MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ
Necmettin Erbakan, Siyaset ve
İslamcılık
Ayda Bir Merhaba

C

umhuriyet dönemi partili siyasal İslami hareketin ilk lideri olarak bilinen Necmettin Erbakan
geçtiğimiz Şubat ayının son günlerinde vefat etti. Onun kurduğu ve bir biçimde etkili olduğu
dört parti (MNP, MSP, RP, FP) laiklik karşıtı eylemler, Anayasal düzeni yıkma ve din devleti
kurma gibi iddialarla kapatıldı. Sadece Türkiye’de değil gerek Batı dünyasında gerekse Müslüman dünyada İslamcılık ekseninde siyaset yapmasıyla tanınan Erbakan’ın siyasal söylemi dönemsel farklılaşmalar
olsa da Milli Görüş olarak anıldı. Diğer taraftan 40 yılı aşkın siyasi süreci bir anlamda ümmet anlayışı üzerine gelişmişti. Erbakan’ı sağcı partilerden, özellikle de milliyetçi kesimden ayıran en önemli özellik, etnik
kökenlerin hepsine ümmet şuuruyla bakmasıydı. Nitekim parti yönetiminde Kürt, Arap, Balkan göçmeni,
Çerkes ve Gürcülere de yer verdi; bunlar arasındaki dengeyi iyi kurdu. Erbakan’ın, dolayısıyla da başını
çektiği Milli Görüş hareketinin bu anlayışı, ulus-devlet modelini sorguladığı için Cumhuriyet rejimiyle de
belli anlamlarda çelişkiye düştü. Erbakan’a, aktif siyasete girdiği günden itibaren “çekince” konulmasında
bu anlayışın rolü önemlidir.
1960’ların başında sağcılık revaçtaydı. Komünizme karşı mücadele esastı ve bu da ister istemez milliyetçilik blokunun içinde yer almayı beraberinde getiriyor olsa da dünya ve Türkiye tarihinin gerçekten
istisnai bir dönemi ve dönemeci olan o 1970 sonrası tarihin alabildiğine yoğun, çok yönlü ve hem görkemli
hem de trajik akışı içinde bu ton gitgide azalmıştır. 1991 yılında RP’nin MHP ve IDP ile yapmış olduğu
seçim ittifakı, RP’nin reel olarak “milliyetçi-muhafazakâr” çizgiye yeniden kısa süreli bir dönüşü şeklinde
yorumlansa da bunun söylemsel bir kaymadan ziyade bir taktik olarak okunması daha doğru olacaktır.
Erbakan 1994’te Bingöl’de yaptığı konuşmasında şunları söylemişti: “Ülkenin evlatları asırlar boyu mektebe başlarken besmeleyle başladığı halde siz geldiniz, bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine?
‘Türküm, doğruyum, çalışkanım.’ Ee... Sen bunu söyleyince öbür taraftan da Kürt kökenli bir Müslüman
evladı ‘Ya, öyle mi? Ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım’ deme hakkını kazandı.”
Yukarıdaki sözlerinden dolayı merhum Erbakan, siyasi yaşamının en ağır cezasını Kürtler için aldı.
RP’nin kapatılmasıyla birlikte hakkında beş yıl siyaset yasağı getirilen Erbakan, yasağın üçüncü yılında Kürtçülük ve bölücülük suçundan hem hapis hem de ömür boyu siyaset yasağına mahkûm edildi.
Erbakan bu sözleriyle ulus-devlet modeli ile kurulan Cumhuriyet’in kurucu mottosuna karşı bir tavır
almıştı. O söz konusu modelin ırkçılık ve İslam’dan uzaklaşma özellikleri taşıdığını ima ediyordu.
Umran, bu sayısında 1969’da başlayan Milli Görüş hareketini ve elbette merhum liderini kapsamlı bir
biçimde ele aldı. Dergimizin 200. sayısının o sembolik titreşimleri içinde Mili Görüş hareketine ayrılmış
olması da önemli. Türkiye’de İslamcılığın partili kaynaklarından biri olarak Milli Görüş hareketinin teorisinden pratiğine, Türkiye ve dünya meselelerine bakışına kadar pek çok noktasını masaya yatırdığımız bu
sayının Milli Görüş hareketi etrafında geliştirilen kimi yorum biçimleri hakkında farklı bir bakışı da ortaya
koyduğunu belirtmek abartılı olmaz. Milli Görüş’ün neyi ne kadar yaptığı, amacının neresinde olduğu,
teorisi ve kadrosu gibi önemli soru(n)ların irdelendiği Burhanettin Can’ın yazısı Milli Görüş hareketinin
işlevini anlayan, hakkını teslim eden ama aynı zamanda kimi eksik noktalara da dikkat çeken önemli bir
yazı. Abdullah Yıldız, Mustafa Tekin, Serkan Yorgancılar, Quinn Mecham, Musa Çağıl ve Vahap Yaman
Erbakan’ı ve Milli Görüş’ü farklı boyutlarıyla ele aldılar. Hatıralardan sosyolojik çözümlemeye uzanan bu
yazılar hareketin politikasını, daha doğrusu dönemler içinde farklılaşan kimi politikalarını tarihsel gelişimi
içerisinde ele alıyor. Bu bakımdan ortaya konan perspektifin önemli olduğunu düşünüyoruz.
Ve üstelik öyle anlaşılıyor ki, Türkiye’yi çevreleyen koşulların kurduğu saat, şu son zamanlarda daha
hızlı çalışmaya başlamıştır.
Çoğunu kendimizin de kabul ettiği kimi eksikliklerimize rağmen en azından şevkle, zerresini esirgemediğimiz bir çabayla bu dergiyi hazırlamış olmanın huzuruyla nice yeni sayılarda buluşmak temennisiyle.
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200. Umran Üzerine
Abdurrahman A. Emiroğlu
Umran; ilk sayısından itibaren hiç aksatmadan sürdürdüğü istikrarlı yayıncılık performansı, ilkeli
ve kucaklayıcı yayın politikası ve tavizsiz dik duruşu ile gerçek bir okul / ekol olmayı başarmıştır.
Ve “Umran”, kelime kökünün de içerdiği gibi; düşünce hayatımızı İslâmi temeller üzerinde
yeniden “imâr” etmeye, İlahi mesaja susamış gönülleri “tamir” etmeye yönelik çabaları ile dünya
ve ahiretimizi “mamûr” kılma mücadelesine inatla ve kararlılıkla devam ediyor. İğneyle kuyu
kazarcasına, kültür ve medeniyetimizi / ‘umrân’ımızı ihyâ ve inşâ gayretini sürdürüyor.
Umran’ın 200. sayısında sizlerle bizleri buluşturan
Yüce Allah’a yüzlerce, binlerce hamdolsun...
Allah Rasûlü (s.), “Allah katında en makbul ibadet,
az da olsa devamlı olanıdır.” (Buhari, 1/25) buyurur.
Yayıncılığı bir “iyiliği emredip kötülükten alıkoyma”
faaliyeti yani bir “ibadet türü” olarak gören Umran, bu
bilinçle, nicelik itibariyle az görünse de, devamlı ama
nitelikli bir dergicilik yapmayı kendisine ilke edindi.
“Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir” diye bir kelâm-ı kibar vardır…
Umran’ın yaklaşık 20 yılda tam 200 sayı / “damla”
ile, hiç ara vermeden, sürekli aynı hedefleri döverek
İslami yayıncılıkta uzun soluklu bir performans ortaya
koyması, işte bu “ibadette devamlılık” ilkesinin bir
gereğidir. Bu minvalde, bizlere bu güzelliği lûtfeden
Rabbimizden, ‘sürekli hamd’ bilinci niyaz ediyoruz.
Evet, tam da 20 yıl önce, Nisan 1991’de tek formalık AKV-Bülten’le ‘vira bismillah’ deyip girmişiz yayın
hayatına. İlk yıl üç aylık, ikinci yıl iki aylık periyotlarla
çıkmış, 1993’te de Umran adını alarak uzun koşumuza
hız vermişiz...
Kökü kültür, meyveleri ise medeniyet
olan bir ağaç “umran”…
Tarih, insan; dinîiçtimaî hayat…
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Dergimiz, ismiyle müsemma bir vizyonla; köklerini
tarihin derinliklerine salıp kadim İslami kültürümüzden beslenmeye çalışırken, meyve yüklü dallarını ise
insanımızın istifadelerine sunmuştur.
Umran, 200. sayı ile uzun koşusunu sürdürüyor.
Her sayısında biraz daha yenilenip olgunlaşarak…
Nisan ‘91’deki ilk sayımızda çıkış gerekçemizi açıklarken çok mütevazı bir hedef ortaya koymuşuz: “Araştırma ve Kültür Vakfı’nı tanıtmak, sosyal ve kültürel
faaliyetlerinden okuyucuyu haberdar etmek, Türkiye ve
dünya gündemine ilişkin haber ve yorumlara yer vermek...”
O yıllar Körfez Savaşı, Yeni Dünya Düzeni, NeoOsmanlılık, Dinin Dönüşü gibi konular gündemde…
Bülten’den Umran’a evrilirken bu konuların tahlilini en yetkin isimlerle okuyucuya sunmuşuz. Abdurrahman Arslan: Dinlerde Aile ve Feminist Yaklaşımlar,
Ali Bulaç: Medine Vesikası Temelinde İslâmî Çoğulculuk,
Cengiz Kallek: Medine Pazarı, Cevat Özkaya: Tarihsel
Süreçte Oryantalizm, Hüseyin Atay: Kur’ân’ın Anlaşılması, Hikmet Zeyveli: Tefsir Kitaplarında Bazı Zaaflar,
Mustafa Aydın: Sosyal Hayatta İslâmîlik Ölçüsü, Ahmet
Taşgetiren: İslâm’ı Yaşama Problemi…
Francis Fukuyama’nın Tarihin Sonu ve Son İnsan’ının
özet çevirisi Nisan 1992 Bülten’de yer almış…
Türkiye’nin Kimlik Sorunu sürekli irdelenen konuların başında yer almış. Çözüm; “Kur’ân-ı Kerim, dirilerin gözüyle nasıl okunabilir? Kur’ân’ın öngördüğü
insan-toplum tipi ve vahye dayalı bir hayat tarzı bu
çağda nasıl inşa edilebilir?” sorularına verilecek cevaplar çerçevesinde aranmış...
20 yıl boyunca sürekli dövülen hedefler-

■
den biri de “ümmet bilinci”nin yeniden ihyası olmuş…
Özellikle ‘95-96 döneminden itibaren; milliyetçilik, modern kirlilik, insan hakları, batılılaşma, aydın,
medya, Türki Müslümanlık, İslâm’ın dirilişi, güdümlü
demokrasi konuları derinlemesine incelenmiş…
28 Şubat Sürecinde Dik Duruş
“Topyekün savaş” tamtamlarının çalındığı 28 Şubat sürecinde, ordu üzerinden siyaset yapan “postalperver demokratlar”ın
çığırtkanlıkları karşısında inananları “İbrahimi Duruş”a davet eden
Umran, “umutsuzluk ortamında umut
olma” misyonunu sürdürdü. O mahut süreçte, mürettep irtica iddialarının sanallığını
ve mesnetsizliğini belgeleri ve tarihi temelleriyle birlikte gözler önüne serdi. Bu bağlamda;
“İcrâyı Adalet mi, İcrâyı Siyaset mi?”, “Anadolu’ya Ambargo”, “Alaturka Demokrasi”, “Millet İradesi mi, Baskıcı İrade mi?”, “Kamuflaj Demokrasisi”, “İrtica Yaygaraları Neyi Örtüyor?” gibi kapak dosyalarıyla toplum
mühendisliği projelerini deşifre etti. Yerel ve küresel
bazda İslâm’a yöneltilen saldırılar ve İslâm’ı kamusal
alandan dışlama çabaları karşısında tavizsiz dik duruşunu sürdüren Umran Dergisi, özellikle can yakıcı biçimde uygulanan başörtü yasağını hemen her sayısında
gündeme taşıdı; “Başörtüsü Olmadan Asla” vurgusunu
hep tekrarladı.
Bu dönemde, Umran-ek şeklinde her sayıda yayınladığı belgeler kesilip saklanır hale geldi. “28 ŞubatBelgeler” ismiyle kitaplaşan bu belgeler arasında Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, İrtica ile
Mücadele Yasa Tasarıları, Tayyip Erdoğan Hakkındaki
Yargıtay’ın Gerekçeli Kararı, RP ve FP’nin Kapatılmasına İlişkin Gerekçeli Kararlar, NATO’daki konsept
değişikliğini belirleyen Nato Strateji Belgeleri vb. yer
almıştı…
2000’lere gelindiğinde, İslâmî camiadaki “yenilgi
psikolojisi”ni kırarak İslâmî düşünce ve hayat tarzını
Kur’âni temelleri üzerinde yeniden inşa etmeye dönük
gayretlerine daha bir hız veren Umran Dergisi, “Yeni
Soğuk Savaş” olgusundan “Ilımlı İslâm” projelerine kadar bir dizi senaryoya da dikkat çekerek Müslümanları
uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı. Aynı yıllarda entelektüel çıtasını daha da yükselten Umran; İslam düşüncesi, dil-kültür-medeniyet, Batı’nın bunalımı, Dünya’nın
bunalımı, İslâm dünyasının dinamizmi, İslâm’ın protestanlaştırılması gibi konuları vukûfiyetle tahlil etti. Batı
uygarlığı ve Batı-merkezli küresel sistemin kaçınılmaz
iflası karşısında İslâm’ın ve İslâm dünyasının dinamiz-
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mini özgüven yüklü bir derinlikle ortaya koyan Umran,
“21. Yüzyılı İslâm’ın belirleyeceğini” ısrarla vurguladı.
Gerek 28 Şubat sürecindeki ve gerekse 2000’lerdeki
cuntacı eğilimler karşısında sergilediği dik duruş sebebiyle, belgeleri geçen yıl ortaya dökülen ve yargı safahatı
halen sürmekte olan Balyoz Darbe operasyonunun hedef tahtasında Umran Dergisi de vardı. Umran’ın imtiyaz sahibi Abdullah Yıldız’ın adı, Balyozcuların fişlediği ‘kalemi kırılacak yazarlar’ listesinin başında
yer almıştı…
Umran: Bir Ekol, Bir Okul
Değerli bilim adamı Mustafa
Aydın’ın Umran’ın 150. sayısında
dillendirdiği üzere; ‘başından beri
ilkeli bir yayın hayatı sürdüren Umran,
en kritik zamanlarda olması gereken yerde durmasını bilmiş, inandıklarını savunmuş, hatırlatması gerekenleri hatırlatmıştır. Umran’ın en kritik dönemlerde
sapasağlam duruşuna tarih şahitlik edecektir. Pek çok
kişi, kurum ve kuruluşun sesini çıkarmadığı 28 Şubat
süreci gibi dönemlerde Umran’ın dik duruşu, hanesine
yazılabilecek olumlu bir puandır.’
Bu istikrarlı duruşu ve entelektüel derinliği ile bilim çevrelerinin de dikkatini çeken Umran, İletişim
Yayınları’nın ‘Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce’ adlı
eserinin İslâmcılık cildinde değerli bilim adamı Ferhat
Kentel’in incelemesine konu olmuştur. Onun ifadesiyle
‘Umran, 1990’lardan 2000’lere uzanan süreçte istikrarlı,
üretken İslâmcı dergilerden biri olmuş; cemaat içi haberleşmeden cemaat içi tartışmaya yönelmiş, gündelik
politika ile özcü bir fikri duruşu irtibatlandırmaya çalışmıştır. Dergide Dünya meseleleri, Türkiye meseleleri
ve İslâmi meseleler, birbirinden farklı alanlarmış gibi
gözükse de dini-sosyal bir duyarlılık ekseninde buluşturulmuş, tevhidi (birleştirici) bir çizgide ele alınmıştır.’
Umran; ilk sayısından itibaren hiç aksatmadan
sürdürdüğü istikrarlı yayıncılık performansı, ilkeli ve
kucaklayıcı yayın politikası ve tavizsiz dik duruşu ile
gerçek bir okul / ekol olmayı başarmıştır.
Ve “Umran”, kelime kökünün de içerdiği gibi; düşünce hayatımızı İslâmi temeller üzerinde yeniden
“imâr” etmeye, İlahi mesaja susamış gönülleri “tamir” etmeye yönelik çabaları ile dünya ve ahiretimizi
“mamûr” kılma mücadelesine inatla ve kararlılıkla devam ediyor. İğneyle kuyu kazarcasına, kültür ve medeniyetimizi / ‘umrân’ımızı ihyâ ve inşâ gayretini sürdürüyor.
Umran’ın Hakk’ı ve hakikati savunma mücadelesine, Allah’ın inayeti ve okuyucularının desteği ile daha
uzun yıllar devam etmesi duası ile.
Umran NİSAN 2011 5

GÜNDEM

Mazlum alimlik

BATI ve SAVAŞ

Gelin görün sokaklar kan
Gelin görün
Sokaklar kan
Gelin görün kanı
Sokaklar boyunca akan
Pablo Neruda

Dilaver DEM‹RA⁄

K

imi zaman bazı konularda konuşmak, yazmak
yavan kaçar. O zamanlarda Witgenstein gibi susmak
gerekir.1 Ya da belki Adorno’nun
da holokost yaşamış bir yerde şu
soruyu sorması gibi bunca soykırımın, batı medeniyeti, hatta
uygarlık denen kötülük sembolünün insanlığa ve gezegene verdiği
onca acıdan sonra, onun tıpkı

‘İnsan Auschwitz’den sonra yaşayabilir mi?’ sorusunu sorup, kitle
imha silahı olarak uçaklar ve füzelerin, tam da koruduklarını iddia
ettikleri sivillere dönük ölümlere
yol açması üzerine de bu soru
sorulabilir. Açık ve net olan, şu
uygarlık denen zorbalık tarafından icad edilen devletler ve onların başlıbaşına bir kitle imha silahı
olan orduları tarih sahnesinde yer

“İnsan nerede durması gerektiğini kendisine bildirecek bir
içgüdüden yoksun olduğu için yok olup gidecek”
Emil Cioran
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aldığından beri sivillerin hayatı
emniyet altında değil.
Lewis
Mumford
uygarlık denen totaliter ve kötücül
gücün emperyalist yayılım aracı
olan savaşın ardında büyünün,
rahipsel-şamanik tahakkümünün olduğuna dikkat çeker. İlk
zamanlar kabileler arasında törensel kurban için düzenlenen sürek
avı kentsel tahakküm olarak rahip
kralın statükoyu ayakta tutacak
kurban ayinine dönüşür.
“Kent, toplumun her bölümünde kolektif bir güç büyümesini beraberinde getirerek ortaya
çıktıktan sonra bütün bu durum
değişime uğradı. Birkaç kurban
için gerçekleştirilen saldırı ve
kuşatmanın yerini kitlesel imha ve
kitlesel kırım aldı... Savaş sonuçta
topyekun bir kurban töreninden
başka bir şey değildir”2
Mumford savaşın kentin harcında olduğunu belirtir ve savaşın, silahların bir güç gösterisi
olarak boyun eğdirme ve köleleştirme aracı olarak sergilendiğinden de dem vurur. Ancak
antropolog Rene Girard’ın pagan
kurban ayinleri ile ilgili tespitleri

■
gibi, Mumford’da savaşın kurban
ayini olarak bir iç bütünleşme
aracı olduğundan da dem vurur.3
Bu tespitler bugün de büyük
ölçüde geçerlidir. Savaş, uygarlığın özüne işlemiş bir kolektif saldırganlık olarak kentsel uygarlığın
temellerine işlemiştir. O yüzden,
ilk uygarlıkların boy gösterdiği
zamandan bu yana, devletli toplumların geleceğinde farklılaşan
ve etki gücü çoğalan teknik kapasite artışı dışında özde değişen bir
şey yok. Savaşlar bugün de kitle
imhasından başka bir şey değil,
bugün de siyasi nedenlerle güçlünün toplumsal bölünme karşısında başvurduğu bir içsel birlik
sağlama metodu. İnsanı yazmak
konusunda isteksiz bırakan, susmaya davet eden de bu tatsız gerçek. Yani, savaşın insanın hayvani
gerçekliği olan saldırganlığın, dışa
dönük bir kurumsallaşma biçimi
olarak uygarlığın özüne ilişmiş
olması nedeni ile kolayca değişmeyecek olması. Ne yazık ki savaş
gerçek, barış ise olanaksız bir gerçekleşim.4 Tam da bu nedenle bir
başka yazımda söylediğim gibi
tarih hep evine yani başladığı yere
dönüyor.
‹nsan Hakları ya da
Yeni Medeniyetçi Emperyalizm
Libya semalarında dolaşan
leşçilerin askeri hümanizm doktirinleri temelinde yaptığı bombardımanlar yeni başladı ve birçok sonuca gebe. Zizek’in Ulrich
Beck’ten yola çıkarak ifade ettiği
askercil hümanizm anlayışı gereği artık insan hakları her şeyin
üstünde gibi gösteriliyor ve bu
sunum ekseninde masum sivillerin hayatını kurtarmak, barışı sağlamak için müdahale ediliyor. Bu
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Libya’ya yapılan müdahale de bu gerekçeler ile
insani amaçlar güden bir müdahale olarak sunuluyor. Bu politikada batılı medya ve onun işbirlikçisi
konumundaki yerel medya kurumları önemli bir
rol oynuyor. Önce müdahale edilecek ülke lideri medya ağı tarafından şeytanlaştırılıyor, daha
sonra ülkede isyanlar başlatılıyor, isyanlar karşısında kışkırtılmış olan tiran isyancılara karşı şiddetli bir saldırı başlatarak isyanı bastırma yoluna
gidiyor, bu noktada devreye BM ve ardından
küresel polis gücü olarak NATO devreye giriyor,
en son aşamada ise batı ile uyumlu bir lider göreve getirilerek operasyon tamamlanıyor.

müdahaleler de artık neredeyse
klasikleşti. Önce hayalet uçaklar,
füzeler vb. hava gücü ile müdahale edilen devletin hava savunma
sistemi etkisizleştiriliyor, sonra o
devletin kara gücü etkisiz hale
sokuluyor, ardından duruma göre
Amerikan ordusu başta olmak
üzere oluşturulan koalisyonun
kara birlikleri müdahale edilen
ülkeyi işgal ediyor, daha sonra
o devletin lideri görevden uzaklaştırılıp yerine küresel güçler ile
uyumlu olacak bir lider getiriliyor. Bu anlayış şu anda Libya
için de devreye sokulmuş durumda. Hukuki meşruiyet sağlamak
amacı ile BM tarafından alınan
kararda muğlak ifadeler ile müdahaleye kapı açan tez şu “Masum
sivillerin hayatını korumak amacı
ile her türlü önlem alınmalıdır.”
Nitekim Le Monde da yayınlanan, Gaurdian’da alıntılanan
Fransız İnsan Hakları savunucusu yazar Jean Christophe Rufin5
“Fransa Libya İçin Hangi İnsani
Doktrine Uymalı?” başlıklı yazı-

sında “Bizim için kuvvet kullanımının tek nedeni insan hakları olabilir” diyerek müdahaleye
meşru gerekçe sağlayan mentaliteyi ortaya koyuyordu. Rufin söz
konusu yazısında batının mirasının özgürlükler olduğuna dikkat
çekiyor ve insani savaşların da
olduğunu belirterek, insan hakları uğruna yapılacak bir savaşın
meşru bir savaş olabileceği tezine
de destek sağlamış oluyordu.6
Bu anlayış, Kosova savaşından beri batının kendi çıkarları
ile uyuşmayan, özellikle de milliyetçi, batı karşısında bağımsız
duruş sergileyen, batılı kapitalist
şirketlere kapıları ardına kadar
açmayan ülkelere müdahale de
bulunmasında gerekçe olarak kullanılıyor. Bu Ortadoğu’ya demokrasi getirilmesi yönündeki Bush
döneminden itibaren gündeme
gelen ABD dış politikası ile de
çakışıyor. Şu anda Libya’ya yapılan müdahale de bu gerekçeler ile
insani amaçlar güden bir müdahale olarak sunuluyor. Bu politikada
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batılı medya ve onun işbirlikçisi konumundaki yerel medya
kurumları önemli bir rol oynuyor. Önce müdahale edilecek ülke
lideri medya ağı tarafından şeytanlaştırılıyor, daha sonra ülkede isyanlar başlatılıyor, isyanlar
karşısında kışkırtılmış olan tiran
isyancılara karşı şiddetli bir saldırı
başlatarak isyanı bastırma yoluna
gidiyor, bu noktada devreye BM
ve ardından küresel polis gücü
olarak NATO devreye giriyor, en
son aşamada ise batı ile uyumlu
bir lider göreve getirilerek operasyon tamamlanıyor.
Žižek bu iki yüzlü, hatta
ahlaksız hümanizmi şöyle deşifre ediyor. Müdahale gerçek bir
askeri nitelik taşımaktan çok,
pasifist, insani bir söylemle perdelenerek etkisizleştirilmektedir,
direnişçiler gerçek bir politik özne
olma niteliğinden soyulup zavallı
mağdurlara dönüştürülmektedir.
Žižek’in batının Kosova’ya dönük
müdahalesi esnasında Arnavutlar
için yazdıklarını aynen Libya’ya
uyarlarsak, alıntı şöyle bir nitelik
kazanır:
“Kaddafi canavarına karşı
zavallı isyancılara yardım etmeye
evet, fakat onların egemen, kendine güvenen, NATO/koalisyon
güçlerinin “hamiliğinin” güçlü
şemsiyesine ihtiyacı olmayan bir
özne olarak kendi otoritesini kullanıp bizzat bu çaresizliği üzerlerinden atmalarına hiçbir şekilde
izin verilemezdi... NATO’nun /
Koalisyon güçlerinin stratejisi
terimin Freudcu anlamında, sapkın idi. Kendini çare olarak sunduğu felaketin (birlikte) sorumlusu onun kendisiydi... Burada
karşılaştığımız yine kurbanlaştırmanın paradoksudur: Korunacak
olan öteki mağdur kaldığı sürece
8 Umran NİSAN 2011

Direnişçiler mağdur, zavallı siviller olmalıdırlar,
onlar es kaza batı karşısında egemen özne olarak
eşitlik talep etmeye kalkarsa, kendi kaderlerini
kendileri tayin ederek batıya “tamam işiniz buraya
kadar, şartları eşitlediniz bundan sonra süreci biz
götüreceğiz, Kaddafi ile olan mücadelemiz bizim
meselemizdir. Bu ülkenin egemeni de karar verici
yegane öznesi de bizi.” derse o zaman bu direnişçiler bir anda Talibanlaşarak el-Kaide tarafında
kışkırtılmış tehditkar ötekilere dönüşürler.

iyidir... bu insanlar mağdur gibi
davranmadığı, kendileri karşılık
vermek istediği andan itibaren
sihirli bir şekilde aniden terörist/tutucu/uyuşturucu kaçakçısı
Öteki’ne dönüşürler.”7
Direnişçiler mağdur zavallı siviller olmalıdırlar, onlar es
kaza batı karşısında egemen özne
olarak eşitlik talep etmeye kalkarsa, kendi kaderlerini kendileri
tayin ederek batıya “tamam işiniz
buraya kadar, şartları eşitlediniz
bundan sonra süreci biz götüreceğiz, Kaddafi ile olan mücadelemiz bizim meselemizdir. Bu
ülkenin egemeni de karar verici
yegane öznesi de biziz” derse o

zaman bu direnişçiler bir anda
Talibanlaşarak el-Kaide tarafında
kışkırtılmış tehditkar ötekilere
dönüşürler. Onlar batıya kayıtsız
şartsız teslim olurlarsa, başlarına
atadıkları kukla geçici hükümet
temsilcisi Cibrilin temsiliyetini
kabullenirlerse, Kaddafi’nin boşluğunu dolduracak batılı askeri
güçleri ve Libya halkının felaketini, acılarını kârlı bir kazanca dönüştürecek batılı şirketlere kapıyı ardına kadar açarlarsa
sorun yok, o zaman demokrasi
kahramanları olarak, halkına acı
çektiren iblis bir diktatöre karşı
mücadele veren özgürlük savaşçıları olarak taçlandırılacaklardır.

■
Žižek’in dediği gibi batı, “öteki”
ancak kendisine benzerse ona
hoşgörü gösterebilir.
Dolayısıyla batının Libya’ya
müdahalesinin yagane nedeninin petrol olduğunu düşünenler,
onun zenginliklerini yağmalamayı amaçladığını söyleyen klasik
emperyalizm klişesine sarılanlar,
çok basit açıklamalarla yetiniyorlar. Batı’nın Libya’ya müdahalesinin ardından onun totaliter bir
hegomonik güç olması yatıyor.
Batı modernliğinin başat kurucusu olan Kartezyen Özne mantığı gereği batı için Öteki’ler hâlâ
medeniyet götürülecek barbarlar.
Batı şu anda o topraklara demokrasi götüren misyoner konumunda. Bir zamanlar Şaron’un Filistin’e
müdahalesini eleştirenlere dönük
söylediği “Siyonizm’in pis işleri
bitmedi” söylemini uyarlarsak,
batı sömürgeciliğinin de pis işleri
bitmedi. Sömürgeciliğin getirdiği
egemenlik duygusu, bunun sağladığı kibir, kendini meşrulaştırmak için çeşitli bahanelere gerek
duyuyor. Bu bahane şimdilerde
insan hakları ve demokrasi. Ama
elbette batıda vicdan sahibi solcular ya da Baudrillard gibi batılı
değerlerin dekadansını* sergileyen
Baudrillard gibiler ile bu egemenlik paradoksu deşifre oluyor.
Ahmet Demirhan’ın anlamlı sorusundan yol çıkarak “İnsan
Hakları Söyleminin Yazarı Kim?”
sorusu üzerinden batının insan
hakları tanımında yer alan insanların kim olduğu, ya da muzaffer
bir edayla küstah sömürgenlere
dönüşen-bizde de Taraf gazetesi ve Ahmet Altan’da cisimleşen
otokrat zihniyetli-liberallerin parlak demokrasi söylemlerindeki o
dehşetengiz totaliterliği deşifre
edebilirdik ama bu yazının sınır-

larını aşarız. Ancak Baudrillard
üzerinden şunu söylemek anlamlı
olacaktır kanımca; bugün İnsan
Hakları ve Demokrasi batının yeni
emperyalist vizyonudur.9
Sonuç olarak şu söylenebilir: batı uygarlığı günümüzün
yeni Firavunu, hatta Deccal’ıdır.
Hümanizm ve Aydınlanma ile
başlayan İnsanı Tanrılaştırılma
süreci ve bu eksende tanımlanan
batı düşüncesindeki Özne kategorisi batı düşüncesi olarak modernliği yaratan emperyalist zihniyete
işaret eder. Ama daha öncelere
gittiğimizde modernliği yaratan
Greko-romen uygarlık modeli
emperyalist bir tahakküm bilincidir. Dolayısıyla bu faşist uygarlık
modelinden ancak İbrahimi barbarlığın10 aşkın bilinci ile kurtulabiliriz. Dedim ya şimdi şer
ittifakı zamanı, küllerinden doğan
bir İslam ile modern öncesi irfani anarşiyle birleşen yeni asiler
Agambeni’nin sözünü ettiği şimdi
devletle devlet olmayanın mücadelesi söyleminde olduğu gibi
başka bir kurtuluşun türküsünü
yakıyorlar. Öyleyse selam olsun
geleceği kuran asilere.
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özgürlüğünü kabullenemiyor. Yani Rufin tam
da İsrail dostu bir özgürlükçü liberal.
6

Jean Christophe Rufin, Which humanitarian
doctrine should France follow in Libya? http://
www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/
mar/23/france-libya-humanitarian-doctrine

7 Alıntının orjinal hali için, Slavoj Žižek, Kırılgan
Mutlak, çev: Mehmet Öznur, Encore Yayınları,
2003, s: 71.
*

Fransızca bir kelime olan Dekadans, gerile-

me çürüme anlamlarını taşır, kavramın şöhret
kazandırıcısı Nietsche bu kavramı, antik çağ
ile kıyaslandığında batı ruhunun çürümekte
, gerileme içinde , değerler düzeyinde müthiş
bir düşüş içinde olduğunu belirterek kullanır.
Baudrillard da benzer bir perspektifle batının
içe çöktüğünü ve artık dünyaya vereceği bir
değeri kalmadığı hipergerçeklik evresine girdiğini belirtir.
9

“Ben insan haklarının çoktan globalleşme
sürecine entegre edildiğini ve artık sadece
bir meşrulaştırma aracına dönüştürüldüğünü düşünüyorum. Bunlar hukuki ve ahlaki üstyapının parçaları artık-kısacası bunlar
işin reklam kısmı. Batı politikasının bugün
insan haklarını farklı olana karşı bir silah
gibi kullanması bir paradoks değil mi sizce?
“Ya bizim değerlerimizi paylaşırsınız ya da...”
hesabı. Demokrasi tehditle ve şantajla getiriliyor. Böylece kendi kendini sabote ediyor.
Özgürlükten yana özerk bir karar değil artık
söz konusu olan, global bir emirle karşı karşıyayız. Bu, Kant’ın kendisine özgür iradeyle
uyumu gerektiren kategorik emrinin sapkınlaştırılmış halidir bir bakıma. Ve buna karşı
şiddet içeren bir tepkinin olmaması kesinlikle
imkansızdır. Terörizm, başka bir direniş yolunun imkânsız gözüktüğü anda ortaya çıkar.
Sistem, kendisine direnen, yoluna çıkan her
şeyi terörizm olarak görüyor”
Jean

Baudrillard,

Çılgınlığı

Globalizm

Üretiyor”, Çev.: Dilek Zaptçıoğlu, Umran,
Dipnotlar

Sayı: 90, Şubat 2002.

1 Witgenstein’in ünlü eseri Traktatus’un sonunda

10 Burada barbarlık terimini alışIla gelindiği gibi

söylediği meşhur sözü şöyle.”eğer bir şey

gelişmemiş, kaba saba , zalim vb anlamları ile

hakkında konuşulamıyorsa, o şey konusunda

kullanmıyorum. Barbarlığı bu şekilde tanım-

susmak gerekir”

layan yayılmacı emperyalist uygarlık mantığı

2 Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent, Kökenleri

olmuştur. Tersine barbarlık tıpkı ilkellik gibi,

Geçirdiği Dönüşümler ve Geleceği, Çeviren:

sadeliği, insanın kendi hayatı üzerinde iktidar

Gürol Koca/ Tamer Tosun, Ayrıntı Yayınları,

sahibi olabilmesini yani uygarlığın tahak-

2007, s: 59-60.

kümer kültürünün tam tersi olan doğayla

3 Mumford, age; s: 63.

uyumlu bir özgülük kültürünü temsil eder.

4 Agamben Nesir Fikrinde,, barışla ilgili şu sap-

Bugün de batının firavuni uygarlığının sadık

tamayı yapacaktır. “Barış, insanlığın tamamen

bendeleri gözünde İbrahimi geleneğin tevhi-

boş semasıdır; insanın yegâne vatanı olarak

di özgürlüğünün temsili olan Müslümanlar

gıyabın teşhiridir” Agamben, Nesir Fikri, Çev

ve İslam, barbarlık olarak tanımlanıyor. Ben

Fırat Genç, Metis Yayınları, 2009, s: 80.

bu kavramı utanılası değil övünülesi ola-

5 Rufin’in kimliği de ilginç, kendisi sıkı bir anti

rak

gördüğümden barbarlığı üstleniyorum,

semitizm düşmanı olarak tanınıyor. Radikal

ancak kastettikleri olumsuz anlamda barbar-

bir anti-siyonizm onun nezdinde ırkçılık

lık batının ruhunda mevcuttur. O yüzden

anlamına geliyor ve özgürlükler konusunda

Müslümanların değil batının bugün olumlu

mangalda kül bırakmayan bu özgürlük starı

anlamda kullanılan uygarlaşmaya gereksin-

holokost sömürüsünü deşifre eden bir ifade

mesi var.
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Ortadoğu’da
Değişen Ne (Olacak)?
A. Zafer SA⁄IRO⁄LU

T

unus’ta kendi bedenini
ateşe veren Muhammed
Bouazizi isimli genç, yaktığı ateşin alevlerinin nerelere kadar
varacağını hiç şüphesiz bilemezdi.
Aldığı mühendislik eğitimine rağmen kendisine bir “seyyar satıcı
tezgâhını” dahi çok gören sistemin hayatında yaktığı ateş, belki
de vücudunu saran alevlerden
daha dayanılmaz bir hal almıştı. Umudunu tamamen yitirmiş
bir insanın bütün bir tarihi ve o
tarihin üzerinde vücut bulduğu
sistemi alt üst etmesi ise ilk defa
rastlanan bir vaka olmasa gerek.
Modern zamanların sosyal
bilimcilerinin, kadim zamanların kâhinlerinden daha isabetli
öngörülerde bulunabildiklerini söylemek zor. Belki onların
kâhinlerden farkı, süreçleri “inşa”
edebilme kudretlerinden geliyor.
Modern dönemin sosyal bilimcilerinin bir diğer becerisi ise,
kâhinlerden farklı olarak, bugün
için dün ortaya koydukları öngörülerin neden isabetli olmadığını
izah etmekte daha mahir olmaları.
Tunus’ta “devrim” fitilini ateş-

10 Umran NİSAN 2011

lemek abes olur. Ancak meydana
gelen gelişmeler üzerinden yapılan tahlillerin biraz daha “rafinere”
yapılması daha isabetli okumalara
yardımcı olacaktır.
Ne oldu?

leyen bu olay sosyal bilimler ile
ilgilenenlerin ilk “hayal kırıklığı” değil şüphesiz. Daha önce de
Berlin duvarının yıkılmasında ve
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin
dağılmasında da benzer acziyetlere şahit olundu. Elbette sosyal
bilimcilerin gelecekle ilgili şaşmaz
tahminlerde bulunmalarını bek-

“Böyle olacağı” belliydi kabilinden sözler etmek şu an için
anlamsız görünüyor. Nitekim
yakın zamana kadar “Mübarek’in
Mısırı”na, “Kaddafi’nin Libyası”na
karşı bu şekilde halk hareketlerinin olabileceği hemen hemen
kimsenin aklından bile geçmezdi. Bu değerlendirme sadece bu
bölgeyi tanıyan yabancıların bir
yargısı değil. Irak gibi dışarıdan
bir müdahale olmadan bölgenin
“demir yumruk”lu ağlarının çözülebileceğini hiç kimse öngörememişti. Bu derece koyu bir baskının hüküm sürdüğü bu coğrafya
için başka bir ihtimali düşünmek
neredeyse muhaldi. Bölge ülkelerini idare eden yönetimlerin, bu
düzeni yıkabilecek güce sahip tek
merci olan “batılı ülkeler” ile içice
geçmiş olmaları “dış müdahale”
ihtimalini de zayıflatan bir halde

■
idi. Bugün çaresiz, iktidarını tek
tek yitirenlere sırt çeviren “batı”,
bütün bir sömürü düzenini kuran
ve koruyan bir merci olarak dün
olduğu gibi bugün de hafızalarda
kalmaya devam edecektir şüphesiz.
Bölgede hüküm süren zulmün
ortadan kaldırılabileceğine dair
inançsızlığın bir diğer ayağını
ise bölgede yaşayan halkların
“kendi”lerine dair algıları oluşturmakta idi. Bölgede yaşayan
Arap halklarının aklından da
mevcut idarelere karşı ayaklanmak gibi bir düşüncenin
ciddi anlamda geçmesi kolay
değildi. Bunun nedeni, öncelikli olarak her an ve her yerde
insanları izleyen bir “göz”ün
olma ihtimaliydi. O kadar
ki bir zamanlar Ortadoğu’da
babanın oğluna, oğlun babasına dahi güvenmediğine dair,
yarı trajik-komik hikâyeler
anlatıla gelmiştir. Devlet; gündelik hayattan siyasete, toplumsal hayattan özel hayata ve
ülke sınırlarının içinde yaşayanından ülke dışında yaşayan
vatandaşlara kadar uzanan bir
alanda her şeyi kontrol edebilme imkânına ve kudretine
sahipti. Bu konudaki algının
varolan olgudan daha ileri bir
seviyede olduğunu bugünden söylemek oldukça kolay.
Ancak birkaç ay öncesine
kadar işleyen sistemin derinliğini ve genişliğini ya da ne kadar
zayıf olabileceğini söylemek çok
kolay değildi. Devam eden sistemi
iyi tanıyan ve zayıf noktalarını tespit etme imkânına sahip olanlar
-örneğin Wikileaks belgelerinden
anlaşıldığı gibi Amerika- ise mevcut sistemi besleyenlerden başkası
değildi.

“Araplar ittifak etmemek üzere
ittifak etmişler (mi)dir.”
Bölge halklarının, kendi içlerinden çıkacak bir hareketin
başarılı olmasına olan inançlarının zayıflığının bir başka sebebi ise bölge kültürü ile ilgilidir.
Ortadoğu coğrafyası batılı anlam-

Bölgede yaşayan Arap halklarının aklından da mevcut idarelere karşı ayaklanmak gibi
bir düşüncenin ciddi anlamda
geçmesi kolay değildi. Bunun
nedeni, öncelikli olarak her an
ve her yerde insanları izleyen
bir “göz”ün olma ihtimaliydi. O kadar ki bir zamanlar
Ortadoğu’da babanın oğluna,
oğlun babasına dahi güvenmediğine dair, yarı trajik-komik
hikâyeler anlatıla gelmiştir.
Devlet; gündelik hayattan
siyasete, toplumsal hayattan
özel hayata ve ülke sınırlarının
içinde yaşayanından ülke dışında yaşayan vatandaşlara kadar
uzanan bir alanda her şeyi
kontrol edebilme imkânına ve
kudretine sahipti.

da bir yönetim biçimini her
zaman kendisine “uzak” bulmuştur. Uzak bulmasının nedeni bu
anlayışın kendi dokusu ile uyuşacağına inanmıyor olmasından
kaynaklanmaktadır. Ortadoğu
coğrafyası, tıpkı dünyanın diğer
bölgeleri gibi, kendine has kültürü olan bir bölgedir. Bu bölgenin

Ortadoğu

sorunu sadece saltanata dayalı bir
yapı ile yönetilmiş olması değildir.
Asıl sorun bu bölgenin halklarının “sulta” yani güce dayalı bir
biçimde yönetilmiş olmasıdır. Bu
güç meşruiyetini halktan ya da
kültürün getirdiği bir merciden
alıyor değildi; meşruiyeti “kendinden menkul” bir halde idi.
Bazen zihnimizi tersyüz
eden gerçekler ile karşılaşırız. Batılı demokrasiler parlamentoya dayalı anayasal bir
sistemin yanında (Fransa’nın
dışında) monarşi yapılarını
sürdürürken, neden Ortadoğu
ülkelerinde bu durum garip
karşılanmaktadır? Elbette bu
ülkelerin demokrasi konusundaki eksikleri bariz bir biçimde ortadadır. Ancak batıda
monarşilerin doldurdukları
boşluğu acaba Ortadoğu ülkeleri bundan sonra ne ile doldurabilecekler? Toplumlarının
bir arada yaşama sembolü
olarak Avrupalıların kullandıkları monarşi yapılarının,
başka ülkeler için peşinen ve
tartışmasız bir biçimde dışlanması anlaşılabilir bir durum
olmasa gerek.
Konuyu biraz daha aydınlığa kavuşturmak için başka bir
yönüne işaret etmekte fayda
var. Araplar arasında neredeyse bir atasözü gibi dolaşan bir
deyiş vardır; “Araplar ittifak
etmemek üzere ittifak etmişlerdir.” Bu ifade Arap halklarının
sadece siyaset kurumuna değil,
aynı zamanda batılı anlamda bir
siyaset kültürlerine de olan inançsızlığının bir işaretidir.
Arap kültüründeki “asabiyet”
ilişkileri batıdan farklı bir biçimde
işler. İnsanlar içinde yaşadıkları
toplumun geneli yerine “aile” ya
Umran NİSAN 2011 11
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da “kabile” yapısına dayalı bir
örgütlenme içinde kendilerini
konumlandırmayı tercih ederler.
Sıradan bir insanın bile size kendi
“aile şeceresi” hakkında şaşırtıcı
derecede çok malumat vermesi
sıradan bir durumdur. Üstelik
bu şecerenin her zaman üstünlük göstergesi olan tarafları ortaya
konulur. “Asabiyet ilişkileri sadece toplumsal hayatta değil, siyasal
hayatta da önemli bir yer tutar.
Bu nedenle bu coğrafyada yaşayan
insanların üzerlerindeki yıllardır
devam eden baskıların kalkması,
zorunlu ve doğal olarak demokratik bir ortamı getirecektir demek
oldukça güç görünüyor.
Ancak bu durum bölge halklarının tekrar aynı şekilde yönetilebileceği anlamına gelmez. Tam
aksine kendi kültürleri ile uyuşan
bir anlayışın ortaya çıkabilmesi
için kendi “siyasa”larının üzerindeki baskının ortadan kaldırıldığı düşünülürse gelecek için daha
fazla umutlu olunabileceği aşikâr.
Bundan sonraki yönetim biçiminin ne şekilde tezahür edeceğine
dair birçok şey söylenebilir. Fakat
bu konuda en iyimser ifade halkların kendi kültürlerine ve kendi
12 Umran NİSAN 2011

toplumsal yapılarına uyan bir
anlayış üretebilme imkânlarının
dünden çok daha güçlü bir şekilde mevcut olduğunu söylemek
olacaktır.
Devrim mi, Deprem mi?
Tunus’ta başlayıp Mısır ve
Libya’da devam eden ve diğer
Arap ülkelerini de sarması tahmin
edilen olaylar önce “devrim” olarak tanımlandı. Ardından ihtiyatlı
birtakım yorumlar, olan bitenlerin
bir devrim olarak tanımlanamayacağını, bunun bir tür siyasal ve
toplumsal “deprem” olabileceğini
ifade ettiler.
Devrim sözcüğü klasik siyasal literatürden farklı biçimlerde
de kullanılabilen ilginç bir terim.
Kelime geniş bir anlam skalası
içerisinde her türlü dramatik toplumsal değişimi ifade etmek için
kullanılmakta. “Moda devrimi”,
“dijital devrim” gibi farklı alanlardaki hızlı ve etkili değişimleri karşılamak üzere de müracaat
edilen bir kavram. Bu anlamda bu
türden bir hızlı toplumsal hareketliliğin bir tür “isyan” şeklinde
algılanması gerektiği; olup biten-

leri “devrim” olarak isimlendirmek için henüz erken olduğunu
ifade eden yorumlara da rastlamak mümkün.
Bu konuda Skcopol’un önerdiği; liderliği değiştiren “siyasal
devrim” ile bütün olarak toplumu
dönüştüren “toplumsal devrim”
kavramları zihin açıcı olabilir.
İster “isyan”, ister “devrim” kabul
edilsin Ortadoğu coğrafyasındaki
yönetim kadrolarının eskisi gibi
olmayacak şekilde değiştiğini söylemek mümkün. Şüphesiz “isyan”
etmeyi öğrenen, büyük bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu
halklar yeni kurulacak sistemin
eskisi gibi olmasına izin vermeyeceklerdir. Yıllar süren zulme
başkaldıran insanların umudu,
“isyan”ının “siyasal bir devrim”e
dönüşmesi şeklinde.
Ancak bu noktadan sonrası
belki de sorunun düğümlendiği yer olabilir. Arap toplumlarının siyasal bir devrimin yanı
sıra “toplumsal bir devrim”e de
ihtiyaç duyacakları söylenebilir.
Yukarıda bu coğrafyanın kültürüne dair göreceli olarak ifade edilen
algının yanı sıra, coğrafyanın tarihinde “denenmemiş” bir sürecin
arifesinde olduğunu görmek gerekir. Daha önce başka biçimlerde
“devrim” bayrakları açarak iktidara gelenlerin bugünkü “hal”in
sorumluları oldukları unutulmamalıdır.
Bölge halklarının kurulacak
yeni sistemlere alışmasının zaman
alacağı muhakkak. Ancak bölgede
kurulacak yeni sistemlerin başarısı, bölgenin kendine has kültür
unsurları göz önünde bulundurularak yapılmazsa beklenen sonucun ortaya çıkması meçhul bir
zamana kadar ertelenebilir.

■

Ortadoğu

Halk “isyan”larının her birinin kendine has karakterler taşıdıkları gözden kaçırılmamalı.
Körfez bölgesinde yoğunlaşan hareketliliğin, daha çok Şii unsurlar tarafından oluşturulan “mezhebe” dayalı bir hareketlilik olduğu söylenebilir. Irak’ın kuzeyinde ve çok
sönük kalmakla birlikte Suriye’de meydana gelen hareketliliğin başını ise Kürtler çekiyor.
Ürdün’de ise ülke nüfusunun çok önemli bir kısmını oluşturan Filistinlilerin sokaklardaki
eylemlerde öne çıktıkları görünüyor. Dolayısıyla Arap Yarımadası’nın güneyindeki isyanlar “mezheb”, kuzeyindekiler ise “etnik” karakterli unsurları ile öne çıkıyor.
Artçı Şoklar
Yazının kaleme alındığı saatlerde “deprem” sonrası “artçı
şoklar” hala devam etmekte idi.
Libya’da yeryüzünde kendi egosunun dışında sığınabileceği bir
yer kalmayan Kaddafi’nin paralı
askerleri, Libya halkının üzerine bomba ve mermi yağdırmaya
devam ediyor. Bunu fırsat bilen
Fransa ve diğer güçler de Libya’ya
saldırıyor. Mısır ve Tunus, bir
taraftan Türkiye’den gelen heyetlere Türkiye’nin demokratik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini açıkça ifade ederken, diğer
taraftan ise yer yer eski yapılara
yönelen öfke patlamaları ile başa
çıkmaya çalışıyor.
Bir taraftan Bahreyn, Yemen,
Suudi Arabistan güneyi gibi Arap
yarımadasının güneyinde yer alan
ve daha çok “Haliç” diye isimlendirilen Körfez Arap ülkelerinden; diğer taraftan Irak, Suriye ve
Ürdün gibi daha kuzeyde bulunan
Arap ülkelerinden hareketlilik
haberleri gelmeye devam ediyor.
Tunus ve Mısır’da başlayıp
yayılan bu isyan dalgasının sebebi olarak iki unsur gösterilmekte
idi. Birincisi onca petrol gelirlerine rağmen yaşanan gelir adaletsizliği ve yoksulluk, ikincisi ise
özgürlük talepleri. Gerçekten de
sokaklarda çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalıklar “hür-

riyet” sloganları atarak gösteriler
yapıyorlar. Herkesin ülkenin geleceğinden beklentisi ortak; daha
müreffeh ve özgürlükçü yarınlar.
Bu iki noktanın isyan hareketlerinin sebebi olduğu aşikâr,
ancak bu durum sonuçların aynı
istikamette gelişeceği anlamına
gelmiyor. Nitekim “deprem” her
ülkede farklı fay hatlarını harekete
geçirmiş gibi görünüyor.
Halk “isyan”larının her birinin
kendine has karakterler taşıdıkları
gözden kaçırılmamalı. Körfez bölgesinde yoğunlaşan hareketliliğin,
daha çok Şii unsurlar tarafından
oluşturulan “mezhebe” dayalı bir
hareketlilik olduğu söylenebilir.
Irak’ın kuzeyinde ve çok sönük
kalmakla birlikte Suriye’de meydana gelen hareketliliğin başını
ise Kürtler çekiyor. Ürdün’de ise
ülke nüfusunun çok önemli bir
kısmını oluşturan Filistinlilerin
sokaklardaki eylemlerde öne çıktıkları görünüyor. Dolayısıyla
Arap Yarımadası’nın güneyindeki
isyanlar “mezheb”, kuzeyindekiler
ise “etnik” karakterli unsurları ile
öne çıkıyor.
Kuzey Afrika’da başlayıp Arap
Yarımadası’na sıçraması tahmin
edilen “isyan alev”leri bütün bu
coğrafyadaki “memnuniyetsizleri”
harekete geçirmiş görünüyor. Bu
hareketlerin kaynağını salt özgürlük taleplerine ya da ekonomik
adaletsizliklere bağlamak aceleci-

lik olur. Henüz resmin tamamının
ortaya çıktığı söylenemez.
“One Minute” Etkisi
Davos zirvesinde Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanı olarak
Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı
Şimon Perez’e karşı çıkışının
bölge üzerindeki etkisi görmezden gelinemez. Arap Birliği
başkanı Amr Musa’nın Erdoğan
ayrılırken sadece elini sıkmakla
yetinen sahnesi, durumu özetler
mahiyette idi. Bu olayın akabinde Ortadoğu halkları bunu adeta
kendileri için yapılmış bir kahramanlık olarak değerlendirdiler.
Amr Musa’nın hali ise diğer Arap
dünyasının yöneticileri ile özdeşleştirildi. Türkiye’ye ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin Hükümeti’nin
başında olan Erdoğan’a karşı olan
sempati, bu olaydan sonra bir kat
daha arttı.
Aslında Arap dünyasının
Türklere karşı, Türklerin Arap
dünyasına olduğundan daha
yakın ve ilgili olduğu söylenebilir. Herhangi bir sokakta karşılaştığınız bir Arap’ın Türkiye’nin
geçmişteki başbakan ve cumhurbaşkanlarının isimlerini sayması
ve onlar hakkında olumlu ya da
olumsuz birkaç cümle kurması
az rastlanır bir durum değildir.
Bu anlamda Türkiye’deki sağ
partilere özellikle de Milli Görüş
geleneğinden gelen siyasi akımUmran NİSAN 2011 13
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lara karşı ayrı bir sempati duyulduğunu söylemek mümkündür.
Son yıllarda Ak Parti ile yükselişe
geçen siyasi ve ekonomik yükseliş
Arap dünyasını derinden etkilemiştir. Çeşitli kaynakların teyit
ettiği bir gerçeklik olarak söylenen “Erdoğan hangi Arap ülkesinde başkanlığa aday olsa kazanır”
ifadesi çok sıklıkla tekrarlanır hale
gelmiştir.
Suriye Örneği
Kuzey Afrika’da olanların
diğer bütün Arap ülkelerini aynı
şekilde etkileyerek bir “domino”
etkisi oluşturacağını söylemek
için henüz çok erken. Meydana
gelenlerin göle atılan bir taş gibi
çevresinde etkiler oluşturduğu
açık. Ancak bu etkilerin her biri
farklı ve kendine has özellikler
taşıyor. Bütün Arap dünyası için
topyekûn yapılan analizler yanlış ve eksik sonuçlara varılmasına
neden olabilir.
Suriye örneği üzerinden bu
konuyu biraz daha anlaşılır kılmaya çalışmak mümkün. Suriye
1963’ten beri Baas Partisi’nin kurduğu rejim ile yönetilen bir ülke.
Tıpkı Irak ve Mısır’da olduğu gibi,
Suriye de uzun yıllar halkını sıkı
bir kontrol altında tutan bir rejim
tarafından idare edildi. Hafız Esad
döneminde oluşturulmaya başlanan bürokratik yapı zamanla Esad
ailesini de aşan bir sistem unsuru
14 Umran NİSAN 2011

haline geldi. Öyle ki 2000’lerde
babasının ölümü ile başa geçen
Beşar Esad bile şu anda bu yapı
tarafından kuşatılmış bir halde.
Ancak Suriye halkının rejime karşı dışarıdan bakıldığında
edinilen izlenim kadar sert bir
muhalif tutumunun olduğunu
söylemek eksik olacaktır. Nitekim
Amerika’nın Irak işgalinden en
fazla etkilenen ülke Suriye oldu.
Bunun nedeni coğrafi yakınlık
değil. Suriye Irak’tan göç eden
muhacirlerin büyük bir çoğunluğuna kapılarını açtı. Suriye’ye göç
eden Iraklı muhacirlerin sayısının
iki milyonu aştığı söylenmekte. Bu
rakam yirmi milyonluk bir ülke
için önemli bir rakam. Üstelik
Suriye diğer bazı Arap ülkelerinin
yaptığı gibi gelen muhacirlerin
zengin ya da fakir olmalarına bakmaksızın gelen muhacirleri kabul
ettiği için gelenler ülke genelinde
ki işsizliğin ve yoksulluğun derinleşmesine neden oldular.
Aslında Suriye halkı üzerinde
etkili olan diğer bir psikolojik
unsur ise gelenlerin geride bıraktıkları hayatı bugün yaşadıklarından daha fazla arıyor olmaları
idi. Amerika Saddam’dan daha
az gözyaşı sunmadı Iraklılara.
Üstelik ne zaman durulacağını
kimsenin tahmin bile edemediği
karanlık bir gelecek.
Suriyeliler yaşadıkları coğrafyanın Irak’tan çok daha kritik bir

durumda olduğunun farkındalar.
Hemen yanı başlarında bekleyen
“akbaba”nın neler yapabileceğini
de gayet iyi biliyorlar.
Üstelik ülkenin içinde birlikte yaşayan Arap, Türkmen, Kürt,
Çerkez gibi farklı etnik unsurların, Hıristiyan, Süryani, Dürzî gibi
farklı dini ve mezhepsel unsurların ve daha da önemlisi SünniAlevi eksenindeki hattın harekete
geçmesi halinde neler olabileceğini tahmin etmek zor değil. Bütün
bunları, göreceli de olsa ülkenin
dış dünyaya kontrollü bir biçimde açılması gerektiğini düşünen
ve bu doğrultuda en azından iyi
niyetli olmaya çalışan bir lidere
neden tercih etmek gerektiğini
düşünecektir insanlar.
Nitekim şu anda harekete
geçen fay hatları aslında “etnik”
ve “mezhepsel” karakterli unsurlar. Zannedildiği gibi ekonomik
ve siyasi açıdan daha liberal,
demokratik ve özgürlükçü talepleri olan “memnuniyetsizler” şu
anda kuluçkaya yatmış vaziyetteler. Arap coğrafyasının geri kalan
kısmı Kuzey Afrika’da olanların
nereye doğru evrileceğini merakla bekliyor. Bu bölgede başlayan
hareketlerin istikameti şüphesiz
diğer halkları da, yöneticileri de
derinden etkilemeye devam edecektir. Ancak bütün Arap coğrafyasının birbirinin kopyası gibi
ayağa kalkacağını söylemek için
biraz erken değil mi?

DOSYA

ÖLÜMÜNDE BİLE
SİSTEME İSYANINI SÜRDÜREN ADAM:

MÜCAHİD ERBAKAN
“Öldükten sonra malı ile canı ile Allah yolunda cihad eden
bir mümin olarak anılmak isterim.”
Necmettin Erbakan

Burhanettin CAN
Giriş
Milli Görüş Hareketi Lideri
hakkın rahmetine kavuşmuştur. 1969 yılında başladığı siyası mücadeleyi, zulme, sisteme ve
küresel diktatörlüğe muhalefetini, isyanını cenazesinde de sürdürmüştür. Ankara’da tören istememesi, mütevazi bir mezarlıkta
gömülmesi, sisteme
olan reddinin
çok açık bir
göstergesidir.
Bu güne
kadar
bu ülkede
hiç
kimse-

ye nasip olmayan bir kalabalıkla
öte aleme uğurlanmıştır. Bu nasıl
yorumlanmalıdır?
Türkiye’nin
her tarafında ve İslam coğrafyasının her yanında onun için gıyabi
cenaze namazı kılınmasının anlamı, hikmeti ve sırrı nedir? Daha
da önemlisi, Erbakan’ın cenazesinden alınması gereken dersler
nelerdir? Genelkurmayın başsağlığı mesajı, cenazeye çelenk
göndermesi ve 1. Ordu
komutanının cenazeye
iştirak etmesi ne
anlama gelmektedir? Erbakan’la
özdeşleşmiş Milli
Görüş hareketinin
temel dinamikleri
ve özellikleri nelerdir?

Bu soruların derinlikli cevabı,
bir doktora tezi kapsamında elde
edilebilir. Burada ise bu soruların bazılarına genel çerçevede bir
cevap bulmaya çalışacağız.

Mahşeri Bir Kalabalık: ‘Ekicilerin
Hoşuna Giden Bir Ekin’
İstanbul
Erbakan
Hocanın ölümüyle tarihi
bir gün yaşamıştır. Fatih
Camii’nden
Merkez
Efendi
mezarlığına kadar
o l a n
bölge
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Hastanede genel idare kurulu ile
toplantı yapıp seçim seferberliği
başlatmış bir yaşlı çınar, son nefesine kadar davaya hizmet etme
şerefine ulaşmıştır. Yaş ve sıhhat, davaya hizmet söz konusu
olunca önemli değildi onun için.
Verilmek istenen mesaj açıktı:
Nefes alabildiğimiz sürece biten
hiçbir şey yoktur. Gün doğmadan neler doğar demiştir. ‘İman
varsa çare de vardır.’ derdi. Tüm
linç girişimlerine karşı tevekkül
içerisinde, büyük bir sabırla karşı
durmuş, nezaketten hiç ayrılmamış ve son yıllarında hep Tarihe
konuşmuştur.
Yıllardır sert rüzgârlara,
kasırgalara karşı büyük bir
metanet ve sükûnetle, tevekkülle mücadelesini sürdüren,
siyaset sahnesine çıktığı andan
itibaren söyleminde ciddi bir
değişiklik yapmayan bir liderin
ve bir hareketin, bu topraklara
attığı tohumların cenaze günü
toprağı yararak ortaya çıkışına şahit olmaktaydık. Kur’an’ın
tasvir ettiği bir atmosfer tecelli
etmekteydi sanki:

mahşeri bir kalabalığa ev sahipliği yapmıştır. Sokaklar ve caddeler insanların sel gibi aktığına
şahitlik ediyordu. Balkonlardan,
çatılardan ve pencerelerden insan16 Umran NİSAN 2011

lar dışarı sarkmış bir
önderin son yolculuğunu selamlıyorlardı.
Toplumun her kesiminden
insanların
Erbakan hocada buluşması, hatta bütünleşmesi söz konusu
idi. Ölümünde bile
direnişini ve isyanının sürdüren bir adamı bağrına
basıyor, ona olan vefa borcunu
ödüyordu.
Ne yaşı ve ne de sıhhati onu
davasına hizmetten alıkoyamadı.

“[048.029]
Muhammed,
Allah’ın Rasûlü’dür. Ve onunla
birlikte olanlar da kâfirlere karşı
zorlu, kendi aralarında ise merhametlidirler.
Onları, rükû edenler, secde
edenler olarak görürsün; onlar,
Allah’tan bir fazl (lütuf ve ihsan)
ve hoşnutluk arayıp-isterler.
Belirtileri, secde izinden yüzlerindedir. İşte onların Tevrat’taki
vasıfları budur; İncil’deki vasıfları
ise: Sanki bir ekin; filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş,
derken semizleyip-kalınlaşmış,
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sonra sapları üzerinde doğrulupboy atmış (ki bu,) ekicilerin de
hoşuna gider.
(Bu örnek,) Onunla kâfirleri
öfkelendirmek içindir.
Allah, içlerinden iman edip
salih amellerde bulunanlara
bir mağfiret ve büyük bir ecir
va’detmiştir.”
Sanki Milli Görüş hareketi, bir
‘moso bambu ağacı’ gibi yıllarca
bu toprağın derinliklerine saldığı köklerinden aldığı bir güçle
kısa bir zaman içerisinde, moso
bambu ağacının 30-40 günde
30-40metre yüksekliğe ulaşması
gibi, tüm mahsulünü bir cenazede
dışa vuruyor, milyonları harekete
geçiriyordu.

Milli Görüş Hareketinin Doğduğu
Ortam: ‘Öz Yurdunda Garip
Öz Yurdunda Parya Olmak’
Milli Görüş hareketinin
temel dinamikleri değerlendirilirken doğduğu ve öncü kadrosunun yetiştiği ortam göz
ardı edilmemesi gereken en
temel noktadır. İttihatçı cumhuriyet kadroları, İslami ve geçmiş tarihi ret ederken yeni bir
ulus yaratmayı ilke edinmişlerdir. Bunun için yapmayacakları
ya da yapamayacakları hiçbir şey
yoktur. Cumhuriyet Türkiye’si
onların gözünde kendi çocukları, ülke onların tapulu malı,
halk ise onlara hizmet etmek
zorunda olan bir köleler topluluğu idi. Ankara’nın meşhur valisi
Nevzat Tandoğan’ın, ‘Ulan öküz
Anadolulu milliyetçilik, komünistlik senin neyine bu ülkeye
komünizm gelecekse onu da biz
getiririz. Senin görevin asker

olmak ve çiftçilik yapmaktır’
meşhur sözü cumhuriyet kadrolarının psikolojisini yansıtmaktaydı.
Kızılay’a köylülerin kıyafetleriyle sokulmadığı, Kur’an’ın yasaklandığı, jandarmadan korkularak
kaçıldığı bir dönemin yaşandığını
hiç kimse unutmamalıdır. ‘Halka
rağmen halk için’ diye başlatılan faaliyetler, halka rağmen
%5’lik mutlu bir azınlık için
olmuştur.
Bu yapılanışa karşı çıkacak
olan herkes haindi. Bu düzene
karşı çıkabilecek iki güç vardı:
birisi inanç olarak Müslümanlar
diğeri de etnik olarak Kürtlerdi.
Cumhuriyet tarihi boyunca hem
Müslümanlar, hem de Kürtler
yok sayıldılar ve iki büyük iç
tehlike (‘İrtica’, ‘Bölücülük’) olarak görülüp budandılar. İsmi
Türk olup inancı, kültür medeniyeti Türk olmayan yeni bir ulus
yaratmaya giriştiler. Bürokrasi içerisinde küresel güçlerin işbirlikçi
unsurları, toplumsal bağları çözecek, millet olma şuurunu ortadan kaldıracak şekilde Türklerle
Kürtlerin arasına, Sünnilerle
Alevilerin arasına devamlı fitne,
fesat ve nifak tohumlarını ektiler.
‘İti ite kırdırma politikasıydı’ bu

milletin evlatlarına uygulanan.
Bütün teknolojik ve bilimsel
alt yapı yok edilmiştir. Savunma
sanayi yoktur. O günün şartlarında ağır sanayi yoktur. Makine
yapan makineleri yoktur. Montaj
sanayi en cari olandır. 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin Kıbrıs çıkartmasına kadar
çıkartma gemisi yoktur. Ordusu
NATO’nun emrinde, Askerinin
elinde ki silahlar da NATO’nun
demode olmuş silahlarıdır.
Her kalkınma hamlesi gizli bir
güç tarafından durdurulmaktadır.
Eğitim sistemi adından başka her
şeyi ile gayrı millidir. Kendi tarihinde ve kendi medeniyet havzasındaki hiçbir başarı, buluş ve
ilmi ve teknolojik gelişme eğitim
müfredatında yer bulamamıştır.
Ayrıca eğitimdeki genel yaklaşım,
kendi tarihini, inanç sistemini ve
kültür medeniyetini aşağılama ve
karalamadır. Batı hayranlığı ve
taklitçiliği hat safhadadır. Yurt
dışına eğitime gidenler ülkelerine
dönüşte halkını hor görmekte,
kültür ve medeniyetinden nefret
etmektedir. Batı bu zihniyetin ilahıdır. Tesettürlüler, başörtülüler
aşağılanmakta, devlet dairelerine
ve üniversitelere sokulmamakUmran NİSAN 2011 17
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tadır. Devlet dairelerinde
vatandaşlar horlanmakta,
ezilmekte, aşağılanmaktadır. Bürokrasi kendi halkına hayır, yabancılara evet
demeyi ilke haline getirmiştir. Ülkenin yer altı
zenginlikleri yabancılara
peşkeş çekilmektedir.
Toplum 1950’ye kadar
CHP zulmü altında kıvrandığından bunların dışındaki her siyası yapıyı kurtarıcı olarak görmüştür. Fethi
Okyar’ın icazetle kurulan
serbest fırkasına olan ilgi
bunun en güzel örneği idi.
CHP kadroları içinden birilerine hemen hemen aynı
ilkelere bağlı olarak bir parti
kurduruluyor. Halk bu partiyi kurtarıcı olarak görüyor.
İzmir mitinginde çocuğu ölen
bir babanın çocuğunu Fethi
Okyar’ın ayaklarının dibine
bırakırken söylediği sözler bu
dönemin en güzel tasviri idi:
‘İlk şehidimizi verdik daha
da veririz yeter ki sen bizi
bu zalimlerden kurtar’.
Batının dayatması ve ne
olacağı belli olmayan bir sosyal patlama tehlikesinin ortaya çıkmaya başlaması ile çok
partili sisteme kerhen geçilmiştir. CHP kadroları içerisinden çıkan DP kadrolarının ana
felsefede CHP’den ciddi bir
farkı yoktu. Bununla birlikte
DP hareketi başlangıcından
bitişine kadar CHP kadroları
ve bürokrasi tarafından hainlikle, irtica ile suçlanmıştır.
1960 darbesi, bütün darbelerde olduğu gibi, Batının
desteği ile yerli işbirlikçile18 Umran NİSAN 2011

Başlangıçta Milli Görüş hareketi tepkisel bir toparlanış hareketidir. O günün toplumsal
taleplerine tekabül etmişlerdir. O nedenle Milli Nizam’ın
kurucuları bir kadrodan ziyade belli bazı ortak paydalar
etrafında bir araya gelmiş
bir ekiptir. Bir kadro değildi.
Nitekim bazı taktik konularda
aralarında ihtilaf çıkıp yolları ayrılmıştır. Bununla beraber
Erbakan’ın kapatılan partilerin yerine yenileri kurulurken
ortaya çıkan insan unsurunu
uzun süren sohbetlerle bir eğitime tabi tutup lider ağırlıklı
ve merkezli bir kadro oluşturduğu söylenebilir.

ri tarafından gerçekleştirilmiştir. Memleket ABD
ve Avrupa’ya satıldı diye
darbe yapanlar, ilk bildirilerinde NATO’ya, BM’e
ve ikili anlaşmalara bağlı
kaldıklarını ilan etmekte
bir sakınca görmemişlerdir. ABD büyükelçisinden
memurların maaşlarını
ödemek için para dilenmekten utanmamışlardır.
Gerek CHP ve gerekse DP
mevcut sisteme inanan ve
onu yaşatmak isteyen partilerdi. DP halka pastadan
pay verilmesini istemekte,
halkın inançlarını nispeten
yaşayabileceği bir serbesti
tanınmasına inanmaktadır.
DP’nin devamı olan AP kadroları da mevcut sistemin
inşacısı ve yaşatıcılarıdırlar.
Siyasi arenada yer edinmek ve
oyunun kuralı gereği halktan
oy alabilmek için ona bir miktar taviz vermek zorunda kalmışlardır. AP kadroları ABD
destekli olmalarına karşılık
ABD menfaatlerini tehlikeye
atacak politikalar uygulamış
olmaları ve nispeten ülkeyi
kalkındıracak girişimlerde
bulunmaları sonucu 12 Mart
muhtırasıyla
iktidardan
düşürülmüşlerdir. Demirel
ve ekibi, Menderes ve ekibi
gibi irtica ile suçlanmıştır.
ABD’nin kendilerine tanıdığı sınırların dışına çıktıkları için işbirlikçi iç güçler aracılığıyla her iki lider
iktidardan uzaklaştırılmıştır. Ordu ve bürokrasi halkı
gerici yobaz olarak görmektedir. Üniversiteler, aydınlar
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Milli Görüş hareketi başlangıçta inceden inceye düşünülüp, uzun vadeli bir
strateji ve program belirleyip felsefi
alt yapısı, teorik yapısı olan bir hareket
değildir. Bir sisteme, yaşam tarzına,
kendi kültür medeniyetini ret eden bir
zihniyete ve yönetim anlayışına karşı
çıkış ve duruşu olan bir grup insanın
bir araya gelmesi ile başlamış bir siyasi
yapılanıştır. Başlangıçta hareket değil
bir siyasi partidir.

halktan kopuk halka karşıdırlar.
Medya halkı aşağılamakta ve yozlaştırmaya çalışmaktadır. Din ve
dindarla savaş durmamış, eğitimin tahribatı alıp başını gitmiştir.
Halkın çocukları ailesinden koparılıp kendi halkına düşman hale
getirilmiş ve mankurtlaştırılmıştır.
Halk devlet dairelerine gitmekten
korkmaktadır.
Anadolu’nun bağrında yükselen öfke bulutu bir hak arama
mücadelesine dönüşmek için
uygun bir kadro ve lider aramaktaydı. Ahmet Tevfik Paksu,
AP’nin içinde iken partide yaptığı
bir konuşma o günün insanlarının
özlemini ortaya koymaktaydı:
“Bu seçim sistemi içinde
daha uygun bir yer bulamadığım için Adalet Partisi’nde
bulunuyorum. Fikriyat itibarıyla burayı tamamen kabul ettiğimiz anlamına gelmemeli. Daha
iyisini gördüğüm zaman oraya
dönerim.”
Müslüman kitleler CHP ve
AP kıskacından bunalmışlardı.
1950’ye kadar olan CHP zulmü
halkı sindirmiş, halk o günleri
bir daha yaşamak istemiyordu.

Yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih ediyor ve ayranı kolay kolay
kabarmıyordu. O nedenle CHP
gelmesin de ne olursa olsun psikolojisi içerisinde idi. AP kadroları CHP öcüsünü kullanarak
halkı korkutma üzerine bir strateji geliştirmişlerdi. Halk, Demirel
ve ekibinden memnun değildi,
fakat gidecek başka bir kapısı da
yoktu. Asker ve Yargı demoklesin
kılıcı gibi halkın ve siyasi iktidarların kafaları üzerinde sallanıp
duruyordu. İnsanlar kuşdili ile
konuşuyor. Kodlama ve şifreleme yapıyordu. Rahmetli Necip
Fazıl’ın veciz bir deyişiyle bir
millet ‘Öz yurdunda garip ve
öz yurdunda parya’ muamelesi
görmekteydi.
İşte Erbakan ve Milli Görüş
hareketi bu şartlar içerisinde
doğdu ve bu şartların oluşturduğu şuur altından sürekli etkilendi. O nedenle Erbakan ve
Milli Görüş hareketini değerlendirirken içinde doğduğu bu
şartları göz önüne almak gerekmektedir.

Milli Görüş Hareketinin Temel
Dinamikleri
Milli Görüş hareketi başlangıçta inceden inceye düşünülüp,
uzun vadeli bir strateji ve program
belirleyip felsefi alt yapısı, teorik
yapısı, olan bir hareket değildir.
Bir sisteme, yaşam tarzına, kendi
kültür medeniyetini ret eden bir
zihniyete ve yönetim anlayışına
karşı çıkış ve duruşu olan bir
grup insanın bir araya gelmesi
ile başlamış bir siyasi yapılanıştır. Başlangıçta hareket değil bir
siyasi partidir. Başlangıçta öncülüğünü de Erbakan yapmamıştır.
Ancak Erbakan’ın Profesör olmuş
olması, Odalar Birliği’nde verdiği
mücadele, mağduriyeti, namazlı
niyazlı bir Profesörün halk üzerindeki olumlu etkisi, mevcutlar içerisinde karizması, vizyonu, ufku onu liderliğe taşımıştır.
Ancak Erbakan yol boyu kurduğu
yan kuruluşlarla partiyi büyük bir
harekete dönüştürmüştür.
Milli Nizam Partisi ile başlayan Milli Görüş hareketi başlangıçta bünyesinde barındırdığı 3
ana noktadaki eksikliğin yol boyu
Umran NİSAN 2011 19
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hep sıkıntısını çekecektir: Kadro
anlayışı, Uzun vadeli Strateji
yokluğu, Teorik-felsefi alt yapı
eksikliği.

Kadro Meselesi
Kadro, değerlerini ve ilkelerini gereğince kavrayıp özümsemiş, değerlerini bir yaşam tarzı
haline getirebilmek için toplumsal değişime talip olmuş ve
böyle bir hedef doğrultusunda
bir mücadele içinde yerini almış
inanç, fikir, (Düşünce Metodu)
karar, kuvvet-kudret ve hareket
birliği içinde (Hareket Metodu)
belli bir stratejiye uygun olarak
hareket eden ve belli bir programı gerçekleştirmek isteyen,
bunun için kader birliği etmiş
sevgi, saygı, sadakat tabanlı bir
kardeşler topluluğu demektir.
Kadro, disiplinli, hiyerarşik bir
birlikteliktir. Hareketin en ehliyetli, liyakatli, insan unsurudur.
Kadro, davasının fikri-felsefi,
inanç temellerini bilen ve içselleştiren, hareketin metod, stratejisini
kuran, yürüten, savunan yüksek
şuur sahibi, olaylar karşısında yılmayan, yıkılmayan, çelik iradeli,
sabırlı, metanetli bir insan topluluğudur.
20 Umran NİSAN 2011

Kadro, hareket içerisinde en
ileri, en duyarlı, en heyecanlı, en
ümitvar insanların meydana getirdiği şuraya dayalı bir birlikteliktir.
Kadro ehliyet ve liyakat,
basiret, feraset ve dirayet sahibi
insanların seçilip uzun vadeli
değişim hedeflerine göre eğitilerek aynı hissi, heyecanı, hayalleri, hedefleri, metotu, programı,
stratejiyi içselleştirip benimsemesi ve ona sahip çıkıp savunması ile ortaya çıkar. Hareketin
iniş ve çıkışında, zafer ve mağlubiyet anlarında, yükselme ve
ricat halinde, hareketin inanç
ve felsefi temelleri ekseninde
çözümler bularak mağlubiyeti zafere, başarısızlığı başarıya, ricatı karşı hamleye çevirir.
Makamla, parayla, güçle tanıştığı zaman Uhud’un 10 okçusu
gibi ya da Talut’un ordusundaki
bir avuçtan başka su içmeyenler gibi davranırlar. Mağlubiyet,
geri çekilme anlarında etrafı
suçlayanlar, mazisini ret edenler ve bukalemun gibi renk
değiştirenler bir büyük davanın
öncü kadrosu olamazlar.
Bu tanımlamalar çerçevesinde Erbakan önderliğindeki siyasal
hareketin ilk mensuplarına bakıl-

dığında değişik partilerin bünyesinde siyaset yapan insanlardı. Farklı cemaat ya da tarikata
mensuptular. Mevcut uygulamalara ve siyasi partilere karşıydılar. Devletin yapısını sorgulayıp
sorgulamadıkları pek belli değildi.
Sistemi nasıl algıladıklarına ilişkin açık bir duruş sergilememişlerdir. Sanki mevcut sıkıntıların
kişilerden kaynaklandığına ilişkin
bir anlayışları ve yaklaşım tarzları
vardı. Bu batıcı laik, taklitçi kafaların yerine kendileri gelmiş olsa
her şey düzelecek tavrını ortaya
koymaktaydılar.
Bu açıdan başlangıçta Milli
Görüş hareketi tepkisel bir
toparlanış hareketidir. O günün
toplumsal taleplerine tekabül
etmişlerdir. O nedenle Milli
Nizam’ın kurucuları bir kadrodan
ziyade belli bazı ortak paydalar
etrafında bir araya gelmiş bir ekiptir. Bir kadro değildi. Nitekim bazı
taktik konularda aralarında ihtilaf
çıkıp yolları ayrılmıştır. Bununla
beraber Erbakan’ın kapatılan partilerin yerine yenileri kurulurken
ortaya çıkan insan unsurunu uzun
süren sohbetlerle bir eğitime tabi
tutup lider ağırlıklı ve merkezli
bir kadro oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte hareketin
geniş kadrosunun aynı metot,
aynı strateji, aynı programa
inanma konusunda hemfikir
olup olmadıkları sorgulanması gerekmektedir. MNP/MSP/
RP/FP/SP siyasal partileri ile
Milli Görüş hareketi arasındaki
farkın, partinin hareket içerisindeki konumunun ne olması
gerektiği konusunda kafaların
berrak olmadığı yaşananlardan
görülmektedir. Hareketin lideri

■
ile siyasi parti genel başkanının
arasındaki farkın görülememesi
ve bunun çerçevesinde yaşananlar bir kafa karışıklığının olduğunu göstermektedir. Milli Görüş
hareketi lideri Erbakan’ın sistem tarafından yasaklanıp
ambargo konulması durumunda
lideri kurtarmak, korumak yerine miras paylaşım kavgasına
girilmesi, emanetçilik tartışmaları kadro anlayışındaki zaafları
ortaya koymaktadır.
Bir ekibin gerçek anlamda kadro olduğu zor zamanlarda ortaya çıkar. Zor günlerde disiplin içerisinde kalarak,
paniklemeden mücadele etmek,
zorlukları aşmak için sürekli
çözüm üretmek, kadroyu bağlıları indinde önder konumuna
getirir.
Hz. Peygamber’e yapılan 2.
Akabe Biatı’ndaki şartların bu açıdan göz önüne alınmasında fayda
vardır:
“Refah’da olduğu kadar sıkıntıda da, sevinçte olduğu kadar
üzüntüde de dinleyerek itaat
etmek başta gelir. Seni kendi nefsimizden üstün tutacağız.
Emir ve kumanda hangimizde
olursa olsun ona asla muhalefet
etmeyeceğiz.
Allah yolunda kimsenin ayıplamasından
korkmayacağız.
Allah’a asla şirk koşmayacağız.
Zina etmeyeceğiz. Çocuklarımızı
öldürmeyeceğiz. İftirada bulunmayacağız.
Doğru işte peygambere karşı
gelmeyeceğiz.”(1)
Nur suresinin 12. ayetinde,
‘marufta sana karşı gelmemeleri
hususunda biat etsinler’, ifade-

sinin yer alması, disiplini maruf
üzere olma şartına bağlamaktadır.
Dolayısıyla bu şartı genelde bir
davaya inanan herkesin, özelde
kadroların dikkate alması gerekir.
Ayrıca 2. Akabe Biatı’nda yer alan
‘Refah’da olduğu kadar sıkıntıda
da, sevinçte olduğu kadar üzüntüde de dinleyerek itaat etmek
başta gelir.’ şartı en çok sıkıntısı
çekilen bir ilke olarak karşımıza
çıkmaktadır.
28 Şubat post modern darbe
döneminde sistem tarafından
partisi kapatılmış ve kendisine
siyasi yasak konulmuş, daha
doğrusu sistem tarafından esir
alınmış bir liderin, daha önce
kendisine toz kondurmayan ve
her işinde keramet arayan ve
gören bir kısım yöneticiler tarafından merhametsiz eleştirilmesi, liderin kurtuluşu için bir
şeyler yapma yerine farklı ilişkilere girmiş olması, Milli Görüş
hareketindeki kadro anlayışının
en ciddi zaafı idi. Bunu bugünkü Milli Görüş hareketi mensupları, en objektif bir şeklide
tartışabilmeli ve gerekli dersleri
çıkarıp gerekli tedbirleri almalıdırlar. Geleceğin daha aydınlık,
daha başarılı olması ve hareketin zaferi için bu şarttır hatta
elzemdir.

Teori Pratik ‹lişkisi
Milli Görüş hareketinin içinde doğduğu ortam ve başlangıçta kurulan stratejideki eksiklik,
Milli Görüş hareketinin mücadelesi boyunca hep etkisini hissettirmiştir. Türkiye’deki parlamento
içi siyasete birçok konuda ilkleri
sokan ve savunan bir partinin
bütün bunları slogan düzeyinde
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Milli Görüş hareketinin
içinde doğduğu ortam ve
başlangıçta kurulan stratejideki eksiklik, Milli Görüş
hareketinin mücadelesi
boyunca hep etkisini hissettirmiştir. Türkiye’de ki
parlamento içi siyasete birçok konuda ilkleri sokan ve
savunan bir partinin bütün
bunları slogan düzeyinde
ele alması, felsefi alt yapısını inşa etmemesi hareketin
yol boyu en büyük açmazı
olmuştur.

ele alması, felsefi alt yapısını inşa
etmemesi hareketin yol boyu en
büyük açmazı olmuştur. ‘Önce
ahlak ve maneviyat’, ‘manevi kalkınma’, ‘Siyonizm’, ‘adil
düzen’, ‘kimlik’, ‘yeni bir dünya’,
‘yeniden büyük Türkiye’ vb. gibi
son derece cazip, çekici konuları siyasi hayata kazandırıp da
bunun fikri alt yapısının inşa
edilmemesi, Milli Görüş hareketinin kendi aydınının ortaya
çıkmamasına neden olmuştur.
Nasıl bir insan ve toplum istendiğine ilişkin açık felsefi bir alt
yapı ortaya konmamıştır. Bu ister
istemez yetiştirilecek insanların
alması gereken eğitimlerin muhUmran NİSAN 2011 21
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tevasını ve şeklini etkilemiştir.
Genelde dışarıdan getirilen farklı
düşüncelere sahip şahıslar tarafından eğitim yaptırılmıştır. Bu da
yol boyu farklılaşmayı beraberinde getirmiştir. Yol boyu mensuplarında meydana gelen zihinsel ve
fikri farklılaşmanın görülememesi, bir eşik seviyenin aşılması ile
acı bedellerin ödenmesine sebebiyet vermiştir.

Milli Görüş kendisini bir
hareket olarak takdim etmiş
olmasına karşılık kurduğu
bütün yapıları, sadece seçime endeksli olarak çalıştırması, pratiğin teorinin çok
önünde gittiğini göstermektedir. Milli Görüş hareketi
kendisinin niçin bir aydın
kadrosunun olmadığını sorgulaması gerekirdi.

Genelde fikri alt yapı,
Erbakan hocanın konuşmaları tarafından şekillendirilmiştir. Oysa bu konuşmalar, halka
dönük, halkın seviyesine indirgenmiş fikirler düzeyindedir.
Milli Görüşün aydınlarının
bunlara felsefi derinlik kazandırmaları gerekirdi. Yapılmayan
işte budur. Bunun haricinde her
konuda devrini aşan, geleceğe
dönük, ufuk açan ve fakat slogan
düzeyinde kalan fikirler söylenmiştir. Milli Görüşün kendisini bir hareket olarak takdim
etmiş olmasına karşılık kurduğu bütün yapıları, sadece seçi22 Umran NİSAN 2011

me endeksli olarak çalıştırması,
pratiğin teorinin çok önünde
gittiğini göstermektedir. Milli
Görüş hareketi kendisinin niçin
bir aydın kadrosunun olmadığını sorgulaması gerekirdi.
Rahmetli Erbakan gibi son
derece zeki ve ileri görüşlü bir
liderin bu sorunu görememesi
mümkün değildir. Niçin yapamadı ya da yaptırmadı sorusunun
cevabını da vermek bugün
için zordur. Kanaatim, içinde doğduğu şartların ve
sürekli partisinin kapatılmış
olmasının meydana getirdiği
bir şuur altı olayı olsa gerek.
Açık vermeme korkusu, aşırı
tedbirli olma duygusu böyle
bir sonucu doğurmuş olabilir. Bir sohbetimizde kullandığı bir cümle bu noktada
bize ipucu vermiş olabilir:
‘Burhanettin, gerçek bir
özgürlük ortamına ihtiyaç
vardır. Kuşdili ile konuşuyoruz. Derinlikli olarak
düşüncelerimizi söyleyemiyoruz.’
Bu endişeyi Milli Görüşle ilgili tanımlamalarda, açıklamalarda
görmek mümkündür.

Milli Görüş: Kodlanmış Bir Kimlik
Kadronun vazgeçilemez en
önemli ve temel şartlarından
biri onun açık, net bir kimliğe sahip olmasıdır. Açık ilkelere dayanan bir kimliğe sahip
bulunmayan herhangi bir kadronun bir dönüşüm gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Kendi kimliğini gizleyenler ya
da kimliksizliği mütevazilik
olarak görenler, gerçekte geleceğe dönük tasavvurları olma-

yan oportünist kimselerdir. Ne
olduğundan ziyade, ne olmadığını savunanlar, kendisinin yapması gerekeni başkası yapmıyor
diye eleştirenler, bir davanın
sorumluluğunu üstlenemezler.
İşte bu nedenle olsa gerektir ki
Rahmetli Erbakan kimlik meselesi
konusunda çok hassas davranmış,
en fazla bu konu üzerinde durmuştur. Felsefi olarak inşa edilmemiş olmasına rağmen pratik
boyutları ile sloganlaştırılmış ve
sürekli gündemde tutulmuştur.
Milli Görüş hareketi siyasi alana çıktığı andan itibaren
Türkiye de hep iki partinin var
olduğunu söylemiştir:
“1. 25 senelik devre tek partili
devredir.
2. 25 senelik devre çok partili devredir. Fakat bir hususiyet vardır. Çok partili ama, tek
zihniyetli bir devredir. Tek zihniyetlidir... Yakın zaman kadar
partiler kendilerinin bir fikir,
bir doktrin partisi olmadıklarını, kitle partisi olduklarını ileri
sürüyorlardı… Bu gün bizde
de üç temel fikir ve bu fikirleri
temsil eden üç büyük parti ortaya çıkmıştır. Bu temel görüşler;
1- Milli Görüş 2- Liberal
Görüş, 3- Solcu Görüş”(2)
Milli Görüş hareketi, Liberal
ve solcu görüşü batı kökenli, milletin bünyesine yabancı ve bünyeye zorla enjekte edilmiş iki hareket olarak görüp ötekileştirmiştir:
“Elli yıllık denemeler göstermiştir ki Türkiye’de halen
12-22 parti yok,
Türkiye’de sadece 2 parti
var. Bunlardan birisi hak:
Milli Görüş zihniyetinin par-

■
tisi, Sultan Fatih’in inancının
partisi, Milletin kendisinin partisi. Bu partinin adı, Refah
Partisi, Diğeri ise Refah partisinin dışındaki partilerin hepsi.
ANAP=DYP=SHP: Bati taklitçileri.
Refah partisinin dışındaki partilerin hepsi tek bir parti sayılırlar.”(3)
Keza Rahmetli Erbakan 25
Şubat 1994 Bingöl Konuşmasında
da Türkiye’de iki partinin var
olduğunda ısrarcı olmuştur ve
burada ise ayırımı hak-batıl eksenine oturtmuştur:
“Bu ülkede 12 parti yok,
iki tane parti var; hak ve batıl.
Hakkı temsil eden, Bingöl’lü
kardeşimin imanını temsil eden
onun kendi partisi. Bu partinin
adı Refah Partisi’dir. Peki, öbür
parti hangisi: diğerleri, diğerleri,
diğerleri. Ne demek diğerleri.
Refah Partisi’nin dışındakilerin
hepsi batıldır, hepsi bir tek
parti sayılır.”(4)
Bu bakış açısını ve buna uygun
söylemi ölünceye kadar sürdürmüş ve Bundan asla taviz vermemiştir. Bu tutum ve tavrıyla
CHP ve AP kıskacında kalan dini
hassasiyeti olan bir insan unsuruna ayrı bir kimlik kazandırmış ve
onlara iktidar hedefini göstermiştir. CHP korkusu ile AP’ye muhtaç olma oyununu bozmuştur.
CHP-MSP koalisyonunda da bu
ülkeyi yönetebileceklerine onları
inandırmıştır. Daha sonra Refah
Partisi döneminde Müslümanların
bu ülkeyi daha iyi yönetebileceğini göstermiştir. Böylelikle
bir aşağılık kompleksini yıkmış,
Müslüman kimliğin belirginleşmesini ve Müslüman kimliğin

her yerde ortaya konmasını sağlamış, ‘kınayanların kınamasından
çekinmeyen’ bir insan unsuru inşa
etmiştir.
Görülebileceği gibi Rahmetli
Erbakan kurduğu tüm partileri,
bir dava partisi olarak görmüş,
tasnifi hak batıl eksenine göre yapmıştır. Bu nedenle Milli Görüşün
benimsediği kimlik, millet kimliğidir. Millet kimliğini kavim, ulus
kimliklerinden ayrı kullanmaktadır. Milli Görüş, millet kavramını hem ‘tutulan yol’ hem de
‘bu yolu benimsemiş insanlar topluluğu’ şeklinde, her iki anlamı
içerecek tarzda kullanmaktadır.
Ancak Milli Görüş ile ilgili yapılan
tanımlamalar kodlanmış ve şifrelenmiştir:
“Milli Görüş, milletimizin,
şanlı tarihi boyunca İstanbul’u
fetheden, böylece çağ kapayıp
çağ açan, Viyana’yı kuşatan,
Çanakkale Zaferini kazanan,
İstiklal Harbimizi, yapan ve en
son Kıbrıs’ta yeniden büyük
harikalar ortaya koyan ruh ve
manasıdır. Milli Görüşte milletimiz kendisini bulmaktadır,
aradığını bulmaktadır. Milli
bünyemizin kendisini temsil
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etmektedir.”(5)
Görülebileceği gibi Milli Görüş
nedir sorusunun cevabı ile ilgili
yapılan tanımlamalar hep dolaylıdır. Yukarıda yapılan tanımlamalarda bunu rahatça görebilmekteyiz. Muhtemelen Rahmetli
Erbakan bunun için ‘Kuşdili ile
konuşuyoruz.’ cümlesini sarf
etmiştir. Bu nedenle “Öz yurdunda garip ve öz yurdunda parya”
olarak görülen bir neslin psikolojisi iyi anlaşılmalı ve ona göre bir
değerlendirme yapılmalı ve gerekli dersler çıkarılmalıdır.
‘Bin yıldan beri içimizde yaşattığımız ruh’ ifadesindeki zaman,
Türklerin Müslüman olduğu
tarihtir. Dolayısıyla Milli Görüşte
Millet tanımı dini değerler üzerine
oturtulmuştur. Millet kavramında
seçilen diğer ortak payda, ‘Şanlı
tarihimiz’ ve ‘coğrafya ve medeniyetimizdir’.

Kürt Sorununa En Köklü
Neşteri Vuran Adam: Her Türlü
Kavmiyetçilikle Savaşan Adam
Rahmetli Erbakan ve arkadaşları bütün bu baskı ortamına rağmen kavmiyetçiliğe savaş açmış,
Türkiye’nin ve İslam coğrafyasıUmran NİSAN 2011 23

DOSYA

nın gerçekten kurtuluş yolunun
ümmet kimliğinden, İslam kardeşliğinden geçtiğini siyasette
ilk kez telaffuz etmiş insanlardır.
Milli Görüş hareketi, etnik kimlikleri Hucurat 13’de ifade edildiği şekilde Allah’ın ayetleri olarak
görüp korunmasını savunmaktadır. Bir kavmin üstünlüğüne
ve kavimlerin asimile edilmesine
karşıdır. Eskinin Ortak pazarına günümüzün Avrupa Birliği’ne
karşı çıkmasının bir nedeni de,
Türk etnik kimliğinin kaybolma
tehlikesidir:
“Halkımızın başka ırk ve milletlerin ahalisi ile bu şekilde karışması ile milli ve manevi farklarımızı ve hususiyetlerimizi zamanla
yok ederek milli kültür, milli ahlak
ve maneviyattan uzak kozmopolit bir topluluk haline gelmemize
sebep olabilecektir. Tarih bize
Türkler nerede milli ve manevi
hususiyetlerinden uzaklaşmışlarsa orada Türklüklerini de yitirmiş olduklarını göstermektedir.
Avarların, Finlerin, Macarların
bugünkü hali bunun açık birer
misalidir.”(6)
Müslümanlığı, ortak tarihi,
24 Umran NİSAN 2011

medeniyeti ve kader birliğini
Türklerle Kürtler arasında ortak
payda kabul eden Milli Görüş
hareketi, Kürtlerin yaratılıştan
gelen haklarının ve Türklerin
olduğu gibi Kürtlerin de etnik
kimliklerinin korunması gerektiğini savunmaktadır:
“Bakın 1071’de Alparslan
Bizans’a karşı savaş açarken
Kürt kardeşlerimiz ona on bin
asker verdi. Çünkü onlarda
Anadolu’nun Müslümanlaşmasını
istiyordu. O zaman ne Türklerin
Türkçülük,
ne
Kürtlerin
Kürtçülük iddiası vardı. Tarih
boyunca savaşlarda en büyük destek Kürtlerden alındı. Ve yine
asırlar boyu aynı inancın kardeşleri olarak siperde vücutlarını birbirlerine kalkan ettiler. Bu asrın
başlarında Musul’da toplanan
Kürt aşiretleri Osmanlı halifesinin
yanında savaşmaya karar verdiler. Ve Sevr anlaşmasını yırttılar. Öyle ki Kürtlerin Osmanlıya
karşı savaşmak için görüşmeye
gelen İngiliz valisine, Kürt lideri
Şeyh Mahmut el-Berzenci elini
uzatmadı. Ve ‘Müslümanların
halifesine savaş açan bir ülke-

nin valisinin eli necistir.’ dedi.
Adıyaman’da Bedir Ağa kendisini isyana teşvik etmek için
altın yüklü katırlarla gelen İngiliz
görevlisine ‘Ben halifeye isyan
etmem’ dedi. Kendisini altınlarıyla beraber huzurundan kovdu…
Sorarım size, asırlar boyu tek
vücut olarak yaşadığımız halde
ne oldu da bu husumet ortaya çıktı? Niçin bu kanlar akıyor?”(3)
Milli Görüş lideri, sorunun
kökeninde asimilasyon hedefli
ırkçı politikaların uygulanmasını
görmektedir:
“Terörün gittikçe artma imkanı bulması ve Güneydoğudaki
halkımızın bugünkü acıların içine
düşmesinde hiç şüphesiz taklitçi
zihniyetli ANAP, SHP ve DYP
iktidarlarının yanlış politikalarının büyük payı vardır. Bunlar
yıllardan beri materyalist ve
ırkçı bir politika uygulamışlardır… Görüldüğü gibi taklitçi
zihniyetli iktidarlar terörü önleyememişler; Kürt meselesini ve
Güneydoğu meselesini çözememişler, bunu gittikçe büyüyen
bir mesele haline getirmişlerdir.
Yaşanan tecrübeler bu meselelerin taklitçi zihniyetlerin tatbik
ettiği, şiddet ya da zoraki asimilasyon politikalarıyla çözülemeyeceğini göstermiştir. Taklitçi
iktidarlar gelip gidiyor, fakat
hepsinin müşterek olan bu yanlış politikaları değişmiyor.”
Milli Görüş hareketi Kavim
kimliğini bir alt kimlik olarak
görmekte ve asimilasyona karşı
çıkmaktadır:
“1. Gerçekte mesele bir değil
3 tür:

■
1- Terör 2- Kürt Meselesi 3Güneydoğu Meselesi
Kürt meselesi ve Güneydoğu
meselesinin çözülmemiş olması,
terörün gelişmesine ortam hazırladığı gibi, terörde diğer iki meselenin çözülmesine zorluk çıkartıyor.
Bu böyledir diye, 3 ayrı meselenin varlığını görmemezlikten
gelip veya yok farz edip, meseleyi
sadece terör meselesi olarak
ele alarak çözmek mümkün
değildir.
2. Kürt meselesi için
her çözüm şekli konuşulabilir. Esasında meselenin
bu kadar içinden çıkılamaz
hale gelmesinin sebeplerinden biri, bu konunun bir
tabu gibi her türlü tartışmanın dışında tutulmasıdır.
3. Şu var ki; teklif edilecek
herhangi bir çözüm bölgenin
tarihi ve sosyal gerçeklerine
uygun olmalıdır. Tarihen biliyoruz ki Kürtlerin de bir parçası olduğu bölgemiz büyük
devletler ve imparatorluklar
tarafından idare edilmiştir.
Şüphesiz ki Kürtler de bu
bölgenin, İslam coğrafyası
ve İslam dünyasının şerefli
bir kavmidir. Elitlerinden
bir bölümü, Avrupa, Amerika
veya başka bir güce eğilim gösterseler bile, Kürt halkının kalbi
İslam dünyasında atar. Bundan
hareketle bölgesel her çözüm,
İslam faktörünü göz önüne
almadan tasarlanamaz ve yaşama şansı bulamaz.
Biz Kardeşler arasında tesis
edilecek hukuki eşitlik ve
işbirliğinin Kürt meselesinde
tatminkâr bir çözüm getirece-

ğini ve bunun bölgenin iktisadi,
beşeri ve sosyal entegrasyonu
yolunda önemli bir adım teşkil
edeceğini düşünüyoruz.
Yaşadığımız tecrübe bu önemli
problemin, şiddet ve terörle, ya da
zoraki asimilasyon politikalarıyla
çözülemeyeceğini göstermiştir…
4. Elbette Kürt kardeşlerimizin tabii hakları var. Kendi

Erbakan ve arkadaşları bütün
baskı ortamına rağmen kavmiyetçiliğe
savaş
açmış,
Türkiye’nin ve İslam coğrafyasının gerçekten kurtuluş
yolunun ümmet kimliğinden,
İslam kardeşliğinden geçtiğini
siyasette ilk kez telaffuz etmiş
insanlardır. Milli Görüş hareketi, etnik kimlikleri Hucurat
13’de ifade edildiği şekilde
Allah’ın ayetleri olarak görüp
korunmasını savunmaktadır.
Bir kavmin üstünlüğüne ve
kavimlerin asimile edilmesine
karşıdır.

dilleriyle konuşmaları, medyayı
kullanmaları, eğitim yapmaları
onların tabii haklarıdır ve zaten
tarih boyunca bu haklarını kullanmışlardır. Ancak, son 70 yılda
izlenen milliyetçi materyalist ve
ırkçı politikalar problem yaratmış ve problemi ağırlaştırmıştır.
Şüphesiz ki çözüm, yeni milli
devletler kurmak, yeni parçalar ihdas etmek değil, parçaları birleştirmek, yeni ve ırkçılığa

Milli Görüş Hareketi

dayanmayan, büyük bir bütüne
doğru yol almaktır. Bir bütün
içinde hep beraber saadet bulmaktır.
Nitekim çok açıktır ki Kürt
meselesinin çözümünde ne
‘federasyon’ ve ne de ‘ayrı devlet’
asla kimseye fayda getirmez,
saadet getirmez ve bir çözüm
sağlamaz. Çünkü;
Güneydoğudan daha çok Kürt
kardeşimiz Türkiye’nin diğer
bölgelerinde yaşamaktadır.
Böyle bir ayırım göçe zorlar.
Kimseye saadet getirmez.
Batılılar ve bütün ülkeler
aralarındaki sınırları kaldırıp tek bir devlet ve topluluk olmak için adım atarken,
dış güçler bizi sömürmek ve
ezmek için bölmek istiyorlar.
Onların bu emellerine alet
olmak sadece felaket getirir.
Güneydoğudaki
Kürt
kardeşlerimizin Adana’ya,
Mersin’e, İzmir’e, İstanbul’a
pasaport ve vize ile gitmeleri
gerekirse bundan kimin eline
ne geçer.
Ateist ve komünist rejimlerin zulmü altında aç, işsiz,
Bengaldeş’ten daha geri bir
topluluğa dönüşmek kime ne
saadet getirir.
Asırlarca şerefli tarihimiz
boyunca hep bir ve beraber olduk,
bütün savaşlarımızı el birliği ile
tek kalp, tek bir vücut olarak hep
beraber yaptık.
Bugün yeryüzündeki bütün
insanlığın saadeti ‘Kuvveti değil,
hakkı üstün tutan’ zihniyetin
kuvvetlenmesi ve korunması ile
mümkündür. Bu maksatla İslam
birliğinin kurulması görevi
Türkiye’nin öncülüğünü gerekUmran NİSAN 2011 25
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Bu, ülkeye sadece kültür
zenginliği getirir.”(3)

tirmektedir. Bu görevi yapacak
bir Türkiye’nin ise küçülmüş,
bölünmüş değil, bütün, sağlam
ve güçlü bir Türkiye olması
gerekmektedir.
Dış güçlerin oyunlarına aldanıp, onların planlarına hizmet
ederek, Türkiye’mizi bölmeye
ve parçalamaya çalışmak, sadece Türkiye’de 60 milyon insana değil, yeryüzündeki bütün
Müslümanlara ve insanlığa en
büyük kötülüğü yapmak demektir.
Bugün bölünmeyi isteyen
ve konuşan kimse yok zaten.
Şikâyet olunan ve istenen nedir?
Türkiye’deki batı taklitçisi zihniyetli iktidarların yürüttükleri sömürü düzeni, tahakküm
düzeni sonucunda ortaya çıkan
ızdırap ve haksızlıklar. Bunlar
derece derece esasen yurdumuzun her bölgesinde mevcut ve
herkese aynen tatbik ediliyor.
Bu sebeplerden dolayı, terörle
mücadele sadece Askeri bir hareket olarak düşünülmemeli. Bu
konu, kaynağını ve sebeplerini
ortadan kaldıracak çok unsurlu
ve kapsamlı bir bütün olarak ele
alınmalıdır.
26 Umran NİSAN 2011

Öyleyse yapılacak iş;
Ülkemizin 60 milyon insanını birbirinin, şerefli kardeşi
sayan ve herkese insan hakkı,
inandığı gibi yaşama hakkı,
hatta inancına uygun hukuk sistemi seçme hakkı veren Adil
Düzen’i Medeni insanlar olarak,
kan dökmeden, barış yoluyla,
elbirliği ile kurmak meselenin
çözümünün ana unsurudur.
Adil Düzen kurulduğunda
bütün ülke fertlerinin, insan hakları ve saadetleri teminat altına alınmış olacak, ezen ve ezilen düzeni
ortadan kalkacak, ülkedeki herkesin bu meyanda Müslümanların
dini inançları ve inancına uygun
yaşama hakları teessüs edecek.
Böylece Müslümanların arasında şerefli kardeşlik ve içten gelen
muhabbet bağı yeniden teessüs
edecektir.Ülkenin birliği kesinlikle teminat altına alındıktan
sonra, ülke evlatları arasında ırk
ayırımı yapılmadan muhabbet ve
kardeşlik bağları teşkil edildikten sonra ve ülkede Adil Düzen
kurulduktan sonra, herkesin
dilediği dilde konuşması, dilediği dilde yayın yapması, eğitim
yapması en tabii hakkıdır.

Kimlik açısından yaklaştığımızda kavmiyetçilik reddedilmekte, İslam kardeşliği etrafında
bir bütünleşme öngörülmektedir.
Asabiyete neden olacak bütün
çağrışımlara karşı çıkılmaktadır.
1994 yılında ki Bingöl konuşmasında Erbakan, Türkiye’de her
sabah ilkokul çocuklarına yaptırılan yeminin yanlışlığına dikkat
çeker ve üst kimlik açısından tahrip edici bulur:
“Dedim ki, bu ülkenin
evlatları asırlar boyu, mektebe başlarken besmeleyle başlar.
Siz geldiniz, bu besmeleyi kaldırdınız. Ne koydunuz yerine?
‘Türküm doğruyum çalışkanım’.
E sen bunu söyleyince, öbür
taraftan da, Kürt kökenli bir
Müslüman evladı, ya öyle mi,
ben de Kürdüm, daha doğruyum, daha çalışkanım deme
hakkını kazandı. Ve böylece,
siz bu ülkenin insanlarını birbirine yabancılaştırdınız. Bu
ülkede hangi kökensin diye
kimse kimseye sormazdı; çünkü
hepsi Müslüman evladı, hepsi
Müslüman kardeşiydi. Onun
için İlaç budur.”(4)
Bu yaklaşımla mesele, Kürt
meselesi adı altında siyasette ilk
defa seslendirilmiştir. Kürt meselesi ve buna ilişkin ana çözüm,
çok gerçekçi, köklü ve çok cesur
bir tarzda ortaya konmuş, gözler
önüne serilmiştir. Bu ülkeyi birleştirip, bütünleştirecek herkesi
kardeş yapacak kin ve nifakı
engelleyecek bu bakış açısına
küresel sistemin ve onun yerli

■
işbirlikçilerinin cevabı, 28 Şubat
darbesi olmuştur. Türkiye, 28
Şubat darbesinin gizlenmeye
çalışılan bu yüzünü aydınlatmak zorundadır. Bu sorgulama
mutlaka yapılmalıdır.

‘Burhanettin, Bu Ordu Yanlış
Eğitim Almaktadır.’
2003 yılında Erbakan tarafından Umran adına bir grup arkadaşımızla özel olarak bir iftar yemeğine davet edildik. O görüşmede
sohbetin bir aşamasında Rahmetli
Erbakan; “Burhanettin, Umran
dergisini Askerin takip ettiğini, okuduğunu biliyorum, Bu
asker yanlış eğitim almaktadır.
Askerin eğitimi için bir şeyler
yapabilirseniz yapın.” demişti
bize. Dört partisi asker tarafından
kapatılan yaşlı, güngörmüş, tecrübeli bir siyasi liderin ifadeleriydi
bunlar. Biz asker hakkında çok
daha ağır ifadeler beklerken o
milletin elinden çalınmış, hafıza
kaybına uğratılıp halkına düşman haline getirilmiş bir insan
unsuru olarak onlara bakıyor ve
kurtarılmalarını arzu ediyordu.
Rahmetli Erbakan bu ifadeleri kullandıktan sonra 1979’daki
Cumhurbaşkanı seçiminde CHP
adayı eski hava kuvvetleri komutanı Org. Muhsin Batur’la yaptığı 3 oturumluk sohbetini bize
özetledi. Erbakan o görüşmelerde İslam dinini, onun insanlığa
kazandırdıklarını Muhsin Batur’a
genişçe anlattıktan sonra ‘İslam
bu ülkenin çimentosudur, bu ülke
için olmazsa olmazdır. Birlik
beraberlik ve kardeşlik bütünleşme İslam’la mümkündür.’ diyerek
konuşmayı noktalamıştı. Bunun
üzerine Muhsin Batur, Erbakan

hocaya ‘Hocam İslam bize böyle
anlatılmadı’ demiştir. Buna iki
kişi arasında geçen ve tek yanlı
beyan edilen bir açıklama olarak bakılabilir. Ancak Muhsin
Batur’un söyledikleri ile Fikret
Bila’nın ‘Komutanlar Cephesi’
adlı kitabında eski kara kuvvetleri
komutanı Org. Aytaç Yalman’ın
Kürt sorununa ilişkin anlattıkları
arasında büyük bir örtüşme vardır. Org. Aytaç Yalman Kürt sorunu ile ilgili geniş bir değerlendirme yaptıktan sonra insanın kanını
donduran bir Türkiye gerçeğini
gözümüzün önüne serer:
“Org. Aytaç Yalman: PKK
boyutuna girmeden önce olayı
üç döneme ayırmak mümkün: 1Sosyal sorun dönemi 2- Askeri
dönem 3- Siyasallaşma dönemi
Sorunun sosyal boyutu eskidir… Bu açıdan baktığımızda, o
aşamada sorunun ‘kendini ifade’
olarak tarif edildiğini görüyoruz.
Dilini konuşmak, şarkısını, türküsünü dinlemek istiyor, kültürünü yaşamak istiyor.
Oysa, bizler o dönemde, ‘Kürt
yoktur’ diye eğitilmişiz. Kürtleri,
Türklerin kolu olarak görüyoruz.
Ortalıkta, işte dağlarda gezerken, karda yürürken kart-kurt
sesleri çıktığı için Kürt denilmiştir, gibi tarifler dolaşıyor. O
dönemde sosyal istekleri bile biz
‘yıkıcı faaliyetler’ kapsamında
görüyoruz.”
Türkiye’nin en pahalı eğitim
almış iki orgenerali, biri ‘Bize
İslam böyle anlatılmadı’; diğeri ise ‘Biz bu ülkede Kürt yok
diye eğitildik’diyor. Ve Türkiye
Cumhuriyeti tarihine bakıyoruz. Daima iki iç tehdit var:
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Erbakan, D-8’leri kurmaktaki amaçlarından
birinin, farklı imkânlara
sahip olan Müslüman
ülkelerin bu imkânlarını
birleştirerek bir an önce
sanayileşmeleri ve kalkınmalarının sağlanması olduğunu söylemiştir.
D-8’lerde ilk ele aldıkları proje ise zirai donatım uçaklarının üretimi
olmuştur. Bunun nedenini uçak teknolojik alt
yapısını batıyı ürkütmeden elde etmek olarak
ifade etmiştir.
Biri İrtica diğeri Bölücülük. Bu
mantığın 85 yıllık bilançosu:
kan, göz yaşı, kin ve nefret
Bu coğrafyada bir ülkenin askerinin elindeki silahların, NATO’nun
demode olmuş silahlarının olması
ve yine Askerin elindeki her türlü
haberleşme ve kriptolama cihazlarının ABD malı olması nasıl izah
edilmelidir? Kendi güvenliğini
düşmanına havale etmiş bir ülkenin akıbeti ne olabilir?
Komutanlar Cephesi kitabında Eski Genelkurmay Başkanı
Doğan Güreş, PKK ile mücadelede askerin elindeki silahların
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PKK’nın elindeki silahlara nazaran
daha demode olduğunu söyler.
Bu sorunu çözmek için Doğu
Alman ordusunun tarlalara
terk ettiği 300 bin klaşnikofu
Alman Genelkurmayının izniyle Alman tarlalarından toplayıp alır. Bunu bir başarı olarak taktım eder. Diğer taraftan
28 Şubat döneminde Tankların
modernizasyonunu Erbakan
bizzat Türkiye’nin yapmasını
isterken Org. Çevik Bir’in başını
çektiği bir ekip emrivaki yaparak İsrail’e Tank Modernizasyonu
işini verir. Türkiye Cumhuriyeti
ordusu, 1948’lerde kurulmuş 4,5
milyonluk bir ülkenin tanklarımızı modernize etmesini içine
nasıl sindirebilmiştir? 800 bin
kişilik bir ordu mayınlı arazinin temizlenmesini üstlenemez.
Güneydoğu sınırlarına erken uyarı
sistemi kuramaz. Bağrımıza bir
hançer gibi saplanıp bizi güney
komşularımızdan izole edecek ve
bir duvar örecek olan her iki ihale
İsrail’e verilmek istenir. Ordu
bunun güvenlik boyutunu sorgulamaz. 12 yaşındaki çocukların
başörtüsü ile uğraşan bir Kurmay
heyet Türkiye’nin güvenliği ile
niçin ilgilenmemiştir? Dağlıca ve
Aktütün baskınlarında ordunun
elindeki haberleşme sistemini
kim devre dışı bırakmıştır? Kıbrıs
harekâtında elektronik savaş
oyunu ile kendi gemimizi kendi
uçaklarımızın batırmasını kim
sağlamıştır? Bugün Genelkurmay,
savaş uçaklarımızdaki yazılımda uyuyan casus ya da virüs
olup olmadığını biliyor mu? Bu
konular değil muvazzaf subaylar tarafından emekli subaylar
28 Umran NİSAN 2011

tarafından bile konuşulmamakta, seslendirilmemektedir.
Türkiye’nin gerek genel sanayi
alanında ve gerekse harp sanayisi
alanında %100 dışa bağımlı olduğunu gören Milli Görüş Lideri
Rahmetli Erbakan, siyasete girdiği
1969’dan beri bu konuyu hep
gündemde tutmuştur. ‘Montaj
değil ağır sanayi’, ‘makine üreten
makinelerin yapılması’, yüksek
teknolojinin Türkiye’ye getirilmesi ve Milli harp sanayinin kurulması, onun en çok seslendirdiği
ve hükümet olduğu dönemlerde
ilk ele aldığı konulardır.
Kendisi ile birlikte yaptığımız sohbetlerden birinde
D-8’leri kurmaktaki amaçlarından birinin, farklı imkânlara
sahip olan Müslüman ülkelerin bu imkânlarını birleştirerek bir an önce sanayileşmeleri
ve kalkınmalarının sağlanması
olduğunu söylemiştir. D-8’lerde
İlk ele aldıkları proje ise zirai
donatım uçaklarının üretimi
olmuştur. Bunun nedenini uçak
teknolojik alt yapısını batıyı
ürkütmeden elde etmek olarak
ifade etmiştir.
Genelde savunma sanayini,
özelde harp sanayini kurmayı
hedeflemiş olan bir siyası lider,
darbe ile iktidardan uzaklaştırılıp siyasi yasaklı haline getiriliyor.
Bunun bir izahı olmalıdır.
Rahmetli Erbakan haklıdır. Bu
ordu yanlış eğitim almaktadır.
Ordunun eğitim sistemi yeniden
tanzim edilmeli ve NATO’da
subaylarımıza eğitim verilmesi
engellenmelidir.

Erbakan’ın Bir Rüyası:
“Dünya ‹slam Birliği”
Milli Görüş hareketi, bu ülkede İslam ekseninde Kavimlerin
millet olarak bütünleşmesini;
dışarı da ise İslam milletleri için
Dünya İslam birliğinin Ümmet
çatısı altında gerçekleşmesini
önermektedir. Tüm insanlığın
saadetinin dile getirilmesi ile daha
üst bir kimlik alanı olarak İnsan
olma kimliği ön görülmektedir.
Milli Görüş hareketinde bir gelenek haline gelen, her toplantıdan
sonra yapılan yeminde dar olandan geniş olana doğru kimlikler dile getirilerek “Milletimizin,
İslam âleminin ve bütün insanlığın saadeti ve selameti için,”
şeklinde yemin yapılması Milli
Görüş hareketinin kimlik inşasında izleyeceği politikanın yönünü
de göstermektedir.
Rahmetli Erbakan siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren bu
görüşünü hep seslendirerek Batı
ile yapılacak nihai bir hesaplaşmaya sürekli dikkat çekmiştir.
Ümmetin bir ve bütün olacak
tarzda teşkilatlanmasını, güçlenmesini ve dayanışma içerisine
girmesini istemiş ve bunun için
savaşmıştır. Bu amaçla Erbakan,
beş rüyası diyebileceğimiz şu
konuları ölünceye kadar gündemde tutmaya çalışmıştır:
“ 1) Müslüman Ülkeler Birleşmiş
Milletler Teşkilatı (BM yerine)
2) Müslüman Ülkeler Savunma
İşbirliği Teşkilatı (NATO yerine)
3) Müslüman Ülkeler Ortak
Pazar Teşkilatı ve Birliği (AB
yerine)
4) Müslüman Ülkeler Ortak
Para Birimi, İslam Dinarı (Euro
yerine)

■
5) Müslüman Ülkeler Kültür
İşbirliği Teşkilatı (UNESCO
yerine)”
Erbakan’a göre “Dünya İslam
Birliği” Türkiye’nin liderliğinde
kurulmalıdır. Erbakan’a göre tarihi, coğrafyası ve birikimi buna
müsait olan ülke Türkiye’dir. O
nedenle Türkiye’den bahsederken
‘uydu değil lider ülke’ tanımlamasını yapmıştır. Erbakan 28 Şubat
gibi post modern bir darbe ortamında, koalisyon hükümeti zamanında Dünya İslam Birliği için
en ciddi bir adım olan olarak
D-8 Hareketini kurmayı başarmıştır.

Sonuç: Küresel Zorbaları
Sorgulayan ve Onlara Meydan
Okuyan Adam: Mücahid Erbakan
Erbakan bir taraftan Dünya
İslam Birliği’ni kurmaya çalışırken
diğer taraftan İslam ülkelerinin
ve tüm insanlığın dikkatini gizli
bir tehlikeye çekmeye çalışmıştır.
O da Siyonizm’dir. Her türlü
kötülüğün, belanın ve hastalığın anası olarak Siyonizm’i görmüş, bu düşüncelerini ölümüne
kadar ısrarla seslendirmiştir.
BM kararlarının İsrail tarafından uygulanmamasını sorgulamış ve hep gündemde tutmuştur. Kıbrıs’ın tamamının fethedilmesini istemiş, Afganistan ve
Irak işgallerine karşı çıkmış ve
ABD’ye rağmen İran’la doğal
gaz anlaşmasını imzalamıştır.
Rahmetli Erbakan zalimlerin
zulmüne son verecek iki güce
inanmaktadır.
Bunlardan biri haklı olmak
gücüdür. Bunu imana bağlı olarak ifade ederdi. Diğeri ise
halkın gücüdür:

“Efendim, bu gelişmiş ülkelerin karşısına kiminle çıkacaksınız;
Begaldeş’le mi, Mısır’la mı?!... 800
milyon insanla çıkıyoruz. 800
milyon insanla...
Bunların karşısına biz hakla
çıkıyoruz. Hak... Hak... Çünkü,
bugün dünyada hakikaten büyük
haksızlıklar var. En büyük güç
haklı olmaktır.”(7)
Bu iki güce inandığı için
Birleşmiş Milletlerin yapısını ve
NATO’yu sorgulamaktan çekinmemiştir. Bu sorgulamayı bu
güne kadar yapabilen ilk ve tek
siyasi liderdir. BM’de 5 ülkenin
veto hakkı olmasına karşı çıkmış
ve yeni bir dünyanın kurulması
gerektiğini seslendirmiştir:
“Bugün,
şu
Birleşmiş
Milletler Teşkilatında 5 ülkenin veto hakkı var; bu çelişki
değil mi... Bu, elli sene öncenin dünyası; bu dünya böyle
yürümez. Şimdi, bütün dünyanın
hepsi haklı bir dünya istiyor; herkes elli yıl sonra dünyayı yeniden kurmak istiyor. Bu, herkesin
temennisidir.
Bakın, bu D-8ler hareketinin
6 ana umdesi var:
Yeryüzünde savaş değil, barışı kim istiyorsa, bu masanın etrafında oturacak.
Gerginlik değil, diyalog.
Sömürü değil, işbirliği.
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Çifte standart değil, adalet.
Kibir, tekebbür değil, eşitlik.
Bir arada, hakka riayet ederek yaşamak.
Yeni dünyanın prensipleri
bunlar olacak. Ondan dolayıdır
ki, o sizin çok küçük gördüğünüz,
o 800 milyon insan, evet, hakkı
üstün tuttuğu için, bütün insanlığa adaleti getirecek...”(7)
“[002.218] Şüphesiz iman
edenler, hicret edenler ve Allah
yolunda cihad edenler; işte
onlar, Allah’ın rahmetini umabilirler.”
“İman varsa çare de vardır”
diyerek küresel zorbalara baş
kaldıran ve meydan okuyan kıymetli hocam Mücahid Erbakan,
mekânın cennet olsun
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ÖLÜMÜ
GÜZEL KILAN
GÜZEL ÖLÜMLER
Abdullah YILDIZ
Herkes Fani, Allah Baki
“Ölüm” soğuk, ürpertici ve
sevimsiz bir kelime… Yalın ama
yaman bir hakikat! İstenmez, temenni edilmez; esasen temenni
edilmemelidir de… Buhari’de yer
alan bir hadisi-i şerif böyle emreder…
Kimi ölümler ise, ölümü güzel
kılar, güzelleştirir, hatta özendirir!
Üstat Necip Fazıl ne güzel
söyler:
“Ölüm güzel şey; budur perde
ardından haber
Hiç güzel olmasaydı ölür
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müydü peygamber?”
Evet, peygamberler de ölür:
Kutlu Peygamber’ine (s.): “Kesinlikle sen de öleceksin, onlar da
ölecek.” (Zümer 39/30) buyuran
Rabbimiz (c.c.), bu hakikati hem
Rasûl’üne (s.) hem de tüm insanlığa ihtar eder.
Nihai hakikat ise şudur: “Yeryüzünde olan herkes fanidir. Baki
kalacak olan ise, O’nun celâl ve
ikram sahibi yüzüdür/Zâtıdır.”
(Rahman 55/26) Ve “Her nefis
ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmran
3/185)

‹ki Güzel ‹nsan, ‹ki Güzel Ölüm
Geçen ay iki güzel ölüme tanık oldu Türkiye. İkisi de kadim
dava arkadaşı olan Mili Görüş
lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile Konya eski müftüsü,
alim ve hatib Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi birer hafta ara
ile Hakk’a yürüdüler. Allah (c.c.)
her ikisine de gani gani rahmet
eylesin…
Merhum Necmettin Erbakan,
Cumhuriyet tarihinin en kalabalık
cenaze namazı ile uğurlandı. Fatih Camii’nde eda edilen cenaze
namazına katılan bir milyonun
üzerindeki insanın oluşturduğu
bu sevgi halesi, anlamlı bir mesaj
içeriyordu. Aynı sevgi halesi, merhum Tahir Büyükkörükçü hocanın cenazesinde Konya ölçeğinde
açığa çıktı… Her iki cenazeye de
katılmak nasip oldu. Doğrusu, tarihin çok önemli iki ânına tanıklık ettiğimizi düşünüyoruz… Çok
farklı mektep ve meşreplerden
milyonlarca insanın gönüllerinde
oluşan bu sevgi selinin ifade ettiği
anlamı iyi teemmül etmeli, doğru
anlamlandırmalıyız.

■
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Sevenlere Değil Sevdirene Bak!
Şimdi İslam tarihinden bir
kıssaya yer verelim: İbnü’lMünkedir, Ebû Hazim’e:
-“Birçok insan benimle karşılaştığında bana hayırla dua ediyor, oysa ben onları tanımıyorum
bile; hem onlar için bir iyilik dahi
yapmış değilim.” deyince, Ebû
Hazim:
-“Sen, onların senin amelinden dolayı dua ettiklerini sanmıyorsun ya! Sen bu sevginin kim
tarafından yaratıldığına bak ve
Yaratan’ı sev ve O’na şükret.”
dedi ve şu âyeti okudu:
“İman edip de salih amellerde bulunanlara gelince; çok
merhametli olan Allah, onlar için
(gönüllerde) bir meveddet/sevgi bağı yaratacaktır.” (Meryem
19/96)1
İmdi, biz bu âyet-i celîleden
hareketle, iki güzel ölümü anlamlandırmaya çalışacağız.

Gönülleri Saran Sevgi Meltemi
Seyyid Kutub, bu âyeti tefsir
sadedinde der ki: Burada ifadesini bulan “sevgi”nin havası kalpleri
okşayan, ılık bir meltem estiriyor,
gönülleri ısıtan bir hoşnutluk yazıyor. Bu yücelikler aleminden
kaynaklanarak yeryüzüne ve insanlara saçılan, tüm evreni doldurup taşıran bir sevgidir… Peygamberimiz (s.) buyuruyor:
-Yüce Allah, bir kulunu sevince
Cebrail’i yanına çağırarak kendisine “Ben falancayı seviyorum, onu
sen de sev” der. Bunun üzerine
Cebrail de o adamı sever. Arkasından göktekilere (meleklere) seslenerek “Allah falancayı seviyor, onu
siz de sevin” der. Bunun üzerine

Merhum Necmettin Erbakan, Cumhuriyet tarihinin
en kalabalık cenaze namazı ile uğurlandı. Fatih
Camii’nde eda edilen cenaze namazına katılan bir
milyonun üzerindeki insanın oluşturduğu bu sevgi
halesi, anlamlı bir mesaj içeriyordu. Aynı sevgi halesi,
merhum Tahir Büyükkörükçü hocanın cenazesinde
Konya ölçeğinde açığa çıktı… Her iki cenazeye de
katılmak nasip oldu. Doğrusu, tarihin çok önemli
iki ânına tanıklık ettiğimizi düşünüyoruz… Çok
farklı mektep ve meşreplerden milyonlarca insanın
gönüllerinde oluşan bu sevgi selinin ifade ettiği
anlamı iyi teemmül etmeli, doğru anlamlandırmalıyız.

göktekiler de o kulu severler. Arkasından o kulun yeryüzünde de
benimsenmesi, sempati görmesi
sağlanır. Buna karşılık yüce Allah
bir kuldan nefret edince Cebrail’i
yanına çağırarak kendisine “Ben
falancadan nefret ediyorum, ondan sen de nefret et” der. Bunun
üzerine Cebrail o adamdan nefret eder. Arkasından göktekilere
(meleklere) seslenerek: “Allah falancadan nefret ediyor, ondan siz
de nefret edin” der. Bunun üzerine göktekiler de o kuldan nefret
ederler. Arkasından yeryüzünde
de o kuldan nefret edilmesi, antipati duyulması sağlanır.2
İşte, meseleye sevgi ve nefret denkleminin ilahi kaynakları
bağlamında bakabilenler; iman ve
salih amel sahibi
iki dava adamı
etrafında oluşan
sevgi halesinin,
Allah’ın bir ikramı olduğunu görürler.

Salih Amellerinin Elbiselerini
Giydiler
Aynı âyet hakkında İbn Kesir’in
Tefsir’inde yer alan şu açıklamalar
da, iman ve salih amellerin karşılığı olan sevgi elbisesinin, Allah’ın
bir ikramı olarak kullara giydirildiğini gösteriyor:

Tahir Büyükkörükçü
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Mücâhid’in İbn Abbâs’tan (r.a.)
rivayetine göre o, bu âyet hakkında; ‘Dünyada insanlar arasında
onlar için bir sevgi kılacaktır’, demiştir. Yine İbn Abbâs’tan rivayetle Saîd b. Cübeyr şöyle diyor:
-‘Onları sever ve inanan kullarına onları sevdirir.’
Mücâhid, Dahhâk ve başkaları
da böyle söylemiştir… Katâde ise,
bu âyet hakkında şöyle diyor:
-‘Evet, Allah’a yemin olsun ki
îmân ehlinin kalplerinde onlar için
bir sevgi yaratacaktır.’
Bize anlatıldığına göre İbn
Hayyân şöyle dermiş:
-‘Bir kul, kalbi ile Allah’a yöneldiği zaman Allah Teâlâ inananların kalpleriyle ona yönelir de
sonunda ona inananların sevgi ve
rahmetini bahşeder.’
Katâde’nin naklettiğine göre
Osman b. Affân (r.a.) şöyle dermiş:
-‘Bir kul, hayır olsun şer olsun
bir amel işlediğinde Allah(c.c.)
onun amelinin elbisesini ona giydirir.’3

Kalıcı Salihâtın/‹yiliklerin
Bereketi ve Mükafatı
Konumuza, Kehf sûresinin 45
ve 46. âyetleriyle devam etmek istiyoruz:
“Dünya hayatının misalini de
anlat onlara: O gökten indirdiğimiz su gibidir. Ki bununla yeryüzünde yetişen bitkiler birbirine
karışır. Ama sonunda da rüzgârın
savuracağı çerçöpe döner. Allah,
her şeyin üstünde bir kudret sahibidir.” “Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdürler. Kalıcı sâlihât/
iyilikler ise Rabb’in katında sevap
kazandırma bakımından daha
yararlı ve umut kaynağı olmaya
daha lâyıktırlar.”
32 Umran NİSAN 2011

En başta hatırlattığımız üzere,
her şey geçici ve herkes ölümlüdür. Fani dünyada sahip olunun
her şey de fanidir. Yalnız Allah
(c.c.) bakidir ve Allah’ın rızasını
kazanmaya yönelik güzel ve salih
ameller kalıcıdır.
Allah Teâlâ dünya hayatının
geçiciliğini, gökten indirdiği su ile
yeryüzünde bitkiler yetişip elvan
elvan birbirine karışarak seyrine
doyum olmayan bir manzara oluşturduktan sonra, kısa zamanda sararıp solarak rüzgârın savurduğu
çerçöplere dönüşmelerine benzetiyor. Kur’ân-ı Kerim’de, dünya hayatının geçici bir oyalanma yurdu,
Ahiret hayatının ise kalıcı olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteren
bu temsilin çok yakın benzerleri
Yûnus/24; Zümer/21; Hadîd/20.
âyetlerde de tasvir edilir.
Dünya geçici olduğu gibi,
dünya hayatının süsleri olan ve en
önemli imtihan konuları olan mal
ve evlatlar da gelip geçicidir; hepsi dünyada kalacak ve Ahiret’te
kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Bakî kalacak olan yalnızca
sâlih amellerdir; sevâb olarak,
Ahiret yurdunda insanın elinden
tutacak ve ona yarar sağlayacak
yegane azık onlardır. Ahirete yönelik umut kaynağı olarak bel
bağlanacak şey ise “kalıcı salih
ameller”dir.
İbn Kesir’in Tefsir’inde aktarıldığına göre; İbn Abbâs, Saîd b.
Cübeyr ve seleften bir başka kişi,
«bakî kalacak sâlih ameller»
ifâdesinin beş vakit namaz olduğunu söylemişlerdir. Hz. Osman
(r.a.) ve birçok zevât ise; “La ilahe illallah, Sübhânallah, Elhamdülillah, Allahü Ekber, La havle
velâ kuvvete illâ billâh” olduğu
görüşündedirler… Ali b. Ebu Tal-

ha ise, İbn Abbâs’ın «bakî kalacak
sâlih ameller» kavli hakkında şöyle dediğini nakleder: ‘Bu; özleriyle Allah’ı zikretmek, Rasûlü’ne
salât ve selâm getirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, haccetmek,
sadaka vermek, köle âzâd etmek,
cihâd etmek, sıla-i rahimde bulunmak ve diğer bütün iyi amelleri işlemektir. İşte bunlar bakî
kalacak sâlih amellerdir. Gökler
ve yeryüzü bakî kaldığı sürece
söyleyenleri (ve amel edenleri)
cennette bakî kılacak sözler bunlardır.’4

Netice-i Kelâm: Onlar Baki Salih
Amellerini Götürdüler! Ya Biz?!
Milyonların hüsnü şahadeti şudur ki; merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın da Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’nin de ömürleri
namazla, cihadla, tebliğle, iyiliği
emredip kötülüğü engellemekle,
Allah’ın Din’ini yeryüzüne hakim
kılma faaliyeti ile geçmiştir. Biri
daha çok siyaset kürsüsünde, diğeri de daha çok cami kürsüsünde “Hakk geldi, batıl zail oldu”
âyetinin tecellisine vesile olmaya
çalıştılar. Ve onlar, “kalıcı salih
amellerini” yanlarına alıp Rabblerine yürüdüler. Kalanlar ise, “bakî
salih amel” olarak şimdi ne yaptıklarına, henüz vakit varken önlerindeki zaman diliminde ne yapacaklarına bakmalıdırlar, vesselam.
Mekanlarınız Cennet olsun
Hak davanın hadimleri! Ölümünüzle ölümü sevdirdiniz, geride
kalanlara!
Dipnotlar
1 Abdullah Yıldız, Kur’ân’ı Nasıl Anladılar?,
Pınar Yay., s. 107.
2 Seyyid Kutub, Fî Zılali’l-Kur’ân, Meryem
19/96.
3 İbn Kesir, Tefsir, Meryem 19/96.
4 İbn Kesir, Tefsir, Kehf 18/45-46.
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N

ecmettin
Erbakan
Türkiye’nin en sevilen siyasi lideri değildi ama 27 Şubat’taki vefatının
ardından çok kişi tarafından
ağırbaşlı bir şekilde uğurlandı.
Ama daha da fazlası, ölümü Türk
demokrasisinin mevcut durumu
ve Erbakan’ın siyasete başladığı
1970’lerden itibaren Türkiye siyasetinin geçirdiği büyük evrimin
üzerine düşünmek için bir sebep
olmuştur. Türkiye Erbakan’ın
mirasına rağmen ve aynı zamanda
onun da etkisiyle önemli ölçüde
bir değişim yaşadı. Aslında günümüz Türkiye siyasetinin durumu
Erbakan’ın Türk siyasi sisteminde
gerçekleştirdiklerinin dolaylı ve
istek dışı sonuçlarıdır.
Akademisyen
ve
makine mühendisi geçmişe sahip
Erbakan 40’lı yaşlarının başında muhafazakâr, dindar bir şehir
olan Konya’dan Meclis’e temsilci olarak seçilir. Aynı yıl içinde Türkiye’nin sanayileşmesi ve
ekonomik özgürlüğü vizyonunu
ortaya koyan kendi ideolojisi

“Milli Görüş”ü anlatan vesikalar
yayınladı. AT ile derin ilişkilere
açıkça karşı gelirken onun yerine
Türkiye’nin Müslüman dünyasıyla arasındaki akrabalık ve dini
yakınlık üzerine odaklanıyordu.
‹slamcı Partilere Liderlik Yaptı
Milli Nizam Partisi ile başlayan ve mirasçısı Milli Selamet
Partisi ile devam eden süreçte
“İslamcı” olarak adlandırılabilecek Türk siyasi hayatının ilk
partilerine liderlik yaptı. MSP
küçük bir parti olmasına karşın
1970’li yıllarda Türkiye siyaseti
için önemli bir figür oldu. Çünkü
mevcut parlamenter sistem potansiyel koalisyon ortağı olan küçük
partilere aldıkları oyun karşılığından daha çok güç veriyordu.
Erbakan liderliğindeki İslamcılar
koalisyon hükümetlerinde yer
alma hususunda ilk deneyimlerini 1970’lerde yaşadılar ki 1990’lı
yıllarda yaşayacakları hükümet
ortaklığı tecrübesinin de habercisiydi bu deneyim.

Türkiye’deki dramatik 1980
askeri darbesinin sonucunda
Erbakan zamanının diğer siyasetçileri gibi siyasetten men edilir.
1987’de siyaset yasağı kaldırılınca siyasete geri döner ve Refah
Partisi’nin başına geçer. RP oldukça mühim birkaç belediyenin
yönetimindedir. RP 80’li ve 90’lı
yıllarda Türkiye siyasetinde hiç
de küçümsenmeyecek yeniliklere
öncülük etti. Kırsal kesimin desteğini mobilize etme hususunda çok
daha etkili olduğunu ispatlarken
öte yandan da yerel hizmetleri
sağlamada elitlere dayalı merkez
sağ ve merkez soldan daha ilerideydi.
Manevra Yapmaktan Mahrum
Bırakıldı
1990’lar Erbakan’ın RP’sinin
parlamento seçimlerinde %20’nin
üzerinde oy alarak Türkiye’nin en
büyük partisi olduğunu ve önündeki tüm engelleri aşarak Türkiye
siyasetinin zirvesine çıktığını
gördü. Erbakan’ın en yüksek mevUmran NİSAN 2011 33
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kiye gelmemesi için verilen gayretlere rağmen Erbakan 1996’da
merkezci bir parti ile koalisyon yaparak Türkiye Başbakanı
oldu. Erbakan’ın Başbakan olarak geçirdiği yıl bilhassa başarılı olarak hatırlanmamakta. Pek
çok yanlış adım atmakla birlikte
silahlı kuvvetlerin ve laik partilerin sürekli baskıları Erbakan’ı
manevra yapabilecek alandan
mahrum bırakmıştı.
Ortadoğu’daki diplomatik
bir çaba içeride büyük ölçüde
başarısızlık olarak algılandı. Sivil
toplum kuruluşları ve devletin
gösterdiği direnç ise Erbakan’ın iç
siyaset ajandasının işlevsizleşmesine yol açtı. Başbakanlıkta geçirdiği bir yılın ardından Ordunun
baskılarının sonucu olarak görevi bıraktı. Refah Partisi anayasal
düzene karşı tehdit oluşturmasından ötürü kapatılırken Necmettin
Erbakan da siyasi yasaklı hale
geldi.
Erbakan parti üyeleri arasında
hem cesur, yiğit bir lider olarak kabul edilirken hem de sayıca daha az bir kesim tarafından
sert ve otokratik bir lider olarak
algılanıyordu. Örgütsel dehası pek çok siyasi yeteneği Refah
Partisi’nde toplamış, pek çok yeni
ismin yerel makamlarda yüksek
yerlere gelmesine imkan sağlamıştı. Bu yeni isimlerin arasında
en dikkate değer olanı 1994’te
Refah Partisi’nden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve hali hazırda Başbakanlık
görevinde bulunan Recep Tayip
Erdoğan’dır. Öte yandan Erbakan
Refah Partisi’nin dinamik ve genç
kadrosunun liderlik isteklerini destekleme hususunda sınıfta
kaldı. Kapatılan Refah Partisi’nin
ardından kurulan Fazilet Partisi
34 Umran NİSAN 2011

Erbakan liderliği üzerine tartışmaların arttığı ve partinin stratejilerinin tükendiği bir yer haline geldi.
Erbakan’ın siyasi yasağı ona
sadık olanların Fazilet Partisi’ni
onun çizgisi ve arzuları doğrultusunda yönlendirmesine engel
olmadı. Mamafih gelecek vaat
eden genç liderlerin talepleri parti
içindeki ideolojik ve stratejik
bölünmeleri gözle görünür seviyede arttırmıştı. Fazilet Partisi de
2001 yılında aynı selefi olduğu
RP gibi laiklik karşıtı eylemlerden
ötürü kapatıldı. Erbakan’ın liderliğinde meydana gelen iç anlaşmazlıklar İslami hareketin partisinde bir bölünme ile sonuçlandı.
Bu durum İstanbul eski Belediye
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Adalet ve Kalkınma Partisi’ni
kurmasına ve Erbakan ve yakın
dostlarının hızla marjinalleşmesi
sürecine yol açtı. Geçirdiği yasaklı
yıllar Erbakan’ın içindeki siyaset ateşini söndürememişti ki o
da 2002 genel seçimlerinde AK
Parti’ye karşı dramatik bir yenilgi alacak olan Saadet Partisi’ni
kurdu.
Erbakan’ın Başbakanlığı ihtilaflar sonucu bozulmuştu ve kendisinin siyasi mirası da marjinal
sayılabilirdi. Benzer şekilde Saadet

Partisi’ndeki parlamentoya giremediği şu son yıllar Erbakan’ın
hareketinin doğal sempatizanları olarak adlandırabileceği dindar, muhafazakâr çevreden bile
ne kadar soyutlandığının ispatı
niteliğindedir. Başbakan olarak
hizmet verdiği 1990’lı yıllara
göre çok değişmiş ve bu değişimin daha sonra rakibi olacak en
yakın çevresi tarafından yapıldığı
yeni Türkiye Erbakan’dan geriye
kalandır.
Birinci
olarak
Erbakan
Türkiye’de bir siyasi partinin ne
demek olduğunu yeniden tanımlamıştır. Erbakan’ın İslam’ın sosyal, eğitsel ve hizmet rolleri anlayışı siyasi partilerin kitleleri harekete geçirme potansiyeli düşüncesini şekillendirmiştir. Erbakan’a
göre bir parti aynı zamanda bir
hareketin rolünü yerine getirmeliydi ve bir hareket Erbakan’ın
partilerinin sürekli karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı direnç
gösterebilmeliydi. Erbakan’ın
Refah Partisi kapı kapı dolaşacak,
partilerine üyelik için yerel teşvikler önerecek, kamu hizmetlerinde
yenilikler yapacak ve toplulukları
siyasi rakiplerinin çuvallamalarının aksine inşa edip şekillendireceklerdi. Çok parçalı bir yapıya
sahip olan merkez sağ ve merkez

■
solun liderleri ise bunun aksine
İstanbullu elitlerin ağız dalaşlarını
Anadolu’nun ekonomik ve sosyal
sorunlarının önünde gören zayıf
sosyal köklere dayanarak partilerini yönetiyorlardı.
İkinci olarak Erbakan Türk
İslamcılığını daha sonra hareketi dramatik bir şekilde yeniden
şekillendirebilecek “katılımcı bir
yol” üzerinde başlatmıştı. Her
ne kadar Erbakan’dan önce de
İslami hassasiyetler bazı siyasi partilerce ifade edilmişse de
Erbakan Türkiye’de İslami bir
harekete karar veren ilk kişiydi. Bunun anlamı seküler siyasete iştirak etmek, ideolojik olarak
karşıt görüşlerle koalisyonlar inşa
etmek demekti. Erbakan’ın bu
katı derecede seküler yapı içerisinde siyasi rol oynama arzusu
İslamcıların zamanla siyasi strateji
ve davranışlarını değiştirmeleri,
hatta seçim başarısı adına ideolojik tavizler vermeleri manasına
da gelmekteydi. İronik olarak bu
prensibi ortaya ilk koyan Erbakan
olmakla birlikte bundan fayda
sağlayanlar ve Türk ana akım siyasetini domine eden onun genç
rakipleri ise Adalet ve Kalkınma
Partisi’ndekilerdi.
Üçüncü olarak Erbakan kendinden önceki döneme göre kendi
kendine yetebilen ve Avrupa ile
Ortadoğu arasındaki pozisyonundan memnun bir Türkiye bırakmıştı. Bununla birlikte Türkiye’yi
Avrupa’dan uzak tutmak ve İsrail
ile ilişkiler hususundaki uyarıları
bugünkü hükümet de dâhil olmak
üzere takip eden hükümetlerce
göz ardı edilmiştir. Süreç içinde
Türkiye’nin bölgesel güç olarak
oldukça güçlenmiştir. Aslında
Türkiye’nin bugün komşularıyla
arasındaki üst düzey ilişkiler her

ne kadar mevcut Türk Dış politikası ardında çok daha faydacı ve
daha az ideolojik alt yapı içerse
de Erbakan’ın “Milli Görüş” felsefesinin yansımalarıdır. Türkiye
Avrupa ile ilişkilerde açıkça fark
edilen aşağı bir pozisyondan bölgede zaman içinde etkisini oldukça arttıran hususi gücünün tanınması pozisyonuna terfi etti.
Sonuç olarak Erbakan asla
bugünün Türkiye’sini inşa edememiştir. 21. yüzyılda Türkiye’nin
karşılaşacağı sorunları ve fırsatlara
karşı Türkiye’ye liderlik edebilecek esneklikte olmayan, kutuplaştırıcı ve ideolojik yönü ağır
basan bir liderdi. Mamafih günümüz Türkiye’sinin de Erbakan
olmadan bugünkü haline gelmesi imkânsızdı. Bugün Türkiye
Erbakan’dan geriye kalan mirasın
sayesinde hem daha demokratik
hem de daha bölünmüş bir vaziyette. Türkiye’nin günümüzdeki
liderleri popüler ihtiyaçlara hitap
etmek ve sosyal koalisyonlar inşa
etmek ile ilgili olarak kendilerine
öğrettikleri şeyler için Erbakan’a
şükran borçlular. Rakip görüşlerle
siyasi arenada işbirliği yapmayla
ilgili kurduğu model İslamcıların
Türk siyasi sisteminde yapıcı bir
rol oynama beklentilerini de şekillendirmiştir.
Bununla birlikte Türkiye siyasetçileri hala Erbakan’ın merkezi
bir ayrışma çizgisi haline dönüştüğü Türkiye’nin dini ve bölgesel kimliği ile alakalı çatışmalarla
uğraşıyorlar. Maalesef Erbakan
ve onun 90’lı yıllardaki sivil laik
ve asker rakipleri arasındaki gerginlikler günümüz Türkiye siyasetindeki korku politikalarında
hala gözle görünür şekildeler. Gel
gelelim Erbakan’ın bu istenmeyen
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MSP küçük bir parti olmasına karşın 1970’li yıllarda
Türkiye siyaseti için önemli bir figür oldu. Çünkü
mevcut parlamenter sistem, potansiyel koalisyon
ortağı olan küçük partilere aldıkları oyun karşılığından daha çok güç veriyordu. Erbakan liderliğindeki İslamcılar koalisyon
hükümetlerinde yer alma
hususunda ilk deneyimlerini 1970’lerde yaşadılarki
1990’lı yıllarda yaşayacakları hükümet ortaklığı tecrübesinin de habercisiydi
bu deneyim.

mirası, zaman içinde İslamcıların
ideolojik olarak ılımlaşma ve
pragmatikleşmesine de öncülük
eden Erbakan’ın siyaset modelidir. Her ne kadar Erbakan en
sonunda orta yolcu rakiplerince uzak durulan bir figür haline gelmişse de onun yetiştirdiği
İslamcılar artık Türkiye’nin merkezi ile bütünleştiler.
Umran NİSAN 2011 35

DOSYA

MİLLİ GÖRÜŞ
Mustafa TEK‹N
“Milli Görüş”, Erbakan ismiyle
özdeşleşmiş, bir siyasal parti veya
hareketin çok ötesinde bir dünya
görüşü, ideoloji ya da perspektifi ifadelendiren bir kavramdır.
Ancak Milli Görüş, tarihsel süreç
içerisinde içeriği doldurulmaya
çalışılan ve fakat sınırları ve içeriği
muğlaklığını hep koruyagelen bir
kavram olmuştur. Bu açıdan Milli
Görüş kavramına dair iki boyutun altını çizebiliriz. Birincisi,
Erbakan’ın ekibiyle birlikte yaptığı
siyasal mücadelede konjonktürel
olarak güncel kavramları ve tartışmaları kendisine eklemleyebildiği
ya da bir şekilde sentezlemesini
yapabildiği için kavram, mücadelenin stratejileri ve kırılmaları
doğrultusunda esneyebilmektedir. Fakat bundan daha önemlisi,
Milli Görüş’ün ona farklı düzeyde
aidiyetleri olan insanlar tarafından
yüklenmeye çalışılan umut, hayal
ve beklentiler yönünde anlam
kazanmasıdır. Milli Görüş kavramındaki “Milli” kelimesine olan
vurgu, ilk dillendirildiği andan itibaren hareketin Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlarda meşruiyetini garanti altına alma gibi bir
işlev görmüştür. Bu, bir yandan
ulus-devletin meşruiyet sınırları36 Umran NİSAN 2011

na kendisini yerleştirmekte, diğer
yandan bu topraklara yabancı
olmadığını vurgulamaktadır.
Türkiye’nin batılılaşma serüveni içerisinde kabaca iki çizgi
sürekli antagonizmik bir ilişki
içinde olmuştur. Bunlardan biri,
batılılaşmanın üsttenci karakteri
sebebiyle, “halka rağmen halkçı”,
“dikte edici” ve bürokrat ağırlıklı
ve bürokratik zihniyetli bir siyaset. Bu çizgiyi takip edenler ya da
bu çizginin aktörleri siyaseti merkezin bir imtiyazı; ayrıcalıklı bir
yaşamın aracı olarak görmüşlerdir. İkinci çizgi ise, halkın taleplerini dikkate alan, halkı merkeze
mobilize etme noktasında siyaseti
işlevselleştirmeye çalışan bir yaklaşımdır.

Türkiye İnönü Dönemi’nin
ardından, 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidarıyla birlikte bürokratik siyesetten sivil ve
halkçı bir anlayışa doğru adım
atmıştır. Eskiden bu yana geniş
halk kesimlerinin ya da periferide
bulunanların merkeze mobilize
olmalarının önü açılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, o günden
bu yana halkın taleplerinin yer
bulduğu ve dillendirildiği bir siyaset, partilerin ortodoksilerinde
söylem ve farklı praxis düzeyinde kendisini göstermiştir. Adnan
Menderes’in idamı ve Demokrat
Parti’nin kapatılmasının ardından
merkez-periferi ve bürokrat-sivil
siyaset arasındaki gerilim siyasal alandaki mücadelede belirgin
olmuştur.

Erbakan’ın Siyaset Tecrübesi
Böyle bir konjonktür içerisinde Erbakan’ın ilk siyaset tecrübesini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlığı yarışında
görüyoruz. Bundan sonra Adalet Partisi’nden milletvekili olma
talebi ve ardından bağımsız milletvekilliği, Erbakan’ın siyasi bir
aktör olarak ortaya çıkmasını
sonuçlamıştır. İlk teşebbüsleri
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olan Erbakan’ın bu siyasi çıkışını,
daha önceki başarılı akademisyen,
işadamlığı ve girişimci kariyeri
ile bağlantılandırmak gerekmektedir. Erbakan, İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde öğretim üyesi
iken çok başarılı çalışmalara imza
atmış, Gümüş Motor Fabrikası
teşebbüsü ile akademisyenliğinin
ötesine geçerek nasıl bir enerji
sahibi olduğunu göstermiştir.
Erbakan’ın bu enerji ve atılımları, daha sonraki ısrarlı siyasi
hayatında da kendisini gösterecektir. Bu süreç, zaten her
anlamda atılıma ihtiyacı olan
Türkiye’nin o günkü konjonktürü ile de uyumludur.
Tabii ki Milli Nizam Partisi, Milli Görüş’ün tekemmül
ederek çerçevelendiği bir siyasi yapı değildir. Zaten çok kısa
süre Türkiye siyasi hayatında yer aldığından dolayı Milli
Görüş’ün çerçevesine dair bize
bir teori ve praxis sunmaz.
Milli Görüş’ün kendi çerçevesini bulduğu dönem 1970’li
yıllar ve parti olarak da Milli
Selamet Partisi’dir. Erbakan’ın
ilk çıkışının, İslamcı bir
muhalefet ya da hareketi temsil ettiği söylenemez. Ya da
ilk zamanlarda bu şekilde öne
çıkan bir söylemi yoktur. Ancak
bu, zaten Türkiye’nin konjonktürü ile son derece uyumludur. II.
Abdülhamit’ten sonra 1970’lerin
sonlarına kadar İslamcılık kristalize olmuş bir hareket değildir. Ancak sosyal, siyasal, kültürel vb. birçok düşünce, tartışma
ve praxislerin içerisindeki itiraz
ve muhalefetlerde İslam’ın farklı
boyutlarda yer aldığını görmek
gerekmektedir.

Daha önce CHP ile devlet bürokrasisinin içiçe geçmesi, bütünleşmesi sonucu, İsmet
İnönü zamanından itibaren muhalefetin önemli problemi bir sivilite
kazanmak ve çeşitlenmek olmuştur. Çünkü hedeflenen muhalefet,
sürekli kontrol altında tutulmalı
ve ideolojisi ile praxisinin sınır-

Erbakan’ın ilk çıkışının, İslamcı
bir muhalefet ya da hareketi
temsil ettiği söylenemez. Ya
da ilk zamanlarda bu şekilde
öne çıkan bir söylemi yoktur.
Ancak bu, zaten Türkiye’nin
konjonktürü ile son derece
uyumludur. II. Abdülhamit’ten
sonra
1970’lerin
sonlarına kadar İslamcılık kristalize
olmuş bir hareket değildir.
Ancak sosyal, siyasal, kültürel
vb. birçok düşünce, tartışma ve
praxislerin içerisindeki itiraz ve
muhalefetlerde İslam’ın farklı
boyutlarda yer aldığını görmek gerekmektedir.

ları merkezi bürokrasi tarafından
kontrol edilmeliydi. Demokrat
Parti, böyle bir düşüncenin ürünüdür. Daha sonra muhalefetler
de bu sorunun ağırlıklarını farklı
biçimde üzerlerinde hissetmişlerdir. Türkiye’nin siyaseti solcu
ve sağcı (ki kendi içerisinde ki
çeşitliliğin hepsini meczetmektedir) şeklinde çeşitlenirken, daha
sonraki süreçte İslamcı bir muhalefet siyaset arenasında boy gös-
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termiştir. Doğrusu Erbakan’ın
1970’li yılların siyasetinde de başlangıçta öngörülmüş bir İslamcılığı yoktur. Daha çok 1970’li
yılları, Erbakan’ın İslamcı çizgisini
gittikçe belirginleştiren bir süreç
ve konjonktür olarak bahsetmek
daha anlamlı görünmektedir.
Tabii ki böyle bir İslamileşmeyi, Erbakan’ın siyasetteki boşluğu doldurmak üzere üstlendiği ve içselleştirdiğini söylemek meseleyi aşırı indirgemek
olacaktır. Erbakan’ın merkezi
bürokratik siyaset anlayışına
karşı duruşu, sürekli olarak
tutunamayanların ve periferideki insanların lehine icraatların yanında olmasını beraberinde getirmiştir. Erbakan,
sağcı politikacılara göre belki
de daha az sayıda İmam Hatip
Lisesi açmasına rağmen, halkın
dini yaşamlarının önündeki
engelleri kaldırma yönündeki
düşünceleri, dini söylemlerini
Onun giderek İslamcı bir çizgi
üzerinde olmasını belirginleştirmiştir. Aslında Erbakan ve
taraftarları o dönemde İslam’ı
yeniden öğrenirken, bunu
süreç içerisinde siyasetlerine
farklı biçimlerde yansıtmışlardır. Bu bağlamda Erbakan’ın,
İslamcılığı kendi politikaları doğrultusunda araçsallaştırdığını söylemek pek doğru bir yaklaşım
değildir. Ancak Erbakan’ın İslam
ve modernlik ilişkisini yeni bir
dille, gelenekten güç alarak fakat
teorisinde dinin metafiziğini hep
vurgulamak şeklinde ifade etmiştir.
1980’li yılların kültürel ve sosyal ortamı artık rutinleşmiş bir
darbe dönemi sonrasını yansıtUmran NİSAN 2011 37
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maktadır. Darbenin aktörleri, yine
merkezi bürokratik bir kontrol
mekanizması ile siyaseti yönetme niyetinde iken, bu zihniyetin dışında halkla olan bağının
kuvvesi yüksek ANAP bir mecra
haline gelmiştir. Dini çevrelerle
olan yakın bağı ve Nakşi köke-

ni Özal’ın halkla olan bağının
kuvvesini canlı tutmuştur. Özal’lı
yıllar, dışa daha açık modernleşme politikalarının yaygınlaştığı;
Türkiye’nin dünyaya daha fazla
açıldığı bir zaman dilimini yansıtmaktadır. 1980’li yıllar keskin
ideolojik kutuplaşmaların süreç
içerisinde törpülenerek birbirine benzetilmeye çalışıldığı bir
dönemdir aynı zamanda. ANAP’ın
dört eğilimi birleştirme teşebbüsü
de bu bağlamda okunabilir.
1980’li yıllar şehirleşmenin
hızlandığı, alt ve orta sınıfların
şehrin imkanlarıyla tanıştığı ve
süreç içerisinde daha fazla yararlandığı bir zaman dilimidir. Bu
da ideolojik angajmanlar yerine
“muhafazakar” diyebileceğimiz
merkezi bir kitlenin oluşumunu
hızlandırmıştır. Daha sonraki yıllar, bu kitlelerin güç kazandıkça
İslamcılıkla bağlarının esnediğini
daha iyi yansıtacaktır. Özal, daha
önceki Milli Görüş’ün içinde yer
almış bir kişi olarak, 1980 sonrası
siyasi hayatında halk nezdinde bir
meşruiyet sorunu yaşamadı.

Erbakan’ın 1980 sonrası söylemi, içerik olarak
İslamcılık ile bağlar taşısa da, o yılların değişim
talepleri ve anlayışlarını da dikkate almaktaydı.
Bilhassa şehrin periferisindeki talepler, orta ve yükselen sınıflar üzerine odaklaşan politikaları Milli Görüş
çizgisine önce yerel belediyelerde sonra da merkezi
hükümette iktidar olma yolunu açtı. 1980’li yıllar
boyunca 1990’ların sonuna kadar İslamcılar ile Milli
Görüş arasında süregelen bağlantı 28 Şubat süreciyle
birlikte ciddi bir kopuşa uğramıştır. 28 Şubat süreci
aslında İslamcılık çizgisinde ciddi bir savrulmaya yol
açmıştır.
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Seksenli Yıllar, ‹slamcılık ve
Postmodern Darbe
12 Eylül 1980 darbesinin
ardından Erbakan yasaklı olduktan sonra, Özal oldukça liberal bir
çizgi izledi. Bu çizgi, aynı zamanda muhafazakâr bir metafiziği hep
hissettirmekteydi. 1987 yılında
Erbakan, siyasi yasağı kalktıktan sonra kuvvetle yükselmeye
başladı. Erbakan’ın 1980 sonrası söylemi, içerik olarak İslamcılık ile bağlar taşısa da, o yılların
değişim talepleri ve anlayışlarını
da dikkate almaktaydı. Bilhassa
şehrin periferisindeki talepler,
orta ve yükselen sınıflar üzerine
odaklaşan politikaları Milli Görüş
çizgisine önce yerel belediyelerde sonra da merkezi hükümette
iktidar olma yolunu açtı. 1980’li
yıllar boyunca 1990’ların sonuna
kadar İslamcılar ile Milli Görüş
arasında süregelen bağlantı 28
Şubat süreciyle birlikte ciddi bir
kopuşa uğramıştır. 28 Şubat süreci aslında İslamcılık çizgisinde
ciddi bir savrulmaya yol açmıştır.
Milli Görüş ve Erbakan, genel
anlamda alt ve orta sınıfların temsilcisi ve sözcüsü olarak ortaya
çıkmıştır. Erbakan geniş halk
kesimlerinin taleplerini dillendirme bağlamında bir siyasi çizgiyi
sürdürmüştür. Dolayısıyla bürokratik ve merkezi elitin bir sözcüsü
olması söz konusu olmamıştır.
Fakat 1970’lerden bu yana alt
ve orta sınıflar yükselmişler ve
daha sonra kendi içlerinde burjuvazilerini oluşturmuşlardır. Bu
açıdan Milli Görüş, salt bir siyasi
hareket olmanın ötesinde sosyal,
kültürel ve ekonomik alanda da
farklı yansımalarıyla somutlaşmıştır. Böylece 2. ve 3. nesil şehirli

■
muhafazakar orta ve üst sınıflar haline gelince, İslamcılar ile
Milli Görüş arasındaki ayrımların
da belirginleştiğini görmekteyiz.
Bireyselleşme, sekülerleşme, ekonomik refah gibi unsurların itkisiyle İslamcıların yaptığı genel
ve külli eleştiriler hatta sadece
parçacı eleştiriler bile AK Parti
iktidarı ile duyulmaz olmuştur.
Aslında Milli Görüş ile AK Parti
arasındaki mesafe ve uzlaşmazlığı da bu noktada tekrar düşünmek gerekmektedir. Milli Görüş,
İslamcılıkla bağlantısını retorik
düzeyde bile devam ettirmiş; AK
Parti ise İslamcılıkla bağlantısını
kopararak yoluna devam etmiştir.
Fakat yine de belirtilmelidir ki,
Milli Görüş hareketinin İslamcılıkla retorik düzeydeki bağlantısı, onların söylemiyle kendilerini
“meşru”, kendi içinden ayrılanları (mutezile) gayr-ı meşru sınırlar içinde gösterme bakımından işlevselleşmiştir. Bu durum
Erbakan’ın söylemlerinde (Milli
Görüş gömleğini çıkardılar) daha
belirgindir. Bu ayrışma, daha önce
merkezin imkânlarından yoksun
olarak muhalefette kalan periferinin, yeni yükselen sınıf olmasının
ardından, muhalefetlerinin entegrasyona çevrilmesi ile ilintilidir.
Şu anda İslamcılığın kim tarafından temsil edildiği, durumu, söylemi, itirazı oldukça muğlaktır.
Tam da bu noktada AK
Parti’yi Milli Görüş’ün bir devamı
olarak gören yaklaşıma dair iki
noktayı belirtebiliriz. AK Parti’nin
külli hedef ve yönelimleri ile Milli
Görüş’ün yaklaşım ve yöntemleri arasında fark var gibi durmaktadır. Fakat bu farkı belirginleştirecek teorik tartışmalar

yapılmamaktadır. Öte yandan AK
Parti’nin kadrolarını, öyle veya
böyle Milli Görüş’ün mirası olarak düşündüğümüzde, bu farkın
neye tekabül ettiği sorunu havada
kalmaktadır. Öte yandan bunu
bir değişimin izleri olarak da
okuyabiliriz. Fakat şunu belirtmek gerekir ki, bilhassa taşra teşkilatlarında Milli Görüş ve AK
Parti arasında mesafeler daha kısa
görünmektedir.
Şunu özenle belirtmek gerekir
ki, Milli Görüş hareketi özünde modernisttir. Milli Görüş,
kalkınma, ilerleme, sanayileşme
vb. modernist söylemleri kullanır. Hatta Milli Görüş’ün erken
dönem mottolarından birisi “Ağır
Sanayi Hamlesi”dir. Dini motive
edici bir unsur olarak da işlevselleştiren (tabi dini sadece böyle
görmemektedir) Erbakan, din ve
modernlik arasında bir sentezi
pratiğe geçirmek istemiştir. Böylece Türkiye’de bir atılım ruhu
sağlamak istemiştir. Bu bağlamda
Erbakan Nakşi bir gelenek içinde yetişmiş biri olarak Teknik
Üniversitenin makine bölümünü
bitirmiştir. Sonraki hayatında bu
ikisinin birlikteliği, Onun tüm
icraatlarına yansımıştır diyebiliriz.
Nitekim önce maneviyat ya da
maddi kalkınma söylemi, Milli
Görüş ve Erbakan’a dair dillendirdiğimiz tespitleri doğrulayabilir.
Erbakan’ın yakın arkadaşlarının
da benzer özelliklere sahip olduğu burada hatırlanabilir. Ayrıca
İ.T.Ü Mescidi olgusu daha net
anlatabilir. Din, her yönden atılım
ve gelişme ihtiyacı duyan Türkiye insanının yaptığı icraatları
motive etmede önemli bir kuvve
olarak işlev görmüştür. Üstelik
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bu kuvve, dindarlık ile gelişme
arasında varlığı kuvvetle işlenen
mesafeyi de giderek kısaltmıştır.
Bu ruhun uzun vadede kapitalizmin hanesine yazılabilecek bazı
getirileri hiç şüphesiz olmuştur.
“İktidar”ın ötesinde nasıl bir ufuk
ve hedef tayin edildiği sorusunun
havada kaldığı ve kapitalizmin her
yeni durumda önüne geleni “benzettiği” görülmektedir.
Milli Görüş, kendi yaşadığı süreç içerisinde “Ağır sanayi
hamlesi”, “önce maneviyat”, “âdil
düzen”, “demokrasi” söylemlerini
dillendirmiştir. Bu anlamda meydana gelen söylem değişikliğini
Türkiye’nin konjonktürü, değişen
sınıfsal yapı, dünyadaki değişim
vb. ile açıklamak mümkündür.
Bu durum, zaten Milli Görüş’ün
eklektisizmi kabul eden yapısıyla
uyumlu görülmektedir.
Milli Görüş, ortaya koyduğu
ideoloji, praxis ve yetiştirdiği kadrolarla Türkiye’de oldukça etkin
bir çizgidir. Milli Görüş’ün bütün
boyutlarıyla incelenmesi, Türkiye siyasi tarihi açısından önemlidir. Onun dünü ve bugünü
üzerine yapılacak ciddi analizler,
hem hareketin geleceği hem de
Türkiye’nin siyaseti açısından yol
gösterici olacaktır.
Umran NİSAN 2011 39
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Serkan Yorgancılar:
“Bütünlüklü olarak değerlendirdiğimiz
zaman Milli Görüş bir perspektif,
bir model önerisi sunuyordu”
Asım ÖZ

M

illi Görüş kavramı
Türk siyasi hayatına
Millî Nizam Partisi
ile girdi. Partileri kapatıldı. Her
seferinde isim değiştirerek yoluna devam etti. Hep Erbakan ile
birlikte anıldı. Son dönemde içinden başka partiler çıkardı. Milli
Görüş hareketi başta olmak üzere
atmış sonrası siyasi ve toplumsal
hareketler üzerine çalışan Serkan
Yorgancılar’la Milli Görüş hareketini, hareketle ilgili olarak yapılan değerlendirmelerin niteliğini,
düşünce ve siyaset dünyasında
meydana getirdiği etkileri konuştuk.
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Necmettin Erbakan’la özdeş
olan Milli Görüş nasıl bir tarihsel
süreçte ortaya çıkmış siyasal bir
harekettir?
27 Mayıs 1960 İhtilali’nin üzerinden henüz 10 yıl bile geçmemişti. Toplumsal hafıza da acılar
hala diriydi. Siyasetin ve toplumsal yaşamın üzerinde askeri
vesayetin izleri duruyordu. Böyle
bir zaman diliminde İslami terminoloji kullanılarak siyasete katılmak bir riskti. Erbakan bu riski
aldı. Demirel’in Adalet Partisi’nin
tutumu artık Türkiye’de bilinçlenmeye başlayan İslami kesime
hitap etmiyordu. CHP’de temsil

edilen sol ve şiddet sarmalındaki
sol siyasi bir projesinin olduğunu
iddia ediyordu. Sağdan soldan,
devşirmede olsa bir söylemleri
vardı. Ancak, dindarların siyasete karşı soğukluğu ve ilgisizliği
söz konusuydu. Durup dururken
oluşmuş bir ilgisizlik ve soğukluk
değildi yalnız bu. Baskı ve tahakküm sonucunda dindarların kendilerini kenara çekmek ve gözden
uzak kalmak gibi bir duruşları
vardı.
Erbakan’ı ilk olarak yerli otomobil üretilmesiyle ilgili ortak
bir konsorsiyum oluşturulması
hareketinde öncü olarak görüyoruz. 27 Mayıs darbesinin hemen
sonrasında Erbakan’ın başlattığı
hareket MBK’nde de ilgi görüyor ve kendisini oraya davet ediyorlardı. Ve daha sonra 1967’de
Erbakan tarafından verilen “İslam
ve Kadın” konferansı ve “İslam ve
Bilim” konferansları var. Birinci
konferans o yıllar için İslam ve
kadın konusunda çok önemli şeyler söylüyordu. İkincisi de
Anadolu insanının kendine olan
özgüveninin arttırılmasında anahtar bir rol oynuyordu. Milli Görüş
hareketinin düşünce serüveninin
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başlangıcı bu olaylardır. Son derece yerli, son derece halkçı ve bir o
kadar da manevi değerlere bağlı
bir hareket olarak bu tarihlerde
oluşmaya başlıyor. Ayrıca Milli
Görüş tarihsel bir zorunluluktan
kaynaklanmıştır. Türkiye’deki
İslami düşünce bu yıllarda yeni
bir hareket tarzına doğru evrilmeye başlıyordu. Geleneksel ve
muhafazakâr söylemler sorgulanıyor, daha devrimci ve değişime
yönelik siyasi dozu da yüksek
söylemler doğmuştu. Erbakan
öncü olmasaydı başka birisi çıkacaktı siyasi sahaya.
Geleneksel ve muhafazakâr
söylemlerin ortaya çıktığı bu
vasatta Milli Nizam Partisi’nin
ortaya çıkmasını art niyetli bir
girişim olarak okuyan yaklaşımlar var: Bağımsız İslamcı muhalefetin sistem içinde tutulması şeklinde bir zamanlar ağırlık kazanmış olan bu yaklaşım hakkında ne
söylersiniz?
Bir kere Milli Görüş hareketinin ortaya çıkışını “Türkiye’de
sistem muhalifi İslamcılar var,
bunları sisteme entegre etmenin
yolu da onları siyasete çekmekten geçer” şeklinde okuyamayız.
Ancak biliyoruz ki her şeyi komplo teorileriyle açıklayan, kendilerinden başka herkesin ortaya çıkışını sistemin ve egemen güçlerin
derin ilişkileriyle açıklayan birçok
akım var İslami camia içerisinde.
Bunları ikna etmek imkân dahilinde değil.
Milli Nizam kurulduğunda İslami camiada henüz yeni
yeni kıpırdanmalar meydana
gelmeye başlamıştı. Tercüme
faaliyetleri 70’lerin başında ve
ortalarında yoğunlaşıyor. Dolayısıyla İslami dünya görüşünün

muhafazakârlıktan ayrışması bu
tarihsel dilim içerisinde başlıyor.
Sistem içerisinde olmak, sistem
dışarısında kalmak, sisteme entegre olmak, sistemden bağımsız
olmak 90’lı yıllara kadar bolca
tartışılır, öğrenci evlerinin en
popüler konuları arasında gelirdi.
Peki, sonra ne oldu? O insanları
sisteme Milli Görüş Hareketi mi
entegre etti, yoksa farklı dengeler
sonucunda sisteme entegre olmanın faydalarını mı gördüler? Ayrıca MNP döneminde de sonraki
dönemlerde de bağımsız duruşlarını bozmadan ayakta kalabilen
yapılar da vardı.
Siyasi hayatının başlarında
Erbakan’ın öncelikle AP içinde
kendisine yer aramasının sebebi
nedir?
1969 genel seçimlerinden
önce Erbakan Konya’dan AP milletvekilliği için başvuruda bulunuyor. 817. sıradan Adalet Partisine
aday adaylığı kaydını yaptırıyor.
AP Genel Başkan Yardımcılarından İsmail Hakkı Tekinel, Demirel hakkında masonluk iddialarında bulunan birinin değil aday
olmasını partinin önünden bile
geçemez, diyerek önce Erbakan’ın
aday adaylığı başvurusunu reddediyordu. Ancak bu açıklamaya
rağmen gazeteler bir gün sonra
Erbakan’ın adaylık başvurusunu
ilan ediyorlar. Erbakan aday adaylığı döneminde AP’yi neden tercih
ettiğini de “AP’deki masonlarla
mücadele edeceğim” diyerek açıklıyordu. AP Genel merkezi çok sert
ve suçlayıcı bir açıklama yaparak,
aşırı solun CHP’ye musallat olduğunu, Erbakan’ı kastederek de
aşırı sağın AP’ye musallat olmaya çalıştıklarını ancak partilerinin
“fanatiklere” müsamaha göster-
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meyeceğini söyleyerek Erbakan’ın
adaylığını veto ediyorlardı. Gerçekten çok kritik bir süreç ve
karardır bu. Hem Erbakan için
hem de Adalet Partisi için. İki
tarafın açıklamaları da gayet net
aslında. Erbakan AP içerisindeki
yöneticileri mason olarak itham
ediyor, AP’liler de Erbakan’a
fanatik ve aşırı sağ suçlaması
yapıyorlar. Bundan daha önem-

Milli Görüş hareketinin
ortaya çıkışını “Türkiye’de
sistem muhalifi İslamcılar var, bunları sisteme
entegre etmenin yolu da
onları siyasete çekmekten
geçer” şeklinde okuyamayız. Ancak biliyoruz ki her
şeyi komplo teorileriyle
açıklayan, kendilerinden
başka herkesin ortaya çıkışını sistemin ve egemen
güçlerin derin ilişkileriyle
açıklayan birçok akım var
İslami camia içerisinde.
Bunları ikna etmek imkân
dâhilinde değil.

li bir husus ta Erbakan’ı Odalar Birliği Başkanlığı’ndan polis
zoruyla çıkartan ve başkanlığını
yargı kararıyla düşürmeye çalışan
Demirel’in partisine Erbakan’ın
neden gittiğidir. Öyleyse Erbakan
neden böyle bir durumda AP’den
aday oldu. Sağ oyları bölmemekti
amaç. Erbakan sağ oyları bölen ve
bundan dolayı da CHP’yi iktidara
getiren kişi olmak istemiyordu.
Ayrıca Erbakan’ı Demirel’e karşı
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siyasi bir koz olarak siyasete girdiği tezini de AP’den adaylık başvurusu yaparak çürütmüş oluyordu.
Seçmenlere “Bakın ben AP’den
şansımı denemedim, başka seçenek bırakılmadı” mesajını vermekti amacı. AP’den adaylık taktiksel ve stratejik bir olaydı ve de
çok başarılı bir hamle oldu. Bu
hamle sonrasında AP içerisinde
Demirel kendisine çeki düzen vermek zorunda kaldı.
Yani Erbakan’ın AP’den
aday olması AP’yi de etkiledi
diyorsunuz.
Kesinlikle etkiledi. Demirel parti içerisindeki dengeleri yeniden gözden geçirdi.
Ayrıca parti içerisinde Saadettin Bilgiç başta olmak üzere
diğer muhafazakârlara karşı da
acil önlemler aldı. Demirel’e
karşı “yeminliler grubu”
oluşturuldu. Parti içerisinde
muhafazakârlarla masonlar
arasında kıran kırana bir mücadele oldu ve muhafazakârlar
kaybetti. Ancak Demirel, milli
ve manevi değerlere bağlı
olduğunu ispat etmek zorunda
kaldı. Örneğin 69 seçimlerinde
Konya’da Kur’an-ı Kerim’lerin
içerisine kırat amblemi basarak
bedava dağıttırdı. Demirel’in
Erbakan karşısında aldığı en
büyük önlem de bazı İslami
yapıları kendine tabi kılması
oldu. “AP’nin Din ve Din Hizmetleri Anlayışı” isimli kitaba
bakmamız bile yeter Erbakan’ın
Demirel’i nasıl etkilediğini görmek için.
Bütün
bunlara
rağmen
Erbakan’ın Milli Görüş hareketinin oluşumu bu tarihlerde net
değil. AP içerisindeki hatta Mil42 Umran NİSAN 2011

ihraç edildi. Tam bu noktada milliyetçi ve mukaddesatçı vekiller
Serdengeçti’nin evinde toplanarak
yeni bir oluşum oluşturma kararı
alırlar. Ortak hareket fikri daha
sonra AP, TYP, CKMP ve MP’den
yüze yakın vekil partilerinde kalarak ortak hareket kararında ittifak
ederler. Bu karar da uygulanamaz.
Daha sora Prof. Ali Fuat Başgil’e
teklif götürülür ancak o vefat eder.
Son çare Osman Turan’ın başkanlığında bir oluşuma gitmektir. Ancak Osman Turan
kararsız kalınca Serdengeçti
Milli Görüş kalkınmacılığı tam
“ Sen değil parti turşu bile
kuramazsın” diyerek bu olubağımsızlık için gerekli bir
şumda atıl kalır. Bu sıralarda
durumdu. MSP döneminde sloErbakan da bu görüşmeleganlaşmaya başlayan “makire dâhil olmuş ve toplantıne yapan makine” sloganı
lara katılmaya başlamıştı.
hayata geçirilebilmiş olsayMNP kurulmadan önceki en
dı Türkiye’nin sanayileşmiş
son hamle ise Millet Partiülkeler arasında yerini almasi Genel Başkanı Osman
Bölükbaşı’ndan gelir. Başta
sı muhakkaktı. Ayrıca ErbaErbakan olmak üzere muhakan sürekli olarak yerli harp
lif partilileri Millet Partisi’ne
sanayisinden de bahsetmişti.
davet eder. Ancak bu hare70’lerin Türkiye’sinde düşünce
kette sonuçsuz kalır.
ufukları dar olanlar için bunlet Partisi ve YTP içerisindeki
muhafazakâr vekillerin de durumlarından rahatsız oldukları biliniyor. Ve bir dizi toplantılar gerçekleştiriliyor.
Evet haklısınız. Ankara’da
Osman Yüksel Serdengeçti’den
tutunda Prof. Osman Turan’a,
Prof. Ali Fuat Başgil’e kadar birçok önemli isim yeni bir oluşum
kurulması çalışmaları içerisinde

lar ulaşılmaz hedeflerdi. Milli
Görüşün kalkınmacı modeli
yaşama geçirilebilseydi harp
sanayi ve uçak sanayinde de
Türkiye bugün çok ileri düzeylere gelmiş olacaktı.

yer alıyorlar. Erbakan’ın öne çıkmasında bu toplantıların sonuçsuz kalmış olması da önemli bir
etken. AP’de iplerin kopma noktası 1966’da 163. maddeye itiraz
ettiği için partiden ihraç edilen
Osman Yüksel Serdengeçti ile başladı. Sonra Prof. Osman Turan

Bu yıllarda solun AP’yi
dine ilişkin yaklaşımlarından
dolayı eleştirmesi Erbakan’ın
ayrı bir yol oluşturmasından
sonra da devam etti mi?
AP’nin dini argümanları
kullanma ve dini alana olan
yatırımı tabii ki arttı. Demirel her gittiği yerde kaç tane
İmam Hatip açtığından, ezanın kutsallığından, Kur’an’ın yüceliğinden bahsediyordu. Ecevit’le
birlikte kısa bir müddet te olsa
dine karşı CHP geleneği için daha
ılımlı politikalar izlenmeye başladı. İsmet İnönü’nün katı tutumunu yeni CHP’de kısa bir müddet
te olsa göremiyoruz. CHP doğru
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bir yol izleyerek Demirel’i dini
konularda eleştirmemeye özen
gösteriyordu. CHP’nin bu tutumu
Demirel’e güç veriyor, sandıkta da
oylar kendi lehine çıktığı müddetçe bir sorun kalmıyordu.
Milli Görüş ilk ortaya çıkış
koşulları bakımından İslamcı
bir hareket midir? Yoksa İsmail
Kara’nın ifade ettiği gibi yetmişli
yılların sosyo-politiği içinde İslamileşmek durumunda mı kalmıştır?
Milli Görüş’ün İslamcı bir çıkışının olmadığını iddia etmek zorlama bir yorum. O zaman Milli
Görüş’ün çıkışı neydi, nasıl açıklayacağız, neyle yorumlayacağız?
Liberal bir çıkışı mı vardı, kapitalist bir çıkışı mı vardı, yoksa
devletçi ve muhafazakâr mıydı?
Bunların hiçbirini söyleyemeyiz.
Erbakan daha siyasete girmeden Odalar Birliği başkanı olduğu zamandan beri mücadelesini
“kozmopolit zihniyet, Yahudilik
ve masonluk”a karşı yaptığını
söylüyordu. 1969’lar İslamcıların gündeminde Siyonizm ve
masonluğun olmadığı günlerdi.
Ya da 70’lerin Türkiye’sinde kendisini İslamcı olarak isimlendirenler mi vardı. İslami duruşları
ve Müslüman’ca tutumları olanlar
kendilerini hiçbir biçimde İslamcı olarak nitelendirmiyorlardı.
Bugün kabul etmekte zorlansalar
da “şeriatçıyız” diyorlardı. İslamcı
olarak isimlendirmelerine de karşı
çıkıyorlardı.
Buradan diyebiliriz ki Erbakan, dindarların o günkü bulundukları yerden birkaç adım daha
öteden başladı mücadelesine. Çok
yeni söylemler soktu dindarların gündemine. Nilüfer Göle’nin
bile gördüğünü İsmail Kara’nın

görememesini nasıl açıklarız bilemiyorum. Milli Görüş partilerinin
tamamı laiklik karşıtı olmaktan
ve şeriatı getirme teşebbüsünden dolayı kapatıldı. Bunu nasıl
açıklarız o zaman. Milli Nizam
Partisi programı ve tüzüğü bile
MNP’yi diğerlerinden çok net bir
biçimde ayırmaya yeter. Ve MNP
“kör dünyanın göbeğine hak yok
İslam yazacağız” dediği için kapatılmış. İslamcı olmayan insanların
ve hareketlerin söyleyebileceği bir
söz müdür bu. Bunlara ek olarak Necip Fazıl’da “İmanlı Büyük
Türkiye” mitingine gidiş nedenini
bu hareketin şimdilik Büyük Doğu
düşüncesine uygun bir yapı olduğunu söylüyor.
Dönemin cemaatleri hareketin
ortaya çıkışı karşısında nasıl bir
tavır alıyorlar?
Aslında bu soru Milli Görüş
hareketinin Türkiye’de neden
iktidara bir türlü gelemediğiyle
doğrudan alakalı. Milli Görüş’ün
batıcılarla ilişkileri, laiklik ve devletçilikle mücadeleleri hep incelenmiş ancak dini cemaatler ve
Milli Görüş arasındaki bitmeyen
rekabet çoğu zaman üzeri örtül-
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müştür. Milli Görüşü bir türlü
kabullenemeyen, onun dine ve
dindarlara en büyük zararlar verdiğine inanan kadim düşmanları
var. Ve bunlar Milli Görüş hareketine karşı batıcı/laik yapılardan daha sert ve acımasız. Milli
Görüş’ün batıl olduğu konusunda
“iman sabiteleri” gibi değişmez
ve tartışmaya kapalı yargıları var.
Milli Görüş karşıtı İslamcı cephe
kimi zaman cemaat yapılanmaları
kimi zaman tarikat kimi zamansa
daha devrimci ve radikal İslami
söylemlere sahip hareketlerden
geliyor. Bütün bu yapıların ortak
eleştirisi Erbakan’ın liderliğinde,
samimiyetinin sorgulanmasında,
siyasetin kirliliğinde ve İslami
yapıları sisteme entegre etmede yoğunlaşıyor. Milli Görüşü
“şirk”le itham edenler hâlâ çok
fazla.
Dini cemaatlerin tepkilerinden
örnek verebilir miyiz?
Örneğin çok ilginçtir Milli
Nizam Partisi kurulduğunda en
sert tepki Nurcu olarak bilinen
yapılardan geliyor. Demirel’den
memnun olan Nurcular MNP’nin
kurulmasını ciddi bir tehdit olarak yorumluyorlar. Yalnız Said
Nursi’nin avukatlığını yapan
Hüsamettin Akmumcu ve Hüseyin Abbas bu grubun dışındadır.
Mehmet Kırkıncı hocanın hatıratında, Bekir Berk’in hatıratında ve
S. Arif Emre’nin hatıratında çok
ayrıntılı biçimde bu karşıtlıkla
ilgili örnekleri görebiliriz. Kırkıncı hoca diyor ki, “Allah korusun
bu parti din namına kurulduğu için Müslümanları birbirlerine
düşürür ve hizmetine zarar verir”
diyor. Hatta bu grup MNP’nin
kurulmasını fitneye sebep olacak
bir hareket olarak değerlendiriUmran NİSAN 2011 43
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yorlar. Tahiri Mutlu, Bayram Yüksel, Mustafa Sungur ve Tahsin
Tola gibi isimlerin de katıldığı bir
toplantıda MNP’ye katılacak isimlerin vazgeçirilmesi talep edilir.
Yine Yeni Asya ve Mehmet Kutlular ekibi var. Onlar da her seçim
öncesi Milli Görüş’ün desteklenmemesi Demirel’in desteklenmesi propagandası yaptılar/yapıyorlar. Bir de Süleymancı gruplar
var. Oğuzhan Asiltürk’ün İçişleri
Bakanlığı döneminde kendilerine
ait bazı Kur’an Kursu binalarını
yıktırdığı iddiasıyla ona hakaretin her türlüsünü yapanları, hatta
bazı MSP’li bakanları yumrukladıklarını bile biliyoruz. İskenderpaşa cemaati ve Mehmet Zahit
Kotku bir biçimde partiye izin
veriyor. ayrıca Süleymancıların
lideri ve AP’de vekil olan Kemal
Kaçar da bir müddet sonra AP’den
istifa ederek partiye katılacağının
sinyalini vermiş olsa da bu gerçekleşmiyor. Kaçar burada ünlü
sözü “su göründü abdest bozuldu” sözünü söylemişti.
Erenköy cemaati ve Mahmud Sami Ramazanoğlu ise Milli
Görüş’ü destekleyenler arasındadır. Ramazanoğlun’a göre Milli
Görüş’ün yaptığı da bir cihattı. Bundan dolayı da damadı
Ömer Kirazoğlu’na ve Erbakan
Hoca’dan birkaç gün sonra kaybettiğimiz Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’ye MSP’den aday
olmaları talimatını verir.
Peki süreç içinde farklılaşmalar, kırılmalar yaşanıyor mu?
Sonuçta Milli Görüş siyasal bir
parti ile dini cemaat örgütlenmesi
karışımından oluşuyor. Hareket
hem siyasal parti örgütlenmelerinde olan yapay ve dikey örgütlenmeleri barındırıyor hem de İslami
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bir cemaatte olması gereken lidere
itaat, biat gibi örgütlenmeyi de
kapsıyordu.
1977 seçimleri öncesinde Korkut Özal ekibi Erbakan hocanın
karşısına ikinci bir liste çıkarıyor.
Bu listeden iki kişi parti yönetimine girebiliyor. Birisi Mustafa Yazgan diğeri de vekil adayı
olan Kadir Mısıroğlu. Sonra da
Gündüz Sevilgen ve nurcu ekip
MSP’de yaşananları kitaplaştırarak
hareketten ayrılıyorlar. Çok ağır
eleştiriler var. Tabii seçim öncesinde yapılan bu tepkiler partiye
zarar veriyor ve vekil sayısı yarı
yarıya düşüyor. Muhalifler bunu
da kendi haklılıklarını göstermek
için kullanıyorlar. Bir de bu olayları tetikleyen Yeni Asya grubu
tarafından basılan “İşte MSP” broşürü var. Bu broşürde Korkut
Özal’ın içki içtiği iddia edilen bir
fotoğraf yayınlanıyordu. Bu broşür Yeni Asya’yı da bölmüştür.
Hekimoğlu İsmail gazetenin bu
tutumundan sonra bu grupla yollarını ayırır.
Bir de şunu soracağım Nurettin Topçu’nun hem Mehmet Zahit
Kotku’ya hem de MNP’ye soğuk
olmasının düşünsel ve siyasi
sebepleri nelerdir?
MNP kurulma çalışmalarında
Erbakan Türkiye çapında İslami
düşünceye sahip 300’e yakın ismi
Ankara’da istişare çalışmalarına
davet eder. Nuri Pakdil, Sezai
Karakoç, Said Çekmegil ve Hamido gibi birçok isim vardır davetliler listesinde. Ancak yaklaşık 200
ismin Erbakan’ın istişare toplantısına katılmadığını görüyoruz.
Örneğin Mehmet Sılay kitabında Erbakan hoca’dan gelen davet
mektubunu Nurettin Topçu’ya
Ezel Elverdi’yle birlikte kendisi-

nin götürdüğünü ve Topçu’nun
bu mektubu okuduğunu ancak
kendisini bağlayacak hiçbir cevap
vermediğini söylerler.
Mehmet Zahit Kotku’nun İslami duyarlılığı ve hassasiyeti diri
tutan bir siyasi yapıya gönülsüz
de olsa izin verdiği ve desteklediği
biliniyor. Ancak vefatından sonra
şeyhlik makamına oturan rahmetli M. Esat Coşan’la Erbakan’ın
arası hiçbir zaman iyi olmadı.
Hatta Coşan’ın, tarikat mensuplarının Refah Partisi’ni desteklememesi için BBP’yi ve ANAP’ı açıktan
desteklediği de unutulmamıştır.
Tekrar MNP’ye dönersek, bu
hareketin partileşmesine kadar
Türkiye’nin modernleşme süreci
içinde dini muhalefetin kendi başına ortaya çıkamamış olmasının
reelpolitiği nedir?
Milli Selamet Partisi kalkınmacıdır, gelişmeden ve sanayileşmeden yanadır. Ağır sanayi ve
kalkınma modelleri öne sürdüğünden dolayı eski ile yeni arasında “yeniden canlandırmacı” olarak nitelendirilebilir. Necmettin
Erbakan hem iktidar ortağı olduğu
dönemlerde hem de muhalefette
bulunduğu dönemlerde önce ağır
sanayiyle başlayan söylemini çağın
gereklerine uygun biçimde sürekli
yenilemiştir. Her seçim öncesinde,
önünde bir Türkiye haritası üzerinde Türkiye sathında yapılacak
fabrikaları ilan ederdi. Milli Görüş
kalkınmacılığı tam bağımsızlık
için gerekli bir durumdu. MSP
döneminde sloganlaşmaya başlayan “makine yapan makine” sloganı hayata geçirilebilmiş olsaydı
Türkiye’nin sanayileşmiş ülkeler
arasında yerini alması muhakkaktı. Ayrıca Erbakan sürekli olarak
yerli harp sanayisinden de bah-
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setmişti. 70’lerin Türkiye’sinde
düşünce ufukları dar olanlar için
bunlar ulaşılmaz hedeflerdi. Milli
Görüş’ün kalkınmacı modeli yaşama geçirilebilseydi harp sanayi
ve uçak sanayinde de Türkiye
bugün çok ileri düzeylere gelmiş
olacaktı.
Milli Görüş’ün ikili bir hedef
stratejisi vardı. Buna göre ön
hedefleri; önce ahlak ve maneviyat, millet kardeşliği, devlet millet
kaynaşması, temel hak ve hürriyetler, fikir ve inanç hürriyeti, aile
ve kadın hakları ve basın meselelerinden oluşan daha çok bireye
yönelikti. Ön hedefler bireyi inşa
amacı taşıyordu. İkinci hedefler ise; anayasa, maarif meselesi,
Anadolu’nun kalkınması, iktisadi nizam, sanayileşme davası, dış
siyaset ve milli savunma başlıklarını kapsıyordu. Gerçekten de
bütünlüklü olarak değerlendirdiğimiz zaman Milli Görüş kabul
edilir veya edilmez bir perspektif,
bir model önerisi sunuyordu. Bu
model önerisi yerelden küresele
gidebilecek bir medeniyet tasavvurunu barındırıyordu.
Çok partili yıllara geçildiğinde kurulan ve Demokrat Parti’ye
muhalefet eden Millet Partisi gibi
yapılanmaların kapatılmasının
İslamcı muhalefetin sağa yönelişinde etkili olduğu şeklinde değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerden yola çıkıldığında aslında
MNP yeni bir durum değil, işin
aslına dönmesi olarak da okunabilir. 1948’de kurulan Millet
Partisi İslamcı bir hareket olarak
anılabilir mi?
Millet Partisi’nden önce Milli
Kalkınma Partisi var. Milli Kalkınma Partisi’nin kuruluşunda Hüseyin Avni Ulaş, Nuri Demirağ ve

Cevat Rıfat Atilhan gibi isimleri
görüyoruz. Nuri Demirağ tanınmış sanayicilerinden olup uçak
sanayii kurmasına rağmen bu fabrikası bir şekilde baltalanmıştır.
Partinin kuruluşunun ilginç bir
hikâyesi vardır. Yani o dönem
muhalif bir parti kurarak İnönü’yü
iktidardan uzaklaştırma fikri taşıyanların sabahları dudaklarında
uçuklarla uyandığı darb-ı meselleri vardır. Bunu başka zamana
bırakalım şimdilik.
Demirağ
kendi partisini “siyasi prensip
olarak milliyetçi, iktisadi görüş
olarak cemiyetçi-liberal ve içtimai görüş olarak ananeci” olarak
tanımlıyor. Partisinin programında da içki, iffetsizlik gibi konuları toplum ahlakını bozan şeyler
olarak tanımlayınca irticacı olarak
damgalanıyor. Her ne kadar kendisini liberal olarak tanımlasa da
“öç alma partisi” koyanlar vardı
adını. Buradaki husus MKP’nin
İslami bir söylemin olsa olsa en
küçük bir cüzünü dillendirdiğini
söyleyebiliriz. Ve ömrü de uzun
olmamıştır. MKP üzerinde fazla
araştırma ve kapsamlı çalışmalar
yok. Dolayısıyla ne tür bir politik
bilinç uyandırdı tam kestiremediğimiz için MNP’nin kuruluşu ile
de doğrudan bir bağ kurmak zor.
MNP’yi destekleyen Eşref Edip
MKP’yi de desteklemişken, Büyük
Doğu MKP konusunda soğuktur.
Millet Partisi ise birçok sosyal
bilimciye göre İslamcı bir partidir.
MP, parti tüzüğüne din ve dindarların durumlarının iyileştirilmesi
ile ilgili bazı maddeler ekledi.
CHP’nin katı laiklik uygulamalarını da sert biçimde eleştirdi. Mareşal Fevzi Çakmak partinin genel
başkanıyken 1950’de vefat ederek öğrenciler tarafından organize
bir merasimle defnedilir. Cenaze
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töreninde ezan aslına uygun olarak okunur, eğlence yerleri kapattırılır ve olaylar büyür. Menderes döneminde de parti kapatılır.
Sene 1953.
Peki darbelerden nasıl etkilendi Milli Görüş hareketi?
Milli Görüş bütün darbelerde
bedel ödeyen tek hareket. 12 Mart
muhtırası sonrası MNP kapatılıyor. 12 Eylül sonrası MSP kapatılıyor. 28 Şubat sonrası Refah Partisi ve Fazilet Partileri kapatılıyor.
Arka arkaya üç darbede de bedel
ödeyen başka bir hareket yok.
Her darbenin sebepleri arasında da Milli Görüş var. 12 Mart
muhtıracıları ülkede aşırı sağ cereyanların arttığını ve şeriat tehlikesinin bulunduğunu söylüyorlar.
12 Eylülcüler darbe gerekçeleri
arasında 6 Eylül günü Konya’da
yapılan ünlü Kudüs Günü’nde
İstiklal Marşı’nda bir grup gencin
ayağa kalkmadığını sebep gösteriyorlar. 28 Şubat’ta Sincan’da
Kudüs Gecesi darbe sebepleri arasındaydı. İlginç benzerlikler var.
Sonuçta Refah ve Fazilet partilerinin kapatılma gerekçeleri de
irticai faaliyetlerin odak noktası
olmak gibi boş iddialar. Milli
Görüş, her darbeden ve partilerinin kapatılmasından sonra söylemini ve dilini gözden geçirdi. Her
defasında biraz daha yumuşadı.
MNP döneminde kullanılan dilin
MSP’de kullanılmadığını, MSP ve
Refah’ta kullanılan söylem ve dilin
de Fazilet ve Saadet’te kullanılmadığını görüyoruz. Darbelerin
sonrasında demek ki içeride bir
gözden geçirme ve özeleştiri yapılıyor. Ancak Milli Görüş geleneğinde içeride konuşulanlar dışarıya aktarılmadığı için siyaset tarihçileri için bu değişimleri anlamaUmran NİSAN 2011 45
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da boşluklar var. Tabanın da bu
değişimleri tam manasıyla anlamlandırabildiğini düşünmüyorum.
Kendimden biliyorum, Refah Partisi kapatılmasından sonra Fazilet
Partisi için seçim çalışmalarında
bir grup arkadaşımla kabullenmekte zorlandığımız kavramları
içeren afişleri İzmir’de asmamıştık. İşin ilginç yanı bizi o gün hain
ilan ederek pasifize edenlerin bir
kısmı önce AKP’ye demir attılar,
kalan kısmı da HAS Parti’ye.
12 Mart döneminde MNP’nin
ve TİP’in kapatıldığını buna karşın MHP’nin kapatılmadığını biliyoruz. Özellikle TİP’in kapatılmış olması sol içindeki militarist
yapılanmaların daha etkili olmasını sağlamıştır denilebilir mi?
70-71 yılları Türkiye’de sosyalizm adına silahlı örgütlenmelerin
başladığı yıllar olarak görülebilir.
Türkiye’de ki sosyalistler kendilerini dünyadaki diğer devrimci
sosyalistlerin bir uzantısı olarak
tanımlamaya başladılar. TİP’in
amaçları arasında barışçıl yollardan “sosyalist devrim” gerçekleştirilmesi de vardı. Ancak solculara
göre TİP kapatıldıktan ve parti
yöneticileri hakkında kovuşturmalar başladıktan sonra radikal
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sol kontrolden çıktı. Artık radikal
solun gündeminde, Türkiye’de
iktidar anayasal yollardan elde
edilebilir mi ve korunabilir mi,
ele geçirilse de muhafazası mümkün mü soruları vardı. Sol için
TİP’in kapatılması aslında sadece
yapmak istediklerini yapmak için
bir araçtı. Bunu çok iyi kullandılar ve kendilerine bir mağduriyet
mazoşizmi ürettiler. Bir çok genci
de oradan buradan devşirdikleri
kof hayallerin peşine sürükleyerek militarize ettiler. Zaten dünya
solu içerisinde devrimci şiddet
ve devrim için faşizm her zaman
vardı. TİP varken de silahlı şiddeti, kaosu savunanlar vardı. TİP’in
kapatılması onlara iyi malzeme
verdi, onlarda bunu iyi kullandı.
İşaret parmağı öne uzatılarak havaya kalkmış bir yumruk
amblemiyle 26 Ocak 1970 de bir
siyasal parti halinde örgütlenen
Milli Görüşün amblemleri sembolik olarak okunduğunda nasıl bir
çıkarım elde edilebilir?
Milli Nizam Partisi’nin işaret parmağını yani tevhidi temsil eden hareketi sembol olarak
kabul etmesi cesur bir girişimdi.
Savcılar kapatma davasında bu
parmak işaretini de kullanmışlar-

dı. Milli Görüş’ün bütün partilerinin sembollerinde İslami vurguyu görürüz. Milli Nizam’da işaret
parmağı, Milli Selamet’te kulpu
kalp şeklinde olan ve dik duran
bir anahtar, Refah Partisi’nde hilalin içerisinde bolluk ve bereketi sembolize eden başak, Fazilet
Partisi’nde hilalin içerisinde beş
çizgi ve kalp, Saadet Partisi’nde
ise yine hilalin içerisinde yıldızlar. Milli Görüş kavramındaki
millilikte etnik milliyetçiliklere
değil İslami olan millet kavramına göndermede bulunuyor. Bu
anlamda hareket sembolik te olsa
İslami terminolojiyi bir biçimde
her yere sokuyordu. Mesela Refah
Partisi’nin işareti de dört parmak
kapalı baş parmak açık el işaretiydi. Refah muhaliflerine göre
bu işaret “Allah bir avrat dört”
anlamına geliyordu. Muhalifler bu
dezenformasyonu Anadolu’da çok
iyi kullandılar ve o işaretin gerçek
anlamı unutturuldu.
Millî Görüş’ün kurucusu olarak Erbakan’ın Necip Fazıl, Sezai
Karakoç, Nuri Pakdil vs. isimlerle ilişkisinin gerilimli oluşunun
sebepleri nelerdir?
Necip Fazıl Milli Görüş hareketi hakkında değişken bir yoruma sahip. Önce fazlasıyla övüyor,
sonra da fazlasıyla sövüyor. Erbakan hakkında çok ağır eleştirileri
var. Ancak ne Erbakan ne de Milli
Görüş Necip Fazıl’ı bırakmıyor.
Sezai Karakoç ise koskoca külliyatında tek satır etmiyor ne Milli
Görüş’ten ne de Erbakan’dan.
Dolaylı olarak birçok yorum var
ama doğrudan yorumlara ben
rastlamadım. Sezai Karakoç’un
da bu kadar uzak durması Milli
Görüş için bir kayıp olduğu kadar
Sezai Bey için de bir kayıptır. Nuri

■
Pakdil için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Aslında hepsi Erbakan’dan
şikâyetçi olmuşlar. Ve Milli Görüş
içerisinde yer almamalarının en
büyük nedeni olarak ta Erbakan’ı
göstermişler. Bu isimlerin hepsi
liderliğe oynayan isimlerdi. Dolayısıyla hiçbiri Erbakan’ın altında yer almak istemedi. Öncelikli
sebep bu. Sonra da her üçü de
Milli Görüş’e muhalefet etmelerini fikri temellere dayandırdılar. Bu sonuç hiçbirinin değerini
azaltmaz da arttırmaz da. Ama
Kısakürek, Pakdil ve Karakoç’un
siyasi referanslarını oluşturduğu
bir Milli Görüş çok daha güçlü
olabilirdi.
Bu yıllarda şöyle bir durum
da var: MNP halk desteği bakımından MHP’ye nazaran güçlü
olmasına karşın aydınlar nezdinde
çok güçlü değil. Bunu nasıl açıklarsınız?
İslamcı aydınlar Milli Görüş’e
her zaman mesafeli durdular.
MNP’nin kurucu kadroları içerisinde Erbakan dâhil üç-dört
akademisyen olmasına rağmen
kamuoyu nezdinde bir aydın
desteğinden hep mahrum kaldı.
Kendini anlatamadığı gibi karşı
taraftan gelen saldırıları da cevaplamakta zorlandı. MHP’nin ise
kendi aydınlarını üretebileceği
mekânları her zaman oldu. Eğer
Milli Görüş’ün aydın desteği
MHP’ninki kadar olabilmiş olsaydı Türkiye’de İslamcılığın seyri
çok daha farklı olacaktı.
1980 Sonrasında Milli Görüş
ve RP ile bu yapıya mesafeli duran
İslamcıların gerilimli ilişkisinin
sonraki yıllarda özellikle doksanların sonundan itibaren belirsizleşmesini nasıl değerlendirmeli?

Milli Görüş’ü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en bağımsız hareket olarak görenler var.
Milli Görüş’ün ideolojik tutumu
batılılaşma çabalarıyla başlayan
İslamcılık akımlarının bir devamı
niteliğindedir. 80 darbesi sonrasında diğer İslami yapılarda söylemlerinde ve dillerinde yumuşamaya gittiler. Sistem ve rejim
problemlerini gündelik yaşama
dair sorunlara çevirdiler. Biraz
daha yerlileşerek Türkiye gündeminin sorunlarına cevap aradılar.
Halktan kopuk ve halkı dışlayan
uç söylemlerinin birçoğunu terk
ettiler. Örneğin batılılaşmacılar
halkı cahil görüyorlardı ve bu
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esnaf, tüccar, çiftçi ve sanayici
kesimlerinin temsilcisi ve sözcüsü
olarak ortaya çıkan bir hareket
olarak değerlendiren yaklaşımların gerçeklik değeri nedir?
MSP halkın muhafazakâr ve
dini duygularına hitap ediyordu.
Ayrıca ithal ideolojileri benimsemektense kendi toplumsal ve
tarihsel ve kültürel köklerini
arama kaygısındaydı. MSP dinsel
muhafazakârlar, kasaba esnaf ve
zanaatkârları ve Türkiye’yi kültür
ve dış politikada farklı uygulamalara götürmeyi hedefleyen iyi
eğitim görmüşlerden oluşuyordu.
Milli Nizam Partisi’nin 18
kişiden oluşan kurucular listesi-

İslamcı aydınlar Milli Görüş’e her zaman mesafeli
durdular. MNP’nin kurucu kadroları içerisinde Erbakan dahil üç-dört akademisyen olmasına rağmen
kamuoyu nezdinde bir aydın desteğinden hep mahrum kaldı. Kendini anlatamadığı gibi karşı taraftan
gelen saldırıları da cevaplamakta zorlandı. MHP’nin
ise kendi aydınlarını üretebileceği mekânları her
zaman oldu. Eğer Milli Görüş’ün aydın desteği
MHP’ninki kadar olabilmiş olsaydı Türkiye’de İslamcılığın seyri çok daha farklı olacaktı.

İslamcılar tarafından sert biçimde
eleştiriliyordu. Ama aynı İslamcılar söz konusu din olduğunda
onlar da aynı tepkiyi ortaya koyup
halkı dini konularda cahil ilan
ediyorlardı. Toplumla aralarında
bir mesafe oluşmuştu. Söylemlerin yerlileşmesiyle bu mesafe
kapanırken Milli Görüş gibi hareketlerle de sınırlar yavaş yavaş
ortadan kalktı.
Erbakan ve Milli Görüş’ü
büyük oranda küçük burjuvazinin

ne baktığımız zaman kurucuların siyasete pekte uzak olmayan
hatta bizzat siyasetin içerisinden
gelen insanlar olduklarını görebiliriz. Kurucular kurulunun beş
kişisi daha önce farklı sağ partilerde milletvekilliği ya da senatörlük yapmış kişilerden oluşuyor.
Bunlar; Tevfik Paksu Maraş eski
Senatörü, Süleyman Arif Emre
Adıyaman eski milletvekili, Ekrem
Ocaklı Gümüşhane milletvekili,
Hasan Aksay Adana milletvekili,
Fehmi Cumalıoğlu Kayseri eski
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milletvekilidir. Milli Nizam Partisi
kurucularının mesleki dağılımlarına baktığımız da ise Tüccar,
avukat ve mühendislerin sayıca çok olduğunu görürüz. Parti
kurucularının mesleki dağılımında bir ilahiyatçı (Hasan Aksay),
bir çiftçi (Ekrem Ocaklı, kendisini
çiftçi olarak yazdırmasına rağmen
eski milletvekilidir) ve bir emekli memur (Ömer Faruk Ergin)
bulunurken beş tüccar (Tevfik
Paksu, Tahsin Armutçuoğlu,
Ömer Çoktosum, Nail Sürel,
Bahattin Çarhoğlı), dört avukat
(Haydar Aksay, S. Arif Emre,
Ali Oğuz, İsmail Müftüoğlu),
dört mühendis (makine mühendisi Necmettin Erbakan, inşaat
mühendisi Hüsamettin Fadıloğlu,
harita mühendisi Mehmet Satoğlu
ve makine mühendisi Rıfat
Boynukalın) ve iki doktor (Prof.
Saffet Solak ve Fehmi Cumalıoğlu)
bulunmakta. Parti kurucularının
ikisi de profesör unvanı taşımakta. Partinin İstanbul il teşkilatına
baktığımızda da mesleki dağılımlarda mühendislerin ağırlığı görünüyor. İstanbul teşkilatında bir
armatör, iki mühendis, bir emekli yarbay, kuyumcu, edebiyatçı,
ithalatçı ve mali müşavir gibi
meslek grubundan gelen insanlar
mevcuttur.
Milli
Görüş
Hareketi,
modernizm-kapitalizm ve din
ilişkisi, MNP-MSP ve RP çizgisi
üzerinden okunduğunda nasıl bir
manzara ortaya çıkar?
Milli Görüş anti-kapitalist
ve anti-batıcı bir denemedir.
Önce ahlak ve maneviyat derken
modernizmin aşırı kârcı ve hazcı
dünya görüşünü reddediyor. Milli
Görüş’e göre Irkçı emperyalizmin
amentüsünün temel ilkeleri şun48 Umran NİSAN 2011

lardır; Biz üstün ırkız, dünyaya hakim olacağız, diğer insanlar
bize köle olsunlar diye yaratıldı,
büyük İsrail’i kuracağız, Mesih
gelecek, bütün insanlar kölemiz
olacak. Milli Görüş ırkçı emperyalizmin amentüsüne ek olarak faizci kapitalist nizamın beş
sömürü mikrobunu da faiz, haksız vergi, kambiyo, kredi dağıtımındaki adaletsizlik ve karşılıksız
para basımı olarak gösterir. Milli
Görüş batıcı kapitalist sistemin
karşısında Müslüman milletler
tarafından oluşturulacak sosyal ve
ekonomik güçlerin ikame edilmesi gerekliliğini her daim diri tutmuştur. Örneğin 30 Ağustos 1990
tarihinde Fas’ta “İslami Uyanışın
Bugünkü Meseleleri” konusunda düzenlenen bir sempozyumda Erbakan, halen dünyada iki
mühim mesele oluyor diyordu.
Birinci mesele komünizmin çökmesi ikinci mesele de kapitalizminde krize girmesiyle insanlığın
yeni bir düzen arayışına girdiğidir. Siyonizm batılı cepheyle birleşerek İslam topraklarında kendi
emelleri için işler yaparken İslam
coğrafyası bu saldırılara anlamlı cevaplar vermelidir diyordu.
Bunlar çok önemli söylemler.
MSP ile MHP üzerinden karşılaştırmalı bir okuma yapmanın
mümkün olduğunu düşünüyorum.
MHP içeride sol tarafından çok
eleştirilmesine karşın burjuvazi ve
dış güçler nezdinde itibarlı bir
parti konumunda oldu. MSP ise
hem burjuvazi hem de dış güçler
nezdinde daima şüpheleri üzerinde taşıyan bir hareket oldu şeklindeki yorumlar dönemi anlamak
bakımından dikkate alınabilir mi?
Yerinde bir tespit aslında.
Türk solu kendinden başka tüm

yapıları dışlayan ve suçlayan
son derece faşist bir dile sahip.
MHP’yi eleştirirken MSP’yi daha
az eleştirmelerinin tek nedeni
düşman cephesinin bir müddet
daha genişlemesini istememeleriydi. Yoksa MSP’nin düşüncesine
daha az düşman değildiler. MHP
yapısı gereği sınıfsallaşmalara karşıydı. Köylü millet partisinden
Milliyetçi Harekete geçildikçe,
şehirlileşme ve eğitim oranı arttıkça sermayeyle aralarında teorik
sorunları ortadan kalktı. MSP ise
tam aksi bir istikamette yol aldı.
Bir yandan kapitalizmi sorguladı, diğer yandan Siyonizm’i. Hem
İslam Birliği’nden hem Müslüman
Ortak Pazarı’ndan söz etti. MHP
gibi dar alanda siyaset yapmadı. Doğrudan dünya dengeleri
içerisinde bir yer edinme savaşına girdi. Daha evrensel ve daha
büyük söylemlerle mücadelesini
sürdürdü.
“Milli Görüş”e anlam kazandıran kavramlar olarak 1970’lerde
“Maddi ve Manevi Kalkınma”,
1980 sonrası Refah Partisi döneminde “adil düzen”, Fazilet Partisi
döneminde hem küresel düzeyde
hem de Türkiye’de yayılıp egemen
olmaya başlayan “insan hakları”
ve “liberal demokrasi” tezleri öne
çıkmış olmasının anlamı nedir?
Kimine göre partilerin her
kapatılmasından sonra Milli
Görüş söyleminde bir yumuşama
var. Bunu doğal olarak bir zafiyet
ve geri adım olarak değerlendirenler var. Ama bütüncül baktığımızda hareketin ve söylemin
temel amacı zamanın ruhunu
yakalamak. Yaşanılan anın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmek.
Hareketi ve yapılanmayı sürekli
evrimleştirmek. Sonuçta siyasi bir

■
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iki parti arasında bir ilişkinin
olmadığını her fırsatta söylediler.
Rahmetli Erbakan hoca yaşamını sonlarına doğru AK Partililere
daha bir şefkatle yaklaştı. Ama AK
Parti’nin politika yapıcılarının,
Milli Görüş’le söyleminin örtüşmemesi için özel bir gayret sarf
ettiklerini düşünüyorum. Çünkü
henüz daha yeni kurtulabildikleri
bir itham “eski Milli Görüşçülük”.
Dolayısıyla bununla anılmak istemiyorlar.
partisiniz ve siyasetin gerektirdiklerinden yapmanız gerekenler de var. Kendinizi bu süreçten
tamamen bağımsız göremezsiniz.
İkinci olarak Türkiye’deki İslami
yapıların hangisinin söyleminde
düz çizgisel bir genişleme var?
Hangi hareket geçirdiği evrimleri
ve dönüşümleri kavramsallaştırmış, anlamlandırmış ve bu çıktıları cesur biçimde İslami kitlelerle
paylaşmıştır.
MSP bir kimlik partisidir ve
kimlik kazandırıcı bir işlevi vardır. Milli Görüş, kimlik partisi
olmakla birlikte kitleselleştiği ve
kitlesel bir parti özelliği taşıdığı
dönemlerde olmuştur. Hareketin söyleminde kimlik vurgusu
daha ağır bastığı zamanlar hem
bir içe kapanma olmuş hem de
bunun sonucu olarak oy oranlarında düşüş olmuştur. Kitleselleştiği dönemlerde de dışa açılmış,
daha farklı gruplara ulaşmış ancak
kimlik vurgusu söyleminde geri
sıralara düşmüştür. Kitleselleştiği
dönemlerde ana vurgusu fakirlik,
dini ve fikri özgürlükler, sosyal
adalet gibi sloganları ön planda
tutulmuştur. Milli Görüş, partililere bir kimlik kazandırdığı gibi
ülke içerisindeki dengelerin oluşmasında da dolaylı rol almıştır.

Eğer böyle bir şey söz konusu
ise Erbakan’ın 1970’lerde maddi ve
manevi kalkınma kavramları etrafında şekillendirdiği “Milli Görüş”
düşüncesini bugün AKP’nin daha
da kavileştirdiği dolayısıyla bir
tür evrilmesi olduğu çıkarımı nasıl
değerlendirilmeli?
AK Parti her şeyden önce kendini muhafazakâr demokrat olarak
tanımlayan bir parti. Milli Görüş
muhafazakâr bir hareket değil.
Ama demokrat. Milli Görüş’ün
“yeni bir dünya düzeni” var. Dolayısıyla kapitalizme ve Siyonizm’e
karşı. AK Parti kapitalizmle barışık. Kapitalizmin insalcıllaştırılmasını savunuyor ve ortaya koyduğu sosyal politikalar da bunun
uzantısı. AK Parti’nin faizle bir
sorunu yok. Irkçı emperyalizmle
hesaplaşmak gibi bir politik tutuma sahip değil.
Bütün bunlara rağmen AK
Parti içerisinde siyaset yapanların
özellikle Milli Görüş tezgâhından
geçenlerin duyarlılıklarının ciddi
oranda aşındığını ancak tamamen
kaybolmadığını söyleyebiliriz. AK
Parti içerisinde siyaset yapanların hatta siyasete soyunanların
cv’lerine baktığımız zaman Milli
Görüş kökenli olmak hala iyi bir
referans olarak değerlendiriliyor.
Hem Erbakan hem de Erdoğan

Peki bu günden bakıldığında
Erbakan’dan geriye kalan miras
nasıl bir miras?
Cumhuriyet tarihinin en çok
tartışılan ve de tartışılmaya devam
edecek olan siyasi figürlerinden
birisidir Erbakan. Erbakan asıl
şimdi tartışılmaya başlanacak.
Hem Milli Görüş hareketi içerisinde hem İslami camialarda
hem de Türkiye siyasal tarihinde.
Milli Görüş içerisinde tartışılacak
çünkü, karşılaşılan yeni durumlar
karşısında yeni politikalar üretilecek ve herkes bu yeni politikalarına dayanak olarak Erbakan’ı
almak zorunda. Dolayısıyla Milli
Görüş içerisinde birden çok Erbakan algısıyla karşılaşmamız muhtemel. Erbakan Hoca’nın Hakk’ın
rahmetine henüz yeni kavuşmuş
olmasından ve genel seçimlerin
yakın olmasından dolayı yakın
zaman içerisinde parti içerisinde
farklı bir ses çıkmayabilir. Ancak
ilerleyen dönemlerde içerisinden
şu anda bile 3-4 parti çıkmış
olan bir hareketin sorunsuz ilerlemesini beklemiyorum. Erbakan
Hoca’nın yerini doldurabilecek
karizmatik bir lider sorunu yaşanacak. Ancak Milli Görüş Erbakan
sonrasında ilk sınavını parti liderliğini babadan-oğula miras kalmaması konusunda başarıyla verdi.
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Çaba Sarfeden
Siyasetçi
Musa ÇA⁄IL

A

nkara’ya
yerleştiğim
atmışlı yıllardan itibaren
siyasi ve fikri ortamı daha
yakından takip etme imkânım
oldu. Bizim saatçi dükkânı sadece iş yapılan bir yer değil aynı
zamanda siyasi ve fikri tartışmaların yapıldığı bir yer hüviyetindeydi. Siyasetle uğraşanların da uğrak
yeriydi. Bahsettiğim yıllarda CHP
muhalefetteydi. İnönü, AP ve içindeki tartışmalar, Kıbrıs meselesi
vs. başta olmak üzere siyasete dair
bütün konular bizim dükkânda
konuşulurdu. Çıkış yolları aranırdı. Petrol tartışmaları da olurdu.
Merhum Necmettin Erbakan’ı ise
gıyaben tanırdık, Gümüş Motor
çalışmalarını biliyorduk. Ben
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kendisini şahsen, sanırım 1964
yılında TED Koleji’nde verdiği
bir konferans sırasında tanıdım.
Arkadaşlar konferanstan sonra
tanıştırdılar. Ondan sonra çok sık
görüşmeye başladık.
Ülkesini dış sömürüden kurtarmak isteyen ve içerde de ciddi
bir çaba içinde olan Necmettin
Erbakan’ı çaba sarfeden bir siyasetçi olarak anmak doğru olur.
Yakından şahit olduğum MNP ve
MSP yıllarının bir kısmını, onun
öncesinde de Odalar Birliği ve AP
sürecini anlatmak istiyorum bu
yazıda. Çünkü sonraki gelişmeler
çoğu kişi tarafından bilinmesine
karşın bu yıllarda yaşananlar çok
fazla bilinmemektedir.

O yıllarda özellikle de atmışlı yılların sonuna doğru Adalet
Partisi içinde tartışmalar ve farklılaşmalar başladı ve bu farklılaşma
da parti içinde Süleyman Demirel
ile Saadettin Bilgiç mücadelesi şeklinde kendini göstermişti.
Demirel’in Amerikancılığının da
ortaya çıkmaya başladığı yıllardı.
Demirel o zaman daha çok emekli generallerle iş tutmuştu.
Zaten AP’nin başına siyasi manevralarla gelmesinden
dolayı “Morison” olarak anılan
Süleyman Demirel uygulamaları
ile CHP’yi aratmaz olmuştu. Öyle
ki onlar komünizm ve şeriatçılığı
iki tehlikeli cereyan ilan etmişlerdi. Bizler bu siyasi kamplaş-

İstanbul MNP Toplantılarından bir resim. Soldan sağa beşinci kişi Musa Çağıl, sekizinci kişi Necmettin Erbakan.

■

Milli Görüş Hareketi

Demirel hükümeti, yaklaşan Odalar Birliği Genel
Kurulu toplantısında Erbakan’ın kazanacağını anladığından bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartarak,
yapılacak seçimleri erteleme kararı aldı. Buna karşın
mücadele etme kararı alan Erbakan, bir taraftan
Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açtı öte taraftan da Bakanlar
Kurulu kararını dinlemeden seçim yapılması kararını
uygulatmayı başardı. Sonuçta ne oldu peki? İktidarın
ve muhalefetin ittifakına rağmen Erbakan seçimleri
kazanarak Odalar Birliği’ne başkan oldu.

ma içinde AP içinde muhafazakâr
olarak bilinen Samsun senatörü
Ali Fuat Başgil, Tekin Arıburnu
ve tabii Sadettin Bilgiç’i destekliyorduk. Ali Fuat Başgil’in yazılarını da okurduk. İsmail Dayı
onun asistanıydı. Ondan Başgil
hakkında epey bilgiler edindik.
Mücadelesini, ona yapılan tehditleri gördük. Ali Fuat Başgil’in
Said Çekmegil’e de hürmeti vardı.
Ona kısa bir teşekkür mektubu
yazmıştı. Demirel ise o yıllarda
Nurcuları yönlendiriyordu.
Ali Fuat Başgil’in 1967’de vefatının ardından parti içi tamamen
kaynamaya başladı denilse yeridir. 1969 seçimleri yaklaştıkça
AP içindeki tartışmalar daha da
arttı. Partinin politikası ve parti
ileri gelenlerine yönelttiği eleştiriler yüzünden Osman Yüksel
Serdengeçti ve Osman Turan hoca
AP’den ihraç edildi. Tabii olaylar bununla da sınırlı kalmadı.
Bu kabil insanların 1969 seçimlerinde aday yapılmaması için her
çareye başvuruldu.
Erbakan Odalar Birliği’nde
Bu dönemde adaylığı kabul
edilmeyen isimlerden biri de

Odalar Birliği’nde Türkiye’nin
ekonomik bakımdan kayrılan
bir azınlık tarafından istismar
edilmesine engel olmak isteyen
Necmettin Erbakan’dı. Onun
adaylığının niçin reddedildiğini
anlamak için Odalar Birliği serüveninin hatırlanmasında büyük
fayda vardır kanaatimce. Çünkü
onun buradaki çalışmaları hem
iktidar hem de muhalefet tarafından aynı ölçüde tepkiyle karşılanmıştı. Erbakan siyasete atılmadan önce Odalar Birliği’nde genel
başkan olmayı düşündü. Bunun
için Büyük Ankara Oteli’nde bir
daire kiralamıştı. AP ve CHP mevcut yönetimi ve onun başkanı
Sezai Dıplan’ı desteklemek için
ittifak yapmışlardı. Erbakan her
iki partinin desteğinden mahrum
olarak seçimlere hazırlanıyordu. Demirel hükümeti, yaklaşan
Odalar Birliği Genel Kurulu toplantısında Erbakan’ın kazanacağını anladığından bir Bakanlar
Kurulu kararı çıkartarak, yapılacak seçimleri erteleme kararı
aldı. Buna karşın mücadele etme
kararı alan Erbakan, bir taraftan
Bakanlar Kurulu kararının yürüt-

mesinin durdurulması istemi ile
dava açtı, öte taraftan da Bakanlar
Kurulu kararını dinlemeden seçim
yapılması kararını uygulatmayı
başardı. Sonuçta ne oldu peki?
İktidarın ve muhalefetin ittifakına
rağmen Erbakan seçimleri kazanarak Odalar Birliği’ne başkan
oldu. Durumdan haberdar edilen
Başbakan Süleyman Demirel küplere biner. “Bu adamın ne yapmak istediğini biliyorum” diyerek,
çıkması gereken Trabzon gezisini
iptal etti. Demirel Hükümeti ise
bunu içine sindiremedi ve İçişleri
Bakanı Faruk Sükan kanalıyla
Odalar Birliği’nden Hoca’yı attırmaya çalışır ve bunu da kendisine
“Hoca, bu akşam saat 12’ye kadar
Odalar Birliği’ni terk etmezsen,
seni ve ekibini dışarı attıracağım”
ifadeleri ile iletir. Ankara Valisi
Ömer Naci Bozkurt ve Emniyet
Müdürü İbrahim Ural, İçişleri
Bakanı’nın “Ne pahasına olursa
olsun, bu adamı mutlaka oradan
çıkarın” emri gereğince harekete
geçtiler. AP içindeki muhafazakâr
milletvekilleri Süleyman Arif Emre
vasıtasıyla durumdan haberdar
edilirler. Hepsi akşam yemeğinUmran NİSAN 2011 51
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den sonra Odalar Birliği merkezine gelme ve Erbakan’la ekibini
koruma sözü verirler. Ama verdikleri sözde duran sadece güler
yüzlü ve idealist Hasan Aksay vardır. Süleyman Arif Emre ve Aksay
gece geç saatlere kadar beklerler,
ne gelen vardır ne giden. Meğer,
AP milletvekili Sadi Pehlivanoğlu,
Odalar Birliği’ne gelmek için yola
çıkmış, yolun yarısında fikrini
değiştirerek İçişleri Bakanı’na gitmeye karar vermiş, olay çıkmaması
için durumu Faruk Sükan’a haber
verme gereği duymuş. Bakan da
bunu dikkate alarak o gece polisle
birlikte Odalar Birliği’ne gelme
kararından vazgeçer. İşte AP’deki
muhalefetin durumu bu vaziyette.
Otuz kırk kişiden kala kala iki kişi
kalıyor.
Ertesi sabah Emniyet Şube
Müdürlerinden Kamil Özdilek
ve Ahmet Özal, Odalar Birliği’ne
giderek, Erbakan’ın binayı terk
etmesini isterler. Onları uzun süre
oyalayan Erbakan, saat 23.00’te
odasının kapısını kilitler ve
çıkıp gider. Sonraki gün polisler
Odalar Birliği’nin önüne yığılmışlardır. Amaçları Erbakan’ı içeri
sokmamaktı. Fakat o, gelip arka
kapıdan girecek ve odasına çıkacaktır. Ankara Emniyet Müdürü
İbrahim Ural, yanında kalabalık
bir polis gurubu olduğu halde,
52 Umran NİSAN 2011

Erbakan’ın odasına girer ve odayı
derhal boşaltmasını ister. Çok
zeki olan Erbakan, bu zorbalık
karşısında, “Tamam odayı boşaltacağım, ama bir şartla. Bir hukuki belge olarak elimde bulunması için, bu olayın bir zabit ile
tespitini istirham ediyorum” der.
Sekreter çağrılır ve zabıt yazılmaya
başlanır. Erbakan söylüyor, sekreter yazıyordur ama zaptın yazımı
bir türlü bitmiyordur. Sabrı tükenen Emniyet Müdürü, zaptın 54.
sayfası yazılırken “yeter artık” diye
bağırır ve yazılan sayfaları alıp
yırtar. Erbakan için çantasını alıp
odayı terk etmekten başka çare
kalmamıştır artık.
Anadolu esnaf ve sanayicisinin bilinçlenmesinde bu önemli bir adımdır Erbakan. Doğan
Avcıoğlu o zamanlar Yön dergisinde “Erbakan Olayı” yazısıyla
daha 1969’larda onu çizivermiş ve
“Öte yandan, ‘Müslüman Anadolu
burjuvazisine’ dayanmayı amaç
edinen mukaddesatçı hareketin,
bir İslam sosyalizmine öncülük
etmeye ne niyeti vardır, ne de
kudreti. Erbakan, kayıtsız şartsız kapitalizmin savunuculuğunu
yapmaktadır” demişti. Ama yaşananlar durumun Avcıoğlu’nun
tasavvur ettiği gibi olmadığını
ortaya koydu.

Adalet Partisi Süreci
Peki, Odalar Birliği başkanlığının elinden alınması Erbakan için
her şeyin sonu muydu? Şüphesiz
hayır. O asla pes etmezdi. Odalar
Birliği’nde yaşan bu olaydan üç
gün sonra, gitti Adalet Partisi
Genel Merkezi’nin kapısını çaldı.
Genel Başkanvekili Nuri Bayar’a,
partiye üye olmak istediğini söyledi. O da gerekli belgeleri verdi
kendisine. Fakat AP Genel İdare
Kurulu Erbakan’ın başvurusunu görüşecek ve üyelik talebini
reddedecekti. Çünkü AP “kurt”
genel başkanı Demirel, Erbakan’ın
niyetinin ve hedefinin ne olduğunu seziyordu. Partiye girecek,
bir grup oluşturacak, sonra da
genel başkan adayı olarak karşısına dikilecekti. Çok iyi tanıdığı
Erbakan’ın partiyi “karıştırmasına” izin vermeyecekti. Yıllar
sonra bunu söyle açıklayacaktı:
“Orta yerde bir Danıştay kararı
var. O gün birisi, nizama aykırı
olarak kendisini başkan seçtirmiş
(Odalar Birliği’ne) gelmiş oraya
oturmuş. Hükümet diyor ki bu
gayri nizami. Danıştay diyor ki
bu hukuka aykırı. Bırak bu görevi. O tarihe kadar benim çok
yakın arkadaşım kendisi. Zaten
onu sanayi odası genel sekreterliğine ben getirdim. Bırak bunu,
bırakmıyor. O zaman ne yapacak
hükümet? Hükümet demek icra
demektir, tehdidini ikaya muktedir olmak demektir. Yani yapabilmek demektir. O zaman dedik
ki bunu icra edin, icra ettiler. Üç
gün sonra geliyor senin partine girmeye. İyi niyet görmedim.”
Demirel, kendisine rakip olacağını düşündüğü isimler konusunda her zaman veto yetkisini
kullanmıştır. Zamanında YTP-AP
birleşmesi sürecinde YTP’li vekillerin tek tek AP’ye geçmelerine

■
razı olmuş Yusuf Azizoğlu gibi
isimlerin partisine katılmalarına
razı olmamıştı. Odalar Birliği’nde
hem iktidarı hem muhalefeti mağlup ederek başkan seçilen
Erbakan’ın mücadeleci kişiliğinden çekinmesi kendisinin geleceği
açısından gayet tabiiydi bir bakıma. 1968 yılında yapılan kısmi
senato seçimlerinde AP içindeki
bazı isimler Erbakan’ın Konya’dan
senatör adayı olması isterler. Bir
kısım AP’ linin teşvikiyle adaylığını açıklayan Erbakan’ın bu
adaylığı bazı formaliteler bahane
edilerek reddedilir.

kafasına, masonların locasına,
Hak Yol İslam yazacağız.” diyerek yola çıkıyordu. Aynı zamanda
yirmiye yakın ismi de farklı illerden bağımsız aday olmaları için
yönlendirir. Bağımsız aday olarak
seçime giren isimlerin hiçbiri seçimi kazanamazken, Erbakan aldığı
oyların neredeyse yarısının iptal
edilmesine rağmen milletvekili
olmayı başarmıştı.
Milli Nizam Partisi’nin Kuruluşu
Meclis’e girdikten sonra
parti kurma düşüncesi oluştu
Erbakan’da. Bunun için geniş
tabanlı bir istişare meclisi oluştu-

Nurettin Topçu’nun MNP kurulduğunda en ağır makaleyi kaleme alması konusu ele alınırken Topçu’nun
Zahit Kotku’dan hazzetmeyişi mutlaka dikkate alınmalıdır. Sonradan yapılan değerlendirmelerde bu
boyut gözden kaçırılıyor. Kotku’nun parti meselesine
sıcak bakıyor oluşunun Topçu’nun MNP hakkındaki
eleştirilerinde ne kadar etkili olduğunun, mutlaka
dikkate alınması lazımdır.

Necmettin Erbakan AP şansını
bir kez daha deneyecek, 1969
seçimlerinde Konya’dan milletvekili adayı olacaktı. Denedi ama
olmadı. Demirel onun AP üyelik
başvurusunu reddettiği gibi milletvekili adaylığını da reddedecekti. Üstelik bu defa daha açıktan bir
ret söz konusu olacaktı. Çünkü
onu hem rakip gördü hem de
dindarlığından çekindi.
Erbakan bu olayların ardından Konya’dan bağımsız milletvekili adayı olur. Konya’dan
5 Ekim’de bağımsız adaylığını koyan Erbakan, 8 Ekim’de
Konya’da “İmanlı Büyük Türkiye
Mitingi”ni düzenledi. Hoca,
“Memurun masasına, solcuların

ruldu. Çevresinde sevilen, davasına samimi olarak bağlı, sözüne
inanılır ve güvenilir insanların yer
aldığı bir listeydi bu. Necip Fazıl,
Eşref Edib, M. Said Çekmegil,
Hamido, Nuri
Pakdil, Sezai
Karakoç gibi çok önemli isimler vardı. Sezai Karakoç dışındaki
herkes toplantıya katıldı. Biz o
zamanlar parti meselesine başta
edebiyatçılar olmak üzere itiraz
ettik. Mevcut rejimin esaslarını
ilke edinerek parti kurmanın yanlışlığına değindik. Son toplantıda Erbakan konuşmasıyla toplantıya damgasını vurdu. Toplum
bu partiyi istiyor dedi. Ben de
konuştum. O zaman Mustafa
Yazgan hemen atıldı “bir şeyler

Milli Görüş Hareketi

yapmak gerek” dedi. Bunun üzerine Erbakan topu kaptı. Biz de
onu sözcü seçmiştik. Böylece partiyi kurmaya karar verdi. Erbakan
kendi çevresindeki hareketliliği
görüyordu. Parti bu tartışmalar
içinde kuruldu. Tüzük çalışması
yapılacak. Halktan teyit alınması için illerden değişik insanları
çağırmaya karar verdik. 360 kişilik bir liste oluşturduk. İstanbul,
Ankara, İzmir ve Erzurum gibi
yurt içinden gelenler arasında
üniversite öğretim görevlileri de
vardı. Üç gün geceleri geç vakitlere kadar tartıştık. Biz özetle
diyorduk ki, temelde politik bir
parti olarak ortaya çıkmak, bizleri Hak’ka riayete değil, halka
tavize zorlar. Bizler canımızdan,
malımızdan belki taviz verebiliriz
ama her şeyden aziz bulduğumuz davamızdan taviz veremeyiz.
Mevcut birikimimiz varsa onunla
bir kültür ortamı açmaya çalışalım gücümüzce. Gazete, dergi,
kitap, dernek ve benzeri vasıtalar
edinip imanlı, düşünen; mukallit
olmayan mümin ve münevver bir
kadro yeteri kadar yetişsin; sonra
ne olacaksa o yapılır. Bu esnada
Necip Fazıl istişarenin kalabalık
bir insan kitlesi ile yapılmasının
yanlışlığını da dile getirdi.
İskenderpaşa o zaman parti
kurulma çalışmalarını destekledi. Abdulaziz Bekkine’nin yerine gelen Mehmet Zahit Kotku
ile Erbakan tarikat kardeşidir.
Burası önemli bir nokta. Herkes
Erbakan’ın Zahit Kotku’ya doğrudan bağlı olduğunu yani onun
müridi zannediyor. Oysa durum
böyle değildir. Parti kurulmadan
evvel onunla da istişare edildi.
Siyasi parti ile çalışma yapmanın kaçınılmaz bir vazife olduğunu, bu teşebbüse katılmanın
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ye kadar geç kalınmış bile olunduğunu ifade etti. Burada şunu
da belirtmek gerekir: Kotku’dan
önce
Gümüşhanevi
Şeyhi
Abdülaziz Bekkine’nin bizzat
Necmettin Erbakan’ın sorduğu
‘Müslümanların partisi ne zaman
kurulacak?” sualine verdiği cevap
olarak aktarılan: “İslam’ı ve İslam
cemaatini politikanın dışında ve
üstünde tutmak gerekir. Dini
politika dışında tutmak onu ayakta tutar, politikaya dâhil etmekse batırır. İslam hiçbir zaman
siyasi teşkilatlanma yoluna gitmemiştir ve gitmemelidir” sözü
üzerinden yapılan yorumlarda
şahsi husumetler ortaya konuyor. Bu konuşmanın şahitlerinden biri olarak gösterilen Nurettin
Topçu’nun MNP kurulduğunda
en ağır makaleyi kaleme alması
konusu ele alınırken Topçu’nun
Zahit Kotku’dan hazzetmeyişi mutlaka dikkate alınmalıdır.
Sonradan yapılan değerlendirmelerde bu boyut gözden kaçırılıyor.
Kotku’nun parti meselesine sıcak
bakıyor oluşunun Topçu’nun
MNP hakkındaki eleştirilerinde
ne kadar etkili olduğunun, mutlaka dikkate alınması lazımdır.
Partinin kurulma aşamasında
sürekli beraberiz. Benim dükkân
parti merkezinin hemen yanında. Sürekli çağırıyordu. Sistem
bu parti işini, başka bir rayda
başka bir usulde götürüyor, İslami
anlayışın buna intibak etmesi çok
zordu. Cemaatlerin ayrı bir durumu var. Tabii bunu Erbakan’a
anlatmak mümkün değil. Bu zor
durumu Erbakan önce kolay
sandı. Bunun kolay olmadığı
sonra anlaşıldı ama iş işten geçmişti.
Bizim önerilerimize katılmayan arkadaşlar, politikayı öne
çıkarıp bir parti kurdular. Elbette
54 Umran NİSAN 2011

Atmışlı yılların sonu. Musa Çağıl, pek çok ismin
uğrak noktası olan saatçi dükkanında. Saatler
kadar kitaplar da dikkat çekiyor.

herkes niyetleriyle memur olacaklar, kimseyi kınamaya gerek
yok. Bizimle aynı görüşü paylaşan diğer arkadaşlar partiye
katılmadılar. Ama yine de 26
Ocak 1970’de Milli Nizam Partisi
kuruldu. Günümüze kadar gelişti, ayrı adlarla da olsa. Partinin
mitinglerinde heyecan ve coşku
had safhadaydı. Gençlik kolları
Abdurrahim Karakoç’un bir şiirinden yararlanarak Milli Nizam
Marşı’nı kaleme almışlardı.
Milli Nizam Partisi’nin 24
Ocak 1971 tarihinde Ankara’da
Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu’nda
yapılan ilk büyük kongresinde
açılış konuşmasını Hasan Aksay
yapmıştı. Açılış konuşmasında
“Bu kongrenin bütün milletimize, bütün insanlığa ve tüm İslam
âlemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” demişti. “İslam
Âlemine” sözünden dolayı Hasan
Aksay, kendi konuşmasından
dolayı Üstad, bir de Rizeli Hafız
Ethem okuduğu şiirden dolayı mahkemelere gidip geldiler.
Partinin kuruluşu sadece AP’yi
değil CHP’yi de etkilemişti. CHP
önce MNP’nin sadece AP tabanını
etkileyeceğini sanmıştı, bundan
dolayı pek umursamamıştı. Hatta
İsmet İnönü, partinin kuruluşunu
kendisine haber veren gazeteci-

lere “İyi olmuş parti kurdukları,
bakalım 50 sene sonra oranları
yüzde kaça düşmüş öğreniriz.”
demişti. Ne var ki MNP, CHP’nin
de etkili olduğu yerlerde şaşırtıcı
başarılar elde etmeye başlayınca,
o meşhur beyanatını vermişti: “Bir
mühendis efendi çıkmış, İmam-ı
Gazali’yi ve İmam-ı Rabbani’yi
okutacağız diyerek, iktidara geleceğini ümit ediyormuş. Böyle şey
olmaz”
Milli Nizam Partisi’ndekilerin
hepsi arkadaşımız. Sürekli beraber hareket ediyoruz o yıllarda.
Gitsen olmuyor, gitmesen olmuyor. İtiraz ede ede görev kabul
ettik. Bana il başkanlığı teklif edilmişti, kabul etmedim. Vizyonu
müsait, dil bilen yüksek tahsilli
birisi olsun dedim.
Oğuzhan
Asiltürk’ü il başkanı yaptık. Parti
kurulurken özellikle tüzük hazırlanması sırasında Üstad laiklik
ile alakalı maddenin yazılmasında
çok çaba sarf etti.
Meclis’te, Necmettin Erbakan
ile AP’den ayrılan Isparta
Milletvekili Hüsamettin Akmumcu
ve Tokat Milletvekili Hüseyin
Abbas’ın temsil ettiği MNP, daha
bir genel seçim göremeden 12
Mart darbesinden önce “laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü”
gerekçesiyle açılan dava darbenin
hemen akabinde sonuçlandı ve
MNP 20 Mayıs 1971’de kapatıldı.
Davaya konu olan hususlar partinin kongresinde yapılan konuşmalardan elde edilmişti. Çünkü
MNP’nin geleceğini görmüşlerdi.
Bu yol nereye giderin cevabını
bildikleri için parti kapatıldı. Bu
kapatma ve sonrasında yaşanan
daha pek çok olay, hatta günümüzde yaşadığımız kimi durumlar karşısında, hukuk sorununun
Türkiye’nin temel sorunlarından
biri olduğunu düşündürttü bana.

■
Dünyada yaşandığı iddia edilen
çoğulcu demokrasinin tamamen
bir yalan olduğunu gözlemliyorum. Sanki hukuk varmış, hakkınızı arama şansınız varmış gibi
gösteriliyor. Ama hakkınızı aramaya kalktığınızda, her zaman
haklı olanın güçlüler olduğunu
görüyoruz. Türkiye’de hukukun
yeterince adil uygulanmamasının
önündeki temel engelin ahlaki
sorunlar olduğunu düşünüyorum.
Kişilerin kendi ahlaki ölçütleri
olmazsa sistemin bir ahlaki ölçüt
üretmesi söz konusu değildir. 12
Mart darbesi olmadan kapatıldı
MNP. Parti seçime giremeden
kapandı.
Yola Anahtar Parti
MSP ile Devam Edildi
Ardından aynı kadro MSP ile
yola devam edecekti. Bu esnada Saadettin Bilgiç AP içinde
Demirel’e karşı ciddi bir mücadele başlatma düşüncesinde olduğu için MSP’nin kuruluşunun
ertelenmesini ister. Tabii onların
ayrı bir dünya görüşü, farklı bir
modeli olmadığı için bu teklif
kabul görmedi. Çünkü Bilgiç ve
arkadaşlarını bir araya getiren asıl
saik Demirel’i sevmemeleri ve ne
olursa olsun ondan kurtulmak
arzusu ile yanıp tutuşmalarıydı. Bayar ve Menderes ailesine
yakınlıkla da bunu destekliyorlardı. Bu görüşmelerin ardından 11
Ekim 1972’de kurulan partinin
genel başkanlığına, MNP Genel
Sekreteri Süleyman Arif Emre
getirilmişti. Erbakan’ın partiye
girip girmeyeceği tartışmalı görünüyordu. Çünkü, CHP’deki İsmet
İnönü-Bülent Ecevit çekişmesinin
neticesinde, İnönü, Ecevitçileri
partide etkisizleştirmek için Siyasi
Partiler Kanunu’nda bir değişiklik
yapmak istiyordu. Değişiklik ger-

çekleşirse eski MNP’liler MSP’ye
katılamayacaktı. Bunun üzerine hemen Erbakan’ın tartışmalı
durumu açıklığa kavuşturularak
Hüsamettin Akmumcu, Hüseyin
Abbas ve Erbakan’ın MSP’ye
geçişi sağlandı. Genel başkanlığa
Necmettin Erbakan geldi ve 14
Ekim 1973’te yapılan seçimlerde
MSP yüzde 11,8 oyla 48 milletvekili çıkararak Meclis’teki yerini
aldı. CHP 185, AP 149 milletvekili çıkarmıştı aynı seçimlerde. Umulmadık bir başarı elde
etti girdiği ilk seçimde MSP. Çok
önemli bir şeydi o yıllar Türkiye’si
için. O zaman bu beklenmeyen
bir başarıydı. Nurcuların çoğu
Demirel’in kuyruğuna takılmıştı.
Bu kadar yaygın olmasının nedeni MNP hakkında yapılan İslami
düzen kurma suçunu radyonun
sürekli tekrarlamasıydı. Doğrudan
partinin propagandası ile olan bir
şey değildi. O yıllarda, Ticaniler
MHP’ye oynadılar. Çok az Nurcu
MSP’ye oy verdi.
Süleyman
Demirel’i “Nurlu Süleyman” diye
pazarladılar.
Seçim sonucunda öyle bir
tablo ortaya çıkmıştı ki, ne CHP
ne de AP MSP olmadan hükümet
kuramıyordu. Amblemi anahtar
olan bir parti hakikaten anahtar
haline gelmişti bu seçim sonunda.
Fahri Korutürk hükümeti kurma
görevini önce CHP genel başkanı Bülent Ecevit’e verdi. Partileri
dolaşan Ecevit’e MSP ilk görüşmede hayır cevabı vermişti. AP
ile CHP yakınlaşması da mümkün görünmüyordu. Daha sonra
yapılan görüşmelerin ardından
CHP-MSP koalisyon hükümeti
kurulur. Bu dönemde Erbakan
Kıbrıs meselesindeki cesur tavrı
ile öne çıkar. Ecevit’in çekinik
tavrı karşısında Kıbrıs’ın tamamının alınmasını savunur. Ecevit
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ise buna yanaşmaz, epey tartışma
yaşanır hükümet ortakları arasında. Ayrıca Müslüman ülkelerle
ilk ciddi temaslar bu hükümet
döneminde gerçekleştirilir, bu
ülkelerle normal ilişkiler başlatılır. Günümüzdeki çoğu gelişmenin temelinde Erbakan’ın çabalarının olduğunun bir ispatı da
Müslüman ülkelerle olan bu irtibat noktasıdır. Tarihi mekanların
restore edilmesi ve eserlerin asli
gayesine uygun bir fonksiyona
kavuşturulması çabalarında da bu
sürekliliği görmek lazımdır.
Şüphesiz Erbakan ve onun
adıyla özdeşleşen Milli Görüş
hareketi hakkında söylenecek çok
şey var. Erbakan halkın teveccüh edeceği ciddi mesajlar verdi.
Bugünkü oluşumlarda onun atmış
olduğu temelin farkında olmak ve
hakkını teslim gerekir. Çünkü bir
binanın inşasında en meşakkatli zaman temelin atıldığı zamanlardır. İnsafı elden bırakmadan
evvela bunu belirtmek lazımdır. Erbakan bürokratik krallık ve
medya tarafından elbette uluslar
arası sistem tarafından hep alaşağı edilmek istenmiştir. Erbakan’ın
yılmayan, devamlı olarak çabalayan bir siyasetçi olarak anılması
doğru bir değerlendirme olacaktır
kanaatimce. Partileri kapatıldığı
halde sürekli yeni arayışlar içinde
olmuş, yılmadan vefatına kadar
heyecanlı bir biçimde çalışmalarını devam ettirmiştir.
Onun mücadelesini anlatan şu
sözüyle bağlayalım bu hatıra yazısını: “ Olmaz, kabul etmem, çalışacaksınız, çalışırsanız mutlaka
başarırsınız. Önce başaracağınıza
siz inanmalısınız. Bir kişi bir il
demektir.”
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Çocukluğumdaki
TAHİR HOCA ve
NECMETTİN ERBAKAN
Vahap YAMAN
1960’lı yıllar, Konya’da Hacı
Fettah mahallesinde mukim,
İslam’ı hayat tarzı olarak benimsemiş ve bu hayat tarzının önerdiği
şekilde yaşamaya çalışan rahmetli babam Mehmet Nuri Yaman,
çocukları olan bana, kardeşlerim
Mustafa ve Havva’ya, benimsediği
ve yaşamaya gayret ettiği İslam’ın
değerlerini aşılamaya, öğretmeye
çabalıyordu. Henüz o yaşımızda
babamızın sofrada, namazlarının
sonunda, yatarken yapmış olduğu Arapça dualarının yanında,
bizlerin de anlaması için yaptığı, Allah’ım benim ve çocuklarımın boğazından haram lokma
geçirttirme, bana hayırlı ve helal
kazançlar nasip et, hesap günü
nereden kazandın ve nasıl harcadın diye sorduğunda yüzümü
kızartacak işlerle beni karşılaştırma, imanımı zayi ettirme, şeytanın tuzaklarından beni ve ailemi
koru temennilerini hep duymuşuzdur.

Müslüman Kişiliğimizin Oluşumu
Günlük farz olan namaz ibadetlerini sürekli camide cemaatle
ifa ederken, evimizde ise günün
muhtelif saatlerinde daha sonrala56 Umran NİSAN 2011

rı adlarını, evvabin, kuşluk, hacet,
teheccüd olarak duyacağımız
nafile namazları kılardı. Namaz
sonrası da sesli olarak bizim de
duyacağımız şekilde yaptığı “Ya
Rabb, benim neslimden kafir,
zalim, fasık, müşrik, münker
evlatlar meydana getirtme. Beni
kafir babası, kafir dedesi, zalim
babası, zalim dedesi, fasık babası,
fasık dedesi yapma”, diyerek göz
yaşları içerisinde yaptığı dualara,
annemin de göz yaşları içerisinde
amin diyerek iştirak ettiğini görür,
arkasında da bizler amin derdik.
Ancak küçük yaşlarımızda
ebeveynimizin dualar edilirken
döktüğü göz yaşlarının anlamını kavramazdık. Bunu çocuklar
ancak anne baba olduktan sonra
kavrayabiliyor.

Babam sadece dua etmekle
kalmaz, hala zihnimden çıkmayan
bu dualardaki insanlardan olmamızı sağlamak amacıyla, İslami
kimliğimizin alt yapısını oluşturmak için bizleri Konyanın o günlerdeki hoca efendilerinin ziyaretlerine götürür, ellerini öptürür, kendileri, ilimleri hakkında
bilgiler verirdi. Hacı Veyiszade
Mustafa Efendi, Akşehirli Hoca,
Dereli Mustafa Efendi, Derbentli
Mustafa Efendi, Yörük Mustafa
Efendi, Tahir Büyükkörükçü
Hoca efendiler ellerini öptüğümüz, dualarını aldığımız güzel
insanlardı.
İşte 6 Martta Rahmet-i
Rahmana gönderdiğimiz Tahir
hocayı da Konya Kapı Camii’nin
kürsüsünde, simsiyah sakalı, gür
sesi, latif aksanı ve insanı büyüleyen heybetli çıkışları ile tanıdım.
Sekiz, on yaşlarında bulunduğum
çocukluğumda kulaklarımda yer
edinen ve yıllar boyu istifade edip,
geliştirdiğim ve yaşamaya çalıştığım İslami bilgilerin ilk temelleri
Kapı Camii’nde dinlediğim Tahir
hocadan duyduklarım desem hiç
abartmamış olurum.
Tahir hocayı yıllar içerisinde,

■
babamın gayretiyle epeyce dinlemişimdir. Babama rahmet diliyorum yüce mevlamdan! Çünkü o
yıllarda Kapı Camii’ni ve Tahir
hocayı bilerek tercih edecek yaşlarda değildik. Kulağımıza kar
suyu kaçırmak, olsa gerek, babamın ellerimizden tutarak Kapı
Camii’ne götürmesi!
Camide hem oynamak, hem
Tahir hocayı dinlemek, hep keyifli
olmuştur. Böylece hem dini sevmişimdir, hem camiye alışmışımdır, hem de daha sonraları hep
içerisinde bulunduğum dini ve
sosyal amaçlı cemaatlere ve topluluklara alışkanlık kazanmışımdır.
Tahir hocanın vücut dilini de
kullanarak aktardığı Allah sevgisi,
peygamber coşkusu, sanki içerisinde yaşanıyormuşçasına anlattığı cennet tasvirleri, kendinizi
ve çocuklarınızı yakıtı insanlar
ve taşlar olan cehennem ateşinden kurtarın, ayetini anlatırken
cehennemin yakıcılığını cemaate
hissettirmek için döktüğü gözyaşları ve sesindeki titremeyi, bugün
ölümünün arkasından bir daha
eski tat ve ürpertisi ile yeniden
hatırlamak beni derinden düşündürüyor.

***
60’lı yıllar babamın terzi dükkanında Yeni İstanbul ve Bugün
gazetelerinden, Necip Fazıl
Kısakürek, Mehmet Şevket Eygi,
Osman Yüksel Serdengeçti, Tarık
Buğra, Cemal Kutay, Vecdi Bürün
gibi yazarların köşe yazılarını
babamın bana ve kardeşime yüksek sesle okuttuğu yıllar olarak
geçti.
1965 ten itibaren bir yandan, kurucuları arasında amcam
Kemal Yaman’ın da bulunduğu
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Tahir Büyükkörükçü

Mücadele Birliği’nin dede ocağında aylar süren kuruluş çalışmalarına tanıklık ederken, diğer yandan
da Odalar Birliği’nde Necmettin
Erbakan diye birisinin hükümet
emriyle başkanlıktan polis zoru
ile attırıldığını gazete köşelerinden takip ederek Türkiye’deki
sosyal ve siyasal olaylara ilgi göstermeye başladım.
Necmettin Erbakan’ı gazetelerdeki resimlerinin dışında ilk kez,
evimizin bulunduğu Hacı Fettah
mahallesindeki şehir mezarlığında Konya’nın Nakşi şeyhlerinden Zeynel Abidin Efendi’nin
kabrini ziyaret ederken gördüğümü hatırlıyorum. Konya’nın
o zamanki tüccar ailelerinden
Sakallıoğulları’ndan
birisiyle
mahallemizden geçişleri zihnimdeki ilk Erbakan fotoğrafı olmuştur.
Necmettin Erbakan, 1969
genel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği Konya’da üç milletvekilliği çıkartacak oy aldığında
hemen hemen herkesin dikkatini
çekmiştir. Seçim çalışmaları sırasında ilk söyledikleri, önce ahlak
ve maneviyat, Siyonizm, ağır sanayi sözleri idi. Ancak daha sonraları
siyasal mücadelesinin ana mihveri
olacak olan önce ahlak ve maneviyat ifadeleri, toplumdaki kimlik
kırılmasının kelimelere dökülmüş

şekliydi. Bu sloganlarda, aslında
yeni bir Müslüman kimlik oluşturma çabalarının ilk tohumlarını görmekteyiz. Tüm mücadelesi
boyunca bu iki prensipten asla
vaz geçmeyecektir.
Gençlik yıllarımda Mücadele
Birliği’nin içerisinde yer aldığımdan Milli Görüş hareketinde
bulunamadım. Ancak Erbakan
hocayı hep takip etmişimdir.
Seçim zamanlarında oy tercihimi
hep onun kurduğu partilere kullanmışımdır. Çünkü Erbakan’ın
siyasal mücadelesi salt bir parti
mücadelesi ve parti çalışmaları
olarak geçmemiştir. İslami prensipleri rehber edinmiş, ahlaklı ve
maneviyat sahibi nesillerin inşasına çabalamıştır. Partinin yanında
kurdurduğu pek çok, mesleki ve
sivil kurum, kuruluş, sendikalar
bu çabanın en belirgin yapı taşlarıdır. 1960’ların sonunda tek
kişi ile yola çıkan ve küçümsenen
hareket, kınayıcıların kınamasına
aldırmadan, azimle ve yılmadan
verilen mücadele sonrası kurucusunun cenazesini bile milyonların kaldırdığı büyük kalabalıklara
ulaşmıştır.
Erbakan, yıllar içerisinde, maalesef sistemin partilerine adeta payanda olmuş, İslami
hassasiyetleri yüksek insanları, o
partilerin kuyruğuna takılmaktan
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kurtarmış, siyasal arenada onlara
yer açmış ve devrimci bir siyasi
kimlik edinmelerini sağlamıştır.
Eğer siyasi arenada bugün onun
hareketinin bünyesinden çıkmış,
dört siyasal parti, yine hareketinin
içerisinde olgunlaşarak, İslami
değerleri kendisi için ölçü almış,
yerli karakterli, yüzlerce milletvekili, bürokrat, teknokrat varsa,
bütün bunlar Erbakan’ın yıllar
süren çalışmalarının sonuçlarıdır.
Bir hafta ara ile Yüce
Mevlamıza
gönderdiğimiz, bu iki güzide insandan
Erbakan’ın İstanbul’da, Tahir
Hocanın Konya’daki cenaze namazlarına iştirak ettim.
Ömürlerini İslami mücadele içerisinde tüketmiş bu iki
güzide insanın son yolculuklarında yanlarında bulunmak
maksadıyla bir araya gelmiş
milyonlarca insanın önderleriyle son kez bir arada
bulunmak için gösterdikleri hüzünlü çabalar, dua ve
rahmet temennileri, mücadele adamlarının hiçbir zaman
yalnız olmadıklarını adeta
tüm cihana haykırır gibiydi.
Milyonlarla kılınan cenaze
namazlarının, hoca efendilerin, hakkınızı helal ediyor
musunuz, sorusuna o milyonların göğü yırtarcasına
verdikleri, helal ediyoruz,
haykırışlarının, hem İslam davasının takipçileri, hem de sistemin
egemenleri tarafından gayet iyi
algılandığını ve herkesin hesabını
yeniden yapacağını umuyorum.
Özellikle toplumu şekillendirmek
için çabalayan toplum mühendisleri bu kalabalıkları dikkate
alarak yeni pozisyonlar belirleyecektir. Hayatını kötülük ve hak58 Umran NİSAN 2011

sızlıklara karşı mücadeleye adamış lider adamların ölümleri gibi
Erbakan’ın ölümü de sisteme karşı
bir dik duruşun ifadesi olmuştur.
Kendi payıma arkalarından çıkardığım sonuca gelince: Çocukluğumda Konya’da
gerek Tahir hocadan, gerekse
Erbakan’dan duyduğum İslami
kimlikli, model insan inşa çalış-

Erbakan, yıllar içerisinde, maalesef sistemin partilerine adeta
payanda olmuş, İslami hassasiyetleri yüksek insanları, o partilerin kuyruğuna takılmaktan kurtarmış, siyasal arenada
onlara yer açmış ve devrimci
bir siyasi kimlik edinmelerini
sağlamıştır. Eğer siyasi arenada
bugün onun hareketinin bünyesinden çıkmış, dört siyasal
parti, yine hareketinin içerisinde olgunlaşarak, İslami değerleri kendisi için ölçü almış, yerli
karakterli, yüzlerce milletvekili, bürokrat, teknokrat varsa,
bütün bunlar Erbakan’ın yıllar
süren çalışmalarının sonuçlarıdır.

malarını her ikisinin de ömürleri
boyunca sürdürdüklerini ve bundan asla vazgeçmediklerini gördüm. İslam davasının artık zamanlarda değil, ömür boyu kesintisiz
bütün hayatı kapsayacak şekilde
sürdürülmesi gerektiğini bir kez
daha hatırlamış oldum. Sistemin,
bu iki güzide insanın mücadelelerine yıllar içerisinde verdiği ket-

meler bile onların çalışmalarına
zarar verememiştir. Cenazelerine
iştirak ederek bağlılıklarını gösteren milyonlar bunun ispatıdır.
Şimdi bu milyonlara düşen görev
ise kalitelerini arttırmak, nitelikli
müminler olarak onların bıraktıkları davalarını sürdürmek olmalıdır.
İslam’ın insanlar için önerdiği hayat tarzını her ne şartta olursa olsun kesintisiz ve
eksiksiz yaşamak esas olmalıdır. Dünyevi başarılar ve
sıkıntılar gelip geçicidir, asla
bunlardan etkilenilmemelidir.
Asıl olan öbür dünyada kazanmaktır. Bu dünya önemlidir,
öbür dünyamızı belirlediği
için. Öbür dünya önemlidir,
bu dünyamızı şekillendirdiği
için. Tebliğ ve mücadele, İslam
davasının, kesintisiz yapılması
gereken çalışmalarıdır. Zerre
kadar iyiliğin bile yazıldığı ve
asla kaybolmadığı bilgisi dikkate alınmalı, dünya hayatında iyiliklerimizi çoğaltmalıyız.
Aykırı düşünenler veya düşmanca davrananlar, düşünsel
ve bedensel zararlar verebilirler. Bunlardan etkilenmemelidir. Zira Allah nurunu tamamlayacaktır.
Benim yetişmemde büyük
emeği olan, bu öncü ve önder
olan bu insanlarla tanıştıran,
ebeveynime sonsuz şükranlarımı sunarım, tüm öncü ve önder
insanlara, hasseten Tahir hoca ve
Necmettin Erbakan’a ve aileme
Allahın rahmeti, mağfireti bol
olsun. “Erkek veya kadından her
kim inanarak güzel işler yaparsa,
işte öyle kimseler cennete girerler
ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (Nisa/124)
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■

Milli Görüş Hareketi

Ak Sevdaya Yolculuk
“ Unutmayın, insanlık için inşa edilen ilk mabet, Bekke’deydi; bereketli ve bütün âlemler için bir
rehberlik kaynağı, apaçık işaretlerle dopdolu. (Orası) bir zamanlar İbrahim’in durduğu yerdir; kim
içine girerse huzur bulur. Bundan dolayı, mabedi haccetmek, gücü yeten bütün insanların Allah’a
karşı yerine getirmek zorunda oldukları bir görevdir. Hakikati inkar edenlere gelince, bilsinler ki,
Allah, yarattığı âlemlerden bağımsızdır, her bakımdan kendine yeterlidir.” ( Âl-i İmran, 96, 97)

Selvigül ŞAH‹N

Y

ollar vardır ulaştıran,
kavuşturan,
sonsuz
seferlere, kutlu kentlere
ulaştıran.
Yollar vardır özlemleri tutuşturan...
Yollar vardır, çöl sanırsınız,
kum sanırsınız, sanırsınız ki,
topuklarınız yarılacak yangınlarından, çatlayacak kum taneleri. Sanırsın ki, uçsuz bucaksız
kavuran çöllerde kaybolup gideceksiniz, seraplara koşup yorulacaksınız...
Bizim yolumuz böyle mi olacaktı?
Gidiyorduk...
Nihayet aylar süren beklemeden sonra, vuslata, aşk ve
cezbe makamına gidiyorduk.
Başkentler başkentine sefer başlamıştı...
Evdeki hava bambaşkaydı.
Dostlarım, kardeşlerim, sevenlerimiz günlerdir evimizde bizi
geçirme hazırlıkları yapıyorlardı. Çocuklarım, onların halini
düşünmek istemiyordum. İlk
defa onlardan ayrı uzun bir
yolculuğa çıkıyordum. Onlara

duygularımı belli etmemeye
çalışıyordum. Kaygılıydım, geceler boyu uykularım kaçıyordu.
Ama bekleyen kutlu sevda alıp
götürüyordu tüm kaygılarımı.
Yavrularımı, tüm sevdiklerimi,
O’na, O en Emin ve güvenilir
olana bırakıp gidiyordum ya,
gözüm arkada kalmayacaktı.
Havaalanındayız. Herkes
burada... Dostlarım, kardeşlerim, çocuklarım hepsinin coşkusu, sevinci bana ayrı bir heyecan
yaşatıyordu.
Daha şimdiden, kutsal yol-

culuğun en başında bu güzel
insanların emanetlerini, selamlarını, dualarını yüreğime yüklediğimde, yüreğim, ellerim ve ayaklarım çoktan yanmaya başlamıştı
bile... Herkesle vedalaşıyordum.
Kimse, ama hiç kimse kalmasın
istiyordum, selamını almadığım,
sesini duymadığım.
Artık ayrılık vakti gelmiştir.
Gözler buğu buğu, sonsuz bir
yolculuğa gider gibi hüzünler
dokunmuştur tüm çehrelere...
Küçük kızım ilk defa eteklerime yapışıyor. Ağlıyor. İşte o an
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anlıyorum bırakıp gittiklerim,
evim ocağım, yuvam, dostluklarım, yani tüm dünyalıklarımla vedalaştığımı... Evlatlarım,
ciğerparelerim de dünya nimetlerinden bir nimet değil miydi?
Çocuklarım, eşimin ve benim
yanımızda son defa bize dokunmak sarılmak istiyorlar, çil yavrusu gibi etrafımızı sarıyorlar...
Vedalaşıyoruz... Gözyaşları
içinde ama mütevekkil, vedalaşıyoruz. Vedalar hep ağlatır ve
hüznü taşır yüreklere. Sanki tüm
dostlar, vedalaşmaya gelen tüm
sevdiklerimiz bizimle gelecek
gibi, heyecanlıdırlar. Dillerinde
dualarla, sanki onların yüreklerini de alır gidersiniz...

Cidde
Cidde Havaalanı’na indiğimizde heyecan doruktadır.
Grup olarak fazla kalabalık
değiliz. Hac kardeşliğimizin
başlangıcında birbirimizi tanımadan bilmeden beraber ortak
bir kaderi paylaşıyoruz şu an.
Şimdiden herkes birbirine yardım etme telaşında, sanki hep
tanışığız. Öyle değil midir, tanışıklığımız geçmişe dayalıdır da

bilinmez. Havaalanında bizim
gibi birçok ülkeden gruplar var.
Mikrofonlardan Telbiye sesleri
yankılanıyor.
“Lebbeyk
Allahümme
Lebbeyk, Lebbeyke La şerikeleke Lebbeyk!”
Telbiye sesleriyle sıkıntılı bekleyişler yerini heyecanlı
ve anlamlı duruşlara bırakıyor.
Grubumuzda gençler yaşlılara yardım ediyor. Artık yavaş
yavaş tanışıyoruz. İşlemlerimiz
uzun sürmüyor. Otobüslere
binip Mekke’ye doğru yolculuk
başlıyor. İhramlıyız. Arabada
Telbiyelerle, Tekbirlerle yolculuk sürerken çehreleri heyecan
ve merak sarmış halde...
Nur kentine gecenin karanlığından geçerek giriyoruz. Yeni
doğuşlara gebe yüreklerimizde,
tövbeler, dualar...
“ Ölüme uçan kelebekler
gibi” melek süzülüşlerini andıran çırpınışlarla, sevdaya yolculuk, aşka yolculuk başlamıştır.
Kefenler aktır...Sevda ak....Beyaz
mıydı ebabillerin kanatları da?
Allah’ın mabedini koruyan ebabiller de böyle mi süzülmüşlerdi

asırlar önce Mekke semalarına.
Beyaz ihramlar, nuru taşır gibi
yüreklere, arınmayı, muradı taşır
gibi...
Allahüekber, der gibi, tüm
dünyalıklarını arkaya atarak,
geride bırakarak, tüm maskelerden soyunarak girersin ihrama.
Seni “sen” yapan bu eşitlik ve
birlik elbisesi ruhunu da aklaman için bir fırsattır aslında.
Elbisen senin ilk evindir. Önce
evini, barkını, memleketini,
eşini dostunu bırakmıştın ya.
Şimdi de ilk evini terk edip,
mahşer elbisesinden bir esinti
gibi ihramı giyersin. Özgürlük
ve muştu giysisidir aslında
ihram. Seni sana taşıyacak, seni
Rabbine ve mutlak güzelliklere taşıyacak yegâne giysi artık
üzerindedir. Dışını temizlediğin,
hazırladığın gibi, içini de temizlersin. “Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol” diyen,
Mevlana’nın sözü artık senin için
vazgeçilmezdir. Artık için dışın
birdir. Ve senin gibi “bir” olanlarla buluşma vakti, akma, birlik
olup coşma vakti yakındır.

Mekke; Başkentler Başkenti
“ Artık sürgün ülkeden başkentler başkentine ulaşmışsındır.”
Rahman’ın misafirleri olarak
O’nun Beytini ziyarete gelmişizdir. Makamda, dualarımız
coşkulu, dualarımız kavuşmanın
bereketi.
“ Lebbeyk Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerikeleke Lebbeyk!
İnnel hamde vennimete leke vel
mülk. La şerike lek”

60 Umran NİSAN 2011

■
Buyur Allahım, buyur Rabbim
senin ortağın yok.
Emrine hazırım buyur.
Hamd sana, övgü ve nimet
senindir
Senin ortağın, şerikin yoktur...
Geldim Rabbim. Sana geldim. Beytine geldim. Kendimi
bulmaya, kendimi bilmeye, sana
kul olmaya geldim. Kabul buyur
Ya Rab! Günahlarımla, kusurlarımla, cürmüm ile geldim sana.
Senin beytine, makamına geldim. Aciz, kimsesiz yüreğimi
sana teslim için geldim. Buyur
dedin, çağırdın, geldim Rabbim.
Kullukta yarışmaya, ümmetin
olmaya, erimeye, akmaya, bir
olup, ırmak olup, coşmaya geldim. Kabul buyur Ya Rab!
Umre kapısından Mescidi
Hareme giriyoruz. Ayaklarım
sanki yürümüyor. Yüreğim sanki
akıp gidiyor. Bu insanlar, bu
mekân ne kadar büyüleyici, ne
kadar sıcak böyle. Yaklaştıkça
adımlarım, daha bir yavaşlar gibi. Sanki tümden ruhum
ayaklanır gibi. Kalbim daha bir
heyecan ve ürpertiyle çarpar
gibi. Ayaklarım ak mermerlerde.
Soğuk, serin mermerler ayaklarımın yangınını bir an söndürür
gibi. Artık son sütunlardayız.
Biraz sonra Kâbe’yi göreceğiz.
Gözlerimi tümden kapatıyorum.
Ve yürüyorum...
Dualarımı
toparlıyorum.
Yüreğimi, gözlerimi ve tüm
azalarımı toparlıyorum. Teslim
makamındayım. Birisi sesleniyor. “Aç... Aç gözlerini.” Başımı
kaldırıyorum. Gözlerimi, ellerimi semaya kaldırıyorum.
Karanlık gecenin, ak mermerlerin ortasında Kâbe. Kâbe bu
kadar yakın, bu kadar güzel...

Bu kadar sıcak. Hala inanamıyorum. Bir rüya sıcaklığıyla seyrediyorum... Hiç yabancısı değilim sanki bu mekânın. Öylesine
aitim buraya.
Oldukça sade yapılmıştır Kâbe. Ama büyüleyicidir.
Debdebeli, süslü, gösterişli
mabetler O’nun ilahi büyüsü
karşında sönük kalır. Tüm sadeliğiyle evrensel mesajın odak
noktası olmanın misyonuyla
selamlar hacıları.
Gözleriniz buğu buğu hep
O’na bakma ihtiyacı hissedersiniz. Diyorum ya artık sürgün
ülkeden başkentler başkentinde,
derin bir sevda çöreklenmiştir
yüreğinize. Hiçbir aşık böylesine
sevdalı nazar atamaz. Böylesine
anlamlı, dolu dolu gözlerle,
yürekten seyredemez maşukunu...
Kâbe’yi
anlatamam.
Kelimelerim, kalemim, yüreğim
yetmez, biliyorum. Kâbe, içimi
ısıtan, aydınlatan bir sıcaklıkla,
kayıyor avuçlarıma... Bir düş bu
diyorum. Uyanmak ve kaybetmek istemiyorum...

Mina
Zilhicce 8 1432 (13 Kasım.
Cumartesi 2010)
Lebbeyk Allahümme Lebbeyk!
Arafat’a çıkma hazırlıkları. Arınmaya, yeniden dirilişe,
kefenlenmeye, beyaz güvercinler
gibi havalanmaya az kaldı. Oluk
oluk insan seli, caddeler, yollar
ve dağlar boyu akmaya durmuş.
Sevgi ve aşk potası kaynadıkça
kaynıyor. Aşk ırmağı, insanlığın
aşk seli bentleri yıkmaya hazırlanıyor. Arafat yolcusu olma
yolunda Mina durağındayız.

Ak Sevdaya Yolculuk

Mina duraklardan bir duraktır. Mekteplerden bir mektep, bir
karargâhtır arayan, yanan yüreklere. Rasûlün izinden yürüyen
hacılar, Mina durağında kendilerini bulmak ve bilmek için
dururlar. Yolcudurlar artık. Yol
arkadaşları vardır.
Bizim için hazırlanmış çadırdayız. Mübarek vakitlere şahit,
mübarek mekânların büyüsüyle huşu ve teslimiyetle, dua
makamındayız. Hac arkadaşlarımız artık kardeşimizdir. Uçağa
binerken neredeyse bir yabancı
olan arkadaşlarımızla artık hac
kardeşliğinin zirvesini yaşarız.
Arınmaya adım aldığımız
Mina durağına gelmeden, tüm
yüklerden, tüm konforlardan,
tüm kimliklerden arınarak gelmişizdir. Azığımız az, yükümüz
hafiftir. Burası dua makamıdır.
Rahatlık ve yeme içme makamı
değildir. Derviş duyarlılığı ile
bir lokma bir hırka, yolumuz
Arafat...
Menzile ulaşmak için yola
çıktığımız
arkadaşlarımızla her şeyimizi paylaşırız. Bir
yudum suyu, bir dilim ekmeği. Üstümüze örteceğimiz şalımızı. Ve yatacağımız yerimizi.
Orada paylaşılanlar şahittir.
Orası şahittir hac kardeşliğine.
Yola çıkarken tek evladı Burak’ı
koruyup, gözeten, bizimle adeta
yarışan, Medine sokaklarında;
“Çocuklar Allah bana kanat taktı
uçuyorum sanki” diye sevincini belli eden Sevgili Makbule
Teyze Mana’daki çadırda bize
annelik yapmıştır. İstanbul’ dan
gelen Saliha Ablamız, genç kardeşlerimiz Yasemin ve Seyhan,
Balıkesir’den Hatice Ablamızla,
Konya’dan sevgili Ayşegül’le hac
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kardeşliğinin zirvelerinde paylaşmanın ve dostluğun güzelliklerini yaşadık.
Bu arada Hacı Latif diyerek,
güzel sataşmalar yapan Burak
Kardeşim,’ Pakistanlı’ Ahmet
kardeşim, Sabır Abidesi Mehmet
Amca, Salih Abi, gördüğü her
insana sarılan Hacı Latif.
Hatta direklere bile sarıldığı
söylentiler arasındadır.
Mihmandarımız
Sevgili
Murat
Kardeşim,
Musa
Kardeşim, Arafat’taki dualarıyla
hacıları coşkun anlara taşıyan
Ahmet Bulut Hocamız...
Ve bizi sohbetleriyle her
daim imani dirilişlere taşıyan,
Arafat çadırındaki duasıyla yüreğimize rehber ve tercüman olan
Ramazan Kayan Hocamız.

Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

Âdem’seniz, Havva’nızı bulmak için yollara düşmüşsünüzdür. Havva iseniz Âdem’inizi
ararsınız. Ama ondan önce yol
için azık gerekir. Sizin azığınız Mina Çadırındaki kurduğunuz güzel dostluklarınızdadır,
gözyaşlarıyla ıslanmış dualarınızda, uzun secdelerinizdedir.
Artık Arafat’a yürüyebilirsiniz.
Namazlarınız Rasûlün kıldığı
gibidir. Dualarınız O’nun kutlu
dualarına karışır.

Arafat
Zilhicce 9 1432 (14 Kasım
Pazar 2010)
Arınmanın makamına az
kaldı. Âdem olarak, tövbekâr
olarak yitiğini bulmana az kaldı.
Güneş doğarken yola çıkmalısın
ki; güneş, her şeyi aydınlatan
ve ısıtan güneş, sana şahitlik
yapsın. Arınmanın makamına
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çıkmadan önce, bayramı yaşamadan önce kendini bilmeli ve
bulmalısın. Yitirdiklerini bir bir
aramalısın. Safiyetini, izzetini,
irfanını, hikmetini, özgürlüğünü tüm yitiklerini bir bir arayıp bulmalı marifete ulaşmalısın.
Çünkü sen artık marifetin makamındasın. Nerede durduğunu
bil, Arafat’tasın.
Âdem’in safiyetini ve acziyetini, İbrahim’in kavi ve güçlü direniş yüklü imanını soluyup vakfeye duracaksın. Sünnetullahı ihya
etmek için, İbrahim gibi ateşlere yürüyerek, sevdiğini kurban ederek, İsmail gibi kurban
olarak, Muhammed (s.a.v.) gibi
teslim makamında vakfeye duracaksın. Hacer gibi sorgusuz sualsiz yürüyeceksin, bilinmezlerin
diyarına teslim makamında.
Buyur Rabbim sana geldim.
Af makamında Sen varsın, marifet makamında sen varsın. Bense
bir damlayım, iman denizine
karışmaya hiç olmaya, benlikten sıyrılıp hep olmaya geldim
diye duaya duracaksın. Tevbe
makamında Adem olacaksın.
Rahmet Dağı’nın eteklerinde, sel
olup akacak gözyaşların. Tüm

günahların, hataların, kaybettiğin insani tüm değerlerin için
akıtacaksın gözyaşı ırmaklarını.
Çölleşen ruhunda, yeni iman
aşılarını sulamak için, “geldim,
huzurdayım, tövbelerle vakfe
duruşundayım” diye inim inim
inleyeceksin. Adem ve Havva’yı
taklit makamındasın, tövbe ve
kulluk makamındasın. Değilmi
ki Rabbin seni affedecek, bunu
biliyor ve buna gönülden inanıyorsun. O zaman sal gözyaşı
denizini okyanuslara, aç avuçlarını Arafat semalarına, karış
marifet ırmağına...
Zamanın anlamını yitirdiği
mukaddes anlarda eriyerek, akarak karıştığın marifet ırmağında
yüreğin bir kere daha titresin.
Mebrur bir haccı dilerken, kabul
olmuş bir haccı dilerken, eğ
başını eğ ki acizliğin ve sahipsizliğinle gerçek Mabuda iltica et.
Ellerini aç ve içinde bulunduğun irfani duruşu, cihad ruhuyla
yaşarken, çıkacağın sefere arınmış dualarını azık et. Yaşadığın
bir mahşer provasıdır ve sen sürgün olduğun cennetine kavuşmak, Havva’na kavuşmak için
düş yollara... Gurbetlere bele

■
yüreğini, sürgün ülkeden başkentler başkentine derin sevdalara aç yelkenlerini...

dan azade karışmak için adeta
koşarsın... Koşarsın, yürürsün,
ağlarsın...

Müzdelife

“Ve dalga dalga ilerleyen
öteki kalabalıklarla birlikte siz de ilerleyin ve Allah’tan
günahlarınıza marifet dileyin:
Doğrusu Allah, çok affedicidir,
rahmet kaynağıdır.
(Bakara, 199)

Zilhicce 10 .1453 (15 Kasım
Pazartesi 2010)
Cihad kolay değildir. Hele
nefsinle, kendinle yaptığın cihad
bedel ve sorumluluk ister. Bir
duruş yetmez cihada. Tekrar
duaya ve arınmaya durmak için
Rasûlün yolundan gitmelisin.
Meşari’l-Haram’a, Muhammed
Aleyhisselamın ayak izlerinin
olduğu bir mekâna harekete geçtin ve hedefin belli artık.
İkinci
çadırımızdayız.
Müzdelife’de tekrar dualarla ve
tövbelerle şuur makamındayız.
“Arafattan
kalabalıklar
halinde dalga dalga indiğinizde kutsal mahalde Allah’ı anın
ve O’nu, yolunuzu gerçekten
kaybetmişken size doğru yolu
gösteren bir ilah olarak anın
(Bakara, 198)
Haccın bereketi ve rahmeti
sağılıyor sanki tüm yüreklere...
Şeytana az kaldı. Gözyaşlarıyla
yıkadığın yüreğin bir muska gibi
göğsünde. Heyecan dorukta.
Uykular, dinlenmeler yetmiyor
ellerinin ve ayaklarının titremesine. Şuur vadisinde ellerini
açıp yine af ve marifet dilersin.
Uyku, dinlenme haram olmuştur
bedenine... Bedenin artık sana
ait değildir. Ellerin, ayakların
yorgunluktan azadedir. Bilirsin
Rabbin senin yanında, affedecek ve bağışlayacak, inanırsın
ve güvenirsin. Ve akan iman
ırmağına tüm yorgunlukların-

Arafat’ta arınarak duaya
durdun, sonra şuur vadisinde
Meşari’l-Haram’da secdelerle
birlikte kendini bildin ve buldun. Şimdi şeytana yola çıkmadan önce cephaneni toplayacaksın. Karargâhlarda eğittiğin
yüreğin, kavi ve güçlü hamlelerle hazırlıklar yapıyor. Sen şimdi
şeytana atacağın sembolik cephaneni toplayacak ve düşeceksin tekrar yollara. Yürüyeceksin
yılmadan düşmanın üstüne.
Hep yürüyeceksin. Ve bileceksin Hac uzun bir yürüyüştür
aslında. Farkında olmadan gözüne fer, dizine derman gelecek.
Nice mucizevî olaylara şahitlik
edeceksin. Seksenlik, doksanlık
dedelerin, ninelerin bellerine
kadar tere batmış halleriyle nasıl
arınmaya ve teslimiyete yürüdüklerini göreceksin. O zaman
ayakların daha bir hızlanacak,
yüreğin daha bir coşacak.
Buraya bir elçi gibi geldin.
Geldiğin memleketin, dostların,
sevdiklerin tüm akrabaların için
toplayacaksın cephaneni. Tam
da seher vaktinde Mina’ya doğru
çıkacaksın yola. İsmail olmak
için yürüyeceksin, İbrahim
olmak için yürüyeceksin, kurbanını hazırlarken, makama yürürken, neyi hangi makama kurban

Ak Sevdaya Yolculuk

ettiğinin şuuruyla adımlayacaksın çölü...
Uzun bir savaşın sonunda,
durduğun yeri bilerek adımlayacaksın düşmanı. Gündüzü
beklemeden, geceden çıkacaksın
yola...

Mina
“Bismillahi Allahüekber
rağmen lişşeytani ve hizbihi:
Şeytan ve taraftarları karşısında en büyük olan Allahın adıyla...”
Uzun yürüyüşler, uykusuz
geceler, yorgun ayaklarla geldiğin makam artık şeytanın makamıdır. Daha dün Beyazıt meydanında o ulu mabedin önünde
attığın Tekbirler gelir aklına.
İsrail konsolosluğunun önünde
yaktığın bayraklar. Ve hanenin
üzerindeki karanlık emeller, oluk
oluk akan hayâsızlıklar ekranlardan, caddelerden ayartan insan
manzaraları, sonra yetimlerin
çığlıkları, yanan ocaklar, terk
edilmiş nice diyarlar gelir aklına.
Filistin, Çeçenya, Bosna, Irak
ve dahi birçok zulme uğramış
coğrafya. Yüreğin artık sığmaz
içine. İşte şeytan karşındadır.
Boşalt şarjörleri, akıt mermileri,
tüm gücünle yürü üstüne Büyük
Şeytanın. Ve tüm şeytanların.
Allahım ne güzel, ne heyecan
veren bir tablo bu. Müthiş bir
heyecan ve coşku kasırgasıyla,
öfke seliyle atıyoruz elimizdeki
mermileri.
Gençliği heder edenlere...
Çocuk katillerine...
Irz düşmanlarına...
Gizli ve karanlık tüm odaklara...
Hainlere...
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Sömürenlere...
Ve Adem’le Havva’yı kandıran o ezeli yegane düşmana...
Şeytan’a...
Tekbirlerle boşaltıyorum tüm
hıncımı ve kinimi Şeytan üstüne...
Bismillahi Allahüekber!

Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

‹brahim’in Makamından
Kurban ‹smail’e

Fetihlerden, ödediğin bedelden sonra artık kurbanını kesebilirsin. İsmail olarak seçtiğin
ya da bildiğin her şeyi kurban
makamındasın. Kurban ettiğin
koyun, koç veya inek bir semboldür. Sen asıl kurban ettiklerine odaklan, makama onları
götürme telaşına düş. Makama
sunduğun kurbandır kabul olacak olan. Hayvanlar bir semboldür bu makamda. Rabbim ne
diyor;
“Onların ne etleri Allah’a
ulaşır, ne de kanları; lakin O’na
ulaşan, yalnızca sizin O’na
karşı gösterdiğiniz bilinç ve
duyarlılıktır.” (Hac, 37)
Sen yürekli bir şekilde
İsmail’ini keşfedip makama
sunma gayreti içinde olmalısın.
İbrahim ki, ateşlere yürürken böylesine titrememişti yüreği, İbrahim ki tepeden tırnağa isyana durduğunda Azer’in
karşısında böylesine beti benzi
atmamıştı. Tek başına ümmet
olan peygamber, Ulu’l-Azm
peygamber şimdi rüyalar ilhamıyla teslimiyete, kulluğa çağrılıyordu. Araya araya, dualara
durarak bulduğu yavrusu, ciğerparesini kendi elleriyle Allah’a
kurban edecekti. Putları devi64 Umran NİSAN 2011
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ren, şirke karşı büyük savaşlar
veren, önder olup halkını tevhide davet eden yüreği yumuşak
peygamber, İbrahim Peygamber
kulluğa davet imtihanını vermek için İsmail’i kurban edecek.
Şeytanlardan geçerek, nefsinden,
babalığından, atalığından, tüm
duyarlılıklarından geçerek, par
par yanan bileylenmiş bıçağıyla
körpe, teslim olan İsmail’inin
boynunu vuracaktı... Rüyalar
ilham olacak, kurban alacak.
İbrahim’in baba yüreği teslimiyetin doruklarında titrerken,
özlemle, duayla, nice semerelerle
bulduğu evladını kurban edecek. İstenen bu. Hasretle yaptığı
dualar ve adaklar geliyor aklına.
Emanet sahibi, emanetini istiyor.
“Ey yavrucuğum! Rüyamda
seni kurban ettiğimi gördüm:
bir düşün, ne dersin?”
“Ey babacığım” dedi, “sana
emredilen neyse onu yap:
İnşallah beni sıkıntıya göğüs
gerenler arasında bulacaksın!”
Teslim olan baba, teslim olan
anne ve teslim olan ‘uyumlu,

olgun’ bir evlat... Kurban ailesinden, emre itaatin, bir anne
yüreğinin ve evladın adanmışlığı, teslim oluşu ve kurban oluşuyla terbiyesi...
Sen
de
artık
kendi
İsmaillerini devir taşlar üzerine...
Kurbanlarını belirle ve teslimiyet
makamında aziz ve direniş abidesi atan İbrahim’i taklit et.
Ancak o zaman, yani makama sunulan gerçek İsmailler
götürecek seni ödenmiş fidyelere. Senin gönülden yaptığın
yakarışlarla, gösterdiğin kavi
imanla, yürüdüğün hac yolculuğundaki kutlu yolla ulaştığın
İsmail’in fidyesidir aslında, kurban edilen koç.
Fidyeni ödeyen Rabbine teslimsin artık. Yüreğin bir kuş
kadar hafif. Sürur ve muştu
her yanını kuşatmış halde karış
iman denizine ve ak Allah’ın
evine. Orası senin yetim, öksüz
ve yıpranmış yüreğine bir liman,
güvenli bir sığınak, biat makamıdır. Orası yegâne mabed, orası
sıcak, samimi, duru gözyaşlarının, uzun secdelerinin mekânı
kutlu mabed. Kabe...

■
Artık gün ağarırken, güneşi şahit tutarak taşladığın şeytandan sonra, kurban ettiğin
İsmail’den sonra Bayram gelmiştir. Sen de ihramını çıkarıp bayramlığını giyebilirsin...

Tavaf
Dönüş..Sadece
dönüş
O’nadır. Bunu yaşarsın Tavafta.
Her zerre gibi sen de dönersin.
Tüm din kardeşlerinle, dilleri,
renkleri ayrı tüm insan seliyle
sevgi ve aşk potasında erimiş
gibi, nur ırmağına akıp gidersin. Tavaf’a Hacerü’l-Esved’in
bulunduğu noktadan başlarsın.
Bu Rahman’a biatın, O’nunla
yapacağın sözleşmenin bir göstergesidir. Senin tarafındanım
dediğin yerde başlarsın dönmeye. Dünyanın merkezi Hacerü’lEsved. Bunu O’na dokunduğun
anda anlarsın. Hacerü’l-Esved,
O’na dokunmak bir kara sevdaya dokunmak gibidir. Derin bir
soluk alırsın, bacaklarının bağı
çözülür, erirsin, akarsın gözyaşların sel olmuş. Altın kapının
önüne, Kâbe’nin eteklerine öylece yığılırsın.
Yaptığın akit, kutlu bir akittir, sarsmıştır bedenini ve ruhunu. Artık ruhun sonsuz diriliş
ve teslimiyet soluğuna teslimdir. Bacaklarının dermansızlığı,
gözlerinden akan ırmak bundandır. Tüm enerjin bu manevi
atmosferde, bu son tavafta erimiş
gibidir.
Irmak alır götürür seni. Ak
köpükler gibi hacılar, uçar gibi,
karışırsın, akarsın kendin olmadan. Cezbe ve aşk yürür damarlarına. Yaradan’a müttefik olmak
için, O’nunla selamlaşmadır bu.
Bu İbrahim sabrı, İsmail teslimi-

yetidir. Aşk ve diriliş makamında en kutlu duaları yaparsın.
“Ölüme uçan kelebekler gibi”
...Ak sevdanın sonsuz cazibesine kapılıp, kendinden tümden
kopmuş olarak, eriyerek, döne
döne yalnızca O’nun varlığını
duyarsın. Kâbe evrensel çağrının
ve sonsuz aşkın merkezi... Sense
binlerce kelebekten bir tanesi.
Dönersin... Dönersin... Yalnız ve
ancak O’na dönersin.

Say
Safa ve Merve, sonsuz yanan
bir çöl. Ve Hz. Hacer. Ben doğrusu, beni çöllerin, toprak kurak
yolların yerine ak mermerlerin
karşıladığını görünce de şaşırmıştım. Safa ve Merve Tepesi’ni
görünce de şaşırdım. Diyorum
ya, bulmak istediğim, sonsuz
yanan bir çöldü. Ben hep Hz.
Hacer’i oğlu İsmail’e su ararken
yanan çöllerde, topukları yarılırcasına, yüreği dağlanırcasına
koşuşunu düşündüm.
O Habeş’li bir cariye idi.
Sare’nin hizmetçisi. Sonra Hz.
İbrahim’in eşi. Hz. İsmail’in
annesi. Yükü ağır, imtihanı
çetindi. Kendini yanan çöllerde
tek başına bulduğunda, teslimiyetin ve inanmanın doruklarını yaşıyordu. Neden ve niçin,
kuş uçmaz kervan geçmez, ıssız
mekanlara bırakıldığını sormayacak kadar teslimdi Rabbine.
Hacer, itaat, güven, itimat,
iltica ve tüm iman duraklarından
sonra Safa ve Merve arasında
koşuya başlamıştı. Seven, inanan
bir annenin sessiz çığlığıydı Safa
ve Merve arasındaki koşusu.
Çöl kalmamıştı. Tek bir kum
tanesi bile kalmamıştı Hacer’in
ayak izlerini taşıyan, asırlar

Ak Sevdaya Yolculuk

öncesinden. Ak mermerler, iri
göğe doğru uzanan sütunlar
ve Safa ve Merve Tepelerinin
olduğu yerdeki kaya parçaları. Diyorum ya çöl kalmamıştı.
Ama gördüğü tıpkı Hz. Hacer
gibi, diri bir ruhla hacılar koşuyorlardı. Ağlayarak, yalın ayak,
heyecanlı yürekleriyle koşuyorlardı. Bu ruhu gördüm. Bu ruha
ait olmak için ben de koştum.
Onların arasına karışıp, ben
de tıpkı, Hz. Hacer’in oğluna
su aradığı bu yerde, ruhuma
diriliş ve iman suyunu akıtmak
için koştum. Belki O’nun yanan
topuklarına değen kum taneleri
yoktu, ama ak mermerler yakan
kavuran çöllere dönebiliyordu.
Biliyorum, hacılar, arayış
içinde koşuyorlardı. Aşka koşuyorlardı. Dirilişe koşuyorlardı. Ve yüreklerine çare, iman
suyu zemzeme koşuyorlardı.
Yaşananlar, iman suyunu bulmaya bir yarıştı sanki. Bayrak,
Habeş’li siyahi köle Hacer’de.
O’nun izini sürüyordu tüm hacılar. Bu sonsuz koşu, Hacer yapıyordu her bir hacıyı.
Takvanın,
nurlanmanın,
teslimiyetin dorukları... Tavaf.
Allah’ın yegâne varlığına teslimiyet. Sonra, sadakat ve kulluğun semeresi, Zemzem... Artık
Zemzemi içebilirsin. Doyuran
eşsiz lezzetiyle, Kevser’i hatırlatan tatla yudumlarken Zemzem’i,
Kâbe’nin üzerinden şafak söküyor, tan yeri ağarıyordu.
Hafiften esen seher meltemiyle, kalabalık artık daha bir
çoğalıyor, sevgi ve aşk potası
kaynadıkça kaynıyordu.
Artık bizim için sayılı günler
başlamıştır...
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Rahmet
Peygamberi
Kerim BULADI
2011 yılı “Kutlu Doğum
Haftası”nın
ana
konusu
Peygamber (s.a.v.)’in rahmet ve
merhamet yönünü anlatmak,
gündeme getirmek ve tebliğ
etmek şeklinde planlanmıştır.
İlk bakışta çok müspet bir seçim
olarak görülmektedir. Hâlbuki
Peygamber (s.a.v.)’in bu üstün
vasıfları, sadece bir yılı değil,
hayatın bütün kademelerini ve
gündemin ana konusunu teşkil
etmeliydi. İleride değineceğimiz
gibi Peygamber (s.a.v.)’in başarısı, onun bütün insanlara ve varlıklara karşı gayet merhametli ve
şefkatli olmasına bağlanmıştır.
Diğer taraftan İslam medeniyetinin temelinin de merhamete
dayandığını ve bu eksende şekillendiğini Peygamber (s.a.v.)’in
uygulamaları ve O’nun sünnetini en iyi anlayarak bu
medeniyeti dünyaya hâkim
kılmaya çalışan ümmetin
geçmişteki icraatları
önemle ortaya koymuştur. İslam
medeniyeti
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merhamete, şefkate ve adalete
dayandığı için, onun kökeninde
kitlesel katliamlara, etnik kıyımlara, zorla din, dil, kültür değiştirme hareketlerine rastlanamaz.
Müslümanlar,
yıllarca
Balkanları idaresi altında bulundurmalarına rağmen, katliamlara, zorla dil, din, kültür
değişimi faaliyetlerinin
yapıldığına tarih
şahit olmamıştır.
Devamlı söylenir
ve yazılır. Birinci
ve ikinci dünya
savaşında 50 milyona yakın insan
öldürülmüştür.
Bu durum, Batı
medeniyetinin

merh a m e t
ilkesiyle
değil, zorbalık
ve acımasızlık üzerine kuruldu-

ğunu
açık
bir şekilde
belgelemektedir. Bugün
de Ortadoğu’da,
Afrika’da ve nice
yerlerde sürdürülen
işgaller, kadın, çocuk
ve yaşlı ayırımı gözetilmeden gerçekleştirilen katliamlar,
Batı medeniyetinin
zorba ve acımasız bir
zemine oturduğunu
ve onun yeryüzündeki
temsilcilerinin bu eksende
hareket ettiklerini göstermeye
kâfidir. İşte bu noktada yeryüzünün refahı, istikrarı ve barışı
için Müslümanlara büyük görevler düşmektedir. Müslümanlar
bunu nasıl başaracak ve hâkim
kılacaktır? Bunun tek yolu, merhamet Peygamberi’nin düsturlarını, en başta Müslümanların
kendi aralarında derunî bir
şekilde içselleştirmesi ve daha
sonra da bu merhamet iklimi-

■
ne bütün insanları davet ederek
yeryüzünde barışın ve huzurun
yayılmasına çalışmasıdır.

Peygamberin Düsturları
Kur’ân-ı Kerim, Peygamber
(s.a.v.)’in rahmet ve merhamet
yönünü öne çıkarmış ve onun
bütün âlemlere rahmet olduğun
şöyle açıklamıştır: “(Rasûlüm!)
Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”1
“Âlemîn” âlem kelimesinin
çoğuludur. İnsan, melek cin ve
şeytanlar gibi akıl sahibi yaratıkların tamamını içine alan
evrenin adıdır. Bir açıklamaya
göre âlemîn lafzı bütün varlıkları
içine alır.2
Bu açıklamalar çerçevesinde
düşünüldüğünde Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in bütün varlıklara rahmet olduğu anlaşılır. O, insanlara rahmet olduğu gibi diğer
canlılara da rahmet olmuştur. O,
öyle engin bir merhamet sahibidir ki, kendisine kötülük edenlere, baskı uygulayanlara, canına
kastedenlere, doğup büyüdüğü
vatanından onu hicrete zorlayanlara, en yakın arkadaşlarını
gözleri önünde katledenlere bile
merhametini esirgememiştir. ‘Ey
Allah’ın Rasûlü! Müşriklere beddua et’ denildiğinde “Ben lanetçi olarak değil, ancak rahmet
olarak gönderildim”3 buyurarak rahmet peygamberi olduğunu açıklamıştır.
Rahmet kelimesi iki manada
kullanılmıştır. Birincisi, şefkat,
acıma ya da yufka yüreklilik,
ikincisi ise ihsan anlamındadır.
Allah’ın rahmet etmesi, nimet
ihsan etme, bahşetme ve lütfet-

Rahmet Peygamberi

Rahmet kelimesi iki manada kullanılmıştır.
Birincisi, şefkat, acıma ya da yufka yüreklilik, ikincisi ise ihsan anlamındadır. Allah’ın rahmet etmesi, nimet ihsan etme, bahşetme ve lütfetme şeklinde olur. Âdemoğlunun rahmeti ise, acıma veya
yufka yüreklilik ve şefkat gösterme, esirgeme
şeklinde olur. Allah Teâlâ insanların tabiatlarında acımayı ya da yufka yürekliliği yerleştirmiştir.
İhsanı da kendisine ayırmıştır.

me şeklinde olur. Âdemoğlunun
rahmeti ise, acıma veya yufka
yüreklilik ve şefkat gösterme,
esirgeme şeklinde olur. Allah
Teâlâ insanların tabiatlarında
acımayı ya da yufka yürekliliği yerleştirmiştir. İhsanı da
kendisine ayırmıştır. “Rahmân”
sözcüğü Allah’tan başkası için
kullanılmaz. Zira ihsan anlamındaki rahmet, her şeyi kapsayan
ve kuşatan olarak sadece Allah
Teâlâ’ya mahsustur. “Rahim”
sözcüğü ise, Allah’tan başkası
için de kullanılır.4 Allah Teâlâ
Rasûlü’nü rahim sıfatı ile şöyle
vasfeder: “Andolsun, size kendi
içinizden öyle bir peygamber
gelmiştir ki, sizin sıkıntıya
düşmeniz ona çok ağır gelir. O
size çok düşkün, mü’minlere
karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.”5
Allah
Teâlâ’nın,
Hz.
Peygamber’i kendi güzel isimlerinden olan “râuf (çok şefkatli),
rahîm”(çok merhametli) isimleri
ile anması, onun derin bir merhamete ve şefkate sahip olduğunu gösterir. Böyle bir peygambere ümmet olmak, ona inananlar
için büyük bir lütuftur.

Rahmeti her şeyi kuşatan , merhamet etmeyi kendi
zatına farz kılan7Allah Teâlâ,
Peygamber (s.a.v.)’in tebliğ görevindeki başarısını şöyle açıklar:
“O vakit Allah’ın bir rahmeti
ile onlara yumuşak davrandın!
Şayet sen kaba, katı yürekli
olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi…”8
Birkaç örnek ile Rahmet peygamberinin başarısının sebeplerini kolaylıkla anlayabiliriz
6

1- Çocuklara Karşı Merhameti
Çocuklara karşı çok merhametliydi. Hz. Peygamber (s.a.v.),
çocukları sever ve onları öperdi. Âişe validemizin bu konudaki rivayeti ise şöyledir: “Bir
bedevî Peygamberimize geldi ve
şöyle dedi: ‘Siz çocukları öpüyorsunuz, ama biz öpmüyoruz.’
Bunun üzerine Hz. Peygamber:
“Allah, kalbindeki acıma duygusunu çekip almışsa ben sana
ne yapayım.”9
Kalbindeki acıma duygusu çekip alınanlar, çocukların kıymetini bilmezler. Daha
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lerce çocuk, çağın en gelişmiş
silahları ve hayalet uçakları ile
katledilirken, merhamet peygamberine inanmayanlar ve
onlara hizmet edenlerden ses
çıkmadı. Hz. İsa, âlemlere rahmet olarak gönderilen merhamet Peygamberine inanmış ve
onu kavmine şöyle müjdelemişti: “Hatırla ki, Meryem oğlu
İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size
Allah’ın elçisiyim, benden önce
gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve
benden sonra gelecek Ahmed
adında bir peygamberi de müj-

izleyerek onun ilkeleri çerçevesinde medeniyet kursalardı, ne
kendileri çocuk katili olur, ne de
çocuk katillerini desteklerlerdi.
Hz. Peygamber çok yufka
yürekliydi. Can çekişen bir çocuğu görüp ağlayan Rasûlüllah’a
ashaptan Sa’d (r.a.): “Bu ne
ya Rasûlallah” deyince Hz.
Peygamber: “Bu, bir rahmettir.
Allah onu dilediği kullarının
kalbine tevdi etmiştir. Allah
ancak merhameti olan kullarına rahmet eyler” 11 buyurmuştur.

Birinci ve ikinci dünya savaşında 50 milyona yakın
insan öldürülmüştür. Bu durum, Batı medeniyetinin merhamet ilkesiyle değil, zorbalık ve acımasızlık üzerine kurulduğunu açık bir şekilde belgelemektedir. Bugün de Ortadoğu’da, Afrika’da ve
nice yerlerde sürdürülen işgallerin, kadın, çocuk
ve yaşlı ayırımı gözetilmeden gerçekleştirilen katliamların, Batı medeniyetinin zorba ve acımasız
bir zemine oturduğunu ve onun yeryüzündeki temsilcilerinin bu eksende hareket ettiklerini
göstermeye kâfidir. İşte bu noktada yeryüzünün
refahı, istikrarı ve barışı için Müslümanlara büyük
görevler düşmektedir.

deleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık
delilleri getirince: Bu apaçık
bir büyüdür, dediler.”10 Daha
sonra Hıristiyan olarak anılacak
olan topluluklar ve batı milleti
diye tesmiye edilen milletler, Hz.
İsâ’nın medeniyetini kuramadılar. Şayet merhamet peygamberine inanan İsâ Mesih’in yolunu
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2- Kadınlara Karşı Merhameti
O kadınlara karşı çok
yumuşak ve müsamahalı davranırdı. Birgün Hz. Ömer Hz.
Peygamber’in huzuruna girmek
için izin istedi. Hz. Peygamber’in
yanında Kureyş kadınları vardı.
Ona bir şeyler soruyorlardı.
Rasûlüllah’ın yanında yüksek
sesle konuşuyorlardı. Ömer

(r.a.), Hz. Peygamber’in yanına girmek için izin isteyince,
perdenin arkasına gizlendiler.
Hz. Peygamber ona izin verdi.
Bunun üzerine Hz. Ömer,
Rasûlüllah’ın yanına girdi.
Buradan ötesini Hz. Ömer’den
dinleyelim: “Allah Rasûlü’nün
huzuruna girdim. Baktım Allah
Rasûlü durmadan tebessüm ediyor. ‘Ey Allah’ın Rasûlü! Allah
seni ebediyen güldürsün’ dedim.
Yine tebessümle şu cevabı verdi:
“Şu kadınların haline gülüyorum. Oturmuş, benim yanımda konuşuyorlardı. Senin sesini duyunca her biri bir yere
saklandı.” Allah Rasûlü’nün bu
cevabı üzerine sesimi yükselttim
ve “Ey nefislerinin düşmanları!
Demek benden korkuyorsunuz;
Allah Rasûlü’nden korkmuyor
ve O’nun yanında saygısızlık
yapıyorsunuz öyle mi?” dedim.
Bana şu cevabı verdiler: “Sen katı
ve şiddetlisin.”12
Hz. Ali’nin annesi Fatıma,
Müslümanlığı kabul etmiş
ve Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Fatıma vefat ettiği
zaman, Hz. Peygamber, kendi
gömleğini göndererek onun bu
mübarek gömlekle kefene sarılmasını söylemiş, sonra onu kendi
eliyle kabrine indirmiş, bu suretle Hz. Ali’nin validesine karşı
duyduğu minnettarlık hissini
göstermişti. Hz. Ali’nin annesi
Fatıma’nın cenaze merasiminde
bulunanlar, Rasûl-i Ekrem’in
ona karşı gösterdiği bu hürmet
ve alakanın sebebini sordular.
Rasûl-i Ekrem, “Ebû Tâlip’ten
sonra bu kadının bana gösterdiği şefkat ve merhameti,

■
hiçbir zaman unutamam. Bunu
daima hürmet ve minnetle yâd
edeceğim” buyurmuştur.13

3- Yetimlere Karşı Merhameti
Kur’ân-ı Kerim yetimlerin
himaye edilmesi, haklarının
korunması ve terbiye edilmesi
üzerinde önemle durur. Hatta
yetimlerin mallarının meşru
ölçüler içerisinde harcanmasının
gerekliliğine işaret eder.14 Ayrıca
yetimlerin mallarını haksız yere
yiyenlerin karınlarına ateş doldurduklarını ve cehenneme gireceklerini haber verir.15
Hz. Peygamber’in kendisi de yetim olarak büyümüştü.
Yetimliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu. Toplumda
korunması gerekenlerin başında yetimlerin geldiğini bildiği
için, bu kesimin himayesine özel
önem veriyordu.
Hz. Peygamber yetimin hakkına tecavüzden şiddetle kaçınmış “Ey Allah’ım! İki zayıf kimsenin: yetimle kadının hakkından şiddetle sakınıyor (ve bu
konuda sana sığınıyor)um.”16
diye dua etmiş ve bu konuda
Allah’tan yardım istemiştir. Hz.
Peygamber “Müslümanların
evleri arasında en hayırlı ev,
içinde yetime iyi davranılan
evdir. Müslümanların evleri
arasında en kötü ev ise içinde yetime kötü davranılan
evdir.”17 buyurarak yetimi himaye eden, barındıran ve güzel
muamele eden evi övmüştür.
Ayrıca yetime sahip çıkan, iyilik yapan ve terbiyesini üstlenen
kimse, Allah Rasûlü’nün methine mazhar olmuştur.

Hz. Peygamber yetimin bakımını üstlenen kimseye cennet
müjdesini vermiş ve kendisine
cennette komşu olacağını bildirmiştir. “Kendinin veya başkasının da olsa, yetime bakan
kimseyle ben cennette şunlar
gibiyiz.” buyurmuş, şahadet
parmağıyla orta parmağına işaret
etmiştir.18 Hz. Peygamber kalp
katılığından şikayet eden bir
kişiye, yetimlerin başını okşamasını, yoksulu doyurmasını
tavsiye etmiştir.19

4- Yoksullara Karşı Merhameti
Kur’ân-ı Kerim’de, toplum
içerisinde gözetilmesi, desteklenmesi ve himaye edilmesi
gereken gruplar arasında fakir
ve yoksullar da ilk sıralarda yer
alır. “Rabbi’nin nimetini onlar
mı paylaştırıyorlar? Dünya
hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık Birbirlerine iş görmeleri
için kimini ötekine üstün kıldık…”20 âyetinde açıkça ifade
edildiği gibi, Allah Teâlâ, insanları birbirinden üstün kılmış,
kimine daha fazla servet, ilim,
sağlık vermiş, kimini de daha az
imkân ve nimetlerle donatmıştır.
“…O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) haline
gelmesin diye (Allah böyle
âyetinde
emretmiştir)…” 21
açıkça ifade edildiği gibi, refahın
topluma yayılması, servetin tek
elde toplanarak bir baskı aracı
olmaması, Kur’ân’ın üzerinde
durduğu önemli bir konudur.
Bu sebeple zenginlerin, fakir
ve yoksullara yardım etmesi,
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Kur’ân’ın en önemli ilkesidir.
Kur’ân’da tevhitten sonra ısrarla
vurgulanan en mühim husus,
infak meselesidir yani, Allah
rızası için O’nun emrettiği yerlere ve kimselere vermektir.
Hz. Peygamber, Kur’ân’ın
önemle üzerinde durduğu bu
ilkeyi, titizlikle uygulamış, fakirlerin ve yoksulların yanında yer
almış, onların toplumu oluşturan önemli kesimler olduğunu belirtmiş, onlarla oturmuş,
onlarla yemek yemiş, onlarla
paylaşmış ve onların dertlerine
ortak olmuştur.
Bir gün gündüzün ilk saatlerinde Hz. Peygamber’in yanına,
kılıçlarını sıyırmış, yalın ayak,
üstleri çıplak, başlarını kaplan renginde benzer bir elbise veya aba ile örtmüş şekilde,
çoğunluğu Mudar kabilesinden
oluşan kimseler geldiler. Hz.
Peygamber, onların yoksul halini görünce öyle üzüldü ki, yüzünün rengi değişti. Bir ara içeri
girip çıktıktan sonra Hz. Bilal’e
ezan okumasını ve kamet getirmesini emretti. Namaz kıldırdıktan sonra orada bulunanlara
bir konuşma yaptı. İnsanların
bir erkek ve dişiden yaratıldığına
ve eşit olduklarına (bkz.49/13)
ve âhiret hazırlığına dair (bkz.
Haşr, 59/18) âyetleri okudu.
“Kişi dinarından, dirheminden, elbisesinden, buğdayından, hurmasından, yarım
hurma kadar bile olsa sadaka
versin” buyurdu. Bu konuşmayı
dinleyen insanlar, yardım konusunda hemen harekete geçerek
birbirini takip ettiler. Toplanan
yiyecek ve giyeceklerden iki
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yığın oluştu. Hz. Peygamber, bu
durumdan öyle memnun oldu
ki, sevincinden yüzü parladı…22

Peygamber “Komşusuna zulmeden, komşusunun şerrinden
emin olmayan kimsedir.” cevabını vermiştir.25

hurma bahçelerindedir.”28 Hz.
Peygamber, Allah Teâlâ’nın kıyamet gününde şöyle buyuracağını
belirtmiştir: “Ey Ademoğlu! Ben
hastalandım da sen beni ziyarete gelmedin.” Bunun üzerine
kul: “Ey Rabbim! Seni nasıl
ziyarete geleyim. Sen alemlerin rabbisin.” der. Allah Teâlâ
“Bilmez misin? Filan kulum
hasta oldu da onu ziyaret
etmedin. Bilmedin mi ki, sen
onu ziyaret etseydin beni onun
yanında bulurdun.”29

Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

5- Komşulara Karşı Merhameti

Kur’ân-ı Kerim’de komşularla
samimi ve iyi alaka kurulmasının
gereği şöyle anlatılır: “Allah’a
ibadet edin ve ona hiçbir şeyi
ortak koşmayın. Ana babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa,
yolcuya, elinizin altındakilere
iyilik edin. Şüphesiz, Allah
kibirlenen ve övünen
kimseleri sevmez.”23
Hz. Peygamber,
hayırlı ve samimi bir komşu idi.
Komşuluk haklarına çok önem verir,
onlara
mümkün
olduğu ölçüde her
türlü yardımı yapardı.
Komşularına yakın davranır, hatırlarını sorardı.
Komşuluk münasebetlerini
sürdürme ve kuvvetlendirmedeki tavrı, onun insanlarla olan
ilişkisindeki sevginin ve iyi kalpliliğin abideleşen bir örneğidir.
Hz. Peygamber “Cebrail
(a.s.) komşu hakkına riayeti bana öyle tavsiye etmeye
devam etti ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim.”24 buyurmuştur. Bir başka
hadisinde “Vallahi iman etmiş
olmaz, vallahi iman etmiş
olmaz, vallahi iman etmiş
olmaz!” buyurdu. Bunun üzerine orada bulunanlar “Ey Allah’ın
Rasûlü! Bu iman etmiş olmayan
kimdir?” diye sorduklarında Hz.
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6- Hastalara Karşı Merhameti

Hz. Peygamber, hastaların
ziyaret edilmesine son derece
önem verirdi. Kendisi hastaları
ziyaret eder, hal ve hatırlarını
sorar, onları teselli eder ve onlar
için dua ederdi. 26 “Bir hastanın
yanında

Ahmet KAVAS

7- Gayrimüslimlere Karşı
Merhameti

hazır
bulunduğunuzda ona hayır
dua edin. Melekler, sizin söylediklerinize âmîn derler”27
buyurarak, hastalara iyi dua
etmenin önemini belirtmiştir.
Hz. Peygamber’in kendisi
bizzat hasta ziyaretine ve hastanın gönlünü almaya önem verdiği gibi aynı hassasiyeti ümmetinden de istemiştir. “Hastayı
dolaşan, geri dönünceye kadar
cennetin hurmalık yolundadır.
Bir Müslüman, bir Müslüman
kardeşini ziyaret ederse
dönünceye kadar cennetin

Peygamberimizin
merhameti, yumuşaklığı, nezaketi ve efendiliği o kadar şümullü
idi ki, O’nun nezdinde
Müslüman, Müslüman
olmayan, dost, düşman, farkı gözetilmezdi.
Herkese karşı hem dînî,
hem insanî hem de sosyal görevini yerine getirirdi.
Müslüman olmayanlarla irtibat
kurar, komşuluk yapar, hal ve
hatırlarını sorar hatta cenazelerine bile saygı gösterirdi. Cabir b.
Abdullah anlatıyor: “Yanımızdan
bir Yahudî cenazesi geçti.
Peygamber ayağa kalkınca biz de
kalktık ‘Ya Rasûlallah bu Yahûdî
cenazesidir’ dediğimizde “Bir
cenaze gördüğünüzde ayağa
kalkınız” buyurdu.30
Yine bir seferinde, Rasûlüllah
(s.a.v.), yanından cenaze geçerken ayağa kalktı. Kendisine Bu
Yahûdî cenazesidir, denilince “O
da bir can değil midir?” buyurdular.31

■
Necran’dan gelen Hıristiyan
heyeti Rasûl-i Ekrem tarafından
kabul olunduğu zaman Rasûl-i
Ekrem, bunları mescitte misafir
etmiş, hatta onların mescidde
âyinlerini yapmalarına müsaade
etmiştir. Müslümanlar buna itiraz ettiklerinde Rasûl-i Ekrem
onları susturmuştur.32
Rasûl-i Ekrem, kitap ehline karşı gösterdiği nezaket ve
anlayışı müşriklere karşı da göstermiştir. Hz. Esmâ diyor ki:
“Hudeybiye sulhunun yapıldığı günlerde Müşrik olan validem yanıma (Medine’ye) geldi.
Rasûlüllah’a “Annem yanıma
gelmiş, bana hediye getirmiş,
benim alakamı, sevgimi bekliyor, onu ziyaret edeyim mi?”
diye sordum. Hz. Peygamber,
“Evet anneni ziyaret et ve ona
iyilikle, güzellikle davran”
buyurdu.33
Abdullah b. Ömer’in anlattığına göre bir adam Hz.
Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasûlü!
Bir kâfirin cenazesi geçerken
ayağa kalkalım mı?” diye sordu.
Bunun üzerine Hz. Peygamber
“Kalkınız. Çünkü siz onun için
ayağa kalkmıyorsunuz. Siz
ancak canları alan Yüce Zat’a
(Allah Teâlâ’ya) saygı göstermek için ayağa kalkıyorsunuz”
buyurdu.34
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) için,
kendisine karşı işlenen bütün
hataların, hakaretlerin, haksızlıkların intikamını alabileceği en
büyük fırsat Mekke’nin fethedildiği gün idi. Ama o, öyle bir
mevkide, böyle bir günde düşmanlarını bağışlamıştır.
Hz. Hamza’nın karnını yara-

rak onun ciğerini parçalayan
Ebû Süfyan’ın karısı Hind, Hz.
Peygamber’in yanına tanınmamak için yüzü örtülü olarak gelmiş, Müslümanlığı kabul etmek
suretiyle affını istemiş, Rasûl-i
Ekrem, onu tanımış, fakat onu
tanıdığını belli etmemişti.35
Hz. Peygamber’in bu durumu,
Hind’in üzerinde o derece tesir
etmişti ki, Hint “Bu güne kadar
yeryüzünde, senin meclisinin
zelil olmasından daha sevimli bir
şey bana yoktu. Fakat bu gün,
benim için yeryüzünde, senin
meclisinden daha şerefli bir yer
yoktur.” demişti36.
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed (s.a.v.)’in
rahmet ilkeleri ailemizde, eğitim
kurumlarımızda, idari mekanizmalarımızda, ticarî ve toplum
hayatımızda ma’kes buluyor
mu? Öncelikle Müslümanlar
kendi aralarında merhamet düsturunu ne ölçüde hâkim kıldılar?
Aile fertlerine, akrabalarımıza,
büyüklerimize, çocuklarımıza,
komşularımıza, misafirlerimize,
arkadaşlarımıza, dostlarımıza
karşı merhametle muamele edebiliyor muyuz? Yeri geldiğinde
maddi ve manevi kazanımlarımızı birileriyle paylaşabiliyor
muyuz? Muhtaçlara kol kanat
gerebiliyor muyuz? İşçilerimize,
çalıştırdıklarımıza, memurlarımıza, merhamet kapılarını açabiliyor muyuz? Merhametimiz,
bizi Karunlar gibi yaşamaktan
alıkoyuyor mu? Merhametimiz,
lüks, konfor ve israfın önüne
geçebiliyor mu? Komşusu açken
tok yatmak, merhamet duygularımızı harekete geçiriyor
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mu? Mazlumların feryadı, bizi
uykumuzdan uyandırıyor mu?
Allah’ın engin rahmetinin yanında azabının da var olduğunu,
hissettirecek bir merhamete
sahip miyiz? Bütün bunları senenin bir zaman diliminde, her
zaman düşünebiliyor ve muhasebesini yapabiliyor muyuz?
Merhamet peygamberine ümmet
olmanın farkında mıyız?
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Kelim Sıddıki’nin
İslam’ın Ehlileştirilmesi (!)
Çabalarına Bakışı
Zafer BANGASH

M

art
1986’da,
Tahran’da
gerçekleştirilen
Birinci
Uluslararası
İkbal
Konferansı’nda, İran İslam
Cumhuriyeti’nin
başbakanı
Ayetullah Seyyid Ali Hamaney,
Hint kökenli şair-filozofu oldukça övgüyle anmıştı. Ayrıca başbakan, İkbal’in, ahenkli şiirlerini
yazdığı dilin ülkesi, çok sevdiği
İran’ı bir kez bile ziyaret etme
imkânı bulamamasından duyduğu üzüntülerini bildirmişti.
Ayetullah Hamaney, İkbal hayattayken, İran’da, onun kıymetini gereğiyle anlayamayacak bir
tağut sistemin hüküm sürdüğünü belirtmişti.
Bundan on yıl sonra, Dr.
Kelim Sıddıki öldüğündeyse; İran İslam Devrimi Lideri
Hamaney, İslam’ın yetiştirdiği
bir başka değerli şahsiyetin aynı
ilgisizliği yaşamaması için elinden geleni yaptı. Dr. Kelim’in
topluma, eserleri ve düşünce
yapısıyla verdiği önemli hizmetleri ifade eden özel bir bildiri
72 Umran NİSAN 2011

yayımlattı. Bildiri, İran’da gazete,
dergi ve televizyonlarda halka
sunuldu. Ayrıca Dr. Kelim’in
ailesine, bizzat kişisel bir mesajla başsağlığı dileklerini iletti.
Dört ay sonra Tahran’da, vahdet haftası sebebiyle Uluslararası
Beraberlik Konferansı gerçekleştirildiğinde, üzerinde Dr.
Kelim’in portresi olan koca bir
afiş konferans binasına asılmıştı.
Bu, Dr. Kelim’in ümmet beraberliği bilincine ve dünya çapında
Müslümanların şuurlanmasına
yaptığı katkıların yakışık alır bir
ikrarı ve kabulü niteliğindeydi.
Ayrıca dünyanın çeşitli bölgelerinden İslami hareketin
liderleri, mezhep, dil ve ırk farklılığı gözetmeksizin Dr. Kelim
için başsağlığı dilekleri gönderdiler. Bununla birlikte dünyanın

dört bir yanından Dr. Kelim’i
sadece eserleri vasıtasıyla, özellikle Crescent International
dergisindeki yazıları sayesinde
tanıyan Müslümanlar, oldukça dokunaklı mesajlar ilettiler.
Bu insanlar, kendisini bir kez
bile görmemiş veya dinlememiş
oldukları halde, Dr. Kelim’in
yazı ve eserlerinden etkilenmiş
Müslümanlardı. Fakat yine de
hiçbir Müslüman ülke liderlerinden herhangi bir mesaj gelmemişti. Doğrusu bu, Dr. Kelim’in
de öyle olmasını isteyeceği bir
durumdu. Dr. Kelim, bu liderlerin bir tanesinden bile böyle
bir mesaj iletilmiş olsa, kabrinde
rahatsızlık hissederdi. Dr. Kelim
Sıddıki, o liderlerin ve onların
ulus-devletlerinin felaketi sayılırdı. Dr. Kelim, Darü’l-İslam’ın
tekrar inşası için, önce bu devletlerin yok edilmesi gerektiğine
inanırdı. Bu nedenle, Müslüman
dünyanın onun ölümüne olan
cevabı da kendisinin yaşamı
boyunca maruz kaldığı sıkıntının bir göstergesiydi.

■
Derin Bir Anlayış ve Öngörü
O,
tarihin
gücü
ve
Müslümanların aktüel durumu
ile ilgili derin bir anlayış, fevkalade bir öngörü ve net bir bakış
açısına sahipti. Onun göz ardı
edilemeyecek ileri görüşlülüğü,
yaptığı analizlerin zamanla tashih gerektirmeyecek isabetlilikte
olmasından ileri gelmekteydi.
Aksine zamanın akışı her fırsat
ve safhada, onun bu özelliğini kanıtlamaktaydı. İslam
dünyasında, çok az sayıda
bu denli net ve açık bir
bakış açısıyla karşılaşılabilirdi, hatta yalnızca İslam
dünyasında da değil, başka
dünyalarda bile. Batı’da
yaşadığı ve eğitimini aldığı
zamanlarda, onun düşünce yapısı Kur’an ve Sünnet
üzerine
temellenmişti.
Özellikle ulus-devlet yapısı
ve Batı kaynaklı demokrasi, siyasi parti düzeni ve
seçimler gibi sistemlere ilişkin görüşleri, Müslüman
düşünce yapısında karışıklığa neden olan sis perdesini aralamıştır. Aslında Dr.
Kelim, Müslüman siyasi düşünce
yapısının sömürge döneminden
beslendiği yönündeki iddiayı
fark etmiş ve bunu bütün yönleriyle reddetmiştir.
Onun katkılarının gerçek
manasını ve büyüklüğünü takdir
edebilmek için, içinde yaşadığı
dönemin baskın düşünce yapısını iyi değerlendirmek gerekmektedir. Ellili ve yetmişli yıllar
arası ulusçuluk iddia ve pratikleri doruk noktadaydı. Asya
ve Afrika’da, tüm bölgelerde,

Ömrünün son yirmi beş
yılında, Dr. Kelim, bu fikirleri geliştirip dile getirdi ve
dünya çapında tüm ümmete
nakletmeye çalıştı. Bizzat, bu
fikirlerin yayılması ve hedefine ulaşması için yollar aradı
ve oluşturdu. Her değişimin
kabul edilip sağlamlaştırılması için kendi düşünce yapısı ve
ortamına ihtiyaç duyacağının
farkındaydı.

ulusların liderleri kutsanmakta
ve büyük saygı görmekteydiler.
Başkentlerde liderlerin boy boy
afişleri ve heykelleri her köşede
insanların karşısına çıkmaktaydı. Müslümanlar dahi bu neocahiliye diye tabir edilebilecek
liderleri ilahlaştırma girdabına
kapılıp gitmişlerdi. Müslüman
ulus-devletler ve onların hâkim
elit tabakası aslında pek de başarısız sayılmazlardı. Başlangıçta
bazı başarıları olmuştu. Açıkçası
bu durum, onların üstün yeteneklerinden değil, sonraki
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dönemlerde yeteneksizliklerinin
tam anlamıyla ortaya çıkmasına
sebebiyet verecek kadar zamanın
geçmemesinden kaynaklanıyordu.
İşte böyle bir dönemde Dr. Kelim Sıddıki, ulusçuluk ve ulus devlet kavramlarına meydan okumuştu. İslam
Enstitüsü’nün (Muslim Institute)
araştırma ve planlama bölümü
kurumsal tarifnamesinde (The
Draft Prospectus of Muslim
Institute), bu durum açık
bir şekilde dile getirilir.
1973 yılında hazırlanmış ve
günümüz için bile uygun
sayılabilecek bu belge,
ulus-devletlerin dağıtılması ve Kur’an ve Peygamber
(s.a.v.)’in sünneti doğrultusunda kurulacak sistemler getirilmesi gerektiğini
savunur.1 Fakat Dr. Kelim,
Müslümanların ciddiye alınması için, öncelikle gözlem
ve deneye dayalı bir düşünce sisteminin ortaya atılması taraftarıydı. O, Kur’an ve
sünnetin zamanla daha da
geniş bir bilgi birikimi ve
kavrayış yeteneği getireceğini
savunuyordu. Müslümanlar ise
ümmetin inkılâbını şekillendirebilecek Kur’an ve sünnet potansiyelini, hemen hemen hiç denecek kadar az kullanıyorlardı.2
Dr. Kelim’in kaygısı
İslam’ın medenileştirilmesi (batılılarca çev.) güya ehlileştirilme
çabası üzerineydi. Ona göre Batı
ile İslam arasında herhangi bir
uzlaşma söz konusu olamazdı.
Batı’nın Müslümanlar üzerindeki psikolojik baskısını kırmak
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gerekliliğini savunmuştu. Çünkü
günümüz İslam medeniyeti, Batı
kaynaklı kavramlarla asla ayaklarını yere basamazdı. Ayrıca bu
pozisyonumuz bizleri, az gelişmişlik, gelir dağılımı, yoksulluk
gibi problemlere bizzat Kur’an
ve sünnetten kendi çözüm yollarımızı aramaya itecektir diye
belirtmişti. İslam dünyasında,
İslam’ın gücü ancak ve ancak
kaynaklarımızın Darü’l-İslam
içerisinde seferber edilmesiyle
geliştirilebilir diye de eklemişti.3
Ömrünün son yirmi beş yılında,
Dr. Kelim, bu fikirleri geliştirip
dile getirdi ve dünya çapında
tüm ümmete nakletmeye çalıştı.
Bizzat, bu fikirlerin yayılması
ve hedefine ulaşması için yollar
aradı ve oluşturdu. Her değişimin kabul edilip sağlamlaştırılması için kendi düşünce yapısı
ve ortamına ihtiyaç duyacağının
farkındaydı.4
Tarih boyu insan bu döngüsel olay ile cebelleşmiştir.
Kimileri bütün kontrolü elinde
tutar ama verecek mesajı yoktur.
Kimisi de ilim ve fikir sahibidir;
ancak bunları yayacak bir yol
bulamaz. Çok iyi biliyoruz ki
görüşleri dünya çapında kabul
görmesine rağmen, Batı’nın elinde insanoğluna sunacak baskı,
sömürü ve terörden başka bir
seçenek
bulunmamaktadır.
İletişim kaynaklarını neredeyse
tekelinde bulundurmasından
dolayı, Batı’nın sosyal, kültürel
alanlarda fikir ve görüşleri geniş
ölçüde bilinmekte ve ne yazık
ki rahatlıkla kabul görmektedir;
özellikle Müslüman dünyanın
çoğu bölgesinde. Bununla birlik-

te Müslümanların iletecek muhteşem bir mesajları vardır ki,
gerçekte biz, Allah’ın insanoğluna son ve tamamlayıcı mesajının hem hedefi hem de ulaştırıcıları konumundayız. Ancak
ne yazık ki biz Müslümanlar,
mesajımızı iletme konusunda
tamamen başarısız sayılmasak da
maalesef yetersiz kalmaktayız.
Müslümanlar için tahsis edilmiş iletişim yolları bile örneğin
Cuma hutbesi, tağut tarafından
AhmetveKAVAS
ele geçirilmiş
İslam’ın mesajı
bastırılmıştır.
Dr. Kelim Sıddıki bütün bu
eksikliklerin farkındaydı ama
yine de, Batı’nın elindeki medyayı İslam’ın mesajını iletme
maksadıyla kullanma yöntemini
seçmedi. Oysa Müslümanların
çoğu, vakitlerini Batı medyasını
etkilemeye harcıyorlardı üstelik
farkında değillerdi ki, o medya
kirli sistemin bir parçasıydı. Dr.
Kelim Sıddıki bu durumu ilk
kez, İngiltere’deyken, başarılı
gazetecilik kariyeri döneminde
(Guardian’daki yazı işleri müdür
yardımcılığı) tecrübe etmişti ki
bu görevini İslami idealleri uğruna sonradan bırakmıştır.

hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak, İslam ilim felsefesi (epistemoloji) ile alakadar akademik
bir oluşumdur. Gerçekte uzun
vadeli ve gelecek elli ila yüz yıl
boyunca hiçbir değişimin önceden tahmin edilemeyeceği savına dayanan bir yaklaşımdı bu.
Ne var ki Enstitünün nazarında,
İran İslam hareketi, ayaklanmaya kadar -Dr. Kelim’in kendi
nitelemesiyle- adeta İslam dünyasının bir kör noktasıydı. Diğer
Müslüman sosyal bilimcilerden
oldukça farklı idealler ortaya atarak, İslam Enstitüsü, oluşumunun ilk yirmi beş yılı boyunca
hatırı sayılır ölçüde bu hedefin
fark edilmesine katkıda bulunmuştur. 1970’lerde, Müslüman
entelektüellerin büyük çoğunluğu, aslında Batı ve İslam arasında bir uzlaşmanın söz konusu olabileceğini, Hıristiyanlığın
İslam’dan ancak birkaç yönüyle
farklılık gösterdiğini, demokrasinin İslami terim şura’nın bir
başka ifadesi gibi görülebileceğini ve faizsiz kapitalizmin İslami
bir kavram sayılacağını kanıtlamaya çalışmaktaydılar. Bu tarz,
adeta özür dileyici tavırla ortaya
atılan iddialar, şu an tamamen
gözden düşmüş durumdadır.
Yirmi yıl öncesinden beri Dr.
Kelim bu iddiaları bütünüyle
reddetmiştir.
1980’de,
Crescent
Intentational’ın İslami hareketin haber dergisine dönüşmesi,
nifak, zulüm, baskı ve riyanın
hüküm sürdüğü bir dünyada
Müslümanların sesini duyurmak yolunda atılan ilk adımdı.
Crescent International’ı 1981’de,
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Müslümanların ‹deallerini
Duyuracak Özgün Bir Medya
Böylece, İslam Enstitüsü’nü
(Muslim Institute) kurarken,
aynı zamanda Müslümanların
ideallerini dünya çapında duyuracağı kendilerine özgü medyanın da oluşturulmasına yardımcı olmuştur. İslam Enstitüsü,
Müslüman dünyasının şu an
içinde bulunduğu yenilmişlik ve
aşağılanma durumundan, tarihte

■
bir haber ve iletişim grubu olan
Muslimedia’nın kuruluşu takip
etmişti. 1982’den itibaren İslam
Enstitüsü’nün hemen bütün
uluslararası seminerleri bu oluşumda gerçekleşmeye başladı.5 Bu, küresel İslami hareketin lider ve aktivistlerinin en
azından yılda bir kez Londra’da
buluşması imkânını sağlamıştı.
Gerçekleştirilen aktiviteler, asıl
amacı olan resmi seminerlerin
ötesinde, dünyanın farklı bölgelerinde yetişen İslami hareket destekleyicilerinin karşılıklı
etkileşimi ve fikir alışverişlerine
katkıda bulunarak entelektüel
anlamda oldukça fayda sağlamıştı. Seminerler ayrıca, ümmetin uyanışında kilit rol oynayan fikirlerin pekiştirilmesine
yardımcı oldu. Aynı görevi şu
ana kadar yedi sayıya ulaşan
Crescent International’dan alınan
yazıların yıllık antolojisi de yapmıştır.6 Hazır bir referans işlevi
görmelerinin dışında, bu gelişmeler genç Müslüman gazeteci
yazar ve aktivistlerin entelektüel
gelişimine katkıda bulunmuştur.
İslam Enstitüsünün, Londra’da
Şehir Üniversitesi işbirliğiyle,
1984’ten 1986’ya kadar devam
eden gazetecilik dersleri, genç
gazetecilere İslami hareketi
dünya çapında duyurmaya yarayacak hem teknik hem pratik
araçlar sağlamıştı. Bu derslere
katılan öğrencilerin çoğu bugün
kendi ülkelerinde dergi ve gazetelerin editörlüğü ya da çeşitli
haber kuruluşlarının büro şefliği görevlerinde çalışmaktadırlar.
Ayrıca, Crescent International’ın
Arapça baskısı Al-Hilal Al-Dawli,

Malezya, Filistin, Mısır, Cezayir
ve Nijerya’da ciddi etkiler uyandırdı.
Bahsi geçen bütün bu çabalar birbirinden alakasız görünse
de hepsinin arkasında tek bir
amaç vardı: İslami hareketin ve
ümmette oluşturulmaya çalışılan
siyasi mutabakatın derinlemesine anlaşılması için, Dr. Kelim
Sıddıki ve İslam Enstitüsü’nün
düşünce yapısını mümkün olduğunca geniş bir alana yaymak.
Bugün bu çabaların etkisini
sadece İngiltere’de değil aynı
zamanda Güney Afrika, Malezya,
Pakistan, Mısır, Filistin, Cezayir
ve başka birçok ülkede görmekteyiz.

Öze Dönüş Düşüncesi
İletişim, elbetteki, nebevi
metodun en esaslı niteliğidir.
Allah’ın kılavuzluğu, peygamberler vasıtasıyla insanoğluna
ulaşmış ve O’nun mesajı son
peygamber (s.a.v.) ile Medine’de
İslami bir devletin kuruluşuyla tamama ermiştir. Dr. Kelim
yazı ve konuşmalarında sıklıkla,
İslam’ın İslami bir devlet sistemi
ile desteklenmeden eksik kalacağını belirtmiştir. Bugünse artık
peygamberler yoktur ve olmayacaklardır da. Ama bunun yerine
peygamberimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in bize bıraktığı İslam’ın
başlıca kaynakları Kur’an ve
Sünnet’e sahibiz.
Ne yazık ki Müslümanlar ikisinden de uzaklaşmış durumdalar. Kur’an ve Sünnet’ten bu
sapma, Hulafa-i Raşidin döneminden hemen sonra başlamıştır. Ancak esas yapı şeriat
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sistemi çerçevesinde işlemeye
devam etmiştir. Sömürge düzeni zamanında ise Müslüman
Siyasi düşünce yapısı İslam’ın
başlıca kaynakları ile bağını yitirip, İslami olmayan bir menşee
doğru kaymıştır. Bu durum, Dr.
Kelim’in temel düşünce yapısını
yansıtır ki İslami hareket içerisinde bile, bunu açıkça fark edip
anlayan çok az entelektüel ve
âlim bulunmaktaydı. Dr. Kelim
Avrupa sömürge düzenini çok iyi
kavramıştı. Ona göre, kilisenin
kitleler üzerindeki güçlü etkisini
kırmak için Avrupa, Rönesans ve
reform hareketlerini yaşamalıydı.
Kilisenin otoritesini zayıflatmak
için milliyetçilik, demokrasi,
eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar geliştirdiler. İslami sistemin
ise asla böyle problemleri yoktu.
İslami sistemde devlet ile din
birbirinden ayrı değildi. Oysa
Sömürgecilik düzeni esnasında
birçok entelektüel bu durumu
kavramakta güçlük çekti. Onlara
göre Avrupalılar Hıristiyanlardı
ve bizim dindar kardeşlerimiz,
yani Ehl-i Kitap’tılar. O entelektüellerin anlayamadığı şey ise
Avrupalıların Hıristiyanlığı çoktan kişisel, rutin seremonilere
dönüştürdükleriydi. Bu seremonilerin Hz. İsa (a.s.) kendilerine
ilettiği mesajla artık bir ortak
noktası kalmamıştı. Avrupa
Batı’nın hegemonyasına tek başına bile bir tehdit mahiyetinde
gördüğü İslam’ı, Hıristiyanlığın
geçirdiği bu dönüşüme ortak
etmeye kararlıydı. Müslüman
entelektüeller ise sömürge döneminde ve hatta sömürge sonrası
dönemde dahi, bu önemli gerUmran NİSAN 2011 75
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İletişim, elbette ki, nebevi metodun en esaslı
niteliğidir. Allah’ın kılavuzluğu, peygamberler
vasıtasıyla insanoğluna ulaşmış ve O’nun mesajı
son peygamber (s.a.v.) ile Medine’de İslami bir
devletin kuruluşuyla tamama ermiştir. Dr. Kelim
yazı ve konuşmalarında sıklıkla, İslam’ın İslami
bir devlet sistemi ile desteklenmeden eksik kalacağını belirtmiştir. Bugünse artık peygamberler
yoktur ve olmayacaklardır da. Ama bunun yerine
peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bize
Ahmet Kur’an
KAVAS ve
bıraktığı İslam’ın başlıca kaynakları
Sünnet’e sahibiz.

ve bu şekliyle devam etmesine rıza göstermeleri gerçeğine
dayandırıyordu. Hal böyleyken
Dr. Kelim’e göre, yavaş yavaş ve
fark edilmeden ümmetin güçten
düşmesi kaçınılmaz bir durumdu. İslam’ın öngördüğü etik ve
ahlaki doktrinler ölçü alınmadığı sürece Müslüman devletleri sekülerleşmeye mahkûmdu.
Aynı ölçüde acı bir diğer gerçek
ise, evrensel bir din kabul edilmesi gereken İslam’ın “küfr”e
sadece parça parça ve bölgesel
bir direniş sunabilmesiydi ki,
günümüzde bu durum küresel
bir hal almıştır.
“İslami Otoritenin İzinde”
adlı bu konferansın konusu tam anlamıyla Dr. Kelim’in
düşünce yapısını özetlemektedir. İslamiyet’te güç ancak özel
bir amaca hizmet için vardır:
Allah’ın yüce Kur’an’da da buyurduğu üzere, “iyiliği emretmek,
kötülükten alıkoymak” (3/104).
Sömürge sonrası İslam devletlerinin hemen hepsinin sekülerleşmesi nedeniyle, Dr. Kelim
ümmet için toplu bir inkılâp
önermişti. Ona göre bu inkılâba
belki de hiçbir zaman, o dönemde duyulduğundan daha fazla
ihtiyaç duyulmamıştı. Geçmişte
eğer ulema bu hale yeterince ilgi
göstermediyse bunun muhtemel
sebebi belki de İslam dünyasının
hızla büyümesiydi. Bu büyüme
tek başına bir inkılâp olarak algılanmıştı. 52 ulus devletin hiçbiri
-hatta şu an 57 ya da 58- ümmetin karşılaştığı bu problemlere
çözüm sağlayabilecek ne kapasiteye ne de uygunluğa sahipti.
Sözüm ona bağımsızlık süreci

Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i

çekten habersiz görünüyorlardı.
Dr. Kelim gerçekleri yadsımak niyetiyle değil ama yönetimi saltanata dönüştürenlerin
Kur’an ve Sünnet öğretilerinden sapmaları nedeniyle İslam
tarihinin büyük bölümündeki
yönetim anlayışını meşru görmemiştir. Dr. Kelim’in iddiasına
göre, bu İslam devletleri sekülerleşmiş ve İslami meşruiyetini
kaybetmişlerdi. Sömürgecilik bir
tehdit olarak ortaya çıktığında
Müslümanlara sunulan iki seçenek söz konusuydu: İslam egemenliği altında yönetilen seküler
İslam devletleri, ya iç kaynaklı
bir ıslah etme sistemiyle yenilenecek yahut da dış güçler tarafından tahakküm ve boyunduruk altına alınacaklardı. İç kaynaklı bir ıslah sistemi oluşturulmaması sonucu, Avrupa seküler
ülkeleri, Asya ve Afrika’daki
zayıf Müslüman seküler devletleri rahatlıkla mağlup ettiler. Bu
nedenle diyebiliriz ki, sömürgeciler tarafından yenilgiye uğra76 Umran NİSAN 2011

yan İslam’ın otoritesi değil, bu
tip Müslüman yöneticilere sahip
seküler İslam devletleriydi.
Hâkim elit tabakanın birçoğu
sömürge girişimlerini hoşnutlukla karşılasa bile ümmetin bir
kısmı buna direnç göstermişti.
Direniş büyük ölçüde ulema sınıfından gelmişti. Direnişçi tavır
İslam’da esasen köklü bir yere
sahipti. Bu durum ümmetin iletişim ve bağlantı kurmakta güçlük
çekilen uzak bölgelerinde dahi,
ulemanın direnme biçimi olarak cihadı önermesi gerçeğinde
açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Fakat Dr. Kelim direnişin
düzensiz, bölgesel ve genellikle
yetersiz olduğu kanaatindeydi.
Dr. Kelim ayrıca sömürgecilerin
ülkelere akın etmesiyle ne kadar
ciddi bir zorlukla karşı karşıya
gelindiğini ve ümmetin yaşadığı
yozlaşmayı ulemanın fark etmeyişini acıyla dile getirmişti. O,
direnişin gerekli etkiden yoksun
kalışını, ulemanın bir kez saltanatın meşruiyetini kabul etmiş

■
olarak adlandırılan dönemde ise
Müslümanların karşılaştığı problemler daha da çözülemez bir
hale bürünmeye başlamıştı.
Dr. Kelim’e göre ulus-devlet
sömürge düzeninin bir devamı
niteliğindeydi. Kendisi bir yazısında şöyle demiştir:
“İki ulus-devletin aynı milli
çıkarları sahiplenmeleri mümkün değildir. Bunun İslam
ümmeti üzerindeki etkisi içler
acısıdır. Günümüz İslam ümmeti siyasi haritası ulus-devletçilik
sisteminin küreselleşmiş halini
temsil etmektedir. Bu durum
aynı zamanda İslam’ın siyasi
gücünün zafiyetini ve dışlanmışlığını da yansıtmaktadır.
Hepsinin de ötesinde, Batı’nın
İslam ülkeleri ve Müslümanlar
üzerinde süregelen ekonomik,
siyasi ve kültürel üstünlüğünün
de göstergesidir.”7
Kelim Sıddıki ayrıca Filistin’in
Siyonizm’e geçici yenilgisinin
bile -Dr. Kelim Filistin’in bu
durumunun, ulus-devletlerin
sözde liderleri ve Filistin
Kurtuluş Örgütü umutsuzca
tam tersini iddia ettikleri halde,
kalıcı olmadığını düşünüyorduümmetin ulus-devletlerdeki dışlanması nedeniyle mümkün hale
geldiğini belirtmişti. Bu arada
kendisi İslami ulusal partilerin
kuruluşunu çok daha trajik bir
sonuç olarak nitelendiriyordu.
Dünyanın hiçbir yerinde bu
partiler İslami bir devlet yapısı
inşa etmeyi başaramamıştılar. Bu
partilerin başarısızlıkları özellikle İslami Selamet Cephesi’nin
-1991’de ezici bir çoğunlukla
seçimleri kazandığı halde- Batı

destekli askeri cunta tarafından
tanınmadığı Pakistan, Mısır ve
Cezayir’de belirgin bir biçimde
kanıtlanmıştı. Buna benzer bir
başka uygulama ise Refah Partisi
adında, otoriteyi paylaşabilmek
için küçük düşürücü koalisyon
koşullarını kabul etmesi şartıyla,
Türkiye’de oluşum aşamasındaydı.
Dr. Kelim İslami parti liderlerinin dürüstlük ve takvasını
asla sorgulamamıştı. Her zaman
onların dini hassasiyetini ve
bilgeliğini kabul etmiş; fakat
onların politik düşüncelerini ve
İslami devlet yapısını yeniden
hayata geçirmek için benimsedikleri yöntemi eleştirmişti. Dr.
Kelim kısmi kavrayışın, kısmi
sonuçlar ve hatalı algılayışların
hep hatalı ve eksik sonuçlar
doğuracağı fikrini ısrarla savunurdu. Ümmet için toptan bir
inkılâbın gerçekleşmesi ancak ve
ancak peygamberin Sünneti ve
Kur’an’ın öğretileriyle mümkün
kılınabilirdi. Batı kaynaklı hiçbir
politik duruş ve düşünce yapısı
ümmetin inkılâbını sağlayamazdı. Mademki siyasi parti yaklaşımı ümmet kavramının temel
düşünce yapısına ters düşmekteydi; bu yol İslam’ın hedeflerinin yerine getirilmesi için uygun
kabul edilemezdi.
Dr. Kelim’e göre ancak küresel İslami hareket bu istenen
sonucu elde edebilirdi. Kendisi
sadece İslami hareketin tanımını
yapmamış; aynı zamanda onun
sınırlarını çizmiş ve işleyiş biçimlerini de tayin etmiştir. Kelim
Sıddıki İslami hareketi, “değişimin ulvi aracı” olarak tanımla-
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mış ve Allah’ın bütün peygamberlerini İslami hareketin kendi
dönemlerindeki liderleri olarak
görmüştür.8 İslami hareketin asıl
amacı ümmeti seferber etmektir. Ümmetin farklı bölgeleri,
farklı başarıların merkezleridir.
Örneğin ümmetin bir bölümü
dünyanın belirli bir bölgesinde, belki o bölgeyi değiştirme
ve kontrol edebilme imkânına
sahip olabilir. Bu toprak İslami
devlet adını taşımaktadır. Kendi
toprağını yönetmeye başlayınca,
etrafındaki diğer ülkeler birden
bire hasım halini almaktadır.
Ülke, içten yıkılabileceği gibi,
dış güçler tarafından saldırıya
uğrayabilir veya işgal edilebilir.
Fakat Dr. Kelim bu çatışmanın da esasında İslami devletin
kendisini sağlamlaştırmak için
gerekli ulvi projenin bir parçası olduğu görüşündedir. Bu
Medine’de, Peygamber (s.a.v.)
tarafından yönetilen ilk İslam
devleti ve dönemimizdeki İran
İslam devletinin başına gelenin
aynısıdır. Uzatmalı bir karışıklık
döneminden sonra İslami devlet galip gelir ve kendi koşulları elverdiğince dış rakipleriyle
hesaplaşır.
Şüphesiz ki İslami devletler
çökebilir, yenilebilir ve hatta yok
edilebilirler ama İslami hareket
asla. Çünkü İslami devlet toprağa bağlı bir oluşumken, İslami
hareket her Müslüman’ın bilinçli
veya bilinçsiz üyesi olarak kabul
edilebileceği açık bir sistemdir.
Açık bir sistem zayıflatılsa bile
asla yok edilemez.
Kelim Sıddıki’ye göre Kur’an
ve Sünnet İslam’ın ruhuysa İslam
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devleti de bedenidir.9 Beden,
İslam devleti yok edildiğinde,
ruhun başına ne gelir? Dr. Kelim
bu soruyu şöyle yanıtlamıştır:
“İslam devleti yok edildiğinde,
ruh İslami harekette varlığını
sürdürür.” Dr. Kelim’in tanımladığı İslami hareket, siyasi partinin tersine kapsamlı bir sistemdir. Her Müslüman bu hareketin bir üyesidir. Üyelik ücreti
veya kartı yoktur. Tek gereklilik
Müslüman olmak ve kendi ellerimizle medenileştirilme çabalarına adanmaktır.
Bu basit fakat güçlü fikir Dr.
Kelim Sıddıki’nin yazı ve konuşmalarında, İslam aktivistlerinin
siyasi söylemlerinde yer edene
kadar tekrar tekrar vurgulanmıştır. Ayrıca kendisi ısrarla,
Peygamber (s.a.v.)’in Sünnet ve
Siret’inin altını çizmiştir. Siret’i
kronolojik bir hikâyenin ötesinde, üzerinde çalışanlar için gelecekte faydalanmak üzere önemli
yaşam metotları elde edilebilecek bir altın madeni gibi tasvir
etmektedir.
Yaşamı boyunca Dr. Kelim,
sadece İslam dünyasında İslami
hareket şuurunu arttırmaya çalışmakla kalmamış, aynı
zamanda ümmetin gelişimi ve
büyümesi için başka hangi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu da
ortaya koymuştur. Bizler gibi
onunla 25 sene boyunca çalışma
onur ve keyfine erişmişler için
bu, gerçekten minnetle anılan
bir hatıradır.

Dr. Kelim İslami parti liderlerinin dürüstlük ve
takvasını asla sorgulamamıştı. Her zaman onların
dini hassasiyetini ve bilgeliğini kabul etmiş; fakat
onların politik düşüncelerini ve İslami devlet yapısını yeniden hayata geçirmek için benimsedikleri
yöntemi eleştirmişti. Dr. Kelim kısmi kavrayışın,
kısmi sonuçlar ve hatalı algılayışların hep hatalı ve
eksik sonuçlar doğuracağı fikrini ısrarla savunurdu. Ümmet için toptan bir inkılâbın gerçekleşmesi
ancak ve ancak peygamberin Sünneti ve Kur’an’ın
Ahmet KAVAS
öğretileriyle
mümkün kılınabilirdi. Batı kaynaklı
hiçbir politik duruş ve düşünce yapısı ümmetin
inkılâbını sağlayamazdı.

Mesut Arabistan’ın
Gergin “YEMEN”i
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KÜLTÜR SANAT

Tenkit ve
İnsaf
Metin Önal MENGÜŞOĞLU

T

enkit ve insaf birbirine akraba kelimelerdir.
Tenkit ‘iyiyi kötüden ayırma işi’dir. İnsaf ise ‘hakkı teslim
esasına dayanan ılımlı davranış,
vicdanın sesine uyma’nın adıdır.
Bugünkü deyimle her iki davranış
da salt pozitiftir. Negatifleri yoktur. Şunu demek istiyorum ki bir
iş, tutum, söz veya yazının tenkit tarifine uyması, iyiyi kötüden
ayırt etme kabiliyetine ve failin iyi
niyetine bağlıdır. Böyle müspet
bir hareket noktası bulunmayan
kritikler tenkit sayılmaz. Tenkidin
konusu bir metin, kişi yahut davranış olabilir. İltifat yahut karalamada aşırılık veya iftira varsa,
dengeyi kaçırma söz konusuysa
ortada tenkit yoktur. Başka bir

Etyen Mahçupyan

maksat vardır. İnsaf da böyledir.
Hakkı teslim demek adil ve vasat
davranmak demektir. Burada
da denge, aranan ilk unsurdur.
Tenkit ve insafı terk eden fert
ve toplumlar iflah olmazlar. Zira
insanlar hadiselerle beraber yaşamaktadırlar. İlla ki değerlendirme
yapmak zorundadırlar. Eşya ve
hadiseleri izah edemeden, anlamadan, çözümlemeden huzur
bulamazlar. Zihin ve kalplerinin
kursağında kör düğümlerle yaşayamazlar. Hele ki hislerinin zebunu şaşkın ve melankolik kimseler
değilseler, düşünmenin kendilerini onurlandırdığına inanmış
iseler, tenkit ve insaftan asla vazgeçemezler. Cahit Zarifoğlu merhumun “Halk aşksızsa sokaklar

banka dükkânlarıyla doludur”
şeklindeki dizesini ben vaktiyle tersine çevirip düşünmüştüm:
“Halk âşıksa sokaklar banka
dükkânlarıyla doludur” diyerek.

Tenkidin Vahiy Dilindeki Karşılığı
Elektrik tesisatlarındaki sigorta yahut regülâtörün nasıl bir işlevi varsa, tenkit ve otokritiğin de
fert ve toplumlar üzerinde benzer bir görevi mevcuttur. Tenkidi
umursamayan, ikaz müessesesini
ihmal eden Müslüman toplumların hali ortadadır. Toplumları
totaliter rejimlere, diktatörlüklere sürükleyen de tenkitsizliktir.
Müslüman toplumların açmazı da
buradadır. Toplumsal dayanışma
ve yönetim modellerinde şura
(dayanışma, toplumsal mutabakat) doğrudan Kur’an’ın buyruğudur. Oysa bizim toplumumuzda
gözlediğimiz tek adamlar, büyüklerin, ulu kişilerin her dediğinde
hikmet aramak, büyüklere ‘niçin’
bile diyememek, hatta onlara ölü
yıkayıcının önündeki ceset gibi
teslim olmayı önermek adeta
inancın gereği sanılmıştır. Nahl
Suresi 43’te “Bilmiyorsanız bilene
sorun” uyarısı vardır. Bu ifadeyi
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bile “sizden öncekileri taklit edin”
şeklinde anlayan ve aktaran tefsirler vardır. Kopyacılık, taklitçilik,
kolaycılık insanların ruhuna öylesine işlemiştir ki şaşarsınız.
Asırlar boyunca Müslüman
âlemine hâkim olan saltanat
yönetimi, maalesef ahaliye yalnızca ferdî bir Müslümanlık hayatı
telkin etmiş ve bu kadarına izin
vermiştir. Böyle olunca namaz,
oruç, hac ve zekâtın şekli pratiğinden ötesine geçmeyen asosyal
bir hayat modeli sergilenmiş ve
bu da asırlar boyu sürmüştür.
Siyasi, sosyal ve ahlaki hayata
katılımda ciddi aksaklıklar, noksanlıklar yaşanmıştır. Tenkit sosyal ve ahlaki bir zorunluluktur.
Esasen ferdî ibadetlerin maksadı insanı ahlaken yüceltmesidir.
Yani müminde Allah’ın birliği,
yeryüzünde adaletin tesisi, maruf
olanın yaygınlaştırılıp, münker
olandan sakındırılma bilincinin
olgunlaştırılmasıdır. Sadece şekle
takılıp kalınmasa ve bu ahlaki
çaba öncelenseydi, elbette mevcut esaret hayatı yaşanmayacaktı.
‘Emri bil maruf nehyi anil münker’ şeklinde dile getirilen İslâmî
vazife, tenkidin İlahi Vahyin dilindeki ifadesinden başka nedir ki?
İnsanlığa Allah’tan haber getiren peygamberlerin umumi vasıfları ortak idi. Onların topluluk
arasındaki mesuliyetleri şahit,
müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan
ibaretti. Uyarıcılığın ilk adımı
Allah’tan başka ilah bulunmadığına, hesap gününe imandı. Ama
hemen bunun paralelinde Salih
amel sahibi olmak zikredilirdi.
Salih amel, insan fıtratı ve vicdanının onayladığı iyilik, güzellik
ve doğrulukları iş edinmek, yaşamak ve yaşatmaktı. İnsan fıtrat ve
vicdanının onaylamadığı, onlara
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olumsuz gelen, vicdanı sızlatan
şeyden de sakınıp sakındırmaktan
başka neydi ki? Bilinmeliydi ki
bozulmamış fıtrat ile vicdan, İlahi
Vahyin kılavuzladığı istikamete
temayüllüdür. Şüphesiz insanlar
hata ederler. İnsanı hatasız görme
alışkanlığı ancak paganist zihniyetin beklentisidir. Eğer insan ve
toplum hayatında hata zorunluluksa beraberinde tenkit ve ikaz
vacip olacaktır. Müslümanlar “din
nasihattir” der dururlar. Hatta
bunu peygamber sözü olarak da
naklederler. Peki, nasihat nedir?
Kime yapılır, niçin yapılır? Her
türlü eğrilik ve eksiklikleri onarmak için değil mi? Maalesef nasihati işleten de nasihate uyan da
çok ama çok azalmıştır.
Tenkit kelimesi Arapçada intikad şeklinde söylenir. Manası ise
kalp parayı gerçeğinden ayırmadır. Bir işin, şeyin, sözün fenasını
atma, onu temizleme demektir.
Edebiyattaki kullanımı ise bir söz
ve yazıyı sahtelikten tasfiye etmektir. Böylesine erdemli bir davranış, bütün meşru davranışları
Allah’a kulluk olan Müslümanlar
üzerinde elbette vacip bir ibadettir. Ne yazık ki kendilerinden
önce yaşamış bulunan Müslüman
meşhurları aşırı şekilde yücelten
kitle, onları körü körüne taklit
etmeyi seçmiş ve bu ibadeti ihmale uğratmıştır.
Ben kendimi bildim bileli eşya
ve hadiselere tenkitçi bir insaf
nazarıyla bakmaya çalışırım.
Elbette yanılgılarım olmuştur.
Kırk yıla yakın zamandan beri
yazı hayatındayım. Umumi anlayış ve inanışa aykırı çok şeyler
söyleyip yazdım bugüne kadar.
Ahalinin amentüsünden tutun
da geleneksel edebiyatın temel
tezlerini tenkit ettim. Söz geli-

mi aşk mevzuu bütün bir doğu
edebiyat ve felsefesinin ana hareket noktasıydı. Ben İlahî Vahyin
dilinde bu sözün yer almadığını, bunun yerine muhabbet ve
meveddet kullanılmasının doğru
olacağını söyledim. Ayrıca aşkın
akletme kabiliyetini körelttiğini
açıkça yazdım. Ancak yazılı veya
sözlü olarak yüzüme karşı ciddi
hiçbir tenkit almadım. Ne var ki
gıyabımda görüşlerimin benimsenmediğine, hafife alındığına
dair söylentiler olduğunu dolaylı
yollardan işitmişimdir. Bu durum
tek başına elbette benim haklı
olduğum sonucunu çıkartmamıza
kâfi gelmez. Yalnızca ben değil,
mesela merhum Üstat M. Said
Çekmegil de yaşarken aynı muameleye maruz kalmıştır. Neydi
o muamele: görmezden gelmek.
Bilenler bilir ki bizim Türkiye’deki
merkezî basın yayın hayatına yetmişli yıllarda topluca katılışımız,
Kriter mecmuasıyla gerçekleşmiştir. Bir seferinde mecmuamızın
adı (asla muhtevası ve iddiaları değil) Cemil Meriç tarafından
tenkide tabi tutulmuştu. O da,
neden batı kökenli bir kelimeyi
dergimize ad olarak seçtiğimize
dair, bence kaçamak bir tenkitti.
Hâlbuki tek başına bu kelimeyi
seçmiş olmak bile hele o tarihlerde yine bence çok ileri bir adımdı. Başkaları dergilerine doğrudan
İslâm adını koyuyorlardı. Bizim
böyle afakî bir iddiamız olamazdı.
Biz ferdî kanaat ve anlayışlarımızı
yansıtıyorduk. Hepsi bu kadardı.
Evet Müslüman’dık. Lakin İslâm’ı
temsil yetki ve gücümüz yoktu.
Kaldı ki İslâm’ın sahibi vardı ve
herhangi bir âdem evladı onu
temsil edemezdi.

■
Bir Aydın ‘Kör’lüğü
Ortalık bulanmasın, fitne çıkmasın, cemaat (ben fırka diyorum benzer oluşumlara ki Kur’an
da bence öyle diyor) dağılmasın
diye birtakım eksik ve yanlışlara
göz yummak, görmezden gelmek,
hoş görmek kadar tehlikeli ve
iyi ahlak sınırlarını aşan başka
hangi davranış vardır? İnsanların
gönlünü kırmayayım, durduk
yere hoşnutsuzluk yaratmayayım
derken eğer bir hak ve hakikati
kırıyor, erteliyor yahut görmezden geliyorsanız, o zaman ne olacaktır? Zulme razı olmak zulüm
değil midir? Hani en yakınlarının
aleyhinde bile olsa müminler hak
ve adalete şahitlik edeceklerdi?
Yöneltilen tenkitler karşısında
kendisine, davranışına çeki düzen
vermek yerine, kişinin susarak,
cevaplamayarak, görmezden gelerek tenkitçisini yokluğa mahkûm
etmesi kimin zararınadır? Tenkide
kapalı bir zihin dünyasının sağlığı
tasavvur bile edilemez. Burada
cahilce bir karşı çıkışı hep hesap
dışı tutmak durumundayım. Zira
biliyorum ki birileri “tenkit de iyi
niyetli olmalıdır” demeye devam
edecektir. İyi niyet yoksa ortada
tenkit diye bir şeyin bulunmayacağını yukarıda söylemiştim oysa.
Çünkü yapılan artık ya hakarettir
yahut iftira.
23 Mart 2011 tarihli Zaman
gazetesinde Etyen Mahçupyan’ın
“İslâmî Aydınların Körlüğü” başlıklı bir yazısı yayımlandı. Yazar,
İslami aydınların günümüze
kadarki süreçte batı, modernite,
Kemalizm ve laiklik hakkında
ciddi-tutarlı eleştiriler yaparak,
İslami kimliği ülkede yeniden söz
sahibi yapmada mesafe aldıklarını
belirtiyor. Ancak “cemaatçiliğin

İslami aydınlar üzerindeki daraltıcı etkisi devam ediyor” diyor, “Bu
aydınlar birbirlerinin düşüncelerini sadece karşılıklı övgü vesilesi
olarak kullanıyorlar” şeklinde sürdürüyor görüşlerini.
Mahçupyan’ın
tenkitlerini elbette ben üzerime almam.
Eminim Zaman gazetesi çevresi de üzerlerine alınmayacaktır.
Yazar haklıdır lakin muhatap bulmakta zorluk çekeceği de aşikâr.
Hadisenin ironik yanı tenkitlerin
“en kalabalık cemaat”in gazete-
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mesi ve zihniyeti üzerinde fikir
serdedilmiyor. Dahası aynı mecrada yazanlar bile birbirlerine ‘kör’
davranmayı tercih edebiliyor ve
cemaat içi eleştiriden kaçınıyor.”
Başka alıntı yapmaya gerek
görmeden kırk yıldan beri tenkitçi sıfatı öne çıkan yazılarımın ne
ölçüde görünmez ve gösterilmez
bulunduğunu bir kere daha anladım. Mahçupyan’ın bizim gibileri görebilmesi için bilmem ki
daha ne yapmalıyız? Dergilerimizi
kapatıp her birerlerimizin Zaman

Tenkit kelimesi Arapçada intikad şeklinde söylenir. Manası ise kalp parayı gerçeğinden ayırmadır.
Bir işin, şeyin, sözün fenasını atma, onu temizleme
demektir. Edebiyattaki kullanımı ise bir söz ve yazıyı
sahtelikten tasfiye etmektir. Böylesine erdemli bir
davranış, bütün meşru davranışları Allah’a kulluk
olan Müslümanlar üzerinde elbette vacip bir ibadettir. Ne yazık ki kendilerinden önce yaşamış bulunan
Müslüman meşhurları aşırı şekilde yücelten kitle,
onları körü körüne taklit etmeyi seçmiş ve bu ibadeti
ihmale uğratmıştır.

sinde dile getiriliyor olmasıdır.
Sahiden Etyen Mahçupyan değil
de aynı sözleri Zaman gazetesinde mesela Hamza Türkmen
yazsa yayımlatabilir miydi? Veya
Mahçupyan muhatabının isim ve
adresini açıkça yazsa sonuç ne
olurdu? Neyse biz Mahçupyan’dan
alıntıları sürdürelim: “İslami
cemaatin özeleştiriyi ima eden
demokrat zihniyetten hala epeyce uzakta olduğunu da anlıyoruz… Bu aydınların yazılarında
‘karşı cenah’ son derece gerçekçi
analizlere tabi tutulurken, kendi
cenahlarının gerçek insan malze-

gazetesinin kapısında yatmamız mı gerekiyor? Kim ne derse
desin geniş Müslüman kitle arasında tenkitçi ve kritikçi bir damar
her zaman mevcuttu. Umran dergisi modellerden bir tanesidir. Art
niyet ve peşin fikirliliği kenara
bırakarak, Allah için şahitlikler
yapan, herhangi bir hizip veya
fırka asabiyeti de gütmeksizin
söyleyip yazan az sayıdaki samimi
müminleri Mahçupyan göremeyebilir. Çünkü onları, kardeşleri bile görmezden gelmektedir.
Mahçupyan gibilerine görünmesinler diye araya barikatlar kurUmran NİSAN 2011 81
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maktadırlar. Tenkitçi bir dil yerine
biz de ‘yağcı’ bir dil kullansaydık
o vakit kardeşlerimiz bize ‘kör’
kalmazlardı belki. Mahçupyan
ile aramıza kurdukları duvarı da
kaldırırlardı. Ancak bu sefer de
vicdanımıza söz geçiremez, bizzat
kendi içimizde kendimizle kavgalı
hale düşerdik.

Bir Tenkit Üstadı: ‹mam Buhari
Müslümanların kültür tarihinde yüz akımız olan tenkitçi ve kritikçi nice mütefekkir ve ilim adamı mevcuttur.
Onlardan birisi sıfatıyla İmam
Buhari, Anadolu coğrafyasındaki Müslümanlara en yakın
duranların başında gelir. Ona
yöneltilen itibardaki aşırılığı
zikretmeye bile gerek yoktur. Öyle ki onun eseri olan
Tecrid-i Sarih’ten söz açıldığında en evvel, “Kur’an’dan
sonra en muteber kitap” olduğu hatıra gelir. Öyle midir,
değil midir bu ayrı bir tartışma konusu. Kur’an ile bir
beşerî kitabı aynı zarfa koyarak değerlendirmeye tabi tutmanın yanlışlığı veya doğruluğunu şimdilik ihmal ederek
düşünelim.
Ulaştığımız
bilgilerin
mübalağasını da hesaba katarak hatırlamaya çalışırsak,
Buhari’nin elimizde mevcut bulunan Tecrid-i Sarih adlı mecmuası,
Son Peygambere ait olduğu söylenen altı bin küsur hadis ihtiva
etmektedir. Buhari bu mecmuayı
yedi yüz bin hadis arasından son
derece sıkı, ciddi, hummalı bir
tenkit çalışması, ayrıştırma, eleme
sonucunda elimizdeki asgari sayıya indirmiştir. Onun yaşadığı
dönemin imkân ve şeraitini düşü82 Umran NİSAN 2011

nünce, hadis diye zikredilen sözlerin yaygın bulunduğu coğrafyada, belki at-deve sırtında, belki
yaya olarak, çoğu kere aç ve susuz
biçimde dolanıp durmuş, kendince, elindeki kriterlere göre sahih
olanla gayrı sahih olanı ayırmaya
çalışmıştır. Bu çalışma bir ömre
nasıl sığmıştır; doğrusu ciddi bir
merak konusudur. Bize sunduğu

Başka alıntı yapmaya gerek
görmeden kırk yıldan beri tenkitçi sıfatı öne çıkan yazılarımın
ne ölçüde görünmez ve gösterilmez bulunduğunu bir kere
daha anladım. Mahçupyan’ın
bizim gibileri görebilmesi için
bilmem ki daha ne yapmalıyız? Dergilerimizi kapatıp her
birerlerimizin Zaman gazetesinin kapısında yatmamız mı
gerekiyor? Kim ne derse desin
geniş Müslüman kitle arasında
tenkitçi ve kritikçi bir damar
her zaman mevcuttu. Umran
dergisi modellerden bir tanesidir.

hâsılaya baktığımızda sayısının
yedi yüz bine vardığı söylenen
o muazzam malzemeden geriye
ne kadarı kalmıştır? Besbelli ki
altı yüz doksan bin civarındaki
sözü, elindeki kriterlere uymadığından, benimsememiş ve eserine
almamıştır. Tenkide tabi tutup
mecmuasının dışarısında bıraktığı
sözlere karşı insaflı davrandığından şüphe etmemizi gerektirecek

bir durum var mıdır? Varsa bile
bugünden yarına bunun ne faydası olacaktır ki?
İmam Buhari, kendisinden
önce yaşamış Müslüman camianın, o güne kadar Peygamber
hadisidir diye okuyup yazdıkları,
belki de hayatlarında düstur edindikleri yüz binlerce ifadeyi, hangi
cesaret veya cür’etle elemeye tabi
tutmuş olabilir? Bu yetkiyi kimden
almıştır? Bir söze sahih yahut
gayrı sahih derken yanılmış
olma ihtimali kaçta kaçtır? İşte
benim söyleyip yazdıklarım,
serinkanlılıkla bu suallerin
cevabını aramaya dönüktür.
Başkaca hiçbir maksadım yoktur. Nasıl Buhari bir arayış
içerisinde idiyse, biz onun tilmizleri de benzer bir yol izlemeli, o insaf ve tenkit nazarını asla yitirmemeliyiz. O,
nasıl kendinden öncekilerin
biriktirdiği malzemeyi muazzam biçimde azaltarak kritiğe
tabi tutmuşsa, biz de ondan
yol yordam öğrenmeliyiz.
Kendisinden sonrakiler olarak
bizim de Buhari’nin eseri üzerinde benzer bir hak ve yetkiye sahip bulunmadığımızı kim
söyleyebilir? Üstelik yaşasaydı
tutumumuzdan en fazla bizzat
Buhari’nin memnun kalacağından kendi adıma ben, emin
olmak isterim doğrusu.
Elbette her birerlerimiz birileriyle beraber hareket etmekteyizdir. Bir vakıf, dernek, dergi,
gazete, oluşum etrafında faaliyet
gösteriyor, paralel davranışlarda
bulunuyor olabiliriz. Bizim aralarında bulunduğumuz oluşumun en doğru, en sadık İslâm
cemaati olduğunu, diğerlerinin
ise sapık cereyanlara kapıldığını
söylemedikçe şu an için mevcu-

■
dun mahsuru yoktur diye düşünüyorum. Kesin hat ve çizgilerle
kendilerini öteki oluşumlardan
kopartan, araya aşılmaz hudutlar çizen ve cemaat iddiasında
bulunanlar beni bugüne kadar
pek dinlemediler. Soytarı kılıklı şarkıcılarla kucaklaştılar ama
benim gibileri yok saydılar. Varsın
olsun; diyorum ki hiç olmazsa
Etyen Mahçupyan’a kulak versinler. Bakın ne diyor: “İslami
entelijentsiya kendi içinde sahici
bir konuşma yapma ve derinleşme
fırsatını kenara koyarak, hamasetin diline mahkûm oldu… Artık
bu konuşmayı duymak, İslami
aydınların birbirlerinin sözü üzerinde ne düşündüklerini okumak,
aralarındaki farklılıkların nedenlerini görmek, herhalde toplumun
da hakkı. Yoksa buna da önce
İslami kesimin dışından birilerinin önayak olması mı gerekiyor?”
Mahçupyan’ın son cümlesindeki ironiyi okur gibiyim. Kim
bilir kaç yüzyıldan bu yana sürekli birilerinin arkasından koşan,
kopyacı, taklitçi, şerh ve haşiye
dışında orijinal üretimden korkan ve kaçanlara dokunduruyor.
Yetmişli yılların başında kaleme
aldığım Asyalı Don Kişot’a Şiir
adlı şiirimde şöyle yazmış ve birçoklarını yine yüzüme karşı değil
ama gıyabımda kızdırmıştım:
“düşün hele, kâinat/ son nefeste/ bir damla su gibi muhtaçken/
düşünen ve düşündüren/ gerçek
mümine/ değer mi kendini/ taklide razı olmanın/ fark edilmez
yangınında/ sarhoş bir asalak
gibi harcamak…/avrupa aptalı
don kişot’a/ hoşgörüsünü ekleyen
asyalı derviş…/taşır mı sanıyorsun seni/ sonsuz mutluluğa; demir/
kömür çimento petrol/ sen düşünmedikten sonra.”

Kur’an-ı Kerim’deki Asr Suresi
tek başına bu hususta bize önemli
ipuçları vermektedir. Zaman kavramı üzerinde durup düşünmemizi, ona yemin edip kolektif bir
şuura ulaşmamızı isteyerek başlayan surenin devamında, sanki
insan çoğunluklarının ziyanda
olduğuna dair bir ihbar vardır.
Allah’tan gayrı yardım edecek ve
önünde eğilecek kudret tanımayıp Salih amel sahibi olanları,
birbirlerine daima hakkı ve sabrı
tavsiye edenleri bu ziyandan müstesna tutmaktadır. Hak’kın ve
sabrın tavsiyesi çoğunlukla haksız
ve sabırsız insanlara yapılacağına
göre, hepimiz böyle bir uyarıyı
tekrarlamakla ödevlendirilmişizdir. Elbet burada sabır kavramının sahih anlamı üzerinde de ayrıca durulmalıdır. Zira sabrı susmak, ses çıkartmamak, duymazdan, görmezden gelmek şeklinde
anlayanlar mevcuttur. Oysa sabır
tek kelimeyle zulme ve haksızlığa
karşı direnmenin adıdır. Nitekim
bu surede Hak ile birlikte hatırlatılıyor olması da bunun en sağlam
belgesi niteliğindedir.
Bahse değer bir başka husus
da, tenkit söz konusu edildiğinde
hemen hatırlanan, şu eşya ve hadiseler karşısında objektif davranmak, tarafsız olmak şeklinde dile
getirilen marazi durumun, fazilet diye sunulmasıdır. İnsan asla
objektif davranabilen bir mahlûk
olamaz. Ne sahradan geçen treni
izleyen öküzlere, ne de fotoğrafımızı zapt eden kameranın gözüne benzer onun nazarı. İnsanın
bütün bakış ve görüşleri sübjektif
ve taraflı olmak durumundadır.
Sahradan geçen trene o, yalnızca
kafa gözüyle bakmaz. Kalbindeki
gözü de eğer açıksa, bu bakışından nice çağrışımlar doğar. Ne

Tenkit ve İnsaf

hasretler ne vuslatlar dizisi gelip
geçer onun kalbinden/ zihninden. Hele şu tarafsızlık ütopyası,
insana kıyısından köşesinden bile
yaklaşamaz. Bütün insanlar bütün
davranışlarında, objektif gibi bakmayacakları için taraflı olmak,
böyle davranmak zorundadırlar.
Zaten kendisine diğer mahlûklar
arasında şeref kazandıran, böylesi
zorunluluklar karşısında iradesini, seçme kabiliyetini kullanarak,
kendi veya bir yakınının aleyhinde neticeleneceğini bilse bile,
haksızlıktan, zulümden yana tavır
koymamasıdır. Hak’kın, haklının
taraftarı olmayı seçmesi/ seçebilmesidir.
Ben tenkidi ibadet olarak
benimsemişimdir. Aşırı ve insafsız övgüler de yergiler de tenkit
filan değildir. Böyle davranmaktan Allah’a sığınmalıyız. Ancak
haksızlıklar karşısında susmaktan, ortalık bulanmasın diye göz
yummaktan, aman beraberliğimiz bozulacak diye korkak davranmaktan da Allah’a sığınılmalıdır. Zira bu sefer de Hak ve
hakikat kırılmış olacaktır. İmam
Buhari, kendisinden evvel yaşamış Müslümanların yıllar boyunca
peygamber sözüdür diye aktarıp
getirdiklerinin gözyaşına baktı
mı? Nasıl ve hangi cesaretle peygamber sözü denilen yüz binlerce metne şüphe nazarıyla, menfi
gözle bakabilmiştir? Vakıaları,
sözleri, metinleri tenkide tabi
tutan bir müminin, kriterleri ilmî,
kaygıları da samimiyse, bu davranışı ibadettir. Fakat ne yazık
ki tenkidi ibadet sayan bir dinin
mensupları başka bir dinin mensubu olan Etyen Mahçupyan’ın
son derece haklı tenkitlerine
maruz kalmakta, muhatap olmaktadırlar.
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DÜŞÜNCE TARİHÇİSİ

KURTULUŞ KAYALI
Asım ÖZ
Her düşünce gerçek anlamını düşünce tarihi içinde kazanıyor. Kurtuluş Kayalı,
yıllardır sosyolojiden siyasete, romandan sinemaya, edebiyat eleştirisinden
portreye birçok alanda önemli eserler ortaya koymuş bir aydın, akademisyen. Kitaplarının/yazılarının çoğu kendi alanında tek olacak yetkinlikte.
Böylesi bir bilincin ve duyarlı çalışkanlığın birleşimi olarak ortaya çıkan
yapıtlar/yazılar Türkçe düşünce dünyasını bütün boyutlarıyla kavramamızı
sağlayacak derinliğe sahip bir bütünlük sunuyor. Düşünce tarihçisi olarak
Kurtuluş Kayalı’nın farklılığını oluşturan edebiyat ve sinema ilgisinin, bununla
bağlantılı olarak dergilere odaklanmasının Türkçedeki
kültürel alanın bütünlüklü bir biçimde ir-delenmesi
noktasında
önemli katkılar sunduğu yadsınamaz.
Kurtuluş Kayalı’nın düşünce tarihi alanındaki yerini daha
iyi değerlendirebilmek için bir soruşturma hazırladık.

Bu çerçevede;
1) Birikimini yetkin ve anlaşılır bir
dille ortaya koyup açan Kurtuluş
Kayalı’nın düşünce dünyasına ilişkin
olarak ortaya koyduğu çalışmalar içinde sizi en çok hangisi etkiledi?
2) Kurtuluş Kayalı’nın çalışmalarının
Türkçe düşünce tarihi alanında yoğunlaştığını görüyoruz. Sizce böyle bir
ilginin nedenleri nedir?
3) Türk düşünce dünyasının köşe taşlarını oluşturan belli başlı fikir temsilcilerinin yaşam ve düşüncelerinin
bütünlüklü bir okumasını sunmasının,
Türkçe düşünce dünyasının kavranmasına dönük olarak yaptığı katkılar
hakkında ne söylersiniz?
4) Türkiye’de düşünce tarihi alanın84 Umran NİSAN 2011

da değişik yorumlama biçimleri söz
konusu. Dünkü düşüncelere yeni bakışlarla bakmak gerekiyor. Öte yandan
perspektif sorunu da ihmal edilmemeli. Tarihsel yöntemle ulaşılan bilgiye
perspektifli bilgi diyebiliriz. Kayalı’nın
seksen sonrasında düşünce dünyasında akademik küreselleş/tir/menin de
etkisiyle Türkçe düşünce dünyasının
kendi seyrinden uzaklaştığı yönündeki
tespitlerine katılıyor musunuz? Niçin?
5) Kemal Tahir hakkındaki entelektüel
dikkat ve duyarlılığının kültürel dünyada meydana getirdiği etkileri nasıl
değerlendiriyorsunuz?
6) Düşünce tarihi araştırmalarına ve
tartışmalarına etkileri konusunda ne
düşünüyorsunuz?

Alim Arlı / Sosyolog
1) Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de
Çağdaş Düşünce Tarihi adlı eseri
Osmanlı-Türkiye modernleşmedönüşüm tarihinin entelektüel kompozisyonunu bütüncül
bir perspektifle kurmak için
yapılmış son büyük girişimlerden biri olarak kabul edilebilir. Niyazi Berkes’in Türkiye’de
Çağdaşlaşma eseri de siyasaltoplumsal tarihin modernist bir
perspektiften genel bir değerlendirmesi olması bakımından
hala güncel-kritik bir yere sahiptir. İçsel bir okumadan ve daha
çok Türkiye merkezli söylem,
birikim ve mirasından kalkarak
yazılan bu eserler hâlâ kritik
öneme sahiptir. Şüphesiz bu
eserlerden sonra müstakil olarak
pekçok çalışma, bu alanlarda
birçok yeni araştırmalar yapıldı.
Ancak bu çalışmaların kuşatıcılığıyla yarışacak çok az eser
üretilebildi. Bu tür konularla ilk
ilgilenmeye başladığım zaman
Kurtuluş Kayalı’nın derslerinde
verimli tartışmalar yaşanmıştı.

Kayalı yakın dönem Türk sosyal bilimcileri ve düşünürlerinin
yeniden okunmasının önemiyle
ilgili bir perspektiften hareketle
pekçok metni ve yaklaşımı tartışmaya açıyordu. Türk Kültür
Dünyasından Portreler ve Türk
Düşünce Tarihinde Yol İzleri adlı
eserleri bu dönemde okudum.
Kurtuluş Kayalı bu eserlerinde
özellikle düşünce geleneklerindeki süreksizlik ve kopukluklara
portreler ve dönemler üzerinden
odaklanarak “unutulan” soruları ve sorunları hatırlatmaktaydı.
Kayalı’nın samimi tavrı ve kritikleri, hüküm verici olmaktan
çok rahatsız edici sorularla geçmiş mirasa yeniden bakışı teşvik
etmekteydi. Daha çok, sorular
soran bir yaklaşım hakimdi.
2) Kayalı’nın ilgilerinin nedenlerine bakıldığında, bunun
tarihsel-toplumsal bir geçmişi var. 60-70’li yılların SBF
düşünce ortamı, yerlici-sol kültür çevreleri ve özelde Kemal
Tahir etkisi, yine 60-70’lerin
atılım yapan Türk sinemacılar
kuşağı ve Metin Erksan, tabi
şüphesiz ki 1980’lerden sonra
Mardin, Küçükömer, Berkes,
Ülken, Sezer gibi sosyal bilimcilerin metinleri üzerinden oluşan
araştırma gündemleri ilk aklıma
gelenler. Yine Kayalı’nın eserleri 1990’lardan sonra İngilizce
yazan akademik kitlenin ürettiği metinlerine dönük eleştirel
kayıtları ve köksüzlük kritiği de
siyasal-toplumsal değişimlere
işaret etmektedir. Bu bağlamda

Kayalı’nın çalışmaları bana göre,
daha çok içinde bulunduğu akademik ortamın kritiğidir. Ayrıca
Kayalı Türkiye’de entelektüelleri liberal, muhazafakar, İslamcı
veya sosyalist kimliklerinin
yanında “düşünür” kimliği ile
daha genel ve bütüncül bir bağlamda ele alır. Kemal Tahir ile
Sezai Karakoç, İdris Küçükömer
ile Şerif Mardin, İsmet Özel
ile Nazım Hikmet gibi figürler kendi entelektüel tutum ve
biyografileri fakat aynı zamanda
etkileşimleriyle Kayalı’nın tartışmasında içiçedir. Bu tutum bana
biraz Ülken’in bütüncül yöntemini hatırlatmaktadır. Kapsayıcı
olma iddiası düşünce tarihine
bütüncül yaklaşıma olan inançla
bağlantılı bir arayış olarak da
görünmektedir.
3) Küreselleşme sürecinin her
alanda yarattığı dönüşümün
etkilerinin anlaşılması için çok
fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu ve bu konuda henüz yeteri
kadar çalışma olmadığını belirtmek gerek. Küreselleşme ile ilgili tartışmalar pek çok normatif
tartışmayla el ele yürüdüğü için,
gündeme gelen konularda sosyal
bilimler ve felsefeden pekçok
kişinin tartışmalara farklı içerik
ve bağlamlarda dahil olduğunu
görüyoruz. Türkiye’deki geleneksel bazı konuların ve yaklaşım biçimlerinin gündemden
düşmesinde küresel süreçlerin
etkileri açıktır. Ancak kürelleşmenin yarattığı ortam ve kurumlar, çok boyutlu olguları katman
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katman açarak inşa eden bir
süreç olarak, ulus-devlet tekelindeki modernlik projelerini topluma açmış ve global düzeyde
etkileşim ve akışlar yaratarak bir
global modernliğin imkanlarını
test eden yeni bir dönemi de
gündeme getirmiştir. Bu bakımdan bütün toplumlarda bu genel
değişimlerin sosyolojik arkaplanının açıklanması ve tartışılması
gerekiyor. Bu konuda Batılı akademilerde çok canlı tartışmalara
ve araştırmalara Türkiye’de rastlamak zor. Akademinin küreselleşmesi de olumlu veya olumsuz pekçok sonuçlar yaratmakta
fakat aynı zamanda akademinin
niteliğini de değiştirmektedir.
Türkiye de bu sürecin içindedir
ve dünyayı etkileyen bu değişimin parçasıdır. Türkiye’deki
en önemli sorunlardan birisi,
Kayalı’nın da değindiği gibi,
Türkçe’nin bilimsel altyapısının her geçen gün azalması ve
Türkiye ile ilgili çalışmaların da
çeviri etkinliğinin parçası olarak
gündeme gelebilmesidir. Fakat
aynı zamanda düşünce etkinliklerinin gittikçe daha fazla güncel
bilince gömülmesi ve tarihsel
arkpalan ve duygusunun zayıflamasıdır. Bir başka deyişle, tarihle
ilişkilerin tikelleşmesi ve bütüncül yaklaşımların zayıflamasıdır.
Yine benzer biçimde akademik
dilin uluslararasılaşması da bir
diğer süreçtir. Küreselleşme
döneminde kimlik algılarının
Manuel Castells’in deyişi ile
“proje kimliği” biçimine bürünmesinin bütüncül bakış açıla86 Umran NİSAN 2011

rının zayıflamasında etkisi var
kuşkusuz. Kayalı’nın eserlerinde, Türkiye’deki entelektüellerin
gündemlerindeki değişimlerin
onar yılllık dönemler halinde
incelemesi açısından bakıldığında, küreselleşme dönemi radikal
kopuş ve dönüşümlerin yaşandığı yıllar olarak kabul edilebilir.
Olumlu ve olumsuz sonuçlarının değerlendirilmesi için şüphesiz pekçok araştırmaya ihtiyaç
vardır.
Aytaç Yıldız / Sosyolog
4) Kayalı’nın yukarıda da değindiğim gibi sosyal bilimcilerden
özellikle bazı isimlere sürekli
vurgu yapmasının araştırmacılar için önemli olduğunu düşünüyorum. Şerif Mardin, İdris
Küçükömer, Niyazi Berkes,
Hilmi Ziya Ülken, Baykan
Sezer gibi isimlerin tamamı
Türkiye’nin dönüşümlerini yeni
tabirle “tarihsel sosyolojik” bir
perspektifte kavramaya, açıklamaya çalışmış isimler. Bu bakımdan bu isimleri sürekli tartışması, bir açıdan Türkiye’deki
sığ ampirisist sosyal bilimcilerin
kurumsal bağlamda artan etkilerine bir itiraz olarak da görülebilir. Kayalı’nın Türkiye’deki
sosyal bilim birikiminin gittikçe
daha çok ampirisist-pozitivist
bir çehre kazanmasına itirazıdır
bu. Ben de bu açıdan tarihsel
sosyolojik bakışı bir yöntem ve
çalışma alanı olmaktan ziyade
sosyologların temel bir perspektif olarak çalışmalarında içerilmesi gerektiği kanaatindeyim.

1) Kurtuluş Kayalı’nın çalışmaları, esasında tek bir anlatının
farklı başlıklarda dile getirilmesinden müteşekkildir. Ana anlatı
tek olunca, eserlerinden herhangi birini daha fazla beğenmek
ilk bakışta anlamlı gözükmez.
Lakin çalışmalarını bir çatı
altında alt-gruplara ayırmak
mümkün olabilir. Böyle yapıldığında Türk düşünce hayatına
yön vermiş isimleri ele aldığı
eserlerinin beni en fazla etkileyen kitaplar olduğunu söyleyebilirim. Bilhassa Türk Düşünce
Dünyasının Bunalımı ile Türk
Düşünce Dünyasında Yol İzleri
adlı çalışmalar.
2) Böyle bir ilginin iki temel
sebebi olabileceğini düşünüyorum. Bunların ilki Kayalı’daki
son derece güçlü “yerlilik” hassasiyetidir. Bu ülkenin toplumsal, siyasal ve kültürel tarihinin hak ettiği ölçüde bilhassa
entelektüellerce irdelenmediği
hatta açıkça görmezlikten gelin-

■
diği düşüncesi, onun neredeyse
bütün hayatını ve zamanını bu
meseleye tahsis etmesiyle sonuçlanmıştır denebilir. Bir başka
ifadeyle “Türkçede fikir üretilemez”, “Türkiye’de özgün hiçbir
fikir olayı ya da fikir adamı
yoktur”, “her yönümüzle olduğu
gibi ilim ve kültür yönüyle de
ancak Batı’yı ve Batılı kuramları
aktarmakla yetinebiliriz” şeklindeki yaygın kanaatler karşısında,
Kayalı, tam aksi bir yol tutturmuş ve bir düşünceler geçidi
olarak yakın geçmişi yeniden
gündeme taşımıştır. Bunun, bir
düşünce geleneğinin kurulması
anlamına gelmese de, bu yolda
sunulmuş önemli bir katkı olduğu apaçıktır.
İkinci neden, ilk nedenin de
altında yatan bir unsur olarak,
bizatihi Kurtuluş Kayalı’nın
kendi kişisel tarihinde aranmalıdır. Kayalı’nın bir üniversite
talebesi olarak kendini içinde
bulduğu entelektüel atmosfer,
1960’ların sonu ile 1970’lerin ilk
yarısında hüküm süren ve hararetli tartışmaların olduğu döneme tekabül eder. Onun dimağını
besleyen, fikirlerine yön veren
isimler ya da metinlerle tanışması da bu dönemde gerçekleşmiştir. Bunlar arasında Kemal Tahir,
İdris Küçükömer, Niyazi Berkes,
Mehmet Ali Aybar ve bir yönüyle Şerif Mardin’i saymak gerekir. Bu yılların belirgin özelliği,
Türkiye’nin daha önce olmadığı
kadar kendi meselelerine “içeriden” bakmayı isteyen bir fikir
ortamının mekânı haline gelmiş

olmasıdır. Türkiye’nin siyasal,
kültürel ve toplumsal sorunlarına geçmişin mirası ve tarihsel
birikim eşliğinde bakma biçimi
belirleyici konuma yükselmiştir.
Sol-eksenli bir ağırlığın olduğu
bu ortamda bir yandan Doğan
Avcıoğlu ile YÖN dergisinin
temsil ettiği kanat; öte yanda
ise Kemal Tahir, Küçükömer
ve Aybar’da somutlaşan bir
başka yaklaşım söz konusudur.
Kurtuluş Kayalı’nın temayülü de
bu ikinci cenaha doğru olmuştur. Ama bu tablodan yola çıkarak, Kayalı’ya ideolojik bir sıfat
aramak nafile bir çaba olacaktır çünkü kendisini dar ideolojik kalıplardan hiçbirine ait
kılmamıştır. Evet, Kemalizm’e,
militarizme ve Batıcılığa karşıdır
ama ne militarizme karşı olduğu
için solcudur; ne Batıcılığa karşı
olduğu için muhafazakârdır ne
de Kemalizm’e karşı olduğu için
liberaldir.
3) Kurtuluş Kayalı’nın eserlerinin düşünce dünyamızın
kavranmasına dönük yaptığı
etkilerin gerisinde, bütün eserlerini ortak kesen bir anlatı yatmaktadır. Bu anlatı, Türkiye’de
yerli düşüncenin mümkünlüğünü, imkânlar çerçevesinde gözler önüne sermektir. Böylelikle
bir tür yerli düşünebilmenin de
kilometre taşlarını inşa edebilme çabası vardır. Yalnız burada ”düşünce” derken, sathi bir
yaklaşımın tuzağına düşmemek
gerekir. Bir ülkenin düşünce
dünyası, onun kültürel unsur-
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larının değişik boyutlarını içerir. Bu sebeple Kayalı, yalnızca
sosyolog, siyaset-bilimci, felsefeci ve edebiyat adamları ve
fikirlerine değil yanı sıra mizah
ve sinemaya da ciddi biçimde
odaklanmıştır. Fakat bunların
tamamında, yukarıda bahsedilen
anlatının hükümranlığı sezilir.
Kayalı’nın bir aydın olarak
oluşturduğu etki iki düzlemde
anlaşılabilir. Bunların bir tanesi, Türk akademi dünyasında
açtığı yoldur. Daha önceleri
ODTÜ, uzun zamandan beri de
Ankara Üniversitesi ile Eskişehir
Anadolu Üniversitesi’nde verdiği çok sayıdaki dersin anlamı ve önemini asla küçümsememek gerekir. Bilhassa genç
akademisyenlerin yıllardır derin
bir ilgi gösterdiği yüksek lisans
ve doktora derslerinde ortaya
koyduğu perspektif, okuttuğu
ve tartıştığı metinler ile bunlara
dair sunduğu bakış açısı, bugün
Türkiye’nin dört bir yanındaki
üniversitelerin tarih, sosyoloji, antropoloji, sinema, siyaset
bilimi ve edebiyat bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev
yapar konuma gelmiş pek çok
akademisyende belirli bir yer
edinmiştir.
Bir diğer husus ise, Kayalı’nın
tabiri caizse gerek yaş gerekse
konum olarak doğrudan muhatapları ile ilgilidir. Türkiye’de
sosyal bilimler alanında söz
sahibi olup da yazılarıylakonuşmalarıyla daha farklı bir
bakış açısı sunan geniş bir kesim
söz konusudur. Kurtuluş Kayalı,
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edebiyattan sosyolojiye tarihten
siyaset bilimine kadar uzanan
sahada, bu kesimin inşa etmek
istediği düşünsel yapıya karşı,
ısrarla başka alternatiflerin de
olabileceğini ve hatta olması
gerektiğini anlatır. Bu hem teorik hem de pratik bir müdahale
olarak kendini göstermektedir.
Bu ülkenin tarihsel, toplumsal
ve kültürel açılardan ne olduğu
ve nasıl okunabileceğini içeren
söz konusu müdahale, yapılmakta olan ve yapılacak olan
çalışmalar için son derece önemli bir zemin teşkil etmektedir.
4) Esasen 1980 sonrası yaşanan
değişim birden fazla yönelime
sahiptir. Kayalı’nın bu tarihten
sonra Türk düşünce dünyasının kendi seyrinden uzaklaştığı
yollu savı, hızla dışa açılan bir
ülkenin içine girdiği yeni duruma ilişkindir. Bu yargıyla kastettiğinin, 1980 sonrası düşünce hayatının Batı’ya daha kolay
eklemlenebilir bir yapıya doğru
evirilmesiyle görünür hale gelen
kimi neticeler olduğunu düşünüyorum. Bunların başında bir
tür “teorik moda” devirlerinin
başlamış olması gelir. Avrupa ya
da Amerika’da etkili olan/olmaya başlayan bir teorinin, alelacele Türkiye’ye adapte edilmesi
çabalarının genişlemesi, 1980
sonrasının ürünü olarak durmaktadır. Buradaki asıl sorun,
x kuramın peşinen reddi yahut
kabulü değil, “Batı’da kabul görmüşse, o zaman evrensel bir
doğrudur” şeklinde benimsen88 Umran NİSAN 2011

miş olmasıdır. Bu durum, her
biri en fazla 3-5 yıl hüküm süren
ve bir moda gibi gelip geçen
kuramlar mezarlığı ile iç içe
yaşamayla neticelenmektedir.
Ancak yine 1980 sonrası düşünce hayatında bir başka gelişme daha dikkat çekmektedir.
Bu da ilk kez Türkiye’nin zihin
haritasında içe doğru köklü
bir kırılmanın başlamış olmasıdır. Resmi ideolojinin kalın
tabakasında, tarihsel ve kültürel mirasın gün yüzüne çıkma
girişimi sonucu derin çatlaklar
oluşmaya başlamıştır. Bilhassa
Cumhuriyet öncesi döneme ilişkin artan ilgi ve önemli metinlerin sırayla Türkçe’ye tercümesi
sonrasında, toplumsal belleğin
yeniden inşası için hatırı sayılır
bir sayfa açılmıştır ve bugüne
kadar da ciddi ilerleme kaydetmiştir. Dolayısıyla 1980 sonrasında, Türk düşünce dünyasının
bu açıdan kendi seyrinden uzaklaşmaktan ziyade, kendi seyrini
bulmaya başladığını söylemek
yanlış olmayacaktır.

Hakan Arslanbenzer / Şair
1) Kurtuluş Kayalı okumaya
Ayyıldız yayınlarından çıkan

Türk Düşünce Dünyası I başlıklı
kitabıyla başladım. Bu kitap daha
sonra İletişim Yayınları’ndan
Türk Düşünce Dünyasında Yol
İzleri başlığıyla yeniden basıldı. Bu kitabın benim üzerimde
yoğun bir etkisi oldu. Sanırım,
iyi bildiğimi sandığım konularda
bile daha çok düşünmeyi teşvik
eden yazılar içerdiği, yazar bunu
yöntem olarak benimsediği için.
Bu kitap, modern düşünce tarihimizi anlatan tasvirî bir bilim
eseri değil, konuya müdahale
eden, düşünce üzerine düşünen
bir bilim adamının eseri. Her
yazısından etkilendim Kurtuluş
hocanın, ama ilk kitabın etkisi
yön çizen bir etki oldu benim
üzerimde.
2) Bu soruyu Kurtuluş Kayalı’nın
yerine geçip cevaplamak zor.
1968 yılında 19 yaşındaydı
Kurtuluş Kayalı. O dönemde
Türkiye ne yapmalı, Türkiye’yi
nereye götürmeliyiz gibi bir
merak var toplumda, özellikle okumuş kesimde. Buna verilen cevaplar çoğunlukla hızlı
ve yüzeysel cevaplar olmuştur
haliyle. Kurtuluş Kayalı, yazılarından anladığımız kadarıyla
bu pragmatikliği, günün gündemine saplanıp kalmayı kabul
edemeyen bir insan. Daha geniş
bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Türkiye üzerine
kafa yormak bence döneminden
aldığı bir şey, bunu o günün
geçerli birkaç klişesiyle yapıp
bitirmeyi kabul etmemek kendi
erdemi.

■
3) Kurtuluş Kayalı’nın yazılarını,
tasvir yanı ağır basan düşünce
tarihi veya düşünce sosyolojisi
yazıları olarak göremeyiz. Bunlar
daha çok, konuya müdahale
eden, düşünce üzerine düşünen bir yazarın yazılarıdır. Hilmi
Ziya Ülken gibi Kurtuluş Kayalı
da anlattığı düşünür veya eseri
hem kendi içinde hem dönemi
içinde hem Türkiye’nin temel
meseleleri (Batılaşma, kültürmedeniyet, sağ-sol, modernlik,
gelişme, bilimsellik, ideoloji,
özgünlük, bağımsızlık) ölçüsünde tekrar tekrar gözden geçirir.
Bu gözden geçirme Kayalı’nın
tüm yazılarına, hatta satırlarına yayılır. Böylece hepsi birden
Türk düşüncesi nazariyesi halini
alır. Bu nedenle bu yolu sizin
de yazarla birlikte yürümeniz,
hem onun yazılarını tekrar tekrar okumanız hem de hakkında
hüküm verdiklerini de okumaya devam etmeniz gerekiyor.
Sonunda bir deneyim kazanmış
oluyorsunuz ve bu deneyim
sizin Türk düşüncesi hakkındaki bilginizi oluşturuyor. Bu
esnek, neredeyse sıvı bir bilgidir;
depolanmış katı bilgi değildir.
Kurtuluş Kayalı okuyucusunu
malumatla şişiren profesörlerden değil. Bakış açısı ve yöntem
kazanmanızı sağlıyor. Kurtuluş
Kayalı’nın yazılarında yan yana
gelen çok çarpıcı dikkatler
sayesinde siz de kendi keskin
bakışınızı oluşturabiliyorsunuz.
Düşünce üzerine düşünmek çok
özel bir durum. Bunun Batıda
bazı örnekleri var. Türkiye’de ise

bunu yapan belli başlı kişilerden
biri Kurtuluş Kayalı.
4) Hocamızın, Türk düşüncesinin yolunun Batıya kaydırıldığı
tespitine katılmamak mümkün
değil. 1980’lerde ve 90’larda
yine nefes alınabilecek söğüt
gölgeleri, taşra içleri vardı. Ama
bugün herhangi bir düşünceniz için Batıdan, Batılıdan hüccet getiremezseniz adınız faşiste, özcüye, ulusalcıya çıkar.
Ben bunları biliyorum, bunları
yaşadım, bunları düşünüyorum
deme hakkınız yok. Kendi gerçek deneyiminizi bile Batılıların
tezlerinden öğrenmek zorundasınız. Başınıza düşen taşın verdiği acıyı Batılılara referans vererek ifade etmek zorundasınız.
5) Kültürel dünya Kemal Tahir’e
kafa yoramayacak kadar kendisini parlak ve Batılaşmış gösterme telaşına kapılmış durumda. Kurtuluş Kayalı’nın düşünce
dünyasında Kemal Tahir’i mihver kabul eden yol tarifi ancak
gereken ilgiyi gösterenler üzerinde gerçek etkisini yapabiliyor, benim gözlemlediğim kadarıyla. Bunu şöyle görüyorum
ben: Kemal Tahir gibi Kurtuluş
Kayalı da okuyucusunun düşünür seviyesine çıkmasına yardım
ediyor ve böylece bir zihnî, kalbî
özgürleşme yaşamasını sağlıyor;
ama özgürlükten hep başkaları
söz ediyor.
6) Kurtuluş Kayalı’dan etkilenenlerin tek tip olmadığını

Kurtuluş Kayalı

görüyorum. Genç bir şair de
akademisyen de, başka meslek
ve pozisyonlara sahip insanlar
da Hoca’dan etkilenebiliyorlar.
Gözenekleri çok açık, geçirgen
denebilecek bir yazma biçimi
olduğu, bir şey ezberletme değil
de düşünmeyi teşvik etme tarafı
ağır bastığı için Kurtuluş Kayalı
serbest bir yazar ve böylece
kafasını biraz serbest bırakabilen herkesi etkileyebilecek bir
enerjiye de sahip. Fakat iktidar kurgusu yok bunun içinde.
Çünkü her şeyden önce güncel
siyaset yapısı içinde bir yerde
olma, bir yere gelme kaygısı
Kurtuluş Kayalı düşüncesine
yabancı. Ama güncellik geçer,
düşünce kazanır. Bugün nasıl
Hilmi Ziya’nın birçok tespiti
gücünü ve öğreticiliğini koruyorsa, Kayalı’nın düşünceleri de
zamanını aşacaktır gibi geliyor
bana.

Suavi Kemal Yazgıç / Şair
1) Bu noktada Kurtuluş
Kayalı’nın belli bir kitabından
ziyade genel olarak tavrının
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önemli olduğu ve vurgulanması gerektiği kanaatindeyim.
Her şeyden önce vurgulamam
gerekir ki onun mütevazı ve
nümayişsiz tavrının çok önemli.
Kurtuluş Hoca mecbur kalmadıkça ben demeyen biri. (Dizgi,
düzelti yanlışı yok abi) Hocanın
cümlelerinin yüzde doksanında
özne “biz”. Zaten öyle bir kuşağın mensubu Kurtuluş Hoca.
Önce memleketim diyen, halkı
için çare üretmeye çalışan, “her
koyun kendi bacağından asılır”, “gemisini kurtaran kaptan”
demeyen bir kuşağın mensubu.
Elbet o kuşaktan da gemisini
kurtarmak için donanmalar batıran birçok insan çıkmış ama
en azından söylem düzleminde
böyle deyimlere yer yok. Bütün
bunlara ek olarak ‘süreklilik’ ve
‘istikrar’ da Kayalı’nın önemini
bir kat daha kritik hâle getiren iki
özelliği. Rüzgâra ve konjonktüre
göre hangi kavramı kullanmanın
işine yarayacağını hesaplayıp,
ona göre tavır alan ve yelkenleri her daim ‘şişik’ görünmesine
rağmen hiçbir yere gidemeyen
biri değil o. Rüzgâr aleyhine
de olsa lehine de olsa bildiğinden şaşmayan bir yazar. Elbette
onun ortaya koyduğu yazıları
küçümsemiyorum. Ancak bütün
çalışmalarını mümkün kılan tavrının da en az yazdıkları kadar
önemli olduğunu ifade etmem
gerekiyor.
2) Uzun on yıllar boyunca kaleme alınan metinlerin önemli
bir bölümü bizde bir düşünce
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tarihi olmadığını, hatta düşüncenin bile olmadığını ispatlamayı amaçladı. Bir başka bölümü
ise var olanı abartmayı, deyim
yerindeyse ‘Türk’e Türk propagandası yapmayı’ tercih etti ve
bu iki tercihten de ‘verimli’ bir
damar neşvünema bulamadı.
İfrat ile tefrit arasındaki gidiş
gelişler hep inkâr, yok sayma
veya mübalağa etme arasında
düşünce tarihi yazmak da zor
oldu elbette. Kurtuluş Kayalı’nın
avantajı ise ilk sınıfta iki zıt
kutuptan hoca ile ilgilenmiş
olması. Biri o dönemin gençleri
için çok karizmatik olan Mümtaz
Soysal, diğeri ise 1980’lere kadar
kimsenin dikkatini çekmeyen
Şerif Mardin. Okulda hiçbir grubun içinde yer almayan Kurtuluş
Kayalı, Doğan Avcıoğlu’nun
çıkardığı Yön’den Necip Fazıl’ın
yazdığı Bugün’e kadar pek çok
yayını aynı anda takip etmiştir.
O günlerin Mülkiye’sini anlatan
Kayalı “Yılmaz Yalçıner’in sınıfta
dövüldüğü güne kadar özgür bir
ortam vardı.” diye vurguluyor.

Aradan kısa bir zaman geçer ve
Türkiye eksen kayması yaşayarak Amerikan çizgisine geçince
Merkez Bankası da bu eksen
kaymasını yansıtacak şekilde
inşa edilir. 80 sonrasında yaşananlar Türk entelektüel tarihinin her on senede bir yaşadığı dönüşümlerin daha doğrusu
başkalaşımların bir uzantısıdır.
Sezgin Çevik’in Kılavuz dergisinde sorduğu soru geliyor:
“Kurtuluş Kayalı’nın, Baykan
Sezer’in günahı, ne bileyim,
Habermas’a, Adorno’ya, Lacan’a
“üstad” dememek mi?” sorusu
esaslı bir şekilde cevap verilmeyi
bekliyor. Bu noktada Kurtuluş
Kayalı’nın Sezai Karakoç ile ilgili cümlelerinin anlamlı olduğu kanaatindeyim. “Türkiye’de
okunur, bilinir olmanın yolu
gündemdeki lafları tekrarlamaktan geçiyor. Mesela Sezai
Karakoç’un gündeme gelmemiş
olmasının ardında batılı frekansla konuşmaması var.” diyen

4) Sosyoloji hocam Kadir
Cangızbay Ulus’a çıkan yokuşta yer alan iki binayı anlatır.
Birbirlerine mekan olarak çok
yakın olan iki binanın inşa
süreçleri de yaklaşık aynı zaman
dilimidir. Biri Ziraat Bankası’nın
diğeri Merkez Bankası’nın eski
genel merkezi olan bu iki binanın mimarileri birbirleriyle
çok alakasızdır. Ziraat Bankası
Orta Avrupa etkisi taşır. Zira
dönem Türkiye’si o çizgidedir.

Kayalı, gündeme değil bilgiye
talip olduğu için derkenar kalmış olmaktan hiç de şikayetçi
değil. Mensubiyetlerin liyakatten
çok daha ön planda tutulduğu
dönemlerde hiçbir gruba dahil
olmamışlığı yüzünden yazılarını yayınlayacak dergi bulmakta
zorluk çekmiş hoca. Bu yüzden
de dört kitabının birden yayınlandığı 1994’e kadar yazılarını
toplama imkânı da bulamamış.

Kitaplık
Beden Sosyolojisi
Kadir Canatan
AçılımKitap
Beden sosyolojisi, sosyolojinin en yeni uzmanlık alanlarından birisi olup, bedenlerin toplumsal olarak nasıl oluşturulduğunu ve düzenlendiğini incelemektedir. Seksenli yıllardan itibaren sosyolojide bedene duyulan ilgi, neticede
böyle bir disiplinin doğmasına yol açmıştır. Bedene duyulan ilgi, her şeyden önce sosyolojinin kendi gelişiminin bir
parçası olarak görülmelidir. Sosyolojide bedene duyulan
ilginin nedenleri arasında kamuda fiziksel sağlık ve iyilik alanına yönelim başat
bir rol oynamaktadır. Bir başka deyişle tüketim çılgınlığı ve aşırı beslenmenin
olumsuz neticeleri dolayısıyla insanlar vücutlarını yeniden şekillendirmek üzere
diyet ve spora yönelmekte ya da kimyasallar kullanma ve estetik cerrahi yolunu
tercih etmektedir. Böylece bedene çeşitli yollarla müdahalede bulunmaktadır.
Müdahale biçimi ne olursa olsun bedenin çağdaş toplumlarda bir sorun olarak
algılandığı açıktır. Bedene çok-disiplinli bir yaklaşım gerekmektedir. Üstelik
bedenin çoğul bir yapı olduğu da dikkate alınırsa, multi-disipliner yaklaşım
kaçınılmazdır. Beden sosyolojisi konusundaki bu edisyon çalışma, bir yıllık çalışma sonunda hazırlandı. Alanında ilk olma özelliği taşıyan eser, pek çok bilim
insanının katkı ve destekleriyle biçimlendi.

‹bn Haldun’a Göre ‹slâm Medeniyeti
Kâsım Şûlul
İnsan Yayınları
Çalışmanın amacı, İslâm Medeniyeti’ni teşkil eden dinamiklerin sosyal hayatta birinci derecede etkin, belirleyici ve egemen olduğu bir dönemde, İslâm ilim ve
kültür çevresinde yetişmiş büyük bir ilim adamının, İslâm
Medeniyeti’ne dair özgün tasavvuruna dikkat çekmektir.
İbn Haldûn’un İslâm Medeniyeti’ne dair açıklamaları,
bilimsel nitelikli bir tarif olmakla beraber daha ziyade
İslâm Medeniyeti’nin ifade ettiği manaya, öze ve dayandığı esaslara dairdir.
İbn Haldûn’un açıklamaları, İslâm’ın başlangıcından 800’lü (M. 1400) yıllara
kadar olan devreyi kapsar. İbn Haldûn, coğrafî bakımdan Hicâz, Şâm, Irâk,
Kuzey Afrika ve Endülüs’ü, siyasî bakımdan Hulefâ-yi Râşidîn, Emevî, Abbâsîler
ile Kuzey Afrika ve Endülüs’teki devletleri merkeze almış ve bunlar üzerinde
yoğunlaşmıştır.

Mısırda ‹slami
Akımlar
Salih el-Verdani
Fecr Yayınevi
İngilizlerin işgalinden bu
yana Mısır’da mücadele
veren İslami akımlar sürekli var olagelmiştir. Ne yazık
ki bunca emeğe ve uzun
bir mücadele geçmişine
rağmen bir türlü başarı
ve zafere ulaşılamamaktadır. Bu kitaplarla Mısır’ı
daha yakından tanıyarak
bu coğrafyayı Türkiye ile
kıyaslama imkânına kavuşacak ve önemli veriler
çıkaracaksınız. Mısır’daki
İslami akımlar, kişiler ve
olaylar hakkında önemli
bir çalışma

Mircea Eliade ve Din, Ramazan Adıbelli, İz Yayıncılık
Mircea Eliade, 20. yüzyılda dinler tarihi ve din fenomenolojisi alanına damgasını vuran
en önemli isimlerden biridir. Eliade’nin çalışmaları hem din bilimleri alanına kazandırdığı
yeni ufuklar, hem modern dünyanın mahiyetini ve seküler bir boyuta indirgenen insanlık
halini kavramak açısından göz ardı edilemez bir öneme sahiptir. Bu kitapta, hierofani,
kutsal, profan, mit, imge, sembol gibi Eliade’nin çalışmalarının temelini oluşturan kavramlar ayrıntılarıyla analiz edilerek onun nasıl bir teorik disiplin inşa etmeye çalıştığı
araştırılmaktadır.
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Büyük
Balık
Süleyman CERAN

Sine-masal denince aklıma hoop diye ilk gelen
isim Tim Burton’dır. Onun için “Beter Böcek”in
yönetmeni desem “O muymuş ya!” diyeceğinizi tahmin ediyorum. Oz büyücüsü, tuhaf
adamlar, umacılar, hayaller, rüyalar, illüzyonlar,
Burton’ın düş ikliminin demirbaşlarıdır adeta.
Burton, gerçekle masalın iç içe olduğu, istediğimiz ya da asla isteyemeyeceğimiz dünyalarla yüz yüze bırakan filmler üretti
yıllar boyunca: Batman, Edward
Makaseller, Batman Dönüyor,
Çılgın Marslılar, Hayalet Süvari,
Maymunlar Cehennemi ve Büyük
Balık gibi. Bütün bu filmlerin içinde Tim Burton, en çok da “Büyük
Balık” ile bizi o buğulu, sisli, maceralı, espritüel dünyasına davet etti.
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ilmin kahramanı Edward Bloom, romanın
yazarı Daniel Wallace Alabamalı olduğu
için mi oralıdır yoksa Amerika’nın (Forrest
Gump gibi) rüyalara, masallara en uygun eyaleti
orasıdır da ondan mıdır bilemiyorum, Alabamalı
bir kahramandır. Alabama’nın ABD’nin güneydoğusunda bir eyalet olduğunu biliyorum. İç savaşta
Güneylilerin yanında yer alan Alabama, katı ırk
ayrımını 1960’ların ortalarına kadar sürdürmüş
bir yer.
Türkiye’de gösterime girmemiş bir film Büyük
Balık, üstelik başta en iyi film olmak üzere 4
dalda Altın Küre ödülünü almış bir yapım olmasına rağmen. Aslında niçin izleyeceğinize yönelik
ipucu barındırmayan, tanıtımı sağlıklı yapılmamış,
sıradanmış izlenimi veren ama alıp izlediğinizde
hakikaten sıkı bir balık yakaladığınız hissini uyandıran bir film.
2005 yılında rastladığım bu film hakkında
notlar tutmuş bitirilmek üzere hard diskimin bir
köşesinde saklamıştım, ta ki, Yapı Kredi Yayınları
tarafından 2011’in ilk günlerinde “Büyük Balık”ın
romanı yayınlanana kadar. Kitabı, büyük bir
heyecanla temin ettiğimi ifade etmeliyim. Begüm
Kovulmaz’ın nefis çevirisini buraya kayıt düşmek
gerekli.
EDWARD BLOOM KİMDİR?
Edward Bloom, alçakgönüllü, nazik, utangaç,
“sessiz bir cazibe”ye sahip, “büyük adam” olma
çabasıyla ömrünü tüketmiş, aynı insanları görüp
aynı şeyleri yapmaktan nefret eden, söylediği
şeylerin ne kadarının gerçek yahut kurmaca olduğunu ayırt edemeyeceğiniz ama her şeyi yapma
kapasitesine de sahip olan bir şahsiyettir. Her
daim fıkraları cebinde hazırdır. Orijinaldir.
Edward Bloom, küçükken o kadar hızlı uzar ki
yataktan çıkamaz, çünkü kemiklerinin kalsifikasyon hızı boyunun uzama ihtirasına yetişemez ve
bu nedenle ayağa kalkmaya çalıştığında rüzgârda
sallanan bir sarmaşık gibi yalpalar, külçe gibi yere
yığılır hep. Bu vakitlerini bol bol kitap okuyarak
geçiren Bloom’un, dünyayla alakalı her şeyi bu
sayede öğrendiği konuşulur şehrinde.

■
Filmde eski bir evde yaşayan yaşlı bir kadından
bahsedilir. Camdan yapılmış takma gözüne bakan
insanların, nasıl öleceklerini gördükleri söylenen
yaşlı kadının evine Edward Bloom ile arkadaşları gizlice girer ve burada nasıl öleceklerini görürler, belki
de Bloom’un hayat boyu korkusuz olmasında yatan
sır budur. Ama romanda bu olay bir çocukluk hatırası olarak anlatılmaz. Edward Bloom’un, Auburn
Üniversitesi’ne okumak için geldiğinde kaldığı pansiyonun yaşlı sahibi olan kadın takma gözlüdür ve
gelecek hakikaten de görülür. Üniversiteden birileri
takma gözü çalarlar, Bloom gözü bulur ve sahibine
iade eder, bunun karşılığında nasıl öleceğini görür
ama bu sahnelerin çocukluk hatırası olması daha
mantıklı geliyor insana.
KARL’I SOSYAL HAYATA KATMASI
Karl isimli bir dev vardır filmde; Edward’la beraber şehre oradan da sirke gider. İnsan azmanı bir
şey. Çevreye korku salan bu devasa insanla Edward
konuşur ve ikna eder. Romanda ise biraz daha
ayrıntılı anlatılmaktadır; sürekli yemek yiyen ve durmadan büyüyen bir çocuktur Karl. Annesinin sabah
aldığı giysilerin dikişleri akşama doğru patlıyormuş,
o kadar yani. On dört sene dayanan anne, bir gün,
oğlunun suratı kızarmış geyiğin karnına gömülüyken kaçmış ve Karl’ın yalnızlık serüveni başlamış.
Büyümüş büyümüş ve iki adam boyunda, üç adam
genişliğinde ve tam on adam gücünde bir dev oluvermiş. Halktan uzaklaşan Karl’ın “korkunç dev”
olarak algılandığı zamanlarda Edward Bloom’un,
O’nu çiftçiliğe ikna ettiğini görüyoruz hatta bu işlerden zengin olduğundan dahi bahsedilir romanda
ama filmde bambaşka bir kapı, Karl için, sirk dünyasına doğru açılır. Karl, boyunun uzunluğundan
dolayı sirkte kolaylıkla iş bulur.
SİRK GÜNLERİ
Sirk sahneleri oldukça ilginçtir. Tamamen senaristin kurguladığı bu sahnelerde Edward Bloom,
gösteri biterken bir kızla göz göze gelir. Sarışın ve
güzel bir kızdır O. Bir anda zaman durur. Bloom,
herkesin donup kaldığı anda kıza doğru ilerler. Kız
öylece durmaktadır. Tam dokunacaktır ki, zaman
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bu sefer birden olduğundan çok daha hızlı akar ve
kız gözden kaybolur. Bloom, üzüntü içinde orada
dururken sirkin sahibi Amos Calloway (Danny De
Vito) yanında belirir; kızı tanıdığını ve kendisine
yardım etmesi karşılığında bildiklerini onunla paylaşacağını söyler. Calloway, kızın adı ve adresi
hariç Bloom’a her ay bir bilgi verir. Kızın en sevdiği
çiçeğin Nergis olduğunu burada öğrenir mesela. Üç
yılın sonunda bir gün Amos’un kurtadam olduğunu
öğrenen Bloom, onu zor bir durumdan kurtarır.
Bunun üzerine Calloway, Bloom’a kızın Auburn
Üniversitesi’nde okuduğu ve adının da Sandra olduğunu söyler. Edward Bloom’un burada yaptığı işler
üç zorlu görev olarak romanda da yer bulur. Bunlar
veteriner asistanlığı, Smith’s adlı bir mağazanın
çamaşır reyonunda çalışmasıyla bağlantı kurulabilir hatta Bloom’un Calloway’ı köpeklerin elinden
kurtardığı sahne romanda çocukları köpeklerden
kurtarma sahnesinden alınmış olduğu söylenebilir.
SANDRA KAY TAMPELTON
Edward Bloom, kıza ulaşmak için yola çıkar. Kızın
adı Sandra Kay Tampleton’dır (Alison Lohman).
O’nun sevgisini kazanmak için düellolar yapılmış,
araba yarışları düzenlenmiş, içme müsabakalarında yerlere yuvarlanılmıştır. Edward, çevredeki beş
eyaletin tümünde bulunan nergisleri getirtir ve
kızın kaldığı yurdun önüne yığar. Sarı rengin hâkim
olduğu muhteşem bir tablo çıkar ortaya. Edward ve
Sandra ilk kez burada yan yana gelir. Kızın nişanlısı olan Ashton’lı Don Price ikisinin yanına gelir ve
burada Edward’ı bir güzel pataklar. Edward elini
bile kaldırmaz, dağılmış suratı ve Sandra’yı kazanUmran NİSAN 2011 93
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manın huzuru ile bayılır, hastaneye kaldırılır ve
sonra da evlenirler.
BÜYÜK BALIK’IN SAVAŞ HATIRALARI
Bloom’un savaşa gidişi çok kısa geçer romanda.
“Naried” adlı gemide geçen bu yolculuk üstünkörü atlanır. Filmde de Don Price’dan yediği dayak
sonrası hastanede iyileşmeyi beklerken orduya
çağrı mesajını alır ve Sandra’yı gözü yaşlı bırakarak askere gider. Kısa geçen bu sahneler daha bir
espirtüel, daha bir canlıdır sanki. Bloom’un askerlik
kesiti romanın aksine bir gemide değil Kore’ye
dönük bir operasyonda geçer. Paraşütle askerlerin
izlediği sahneye dalan Bloom, pek çok kişinin hakkından gelir ve burada tanıştığı Ping ve Jing adlı
yapışık vücutlu kızları alarak onları oradan kurtarır.
Romanın 26. sayfasında iki başlı kızlarla tanışması
bir gezi havasında verildikten sonra Edward’la,
inanıp inanmamak arasında kalan oğlu arasında şu
ilginç diyalog geçer:
“-Nagoya’da “İki başlı bir kadın gördüm. Yemin
ederim gördüm. İki başlı güzeller güzeli bir Japon
kadının çay seremonisine katıldım., öyle zarif öyle
güzeldi ki! Hangi yüzünün daha güzel olduğuna
karar vermek olanaksızdı.”
“İki başlı bir kadın yoktur,” dedim.
“Gerçekten mi?” dedi beni ters ters süzerek.
“Dünya Üzerinde Gitmediği Yer Görmediği Şey
Kalmamış Bay Yeniyetme’ye açıklaması için teşekkürler. Gözlerim beni yanıltmış olacak.”
“Sahiden mi?” dedim bunun üzerine. “İki başı
mı vardı?”
William’ın pozisyonu ömrü boyunca hep bu
şekilde olur. İnanıp inanmamak arasındaki berzahta sallanır durur adeta. İnanmak ister. Zaten
ölüm döşeğindeki babasını kucaklayıp nehre abartılı hikâyelerle götürmesi ve orada babasının yol
arkadaşlarıyla karşılaşıp babasını nehre bırakması
filme yakışır bir final oluşturur.
İSİMSİZ YER YAHUT SPECTER GÜNLERİ
Edward’ın Ashland’den ayrılınca uğradığı ilk
yerin adı “isimsiz yer” olarak geçer. Ayakkabıların
iplere asılıp yalınayak gezildiği imi romanda yer
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almaz. Daha ziyade girilip de çıkılamayan; kaçmak
isteyenleri dev bir köpeğin beklediği ve her teşebbüse bir parmağın kaybedildiği korkunç bir yerdir
burası. Paris’e gidip şiir yazmak için ayrılan Şair
Norther Winslow (Steve Buscemi) iki parmağını
burada kaybetmiştir. Köpek, Edward’ın yanına
gelir ama bir şey yapmaz, Ondaki farklılığı hisseder
sanki. İlk fırsatta da oradan kaçar Bloom. Sonraki
yıllarda ise kaza eseri mahsur kaldığı Specter adlı
kasabayı görür, hayran kalır. Kırkına gelmiştir ve
içinde krater büyüklüğünde bir boşluk vardır artık.
Kasabayı satın almaya karar verir ve yıllar içinde
parça parça sahip olur. Evleri yalnızca satın alır,
içinde yaşayanlara ve hayatlarına müdahale etmez.
Her eve misafir olur, dostluklarını kazanır.
Birgün, berberde iken her yeri satın almadığı,
yalnızca bir evin kaldığı söylenir Bloom’a. Yolun
bittiği ve gölün başladığı yerdeki, üzerinde bir
kulübe olan, arabayla ya da yürüyerek bulması çok
zor, havadan görmesi olanaksız, hiçbir haritada yer
almayan bir yerdir burası. Edward hemen kolları
sıvar ama adının Jenny Hill (Helena Bonham Carter)
olduğunu öğrendiği evin sahibini görür görmez
ona âşık olur ve birlikte yaşamaya başlarlar.
Edward Bloom’un evli olduğunu unutmamak lazım.
İlerleyen yıllarda Bloom’un uzun seyahatleri ilişkiyi
köreltir, yabani otlar bürür güzelim evlerini. Edward
asıl yurduna döner. Roman, sembolik ayrılıkların
yapılar ve insanlar üzerindeki etkisini oldukça güzel
masallaştırır.
Senarist John August ve yönetmen Tim Burton
bu süreci sinematografik açıdan müthiş dönüştürmüştür desek az bile söylemiş oluruz. Bir kere
filmde, Edward’ın uğradığı “isimsiz yer” ileride
döneceği Specter olarak gösterilir. İnsanlar buraya
girince büyük bir huzura adeta bulanırlar. Specter’e
gelen insanlar ilk olarak ayakkabılarını çıkarırlar ve
iplerinden birbirine bağladıktan sonra ağaç dallarına atarlar. Ayakkabının ağaca asılması da derin bir
sembole karşılık gelir: Modern hayata, keşmekeşe,
çalışmaya, geçinmeye dönük bir mesaj! Jenny ile ilk
kez burada karşılaşır Bloom. Henüz on yaşındadır
kız ama çok farklıdır, aralarındaki yaş farkını hatır-
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latan Edward’a, “on yıl sonra aramızda fark kalmayacak ki” demesi çok enteresandır, tabi kıza verdiği
geri dönme sözü de. Parmak kaybetmeler, korkunç
köpek imleri filmde yer almaz. Sonraki yıllarda
Edward satış için yolda olduğu esnada o kadar yağmur yağar ki sabah kalktığında arabasını bir ağacın
tepesinde bulur. Etrafı gezmeye çıkar ve Specter’i
görür ve burayı satın almaya karar verir. Alamadığı
tek ev Jenny’nin evidir. Kızın evini tamir eder, gönlünü alır ve evi de kızın üzerine tapular Bloom. Kız,
ona âşık olur ama Edward yüzüğünü göstererek
karısını çok sevdiğini söyler ve eşine ihanet etmez.
Senaryo, adeta Edward’ın kusurlarını tamir eder.
Yerinde ve mantıklı bağlantılarla filmi taşır.
SONUÇ
Büyük Balık, Amerika’da “tall tales” denilen yani
“uzun/abartılı hikâye”nin seçkin örneklerinden biridir. Kitabın geç de olsa dilimize çevrilmesi önemli.
Umarım diğer örneklerden de çeviriler görürüz.
Abartılı hikâye denince “Büyük Balık” dışında aklıma Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) filmi
gelir. 1995 yılında beyazperdeye aktarılan Olağan
Şüpheliler’de, 27 kişinin ölümüyle sonuçlanan San
Pedro Limanı’ndaki patlamayla alakalı olarak beş
kişi sorgulanır. Olayı soruşturan Ajan David Kujan
(Chazz Palminteri) ve tek canlı tanık olan Verbal
Kint’in (Kevin Spacey) oldukça soğukkanlı anlatımında yaşananların da ne kadarı doğru ne kadarı
efsane hiç bilinememiştir. İfadelerde kapılar her
defasında “Keizer Soze” adlı kişiye çıkar. Ama gerçekle rol kesme, efsaneyle ifade birbirine girer ve
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işin içinden seyircinin kendisinin çıkması beklenir.
Bu nedenle belki de yıllardan beri film, konuşulmaya devam etmektedir.
Yeşilçam’da abartılı hikâye denince çok fazla
örnek göze çarpmaz. “Neşeli Günler” filminde
“palavra bakanı” Ziya’nın (Şener Şen) anlattığı
aslan avı hikâyeleri ile 1977 yılında çekilen, başrolde Tarık Akan’ın yer aldığı “Sevgili Dayım” filmi
ve aynı yapımın 1993 yılında tekrar kurgulaması
olan Mehmet Aslantuğ’un “Yalancı” adlı filmi bu
anlamda incelenmeye değer yapımlar olduğu söylenebilir. Filmlerin zafiyeti söylenenlerin açık palavra
olmasından gelir. Büyük Balık, öyle değildir. Burada
asıl belirleyici olan şeyin söylenen, abartılı olarak
algılanan şeylerin gerçek olup olmadıkları seyircinin/okurun zihnine bırakılmış olmasıdır. Her iki
şekilde yorumların yapılabilmesi için gerekli kapılar
açık tutulmuştur.
O gün, Bloom’un öldüğü gün -kim inanır ki
O’nun öldüğüne- kendisini uğurlamaya gelen hayat
hikâyesinin kahramanları, romanın ve filmin sonunda, yoldaşları resmigeçit yapıyorlar adeta. Bloom,
suya, geldiği yere gidiyor; biz ise sıradan hayatımıza. Büyük Balık, Edward Bloom, kendine özgü
havası, kurgusu ve hikâyesiyle özel bir yapım.
Sıradanlığı aşkınlığa dönüştüren, baba ile çocuk
arasında masalla kurulan köprünün zayıflasa da
asla yıkılmayacağının da adeta resmeden ama
bir yandan da elinizden öylesine kayıveren sahip
olamadığınız bir balıktır; “efsanevi ölçülerde bir
roman”dır.
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Cevdet B‹R‹NC‹

Evliya Çelebi’nin İkinci Eseri

Evliya Çelebi’nin Mısır’dan güneye doğru yapmış olduğu seyahat esnasında oluşturduğu
harita önem taşıyor. On yedinci yüzyılda kaba bez üzerine çizilmiş 543 cm uzunluğundaki
bu haritada ve harita üzerinde bulunan yaklaşık kırk sayfa tutan metni Seyahatname
ile karşılaştırarak yayına hazırlayan Nuran Tezcan’ın bu metninin kitaplaşması önemli bir
olay olacaktır. Çünkü “Evliya Çelebi, seyyahlık ve yazarlık kariyerini, yalnız Seyahatname
ile değil, Nil Nehri boyunca yaptığı gözlem ve keşiflerini yansıtan açıklamalı bir haritayla
taçlandırmıştır.”
Bidat Üstüne Bidat

Mehmet Ö. Alkan, Toplumsal Tarih’te sürdürdüğü en doğru bildiğimizden kuşkulanmak
yazılarının dördüncüsünü Türkiye’de hilafetin ilgası ve Mısır ulemasının tepkisine ayırmış.
Bu yazıda hilafetin kaldırılmasının ardından hilafetin dini ve hukuki boyutunu tartışmak için
Mısır’da âlimler 25 Mart 1924 tarihinde Kahire’de bir toplantı düzenlemişler ve bir risale
yayınlamışlardır. Abdülmecid’in sınır dışı edilmesini takip eden hafta tartışılıp kaleme alınan metnin İngilizce ve Arapça versiyonları da var. Risalenin en ilginç yanı şu: TBMM’nin
saltanatı kaldırarak hilafeti güçten mahrum bırakışı ve Prens Abdülmecid’i yalnızca “halife-i
ruhani” yapmasının bidat olduğu belirtilirken, bu durumun ardından daha garip bir bidat
olarak hilafetin ilga edilmesinin ortaya çıktığı anlatılır.

Mazhar Osman ve Sufiler

Darülfünundan üniversiteye dönüldüğü zamanlarda tekkeler kapatılmıştır. O zaman
Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Mazhar Osman Ankara’ya gelip Eğitim
Bakanı’na gidip: “Kapatılan tekkelerde çok kıymetli zevat var. Onların hepsini kenarda atıl
bırakmayalım, Bakırköy Akıl Hastanesi’nde bir servis açalım, gelip hastalara okusun, onlarla konuşsun, dua etsinler” diye teklif götürmüş ama Bakan: “Doktor bunu ne sen söylemiş
ola ne de ben duymuş olayım” demiş.
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