
 
Gündemdeki bütün olaylar bir yana; ‘büyük güçler’, ‘riskler ve tehditler’, ‘devrimler- darbeler 

karşı devrimler ve karşı darbeler’, ‘sert ve akıllı güçler’… şeklinde uzayıp giden listenin genel 
kitlenin “dünyanın gittikçe daha yaşanmaz bir yer olduğu” görüşünü beslemesi üzerinde 
durmak gerekiyor. Anlamlandırmakta, ilişkilendirmekte, değerlendirmekte kitlelerin güçlük 
çektiği bir süreci ifade eden gündemin, ana karakteristiği oldu kaos. Hayatın akışını medya 
üzerinden bir fırtınanın ya da çalkantılı bir denizin ortasında takip etmeye çalışıyor insanlar. 
Siyasetten, toplumsal olaylardan el etek çekmeye, gelecek hakkında konuşmamaya, ‘gün’e/ ‘ân’a 
odaklanmaya ve bireyselleşmeye yol alan bir gidişatı da izah ediyor bu kaçma ve kaçınma hali. 
Kaos korkuyu, korku kaçınmayı ve sinikliği doğuruyor. 

Müslümanlar açısından ise, onların genel kitlenin bu kaotik atmosferde kendine bir dayanak 
noktası bulması şeklinde özetlenebilecek gayretleri, son asırda alınan mesafe ve gelinen nokta, 
onları Soğuk Savaş sonrası dünyada hedef tahtasına oturtmaya yetti. Özellikle Mevdudi ve Fethi 
Yeken gibi -bu sayımızda da yer verdiğimiz-  sembol şahsiyetlerin çabaları ile Müslüman dünya 
Batı karşısında şartların bütün asimetrisine karşın çok ciddi ilerleme kaydetti. Son olarak İran 
seçimlerinin Türk ve dünya medyasında yansıtılış biçimine bakıldığında; İslâm’ın son asırda Batı 
karşısındaki sembol zaferlerinden olan İran İslâm Devrimi’nin 30. yılında propaganda yoluyla 
batılı zihinler tarafından, adeta bir rövanşa dönüştürülmek istendiği görülecek ve gerek 
Afganistan ve Ortadoğu gerekse Mısır ve Türkiye’nin dünya siyaset gündemindeki yeri ile birlikte 
düşünüldüğünde İslâm dünyasının potansiyel imkânlarının farkına varılabilecektir.

Aslında Obama ile söylem düzeyinde de olsa başlayan değişimde son asrın sembol 
şahsiyetlerinin gayretleri ile yine İran İslâm Devrimi gibi önemli gelişmelerin etkisini atlamamak 
gerekiyor. Joseph Nye, Umran’ın elinizdeki sayısında yer alan yazısında Hillary Clinton’un 
“Amerika, başımızdaki büyük problemleri tek başına çözemez; dünya da Amerika’sız çözemez. 
Akıllı güç dedikleri, tüm araçların bir arada var olduğu yeni bir biçime geçmeliyiz.” şeklindeki 
sözlerine yer veriyor ki bu da İslâm dünyasının önümüzdeki dönem dünya siyasetinde ne kadar 
belirleyici olabileceği sorusuna cevap arama hususunda Müslümanlara yeni mesailer yüklüyor. 

Türkiye açısından, -özellikle Ergenekon davası ile asker-sivil ilişkilerinin yeniden 
konumlandırıldığı-  sistemin kendini revize ettiği bir süreçte Cumhuriyet’in kuruluşunda çevreye 
itilenlerin merkez üzerinde etkisinin arttığı bir dönem yaşanıyor. Siyaset alanında yaşanan 
değişim hayatın bütününü etkiliyor. Bütünden etkilenmenin imkânsızlığı da başta belirttiğimiz 
kaçma ya da kaçınma davranışlarının ancak kişinin kendini kandırması anlamına geldiğini ortaya 
koyuyor zaten. Sistemin revizyonu çok da toplumdan bağımsız ve tepeden inme bir şekilde 
gerçekleşemediği için Türkiye’de bu defa durumun biraz daha farklı olduğunu gösteriyor. 

Bütün bunlar, yani farklılıklar, yani değişimler, yani Dünya ve Türkiye gündemi…
Hepsi ayrı ayrı ve bütün halinde önemli şeylere işaret ediyor. Ancak hepsinin insanın 

kendinden başlayarak genişleyen halka içinde anlamlandırılması ve hayatın bütünlüğü içinde 
kavranması gerekiyor. Kendini İslâm’a nispetle anlamlandıranlar için siyasetle gündelik hayatın, 
insanın içiyle dışının ayrı olmadığının daha fazla göz önünde bulundurulması gereken bir zaman 
diliminden geçiyoruz. Gelecekteki sorumluluklarımız bize bugünden hayatın içinde kurduğumuz 
birliği, bütünlüğü, tevhidi korumak konusunda bizi dikkate çağırıyor.   

Dikkat, içimizle dışımızı bir ‘yer’de harmanlamak, anlamlandırmak noktasına kesbedilirse, 
orada söyleyecek sözlerimizin, kâle alınacak gücümüzün ve yarına bırakılacak bir mirasımızın 
olduğu görülecektir. Dikkat kesildiğimiz yerde namaz; ticaretle ahlakı, siyasetle adaleti 
birleştirmeli; dünyada insan, Müslüman ve sorumluk sahibi oluşumuzu sürekli, beş vakit 
hatırlatmalı bize. Namaz, insanı içindekilerle dışındakileri birleştiren başlangıç noktamız olmalı. 

İçinde Yaşadığımız Namazlar
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Türkiye’nin bir Anayasa 

sorunu vardır. Kuruluş döne-

minde yapılan 1921 ve 1924 

anayasalarını bir tarafa bırakır-

sak, daha sonra yapılan anaya-

saların hepsi, darbelerin aka-

binde yapılmış anayasalardır. 

27 Mayıs Anayasası, onu esas-

lı şekilde tadil eden 12 Mart 

Anayasası ve nihayet 16 defa 

değişikliğe uğramasına rağ-

men, ruhundan hiçbir şey kay-

betmeyen 12 Eylül Anayasası. 

Bunların hiçbiri sivillerin yap-

tıkları anayasalar değil, darbe 

dönemi yasalarıdır, tepki yasa-

larıdır.

27 Mayıs Anayasası, 1950 

yılında iktidarı DP’ye kaptırmış 

olan sivil-asker bürokrasinin, 

rövanşı aldığı 1960 ihtilâlinden 

sonra yaptığı bir anayasadır. 

Temel hak ve hürriyetler bağ-

lamında özgürlükçü bir yapı-

ya sahiptir bu anayasa. Ancak 

siyasetin bürokratik vesayet 

altına alınmasını sağlayan özel-

likleri ile temel hak ve hürriyet-

lerin kısıtlandığı bir sistemi de 

içinde barındırmaktadır.

Darbe sonrasında yapılan 

bir tepki yasası hüviyeti taşı-

yan bu anayasa, temel man-

tık olarak, sivil-asker bürokra-

sinin seçimli siyaset üzerindeki 

vesayetini kurumsallaştırmıştır. 

Egemenliğin kullanımında mil-

letin vekillerinin yanına ortak-

lar getirerek, onu kayıtlı şartlı 

hale getirmiştir. MGK vasıtasıy-

la askeri, Anayasa Mahkemesi 

kanalıyla hukuku siyasallaştır-

mıştır. Siyaset üstü ve siyaset 

dışı olması gereken kurumlar 

siyaset yapar hale gelmişlerdir. 

Ama temsile dayanmadıkları 

için, siyasi denetim ve kontrol 

mekanizmasının dışında kal-

mışlardır. Yani görev alanları 

dışında bir yetki kullanmış ama 

sorumluluk üstlenmemişlerdir.

Bu bağlamda hem siya-

set yapıp hem de siyaset üstü 

kabul edilen kurumların varlığı, 

Türkiye’nin en büyük handika-

bıdır. Asker ve yargı Türkiye’de 

tam bu konumdadır. Temsile 

dayalı bir sisteme kuşkuyla 

bakan elitlerin hazırladığı 27 

Mayıs Anayasası ve onun türe-

vi mahiyetindeki daha sonra 

yapılmış Anayasaların defakto 

siyaset yapan kurumlara tanıdı-

ğı bu imkân, vesayet sisteminin 

derinleşmesine neden olmuş-

tur. Bu da Türkiye’yi yöneti-

lemez hale getiren en önemli 

siyasi sıkıntılardan biridir.

82 Anayasası ve Derinleşen 

Vesayet Sistemi

12 Eylül darbesinin ürünü 

olan 82 Anayasası, ülkede ikili 

bir iktidar yapısı öngörmekte-

dir: bu iktidarın bir tarafında 

seçilmiş parlamento ve onun 

içinden çıkan hükümetin oluş-

turduğu siyasi iktidar var; diğer 

tarafında ise devletçi seçkinle-

rin oluşturduğu devlet iktidarı 

var. Darbe Anayasaları bu dev-

let iktidarının siyasi iktidarın 

alanını daraltması esasına göre 

kurgulanmışlardır. Bu daraltıl-

mış alanın genişletilmeye çalı-

şılması teşebbüsü, yeni bir dar-

benin nedeni olmuştur.

8 2  A n a y a s a s ı , 

Cumhurbaşkanlığı, yüksek 

yargı organları, Milli Güvenlik 

Kurulu ve Yüksek Öğretim 

Kurulu’ndan oluşan bir dev-

let iktidarı alanı yaratmıştır. 

Seçimle oluşmuş parlamento-

nun ve seçimli siyasetin alanı-

nı daraltan ve onların fonksi-

yonlarını icra edemez hale geti-

ren bu yapıyla 82 Anayasası 

bir vesayet sistemi ihdas etmiş-

TÜRKİYE’NİN KRONİK 
ANAYASA SORUNU

CEVAT ÖZKAYA
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tir. Bu vesayet sisteminin başı 
olarak da Cumhurbaşkanlığı 
konumlandırılmıştır.

Seçimle iktidara gelmesi 
muhtemel olmayan ve böyle 
bir yolu düşünmeyen seçkin-
ci elit, konumunu anaya-
sal güvence altına almıştır. 
Anayasal olarak bir devlet ikti-
darı alanı ihdas etmiştir. Devlet 
iktidarının tepe noktası konu-
munda ise Cumhurbaşkanlığı 
makamı vardır. Bundan dola-
yı Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri hep sorunlu olmuş-
tur. Türkiye, devlet iktidarı-
nın talip olmadığı seçimli siya-
set alanında, nispeten düz-
gün işleyen bir seçim siste-
mi oluşturabilmesine rağmen, 
aynı şey Cumhurbaşkanlığı 
için geçerli değildir. Çünkü 
Cumhurbaşkanı’nı şeklen par-
lamento seçiyor olsa da, aslın-
da oraya seçilen kişi, devlet 
iktidarının onaylayacağı biri-
si olmalıdır. Yani adayı dev-
let iktidarı gösterecek, seçimi 
meclis yapacaktır. Bunun tersi 
bir durum krize davetiye çıkar-
mak anlamına gelecektir. Son 
Cumhurbaşkanımız Abdullah 
Gül’ün seçiminde cereyan eden 
olayları hatırlamak, devlet ikti-
darının kendi iktidar alanı-
nın kısıtlanması karşısında ne 
kadar çılgınca işler yapabile-
ceğini göstermesi açısından 
oldukça öğreticidir.

27 Nisan e-bildirisi, 
Cumhurbaşkanı’nı seçmek 
için toplantı yeter sayısının 
367 olması gerektiğine iliş-
kin, hukukun ar damarını çat-
latacak Anayasa Mahkemesi 
kararı, bunlardan sadece iki 
tanesi.

Cumhurbaşkanlığı, dev-
let iktidarının mensupları-
na böylesine çılgınlıklar yap-
tıracak kadar önemli midir? 
Evet, önemlidir. Çünkü dev-
let iktidarını oluşturan yüksek 
yargı organları ve YÖK gibi 
kurumların üyelerinin ya tama-
mını ya da büyük bir kısmı-
nın Cumhurbaşkanı seçmekte-
dir. Böyle bir makama devlet 
iktidarının belirlediği bir kişi-
nin dışında birinin oturması bu 
kurgunun bozulması anlamına 
gelir.

İşte 82 Anayasası’nın oluş-
turduğu bu ikili iktidar yapı-
sı Türkiye’nin en can yakı-
cı sorunlarından bir tanesidir. 
Normal ülkelerde seçimle işba-
şına gelen siyasi mekanizma-
lar, milletten aldıkları yetkiy-
le hükümet eder ve devleti 
idare ederler. Oysa Türkiye’de 
milletten yetki almak yetmez. 
Hizmet etmek için devlet ikti-

darını hesaba katmak zorun-
dasınız. Eğer hesaba katmaz 
iseniz, o size kendisini dikka-
te almanızı sağlayacak eylem-
ler gerçekleştirecektir. Eski dar-
becilerin hatıralarını okuduğu-
muzda, bunların neler olduğu 
açıkça anlatılmaktadır.

Onun içindir ki Türkiye’de 
siyasetin önceliği, halka hizmet 
etmekten ziyade, devlet iktida-
rıyla uzlaşmaktır. Bu uzlaşma-
yı sağlayamayanların iş başında 
kalması oldukça zordur. Bunu 
en iyi bilen Süleyman Demirel, 
siyaseti bir Rodeo’ya benzet-
miştir. Yani asıl mesele iş yap-
maktan ziyade o makamda 
kalmaktır. Normal devletlerde 
böyle ikili bir iktidar yapısı ve 
onu meşrulaştıran bir anayasa 
olmaz. Seçilmiş parlamentodan 
çıkan hükümetler devleti yöne-
tirler. Kamuya deklare ettik-
leri programlarını uygulayabil-
mek için devlet iktidarını kulla-

12 Eylül darbesinin ürünü olan 
82 Anayasası, ülkede ikili bir iktidar 

yapısı öngörmektedir: bu iktidarın bir 
tarafında seçilmiş parlamento ve onun 
içinden çıkan hükümetin oluşturduğu 
siyasi iktidar var; diğer tarafında ise 
devletçi seçkinlerin oluşturduğu devlet 
iktidarı var. Darbe anayasaları bu devlet 
iktidarının siyasi iktidarın alanını daralt-
ması esasına göre kurgulanmışlardır. Bu 
daraltılmış alanın genişletilmeye çalışıl-
ması teşebbüsü, yeni bir darbenin 
nedeni olmuştur.
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nırlar. Zaten milletten aldıkları 

yetki, hukukun sınırları içinde 

devlet iktidarını kullanma yet-

kisidir. Oysa Türkiye’de mille-

tin, vekillerine “kullan” dediği 

devlet iktidarı alanı, iktidar seç-

kinleri tarafından doldurulmuş-

tur. Bu yapı Türkiye’yi iş yapa-

maz ve yönetilemez hale geti-

ren bir yapıdır. 

Bu ikili iktidar yapısı kaldı-

rılmadığı sürece siyasetin vesa-

yetten kurtulması mümkün ola-

maz. Yargının araçsallaştırılma-

sı ve hukukun siyasallaşmasının 

önüne geçilemez. Devlet ikti-

darının mensuplarının devamlı 

yargının bağımsızlığından bah-

sederek, tarafsızlığını hiç gün-

deme getirmemeleri, yargının 

araçsallaştırılmasına dönük bir 

söylemdir. Oysa asıl olan taraf-

sızlıktır. Bağımsızlık tarafsızlığı 

sağlamak için gereklidir.

Siyaset Kurumunun 

Öncelikli Görevi

Siyaset kurumunun öncelikli 

sorumluluğu, Türkiye’yi ve ken-

disini bu sıkıntılı yapıdan kur-

taracak bir anayasa yapmaktır. 

Bugüne kadar 16 defa değiş-

tirilmiştir. 82 Anayasası bir 16 

defa daha değiştirilmesi halin-

de bile sorun çözülmüş olma-

yacaktır.

“Toplumun devlete verdi-

ği bir yetki beratı” olarak Sivil 

Anayasa, kamu hayatına ilişkin 

kararların sivil otoriteler tara-

fından alınmasını öngören bir 

içerikte olmalıdır.

Bu anayasa toplumun bir 

ahlak kodu değil, sadece poli-

tik alana ilişkin ilkeler vaze-

den bir belge niteliğinde olma-

lıdır. Toplumun bir arada insan-

ca ve özgürce yaşamasını temin 

edecek asgari ilkeleri içeren bir 

belge olmalıdır.

Sivil siyasetin devlet icaze-

tine ihtiyaç duymadığı, millete 

karşı sorumlu olduğunu açıkça 

ortaya koyan bir belge olma-

lıdır.

Anayasa yapımını kurumlar 

arası uzlaşma şartına bağlamak, 

ipe un sermek anlamına gelir. 

Meğerki bu uzlaşma, mevcut 

kurumların sivil otoriteye tâbi 

olmasını içersin. Bunun dışında 

bir uzlaşma, milletin vermediği 

bir yetkinin gasp edilmesi anla-

mına gelir ki, bugüne kadar 

yapılan da budur. Eğer bu yön-

tem bir çare olsaydı; Türkiye 

bugün yeni bir anayasa arayışı 

içinde olmazdı.

Türkiye’nin yeni bir 

Anayasa’ya olan ihtiyacı tered-

düde mahal bırakmayacak 

kadar açıktır. Gücünü mev-

cut darbe anayasasından alan 

Anayasa Mahkemesi 10. ve 42. 

Maddelere ilişkin verdiği karar-

la, seçilmiş meclisin anayasa 

yapma yetkisini ortadan kal-

dırmıştır. Yani milletin Meclis’e 

verdiği yetkiyi yok saymıştır. 

Milletin vekilleri bu yetki gas-

pını kabul edeceklerse, seçime 

ihtiyaç yoktur. Şayet yetkile-

rinin takipçisi olacaklarsa -ki 

olmalıdırlar- bunu ancak yeni 

bir anayasa ile yapabilirler. 

Mazerete mahal yok. Siyaset, 

imkân yaratma işidir.



İran’da 12 Haziran seçim-
leri ile başlayan protestolar, 
ölümler, Nidalar ve nice gös-
tergeler üzerine süren hayal-
perest senaryoların kökenle-
ri bu ülkenin modern tarihin-
de yatar, denilebilir. 20. yy’ın 
daha başlarında ‘tütün savaş-
ları’ ve akabinde devrim ola-
rak bilinen İngiliz hegemonya-
sına karşı ayaklanma İran’da 
geleneksel şah rejimine yak-
laşık olarak yarım yüzyıllık 
bir ara vermiş, 1953’te bugün 
artık kimsenin şüphe etmeye-
ceği biçimde teslim ettiği CIA 
destekli bir darbe ile millici 
Musaddık hükümeti devrilmiş 
ve yerine Şah rejimi yeniden 
konulmuştur. Dolayısıyla 1979 
İslâm Devrimi’ne kadar uza-
nan süreçte İran büyük güçle-
rin bilek güreşine sahne olmuş 
bölgesel bir güçtür. Bugün 30. 
yılını dolduran devrimin tar-
tışılıyor olması -bütün spekü-
lasyonlara rağmen- dünyanın 
süpergüçlerinin İran üzerin-
deki nüfuzunun giderek azal-
mış olduğu ve ülkenin bağım-
sız politika geliştirmede maha-
retinin tescil olunduğunu per-
delemez.

İslâm Devrimi’ni mütea-
kip ülkenin başta ABD olmak 

üzere hemen bütün batılı ülke-
lerle kopan diplomatik ilişkile-
ri, uzun süre gayrı resmi yollar-
dan devam ettiği için aslında 
kat’i bir kesintiden ziyade radi-
kal bir değişimden söz edilebi-
lir. Bugünkü manzara ise, bir 
yandan bu irtibatın ve ülkenin 
modernite ile olan kaçınılmaz 
ilişkisinin ürünüdür. Zira biza-
tihi kendisi modern bir kav-
ram olan devrime karşı ‘inkılab’ 
söylemini öne çıkaran dini eli-
tin modernitenin diğer araçla-
rına karşı aldığı pozisyon aslın-
da elini zayıflatıyor. Futboldan 
kamusal alanda kadın-erkek 
ilişkilerine, eğlence kültürünün 
metalarından müziğe kadar 
geniş bir yelpazede tahakküm 
etmenin güçlüğü ve İran’ın 
geleneksel başkaldırıcı kültü-
rel altyapısı bir de ekonomi gibi 
hayati bir alandaki istikrarsız-
lıkla birleşince ortaya karmaşık 
bir tablo çıkıyor. Modernitenin 
araçlarından alabildiğine fay-
dalanan bir toplum ile özün-
de ve fikrinde temsilcisi Batı 
ile hesaplaşmayı kuran tahay-
yül karşısında kendisini ifade 
edeceği alanlar arıyor ve bunu 
tıpkı 1979 devriminde olduğu 
gibi meydanlarda buluyor.

Tarihi bir ironi yahut zaruri 

bir süreç mi dersiniz; her haliy-
le bugün yaşananlar İran’a ve 
yönetici elitlere devrimin daya-
nakları, halkın konumu ve ide-
olojik çerçeve arasında sıkışmış 
bir görüntü veriyor. Herhalde 
pek az kimsenin İran’ın sosyal 
dokusuna ve gerçeğine uygun 
bir yeniden özgürlükler tanımı-
na ihtiyaç olduğundan şüphe-
si vardır; her halükarda İslâm 
Cumhuriyeti’nde yaşamak-
tan mutlak memnuniyetsizli-
ğin ifadesi olarak, hele hele 
bir karşı-devrimin habercisi ola-
rak mevcut gösterileri anlamak 
en basit tarifiyle kolaycılıktır. 
İran’ı anlamaya tarihi-kültürel 
ve dini dinamiklerinin yanısı-
ra etnik, sosyal ve ekonomik 
grupları da hesaba katarak 
başlanması gerekir. Ülkedeki 
gelir dağılımı eşitsizliğinin; 
Büyük Ayetullah’lar ile diğer 
mollalar arasındaki bağların 
ve hiyararşinin; Hürmüz deni-
zinin öteki yakasındaki Arap 
emirlikleri, kuzeydeki Azeri ve 
diğer Kafkas toplulukları, Irak 
ve Lübnan gibi daha merkez 
ülkelerdeki Şii nüfusla irtibatı 
ve dini rekabetin; Türkiye gibi 
büyük bir bölgesel güçle olan 
tarihi münasebetin, muazzam 
enerji kaynaklarının yarattığı 
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jeostratejik önemin; ve niha-
yet derinliği binlerce yıla uza-
nan tarihi-felsefi mirasın izini 
Tahran meydanlarında sürmek 
biraz karikatüristik bir çerçeve-
ye sığdırmak olacaktır.

Türkiye gibi her bakımdan 
İran’ı en fazla anlamaya muh-
taç ve muktedir bir ülkede dahi 
modern tarihimizin her anın-
da bir ötekileştirme harekatı-
na maruz kaldığımızı düşünür-
sek, bu ülkede uzun bir geç-
mişe dayanan çıkarlara sahip 
İngiltere’nin devlet medya-
sı BBC’nin yanlı haberlerini 
mazur (!) görebiliriz. Yoğun 
bir oryantalist vurgu içe-
ren ‘stratejik’ ve sosyal tahlil-
lerin aslında bu ülkeye duyu-
lan ideolojik önyargılardan ve 
bir parça da nefretten neşet 
ettiğini anlamamız için birkaç 
şifre yeterli olacaktır. Hemen 
her haber başlığında buram 
buram kokan bu basitleştirme/

içeriksizleştirme ve ötekileştir-
me tavrını bugünlerde yaşa-
nan protesto hareketleri hak-
kındaki en derin (!) yorumlar-
da dahi kolaylıkla okuyabili-
riz. İslâm Devrimi’nin mevcut 
işleyişi ve ürettiği bürokratik 
kurumların eleştirisinin dahi, 
Ayetullahlar yani din alimle-
ri sınıfının sürekli karakterle-
ri üzerinden yapılması buna 
kanıttır. Dini otorite Ayetullah 
Ali Hamaney’e reva görü-
len karikatürler ve yorumla-
rın pek azının, örneğin reform-
cu (!) Mir Hüseyin Musavi’ye 
yapılması; yahut ülke içersinde-
ki çekişmenin bir kutpu oldu-
ğu artık herkesçe malum Ali 
Ekber Haşimi Rafsancani’nin 
hemen hiçbir Batı ülkesinde 
benzeri eleştiri oklarına hedef 
olmamasını nasıl izah edece-
ğiz? O halde Batı’da ve maale-
sef bizde en katısından buhar-
laşmışına kadar sol entelijan-

siyadan başlamak suretiyle -ki 
onlar devrimlerin erdemine 
en fazla methiye düzenlerdir- 
batıcı liberaller ve hatta muha-
fazakarların tümünün birleştiği 
nokta İslâm Devrimi’nin kötü-
cüllüğü ve bunun yarattığı çöl-
dür. Ortak referans ise dini/
teokratik otorite güdümünde 
demokrasi söyleminin yanıltı-
cılığı oluyor. Elbette Batı’nın 
geçmiş sicili itibarıyla İran’ın 
demokratik ve laik-olmayan (!) 
sistemine ve özgürlükler ala-
nında yönelttiği eleştirilere iti-
bar etmeyebiliriz; yahut yarat-
tığı ideolojik ayrımı, İran söz 
konusu olduğunda, örneğin 
kadın-erkek ilişkilerinde, Arap 
diktatörlüklerinde olmadığı 
biçimde eleştiri konusu ettiği 
için mahkum edebiliriz. Bu ide-
oljik düzlemsizlik yahut moda 
tabirle omurgasızlık, bir batı-
lı karakteristiği haline gelmiş 
ve en gelişmiş demokrasilerin 
simülatif birer oyuncak hali-
ne gelmesine neden olmuş olsa 
dahi, özelde İran ve genelde 
İslâm topluluklarında modern 
dönemin ürettiği ve bir şekil-
de karşı karşıya kalınan durum-
lar veyahut sorunlar hakkında 
konuşmayı ve çözüm arayışına 
girmeyi engellemez.

O halde, İran söz konu-
su olduğunda şu ana hatlara 
hem yerel hem de İslâm coğ-
rafyasında genel mevzulardan 
olması hasebiyle dikkat kesil-
mek durumundayız: Herhalde 
ilk kalkış noktamız anlama ve 
sonrasında anlamlandırma ola-
caktır, zira medya marifetiyle 
çizilen karikatüristik bir okuma 
bizleri feci halde yanıltacak ve 
propagandaya alet edecektir. 
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Herhalde pek az kimsenin İran’ın 
sosyal dokusuna ve gerçeğine uygun 

bir yeniden özgürlükler tanımına ihti-
yaç olduğundan şüphesi vardır; fakat bu 
her halükarda İslâm Cumhuriyeti’nde 
yaşamaktan mutlak memnuniyetsizli-
ğin ifadesi olarak, hele hele bir karşı-
devrimin habercisi olarak mevcut göste-
rileri anlamak en basit tarifiyle kolaycı-
lıktır. İran’ı anlamaya tarihi-kültürel ve 
dini dinamiklerinin yanısıra etnik, sos-
yal ve ekonomik grupları da hesaba 
katarak başlanması gerekir.
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Ancak ve ancak birincil -üste-
lik kendi içinde farklılaşan- kay-
naklardan sıhhatli malumat 
akışı son derece zaruridir; bu 
ise ancak ve ancak bu ülke 
aydınının (!) yargıya ulaşma-
dan önce güncel bilgiye ulaş-
ması ile mümkündür. Mekan 
ve zaman ilişkisini insan unsu-
ruyla birleştirmeden yapıla-
cak her tahlil, sıhhat derece-
si düşük olmaya mahkumdur. 
İkinci olaraksa, yerel dinamik-
leri kendisine özgü şartlarda 
ve dış dünyanın tesiri ile bir-
likte yorumlayabilme kabiliye-
tidir ki bu ancak o kültürün 
geçmişi ve bugünü hakkında 
bilgi sahibi olmakla mümkün-
dür. Ait olduğumuz paradig-
maya yabancı bir halde nazar 
ise bizi tipik bir batılı pers-

pektifinden görmeye zorlar 
ve nihayet oryantalist tuzağa 
hapseder. Gelişmiş-azgelişmiş, 
ileri-geri gibi sonradan teva-
rüs ettiğimiz kategorik ayrım-
lara düşmeden her şeyi oldu-
ğu gibi değerlendirme yetisine 
sahip olmalıyız. Somut olarak-
sa, kısa vadede -sokak hareket-
lerinin İran’ın modern tarihine 
yön verecek ölçüde güçlü ola-
bildiği gerçeğini göz ardı etme-
den- büyük bir sistemik değişi-
min -yöneticilerce çok arzu edi-
lir dahi olsa- vaki olmayacağı-
nı ve İran’ın şimdilik yeniden 
bir büyük devrime şahit olma-
yacağını çok çeşitli verilerden 
görmek gerekir. Uzun vadede 
ise ülkedeki batıcıl söylemle-
rin nefes kazanacağını ve siste-
min özüne değilse bile şekline/

işleyişine olan eleştirileri artı-

racağını söylemek zor olma-

sa gerek. Ekonomik ve sos-

yal dokunun yeniden ıslahına 

dönük, ne muhafazakarları ne 

de ‘reformcu’ radikalleri (hem 

Batı yanlısı hem de özcüler) dış-

lamadan bir çözüm üretmek 

içinse ulemanın yetki alanların-

dan biraz taviz vermesi kaçınıl-

maz gibi duruyor. Son olarak, 

dünyanın içinden geçtiği yeni 

dönemi ve buradaki potansi-

yel değişimleri göz önüne aldı-

ğımızda Ahmedinecad’ın yeni-

den seçilmesinin aslında ABD-

Batı dışı dünyadaki taleplerin 

sürmesi açısından anlamlı ve 

her halükarda yerinde olduğu-

nu düşünebiliriz.



Gündem

Hillary Clinton, Dışişleri 
Bakanı olmadan önce yaptı-
ğı konuşmasında şöyle söylü-
yordu: “Amerika, başımızdaki 
büyük problemleri tek başına 
çözemez; dünya da Amerika’sız 
çözemez. Akıllı güç dedikle-
ri, tüm araçların birarada var 
olduğu yeni bir biçime geçme-
liyiz.”

Akıllı güç, sert ve yumu-
şak gücün bir kombinasyonu. 
Yumuşak güç, istenilen sonuçla-
rı, ikna ya da para yoluyla değil, 
özendirme yoluyla elde etme 
sanatıdır. Kamuoyu yoklamala-
rı, Avrupa, Latin Amerika ve en 
fenası da, bütün bir müslüman 
dünyasında Amerikan özendiri-
ciliğinin gücünün ciddi anlam-
da düştüğünü göstermekte.

Bir ülke açısından yumuşak 
güce kaynaklık eden unsurlar, 
kültürü (ki, diğerlerine cazip 
gelmesi anlamında), değerleri 
(ki, cazipliğine ek olarak, birta-
kım tutarsızlıklarla engelenme-
mesi koşuluyla), ve politikaları-
dır (ki, bunun da en temel vas-
fının meşruiyet olması gerekir.)  

Ankete katılanların birçoğu-
nun Amerikan yumuşak gücün-
deki düşüşten bahsederken, 
Amerikan kültürü ya da değer-

lerinden ziyade, Amerikan poli-
tikalarına vurgu yapması, çözü-
mün nereden geçtiğini de anla-
tıyor aslında. Ne mutlu ki, bir 
ülke için politikalarını değiştir-
mek, kültürü veya değerlerini 
değiştirmekten daha kolay. Bu, 
Başkan Obama’nın Amerikan 
yumuşak gücünün eski gücü-
nü yeniden tesis etmek için, 
politikalarda bir değişiklik yap-
ması gerektiği anlamına gelir. 
Yapacağını söylüyor da zaten.

Fakat tabii ki yumuşak güç 
tüm problemlerin tek çözü-
mü değil. Kuzey Kore dikta-
törü Kim Jong Il, muhtemelen 
Hollywood filmleri izliyordur; 
lakin bu onu, nükleer progra-
mından vazgeçirmeye yetmiyor 
gibi. Taliban’ı, El-Kaide’ye ver-
diği destekten de vazgeçiremi-
yor yumuşak güç. Ta ki 2001’de, 
sert bir askeri güçle tanışma-
sına kadar. Fakat demokrasi, 
insan hakları gibi diğer amaç-
lara, yumuşak güç yoluyla ulaş-
manın da çok daha mümkün 
olduğu, tartışılmaz bir realite. 

Bundan yaklaşık bir yıl 
önce, Akıllı Güç Komisyonu, 
Amerika’nın imajı ve etkisinin 
son dönemlerde bir düşüş trendi 
içerisine girdiğini, bu anlamda 

ABD’nin korku ihracından, iyim-
serlik ve umut aşılamaya kayma-
sı gerektiğini belirtiyordu.

Akıllı Güç Komisyonu, var-
dığı bu sonuçta yalnız değil. 
Savunma Bakanı Robert Gates 
de, ABD hükümetince diplo-
masi, ekonomik yardım, ileti-
şim gibi yumuşak güç unsurla-
rının daha fazla devrede tutul-
ması gerektiğini; zira tek başı-
na askeri gücün, Amerika’nın 
dünya sathındaki çıkarları-
nı korumaya yetmeyeceğini 
belirtiyordu. Askeri harcamala-
rın, yıllık neredeyse yarım tril-
yon doları bulduğunu, bunun-
sa Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık 
bütçesi olan 36 milyar dolar ile 
kıyaslandığında, nasıl bir rakam 
olduğunun daha kolay anlaşıla-
cağını söylüyordu. Kendi ifa-
desiyle: “Ben, yumuşak gücün 
kullanımı noktasındaki kapa-
sitemizi geliştirmek için bura-
dayım; zira bunun, sert gücün 
yaptığından çok daha etkili 
sonuçları olacağını düşünüyo-
rum.”

Pentagon, hükümetin en 
fazla kaynak aktarılan ve en 
özen gösterilen kolu olabilir, 
fakat sert gücün tek başına 
yapabileceklerinin sınırı var. 
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Demokrasi, insan hakları ve sivil 
toplumun gelişimi, bir nam-
luyla kıyaslanabilir mi? Evet, 
belki Amerikan askeri gücünün 
etkileyici bir havası var; fakat 
Pentagon’un bu mevcut ima-
jıyla, Amerikan dış politikası-
nın haddinden fazla militarize 
edilmiş olduğu görüntüsünün 
verildiği de ayrı bir gerçek.

11 Eylül saldırıları, Amerika 
için bir şoktu ve terörizm ger-
çekten uzunca bir zamandır 
bizim için ciddi bir tehdit; fakat 
buna verdiğimiz tepkinin boyu-
tu ve biçimiyle, kendi kendi-
mize verdiğimiz zararın, terö-
rizmin bize şu ana dek verdiği 
zarardan daha büyük olduğu-
nu maalesef gördük. Terörizme 
karşı savaşta başarı, mevcut 
stratejinin yerini alacak daha 
farklı bir aksiyom bulmak-
la mümkün. Ki bu da, küresel 
bir barış taahhüdüne dünyayı 
inandırmaktır.

ABD, global kamusal mal-
lara* yatırımla bir akıllı güç 
olabilir. Kalkınma, kamu sağ-
lığı ve iklim değişiklikleri ile 
mücadele iyi örnekler mesela. 
Amerikan askeri ve ekonomik 
gücünün yanına, yumuşak güce 
yapılacak daha büyük yatırım-
ları eklemek ve global kamusal 
mallara odaklanmakla, küresel 
düzeyde liderliği üzerine daha 
doğru biçimde giydirebilir.  

Kamusal mallar, politikanın 
önemli bir unsuru olsa bile, tarz 
da çok önemli. 2001’de köşe 
yazarı Charles Krauthammer, 
yeni bir “tek taraflılık”tan bah-
sederken, dünyanın tek süper 
gücü olan ABD’nin, dünya için 
neyin doğru olduğuna karar 
verebileceğini, diğerlerinin de 
başka bir şansları olmadığı için 

ABD’yi takip etmek zorunda 
olduklarını söylüyordu. 

Fakat bu tarzın, Amerikan 
amaçları için yanlış bir tarz 
olduğunun görülmesi çok uzun 
sürmedi. 2007’de iklim değişik-
liği üzerine Bali’de gerçekleş-
tirilen BM konferansında bir 
ABD’li resmi yetkili şöyle konuş-
muştu: “ABD liderliğine devam 
edecektir ve diğerlerinin de bu 
liderliği takip etme gerekliliği 
vardır.” Bu konuşmadaki tarz, 
salondaki birçok delege tara-
fından tepkiye karşılanmış ve 
ABD’nin yürüttüğü diplomatik 
çabalara ciddi anlamda zarar 
vermiştir. Bu örnek göstermiş-
tir ki, tarz konusunda yeter-
li hassasiyetin gösterilmemesi 
ve başkalarının konuyu algı-
layış biçimlerinin yeteri kadar 
önemsenmemesi, global kamu-
sal malları üretmek konusun-
da çaba göstermek suretiyle 
yumuşak gücün tesisini çabala-
yan yönetimin, ciddi anlamda 
elini zorlaştırıyor.   

Obama yönetimi, yumuşak 
güç üretmek ve bunu, akıllı 
stratejiler içerisinde sert güç 
ile ilişkilendirmek durumunda. 
Kötü haber, Obama ve Hillary 
Clinton’ın çok sıkıntılı bir ulus-

lar arası atmosferde işi dev-
ralması; iyi haber ise, geçmiş 
bazı başkanların sert, yumuşak 
ve akıllı gücü eşit bir bağlam-
da biraraya getirdiği ve Bayan 
Clinton’ın bunu anladığını gös-
teren tavırları. 

1970’de Vietnam Savaşı yıl-
larında, Amerika dünyanın bir-
çok bölgesinde ciddi bir anti-
pati ve kızgınlıkla anılıyor-
du; fakat değişen politikalar 
ve zamanın etkisi, yeniden bir 
yumuşak güç tesisini mümkün 
kıldı. Şimdi neden olmasın?  

* Uluslar arası ilişkiler literatüründe, güç denk-
lemlerini açıklayan bazı kavramlar mevcut. 
Bunlardan soft power (yumuşak güç) kavramı, 
güç sahibinin, kaba kuvvet ya da diğer birta-
kım icbar yöntemleriyle değil, içerisinde birçok 
unsurun yer aldığı özendiricilik gücüyle gücünü 
tesis edip koruduğu bir güç denklemidir. Hard 
power (sert/kaba güç) kavramı ise, daha çok 
askeri, kısmen de ekonomik temele dayanan 
bir kaba kuvvet kullanmak suretiyle, güç sahi-
binin gücünü tesis edip koruduğu bir güç denk-
lemidir. Smart power (akıllı/kurnaz güç) kavra-
mı ise, bunların bir kombinasyonunu ifade eden 
ve gücün tesisi ve korunmasında hem yumuşak 
hem de sert gücü en uygun formülizasyonda 
barındıran yeni bir güç denklemidir. ( çev.)   

** “Global kamusal mallar” diye çevrilen kavra-
mın orijinali “global public goods”tur ve iktisat 
kökenli bir terimdir. Bununla kastedilen, uluslar 
arası siyasi sistemde, küresel siyasetin kendisi-
ni, uluslar arası ilişkileri, devletleri, ulus-ötesi 
yapıları ilgilendiren meselelerde kamu yararına 
dönük birtakım projelerin teşviki ve yatırımıdır. 
(çev.)  
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Newsweek köşe yazarı Ferit 
Zekeriya, yenidünyayı “post-
Amerikan dünya” olarak nite-
lendirmişti. Açıkçası ben de 
küresel ekonominin koşulla-
rının çok dramatik bir şekil-
de değiştiğini hissediyorum. 
Mevcut varsayımlar, Soğuk 
Savaş dünyasını ve Amerikan 
hegemonyası döneminin biraz 
daha uzayışını destekler nitelik-
te olsa da, yeniden biçimlenen 
dünyada Amerika’ya yol göster-
me noktasında yeterli olamıyor.

En açık değişim şu ki; 
Amerika artık çok kutuplu 
bir dünyayla karşı karşıya. Bu 
durumda Amerika’nın düşüşü 
mü söz konusu? Hayır, Amerika 
hâlâ dünyanın süper gücü, ne 
var ki dünyadaki diğer ülke-
ler ona yetişiyor. Örneğin eko-
nomik kazanımlar bağlamın-
da güç el değiştiriyor. Amerika 
resesyona giderken, Rusya, Çin, 
Hindistan ve Körfez devletleri 
büyüme gösteriyor. Yani dünya 
devletleri, kendilerini Amerikan 
ekonomisinden bağımsız hale 
getirmeye başlıyor.

Gerek Clinton’lı yıllar-
da, gerek Bush’lu yıllarda, 
ABD tüm dünyaya, ekonomi-
lerini nasıl düzene koyacak-
ları hususunda ders vermeye, 

nutuk çekmeye pek alışkındı. 
Oysa geçtiğimiz yılki ekono-
mik kriz Amerika’ya iyi bir ders 
oldu. Daha önce de bahsetti-
ğim gücün el değiştirmesine en 
acıklı kanıt: Amerika’nın borç-
ları ve diğer ülkelerin artan 
rezervleriydi.  Çin 1,5 trilyon 
dolar, Rusya 550 milyar dolar, 
Güney Kore 260 milyar, Tayland 
110 milyar, Cezayir 120 milyar 
dolarlık rezerve, Körfez İşbirliği 
Konseyi’nin küçük devletleri 
ortak 300 milyar dolarlık bir 
rezerve sahipler. Bunlara ila-
veten Suudi Arabistan’ın enerji 
ihracından aylık kazancı ise her 
ay yaklaşık 15 milyar dolar.

Rezervlerin bu şekilde art-
ması askeri anlamda ya da diğer 
alanlarda da gücün el değişti-
receği anlamına gelmiyor. Ama 
birkaç yüz milyar dolar bura-
da, birkaç trilyon dolar şura-
da diyorsanız, gerçekten büyük 
paralardan bahsediyorsunuz 
demektir ve zamanla, bu şekil-
de bir güç kazanımı ülkelerin 
birbirleriyle olan ilişkilerinde 
“önemli değişiklikler” olarak 
yorumlanacaktır. 

Belki askeri güç dengesin-
deki değişim, belki de “yumu-
şak güç”, Amerika’nın seçenek-
lerinin git gide sıkıntıya düşe-

ceği bir dünyaya girmemi-
zi kaçınılmaz kılıyor. Bugün, 
Hollywood’un yanı sıra artık, 
Çin ve Hindistan’ın film ihraç 
etmesini, tüm Asya’da popüler 
hale gelmiş Koreli pop starla-
rı, Japonların anime ve manga 
çizimlerini de kültürel yaratı-
cılığın bir çeşidi olarak görebi-
liyoruz. Bir diğer endişe veri-
ci hususa dikkat! Amerika’ya 
gelme sürecinde kendileri-
ne çıkarılan engeller yüzün-
den yabancı öğrenciler artık 
Amerikan Üniversitelerini ter-
cih etmiyorlar, diğer ülkeler-
deki alternatiflere yöneliyorlar. 

Bugüne kadar, çok kutup-
lu bir dünyanın oluşumu üze-
rine çok fazla yorum yapıl-
dı. Yalnız burada benim dik-
kat çekmek istediğim önem-
li bir nokta var, dünya değişi-
yor, peki uluslar arası ilişkiler 
ne vaziyette? Körfez, Orta Asya 
ve Sahra bölgesi dahil olmak 
üzere, Kuzey Afrika’dan baş-
layıp Orta Doğu’yu da içine 
alarak Hindistan yarımadası-
na uzanan bölgeye bir bakar-
sak, uluslar arası ilişkilerin 20. 
yüzyıldakinden çok daha farklı 
olduğu bir dünyayla karşı karşı-
ya olduğumuzu anlarız.

Bu dünya gerçekten güçlü 
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ve merkez devletlerin egemen 
olduğu bir dünya idi. Şimdiye 
kadarki uluslar arası politika, 
tüm bu güçlü ve merkezdeki 
devletlerin birbiriyle olan iliş-
kilerinden ibaretti. Emperyalist 
Japonya, Nazi Almanya, eski 
Sovyetler Birliği gibi. Bugün 
farklı olan şey ise, uluslar arası 
dünyaya egemen olan güçle-
rin güçlü devletler değil, bila-
kis zayıf, hatta zaman zaman 
düşüşe geçen devletler olması.

2006’da gerçekleşen Lübnan 
savaşından sonra Henry 
Kissinger, zayıf devletlerin ege-
men olduğu dünyanın özel-
liklerini “Hizbullah, El-Kaide 
örneğinin metastasizasyonu-
dur (Organizmanın herhangi bir 
noktasında bulunan bir hastalı-
ğın organizmanın başka bir yeri-
ne sıçraması). Devlet içinde dev-
let gibi rol oynamıştır. Devlet 
olmayan bir oluşumun, için-
de bulunduğu devlet toprak-
larında, devlet gibi tavır alma-
sı ve en büyük bölgesel güç 
olarak desteklenmesi, uluslar 
arası ilişkiler açısından yeni bir 
fenomendir.”diye tanımlamıştı.

Maalesef bu, tamamen yeni 
bir durum değil, Lübnan’a özgü 
de değil. Diğer ülkeler için de 
geçerli. Peki, neden zayıf dev-
letlerin egemen olduğu bir 
dünya meydana gelir? Çünkü 
gelişmelerle birlikte, resmi ola-
rak güçten yoksun bırakılmış 
yeni sosyal aktörler ve grup-
lar harekete geçerler, tıpkı 
Lübnan’da Şiilerin yaptığı gibi. 
Bu durum bizim kıtamıza sıçrar. 
Latin Amerika’nın And bölge-
sinde yaşadığımız kargaşa gibi. 
Bugün, Bolivya ve Ekvator gibi 
güce hiçbir şekilde dâhil edilme-
miş ülkelerin yerli halkı da artık 

kendi paylarını talep ediyorlar.
Zayıf ülkelerin şekil verdiği 

dünyanın Amerikan gücü üze-
rinde de yansımaları dikkate 
alınmalı. Amerikan ordusuna 
harcanan paralar malum. Irak 
işgalinin beşinci yılına gelin-
di ve hâlâ ortalık durulmadı. 
Bunun sebebi, gücün kendi 
içinde değişen yapısı. Çünkü 
biz hâlâ 20. yüzyılın dünyasın-
da yani büyük güçlerin ve mer-
kezdeki devletlerin dünyasın-
da kullandığımız  “sert askeri 
gücü” devam ettirmeye çalışı-
yoruz. Bu bölgede yasal(meşru) 
kuruluşlar yaratmak, milletler 
inşa etmek ve siyasi istikrarı 
sağlamak için birleştirici poli-
tika yapmak istiyorsanız “sert 
gücü” kullanamazsınız.

Son yirmi yılda, uluslar 
arası politikalarda Amerikan 
tahakkümüne ciddi tepkiler 
gözlemliyoruz. Diğer devlet-
ler Amerika’ya karşı bir sefer-
berlik oluşturuyor. Şanghay 
İşbirliği Örgütü gibi ittifaklar 
söz konusu, 11 Eylül’de böl-
geye son girişimizin ardından 
Amerika’yı Asya’dan çıkarabil-
mek için kendi içinde organi-
zasyonlar oluşturuluyor. Artık 
demokratik müttefiklerimiz 
eskiden olduğu gibi canla başla 
yardımımıza koşmuyor. Bunu 
Irak’ta ve Afganistan’da açıkça 
tecrübe ettik. Müttefiklerimiz 
bu bölgelere müdahalemizin 
meşruluğu konusunda bizim-
le hem fikirdiler ama gereken 
kaynakları, askeri birlikleri ve 
desteği almakta çok ciddi sıkın-
tılar yaşadık. Güney Kore gibi 
şaşmaz Amerikan müttefiki 
bir ülke bile, geçtiğimiz birkaç 
ay içinde Amerikan dana eti 
ithâlâtıyla ilgili bir anlaşmazlık 

yüzünden anti Amerikan pro-
testolarla bizi şaşkına çevirdi. 

Kısacası, farklı yetenekleri-
mizi kullanmak zorunda oldu-
ğumuz bir dünya ile karşı kar-
şıyayız. Sert gücü uygulaya-
bilmeli, kullanabilmeliyiz ama 
Amerika’nın dünya üzerin-
deki devam eden liderliğini, 
Amerikan değerlerini ve kuru-
luşlarını korumak için farklı açı-
lar, farklı yollar bulunduğu-
nu da bilmeliyiz. Clinton hükü-
metinin Balkanlar, Somali ve 
Haiti’de ulus kurma(inşa etme) 
çabaları “sosyal çalışma” ola-
rak eleştirilmişti. Eleştiri; ger-
çek dış politika profesyonelle-
ri böyle bir yolla millet yarat-
maz ve yumuşak güç kullan-
maz, tam tersi askeri gücü kul-
lanarak sert güç uygular, diye-
rek dile getirilmişti.

Şunu kabul etmek lazım, 
Amerikan dış politikası bugün 
bir çeşit sosyal çalışma ile meş-
gul olmak zorunda. Dünyanın 
dört bir yanındaki Amerikan 
gücü karşıtları -Müslüman 
Kardeşler, Hamas, Hizbullah, 
Mahmud Ahmedinejad, Latin 
Amerika’nın popülist liderleri 
Hugo Chavez, Rafael Correa ve 
Evo Morales- güç kazandılar, 
çünkü ülkelerindeki fakir halka 
yönelik sosyal hizmetler suna-
bildiler. ABD ise, tam tersine, 
bir önceki nesle bu imkânların 
pek azını sundu. Serbest tica-
ret sunabiliriz, demokrasi suna-
biliriz kaldı ki bunlar büyüme 
ve siyasi düzen açısından iyi ve 
önemli şeylerdir. Ama bunlar 
fakir halkların ilgisini çekmez.

Amerika’nın liderlik rolün-
de gereksinim duyduğu şey-
ler bugün hayli farklı. Bu 
da bizi şu soruya yöneltiyor: 
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“Amerika, egemenliğini kendi-
sinin üstlenemediği bir dünya 
ile başa çıkmaya hazır mı?” 
O halde Amerika’yı kaçınılmaz 
bir düşüş mü bekliyor? Hayır! 
Amerika’nın elinde teknoloji, 
rekabetçilik, girişimcilik anla-
mında çok şey var. Elastik işgü-
cü piyasası ve finansal kurum-
ları şu sıra bir miktar sıkın-
tı geçirse de özünde sağlam 
ve çok dayanıklıdır. En büyük 
avantajlarından biri de, diğer 
ülke ve kültürlerin halklarını 
özümseyebilme yetisi.  Aslında 
tüm gelişmiş ülkelerin nüfu-
sunda bariz bir düşüş yaşanı-
yor. Doğumların azalması ile 
her geçen yıl biraz daha küçü-
lüyorlar. Bu da demektir ki, 
gelecekte göçmenleri ve farklı 
kültürden insanları ülkelerinde 
barındırmak zorunda kalacak-
lar. Amerika’nın da bu anlam-
da emsalsiz olacağına inanıyo-
rum. Zaten Amerika’nın yüz-
leştiği problemler aslında bizim 
kendi kendimize yarattığımız 
problemler. Hiçbiri de çözüm-
süz değil. Gerçekten hepsi de 
siyasal ve kurumsal problemler. 

Lakin çare bulmamız gere-
ken zayıf üç belli başlı alan 
var. Birincisi kamu sektörün-
de düşen kapasite, ikincisi çoğu 
Amerikalının dünyayı yalnızca 
kendi perspektifinden algıla-
ma pervasızlığı ve üçüncüsü de 
tüm bu problemlere yönelik 
çözümleri tartışabilecek kapasi-
teden uzak kutuplaşmış politik 
sistemimiz. 

Son yıllarda gördük ki, 
kamu çalışanlarının becerik-
sizliğinden kaynaklanan siya-
si başarısızlıklarımızın sayısı hiç 
de az değil. Bunun en acı örne-
ğini Irak’ta yaşadık. İşgal planı 

başarısız oldu ve akabinde 
çıkan isyan ortalığı karıştırdı. 
Bir bakıma evdeki hesap çarşıya 
uymadı.  ABD’nin Irak’ta uzun 
süre kalacağı önceden bilinme-
sine rağmen, şartlara alışmak 
ve karşıt isyan stratejileri geliş-
tirmek olağanüstü zaman aldı. 
Başkan Bush General David 
Petraeus gibi iyi bir general 
bulmak için epey uğraştı. Kaldı 
ki Lincoln bile Amerikan İç 
Savaşı için bağış bulmakta bu 
kadar zorlanmamıştı.

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde 
Washington Federal hükümeti 
içinde iki büyük yeniden örgüt-
lenme ile meşgul olduk: Ulusal 
Güvenlik Şubesi’nin oluşması ve 
İstihbarat Birimleri’nin yeniden 
örgütlenmesi. Yeniden örgüt-
lenmeler hususundaki tecrübe-
lerimize rağmen, bu iki alan-
da olması gerekenden daha az 
yeterlilik gösterdik. Örneğin, 
Ulusal Güvenlik Şubesi büyük 
şehirlerde meydana gelebi-
lecek felaketlere cevap vere-
bilmek için varken, Katrina 
Kasırgası’nda yaşananlar tam 
bir fiyaskoydu.

Gelelim az önce bahsetti-
ğim zayıflıklardan ikincisine, 
yani dış dünyayla ilgili perva-
sızlığa. 1950’lerde Sputnik son-
rası ABD, Rusya’nın bu çıkışına 
karşılık, bilim ve teknoloji ala-
nına ciddi yatırımlar yapmıştı. 
Bu yatırımlar Amerika’nın tek-
nolojik liderliğini tasdik eder 
nitelikte olduğu için başarılıydı. 
11 Eylül sonrası da aynı şekilde 
davranabilirdik. Hâlâ iyi kavra-
yamadığımız dünyanın karma-
şık kısımlarını (Ortadoğu gibi) 
anlayabilmek için geniş yatı-
rımlar yapabilirdik. Bağdat’ta 
tesis ettiğimiz o korkunç elçi-

lik ve elçilik personeli Arapça 

bilenlerin sayısının bir elin par-

maklarını geçmeyişi, tam bir 

skandal idi. 

Son probleme gelince, siya-

si sistemimizdeki çıkmazla yüz-

leşmenin de zamanı geldi. Yazık 

ki kutuplaşma yüzünden, uzun 

süredir problemlerimizi çözmek 

ciddi bir sorun olarak devam 

ediyor. Zira sağ kanatla, mutlak 

ihtiyaç duyulan kamu malları-

nın vergilerini yükseltmek husu-

sunda konuşmak imkânsız, sol 

kanata da Sosyal Güvenliği özel-

leştirme ve emeklilik yaşını yük-

seltmekten bahsedemezsiniz.

Ne sol ne de sağ, enerji 

vergilerini yükseltmeyi tav-

siye edecek cesarete sahiptir. 

Çünkü bu durum yabancı ener-

ji kaynaklarına bağlılığı gerek-

tirdiği gibi alternatif enerji kay-

naklarına yönelmeyi beraberin-

de getirir. Ve işte yarattığımız 

siyasi kültür, bizi karar verme 

noktasında eli kolu bağlı bıra-

kıyor.

Ben burada, Amerika’nın 

gelecekle nasıl yüzleşmesi 

gerektiğine odaklandım. Fakat 

kimse kendi içine dönük, poli-

tika sergilemede başarısız ve 

önemli kararlar alma nokta-

sında parçalara bölünmüş bir 

Amerika’dan çıkar sağlaya-

mayacaktır. Bu durum sade-

ce Amerikalılara zarar vermek-

le kalmaz, tüm dünya da bu 

zarardan nasibini alır.

*  NPQ, Sonbahar 2008
 Soğuk Savaş sonrası kaleme aldı-

ğı, “Tarihin Sonu ve Son İnsan” 
isimli kitabın yazarı. (Bu makale, 
Fukuyama’nın The Pardee RAND 
Graduate School’da yaptığı konuş-
manın metnidir)



Kahire Üniversitesi’nde 

bulunan salon hazırdı. 2500 

dinleyici özenle seçilmiş, konuş-

ma sırasında izleyicilerin vere-

ceği tepkiler dahi düşünülmüş 

ve ortam sağlanmıştı. Normal 

şartlarda bu kadar önemli bir 

konuşma parlamento binasın-

da veya üniversite de yapıla-

caksa Kahire Üniversitesi’nden 

çok daha köklü Ezher 

Üniversitesi’nde yapılması bek-

lenirdi. Fakat birçok argüman 

Kahire Üniversitesi’nin siyasi 

olarak daha steril bir ortam 

oluşturabileceği kanaati sağla-

mıştı yetkililerde.

Daha konuşmanın başlama-

sına saatler olmasına rağmen 

salonda bir hareketlilik vardı. 

“Seçilmiş” misafirler gelme-

ye başlamamış. Entelektüeller 

kendi aralarında Amerikan 

siyasetini konuşmaya dalmış-

lardı.

Barak Hüseyin Obama’nın 

seçimi kazanıp ABD’nin başı-

na geldiğinden beri farklı bir 

politika çizeceğini, gidişatı 

değiştireceğini herkes bekliyor-

du. Konuşanlar arasında artık 

Amerikanın yeni bir rota tayin 

etmesi gerekliliği üzerinde dem 

vuranlar Afganistan ve Irak’ı 

hatırlatarak, bataklık benzet-

mesini sıkça kullanıyor, ekono-

mik olarak da Amerika’nın zor 

durumda olduğunu konuşma-

larına ekliyorlardı.

Konuşmayı dinlemek üzere 

gelen fakat Amerikan politi-

kalarına hiç mi hiç inanma-

yan kişilerden biri de masa da 

Obama’yı kendisine göre anla-

tıyordu; “Obama ABD’nin yeni-

dünya düzeni teorisinde görsel 

olarak da plana en uygun düşen 

adaydır. Bir kere siyah, ismin-

de Hüseyin var, Afroamerikan, 

babası Müslüman, kendi 

Hıristiyan. Obama, Amerika’nın 

yol haritasında kendi yanına 

çekilmesi gerekli olan İslâm 

dünyası için seçilmiş bir lider-

dir. Amerikan politikası için 

Bush ya da Obama arasında 

hiçbir fark yoktur. Hepsi plan 

dâhilinde yapılmış manevralar-

dır.”

Bu sözlere katılma-

yan, Amerikanın kendi açı-

sından siyahi bir başkan seç-

mesi ile devrim yaptığını ve 

samimi olduğunu söyleyen, 

Napolyon’un Mısır’a geldiği 

zaman gizli Müslüman olduğu-

na inananların torunları da yok 

değildi.

ABD cephesinde ise konuş-

ma öncesinde durum biraz 

farklıydı. Obama’ nın salon-

da okuyacağı metni İslâm dün-

yasını yakından tanıyan bir-

kaç akademisyen hazırlamış ve 

daha birçoklarının da görüşle-

rine başvurulmuştu. Başkan’ın 

Türkiye’de yaptığı konuşma bu 

metne giriş mahiyetindeydi. 

Deklare edilecek metin hazır-

lanırken birçok noktada metni 

hazırlayan akademisyenler tar-

tıştı, bir sonuca varmaya çalış-

tı ve çelişkiler üzerinde durul-

du. Metinde, en çok üzerin-

de durulan hususların başında 

demokrasinin erdeminin anla-

tılıyor olması ve bunun yanında 

28 yıldır iktidarda olan Hüsnü 

Mübarek’in ülkesinde konuş-

manın yapılması, Obama’nın 

Mübarek’i bölge ve dünya barı-

şı için önemli bir kişi olarak gös-

termiş olması, birkaç gün önce 

100 yılı aşkın süredir iktidarda 

bulunan Suudi ailesine verilen 

desteği Amerika’nın yenileme-

si geliyordu. Konuşmayı hazır-

layanlar bunu bir çelişki olarak 

görüyorlardı ama demokrasi-

nin iyiliklerinden de bahsedil-

meden olmazdı. Sorun metin-

de şu şekilde çözüldü: ‘Hiçbir 
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hükümet, başka ülkeye, neye 
sahip olması gerektiğini dayat-
ma hakkına sahip değildir.’ 
Tabii burada herkesin aklına 
Irak için demokrasi elçiliğine 
soyunan Amerikan politikası 
gelecekti ama zaten bu konuş-
ma bir günah çıkarma olduğu 
için suçu neo-conlara ve Bush’a 
atmakta bir beis yoktu.

İkinci olarak metin üzerin-
de Amerikalıların ortak kana-
at oluşturamadıkları bir husus 
ise, bir Arap ülkesinde İslâm 
alemine seslenilen bir konuş-
mada bu kadar İsrail yanlısı 
bir söylemin ters tepebilece-
ği korkusuydu. Özellikle metin-
de geçen; “Amerika’nın İsrail’le 
güçlü bağları herkesçe malum-
dur. Bu bağ kırılamaz. Bu bağ 
kültürel ve tarihi ilişkilere ve 
Musevilerin vatan isteğinin 
inkâr edilemez trajik bir tari-
he dayandığının kabul edilme-
sine esaslanır.” kısmı... Metnin 
hazırlanmasına katkıda bulu-
nanlar bu söylemin, dünyaya 
ağabeyliğe soyunan bir ülke-
ye yakışmayacağını söyleseler 

de üst kademeden gelen dikte 
ile bunun metinden çıkarıla-
mayacağı ve bu konuda tartış-
ma kabul etmedikleri beyanı 
ile susmak zorunda kalmışlardı.

Konuşmadan önce yaşanılan 
diğer bir gelişme ise, Başkan’ın, 
sözlerinin sadece söylemle 
sınırlı olduğu eleştirilerine karşı 
koymak üzere, konuşmaya des-
tek sağlayacak somut deliller 
sunmak istemesi fakat bu adı-
mın Netanyahu liderliğindeki 
İsrail tarafından kabul görme-
mesiydi.

Yerel saatler Mısır’da 13:00’ı 
gösterirken Obama kürsüde 
görüldü. “İlk olarak ülkemde-
ki Müslüman toplumun barış 
ve selamını size iletmekten 
gurur duyuyorum” diyerek, 
“Esselamüaleyküm”le sözlerine 
giriş yaptı.

İslâm dünyası ile Batı dün-
yası arasındaki köklü ilişkiler-
den bahsetti. Barış içinde yaşa-
manın gereklerini uzun uzun 
anlattı.11 Eylül’de ölenlerden, 
Amerika’nın ve İslâm’ın bir-
biriyle zıt olmadığından, her 

söylemin insanlık adına doğru 
olması gerektiğinden dem 
vururken, sözlerinin arasına 
bir de Kur’an ayeti sıkıştırdı 
ve salon tarafından alkışlandı. 
Ama alkışın ne taraftan başla-
dığını ya da Obama’nın ağzın-
dan bir Kur’an ayeti duymanın 
sevinciyle mi bu alkışın husu-
le geldiğini kimse anlayamadı.

Obama, metni hazırla-
yanların da üzerinde durdu-
ğu en can alıcı cümlelerini 
söylemeye başladı:  “Ben bir 
Hıristiyanım, fakat babam için-
de Müslüman nesillerin bulun-
duğu Kenyalı bir aileye men-
suptur. Çocukluğumun bir-
kaç yılını Endonezya’da, her 
gün şafak vakti ve gün batar-
ken ezan dinleyerek geçir-
dim. Gençliğimde birçok 
Müslüman’ın kendi inancıy-
la saygınlık ve huzur bulduğu 
Şikago toplumlarında çalıştım.”

Amerikan başkanının sözle-
ri salondakiler tarafından can 
kulağıyla dinlenirken, İslâm 
toplumlarının da bir zamanlar 
Batı toplumunun gelişmesinde 
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katkıları olduğu sözleri alkışlar-
la karşılık buluyordu.

Obama, ‘İslâm kültürü bize 
şiir, müzik, mimari verdi’ der-
ken gerçek Müslüman tipinin 
böyle olması gerektiği üzerinde 
duruyordu. Yani bir anlamda 
konuşmanın bütününde kendi 
zihnindeki Müslüman profili-
ni huzura çıkararak iyi olanın, 
küreselleşme sürecine entegre 
olan Müslüman olduğunu dek-
lare ediyordu.

Konuşmasında Irak hare-
katının bir seçim, Afganistan’ı 
ise mecburiyet olarak sunan 
Obama, Irak işgali sonra-
sı ölen 1.5 milyon insan ve 
Afganistan’da öldürülen 500 
bin sivil hakkında ise konuşma-
ya lüzum görmedi. Zaten oku-
duğu metinde böyle bir husus 
da yoktu.

Obama’nın üzerinde en 
çok durduğu diğer bir mevzu 
ise İsrail- Filistin meselesi idi. 
“Filistinlilerin yaşadıkları kabul 
edilemez” derken İsrail ile kop-
mayacak önemde bağlarına, 
Filistinlilerin şiddet ile başarı-
ya gidemeyeceklerini söyler-
ken İsrail’in işgal ve şiddetine 
değinmeksizin, yaşama hakkı-
na saygıdan bahsederek baş-
kan iki devlet önerisini Arap 
dünyasına kabule uğraşıyordu.

Seçim döneminde ismin-
de bulunan Hüseyin’i vurgu-
lamaktan kaçan fakat Türkiye 
ve Mısır’da ısrarla Hüseyin ismi 
üzerinde duran Obama konuş-
masında istediklerinin kolay 
olmadığını fakat bir yerlerden 
başlanması gerektiğini bildir-
mesinin yanında, bu konuşma-
sının da bir başlangıç olduğunu 
söyledi ve barışla ilgili Kur’an, 

İncil ve Tevrat’tan ayetler oku-
yarak dinleyenleri mest eden! 
konuşmasını bitirdi.

Konuşmasını tamamla-
yan Obama salonda uzun süre 
alkışlanır. Plan istenildiği şekil-
de tam olarak yerine gelmiştir. 
Konuşmayı canlı yayınla bütün 
dünya izlerken gazeteciler, 
köşe yazarları sonraki günde 
neler yazacaklarını düşünmek-
tedirler. Kimi Amerikan başka-
nına ‘gelmiş geçmiş’ ‘en’ ‘iyi-
lerle’ dolu kelime öbekleri-
ni yakıştırırken, kimisi kesin-
likle her şeye inanacak kadar 
saf olmayacaklarını söyleyerek, 
imaj değiştiren Amerika’nın 
başkanının sözlerinin karşılığı-
nı görmedikten sonra bir anla-
mı olmadığı üzerinde duruyor-
lardı.

Obama gitmiş, salon boşal-

mış, konuşmanın yapılmasın-

dan saatler sonra Mesud sah-

neyi temizliyordu. Her taraf-

ta manevi olarak Obama’nın 

ağzından çıkmış, etrafa saçıl-

mış üstüne basılmış barış cüm-

lelerinden habersiz temizliğini 

tamamlamayı düşünen Mesud 

son olarak koltukların arası-

nı temizledi. Kalabalığa bakı-

lırsa önemli bir gün olmalıy-

dı bugün. Acaba o konu-

şan zenci, geçen gün televiz-

yonda filmi gösterilen oyun-

cu muydu? Fazla umursama-

dı Mesud. Temizliği tamamla-

dıktan sonra sahnenin ışıkları-

nı söndürdü. Perdeyi çekti ve 

yazılar ekranda akmaya başla-

dı. Tam bir Hollywood stüdyo-

su gibi. THE END
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Konuşmasını tamamlayan Obama 
salonda uzun süre alkışlanır. Plan 

istenildiği şekilde tam olarak yerine gel-
miştir. Konuşmayı canlı yayınla bütün 
dünya izlerken gazeteciler, köşe yazar-
ları sonraki günde neler yazacakları-
nı düşünmektedirler. Kimi Amerikan 
başkanına ‘gelmiş geçmiş’ ‘en’ ‘iyiler-
le’ dolu kelime öbeklerini yakıştırır-
ken, kimisi kesinlikle her şeye inanacak 
kadar saf olmayacaklarını söyleyerek, 
imaj değiştiren Amerika’nın başkanının 
sözlerinin karşılığını görmedikten sonra 
bir anlamı olmadığı üzerinde duru-
yorlardı.



Gündem

5 Haziran 2009 Cuma günü 
Peru hükümetine bağlı özel bir-
likler Amazon bölgesinde yerli-
leri hedef alan bir katliam ger-
çekleştirdi. 

Başkent Lima’nın 870 mil 
kuzeyindeki Utcubamba eyale-
tinde Awaju ve Wambis yerlileri 
bir süredir hükümetin bu bölge-
yi uluslar arası şirketlerin tasarru-
funa açma girişimine karşı diren-
mekteydiler. 

Polis, otoyolu trafiğe kapa-
yan binlerce yerli eylemciye karşı 
şafak vakti saldırı düzenledi. 
Havadan, polis helikopterlerin-
den, çoğu uyumakta olan insan-
ların üzerine otomatik silahlar-
la ateş açıldı. Ardından karadaki 
birlikler hücuma geçti.

Peru hükümetinin açıklama-
sı insanın hayal gücünü zorluyor-
du: “Polis, kanunsuz bir bölge-
nin kontrolünü tekrar ele geçir-
meye çalışıyordu. Ateşli silahlarla 
donanmış kabile mensupları sal-
dırı başlattı ve hükümet binaları-
nı ateşe verdi.”

Batı’daki uluslar arası yayın 
kuruluşlarının çoğu tarafından 
esas alınan resmi açıklamalar, 
hadisenin vahametini ve arka 
planını ortaya koymaktan çok 
uzaktı veya özellikle bu maksa-
da yönelikti.

Amazon bölgesinde son yıl-
larda yaşanan gelişmeleri göz-
lemleyen sivil toplum kuruluşu 
Amazon İzleme Örgütü (Amazon 

Watch) yerlilerin anlatımını doğ-
rulayan bir açıklama yaptı:

“Görgü tanıklarının ifadesi-
ne göre, polis, kalabalığı ger-
çek mermilerle çapraz ateş altı-
na aldı. İnsanlar tepelere doğru 
kaçışmaya başladı. Silahsız gös-
tericiler öldürülür veya yarala-
nırken, bazıları polisle mücade-
le edip silahlarını almayı başar-
dı ve kendini savunmak için poli-
sin üzerine ateş açtı, bazı polisle-
ri öldürdü.”

Olaylar esnasında bazı polis-
lerin de öldüğü bilgisi ilk bakış-
ta şaşırtıcıydı. Zira Amazon yerli-
leri bu eylemlerinde, daima gele-
neksel tahta mızraklarıyla gözük-
mekteydi.

Bu insanlar atalarından miras 
kalmış olan doğal ortamı küresel 
kapitalist sisteme karşı korumak 
için son üç yıldır zorlu bir müca-
dele içine girmişlerdi. Üç yıl önce 
Peru Devlet Başkanı Alan Garcia 
ikinci kez iktidara geldiğinde 
ABD’yle imzaladığı serbest tica-
ret anlaşmasıyla Amazon orman-
larını çokuluslu şirketlerin hizme-
tine açmaya karar verdi.

İngiliz-Fransız şirketi Perenco 
ve Arjantin şirketi Pluspetrol 
başta olmak üzere pek çok şirket, 
Garcia’nın imzaladığı kararname-
ler sayesinde Peru Amazonu’nda 
petrol ve doğalgaz çıkarma, 
kerestecilik, madencilik ve tarım 
faaliyetlerine başladı veya başla-
mak üzereydi. Bu şekilde Garcia 

yönetimi Peru sınırları için-
de kalan Amazon ormanlarının 
yüzde 70’ini bu şirketlere devret-
ti. Bunu yaparken bölgenin ger-
çek sahipleri olan yerli halka asla 
danışmadı, onların bu yöndeki 
taleplerine kulak tıkadı ve sadece 
çıkardığı kararnamelere dayandı.

Ne ilginçtir ki, henüz iki 
yıl önce kabul edilen BM Yerli 
Hakları Bildirgesi’ni BM Genel 
Kurulu gündemine getiren, tas-
lağını hazırlayan ve en aktif çalış-
maları yürüten ülke Peru’dan 
başkası değildi. Amazon yerlileri-
nin başına gelenler, Makyavelist 
siyaset anlayışının ne denli güçlü 
ve yaygın olduğunu ortaya koyar.  
Makyavelist laik siyasetin ege-
men olduğu bir dünyada, akla 
gelebilecek her konuda BM bil-
dirge ve sözleşmeleri düzenleyip 
uygulama sözü verdikten sonra 
bütünüyle aksini yapmanın hiçbir 
sakıncası yoktur. Onur, şeref ve 
haysiyet taşımak, dürüst ve ilke-
li olmak, çok uzaklarda kalmış, 
destansı tarih öncesi zamanlara 
has vasıflar gibi görünür.

Sömürgecilik döneminin soy-
kırım hareketlerinden sağ kurtul-
mayı başarmış yerliler bugün yer-
küreyi insan eliyle gerçekleşen 
felaketlerden korumanın kavgası-
nı veriyor. Orman katliamını önle-
mek için kendisi katliama hedef 
oluyor. Dünya Yağmur Ormanları 
Hareketi’nin uluslar arası koordi-
natörü Ricardo Carrere’nin keli-
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meleriyle “yeryüzünü iklim deği-
şikliğine karşı korumak için ger-
çekten bir şeyler yapan dünyadaki 
tek halk” bu gibi yerli toplulukla-
rıdır. Beka - Uluslararası (Survival 
International) örgütü yöneti-
cisi Stephen Corry’ye göre ise, 
Amazon yerlilerinin bu son eylem-
leriyle sömürgecilik çağı nihayet 
kapanma noktasına gelmiştir. 

Yanomami yerlilerinin sözcüsü 
Davi Kopenawa Yanomami, nasıl 
bir davayı gütmekte olduklarını 
şu veciz sözlerle ifade ediyor:

“Bizden yardım isteyen yeryü-
zünün çığlığına kulak vermeliyiz. 
Yeryüzüne paha biçilemez. Satın 
alınamaz, satılamaz veya takas 
edilemez. Beyaz halkın, siyahi 
halkın ve yerli halkların ormanları 
ve yeryüzünü kurtarmak için bir-
likte savaşmaları çok önemlidir. 
Birlikte savaşmazsak geleceğimiz 
neye benzer? Çocuklarımızın, 
canlı ve dayanıklı topraklara ve 
doğaya ihtiyacı vardır.”

Devlet Başkanı Garcia yerli 
direnişini terör eylemleri olarak 
nitelemekle yetinmedi, gitgide 
ırkçı bir dil kullanmaya başla-
yarak bu yerli hareketini “vahşi 
ve barbarca” bir hareket diye 
yaftaladı. Öte yandan direnişi, 
tedhiş eylemleriyle anılagelen 
bir zamanların Peru Komünist 
Partisi (daha ziyade “Işıldayan 

Yol” [Shining Path / Sendero 
Luminoso] olarak bilinir) ile irti-
batlandırmaya çalıştı. Hatta isim 
vermeden bazı Güney Amerika 
yönetimlerini (bunların başın-
da elbette Hugo Chavez ve Evo 
Morales gelir) işin içinde olmak-
la suçladı ve bu iddialar medya-
da geniş yer buldu..

Aslında hadisenin ayrıntıları, 
asıl vahşice etkinliklerin Peru poli-
since sergilendiğini gösteriyordu: 
Olaylara sahne olan Bagua ken-
tinde görgü tanıklarının ifadesi-
ne göre polis, katlettiği yerlile-
rin cesetlerini yakarak ortadan 
kaldırma yoluna gitmişti. Kimi 
cansız bedenlerin ise polis heli-
kopterinden nehre atıldığı görül-
müştü. Hastane yetkilileri, poli-
sin cesetleri alıp bilinmeyen yer-
lere götürdüğünü teyit ediyor-
du. Kilise mensupları ve yöredeki 
liderler cesetlerin atıldığı yerleri 
araştırmak istediğinde polis tara-
fından engellenmişti. Bütün bu 
eylemler, katliamın sayısal boyut-
larını küçük göstermeye yönelik 
önlemler olarak yorumlandı.

Ölü sayısına ilişkin çok fark-
lı rakamlar telaffuz edildi. Farklı 
kaynaklar katledilen yerli sayısı 
için 30-40 kişiden yüzlerce kişiye 
kadar değişen rakamlar verirken, 
resmi makamlar, farklı zamanlar-
da ve vakalarda öldürülen polis 

sayısını bu son olaya dâhil ederek 

kendi kayıplarını abartmakla suç-

landı. Yüzlerce kişi de tutuklan-

mış veya kaybolmuştu. 

Katliamın sorumluları hakkın-

da yasal takibat gibi bir süre-

cin gündeme gelmesi söz konusu 

değildir. Hükümet, artan tepkiler 

üzerine kararnamelerin iki tane-

sini geri çekti, fakat büyük kısmı 

hâlâ yürürlükte ve mücadelenin 

devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu yazı kaleme alınırken, 

Afganistan’da geçtiğimiz Mayıs 

ayı başlarında ABD hava saldı-

rısıyla gerçekleşen ve çoğu sivil 

140 kişinin öldürüldüğü katli-

amla ilgili Amerikan makamla-

rının yürüttüğü soruşturmanın 

tamamlandığı ve olayın sorum-

lusu olarak herhangi bir kişi hak-

kında yasal işlem yapılmasına 

gerek olmadığı sonucuna varıldı-

ğı haberi medyada yer aldı.

Küresel sistem bütün cephe-

lerde aynı küstah ve arsız yüzüy-

le ortaya çıkıyor. 

Afganistan’da, Irak’ta veya 

Peru’da dünyanın yerlileri, aynı 

yağma ve çapul düzenine karşı 

mücadele ediyor; aynı uluslara-

rası sistemin pervasız, kuralsız, 

zorba ve cani güçleriyle savaşıyor.
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Kapitalizm ve onun yarattı-
ğı son finansal kriz şu günlerde 
pek revaçta. Konu bugüne dek, 
pek çok açıdan ele alındıysa da 
bu konuya ilişkin birçok değer-
lendirmeye rağmen en önem-
li değerlendirmeyi yapmaları 
gereken Müslümanlar bu krizi 
okuyamıyorlar. Okuyamıyorlar 
derken bundan kastım krizin 
Müslümanca bir değerlendir-
mesi ki bundan da dini eksen-
li bir yorumlamayı anlıyorum. 
Yoksa krizi soldan gelen değer-
lendirmelerden etkilenmiş ya 
da liberal yorumu kabul eden, 
dinin yorumda esas olmasından 
çok yoruma bir ek olması şek-
linde değil. Bunun nedeni iki 
şey olsa gerek diye düşünüyo-
rum. Öncelikle Müslümanlar da 

sonuçta batı kaynaklı yorum-
lardan etkileniyor ve egeme-
nin dili ile değerlendirmeler 
yapmanın itibar sağlayacağı-
nı düşünüyor. Ya da dinin bu 
alanda bir yorum geliştirmekte 
yetersiz olduğu düşünülüyor.

Oysa batı eksenli değerlen-
dirmeler ile din eksenli olacak 
değerlendirmeler arasındaki en 
temel fark insanın sorumlulu-
ğu konusudur. Daha doğrusu 
insan ile düzen arasında kuru-
lan suç ortaklığının insan doğa-
sındaki bağı ve bu bağın yara-
dılışla olan bağı. Bu bağ mese-
leleri tali değil, esas olan var-
lık merkezli ve varlık merkez-
li olmaktan gelen etik mer-
kezli ele almaya yönlendirir. 
İnsanın dünya denilen yerde 

yaşayacağı serüven ve dünya-
nın yani maddenin kendi doğa-
sının insanın metafizik doğası-
na olan müdahalesi. Buna kar-
şın Batı merkezli değerlendir-
meler, eninde sonunda seküler 
ve sekülerlikten kaynaklanan 
insan odaklı değil sistem odak-
lı değerlendirmelerdir. Sistem 
odaklı değerlendirmeler siste-
min insan ile olan bağına pek 
temas etmez. Özellikle Marksist 
ya da Anarşist değerlendirme-
ler meseleyi nihayetinde siste-
me dayandırırlar. Bunlar deter-
minist dediğimiz  değerlendir-
melerdir. Deterministten  kas-
tım, insan iradesini hiçe saya-
rak insanı zorunlulukların yön 
verdiği pasif bir nesne saymak-
tır. Buna karşılık liberal denen 

KARUN KAPİTALİZM OLUNCA: 

KRİZ VE KUR’ÂN (1)
DİLAVER DEMİRAĞ

Ey oğul; bağı çöz, özgür ol! Ne zamana kadar altın ve gümüşün esiri olacaksın?

Denizi bir testiye döksen ne alır? Ancak bir günlük kısmetini.

Harislerin göz testisi dolmadı. Sedef, kanaatkâr olduğundan inci ile doldu.

Hırs kördür; halkın ayıbını inceden inceye görür, bucak bucak dolaşır söyler.

Senin hırsın, bu dünyada ateşe benzer. Her alevi, yüzlerce ağız açmıştır.

Tamahkâr, tamahı yüzünden zenginin ayıbını görmez. Tamahlar bütün gönülleri kaplar.

Tamahkâr adamın gözünün önünde makam ve altın hayâli, gözdeki kıl gibidir.

Tamah, huyu fi tne olan bir hırsızdır; hayal gibi her an bir sûrete bürünür.

Onun hilesini Allah’tan başkası bilemez. Allah’a sığın da o alçaktan kurtul!

Mevlana Celaledin-i Rumi (Mesnevi Cilt 1:19-21)
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değerlendirmeler ise insanın 
rolüne dikkat çekerken insa-
nı -bir kural değil- istisna tutu-
yorlar, dahası sistemin neden 
insanların hırsına bu denli açık 
olduğu sorusunu ise genel de 
atlamaya eğilimliler.

İnsan odaklı değerlendir-
meler özü saptarken bu özün 
tarihsel boyutunu ıskalarlar 
adeta. İnsanın doğuştan kötü 
olduğunu ya da doğuştan iyi 
olduğunu söyleyen özcü değer-
lendirmeler bu özün tarihsel 
yani toplumsal yanlarını ihmal 
ederler. Özcülük de eninde 
sonunda aynı determinist hata-
ya düşer. İnsanın doğası onun 
kaderidir ve bu değişmez. Oysa 
ki görünüşte özcü gibi görünen 
dinsel kaynaklı insan modelin-
de insanın doğasına, bu doğa-
nın tarihsel derinliğine ve bu 
doğanın insanın kaderi olma-
dığı tersine iradi çaba ile bu 
doğanın değişebileceğine atıf-
ta bulunularak, kaderci insan 
doğası tezlerinden iradecilikle 
farklılaşırlar.

Marks’a göre kapitalizm 
insanın kendi tercihlerinden 
bağımsız ona göre işleyen bir 
sistemdir. Dolayısıyla kapita-
lizm koşullarında faaliyet gös-
teren insanlar sonuçta sistemin 
onlara dayattığı zorunlulukla-
ra boyun eğmek ya da sistem 
tarafından elenmek tercihi ile 
karşı karşıyadırlar. İnsanın ira-
desi, devrimci dönüşümle sis-
temin kökten yıkılması dışında 
bir hiçtir.

Liberalizm’de de işletme-
ler piyasanın koşullarına boyun 
eğmek zorundadırlar aksi halde 
işletmelerinin karlılığını önler-
ler. Sistem esas olarak en iyile-
re göre kurgulanan bu nedenle 

de iyi işleyen bir sistem olması-
na karşın bazen çürük yumur-
talar mekanizmayı bozabilirler. 
Dolayısıyla sistemde görülen 
bu yöndeki açıkları kapamak 
gerekir. Liberal düşünce insa-
nın iradesi ve insanın sorum-
luluğu olgusuna Marksizm’e 
oranla daha çok yer açıyor gibi 
olsa da son tahlilde determi-
nisttir.

Din ise, kötülük ya da iyi-
lik konusunda insanın seçme 
özgürlüğünün bulunduğunu, 
bu özgürlük nedeni ile kötü-
lük varsa bunun yegâne sorum-
lusunun kendisi olduğunu, aynı 
şekilde iyilik varsa yine bunun 
da nedeninin insanın kendisi 
olduğunu öğretir. İnsan kendi 
benliğinden gelen arzulara 
kendini kaptırır ise bu arzu-
lardan doğacak olumsuzluklara 
da neden olmuş olacaktır. Buna 
karşılık ilahi uyarı ve öğütleri 
dikkate alırsa, oluşacak sonuç-

lar da daha hayırlı olacaktır.
Batılı sistemler sonuçta insa-

nı sistemin merkezine koydu-
ğundan, onun bilme kapasi-
tesini adeta sınırsız görürler, 
buna karşın din, insanın bilgi-
de sınırlı olduğunu, bildiği şey-
lerin, ona bildirildiği için oldu-
ğunu söyler.

İşte tüm bunlardan dolayı 
batılı modeller bu krizi doğal 
olarak kendi değerleri ile okur-
ken dindarlar başkalarına ait 
olan bu modelle sorunların 
tam mahiyetini kavrayamazlar. 
Çünkü o model, modeli oluştu-
ran değerlerden meydana gel-
miştir. Oysa ki dinin insan ve 
insan toplumları ile ilgili mode-
li, farklı değerler üzerine otur-
duğundan bu iki sistem aynı 
çıktıları vermez. Bu nedenle 
kapitalizm ve onun krizi hâlâ 
dini eksende bir okumaya muh-
taç.

Benim bu makalede yapma-

Din ise, kötülük ya da iyilik konu-
sunda insanın seçme özgürlüğü-

nün bulunduğunu, bu özgürlük nedeni 
ile kötülük varsa bunun yegâne sorum-
lusunun kendisi olduğunu, aynı şekil-
de iyilik varsa yine bunun da nedeninin 
insanın kendisi olduğunu öğretir. İnsan 
kendi benliğinden gelen arzulara ken-
dini kaptırır ise bu arzulardan doğacak 
olumsuzluklara da neden olmuş olacak-
tır. Buna karşılık ilahi uyarı ve öğütle-
ri dikkate alırsa, oluşacak sonuçlar da 
daha hayırlı olacaktır.
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ya gayret ettiğim de bu oldu. 
Krizi ve kapitalizmi Kur’an ve 
onun insan modeli ekseninde 
okumaya çabaladım. Bu kitap 
bana göre gerçekten de mese-
leyi tüm açıklığı ile anlamada 
üstün bir kaynak.

Ben kapitalizmi ve krizini 
anlamada anahtar rol oynaya-
cağını düşünerek Karun kıssa-
sını esas aldım ve bu kıssa ile 
kapitalizm denen sistemi anla-
maya çalıştım. Sonuçta var-
dığım şey kapitalizm ile nefs 
dediğimiz ontolojik şey arasın-
da kopmaz bir bağ bulunduğu 
ve kapitalizmin ancak din ile 
yıkıma uğratılabileceği.

Kur’an’a Göre İnsan ve Çıkar
“Gerçekten insan taham-

mülsüz, hırslı, aceleci ve sabırsız 
yaratılmıştır. Başına bir fena-
lık gelince feryat eder; hayır 
dokundu mu kıskanç ve cimri 
kesilir.” (Meâric suresi 19-21. 
Ayetler)

İnsan zayıf yaratılmıştır. 
Ama tüm bunlar sanki onun 
dünyaya düşüşü ile başlamış 
gibidir. İnsan metafizik bakım-
dan ikili tabiata sahiptir. İlki 
yaradılışındaki maddesel öge 
olan çamurdur bu bedenidir. 
Ve yeryüzünde beden ve bede-
ne bağlı neftsen doğan per-
deler ile sarılıdır. Bu perdeler 

onun hakikati görmesini engel-
ler. Perde varlıkta bir unutuşa 
da uyanıklığa da tekabül ede-
bilir.

Metafizik hakikatini terk 
edişi olarak tenzil, insanın asli 
makamından düşük bir maka-
ma geçmesidir. Bu geçiş varlık-
ta bir unutmaya denk düşer. 
İslâm metafiziği insanın kendi 
arzularına tutsaklığını zulmet 
yani karanlık olarak adlandırır 
ki bu dünyaya dalmak olarak 
da anlatılır. Bu durum madde-
nin maddi olmayan şeye yöne-
lik tutsaklık çabasıdır. Kur’an 
bu duruma kalbin perdelenme-
si der. Kalb İslâm metafiziğine 
göre Allah’ın Nuru’nun yansıdı-
ğı bir aynadır. O ayna kirlendi 
mi pas tuttu mu İlahi ışığı yan-
sıtmaz ve insanı kopkoyu bir 
karanlık sarar. Maddeye olan 
tutsaklık böyle bir hâldir. İşte 
dünyanın bir sınav yeri olma-
sı da budur. İnsan maddi tut-
saklığı aşarsa sınavı verecek asli 
yurduna dönecek, geçemez ise 
karanlığa tutsak kalıp İlahi rah-
metten yoksun kalacaktır.

Nefs-i emmâre bu karanlı-
ğın en koyu hâlidir ve ruhun 
asli yurduna dönmesine engel 
olmaya çalışan, onu aşağı 
çeken bir kurşun gülledir. 
İnsanı madde denizinde boğul-
maya terk eder. Nefs-i emmâre 
insanın dünya yaşamında içine 
düştüğü bir hâldir. Tek derdi 
ve amacı tatmindir ama hiçbir 
zaman doyuma varamadığın-
dan sürekli ister. Hırs ve tamah 
doyurulmamış arzuların yarat-
tığı bir doyumsuzluk hâlidir.

İşte kapitalizm tam da buna 
dayanan bir düzendir. Hırs, 
tamah ve doyurulmamış arzu-
ları başarıya götüren yoldur. 
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Mandeville’nin arılar masalı, 
kapitalizmin dayandığı temel 
değer olarak insanın nefsanî 
yanı olan hırs ve tamahı mer-
keze alan çıkarcılığını, bir körü-
ğün ateşi beslemesi misali bes-
lemesini anlatır.

Mandeville, insan toplumu-
nu bir arı kovanında inceliyor-
du. İnceleme bir hayli ilgi çeki-
ciydi. Arıları durmadan çalıştı-
ran, güvendiren, zengin eden, 
örgütleyen, örnek bir toplum 
haline koyan neden, erdemlilik 
değil, erdemsizlikti. Arı kova-
nındaki yükselmenin nedenle-
ri hırsa, çekememezliğe, kendi-
ni beğenmişliğe, açgözlülüğe, 
zevk düşkünlüğüne dayanıyor-
du. Gelişme, refah kötülükler-
den doğuyordu. Genel zengin-
lik, özel kötülüklerin çatışma-
sından çıkmıştı. Kişisel tutkular, 
hırslar, açgözlülükler, çekeme-
mezlikler birbirleriyle karşılaşıp 
çatıştıkça arılar toplumu gelişip 
güçlenmekteydi. Genel çıkar-
lar, özel çıkarların toplamından 
başka bir şey değildi.

Kapitalizmin mevcut krizi 
de aslında buna dayanıyor yani 
erdemsizliğin, hırsın, tamahın en 
temel değer olarak sistem tara-
fından sürekli ödüllendirilme-
si sonucu bu kriz oluştu. Sistem 
başarıyı hırslı olmakta, uya-
nık ve hızlı davranmakta görü-
yor, sistem en çok kazanç sağ-
layanı ödüllendiriyor; bu kazan-
cın nasıl elde edildiği kimsenin 
umurunda değil. Önemli olan 
kişisel zenginlik yolu ile toplam 
zenginliği çoğaltmak, öyleyse 
kâr elde etmek için yasadışı yol-
lar dâhil her yola başvurmak sis-
temin mantığı içinde doğrudur. 
Hırslı, gözü kara ve risk üstlen-
mekten çekinmeyenler şirket-

lerin tepe noktasına getiriliyor. 
Basamakları çıkmak için başka-
larının sırtına basanlar, acıma-
sız davrananlar, tam da bu nok-
tada akla Jack Nicholson’nun 
Kurt Adam filmi gelir, o filmde 
şaman, “içinde kurtluk olma-
yanların kurt adam olamayaca-
ğını” söyler. Yine Emre Yılmaz 
ise Şeytanın Fısıldadıkları’nda, 
“dünyanın kanseri işadamları-
dır, çünkü ancak kanser hücre-
leri beslendikleri organizmayı 
harap ederek çoğalırlar.” der ve 
kapitalizmin neyle beslendiğini 
ortaya koyar. Kapitalizmin arzu-
larımıza sürekli, ‘yapabilirsin, 
yapmalısın, sana yapmanı emre-
diyorum’ deyip bizi ayartmaya 
çalışması, baştan çıkmaya davet 
etmesi tam da nefsimizi okşa-
masıdır.  Bu bakımdan kapita-
lizmin krizinin sistemin özün-
den doğduğu tespitini yapan 
sosyalistler haklıdır, ama onlar 
hâlâ kapitalizmin yıkılacağını, 
işçi sınıfının bu rejime kafa tuta-
cağını umuyorlar. Oysaki yanı-
lıyorlar, pisliğe üşüşen sinekler 
gibi insanlar da sürekli zengin-
leşmek için çabaladığı sürece ve 
insanlar bunu yegâne varoluş 
biçimine dönüştürdükçe kapita-
lizm hep varolacaktır.

Karun ve Sürekli Birikim 
Rejimi

Kasas suresi bir bütün ola-
rak kibir ve kibirin bir şirk halini 
alması noktasında son derece 
uyarıcı ve alabilen için de arın-
dırıcı mesajlarla yüklüdür.

Aslında Kur’an’ın bütü-
nü, insana kendi nefsini put-
laştırmasının insanı düşüreceği 
hâl üzerine uyarı üstüne uyarı 
yüklü bir “öğüttür”.

Kasas suresi ilginçtir Firavun 

ile Karun’u birlikte anar. Bu 
ikisi kibrin ve kibir nedeni ile 
şirk ve küfre düşmenin örnekle-
ridir, bir anlamda tipolojisidir. 
Dahası ikisi de metafizik arke-
tip olarak nefsin sembolleridir. 
Bu ikisi hırs ve tamahın, nefsin 
iki huyunun iktidar ve mal şeh-
vetinin yani nefsin hep kendi-
ne yontma özelliğinin tipoloji-
sidir. Birincisi yani Firavun, ikti-
dara, güce tapınmanın, ikinci-
si ise mala tapınmanın simgesi-
dir. Firavun hırsın, Karun tama-
hın simgesidir. Her ikisi de ara-
cın amaç haline gelmesinin sim-
gesidir.

Firavun kudrete tut-
sak düştü, Karun ise zengin-
lik ve birikime yani sermayeye. 
İktidar işleri koordine etmek-
te bir araçken ve emir sahi-
bi de bu koordinasyonda işlev 
yüklenmiş bir memurken, nefs 
güce taparak insanını bu aracı 
amaç edinip tahakküme götü-
rür. Aynı şekilde malda insanın 
dünyadaki yaşamını, geçimini 
sağlamakta bir araçken insa-
nın servetin cazibesine kapılıp 
serveti biriktirmesi aracı amaç 
kılar. Sahip olmak, nesneleri 
ya da insanları elde edip onla-
rı kendi egemenliğine almak 
ve saklamak şeklinde bir tutku-
dur. İnsanın doğumuyla birlik-
te var olmaz, toplumsal geliş-
meler ve koşullar sonucu orta-
ya çıkar bu tutku.

Aslında her ikisi de geçici-
liğe tahammül edememenin, 
ölümlülüğü kabul edememe-
nin bir sonucudur. Güce tapan, 
sahip olduğu kudreti sürekli 
kılarak kudrette sonsuz olmak 
ister, mal biriktiren kişi ise zen-
ginliğin sağladığı haz ve zevk-
lerin cazibesine kapılıp tüm 
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her şeyin geçici olduğu bilgi-
sini unutarak bu zevklere tut-
sak düşer. İnsanı baştan çıka-
ran şey, zevklerinin geçiciliğini 
olmanın ve bir varlığa dönüş-
menin tamamlayıcısı görmek 
yerine bu zevkleri kalıcı kılma 
arzusudur. Nefs ölümsüzlük 
arzu eder; bu arzu tüm zevkle-
ri, tüm kudreti, tüm zenginlik-
leri hayatı yaşamanın sağladı-
ğı zenginlikler olarak görmek 
yerine onlarla ölümsüzleşmek 
arzusudur. Bu bakımdan Kasas 
suresinin insana verdiği bütün-
cül ders budur. İnsan kendi 
arzularının cazibesine kapılıp 
Allah’ın ona verdiği güçlü olma 
nimetini, Allah’ın ona verdiği 
zenginlik nimetini sonsuz kılıp 
Tanrı rolü oynamaya başlarsa  
(kapitalizm gibi) sonuç kaçınıl-
maz bir yıkımdır ve bu yıkımı 
insan kendi elleri ile yaratır.

Bu bakımdan Kasas suresine 
neden Firavun ile başlanıp sonra 
da Karun ile devam edildiği bu 
surenin verdiği asıl mesaj anlaşı-
lırsa açıklığa kavuşur.

“Sana, Firavun’la Musa ara-
sında geçen olayların bir bölü-
münü, inanmaya eğilimli insan-
lar için bütün gerçeğiyle anla-
tacağız.” (28:3)1

Daha başlangıçta uya-
rılmaktayız. İbretlik niteliği 

olan Kasas suresi ancak onu 
bütün gerçeği ile alacak, kav-
rayacak kişilere mesajını ver-
mektedir. Bunu yapmayacak 
olanların bu sureden bir nasi-
bi yoktur. Anlatılanlar rasyo-
nel bir tarih anlatısı değildir. 
Firavun’un hikâyesinde amaç, 
tarih değil ahlaki öğüt oldu-
ğundan, aslolan anlatılanların 
insana dönük verdiği mesajdır. 
Bu bakımdan Kur’an’a bir bilim 
ya da tarih kitabı olarak bakan-
lar, onda modern tarih anlatı-
sı bulmak isteyenler onda ama-
cın bu değil insana öğüt ver-
mek olduğunu göremeyecektir. 
Allah’ın ayetlerinden rasyonel, 
bilimsel gerçeklikleri arayanlar 
bunları bulabilir de, bulama-
yabilir de (kitap herkese nasi-
bince açar kendini) ama onda 
aslolanı yani öğüdü arayanlar 
bunu fazlası ile bulacaklardır. 
Bu hikâyeden gereken mesajı 
çıkarıp imanını tahkim edenler 
ondan nasibini alacaktır.

“O ülkede Firavun kendini 
büyüklük duygusuna kaptırmış 
ve ülke halkını kastlara,  sınıf-
lara ayırmıştı. (Öyle ki,) onlar-
dan bir kısmını iyice hor ve güç-
süz görmek istiyor (ve bunun 
için de) erkek çocuklarını öldü-
rüyor, [yalnız] kadınlarını sağ 
bırakıyordu:  çünkü o, gerçek-

ten de, [yeryüzünde] bozgun-
culuk çıkarmak isteyen kimse-
lerdendi.” (28:4)2

Sure, Kitab’ın bütününde 
olduğu gibi olağanüstü imalar 
ile yüklüdür. Bu ayette kanımca 
Allah bize en kötü iktidar biçimi 
olan mutlak iktidar olgusunu 
yani tahakküm’ü anlatmakta. 
Böylece tahakküm’ün ne oldu-
ğu da açıklanmış oluyor dolay-
lı olarak. Tahakküm, gücün ve 
kudretin Tanrılaşmasıdır. Bu 
egemenlik kimin ölüp, kimin 
yaşayacağına karar verebil-
me hakkını kendinde görür 
ki bu işte Tanrılık taslamak-
tır. Firavun da kendini İlah ola-
rak gördüğünden hayat üze-
rinde yani insanların üreme 
yeti ve potansiyeli üzerinde bir 
hâkimiyet tesis edip, bir sınıfın 
üremesini kontrol etmektedir. 

İlginçtir kapitalizm tam da 
bunu yapmakta. GDO’lu ürün-
ler, gıda kimyasalları vb. ile 
bir sınıf nüfus olarak kont-
rol edilmektedir. Bunu en iyi 
Engdahl Ölüm Tohumları adlı 
kitabında anlatır. ABD’nin tarı-
mı, nasıl da bir nüfus kontrol 
aracına dönüştürdüğünü, gıda 
ile dünya nüfusu arasında nasıl 
ters orantı olduğunu, nüfusun 
fazlalığını dolayısıyla hem ülke 
içindeki nüfusun hem de özel-
likle üçüncü dünya ülkelerinin 
nüfuslarının nasıl kontrol edil-
diğini, tarımın nasıl ABD mer-
kezli büyük şirketler eline geç-
tiğini, GDO’lu ürünler ile kısır-
lık yaratılması ve tarımın bir-
kaç büyük şirketin eline geçi-
şini bu kitapta uzun uzadıya 
anlatır. Ve tüm bunların ardın-
da büyük bir sermayedar grup 
olan Rockfeller ailesinin par-
mak izi gösterilir.3
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Batının, biyo faşizmi-
nin ideolojik silahı olan sos-
yal Darwincilikle kendine tanrı 
rolünü oynama hakkı verilmesi 
stratejisini Herbert Spencer’in 
(ki Spencer bir liberaldir) şu 
sözlerinde görmekteyiz: 

“En uygun olanın hayatta 
kalması sürecine “müdahale” 
hem boşuna hem de zararlı-
dır. Tabiî ayıklanmaya müda-
hale, toplumun bütün ola-
rak standartlarının düşmesine 
sebep olur. Bu açıdan insanın 
acılarına engel olunmamalıdır. 
Çünkü acıların çoğu tedavi edi-
cidir; acıyı önlemek aslında şifa-
yı önlemektir. Devletin acıla-
rı önleme, yoksullara yardım 
etme gibi faaliyetleri, günden 
güne halkta devletin kendile-
rine nasıl olsa bakacağı düşün-
cesini doğurur. Böylece girişim 
ve teşebbüs ruhunu kaybeder-
ler...”4

Bütün bunlara karşı çağlar 
öncesinden Allah devrim stra-
tejisini çizer. Egemen sınıfın 
emperyal oligarşisine karşı ger-
çek demokrasi, gerçek hürri-
yet, mazlumların, mustazafla-
rın egemenlere karşı güçlendi-
rilmesi. İbrahimî devrimin hede-
fi başında beri buydu. Allah’ın 
peygamberleri aracılığı ile yer-
yüzü ölçekli demokrasi devrimi.5

“Fakat Biz istiyorduk ki, yer-
yüzünde hor ve güçsüz görü-
len kimselerden yana çıkalım, 
onların dinde öncüler olmasını 
sağlayalım, onları [Firavun’un 
şeref ve itibarına] varis kılalım. 
Ve onları güvenlik içinde yeryü-
zünde yerleştirelim; Firavun’u, 
Hâmân’ı ve onların orduları-
nı da onların [İsrailoğulları’nın] 
eliyle korktukları şeye uğrata-
lım.”6

Anarşistler de, Marksistler 
de yani bütün olarak sosya-
listler aslında farkında olma-
dan İbrahimî devrimin, yol-
dan sapmış mirasçıları oldular. 
Yeryüzünde mazlumlar güçlü 
olup yönetene kadar durma-
yacak olan devrim özünde kul-
luğun şeref ve izzetine daya-
nır. Allah insanı yaratıkların en 
şereflisi kılmak istediğinden, en 
zayıfların, en alttakilerin yanın-
da yer alır. Tarihin kaydettiği 
en büyük devrimlerden birisi 
olan Hz. Musa’nın, Mısırın pro-
letaryası olan İsrailoğullarını 
zelilken şerefli bir halk seviye-
sine yükseltmesinin nedeni bu 
temel stratejidir. Çünkü Allah 
insanı en mükemmel suret-
te yaratmış, yeryüzünü onun 
ve diğer canlıların refahı sağ-
lansın diye yayıp döşemişti. 
Yeryüzü insanın cennetten sür-
günü esnasında -ki bu bilinç-
li bir sürgündü, insanın kema-
le ererek gerçek bir halifeye 
dönüşmesi için önceden kur-
gulanmıştı- ikinci evi olacaktı 
ve Allah adeta bu evi dayayıp 
döşeyip, evin geçici misafiri için 
en uygun hale getirmişti.

Yukarıdaki ayetler, dinin 
insana bahşettiği lütfu ve 
neden Allah’ın Firavun, Nemrut, 
Karun vb.’larına gazabı indir-
diğini anlamaya elverişli. Bu 
ayetler, çağlar üstü olarak ezi-
lenler ile egemenler arasında 
sürecek mücadele de Allah’ın 
daime ezilenden yana olaca-
ğını ve egemenlerin yıkımdan 
kaçmalarının imkansız olduğu-
nu da anlatır bize.

Bu ayetler, iktidar’ın da, 
zenginliğin de aslında en altta-
kilere ait olduğunu, bunların, 
bu sınıfları içinde oldukları hal-

den çıkarmak için Allah’ın ver-

diği araçlar olduğunu ve tüm o 

verilenlerin, bu amaç için kulla-

nılması şartına bağlı olduğunu 

göstermekte. Dolaysıyla elde 

edilen hiçbir şey, ne mülkiyet, 

ne erk insanın kendi çabası-

nın ürünü değildir. Bu anlam-

da mülk de, iktidar da bu amaç 

için bir emanettir sadece.

Araç amaç edinilirse 

Firavunluk Faşizm’e, Karunluk 

ise Kapitalist Tahakküm’e 

gider. Modern zamanlarda 

olduğu gibi…

(devam edecek)

1 Muhammed Esed (1999), Kur’an 

Mesajı, Meal- Tefsir, Çev: Cahit Koy-

tak, İşaret Yayınları ( Yeni Şafak) 

İstanbul, s:781.

2 Esed, age, s:781.

3 F.Wiliam Engdahl (2009), Ölüm 

Tohumları, Kalıtımın Değiştirilmesi-

nin Arkasındaki Karanlık Oyunlar, 

Çev. Özgün Şulekoğlu, Bilim-Gönül 

Yayınevi, İstanbul, s:45-50.

4 Herbert Spencer, Devlete Karşı 

İnsan’dan alıntılayan, İhsan Eliaçık. 

Cahiliye döneminde vahşi kapitalizm, 

http://www.haber10.com/makale/

ArticlePrint.aspx?id=15104

5 Demokrasi kavramı günümüzdeki 

siyasi tartışmalarda ortak bir tanı-

ma kavuşamamış ve genellikle zihin-

de çağrıştırdığı ilk anlamı, liberal 

demokrasilerdekine karşılık gelen 

anlamı olmuştur. Öte yandan çağ-

daş İslâm düşüncesinde bu kavrama 

ilişkin tartışmalar kavramın seman-

tik anlamı ile tarihi arka planını ayı-

rarak farklı ama temelde çekimser 

bir düşünsel tutum geliştirmekte-

dir. Raşid el- Gannuşi’nin demokrasi 

anlayışına dair Crescent dergisinde-

ki tartışmalarını burada hatırlayabi-

liriz. Yazar ise burada eşitlik ve ada-

lete dayalı temel hak ve hürriyetleri 

esas alan bir demokrasi yorumunda 

bulunmaktadır. [Editörün notu]

6 Esed, age, s:761-82.
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İslâmi uyanış, öze dönüş çaba-

ları her zaman İslâm ümmeti-

nin gündeminde olmuş bir olgu-

dur. Maruf olanı emretme ve 

kötü olandan uzaklaşma düşün-

cesinden hareketle bu çaba-

lar son yüzyıllarda biraz daha 

öne çıkmıştır. Bunun nedeni ise 

İslâm’ın yitiriliş ve yeniden kaza-

nılışının aynı yüzyılda gerçekleş-

mesinde yatıyor. Bundan dola-

yı İslâmi uyanış, Müslümanların 

siyasi ve düşünce hayatlarının en 

önemli alanlarından biri olmuş-

tur. Batı’nın fiili ve zihni sömü-

rüsünün siyasi, stratejik, ekono-

mik veçheleri karşısında bir dire-

niş hattı olarak ortaya çıkan bu 

hareketler, sömürgecilik altında 

palazlanan Batı’dan etkilenmiş 

seçkinler ve beraberinde gelişen 

batılılaşma akımıyla da hesaplaş-

ma içinde olmuşlardır. 20. yüzyıl-

da Müslümanların hem özgürlük-

lerini elde etmek için giriştikle-

ri faaliyetleri  hem de zihni çaba-

larını ele alan isimlerden biri de 

13 Haziran 2009’da vefat eden  

Fethi Yeken olarak karşımıza çık-

maktadır2.

Fethi Yeken siyasi noktada 

son yıllarda yaşadığı anlaşmaz-

lıklar dışında düşünce ve eylem 

bakımından İhvan-ı Müslimin çiz-

gisindeydi. Lübnan’da İhvan’ın 

bir kolu olarak Cemaat-ı İslâmi’yi 

kurarak uzun yıllar başkanlığını 

yapmış olması buradan kaynakla-

nır.  Yazılarında kök örnek olarak 

Hasan el-Benna çizgisini sürekli 

olarak gündeme getiren Yeken, 

Lübnan Cemaat-ı İslâmi’sinin kök 

İhvan çizgisinden bazı noktalar-

da ayrıldığını ve bunu düzeltme 

imkânı olmadığını belirterek bu 

hareketten ayrıldı ve 1992 yılın-

da İslâmi Eylem Cephesi’ni kurdu.

İslâmi çalışmalar içinde bulu-

nan hemen hemen herkesin bir 

şekilde onun davet konulu eser-

lerinden faydalandığını söyleye-

biliriz. Fethi Yeken; akıcı, yalın 

ve öz güvenli anlatımıyla oku-

yan herkesin anlayacağı tarzda 

eserlerini kaleme almıştı. Davet 

ile ilgili olarak Müslümanlara yol 

haritaları çizen, Müslüman olma-

nın gerekliliklerini, teorik ve pra-

tik olarak İslâm’ın nasıl anlaşıl-

ması ve İslâm gençliğinin davet 

yolunda ne gibi hazırlıklar yap-

ması gerektiğini, İslâm dünyası-

nın içinde bulunduğu durumu, 

İslâm’ın çağdaş ideolojiler kar-

şısındaki durumunu ve evren-

selliğini, çağdaş davet öncüleri 

rehberliğinde, karşılaşılabilecek 

problemleri gidererek ve davet 

yolunda dökülenleri iyi tanıyarak 

aynı yanlışa düşülmemesini etraf-

lıca anlatmıştı. 

Bu aslî olandan yana çıkma 

tavrından dolayı Fethi Yeken 

Çağdaş Davet Önderleri adlı 

eserinde,  son dönemlerde 

Müslüman halklara fikirleri, eser-

leri ve mücadeleleri ile önderlik 

eden, Hasan el-Benna, Mevdudi, 

Seyyid Kutup, Malik Bin Nebi, 

Said Nursi, Malcolm X, Emir 

Abdülkadir, Şekip Arslan, Ömer 

Muhtar, vb. isimlerin düşünce ve 

hareketlerinden kesitler sunar. 

Onun ele aldığı kişilerde hem 

siyasi aktivizm hem de düşün-

sel katkılar unsuru öne çıkar.3 

Kişileri ele alırken Müslüman 

Kardeşler’den Hizbu’t Tahrir’e 

kadar örgütlü hareketlere de 

portre yazılarının el verdiği ölçü-
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de  kısmen de olsa değinir. Bu ise 

çağdaş İslâmi uyanışın iki yönü-

nü de kuşatan bir bakıştır bir 

bakıma. 

1870’lerde Cemaleddin 

Afgani’nin aktivizminde ifade-

sini buluşundan beri, özünde 

düzen karşıtı olarak belirginleşen 

İslâmi uyanış süreci Batı hege-

monyası altındaki uluslar arası 

düzene olduğu kadar, liyakatsiz 

Müslüman yöneticilere de karşıy-

dı. Bunun yanında Muhammed 

Abduh gibi kişisel eğitime önce-

lik veren, Müslümanların bulun-

dukları siyasi ortamı değiştire-

bilecek duruma gelmelerinden 

önce eğitilmeleri gerektiğine 

dair inancını sürdüren anlayış-

ların da varlığını tespit etmek 

gerekir.4 

Fethi Yeken, İslâm’ı dinamik 

ve sürgit bir devinim, bilhassa 

eylemin dönüştürücü kapasite-

sine önem veren bir “prog ram” 

olarak algılamaktadır. İslâm’ın 

entelektüalizmden, teori ve pra-

tik ayrımından ötede olduğunu 

savunur: O “pratiğe yönelmiş” 

dinî bir doktrindir. Fethi Yeken’in 

değindiği, hayatlarını ve müca-

delelerini kendi kavrama gücü 

nispetinde ele aldığı isimler için-

den birkaçına -Hasan el-Benna, 

Seyyid Kutup, Said Nursi, Malik 

Bin Nebi ve Mevdudi -odaklan-

manın anlamlı olacağı kanaatin-

deyim. Kanımca bu isimler, eser-

leri  ve eylemlerinin geniş kitlele-

ri “küresel” düzeyde etkilemeleri 

açısından diğer isimlere nazaran 

üzerinde ayrıntılı değerlendirme-

ler yapma imkanı sunuyorlar. 

Kitabında ilk olarak Hasan 

el-Benna’yı ele alır Fethi Yeken. 

20. yüzyılın ilk yarısında İslâm 

dünyasında Hasan el-Benna ile 

başlatılan faaliyetler ve İhvan 

hareketi, daha sonraki İslâmi 

hareketlerin Kur’ani doğrula-

rı sosyalleştirmek konusunda-

ki gayretlerinde bir teşvik unsu-

ru olmuş olduğu anımsandığın-

da oldukça yerinde bir başlangıç 

olarak anılabilir bu seçim. 

Fethi Yeken,  Hasan 

el-Benna’nın ıslahatçı çizgiyi 20. 

yüzyılın ilk yarısında Mısır’da 

başarıyla devam ettirenler-

den biri olduğunu ifade eder. 

Hasan El-Benna Mısır’ın o günkü 

koşullarında hem sömürüye 

karşı olmayı, hem de düşünce-

lerini geniş halk kitlelerine yay-

mayı başardı. Dahası,  1929’da 

Mısır’da Müslüman Kardeşler 

teşkilatını kuran ve Britanya’nın 

Mısır’ı kolonyalist işgali ve poli-

tik paralellik ışı ğında İslâm’ı yeni-

den donanımlı hale getirmek için 

yenilenmiş bir Kur’ânî bağlılık 

ve İslâmî eylemcilik sistematiğini 

salık veren ilk kişi Hasan el-Benna 

olmuştur.5 Müslümanların dertle-

rine çareler arama düşüncesinde 

olmayı her şeyin üstünde tutan 

Hasan El-Benna 1949’da şehit 

edilişine kadar etkin bir hare-

ket ortaya çıkardı. Bu yüzden 

o İslâmi uyanışın kalıcı önder-

lerinden biridir. Fethi Yeken 

onun hakkında şöyle der: “Onun 

büyüklüğü sadece alim oluşun-

dan veya iyi hatipliğinden  ya da 

siyaset adamı oluşundan  değil, 

İslâm davasını bina eden yeni bir 

nesil yetiştirmesinden ve özel-

de Mısır’ın genelde de İslâm ale-

minin tarihini sarsmasındandır.”6 

Hasan el-Benna’ya dair farklı 

yaklaşımlar olsa da onu anmak-

sızın Mısır’ın modern tarihini 

ve Filistin meselesini yazmanın 

imkânsız olacağını da haklı ola-

rak vurgular Fethi Yeken. 

Hasan el- Benna kadar Yoldaki 

İşaretler kitabı ile İslâmi uyanış 

sürecine verdiği  esin ve sağla-

dığı kuramsal katkı ile etkili bir  

düşünür olarak merkezî konuma 

yerleşmiş olan Seyyid Kutup üze-

rinde de  ayrıntılı olarak durur. 

Çünkü çok az müslüman, Seyyid 

Kutup gibi, çağdaş İslâmî düşün-

cenin yeniden kuramsallaştırıl-

masında bu denli önemli bir etki-
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ye sahip olmuş tur. Fethi Yeken 

yetiştiği aile ortamından başlar 

Kutub’u anlatmaya. Ardından 

Seyyid Kutub’un hayatını dört 

ana bölüme ayırır. Birincisi doğu-

mundan 1919 yılına kadar olan 

dönemdir. İkinci dönem 1920-

1939 yılları arasındaki öğrenci-

lik dönemidir. Üçüncü dönem 

ise 1939-1951 yılları arasında-

ki dönemdir. Yeken bu yılların 

Kutub’un düşüncesinin çağdaş 

İslâmî  düşünce ve politik prati-

ğin dünyasına açılan bir pence-

re işlevi gördüğünü ifade eder. 

1951 ile 1965 yılları arasını kap-

sayan  zaman parçasını Kutub’un 

hayatındaki dördüncü merhale 

olarak ele alır Yeken7. Onun bu 

yaklaşımları  Muhammed Tevfik 

Berekat’in, Kutub külliyatını üç 

bölümden oluşan bir zaman süre-

ci içinde ele alışı ile benzerlik-

ler taşır. Berekat Kutub’un libe-

ral dönem, genel İslâmî yönelim 

dönemi ve hususen İslâmî yazım 

dönemi olmak üzere üç dönemi-

nin olduğundan söz eder. Fethi 

Yeken,  Kutub’un düşüncelerin-

den dolayı arkadaşlarıyla birlik-

te tutuklanmasından ve genelde 

onun  öze dönüş yolculuğunun 

son evresini temsil eden Yoldaki 

İşaret ler’in, Kutub’un düşünsel, 

politik ve manevî hayatının ve 

fikirlerinin önceki evrelerinin de 

izlerini taşıyışı üzerinde durur. 

Nasır’ın rejimine karşı fesat çıkar-

makla suçlanan Kutub’un  Yol-

daki İşaretler kitabının kendisi-

ne karşı bir kanıt olarak kulla-

nılarak Ağustos 1966’da alelace-

le yapılan bir mahkeme sonra-

sında idam edilişini ve bu idama 

karşı İslâm dünyasının farklı coğ-

rafyalarında gösterilen tepkile-

ri ele alır. 

Yeken ele aldığı,  düşünce 

ve hareketlerini değerlendir-

diği kişilerle ilgili olarak eleşti-

rel yaklaşımlar ortaya koymaz. 

Örneğin Hasan el-Benna’nın 

ölümünden sonra Müslüman 

Kardeşler’in liderliğine getiri-

len bir hâkim olan Hasan İsmail 

Hudeybî ile düşünceleri farklı-

laşan Seyyid Kutub’un bu nok-

tadaki yaklaşımlarına değinmez.  

Kutub’dan farklı olarak Hudeybî, 

Mısır monarşisiyle işbirliği yap-

mıştır. Yine Kutub’dan farklı ola-

rak,  Hudeybî İslâm devletinin 

kurulmasında tedricî bir yaklaşı-

mı benimsemiş ve inancın yerine 

getirilmesinin Müslüman olmaya 

yeteceğini savunmuştur. 

1873 yılında Bitlis’in Hizan ilçe-

sine bağlı küçük bir köyde dünyaya 

gelen Said Nursi de Fethi Yeken’in 

ele aldığı bir başka isimdir. Onun 

siyasi mücadelesi yanında ilmi kişi-

liği üzerinde de duran Yeken  135 

parçadan oluşan Risale-i Nur hak-

kında şunları ifade eder: “Risale-i 

Nur genellikle imani konuları 

ve insanların kafasındaki prob-

lemleri çözümlemeyi içermekte-

dir. Tüm eserlerinin ortak özel-

liği ise Kur’an-ı Kerim’den kay-

naklanmış olması ve bir Kur’an’ı 

Kerim tefsiri  özelliğini taşıma-

sıdır”8 Kur’an ile bilim arasın-

da çatışma olamayacağı yolun-

daki modern tezlerin belirgin-

leşmesi giderek Kur’an’ın bilim-

sel ve teknolojik kavramlar ışığın-

da yorumlanmasının bir ihtiyaç 

haline gelmiş olması Saîd Nursî’yi 

de bu konuda  eserler kaleme 

almaya sevk etmiş tir. Risalelerin 

niteliği, yazılış biçimi ve siyasi 

konjonktür hakkında yorumlar-

da bulunan Fethi Yeken,  haya-

tı hapishanelerde, sürgünlerde 

ve uzlette geçen Said Nursi’nin 

düşünce ve görüşleri hakkın-

da kısmen de olsa yorumlarda 

bulunmaktadır. Bu yorumlar çok 

üst düzey yorumlar değildir. Her 

şeye rağmen yürütülen sekülari-

zasyon sürecine muhalif bir çiz-

gide kalarak Kur’an mesajı etra-

fında dindar bir nesil oluşturma 

ça balarını ısrarla sürdüren Saîd 

Nursî’yi Fethi Yeken’in ele almış 

olması önemlidir.  

Malik Bin Nebi (1905-1973) 

eğitimini batılı öğrenim kurum-

larında gerçekleştirdi. Bir müs-

lüman olarak güçlü imanı, onun 

kültürel ve entelektüel eğilimle-

rine egemen oldu. Çalışmalarını 

ümmetin düşünsel, siyasi ve sos-

yal problemleri ve  bunların 

çözüm yolları üzerinde yoğun-

laştıran Malik Bin Nebi, hakkın-

da şu tespitleri yapar Fethi Yeken: 

“Malik Bin Nebi emperyalistle-

rin hüküm sürdüğü bir devrede 

onların  hayatlarını ve yaptıkla-

rını günü gününe yazdı. Çünkü 

daha kendisi doğmadan yakla-

şık yüzyıl önce emperyalistler 

Cezayir’e ve diğer İslâm ülkeleri-

ne çeşitli yollardan sömürü ağla-

rını örmeye başlamıştı. Malik Bin 

Nebi sanki kendinden öncekiler-

le kendinden sonrakileri birbirine 

bağlayacak bir köprü olmak için 

dünyaya gelmişti.”9 Arap dünya-

sındaki diğer aydınların tersine 

Malik Bin Nebi, ilerleme, geliş-

me veya uyanış terimlerini kul-

lanmaz. Fethi Yeken Malik Bin 

Nebi’nin bu özelliğinin farkında 

olarak onun Avrupa medeniyeti-

nin  düşünce verilerini kuru kuru-

ya yığar gibi toplamakla  sorun-

ların çözülemeyeceğinin farkın-

da olduğunu belirtir. Malik Bin 

Nebi’nin Müslümanların tarih 

içerisinde yaptığı gibi bu verileri 

bir düzen içinde ele alarak mede-

niyet ve düşüncelerden sağlam 
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bir bina yapmanın zorunlulu-

ğunu Müslümanların gündemi-

ne getirdiğini ifade eder.10 Malik 

Bin Nebi’nin medeniyet düşün-

cesini bir ölçüt olarak kullanma-

sı onun şu temel anlayışından-

dır: “Herhangi bir insan toplu-

luğunun problemi sadece onun 

medeniyetinden kaynaklanır”. 

Ona göre medeniyet olgusu, 

“olaylar zinciri değil, tarihin bizi 

ilgilendiren hikâyesidir”. Bazı 

araştırmacılar, medeniyet olgu-

su üzerinde çalışmaya başladı-

ğı zaman Malik bin Nebi’nin, İbn 

Haldun (1332-1406) ‘dan etkile-

nip etkilenmediğini de günde-

me getirirler. Bilindiği üzere İbni 

Haldun Mukaddime’sinde, insan 

topluluğunu umran adını verdiği 

farklı bir sosyolojik ve antropolo-

jik tetkike tabi tutmuştu.  Onun 

sosyal gelişim hakkındaki görüş-

leriyle, İbni Haldun’nunkiler ara-

sında açık bir benzerlik onun 

Mukaddime’yi okuyup etkilendi-

ğini ortaya koyar. Bununla birlik-

te Malik bin Nebi, İbn Haldun’un 

sadece dikkatli bir öğrencisi 

değil; modern sosyal bilimlerde-

ki en son gelişmelerden zekice 

faydalanan birisiydi. Bu nedenle 

onun uzun uzadıya düşünülmüş 

medeniyet hakkındaki felsefi 

görüşleri, İbn Haldun’unkilerden 

öteye gitti.11

İslâm’ın sistematik bir siya-

si yorumunu ve görüşünü haya-

ta geçirmek için bir toplum-

sal hareket planı oluşturan ilk 

Müslüman düşünürlerden birisi 

olarak öne çıkan Mevdudi’yi de 

değerlendiren Fethi Yeken diğer 

düşünürlerde olduğu gibi onun 

hayatını ve mücadelesini genel 

hatlarıyla özetler. Mevdudi’nin 

1932’de devraldığı ve 1979’a 

kadar editörlüğünü sürdürdü-

ğü Tercümanü’l-Kur’an’dan, 

onun Kadıyanilerle olan müca-

delesinden, Muhammed İkbal’le 

tanışmalarından, Hindistanlı 

Müslümanları Pakistan’ın kuru-

luşuna ikna etmek için  harca-

dığı çabadan ve Pakistan’da 

İslâmi bir sistemin oluşturulması 

için ortaya koyduğu İslâmi prog-

ramdan söz eder. Mevdudi’nin 

İslâm’da Cihad adlı eseri ile çağ-

daş Müslümanlar için cihad emri-

nin önemini vurgulayan ilk kişi 

oluşunun Gandi’nin düşüncele-

rine karşı koyuşun bir sonucu 

olduğunu  da ortaya koyar. 25 

Eylül 1903’te Deccan’da başla-

yıp yoğun bir tempoyla süren 

ve 22 Eylül 1979’da Amerika’da 

bir hastane odasında son bulan 

hareketli ve hararetli yolculu-

ğundan  hareketle şunları söy-

ler: “Ömrünün tamamını İslâmi 

ilimleri öğrenmeye ve problem-

leri çözümlemeye harcamıştır. 

Siyasi, iktisadi ve sosyal konu-

ların halledilmesi için zamanı-

nı hep bu yolda kullanmıştır.”12 

Fethi Yeken diğer düşünürlerde 

olduğu gibi Mevdudi’nin düşün-

celerinde ve mücadelesinde yaşa-

nan çelişkiler, zikzaklar ve hayal 

kırıklıkları hakkında herhangi bir 

değerlendirme ortaya koymaz.

Son olarak hatırlatmayı 

gerekli gördüğümüz diğer bir 

husus da Fethi Yeken’in  yak-

laşımlarının olumlu veya olum-

suz toptancı bir değerlendirme-

sinden kaçınılması ve okuyucu 

tarafından ancak enikonu tartı-

şılması durumunda yararlı ola-

bileceğidir. Yeken’in bu metni, 

İslâmî dünya görüşünün yirmin-

ci yüzyılda öne çıkmış kimi isim-

lerinin derli toplu bir res midir.  

Yazarın koyduğu çerçeve ve yak-

laşım biçimine tümüyle katılın-

masa da, bu kitapta ele alınıp, 

tanıtılan, irdelenen kişiler şu ya 

da bu ölçüde İslâmi uyanışa katkı 

sunmuş ve imanın sadece yeni-

lenmesini ve (yeniden) ikrar edil-

mesini değil, yeryüzünde İslâmî 

yolun gerçekleşmesine aktif bir 

katılımı da istemeleri ile öne çık-

mış kişilerdir. Bu öncüler erdem-

li bir toplumun, ancak “insanın 

tarihin akışına katılımıyla” ger-

çekleşebileceğini mücadeleleriy-

le ortaya koymuşlardır. Bu itibar-

la düşünürler ve sorunlar bizim 

insanımız ve sorunlarımızdır, çöz-

mesi gereken de bizleriz.

1 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Ter-
cüme: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001,ss:12,  
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lus şehrinde doğdu. Tam adı, Fethi Muhammed 
İnaye Yeken’dir. Dindar bir aileden geliyordu. Anne-
si Aişe Yeken, babası Muhammed İnaye’dir. Dede-
si yazar-şair-tarihçi Hikmet Şerif Yeken’dir. Dedele-
ri, 17. y.y.da Türkiye’den Trablus’a gitmiştir. Elekt-
rik Mühendisi oldu. Doktorasını İslâmi ilimler ve 
Arap dili edebiyatı üzerine yaptı. Mısır İhvan-ı 
Müslimin hareketinin Lübnan kolu olan Cemaat-i 
İslâmi’yi 1962’de kurdu. 1992 yılına kadar başkan-
lığını yaptı. 1992 yılında milletvekili olduktan sonra 
Cemaatin liderliğini bıraktı. 1996 yılına kadar mec-
liste bulundu.   İslâmi Eylem Cephesi’ni kurdu. Eşi 
Muna Haddad’ın kurduğu Canan Üniversitesi’nde 
ders vermeye başladı. 13 Haziran 2009’da vefat 
etti. 
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5 Roxanne L. Euben, Aynadaki Düşman, Çeviren. 
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6 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Tercü-
me: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001, ss. 12,  
İstanbul.

7 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Tercü-
me: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001, ss. 25-27,  
İstanbul.

8 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Ter-
cüme: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001, ss.51,  
İstanbul.

9 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Tercü-
me: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001, ss.103-4,  
İstanbul.

10 Fethi Yeken, Çağdaş Davet Önderleri, Tercü-
me: Ziya Eryılmaz,  Ravza Yayınları, 2001, ss.106,  
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11 Fawzia Bariun, “Malik Bin Nebi ve Ümmetin 
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Dosya

610 yılı Ramazan ayının Ka-

dir gecesinde Âlemlerin Rab-

bi Allah (c.c) tarafından pey-

gamberlikle görevlendirilen 

Hz.Muhammed’e (s.) gelen ilk 

vahiy, Tevhîd’in hakikatini tüm 

cihana ilan eden şu ilahi emirdi: 

“İkra’ bismi Rabbike’llezî halak: 

Yaratan Rabbinin adıyla oku.” 

Rabbimizden yüce peygam-

berine ve onun şahsında biz-

lere gelen bu ilk emir “ikra’” 

diye başlıyordu: Oku, anla/öğ-

ren/belle, anlat/öğret, duyur, 

çağır! Allah Rasûlü (s.), bundan 

böyle kendisine gelen her ilahi 

sözü anlayacak, belleyecek, öğ-

renecek, öğretecek ve duyura-

caktı. İnsanları kendisine çağı-

racağı ilk hakikat de, hayatın 

ve her şeyin merkezine “Yara-

tan Rabbi” yerleştirmekti. Ca-

hiliye insanının “bismi’l-Lât”, 

“bismi’l-Uzzâ” (Lât adıyla, Uzzâ 

adıyla) diyerek yemin ettikleri, 

söze başladıkları, işe başladık-

ları, o sahte ilahlar adına hare-

ket ettikleri bir ortamda, her-

kesi, kâinatın tek yaratıcısı olan 

“Alemlerin Rabbi” Allah’ın 

adıyla hareket etmeye çağır-

mak, topyekun bir değişimin 

ilk işaretiydi... Bu bir Tevhîd 

inkılâbıydı; “Allah’tan başka 

ilah olmadığı, Muhammed’in 

de O’nun kulu ve rasûlü oldu-

ğu” hakikatini kabulle başlayıp 

tepeden tırnağa hayatın her 

alanını “sıbğatullah”(2/138) 

yani Tevhîd boyası ile boyayan, 

bütün düşünce ve davranış ka-

lıplarını ilahi renge bürüyen 

kutlu inkılâb... 

Allah’ın kutlu elçisi Hz. Mu-

hammed (s.), artık, hayatını ve 

varlığını “Yaratan Rabbine” 

adayacak, insanları O’na ça-

ğıracak, O’nun adıyla öğrene-

cek ve öğretecek, Kerim Rab-

binin insana öğrettiği kalem-

den yararlanıp O’nun kelamı-

nı kayıt ve talim ettirecek, hep 

O’nun adına konuşacak, her 

adımını O’nun adıyla atacak-

tı. Muhammed aleyhisselâtü 

vesselâm efendimizin kendi ha-

yatında gerçekleştirdiği bu kut-

lu inkılâp ateşi, hayat arkada-

şı Hz. Hatice (r.anhâ) annemiz-

den başlayarak halka halka et-

rafa yayılacak, önce Arap yarı-

madasını ve sonra tüm cihanı 

kuşatacaktı...

Tevhîd Eylemi Olan Nama-

zın Hayata Müdahalesi

Rasûlüllah’a (s.) “ikra’” em-

rinin geldiği gecenin hemen sa-

bahında, Cebrail (a.s) yeniden 

göründü. İlk vahyin ve Peygam-

berlikle görevlendirilişin şaşkın-

lığını henüz üzerinden atama-

mış bulunan Hz. Muhammed’in 

(s.) kolundan tuttu, Beyt-i Mü-

kerrem civarında ona bizzat ab-

dest almayı ve namaz kılmayı 

öğretti; sabah vakti birlikte ilk 

namazı kıldılar. Peygamberimiz 

(s.) evine döndüğünde, kendi-

sine ilk iman eden kişi olan eşi 

“Tâhire” annemiz Hz. Hatice’ye 

(r.anhâ) namazı öğretti; onunla 

birlikte kıldıkları akşam nama-

zı, İslâm’da kılınan ilk cemaat 

namazı oldu1...

Gerçek şu ki, Rasûlüllah’ın 

(s.) gerçekleştirdiği muazzam 

İslâm inkılabı bir anlamda “na-

maz inkılâbı/devrimi” idi. Za-

ten, Şuayb (a.s) dâhil bütün 

peygamberler, Tevhîd mücade-

lelerinin odağına namazı yer-

leştirmiş değiller miydi? O kut-

lu elçiler (a.s) ve Tevhîd silsile-

sinin son halkası olan Son Elçi 

(s.), insanları Tevhîd akîdesine 

yani “Allah merkezli” bir haya-

ta davet ederken; onlara önce 

Allah’ı birlemeyi ve hemen ar-

dından da bunun ispatı anla-

mına gelen ibadeti/namazı em-

rettiler. Namazla tarihe ve ha-

yata müdahale ettiler. Zira na-

maz, Tevhîd’in eyleme dö-

nüşmüş biçiminden ibarettir; 

Tevhîd’in pratiğe yansımasıdır; 

kısaca “Tevhîd eylemi”dir. Rab-

bimiz, bu sebeple Hz. Musa ve 
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Hz. Harun’a: “Mısır’da kavmi-

niz için evler ittihaz ediniz ve 

evlerinizi namazgâh kılınız ve 

namazı dosdoğru eda ediniz 

ve müminleri müjdele.” (Yu-

nus 10/87) buyurdu. Medyen ve 

Eyke halkının, Hz. Şuayb’a iti-

raz ederken; “Bizim, atalarımı-

zın taptıklarına tapmaktan ve 

malımızı dilediğimiz gibi kul-

lanmaktan vazgeçmemizi sana 

emreden namazın mıdır?” (Hûd 

11/87) demeleri bu yüzdendi...

Peygamberimiz (s.), vahyi 

insanlara duyurmakla kalma-

yıp bu hakikatler çerçevesin-

de köklü bir değişim gerçek-

leştirmek ve cahili hayat tarzı-

nın kökünü kazımak için mü-

cadeleye başladığı andan itiba-

ren, namazla hayata müdaha-

le etti. Namaz ibadetinin şirk, 

zulüm, fuhuş, yalan, dolan gibi 

her tür fahşâyı ve insan fıtra-

tına ters olan her tür kötülü-

ğü engelleyen (Ankebût 29/45) 

bir Tevhîd eylemi oluşu, ege-

men müşrik düzenin tepkisini 

çekmekte gecikmedi. Aziz Pey-

gamberimiz Hz. Muhammed 

(s.), daha risaletinin ilk zaman-

larında Kabe’de namaz kılar-

ken engellendi. Yüce Allah, ilk 

vahiyden (Alak 96/1-5) kısa süre 

sonra inzal buyurduğu Alak su-

resinin 9-10. âyetinde bu engel-

lemeye dikkatimizi çeker: 

“Gördün mü engelleye-

ni; namaz kılmakta olan bir 

kulu?!”2 

Namazı engellenen zâtın 

Hz. Muhammed (s.), engelleye-

nin de Ebû Cehil olduğu kesin-

dir.

Allah Rasûlü (s.) bundan 

sonra, egemen inkârcı/müşrik 

yaşam biçimine son verip yeri-
ne Tevhîd akidesini ve nizamını 
ikame etme mücadelesinde hep 
namazdan güç alacak, namazla 
heyecanını tazeleyecek, müca-
dele azmini pekiştirecek, halini 
namazda Rabbi’ne arz edecek, 
namazla O’ndan yardım dileye-
cek, sıkıntılara namazla göğüs 
gerecek, göğsü namazla inşirah 
bulup ferahlayacaktır. Mirac’a 
kadar sabah ve akşam ikişer re-
kat, Mirac’tan itibaren de beş 
vakit olarak farz kılınan na-
maz; Peygamberimiz’in (s.) ve 
ashabının yegane güç kayna-
ğı ve sığınağı olacaktır. O kut-
lu Rasûl (s.), yirmi üç yılda ger-
çekleşen köklü değişim müca-
delesinin merkezine Kur’ân ve 
namazı koyacak; “Lâ ilâhe illal-
lah; Muhammedün Rasûlüllah” 
kelime-i Tevhîdine iman eden 
herkese önce namazı emrede-
cektir.

Mekke döneminin tama-
mında ve Medine döneminin 
ilk yıllarında Tevhîd akîdesini 
kabul ve ilan edenlerin hayat-

larındaki tek ve en önemli de-

ğişiklik, “müminin alâmet-i 

fârikası” olan namaz olacaktır. 

Zira, İslâm’ın beş esasından oruç 

ve zekat ta hicretin ikinci yılın-

da, hac ise risaletin son yılında 

farz kılınacaktır. Keza, içki yasa-

ğı ve tesettür emri gibi önemli 

hükümler hicretin dördüncü yı-

lında ve faiz yasağı da ancak ri-

saletin son yıllarında gelecektir. 

Demek ki; Tevhîd’in hakikati-

ni kavrayan ilk nesiller, düşüne 

düşüne okudukları Kur’ân’la ve 

huşû içinde kıldıkları namazla 

arınarak imanlarını diri tuttu-

lar, küfre ve şirke karşı direniş-

lerini sürdürdüler, kemâl mer-

divenini tırmandılar; ne zaman 

ki, oruç, zekat, hac, örtü emri 

ve içki, kumar, faiz yasağı geldi, 

“semi’nâ ve eta’nâ” (işittik ve 

itaat ettik) bilinci ile gelen emir 

ve yasakları tereddütsüz ve he-

men uyguladılar. İşte, onlara bu 

teslimiyet bilincini ve kararlı-

lık duygusunu kazandıran iba-

det namazdı. Rasûlüllah (s), as-

habını namazla ve her namaz-

Dosya

Bugünün dünyasında, ne yazık 
ki “namazı zayi eden”, bu sebeple 

de “tutkuları peşinde sürüklenen” Müs-
lümanlar; birliklerini, dirliklerini, dina-
mizmlerini, heyecanlarını, dirençlerini 
büyük oranda yitirmiş bulunuyorlar. Biz-
ce bunun en önemli sebebi; bir “Tevhîd 
eylemi” olan namazın savsaklanma-
sı, içinin boşaltılması ve Müslümanların 
“secde izlerinin” hayatlarına yansı-
mamasıdır.
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da uzun uzun, dura dura oku-

duğu Kur’ân’la zihnen, kalben 

ve fi ilen inşa etmişti. 

Rasûlüllah’ın (s.) Medine’de 

yaptığı ilk iş, Mescid-i 

Nebevi’nin inşası olacaktı. 

Yesrib’i Medine’ye dönüştü-

ren ve burada yepyeni bir ha-

yat tarzının temellerini atan Al-

lah Rasûlü (s.), bütün faaliyet-

lerini Mescid’den yönetecekti. 

İslâm Medeniyeti namaz mer-

kezli bir medeniyetti ve haya-

tın kalbi burada atacaktı. Mes-

cid tamamlandıktan kısa süre 

sonra okunmaya başlanan 

Ezan-ı Muhammedî de, gün-

de beş vakit Tevhîd’in esasını 

ve pratiğini haykıracaktı: “Al-

lah en büyüktür; büyüklük sı-

fatı yalnız O’na aittir. Şehadet 

ederim ki, Allah’tan başka ilâh 

yoktur ve Muhammed O’nun 

kulu ve rasûlüdür.” Tüm insan-

lığı Tevhîd’in hakikatini tasdi-

ke çağıran bu kelime-i tayyibe-

lerin ardından, iman edenler 

hemen Tevhîd akidesini ispata 

davet edildiler: “Haydi Nama-

za!” “Haydi felâha!” Kelime-i 

Tevhîd’in tekrarı ile sonlanan 

ezan; bir özgürlük çağrısı idi. 

“Allahu Ekber” ve “Lâ ilâhe il-

lallah” ile tâğûtun, şeytanın ve 
nefsin egemenliğine hayır di-
yen insanlar, ‘Tevhîd eylemi’ 
olan namazla esaretten kurtul-
dular; cahiliye karanlığından 
vahyin aydınlığına, kula kulluk-
tan Rabb’e kulluğa yani gerçek 
özgürlüğüne yükseldiler.

Namazın insan hayatına et-
kisini en veciz hadislerle özetle-
yen Allah Rasûlü (s.), onu; “Di-
nin direği”, “Müminin miracı”, 
“Gözümün nuru”, “Cennetin 
anahtarı” diye tanımladı. Evet, 
Din binası namazla ayakta kala-
cak; mümin namazla günde beş 
kez Allah’ın huzuruna yükse-
lecek, hayatının merkezine na-
mazı alıp her şeye namaz priz-
masından bakacak ve huşu için-
de sürekli ikame edeceği na-
mazlarını bir hayat tarzı haline 
getirerek Cennet’in anahtarını 
eline alacaktır. 

Namazı gereği gibi kılan, 
rükû ve secdelerinin hakkını 
veren müminler; çağlar ötesi-
ne model olan bir Muhammed 
ümmeti haline geldiler. Kur’ân 
onları tanımlarken, rükû ve sec-
deleriyle tarif eder:

“Muhammed Allah’ın elçi-
sidir. Ve onunla birlikte olanlar 

da kâfi rlere karşı zorlu, kendi 

aralarında ise merhametlidir-

ler. Onları rükû edenler, secde 

edenler olarak görürsün; onlar 

Allah’tan bir lütuf ve hoşnut-

luk arar/isterler. Onların yüz-

lerindeki nişâneleri, secdeleri-

nin izi/aydınlığındandır...” (Fe-

tih 48/29)

Onları kâfi rlere karşı şid-

detli/onurlu, kendi ararlında 

ise merhametli kılan rükûları 

ve secdeleri idi. Evet, insanda-

ki merhamet duygusu namaz-

la, özellikle de rükû ve secde 

ile beslenir; merhametsiz in-

karcılara karşı onurla direnmek 

de yine namazdan alınan güç-

le olur. Ve onların secdelerinin 

yansımaları bütün işlerinde, iliş-

kilerinde ve hayatlarının tüm 

alanlarında apaçık görülür; on-

ların teslimiyeti, takvası, teva-

zuu, vakarı, merhameti, hilmi 

yüzlerinden okunur. 

Özetle; İslâm inkılâbının en 

belirleyici unsuru; önce iki, son-

ra beş vakit olarak, bir “Tevhîd 

eylemi” bilinci ile omuz omuza 

kılınan namaz oldu; bugün ve 

yarın da bu böyle olacaktır.

Namazı Zayi Edip Tutkuları-

na Uyan Kayıp Nesiller

Kur’ân-ı Kerîm, tarihin gel-

miş geçmiş en ideal kişilikleri-

ni yani peygamberleri ve onla-

rın oluşturdukları toplumları, 

“namaz şuurları” en yüksek ne-

siller olarak tanımlarken; yol-

dan çıkıp azan ve cezaya çarp-

tırılmayı hak eden toplulukları 

da “namazı zayi eden” nesiller 

olarak tanımlar. 

Meryem suresinin 58-59. 

ayetleri, iki farklı nesli namaz 

merkezli olarak şöyle tarif eder:

Dosya



Meryem 19/58: “Onlara 
Rahman’ın ayetleri okundu-
ğunda, ağlayarak secdeye ka-
panırlardı.” 

Bu ayet, Meryem suresinin 
başından beri anlatılan Allah’ın 
peygamberlerinin ve sevgi-
li kullarının vahye duyarlı oluş 
düzeylerini “ağlayarak secdeye 
kapanmak” şeklinde “namaz 
bilinci” ile özetler.

Meryem 19/59. ayete gelin-
ce: “Onların ardından öyle bir 
nesil geldi ki, onlar namazları-
nı zayi ettiler, tutkularına uy-
dular; onlar azgınlıklarının ce-
zasını göreceklerdir.”

Bu ayet, namaz duyarlılığı-
nı kaybedip namazı terk eden-
lerin ya da onu alışkanlık dü-
zeyine indirgeyip içini boşalta-
rak savsaklayanların kaçınılmaz 
olarak nefi slerine yenik düşe-
ceklerini, bunun sonucu ola-
rak şeytani arzularının ve hay-
vani tutkularının esiri olacakla-
rını ve bu şekilde yoldan çıkma-
larının cezasını da hem bu dün-
yada hem de öbür dünyada gö-
receklerini beyan eder.

Bugünün dünyasında, ne 
yazık ki “namazı zayi eden”, bu 
sebeple de “tutkuları peşinde 
sürüklenen” Müslümanlar; bir-
liklerini, dirliklerini, dinamizm-
lerini, heyecanlarını, dirençle-
rini büyük oranda yitirmiş bu-
lunuyorlar. Bizce bunun en 
önemli sebebi; bir “Tevhîd eyle-
mi” olan namazın savsaklanma-
sı, içinin boşaltılması ve Müslü-
manların “secde izlerinin” ha-
yatlarına yansımamasıdır. Rab-
bimiz, böyle hayata, davranı-
şa ve ilişkilere yansımayan na-
mazların sahiplerine “veyl ol-
sun” der:

“Yazıklar olsun, o namaz kı-
lanlara; ki onlar kıldıkları na-
mazdan habersizdir!” (Maun 
104/4-5)

Ülkemize gelirsek: % 99’u 
Müslüman bir halkın % 75’i 
beş vakit namaz kılamıyor; kı-
lanların da savsaklama, huşû 
eksikliği vb. problemleri var. 
Ataları Müslüman ve namazlı-
niyazlı olduğu halde, hatta 
Meryem/58’deki örnek nesiller 
gibi, secdelerinde gözyaşı dö-
ken, İslâm’ın hizmetkârlığını 
yapan, namazdan aldıkla-
rı güçle “yedi düvel”e (mese-
la Çanakkale’de) kafa tutan in-
sanlar olduğu halde, kendileri 
namazı terk eden, zayi eden ve 
tutkularının peşinden sürükle-
nen kayıp nesil... Dahası; bu ül-
kede namazın öğretimi ve şekil 
eğitimi şu veya bu şekilde yapı-
lıyor ama “namaz bilinci” üze-
rinde yeterince durulmuyor. İn-
sanlar “niçin namaz kılmalı-
yım?” sorusunun cevabını gere-
ği gibi öğrenip ruhlarına sindi-
remeyince, namaz bilinci oluş-
muyor, namazlar alışkanlık dü-
zeyine indirgeniyor, olsa da 
olan olmasa da olan rutin bir 
işlem haline geliyor, -haşa- bir 
yük gibi, işin gücün arasında bir 
engel gibi görülmeye başlanı-
yor ve kolayca terk ediliyor. An-
ketlere göre, halkımızın dört-
te üçü oruç tutuyor, bir o kada-
rı Cuma namazına gidiyor; bay-
ram namazına giden ve kurban 
kesenler daha fazla. Ama na-
mazlar bir “tevhîd eylemi” ola-
rak ikâme edilemeyince, hayat-
larına yansımıyor. 

Yine inanıyoruz ki, İslâm 
ümmetinin yeniden ayağa kalk-
ması, Allah’ın rahmetine, nus-

retine layık olabilmesi, ancak 
tekrar namazla dirilip kendine 
gelmesi yani tıpkı asrısaadette-
ki gibi namaz merkezli bir dev-
rim gerçekleştirmesi ile müm-
kündür. “Namaz Devrimi” ise, 
Kur’ân ve sünnetin belirledi-
ği gibi namazı yeniden “ikâme 
ettiğimiz” yani onu gereği gibi 
anlayıp yaşadığımız, her tür-
lü iğrençlik/hayasızlık (fahşâ) 
ve kötülüğü (münker) namaz-
la def etme cihadına girdiğimiz 
ve “Din’in direği”ni tekrar aya-
ğa kaldırdığımız zaman gerçek-
leşecektir. 

İşte bu, “namaz merkezli” 
köklü ve muazzam bir değişim/
devrimdir yani inkılâptır!

1 Tahirü’l-Mevlevi (Olgun), Müslü-
manlıkta İbadet Tarihi, İst-1963, s. 
25.

2 Alak sûresinin ilk beş âyetinin 610 
yılı Ramazan ayının Kadir gece-
sinde indiği görüşünde birleşil-
miş; 6-19. ayetlerin ise kısa süre 
sonra nazil olduğu rivayet edilmiş-
tir. Peygamberimiz, ilk beş ayet-
ten hemen sonra namaza ve açık 
davete başlamış ve tepkiler de gel-
miştir. Et-Tefsîrü’l-Hadis’inde İzzet 
Derveze şöyle der: “Alak suresinde-
ki bu sahne, nebevi davetin gizli ola-
rak başladığı şeklinde nakledilen riva-
yetlerin aksini göstermekte ve dave-
tin aşikâr olarak başladığını; Hz. Pey-
gamber (s)’in bu yeni namazına açık-
ça devanı ettiğini ispatlamaktadır. (...) 
Anlaşılan o ki, bu ayetler ilk beş ayet-
ten bir müddet sonra; davet emri, 
davetin pren sip ve bedellerinden bir 
bölümünü içeren Kur’an cümlelerinin 
inişinden ve Peygamber’in, davetin-
de bir iki adım ileri gitmesinin akabin-
de nazil olmuştur. Zira o insanlarla iliş-
ki kurmaya, onları davet etmeye, müj-
delemeye, uyarmaya, Kur’an’ın ayet 
ve sûrele rinden kendisine vahyedilen-
leri onlara okumaya ve açıkça namaz 
kılmaya başlamış, sonra (sûrede işaret 
edilen) “azgın kişi” O’na engel olmuş; 
sonuçta ayetler uyarıcı, kınayıcı, hatır-
latıcı ve sert bir üslupla inmiştir.

Dosya
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“Yalnız O’na yönelin ve 

O’na karşı gelmekten sakının; 

Namazı dosdoğru kılın ve 

müşriklerden olmayın.”  (Rum-

31)

“Sizi cehenneme sokan 

nedir? Biz namaz kılanlardan 

değildik, derler”  (Müddessir 

-42–43)

“Sonra onların arkasından 

öyle bir nesil geldi ki, namazı 

zayi ettiler, şehvetlerine uydu-

lar. Bunlar da azgınlıklarının 

cezasına uğrayacaklardır.”  

(Meryem–59)

Rasûlüllah (s.a.v)’in uya-

rısı oldukça net: “Muhakkak 

namaz insan ile küfür ve şirk 

arasında bir perdedir.  Namazı 

terk etmek bu perdeyi kaldır-

maktır.” (Müslim)

Müminle müşriki ayrıştıran 

namazdır… Savaşta çözülme-

nin ismi, ricattır…  Namazda 

çözülmenin ismi ise cumhu-

ru ulemaya göre riddettir… 

Namaz konusu o kadar kesin 

ve nettir ki asla pazarlık konu-

su edilmemiş, ödün verilmemiş, 

müsamaha gösterilmemiştir…

Rasûlüllah (s.a.v) dönemin-

de uzun yıllar İslâm için ciddi 

bir tehdit oluşturan Sakif kabi-

lesi nihayetinde bir heyetle 

Efendimizle görüşmeye gelir-

ler… İslâm’ı kabul edebilme-

leri için birtakım şartlar ileri 

sürerler:

1- Sakiflilerden savaşa katıl-

maları istenmemeli,

2- Öşür ile sorumlu tutulma-

maları,

3- Namazla mükellef tutul-

mamaları,

4- Kendileri dışında bir baş-

kasının üzerlerine vali tayın 

edilmemesi. 

Peygamber (s.a.v):  “Sizler 

ne savaş için toplanacaksı-

nız, ne öşür vergisi ile mükel-

lef tutulacaksınız, ne de üze-

rinize sizden başkası vali tayın 

edilecektir. Fakat namazdan 

muaf tutulmaya gelince için-

de namaz bulunmayan dinde 

hayır yoktur.” buyurdu.

Sakif temsilcileri: “Ya 

Muhammed! Bizim için küçük-

lük ve eksiklik olsa da, bu iste-

ğini yerine getireceğiz” dedi-

ler.  

Cabir bin Abdullah 

(r.a)’ın bildirdiğine göre 

Peygamberimiz (s.a.v): “Onlar, 

Müslüman olduktan sonra, 

zekâtı da verecekler, savaşa 

da gideceklerdir.” buyurmuş-

tur. (Ebu Davud) Namaz dev-

reye girince beraberinde diğer-

leri de zamanla gelecektir… 

Fakat namaz giderse geriye ne 

kalır ki?  

Namazı terk Halık’a da, 

hayata da ihanettir… Evet, 

namazsızlık Allah’a itirazdır… 

Namaz ise O’na ilticadır… 

Namazsızlık O’na karşı istiğ-

nadır, istikbardır, isyandır… 

En büyük ziyan namazı zayi 

etmektir… Hayatında namazı 

korumayan tam aksine namazı 

kovanlar… Allah katında kah-

rolmaktan korkmazlar mı? 

Hayatta birçok şeyi terk ede-

bilirsiniz… Vazgeçebilirsiniz… 

Evi, işi, arkadaşı, yurdu, yuvayı, 

yavruyu… Ama bir şey var ki, 

onu hiç terk edemezsiniz… O 

da namazdır…

Çünkü namazı terk, Allah ile 

yolları ayırmaktır…

“Onunla işim, ilgim kalma-

dı” demektir… O’ndan bağım-

sızlığını ilan etmektir. Namazı 

terk, kendini ateşin azabına 

terk etmektir… Namaz kılma-

mak Allah’a uzak düşmektir… 

Yalnızlığın gayyasında kaybol-

maktır… Namazımızı nerede 

zayi ettik? Ne zamanda beri-

dir namaz bizi taşımaz oldu? 

Güzele, doğruya, gerçeğe, 

iyiye… 

Tüm kayıplar namazın zayi 

ile başlıyor ve hayatı kayanlara 
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dikkat ediniz, namazdan kop-

manın sefaletini göreceksiniz… 

Bînamaz  olanın hiçbir hükmü, 

heybeti, hikmeti var mıdır?  

Şimdi, insanı Allah’a yakın 

ve dost kılan namazı, şuur 

sahibi bir kişinin terk etmesi 

düşünülebilir mi? Ya da ken-

dini namaza kapatan insanın 

şuurunun açık olduğunu söy-

leyebilir miyiz?  Evet, biliyo-

ruz ki, namaz yoksa, felah yok, 

salah yok, sulh yok!.. Namazsız 

imanın, imansız namazın ola-

mayacağının da farkındayız… 

Havasız yaşayabilir miyiz? 

Hayır! İşte namaz yaşam için 

oksijendir… 

Bu açıdan namaz haya-

tımıza öylesine girmeli ve 

yer etmeli ki, hiçbir güç, hiç-

bir engel onu engellememeli-

dir… Kulluğun olmazsa olma-

zı olan bu ibadet; bir âdete, bir 

alışkanlığa dönüşmemelidir… 

Def-i bela kabilinden savılacak, 

aradan çıkarılacak bir angar-

ya olarak düşünülmemelidir… 

Ya da namazı “kılıp da boşa 

çıkayım” veya “boş zamanların 

uğraşısı” göremeyiz… Hayatın 

açıklarını ve boşluklarını ancak 

namazla kapatabiliriz… 

Şimdi kendimize soralım; 

namazla aramız nasıl? Bu soru-

nun açılımı şudur: Allah ile ara-

mız nasıl? O’na mesafeli miyiz? 

Soğuk muyuz? Bunun cevabı, 

namaza olan ilgimizle belirle-

nir.  Namazı kaçırdığımızda içi-

miz “cız” ediyor mu? İş ada-

mısınız, önemli bir iş görüşme-

si için yahut büyük bir ihaleye 

katılmak için yola çıktınız fakat 

uçağı kaçırdınız, dünyanız başı-

nıza yıkılır, hesaplarınız alt-üst 

olur değil mi? Öğrencisiniz, ÖSS 

sınavına bir yıl boyunca yoğun 
bir tempo ile çalıştınız, tam 
da sınav günü hastalandınız, 
sınavı kaçırdınız… Belki yılların 
emeği heba oldu… Üzüntüden 
kahrolursunuz değil mi? 

Ev hanımısınız, alış-veriş için 
pazara çıktınız… Bir kapkaç-
çı çantanızı kaptı ve kaçtı… 
Hüznünüzden ve hırsınızda ne 
yaparsınız? Hiçbir şey yapamaz-
sanız bile oturup ağlarsınız, 
değil mi? Ya da futbolseversi-
niz tuttuğunuz takım, yüzde 
yüzlük bir gol pozisyonunda 
golü kaçırdı… Sinirleriniz bozu-
lur değil mi? Evet, iş, ihale, 
sınav, çanta, maç derken bak-
tınız ki namazı kaçırmışsınız… 
Ne yaparsınız? Yapacak bir şey 
yok, değil mi? 

Namazın bunlar kadar 
önemi yok, öyle mi?

Kaçırdığınız namazlar için 
hiç hayıflandığınız oldu mu? 
Hiç ağladınız mı?  

Herkese, her şeye, her işe, 

ayıracak zaman bulunuyor da, 

Rabbimize ayıracak bir saatimiz 

olmayacak mı? Gece hayatımız 

ve uyku düzenimiz nasıl? Sabah 

namazı vakti, ölü müyüz, diri 

miyiz? Var mıyız, yok muyuz? 

Teheccüdü sormuyorum… Hani 

şu farz olan sabah namazı var 

ya! Sosyal ve kültürel faaliyet-

lerin yoğunluğu içinde yorgun 

bedenlerimiz yorgana yığılıp 

kalıyor mu, yoksa sabah ezanı 

ile birlikte seccadeyle buluşu-

yor muyuz?

Üzerine güneş doğmayan 

bir medeniyetin çocukları değil 

miyiz?

Biz güne güneşten önce 

başlardık… Farkımız buydu… 

Modernizmin dayattığı gece 

hayatı gecelerimizi renklendir-

di (!) diye sevinirken gördük ki 

gündüzlerimiz karardı…

Uyku düzenimiz bozulmasın 

diye namazı feda ettik… Şayet 

Dosya

Bu açıdan namaz hayatımıza 
öylesine girmeli ve yer etmeli ki, 

hiçbir güç, hiçbir engel onu engelle-
memelidir… Kulluğun olmazsa olma-
zı olan bu ibadet; bir âdete, bir alışkan-
lığa dönüşmemelidir… Def-i bela kabi-
linden savılacak, aradan çıkarılacak bir 
angarya olarak düşünülmemelidir… Ya 
da namazı “kılıp da boşa çıkayım” veya 
“boş zamanların uğraşısı” göremeyiz… 
Hayatın açıklarını ve boşluklarını ancak 
namazla kapatabiliriz… 
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namaz fevt oluyor, fire verme-

ye başlamışsak gemi su almaya 

başladı demektir.  

Yazık değil mi, sonuç helak 

olmaz mı? 

Şimdi namaz kılmamaya 

neyi gerekçe gösterebiliriz?

Namaz kılmaya vakit mi 

bulamıyoruz?  Ama dizilere, 

oyunlara; vakit öldürecek, bizi 

oyalayacak hobilere, gündem-

lere nasıl da zaman bulabili-

yoruz? Kendimizi hasta, bit-

kin, yorgun mu hissediyoruz? 

Namazda şifa, ferahlık ve felah 

olduğunu nasıl unutabiliriz? 

Sağlık gerekçelerinden dolayı 

namazdan yırtacağımızı düşü-

nüyorsak yanılıyoruz… Yatakta 

da  olsak, yatalakta olsak, bir 

yanımız tutmasa da ancak 

namazla hayata tutunabiliriz…

Kalbimizin temiz olma-

sı bizim için yeterli mi? 

Yeryüzünün gelmiş-geçmiş 

en güzel, en temiz ve en 

büyük kalbine sahip olan Hz. 

Muhammed (s.a.v) geceleri 

ayakları şişinceye kadar namaz 

kılıyordu… Neden? 

“Çalışmak da ibadettir” mi 

diyorsun? Bu nasıl ibadettir ki 

bizi Rabbimizden ayrı düşürü-

yor? Önce “işim” mi diyoruz? 

Biz işi bitirmeden ölüm mele-

ği işimizi bitirebilir… Yemek 

için, tatil için, istirahat için ara 

verdiğimiz işler… Nasıl olu-

yor da namazdan daha fazla 

önem kazanıyor? Gündüzleri 

iş yoğunluğuna, geceleri yor-

ganın sıcaklığına terk ettiği-

miz bedenlerimiz Allah’ın bize 

emaneti değil midir? Allah için 

günde bir saat yorulmaya değ-

mez mi? 

Namazı üstümüzden atmak 
için başvurduğumuz tüm 
bahaneler boşuna… Mümin 
isek namazdan sıyıramayız… 
Hayatımızdan namazı çıkardı-
ğımız andan itibaren biz bir 
“hiç”iz… Yani tabir caiz ise 
“ot gibi” yaşamak denir… 
Ölü değilsek, deli değilsek, 
kafir değilsek, hayvan değil-
sek namaz peşimizi bırakmaz… 
Namazdan kaçış yok, kur-
tuluş yok, yan çizmek yok… 
Çünkü biz Müslüman’ız… 
Müslüman’ın şiarı, şahidi, 
şuuru, senedi namazdır… 

Namazı terk ederek kendi-
mize zulmedemeyiz… Ebedi 
güzelliklerden mahrum kala-
mayız… Namazı terk ederek 
İslâm düşmanlarını sevindire-
meyiz… Şeytanı umutlandıra-
mayız… 

Gerçek bu iken, gere-
ken bu iken, gel gelelim 
Müslümanların namaz konu-
sunda süren sınavları pek de iç 
açıcı değil …Kimlik yozlaşma-
sı, kişilik savrulmasının vardığı 
boyutu namaz üzerinden teşhis 
edebiliriz…

Değişim rüzgârını arkasına 
alıp hızlı bir dönüşüm süreci-
ne giren kimi dava adamla-
rı, namazı terk edecek dere-
cede kendilerini aştılar(!)… 
Kendilerini öylesine yenilediler 
ki, “yakîn” mertebesine erdi-
ler, bu düzeyde bir entelektü-
el seviyeden sonra namaz soru-
lur muydu? 

Özgürlük, adalet, insan hak-
ları, söylemi yetmez miydi?

Artık İslâmcı aydın olmanın 
alamet-i farikası camiye git-
mek, namaz kılmak değil, bil-

mem nerelere takılmaktı…

Dosya
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İslâmcı kalemlerden kullu-

ğu, köşesine taşıyanına hasret 

kaldık…

Politik, sosyal, kültürel 

yorum yarışında namaz gibi 

konulara değinmek aydın ima-

jıyla örtüşmüyordu…

Entel olmanın raconu fark-

lıydı … Namaz ritüeline yer 

yoktu… 

Derin tahliller, analitik 

düşünceler, sosyolojik analiz-

ler günün gereklilikleriydi… 

Gerisini boş ver!

Cemaat şablonuna sığ-

mayan, akademik titri yük-

sek zevat namazın koruyucu 

gücünden koptuktan sonra… 

Allah sonlarını hayır getire!

Kariyer, ünvan, makam, 

ikbal, istikbal, iktidar hırsı ile 

ibadetten feragat edenler, 

hangi fırsatların peşinde koşu-

yorlar?

“Bakıyatü’s-Sâlihât (kalı-

cı güzel ameller) kapsamında 

neye sahip olabildiler?

Namazı kaybeden, ne 

kazandı?

“Başörtüsüne özgürlük” 

mücadelesinde başına gelme-

dik bela kalmayan kimi kızla-

rımızın bu gün başları secde-

ye varmıyorsa… Başımızı iki eli-

mizin arasına alıp derin derin 

düşünmemiz gerekiyor… 

Üniversite yıllarında İslâmi 

mücadelede ön saflarda yürü-

yen, fakültede mescit açılması 

için eylemlerde başı çeken, bu 

uğurda okuldan atılmayı bile 

göze alacak kadar gözü kara 

gençlerimizin üniversite son-

rası yıllarda, bir gün namazı 

terk edeceklerini kim tahmin 

edebilirdi? Bunun bir izahı var 

mıdır? Hangi gerekçe namaz-
sızlığı mazur gösterebilir ki? 
Eğer bir yenilgiden bahsedecek 
isek… Burada aramak lazım… 
İşte kırılma noktamız… 

Gelişmeler tam da Rasûlüllah 
(s.a.v)’in haber verdiği gibi… 
“İslâmi halkalar çözülecektir. 
İlk çözülen halka idare, sonun-
cusu da namaz olacaktır.” 
İlmek ilmek çözülme gerçekle-
şecektir… Ümmet önce siyasi 
imameti kaybedecek… 

Siyasi iktidardaki çözülme 
ve bozulma da, iktidardakile-
rin namazdan vazgeçmesi ile 
başladı… Bir iktidar ki, gün-
deminde, programında “nama-
zı ikame” yoksa, namazı gaye 
edinmemişse o İslâmi bir ikti-
dar değildir… 

“Onlar ki, yeryüzünde ken-
dilerini yerleştirir, iktidar sahi-
bi kılarsak, dosdoğru namazı 
kılarlar, zekâtı verirler, marufu 

emreder, münkerden sakındı-

rırlar. Bütün işlerin sonu Allah’a 

aittir.”(Hac-41)

Son olarak da ümmet nama-

zı terk etmeye başlayacak. 

Namaz terk edilmeye başlan-

mışsa bu artık dünyanın sonu 

demektir… Namaza kıyılmışsa 

hayat kaymış demektir…

Bu durumda, namazda-

ki ihmalimizi, bizden sonraki 

varislerimiz “ıskat-ı salât” ile 

giderebilirler mi? Keffaret-i 

savm, keffaret-i yemin bun-

ları biliyoruz da, keffaret-i 

salâtı kim çıkardı bilmiyorum…

Bugün namazda gözü, cami-

de ayağı olmayanın yarın mah-

şerde gözleri kör, ayakları 

kötürüm olmaz mı? Bu açıdan 

gözümüzü koruduğumuz gibi 

namazı da korumak zorunda-

yız… Efendimiz (s.a.v) “namaz 

gözümün nuru kılındı “derken 

aynı gerçeğe dikkat çekiyor-

Dosya

Namaz kılmaya vakit mi bula-
mıyoruz?  Ama dizilere, oyunlara; 

vakit öldürecek, bizi oyalayacak hobile-
re, gündemlere nasıl da zaman bulabi-
liyoruz? Kendimizi hasta, bitkin, yorgun 
mu hissediyoruz? Namazda şifa, ferah-
lık ve felah olduğunu nasıl unutabiliriz? 
Sağlık gerekçelerinden dolayı namaz-
dan yırtacağımızı düşünüyorsak yanı-
lıyoruz… Yatakta da  olsak, yatalak-
ta olsak, bir yanımız tutmasa da ancak 
namazla hayata tutunabiliriz…
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du… “Kim de benim zikrimden 

yüz çevirirse, artık onun için 

sıkıntılı bir geçim vardır ve biz 

onu kıyamet günü kör olarak 

haşredeceğiz .”(Taha-124)

Belki namaz kılmayanlar 

mahşerde şöyle diyecekler: Biz 

kör müydük, namazı neden 

görmedik ve kılmadık… Evet, 

namazın hakkını vermeden indi 

İlahide bir hak talebinde bulu-

namıyorsunuz… Yarınlarda bir 

“hak ediş” gerçekleşmeyecek-

tir… 

Hz. İbni Abbas (r.a)’ın, 

ömrünün sonlarına doğru göz-

lerini kaybedince, “namazımı 

engeller” düşüncesiyle niçin 

tedaviyi geri çevirdiğini şimdi 

daha iyi anlıyoruz…

Bir daha anlıyoruz ki, hız 

ve haz dünyasında bize istika-

met ve itidal kazandıracak olan 

namazdır… Hayatın önü alına-

maz koşuşturması içinde denge 

noktası namazdır… Günde 

beş vakit işi durdurup nama-

zı devreye koyacağız… Çünkü 

Müslüman’ın hayatında ihmale 

gelmeyecek görev; namazdır… 

Namaza devamsızlıktan kul-

luk sınavını veremezsek bunun 

telafisi yoktur… 

“Onlar namazlarına (titizlik-

le) devam ederler” (Mearic-34)

İşe devamsızlıktan iş akti fes-

hedilir… Memuriyete devam-

sızlığın sonucu müstefi mua-

melesi görmektir… Öğrencinin 

devamsızlığı okuldan kaydı-

nın silinmesiyle neticelenir… 

Namaza devamsızlık ise kul-

luktan düşmeye nedendir… 

O halde her halükârda namaz 

… Namazı koruyarak, kolluya-

rak, kuşanarak yola devam… 

Yasakçılardan koruyarak…

Riyadan koruyarak… Tadili 

erkanını koruyarak… 

Günde beş vakit namaz bizi 

farklılaştırmıyorsa , “fahşa” 

nın ve “münker” in ağzı bize 

dönük demektir.  Namazın 

özünü zedeleyecek, “feveylün 

lil musallin” kapsamına soka-

cak tüm olumsuzluklara karşı 

teyakkuza geçmek mecburi-

yetindeyiz… Ve hep şu soru-

yu kendimize soracağız… 

Kıldığımız namaz gerçekten 

namaz mıdır?

Tarihten öğrendiğimiz o ki; 

Hz. Ali (r.a)’ın kanına elleri-

ni bulaştıranlar da namaz kılı-

yorlardı…  Kerbela’da Hz. 

Hüseyin (r.a)’a karşı kılıç çeken-

ler de alnı secdeli insanlardı. 

Onlar, hakikatte namaz kılma-

dılar, sadece namaza kıydılar… 

Kanı, kini, kiri silmeyen namaza 

nasıl namaz deriz? Şimdi bize 

düşen tarihte aldığımız ibret-

le kendi namazımıza titremek-

tir… Namazı savsaklamadan, 

kaçırdığımız namazın ıstırabı 

ile belki sabahlara kadar sayık-

lamamız gerekecektir…

“İş olsun” diye değil… “Kıl 

beşi, bitir işi” anlayışıyla da 

değil…

Vahyi işaretlerin bize sun-

duğu hedeflere uzanmak için 

buna mecburuz…

Tedbir; nafilelerle farzı koru-

maya almaktır… Sünnetteki 

çözülme farzın da sallantı-

da olduğunun habercisidir … 

Sünnet hassasiyeti gitmişse, 

farzda sebat zorlaşacaktır…

Yakın çevremizde bunun 

yaşanmış örneklerini görebili-

riz…

Bunlardan hareketle gün-

demimize şu soruları alacak 

mıyız?

Namazsız geçirdiğimiz gün-

lere yanıyor muyuz? İçin için içi-

mizi kemiren bir nedamet yaşı-

yor muyuz? Namazsız günle-

ri hayatın “yüz karası günler” 

olarak değerlendiriyor muyuz? 

Yanacaksak buna yanalım… 

Tevbe ateşi ile yüreğimiz 

yanmıyorsa, yarın mahşerde 

yanmaktan bizi kim kurtara-

cak? 

Mahşerde ilk sorgu namaz 

olacak… Baraj sorusu… 

“Kıyamet günün de kulun 

ilk hesaba çekileceği şey farz 

namazdır. Eğer bu namazı tam 

olarak yerine getirmişse ne 

güzel. Aksi halde şöyle denilir:

“Bakın bakalım, bunun 

nafile namazı var mıdır?” Eğer 

nafile namazları varsa farzla-

rın eksiği bu nafilelerle tamam-

lanır. Sonra diğer farzlar için-

de aynı şeyler yapılır.” (Tirmizi, 

Ebu Davud)

Huzur-u İlahi’de mahrum ve 

mahcup olmamak için hemen 

namaza duralım… Şeytanın 

bacağını kıralım… Namaz 

eksiklerimizin bir çetelesini 

tutalım…Bilelim ki; namazsız 

insan gerçekten eksiktir.

Ruhumuzu, yüreğimizi, zih-

nimizi namaza kodlayarak yeni 

bir sayfa açmanın tam vakti…

Hala kılmamak için bahane 

bulanlar varsa:

Bînamaz bîçare! Çare; 

namazdır…
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Kur’ân’ın, öncelikli olarak 
üzerinde durduğu en önemli 
konu, hiç şüphesiz iman mesele-
sidir. Peygamberliğin on üç yıl-
lık bölümünü kapsayan Mekke 
döneminde inen âyetler, genel-
de iman merkezli konuları işle-
miş, evvelemirde inancın düzel-
tilmesine yönelik temel ilkeleri 
ortaya koymuştur. Daha sonra 
Kur’ân’ın üzerinde durduğu ve 
imanın pratiği ve dışa yansıyan 
kısmını gösteren, namaz konu-
su gelmektedir. İmanı koruyan, 
kötülüklerden alıkoyan, nefis-
leri arındıran ve kemale erdi-
ren namaz, öyle mühim bir iba-
dettir ki, savaş alanında bile 
terki caiz görülmemiştir. Bilinci 
yerinde olan her Müslüman, 
ruhunu teslim edinceye kadar 
namaz kılmakla mükellef tutul-
muştur. Namaz, Allah Teâlâ ile 
kul arasında sağlam bir rabı-
ta, yani bağ olduğu için bu 
bağlantının koparılmaması, 
Müslüman’ca yaşamanın vaz-
geçilmez şartı olarak kabul 
edilmiştir. 

Bu kadar mühim olan bir 
ibadetin ifasında, Müslüman 
olarak tanımlanan toplum-

larda ciddi problemler yaşan-
maktadır. Müslüman toplumun 
namazla alakasını görebilmek 
için basit bir araştırma kâfidir. 
Namazın ifası konusunda şu 
tabloyla karşılaşmak müm-
kündür: Bînamazlar, namazı 
alaca kılanlar, vakti sıkıştıra-
rak kılanlar, sünneti terk eden-
ler, namazları bir adet ve bir 
gelenek anlayışı ile kılanlar, 
namaz kıldığı halde içini doldu-
ramayanlar, namazın mahiye-
tini kavrayamayanlar, namaz-
la kendine gelemeyenler vs. 
İslâm’a gönül veren ve bu uğur-
da hizmet etme yarışında olan-
ların bile zaman zaman namaz-
larını aksattıkları, ara sıra kıl-
dıkları, gereken titizliği gös-
termedikleri, çeşitli toplantıla-
ra, etkinliklere, çalışmalara ve 
çeşitli seyahatlere namazları-
nı feda ettikleri müşahede edil-
mektedir. Hâlbuki Müslüman 
hiçbir iş karşısında namazını 
feda edemez.

Kur’ân-ı Kerim’de 
mü’minlerin özelliklerinden 
bahsedilirken “namazı muha-
faza ederler, namazı korur-
lar” şeklindeki ifadelere yer 

verilmiştir. Bu ifadeler, nama-
za devam etmek anlamın-
da zikredilmiştir. Nitekim bir 
âyette şöyle buyrulmaktadır: 
“Namazlara ve orta namaza 
devam edin. Allah’a saygı ve 
bağlılık içinde namaz kılın.” 
(Bakara, 2/238) Bu âyette geçen 
“namazları muhafaza edin” 
ilâhî hitabı şöyle yorumlanmış-
tır: Namazları vakitlerinde eda 
etmek, şartlarına ve rükünle-
rine riâyet etmek, ısrarla onla-
rı takip etmek suretiyle muha-
faza edin.1 Namazları vaktin-
de kılmak, onlara ara verme-
mek, farzlarını eksiksiz yerine 
getirmek, namazın muhafazası 
cümlesindendir.

Âyette “Namazları muha-
faza edin” cümlesinde zikredi-
len “Hâfizû” emri, “muhâfaza” 
kökünden gelmektedir. 
Muhâfaza kelimesi, muhâsama 
(hasımlaşma), Mukâtele (dövüş-
me, vuruşma, savaşma) fiille-
rinde olduğu gibi iki kişi ara-
sında cereyan eder. Dolayısıyla 
“Hâfeza” fiili, karşılıklı korumak 
demektir ve iki kişi arasında 
cereyan eder. Bu açıklamalara 
göre, âyette geçen “muhâfaza” 

Dosya

NAMAZIN KORUNMASI 
VE NAMAZIN KORUMASI

KERİM BULADI
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manası nasıl anlaşılmalıdır? 
Çünkü burada iki şahıs yok-
tur. Bir tarafta namaz kılan kişi, 
öbür tarafta namaz ibadeti var-
dır. Bu soruya iki şekilde cevap 
verilebilir. Birincisi, bu muhafa-
za Allah ile kul arasında olur. 
Bir bakıma şöyle denilmek isten-
miştir: “Namazı muhafaza et ki, 
sana namazı emreden Allah da 
seni muhafaza etsin. Nitekim 
bir âyette şöyle buyrulmakta-
dır: “Öyleyse siz beni (ibadet-
le anın) ki, ben de sizi ana-
yım...” (Bakara, 2/152) İkincisi, 
bu muhafaza kul ile namaz ara-
sında olur. Buna göre mana şu 
şekildedir: “Namazı muhafaza 
et ki, namaz da seni muhafa-
za etsin.” 

Peki namaz kulu nasıl korur? 
Namazın, namaz kılan kimse-
yi muhafaza etmesi üç şekil-
de olur. Birincisi: namaz, kişi-
yi günahlardan, (masiyetler-
den) muhafaza eder. Nitekim 

bir âyette şöyle buyrulmakta-
dır: “...Muhakkak ki namaz, 
hayasızlıktan ve kötülükten 
alıkoyar...” (Ankebût, 29/45). 
Namaz, namazı muhafaza 
eden kimseyi bütün çirkinlikle-
re karşı muhafaza eder. İkincisi: 
Namaz, namaz kılan kimseyi, 
bela ve sıkıntılardan muhafaza 
eder. Nitekim bu konuda şöyle 
buyurulmaktadır: “Sabır ve 
namaz ile Allah’tan yardım iste-
yin...” (Bakar, 2/45). Üçüncüsü: 
Namaz, kendisini kılan kimse-
ye şefaat eder. Bu hususta bir 
âyette şöyle buyrulur: “Namaz 
kılın, zekat verin, önceden ken-
diniz için yaptığınız her iyiliği 
Allah’ın katında bulacaksınız...” 
(Bakara, 2/110) Bir de namazda 
kıraat (Kur’ân okuma) vardır. 
Kur’ân ise okuyucusuna şefa-
at edecektir. O, şefaat eden ve 
şefaati kabul olunandır.2 

Müfessir Fahruddin Razî’nin 
yaptığı bu değerlendirmeye 

göre, ilâhî emrin hikmetini ve 
niçin “namazı kılınız” yerine 
“namazı muhafaza ediniz” 
ifadesinin seçildiğini anlamak 
mümkündür. Yapılan bu 
değerlendirmeden, namazın, 
namaza değer veren, 
namaza devam eden, namazı 
aksatmayan kimseye sahip 
çıkacağını ve şefaat edeceğini 
anlamaktayız. Namazı 
kılanların, namazı muhafaza 
edenlerin ve namaza riâyet 
edenlerin kurtuluşa ereceğini 
ve onlara cennetlerin ikram 
edileceğini Kur’ân’ın beyanıyla 
öğrenmekteyiz. Namaz, 
mü’mini, hem maddî hem de 
mânevî açıdan korumaktadır. 
Namaz, mü’minin imanını 
artırmakta, ahlâken onu 
yükseltmekte, çeşitli günahlara 
karşı bir kalkan vazifesi görerek, 
arınmaya vesile olmaktadır. 

En’am Sûresinin 92. âyetinde 
iman edenlerin özelliklerinden 
şöyle söz edilir: “Bu (Kur’ân), 
ümmü’l-kurâ (Mekke) ve 
çevresindekileri uyarman için 
sana indirdiğimiz ve kendinden 
öncekileri doğrulayıcı mübarek 
bir kitaptır. Âhirete inananlar, 
buna da inanırlar ve onlar 
namazlarını hakkıyla kılmaya 
devam ederler.” Bu âyette; 
Kur’ân’a ve ondan önceki 
kitaplara inanan mü’minlerin 
vasfı belirtilirken, onların en 
önemli özelliğinin namaza 
devam etmek olduğuna işaret 
edilmiştir. Mü’minin en belirgin 
özelliği namaza devam etmektir. 
Namaza devam etmek, onun 
imanının gereğidir.

Âhiret gününe inanan her-
kes, Hz. Muhammed (a.s)’in 
risâletine ve O’na indirilen kut-
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Âhiret gününe inanan herkes, 
Hz. Muhammed (a.s)’in risâletine 

ve O’na indirilen kutsal kitaba inanmak-
la mükelleftir. Bu özellikte olan kimse-
ler, namazlarını da dosdoğru vaktinde 
edâ ederler. Diğer ibadetler arasında 
sadece namazın muhafazasının (nama-
za devam edilmesinin) zikredilmesi ve 
tahsis edilmesi, namazın diğer ibadet-
lerin direği ve başı mevkiinde olmasın-
dandır. İmandan sonra Allah indinde 
en şerefli ibadet namazdır. Kul, nama-
zı muhafaza ederse bütün ibadetleri ve 
taatları da bu sayede muhafaza 
edebilir.



sal kitaba inanmakla mükellef-
tir. Bu özellikte olan kimseler, 
namazlarını da dosdoğru vak-
tinde edâ ederler. Diğer iba-
detler arasında sadece nama-
zın muhafazasının (namaza 
devam edilmesinin) zikredil-
mesi ve tahsis edilmesi, nama-
zın diğer ibadetlerin direği ve 
başı mevkiinde olmasındandır.3 

İmandan sonra Allah indin-
de en şerefli ibadet namazdır. 
Kul, namazı muhafaza ederse 
bütün ibadetleri ve taatları da 
bu sayede muhafaza edebilir.4

Mü’minûn Sûresi’nde, kur-
tuluşa eren müminlerin iba-
detlerinden, ahlâkî yaşayış-
larından, namus anlayışların-
dan, toplum hayatının denge-
sini korumak için gösterdikle-
ri gayretten, emanet ve ahit-
lerine gösterdikleri bağlılıkla-
rından bahsedildikten sonra, 
onların namazlarını muha-
faza ettiklerine özellikle işa-
ret edilmektedir. Bu konuda-
ki İlahî beyan şöyledir: “Ve 
O’nlar ki, namazlarına devam 
ederler(muhafaza ederler)” 
(Mü’minûn, 23/9).

Âyette geçen namazın 
muhafazasından (namazın 
korunmasından) maksat, nama-
zın dosdoğru kılınması, vakitle-
rine riayet edilmesi, rükû, sücûd 
ve kıraatinin tam yapılmasıdır.5 
Mü’minler, ilâhî emanetlerden 
olan farz namazlarını geçir-
memek veya eksik bırakma-
mak için onları daima gözetir-
ler. Namazlarını vakti vaktine 
şart ve âdâbı ile kılmaya devam 
ederler. Namazlarını muhafaza 
etmek için mücahade ederler 
ve gayret gösterirler.6

Gerek maddî ve gerek-

se manevî olsun herhangi bir 
şeyin muhafazası, gayreti, 
çalışmayı ve aksiyonu gerekti-
rir. Bunlar olmadan her hangi 
bir şeyin muhafazası mümkün 
değildir. Disiplinli, metotlu, 
düzenli, programlı ve devam-
lı bir çalışma olmadan başa-
rıya ulaşmak mümkün değil-
dir. Namaz gibi ulvî bir ibade-
tin ifasında devam, sebat, sabır, 
metânet ve kararlılık şarttır. 
Bütün ibadetlerin aslı ve başı 
olan namaz hususunda çok dik-
katli ve azimli olmak gerekir.

Müfessir Zemahşerî’nin 
beyanına göre bu âyette namaz 
kelimesinin çoğul (salavât şek-
linde) zikredilmesinin sebe-
bi, namazın sayılarına riayet 
edilmesini ifade etmek için-
dir. Bunlar da beş vakit namaz, 
vitir, her namazla birlikte kılı-
nan ravâtib sünnetler, cuma, 
bayram, cenaze, yağmur, ay ve 
güneş tutulması, duhâ, tehec-
cüd, tesbih, hacet ve bunların 
dışındaki nafile namazlarıdır.7

Bu açıklamalara göre, 
mü’min öncelikle farz namaz-
larına devam etmeli ve bun-
ların eksikliğini tamamlaya-

cak nafile nevinden olan çeşitli 
sünnetlere, ibadetlere de ağır-
lık vermeli ve devam etmeli-
dir. Müslüman’ın bu anlamda 
gayret sarf etmesi ve imkan-
lar dâhilinde sünnetlere de 
devam etmesi, onun, kurtulu-
şa eren kâmil mü’minlerin ara-
sına girmesine vesile olacak-
tır. Yukarıdaki açıklama aynı 
zamanda Sünnetin ubûdiyyet 
hayatındaki önemini göster-
mektedir. 

Meâric Sûresi’nde, insan cin-
sinin pek hırslı, sabırsız, şikayet-
çi ve cimri olduğu belirtildik-
ten sonra, namaz kılanlar bun-
dan istisna kılınmış ve onların, 
namazlarını devamlı kıldıkla-
rı belirtilmiştir. Bu sıfata haiz 
olanların önemli bazı özellikle-
ri sıralandıktan sonra “O’nlar, 
namazlarını muhafaza edenler-
dir (koruyanlardır)”8 buyrula-
rak, cennetle mükafatlandırıla-
cakları belirtilmiştir.

Yukarıdaki âyetlerde zik-
rettiğimiz gibi bu âyette 
de “namaz kılmak” tabiri, 
“yühâfizûne” kavramı ile ifade 
edilmiştir. Namazın muhafa-
zası ile ilgili âyetlerde geçen 
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“hâfeza” fiilinin, hadislerde 
de geçtiğini görmekteyiz. Bir 
hadis-i kutsîde Hz. Peygamber, 
Allah Teâlâ’nın şöyle buyurdu-
ğunu açıklar: “Kim namazı vak-
tinde kılar, onu muhafaza eder 
ve hakkını küçümseyerek onu 
zayi etmezse, o kimseyi cen-
nete koymaya sözüm vardır. 
Her kim de namazı vaktinde 
kılmaz, onu muhafaza etmez 
ve hakkını küçümseyerek onu 
zayi ederse, ona verilmiş bir söz 
yoktur. Dilersem ona azap ede-
rim, dilersem onu bağışlarım.”9

Hadiste görüldüğü gibi, 
namazı vaktinde kılmak, nama-
zı muhafaza etmek, namazın 
hakkını korumak ayrı ayrı zik-
redilmiştir. Namazı vaktinde kıl-
mak önemli olduğu gibi, nama-
zı muhafaza etmek yani, ona 
devam etmek, onun rükünle-
rine, şartlarına riayet etmek, 
âdâbından bir şeyi eksik yap-
mamak da son derece mühim-

dir. Rükünlerini ve şartları-
nı koruyarak kılınan namazın 
karşılığı, hadiste de belirtildi-
ği gibi cennettir. Bu hadiste 
belirtilen hususlar, zikrettiğimiz 
âyetlerde geçen kavramların da 
bir çeşit izahından ibarettir.

Yukarıdaki açıklamalardan 
anlaşılacağı üzere “namazı 
muhâfaza” kavramı, iki şekilde 
anlaşılmıştır. Birincisi, farz kılı-
nan beş vakit namaza aralık-
sız devam etmek, meşrû maze-
retler olmadığı müddetçe onla-
rı asla terk etmemek ki, bu 
meşrû mazeretler de unutmak 
ya da uyuya kalmak şeklin-
de açıklanabilir. Bunların dışın-
da mü’min asla namazını kıl-
mamazlık edemez. Hendek 
savaşında Peygamber (s.a.v)’in 
şiddetli ok yağmurunda bazı 
namazları kılamadığını da göz 
önüne alarak, bu gibi ağır şart-
larda elde olmayarak nama-
zın terki söz konusu olabi-

lir. Bunun dışında Mü’min bir 
kimsenin kasten ya da çeşitli 
sebepler ileri sürerek namazını 
terk etmesi, alaca kılması, vak-
tini daraltarak edâ etmesi asla 
düşünülemez. Hz. Peygamber 
ve onun seçkin ashabı asla 
böyle bir şey yapmamıştır. 
Onlar her halükarda namaz-
larını kılmanın gayreti içeri-
sinde olmuşlardır. Hz. Ömer, 
namaz kıldırırken suikasta 
uğramış, hançerle yaralanmış, 
yaralı hali ile Abdurrahman b. 
Avf’u mü’minlere namaz kıl-
dırmak için derhal yerine geçir-
miştir. Kanaması şiddetli bir 
şekilde devam ettiği için bayıl-
mış, içlerinde oğlu Abdullah’ın 
da bulunduğu bir grup sahâbî 
onu acilen evine götürmüş-
tür. Kendine geldiğinde ilk 
sorduğu soru “Müslümanlar 
namaz kıldı mı?” olmuş ve 
“Namazı terk eden kimsenin 
Müslümanlığı yoktur” diyerek 
son mesajını vermiştir. Sonra 
kendisine abdest aldırmışlar, 
oğlu Abdullah, parmakları ile 
babasının yaralarını kapatmış 
ve Hz. Ömer bu şekilde namaz 
kılmıştır.10 Görüldüğü gibi en 
ağır şartlarda sahâbî namazını 
terk etmemiştir. Allah ile ara-
larındaki, en önemli ve kuvvetli 
bağı koparmamışlardır. 

“Namazı muhafaza” kavra-
mından ise ikinci olarak şu anla-
şılmıştır: Namazı tâdil-i erkânı 
ile kılmak, rükünlerine, şartla-
rına riâyet etmek, onu muha-
faza etmek. Namazın farzları-
na, sünnetlerine kısaca âdabına 
titizlikle riâyet etmek, nama-
zın huşû ile kılınmasına sebep 
olur. Namazda huzurun yaka-
lanması, namazın kötülükler-
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Namazları düzgün kılmak, ara 
vermemek, Allah ile olan en kuv-

vetli zincirin halkasını hiç kırmamaya, 
koparmamaya çalışmak, mü’minin en 
önemli hedefi olmalıdır. Zincirin hal-
kalarından biri koparsa, irtibat kesi-
lir, kuvvet gider. Mü’min, namazında 
devamlı olmalı, ara vermemelidir ki, 
rıza-ı bâriye ulaşsın, yaptığı işleri, hiz-
metlere ve faaliyetlere bereket gelsin. 
Namaz olmadan İslâm’a hizmet ettiği-
ne inanmak, hem doğru değil, hem de 
kendini aldatmanın ve şeytanın 
verdiği vesvesenin bir ürünüdür. 



den alıkoyması da buna bağ-
lıdır. Ebû Hüreyre’nin anlattı-
ğına göre Peygamber (s.a.v), 
Mescid-i Nebevî’de bulundu-
ğu sırada bir sahâbî içeri girer 
ve namaz kılar. Daha sonra 
Râsûl-i Ekrem’e selam verir. 
Peygamber (s.a.v), sahâbînin 
selamına cevap verdikten 
sonra “Git, namazını tekrar kıl. 
Çünkü sen namaz kılmadın” 
buyurur. Sahâbî tekrar nama-
zını kılar ve Hz. Peygamber’e 
selam verir. Peygamber (s.a.v) 
“Git, namazını tekrar kıl. Çünkü 
sen namaz kılmadın” buyu-
rur. Bu hadise üç defa tek-
rar eder. Sahâbî “Ey Allah’ın 
Resûlü! Seni hak olarak gön-
deren Allah’a yemin ederim ki, 
bundan daha güzelini yapa-
mıyorum. Bana nasıl namaz 
kılacağımı öğret” diyerek 
Allah Rasûlünden yardım ister. 
Bunun üzerine Peygamber 
(s.a.v), “Namaz kılmak istedi-
ğinde tekbirle namaza başla. 
Sonra Kur’ân’dan kolayına 
geleni (âyetleri) oku. Sonra 
rükuya var. Mutmain oluncaya 
kadar rükûda dur. Sonra başı-
nı kaldır. Dosdoğru dur. Sonra 
secdeye git. Mutmain oluncaya 
kadar secde et. Sonra secdeden 
başını kaldır. Mutmain olun-
caya kadar otur. Sonra ikinci 
olarak secdeye var. Mutmain 
oluncaya kadar secde et. 
Bütün bunları yaptıktan sonra 
selâm ver. İşte namazın tama-
mı budur.”11 Bir başka hadi-
sinde Peygamber Efendimiz 
“En kötü hırsızlık, namazın-
dan çalan kimsenin hırsızlığı-
dır” buyurunca ashâb-ı kirâm 
“Ey Allah’ın Resûlü! Kişi naz-
mından nasıl çalar?” diye sor-

duklarında Peygamber (s.a.v) 
“Kişi, rükusunu ve secdesini 
tam yapmazsa, namazından 
çalmış olur” buyurmuşlardır. 12 

Görüldüğü gibi Peygamber 
(s.a.v), namazın rükûsunun ve 
secdesinin dosdoğru yapma-
mayı ve bir şekilde eksik yeri-
ne getirmeyi mecâzî bir şekilde 
namazdan çalma olarak nite-
lemiş bu konuda ümmetinin 
dikkatini çekmiştir. Rükünleri 
ve şartları çarçabuk bir şekilde 
yerine getirilerek kılınan nama-
zın, kişiyi felaha götürmeyece-
ği bu hadisten anlaşılmaktadır. 

Namazları düzgün kılmak, 
ara vermemek, Allah ile olan 
en kuvvetli zincirin halkasını 
hiç kırmamaya, koparmamaya 
çalışmak, mü’minin en önemli 
hedefi olmalıdır. Zincirin hal-
kalarından biri koparsa, irtibat 
kesilir, kuvvet gider. Mü’min, 
namazında devamlı olmalı, ara 
vermemelidir ki, rıza-ı bâriye 
ulaşsın, yaptığı işleri, hizmetle-
re ve faaliyetlere bereket gel-
sin. Namaz olmadan İslâm’a 
hizmet ettiğine inanmak, hem 
doğru değil, hem de kendi-
ni aldatmanın ve şeytanın ver-
diği vesvesenin bir ürünüdür. 
“Kim yarın Allah’a Müslüman 
olarak kavuşmak isterse, 

namazlara ezan okunan yerde 
devam etsin (Onları muhafaza 
etsin)…”13 hadisini de namaz-
ların cemaatle kılınması ve 
namazların muhafazası açısın-
dan zikretmekte yarar vardır.

1 Bkz. Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl, Bey-

rut, ts. I, 365; Nesefî, Medârikü’t-

Tenzîl, Beyrut, ts. I, 365; Hâzin, 

Lübâbu’t-Te’vîl, Beyrut, ts. I, 365 

(Mecmuatü’n-Mine’t-Tefâsîr için-

deler); Kurtubî, Ahkâmü’l-Kur’ân, 

Beyrut, 1995, ts. II, 190.

2 Fahruddin Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 

Beyrut, 1990, VI, 125.

3 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, 

1994, II, 177

4 Beydâvî, a.g.e., II, 446; Nesefi, 

a.g.e. II, 476.

5 Zemahşerî, a.g.e., III, 177; İbn Kesîr, 

Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm,İstanbul, 

1994, V, 458.

6 Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, 

Hak Dini Kur’ân Dili, İstanbul, 

1971, a.g.e., V, 3430.

7 Zemahşerî, a.g.e., III, 177.

8 Meâric, 70/34.

9 Ahmed b. Hanbel, IV, 244.

10 İbn Hacer el-Askalânî, Fehu’l-Bârî 

bi Şerhi Sahîhi’l-Buhârî, Beyrut, 

1988, VII, 50.

11 Buhârî, Ezân, 122.

12 Muvatta, Kasru’s-Salât, 23 (72).

13 Müslim, Mesâcid, 257. 
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Öncelikle,  Namaz 
Gönüllüleri neden ortaya çıktı? 
Yaklaşık üç yıldır faaliyet yürü-
ten ve ciddi anlamda ses geti-
ren böyle bir platforma neden 
ihtiyaç duydunuz? Bu konu-
da ilk adımı atan Ahmet Bulut 
hocamızı dinleyelim öncelikle, 
isterseniz. Buyurun hocam:

Ahmet Bulut: Öncelikle bu 
çalışmamızın Umran vesilesiy-
le, bizim ulaşamadığımız nice 
kardeşlerimize de ulaşmasını 
niyaz ederek sözlerime başla-
mak istiyorum. 2006 yılının hac-
cında idi. Muhammed İkbal’in 
bir sözünden hareketle hacıla-
ra uyarılarda bulunuyordum. 
İkbal, hacdan dönenlere ‘ne 
getirdiklerini’ sorar? Herkes 
farklı cevaplar verir. Beklediği 
cevabı bulamayan İkbal sonun-
da der ki: “Ben beklerdim ki siz-
den; ‘Hz. Ebu Bekir’in iman ve 
sadakatini, Hz. Ömer’in adalet 
ve şecaatini, Hz. Ali’nin ilim ve 
hikmetini, Hz. Osman’ın takva 
ve hayâsını getirdim’ diyesiniz. 
Yok mu böyle diyen?” Ben, 

hacılara bunları söyledim ama 
otele dönünce kendi kendi-
me dedim ki: “Ben ne götüre-
ceğim? Söylemek kolay ama 
sen hacdan dönünce sevdikle-
rine ne götüreceksin?” Böyle 
düşündüm... Hacda en çok sev-
diğim şeylerden biri; Mescid-i 
Haram’ın damına yani 3. katı-
na çıkıp ezandan önceki ve 
sonraki hareketliliği seyret-
mek. Müthiş duygular uyanı-
yor insanda. Orada yaşanan 
namaz coşkusu beni müthiş 
etkiliyor. Türkiye’deki camile-
ri düşündüm o arada; camile-
rimizin mahzunluğu gözümün 
önüne geldi. Türkiye’ye dönün-
ce namaz için bir şeyler yapma-
lıyız diye düşündüm... 

Abdullah Yıldız hocamın 
Namaz Bir Tevhid Eylemi isim-
li kitabını yaklaşık on yıl önce 
almıştım ve kütüphanemde 
duruyordu ama bir türlü okuya-
mamıştım. Yine Cemil Tokpınar 
hocamızın Sabah Namazına 
Nasıl Kalkılır kitabı da o sıra 
popülerdi ama henüz her iki 
hocamla da tanışmıyordum. 

2006 haccında bu iki kitap da 
gündemime girdi ve ilk okudu-
ğum namaz bilinci kitapları da 
bunlar oldu. Hacdan dönünce, 
camiye gelemeyen, namaz kıla-
mayan kardeşlerimizi namazla 
buluşturmak için bir program 
yapmak aklıma geldi. Hac teb-
riki için gelen bazı vakıf ve der-
nek yöneticilerine bunu açtım. 
Bana, bu tür toplantıların sonuç 
vermeyeceğine dair endişeleri-
ni belirttiler. Arkadaşları ikna 
ettikten sonra, bu çalışmayı 
kiminle yapalım sorusu günde-
me geldi. Kitaplarını yeni oku-
duğum için ilk aradığım iki isim 
Cemil Tokpınar ve Abdullah 
Yıldız oldu. İlk telefonu Cemil 
hocama açtım; kendisiyle ya ilk 
ya da ikinci telefon görüşme-
miz. O kadar sıcak karşıladı ki; 
“Bu, benim yıllardır düşündü-
ğüm projem. Kitabımın arka 
sayfasına ben bunu proje ola-
rak koymuştum. Seni Allah 
gönderdi.” dedi. Ben ilk tele-
fonda böyle sıcak bir ilgiyle 
karşılaşınca dedim ki, ‘bu iş 
olacak’. Sonra Cemil hocam, 
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NAMAZ GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU: 

“NAMAZ; NUSRET, RAHMET 
VE VAHDET VESİLESİDİR.”

SÖYLEŞİ

Türkiye’de son yılların en hayırlı faaliyetlerinden olan Namaz Gönüllüleri hareketini sık sık Umran 

dergisi sayfalarına taşıdık. Bu sayımızda ise, kapak dosyası yapıyoruz. Umran sahibi Abdullah Yıldız’ın da 

kurucuları arasında yer aldığı ve sözcülüğünü üstlendiği Namaz Gönüllüleri Platformu’nun serencamı-

nı konuştuk. Platform’un oluşumu için ilk adımı atan Abdullah Yıldız, Ahmet Bulut ve Cemil Tokpınar’ı 

bir araya getirdik. Açık oturumun gerçekleşmesinde değerli katkılarından dolayı Emrah Uzuner karde-

şimize şükranlarımızı sunuyoruz.



Abdullah Yıldız hocamın tele-
fonunu verdi; Abdullah hocam-
dan da yine aynı sıcak ilgi-
yi gördüm. Ardından Vehbi 
Karakaş hocamızla irtibat kur-
duk. Aynı sıcaklık. Ve herkes 
hizmete hazır...

İlk toplantı için kolları sıva-
dık. Toplantıyı nerede yapaca-
ğımız gündeme geldi. Büyük 
bir merkezde olsun istedik. 
Sonunda Başakşehir’deki Çınar 
Kongre Merkezi’nde karar kıl-
dık. Ama toplantı için herkes 
olumsuz tepki veriyordu; kimse 
fazla ilgi göstermez şeklinde. 
Cemil hocam bize cesaret verdi: 
‘iyi bir duyuru yapalım; insanlar 
gelir, yer bulamayıp geri döner 
inşallah’ dedi. Tüm imkânları 
kullandık; toplantı için her şey 
fazlasıyla yapıldı. Tabi, ilk gece 
hepimiz heyecanlı idik; çünkü 

başarılı olunup olmayacağına 
dair ciddi endişelerimiz vardı. 
Ve ilk gece geldi. Elhamdülillah 
programın başlama saatine 
yakın salon tamamen doldu. 
Birçok insan ayakta kaldı. Az 
sonra salonda yer bulamayanlar 
geri dönmeye başladı. Şimdi bu 
manzaraya alıştık artık: panel-
lerimizin çoğu aynen böyle olu-
yor. İkinci toplantıya bin beş 
yüz dolayında katılım olmuş-
tu. Üçüncü toplantıda ise üç bin 
kişiye ulaştık. İlk üç toplantıdan 
sonra ‘bu işi nasıl topluma mal 
edebiliriz?’, ‘nasıl bir platform 
haline getirerek geniş kitlele-
re yayabiliriz?’ meselesi gün-
deme geldi. Tabi, ilk zamanlar 
bütün ufkumuz İstanbul kadar-
dı. İstanbul’un tüm ilçelerinde 
bu programı yapalım diyorduk. 
Nitekim ikincisi Bahçelievler’de, 

üçüncüsü Gaziosmanpaşa’da, 
dördüncüsü de Kâğıthane’de 
yapıldı. Sonra iş büyüdü...

Burada Cemil Tokpınar’a 
dönelim ve o ilk merhaleyi 
kendi penceresinden dinleye-
lim. Mesele sadece toplantı ter-
tiplemekten ibaret değildi her-
halde. Sizin böyle bir platform 
düşünceniz de vardı...

Cemil Tokpınar: Namazla 
ilgili platform kurulması tabi 
ki yeni bir merhale idi. Ama 
bu noktaya gelinceye kadar 
bazı ferdi çalışmalar vardı 
Türkiye’de. Mesela 1960’lara, 
70’lere kadar gidersek; namaz 
için yüreği yanan hocalarımızın 
gazete yazıları, kitap çalışmala-
rı ve broşür çalışmaları yaptık-
larını görürüz. Mehmet Şevket 
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Ahmet Bulut 

Cemil Tokpınar

Abdullah Yıldız
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Eygi hocamızın Dosdoğru 
Namaz Kılmak diye bir kita-
bı var. 1991’de Abdullah Yıldız 
hocamızın Namaz Bir Tevhid 
Eylemi kitabı var. Sonra Hasan 
Hafızoğlu hocamızın Namaz 
Bilinci, Vehbi Karakaş hocamı-
zın Niçin Namaz ve Nasıl Namaz 
kitapları, yine Ekrem Doğanay 
ve Abdullah Büyük hoca-
nın, Süleyman Arif Emre’nin 
ve ismini şu anda sayamadığı-
mız birçok hocamızın kitapla-
rı vardı. Yani bu ülkede bizden 
önce yüreği yanan, namazı dert 
edinen insanlar vardı. 

Benim ilk yazım “Sabah 
Namazı” başlığını taşır, 1 Kasım 
1984’de. Arkasından günlük 
yazılar yazmaya başladığım-
da; bazen 3-4 gün, 7 gün peş 
peşe namaz yazılarım vardır. 
1994’teki bir yazım mesela: 

Ankara’dan İstanbul’a bir yol-
culuk yapmıştım; sabah nama-
zı için vakit daralıyordu, şoför-
den müsait bir yerde durma-
sını istedim. Erteledi, ertele-
di, ‘Harem’de yolcuları indirir-
ken sen de kılarsın’ dedi. Ben 
de o söze istinaden eşyaları-
mı almadan ön kapıdan indim 
ve ‘ben namaza gidiyorum’ 
dedim. ‘Hayır, ben durmam’ 
dedi şoför; ‘söz verdin’ dedim 
ve çekip gittim arkama bakma-
dan. Namazımı kıldım geldim 
ki, otobüs barut fıçısı. Yolcular 
kükremiş, aslan gibi bana saldı-
rıyorlar. Kimseye cevap yetiştir-
mem mümkün değil. Çok üzül-
düm. Döndüğüm zaman iki 
günlük yazı yazdım namazla 
ilgili; ikincisinin başlığı “Namaz 
Vakfı Kurulmalı” idi. Özetle 
şunu demiştim: ‘Biz mümin-

ler olarak çevreyle, sporla, eği-
timle, yardımlaşmayla ilgili pek 
çok vakıf ve dernek kurduk 
ama dinin direği namazı anla-
tan, bilinç aşılayan ve bu uğur-
da güzel hizmetler yapacak bir 
vakıf veya derneğe ihtiyacı-
mız var.’ Tabi bu yazı çıktıktan 
sonra bir kişiden bana telefon 
geldi: Zafer dergisi genel yayın 
yönetmeni Selim Gündüzalp; 
‘çok önemli bir teklif, gerçek-
ten de böyle bir vakıf olma-
lı’ dedi... 

Aradan yıllar geçti. Sabah 
Namazına Nasıl Kalkılır kita-
bım çıktı. Kitabın son bölümün-
de namaz vakfı veya derneği 
kurulmalı teklifinde bulunduk. 
Sonra, basın-yayında namaza 
dair herhangi bir konuşmamız, 
röportajımız çıksa, ‘neler yapa-
rız’ sorusuna cevap arardık. 
Mesela Zaman gazetesindeki 
bir röportajımda şöyle demiş-
tim; ‘Bin kişilik yazar, akade-
misyen, sporcu, iş adamı, gaze-
teciden oluşan bir Namaza 
Çağrı Platformu kuralım’... 
Böyle devam ederken, bir gün, 
1 Şubat 2006 tarihinde, kuşluk 
vakti işyerinin mescidine çıktım, 
abdest aldım. Namaz hizmetle-
ri yavaş gidiyor, hızlandırma-
mız lazım diye bir hacet nama-
zı kıldım; dualar ettim ve baya-
ğı ağladım, çok duygulandım: 
çünkü namaza çağıran çok az 
ama başka yollara çağıran çok 
şey var dünyada... Namazdan 
sonra uzun uzun dua ettim ve 
tekrar odama döndüm. Aradan 
bir kaç saat geçti, Ahmet Bulut 
hocam telefon açtı; sanırım 
ikinci görüşmemizdi. Çok sıcak 
ve samimi bir ortamda geçti 
muhabbetimiz. Daha önce hiç 
birbirimizi görmemiş olmamıza 
rağmen, yıllardır birlikte çalı-
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Artık ilk adım atılmış; Ahmet 
Bulut’un organize ettiği başarılı 

Başakşehir panelini takiben, ardı ardına 
istişare toplantıları yapmaya başlamış-
tık. Araştırma ve Kültür Vakfı ve Umran 
dergisi olarak, bu güzel çalışmaya büyük 
bir zevk ve şevkle ev sahipliği yaptık 
ve hamdolsun aynı iştiyakla devam edi-
yoruz. Tabi, birçok kardeş kuruluştan 
büyük destek gördük. Haftada bir bazen 
daha sık toplanıp hummalı bir çalışmaya 
girdik. Allah’a hamdolsun, aramızda çok 
sıcak bir kardeşlik havası oluştu. Farklı 
mekteplerden hocalarımız namaz 
davası için omuz omuza verdi. Sayı 
arttıkça arttı.
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şıyormuş gibi bütün Türkiye’yi 
ayağa kaldıralım diye konuş-
tuk. Mutabık kaldık. Başta 
Abdullah Yıldız hocam olmak 
üzere bütün yazarların telefon-
larını verdim. ‘Herkesi haber-
dar edelim, bütün arkadaşla-
rı arayalım, basına haber yapa-
lım, duymayan kalmasın’, dedik 
ve dediğimiz gibi oldu elham-
dülillah.

Sonra Abdullah Yıldız hoca-
mızı aradınız, anlaşılan. Şimdi 
de onu dinleyelim; kendi pen-
ceresinden bu tanışma nasıl 
gerçekleşti? Devamında neler 
oldu?

Abdullah Yıldız: Evet, 
ben de iyi hatırlıyorum, 2006 
Şubat’ının ilk günlerinde önce 
Cemil Tokpınar hocam aradı 
beni; sonra da Ahmet Bulut. 
Her ikisiyle de ilk kez telefon-
da tanıştık... Ama Ahmet ve 
Cemil hocam gibi, ben de biraz 
gerilerden başlayayım müsaa-
denizle: 

Geçen gün Hilâl TV’deki 
Namazla Diriliş programımı-
za, Vasfi Başak isimli bir seyir-
cimizin mesajı geldi. 1984’te 
Üsküdar İHL’de öğrencim 
olmuş. “Hocam” diyor; “o yıl-
larda bize namaz şuuru kazan-
dırdığınız için sık sık dua ede-
rim size. Namazın ‘mihrab’da 
kılındığını, ‘mihrab’ın da ‘savaş 
yeri’ demek olduğunu daha o 
zaman öğretmiştiniz.” Evet, 7 
yıl Adana İHL’de öğrenci, 7 yıl 
da Üsküdar İHL’de öğretmen 
oldum. Namaz şuuru en yük-
sek düzeyde olması gereken 
bizler ve çocuklarımız maale-
sef bu konuda yarım yamalak-
tık. 1980’lerde kolları sıvayıp 
namazla ilgili âyetleri, hadisle-

ri, bilgileri derlemeye, elimin 
altındaki tüm kitapları oku-
yup öğrencilerime ve etrafıma 
anlatmaya başladığımı hatırlı-
yorum. Sohbet, seminer, ders 
biçiminde çok sayıda anlatım 
yapmıştık. Bazı arkadaşlar, not-
larımı görüp sohbetlerimi din-
ledikçe, ‘hocam bunları niçin 
kitap yapmıyorsun?’ dediler. 
Ve kitabın ilk baskısı 1991’de 
yapıldı: Namaz Bir Tevhid 
Eylemi. Bu ismi koyarken bile 
çok itiraz aldım; ‘namaz’la 
‘eylem’i yan yana getirmek olur 
muydu?... Ama bugün, namaz 
için “Tevhîd Eylemi” niteleme-
si adeta bir klişe haline geldi... 

Aradan yıllar geçti, tam 15 
yıl... İşte bu kitap vesilesiyle-
dir ki, namazın Rabbi, önce 
bu üç insanı, sonra da onlar-
ca, yüzlerce güzel insanı birbi-
riyle tanıştırdı... Bir gün, evet 
Şubat 2006, Cemil Tokpınar 
aradı beni. Bu ismi tanıyordum; 
Sabah Namazına Nasıl Kalkılır 
kitabı var... Namaz için yüreği 
yanan iki insan birbirleriyle ilk 
defa konuşuyordu. Bu, aslın-
da camiamız açısından irde-
lenmesi gereken bir noktaydı. 
Neden bu kadar geç kalmıştık 
tanışmakta? Çok daha öncele-
ri tanışmalı, konuşmalı, birlik-
te yola koyulmalıydık... Cemil 
Tokpınar hocamın beni ara-
ması büyük bir kadirşinaslık-
tı doğrusu. Daha ilk telefonun-
da, uzun uzun, namazla ilgili 
plan ve projelerini; yaptıklarını 
ve yapılması gerekenleri anlat-
tı. “Sizin gibi ak saçlı, tecrübeli 
ağabeylerimiz önümüze düşer-
lerse birlikte güzel işler yapaca-
ğız inşaallah” dedi... O ilk tele-
fonda, bu işin birkaç kişiyle ola-
mayacağı, diğer yazarlarımızı 
da bir araya getirmemiz gerek-

tiği konusunda anlaştık. Önce 
namaz bilinci kitabı yazarlarını 
toplayacaktık...

Artık ilk adım atılmış; 
Ahmet Bulut’un organize etti-
ği başarılı Başakşehir paneli-
ni takiben, ardı ardına istişa-
re toplantıları yapmaya baş-
lamıştık. Araştırma ve Kültür 
Vakfı ve Umran Dergisi olarak, 
bu güzel çalışmaya büyük bir 
zevk ve şevkle ev sahipliği yap-
tık ve hamdolsun aynı iştiyak-
la devam ediyoruz. Tabi, birçok 
kardeş kuruluştan büyük des-
tek gördük. Haftada bir bazen 
daha sık toplanıp hummalı bir 
çalışmaya girdik. Allah’a ham-
dolsun, aramızda çok sıcak 
bir kardeşlik havası oluştu. 
Farklı mekteplerden hocaları-
mız namaz davası için omuz 
omuza verdi. Sayı arttıkça arttı. 
Bu üç isme Muhammed Emin 
Yıldırım, Kerim Buladı, Vehbi 
Karakaş, Veysel Akkaya, Haşim 
Akten, Mehmet Çelen, Haluk 
İmamoğlu, Mehmet Göktaş, 
Ramazan Kayan gibi hocala-
rımız severek heyecanla katıl-
dılar. 

Böyle bir hareket Türkiye’de 
ilk kez gerçekleşti, öyle değil 
mi? Bu nasıl mümkün olabil-
di? Bu birlikteliği belli ilkelere, 
prensiplere bağladınız mı?

Yıldız: Tabi. Öncelikle biz 
bu toparlanışın adını koyalım 
dedik. “Namaz Platformu” ismi 
gündeme geldi. Ancak, “plat-
form” kelimesi bize yabancı bir 
kavramdı, dolayısıyla “Namaz 
Gönüllüleri” adının daha isa-
betli olacağı konuşuldu. Fakat 
Namaz Gönüllüleri de farklı 
kurumları bünyesinde toplayan 
bir kuşatıcılığı ifade etmiyor-
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du. Nihayet, bu oluşumun ismi 
Namaz Gönüllüleri Platformu 
oldu.

İlke olarak da, halkımı-
za namaz bilinci kazandırma-
yı temel esas olarak belirledik. 
Mümkün olduğunca bu eksen-
den ayrılmayacak, fıkhî tar-
tışmalara girmeyecek ve meş-
repleri, mektepleri öne çıkar-
mayacaktık. Haşr sûresinin 10. 
âyeti ortak duamız olacak-
tı: “Rabbimiz! Bizi ve bizden 
önceki mümin kardeşlerimizi 
bağışla. İman eden kimsele-
re karşı kalbimizde bir kin/nef-
ret/olumsuz düşünce bırakma. 
Rabbimiz, çünkü sen Raûf ve 
Rahîm’sin.” 

Platformu oluşturduk ama 
öyle bir hamle yapmalıydık ki, 
yola koyulalım, adımızı duyu-
ralım. Bunun için Namazla 
Diriliş Seferberliği ilan etmeye 
ve bunu da bir deklarasyonla 
kamuya duyurmaya karar ver-
dik. Hemen ortak bir kitap-
çık hazırladık; 12 hocamızın 
namazla ilgili makalesinden 
oluşan “Namazla Diriliş” kitap-
çığımızın hazırlık aşamasında, 
doğrusu çok yoğun bir çaba 
ortaya koyduk. Daha sonraki 
baskılarda yazıların ve imza-
ların sayısı arttı. Son baskıda, 
Türkiye’de ve dünyada tanın-
mış Müslüman büyüklerimiz-
den 50-60 seçkin simanın yoru-
muna, sözüne, makalesine yer 
verildi. Namazla Diriliş kitap-
çığı farklı formlarıyla bugüne 
kadar yaklaşık 2 milyon dağı-
tıldı. Kitapçığın ilk hazırlı-
ğı Umran’da yapıldı; basımını 
AKV hibe etti. Güçlü bir çıkış 
için, Şehzadebaşı camii yanın-
daki Şehzade Restoran uygun 
görüldü. 2006’nın 20 Ağustos’u 
Miraç kandili idi. Namazın 

5 vakit olarak farz olduğu 
Miraç gecesinin arifesinde 19 
Ağustos’ta bir kahvaltılı top-
lantı tertipledik. 200-250 kişi-
ye davetiye gönderdik. Namaz 
kitapları olan hocalarımıza ila-
veten, Türkiye’de İslâmi cami-
anın sözüne itibar ettiği kana-
at önderlerinden, ilim ve fikir 
adamlarından 100 kadarı teş-
rif ettiler. Hayrettin Karaman 
hocamız başta olmak üzere, 
Ahmet Şahin, Ali Rıza Demircan 
hocalarımız, Ali Bulaç, Mustafa 
Karahasanoğlu, Abdurrahman 
Aslan, Abdurrahman Dilipak, 
Engin Noyan, Senai Demirci, 
Vehbi Vakkasoğlu, Ahmet 
Şişman, Metin Alparslan, Cevat 
Özkaya; hanım yazarlarımız-
dan Sibel Eraslan, Cihan Aktaş, 
Yıldız Ramazanoğlu gibi şu 
an ismini hatırlamakta güçlük 
çektiğimiz daha birçok önem-
li isim katıldılar. Bir o kadarı da 
imza verdiler. “Haydi Türkiye! 
Namazla Diriliş Seferberliğine” 
diye büyük bir çağrı yaptık. 
Hilal TV, Miraç programını bize 
tahsis etti; sonra da haftalık 
Namazla Diriliş programını baş-
latarak harekete büyük destek 
verdi. Birçok tv kanalı ve gaze-
te, bu çıkışı genişçe duyurdu. 
Vakit ilk sayfadan, Yeni Şafak 
“Aydın İnisiyatifi” başlığıyla 
manşetten duyurdu. Yeni Asya, 
Zaman ve Milli Gazete habere 
geniş yer verdi. Bu güçlü çıkış-
la beraber Namaz Gönüllüleri 
kartopu gibi büyüdü. Yüzlerce 
toplantı, panel, etkinlik, radyo 
ve tv programı yapıldı, milyon-
lara ulaşıldı.

Cemil Hocam, bugünden 
geriye dönüp baktığınızda, ne 
düşünüyorsunuz?

Tokpınar: Namaz Gönüllüleri 

Platformu, Rabbimize şükür-
ler olsun, üç yılda çok güzel 
bir iltifat ve inayete mazhar 
oldu. Halkımız Platforma sahip 
çıktı ve programlarına büyük 
ilgi gösterdi. Bunun sırrı nedir 
denirse; tamamen bir lûtf-u 
İlahi, bir ikram-ı Rabbanidir. Bu 
ikrama mazhar olabilmek için 
de başından bugüne kadar isti-
şare sünnetine uygun hareket 
edilmesi, ihlâsın önemsenmesi, 
dayanışma ve kardeşliğin esas 
alınması, herhangi birimizin 
öne çıkmasından ziyade şahs-ı 
manevi olarak halkın karşısı-
na çıkılmasıdır. Namazla Diriliş 
Seferberliği deklarasyonunun 
yazılmasından Namazla Diriliş 
kitapçığının hazırlanmasına 
kadar, Platform adına yapılan 
bütün açıklamalar, çalışmalar 
istişarelerle ve güzel görüşme-
lerle ortaya çıktı. Bu kardeşlik, 
yine Rabbimizin bir ikramıy-
dı elhamdülillah. Biz, başından 
beri sadece bir şeyin, nama-
zın reklamını yapalım arzusun-
da olduk. 

Yıldız: Çok doğru. Bizim 
ortak noktamız, müşterek 
zeminimiz hep bu oldu: Namaz. 

Abdullah Hocam, peki bu 
müşterek zeminin çerçevesini 
nasıl belirlediniz? 

Yıldız: Öncelikle şunu belir-
ledik: Rabbimiz Kur’ân’da 
önce Tevhid’i, sonra Namaz’ı 
emreder. Peygamberimiz de 
insanları önce imana çağır-
mış, ardından namazı emret-
miştir. Bediüzzaman Said 
Nursî’nin ifadesiyle ‘kâinatta 
imandan sonra en büyük haki-
kat namazdır’. İşte en temel 
esas ve müşterek zemin bu. 
Konuşmalarımızda ihtilaflı 
konulara girmeme, sadece insa-
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nımızı namaza teşvik edici ayet 
ve hadisleri, Peygamberimiz’in 
ve ashabın örnek namazını 
anlatma konusunda mutabık 
kaldık. Ortak dilimiz bu olsun 
dedik. Tabi ki, herkes kendi 
yetiştiği mektebin birikiminden 
istifade edecek ve onu yansıta-
cak; bu kaçınılmaz. Ama insan-
lar: ‘şu hocamız, kendi ekolü-
nün reklamını yapıyor’ deme-
meli. Hamdolsun, tüm hocala-
rımız buna dikkat ettiler. Ve bu 
bilinçle devam ediyoruz...

Platformun kısa, orta ve 
uzun vadeli hedeflerini de 
belli âyet ve hadisleri esas ala-
rak birlikte belirledik: Önce, 
anketlerle doğrulanan genel 
bir tespitten hareket ettik: 
Halkımızın % 75’i beş vakit 
namaz kılamıyordu. Öyleyse, 
birinci hedefimiz bu çoğunlu-
ğu namazla buluşturmak olma-
lıydı. Namazla Diriliş kitapçı-
ğının kapağına da koyduk: 
Peygamberimizin “dinin dire-
ği”, “müminin miracı”, “cen-
netin anahtarı”, “gözümün 
nuru” dediği namazın olmazsa 
olmazlığını halkımıza anlatma-
lıyız. Dahası, Kur’ân’ın ifadesi 
ile (Müddessir/43-44), namazın 
terki cehenneme girme sebe-
bidir: “Cehennemliklere soru-
lur; ‘sizi bu Sekar ateşine sevk 
eden nedir?’ Onlar da cevap 
verirler: ‘biz namaz kılanlardan 
değildik’...” Yani bu işin şaka-
sı yok ve ihmale gelmez. Yine 
Tahrim/6’da geçtiği üzere; biz, 
“Kendi nefsimizi ve ehlimizi, 
yakıtı insanlar ve taşlar olan 
Cehennem ateşinden koru-
mak” ile emredildik. Demek, 
sadece kendi nefsimizi değil, 
ehlimiz yani geniş ailemiz olan 
halkımızı da hem bu dünya 
ateşinden hem de ebedi ateş-

ten korumakla yükümlüydük. 
Bu yüzden, % 99’u Müslüman 
halkın %75’ini namazla buluş-
turmayı öncelikli hedef olarak 
belirledik. 

İkinci hedef olarak da, beş 
vakit namaz kılan % 25’in 
namaza devam ve huşua dair 
problemlerine çözüm aradık. 
Kendimizden başlayarak, kıl-
dığımız namazları sorgulamak 
ve haz alarak, tüyleri ürperip 
gözleri yaşararak namaz kıl-
mak için bir şeyler yapmak 
istedik. Cemil Tokpınar hoca-
mın anketine göre; beş vakit 
namaz kılanların % 70’i sabah 
namaza kalkamıyor; özellikle 
de yaz aylarında, kısa gece-
lerde. Hasılı namazlarımızın içi 
boşalmıştı ve genelde nama-
zı savsaklıyorduk. O halde ikin-
ci hedefimiz: namazların sürek-
li ve ikame-i salât anlamında 
dosdoğru, gereği gibi ve huşû 
ile kılınmasını sağlamak yani 
halka namaz bilinci kazan-
dırmak olsun dedik. Maun 
sûresindeki şiddetli ikaz çıkış 

noktamızdı: “Yazıklar olsun o 
namaz kılanlara ki, onlar kıl-
dıkları namazdan habersizdir-
ler.” Yani, namazda ne oku-
yoruz, ne yapıyoruz farkına 
varalım ki, namazlarımız Hesap 
Günü yüzümüze çarpılmasın 
istedik. 

Nihayet, daha uzun vade-
li olan üçüncü hedefimizi de 
şöyle belirledik: Rabbimiz 
Ankebut suresinin 45. ayetin-
de şöyle buyuruyor: “Şüphesiz 
ki namaz, her tür fahşâdan/
iğrençlikten ve münkerden/
kötülükten insanı alıkoyar.” O 
zaman suçsuz, günahsız veya 
daha az suç ve günah işleyen, 
haramlardan, kötülüklerden 
uzak temiz bir topluma ancak 
namazla ulaşılır. 

Evet, biz toplumun %75’ini 
namazla buluşturur, %25’inin 
de namazının içini doldurur-
sak, inşallah o zaman namaz 
bizi adam edecek, pisliklerden 
koruyacak ve gerçek huzura, 
esenliğe kavuşacağız. Meryem 
suresinin 58. âyetinde övü-
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len “göz yaşları içinde sec-
deye varan” neslin ardından 
gelen namaza duyarsız nesil 
59. âyette şöyle tanımlanır: 
“Onların ardından öyle bir 
nesil geldi ki; onlar namazı zayi 
ettiler ve nefislerine uydular. 
Ve onlar taşkınlıklarının cezası-
nı görecekler.” Bu ayet, namazı 
terk eden neslin kötü akıbeti-
ni ifşa ettiği gibi, bu durumdan 
kurtulmanın da tekrar nama-
za sarılarak mümkün olacağı-
nı işaret eder. Namazla Diriliş 
Seferberliği dememizin sebebi 
de işte budur.

Ahmet Hocam, Namazla 
Diriliş panellerinin organi-
zasyonunu siz yapıyorsunuz. 
Sizce bu hareketin dalga dalga 
Türkiye’yi etkilemesi nasıl oldu? 
Halk neden benimsedi?

Bulut: Çağrımızın ilk Hilal 
TV’den verilmesi çok önem-
liydi. Miraç özel programını 
iptal edip Namaz Gönüllülerini 
davet ederek Miraç progra-
mını Namazla Dirilişe ayırma-
sı gerçekten ciddi bir açılıma 
sebep oldu. Gazetelerde ve 
Hilal TV’de Platformun gün-
deme taşınması, Anadolu’daki 
insanlarımızın bu işten haber-
dar olmasına ve sahiplenme-
sine vesile oldu. Abdullah 
Yıldız hocam, o günden beri 
Vakit’teki köşesini adeta 
Namaz Platformuna tahsis etti. 
İki yazısından biri namaz üzeri-
ne. Her hafta Platformun etkin-
liklerini haftalık yazısının deva-
mında duyuruyor. İyi hatırlıyo-
rum; İstanbul’da henüz iki top-
lantı yapabilmiştik. Abdullah 
hocam da o toplantı ile ilgi-
li bir yazı yazmıştı. Antalya’ya 
özel bir konferansa gitmiştim. 

Bir hanım kardeşimiz o köşe 
yazısını kesmiş, katlamış, benim 
de oraya geleceğimi duymuş; 
‘Ahmet Bey’ dedi; ‘İstanbul’da 
böyle bir çalışma başlamış, bu 
çalışmayı nasıl buraya taşı-
yabiliriz?’ İstanbul’daki bir-
kaç toplantıdan sonra işte 
Anadolu’daki insanımızın sami-
mi refleksi bu...

Az önce de ifade ettim; ilk 
başta hedefimiz İstanbul’la 
sınırlıydı. Ama Namaz 
Platformu oluşunca ciddi bir 
trafik başladı. Abdullah Yıldız 
hocamın ifadesi ile; “Namaz 
bizim için vesîle-i nusret, 
vesile-i rahmet ve vesile-i vah-
det oldu”. Birçok vakıf, dernek, 
kuruluş imece usulü ile bu işin 
ucundan tuttu, taşın altına elini 
koydu: Araştırma ve Kültür 
Vakfı, Umran Dergisi, Ensar 
Vakfı, Hilal TV, Hikmet Vakfı, 
Nesil Yayıncılık, Moral Radyo... 
Aramızdaki görev dağılımın-
da organizasyon ve sekretar-
ya görevleri bize verildiğin-
den telefonlarımız hiç susmadı. 
Anadolu’dan, İstanbul’dan hâlâ 
telefon yağıyor. Biz bu çalışma-
yı Türkiye’ye nasıl ulaştırabili-
riz derken, Rabbim, elhamdülil-
lah, 3 yıllık bir zaman diliminde 
bütün illeri taramayı bize nasip 
etti. Gidemediğimiz iki il vardı, 
onlarla da iletişime geçtik ve 
tüm ülke, il bazında taranmış 
oldu. İlçelerle birlikte Türkiye 
genelinde 365 program ger-
çekleşti. Hatta yurt dışında ve 
Kıbrıs’ta da programlar yapıl-
dı. Avrupa Namaz Gönüllüleri 
Platformu oluştu. Sabahattin 
Uçar hocamızın öncülüğü ve 
Recep Dalkıran’ın organizesi 
ile Hollanda, Almanya, Fransa, 
Avusturya’da programlar yapıl-
dı. Ankara’da bir grup aydın 

Ankara Namaz Gönüllüleri 
Platformu’nu kurdular…

Hocam, burada sözünü etti-
ğiniz programlar, Namazla 
Diriliş panelleri. Peki, namaz 
gönüllülerinin diğer program-
ları bu 365 rakamının dışın-
da mı?

Bulut: Tabi ki. Sayıları 70’e 
yaklaşan Namaz Gönüllüsü 
hocamızın her birinin ayrı 
ayrı yaptığı namaz sohbetle-
ri, seminerleri, vaazları, radyo-
televizyon programları buna 
dahil değil. Bunları da ekler-
sek 3 senedir binlerce program 
yapıldı. Cemil Tokpınar hoca-
mızın Müminin Miracı Namaz 
programı Moral Fm’de yakla-
şık 3 yıldır, Dost TV’de 2 yıl-
dır haftada bir devam ediyor. 
Hilal TV’deki Namazla Diriliş 
programımız ise, Haziran ayın-
da iki yılını doldurdu. Bu prog-
ram, kesintisiz olup hafta-
da iki defa tekrarı yayınlanan 
en uzun soluklu program oldu 
Hilal TV’de; en çok izlenen 2-3 
programdan biri.

Gerek radyo-tv programla-
rında gerekse yaptığımız top-
lantılarda en çok sorulan soru 
şu: ‘Yıllarca hocalarımız cami-
lerde değişik vesilelerle nama-
zı anlatıyorlardı, buna rağmen 
sonuç ortada; peki sizin eli-
nizde sihirli değnek mi var ki, 
bir gecede ya da bir toplantı-
da dokunuyorsunuz insanlara 
ve muhteşem bir değişim ger-
çekleştiriyorsunuz?’ Böyle bir 
değneğimiz yok. Keşke olsay-
dı; herkesi ehl-i secde yapma-
yı arzu ederdik. Ama gittiğimiz 
toplantılarda, hepinizin şahit 
olduğu gibi, insanlar gözyaşla-
rına boğuluyor. Hangi görüş-
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ten olurlarsa olsunlar, insan-
larımızın ilgisi gerçekten çok 
büyük. Toplantılarımıza tered-
dütle yaklaşan uzak ya da yakın 
arkadaşlarımız bile program-
dan sonra kanaat değiştirdiler. 
Bir gecede, bir toplantıda nele-
rin olabileceğine hep birlikte 
şahit olduk elhamdülillah...

 Cemil Tokpınar hocamıza 
dönersek: Hocam, radyo ve tele-
vizyon programlarınız devam 
ediyor. Sabah Namazına Nasıl 
Kalkılır kitabınız 1.5 milyon tira-
ja yaklaştı. Şimdi, 10 milyonu 
hedefleyen bir kampanya baş-
lattınız. Allah muvaffak eylesin. 
Anadolu’yu ve Avrupa’yı en çok 
dolaşan isimlerden biri de sizsi-
niz. Nasıl değerlendiriyorsunuz 
bu hareketi?

Tokpınar: Peygamberimiz 
(s.) ‘cemaatte rahmet, ayrılıkta 
azap vardır’ buyuruyor. Kur’ân-ı 
Kerim, cemaatleşmeyi, omuz 
omuza vermeyi, bir ve beraber 
olmayı emrediyor. Onun için 
“şahs-ı manevi” olmanın nama-

za teşvik noktasında tartışılmaz 
bir gücü, üstünlüğü ve itiba-
rı var. Şu anda böyle bir etki 
ve böyle bir itibar gözleniyor 
hamdolsun. Geçen Kırkağaç’a 
giderken Adnan İnanç hocamız 
dedi ki; ‘Türkiye’de iki hare-
ket benimsendi: birisi Kutlu 
Doğum Programları diğeri de 
Namaz Gönüllüleri Platformu’. 
Ben de şöyle bir ilave yaptım: 
‘Kutlu doğum programları dev-
letten halka geldi ve halk bunu 
kucakladı. Namaz Gönüllülerini 
ise halk başlattı, inşallah devlet 
bunu kurumlarıyla kucaklar’.

Yıldız: Tam burada bir ilave 
de ben yapayım. İran radyosu-
nun Türkçe servisinden aradı-
lar: ‘Bu kadar farklı kesimden 
aydınların namaz için bir araya 
gelip platform oluşturmaları 
çok ilginç. Biz İslâmi hayat tar-
zını yukarıdan aşağı doğru yay-
maya çalışıyoruz ama zorlanı-
yoruz; siz ise aydın ve halk kesi-
minden başlattınız bunu.’ dedi-
ler. Yani Namaz Gönüllüleri 
hareketinin bu farklılığı herke-
sin dikkatini çekiyor. 

Tokpınar: Demek istedi-
ğim şu ki: şahsın iktidarı, tesi-
ri sınırlıdır ama şahs-ı manevi-
nin etki alanı sınırsızdır. Onun 
için biz yıllardır, namazla ilgi-
li çalışmaların sınırlı, mevzii 
olmasını değil evrensel olma-
sını arzu ettik. Bütün cihanı 
kuşatan hedeflerimiz var. Bir 
kitap yazmak, konuşma yap-
mak namazı anlatmanın bir 
yolu; fakat bir davanın, bir fik-
rin uzun soluklu, etkili ve kalı-
cı olabilmesi için kesinlikle tüm 
iletişim araçlarıyla anlatılma-
sı, tüm sanat dallarının konu-
su olması lazım. Bakın, mese-
la uçurtma gibi basit bir oyun-
cak için şenlikler yapılıyor. Ama 
namaz için bir şenlik ya da 
bir sempozyum, kongre düzen-
lenmiyor. Mesela Amerikalılar 
batan bir transatlantik için film 
yapıyorlar, Titanik; bütün dün-
yada izlenme rekorları kırı-
yor. Biz Müslümanlar ise mese-
la namaza dair bir film, dizi, 
belgesel yapamıyoruz. Kaldı 
ki, namaz hakkında şiir, resim, 
fotoğraf, roman, müzik vs. de 
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yetersiz. İletişim alanına baka-
lım: gazetelerimizde, dergile-
rimizde, televizyonlarımızda 
namaz yeteri kadar önemse-
niyor mu? Onun için Namaz 
Gönüllülerinin hedefi, inşallah 
bütün bu imkânları kullanarak 
namazı insanlığın gündemine 
taşımak. Yarın Cenabı Hak sor-
mayacak mı? Ey müminler sizler 
ahir zamanda dünyaya geldi-
niz; namaz kılanlar da çok azdı; 
namazı teşvik için ne yaptınız? 
Aşk-meşk için binlerce kitap 
yazmışsınız, siteler yapmışsı-
nız, filmler, diziler yapmışsınız 
ama namaz için bir şey yapma-
mışsınız, dediğinde bizim vere-
cek bir cevabımız olamaz. Çok 
aktif, görsel, işitsel yönden zen-
gin, en az on dilde yayın yapan 
bir web sitemiz olmalı. Bugün 
bir Rus’un, Çinli’nin, Japon’un, 
İspanyol’un ihtiyacı yok mu 
namaza? Elbette var. Bazı hida-
yet öykülerinden anlıyoruz ki; 
onları İslâmiyet’e çeken en 
önemli etkenlerden biri de bir 
müminin kıldığı namaz. Bu asır-
da dertleriyle baş başa ve yal-
nız kalan, kendi içini, derdini 

dökebileceği bir makam ara-
yan çaresiz insan için namaz, 
en güzel dertleşme, paylaşma 
fırsatı; bir nevi terapi. Yani, 
dertleriyle baş başa olan yalnız 
insanın namazdan ve namazın 
Rabbi Allah’tan başka bir sığı-
nağı yok. Bunu bir Çinli’ye, bir 
Arjantinli’ye, bir Japon’a anlat-
sak eminim hayatı değişir. Bu 
iletişim çağında bu imkanları 
kullanmazsak, Allah bunların 
hesabını sorar. 

Abdullah hocam, Namaz 
Gönüllüleri, şimdiye kadar 
neler planladı, neler yaptı? 
Yapılanlar yeterli mi? Daha 
neler yapılmalı? Platformun 
sözcüsü olarak sizden dinleye-
lim.

Yıldız: Şu ana kadar yapılan-
lar elbette yeterli değil. Ancak, 
neler planladık, neler yap-
tık, tamamlanması gerekenler 
neler? Önce bunları bir hatır-
layalım:  

Namaz Gönüllüleri 
Platformu, öncelikle Namazla 
Diriliş panellerine ağırlık verdi. 
Zira halkla yüz yüze gelme-

nin büyük önemi ve etkisi var. 
Radyo ve tv programları da bir 
o kadar önemli. Keza www.
namazladirilis.com sitemiz 
başta olmak üzere gazeteler, 
dergiler, broşürler de önemli. 
Sanatın gücü elbette inkar edi-
lemez. Platformun kurulduğu 
2006 sonlarında, Haşim Akten 
kardeşimiz, Gözyaşı Geceleri 
programını “Seccadem” adıy-
la namaza tahsis etti ve bu 
gösteri, yaklaşık 50 bin kişi-
ye sunuldu. Çok güzel sonuç-
lar alındı. Nisan 2009’da ressam 
Arif Ergün kardeşimizin yaptığı 
40 küsur yağlı boya resimden 
oluşan namaz resimleri sergisi 
büyük ilgi gördü. Geriye gider-
sek, Gazze katliamının yaşan-
dığı süreçte Namaz Gönüllüleri 
Anadolu’yu turlayıp; sabırla ve 
namazla Allah’tan yardım dile-
me, kardeşlik ve ümmet bilinci-
ni diri tutma bağlamında halkı-
mızı harekete geçirdiler. Gazze 
için duaların yükseldiği o gün-
lerde, unutulan bir sünne-
ti, Kunut duasını yeniden ihya 
ettiler. Sultanahmet’te Mustafa 
İslâmoğlu hocanın, Beyazıt 
Camiinde Suat Gözütok hoca-
nın kunut duaları Anadolu’yu 
dalga dalga etkiledi. Daha 
geriye gidersek; 2 yıl kadar 
‘Haydi Namaza’ diyen Namaz 
Gönüllüleri, 2 Eylül / Ramazan 
2008’de Feshane’de yeni bir 
kampanya başlattı: Haydi 
Camiye! 100 bin broşür dağı-
tıldı; köşe yazılarında, radyo 
ve tv’lerde bu çağrı dile getiril-
di. Bir vaiz kardeşimiz; ‘Hocam 
biz size çok dua ediyoruz, zira 
camilere cemaat topluyorsu-
nuz.’ diyor. Diyanet Teşkilatı 
da benzer bir kampanya yaptı. 
Bu bağlamda Diyanet’e ve 
Anadolu’nun birçok yerinde 
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 İran radyosunun Türkçe servisin-
den aradılar: ‘Bu kadar farklı kesim-

den aydınların namaz için bir araya 
gelip platform oluşturmaları çok ilginç. 
Biz İslâmi hayat tarzını yukarıdan aşağı 
doğru yaymaya çalışıyoruz ama zorlanı-
yoruz; siz ise aydın ve halk kesiminden 
başlattınız bunu.’ dediler. Yani Namaz 
Gönüllüleri hareketinin bu farklılığı 
herkesin dikkatini çekiyor. 



Namaz Gönüllülerine destek 
veren, organizasyonlar yapan 
Diyanet-Sen, Eğitim-Bir-Sen, 
Anadolu Gençlik başta olmak 
üzere 150 civarındaki yerel ve 
ulusal dernek, sendika, vakıf 
vb. kuruluşlara teşekkür borç-
luyuz. Bu arada, mesela önceki 
yıl gündeme taşınan “otobüs-
te namaz molası” gibi namazı 
hedef alan kampanyalara karşı, 
Platform olarak, gerek köşe 
yazarlarıyla, gerekse beyanat-
larla duruşumuzu ortaya koy-
duk...

Bulut: Geriye dönünce bir 
hatırlatmada bulunma ihti-
yacı duydum. İlk yaptığımız 
Şehzadebaşı toplantısında 
Türkiye’nin değişik meşreple-
rinden, mekteplerinden hoca-
larımız ilk kez bir araya gel-
mişti. Hayrettin Karaman hoca-
mız o gün güzel bir cümleyle o 
fotoğrafı tarif etti: “Bu zamana 
kadar birçok toplantıya katıl-
dım ama beni bu kadar etki-
leyeni olmadı” dedi ve ekledi: 
“Bu namaz için namaz hare-
keti. Amaç namaz üzerinden 
başka bir şey yapmak değil, 
bizatihi namazı ikame etmek”. 
Yine Abdulmetin Balkanlıoğlu 
hocamız, ayağı alçıda, iki değ-
nekle sürüne sürüne o toplan-
tıya gelmişti. ‘Hocam, niye zah-
met ettiniz, biz sizin imzanızı 
da kabul ederdik ya da yerinize 
birini gönderseydiniz’ deyince; 
‘Bugün burada olmam lazımdı 
Ahmet kardeşim; çünkü yıllar-
dır özlediğim manzara ilk defa 
bugün burada teşekkül etti; 
artık gözüm arkada gitmem’ 
dedi ve bizi çok duygulandır-
dı. İşte bu birlik fotoğrafının 
duyulması Anadolu’yu hareke-
te geçirdi. Farklı mekteplerden 
hocalarımız ilk kez bir araya 

gelmişti. Bir çoğu, “İnanın, bu 
manzara karşısında gözyaşları-
mızı tutamadık” dediler.

 Geriye dönüp baktığınız-
da, ‘keşke daha önce platformu 
kursaymışız” dediniz mi?

Yıldız: Tabi ki bu işlere 
daha erken başlasak iyi olur-
du. Demek ki, ancak olgunlaş-
mışız; bu kıvama ancak gelebil-
mişiz. Ve Rabbimiz, layık olma-
dığımız halde bize lütfetmiş bu 
hayırlı hizmeti. Ancak, Namaz 
Gönüllülerinin şu üç yıllık 
mütevazı çalışması şunu ortaya 
koydu: Biz Müslümanlar, İslâmi 
çalışmalarımızın merkezine 
almamız gereken namaz bilin-
cini, şimdiye kadar ihmal etmi-
şiz. Her cemaatin kendine göre 
öncelikleri olmuş. Oysa İslâm’ın 
ilk yıllarına, vahiyle başlayan 
o muazzam inkılâp sürecine 
baktığımızda şunu görürüz: 
Peygamberimiz (s.), 23 yılda, 
cahiliyenin dip çukurundaki bir 
toplumu, tarihin en örnek top-
lumu haline Kur’ân ve namaz-
la getirdi. Onların gönülleri-
ni, kalplerini, ruhlarını yıkayıp 
arındıran, zihinlerini, düşünce 
kodlarını, davranış kalıplarını, 
değer yargılarını değiştirip yeni 
bir forma sokan, onları “sıbğa-
tullah” ile yani tevhid boyasıy-
la boyayan elbette Kur’ân’dı. 
Ama Kur’ân’ın ve Peygamber’in 
(s) Tevhid’den sonra emretti-
ği ilk amel de “Tevhîd eyle-
mi” olan namazdı. İlk müminle-
ri sürekli diri ve dirençli tutan, 
önce 2 vakit, Miraç’tan sonra 
5 vakit omuz omuza kıldık-
ları namazlar ve o namazlar-
da okudukları ayetlerdi. İslâmi 
pratiğin omurgası başından 
beri namazdı. O halde, iman-
dan sonra emredilen ilk farz 

olması itibariyle, tüm zaman ve 
mekânlarda cemaatlerin önce-
lemesi ve önemsemesi gereken 
ilk esas namaz olmalıdır. Geriye 
dönüp baktığımızda, kurumlar, 
vakıflar, dernekler, cemaatler 
olarak namaza böyle bir mer-
kezi rol yükledik mi? Kimseyi 
suçlamıyorum ama bu konu-
yu genel manada ıskaladık. İşte 
Namaz Gönüllüleri Platformu 
böyle bir eksikliğin telafisi için 
kuruldu. Daha açık söyleyeyim, 
misal vererek: Oruçtan önce 
namaz! Zekattan önce namaz! 
(Kur’ân namazla zekatı birlikte 
zikreder ama yine namaz önde-
dir.) Hacdan çok önce namaz! 
Hatta tesettürden önce namaz! 
İçki ve faiz yasağından önce 
namaz! Yani insanlar önce ima-
nın tadına erecekler, Tevhîd’in 
hakikatini kavrayıp hayatları-
nın merkezine Allah’ı koyacak-
lar, ardından Tevhîdin pratiği 
olan namazla imanlarını sürek-
li zinde tutacaklar; sonra da 
İslâm’ın hukuk ilkelerini pey-
derpey yaşayacaklar. Tıpkı Asr-ı 
Saadet’teki gibi. (Burada yeni 
bir fıkhi kural getirmiyorum; 
bir tespit yapıyorum sadece.) 
İslâm’dan, Kur’ân’dan bîhaber 
insanlara İslâm’ın bütün kural-
larını birden boca ederseniz 
kaldıramazlar. Esasen bu fıt-
rata da ters. Özetle: sahabe 
Kur’ân ve namaz merkezli bir 
inkılâpla tarihe model oldu. 
Rabbimiz böyle emretti. İşte, 
Namaz Gönüllülerinin bir hare-
ket olarak ortaya çıkması ve 
halk nezdinde makes bulması 
bu İlahi hikmete mebnidir diye 
düşünüyorum.

Peki hocam, bunca yıl uğra-
şıyorsunuz. Elle tutulur sonuç-
lar aldınız mı? Ahmet Bulut 
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hocam, sizin çok sayıda tanık 
olduğunuz olay var. Umran 
okuyucularıyla paylaşır mısınız?

Bulut: Çoğu zaman, ‘canım, 
bir gecede ne olacak?’ diyenler 
oluyor. Birkaç örnek verelim:

Rize’de Ensar Vakfı’nın 
organize ettiği bir programdan 
sonra, İlahiyat Fakültesinden 
bir hocamız, ertesi gün top-
lantıyı organize eden arka-
daşlara diyor ki: “Allah razı 
olsun Namaz Gönüllülerinden. 
Biz o toplantıya çoluk çocuk 
gitmiştik ve acaba ne olacak 
diye merak da ediyorduk. Biz 
o programdan kendimize bir 
ders çıkardık: O panelden sonra 
evde kıldığımız bütün namaz-
ları cemaatle kılıyoruz.”

İzmir Dikili’deki toplantı-
dan sonra Müftülükte görev 
yapan bir hocamızın itirafı 
şöyle (Belki çok iddialı ama 
bana çok anlamlı geldi): “Ben 
hayatımı ikiye ayırıyorum; 
Namaz Gönüllüleri toplantı-
sından önce ve o toplantıdan 
sonra.” Yani tam bir dönüm 
noktası olmuş, o gece. 

Başakşehir’deki ilk toplan-
tıya bir iş adamı, iş ilişkisi olan 
bir firmanın sahibini toplantı-
ya getirmiş. “Gelirken de zor 
geldim ama o kadar etkilen-
mişim ki, yatsıdan sonra sabah 
namazını kaçırırım endişesiy-
le sabaha kadar uyumadım; 
sabah namazını kılıp öyle yat-
tım” diyor.

Konya’da başörtülü bir 
hanım kardeşimizin ilginç bir 
itirafı: Yanındaki adamı gös-
terip; “Hocam, bu adam beni 
zorla getirdi” dedi. “Hayrola” 
dedim; “o adam kim oluyor?” 
“Eşim” dedi. “Peki, neden gel-
mek istemediniz?” Cevabı şu 
oldu: “Hocam, ben namazla-

rımı kılamıyorum. Eşim zor-
layınca, ‘Şimdi gideceğim 
oraya, hocalardan fırça yiyece-
ğim, hepten moralim bozula-
cak’ diye istemedim.” “Pişman 
mısınız geldiğinize?” deyince, 
dedi ki: “Yok hocam. Allah razı 
olsun. İyi ki eşimi kırmayıp gel-
mişim. Sizi dinlerken Rabbime 
söz verdim, siz de şahit olun, bu 
gece benim namaza başladığım 
ilk gece olacak.” 

Antalya Demre’de bir açık 
hava toplantısı yaptık. O gece 
önemli bir maç varmış; organi-
ze edenlerin bir kısmı bile maçı 
izlemeye gittiler. Sandalyeleri 
dizmişler; biz toplantıya başla-
dığımızda yüz elli kişi var; bun-
ların çoğu hanım, yirmi otuzu 
da erkek. Trafiğe kapalı bir 
cadde kenarındayız. Birinci tur 
tamamlanmadan, millet akın 
etmeye başladı. Sonra anladık 
ki millet merakından dolayı gel-
miş o çay bahçesine. Bahçe tık-
lım tıklım doldu. Ayakta kalan-
lar oldu. O gecenin itirafçıla-
rından biri yine bir hanım kar-
deşimizdi. “Ahmet Bey” dedi; 
“Ben buraya merakımdan dola-
yı geldim; ‘bu kalabalık neyin 
nesi!’ diye. Meğer benim ihti-
yacım buymuş. Sizleri dinlerken 
namazın büyüsüne öyle kaptır-
dım ki kendimi, ayrılamadım. 
Biraz daha biraz daha derken 
programı sonuna kadar dinle-
dim. Şimdi de hocaların kitap-
larından aldım. İnşallah bu 
gece benim doğum gecem ola-
cak. Namaz ile buluşma gecem 
olacak.” 

Daha birçok örnek var ama 
herhalde bunlar yeterli.

Cemil Hocam, sizin de ben-
zer hatıralarınız olmalı?

Tokpınar: Bir programda 

kapanış konuşmasını yapan bir 
müftümüz: “Ben henüz yatsıyı 
kılmadan bu programa geldim. 
Bu gece kılacağım yatsı namazı 
inanın çok farklı olacak.” dedi 
ve boğazı düğümlendi, gözyaş-
larını tutamadı. Konuşmasını 
tamamlayamadan indi.

Bolu’daki programa katı-
lan İlahiyat mezunu emekli bir 
hocamız: “Bu gece ben yeni-
den doğdum, beni ihya ettiniz” 
demişti. Demek her seviyedeki 
insanın buna ihtiyacı var.

Namaz Gönüllüsü bir hoca-
mız şöyle dedi: “Ben platforma 
katılmadan önce namazın sün-
netlerini aksattığım oluyordu; 
şimdi tam kılıyorum. Cemaate 
gidemezdim; şimdi cemaat ile 
kılmaya çalışıyorum. Biraz hızlı 
kılardım; şimdi yavaş ve huşu 
ile kılmaya çalışıyorum.” 

Platformdaki her hocamızın 
farklı bir bakışı, farklı bir izahı 
var. Dolayısıyla panellerden en 
çok etkilenen ve istifade eden 
bizleriz. İnsanları namaza çağı-
ranlar, bu alanda on yılını, yirmi 
yılını veren insanlar bile yeni 
yeni şeyler öğreniyor ve etki-
leniyorsa o zaman şu sonuca 
varıyoruz; namaz ile ilgili çalış-
malar her seviyede, her dalda, 
her yöntemle devam etmeli. 
Namaz bilincini ve duyarlılığı-
nı arttırma eğitimi de beşikten 
mezara kadar sürmeli.

Zeytinburnu panelimizden 
sonra bir genç, küçük bir pusu-
la uzattı; telefonu ve ismi de 
vardı. ‘Ben namazla ilgili kitap-
ları okuduktan sonra içkiyi 
bıraktım ve namaza başladım’ 
diyordu. 2005’de Kopenhag’da 
aynı gençle görüştük. Dedi ki: 
‘Hocam, o zaman ben barla-
ra falan giderdim, namaz kıl-
mazdım. Elhamdülillah, namaz 
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kitapları ile tanışınca hem o tür 
alışkanlıklarımı bıraktım hem 
de namaza başladım.’ Hâlâ 
devam ediyormuş. 

Almanya’dan bir kardeşi-
miz yazıyor: “Ben namaz pane-
line geldikten sonra namazı 
daha çok önemsedim. Nerede 
kılabilirim diye düşündüm. 
Okulumuzun yanında bir Türk 
Camii varmış. Oraya gitmeye 
başladım. Bir teneffüste abdest 
alıyor, bir teneffüste namaz 
kılıyorum.” 

On beş yaşında bir karde-
şimiz: “Yolculuklarda namaz 
aklıma gelmezdi ama şimdi 
ezan kaçta okunacak ve nere-
de mola verilecek diye prog-
ram yapıyorum ve yolculuklar-
da bile namazımı kaçırmayıp 
zamanında kılıyorum” diyor. 

Abdullah hocam, son olarak 
sizden de bazı hatıralar dinle-
yelim.

Yıldız: Tekirdağ’daki ilk 
namaz programına üçümüz 
birlikte gitmiştik. Bir hanım 
kardeşimiz başına örme bir 
şapka giymiş; geldi, kitapla-
rımızı imzalattı. “Yeni emek-
li oldum ben” dedi; “ve ilk 
kez bir dini toplantıya katılıyo-
rum. Doğrusu ne dinleyeceğim 
diye merak ediyordum. Hocam 
Allah sizlerden razı olsun. Ben 
hayatımda ilk defa böyle güzel 
şeyler duydum. İnanın haya-
tıma yeni bir sayfa açtınız.” 
Fakat sonra, bir sitemde bulun-
du: “Hocam” dedi; “biraz geç 
kalmadınız mı?” Bu ifadeyi, bir-
çok yerde paylaşıyorum ben. 
Çünkü “niçin geç kaldınız?” 
diyecek binler, yüz binler, mil-
yonlar bizi bekliyor. 

Bayrampaşa’da Ahmet 
Bulut ile beraber Bayrampaşa 

Gençlik Merkezi’nin (BAYGEM) 
düzenlediği bir programdayız: 
Kutlu doğum programı. Kur’ân 
okundu, şiirler, ilahiler söy-
lendi. Sonra biz karşılıklı kısa 
bir sohbet yaptık... Yaklaşık 
bir ay sonra, BAYGEM’den bir 
haber aldım. Bir kızımız nama-
za başlamış ve örtünmüş. Ne 
zaman namaza başladığı soru-
lunca, “İki yazar geldi; nama-
zı anlattılar, çok etkilendim ve 
o gün namaza başlayıp örtün-
düm” demiş. Sonra tanıştırdı-
lar. Toplantıda alıp okuduğu 
Haydi Namaza kitabımı imza-
ladım ve sordum; “Kızım ben 
merak ediyorum, seni etkile-
yen neydi? Mesela okuduğu-
muz bir ayet ya da bir hadis 
veya bir sahabe örnekliği...” 
Dedi ki; “Hocam, bunların hiç 
birini hatırlamıyorum. Pek çok 
şey anlattınız ama beni etki-
leyen, o Tekirdağlı hanımın 
sitem cümlesi oldu: ‘Hocam, 
biraz geç kalmadınız mı?’ Ben, 
hemen kendimi yargıladım: 
Bu kadıncağız, emekli olduk-
tan sonra İslâm’la ve namaz-
la tanışmış ama ben çocuklu-
ğumdan beri namaz kılmayı 
biliyorum; örtünmem gerek-
tiğini de biliyorum. Bütün bu 
bilgileri ailem bana verdi. Ben 
şimdiye kadar neden yapma-
dım da hep erteleyip durdum. 
Siz de ‘sakın yarına bırakma-
yın, hemen başlayın’ demiş-
tiniz. Zaten, Kur’ân’ı dinler-
ken başıma bir örtü almış-
tım. Kur’ân bitince alırım diye 
düşünüyordum ama elim var-
madı. Hocam, inanın toplan-
tının neresinde dışarı çıktığı-
mı hatırlamıyorum. Eve oto-
büsle mi, minibüsle mi, tak-
siyle mi gittim; onu da hatır-
lamıyorum. Eve gittim, doğ-

ruca lavaboya koştum, abdest 
aldım ve namaza başladım; o 
gün bugündür örtülüyüm ve 
namaz kılıyorum.” Ben bizzat 
dinledim bunları... 

Evet, bu türden pek çok 
olay var. Ama isterseniz, tadın-
da bırakalım.

Hocam, Umran okuyucula-
rına kısa mesajlarınızı alabilir 
miyiz?

Tokpınar: İlk başta üç hedef-
ten bahsetmiştik. Aslında bir 
dördüncü hedefimiz de şuydu: 
Herkesin namaz gönüllüsü 
olması; bir namaz akıncısı olma-
sı; her gün ‘bugün namaz için 
ne yapabilirim’ diye düşünme-
si, planlar yapması. Ailesinden 
başlayarak çevresine ve tüm 
cihana, yeni yöntemlerle, plan-
larla, programlarla namaz için 
bir şeyler yapmak için uğraşma-
sı. Böyle yaparsa, Cenab-ı Hak 
ona yardım eder, yolunu açar 
ve onu güzel başarılara maz-
har eder.

Yıldız: Son söz şu: Kur’ân-ı 
Kerim, tüm müminlere, ucu 
açık çok geniş bir hedef çizer: 
Bakara/193: “Yeryüzünde fit-
neden eser kalmayıncaya ve 
Din yalnız Allah’ın oluncaya 
kadar mücadele edin.” Fitneyi 
ve her türlü fahşayı, münkeri/
kötülüğü ortadan kaldıracak 
olan namaz. Namazın bu özel-
liğini Ankebut/45’te Rabbimiz 
söylüyor. Peygamberimiz de 
“Dinin direği namazdır” diyor. 
O’nu ikâme eden ancak yer-
yüzüne İslâm’ı hakim kılar. 
Öyleyse, bu sınırsız ve topye-
kun mücadelede güç kayna-
ğımız Kur’ân ve namaz olma-
lıdır. 
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Geçen sayıda, birin-

ci bölümde âyetlerden doğ-

rudan ve dolaylı çıkarımlar-

la namazın Hz. Âdem’le baş-

ladığı, Nuh’la devam etti-

ği ve İbrahim’le sürdürüldü-

ğüne açıklık getirmeye çalış-

tık.  Bu bölümde namazla bir-

likte anılan Peygamberlerden 

örnekler vereceğiz. Böylece 

namazın evrenselliğini ve onun 

Peygamberlerin ortak tebliği 

olan İslâm’ın ana ibadeti oldu-

ğunu belgelendireceğiz.

Hz. İBRAHİM

Yaklaşık 4000 yıl önce yaşa-

yan Hz. İbrahim, namaz için 

kurulan ilk mabet olan Kâbe’nin 

Hz. Âdem’den sonraki ikinci 

banisidir. O, eşi ve çocuğunu 

ekinsiz arazide Kâbe’nin temel-

leri yanı başında bırakmasını, 

“Ey Rabbimiz! Namaz kılma-

ları için…” (İbrahim 37) niya-

zı ile gerekçelendirmişti. Onun 

bu niyazı kendisinin namaz kıl-

dığını kanıtladığı gibi, aşağı-

da sunacağımız duâsı da nama-

zın onun şerîatindeki önemini 

göstermektedir: “Rabbim! Beni 

ve soyumdan gelecekleri nama-

zı gereğince kılanlardan eyle. 

Rabbimiz! Dualarımı da kabul 

eyle.” (İbrahim 40)

Hz. İSMAİL

Hz. İsmail, Hz. İbrahim’in 

peygamber olan iki oğlundan 

biridir. Sevgili Peygamberimiz 

Hz. Muhammed’in soy ağacının 

kendisine dayandığı Hz. İsmail, 

Kur’ân’da teslimiyet örneği 

olarak zikredilir. O, ailesine, 

çocuklarına ve kendisine ina-

nanlara namazı emreden özel-

liği ile şöylece yad edilmekte-

dir: “ İsmail ailesine/kendisine 

inananlara namazı ve zekâtı 

emrederdi. O, Rabbinin katın-

da hoşnutluk kazanmış bir 

kişiydi.” (Meryem 55)

Hz. MUSA

Hz. Musa Rabbimizin, “Beni 

anmak için namaz kıl. (Taha 

14)” emrine muhatap kılınmış 

peygamberdi. Onun, Mısır’da 

kardeşi peygamber Harun’la bir-

likte İsrailoğullarını örgütlemek 

için Rabbimizden aldığı emir-

lerden biri de, Kıble’ye yönelik 

evler edinilerek namaz kılınma-

sıydı: “Biz Musa’ya ve kardeşi 

Harun’a şunları vahyettik:

-Kavminiz için Mısır’da 

evler edinin. Evlerinizi de 

kıble/ ibadet yeri haline geti-

rin. Namazları da gereğin-

ce kılın.  “(Ey Muhammed sen 

de) Müminlere müjdeler ver.” 

(Yunus 87)

Hz. Musa ve ondan 

sonra gelen Peygamberler 

İsrailoğullarına namazı emretmiş 

ve onlardan Allah adına namaz 

kılacaklarına ilişkin yemin-

le pekiştirilmiş söz almışlardı. 

Bakara sûresinde şöyle buyru-

lur: “İsrailoğullarından (aşağıda-

ki emirlere uyacaklarına dair) 

bir söz almıştık: Yalnızca Allah’a 

ibadet edin; anne-babaya, akra-

baya, yetimlere, yoksullara iyilik 

yapın/güzel davranın. İnsanlara 

güzel sözler söyleyin/güzel-

likleri açıklayın. Namazı gere-

ğince kılın, zekâtı verin.  (Ey 

İsrailoğulları verdiğiniz bütün 

bu sözlerden ) sonra pek azı-

NAMAZ BÜTÜN PEYGAMBERLERİN 
ORTAK İBADETİDİR

KUR’ÂN’IN AYDINLIĞINDA 
NAMAZIN TARİHİ - 2

ALİ RIZA DEMİRCAN
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nız müstesna sırt çevirdiniz. Hâlâ 
daha sırt çevirip duruyorsunuz.”

Anlamı sunulan Bakara 
sûresinin 83. âyeti namaz ger-
çeğini açıklar.

Onlara diğer ameller-
le birlikte namaz kılmala-
rı halinde bağışlanacakları ve 
Cennet’e konacakları da şöy-
lece vaad edilmiştir: “Allah 
İsrailoğullarından yeminli söz 
almıştı da içlerinden on iki 
başkan seçmiştik. Allah onlara 
şöyle buyurmuştu:  -Ben sizin-
le beraberim. Namazı gereğin-
ce kılarsanız, zekâtı verirseniz, 
Peygamberlerime inanır onla-
rı desteklerseniz ve Allah’a 
güzel bir şekilde ödünç verir-
seniz, Ben de elbette sizin 
günahlarınızı örter ve elbet-
te sizi altından ırmaklar akan 
Cennetlere koyarım.Artık bun-
dan sonra kim kâfirliğe sapar-
sa orta yolumuzdan sapmış 
olur.” (Maide 12)

Kur’ân’a dayalı açıklamala-
rımız, Hz. Musa’nın ve diğer 
İsrailoğulları Peygamberlerinin 
namaz mübelliğleri olduklarını 
göstermektedir.

 
Hz. DAVUD
Kurân-ı Kerîm Sad 18 de 

Hz. Davud’un akşam sabah 
Allah’ı tesbîh ettiğini şöylece 
açıklamaktadır: “Dağları onun-
la birlikte buyruk altına almış-
tık. Akşam sabah birlikte tesbîh 
ederlerdi.” Ku’rân dilinde tes-
bihin bir anlamı da namazdır. 
Onun tesbîhinin namaz olabi-
leceğini, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed’in şu hadislerinden 
öğrenebiliyoruz: “Allah’ın en 
çok sevdiği namaz, Davud’un 
namazıdır. O gece yarısına 

kadar uyur, gecenin üçte biri-
ni namaz kılarak geçirir, altıda 
birini de uyurdu.”1

Hz. ŞUAYB
Hz.Şuayb da namazla anılan 

peygamberlerdendir. Onun, 
Allah’ı inkâr ve ekonomik 
sömürüyle mücadelesi namaz-
la bütünleşmişti. Toplumu, 
onun Tevhide/Allah’ı birleme-
ye ve sosyal adalete çağrısı-
nı Rabbinden aldığı risalet-
ten/Peygamberlik görevinden 
değil, risaletini sembolize eden 
namazından aldığı yargısına 
varmıştı.

Kur’ân’ın Hud sûresinin 
87. âyetinde şöyle buyrulur: 
“(Kavmi Şuayb’a) şöyle dediler:

-Ey Şuayb! Atalarımızın tap-
makta olduklarını terk etmemi-
zi ya da mallarımızı dilediğimiz 
gibi kullanmayı (bırakmamızı) 
namazın mı sana emrediyor?”

Konumuz açısından bakıl-
dığında Şuayb’ın namazı da 
namazın evrenselliği ve pey-

gamberler tebliğatında yer 
aldığı gerçeğini ifade etmek-
tedir.

Hz. ZEKERİYYA
İsrailoğulları peygamberle-

rinden biri olan Hz. Zekeriyya 
(a.s.) Kur’ân’da namazla anı-
lan yüce şahsiyetlerden biri-
dir. Zürriyet verilmesini/nesil 
sahibi kılınmasını talebi dua-
sıyla Kur’ân’da yer alan Hz. 
Zekeriyya, duasının kabul edil-
diği müjdesini namazda iken 
alır. Al-i İmran sûresinin 39. 
âyetinde Yüce Allah şöyle 
buyurur: “Zekeriyya mihrapta 
namaz kılmaktayken Melekler 
ona, ‘Allah seni Yahya ile müj-
deliyor’ diye seslendiler. ‘ O, 
Allah’tan bir kelimeyi tasdik 
edici, kavminin efendisi, nefsi-
ne hakim, salihler zümresinden 
bir peygamber olacak.”

Hz. İSA ve Hz. MERYEM
Hz. İsa kendisine İlahi Kitap 

İncil’in verildiği peygamber-

Tesbîh ve zikir kelimeleri ve 
türevleriyle de emredilen namaz 

için Kur’ân’da kullanılan temel kavram 
salât’tır, özellikle de ikame-i salât’tır. 
Bu kavramın “ekîmu’s-salâte” emir for-
muyla namaz, Kur’ân’da otuzu aşkın 
yerde emredilmektedir. Kur’ân’da ayrı-
ca namazın kıyamlı, rukûlu ve secde-
li olarak, nasıl ve kaç vakit olarak ve 
hangi vakitlerde kılınacağı ve karşılığın-
da verilecek Cennet mükâfatı da 
açıklanmaktadır. 
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dir. Babasız doğumu Kur’ân’la 
onaylanmıştır. Allah, anası 
Meryem’in masumiyetini kanıt-
lamak için onu beşikte iken 
konuşturmuştur. O, beşikte 
konuşurken geleceğin peygam-
beri olacağını, kendisine Kitap 
verileceğini ve Rabbinin kendi-
sine namazı ve zekâtı emrede-
ceğini şöylece dile getirmiştir: 
“Meryem çocuğu işaret etti.’ 
Beşikteki çocukla nasıl konuşa-
lım,’ dediler. Çocuk(İsa) şöyle 
dedi: Ben Allah’ın kuluyum. 
O bana Kitap verdi, beni pey-
gamber yaptı. Bulunduğum 
her yerde beni mübarek kıldı. 
Hayatta olduğum müddetçe 
bana namazı ve zekâtı emret-
ti.” (Meryem 29-32)

Kur’ân, Hz. İsa’nın anne-
si Meryem’in namaz kılmak-
la emrolunduğunu da şöylece 
açıklamaktadır: “Ey Meryem! 
Rabbinin huzurunda el bağla. 
Secdeye kapan, Rukûa giden-
lerle birlikte rukûa git.” (Al-i 
İmran 43) 

Hz. LOKMAN 
Kur’ân’da adına bir sûre 

ayrılan ve kendisine hikmet 
verildiği açıklanan Hz.Lokman 
da namazla birlikte zikredi-
len tarihi şahsiyetlerden biri-
dir. Peygamber veya bilge bir 
kişi olarak kabul edebileceği-
miz Hz. Lokman, Kur’ân’daki 
aktarıma göre oğluna Allah’a 
ortak koşmamasını ve namaz 
kılmasını emretmiştir. Namazın 
yapılması gereken önemli işler-
den biri olduğunu açıklamıştır. 
Lokman sûresinin 17. âyetinde 
şöyle buyrulur: “Oğulcuğum! 
Namazı dosdoğru kıl, iyiliği 
tavsiye et, kötülükten sakındır, 

başına gelene sabret. İşte bun-
lar, uğrunda uğraşı verilmeye 
değer işlerdendir.” 

Hz. MUHAMMED ve KUR’ÂN
Hz. Muhammed, İslâm’ın 

evrensel kılınıp Kur’ân’la gön-
derilen son peygamberidir.

Diğer İslâm Peygamberleri 
aracılığıyla insanlığa iletilen 
bütün İlâhi Kitaplar’ın ve Kutsal 
Sayfalar’ın özlerini içine alan 
Kur’ân, misallendirildiği üzere 
namazı İslâm Dini’nin ana iba-
deti olarak sunmaktadır.

Tesbîh ve zikir kelimeleri 
ve türevleriyle de emredilen 
namaz için Kur’ân’da kullanılan 
temel kavram salât’tır, özellikle 
de ikame-i salât’tır. Bu kavra-
mın “ekîmu’s-salâte” emir for-
muyla namaz, Kur’ân’da otuzu 
aşkın yerde emredilmekte-
dir. Kur’ân’da ayrıca namazın 
kıyamlı, rukûlu ve secdeli ola-
rak, nasıl ve kaç vakit olarak ve 
hangi vakitlerde kılınacağı ve 
karşılığında verilecek Cennet 
mükâfatı da açıklanmaktadır. 

İkame-i salât formunun 
kullanıldığı, “Gündüzün iki 
tarafında ve gecenin gündü-
ze yakın taraflarında (zülef) 
namaz kılınmasını” emreden 
Hud 114 ile, “Güneşin zeva-
linden gece karanlığına ve de 
fecrin atışından güneşin doğu-
şuna kadar namaz kılınması-
nı” emreden İsra 78 ve bunları 
destekleyen Rûm 17-18, nama-
zı günde beş vakit olarak belir-
lemektedir. Peygamberimiz’in 
Kur’ân çizgisindeki uygulaması 
da bu şekilde olmuştur.

Kur’ân ve Peygamberî 
Sünnet namazı beş vakit ola-
rak belirlemiş ve Sünnet, yolcu-
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luk sırasında beş vakit namazın 
birleştirme (cem-u takdim ve 
cem-u tehir) yoluyla üç vakit-
te kılınabileceğini örneklendir-
miştir. 

Yüce Allah tarafından 
kemale erdirilmiş ve tamamlan-
mış olan İslâm Dini’nde namaz 
konusu, Kur’ân’ın bütününden 
ve Hz. Muhammed’in ilgili açık-
lamalarından hareketle diğer 
çalışmalarımızda beyan edil-
miştir.2 

Burada çalışmamızı bitirir-
ken önemli bulduğumuz bir 
konuya daha dikkat çekmek 
istiyoruz. İyice incelendiğinde 
görüleceği üzere Allah’ın insan-
lığa gönderdiği ed-Dîn tektir. 
Beşerî din olamayacağı için şu 
veya bu şekilde Allah ve Âhiret 
inancı ve ibadeti bulunan, 
semavî menşeli din olarak nite-
lenen kurumlar, Kur’ân’daki 
adı İslâm olan ed-Dîn’den sap-
madır. Dolayısıyla bütün ibadet 
ritüelleri namazdan şekiller-
renkler taşır.

Bu sebeple ve özellikle 
Yahûdiler ve Hıristiyanlar gibi 
bizim de kendilerini Ehl-i Kitap 
olarak gördüğümüz insanlar, 
bütün Peygamberlerin ortak 
tebliği olan ed-Dîn’in, Hz. 
İbrahim ile de örnekli kıyam’lı 
rukû’lu ve secde’li namazına 
yönelmelidirler. (Bakara 125; 
Hac 26,77)

Allah’ın emrettiği, Hz. 
Âdem’in, Nuh’un, İbrahim’in, 
Musa’ nın, İsa’nın ve 
Muhammed’in öğrettiği nama-
zı kılan biz Müslümanlar, insan-
lığı İslâm’ın nihaî şekli olan 
Muhammedî tebliğe imana ve 
bu namazı kılmaya çağırıyoruz.

Çünkü Hz. Muhammed’in 

kıldığı namaz, anılan yüce pey-
gamberlerin kıldığı namazdır.

Kur’ân’da ( Hac 26,77) açık-
landığı ve Sünnet’te gösteril-
diği üzere kıyam’lı, rukû’lu ve 
secde’li olduğunda hiç şüphe 
olmayan namaza ilişkin ola-
rak kesin bir şekilde bilemedi-
ğimiz tek şey, namazın önceki 
peygamberler döneminde kaç 
vakit olarak kılındığıdır. 

a) Namazın Hz. Muhammed 
öncesi İslâm Peygamberleri 
döneminde beş vakit olarak 
kılındığına ilişkin Kur’ân’ın 
onayladığı kesin bir rivayetin 
olmayışı,

b) Namazın vakitleriyle 
ilgili Hud 114 ve İsra 78 ile 
beş vakit namaz kılma emri-
nin Hz.Muhammed’in şahsında, 
onun ümmetine has olduğunu 
çağrıştırırcasına yani “kıl” şek-
linde tekil formuyla verilmesi,

c) Hz. Peygamber’in diliyle 
yatsı namazının diğer ümmet-
ler tarafından kılınmadığının, 
yalnızca Muhammed ümmeti-
ne farz kılındığının açıklanma-
sı,3

d) Başta yolculuk olmak 
üzere zaruret halinde beş vakit 
namazın birleştirme yoluyla üç 
vakitte kılınabilir olması,4

e) Hz. Davud peygamberin 
dağlarla birlikte Allah’ı akşam-
sabah yani iki vakitte tesbîh 
etmesi (Sad 18)

f) Hz. Muhammed’in ve 
ona inanan ilk Müslümanların, 
Mekke döneminin ilk yıllarında 
İbrahimî uygulama çizgisinde 
namazı, beş vakit olarak değil, 
sabah ve akşam olmak üzere iki 
vakit olarak kılmaları.5 

Ve ayrıca Mümin sûresinin 
55. âyeti bu duruma işaret 

etmektedir: “Sabret. Hiç şüp-

hesiz Allah’ın vadi Hak’tır. 

Günahın için af dile. Akşam 

ve sabah rabbini överek tesbîh 

et.” Daha da çoğaltılabilecek 

bu tür deliller, geçmiş ümmet-

lerde namazın iki vakit olabile-

ceğini, Hicret’ten bir buçuk yıl 

kadar önce başlayan beş vakit 

namazın ise Kıyamet Günü’ne 

kadar varlığını sürdürecek Hz. 

Muhammed Ümmet’ine farz 

kılındığını göstermektedir. 

Burada, Kur’ân’da sekiz vakte 

kadar çıkarılan Allah’ı tesbîh 

etme öğüdü ile beş vakit olan 

ikame-i salâtın karıştırılmaması 

gereğini de beyan etmek iste-

riz. (Taha 130)

İncelememizi, namazla ilgili 

bir âyetle bitirelim: 

“Kur’ân’da sana vahye-

dileni oku. Namazı da gere-

ğince kıl. Hiç şüphesiz namaz 

tüm çirkinliklerden, Din’in 

ve aklın reddettiği kötülük-

lerden korur. Allah’ı hatırla-

mak/Allah’ın hatırlatması daha 

büyüktür. Allah yaptıklarınızı 

bilir.” (Ankebut 45)

Bütün doğruları en iyi bilen 

yalnızca Allah’tır.

1 Buhari, Sahih 1/44, Nesâî 3/214-5

2 www.namazladirilis.com ; Ali Rıza 

Demircan. 

3 Ebû Davud Salat 7, Hn.392 Sevgili Pey-

gamberimiz şöyle buyurur: “Yatsı nama-

zını ilk vaktinden sonraya erteleyiniz. 

Zira siz onunla, diğer ümmetler karşı-

sında özellikli kılındınız. Çünkü onu siz-

den önceki hiçbir ümmet kılmadı.”(Ebû 

Davud Evkatüs-Salâti 7,Hn.421)

4 Müslim Salatil-Müsafirin 5, 6; Hac 43; 

Buhari Hac 89, 96

5 D.V: İslâm Ansk. 32/350
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Aydınlar, cemiyetlerin ileri-
yi gören ferasetli gözleri ola-
rak düşünülürler. İçinde bulun-
dukları cemiyetlerin gelecekleri 
hakkındaki düşünceleri, cemi-
yetleri geleceğe hazır halde 
tutarlar. Bu çerçevede aydın-
lar gelecekle ilgili düşüncele-
ri ve kurguları ile bir yarışın var 
olduğu izlenimini veren Dünya 
güçler arenasında cemiyet-
lerine zaman kaybı yaşatma-
mış olurlar. Yani, bugün yaşa-
nılanlar, aydınların geçmişteki 
düşünceleri, kurguları, öngörü-
leri idiler.

Her cemiyetin aydınla-
rının bu fonksiyonları icra 
etmesinin beklendiği gibi, 
Osmanlı Aydınları’ndan, Türk 
Aydınları’ndan da bu fonksi-
yonlar beklenirdi. Belli ölçüler-
de Osmanlı ve Türk Aydınları, 
bu beklenilen fonksiyonla-
rı icra etmişlerdir de. Bu nok-
tada Osmanlı Modernleşmesi 
başta olmak üzere, yeni-
leşme hareketlerinin başla-

dığı dönemlerden itibaren 
Osmanlı toplumuna yeni ufuk-
lar kazandırmaya çalışmışlar-
dı. Bu çerçevede Defterdar 
Sarı Mehmet Paşa’dan Koçi 
Bey’e, Kınalızade’den Ömer 
Talib’e tüm aydınlar Osmanlı 
Devleti’ne yol çizmeye, karşısı-
na çıkacak tehlikeler hususun-
da onu hazırlıklı olmaya çağır-
mışlardı. Bu uyarılar hususun-
da, bu uyarıların isabetli olup-
olmadığı, devletin bunları dik-
kate alıp-almadığı değerlendir-
melerinin yanı sıra son dönem-
ler sayılabilecek Meşrutiyet 
dönemi aydınları da devlete 
bazı uyarılarda, hatırlatmalar-
da bulunmuşlardı.

Yaşadıkları dönem itibariy-
le bir bakıma, Tanzimat döne-
mi aydını da denilebilecek 
Meşrutiyetçi aydınlar, Devleti 
içine düştüğü gerilemeden-
inkırazdan kurtarmak için o 
zamana kadar öne sunulan ısla-
hat çarelerine ilaveten yeni bir 
ıslahat teklifi ile öne çıkıyorlar-
dı. Onlara göre, Meşruti idare 
tarzının devlet yönetiminde 

uygulanması olarak özetlene-
bilecek bu ıslahat önerisi ile 
devlet içine düştüğü bunalım-
dan kurtulacaktı. Meşrutiyetçi 
aydınlar, kendilerine kadar 
uygulamaya konulan ıslahat-
ların başarılı olamamaları-
nın hatta ıslahat tekliflerinin 
ortaya atılmasına neden ola-
cak devletin inkırazının ortak 
nedeni: Devletin kanunların-
dan tavizlerin verilmesi ve ısla-
hat tekliflerinin uygulanama-
ması, onların ihlal edilmesi idi. 
Onlara göre kanunlardan veri-
len bu tavizler olmasa, kanun-
lar ve ıslahat teklifleri uygulan-
ma şansı bulsa, devlet inkıraz-
dan kurtulabilecekti.

Meşrutiyetçi aydınlar, 
kanunlara uygulanma şansı 
kazandırabilecek olan meşru-
ti idare ile ayrıca, yine devletin 
başına problemler açan, yaban-
cı devletlerin müdahalelerinin 
son bulması, bürokrasinin can-
lılık kazanması, Osmanlı’dan 
bağımsızlık türü hareketle-
rin son bulması, halkın devle-
te olan soğukluğunun gideril-
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mesi gibi problemlere de çare 
bulunulacağını düşünüyorlar-
dı. Aslında “Yeni Osmanlılar” 
ismiyle de bilinen Ali Suavi, 
İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, 
Namık Kemal gibi Meşrutiyetçi 
aydınlar meşruti idare ile hal-
kın yönetime katılmasının sağ-
lanması ile yönetime dinamizm 
gelecek ve bir kontrol mekaniz-
ması tesis edilmiş olacaktı. Bu 
çerçevede, Devletin bozulmaya 
yüz tutmasının da, daha önce 
uygulanma şansı bulamayan 
ıslahat hareketlerinin başarılı 
olamamasının da ortak nedeni 
kontrol mekanizmasının olma-
ması idi. Aslında kontrol meka-
nizmasını sağlayan teftiş sis-
temi Osmanlı Devleti’nde yok 
değildi. Var olan bu teftiş sis-
teminin başarılı olamamasının 
nedeni, bu sistemin de layıkıy-
la uygulanamaması-ihlal edil-
mesi idi. Çünkü ihlali yapan da 
ve bu ihlali teftiş edecek olan 
da memur olduğu için, kont-
rol beklenen kurumda, kontrol 
vazifesi uygulanmayarak yeni 
bir ihlalle karşılaşılmasına yol 
açılıyordu. 

Bunun için ihlali yapan-
la, kontrolü yapan kişilerin 
aynı sıfatta kişiler olmaması 
veya diğer bir ifadeyle ihla-
li yapanı kontrol edecek konu-
ma, o ihlalden mağdur olacak 
olan kişinin getirilmesi gere-
kiyordu. Böylece ihlali yapa-
cak olan memura, bu ihlalden 
mağdur olacak kişi taviz ver-
meyecek ve bu otokontrol sis-
temi içinde devletin kanunla-
rı ihlal edilmeyecek, böylece 
de devlet sistemine dinamizm 
gelecekti. Meşruti idareyle de, 
kontrol mekanizmasına halkın 
vekili sıfatıyla seçilmiş vekiller 

gelecek ve bu anlamda ihlal-
den mağdur olacak olan ve bu 
muhtemel mağduriyetten dola-
yı asla bu ihlale göz yummaya-
cak olan halk gelmiş olacaktı. 

Öte yandan 1774 Küçük 
Kaynarca Anlaşmasından beri 
başta Rusya olmak üzere yaban-
cı güçler Osmanlı’nın içişlerine 
müdahale ediyor, devleti kendi 
aleyhine tavizlere zorluyordu. 
Bu tür müdahalelere karşılık 
Yeni Osmanlılar da, büyük dev-
letlerin, Osmanlı vatandaşla-
rı olan hristiyanların hakları-
nı koruma bahanesiyle, onları, 

nihayetinde bağımsızlığa götü-
recek imtiyazlar koparması ile 
devletin büyük oranda güç kay-
bına uğradığını iddia ediyorlar, 
bunun önlenmesi için de meş-
ruti idareyi bir de bu açıdan, 
bir çare olarak düşünüyorlardı. 
Onlara göre, meşruti ile tem-
silcilerini meclise vekil olarak 
gönderen gayrimüslimler, hak-
larını vekilleri vasıtasıyla ara-
yabilecekler ve böylece gayri-
müslimlerin hakları ihlal edili-
yor bahanesiyle büyük devlet-
ler Osmanlı Devletinin içişlerine 
karışamayacaklar, bunu gayri-
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müslimler lehinde lüzumun-
dan fazla, hatta onları bağım-
sızlığa götürecek kadar kulla-
nayamayacaklardı. Hatta meş-
ruti idarenin tesisi ile yaban-
cı müdahalesinin son bulaca-
ğı gibi, yine gayrimüslimlerin 
hakları ihlal ediliyor bahane-
si ile silaha sarılan, özellikle 
Bulgar ve Makedon çeteleri-
nin silah bırakacağına bile ina-
nıyorlardı. Buna göre meşruti 
idarenin tesisi ile gayrimüslim-
ler, vekilleri vasıtasıyla hakları-
nı alacaklar, ve böylece silah-
lı çete faaliyetlerine bile gerek 
kalmayacaktı. Yine bu çerçe-
vede meşruti idarenin tesisi 
ile Müslüman ahali de mecli-
se vekillerini gönderecek, mer-
kezdeki en alt düzeyden en üst 
düzeye kadar memurlar ve taş-
radaki ayan, eşraf, ağa, müte-
sellim gibi ileri gelenler ve taş-
radaki memurlar halkın hakla-
rını ihlal edemeyecek ve böy-
lece de tüm Müslüman halklar 
da küs olmayacak ve devletine 
bağlanacaktı. Yeni Osmanlılar, 
meşruti idarenin tesisi ile bu 
faydaların oluşacağına gerçek-
ten inanıyorlardı.

Yeni Osmanlılar, meşru-
ti idareden bu faydaları bek-
lerken, Osmanlı toplumu-
nun yapısını layıkıyla bilme-
diklerinin farkında değillerdi. 
Meşruti idarenin diğer fayda-
ları bir yana, dış müdahale ve 
terörizme bile bir son verece-
ğine duyulan inanç, biraz fazla 
iyi niyet taşıyor gibiydi. Çünkü 
bu beklentiler, meşruti idarey-
le gerçekleşmediği gibi daha 
kötü sonuçlara bile yol açmıştı.

Mithat Paşa’nın savaş taraf-
tarlığına karşılık tahta yeni 
geçen Abdülhamit’in sava-

şa karşı olması savaşı önleye-
meyince, savaş kararı meşruti 
idare altında oluşturulan ola-
ğanüstü bir mecliste görüşül-
müş* ve 93 Harbi’ne(1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşı) karar veril-
mişti. Halbuki meşruti idare 
olmasaydı, Osmanlıya çok ağır 
maliyetler veren bu savaş vuku 
bulmayacaktı. Çünkü tahta 
henüz çıktığı o zamanlar-
da, bugünkü popüler ifadey-
le iktidar olan fakat muktedir 
olamayan Padişah ve bürok-
ratları savaşa karşı iken, başta 
Sadrazam Mithat Paşa olmak 
üzere, o zamanın gerçek muk-
tedirleri olan meşrutiyetçi-
ler, savaş taraftarı idiler. İşte I. 
Meşrutiyet’i Osmanlı’ya kabul 
ettiren Meşrutiyetçiler, Devleti 
Osmanlı-Rus savaşına sokmak-
la Romanya, Sırbistan, Karadağ 
gibi büyük toprak parçalarının 
kopmasına, Balkanlardaki diğer 
toprak parçalarının özerk yapı 
kazanmasına, Ermeni meselesi-
nin ilk defa resmi bir anlaşma-
ya konu olmasına yol açmış olu-
yorlardı. Bu problemler sanki 
yaşanmamış gibi, Osmanlı’nın 
başına böyle bir gaileyi 
açan I.Meşrutiyet’ten sonra, 
II.Meşrutiyet’le ise  Bulgaristan, 
Doğu Rumeli, Bosna-Hersek, 
Girit, Kıbrıs gibi çok önemli 
toprak parçaları kaybedilerek 
devletin başına bir başka büyük 
problem açılmış oluyordu.

Yani II. Meşrutiyet’in sade-
ce ilanıyla, ne, büyük devletle-
rin müdahaleleri ne, terörizm 
faaliyetleri bitiyor, tam tersine 
sadece bir rejim değişikliği ile 
devlet, herhangi bir savaş yapıl-
madan, tek bir kurşun bile atıl-
maksızın çok büyük toprak par-
çalarını kaybediyordu. Devletin 

problemlerine çözüm olarak 
düşünülen meşrutiyet, devle-
tin felaketi haline dönüşmekle 
belki de dünya tarihinin bir tra-
jikomik ilk olayı haline geliyor-
du. Yine Osmanlı’nın yıkılması 
ile sonuçlanan I. Dünya savaşı-
na dahil olma süreci de Meşruti 
idarenin bir sonucu olan İttihat 
Terakki iktidarının ferasetsiz ve 
diktatörce adımları sonucu ger-
çekleşmişti.

İşte bu olaylar Yeni 
Osmanlılar’ın geleceği kesti-
remeyen ferasetsizlikleri ola-
rak değerlendirilmelidir. Bir 
aydın, öne sürdüğü yeniliğin 
devlete fayda veya zarar vere-
bileceğini önceden kestirebil-
melidir. Hele hele aydının öne 
sürdüğü fikre karşı, fikirler 
var ise ve aydın buna rağmen 
ferasetsizliğini sürdürüyorsa, 
o zaman bu aydının kaba-
hati iki katına çıkmış olur. 
Çünkü Abdülhamit ve onun 
bürokratları, temelde meşru-
tiyete karşı çıkmıyorlar, sade-
ce, devletin içinde bulunduğu 
o konjonktürün, buna uygun 
olmadığına inanıyorlar ve bu 
hususta meşrutiyetçileri ikna 
etmeye çalışıyorlardı. 

Hatta I. Meşrutiyet’in ilanı 
sırasında İstanbul’da toplanan 
ve tarihte 93 harbi diye bilinen 
Osmanlı-Rus(1877-78) savaşını 
önlemek için bir araya gelen 
Büyükelçiler konferansında, 
meşruti idareye geçilmesi kut-
lamaları sırasında top sesleri 
işitildiği zaman dışişleri bakanı 
Saffet Paşa, artık meşruti ida-
reye geçildiği ve böylece gayri 
müslimlerin haklarının artık 
meşruti idare ile garanti altına 
alındığı ve sonuç olarak gayri 
müslimlerin haklarını korumak 
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için oluşturulan bu toplantıya 
gerek kalmadığına dair beya-
nı karşısında, büyükelçiler bu 
ifadeyi “Şark kurnazlığı” ola-
rak değerlendirmişler ve cid-
diye bile almadan konferan-
sa devam etmişlerdi. Halbuki 
meşrutiyeti formüle eden, bu 
hususta 10’larca yıl, belki de 
10.000’lerce sayfa yazılar kale-
me alan, konuşmalar yapa-
rak halkı ikna etmeye çalışan 
Yeni Osmanlılar’a göre meşru-
ti idare ile başta yaklaşmakta 
olan 93 harbi dahil tüm yabancı 
müdahale son bulacak, Avrupa 
kamuoyu kazanılmış olacak-
tı. İşte I. Meşrutiyetin henüz 
ilan edildiği o zamanda bile, 
Avrupa kamuoyunun kazanı-
lamadığı ve Osmanlı-Rus sava-
şının önlenemediği ve böylece 
de yabancı müdahalesinin son 
bulmayacağı görülmüş ancak 
Yeni Osmanlılar ve daha sonra 
da Jöntürk’ler meşruti idare 
tesisi inançlarından ve inatla-
rından vazgeçmemişlerdi.

Bunlar ifade edilirken bura-
da, Demokrasi tarihinin bir 
aşaması olarak değerlendiri-
lesi gereken Meşruti idarenin 
bizatihi kendisine karşı çıkıl-
mamaktadır. Bu noktada itiraz 
edilen tek şey, Meşruti İdare 
tesisinin zamanlamasına ve bu 
idare tesisi sürecinin tamam-
lanmadan ilan edilmesinedir. 
Fransız ihtilali fikirlerinin çok 
uluslu imparatorlukları eritti-
ği, çökerttiği dönemde, yine bir 
çok uluslu yapı olan Osmanlı 
İmparatorluğu’na Meşruti ida-
reyi monte etmek yıkıcı bir etki 
yapacaktır ve zaten de öyle 
olmuştur. II. Meşrutiyetin ila-
nından(1908) altı yıl sonra dev-
let I. Dünya savaşına girmiş ve 

yıkılmıştır. Burada itiraz buna 
yapılmaktadır. Yoksa I. Meşruti 
idarenin kendisine bir itiraz 
yapılmamaktadır.    

O halde aydının fonksiyonu 
ne olmalıdır. Bu şekillerde I. ve 
II. Meşruti idarelerinin sonucu 
büyük problemlerin yaşanacağı-
nı önceden kestirebilmek zorun-
da değiller miydi? Sıradan sayıla-
bilecek insanlar gibi, bu felaket-
leri eğer kestiremiyorlarsa, onla-
ra aydın denmeye devam mı edil-
meliydi? Devletin başına gele-
bilecek bu problemleri, becerik-
siz bir şekilde kestiremiyorlarsa, 
I. Meşrutiyetin ilanı ile devletin 
başını bir gaile olan Osmanlı-Rus 
savaşına devleti sokan Meşruti 
idarenin öngörüsüzlüğü bu 
kadar çabuk mu unutulmalıy-
dı? Bu beladan örnek alınma-
malı mıydı? Bir aydın olmaları 
hasebiyle, yine de bir ferasetsiz-
lik içindelerse de I. Meşrutiyet’le 
bu gaileyi gördükten sonra, II. 
Meşrutiyet ısrarından en azın-
dan konjonktür gereği, vazgeç-
meleri gerekmiyor muydu?

Sonuç olarak Meşrutiyetçi 
aydınlar maalesef kifayetsiz, 
öngörüsüz, yeterince ve etraf-
lıca tartışılmadan, tartışılma-
sı Osmanlı geneline yayılma-
mış, hatta belli bölgelerde 
pilot uygulaması bile yapılma-
mış, adeta, sadece Abdülhamit 
muhalifliği merkezinde devle-
tin dertlerine çare olarak sun-
muş oldukları Meşruti idare, 
devletin başına bela olmuş-
tu. Bu aydınlardan daha faz-
lası da aslında beklenemezdi. 
Çünkü Muhalefetleri, çok fazla 
deruni felsefi temeller taşıma-
makla birlikte, büyük oran-
da şahsi problemlerden doğan 
bir muhalefet görüntüsü arz 

etmekteydi.  Mısır Valiliği 
kendisine verilmeyen Prens 
Mustafa Fazıl Paşa’nın adeta 
oyuncağı haline gelmiş aydın-
lar, onun tahsis etmiş olduğu 
mali imkanlarla muhalefetle-
rinin asıl aracı olan HÜRRİYET 
gazetesini kurmuşlar, muhale-
fetlerini bu gazete aracılığıy-
la yürütmüşler, bir ara Prens 
Mustafa Fazıl Paşa’nın, Sultan 
Abdülaziz’in Avrupa seyahati 
sırasında padişahla görüşerek 
kendilerini sattığına inanmış-
lar, hatta daha sonra kendile-
ri bile bir ara Padişah’la barışa-
rak geri dönmüşler, sonra tek-
rar muhalefetlerine dönmeye 
karar vermişler ve bu şekilde 
bir kafa karışıklığı içinde, dış 
bağlantılarının onlara sağladığı 
destekle de Osmanlı Devleti’ni 
süreci tamamlanmamış bir 
erken doğuma zorlayarak, par-
çalanmasının yolunu açmışlar-
dı. Bu haliyle kendisi demok-
rasi tarihinin bir aşaması olan 
Meşruti idare Osmanlı’ya, bu 
aydınların kifayetsizliği netice-
si PREMATURE-ERKEN DOĞUM 
olarak gelmiş ve onun sonunu 
hazırlamıştı.

Yeni Osmanlı Aydınları, 
Meşruti idare hususundaki 
muhalefetlerini Hürriyet gaze-
tesi aracılığıyla yürütmüşler 
88 sayıyı Londra’da basmışlar, 
daha sonra Prens Fazıl Mustafa 
Paşa’nın desteğini çekmesin-
den sonra da elle yazıp taş 
baskı yapmak suretiyle 100.
ncü sayıya kadar olan kısmı da 
Cenevre’de basarak yayın haya-
tına son vermişlerdi. Bu şekil-
de yayın hayatı son bulan 100 
sayılık Hürriyet gazetesinin 50 
sayısı, aşağıdaki konuları içeri-
yordu.
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1- Hubbul vatan minel iman. 
Hürriyet Gazetesinin sebeb-i 
te’sisi ve esas harekatı. Elhak 
Ya’lu vela ya’li aleyh. Nutk-u 
Hümayun üzerine mülâhazat.

2- Nutk-u Hümayun 
mülâhazatının bakiyesi. Ziya 
beyefendi’nin iltifatnamesi. 
İhtilafi ümmeti rahmetun

3- Yeni Osmanlılar ile Bab-ı 
Âli muhakemesi. Mecalis ve 
muhakeme tayin-i aza hak-
kında makale. Kemal Bey’in 
meveddetnamesi. Hatıra.

4- Veşavirhum fi’l emr. 
Havadis-i müteferrika.

5- Türkistan’ın esbab-ı 
tedennisi. Hocaların rahle 
başından kaldırılıp haps olun-
duklarına dair makale. Tebdil-i 
imza.

6- Devlet-i Aliyye’ye bais 
tenezzül olan mearifin esbab-ı 
tedennisi. Istanbul’dan mek-
tup. Mülâhaza. Hürriyeti teb-
rik edenlere makale-i şükrane.

7- Servet-i mülkiyeye ve 
idare-i hazıraya dair makale. 
Takvim-i vekayiin ıslahına dair 
makale. Istanbul’dan mektup.

8- Servet-i mülkiyeye dair 
makale-i sabıkanın zeyli. 
Kavaim-i nakdiyenin tafsil-i 
ahvali. Istanbul’dan mektup.

9- Devlet-i Aliyye’yi bulun-
duğu hal-i hatırnâkdan halasın 
esbabı. Mısır valisinin haremle-
ri hakkında şayiğ olan şenayiin 
reddiyesi. Istanbul’dan mektup. 

10- Servet-i mülkiye bendi-
ne zeyl ve Mısır valisine istik-
raz hakkında yazılan nasihat-
name. Levant Herald’ın ceva-
bı. Davut Paşa’nın Avrupa’ya 

sebeb-i seyahati. Rusya’da 
zuhur eden yabancılar fırkası. 
Rusya’da zuhur eden mu’teva 
kehanet furuş.

11- Hürriyeti teşvika. 91 
İmza ile Istanbul’dan varit olan 
iltifatname. Mezkur iltifatna-
meye teşekkürü havi makale. 
Hürriyet için küşat olunan hisse-
lere dair ilan. Şiir ve inşa üzeri-
ne  makale. Vükela-i Hazıranın 
Yeni Osmanlılar hakkında kul-
landıkları politika.

12- Ecnebi postalarına dair 
mütalaat. Bir İngiliz tarafından 
varid olan mektup ve ona veri-
len cevap tercümesi. Havadis-i 
müteferrika. Istanbul’dan mek-
tup. Girit meselesi. Rusya poli-
tikası. Usul-i Meşvere’ye dair 
mu’teriza cevaben mektup. 
İlan.

13- Küllüküm ra’in ve kül-
lüküm mes’ulun an raiyyetihi 
hadisi şerifi üzerine mütalaat. 
Istanbul’dan mektup. Akademi 
azasından bir zatın gönderdiği 
mektup. Mülahaza-i Hürriyet. 
Usul-i Meşverete dair ikinci 
mektup. Muvazene defterine 
dair havadis.

14- Avrupa’nın ahval-i hazı-
rası. Bulgar hükümeti. Usul-i 
meşeverete dair üçüncü mek-
tup. 

15- Mesele-i müsa-
vat. İspanya’nın bugünkü 
hali. Havadis-i müteferrika. 
İstanbul’dan mektup. İlan.

16- Yeni Osmanlılar’ın ilan-ı 
resmiyesi. Memleketeyn-in 
ahvali. İstanbul’dan mektup. 
Diğer mektup. Girit’ten tahri-
rat. Sadrazamla hariciye nazırı-

nın istifaları üzerine mütalaat. 
Usul-i meşverete dair dördüncü 
mektup. Sırp mahkemelerinin 
müdahale-i ecnebiyeden kur-
tulduğuna dair makele.

17- Çerkes muhacirle-
ri. İstanbul’dan ve Girit’ten 
muharrerat. Usulu-i meşverete 
dair beşinci mektup. İhtar.  

18- Mevkuf olan hocaefen-
dilere dair makale. İstanbul’dan 
mektup ve -----  Rüşvet defteri. 
Diğer mektup.  Ahval Mısrıyeye 
dair mutalaat. Usul-i meşverete 
dair 6. mektup.

19- Devletin tedennisine 
dair makale. İnternasyonal ter-
cümesi. Girit’ten ve İzmir’den 
tahrirat.

20- Memalik-i Osmaniyye’nin 
yeni mukasemesi. Librete tercü-
mesi. Mülahazat. İstanbul’dan 
ve Girit’ten tahrirat. Usul-i meş-
verete dair 7. mektup.

21- İstikraz protesto-
su. Ecnebilerin tasrif-i emlak 
selâhiyyeti. İstanbul’dan mek-
tup ve kaimelerin ref’indeki(?) 
mesrukat. Niş’den tahrirat.

22- İstikraz üzerine yeni 
Osmanlı’ların mutalaatı ve mali-
yenin divan defteri. Girit’ten 
tahrirat. 

Usul-i meşverete dair 8. 
mektup.

23- Lord Istanley’in 
nutku üzerine mülaha-
zat. İstanbul’dan mektup. 
Memleketeyn dahilinde teş-
kil edilen haydut cemiyetlerine 
dair makale. Havadis-i mütefer-
rika. Reşit Paşa layihasının tab’ 
olunduğuna dair ilan.

24- Hasta Adam. Yine Girit 
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meselesi tazelendi. İstanbul’dan 
mektup. Avrupa Şark’ın asayişi-
ni ister. Finans Gazetesi’nden 
tercüme

25- Bizde adam yetişmi-
yor. İstanbul’dan mektup. 
Mülahaza. Terakki gazetesi-
ne ihtar. Yeni Osmanlılar’dan 
bir zatın iltifatnamesi. Hatıra-i 
evveli.

26- Yaşasın Abdülaziz Han. 
Hürriyetin malumatı. İstanbul 
vergisi.

27- Yunan meselesi. Muhbir 
Gazetesi’nin sebeb-i ta’dili. 
İdare-i Hazıra’nın hülasa-i 
asarı. İstanbul’dan mektup. 
Terakki’de görülen bende iti-
raz.

28- İstanbul’dan mektup. 
Paşa. Başmabeynci  ile baş-
katibin meşaimeleri. ------ 
Gazetesi’ne cevap.  Hatıra zeyli.

29- Yunan meselesi üze-
rine mutalaat. İstanbul’dan 
mektup. Ültimatom hakkın-
da makale. Karadağ kenzi-
nin Petersburg’a azimeti üze-
rine mülahazat. Gark olan 
mısır vapuru üzerine makale. 
Havadis-i mühime.

30- İnnallahe ye’muru bil 
adl. Muhtıra. Havadis-i müte-
nevvia.

31- Kabil Emiri’nin mektu-
bu. İstanbul’dan, İzmir’den, 
Trablus’dan tahrirat. Terakki ve 
ceride nushalarında münderic 
bazı hususat üzerine mülahaza.

32- Kabil emirinin mektubu 
üzerine mutalaat. Mülahazat. 
Men’i tahıl nizamına itiraz.

33- Konferansın kararı. 
Davut Paşa’nın Viyana’da akd 
edeceği istikraz. İstanbul’dan 
mektub.  Suphi Bey’in istifa-
sı üzerine makale. Terakkideki 

fıkra üzerine mütalaa.
34-  Hatıra zeyli. İstanbul’dan 

mektup. Hoca Sadık Efendi ile 
sairlerinin nefylerine dair malu-
mat ve mülahazat.

35- Karınca kanatlandı. Fuat 
Paşa’nın vefatı. Yeni mevkuf-
lara dair İstanbul’dan gelen 
beyanneme. Şeyhülİslâm ile 
Hoca Sadık Efendi’nin muha-
bereleri. Vidin’den mektup. 
İnzar-ı mevhume.

36- Yunan hariciye nazırı-
nın mektubunun tercümesi. Ve 
onun üzerine hatıra. Sadaret 
makamına dair makale. 
Karadağ kenzi hakkında müla-
hazat. İzmir ıslahhanesine ve 
mearife dair makale. Havadis-i 
müteferrika. İstanbul’dan mek-
tup. Hatıra-i saniye.

37- Hürriyet. İstanbul’dan 
mektup Mısır’a dair Makale-i 
Mühimme. Hatıra zeyli.

38- Yeni istikraz. 
İstanbuldan mektup. ------- ilan-
namesi.  Mülahaza-i hürri-
yet. Hülasa-i mülahazaname. 
Girit’ten mektup. Hatıra. Bir 
zatın İstanbul’dan gönderdiği 
mütalaa.

39- Tabiyyet-i Osmaniye. 
İstanbul’dan mektub. Mehalik-i 
Hariciye ve Dahiliye. -------  pro-
testosu. İstanbul’dan mektub. 
Mülahaza-i Mühimme .

40- Es’ile-i muhtasa-
ra. Mülahazaname bakiye-
si. İstanbul’dan, Hanya ve 
Kandiye’den tahrirat. burhan 
----- . Hatıra zeyli.

41- Zad fit-tanbur ----- uhra. 
İstanbul’dan Kandiyye’den tah-
rirat. Hatıra zeyli. Mülahaza. 

42- Vilayet nizamaatı. 
Mücerreden naklolunan maka-
le. Rayb-el Menun. Hatıra zeyli.

43- Koriye düzyan ile la Türki 

beyninde, Usul meşveretin 

kabulune dair zuhur eden nizâ 

üzerine mutalaa. İstanbul’dan 

mektup. Terakkide münde-

ric bendler üzerine mutalaat. 

Rayb-el menûn.

44- Hariciye nezareti. 

İstanbul’dan mektup. Âli ve  

Kâni Paşaların tezkereleri.

45- Meclislere dair maka-

le. Terakkide münderic bir 

bend üzerine mütalaa. Rayb-el 

menûn. Hatıra zeyli.

46- Buhara’nın istilası üzeri-

ne makale. İstanbul’dan mek-

tup. Visalname üzerine mütala-

at. Rayb-el menûn.

47- Esham-ı umumiye üzeri-

ne makale. Terakkide münderic 

bir makale üzerine mülahazat. 

Hatıra zeyli. Rayb-el menûn. 

Muhib gazetesine cevap.

48- İbret. Mısır’dan, 

İstanbul’dan mektup. Bazı 

muharrerat-ı varidanın hülasa-

ları. Hatıra zeyli.

49- Şurayı devlet mazbatası 

üzerine mülahazat. Hıttin seya-

hatı üzerine makale-i mühim-

me. İstanbul’dan, İzmir’den 

mektup. Havadis-i müteferrika.

50- Hürriyet’in takım ola-

rak satıldığına dair ilan. Nutk-u 

Hümayuna dair mülahazat. 

İstanbul’dan mektup. Rayb-el 

menûn.

* Mahmut Celaleddin Paşa, Mir’atı 

Hakikat,haz. İsmet Miroğlu, Berekat Yayı-

nevi, s. 217, İstanbul
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Mobbing veya yıldırma, 

duygusal/psikolojik bir taciz 

veya zorbalık olarak, günü-

müzde iş yaşamında hiç de 

azımsanmayacak derecede tes-

adüf olunan ancak çeşitli sebe-

plerle su yüzüne çıkmayan bir 

konudur. Son zamanlarda hem 

mobbing olaylarının artışı hem 

de akademik çevrelerin ilgisi 

konuyu gündemde tutmuş ve 

“en azından” tartışılır hâle 

gelmesine imkân tanımıştır. 

Mobbing, hiyerarşik 

yapılaşmanın olduğu gruplar-

da, zayıf bir kontrolün olduğu 

örgütlerde bariz bir şekilde 

görülür. Meselâ, “okullarda 

mobbing (bullying)” öğrenciler 

üzerinde çok zararlı etkileri ola-

bilen, ancak Türkiye’de şimdiye 

kadar geniş çaplı bir araştırmanın  

yapılmadığı bir alandır. Yapılan 

araştırmalar, Alman okullarında 

öğrenim gören en az 10 

öğrenciden birinin (yaklaşık bir 

milyon öğrenci) ciddi bir şekilde 

mobbinge maruz kaldığını gös-

termektedir. 

Dünyanın hemen her 

tarafındaki işyerlerinde mob-

bing eylemlerinin bulunduğu 

kabul edilmektedir. Ancak, 

işyerlerinde çalışanların maruz 

kaldıkları bu eylemlerin etkile-

rini ortaya çıkarmak oldukça 

güçtür. Bu güçlüğün nedeni, 

üzerinde tam olarak anlaşılmış 

bir “mobbing” tanımı 

yapılamamış olmasıdır. Kimi 

zaman mobbing davranışları 

ile cinsel taciz ve ayrımcılık 

arasındaki sınır belirlenememe-

ktedir. Günümüzde, Mobbing 

konusuna gereken önemin 

verilmesinin temel nede-

ni, mobbingin sebepleri ve 

etkilerinin değişen dünyanın 

sunduğu farklı bakış açılarıyla 

daha açık bir şekilde ortaya 

çıkması ve zararlarının, modern 

yaşamın getirdikleriyle daha da 

artmasıdır.

Her işyerinde, çalışanların 

sinirlendiği, stresin doruk nok-

taya çıktığı ve bu bağlamda 

kızgınlığın kötü sözlere 

dönüştüğü, tartışmaların 

yaşandığı, sırf şefi etkilemek için 

anlık olarak meslektaşını yerici 

sözlerin söylendiği zamanlar 

olabilir. Bu davranışlar, kural 

olarak mobbing oluşturmazlar. 

Tartışma ve kıskançlık insanın 

doğasında vardır; günlük 

ve geçici bu tür davranışlar 

mobbing oluşturmazlar. 

Mobbing, ‘sistematik olarak’ 

bireyin iş yaşamında psikolo-

jik tacize uğramasıdır. Burada, 

davranışın kaynağı bir olaya 

değil, bir kişiye odaklanmıştır. 

Mobbingin belirleyici özel-

likleri: Kasıtlı olarak yapılması, 

sistematik olarak tekrarlanması 

ve uzun bir zamandan beri (en 

azından altı ay) devam ediyor 

olmasıdır.

Mobbing, işyerinde 

çalışanlar veya işverenler 

tarafından tekrarlanan 

saldırılar şeklinde uygulanan 

bir çeşit psikolojik terördür 

ve mobbinge uğrayan kişinin 

saygısız ve zararlı bir davranışın 

hedefi olmasıyla başlayan bir 

süreçtir. Bu nedenle tanımların 

içerdiği unsurlardan yola 

çıkarak olguyu anlamaya 

çalışmak daha uygun olacaktır.  

Kavrama yönelik yapılan bir çok 

tanımda ortak olan üç unsur 

bulunmaktadır: Birincisi mob-
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bing uygulayan kişinin niyetine 

bakmaksızın gerçekleştirdiği 

eylemin, mağdurun üzerinde 

bıraktığı etkilerdir. İkincisi 

bu etkilerin, olumsuzluğu 

yani mağdura zarar verip 

vermediğidir. Üçüncü unsur 

da mobbing eylemine devam 

edilmesi konusundaki ısrarlı 

davranıştır. Yani eylemin ne 

kadar sıklıkla ve ne kadar 

sürede devam ettirildiğidir.

Mobbing olgusuna ilk kez 

ışık tutan Alman endüstri 

psikologu ve tıp bilimcisi Dr. 

Heinz Leymann, 45 ayrı mob-

bing davranışı tanımlamıştır. 

Leymann tarafından gruplanan 

mobbing davranışları arasında 

cinsel imalarda ya da cinsel 

tacizde bulunmak da vardır. 

Bilim adamı, bu davranışları 

özelliklerine göre 5 grupta 

toplar. 1. Grup: Kendini gös-

termeyi ve iletişim oluşumunu 

etkilemek: Üstünüz ken-

dinizi gösterme imkânlarını 

kısıtlar, sözünüz sürekli kesilir, 

yüzünüze bağırılır ve yüksek 

sesle azarlanırsınız, yaptığınız 

iş sürekli eleştirilir. 2. Grup: 

Sosyal ilişkilere saldırılar: 

Çevrenizdeki insanlar sizin-

le konuşmazlar, kimseyle 

konuşamazsınız, başkalarına 

ulaşmanız engellenir, sanki 

orada değilmişsiniz gibi 

davranılır. 3. Grup: İtibarınıza 

saldırılar: İnsanlar arkanızdan 

kötü konuşur, asılsız söylentiler 

ortada dolaşır, gülünç durum-

lara düşürülürsünüz, cinsel 

imalar yapılır. 4. Grup: Kişinin 

yaşam kalitesi ve meslekî duru-

muna saldırışlar: Sizin için 

hiçbir özel görev yoktur, size 

verilen işler geri alınır, sürdür-

meniz için anlamsız işler ver-

ilir, işiniz sürekli değiştirilir, 

size malî yük getirecek genel 

zararlar verilir. 5. Grup: Kişinin 

sağlığına doğrudan saldırılar: 

Fiziksel olarak ağır işler yapma-

ya zorlanırsınız, fiziksel şiddet 

tehditleri yapılır, doğrudan 

cinsel tacize maruz kalırsınız.

Mobbing Yaygın mı?

Bir araştırmaya göre mob-
bing, kâr amacı gütmey-
en kuruluşlarda, okullarda 
ve sağlık sektöründe daha 
yaygındır. Yüksek işsizlik 
oranları ve dolayısıyla çalışanın 
değersiz görülmesi mobbingin 
artmasına sebep olmaktadır. 
Sonuç olarak her işyerinde 
ve her türlü kuruluşta rast-
lanabilir. Organizasyon 
bozukluğunun daha fazla 
olduğu işyerlerinde, dis-
iplin getirmek, verimliliği 
art ırmak, refleksleri 
koşullandırma (askeri disiplin) 
öne sürülerek yapılmakta ve 
meşrulaştırılmaktadır.

Psikolog Michael H. Harrison, 

yakın zamanda ABD’de 
9.000 kamu çalışanı üzerinde 
yapılan araştırmada, kadın 
çalışanların  % 42’sinin, erkek 
çalışanların ise  % 15’inin son 
iki yılda mobinge uğradığını, 
bunun kayıp zaman ve verimli-
lik açısından 180 milyon dolara 
mal olduğunun hesaplandığını 
belirtiyor. Leymann İsveç’te 
intiharların % 15’inin mobbing 
kaynaklı olduğunu söylüyor. ( 
Eriksson, Östberg 2009:97)

Mobbing Kimlere Yapılıyor?

Mobbing, işini çok iyi, 
hatta mükemmel yapan; 
ilişkileri olumlu olan ve 
çevresindekilerce sevilen; 
çalışma ilkeleri ve değerleri 
sağlam, bunlardan ödün ver-
meyen; dürüst ve güvenil-
ir, kuruluşa sadık; bağımsız 
ve yaratıcı; mobbing yapan 
kişinin yeteneklerinden üstün 
özelliklere sahip olan kişilere 
yöneliyor. Ama kimi zaman, 
işyerinde sessiz, iletişim kura-
mayanlar da mobbingin hedefi 
olabiliyor. 

Mobbing, işyerinde çalışanlar 
veya işverenler tarafından tekrar-

lanan saldırılar şeklinde uygulanan bir 
çeşit psikolojik terördür ve mobbinge 
uğrayan kişinin saygısız ve zararlı bir 
davranışın hedefi olmasıyla başlayan bir 
süreçtir. Bu nedenle tanımların içerdiği 
unsurlardan yola çıkarak olguyu anlama-
ya çalışmak daha uygun olacaktır.



Mobbingi Kimler Yapar?

Mobbing uygulayan kişiler, 

aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik 

ve iktidar açlığı olan kişilerdir. 

Bu kişiler can sıkıntısı ile zevk 

arayışı içinde de olabilirler. 

Ön yargıları had safhadadır ve 

düşmanlıktan hoşlanırlar. 

Mobbing Nasıl Yapılır?

Mobbing, çalışanların 

şerefine, doğruluğuna, 

güvenilirliliğine ve meslekî 

yeterliliğine saldırılarla 

başlar. Meslekî yeterlilik 

sorgulandığı zaman bu, o kişiye 

güvenilemeyeceği anlamına da 

gelir. Eğer kişiye güvenilmi-

yorsa yaptığı iş de değersizdir, 

kendisi de. 

Olumsuz, küçük düşürücü, 

yıldırıcı, taciz edici, kontrol edici 

iletişim kurulur. Verilen süre 

içinde başarılması zor görev-

ler vermek, izole edilmek, bilg-

inin saklanması, kuralların sıkça 

değiştirilmesi söz konusudur. 

Mobbing, doğrudan ve dolaylı, 

gizli veya açık yapılır. Göz 

teması kurulmaz, kişi tutarsız 

gösterilir, görmezden gelinir, 

yetkileri azaltılır. Bazan bir veya 

birkaç kişi tarafından yapılır. 

Bu duruma bazen yöneti-

ciler ve çalışanlar da katılır. 

Hatalı olanın kurbanmış gibi 

gösterilmesi sağlanır. Aniden 

yetersizmiş gibi gösterilen 

kişiyle ilgili, önceden şikayet 

konusu olmayan bazı hatalar 

sorun yaratmaya başlar. Bazan 

da kişi dışlanır ve işyerinden 

ayrılmak, kurbanın tercihiymiş 

gibi gösterilir.

Durdurulabilir ya da Engel-
lenebilir mi?

Mobbingi durdurmak ya 
da engellemekten önce soru-
nun varlığını anlamak gerekir. 
Konu, Türkiye’de ne yasal olarak 
tanımlanmış ne de bilinen bir 
olgu haline gelebilmiştir. Sınırlı 
sayıda insan kaynakları uzmanı 
ve sayılı psikologun dışında 
ne sendikalar ne de çalışma 
bakanlığı böyle bir sorunu gün-
demine almamıştır. Bu durum-
da sendikaya danışıldığında 
ya sorun anlaşılmayacak ya 
da işyerlerinin doğal bir süre-
ci olarak görülecektir. Çünkü 
yaygın işsizlik ortamında başka 
birinin çalıştırılmak istenmesi 
mümkündür ve sırf bu nedenle 
bu tip davranışlar sergileni-
yor olabilir. Mobbing, aslında 
sıkça karşılaşılan yıldırma 
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kavramından çok uzak gibi 

görünmese de, yıldırma olgu-

su genel kabul görmüş ve 

engellenmesi için çalışılmayan 

bir konu olmuştur. Olayın 

psikolojik boyutlar ının ve 

korunma önlemlerinin öne 

çıkarılması açısından mobbing 

kullanılmaktadır.

Son yıllarda, özellikle geliş-

miş ülkelerde çok yaygınla-

şan mobbing, iş yerinde ruh-

sal taciz veya iş yerinde psi-

kolojik terör olarak tanımlanı-

yor. Tabiî, Mobbing, duygusal 

bir saldırıdır. Hedefi ise, bir iş 

yerindeki kişi veya kişiler üze-

rinde sistematik baskı yarata-

rak ahlâk dışı yaklaşımla iş per-

formansını ve dayanma gücünü 

yok edip, işten ayrılmaya zorla-

maktır. 

  Gelişmiş ülkelerde cinsel 

tacizin de önüne geçen mob-

bing, çoğunlukla üst düzey 

yönetim kademesinde çalışan-

lar tarafından uygulanmakta-

dır. Araştırmacılar, mobbing 

mağdurlarının bazılarının otuz-

lu yaşlarda, bazılarının ise lisan-

süstü eğitiminin olduğunu vur-

gulamaktadırlar.

  Mobbing, örgütler için-

de bulaşıcı bir hastalık gibi-

dir. İyileştirici önlemler alın-

mazsa örgütün bütün yaşamsal 

oganlarına yayılır. Çalışan per-

sonelde, işletmeye ve çalışma 

arkadaşlarına olan güven ve 

saygı azalır, motivasyon düşer, 

çalışma ortamı ve çalışanlar 

ile örgüt arasında uyumsuzluk 

başlar, iş verimliliği düşer.

 Mobbing durumunda pasif 

saldırganla başa çıkmak aktif 

saldırgana göre daha zor-
dur. Çünkü pasif saldırganlar 
kötü davranışlarını örtmek için 
uygun ortamlarda anlayışlı ve 
samimi davranışlar sergilerler. 
Saldırgan, kişiye yönelik cin-
siyet, yaş, din, uyruk, özürlü 
olmak gibi herhangi bir nede-
ne dayalı belirli bir ayrımcı-
lıktan çok, kişiyi iş yaşamın-
dan dışlamak amacıyla taciz, 
rahatsız etme ve kötü davranış 
yoluyla kasıtlı hareketler ser-
giler.

Mobbinge Maruz Kalanlar

Mobbing yapılan kişi, her 
sabah güne iş stresi ile başlar 
ve işe gitmek istemez. İçinde 
bulunduğu çaresiz durum 
kişinin sağlığını ciddi anlam-
da tehdit eder. Mağdurları 
en fazla etkileyen mobbin-
gin sıklığı, tekrarı ve süresidir. 
Herkesin dayanma süresi fark-
lı olduğu için vereceği zara-
rın etkisi de kişiye göre değiş-
mektedir.

Yapılan araştırmalar, mob-
binge maruz kalan kişilerin 
çalışma hayatlarında zekâ, 
dürüstlük, yaratıcılık, başa-
rı gibi birçok olumlu özelli-
ğe sahip olduklarını belirtir-
ler. Bu kişiler, duygusal zekâsı 
yüksek kişilerdir. Özellikle 
yaratıcı insanların ürettikle-
ri yeni fikirlerin diğerlerini 
rahatsız etmesi ve daha yük-
sek mevkilerde çalışan kişi-
ler için tehdit oluşturmaları 
nedeni ile seçilmiş kişilerdir. 
Bu kişiler işini seven, yaptık-
ları işle bütünleşen, örgütün 
hedeflerine ve saygınlığına 
inanan çalışanlardır. (Eriksson 
&Östberg 2009:233)

 Örgüt, bu davranışları gör-
mezden geldiği ya da göz yum-
duğu, kışkırttığı için mağdur, 
kendini çaresiz hisseder ve 
mobbing gerçekleşir. Mobbing, 
örgütün seçtiği hiyerarşik yapı 
ve örgüt kültürüne göre yatay 
veya dikey olabilir. Hiyerarşi 
fazla ise, mobbing dikey, daha 
az ise yatay olur.  Mobbing, her 
iş yerinde ve her türlü kuruluş-

Son yıllarda, özellikle gelişmiş 
ülkelerde çok yaygınlaşan mob-

bing, iş yerinde ruhsal taciz veya iş yerin-
de psikolojik terör olarak tanımlanıyor. 
Tabiî, Mobbing, duygusal bir saldırıdır. 
Hedefi ise, bir iş yerindeki kişi veya kişi-
ler üzerinde sistematik baskı yaratarak 
ahlâk dışı yaklaşımla iş performansını ve 
dayanma gücünü yok edip, işten 
ayrılmaya zorlamaktır. 
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ta olabilir. Herhangi biri mob-
bing kurbanı olabilir veya bazı 
insanlar da belirli özelliklerin-
den dolayı seçilebilirler.

Mobbing Mağdurunun 
Durumu

 Mobbing mağdurları, yaşa-
dıklarının tanımlanmış bir iş 
yeri sendromu olduğunu, 
uğradıkları tacizin kendi suç-
ları olmadığını anlamalılar ve 
bu yönde mücadeleye devam 
etmeliler. Aynı zamanda psi-
kolojik yardım almak, onla-
rı yaşadıkları sendrom karşı-
sında verecekleri mücadelede 
daha bilinçli ve güçlü kılacak-
tır. Avrupalı uzmanlar, mob-
bing sendromuna yakalanan 
bir kişinin topluma maliyeti-
nin yıllık gelirinden fazla oldu-
ğunu belirtiyorlar. Uysalları 
hedef alıyorlar. Hedef alınan 
kişiler, genellikle uysal kişilikli, 
huzuru bozacak durumlardan 

kaçınan, ortak bir karakter 
yapısı çizerler. İşte bu durum, 
mobbing uygulayıcılarının işle-
rini daha da kolaylaştırır ve yıl-
dırma eylemine zemin hazır-
lar. Bu sebepler dışında, sert 
çizgilerle ayrılmış olan hiye-
rarşik yapı, kurumun sorunla-
rı çözme yeteneğinin zayıflığı, 
öneri ve şikayetlere gereken 
önemin verilmemesi, profes-
yonelce davranamayan yöne-
ticiler mobbingin doğması-
na neden olan diğer sebep-
lerden sadece birkaç tanesidir. 
Mobbing, hedef alınan kişinin 
çalışmasını, herhangi bir şekil-
de sabote etme çabaları ile 
başlar. Bunlar, dedikodu, iti-
bara saldırma gibi davranışla-
rı, çoğu kez de fiziksel koşulla-
rın yakışıksızlığıyla mesaj ver-
meyi içerir. Mobbing mağduru 
ise, bu davranışlar karşısında 
sessiz kalarak, psikolojik açı-
dan yıpranmaya ve çevresine 
yabancılaşmaya başlar. Sesini 

bir şekilde duyurmaya çalışır 

ancak sosyal ilişkilerine ağır 

bir darbe iner ve bu durum, 

zamanla, işe karşı isteksizlik, 

sıkıntı ve depresyona kadar 

ilerler. Son aşamalara doğru 

mağdur, uykusuzluk, sürekli 

anksiyete hâli, aşırı suskunluk, 

çok kolay demoralize olma 

gibi ağır problemler yaşama-

ya başlar. Ve nihayet bu sıkın-

tılar kişiyi istifaya kadar götü-

rür. Peki istifa bir çözüm veya 

son mudur? Ne yazık ki hayır. 

Gözleme dayalı araştırmalar, 

bu aşama sonrasında, kişilerin 

ekonomik özgürlüklerini yitir-

melerinin de verdiği sıkıntı ile, 

intihara kadar giden acımasız 

bir süreçten geçtiklerini gös-

termiştir. (Thors 2007:245) Acı 

olan, gelişmekte olan ülkeler-

de çok sayıda çalışanın ben-

zer durumda olması ve bunun 

ciddi anlamda psikosomatik 

rahatsızlıklara neden olabile-

ceğinin bilinmemesidir. 

Mobbingin iyi oluşturul-

muş, kurumsallaşmış bir yapı-

da, kurum kültürü, toplam 

kalite çalışmalarının ve halk-

la ilişkiler faaliyetlerinin, özel-

likle iç halkla ilişkilerin başa-

rısı, işyerinde “biz/aile” kav-

ramının benimsetilmesi, ekip 

ruhunun oluşması, kariyer ve 

performans değerlendirme-

sinin doğru şekilde yapılma-

sı, çağdaş ve modern yöne-

tim tekniklerinin uygulanma-

sı ile çözüleceğini göstermek-

tedir. Yani başarılı yönetim, 

mobbingi önleyecektir. (Thors 

2007:198)
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Mobbing durumunda pasif saldır-
ganla başa çıkmak aktif saldırga-

na göre daha zordur. Çünkü pasif saldır-
ganlar kötü davranışlarını örtmek için 
uygun ortamlarda anlayışlı ve samimi 
davranışlar sergilerler. Saldırgan, kişiye 
yönelik cinsiyet, yaş, din, uyruk, özür-
lü olmak gibi herhangi bir nedene daya-
lı belirli bir ayrımcılıktan çok, kişiyi iş 
yaşamından dışlamak amacıyla taciz, 
rahatsız etme ve kötü davranış 
yoluyla kasıtlı hareketler sergiler.
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Mobbing Mağduru Ne 
Yapacak?

Zorbaya yani mobingi uygu-
layana açıkça duruma itiraz 
ettiğinizi söyleyin, taciz edici söz 
ve davranışlarını durdurmasını 
isteyin. Yanınızda güvendiğiniz 
ve gerekirse tanıklık edebil-
ecek bir iş arkadaşınız bulun-
sun. Olayları, verilen anlamsız 
emirleri ve uygulamaları yazılı 
olarak kaydedin. 

İlk fırsatta zorbayı yetkili 
birine rapor edin, eşitiniz ise 
üstünüze, üstünüz ise yönetim 
kurulu ve insan kaynaklarına 
durumu açıkça ve kanıtlarıyla 
bildirin. 

Gerekiyorsa, tıbbî ve psikolo-
jik yardım alın. Hem yardımcı 
olacaktır, hem de kanıt 
oluşturacaktır. Bunlar mobbingi 
bir bütün olarak durdurmuyor-
sa hukukî başvuru için elinizde 
yeterince malzeme toplanmış 
olur. Suç olarak tanımlanması da 
uygulamaların azalmasında katkı 
sağlayacaktır. Hem mobbingcile-
rin geri çekilmesini sağlayacak 
hem de kurbanların çaresiz 
kalmasını engelleyecektir.

Avrupa’da konuyla ilgili çok 
sayıda dava bulunmakta ve ağır 
para cezaları uygulanmaktadır. 
Benzer davaların Türkiye’de 
de açılmasının sağlanması, 
mobbing konusunda bir 
bilinç oluşturulması ve 
işverenin keyfi davranışlarının 
sınırlandırılması ve son kert-
ede ortadan kaldırılması, 
sendikaların bu konuda etkin-
liklerinin artırılması mobbingin 
azaltılması yönünde önemli bir 
adım olacaktır.

Mobbing’e karşı kurum-

sal olarak alınabilecek ted-
birler arasında insan merkezli 
ve etik değerler üzerine inşa 
edilmiş bir kurum kültüründen 
bahsedilebileceğini belirten 
Şaban Çobanoğlu, “Çalışanların 
iş tanımlarıyla birlikte yetki ve 
sorumlulukları net bir şekilde 
ortaya konulmalı. Sorumluluk 
ve yükleyici bir anlayıştan ziyade 
yetkilendirici bir yaklaşım ben-
imsenmeli.” diyor. İletişim, etik 
değerler ve duygusal saldırı 
gibi alanlarda eğitim ve bil-
inçlendirme çalışmalarının 
yapılması gerektiğine de vurgu 
yapan Çobanoğlu, şu öneril-
erde bulunuyor: “İş yerlerin-
de endüstriyel psikologların 
çalışması sağlanmalı. Açık kapı 
politikaları uygulanmalı, kişiler 
arası çatışmaları çözümleye-
bilecek düzeyde ve yetenekte 
yöneticilerin istihdamına önem 
verilmeli. Çalışanlar, ürün-
lerden ve hiyerarşiden önce 
gelmeli. Çalışanların mümkün 
olduğunca kararlara katılmaları 
sağlanmalıdır.” (Çobanoğlu 
2005:65)
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sağlanması, mobbing konusunda 
bir bilinç oluşturulması ve işverenin 
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

- Said Abiyi konuşurken, o 
meşhur terzi dükkânından söz 
etmemek olmaz. Gerçi, siz ‘Bil-
ge Terzi’ romanını yazmaya de-
vam ediyorsunuz, Rabbim hayır-
lısıyla bitirmeyi nasip etsin. Şunu 
sormak isterim: kumaşlarla uğ-
raşmanın, kumaşları tanımanın 
ve ona biçim vermenin ‘insan ku-
maşını’ tanımaya ve onu biçim-
lendirmeye de bir katkısı olmalı 
diye düşünüyorum. Bir de, Necip 
Fazıl’dan Sezai Karakoç’a kadar 
birçok mütefekkirin, dava ada-
mının uğrak yeri imiş orası...

-Said Çekmegil’in dükkânı, 
Sezai Karakoç’un ifadesiyle 
“Çekmegil’in akademisi” ‘dir. 
(Sonradan bu ifadeden vazgeçti-
ğini gördüm üzüldüm. Sezai Ka-
rakoç, Gazi Antep’te yatılı okur-
ken, Said Çekmegil’in dükkânına 
gelirmiş. Birlikte çekilmiş fotoğ-
rafl arı var. Çekmegil’e misafi r 
olurmuş; kendisine çok saygı du-
yarmış. Hatta Diriliş mecmuasının 
ilk nüshalarında ısrarla yazılarını 
isteyip yayınlamıştır.) Çekmegil’in 
dükkânı Çekmegil’in akademisiy-
di, gerçek bir akademiydi buna 
biz ve temasa geçen herkes şahit-
tir. Tabi bunda biraz terzilik mes-
leğinin rolü olabilir. Malumunuz, 
eskiden hazır giyim diye bir şey 

yoktu; bütün insanlar elbiselerini 
terziye diktiriyorlardı. Ben de o 
kuşaktanım, elbiselerim hep ter-
zide dikildi. Çünkü çarşıda elbise 
satılmazdı. Konfeksiyon icat edil-
memişti yani. Pantolon da, göm-
lek de, elbise de böyleydi. Terzi-
ler geceleri saat 12’lere kadar ça-
lışmak durumundaydılar. Terzilik 
ince bir meslekti. Çok fazla terzi 
de yoktu şehirde. Ayrıca O, şeh-
rin en muteber ve en usta terzile-
ri arasındaydı. Böyle olunca, bü-
tün şehrin elbiselerini kavuştur-
mak için iyi çalışmak zorunday-
dılar. Üstüne üstlük, dedik ya, 
Said Çekmegil son derece usta 
bir terzi idi. Şehrin valisi, beledi-
ye başkanı, ülkenin cumhurbaş-
kanı Turgut Özal, Süleyman De-
mirel, Necmettin Erbakan, şeh-
re gelen bütün çevredeki vali-
ler onun müşterisiydi. Necip Fa-
zıl, Osman Yüksel, daha aklınıza 
gelen mütefekkirler ve yönetici-
ler. Tabi, terzilik mesleği gereği, 
geceleri de dükkânda çalışılıyor-
du. Terziler bir yandan elbise di-
kerken, bir yandan da ağız ve zi-
hinlerini işletiyorlardı. 

Said Çekmegil hayata şiirler 
yazarak başlamış, “Gizli Bir Ses 
Dedi Ki, Ruhta İnkılâp, Limon 
Ağacım” adlı şiir kitapları var. 

Mesela Abdurrahim Zapsu’nun 
“İslâm Tarihi” adlı eserinde bu şi-
irlerinden ötürü Çekmegil’e dair 
övgüler vardır. Kitabın sonra-
ki baskısını yapan Sebil Yayınevi 
kişisel ve anlamsız bir tasarrufl a, 
ölmüş bir adamın eserine müda-
hale ederek bu övgüleri koyma-
mıştı. Çekmegil fi kriyatını mer-
keze taşıdıktan sonra bazı çev-
relerde bu türden rahatsızlıklara 
sebep olmuştu. Besbelli yayıne-
vi yönetimi o fi kriyata olan aler-
jisinin intikamını yayınladığı ki-
taptaki takdirleri yok ederek or-
taya koymaktaydı. Said Abi sö-
zünü esirgemeyen birisiydi. Ül-
kenin belli başlı münevverleriy-
le de görüş alışverişinde bulunu-
yordu türlü vesilelerle. Demek ki 
bundan hoşlanmayanlar da çıkı-
yordu. O tüccar terziydi. Dikiş-
le birlikte kumaşını da bulundu-
ruyordu. Bu sebepten ayda bir 
defa İstanbul’a ve Ankara’ya gel-
mek durumundaydı. En çok da 
İstanbul’a geliyordu. İstanbul’da, 
Malatya’dan tanıştığı Turgut 
Özal o zaman İTÜ’de öğrenci-
dir. Özal’ın annesi Sait ağabeyin 
ilk mektep hocasıdır. Aile ile böy-
le bir hukuku vardır. İyi arkadaş-
tırlar. Çekmegil her İstanbul se-
yahatinde Turgut Özal’la bulu-
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şuyor; birlikte Ömer Nasuhi Bil-
men, Ahmet Hamdi Akseki gibi 
ilim adamlarını ziyarete gidiyor-
larmış. Yani Said Abi sadece tüc-
car terzi değil sahici bir halk en-
telektüeli, halk münevveridir. Be-
nim nazarımda ise özlenen alay-
lı bir akademinin kurucusudur. 
Said Çekmegil hiçbir zaman ha-
yatında boşluk yaşamamış birisi-
dir. Bakın bir iki hatıra anlatayım: 

Malatya Fikir Kulübü’nün 
sohbetleri o kadar ciddi soh-
betlerdi ki, ancak ölüm Said 
Çekmegil’i o sohbetlere katıl-
maktan ayırırdı diye düşünü-
rüz. Onun dışında söz vermiş ise 
mutlaka sözünde dururdu, tıp-
kı Mehmet Akif gibi. Hani Meh-
met Akif bir buluşma sözü ver-
miş Mithat Cemal Kuntay’a. O 
gün İstanbul’da müthiş bir kar 
kış ve fırtına yaşanmış. Mithat 
Cemal Kuntay, Akif herhalde bu 
karda kışta gelemez, diye dü-
şünmüş. Ancak Akif bu, bin bir 
müşkülatla çıkıp gelmiş ve kapı-
sını çalmış. Mithat Cemal karşı-
sında bıyıklarından sakalına ka-
dar buz tutmuş olan Akif’i gö-
rünce: ‘Yahu gelmeyeceğini san-
dım’ demiş. Akif’in cevabı şu-
dur: ‘Gelmemem için ölmem la-
zımdı’. Said Abi de böyle birisiy-
di. Bir gün Fikir Kulübü sohbeti 
devam ediyordu. Tabi dükkânda 
bir yandan ustalar ve kalfalar iş-
lerini yapıyorlar, sıra kendileri-
ne geldiğindeyse oturuma katılı-
yorlardı. Ansızın acı acı ve uzun-
ca telefon çaldı. Çıraklardan biri 
telefonu aldı, karşıyla konuşun-
ca kötü bir şeylerin olduğunu 
hissettik. Fakat sohbetin disipli-
ni hiç bozulmadı. Haberi alan çı-
rak sessizce oturumun ilk turu-
nun bitmesini bekledi. Birinci tur 
bitti. Sohbet, ancak usul hakkın-

da izin alınarak bozulabilirdi. Te-
lefona çıkan çırak usul hakkında 
reisten izin aldı ve Sait Abi’nin 
kulağına bir şey söyledi. Sait 
Abi ‘sohbet bitsin ondan sonra’ 
dedi. Devam edildi. Sohbet ta-
mamen bittikten sonra öğrendik 
ki Sait ağabeyin annesi vefat et-
miş. Yani annesinin vefat ettiğini 
sohbetin yarısında öğrenmiş ol-
masına rağmen, sohbeti kesme-
di; sonra gitti cenaze ile ilgilen-
meye. 

Bir hatıra daha: Bahattin Bil-
han diye bir hocamız vardı. Mer-
sin merkez vaazlığından emek-
li oldu halen orada yaşıyor. O ta-
rihte Malatya merkez vaizi idi. 
Bir ara terzi dükkânı çok takibe 
uğrayınca sohbetleri evlere al-
mıştık. Sıra ile evlerde dolaşıyo-
ruz. Sıra Bahattin Hocanın evine 
gelmişti. Hocanın evi çok dardı. 
İki gözden ibaret, bir tarafta ha-
nımlar kalıyor, bir tarafta beyler. 
O gece, sohbet devam ederken, 
içerden de birtakım tıkırtılar, ses-
ler, mutat harici fısıltılar geliyor 
ama anlamıyoruz. Yalnız bir ses 
çok dikkatimizi çekti; yeni do-

ğan bir bebek sesiydi. Biz sohbeti 
kesintisiz bitirdik tabi. Sonra öğ-
rendik ki hocamızın hanımı öbür 
odada yeni çocuğunu dünyaya 
getirmiş. İş bu kadar ciddi idi.

Said Çekmegil o tarihte mem-
leketin bütün münevverleriyle 
görüşüyordu: Ömer Nasuhi Bil-
men, Ahmet Hamdi Akseki, Ab-
durrahim Zapsu, Turgut Özal, 
Necmettin Erbakan, Bediüzza-
man... Bediüzzaman İstanbul’da 
Sirkeci’de bir otelde kalıyor-
muş. Said ağabeyin ismi mec-
mualardaki şiir ve denemelerin-
den ötürü biliniyor.  Bediüzza-
man çok hasta ve hiç misafi r ka-
bul etmiyormuş. Said ağabey ku-
maş almaya İstanbul’a geldiğin-
de, Sirkeci’deki otele de uğra-
mış. Şakirtler, ‘Üstad hiç kimseyi 
kabul etmiyor, kusura bakmayın, 
hasta yatıyor’, diyerek onu uzak-
laştırmak istiyorlar. Sait ağabey, 
“peki” diyor, “ben bekleyeyim, 
selamımı götürün, onun da sela-
mını getirin gideyim’ diyor. Sela-
mı götürünce Bediüzzaman ‘ça-
ğırın gelsin’ diyor. Said Çekme-
gil uzun uzun, Said Nursi’ nin son 

Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

Metin Önal Mengüşoğlu
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demlerinde kendisiyle sohbet et-
tiğini anlatırdı... Kısacası o, ger-
çek bir halk akademisi kurmuş 
idi. O akademiden mezun olma-
dım ama bir müddet okumuşla-
rından birisi sıfatıyla karşınızda-
yım, kardeşiniz olarak...

Malatya Ekolü İstanbul’a Ta-
şınıyor

- Allah sizden razı olsun. Peki, 
Malatya’dan İstanbul’a geldiniz. 
Bu akademiyi ve Malatya ekolü-
nü İstanbul’a taşımak için çalış-
malara başladınız. Nasıl bir çalış-
maydı bu?

- 1969da İstanbul’a geldim. 
(Bu fasılda bazı dernek veya şa-
hıs isimlerinden söz ederken bazı 
yanlışlara da dikkat çekmek zo-
rundayım.) Önce Milli Türk Tale-
be Birliği’ne gittim; Müslüman-
lara sahip çıkan bir dernektir di-
yerek. MTTB’nin Cağaloğlu’ndaki 
merkez binasında başkanla ta-
nıştık. ‘Malatya’dan geldik’ de-
dik; ‘iyi hoş geldin’ falan... Na-
maz vakti geldi, namaz kılacağız, 
iki kat aşağıda bodrumda mes-
cit gibi bir yer vardı, oraya in-
dik. Baktım, 8-10 kişi namaz kı-
lıyor. Dedim ki, ‘arkadaşlar biri-
niz imam olun da cemaatle kıla-
lım’. Yüzüme tuhaf  baktılar, an-
lamadım. Birisini elimle öne doğ-
ru hafi fçe sürmeye çalıştım, ‘sen 
imam ol cemaatle kılalım’; ‘estağ-
fi rullah’ dedi. Bir başkasına ‘sen 
ol’ dedim; ‘estağfi rullah’ dedi. 
‘Ee, ben olayım’ dedim. Ya ikin-
di ya öğlen namazı. Geçtim ima-
mete namaz kıldıracağım; arka-
dan birisi sırtıma hafi fçe dokun-
du, göz ucuyla gördüm; bana 
bir takke uzatıyordu. Görmez-
den geldim, ‘Allahu ekber’ diye-
rek namazı başlattım. Selam ve-
rince gördüm ki arkamda kim-

se yok. Yukarı çıktım, başkan ça-
ğırdı. ‘Buyur’ dedim. ‘Sen nerden 
gelmiştin?’ dedi. ‘Malatya’dan.’ 
‘Hımmm’ dedi. Bu kadar. Ben se-
lam verdim, kalktım tabi. 

Ben bazı şeyleri biraz erken-
den öğrenmiş olarak, hazırlanmış 
bir kisveyle gelmiştim İstanbul’a. 
İstanbul bana, benim gibi düşü-
nenlere hazır değildi doğrusu. 
Buna benzer birçok yaşama örne-
ği var; tabi bunlar acı veriyor in-
sana. Mesela, ismi lazım olmayan 
bir cemiyet bana burs verdi; üç ay 
aldım, sonra “senin bursun kesil-
di” dediler. Niye? Sınıfta kalma-
dım, okul daha bitmemiş... Son-
radan öğrendim ki, ben Vehha-
bi imişim. O dönem böyle idi... 
O dönemde Said Çekmegil’e de, 
Hayrettin Karaman hocaya da 
-Reşit Rıza’nın mezahibin telfi -
kiyle ilgili kitabını yayınladı diye- 
yapmadıklarını bırakmadılar. “İç-
tihat kapısını sen yeniden açıyor-
sun” dediler. Bu kapının açılması 
dinin elden gitmesine eşdeğer bir 
tahribat sayılıyordu. Maalesef ül-
kemiz böyle bir ülkeydi... Dedim 
ya, benim bursum kesildi; 150 li-
radan toplam 450 lira burs almı-
şım. Ne yaptım biliyor musunuz? 
Bir zengin tanıdığım vardı, 450 
lira borç aldım, götürdüm o ön-
ceden aldığım toplam 450 lirayı 
da şak diye iade ettim, ismi lazım 
olmayan Cemiyete. 

Böyle bir Türkiye vardı... Üni-
versite öğrencisiyim. İnançlarım 
ve amellerim var. Kimliğim, aidi-
yetim hususunda henüz belki bir 
netlik de yoktu. Kimdim, neydim, 
benim gibilere ne deniliyordu; 
illa bir ad konmalı mıydı? Uzun 
süre önce bu memleketteki tüm 
inananlara ‘Nurcu’ diyorlardı. 
Zira Said Nursi’nin eserleri çok-
ça okunuyordu, etkindi ve hedef-

teydi. Muhtemelen devlet, ‘Müs-
lüman’ diye takip edemedikleri-
ne bu adı takarak suçluyordu. Bir 
süre sonra ‘Vehhabi’ diye bir şey 
çıktı. Hamdolsun o da bitti... 

Özetle; ben, Said Çekmegil’in 
tezgâhında yetişmiş, medrese ho-
cası Molla Said -namı diğer Topal 
Said- hocadan bir hayli istifade 
etmiş biri olarak, Malatya ekolü 
yahut Malatya Fikir Kulübü’nün 
rengine boyanmış olarak geldim 
İstanbul’a. Üç-dört yıl İstanbul’da 
bir ağaç kökünü kemirir gibi ya-
payalnız yaşadım. Bir süre sonra 
iki-üç arkadaş edindim, sonra üç-
beş arkadaş daha oldu. Marmara 
lokalinde Sezai Karakoç sohbet-
ler ederdi; oraya giderdik. Ebu-
bekir Eroğlu, rahmetli Şakir Ko-
cabaş, Cahit Koytak, Hayati Yazı-
cı, Ahmet Şişman, Aziz Torun’la 
yakın arkadaştık. Abdullah Gül 
ile MTTB de beraber olmuştuk. 
Derken Platin Bilardo salonu diye 
bir mekân açılmıştı Beyazıt’ta.  
Orada toplanmaya başladık; bize 
“Platinciler” dediler. Ben evle-
nince de o oturumları evime taşı-
dık. Ben 73’de evlendim ve evim-
de aşağı yukarı 79’a kadar he-
men her hafta sohbet halkaları 
kurduk. Hepsi yemekliydi sohbet-
lerin. Bütün yemekleri eşim pişi-
riyordu. Ben farkında değildim o 
zamanlar ama kadın perişan olu-
yormuş. Bütün o yemeklere yete-
cek kadar param da yoktu o yıl-
larda, bilmiyorum nasıl yetiştiri-
yorduk. Böylece evimde Malatya 
Fikir Kulübü usulü sohbetler de-
vam etti. 

Sezai Karakoç ve Necip Fazıl’la 
Birliktelikler

- Sizde Said Çekmegil’den 
sonra Sezai Karakoç’un ve Necip 
Fazıl’ın da etkilerini görüyoruz. 
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Yani Malatya ekolü, Diriliş eko-
lü, Büyük Doğu ekolü… Nasıl bir 
etki bu?

-Sezai Karakoç’un ve Necip 
Fazıl’ın şöyle bir etkisi var: Ne-
cip Fazıl Malatya’ya 63’de bir 
konferansa geldi. O’nun kim-
seyi beğenmediği söyleniyor-
du. Konferans üzerinde titizlik-
le duruluyordu. Onu kim takdim 
edecekti, takdimi beğendire-
cek miydik? Karar verildi, genç-
tim hatta henüz bir çocuktum; 
takdimi ben yaparsam beğenir-
di. O sıralarda Necip Fazıl’ı bü-
tün şehirlere, kasabalara kon-
feransa çağıranlar ‘büyük İslâm 
âlimi’ ve ‘büyük İslâm müte-
fekkiri’ diye takdim ediyorlar-
mış. Biz şöyle bir slogan bulduk: 
“Büyük Doğu’nun mana şai-
ri, usta oyun yazarı Necip Fazıl 
şehrimizde”. Bunu bez afi şlere 
yazdırdık, şehre astık. Bir de o 
gelmeden üç gün önce, memle-
ketteki üç chevrolet taksiden bi-
risini kiraladık. Tepesine hopar-
lör düzeneği kurduk ve ben içi-
ne oturdum. Başladık şehrin so-
kaklarında dolaşmaya. ‘Büyük 
Doğu’nun mana şairi, usta oyun 
yazarı Necip Fazıl şehrimizde 
konferans verecektir; “Yolu-
muz, Halimiz, Çaremiz” başlık-
lı konferansa davetlisiniz’ diye 
anons ettik. Necip Fazıl geldi. O 
tarihlerde lise ve ortaokul tale-
belerinin kasketsiz dışarı çıkma-
sı bile yasaktı. Bu tür siyasi soh-
betlere katılması da mümkün 
değil... Öğretmenler sokaklar-
da dolaşıyorlar, yakalayınca di-
siplin kuruluna veriyorlar. Ceza 
alıyorsunuz. Ben, bırakın kon-
feransı dinlemeyi, olayın tak-
dimcisiyim. Benimkisi bağışlan-
maz bir suç. Kimi öğretmenle-
rim durumu görüyorlar. Bu yüz-

den bir hayli mağduriyetim söz 
konusudur. Beklenen gün gel-
di, çıktım Necip Fazıl’ın bir şii-
rini okudum ve takdimimi yap-
tım. Müthiş haz aldı Necip Fazıl 
bundan. Sahneye gelince başı-
mı okşadı bana “şair” dedi. “Al, 
çantamı sen taşıyacaksın” dedi. 
Kâğıtlarını çıkardı ve çantayı 
koltuğuma verdi. Sahnede ko-
nuştuğu masanın yanında ayak-
ta duruyorum. Üç buçuk saat 
konuştu. Ne o farkında, ne ben 
farkındayım, ne de sinema sa-
lonunu dolduranlar farkında... 
Meğer ben orda ayakta durmu-
şum! Üç buçuk saat bitti. “Bu-
rada mısın” dedi; “Evet Üstad” 
dedim. “İşte bu!” dedi. Böyle de 
bir hatıramız var Necip Fazıl ile.  
İstanbul’a geldiğimizde de evin-
de her Çarşamba edebiyat soh-
betleri yaptık. Bir hayli sürdü bu 
sohbetler. Sonra bizi, arkadaş-
larımızın birisinin münasebetsiz 
biçimde Üstadı sorgulaması so-
nunda evinden kovdu; bir daha 
da gidemedik...

Bu arada, İstanbul’a gelince 
Sezai Karakoç’un Diriliş dergisi-
ne de uğruyorduk. Ben, Ebube-
kir Eroğlu, Ahmet Yücel, Cahit 
Zarifoğlu rahmetli. Diriliş dergi-
si o zaman Kurtulmuş’ların mat-
baasında beş bin adet basılıyor-
du. Cağaloğlu’nda Nuruosmani-
ye caddesinde, Milliyet gazete-
sinin arkasındaydı matbaa. Tabi 
15-20 koli mecmua çıkıyordu 
matbaadan; onları sırtımızda 
Atasarayhan’ın 4. katına çıka-
rıyorduk. Satıldığı zaman da in-
diriyorduk. İşin hamallığı dâhil, 
böyle mutfağında bir müddet 
bulunduk. Sezai Karakoç’la da 
böyle bir beraberliğimiz oldu 
öğrencilik yıllarımızda.

-Necip Fazıl, “Şair” dedi size. 

O zaman şiir yazmış mıydınız? Şi-

irleriniz biliniyor muydu?

-Şiir yazdığımı bilmiyordu Üs-

tad; besbelli şair olmamı mu-

rat etmişti. Ben yazıyordum ama 

elbet onun haberi yoktu. Yal-

nız 1962’de daha bu konferan-

sı vermeden önce, Necip Fazıl’ın 

başyazarlığını yaptığı Yeni İstik-

lal mecmuasına “Unutmak” adlı 

bir şiir postalamıştım. Sezai Ka-

rakoç sanat sayfasını yönetiyor-

muş; “Ahmet Yasin” müstear im-

zasıyla. Rasim Özdenören de ya-

nında çalışıyormuş, bir nevi sek-

reter gibi galiba. Bunları bana 

Rasim Abi anlattı: “Senin şiirini 

biz okuduk, çok beğendik, seni 

Anadolu’da bir edebiyat öğret-

meni zannettik” dedi. Ama şi-

irimde Necip Fazıl’ın tesiri var-

dı biraz. Şiirimi yayınladılar, altı-

na da not düştüler: “Çok güzel, 

başarılı. Devam et. Necip Fazıl’ın 

tesirinden de kurtul, kendi şiiri-

ni yaz” diye. Bu etki Necip Fazıl’ı 

görmüş olduğum günden önce 

başlamıştı. Çünkü onun şiirlerini 

okuyor ve doğrusu çok seviyor-

dum. Hatta en uzun şiirleri ez-

berimdeydi. Rahmetli Necip Fa-

zıl, gördüğüm kadarıyla 33 yaşın-

dan sonra sanki doğru dürüst bir 

şey okumamıştı. O hep konuşan, 

hep anlatan, hep hazırdan yiyen 

bir Üstad idi. Demek o kadar faz-

la biriktirmiş ki; ömrünün sonuna 

kadar yetti kendisine.
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20. yüzyılın insanlık tarihinin 
tecrübe ettiği en uzun, en zor 
yüzyıl olduğunu söylersek sanırım 
mübalağa etmiş olmayız. Bu yüz-
yıl, modern zamanın hakim ideo-
lojilerinin etkisiyle, büyük savaş-
lara, işgallere, milyonlarca insa-
nın ölmesine, her türlü tüketim 
ve ahlaksızlığın insanlığın ve tabi-
atın sahip olduğu bütün güzellik-
leri yok etmesine şahit olmuştur. 
Dünyanın farklı coğrafyaların-
da yaşayan Müslümanlar da bu 
buhranın ağır etkilerine maruz 
kalmış, ülkelerinin işgal edilme-
si başta olmak üzere, inançları ve 
yaşam tarzları da büyük bir saldı-
rıya maruz kalmıştır. 

Bu büyük buhranların yaşan-
dığı 20. yüzyılda İslâm dünya-
sında yetişen birçok alim, düşü-
nür ve lider; başta İslâm dünya-
sı olmak üzere bütün bir dün-
yanın içine düşmüş olduğu bu 
krizden kurtuluşun yolunu ara-
yarak insanlığa yol göstermeye 
çalıştılar. Hiç şüphesiz Ebu’l A’la 
el- Mevdûdî, 20. yüzyılda yaşa-
mış en önemli alimlerin başın-
da gelmektedir. O, alim, düşünür 
ve lider kimliğini bir arada taşı-
yabilen yakın tarihin şahit oldu-
ğu ender birkaç insandan biridir. 
İlimle dolu dolu geçen hayatı, bit-
mek bilmeyen azim ve çalışkan-
lığı, ümmetin yaşadığı sıkıntıları 
merkeze alarak yazdığı eserleri; 
hapis, idam cezası, hastalık ve hic-
retle geçen 76 yılık ömrüyle üstad 

Mevdûdî, hayatı ve fikirleri üzeri-
ne çokça durulması gereken çağı-
mız Müslüman önderlerindendir.

Mevdûdî, eserlerinin birçoğu-
nun Türkçe’ye çevrildiği, Türkiye’li 
Müslümanların yakinen tanıdığı 
bir alimdir. Müslümanların, imani 
bir sorumluluk olarak gördükleri 
ferdi ve toplu okuma programla-
rında olmazsa olmaz eserlerin ara-
sında Mevdûdî’nin eserleri büyük 
bir yer tutmaktadır. Bütün bu tanı-
nırlığına rağmen Mevdûdî’nin, 
Türkiye’li Müslümanlar tarafın-
dan hakkıyla anlaşılabildiğini söy-
lemek zordur. Mevdûdî’nin haya-
tı ve fikirlerinin ele alındığı eser 
oldukça azdır. Üstad Mevdûdî,  
mevcut ilgiden çok daha fazlası-
nı hak etmektedir. Bu düşünce-
lerle Haziran ayının ilk haftasın-
da, Medeniyet Derneği tarafın-
dan İstanbul’da gerçekleştirilen 
‘Mevdûdî Sempozyumu’ merhum 
Mevdûdî’yi yeniden hatırlamamı-
za vesile olmuş, onun iman, ihlas 
ve ilimle yoğrulmuş fikirlerini tek-
rar gündemimize almamız açısın-
dan önemli bir etkinlik olmuş-
tur. 6 Haziran Cumartesi günü, 
Fatih, Ali Emiri Efendi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen sem-
pozyumu özet olarak sizlere sun-
mak istiyoruz.

MEVDÛDÎ’NİN HAYATI
Sempozyumun ilk bölümün-

de sempozyum koordinatörü M. 
Şerif Niziplioğlu, Mevdûdî’nin 

hayatı ve kişiliğini anlattı. 
Niziplioğlu,  üstadın biyografisi-
ni sunarken bir yandan da onun 
hayatından çıkarttığı genel ilke 
ve dersleri dinleyicilere sundu.

Ebu’l A’la el-Mevdûdî 1903’te 
Haydarabad’da doğdu. 1300 yıl-
lık köklü bir aileye mensup olan 
Mevdûdî, ilk eğitimini baba-
sı Seyyid Ahmed Hasan’dan 
aldı. Babasından ve özel hoca-
lardan Farsça, Urduca, Arapça, 
mantık, fıkıh ve hadis dersle-
ri alan Mevdûdî aynı zamanda 
sürekli ilim adamlarının konuk 
olduğu, ilmi sohbetlerin yapıl-
dığı bir ev ortamında büyüdü. 
Mevdûdî, kendi hayatını anla-
tırken sahip olduğu ahlakı, iyi-
likseverliği ve güzel hasletle-
ri anne ve babasından öğrendi-
ğini söylüyor. Babasının çocuk-
luk döneminde kendisiyle yaki-
nen ilgilendiğini, ondan hikaye, 
masal ve şiir dinlemeyi çok sev-
diğini söylüyor. Seyyid Ahmed 
Hasan, oğlu Mevdûdî’nin edebi 
zevkinin gelişmesi için ona şiirler 
ezberletti ve ev halkının birlikte 
olduğu zamanlarda onlara Ebu’l 
Kelam Azad’ın çıkarmış olduğu 
Hilal dergisi başta olmak üzere 
dergilerden makaleler okuyarak 
onların fikri gelişimine katkıda 
bulundu. Sahih bir eğitimin, cid-
diyet ve sabırla kısa sürede nasıl 
sonuç verdiğini Mevdûdî’nin 
çocukluğunda görebiliyoruz. 
Sabah namazından sonra baş-

Yaşayan İslâm

CENAZESİ 3 KITADA KILINAN ALİM: 

MEVDÛDÎ

MEVDÛDÎ’Yİ ANARKEN…



77TEMMUZ ‘09 UMRAN

layan derslerle Mevdûdî, küçük 
yaşta hem ilmi birikimini hem 
Urduca, Arapça, Farsça dillerine 
hâkimiyetini ve dil zevkini geliş-
tirdi. 11 yaşındayken Mısırlı düşü-
nür Kasım Emin’in “El- Mer’etü’l-
Cedide/Modern Kadın” eseri-
ni Arapça’dan Urduca’ya çevir-
di. Genç yaşta gazeteciliğe baş-
layan Mevdûdî, bir yandan ilim-
le uğraşırken bir yandan da aile-
sinin maddi ihtiyaçlarını karşıla-
dı. Gençliğinden itibaren aktif 
bir hayatın içinde olan Mevdûdî, 
başta Pakistan’ın kurulması 
olmak üzere, Osmanlı Devleti’nin 
yıkılışı ve hilafetin ilgası gibi 
döneminin siyasi meseleleri-
ni yakından takip etti. Davası 
uğrunda oldukça meşakkatli bir 
hayat yaşayan Mevdûdî, inan-
cından ve fikirlerinden taviz ver-
meyerek yıllarca hapis yattı ve 
idam cezasına çarptırıldı. Alim 
ve önder kimliğini idam kararın-
da da gösteren Mevdûdî bütün 
ısrarlara rağmen ‘af talebinde’ 
bulunmayı reddetti. Diğer ülke-
lerin de yoğun tepki gösterdiği 
idam kararı iptal edilmek zorun-
da kaldı. Başta Tefhimu’l-Kur’an 
olmak üzere 120’den fazla eser 
kaleme aldı. 1979 yılında vefat 
eden Mevdûdî, milyonlarca müs-
lümanın katıldığı ve 3 kıtada kılı-
nan cenaze namazıyla rahmet-i 
Rahman’a kavuştu. İman, ihlas ve 
ilimle yoğrulmuş hayatı ve fikir-
leriyle Mevdûdî, İslâm dünyası-
nın el’an devam eden sıkıntı ve 
hastalıklarına kurtuluş reçeteleri 
sunmaya devam ediyor. 

MEVDÛDİ’NİN “DÜNYA’YI VE 
HAYATI DEĞİŞTİRME” ÇAĞRISI

Sempozyumun ilk oturumun-
da Doç. Dr. Abdülhamit Birışık 
başkanlığında, Pakistan’dan 
Prof. Dr. İskender Barlas, “Bana 
Tanıtılan ve Benim Tanıdığım 

Mevdûdî”, ilahiyatçı-yazar M. 
Beşir Eryarsoy, “Mevdûdî’nin 
Dünyayı ve Hayatı Değiştirme 
Çağrısı” ve araştırmacı- yazar Ali 
Kaçar “Bir Dava ve Fikir Adamı 
Olarak Mevdûdî” sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Pakistan’dan gelen Pencap 
Üniversitesi emekli öğretim 
üyesi İskender Barlas, gelenek-
sel bir ailede yetişen kendisi-
nin Mevdûdî’yle nasıl tanıştığı-
nı ve bu tanışıklığıyla birlikte 
Mevdûdî’yle olan birlikteliğini 
anlattı. Sunumunu Türkçe yapan 
Barlas, Hindlere özgü ince ses 
tonuyla sempozyuma renk kattı. 
Konuşmasında Mevdûdî’nin de 
çok sevdiği merhum Muhammed 
İkbal’den şiirler okuyan Barlas, 
İkbal’in Pakistan’ın kuruluşu 
esnasındaki düşüncesini de aktar-
dı. Muhammed İkbal, Hindistan 
ile Pakistan’ın kültüründen yeme-
ğine kadar her şeyiyle aynı olma-
sına rağmen Pakistan’ın kuru-
luşunu şu kısa cümleyle özetli-
yor: “Bizim milletimiz farklı, biz 
Müslümanız!” Barlas, son ola-
rak Mevdûdî’nin  Türkiye’nin de 

içinde bulunduğu 3 ülkeyle ilgi-
li düşüncesini aktardı. “3 ülke 
İslâm’dan bağımsız, İslâm dışın-
da düşünülemez: 1- Pakistan, 2- 
Türkiye, 3- Sudan.”

“Büyük insanların özellikleri, 
bulundukları durum ve zaman-
ları yeterli görmemeleri, değişim 
ve daha güzel zaman ve mekan-
ları hayal etmeleri, bunun için 
çalışmaları ve gayret etmeleri-
dir.” Bu cümlelerle konuşması-
na başlayan Beşir Eryarsoy ise, 
Mevdûdî’nin Müslümanların için-
de bulundukları durumu tah-
lil etmek için sorduğu sorulara 
değindi:

1- Müslümanlar olarak 
yaşadığımız bu tarihsel faciay-
la karşılaşmamızın sebebi nedir? 
Hata bizden mi kaynaklanmak-
tadır yoksa biz çok iyiyiz de buna 
rağmen mi böyle bir durumla 
karşı karşıya kaldık.

2- Uzak kıtalardan gelen 
adamlar bizi sadece emperyaliz-
me, köleliğe mi maruz bıraktı 
yoksa iktisadi, fikri, ictimai etki-
leri de oldu mu? 

3- Yaşadığımız bu faciaya 

Yaşayan İslâm

Mevdûdi
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karşı bizim tepkimiz ne oldu?
Mevdûdî, İslâm dünyası-

nın batıyla yüzleşmesi sürecinde 
Müslüman insan unsurunu ikiye 
ayırıyor:

1- Bütünüyle batıya teslim 
olan ‘teslimiyetçi’ zihne sahip 
Müslümanlar.

2- Tamamıyla batının kar-
şısında duran, bunun karşısında 
bütünüyle sahip olunan geleneği 
merkeze alan Müslümanlar.

Mevdûdî, bu ayrımı yap-
tıktan sonra ikinci grupta-
ki Müslümanları takdir ede-
rek, fıkıh, sünnet gibi ilimlerin 
ancak böyle korunabileceğini 
söylüyor. Ancak onların hakkı-
nı teslim ettikten sonra, bütün 
Müslümanlar için çok önem-
li olduğunu düşündüğümüz şu 
düşüncelerini belirtiyor:

İkinci gruptakiler, birinci grup-
takiler gibi zararlıdır. Çünkü bütü-
nüyle geleneğe sahip çıkmak, 
sahih bir İslâm düzeninin oluşma-
sına engeldir. Tepkisellikle değil, 
bir medeniyet örnekliği koyarak, 
kısmi değil bütüncül bir değişim 
olmalıdır. Bizim istediğimiz eski 
Müslüman uygarlıkları, ulusla-
rı canlandırmak değil, biz çağın 
teknik gelişimine uygun olarak, 
(onu yok sayarak istifade etme-
mizi engellememeliyiz) yeniden 
bir İslâmi düzen kurmak istiyoruz.

Mevdûdî, gerek inkarcılara, 
gerek dini donuklaştıranlara karşı 
gelerek, “hayatın birkaç veche-
sine değil; bilim, sanat, edebi-
yat, siyaset, bürokrasi, iktisat gibi 
hayatın bütün alanlarına İslâm’ın 
hakim olmasını istiyoruz” diyor.  

Mevdûdî, böyle köklü bir 
değişim isterken uygulanması 
gereken programı da şu şekilde 
belirtiyor:

1- Düşünceleri arındırıp, 
temizlemek. Sahih bir Müslüman 
zihnin oluşumu için zihnin, cahi-

liye pisliklerinden arındırılması 
gerekmektedir. 

2- Topluma örnek ve öncü 
olacak, ilim ve amel bütünlüğü-
ne sahip bir ekip-topluluk yetiş-
tirmek.

3- Toplumsal ıslah için çalış-
mak. Mevdûdî, toplumun her 
katmanı için ıslah çalışılmasının 
yapılması gerektiğini söylüyor.

4- Yönetimi ve idareyi ıslah 
etmek. Böyle bir çaba olmadan 
diğer kısımları düzeltmek, bütün-
cül bir değişimi ve ıslahı engeller. 

Mevdûdî’nin çalışkan, üret-
ken, organize eden, teşkilatçı, 
söylediklerini önce kendisi yaşa-
yan, hayatı davası, davası haya-
tı olan bir insan olduğunu söyle-
yen Ali Kaçar, Mevdûdî’nin haya-
tı ve fikirlerinin kendisinden son-
raki nesillerin yetişmesi üzerinde-
ki etkisini anlattı. Kaçar’ın vurgu-
ladığı önemli noktalardan biri de, 
Mevdûdî’nin ailesinin, onun yetiş-
mesi üzerinde çok büyük etkileri 
olduğunu, ancak Müslüman kişi-
liğinin tamamen büyük bir araş-
tırma ve düşünce yolculuğundan 
sonra kendi tercihiyle oluştuğu-
nu söylemesiydi. Yunan filozof-
lardan, Materyalist düşünürlere, 
Budizm’den Hıristiyanlığa kadar 
birçok din ve ideolojinin kay-
naklarına hakim olan Mevdûdî, 
büyük bir yüzleşmenin ardından 
Kur’an’ın öngördüğü, İslâm’ın 
ortaya koyduğu düzenin diğerle-
rinden çok farklı olduğunu göz-
ler önüne serer. 49 yaşındayken 
söylediği söz Mevdûdî’nin nasıl 
bir imana ve ilme sahip olduğu-
nu göstermesi açısından önemli-
dir. “49 yıllık hayatımın ilk 30 yılı-
nı okuyarak geçirdim, sonrasın-
da da inancıma uygun bir hayatın 
içinde, aktif bir şekilde bulunma-
ya karar verdim.” 76 yıl mücadele 
dolu bir hayat geçiren Mevdûdî, 

“Sadece Allah’ın hakim olduğu 
bir metrekare toprak bulabilsem, 
bütün bir Hindistan’a tercih ede-
rim.” diyerek nasıl bir davayla 
dertlendiğini çok berrak bir şekil-
de ifade ediyor.

İkinci oturumda Ahmet 
Ağırakça’nın başkanlığında, 
Pakistan’dan Mevdûdî’yi yakın-
dan tanıyan Prof. Dr. Enis Ahmed, 
“Mevdûdî’nin Batı Medeniyeti ve 
Kültürü Hakkındaki Düşünceleri”, 
Mevdûdî ve Hind Alt Kıtası 
üzerinde çalışmalarıyla tanı-
nan Doç Dr. Abdülhamit Birışık,  
Mevdûdî’nin Kur’an Yorumundaki 
Temel Dinamikler”, Erzurum 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa 
Ağırman, Mevdûdî’nin Sirette 
Özgünlüğü” konulu sunumlarını 
gerçekleştirdiler.

Üçüncü oturumda ise Prof. Dr. 
Mustafa Ağırman’ın başkanlığın-
da, Marmara Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Abdülaziz Hatip, 
“Günümüzde Kur’an’ın Doğru 
Anlaşılmasına Mevdûdî’nin 
Katkıları”, Medeniyet Derneği 
başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Ağırakça, Mevdûdî’nin Hilafet 
ve Devlet Anlayışı”, İstanbul 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Durmuş 
Bulgur, “Mevdûdî’nin Sünnet 
Anlayışı”konularına değindiler.

Oldukça faydalı geçen sem-
pozyumun kapanışında Prof. 
Dr. Mustafa Ağırman, Mevdûdî 
gibi alimlerin eserlerinin özelikle 
genç nesiller için çok hayati oldu-
ğunu, içinde bulunduğumuz yaz 
aylarını Mevdûdî’nin eserlerini 
okuyarak dolu dolu geçirmemiz 
gerektiğini söyledi. Mevdûdî’nin 
hatırlanmasına ve gündemde 
tutulmasına katkısından ötürü 
Sempozyumu organize eden 
Medeniyet Derneği’ne teşekkür-
lerimizi sunuyor, Rabbimizden 
Mevdûdî gibi alim ve önderlerin 
sayılarını artırmasını diliyoruz. 
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Yeni Türkçe edebiyatın İslâm 

ile doğrudan teması bulunan şair-

leri arasında Mehmed Akif birin-

ci öncüdür. Sosyolojik anlam-

da memlekette yaşayan hemen 

herkesin kendisini İslâm’a nis-

pet etmesini tabii karşılamak-

tayız. Ama bu bizim beklenti-

lerimizi cevaplamıyor. Çünkü 

İslâm’ı kendisine iki cihan saade-

ti kazandıracak bir nizam-ı ilahi 

olarak benimseyip onun dava-

sını güdenleri, beriki sosyolojik 

mensubiyetlerden ayırmak duru-

mundayız. Bu bakımdan edebi-

yat tarihine yöneldiğimizde birin-

ci öncüden sonra karşımıza Sezai 

Karakoç çıkar. Evet, her iki şairin 

yaşama tarihleri arasında başka 

isimler, imzalar da vardır. Mesela 

Necip Fazıl, bir Müslüman kavga-

cıdır. Ancak onun şiiri Türkçeye 

başka bir şey getirmiştir. Kur’an 

ve/ya İlahi Vahiy merkezli bir 

öneri ve iddia yerine, daha ziya-

de o, batıcılarla, batılı yöntemler 

kullanarak siyasal bir mücadeleyi 

tercih etmiştir. Sakarya Türküsü, 

Destan, Muhasebe, Zindandan 

Mehmed’e Mektup ve benzeri 

şiirler müstakil bir Müslüman’ın 

statüko ile savaşına harika örnek-

lerdir. Ama yine de Necip Fazıl 

şiiri, beslenme kaynakları ve refe-

ransları itibariyle, evrensel hatta 

daha ziyade batılıdır. Sanat fel-

sefesini, kişisel renk ve itikadı-

nı bir yana bırakarak edinmiş 

gibi görünmektedir. Geleneksel 

Türkçe şiir ile alakası, batılı şiir-

den daha azdır. Zaten Müslüman 

kimliğini edinmeden çok öncele-

ri bir batılı gibi yaşamış ve batı 

standartlarında yüksek bir poeti-

ka sahibi olmuştu bile.

Sezai Karakoç’a gelince o 

açık seçik ve son derece yerli bir 

şiir üretmiştir. Geleneğe sonuna 

kadar bağlıdır; neredeyse onla-

rın emzirdiği çocuktur. Beri yan-

dan bu yerli renk ve çeşnisini 

hiç zedelemeden, evrensel ve 

hatta modern olanla son dere-

ce hassas, ölçülü bir irtibat kur-

muştur. Müslüman Anadolu 

şiiri, Karakoç’a kadar, ya bölge 

sanatkârlarının dar kalıplar içe-

risine sıkıştırılmış kopyalarından 

ibaretti yahut taşralı kompleks-

lerini üzerinden atamamış ace-

milikler taşıyordu. Sezai Karakoç 

öteki taşralılar gibi korku ve 

ürkeklik bir yana, taşralılığı en 

muteber bir rozet gibi yakasında 

taşıyor gözükmektedir. Bundan 

utanmayan bir ilktir o.

Sezai Karakoç’un sanat sah-

nesine çıktığı yıllarda İslâm, 

büyük oranda sadece şekli boyu-

tuyla halkın yaşamını süslüyor-

du. Aristokratların nazarında ise 

kopmak istedikleri halde bir türlü 

kendisinden kurtulamadıkları, bu 

yüzden de batı karşısında bağlı-

lıklarından utandıkları sosyolo-

jik ve zaruri bir mensubiyetti. İşte 

İkinci Yeni şiiri böyle bir vasat-

ta ve bu duyguların beslediği 

damardan doğdu. Sezai Karakoç 

hariç, İkinci Yeni şairleri içeri-

sinde Müslümanlıklarıyla övü-

nen en azından bunu terennüm 

eden tek şaire rastlayamazsınız. 

Şiirlerinde kullandıkları dil ve 

imajlar da bazen özellikle İslâm 

dışı ve/ya karşıtı bir dünya algısı-
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nı yansıtır. Dönemin modası olan 

sosyalist görüşler ise baş tacı edil-

mektedir. Gerçi bu şiir, siyasal 

olanla o kadar iç içe bir görüntü 

vermez. Daha ziyade içe dönük, 

insan tekinin sancıları, fantezile-

ri ve sevinçlerini terennüm eder. 

Lakin siyasal çalkantıların bütün 

gündemlerin üzerine çıktığı o 

hassas dönemde, şairler de olan 

bitenden ister istemez nasiplerini 

almışlardır. Sezai Karakoç dışın-

daki İkinci Yeni şiirini, Türkçenin 

ikinci Yüksek Zümre Edebiyat 

örneği olarak gösterirsek, fazla 

yanılmış olmayız. Şairler çoğun-

lukla bohem, batılı/ batıcı, lüm-

pen ve hümanisttirler. 

Birinci Yeni denilen Garip şiiri 

sade Türkçe ile kaleme alınan 

şiirlerini, halka okutmayı, hatta 

ezberletmeyi becermişti. Elbette 

daha hafif şiirler yazıyorlardı. 

Zihniyet olarak İkinci Yeni’nin 

belki daha da gerisindeydiler. 

Ama gerçekçi bir tarafları vardı. 

Oysa İkinci Yeni bütün var olanı 

devirmiş üstelik bunu başarmış-

tı da. Zira yaptıklarını doğru-

su iyi yapıyorlardı, başarılıydılar. 

Divan edebiyatının aşırı sembo-

lizmi, dil ve kelime oyunları sanki 

geri dönmüştü. Ancak yeni yep-

yeni bir dille ve modern bir görü-

nüm altındaydı. Şöyle de denebi-

lir, dili yeniden kurarak gelmiş-

ti. Bazen deforme ederek, çoğal-

tıp eksilterek yapıyordu şiir işçili-

ğini. Cemal Süreya’nın deyimiy-

le “Şiir gelip kelime’ye dayan-

mıştı”. İşte bu gurup arasından 

bir de Müslüman şair çıktı: Sezai 

Karakoç.

Onun şiiri de İkinci Yeni’nin 

Türkçe edebiyata taşıyıp getirdi-

ği bütün yenilik ve imkânları kul-

lanıyordu. Mesela “Bu ırmağın 

ortası yoksa seni mi hatırlayaca-

ğız” diyor, insanları şaşırtıyordu. 

Zorlukla çözüyordunuz bu lüga-

zı. Önce ırmak kelimesi üzerinde 

duruyordunuz sonra keşfediyor-

dunuz. Irmak kelimesinin orta-

sında m harfi yok muydu? Onu 

atıveriyordunuz. Geriye elimiz-

de ırak kelimesi kalıyordu. Şair, 

acaba bize, ırmağın ortasında-

ki m harfini atarak ırak kelime-

sini hatırlatıp, kendisinin de sev-

gilileriyle bir ömür boyu ırak-

ta yaşadığını mı ima ediyordu? 

İşte size Divan Edebiyatının meş-

hur bilmeceli beyitlerine benzer 

bir örnek. Bir husus çok önem-

li. İkinci Yeni şairleri umumi-

yetle maddeci dünya görüşüne 

bağlı belki birçoğu tanrı tanı-

maz kimselerdi. Oysa sanatlarıy-

la etrafa bir tür anlamsızlık yay-

maktaydılar. Seküler ve madde-

ci zihinlerin bilimsellik ve ger-

çekçiliği tercihi beklenmez miydi 

oysa? Anlaşılmazlık sanki onların 

temel dinamikleriydi. Ne garip-

tir ki maddeci görüş sahipleri 

anlamsızlığı seçerken, metafizik 

imgeler kullanan Karakoç, onla-

ra göre daha anlamlı, bilimsel 

ve gerçekçidir. Bu çelişki bence 

İslâmî özden Karakoç şiirine sıç-

ramış hakikat ışığını, hikmeti işa-

ret eder.

Kur’an, medeniyet ve diriliş, 

bu üç kelime Sezai Karakoç’un 

bütün düşünce ve sanat anlayı-

şını üzerine oturttuğu sacayak-

ları gibidir ve onun felsefesinin 

bize özetlemektedir. Türkiye’de 

mevcut resmi yaşama standartla-

rı ise bu üç kavramı adeta inkâr 

üzerine kurulmuştur. Batılılaşma 

macerasıyla hızla doğulu mensu-

biyetlerden uzaklaşan, toplum-

sal geçmişiyle bağlarını kopar-

tan, geçmişteki değerleri unu-

tan ve yitiren böylece kendine 

yabancılaşan büyük şehir halk-

larına, aydınlara, bürokratlara 

karşı, taşralı bir tepkiden doğar 

Karakoç’un şiiri. Mehmed Akif’te 

şarklılık kaynak araştırması ve 

sorgulama açısından çok önem-

li bir öğeydi. Sezai Karakoç’ta ise 

sanki bir kompleksten kurtulma 

figürü olarak kullanılır başlangıç-

ta. “Ben güneyli çocuk arkadaşım 

ben güneyli çocuk/ Günahlarım 

kadar ömrüm vardır.” Bu mısra-

ların ele verdiği ruh halini iyi ve 

doğru tahlil etmelidir. Şairin ilk 

şiirleri arasındaki bu dizeler, bize 

taşralı bir yatılı mektep talebe-

sinin, büyük kentlerdeki yüksek 

zümre, okuryazar yahut aydın-

lar arasındaki tutunma çabası-

nı ve/ya çilesini yansıtmaktadır. 

Şahdamar adlı şiir kitabındaki 

Ötesini Söylemeyeceğim adlı şiir 

bu hali daha da güçlü bir şekilde 

dile getiriyor; şöyle özetleyelim:

Yabancılarca işgal edilip, top-

rakları gittikçe daraltılan bir 

ülkenin (Türkiye, Cezayir, Filistin) 

çatısı kırmızı kiremitli tahta evle-

rinde oturan, basma entarili kız 

çocukları, elinde oyuncak man-

tar tabancası, bacaklarında siyah 

şalvar ve yalınayak erkek çocuk-

ları; Allah tarafından sürekli kur-

tarıcı bir sahip gözleyip duran ve 

yabancıların tangolukları karşı-

sında, bütün mahareti, kendine 

zarar verdirmeksizin bir akrebin 

neresinden tutulacağını bilmek-

ten ibaret olan ve tabii ölüle-

rin dervişlerle konuşabileceğine, 

yağmuru, bir demir parçası üzeri-

ne oturmuş olan meleklerin yağ-

dırdığına bütün kalbiyle inanan 

Müslüman ve mütevekkil doğu-

lu; işte şairin halkı ve ülkesi…

Sezai Karakoç’un şiiri Hızırla 

Kırk Saat adlı kitabıyla dehşet-

li bir atlama yapar. Baştan sona 
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İslâm tarihine tutulan bir ayna 

gibidir bu kitap. Yahut çağdaş 

bir mevlit de diyebiliriz. Sanırım 

kendisi bundan daha çok hoşla-

nır. Hazreti Âdem’den beri İslâm 

tarihinin önemli dönemeçlerine, 

Peygamberler tarihine işaretlerle 

birlikte bu destan şiir, Mehdi’nin 

gelişi, Müslümanları kurtarışı gibi 

mitolojik ve şiirsel unsurlara bolca 

yaslanır. Tadına doyum olmayan 

şiirsel güzellikler ve ustalıklar-

la sürer gider. Elbette sağlıklı, 

Vahye müstenit İslâmî motifler 

yanında, kimi zayıf hatta uydur-

ma rivayetlerden de medet umar. 

Bunu pek sorgulamaz. Türlü ara-

yışlara, gerçekle mit arasındaki 

med cezirlere sahne olan bir şiir-

dir bu.

Hızırla Kırk Saat’i okurken 

onun İslâm tarihine tuttuğu pro-

jektörün aydınlattığı yerde, kimi 

mekân ve insan isimlerine rağ-

men, her yerde dolaşıp duran 

bir Anadolu ruhunu her zaman 

görmek, hissetmek mümkün-

dür. Mesela Hızır, yalnızca Hz. 

Musa’ya, Allah’ın imtihan için 

gönderdiği bir “kul” değildir. 

Anadolu mitolojisinde de değişik 

anlam ve ödevler üstlenmiş biri-

sidir; belki mehdi’dir. Oysa aynı 

kitapta bize Mehmed Akif’i hatır-

latan ve bizce Sezai Karakoç’u 

Akif’ten sonraki İkinci Öncü 

kılan şöyle dizeler de bolca var-

dır: “Her evde kutsal kitaplar ası-

lıydı/ Okuyan kimseyi göreme-

dim/ Okusa da anlayanı göre-

medim.” Müslüman toplumların 

son asırlardaki neredeyse bütün 

macerasını özetleyen bu dizeler, 

ne yazık ki yine bir yanlış anla-

ma üzerine bina edilerek, hala 

yaşadığı farz edilen Hızır mito-

sunun ağzından dile getirilmiştir. 

Devamında, Yeşil sarıklı ulu hoca-

ların öğretmediğini şair, eşya ve 

olayların gözlemine kendi ilhamı-

nı, halkının sezgisini de katarak 

kendi kendine öğrendiğini ifti-

harla savunur. Zahmetli olmuştur 

ama onurlu bir iştir yapıp ettiği. 

Şairin neredeyse bütün ömrünü 

uğruna harcadığı, eserinin temel 

esprisini oluşturan ve en az ken-

disi kadar ün kazanmış bulunan 

Diriliş Muştusu da budur. 

Mehmed Akif’ten en önem-

li farkı, Karakoç şiiri ve düşünce-

sinin illa ucundan kıyısından mis-

tisizm ile kurduğu vazgeçilmez 

irtibattır. Asırlardan beri mistik 

bir atmosferde teneffüs etme-

ye alışkın bir topluma mensup 

şairin, İslâm’ı, Tasavvuf pence-

resinden tanıyıp takdim etmesi 

tabii karşılanabilir. Oysa Mehmed 

Akif, Tasavvufu Türk toplumu-

nun damarlarına zerk edilmiş 

olgun ve zehirli bir şıraya ben-

zetmişti. Sezai Karakoç, toplu-

mun batılılaşıp mistik alakaların-

dan kopmasını gerileme sebebi 

olarak görür. Oysa Akif bu mistik 

bağların çürüklüğünden söz açar. 

Kuşkusuz Karakoç’u salt mistik 

bir şair olarak görmek ve değer-

lendirmek doğru değildir. Çünkü 

o en çağdaş Müslümanlık sorun-

ları üzerine de eğilen, çare ve 

çözümler üretme çabasında bir 

düşünürdür. Bu sebepten şiirinin 

iç çelişkilerini, mensubu bulundu-

ğu toplumun bir yansıması olarak 

da ele alabiliriz. Onun şiiri doğu 

gizemciliğinin hizasında, çoktan-

dır unutulmaya yüz tutmuş bir 

tadı yeniden yaşatan ve gerçek-

ten gizemli, derunî ve şarkkârî 

bir şiirdir. Serbest nazım şeklinde 

kaleme alınışını saymazsak onu 

Celalettin Rumi, Şeyh Sadi hatta 

Tagore ile akraba gibi görürüz.

Sezai Karakoç’un şiiri Sesler, 

Tahanın Kitabı, Gül Muştusu 

kitapları ile müthiş bir perfor-

mans sergiler ve emsalsiz örnek-

ler sunar. İslâm’ın Medeniyet 

Davasının Dirilişi uğrunda ciddi 

ter döker. Bu bakımdan Yeni 

Türkçe Şiirin İslâm imajı taşıyan 

temel direklerinden birisini oluş-

turur. O, en gündelik, en sıra-

dan şeyler hakkında söyledikle-

rinde bile, en genel, en herke-

se göre olan duyguların altında 

ya İslâmî, ya doğulu-Anadolulu 

ya da taşralı bir ilgiyi, müna-

sebeti hemen yakalayabilirsi-

niz. “Yıldızlarının yere yakınlı-

ğından fazlalaşmış akıl hastala-

rı” deyince siz hemen Ergani yaz-

larına gidersiniz. Akşam saatin-

den sonra damlara çıkan ahali, 

yıldızları kendisine yorgan yapıp 

orada yatmaktadır. Sayısız, son-

suz yıldız kolonileri karşısında çıl-

dırmaz da ne yaparsınız? Yahut 

şöyle bir şey okursunuz onun şii-

rinde: “Ağaç yutmuş kabrin taşını 

yazısını” ilk bakışta pek bir anla-

mı olmadığı gibi, bir duygu aşısı 

da yapmayan dizeyi çözebilmek 

maharet ister. Nasıl bir maharet? 

Şöyle ki evvela Divan yoluna çıka-

cak Beyazıt istikametine doğru 

yürüyeceksiniz. Yolun sağında 

küçük mezarlıklar vardır. Yol ile 

mezarlar arasını beton parmak-

lıklar ayırmaktadır. O parmak-

lıkların arasına gözlerinizi uydu-

rup mezarlara doğru baktığınız-

da bir mezar dikkatinizi çeker. 

Besbelli ölü gömüldükten sonra 

mezarın başına bir çınar ağacı 

dikilmiştir. Zaman içerisinde bu 

ağaç büyümüş öyle büyümüştür 

ki ortadan ikiye yarılarak yaşlan-

mıştır. Yarılan bu gövde başına 

dikildiği mezarın taşını da göğsü-

nün içerisine alıp neredeyse yut-

muştur. Şiiri doğuran sahne bu 
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olsa gerektir. Ancak bunu sıra-

dan okuyucu nerden bilecektir? 

Şurdan ki bu toplumun gelene-

ğinde her mezarın başucuna bir 

çınar, ayakucuna da servi ağacı 

dikme âdeti vardır. İşte size bir 

ipucu. 

Sezai Karakoç’un şiirindeki 

“Suna, Leyla” gibi isimler hep 

aynı kapıya çıkar. Aynı kimse-

dir. Yahut belki bir kimse bile 

değildir. Platonik aşkın tanım-

ladığı gibi insandan Tanrı’ya bir 

geçiş, belki bir vahdet-i vücut 

seremonisi. Biraz Hallac-ı Mansur, 

biraz Muhiddin Arabi, biraz da 

Mevlana ve Yunus olmaktır.

Gül Muştusu adlı kitabında-

ki Fecir Devleti şiiri şöyle dize-

ler ihtiva eder: “Halkım yalnız iki 

duyguyu tanıdı/ Ya birini yaşa-

dı ya öbürünü yaşadı/ Fetih veya 

bozgun.” Devam eder: “Bir fec-

rin erleri/ Batmış medeniyeti-

mizin/ Ruhumuzun arkeologla-

rı/ Çıkıp çıkıp bir lanetli gece-

den/ Geliyorlar.” Şöyle bitiriyor: 

“Işık tut Rabbim/ Kur’anın aydın-

lığını yay gönlümüze/ Peygamber 

duasını eş et bize.” Şair böyle-

si düşleri her zaman görmekte-

dir. Onun şiiri sadece arada bir 

İslâmî imajlar taşıyan metinler-

den ibaret değildir. Baştanbaşa 

İslâm’ın geleceğine dair özlemler-

le ve hayallerle bezeli bir şiirdir.

Gül Muştusu kitabındaki Masal 

şiiri de çok önemlidir. Doğu-Batı 

çatışmasını harika biçimde yan-

sıtır. Yedi oğlu olan bir baba, 

kendini Batı egemenliğinin esiri 

olarak hissedince sırasıyla oğul-

larını Batı’ya göndermeye başlar. 

Maksat kendisine egemen olan 

gücü anlamak, dinlemek, tanı-

mak ve çözmektir. Batı ise sinsi 

bir düşmandır Doğuya. Gelen 

birinci oğlu törenlerle karşılar, 

şölenlerle ağırlar ve fakat sinsi-

ce öldürürler. Baba ikinci oğlunu 

gönderir. İkinci oğul Batıda kendi 

yöresindekilerden daha beyaz ve 

sarışın bir kızla tanıştırılır. Kıza 

âşık edilir ama vuslata izin veril-

mez. Böylece ikinci oğul aşkın-

dan eriyip yok olur. Batıya giden 

üçüncü oğul lüks bir mağazada 

dolgun maaşla iş bulur. Müthiş 

zengin olur. Safahat âlemlerinde 

kaybolur. Doğuyu, babasını unu-

tur. Bir gün bir doğulu ona ken-

disini hatırlatınca babasına 

yüklü bir çek imzalayıp posta-

lar ve bununla vazifesini yaptığı-

nı sanır. Baba, çekin neye yara-

dığını bilmediğinden çeki yırtar 

atar. Sıra dördüncü oğuldadır, o, 

Batıda okuyup bilgin olur. Bütün 

yerli değerlerini inkâra yeltenir. 

Kendine yabancılaşır ve böyle-

ce silinip gider. Beşinci oğul bir 

şairdir. O ise Batı çöllerinde mec-

nuna benzer ve yok olur. Altıncı 

oğla Batı başka bir tuzak kurup 

onu tatlı renkli içkilere alıştırır, 

sarhoş eder. O da dünyasını yiti-

rir. Bu arada baba ölür. Yedinci 

oğul son derece tedbirli gider 

Batıya. Kardeşlerinin akıbetine 

uğramayacaktır; öyle düşünür. 

Evvela Batı kendisini değiştirme-

sin diye Tanrı’ya yalvarır.  Buna 

rağmen Batıdan çok zulüm görür. 

Direnir, kendini değiştirmeleri-

ne izin vermez. Sonunda evinin 

önüne mezar gibi bir çukur kazar 

ve kendisini bulup değiştirmesin-

ler diye orada yaşamaya başlar. 

Ve Batı onu değiştiremez güya. 

Onun mezarı da ziyaretgâh olur. 

Kendisinden sonra orayı ziyaret 

edenlere bile şifa dağıtır. Tipik 

bir Doğu-Türk veli kültü örneğiy-

le karşı karşıyayız. Hatırlanırsa, 

altmış üç yaşına varmasına rağ-

men, henüz ölümü tatmayan, 

Hoca Ahmet Yesevi menkıbe-

sinde de benzer bir durum var-

dır. Peygamberin ulaştığı yaşa 

ulaşmasına rağmen, ölmediğini 

gören veli, fazla yaşamayı kendisi 

için zül kabul eder. Evinin önüne 

bir mezar kazarak, ömrünün 

kalan kısmını güya orada geçi-

rir. İşte yedinci oğlun tercihi de 

tıpkı Yesevi gibi, diriyken meza-

ra girmektir. Şair bunu kurtuluş 

gibi mi gösterir yoksa mağlubi-

yetin bir çeşidi midir; orası meç-

hul. Ama şurası malumdur ki İlahi 

Vahiy gelmeden evvel, araların-

da yaşadığı toplumun kirlerin-

den arınmak maksadıyla, zaman 

zaman mağaraya giden Allah 

elçisi, tebliği almaya başladıktan 

sonra, artık bir daha mağaraya 

dönmemişti. Bu bakımdan ben 

şimdi sekizinci oğlu intizar edi-

yorum. Lakin baba ölmüştür ve 

onun sulbünden kimse gelmeye-

cektir. O halde Hazreti İsa gibi bir 

doğum mu beklemeli, yoksa İslâm 

Milletinin her neferi kendisini 

aynı aileden sayıp ileriye mi atıl-

malıdır? “Sekizinci oğul benim” 

diyerek meydana çakacak yiğit-

leri şair şöyle tanımlamıştı Hızırla 

Kırk saat kitabında: “Kim ki 

Tanrı’ya dayanmamakta dayan-

makta kendine/ Yakarız kendisini 

de kentini de/ Kim ki ortak olmuş 

yoksulun yarı ekmeğine/ Kendini 

bir yerde bulur/ Ağzını ekmek-

le birlikte bir başka yerde/ Kim 

ki Tanrı kullarına bakarsa yukar-

dan/ Kartallarca inişimizi görür 

ansızın yukarlardan/ Kim ki sesini 

yükseltmek ister Tanrı sesinden/ 

Deriz ey rüzgâr önündeki sinek, 

işte Basra Körfezi/ Buyur yeryü-

zü cehennemi/ Buyur gökyüzü 

cehennemi…”
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Önce şuradan başlayalım: 
Bu  konuyu inceleme ve araş-
tırma duygusu sizde ne zaman 
belirdi?

İkinci Yeni Poetikası’na 
değin akademik çalışmala-
rımı genellikle Tanzimat’la 
Cumhuriyet dönemi arasında-
ki yıllara ilişkin yazınsal hare-
ket ve şahsiyetler üzerinde 
yaptım. Bu nedenle, doçent-
liğe değin Cumhuriyet sonra-
sı yazınımıza ilişkin kapsamlı 
bir araştırma gerçekleştireme-
dim. Bundan olsa gerek, kendi-
mi Cumhuriyet sonrası, çağdaş 
yazın alanında eksik buluyor-
dum. Hem bu eksikliği gider-
mek, hem de Cumhuriyet son-
rası; özellikle çağdaş Türk yazı-
nı alanında derinleşmek için 
kendime İkinci Yeni Hareketini 
odak noktası olarak seçtim. 
Çünkü, modern çağdaş Türk 
şiirinin başlangıcıydı bir bakı-
ma İkinci Yeni, modern dünya 
şiirinden de etkiler taşıyor-
du; üstelik üzerinde kapsam-
lı, derinlemesine bir araştırma 
yapılmamıştı. Aynı ölçüde zor 
bir şiirdi, sıkıydı, açıklanması 
güçtü. Zor bir şiir olması da 

beni çekti. Belki de bu yüzden 
çekinilen bir konuydu. Bir de 
akademisyenlere yönelik, genel 
bir suçlama vardı; çağdaş Türk 
yazınını izlemiyorlar diye. İşte 
bunların hepsi, beni İkinci Yeni 
şiiri üzerine çalışmaya yönelt-
ti. Ayrıca alışılmış ve yinelenen 
çalışmalardan kaçınmaya çalı-
şıyorum. İşte bunlardan dola-
yı doçentlik takdim çalışması 
olarak İkinci Yeni’yi ele almaya 
karar verdim. Başlangıçta, kimi 
akademisyen arkadaşlar, çok 
yakın bir dönem olması nede-
niyle çekincelerini dile getir-
diler ama, katılmadım bu tür 
çekincelere… Çok da düşün-
medim, hızla karar verdim ve 2 
yıl içinde İkinci Yeni Poetikası 
(Hece Yay, 2005) adlı çalışma 
sona erdi. Aslında amacım şu: 
Araştırmalarla Osmanlı döne-
miyle çağdaş  dönem Türk yazı-
nı arasında bir köprü kurmaya 
çalışmak. Ne yalnızca Osmanlı 
dönemiyle ne de yalnızca çağ-
daş yazınla sınırlamak kendi-
mi. Hem Muallim Naci’yi hem 
Ece Ayhan’ı kavramaya çalış-
mak; araştırma sınırlarını öyle-
sine geniş tutmak.

Yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sında Türkçe şiirin en çok tar-
tışılan İkinci Yeni’nin bu kadar 
çok tartışılır olmasının nede-
ni nedir?

İkinci Yeni, egemen şiir-
den, alışılmıştan, verili olandan, 
verili dilden kopuşta başlan-
gıç noktasıdır da ondan bence. 
Saldırgan ve yadırganacak, alı-
şılmamış bir şiir.  O nedenle, 
daha başlangıçta, yani 1954’ten 
sonra ve özellikle 1956’dan iti-
baren, bu şiire şiddetle saldı-
rılmıştır, sonra da başlangıçta-
ki eleştirilerin benzerleri günü-
müze değin sürmüştür. Bu sal-
dırıların başlıca nedeni, önce-
ki Türk şiirine benzemeyen bir 
şiir oluşu, egemen şiir anlayı-
şını kökten sarsması, alışılmış 
şiir dilini, imge anlayışını alt üst 
etmesi, yerleşik ahlâk anlayışını 
yıkması, tabu sayılan temalara 
açılması, ‘parasız yatılılar’ tara-
fından başlatılması vb…

En önemlisi, İkinci Yeni, 
Tanzimat’tan beri süre gelen 
rasyonalist, yansıtmacı poeti-
kayı kökten sarstı, aklın sınır-
larını zorladı, iletmeye daya-
lı şiir dilini ters yüz etti, bire-
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yin iç dünyasında, hatta bede-
ninde karanlık kalmış bölge-
leri yokladı… Bu, Karakoç’un 
deyişiyle neo-realizmdi, ras-
yonalizmi sarsan bir realizm; 
Laleli’den Eminönü’ne değil, 
dünyaya, insana doğru giden 
bir tren. Böylece birilerini, dün-
yayı yalnızca akılla kavrayan, 
beş duyuyla algılanabilen bir 
evren olarak gören birilerini 
ürküttü belki de. Tartışmanın 
temelinde bunlar da var.

Tarihsel süreç ile toplumsal 
çerçeveyi  göz önünde bulun-
durduğumuzda İkinci Yeni şii-
rinin doğuşunu nasıl açıklarsı-
nız?

İkinci Yeni şairlerinin 
doğum yıllarına dikkat edilir-
se, aslında bu şairlerin çoğunun 
Cumhuriyet’in okullarından ilk 

mezun olan kuşaktan olduk-
ları görülür. İkincisi, bu şairle-
rin hemen hepsi -Edip Cansever 
dışında- İstanbul dışından-
dır, taşra kökenlidir, sonradan 
İstanbul’a göç etmiş yoksul aile-
lerin çocuklarıdır. Bunlardan 
Turgut Uyar, çocukluğunu 
İstanbul Edirnekapı civarında 
geçirmiştir, Ece Ayhan’ın çocuk-
luğu da, İstanbul’un izbe, kirli, 
fuhuşla iç içe yaşanan semtler-
de geçer. Cemal Süreya, bir sür-
gün kürt ailesinin çocuğudur, 
İstanbul’a sonradan gelmiştir. 
İlhan Berk de öyle; yoksul bir 
ailenin, İstanbul’a sonradan 
gelen çocuğu. Sezai Karakoç, 
Ergani’dendir; dindar, orta hâlli 
bir taşra ailesinin oğlu. O hâlde, 
‘yoksulluk ve taşra kökenli-
lik çoğunun ortak karakteri, 
buna bir de Cumhuriyet kül-

türünün ilk ürünleri olmaları-
nı katmalı. Kültürel kopuşun 
ilk ürünleri. Aidiyetsizliği, iki-
lemi derinden yaşayan kuşak. 
Ayrıca Ece Ayhan, Cemal Süreya 
ve İlhan Berk’in ailevi sorun-
ları var; annesizlik, babasız-
lık ya da üvey anne sorunla-
rı gibi.  Bilinçleri uyandığında, 
çocukluk ve ilk gençlik yılların-
da, 1940’lı yılların atmosferiyle 
yüz yüze gelmişlerdir; yani Tek 
Parti yönetiminin siyasal bas-
kıları, İkinci Dünya Savaşı’nın 
yarattığı ekonomik yoksun-
luklar… Yani, baskıyı, ekono-
mik güçlükleri, zihinsel yarılma-
yı, bilinç yaralanmasını, kent-
leşmenin şokunu en derinden 
yaşayan bir şair kuşağıdır kar-
şımızdaki, Ece Ayhan’ın deyişiy-
le çoğu ‘Hal ve Gidişi Sıfır’ olan 
‘Parasız Yatılılar’ bunlar. Yalnız 
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Sezai Karakoç apayrı bir yerde 
durur bu bakımdan. Din,  o 
yıllardaki savrulmaya karşı, en 
önemli korunaktır onda, şiir-
lerindeki denge, dinginlik, arı-
lık bundandır bence. Bu bakım-
dan Karakoç’u bu kuşağın ruh 
hâlinden ayrı tutmak gerek. 

İkinci Yeni’nin ortak bir 
poetika etrafında birleşerek 
belli bir yayın organı etrafın-
da kümelenerek ortaya çıkma-
dıklarını belirtiyorsunuz. Buna 
karşın İkinci Yeni poetikasın-
dan söz etmeyi mümkün kılan 
nedir?

Şimdi İkinci Yeni, yapıtta 
da belirttiğim gibi, ortak bir 
yayın organı olan, ortak bir bil-
dirisi bulunan klasik bir şiirsel 
‘akım’ değil. Başlangıçta bu şiir 
hareketini ortaya çıkaran şairle-
rin çoğu birbirlerini tanımıyor-
lar bile. Birbirlerinden haber-
sizce ve aralarında bir anlaşma 
olmaksızın dilleri, imge kuruş-
ları, biçimleri birbirlerine ben-
zeyen bir şiir oluşturuyorlar. 
Ama birbirlerinin kopyası bir 
şiir değil onlarınki, tarz olarak, 
çok geniş çerçevede, birbirleri-
ne benzer bir tarz sadece. Aynı 
poetik evde oturmuyorlar, her-
kesin kendi şiir evi var, birey-
sel anlamda kişisel ve özgün 
bir şiir üretiyorlar; ama doğal 
bir biçimde, anlaşmaksızın aynı 
mahallede bulunuyor evleri, 
akraba şairler, şiir algıları bakı-
mından. Birbirlerinden farklı 
görüşleri yok mu? Var tabi…
Dahası, hemen hepsi, ‘toplu 
fotoğraf çektirmek’ istemiyor, 
kendilerinin bir topluluk olarak 
değerlendirilmesine karşı çıkı-
yorlar şiddetle. Onun için, önce-

den anlaşmış klasik bir yazın-
sal topluluk değil İkinci Yeni. 
Doğal olarak, anlaşma olmak-
sızın, birbirlerinden habersizce, 
bir dönemin toplumsal/sanatsal 
değişiminin etkisiyle, benzer bir 
şiir kuruyorlar. Sonra bu şiire 
karşı saldırılar, eleştiriler başla-
yınca; özellikle 1956’dan sonra 
Pazar Postası gazetesinde, ken-
dilerini savunan poetik yazılar 
kaleme alıyorlar. İşte bu nok-
tada bir kümelenme söz konu-
su; kendilerini savunma konu-
sunda, kendi şiirlerini açıklama 
konusunda birbirlerine yakın 
bir şiir görüşünde oldukları-
nı görüyoruz. O nedenle -çok 
geniş çerçevede akraba şairler 
olmalarından- onları ortak bir 
poetika potasında değerlendir-
mek mümkün

Dönemlerin, dergilerin, 
sosyo-ekonomik olguların şairi 
yönlendirdiğini, yanlı ve yönlü 
durmasını sağladığını biliriz. 
İkinci Yeni’nin doğuş yılların-
dan söz edelim biraz. Dönemin 
sanatsal, siyasal ve toplumsal 
koşulları, İkinci Yeni’nin doğu-
munda rol oynayan etmenler 
denildiğinde neler akla gelir? 
İkinci Yeni’nin oluşumunda 
Pazar Postası’nın yeri nedir?

İkinci Yeni şairleri kendi kişi-
sel maceralarıyla aktılar bu poe-
tik arka ve bu doğal akış sonu-
cunda ortak bir arkta buluş-
tular. Onları bu poetik arka 
sürükleyen 1940’lı ve 50’li yıl-
ların toplumsal/siyasal/sanat-
sal ortamıydı kuşkusuz. 1940’lı 
yılların baskıları, İkinci Dünya 
Savaşı’nın neden olduğu yok-
sulluk, ailevi koşullar, büyük bir 
kısmının sonradan büyük kent-

lere göç etmesi, büyük kentte 
yaşadıkları değerler karmaşası, 
yoksul ailelerin çocukları oluşu, 
kök-değerlerden kopuk bir eği-
tim almaları, seçkin ailelerden 
gelmemeleri vs. hemen hepsi, 
az ya da çok İkinci Yeni şairle-
ri üzerinde etkili olmuş toplum-
sal/siyasal etmenlerdir. 

Pazar Postası, aslında 
daha önce tek tük örnekleri 
Yeditepe, A, Yenilik dergilerin-
de görülen İkinci Yeni şiirinin 
kümelenmesinde, yazın saha-
sında toplu olarak görünmesin-
de bir doğum yeri, bir beşik ola-
rak önemlidir. Söz konusu şair-
ler birbirlerini yüz yüze tanı-
masalar da Pazar Postası’nda, 
Muzaffer Erdost’un yönetti-
ği Sanat-Edebiyat sayfaların-
da boy gösterirler. Toplu hâlde 
boy gösterilen yayın orga-
nı olmak bakımından önemli 
Pazar Postası. Biliyorsunuz bir 
gazetedir, Mehmet Barlas’ın 
babası Cemil Sait Barlas’ın 
gazetesidir. O yıllarda DP’ye 
şiddetle muhalefet eden bir 
gazete idi. Edebiyatta da sol 
görüşlü yazarların boy göster-
diği bir yayın organıydı. İkinci 
Yeni tartışmaları asıl bu gaze-
tede cereyan etti. Cemal Süreya 
ile Attila İlhan arasındaki tartış-
malara ev sahipliği yaptı. Hatta 
bu tartışmalara Sezai Karakoç 
da yazılarıyla katıldı. 1957’de 
“İkinci Yeni İçin Ozanlar Ne 
Diyorlar?” başlığıyla açılan 
soruşturmaya olumlu-olumsuz 
görüşleriyle pek çok şair katıldı. 
Başlangıçta Muzaffer Erdost’un 
kışkırtıcı yazıları ve sonraki tar-
tışma ve soruşturmalarla Pazar 
Postası’nda İkinci Yeni şiiri hep 
canlı tutuldu. Bu bakımdan; 
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yani İkinci Yeni’nin yazın tari-
hine geçmesi bakımından Pazar 
Postası’nın rolü büyüktür.

Tartışmalarda İkinci Yeni ile 
Divan şiiri arasında köklü ayrı-
lıklar olduğu kadar benzerlikle-
rin de olduğu görülüyor. Divan 
şiiri ile bu akım arasında kuru-
lan yakınlıklar, uzaklıklar hangi 
noktalarda odaklanır?

İlkin şunun altını çizelim: 
İkinci Yeni şiirinin Sezai Karakoç 
dışında, -biraz da Cemal Süreya 
ve Turgut Uyar belki- gelenek-
le bağ kurmak gibi bir amaçları 
veya çabaları yok. Kısaca, İkinci 
Yeni ile Divan şiiri arasında bir 
bağ kurmak olası değil, doğru 
da değil. Sezai Karakoç’u hep 
bunun dışında tutarak belirte-
yim; Turgut Uyar’ın Divan’ına 
bakarak İkinci Yeni ile Divan 
şiiri arasında ilgi kurmazsınız 
ve Uyar’ın bu şiirlerde gelenek-
le bağ kurmaya çalıştığını ileri 
süremezsiniz. Uyar, kendisinin 
de belirttiği üzere, Divan’ında 
Divan şiriyle bağ kurmak gibi bir 
amaca yönelmemiştir. Bu şiirle-
rin, Divan şiiriyle redifli olma-
sı ve biçimsel bakımdan ben-
zerlik dışında hiçbir ilgisi yok-
tur. Dahası, yukarıdaki yanıtlar-
da da açıklamaya çalıştım; Sezai 
Karakoç dışındaki şairlerin -o 
da özel ilgileri nedeniyle- Divan 
şiiriyle bağ kurabilecek olanak-
ları yoktu. Bu şiiri anlamala-
rı mümkün değildi. Berk bunu 
söylüyor çeşitli yazı ve söyle-
şilerinde. Yetiştikleri kültürel 
ortam, aldıkları eğitim onların 
gelenekle, Divan şiiriyle bilgi-
sel düzeyde de olsa bağ kur-
malarına pek olanak vermemiş-
tir ki. Berk, ideolojik bakışın 

da etkisiyle olsa gerek, başta 
genelde Doğu şiirine yakın dur-
madığını, “Dolap beygiri gibi 
önümü görmüyordum.” tüm-
cesiyle açıklar. Ancak daha 
sonra, özel çaba ve ilgiler-
le, bir nebze olsun Divan şiiri-
ni kavramaya çalışır. Örneğin 
Naili’yi, Baki’yi, Neşati’yi oku-
maya başlar, kavramaya çalışır. 
Şairin Toprağı’ndaki “Akraba 
Şairler” ve “Saklı Su” başlık-
lı yazıları bu çabalarının ürünü-
dür. Şenliknâme ve Âşıkâne’de 
somutlaştırır bu çabalarını. Ama 
bu bir süreklilik arz etmez; üste-
lik çok daha sonradır bunlar. 

Kısacası, İkinci Yeni’nin 
doğuşunda geleneği aramak, 
gelenekle bağ kurmak boşu-
na. Ama kimileri; özelikle 
Toplumcu Gerçekçiler ve Asım 
Bezirci, o yıllarda İkinci Yeni’yi 
suçlarken Divan şiirine benzet-
miştir şiirlerini. Bence bir argü-
man olarak kullanmıştır Divan 
şiirini, sırf İkinci Yeni’yi halk-
tan kopukluk, halkın dilinden 
kopmakla suçlamak için. Ona 
göre, İkinci Yeni, anlamsızdır, 
tıpkı Divan şiiri gibi, halktan 
kopuktur, halkın sorunlarını 
dile getirmez, tıpkı Divan şiiri 
gibi, halk diliyle yazmaz şiir-
lerini İkinci Yeni şairleri, tıpkı 
Divan şiiri gibi. Bunlar böyle 
sıralanır gider… Ama hiçbir 
kuramsal/pratik temeli yok bu 
savların. Bir şiir, halkın anladığı 
dille yazılmıyor, halkın sorunla-
rını dile getirmiyor diye Divan 
şiirine benzer mi? 1950’lerde, 
İkinci Yeni doğarken, Berk’in, 
Uyar’ın, Cansever’in, Ayhan’ın, 
Süreya’nın Divan şiirinin dünya-
sıyla hiç ilgileri yoktu. 

Osmanlı modernleşmesi ile 
birlikte Türkiye’de yavaş yavaş 
egemen olan pozitivist  anlayı-
şın sanatı da etkilediğini Divan 
edebiyatına dönük eleştirile-
rin pozitivist felsefeden kay-
naklandığını belirtiyorsunuz. 
Mehmet Akif’in Divan edebi-
yatına dönük eleştirilerini nasıl 
yorumlarsınız?

Akif’in Divan edebiyatına 
dönük eleştirilerinin temelin-
de bence pozitivist felsefeden 
çok, dinin; yani İslâm’ın bili-
me ve gerçeğe önem verdiği 
inancı yatar. Âkif, baştan beri, 
şiirlerinde ‘hurafe’lere, masal-
lara, efsanelere karşı çıkar. 
İnsanların bunlarla avutulma-
sına da karşı çıkar dolayısıy-
la. Dinin, İslâm’ın rasyonalite-
yi reddetmediğine vurgu yapar. 
Rasyonaldir Akif. Bunu neden 
söyler; çünkü hurafelerin İslâm’ı 
sarma tehlikesini görmektedir. 
Divan şiirine yönelik eleştirile-
rinde o nedenle, pozitivist fel-
sefe değil İslâm’ın evrene bakı-
şı yatar. Akif, rasyonaldir; ama 
metafiziği yadsımaz, fizik öte-
sine inanır elbette. Evreni yal-
nızca akılla veya yalnızca kalple 
kavrama yolunda değildir; ikisi-
ni de önemser; ruhu da bede-
ni de. Ama yaşadığı çağ, İslâm 
uygarlığının ve Osmanlı’nın 
çöküş çağıdır; ona göre sanat-
ta edebiyatta ‘hayal’ ile avun-
manın zamanı değildir, sözü-
nün odun gibi olsa da haki-
kate uygun olması gerektiği 
düşüncesindedir, aksiyon ada-
mıdır.  Bir de, o yıllarda sık 
sık İslâm’ın bilimle, akılla, ger-
çekle ilgisi olmadığı, bilime ve 
ilerlemeye engel bir din oldu-
ğu savları dillendirilmeye baş-
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lanmıştır Müslüman olmayan-
lar tarafından. Renan’ı hatır-
layın. Ona itiraz yollu Renan 
Reddiyelerini de hatırlayın. 
Akif gibi Müslüman aydınlar, 
bunun doğru olmadığını kanıt-
lamak için, Kur’ân’dan örnek-
lerle İslâm’ın bilimle ve akıl-
la barışık, onları teşvik eden; 
dolayısıyla ilerlemeye engel bir 
din olmadığını kanıtlama uğra-
şındaydılar. Bütün bu etkilerle 
Akif, Divan edebiyatını, gerçe-
ğe uygun olmamakla eleştiriyor 
yer yer. Bunun altında, İslâm’ın 
yalnızca ‘uhrevî’ bir din olma-
dığı; aksine ‘dünyevî’ olduğu, 
dünyayı da içerdiği düşünce-
si vardır.  Bu bağlamda tasav-
vufi şiiri eleştirdiği de olmuş-
tur. Ama ölçütü İslâm’dır, pozi-
tivist felsefe değil. Bu neden-
lerle Akif’in Divan şiirine yöne-
lik eleştirilerinde, Batı kaynaklı 
felsefeleri değil İslâm’ı aramalı-
yız bence. 

Ece Ayhan’ın İkinci Yeni’yi 
“sivil şiir” olarak adlandırması-
nı nasıl anlamak gerekir?

Ece Ayhan’a göre İkinci 
Yeni’ye aslında ‘Sivil Şiir’ 
demek gerekirdi. Çünkü İkinci 
Yeni, poetik ve politik iktidara 
karşı çıkan bir şiirdir. Devletten 
ve mülkiyetten kopmuştur. 
Taşranın, dışta bırakılmışların, 
dışlananların merkeze, merke-
zin güdümündeki poetik ikti-
dara karşı çıkışıdır bu şiir. Ama 
bu başkaldırı, en çok da Ece 
Ayhan’ın şiirlerinde belirgin-
dir, Sezai Karakoç’ta önemli-
dir. Karakoç, geleneğe, İslâm 
uygarlığına yaslanarak yapar 
karşı çıkışını. Ece Ayhan, etik 
kavramını baş tacı ederek isyan 

eder tüm iktidarlara, iktidar-
ların tarihine özellikle… Bu 
bağlamda, Osmanlı tarihini, 
Cumhuriyet’i didik didik eder, 
sorgular, saldırır, iktidarca dış-
lanan ‘karaşınlar’a, ‘hal ve gidi-
şi sıfır’ olanlara, azınlıklara 
sahip çıkar. 

Yürürlükteki gerçeklikle 
hesaplaşma kaygısında olan 
Ece Ayhan’ı genel olarak İkinci 
Yeni’nin diğer şairlerinden özel 
olarak da Sezai Karakoç’tan 
ayıran  yönleri nedir?

Gerçeklikle hesaplaşma, alı-
şılmışı ve verili olanı sorgula-
ma bakımından İkinci Yeni’nin 
en uçtaki şairidir Ece Ayhan. 
İlkin, her şeyden kuşku duymak 
onun ana ilkesidir. Buradan 
yola çıkarak, alışılmış, verili 
olan her şeye kuşkuyla bakar 
Ayhan. Sorgular bu neden-
le her şeyi, deşer, didikler. Bu 
çerçevede alışılmış, verili şiir 
mantığını, dilini sorgulamış-
tır. Şiirin  tersten yazılması ve 
tersten okunması gerektiğini 
söyler; çünkü iktidarların bizi 
alıştırdığı bir ‘algılama-okuma-
kavrama’ tarzı olduğu savın-
dadır. O nedenle tarihi düzün-
den okumaya başkaldırır, 
çünkü tarihi düzünden okuma 
iktidara tabi olmak demektir 
ona göre. İktidarla hesaplaş-
mak için bu gereklidir onca.  
Kendince hesaplaşır da iktidar-
la, hem dil, hem tarih alanında-
dır hesaplaşması. Sarışın vaka-
nüvislerce yazılan iktidar tarihi-
ni; Osmanlı’yı, Cumhuriyet’i bu 
bakımdan didik didik eder. 

Ece Ayhan böyle… Karakoç’a 
gelince, o da sorgular, hesapla-
şır amaa… Aralarında temel-

de büyük bir fark var bence. 
Karakoç, hesaplaşmasında dini, 
İslâm uygarlığını ölçüt alır. O, 
Tanrı adına, din adına, İslâm 
adına hesaplaşır ve sorgular. 
Tüm amacı, İslâm uygarlığının 
yeniden dirilmesidir. Ece Ayhan, 
iktidar tanımaz, tüm iktidar-
lara saldırır… Oysa Karakoç’ta 
bağlı olduğu, tâbi olduğu bir 
iktidar vardır, inanış ve ahlâk 
sistemi vardır; o da İslâm’dır, 
Allah’tır. Tüm hesaplaşma-
ları, sorgulamaları din adına-
dır. Aralarında temelde böyle 
derin bir fark var. Ece Ayhan 
‘etik’ diyor buna; ama etiğin 
ilkeleri ne, kökü ne? Tam açık 
değil. Oysa Karakoç’un sarıldı-
ğı ip açık seçik. Kutsal gelene-
ğe bağlı. Ama Ayhan bağsız 
ve gelenekle bırakın ilişkiyi bir 
hesaplaşması var.

Karakoç’un temelde yıkılan 
İslâm uygarlığının yıkılan sanat 
anlayışını çağdaş normlar için-
de yeniden diriltme düşünce-
sinden hareket ettiğini belirti-
yorsunuz. Karakoç bu çabasın-
da ne ölçüde başarılı olmuştur?

Necip Fazıl’dan sonra, sana-
tı kutsalla barıştırdı, Kısakürek 
yol açıcıydı, Karakoç o yolda 
modern şiirin kutsalla bağları-
nı tamir etti. Kutsala dayalı bir 
‘modern şiir’in yazılabileceği-
ni kanıtladı. Kısakürek’in açtığı 
yolu ilerletti, pekiştirdi. O yol-
dan geçerek bugün genç şair-
ler yetişti. Mavera, Yönelişler, 
Edebiyat Dergisi, Hece, Dergâh, 
Türk Edebiyatı gibi dergiler-
de bu yolda ürün veren şair 
ve yazarlar çıktı. Demek ki, 
İslâm uygarlığı sanat alanında 
yeniden bir derlenme topar-
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lanma döneminde, demek ki 

Karakoç’un açtığı yolda yürü-

yenler var. Ama istenen ölçüde 

mi? Hayır. Burada, İslâm uygar-

lığının öz değerlerini, sanat-

estetik geleneğini yeterin-

ce kavrayamamak gibi önem-

li bir sorun var. Daha doğru-

su en azından sanat plânında 

İslâm uygarlığını diriltme ama-

cında olanların büyük bir bölü-

mü, kendi sanat-estetik ve şiir 

geleneklerinden bîhaberler. 

Yunus’u, Mevlâna’yı, Attar’ı, 

Şeyh Galip’i, Fuzuli’yi vs. oku-

yup anlamlandırma veya sorgu-

lama çabasında büyük bir eksik-

lik hâlâ sürüyor. İslâm’ın uygar-

lık kaynaklarını bilmeden, tanı-

madan ve sonra bunları sor-

gulamadan bu uygarlığı dirilt-

mek mümkün mü? Karakoç 

bu yolda büyük bir çaba har-

cadı. Üstü örtülü/örtülmüş bir 

uygarlık alanında çileli bir arke-

olojik kazı çalışması yaptı, az 

ya da çok, bir hazineden parça-

lar aktardı modern şiire… Ama 

o çileyi sırtlama yolunda genç 

kuşakların, onun kadar çaba 

gösterdiğini söylemek şu aşa-

mada zor görünüyor.

Cemal Süreya ‘’İkinci Yeni’’yi 

bir ‘’güvercin curnatası’’ ola-

rak nitelemişti. Hep o altı şai-

rin adı öne geçti: İlhan Berk, 

Turgut Uyar, Edip Cansever, 

Cemal Süreya, Ece Ayhan, Sezai 

Karakoç... Oysa o curnatada 

hakkı yenen nice şair vardı. 

Ülkü Tamer ile Tevfik Akdağ 

burada ilk akla gelenler. Neden 

hep beş isim akla gelir?

İkinci Yeni’nin adının 

asıl duyulduğu yayın orga-

nı Pazar Postası. Ama Ülkü 

Tamer ve Tevfik Akdağ, Pazar 

Postası’ndaki İkinci Yeni üze-

rine tartışmalarda pek yoklar. 

Bundan olabilir. Zaten bunlar-

dan Ülkü Tamer’in  poetik yazı-

sı yok. Tartışmalarda, o yıllar-

da da genelde bu altı şairin adı 

öne çıkıyor. Ülkü Tamer daha 

çok çeviri  şiirler yayımlıyor. 

Ondandır belki Ülkü Tamer’in 

pek zikredilmeyişi. 

İkinci Yeni içinde yer alan 

şairlerden İlhan Berk’in ‘’80 

Şiiri’’ içinde de yer aldığını 

anımsadığımızda ‘’80 Şiiri’’nde 

‘’İkinci Yeni’’den beslenen bir 

damar olduğu söylenebilir mi? 

‘’80 Şiiri’’, ‘’İkinci Yeni’’nin oluş-

turduğu şiir diline neler borç-

ludur?

İkinci Yeni, yalnızca 80 son-

rası değil, kendinden hemen 

sonraki şiiri de büyük ölçüde 

etkilemiştir. Getirdiği yeni bir 

dil ve imge anlayışıyla Türk 

şiirinde derin bir etki yarat-

mıştır. Örneğin her ne kadar 

60 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı, 

İkinci Yeni’ye şiddetle karşı çık-

mışlarsa da, İsmet Özel bu şiirin 

açtığı dil olanaklarından yarar-

lanmıştır. Daha sonra Cahit 

Zarifoğlu da bu şiirin açtı-

ğı olanaklardan beslenmiştir. 

Sonra Haydar Ergülen sayıla-

bilir ilk akla gelenler arasında. 

Türk şairleri, İkinci Yeni’den 

sonra şiirin başka türlü yazı-

labileceğini, yazılması gerek-

tiğini öğrendiler. İleti dilin-

den onlar sayesinde koptular, 

özgün imgelere İkinci Yeni’yle 

açıldılar. Gerçek anlayışı, İkinci 

Yeni’yle yıkıldı. 

İkinci Yeni’nin edebiyat 

anlayışının şiir dışında roman-

da, öyküde karşılık bulamayışı-

nın nedeni nedir?

Aslında İkinci Yeni’nin ede-

biyat anlayışı, az da olsa öykü-

de yansıma buluyor. Ama pek 

araştırılmadı. Sanırım bu tür 

çalışmalar olacak yakında. Bana 

kalırsa, Sait Faik’in Alemdağ’da 

Var Bir Yılan’ı tam da İkinci 

Yeni anlayışının öyküdeki örne-

ğidir. Biliyor musunuz, gerek 

Ece Ayhan, gerek İlhan Berk, 

kullandığı savruk dil ve alışılmış 

algılama tarzını yıktığı gerek-

çesiyle, özellikle bu öykü yapı-

tıyla Sait Faik’i İkinci Yeni’nin 

öncüleri arasında sayarlar. Ben 

de aynı kanıdayım ve Hürriyet 

Gösteri dergisinde “İkinci Yeni 

ve Sait Faik” diye bir yazıda 

bunu belirtmiştim. Bunun dışın-

da Leyla Erbil, Sevim Burak, 

Tezer Özlü, Orhan Duru, daha 

sonra 1980 sonrası roman-

da Nihat Genç, dolaylı olarak 

İkinci Yeni’den etkiler taşırlar. 

Bu konu araştırılmaya muh-

taç; ama o yıllarda veya hemen 

sonra, böyle bir eğilim var özel-

likle öykü alanında. Öykü dili 

ile şiir dili giderek iç içe giri-

yor. Bu konuda İkinci Yeni şair-

lerinin katıldığı söyleşiler var 

benim bildiğim. Papirüs’te Ekim 

1966’da yapılmış bir söyleşi, ona 

da bakmalı. 

Özetle, az da olsa 1950 son-

rasında öyküde de bir İkinci 

Yeni anlayışından söz edilebilir. 

Ama romanda pek yok bu.

Teşekkür ederim…

UMRAN TEMMUZ ’09
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Tenezzül ikinci şiir kitabı. 
Seksen dört sayfalık kitap, üç 
bölüm altında toplanan 29 şiirden 
oluşuyor. Temiz ve özenli bir bas-
kısı, ilginç sayılabilecek bir kapağı 
var kitabın. 

En son söyleyeceğimizi en 
başta söyleyelim: Mustafa Akar, 
şiiri üzerine; şiir ve söyleyiş, şiir ve 
gerçeklik, şiir ve zekâ, şiir ve doğal-
lık, şiir ve okuma, şiir ve imge, şiir 
ve birikim, şiir ve özgünlük üzeri-
ne biraz daha düşünür, şiirini biraz 
daha disipline edebilirse geleceğin 
en iyi şairlerinden biri olabilecek-
tir. 2000’li yıllara sıkı, gözde şiir-
ler yazarak adım atan Akar, şiirini 
kendi içindeki tuzaklardan, yanlış 
yönsemelerden, zorlama ve olum-
suz etkilenmelerden arındırabilir-
se çok daha derinlikli, nitelikli şiir-
lerini okuma şansımız olacak. Buna 
kesinlikle inanıyorum.

İkinci kitabını “Bir kapı açtım 
şunun şurasında bir serinlikti” gibi 
rahat, huzur aşılayıcı bir dizeyle 
başlatan şairin; şiiri ciddiye aldı-
ğı, bu eksende sürekli okuduğu, 
şiiri üzerinde gerektiğinde uzun 
uzadıya düşündüğü hemen anla-
şılıyor. Şiirinin gücü ve özgünlü-
ğü de, kimi sıkıntı ve açmazları da 
burada yatıyor kanımca.

Kitabı okurken kendisiyle, 
kendi şiir anlayışı ve birikimiyle 
fazla didişen bir şairle karşı kar-
şıyaymışım gibi geldi bana. Şiirini 
rahat bırakmayan bir şair Mustafa 
Akar. Hem etkilenmelerden kaçın-
maya çalıştığını fazlasıyla hissetti-

riyor bize, hem de şiirleriyle fazla-
sıyla uğraşıp oynadığını. Tedirgin. 
Şiirinin gücünü, kalitesini ölçmek-
te yer yer zorlanıyor. Doğallık 
ve rahatlık kayboluyor o zaman. 
Gerçekle / gerçeklikle irtibat zayıf-
lıyor. Şairin zekâsı giriyor devre-
ye. Parlak sözler, ilginç buluşlar, 
alışılmamış bağdaştırmalar, sıra 
dışı imgeler serpiştirmek istiyor 
yazdıklarına. Kendi şiirine, gere-
ğinden çok kuşkuyla yaklaşıyor. 
Halbuki rahat ve hayatın içinden 
konuştuğunda, söyledikleri daha 
sahici bir yaklaşımla açımlanıyor 
ve daha çok sarıp sarmalıyor bizi:

acının bir yarısı da sevince eş, 
elyas

dalgaların portakal ağaçlarına 
vurduğunu görmeden 

ölmeyeceğiz
Biçim / biçem özellikleri açısın-

dan baktığımızda ne var Mustafa 
Akar şiirinde peki?     

Öncelikle, birçok şiirde birinci 
tekil şahıs anlatımı baskın. Açıkça 
şair özne konuşuyor birçok ürün-
de. Konuşkan, anlatımcı ve kimi 
zaman sayıp dökmeye düşkün bir 
şiir zaten bu. Fiil cümleleri ağırlık-
lı bir yer tutuyor. Yüklemsiz dize 
ya da bölüm fazla değil. Bunu 
biraz azaltmalı bence. Bazen istek 
ve geçmiş zaman kipleri kullanıl-
sa da şiirlerin çoğunda geniş ya 
da şimdiki zaman kipleri görünür-
lük kazanıyor. İkinci kitabın sözlü-
ğünde “kış, babaanne, kar, geyik, 
saksı, şehir, oda, saçlar, çiçek” gibi 
sözcükler başköşede. Yergi, ironi 
fazla değil. Betimlemeye, pito-
resk bir anlatıma abanmıyor. Şair 
özne kendisi konuşmadığı zaman 
yanında duran birine seslenerek 
açıyor, başlatıyor şiirini. Bu iki 
tür açılışların dışında yollar dene-
meyi de gündemine almalı Akar. 
Şiirlere bir devingenlik ve can-
lılık kazandırmak için seslenişle-
re başvuruyor sıklıkla şair; oku-
yucu “ey” ünlemiyle çok karşıla-
şıyor sözgelimi. Kısa, kıpkısa şiir-
lerden uzak duruyor Akar. Çok 
uzun olmasa da seçtiği tarz gereği 
uzun soluklu şiirlere yatkın oldu-
ğu, anlayışını bu çizgide biçim-
lendirdiği söylenebilir. Uyağa, 
pasif olanına bile, pek yüz vermi-
yor. Bu durumu düşünmesinde de 
yarar var. Bazı şiirlerin bitişi, baş-
layışı kadar güçlü değil. Kitabın 
-daha önce alıntıladığımız- ilk şiiri; 

TEMMUZ ‘09 UMRAN

MUSTAFA AKAR’IN “TENEZZÜL”Ü 

ALİ EMRE

Mustafa Akar, 1979 doğumlu bir şair. Şiirleri ve yazıları Derkenar, Kırklar ve Dergâh gibi dergilerlerde yayım-

lanıyor. Daha önce yayımlanan iki kitabı daha var: Küçük Bir Gökada (2002) adlı bir şiir kitabıyla, denemeleri-

ni topladığı Evyazısı Tahtası (2007).



Kültür - Sanat

90

rahat, oturmuş, iç açıcı bir dizeyle 
başlarken, “Çünkü ben de sabah 
gibi tıpkı doğudan gelirim” kabi-
linden şiiri toparlayamayan, fazla 
bir yenilik ve çarpıcılık da içerme-
yen ortalama bir dizeyle bitiyor 
örneğin.Ve tabii ki henüz yetiren-
ce tartışılmadığı, özümsenip aşıl-
madığı kanaati uyandıran II. Yeni 
ve İsmet Özel etkisine de değin-
mek gerekiyor. 

“Şairin İşleri” güzel bir şiir. 
“İhtimal Teyze”, “Marruş”, 
“Dibek Dövücüsünün Hınk 
Deyicisi”, “Giresun’da Birdenbire 
Bir Merdiven”, “Mustafa Adında 
Olmak” da kitaptaki iyi şiirlerden 
bazıları.

Seçtiği, yakın durduğu şairler 
iyi, nitelikli, güçlü şairler Mustafa 
Akar’ın. Kimi şiirlerde, bir Turgut 
Uyar edası sezilebiliyor sözgelimi. 
Turgut Uyar’ın güzel, bütünlük-
lü, büyük şiirleri üzerinden yapı-
lan bir okuma ve açılım olmalı 
bu elbette. Yanlış Turgut Uyar’da 
gezinen çok sayıda şair var bugün. 
Turgut Uyar’daki arayışların, kırıl-
maların, evleklerin iyi okunması 
gerektiğini düşünüyorum o yüz-
den ben. 1962’de yayımlanan 
Tütünler Islak kitabında şu dize-
leri yazan Turgut Uyar aşılma-
lı, eleştirilmeli ve çoğaltılmama-
lı artık:

Ey yorgun atlar, sayı bilmeyen 
çocuklar

Ey bütün hazır elbiseciler ey,
Birgün olmak, küskün kişiler-

den olmamak birgün
Dağlara dağlara çıkmak sular 

köprüler sular birgün çıkmak
Eski kaba arabalardan inip 

bugün çıkmak
Birgün dağlara
yahut
Bir Arabistan ve karşılıksız bir 

çek
Bir para ile dengesi
korkunun sonsuz gelgiti kanın-

da
külotlar, korseler ve adamlar…

II. Yeni’nin cılkının çıktığı, saç-

malığa / anlamsızlığa / oyunbazlı-

ğa meylettiği, hayattan ve insan 

gerçekliğinden büsbütün koptuğu 

günlere bir dönem kendini kaptı-

ran Turgut Uyar; yaşanan gerçek-

liğin, deneyimin ve gelecek sevgi-

sinin de baskısıyla şiirini muhkem 

bir yatağa kavuşturmakta gecik-

memiştir. Kendi sözleriyle “yaşan-

tıya bağlı olmayan görüntülere 

yaslanan”, “bir büyük boşluğun 

kıyısında durarak” şiir yazama-

yacağını görmüştür. İşte Mustafa 

Akar, bu tür etkilerin az olduğu; 

şiirin gardını düşürmekten, anlam 

dizgesini tereddüde boğmaktan 

uzak durarak kaleme aldığı şiirler-

de daha sahici ve gümrah bir vadi-

de yürüyebilmektedir.

Kanımca, yazdığı şiirlere 

hayatla bağlantısı yüksek gerek-

çeler buldukça, daha etkili ve 

bütüncül şiirlere ulaşabilecektir 

Mustafa Akar. Bunu gerçekleşti-

rirken kendi sesine, birikimine, 

duyarlılık evrenine de daha fazla 

güvenmesi gerekiyor kuşkusuz. 

Zira çok sağlam ve zengin bir şiir 

kumaşı var onun. Bu zenginli-

ğin, doğal ve gerçek olana sokul-

masına daha fazla izin verme-

li. Şiirini, II. Yeni’nin ve 80 kuşa-

ğı şairlerinin zaaflarından arın-

dırmak, uzak tutmak için daha 

dikkatli ve titiz olmalı. Zekâsını, 

gücünü, söyleyişteki işlekliğini 

söz oyunlarına, parlak ve gerçek-

likten oldukça kopuk anlatımlara 

kurban etmemeli. Aşağıdaki dize-

ler, bu söylediklerimize örnek 

olabilecek mahiyette. Parlak söz-

ler, zekice kurgulanmış gibi görü-

nen dizeler bunlar; fakat dikkat-

lice bakıldığında hiçbir şey söy-

lemiyor, aralarında hiçbir anlam 

bağıntısı yok:

saçlarım uzayınca bir safran 
açılır uzakta

çin denizlerinde ve babil’le 
sabah arasında bir yerde

ayakları küçük cumartesiler 
ağzıma

padişah gökleri tutuşturur
çirkinliğim eskir yalnız ben çok 

güzelim
uyandırın beni gidip eski arka-

daşlarımı bulayım
baltalarla kılıçlarla cambaz 

çadırlarıyla
hırkamı nereye bıraksam ora 

benim evimdir

Bu dizelere karşın, Parmak Şiir 
başlıklı şiirde yer alan şu dize-
ler, benzer kaygılardan büsbütün 
azade olmasalar da daha sahici, 
daha sıcak ve gerçekçi bir anlatım-
la çıkıyor okurun karşısına:

duvarlar içe doğru genişler 
ölüm dışa doğru

severim, yaşanmışlıktır
çöplerimi çıkarmadan çıkmam 

kendim de 
evi damı gazete hışırtılarını
annemin hıçkırıklarını da ona-

rırım boşuna
yalnız anlamlı bir yemin yeti-

yor bazen bana
bir savaşı bitirir gibi
bir toplu mezarda gün be gün 

rahatça uyur gibi
gönül kadın, semaver sultan
ve koyu kahve tarifleri salıla-

rında
bütün bir yirminci asrın acısını
içime düşüren şiir derdi
 
Mustafa Akar şiiri, şu anki 

verimleriyle bile takip edilme-
yi, okunmayı, tartışılmayı, önem-
senmeyi fazlasıyla hak ediyor. 
Bundan sonra yazacaklarını ise, 
en azından ben, heyecanla bekli-
yorum.

Mustafa AKAR, Tenezzül, Profil 

Yayıncılık, İstanbul 2009, 84 s.
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Ahmet Hamdi Tanpınar 
Türkçe edebiyat dünyasında 
daha çok şair, hikayeci, roman-
cı ve edebiyat tarihçisi olarak 
tanınır, eleştirmenliği ise pek 
fark edilmez. Ahmet Hamdi 
Tanpınar edebiyat dünyasın-
daki değişik/çelişik boyutla-
rıyla çokça ele alındı. Bu ele 
alışlarda bu güne değin ayrı 
bir başlık olarak ele alınma-
yan Tanpınar’ın eleştiri dünya-
sına eğilen müstakil bir çalış-
ma yapılmadığı hatta eleştiri-
nin Türkçe’deki seyrini kuşat-
ma iddiasında olan çalışmalar-
da da  Tanpınar adına rast-
lamak pek mümkün değildi. 
Bu ele alınmamışlık kanımca 
Tanpınar’ın yazarlığını tanım-
lamada ortaya çıkan yol ayrım-
larından kaynaklanmaktadır. 
Örneğin Tanzimat’tan bugü-
ne Türk dilinde üretim yap-
mış eleştirmenlerin çalışma 
yöntemlerini, edebiyat metni-
ne yaklaşım biçimlerini, uygu-
lama tekniklerini, yararlandık-
ları dünya görüşlerini, başvur-
dukları temel kavram ve ilkele-
ri, anlatım özelliklerini betim-
leyip, yorumlama ve sınıflan-

dırma amacıyla yola çıkan 
Hece dergisinin Eleştiri Özel 
Sayısı’nda bir eleştirmen ola-
rak Tanpınar’a dair bir yazı yer 
almaz.1 Bunun iki temel sebe-
bi  vardır Mehmet Erdoğan’a 
göre: “Bir, Tanpınar’ın sanat-
çı kimliğinin eleştirmenliği-
ni gölgelemesi ve geri plâna 
itmesi; ikincisi, edebiyatımızda 
eleştirinin tanımı, edebiyatın 
içinden ve birinci derecede bir 
tür kabul edilmeyip denemey-
le birlikte anılması, yani eleş-
tirinin kaderi ve bağımsızlığı 
meselesi. Tanpınar bağlamın-
da sanatçı kimliği ile eleştir-

menlik aynı seviyede görülme-
yebilir. Zira onda eleştiri, arka 
plânda duran ve geriden gelen 
bir özelliktir.”2 Onun deneme-
lerini, edebiyat tarihçiliğini ele 
alanlar üstü örtülü olarak yak-
laşıyorlar Tanpınar’ın eleştiri 
dünyasına. Amaçları onu andı-
ğımız türler üzerinden oku-
maktır. Eleştirmenin varlığına 
ve gerekliğine inanan Mehmet 
Erdoğan’ın vurguları bu bakım-
dan ayrıcalıklıdır. Öte yandan  
modern Türkçe edebiyatın en 
zayıf yönünün eleştiri olduğu-
nu da ortaya koyar bu eksiklik. 
Oysa Tanpınar’ın eleştiri saha-
sına adım atarken Edebiyat 
Üzerine Makaleler adıyla bir 
araya getirilen yazılarında 
doğrudan eleştiriye dair olan 
“Tenkit İhtiyacı” ve  “Bizde 
Tenkit” başlıklı yazılarını hatır-
lamak bile yeter. Tanpınar, 
eleştiri üzerine yazdığı bu iki 
makalesinde eleştiri görüşüne 
dair belli başlı temel ilkeleri-
ni de ortaya koymuş olur: (I) 
Yazar, her şeyden önce ken-
dini bir eleştirmen olarak gör-
meli, sonra bir eleştiri anlayışı 
ve yöntemine bağlı olmalıdır. 
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(2) Esere karşı objektif olmalı, 
salt duygularıyla hareket etme-
melidir. (3) Eleştirmen, incele-
yeceği eseri kendi geleneğiyle 
ilişkisi yönünden değerlendirip 
irtibat ve kopuklukları tespit 
etmeli, sonra da onu geleneği-
ne bağlamanın yollarını araş-
tırmalıdır. (4) Eleştiri, hayatla 
edebiyatı birbirinden ayırma-
malıdır. (5) Eleştiri, okuyucu-
nun ilgisini çekmeli ve una fay-
dalı olmalıdır, (6) Eleştirmen, 
sezgileri kuvvetli ve felsefî 
yaratılışa sahip bir kişi olmalı-
dır.3 Tanpınar, yaptığı incele-
melerde, kaleme aldığı maka-
le ve denemelerde bu ilkelere 
sadık kalır; Yani eseriyle ilke-
leri arasında öyle altı çizilecek 
kadar çelişkiler yoktur.

Mehmet Rifat’ın editörlü-
ğünde, 15 yazarın kaleminden 
çıkan kısa makalelerden oluşan 
Bizim Eleştirmenlerimiz adlı 
kitapta da Tanzimat’tan günü-
müze ürün vermiş eleştirmen-
ler tanıtılıyor.4 Edebiyata yakla-
şımları, estetik anlayışları, tek-
nikleri, dünya görüşleri, ilkele-
ri, anlatım özellikleri anlatılı-
yor, yorumlanıyor. Cumhuriyet 
Öncesi ve Cumhuriyet Dönemi 
olmak üzere iki bölümden olu-
şan çalışmanın Cumhuriyet 
Dönemi bölümünde, üni-
versitelerin özellikle İstanbul 
Üniversitesi’nin Türkoloji bölü-
münün yoğun edebiyat tari-
hi araştırmaları, incelemele-
ri üretimi eleştiri alanını hem 
canlandırdığı, hem de kav-
ram karmaşasına neden oldu-
ğu üzerinde durulur Bizim 
Eleştirmenlerimiz’de. “İstanbul 
Türkoloji Çığırı” başlıklı bölüm-

de tanıtılan ve Türkiye’de 
edebiyat tarihçiliğinin kuru-
cusu Mehmet Fuad Köprülü 
ile başlayan Tanpınar’la 
süren Mehmet Kaplan ve İnci 
Enginün, Zeynep Kerman gibi 
öğrencileri ile kökleşen anlayış 
içinde Tanpınar’a değinilme-
sinin bir istisna olduğunu da 
belirtelim

Aşama Aşama Eleştirel 
Dokunuş

Öyleyse akla şu soru-
nun gelmesi kaçınılmazdır: 
Tanpınar nasıl bir eleştirmen-
dir? Sanırım bu soruya en yalın 
yanıt “Eleştirmen Tanpınar 
bütün eserlerindedir” olabilir. 
Edebiyat tarihinde, monogra-
fi yazarlığında ve denemele-
rinde eleştirmen kimliği orta-
ya çıkar Tanpınar’ın. Mehmet 
Erdoğan’ın önce Dergâh ‘ta 
“Bir Eleştirmen Ahmet Hamdi 
Tanpınar” başlığıyla yayımla-
nan daha sonrada kitaplaş-
tırılan çalışması eleştirmen 
Tanpınar’ı müstakil olarak 
enine boyuna ele alan ilk çalış-
ma olması bakımından ayrı bir 
değer ve öneme sahiptir.5 

Hatta bu çalışmanın 
Tanpınar’la üslup akrabalığını 
da içinde barındırdığını ifade 
edebiliriz. Erdoğan kitabını 
akademik bir kurguyla değil, 
okuma düzenine göre ve dene-
me tarzıyla kurmuştur. 

Çalışmanın “Eleştiri 
Anlayışı” başlığı altında Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın eleştiri 
anlayışı ve eleştirisinin özel-
likleri maddeler hâlinde sıra-
lanmıştır. Bu maddelerin açılı-
mı bundan önceki metinlerde 

mevcuttur. Aslında bu kısım, 
sadece önceki metinlerin kısa 
bir özetidir. Yine bu madde-
ler, aynı zamanda çalışmanın 
bulgularıdır. Çalışmanın temel 
tezi ise “Eleştirinin Kaderi” 
ve “Eleştiriye Yön Veren Bir 
Yazar” başlıklı ilk ve son 
bölümlerdedir. Bu bölümler-
de, edebiyatımızda eleştiririn 
edebî bir tür olarak bağımsız-
lığı meselesi ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın aynı zamanda bir 
eleştirmen olduğu iddiası üze-
rinde durulmuştur.

Kısaca eleştirmen Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ı, eserlerin-
de dağınık hâlde duran kendi 
düşünce, ifade ve cümleleriy-
le ortaya çıkarmaya çalışmış-
tır Mehmet Erdoğan. Böylelikle 
hem Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
eserlerinde geri plânda duran 
eleştirmenliğini öne çıkarmış 
hem de eleştirisinin özellikle-
rini bizzat kendi metinlerin-
den hareketle ortaya koyarak 
yazdıklarının eleştiri metni gibi 
de okunabileceğini gösterme-
yi başarmıştır. Geniş ölçüde 
örneklere sırt veren bu yazılar 
toplamı aynı zamanda eleşti-
riye ilişkin kuramsal bir yakla-
şımı da içinde barındırmakta. 
Bu noktada kapsamlı ve uzun 
dönemli bir tasarının hayata 
geçişi gibi görünüyor eser.

Eleştiri hem bir üslup kuru-
mu hem de genel bir mer-
kezdir edebiyat dünyasında. 
Erdoğan Tanpınar’ı bir eleştir-
men olarak ele alış gerekçesini 
şöyle temellendiriyor: “Hamdi 
Tanpınar’ı her okuduğum-
da onda yeni şeyler öğreniyo-
rum. Benim nazarımda dikka-
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ti, tecrübesi, ufku ve mesele-
si olan büyük bir yazardır o. 
İlgilendiği konulara hâkimdir. 
Yaşadığı dönemde edebiyatı-
mıza etkisi günümüze kıyas-
la daha az olmuş olabilir. Belki 
gelecekte günümüzden daha 
çok önemsenecektir. Bunu faz-
lasıyla hak ettiğini düşünüyo-
rum. Tanpınar hiçbir zaman 
moda olan yazarlardan olma-
dı; eserleri geniş kitleler tara-
fından okunmadı. Ancak her 
kuşaktan ve giderek büyüyen 
bir okuyucu kitlesine sahip 
oldu. Eserleri, kitapçı rafla-
rında kendine hep yer buldu. 
Hakkında iz yazılmış olsa da 
edebiyat dergilerinin devam-
lı ilgi konusu oldu. Diğer taraf-
tan ona ideolojik acıdan yak-
laşmak isteyenler umduğunu 
bulamadı, sistematik olmadı-
ğı için akademik camia onun 
yerine Mehmet Kaplan’ı ter-
cih etti. Şiiri, hikâyesi, roma-
nı, edebiyat tarihi, denemesi 
ve eleştirisi üzerinde yeterin-
ce durulmadı. Bütün bunlara 
rağmen edebiyat âleminde her 
zaman kendine özgü, saygın 
ve güçlü bir yeri oldu. Bunun 
nitelikle ilişkisi olduğunu düşü-
nüyorum. Tanpınar. modem 
Türk edebiyatında bir köprü 
olmayı başarmıştır. Bence onu 
asıl önemli ve anlamlı kılan işte 
budur. Okumalarım sırasında 
bu anlamda eleştirideki başa-
rısının diğer alanlardaki başa-
rısından geri olmadığını, hatta 
onlardan önde olduğunu gör-
düm.”6 

  Erdoğan bu çalışmasın-
da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
eserlerini sırasıyla okuyarak; 

onun temel tezlerini, esere 
veya yazara yaklaşım tarzı-
nı, eserle veya yazarla ilgi-
li düşüncelerini,örnek ifade 
ve cümlelerini tespit ede-
rek onda mevcut olan eleşti-
rel bakışı yakalamaya ve özet-
lemeye çalışır. Tanpınar, eleş-
tiride genel olarak psikolojik 
ve tarihsel yöntemleri kullan-
sa da belli bir yöntem ve tek-
niği izlemez. Akademik çev-
relerin Mehmet Kaplan’ı ona 
tercih etmeleri büyük ölçü-
de bundandır. Tanpınar için 
eleştiri, sadece sanat eserini 
değerlendirmede izlenecek 
bir disiplin değil, aynı zaman-

da bir hayat tarzı ve dünya-
yı anlama imkânıdır. Öte yan-
dan denemelerindeki üslûbu 
eleştirel makalelerinde göre-
mezsiniz. Bu bağlamda Yalıya 
Kemal incelemesi ile Beş Şehir 
karşılaştırılabilir. Beş Şehir’den 
aldığımız edebî tadı Yahya 
Kemal incelemesinde bulama-
yız. Yani eleştiride daha savruk 
durur. Denemelerinin edebi 
tadı bence romanlarına eşde-
ğerdir.7

    
Temel Yaklaşımlarıyla 

Tanpınar Eleştirisi
  Tanpınar  eleştiriyi edebî bir 

tür kabul eden ve eserin  hava-
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sına girme esprisini yakalayan 
ilk yazarlardandır. Özgün bir 
eleştiri yöntemi ortaya koya-
mamış olsa da  sezgi ve tespit-
leri, olaylara tarihi bir bütünlük 
içinde bakışı modern eleştiriye 
geçişte önemli bir köprü işle-
vi görür. Bu noktada eleştiri-
nin edebî bir tür olarak bağım-
sızlığı anlamında  da önem-
li bir isimdir. Tanpınar edebi-
yat incelemesi yaparken klâsik 
edebiyat tarihçisinden çok 
farklı bir yerden esere yaklaşır. 
Ona göre edebî bir eseri besle-
yen “içtimaî karakter ne kadar 
kuvvetli olursa olsun bir edebî 
eser her şeyden evvel kendisi-
dir ve getirdiği duygu, görüş ve 
düşünüş yüküdür.” Bu sebep-
le eseri önce “kendi hudutları 
içinde bir vakıa” olarak ele alır 
ve sonra onun “devrin edebi 
çehresi” içindeki yerine bakar. 
Bu demektir ki önce eseri 
değerlendirir, ardından edebi-
yat tarihçiliği yapar. Tanpınar, 
esere içeriden yaklaşmayı onu 
buradan değerlendirmeyi ilke-
de ve uygulamada temel kabul 
eder. Bundan dolayı edebiyat 
tarihçiliği yönü yazar değer-
lendirmelerini eleştirmen yönü 
ise eser değerlendirmelerini 
ortaya çıkar. Tanpınar’la Yeni 
Eleştiri temsilcileri arasındaki 
farklara da değinen Erdoğan 
bu eleştiri anlayışı ile Tanpınar 
arasında  şöyle bir fark olduğu-
nu ifade eder: “Tanpınar işini 
doğru yapar, ancak onu sis-
tematik yapmaz ve adını tam 
koymaz. Yeni Eleştiri temsil-
cileri de politika olarak geç-
mişle köprü kurmak istemez. 
Bu da Tanpınar’ın bu konu-

da görülmesine mani olur. 
Oysa Tanpınar, Yeni Eleştiriyle 
gelen eleştirinin özgürlüğü ve 
özgünlüğü fikrini,onlardan yıl-
lar önce fikirde ve yazdıklarıyla 
ortaya koymuştur.”8 Felsefeyle, 
estetik kuramlarıyla ve insan 
bilimlerinin değişik boyutlarıy-
la bilgisel bir alışverişe gire-
rek kurmuştur Tanpınar eleşti-
rel etkinliğini.

 Ahmet Hamdi Tanpınar’ı 
ele alan bir araştırma kita-
bı olmanın  ötesinde, onun 
unutulan bir yönünü  belir-
gin kılan Bir Eleştirmen Olarak 
Ahmet Hamdi Tanpınar kita-
bı deneme biçiminde kaleme 
alındığı için kaynak kitap özel-
liği de gösteriyor. Bu neden-
le, Tanpınar’la ilgili ele alınma-
mış bir konuyu inceleyen kita-
bın bundan sonraki Tanpınar 
araştırmalarında yol gösteri-
ci olabileceği ileri sürülebilir. 
Özetle Bir Eleştirmen Olarak 
Ahmet Hamdi Tanpınar adlı 
çalışmanın vardığı sonuç şudur:  
“Şüphesiz Ahmet Hamdi 
Tanpınar, düşüncesi ve sanatıy-
la Türk edebiyatını etkileme-
yi ve beslemeyi sürdürmekte-
dir. Eleştiriye yön veren tarafı 
da zaman içinde daha iyi anla-
şılacaktır. Türk edebiyatı tari-
hi yazan bazı akademisyen ve 
araştırmacıların hâlâ deneme 
ile eleştiriyi birbirine karıştır-
dığı, eleştiri ürünleri ve eleştir-
menleri deneme başlığı altında 
ele aldığı bir edebiyat dünya-
sında, onun eleştirmen yönü-
nün gereği gibi anlaşılabilme-
si için galiba belli bir süre daha 
geçmesi gerekmektedir. Bu da 
“zaman şairi” nin bir kade-

ri olsa gerektir!”9 Erdoğan’ın 

çalışması şunu da ortaya koyu-

yor aslında: Günümüzün 

önemli göstergebilimcilerin-

den Umberto Eco’nun yazın 

yapıtına yaklaşırken kullandı-

ğı Açık Yapıt kavramını doğ-

ruluyor. Zaman geçtikçe hâlâ 

okunmakta, incelenmekte/

irdelenmektedir ve yeni anlam-

sal düzeneklere yeni okuma 

olasılıklarına açık yapıtlar top-

lamıdır Tanpınar’ın dünyası.

Tanpınar’ın eleştirel söy-

levini tanımaya ve çözmeye 

çalışan bir denemeler topla-

mında hareket eden Mehmet 

Erdoğan, Tanpınar’ın zengin 

eleştiri dünyasına bir köprü 

kurmakla,onun farklı bir yönü-

ne vurgu yapan yazarlar arası-

na katılmıştır.

1 Hece Eleştiri Özel Sayısı, sayı:77/78/79.

2 Mehmet Erdoğan(2009) “Edebiyat Hayatın Temel 

Meselelerini Kapsamıyor” Hazırlayan: Şenol Korkut, 

Dergâh s.231, ss.12.

3 Mehmet Erdoğan(2009) Bir Eleştirmen Olarak 

Ahmet Hamdi Tanpınar, s.43, Dergâh Yayın-

ları, İstanbul.

4 Bizim Eleştirmenlerimiz (2008), Hazırlayan: 

Mehmet Rifat, İş Bankası Kültür Yayınları.

5 Mehmet Erdoğan(2009) Bir Eleştirmen Olarak 

Ahmet Hamdi Tanpınar, Dergâh Yayınları, İstanbul.

6 Mehmet Erdoğan(2009) “Edebiyat Hayatın Temel 

Meselelerini Kapsamıyor” Hazırlayan: Şenol Korkut, 

Dergâh s.231, ss.12

7 Mehmet Erdoğan(2009) Bir Eleştirmen Olarak 

Ahmet Hamdi Tanpınar, s.67 vd. Dergâh Yayınları, 

İstanbul.

8 Mehmet Erdoğan(2009) “Edebiyat Hayatın Temel 

Meselelerini Kapsamıyor” Hazırlayan: Şenol Korkut, 

Dergâh s.231, ss.13.

9 Mehmet Erdoğan(2009) Bir Eleştirmen Olarak 

Ahmet Hamdi Tanpınar, s.98.Dergâh Yayınları, İstan-

bul.
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“Akıllı insanlar, sonu ken-
dileri için hayırlı olan zorlukla-
rı aşmak için sabırla çaba gös-
terirler. Zor ama gerekli olan 
bilgileri bir kez aldıktan sonra, 
ömür boyu kullanabilecekle-
ri hazineler elde etmiş olur-
lar.” Böyle diyor, Beşi Bir Yerde 
Beş Güzel Roman’ın müellifi 
Hüseyin Altuntaş. 

Romanlarında, hem bizzat 
yaşadığı ve hem de yaşanabi-
lecek gerçek olayları konu edi-
nir. Detaylarına kadar ve roma-
nın bütün unsurlarını göze-
terek aktarır olayları oku-
yucuya. Gezdirir diyar diyar 
Anadolu’nun engin coğraf-
yasında hiç hissettirmeden… 
Memleket sevdalısıdır, kökünü, 
kimliğini, bu toprakların güzel-
liğini, satır aralarında kıvrım 
kıvrım örer.

Kullandığı üslubla, kelime 
zenginliğiyle, güneşin iç ferah-

latıcı ışıklarını kristal gibi yan-
sıtan nehir misali akar cümle-
ler sayfalar boyunca… Hüseyin 
Altuntaş, roman yazmış olmak 
için kaleme almaz satırlarını; 
bütün derdi hayatı öğretmek-
tir, insanın dosdoğru bir çizgi-
de yürümesi için geçeceği yol-
lara ışık tutmaktır. Sevinciyle, 
üzüntüsüyle, dertleriyle, başa-
rılarıyla, dostluklarıyla, çatış-
malarıyla, coşkularıyla, sevda-

larıyla, evet anlamlarıyla hayatı 
tanıtmaktır bütün amacı. 

Beşer olarak herkesin sahip 
olduğu hasletleri, hayatın çal-
kantılarını kahramanlarının 
şahsında canlı canlı senaryolaş-
tırır. Şartlandırmaz, baskı uygu-
lamaz ama öylesine akıcı bir 
üslub ve ansiklopedik içerikli 
çeşit çeşit kelimeler kullanır ki, 

her bir çizgisinde, renginde iç 
huzuru hissettiğiniz bir tablo-
nun içine seyahat ediyorsunuz-
dur ve artık romanın içindesi-
nizdir.

Hüseyin Altuntaş, romanla-
rını kaleme alırken, stresli bir 
çaba içine girmez. Zira yıllar 
boyunca yaşadıklarıyla, tecrü-
beleriyle o, yazdığı romanları-
nın baş kahramanıdır. 

Bazan İbrahim’le Zeyneb’in 
babasıdır; onlara Allah’ı, ahire-
ti, peygamberi, ahlakı, dürüst-
lüğü, adaleti, sevgiyi, hürme-
ti öğretir ve hep hatırlatır: “ Bu 
yolda yürürken üstünde kızgın 
güneş, altında alev alev yanan 
bir zemin olacak, sağından-
solundan kasırgalar esecek 
ama sen sabredeceksin, adım-
larını kararlılıkla atacaksı, yere 
sağlam basacaksın!” ( İbrahim 
İmanı Öğreniyor )

O bazan bir öğretmendir; 

KÜL RENGİ ROMANLAR
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insanı madde ve ruh gerçekli-
ği doğrultusunda ele alan fıt-
ratının yönelimlerini dikka-
te alan ve öğrencileriyle bir 
abi, bir baba, bir arkadaş ola-
bilecek kadar pedagojiye vakıf 
yetenekli, sevecen, her zaman 
dimdik duran bir öğretmen. 
Öğrencilerinin derttaşıdır, sır-
daşıdır, rehberidir, hocasıdır. 
Bir bakarsınız “sevgili çocuklar” 
diye sevgiyle söze başlar, bir 
bakarsınız “dikkat edin genç-
ler” diye hizaya çeker. Zira o, 
hayata atılmanın arefesinde-
ki genç liselilerin gönüllerin-
deki abisidir. ( Ahmet Bey ve 
Öğrencileri )

Toplumda önemli yer-
ler edinmiş, kişiliği oturmuş, 
İslâm’ın ve insanlığın gelece-
ği için projeler üreten, öğret-
menlerinin ta baştan itibaren 
yazı tahtasına sürekli olarak 
çizdiği sırât-ı müstakim çizgi-
sinin sağına-soluna sapmadan 
hayatı hidayet üzere yaşayabi-
len umut kardelenleri olmuşlar-
dır artık bu gençler. Bu genç-
lerin psikolojilerini, aralarında 
yaşanan dostlukları, heyecan-
ları, entrikaları, gönül serüven-
lerini önemser; hayatın dönüm 

noktaları olarak, kodları olarak 
ele alır bu hallerini gençlerin ve 
onları en güzel tarzda kanali-
ze etme çabasındadır Altuntaş. 
Kül rengi kolyelerle semboli-
ze edilen ama dışa vurulama-
yan kalpteki aşk çarpıntıları-
nın sesine kulak verir ve duyur-
maya çalışır gönül fırtınalarının 
sesini, paylaşır böylece ızdırap-
larını ve coşkularını. ( Kül Rengi 
Kolye )

Hayatın üzerine giydirilmiş 
ölü kefeni misali karın altın-
dan sıyrılarak, umutların bit-
tiği yerde yeşeren, sevginin 
ve umudun sembolü karde-
lenlerle özdeş tutulan tutku-
lu bir aşkın duygusal trajedya-
sını yaşar okuyucuyla Altuntaş. 
Faruk’un, kalbinde dört mev-
sim esen sevda rüzgarlarının 
sesini Şebnem’ine işittiremeyi-
şinin, sevgi çiçeklerinin koku-
sunu Şebnem’ine koklatama-
yışının ızdıraplarını destanlaş-
tırır. Tam da bu esnada yine 
bir öğretmen, romanın gizli 
kahramanı oluverir Altuntaş. 
Evet Tarık hocadır o, duygu-
sal gel-gitleri yüzünden, sos-

yal çevresiyle, kimliğiyle uyum-
suz davranışlar sergileyecekken 
Faruk’un elinden tutar ve onun 
Şebnem’iyle buluşmasını sağ-
lar. Ancak ne var ki okuyucu, 
hiç beklemediği bir sonla çağ-
daş Ferhat ile Şirin’i görür; dağ-
ları aşarak Şebnem’ine kavu-
şan Faruk (Ferhat) aldığı bir 
haberle kaybeder Şirin’ini!... ( 
Şebnem )

Beş Güzellik Beşi Bir Yerde 
halkasının beşincisi ve roman 
çalışmalarının adeta zirvesi olan 
Eski Yara’da Hüseyin Altuntaş, 
artık hayatın içinde yoğrul-
muş, nice tecrübeler, ızdıraplar 
yaşamış Mehmet Sami olmuş-
tur. Cevdet, Yeşim ve Feriha 
üçgeninde cereyan eden olay-
lar, gizli kalmış romantizm, 
dürüstlük ve samimiyeti zorla-
yan sadakat duyguları eşliğin-
de Yeşim’in şu veciz ifadesiyle 
adeta romanını özetler: “ Gurur 
duygusu insanda ne kadar yük-
sekse, o yükseklikten düşmekle 
açılacak bir kalp yarası da bir o 
kadar derin olacaktır. Bundan 
dolayı, gururun keskin kayalık-
lı tepelerinde gezinirken, sırf 
böyle bir yara açılmasın diye bir 
cambaz kadar dikkat gösteril-
melidir.  ”

Nice kahraman Ahmet bey-
lerle, delikanlı İbrahimlerle, sev-
daların saklı olduğu kül rengi 
kolyelerle, direncin ve tutku-
nun sembolü kardelen çiçek-
leriyle, geçmişten ders alına-
rak güzel yarınlara yelken açtı-
racak eski yaralarla, sizi gerçek 
siz yapacak ve size hayatın ger-
çeklerini tattıracak umut dolu, 
coşku dolu, iman ve sevgi dolu 
satırlarıyla işte BEŞ GÜZELLİK 
BEŞİ BİR YERDE… 


