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A K V B Ü L T E N 

AKV'DEN 

Selam ünaleyküm, 
ilk buluşmamızın üzerinden bir ay geçti. Bu süre içinde, vakıf faaliyetlerimizde 

planladığımız bir hedefe daha ulaşabilmiş olmanın zevkini yaşarken, arkadaşlarımı-
zın müsbet, menfi birtakım eleştirilerine de muhatap olduk. Kültür faaliyetlerimize 
verimlilik katan bu tür yapıcı eleştirilerin bültenimizi de olgunlaştıracağına inanıyo-
ruz. 

Takdir edersiniz ki amatör bir çalışmayla hazıriadıgımız bu bültenin ilk sayısın-
da hem estetik hem de muhteva yönünden mükemmel bir sonuç almamız beklene-
mezdi. Biz öncelikle bir örnek sayı çıkarmayı düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdik. 
Eksiklerimizi gördük. İkinci sayımızla biriikte, en çok eleştiri alan estetik proplemi-
mizden başlayarak beğenerek okuyacağınız bir yayın oluşturmaya çahşıyoruz. 

Geçen sayımızda belirttiğimiz gibi, muhteva yönünden farklı beklentilerde ola-
bilecek arkadaşlanmıza, bültenimizin bir siyasi-kültürel haber ve yorum dergisi ol-
madığını hatıriatmak istiyoruz. Bültenimizde, genel olarak AKV merkezli haber, yo-
rum, araşürma ve seminerierin yanında vakıf üyelerini bilgilendirmeye yönelik iç ve 
dış basından ilgi çekici bölümler aktanlacak, okuyuculanmızın şiir, karikatür ve de-
sen gibi sanat faaliyetlerine yer verilecektir. Aynca, hem arkadaşlarımızın müessese-
lerini tanıtmak hemde bültenimize maddi kaücı sağlamak için arka kapakta, ilk sayı-
mızda başlattığımız reklâm yayınına devam edilecektir. Bu konuda serbest meslek 
veya firma sahibi arkadaşlarımızın yardımlannı bekliyoruz... 

Bu sayımızda, ilk önce, AKV İstanbul merkezi'nin senelik faaliyetleri içinde en 
büyük ve en geniş katıhmla gerçekleşeni, "Geleneksel iftar yemegi"nde AKV adına 
bu güzide topluluğa hitap eden Şemsettin ÖZDEMİR arkadaşımızın konuşmasını su-
nuyoruz... 

Mustafa AYDIN'ın Konya'dan gelerek verdiği "Toplumsal Değişme ve İslam" 
konulu seminerin yine kendi kaleminden genişçe bir özeti, İslâm'ın değişmeyen 
ahlâki prensipleriyle, zaman ve mekân şartları içinde uygulanmış tarihî boyutunun 
birbirinden farklı değeriendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. 

AKV seminerleri arasında yer alan "Kur'an ve Tarih" Abdullah Yıldız'm kendi 
özeti ile sayfalanmızda yer alıyor. 

Aynca, son aylarda sürekli gündemde olan özel TV yayıncılığı konusunda arka-
daşımız Haşim VATANDAŞ'm düşünceleri zannediyorum topluma bir şeyler söyle-
mek isteyenlere yeni ufuklar açacak nitelikte. 

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle... 
Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

AKV Bülten 
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A K V ' d e R A M A Z A N 

AKV'de RAMAZAN 
Araşt ı rma v e Kül tür Vakfı , R a m a z a n ayı içer is inde o l d u k ç a y o ğ u n bir t raf iğe s a h n e o ldu . R a m a z a n 

b o y u n c a ; S u l t a n a h m e t ' t e k i Vakıf m e r k e z i n d e h e r a k ş a m if tar y e m e ğ i veri ldi . Bu if tar lar ves i les iy le 
m ü s l ü m a n genç l ik bi rbi r iy le t an ı şma , k o n u ş m a v e k a y n a ş m a fırsatı b u l d u . S a d e c e g e n ç l e r değil , e s -
naf , işçi, m e m u r v e ha t ta K a m e r u n ' l u s u n d a n Pakis tan ' l ıs ına k a d a r S u l t a n a h m e t C a m i i n d e t an ı şma fır-
satı b u l u n a n ç o k çeşitli m ü s l ü m a n in san u n s u r u V a k ı f t a k i i f ta r iardan nas ib lend i . Hayı r sah ib i k a r d e ş -
ler imiz if tarların y ü k ü n ü o m u z l a m a d a ade t a birbir leriyle yarıştılar. 

S u l t a n a h m e d Cami i a v l u s u n d a h e r yıl t ek ra r l anan Kitab Fuarı , b u yıl Vakıf y e m e k l e r i n e v e s o h -
b e t l e r i n e apayr ı b i r r e n k v e çeşni kattı. İ f ta r la rdan s o n r a yap ı l an s o h b e t l e r R a m a z a n l a b i r b a ş k a an -
lamland ı . 

Vakıf ımız; d a h a ö n c e k i yı l larda P ına r Yayınlar ı t a r a f i ndan t e r t i p l enen g e l e n e k s e l "İftar Y e m e k l e -
ri"ni AKV ü ç ü n c ü k e z gerçek leş t i rmiş o ldu . 30 Mart 1 9 9 r d e Vatan D ü ğ ü n S a l o n u n d a ve r i l en if tar ye -
m e ğ i n e y u r d u n h e r k ö ş e s i n d e n g e l e n davet l i ka rdeş imiz katıldı. Hasre t le r gideri ldi . Samimi k u c a k l a ş -
mala r sar ı lmalar v e g ö n ü l sohbe t l e r i i f ta rdan s a h u r a d e k sü rdü gitti... 

H e r yıl t e k r a r l a n a n g e l e n e k s e l iftar y e m e ğ i m i z i n b u yılki anlamlı k o n u ş m a s ı n ı AKV a d ı n a Şem-
s e d d i n Ö z d e m i r k a r d e ş i m i z s u n d u . Aşağ ıda Ş e m s e d d i n Ö z d e m i r ' i n 30 Mart 1991 'de Va tan D ü ğ ü n Sa-
l o n u n d a y a p ü ğ ı k o n u ş m a y ı s u n u y o r u z : 

YEMEK KONUŞMASI 
Bismillahirrahmanirrahim 

Aziz kardeşlerim! 

Yurdun değişik yörelerinden gelerek Araştırma ve Kültür 
Vakfı'mn iftar davetine katılan değerli misafirlerimiz! 

Vakfımızın geleneksel hale gelen iftarında yine birlikteyiz. 
Rabbimize hamdolsun. İnşaallah daha nice Ramazanlar'da ay-
nı coşkuyla beraber olabiriz. 

Değerii kardeşlerim, 

Bugün içinde bulunduğumuz durumu Kur'ân âyetlerine 
dayanarak şöyle tanımlayabiliriz: Ekonomik adaletsizliğin en 
iğrenç tarzda uygulandığı, halkı sömürenlere, vurguncu ve 
soygunculara her türiü kolaylığın sağlandığı, yoksullara, güç-
süzlere hastane kapılarının kapatıldığı, parası yetmeyenlerin re-
hin olarak alındığı, rüşvetin neredeyse yasallaştırıldığı, faiz siste-
miyle Allah'a ve Rasûlü'ne savaş açıldığı, bir düzende yaşa-
maktayız. (2/188, 275-279). 

İslam'a karşı hertürlü iğrenç iftiranm ve her türlü şeytanî sal-
dırının fütursuza yapılabildiği, islamî gerçeklerin çarpıüldığı 
(7/162) değiştirUdiği, (2/75) gizlendiği, (2/159-25) veya inkâr 
edildiği, (7/175-177) hak ile batılın birbirine karıştırıldığı (2/42, 
3/71) Allah'ın mescitlerinde bile Allah'm anılıp anlaülmasma, 
onun yegane ilâh ve rab olduğunun haykırılmasına mani 
olunmak istendiği, (2/114). bir ortamda yaşıyoruz. 

Onbinlerce kız çocuğumuzun bar, pavyon, vb. batakhane-
lerde diri diri toprağa gömülmekten de beter bir hale gelmesi-
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ne, bizzat destcl<ci olan, (81/9) ve o fesad yuvalarını, insan ka-
tili bataklıaneleri devletin koruyuculuğu altında tutan, genelev 
patroniçelerini vergi rekortmeni ilan eden, çürümüş, kokuş-
muş bir fesad düzeninde yaşamaktayız. 

Neticenin böyle olacağı kesindir. Çünkü halk kitlelerini al-
datmak için yaldızlı laflar üretenlerin yönetime geçince fesadı 
daha da artıracaklarım Kur'ân-ı Kerim şöyle açıklamaktadır: "in-
sanların öyleleri vardırki, dünya hayatına dair sözü, hoşuna gi-
der, kalbinde olana Allah'ı şahid tutar. O hasımların en yama-
nıdır. 

İş başına geçip yönetimi ellerine geçirince yeryüzünde kar-
gaşa ve fesad çıkarmaya, ekini ve nesli mahvetmeye çalışırlar." ^ 
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A K V B Ü L T E N 

Dünya genelinde ise; olaylar o kadar hızlı akıyor ki; adeta 
tarihi yaşıyoruz. İkinci dünya savaşından sonra iki kutuplu ola-
rak oluşturulmuş dünya dengesi, kutuplardan birinin çökmesi 
üzerine darmadağan olmuş durumdadır. 

Bu karmaşanın ortasından "yeni bir dünya düzeni" oluştur-
ma işini ise bir diğer kutup olan A.B.D üstlenmiştir. 

Artık bugüne kadar eski düzenin verileriyle oluşturulmuş 
düşünce, politika ve stratejilerin yeniden gözden geçirilme 
mecburiyeti vardır. Bu bilhassa müslümanlar için hayati öne-
me sahiptir. 

Bugüne kadar tehdit odağı olarak değeriendirilen mihrak-
ların dostlar haline geldiği, ve tehdidin yönününü artık başka 
istikamete kaydığı, kısacası düne kadar kuzeyden geldiği söy-
lenen tehdit, kısa bir dönem önce yerini güneyden geldiği id-
dia edilen tehdide bırakmıştır. 

Son on senede meydana gelen olaylardan sonra batı dün-
yası barış içinde ve ortak Avrupa evinde yaşama hayalleri ku-
rar ve bunu gerçekleştirmeye çalışırken, islâm coğrafyası çok 
yakm bir zamanda adeta kan gölüne dönmüştür. 

Irak'la-ABD ve müttefikleri arasında cereyan eden savaşta, 
bir çete grubunun dayatmasma maruz kalmış mazlum ırak 
halkı adeta kırıma ve kıyıma uğramıştır. 

Eğer gelişen olayları doğru değerlendiremezsek ve olaylaı 
karşısında doğru tavırlar alamazsak, kıyımlar devam edip gide-
cek demektir. 

Şunu çok iyi bilmek zorundayız: Oluşturulan "zülme dayalı 
yeni dünya düzenine" karşı çıkma potansiyeli sadece islâm'da 
ve islâm dünyasında vardır. 

Bugün her nekadar islâm dünyası çok dağmık bir manzara 
arzediyorsa da, bu oluşan yeni düzene karşı potansiyel bir teh-
dit olma gücünü de bünyesinde barındırmaktadır. 

Dolayısıyla biz müslümanlar, her halükârda uluslar aras: 
sistemin hesapları içinde olan ve ehlileştirilmesi veya yokedil-
mesi gereken varlıklarız. 

Eğer Allah'ın hakimiyeti iddiasından vazgeçersek, dini sa-
dece bir takım ameller bütünü olarak algılayıp ehlileşirsek bize 
bir kölenin sahip olacağı rahatlığı vereceklerdir. 

Ama, Allah'm "Kul" olarak "Halife" olarak üzerimize yükle-
diği görevlere bilinçle sahip çıkacak olursak. Yeni Dünya 
S i s temin in akla gelmedik zulümlerine maruz kalacağız de-
mektir. Bu reddedilemez bir gerçektir. • 

Fakat.. 

Yeni dünya düzeninin bütün bu gayretleri boşunadır. 
Döktükleri mazlum kanlan çok yakın bir gelecekte onların bu 
topraklardaki hesaplarını ve entrikalarını alt-üst edecektir. 

Nasıl ki mazlum Afganlının dökülen kanı, yıkılmaz, yoke-
dilemez zannedilen Sovyet devini bir yıkıma ve çıkmaza soktu 
ise, eğer müslüman halklar yapmaları gerekeni hakkıyla yapar, 

yılgınlığa düşmezlerse, ABD'nin düzeni uzun vadede mazlum-
larm ve müslümanların dökülen kan ve gözyaşı selinde boğu-
lacaktır. 

Bizim şer zannettiğimiz şey hayır çıkacaktır, Allah'ın izniyle. 

Değerli Kardeşlerim! 

ABD'nin başını çektiği dünya zalimlerinin oluşturmaya ça-
lıştığı Yeni Dünya Düzeni bu şeytanî düzen elbette pek za-
yıftır ve yıkılmaya mahkumdur. Bu düzenin karşısına yavaş 
yavaş tekrar eski gücüne ulaşma yolunda olan bir başka dü-
zen; mazlumların hamisi olan, bütün canlılığını, saflığını ve ber-
raklığını koruyan İslâm ve ondan kaynaklanan tek hak olan 
bir düzen çıkmaktadır. Yarınlar bu hak düzenin yeniden zul-
mü ve şirki ortadan kaldıracağı yıllar olacaktır. Allah kendi nu-
runu tamamlayıcıdır, kafırier hoş görmese de (61/8). Allah 
İslâm'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır, müşrikler hoş gör-
mese de (61/9). 

Aziz Kardeşlerim! 

Bu özlediğimiz gelişmeler artık fiilen başlamıştır. Şeytan ve 
ortaklarını korkutacak bir uyanış, bir gelişme mevcuttur bugün. 

Bu uyanışın en sevindirici yönü ise, gerçek anlamıyla yeni-
den, Kur'ân-ı Kerim'i anlamaya, onu keşfetmeye ve onu hak-
kıyla kavramaya yönelik bir özelliğe sahip olmasıdır. Bugün 
artık genciyle, yaşlısıyla insanımız babasmdan devraldığı İslâmî 
mirası yeniden hızla anlamaya, keşfetmeye koyulmuştur. 

Türkiye'de özellikle Üniversiteler bu İslâmî gelişmenin en 
açık göstergeleridir. Yakın senelere kadar gençliğin ve yakın 
çevrelerinin dejenere edilmesinde en önemli görevi ifa eden 
bu okullar, artık yavaş yavaş bünyelerine giren mümin kardeş-
lerimizle, çevrelerinde İslâm'm yemden anlaşılması ve yayılma-
sında ister istemez vasıta olmaktadırlar. Artık bu kaçınılmaz bir 
gerçektir. Önümüzdeki yıllar İslâm'ın muhteşem yükseliş yılları 
olacaktır. Allah'a hamdolsun ki bütün dünyadaki müslüman-
larda bu anlamıyla çok daha ileri düzeyde bir İslâmî gelişme 
söz konusudur. 

Değedi Kardeşlerim, 

Bu sevindirici gelişmenin gereksiz ve zamansız davranışlar-
la heba olmaması için bizlere ve sorumluluk sahibi tüm mü-
minlere düşen bir çok görevden iki tanesinden kısaca sözet-
mek istiyorum. 

Öncelikle; bu gelişmenin mutlak anlamda Kur'ân'ın reh-
berliğinde yürütülmesine gayret etmeliyiz. Çünkü ancak 
Kur'ân'ı Kcrîm'den beslenen, gıdasını Kur'ân'dan alan bir olu-
şum şeytanî düzenle bütün alanlarda hesaplaşabilir. Aynı za-
manda kalıcı sürekli olabilir. 

Değerii Kardeşlerim, 

Bunun ise, yüce Rabbimizin ifadesiyle, "Kur'ân'a sımsıkı sa-
rılmakla,"(3/103) Kur'ân'ı terkedilmiş bırakmakla» (25/30) ve 
özellikle Bakara Suresinde belirtildiği gibi Kur'â Kerîm'i gereği 
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gibi, yani haicicını vere-
rek okumakla, okutmak-
la, anlamakla mümkün 
olabileceğini bilelim. 

Kur'ân-ı Kerîm'i gere-
gi gibi okumamızın vaz-
geçilmez şartı ise: O'nun 
ayetlerini inceden inceye 
düşünerek ( tefekkür 
ederek), tam anlamıyla 
aklımızı kullanarak (akle-
derek) ayetleri hakkmda 
kafa yorarak (tefekkür 
ederek), gergeği gibi dü-
şünüp öğüt alarak, tek-
rar, tekrar okumaktır ve okuimakür. 

İşte bu anlamıyla, Kur'ân'ı anlamaya yönelip, O'nun saf 
kaynağından gıdalandıkça, bu İslâmî yükseliş hedefinden sap-
madan yoluna devam edecektir. Çünkü yüce Rabbimiz ayette 
tekrar, tekrar şöyle buyurmaktadır: 

"Bu Kur'ân; Müminler, Müslümanlar, ihsan sahibi olanlar, 
muttakiler ve insanlar için yol göstericidir". 

Dolayısıyla doğru yolu bulmak isteyen Kur'ân'a yönelir. 
Kur'ân'ı ihmal, eden ise kesinlikle yolunu şaşırır. 

İkinci olarak; bu, sevindirici gelişmenin, kelimenin tam 
anlamıyla Kur'ân-ı Kerîm'den beslenen bir cemaatleşmeye ha-
yat vermesi zorunludur. Cemaatleşmeden kasdımız ise, dar 
grupçuluk, fraksiyonculuk değildir. Kur'ân'ın bizden istediği, 
sahabenin yaşayışında örneklerini bolca gördüğümüz bir ce-
maatleşme anlayışına ihtiyaç vardır. 

Enfal Suresi 72, 73. ayetlerde belirtildiği gibi, eğer bizler ger-
çek anlamıyla bir cemaatleşmeye gayret sarfetmezsek, yeryü-
zünü ve yaşadığımız ülkeyi bugün olduğu gibi bundan sonra 
da fitne ve fesad kaplamaya devam edecektir. 

Değerli Misafirler! 

Araştırma ve Kültür Vakfı'nı, yukarıda belirttiğimiz hedefle-
rin gerçekleşmesinde bir katkıda bulunması niyetiyle oluştur-
duk. Çok kısa sayılabilecek bir geçmişe sahip olan vakfımızda 
elimizden geldiğince güzel ve faydalı çalışmalar yapmaya gay-
ret gösterdik. Bundan sonra da daha iyi işler meydana getir-
meye azimliyiz. İnsanımızı ve bizleri ilgilendiren temel sosyal, 
siyasal ve kültürel konularda bizlere doğru bilgiler kazandıra-
cak kültürel etkinliklere bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da öncelikle yer vereceğiz. 

Şunu da hiç unutmayalım ki, bugün müslümanlar olarak 
en çok sıkıntısmı çektiğimiz konulardan biri de gerçek anla-
mıyla "yetişmiş insan" eksikliğidir. 

Değerii Kardeşlerim! 

Arzumuz sizlerin, bu çalışmaları yerine getirebilmemiz için 

bizi desteklemeniz ve 
aynı zamanda denet-
leyip kontrol etmeniz-
dir. "Bana Neci" dav-
ranışları terkedelim. 
Birbirimizi Allah için 
sevip, kucaklaşalım. 
Bizden sonra gelecek 
nesUlere örnek alabile-
cekleri bir miras bırak-
maya gayret sarfede-
Hm. İslâm için müca-
dele eden bütün ce-
maatlere sevgiyle, hoş-
görüyle yaklaşalım. 

Birbirimizde mcvcui olan hatalarımızı arkadan konuşmak yeri-
ne, yüzümüze söyleyebilecek ahlakî olgunluğa ulaşalım. Gelin 
hep beraber "birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye edelim" 
(103/4). Nefsimize çok ağır gelebileceğini büe bile bunu yapa-
lım. 

Emanetleri (müslümanlarm herhangi bir işini) ehline vere 
lim. Bize verilen görevi gereği gibi yürütemeyeceksek, o göre-
vi üstlenmeyelim. Emaneti üstleneni denetimsiz bırakarak şey-
tanla başbaşa bırakmayalım. Müslümanların herhangi bir işini 
üstlenip de onu yerine getirmeyenden o işi almasını bilelim ve 
mutlaka alalım. 

Sorumluluk sahibi insanların ancak bu bilinç ortamında ye-
tişebileceğini aklımızdan çıkarmayalım. Bizler bugünlerde bu 
görevlerimizi yapmazsak, yarınlarda sızlanma, yakınma hakkı-
na sahip olamayacağımızı bilelim. 

"Ey Rabbimiz bizleri gerçek anlamıyla emanetleri ehline 
verebilecek şuurda olan müminlerden eyle." 

Değerli Kardeşlerim! 

Bizler, vakfımızın merkez ve şubelerinde yürüttüğümüz ça-
lışmalara sizlerin aktif katılımlarınızı beklemekteyiz. Gelin elbir-
lik Araştırma ve Kültür Vakfımızı Kur'ân-ı Kerîm'in gerçek anla-
mıyla tedris edildiği, okunduğu ve yaşandığı bir eğitim merke-
zi yapalım. Buna öncelikle bizlerin ihtiyacı olduğunu unutma-
yalım. Hiçbir dünyevî gerekçeyi bu yüce gayenin önüne çıkar-
mayalım. İslâm'ı güzelce öğrenip en güzel tarzda tebliğ edecek 
insanlar yetiştirmeye çalışalım. 

"Ey Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıkları-
mızı bağışla. Ayaklarunızı sağlam tut. Kafirler toplumuna karşı 
bize yardım et."(3/l47). 

Bu anlayış içinde olabilmemizi bizlere nasip etmesini yüce 
Allah'tan niyaz ederim. 

Araştırma Kültür Vakfı olarak hepinize hayırlı Ramazanlar 
dilerim. 

Allah'a emanet olunuz,® 
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Toplumsal Değişme ve İslam 
Mustafa AYDIN 

Çağımızda önemli toplumsal 
gelişmeler var; bloklar yıkılıyor, 
yeni bloklar kuruluyor. İnsanlar 
sistemleri sorguluyor. En açık 
şekliyle Batının ürettiği sistem-
lerden birisi olan komünizm yı-
kılırken liberalizm güçlendiril-
meye çalışılıyor. Bu arada olup-
biten olayların en önemlilerin-
den birisi şüphesiz 21. yüzyılın 
eşiğinde dinler çevresinde yeni-
den bir toplanma ve uyanışın 
oluşudur. Auguste Comte'un 
yaklaşık yüzyıl önce ileriye sür-
düğü iddianın hilafına bir geliş-
me gözleniyor. Düşünüre göre 
belli basamaklardan geçerek po-
zitivist aşamaya gelen insanlık 
artık dini gerilerde bırakmıştı. 
Geçen zaman filozofu sadece 
yalanlamadı, belki Sorokin'in 
"döngüsel hareketler teorisi"ne 
daha uygun bir biçimde insanlık 
yeni bir dini dönemin eşiğine 
geldi. 

Tabir caizse bu "yeni dö-
nem" içerisinde bizi ilgilendiren 
şüphesiz İslâm'ın durumudur. 
Çünkü o, sistem arayışları için-
deki dünyanın önemli bir kısmı-
nın konusu olacaktır. Onun için 
de 1400 küsur yıl sonra İslâm'ın 
mahiyeti, anlaşılması ile ilgili en-
gellerin ne olduğu, tarihi tecrü-
belerden de yararianılarak sağ-
lıklı bir biçimde oraya konulma-
lıdır. Aşağıda görüleceği üzere 
bu sorunun hemen önemli bir 
kısmı, İslâm'ın toplumsal değiş-
melerle kontak noktasında orta-
ya çıkmaktadır. Bir başka deyişle 
müslümanlar ( teb l iğc i l er ) , 
İslâm'ın ebedi değişmeyen ilke-
leri ile sürekli değişen şartlar 
arasındaki bağlantıyı, çok iyi ku-

rabilmiş olmalıdırlar. Ne var ki 
genel çerçeveye baktığımızda bu 
noktanın iyi kavrandığı söylene-
mez. 

Değişme Karşısında İki 
Ayrı Tavır 

islâm dünyasında İslâm-top-
lumsal değişme ilişkisi açısın-
dan iki genel eğilimle karşılaşı-
rız: 

Birinci gruba göre İslâm 
açısından değişme diye bir konu 
yoktur, herşey yerinde durmak-
tadır. İslâm'da bir kereliğine ku-
rallaştırılmıştır. İnsan da toplum 
da hep aynıdır. Dolayısıyle tarihi 
bir süreci kapsayan İslâmî biriki-
min gözden geçirilmesini gerek-
tirecek hiçbir şey yoktur. Nesnel 
düny^ bile değişmiyor ki manevi 
bir varlık olan İslâm (daha doğ-
rusu İslâm'a uygun olarak ortaya 
konan birikim) değişsin. O, var-
lığını bir ideal varlık seferinde 
sürdürüyor. Değişme ile islâm'ı 
yanyana getirmek, İslâmı dejene-
re etmek isteyenlerin konusu 
olabilir, yapılacak iş tarihi biriki-
mi öğrenmektir. 

İkinci bir görüşe göre ise; 
insan ve toplumlar öylesine hızla 
değişmektedirler ki artık İslâm'ın 
bu tempoya tüm sosyal boyutlar-
da ayak uydurması mümkün de-
ğildir. Esasen İslâm bir değer 
alanı ise insanların kalbinde bir 
inanış olarak yaşamalıdır. İslâm 
demek değişmeyen ilkeler de-
mektir. Sosyal hayata katılırsa 
sosyal değişmelerle boy ölçüş-
mesi mümkün olmaz. Esasen 
sosyal hayatın yasaları kendi 

içindedir (içkindir). Bir başka 
deyişle sosyal hayatın değer ve 
normları toplumsal etkileşimlerin 
bir ürünüdür. İslâm'ın yüceliği 
ve bekası bu mekanizmanın dı-
şında (üstünde) kalmasına bağlı-
dır. 

Değişmenin yokluğu ve çok-
luğu gibi zıt noktalardan hareket 
eden bu iki hatalı görüş neticede 
İslâm'ı toplumdışı saymakta bir-
leşmektedirler. Tabi bu hata 
İslâm'ın temel yapısını kavraya-
mamaktan, toplumsal niteliğini 
anlıyamamaktan kaynaklanmak-
tadır. 

Hemen belirtelim ki bunların 
dışında her şey gibi toplumların 
da değiştiğini, İslâm'ın bu değiş-
meye uyum sağlayabilecek 
yegâne din olduğunu savunan 
bir anlayış da vardır. Burada ek-
sik de olsa (meselâ) zamanın de-
ğişmesiyle hükümlerin değiştiği-
ni, toplumsal değişmeye bağlı 
olarak açığa çıkan münferit so-
runların çözümünü sağlamak 
üzere bir içtihad mekanizması-
nın bulunduğunu söylemektedir-
ler. Ne var ki potansiyel çerçeve-
de doğru olan bu görüş temel-
lendirilebilmiş, dinamikleri gös-
terilebilmiş değildir. Çünkü dü-
şünce ve faaliyet alanında onu 
vurgulayan bir sonuçla karşılaş-
mamaktayız. 

Değişme Kavramı 
Konunun daha iyi anlaşılabil-

mesi için önce "toplumsal de-
ğişme" ve "İslâm" hakkında kı-
saca bazı hatırlatmalarda buluna-
lım; Değişme, bir halden bir baş-
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Ne var ki batı kültümnün bu liberal 
varsaytım hep fire vertnesine rağmen sosyal 

hayattaki "bırakınızyapsmlar"în kötü 
sonuçlarım henüz kabullenmedi. Ama yakın 

bir gelecekte, yön uerici toplumüstü 
değerlerin olmadığını varsayan bu sistemin 

yamşhğı açıkça görülecektir. 

ka hale geçiştir ve gerçekten 
canh cansız bütün real varlıklaı 
bir değişme içindedirler. Değiş-
me ilâhî tekevvünün bir eseridir, 
bir "emr" sonucudur. Bir reel 
(nesnel) varlık olan fert ve top-
lumlar da sürekli değişmektedir. 
Buna göre insanlar doğar, gelişil 
ve ölür. Gezegenler harekel 
eder, bir kısmı yok olur, yenileri 
yaratılır. Toplumlar kurulur, yıkı-
lır; büyür, küçülür; normlar olu-
şur, kurumlar doğar ve yıkılır. 
Nisbeten değişmeyen şey ideal 
varlık alanıdır, inanç ilkeleridir, 
değerlerdir. 

Değişme ilâhi sünnetin biı 
eseridir. Allah, değişme yasasını 
nesnelerin yapısına yerleştirmiş-
tir. Yasaların kendileri değişme-
mektedir ama onların determine 
ettiği nesnel variıklar sürekli de-
ğişmektedirler. İslâm'ın kendine 
ait terimiyle (sünnetullah)'da biı 
değişme yoktur, ama ayetler de-
ğişme içindedir (Felsefede deter-
minasyon fenomen ilişkisi). An-
cak iradi bir variık alanı olan feri 
ve toplum, bir farklılık gösterir; 
Toplumsal olaylar doğal yasalar-
la (yani ilâhî iradenin nesnel 
dünya ile ilgili buyrukları ile 
mutlak bir zorunluluk içinde) 
olup-bitmezler; onlar, kendilerini 
yönlendirici ilkelere, değerlere 
ihtiyaç duyarlar. İşte İslâm ile 
(özellikle günümüzdeki) diğeı 
sistemler arasındaki farklılık, bu 
belirleyici değerlerin varlığı ve 
kaynağı konusunda kendini gös-
terir. 

Batıda özellikle Rönesansla 
başlayıp Aydınlanma felsefesiyle 
geliştirilen ve bugün de varlığını 
sürdüren, genel çerçevesi itiba-
riyle "liberalizm" olarak isimlen-
direbileceğimiz bir anlayışa göre 
değişen nesnel dünyanın kendi-
ne göre kanunları olduğu gibi 
sosyal hayatın da kendine has 
tabii yasaları vardır. Toplumsal 
etkileşimlere bağlı olarak ortaya 
çıkan bu yasaların, nesnel dün-
yadaki doğal yasalardan farkı 
yoktur, akıl bu yasalann yegane 
açıklayıcısıdır. Dolayısıyle tüm 
sosyal olaylara dışarıdan değer 
ve kural dikte edilmemeli, peşi-
nen değişmeyen ilkelerle müda-
hale edilmemelidir, İnsanların 
sorunlan bu müdahalelerden ge-
lir. Toplumsal gelişme özellikle 
gelenek ve dinin kuralları dışın-
da tutulmalıdır... 

Bilindiği gibi dar anlamda 
ekonomik bir model olan libera-
lizm de buradan doğdu. Formül 
de şuydu: "Bırakınız yapsınlar". 
Geçen zaman ekonomide bu salt 
biçimin doğru olmadığını göster-
di ve ekonomiye ilkeler dikte 
edildi ve buradan kapitalizm 
doğdu. Ne var ki batı kültürü-
nün bu liberal varsayımı hep fire 
vermesine rağmen sosyal hayat-
taki "bırakınız yapsınlar"ın kötü 
sonuçlarını henüz kabullenmedi. 
Ama yakın bir gelecekte, yön 
verici toplumüstü değerlerin ol-
madığını var sayan bu sistemin 
yamşhğı açıkça görülecektir. 

İşin gerçeği toplumsal şartla-

rın ürünü olmayan değerlere ih-
tiyaç vardır. Yüksek değerler 
araç-değer dünyasını determine 
etmelidir. Yüksek değer ise aş-
kındır, toplumsal şartların bir 
ürünü olan hiçbir değer mutlak 
aşkın olamaz, belli grup ve züm-
relerin çıkarlarını yansıtır. İlâhî 
yörüngenin belirleyiciliğindeki 
değerlerin dışındakiler ortaya 
değildir ve mutlak sosyal denge-
leri kurmaya elvermez. Meselâ 
özgürlük, demokrasi, vb. böylesi 
bir özle dolu değil iseler birer 
araç-değerdirier. Herkes kendine 
göre kullanır, işe bir görelilik ha-
kim olur (çifte standartlar do-
ğar). 

Değişme Kavramında 
İslâm'ın Görüşü 

Bu liberal dünya görüşünün 
aksine İslâm, mutlak toplumsal 
dengelerin sağlanabilmesini ve-
rilmiş belli yüksek değerlere 
bağlar. Yani İslâm belli değerler 
getirmiştir ve bunlar din-dünya 
bütünlüğünde sağlıklı ferdi-sos-
yal bir hayat için gereklidirler. 
Bunlar doğal yasalar değildir, 
yani sırf fert ve toplum doğası-
nın analiziyle ve akıl yoluyla el-
de edilemezler. Akıl, nesnel ya-
pılan açıklar, temel değer yapıla-
rı (en temel ahlâki formlar) bu-
nun dışında bir şeydir. Meselâ 
"kısas" ilkesini ele alalım: 

İlk bakışta "kısas", aklın ge-
reği olan en eski ve temelli bir 
hukuk kuralıdır. Çünkü köklü 
bir devlet olmadan bile sonuç 
alınabilecek bir mudak adalet il-
kesidir? Ama ünlü hukukçu 
Hammurabi "kızını öldürenin kı-
zı öldürülür" derken hiçbir akıl 
bunda bir anormallik görmemiş, 
cahiliye arabı, suçluya karşılık 
karşı taraftan herhangi bir ferdi 
cezalandırarak (insana bir in-
san) kısası yerine getirdiğine 
inanmıştır. Halbuki İslâm'ın "ha-
yat ilkesi" saydığı kısas salt bir 
denklik değildir, iki tarafın da>-
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hayaünm gözetilmesidir: Bir ta-
rafın diyet vb. ile acısı dinecek, 
diğer taraf hatasını affettirebile-
ceği bir noktada tekrar hayata 
bağlanacak. Şüphesiz sırf bir akıl 
ürünü olarak ortaya konan gü-
nümüz hukuku öleni mezara, öl-
düreni bir başka mezar olan 
hapse göndermekte ve ölenin 
yakınlarının acılarını dindirecek 
herhangi bir sonuç da elde edil-
memektedir. Bunda ne hayat 
vardır ve ne de adalet. Halbuki 
cana candan, diyetle karşılığını 
vermeye, bağışlanmaya kadar bu 
esnek yapıdan, toplum İslahı 
amaçladığım söyleyen çağdaş 
hukuk sistemlerinden daha çok 
yarar sağlamaktadır. 

Demek "îslâm, bütün değiş-
melere karşılık, Allah tarafından 
belirlenmiş değişmeyen ilkeler 
vazetmiştir. Toplumlardaki doğal 
yasalardan farkı beşeri irade ile 
olan bağlantılarıdır. "Tevhid 
inancı", "kozmik düşünce" (kai-
natla ilgili akide ve ahiret inancı) 
bu "sosyal ahlâki düzen" bileşke-
sinde ortaya çıkan îslâm (ki bu 
birliğin parçalandığı yerde İslâm 
yoktur) bu yörüngede cahiliye 
kültürüyle dc he.saplaşarak bir 
kısmını reddetmiş, mevcut un-
surlardan bir kısmına yeni fonk-
siyonlar kazandırılmış, yenilerini 
eklemiş ve değerier arasında bir 
hiyerarşi kurmuştur. Bunlar top-
lumsal etkileşimlerle kendiliğin-
den ortaya çıkmayacak, süper 
teknolojiyle üretilemeyecek de-
ğerlerdir, sonuçlardır. Bunlar de-
ğişmeyen ebedi ilkelerdir. 

İslâm'ın İki Temel 
Boyutu 

Bu açıklamalara göre İslâm 
açısından toplumsal yapıların iki 
boyutu vardır; Nesnel tarafı ki 
biz buna tarihi boyutu diyoruz; 
değer yapıları ki biz buna ahlâki 
boyut adını veriyoruz. Şimdi 
bunları biraz açmaya çalışalım; 

a) "Ahlâkî boyut"; bir değer 

::}iıj)hi'siz sırf bir akıl ürıinü alarak orta ya 
konan s>.Li)ilimÎİ2 hukuku öleni nıc::ar(t. 

öldiircni hir ha^ka mezar olan baj)sc 
'^önılcrmckle re ölenin yakınlarının 

acılarını dindirecek herhanı^i l)ir sonuç da 
elde edilmcmekicdir. Bunila ne hayal vardır 

i'e ne de adalel. 

alanıdır, İslâm'ın değişmeyen ta-
rafıdır. Gerçek kaynağını ve ifa-
desini Kur'ân'da bulan ve "şeriat" 
de denen "emredilmiş örnekler" 
alanıdır. Bunların sayıları sınırlı-
dır. Yani İslâm bütün insan dav-
ranışlarına, her toplumsal olaya 
karşılık olan bir emir getirme-
miştir; tabir caizse stratejik ör-
nekler sunulmuştur. Esasen bu 
örnekler, biraz sonra belirteceğiz 
tarihi/toplumsal boyuta esneklik 
vermek için gâyet kısa ve sınırlı 
tutulmuştur. Hz. Peygamber bu 
amaçla fazla soru sorulmasını is-
tememiştir. Çünkü gerekli çerçe-
ve verildikten sonra münferit hü-
kümler/değerler, tarihi çerçeveyi 
özel olarak bağlayıcı olacaktır. 
Hz. Peygamberin elinin akındaki 
toplumun da bir tarihi boyutu 
var. Buna göre aynntılandınimış 
örnekler gelecek için bazı güç-
lükler de taşır. 

b ) "Tarihi boyut"; toplumsal 
şanları, ihtiyaç ve imkânları ihü-
va eden nesnel bir dünyadır. 
Değişmeler bu alana aittir. To-
lumsal çerçeve sürekli değişir. 
Hiçbir toplum, diğer bir toplu-
mun hayaunı olduğu gibi izleye-
mez. Bu açıdan Hz. Peygamber 
dönemi toplumu bizim için bir 
ahlâki boyut olarak örnektir, 
çünkü Kitabîdir, yoksa tarih ola-
rak o süreç tekrar yaşnamaz. 
Asr-ı saadet'e tarihen dönüle-
mez. 

Gerçi Hz. Peygamber döne-
mi uygulamaları, Kitabî olması-
na, yani ahlâkî ve tarihi boyutla-
rın birbirlerine çok yaklaşmış ol-

masına ramen yine de işin bir ta-
rihi cephesi vardır, özellikle dev-
letin şekli, sözleşmeler, ekono-
mik girişimler, askeri stratejiler, 
vs. birer tarihi boyutturlar. Daha 
sonraki toplumları bağlayıcı bir 
nitelik taşımazlar. Kur'ân ve sün-
nette bu tarihi boyut içiçe, üst 
üstedir. Meselaâ: Tebbet sûresi, 
ilk bakışta gerçekten tarihi bir 
vakıaya işaret eder; O da İslâm'a 
ve Hz. Peygambere düşman bir 
adama (Ebü Leheb'e karşı) psi-
kolojik bir takviyedir. Halbuki 
aynı sûre, ahlâki boyut itibariyle 
"kendini müstağni sayan ateş ya-
ranının akibeti"ni çok açık bir 
şekilde ifade etmektedir. Ve tabi 
Hz. Peygamber'den sonra tarihi 
boyut gittikçe ağırlık kazanmak-
tadır. 

Ahlakî ve Tarihî Boyut 
Arasındaki İlişki 

Toplumsal değişme açısından 
tarihi iki boyut arasındaki ilişki 
şöyledir; Ahlâk, bir yüksek de-
ğer alanı olarak bir determinas-
yondur (bir belirleyicidir), araç-
değer olarak ifade edebileceği-
miz sosyal şartları determine 
edip şekillendirir. Bir başka de-
yişle, İslâm'ın bir çağda herhangi 
bir toplumda yaşaması, maddi-
manevi ihtiyaçlarının bu ebedi 
ilkelere göre şekillenmesi de-
mektir. Yani siyasi, sosyal, eko-
nomik tüm yapılar, İslâm açısın-
dan birer gerçekleştirme alanı-
dıdar. İslâm genelde şekle ait, 
bu alanlarda ilke vazetmemiştir, 
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temelde determine edecek de-
ğerler vazetmiştir. Meselâ ekono-
minin, devletin veya ailenin belli 
bir formal şekli yoktur; ama bu 
alanlarm herbiri ile ilgili ebedi il-
keler vardır. Meselâ ekonomik 
refahın yaygınlaştırılması için 
servetin esaslı bir dağılımı; siyasi 
hayat için bir faaliyet biriminde 
bulunan bütün insanların katılı-
mı (şûra ilkesi), sosyal hayatta 
ferdi iradeyle ve bir akitle kuru-
lan ama bütün yakınların göze-
tilmesini gerekli kılan bir aile an-
layışı, söz konusu ettiğimiz 
ahlâki belirleyiciliğe örnek veri-
lebilir. Aileyi Islâmi kılan şey ge-
niş veya çekirdek oluşu değildir. 

Olaya sosyolojik açıdan bak-
tığımızda, değişmeye ahlâkî bo-
yuda değişen bir alan olan tarihi 
boyut arasında sağlıklı bir ilişki-
nin kurulduğunu görürüz. 
İslâm'ın sınırlı sayıdaki ahlâkî il-
keleri her dönemde toplumsal 
şartlar açısından (sırf ibadel 
esaslarının dışındaki alan) yeni-
den yorumlanır, normlaştınlır. 
Kısaca (tarihte) fıkhî ilkeler ola-
rak bilinen normlar, değerlerin 
fiziki şartları da göz önünde bu-
lunduran kurallaşmış biçimleri-
dir. Bunun için normlar zamana 
göre değişirler. Bunların belli ih-
tiyaçları karşılayan ve süreklilik 
kazanmış formel yapılarına ku-
rum diyoruz. Kurumların mad-
desi de toplumsal şartlara uygun 
olarak değişir. Temeldeki ahlâki 
ilkelere ne kadar uygun olursa 
olsun arada bir özdeşlik yoktur. 
Aynı ahlâki ilke şart ve 
imkânlara göre çok farklı biçim-
lerde normlaşıp kurumlaşabilir. 
(Daha ilginci bazen normlaı 
farklı ahlâki temele dayanabilir-
ler. Demokrasi konusunda oldu-
ğu gibi. Çünkü şûra ile ortaya çı-
kan bir siyasi yapı demokratik 
göründüğü kadar, halk yönetimi 
anlamına gelen demokrasi de 
demokratik çerçevelidir. O halde 
önemli olan ad değil, kaynak, 
hedef ve özellikle ortaya koydu-
ğu sonuçlarıdır). Bu incelik anla-

şılmadığı içindir ki pek çokların-
ca İslâm'ın siyasi/ahlâki çerçeve-
si salt demokrasi ile özdeşleştiril-
mektedir. 

Kur'ân'da Ahlâkî-Tarihi 
Boyut İçiçedir 

Bu açıdan baktığımızda özel-
likle Kur'an'da yer alan hüküm-
ler, (akidevi olmanın yanında) 
ahlâki ve hukuki özelliği birlikte 
taşırlar: Meselâ hırsızlıkla ilgili 
ayeti kerimeleri ele alalım: Şöyle 
buyuruluyor: "Hırsızlık yapan 
kadın ve erkeğe Allah'tan bir ce-
za olarak ellerini kesin. Allah 
çok üstündür, ince bir hikmet 
sahibidir. Kim de yaptığı bu zu-
lüm (yanlışlık)tan dolayı tevbe 
ederse Allah onun tevbesini ka-
bul eder." (Maide/ 38-39). 

Hırsızlık, akli ve genel olarak 
sosyal çerçevede ahlâk dışı bir 
eylemdir. Ama ilâhi irade bu ya-
sağa bir değer yüklemiştir. Bu 
bağ onu İslâm'ın ahlâki çerçeve-
sine sokmuştur. Buna göre dere-
cesi ne olursa olsun hırsızlık, Al-
lah'a karşı bir saygısızlıktır. An-
cak işin bir de hukuki çerçevesi 
vardır. Bu da elinin kesilmesin-
den, sırf çaldığının tazmin ettiril-
mesine, durumuna göre serbest 
bırakılmasına kadar şanlara göre 
değişik hukuki normları gerekli 
kılan bir alandır. Hırsızlık ahlâki 
düzeyde mutlaka el kesmeye 
denk değildir. Yani ahlâki temel 
tek olmasına rağmen hukuki çö-
zümleri çoktur. Üstelik biz dün-
yevi olarak onu serbest bıraktığı-
mızda da ahlâken muaf olmaz. 
Bir emrin ihlâli açısından iş artık 
Allah'a aittir. "Tevbe ederse ba-
ğışlarım" buyuruyor. Bizim hu 
kuken bağışlamamız bizim dün-
yevi şartlarımızla, düzenimizle il-
gilidir, ilâhi çerçeve bizim üzeri-
mizde bir şeydir. 

Burada dikkatlerinizi asıl ko-
nuyu ilgilendiren noktaya çeke 
lim: İslâm'ın sınırlı sayıda değiş-
meyen ebedi ahlâki (sosyal) il-

keleri; sınırsız, değişkenlik gös-
teren tarihi boyutu belirliyor; 
normlar ve kurumlar olarak orta-
ya çıkıyor. Böylece İslâm, top-
lumda yaşanma imkânı buluyor. 
Ancak bu sosyal çerçevedeki 
norm ve kurumlar bir başka za-
man ve mekandaki bir toplumu 
(bazı örnek almaların dışında) il-
gilendirmiyor, bağlamıyor. Esa-
sen günümüze kadar tarihsel ge-
lişimi içerisinde İslâm toplumla-
rının en önemli problemi tarihi 
boyutun da norm ve kurumlarıy-
la ahlâki olana indirgenip değiş-
mez biçimde mutlaklaştırılması 
olmuştur. Buna göre herhangi 
bir çağda İslâm adına ortaya çık-
mış herhangi bir görüş (meselâ 
17. yüzyılda Şeyhülislâm'ın piya-
sa denellemelerine ilişkin bir ka-
rarı) aruk İslâm'ın rüknü, şenat 
sayılmışur. Burada "şer'î olan" 
(doğrudan ilâhi iradeye dayalı 
ahlâki temel) ile "şeriate uygun 
olan" birbirine karıştırılmıştır. 
Burada tarih hatalarla doludur 
demek istediğimiz sanılmasın, 
bilâkis tarihte ortaya çıkan bu 
değer ve normlar, zamanının ih-
tiyaçları açısından İslâm'ı iyi ni-
yetle, büyük bir gayretle algıla-
yış biçimidir, burada bir anor-
mallik de yoktur. Anormallik, 
daha sonrakilerin bunu ahlâkî 
boyuta indirgemeleridir. Bazı ör-
nekler verelim: 

Tarihi Boyuta Örnek 
Olarak: HaUfeUk 

Meselâ siyasi bir uygulama 
olarak ilk dört halife dönemi 
devlet yapısı (formel bir yapı 
olarak) tarihi bir uygulamadır. 
Bazılannın iddia ettiği gibi bu ne 
demokrasidir, ne krallıkur ve ne 
de İslâmın ebedi bir devlet biçi-
midir. l'iziki imkân olarak arap 
toplumunun kültürel birikimle-
rinden olan kabile şeyhliğinin, 
ihtiyaçlar doğrultusunda teşkilât-
lanışının İslâmi bir özle doldu-
rulmasıdır. Bir başka deyişle > -
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İslâm'ın şûra, vb. gibi siyasi, sos-
yal alana ait ahlâki ilkelerinin bir 
gerçekleşmesi, biçim kazanması-
dır. Burada tslâmî özle bağdaş-
mayan bir uygulama ile karşılaş-
mayız. ancak bütün islâmiliğine 
rağmen bu uygulama bir tarihi 
kesittir; daha sonraki hiçbir 
İslâm toplumu (meselâ) başarılı 
halife Hz. Ömer'in siyasi uygula-
malarım izlemek, sosyal prob-
lemlerini çözmek için Divan 
Teşkilâtı kurmak, ekonomiyi dü-
zenlemek için toprağa dayalı il-
kelerden hareket etmek zorunda 
değildir. Yapılacak şey îslâmi il-
kelerin yeni şartlarda gerçekleşti-
rilebilmesidir. Yine 30 yıl sonra 
Emeviler bir başka uygulama or-
taya koyuyoriar; yanlışı hep id-
dia edilegeldiği gibi yalnız dev-
let başkanının seçimindeki ek-
siklik, ya da bazı noktalarda ka-
bile kültürüne dayanmaları de-
ğildir; uygulamanın (şûra, vb. gi-
bi) İslâm'ın sosyo-politik ahlâki 
ilkelerinin bir gerçekleştirilişi ol-
mayışıdır. Yani önceki gibi uy-
gulamanın İslâmi bir özle doldu-
rulamayışıdır. Dolayisiyle ortaya 
bir saltanat çıkmıştır. Tekrar vur-
gulayalım, buradaki yanlışlık, 
Islâmca yasaklanan saltanatın 
getirilmesi veya emredilen de-
mokrasinin uygulanmaması de-
ğildir, siyasi mekanizmanın te-
mellerini bu alandaki ahlâki te-
mellerin doldurmamasıdır. Buna 
göre adı demokrasi olan bir dü-
zenleme, bu ahlâkî temellere da-
yanmaması nedeniyle amaçdışı 
olabileceği gibi, saltanat görü-
nümlü'bir uygulama gayeye da-
ha yakın olabilir. (Burada slo-
ganların yeri yoktur, ancak ge-
nelde şûra, vb. ile şekillenmiş 
bir siyasi yapı demokratik bir 
görünüme krallıktan daha yakın-
ür.) 

Sonuç: 
Bu açıdan baktığımızda gü-

nümüzde müslümanların İslâmî 
anlayışlarındaki en önemli eksik-
liklerden birisi, ahlâki ve tarihi 

çerçeveyi birbirinden ayırama-
maları, tarihi birikimin bütününü 
ahlâkî, değişmeyen bir alan say-
malarıdır. Bu durumda İslâm'ı 
yaşamak, tarihî birikimi bütü-
nüyle hayat sahasına koymak 
(istemek) demektir. Böyle bir 
anlayış ise İslâm adına ortaya 
konulmuş her yargının mutlak-
laştığı, meselâ Allah'ın emrettiği 
bir şer'i ilke konabildiği, toplum-
ların da hiçbir değişime tabi ol-
maksızın varlıklarını sürdürdük-
leri varsayımına dayanabilir. Bu 
anlayış (bana göre) 1400 küsür 
yıl sonra İslâm'a farkında olmak-
sızın bühtanda bulunmaktan, 
onu çağdaş dünyada fonksiyo-
nunu tamamlamış bir dünya gö-
rüşü gibi takdim etmekten başka 
bir şey değildir. Bu görüş, de-
vamlı bir yaratma içinde olan (ki 
O, her an bir iş içindedir, buyru-
luyor) Allah inancına da, devam-
h bir tekevvün içinde olan bir 
kâinat telâkkisine de, toplumla-
rın tahavvulüne (değişimine) işa-
ret eden ayetlere de (ki siz ken-
dinizdeki güzel hasletleri değiş-
tirmeden biz sizi değiştirmeyiz, 
buyrulur) aykırıdır. 

Aslında İslâm terminolojisin-
de yer alan "içtihat" ilkesi, söz 
konusu değişimi kabul esasına 
dayanmaktadır. Ne var ki bu yol 
yüzyıllardır işlememektedir. Yine 
uzunca bir zamandır bu ilke or-
taya çıkabilecek münferit fevka-
lade durumlara çözüm arayacak 
bir yol olarak görülmektedir. 
Halbuki biz burada İslâm'ın ilk 
dönemlerindeki aktif görevine eş 
anlamda, ahlâki temellerin geniş 
kapsamlı bir normlaşıp kurum-
laşmasından söz ediyoruz. Müs-
lümanlar ellerinin akındaki fıkıh 
birikiminden elbette yarariana-
caklardır. Ancak bunların bütü-
nüyle mudaklaştırılmasının do-
ğuracağı problemler de vardır. 
Bugün akaid kitaplarımızda bile 
tarihi vakıaları yansıtan, objektif 
bakıldığında "Kitab? sayılamıya-
cak yargılar vardır. (İman ve 
amelin ayrı şeyler oluşu gibi.). 

İnsanlık İslâm'a yeniden yö-
nelmiştir. Bu aşamada o, sağlıklı 
bir biçimde kavranıp öylece tak-
dim edilmelidir. Tarihi birikim-
den çok Kitap ve sünnet gibi 
asıllara yönelmeli, ferdi ve sos-
yal bağlantılara iyi dikkat etmeli-
dir. Hele hele sûfilik gibi tek 
yönlü tarihî gerçekleştirmelerin 
çerçevesi içine katlanıp kalma-
malıdır. Orijine yönelmek ve bir 
bütünlük içinde kavramak göz 
önünde bulundurulacak ve bizi 
yanlışlardan uzaklaştıracak iki 
önemli metod ilkesidir. Yine 
İslâm ne modernistlerin yaptığı 
gibi batı akıcılığına indirgenmeli, 
ne tarihi gerçekleştirmelerin için-
de mahsur kalmalıdır. Selefiyeci-
lerin özellikle ikiyüzyıldır sıkça 
tekrarlayageldikleri "Asr-ı Saa-
det'e dönme" sloganı da İslâm'ın 
ahlâki temellerini kavrama bakı-
mından bir değer taşır. İslâm'ın 
ilk yıllannın tarihi sürecine dön-
mek olarak değil. Çünkü bunun 
bir sevgi belirtisinin dışında an-
lamı olmadığı gibi imkan da 
yoktur. Mümkün ve gerekli olan 
Kur'ân ve sünnetten kavranacak 
ahlâkî temellerin, zamanımızın 
sosyo-kültürel-politik şart ve 
imkânlannda yeniden gerçekleş-
tirilmesidir.... Toprak sistemine 
dayalı örneğin sistemi İslâm 
adına uygulamalı değil sanayi 
toplumunun problemleri açısın-
dan, yeniden şekillenmelidir. 
Her alanı temel ahlâki ilkelere 
göre belirleyen ama sonsuz sayı-
daki eyleme tarihi birikimden bir 
cevapla yetinmeyen bir anlayışa 
ulaşılmalıdır. 

îslâm, potansiyel bir güçle 
doludur. Tebliği fert ve toplumla 
ilgilidir ama hep toplumsal de-
ğişmelerin üstünde kalan bir yö-
nü vardır. Üstelik bunlar insanla-
rın kendi araştırmalarıyla bula-
caklan şeyler değildir. Hiç kimse 
ondan müstağni kalamaz. Mev-
cut liberal dünya görüşünün 
yanlışları görüldükçe onun öne-
mi daha çok anlaşılacaktır, yeter 
ki o iyi kavranabilsin.® 
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KUR A N VE t a r i h 
Abdullah YILDIZ 

Tarih Nedir? 
Tarih; insan t ekevvününün 

ilmidir. 
Tarih; insanm kendi kendisi-

ni t a n ı m a s m m ve yeryüzünde 
Allah'm halifesi o lduğunu idrak 
etmesinin ilmidir. 

Tarih; zamanı bilmektir. Dü-
nü, bugünü ve yarını ile zamanı 
bUmek... 

Tarih; geçmişi inceler, ama 
hedefi şimdi ve gelecektir. 

Bugünü anlamak ve yorum-
lamak, geleceğe ilişkin sağlıklı 
kararlar alabilmek için geçmişi 
iyi bilmek zorundayız. 

Tarihin k o n u s u "Insan"dır. 
insanm ve insan topluluklarının 
hayat ı , niteliği , davranış ları , 
birbirleriyle ilişkileri, başarılan, 
mağlubiyetleri , değişmeleri ve 
bunlara etki eden faktörler, 
güçlü ve zayıf yanlan, hasılı her 
yönüyle insan. . . Maddi ve ma-
nevi boyutuyla insan.. . 

D ü n ü n insanıyla b u g ü n ü n 
i n s a n ı m , d ü n ü n t o p l u m u y l a 
b u g ü n ü n t o p l u m u n u , d ü n ü n 
olaylarıyla b u g ü n ü n olaylarını, 
ancak tarih sayesinde mukaye-
se imkanı elde ederiz. 

Tarih; geçmişin kuru bir an-
laümı ve hikayesi değildir. Aksi-
ne; olayların, insanların, top-
lumların, kurum ve örgütlerin 
belli bir dünya görüşüne göre 
değerlendirilip yorumlanmas ı -
dır. 

Dolayısıyla tarih ideolojik bir 
bilimdir. Her dünya görüşünün, 
her ideoloji ve doktrinin ayrı bir 
tarih anlayışı ve perspektifi var-
dır. Her tarih anlayışı , kendi 
ideolojisine u y g u n i n s a n tipi 
üretin 

Materyalist tarih; maddeci 
insan tipini üretir. 

Nasyonalist tarih kavmiyetçi 

insan tipini üretir. 
İslamcı tarih de; m ü s l ü m a n 

insan tipini üretir. 
Çünkü; tarihe nasıl bakıyor-

sak, bugüne de öyle bakıyor; 
dünü nasıl yorumluyorsak, bu-
günü de öyle yorumluyoruz de-
mektir. Dolayısıyla; belli bir 
dünya görüşü açısından paket-
lenip hazırlanmış olan yorumlu 
tarih bilgileri m u h a t a b ı n ı o 
dünya görüşüne göre şekillendi-
recektir. 

Materyalist ve liberalist tarih 
anlayışı; sadece insanın maddi 
boyutunu e sas alır. Bu ideoloji-
ler aç ıs ından tarih; insanların 
maddeye ve üretim araçlarına 
sahip olma kavgasından İbaret-
tir. Nasyonalist tarih anlayışı da 
nihahi tahlilde maddecidir. Ta-
rih olaylarını; bir ırkın üstünlü-
ğü ve meziyetlerini sergilemek, 
isbat etmek İçin yorumlama ve 
çarpıtma gereğini duyar. Mad-
deci tarih anlayışlanna göre; ta-
rihin dinamiği maddedir, üretim 
araçlandır ya da ırktır. Olaylara 
yön veren muharrik güç "mad-
de"dlr. Bu anlayışlar, Allah'ın 
inscin, toplum ve olaylar üzerin-
deki etkis ini görmez, h e s a b a 
katmaz. Peygamberlerin fonksi-
yonunu ise hiç dikkate almaz. 

İslamcı tarih anlayışı ise; ta-
rihin temel dinamiği olarak "ila-
Tıi irade"yi kabul eder. Tarih 
olaylarına "nicel" değil, "nitel" 
açıdan bakar. Yani Kur'anî ta-
rih anlayışına göre; insan top-
lumlann maddi durumu (niceli-
ği) değil, manevi durumu (niteli-
ği) önemlidir. 

Kur'ân'da Tarihin 
Yeri ve Değeri 

Kur'an-ı Kerim'in yar ıdan 
fazlasını tarih olayarmın teşkil 
etmesi; İslam'ın tarihe verdiği 

önemi ortaya koyması bakımın 
dan çok anlamlıdır. 

Olumlu ve o lumsuz tipleriyle 
insanlar ve toplumlar Kur'an'da 
oldukça geniş biçimde ve tekrar 
tekrar ele alınmıştır, ö r n e k in-
san tipleri olan Nuh, Hûd, Sa-
lih, Lût, Musa, İbrahim... gibi 
peygamberlere karşılık; zalim, 
cebbar ve müstekbir insan tip-
leri olarak Firavım, Nemrut, 
Kârun... gibiler yer alır. Ayrıca 
toplumların ilahi davet karşısın-
daki tutumlan ve tepkileri, baş-
larından geçen acı ve tatlı olay-
lar, yükse l i ş ve çöküşleri belli 
bir mant ık b ü t ü n l ü ğ ü iç inde 
anlatılır. Tarih olaylanna yer ve-
ren kıssalar; hep aynı perspek-
tiften ve hatta benzer ifadelerle 
hikaye edilir. 

Dini kitaplar içinde yalnızca 
Kur'ân; toplumların ve milletle-
rin kaderini yönlendiren faktör-
ler, onlar ın mut lu luk lar ı ve 
mutsuzluklar ı k o n u s u n d a bü-
tüncül bir görüş ortaya koyar. 
Kur'ân'ın b ü t ü n ü içine serpişti-
rilen bu tarih konulan; sözko-
n u s u toplumların amelleri ko-
n u s u n d a yapı lan bir dizi yo-
rumla birlikte sunulur . B u yo-
rumlar bir araya getirildiği za-
man, bir milletin veya toplumun 
kaderini etkileyen ve biçimlen-
diren faktörler ortaya çıkar. 

Kur'ân; bir milletin gelişim 
serüvenini değil; milletlere ikti-
dar ve refahı getiren veya onları 
çöküntüye götüren ve yok olma-
larına neden olan ideolojik ve 
psikoloj ik e sas lar la , b u n d a n 
k a y n a k l a n a n ahlaki tavır ve 
alışkanlıklannı tahlil eder. 

Kur'ânî Tarihin Amacı 
Kur'ân'ın tarih konulannı hi-

kaye ederken güt tüğü biricik 
amaç; insanlığın hidayetidir. ^ 
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Bu amaç; tarih olaylarıyla biı 
likte sunulan yorumlar, uyarılar 
ve açıklamalarda belirgin bir bi-
çimde görülür. Tarihte yaşamış 
bulunan çeşitli milletlerin ilahi 
davet karşısındaki tutumları, 
onların içinde bulunduklan du-
rumlar ve akıbetleri anlatılır-
ken; insanlar bu konuda dü-
şünmeye, tefekküre ve ders al-
maya davet edilir. Kur'ân, ka-
vimlerin yaşadıkları serüvenleri 
kuru ve yavan bir biçimde ak-
tarmaz. Mutlaka belli bir man-
tık kurgusu içinde ve "ibret" 
açısından olayları ele alır. Tarih 
olaylarının araştırılmasını da bu 
amaçla emreder. 

Kur'ân'da. "yeryüzünde ge-
zip dolaşın" ya da "yeryüzünde 
gezip dolaşmıyorlar mı?" şek-
linde başlayan ayetlere sıkça 
rastlanz: 

"Sizden önce nice sünnetler 
(olaylar) gelip geçti. Yeryüzünde 
gezip dolaşın da yalanlayıcıla-
rın sonunun nasıl olduğunu 
görün." (Âl-i İmrân: 137) 

"Onlar yeryüzünde gezip de 
kendilerinden öncekilerin akı-
betlerinin ne olduğuna bakma-
dılar mı? Onlar kuvvetçe kendi-
lerinden daha şiddetli idiler. 
Toprağı ekip aktardılar; onu 
bunların imar ettiklerinden da-
ha çok imar etmişlerdi. Peygam-
berleri de onlara mucizeler ve 
açık ayetlerle gelmişlerdi, öyley-
se Allah onlara zulmetmiyor-
du; fakat kendileri nefislerine 
zulmediyorlardı. Sonra kötü-
lük edenlerin akıbeti çok kötü 
o ldu . Çünkü Al lah ' ın 
âyetlerini yalanladılar.Ve on-
larla alay ediyorlardı." (Rum: 
9-10). 

Bu ayetler; kıssaları anlatı-
lan "yalanlayıcı" veya "kötülük 
edici" kavimlerin acı sonlarına 
dikkat çekmekte ve bunların 
dikkatle araştırılıp inclenmesini 
istemektedir. Yine aynı şekilde 
Enam: 11 ve Nahi: 36'da "ya-
lanlayanlarm" Nemi: 69'da da 
"mücrimlerin" akıbetlerine dik-
kat çekilmektedir. 

Bu tür ayetler sürekli olarak 
insanın aklına ve gönlüne hitap 
eder; insanları düşünmeye da-
vet eder: 

"Zulmederken helak ettiği-
miz nice memleket vardı ki; 
duvarları (yıkılıp altta kalan) 
tavanlarının üstüne çökmüş-
tür. Nice kullanılmaz olmuş 
kuyu ve nice (ıssız kalmış) 
sağlam köşk vardır." (Hacc: 45) 

"Hiç yeryüzünde gezmedi-
ler mi ki; düşünecekleri kalp-
leri, işitecekleri kulakları ol-
sım. Zira gözler kör olmaz, fa-
kat göğüslerde ki kapler kör 
olur." (Hacc: 46). 

Böylece Kur'ân-ı Kerim; 
mücrim, zalim, yalanlayıcı ve 
kafir toplulukların sonu hak-
kındaki genel ilahi yasaya dik-
kat çeker ve bu ilahi yasanın 
günümüzde de işleyeceğini ve 
her dönemde kafirlerin benzer 
akıbetlere uğrayacığını açıklar: 

"Yeryüzünde gezip dolaş-
madılar mı ki; kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl ol-
duğunu görsünler. Allah onla-
n(n evlerini) yıkıp başlarına ge-
çirmiştir. Bu kafirlere de 
onun benzeri sonuçlar vardır. 
Bu böyledir, çünkü Allah ina-
nanların koruyucusudur; ka-
firlerin ise koruyucuları yok-
tur." (Muhammed: 10-11). 

Yukarıdaki ayetlerin tümü; 
kafirlerin sonunun hüsran ol-
duğunu, buna karşılık mümin-
lerin Allah'ın koruması altında 
bulunduğunu beyan eder. Araş-
tırılması ve gözlemlenmesi iste-
nen bu kavimlerin kalıntıları, 
eserleri, insanların hidayete er-
mesi ve doğru yolu bulması için 
ibret verici vesileler olacaktır. 
Bu sebeple Kur'ân-ı Kerim bu 
tür ilahi kalıntılara ve izlere ıs-
rarla dikkat çeker: 

Nuh kıssaaı anlatılır ve "ge-
miyi alemlere bir ibret yaptık" 
(Ankebut: 15) buyurulur. Bu-
gün Nuh'un gemisi hala araştır-
ma ve ibret konusudur. 

Lût kavminin ahlaki sapıklı-
ğı ve yok edilişleri anlatılarak; 
"orada elemli bir azaptan kor-
kanlar için alâmet de bırak-
tık." (Zariyat: 37) buyurulur. 
Lût gölü ve civarındaki kalıntı-
lar ibret vericidir. 

Muhtemelen Semüd kavmi 
kalıntıları hakkında; "O yerler 

yolun(uzun) üzerindedir. El-
bette bımda inananlar için bir 
âyet vardır." (Hicr: 76-77) bu-
yurulur. Hz. Peygamber (S.A.V.) 
Tebuk seferi sırasında Semüd 
kavminin yaşadığı Hicr bölge-
sinden geçer ve ashabını ibret 
almaya çağınr. 

Yine aynı kavimlerin kahntı-
lan hakkında; "Sabahları onla-
rın yerlerine uğrarsımz, gece-
leri de uğrarsınız. Hala akıl-
lanmaz mısımz?" (Saffat: 137-
138) buyurulur ve akıllara hitab 
edilir. 

Keza; Sebe kavmi hakkında: 
"doğrusu Sebe' kavminin mes-
kenlerinde ibretler vardır." 
(Sebe: 15) deniUr. Ad kavmin-
den de. "beldeler arasında 
onun benzeri yaratılmamış-
tır." (Fecr: 8) şeklinde söz edilir. 
Bütün bunlar; gezilip görülmesi 
ve araştırılması gereken ibret 
verici kalıntı lardır. Hatta 
Kur'ân; Firavun'un cesedinin 
bile, "sonrakilere ibret olmak 
üzere kurtarılıp korunacağmı" 
(Yunus: 92) açıklar. Geçtiğimiz 
yıllarda Kızıldeniz sahilinde bu-
lunan Firavun cesedinin muh-
temelen bu olduğu sanılmakta-
dır. 

özetle; Kur'ân bu haberleri 
bize ulaştırmakla tek hedefi; ya-
ni ibret ve hidayeti gözetmek-
tedir. 

"Bu sana anlattıklarunız, o 
şehirlerin haberlerindendir. 
Onlardan kimi hala ayakta, 
kimi de biçilmiştir." 

"Biz onlara zulmetmedik. 
Fakat onlar kendi kendilerine 
zulmediyorlardı..." 

"Şüphesiz ahiret azabından 
korkanlar için, bunda elbette 
ibret vardır." (Hûd: 100-103). 

"Allah'tan, geri çevrilmesi 
mümkün olmayan gün gel-
mezden önce, yüzünü dosdoğ-
ru dine doğrult." (Rum: 42-43). 

Tarih'in Yasaları 
(Sünnetullah) 

Allahu Teala; toplumların 
gelişimi, yükseliş ve gerileyişi, 
galibiyet ve mağlubiyeti, birbir-
leriyle ilişkileri konusunda, de-
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ğ i şmeyen yasa lar koymuştur . 
Kur'ân'da bu yasa lar "Sünne-
tullah" olarak adlandırılır. 

"Fakat hışmımızı gördükle-
ri zaman inanmaları, kendile-
rine bir fayda sağlamadı. (Bu) 
Allah'ın kulları arasında eski-
den beri yürürlükte olan kura-
lıdır (sünnetidir). İşte o zaman 
kafirler ziyana uğramışlardır." 
(Mümin: 85) 

Aynca; Isra: 77. Ahzab: 38 . 
6 2 ve Fatır: 43'de "öteden beri 
geçerli olan ve değişmeyen 
8ünnetullah"tan söz edilir. 

Bu değişmeyen yasalara bazı 
örnekler verilebilin 

a) Allah kafirlere karşı ina-
nanların yardımcısıdır: 

"Eğer kafirler sizinle savaş-
salardı, arkalarına dönüp ka-
çarlardı; sonra ne bir koruyu-
cu, ne de bir yardımcı bula-
mazlardı." 

"Allah'ın öteden beri süre-

Selen kanunu(sûnneti)dur bu. 
, nananlar üs tün gelir.) Allah'ın 
kanunımda bir değişme bula-
mazsm." (FeUh: 22-23) 

b) Toplumsal değişmenin 
kuralı: 

"Bir millet kendi durımüa-
rını değiştirmedikçe, Allah 
onların durumlarını değiştir-
mez." (Ra'd: 11). 

ister sallh bir topum olsun, 
ister cahih bir toplum; Allah, 
kendi d u r u m u n u değiştirmyen 
toplumları değiştirmez. 

c) Bir toplumun niceliği de-
ğil. niteliği önemlidir: 

Kur'ân- ı Kerim; (Bakara 
246 -252) Talût'un az sayıdaki 
inanan , a m a ü s t ü n nitel ikli 
kuvvetiyle, Câlût'un çok sayıda-
ki nicel açıdan üs tün kuvvetini 
nasıl yendiğini anlatır ve bu ko-
nudaki ilahı sünnet in i hatırla-
tır. 

"Nice az bir topluluk, Al-
lah'm izni ile nice çok sayıda-
ki topluluğa galip gelmiştir." 
(Bakara: 249). 

"Eğer Allah'm kimi insanla-
rı.diğerleriyle yok etmesi ol-
masaydı, yeryüzü mutlaka fe-
sada uğrardı."(Bakara: 251). 

d) Allah mustaz'aflardan 
yanadır: 

"Biz istiyorduk ki; orada 
mustaz'aflara lütufta buluna-
lım, onları önderler yapalım 
ve onlan yeryüzünde varisler 
küahm." (Kasas: 5). 

"Zalimleri mutlaka helak 
edeceğiz. Onları yok ettikten 
sonra yerlerine sizleri yerleş-
tireceğiz. Bu da makamımdan 
korkanlar ve azab vaadimden 
korkanlar içindir." (İbrahim: 
13). 

Toplumların Yıkılış 
Sebebleri 

Kur'ân-ı Kerim; toplumların 
yıkılış biçimlerini ve kötü sonla-
rını ortaya koyduğu gibi; onları, 
bu noktaya getiren sebepleri de 
açıkça beyan eder. işte bunlar-
dan birkaçı: 

a) Zulüm, baskı ve haksız-
lıklar: 

"Onlara azabımız geldiği 
zaman; "biz gerçekten zulme-
denlerdendik", demekten baş-
ka itirafları olmadı." (A raf: 5). 

b) Lüks. israf ve fısk içinde 
yüzme: 

"Biz bir ülkeyi yok etmek 
istediğimiz zaman, oranın 
bolluktan şımaran (mütreflları-
na emrederiz (çoğaltırız). Ora-
da bozguncıduk (fısk) yapar-
lar." (Isra: 16). 

c) Cinsel sapıklık, aşırılık 
ve yol kesme: 

"Gerçekten siz (Lût kavmi), 
sizden evvel hiç bir kavmin 
yapmadığı çok kötü işi yapı-
yorsunuz." 

"Siz erkeklere yaklaşacak, 
yol kesecek ve toplantınızda 
edepsizlik yapıp duracak mı-
sımz?" (Ankebut: 28-29). 

d) Zulüm, refah ve zevke 
dalma: 

"Zulmedenler, kendilerine 
verilen refahın peşine düşüp 
şımardılar, mücrimlerden ol-
dular." (En'am: 44). 

e) itaatsizlik, nankörlük: 
"Bu ülkenin halkı, Allah'ın 

nimetlerine nankörlük etti. 
Bu yüzden Allah onlara, yap-
tıklarına karşılık, korku ve 
açlık ıstırabmı tattırdı." (Nahi: 

112). 
f) "Kitabm bir kısmına ina-

nıp bir kısmına inanmamak.", 
"Bımun cezası dünya hayatın-
da rezil olmaktır." (Bakara: 
85). 

g) Önde gelenlerin ve salih-
lerin fesadı önlememeleri: 
(Hud: 116) 

h) "Ekonomik dengesizlik, 
vurgun ve soygunlar." (Hûd: 
84-86). 

Sonuç 
Kur'ân-ı Kerim; yarıdan faz-

lasını oluşturan tarih konuları-
nı, b ü t ü n c ü l bir g ö r ü ş aç ıs ı 
içinde ele alır ve mü'minlere 
tevhidi bir tarih şuuru kazandı-
nr. 

Kur'ân; yalnızca bir milletin 
veya sınırlan çizilmiş bir coğraf-
ya parçasının tarihini ele almaz; 
aksine tüm insanlığın ve evre-
nin sergüzeştini bir bütün ola-
rak değerlendirir. Evrenin ve 
Hz. Adem'in yaratılışından baş-
layarak insanı, İnsan topluluk-
larını, onların davranışlarını . 
İlişkilerini, y ü k s e l i ş ve helak 
oluş lannı anlatır, in san ve top-
lumlann tarih boyunca tâbi ol-
duklan değişmeyen ilahi yasala-
rı hatırlatır. Tarihle gelmiş geç-
miş olan millet-devlet ve uygar-
hkları; nicelik ve maddi güç açı-
s ından tahlil eder. Tarihte yer 
alan tüm olayların farklı inanç-
lar arasındaki mücadele ve ça-
t ı ş m a l a r d a n kayr^.aklandığını 
beyan eder. iyilerle kötülerin, 
salihlerle zalimlerin, mustaz'af-
larla müslekbirlerin, hak ile ba-
tıl'ın, batıl ile batıhn mücadele-
leri, temelde hep inanç kavgala-
ndır. 

Kur'ân-ı Kerim; tarih olayla-
rını ele ahrken; insanları hida-
yet in i ve Sırat-ı Müstakim'e 
u laşmas ın ı hedeflediğine göre; 
sonuç olarak ş u n u söyleyebili-
riz: 

Muhatab ın ı "Tevhid'-e ve 
"Sırat-ı Müstakim"e yöne l t en 
tarih, "Kur'ânî ve İslami ta-
rih'tir. Muhatabını İslam dışı 
düşüncelere ve cahili anlayışla-
ra ulaştıran tarih ise "Cahili ta-
rih"tir. • 
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D E N E M E - Y O R U M 

Son aylahn gündemi: 
• • 

Özel Televizyon... 
Haşim V A T A N D A Ş 

T.R.T. ve STAR 1 
Dünyanın açık rejimlere sıcai< 

baktığı, kapalı olarak nitelenen yö-
netimlerin de kendi istekleriyle açık-
lık politikaları uyulamaya başladıkla-
rı günlerde yaşıyoruz. Böyle bir dö-
nemde ülkemizde de, serbest pazai 
ekonomisi ve düşünme, anlatma ör-
gürlüğü kavramlarını savunan biı 
hükümet işbaşında. Birçok alandan 
devlet nüfuzu ve tekelini kaldırma!« 
ve buraları özel teşebbüs hakimiye-
tine bırakmak için birtakım çalışma-
lar yapılıyor, konuşuluyor. Kısaca, 
son yılların gündeminde "özelleş-
m e " diye bir kavramın önemli yer 
tuttuğunu söyleyebiliriz. 

İşte özelleşmesi, ya da çalışma 
alanından devlet tekelinin kalkması 
tartışılan kurumlardan biri de T.R.T. 

T.R.T. altı bini aşan kabarık çalı-
şanıyla, son yıllarda hiç değişmeme-
yi bir şekilde başararak, hızla deği-
şen toplumun oldukça gerisinde 
kalmıştır. En önemli (asl i ) görevi 
olan habercilikte bile hükümet erka-
nı ve parti liderlerinin seyir defteri 
olmaktan ileri gidememiştir. Bu yö-
nüyle gazetelerin yaptığı habercili-
ğin de gerisinde kalmıştır. 

Son ayların ilginç bir yorumuna 
göre, gazetelerde başlayan hızlı tiraj 
kaybının en önemli sebebi, az da ol-
sa T.R.T.'den farklı bir habercilik ve 
haber programcılık yapmayı dene-
meye başlayan Star l'den... 

Star 1, bir bakıma ülkemizin ilk 
gayrı resmi özel televizyonu.... Bilin-
diği gibi ülkemizde televizyon ve 
radyo yayıncılığı alanında devlet te-
keli vardır. Bu alanda özel kurum 
ve kişiler yayıncılık yapamazlar. 
Ama Star 1 yurt dışında yaptığı ya-
yınları, uydularla ülkemize yansıta-
rak resmen olmasa da, fiilen bu ya-
sağı delmiş durumda... 

Yeni Özel TV Girişimleri 
Görünen o ki, resmî olarak da, 

özel televizyon ve radyo kuruluşları-
na yayın yapma izninin verileceği 
günler fazla uzağımızda değil. Yakın 
bir zamanda özel televizyon kuru-
luşları, kablolu, şifreli ya da serbest 
yayınlarına başlayacaklar. Kablolu 
ve şifreli yayın yolunu seçenler; 
abonesi olan seyirciden topladığı ai-
datla, serbest (ücretsiz) yayın yapan-
lar da; programları arasına serpiştir-
diği reklam yayınlarının geliriyle ya-
yıncılık hayatlarını sürdürmeye çalı-
şacaklar... 

Özel televizyona izin çalışmaları 
bir taraftan T.B.M. Meclisinde sürer-
ken, bir taraftan da, bazı kuruluşla-
rın, özell ikle de bazı eski gazete 
çevrelerinin uzunca bir süredir bu 
alanda yaptıkları hazırlık çalışmaları 
tamamlanmak üzere... Yani, özel te-
levizyona izin veren kanun yürürlü-
ğe girdiği gün, hiç zaman kaybetme-
den, yayın sinyallerini Türkiye se-
malarına göndermek için sabırsızla-
nan, hummalı hazırlık çalışmaları 
yapan ve yayın stokları hazırlayan 
bazı teşebüsler var. 

Bütün bu tablo şunu ortaya ko-
yuyor ki, biraz geç kalınmış olsa da, 
ülkemizde de batıdaki benzerleri gi-
bi bir takım özel kuruluşlar ve kişi-
ler, kurup yönettikleri "özel televiz-
yon"larla yayınlarına başladı başla-
yacaklar. 

Az bir zaman sonra biz de bun-
lara haliyle alışacağız. Ve, sanki yıl-
lardır bunlar aramızda hep varmış, 
bu hep böyleymiş gibi birlikte yaşa-
maya başlayacağız... 

Bunu böyle ortaya koyunca, bir 
çoğumuzun aklına isler istemez ga-
zetelerimiz, basın dünyamız gele-
cektir. Türk toplumuyla, Türk basını 
arasındaki 50-60 yıldır sürüp giden 
serencam... Kimbilir Türk özel tele-
v izyon dünyasıyla, Türk toplumu-
nun önümüzdeki 50-60 yılda yaşa-
yacakları serencam nasıl olacak? Ya-
kın geçmişten hatırladığımız toplum-

basın ilişkileri aynı yönde bir ivme 
kazanarak sürecekse... Bu cümlenin 
sonunu yazmak bile oldukça can sı-
kıcı. Basının bu güne kadar Türk 
toplumu üzerinde yaptığı kısmî tah-
ribat, etkisi basından tartışılmayacak 
kadar fazla olan televizyonla lam bir 
yıkım ve teslimiyete dönüşür mü? 

Ne Yapmalı? 
Bu tabloyu düşünüp, yüreği ger-

çeklen sızlayanlar ne yapmalı? Basın 
alanındaki yenilgiyi tekrar ve belki 
daha da büyük boyutlarda yaşamak 
için bu nevzuhur haberleşme alanı-
nın ekranı başına zincirli bir seyirci 
mi olmalı? (Belki iyi bir münekkit, 
fakat kendi kendine...) Yoksa, bari 
bunda treni kaçırmayalım diye dav-
ranmalı, önceden yola çıkmışlara 
yetişmek için acele mi etmeli?... 

Elbctleki birşeyier yapmalı... 
Ama bu birşeyier ha deyince hemen 
başarılacak cinsten değil. Öncelikle, 
öze l te levizyonculuk başarılacak 
cinsten değil. Öncelikle, özel tele-
vizyonculuk milliyetçi-muhafazakar 
kesimde en zor bulunan iki şeye ih-
tiyaç duymakta. Biri bu alanda yetiş-
miş insan, diğeri sıfırları biraz bolca 
sermaye... İlk etapta yapılacak olan 
bu iki un.suru asgarî ölçüde de olsa 
bir araya toplamak... 

Özel televizyon projesini sırtla-
nıp yürütccek insan malzemesinin 
de bazı özellikleri olmalı mutlaka. 
Öncelikle mensubu oldukları kesi-
min yıllardır iliğini kurutan, grupçu-
luk, tartışmalarından ve hastalığın-
dan selim olmalıdır. Kuru fikir tartış-
malarını kafasından silmiş, o konu-
larda artık bir karara varmış olmak-
dır. Teoriden pratiğe, fikirden uygu-
lamaya geçmiş olmalıdır. Toplumun 
sıkınlıiarına kulak kabartan, maddî 
hayatın detayları arasında dolaşabi-
len, yıllardır bir lüks, bir fantazi ola-
rak sayılan sanatta ciddî, ciddî, onu 
bir meslek edinecek kadar uğraşma-
yı göze almış insanlar olmakdır. Sa-
dece gruplar, cemaatler, arasındaki 
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farkların detaylarını değil ; denizleri-
miz, ormanlarımız, havamız neden 
kirleniyor, neden ölüyor? d iye kafa 
yoran, nasıl kurtulur noktasında tez-
ler üreten beyinler olmalıdır... 

Gerçekten her sokağa çıktığımız-
da görmüyo muyuz? Çevremizde bir 
can çekişme yaşandığını... Marmara 
ölüyor, Boğaz ö lüyor, denizlerimiz, 
ırmaklarımız, hayvanlarımız v e tabi 
insanlarımız ö lüyor . Ö l en sadece 
m h değil, maddî varlıklar da ölüyor, 
tükeniyor çevremizde. . . Tarihin hiç 
bir devr inde topraklarımız bu kadar 
yoğun kalabalıkları ağırlamak dum-
munda kalmamıştı. Bir tarafta hiçbir 
yere sığmayan kabarık nüfuslar, di-
ğer tarafta gelişen teknoloj inin dü-
şündürdükleri... Hergün insanların 
işlerini ellerinden alan yeni yeni ma-
kinalar üretilirken işsiz kalan kitle-
ler... Bunun sonu nereye varacak?... 
Şehirlerimizde hergün biraz daha ki-
litlenen ulaşım... Bütün bunlar bizim 
şartlarımızda nasıl çözülür? Bunlar 
çözülürken de, daha fazla mesafe 
almış başka ülkeler varsa onlardan 
ger ide nasıl kalınmaz... Sağlık, eği-
tim, enerji, konut gibi problemleri-
mize daha yüzlerce eklenebilir. İşte, 
bütün bunlara çözüm üretebilmiş ol-
masa da, hiç olmazsa bunların far-
kında olan, bu sorularla yatıp uyan-
mış bir insan kadrosunu gerektiriyor 
herşeyden önce. Sermayeden de ön-
ce... 

İşe bir ucundan başlamaktan 
başka yo l görünmüyor . Şartların 
oluşmasını beklemek, treni kaçırabi-
lir. O zaman işe girişmelidir, ama 
yapı lanın eksikliğini hep bi lerek, 
h e p g ö z önünde bulundurarak... 
U fac ık bir değer ortaya koyunca 
onu büyütüp sonra rehavete v e ge-
l işmeye kapalılığa düşm.eden... 

Sonuç olarak; öze l te lev izyona 
yönel ik çalışmalara açık olmak, yar-
dımcı olmak herkesin en önemli gö-
revi olmalıdır. 

Te l ev i zyon demek, haberleşmek 
demektir. Bütün bir insanlıkla karşı-
lıklı oturup, onun gözler inin içine 
baka baka bir şeyler, söylemek de-
mektir. Yaşamı yeniden yorumlaya-
bilecek birikimi olanlar için bundan 
daha güzel pazar olur mu? 

Özel televizyon ama nasıl? 

Başlamak bitirmenin ilk adımı-
dır. 

Herşey gibi bu da öy le çok zor 
değ i l . . . • 

Alternatifsiz Kapitalizm İnsanı Unuttu 
Polonya asıllı Papa II. Jean Paul, geçtiğimiz hafta ilginç bir açıklama yap-

tı. Papa, yıkılan komünizmin yerine kapitalizmi koyarak insanlığın mutlulu-
ğa ulaşamayacağını söyledi. 

Bugüne kadarki konuşmalarında Batı'nın "refah toplumunu" öven ve ko-
münizmi eleştirirken kapitalizme pek dokunmayan Papa, Katolik psikopos-
lara yolladığı 9'uncu talimatında, "günümüzde insanın tüketim çarkının dişle-
ri haline geldiği" saptamasını yaptıktan sonra, kendilerini yeniden toparla-
maya çalışan Doğu üloku üklerine, kapitalizmin, bugünkü haliyle bir amaç 
olarak gösterilmesine karşı çıktı. 

Papa'nın açıklaması, merkezi ekonomiden pazar ekonomis ine g e çmeye 
çalışan Doğu Bloku ülkeleriyle ilgili BM raporunun yayınlanmasına denk 
geldi. 

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun hazırladığı 245 say-
falık rapKsra göre, bu ülkelerde ciddi bir ekonomik durgunluk göz leniyor . 
Geçtiğimiz bir yıl içinde üretim Çekoslovakya, Macaristan ve Sovyetler Birli-
ğ i 'nde yüzde 5.5; Bulgaristan, Polonya v e Romanya'da yüzde 10; A lman-
ya'nın yeni eyaletleri, yani eski Doğu Almanya'da ise yüzde 20 düşmüş. 

Tüketim toplumunun, vitrindeki çekiciliğine kapılıp tüm sorunların kapi-
talizme geçişle bir anda çözümleneceği beklentisine giren Doğu Bloku halk-
lan, bugün çok ağır bir düş kırıklığı içindeler 

Eski Doğu Almanya'da "Duvarı"nı özleyenlerin sayısı artıyor. Bu yüzden, 
bir yıl önce sevgi çığiıklarıyla karşılanan Başbakan Helmut Kohl, şimdi yu-
murta yağmuruna tutuluyor ve bu hoşnutsuzluk Kohl 'e kendi bölgesinde se-
çimleri kaybettiriyor. 

Doğu Bloku halklarının yaşadığı çelişki, büyük ö lçüde rekabete v e ka-
zanmak için fazla çalışmaya alışık olmamalarından kaynaklanıyor. Ama, ka-
pitalizmi büyütüp geliştiren toplumlarda da bugün aynı sorunlar yaşanıyor. 
Çünkü bugün ekonomik başarı tek kıstas ve amaç olarak çıkıyor insanın v e 
toplumun karşısına. 

Eğer bugünkü gibi, kapitalizm, ahlaki degeder in hiçe sayıldığı, felsefi 
taştırmaların zaman kaybı olarak görüldüğü, kültür ve eği l ime toplumun sa-
dece kenar süsü olarak bakıldığı bir sistem olarak sürüp gidecekse, Papa'nın 
da dediği gibi, yeni gelişmekte olan ülkelere tavsiye edilecek tarafı yok. 

SOVYiriTER'in "süper"likten istifasıyla, ABD'nin, dünyanın tek süper gü-
cü olarak, kendi kurallarını herkese fütursuzca dayatmasına yol açtığı gibi, 
kapitalizmin "akcrnalifsiz"leşmesi de insanı unutturuyor. 

Fc ra i T I N Ç (Hürriyet, 5.5. 1991) 

NE D E D İ - N E Y A Z D I 

NATO'NUN YENİ GÖREVİ 
"NATO"ya aşırı dinci akımlarla, 

etnik çatışmalarla, aşırı milliyetçi ha-
reketlerle, terörizm ve silahların ya-
yılması gibi sorunların çözümü konu-
sunda da soruml ulular yüklendi" 

"Paktımız artık sadece Avrupa'nın 
korunması için değil, dünya için va-
rolacak. 

NATO Genel Komutanı Jolm Galvin 
(Sabah 12. 5. '91) 

DOĞRU TEŞHİS 
- Türkiye'de halkına güvenmeyen 

bir sistem vardır. Halkının inançların-
dan endişe eden, halkının inançları-
nın iktidar olmasından endişe eden 

ve o değerlerin iktidar olmasının yo -
lunu tıkamayı temel ilke gören, hal-
kının inanç değerleri yerine kendisini 
"doğru" diye, "çağdaş" d iye e m p o z e 
eden bir sistem vardır. Halkını gözal-
tında tutan bir sistemdir bu. İnanç 
hürriyeti alanındaki sıkıntıların v e 
halkla sistem arasındaki anormalliğin 
temel inde laik yapılanış vardır ve 
Türkiye bu yapılanışı "tabu" olarak 
benimsemiştir. Buna dokunamazsı -
nız. Bunu değiştirmeyi teklif edemez-
siniz. O nasıl anlaşılırsa, bütün haya-
tınızı o çerçevede düzenlemeye mec-
buruz. Peki ama bu, İslâm'a alternatif 
bir din midir? İslâm'ı nasıl sınırlar? 
Hayır bunu da soramazsınız. 

Alıınet Taşgctircn (Zaman, 27. 3. '91 ) 
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