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UMRAN'dan 

Değerli okuyucularımız, 

Ümran 'm yeni bir sayısıyla daha karşınızda olmaktan mutlu-
luk duymaktayız.Geçen sayımızda ele aldığımız 'medya konusu öyle 
görünüyor ki, önümüzdeki dönemlerde gerek ülkemizde gerekse 
uluslararası platformlarda daha uzun zaman tartışılacağa benze-
mektedir.Geçtiğimiz günlerde Radyo-TV üst kurulunun oluşturul-
ması da bu tartışmaları ilgi odağı haline getiren bir gelişme oldu. 

Elinizdeki sayıda ise özellikle son ekonomik kararlar ve çalkan-
tıyla beraber gündemi işgal etmeye başlayan Türkiye'de sistem krizi 
ineselesini ele almaya çalıştık. 

Bu çerçevede, Abdullah Yıldız'm "Sistem Krizi" başlıklı 
başyazısı, sistemin dünya genelindeki tıkanıklığından yola çıkarak 
ökemizde yaşanan sistem krizini irdelerken, Mesut Karaşahan 'm 
"Sistemin Önlenemez İflası" adlı incelemesi. Av. Abdûlkadir 
Karaman'm "NeMutlu (Neyim) Diyene"adlı çalışması. Cengiz 
Çandar'ın AKV'nin İstanbul Toplantıları çerçevesinde 
Daruzziyafe'de yaptığı konuşmanın metni olan "Türkiye'de 
Değişim Sancıları", Mustafa Albayrak'm "Sistem Neden 
Tıkanık? " başlıklı yazısı ve yine AKV seminerlerinden özetleyerek 
sunduğumuz Hikmet Özdemir, Yusuf B. Özal ve Hasan 
Mezarcı'nın yazıları konuyu değişik açılardan ele almaktadır. 

Öte yandan değerli yazar Metin Önal Mengüşoğlu, vakfımızın 
İstanbul merkezinde seminer olarak da sunduğu "Düşünmek 
Farzdır" başlıklı çalışmasında düşünmeyle iman ve eylem arasın-
daki vazgeçilmez ilişkiyi incelemektedir. 

Ayrıca geçen sayımızdan devam eden "Milliyetçilik Dini" ve 
"Kelam Ekolleri" başlıklı çeviri ve telif çalışmalarının geri kalari 
bölümlerini bu sayıda sunuyoruz. 

Yine Türkiye 'den. Dünya 'dan köşelerinde ülkemizde ve • 
çevremizde cereyan eden başlıca gelişmelere değimler bulacaksınız. 
Kitap Dünyası'nda ise İlhan Gündoğdu arkadaşımızın yayına 
hazırladığı, İsmail Kara 'nın "İslamcılık Düşüncesi" adlı kitabı ve 
çıkan tartışmalar üzerine yazar ile yapılan bir söyleşiyUokuya-
bilirsiniz. 

Gelecek sayımızda buluşmak ümidiyle. , 
Selam ve sevgiler. 

Mustafa ERTEKİN 
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BAŞYAZI 

SISTEM KRIZI 

Abdullah YILDIZ 

Takeşi 
Umehara 

"modemizmin 
bir yan 

akımı olan 
marksizmin 

başarısızlığının, 
modemizmin 

ana akımı olan 
liberalizmin 

çöküşünün de 
öncülü olduğu-

nu" söylüyor. 

Amerikalı düşünür Francis Fukuyama, 
"komünizmin çöküşüyle, insanlık tarihi-
nin ideolojik evrimini tamamladığını ve 
liberal demokrasinin son ve değişmeye-
cek yönetim biçimi olarak zaferini kesin-
leştirdiğini" iddia ededursun (Tarihin So-
nu ve Son İnsan); Robert Heilbroner, bu 
zaferin Roma'yı çağnştıran "çürümüş- lü-
ğüne" dikkat çekiyor: "Kapitalizm, ekono-
mik gelişme alanında harikalar yaratıyor, 
ama ahlaki gelişme ya da kültürel zengin-
leşme konusunda yaptığı hiç bir şey yok." 
(NPQ,1991, l /2)- Japon filozof Takeşi 
Umehara ise, "modernizmin bir yan akımı 
olan marksizmin başarısızlığının, moder-
nizmin ana akımı olan liberalizmin çökü-
şünün de öncülü olduğunu" söylüyor. 
Umehara, her iki seküler sistemin "mane-
vi yaşamı" dışlamakla kendi felaketlerini 
hazırladıklarını vurguluyor . (Avrasya 
Dosyası, 1994,1/1 ; NPQ, 1994, 2/7) Gö-
rünen o ki, laik/seküler Batı uygarlığı, fe-
laket boyutunda bir "erdemsizliğe" ve "iç 
boşluğa" yuvarlanmış bulunuyor. Ruhi 
zayıflık, ahlaki kayıtsızlık, ferdiyetçilik, 
tamahkarlık, sefahat, çılgın tüketim, şid-
det... Batılı toplumları içten içe çürütüyor. 
Nitekim Bryan Appleyard, Batı'nın bir 
"çöküş", hatta "yok oluş" evresine girdiği-
ni söylüyor: "Değerler ve erdem konusun-
da liberal bir tanım yapma yolunda bütün 
girişimler başarısızlığa uğramıştır. (...) 
Marksizmin çöküşünün en belirgin etkisi. 
Batı demokrasilerini bir dış tehditten, do-
layısıyla da iç gerekçeden yoksun bırak-
mak oldu. Ne olduğumuzu düşününce 

içimiz rahat ediyordu; çünkü ne olmadığı-
mızı görebiliyorduk.(...) Seküler liberaliz-
min ç ö k ü ş ü n e gelince. . . 'Öbür d ü n -
ya/ ruhlar ın dünyas'nın hem marksizm 
hem de liberalizm tarafından aforoz edil-
mesi dehşet verici.(...) İnsanlar ne için ya-
şayacak? Niye kötü ya da iyi davranacak-
lar? Neyi ciddiye alacaklar?" (NPQ, 1994, 
2/7) Samuel Huntington ise. Batı uygar-
lığının ve özellikle de ABD'nin öteden be-
ri bir değer ve kimlik bunalımı içinde bo-
caladığını söylüyor: "Birleşik Devletler 
hep kendisini bir şeyin karşıtı olarak ta-
nımlamıştır. III. Georg'un, Avrupa mo-
narşilerinin, Avrupa emperyalizminin, fa-
şizmin, komünizmin. Ortada sürekli ken-
di kimliğimizi şekillendirmemize yardım-
a olan bir düşman olmuştur. Kime karşı 
olduğumuzu bilmez isek, kim olduğumu-
zu nasıl bileceğiz? " (Avrasya Dosyası, 
1994,1/1) 

Batı uygarlığını sarsan bu değer boş-
luğunun neden olduğu ahlaki ve manevi 
çürümüşlük, birçok düşünürü ve devlet 
adamını nükleer ya da ekolojik bir felaket-
ten daha çok endişelendiriyor.Örneğin; 
ABD ulusa l güvenl ik eski d a n ı ş m a n ı 
Zbignievv Bızezinski, Batı sekülarizminin 
insanları müthiş bir manevi boşluğa itti-
ğinden yakınıyor: "Batı'nın çoğunda ha-
kim olan maneviyattan yoksun seküla-
rizm, kendi kültürel yok oluşunun filizle-
rini de içinde taşımaktadır. İşte bu yüz-
den ABD'nin süper güç konumunun da-
yanaklarının bayağı zayıf olduğu endişe-
sini taşıyorum. Nefsine düşkün, hedonist 



Liberal, 
seküler Batılı 

sistemler, 
dünya 

genelinde de 
Türkiye'de 
de ömrünü 

tamamlamıştır. 
Çözüm, 

sistem içinde 
değil, sistem 

dışında aran-
malıdır. 

bir toplum, dünyaya ahlaki bir motif suna-
maz." ( N P a 1994,2/7) 

Yüzyılımıza egemen olan Batı kaynaklı 
seküler düzenler, ihtiraslarına gem vurula-
mayan insan ve toplum tipini ürettiler sa-
dece. Kuran bize gösteriyor ki; çılgınca tü-
ketimi amaç haline getiren(90/6, 104/2-3), 
serveti belli ellerde toplayan(50/36, 58/7), 
para kazanmak için her yolu meşru sayan 
(2/188, 11/85) , zevk ine d ü ş k ü n ( 6 / 4 4 , 
25/58), nefsi arzularım putlaştıran(25/43-
44), ahlaken çürümüş(7/80-84,29/28-29) ve 
hayatlarındaki bütün güzellikleri yiyip bi-
tirmiş(46/20) toplumların hayatta kalma 
şansları yoktur.- Bu bağlamda Batı'daki ah-
laki kayıtsızlığa ve sınırsız ihtirasa dikkat 
çeken dinbilimci Hans Kung, "insan ihtiras-
larını sınırlayacak mutlak bir ahlak olma-
dan sağ kalabileceğimiz kuşkulu görünü-
yor" diyor. (NPQ, 1991, T/ l ) 

Sistem dünya genelinde çıkmaza girer-
ken, 150 yıldır Batı ile bütünleşmeye çaba-
layan Türk entelijansiyası, "doktoru can 
çekişen hasta"nın trajedisini yaşıyor. Ba-
tılıların kendi ihtiyaçları için ürettikleri ikti-
sat politikalarının Türkiye'de uygulanması, 
ülkemizi, kelimenin tam anlamıyla iflasın 
eşiğine getirdi. Fikret Başkaya'nın dediği 

. gibi, "her dönemde iktidarı ele geçirenler, 
.kurtuluş reçetesinin ceplerinde olduğunu 
ve beş-on yılda sorunların çözüme kavuşa-
cağını söylüyorlar. Ne var ki, beş-on yılla-
rın sonu bir türlü gelmiyor." (Paradigmanın 
İflası,s.9) Buzdan payandalar üzerine otur-
tulan ve tepeden inmeci bir mantıkla halka 
dayatılan resmi ideoloji, "eriyip" bitme nok-
tasına gelmiştir. Zaten ahlaki ve felsefi bir 
temeli bulunmayan Cumhuriyet ideolojisi, 
üç-beş fanatik müdafiinin dışında inandırı-
cılığını ve geçerliliğini yitirmiştir. Siste-
min ürettiği eyyamcı, egoist, yiyici, rüşvet-
çi, köşe dönmeci, ahlaksız... insan tipi, bü-

tün toplumsal değerlerle birlikte 
sistemin bizzat kendisini de bir 
kurt gibi kemirmiş ve bitirmiştir.. 
Üstelik sistem, başından beri hal-
kının dini ve etnik kimliğini red-
dettiği için yüzyıllardır geçerliliği-
ni koruyan toplumsal mutabakat-
ları da alt-üst etmiştir. Irkçı/şöve-
nist bir anlayışla Kürt kimliğini, 
laik/ateist bir anlayışla da İslam'ı 
yok sayan resmi ideoloji, bizzat 
kendi sonunu hazırlamış ve ülke-
mizi müthiş bir girdabın eşiğini 
getirmiştir. 

Bu durum, çaresizlikle birlik-
te bir takım çözüm arayışlarını da 
beraberinde getirmektedir. Siste-

min her alanda tıkandığını gören bazı ay-
dın ve politikacılar, bu tıkanıklığı "sistem 
içinde" aşmak için ilginç arayışlara girmiş 

• görünüyorlar: Örneğin, Özal'a yakınlıkla-
rıyla bilinen bazı entellektüeller, "2. Cum-
huriyet" sloganıyla daha liberal, çoğulcu, 
dine ve etnik kimliklere saygılı, daha az ya-
sakçı, ordunun sivil otoritenin emrinde ol-
duğu bir devlet düzenine geçişi arzuluyor-
lar. Bazıları da , Türkiye'nin dış politikada 
kabuk değiştirmesi ve kadim Osmanlı hin-
terlandını nüfuz bölgesi olarak değerlendi-
rerek açılım sağlaması gereğini "Neo-Os-
manhhk ' l a ifade ediyorlar. Bir başkaları 
ise, iç barışı sağlayacak çoğulcu bir proje 
olarak "1453 İstanbul Şözleşmesi"nden söz 
ediyorlar. (Bak. 2. Cumhuriyet Tartışmaları, 
Başak yy.) 

Özal'dan devraldığı "Çankaya misyo-
nu"nu sürdüreceğe benzeyen Demireİ'in 
son çıkışları da, sistemin ideolojik/felsefi tı-
kanıklığına açılım sağlama gayreti olarak 
değerlendiriliyor. Demirel iki temel sorunu 
hedeflemiş gözüküyor: l)"Cumhuriyetin 
başından beri Kürt yok, sadece Türk var 
ded ik ; bu noktaya geldik," söz le r inde 
ifadesini bulan Kürt sorunu. 2)Hıristiyan 
temeline dayalı Batı hukuk sisteminin, 
Kuran'ın dünyayı tanzim eden kurallan ile 
çelişmesi. Demirel bu çelişkiyi tartışmaya 
açacağını söylüyor^ (Hürriyet, 22.5.1994) 

Ancak, görünen o ki, sistemin yırtık-
larını tamir etme çabaları bir sonuç ver-
meyecektir. Zira liberal, seküler Batılı sis-
temler, dünya genelinde de Türkiye'de de 
ömrünü tamamlamıştır. Çözüm, sistem 
içinde değil, sistem dışında aranmalıdır. 
Yorgun ve bitkin Batı modeli karşısında "İs-
lam, yalnızca İs lam, d ü n y a sahnes ine 
potansiyel bir alternatif rolle birlikte global 
bir perspektif sunmaktadır." (Ekber Ah-
med, Postmodernizm ve İslam'dan, NPQ, 
1994,2/7) Jean Baudrillard da aynı gerçeği 
bir başka biçimde vurguluyor: "Dünyayı 
saran radikal kayıtsızlığa karşı direnen tek 
güç İslam'dır." (NPQ, 1991,1/1) 

İşte bu noktada, İslam'ın çağdaş dün-
yaya nasıl bir perspektif sunduğu ve müs-
lüman aydınların, "bunalım çağı" insanının 
önüne ne gibi toplumsal projeler koyacağı 
sorusu karşımıza dikilmektedir. Bu devasa 
soruya Kur'an ve Sünnet temeline dayalı ve 
"tarihsel boyut"u da dikkate alan cevaplar 
bulmadan ne toplumu değiştirmek, ne de 
değiştirmeye talip olmak mümkündür. Bu 
bakımdan,"MedineVesikası" çerçevesinde 
başlatılan tartışmalara derinlik kazandır-
mak ve somut projeler oluşturmak gibi bir 

. sorumlulukla karşı karşıya bulunuyoruz. 



Ekonomiden Siyasete 
SİSTEMİN ÖNLENEMEZ İFLASI 

Mesut KARAŞAHAN 

27 Mart 
yerel 

seçimlerinin 
sonuçlan da 

- şösterdi ki, 
islam'ı yok 
sayan, Kürt 

kimliğini 
dışlayan bu 
paradigma 

halk nezdinde 
itibar görme-

miştir. 

Sistem İçin Sonun Başlangıcı mı ? 

Yaşlı ve emekli insanların ucuz ekmek 
kuyruklarında, saatlerce beklediği günleri 
yaşıyoruz.Yüzlerden umutsuzluk, tedir-
ginlik, karamsarlık' ve gelecek endişesi 
okunuyor. İşsizler ordusu büyüyor; if-
laslar,, işten çıkarmalar birbirini kovalı-
yor. Yoksulluk, sefalet yaygınlaşıyor, de-
rinleşiyor.Gelir dağılımındaki uçurum 
gittikçe büyüyor.Enflasyon dizginlene-
rhiyor.Katlandıkça katlanan dış borçlar 
ülke geleceğini ipotek altına alıyor.Bütün 
sektörlerde yatırımlar durma noktasına 
gelirken, kamu kaynakları inanılmaz bi-
çimde çarçur ediliyor, yağma ve talanın 
önüne geçilemiyor.Siyasi krizle doğru 
orantılı olarak ekonomik kriz de gün geç-
tikçe derinleşiyor. 

Ülke vatandaşlarının mahkemelerde 
hak aramayı faydasız bulduğu bir döne-
mi yaşıyoruz.Haksızlığa uğrayan, saldırı 
ve tecavüze maruz kalan fertler, devletin 
suçluya gereken cezayı vermeyeceğini 
düşünerek kendi başlarının çaresine bak-
mayı tercih ediyorlar; meselelerini kendi 
imkan ve yöntemleriyle halletmeye ko-
yuluyorlar.Karşılıksız çek ya da senetle 
karşılaşan kişi, uğradığı haksızlığın tela-
fisi için devlet yerine başka bir otorite 
arıyor, başka güçlerden medet umu-
yor.Mafya güç ve itibar kazanıyor. Cinsel 
taciz ve tecavüz vakaları artarken, çoçuk-
lara tecavüz eden sapıkları halk devletin 
adaletine bırakmak istemiyor; linç ederek 

h u k u k u n gereğ in i y a p m a y a çâlışı-
yor.Mahkeme salonlarında davalar biri-
kiyor, davalara bakılamıyor. Yolsuzluk 
dosyaları hasıraltı edilirken, yolsuzluk 
yapanlar sözde bağımsız yargı organla-
rında temize çıkarılırken, vatandaşın hu-
kuk sistemine olan güveni adamakıll ı 
sarsılıyor. 

İnsanların hastanelerde tedavi ücreti-
ni ödeyemedikleri için rehin alındığı bir 
ülkede yaşıyoruz.Sağlık sistemi yoksul-
lar için daha fazla acı-ıstırap, daha fazla 
aspirin-gripinden başka pek birşey ifade 
etmiyor.Elli-altmış yaşındaki bir hastaya 
ameliyat için yirmi-otuz yıl sonrasına 
randevu verebilen hastanelere tevdi edil-
miş bir sağlık hizmetinden ne beklenebi-
lirdi ki? 

Genç nüfusunun büyük ekseriyetini 
işsizler arasında göstermemek için yıllar-
ca okul sıralarında oyaladıktan sonra 
kendi haline bırakan, zihinsel ve beden-
sel yetenekleri dumura uğramış, kendi 
kültür ve değerler sistemine yabancılaş-
mış, sorumsuz, kişiliksiz, markacı nesil-

" 1er üreten bir eğitim sistemi için de fazla 
söze gerek yok. 

Öte yandan faili meçhul cinayetlere, 
yargısız infazlara her geçen gün yenileri 
ekleniyor.Halkın güvenliğini sağlaması 
beklenen güvenlik güçleri, sokakta in-; 
sanların başıfıa çuval geçirerek adam ka-
çırıyor; milletvekili dövüyor.Haksız, ge-
rekçesiz tutuklamalar, işkenceler, işkence 
altında can vermeler bir türlü son bul-



Toplum 
değişirken 

devletin yapısı 
ve İdeolojisi 
de değişmek 

zorunda-
dır. Yoksa iıem 

devletin hem 
de halkın bir 

tıkanma ve çö-
zümsüzlükle 
karşı karşıya 

kalması 
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m u y o r . İ k t i d a r d a k i 
hükümetin bütün va-
atlerine rağmen kara-
kollar şe f fa f laşmı-
yor.İnsan hakları ihl-
alleri araştırılamıyor, 
hesabı sorulamıyor. 
K a n u n s u z l u ğ u n , 
usulsüzlüğün ve key-
filiğin önüne geçile-
miyor. 

Devletin bü tün 
kurum ve kuruluşlarında ölü toprağı ser-
pilmişçesine bir atalet, durgunluk, boşver-
mişlik hüküm sürüyor. Bozulma, çürüme, 
kokuşma en ücra köşelere kadar nüfuz 
ediyor , kronikleşiyor; kangren yayılı-
yor.Dış politikadan siyasal sisteme, ekono-
miden sağlık hizmetlerine kadar her alan-
da bir tıkanma ve çözümsüzlük yaşanı-
yor.Devlet ile halk arasındaki mesafe git-
tikçe daha çok açılıyor, adeta sistem açı-
sından artık sonun başlangıcı yaşanıyor. 

Sistemin Tıkaçtan, Takozları, Gizli Efen-
dileri 

Artık Kemalizmin Türkiye toplumuna giy-
dirmeye çalıştığı elbisenin yetmiş yıldır bir 
türlü uymadığı, resmi ideolojiyi canlandır-
ma çabalarının sürekli sonuçsuz kaldığı 
gözlerden saklanamamakta. 1923'te öngö-
rülen paradigma iflas etmiş durumda. Son 
olarak yaşadığımız 27 Mart yerel seçimle-
rinin sonuçları da gösterdi ki, İslam'ı yok 
sayan, Kürt kimliğini dışlayan bu paradig-
ma halk nezdinde itibar görmemiş, resmi 
ideolojiyi, ceberrut bir devlet ve laiklik an-
layışını savunanlar halk tarafından "ceza-
landırılmıştır. 

Resmi ideoloji sistemin tıkanmasına 
yol açan başlıca amillerden bir tanesidir. 
Osmanlı İmparatorluğunun enkazı üzeri-
ne yeni bir devlet kurulurken geçmiş top-
tan inkar edilmiş, halka zorla şapka giy-
dirmekten alfabeyi değiştirmeye kadar bir 
dizi inkılap dayatılmış, sonuçta baskıcı, to-
taliter ve otoriter bir rejim ortaya çıkarıl-
mıştır.Fikret Başkaya'nın kelimeleriyle 
"hegemonya boşluğunu doldurmak ama-
cıyla devlet aydınları tarafından girişilen 
ideolojik zorlamaların kitlelerin bilincine 
yerleşme gücü olmadığı için, resmi ideolo-
ji zor ögesiyle birlikte yürüyecek, zorunlu 
olarak da daha baştan anti-demokratik, 
baskıcı bir nitelik kazanacaktı."(Paradig-
manın İflası, Doz Yy. s.25) Cumhurriyet 

aydını bütün bir kültür mirasının reddi 
üzerine bina edilen inkılapların bekçiliğine 
koşulacak, bunu yapabilmesi için ondan 
resmi ideoloji üretmesi istenecekti.Yeni re-
jim şartlarında eleştiriye giden bütün yol-
lar da kapatılmış, böylece toplumun kendi 
meseleleri üzerinde düşünme ve çözüm 
yolları bulma imkanı bırakılmamıştır.Res-
mi ideoloji bilimsel ve entellektüçl geliş-
meyi engellemiş, düşünce dünyamızı ço-
raklaştırmıştır.Resmi ideolojinin dayandı-
ğı ilkeler (CHP'nin altı oku) mutlak, tartış-
masız doğrular olarak kabul ettirilmeye 
çalışılmıştır.Halbuki toplum değişirken 
devletin yapısı ve ideolojisi de değişmek 
zorundadır.Yoksa hem devletin hem de 
halkın bir tıkanma ve çözümsüzlükle karşı 
karşıya kalması mukadder olacaktır. 

Asker-sivil bürakrasi, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin siyasal ve toplumsal sisteminde 
yaşanan krizin birbaşka kaynağıdır.Cum-
huriyet asker-sivil bürokratlar tarafından 
kurulmuş, toplumun kimliğini tamamen 
değiştirmeyi hedefleyen inkılaplar bu 
zümre tarafından gerçekleştirilmiştir.Sal-

.tanat Osmanlı sülalesinin elinden alınır-
ken halka değil, bürokrasiye verilmiş, bü-
rokrasi Saray'ın yerine geçmiştir. 

Bürokrasinin tahakkümü ile resmi 
ideoloji, arasında sıkı bir bağ sözkonusu-
dur. Zira bürokrasi, mevcut nüfuz ve ko-
numunu ideolojik devlet anlayışına borç-
ludur.Askeri bürokrasinin sistem içindeki 
statüsü, resmi ideolojinin güvencesi ve 
bekçisi olarak görülmesinden kaynaklan-
maktadır. Ve bu odaklar kendi konumla-
rında bir erozyona yol açacak her türlü de-
ğişim fikrine şiddetle muhalefet etmekte-
dirler. 

Bürokratik güçler aslında sistemin asıl 
sahipleridirler.Siyasal sistem içinde farke-
dilmeleri son derece güç olan gizli efendi-
lerdir. Yetki ve nüfuzlarına tesir etmek he-
men hemen imkansızdır. Atanmışlar ola-
rak her zaman seçilmişlerden daha üstün 
ve güçlü bir statüye sahiptirler. 

Bürokrasiyle birlikte zikredilmesi gere-
ken bir diğer husus ise siyasal/idari siste-
min merkeziyetçi yapısıdır. Bu hantal mer-
keziyetçi yapı, sistemin işleyişini zorlaştır-
makta, bizzat kendi fonksiyonlarını felce 
uğratmaktadır. 

Sistemi Açma Çabaları ve Değişim Ta-
lepleri 
Sistem için tehlike çanlarının çalmaya baş-
laması ve son birkaç yılda cereyan eden 



harici gelişmelerin de bu krize etkisiyle, 
mevcut tıkanıklığı gidemek, halk ile devlet 
arasındaki gittikçe büyüyen mesafeyi ka-
patmak ve yeni bir kirhlik tesbiti yaparak 
buna göre de sisteme yeniden şekil vermek 
için bazı çevrelerin son yıllarda konuyu 
tartışmaya açtıklarını görüyoruz.Devlet ya-
pısına yönelik değişim taleplerinin dile ge-
tirilmesi biçiminde tezahür eden tartışma, 
II. Cumhuriyet ve Neo-Osmanlılık gibi ad-
landırmaları gündemimize sokmuştur.Tür-
kiye Cumhuriyet i 'n in 8. cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın, hayatinin son döneminde 
aktif katıl ım ve katkıda bulunarak ülke 
gündemine girmesini sağladığı sistem tar-
hşmalaan ve değişim talepleri, gazete kö-
şelerinden TV programlarına kadar pek 
çok platformda lehte ve aleyhte pekçok ya-
zar, akademisyen ve siyasetçinin ilgi odağı 
haline gelmiştir. 

Tartışmaya taraf olan grupları, Türkiye 
Cumhuriyeti siyasal, ekonomik ve toplum-
sal sisteminde değişim talebinde bulunan-
lar ve böyle bir değişikliğe karşı olanlar 
şeklinde başlıca iki grupta toplamak müm-
kün. Bu yalınlaştırmanın bir diğer biçimi 
de merkezkaç güçler ve merkezi/merkezci 
güçler şeklinde düşünülebilir. 

Merkezi güçlerin başlıcaları olarak as-
ker-sivil bürokratlar, düşünce dünyalarıyla 
çağdışı kalmış laiklik ve resmi ideoloji ay-
dınları, kapalı bir ekonomik sistemle küp-
lerini doldurabilen sanayiciler zikredilebi-
lir.Merkezkaç güçler ise, liberal zihniyete 
sahip yazar ve siyasetçilerden "yapay" res-
mi ideoloji, laiklik ve ceberrut devlet anla-
yışının kurbanı Müslümanlara, kimlikleri 
inkar edilen Kürtlerden köyden kente göç 
etmiş yoksullara kadar geniş bir yelpazeyi 
oluşturmaktadır. 

Bu grupların değişim talepleri haklı 
olarak devletten başlıyor. Merkezkaç güç-
ler devletin otoriter ve totaliter yapısının 
terkedilmesini, resmi ideoloji dayatan, ha-
yatın her alanına müdahale eden bir devlet 
yerine hakem görevinde bulunan, küçül-
müş, sivilleşmiş bir devletin ikamesini isti-
yorlar.Bütün laiklik naralarına rağmen dü-
zenin dine tek yanlı olarak gerçekleştirdiği 
müdahaleye son verilmesi, dini faaliyetle-
rin sivil örgütlere bırakılması bu çerçevede 
sayılabilecek taleplerden bazılarıdır. 

Eleştiri ve taleplerin yoğunlaştığı bir-
başka husus ise, ülke yönetiminde söz sa-
hibi olan bir ordu anlayışıdır.Ordunun sta-
tüsünde yapılması istenen köklü değişik-
likler, onun sivil otoritenin emrine verilme-

si, resmi ideolojinin bekçiliğinden ziyade 
ülke savunmasına yönelik fonksiyon üst-
lenmesi ve küçültülmesi şeklinde hulasa 
edilebilir. 

Devlete ilişkin değişim taleplerinin yö-
neldiği noktalardan birisi de ekonomik sis-
temdir. Çünkü bürokratların denetiminde-
ki ekonomik sistem bir yandan soyguncu-
lara, vurgunculara, kapkaççılara uygun bir 
ortam meydana getirirken, diğer yandan 
da devletin her alanda söz sahibi olması-
na, kurallar koymasına ve sistemin tek be-
lirleyicisi haline gelmesine yol açmaktadır. 
Bu görüşü savunanlarca eğer devletin eko-
nomik egemenliğine son verilebilirse, tota-
liter özelliğini kaybetmesi de sağlanacak-
tır.Bu hususların yanında yine bunlardan 
bağımsız b u l u n m a y a n konula r olarak, 
merkeziyetçi-bürokratik yapının tasfiye 
edilip sivil toplum örgütlerinin ve yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesi, yerinde yö-
netime ağırlık verilmesi, askerlerin süngü-
sü altında yapılar anayasalar yerine sivil 
bir anayasanın hazırlanması, parlamento-
ya canlılık kazandırılarak üniformalıların 
üstünlüğüne son verilmesi belli başlı ta-
leplerdendir 

Özal'ın vefatıyla birlikte devletin üst 
düzeylerinde makes bulamayacak gibi gö-
rünen bu tartışmanın, son haftalarda bu 
sefer Cumhurbaşkan ı Süleyman Demi-
reİ'in katkılarıyla gündeme gelmeye baş-
ladığını müşahade ediyoruz.Demirel bu 
çerçevede özellikle vatandaşlık tanımında 
değişiklik yapılarak" "anayasal vatandaş-
lık" kavramının esas alınması gerektiğini, 
zira ırka dayalı devlet anlayışının artık ge-
çerliliğini yit irdiğini vu rgu luyordu .TC 
Cumhurbaşkanı, resmi anlayışa son derece 
ters düşen bu gibi çıkışlarının yanısıra ö-
nümüzdeki dönemlerde laiklik, İslam ve 
demokrasi tartışmalarında da farklı yakla-
şımlar sergileyeceğinin işaretlerini veri-
yordu. 

Son olarak belirtmeliyiz ki, söz konusu 
tartışmalar devletin artık yönetilemediği, 
s is temin t ıkandığı gerçeğinin yan ında , 
Türk iye 'de a y d ı n / e n t e l l e k t ü e l s ı fa t ın ı 
kendisinde taşıma hakkını gören "garp-
zedeler"in entellektüel birikim ve ufkunun 
ne kadar sınırlı olduğunu da göstermiş-
tir.Çünkü dünyada liberalizm bir çıkmaza 
girmişken, arzu edilir bir dünya, hayat tar-
zı ve ahlak felsefesi oluşturamadığı için, 
rağbetten düşerken, bizim aydınımız İs-
lam'ı değil hala onu umut olarak görebil-
mekte, sunabilmektedir. 

Merkezkaç 
güçler devletin 
otoriter ve tota-
liter yapısının 
terkedilmesini, 
resmi ideoloji 
dayatan bir 
devlet yerine 
hakem göre-' 
vinde bulünan 
bir devletin 
İkamesini isti-
yorlar. • 



NE MUTLU (NEYİM) DİYENE 

Av. Abdûlkadir KARAMAN 

İttihadve 
Terakki'nin 

ilk defa 
uygulamaya 

koyduğu 
•Türk kimliği" 

yeni gelişmele-
re, politikalara 

ve açılımlara 
elverişli 

olmamakta, 
sorunların 
çözümünü 

zorlaştırmak-
tadır. 

Bunalımlı ve tartışmalı dönemler, aynı za-
manda yeni çıkış yollarının arandığı dö-
nemlerdir. Bu dönemlerin tüm olumsuz-
luklarına rağmen toplumun yeni çıkış yol-
ları ararken yaptığı tartışma ve fikir üreti-
mi, kendini sorgulama çabası, işin tek 
olumlu yanı olsa gerek. Sorunlu toplum-
lar; çözümlerin tartışıldığı, yeni yönelişle-
rin üretilip, uygulamaya konulduğu ve-
rimli topraklar olma özelliğini korurlar. 
Cumhurbaşkanından siyasi önderlere ve 
köşe yazarlarına kadar toplumumuzun 
her kesiminde gündemini koruyan kimlik 
sorunu üzerindeki tartışmalar, bu konuda 
toplumumuzda bir tıkanıklık oluğunun 
ve çıkış yolu arandığının göstergesidir. Bu 
konuda statükocu ve muhafazakar görüş-
leriyle tanınan Cumhurbaşkanı'nın dahi 
"yeni bir anayasal kimlik" konusunda çe-
şitli çevrelerden görüş aldığı bilinmekte. 
Sistem bu noktada tıkanmıştır. İttihad ve 
Terakki'nin ilk defa uygulamaya koydu-
ğu "Türk kimliği", yeni gelişmelere, politi-
kalara ve açılımlara elverişli olmamakta," 
sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır. 
Ne Cumhurbaşkanı'nın, ne tartışmaya ka-
tılan diğer aydınların ve de bizlerin ama-
cı, "Türk kimliği"nden vazgeçmek değil-
dir. Önemli olan; aksi savunulsa dahi 
"Türk kimliği"nin bir kavmi çağrıştırma-
sından dolayı daha birleştirici ve toparla-
yıcı üst kimlik ihtiyacının ortaya çıktığı-
nın vurgulanmasıdır. 

Vahyi kendisine rehber edinen müslü-
man aydınlar, kavimlerin ve dillerin ayrı-
lığının bir gerçek olduğunu kabul etmiş-

lerdir. Kur'an, 49/13. ayetinde "Ey insan-
lar, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarat-' 
t ık, birbirinizi tanımanız için sizi milletle-
re ve kabilelere ayırdık.. Allah yanında en 
üstününüz en çok korunanızdır(takva) . 
Allah bilendir, haber alandır." diyerek ay-
nı gerçeğe işaret etmiştir. İnsanların farklı 
kavimlere ve dillere sahip olması bir kim-
lik beyanı oluş, tanışma ve ilişki kurma 
açısından önem taşır. Yoksa bu üstünlük 
taslamak için bir gerekçe olamaz. Bize 
mutluluk verecek bir kavme mensup ol-
mamız, başkalarına mutsuzluk vesilesi ol-
mamalı.İnsanların "kavim kavim olmala-
rının" sosyal bir gerçeklik olması, bu ger-
çeğin ortadan kaldırılmaya çalışılmasının 
zulüm olduğunu da gösterir.Ancak insan-
ların kavimlere, ırklara ayrılması bir üs-
tünlük sebebi olmadığı gibi; gocunulacak 
veya açıklanmaktan çekinilecek bir vasıf 
da değildir. Hiç kimse bir kavme mensup 
olmak yeya olmamak hususunda bir ter-, 
cih ku l l anamaz . Ç ü n k ü bu a id iyet ; 
doğuştan olup, insan iradesinin bu tercih-
te bir rolü yoktur. Ancak insan toplu ya-
şayan varlıktır. Kavimlerden veya ırklar-
dan büyük topluluklara ihtiyacı olduğu 
gibi, diğer insanlarla da ilişki kurması ge-
rekmektedir. İnsanların toplum halinde 
yaşayan varlıklar olması, daha büyük bir-
liktelikler için onları birbirine bağlayacak, 
kavimden üstün tercih ve seçim yapabile-
cekleri bir "üst kimliğe" gereksinimleri ol-
duğu zaruretini ortaya çıkarır. İnsan ve 
toplumların üst kimliklere sahip olmala-
rı, onların "alt kimliği" olması gereken ka-



vim, ırk gibi kimliklerini inkar veya terk et-
melerini gerektirmez. Türk Türk olarak ka-
lacak, Arap Arap olarak, Acem Acem ola-
rak. Ancak bütün bu insanlar "İslam üst 
kimliği" altmda daha büyük bir birlikteliğin 
yollanm arayacaktır. 

Batıcı aydınların bu üst kimlik konusun-
daki tez ve tekliflerinin "anayasal üs't kim-
lik" olduğu anlaşılmaktadır. Bu kavram ye-
ni değildir. Aynı anlamda Osmanlının son 
dönenüerinde aydınlar arasında ®rtışılmış-
tır. Osmanlının gerileme dönemlerinin son-
una doğru peşpeşe alınan yenilgiler üzerine 
imparatorluğun parçalanma tehlikesi orta-
ya çıkınca; Osmanlı aydınları, halkların 
hangi kimlik altmda birarada tutulması ge-
rektiğini uzun müddet tartıştılar, teklifler 
ileri sürdüler. Bu tez ve teklifleri üç ana 
kolda toplayabiliriz(*) 

Üç Üst Kimlik 
Birinci tez: Abdülazizle başlayan, asıl uy-
gulamasını 2.Abdülhamit'le bulan "İslam 
üst kimliği"dir. Bu fikri savunanlar; Avrupa 
hnstiyan devletlerinin güçlenmesi netice-
sinde, Osmanlı Tebaası olan dindaşlarını, 
Osmanlıdan ayırma siyasetine karşı Os-
manlının gücünün olmadığını ileri sürüyor-
lardı. Hnstiyan tebaa eninde sonunda Os-
manlıdan ayrılacaktı. Musevi tebaa ise 
önemsizdi. O halde müslüman teba birara-
da tutulmalı ve bunun yolları araştırılma-
lıydı. Avrupalı hnstiyan devletlerin, İslam 
milletleri ve kavimlerine tesir edemeyeceği-
ni, Osmanlı'nın müslüman kavimleri "İslam 
üst kimliği" ile birarada tutabileceğini savu-
nuyorlardı. 

Bu konuda ikinci görüş: "Osmanlı üst 
kimliği"ni ileri sürüyordu. Bu kimlik, bu-
gün de ileri sürülen, kaynağını anayasadan 
alan, toplumsal sözleşmeye dayanan bir çe-
şit gönüllü birliktelikti. Bu görüşün sahiple-
rine göre hristiyan ve musevi topluluiclar 
da bu birlikteliğe evet diyecekler, Osmanlı 
Tebası olmakla iftihar edeceklerdi. Ancak 
bu gerçekleşmedi. Çünkü daha ilk meclis 
toplantılarında bu gruplar kendi çıkarları 
doğrultusunda batılı devletlerle işbirliği 
yaptılar. Osmanlının parçalanmasının hız-
lanmasında katalizör görevi yaptılar. 

Üçüncü görüş ise bu iki tezi gerçekçi 
bulmuyor. Üst kimliğin ancak ulus temelin-
de olabileceğini, bir ulus etrafında toplan-
mayan toplumlann eninde sonunda dağıla-
cağını savunuyordu. Bu görüş sahiplerine 
göre Osmanlı içinde toplayıcı ulus kimliği 
"Türk kimliği" olmalıydı. Devleti kuran ve 
yaşatan, en büyük nüfus çoğunluğuna sa-
hip kavim Türklerdi. Osmanlı içinde en çok 

konuşulan dil Türkçeydi, dil karmaşasına 
son verilerek resmi dil olarak Türkçe kabul 
edilmeli, 'Türk kimliği" etrafında toplanma-
lıydı. Diğer kavim ve soy kimlikleri bu bü-
yük kimlik içinde eriyebilirdi. Onların bu 
konuda Osmanlıya ve Türklere duydukları 
saygıdan dolayı buna bir itirazları da ol-
mazdı. Gerçekten de Anadolu'da yaşayan 
küçük birer topluluk özelliğini gösteren, 
Boşnak, Arnavut, Çerkez, Laz, .Tatar, vb. 
topluluklar bugün Türkler içinde erimiş ve 
türkleşmişlerdir. Bunda bir zorlama ve bas-
kı olduğunu da söylemek zordur. 

Bu tezin bir başka gayesi de; Batılı em-
peryalist devletlerin bundan sonra Osman-
lıyı bölmek ve zayıflatmak için kavimcilik 
kozunu oynamalarını engellemekti. Çünkü 
Batılı güçler, Osmanlıyı parçalamak için din 
ayrılığı kışkırtmasından sonra, müslüman 
kavimler arasında da kavim ve ırk ayrılığını 
kışkırtmaya başlamışlardı. Tek kavim, tek 
devlet olursa bu istismar önlenecekti. 

Bu tez bir ölçüde gerçekçiydi, ancak bu 
görüşün yumuşak karnı "Kürt kimliği"ydi. 
Çünkü kendini Kürt hisseten insanlar ol-
dukça önemli sayılacak bir nüfus çoğunlu-
ğuna sahipti. Türklerle evlenmiş, kaynaş-
mış ve birlikte 10 asır yaşamış olmalarına 
rağmen, yine de bir bölüm insan kendini 
ayn hissediyordu. Zaman zaman Osmanlı-
nın son dönemlerinde bu konuda bir iki 
önemsiz olay olmasına rağmen Türkler ile 
Kürtler arasında önemli bir sorun çıkma-
mıştı. 

Biraz da 2.Abdülhamit'in İslamcı siyase-
tinden endişeye kapılan Batılıların emper-
yalist ırkçı parçalama propagandaları neti-
cesinde; Osmanlı aydınlarının bilhassa as-
ker kesimleri bu tezi benimsedi. Başta En-
ver Paşa olmak üzere İttihad ve Terakki 
Partisi tarafından savunulan bu tez, daha 
sonra Cumİıuriyet Halk Partisi'nin ve Cum-
huriyet aydınlannm tezi haline geldi. An-
cak kavmi çağrıştıran bir "üst kimlik", karşı 
milliyetçi tepkiyi yarattı. Cumhuriyet'in ilk 
dönemlerinde başlayan karşı milliyetçi ha-
reketler günümüze kadar devam etti.-

Sonuç 
Günümüzde yeniden aynı tezlerin ortaya 
atılarak tartışılması, sorunun "Türk üst kim-
liği" ile aşılamamasındandır. Bugüne kadar 
"Türk kimliği" bir üst kimlik olarak kullanı-
lıyor, ırksal yönünün olmadığı, sadece va-
tandaşlığı, yani üst kimliği belirttiği ifade 
ediliyorsa da; Türk adı bir kavmin de adı 
olduğundan ülkemizde toparlayıcı olama-
dığı gibi, yeni politikalar üretilerek Orta 
Doğu'da müslümanlar ile bizlerin yeni bir-
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liktelikler ve oluşumlar meydana getirmele-
rine elverişli değildir. Örnek vermek gere-
kirse Örta Asya Türki Cumhuriyetleri dahi 
bir "Türk üst kimliği"ni kabul etmemekte-
dirler; kendilerini Azeri, Özbek,, Kazak ola-
rak adlandırmaktadırlar. Yine Selçuklu dö-
neminde birlikte bir devlet kurduğumuz 
İran ve Iraklılara da bu üst kimliği kabul et-
tirmek mümkün değildir. 

Güncel olan diğer "anayasal üst kimlik" 
ise Osmanlı dönenü aydmlannm savundu-
ğu "Osmanh üst kimliği"nin yeni bir versi-
yonudur. Henüz sesli düşünmemekle bera-
ber, bu görüşün savunuculannın "Anadolu-
luk", "Orta Doğululuk" gibi coğrafi yönü 
ağır basan, anayasa ile tarif edilecek bir üst 
kimlik teklif edecekleri anlaşılmakta. Böyle 
bir üst kimliğin bir fantazi olması ve günü 
kurtarmaktan başka bir faydasının olmaya-
cağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu tarz söz-
leşmeye dayanan bir kimlik yapay bir kim-
liktir. Kaynağını dinden, dilden, İcültürden, 
ekonomiden, tarihten almayan yapay kim-
liklerin yaşama şanslarının olmadığını Os-
manlı deneyi göstermiştir. Osmanh parçala-
nıp dağılırken hiç bir hnstiyan ve musevi 
"Biz Osmanh tebaasıyız, aman parçalanma-
yalım" dememiş, dese bile aksi yönde çaba 
göstermemiştir. 

Bugün Avrupa ülkeleri, ulus devletlerin 
üstünde bir "Avrupa birliği" veya "Avrupa 
vatandaşı" kavramı altında yeni bir birlikte-
lik hedefinde uzun bir yol almıştır. Bir üst 
kimlik olan "Avrupa vatandaşlığı" kimliği-
nin tarihi ve dini temelleri vardır. Avrupa 
medeniyetinin ortak temelleri, Greko-Ro-
men kültürü ve Hrıstiyanlık'tır. Yine aynı 
zamanda bu kimliğin oluşturulmasının al-
t ında; Avrupa sanayis inin, Amerika ve 
Uzak Doğu ülkelerine ekonomik bakımdan 
üstünlük sağlayarak kendi arasında bütün-
leşme çabası da vardır. Bu sebeple bizim ay-
nı coğrafyada yaşıyor olmamız, bu kimliği 
ne bizim kabullenmemize imkan verecektir, 
ne de Avrupalılar bizi böyle bir kimliğe la-
yık göreceklerdir. Çünkü biz ayn bir mede-
niyetin mensuplanyız.Bu sebeple tıpkı Os-
manlı'da "Osmanh Vatandaşlığı" kimliğinin 
yaşamadığı gibi, bugün de medeniyet teme-
li olmayan, yapay bir anayasal kimliğin ya-
şama şansı olmasa gerek. 

Esasen bizim yeni bir üst kimlik ararken 
çok uzaklara gitmemize gerek yoktur. Tari-
lıimizde müntesibi olmakla övündüğümüz 
"İslam üst kimliği" ile bu coğrafya üzerinde 
kurduğumuz Selçuklu ve Osmanlı gibi iki 
süper devlet vardı. Bu kimliğin medeniyet 
temeli olduğu gibi kimsenin itiraz edemeye-

' ceği tarihi ve muhteşem geçmişi en iyi refe^ 
ransıdır. 

Selçuklu ve Osmanh devletlerinin bu top-
. raklar üzerinde 1000 yıldır devam eden haki-
nüyetleri, bu kimliğin gerçekçiliğinin tartış-
masız delilidir. Bu "üst kimlik", gereksiz ça-
tışma ve kuvvet kaybını önleyeceği gibi, İs-
lam medeniyetinin eşitlik, kardeşlik ve ilim 
temeline' dayalı söylemleri, insanlarımızın 
birlikteliğini tam olarak sağlayacak çimento 
olacaktır. 

Yine ileride Orta Doğu İslam milletleri 
arasında kurulacak "Avrupa Topluluğu" 
benzeri üst ortaklıklar sayesinde; islam ül-
kelerinin ekonomik gelişmelerinin de tah-
min edilenin çok üstünde olacağı aşikardır. 
Hat ta Amerika , Avrupa ve Japonya 'n ın 
yanında dördüncü bir süper güç olacağını 
iddia etmek, çok abartmalı tahmin d^ i ld i r . 
Bugün sessiz sedasız faaliyet gösteren Tür-
kiye, İran, Pakistan ve Orta Asya Cum-
huriyetleri arasında Ekonomik İşbirliği Teş-
kilatı 'nın geliştirilmesi dahi; bir taraf tan 
Hazar Denizi kıyılanna, diğer taraftan Basra 
Körfezine, Bir taraftan Hint Okyanusu'na ve 
Çin'e dayanan, batı sınırı Akdeniz ve Av-
rupa'da olan muhteşem ekonomik birlik or-
taya çıkar. Bu topluluk bir yandan dünyanın 
en zengin petrol yataklarına sahipken, bir 
yandan da eğitilmiş ve gene 300 milyona 
yaklaşan nüfusuyla süper bir güç olabilir. 
Çünkü bu coğrafyada Selçuklu ve ondan ön-
ce kurulan birliktelikler geçmişin olumsuz 
şartlarına rağmen yaşamış ve zenginlikleri 
bakımından zamanında bütün dünyanın il-
gisini çekmiştir. 

Böyle bir birliktelik; Orta Doğu'nun kav-
mi çekişmelerini, savaş ve gereksiz rekabet-
lerini ortadan kaldırır, bölgeye de huzur 
getirir. Ne Kürt so rununun , ne su soru-
nunun ne de benzeri çekişmelerin yaşama 
şansı kalır. Sorun yaratan bir coğrafyadan, 
kardeşliğin, medeniyetin ve ilerlemenin tar-
lası olan coğrafya ortaya çıkar. 

Böyle bir tablonun gerçekleşmesine elbette 
ki içimizde ve dışımızdaki şeytani güçler 
mani olmaya çalışacaklarsa da; Allah'ın da 
ordulan ve planlan vardır. 

Netice i t ibariyle ü lkemiz in ve insan-
lanmızm önünde en büyük engel olarak gör-
düğümüz bu üst kimlik sorununun çözümü; 
"İslam üst kimliği"ni kabul etmek, bu husus-
ta milli bir mutabakat sağlamaktır. Esasen 
topyekun millet olarak varlığımızı ortaya 
koyduğumuz İstiklal Savaşı'na kaynaklık 
eden 1921 Anayasası "İslam üst kimliği" 
temelinde, Türkçeyi resmi dil kabul eden bir 
mutabakathr. 

^ B u konuda toplu görüşleri "Yusuf Akçura"nın 
"Üç tarz-ı siyaset" isimli kitabında bulabiliriz. 
A.K.D.T.Y.K. Yayınlan, 1991 
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Aşağıda okuyacağınız yazı, AKV tarafın-
dan tertiplenen İstanbul Sohbetleri çerçeve-
sinde Cengiz Çandar'ın Dâruzziyafe'de 
yaptığı konuşmanın metnidir. 

. Saygıdeğer misafirler, tarihi bir mekan-
da sizlerle beraber olmak fırsatını bana 
verdiği için Araştırma ve Kültür Vak-
fı 'na peşinen teşekkürlerimi arzetmek 
istiyorum. Bu vesileyle, bu akşam bura-
daki beraberliğimizi, benim herhangi 
bir konu hakkında ma lumat fü ruş tav-
nyla konuşmamdan ziyade bir cumarte-
si akşamının geniş bir sohbeti o larak 
mütalaa edilmesini rica ediyorum. O se-
beple, sohbetimize zemin teşkil etmesi 
bakımından hepimizin zaten bugünler-
de her yerde tartıştığı konulara şöyle bir 
girelim. Daha sonra da sorular ve gö-
rüşlerle ve benim de cevaplarımla bu 
geceyi bir sohijet gecesi haline getirelim. 

Şimdi, iki mesele çok çarpıcı duru-
yor. Bunların sizleri de yakından ilgi-
lendirdiğini tahmin ediyorum. Hepimi-
zin her yerde üzerinde durduğu konu-
lar olarak bunlann ilki Türkiye'de özel-

. likle'seçimlerle birlikte meydana gelmiş 
olan siyasi, iktisadi ve sosyal manzara. 
Yani Türkiye nereye gidiyor? Ne istika-
mette yol alıyor? Duriim nedir? Bunun 
bir fotoğrafını çekmek, olan bitenin bir 
teşhisini koymak. İkinci olarak, benim 
şahsen l^una çok bağımlı gördüğüm -sa-
nırım sizler de öyle düşünüyorsunuz- . 

dur- hemen yanıbaşımızda, çok yakını-
mızda olan Bosna'daki d u r u m ve Türki-
ye'de bizlerin tutumu. Yani Bosna nere-
ye gidiyor? Konuşmama bu iki noktayı 
esas almak istiyorum. 

Hadiseleri ele almaya biraz öncesin-
den baş la rsak , 1989 ve '90 y ı l la r ında 
d ü n y a d a çok öneml i b i r -değiş ik l iğ in 
gerçekleştiğini görüyoruz: Dünya niza-
mına hükmeden, bütün dünya ülkeleri-
ni belli kurallar içinde davranmaya sev--
keden soğuk savaş sona erdi. Berlin du-
varı yıkıldı. SSCB dağı ldı ve evrensel 
mesaj iddias ındaki bir d ü n y a sistemi, 
sosyalist sistem çöktü. Bu o kadar sürat-
li ve o kadar da r bir zamana sığdı ki, 
bunun eski deyimle tevlid edeceği neti-
celer kolaylıkla, süratle anlaşılmadı ya-
da değerlendirilmedi. "İşte kötü, insan-
ları baskı altında tutan yanlış bir sistem 
çökmüştür , hayırlı bir sonuç doğmuş -
tur . Ar t ık b u n d a n sonra d ü n y a d a h a 
serbest düzenlere, nizamlara dpğru yol 
alacaktır" diye aceleci bir h ü k ü m veril-
di. 
• Aslında dünyanın birçok ülkesinde 

bunun daha önemli sonuçlar, daha de-
rin an lamlar get ireceği ta r t ı ş ı l ıyordu 
ama, doğuracağı neticelerin boyutları ve 
gelişmeler kestir i lemedi. Tabii, soğuk 
savaş ın sona e rmes i ve bir s i s t emin , 
adeta değişmez sanılan koca bir devle-
t in, Sovye t l e r Bir l iği 'n in y o k o l m a s ı , 
dünyayı büyük bir geçiş döneminin içi-
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ne soktu. Bütün değer sistemleri sarsıldı. 
Bütün al ışkanlıklar , k u r u l m u ş yapı lar , 
şiddetli bir dep rem görmüşçesine titre-
meye başladı; bazıları da çöktü. Bu mak-
ro plandaki fotoğrafın bölgesel izdüşüm-
lerine baktığımız zaman, Kafkasya'daki 
karışıklıklardan Balkanlar'daki manzara-
ya kadar gidebiliriz. 

Yeni bir dünya oluşmaya başladı. Ama 
bu yıkım o kadar süratle ve beklenmedik 
bir biçimde geldi ki, yeni dünyanın hangi 
esaslar dahi l inde oluşacağı daha tesbit 
edilmeden oluşmaya başladı. Bu bakım-
dan, oluşmakta olan yeni dünya kimisine 
göre, eski ABD başkanı Bush'un tabiriyle, 
yeni dünya düzensizliği aslında. Düzenin 
ne şekilde, nasıl ve kimler tarafından ko-
yulacağı da tesbit edilmemişti. Bu, büyük 
bir gelişme. Kaç yıl sürer, ne gibi ızdırap-
1ar ve sancılarla gider, bunu kestirebil-
mek kolay değil. Fakat en azından o güne 
kadar varolmuş kurumlar ve siyasi yapı-
ların artık değişen, dönüşen, yeni bir ev-
reye girmiş olan dünyanın ilitiyaçlarına 
cevap veremediği , köhneleştiği anlaşıl-
maya başlamıştır. 

Bunu Türkiye'mize getirip baktığımız 
zaman, Türkiye'deki siyasi yapı da, Tür-
kiye'deki yerleşik değer sistemi de, hal-
kın kendi dinamiklerinin berisinde ve ge-
risinde kalmıştır. Çünkü Türkiye'de halk, 
dünyanın her köşesindeki gibi bu büyük 
değişiklikten nasibini almıştır. Tek tek 
fertler bakımından belki bu zihinlerde ya 
da şuuraltında yerleşik değildi ama, ade-
ta görünmez bir el insanları, insanlığı ve 
bu arada bizim kendi milletimizi, kendi 
halkımızı da yeni bir mecraya doğru, es-
kisinden farklı bir mecraya doğru zaten 
harekete geçirmişti. 

Ama yapı aynı yapıydı. Ne demektir 
bu? İşte, bizim önce 1924, sonra 1961, on-
dan sonra da 1982 anayasas ıyla tespit 
edilmiş bir millet meclisimiz var; 450 tane 
milletvekili var; o meclis de şu şu partiler 
tarafından, o partiler de şu şu şahsiyetler 
ta raf ından temsil edilmektedir . İşte se-
çimler... Biri gider öbürü gelir. Aşağı yu-
karı sistemin sınırlan, kuralı bellidir. An-
cak halk böyle g i tmemeye başlamışt ı . 
Halkın böyle gitmemeye başlamışlığı an-
laş ı lamadı . Bu ne zaman anlaşı ldı? 27 
Mart seçimleriyle anlaşılır gibi oldu; fakat 
tam da anlaşılmış değil hala. Yani günlük 
gazetelere baktığımız zaman bunun çok 
da der inden anlaşılmadığı, yani çok iyi 
anlaşılmadığı, ya da çok kuvvetli anlaşı-

lıp onun bir tedirginliğinin, rahatsızlığı-
nın o lduğunu sanırsınız. İki şıktan biri. 
Ama en azından 27 Mart'la ortaya çıkan 
Türkiye'deki siyasi ve sosyal eğri ile mev-
cut siyasi sistemin, birbirine denk düşme-
diği, uyuşmadığı noktasına geliriz. 

27 Mart Seçimleri ve Sonuçlan 
Yani 27 Mart seçimlerinden çıkarabilece-
ğimiz sonuç nedir? Türkiye'deki sistemi 
temsil eden b ü t ü n siyasi organizmalar 
yenildi. Sistem dışı gözüken bir siyas.i te-
şekkül, Refah Partisi yenilmedi. Bu ilginç 
bir fotoğraf. İkincisi, Türkiye top lumu 
büyük çoğulcuk itibarıyla Cumhuriyet'in 
70 yılından beri kendisine dayatılan de-
ğerleri paylaşmama eğiliminde olduğunu 
gösterdi. 

Tabii ki bu noktada RP'nin diğerlerin-
den farki, bu milletin kendi kültürel özel-
likleri ve yapısına uygun bir görüntü ser-
gilemiş olmasıdır. Ama müslüman oylan 
-ki bu milletin ezici çoğunluğu öyledir-
diğer partilere de belli ölçülerde yansıdı. 
Fakat heyeti umumiyesi itibariyle bakıl-
dığı zaman, Türkiye'de milletin üzerine 
hükümranlığını kurmuş olan sistemle bu 
ülke insanlarının dinamiklerinin, eğilim-
lerinin gelişme yönü birbirine uymuyor. 
Öyle ki, otopsi masasına seçim sonuçlan-
nı yatırdığınız zaman birbirine çok yakın 
oy almış 5 tane parti, 6 tane parti görü-
yorsunuz . Yani her bir part i altıda bir, 
beşte bir oranı temsil ediyor. Bir part i 
beşte biri temsil ediyorsa beşte beşe hük-
medemez. Diğerleri için de aynı şey söz-
konusudur. Tabii, bu sözlerimle çok kla-
sikleşmiş 80'e karşı %20 ifadesini reddet-
miş o luyorum. Böyle birşey. yok. Yani 
%20 Refah, %80 gayn Refah; bu mantıkla 
%20 müslüman, %80 başka türlü müslü-
man ya da müslüman değil. Bu, seçim so-
nuçlarının taciz ettiği zihinlerin yaptığı 
bir aritmetik ayrımdır . Öyle bir d u r u m 
yok. 

Fakat şöyle bir du rum var: Toplum si-
yasi partiler arasında parçalı bölüklü bir 
hale gelmiştir. Bunun tercümesi, hiçbir si-
yasi teşekkül, hatta iki siyasi teşekkül bir-
leşse dahi Türkiye'yi idare edemez de-
mektir. Ve bunun başka bir deyimle ifa-
desi, Türkiye'de ciddi' bir siyasi tıkanıklık 
vardır. Bu siyasi tıkanıklık her geçen gün 
daha da derinleşme ihtimalini ifade edi-
yor. Bu tıkanıklığın tipik tezahürü ekono-
mik krizdir. Bütün toplumumuzu derin-
den etkilemesi kaçınılmaz olan ekonomik 



kriz, kend i baş ına b i r an l am taşımaz. 
Çünkü d ü n y a d a ekonomik kriz birçok 
ülke taraf ından yaşanmaktadır . Ayrıca 
ekonomi uhrevi bir sistem de değildir; 
ihsanların zekasının, zihninin kavraya-
mayacağı, bilemeyeceği öyle büyülü un-
surlar, uhrevi özellikler taşıyan bir şey 
değildir. Ekonomi insanlararası faaliyet-
lerin bir vechesidir sonuçta. Bunun da 
enstrümanları vardır. İşte, faizleri yük-
seltirsek ne olur, aşağı çekersek ne olur? 
Para basarsanız, para arzı piyasada yük-
selir, mal arzı para arzını karşılayamaya-
cak d ü ş ü k l ü k t e o lu r sa ne o lur? T ü m 
bunların sonuçlan bilinir. Ardından te-
davi olayı gelir dolayısıyla. 

Ekonomik Kriz mi? Rejim Krizi mi? 
Bu bakımdan Türkiye'de yaşanan kendi 
başına bir ekonomik kriz değildir. Çözü-
lemez bir ekonomik kriz de değildir. Bu 
siyasi tıkanıkhğın yolaçtığı bir ekonomik 
krizdir çünkü. Son para piyasalarındaki 
dalgalanmalarla da hepimizin gördüğü 
gibi psikolojik unsurun fevkalade önem-
li rol oynadığı, güvenle ilgili ya da gü-
vensizlik nedeniyle ağırlaşan bir ekono-
mik krizdir . Güvensiz l ik ya da güven 
buna l ımı , s iyasi yap ıya ya da Türki -
ye'nin idare sistemine, yönet im meka-
nizmalar ına ilişkin bir husus tur . Ama 
ekonomik krizin yolaçacağı sosyal so-
nuçlar mevcut siyasi tıkanıklığı daha da 
derinleştirecektir . Yani ekonomik kriz 
belki bu siyasi tıkanıklıktan tevlid et-
miştir. ' 

Şimdi, buradan hareket' etmeksizin b-
aşka bir nokta varıTürkiye aslında yakın 
tarihinin. Cumhuriyet tarihinin en krizli 
dönemi içindedir. Yalnız, Türkiyemizin 

'hayırlı bir dönemin sancıları içinde iki 
büklüm olduğu ve kıvrandığı sezgisini 
ben naçizane ediniyorum. Cumhuriyet 
tarihinin en derin, en ciddi bunalımıysa 
bu , o zaman Cumhuriyet tarihinin ba-
şından bu zamana kadar taşman su bit-
miştir. 

Yani Cumhuriyet 1923 yılında kurul-
du; elinde avucunda hiç birşey yoktu bu 
ü lkenin . Balkan Harb i ' nden 1. Dünya 
Harbi'nin Yemen cephelerine, Kafkasya 
cephelerine kadar evlatlarını toprağa bı-
rakmış, parçalanmış ailelerle, göçmen-
lerle dolu yanmış yıkılmış bir ü lke ve 
u lus . . . 1911 'de s a v a ş m a y a b a ş l ı y o r . 
1914'de savaştan çıkıp bu sefer bir Cihan 

H a r b i ' n i n iç ine 
g i r i y o r . 1 9 1 8 ' d e 
o r d a n ç ık ıyor , 
O s m a n l ı m ü l k ü -
nün Arap olmayan 
m ü s l ü m a n l a r ı n ı n 
yaşadığı terekesini 
kur ta rmak için bir 
3-4 sene daha sava-
ş ıyor ve O s m a n l ı 
coğrafyasının ora-
sından buras ından 
m ü s l ü m a n g ö ç m e n ki t le ler i A r n a v u t -
luk'tan, Makedonya'dan, Bosna'dan, Bul-
garistan'dan, Batı Trakya'dan, Arap top-
rak la r ından , Kafkasya 'dan savaşlar la , 
kan dökerek, binbir ızdırap ve çile ile ge-
liyor, bu ülkeye yığılıyor. Adeta herşey 
sıfırdan başlıyor. Sonra biraz toparlanma-
ya'çalışıyor, ¿.Dünya Savaşı'nm kıtlık yıl-
ları yaşanıyor. 50'de, 60'h, 70'li yıllarda 
bir yığın sıkıntı yaşanıyor. Ve 90'lı yıllara 
geliyoruz: Soğuk savaşın bitimi, sosyalist 
sistemin çöküşü, Sovyetler Birliği'nin da-
ğı lması sayes inde b i rdenb i re Türkiye , 
Çin seddi'nin civarından, Kırgızistan'dan, 
Kazakistan'dan Tuna boylarına, Osman-
lı'nın gittiği en öte noktalarına kadar ki 
bir alanın cazibe noktası,' cazibe alanı ha-
line geliyor. 

Türkiye dünyanın önemli güçlerinden, 
önemli devletlerinden biri olmak üzerey-
ken bir bakıyoruz ki Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük bunalımını yaşıyor. 20'ler-
de, 30'larda yaşamadığımız kadar kötü 
bir dönemdeyiz -öyle söyleniyor. O za-
man bu işte bir yanlışlık var. Ya tespitte, 
ya teşhiste bir yanlışlık var, ya da işin ba-
ş ından yanlış gelen birşey var . Galiba 
olan bu ikincisi. 

Bu re j im. C u m h u r i y e t i da re s i b i r 
o l u m l u , b i r o l u m s u z öze l l ik t a ş ıyo r . 
Olumlu özelliği, 1.Dünya Harbi sonunda 
dünyadaki bü tün kara imparatorlukları 
yıkılır ve dağılırken - insanlar gibi devlet-
ler ve imparatorluklar da doğuyorlar, bü-
yüyor lar , yaş lanıyor lar , ö lüyor lar- Os-
manlı İmparatorluğu'nun Arap olmayan 
•müslüman toprakları korundu. Osmanlı 
terekesinin bir b ö l ü m ü n ü n Ehli Salib'e 
kaptır ı lmadan, parçalatı lmadan, coğrafi 
ve sosyo-kültürel bü tün lüğünü korhya-
rak muhafaza edilmesi, Türkiye Cumhu-
riyeti'nin olumlu, hayırlı tarafıdır. 

Olumsuz yanı ise, reddi miras üzerine 
kurulmasıdır. -Belki dönemin şartları öy-
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Toplum siyasi 
partiler arasında 
parçalı bölüklü 
bir hale gelmiş-
tir. Bu, hiçbir 
siyasi teşekkül, 
Türkiye'yi idare 
edemez demek-
tir. Ve bunun 
başka bir deyim-
le ifadesi, Türki-
ye'de ciddi bir 
siyasi tıkanıklık 
vardır. 



Cumhuriyet 
tarihinin 
en derin, 
en ciddi 

bunalımıysa 
bu, o zaman 
Cumhuriyet 

tarihinin 
başından 

bu zamana 
kadar taşınan 
su bitmiştir. 

le gerektiriyordu, o ayrıca tartışılabilir-
Altı yüzyıllık bir geçmişi reddetti ki, ya 
da kendisini reddetmeli diye hissetti ki 
yeni cumhuriyet oluşabilsin. Dolayısıyla, 
bu milletin benliğine çok şiddetli bir dar-
beyi bu milleti korumak için bu milletin 
rejimi olarak kurulan cumhuriyet yaptı. 
Ne yaptı? Mazisiyle bütün bağlarını ko-
pardı; kültürüyle kopardı. Ve harf inkıla-
bı... Kültür mirasımıza özel ihtisas me-
raklıları hariç hiçbirimiz ulaşamaz olduk. 
Bir insanın hafızasının yokedilmesi ne ise 
o oldu. Milletin hafızası yokedildi. 

Laiklik, Batı ve Osmanl ı 
Yanısıra laiklik denilen bir devlet uygula-
ma biçimi getirilmek istendi. Aslında Os-
manlı İmparatorluğu da herhangi bir Av-
rupa devleti kadar laikti. Fetva verme-
mekte d i renen şeyhülis lamların başına 
nelerin geldiği Osmanlı tarihinde mev-
cuttur. Yani siyasi otorite kendisini dini 
kurallarla harekete manen bağımlı hisse-
derdi, ama siyaseten bağımlı değildi. Öte 
yandan laiklik konusunda kimsenin ağzı-
nı aç ıp da b i r ş e y s ö y l e y e m e y e c e ğ i 
ABD'de milli paraların üzerinde "in God 
we trust" -biz Allah'a inanınz, güveniriz-
ibaresi vardır. Amerikan başkanları ye-
min törenlerini İncil'e el basarak yaparlar. 
Keza Almanya'da da öyledir, İngiltere'de 
de. 

Türkiye 'de ise bu tasavvur bile edile-
mez oldu. Kitap ve Cumhurbaşkanı, Ki-
tap ve Başbakan; bunlar ayrı kavramlar; 
asla biraraya getirilemeyecek bir hal al-
mışlardır. Fakat tabii, milletin bin yıllık 
dini 15-20 yılda değişmez. Millet ve Dev-
let bir uzlaşma içinde bugünlere kadar 
geldiler. Dünya dengelerinin bozulduğu 
ve yeni dinamiklerin ortaya çıktığı 89-90 
yıllarından itibaren bu uzlaşma bozulma-
ya başladı. Esasen Türk milleti tarih bo-
yunca devletine sadık kalmıştır ve devlet-
severdir. Fakat bir 1923 doktrini anlamın-
dan devletle milletin ortak noktaları orta-
dan kalktı. Seçim sonuçlanndan da bunu 
anlıyoruz. Ve henüz yeni bir mutabakat 
da imzalanmadı. Şu anda , şu dönemde 
Türkiye bunun sancısı içinde. Bozulmuş 
bir mutabakat var; yapılmış yeni bir mu-
tabakat yok. Ve b u , krizli bir dönem. İşte, 
her tür krizle kendisini gösteriyor. Bunun 
şurası hayırlıdır ki, Türkiye'nin insanlan 
kendi değer sistemlerinden yeni bir siyasi 
yapı oluşturmanın arayışına geçtiler. 

Bundan birkaç gün önce Ankara 'da 
Diyanet Vakfı'nm bir toplantısında tartış-
macı olarak bu lunmuş tum. Bu hususta 
orada yaptığım tespit şuydu: Batı'nın gö-
zünde -Batı derken esas olarak Avrupa'yı 
k a s t e d i y o r u m - yakın t a r ih t e İs lam ve 
müslümanlar Araplıkla eşanlamda kulla-
nılırdı. Bu, Osmanlı devleti'nin sahneden 

• çekilmesi, Hilafet'in terkedilmesiyle bir-
likte Türkiye Cumhuriyeti 'nin bir müslü-
man kimlikle tarih sahnesinde yeralma-
ması ya da bu yerini bırakmasıyla oldu. 
Ve müslümanlan, Avrupalıların zihninde 
Filistin sorunu ya da Arap-İsrail ihtilafı-
nın yolaçtığı tepkilerle birleştirilerek an-
laşılır oldu. Güney Lübnan'da İslami di-
reniş grupları İsrail'e karşı koyarak inti-
har eylemleri gerçekleştirdikleri zaman 
kökten dincidir . Filistinliler davalar ını 
ayakta tutabilmek için önler inde bü tün 
yollar tıkandığında, bazı Batı havayollan 
uçaklarını kaçırdıkları z aman terörizm 
oluyor. Kim yapıyor? Müslümanlar. Do-
layısıyla kötü çağrışım yapan bütün söz-
cükler ve sıfatlar, köktendincilik, bağnaz-
lık eşittir İs lam ve Arap la r . Fakat Batı 
toplumları üzerinde esaslı bir tehdit yok-
tu. Çünkü Arap-İsrail ihti lafı çerçevesi 
içine durumu kilitlediler. 

Soğuk savaşın sona ermesi çok başka, 
çarpıa , enteresan bir sonuç daha yarattı; 
soğuk savaşın sona ermesinin yan ürün-
larından biri, türevler inden biri Körfez 
Savaşı'dır. Körfez Savaşıyla birlikte so-
ğ u k savaş ın da b i tmes iy le d ü n y a d a k i 
dengeler ve ittifak sistemleri öyle değişti 
ki, Arap -İsrail ihtilafı önemini yitirdi. 
Çünkü dünyada yeni mevziler oluşmaya 
başladı; yeni ihtilaf odaklan, yeni denge-
ler... Nitekim Araplarla İsrail'in bir banş 
yapma süreci başladı. 

Fakat aynı dönemde İslam gerçek sa-
hibinin elinde yükselme potansiyeli taşı-
dı. Neresidir orası? Burasıdır! Niçin asıl 
sahibi burasıdır? Çünkü Osmanlı'nın mi-
rasçısı burası. İslam Batı'nın içine ve orta-
larına tarihte iki kere girmişti. Biri Fransa 
içlerinde Endülüs döneminde durduru l -
muştu. İkinci ve asıl büyük dalga, Avru-
pa 'n ın haf ızas ından ç ıkmayacak dalga 
Osmanlı ile Viyana önlerine gitti. Ve bu 
sadece 300 senelik bir hadisedir, çok yeni-
dir . Yani milletlerin kü l tür le r inde , şu-
ural t larmda kuvvetli tortular bırakacak 
kadar taze bir dönem. 

Şimdi herşey yerli yer ine o turmaya 



başladı. Batı için son 20-30 yılda müslü-
manlık Araplıkla eşanlamlı kullanılıyor-
d u ve A r a p l a r d a n gelen her taşkınl ık 
müslümanlık ya da müslüman hesabına 
yazı l ıyordu. A m a felsefi olarak, tarihi 
olarak Batı için müslümanlık biziz; müs-
lümanlar biziz. Batı müslümanlar olarak 
bizi, yani 'atalanmızı gördü. 

Bahsettiğim Diyanet Vakfı toplantı-
sında Prof. Ilber Ortaylı 'mn çok çarpıcı 
bir tebliği vardı: Avrupa için müslüman 
ve Türk kelimeleri eşanlamlıdır. Tarihi 
olarak müslüman dendiğinde Türk anla-
şılır, Türk dendiğinde müslüman anlaşı-
lır. As l ında E n d o n e z y a ' d a d a m ü s l ü -
manlar var, Malezya veya Hindistan'da 
da. Fakat Batı ile doğrudan temaş etmiş 
ve Batı'ya hükmetmiş müslümanlık biz-
den gelenidir. Çünkü Hindiçin'e, Asya 
kıtasına Batı sömürgeci güç olarak gitti; 
Hinduyu, Müslümanı, Budisti etkisi altı-
na aldı. Osmanlılann bulunduğu toprak-
lar hiçbir zaman sömürge olmadı. Man-
da dönemler i o ldu ama, sömürgeci l ik 
bambaşka birşeydir. 

Soğuk savaş sonrasıyla birlikte Orta 
Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan ge-
niş coğrafyanın merkez noktas ında , o 
eksenin manivelası durumunda Türkiye 
bulunuyordu. Ve Türkiye Avrupa müs-
lümanlığını temsil ettiği gibi, Osmanlı 
mürası nedeniyle aynı zamanda Sovyet-
ler Birliği'nin çözülmesi sonucu ortaya 
çıkan yeni cumhuriyetlere de bir örnek 
model teşkil etme kapasitesini ifade edi-
yordu . Türkiye 'nin bu rolü kazanması 
demek, rahmetli T.Özal'm o ihtiraslı de-
yişiyle dünyanın l.lig ülkeleri içine gir-
mek, 21 .yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yap-
mak demekti. Dolayısıyla bu gelişmeler-
le birlikte Türkiye'nin bütün islam dün-
yasının önderi hüviyetini kazanması ih-

s tiniali belirdi. 

6osna:Avrupa 'daki Osmanlı 
İşte bu noktada Avrupa 'da bu gelişme 
ih t imal in in akıncısı k o n u m u n d a Bos-
na'yı görüyoruz. Bosna buradan bağlanı-
yor bize. Çünkü Avrupa 'nın içinde bir 
müslüman ve laik devlet modelini Bos-
na-Hersek temsil etmeye başlıyordu- ta-
bii, Avrupalıların anladığı anlamda laik, 
Türkiye 'de kendi ler ine laik diyenler in 
anladığı an l amda değil- Bosna-Hersek 
nedir? Bosna-Heráek Balkanlar'daki Tür-
kiye'dir.Osmanhdır Bosna-Hersek. Ve ır-

ki olarak ahalisinin 
Hırvatlar ve Sırplar-
d a n h i çb i r f a r k ı 
yok tu r ; heps i aynı 
millettir. Fakat biri 
k a t o l i k , b i r i o r t o -
d o k s , b i r i m ü s l ü -
man . Boşnaklar ne 
z a m a n m ü s l ü m a n 
olmuş? Osmanhlar-
la beraber . Dolayı-
sıyla Bosna-Hersek 
Osmanlı Devleti'nin ¿ç beyi konumunda; 
yani O s m a n h müs lüman l ığ ın ın A v r u -
pa 'daki en ileri noktasını temsil ediyor. 
Başına gelen badire de b u yüzden. Boş-
nak dediğimiz andan ya da Bosnah müs-
lüman dediğimiz andan itibaren Osman-
lılardan bahsediyor olmaktayız. Böyle ol-
dukları için Avrupa 'dan silinmek isteni-
yor. 

Bosna Hersek Avrupa 'da hayatta kala-
bilirse, biz o zaman Türkiye olarak Avru-
pa'ya girebiliriz demektir . Veya tersine 
çevirelim". Biz bu krizi aştığımız noktada, 
"Türkiye'yi hak ettiği güce kavuşturduğu-
ınuz oranda Kafkasya meselesini. Balkan-
lar meselesini halleder d u r u m a gelebili-
riz. Bu bizim gücümüzle ilgili birşey. Bos- :» 
na-Hersek bizim için savaşıyor aslında, 
bize vakit kazandırmak için. Biz kendimi-
zi toplayıp ayağa kalktığımız zaman da 
onların oradaki, Azerbaycan'ın bu taraf-
taki başarısının, zaferinin, esenliğinin gü-
vencesi haline gelebiliriz. İşte bu bakım-
dan Türkiye'nin içine girdiği bu süreç bu-
nalıırüı olmakla birlikte hayırlı bir süreç-
tir. Çünkü başaşağı duran gövde ayaklan 
üze r ine d ö n m e y e baş lamış t ı r . Türk iye 
bunun sıkıntısını çekiyor. 

Türkiye 'de seçimlerden müs lüman la r 
çıkmaya başladı. Demek ki Türkiye'deki 
çoğunluk kendi kimliğine uygun bir siya-
si yapı arayışında. Nasıl itiraz" edeceğiz 
buna şimdi? Ya demokrasiden vazgeçece-
ğiz, bu bize uymuyor, iyi bir sistem değil 
diye. Peki, biz kimiz o zaman? Biz işte fa-
lanca tümen, filanca kolordu, yargı tay, 
Sayıştay, danıştay.. . Ülkenin k u r u m l a n 
başka , siyasi otori tesi ba şka .Cumhur i -
yet'in sahibi kurumlar mıdır, millet mi-
dir? Milletse milletin iradesine tabi olmak 
zorundayız. Milletin iradesinin en uygun 
ve kolay kanal la rdan ' tecelli e tmesin in 
mekanizmalarını oluşturmamız lazım ki, 
iyi bir demokrasimiz olsun. Onu o^luştur-

Bu milletin 
benliğine çok 
şiddetli bir 
darbeyi bu 
milletin rejimi 
olarak kurulan 
Cumhuriyet 
yaptı. Mazisiyle 
bütün bağlarını 
kopardı. 



Tanzimat'tan 
itibaren Harici-

ye'nin görevi. 
İmparatorluğun 
adeta mukadder 

olan çöküşünü 
geciktirmek üz'e-

rine kurulmuş-
tu. Yani geçen 
yüzyılın orta-

larından başla-
yarak bizim 

Hariciye reaksi-
yona dönüktür; 

aksiyona dönük 
değildir. 

duğumuz zaman ise, iktidara kim gelirse 
t a h a m m ü l e tmeye başlayacağız. O da 
başkalarına tahammül edecek. 

Ama Türkiye'de bu egzersizin başladı-
ğını ben göremiyorum. Benim de içinde 
bulunduğum basında muazzam bir panik 
var. O yüzden mümkün olduğu kadar en 
yakın mesai arkadaşlarımla az görüşme-
ye gayret ediyorum ki, panik bana da bu-
laşmasın. Gerçekten ciddi bir panik var: 
"Türkiye gidiyor!" Yahu Türkiye nereye 
gidiyor? Bu ülke istiklalden beri yerinde 
duruyor. Alpaslan girdikten sonra yakla-
şık bin yıldır buradayız. Gideceğimiz bir 
yer de yok. İşgal tehlikesi altında dâ deği-
liz. Bankacılık sistemi çöküyor... Kötü bir 
sistemse tabii çöker. Bunun sıkıntılan da 
çekilir, bir sürü ocak da söner. Bunun 
böyle sonuçlan vardır. Ama dünyanın so-
nu değildir, çaresine bakılabilir. Bunu ik-
tisatçılar daha iyi bilir. Fakat öyle bir pa-
nik var ki... "Haydi Türkiye" diye, adeta 
ikinci Kurtuluş Savaşı'ymış, büyük feda-
karlık gösterip ülkemize sahip çıkmalıy-
mışız. 

Bu ülkenin insanlan sahip çıkalım mı, 
çıkmayalım mı? diye bir soruyu kendile-
rine hiç sormuş değillerdir. İnsanlar ken-
di ailelerinin içinde, kendi topraklarında 
barışık yaşıyorlar o topraklarla zaten. 
Buradan yola çıkıp Erzurum'a kadar git-
sek, yolda milyonlarca insana "Türki-
ye'ye sahip çık arkadaş" desek, adam şa-
şırır kalır. Zaten Türkiye onun. Şimdi, 
Türkiye'yi yönettiğini zanneden ya da 
yönetmelc isteyen bir kesimin elinden yö-
netim kaçıyor ve aslında iade edin-bana 
diye bağırmak istiyor. Tabii ki büyük sı-
kıntılar çekeceğiz; durum öyle gözükü-
yor. Mazallah toplumumuzun çeşitli ke-
simleri arasında hiç istenmeyen kanlı ça-
tışmalar dahi olabilir. Bu ihtimaller de 
maalesef mevcuttur. A 

Fakat herşeye rağmen sağlıklı bebekler, 
sancılı doğumlarla oluşuyor. Şu anki san-
cılı dönem, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
coğrafyada, insanlık tarihinde büyük rol-
ler oynayabileceği gel işmelere doğru , 
devle t in halka ait olabileceği günlere 
doğru bir geçiş dönemidir. Bütün çekece-
ğimiz sıkıntılara rağmen, sonunda Türki-
ye için hayırlı olacak bir geçiş dönemi 
olacağına dair sezgilerim var. Ya da en 
azından öyle olmasını istiyorum belki de. 
Kötümserl iğin ne faydası olabilir? Bu 
milletin seciyesine, çok ızdıraplar çekerek 

oluşturmuş olduğu feylesof ruhuna, bil-
geliğine ve en önemlisi müslümanlığına 
güvenmek icap ediyor. İnşallah Türki-
ye'nin önü bir süre sonra açık olacak. 

Türkiye'nin Dış Politikası 
(Bir soru üzerine) 
Devletin temel sütunlarından biri olarak 
Hariciye Tanzimat ' tan itibaren teşkilat 
olarak oluşmuştur Türkiye'de.Onun iki 
özelliği vardır: 

İlk olarak, Tanzimat'la birlikte oluştu-
ğuna göre kuvvetle Batıcıdır.Batılı dü-
şünce paramet re le r iy le düşünür .Yan i 
kendi milli kül türünü ve halkının yerel 
niteliklerini bilmeyen, tanımayan ve me-
rak da etmeyen bir yapısı var.Batılı dü-
şünce üslubuna, hal-tavır ve davranışlan-
na sahiptir Hariciye (Hariciyeciler demi-
yorum). 

İkinci olarak, Tanzimat'tan itibaren Ha-
riciye'nin görevi, İmparatorluğun adeta 
mukadde r olan çöküşünü geciktirmek 
üzerine kurulmuştu.Hele II. 'Abdülhamit 
zamanında bu konuda çok da ustalık ka-
zanmıştı.Denge oyunlarında, İmparator-
luğa yönelecek tehditleri savuşturmakta 
o kıvraklığı kazandı. İmparatorluğun da-
ğılışından sonra kurulan genç Türkiye 
Cumhur iye t i 'n in de, mevcut sınırları 
içinde bekasını sağlamak Hariciye'nin bir 
numaralı görevi haline geldi. 

Yani geçen yüzyılın ortalanndan başla-
yarak bizim Hariciye'nin kuvvetli bir de-
fans refleksi vardır.Reaksiyona dönüktür; 
aksiyona dönük değildir.Tehlike savuş-
tu rmak , oya lama takt ikler i , sonra da 
mümkün olduğu kadar sorun çıkartma-
mak genç Cumhuriyetin bekasını sağla-
yacaktır.Dolayısıyla aksiyona dönük ol-
madığı için de halkın eleştiri ve tepkisine 
yol açıyör. Ama tavırları günübirlik de-
ğildir. Yüz küsur yıl içinde oluşmuş- bir 
tavırdır bu.Ve zaten bu Türkiye devleti-
nin tavrıdır. Dışarı yayılan tavır ise Os-
manlı tavndır.Balkanlar da benden soru-
lur, Karadeniz de benden sorulur şeklin-
de bir tavır...Yani dünyaya bakış farkı 
var. Bugün devlet yüzlerce, binlerce kağı-
dın arasına gömülmüş, gri ceketli, siyah 
gözlüklü memurlarıyla, tozlu-toprakh, 
köhne birşeydir.Hariciye de onun en te-
mel ayaklarından biri. O bakımdan Bosna 
gibi konularda aksiyon talebi ortaya atıp 
onu g ö r e m e y i n c e haya l k ı r ık l ığ ı an-
laşılabilir birşeyidir. 



SISTEM NEDEN TıKANıK? 

Mustafa ALBAYRAK 

Türkiye'deki 
sistemin 

Iıazıriayıcıian, 
sistemin tıaika 

dar mı yoksa 
bol mu geleceği-
ni hiç düşünme-

mişlerdir, 
sistemi ancak 

kendi kafaların-
daki şablona 

^ oturtmaya 
çalışmışlardır. 

Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 49 
ve 50. ayet ler i insan l ığa çok öneml i 
ipuçları vermektedir. Bu ayetlerin me-
aline bakacak olursak; 49:"Aralarında 
Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların 
hevalarına uyma. (Ve) Allah'ın sana in-
dirdiklerinin bir kısmından seni şaşırt-
mamalan için onlardan sakın. Şayet yüz 
çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım' gü-
nahlar ı sebebiyle onlara bir musibet i 
tattırmak istemektedir. Şüphesiz insan-
ların çoğu fasıklardır." 

SO.Ayet: Onlar hala cahiliyenin hük-
m ü n ü mü arıyorlar? Kesin bilgiye ina-
nan bir kavim için, hükmü Allah'tan da-
ha güzel olan kimdir? 

Şimdi bu iki ayeti kerimeyi gözümü-
zün önünde tutarak içinde yaşadığımız 
siyasi, iktisadi ve içtimai sistemin neden 
hkanık olduğunu araştırabiliriz.-

Dikkat edilirse "sistem neden tıkan-
dı?" demiyorum; neden "tıkanık" diyo-
r u m . Çünkü sistem d ü n işl iyordu da 
bugün tıkanmış değildir. Sistemin tıka-
nıklığını sadece birkaç yıla ait kılmak da 
doğru bir teşhis olmayacaktır . Türki-
ye'deki sistemin hazırlayıcıları, hazırla-
yageldikleri sistemin halka dar mı yok-
sa bol mu geleceğini hiç düşünmemiş-
lerdir. Onlar sistemi ancak kendi kafala-
rındaki şablona oturtmaya çalışmışlar-
dır. 

70 yıl önce sistemin ana hatları belli 

olurken halka danışılmamış, halkın fikir 
ve inançları kaale al ınmamışt ır . Hat ta 
birer halk kongreleri olan Sivas ve Erzu-
rum kongre temsilcilerinin de yer aldığı 
l .TBMM lağved i lmiş , ka ra r l a r ı ip ta l 
edi lmiş t i r . Yer ine i k a m e ed i len Ç h P 
Meclisi -maalesef Millet Meclisi deği l 
C H P meclisi d iyoruz- açık oy ve gizli 
tasnifli kararlar almıştır. Kararlara mu-
halif olanlar, tıpkı Trabzon mebusu Ali 
Şükrü Bey'de örneğini gö rdüğümüz gi-
bi ya öldürtülmüş ya da Said-i Nursi 'de 
gördüğümüz gibi sürdürülmüştür . 

Sistem ilk hazırlanışında, 1920'li yıl-
larda önce siyasi ve içtimai olarak hiç 
bir muhalefe te yer vermeksizin hazır-
landığı için zaten dar bir kalıpta oluş-
muştur. Ancak en mühimi yaratılış ga-
yesine ters olarak ilahi iradeyi gözardı 
ederek, hatta dirsek çevirerek hazırlan-
mıştır. 

Yazının başında değindiğim insanla-
n n arasında hüküm verme mekanizma-
sının yanlış ye rde a ranması , hevalara 
göre hareket edilmesi, sistemin baştan 
tıkanık olarak çıkmasına yolaçmıştır. 

Şimdi b u n u biraz açalım; üze r inde 
yaşadığımız topraklar yaklaşık bin yıl-
lık bir İslam kiiltürüyle yoğrûlmuş, in-
sanlar attığı her adımda, aldığı her ne-
feste bu kü l türün etkisini hissetmiştir. 
Bu bin yıllık kültürü;.bu yüz]^ihn başın-
da önce İttihad ve Törakki 'nüı, sonra 

• i - . / , 

• ^Îİ 



insanların 
arasında 

hüküm verme 
mekanizması-

• nın yanlış 
yerde aranması, 

hevalara göre 
hareket edilme-
si sistemin baş-

tan tıkanık 
olarak çıkma-

sına yol 
açmıştır. 

C H P ' n i n b a ş ı n ı çek t iğ i • 
yepyen i faka t halka ya-

i bancı bir sistem ve anaya-
! sa adeta yok saymıştır. 

Hukuktan idari yapı-
1 ya, askeriyeden tıbbiyeye 
i kadar herşeyde bin yıllık 
I' kültüre ait ne varsa hepsi 

bir kenara itilmiştir. Yal-
nız b u r a d a şunu hemen v 
ifade edelim; Bu bin yılhk 
k ü l t ü r d e yan l ı ş o lan la r 
yok muydu? Herşey çok 
iyiydi de birden kötü bir 

sistem mi geldi bunun yerine? Hayır! Bu-
rada bunu ifade etmiyoruz. Tabii ki gerek 
Osmanh gerek Selçuklu İslam geleneğin-
de bir çok yanlış, değiştirilmesi gereken 
bir çok hususlar vardı. Ancak böyle ya-
pümamış, aksine yanlışlara devam edil-
miş, doğrular terkedilmiştir. Zaten sistem 
tıkanıklık mirasını biraz da geçmişinden 
a lmaktadı r . Mesela; siyasi otor i te hata 
yaptığı zaman dini otoritenin bu yanlışı 
söylediği, ikaz ettiği anlarda dini otorite-
nin mümessillerinin başlarına neler gel-
miş olduğunu tarihi malumatlardan bili-
yoruz. Bu uygulama maalesef yeni hazır-
lanan s i s temde aynen d e v a m etmişt ir . 
Yani dini otorite daima siyasi otoriteye 
bağlı o lmuştur . Siyasi otoritenin tasdik 
ettiği fetvaları yayınlayacaklardır. 

Fakat doğru uygulamalar ise tamamen 
gözardı edilmiştir. Halkların kardeşliğini 
esas alan "ancak müminler kardeştir" te-
mel ilkesi kenara itilip, herkes Türktür, 
Ne Mutlu Türküm Diyene denilerek yal-
nızca bir ırkın üstünlüğü temel alınmıştır. 
Bunun sonucu halklar arasına milliyetçi-
lik fitnesi ahimış ve kafatasçı Türk Milli-
yetçiliği bugün Kürt Milliyetçiliğine yol 
açmıştır. Maalesef bu da silahlı çatışmala-
ra ve ayaklanmalara bile sebep olmuştur. 

Sistemin tıkanıklığı, dikkat edilirse 
hep konunun başında belirttiğim iki aye-
te d ö n ü p dayanıyor. Allah Teala ırkına, 
nesebine, cinsine bakılmaksızın "inanan-
lar kardeştir" diyor, fakat Maide 50'de be-
lirtildiği üzere cahiliyenin hükmünü ara-
yanlar "filan ırktan gelenlere ne mut lu , 
diğerleri ise yok olsun" diyor. Böyle bir 
sistem tıkanıktır zaten. Ancak bu yumur-
ta kapının ağzına geldiği zaman anlaşıl-
mıştır. 

Sistemin ikinci tıkanıklığı kendisini 
dış pol i t ikada da göstermiştir . Misak-ı 

Mill i s ın ı r l a r ınn ö tes in i yok sayan v e 
Yurtta Sulh Cihanda Sulh v u r d u m d u y -
mazlığını ilke kabul eden bir dış politika-
da bugün iflas etmiştir. Suni smırlann çe-
kilmesiyle aileler parçalanmış ve bir çok 
ırka mensup din İcardeşlerimiz sınırların 
öte yan la r ında kalmıştır . Yeni ku ru lan 
sistem ise 600 yıl tebaamız olarak yaşa-
mış Balkan, Kafkas ve Ortadoğu halklan-
n ın acı lar ına v u r d u m d u y m a z ka lmış , 
hatta onları ezen işgalcilerle işbirliği yap-
maktan çekinmemişlerdir. Tıpkı Cezayir 
ve Filistin'de olduğu gibi. 

Türkiye İsrail'i tanıyan ilk, Cezayir'i 
tanıyan son ülkedir. Bu da dış güdümlü. 
Batıcı sistemin tıkamkhğınm sonucudur. 
Sistemin iktisadi yapısı ise içler acısıdır. 
Yıllarca uygulanan müsrif ve sorumsuz 
politikalar Türk parasının değerini kağıt 
seviyesine düşürmüş ve halka bugün se-
falet çektirmektedir. 

Cumhuriyet ' in ilk yıllarında yapılan 
nad i r d o ğ r u iş lerden birisi olan kendi 
üretimimizin ve sanayimizin kurulması 
çalışmaları 1950 ve sonrasında tamamen 
d u r d u r u l m u ş t u r . Bunun sonucu kendi 
üreteceğimiz birçok ürünü ve teknolojiyi 
dışarıdan ithale zorlanmışızdır. Bu da IJU-
gün 70 milyar $ dış borç, 400 trilyon iç 
borcu getirmiştir. 

Sistemin eğitim ve sağlık politikaları 
da çürümüştür.İjnsanlar hastane kapıla-
rında ölülerini rehin bırakmaktadır. "Pa-
ran yoksa öl" sözlerine muhatap olmakta-
dır. Oysa bakın Nisa 36'da Allah Teala ne 
buyuruyor : "Allah'a ibadet edin ve ona 
hiçbir şeyi ortak'koşmayın. Anne-babaya, 
yakın alcrabaya, yet imlere, yoksul lara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yakını-
nızdaki arİcadaşa, yolda kalmışa ve sağ 
ellerinizin malik olduklarına güzellikle 
davranın. Çünkü Allah her büyüklük tas-
layıp böbürleneni sevmez." 

Bir apartman katında oturup da bir-
birlerini görmeyen, tanımayan insanların 
birbirlerine şefİcatle davranmaları müm-
k ü n mü? Böyle insanlar ın yaşadığı bir 
sistemin tıkanık olmaması münıkün mü? 

İnsanların birbirine güvenmediği, hır-
sızlığın, f uhşun ve her tür lü münker in 
yaygınlaştığı, köşe dönmeciliğin, işbilici-
liğin itibar gördüğü bir toplum düzeni-
nin tıkanık olması tabiidir. Sistem ve onu 
oluşturanlar , kanunlar ın menşei olarak 
i lahi i r adey i değ i l d e cahi l i i r ade le r i 
görürlerse tıkanıklık giderilemez. 



TÜRKİYE'NİN YAPISAL 
DEĞİŞİM İHTİYACI 

Yeni Bir Sözleşmeye Giden Yolda 
İmkanlar Ve İmkansızlıklar 

Hikmet ÖZDEMİR 

Türkiye'deki 
siyasal ve tpplumsal 

sistemde yaşanan 
tıkanma ve çözüm-

süzlüğün ülke içinde 
ve dışında yaşanan 

gelişmelerle 
artık iyice hissedilir 

olması dolayısıyla 
AKVgeçtiğimiz 

dönemde konuyla 
ilgili çeşitli seminer-
ler tertipledi. Sizlere 

AKV Ankara 
şubesinde verilen 
hu seminerlerden 

iiçünün özet 
metinlerini 
sunuyoruz. 

Bir İngiliz siyaset bilimcisinin ifade-
siyle siyaset; sığınacak limanı olmayan 
ve demi r atacak tabanı b u l u n m a y a n 
bir denizde teknenin omurgasını dik 
tutmak ve yüzdürebilmektir. 

Siyasette imkanlar ve imkansızlıklar 
vardır. Asıl olan, imkanları kullanmakr 
tır. Türkiyede siyaset bir batak, bir çir-
kef haline gelmiştir. Sistemin her tara-
f ı n d a ç ü r ü m e y a r d ı r . İ m k a n l a r iyi 
amaçlar için kül lanı lmamaktadır . -İyi 
insanlar kirlenmemek, pisliğe batma-
mak için siyasetten uzak durmaktadır 
genellikle. Bu bir tal ihsizliktir . Tam 
tersine iyi insanların siyasete girmesi 
ve siyaseti hayra yönelik bir ro taya 
oturtması gerekir. 

Ben bu bağlamda İslam'la siyaset 
arasında bir ilişki kurarak bir kavram-
laştırma yapmak ist iyorum. İslam ve 
devlet ilişkisini iki kategoride ele alma-
mız mümkün . Birincisi İslâm'a dayalı 
devlet, ikincisi İslam'a saygılı devlet. 
Türkiye'nin politik imkanları açısından 
bakarsak İslam'a dayalı deyletin savu-
nulması tepkiyle karşılanacak ye im-
kansızlıkla yüzyüze gelecek bir girişim 
olur. Halbuki İslam'a saygılı devlet is-
tememiz imkan dahi l indedir ye top-

lum olarak en doğal hakkıınızdır. Böy-
le bir talep Batı'da geçerli olan laiklik 
ilkesine de ters düşmemektedi r . Ama 
Türk iye 'de asker i b i r la ikl ik va rd ı r . 
Devlet dini kendisi tanımlamaktadı r . 
Özerk bir alana sahip olması gereken 
din, deyletin kontrolü altındadır. Sivil 
toplum değil resmi toplum yaratılmak 
istenmektedir. Toplum bir kimlik krizi 
içine itilmiştir. 
, Ben İslam medeniyetini kaybolmuş 

bir medeniyet olaralc hissediyorum ve 
bunun keşfedilmesine gerek duyuyo-
rum. Yukarda belirttiğim gibi bence İs-
lam'a saygılı devlet talebi çok önemli. 
Devlet mutlaka İslam'la ve tarihle ba-
nştırılmalı, İslam sadece Refah Partisi 
t a ra f ından temsil edi lmemel i , b ü t ü n 
partiler İslam'la barışık hale getirilmeli. 

Devlet sivil toplumun, yani cemaat-
lerin^, vakıfların ve ijenzer oluşumların 
varlığını kabul etmeli, fikir özgürlüğü-
nün önündeki engeller kalkmalı, İslam 
özerk bir a lana kavuşma l ı , Tevhid- i 
Tedrisat gibi eği t imin ü s t ü n e konan 
devlet tekeli sona erdirilmelidir. Top-
lumun bütün kesimleri arasında köp-
rüler kurulmalı, diyalog sağlanmalıdır. 

Ben İslam adına ne bir Makyaveliz-



Günümüz Tür-
kiye'sinde poli-
tika üç kutuplu 

bir görünüm ka-
zanmıştır. 

Kutuplardan bi-
rini devletçi gö-
rüş, birini libe-
ral görüş, diğe-

rini de Refah 
Partisi'nin tem-
sil ettiği İslami 
görüş teşkil et-

mektedir. 

mi ne bir ik iyüz lü lüğü s a v u n u y o r u m . 
Bir m ü s l ü m a n m İslam'a dayalı devlet i 
s avunab i lmes ine saygı duya r ım . A m a 
bugünün siyasi ortamında biöyle bir pro-
jeyi gerçekleştirmeye kalkmak kaos do-
ğurur . Politikada imkansızlığı talep et-
mek olur. G ü n ü m ü z ü n politik imkanı 
i s lam'a saygıl ı devle t i ta lep e tmekt i r . 
Bu, müslümana çok şey kazandırır. 

G ü n ü m ü z Türkiye 's inde politika üç 
ku tup lu bir g ö r ü n ü m kazanmıştır . Ku-
tuplardan birini devletçi görüş, birini li-
beral görüş, diğerini de Refah Partisi'nin 
temsil ettiği İslami görüş teşkil etmekte-
dir. İslami görüş, Avrupa 'da (Fransa ve 
İtalya'da) komünist partilerinin işgal et-
tiği yere yerleşmiştir. 

Ama ben im g ö r ü ş ü m e göre Refah 
Partisi İslami bir düzeni kuracak araçla-
ra ve imkanlara sahip değildir. Mevcut 
düzen in part isidir . Adil ekonomik d ü -
zen, tek parti döneminin ekonomik anla-
yışını yansı t ıyor ve ikt idar o l d u ğ u n d a 
mevcut ekonomik sistemi kontrol edebi-

• lecek araçlardan yoksun bulunuyor. Re-
f ah Part is i , m e v c u t p r o g r a m ı ve Adi l 
Düzen projesi ile mevcut düzende hiçbir 

değişiklik yapamaz. 
Ancak, Türkiye'deki gelişim sürecine 

bakıldığında fazla karamsar olmaya ge-
rek yok. Artık Türkiye ne tek parti döne-
minin Türkiye'si, ne de 1960'lann Türki-
ye'si. Anayasada hala laiklik, İslami ce-
maat leşme, tekkeler, tarikatler gibi do-
k u n u l m a z konular var. Ama tatbikatta 
bunlar çoktan delindi.Askeri tip laiklik-
ten Batı tipi laikliğe doğru epey yol alın-
dı. Resmi toplumdan sivil topluma geçiş 
d e v a m ediyor. 1960'ların da rbe or tamı 
ger i lerde kaldı. Bugün o r d u bir d a r b e 
potansiyeli taşımıyor. Asıl bu potansiye-
li taşıyan güçler, demokratikleşmeye ve 
onun sonuçlarına tahammül edeiniyen 
bazı sivil kesimlerdir.Onlar ellerindekini 
kaybetmenin hırçınlığınım yaşıyorlar ve 
zaman zaman darbe çığırtkanlığı.yapı-
yorlar. Fakat Türk ordusu böyle bir tale-
be alet olmayacaktır. Çünkü darbe yap-
ması için bir sebep yok. Güneydoğu 'da 
PKK terörüne karşı başarılı sonuçlar alı-
nıyor. Milli Güvenlik Kurulu 'nda ise as-
kerlerin istediği herşey kabul ediliyor. 

Haz: İldeniz Tümay 

Türkiye'nin Ekonomik Ve Siyasal 
Problemleri 

Sis temlerden baz ı la r ı t a m a m e n top lu-
m u n yararını d ü ş ü n ü r , t op lumun karşı-
s ında ferd in varl ığını kabul etmez.. Bu 
sistemler komünis t sistemlerdir. Bir baş-
ka sistem ise ferde sınırsız bir özgürlük 
v e r i r , t o p l u m u t a m a m e n f e r d e f e d a 
eder. Bu da anarşist bir sistemdir. Sağ-
lıklı bir sistem, bu iki ekstrem uç arasın-
da^ yer alır. 

Türk iye 'dek i s i s temin başlangıc ına 
bakarsak devletçi bir sistemin varlığı ile 
karşılaşırız; Halk Partisi devletçi bir sis-
teme dayanır . O n d a n sonra gelen DP de 
devletçi bir sistemi ayakta tutmaya de-
vam etmiştir. Çünkü DP'yi kuranlar da 
C H P ' d e n g e l m i ş l e r d i r . A r a l a r ı n d a k i 
fark, CHP'nin asık suratlı bir devletçili-
ği, DP'nin güleryüzlü bir devletçiliği sa-
v u n m a s ı n d a n iba re t t i r . B u g ü n T ü r k i 

Yusuf Bozkurt ÖZAL 
/ 

cumhuriyet lere gidenler, oradaki eko-
nomik sistemlerin C H P v e DP döne-
mindek i Türk iye e k o n o m i k s is temi-
nin bîr benzeri o lduğunu görerek ş a -
şırıyorlar. Gerçekte, Türkiyedeki dev-
letçi d ö n e m l e r i n e k o n o m i k s i s t emi 
sosyalist bir modeldir . 

Gerçek anlamda pazar ekonomisine 
geçiş 1980'den sonra T u r g u t Özal ' ın 
u y g u l a d ı ğ ı e k o n o m i k p o l i t i k a l a r l a 
gerçekleşmiştir. Turgut Özal bu poli-
t i ka s ın ı 1989 y ı l m a k a d a r h ı z l ı b i r 
tempo ile pratiğe geçirmiş, onu eleşti-
r en le r o n u n ge r i s i nde ka lmış l a rd ı r . 
O n u n ekonomi poli t ikası meyves in i 
vermiş, Türkiye 'de ekonominin gelişi-
mine ayak bağı olan bürokra t ik en-
geller or tadan kaldırılmış, alt yapı ya-
tırımları büyük bir hızla gerçekleşmiş. 



kaçakçılık ve karaborsacılık yokedilmiş 
ve ihracaat hızla yükselmiştir . Sonun-
da dış ödemeler dengesi fazla vermeye 
başlamıştır. O n u n kalkınma model inin 
en önemli göstergesi ihracatın ithalat-
tan d a h a hızlı ar tmasıdır . O n u hayal i 
ihracatla suçlayanlar , ş imd i hayali ih-
racat yapacak güçte bi le değil ler . N e 
bürokra t la r ı yeterli , ne d e f i rma la rda 
Özal dönemindeki takat var. 

1989 seçimleri Özal 'da b ü y ü k bir ha-
yal kınklığı yarattı. Oy oranı %36'dan 
%21.80'e düşmüş tü . Halk onun yaptık-
lannı yeteri kadar anlayamamışt ı , çıka-
rı zedelenen çevreler ona d ü ş m a n ol-
muş tu . Seçim sonucunu aldıktan sonra 
"halkı galiba fazla sıktık" ded i ve eko-
n o m i poli t ikasını değiş t i rdi . Bu deği-
şiklik iledir ki, içe dönük , tüket ime dö-
n ü k b i r e k o n o m i k ş i şme baş lad ı . Bir 
sü r e sonra ekonomiy i tekrar topar la-
maydı. düşünüyordu ; ancak başbakanlı-
ğa u z u n süre devam etmedi , cumhur -
başkanı oldu. H ü k ü m e t i o radan kont-
rol edebileceğini u m u y o r d u , fakat um-
d u ğ u g ib i o l m a d ı . H ü k ü m e t l e r o n u 
dinlemedi ler . Ekonomi d e sağlam bir 
d o ğ r u l t u y a o t u r t u l m a d a n dağ ı lmaya 
d e v a m etti. Art ık t o p l u m git t ikçe bir 
t ü k e t i m t o p l u m u o l m a y a y ü z t u t t u . 
Ürett iğinden çok tüketiyor, aldığı borç-
l a n ü re t imden çok tüke t imde kullanı-
yordu. Dış ödemeler dengesindeki gra-
fik tersine dönmeye, dış ödemeler den-
gesi açık vermeye başlamıştı. Sonunda 
bugünkü ekonomik tablo ortaya çıktı . . 

Bugün Türkiye, cumhur iyet dönemi-
nin en b ü y ü k ekonomik krizini yaşa-
maktadır . Dış ödemeler dengesinin bir 
yıllık açığı, A N A P dönemindeki 9 yıl-
lık açığın toplamından fazladır. İşçi üc-
retleri artinış, üret im azalmıştır. 

T o p l u m A m e r i k a l ı l a r ı n b u g ü n k ü 
ulaştıklan lüks ve konforu yaşamak is-
tiyor. Ürett iğinden çok tüketiyçr. Ma-
liyet artışı nedeniyİe üret ici f i rmalar , 
Türkiye dışında üretilen mallarla reka-
bet edemiyor lar ve sürekl i işçi çıkarı-
yorlar. Asıl hastalık, ekonominin kamu 
kesimindedir . Kamu kesimi zaman ge-^ 
ç i r i lmeden amel iyat masas ına yatırıl-
mal ı , yoksa has ta l ık m ü z m i n l e ş i r ve 
özel kes ime d e bulaşı r . O n d a n sonra 

da geniş çökmeler olur . K a m u kes imi 
b ü y ü k bir israf içindedir ; b u israfa bir 
an önce son verilmesi gerekir. 

Ekonomik istikrar paketinin hazırlan-
mas ı kaç ın ı lmaz b i r z o r u n l u l u k . A m a 
bu paket yeterli mi?,Bunu uygulamaya 
geçirecek güç ve i rade var mı? Ekono-
mik paketi yeterli görmek m ü m k ü n de-
ğil. Bir kere ihracatı artırıcı önemli ted-
birler içermiyor. Ekonomiyi sağlığa ka-
vuş turmanın anahtar lar ından biri ihra-
catı art ırmaktır . Bu gerçekleşmeden ne 
dış borçların y ü k ü azahr , ne de ekono-
mi üret ime yönelir. 

Paketin en önemli hata lar ından biri-
si, vergi miktar lar ının a j t ı r ı lmasmı bir 
çare olarak görmesidir . Bu, takatsiz ka-
lan özel kesime ikinci bir darbedir . Üs-
telik özel kesim, üzer ine vuru lan vergi 
y ü k ü n ü tüketiciye aktaracak, hayat pa-
lıalılığı daha da artacaktır . Diğer .yan-
dan özel sektör daha çok işçi çıkararak 
işsizliğin artmasına yol açacaktır. 

Hastal ığın kaynağı kamtı kesimidir . 
H ü k ü m e t Z o n g u l d a k k ö m ü r ocaklar ı 
ve Karabük D e m i r Çelik tesisleri gibi 
ekonomik ö m r ü n ü tamamlayan tesisleri 
derhal kapatacağına geri ad ım attı, kö-
m ü r ocaklarını 200 milyon dolarlık bir 
ya t ı r ımla iy i leş t i receğini söy led i . Bu, 
p a r a l a r ı kö r k u y u y a a t m a k t a n başka 
birşey değildir. Karabük tesislerinin de 
yeni lenmesi m ü m k ü n değil . Başbakan 
cesur ama kararsız; geri ad ım atan bir 
başbakanla b u paket in pra t iğe geçiril-
mesi m ü m k ü n değil. Üstelik Türkiye 'de 
şu or tamda KİT'lerin özelleştirilmesi de 
m ü m k ü n görünmüyor ; çünkü özel sek-
tör bunları alamıyacak kadar zayıfladı, 
yabancı f irmalar ise bu ekonomik şart-
lar altında Türkiye'ye gelmez. Ancak b u 
tesisler çok u c u z fiyata sat ıhrsa e lden 
çıkarılabilir , bu ise Türk iye için za ra r 
demektir . 

T ü r k i y e ' n i n ö r n e k a l m a s ı g e r e k e n 
ekonomik kalkınma modelleri Japon ve 
Güney Kore modelleridir. Onlar başlan-
gıçta sanayilerini gelişmiş ülkelerin tak-
lidi ile yürüttüler . Çok üret ip az tüketti-
ler, tasarrufa önem verdiler. Ekonomik 
ka lk ınmanın anahtar ı , çok ü r e t m e k ve 
tasarruf etmektir. 

Haz: İldeniz Tümay 

Asıl hastalık, 
ekonominin 
kamu kesimin-
dedir. Kamu 
kesimi zaman 
geçirilmeden 
ameliyat masa-
sına yatırılma-
lı. Kamu kesi-
mi büyük bir 
israf içindedir; 
bu israfa bir an 
önce son veril-
mesi gerekir. 



Türkiye'ıtin Yapısal Problemleri 
Ve Değişim 

Hasan MEZARCI 

Dış dünyadaki 
ve bölgemiz-

deki tarihi bİİ-
yük değişimin 
ülkemize yan-

sımasından 
soma, Türki-

ye'nin mevcut 
sınır, dü^en ve 
dengesini ken-
di İç dinamik-
leri ile ayakta-
tutamadığı ke-

sin olarak anla-
şılmıştır. 

Tarihi sürekliliği içiftdei incelenirse görü-
lür ki "Yeni Dünya Düzeni", içinde Os^ 
manh misyonuna yer veriİmeniesi hedef-
lenen 1. Dünya Savaşı öncesi bir Eski 
Dünya Düzeni'dir. 

Temelde materyalist olan liberal, kapi-
talist ve komünist felsefe düzen ve blok-
larının iflasına veya değişimime paralel 
olarak bütün dünyâda diri, sosyal ve siya-
sal olaylarıh belirlenmesinde birinci dere-
cede etkili olmaya İraşlamıştır. 

Vakitan ve Patrikhane etrafında yöğun-
l a ^ n Katolik ve Ortodoks Haçlı Diinyası, 
kendi aralarındaki tüm rekabet ve prob-
lemlere rağmen, İslam Dünyası'na karşı 
tam bir tarihi haçlı ittifakı ruhu içinde ha-
reket etmektedirler. 

İki bloklü ve iki kutuplu dünyâ, sıriır> 
düzen ve dengeler bakımından çök blok-
lu (7-8) ve çok dengeli bir değişiıri ve ye-
niden yapılanma süred yaşamâktadır. 

Herbiri takrii>en 2Ö0'er milyon olan Şii 
ve Arap dünyalarına paralel olarak 1 mil-
yarlık acem İslam dünyasının en büyük 
potansiyeli olan Türkiye ve Türkler, hilal-
haç bloklaşmasının cazibe merkezi haline 
gelmeye başlamıştır. 

Dış dünyadaki ve bölgeiilizdeki tarihi 
büyük değişimin ülkemize yansımasın-
dan sonra; Türkiye'nin mevcut sınır, dü-
zen ve dengesini kendi iç dinamikleri ile 
ayakta tu tamadığı kesin olarak ânlaşıl-
mıştır. 

Türkiye'nin tam bir kaosa dönüşmüş 
dini , etnik, ekonomik, sosyal ve siyasi 
problemler in in haçh işgalci daya tmas ı 
Lozan'dan ve Lozan dayatması devrim-
lerden kaynaklandığı ve yapısal olduğu 
bilinmektedir. 

Asırlarca birlikte yaşamış çok uluslu, 
çok mezhepli ve çok dinli bir coğrafyanın, 
gayri tabii dâyâtma sinir, devrim ve dü-
zenlerle parçalanmasından sonra, ülke ve 
bölgef binasını gönüllü olarak birleştiren 
değer yargılarının da bu süreçte yokedil-

' diği, bilinen acı ge rek le r arasındadır 
Yapısal bir değişiıriin ve yeniden yapı-

l anmanın ön şârt ı , he r a l anda tâm bir 
açıklık ve serbest tartışma ortamına im-
kan verilıriesidir. 

Ancak daya tma resmi târih öğretisi ve 
devlet ideolojisinin tabii haline gelmiş sı-
nır, ilke, devrim ve kurumları, içte ve dış-
ta tam bir milli körlük meydana ğetirmiş-
Hr. 

Ve en mühimi, tarihi, coğrafi, etnik, di-
ni, kültürel, hukuki, siyasi ve milli İıahza-
nm yenilenmesine yönelik gayretleri dev-
lete ve millete ihanet sayma geleneği sür-
mektedir. Özellikle Atatürk, laiklik, dev-
rimler ve devlet tabulanyla oluşturulmuş 
milli korku yenilememekte, yanlış tarih 
öğretisi ve dayatma devrimlerle öluştü-
rulmuş devlet-millet felsefesi, çâre üret-
menin ve değişimin önünde en büyük en-
gel olarak durmaktadır-. 

Hiç şüphe yok ki, Türkiye'de yetmiş 
yıllık millet muhalefeti, düzene karşı de-
ğişim mücadelesinde hayli mesafe katet-
miş ve günümüzdek i değiş imden yana 
oİân büyük potansiyelin altyapısını oluş-
turmuştur. 

Mevcüt sınır, düzen ve devrimlerin 
Lozan dayatması olduğu hususunda hiç-
bir şüphe yoktur. Çünkü milletimiz İıiçbif 
zaman gönüllü olarak bunlân onaylamâ-
mış, sürekli bir değişim mücadelesi ver-
miş ve her ¡seferinde darİjelere maruz kal-
mıştır. 

Türkiye'deki bütün anayasâlann darbe 
anayasası olması, bunun en büyük delili-
dir. . . 

Yani 1960 darbesi olmasaydı 1980 dar-
besi de olmazdı. 

1923 darbesi olmasaydı 1960 darbesi de 
olmazdı. 

1908 darbesi olmasaydı İ923 darbesi de 
olmazdı. 

Darbecilik devletin yapısina ^ k ü l a r a k 
devrimcilik felsefesiyle devlet içinde ör-̂  
gütlenmiştir. 

Artık günümüzde hemen herkes biİ-
rriekte ve hatta itiraf e tmektedir ki> tek 
parti dönemi devrimlerinden "devrimci-
lik" darbeciliğe, "halkçılık" halkı soyan 
imtiyazlı bir sınıfın oluşmasına, "milliyet-
çilik" devlet ırkçılığına, "cümhüriyetçilik" 
devlet diktatörlüğüne, "lâiklik" dinsizliğe, 
"devletçilik" hırsızlık ve yolsuzluğa altya-
pı o l u ş t u r m u ş ve Türk iye 'n in yâplsâ l 



problemleri, bu dayatmalarla bugünkü 
boj^t lara ulaşmıştır. 

Zaten, işgal altmda ve millete rağmen 
onaylanan Lozan'dan ve buna dayalı dev-
rimlerden sağlıklı bir düzen ve altyapı 
beklemek mümkün değildir. 

Doğu Bloku örneklerine uygun bir dik-
tatörlük ve devrim baskısı altmda Şeyh 
Said, Dersim ve benzeri isyanlar meyda-
na gelmiş, devlet ve millet kanlı-bıçakh 
hale getirilmiş, muhalefet ezilmiştir. 

Artık kanun demek, vatan demek, dev-
let demek, meclis demek. Halk Partisi de-
mektir. Bunlara karşı çıkanları devlet ve 
millet düşmanı, bölücü, hain ilan ederek 
şiddetli cezalandırma geleneği günümüz-
de de sürmektedir. 

CHP Genel Başkanı M. Kemal Paşa'nm 
vefatından sonra başa geçen İsmet Paşa 
devrinde de, devrimler daha şiddetli da-
yatılmış ve 1950 yılına kadar Halk Parti-
si'nin altı oku, Atatürk ilke ve inkılapları 
adı altmda resmi devlet ideolojisi haline 
getirilmiştir. 

1923'ten 1950'ye kadar çok ağır zayiat-
lar veren, sindirilmiş millet ve millet mu-
halefeti, Demokrat Parti'de örgütlenmeyi 
daha uygun görmüş, CHP devrimleri ile 
özdeşleşmiş Celal Bayar ve ekibine karşı 
Adnan Menderes'i destekleyerek değişi-
min sembolü haline getirmiştir. 

Kemalist resmi ideolojisinin yerleşik 
kurumları ile bunlara bağlı sağ Ve sol si-
vil yapı, 27 Mayıs darbesini yaparak deği-
şimci hareketin bir kere daha belini kır-
mışhr. 

Darbeciler tarafından yapılan 1961 ve 
1982 anayasaları, tek parti dönemi dev-
rim ve tabularım arıayasanm "değiştirile-
mez" maddeleri haline getirmiş ve bunla-
rı koruyacakve kollayacak meclis üs tü 
ku rumlan , meclisin ve siyasi iktidarın 
üzerine yerleştirmiştir. 

Bütün devlet kurumlarının ve partile-
rinin tek parti dönemi altı okuna bağlı 
kalmaya mecbur ve mahkum edildiği bir 
sistemin, "çok partili demokratik sistem" 
olduğu iddiası, insanlık tarihinin en gü-
lünç ve en büyük yalanlanndandır. 

Tekliflen 
Türkiye'nin değişiminin önündeki yapı-
sal engelleri dört başlık altında toplamak 
mümkün: 

1. Siyasi engellerin kaldıniması: 
Arkasında milli irade bulunmayan, ta-

bulaşmış "altı ok" devrimlerini ve felsefe-

sini, anayasadan ve devlet felsefesi ol-
maktan çıkarıp günümüzdeki altı oklu 
partilere devretmek. 

Böylece anayasayı, devleti, devlet ku-
rumlarını ve partileri bütün millete ma-
letmek, imtiyazlı partUer ve imtiyazh sı-
nıf olayını or tadan kaldırmak suretiyle 
devleti, herkesin ve her kesimin devleti 
haline getirmek. 

Bu durum, devleti, herhangi bir etnik, 
dini, ideolojik dayatmada bulunmayan, 
bü tün parti lere ve toplum kesimlerine 
eşit davranan,' adU bir devlet haline geti-
recektir. 

2. İdari engellerin kaldırılması: 
Milli iradenin üstünlüğünü esas kabul 

ederek, resmi ideolojinin dayatma dev-
rim, Uke ve oklarını koruma ve kollama 
göreviyle oluşturulmuş, meclis üstü ku-
rumların tamamını meclisin altına indir-
mek. 

Milli iradenin istinadgahı olan meclisi, 
birind mecliste olduğu gibi, en üste çıka-
rarak başkanlık sistemine geçmek. 

3. Kültürel engellerin kaldırılması: 
Yetmif yıldan beri meydana gelmiş is-

yanlar, devrimleri darbeler ve devlet-mil-
let kavgasının esasını oluşturan tarihle, 
coğrafyayla ve dinle kavga geleneğine 
son vermek.Birbaşka ifadeyle, devlet ve 
milletimizi tarihiyle, coğrafyasıyla ve di-
niyle barışma sürecine sokmak. 

4. Ekonomik engellerin kaldırılması: 
İç güvenlik, dış güvenlik, adalet, vergi, 

denetim ve müdahaleci olmayan genel 
ekonomik yönlerdirmenin dışında, devle-" 
ti bütün alanlardan çekmek suretiyle asli 
görevlerine döndürmek. 

Böyle bir değişim programı, İslam ve-
ya başka herhangi bir ideoloji adına değil, 
sadece değişim adına ortaya konulmalı 
ve bunu benimseyen herkese kapı açılma-
lıdır. 

Türkiye'nin yapısal değişiminin önün-
deki engelleri kaldırma hususunda daha 
fazla gecikilmesi halinde endişe ediyo-
rum ki, Osmanlı coğrafyası ile birlikte bu 
coğrafyanın cazibe merkezi olan Türkiye, 
beylikler dönemi sürecine girecek, ülke 

. ve bölge insanımız çok büyük acılar çeke-
cektir. 

Türkiye'nin yapısal değişimini millet 
muhalefetiyle anlaşarak gerçekleştirmek 
demek, ikibinli yıllara, Osmanıl misyonu 
icra edebilen ve bölgesinde potansiyel bir 
güç olan Türkiye ile girmek demektir. 

Bütün devlet 
kurumlarının 
ve partilerinin 
tek parti dönemi 

' altı okuna bağlı 
kalmaya mecbur 
edildiği bir sis-
temin, "çok par-
tili demokratik 
sistem" olduğu 
iddiası, insanlık 
tariliinin en 
gülünç ve en 
büyük yalan-
lanndandır. 



• • • • 

DÜŞÜNMEK FARZDIR 

Metin Önal MENGÜŞOĞLU 

Demek düşün-
mek farzdı." An-
cak bu farz otu-
• ziki farz, elli-

dört farz türün-
den tekerleme-
ler arasında hiç 

sayılmıyordu. 
İim-i hal 

kitaplarının 
diğer farz 

bahislerinde de 
kendisine yer 
bulamamıştı. 

Vahyin öğret is inde dikkatimizi çeken 
önemli bir noktaya değinerek başlamak 
istiyorum. Orada 'Allah vardır' biçimin-
de bir önermeye rastlamıyoruz. Düşü-
nün ki Allah, insanlar arasından seçtiği 
bir elçiye, melekler arasından seçtiği bir 
başka elçisi aracılığıyla bize bizi, kendi-
sini ve dışımızdaki dünyayı tanıtıyor; 
akıbetimizi haber veriyor; korku ve ümit 
arasında bizi sınıyor. Hiçbir delilimiz ol-
maksızın, bir ölçüye dayanmaksızın, salt 
beşeri mantıkla hareket edecek olursak, 
Allah'ın sözkonusu bu tebliğatma sanki 
önce 'Allah vardır' diye başlaması gere-
kirdi. Oysa O 'nun tebligatı son derece 
diyalektik bir üslupla 'Allah'tan başka 
ilah yoktur ' biçiminde başlıyor ve 'Al-
lah tek'dir' diye sürüyor. 

Bu üsluptan benim anladığım, insan 
aklı fıtraten Allah'ın varlığını problem 
etmeyecek bir hazırlıkta ve olgunlukta 
yaratılmıştır. "İdrak, idrakin aczini id-
rak etmektir" sözü bize , insanoğlunun 
kendisi hakkında vereceği ilk kararın, 
aklın sınırlılığını ve Yaratan karşısındaki 
acziyetini yani kulluğunu bilmek oldu-
ğunu hatırlatır. 

Aklı Yaratan Rabbimiz ona bir fıtrat, 
bir tabiat vermiştir. Akıl, deyim yerin-
deyse bizatihi bir ölçü değildir. Belki bir 
ölçü aletidir. Aklı Yaradan evrendeki öl-
çüleri de koyanda-. Hak ile batılın, doğ-
ru ile yanlışın, hayr ile şer'in ölçüsünü 
Allah koymuştur. Evrene bir denge kur-
m u ş t u r . Bu d e n g e n i n adı ' s ü n n e t u l -
lah'dır. Akıl 'sünnetullah'ı, Allah'ın söz-

konusu yasalarını kullanarak hayrın ve 
şerrin, doğru ile yanlışın, Hak ile batılın 
ne olduğunu, nerede olduğunu anlar ve 
kavrar. Yoksa eşya ve olaylara tayin edi-
ci anlamda 'şu Hak'tır, bu batıldır' diye 
ölçü koyamaz. Böyle olsaydı, ne kadar 
akıl sahibi varsa o kadar Hak, hayr ve 
doğru olurdu. 

Hemen bu noktada sormalıyım: İnsa-
noğlu düşünen bir yaratıktır. Diğer yara-
tıklardan farkı ve onlardan üs tün lüğü 
akıllı o lmasından kaynaklanmaktadı r . 
Descartes'in "Düşünüyorum öyleyse va-
r ım" sözüyle insanın düşünmes i nere-
deyse onun varlık sebebi sayılagelmiştir. 
Hatta 'İnsan düşünen yaratıktır ' demek, 
'Allah vardır' demek kadar lüzumsuz ve 
negatif bir öne rme gibi gelmeli değil 
miydi bize? 

• Böyle gelmeliydi lakin, ilk gençlik yıl-
lar ımda Mısır'lı d ü ş ü n ü r Said Rama-
zan'm "Düşünmek Farzdır" adlı eserinin 
bulunduğunu öğrenmem kafamda şim-
şeklerin çakmasına neden olmuştu. De-
mek d ü ş ü n m e k farzdı . Ancak bu farz 
otuziki farz, ellidört farz türünden te-
kerlemeler arasında hiç sayılmıyordu. 
İlm-i hal kitaplarının diğer farz bahisle-
r inde d e kend i s ine yer bu l amamış t ı . 
Tam aksine ilm-i hal kitaplarında 'taklid 
farzdır' ya da 'vacip'tir türünden ifadele-
re rastlıyordunuz. 

Düşünmek yerine taklid etmeyi farz 
kılan bir kültür beni epeyce yoracaktı, 
farketmiştim bunu. 

Suriye'li düşünür Cevdet Said'in 'Bi-



reysel ve Toplumsal Değişmenin Yasala-
n ' adlı eserinde bir saptaması var: "Bugün 
İslam aleminin neresine giderseniz gidi-
niz, orada düşünmekten korku lduğunu 
göreceksiniz" diyor. Kaygılarımı çoğaltan 
ve paylaşan bu ilginç saptamaya ne de-
meliydim? 

Hemen Enfal Suresi 22. ayetini hatırlı-
yo rum; mea len : "Yeryüzünde y ü r ü y e n 
canlıların en şerlisi, Hak'kı işitmeyen ve 
söylemeyendir; onlar akletmiyorlar." 

Bizim anlayışımızda Allah'a ibadetin 
bilinç düzeyi hatta makbuliyet çizgisi ni-
yet'tir. Yani ne yaptığını bilerek ve Al-
lah'ın muradı doğrultusunda yapmaktır. 
İşte bir hayatın insani olmasının bilinç dü-
zeyi de, düşünmektir. İnsan, düşünmeden 
yaşıyorsa onun hayatı bitkisel ya da hay-
vansal bir hayattır. Furkan Suresi 44. aye-

• tini hatırlayalım, mealen:"İnsanlardan ço-
ğunun gerçekten dinleyeceğini, aklede-

' ceğini mi sanırsın; onlar hayvan gibidir, 
• hatta daha da aşağıdırlar..." 

İnsan yaratılmış olmak, evet, bir ayrıca-
lıktır; düşünen insan olmak daha önemli 
bir ayrıcalıktır; ancak doğru düşünmek, 
en yüce, en onurlu ayrıcalıktır. 

insanı, Yaratıcısı'nm teklifine muhatap 
kılan, O 'nun emanetini yüklenerek mü-
kellef kılan akıl yani düşünme yetisi bek-

. • lenildiği ve sanıldığı kadar çok ve sık kul-
lanı lmamaktadır . Maalesef ye ryüzünde 
insanların çoğu, müslim ve gayrı müslim 
aynmı yapılmaksızın, düşünmeden yahut 

. çok az düşünerek yaşamaktadırlar. Bu so-
nuç Rabbimizin ezeli bilgisi dahilinde ol-
duğu için^ Kur'an-'ı Kerim'inde insanları 
bu doğrultuda defalarca uyarmaktadır. 

Burada bir soru üzerinde birlikte düşü-
nelim. G ü n ü m ü z ü n Batı uygar l ığı bize 
bir bilim ve akıl uygarlığı olarak tanıtıl-
maktadır . Batılıların kendilerinden çok, 
onlar karşısında komplekse düşmüş do-
ğulularca bu'nokta daha ziyade vurgulan-
maktadır. Karşı tavırh kimi dindar doğu-
lularsa bu iddiayı benimser, akıl uygarlı-
ğını yerden yere vurur, kendi uygarlıkla-
rının ise bir maneviyat uygarlığı, bir me-
tafizik yücelikler uygarlığı olduğunu söy-
leyerek övünürler. 

İnsafla düşünürsek , evet, bugün Batı 
dünyasında teknolojik alet zenginliği ne-
deniyle bir güç ve buna bağlı olarak da 
egemenlik erk'ini görmek mümkün. Peki 
hakimiyet ne zamandan beri haklılık ve 
akıllılık olarak adlandırılmaktadır? Akılcı 
bir yükselme ve akülı bir gelişmenin öl-

çütleri nelerdir? Bunların hangisi bugün-
kü Batı uygarlığında mevcuttur? 

Yakıtı insanlar olan b i r cehennem gibi-
dir bugünkü Batı dünyası. Kendilerinden 
olmayanların cesetleri üzerinde yükselmiş 
yapılardan mürekkep bir dünya . Orada 
insan insanın kurdudur , kendi ifadeleriy-
le. Felsefelerinin (düşünce demek istemi-
yorum) temeli dogmatiktir. Önce aklın sı-
nırsızlığına, sonsuzluğuna inanır. Aklı va-
redeni unutur, onu herşeyin ölçüsünü ko-
yan alet düzeyine yükseltir. Sonra o aleti 
kullanmaya çalışır ki o alet artık tabiatı 
bozulduğu için düzgün çalışmaz. Ürettik-
leri artık fikir^ değil heva, heves, arzu ve 
nefse cazip gelenin doğruluğunu kabul-
dur. Aracı amaç edinen bu işleyiş tarzı ar-
tık düşünme eylemi değil, bizce felsefedir. 
Felsefe faaliyetinin Jcaderi ise, bildiğiniz 
gibi sürekli birbiriyle çelişen, sürekli bir-
birini nakzederek gelişen bir süreci izle-
mektedir. Vardığı her sonuca doğru diye 
itikad etmektir. Bu itikadın batıl olduğu-
nu kanıtlayan çıkınca da yeni görüşe iti-
kad etmektir. Sayısız batıl itikadların zin-
ciri gibidir felsefi gelenek. Oysa vakıaya 
uygun çelişkisiziiktir akıllılık. 

Bugünkü Batı uygarlığı aklı selimin kur-
duğu bir uygarlık değildir. Akılcı da akıllı 
da değildir. Modern izm sonunda gelip 
postmodernizmin cidarlarına çarpmıştır. 
Kırılmıştır."Dünyayı kirletenler, k i rden 
kurtulmak için şimdilerde mistisizme, mi-
tolojiye, metaf iz iğe p i r im.ver i r gözük-
mektedirler. Bu da aldatıcı olacaktır. Zira 
hata baştan işlenmiştir. Akıl, sınırsız sa-
nılmıştır. Öyleyse başa dönüp aklı sınırlı, 
yaratılmış kabul etmek, onu ölçü değil, öl-
çü aleti olarak tanıyıp yeniden kullanma 
denemesine girmek zorundadırlar. Ancak 
o zaman hakkıyla düşünmeye adım atmış 
olacaklardır. 

Şimdi o kahredici soru tam bu noktada 
aklımıza geliyor: Peki müslümanlar niçin 
düşünmüyor la r? Neden İslam aleminin 
her tarafında düşünmekten korkulmakta-
dır? 

Sanırım teslimiyet fikrinin yanlış anla-
şılması sözkonusu sonuçta etkin rol oyna-
dı. Müslüman çoğunlukların geleneksel-
leştirdiği, iktidar düşkünü siyasilerin hay-
li işine yarayan kültürde, insanın insana 
teslimiyeti, dinin esasa olarak işlendi. Fı-
kıh kitaplarında fasık ve facir yöneticiye 
isyan edi lemeyeceği genel geçer kura l 
olarak benimsetildi. Tasavvuf kitapların-
da ise müridin mürşidine "gassal önün-

Müsiüman 
çoğuniukiann 
gelenekseileştir-
diği, iktidar , 
düşkünü 
siyasilerin iıayli 
işine yarayan 
kültürde, 
insanın insana' 
teslimiyeti, . 
dinin esası 

olarak işlendi. 



Teslimiyet fik-
rinden sorura 

müslümanlann 
yeterince 

düşünmemeleri-
nin temelinde, 

bulaşıcı bir 
hastalık gibi 

hemen tüm göv-
deyi saran taklid 

marazından 
sözedilebilir.-

deİci m e y y i t g i b i " 
teslim olması gerek-
tiğine itikad edilme-
si öne r i ld i . G ü n ü -
m ü z d e d e d u r u m 
çok farklı değil. Ye-
n i le rde yay ın l anan 
ve ısrarla okunması 
salık verilen AbdüU 
k a d i r e s - S u f i ' n i n 
• M u h a m m e d i Yol ' 
adlı eseri benzer te-
malan işliyor. 

Müslümanlann tarihine baktığımızda 
İslam'ın asıl öğretisinden kopuk ve ona 
aykın olarak sürdiirülen bir otorite sava-
şına tanık oluruz. İslam'da hiçbir anlam-
da Allah'tan başka otorite yoktur, diye 
bilinir. İnsanlann tümü Allah'ın kulu, Al-
lah ise tek yaratıcı , tek söz sahibidi r . 
O'nun otoritesinin ortağı yoktur. O otori-
tesini kimseyle paylaşınaz. Yaratma, ya-
şatma, yönetme, yedirme, içirme, öldür-
me hakkı, O'nundur. İki cihanda yalnızca 
O tasarruf eder. Bu ilkeler İslam'ın esası-
nı oluşturur. 

Oysa tarih, İslam dünyasında zaman za-
man dinsel, zaman zaman siyasal sıfatı 
ağır basan otori telerin, son söz sahibi 
kulların, kendilerine niçin diye sorula-
mayacak kimi insan "büyük"lerin, hüccet 
yalnız Allah'tan"iken, islam'ın hücceti 
yalnızca Allah' tan gelmesi gerekirken, 
beşer sıfatlı 'hüccet-ül İslam'ların varlı-
ğından bize söz eder. 

Allah'ın seçilmiş elçilerine dahi verile-
meyecek kimi sıfatlann, O'nü takibetmesi 
gereken 'gavs'lara sunulması, kul iradele-
rinin yine bir başka kul iradesine teslimi-
yeti sonucunu doğurmuştur. Ki bu sonuç 
insanca düşünmeyi ve müslümanca iman 
etmeyi ortadan kaldırmıştır. Tevhidi ze-
delemiştir. 

Siz istediğiniz kadar tebliğ ediniz; Al-
lah'ın tebligatını hatırlatınız. İslam, Al-
lah'tan başkasına teslim olmamaktır, de-
yiniz. Kimi Allah düşmanları, kimi riya-
karlar, kimi cahiller, Allah'ın otoritesinin 
ortağı gibi, bir kulu öne çıkaracak, irade-
leri boyunduruklarına almaya çalışacak-
lardır. Özellikle de kimi geri zekalılar ve 
çok az düşünenler nezdinde epeyce başa-
nlı olacaklardır. Onlar ve onlara uyanlar 
geri zekalı, cahil, hatta müşrikdirler bel-
ki. Gelin görün ki tarihin müttakileri ve 
muhsinleri olarak karşınıza çıkarılırlar-
sa, sakın şaşırmayın. 

Allah'a teslimiyetin beşere bağlanır gibi 
körükörüne bir bağlanma olmadığını, bu-
nun bir düşünce sonucu elde edildiğini 
belirten Yusuf Suresi 108. ayeti kerimesi 
manidardır, mealen: 

"De ki bu benim yolumdur. Ben (insan-
ları) Allah'a (körükörüne değil ileriyi gö-
ren) bir basiret üzere davet ediyorum." 
Yani kullara teslimiyet bir baskı, bir aldat-
maca ve yanıltmaca üzerine kurulurken, 
Allah'a teslimiyet akli ve kalbi bir itminan 
ile gerçekleştirilecektir. İ tminan, olayın 
Allah tarafından kabul şartıdır. " 

Teslimiyet fikrinden sonra müslümanla-
n n yeterince düşünmemelerinin, aklı re-
hin bırakışlarının temelinde, bulaşıcı bir 
hastalık gibi hemen tüm gövdeyi saran 
taklid marazından sözedilebilir. 

Taklid, fakihlerin kimilerince kimi ame-
li teferruatta caiz görülmüştür . İmanda 
taklid ise bÜ3Öık çoğunlukla kabul gör-
memiştir. Ama tembel ruhlu insanlar tak-
lidi, iman dahil her alana yaymışlardır. 
Böylesi bir sonuç için fıkhi caizeler uy-
durmuşlardır. 

Oysa taklid de ku la tesl imiyet in bir 
başka va ryan t ı d ı r . Ben ş a h s e n eği t im 
amacı ve kimi zaruret halleri için taklid 
sözcüğü yerine takip sözcüğünü kullan-
maktan yanayım. Yani bir öğrenci, doğru-
sunu öğreninceye, olayı sindirinceye ka-
dar öğretmenini taklid etmek yerine onu 
takip etmeyi seçmelidir. Çünkü taklid, 
hiçbir biçimde ilmi bir davranış olarak 
gelmiyor bana. Zaten mezhep hatta sün-
net kavramlan bir bakıma iz takibi anla-
mına geliyor. Öyleyse zaruret hallerinde 
kişinin mezhebi, soruyu sorduğu öğret-
mense eğer, aslını, delilleriyle birlikte öğ-
reninceye kadar soruyu soran, öğretmeni-
nin mezhebini takip etmelidir dersek, ne 
kaybederiz? Bize herhangi bir zaruret ha-
linde bileni taklid etmemiz ne nass ile ne 
kitap ne sünnet ile önerilmiştir. Kimi fa-
kihlerin bence yanlış kullanması sonucu 
dilimize girmiş bu kavram üzerinde müs-
lümanlar yeniden durmalıdırlar. İz takibi 
kavramı bana çok insani gözükmektedir. 

Takip etmek, kısmi de olsa bir bilinç, 
bir basiret gerektirir. Oysa taklid, kilade 
kökünden gelmekte tam bir boyunduruk 
anlamı içermektedir. İnsana ise boyundu-
ruk hiç yakışmaz. Hele bir mü'mine bo-
yunduruğu layık görmek, büyük vebal-
dir. 

Müslüman çoğuniukiann düşünmeden 



ü2»klâşlşmın belki eh masum, en az za-
rarlı sanılan tezahürü d e duygusallıktır. 
Bilindiği gibi duygulânnuz akılla birlikte^ 
aklın egeıhenliği altında insanı insan eden 
yetilerdir. Aİuİ hâriç onların bir kısmı bit-
kilerde, hayvanlarda, meleklerde de mev-
cüt. Ancak ir isâhoğlündaki akıl onların 
hepsinin üstünde söz sahibi olmalı, önlan 
kontrol etmelidir. Eğer akıl düyülardân 
herhânği birisinin egemenliğine girerse, 
sonuçtan korkulur. Tehlike sinyalleri o za-
mâlî çalınmalıdır. İnsanın bugünü ve âki-
beti için... Bir duygu akla galebe çaİâr, in-
sanda duygusallık ağır basarsa insan, öl-
çüden, iltnilikteh, doğruluk ve adaletten 
^abük uzak la ş ı r . Ö r n e ğ i n "Bir k a v m e 
olan k in in iz sizi adaletsizl iğe sürükle-
mesiiı" hikmeti bü konuda oldukça dü-
şündürücüdür . Düşitıânımızâ karşı bile 
adaletli ölmayâ çağrılmamız, kindar dâv-
raninâmamız bizden istenhîektedir^ Ouy-
güsal İiareket hukükta tenzil sebebidir. 

İDüygülar bizatihi elbet iyidirler. Gerek-
lidirler; Bizi biz etmektedirler. Düygüsal-
İık da iyidir. Ancâk akhn kontrolünde tu= 
tülamâyah âşlrıliktâ bir duyğUsâlllk insa-
iıi> i h ^ n i • olmayan âlanâ, içgüdüleriyle 
daVrânân hâyvânsâl hâyatıh âiahina ya-
hut bitkisel hayâta itebilir. 

Filozof Spinöza: "Müdrike ile mühâyyi-
le çök defa İcânşır." diyor. Sâid-i Nürsi de 
Hütbe-i Şamiye âdiı eserinde şöyle yaz-
mıştır: "Bazân a rzu fikir isufetihi giyer, 
muhteris ^ h ı s hefsâhi ârzüsünü fikir zan-
neder. "Elmaİıh Hamdi Vâzir i ^ tefsiri-
nin li cildinde kohumuzlâ ilgili şu ifâde-
leri kaleirie almışhr: "İrade bir infial değil, 
mümkün olân fiil ve terkten birini tercih' 
sıfâh zatiyesidir." 

Anlaşılıyor ki insanın düşünerek dâv-
rârimâsi ile duygusal davranması arasın-
da hassâs bir nokta Vardır. Bunuh ayırdım 
iyi yapmak gerekir. Arzu ile fileri birbiri-
ne kârişt ıfmâk kolaydır. Bü noktada te-
debbür etniek yâni oldukça dikkâtli ol-
mak durumundayız. 

İhsâh duygUİanndan hatta duygüsâilik-
tan kurtulamaz. İCurtuİması dâ gerekmez 
belki. E)emek İci burada dikkat edilmesi 
gereken husus,dUygüsaİİikla verilen kâ-
rarlârın, Ulaşiİân sdnUçİann, âkiİ üriinü fi-
kirier o l d u ğ u n u san ıp yani lmâinâkt i r . 
Çünkü fikrin haysiyeti ile duygunun hay-
siyeti çok farklıdır. Duygu deyirn yerin-
deyse i n a n ı n egosunun, kendine özgülü-
ğünün tezahürü iken fikir i n e n i n içtimai 
köhumunü belirieyen insanların hizasın-

da ona yer veren kişiliğinin teminâhdır. 
Hayatımız hakkında nihai kararlar ve-

rirken duygusallıktan, duygusal bağlılık-
larımızdan olabildiğince soyUtlânârak da-
ha sâğlıkli sonuçlara ulaşabiliriz. İnsanlar 
arasında yaşarken d e herbirimiz kişisel 
duygularımızı bir kenara bırakıp, salimen 
düşünerek dâvrahmazsâk, sosyal hayat 
kurulamaz. Dayanışması gelişkin insan 
top lu luk la r ı ku ramay ız . Meden iye t l e r 
doğiTiaz. Öyle zamanlar olur ki toplumun 
genel menfaati için kişisel duygularımız! 
kalbimize gömmek, onları gizlemek er-
dem sayılır. İşte erdeme talip olmak iste-
yen insâh, duygusallıklarını çok defa ye-
nip, insanlar arasında düşünerek yaşama-
ya çalışır. 

İslam dünyâsında geleneksel olarak iki 
ana caddeden farklı sloganlar atarak ge-
çeri iki tür kâlabalık hep dikkatimizi çek-
miştir. Bir kesimin sloganlari şuhlardır: 

"Akıl, bir kılın bile İıâkikatini anlaya-
maz." 

"Aşk, kü fü rden de yücedir, imandan 
da." • 

"Aşk imiş her ne var alemde ilm, bir kiy-
lü kal imiş ancak." 

Öteki caddede yürüyenlerin ise sloganla-
rı şöyle: 

"Diri-i Hâkk'm mâhalli âkil sahipleridir." 
"İman, aklin müteradifidir." 
"Aklı olmayahin dini de yoktur." 
"Akil için yol birdir." 
Yatay bir bakışla, bir yumUşakbaşlılıklâ 

düşünürsek bü iki kesimi birbirine yak-
laştirmâriın yollârıni a ramamız gereke-
cektir. Nasıl edip de onlar ârâsında ülfeti 
Sâğlâmahyız? Yâhut bü mümkün müdür? 
Târih boyunca sürekli müârız iki câdde-
riin kalabalıklarını birleştirmek bizim ne 
haddimize? Aşk taraftarları ve akıl taraf-
târlân diye kâbacâ niteleyebileceğimiz bu 
iki kesimin birbirine Uzaklığı felsefenin 
düşünceye Uzaklığı gibi gözüküyor bize. . 

Akil taraftarİân kâvramlâri ve önlârıri 
tariimiril m ü m k ü n oiduğuncâ nass'a ya- . 
hut kendilerince elde ettikleri kâ f i yâ dâ 
zânni bir delile dâyândirmâyâ özen göste-
rirler. Zaten âkİln işleyiş biçimi budur. 

Aşk târaf târ lar i ise felsefi yorumlaria 
kai-şımiZâ çıkâriar. Şeriatın ya nâ nass'in 
katı kUrâllârini yiımUşatma savıyla kendi-
lerini gösterirler. İslâm aleminin en özgür 
düşünürlerini tasavvüf yetiştirmiştir; de-
nilir. Ancak bizce bUrâda özgürlük Vahye 
Uzak düşmek yaİiut onu üzüri emellililde 
te'yil etmek, vahyin sınırlârmı tevsi et-

Bir duygu 
akla galebe 
çalar, insândia • 
duygusallık ağır 
basarsa insan, 
ölçüden, ilmi-
likten, doğruluk 
ve adaletten 
çabuk 
uzaklaşır. 



Duygu, deyim 
yerindeyse 

insanın egosu-
nun, icendine 
özgüiüğünün 

• tezaiıürü iicen, 
fiiıtir insanın iç-
timai Iconumu-
nu beiirieyen, 

insaniann iıiza-
sında ona yer 

veren İcişiiiğinin 
teminatıdır. 

mekle özdeş anlaşılmaktadır. Bu telâkki 
arzuların fikir suretini giyerek karşımıza 
çıkmasıdır. Özgürlüğün yanlış yorumu-

• dur.Zira özgürlük bizim anlayışımıza gö-
re Allah'tan başkasının buyruğuna eğil-
memektir. Felsefe yapan insan en azın-
dan kendi hevasınm buyruğuna boyun 
eğme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Aşk taraftarlarının kalkış noktası, kav-
ramlan, kavramların tanımları dış kay-
naklıdır. Akı l ve ka lb insanın özüdür , 
içidir. Felsefe ise fehmetmez belki veh-
meder. Vehim ise insana içinden çok dı-
şarıdan, kendinden çok şeytandan ilka 
edilendir. Heva, heves ve ihtiras da dışa 
açık, daha doğrusu dışa dönük etkilen-
melerdir. İnsan içini, özünü, fıtratını, ile-
ride anlatacağımız gibi, elbab'mı, aklını 
ve kalbini kapatırsa, kendisini şeytana ve 
onun elemanlarma teslim etmiş olur. Za-
man zaman isabet etse bile isabeti mak-
bul sayı lmaz. Ç ü n k ü yanl ış caddede , 
yanlış yöne Üoğru, yanlış sloganlar ata-
rak ilerlemektedir. 

Akıl taraftarlarının da her zaman isabet 
ederek yürüdükler ini savunmak müm-
kün değildir. Ne var ki yol ve yöntem yö-
nünden, kavramları aldıkları ve tanımla-
dıkları kaynak yönünden onlar sağlam-
cıdırlar, çünkü Kur'an'i dinlemişlerdir. 
Kur'an der ki, mealen: 

"Allah için ikişer ikişer ve teker teker 
ayağa kalkın, sonra da düşünün . Arka-
daşınız mecnun değildir.(Sebe 46) 

Yine bir başka ayet-i kerimede, şöyle 
buyurulur: 

"Düşünmediler mi arkadaşları mecnun 
değildir."'( A'raf 184) 

Onlar artık iyice bilmektedirler ki mec-
nunlukla düşünmek birarada barınmaz. 
Ya aşık olacaklardır, ya akıllı. Akıllı ol-
mayı seçmek en akıllı yoldur. Çünkü in-
sanları ancak filozoflar cinnete çağırırlar. 

Aslında her kültürün, her literatürün, 
her sistemin kendine özgü kavramları 
vardır. Çok kere ayrılıklar kavramlardan, 
onların tanımlarından çıkmaktadır. İtiraf 
etmeliyiz ki müslümanlann kültürlerin-
de de büyük boyutta kavram kargaşası 
yaşanmıştır. Hala yaşanmaktadır. Müslü-
manlar geleneksel kültürlerini zaman za-
man vahy doğrultusunda sağlamaya tabi 
hjtulmalıdıriar. Bugün iman, din, millet, 
itikad, tefekkür, tezekkür, hikmet, ibadet 
gibi kavramlar daha zihinlerde vahyi ta-
n ımına o t u r m a m ı ş k e n , m ü s l ü m a n l a r 
kendilerinden olmayan bir kültürün laik-

lik, demokrasi , çoğulculuk, sekülarizm, 
modernizm, pos tmodernizm, mistisizm 
ve mitoloji gibi kavramlarına çareler üret-
me peşindedirler^ 

Meramımı basit bir örnek vererek açık-
lamak istiyorum. Hem de olumlu bir ör-
nek olacak. Bir müslüman düşünür diyor 
ki: "İslam yalnızca ibadetten ibaret değil-
dir." • -

Bu masum ve ilk bakışta olumlu gözü-
ken iddia üzerinde yapı yükseldikçe ha-
tanın boyutu büyüyor. Sapma açısı geniş-
liyor. İşin aslına bakarsanız sözkonusu 
yargıda, düşünürün kastı, niyeti herhalde 
kötü değil, ama tarifi temelinden yanlış. 
İbadeti doğru gibi gösterip yanlış tanımlı-^ 
yor. Ve hiç istimediği halde üç beş şekli 
davranışa bizzat kendisi indirgiyor. Far-
kında değil. Bilindiği gibi ibadet, bizim li-
tera türümüzde tüm meşru davranışları-
mızın adıdır. O halde bu cümleyi bir müs-
lüman şöyle kullanmalıdır: 

"İslam, yalnız Allah'a ibadetten ibaret-
tir." 

Böylece Kur'an'm esprisine daha u y g u n " 
konuşmuş olacaktır. Üstelik bu cümleye 
"Yalnız Allah'a" ibaresini eklemekle tevhi-
din tebligatını yapmış olacaktır. Ve sonuç-
ta daha önce söylediği ile taban tabana zıt 
bir ifade meydana çıkacaktır. 

Çok küçük işlerle uğraştığım, basit so-
runlara takıldığım söylenebilir. Zaman 
zaman bu suçlamaya m u h a t a p olurum. 
Ne yaparsınız ki ben hala Konfiçyüs gibi 
düşünüyorum: Önce dil düzelmeli . . Be-
nim bu kanaatimi destekleyen Nisa Suresi 
46. ayetinde isyankar yahudilerin dillerini 
eğip bükmelerinden , kelimelerin yerleri-
nin değiştirmelerinden sözed ilerek onla-
rın tutumları lanetlenir. İnsanların dilleri-
ni bozanlara karşı müteyakkız olmak ge-
rek. 

Şimdi önemsediğim bir başka noktaya 
geldik. Birçok insanın yanlış tanımlama 
sonucu düş tüğü hataya geldik. Naz ım 
Hikmet bir dizesinde şöyle yazmış: "An-
lamaya çalışıyorum, inanmayı yit irme-
nin pahasına." Bu dizeden ilk anlaşılan 
inanma eyleminin anlamadan yapılan bir 
iş olduğudur. Ben birçok müslümanı du-
rumu aynen böyle tanımlarken gördüm 
ve okudum! 

Bence bu dehşetli bir yanılgı. 
Batı tandanslı felsefe sözlükleri inancı 

şöyle tanımlıyor: Gerçekleşmemiş, pratik-
le doğrulanmayacak olanı benimseme, as-
la bilinemeyecek olana bağlanma, kanıtla-



namayacalc ve tanıtlanamayacak olanı ka-
bul, bir sanı ya da kanıya dayanma, bilgi-
nin bittiği yerde başlar, her inancın altın-
da bi lgis iz l ik va rd ı r . İlkel b i r insanın 
uğurlu bir taşa inanmasıyla, bir dincinin 
babasız peygambere inanması arasında 
hiçbir fark yoktur. 

Dikkat edilirse bu tanımda akıl ve bilgi 
mümkün olduğunca devre dışı bırakıla-
rak inanç tanımlanmıştır. 

Aynı sözlükler düşünmeyi de şöyle ta-
nımlar: 

Tartmak, karşılaştırmak, ölçerek, kıyas-
layarak incelemek, kendine dönmek, dik-
kat etmek, yargılamak, çokluğu birliğe in-
dirgemek. Örneğin bir sarayda, kulübede-
kinden başka düşünülür; çiftçi, çiftçi gibi, 
düşündüğü için çiftçi olmuş değildir. Çift-
çi olduğu için çiftçi gibi düşünmüştür. 

Düşünmenin tanımında da bariz bir pa- ' 
radoks'dikkatimizi çekiyor. 

Demek ki batı dünya görüşünde özel-
likle de laik telakkilerde düşünmek ile 
inanmak doruktan tabana birbirine aykırı 
iki eylem. İnanan, d ü ş ü n m e d e n inanır. 
Düşünen, herhalde inanmaz. Nazım Hik-
met de benzer laik zihniyetiyle demek ki 
düşündükçe inançlarını yitirmiş. Çünkü 
onun inançları, üzerinde düşünülmemiş 
batıl akidelerden ibaretti. 

Müslümanlar için du rum çok farklı mı? 
İman, adeta insan aklını fonksiyon dışı bı-
rakan, bir bilgiye, bir belgeye, bir delile 
dayanmadan, görünmeyeni ve bilinmeye-
ni kabul etmek gibi anlaşılmıştır çok kere. 
Oysa birşeyin gayb olması onun bilinme-
mesi, onun hakkında bir delilin bulunma-, 
ması, aklın onu anlamaması demek değil-
dir. Gaybm da akla uyan kendine özgü 
ipuçları, delilleri vardır. 

Anlaşılan o ki batılılar inancı tanımlar-
ken bize taassubu, dogmayı, batıl itikadı 
ve kör taklidi ifade ediyorlar. Haklıdırlar. 
Onların inancı dogmaya, taassuba dayan-
maktadır. Ve bu inanç Kur'an'daki iman 
ile ayniyeü olmayan bir tür bağlanmadır, 
itikaddır, iman değildir. 

Bizim iman anlayışımızda aklın ve kal-
bin ortaklaşa bir faaliyeti sözkonusudur. 
Allah'a ve ahiret gününe iman olayında 
Kur'an aklın toplayabildiği bütün bilgileri 
toplamasını, edinebildiği bü tün delilleri 
incelemesini, bu konudaki tüm ihtimalleri 
bir bir nazardan geçirmesini ister. Kalbin 
de ulaşılan sonuçta tüm güven ve emni-
yetinin gelmesini, tam bir itminana ulaş-
masını bekler. İmanın oluşabilmesi için 

tek hat üzerindeki bu ikili ilişkiye gereksi-
nim vardır. Yani bizim Allah'a ve ahiret 
gününe imanımız ilimdir. İlim ise, bizim 
literatürümüzde delili, alameti olan bilgi-
ye denir. Zaten ilimle alamet aynı kökten 
gelir. 

Ayrıca bir icabı kabu l eden akı ld ı r . 
İman olayı bir icap ve kabul sorunudur. 
Bizce aklın kabul etmediğine iman etmek 
şöyle dursun, eğer akıl düzgün çalışıp ka-
bul etmemişse onu inkar etmek haysiyeti 
yaraşır. Anca^ unutulmamalıdır ki aklın 
bir sınırı, bir kapasitesi vardır. Onun sını-
rını aşan noktalarda da acziyetini idrak 
e tmes i , s ın ı r ın ı z o r l a m a m a s ı ge rek i r . 
Zaten delili olmayan konuda kendini ne 
kadar zorlarsa o kadar yanlışını çoğaltır. 
Haddin i bi lmek bi lmenin başıdır . İlim, 
bilmediğini bilmekle başlar. 

Kimi müslüman düşünürler "İman ak-
l ın müte rad i f id i r " demişlerdir . Burada 
s ö z k o n u s u ed i l en d a h a çok "gayba 
iman"dır. Zira insanlar şehadet aleminde-
ki eşya ve olaylar için çok kere akıllarını, 
bile kullanmaya gereksinim duymaksızın, 
duyular aracılığıyla kolayca bilgiye ulaşır-
lar. Şehadet alemini anlamak, kavramak, 
tanımak, özümsemek, kabul etmek yani 
inanmak için insanın ölçen, tartan, kıyas-
layan, arayan bir alete ihtiyacı vardır. İşte 
bu alet akıldır. Onsuz gayb alemine iman 
hiç mümkün değildir. 

Elmalılı Hamdi Yazır aklı tanımlarken 
şöyle söylüyor: 

"İnsan bununla (akılla) mahsus olmayan 
şeyleri idrak eder." Mahsus olmayan de-
mek, hislerle a lg ı lanamayan demekt i r . 
Belli ve aşikar o lmayan, demektir. Çünkü 
insan belli ve aşikar olanı, yani şehadet 
alemine gireni duyularıyla idrak eder. O 
halde aklın rolü belli olmayan, aşikar ol-
mayan, duyuların kavrayamadığı nokta-
larda kendi göstermektedir. 

Ebu Müslim İsfehani ; Elmalılı Hamdi 
Yazır'ın z ikret t iğine göre şöyle demiş-
tir:"Akıl, enbiyadan önce bir resulü ilahi-
dir." 

Enbiya, yani Allah resulleri bize gaybın 
haberlerini getirirler. İşte aklımız, onlar- . 
dan önce "gaybı, malisus olmayan alemi ve 
şeyleri idrak etmemizde, anlamamızda işe 
yarayan biricik yetimizdir. 

Demek ki biz müslümanlar Nazım Hik-
met'in "Anlamaya çalışıyorum, inanmayı 
yitirmenin pahasına" dizesini, "anladığım 
için iman ediyorum" biçiminde söyleme-
liyiz. İnsanın imanına karşılık Allah hida-

İman, adeta 
insan akimi 
fonksiyon dışı 
bırakan, bir 
biİgiye, bir bel-
geye, bir delile 
dayanmadan, 
görünmeyeni 
ve bilinmeyeni 
kabul etmek 
gibi anlaşılmış-
tır çok kere. 



itikad, 
düğümlenip kal-

ma, bağlanma 
anlamındadır. 

Bağlanmada ruh-
sal ya da 

fiziksel bir 
baskı söz 

konusudur, bir 
basiret ve düşün-

me yoktur. Her 
itikad 

edeni iman 
etmiş saymak 

yanılgıdır. 

yet i h san ede r . 
Yolgöşterir, inana-
nı d o ğ r u y a kıla-
vuzlar . Kı lavuzu 
Allah olanın mutr 
luluğu bulmaması 
mümkün müdür? 

Bu Allah ile ya-
pılan bir ticarettir. 
F ı t ra t ın ı b o z m a -
mış, sarhoş olma-
mış, aşka düşme-
miş bir akıl sahibi 

Allah'a ve ahiret gününe iman edip, ikna 
olunca Allah bunun karşılığında ona hi-
dayet eder. Ancak akıl bu imana yönelir-: 
ken özgürdür. Bir baskı altında değildir.-
Dilerse inkar da edebilir. O zaman Al-
lah'ın vaadettiği ebedi saadet yeHne azabı 
hak eder. 

Kur'an-ı Kerim'de "Allah, ayet le r in i . 
açıklar ki düşünesiniz." mealinde birçok 
ayet vardır. Buradaki ayet kavramını şü-
mullendir iyorlar . Ancak bu kavram en 
çok bu kavramı içeren Kur'an cümlesini 
ifade eder. O cümlelerde ise insan akimi 
acziyete düşüren, şaşırtan ifadeler yerine, 
harikuladeliklerden daha çok makul izah-
lar vardır. Hatta harikulade ifadeler bek-
leyenlere karşı düşünme önerilerine rast-
larız. Bütün bunlardan amaç insan aklının 
deliller üzerinde düşünerek imana ulaş-
masıdır. İman fıtratını bozmamış aklın se-
lim biçimde faaliyetinin tabii bir sonucu-
dur. İman kavramının esası emn'den, em-
niyet ve güvenle ilgilidir. En küçük bir 
şek-kuşku, güveni zedeler.AkIm yahut 
duyguların en küçük bir kuşkusunun kal-
maması halidir iman. 

Yunus Suresi yüzüncü ayetinde buyru^ 
lur: "Allah ak l ın ı güzel ku l l anmayan ı 
pislik içinde bırakır," 

Tevbe Suresi 28. ayetinde de "Müşrik-
ler necistir, pisliktir" diye buyrulur. Bu 
ilgiye dikkatinizi çekmek isterim. Aklını 
kullanan iman edendir, kullanmayan şir-
ke düşendir. Ve pislik içindedir. 

İtikad ile imanı da birbirinden ayırmalı-
yız. İtikad, düğümlenip kalma, bağlanma 
anlamındadır. Bağlanmada ruhsal ya da 
fiziksel bir baskı sözkonusudur, bir basi-
ret ve düşünme yoktur. Her itikad edeni 
iman etmiş saymak da yanılgıdır. 

Kur'an-ı Kerim'de konumuzla ilgili ola-
rak dikkatimizi çeken bir başka ifade var-
dır: Ulül elbab. Bu ifadeyi büyük çoğun-
lukla meal yazarları, akıl sahipleri, diye 

Türkçeye çeviriyorlar. Kimileri akıl ve gö-
nül sahipleri biçiminde anlamlandırıyor-
lar. Kelime kök olarak lüb 'den geliyor. 
Birşeyin özü, aslı demek. Elbab ise söz-
lüklerde aklıselim ve sağduyu diye nite-
lendiriliyor. Ayrıca kelimenin kök itiba-
rıyla kalb ile de irtibatı var. Burada karşı-
mıza yeniden Akıl ve Kalb ikilemi çıkı-
yor. Doğrusu iyi düşünmeyen insanlann 
kolaylıkla yanılacaklan bir ikilem, bir ay-
nmdır bu. 

Ne var ki İslam'ın özünü, Kur'an'm esp-
risini anlayanlar en çok da tevhid ilkesi-
nin ruhunu kavrayanlar, akıl ve kalb ara-
sında düal izm değil, bir özdeşliğin, bir 
müteradifenin mevcudiyetini farkederler. 

Kuşkusuz akıl ve kalp kavramları ara-
sında hiçbir fark olmasaydı Kur'an onlan 
ayrı ayn zikretmezdi. Ancak Hac Suresi 
46. ayeti kerimesi "Akleden kalbleı" diye 
bir terkip kullanjnca bize türlü ipuçları 
vermektedir. İki kavram arasında mevcut 
nüans, ayrıhk yönünde değil aksine tev-
hid yönünde kendini gösteriyor. Sözgeli-
mi Kur'an'da akıl kelimesi kullanılan yer-
de tefekkür, kalb kelimesi kullanılan yer-
de ise genellikle t ezekkür öne çıkarılır. 
Türkçede ifadelendirilmesi zor ama yine 
de deneyecek olursak, düşünmek ve ha-
tırlamak, akıldan çıkarmamak diyebiliriz 
belki. Yani bir olayın, bir olgunun iki ayn 
veçheden yahut tüm açılardan görünü-
münden sözetmiş oluyoruz. Öyle ki geri-
ye insanın düşünemedim, unut tum, gibi 
hiçbir bahanesi kalmasın. Sonuçta hiçbir 
aykırılık yok. Sadece, deyim yerindeyse, 
düşünce fiilinde bir öncelik, önceki bir ib-
da sözkonusu iken, hatırlama fiilinde bir 
öncelik, önceki bir bilgiye; önceki bir dü-
şünülmüşlüğe gereksinim duyanz. Düşü-
nen insan hatırlar, hat ır layan düşünür . 
Buradaki ha t ı r lamanın z ikr in karşılığı 
kullanıldığı unutulmamalıdır. Yoksa elde-
siz unutmalar değil, mahsus gafletlerden 
sözediyoruz. İkisi birbirini gerektirir ve 
tamamlar. Birini diğerine öncelemek bil-
mem mümkün mü? Doğru düşünme ve 
hakkıyla iman etme akıl ile kalb arasında-
ki bir sırat üzerinde gerçekleşen itminan 
halidir. Tefekkürün karşıtı cinnet, tezek-
kürünki gaflettir. 

Ulül elbab'ın geçtiği iki ayet mealini zik-
redelim: 

"Sana Rab'inden inen hakkı bilen kim-
seyle kör bir olur mu? Ancak akıl sahip-
ler i (u lu l Elbab) d ü ş ü n ü r (z ikreder) . 
(Rad 19) 



"Bu kitap, onunla uyanisınlar ve ilahın 
tek olduğunu bilsinler, akıl sahipleri 
(ulul elbab) zikretsin (hatırlasın, düşün-
sün) diye tebliğ edilmiştir."(İbrahiın 52) 

İlm-i kelam, aklı tanımlarken "İlmün 
nefste akıl nefsin özüdür." der. İlginçtir 
kalb kelimesi de ulül elbab'da öz demek-
tir. Nefsin yani insan nefsinin özü, öz cev-
heri. Anlaşılmaktadır ki akıl ile kalb ara-
smdaki diyalektik ilgi de derlenip topar-
lanmıştır. Onlarsız insan nefsi, özü nok-
sandır. Tefekkür ve tezekkürsüz insan ol-
mak m ü m k ü n değilken mü'min olmak, 
müslüman olmak nasıl mümkün olabilir? 
Şimdi düşünmek farz mı, m e n d u p mu 
yoksa nafile m i , iyi düşünmeliyiz. 

Bilgi, fikir ve iman kavramlan arasında 
bizim anlayışımıza göre yadsınamaz bir 
ilgi vardır. Tevhidin muhteşem, Kur'an'm 
gözkamaştıncı belagatı içinde kavramları 
teke irca eden emsalsiz bir diyalektiktir 
bu. Hiçbir beşeri literatüre nasip olmayan 
özelliktir. Evet kullanılan, insanların dili 
Arapçadır. Lakin onu kullanan insanlara 
bu yolla da kendini tanıtmaktadır adeta; 
tekliğinin enstantanelerini bizim dilimizle 
bize anlatmaktadır . Kelimeler arasındaki 
bu üçlü bağlantı, müslümanlann inancını 
alelade bir tapınma ve bağlanmadan kur-
tanp, kökeninde bilgi, emniyet, güven ve 
korkusuzluk yatan yalnız Allah'a ve ahi-
ret gününe imana yüceltir. 

Izutsu , İman Kavramı adlı kitabında 
şöyle nakleder: • 

"Düşünen ve akleden kişiyi körükörüne 
bir .itaatin üzerine çıkaran (Allah) bilgisi 
herbir müslümana farz olan bir görevdir. 
Yani bir farz-ı ayn'dır. Farz-ı kifaye değil-
dir. (Sh. 147) 

İmam Ebu Yusuf da İmam Ebu Hani-
fe'den nakleden 

"Allah insanlığa hiç resul göndermese idi 
bile, insandan yine akıl yolu ile 'Ondan 
yana bilgi sahibi (marifet) olması beklene-
cekti."(lzutsu, a.g.e. sh.l40) 

Bilgi yani ilim edinmenin yollan üçtür: 
1.Mütevatir haber, sonunda kişi ilmel 

yakin sahibi oİur. 
2.Müşahede, sonunda kişi aynel yakin 

sahibi olur. 
3. Deney, tecrübe, sonunda kişi hakkel 

yakin sahibi olur. 
Kelam kitapları konuyu basit birtakım 

örneklerle açıklarlar. 
Örneğin ateşi görmeyen, tanımayan bir 

insan, onun yakıcılığını, doğru sözlü kim-
selerden dinler, bilgilenir. Bu bilgî çeşidi-

ne ilmel yakin bilgi denir. Kişinin ateşin -
yanışını bizzat müşahede etmesi sonucu 
elde ettiği bilgi, aynel yakin bilgidir. Elini 
dokundurarak ateşin yanışını bizzat anla-
ması sonunda elde edilen bilgi de hakkel 
yakin bilgi diye adlandırılır. 

Herhangi bir biçimde bilgiye, ilme ula-
şan bir insan için artık muhayyerlik yok-
tur. İlme aykırı davranamaz. Kur'an da 
insana bunu önerir. Kur'an'm ifade ettiği 
ilim kavramında kesinlik vardır. 

Oysa günümüzde günübirlik kullanılan 
dilde literatür değişmiştir. Bilim kavramı 
artık kendisinde Icesinlik olmayan teoriler 
ve galip zanlar için kullanılmaktadır. Batı 
tandanslı bu anlayış kimi müslümanlan 
da etkilemiş olacaİc ki, onlar da zaman za-
man bilimle din'i karşılaştınp, çok rahat-
lıkla aykın cephelere yerleştirmektedirler. 

Maalesef düşünmeme olumsuzluğu sa-
nıldığı gibi avamın, okuma yazma bilme-
yenlerin, ümmilerin düş tüğü bir olum-
suzluk değildir. Düşünmek de düşünme-
mek de bir durum'dur» duruş'tur^.Her in-
san, hér bilgin, her düşünür, herhangi bir 
zaman ve mekanda tüm birikimine rağ-
men hiç düşünmeyebileceği gibi çok az 
düşünüyor olabilir. Düşünür, bilgin, sa-
natçı ve aydınlan, sürekli düşünen, doğru 
düşünen insanlar sanmak büyük yanılgı-
dır. 

Yine Kur'an-ı Kerim'de tefekkür kavra-
mıyla zaman zaman eşanlamlı kullanılan 
t ezekkür kavramı vardır demiştik. Bir 
ayet mealini düşünelim şimdi:"Rabbimiz 
bizi çıkar, yaptıklarımızın ye rine iyi işler 
yapalım, diye feryad ederler.Size düşü-
necek (yahut anımsayacak)kim senin dü-
şünebileceği kadar bir ömür vermedik mi; 
uyancılar gelmedi mi?"(Fatır 37) 

Bilen insanın, düşünürün, sanatçının, 
aydının, bilmeyen ve halk edildiği gibi 
yaşayan avam kadar, aynen düşünmeme, 
hatırlamama, gafil olma tehlikesiyle her 
an karşı karşıya bb lunduğunu özellikle 
vurgulamak gerekir. Hatta biraz daha ile-
ri giderek diyebiliriz ki zihnini, hafızasını, 
lüzumsuz sorunlarla daha ziyade meşgul 
eden aydınların gaflete düşme tehlikesi 
de daha ziyadedir. Bu bakımdan yeterin- ' 
ce (hakkıyle, gerektiğince) düşünmeyen 
bilginler, düşünmeyen düşünürler , dü-
şünmeyen aydın ve sanatçılar bizi şaşırt-
mamalı. 

Bu bahiste son olarak düşünmenin üç 
vecihli bir eylem olduğundan sözetmek 
istiyorum: 

Maalesef 
düşünmeme 
olumsuzluğu 
sanıldığı, gibi 
ümmilerin düş-
tüğü bir olum-
suzluk değildir. 
Düşünür, bilgin, 
sanatçı ve 
aydınlan, sürek-
li düşünen, 
doğru düşünen 
insanlar sanmak 
büyük 
yanılgıdır. 



Allah'a ve ahiret 
gününe iman 
eden bir alcıl 
sahibi vahye 

ulaştıktan sonra 
artık vahye 

göre düşünmeye 
başlar. Vahye 

ulaşmak onun 
düşünme eyle-
mini azaltmaz, 
hatta yönlendi-

rip çoğaltır. 

1.Vahye doğru düşünmek. 2. Vahye göre 
düşünmek. 3.Vahye rağmen düşündüğÜT 
nü sanmak ki ben buna felsefe demiştim. 

Doğruluk insan için fıtraten, tab'an ter-
cih edilecek bir yönelimdir. Yalnız konu 
bireyin iki cihanda saadeti, toplumun bu 
cihanda selameti ise, kendisini varedenin, 
yaşatan ve öldürecek olanın buyruğu yö-
nünde doğru olması(Emrolunduğu gibi 
doğru olması, Hud 112) tek ve en çıkar 
yoldur. Ancak konu Din'se, yani hangi di-
nin hak, hangisinin batıl olduğuysa, o za-
man aklı selim olarak ve tek başına düşü-
necek yani vahye doğru düşünecekt i r . 
Ben Hazreti İbrahim kıssasını, yıldızları, 
ayı, güneşi gözleyerek Rabbine yönelim 
kıssasını vahye doğru düşünmek, vahyin 
rahmetini, desteğini aramak olarak-niteli-
yorum. 

Vahye ulaştıktan sonra yol olabildiğince 
aydınlanacaktır artık. Vahy insana rahmet 
olarak peşin bilgiler, ipuçları, yol levhala-
rı, röperler verecektir. Selim akıl sahipleri 
bu bilgilerden hareketle bireysel ve top-
lumsal hayatini tek doğru seçenek olan 
vahyin öğretisi yönünde gerçekleştirmeyi 
hedefleyecektir. Vahye göre düşünecektir. 
Vahy bir rehberdir. Birey ve toplumların 
iki cihanda kurtuluşlarının rehberi, anali-
tik haritasıdır. Bu rehber ona iki seçenek 
sunacaktır. Bu seçenekler üzerinde sık sık 
hatırlatmalarda bulunacaktır. Seçenekle-
rin akıbetini ihtar edecek, bütün bunları 
yaparken insana düşünmede özgür oldu-
ğunu bildirecek, onu zorlamayacak, en 
önemlisi on şaşırtıp aldatmayacakhr. Sa-
dece onu şaşırmış bulduğunda bu şaşkın-
lıktan kurtaracak deliller, burhanlar gös-
terecek, ikna etmeye çalışacaktır. Sonuçta 
iman da inkar da insanın elindedir.İnsa-
nın yapıp ettiklerinden başka geriye bir-
şey kalmayacaktır. Bir bahanesi de olma-
yacaktır. 

Vahye rağmen düşünmeye çabalamak 
ise bence muhaldir. Zira insan vahye rağ-
men önce aklın sınırlılığını yadsıyacaktır. 
Bu da aklın devre dışı bırakılmasıdır. Zira 
alet kendi alanının dışında kullanılırsa iş 
görmez. Bu tavır fıtratla inatlaşmadır, dü-
şünme-değildir. Böbürlenmedir. Kibirdir. 
Felsefedir. Ulaşabileceği sonuç kuruntu, 
zan, vehim ve cinnettir. Çünkü akıl kendi-
ni yapmamıştır, kendini aşamaz. Esasen 
akıl Allah ' ın evrendek i sayısız sözsüz 
vahyinden birisidir. Kendini yadsıyarak 
nereye varabilir ki? 

Evet, Allah'a ve ahiret g ü n ü n e iman 
eden bir akıl sahibi vahye ulaştıktan sonra 
artık vahye göre düşünmeye başlar. Vah-
ye u l a ş m a k o n u n d ü ş ü n m e e y l e m i n i 
azaltmaz, hatta yönlendirip çoğaltır. Vahy 
ona esasları ve ilkeleri belirtir. Bu esas ve 
ilkeler doğrultusunda hayatın teferruatım 
salih amelle doldurmasını, onu düzenle-
mesini emreder. Aklın bu faaliyetinin adı 
da Kur'an'da fıkhetmek olarak anılır. Akıl 
artık sahici fonksiyonunu icra etmektedir. 
Fıkıh, yani ince anlayış sahib i o lmak, 
onun kulvarıdır. Orada lehinde ve aley-
hinde olanı anlayıp uygulamaya geçecek-
tir. Muhayyerliklerde, müşkül durumlar-
da re'yini kullanacak, galip zannına göre 
davranacaktır. Cehd kökünden cihad ve 
ictihad kavramları, bir konuda bütün gü-
cünü kullanarak davranmak demektir. İn-
sanın gücü ise, fiziksel ve ruhsal gücünün 
ikisinin de patronu olan akılla ölçülür. İş-
te aklın, bütün delilleri inceleyerek gücü-' 
nün ulaşabildiği her kapıyı çalarak elde 
ettiği son karara ictihad denilmiştir. İçti-
had, ulaşılmış beşeri bir sonuçtur. Her za-
man yanılgı ihtimalini içinde taşır. Ne var 
ki aklın bu onurlu faaliyeti sonunda ulaşı-
lan kanaat yanlış dahi olsa, İslam fıkhında 
sevap telakki edilmiştir, ecir umulniuştur. 
İnsan aklı seliminin böylesine bir faaliye-
tine bile mükafat veren İslam'ın kurduğu 
sistemi, beşeri telakkilerle karıştıranlar zi-
yan ederler. 

Bir kul olarak her zaman yanılabilme 
ihtimalini yedekte tutan'anlayışın sahibi, 
rasyonalistlerden, o akılcılardan ne kadar 
uzaktır. Aklı putlaştıranlar, aklı herşeyin 
ölçüsünü koyan olarak görenlerle bizi bir 
tutmak insafla bağdaşır mı? 

Önemli olan önce aklın faaliyet içinde 
olmasıdır. İkincisi, diğer beşeri yetilere 
egemen olmasıdır. Selim olarak çalışırsa 
vahye ulaşacaktır. Vahye ulaştıktan sonra 
ise fıkhetmeye çalışırken beklenen bütün 
gücünü harcayarak doğruyu aramasıdır. 
Bu esnada doğruya isabet etmesi ya da et-
memesi çok önemli değildir artık. Sorum-
luluğu yoktur en azındanr. Asıl sorumlu-
luk aklı kullanmamakta, fıkhederken bü-

' tün gücünü harcamamaktadır. 
Biz akılsız olmaz diyoruz. Akıl ise reh-

bersiz olmaz. Biz Allah'ı birleyenler her 
türlü putlaştırmadan Allah'a sığınırız. 

(Bu yazı, yazar tarafından 30 Nisan 1994'tc AKV 
İstanbul merkezinde verilen seminerin metnidir.) 
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"MILLIYETÇILIK P I N I " ÜZERINE 
DÜŞÜNCELER (ıı) 

CarltonHAYES 

Milli devlet, 
her türlü dini 

kurumdan da-
ha yüksek bir 

yetki kazanmış 
durumdadır; 

ve başka türlü 
hareket eden 

veya düşünen 
kişiler, en iyi 

ihtimalle, 
ikinci sınıf va-
tandaşlar ola-

' rak görülmek-
tedir. 

3. Milliyetçiliğin Tarihi, Dünya Dinle-
riyle, Bilhassa Hristiyanİıkla Etkileşimi 

Bir kez daha belirtmek isterim ki, modern 
ve çağdaş milliyetçilik, insanm "din duy-
gusu"na seslenir. Tarihi tabiatüstü dine 
bir ikame veya bir ilave sunar. Tabiatüstü 
dinlere kayıtsız veya düşman olan kişiler, 
dünyevi nitelikteki -milliyetçilikte, yani 
esasen modem laiklik (secularizm) dinin-
de bir telafi, tatmin ve adanma bulmaya 
yatkındır. Ki bu da, insanların aynı anda 
nasıl hem komünist, hem de milliyetçi oU 
duğunu açıklamaktadır. 

Aynı zamanda oldukça sekteryan bir 
din olan milliyetçilik, her türlü muhtemel 
rakip dine hoşgörüsüzlüğe meyillidir. 
Sovyet İmparatorluğu'nda olduğu gibi, 
materyalist ve diktatör komünizmle birle-
şerek, Hristiyanlığa ve Yahudiliğe karşı 
çıkmakta ve zulmetmektedir. "Kızıl" Çin, 
yalnızca Hristiyan misyonerleri öldür-
mekle, hapsetmekle ve ülkeden çıkar-
makla kalmayıp Budist Tibetlileri de bo-
yurduruğuna almakta ve liderleri Dalai 
Lama'yı sürgüne göndermektedir. Komü-
nist olmayan diğer ülkelerde, milli devlet, 
her türlü dini kurumdan daha yüksek bir 
yetki kazanmış durumdadır ; ve başka 
türlü hareket eden veya düşünen kişiler 
"sadakatlerini bölmek"le suçlamakta, en 
iyi ihtimalle ikinci sınıf vatandaşlar ola-
rak görülmektedir. 

Milliyetçilik dini, başta işaret ettiğimiz 
gibi, kültünü daha eski dünya dinlerin-
den, bilhassa Hristiyanlık'tan almıştır. 

Buna karşılık, yaşlı dinler, milliyetçiliği 
kabule, hatta Iiatta teşvike eğilimlidir. 
Böylece dini bir telifçilik veya kaynaştır-
ma gelişmekte; bunun sayesinde de dün-
yanın dörtbir yanındaki milyonlarca in-
san, en azından ismen atalarının dinine 
bağlı kalmaya devam ederken, o dini, 
milliyetçi tapınma ve disiplinin gerekleri-
ne uydurmaktadır. 

Tabiatüstü tarihi Yahudilik, çoğu Ya-
hudinin hayatında potansiyel bir kuvvet 
olmaya devam ediyor, ama bu Yahudile-
rin büyükçe bir-kısmı, "dini duygu"lannı -
ister içinde yaşadıkları halkmki olsun, is-
ter Siyonizm'inki, isterse yeni milliyetçi 
İsrail devletininki olsun- artık "yüksek" 
milliyetçilikte ifade ediyorlar. Budizm, 
çok büyük sayıda Doğulunun hayatında 
hala önemli bir faktör olmakla birlikte, 
son zamanlarda Japonya'da milliyetçi Şin-
to'ya, Çin'de komünizme ve. Burma ile 
Seylan'da yeni kurulan milli devletlere ta-
bi kılınmıştır. İslamiyet de. Uzak Hintlere 
ve Afrika'ya dek aynimaz misyoner kuru-
muyla, hala büyük ve ihtidalarla genişle-
yen bir din; fakat Mustafa Kemal ve Şah 
Rıza Pehlevi'nin takipçileri, kendilerini 
önce Türk veya İran milliyetçisi, sonra 
Müslüman şeklinde tanımladılar ve Müs-
lüman Araplar, Yahudi milliyetçiliğine 
karşı beraberce Arap Mill iyetçil iğine 
adandıkları Hristiyan Araplarla kardeşlik 
tesis ettiler. 

Hristiyanhk bugün her zamankinden 
daha fazla isimde izleyiciye ve belki de 
daha fazla adanmış -Katolik, Ortodoks ve 



Milliyetçilik, 
laik devletin 
yüceltilmesi 

ve ilahlaştınl-
masmın 
yegane 

modem ve 
çağdaş 

biçimidir. 

Protestan- şakirde sahip. Fakat bunların ço-
ğu için Hristiyanhk fiiliyatta milliyetçiliğin 
cüz'ünü teşkil ediyor. Westminister Abbey, 
İngiltere Kilisesinin ve belki de ondan da 
fazla, İngiliz milliyetçiliğinin mabedidir; 
İngiltere ve İskoçya'nın, New York ve Was-
hington'ın Protestan katedrallerinde Hristi-
yan azizlerin heykellerinden çok milli kah-
ramanların suretleri ve abideleri, askeri ve 
milli savaş bayraklan bulunmakta ve göze 
çarpmaktadır. Fransa'da Napolyon Bona-
part'ın naaşı Katolik bir sunağın yamna gö-
mülerek, bir kere daha muhteşem bir Hris-
tiyan Saint Geneleve kilisesi milli bir pante-
ona dönüştürülmüştür. İspanyol kilisele-
rinde, normalde Host'un (okunmuş ekmek) 
kutsanması ve yüceltilmesine 'eşlik eden 
sessizliğe, milli marşın orgla çalınmasıyla 
son verilmiştir. 

Milliyetçilik ve Hıristiyanlığın telifi. 
Birleşik Devletler^de çarpıcı biçimde dikkat 
çekmektedir. Bu ülkede yüz civarında kili-
se ve mezhep, çeşitli etnik kökenlerden ge-
len büyük bir I^tolik azınlık ile küçük ama 
çok faal bir Yahudi azınlık arasına dağılmış 
olan Protestan çoğunluğun dini-kültürel 
çoğulculuğu, bu telifçiliğe cesaret vermek-
tedir. Bu grupların herbiri. Amerikan ideal-
lerine ve kurumlarına gösterişli görünmek-
tedir. Protestan kiliselerinin çoğunda bü-
yük bir Amerikan bayrağı minber veya ko-
münyon masasının üzerinde dalgalanmak-
ta, milli bayramlar törenlerle kutlanmakta-
dır. Katolik kiliseleri ve Yahudi sinagogla-
rında, milleti için savaşan ve ölen üyelerin 
listesi sergilenmektedir. "Fundamentalist-
1er," Kitab-ı Mukaddes inançlarından, ka-
dim zamanların "seçilmiş" İbrani halkı ile 
çağdaş zamanlar ın "seçilmiş" Amerikan 
halkı arasında ilham verici bir paralellik çı-
karmaktadır. Öyle görünüyor ki, dini "mo-
dernistler" ve liberaller", Hristiyanhğı su-
landırdıkları ölçüde Amerikancılığı koyu-
laştınyorlar; 

Mesela, I. Dünya Savaşı 'ndan sonra 
New York City'de St. Mark Protestan Pis-
koposluk Kilisesi'nde^düzenlenen bir ayine 
ilişkin aydınlatıcı gaiete haberini hatırlaya-
lım: Modern Kilise Azaları Birliği'ndeh bir 
din adamının "İsa'nın ilahlığını reddettiği" 

• merasimde Amerikan bayrağına tapınma 
ayini, "sabah ve öğleden sonra büyük ce-
maatlerin ilgisine mazhar oldu." 

"İbadet", d iye devam ediyor haber , 
"mihrabın önünde, profesyonel aktörler, -
Başmemur, Oğul; Birinci asistan. Anne; ve 
İkinci Asistan, Baba- tarafından icra edil-
di... Bayraktaki Jackson, Lincoln, Cleve-

land, (T.) Roosevelt ve Wilson adı veril-
di.(F.D.R. ve İke için şeritlerin sayısının do-
kuz olmaması ne büyük talihsizlik!) 

"Mabedin önünde beyaz bayrak gönde-
ri koyuldu ve gönderin tepesine, üstünde 
altın bir kartalın bulunduğu altın bir hale 
yerleştirildi. Cemaate şöyle hitap edildi..: 
Kartal bağımsızlığımızın timsalidir; iştiya-
kımızı, ilhamımızı, ve atalarımızın Tan-
rı'sıyla yaşayan komünyohumuzu ifade 
eder." Bunu kartal mezmuru izledi. Mez-
murdan sonra Başmemur yüksek sesle yal-
vardı: "İşit ey kartalın çığlığını." Cemaat 
karşılık verdi: "Aşkla şevkle itaat edelim." 
Daha sora Yıldızlı Sancak'ın ilk kıt'asmm 
okunması için bayrak çekildi, bu sırada 
Başmemur şöyle diyordu: "Hikmet ve şeref 
sahibi kimsenin ulaşabileceği bir ölçüye 
ulaşalım." 

Ayinin ikinci kısmında, ' tapmılmaya 
hakkıyla layık oldukları için' cemaatin göz-
lerini yedi kırmızı şeride kaldırması isten-
di. 

Sonra koro: 
"Bayrağın kırmızısına, 
"Bayrağın kırmızısına, bayrağın kırmı-

zısına, 
"Bayrağın kırmızısına ebediyyen" dedi. 
"Benzer şekilde, altı beyaz şerit ayini, 

gece mavisi dörtgeninin, beş köşeli beyaz 
yıldızın ayinleri yapıldı. Son merasim, be-
yaz başlıklı kartal tapınmasıydı. En sonun-
da, mabede selam olarak bayrağın gönder-
den indirilmesine izin verildi ve Cumhuri-
yet Savaş İlahisi okundu." (The New York 
Times, 25 Şubat 1924) 

Son sayfalarda sunulan milliyetçilik de-
ğerlendirmesi, bazı okuyuculara elbette ki 
fazla kötümser ve fazla eleştirel gelecektir. 
Doğru; milliyetçilik, laik devletin yüceltil-
mesi ve ilahlaştırılmasımn yegane -modem 
ve çağdaş- biçimidir. İsparta gibi antik şe-
hir devleti veya Asur, Büyük İskender ya 
da Diocletian'ınki gibi (veya Ortaçağ'daki 
Moğol gibi) imparatorluklar, savaşçılıkta 
ve hoşgörüsüzlükte ve en üstün dini tapın-
mayı istemede milliyete dayalı modern 
devletten pek aşağı kalmıyordu. 

Aralarındaki farklılık derece farklılığı-
dır. Sınai ve teknolojik ilerleme, çağdaş 
milli devlete, daha önceki imparatorlukla-
rın ve şehir-devletlerin mahrum olduğu, 
vatandaşlarını eğitme ve telkine tabi tutma 
araçları sağlamıştır. 

Böylece milliyetçilik, oldukça popüler 
.ve takvacı milliyetçilik dininin eşlik ettiği, 
ihya olmuş ve büyük ölçekli bir İcabilecilik 
oiniayı başarmıştır. 



Bununla birlikte, yakın çağlarda ortaya 
çıkıp yayıldığı şekliyle milliyetçilikte, bazı 
fayda ve avantajlar bulunduğu düşünebi-
liriz. 

Avrupa'da ve Amerika'da, yani Hristi-
yanhk aleminde, ondan etkilenen çeşitli 

' ülkelerde dahili reform ve ıslah için bir iti-
ci güç olmuştur. Kitlelere okur-yazarhk ve 
okul eğitimini teşvik etmiş, onları siyasi 
organın üyeleri haline getirmiş ve onlara 
vatandaşlık hak ve sorumluluklan duygu-
sunu kazandırmıştır. O, demokratik ru-
hun bir aşaması. Batılı dünyanın büyük 
kısmında, büyük ölçüde ferdi hürriyetle 
ve aym şekilde milletlerarasıcılık ve insa-
niyetperverlikle uyumlu hale gelmiştir. 
Diktatörlük ve totaliter milliyetçilerin -
sözgelişi Stalin, Mussolini veya Hitler'in-
karşısına) Herder ve Mazziri, Woodrow 
Wilson ve Winston Churchil l , Konrad 
Adenauer ve Charles de Gaulle gibi liberal 
ve insaniyetperver milliyetçilerin koyul-
ması gerekir. 

Hristiyanhğı milliyetçiliğe, tabi kılma 
olmasa dahi, uydurma yönünde çağdaş 
bir eğUime dikkat çektik ve bir New York 
kilisesinde Amerikan bayrağına yapılan 
"tapınma ayini" eşliğinde uç bir ömek ver-
dik. Fakat, bu hikayenin yalnızca bir yüzü. 
Diğer taraftan, şunun da vurgulanması 
gerekiyor ki, harici hücumlara ve dahili 
tahriplere rağmen, Hristiyanlık büyük sa-
yılarda insanlar için canlı ve etkin bir din 
olmaya devam- ediyor ve itikadi ve ahlaki 
öğretüeri milliyetçüik üzerinden önemli 
mutedilleştirici etki icra ediyor. 

Gerçekten, milliyetçilik, iyi yönlerini 
büyük ölçüde Hıristiyanlığa borçlu görün-
mektedir. Hıristiyan Kilisesi vatanseverli-
ği, uzun süre, gerekli ve ulvileştirici bir fa-
zilet olarak görmüş ve küisenin milliyetçi-
lik çizgilerine göre örgütlenmesi ve fonk-
siyon görmesi milli devletlerin doğuşunu 
öncelemiş ve ona katkıda bulunmuştur. 

Ama aynı zamanda, bütün insanlar ve 
bütün milletler için evrensel olma iddi-
asında ısrar etmesiyle ve Hıristiyanların 
Sezar'ınkini Sezar'a verdikleri gibi Tan-
n'nınkini de Tanrı'ya vermeleri gerektiği 
yönünde Kurucu'sunun emirlerini sürekli 
vurgulamasıyla, aşırı milliyetçiliğe sınırlar 
getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, dünyevi 
milliyetçiliğin talepleri, Hristiyan için, ta-
biatüstü dinin talepleriyle kanştınlmama-
hdır; onun (Hristiyan) sadakati gerçektep 
de bölünmüş bir sadakattir; zira milli sa-
dakatinin üstünde ve ötesinde Hıristiyan 
iman ve ahlakiyatına sadakat görevi bu-

lunmaktadır. 
Katolik papa ve piskoposlarca mı, Orto-

doks Kilise konsüllerince mi, yoksa kutsal 
metinlerin Protestan okunmasına göre mi 
yorumlandığına bağlı olarak, Hıristiyan 
iman ve ahlakiyatı ayrmhda farklılaşmak-
tadır. Buna karşılık, ortak bir Hıristiyan mi-
rası vardır ve şimdi, bir bütün olarak Hıris-
tiyanlığın yalnızca materyalist komünizm 
taraf ından değil, saldırgan ve hasmane 
milliyetçilik tarafından da şiddetle kuşatıl-
dığı ve tenkitçi biçimde meydan okunduğu 
bir dönemde, Hıristiyanlığın büyük taraf-
tarlarının liderleri arasında, daha fazla kar-
şılıklı şefkat ve anlayışa doğru aşikar ve it-
ühadçı (ecumanecal) eğilim bulunmakta-
dır. Bütün fertler gibi, bütün milletlerin de, 
her milletin kendi başına bir amaç olmak 
yerine, hepsinin esenliği için bir araç olaca-
ğı ortak bir milletlararası ahlaka tabi oldu-
ğu veya olması gerektiğini, elbette ki, tek-
tip Hıristiyan öğretisi öngörür. Hıristiyan-
lık, milliyetçiliğin sınırsız potansiyel guru-
ru ve bencilliğine karşı, tevazu ve diğer-
gamhk ideallerini benimser. 

Ancak, milliyetçiliğin yumuşatılmasın-
da ve aşırılıklarının sınırlanmasında etkin 
olunabilmesi için, kendilerini Hıristiyan 

• kabul edenlerin dinlerini ciddiye almaları 
ve onun bölücü milliyetçilik dininden üs-
tün bir gerçek dünya dini o lduğunu be-
nimsemeleri gerekir. Kendi tabii vatanse-
verliklerinin, ırkçılık ve kavmiyetçilik veya 
dar milliyetçiliğin en kötü türlerine bulaş-
masına izin vermemeleri gerekir. 

Günümüzde, milliyetçilik, Asya ve Af-
rika'da bir orman yangını gibi ilerlerken, o 
mu tarihi dünya dinlerini yıkacak, yoksa 
onlar tarafından yumuşahlıp sulandırıla-
cak mı diye merak etmek için nedenimiz 
var. Tarihi olarak Hindu veya Konfiçyüsçü, 
Budist veya Müslüman olan bölgelerde 
milliyetçiliğin gelecekteki gidişatı üzerinde 
bu dinlerin efkileri Ve nüfuzları hakkında 
bir tahminde bulunmak için yeterli bilgiye 
ve öngörüye sahip değilim. 

Bir Hıristiyan olarak samimiyetle inanı-
yorum ki, Afrika ve Asya toprakrakları 
(Avrupa' emperyalizmine bulaşmamış) Hı-
ristiyan misyonlarına tahammül gösterdiği 
ve Hıristiyan iman ve ahlakının etkisi altı-
na girdiği ölçüde, bu kıtalarda yükselen sa-
bit fikirli milliyetçilik daha az dışlayıcı, da-
ha az hasmane ve milletlararası işbirliği ve 
barışın korunması için daha elverişli hale 
gelecektir. Hem, iki Dünya Savaşı 'ndan 
sonra barışı kim istemez ki? 

Çev: Murat Çiftkaya 

Milliyetçilik, 
oldukça 
popüler ve 
takvacı 
milliyetçilik 
dininin eşlik 
ettiği, ihya 
olmuş ve 
büyük ölçekli 
bir kabilecilik 
olmayı 
başarmıştır. 



KAVRAMIAR 

Kur'ani Kavramlar 
ÂYET 

Mustafa AYDIN 

Ayet, 
Allah'ın bir-
liğini, güç ve 

' iradesini gös-
teren-anlatan 
ve yine ken-

disi tarafından 
ortaya konan 

fiziki-tarihi 
olgu ve olaylar 

veya sözlü 
ifadelerdir. 

Kur'an-Kerim'de ayet yaklaşık 374 yerde geç-
mektedir. Sözlükte işaret, delil, mucize, ibret 
anlamlarına gelen ayet Kur'an'da bu anlam-
ların yanında sözlü tebliği de ifade etmekte-
dir. Şimdi bu anlamlara örnekler verelim: 

Ayet genelde bir şeyin varlığını belgele-
yen, gerçekliğini işaretleyen şeydir. Mesela 
Allah kalpleri birbirine ısındırıp birleştiren-
dir. Bunun ayeti (işareti) yıllarca birbirine 
düşman olan Evs ve Hazreç kabilelerinin 
kardeşliğidir (Al-i İmran/103). Yani Allah 
onları örnek bir kardeş yapmıştır.Yine yerle 
bir edilmiş isyancı toplulukların kalıntıları, 
daha sonraki nesiller için, inkarcılığın ne bü-
yük bir suç oldğuna dair bir ayettir (Msl. 
bkz.Hud/103). Buralarda ayet delil anlamı 
taşımakttadır. 

Ayet bazı yerlerde mucize anlamına gel-
mektedir. Mesela Hz. İsa'nın İsrailoğullanna 
karşı kullandığı şu cümledeki ayet l>öyledir: 
"Ben size bir ayet (mucize) getirdim: Ben ça-
murdan kuş şeklinde birşey yapar, ona üfle-
rim.Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir..." 
(Al-i îmran/49) Bazı yerlerde ise ibret yerine 
kullanılmıştır. Mesela Firavun'un bedeninin 
daha sonraki nesiller için bir ayet olarak ko-
r u n d u ğ u n u (Yunus/92) belirten ayetteki 
"ayet" şüphesiz ibret demektir. 

Pek çok yerde ayet, vahyedilmiş cümle-
ler, Kur'ani ifadeler demektir. Mesela Hz. İb-
rahim'in şu duası bunu göstermektedir:"Rab-
bimiz, neslimizin içinden kendilerine senin 
ayetlerini okuyacak, onlara kitap ve hikmeti 
öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gön-
der"(Bakara/129). Buradaki okunup öğretile-
cek ayet, sözlü mesajlardır. 

Yukanda geçen örneklere dikkatlice bakı-
lınca görülür ki, Kur'an'da genellikle üç türlü 

ayetten bahsedilmektedir: 1. Tabii ayetler, 
2. Sözlü ayetler, 3. Tarihsel ayetler. 

Tabii ayetler Allah'ın varlığını, birliği-
ni, gücünü ve iradesini gösteren işaret ve 
delillerdir.Esasen ayetin her türlüsünün 
gerisinde bu temel bulunmaktadır ve çoğu 
kere bir olağanüstülükle, en azından beşe-
rin bir katkı vae müdahalesinin olamaya-
cağı şekilde gerçekleşmektedir.Bu gerçek-
leşme sözsüz ya da sözlü olarak ortaya çık-
maktadır. İşte tabii d ilebileceğimiz ayetler 
fiziksel/nesnel alanda Allah'ın varlık, bir-
lik, kudret ve iradesini gösteren belirtiler-
dir. Rum Suresi'nde arka arkaya verilen şu 
altı ayet, bu ayetin anlamını bize gayet açık 
olarak vermektedir: 

"Allah'ın ayetlerinden biri sizi toprak-
tar yaratmasıdır. Sonra siz (yeryüzüne) ya-
yılıvaeren insanlar oldunuz." 

"O'nun ayetlerinden biri de kendileriyle 
kaynaşmanız için size kendi nefisleriniz-
den eşler yaratması ve aranıza sevgi ve 
merhamet koymasıdır. Şüphesiz bunda 
düşünen bir kavim için ibretler vardır." 

"Onun ayetlerinden biri de göklerin ve 
yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerini-
zin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bi-
lenler için ibretler vardır." 

"O'nun ayetlerinden biri de geceleyin 
ve gündüzün uyumanız ve onun lütfun-
dan (nasibinizi) aramanızdır . Şüphesiz 
bunda işiten bir toplum için ibretler var-
dır." 
! "O'nun ayetlerinden biri de size korku 

ve umut vermek için şimşeği göstermesi, 
gökten bir su indirip onunla ölümünden 
sonra yeri diriltmesidir.Şüphesiz bunda 
aklını kullanan bir kavim için ibretler var-



dır." 
"O'nun ayetlerinden biri de göğün ve ye-

rin O'nun buyruğuyla durmasıdır. Sonra sizi 
(yerden) bir tek davetle çıkardığı zaman bir 
de bakarsınız ki yerden (diriltilip) çıkarılı-
vermişsiniz. Göklerde ve yerde bulununla-
rın hepsi O'nundur ve hepsi O'na itaat et-
mektedirier." (Rum/20-25) 

Ayetin bir diğer şekli ise sözlü olanlar-
dır. Bunlar vahyedilen, insanları uyarmak 
için gönderilen sözlerdir. Allah'ın güç ve 
özellikle iradesini bir başka düzlemde ifade 
etmektedirler. Sözlü ya da sözsüz (tabii) bü-
tün ayetler aynı ilkenin (Alllah'ın güç ve ira-
desini yans ı tmanın) farklı görünümler i -
dir.(Esasen sözlü-sözsüz, doğal-tarihi aynm-
lan izafi şeylerdir; Kur'an açısından bakıldı-
ğında bunlar, konulan anlamak için yaptığı-
mız birer soyutlaniadan ibarettirler.) 

"İşte bunlar hikmetli kitabın ayetleridir" 
(Yunus/l). "Ve işte biz o Kuran'ı böyle açık 
ayetler olarak indirdik. Şüphesiz Allah, di-
lediğini doğru yola iletir." (Hacc/16) ayetle-
ri, sözlü ayetler için örneklerdir. Burada 
ayet, insanlara doğru yolu göstermek için 
açık tebliğ ifadeleridir. Doğru yolu bulmak 
için, onlara uyulması istenmektedir. İyi bir 
kul olabilmenin gereği budur : "Ve onlar 
(gerçek kullar) kendilerine Rablerinin ayetle-
ri hatırlatıldığı zaman ona karşı kör ve sağır 
davranmazlar " (Furkan/73). "Ayetlerimizi 
yalan sayıp onlan kabule tenezzül etmeyen-
lere gelince, onlar da ateş halkıdır. Onlar 
orada kalacaklardır" (A'raf/36). "Bize kavuş-
mayı ummayan," dünya hayatına razı olup 
onunla rahat edenler ve bizim ayetlerimiz-
den gaflet edenler, işte onların kazandıkla-
rından dolayı varacakları yer ateştir" (Yu-
nus/7). 

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere, söz-
lü ayetler, insan için iradi olarak benimsenip 
yaşanması gerekli sırf ahlaki bir çerçeve çiz-
mektedirler. Ona uyup uymamanın bir yar-
gısı ve tecziyesi (mükafat veya cezası) var-
dır. 

Kur'an'a göre, bir tür ayet daha vardır ki> 
Allah onları insanlar arasında ibret alınsın 
diye -yine güç ve iradesinin bir gereği ola-
rak- gerçekleştirmiştir. Tekilliği itibariyle 
"tarihsel" diyebileceğimiz bu ayetler; bir ke-
reliğine gerçekleşmiş ayetlerdir. Şu Kur'ani 
anlatımlarda geçen "ayet" örnekleri bu an-
lamdadır: 

"Nuh kavmini suda boğarak insanlara bir 
ayet yaptık" (Furkan/37). Nuh ve inananla-
nn kurtarılması ise bir başka ayettir (Anke-
büt/15). "Andolsun, Yusuf ve kardeşleriiıin 
kıssasında soranlar için ayetler (ibretler) var-
dır" (Yusuf/7). "Firavun ve adamlarının su-

da boğulması" (Şuara/66-67) ve Firavun'un 
bedeninin daha sonraki nesiller için ibret ola-
rak korunması (Yunus/92) birer ayettirler. 
İsrâilpğullarının kutsal emanetlerini ihtiva 
eden Tabut'u, Talut'un hükümdarlığının bir 
işareti olarak Allah'ın geri getirmesi (Baka-
ra/248), yine Israiloğullarında bir katilin bu-
lunması için adak kurbanının bir parçasının 
ölüye vurulup konuşması (katilini söyleme-
si), ölümden sonra dirilmeye bir temsil ol-
ması bak ımından birer aye t t i r l e r (Baka-
ra /73) . "Meryemoğlunu ve annesini (de 
kud re t imize ) bir aye t yapt ık ." (Mümi-
nun/50) . "(Bedir'deki) iki toplulukta sizin 
için bir ayet (ibret) vardır: Topluluğun birisi 
Allah yolunda çarpışıyor, öteki ise inkarcıdır 
ki, bunlar birincileri bizzat gözleriyle kendi-
lerinin iki misli görüyorlardı. Allah dilediği-
ni yardımıyla destekler. Elbette bunda basi-
retli olanlar için bir ayet (ibret) vardır" (Al-i 
İmran/13). 

Hangi şekli olursa olsun, ayetlerin bir 
olağanüstülük yönü bulunduğu g i b i , kav-
randığı zaman insanı'Alllah'a (onun buyruk-
larına uymaya) götüren bir ibret yanı da bu-
lunmaktadır. Allah'ın gökten indirdiği yağ-
murla çeşitli meyveler bitirmesi, gece ve 
gündüz, güneş ve ay, çeşitli renkteki hayvan 
ve bitkiler, denizden çıkanlan taze et ve süs 
eşyaları, üzerinde yara yara gitmekte olan 
gemiler, insanlar sarsılmasın diye arza baskı 
yapılan dağlar, doğru yolu bulmak için yer-
de ırmakların, gökte yıldızların işaret yapıl-
ması, (ve bunun gibi daha niceleri) insan için 
birer ibrettirier. (Nahl/10-16). 

Buraya kadar anlatılanları özetlemek ge-
rekirse; ayet, Allah'ın birliğini, güç ve irade-
sini gösteren-anlatan ve yine kendisi tarafın-
dan ortaya konan fiziki-tarihi olgu ve olaylar 
veya sözlü'ifadelerdir. Ayetlerin hemen her 
türlüsünün bir olağanüstü yönü (en azından 

' beşerin katkı ve müdahalesinin dışında olan 
tarafı) vardır. Amacı da insanı düşünmeye, 
ibret almaya sevketmektir. Bu bakımdan yi-
ne ayetin Îıer türlüsü ahlaki bir çerçeveyi in-
şaya yöneliktir. Doğal çerçevede yer alan 
ayetler bile böyledir. Mesela, "göğün Allah'ın 
buyruğuyla durması" (Rum/24) ayeti koz-
mik bir ilke değil, öncelikle ahlakidir, yani 
ilahi buyrukların sahibi sınırsız güç ve irade-
yi vurgulamaya yöneliktir. İnsana düşen, 
onlan kavramaya çalışmak ve inancına basa-
mak yapmak, "kalplerinin üstü örtülen, ku-
laklarının içine de ağırlıklar konulmuşlar-
dan" (Enam/25) olmamaktır. Allah'ın kitabı-
nın yanında yer gök ayetlerle doludur. Ne 
var ki, insanlann birçoğu "onların yanından 
yüzlerini çevirerek geçerler." (Yunus/105). 
Yani görmezler veya görmezlikten gelirler. 

"Göğün 
Allalı'ın buy-
ruğuyla dur-
ması" ayeti 
kozmik bir 
İlke değil, 
öncelikle ah-
lakidir, yani 
ilahi buyrukr 
ların sahibi 
sınırsız güç ve 
iradeyi vur- . 
gulamaya 
yöneliktir. 



ARAŞTIRMA 

KELAM EKOLLERİNİN GELİŞİMİ (III) 

ismail TÜMAY 

El-Eşaıi'ye 
kadar Ehli 

Sünnet, İtikadi 
meselelerde 

nakilden baş-
ka herhangi 

bîr esasa 
güvenmiyor-

du. Eşari nakli 
. ve akli delille-

ri birlikte 
kullandı. 

g-Eşarilik 

l -Kelamcılar (Kudema veya Mütekad-
dimun) Dönemi. 

Eşarilik, sünni kelam hareketinin en yay-
g m ve gel işmiş kolu o l u p , k u r u c u s u 
Ebu'Hasan El-Eşari'dir(öl.H.331). El-Eşa-
ri'ye kadar Ehli Sünnet, itikadi meseleler-
de nakilden başka herhangi bir esasa gü-
venmiyordu. Halbuki bu devirde felsefe, 
insanlan akla yöneltmekteydi. Eşari nak-
li ve akli delilleri birlikte kullandı.Red ve 
ispat arası bir yol izledi. Allah'ı mahluk-
lanna benzemekten tenzih etmek suretiy-
le teşbihi reddetti ve Allah'ın yedi zati sı-
fatını (hayat, ilim, kudret, irade, işitme, 
görme, kelam) ispat etti.O Allah'ı ancak 
seleflerin tenzih etmiş olduklan vasıflar-
dan tenzih etmiş. Mutezilenin iddiasının 
aksine, bü tün sıfatlara şamil olmadan 
yalnızca seleflerin tenzih ettiği vasıflara 
mahsus olduğunu nakli ve akli delillerle 
ispatlamıştır. 

Eşari, Mutezilenin hüsn (iyilik) ve 
kubh (fenalık) konusundaki rasyonel gö-
rüşlerini reddederek, bu yolla, Allah'ın 
peygamberler göndermesi, kıyamet, ceza 
ve mükafat gibi konulara ait görüşleri ta-
mamladı. Şii İmamiyye'nin imamet ko-
n u s u n d a k i görüş ler ine karşı ç ıkarak, 
imametin iman akidelerinin bir parçası 
olmayıp, ümmetin yararlan ile ilgili ola-
rak icma ve ittifak yoluyla çözümlenen 
bir sorun olduğunu ortaya koydu. Böyle-
ce imamet konusu da kelam ilmine gir-

miş oldu(27). 
İmam El-Eşari'den sonra Baktlani (öl. 

H.403), Eşari öğretisi(talimi)nin bütün 
unsurlarını biraraya getirerek ıslah etti. 
Tevhid Akidesi'nin ispatında-kullanılan 
akli delillere öncüller (mukaddemat) ek-
ledi ve Eşari kelamım tarrTbir sistem ola-
rak inşa etti. 

Bakılani, diğer Ehli Sünnet kelamcıla-
n gibi, alemin (evrenin) hadis (sonradan 
olma) olduğunu, alemin yaratıcısının vü-
cud ve birliğinin ve sıfatlarının ispatını, 
peygamberler gönderi lmesini ve pey-
gamberlerin mucizeler ile doğrulanması-
nı, ahiret ve sair akaid meselelerini istid-. 
lal yolu ile inceler. Bakılani'nin eserinde 
yeni olan düşünce, Kur'an-ı Kerim'in bir 
mucize olduğu ve mucize ile kerametin 
sahte ve benzer olaylardan farkının anla-
tılmasıdır. O, Kur'an-ı Kerim'in bizzat 
Hz. Muhammed'in peygamberliğini gös-
teren bir mucize olduğu sonucuna var-
mıştır. 

Cevher ve araz kavramlarını Aristo-
cu-Yeni Eflatuncular da (Meşşai filozof-
lan) olduğu gibi kullanır. Ancak o, bütün 
kelamcılarda olduğu gibi, Aristo'nun on 
kategorisinden (makulat) ikisini teşkil 
eden cevher ve araz kavramlarını alır-
ken, diğerlerini (nicelik, bağıntı , etki, 
edilginlik, mekan, zaman, durum, sahip 
olma) felsefecilerin aksine olmak üzere 
reddediyordu. 

Bu dönemde İslam dünyasında, Hele-
nistik felsefeden gelme iki rasyonel fizik 
görüşü bulunmaktadır. Bunlardan birisi 



Meşşai filozoflarının savunduğu Aristo fi-
ziği, diğeri ise Domokrit fiziği. (İlk ve Or-
taçağ denilen tarih dönemlerinde doğal bi-
limlerin felsefenin birer dalı olarak felsefe 
bünyesinde yer aldığı unutulmamalıdır.) 
Aristo fiziğine göre evren madde (heyula) 
ve form (suret) dan ibarettir. Boşluk yok-
tur. Aristocu fizik teorilerini esas alan fel-
sefeciler,savundukları fizik görüşüne da-
yanarak maddenin ezeli ve alemin kadim 
olduğunu iddia ediyorlar, Allah'ı madde-
ye şekil veren bir mimar, bir ilk sebep ola-
rak düşünüyorlardı. Yine kendi görüşleri-
ne göre ahirette maddi haşr mümkün de-
ğildi. Bu görüşler İslam Akaidi ile bağda-
şamazdı. 

Buna karşılık Bakılani felsefecilerin gö-
rüşlerini çürütmek ve dini akaidi ispatla-
mak için Demokritçi fizik teorilerini be-
nimsemiş t i r . Bu teori lere göre evrenin 
maddes i a tomlardan yapılmıştır . Atom 
(cüz-i la yetecezza veya cevher-i ferd) basit 
cevherdir. Atomların biraraya gelmesi ile 
bileşik cevher veya cisim meydana gelir. 
Basit ve b i leş ik cevhe r in or tak ismi 
"ayn"dır. Atom bölünmez bir yapıya sa-
hiptir. Cevherler, arazlarla birlikte bulu-
nurlar. Arazlar hadis (sonradan olma)dir-
1er ve her an yaratılıp yokedilirler. Arazla 
birlikte varlığını sürdürebilen cevher de 
hadistir, çünki hadisten hali olmayan şey-
ler de hadistirler. Öyleyse cisim, dolayısıy-
la evren hadistir. Bundan da evrenin bir 
başlangıa olduğu ve Allah tarafından ya-
ratıldığı sonucu çıkartılır. 

Lusip ve Demokri t tarafından ortaya 
atılan ve E p i k ü r ta raf ından geliştirilen 
atom ve boşluk teorileri. Mutezile tarafın-
dan tadil edilerek İslam Akaidine uygun 
bir biçime sokulmuştu. Daha sonra atom-
cu görüş Maturidi ve Eşari kelamına gir-
miştir. 

Bakılani, yukarda belirtildiği gibi, fel-
sefecilerin iddialarını çürütmek için atom-
cu görüşten faydalandı. Yine atomcu izah 
modelini, Allah'ın eşsiz ve ortaksız bir ya-
ratıcı olmasında, mucize tedrisini açıkla-
mada, bü tün olayların Allah tarafından 
yaratıldığını ortaya koymada ve Kur'an-ı 
Kerim'in vahyini doğrulamada kullandı. 
O'na göre boşlukta> diğer bir deyişle yok-
lukla çevrili olan atomlann aralarında zati 
ve asli bir ilişki yoktur, nedensel bir bağ 
mevcut değildir.Onlan bu halde tutan Al-
lah'ın kudretidir. Madde ve fani ve alem 
hadistir. Yoktan varolmuştur. Hatta sürek-
li olarak yoktan varolmakta ve yokolmak-

tadır. Her olay bir yaratılış ve yokoluştur. 
Böylece Bakılani spekülatif fizik görüş-

lerine dayanarak Allah'ın yaratıcılığının ve 
kudretinin tasdikini zihnen sağlamış olu-
yordu. 

O, a tom teorisini alırken, madden in 
s o n s u z a t o m d a n m e y d a n a ge ld iğ i ve 
atomların sayıca sonsuz o lduğu fikrini 
reddetmiştir. 

Bakılani Kelam'a koyduğu akıl ilkeleri-
ni iman akidelerine göre ikinci planda tu-
tarsa da, "delilin batıl olması medlulün ba-
tıl olmasını gerektir ir ." d iyerek, onlar ı 
İman akideleri düzeyine çıkarmaktan da 
geri kalmaz. Çünki ona göre, kelamın özel 
delillerini çürütmek, bu delillerin ispatla-
dığı İslam Akaidini de çürütmek anlamına 
gelir. Bir başka deyişle akaid doğru oldu-
ğuna göre onu teyid eden deliller de doğ-
rudur. Bu yüzden Kelam'ın akli öncülleri-
ne itikad etmek de vacip (zorunlu) oluyor-
du. Kelamcılar, İmam Gazzali'ye kadar bu 
kurala uymuşlardır. 

Bakılani, karşı görüşleri çürütmek ve 
Akaidi savunmak için diyalektik metodu 
etkili bir şekilde kullanmıştır. Diyalektik, 
Eşari'nin Luma isimli eserinde görülüyor-
sa da onu gerçek anlamda bir silah olarak 
kullanan Bakılani olmuştur(28). 

Bakılani'den sonra gelen İmam'ül Ha-
remeyn El-Cüveyni (Ebul Meali) (öl. H. 
478), ilk kelamcılann (mütekaddimun) so-
nuncusu olup, ilk kelamcılar ile sonra ge-
len kelamcılar (müteahhirin)" arasında bir 
geçişi hazırlamıştır. İmam Gazzali'ye hoca-
lık da yapan İmamül Harameyn, Bakıla-
ni'nin görüşlerine sadık kalmakla birlikte. 
Mutezileye ait bazı görüşleri kelam siste-
mine sokarak Eşari kelamını genişletmiş-
tir. O yalnızca akıl ile bilinen sıfatlan ka-
bullenmiş ve ispatlamış diğerlerini nefyet-
miştir. Akıl ile bağdaşmayan nasları da 
te'vil yoluna gitmiştir. Büyük talebesi Gaz-
zali'nin felsefeyi iyi bir şekilde tanımasına 
o yardımcı olmuştur. 

İmamül Harameyn, hayatinin sonuna 
doğru, Kelam'ın yetersizliğine kanaat ge-
tirmiş, en saf imanın yaşlı kadınların ima-
nı olduğunu söylemişti (29). 

2. Soıua Gelen Kelamcılar (Müteahhirin) 
Dönemi 

Mütekaddimun kelamı üç yüzyıl sürmüş, 
hicri altıncı yüzyılda sona ermiş ve yerini 
müteahhirin kelamı almıştır. 

Müteahhirin kelamının ilk temsilcisi 

Bakılani 
spekülatif fizik 
görüşlerine 
dayanarak 
Allah'ın 
yaratıcılığının 
ve kudretinin 
tasdikini 
zihnen 
sağlamış 
oluyordu. 
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ıhantığı 
ilimlerin 
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imam Gazzali 'dir. Gazzali kendisinden 
önceki kelamcılarm aksine derin felsefe 
bilgisi olan bir alimdir. Bu, biraz da yaşa-
dığı dönemin doğal bir sonucu idi. Çünki 
bu dönemde, bir ilahiyat felsefesi hareketi 
olan Aristocu-Yeni Eflatuncu Meşşailik, 
İbn Sina'da doruk noktasına çıkmış bulu-
nuyordu . Toplum içinde iki ana görüş 
vardı; insanlardan bir bölümü felsefeden 
gelen bütün fikirleri körükörüne reddedi-
yordu. Bu bir taassup idi. Diğer bir bölüm 
insan ise, felsefenin malı olan bütün dü-
şünceleri, gözü kapalı doğru kabul edi-
yordu. Bunlara göre, çeşitli ilimleri vu-
kufla bilen felsefeciler dini de herkesten 
iyibüirlerdi. 

Gazzali her iki anlayışa da karşı çıktı. 
Mutaasıp olan birinci anlayışa karşı çıkar-
ken, felsefe bünyesinde yer alan bütün 
ilimleri (matematik, astronomi, vb.) red-
dederek şeriata aykırı saymak, dini cahil-
liğe dayandırmak ve din adına cinayet iş-
lemek olur diyordu. İkinci anlayışa karşı 
çıkarken de, herhangi bir konuda derin 
bilgisi olan bir kimsenin din konusunda 
da derin bilgisi olduğu sonucunun çıkarı-
lamayacağım öne sürüyordu. 

Böylece Gazzali, kendisinden önceki 
kelamcı lann bazı görüş ve metotlarını 
reddederken, bir yandan da felsefecilere 
savaş açtı. 

Önce gelen kelamcılardan Bakılani ta-
rafından konulan ilkeye göre, delillerin 
öncüllerini inkar, delilleri inkar anlamına 
geliyor, delilleri inkar ise İslam Akaidini, 
inkar sonucunu doğuruyordu. Bu yüzden 
ilk kelamcılar felsefi bir disiplin olan suri 
mantığı kabul etmiyorlardı. (Daha önce 
Mutezile de suri mantığı reddetmiştir). 
Gazzali, Bakılani'nin koyduğu ilkeyi ka-
bul etmedi . Formel (suri) mantığı Ke-
lam'ın metodu haline getirdi. Öna göre 
suri mantık önceki kelamın metodu ile 
uyuşmasa bile dini akaidi çürütmesi söz 
konusu olamazdı. Çünkü mantıkta,.dini 
olumlu veya olumsuz yönden ilgilendi-
ren birşey yoktu. 

Bundan sonra mantık müslümanlar 
arasında yaygınlaştı. Kelam için bir alet 
durumuna geldi. Artık, başlangıç ilkeleri 
şeriat olan Kelam'ın sanatı mantık idi. 
Bunda sakınca görülmüyordu; Çünki bir 
ilmin düzenlenmesi istihsani idi. Toplu-
ma faydalı oldukça ve şeriata aykırı düş-
medikçe çeşitli ilimleri düzenleme konu-
sunda müslümanlar serbesttiler. 

Kelamcılar mantığı felsefeden bağım-

sız hale getirerek Kelam'ın aracı haline ge-
tirmiş oluyorlardı. Kelamdan sonra Fıkıh 
Usulü'ne de mantığı sokan Gazzali, "man-
tık bilmeyenin ilmine güvenilmez" diye-
rek mantığı ilimlerin metodolojisi haline 
getirmiştir. 

Gazzali kadîm Kelam'ın metodunu de-
ğiştirdikten sonra, ilk kelamcı lann dini 
akideyi izah ve müdafaa etmek için koy-
dukları delilleri ve öncülleri gözden geçir-
di. Bakılani kelamının bazı akli öncüllerini 
ve delillerini iptal ederek yerine yenilerini 
koydu. Bunlar genellikle Aristocu felsefe-
den alınan unsurlarla yapılmıştır. Böylece 
Gazzali, kendi döneminin entellektüel or-
tamı ile Kelam arasında intibakı da sağla-
mış oluyordu. Ona göre esas olan Kur'an 
ve Sünnetin getirdiği delillere iman etmek 
ve bunları istenildiği kadar başka delillerle 
takviye etmektir. ' 

Gazzali, atomcu fizik görüşlerini ihti-
yatla karşılar. Bu nedenle getirdiği delilleri 
atomcu izah modeline dayandırmamıştır. 
Kudema kelamında yaptığı İslahat yüzün-
den çağdaşı olan Eşari kelamcılarının ağır 
i thamlarını göğüslemek zo runda kalan 
Gazzali, kendisinden sonralci kelamcılann 
izleyeceği yeni bir çağır açmışhr. 

Önceki kelamcılar döneminde mücade-
le edilen başlıca gruplar, nasslan yorumla-
ma farklılığından doğan Cehmiyye ve Mu-
tezile idi. Gazzali ise mücadelenin yönünü 
İslami nasslarla bağdaşmayan fikirler orta-
ya atan felsefecilere ve İslam düşmanı ha-
tmilere ve dinsizlere yöneltti. Ona göre, İs-
lami farklılıklardan doğan Mutezile gibi 
fırkalarla olan mücadele müslümanlann 
bir iç problemi olup, İslam düşmanlarına 
karşı iç anlaşmazlıklar bir kenara bırakıla-
rak birlikte hareket edilmelidir. Nitekim 
kendisi felsefecilere karşı çıkarken, anılan 
fırkaların delillerini de kullaıimıştır. 

Kelamcılann mücadele ettiği felsefeci-
ler, Yunan felsefesinin görüş ve fikirlerini 
bazı değişikliklerle İslama uygun hale ge-
tirmek, İslami fikirleri de felsefe alanına 
yaklaştırmak yolunu tutmuşlardı. Kelam-
cılar ise felsefi doktrinler arasındaki çelişki 
ve çatışmaları cedel yoluyla ortaya çıkara-
rak metafizik problemler konusunda pey-
gamberimize bağlanmak, felsefi metod la-
rın dini esaslara karşı olacak durumda bu-
lunmadığını göstermek istiyorlardı. Böyle-
ce filozofların akaide karşı «olan fikirlerini 
bu metotlarla reddetmek de Kelam ilmi 
konulan içine girmiş oldu. 

İmam Gazzali felsefecilerin görüşlerini 



yirmi noktada reddetmiştir. Bunlardan on 
yedisi ile onlarm bidatçı olduklarmı ortaya 
koymuş, üç noktada da onları küfürle suç-
lamıştır. Filozofların küfrüne delil gösteri-
len görüşleri şunlardır: 

1. Alemin kadim olduğunu söylemele-
ri, 2. Allah'ın kendi dışındaki eşyayı bil-
mediğini, sadece genel olarak cinsleri ve 
nevileri (türleri) tanıdığını iddia etmeleri, 
3. Cesedlerin haşrinin mümkün olamaya-
cağını söylemeleri. 

Bu vesileyle Gazzali, hangi zümrelerin 
küfürle suçlanabileceğini ve insanı küfre 
götüren halleri de açıklamışhr. Gazzali'ye 
göre Hz. Peygamber'i tekzib eden (yalan-
layan) kimse kafir olur. Bu sebeple Yahu-
diler, Hıristiyanlar, Mecusiler, Putperest-
ler, nübüvvet in aslını inkar eden Brah-
manlar, Allah'ı inkar eden dehriler (mater-
yalistler), Allah'ı, peygamberliği ve pey-
gamberimizi kabul etmekle beraber şeri 
nasslara aykırı düşen bazı inançlara sahip 
Meşşai filozofları kafirdirler. Ancak Mute-
zile ve benzer müslüman gruplar herhangi 
bir nassı (mütevatir şer'i esası) inkar etme-
yip, tasdik ettiklerinden küfürle suçlana-
mazlar. Sadece te'vilde hataya düşmüşler-
dir. Görüşleri içtihad durumundadır. Gaz-
zali'ye göre icma'yi kabul etmemek de tek-
firi gerektirmez. 

Gazzali Kelam'ın herkesin öğrenmesi 
gereken bir ilim olmadığını söyler. O'na 
göre, saf bir imanla İslam'a bağlanıp, iba-
detlerine devam eden kimseler için kelam 
faydadan çok zarar getirir. Onların zihin-
lerini karıştırabilir. Taklit yoluyla dini ka-
bul eden ve inanç konusunda düşünceye 
dalıp güçlüklerle karşılaşan, yahut inanç 
konusunda şüphelere kapılarak sapıtan 
kimseler için Kelam faydalıdır. Zayıf akıllı, 
inatçı ve küfründe kararlı kimselere kelam 
öğretmek ise ilmi israf etmek olur. 

Gazzali 'nin Kelam ilmine en büyük 
katkısı, felsefi metodları Kelam'a getirmesi 
olmuştur (30). 

İmam Gazzali'nin yeni metotlarla teç-
hiz ettiği kelam sistemini, ondan yüz yıl 
sonra gelen Fahreddin Razi geliştirdi. Ra-
zi ile birlikte, Aristocu-Yeni Eflatuncu fel-
sefe konuları Kelama girmeye başladı. Ke-
lamın başına epistemolojik ve ontolojik gi-
rişler ekler^ıdi. Razi'den sonra gelen Amidi 
tarafından felsefe konuları genişletildi. Da-
ha sonra gelen Beyzavi, felsefe ile kelamı 
b i rb i r inden ayırdedil.emeyecek şekilde 
kaynaştırdı. Konular ve problemler he-
men hemen birleşti. Felsefenin fizik ve me-
tafizik kısımları büyük ölçüde kelama gir-

di. Öyle ki, nakH unsurlar bulunmasa fel-
sefe ile Kelam birbirinden ayırdedilemeye-
cekti. Ancak özü ve amacı itibariyle Ke-
lam, kendine özgü karakteristiklerini hiç-
bir zaman değiştirmedi. İslam Akaidi ile 
bağdaşmayan felsefi görüşlere karşı mu- • 
halefeti devam etti. Ve yine Kelamcılar, 
nasslan savunurlarken Allah ekseni etra-
fında dönen zihniyeci bakış açıları ile, fel-
sefecilerle fizik ve inetafizik konularında 
göze çarpan temel farklılıklarını korudu-
lar. 

Felsefi Kelam da denen müteahhir in 
kelamı, Razi'den sonra büyük değişiklikler 
geçirmedi. Ancak, az da olsa kısmen oriji-
nal eserler verildiği olmuştur. Beyzavi'den 
sonra genellikle geçmiş alimlerden derle-, 
nerek özetler Ve şerhler şeklinde telif edi-
len, entellektüelizmi derinleşmiş skolastik 
bir kelam hakim oldu. Eşari Kelamı artık 
bütün İslam dünyasının resmi kelamı hali-
ne gelmişti. Bu dönemin en ünlü isimleri 
İci, Taftazani ve Cürcani'dir. Son beş yüz 
yıl içinde ise Kelamda hemen hemen hiç-
bir gelişme ve yenileşme olmamış. Kelam-
dan anlayanlar da gittikçe azalarak par-
makla gösteri lecek bir sayıya inmişt ir . 
Memleketimiz aydınlarından İsmail Hakkı 
İzmirli Kelamı yenileştirme konusunda bir 
teşebbüste bulunmuş ise de, onun takipçi-
leri henüz ortaya'çıkmamıştır (31). 
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TÜRKİYE'DEN... 

EKONOMİK KRİZ DERİNLEŞİYOR 

Diğer bü tün sahalarda olduğu gi-
bi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
yaşanan en büyük kriz olarak ni-
telenen ekonomik çalkantı da geç-
tiğimiz haftalarda durulmak şöy-
le dursun bilakis derinleşti. 

U y g u l a n a n yanl ış e k o n o m i k 
polit ikalar neticesinde ve siyasi 
k r i z e bağ l ı o l a r a k ş i d d e t l e n e n 
ekonomik bunal ım kendisini iyi-
d e n iyiye h isse t t i rmeye başladı . 
Artık firmalar kapılarına kilit vu-
ruyor, iflaslar birbirini takip edi-
yor, işten çıkar-
malar yaygınla-
ş ıyo r . S a n a y i -
d e n bir k iş inin 
i şs iz k a l m a s ı 
onlarca kiş inin 
d a h a i şs iz ka l -
masına yol açı-
yor . Fabr ika la -
r ın k a p a n m a s ı 
işsizliğin yanın-
da paniği de se-
bep oluyor. Pa-
n ik v e k o r k u 
stoklara, stoklar 
ise üre t imin kı-
sılmasına meydan veriyor ve tek-
rar işsizler ordusu büyüyor. 

Bu çerçevede geçtiğimiz gün-
lerde ilk büyük işten çıkarma ka-
rarını alan şirket TOFAŞ oldu. İş-
çi lerinin iki ay ücrets iz çal ışma 
önerisine rağmen Türkiye'nin en 
büyük otomobil üreticisi olan TO-
FAŞ 1 Haziran'da 2404 işçisini çı-
kardı. Otomotiv sektöründeki di-
ğer büyük şirketlerin de çok geç-
meden aynı yola başvurmak zo-
runda kalacakları sanılıyor. 

Devlet İstatistik Ensti tüsü'nün 
resmi verilerine göre Türkiye'deki 
işsiz sayısı 7.5 milyon civarında. 
Fakat bu rakam herha lde gerçek 
oranı tam olarak yansı tmamakta-
dır. Ve her geçen gün çığ gibi bü-
yümektedir. 

Devlet ise, ekonomik sistemin 
tıkanmasına sebebiyet veren yapı-
sal problemleri çözmek yerine gü-
nü kurtarmaya yönelik politikalar 
takip ediyor. Dövizi aşağıya çek-
meye çalışıyor, yüksek faizle borç-

lanmayı teşvik ediyor.-
Memur maaşları, iç ve dış borç 

geri ödemeleri yüzünden Hazine 
ve Dış Ticaret müsteşarlığı üç ay-
lık yüzde 50'ye varan faizle bono 
satışına koyuluyor. Rekor faizle pi-
yasaya sürülen bu bonoların Tür-
kiye ekonomisini büyük bir krize 
götüreceği tahmin ediliyor.(Bu bo-
nolar ın satışı da y ine ç ü r ü m e y e 
yüz tutmuş sistemlerin geçerli ol-
duğu ülkelere has bir tarzda ger-
çekleşti; bono almak için erken sa-

Haz. Hakan ŞAHİN 

a t l e r d e b a n k a l a r d a k u y r u k l a r 
oluşturan sade vatandaşlar, kağıt-
lar önceden "hatırı sayılır" şahısla-
ra ayrıldığı için, elleri boş dön-
dü . )Türkiye 'deki ç ü r ü m e y e yüz 
tYani son uygu lama la r l a devle t 
adım adım batınhyor. Öte yandan 
bu uygu l aman in yeni kara para 
vurgunlar ına yol açacağı da dile 
getirilen endişeler arasındadır. 

Diğer t a r a f t a n ö n ü m ü z d e k i 
Ağustos ayma doğru ekonominin 
içinde bulunduğu d u r u m u n daha 

da v a h i m b i r 
noktaya gelece-
ği tahmin edil-
mektedi r . . Zira 
devlet bu tarih-
te b o n o l a r ı n 
karşüığmı öde-
mek du rumun-
d a k a l a c a k -
tır .Bir y a n d a n 
da bir parça ta-
ze k a y n a k te-
min edebilmek 
için IMF'ye yö-
rine getirilmesi 
zor taahhütler-

de bulunulmuştur.Ustelik verilen 
b u sözler in ne o l d u ğ u da bil in-
memektedir! 

İ ş s i z l iğ in v a h i m b o y u t l a r a 
ulaşması , yoksul luk ve sefaletin 
yaygınlaşıp derinleşmesi, ülke ge-
leceği açısından zihinlere endişe 
telkin ediyor, mevcut düzen için 
tehlike sinyallerinin çalmaya baş-
ladığını düşündürüyor . Büyükş-
ehir Belediyesi'nin (İstanbul) ucuz 
ekmeğini alabilmek için saatlerce 
kuyrukta bekleyen eli bastonlu ih-



tiyarlar, yaşanan kriz ve berabe- ' 
r i nde ö n ü m ü z d e k i d ö n e m l e r d e 
beklenen sosyal pa t lamala r için 
sanki aysbergin görünen kısmmı 
temsil ediyor. 

1994 DERİ SAVAŞI 

Geçtiğimiz Kurban Bayramı 'nda 
yine bir post kavgası s ü r ü p git-
t i .THK başkan ı Prof . Dr . Atilla 
Taçoy ilga o lmuş bir kanuna ve 
hukuken değersiz bir yönetmeli-
ğe dayanarak postu kimseye kap-
t ı r ıhayacağın ı hayk ı rd ı .Yan ına 
güngörmüş, aydm(!) malum laik-
leri d e a larak beyana t l a r verdi ; 
matbu tutuklama belgeleri hazır-
lattı.Salt Kurban Bayramı'nda yo-
lunu bu lup yıl boyunca da bunu 
harcayan yur t çapındaki 555 şu-
besine gönderdi. 

İşbu zevat sürekli olarak çe-
şitli zaman ve zeminlerde anaya-
sa; demokrasi, temel hak ve hürri-
ye t le r , h u k u k u n ü s t ü n l ü ğ ü ve 
eşitlikten d e m vururken b u söy-
l e m l e r i n i n a k s i n e THK'y ı d e r i 
toplamada tekel tayin ettiler.Deri-
lerin Kur 'an Kursu, cami yaptı-
ran "şeriatçı", "dinci" k imse le re , 
verilmemesi gerektiğini haykırdı-
lar. 

Konu üzerine birhayli tartış-
madan sonra Bayram günü geldi, 
kurbanla r kesildi.Birçok de rnek 
ve vakıf gene lde serbes tçe der i 
toplayabildi. Ancak bazı yerlerde 
bir kısım yetkililerin keyfi uygu-
l a m a l a r ı s o n u c u d e r i l e r zo r l a 
THK için toplandı.Hatta vakıf ve 
derneklerin topladıkları deri lere 
el konuldu, haklarında dava açıl-
dı. 

Ve bir kez daha laiklik ve de-
mokras i çığlıkları a tan m a d r a -
bazların gerçek ve çirkin yüzleri 
kendisini gösterdi. 

Ö r n e ğ i n , Mi l l i ye t ' t e Mel ih 
Aşık (21.5.1994) "şeriatçı örggütle-
rin Başbakan üzerindeki etkisinin 
A t a t ü r k ç ü g ü ç l e r i n e t k i s i n d e n 
fazla o lduğu" yargısına varıyor-
du.Kendisi d e THK'nun, kurban 

derilerini, ticaret metaı haline geti-
ren kimi dinci örgütlerin el inden 
kurtarmak için başlattığı kampan-
yaya omuz veriyordu. 

Taçoy'un genelgesini önce "de-
mokrasi açısından talihsizlik "ola-
rak değerlendiren Toktamış Ateş, 
daha sonra "devletin kurban derisi 

toplamasına" cevaz veren fetvası-
nı açıklıyordu.(Zaman, 21.5.1994) 

Bu arada THK'na karşı ilginç 
tepkilere de şahit olmuştuk:İstan-
bul milletvekili Halit Dumankaya 
"THK'dan deri için kapıma gelen-
leri sopa ile kova layacağım" d i -
yordu. 

POST KAVGASI 

Peygamber sünnetini yerine getiren insanlann kurban derisini ne-
reye bağışlayacaklannm kanun aracılığıyla saptanmasını reddedi-
yonım. 

Dini bir vecibenin devlet tarafından zapt-u rapt altına alınma-
sını kabullenmiyorum. Postların illa THK'ye verilmesi nizamna-
mesini onaylamıyorum. 

Sözkonusu durumu, asla ve asla laiklik anlayışıyla bağdaştır-
mıyorum. 

Üstelik, laiklik anlayışı bir yana, mevcut uygulamanın en temel 
yurttaş özgürlüğüyle de çeliştiği kanaatini taşıyorum. 

Mevcut post kavgasında, müminlerin, kurban derilerini iste-
dikleri yere bağışlamak hürriyetine sahip olduklan varsayımından 
hareket ediyorum. (...) 

Fakat, iki trilyon papel dönüyormuş. 
"Dinci kesimin" esas gelir kaynağı buradan çıkıyormuş. Para 

akıyormuş. 
Olabiliri Bundan daha normal bir-şey düşünemiyorum. 
Uhrevi ibadet yerine getiren insanlann uhrevi bir mesajla orta-

ya çıkan dindar kurumlara bağış yapması kadar olağan bîr durum 
tahayyül edemiyorum. ' ' ' , 

Hristiyan dünyasında, kiliseye yakın kuruluşların topladığı 
"merhamet zekatı"na devletin el koyduğunu bilmiyorum. 

Üstelik, kendisini "laik" olarak sıfatlandıran kesim, derilerin 
yalnız "dinci kesim" tarafından toplanmasına karşı çıkıyorsa, bunu 
anlıyorum. 

Ama, neden onların da aynı tür sivil seferberlik başlatmadığım 
sonıyorum. 

"Laiklik elden gidiyor" dîye sabah akşam etrafa faks yağdırânla-
nn, niçin kurban postları için de örgütlenmediğini kavrayamıyo-

"Çağdaşçılara", "Yalnız Allah tarafından görevden alınabileceği-
ni" söyleyen ve kendisi gibi düşünmeyenlere "serseriler" diye mey-
dan okumak cüretkarlığını gösteren bir Anayasa Mahkemesi Baş-
kanı arkasına saklanmadan, sıradan insanları ikna ederek deri top-
lamaya çıkmalarını teklif ediyorum. 

Zaptiye düşüncesini "çağdaşlık" düşüncesi gibi yutturmaya 
çalışanların, postu kurtarmak için kurban derisi üzerine post ser-
mesine kanmıyorum. 

(Hadi Uluengin, Hürriyet, 21 Mayıs 1994) 
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DÜNYA'DAN... 

UNUTTUĞUMUZ BİR (soy)KIRIM 
Fikri GÖKAY 

Kırım 27 bin km2' l ik alan işgal 
eden 2.700.000 nüfuslu, %65.5 Rus, 
%24.5 Ukrain, %10 Kınm Tatan ve 
Yahudi, Ermeni, Alman küsuratın-
dan oluşmuş mozaiğe sahip bir ya-
rımada. 

Bu topraklar , M.Ö. 4. yy.dan 
başlayarak Türk unsurların göçüne 
sahne o lmuş .Timur akınları yü-
zünden Altun Ordu devletinin beş 
hanlığa bölünmesiyle 1423'de Hacı 
Giray t a ra f ından kuru lan Kırım 
Hanl ığı , 1475 y ıhnda Os-
manlı nüfuzuna girerek Os-
manlının kuzeyini koruma 
altına alan ve seferlerine ka-
tılan taze bir kuvvet haline 
gelmiş. 17.yy.da Osmanlı-
Kınm Tatar kültürü kaynaş-
mış. 1783 yılında Rus işgali 
ile de Kırım elden çıkmış. 

Bu tarihten iübaren Kırım 
Tatarları Romanya ve Ana-
do ' lu topraklar ına göç et-
mişler. Kalanlar Çarlık Rus-
yası'na ve Sovyet rejimine 
direnmeye çalışmış; ta ki II. 
Dünya Harbi gelip çatınca-
ya kadar. 18 Mayıs 1944'te 
Alman ordularını püskür-
ten Sovyetlerin (büyük bir 
k ısmı Sovye t o r d u s u n d a 
çarpıştırıldığı halde) gazabı-
na uğrayarak feci şartlarda 
sürgün edilmişler.Görünür-
de Almanlarla işbirliği ile 
suçlansalar da gerçek sebep 
Kırım' ın jeopoli t ik konu-
mu.Bu s ü r g ü n d e Müs lü -
man nüfusun yarısı kaybe-
dilmiş. 

Gittikleri çorak topraklar-

da azimle yeniden kök salmışlar ve 
Kınm'a dönmek kalıtımsal bir ide-
al haline gelmiş. Yeraltı teşkilatları 
kurmuşlar, "samizdaf'lar çıkarmış-
lar. Kimsenin sesini çıkaramadığı 
bir d ö n e m d e Komünis t Part i 'ye 
göndermek için onbinlerce protes-
to imzası atmaya cesaret etmişler 
ve Moskova 'da sürek l i b i r lobi 
oluşturmuşlar.Kırım'a sürekli ka-
çak yerleşmeye kalkışıp tekrar geri 
gönderi lmişler .Hafta bu yüzden 
kendini yakanlar olmuş.l987'de Kı-

GALİ'NİN KIBRIS RAPORU 
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zıl Meydan'da ilk gösteri yürüyü-
şünü, açlık grevlerini gerçekleştir-
mişler. 

Ve ömrünün yarısı hapishane, 
çalışma kamplarında geçmiş Mus-
tafa Abdülcemil Kınmoğlu liderli-
ğinde 1988'den itibaren izinsiz kit-
lesel göç başlamış.Kışları çadırlar-
da geçirmişler. Donarak ölenler 
olmuş.Daha sonraları yaptıkları 
küçücük kulübeler bile fazla görü-
lerek yıkılmış.Onlar, evleri yıkıl-
dıkça yeniden yapmışlar.Yıkıma 

gelen polisleri alışık ol-
madıkları bir şekilde mo-
lotof kokteylleriyle karşı-
l amış la r .Can la r ına tak 
edince de Kırım parla-
mentosunu basmışlar. 

1991 yılında bütün eski 
Sovyet topraklarında ya-
şayan Kırım Tatarların-
dan seçilmiş delegelerle 
kurultaylarını toplayarak 
a l te rna t i f mecl i s le r in i 
oluşturmuşlar. 

ikinci Kırım tarihinin 
ilk kısmı Kırım toprakla-
r ında tu tunmayı başar-



n n Kırım'la ilgili birinci meseleleri 
Sivastopol'daki donanmalarını en 
az zayiatla Ukrayna 'dan kurtar-
mak. İkinci safhada ise Kırım'ı il-
hak etmek. Bunun engeli ise Uk-
rayna-Rus ilişkilerinde ABD'nin 
taraf olması ve Rusya'ya kredi akı-
tan Avrupa 'n ın böyle bir savaşı 
şimdilik arzu etmemesi. 

30 Ocak 1994'te Ukrain yanlısı 
Bagrov yerine Rus yanlısı, ayrıca 
Kırım dışında da bulunan Azov-
Karadeniz Kazaklari Birliği başka-
nı Yuri Meşkov 'un seçilmesi ile 
d e n g e l e r a l t ü s t o ldu .19 May ı s 
1994 günü Kırım Yüksek Sovyeti 
bağımsızlık kararı aldı; müteaki-
,ben Rusya'ya ilhak karan çıkara-
caklardı.Bunun üzerine Ukrayna 

. ordusu Kırım'daki kışlalarından 
tank, panzer vesair ağır silahlarla 
çıkarak kri t ik noktalara asker 
y ığd ı .Meşkov da mahal l i po l i s 
kuvvetlerine kaleşnikoflar dağıta-
rak gerilimi tırmandırdı. Kiev'de 
taraflararasî görüşmeler başlayın-
ca askeri tedbirler aynı kalmakla 
birlikte iç savaş ihtimali ertelendi. 
Aslında bu gelişmeler göstermiştir 
ki Kınm'm Bosna olmasma ramak 
kalmıştır. 

Ukrain aday, devlet başkanlığı 
seçminde %73 oy alan (Rus nüfusu 
%65.4)Rus yanl ıs ı Yuri Meşkov 
karşısında %23.3 oy almıştır ki, bu-
nun zaten %10'u Kırım Tatarlan ta-
rafından verilmiştir. Yani Ukray-
na'nın reel gücü Kırım'da %13.5'tur 
ve bu oy kitlesi de oldukça pasif 
bir nüfustur . Bu yüzden Ukrayna 
devlet başkanı Leonid Kravçuk he-
sabını politik olarak dinamik, yaşlı 
non-prodüktif Rus-Ukrain n ü f u s 
karşıs ında hızla çoğalan _Müslü-
manlar üzerine yapmakta ve daya-
nışma içerisine girmektedir. Bugün 
Ukrayna-Türkiye ilişkilerinde Uk-
rayna, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin 
aracılığını istemekte ve Müslüman-
lara birtakım avantajlar sağlamak-
tadır. 

Bu arada belirtmek gerekir ki, 
eski Doğu Bloku ülkelerinden olan 
Kırım'da en büyük iktisadi faaliyet 
sayılabilecek bina inşaatları Kırım 
Tatarları tarafından yapılmaktadır 
(geçen bir sene zarfında parasızlık 
nedeniyle inşaat larda yavaşlama 
gözlenmektedir).Yine kıtlığı çeki-
len temel gıda maddeleri küçücük 
bahçelerde Tatarlar tarafından üre-
tilmekte ve satılmaktadır. Genellik-

S'̂  - ' y e î v i e n t o î ç s a v a ş v b s ü u d pakma^ci „, 

Birleşmelerinin ardından birbirleriyle s<ıvaş.a girişen Ku/ey ve 
Cuney Yemen arasnulaki çalışmahır geçtiğimiz haitafarda şıd-

Yemcütiv birUlderinîn askeri östüFtli^ 
p n e 'ilîşkiiî h^feerkr alınırken \YeTOiîn devlei başkam yairdjmcjsi 
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riyeti idi.Fakat Demokratik Yemen Cumhuriyeti'nin uluslarabi 
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t?uiwndv)|ü S l r ^ o r i ^ t d â s i tvaşm 
akibctî ke.stjrilememektedir. 

Savaşın bir sebebi olarak Güney Yemen'dcki zengin pelroî ya-
taklarının bulunması göslcrilsyor.Bu pclrule s^hip olmti arzusu-
nıYn tki tarafı anidım sıcak çatışmanın jçınv soktuğu boUrtıU-
yor.Fakat bundan daha onemÜ bir husut, i^e kardeş kanının akıtıl-
dığı bu savaşta Suudi Arabistan'ın parmağının bulunduğu id-
dîaJandır.Çunktt -bu iddia sahıplorino gı,)re - Suud yunutimi 
hemon yanıbnştnda güçlü bir Yemen'm varlığını îstomemektedir 

le emekli yaşlılardan oluşan, aşırı 
içki tüketen diğer (Rus-Ukrain) ke-
sim evinde yiyeceği olmasa dahi is-
tisnalar hariç hiçbir şey üretmeye 
çalışmamaktadır. 

Bugüne kadar Türkiye'nin başa-
r a m a d ı ğ ı ç e k i ş m e l e r d e n d o ğ a n 
boş luklar ı d o l d u r a r a k y ü k s e l m e 
politikasını Kırım Tatar Milli Mecli-
si başarmıştır .Fakat b ü y ü k bir je-
opolitik öneme sahip Kırım'da Rus-
ya Ukrayna arasındaki görüşmeleri 
devam eden Sivastopol askeri lima-
nı ve donanması meselesi çözüldü-
ğü ve çekişme bittiği taktirde hiçbir 
güç burada güvenilmez bir nüfusu 
tu tmak istemeyecektir, tarihte d e 
böyle olmuştur. 

- Bunun karşı tedbiri ise, şu anda 
resmen yerleşik b u l u n a n 252.000 
kişilik (izinsiz o turanlar la bu ra-
kam 300.000'in ü s tünde ) Müs lü -
m a n halkın Kırım'a göç e tmemiş 
2/3' lük kısmını getirmek için özen-
dirici tedbir ler a lmak, yer leşmiş 
olanların hayat standartlarını yük-
seltmek ve gelecek olanlara imkan-
lar sağlamak, ticari bilgi aktararak 
dış ve iç ticari ilişkileri canlandırıp 
onları vazgeçilmez unsur haline ge-
tirmek ve en önemlisi yeni neslin 
kaybolmasını engellemek için eği-
tim kurumlar ı açmak, velhasıl 50 
yıl önceki kurumlann ihyasını sağ-
lamak gereklidir. 

Kırım Tatarları İslam adına her-
şeye açtırlar ve Türkiye'deki insan-
ların aksine öğrenmek için büyük 
gayret gös termektedir ler .Eği t im, 
rejimin tesiri ile oluşmuş birtakım 
dejenerasyonlara da mani olacaktır. 
Bugün insanlar kendi imkanları ile 
birtakım camiler yapmaktadı r lar , 
fakat içlerini doldurmak için gerek-
li eğitimci ve kitaba sahip değildir-
ler.Türkiye'den gelen birkaç hocayı 
da evlerinde yetersiz imkanları ile 
karşılıksız ağırlamakta ve devamını 
şiddetle arzulamaktadırlar. 

Kırım meselesi bugünlerde Türr-
kiye'de,yükseliş trendine geçmiştir. 
Bunun devamı getirilmeli, eski top-
raklar ımızdan olan Kırım'ı ikinci 
bir Bosna olmadan önce gerekli gi-
rişimler yapılmalıdır. 



KİTAP DÜNYASI 

TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE 
' İSMAİL KARA İLE SÖYLEŞİ 

Aşağıdaki yazı İsmail Kara 'nın 
tartışmalara yolaçan Türkiye'de is-
lamcılık Düşüncesi kitabının İli. 
aidi üzerine İsmail Güleç'in yazar 
ile Üsküdar FM radyosunda ger-
çekleştirdiği söyleşiden alınmıştır. 

Soru: 3. ciltte niçin Necip Fazıl, 
Sezai Karakoç, İsmet Özel, Nu-
rettin Topçu, Hayrettin Kara-
man ve Eşref Edip gibi şahsiyet-
leri seçtiniz? 

İ.KararTesadüfen aklıma gelme-
di tabii. Daha önce yayınlanmış 
ilk iki ciltte Meşrutiyet devri 
içinde etkili olmuş fikir hareket-
lerinde siyasi hareketlerden biri 
olarak İslamcılık cereyanı ağır-
hktaydı. Dolayısıyla bu kitaplar-
da yer alan kişiler. Meşrutiyet 
devrinden başlayarak, bir kısmı 
Cumhuriyet devrini de gör-
dü.Hatta bir kısmı 1960'lara ka-
dar yaşadı. Bunlann temel fikir-
lerini veren metinleri biraraya 
getirmek istedim. 

Daha sonra bunun Cumhuri-
yet devri ağırlıklı bir cildinin de 
hazırlanması ihtiyacı ortaya çık-
tı.İlk iki ciltte Cumhuriyet dev-
rinde yaşamış insanlar da 
var.Fakat bunlann esas fikirleri 
bu devirden önce teşekkül et-
mişti. 

3. ciltte ise doğrudan doğruya 
Cumhuriyet döneminde yetiş-

miş insanları almaya çalış-
tım.Bunlarm tek istisnası Eşref 
Edip Bey'dir. Çünkü onun ye-
tişmesi büyük ölçüde Cumhuri-
yet devri öncesidir.Ama benim 
bu cilde aldığım metinleri 1946 
yılından sonra yazmış oldukla-
rıdır. 

Diğerlerinin hemen hepsinin 
fikir dünyalan ve fikir mücade-
leleri büyük ölçüde Cumhuriyet 
döneminde teşekkül etmiş-
tir. Yani bunlann fikirlerinin 
muhtevaları ve istikametleri 
üzerinde Cumhuriyet devri 
şartlannın çok özel yeri var.Ta-
bii benim yaptığım esasıyla bir 
antoloji çalışması. 

Antoloji çalışmasında esas 
olan birkaç şey var: 

Birincisi, alacağımız kişi, bir-
çok insan arasında temsil gücü 
yüksek biri olacak.Çünkü İs-
lamcılık hareketine katkıda bul-
unmuş insanlar altı kişiyle sınır-
lı değil. 

İkincisi, bu insanlan seçtik-
ten sonra, yüzlerce makale ve 
kitaplarının arasından o insan-
ların fikirlerini çok iyi yansıta-
cak metinleri tercih edeceksiniz. 

Soru: S.cilde aldığınız kişiler-
den üç tanesi şair. Bunlar Necip 
Fazıl, Sezai Karakoç ve İsmet 
Özel. Bunlann toplumda bili-
nen özellikleri şair olmalarına 

• Hazjlhan GÜNDOGDU 

rağmen şiirlerinden hiç bahset-
memişsiniz. Bu üç şairimizin 
düşünce ve ideolojilerini yansı-
tan şiirleri var. Şiirlerini almayı-
şınızın sebebi nedir? 

İ.Kara: Benim yaptiğım çalışma 
bir fikir tarihi çalışmasıdır. Do-
layısıyla ben esas itibariyle şiirin 
bir fikir tarihi çalışmasına daya-
nak olabileceğini sanmıyo-
rum.Yani şiir doğrudan doğru-
ya bir sanat eseridir. Bu, sanatın 
fikirle bir bağlantisı yok manası-
na gelmez. Ama şiir bir fikri hiç-
bir zaman doğrudan doğruya, 
olduğu gibi aktarmaz.Şiir bir sa-
nat eseri olduğu için, yapmak 
istediği şey ve bunu yapış tarzı 
farklıdır. O bakımdan böyle bir 
kitaba şiirlerin alınması doğru 
birşey değildir. 

Bir husus daha var: Bu üç in-
san Cumhuriyet döneminin en 
büyük şairlerinden sayılıyorlar. 
Bunda hiç kimsenin şüphesi 
yok. Fakat özellikle bizim çevre-
lerde, özellikle müslüman, mu-
hafazalcar çevrelerde bu insanla-
nn şiirlerinden çok fikirleri etki-
li olmuştur. Şiirleri çok az in-
san tarafından bir sanat eseri 
olarak okunmuş ve anlaşılmış-
tır. O bakımdan, şahsen fikirle-
rini aktarmak açısından şiirleri-
nin olmayışını çok büyük bir ek-
siklik olarak görmüyorum. 



Soru: Bu kitabınıza al-
dığınız şahsiyetlerden 
birisi de Hayrettin Ka-
raman. Hayrettin Ka-
raman, bildiğimiz 
kadanyla üniversiteye 
mensup birisi. Özel-
likle Türkiye'de onu 
aşkın ilahiyat fakültesi 
var. Ve Karaman'ın 
çalıştığı alanlarda çalı-
şan pek çok insan 
var.Özellikle Hayret-
tin Karaman'ı seçme-
nizin sebebi nedir? 

i. Kara: Hayrettin Karaman ho-
camız da Cumhuriyet dönemin-
de var olan İslamcılık düşüncesi 
içerisinde etkili olmuş insanla-
rdan-birisidir. Hayrettin Kara-
man Bey bu ciltte özel bir yer 
tutuyor.Diğerlerinin aksine bir 
ilahiyatçı. Bir ilahiyat fakültesi 
hocası, bir profesör. 

Aynı zamanda bana göre 
Meşrutiyet devri İslamcılığının 
gerçek devamı sayılabilecek 
temsilcisi. Yetişme tarzı ve uğ-
raştığı konular itibariyle Meşru-
tiyet, yani yakın dönem İslamcı-
hk düşüncesinin gerçek temsil-
cilerinden birisidir. 

Şüphesiz bu konuda yalnız 
Hayrettin Karaman Bey yok. 
Mesela Süleyman Uludağ Bey 
var.Mehmet Hatipoğlu Hoca 
var, mesela felsefeci Mehmet 
Aydın Bey var. Bu insanlar da 
bu çerçevede değerlendirilebilir. 

Şimdi bunlar bir ölçek oluştu-
ruyor. Bunlardan birini seçmek 
durumundasınız. Bunların hep-
sini alamazsınız; ilahiyat fakül-
teleri hocaları antolojisi yapma-
dığımız için. Bunlardan birini 
seçerken de makul şartlarda 
baktığınızda, objektif olarak 
baktığınızda seçmeniz gereken 
kişi Hayrettin Karaman'dır. Ni-
çin? ^ 

Burada çok anlaşılabilir se-
bepler var: 

Birincisi bu konularda en et-
kili olmuş kişi Hayrettin Kara-
man Bey'dir.Bu isimler arasın-
da bu çok önemli.Temsil gü-
cünden bahsediyorduk; temsil 
gücü bakımından Hayrettin 
Bey bu saydığım isimler ve 
benzeri isimler arasında birin-
.ci sıradadır. 

İkincisi, bu konuda en çok 
yazı yazan insandır.Yani çağ-
daş İslam düşüncesi veya din, 
modernleşme meseleleri çerçe-
vesinde en çok yazı yazan ya-
zarlardan birisidir. 

Üçüncü olarak da bu sa-
vunduğu fikirler dolayısıyla 
diğer saydığım isimlere naza-
ran en çok tenkide muhatap ol-
muş ve en çok tartışılmış in-
sandır.Bu açılardan kendi öbe-
ği içinde temsil gücü en yük-
sek olan kişi olduğu için nor-
mal olarak Hayr ettin Karaman 
Bey'i seçtik. 

Fakat dediğim gibi Hayra-
ettin Bey'in yanında kendi çiz-
gisinde rahatlıkla konabilecek 
üç-dört isim de bulabilirsi-
niz.Tabii onlarm hepsini almak 
mümkün değil; antolojide bu 
tür tasarruflar yapmak zorun-
dasınız. 

Soru: Bu kitabınızın ilk 
iki cildi Meşrutiyet dö-
neminden sonra İslam-
cılık akımı. Yani Meş-
rutiyet döneminden 
sonra baladığmı söylü-. 
yorsunuz. Daha önce 
islamcılık akımı yok 
mu? O günleri bize an-
latır mısınız? 

İ.Kara: İslamcılık dü-
şüncesi II. Meşrutiyet 

. sonrası başlamış bir 
düşünce değil. Nite-
kim bundan iki sene 

önce güzel bir çalışma yayınlan-
dı.Mümtaz'er "Türköne'nin "Bir 
Siyasal İdeoloji Olarak İslamcılı-
ğın Doğuşu" adlı kitabı İletişim 
Yaymlan'ndan çıkjı. Bu konuyla 
ilgilenen arkdaşların bu kitabı 
görmeleri lazım. Bu kitaba ba-
kıldığı zaman 11. Meşrut iyet 
sonrası İslamcılarının ağırlıklı 
olarak üzerinde durdukları ve 
tartıştıkları konulann 1860 yılın-
dan itibaren tartışıldığını, ciddi 
bir şekilde tartışıldığını, mesela 
Namık Kemal, Ali Suavi gibi ya-
zarların eserlerinde ve makalele-
rinde görmek mümkün. 

Fakat 11. Meşrutiyet sonrası 
için İslamcılığı bir akım olarak 
görüyoruz. O bakımdan İslamcı-
lığın doğuşu -bir fikir akımı ola-
rak İslamcılığın doğuşu-11. Meş-
rutiyet ' in ilanıyla başlatıl ı-
yor.Arada tabii bir 33 yıllık Ab-
dülhamid dönemi var. Şimdi 
araştırmalara bakarsanız Abdül-
hamid de bir İslamcı olarak tanı-
tılır. Siyasi manada bu doğru-
dur. Özellikle İslam birliği çer-
çevesinde yaptığı faaliyetler açı-
sından doğrudur. 

Ama Abdülhamid dönemin-
de hiçbir fikir akımı -buna İs-
lamcıİık da dahil olmak üzere-
kendisini bütün yönleriyle orta-
ya koyma şansına sahip olama-



mıştır. Bu II. Abdülhamid döne-
minin kendine has özellikleri ve 
şartlarmdan kaynaklanmış bir-
şeydir. 

İslamalık hareketine baktığı-
mızda, burada bir meclis arayışı 
var.Mesela meşveret ve şura kav-
ramlarına dayandmlan bir meclis 
arayışı var. Bir Kanun-ı Esasi ara-
yışı var .Abdülhamid yönetimi 
ise, şardar buna müsait değil ge-
rekçesiyle -bu gerekçe ne kadar 
doğru ve geçerli, bu ayrı birşey-
karşı çıktığını görüyoruz.-

O bakıımdan Yeni Osmanlı 
döneminde ilk şeklini görmeye 
başladığımız İslamcılık fikriyatı, 
ancak 11. Meşrutiyet ' ten sonra 
gerçek ürünlerini verme şansını 

' kazanmıştır. II. Meşrutiyet ' ten 
önce İslamcılık hareket i yok 
muydu? sorusuna verilecek ce-
vap" elbette vardı" şeklinde ola-
caktır. 

Bir akım olarak ortaya çıkışın-
dan bahsetmek için ise Abdülha-
mid döneminin bitişini beklemek 
gerekecektir. Bu yüzden yaygın 
bir tarihleme olarak İslamcılık 
hareket inin II. Meşrut iyet ' ten 
sonra başladığı kabul edilir. Bu 
tarihlemeye uyarak ben de ilk iki 
cilde 11. Meşrutiyet sonrası İslam-
cılık hareketi içerisinde etkili ol-
muş önemli isimleri öne çıkara-
rak çalışmamı gerçekleştirdim. 

İslamcılık denen şey sadece 
Türkiye'ye has bir olay değildir. 
Benzer hareketler Mısır'da, Ku-
zey Afrika'da, Hindistan'da ve 
İran 'da da var. Aynen benzer 
Meşrutiyet hareketi İran'da da 
var. Bizde 1908'de Meşrutiyet 
ilan ediliyor, İran'da da 1905-1906 
•yıllannda benzer bir hareket var. 
Hatta bunların kullandıklan dile, 
yaslandıkları kavramlara, İslam'ı 
yorumlama tarzlarına, baktığı-
mızda bunlar arasında benzer pa-
ralellikler sözkonusudur. 

Madd Arsan El-Kîlanî 

Ulus'tan 
Ummet'e 

m j PINAR 
YAYINLARI 

ULUSTAN ÜMMETE 

Kökleri cahiliyye dönemine ka-
dar U2janan ulus-kabile asabiye-
ti, Fransız İlitilali'nden sonra 
"ulus-devlet" biçiminde yeni-
den hortlamış, çokuluslu impa-
ratorluklarla birlikte "İslâm üm-
meti"nin de parçalanıp yok ol-
masına ortam hazırlamıştır. 19. 
yüzyıla kadar "hastalıklı" yapı-
sına rağmen "ümmet" olma ni-
teliğini koruyabilen müslüman 
toplumlar. Batı kaynaklı milli-
yetçilik kasırgalarının anaforun-
da "ümmet bilinci" ni tamamen 
kaybetmişlerdir. 

İslâm toplumlarının "ümmet" 
olma vasfını çoktan yitirdiği ve 
"ulus-devlet" hatta "kabile-dev-
let" biçiminde küçücük ünitele-
re ayrıldığı bir dönemde, kuşku 
yok ki, "müslüman ümmet"in 
yeniden inşa ve ihyası, kaçınıl-
maz bir görev olarak önümüzde 
durmaktadır.Ümmetin yeniden 
diriltilmesi ya da oluşturulması 
hedefine ulaşmada öncelikli aşa-
ma, müslümanlann "ümmet bi-
linci"ni kazanmaları ve etnik, 
coğrafi ya da linguistik temele 

dayalı "ulus-kimlik"lerinin dar 
kalıplannı kırmalarıdır. 

işte bu noktada, "ümmetin 
yeniden ihyası", yani müslüman 
ümmeti oluşturacak temel esas-
ların neler olduğu sorusu kar-
şımıza çıkmaktadır. Elinizdeki 
kitap, işte bu soruya cevap ver-
meye çalışmaktadır. 

Macit Arsan el-Kîlanî Çev. 
Murat Serdaroğiu, Pınar Yay. 
İst. 1994 
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