu 
samimiyetle yöneltmesi gereki-
yor: Eğer tanrı var ise, ben onu 
bilmeyi ve kabul etmeyi ger-
çekten istiyor muyum? Fiziksel, 
mantıksal metafiziksel/duygu-
sal delilleri tarafsız bir şekilde 
inceleyip sonra karar vermeye 
razı mıyım? İçimde tanrının var 
olmamasını isteyen bir ses var 
mı? Tanrı yok ise, her şeyi açıkla-
yabilecek tatmin edici alternatif 
bir izahım var mı? İşte gerçek 
bir rasyonel tavır, bu sorgula-
maların yapılmasını gerektirir. 

 
İnanç ve İman Farklılığı
Pratikte “iman” ve “inanç” 

terimlerinin birbirinin özde-
şi olarak kullanılması ciddi bir 
karışıklığa yol açmaktadır. Çoğu 
zaman, “Allah’a inanmak” 
ifadesi “Allah’a iman etmek” 
manasını kasdetmek maksadıy-
la kullanılır. Halbuki “iman” 
ve ”inanma” terimleri anlam 
açısından pratikte olmasa bile, 
felsefi olarak önemli farklılık 
gösterir. Nitekim bu anlam 
farklılığını belirtmek maksadıy-
la inanç terimi İngilizce (belief) 
ve Arapça (itikad) olarak kar-
şılık bulurken, iman kelimesi 
“faith” ile ifade edilmiştir. 

İnanmak, iman kelimesinin 
yerine (yanlış) kullanılmasının 
ötesinde daha değişik anlam-
ları ihtiva etmektedir. Mesela 
“Artık kimse kimseye inan-
maz oldu” cümlesine inanmak 
gü venmek anlamında; “ast-
rolojiye inanmak” ifadesinde 
doğru diye bak mak manasın-
da, “başka evrenlerin varlığı-

na inanmak” cümlesinde ise 
bir şeyin varlığını kabul etmek 
olarak kullanılmıştır. (MEB 
Örnekleriyle Türkçe Sözlük, 
“İnanmak” md.). “Yarın yağ-
mur yağacağına inanıyorum, 
fakat belki hava güzel de ola-
bilir” cümlesin deki inanç kesin 
olmayan bir kanaati gösterir ve 
zan manasına gelir. (Hüseyin 
Peker, Din Psikolojisi, s. 45.)  
“Nasıl oldu da söylediklerine 
inandım!” denildiğinde ise 
kanmak/aldanmak anlamında 
kullanıldığı görülmektedir.

İman, a-m-n kökünden 
gelen Arapça bir kelime “emin 
olma” halini ifade eder. Bir 
başka deyişle iman etme, zanni 
bir bilgiye dayanma ya da şek/
şüphe pozisyonunda bulunma 
gibi bir durumu değil, zihinsel 
ve bilgi anlamında kesin/yakîn 
bir tavrın ifadesidir.(Ragıb 
el-İsfehani, Müfredat, ilgili 
madde).

İnanç, iman gibi sadece dinî 
alanla sınırlanamaz, her konu-
da ola bilir. Mesela sınıfımızı 
geçeceğimize inanırız, hasta 
olan bir yakınımı zın iyileşeceği-
ne dair inancımızın varlığından 
söz edebiliriz, yolda ad res sor-
duğumuz tanımadığımız biri-
nin tarifine inanır ve gösterdiği 
yönde ilerleriz. Bununla ilgili 
günlük hayatta pek çok örnek 
vardır. Ama bu örneklerin hiç 
biri için iman kelimesi kullanıla-
maz. İnsanın vazgeçemeyeceği 
durumlardan biri olan inanmak, 
belki de en çok icra ettiğimiz 
bir haldir. Bu manada hayatın 
her anında inançların varlığın-
dan söz etmek mümkündür. 
Diğer taraftan zan veya ihtimal 
taşıyan meselelerde iman teri-
minin kullanılması söz konusu 
olamaz. Mesela iman teriminin, 
“Bu maçı alacağımıza iman edi-
yorum” şeklinde bir kullanımı-
na rastlamayız.

 İnanç Önermeleri
İnanç kavramı ile bilgi ya 

da delil ile desteklenemeyen, 
fakat bir şekilde kişide belir-
li bir kanaatin doğmasına ve 
böylelikle mümkün seçenek-
ler arasından birine doğru bir 
temayülün oluşması kastedilir. 
Belirli bir düşünce veya seçe-
neğin tercih edilmesinde inanç 
ifadeleri kullanılıyorsa, ortada 
rasyonel olarak tanımlanama-
yan, bilgiye irca edilemeyen ve 
tartışma ötesi alanda yer alan 
bir arka planın var olduğu anla-
şılır. İnanç teriminin kullanıldı-
ğı ifadelerin (inanç önermeleri) 
uygulamada pek çok örneğin-
den söz edilebilir. Farklı kul-
lanımları inceleyebilmek için 
aşağıdaki önermeler üzerinde 
düşünebiliriz:  

Bu maçı kazanacağımıza 
inanıyorum. (1)

Bizi daha güzel günlerin 
beklediğine inanıyorum. (2)

Hayaletlerin varlığına inanı-
yorum. (3)

Pisagor teoreminin doğrulu-
ğuna inanıyorum. (4) 

Karmaşık düzlemde (i)(i) = 
-1 olduğuna inanıyorum. (5)

Elektriksel yüklerin varlığına 
inanıyorum. (6)

Potansiyel enerjinin kinetik 
enerjiye dönüşebileceğine ina-
nıyorum. (7)

Evrimin varlığına inanıyo-
rum. (8)

Bilimin her türlü sorunu 
çözeceğine ve açıklama getire-
ceğine inanıyorum. (9)

Başımın ağrıdığına inanıyo-
rum. (10) 

Tanrının var olduğuna ina-
nıyorum. (11)

(1) ve (2) önermelerinde söz 
konusu olabilecek ihtimaller-
den belirli birinin gerçekleşe-
ceğine dair bir kanaatin ifade 
edildiği görülüyor. Yapılan 
tahminin doğru çıkma olasılığı 
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olmakla beraber sadece niyet 
belirtmesi sebebiyle hiçbir bilgi 
içeriği taşımamaktadır. (3) 
önermesi ise herhangi bir bilgi 
ya da delile dayanmadığı gibi 
doğrulanması/yanlışlanması da 
mümkün olmayan bir ifadedir. 
Bir tür boş ya da batıl inanç 
kümesine dahil edilebilir. (4) 
ve (5) önermelerinde durumun 
oldukça farklı olduğunu hemen 
görebiliyoruz. Geometrik veya 
matematiksel önermelerde 
“inanç” terimlerinin kullanıl-
masının ne kadar anlamsız 
olduğu kolaylıkla fark edilebi-
lir. Matematiksel veya geomet-
rik bir kere ispatlandıktan sonra 
artık yanlışlanmaları mümkün 
olmadığından inanç terimleri 
ile ifade edilmeleri anlamsızdır. 
Bu tür önermelerin doğruluğu 
her çeşit deney ve tecrübeden 
bağımsız olup yanlışlıkları gös-
terilemez. Analitik önermeler 
grubuna dahil edildikleri için 
evrensel genel-geçerliğe sahip 
olmakla beraber doğrulukları-
nın aksiyomlara bağlı oldukları 
göz ardı edilmemelidir. Diğer 
bir ifade ile, elde edilen bu 
kesinlik, bir takım ispatsız doğ-
ruların (aksiyom) geçerliliğinin 
kabul edilmesi esasına dayanır.  

(6) ve (7) önermeleri ise 
bilimsel bilgi kategorisine dahil 
edilen türden ifadelerdir ve 
sentetik bir yapı taşırlar. Bu tür 
ifadelerin de inanca konu ola-
bilecek bir içeriği yoktur, çünkü 
deneysel olarak doğru veya 
yanlışlıkları kolayca gösterile-
bilir. Doğru veya yanlış oldu-
ğu ortaya çıkmış bir düşünce 
için aksi yönde bir kanaat veya 
inanç belirtmenin bir anlamı 
yoktur. Elbette ki, bilimsel bilgi 
için tümevarımdan kaynakla-
nan bir doğrulama problemi-
nin var olduğu bilinmektedir, 
ancak meselenin bu kısmı bura-
da anlatılmak istenenin hari-

cinde kaldığı için ele alınma-
yacaktır. 

Bilimsel bilginin bu özelliği, 
onun her tür temel kabulün 
(aksiyomun) ötesinde kalabil-
mesine engel olur ve bir takım 
a priori kabullere dayanma 
zorunluluğunu ortaya çıkarır. 
Gerçekten de “zihinden bağım-
sız bir dış dünyanın var oldu-
ğu”, (sofistlerin aksine) “bilgi-
nin mümkün olduğu”, “olaylar 
arasında sebep-sonuç ilişkisinin 
geçerli olduğu” ve “aynı şartlar 
altında daima aynı neticenin 
elde edileceği” gibi felsefi ön 
kabuller yapılmaksızın bilimsel 
bilginin elde edilmesi mümkün 
olamaz.

(8) önermesi bilimsel bilgi, 
inanç ve rasyonellik kavram-
ları arasındaki ilişkiyi açıkla-
mak açısından oldukça yerinde 
bir örnek olarak görülebilir. 
Bu örnek (4) ve (5) durum-
ları istisna olmak şartıyla, bir 
önermenin doğruluğu ya da 
yanlışlığı ile ilgili tartışmalar-
da esas sorunun bilgi eksik-
liği veya rasyonellik meselesi 
olmadığını net olarak ortaya 
koyar. Haklı çıkmak çabasıyla 
ileri sürülen akla gelebilecek 
hemen her türlü argümana 
rağmen tarafların konumların-
da neredeyse hiçbir değişiklik 
söz konusu olmaması mesele-
nin sadece akli ve rasyonel olup 
olmama ile açıklanamayacağını 
göstermektedir. Bilimsel bilgiye 
konu olması gereken bu prob-
lem, arka plandaki bir takım 
ön kabullere sahne olmakta ve 
bilginin/rasyonelliğin “doğru-
yu” belirlemeye yetmediğini, 
tam tersine “inançların bilginin 
kullanım şeklini ve rasyonellik 
tarzını” nasıl belirlediğini gös-
termektedir.  

(9) önermesi bilime duyula 
güvenin metafizik bir seviyeye 
tırmanmış versiyonunun ifade 

etmesi ve bilimi epistemolojik 
anlamda tek sahih kaynak ola-
rak belirlemesi açısından tam 
manasıyla bir inanç önerme-
sidir. Bilimin her türlü gizemi 
ve bilinmezi çözeceği düşüncesi 
herhangi bir bilgiye ve ispata 
dayanmayan gelecekte vuku 
bulacağı düşünülen bir inançtır. 
Çünkü bilimin her türlü proble-
mi çözeceği veya çözemeyeceği 
iddiası bilimsel olarak gösteri-
lebilecek bir önerme değildir.   

(10) önermesi subjektif bir 
gerçekliğin inanç önermeleri 
ile ifade edilmesindeki anlam-
sızlığı ortaya koymaktadır. Kişi, 
kendi başının ağrıyıp ağrımadı-
ğını net olarak bilir. Dolayısıyla 
bunu “inanıyorum” şeklinde 
belirtmez. Burada dikkat edil-
mesi gereken nokta söz konusu 
ağrının niteliğinin ve şiddeti-
nin diğer insanlara aktarıla-
bilir olmadığıdır. Baş ağrısı-
nın varlığı, kişinin kendisi için 
net bir bilgi olmakla beraber 
başka insanlar bunun ne dere-
ce gerçek olduğunu bilemezler, 
çünkü subjektif bir bilgidir.

Tartışmanın özünü oluş-
turan (11) önermesi ile ilgili 
değerlendirmenin yapılabil-
mesi için probleme “içeriden” 
bakılması “iman” kavramının 
yerine oturtulması gerekmek-
tedir. Yukarıdaki açıklamalar-
dan ve örneklerden anlaşılaca-
ğı üzere inanç terimi herkese 
açık objektif bir bilgiye dayan-
mayan, bilinen anlamda ispat-
lanamayan, mantıksal zorunlu-
luk taşımayan, deneysel olarak 
gösterilemeyen, kişisel kanaat/
temayül veya tercihten öteye 
gidemeyen, deliller ile ortaya 
konamadığı için tartışmaya pek 
açık olmayan bir içerik taşımak-
tadır. Köşeye sıkışıp kendi doğ-
rularınızı destekleyecek argü-
manları ortaya koyamadığınız 
zaman “ben böyle olduğuna 
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inanıyorum!” türünden bir 
cümle sarf ettiğinizde ve sözün 
bittiği yerde “inancın başladığı 
ve ne olduğu” açıkça görülür.

Pratikte tanrının varlığı tar-
tışmalarında teist ve ateist her 
iki tarafın da “tanrı inancı” ifa-
delerini kullanması (11) öner-
mesi hakkında doğru değer-
lendirme yapmayı çıkmaza sok-
maktadır. Çünkü orijinal terimi 
ile belirtilecek olunursa “tanrı 
inancından” değil, “tanrıya 
imandan” bahsetmek gerekir. 
Dolayısıyla “tanrıya imandan” 
söz edildiğinde (1), (2), (3), (8), 
(9) veya (10) türünden bir öner-
me ile karşılaşıldığı zannedilme-
melidir. Çünkü tanrıya imanda 
delilsiz bir kanaat, içeriği boş 
bir meyil, şüpheye dayalı bir 
tercih ve objektif bilgi temeli 
olmayan bir iddia söz konu-
su değildir. Tanrının varlığı ile 
ilgili ortaya konulan mantık-
sal ve bilimsel deliller, iman 
meselesinin tartışmaya kapalı 
ve kişisel kanaatten öteye git-
meyen bir yanılsamadan ibaret 
olmadığını ortaya koymakta-
dır. Kısacası iman, desteksiz bir 
inanç hali değil, bilgiye/bilinç-
li tercihe dayanan ve gerekli 
irdeleme yapıldığında mantık-
sal zorunluluk taşıyan bir pozis-
yondur. Bu noktada karışıklığa 
sebep olan bir hususun açıklı-
ğa kavuşturulması gerekiyor: 
iman her ne kadar bilgi ve 
delil temeline dayanıyor olsa 
da herkesin söz konusu bilgi 
ve delillerin inceliklerine vakıf 
olması gerekmez. Gerçekten de 
pratikte, pek çok insan tahki-
ki imanın gerektirdiği ince ve 
derin bilgilere sahip değildir. 
Bu durum tam anlamıyla olma-
sa bile bir derece (10) önerme-
sine benzetilebilir. Kişi içsel bir 
aydınlanma ile tanrının varlığı-
nı net olarak bilir fakat bunu 
delilleri ile ortaya koyamayabi-

lir. Ancak bu durum, söz konu-
su kişilere mahsus olup sadece 
kendilerini bağlayıcı nitelikte-
dir ve imanın bilgi/delil teme-
linde mahrum olduğu anlamı-
na gelmez. (Mustafa Namık 
Çankı, Büyük Felsefe Lügati, 
“Croyance” md.; Bedia Akarsu, 
Felsefe Terimleri Sözlüğü, 
“İnan” ve “İnanç” md.; Ömer 
Demir, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 
“İman” ve “İnanç” md.) 

Netice
Ne teistin ne de ateistin 

irrasyonelliği kabul etmeğe 
yanaşmayacağı bellidir. İşte bu 
noktada “rasyonelliğin gerçek-
ten ne olduğu, hangi şartlar 
altında bir düşünce ya da dav-
ranışın rasyonel sayılacağının 
ölçüsünü kim belirleyecektir?” 
tam bir ayıraç vazifesi görmek-
tedir. Teist varlığı anlamlan-
dırma ve hakikati belirlemede 
İlahi bilgiyi temel alarak aklı-
nı kullanırken; ateist, evren-
de ölçü koyucu olarak sadece 
(kendi) aklını esas alır. Açıkça 
söylenirse tüm sorun, insan ve 
Allah merkezli varlık anlayış-
larının karşı karşıya gelmesin-
den ibarettir. Aklın maddenin 
bir ürünü olduğunu ileri sürüp, 
sonra da bu kabulden hareket 
ederek İlahi olanı reddetmenin 
ne derece akıllıca bir davra-
nış olduğunu ayrıca ele almak 
gerekiyor.

Rasyonellik her şeyden 
bağımsız, doğruluğu kendin-
den menkul ve ölçüleri stan-
dart bir teknik birim değildir. 
Tam tersine geçerliliğini, doğ-
ruluğunu, tatmin ediciliğini ve 
meşruiyetini belirli bir dünya 
görüşünden alır. Mesela zengin 
iki kişiden biri servetinin bir 
kısmını hayır işlerine ayırırken 
diğeri yeni yatırımlar için kul-
lanabilir. Her biri kendi seçim-
lerini bağlı bulundukları dünya 

görüşleri itibarıyla makul, 
mantıklı, rasyonel görecek ve 
bir takım delillerle bunu izah 
etmeye çalışacaktır.  Dolayısıyla 
ortada tek bir rasyonellik 
anlayışı bulunmadığı ve fark-
lı düşünce sistemlerine göre 
farklı rasyonalite tanımların 
mevcut olabileceğini görmek 
gerekir. Ancak bu ifadelerden 
hareketle, hakikatin izafi oldu-
ğu ve akli bir temeli bulunma-
dığı neticesi çıkarılmamalıdır. 
Belirginleştirmek istediğimiz 
husus, bir düşüncenin rasyo-
nelliğinden evvel, o düşün-
cenin arkasında yatan temel 
parametrelerin doğruluğunun 
araştırılması gerektiğidir. Aksi 
takdirde herkes, kendi düşünce 
kalıpları içinde kendine mahsus 
bir rasyonellik anlayışı geliş-
tirecek ve böylelikle mutlak 
hakikatlerle en uydurma (batıl) 
inançlar aynı seviyeye getirilmiş 
olunacaktır.

Tanrı inancıyla bilim ara-
sında olumsuz bir ilişki kuran 
ateistler rasyonalite konusunda 
da benzeri tutumu sergilemiş-
ler inananları makul (rasyonel) 
ve mantıklı olmamakla itham 
etmişlerdir. Sanki makul, man-
tıklı ve rasyonel olmanın temel 
şartı inançsız olmak veya dini 
reddetmekmiş gibi bu kavramı 
kendi lehlerine kullanmışlardır. 
Halbuki İslam itikadında inanç 
kavramı ile kastedilen şey iman 
olup, anlamsız ve temelsiz körü 
körüne bağlılığı ifade etmez. 
Tam tersine Kur’an bu tür bir 
inancı ciddi bir şekilde eleş-
tirir ve asıl iman etmemenin 
“düşüncesizlikten ve zandan” 
kaynaklandığını bildirir. İman 
ile kastedilen şey, kesinlik dere-
cesinde bir kanat ve ilme dayalı 
bir “bilme” durumudur.
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 Şerif Mardin’i “Bediüzzaman 
Said Nursi Olayı” adlı çalış-
maya iten ve onun dikkatini 
Bediüzzaman’a çeken Cemil 
Meriç’tir. “Laik kesimler nez-
dinde gericiliğin öz simgesi”1 
olan Said Nursi üzerinde çalış-
ması Mardin’i TUBA üyeliğin-
den ettiği gibi laik kesim tara-
fından okunulmamayı ya da bir 
anlamda cezalandırmayı orta-
ya çıkarmıştır. Şerif Mardin’in 
bu kesimle barışması “mahal-
le baskısı”, “imam-öğretmen 
çekişmesi” gibi özür dileyici 
söylemleri ile olmuştur diyebili-
rim. “Said Nursi’nin biyografisi, 
İslami bir ortamda toplumsal 
değişim sürecinin bazı boyut-
larını ön plana çıkarmaktadır.” 
diyen Mardin, Said Nursi’nin 
dayandığı temelleri ve kay-
nakları sosyolojinin ve tarihin 
verilerinden faydalanarak, 
yaşadığı zamanın ve mekânın 
tahlillerinden hareketle orta-
ya çıkarmaya çalışıyor. Kişinin 
bir anlamda tarihinin/zamanın 
ve coğrafyasının/mekânının 
ürünü olarak var olduğu öner-
mesinden hareketle Said Nursi 
anlatımı yapmaya çalışıyor. Bu 
anlatımı Nursi’yi “Osmanlı - 

Müslüman kültür ortamına” 2 
yerleştirerek yapmaktadır. Said 
Nursi’nin biyografik yaşamını 
1920’lere kadar olan kısım ve 
ondan sonra 1960 yılındaki ölü-
müne kadar olan iki devrede 
ele alıyor.3 

20. yüzyılın ilk on yılı-
na tekabül eden Tanzimat, 
Bediüzzaman’ın gençlik ve 
ilk olgunluk dönemine denk 
gelmektedir.4 Tanzimatla bir-
likte yeni bir hiyerarşiye/düzen 
sahip olan toplumsal ve kurum-
sal yapılanmada ulema beşik 
ulemalığı konumuna düşmüş 
ve kodamanlar haline gelmiş-
ken mevcut eğitim yapılanması 
sorunluydu. Eğitimdeki düzen-
lemeler sonucunda ortaya 
çıkan tip ise ulemadan daha 
çok bürokratik - aydın (Yeni 
Osmanlılar - sarıklı vaiz Ali 
Suavi vb.) tiptir.5 Bu varolan 
tiplerden çok farklı olan Said 
Nursi Celal Nuri ve Baha Tevfik 
gibi materyalizmin temsilcileri-
ne cevap verebilecek bir ulema 
tipidir.6 20. yüzyılın başların-
da, batılılaşmış, çoğu örnekte 
de bilinemezci (agnostik) ya da 
tanrı tanımaz (ateist) aydınlar 
ile alt sınıflar arasındaki kül-

türel uçurum, modernleşme 
hareketinin laik uygulayıcıları-
na yönelik bir kuşku yaratmış 
bulunuyordu.7 

Said Nursi, Osmanlı döne-
minde olan düşünce akımların-
dan gazeteler yoluyla haber-
dardır. Yine Mardin, 1920’ye 
kadar olan hayatında, kişiliğin-
de etkin olan Bitlis’in yapısın-
dan ve oradaki kişiler arasın-
daki ilişkiler ağından hareketle 
Said Nursi’nin tipolojisini orta-
ya çıkarmaya çalışmaktadır. 
Nursi din adamları yetiştiren 
yoksul bir köy mollasının yedi 
çocuğundan biridir.8 Çocukluk 
yıllarında Şeyh Mehmet Efendi, 
Şeyh Seyyid Nur Muhammed, 
Mehmet Celali Molla Fethullah 
gibi mollalardan ders almıştır.9 
Aşiret reisleri arasında itibar 
sahibi biri olması ve arabulucu 
konumda olması Said Nursi’nin 
liderlik yönüne katkıda bulun-
muştur. Şeyhler hiyerarşisine, 
şeyhlerin karizmalarını dün-
yevi amaçlar için kullanmala-
rına ve ihtiyaçlarını cemaate 
karşılatmalarına şiddetle karşı 
çıkmıştır.10 Kanaatimce Nursi 
bu yönüyle sömürü düzeni 
diyebileceğim anlayışa karşı 
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AHMET DAĞ
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çıkan bir devrimcidir. Eğitimin 
geliştirilmesi amacıyla doğuda 
kurulacak bir üniversite için 
çaba göstermiş ve İstanbul’a 
iki defa ziyarette bulunmuştur. 
Bu maksatla gittiği İstanbul’da 
Abdülhamit tarafından ilgiy-
le karşılanmamıştır. Mardin 
Abdülhamit’i ve yeni kurulan 
Cumhuriyet’in Said Nursi’yi 
kendilerinden uzak tutması 
Kürtlere imtiyaz sağlanması 
isteği olabileceği11 tespitinde 
bulunmaktadır. Cumhuriyet 
yönetiminin Said Nursi’yi ken-
disinden uzaklaştırması tarih-
sel olarak makul görünmek-
tedir. Oysaki Abdülhamit’in 
İstanbul’dan uzak tutmaya 
çalışması ya da yüz verme-
mesinin sebebi daha çok Said 
Nursi’nin İttihat Terakki Partisi 
ile dirsek temasıdır. Nitekim 

Mardin 1907’de Said Nursi’nin 
1907 de “darbe hazırlıklarının 
yoğunlaştığı”  Selanik’te görül-
düğünü ve Jön Türklerle iyi bir 
ilişkisi olduğunu yazmaktadır.12 
Bir diğer sebebi ise doğuya ait 
tavrı ve “tuhaf dağlı” giyi-
miyle saraya yaklaşması ve bir 
anlamda protokol kurallarını 
yok sayması da olabilir. Nitekim 
bu feveran davranışı sarayda, 
akli dengesinin yerinde olup 
olmadığı yolunda kuşkuları 
doğurmuştur ve Toptaşı Akıl 
Hastanesi’ne gönderilmiş ve 
akli dengesinin yerinde olduğu 
tespit edilmiştir.13 

“1920’li yıllara kadar daha 
çok Doğu Anadolu bölgesinde 
ikamet eden14 ve Ermenilerin 
yoğun bulunduğu bu bölgedeki 
Ermeni Taşnak ve Hınçak çete-
lerinin ayaklanması tepkisinden 

dolayı Said Nursi’nin Panislâmcı 
düşünceyi benimse(diği)”15 
saptamasının isabetsiz olduğu-
nu düşünüyorum. Said Nursi 
bir Müslüman’da bulunması 
gereken ümmet bilinci ile hare-
ket etmiştir. Eğer bu olaydan 
etkilenseydi tam tersine Türk 
ya da Kürt milliyetçiliği siya-
setini güderdi. Yani bir Kürt 
olan Ziya Gökalp’ın Türk mil-
liyetçiliği anlayışına yakın bir 
siyaset izlerdi.  Bu ilk dönem-
de İttihad-ı Muhammedî’nin 
kurucularından olmuştur. Yine 
bu süreçte Volkan gazetesinin 
popüler yazarlarından Derviş 
Vahdeti idam edilmiş ve Said 
Nursi’de suçlanmıştır.16 

Biyografisinden zorluk, 
mücadele, anlaşmazlık tema-
sı çıkartan Mardin’e göre Said 
Nursi’nin kendi değerlerini 
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kabul ettirme insafsızlığının 
temelinde çevresinin kültü-
rel etkileri vardır. Başkente/
İstanbul’a gittiğinde bile üze-
rinde sürekli giydiği ve adeta 
düşmanca imajı yansıtan şalvar, 
örgü yelek arasına gümüş tel-
kari kabzalı iki hançer sokulu 
şal kuşak vardı; ayrıca silahlara 
düşkün olan Said Nursi kavga-
cı tavrını giyiminde ve ilgile-
rinde göstermektedir.17 Tabiî 
ki Mardin burada semiyolojik/
gösterge bilimsel bir çözümle-
me yapmaktadır. 

Mardin, Nursi’nin, Mevlana, 
Halidi Bağdadi ve İmam 
Rabbani’den kişilik ve liderlik 
yönlerinden etkilendiğini dile 
getirir.18 Karşılaştığı Abduh ve 
Afgani’nin genç iki talebesi 
onun Afgani ve Abduh’tan etki-
lenmesine yol açmıştır. Ayrıca 
karşılaştığı diğer bir Senûsi 
talebe de onun Senûsi’den 
haberdar olmasına yol açmıştır. 
Bitlis’te Vali Ömer Paşa’nın mai-
yetinde bulunması ve kütüpha-
ne ve neşriyattan faydalanması, 
modern bilimlerden ve akım-
lardan haberdar olmasına yol 
açmıştır.19 Said Nursi, Mehmet 
Akif’in, Afgani’nin ve Abduh’un 
da savunduğu Batı’nın tekniği-
ni alıp ahlakını almamak söyle-
mini ve Osmanlıların Japonya’yı 
örnek alması düşüncesini Van, 
Urfa, Diyarbakır üzerinden git-
tiği Şam’da Ümeyye Camisi’nde 
de yinelemiştir.20 

Jön Türk Triumvirasi’nin 
(üçlü çete A.D.) 1918 sonba-
harında ülkeden kaçışı hadi-
sesi kendisinin Rusya dönü-
şünde “vicdan muhasebesi” 
yapmasına yol açmıştır. Bir 
de buna yeğeni ve kardeşi 
Abdurrahman’ın ölümünün 
eklenmesi Said Nursi’yi” Eski 
Said”likten çıkarıp “Yeni Said” 

olmasına sebep olmuştur.21  
İkinci evresinde İslam’dan uzak 
Cumhuriyet yönetiminin top-
lumsal örgütlenmesine karşı 
tepkiselliği, Cumhuriyetin kuru-
cuları için bir endişe kaynağı 
haline gelmiş ve bir anlamda 
sakıncalı adam ilan edilmiş-
tir. Maddeciliğe ve pozitivist 
düşünceye eserlerinde meydan 
okumuş, eserlerinde özellikle 
pozitivizme karşı kozmolojik 
delillere sık sık başvurmuştur. 
Onda tabiat yasalarının tartı-
şılmaz yaratıcısı “madde” değil 
Allah’tır. Materyalizme ve pozi-
tivizme tepkiselliği tabiatıyla 
Kemalizm’in pozitivist temel-
lerine yönelik tepkiye de yol 
açmıştır.22 Yeni bilimsel anlayış-
ta kozmolojik duyarlıklara değil 
de ahlaki ve teolojik konula-
ra eğilen popüler ilmihallerde 
ortaya çıkan geleneksel öğreti-
ye ters düşecek şekilde, madde 
üzerinde yeni bir vurgu görü-
lüyordu ve buna bir gerekçe 
bulmak gerektiğinin23 farkın-
da olan Said Nursi, Newton’cu 
evreni “kadir-i mutlak’ın maki-
nesi” olarak izah etmiş ve ancak 
sufilerin vahdet-i vücud nazari-
yesine bulaşmamıştır. 

1923 yılında kendisine 
Van’da üniversite kurulması 
için 150.000 lira ödenek çıka-
rıldığı halde Meclis kapısında 
Müslüman yaşam tarzına katkı-
da bulunulmadığı gerekçesiyle 
bildiri dağıtmıştır. Bu yıllardan 
sonra sürekli sistemle karşı kar-
şıya gelmek durumunda kalan 
bir Said Nursi vardır. 1925 yılın-
da Şeyh Said ayaklanmasının 
içinde yer almakla suçlanmış, 
1926 yılında kendini ve münte-
siplerini -Albay Hulusi Yahyagil 
ve eski bir subay olan Refet vb- 
bulacağı dağlık Isparta’ya sürül-
müş24, 1932’de kaldığı köyde 

Arapça ezan okuduğu gerek-
çesiyle tutuklanmış, 1935’te 
öğrencilerin evinde bulunan 
yayınlardan dolayı Eskişehir’de 
11 ay hapse mahkûm edilmiş, 
1936’da 7 yıl sürecek olan 
Kastamonu’ya sürgüne gönde-
rilmiş, yine 1944 yılında Afyon 
Emirdağ’a sürgüne gönderilmiş, 
1948 te Denizlide 20 ay hapse 
mahkûm edilmiş, Demokrat 
Parti’nin iktidar olması mah-
kemelerin sona ermesine yol 
açmadığı gibi 1960 yılında 
Urfa’da ölen Nursi’nin çilesi 
bitmemiş ve Demokrat Parti’yi 
iktidardan indiren askeri ihti-
lalciler Said Nursi’nin mezarını 
açarak kemiklerini Isparta dağ-
larının bilinmeyen bir yerine 
gömmüşlerdir.25   

Mardin, Türkiyede’ki Nurcu 
hareketin çözümlemelerini 
yaparken hareketin 1950–1975 
arasında - Cumhuriyet dönemi-
nin başarısızlıklarından dolayı 
- evrenselci özellikler gösterdi-
ğini, talebelik ve kardeşlik ağı-
nın olduğunu Risale-i Nur’un 
yazılması ve yaygınlaşmasını 
bu unsurların sağladığını, tari-
kat modeli olmaktan daha çok 
Kur’an’daki hakikati yayma 
gibi bir çaba içinde bulunduğu-
nu görmekteyiz.26 Mantığı ve 
aklı konuları anlatmakta ustaca 
kullanan Nursi imanın önemi 
üzerinde ısrarla durmuştur. 
Yeni Said “büyük sır”ın teme-
lini kavrayabilmek için, dinin 
zihinselleştirilmesi yönelimleri-
ni terk etmekteydi. Gerçi “akli 
olan” Said Nursi’nin öğretile-
rinde önemli bir yer tutmaya 
yine devam edecekti, ama artık 
Said Nursi için iman “akli” bir 
olgu olarak dine karşı kendi 
ağırlığını koymuştu.27  

İlk yazıları sistematik olma-
yan, günlük kullanılan bir leh-
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çeye sahip dille şahsiyeti inşa 
etme gayesi güden, İslam ahla-
kını yeniden canlandırmaya 
çalışan, Kemalizm’in boş bırak-
tığı ve cevaplar üretmediği; 
doğum, ergenlik, evlilik, yaşlılık 
ve ölüm konularına değinen, 
sözlü kültürün imkânlarını kul-
landığı gibi sarsıcı üslubu ve 
mükemmel gramer yapısıyla28, 
mitik şiirsellik duygusunu koru-
yan bir dil kullanması29 gibi 
farklılıklar Nursi’yi pek muteber 
kılmıştır. Mardin, Said Nursi’nin 
yeniden ihya ettiği İslami leh-
çenin takipçilerine, bu toplum-
sal ilişkileri kavramlaştırma ve 
yeniden üretme olanağı tanı-
yan bir lehçe olduğunu iddia 
eder.30 

İlk müntesipleri, belli bir 
eğitim görmüş ama statü-
leri belirli olmayan; kısmen 
modern, kısmen geleneksel 
kasabalılardır.31 Mardin bu hal-
kada varolanlar ile - Risale-i 
Nurlar’a yarı büyüsellik katan - 
daha az eğitim almış kesim ara-
sında hin bir bağlantı kurmuş, 
bu olguyu Cumhuriyetin ilk yıl-
larında ihmal edilen kesimlerin 
arayış içerisinde olması ile ilişki-
lendirmemiştir.

Mardin kitabın son kısımla-
rında, “Ben balon satıcı deği-
lim.” diyerek kendisine kera-
met sahibi kişi rolü verilmesini 
istememiştir.32 diye anlattığı 
Said Nursi’nin talebelerinden 
/şakirtlerinden Abdulkadir 
Badıllı, Hulusi Yahyagil, Mustafa 
Sungur, Abdullah Yeğin, 
Mehmed Emin Birinci gibi şah-
siyetlere yer vermektedir.33

Yusuf Kaplan’ın, “Son bir 
yüzyılda Müslümanların yetiş-
tirdiği iki büyük düşünür var: 
Biri İkbal, diğeri Bediüzzaman. 
Ancak Bediüzzaman, İkbal’den 
daha büyük ve daha esaslı bir 

düşünürdür… Bediüzzaman, 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
geçiş sürecinde düşüncesi-
ni kuran, hem İslâmî ilimlere, 
hem de çağdaş dünyanın bütün 
dünyayı büyük uçurumların eşi-
ğine fırlatan felsefî sorunlarına 
derinlemesine ve vukûfiyetle 
vâkıf, tek ve son düşünürdür: 
Yani anahtardır. Ve her bakım-
dan anahtar ondadır.”34 diye 
nitelediği Bediüzzaman’ı ne 
laik Kemalizmin yaptığı gibi 
yok saymalıyız ne de bazıları-
nın yaptığı gibi popülerleştire-
rek tok etmek ya da bir türbeye 
döndürmek gibi hata içerisine 
düşmemeliyiz. 

TUBA’ya (Türkiye Bilimler 
Akademisi) üyeliğini kabul 
etmeyen 51 üyenin çoğunun 
Şerif Mardin okuduğuna inan-
mıyorum. Neye dayanarak 
Ş. Mardin düşmanlığı ya da 
hoşnutsuzluğu yarattılar onu 
anlamış da değilim. Yine Şerif 
Mardin’i “Said Nursi Olayı” 
çalışmasına iten sebep Cemil 
Meriç’ken, ikinci çalışmasına 
iten şey verili bir sipariş hissi 
uyandırmaktadır. Kanaatimce 
Şerif Mardin’in yaptığı katkıyı 
da hafife almak için esaslı bir 
Büdiüzzaman çalışması orta-
ya koymalıyız.  Şerif Mardin’in 
çalışması dışında Bediüzzaman’ı 
anlatan çözümleyici fikir veri-
ci bir çalışma hala bulunma-
maktadır. Yapılan çalışmalar 
Bediüzzaman’ı överken buhar-
laştıran anlamsızlaştıran çalış-
malar olmaktan öteye geçeme-
mektedir. 

Birilerinin yaptığı gibi 
Bediüzzaman’ın “üzerine kapa-
narak hem anla-ya-mamaya 
hem de başkaları tarafından 
anlaşılmamasına” neden olma-
malıyız. Kısaca Bediüzzaman’ın 
felsefesi ve metafiziği üzerine 

kafa patlatmalıyız. Tabi bunu 
yaparken sistem/ciler tarafın-
dan dışlanma ihtimalini de 
göze almalısınız… 

1 Mardin, Şerif, Bediüzzaman 
Said Nursi Olayı, Çev: Metin 
Çulhaoğlu, İletişim Yay. S. 12, 
13. Baskı 2008 İstanbul

2 A.g.e. S. 32
3 A.g.e S.51
4 A.g.e 55
5 a.g.e 177
6 a.g.e s. 227
7 a.g.e s. 240
8 a.g.e s. S.110
9 Tepe, Mehmet. Şerif Mardin’de 

Bediüzzaman Algısı, http://
www.timeturk.com/Mehmet-
Tepe-Serif-Mardinde-
Bediuzzaman-algisi-5133-yazisi.
html

10 Mardin, Şerif, Bediüzzaman 
Said Nursi Olayı,s.119.

11 a.g.e s. 39
12 a.g.e s. 136-138
13 a.g.e s. 134
14 a.g.e s. 50-62
15 a.g.e s. 357
16 a.g.e s. 140
17 *Mardin, Şerif, “Türkiye’de Din 

ve Siyaset-Bediüzzaman Said 
Nursi: Bir Tebliğin Şekillenişi” 
6. Baskı İstanbul: İletişim Yay.  
s. 170, 1999 

18 Mardin, Bediüzzaman Said 
Nursi Olayı, s. 97

19 a.g.e s. .125-126
20 a.g.e s. .142-144
21 a.g.e s. 149-155
22 a.g.e s. 63-71
23 a.g.e s. 329
24 a.g.e s. 242
25 a.g.e s. 156-166
26 a.g.e s. 45-48
27 a.g.e s. 233
28 a.g.e s. 256–272
29 a.g.e s. 343
31 a.g.e s. 365
32 a.g.e s. 35
33 a.g.e s. 298
34 a.g.e s. 300-315
35 Kaplan,Yusuf, Anahtar, 

Bediüzzaman/da/dır http://
yenisafak.com.tr/arsiv/2006/
TEMMUZ/04/ykaplan.html
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

SÜLEYMANİYE MİNBERİ’NDEN 

TÜRKİYE’Yİ TİTRETEN HATİP:

ALİ RIZA DEMİRCAN

ABDULLAH YILDIZ

1970’li yıllar... Adana İmam-
Hatip Lisesi’nde mezuniyete yak-
laştığımız, gelecek hayalleri kur-
maya başladığımız dönemler... 
Kulaktan kulağa yayılan efsanevi 
hitabetiyle imam-hatip gençliği-
nin tartışmasız idollerinden biri 
haline gelen Süleymaniye Hatibi 
Ali Rıza Demircan adını daha o yıl-
larda sıkça duyardık... İstanbul’da 
üniversite kazanıp tahsilini orada 
yapanlar ya da yolu bir biçimde 
İstanbul’a düşenler Cuma nama-
zını Süleymaniye’de kılar, onun 
ateşli hutbelerini dinler ve hay-

ranlıkla anlatırlardı etraflarına... 
Böylesine müstesna ve mübarek 
bir minberde müminlere hitap 
etmek, hepimizin hayallerini süs-
lerdi...

“Süleymaniye Minberinden 
İslam Nizamı” adı altında bir 
araya getirdiği hutbeleri elden 
ele dolaşmaya başladı sonraki 
yıllarda. İmam ve hatiplerimizin 
yıllardır tekrarlayıp durduğu kla-
sik hutbe ve vaazlardan çok fark-
lı, coşkulu ve derinlikli üslûbu ile 
imam-hatip gençliğinin ve din 
adamlarımızın el kitabı haline 

gelen bu eser 1971’de yayınlan-
mıştı ve elimizin altında bulunan 
üç-beş kitaptan biri idi. Sonra 
“İslâm’da Bâtıla Benzemenin 
Hükmü” ve daha sonra da 
“İslâm’a Göre Cinsel Hayat” isim-
li eserleri ciddi anlamda yankı 
buldu. Şimdi tüm eserleri bir kül-
liyat halinde yayımlandı: Ali Rıza 
Demircan, Bütün Eserleri, Beyan 
Yayınları.

Bu sayfalarda okumaya alı-
şık olduğunuz ve bir süredir ara 
verdiğimiz Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar yazı dizimize ve aynı 

ALİ RIZA DEMİRCAN
Rize ilinin Sütlüce köyünden Faik-Hamdiye Demircan’ın yedinci çocuğu olan Ali Rıza Demircan 1945’de İstanbul’da 

Kasımpaşa’da doğdu. Mahkeme kararıyla 1947’li olarak Rize nüfusuna yazıldı. İlkokulu okul dışından bitirdi. Kur’an Hafızı 
oldu ve bir süre de özel olarak Arapça, Tefsir ve Hadîs öğrenimi gördü. Birinci devresini okul dışından verdiği İstanbul 
İmam Hatip Lisesini 1969 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl birincilikle girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi)nden pekiyi dereceyle mezun oldu.

1976-1978 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi’nde İhtisas yaptı. 
1970 yılında Süleymaniye Camîi Hatibliğine, bir yıl sonra Hatiblik kaldırıldığı için de İmam-Hatibliğine tayin edildi. Bu 

camide on iki yıl görev yaptı.
Kitabları ve konferansları sebebiyle T.C.K.nın 163.maddesini ihlâlden yedi defa Ağır Ceza ve Devlet Güvenlik 

Mahkemelerinde yargılandı.
Hutbe, Va’z, Seminer, Konferans, Radyo ve Televizyon konuşmaları ile ülke genelinde tanınan bir ilâhiyatçı olan yaza-

rın basılmış eserleri şunlardır:
1. Süleymaniye Minberinden İslâm Nizamı (Üç cilt) 
2. İslâmî Kimliğimizi Korumak (İslâm’da Batıla Benzemenin Hükmü) 
3. Allah’ın Resûlü’nden Hayat Dersleri (Allah’ın Resûlü’nden Hayat Düstûrları) 
4. İslâm’a Göre Cinsel Hayat (İki cilt) 
5. Gayemiz İslâm’dır 
6. Yorumları ve Duâlarıyla Hac ve Umre 
7. Allâh’ın Resûlü’nün Dilinden Hac ve Umre’nin Fazîletleri 
8. Kadın, Aile ve Sevgi Üzerine Söyleşiler 
9. Vedâ Haccı 
10. Hac Yüceliğe Çağrıdır 
11. Cuma Mesajları (İki cilt) 
12. Kutsal Yolcu’ya Bilgiler / Uyarılar



başlık altındaki AKV sohbetleri-
mize, Ali Rıza hocamızla devam 
ediyoruz. Bu yazı, Demircan 
hocamızın bu sohbetinden yarar-
lanarak hazırlandı.

“Kasımpaşalı” Ali Rıza 
Demircan

Öncelikle, “Ali Rıza Demircan 
kimdir” sorusuna şu tevazu yüklü 
cevabı veriyor hocamız: “Güzel 
bir kul olmaya gayret eden sıra-
dan bir insan. Bir Müslüman ola-
rak üzerine düşen görevleri yeri-
ne getirmeye çalışan ve 63 yaşını 
tamamlamış bulunan bir kul.” 

Rize kökenli olarak bildi-
ğim Ali Rıza Demircan hocamı-
zın çocukluk ve gençlik yılları-
nın Kasımpaşa’da geçtiğini yani 
onun bir “Kasımpaşalı” olduğunu 
öğrenince, biraz da espri olsun 
diye, sohbete buradan başlıyor 
ve Kasımpaşalılığın hitabetine ve 
kitabetine etkilerini tespit etmek 
istiyorum. Mütevazı duruşunun 
yanında, sadece kitlelere hitap 

ederken değil, günlük konuşma 
ve sohbetlerinde de zaman zaman 
kükreyen ateşli ses tonu, kesin ve 
keskin ifadeleri, dobralığı ve yer 
yer meydan okuyan üslûbuyla 
Kasımpaşa ruhunun ondaki esin-
tileri ilk bakışta keşfedilir zaten. 
“Öyledir. Kasımpaşalıyım. Ama 
Başbakanlığa giden yolun ilk 
durağının da Kasımpaşa olduğu-
nu unutmayın...” diye esprimize 
karşılık veriyor.

Sonra, çocukluk yıllarını anlat-
maya başlıyor: çok iyi mile (mis-
ket) oynadığını, çocukları başına 
toplayıp onlara nutuk çektiğini, 
bazı büyüklerinin daha o yıllarda 
onun hitabet yeteneğini keşfet-
tiğini söylüyor. Rahmetli anacı-
ğı ve babacığını hatırlayınca bir 
anda gözleri doluyor, dudakları 
titriyor... Bir İslam âlimi olarak 
yetişmesinde annesinin rolünü şu 
cümlelerle özetliyor: “Anacığım 
İhlas sûresini doğru okumayı bile 
bilmezdi ama gerçekten ihlaslı 
bir kadındı. Bana hamile iken, 

hanımlarla birlikte Ramazan’da 
Kasımpaşa Emir Efendi Camii’nin 
imamı Arap Hafız’ı dinlemeye 
giderlermiş. Anacığım, onun 
kıraatını, ilmini çok beğendiği 
için, ‘oğlum olursa, onun gibi 
hafız yapacağım’ diye söz vermiş 
ve benim için Allah’a çok dua 
etmiş...” 

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıfları birin-
cilikle bitiren Ali Rıza Demircan 
okuldan alınır; önce bir hoca 
hanımdan, daha sonra da Yakup 
Hoca’dan Kur’ân dersi alır. Ailesi, 
o yıllarda imam hatip okulunun 
varlığını duymamıştır; bu sebep-
le mahalle hocalarından eğitim 
alır. Ardından, Necati Hutoğlu 
Hoca’nın rahle-i tedrisine girer. 
(Necati Hoca, Çay TV’de fıkıh 
sorularını cevaplıyor.)  Hocası 
İstanbul’dan Rize’ye gider; o da 
peşi sıra Rize’ye gidip 1959 yılın-
da hafızlığını orada tamamlar. 

Anacığının kendi üzerindeki 
emeğini ve hakkını anlatırken, 
nemli gözlerle özel anılarını biz-
lerle paylaşmaktan kendini ala-
mıyor; “bazen” diyor, “onu seke-
nin üzerine yatırır, ayaklarının 
altını öperdim... İnanın, bu hatı-
ra, benim için cihan değer...” 

Bu bağlamda, anaların dua-
sının önemini ısrarla belirtiyor, 
hocamız.

“Hz.İbrahim Gibi Dua 
Etmeliyiz!”

Ali Rıza Hoca, ana-babaların 
çocukları ve torunları için yapa-
cakları duanın önemine değiniyor 
ve bu duaların çok büyük hayırla-
ra başlangıç olabileceğini vurgu-
luyor. Bilvesile, Hz. İbrahim’in, 
sonraki nesillerin kendisini hayır-
la, “lisân-ı sıdk” ile yâd etmesi 
ve kendi soyundan, namazlarını 
dosdoğru kılan salih nesiller ve 
peygamberler gelmesi için yap-
tığı duayı ve bu samimi duanın 
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Rabbimiz tarafından kabul edil-
diğini hatırlatıyor. Ve “geçmiş-
ten geleceğe” sohbetimizin en 
önemli mesajı olması gerektiğini 
söyleyerek şu ihtarda bulunuyor: 

“Müslüman, hayata Kur’ân 
penceresinden bakmakla yüküm-
lü olan insandır. Kur’ân’la irti-
bat kurulamayan hiçbir noktada 
İslam’dan söz edilemez. Tabii ki 
buna Allah’ın Rasûlü’nün sün-
netini de ilave ediyoruz. Çünkü 
Kur’ân’dan bağımsız bir sünnet 
yoktur ve sünnet, Kur’ân’ı çev-
reler. Allah Rasûlü’nün sözle-
ri, davranış ve işleri -kavlî, fiilî 
ve tasvibî de olsa-, mutlaka bir 
âyetle irtibatlıdır. Çünkü onu 
Kur’ân yetiştirmiştir. Rabbi, onu 
“emin” bir kişiliğe sahip olan, 
ama “iman nedir, kitap nedir 
bilmeyen” (Şura, 52), “kendisi-
ne kitap verileceğini ummayan” 
(Kasas, 86) ve “Sırât-ı Müstakim’in 
dışında olan” (Duha, 7) biri ola-
rak almış, hidayete ulaştırmış 
ve adım adım eğitmiştir. Kısaca 
Rasûlüllah (s.), “yaşayan Kur’ân” 
yani canlı Kur’ân olmuştur. İşte 
Allah’ın  canlı Kurân kıldığı 
Peygamberimiz, her namazda 
teşehhüde oturduğunda “Salât-ı 
İbrahimiye”yi yani “Allahümme, 
salli...: Allahım, Muhammed’e ve 
onun âline salât et (yani onun ve 
bağlılarının şânını-şerefini yücelt; 
onun insanlığa getirdiği Şeriat 
ilkelerini yay); tıpkı İbrâhîm pey-
gambere ve onun âline salât 
ettiğin gibi.” duasını okumuş ve 
bizlere öğretmiştir. Bakın biz bu 
duayı günde beş vakit kıldığımız 
namazlarda okuyoruz ve binlerce 
yıldır  Hz.İbrahimi hayırla yâd 
etmeye devam ediyoruz. İşte dua-
nın bereketi! Onun için özellikle 
hanım kardeşlerimizin, çocukları-
nın geleceği için, onların büyük 
işler başarmaları için büyük çaplı 
dualar etmeleri gerekir.”

“İlmi, Daha Çok Kendi 
Çabalarımla Öğrendim” 

Ali Rıza Demircan, dizi dibin-
de hafızlığını tamamladığı Necati 
Hoca’nın dışında feyz aldığı 
diğer hocalardan söz etmesini 
rica edince şöyle devam ediyor: 
“Merhum Ali Ulvi Kurucu’nun ve 
Hayrettin Karaman’ın hatıralarını 
okuduğumda kendi hatıralarımı 
yazmamın ne kadar önemli oldu-
ğunu anladım. Bir de onlarla ken-
dimi mukayese edince; gerek aile 
çevremin, gerekse mahallemin 
ilim adamı bakımından ne kadar 
yoksun olduğunu fark ettim. Son 
Osmanlı dersiâmlarından Saffet 
Efendi’den ders alan Necati 
Hocam zaman zaman bazı alim-
lerden bahsederdi... O yıllarda 
-1960’lar- yüksek tahsil görmüş 
hocalar pek yoktu; en çok orta-
okul mezunu olabilen hocalar 
vardı, ortalarda. Mesela, o yıllar 
benim idealim; ortaokul mezunu 
olup bir araba almak ve cami cami 
dolaşıp halka vaaz eden bir hoca 
olmaktı... O sıralar vaiz olmak 
için Ankara’da imtihana girilirdi; 
ben 1963’te sınava girdim ama 
kazanamadım. Sınavdan döndü-
ğüm gece Talat Aydemir’in darbe 
teşebbüsü olmuştu, hiç unut-
muyorum... Neyse uzatmayalım; 
baktım ki böyle olmayacak, tahsi-
limi tamamlamaya karar verdim. 
İlkokulu ve imam hatip okulunun 
ilk devresini dışarıdan bitirdim. 
Ardından yaşımı küçültüp İstanbul 
İHL’ye girdim. Mezun olduğumda 
üç çocuk babası idim.” 

İmam hatip yıllarında ve 
ondan önce bazı hocalardan ders 
alsa da Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi 
dersleri daha çok kendi çaba-
larıyla öğrenir Ali Rıza Hoca. 
Ders aldığı hocalar arasında, 
Sarf ve Nahiv öğrendiği rahmetli 
Abdullah Vanlıoğlu’nu özellikle 
zikrediyor.

İmam hatip lisesini birincilik-
le bitiren Ali Rıza Demircan, o 
yıl girdiği İstanbul Yüksek İslam 
Enstitüsü sınavında da birin-
ci olur. Ancak, Yüksek İslam 
Enstitüsü ona, kendi tabiri ile, 
bir hayli “hafif gelir”. Aynı yıl 
Hukuk Fakültesi’ne de kaydolan 
Demircan, 12 Mart öncesinde 
tırmanan terör ve çeşitli teh-
ditler sebebiyle Hukuk tahsili-
ni yarıda bırakır. Yine 1970’de 
girdiği hatiplik sınavını kazana-
rak Süleymaniye Camii Hatibi 
olur. Daha önce, babasının 
Kasımpaşa’da yaptırdığı cami 
mihrabında dokuz kez Kur’ân’ı 
hatmetmiştir. Yüksek İslam’ı da 
birincilikle bitiren Hoca, o yıllar-
da talebelikten çok hatipliğiyle 
öne çıkar...

Ateşli Hutbeler, Vaazlar, 
Konferanslar ve 163.Madde’den 
Yargılanmalar

Süleymaniye Camii imam-
hatipliği görevini yürüttüğü 
zamanlarda, her bir hutbeyi hazır-
lamak için tam bir haftasını har-
cayan, yüzlerce, bazen bin küsur 
sayfa kitap okuyup gece-gündüz 
ona yoğunlaşan, bazen vapurda 
karşılaştığı arkadaşlarını bile fark 
etmeyen Ali Rıza Hoca, “hiçbir 
cumada bir başkasının hazırladı-
ğı hutbeyi okumadığını” üstüne 
basa basa söylüyor. Gerçekten 
de, bugün dönüp baktığımızda, 
“Süleymaniye Minberinden İslam 
Nizamı” ve “Cuma Mesajları” 
başlığı altında toplanan ve üç 
yüzü(300) aşan hutbelerin her 
birinin uzun çabaların mahsulü 
olduğunu hemen fark ederiz. O 
günlerde çıkan kitapları gün gün 
takip eden, bir çırpıda okuyan 
Demircan’ın ilginç bir hatırası da 
var: 

“Hüseyin Hatemi’nin İslam 
Hukukunda Devletin Yapısı isim-
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li kitabını çıktığı gün Tohum 
Dergisi’nden alıp hemen okumuş 
ve ertesi gün Hatemi Hoca da 
oraya gelince, kafama takılan 
‘masum imam’ meselesini ona 
sormuştum. O da, ‘Yahu tamam 
açıklayayım da, sen bu kitabı ne 
zaman aldın da okudun? Kitap 
daha dün çıktı, ben de kitabımı 
bugün yeni elime aldım’ diye 
taaccüp etmişti.”  

Ali Rıza Demircan Hocamızın 
böylesi bir çabanın ürünü olan 
derinlikli ve heyecanlı hutbeleri, 
vaazları ve konferansları adeta 
Türkiye’yi sallar. Şu an önde 
gelen siyasetçi, bürokrat, ilim 
ve dava adamlarının birçoğu, 
onun 12 yıl boyunca irad ettiği 
ateşli hutbeleri dinleyerek yeti-
şirler. Ardından Türkiye gene-
linde vaaz ve konferanslar serisi 
bunu takip eder. Radyo ve tv 
imkânlarının olmadığı dönemde 
bu konferanslar ülkeyi ciddi ola-
rak etkiler. Kendi ifadesiyle; o 
yıllarda üstad Necip Fazıl’dan üç 
kişi nöbeti devralırlar: Mustafa 
Yazgan, Hekimoğlu İsmail ve Ali 
Rıza Demircan. Ve on yıl boyun-
ca il il, ilçe ilçe tüm Anadolu’yu 
dolaşırlar. 

İşte bu konferansları sebe-
biyle, hakkında soruşturmalar 
açılan Ali Rıza Demircan Hoca, 
Devlet Güvenlik ve Ağır Ceza 
Mahkemelerince yedi kez yar-
gılanır. TCK’nın 163. Maddesine 
muhalefetten 4-6 yıl ceza iste-
miyle açılan bu davalar yıllarca 
sürer. “Mahkemeden mahkeme-
ye koştuk ve hamdolsun hiçbir 
kaybımız olmadı; aksine halkımı-
zın gönlünde öyle bir yer edindik 
ki, her şeye değer.”  diyor gözleri 
dolarak. Ve konferanslarıyla ilgili 
şöyle bir hatıra naklediyor: 

Ünlü Simav Konferansı 
ve “Fetva” ile “Takva”yı Ayırt 
Edemeyen Hukukçular

Demircan Hoca, Simav’da dil-
lere destan bir konferans verir. 
Konu: İslami İman Güçlü Olmayı 
Gerektirir. Öyle bir kalabalık top-
lanır ki, yöneticisi ile yönetileni 
ile tüm Simavlılar oradadır ve 
Cumhuriyet tarihinde böyle bir 
kalabalık görmediklerini ifade 
ederler. Tabi, bu muhteşem kon-
ferans hazmedilemez ve savcılık 
hemen dava açar. İddianame o 
kadar komiktir ki: “Sayın Ali Rıza 
Demircan, birbuçuk saatlik kon-
feransında hep ‘fetvada güçlü 
olmayı’ savunmuştur. Fetvada 
güçlü olmayı savunmak ise devlet 
nizamını dini esaslara irca etmek 
demektir. Dolayısıyla...” 

Yargılama Konya’da yapılır ve 
Ali Rıza Hoca ilk celsede söz alır; 
özetle şöyle der: “İddia maka-
mı benim fetvada güçlü olmayı 
savunduğumu söylüyor. İyi de 
hâkim bey, ben birbuçuk saat-
lik konuşmamda bir kez olsun 
fetva kelimesini kullanmadım ki. 
Ben hep takva’dan söz ettim.” 
Bunun üzerine hâkim bey savcıya 
döner ve çok sert bir bakışla; “bu 
ne diyor?” der. “Efendim, bilir-
kişi yeniden incelesin” deyince 
mahkemenin seyri birden değişir. 
Dinleme süreci, ertelemeler, git-
geller, sonuçta cezayı gerektire-
cek bir “suç” bulunamaz... 

“Öyle bir dava aşkımız vardı 
ki, öyle sevdalıydık ki, bu engel-
ler bizi hiç yıldıramadı.” diyor 
Demircan Hoca ve şöyle devam 
ediyor: “Hasılı, bugün eğer 
Türkiye’de Müslümanlar bir yer-
lere gelmişlerse, bu çorbada Ali 
Rıza Demircan’ın da tuzu oldu-
ğunu sanıyorum; elhamdülillah.”

El-hak doğrudur; hutbeleri, 
vaazları, konferansları, radyo 
ve televizyon programları ve bir 

düzineyi aşan kitapları ile yaptı-
ğı hizmetler, herkes tarafından 
kabul ve teslim edilmiştir. 

Dava Aşkı ve Şevki Sınır 
Tanımaz

Süleymaniye’de imamlık yap-
tığı yıllarda öğle namazlarından 
sonra cemaate dönüp okuduğu 
ve kısaca açıkladığı soru-cevap 
şeklindeki hadislerin derlenme-
sinden oluşan Allah Resûlü’nden 
Hayat Düsturları isimli hacimli 
eseri, 1976-1978’de Diyanet’in 
Haseki Eğitim Merkezi’nde ihtisas 
yaparken bitirme tezi olarak yaz-
dığı İslâm’da Bâtıla Benzemenin 
Hükmü adlı kitabı ve diğer kitap-
ları, hacca dair ilmi çalışmaları, 
zaman zaman yaptığı ve çok ilgi 
gören televizyon programları... 
ile Türkiye’de İslam’ın doğru 
anlaşılmasına yaptığı katkıları ve 
davaya hizmetleri takdirle yâd 
edilen ve el-ân da söyledikleri, 
yazdıkları dikkatle takip edilen 
Ali Rıza Demircan Hocamız üret-
meye ve konuşmaya devam edi-
yor. Her Perşembe akşamı Çay 
TV’de, Munib Engin Noyan’la 
birlikte Kur’ân Aydınlığında 
sohbetlerini sürdürüyor. Son 
çalışması olan Kur’ân ve Sünnet 
Işığında Cariyeler ve Sömürülen 
Cinsellikleri isimli eseri, yüzyıl-
lardır tartışılan, istismar edile 
edile bir faciaya dönüşen ve bir 
türlü içinden çıkılamayan cariye 
meselesine gerçek manada ışık 
tutuyor.

Geçmişten geleceğe sohbe-
timize katılmak lûtfunda bulu-
nan Ali Rıza Demircan Hocamıza 
Cenab-ı Hakk’tan sağlık ve afi-
yetler diliyoruz. Onun sınır ve 
engel tanımayan ve yeni nesiller 
tarafından örnek alınması gere-
ken dava aşkının ve şevkinin nice 
yıllar aynı heyecanla sürmesini 
temenni ediyoruz.
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Ahmed Davutoğlu Hatıratlar: 
Toplumun Hafıza Kayıtları baş-
lıklı yazısının girişinde hatıratla-
rın, toplumsal yaşamı anlamak 
bakımından sundukları imkânlara 
değinir: “Hatıratlar sadece kişile-
rin değil, toplumların da hafıza 
kayıtları gibidir. Belli bir dönemle 
ilgili gözden kaçan en ince özel-
likleri hatıratlardan yakalayabilir,  
o özelliklerin arka planına en açık 
bir şekilde yine hatıratlarla nüfûz 
edebilirsiniz. Çok geniş çaplı ele 
alınsa bile inceleme eserleri çoğu 
zaman  bu arka planın ip uçla-
rını yakalamakta yetersiz kalır-

lar., çünkü inceleme eserlerinde 
metotla ilgili kaygılar incelenen 
konuyu da belirgin şekilde etki-
leyebilir. Halbuki hatıratlar bu 
konuda en sadık yardımcılardır; 
çünkü hatırat yazarları gerçek-
leri ne ölçüde gizlemek isterler-
se istesinler, dönemlerini kendi 
kişiliklerinde aksettirmekten uzak 
kalamazlar. Bu sebepledir ki insan 
hatırat okurken çoğu zaman bir 
kişinin şahsiyetinde belli bir döne-
mi yaşamak üzere zaman tüneline 
girmiş hissiyatına kapılır. 

Hatıratlar bir ölçüde sözlü 
edebiyatın nakilci geleneğinin 

kitabî tekniklerle ferdî düzeye 
indirgenmiş şeklidir. Aradaki 
en önemli fark, ilkinde olayla-
rın objektif sıralanışının ve kro-
nolojik kaygının, ikincisinde ise 
yorumculuğun ağır basmasıdır.” 
(Davutoğlu; 1986:3)     

Serbest Çağrışımlı Hatırat 
Notları

Yakın tarihimizin önemli 
düşünürlerinden, gazeteci, yazar 
ve sendikacı kimlikleriyle bir 
dönemin en etkili isimlerinden 
biri olan Zübeyir Yetik, 66 yıllık 
bir zaman sürecinde yaşadıkla-
rını toplumla paylaşmaya karar 
vererek hatıralarını gün yüzüne 
çıkardI.1 Geçmişten Notlar adıy-
la yayımlanan bu önemli hatıra 
kitabı, kişisel bilgilerden ziya-
de yakın tarihimizde yaşanmış 
pek çok siyasi ve kültürel ola-
yın arka planını öğrenmemize 
katkıda bulunuyor. Geçmişten 
Notlar’ın başlıca kaynağı, yaza-
rın, kendi anılarından anımsadık-
larının hatırat yazımının teknik-
lerine tümden bağlı kalmaksızın 
anlatma isteğidir.Bu anılar yaza-
rın hayatı üzerinden Türkiye’de 
İslami uyanış sürecinin nereler-
den ve nasıl süzülüp geldiğini 
ortaya koyan ilk anılardan olma-
sı nedeniyle de ayrıca önemli. 

YAZIYA DÖKÜLMÜŞ 
BİR HESAPLAŞMA

ZÜBEYİR YETİK

ASIM ÖZ

Anılar kuşlar gibidir / Dal ister konacak...” 
Oktay Rifat



58 UMRAN MART ’09

Hatıra Defteri

Geçmişten Notlar kitabı gerçek-
ten adıyla tam uyumlu bir yapıt-
tır. Çünkü bu kitap bir anı kitabı 
değil, salt bir notlar kitabı ise hiç 
değil. Ama bu kitap anıların ışığı 
çerçevesinde Zübeyir Yetik’in 
kimi düşüncelerini, kimi öneri-
lerini ve kimi yargılarını yansıtı-
yor. Adeta bu kitaplarda anılar-
la düşünceler, notlar iç içe, bir 
kuyumcunun titizliğiyle işleniyor. 
Yetik, doğduğu Urfa’dan başla-
yıp içinde bulunduğumuz yıllara 
değin anılarını kapsıyor. Yazar, 
çocukluk ve gençlik dönemine 
ilişkin anılarını, güçlü belleğiyle, 
ince ayrıntılarla donatıp, akıcı bir 
söylemle sunuyor.

Hatıralarını yazmaya, öncele-
ri bir tür nefis muhasebesi yap-
mak, kendisini hesaba çekmek 
için başladığını belirten Zübeyir 
Yetik, daha sonra gerçek bir 
hesaplaşmanın ancak insanlara 
hesap vermekle mümkün olabile-
ceğini fark ettiğini belirtiyor. Bu 
nedenle kaleme aldığı hatıralar, 
hem bir nefis muhasebesi hem 
de topluma hesap verme niteli-
ğine dönüşen ilişkiler ve olaylarla 
dolu. Zübeyir Yetik, Geçmişten 
Notlar’da, hatıra kitaplarının bili-
nen formatı olan kronolojik bir 
sırayı gözetmemiş. Hatıraların 
birbirini izlediği, hatırlandık-
ça anlatıldığı bir yapıda kaleme 
alınmış. Yetik, anı nasıl yazılmalı, 
neresinden tutulmalı, neyi, nasıl, 
ne kadar anlatmalı, bu soruları 
çengel edip kafasına  fazla tak-
mamış. Kendi anı anlayışını irdeli-
yor ve bunu okura da bildiriyor. 

 Bunu anıların girişinde yer 
alan “Selâm İle . ..” de şöyle açık-
lıyor Yetik: “Evet; önceleri bir tür 
nefis muhasebesi yapmak, kendi-
mi hesaba çekmek amacıyla kale-
me sarıldım. “Kayıt altına alın-
mış”, yazıya dökülmüş bir hesap-
laşma, bana daha ciddî olacakmış 
gibi geliyordu. Bunda, belki de, 
kaleme yakınlığımın, yazarken 

daha iyi hatırlama ve düşün-
me alışkanlığımın da payı oldu.. 
Sonra, kendimle gerçek bir 
hesaplaşmamın, ancak, insanla-
ra hesap vermekle mümkün ola-
bileceğini fark ettim. Böyle bir 
hesabı verebilmem ise, hesap 
verilenlerin değerlendirme-
leri sürecine açıklık kazandır-
mak için, kendimi anlatmamı 
gerektiriyordu. Bilinmeyenin 
hesabı yapılamazdı, çünkü.. 
Böylece, işin ucu, kendimi anlat-
mama, tanıtmama çıktı. Bu 
bağlamda da yaşanmış olanları 

aktarırken, kimi isimleri anmak 
zorunda kaldım. Şu var ki, bu 
anış, benim dışımdaki kimseleri 
yargılamak değil, kendi hesabı-
mı vermek amacını taşımaktadır. 
Olayları aktarmak, onlara katkıda 
bulunanları da belirtmek zorun-
luluğunu getirdiği için, ve sırf 
bu sebeple, kimi kişilerin adının 
anılması bir tür mecburiyetten 
kaynaklanmıştır. Belki onlar için 
birer kod adı vermem daha uygun 
görülebilirdi, ama böyle yapmak 
lüzumsuz bir merak ve araştır-
ma isteğinin yanında tahmine 
dayalı zanlara da yol açacağı için 
daha da büyük bir yanlış olurdu... 
Yoksa, adı geçenlerden – dost 

ve kardeşlerim hariç - büyük bir 
bölümü olaylar sırasında süje/
fail/özne rolü oynamış olsa bile, 
benim öz ve özel yaşamım için-
deki gerçek yerleri birer objeden, 
takdirin kazası sahnesindeki birer 
eşyadan ibarettir; ve, eşyayı yargı-
lamanın da anlamı yoktur.(. . . ) 

Bu,  “notlar” alışılageldiği 
üzere, belli bir tarihten başla-
yıp kronolojik sıra gözetilerek 
kaleme alınmış olan bir “hatı-
rat” değildir. Hatırlanan kimi 
olayların, elim değdikçe, kaleme 
alındıktan sonra bazen kronolo-
jik sıradaki yerine, bazen konu 
yakınlığı içinde bulunduğu baş-
kaca olaylar arasına oturtulması, 
bazen de lâfın lâfı açması sonucu 
kimi olayların birbirine ilintilen-
mesi suretiyle yazılmaktadır. Bu 
bakımdan arada mutlaka boş-
luklar ve değinilmemiş olaylar 
olacak, dahası kimi olaylar belki 
de, zaman sıralaması bağlamında 
çok “alakasız” gibi görünen yer-
lerde anlatılacak; ancak, zaman 
içinde yazılan bölümlerin yerli 
yerine oturtulmasıyladır ki, ne 
kadarı tamamlanıp toparlanabi-
lirse o kadarıyla yazılmış olacak-
tır.” (Yetik; 2008:13-14)

Dolayısıyla yazdıkları, bütün 
hatıratlarda olduğu gibi nes-
nel bir çalışmanın ürünü değil-
dir. Ama yazarın penceresinden, 
Müslümanların tarihindeki bir 
evrenin, özellikle yetmişli yıllar-
dan itibaren içten bir anlatımıdır. 
Bu evreyi bizzat yaşadığı ve kimi 
oluşumların yanında/içinde  yer 
aldığı için, ne kadar öznel olursa 
olsun, anlattıkları  şu anda yaşa-
nan kimi sürekliliklerin  anlaşıl-
ması için bazı ipuçları verdiğini 
ve bu işin nedenini niçinini göz-
ler önüne serdiğini sanıyorum.

Göze Çarpan Birkaç Nokta
Kitabında, Milli Gazete’ye iliş-

kin düşüncelerine kapsamlı sayı-
lacak bir biçimde değinen Yetik 
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bilindiği gibi öyle sıradan bir kişi 
değil. Gazetede yöneticilik yapmış 
biri. Birinci ağızdan, bir kez daha 
öğreniyoruz ki, Yetik,  gazete-
de Erbakan’a kayıtsız şartsız biat 
etmeyişinin ağır bedelini ödemiş. 
Özellikle Milli Gazete’deki kimi 
anılarını vererek başlıyor; yer yer 
kendi düşüncelerini açıklıyor. 
Hafızasının imbiğinden geçen 
keskin mantık gücüyle yalın yar-
gılara varıyor. İlk olarak 1974 
yılının Eylül ayı başlarında Milli 
Gazete’de genel yayın müdürlü-
ğü görevine başlayan Yetik aynı 
zamanda birinci sayfa yazarlığını 
da üstlenmek durumunda kalır. 
Sahici anlamda yalnızca üç gün 
o da kısmen genel yayın müdür-
lüğü yapabildiğini belirten Yetik 
yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 
“Her gün bizim gazeteyi hazırla-
mak için toplantı yaptığımız saat-
lerde, hatta gazeteyi hazırlamış-
ken Ankara’dan bir telefon gelir 
ve Necmettin Erbakan’ın yayın 
danışmanı Reşat Bey, “Hocanın 
talimatlarını teleksle iletiyorum; 
sayfaları ona göre düzenleyin” 
derdi.Teleksten sayfanın tama-
mına yakın bir bölümünü alır 
uygulardık.” Bu kısıtlayıcı tutu-
ma rağmen görevi sürdürmesi-
ni şöyle açıklıyor Yetik: “Hemen 
hemen ayda bir kez, bazen daha 
fazla, Erbakan ile görüşmek için 
Ankara’ya gider, Hasan Aksay 
ağabeyinde gazete sahibi sıfatıy-
la katıldığı birkaç saatlik toplantı-
larda gazetenin durumunu görü-
şürdük. Her seferinde Erbakan,  
“100 bin satmalıyız. . . “ der,  
ben de  bunun gerçekleşmesi için 
gerekli şartları sıralar ve bu şart-
ların başında da tam anlamıyla 
yetkilerimi kullanmam gerektiği-
ni vurgulardım. Ve, her seferinde 
Erbakan tam yetkili olduğumu 
söyler, Hasan ağabeye de bunu 
sağlaması için talimat verirdi. 

Ama ben İstanbul’a geldiğim-
de Ankara’nın yayın talimatları-

nın sürmesi bir yana, idari kısımda 
sürekli biçimde uyguladığı kısıt-
layıcı tutumundan vazgeçmezdi. 
Hasan ağabeye yaptığımız hatır-
latmalar da, onun bizi onaylayıcı 
ve ümit verici sözlerine karşılık, 
uygulamada bir yarar sağlamaz 
ve bu bir kısır döngü halinde 
sürerdi. Erbakan ile her görüşme-
mizden bu kısır döngünün kırıla-
cağı umuduyla ayrılıyor olmamız, 
olayın sürgitini sağlardı. 

O gün için hem davama hiz-
met ediyor ve hem de daha iyi bir 
hizmet umudu içinde bulunuyor 
olduğumdan ötürü de, bu gidişi 
sürdürmeği uygun buluyordum” 
(Yetik; 2008:211-12) Bu satırlar 
bir yandan, anıların  yaşanmış 
bir ömrün izdüşümleri olduğu-
nu, öte yandan  ciddi ve tutar-
lı anıların  sadece kendi ömür-
lerinin ilginç öyküleri oldukları 
için değil, günümüze ve gele-
ceğimize deneyimler sundukları 
için de değerli eserler olduğunu 
kanıtlayan örneklerdendir. Milli 
Gazete yazarlarının başlattıkları 
bira karşıtı kampanya hem yön-
temi hem de sonucu bakımından 
anılmayı hak ediyor. Yazarların 
hepsi yazılarının yer aldığı sütu-
na yazı vermiyor. Sütunlar beyaz 
yani yazısız çıkıyor. Hazırlanan 
ortak bildiri de, altına bütün 
yazarların imzası konularak iri 

puntolarla son sayfaya yerleştiri-
liyor. Yetik’in, çok etkili olduğu-
nu ve gazetelerde bira reklam-
larının yasaklandığını belirttiği 
bu eylemi, 27 Mayıs 1960 darbesi 
öncesinde kimi gazetelerin yazı 
yayınlamadan sütunları kapkara 
boyayarak basmalarından esinle-
nerek ortaya çıkarması da ilginç. 
(Yetik; 2008.:239) 

Anılar, adı üstünde, anıların 
sahibi olan kişiye odaklanır, yani 
bireye. Ama Zübeyir Yetik’te 
bireyin durumu, toplumun duru-
muyla sürekli ilişkilenir, iletişim 
içindedir, iç içedir. Dolayısıyla 
anıların sahibi bireye, onun 
yaşadığı çağın toplumundaki 
durumlar da yansır durur. Milli 
Gazete’de yaşadıklarını, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nde yaşa-
dıkları, iş bitiricilik, yemleme ve 
adam kullanma özelinde anlat-
tıkları, Yetik’in anı yazmayı bir 
sorumluluk haline getirdiğini 
kanıtlamakta. Yaşadıklarını, ken-
dine, bu anıları okuyup inana-
cak olan okuyucuya saygısı varsa 
insanın, yalansız dolansız yazmalı 
anlayışından hareketle  hem ken-
disiyle hem de birlikte olduğu 
insanlarla yüzleşmeyi esas alan 
bir tutumla yazmış. Gerçekten de 
bunu bir ilke olarak uyguluyor 
yazar. Bu anıları okuyunca, İslami 
uyanışa gerek fikri gerekse hare-

Geçmişten Notlar adıyla yayımlanan 
bu önemli hatıra kitabı, kişisel bilgiler-

den ziyade yakın tarihimizde yaşanmış pek 
çok siyasi ve kültürel olayın arka planını 
öğrenmemize katkıda bulunuyor. Geçmişten 
Notlar’ın başlıca kaynağı, yazarın, kendi anı-
larından anımsadıklarının hatırat yazımının 
tekniklerine tümden bağlı kalmaksızın 
anlatma isteğidir.
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ket bakımından emek vermiş bir 
yazarın, iç ve dış hallerinin ipuç-
larını yakalıyor, kişiliğinin izini 
sürüyoruz. Tasavvufla ilişkili ola-
rak anlattıklarını biraz genelleye-
rek aktarmış Yetik.Tarikata giren 
arkadaşlarının kimler olduğunu 
açıklamamış. Ne var ki bu arka-
daşlarının ilgi alanlarından hare-
ketle kimler olduğunu çıkarmak 
o yılları bilenler açısından pek de 
zor değil: “O güne dek,  ülkenin 
ve dünyanın sorunlarından söz 
açan, sanat ve edebiyattan, bilim-
den bahseden, Kur’an-ı Kerim 
ve Hadis-i Şeriflerdeki hükümleri 
dile getirerek değerlendirmeler-
de bulunan ağızlardan,  artık yal-
nızca mürşitlerinin menkıbeleri 
dökülüyor, hele bir ikisi bir araya 
geldiklerinde bu menkıbeler 
“yok seninki, yok benimki” türü 
laf yarıştırmalarına dökülüyor ve 
konuşmaların “uygun” yerlerin-
de de şeyhlerin fotoğraflarının 
cüzdanlardan çıkarılarak sergi-
lenmesi suretiyle, sanki savların 
pekiştirilmesi cihetine gidiliyor-
du. Ortam bir bakıma köy kah-
vesindeki havaya bürünüyordu.” 
(Yetik; 2008:246-47) Buradan 
hareketle Yetik’in Akif İnan, 
Cahit Zarifoğlu ve arkadaşlarının 
tasavvufi tercihlerini, yorumları-
nı, yaklaşımlarını anlayamadığını 
ve paylaşmadağını, bu konuda 
eleştirel bir tavra sahip olduğu-
nu söyleyebiliriz. Zübeyir Yetik’in 
1992’de yayınlanan  ve bu tartış-
malarla yakından ilgili olduğunu 
düşündüğüm İnsanın Yüceliği ve 
Guenoniyen Batınîlik2 adlı ese-
rinin yazılış serüvenine ilişkin 
ayrıntılı aktarımların hatıratında 
yer almayışı kanımca bir eksiklik.

Yetik’in anılarında dikkatimi 
çeken noktalardan biri, İran’a iliş-
kin değerlendirmeler. İlk okudu-
ğumda oldukça şaşırttı beni bu 
satırlar. En azından ondan bekle-
mediğim yargılar ya da tespitlerdi 
bunlar. Biri 1975 yılında, diğeri 

1993 yılında olmak üzere  iki defa 
İran’a giden Zübeyir Yetik, Şah 
dönemi ile ilgili bütün eleştirile-
rini yapıyor. Buna karşın Tebriz 
özelinde devrim sonrasına ilişkin 
farklı bir aktarımda bulunuyor: 
“Şah dönemindeki ilk gezim sıra-
sında Tahran’da Türkçe konuşacak 
birilerini bulmuşken ve bunlar da 
benimle çok rahat konuşmuşken, 
bu gelişimde ve üstelik Tebriz’de 
Türkçe hitap ettiğim hiç kimse-
den yanıt alamadım. Boş gözlerle 
değil kaygılı bakışlarla yüzüme 
bakarak anlamazlıktan geldiler.
(. …) İlk gelişimde İran’ın Şah’ın 
demir pençesinde olduğunu ve 
SAVAK’ın saldığı korkuyu daha 
önce anlatmıştım. Buna rağmen 
insanların yüzlerinde gülümseme, 
gözlerinde, bir tür ışıltı görülebi-
liyordu. Şimdiki gözlemlediğim 
ise, üzerlerine kül serpilmiş, ölü 
toprağı saçılmış bir topluluktu. 
İnsanların gözlerindeki ışıltı yit-
miş, yüzlerinde gülümsemenin 
izleri silinmiş gibiydi..(. . . ) Halk 
üzerinde, Şah döneminden daha  
büyük bir baskı vardı ve istihba-
rat artık evlerinin içine, aile fert-
leri arasına da değil, insanların 
kendi içlerine dek girebilmişti… 
Belki abartı olacak ama, insanlar 
kurdukları hayal için bile kendi 
kendilerini ihbar edip etmeme  
konusunda ikilem yaşıyorlar; 
kendi kendilerine gelemiyorlar-
dı. Benim gözlemim ve gözlemi-
me dayalı değerlendirmem bu 
olmuştu.” (Yetik; 233-34) Ama 
sıkıntılar, sevinçler de, çeşitli ruh 
halleri de anılara dahil, özellikle 
de bu anıların yazıldığı andaki 
durumu, ruh hali yazarın sürekli 
yansıyor doğallıkla. Devrim son-
rasına ilişkin öznel ve kötümser 
bu değerlendirmenin O kılı kırk 
yaran, ince eleyip sık dokuyan 
dil ve anlatış anlayışının Tebriz 
üzerinden üstelikte Azerbaycan 
dönüşünde yapılmış olması hatı-
ranın bu kısmının anti Sovyetik 

kurguya yakın olmasını sağlamış-
tır biçiminde bir hüküm vermek 
yanlış olmasa gerek. 

Geçmişten Notlar yakın tari-
himizin daha sıhhatli bir analizi 
için çok önemli bilgiler veriyor. 
Tarihe tanıklığın birinci derece-
den ifadelerini içeriyor. Siyasi ve 
kültürel hayatımızın önemli bir 
döneminin aydınlanmasına vesile 
oluyor. Bu muhasebenin, hayat-
ları toplumsal hayatla örtüşen 
çok sayıda siyasetçi, fikir adamı 
ve yazar için cesaret verecek bir 
örneklik teşkil etmesi bekleni-
yor. Yetik yaşamını, düşünce ve 
kültür hayatındaki çalışmaları-
nı, bu çevrelerin ünlü kişilerini, 
Türkiye’nin son yarım yüzyılına 
damgasını vurmuş siyasal olay-
ları ve kimi kişilikleri çok renkli 
bir anlatımla dile getiriyor. Anı 
sahibinin, kendisini sergilemek 
ve yüceltmek amacını taşıma-
yan, özellikle gerçekleri belgesel 
biçimde yansıtan yapıtı, kuşku-
suz, herkes için yararlı bir “dene-
yimler envanteri”dir. Ve hemen 
söyleyelim ki, “anı edebiyatımız” 
bu nitelikteki çalışmalara gerek-
sinim duymaktadır.

DAVUTOĞLU, Ahmed(1986) 
“Hatıratlar: Toplumun Hafıza 
Kayıtları” Kitap Dergisi sayı:3

YETİK, Zübeyir(2008)
Geçmişten Notlar, Beyan 
Yayınları, İstanbul. 

1 Zübeyir Yetik’in hayatı ve mücadelesi 
ile ilgili olarak Abdullah Yıldız’ın Um-
ran dergisinin, Haziran 2005  tarihli  
130. sayısında yayımlanan  “Fikirle 
Aksiyonu Birleştiren Adam: Zübeyir 
Yetik” başlıklı yazıya bakılabilir.

2  Bu kitapla ilgili önemli iki değini için 
Arif Çiftçi’nin  kaleme aldığı “Vahyi 
Din mi, Geleneksel Din mi?”(Haksöz 
Dergisi Sayı: 28 , 1993) Mustafa 
Sekili’nin kaleme aldığı  “İnsanın 
Yücelişi Ve Guènoniyen Batınîlik” 
Üzerine” (Matbuat Dergisi, 1995, 
Sayı; 17)  başlıklı yazılar oldukça 
önemli.  
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Son İlahî Vahy’in, şair-
ler anlamına gelen Şuara 
Suresi’nde kimi şairler hakkında 
uzun boylu olumsuzluklardan 
bahis vardır. Öyle ki şiirle meş-
gul olan insanları ürpertecek 
ifadelerdir bunlar. Belki şöyle 
özetleyebiliriz söz konusu ifa-
deleri: “Şeytanların indiği kim-
seler hem yalana kulak kabar-
tır hem de yalan söylerler. Ve 
(kendilerine şeytan veya cin-
lerin ilham verdiğine inanılan) 
şairleri cahil ve şuursuz kitleler 
izlerler. Ki (o şairler) her vadide 
şaşkın ve amaçsız gezinirler. Ve 
onlar (durmaksızın) yapmadık-
larını söylerler.” İlahî Vahyin 
yalnızca bu bölümünü okudu-
ğunuz vakit şairler hakkında 
pek de olumlu düşünemezsiniz. 
Surenin devamına baktığınızda 
ise kalbiniz ferahlar ve müt-
hiş bir huzurla dolar. Öyle ki 
içinizden geçen şudur: “Evet 
bu dinlediğim ve/ya okudu-
ğum sözler sahiden birer Tanrı 
sözüdür.” Çünkü beşer sıfatıyla 
sizin hatırınıza bile gelmeyecek 
öylesine isabetli teşhisler vardır 
ki o ifadelerde ve bunlar öyle-
sine muntazam bir belağatla 
sıralanmıştır ki, onların karşı-
sında adeta dilinizi yutarsınız. 
Arkasından İlahî Hitap son sözü-

nü söyler ve mührü basar; işte o 
son söz: “Ancak Hakk’a tabi 
olan ve (durmaksızın) Hakk’ı 
söyleyenler müstesnâdır.”

Türkçe’nin asırlardan beridir 
sürüp gelen şiir geleneği içerisin-
de, yukarıdaki istisnâya müstehâk 
olmuş acaba kaç şairi hatırlıyo-
ruz? Yahut, “bu liyakati hayatı 
ve sanatı ile en ziyade gösteren 
şair kimdir?” şeklinde sorduğu-
muzda Mehmed Akif ismi hatı-
rımıza ilk gelenlerden olacak-
tır. Biz bu çalışma çerçevesinde 
Türkçe şiirin, Osmanlı’nın yıkılışı 
ve Cumhuriyet’in kuruluşuna 
denk düşen tarihten günümüze 
kadarki oluşum ve gelişiminde, 
İslâm olgusu üzerinde duruyo-
ruz. Türkçe şiir yazan şairlerin 
İslâm ile alakasını sorguluyoruz. 
Ortaya konulan ürünleri İslâmî 
bakış açısından değerlendirmek 
arzusundayız. Böyle bir çalış-
manın düşünce ve sanat dün-
yamız bakımından ciddi bir ihti-
yaç olduğu kanısındayız. Ancak 
aradığımız İslâm, geleneksel ve 
sosyolojik manada salt bir kimlik 
İslâm’ı değildir elbette. Bilinçli 
bir seçim sonrasında İslâm’ı ken-
disine dava, nihai kaygı ve kur-
tuluş reçetesi olarak benimsemiş 
olan şairler bizim ilgi alanımıza 
girmektedir. 

İşte tam bu bahiste Mehmed 
Akif, sayılıp dökülen kriterle-
re en münasip bir isim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Öyle 
ki bu alanda o adeta bir reh-
ber, bir öncü rolü üstlenmiştir. 
Bu müstesnâ öncünün bütün 
kimliklerinin önünde, hepsine 
baskın çıkan kimliği hiçbir kuş-
kuya yer bırakmaksızın söyleye-
biliriz ki Müslümanlığıdır. Akif 
bizim Türkçe edebiyatımızda 
ve düşünce dünyamızda, çok 
yönlü sanat ve düşünce adam-
larının arasında da mümtaz 
bir kişiliğe sahiptir. Toplumun 
bütün katmanlarında yaşayan 
kimselerin beklentilerine karşı-
lık gelen bir sözü, duruşu, eseri 
vardır onun. Kimi onu Vatan 
Şairi, Çanakkale Destan Şairi, 
Aruzu Türkçeleştiren şair, Milli 
şair, kimi İstiklal Marşı Şairi, 
kimi Millet Vekili, kimi salt şair, 
kimi ahlak adamı, kimi vefalı 
bir dost, kimi Kur’an Şairi, kimi 
Camideki Şair kimi de Müstesnâ 
Şair kimliğiyle tanıyor ve tanı-
tıyordu. Esasen bütün bu kim-
likler birbirini tamamlayarak 
onun üzerinde son derece şık 
duruyor ve tavizsiz, riyasız, 
muvahhid sıfatlarının tezahürü 
olarak Mümin kişiliğini oluştu-
ruyordu.
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Baytar mektebinde oku-
muş, veteriner hekim olmuştu. 
Arapça, Farsça ve Fransızca bili-
yordu. Spor, fizik, kimya, tıp, 
astronomi dallarında uzman 
denecek kadar malumat ve 
pratik sahibiydi. Gelin görün 
ki şair Mehmed Akif, diğer 
bütün meşguliyet ve maluma-
tını, şiirinin alt yapısı gibi ince-
den örerek karşımıza muhte-
şem bir tarih, hayat ve iman 
manzumesi olarak çıkartmıştı. 
O güne kadar edebiyatımızda 
benzerine pek rastlanmayan 
bir öncü modeldi o. Siyasetten 

içtimaiyata, ahlaktan sanata 
ferdi ve içtimai hayatı bütün 
boyutlarıyla İslâm akaidi zavi-
yesinden anlamaya, anlamlan-
dırmaya tabi tutuyordu. Bunu, 
şiir sanatının sağladığı zengin 
çağrışım imkânlarıyla öylesine 
başarılı bir dille yapıyordu ki, 
onun karşısında söylediklerini 
benimsemeseniz bile hayran-
lıkla donup kalıyordunuz. İslâm 
akaidi derken de geleneksel 
manada Sünni dünyanın geliş-
tirdiği, adeta klasikleşmiş Eş’ari 
hatta Cebriyeci mantalite ve 
paradigmanın argümanları-

nı kullanmıyordu. “Doğrudan 
doğruya Kur’an’dan alıp ilha-
mı/ Asrın idrakine söyletmeliyiz 
İslâm’ı” bu iki mısra onun ne 
kadar saf, katışıksız, sahih bir 
iman ve eylem adamı olduğuna 
dair bir atasözü kadar şöhret 
bulmuş belge niteliğindedir.

Geleneksel Türkçe edebi-
yatın kökleşmiş mazmunla-
rı vardı. Bunların önemli bir 
bölümü Doğu edebiyatlarının 
hemen tümünde müşterek ola-
rak kullanılmaktaydı. Büyük 
çoğunluğu Tasavvuf itikadının 
gevşettiği, tolere ettiği, kaypak 
zihinlerin ürettiği bu mazmun-
lar, güya şeriatın katı kuralla-
rı karşısında şairlere özgürlük 
alanı açmak maksadıyla üretil-
mişti. Akif’in şiirlerinden ikti-
basla söylersek bu mazmunla-
rın oğlan-kız hikâyeleri, yasak 
aşklara fetvalar, sultanlar kar-
şısındaki dalkavukluklar, Leyla 
Mecnun hikâyeleri, dünyaya 
boşvermişlik, bohem hayatı ve 
gül ile bülbülden ibaret oldu-
ğunu görürüz. “Şarap kokar 
bütün eslafın en temiz gazeli” 
mısraı, Akif’in kendinden önce-
ki Doğu edebiyatına dair tespi-
tidir. Hani şu tezhiplerle, hüsnü 
hatlarla bezeli Arap harfleriyle 
Türkçe yazılıp bol bol duvarlara 
asılan Hoş Gör diye bir levha 
vardır. Akif böylesi laubalilikle-
rin, edebiyat ve sanatla alaka-
sına son derece mesafeli durur. 
Ve bu malayani tavrı şiddetle 
reddeder. Şöyle bir mısraı daha 
vardır: “Gönül incitme de key-
fin neyi isterse becer.” Bu öneri 
sanki idareci ve onların besledi-
ği sanat adamlarının Müslüman 
ahaliye sunduğu yaşama reçe-
tesi gibidir. Ve buradan hare-
ketle cümle Şark toplumları 
mevcut zillet hayatına düçar 
olmuşlardır. Asırlardan beridir 
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başı dik yaşayan bu toplumlar 
kendi elleriyle adeta kendilerini 
Garbın kölesi yapmışlardır.

Hoşgörü felsefesinin 
Müslüman dünyayı kasıp kavur-
ması malumdur ki yeni değildir. 
Böylesine tarihi bir geçmişi var-
dır. Sufi mizaç, insanların bir 
lokma bir hırkaya rıza biçimin-
de dile getirdikleri bu geniş 
meşreplilik, sonunda Melâmet 
felsefesine kadar varmıştır. 
Böylece sefaleti, zilleti, dilenci-
liği, pisliği bile takva libasıyla 
sunmuşlardır. Eski edebiyatın o 
hayalci, ayakları yere basmayan, 
sosyal hayattan uzak, uydurma 
ve gayrı İslâmî mefhumlara yas-
lanan dili, Akif’i öyle mutazar-
rır etmiştir ki sonunda şunları 
yazmak zorunda bırakmıştır: “ 
Hayır, hayal ile yoktur benim 
alış verişim;/ İnan ki: her ne 
demişsem görüp de söylemi-
şim./ Şudur cihanda benim en 
beğendiğim meslek:/ Sözüm 
odun gibi olsun; hakikat olsun 
tek!” Hiç kimse Akif’in sözleri-
nin sahiden odun gibi olduğu-
nu söyleyemez. Burada koca 
bir milleti, zengin bir edebi-
yatı, hayalden hakikate doğru 
davetten başka bir şey yoktur. 
İşte birkaç mısra daha: “ Koca 
millet edebiyatı ya oğlan, ya 
karı/ Nefsi emmâre hizâsında 
henüz duyguları!/ Sonra tenki-
de giriş: hepsi tasavvufla dolu/ 
Var mı sofiyyede bilmem ki 
ibâhiyye kolu?” İbâhiyye meş-
rebi, malumdur ki her türlü 
şenaati ve hayâsızlığı bile hoş 
gören, onlara göz yuman, kim-
senin etlisine sütlüsüne karış-
mayan, kendi halinde bir yaşa-
ma modeli olarak bilinir. Koca 
millet edebiyatının böylesi çir-
kin bir temayüle hizmet etme-
sini Müslümanlara yakıştıramaz 
ve eleştirir.

Mehmed Akif Türk dili ve 
edebiyatının, Kur’an’la en çok 
haşir neşir olan, ona en fazla 
yaslanan, neredeyse onsuz 
olmayan mümtaz bir simasıdır. 
Profesyonel manada yayım-
ladığı ilk şiirinin adı Kur’an’a 
Hitap’tır. İlahiVahy’in son met-
nini referans alarak bütün iddia, 
heyecan, coşku ve ikazlarını şiir-
leştirmiştir. Başlangıçta sokakta 
yaşanan hayatı şiire aksettirmiş, 
Sezai Karakoç’un tespitiyle bir 
sosyal tenkit dergisi çıkartmış-
tır. Ücra ve yoksul semtlerden, 
muhtaç kimselere, hastalardan 
yaşlılara, kimsesizlerden işsiz 
güçsüzlere kadar bütün bir 
toplum katmanlarının en zayıf-
larına uzanan ciddi bir ilgisi 
vardır. Bunu son derece başarılı 
bir biçimde yapar. Son dere-
ce ustaca sürdürür. Neredeyse 
edebiyatımızda daha evvel bir 
benzeri olmayan ısrarla üzeri-
ne gider hadisenin. Sonunda 
bütün çabasını şöyle özetler: “Üç 
buçuk nazma gömülmüş koca 
bir ömr-ü heder.” Görünürde 
umutsuzluk, bedbinlik psikolo-
jisi taşıyan bu mısra, Safahat’ın 
bir nüshasını hediye ettiği dostu 
Mithat Cemal’e imzaladığı kita-
bın ithaf bölümüne yazılmıştır. 
Ancak Safahat’ın seyrü seferi-
ni sıhhatli bir nazarla izledi-
ğimizde Akif’te bu kötümser 
ve umutsuz ruh halinin kalma-
dığını, bunu bir iç muhasebe 
saydığını anlarız. Çünkü doğ-
rudan insanların kalbine hitap 
eden İstiklâl Marşı “Korkma” 
diye başlayıp, “Hakkıdır Hak’ka 
tapan milletimin istiklâl” şeklin-
de biter.

Mehmed Akif, sıkı bir şark 
tenkitçisidir. Toplumundaki her 
türlü çöküş ve zilletin müsebbi-
bi olarak doğrudan iç bünyeyi 

görür. Kur’an ile yakın irtibatı 
sonucunda İslâm’a mensubiyet 
iddia eden ahalinin, esasen ne 
kadar İslâm’ın ana kaynağın-
dan kopuk yaşadığını isabetle 
gösterir. Yeniden dirilişin tek 
çaresi vardır, o da şu mısralarla 
ortaya konulmuştur: “ Eğer çiğ-
nenmemek isterseler seylâb-ı 
eyyâma/ Rücu’ etsinler artık 
Müslümanlar Sadr-ı İslâm’a”. 
Müslüman toplumun kurtuluş 
reçetesi aslına dönmektedir 
ona göre.

Müslüman Şair kimliği, bütün 
kimliklerinin önüne geçen 
Mehmed Akif, Türkçe edebi-
yatta gerçek bir inkılâpçı olarak 
anılmayı hak etmiştir. Asırların 
birikimi olan dogmatik, statik, 
klasik muhafazakârlığın eleşti-
rilebileceğini, ayıklanabileceği-
ni dile getirmekten çekinmemiş 
olması onun bu inkılâpçı karak-
terinin tezahürüdür. Bu toplu-
mun Akif’ten önceki şairleri de 
netice itibariyle elbette birer 
Müslüman’dılar. Ama onların 
büyük ölçüde İslâm ile irtibat 
ve alakaları mistik ve metafi-
zik mazmunlar arasında yitip 
gitmiştir. İslâm’ı bir hayat niza-
mı ve bir dünya görüşü olarak 
telakki edip sahih bir üslupla 
dile getirene rastlamak zordur. 
Bu biraz da toplumun kendisi-
ni zaten Müslüman saymasının 
bir sonucudur. Yaratılan bütün 
insanlar başlangıçta zaten 
Müslüman’dırlar. Oysa Allah’ın 
muradı ve İslâm’ın beklediği 
bizzat Müslüman değil, bilfiil 
Müslüman kimsedir. Mehmed 
Akif, edebiyata böyle bir soluk 
getirmiş ve bilfiil Müslüman bir 
kimsenin şiirini söylemiştir. Bu 
açıdan da kendisinden sonra 
gelen kuşaklara önderlik etmiş-
tir.

MART ‘09 UMRAN
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Sert Geçecek Bu Kış, 1973 
doğumlu Hayriye Ünal’ın üçün-
cü şiir kitabı. 128 sayfadan olu-
şan bu kitapta yer alan şiirler, 
üç başlık altında çıkıyor karşı-
mıza. 

Kapsamlı, uzun, emek veril-
miş şiirlerle çıkıyor karşımıza 
Hayriye Ünal. Düşünerek yazı-
yor, okuyarak. Bilincini kanır-
tarak yazıyor, sözlerini etine 
bastırarak. Yeni, farklı, özgün 
olmayı gözeterek yazıyor; yap-
tığı işi ciddiye alarak, şiirleri 
üzerinde uzun uzun çalışarak 
yazıyor. 

Konuşkanlığı elden bırakma-
yan, klişeleri aşmayı ve ezber-
leri bozmayı zihninin daima 
bir köşesinde tutan, geleneği 
modern bir bilinçle dönüştür-
meyi ihmal etmeyen, parodi 
ve pastişlerle zenginleşen bir 
şiir bu. Hem çoksesliğin temel 
argümanları içinde döneniyor 
şiir hem de yer yer metinler 
arası göndermelerle çağrışım 
alanını sürekli genişletip zen-
ginleştiriyor. 

Son kitabındaki dikkat çekici 
şiirlerden biri de Otel. Kitapta 
yaklaşık yirmi sayfa tutan bir 
şiir bu. Çoksesli şiirin önemli 
eşik mekânlarından biri olan 

“otel”den yola çıkarak insan 
gerçekliğinin örtük ve karanlık 
tarafları üzerinde yoğunlaşı-
yor. İmgelemi harekete geçi-
ren, farklı çağrışımlar eşliğinde 
zihni sürekli devindiren; birçok 
kişinin yazgısını ve arayışlarını 
/ yaşam kesitlerini / çırpınışları-
nı ve duraksamalarını müşterek 
bir adreste toplayabilen saydam 

bir mekân eşliğinde genişliyor 
şiirin evreni. 

Hayriye Ünal, bu uzun şii-
rini iki bölüme ayırarak yaz-
mış. “Giriş” başlığıyla verilen 
ilk bölümünde asıl şiire, asıl 
söylenmek istenenlere bir 
hazırlık yapılıyor sanki. Eleştirel 
bir dökümle açımlanıyor bu 
bölüm. Şiirde konuşan özne, 
tarih içinde bir gezinti yaparak 
dile getiriyor bu eleştirileri ve 
günümüzle bitiştiriyor sonuçta. 
Yalanlar, bireysel ve toplumsal 
yanılsamalar, kandırmalar, rol 
kesmeler, dayatılanlar yer yer 
örtük bir dille ve aynı zamanda 
“içte birikeni çağa kusma”ya 
dönük bir tutumla dillendirili-
yor:

Unutmak içindir unutmak 
rezilce yetimliği

Koptuğumuz kaynaktan 
uzakta hiçliğimizi

Herkesin tedbirli ve müsellah 
olduğu tarihsel bir coğrafyayı 
bireysel ve kimi zaman hicve 
yönelen bir tutumla tarazlayan 
şair, şiirin asıl bölümüne çağ-
rışımı zengin bir atıfla geçiş 
yapıyor:

Genç irisi bir şiir yazacağım
Otel olacak adı
Yahut kışla!

UMRAN MART ’09

SERT GEÇECEK BU KIŞ VE 

“OTEL”DEKİ ÇOKSESLİLİK
ALİ EMRE

Hayriye ÜNAL, Sert Geçecek 
Bu Kış, Hece Yayınları, Ankara 
2006.
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Evet otel yahut kışla. Çok 
kapılı bir han yahut bir düğün 
evi. Bir göçük yahut bir kasaba 
viranesi. Bir çöl vahası yahut 
bir kumarhane. “Seyyar bir 
otel”dir sanki karşımızdaki. 
Gezgin, genişleyen, içi içine sığ-
mayan, engin bir oteldir. Kimi 
zaman çok kompartımanlı bir 
tren gibidir kimi zaman içine 
sıkışılan ve çıkışları kapatılan 
bir yer altı sığınağı. İçinde devi-
nen bedenler, konuşan dudak-
lar, hızla çarpan ve çırpınan 
kalpler, aynalara yansıyan yüz-
ler, koşuşturan ayaklar, titreyen 
eller, bir kumpas içinde dönen 
canlar gibi hareketlidir. Fludur. 
Saydamdır. Esnek ve geçişken-
dir. Bir yönüyle yerçekiminden 
azadedir. Her şeyiyle yere aittir 
aynı zamanda. Her odasında 
ayrı bir insanlık durumu, farklı 
bir insani gerçeklik bulunan bu 
oteli betimleyen şu dizeler de, 
somut, berrak ve alışılmış otel 
imgesini parçalayarak çıkmak-
tadır karşımıza:

Her yanda cins ölü atlar
Gazete kapalı
Pencere pervazları süslü ama 

kanlı
Odalarımız dolu, diyor, sayın 

bayım
Barok biçemi hoşa gidiyor 

ölçüp biçtik 
Ama üstüne yatmak isterse-

niz cesetlerimiz var
Biraz korkacak
Toprağımız yetişmiyor talep 

aşırı, kumu ince örtü yaptık
Kumdan çarşaflar
Kumdan bir yastık
Dikkatlice bakıldığında, şiir-

de konuşan farklı ve birden fazla 
özne olduğu da görülmektedir. 
Dışarıdan birinin betimleme-
siyle başlıyormuş gibi görünen 
şiirde birden otel çalışanı olarak 

nitelenebilecek başka birinin 
konuşması devreye girmekte-
dir. Şiirin ilerleyen bölümlerin-
de “göçük”le bağlantılı olarak 
önce iki kişinin geldiği, sonra 
sayının üç, dört olduğu söy-
lenmektedir. Kimi dizelerde 
birinci tekil kişi konuşmakta, 
kimi dizelerde birinci çoğul kişi-
ye geçilmekte; aynı zamanda 
üçüncü bir kişinin aktarımları-
na da yer verilmektedir. Hatta 
“seyirciler” vardır bir de:

Orda kalanlara ‘seyirci’ 
deriz

Seyirciler kederli cancağızla-
rına her gün bir kurban keser-
ler

Cesedin git gide eksilişi
Onları biraz dindar biraz 

hüzünlü yapar
Güleryüzlü bir şiir değildir 

“Otel”. Acılıdır, arayışa yaz-
gılıdır, yer yer ironiktir. Aynı 
zamanda “Çocukluğumun 
ortasına biraz kar indir” der-
ken bile sükûnetten uzaktır. 
Kavgacıdır. Teslimiyete yönel-
mez. Anıştırmaları nostaljiye 
ve tarihi realiteye kapılanmaz. 
Kimi zaman peygamber kıssala-
rında geçen bir belde çağrışımı 
yapar okuyucuda, kimi zaman 
modern bir felaketle bütünle-
şen sorular ve görüntüler sunar 
bize:

Taş yığılıydı şehrin kapıları 
diye gösterilen yer

Pencereler.
Yıkıntı. Oteli vuran nedir, 

yabancı bir gök cismi?
Bir zelzele?
Sis ve duman?
Gök hep öyle morumsu
Ne gündüz ne gece.
Bungunluk baskın çıkar şiir-

de. Bizi  bile, rahatsız etmek 
ister şair. Bizi tedirginliğin avlu-
larında dolaştırır. Bir düğün 
mekânından çöle evrilir söz-
gelimi. Büyük harflerle yazılan 
ve şiire serpiştirilen dizeler de 
sorularımızı cevaplamak, bek-
lentilerimizi karşılamak, içimizi 
rahatlatmak yerine bilinmez-
liği artırır, gerginlik sarmalını 
pekiştirir. Nihayet şiirin sonun-
da doğaya, doğallığa, gerçek-
liğe, insani olana bir vurgu, bir 
dönüş yapılır. Boğuntu atmos-
ferinden dışarıya bir çıkış yolu 
bulur şiir. Sinematografik özel-
likler de içeren, bir korku tüne-
lini yahut gerilim anaforunu da 
çağrıştıran otelden güneşe çıka-
rız. Üstelik bu, ustaca kotarıl-
mış iki küçük dizeyle; fazlasıyla 
manidar, gerçekçi ve içtenlikli 
bir vurguyla çıkar karşımıza:

Fillerle taşınacak servetle
Bir dakika güneş alınmaz.

MART ‘09 UMRAN

Konuşkanlığı elden bırakmayan, klişeleri 
aşmayı ve ezberleri bozmayı zihninin daima 

bir köşesinde tutan, geleneği modern bir bilinçle 
dönüştürmeyi ihmal etmeyen, parodi ve pastişler-
le zenginleşen bir şiir bu. Hem çoksesliğin temel 
argümanları içinde döneniyor şiir hem de yer yer 
metinler arası göndermelerle çağrışım ala-
nını sürekli genişletip zenginleştiriyor. ”
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Çizer olan Hasan Aycın’la 
Hasan Aycın olan çizer arasında 
bir ayırım yapma gereği duy-
manızın nedeni nedir?

Sanat özünde insani bir 
etkinliktir, dolayısıyla insa-
nın sorumluluklarından azade 
değildir. Hasan Aycın olarak 
sorumluluklarım, çizer olarak 
sorumluluklarımdan önce gelir. 
Sorumluluklarımızın kaynağını 
Allah’la olan misakımız oluştu-
rur. Çizgilerimin hesap günün-
de, ellerimle ortaya koyduğum 
deliller olarak karşıma çıkaca-
ğına inanıyorum. Bu nedenle 
adımın önüne geçerek benden 
bağımsızlaşmasına gönlüm razı 
değil. İmanımla, aczimle, unut-
kanlığımla… ben ne isem onlar 
da aynı sıfatlarla maluldür.

Çizgiden konuşmamayı 
prensip edinişiniz bir tereddüt-
ten mi kaynaklanıyor?

Burada bir yanlış anlama 
olduğunu düşünüyorum. İşte 
şimdi de çizgiden konuşuyoruz. 
Çizgiden, çizdiklerimden ne 
zaman bana yöneltilen soru-
lar olduysa elimden geldiğince 
cevaplamaya çalıştım. Üstelik 
bu soruları, sanat anlayışımı, 
çizginin bendeki karşılıklarını, 
tereddütlerimi izah etmek için 
bir fırsat olarak bildim. Eğer 
kastınız mikrofonlara konuş-
mamaksa orada durum biraz 
farklı. Bu belki biraz tabiatımla 
ilgili, yapamıyorum, yapmayı da 
düşünmüyorum.

UMRAN MART ’09

HASAN AYCIN İLE 

ÇİZGİDEN YAZIYA

SÖYLEŞİ

ASIM ÖZ

Hasan Aycın 1955’te Balıkesir’in Aslıhantepecik 
köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, ortaöğreni-
mini Balıkesir İmam-Hatip Okulu’nda, yükseköğrenimini 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde tamamladı. 
Çalışmalarını İstanbul’da kendi grafik atölyesinde sürdü-
rüyor. Hasan Aycın’la çizgi ve yazı dünyasını konuştuk. 
İlk çizgisi 3 Şubat 1978 tarihli Yeni Devir gazetesinde 
yayımlandı. Yeni Devir, Zaman, Yeni Şafak, Mavera, Aylık 
Dergi, Gül Çocuk, Mavi Kuş, İslâm, Kadın ve Aile, Inquiry, 
Kardelen, Yedi İklim, Kayıtlar, Kitap Postası, Hece, Mostar ve 
Birdirbir’de çizgileriyle yer aldı.

Kitaplarından Bazıları: Bocurgat (albüm), Gece Yürüyüşü 
(albüm), Asâ (albüm), Kulbar (albüm), Gözgü (albüm), Ahzan 
(albüm), Nun (albüm), Zılal (albüm), Kudüs Ey Ey (albüm) 
Alpembecik Gülpembecik (masal), Esrarname (roman), 
Sâhipkırân (roman), Güneşin Altında (söyleşiler), Kırk Hadis 
Kırk Çizgi (hadis/albüm), Müşahedat (anı yazıları).

Hasan Aycın
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En çok nelerden esinlenir-
siniz?

Esinlenme, ilham alma işi 
bana biraz sorunlu görünü-
yor. Esinden anlaşılan insanın 
kulağına, kalbine bir şeylerin 
‘indirilmesi’, ‘fısıldanması’ ise 
doğrusu ben böyle haller yaşa-
mıyorum. Bütün okuduklarım, 
müşahedelerim, buradan bir 
çizgi çıkar mı, nasıl bir çizgi 
çıkar şeklinde hiç olmadı. Bütün 
bunlar hep kendimi tanımaya, 
anlamaya yönelik oldu. Allah’ın 
semâda ve arzda akledelim diye 
yarattığı sayısızca ayetlerden, 
bana kendilerini açanlardan bir 
‘hisse’ çıkarmak, onlardaki çağ-
rıyı duymak niyetiyle okudum, 
müşahede ettim, hattâ dostla-
rımla ilişkilerimde dahi hep ‘o 
çağrı’yı yakalamayı gözettim.

Çizgi dünyasına adım atı-
şınız, ilk çizgilerinizin yayın-
lanması üzerinde duralım biraz 
da…

Doğrusu birgün çizer olmak 
gibi bir niyetim yoktu. Dahası 
çizebileceğimin bile farkında 
değildim. Bursa’da üniversite 
öğrencisiyken ortak okumala-
rın, ortak düşünmelerin, ortak 
kaygıların bir araya getirdiği 
bir dostluk halkamız vardı. 
Dünyanın bütün sorunlarını 
omuzlarımızda hissettiğimiz 
o yıllarda çizebileceğimi bil-
miyordum. Merinos’ta grafi-
ker olarak çalışıyordum aynı 
zamanda. Arada yaşadığım 
‘kalp sıkışmaları’nda önümdeki 
kâğıtlara bir şeyler karalardım 
hep. Öteden beri yapageldiğim 
bir şeydi bu. O zamanlar mesai 
arkadaşım da olan Osman 
Bayraktar’ın gözünden kaçma-
mıştı bu halim. Yeni Devir gaze-
tesinin yeni bir oluşuma girdiği 
günlerdi. Osman’ın azmettirme-
siyle orada çizmeye başladım.

Çizgi dünyanızla ilgili ola-
rak yaptığınız konuşmalarda ve 
kimi çizgilerinizin çözümlemesini 
yapan isimlerin üzerinde dur-
duğu nokta tasavvuf konusu. 
Tasavvufun Hasan Aycın’ın dün-
yasında nasıl bir karşılığı var?

Hepimiz bir kültürel çerçeve 
içine doğuyoruz. Akıl bu çerçe-
ve içinde tıpkı saatin zembereği 
gibi kurulu bir düzen içinde 
işliyor. Hiç şaşmayan tik tak-
lar insana daima huzur, sükun, 
dahası güven veriyor. Böylesi 
bir güveni her zaman tehlike-
li buldum. Allah’ın ayetleriy-
le uyarılmaya ihtiyacımız var. 
Kur’an’dan ve Hadis’ten uzak 
kalmamaya çalıştım. Ayrıca, 
özellikle tasavvufla ilişkimde, 
evliya tezkirelerinin önemli bir 
yeri vardır diyebilirim. Oradaki 
kimi yaşantılar, sözler, dikkat 
çekişler az önce değindiğim 
saatin şaşmaz işleyişini sarsma-
ya; beni uyarmaya, uyandırma-
ya vesile oldu. Yoksa birçok 
tasavvufi temel metni her ele 
alışta yaşadığım tedirginlikler, 
gerginlikler nedeniyle okuya-
madım, yarıda bıraktım; yıllar 
sonra döndüğümde de yine 
okuyamadım.

İsmet Özel’in sizin çizgi 
hayatınızda önemli yeri var. Bu 
yaklaşım nasıl oldu? 

Elbette İsmet Özel’in haya-
tımda önemli bir yeri var. 
Çizgilerim söz konusu olduğun-
da hemen onun akla geliverme-
si; çizgilerimle ilgili ilk kez ken-
disinin yazmış olmasının yanın-
da yazısının daha sonrakiler için 
referans değeri taşıması ve ilk 
albümümün onun tarafından 
yayınlanmasıyla ilgili olduğunu 
sanıyorum. Yoksa Ömer Lekesiz 
çizgilerimle ilgili müstakil bir 
kitap yazdı. Dergilerin hakkım-
da yaptıkları özel dosyalara bir-

çok arkadaş katkı sağladı; bu 
bağlamda onları da anmamak 
haksızlık olur.

Filistin’in dünya gündemine 
Gazze işgali ile girdiği gün-
lerde yayımlanan Kudüs Ey 
Ey’in  girişinde, “Ben yeryü-
zü gündeminin ilk maddesinin 
Kıble-i evvelimiz olan Kudüs 
olduğuna inanageldim. Kudüs 
huzura ererse yeryüzü de ere-
cektir. (…) İşgal altındaki top-
rakların sıkışan kalbidir Kutsal 
Kudüs, sıkışıp kalmış kalbimiz-
dir” diyorsunuz. Filistin odak-
lı çizgilerinizi nasıl bir niyetle 
albümleştirdiniz?

Yayıneviyle birlikte kitabın 
gelirlerini Filistin’e bağışlamış 
bulunuyoruz. Diğer albümle-
rimde de yer alan Filistin çiz-
gilerinden bazılarını bir araya 
toplamadaki amaç buydu. 

Söz konusu albümdeki çizgi-
leri bir araya getirirken krono-
lojik bir sıralama yapmadığınız 
görülüyor. Aycın’ın albümleri 
nasıl bir iç mimariye sahiptir?

Doğru, diğer albümlerde 
olduğu gibi bunda da kronolo-
jik bir sıralama yok. Albümlerde, 
sıralamayı yaparken çizgilerin 
biçim ve içerik olarak birbirine 
yakın olmalarına dikkat ediyo-
rum.

Naci el-Ali çizgilerini bir çizer 
olarak nasıl yorumluyorsunuz?

Merhum Naci el-Ali Filistin’in 
çizeridir. Filistin acılarının ve 
umutlarının çizeridir. Davası 
Filistin’di. İmzasını, sırtı izleyen-
lere, yüzü ise Filistin meselele-
rine dönük, gözyaşını kimseye 
göstermeyen, ‘Hanzala’ adını 
verdiği o meşhur, güneş başlı 
ve çıplak ayaklı çocuk figürü 
olarak attı hep. Tıpkı Hanzala 
gibi kendisi de Filistin mesele-
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lerinden başka meselelere yüz 
çevirmedi. Onun çizgisi Filistin 
davasından beslendi ve Filistin 
davasını besledi.

Kudüs Ey Ey’in çok dilli 
olması sizin seçiminiz miydi?

Yayınevinin tercihiydi. Ama 
çok dediğiniz Arapça, Farsça, 
İngilizce ve Türkçe… Zaten yazı 
da yok denecek kadar az sayılır.

İlk albümlerinizin girişlerin-
de yazılar yer alıyor. Son yıllar-
da yayımlanan albümlerinizin 
yazıya yaslanmadan yayımlan-
masını nasıl anlamalıyız?

Mukaddimeler elinize aldı-
ğınız kitapla ilgili bir yol harita-
sı çizer ve işinizi oldukça kolay-
laştırır. İlk albümlerimde yer 
alan mukaddimeler, çizgilerim 
için az-çok birer yol haritası 
ortaya koymuş oldular. Daha 
fazlası okurun muhayyilesini 
daraltmak olur. Onu, çizgileri 
tek biçimde anlamaya zorlayıp, 
koşullayabilir. Oysa çizgilerime 
bakanların; kendilerinden hare-
ketle onlara anlam yüklemeleri-
ni, kendilerinde varolan anlamı 
keşfetmelerini yeğlerim. Belki 
başlarda albümlerime bu tür 
yazıların girmesi bir zorunluluk-
tu; çünkü örneği yoktu ve izle-
yiciye, okuyucuya kimi temel 
tutamaklar vermek gerekiyor-
du. Bu tutamaklar daha sonra 
çizdiklerim için de geçerlidir. 

Sizce kayda değer bir çizgi 
ortamınız var mı? İdeal bir orta-
mın şartları nelerdir?

Yok, hayır! Sadece biraz 
sessizlik ve kendi başıma kala-
bilme… Yoksa mutlaka şurada 
çizerim, şöyle çizerim, kahvem 
sağımda olmalı… gibi lüksle-
rim olmaz. Eskiden not almaz-
dım; şimdilerde kimi şeyleri yine 
çizgi olarak not aldığım oluyor; 

eskiye göre tek kayda değer 
fark bu galiba. 

Süreli yayınlarda yer alan 
çizgilerinizle ilgili içerik ve 
konu bakımından herhangi bir 
yönlendirme oluyor mu?

Elbette oluyor, ama bunu 
bir kısıtlama olarak değerlen-
dirmemek gerekir. Malumunuz 
süreli yayınlar uzun bir zaman-
dır ‘dosya’lı çıkmaya başladı. 
Çizgilerimin dosyalarla uygun-
luk içinde olmasına elimden 
geldiğince özen gösteriyorum. 
Bir yanlış anlamayı önlemek için 
vurgulamakta fayda var: Sağ 
olsunlar, hiçbir derginin editörü 
söylediğimin dışında bana konu 

dayatmamışlardır. Hatta şimdi-
ye kadar dergilere gönderdiğim 
hiçbir çizgi reddedilmemiştir.

Çocuklar için yayımlanan 
Gülçocuk, Mavi Kuş ve Birdirbir 
dergilerinde de çizgileri-
niz ve yazılarınız yayımlandı. 
Çocuklara da yazma  ve çizme 
düşüncesi sizde nasıl oluştu?

Talep üzerine oldu bunlar. 
Malum ‘Gülçocuk’ dergisi önce-

leri İslam dergisinin ilavesi ola-
rak çıkıyordu ve ben İslam dergi-
sinin çizeriydim. Bağımsız dergi 
olunca başına Ferman Karaçam 
geçti. Ferman’ın talebi üzeri-
ne çizdim ‘Gülçocuk’ta. ‘Mavi 
Kuş’ta da Erol Erdoğan’ın talebi 
üzerine çizdim. Birdirbir de öyle 
başladı. Yalnız orada farklı bir 
şey oldu; Alpaslan Durmuş, her 

sayıda seçecekleri bir Hadis-i 
şerifin ışığında çizmemi istedi. 
Yayın Kurulu’ndaki arkadaş-
larının ortak talebi öyleymiş. 
Sonrası malum; “Kırk Hadis 
Kırk Çizgi” albümü çıktı ortaya. 
Devamında da ‘Esmâü’l-Hüsnâ’ 
çalışmaları geldi. İnşallah o da 
albüm olarak çıkacak.

On iki sayı boyunca 
Birdirbir’de yayımlanan, daha 
sonra da kırk çizgiye tamam-
layıp albüm yapılan Kır Hadis 
Kır Çizgi’den söz edelim istiyo-
rum… Hadisleri böyle anlatmak 
ne kadar hoş… Hadis çizgi ile 
nasıl anlatılır?

Bu soruyu fırsat bilerek 
bir yanlış anlamayı da tashih 
edelim. O çizgilerde, hadis-

UMRAN MART ’09



Kültür - Sanat

69

leri çizgiyle anlattığımı iddia 
edemem. O çizgiler, hadisle-
rin benim muhayyilemde ‘o 
an’ oluşan imgeleri. Yoksa aynı 
hadisten yola koyularak, farklı 
farklı başkalarını da çizebilirim, 
çizilebilirler. “Hadisleri böyle 
anlatmak ne kadar hoş!” diye 
sorarken, sanki bir hoşnutsuz-
luk seziyorum. Buradaki prob-

lem biraz da sorunun yanlış 
kurulmasında gibi geliyor bana. 
Ben her zaman Kur’an ve hadis-
lerin ortaya koyduğu ilkeleri 
gözettim; kesinlikle çizgileri-
min onlarla çelişmesini düşün-
medim, düşünemem de. Belki 
problem gibi görünen, çizgile-
rin birebir hadislerle eşlenmesi 
olmuştur. Bu eşlenme ve eşit-
lenme sadece çocuklara yöne-
likti; onların mütekabiliyet kur-
malarını kolaylaştırmak içindi. 
Biraz önce ifade ettiğim gibi 
Esmâü’l-Hüsnâ’yı da çalıştım. 
Şimdi diyebilirsiniz ki o Güzel 
İsimler’i böyle anlatmak hoş 
mu? Ama geriye doğru baktığı-
nızda bu Güzel İsimler’in birçok 
defa değişik hattatlarca çizildi-
ğini görebilirsiniz.

Keloğlan masallarını yazma-
ya nasıl karar verdiniz?

Masallar da talep üzerine 
başladı. Albaraka’nın isteğiydi. 
İlki yayımlanınca talep umumi-
leşti diyebilirim; sonra diğerleri 
geldi.

Devam edecek mi?
Elbette çizgi, masal, roman 

ve diğer anlatıların sürmesin-
den yanayım. Ama zaman, 
dünya meşgaleleri… mazeret 
çok. Ben hep bu mazeretleri-
me rağmen çizmeye, yazmaya 
uğraştım. Gelecek için kendimi 
bağlayıcı sözlerden kaçınmalı-
yım. İnşaallah elimden geldi-
ğince sürdürmek istiyorum.

Nasıl yazıyorsunuz, bir 
masal sizde yeniden nasıl olu-
şuyor?

Çizerken ya da diğer yazıla-
rımı yazarken geçerli olan kural 
masal yazarken de geçerli. Yani 
çok masal dinlediğim veya çok 
masal okuduğum için yazmıyo-
rum. Zaten çok masal okumuşlu-
ğum da yoktur. Dinlediklerimin 
hiçbiri de kitabî masallar değil-

di; irticalî idi. Ayrıca masal olsun 
diye de yazmadım. Bir ağacın 
filiz sürmesi gibi bir şey belki 
olan; yazdıklarım ve çizdiklerim 
aynı birikimin filizleridir.

“Çizerler genellikle yazı 
yazmasını bilmezler” biçimin-
deki klişeyi ıskartaya çıkara-
cak düzeyde yazılı eserleriniz 
var. Öncelikle bu ‘başlama 
noktası’na dönelim. Yazmak 
çabanız, girişiminiz nasıl baş-
ladı? Yazı sizin için ne ifade 
ediyor?

Doğrusu öyle bir klişe var 
mı bilmiyorum. Benim için çiz-
mek neyse yazmak da o; ikisi 
de bir ‘dil’; kendimi ifade ede-
bildiğim… Çizmeye, yazma-
ya bundan başka yüklediğim 
‘aşkın’ bir anlam yok. Bazı hal-
ler yaşıyoruz, söylemezsek bizi 
boğacak… Beni çizmeye ya da 
yazmaya iten tam da bu boğul-
ma halidir. Daha önceleri de 
söylediğim gibi Yunus’un dedi-
ğince: “Ya ben öleyim mi söyle-
meyince.”

Bir başka söyleşimde aktar-
mıştım: Dedemden Osmanlıca 
kitaplar bana bir şekilde intikal 
etmişti. Onları okurken yaşa-
dığım haller oldu, sevinçler, 
umutlar ve öfkeler… Aslında 
geriye doğru baktığımızda insa-
nın, insanlığın hallerinde öyle 
temel değişimler olmadığını 
görüyoruz. Zulmün ve zalim-
lerin karşısında hep direnen-
ler olmuş. Habil ve Kabil’den 
beri bu böyle. Sahipkıran bildi-
ğiniz gibi dedemin Osmanlıca 
elyazmaları arasında çıkan bir 
Hamzaname’ydi. Okudum ve 
heyecanlandım; bu tema bu 
günlere de bir şekilde akta-
rılmalı diye düşündüm. Bir de 
anlatının beni rahatsız eden 
söyleme biçimleri, tasvirleri 
filan vardı. Metni bu anlamda 
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ciddi bir sansüre tabi tutarak 
‘yeniden’ yazdım. Her ne kadar 
yola çıktığım ve temel izlek 
olarak takip ettiğim bir metin 
hep elimin altında olduysa da 
Sahipkıran sevabı ve hatalarıyla 
bana aittir.

Peki sonrasında yazı serüve-
niniz hangi uçlarda sürdü?

Doğrusunu isterseniz 
Sahipkıran’dan bu yana yeni 
bir yazı çalışmam olmadı sayı-
lır. Elimde Battalname var; 
Sahipkıran’a benzer bir yön-
temle onu da yazmak istediği-
mi söylemiştim; başladım ama 
yürütemedim; nasip..

Son kitabınız Sahipkıran’dan 
devam edelim isterseniz…

Sahipkıran’ın menşei 
Hamzaname’dir. Hamzaname 
yüzyıllarca şifahi olarak anlatı-
lagelmiş. Özellikle de yeniçeri 
ocaklarında anlatıldığı söyle-
nir. Anonim… Hiç basılmamış, 
matbu nüshası yok. Tek tük 
kendince defterlere kayde-
denler olmuş. Bendeki nüsha, 
dedemden kalma bir defter. 
Dedemin eline nasıl geçmiş, bil-
gim yok. Birkaç yüz yıl elden ele 
dolaşmış olduğu kesin.

Bir adetim vardı, Osmanlıca 
nüshaları (özellikle elyazmala-
rını) defterlere yazarak okur-
dum. Maalesef son zamanlarda 
buna pek vakit bulamıyorum. 
Hamzaname’yi de öyle okumuş-
tum; latinize ederek. Müthiş 
bir muhayyile ürünü olduğu-
nu görmüştüm. Ne yapıp edip 
bugüne aktarmanın bir yolunu 
bulmalıydım. Aynen aktarmak 
konusunda rahat olamadım. 
Hasılı, Sahipkıran’ı yazarken 
Hamzaname’nin latinize hali eli-
min altındaydı hep. Karşılaştırma 
imkanı olanların rahatça görece-
ği gibi onu yeniden kurguladım. 
Sanırım iyi de oldu.

Bildiğim kadarıyla devamını 
yazıyorsunuz bu aralar…

Evet, belki devamı sayılabilir 
ama başka bir çalışma olacak 
inşaallah… Battalname’yi de 
latinize edip kenara koymuş-
tum. Onu da yeni bir kurguyla 
yeniden yazmayı düşündüm; 
başladım da. Tek ihtiyacım 
zaman. 

Bir yanlış anlamaya mahal 
bırakmamak için açıklamakta 
yarar var. Bu çalışma Sahipkıran’ın 
devamı değil, yani ‘Sahipkıran - 
2’ olmayacak. Ama şundan dola-
yı devamı sayılabilir diyorum; 
hem İslami destan geleneğinin 
ilk örneği Hamzaname, ikinci 
örneği Battalname kabul edilir 
hem de iki destan kahramanının 
ilkeleri, yöntemleri, misyonla-
rı, hayat felsefeleri, silahları ve 
hattâ atı bile aynıdır. Örneğin, 
Hamza’nın silahları ve atı ‘Aşkar’ 
Battal’a kalmıştır. İkisi de aynı 
soydandır. Sadece, birincisi İslam 
öncesi dönemde tek kutuplu bir 
dünyada geçer, ikincisi İslam 
geldikten sonradır. Birincisinin 
merkezî mekanı Anadolu’nun 
dışındadır, Medayin’dedir; 
diğerinin merkezî mekanı ise 
Malatya’dır…

Ben Hamzaname’den kal-
karak yazdığım Sahipkıran’ı 
yaratılış öncesinden başlatıp 
İslam’ın zuhuru öncesine kadar 
getirdim. Battalname’den mül-
hem yeni çalışmayı ise İslam’ın 
zuhuru ertesinden başlatıp 
üstünde yaşadığımız toprakla-
rın İslamlaşması sürecine getir-
mek. Hamzaname’den başla-
yan böyle bir izlek var çünkü. 
Görelim Mevlâ neyler…

Çizgizâr sergisinin açılışında 
sunucu, “Hasan Bey konuşmayı 
düşünür müydünüz?” dediğin-
de, sizin sessizce, konuşmaya-
yım,  dediğiniz fark ediliyordu. 
Salon hep birden büyük bir coş-
kuyla konuşmanızı istediğini 
belirtince, siz, mahcup bir eda 
ile kürsüye geçip: “Konuşmayı 
bilseydim  çizmezdim. Hepinize 

teşekkür ediyor, saygı ve sev-
gilerimi sunuyorum” dediniz. 
Ama şöyle bir şey de var: Hasan 
Aycın yazıyla da tanışık biri. 
Bu çerçevede sizden,  örne-
ğin Semih Balcıoğlu gibi Önce 
Çizdim Sonra Yazdım benze-
ri bir kitap beklentisi içinde 
olmak abes bir beklenti midir?

Ben kürsüde öyle söyleyin-
ce salondaki dostlarımdan biri 
yanındakilere, “bir zamanlar 
da yürüyemediğini sanıyordu” 
diye söylemiş. Hakikat şu ki ben 
o bir zamanlar gerçekten yürü-
yemiyordum. Yürüyemiyordum 
ama içimde, çıktığım yürüyüş-
lerin hesabı yoktur. Yani tıpkı 
yürüyüşüm gibi yürüyemeyi-
şim de bir nimettir. Bugünkü 
yürüyüşümde hep o yürüye-
mediğim yılların rüzgârı var-
dır. Konuşmak da böyle bir şey. 
Salon ehli, kürsü erbabı değilim 
sadece; yoksa dilsiz filan deği-
lim... Hem konuşsaydım, konu-
şabilseydim; çizgiye ne kalacak-
tı. Niye kalsın ki… 

Semih Balcıoğlu’nun zik-
rettiğiniz kitabından haberim 
yok; nasıl bir şey olduğunu bil-
miyorum. Yok, bu beklentinin 
abes olduğunu söylemek doğru 
değil, böyle söylememek lazım. 
İnsan kendini çeşitli biçimler-
de ifade edebilmeli. Az önce 
söylediğim gibi geleceğe ilişkin 
kendimi bağlamak istemem. 
Önemli olan ‘anlatmak’ istedi-
ğime uygun ‘dil’i bulmak; bu 
ancak böyle anlatılabilirdi gibi-
lerinden bir itminan yaşamak.

Bundan sonraki çalışmaları-
nız neler olacak? Yeni tasarıla-
rınız var mı?

Yaptıklarım ortada. Bundan 
sonra da yapabileceklerim aynı 
minval üzere olacak. Tabii ki 
gelecek gaybtır ve biz gaybı 
bilemeyiz; her şey nasibimizce… 
Bildiğim bir şey var ki ne yapsak 
hep eksik kalacak. Encamımız 
hayrolur inşaallah…

UMRAN MART ’09
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Hasan Aycın’ın çizgi dünya-
sının  içinde yaşadığımız insani 
ve toplumsal sorunlar bağla-
mında sizdeki  karşılığı nedir?

Atasoy Müftüoğlu/Yazar
Hasan Aycın; insanlık dışı 

tezahürleriyle somutlaşan bir 
dünyada, insani varoluşun/ 
duyarlığın/ yaklaşımın, sesini/ 
soluğunu/ sevincini/ öfkesini 
yansıtan çizgiler çiziyor. Hasan 
Aycın’ın çizgileri yeni bir bilinç 
biçimini temsil ediyor. Bu çizgi-
ler;  bizleri üzerinde düşünme-
ye, tefekküre zorlayan çizgiler. 
Bu çizgilerde biz, ahlaki duyarlı-
ğın/direnişin dimdik ayakta dur-
duğunu görebiliyoruz. Bu çizgi-
lerin gücünü bizi her durumda 
tefekkü re yönlendirmesinden 
anlıyoruz. Hasan Aycın bizle-
re, çizgilerin sesini duymayı 
öğretiyor. Çizgisel ileti ile ilişki 
kurmanın, iletişim ve etkileşim 
sağlamanın ne denli önemli 
olabildiğini Hasan Aycın’ın çiz-
gilerinden öğreni yoruz. Hasan 
Aycın’ın çizgileri hemen bakıp 
geçmediğimiz, üzerinde uzun 
süre değerlendirme/ yorum 
yapma ihtiyacı duyduğumuz 
çizgiler. Söylemeye güç yetire-
mediğimiz pek çok şeyin bu 
çizgilerde ifadesini bulduğunu 

gördüğümüzde , 
sevindiğimiz, heye-
canlandığımız çiz-
giler çiziyor Hasan 
Aycın. Ortak has-
sasiyetlerimizi/kay-
gılarımızı dile geti-
riyor. Hasan Aycın 
kendi yolunu açı-
yor, kendi yolun-
dan gidiyor. Yolu, 
ufku, bilinci, duyar-
lığı, öfkesi hep açık 
olsun.

Nurettin Durman/Şair
Ustası olmayan bir usta: 

Hasan Aycın
Hasan Aycın’ın çizgileri bana 

insani ve tabii bir karşı duruşun 
imgelerini hayata bir bakış ola-
rak anımsatıyor. Bu duyguyu 
çizgileri zaten görürken yani 
sayfada onlara bakarken bir 
değişik hal içine giriyorsunuz 
kendiliğinden. Bu da nedir, bu 
insani bir içyapının dış haksızlık-
lar karşısında bir uyarma halidir. 
Çünkü bu yapılan ve yapılmakta 
olan haksızlıklar karşısında bir 
muhalif sanatçı olarak vaziyet 
almak zorundadır. Zulme, zor-
balığa, haksızlığa baştan beri 
muhaliftir. Fikriyle, düşüncesiy-
le, çizgisiyle karşı koymaktadır. 

Hasan Aycın temelde insani ve 
İslami bir halin tezahürleri içer-
sinde dünyayı temaşa etmekte-
dir. Bütün elemi bütün kederi 
buna göre şekil almaktadır. 

Çizgilerin sanat tarafına 
bakacak olursak zaten ayrı 
bir kategorinin ayrı bir hüne-
rin sahibi olarak belirgin bir 
şekilde görülmektedir. Zeki bir 
insanın kendini ortaya koyar-
kenki o içten abartmasız duru-
mu sanatını baştan beri istila 
etmiş vaziyettedir. Daha yeni 
çizmeye başladığı zamanlar-
dan beri Aycın’ın çizgilerini 
takip eden bir şair olarak geli-
şim sürecinde bir aksamanın 
da olmadığını görüyoruz. Yani 
sanatında inişler çıkışlar yoktur 
Hasan Aycın’da.. Kendine has 
bir tarza ve anlayışa sahiptir. 
Bir de bizden biridir. Özgün 

MART ‘09 UMRAN

USTASI OLMAYAN BİR USTA:

HASAN AYCIN

SORUŞTURMA

ATASOY MÜFTÜFOĞLU, NURETTİN DURMAN, 

ARİF AY, OSMAN TURHAN, ALPASLAN DURMUŞ
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ve yerli bir çizgi ustası olarak 
Hasan Aycın’ın inkâr edilmez 
varlığı sanat dünyası içinde bir 
kazanımdır.

İş insanın kafasıyla kalbi ara-
sında tezahür edince, hayatı 
algılaması, yorumlaması, düşün-
mesi de doğal olarak başka olu-
yor.

ARİF AY/Şair
Hasan Aycın’ın Çizgisi/ Hiç 

Tefekkür Etmez Misiniz?
Öteki sanatlarla kıyasladı-

ğımızda, dili en evrensel olan 
sanatın çizgi sanatı olduğunu 
görürüz. Dolayısıyla, bir çizgiyi 
okumak için başka bir dil bilme-
ye gerek yok. Çizgi sanatının bu 
temel özelliğine, Hasan Aycın 
gibi, Müslüman bir sanatçının 
dünyaya bilgece bakışını ekledi-
ğimizde, iyi bir insan, iyi bir kul 
olabilmenin ip uçlarını buluruz 
çizgilerinde.

Hasan Aycın’ın çizgilerinde 
hikemî bakış ve algılayışla bir-
likte derin bir tefekkür bulu-
yorum. Bu tefekkürün özünü 
tevhit bilinci oluşturur. Hasan 
Aycın, bu biliş doğrultusunda 
hak/batıl savaşında, insanın 
nerde ve nasıl durması gerek-

tiğini işaret eder. Onun çizgile-
rinde insanlığının bütün halleri-
ni okuyabiliriz. O, görünenden 
görünmezi, sonluluktan ebedi-
liği imâ eder. Onun çizgileri-
ne bakan her insan, kendin-
den bir özelliği görebilir: Bazen 
bir öfke, bir sevinç , bazen bir 
bönlük, bir kurnazlık, bazen 
bir saflık… Bütün bu halleri 
de içine alan şu soru hep çıkar 
karşımıza: “Hiç tefekkür etmez 
misiniz?”
Hasan Aycın
Semboller bilgesi; çizgisiyle 
düşünür, çizgisiyle yazar
Gurbet insanı; özlemin ondan 
Yeryüzünde en çok ezanı ve 
kuşları dinler.
Yürür gibi durur.
Gülü en güzel o anlatır. Suyu da.
Üsküp’le Halep’in bileşkesi.
Cismiyle bu yüzyılda; aklı ve 
kalbiyle Asr-ı Saadet’te.
Şeytanı ve onun tuzağına düş-
müş zalimleri taşlar sürekli.
Çiçekle tarif etmemi isteseler, 
nilüfer ya da nevruz derdim.

ADI HASAN AYCIN OLAN ŞİİR
Yüzün hep
eski bir İstanbul anlatır
gün olur kubbelerden biri
gün olur yolcusuz handır
ey çizginin piri
sakalın Sinan’ın gençliği
hangi vak’a-nüvis yazdı bu tarihi

Elinde karıncaların sözlüğü 
gözlerin hokka ve divit 
baki’den beyitler düşürür gibi
ateşin közüdür resimlerin
sıcak ve derin
mevsimler içinde geçer gideriz
korku ve ümit
bad-ı sabadır eser
devr-i alemde günlerimiz
(Arif Ay;Güne Doğan Koşu, 
Hece Yayınları, 2006 s:396-397)

Bir çizer/illüstaratör olarak 
Hasan Aycın’ın çizgi dünyasını 
nasıl yorumlarsınız?

Osman Turhan/Çizer
Bocurgat’ı ilk elime aldığım-

da çok etkilenmiştim. Hala da 
öyledir. Derin düşüncelere sevk 
eder  beni.  Hasan  Aycın çizgi-
ye saygınlık ve özel bir kim-
lik kazandırdı. Zira  eserleriyle 
ortaya çıktığı dönem, çizgiye 
veya resme önyargıların daha 
fazla olduğu zamanlardır. Bu 
anlamda genç çizgi sevdalı-
larına  iyi bir model olmuştur 
diyebilirim. En önemlisi de çizgi 
yolculuğuna çıkacak gençlere, 

mizah dergilerine karşı alterna-
tif yol göstermesidir. Ülkemizde 
çizgi kimliğini yozlaştıran bir 
takım  mizah dergileri mevcut-
tur. Çizgiyi sanat boyutundan 
ziyade saldırgan-müstehcen-
ucuz espiriler çerçevesinde ele 
alırlar. Bu geleneğin sonucu ola-
rak Türkiye’deki çizgi/karikatür 
sanatının geldiği nokta tatmin 
edici değildir. Çizgi sanatının 
hak ettiği yere ulaşması, Hasan 
Aycın’ların sayılarının artmasıy-
la olacaktır.

 Aycın’ın çizgi dünyası anlat-
mak için ifade edilen ‘damla-
da okyanusu aramak’ fikrine 
katılıyorum. Kalemiyle madde 
boyutunu aşan farklı bir pence-
re açmakta.

Alabildiğine sade ve fakat 
etkili çizgilere bakarken gördü-
ğüm sanatkar portresi bu.

UMRAN MART ’09

Nurettin Durman

Osman Turhan
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Hasan   Aycın’ı bir çocuk 
çizeri ve yazarı olarak nasıl 
görüyorsunuz?

Alpaslan Durmuş/Birdirbir 
Dergisi

Bu sorunun bendeki ceva-
bını açık kılabilmek için önce-
likle Hasan Aycın’la ilgili kişisel 
iki not aktarayım: Bocurgat’ın 
İklim Yayınlarından bir albüm/
kitap olarak yayımlanması-
na tekaddüm eden yıl (ya da 
yıllar) boyunca, gazetede, adı 
imzasındaki “Hasan”dan ibaret 
bir çizerin çizgilerini gördükçe 
kesip arşivledim. “Adı Hasan 
Aycın” olan çizerle ilk tanış-
mam böyledir. Ve ikinci tanış-
mam vicahi olmuştur. Bu kez o 
zamanlar çalışmakta olduğum 
bir vakfın sergi salonunda çizgi-
lerini sergilemek için izin almak 
üzere kendisini ziyaret etmiş-
tim. Bende her zaman diri kal-
mış o görüşme ile Hasan ağa-
beyi hep alnında secde nuruyla, 
yüzünde mutmain bir tebes-
sümle hatırladım.

Bu iki notun sorunuzla ala-
kasına gelince:

Hasan Aycın, gerek yazısıy-
la gerek çizgisiyle, “okurunu” 
şahsından bağımsız olarak diya-
loga davet eden, okurunda bir 
“anlam” uyandıran, şahsıyla 
görüşüldüğünde bu diyaloga 
ve anlama yeni katmanlar ekle-
yen bir yazar-çizerdir. Çizgisine 
veya yazdığı metne baktığınız-
da “bir şey” anlar, bir anlama 
ulaşırsınız. Baktıkça ve oku-
dukça bir mandalanın insanda 
uyandırdığı tenasüpleri birbiri-
ne nispet etme ve hatta zıtlıklar 
arasındaki tenasübü keşfetme-
ye benzer bir uyanışa (intibah) 
doğru seyredersiniz (“seyr”den 
“seyr u sülûk”a doğru kanat 
açabilirsiniz). Kendisiyle –vicahî 
ya da gıyabî– konuştukça bu 

kez ulaştığınız anlamlar çeşitle-
nir, çoğalır. Ancak bu çoğalma 
kesret değil, vahdete doğru bir 
çekim yaratır. Bu sebeple Hasan 
Aycın eserleri okunup/bakılıp/
göz gezdirilip geçilecek eser-
ler değildir. Tevakkuf gerekti-
ren eserlerdir. Zira tevakkufsuz 
vukuf olmaz.

Hız sarmalı içindeki insan, 
tevakkuf ediverecek olursa 
Hasan Aycın’ın eserlerinden 
kendi kabınca bir şeyler alır. 
Çünkü onun eserleri isteyene 
verir, istedikçe daha çok verir. 
Alan aldıkça alır. Bu sebepledir 
ki Hasan Aycın’ı, “çizer” ya da 
“yazar” olarak kompartıman-
lara ayırmak yersiz olduğu gibi, 
“çocuk çizeri” “yetişkin yaza-
rı” ve benzeri kompartımanla-
ra ayırmak da anlamsız geliyor 
bana. Böylesi tasniflere tabi 
tuttuğumuzda “ağyarını mani” 
olmak, ona ait olmayan, ondan 
uzak ve onun da kendisinden 
uzak olduğu şeyler ayırt edile-
bilir. Yani tebriye mümkündür 
(ve hatta “vacib”dir). Ancak 
bütün unsurlarını kuşatma fas-
lına gelince sorun yaşarsınız. 
Mutlaka kendi cüzü olan bir 
şeyler dışında kalacaktır çünkü. 
Oysa “efradını cami” bir tasnif 
yapılmalıdır.

Bir de Hasan Aycın’ın eser-
leri söz konusu edildiğinde 
“türler arası”lık ve “türler 
üstü”lük dikkatten kaçırılma-
malıdır. Örneğin Al Pembecik 
Gül Pembecikteki masallar, 
bir masalda arayacağınız olay, 
örgü, tekerleme, tekrir (“tek-
rar” değil), armonik dil gibi 
özelliklere sahip olmasına rağ-
men salt masal değildir. Biri 
bir kuşağın tarihidir, diğeri 
meseldir, bir diğeri reddiyedir. 
Dolayısıyla Al Pembecik Gül 
Pembeciki bir masal derleme-

sinden ibaret bir eser olarak 
okuyabileceğiniz gibi, tarihe, 
felsefeye, tasavvufa uzanan 
bir çeşitlilikte de okuyabilirsi-
niz. Aynı şekilde albümlerini 
oluşturan çizgiler, aynı kapağın 
içinde yer almaktan kaynakla-
nan isimleri dışında ortaklıkları 
olmayan bir çeşitlilikte de oku-
nabilir. Ama her biri, bir yap-
bozdaki parçalar gibi bütün bir 
resmin parçacığı gibi de oku-
nabilir. İkinci bir örnek olarak 
Güneşin Altında Söyleşileri alın. 
Bu söyleşiler söyleşiden ibaret-
tir denebilir mi? O zaman gerek 
Hasan Aycın’ın kendisiyle gerek-
se soranla yaşadığı Sokratik 
diyalojileri nereye (hangi kom-
partımana, hangi rafa) koya-
caksınız. Son bir örnek olarak 
albümlerindeki “hat”larda ya 
da Birdirbir dergisinin “esma” 
sayfaları için çizdiği “hat”larda 
da yaşarsınız. Baktığınız gele-
neksel anlamında bir “hat” 
mıdır, “çizgi”midir?—Ben soru-
ma cevap da vereyim: “hat-
graph”dır.

“Hasan   Aycın’ı bir çocuk 
çizeri ve yazarı olarak nasıl 
görüyorsunuz?”un cevabı söy-
lemeye çalıştıklarımdan sonra 
kısacası şudur: Hasan Aycın 
çocuk çizeri ve yazarı değil-
dir. O, eserlerine yönelmiş 
herkesin—en çok da kendi 
“mesele”sinin, önce “çizer”i ve 
sonra da “yazar”ıdır.

MART ‘09 UMRAN
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Belli bir sanatsal biçim ve o 
biçimi görme – okuma - yolları 
farklılıkları içinde taşıyan bir 
etkinliktir. Çizgi sanatını oku-
mak için ortaya atılan okuma 
yolları için de aynı yaklaşım 
geçerlidir. Çizgi ya da herhangi 
görsel bir metni okuma denildi-
ğinde akla gelen isimlerden biri 
Sartre’dır. O bu konuda olduk-
ça tartışmalı bir düşünce ortaya 
atar: “Sanatçının, ortaya koy-
duğu şeyi - nesne’yi - kendisinin 
bilmediğini, ancak, dışarıdan 
bakanların bilebileceği” sapta-
masıdır bu. Eser tamamlandık-
tan sonra, duygusal bir bağdan 
başka, sanatçıyla hiçbir bağı 
kalmamıştır. Yapıt, diğer insan-
lar için olduğu gibi, sanatçı için 
de bir nesnedir artık; o nokta-
dan itibaren diğer insanlar tara-
fından yapılmaya, içerik yüklen-
meye başlanmıştır. Bu noktada 
sanatçının, sanatçı olarak yapa-
cak pek bir şeyi yoktur.  Açıkçası 
sanatçı, sanatı “yapan” taraf-
taki yerini terk edip “gören” 
tarafa geçmiştir zorunlu olarak. 
Bu durum, sanatçının dışa vur-
duğu mesajdan  (demek istediği 

şeyden) apayrı bir yöne gittiği 
için can sıkıcı olabileceği gibi, 
yapıtın gittikçe çoğalması ve 
zenginleşmesi anlamına geldiği 
için sevindiricidir de. Baktığınız 
açıya bağlı.

Jean-Paul  Sartre, 
Giacometti’nin heykelleri için 
yazdığı bir metinde, “ne yap-
mak istediğini sadece o bilir, 
biz bilmeyiz; ama öte yandan, 
ne ortaya koyduğunu biz biliriz, 
o bilmez” der. Giacometti’nin 
sanatını bahane ederek söyle-
mişse de, Sartre’ın bu görü-
şü aslında bir genellemedir. 
Sanatçı bir eser için yola çıkar-
ken, elbette, kafasından geçen-
leri karşı taraf (izleyici, sanat 
tüketicisi) bilemez. Ne var ki, 
eser bittikten ve karşı tarafla 
buluştuktan – gösterildikten - 
sonra işin rengi değişir. “Biten 
iş” sanatçının ilk yola çıkışın-
da kafasında canlandırdığı şey 
değildir zaten. Sanatçıya rağ-
men ve sanatçıyla birlikte belli 
bir oluş sürecinden geçerek 
görünür hale gelen, başlangıç-
ta sanatçının sadece kendi için-
de görebildiği o ilk imge, artık 

sürpriz bir nesnedir. Bu, hem 
izleyici -öteki - hem de sanatçı 
için böyledir. Sanat eseri bir 
birey tarafından yaratıldığı için 
özneldir; ama aynı zamanda, 
o birey “toplumsal ilişkilerin 
toplamı”ndan bir öz taşıdığı 
için, sanat eseri nesneldir.

Hasan Aycın ve çizgileri 
yani çizen ve çizilen  hakkında 
“kafa yoran”, “görmeye çalı-
şan” denildiğinde akla gelen ilk 
isim kuşkusuz Ömer Lekesiz’dir. 
Buna karşın onu tümüyle bir  
çizgi eleştirmeni olarak gör-
mediğimi/göremeyeceğimizi 
hemen belirtmeliyim. Tam ter-
sine: yayımlanmış kitaplarının 
toplamı  bile onun doğrultu-
sunu betimliyor yeterince: O, 
temelde öykü eleştirmenidir. 
Ancak çizgi çözümlemeleri, 
imge, simge okumaları da ihmal 
edilemeyecek kertede önemli-
dir. Burada hemen başta Ömer 
Lekesiz’in, Hasan Aycın’ın  çizgi 
sanatına ilişkin tüm söylemsel 
evrenini, bütün boyutlarıyla 
çözümlemek gibi bir amacım 
olmadığını da  belirtmeliyim.

Ömer Lekesiz’in, Hasan 

UMRAN MART ’09

ELEŞTİRMENİN 
GÖRME EYLEMİ

ASIM ÖZ

“Her durumda, görsel çözümler belirleyici olmayı sürdürür ve kimi zaman beklenmedik bir biçimde ne düşünsel 

tasarımların ne de dilsel kaynakların çözebileceği durumlar hakkında son sözü söyler.”

 İtalo Calvino

“Görüntüleri canlandırmak, onları etli kemikli kılmak, eşsiz, şaşılası bir serüvendir”

Eugéne Ionesco ( Ergüven;1998)
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Aycın çizgilerini temellendirme, 
resim ve karikatürden farklılık-
larını ortaya koyarak örnek çiz-
giler üzerinden imgeler ve sim-
geleri okuma çabasının, Aycın 
çizgisinin temellendirilmesine 
yönelik olduğunu kanıtlama-
yı ön-aldığını düşünüyorum. 
O’nun, çizginin anlamlandırıl-
ması ve çözümlenmesine ilişkin 
çabaları, kılı kırk yararcasına, 
sabırla oluşturulmuş birikimin, 
olabildiğince samimi bir tavır-
la ifadesidir hakçası1.  Tam da 
bu yüzden Aycın’ın çizgilerini 
çözümlerken, bizi sanatçının 
mesajıyla yüz yüze getiriyor. 

Görsel sanatlara dönük ola-
rak Müslüman gelenekte kimi 
zaman sert kimi zaman yumu-
şak bir olumsuzluk olduğunu 
biliyoruz. Gelgelelim, Lekesiz’in 
çizgi sanatını birincil konuma 
yükselterek ve çizgi yorumla-
rına öncelik tanıyarak, hem 
çizgisel olanla hat sanatı ara-
sındaki  yakınlığa dikkati çek-
mek istediğini hem de çizgisel 
mesajın içinde bulunduğumuz 
zamanın gerçeklerini, çelişkile-
rini yakalayıp varlığımızı kav-
ramaya yaptığı katkılarını yani 
hayatla çizgi arasında diyalo-
jik bir temas noktası aradığını 
düşünüyorum. 

Karşılaştığımız görüntülere 
şöyle bir göz attığımızda onlara 
bakmış oluruz; ancak, durup 
dikkat kesildiğimizde, yaptığı-
mız artık “görme eylemi” haline 
gelir. Dolayısıyla, görmek artık 
anlamaktır, anlamlandırmaktır; 
en azından bu yönde bir çaba-
dır. Kitabın başından sonuna 
kadar işte böyle bir eylem için-
de Lekesiz. Seçtiği  çizgileri kav-
ramsal ve diyalektik bir pers-
pektifte incelen Lekesiz, Çizgi 
Sanatında Dil ve Mesaj adlı yapı-

tını temelde dört bölüm olarak 
tasarlamıştır.2 Yaklaşımındaki 
bütünsellik, analitik kurguya 
aslan payını ayırması, yorumla-
rına destek bulduğu dünyanın 
gücünü duruşunu pekiştiren 
öteki ana özellikler. İlk bölüm-
de bir bütün olarak çizgi sana-
tının mahiyeti üzerinde durur. 
Onun, çizgi sanatının temelde 
resim ve karikatürden farklılı-
ğını vurgulamak yanında yazı, 
hat ve çizgi sanatı arasındaki 
yakınlıktan hareketle Aycın’ın 
çizgi dünyasının, İslam sana-
tındaki benzerleriyle buluştu-

rulması halinde daha etkin bir 
biçimde yaygınlaşabileceğine 
dönük tespitleri oldukça önem-
li. Lekesiz,  bir katkıda bulunur 
bu noktada;  hem estetik/sanat-
sal düzlemde hem de farklılık 
düzleminde. Çizgisel gerçekli-
ğin saptanmasından sonra bu 
gerçekliğin resim ve karikatür 
sanatlarına göre daha öncelik-
li bir yeri olduğunu vurgular.  
Bu belirleyişteki farklılık düzeyi 

ve gücü sanatsal farklılık nok-
tasında başlı başına bir sorun 
alanı üretir aslında: “(. . )çizgi 
sanatı için,  resim ve karikatür 
sanatlarından çıkılarak yapılan 
her çalışma neticede Batı sana-
tına göre yapılmış bir çalışma 
olacaktır. Resim ve karikatürün 
Batı kökenli olduğu inkarının 
bir anlamı olmadığı gibi, bura-
daki ürünlerin diğer toplumlar-
daki örneklerinden daha yet-
kin, daha iyi olup olmadığını 
tartışmanın da konumuz açı-
sından fazla bir önemi yoktur. 
Ancak, tek başına  çizginin tüm 
toplumların ilk şekilsel   ifade 
biçimi, ilk sanatsal yönelim tarzı 
oluşundan hareket edilerek 
getirilecek her yaklaşım ve bu 
bağlamda hat sanatının  yad-
sınamaz varlığından mülhem 
yapılacak teknik ve düşünsel 
çözümlemeler, Batının sanatsal 
dayatmalarından kurtuluşun ve 
şartlandırılmamış bakış açılarıy-
la sanata yaklaşımın garantisi 
olacaktır” (Lekesiz; 2003:33)

Değerlendirme, biraz da 
metni okuyan kişinin perspek-
tifine bağlı olarak biçim alır. 
Çözümleyen, yorumlayan, 
imgeye, imgelemeye, imge 
gücüne eksenli bir okuma, 
sonra da yazma çatısı egemen 
Lekesiz’de. Çizgi dilini yazı ile 
kuramlaştırma eğilimine kapıl-
dığı söylenebilir bir anlamda 
Lekesiz’in. Ne var ki bu eği-
lim, kimi eleştirmenlerde göz-
lenen boşsözcülük (verbalism) 
ve gösterişçilikle eş anlamda 
tutulamaz. Lekesiz’deki kav-
ramlaştırma, kuramlaştırma ve 
terminolojik olma, yapay değil 
örgenseldir; kavramlar, terimler 
ve sözcükler, bağlamsal olarak 
örgütlenmektedir. Bu noktayı 
belirttikten sonra, Lekesiz’in 
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dilinin ve biçeminin, çizgiyi 
sadece beğeni sorunu olarak 
algılamakla yetinen donanım-
sız okura hayli çetin gelece-
ğini eklemeliyim. Sosyo-politik 
ve sosyo-kültürel bağlamdan 
yola çıktığı söylenebilecek olan 
Lekesiz,  tam da bu yüzden, 
Aycın çizgisinin mahiyetini tar-
tışırken imgesel ve simgesel bir 
okumaya başvurur. 

Lekesiz’e  göre çizgi, hem 
evrensel bir dil olmakla tüm 
kültürleri içerir hem başka 
dile çevrilemeyen bir dil ola-
rak biriciktir. Bundan dolayı 
resim ve karikatürden farklıdır. 
Kanımca, Aycın çizgisinin hem 
resimden hem de karikatürden 
farklılığına yaptığı vurgular 
oldukça önemli. Lekesiz’e göre 
çizgi sanatının resim sanatın-
dan ayrıldığı üç nokta vardır: 
“1) Çizgi sanatında, iki karşıt 
rengin, yani siyah ve beyazın 
esas alınması, 2) Şeylerin biçim-
lenişindeki - salt görüntü ola-
rak - keyfilik, 3) Mesajın vazge-
çilmezliği.” (Lekesiz, 2003:13) 
Lekesiz, 29 Aralık 2007 tarihin-
de BSV tarafından düzenlenen 
“Hasan Aycın: Bir Garip Yolcu” 
adlı paneldeki konuşmasında 
mesajın çizgi sanatında, sanatçı 
beni ile eseri arasında mesa-
fesizliği gerektirdiğini, bundan 
dolayı çizginin yazıya yaslanan 
sanatlardan ayrıldığını düşü-
nür: “Çünkü, nesir sanatların-
da öyküde, romanda, anlatıda 
yazarın “metne mesafesini” 
ölçmek eleştirel adetlerden biri. 
Metinle arasına uzun bir mesa-
fe koyan yazar, işlediği tema-
yı kendi dışından devşirmiş ya 
da en azından ötekileştirmiş 
demektir. Metinle arasına mesa-
fe koymayan yazarsa, handiyse 
anılarını yazmış demektir.

Çizgi sanatında ise “çizerin 
çizgisine mesafesi”nden değil, 
ancak mesafesizliğinden söz 
edilebilir. Çünkü çizgi, çizerinin 
ve kendisinin taşıdığı niyetlerin 
üst üste çakışmasından oluşur. 
Diğer bir söyleyişle çizer çizgi-
sini, çizgisi çizerini işaret eder. 
Alegorik bir dille söyleyecek 
olursak, çizer ile çizgisi aynı 
çiviye vuran iki çekiç gibidir. 
Çividen kastımız ise tümüyle bir 
mesajın kendisidir.” (Lekesiz, 
2008) Karikatürle çizgi sanatı 
arasında niteliksel farklılığa işa-

ret eden Lekesiz çizgi sanatının, 
“karikatürün komikleştirme 
unsurundan çok eleştirelliği, 
ucubeleştirme unsurundan çok 
bilinçli/biçimli bozmayı, güncel-
lik unsurundan çok tarihsellik 
bağlamında güncelleştirmeyi, 
gündeme göre düşündürme 
unsurundan çok bilgi birikimi-
ne dayalı üretken düşünceyi” 
temel alan bir sanat türü oldu-
ğunu belirtir. (Lekesiz; 2003:33)

Kimi zaman dış dünyadaki 
karşılığını kolayca algılayabi-
leceğimiz çizgiler bağlamında, 

her şeyi ile apaçık çizgiler çizen 
Aycın, kimi zaman görüntüyü 
alabildiğine soğuran atmosfer 
içeriği ile bizi giderek farklı 
bir anlamın varlığı konusunda 
sürekli rahatsız etmeye başla-
yan yani çizginin, ardında gizle-
nen için bir vesileye dönüştüğü 
bir çizgi dünyası ile karşılaştırır. 
Buna göre, gizlenen şeye yani 
mesaja ulaşmak için, çizgi  hem 
aradan çıkarılması gereken bir 
engeldir hem de kağıt  üzerin-
de olmak zorunda olan fiziksel 
bir gerçekliktir. Anlama ulaş-
mak, en azından onunla ilişki-
ye geçmek, ancak bu gerçeklik 
(görüntü) ile mümkündür. Çizgi 
Sanatında Dil ve Mesaj        adlı 
kitabında, sanat eserine bir 
gören olarak yaklaşan Ömer 
Lekesiz, aynı zamanda ona kat-
kıda da bulunuyor.

Picasso’nun kendi sanatı 
hakkındaki kuramsal açıklama-
lara ilişkin, “Saçmalıktır, deme-
mek için, edebiyattan başka bir 
şey değil diyorum” biçimindeki 
karşı yorumunu, aynı zamanda  
sanatı hakkında yapılan görme 
eylemini aşağılama, en azından 
bir önem vermeme göstergesi 
olarak okuyabiliriz. Bu nokta-
da Aycın Lekesiz’in görme eyle-
mini, anlamlandırma biçimini 
olumlamaktadır. Bu akademik 
bir kaynağı olmayan Aycın çiz-
gisinin akademik olarak kav-
ranışının ilk örneğidir de aynı 
zamanda.

Lekesiz, söylemek gerekir ki, 
çizgi yorumlarında özgün olma-
yı başarıyorsa, bunu önce bilgi 
birikimine, sonra da bu birikim-
den öznel ve özgül sonuçlar 
çıkarabilmesine borçlu. 
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Karikatür batı sanatları 
ailesine mensup bir tür. Ben 
ise doğuluyum. Bu iki uygarlık 
temelde, akla kara arasında-
ki fark gibi bir farklılık ortaya 
koyuyor. Tanrı karşısında insanı 
konumlandırışlarına bir bakalım. 
Birinde insan, kabul eden, yüce-
leyen konumundadır. Diğerinde 
ise, isyan eden, Tanrı’ya karşı 
kendini yüceleyen bir konum-
dadır. Birinin temelinde hikmet 
var, diğerininkinde kuşku.

Steinberg’in çizgilerine 
bakarken adeta Kur’an’ın çerçe-
velediği yahudi trajiğiyle karşı 
karşıya kalırım. Masklar, soru-
lar, pasaportlar, parmak izle-
ri, yurt edinilememiş ülkeler, 
absürdler...

Dervişin fikri neyse zikri odur 
derler. Benim çizgim, benim 
düşüncemle örtüşmüyorsa 
benim çizgim değildir zaten. O 
benim sesimi, benim kaygılarımı 
taşımalı. Saldırmak, karalamak, 
hafife almak, insanlarla alay 
etmek benim harcım olmamalı. 
Onları güldürmek gibi bir niye-
tim de yok.” (Aycın; 2007:25)

1 Görme ve yazma arasındaki süreç, 
yazı konusu olan kaynakların okun-
duğu, kafa yorulduğu uzun bir 
zaman dilimidir. Değişik disiplinle-
re rahatlıkla gidip gelen yaratıcı bir 
tavırdır. Bu okuma ve anlamlandır-
manın, Aycın’ın bütün albümlerini 
kuşatacak biçimde genişletilerek 
derinleştirilmesi, Aycın’ın akademik 
olarak kavranışını da beraberinde 
getirecektir kuşkusuz. 

2 İmler, (s)imgeler dünyasının iç yüzü-
nü, daha kesinleyici bir söyleyişle 
imlerin, (s)imgelerin, işlevini açıkla-
ma/açımlama ödevini üstlenmiş bir 
paradigmaya yerleşen Ömer Lekesiz 
Sevgilin Evi - Ev -Kâbe Simgeciliği 
Üzerine Bir Çözümleme (Selis 
Kitaplar, 2006) adlı çalışmasında 
Evin kelimeleri, Evin imgeleri, Evler 
ve düşler, Duvar, Köşe, Merdiven, 
Kapı, Pencere, Mahzen, Kutsal ev: 
Tapınak, Tapınağın evrenselliği, 
Kudüs, Camiev Mescid-i Nebevi 
başlıkları ile “Ev Simgeciliği” üze-
rine izahlar yaparken, adı geçen 
kavramları Hasan Aycın çizgilerin-
den hareketle okuyucunun görsel 
açıdan da dikkatini çekecek biçim-
de anlamlandırır. Ancak bu çalış-
manın, Aycın çizgilerinin okuma/
anlamlandırma ile doğrudan bir 
ilişkisi yoktur. Hasan Aycın da bir 
konuşmasında bu konuya değine-
rek şöyle der: “O kitabın benim 
çizgilerimle, benim çizgilerimin de 
o kitapla birebir bir alâkası yok. 
Ben değişik zamanlarda çizmişim o 
çizgileri. Benim bir dünya görüşüm 
var, benim bu dünya görüşüm için-
de Kâbe’nin merkezi bir konumu, 
yeri var. Bir kere kıbleli bir insanım. 
Dolayısıyla günümü belirleyen, 
yönümü belirleyen, sözümü belir-
leyen, eylemimi belirleyen, yazdı-
ğımı, çizdiğimi belirleyen bir yönü 
var. Kıbleli bir insanım. Şimdi Ömer 
de çıkıp böyle nadide bir çalışma 
yapınca, görsel malzeme olarak - 
başkaları da var - benim çizgilerimi 
alıyor. Müştereklik aynı tabanda 
oluşumuzdan geliyor. Kâbe onun 
için de benim için de aynı anlamı 
ifade ediyor. Ben onun kitabı için 
çizmedim, o da benim çizgimi şerh 
etmedi, anlamında söylüyorum.” 
(Aycın; 2007:72)

3 Ömer Lekesiz 30. Sanat Yılında 
Hasan Aycın ve Karikatür 
Sergisi’nde yaptığı konuşma-
da, karikatür ve çizgi farkını şu 
şekilde ortaya koyar: “Karikatür, 
çizginin deformasyonuyla mizah 
üretmek içindir. Karikatürün tek-
nik imkânlarını doğrudan kullanan 
Hasan Aycın içinse çizgi, çizgiler-
ce düşünmek, düşündürmek, bir 
dünya görüşünü temsil etmek, bir 
kültürü taşımak, bir medeniyetin 
dünyasına kapı açmaktır. Çizgi 
ile onun muhatapları, başkasının 
gülünçlüğünden keyif üretenler 
değildir; onun muhatapları, bir 
çizgi üstünden geçmişi kucaklayan, 
kollarını geleceğe açan, düşünen, 
düşündüren, sorumluluk taşıyan, 
dünden bugüne yaşananları sorgu-
layan ve sorgulatanlardır.” İsmet 
Özel, Bocurgat’a yazdığı Hasan’ın 
Bocurgartı yazısında “(. . . ) Hasan 
Aycın’ın çizgilerini alışılmış biçimiy-
le birer karikatür saymak, onları hiç 
ihtiyacımız olmayan bir sınıflamaya 
kurban etmek demeye gelir. Gerçi 
sanatçının sundukları arasında 
karikatür ölçülerine her bakımdan 
uyum gösteren ürünler yok değil, 
ama onun yaptıklarını, çizgi yar-
dımıyla çizginin dışına taşma iste-
ği olarak değerlendirmek müm-
kündür. Çünkü, öyle görünüyor ki 
Hasan Aycın’ın kalkış noktası çizgi 
ve çizginin imkânlarını yoklamak 
değil, çizginin arkasında kalmış kişi 
veya kişilikle bağlantıyı aramak-
tır” (Bocurgart; 2007;5) Çizgilerinin 
tipik bir karikatür olmadığı nok-
tasında Hasan Aycın şunları ifade 
eder: “Burada sormak lazım; kari-
katür deyince ne anlıyoruz? Tipik 
karikatürden kastımız yaygın olan 
anlayış, geniş anlamda kabul gör-
müş olan anlayış mı? Benim başla-
dığım yıllarda kara mizah anlayışı 
egemendi. Bu anlayışa denk düşen 
ürünlerim olmadı demiyorum, ama 
ben çizgimi bu anlayışın dışında 
kurmaya çalıştım. Daha öncesinde 
yazılı -  yazısız karmaşası vardı. 
Şimdi sulandırılmış bir anlayış yay-
gın. Kara mizah, sulu mizah birbiri-
ne karışmış gidiyor. Benim öyle bir 
kaygım yok.
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Türkiye’de 
yayıncılığın, özellikle 

düşünce dergilerini yaşatma-
nın çok büyük güçlükleri var. 
Düşünce dergileri, düşüncenin 
üretildiği, paylaşıldığı, yayın-
landığı dönemin  düşünce orta-
mını yansıtan, hatta ele veren 
dinamik yayınlardır. . Dergilerin 

işlevi yalnızca ürün-
lerin okura ulaştırıl-
masıyla sınırlı değil. 
Bir yanıyla  düşün-
ce dünyasının gün-
demini belirleyen, 
tartışmaların, pole-
miklerin yapıldığı 
bir zemin, diğer 
yanıyla yazarları 
yetiştiren bir çeşit 
okul olabiliyor 
dergiler. Başka 
bir açıdan da 
ülkenin  düşün-
sel panorama-
sını gösteren, 
hatta sosyal ve 
siyasal duru-
mu hakkında 
ipuçları veren 
birer kaynak 

olarak da değer-
lendirilebilir. Hatta düşünce 
ekollerinin filizlenip geliştiği 
birer çekirdek olarak da göre-
biliriz dergileri.İslami düşünce 
kültürüne yönelik yayıncılı-
ğın bu süreçteki görünümü-
nü Özgün Düşünce dergisinin 
kurucusu ve yayın yönetmeni 
Ümit Aktaş  ile konuştuk.

Sizi Özgün Düşünce dergisini 
çıkarmaya iten düşünce neydi?

  - Aslında dergiler dünyası-
nın hep içinde olmuştum. Ama 
bunlar daha çok aylık dergiler-
di. Aylık dergilerde ise,   dergi-
nin hacmi ve yayın periyodunun 
darlığı nedeniyle, bir konuyu 
enine boyuna irdelemek pek 
mümkün değildir. Öte yandan 
son yıllarda, zaten düşünsel 
üretimi kısıtlı olan “İslamî cami-
ada”, iktidarsal bir emilme ya 
da ilgi dağılması sonucu, özel-
likle 1980 sonrası yükselmiş olan 
entelektüel faaliyetler giderek 
azaldı. Gerçi Düşünce Dergisi 
ile başlayan süreçte, Bilgi ve 
Hikmet, İslami Araştırmalar, 
Tezkire, İslamiyat gibi dergile-
rin çabalarıyla bir çok siyasal, 
felsefi, dinî konu tartışmaya 
açılmış; ve bu konularda önemli 
mesafeler alınmıştı. Oysa tarihin 
bir döneminde kimi konuların 
gözden geçirilmiş olması artık 
o konuların sonuçlandırıldığı, 
o konulara bir daha dönülme-
yeceği anlamına gelmez; öte 
yandan perspektif değişimle-
ri ya da kaymaları nedeniyle 
o konulara yeniden bakılma 
zarureti de açıkça   ortadadır. 

YENİ BİR DERGİ: 

ÖZGÜN DÜŞÜNCE
ÜMİT AKTAŞ İLE SÖYLEŞİ
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Gerçi bunu yapmakta olan kimi yayın 
organları yok değil. Ama farklı açıla-
rın, perspektiflerin olduğu, olmakta 
olduğu da düşünüldüğünde; bu pers-
pektiflerin   kendisini ortaya koyma 
zarureti de oldukça açıktır. Zira artık 
İslam’ın bir tek 
anlama biçimi 
olmadığı gibi, bir 
tek İslam anlayışı 
da yoktur. Hâl bu 
iken, zaten Özgün 
İrade Dergisini 
yayınlamakta olan 
Çıra Yayınları tara-
fından üç aylık bir 
dergi yayınlama 
düşüncesi benim-
le paylaşılınca, 
ben de kendimi 
bu girişimin içeri-
sinde buldum.

 
Derginin alt 

başlığı “Üç Aylık 
İslami Düşünce 
Dergisi” bu alt 
başlığı özellikle 
vurgulama gereği 
duymanızın nede-
ni nedir? 

  - Biz elbette 
ortaya İslamî bir düşünsel perspektif 
koymak gibi bir amaçla yola koyul-
duk. Bunun için de özellikle belli 
kapak konularının bu perspektifler 
içerisinde irdelenmesi gibi bir amaç 

taşımaktayız. Sözgelimi önümüzde-
ki sayı “sol, sosyalizm”, daha sonra 
“demokrasi, cumhuriyet, otokrasi”, 
“ulusçuluk, milliyetçilik, etnisite” gibi 
temaları irdeleyeceğiz. Bu elbette 
farklı yazılar, açılar olmayacak anla-

mına gelmemeli. 
Çünkü bir açıyı 
belirginleştiren, 
biraz da farklı 
açılarla bir arada 
duruş, oluş biçim-
lerdir.

 
İlk sayınız 

İslamcılık konu-
suna odaklandı. 
Dergide yazan 
yazarlar bu konu-
yu ele alış   amacı-
nızı  yeterince ger-
çekleştirebildi mi? 
Derginin İslamcılık 
konusunu belir-
ginleştirmek ama-
cıyla masaya yatır-
ması daha önceki 
İslamcılık tartış-
malarına yeni bir 
boyut kattı mı? 

  -Elbetteki bu 
konulardaki amaç-

lar hiçbir zaman tam olarak gerçek-
leştirilemez. Biz de bu anlamda söy-
leyebileceklerimizi, dahası söylenmesi 
gerekenleri tam olarak söyleyebildi-
ğimiz gibi bir iddia içerisinde  değiliz. 

Al Pempecik 
Gül Pempecik

Hasan Aycın
Timaş Yayınları

Aleviler Vali de Olmak 
İstiyor General de

Oral Çalışlar
Doğan Kitap

Atatürk Hakkında 
Hatıralar ve Belgeler

Afet İnan
Türkiye İş Bankası Kültür Yay.

Hacıyakmaz
Mihriban İnan Karatepe

Hece Yayınları

Al P ik A il V li d Ol k At tü k H kk d H k Fikir Üreten Fabrika
Tüsiad’ın İlk On Yılı 

1970-1980
Feyyaz Berker - Güngör Uras

Doğan Kitap

Fiki Ü t F b ik Kirpi ile Tilki
İsaiah Berlin
İst. Bilgi Üni. 

Yayınları

Ki i il Tilki

Nazım Hikmet ile 
Serteller

Yıldız Sertel
Everest Yayınları

Ortadoğu Hakkında 
100 Mit

Fred Halliday
İst. Bilgi Üni. Yayınları

Osmanlı Filistininde Bir 
Posta Memuru

İzzet Derveze
Klasik Yayınları

İslamî bir 
düşünsel pers-

pektif koymak gibi bir 
amaçla yola koyulduk. 
Bunun için de özellikle 
belli kapak konularının 
bu perspektifler içeri-
sinde irdelenmesi gibi 
bir amaç taşımaktayız. 
Sözgelimi önümüzdeki 
sayı “sol, sosyalizm”, 
daha sonra “demokra-
si, cumhuriyet, otok-
rasi”, “ulusçuluk, mil-
liyetçilik, etnisi-
te” gibi temaları 
irdeleyeceğiz. 
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Bir ölçüde   bu, imkanlarla da alâkalı 
bir şey. Bir kere dergimiz oldukça 
kıt imkanlarla çıkarılmakta. İkincisi 
belirgin bir lâkaydi, iktidarsal bir tat-
min olunmuşluk ya da entelektüel bir 
kibir, bu entelektüeller özellikle de 
belirli bir işleve koşuldukça, ne yazık ki 
perspektiflerin sürekli derinleştirilme-
si, irdelenmesi ve kavramsallaştırılma-
sına ilişkin zarureti ve ihtiyacı kavra-
manın öneminden uzağa düşürmekte 
aydınlarımızı. Sorunuzun ikinci kısmı-
na gelince, dergide İslamcılıkla ilgili 
oldukça farklı ve özgün yazılar yer 
almakta. Ayrıca bu konuyla ilgili daha 
önce de yapılmış olan değerlendirme-
lerden daha farklı bir dil ve açı kulla-
nılmakta. Kendi içinden geliştirilen bir 
eleştirellik kadar, eylemin içerisinden 
neşet eden düşüncenin bir formu olan 
söyleyişler ve düşünceler, İslamcılığa 
oldukça farklı açılardan bakmaya iliş-
kin imkanların zenginliğini ve tüke-
tilemeyeceğini   de ortaya koymakta. 
Beri yandan İslam toplumunun çoğu   
sorunlarının yeterince tartışılmadı-
ğı, ayrıca bunlara giderek yenilerinin 
eklendiği de açık bir gerçek.

 
Üç aylık ya da mevsimlik bir dergi 

yayımlamanın süreçlerinden söz ede-
bilir misiniz? Zorlukları nelerdir?

  - Açıkçası buradaki zorluk, peri-
yotlarından öte, yazıların bir tema 
ekseninde ve özgün bir niteliğe sahip 
olmalarından kaynaklanan o üretil-
melerindeki zorluk; yani zamanında 

yetiştirilememesi; beri yandan peri-
yodun uzunluğu ve belli bir tema-
ya bağlı olmak nedeniyle, güncelin 
dışında kalma mecburiyetidir. Bunlar 
da, zaten okumaya karşı pek de istek-
li olmayan okuyucuyu dergiden biraz 
daha uzaklaştırabilmektedir. 

 Derginizin ilk sayısında İslamcılık   
konulu bir dosya gerçekleştirdiniz. Bu 
dosyaya ilgi nasıldı? Düşündüğünüz 
başka dosya konuları var mı?

  - Doğrusu İslamcılık, özellikle 
bizim toplumumuz açısından, üzerin-
de ne kadar da durulsa,  tüketileme-
yecek evsafta bir mesele ve bir konu. 
Beri yandan “İslamî bir düşünce der-
gisi” olarak bu konuyu ilk sayımızda 
kapaklaştırmamız kadar doğal bir şey 
de olamazdı. Hatta bu konu ileri 
yıllarda bir-kaç kere daha irdelen-
meyi hak eden bir konu. İslamcılık 
konusu doğal olarak da hayli ilgi 
gördü. Derginin -elbet de yayın haya-
tını sürdürmemiz mümkün olursa- üç 
dört yıllık yayın konuları belirlenmiş 
durumda. Bu süreç içerisinde, nere-
deyse toplumsaldüşün dünyasının 
tüm önemli konularını irdelemeye 
çalışacağız. Elbet zaman neyi getirir, 
bilemem; en azından niyetimiz bu. 

  Söyleşimize vakit ayırdığı-
nız için teşekkür ediyorum. Özgün 
Düşünce’nin yayın yaşamını başarıyla 
sürdürmesini dilerim.

  - Ben de -elbet Özgün Düşünce 
adına- teşekkür ediyorum.

Huzursuz Bacak
Mustafa Kutlu

Dergah Yayınları

İki Kere Yabancı
Bruce Clark

İst. Bilgi Üni. Yayınları

İlâhî İsimler Teorisi
İnsan Allah İlişkisi

Abdullah Kartal
Hayy Kitap

İmanın Psikolojik Yapısı
Hülya Alper

Rağbet Yayınları

İmkansız Öyküler
Rasim Özdenören

İz Yayıncılık

İsrail Lobisi ve 
Amerikan Dış Politikası

John J. Mearsheimer
Stephan M. Walt

Küre Yayınları

H B k Y bİki K İlâhî İ i l T i i P ik l jik Y İ k Ö kül

Vahyin Kılavuzluğu 
Altında

Atasoy Müftüoğlu
Hece Yayınları

Yalnızlık Yenilemeden 
Kendini

Mahmud Derviş
Can Yayınları

Yıllara mı Çarptı
Hızımız

İsmet Kür
Everest Yayınları

V h i K l l ğ

Y llara m Çarpt


