
 

AHLAK, GENÇLİK VE YAŞLILIK 
Ayda Bir Merhaba

V ahyin bilgisi, insanın, zamanın ve mekânın tesirinden kurtulmasını, insan amellerini düzenle-

yen mantığın haricine çıkarak başka bir mantık üzerinden düşünebilmesini sağlayan tek bilgi 

biçimidir. İnsan vahiyle gönderilenlere inanıp onları imana dönüştürdüğünde, bu defa dünyaya 

hayatta onun anlamlandırdığı çerçeveden bakar. Yani imana temel olan hüküm ve değerlerde her 

şeye kıymet biçer ya da biçmeye çalışır. Bunlar her zaman ve her şeyden evvel fiziki ya da sosyal 

gerçekliği anlamlandırma, ona kıymet biçme ve bir değer atfetme kaynağıdır.

Modernliğin yarattığı en temel değişikliklerden biri, değişim ve yenilik kavramlarını ilerleme ve 

evrim kavramları üzerinden baş tacı etmesi ile oldu. Bu süreçte gençlik kavramı yaşlılık karşısında 

öne çıkarılarak mitleştirildi. O gün bugündür yaşlılar bakımevlerinde devletin sosyal yardımları eli 

ile çürümeye terk edilen, en fazla biz de olduğu gibi “anamızdır atamızdır” denilerek merhamet 

daha doğrusu acıma içinde evimizin bir köşesinde ölümü bekleyen kişilere dönüştüler. Modernlik 

yaşlıdan saygınlığın ve bu temeldeki otoritesini çekip alarak onu sözü dinlenmeyen kişi konumuna 

soktu ve dilsizliğe mahkûm etti.

Yaşlılık bir karşıtlık, meşruluktan yoksun bir gerilik olarak kabul edilip ötekileştirildiği oranda 

merhamet de bir ağacın özsuyu gibi çekilerek toplum denen yapıyı bencilliğin zalim dünyasına terk 

etti. Bunun sonucu olarak yaşlılık da tıpkı ölüm gibi yer altına itildi ve yaşlılar zaman içinde ailenin 

dışında kaldılar. Nasıl gençleri okullara emanet ederek onları okulun büyüyen avlusunda birer tüke-

ticiye dönüştürdük ise, yaşlıları da bakımevlerine terk ederek ailenin dışında bir sürgüne yollamış 

olduk. Tam da bu yüzden gençlik zalim bir kategori halini aldı ve toplum denen yapının bizzat 

kendisi çocuklaştırılarak tiranların ellerine terk edildi.

Değişimin baş döndürücü trafiği dünyaya şekil vermeye devam ediyor. Dünya şekil aldıkça insan 

da değişiyor. Toprağa bağlı bir hayat biçimiyle yola çıkan insanlık, sanayileşme sürecini tamamla-

dıktan sonra postmodern bilişim çağına ulaşmış bulunmaktadır.Hayatın içinde ne varsa her şey 

değişimin hızına tabi oluyor.Değişimin baş döndürücü gelişimine ayak uydurup değişeni daha kul-

lanamadan bambaşka yenilikler ile tanışıyor. Fakat insan fıtratı değişmiyor. İçinde bulunduğumuz 

neoliberal çağ felsefesi itibariyle ahlakı hazm edemez; hele içinde adalet barındıran ve sürekli ona 

çağrı yapan İslâm’ın ahlakını asla. Müslümanların ahlaki davranış hususunda ve iman-amel ilişkisi 

cihetinden, bu meselede ısrarlı olmaları gerekiyor. Unutmamak lazım ki İslâm Müslüman’a dünyevi 

bir gelecek vadinde bulunmuyor. Dolayısıyla hayatlarının iktisadileşmesine müsaade etmemelidirler. 

Bu yüzden sadece kadın-erkek ilişkilerinde ahlakı söz konusu etmek, ahlaksızlığın bizzat kendisidir. 

Ahlak ve mahremiyet hayatın bütünü içindir; Müslüman ancak bu dünyanın içinde Müslüman’ca 

yaşayabilir.

Bu cümleden olarak ahlak, gençlik ve yaşlılık hususlarını yeniden ele almak gerekmektedir. 

Bencil çağda Kitab’ı ahlak edinen Rasûlüllah’ın hayatına geçirdiği esasları hatırlamak bizlere çıkışın 

yolunu ve yöntemini gösterecektir. Eğer bunlara riayet edersek nefislerimizde bulunan ve değişmesi 

gerekenleri yerlerine konması gerekenlerle değiştirecek ve sonucunda Rabbimizin “halimizi” değiş-

tirmesini ummaya hak kazanacağız. Hep birlikte bunu yapmaya çalışalım. Çok olumlu sonuçların 

bizi beklediğini göreceksiniz. Sonuç olarak önce kişiliklerimizin İslâmî niteliğindeki gelişmeler ken-

dimize güven verecek, bizdeki değişiklikler çevremiz için örnek teşkil edecek ve bunu yapanların 

çoğalması sonucu toplumda İslâmî nitelikli kamuoyu gelişip, yoğunluğu artacak ve diğer insanların 

nazarlarının İslâm üzerine çevrilmesine vesile olacaktır. İnsanların çoğunun bakışlarını çevirdikleri 

şeyi merak edip anlamaya çalışmaları da onları İslâmî anlamaya sevk edecek ve İslâm’la ilgilenen, 

onu anlamaya çalışanların çoğalması sonucu, gerçek anlamıyla anlayanların ve yaşamına geçirenlerin 

de çoğaldığını ve gittikçe arttığını bizzat göreceksiniz.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle. 

Umran
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Burhanettin CAN

Umran’da, “AK Parti ile On 

Yıl” başlığı altında başlattı-

ğımızı yazı serisinin bu üçüncüsü-

dür. İlk yazının başlığı, “AK Parti 

ile On Yıl-1: AK Parti’yi Doğuran 

Şartlar”; ikinci yazının başlığı ise, 

“AK Parti ile On Yıl-2: Çürüyen 

Bir Sistemin Meşruiyet Arayışı” 

idi. Bu yazı serisinin bir aile içi 

değerlendirme olduğunu ve bu 

tür değerlendirmelerin, her zaman 

sorunlu olabileceğini belirtmiştik. 

Değerlendirmelerde kullanılacak 

dil, ne kadar önemli ise, muha-

tapların yazılıp söylenenlerle ilgili 

tutum, tavır ve davranışları da o 

kadar önemlidir. “AK Parti ile On 

Yıl” yazı serisinde, olumluların 

yanı sıra olumsuzluklardan bah-

settiğimizde de, benzer bir teh-

likenin var olabileceğini düşün-

mekteyiz. Bunu bilerek bu yazı 

serisini kaleme almamız, İslâm’a, 

milletimize ve ümmetimize karşı 

olan sorumluluk duygusunun bir 

sonucudur. Bugün kızanlar ya 

da küsenler, yarın amacımızın ve 

niyetimizin ne olduğunu daha iyi 

anlayacaklardır. 

Sonuç itibariyle, AK Parti ile 

On Yıl bizim hikâyemizdir. Eğer 

bir yerlerde ters giden bir şey 

varsa, bir şeyler yanlış yapılıyor-

sa, sadece sorumlu ya da suçlu 

olan AK Parti yöneticileri olmayıp 

topyekûn Müslüman bir camia-

dır. Çünkü yapılması gerekeni, 

gerektiği zamanda, gerektiği şekil-

de, gerektiği üslupta ve gerektiği 

yerde ortaya koymamış, söyleme-

miş olmalarıdır. 

AK Parti’yi doğuran şartlara 

baktığımızda, bir tarafta, sistemin 

halk indinde meşruiyetini kaybet-

mesinin; diğer tarafta, Milli Görüş 

hareketinin, sistem tarafından 

gayrı meşru ilan edilmesinin var 

olduğunu görmekteyiz. Sistemin 

içine girdiği meşruiyet krizini 

aşmak isteği ile Milli Görüş hare-

ketinin sistem tarafından gayrı 

meşru ilan edilmesi arasında ki 

fay hattından yararlanmak isteyen 

AK Parti yöneticileri (‘yenilikçiler’, 

‘gençler’), kendilerine bir meşru-

iyet alanı açmaya çalışmışlardır. 

“Muhafazakâr Demokratlık” bu 

arayışın ürünüdür. 

Bu makalede, RP ve FP içe-

risinde ortaya çıkan, başlangıç 

itibariyle kendilerine “gençler”, 

“yenilikçiler” denen, sonra da AK 

Parti’yi kuran kadronun, hem ulu-

sal hem de küresel bazda meşru-

iyet arayışı üzerinde durulacaktır.

Sistem, Kendisini Halkla 
Buluşturacak ‘Yeni Bir Köroğlu’ 

Aramaktadır

Sistem ve devletin derin güç-

leri, halk indinde meşruiyetinin 

kaybolduğunun farkındaydılar. 

Ak Parti ile On Yıl-3:
AK Parti Yöneticilerinin (‘Yenilikçilerin’) 

Meşruiyet Arayışı 
“Onlar, senin kendilerine yaranıp-onlarla uzlaşmanı arzu ettiler; 

o zaman onlar da sana yaranıp uzlaşacaklardı.” (68 Kalem 9)
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Yol boyu sistem partileri kay-

betmiş; sistem karşıtı partiler ise 

gittikçe kuvvetlenmişti. Sistem 

felsefesini savunan partiler ise 

çürümüş ve umut olmaktan çık-

mıştı. Sistem partilerinin arasında 

ve içlerinde olan kavga, Sistemin 

ağırlık merkezini ciddi bir şekil-

de zayıflatmış ve bu, halkın ara-

yışını daha da hızlandırmıştı. 

(‘Sistemin Meşruiyet Arayışı’ 

adlı makalemizde bu konu 

ayrıntılı bir şekilde ele alın-

mıştır.) 

Türkiye’nin her tarafın-

dan rey alarak Türkiye’yi 

bütünleştirebilecek olan ve 

İslâm coğrafyasında etkisi 

olan siyasi güç, Milli Görüş 

hareketi idi. Ancak, hem 

Türkiye’deki sistem, hem de 

Küresel sistem için tehlike ve 

kayıt dışıydı. MHP, mazisi ve 

söylemleri ile hem Kürt hal-

kının hem de İslâm coğraf-

yasının kalbine girememiş ve 

yakın bir gelecekte de girme 

imkânı gözükmemekteydi. 

Gelinen noktada 

Türkiye’nin ana sorunu, sade-

ce sistem meselesi değildi. Bir 

ülkenin birlik ve beraberliği, 

var olma ya da yok olma 

meselesiydi. Türkiye’nin her 

tarafından rey alabilecek, hem 

mevcut sistemi hem de küre-

sel sistemi rahatsız etmeyecek bir 

siyasi yapı yoktu ve aranmaktaydı.

Sistem, parlamentonun hare-

ket alanını daha da daraltacak 

olan üst kurulları, DSP- MHP 

koalisyonu zamanında, Derviş 

eliyle hızlı bir şekilde kurarak 

kendisini koruyacak acil tedbir-

leri almıştır. Ancak bu tedbirler, 

sistem açısından, Kürt sorununu 

ve yükselen devrimci İslâm soru-

nunu çözememekteydi.

CIA ajanı Graham Fuller ve 

Talat Halman’ın sistem açısından 

ısrarla üzerinde durduğu tehli-

ke, ‘İslâmiyet’in halkın vazgeçil-

mez ideolojisi olması ile birlik-

te kaçınılmaz olarak yapılacak 

bir hesaplaşmanın varlığıdır’. 

‘Milyonların hareketi karşısında 

durabilecek hiçbir gücün olmadı-

ğını’, bunun için ‘dini partilerin 

kurularak cephenin parçalanması 

gerektiğini’ ısrarla savunmuş, hem 

iç hem de dış güçleri göreve çağır-

mışlardır. 

1990’lı yılların dünyasında 

İslâm coğrafyası, Batı destekli dik-

tatörler tarafından yöneltilmek-

teydi. Açlık, sefalet, ayrımcılık ve 

zulüm tırmanmakta; buna karşı 

bu ülkelerde, devrimci İslâmi 

hareketler yükselmekte, Anti-

Amerikancılık ve batı düşmanlığı 

artmaktaydı. Irak ve Filistin’de 

kan akmaya devam etmekteydi. 

NATO, konsept değişikliği yapmış 

ve Büyük Ortadoğu coğrafyasın-

da konumlanmak istemekteydi. 

Tüketime dayalı Batı ekonomi-

leri yeni pazarlar aramaktadır. 

Dünyanın en mümbit ve strate-

jik alanı olan İslâm coğrafyası, 

‘Büyük Ortadoğu coğrafyası’, 

ABD-Batının kontrol edemedi-

ği bir bölge olup yeniden pay-

laşılması düşünülmekteydi. 

ABD, bu coğrafyaya kolayca, 

bedel ödemeden girme çare-

leri arıyordu. Bunun için de, 

bölgesel güçlerin yardımına 

ihtiyaç duymaktaydı.

İç ve dış şartların buluştu-

ğu noktada, hem Türkiye’deki 

sistem için hem de Küresel 

sistem için en ciddi sorun, 

sistemden kopan kitleleri sis-

teme yeniden döndürecek ve 

bütünleştirecek bir ‘kurtarı-

cı’ kim olmalıdır? sorusunun 

cevabıydı.

‘Yeni Kurtarıcı’, hem 

Türkiye’deki sisteme hem de 

Küresel sisteme güven verme-

li; Türkiye’nin Küresel sisteme 

entegre olmasını kabullenmeli 

ve Türkiye’deki parçalanmışlı-

ğı da durdurmalıdır.

Bu yeni kurtarıcı, Menderes, 

Demirel ve Özal gibi olamazdı. 

Onlardan çok daha fazla İslâmi 

özelliklere ve duyarlılığa sahip 

olmalı, fakat İslâm’ı hayata uygu-

lamaya kalkmamalı, ‘İslâmcı’ 

olmamalı, ‘modernist Müslüman’ 

olmalıdır. 

Erbakan’ı Düşündüren Tehlike

Milli Görüş hareketi yükselen 

bir güçtü. Yıpranmış olan Merkez 

AK Parti’yi doğuran şartlara 
baktığımızda, bir tarafta, siste-
min halk indinde meşruiyetini 
kaybetmesinin; diğer tarafta, 
Milli Görüş hareketinin, sistem 
tarafından gayrı meşru ilan 
edilmesinin var olduğunu gör-
mekteyiz. Sistemin içine girdi-
ği meşruiyet krizini aşmak iste-
ği ile Milli Görüş hareketinin 
sistem tarafından gayrı meşru 
ilan edilmesi arasındaki fay 
hattından yararlanmak isteyen 
AK Parti yöneticileri (‘yenilik-
çiler’, ‘gençler’), kendilerine 
bir meşruiyet alanı açmaya 
çalışmışlardır. “Muhafazakâr 
Demokratlık” bu arayışın ürü-
nüdür.
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Sağ kadroların hitap ettiği taba-

nın yeni gözdesi RP idi. Bunu 

hem ulusal hem de küresel sistem 

mensupları görmekte ve bu hare-

keti vaktinden önce iktidar yapıp, 

iktidarda, canlı canlı mezara göm-

mek peşindeydiler. Erbakan da bu 

tehlikenin farkındaydı. 23 Aralık 

1993’te Meclis’te 38 milletvekili 

varken, kendileri ile yapılmış olan 

bir röportajda Erbakan, bu tehli-

keye dikkat çekmekteydi:

“Erbakan: Refah Partisi’ni 

bekleyen büyük bir tehlike var-

dır. Türkiye’nin ekonomisi çık-

mazdadır. Türkiye, taklitçi zih-

niyetle yönetiliyor. Bu adamlar, 

kadrolar kuruyorlar. İktidara 

getiriyorlar kurdukları kadrola-

rı. Yıpranıncaya kadar kullanı-

yorlar. Sonra yıpranan kadroları 

ambara kaldırıyorlar. Ellerinde ki 

yedek kadroyu iktidar yapıyorlar. 

Ambara kaldırdıkları kadroyu da 

yeniden cilalayıp, gerek görülürse 

iktidara getirmek için hazır bekle-

tiyorlar. Böylece tahterevalli gibi, 

biri iniyor diğeri çıkıyor. İşte bu 

nedenle Demirel yedi defa gidip, 

sekiz defa geri gelebiliyor. 

Biz buna karşıyız. Biz iktida-

ra geliriz. Geliriz gelmesine de… 

Evet iktidara gelebiliriz. Ama 

sonra ne olur? İktidarda kalabilir 

miyiz? Yanı bizi iktidara hapse-

derler… Biz bir şey fark ettik. 

Bugün Türkiye’de bizim iktida-

ra gelmemizi engellemek isteyen 

güçler var. Eskiden bize ilgi gös-

termeyen çevreler, şimdi bize hoş 

görünmeye çalışıyorlar. Eskiden 

yolumuza engel koyanlar, şimdi 

engellerini çekmek ister gibi dav-

ranıyorlar. Adeta bizim iktidara 

gelmemizi ister gibi çalışıyorlar. 

En azından bize ilişmemeye özen 

gösteriyorlar… Bu adamlar bizim 

iktidara gelmemizi hoşgörüyle 

karşılıyorlarsa, bunda bir bit yeni-

ği vardır. Anladığımız kadarıyla, 

bu adamlar bizim iktidara gel-

memize ses çıkartmamak kara-

rı aldılar. Biz iktidara geldikten 

sonra da bizi iktidarda perişan 

etmeyi düşünüyorlar… Böyle bir 

planları varmış gibi geliyor bana. 

Biz iktidara geleceğiz. Sonra da 

bizi iktidara hapsedip perişan 

etmek isteyecekler. Bize iş yaptır-

mayacaklar. Önümüze akıl almaz 

engeller çıkaracaklar. Atacağımız 

her adımda bizi batırmayı, sabo-

te etmeyi düşünecekler. Hangi 

soruna el atsak, çözümü yokuşa 

sürüp, çok kısa zamanda bizle-

ri iktidarda beceriksiz davran-

mış olmakla suçlayacaklar. “İşte 

Müslümanlar ne kadar başarısız, 

görün” diyecekler. 

Elimizde Amerikalıların yayın-

ladıkları stratejik araştırma ens-

titülerinin raporları var. Bunlara 

göre, Türkiye’deki askeri ihtilallar 

çözüm getirmiyor, deniliyor. Ama 

biz iktidara gelirsek hükümetimi-

zi çalıştırmazlar. Bu raporlardan 

bizim çıkardığımız sonuç budur. 

Ama biz Allah’a güveniyoruz.”(1) 

Erbakan hislerinde yanılma-

mış, Refah-Yol iktidarı başarılı 

olmaya başlayınca, ABD’nin des-

teğinde, askerlerin öncülüğünde 

postmodern bir darbe gerçekleş-

tirilmiştir.

ABD Açısından Türkiye’nin 

Önemi ve Rolü

ABD Dışişleri eski bakan yar-

dımcısı Richard Holbrook’a göre: 

“Soğuk savaştan sonra Türkiye, 

tıpkı Almanların bu savaş sırasın-

daki (1945-1990) önemine eşittir. 

Öyle ki uğrunda mücadele edilen 

tüm stratejik çıkarların kesişti-

ği miğfer devlettir.” ABD Türkiye 

büyük elçisi Mark Paris: “Türkiye, 

Avrasya’da bir incidir. ABD, global 

bir güçtür ve global çıkarları var-

dır. Böylesine önemli bir bölge ile 

ilgilenmeme lüksüne sahip değil-

dir” (2) diyerek Türkiye’nin ken-

dileri için ne kadar önemli oldu-

ğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla 

Türkiye’de iktidara kimin geleceği 

ABD’yi her zaman yakından ilgi-

lendirmektedir. 

ABD’nin Türkiye’ye biçtiği 

rolle ilgili olarak 1997 yılında ki 

‘Ulusal Güvenlik Stratejisi’ adlı 

raporda: “ABD’nin stratejik çıkar-

ları, demokratik, laik ve batı yan-

lısı istikrarlı bir Türkiye devleti-

nin varlığını gerektirmektedir” (3) 

denmektedir. Erbakan Hareketi 

ise, bunun tam zıddı olan bir isti-

kamette gelişmekteydi.

Diğer taraftan ABD Soğuk 

savaş döneminde Sovyetlerin 

güneye inmesini engellemek 

için geliştirdiği “Yeşil Kuşak” ya 

da “Ilımlı İslâm projesinde ki” 

vurgu, İslâm’a değil modern, laik 

Müslüman ülke modeline idi. 

CIA ajanı Graham Fuller, 1998’de 

Ali Aslan’la yaptığı röportajda, 

“İslâmi sadece özel hayatı için 

önemli gören bir Müslüman, 

İslâmcı değildir. Bu kişiler, İslâm’a 

inanmanın siyasi ve sosyal hayata 

yansımaları olduğunu söyledik-

leri zaman İslâmcı olurlar” (2, 4) 
demek suretiyle ılımlı İslâm kav-
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ramından ne anlaşılması gerek-

tiğine ilişkin yeni bir tanımlama 

yapmıştır. Benzer şekilde, RAND 

Raporlarında ‘ılımlı Müslüman’, 

‘Modernist Müslüman’ olarak 

tanımlanmaktadır.

Dolayısıyla İslâm coğrafyasın-

da iş başına geleceklerin böyle 

bir özelliğe sahip olması gerekti-

ğine dikkat çekmiştir. O günkü 

şartlarda Türkiye, Rusya’ya karşı 

bağımsızlık mücadelesi veren 

Orta Asya Türkî cumhuriyetleri-

ne ‘model ülke’ olarak tanıtılıyor 

ve sunuluyordu. İstenen, İslâm 

coğrafyasında ikinci bir İran’ın 

var olmamasıydı. Dönemin ABD 

başkanı Bill Clinton: “Türkiye 

köktenciliğin yayılması önünde 

engelleyici bir rol oynamaktadır.” 

(2) diyerek Türkiye’ye bu noktada 

yüklenen sorumluluğu, rolü orta-

ya koymuştur. 

Erbakan, bu konuda da sis-

tem dışı idi. İnatçı, ısrarcı hatta 

Batı için radikaldi, İslâmcıydı. 

Erbakan’la böyle bir tehlikeyi 

önlemek mümkün değildi. Dahası 

Erbakan’ın bu hareketleri destek-

leyip besleme ihtimali mevcuttu. 

Açıkçası, ABD’nin Türkiye üze-

rindeki politikaları ile Erbakan’ın 

Türkiye ile ilgili politikaları çatış-

maktaydı

ABD: ‘Erbakan Tehlikeli Biri’

Milli Görüş hareketi, 1994 

seçimleri ile yerel yönetimleri 

ezici bir şekilde kazanması sonu-

cunda, uzun mücadele dönemin-

de yetişmiş, ekonomik durumları 

iyi olmayan kadroları, ilk defa 

güçle tanışmışlar ve paraya hük-

metmeye başlamışlardır. 1996’nın 

sonuna doğru yerel yönetimler-

de görev almış milli görüş kad-

rolarında, ilk kez dünyevileşme 

emareleri görülmeye başlanmıştır. 

Bu, milli görüş kadrolarında siya-

si mücadeleye ve sisteme bakışla 

ilgili ilk ciddi kırılmanın başlama-

sına sebebiyet vermiştir. Bununla 

birlikte 1995 genel seçimlerden 

zaferle çıkmış bir partinin men-

supları olarak sistemin yoğun bas-

kısı altında kalmanın verdiği bir 

hınçla mücadeleye devam etmiş-

lerdir. 

Milli görüş hareketi, Türkiye’de 

yükselen İslâmi dalganın meclise 

yansımasıydı. Hem ulusal hem de 

küresel sistem açısından tehlikeli 

olan, bizzat RP değildi; Onu parla-

mentoya gönderen halk gücü, halk 

desteği ve o gücün arzuları, özlem-

leri ve hedefleri idi. Erbakan, o 

tabanın haklı özlem ve isteklerini, 

30-40 yıl boyunca taviz verme-

den, belli bir politika çerçevesin-

de ısrarla seslendirmekte ve daha 

geniş kitlelere, hatta tüm İslâm 

coğrafyasına yaymaktaydı. Onun 

için de Erbakan, her iki sistem 

için tehlikeliydi. Nitekim 17 Ekim 

1994’de Erbakan ABD’ne gittiğin-

de onun konuşmasını dinleyen 

Amerikalı bir diplomat, “Erbakan 

tehlikeli biri” yorumunda bulun-

muştur. Neden böyle bir yorum 

yaptığı sorulduğunda verdiği 

cevap, aynı zamanda RP-FP içinde 

olacakların da habercisi gibiydi:

“Çünkü çok zeki. Benim izle-

diğim konuşmasında fazlasıyla 

korkutucu bir Batı tasviri yaptı. 

Böyle bir Batı yok. Kendisi ya 

Batı hakkında hiçbir gerçek bilgi-

ye sahip değil ya da bile bile ger-

çekleri tahrif ediyor. Sanıyorum 

ikincisi doğru.” (2, 5)

Erbakan’ın ABD gezisi, ABD’li 

diplomatlar tarafından “Erbakan 

burada da Türkiye’deymiş gibi 

davrandı” şeklinde değerlen-

dirilmiştir. Erbakan’a göre de, 

“Biz değil, ABD değişmiştir” (5) 

Erbakan’ın bu kararlı ve taviz-

siz tarzı, ABD’yi ürkütmüştür. 

Bu ve buna benzer konular, ‘AK 

Partiyi İktidara Taşıyan Şartlar’ 

adlı makalemizde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir.

Milli Görüş hareketi, 1994 seçimleri ile yerel yönetimleri ezici bir şekilde kazanması 
sonucunda, uzun mücadele döneminde yetişmiş, ekonomik durumları iyi olmayan 
kadroları, ilk defa güçle tanışmışlar ve paraya hükmetmeye başlamışlardır. 1996’nın 
sonuna doğru yerel yönetimlerde görev almış milli görüş kadrolarında, ilk kez dünyevi-
leşme emareleri görülmeye başlanmıştır. Bu, milli görüş kadrolarında siyasi mücadele-
ye ve sisteme bakışla ilgili ilk ciddi kırılmanın başlamasına sebebiyet vermiştir. Bununla 
birlikte 1995 genel seçimlerden zaferle çıkmış bir partinin mensupları olarak sistemin 
yoğun baskısı altında kalmanın verdiği bir hınçla mücadeleye devam etmişlerdir.
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ABD: ‘Erbakan Dost Değildir’

Küresel sistem/ Dünya derin 

devleti, RP’den, küreselleşme-

ye katkı yapması, Türkiye-İsrail 

stratejik işbirliğini koruyup 

geliştirmesi (İsrail’in güvenliği), 

Ortadoğu’da ABD adına jandar-

malık yapması, ABD’nin Türki 

cumhuriyetlerle ilgili politi-

kalarını uygulayabilecek tarz-

da Türkiye’yi kullanması, İran’a 

konan ambargonun desteklenme-

si, enerji kaynaklarının güvenliği-

nin sağlanması ve Batıya alternatif 

olacak projelerden sakınılmasını 

istemekteydi. Ayrıca ekonomi ile 

ilgili olarak Dünya Bankası, IMF 

ile ilişkiler geliştirilmeli, serbest 

pazar, serbest piyasaya geçilmeli 

ve küresel sermayenin katılıp pay 

alacağı özelleştirmeler yapılmalı-

dır. Küresel sistem için, bölgesel 

direniş oluşturma ihtimali olan 

projeler, tehlikeli olup tasfiye edil-

melidir.

Milli Görüş hareketinin kuma-

şı ise, bu isteklere uygun değildi. 

Erbakan’ın kafasındaki Türkiye 

uydu değil “lider Türkiye” idi. 

Onun için Türkiye’nin yeri Batı 

değil İslâm coğrafyası idi. Bu 

amaçla Erbakan, ilk resmi ziyare-

tini İran’a yapmış ve D-8 Projesi 

üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu 

iki olay, ABD tarafından “Erbakan 

Washington’dan bağımsızlık ilan 

etmek istediği ve yönetilmek 

değil yönetmek istediği” şeklinde 

değerlendirilmiştir. (2) Bu neden-

le Erbakan’ın 1996 yılında İran 

ziyareti ve sonrasında 23 milyar 

dolarlık doğal gaz anlaşması imza-

laması ABD’den çok sert tepki 

görmüştür. İsrail’le işbirliğinin 

geliştirilmesinde önemli pay sahi-

bi olan Washington Yakındoğu 

Politikaları Enstitüsü (WINNEP) 

adlı kuruluşun Türkiye Masası 

şefi Alan Makovsky’nin imzasıyla 

yayınlanan 8 Ağustos 1996 tarihli 

raporda, Erbakan’ın dost olmadığı 

ilan edilmiştir:

“Türkiye müttefiktir, Erbakan 

ise dost değildir. ABD tüm konu-

larda ve iki ülke ilişkilerinde 

genelci bir yaklaşım sergilemelidir. 

Ancak bu farklı hükümetle ilişkile-

ri geliştirecek hareketlerden kaçın-

malı ve liderini (Erbakan) ordunun 

kontrolünde tutmalıdır.” (2) 

Bu nedenle Küresel sistem, 

Türkiye’deki yükselen İslâmi dal-

ganın şiddetini, ruhunu, özünü 

kıracak bir psikolojik sava-

şı, RP’nin şahsında 28 Şubat 

Postmodern Darbesi ile başlat-

mıştır. Hedef, Milli Görüş hare-

ketini bölmek, parçalamak etkili 

olmaktan çıkarmak, İslâmi bir 

yaşam tarzı olarak benimseyen 

Müslüman bir kesimi de, psikolo-

jik olarak suçlu konumuna sokup 

teslim almak ve eğiterek tekrar 

sisteme kazandırmaktı.

RP’yi Dönüştürme Operasyonu: 

‘Sağ Aşı’

Hem ulusal hem de küresel 

sistem milli görüş hareketinin 

gittikçe kuvvetlendiğini merkez 

sağın da gittikçe çözüldüğünü 

görmekteydi. Bunun için Sistem, 

halk indinde kaybettiği meşruiye-

tini, RP’yi dönüştürerek merkez 

sağa çekip yükselen İslâmi dalga-

yı, sistem içerisinde asimile etme-

ye çalışmaktaydı. RP ile ANAP 

arasında yapılan koalisyon görüş-

melerinde, ANAP lideri Mesut 

Yılmaz’ın, “Biz RP’yi sisteme 

entegre ediyoruz, elbetteki taviz 

verecektir.” ifadesini kullanmış 

olması bu amaçla olmuştur. (6) 

Sistemin merkez sağ sorunu 

vardı ve meşruiyet arıyordu. Bu 

meşruiyeti, RP’yi dönüştürüp 

merkez sağa çekerek kazanma-

ya çalışıyordu. RP’ye ‘sağcı aşısı’ 

yapmak üzere ANAP’ın merkez 

sağcı, dini hassasiyeti olan Ali 

Çoşkun, Abdülkadir Aksu, Cemil 

Çiçek gibi kurucuları, ANAP’tan 

RP’ye geçmişlerdir. Dahası Aydın 

Menderes, Şaban Karataş, Cemal 

Külahlı, Nazlı Ilıcak, Gürcan 

Dağdaş, Metin Işık ve Ahmet 

Bilge gibi milliyetçi kesime yakın 

liberal özellikli isimler de RP’ye 

geçmişlerdir. Amaç, büyüyen milli 

görüş hareketini vaktinden önce 

kitle partisi yaparak dönüştürüp 

merkeze çekmekti. Erbakan da 

görüntüyü yumuşatmak istemek-

teydi. Burada bir örtüşme ve ortak 

payda meydana gelmiştir. Merkez 

sağın tabanının RP’ye yönelmesin-

de bu gelenlerin katkısı olmuştur. 

Gelenler, RP’i sağcılaştırmak 

ve merkeze çekmek istemekteydi-

ler. Başlangıçta açıktan söyleme-

seler de Erbakan’ın politikalarını 

yanlış buluyorlardı ve alttan alta 

bunu seslendiriyorlardı. Ancak 

RP’yi sağcılaştırma aşısı tutmadı, 

RP’nin çizgisinde ciddi bir deği-

şiklik olmadı. Bu başarılamayınca 

gelenler, ‘ANAP’ın eskileri, RP’nin 

yenilikçileri’ olarak RP içinde, 

Erbakan ve ekibine karşı muhale-

feti şekillendiren ‘gençler’ oldular. 

28 Şubat darbecileri saldırdıkça, 

‘ANAP’ın eskileri, RP’nin yenilik-

çileri’, Milli Görüşün genç kad-

roları üzerinde etkili olmuşlardır. 

Zihniyet değişiminin tohumlarını 

ekmişlerdir. 

28 Şubat darbecileri 

Müslümanların üzerine gittikçe, 

cemaat ve tarikat kesimlerinde 

de bir başka zihniyet kırılması, 

yeni bir kanaat oluşması mey-



9Umran MART 2013

■ AK Parti ile On Yıl

dana gelmeye başlamıştır. O da, 

‘Erbakan’ın kontrolünde her-

hangi bir İslâmi gelişmeye izin 

verilmeyeceği, hatta daha kötüye 

gideceği’ kanaati idi. Bu kesim 

de, Milli görüş hareketi içerisinde 

başlatılan ‘eski- yeni’, ‘gelenekçi-

yenilikçi’ tartışmasında ‘gençlerin 

ve yenilikçilerin’ yanında saf tuta-

rak kavganın daha da derinleşme-

sine sebebiyet vermiştir.

Ulusal ve Küresel Sistem 

“Genç Bir Lider Arıyor”

ABD gezisinde Washington’da 

herkes, Erbakan’ı fazla yaşlı bul-

muştu. Erbakan’ın gezisine katıl-

mış olan gazeteci Ruşen Çakır’a 

ilginç ve dikkat çekici bir soru 

sorulmuştur: “Bu partide genç 

bir lider adayı yok mu? Örneğin 

İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

liderliğe soyunduğu doğru mu?” 

Geziyi izleyen uzmanlardan John 

L. Esposito ise: “Eğer bu parti 

burada iyi ilişkiler geliştirmek isti-

yorsa, bence ağırlıkla Amerikalıları 

yakından tanıyan genç kadroları 

görevlendirmelidir.” Erbakan’ın 

ABD programını önemli ölçü-

de üstlenen American Muslim 

Council ( Amerikan Müslüman 

Konseyi) Genel Sekreteri 

Abdurrahman Alamoudi de ben-

zer şeyleri söylemiştir: “RP tek 

adam partisi olmadığını gösterme-

lidir. Genç, dinamik ve İngilizceye 

hakim RP’liler liderlerinden ayrı 

olarak ABD’ye sık sık gelmeli. 

Örneğin bu gezide Erbakan’a eşlik 

eden Abdullah Gül’le çalışmak 

istiyoruz.” (5) Belki daha da ilginç 

olanı, Türkiye’de Turgut Özal’ın 

çevresine; “RP’nin istikbal vade-

den bir parti olduğunu, ancak 

temel iki sorunu bulunduğunu: 

Başında genç bir lider bulunmayı-

şı; Yahudilere ve İsrail’e karşı sert 

tavrı” söylemiş olmasıdır. (5)

Gerçekte asıl sorun yaş değil-

di; asıl sorun, Erbakan’ın 30-40 

yıldır çizgisinden sapmamış, 

taviz vermemiş olmasıdır. Tavize 

yanaşmayan, iletişim kurulması 

zor, kararlı, otoriter, uzun vadeli 

hesapları olan, Batıya, ABD’ye ve 

Siyonizm’e karşı çıkan bir liderle 

çalışmak mümkün görülmemiştir. 

ADL (Anti-Defamation Leauge) 

isimli etkin ABD- Yahudi kurumu 

başkanı Abraham H. Foxman’ın; 

“Türkiye Erbakan’a rağmen ayak-

ta kaldı. En kötü dönemi atlattı. 

Türkiye’nin dostlarına sadakatle 

bağlılığı, takdirle karşılanıyor” 

şeklindeki değerlendirmesi (2) 

sürecin kısa bir özeti idi. 

1994 yılında Erbakan’ın ABD 

gezisinde Erbakan’dan umduğu-

nu bulamayan ABD, Merkez Sağ 

için, genel olarak Türkiye’de, özel 

olarak da Milli Görüş kadroları 

içerisinde, liderliğe yükselecek/

yükseltilecek gençler aramaya 

başlamıştır. Amaç, Milli Görüş 

hareketini bölmek ve yükselen 

İslâmi dalgayı saptırmak ya da 

durdurmak ve hem ulusal hem 

de küresel sisteme eklemlendir-

mektir. Bunun için Türkiye’de 

sistemden kopan halkı, sisteme 

yeniden eklemleyecek genç lider-

ler aranmaktaydı. Ulusal sistemle 

Küresel sistem, Türkiye için ‘yeni 

bir koç katımı’ sürecini başlatmış-

lardır. Genel olarak o dönemde 

ismi en çok geçenler, Yazar, Dalan, 

Erez, Boyner, Kesici, Erdoğan, 

Gül, Gökçek, Gürtuna, Şener ve 

bunun gibi isimlerdi. Bunların 

bir kısmı açık ya da gizli olarak 

ABD’ye seyahate etmiş, oradaki 

etkili Siyonist kuruluşlarla görüş-

müştür. (2) 

CIA ajanı ve uzmanı Graham 

Fuller’e göre, “İslâmcı okuma 

basit bir okuma değildir. Baskılar, 

İslâmi harekete olan kitle des-

teğini artırmaktadır. Onun için 

İslâmcılar politik sürece dahil 

edilmelidir. ABD’nin İslâmi hare-

ketlere karşı stratejisinin temeli, 

sisteme dahil etme şeklinde olma-

lıdır.” Fuller’in, “Sisteme dahil 

etme stratejisinin iki önemli ayağı 

vardır: 1. Bu hareketlere karşı 

uzlaşmaz tutumlardan vazgeçi-

lecek, 2. Bu hareketlerin kendi 

aralarında gösterdikleri çeşitlilik, 

düşünce, yapı, liderlik ve hedef 

farklılıkları iyi değerlendirilerek 

aralarında ayırım yapılıp ona göre 

davranılacaktır.” (7) 
ABD, milli görüş hareketin-

deki ayrışma sürecinde tercihini, 

Erdoğan’dan yana yaparak sürece 

katkıda bulunmuştur: 
“Morton Abromowitz: Kravatlı 

ve çağdaş görünümlü Erdoğan’ı, 

Erbakan’a tercih ederim.” Graham 

Fuller: “Yenilikçi hareket, 

Türkiye’deki İslâmcıların öncüle-

ridir.” (2) 

Erdoğan 15 Ekim 1996’da 

İstanbul Belediye Başkanlığı 

makamında o zamanki ABD 

İstanbul başkonsolosu Morton 

Abromowitz ile uzun bir görüşme 

yapmıştır. Erdoğan, Morton’un 

“olumlu ve sıcak bir mesaj” getir-

diğini söyleyerek, “mesajı kendi 

adıma değil, partim adına alı-

yorum” demiştir. (2) Bu görüş-

menin ardından artık medyada, 

Erbakan’ın veliahtı benzetmesi 

yerine “geleceğin lider adayı” ben-

zetmesi yapılmaya başlanmıştır. 

24 Nisan 1995’de Milliyet gaze-

tesinde “Erbakan’la Erdoğan dar-

gın mı, lideri ile arasına kara 

kedi mi girdi?” şeklinde atılan 

manşete benzer manşetler, daha 
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sonraki dönemlerde planlı-hedefli 

bir şekilde seri halde atılmaya 

başlanmıştır. Bu kampanyaların 

sonucunda, yenilikçi-gelenekçi 

ayrışması, geri dönüşü olmayan 

bir yola girmiştir. Ancak, istenen 

ayrışmanın tam olarak gerçekleşe-

bilmesi için bir operasyona daha 

ihtiyaç vardı.

RP’nin ve FP’nin Kapatılması ile 

‘Yenilikçilerin’ Önünün Açılması

ABD’nin “yaşlı ve inatçı buldu-

ğu ve fanatik batı düşmanı” ola-

rak tanımladığı Erbakan’ın parti 

ve taban üzerindeki gücü tamdı. 

Erbakan sağken yada serbestken 

Erbakan’a rağmen hiç kimsenin 

liderlik koltuğuna oturma şansı 

yoktu. Bu nedenle, önce RP sonra 

da FP kapatılarak genç lider aday-

larının kendilerini ispatlayacakları 

rekabet ortamı sağlanmıştır. Aynı 

zamanda da, Milli Görüş hareketi 

içerisinde yasaklı Erbakan döne-

minde, ‘partiler kapatılmak için 

kurulmaz’ tartışması başlatılmış-

tır. ‘ANAP’in sağcı eskileri’ tarafın-

dan Genel Başkan Kutan yasaklı 

Erbakan’ın partiye karışmaması 

noktasında sıkıştırılmaya başlan-

mıştır. Amaç, otoritenin yıkılması, 

disiplinin bozulmasıdır. 

Sistem tarafından yasaklanmış 

olan liderlerini kurtaracak yerde, 

liderlerinin geri dönmemesi için 

seferber olmuş bir ekip ortaya 

çıkmıştır. “Hatta RP’nin gençler 

takımı da, eğer El Nino kendilerine 

dokunmazsa, “dinazorları(!)” yol-

larının üzerinden kaldıracağı için 

kapatmaya “içten içe” karşı değil-

ler” (8) tarzında yapılan yorumlar; 

yakın bir gelecekte ateşlenecek 

fitnenin hangi yönde gelişeceğinin 

ilk işaretleri idi.

12 Eylül 1980 darbesi sonra-

sında Hüsamettin Cindoruk baş-

kanlığındaki Doğru Yol

kadrolarının, “Liderimiz 

Demirel’dir, Biz emanetçiyiz, 

liderimizi kurtarmak için yola 

çıktık” vefalılığına karşılık; Milli 

Görüş’ün yenilikçi kanadı, vefayı 

bir zül olarak görmüştür. FP’nin 

bütün olumsuzluklara rağmen 

seçimlerden %16 oy alma başarısı 

üzerinde durulmamıştır. Hatta bu 

oy oranı şöyle denilerek küçüm-

senmiştir: “% 15’in sorunlarını 

değil, %100 sorunlarını tartışa-

lım”, “%15 radikal oylar önemli 

değil, % 15’le değil % 85 ile ikti-

dara talibim.” 

FP’nin Abdullah Gül’le ele 

geçirilmesi denenmiş fakat başa-

rılı olunamamıştır. Bundan sonra 

yapılan, FP içerisinde ANAP’ın 

sağcıları aracılığıyla kavga-

nın derinleşmesini sağlamak ve 

ardından FP’yi kapatarak ‘koç 

katımı’ sürecini fiilen başlat-

mak olmuştur. FP’nin kapatıl-

ması için ciddi hiçbir hukuki 

gerekçe yoktu, aslında. O yıllarda 

Türkiye’de zaten hukuk da yoktu. 

RP ve FP’nin ard arda kapatılması 

ile ‘Yenilikçi hareketin’ önü açıl-

mıştır: 

“Yenilikçi kanadın lider kad-

rosu: “Siyasi partilerin nerede ise 

hepsi kara para aklama şirket-

leri haline geldiler... Parti kendi 

içinde zaten bölünmüş durum-

da. Bugüne kadar birçok konuda 

ayrıştık, ters düştük birbirimize… 

Bütün partiler huzursuz. Hepsinin 

içinde sorgulama var. Fazilet dahil 

hepsi dökülüyor. Araştırmalarda 

hemen hepsi yüzde onlarda dola-

şıyorlar. Bunlardan ne olur ki? 

Böyle giderse halk bütün partileri 

taşlayacak...

Fazilet kapatılırsa, iki parti 

çıkar bundan. Biz kendi partimizi 

kurarız. Çünkü bir parti kapatıl-

mak için kurulmaz...(Ya kapatıl-

mazsa sorusuna)

Sade vatandaşın düz bir man-

tığı vardır.’ Haklısın ama parti 

içinde kalıp mücadele verseniz 

daha doğru olur’ der bu düz man-

tık. Yani yeni partiyi hareketin 

bölünmesi olarak görüp tasvip 

etmeyebilir…”

“Fazilet kapatılırsa, yeni bir 

parti kesin olarak gündeme gelir. 

Gelenekçi ağabeylerimiz yenilikçi 

arkadaşların partiden gitmelerini 

zaten bir süredir kapalı toplantı-

larda açıkça istiyorlar. Bu nedenle, 

Anayasa Mahkemesi’nden kapat-

Lider kadronun farklı zamanlarda; “Ben Menderes-
Özal misyonunu savunuyorum” tarzındaki söylemi 
de, benzer kategoride değerlendirilebilir. ‘Menderes 
ve Özal çizgisi’, kapitalist-liberal sistem çizgisi olup 
ulusal ve küresel sisteme entegrasyon anlamına 
gelmektedir. Demirel de bu çizginin üzerindedir. 
Dolayısıyla yenilikçi kanat, farklı limanlara yelken 
açıp sığınma gayreti içerisine girmiştir. Yerli zalimle-
re karşı zalimlerin efendilerine sığınma ve onlardan 
medet umma psikolojisi baskındır. Bunun için de 
değerler feda edilmiş gözükmektedir.
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ma çıkarsa, ikinci parti de kesin-

leşmiş olur... (Ya kapatılmazsa 

sorusuna )

...O zaman doğru olan, 

Fazilet’te yeni bir büyük kongre-

nin toplanması ve yeni bir yöne-

tim arayışına girilmesidir.. (İkinci 

parti nasıl bir parti olmalı? soru-

suna)

MHP’de, ANAP’ta, DYP’de 

gayri- memnunlar var. Onların da 

kurulacak yeni partiye dahil edil-

mesinde fayda var.” (9)

‘Yenilikçi kanat’, Milli 

Görüş’ün 4 partisinin kapatılma-

sının, sisteme karşı ve sisteme 

rağmen var olma mücadelesi-

nin doğal bir sonucu olduğunu; 

bunun da büyük bir başarı oldu-

ğunu görememiştir ya da görmek 

istememiştir. 

Tecrübeli olan “Sağın Eskileri 

RP’nin Yenileri” Erbakan ve arka-

daşlarını olup biteni ciddiye 

almamakla suçlamışlar; askerlerin 

hassasiyetinin dikkate alınması 

gerektiğini söylemişler ve parti-

lerin kapatılmak için kurulmaya-

cağını tekrarlayıp durmuşlardır. 

“Sağın eskileri kırpılıp yenilikçi 

yapılmıştır”. Milli Görüş içerisin-

de sistemle uzlaşma fikrinin yay-

gınlaşmasını sağlayarak büyük bir 

zihinsel kırılmaya neden olmuş-

lardır. Yıllarca Batı kültür mede-

niyetine karşı çıkanlar, saf değiş-

tirerek Batı kültür medeniyetinin 

yanında yer almışlar, laik-seküler, 

ABD’ci, NATO’cu ve Avrupa 

Birlikçi olmuşlardır. 

‘Yenilikçilerin’ Meşruiyeti 

Aradıkları Zemin: Batı Kültür ve 

Medeniyeti

Milli Görüş’ün yeni oluşum-

cularının önderleri, siyasi hayatta 

hem kendilerine yer açabilmek, 

hem de geldikleri hareketten ayrı 

olduklarını ispatlayabilmek için 

sürekli ve rastgele beyanlar ver-

mişlerdir. Adeta mazilerini inkar 

etmekteydiler. Milli Görüş hare-

keti içerisinde iken yaptıkları 

pek çok işin yanlış olduğunu, 

bu yanlışlardan dolayı hareket-

ten ayrıldıklarını ve bu yanlışları 

düzelterek yenilik yapmak iste-

diklerini ısrarla söylemekteydiler. 

Sözlerinde bir yerleri hoşnut etme 

ve bir yerlere güvence vermek 

istiyorlar ve kendilerine sistem 

indinde meşruiyet kazandırmaya 

çalışıyorlardı; Yeni dönemde söy-

ledikleri şu sözler önceki düşün-

celeri ile taban tabana zıttı:

• ‘Milli Görüş gömleğini çıkar-

dık’,

• ‘Milli değerler anlamında sol-

cuyuz’, ‘Müslüman sol kimliği 

savunuyoruz’, 

• ‘İdeolojik ve marjinal olmama-

lıyız’, ‘Bizim ana ilkemiz ve 

FP’den kırılma noktamız ger-

çekçiliğimizdir’, 

• ‘Biz liberalizme inanıyoruz’, 

• ‘Dine dayalı milliyetçiliği bir 

kenara koymalıyız’,

• ‘Bizler birey olarak dindar olma-

nın gayreti içindeyiz. Bunun 

ötesinde din temsilciliği, din 

partisi gibi şeyler kesinlikle 

yanlış’, ‘Dinci parti ve sadece 

dindarların partisi olmamak’, 

‘Bizler ancak birey olarak din-

dar olabiliriz, o kadar’, 

• ‘Varlığımız askeri rahatlatacak-

tır’

• ‘Küreselleşmeye direnemezsi-

niz. Bunun karşılığı statükoya 

teslim olmaktır’, 

• ‘Öncelikli hedefimiz ekono-

mi olacak. Çünkü, ekonomi-

yi düzeltici tedbir almadan 

vatandaş, insan hakları ile 

ilgili söylemlere pek aldırmı-

yor. Sağlıklı bir büyüme tren-

di yakalamadan, istediğiniz 

kadar demokrasi türküsü söy-

leyin önemli değil’, 

• ‘Taban tepeden ilerici, FP’ de 

taban gerçekçi, tavan tutucu 

kaldı, onun için ayrılık oldu’, 

• ‘Erbakan Nazi lideri gibiydi’, 

‘Partide lider sultası var’, ‘Parti 

içi demokrasi yok, konuşamı-

yoruz, tartışamıyoruz’, 

• ‘Partide tutarsızlık ve ilkesizlik 

var’, 

• ‘Kutsal devlet olmaz diyorlar, 

ama kendilerinde kutsal insan 

var’, 

• ‘Emanetçilik olmamalı’, ‘Hoca 

müdahale etmemeli’, ‘hocanın 

müdahaleleri partiyi bu duru-

ma getirdi’, ‘Hoca dinlensin, 

karışmasın’, 

• ‘Yaşlılar parti yönetiminden 

çekilmeli’, ‘65 yaş üstündeki-

lere siyaset yasağı konmalı’, 

‘antika saraylarında otursun-

lar’, 

• ‘Parti kötü yönetiliyor’, 

‘Politikalarda tutarsızlık var, 

ilkeli davranılmıyor’, 

• ‘Hoca içeri girseydi, katiller 

dışarı çıkmazdı’, 

• ‘Partinin projeleri yok...’ ‘Parti 

halkın şikâyetleri ile ilgilen-

miyor, sadece Erbakan’ı düşü-

nüyor’,

• ‘Parti tezgâhında büyüyen, 

parti ve Erbakan’ın söylem ve 

sloganları ile yetişenler orada 

kaldı. Ama kendini geliştiren, 

eğitim gören, okuyan kesim 

bizim yanımıza geldi’, 

• “Siyasi partilerin nerede ise 

hepsi kara para aklama şirket-

leri haline geldiler... ‘Hazine 

yardımı yanlış kullanılıyor’”. 

(10-13)
Bu ve bu çerçevede tüm söyle-

nenleri iki ana gruba ayırabiliriz: 1. 
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Partinin felsefesi, zihniyeti ve dur-

duğu düşünsel çizgi; 2. Partinin 

yönetimi, lider kadro. Burada biz 

1. Kapsamda söylenenlerle ilgilen-

mekteyiz. Çünkü birinci kapsama 

girenler, milli görüş ailesi içerisin-

de değerler, kültür ve medeniyet, 

zihniyet konusunda ki çok ciddi 

bir ayrışma ile ilgilidir.

AK Parti liderlerinin ısrarla; 

“Biz din partisi değiliz, dindarla-

rın partisi de değiliz, dün şeriatçı 

değildik, bugün hiç değiliz.” tar-

zında ifadeler kullanmaları, mazi-

yi hafızalardan silerek sistem içe-

risinde kendilerine bir meşruiyet 

arama gayreti idi. Karşıdakilere 

güvence vermek istemekteydiler. 

Nitekim Gül, 2001 yılında yapı-

lan bir röportajda benzer ifadeleri 

kullanmış ve bu değişimin köklü 

bir değişim olduğunu ortaya koy-

muştur:

“Dini ağırlıklı siyaset yapma-

nın, dindar insanlara ve Türkiye’ye 

bir faydası olmadığını gördük… 

Doğrusu bir iktisatçı olarak hiçbir 

zaman adil düzeni işleyebilir bir 

model olarak görmedim.” (14) 

Lider kadronun farklı zaman-

larda; “Ben Menderes-Özal mis-

yonunu savunuyorum” tarzında-

ki söylemi de, benzer kategoride 

değerlendirilebilir. ‘Menderes ve 

Özal çizgisi’, kapitalist-liberal sis-

tem çizgisi olup ulusal ve küre-

sel sisteme entegrasyon anlamı-

na gelmektedir. Demirel de bu 

çizginin üzerindedir. Dolayısıyla 

yenilikçi kanat, farklı limanlara 

yelken açıp sığınma gayreti içeri-

sine girmiştir. Yerli zalimlere karşı 

zalimlerin efendilerine sığınma ve 

onlardan medet umma psikolojisi 

baskındır. Bunun için de değer-

ler feda edilmiş gözükmektedir. 

O tarihlerde Abdullah Gül’ün; 
“Demokratız. Avrupa’dan yanayız. 

Tek istediğimiz sizin zaten kabul 

ettiğiniz özgürlüklerin bize de gel-

mesi. Değerlerimiz aynıdır.” (2) 

demesinin anlamı bundan başka 

bir şey değildir. 
‘Yenilikçi hareket’in Küresel 

sistem nezdinde meşruiyet arama 

gayretini, parti kurma aşamasın-

daki program taslağında da gör-

mek mümkündür:

“Türkiye’nin, gelecekte, 

ABD’nin Ortadoğuda menfaatle-

rine en uygun ülke olacağı açıktır. 

Türkiye, Ortadoğuda emperyal bir 

güç olmalıdır. ABD, Ortadoğudaki 

menfaatlerini Arap hanedanlarına 

dayamıştır ve ülke halkları ara-

sında giderek yükselen demokrasi 

talepleri karşısında bu hanedan-

lıklar yıkılabilir. Böyle bir tehlike 

karşısında ABD için en iyi mütte-

fik ancak Türkiye olabilir. Batıyı 

anlamak zorundayız. Devlet ve 

toplum olarak varlığımızı sürdür-

menin temel şartlarından birisi 

budur.” (2) 

Türkiye’nin Ortadoğu’daki 

menfaatleri ile AB, İsrail, İngiltere 

ve ABD’nin menfaatlerinin aynı 

olması veya örtüşmesi mümkün 

değildir. Ne ‘Büyük Ortadoğu 

projesi’ kapsamında ne de ‘Büyük 

İsrail projesi’ kapsamında müm-

kün değildir. 

Anlaşılan odur ki Milli Görüş 

zamanında söylediklerinin tam 

tersini söylemek ve bununla 

övünmek, yenilikçi kanat men-

suplarında bir takıntı halini almış-

tır. Yenilikçi kanata mensup bir 

başka yönetici, D-8’lerle ilgili; 

“Aslında inanın böyle bir projenin 

gerçekleşme şansı üzerinde dur-

maya değecek kadar bile bir şeyi 

yok. Ama ne yapalım işte Erbakan 

Hoca’nın böyle bir hayal dünyası 

var” demek durumunda kalacak 

kadar mazilerinden utanmışlardır. 

(2)

2003 yılında AKP genel baş-

kan yardımcısı Murat Mercan, 

gazeteci Ruşen Çakır’a soruyor: 

“Hâlâ bizim İslâmcı olduğumuzu 

düşünüyor musunuz?”

Ruşen Çakır: “Yanlışın var. 

Başından beri AKP’nin İslâmcılıkla 

ilgisinin kalmadığını söylüyorum. 

Ve bence sorun da bu. Çünkü 

İslâmcılıktan o kadar korkmanızı 

anlayamıyorum.” (15)

Graham Fuller’in ve RAND 

Raporlarının tanımladığı İslâm, 

İslâmcı, ılımlı İslâm ve moder-

nist Müslüman kavramlarını göz 

önüne aldığımızda, ‘yenilikçi 

kanat’ın kullandığı bu ifadeler 

nasıl değerlendirilmelidir? Bunu 

okuyucuya bırakıyoruz.
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Sonuç: “Nereye Gidiyorsunuz”?

O günlerde geçmişe dönük 

bu kadar ağır konuşmuş olma-

ları adalet ve insaf duygularının 

dumura uğradığını göstermekte-

dir. Hata diye ileri sürülüp kendi-

lerince üstlenilmeyen konularda, 

geçmişte ne tür bir davranış ser-

gilediklerini hiçbir zaman sorgu-

lamamışlardır. Bütün bu işler olup 

biterken onlar, RP/FP’de ne odacı, 

ne çaycı, ne sekreter ve ne de kapı-

cı idiler. Genel başkan yardımcısı, 

grup başkan vekili, bakan, beledi-

ye başkanı değiller miydi? Bu kol-

tuklarda otururken de Erbakan’ı 

‘Nazi lideri’ olarak görüyor idiyse-

ler, bir erdemlilik örneği gösterip 

istifa etmeleri gerekmez miydi? 

Bir ‘Nazi’nin’ genel başkan olduğu 

bir partide bakan, genel başkan 

yardımcılığı, belediye başkanı, 

il başkanı koltuğunda oturmak 

yakışık olmuş mudur? 

Değişik zamanlarda söylenen 

bu sözlerden belki ne olmadık-

larını, zor olmakla beraber, anla-

mak mümkündür. Ne olduklarını 

ise anlamak mümkün olamamak-

tadır. Düşüncelerinde belli bir 

felsefi görüşün duruluğu yok-

tur. Birbirine zıt akımların hoşa 

gidecek yönlerinin yan yana geti-

rilmesi ile geliştirilmek istenen 

eklektik bir söylemdir söz konu-

su olan. Müslüman solculukla, 

Muhafazakâr Demokratlıkla ne 

kast edildiği ve bunun İslâm’la 

irtibatının felsefi düzeyde nasıl 

kurulduğu pek anlaşılamamak-

tadır. Keza Din Milliyetçiliği de 

muğlak bir söylem olarak kafa-

ları karıştırmaktadır. Batı kültür 

ve medeniyeti ile aynı değerleri 

paylaşmamız mümkün değildir. 

Bu tür söylemlerle yerli güç odak-

larına AB’ye ve ABD’ye ‘değiştik’ 

mesajı vermek istemişlerdir. 

Bu kesimde, 28 Şubat 

Postmodern darbesinin psikolojik 

savaş uygulaması altında zihinsel 

bir kırılma meydana gelmiş ve 

Yenilikçi kanatın bünyesine Batı 

virüsü girmiştir. Bunun sonucun-

da merkez sağdaki boşluğa göz 

dikmişler, bunun için de ‘Batı 

kültür ve medeniyetini üstün 

insanlık değerleri’ olarak sunma-

ya başlamışlar, ‘iltihak etmekten’ 

bahsetmişlerdir. İçine düştükleri 

kimlik krizinden kurtulabilmek, 

ulusal ve küresel sistem nezdin-

de meşruiyet kazanabilmek için 

‘Muhafazakâr Demokrasi’yi kabul-

lenmişlerdir. ‘Dinin muhafazakâr 

düşünüşteki yeri tipik ve kritiktir’: 

“Muhafazakârlık vazgeçilmez 

hazinesi olan dini anlayışları, 

modern bir müdahaleye tabi tutar, 

onu dünyevi saiklerle yeniden 

yorumlar. Dini toplumun istik-

rarı ve otorite açısından kaçınıl-

maz sayar. Dindarlıktan çok dinin 

ritüellerine, din bağına ehemmi-

yet verir… Din üzerinden siyaset 

yapmak, dini araç haline getir-

mek, din adına dışlayıcı bir siyaset 

yürütmek laikliğe aykırıdır” (16)

Muhafazakâr demokratlara 

göre; “Türkiye İslâm dinini laik 

devlet yapısı, çoğulcu demokrasi 

ve piyasa ekonomisiyle bağdaş-

tıran bir sistemin dünyadaki tek 

uygulayıcısıdır ve İslâm dünyası 

için parlak bir model olabilme 

imkanına sahip tek İslâm ülkesi-

dir.” (16)

Yine Muhafazakâr Demok-

ratlara göre ‘Demokratik İslâm’, 

Türkiye’yi küreselleşme ile buluş-

turacaktır:

“Demokratik İslâm” Türkiye’yi; 

1. 21. Yüzyıla taşıyacak, 2. 

Demokrasiyi milletin genlerine 

yerleştirecek, 3. Küreselleşmeyle 

kucaklaşmamızı sağlayacak, 4. 

Ortadoğu ve Kafkasların saygın 

lideri yapacaktır.” (16)

Yazılıp söylenenlere göre 

Cumhuriyet tarihi boyunca 

tanımlanan ve konumlandırı-

lan din anlayışı ile muhafazakâr 

demokratların din anlayışı ara-

sında bir fark gözükmemektedir. 

Dahası hem laiklik hem de küre-

selleşme savunulmaktadır. Vahyin 

hayata müdahalesini istememek 

ve ahiretin göz önüne alınarak 

dünyadaki hayatın tanzim edil-

mesine karşı çıkmak bir zihinsel 

kırılmadır. Kur’ân’ın tanımladığı 

ve tasvir ettiği ‘ehl-i dünya’ olmak 

demektir. Küreselleşmenin hangi 

değerler etrafında olması gerek-

tiği tartışılmadan küreselleşmeyi 

savunmak, ABD değerlerinin dün-

yaya hakim olmasını istemek ve 

kendi kültür ve medeniyetini red 

ederek kendi kendini köleleştir-

mek demektir. 

Muhafazakâr Demokrat anla-

yışta, kavram kargaşasının yaşan-

dığı zihinsel bir kaos söz konu-

sudur.

Öyleyse soru şudur:               
      “Nereye         gidiyorsunuz?”(81Tekvir 

Suresi 26) 
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B amako, Mali- Arap uyanışı-

nın son dalgasında Radikal 

İslâmcılar Mali’nin kuzeyini ele 

geçirdi.

El-Kaide ile bağlantısı olan 3 

köktenci (fundamentalist) mili-

tan Tuareg isyanlarının birin-

de kaçırıldı ve şehrin 2/3’ünün 

zapt edilmesinden sonra ülkede 

silah zoruyla Şer’i yönetimin tesis 

edilmesi, ülkedeki kutsi değeri 

olan heykellerin, putların yıkıl-

masından sonra ülkedeki durum 

Taliban’la açıkça kıyas edilebilir 

bir hal aldı.

Şimdilerde, İslâmcılığın cum-

huriyetçi bir formu-türü-biçimi 

Mali’nin güneyini barışçı yön-

temlerle fethediyor. İslâm Yüksek 

Konseyi, İslâmcı bir sivil top-

lum organizasyonu-kuruluşu her 

geçen gün ülkenin en güçlü poli-

tik gücü haline geliyor. 

Amadou Haya  Sanogo ve 

düşük rütbeli askerler tarafından 

yapılan askeri darbeden ve ülke-

deki politik sınıfın darbe sonucu 

tasfiyesinden sonra, İslâm Yüksek 

Konseyi ülkedeki bu politik boş-

luğu doldurmak için harekete 

geçti. Malililerin çoğunun -ki Mali 

halkının %90’ı Müslüman’dır- 

sosyal ve eğitim hizmetlerine yap-

tığı katkılardan ötürü 165 sivil 

toplum kuruluşundan müteşek-

kil Konsey’e büyük saygısı var. 

Ülkenin yeni liderleri kamuoyun-

da kendilerine olan desteği sağlam 

temellere oturtabilmek ümidiyle 

Konsey grubuyla yakın bir ilişki 

kurmaya  çalışıyor.

Geçtiğimiz ağustos, İslâm 

Yüksek Konseyi -birçoklarının 

konsey için özel olarak kurulduğu-

na inandığı- ilk bakanlık makamı 

olan Din İşleri Bakanlığı’nı kurdu.

20 yaşında gazetecilik öğrenci-

si Bakary Diouara Çarşamba günü 

bana İ.Y.K üyeleri için, “Her geçen 

gün siyasete daha da etkin hale 

geliyorlar. Bu Mali için iyi bir 

gelişme” dedi.

İ.Y.K ayrıca ülkenin kuze-

yindeki aşırı gruplarla muhatap 

olan, görüşen tek kurum olarak 

da hizmet veriyor. Ülkenin kuze-

yini control eden üç aşırı grup-

tan biri olan ve aynı zamanda 

nisan ayında İslâmcı saldırıyı baş-

latan Anser Dine grubu tarafın-

dan hapse atılan 100’den fazla 

Mali askeri İ.Y.K’nın arabulucu-

ğu sayesinde serbest bırakıldılar. 

Ansar Dine’nin Tuareg lideri Iyad 

Ag Ghali geçen temmuz “Mali’yle 

müzakereler hususunda tek bir 

muhatabı tanıyoruz, onlar da 

İ.Y.K’daki kardeşlerimizdir” diye 

konuştu.

Farklı İki İslâmcılığın Öyküsü 

Hannah ARMSTRONG

Arap ülkelerinde Batı yanlısı iktidarlara karşı ortaya çıkan isyan hareketleri, Afrika’nın sahra bölgesindeki Batı’nın 

uşaklığını yapan diktatörleri korkuttu. Batı, bu süreçte mesnetsiz bir “selefi düşmanlığı” oluşturarak, insanları 

korkutmaya çalışmaktadır. Bu bakımdan Fransa’nın, Mali’nin kuzeyine askeri bir operasyon gerçekleştirmesinin 

ardından, bölgedeki “selefi düşmanlığı” arttırılmaktadır. Batı tarafından üretilen “selefi=bağnaz” şeklindeki tah-

ripkar söylemin,  Türkiye’deki medyada ele alınma sürecinde gündeme gelen yazılardan biri Batı Afrika uzmanı 

Hannah Armstrong’un New York Times gazetesinde “İki İslâmcılığın Hikayesi” başlıklı yazısıydı. (Star gazetesi 

yazarı Mustafa Akyol, “Mali’de kimi tutalım dersiniz?” başlıklı yazısında, Mali’deki olayları,  bu yazıdan hareketle 

okuyucularına yansıttı.) Söz konusu yazıda Batı’nın planı doğrultusunda, İslâmcı gruplar kötüleniyor ve insanlar-

da bir “selefi düşmanlığı” oluşturulmaya çalışıldığı dikkat çekiyor. Yazıyı bu çerçevede  dikkatlerinize sunuyoruz.      

                                                                                                                                                  (Umran)
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Ancak bu yakınlığın-

kardeşliğin sınırları var. İ.Y.K şer’î 

kuralların dayatıldığı cihatçı anla-

yışı reddediyor. Aynı şekilde İ.Y.K, 

Fransız askeri tarafından ülkenin 

kuzeyine yapılan son müdahaleye 

karşı desteklediği Ansar Dine’yi 

silahsızlanma konusunda ikna 

edemedi. Ancak aynı zamanda 

imamların oluşturduğu geniş ağ 

ve Sivil Toplum Kuruluşları orta-

lama geliri olan Malililer tara-

fından miktar olarak az da olsa 

destekleniyor. Grup geçen hafta 

40.000 dolar tutarındaki geliri 

teslim etti. Bu çok büyük bir 

rakam olmayabilir, ancak bu para 

ülkenin yoksul binlerce insanın 

fedakârlıklarını ve İ.Y.K’ya olan 

inançlarını-güvenlerini göstermesi 

bakımından önemli. 

Pazartesi günü 45 yaşında 

İ.Y.K’nin Bamako’nun Hamdallaye 

semtindeki temsilciliklerinden 

birinde mutasavvıf bir hukukçu 

olarak görev yapan Musa Boubacar 

Bah ile görüştüm. Bana “ben ılımlı 

bir İslâmcı ve cumhuriyetçiyim. 

Bizim tüm savaşımız cumhuriyet-

çi bir çerçeve içerisinde cereyan 

ediyor. Bir barı yıkmayacağım; 

insanları içmemeleri konusunda 

ikna edeceğim” dedi.

Bu bağlamda, Bah da şiddeti 

reddetme ve Cihadçıların kuzey-

de yaptıklarının aksine tüm 

ülke genelinde faaliyet göster-

me hususunda diğer İ.Y.K lider-

leriyle benzer görüşlere sahip. 

Cihadçılar gibi körfez menşeli 

radikalizmin aksine, İ.Y.K grup-

ları Müslümanların birlikteliği 

gibi geniş kapsamlı bir ideolojiye 

sahip. Tasavvufun müzik tutku-

nu bazı temsilcileri için tapınmak 

ve karma bir toplumsal düzen 

oldukça normal-sıradan; diğerle-

ri ise tutucu Vahabi inançlarıyla 

sınırlanmış, Suudi Arabistan’dan 

ithal edilen İslâm’ın müdavimi.

Son günlerde bu gruplar Hz. 

Muhammed’in doğum günü olan 

24 Ocak gününün nasıl kutlana-

cağına dair bir tartışma içerisinde-

ler. Ve tüm batı Afrika tarafından 

müzikli eğlenceleri ve muazzam 

partileriyle tanınan Maoloud 

Bayramı Malililerin çoğu tarafın-

dan kutlanır: Bamako’nun en bili-

nen stadyumunda kutlanan bu 

eğlence sadece stadyumda 50.000 

kişi tarafından kutlanır. Ancak 

selefiler için bu eğlence İslâm’a 

aykırıdır. 

Son olarak, İ.Y.K festivale iliş-

kin bu yılki kutlamaları iptal etti. 

İ.Y.K lideri Le Republicain gazete-

sine verdiği demeçte kutlamaların 

yasaklandığını duyuran bir demeç 

verdi: “Biz açıkçası kutlamaların 

kutlamalar için özel olarak belir-

lenen yerlerde yapılmasını uygun 

gördük.” Kararın gerekçesi olarak 

güvenlik problemlerini gösterme-

sine rağmen, bu kararın organi-

zasyon içindeki muhafazakârlar 

tarafından alındığı gayet açık. 

Tüm bunlardan sonra eğer 

Güney Mali’de İslâmi yönetime 

doğru bir gidiş varsa da bu yöne-

tim, kuzey Mali’deki gibi baskı 

ve şiddet yerine ikna temelli bir 

İslâmi anlayışa dayanacak. Ayrıca 

bu hafta Dicko “Ekselansları” 

Fransuva Hollande, körfez ve 

diğer Müslüman ülkeler Tunus, 

Katar, Mısır ve İslâm birliği teş-

kilatının diğer üyeleri Fransa’nın 

Mali müdahalesini İslâm’a yapıl-

mış bir müdahale addederek 

Fransa’ya ağır eleştirileri yöneltir-

ken, son Fransız müdahalesinden 

duyduğu en içten memnuniyeti 

dile getirdi. 

Bir Malili birkaç gün önce 

Dicko’yu destekleyen bir tweet 

attı: “Bu Arap İslâmcılar İslâm’ı 

tekellerinde gördükleri ve siyahları 

ikinci sınıf gördükleri için ırkçı-

lar.” O, ezici çoğunluğu Fransız 

müdahalesini destekleyen güney 

Malili siyahların çoğu İslâm’ın 

yorumlanmasının Arap tekelinde 

olmasını kabul etmiyorlar. Onlar 

anlaşma ve çoğulculuğa dayalı 

kendi yorumlarını tercih ediyorlar.

• h t t p : / / l a t i t u d e . b l o g s . n y t i m e s .

com/2013/01/25/another-kind-of-

İslâmism-gains-ground-in-southern-

mali/ A Tale of Two Islamisms

          
           Çeviren: M. Samet TOMAKİN 
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Ahlak, Eşitlik, Liberalizm ve 
Yaşlılık*

I

Bu konuşmada1 ileriki bölümlerde sık sık tek-

rarlayacağım gibi, evvela kendimce yaptığım 

kaba bir tesbitten yola çıkmak istiyorum. Tesbit 

şu; Müslüman, zihniyet olarak bugün bir dönü-

şümden geçiyor. Sorunumuz bu zihnin yeniden 

nasıl inşa edileceği veya tamirinin nasıl yapılaca-

ğıdır. 

Kabul edelim ki günümüzün baskın kültü-

rünün bir neticesi olarak, artık Müslüman erkek 

insani ilişkilerini kapitalizm, Müslüman kadında 

feminizmin değer ve önceliklerine göre kurmak-

tadır. Yani kâr ve eşitlikçi bir mantık bu ilişkileri 

kendine göre düzenliyor. Söz konusu kültürün, 

ya da diyelim ki küresel kültürün önemli özelliği 

nefsi kışkırtması, dolayısıyla bedeni öne çıkar-

masıdır. Bunu elbette ki postmodernizmle de 

ilişkilendirebiliriz. Geçenlerde okuduğum bir rek-

lam şöyle diyordu; “Bedeninizi özgür bırakınız.” 

Nefsinizi özgür bırakınız dese belki Müslüman 

uyku halinden uyanabilir, ama çok nötr bir şeymiş 

gibi bedeni öne çıkarıyor. 

Şimdi eğer bu tespitlerimizde doğruluk payı 

varsa, bu durumda yaşanan değişimi sosyolojik 

bir mesele olmaktan evvel, düşünce ve amelle-

rimizi düzenleyen değerler, dolayısıyla zihniyet-

le ilgili görmek gerekiyor. Dolayısıyla buna bir 

değişimden çok, bir dönüşüm dememiz lazım. 

Kışkırtılmış nefsimiz istediği için biz bilerek veya 

bilmeyerek yaşadığımız gerçekliğe göre İslâm’ı 

anlıyor, onun değer ve hükümlerinin içerik anlam-

larına müdahale ediyor ve dönüştürüyoruz. Zira 

gündelik hayatın bilhassa kamusal olanın erotik ve 

sahiplenici kültürü insanı fazlasıyla cezb ediyor ve 

doyumsuz bir tüketici haline getiriyor. 

Bu yüzden Kemalizm’in laikleştiremediği 

Müslüman zihin, artık bugün kendi kendini sekü-

lerleştiriyor. Ve ortaya kötü bir netice çıkmakta, 

yani Müslüman’ın imanı ile ameli birbirinden 

ayrışıyor. Bu da İslâm’ın ahlak telakkisini tem-

sil etmesi beklenen Müslüman’da tutarsızlıklara 

sebep oluyor. Bu Müslüman zihni bu egemen kül-

tür karşısında acaba nasıl özgürleştirebiliriz. 

Vahyi bilgi insanın zamanın ve mekânın tesi-

rinden kurtulmasını, insan amellerini düzenle-

yen mantığın haricine çıkarak başka bir man-

tık üzerinden düşünebilmesini sağlayan tek bilgi 

biçimidir. İnsan vahiyle gönderilenlere inanıp 

onları imana dönüştürdüğünde, bu defa dünyaya, 

hayatta onun anlamlandırdığı çerçeveden bakar. 

Yani imana temel olan hüküm ve değerlerde her 

şeye kıymet biçer ya da biçmeye çalışır. Bunlar 

her zaman ve her şeyden evvel fiziki ya da sosyal 

gerçekliği anlamlandırma, ona kıymet biçme ve 



17Umran MART 2013

■ Ahlak, Gençlik ve Yaşlılık

bir değer atfetme kaynağıdır. Onların değerli bul-

duğu mevcut hayat biçimi değerli bulunmayabilir. 

Yani bugün olduğu gibi, postmodernizmin kültü-

rel evreninde artık yaşamaya başladığımıza göre, 

bunu unutmamakta fayda var. 

Şimdi biraz sonra anlatacağım bir hadiseyle 

anlama kavuşacağını ümit ettiğim şu cümleyi lüt-

fen aklınızda tutmaya çalışın: “Peki ne olmuştu da 

tarihin, kültürün ve İslâm’ın yaşlıya atfettiği değer, 

çocuğu karşısında oturmakta olan bu kadının zih-

ninde artık değersizleşmişti. 

Sahiden ne olmuştu.” 

II

Geçmiş asırlar “değişi-

min” ağırlıkta olduğu bir 

dönemdi. Oysa 21. asır 

değişimden çok “dönü-

şümün” asrı sayılır. Her 

değerin, anlamın, hakikat 

telakkisinin muhteva olarak 

müdahaleye maruz kaldığı 

ve yeniden anlamlandırıldı-

ğı bir asırdır bu. Anlaşılması 

çok daha zor ve çok daha 

fazla tehdit edici süreçler-

le karşı karşıyayız. Bu yüz-

den adı geçen iki kavram 

üzerinde durmak gerekiyor; 

yani değişim ve dönüşüm. 

Değişim mevcudun şekil 

olarak değişime uğrama-

sı veya mevcudun yerine 

başka bir şeyin benimsenip 

ikame edilmesiyle meydana 

geliyor. Veya ölçek düzeyinde cereyan eden farklı 

olma durumunu ifade eder. Dönüşüm ise aynı 

şeyin muhteva olarak uğradığı farklılıktır. Bilhassa 

bir kavramın veya değerin sahip olduğu anlam 

dünyasının yeniden anlamlandırılmaya tabi tutul-

masıdır. Mesela kendi özgünlüğü içinde “vatan” 

kavramı “doğulan yer” anlamına gelirken, şim-

dilerde bu bir devletin egemenlik alanı şeklinde 

anlaşılmaktadır. 

Değerler bizim zihniyet dünyamızı inşa edip 

şekillendiren kurucu unsurlardır. Fakat aynı zih-

niyet dünyası değiştikçe değerlere müdahalede 

bulunur, onların anlam dünyasını bu zihniyet 

muhatap olduğu mevcut gerçekliğe göre düzen-

lemesi de söz konusudur. Böyle bir tehlikeden 

dolayı İslâm’ın bilhassa ahlaki değerlerinin Kur’ân 

ve sünnetteki anlamlarına sadık kalma hususun-

da hassasiyet gösterme mecburiyeti var. Çünkü 

bugünkü sorunumuz karşı karşıya olduğumuz 

meseleleri “neyle” değerlendireceğimiz ve anlam-

landıracağımızla ilgilidir. Bu, birbiriyle alakalı iki 

şeye işaret eder. Bunlardan biri 

İslâm’ın hüküm ve değer-

leri, diğeri de Müslüman’ın 

zihniyet dünyasıdır. Hüküm 

ve değerlerden kastım, 

İslâm ahlakının emirleri-

dir. Zihniyetten de kastım 

Müslüman’ın kendine ve 

hayata bakma biçimidir. 

Müslüman bunu en başta 

ahlakın değerlerinin aracı-

lığıyla yapar veya yapmak 

zorundadır. 

Ahlak her şeyden evvel 

tarihsel sürekliliği sağlayan 

önemli bir kurucu unsurdur. 

Aile dediğimiz yapıda gördü-

ğünüz gibi, ahlakta taşıdığı 

kural ve değerlerle insanlığı 

“ortak hale getiren” gücün 

ve işlevin sahibidir. Fakat 

ahlak sadece tarihsel sürek-

liliği değil, aynı zamanda 

toplumsal süreklilik ve istik-

rarı sağlar. İnsanın neyi nasıl 

yapması gerektiğine dair yol 

gösterir ve açıklamada bulunur. Bilhassa modern 

zamanlarda ahlakın kökeni farklı kaynaklara 

dayandırılmaya çalışılmış olsa da, insanın ahlaki 

kural ve değerleri niçin ciddiye alması gerektiği 

hususunda dinden başka tutarlı ve insanda tesire 

sahip bir cevap bulmak neredeyse imkânsızdır. 

Müslümanlar için ahlakın kaynağında din vardır. 

İslâm ahlakı Müslüman kimliğin aynı zamanda 

yansımasını ifade eder. Modern telakkinin aksine 

İslâm bu sebeple ferdi kimlik ile toplumsal kimlik 

Vahyi bilgi insanın zamanın ve 
mekânın tesirinden kurtulma-
sını, insan amellerini düzenle-
yen mantığın haricine çıkarak 
başka bir mantık üzerinden 
düşünebilmesini sağlayan tek 
bilgi biçimidir. İnsan vahiyle 
gönderilenlere inanıp onları 
imana dönüştürdüğünde, bu 
defa dünyaya, hayatta onun 
anlamlandırdığı çerçeveden 
bakar. Yani imana temel olan 
hüküm ve değerlerde her şeye 
kıymet biçer ya da biçmeye 
çalışır. Bunlar her zaman ve 
her şeyden evvel fiziki ya da 
sosyal gerçekliği anlamlandır-
ma, ona kıymet biçme ve bir 
değer atfetme kaynağıdır.
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arasında uyum ve tutarlılık olması gerektiğine 

sürekli vurgu yapar. Aksi durumu iman ve amelin 

ayrışması, yani bölünmüş bir kişilik yapısı olarak 

tehlikeli bulur. 

Bugün İslâm ahlakını pratiğe yansıtma, yani 

bir “amel” olarak yaşamak ve İslâm’a uygunluk 

taşımadığından başkaları tarafından denetimin 

ortadan kalktığı bir kültürel/siyasal ortamda yaşı-

yoruz. Yani sadece mülkiyetin değil, ahlakında 

özelleştirildiği liberal bir ortamda bulunuyoruz. 

Bunu dâhili ve harici olmak üzere iki sebebe 

bağlayabiliriz. Dâhili sebep artık ailenin İslâmi 

değerleri yeteri kadar yaşamaması ve İslâm’a ait 

bu değerleri yeni kuşaklara başarılı şekilde trans-

fer edememesidir. Burada sorun devletin çocu-

ğa din eğitimi vermesinde değildir, verse bile 

sorun asla çözülmeyecektir. Unutmamak lazım ki 

İslâm tarihinde eğitim, bilhassa çocuk eğitimi her 

zaman devletten bağımsız ve aileye ait bir “farz-ı 

ayn” olmuştur. Devlete devredilirse, bu olsa olsa 

dinin ve çocuğun “devletleştirilmesi” olur. Zaten 

Müslümanlarda buna ne yazık ki dünden razıdır-

lar. Harici sebep ise; aldığımız bilgi ve eğitimdir. 

Bu bilgi ve eğitim telakkisi, ona hâkim mantık 

insanı ahlaklı, muttaki yapmak için herhangi 

bir sorumluluk ve ideal taşımaz. Bu bilginin ve 

eğitimin, inşa etmek istediği ideal insan modeli 

mümin/mümine değil, “birey” dir. 

Bireyleşme dediğimiz süreç, insanların sadece 

kendilerine karşı sorumlu olduklarını, bu yüzden-

de başkalarını fazla dikkate almayı gerektirmez. 

Hatta sadece yakınlarınızı değil, Allah’ı da ihmal 

edebilir, arada bir anmak kâfi gelebilir. İster ulus 

devletin vatandaşı olarak bireyi, isterse şimdilerde 

postmodernizmle gelen yeni “post-insan” telak-

kisini bugün Müslümanların tartışmaya açmaları 

gerekiyor. 

Bireycilik bizim tarihte bulduğumuz beşe-

re ait tabii bir gerçeklik değil. Bilhassa batılı 

paradigmaya ait yeni bir siyasi/kültürel inşadır. 

Bireyci bir toplumu tasarlayıp kuranlar biyolojik 

organizmalar değildir. Özel bir kültür, kurum-

lar, siyaset anlayışı ve uygulamaların kendisi 

olmuştur. Batıdaki bireyci toplumun kendi kar-

şıtı, Hıristiyanlığın cemaat anlayışı ve cemaatçi 

toplumudur. Liberal düşünce bu cemaat içinde 

baskıdan boğulan insanı yaşatmaya çalışırken 

ortaya çıkıp bedenlenmiştir. Hıristiyanlık cemaat 

adına yaparken, bu defa o da birey adına her şeyi 

altüst ederek düzenlemeye çalıştı. Ortaya nefsi için 

yaşayan bir insan modeli çıktı. Şimdi ise bu insan 

her şeye bedeninden hareketle değer ve anlam 

biçmektedir. 

Bilhassa bugün Müslümanlar neoliberalizmin 

yeni bireyci, dolayısıyla post-rasyonalist beden 

bağımlı kültür ve siyasetini hızla benimsemek-

teler. Bu onları olağanüstü kışkırtılmış bir nefsin 

sahibi haline getiriyor; bu yüzden doyumsuz 

ve biriktirici oldular. Gördükleri baskıları sebep 

gösterip özgürlük aradıklarını söylerken libera-

lizm üzerinden yeni bireyciliği doymuş bir iştahla 

içselleştiriyorlar. 

Sivil toplumculuk bunda önemli bir işleve 

sahip, bireyci ve bir o kadar da sahiplenici sivil 

toplumun ortak inançları, değerleri hızla aşındı-

ran hususiyetini ise görmekte zorlanıyorlar; ya 

da görmek istememektedirler. Bu yüzden neo-

liberalizmin kendilerine bir nimet gibi görünen 

sivil-toplum’un yapısal olarak kendi içinde adalet 

barındırıp barındırmadığını, az da olsa hala bir 

adalet kaygısı taşıyorlarsa Müslümanların kendile-

rine sormaları gerekiyor. 

Neoliberal bir çağ felsefesi itibariyle ahlakı 

hazmedemez; hele içinde adalet barındıran ve 

sürekli ona çağrı yapan İslâm’ın ahlakını asla. 

Müslümanların ahlaki davranış hususunda ve 

iman-amel ilişkisi cihetinden, bu meselede ısrarlı 

Bilhassa bugün Müslümanlar neolibe-
ralizmin yeni bireyci, dolayısıyla post-
rasyonalist beden bağımlı kültür ve 
siyasetini hızla benimsemekteler. Bu 
onları olağanüstü kışkırtılmış bir nef-
sin sahibi haline getiriyor; bu yüz-
den doyumsuz ve biriktirici oldular. 
Gördükleri baskıları sebep gösterip 
özgürlük aradıklarını söylerken libera-
lizm üzerinden yeni bireyciliği doymuş 
bir iştahla içselleştiriyorlar.
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olmaları gerekiyor. Unutmamak lazım ki İslâm 

Müslüman’a dünyevi bir gelecek vadinde bulun-

muyor. Dolayısıyla hayatlarının iktisadileşmesine 

müsaade etmemelidirler. Sadece kadın-erkek iliş-

kilerinde ahlakı söz konusu etmek, ahlaksızlığın 

bizzat kendisidir. Ahlak ve mahremiyet hayatın 

hepsi içindir; Müslüman ancak bu dünyanın için-

de Müslüman’ca yaşayabilir. 

Modern toplum, yani kamusal alan ve modern 

ahlak telakkisi ahret düşüncesini kendilerinden 

temizlemişlerdir. Siz öyle bir düşünce ya da inanç 

taşıyabilirsiniz, ama içinde hayatınızı sürdürdü-

ğünüz bu alan öyle bir kaygı taşımaz. Oysa insani 

davranışı İslâm’ın adaletine göre düzenlemek için 

ikna edici ahlaki bir yasak, ahiret inancından 

bağımsız olduğunda meşruiyeti kolayca sağla-

namaz. Adalet üzerine kurulan bir kamusal alan 

için ahiret fikri bu yüzden fazlasıyla önem taşır. 

İktisadi faaliyetin alanı olarak görülen kamusal 

alan eğer ahretten boşaltılmasaydı acaba kapita-

lizmin bu kadar rahat yeşermesi mümkün olabilir 

miydi? 

Modern batının hakimiyeti altında teşekkül 

etmiş mevcut ticari ilişkileri ve hayat tarzını 

sekülerlikten bağımsız düşünmek mümkün mü? 

Taleplerinin nerede biteceğinden asla emin ola-

madığımız hazza dayandırdığı hayatın bu kadar 

büyüleyici ve cezb edici hale gelmesinin sebebi o 

değimlidir. Onun temel olduğu özgürlük, hazcı 

düşüncenin haricinde bugün yoksul ve zengin 

arasındaki adaletsizliği düşünmeye ve az da olsa 

onun için feragatta bulunmaya neden imkân ver-

miyor. Modern özgürlük batılı hegemonyadan, 

onun siyasi ve iktisadi kuvvetinden kurtulmayı 

değil, aksine kendisiyle beraber batılı düşünce ve 

hayat tarzına itaati getiriyor. 

Müslümanların eşitlik ideolojisi üzerine kurulu 

modernliğin siyasi ve kültürel normlarının hege-

monyasına meydan okuyan, adalet, mahremiyet 

ve ahlaki hayatı esas alan bir muhalefeti temsil 

etmeleri gerekiyor. Bu onların görevidir; bunu 

yadırgamak İslâm’a yabancılaşmayı ifade eder. 

Günümüzün dünyasında Müslümanların yürür-

lükte olan meşruiyeti sorgulayıcı temelde söyleye-

bilecekleri çok şey var. Adaletin olmadığı bir yerde 

korku veya dünyevi hazlar Müslümanları sustur-

muş olsa bile İslâm’ı susturmak nasıl mümkün 

olabilir; susmak onun dünyadaki varoluş sebebini 

ortadan kaldırmaktır. 

III

Modern düşünce evvela dini kökenli bir haya-

tı akıl kökenli bir hayat biçimine dönüştürdü. 

Dine dayalı ahlakın günah, sevap, ayıp, haya, 

mahremiyet, israf gibi kuralları kanunla beraber 

amellerimizden ve gündelik hayatın düzenleyicisi 

olmaktan çıkmış oldu. Eğer Müslümanlar yaşama 

ve yaşatma hususunda ısrarlı davranıp bunların 

yürürlükte kalmasını sağlamasalardı muhtemelen 

ne kapitalizm bu kadar rahat bir ortam bulabilir 

ne de bu bugünün kamusal alanı bu biçimiyle 

vücut bulabilirdi. Fakat öyle olmadı; kapitalizm 

İslâm’dan devşirdiği meşruiyetle gelişme göste-

rirken aynı zamanda Müslüman ahlakını, mah-

remiyeti yavaş yavaş içini boşaltarak dönüştürdü. 

Bunun yanında kamusal alanı da kendi mantık ve 

kurallarına göre yeni bir şekle soktu. Böylece dine 

ait olan her şeyi kendi mantığına göre ticarileştir-

di, metalaştırdı. 

İnsanları ahlaksızlığa iten etkenlerin başında 

kapitalizmin hiçbir kural ve değer tanımayan 

ticari mantığı gelir. Onu en başta bir ahlak düş-

manı olarak görmemiz gerekiyor. Tabi ki bir de 

buna modern kamusal alanı ilave etmemiz lazım. 

Kamusal alan Müslümanların varsaydığının aksine 

masum ve tarafsız değildir; o iktidarın alanıdır. 

Sözüm ona toplum adına orayı düzenleme hak-

kını kendi ellerinde tutar. Yani onu köy meydanı 

olarak göremeyiz. Özgürlüğü temsil ettiği söylenir 

ama onun özgürlük telakkisi ahlak ve edepten 

ayıklanmış bir özgürlüktür. Modern kamusallık 

dinin haram ve günah saydığı her şeyi serbest 

sayar. Tercih bireyin özgür seçimine bırakılmıştır. 

Bu yüzden dinle alakalı her değer burada işlev 

ve anlamından uzaklaşır. Aslında batıda en azın-

dan 20. asrın ikinci yarısına kadar kamusal alan 

karşısında özel alanın neden bu kadar kutsanmış 

olduğunu, kamusal alanın bu özelliklerini dikkate 

alarak anlamak kolaylaşır. Oradan gelen tehditlere 

karşı birçok değer kendini özel alanda korumaya 

alarak yaşamaya çalışmıştır. Ama 20. asrın ikinci 

yarısından itibaren kaybettiği dirençle beraber 
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özel alanın müthiş şekilde çözülmeye başladığını 

görüyoruz. 

Müslümanlar bugün bu direncin yarısını bile 

gösterememekteler. Aşağı yukarı 21. asrın başın-

dan itibaren aile olarak müthiş bir çözülmeden 

geçiyoruz. Kısa zamanda aile dediğimiz dünya 

altüst oldu; kadın ve erkeğin rolü de belirsizleş-

ti. Geçmişten ve geçmişten getirilen rollerden 

artık kadın da erkekte kurtulmak istiyor. Buna 

tamam desek bile, bunun yerine neyin koyulaca-

ğı düşünülmüş değil. Müslüman kadın ve erkek 

İslâm’daki ailenin; ahlak, mahremiyet, kanaat, 

edep, terbiye, itaat, hatta İslâm’ın siyasetiyle ilgili 

eğitimin yuvası olduğunu unutmuş halde; ya da 

böyle bir şeye talip değiller. Büyük iddialarla yola 

çıkan Müslümanlar peki neye taliptiler: sokağa, 

siyasete, gösteriye. Kadının ilk defa sokağa çıkma-

sı partiyle olmadı mı? Adına hizmet denmedi mi? 

Peki ya erkek; o zaten evi terk edeli çok olmuştu. 

Kapitalizmin dünyasında sözüm ona ailesi için 

rızık peşindeydi. Oysa kapitalizm rızık denen kav-

ramı çoktan hayatın dışına kovmuştu bile. 

Muhtemelen bugün sormamız gereken soru 

şudur: nasıl bir dünyayla karşı karşıyayız; ve gele-

ceğimize neyle sahip çıkacağız. Adalet ve zulmün, 

doğru ve yanlışın, gerçek ve kurgunun, bireyci-

liğin geldiği son nokta olarak farklı cinsiyetlerin 

birbirine karıştığı bir zamandayız. İnsan deni-

len mahlûkun kaderiyle ilgili köklü değişimlerin 

yaşandığı bir dünya da yaşıyoruz. Kadın ve erkek 

ayırımının olmadığı, her yönüyle ikisi arasında 

bir farkın ortadan silindiği bir toplumsal evrime 

doğru gidiyoruz. Annelik ve babalığın artık söz 

konusu olmadığı bir süreç bu. 

Klasik döneme ait sosyal teorin, üretim tarzı 

değiştikçe toplumsal hayatın, kuralların ve ahlaki 

değerlerinde değiştiğine dair bir açıklama modeli 

vardı. Bugün bu kural artık geçerli değil. Üretim 

ilişkilerine bunu bağlayamayacağız, ama üretim 

araçları ve onlar tarafından üretilip yaygınlaştı-

rılan popüler kültür artık her şeyi ve her türlü 

ahlaki kuralı değiştirmeye yetiyor. Bu kültürün 

özelliklerinden biri beden merkezli, yani erotik 

olması ve bireyciliğin geldiği son nokta olarak her 

şeyi insanın şahsi tercihi haline getirmesidir. 

Artık yeni bir insan anlayışıyla karşı karşıyayız. 

Zihin dünyası sayısız parçalara ayrılmış, sadece 

bedeni üzerinden düşünen, beden arzularına göre 

doğru ve yanlışa, hakikat ve batıla karar veren bir 

insan modeli. Beden ve ona ait arzuların kural 

koyucu hale gelmesi; mahremiyetin tükenişi ve 

cinselliğin uyarıcı, belirleyici, ilişkileri yönlendiri-

ci rolünü öne çıkarmaktadır. Bu yeni beden algı-

sının kamusal alana kendisini sunmasıyla tüketim 

ve giyim başta olmak üzere, onu da yeni bir dönü-

şüme zorluyor. Bugün medyaya, kamusal alana, 

eğitime hâkim “bilgi”, insan merkezli gibi görünse 

de, beden merkezlidir. Zaten modern bilginin 

hiçbir şekilde ahlak, mahremiyet, edep, dindarlık 

gibi bir kaygısı olmamıştı. Ama şimdi beden onun 

temel kaygısını teşkil ediyor. Kanaatimce buradaki 

önemli nokta şudur; bu defa postmodern zaman-

ların bilgisi artık sadece bedene ait arzuyu temsil 

etmektedir ve onun taşıyıcısıdır. 

Neredeyse her gün şahit olduğumuz bir hadi-

seye değinerek konuşmaya çalışacağım: Bu oto-

büste geçen bir hadise. Otobüs dopdolu. Anne 

ve kız çocuğu koltuklarda karşılıklı oturmaktalar. 

Ellerinde poşetleri olan yaşlı biri otobüse bini-

yor. Biraz ayakta bekleyen nefesi kesilmiş yaşlı, 

Neoliberal bir çağ felsefesi itibariyle 
ahlakı hazmedemez; hele içinde adalet 
barındıran ve sürekli ona çağrı yapan 
İslâm’ın ahlakını asla. Müslümanların 
ahlaki davranış hususunda ve iman-
amel ilişkisi cihetinden, bu meselede 
ısrarlı olmaları gerekiyor. Unutmamak 
lazım ki İslâm Müslüman’a dünye-
vi bir gelecek vadinde bulunmuyor. 
Dolayısıyla hayatlarının iktisadileşme-
sine müsaade etmemelidirler. Sadece 
kadın-erkek ilişkilerinde ahlakı söz 
konusu etmek, ahlaksızlığın bizzat 
kendisidir. Ahlak ve mahremiyet haya-
tın hepsi içindir; Müslüman ancak bu 
dünyanın içinde Müslüman’ca yaşaya-
bilir.
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“Eskiden yaşlılara yer verirlerdi” diyor ve susuyor. 

Kadın ve çocuğunun oturduğu koltukların yakı-

nında bulunuyor. Etraftan homurdanmalar oluyor. 

Kadın istemeye istemeye çocuğunu alıp kucağına 

oturtuyor. Fakat yaşlı boşalan koltuğa oturmuyor. 

Ben otobüsten indiğimde hâlâ ayaktaydı. 

İslâm ahlakı Müslüman’a sorumluluklar yük-

ler; bu insan için öncelikler tayin etmek demektir. 

Diğer bir ifadeyle İslâm ahlakı statüsü değişen 

“hiyerarşiler” inşa eder. Hiyerarşik düzenleme 

yapmak demek, ferdin amellerine ahlakın şekil 

vermesi, bu amellere rehberlik etmesi demektir. 

Söz gelimi İslâm ahlakının zenginlik karşısında 

hemen yoksulları öne çıkarması; veya çocuklardan 

bahsederken yaşlıları ön sıraya koyması, göze-

tilmelerini istemesi gibi. Böyle bir yapılanmadan 

hareket ederek baktığımızda, Müslüman ailede 

oryantasyon daima yaşlıdan çocuğa doğru uzanan 

süreçler şeklinde işler. Yaşlılıkla gelen mevki bu 

sebeple imtiyazlıdır ve hiyerarşinin üstünde yer 

alır. Oysa günümüzün modern aile telakkisinde 

oryantasyon çocuktan yaşlıya doğru uzanan bir 

yol izler. Evvela çocuk, sonrada onun ihtiyaçları 

yaşlıdan evvel gelir. 

Öte yandan modern zihniyet, kültür ve siyaset, 

en azından teorik düzlemde hiyerarşiden nefret 

eder. Çünkü bu zihniyet hiyerarşiyi irrasyonel 

bulur; sebebi de ortaçağın sınıf temelli katı hiye-

rarşik dünyasına karşı mücadele vererek ortaya 

çıkmıştır. Sonrasında kendine ait hiyerarşik bir 

yapıyı yeniden inşa etmek üzere katı eşitlikçi bir 

ilkeye yaslanması bu yüzdendir. Hayatın yaşanma 

biçimiyle beraber onun içinde yer alan her şey, bu 

eşitlikçi ideolojiyle yeniden inşa edilmiştir. Hayatı 

kuran sosyal ilişkiler, bağlılıklar; dolayısıyla fera-

gat, bağışlama, itaat, rıza kazanma üzerine değil, 

eşitlik üzerine kurulmuştur. Her yere, her ilişkiye 

böyle bir kültür, eşitlikçi bir mantık yerleştir-

miştir. Tabii ki en başta zihinlere; eşitliğin akılcı 

ölçüleriyle kendine ait bir zihniyet dünyası inşa 

etmiştir. 

Bu demektir ki her şey aynı düzleme, aynı 

mevkiye, aynı statüye ve aynı değere sahip, bir 

yere yerleştirilmeye çalışılır. Modern zihnin 

“düzenden” anladığı budur, aksi bir durum ise 

kaos’u temsil eder, ona göre. Böyle bir zihniyet 

dünyasında ve yapıda farklılık/farklı olma bu 

sebeple önemsizleşir, sıradanlaşır, hatta geri bir 

durumu ifade eder ama, aynı zamanda da ortadan 

kalkmasını sağlayacak şartların oluşturulması sağ-

lanır. Her şey eşit değerde sayılır ve her şey eşitleş-

tirilmiş olur. Burada gözden kaçan önemli husus, 

aslında eşitleştirme, çok farkında olmasak da bir 

değersizleştirme, değerden düşürme, bir kıymet-

sizleştirme olarak cereyan eden süreçlerdir. Eğer 

kadın meselesini buna örnek verirsek; kadının 

erkek karşısındaki eşitlik arayışının neticesinde 

aslında kadın herhangi bir hak elde etmez, sadece 

kadın ve erkek birbirleriyle benzeş hale gelirler. 

İki tarafın veya eşitlik arayanın özgünlüğünün 

deformasyonunu bile söz konusu edebiliriz, bu 

durumda. Dolayısıyla “başkasıyla” eşit olmak iste-

yen, başkasının karşısında kendi özgünlüğünü 

yapı-bozuma uğrattığından neticede eşitlik elde 

etmez, değersizleşir, sıradanlaşır. Şimdi burada 

eşitlik ideolojisinin hayatı düzenlemesiyle değer, 

dolayısıyla statü kaybına uğrayanlardan biri de 

“yaşlılığın” kendisidir. Bu yüzden yaşlılar otobüs-

lerde kendilerine ancak ayakta yer bulabilmekte-

dirler artık; ya da huzur evlerinde. 

Şimdi ilgisiz gibi görünse de başka bir hususa 

geçmek istiyorum. Bunlar arasındaki ilişkiyi belki 

daha sonra kurabiliriz. Konuşma sonunda yani. 

Acizane bir kanaat olarak uzun zamandır şöyle bir 

düşünceye aklım takılmış haldedir. Bu mekânla, 

ibadetle ve sürdürülen hayat biçimiyle ilgilidir. Bir 

ibadetin yerin getirilme biçimi ve bilhassa bu iba-

det yerine getirilirken onu getirenin mekânla kur-

muş olduğu ilişkiyle, sürdürülen hayat tarzı ara-
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sında kaçınılmaz bir etkileşim, arada düzenleyici/

şekillendirici bir bağın olduğuna inanmaktayım. 

Bilhassa bunun hayatta şekil veren, davranışları 

düzenleyen önemli bir dinamik olduğu kanaatimi 

taşıyorum. 

Söz gelimi batılı insan ibadetini kilisede, sıra-

larda oturarak yapar; yemeğini masada yer; kol-

tukta oturur; klozet kullanır. Dikkat edilirse hep-

side ibadetteki usul gibi yerden yükseltilmiş, 

mekânla insan arasına mesafe koyulmuş alan-

lardır. Müslüman’a dönersek; o da yerde ibadet 

eder; böyle olmasaydı yeryüzü ona nasıl mescit 

kılınabilirdi; yerde yemek yer(di); alaturka tuvalet 

kullanır(dı) 

İki misal de bedeni aynı zamanda belli bir 

biçimde kullanmayı öngörürler. Değişmeleri 

durumunda, en azından kısmen değişmeleri duru-

munda, edindikleri alışkanlıklardan dolayı bu 

defa beden kendini ibadetin şekline uydurmak-

ta zorluk çekebiliyor. Söz gelimi bunu bugün 

Müslüman yaşlı ve gençlerin namaz kıllamaların-

da görebiliyoruz. Yaşlılar sandalyede namaz kılı-

yor; gençler ise rükûda ve secde de olması gerek-

tiği şekilde tabir oturuşlarını yapamıyor, iğreti bir 

duruş sergilemekteler. Sanki o beden o ibadet için 

yaratılmamış; ibadet mi bedene yabancı, yoksa 

beden mi o ibadete yabancılaşmış. Sanırım bunu 

düşünmemiz gerekiyor. 

Ahlak pratikle, amelle ilgilidir; bir bakıma 

amelin içinde şekillendiği düzenleyici kalıptır. 

Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, İslâm ahlakının 

belirlediği bir oturma biçiminden, yeni hegemo-

nik ilişkilerin belirlediği yeni bir oturma biçimi-

ne geçiş yaşıyoruz. Hiç oturma biçimi kendine 

göre bir kişilik ve saygı telakkisini de dışa vurur. 

Müslümanların oturma biçimindeki saygı kura-

lı; bacak bacak üstüne atarak oturmayı ne bir 

özgüvenin nede sağlam bir kişilik belirtisi olarak 

görmez. Tersine bu saygı ve edebi parçalar; bu 

değişimi İslâm ahlâkına karşı bireyci bir meydan 

okuma olarak görmemiz gerekiyor. 

Şimdi, nasıl oturursanız oturun, neyin üzerin-

de yemek yerseniz yiyin; söylemek istediğim bun-

ların şeriata uygun ya da aykırılığı meselesi değil. 

Konuşmaya çalıştığımız en başta Müslüman’ca 

bir hayatın, amelin/faaliyetin yine kendine ait 

bağlamları içinde inceliklerini, zarafetini, esteti-

ğini, ölçeğini, neyi nasıl muhatap aldığını ve ona 

nasıl bir kıymet biçtiğini; özetlersek aslında biz 

Müslüman’ca bir hayatın kurucu gücünü konu-

şuyoruz; o ise, ahlaktır, adalettir, mahremiyettir 

ve edeptir. Söz konusu ettiğimiz hususlar büyük 

resim içindeki küçük resimlerdir; bunlar olmadan 

büyük resim anlam ve gerçeklik kazanamıyor, 

kalpler üzerinde dönüştürücü tesir bırakmıyor. 

Aslında biz Müslüman’ın imanı ile ameli arasında 

baş gösteren ayrışmayı konuşuyoruz bugün. 

Şimdi tekrar başa, yani otobüsteki hadiseye 

dönmek istiyorum. “Eskiden yaşlıya yer verilirdi” 

sözüyle başlayan ve hadiseye henüz etraftan kimse 

müdahil olmadan ister istemez şunu düşünü-

yordum. Çocuk küçüktü doğru; peki bu çocuğa 

büyüklere yer verilmesini söyleyen ahlakçı bir 

kural acaba öğretilmemiş miydi? Farz edelim ki, 

öğretilmemişti; peki ya annesine, mutlaka öğre-

tilmiş olmalıydı. Çünkü onun doğup büyüdüğü 

zaman ve ortamda bu aile terbiyesinde en başta 

öğretilmesi gereken kurallardan biriydi. 

O halde niçin ve ne olmuştu da şimdi bu kural 

işlevini yerine getirmiyor veya getiremiyordu. 

Niçin bu ahlak insanın ahlakını artık düzenleye-

miyor. Yaşlıya yer vermeyi sağlayacak bir hare-

ketle kendini somutlaştırıp ortaya koymuyordu. 

Şu anda bu, önümde oturan tesettürlü kadının 

amelinde görünmüyordu. Bu durumda Müslüman 

zihin İslâm ahlakı tarafından değil, başka bir şey 

tarafından düzenlenmekteydi. Bu yüzden yaşlıya 

yer vermek gibi bir kaygı ortada görünmüyordu. 

Anladığım kadarıyla ve eğer yanılmıyorsam mese-

le göründüğünden daha derinlerdeydi. Mesele 

Müslüman’ın zihniyet dünyasıyla ilgili bir mese-

leydi. Bu durumda acaba şunu diyebilir miyiz? 

Müslüman’ın zihniyet dünyası bugün yeni bir 

şekillenmeden geliyor. Bu zihin birçok şey yanın-

da eşitlikçi ideoloji tarafından yeniden şekillendi-

rilmektedir. 

Ancak bu eşitlikçi şekillenme aynı zamanda 

İslâm ahlâkının anlam ve işlevinin içini boşaltıyor. 

Onu artık eşitlikçi ölçülere göre değer atfedecek ve 

kıymet biçecek şekilde düzenliyor. Kadınlarımızın/
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kızlarımızın Müslüman toplumların kendi değer 

sistemleri karşısında eşitlik talepleri bunu göste-

riyor; artık bütün hak talepleri eşitlik üzerinden 

kurulmaktadır, adalet üzerinden değil. 

Otobüsü hatırlayalım; Bu durumda herkesin 

eşitliği söz konusu olduğundan, ahlaki değerin 

dikkat çektiği ayaktaki yaşlı ile oturan çocuk 

arasındaki farkta ortadan kalkıyor. Eşitlik açısın-

dan yaşlı ile çocuk arasında bu durumda ne fark 

olabilir. Ancak referans kaynağınızı değiştirdiği-

nizde bir farktan bahsetmek mümkündür. Yaşlıya 

öncelik artık söz konusu değildir. Çünkü İslâm 

ahlakının hiyerarşik yapısı Müslüman’ın zihnin-

de deformasyona uğramıştır, ahlak bu yüzden 

kurucu ve düzenleyici işlevini yerine getiremiyor. 

Acaba buna ne diyebiliriz. 

Aslında diyebileceğimiz şey, bir iman ve zihni-

yet meselesiyle bugün karşı karşıya olduğumuzu 

kabul edelim ve bunun çaresinin yollarını araya-

lım. Ahlakın Müslüman zihninde yaptırım gücü-

nü kaybetmesi, aynı zamanda bir iman zafiyetine 

işaret etmekte. Çünkü ahlak imanın kendisini 

insandaki yansıtma biçimidir. Ahlâk değer biçer, 

kıymet atfeder ya da kıymetsizleştirir. Eğer ahlak 

yaşlıya kıymet atfetmiyor çocukla eşit değerde 

tutuyorsa, bu demektir ki o ahlâk İslâm’ın dediği 

ahlâk olmaktan çıkmıştır.

Sebepler hakkında ne diyebiliriz. En başta 

aldığımız eğitim ve zihnimizin içinde sosyalleştiği 

ortam; bilhassa buna iletişim araçlarının teda-

vülde tuttuğu popüler kültürü de ilave etmemiz 

lazım. Giderek hayatın gerçek mekânı hâline gelen 

kamusal alan ve içi boşalan aile ve mahremiyetin 

yaşadığı çaresizlik ve çürümüşlük. Unutmamak 

lazım ki kamusal alan en azından teorisiyle Allah 

korkusunun içinden kovulduğu bir yerdir. Bu alan 

içinde sosyalleşen Müslüman zihnin hâsıl edeceği 

sorunlar, laik bir zihnin hâsıl edeceklerinden çok 

daha derin ve zarar verici olacaktır. Dolayısıyla 

bugün sorunumuz Müslüman’ın dünyaya, yaşadı-

ğı şartlara bakmasıyla alakalı değil, dünyaya nasıl 

Müslüman’ca bakacağıyla alakalıdır. Bu durumda 

şu soruyu sormamız gerekiyor: Acaba bugün 

Müslüman bir zihniyet dünyasından bahsedebilir 

miyiz? 

Çünkü, dediğimiz gibi sorun Müslüman’ın dün-

yaya bakmasıyla ilgili değil, dünyaya Müslüman’ca 

nasıl bakabileceğimizle ilgilidir. Kabul etmeliyiz 

ki bugünün Müslümanları olarak bizler dünyaya, 

eşyaya, hayata artık Müslüman’ca bakamıyoruz. 

Yaptığımız ticarete Müslüman’ca bakamadığımız 

gibi, erkeğe de kadınımız Müslüman’ca baka-

mıyor. Ticarete bir kapitalist gibi, erkeğe eşitlik 

bulmak/aramak üzere bir feminist gibi bakılıyor. 

Zira Müslüman zihin içinde sosyalleştiği şartlarda 

bakmakta; yeni Müslüman zihin bu şartlar tara-

fından sürekli “iğva”ya uğramaktadır. Müslüman 

nefsi mevcut kültür tarafından sürekli kışkırtma 

altında olduğunu unutmamalıdır.

Dünyaya Müslüman’ca bakan, Müslüman’ca 

algılayan ve Müslüman’ca kıymet biçen, neti-

celer çıkartmaya çalışan Müslüman bir zihne 

ihtiyacımız var. İtaati, tevekkülü unutmamış bir 

zihin. Bugünkü sorunumuz kışkırtılmış ve ‘iğva’ya 

uğramış Müslüman zihnin nasıl terbiye, tamir ve 

asliyetine iade edilebileceğidir.

 
*   Bu metin Genç Öncüler tarafından İstanbul’da 8 Aralık 2012 

tarihinde tertip edilen “Bir Gençlik Aranıyor, Geç Olmadan-

Güzel Ahlakı Kuşanan Genç” konulu panelde yapılan konuşma-

dan hazırlanmıştır.

Artık yeni bir insan anlayışıyla karşı 
karşıyayız. Zihin dünyası sayısız par-
çalara ayrılmış, sadece bedeni üzerin-
den düşünen, beden arzularına göre 
doğru ve yanlışa, hakikat ve batıla 
karar veren bir insan modeli. Beden 
ve ona ait arzuların kural koyucu hale 
gelmesi; mahremiyetin tükenişi ve cin-
selliğin uyarıcı, belirleyici, ilişkileri yön-
lendirici rolünü öne çıkarmaktadır. Bu 
yeni beden algısının kamusal alana 
kendisini sunmasıyla tüketim ve giyim 
başta olmak üzere, onu da yeni bir 
dönüşüme zorluyor. Bugün medyaya, 
kamusal alana, eğitime hâkim “bilgi”, 
insan merkezli gibi görünse de, beden 
merkezlidir.
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Burhanettin CAN

Geleceğin Dünyasını 
İnşa Edecek Bir Nesil: 

Kur’ân Nesli ve Genç Öncüler

G ençlik, yapısal olarak çok 

dinamik olup toplum-

sal değişimlerden, sorunlardan 

ve bunalımlardan en çok etki-

lenen kesimdir. Tarihimizin son 

200 yıllık dönemi, gençliğin 

kişilik ve kimlik arayışının en 

yoğun ve en çalkantılı olduğu 

bir dönemdir. Bu çalkantıların 

devam ettiği bir anda yapılan “Bir 

Gençlik Aranıyor Geç Olmadan, 

Güzel Ahlakı Kuşanan Genç” adlı 

Sempozyum’un konusunda, 3 ana 

nokta dikkat çekmektedir: 1- Bir 

gençlik aranıyor, 2- Geç olmadan 

deniyor, 3- Güzel ahlakı kuşa-

nan genç. 1. ve 2. ile ilgili olarak 

niçin sorusunu sormak mecbu-

riyeti vardır. Gençlikte olumsuz 

bir şeyler oluyor ki, herkesi geç 

kalmadan bir arayışa çağırmakta-

dır Genç Öncüler. 3.’de bir hedefi 

ortaya koymaktadır. O da aranan 

gençliğin güzel ahlaklı olmasıdır. 

Demek ki gençliğin mevcut duru-

munda bir sorun var ve bu soruna 

çare aranmaktadır; Toplum göre-

ve çağrılmaktadır. Evet, gençlikte 

kimlik, kişilik ve ahlak alanında 

henüz sosyal problem haline gel-

memiş bir sorun vardır, bir kırıl-

ma yaşanmaktadır.

Bu çalışmada, önce gençliğin 

mevcut durumunu gösteren çalış-

malardan bir

özetleme yapacak, ondan 

sonra, gençliğin temel dinamikle-

ri üzerinde duracak, geç olmadan 

aranan gençliğin inşası için Genç 

Öncüler’in görev ve sorumluluk-

ları üzerinde duracağız.

Gençliğin Mevcut Durumu 

Değişik zamanlarda yapıl-

mış olan; Gençlik Gençliği 

Anlatıyor Araştırması (2004), 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü Araştırması 

(Üniversite Öğrencileri, 2008), 

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel 

Müdürlüğü Araştırması (Ergen 

profili, 2008), Türkiye Gönüllüleri 

Vakfı Üniversite Gençlerinin 

İhtiyaçları Araştırması (2009), 

SEKAM Aile Araştırması (2010), 

Aile ve Sosyal Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü Araştırması 

(2010), Türkiye Uyuşturucu 

Raporu (2010), İstanbul 

Narkotik Suçlarla Mücadele 

Şube Müdürlüğü (2010), TUİK 

İstatistikleri (2010), İSMMMO 

(2010), Maltepe Üniversitesi 

Liseli Gençlik Araştırması (2011), 

SEKAM Gençlik Araştırması 

(Devam ediyor), araştırmaların-

dan yararlanarak gençliğin mev-

cut durumunu, istatistiki bilgilere 

girmeden,aşağidaki gibi özetleye-

biliriz: 

• Sigara, Alkol, Kumar, 

Uyuşturucu Kullanma 

Eğiliminde Artış, Bunları 

Meşru Görme,

• Fuhuş-Eşcinsellik-Lezbiyenliği 

Meşru Görme, 

• Şiddete Eğilim Gösterme, 

• Bilgisayar ve İnternet 

Bağımlılığında Artış
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• Bireyselleşme-Yalnızlaşma, 

Sanallaşma, 

• Davranış Bozukluğu, 

Psikolojik Olarak Gel-Git 

Yaşama, 

• Parçalanmış Kimlik-Kişilik, 

Kendine Belirlediği Kimlikle, 

Düşünce ve Davranışlarının 

Uyuşmaması, Tezatlı Davranış

• Din Algısında Zedelenme, 

Laikleşme-Sekülerleşme

• Toplumsal Değerlere 

Yabancılaşma, Değer 

Yargılarında Zedelenme

• Başkalarına Karşı Güven 

Kaybı, Kendisine Karşı 

Güvenme ile Güvenmeme 

Arasında Gidip Gelme

• Her Şeyi Bilir 

Psikolojisinde Olma 

• Gelecek Korkusu ve 

Ülkeden Göç Etme İsteği

• Kendisini Sorumlu 

Hissetmeme Fakat 

Başkalarını Sorumlu 

Tutma, Sorumluluk ve 

Yükümlülük Duygusu 

ile Alay Etme, Tersine 

Çevresini Kendisine Karşı 

Sorumlu Sayma, 

• Birlikte Yaşadıklarını 

Kendine Mecbur Saymak, 

Kendini Kimseye Karşı 

Mecbur Saymamak.

• Kendini İfade Edebilecek 

Meramını Anlatabilecek 

Tarzda Dile Hâkim Olamama,

• Her Şeye Sahip Olma 

Hakkını Kendisinde Görmek; 

Buna Hakkım Varmı Gibi 

Bir Soruyu Sormamak. 

Köşe Dönmeci Zihniyet, 

Maddiyatçılık Eğilimi, 

• Sahip Olduğu Şeylerin 

Kiymetini Bilmemek ve 

Umursamamak. 

• Sınırsız Bir Tüketici ve 

Kullanıcı Özelliği Sergilemek, 

Marka Tutkusu, Gösteriş 

• Elde Etmek Istedikleri ile 

Haklı Olmak Arasında Bir 

İlişki Kurmamak. Elde Etmek 

İstediklerinde Kendini Haklı 

Saymak. 

• Anormal Giyim Tarzı, 

• Aşırı Uyku Uyuma, 

• Erken Ergenleşme, 

• Günlük ve Anlık Yaşamak, 

Geleceğe Yönelik Plan 

Yapmamak, 

• Bilgiye Kendi Çıkarı 

İçin Ilgi Duymak, Bilgiyi 

Paylaşmamak,

• Rol Modelleri, Bilim Adamları, 

Düşünürler, Din Adamları, 

Siyasetçiler Değil, Sanatçılar 

ve Sporculardır. 

Yukarıda ifade edildiği gibi 

bunlar, bir sosyal problem hali-

ne henüz gelmemiştir. Hastalık, 

başlangıç aşamasındadır. Acilen 

tedbir alınması gerekmektedir. 

Genç Öncüler’in görevi de tam 

bu noktada başlamaktadır. Bu 

gidişat karşısında moralını boz-

maz, sadece gidişatı durdurma 

konusunda kendi sorumluluğunu 

hatırlar ve gereğini yapar.

Genç Kimdir?

Genç derken ne kastedil-

mektedir? Genç kimdir ve 

Gençlik döneminin özellikle-

ri nelerdir? Gençlik üzerin-

de etkili faktörler nelerdir? 

Bu soruların kendi kültür ve 

medeniyet değerlerimiz çerçe-

vesinde cevaplandırılması ile 

bir yol haritası ortaya koymak 

mümkün olabilecektir. 

Gençlik için, biyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik bakış 

açılarına bağlı olarak değişik 

tanımlar yapılmaktadır(1-3). 

Bu tanımlamaları bütünleştir-

diğimizde, Gençlik dönemini, 

biyolojik, psikolojik, ahlakı ve 

sosyal açıdan gelgitlerle dolu 

bir arayış, bir değişim, gelişim, 

olgunlaşma, bir dünya görüşü, 

bir hayat felsefesi, bir değer 

sistemi arama, bir kimlik ve 

kişilik inşa etme dönemi olarak 

tanımlayabiliriz.

Gençlik döneminin hangi yaş 

sınırları arasında olduğunu belir-

lemek genelde zordur. Bu konuda 

bir mutabakat bulunmamaktadır. 

Bu konu çok önemli olmamakla 

birlikte belli bir aralığın belirlen-

mesi, yararlı olacaktır. Türkiye’de 

gençlik denince akla, genel ola-

rak, 15-28 yaş grubu gelmekte-

Gençlik dönemi bir değişim, 
bir geçici hal, bir arayış, bir 
oturma, kendini bulma, kendi 
kişilik, benlik ve kimliğini inşa 
etme ve olgunlaşma dönemi-
dir. Böyle bir dönem, ülkeden 
ülkeye, coğrafyadan coğrafya-
ya değişiklik arz etmektedir. 
Bu geniş yaş aralığı içerisinde 
tüm gençlerin aynı davranış, 
düşünce ve tavrı gösterdiği-
ni söylemek mümkün değildir. 
Vaktinden önce olgunlaşanlar 
olabileceği gibi hayatı boyu 
olgunlaşamayanlar da olabi-
lecektir. O nedenle gençlik, 
homojen bir yapı değildir.
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dir. İslâm âlimleri, ‘insan ömrünü 

çocukluk, gençlik, olgunluk, ihti-

yarlık, düşkünlük gibi bir kısım 

safhalara’ ayırarak incelemişler ve 

gençliği buna uygun bir şekilde 

tanımlamışlardır(4). 

Büluğla beraber gençlik döne-

minin başladığı noktasında bir 

mutabakat vardır. İhtilaf gençliğin 

üst sınırı ile ilgilidir. Gençlik döne-

minin üst sınırına ilişkin en derli 

toplu değerlendirme, Tahavi tara-

fından yapılmıştır. Tahavi, çocuk-

luk dönemini, Hac 5 ile Nur 59 

ayetlerine dayandırarak doğumla 

başlayıp buluğla son bulan bir 

evre olarak tanımlar(4). Bunda 

ihtilaf yoktur. Gençlik döneminin 

sonu ile ilgili açık bir şey olma-

masına karşılık 40 Mümin süresi 

67. ayetinde gençliğin üst sınırı, 

zirvesi, için güçlü ve kuvvetli olma 

şartının yer aldığını görmekteyiz. 

Burada, “gençliğin zirvesi” için 

‘eşüddü’ kavramı kullanılmakta-

dır. Aynı kavram 46 Ahkaf 15. 

ayetinde de yer almakta ve ‘genç-

liğin zirvesi’ için 40 yıl gibi bir yaş 

değeri verilmektedir. 

Bu iki ayete dayanarak gençli-

ğin üst yaş sınırının kırk olduğunu 

söylememiz mümkündür. Gençlik 

döneminden çıkış demek, ihtiyar-

lık döneminin başladığı anlamına 

gelmemelidir. Nitekim Tahavi’ye 

göre gençlikten çıkma ile ihtiyar 

olma arasında ‘miktarını ancak 

Allah’ın bileceği belli bir müd-

det bulunması ihtimali vardır’(4). 

İslâm âlimleri bu döneme olgun-

luk (kuhûlet) safhası demektedir. 

Olgunluk döneminin yaş sınırları 

ile ilgili de ihtilaf vardır. Bununla 

beraber gençlik dönemi ile olgun-

luk dönemleri arasında bir örtüş-

me aralığının olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada gençlik dönemi, 

büluğla başlayıp kırk yaş ile son 

bulan bir dönem olarak ele alın-

maktadır. Bu dönem, tek düze 

olmayıp sınırları, iç içe geçmiş 

değişik alt evrelerden meyda-

na gelmektedir. Bu nedenle de 

oldukça karmaşık bir süreçtir.

Gençlik Dönemindeki Temel 

Değişimler

Gençlik dönemi bir deği-

şim, bir geçici hal, bir arayış, 

bir oturma, kendini bulma, kendi 

kişilik, benlik ve kimliğini inşa 

etme ve olgunlaşma dönemidir. 

Böyle bir dönem, ülkeden ülkeye, 

coğrafyadan coğrafyaya değişik-

lik arz etmektedir. Bu geniş yaş 

aralığı içerisinde tüm gençlerin 

aynı davranış, düşünce ve tavrı 

gösterdiğini söylemek mümkün 

değildir. Vaktinden önce olgunla-

şanlar olabileceği gibi hayatı boyu 

olgunlaşamayanlar da olabilecek-

tir. O nedenle gençlik, homojen 

bir yapı değildir. Bununla beraber 

Dünya’nın her tarafındaki genç-

liğin gösterdiği ortak özellikler 

vardır. Gençlik dönemi denilen 

çocuklukla olgunluk dönemi ara-

sında ki geçiş döneminde birey-

de dört alanda ciddi değişiklik-

ler meydana gelmektedir(5,6): 

Biyolojik Değişim(Fiziksel, 

Cinsel), Psikolojik Değişim, 

Sosyal değişim ve ahlaki değişim.

 Ergendeki biyolojik değişim, 

biri fiziksel diğeri cinsel olmak 

üzere iki eksende meydana gel-

mektedir. Fizyolojik ve cinsel 

değişim öncelikle karşı cinsle iliş-

kilerin sorgulanması ve yeniden 

kurulmasını, gencin kendisine 

daha derin yönelmesini sağlar(7). 

Bu biyolojik değişim ergenin psi-

kolojisini ve sosyal davranışları-

nı etkileyerek psikolojik, sosyal 

ve ahlaki değişimi hızlandırır. En 

netameli, en sarsıntılı bir süre-

cin başlamasına neden olur(8). 

Gencin hayatında kararlı hale ne 

zaman ulaşacağı kestirilemeyen 

bir geçici hal dönemi başlar. Ergen 

kendisi ile ailesi ile çevresi ile ve o 

ana kadar elde ettiği ve inandığı 

değer sistemi ile içinde yaşadı-

ğı toplum ve sistemle adeta bir 

hesaplaşmaya girer. 

Bu ergenlik sürecinde biyolo-

jik değişime paralel olarak gencin 

psikolojisinde de ciddi değişik-

likler meydana gelmektedir. Med 

cezirli bir ruh hali olur. Duyguları 

değişkendir. Duygusal, alıngan 

ve kırılgandır. Çevreyi etkilemek, 

kendini ispatlamak ister. Bütün 

düşünce dünyası anlık çalışır. 

Uzun vadeli sonuçlarla ilgilen-

mez. Anı en iyi şekilde yaşamak 

ister. Hayal dünyası geniştir. Bir 

taraftan kendine aşırı güvenir 

diğer taraftan güvenmez. Gelecek 

korkusu kendisini sarıp kuşa-

tır. Kendisi her şeyi sorgular ve 

fakat kendisinin sorgulanmasını 

istemez. Kendisi tartışmacıdır ve 

fakat kendi düşüncelerinin tartı-

şılmasını istemez. Kendini hem 

değerli hem de değersiz görür. 

Kendisine değer verilmesini ister. 

Çabuk sevinir, çabuk üzülür, anı 

sinirlenir tepki koyar. Tepkileri 

önceden kestirmek mümkün 

olmayabilir. Bazen en basit şey-

leri sorun yapar. O gerçekçi değil 

idealisttir. Kendisinin eleştirilme-

sinden hoşlanmaz ancak kendisi 

sürekli eleştirebilir. Özellikle anne 

ve babasına karşı bu konuda acı-

masız olabilir. Hayatın merkezine 

kendisini koyduğu için istekleri 
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sonsuzdur. Kendine tanınan hak-

ları ve imkânları yetersiz bulur. 

İsteklerine kısıtlama ve yasakla-

ma getirilmesine tepkilidir. Her 

türlü otoriteyi ret etme eğilimin-

dedir. Coşkuludur, ataktır ve 

fedakârdır, maceracıdır, eylemci-

dir. Otoriteye karşı kolayca baş 

kaldırır. Adaletsiz ve haksız olarak 

nitelediği her şeye karşı çıkar. 

Uygun ortam bulduğunda tep-

kisini en açık bir biçimde ortaya 

koymaya kalkar. Acımasız olabi-

lir. Beklemeye tahammülü yoktur, 

sabırsızdır ve acelecidir(5-8). 

Bu dönemde ona uzanacak 

yanlış bir el, yanlış bir rehber 

felaket getirir. Bir sevgi, şefkat ve 

merhamet eline ihtiyacı vardır. O 

el Genç Öncü’nün eli olmalıdır. 

Rehber, Genç Öncüler olmalıdır 

ve rehberlik, ilkokulla birlikte 

başlamalıdır. Bunun için Genç 

Öncüler, gençlik döneminin psi-

kolojisini öğrenmelidirler.

Ergenlik Bir Özdeşleşme 

Dönemidir 

Özdeşleşmenin gerek şartı, 

muhataba duyulan duygusal bağlı-

lık ve güvendir. Dolayısıyla özdeş-

leşme, bir ilişkiler zincirinin doğal 

sonucu olarak oluşur. En çok ilişki 

kurularak kendisine bağlanılan, 

güvenilen kişi, çocuğun o olmak 

istediği kişidir. Çocuktaki gelişime 

bağlı olarak ilişki zinciri geniş-

leyeceğinden özdeşleşme, aileden 

dış çevreye doğru yayılarak geniş-

ler. Bu durumda özdeşleşme; Aile 

Bireyleri (anne, baba, kardeş, dede, 

nine), Yakın Çevre (arkadaşları, 

öğretmenleri), Uzak Çevre (güçlü, 

başarılı ve meşhur kimseler, siyası 

ve dini liderler, tarihi şahsiyetler) 

ile yapılmaktadır(7,8). 

Bu sancılı arayış döneminde 

Genç Öncüler, ergenin rol model-

leri olmak durumundadır. Genç 

öncüler örnek alınanlardır. Genç 

öncü, iyi bir abla, iyi bir ağabey 

olmak demektir. 

Bu dönem bir arayış, bir sor-

gulama dönemidir. Bu dönemin 

sancısız altlatılabilmesi; bu zama-

na kadar alınan terbiyeye, aileye, 

okula, içinde yaşanılan çevreye, 

arkadaş grubuna, topluma ve için-

de yaşanılan sisteme bağlı ola-

caktır. 

Gençlik Dönemi Bir Kişilik ve 

Kimlik İnşa Etme Dönemidir

Büluğla beraber başlayan biyo-

lojik ve ruhi değişim gençte bir 

kimlik arayışına neden olur. Ben 

kimim, ne olacağım, hayatın, 

yaşamın manası nedir? Ben nereye 

aidim? Bana bugüne kadar öğreti-

lenler ne derece doğrudur? 

Merak ve sorgulama bu döne-

min en belirgin özelliklerinden 

biridir. Bu arayış ve sorgulama, 

onun hayata yükleyeceği anlam 

için önemlidir. Bu ana sorgulama, 

onu ya dinginliğe ya da med cezir 

anaforuna götürecektir. Genç, 

çocukluktan başlayarak aile, arka-

daş grubu, öğretmenleri, uzak 

çevre ve tarihi şahsiyetlerle oluş-

turduğu özdeşim ile kazandıkla-

rını ve diğer yollarla elde ettiği 

kazanımları içselleştirerek kendi-

ne mal edebilmelidir. Böyle bir 

sentezleme ile elde ettiği değerler, 

tutum ve tavırlar, onun benliğinin 

bir parçası haline getirilerek kim-

liğini oluşturur. ‘Kimlik özdeşle-

şimlerin bittiği yerde başlamak-

tadır’(9). Kimliğin oluşumu ile 

kim olduğu, kimlere ait olduğu, 

hangi iklime ait olduğu, nereden 

gelip nereye gideceği sorularının 

cevaplarını bulmuştur. Bu kimlik-

le aynı ortak değerleri, gelenekleri 

örf ve adetleri paylaşan toplum 

veya toplumun alt grupları ile bir 

aynileşme ve bütünleşme içerisine 

girer. Ya da toplumun tümüne 

karşı çıkar. Bu süreçte ortak payda 

etrafında bir aidiyet duygusu 

kazanır. Kimlik gence ayakta dur-

mayı, cesaretli ve kararlı olmayı 

öğretir, ona özgüven verir. Güçlü 

ve şahsiyetli kılar. 

İşte geleceği inşa edecek olan 

nesil bu süreçte meydana çıkar. 

Kimlik inşası aynı zamanda top-

lumun geleceğinin de inşasıdır. 

Arzulanan, özlenen neslin inşası-

dır. Bu noktada izlenecek yol ve 

model alınacak kişiler önemlidir.

Gençliğin Kimlik İnşası İçin Rol 

Modellere Olan İhtiyaç 

Kimlik inşası, temel değerlerle 

alakalı bir konu olduğuna göre 

gencin kimliği değerlere bağlı ola-

rak olgunlaşıp şekillenmektedir. 

Genç bir taraftan temel değerlerini 

seçerken, benimseyip içselleştirir-

ken o temel değerleri, şahsında 

temsil edip hayata aktarmış olan 

insanları da kendine rol model 

olarak seçip onunla bir özdeşleşim 

içerisine girmeye çalışmaktadır. 

Hayallindeki ideal insan tipidir, 

rol model seçtiği insan. Onun gibi 

olmak, onun gibi düşünmek ve 

onun gibi hareket etmek isteyip 

hemen hemen her alanda onu tak-

lit etmeye çalışır. Eğer bu özdeşle-

şim süreci, hep taklit aşamasında 

kalırsa, kimliksiz ve kişiliksiz bir 

insan ortaya çıkar. Ama bu tak-

lit dönemi aşılıp ben onu örnek 

aldım ama ben ondan farklı, ayrı 

bir kişiyim, benim kendime özgü 
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bir tutum, tavır ve davranışım var-

dır dediği anda, kendi içerisinde 

tutarlı, kimlikli ve kişilikli yep-

yeni bir insan ortaya çıkacaktır. 

Özdeşleşimin ya da rol model seç-

menin etkisi ve önemi, rol mode-

le bağlı olarak istikamet seçilmiş 

olmasından dolayıdır.

Türkiye bu noktada sorunlu-

dur. Gençlerimiz, büyük tarihi 

şahsiyetleri, kanaat önderleri-

ni, siyasetçileri, yazarları, bilim 

adamlarını ve kahramanları değil 

bir gecede parlayıp sönen şarkı-

cıları, artistleri ve futbolcuları rol 

model olarak seçmektedir(10).

Toplumun geleceğini inşa ede-

cek olan nesil, bu süreçte mey-

dana çıkmaktadır. Kimlik inşası, 

aynı zamanda toplumun gele-

ceğinin de inşasıdır; arzulanan, 

özlenen neslin inşasıdır. Bunun 

için Genç Öncüler, arzulanan nes-

lin mimarlarıdır, kimlik inşacı-

larıdır, yol gösteren rehberler ve 

korkusuz kahramanlardır. Genç 

Öncüler, hem iyi bir rol model 

olmalı hem de iyi, güzel rol model 

örnekleri sunabilmelidir. 

Gençliğin Kimlik İnşasında 

Kur’ân’ın Sunduğu Genç Rol 

Modeller 

Kur’ân, hem olumlu hem de 

olumsuz anlamda, isim vererek, 

bazı gençlerden bahseder; onların 

tutum ve davranışlarını değerlen-

dirir. Olumlu olanların rol model 

olarak alınmasını; olumsuzlardan 

da ders alınmasını ister. Kur’ân’ın 

rol model olarak takdim ettiği 

gençlerin bir kısmı peygamberdir 

bir kısmı da değildir. Kur’ân’ın 

sunduğu olumlu olan rol model 

gençler, aşağıda verilmiştir:

1- Peygamber olan gençler:

• Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. 

Yusuf, Hz. Yahya

• Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. 

Davut

• Hz. Muhammed

2- Peygamber olmayan olumlu 

rol model gençler: 

• Hz. Meryem, Ashab-ı Kehf, Hz. 

Lokman’ın oğlu

• Hz. Sâre, Hz. Hâcer, Hz. Lût’un 

kızları Hz. Şuayb’ın kızları, 

Hz. Âişe, 

• Hâbil

Kur’ân’da yer alan, olumsuz 

olarak tanıtılan, ibret alınması 

gereken gençler ise, Kâbil, Hz. 

Nûh’un oğlu, Hz. Yûsuf’un kar-

deşleridir.

Sahabe nesli içerisinde siyer ve 

tarih kitaplarında en çok yer alan 

genç sahabeler, Hz. Ali, Hz. Bilal, 

Hz. Usame, Hz. Musab, Hz. Muaz 

gibi gençlerdir.

Hz. İbrahim, Tevhidi müca-

delenin önderi; Hz. Yusuf ve Hz. 

Meryem iffetli oluşun bir sem-

bolü; Hz. Musa zulme baş kal-

dırmanın sembolüdür (silahsız 

mücahit). Hz. Peygamber, güzel 

ahlakın ve yüksek strateji ve ciha-

dın sembolüdür. 

Aranan Neslin, Kur’ân Nesli’nin 

Genel Özellikleri

 Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen 

gençlerle ilgili ayetleri, sadece o 

ayetleri, göz önüne aldığımızda 

Kur’ân Nesli’nin temel özellikle-

rini altı ana başlık altında topla-

yabiliriz:

• İmana ilişkin özellikler

• İbadete ilişkin özellikler

• Düşünceye ilişkin özellikler

• Davranışa ilişkin özellikler

• Ahlaka ilişkin özellikler

• Mücadeleye ilişkin özellikler 

Kur’ân Nesli’nin bütün bu 

özelliklerini, ilgili ayetlere dayana-

rak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Kur’ân neslinin imana ilişkin 

özellikleri:

• İman etmek (29/27, 53/36-

37, 21/73, 19/41), Mümin 

ve Muvahhit olmak (37/11, 

2/131-132). 

• Allah’tan başka İlah ve Rab 

edinmemek  (26/77-93). 

• Yalnızca Allah’a kulluk etmek 

(29/16-17),Yalnızca Allah’a 

ibadet etmek (2/131-133). 

• Allah’a Şirk koşmamak (31/13-

14, 6/82, 18/14-15). 

• Yalnızca Allah’tan korkmak ve 

yalnızca Allah’a itaat etmek 

(6/80-82). 

Kur’ân, hem olumlu hem de olumsuz anlamda, isim 
vererek, bazı gençlerden bahseder; onların tutum 
ve davranışlarını değerlendirir. Olumlu olanların rol 
model olarak alınmasını; olumsuzlardan da ders alın-
masını ister. Kur’ân’ın rol model olarak takdim ettiği 
gençlerin bir kısmı peygamberdir bir kısmı da değildir.
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• Allah’a gönülden katıksız bağlı 

olmak (11/75, 16/120). 

• Allah’tan ve müminlerden baş-

kasını veli edinmemek (4/125, 

18/17). 

• Rızkı Allah katında aramak 

(29/16-17). 

• Allah’a Şükretmek (29/16-17). 

• Allah’a tevekkül etmek  

(60/4-5) 

• Ahiret yurdunu düşünmek 

(38/46, 14/38-41).

                                                     

Kur’ân neslinin ibadete iliş-

kin özellikleri:

• Namazında sürekli olmak ve 

dosdoğru kılmak (14/35-37, 

21/73, 31/17). 

• Hac etmek, oruç tutmak 

(2/127-128, 21/73). 

• Dua etmek (26/83-90, 37/99-

100, 14/35-41). 

• Tevbe etmek (2/128). 

Kur’ân neslinin düşünceye 

ilişkin özellikleri:

• İlim sahibi olmak (19/43). 

• Hikmet sahibi olmak (26/83). 

• Basiret sahibi olmak (38/45). 

• Rüşd sahibi olmak (21/51).

• Üç Bilgi Kaynağını (vahiy, 

akıl, beş duyu) kullanabilmek 

(8/74-82). 

• Aklını en iyi şekilde kulla-

nıp tefekkür etmek (19/42, 

26/70-78, 37/83-100, 21/51-

73, 29/17, 2/ 258). 

• Stratejik akıl sahibi olmak. 

Kur’ân neslinin davranışa 

ilişkin özellikleri:

• İyilik yapmak (6/84). 

• İffetli olmak (12/23-33). 

• Şükretmek (16/21, 29/17). 

• Salihlerden olmak (21/130, 

29/27). 

• İhsanda bulunmak (37/105). 

• İhlaslı olmak (38/46). 

• Yumuşak huylu ve duygulu 

olmak (11/75, 9/114). 

• Nazik olmak (18/19). 

• Kalbi selim sahibi olmak 

(37/83-84). 

• Ahde vefalı ve ahdine bağlı 

olmak (53/36-37, 37/102-

106). 

• Affedici ve merhametli olmak 

(12/90-92). 

• Anne ve babasına iyilikle, 

güzellikle, şefkat ve merha-

metle davranmak ve şükreden 

olmak (31/14-15, 46/15). 

• Akrabalık bağları sağlam 

olmak (9/114, 19/47, 14/41, 

26/86, 12/90-92).

• Değer bağı ile kan bağı arasın-

daki dengeyi kurmak. 

• Neslini düşünmek ve koru-

mak (2/124-129, 11/71-74, 

15/51-59, 21/71-72). 

• Sabırlı, azimli ve kararlı olmak 

(31/17, 18/14). 

• Mütevazi olmak (31/18). 

• Yürüyüşünde ölçülü olmak 

(31/18-19). 

• Yüksek perdeden konuşma-

mak (31/19). 

Kur’ân neslinin mücadele-

ye ilişkin özellikleri: İbrahim’i 

Duruş

İbrahim’i Duruş: Gerçeğe 

ulaşmada vahiy, akıl, beş duyu, 

üç bilgi kaynağını kullanmaktır 

(6/75-82).

İbrahim’i Duruş: Şirke açık, 

kesin bir tavır alış ve ana değer-

ler konusunda uzlaşmaz olmaktır 

(60/4, 9/14, 43/26). 

İbrahim’i Duruş: Tebliğ edip, 

müşriklerden yüz çevirmek, safla-

rı ayırmaktır (6/78-79). 

İbrahim’i Duruş: Allah’tan 

başka kimseden korkmamaktır 

(6/80-81).

İbrahim’i Duruş: Değer bağını 

kan/akrabalık bağından üstün tut-

maktır (6/74, 19/42-48). 

İbrahim’i Duruş: Psikolojik 

Savaşı maharetle kullanabilmektir, 

Uzmanı Olmaktır (19/42, 37/85, 

91-95, 21/52, 66, 29/17, 2/258). 

İbrahim’i Duruş: Stratejik 

Akıl Sahibi Olmaktır(21/ 57-67, 

26/72-76, 19/42, 37/95-96) 

İbrahim’i Duruş: Sınırsız- 

Topyekun Mücadele Yapmaktır 

(2/124, 19/46, 21/68-71, 29/24, 

37/99, 104-106).

İbrahim’i Duruş: En olum-

suz şartlarda bile mevcut sistem-

den ayrı, ona muhalif tek başına 

ümmet olmaktır(16/120)

İbrahim’i Duruş: Hz. İbrahim’i, 

tevhidi değerler için verilen büyük 

mücadelede, örnek almaktır:

“İbrahim ve onunla birlik-

te olanlarda sizin için güzel bir 

örnek vardır. 

Hani onlar kendi kavimlerine 

demişlerdi ki: «Biz, sizlerden ve 

Allah’ın dışında tapmakta olduk-

larınızdan gerçekten uzağız. Sizi 

(artık) tanımayıp-inkâr ettik. 

Sizinle aramızda, siz Allah’a 

bir olarak iman edinceye kadar 

ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş 

göstermiştir.» 

«Ey Rabbimiz, biz sana tevek-

kül ettik ve ‘içten sana yöneldik.’ 

Dönüş sanadır.» 

“Andolsun, onlarda sizler için, 

Allah’ı ve ahiret gününü umud 

etmekte olanlar için güzel bir 

örnek vardır.” (60/4, 6)
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Sonuç: 

Genç Öncülerin Tarihi Görevi, 

Lozan’da Batı Kültür ve 

Medeniyet Değerlerine Göre 

Kurulan Sistemi Değiştirmektir 

21. Asırda fetih hareketine çık-

mış olan Kur’ân Nesli, müşriklerin 

bağnazlığını bilerek ve unutmaya-

rak, Hz. İbrahim gibi istikameti-

ni bozmadan yola devam etmek 

zorundadır. Bütün olumsuzluk-

lar karşısında Hz. İbrahim gibi, 

muvahhid kimliğine sarılarak, 

Kur’ân ve Sünnet üzerinde yalnız 

başına da olsa dimdik ayakta dur-

mak, asla taviz vermemek Genç 

Öncüler’in aslı görevlerindendir. 

Genç Öncüler’in görevi, 

Kur’ân ve Sünnet’in tanımladığı 

bir mümin olmak, onu en güzel 

bir şekilde temsil etmektir (12/50-

52). Genç Öncüler, davaya sada-

katle bağlı, onu temsil eden bir 

kararlılık ve tevekkül içerisinde 

olmak zorundadır (12/33). 

Genç Öncü, anlık düşünüp 

değerlendirme yapmayan, her 

meseleyi geniş bir bakış açısıyla 

ve uzun bir zaman dilimi için ele 

alıp değerlendirendir (12/19-21). 

Genç Öncü için her şart ve ortam, 

mücadelenin alanıdır (12/37-40). 

Tebliğ, İslâm’ın yumuşak gücü 

olup her şartta uygulanması gere-

ken bir mücadele vasıtasıdır. Bu 

nedenle Genç Öncü tebliğci bir 

mücahid/mücahidedir. O bir stra-

tejisyendir (12/58-100). İhanete, 

zulme afla, merhametle ve şefkatle 

cevap verendir (12/92).

Kur’ân’ın ve Siyer’in örnek 

olarak sunduğu gençlerin hepsi, 

içinde yaşadığı toplumun üzer-

lerindeki etkisinden Allah’ın ve/

veya Peygamberlerin yol göster-

mesi ile kurtularak tevhidi bir 

kimliğe ulaşmışlardır. Dolayısıyla 

günümüzde özlenen ve beklenen 

gençlik, Kur’ân nesli, aynı temel 

özellikler ile kendisini donatmak 

İbrahim’in milletine dahil olmak 

durumundadır. 

Türkiye’de sistem, Batı kültür 

ve medeniyetinin değerlerine göre 

kurulmuştur. Millet ise temelin-

de İslâm olan bir değer sistemi-

ne sahiptir. O nedenle sistemin 

değerleri ile milletin değerleri ara-

sında çatışma vardır. Türkiye’nin 

ana sorunu bu tezattır. Bu nedenle 

Türkiye’de aile ile okul, aile ile 

arkadaş grubu, aile ile uzak çevre, 

aile ve okul ile uzak çevre ve 

ortam/sistem birbirleri ile çatış-

maktadır. Bu tezat ve bunun sebe-

biyet verdiği çatışma, bir gencin 

güçlü bir kimlik ve kişilik inşa 

etmesini zorlaştırmakta, istikrar-

sız bir yapının meydana gelmesi-

ne sebep olmakta ve parçalanmış 

bir kimlik (Şizofren Kimlik) orta-

ya çıkarmaktadır (2 Bakara 137).

Gençliğin bunalım yaşamasın-

da, hâkim olan sistem ve zih-

niyet birinci derecede sorumlu-

dur. Pansumanvari tedavi şekil-

lerinden vazgeçip, anlık ve geçici 

çözümler yerine asırları kuşatan 

köklü, radikal çözümler üretilme-

lidir. Çünkü zehirlenen, ele geçi-

rilmek ve yok edilmek istenen bir 

nesil problemi ile karşı karşıyayız. 

Türkiye’nin geleceğini inşa edecek 

olan Kur’ân neslinin inşası için 

Türkiye’nin bu ana tezadını/prob-

lemini ortadan kaldırmak gerekir. 

O nedenle Türkiye’de gençliğin 

kimlik mücadelesi, tevhidi bir sis-

tem inşa etme mücadelesinden 

bağımsız değildir ve de düşü-

nülmemelidir. Genç Öncüler’in 

görevi, helali haram, haramı helal, 

marufu münker, münkeri maruf, 

hakkı batıl, batılı hak yapan ya da 

bunları birbirine karıştıran cahi-

li düzenleri değiştirmektir. Evet, 

Genç Öncüler’in ana görevlerin-

den biri de, Kur’ân neslinin inşası 

için, içinde yaşanılan ve Lozan’da 

Batı kültür ve medeniyeti değerle-

rine göre kurulan sistemin, tevhi-

di değerlere göre yeniden tanzim 

edilmesini sağlamaktır. 

Bunun için bu amaçla, farklı 

adlar altında çalışan kardeşleri-

ne, yapılara karşı haset gösterme-

me ve onlarla birlikte çalışabil-

me, dayanışma içerisinde olma, 

Genç Öncü’nün temel özelliği ve 

yaklaşım tarzı olmalıdır. Çünkü 

Genç Öncüler, hased duygusunu 

yenenlerdir (12/6-9). 

Genç Öncüler, Kur’ân Nesli, 

ma’ruf olanı emreden, münker 

olandan sakındıran ve isabet 

eden(musibetler)e karşı sabreden 

(31/17), sırat-ı müstakim üzerine 

olan (41)30) ve bu yolda köprü 

olabilen bir nesildir.
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Dilaver DEMİRAĞ

Modern Bir Efsane:

G E N Ç L İK

G enç olmak taze bir sürgün 

olmaktır, lâkin fidanlar, sür-

günler kalın gövdeli ağaçlar gibi 

dayanıklı değillerdir, güçlü fırtına-

lar söküp alır onları. Doğada yaş 

rekabetinden söz edilebilir. Çoğu 

kez gençler yaşlılara meydan okur-

lar, ama bu çatışmadan her zaman 

gençler galip çıkmaz, nice kavgalar 

görmüş ve onlardan zaferle çıkmış 

yaşlı aslan, ya da yaşlı su aygırı, 

goril, gence kolay pabuç bırakmaz. 

Yine doğada kimi hayvan topluluk-

larında sürü liderinin yaşlı olduğu-

nu görürüz, mesela Fillerin her yıl 

kurak mevsimde uzaklardaki su 

kaynaklarına yapılan yolculuğunda 

liderliği yaşlılar yapar, çünkü yol 

bilgisi, yoldaki engeller, tehlikeler 

takip edilecek en kestirme ve en 

güvenli yola ilişkin oluşan harita 

bilgisi onda vardır. O öldüğünde 

de yerini sürüdeki en yaşlı devrala-

caktır. Buradaki asıl neden yaşlının 

deneyimden gelen bilgisidir.

Doğaya uygun yaşayan ilk top-

luluklarda da yaşlıların otoritesi 

daha büyüktü. Kabile konseyinde 

şefin yanında yer alanlar yaşlılar-

dan oluşan meclisti ve kararlar da 

buradan çıkardı. Pierre Clastres, 

Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu’nda 

enerji ile yüklü gençle, bilgi ile 

donanmış yaşlılar arasındaki çatış-

mayı savaşçı üzerinden analiz eder. 

Genç savaşçı, kabile hayatında 

bölünmemiş toplumun otorite ver-

diklerini sıkı denetim altında tutan 

kararına karşı çıkarak savaş beyli-

ği temelinde olan otoritesini kalı-

cı kılmaya uğraşır, buna mukabil 

başta yaşlılar onu engellemek için 

kıyasıya bir mücadeleye girişirler. 

Savaşın ilk rauntlarının galibi yaş-

lılar olacaktır. Taa ki uygar top-

lumlarda savaş beyi krallığını inşa 

edene kadar. Modern zamanlara 

kadar da yaşlılar otoritesini kay-

betmeyecektir. Modernliğin yarat-

tığı en temel değişiklik, değişim 

ve yenilik kavramlarını ilerleme 

ve evrim kavramları üzerinden baş 

tacı etmesi ile oldu. O gündür 

bugündür yaşlılar bakımevlerin-

de devletin sosyal yardımları eli 

ile çürümeye terk edilen, en fazla 

biz de olduğu gibi “anamızdır ata-

mızdır” denilerek merhamet daha 

doğrusu acıma içinde evimizin bir 

köşesinde ölümü bekleyen kişile-

re dönüştüler. Modernlik yaşlıdan 

saygınlığın ve bu temeldeki otori-

tesini çekip alarak onu sözü din-

lenmeyen kişi konumuna soktu ve 

onu dilsizliğe mahkûm etti.

Geleneksel toplum denen top-

lum, eninde sonunda toprak ege-

men, doğanın ritimleri içinde geçen 

zamanla damgalanmış, modernlik 

ile kıyaslandığında durağanlık-

la itham edilecek denli yavaş bir 

değişim süreci geçiren toplumlar-

dı. Bu toplumlarda tam da deği-

şim istisna, kalıcılık ise esas değer 

olduğundan yaşlılar o toplumda 

tıpkı sürü başı olan en yaşlı fil gibi 

deneyimi ile, biriktirilmiş bilgisi 

ile değer taşıyan ve bu nedenle de 

otoritesi olan bir kişiydi.

Buna mukabil modern zaman-

lar eğitim yolu ile yaygınlaşan 

okuryazarlık nedeni ile bilgiyi 

kitaplar aracılığı ile aktaran top-

lumlar olduklarından, yaşlılar 

işlevsizleşmeye başladılar. Dahası 

toplumsal yaşam da daha hızlı bir 

değişim içinde akışkanlaştığından, 

yaşam bilgisinin deneyimle har-

manlanmasından oluşan gelenekler 

de değersizleştiğinden yaşlılar artık 

otoritelerini kaybettiler.
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İşte tüm bu saydığım faktör-

ler ile yaşlılık değer kaybederken, 

modernlikle birlikte gençlik de 

yükselen bir değer haline geldi. 

Bunu yaratan etkenleri üç baş-

lık altında toparlamak mümkün, 

değişim ve yenilenme temel değer 

olduğundan gençlik de yeniliğin 

ve değişimin sembolü sayılmakta 

ve bu nedenle de değer kazanmak-

ta. İkinci faktör birey kavramın-

da hayat bulan farklı olma halidir 

ki kuşaksal ayrımın ve gençliğin 

özerk bir kategori olması bunun-

la ilgilidir. Ve en önemlisi üçün-

cü faktör modernlik ama en çok 

da postmodernlikle birlikte ölüm 

bastırılan, unutturulan bir etken 

haline geldiğinden gençlik değer 

halini aldı. Bu etkenlerin bir sonu-

cu olarak ortaya tüketim toplumu 

ve popüler kültürün de beslediği 

bir gençlik efsanesi ortaya çıktı.

Modernde Genç Olmak

Modernite kavramı eskiler-

le yeniler arasında yaşanan tar-

tışmanın bir ürünü olarak orta-

ya çıkan ve eskiyi yeniden ayıran 

bir kavram olarak ortaya çıkmıştı. 

Anlamı da şimdiki zaman olan 

bir kavram, modernus ana yaptığı 

vurgu nedeni ile eskinin değerin-

den çok şey kaybettiği bir şimdiki 

zaman halini ifade etse de, şim-

diye değer katan geleceğe açıklığı 

olmuştur. Modernlik genel anlam-

da gelenek ile karşıtlık ve ondan 

kopuşun, bireysel, toplumsal ve 

politik yaşam alanlarının tamamın-

daki dönüşüm ya da değişimidir. 

Anthony Giddens’a göre moderni-

teyi özgün yapan niteliklerinden 

biri devamsızlık özelliğidir. 

Modernlikle birlikte yeni ken-

dini ortaya çıkarınca, eski de yavaş 

yavaş soluklaşmaya başlar. Levent 

Yılmaz’ın dikkatini çektiği gibi oto-

rite ve otoriteye meşruiyet veren 

Tanrısal sonsuzluk modeli ve onun 

dayanağı sonsuz zaman düşüncesi 

ortadan kalkmaya başladığı anda 

yeni kendine bir meşruiyet alanı 

açar. Yılmaz modernitenin çelişik 

gibi görülen yanı ile tarihin yeniyle 

olan bağı da açığa kavuşur. Yeni 

kendini ancak eskiyle kıyaslaya-

rak anlamlandıracağı için, modern 

zamanlar olarak yenilik düşüncesi 

de ancak tarih içinde bir anlama 

ve meşruluğa kavuşmuş olacaktır. 

Bunu sağlayan şey de sekülerleşme 

oldu.

“Petrarca’dan itibaren bu dün-

yanın zamanı öbür dünyanın 

zamanından ayrışmaya başlar. 

Artık varolmayan bir geçmiş saye-

sinde siyasi bir yücelik oluştur-

maya yönelik küçük bir hareket 

söz konusudur. Tarihte eşi benzeri 

görülmemiş bu çatlak gelecekteki 

büyük yarılmanın kökenine yer-

leşir. Geçmiş gitmiş bir zaman 

parçasını, Yani Roma’yı kalan 

kısımdan ayırma ve onu model 

olarak sunmaktadır... Roma geç-

mişi, kurulması istenen yeni dün-

yanın modeli haline geliyordu...

Elbette öbür dünya tamamen kay-

bolmadı, ama artık toplumların 

varoluşları için bir siyasal model 

oluşturması olgusu sona erdi. Buna 

karşılık, birey, ruhunun derinlikle-

rinden öbür dünyaya bağlandı.. ve 

özgürlüğe kavuşursa mükemmelli-

ğe doğru yönelebileceği de söylen-

di. Bu eğilim zamansal yapılardaki 

değişimin itici gücü oldu.  Yeniliğin 

ebediyet için anlamı yoktur; ancak 

tarihsel bir zaman içinde yenilik 

bir anlam ifade edebilir... Böylelikle 

yenilik yavaş yavaş Batı’da tarih 

sahnesine girer.”1  

Yeninin tarih sahnesine çıkması 

ile, gençliğin yaşlıların devamlılığı-

nı sağlayan ve onların gölgesi altın-

da büyüyen bir süreklilik unsuru 

olma özelliği de kaybolur. Yeni bur-

juva ahlakında çocuklar ve gençler 

kendi başlarına bir kategori olarak 

görülüyor, onlara masum olarak 

bakıldığı gibi, toplumu yenileyi-

ci dinamikler olarak da bir değer 

atfediliyordu. Geçiş dönemi olarak 

gençliğin sosyolojik bir kategoriye 

dönüşümü de 19. yüzyıla dayan-

dırılabilir. Durkheim’le başlayan 

bir süreçte gençlik sosyolojik ola-

rak ergenlikten yetişkinliğe geçişte 

bir ara kademe olarak tanımlanır. 

Sosyolojinin önemli isimlerinden 

Talcot Parsons, gençlik kültürünü 

sorumluluk ve sorumsuzluk kav-

Modernliğin yarattığı en temel değişiklik, değişim ve 
yenilik kavramlarını ilerleme ve evrim kavramları üze-
rinden baştacı etmesi ile oldu. O gündür bugündür 
yaşlılar bakımevlerinde devletin sosyal yardımları eli 
ile çürümeye terk edilen, en fazla biz de olduğu gibi 
“anamızdır atamızdır” denilerek merhamet, daha 
doğrusu acıma içinde evimizin bir köşesinde ölümü 
bekleyen kişilere dönüştüler. Modernlik yaşlıdan say-
gınlığın ve bu temeldeki otoritesini çekip alarak onu 
sözü dinlenmeyen kişi konumuna soktu ve onu dilsiz-
liğe mahkûm etti.
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ramlarını kullanarak tanımlamıştır. 

Buna göre gençlik kültürü, yetiş-

kin dünyasının üretici çalışması-

na, rutin işlerine ve sorumluluk-

larına karşı, ters orantılı değerler 

geliştirir. Gençlik, tüketim, zevk 

verici boş zaman faaliyetleri ve 

sorumsuzlukla ilgili kendi değer-

lerini geliştirme hakkına sahiptir 

şeklinde de bir değerlendirme ola-

rak onları yaşlılardan ayırmış olur.2 

Modern toplumlar da ve kültürler 

de gençlik dönemi, anne babadan 

ya da kendine bakan diğer büyük-

lerden kopma ve bağımsızlık duy-

gusunun oluşma dönemi olarak da 

kabul edilmiştir. 

Bu çerçevede ele aldığımız 

gençlik kültürü, bir genç grup tara-

fından paylaşılan inançlar, değer-

ler, semboller ve eylemler kalıbı 

olarak tanımlanabilir. Hasılı genç-

lik modern bir kategori olarak doğ-

muştur. Önceki toplumlar gençlik 

denen kategoriyi besleme lüksü 

olmadığından, gençlerin toplumsal 

kültürle ve iş bölümü ile bütün-

leşme zorunluluğu mevcuttu. Ne 

zamanki sanayi toplumu ile ekono-

mik fazla üretme olanağı doğdu o 

zaman da gençlik diye ayrı bir sos-

yal kategori de ihdas edilmiş oldu.

Gençlik kavramının modern 

toplumlarda ortaya çıkmış olması-

nın ardında endüstri toplumlarında 

genel yeteneklerle donatılmış bir iş 

piyasasına duyulan ihtiyaç ve bu 

ihtiyacı karşılamak üzere bu top-

lumlarda ortaya çıkan ‘kitle eğitim 

sistemleri’ yatmaktadır. Gençlerin 

de diğerleri gibi eğitilerek iş piya-

sasına entegre edilmesi gerekmek-

tedir. Ancak uzun eğitim süreci 

içinde gençlik de kendi aylaklığını 

yaşama hakkına kavuşmuş olur.

Modern toplumda gençliğin 

geçirdiği bu evrimin bireysellik ve 

zamansal bir olgu olarak yenilik 

olgusu ile olan ilişkisinden dola-

yı gençlikle ilgili birtakım klişe 

kavramlar da oluşur, ki bunların 

tümünün de değişim, yenilenme ve 

ilerleme kavramları ile ilintili olma-

sı, yenilik ve değişim fikri ile genç-

lik kategorisi arasındaki uyuma ve 

zamansal aynılığa dönük tespitleri 

doğrular niteliktedir.

“Yarınların mutlaka daha iyi ve 

aydınlık olacağı görüşünden yola 

çıkan Aydınlanma çağı zihniyeti 

içinden ‘gençlik’e baktığımızda, 

gençler hakkında bir takım iyimser 

ve ilerlemeci varsayımlara sahip 

olmamız kaçınılmazdır. Buna göre 

her yeni kuşak ‘değişimi,’ değişim 

ise iyiye doğru gidişi ve ilerleme-

yi temsil etmektedir. Dolayısıyla 

gençlik yeni olanla, ilerleme ve 

gelişmeyle özdeşleşmekte; ken-

disinden toplumları aydınlık bir 

geleceğe doğru ilerletmesi beklen-

mektedir. Bu varsayım gençliğin 

her daim muhalif olacağı varsayı-

mını da kendi içinde barındırmak-

tadır. Zira ancak içine doğduğu 

toplumsal yapı ile derdi olan kişi-

ler bu yapıyı değiştirme yönünde 

harekete geçeceklerdir.”3

Toparlarsak, modern bir kate-

gori olarak gençlik tam da eskinin 

değer kaybedip yeninin baş tacı 

edilmesi sayesinde icad edilebildi. 

Eski geri kalmışlığın, çürümenin 

temsili olarak bir kenara fırlatı-

lınca yeninin, tazenin, geleceğin 

temsilcisi olarak ön plana çıkarıldı 

ve sosyal değişimin motor gücü 

olarak da ona bir takım değerler 

atfedilerek ondan geleceği kuran 

kişi olma rolünü benimsemesi bek-

lendi.

Bir Birey Olarak Genç

Yenilik gibi birey de modern bir 

icattır. Bu modern öncesinde birey 

olmadığı anlamına gelmiyor, tersi-

ne ortaçağla ilgili yapılan çalışma-

lar birey kavramının öncüllerinin 

daha ortaçağdayken oluşmaya baş-

ladığını gösterir nitelikte. Ancak, 

toplum karşısında özerk ve özgür 

bir özne olarak birey modernlikle 

birlikte varolma şansı yakalamıştır. 

Gençliğe yüklenen kimi değerler ile 

bireye atfedilen değerlerin birlikte-

liği, bu iki kategori arasında bağlar 

olduğunu ortaya koyar mahiyette-

dir. Lois Dumont, birey kategori-

sinin holizm (bütünlük) karşısında 

ona karşıt olarak ortaya çıktığını 

belirtir. Geleneksel hükümet anla-

yışında devletin özerk bir varlık 

olarak bir statüye sahip olmadığını 

belirten Dumont, birey kavramı-

nı doğuran siyasal koşulların bir 

kendilik olarak devlet düşüncesin-

den itibaren ortaya çıktığını belir-

tir. Kilise özerk bir varlık olarak 

devlet ortaya çıkıncaya dek devleti 

temsil eden güçtür. Prensler ise 

devletin kolluk gücü konumdadır. 

14. Yüzyılda kiliseye başkaldıran 

Pierre Dubois kiliseye ilk başkal-

dırıyı temsil eder, Dubois kilise-

nin mallarına el konulmasını teklif 

eden kişidir ve ardından Padovalı 

Marsillius kilise karşısında devletin 

özerk ve tam yetkinliğini savuna-

rak halka dayanan bir hükümet 

oluşmasını önerir. 15.Yüzyıl itibari 

ile halk egemenliği fikri Kilise tara-

fından da benimsenir. Konstant da 

toplanan konsil, Hıristiyan cema-

atini temsil eden papalık maka-

mı ile konsilin otoritesini eşitle-

mekle kalmaz konsilin papadan 

üstün olduğunu da belirtir. Her 

ne kadar bu kâğıt üzerinde olsa 

da Kilise içine düştüğü bunalım 

nedeni ile bu kuralları kabul ede-

rek mutlakiyetçi iktidarın önünü 

açmış olur. Bu sürecin gerçekleştiği 

Rönesans bireyin de şekil aldığı 

bir dönemdir. Artık toplumdan 
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ayrı bir birey fikri kabul görmeye 

başlamıştır. Ancak bireyin doğum 

anı onun bir bütünlük içinde bir 

küme içinde tanımlanmasına kar-

şılık, siyasal bir varlık olarak devle-

tin meşruluğunun onaylanmasının 

ancak kümede yaşayan herkesin 

onayı ile olması gerektiği düşünce-

sidir. Dumont bununla bireyi aşan 

bütünlük düşüncesinin geçerliliği-

ni kaybettiğini, tam da bu neden-

le bireyin tabii hukuk tarafından 

ihdas edilen bir kategori olduğunu 

belirtir.4 Tüm bu siyasal ve sosyal 

süreçler otonom bir birey fikrinin 

modernlik süreci içindeki doğum 

anına işaret eder. 

Gençlik için de benzer bir 

özerklikten söz etmek mümkün-

dür. Bir birey olarak genç kendi 

başına ve özerk bir sosyal kate-

gori olarak toplumun ondan bek-

lentilerine cevap vermeme, kendi 

arzu ve istemlerine uygun bir hayat 

biçimi oluşturma hakkına sahip-

tir. Genç kimliği toplum ama en 

çok da ebeveynlerin “öteki” ola-

rak varoluşu karşısında kendini 

inşa eder, bu anlamda gençliğin 

“ötekisi” yaşlılar olarak ebeveyn-

dir. Gençler kim olduklarına yöne-

lik soruya bu dolayım üzerinden 

cevap vermiş olurlar. O bir yaşlı 

değildir. Büyüklerden farklıdır. Bu 

farklılık vurgusu genç kimliğinin 

kuruluş anıdır. Bu kimlikte kişi-

lik oluşumunda bireyin toplumsal 

yaşam içinde edindiği kişisel nite-

liklerin ve cinsel, ailevi, mesleki, 

etik, toplumsal ve benzer nitelikte 

benimsediği rollerin özgül bir bile-

şimi söz konusudur. Bu süreçte 

bireyin kendini tanımlamak için 

seçtiği terimler, yerleşik toplumsal 

normlarla uyumu vurgulayabilece-

ği gibi, o normlar karşısında belirli 

bir mesafeyi korumak anlamına da 

gelebilir. 

Genç kimliği ile birey kimliği 

arasındaki ortak geçişkenlikler de, 

sosyal bir kategori olarak genç ile 

birey arasındaki ortak hatta dikkat 

çekmesi bakımından önem taşır. 

Özerklik birey ile genç arasında-

ki birincil ortak hattır. Karşılaştığı 

baskılara ve tâbi olduğu kurallara 

yönelttiği eleştirel sorgulama, bun-

ları bilinçli ve akli bir varlık olarak 

gerçekleştirebilme yetisi nedeni ile 

genç her şeyden önce bir bireydir. 

Bir diğer ortak alansa mahremiyet 

hakkıdır. Bununla gencin kendi 

kişiliğini ve kimliğini bulabilmek 

için ebeveynlerce müdahaleye 

uğramaması, onlardan korunaklı 

bir sosyal mesafeye sahip olabil-

me hakkı anlaşılmalıdır. Bir birey 

olarak genç kendi hayatının özne-

sidir, istediği şeyi yapabilme erkine 

ve kendi hayatı hakkında kendi 

karar verebilme hakkına sahiptir. 

Mahremiyet kadar kendini gerçek-

leştirim olarak özgürlük de birey 

olarak gencin, birey ile gençlik 

kategorilerinin ortak dolayım ala-

nıdır. Birey olarak genç, mahremi-

yete sahip olmalıdır, çünkü kişinin 

kendi benini, Novallis’in ifadesi ile 

“kişinin kendi aşkınsal kendiliğini 

ele geçirmek, her zaman olduğu 

gibi, kişinin ben’nin en özlü ben’ine 

ulaşmak”5 hakkına sahip olduğunu 

söyleyebiliriz. Romantik özgürlük 

anlayışı kişinin bir çiçek gibi aça-

rak, kişini kendi yetkinliğine en 

mükemmel haline ulaşmasını, ken-

dini en yüce noktaya ulaştırmak 

olduğunu belirtir ki bu Rönesans 

boyunca çok göreceğimiz İnsanın 

yüceliği düşüncesinden ayrı değil-

dir. Bu anlamda genç de kendi 

kendini kurmak, kendinin en 

kemale ermiş halini oluşturmak 

anlamında kendini geliştirme hak-

kına sahiptir. Farklılık ve kendilik 

vurgusu kimlik oluşumunun yahut 

kimlik kurgusunun temelidir ve 

bu eksende gençlik modern bireyle 

birlikte oluşan bir kategoridir. 

Bir Ölümsüzlük Metaforu Olarak 

Gençlik

Bireylik ile birlikte ortaya çıkan 

kişinin kendini değerli bulma 

duygusu, bireyi ölüm karşısında 

konumlanan bir varlık olmaya da 

yöneltir. Tam da bu nedenle narsis-

tik bir varlık olarak bireyin kendi 

sonluluğunu düşünmesi, onun 

karşı karşıya kaldığı en büyük 

dehşettir. Nitekim reklamlarda 

sürekli vurgulanan kişilerin genç 

görünümlü, enerjik varlıklar olma-

sı hiç de rastlantı değildir. Bu nok-

tada buraya kadar vurguladığım 

diğer kategorilerin düğüm noktası 

bireysel bir proje olarak bedenin 

yenilenmesi ve gençleştirilmesi 

olgusudur ki kökleri modernliğin 

başlangıcı olarak Rönesans’a daya-

nır. Bu aynı zamanda modern bir 

kategori olarak gençlik mitinin de 

temel zeminidir. Gençliğin yaşlılık 

karşısındaki üstünlüğünün sosyal 

psikoloji açısından aşil topuğu, 

ölüm karşısındaki modern tavırda 

saklıdır. Modern ve post modern 

bedeninin genç enerjik, dinamik, 

akışkan olma hali ile modernli-

ğin görme duygusuna atfettiği 

merkezi önem birbiri ile ilişkili-

dir. Bireyler olarak bedenlerimizi 

başkalarını bakışları altında inşa 

ederiz, başkalarının onayını aldık-

ça benliğimiz de doyuma erişmiş 

olur. Güzel bedenin genç bir beden 

olması gençliğin yeni, değişebilir 

ve ölümlü olmaması ile ilişkilidir. 

Bugün güzellik ile sağlık arasın-

da kurulan ilişki aynı zamanda 

ölümden kaçma, onu öteleme fikri 

ile yakından bağlantılıdır. ‘Makbul’ 

hatta‘normal’ beden, genç, güzel, 

zayıf ve sağlıklı olarak kabul edili-
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yor. Tam da bu yüzden yaşlı veya 

hasta bedenler makbul beden anla-

yışını ihlal edip kısıtlarımızı yüzü-

müze vurarak rahatsızlık yaratıyor. 

Bu bedenler bize zamanın son-

luluğunu “ve her nefsin tadaca-

ğı ölüm” halinin kaçınılmazlığını 

hatırlatıyor. Oysa bir proje olarak 

ben ve benlik temelinde bireylik, 

ilerleme düşüncesinin sürekli gele-

ceğe açık bir zaman anlayışı inşa 

etmesi nedeni ile sürekli var ola-

bilme, sonsuz olabilme hakkına da 

gönderme yapar. Bu yüzden ölüm 

moral bozuyor, yaşlı bir beden 

kusurlu, hatta hasta bir beden ola-

rak alımlanıyor ve bu yüzden yaş-

lılık da giderek ölüm gibi hayatla-

rımızın dışına atılıyor. 

Belki de bir modern mit ola-

rak gençliğin en büyük kötülüğü 

burada yatıyor, geleneksel top-

lumun doğayla kurduğu bilgece 

bağ, gençlere verdiği sorumluluk 

duygusu ile onları yetişkin kabul 

etme düşüncesi aslında birey ve 

toplumu bir birine karşıt güçler 

olarak değil, bir tamamlama kur-

gusu içinde inşa etmesi nedeni ile 

yaşlılık ve gençlik de bir tamamla-

ma/tamamlanma olarak diyalektik 

bir bağ içinde inşa edildi. Sonsuz 

olan birey değil, Tanrının tasarımı-

na uygun olarak inşa edilmiş olan 

toplumdu. Bu bağlamda gençler 

toplumun devamlılığını sağlayan 

kişilerdi, Bauman’ın ifadesi ile kül-

tür olarak ölümsüzlüğün garantisi 

olarak var oluyorlardı. Devamlılık 

düşüncesine dayanan eski toplum-

lar, bu anlamda daha doğal bir 

yaşam biçimini kurması nedeni ile 

daha dengeli, doğayla daha uyu-

şumlu toplumlardı ve bu nedenle 

ne bütünü ile yeni düşüncesine, 

ne de ayrıksı ve karşıt bir varlık 

olarak birey ve bu eksende yaşlılı-

ğın karşıtı bir gençlik düşüncesine 

ihtiyaç duymuyordu. Kesinti değil 

devamlılık esas olduğunda genç-

ler de yaşlılığın devamı, bir başka 

yetişkinlik hali olarak kurgulanı-

yordu. Ölümün doğallığı gençlerin 

yaşamı ile sürdürülebilirlik olarak 

tür biçiminde ölümden kaçış ola-

rak var olabildiğinden, yaşlılık da 

gençliğin ötekisi değil kendini inşa 

edeceği bir modeldi. Yaşlıların bir 

merhamet beşiği içinde hayatlarını 

tamamlaması da bu sayede müm-

kün olabildi. Bugün modernite 

bunu bozdu, yaşlılık bir karşıtlık, 

meşruluktan yoksun bir gerilik, 

gericilik olarak kabul edilip öte-

kileştirildiği oranda merhamet de 

bir ağacın özsuyu gibi çekilerek 

toplum denen yapıyı bencilliğin 

zalim dünyasına terk etti. Bunun 

sonucu olarak yaşlılık da tıpkı 

ölüm gibi yeraltına itildi ve yaşlılar 

zaman içinde ailenin dışında kal-

dılar. Nasıl gençleri okullara ema-

net ederek onları okulun büyüyen 

avlusunda birer tüketiciye dönüş-

türdük ise, yaşlıları da bakımevle-

rine terk ederek ailenin dışında bir 

sürgüne yollamış olduk. Tam da 

bu yüzden gençlik zalim bir kate-

gori halini aldı ve toplum denen 

yapının bizzat kendisi çocuklaştırı-

larak tiranların ellerine terk edildi. 

Özgür bir dünya yaşlıların hayatın 

doğal bir parçası haline geldiği, 

gençler ve yaşlıların birbirlerine 

karşıt olarak tanımlanmadığı ve 

buna bağlı olarak da ölümün yok 

sayılmadığı, onunla tıpkı doğayla 

olduğu gibi barıştığı bir toplum 

olacaktır. Türümüzün bir var olma 

hali yaşadığı modern dünyanın 

ekolojik soykırım uygarlığına olan 

dönüşümü, tam da gençlik mitinin 

yaratımında gizlidir. Yaşlılığı bastı-

ran uygarlık, ölümü de bastırarak 

aslında yaşamı yokluğa mahkûm 

etmiş oldu ve yaşlılığın ölümü 

doğanın da ölümünü beraberinde 

getirmiş oldu. 

Diğer yandan nasıl ölümü bas-

tırdığımız anda onun karşıtı olarak 

konumlanan ölümü de bastırıyor-

sak, yaşlılığı aşağıladığı oranda 

modernlik gençliği de aşağılamış 

olmakta. Gençliğin bir sonsuz-

luk olarak taçlandırıldığı bu top-

lum aslında gençleri yüceltirken 

onları reşit saymayarak içlerken 

dışlamakta. Başka bir ifadeyle bir 

yandan gençleri toplumsal deği-

şimin öncü gücü olarak tanım-

layıp, onlara tarihsel değişim ve 

ilerlemede öncü ve devrimci roller 

biçen bu anlayış, bir diğer yan-

dan gençleri bedenleri gelişmiş 

ancak akıl ve muhakeme yetenek-

leri tam gelişmemiş insanlar ola-

rak tanımlayarak onları toplumun 

siyasal alanının, hatta kurumsal 

alanının dışına iterek hâlâ çocuk 

olarak konumlandırmaktalar. Tam 

da bu nedenle geleneksel toplum 

aslında gençlere karşı çok daha 

müşfik olması yanında, modern 

toplumla kıyaslandığında onları 

birer sorumlu varlık, birer yetişkin 

olarak tanımlayarak aslında onlara 

çok daha eşitlikçi yaklaşmaktaydı. 

 Hasılı tıpkı doğa ile olduğu 

gibi yaşlılıkla olan barışımız bizi 

yaşam ve gençlikle de barıştıracak 

en önemli şeydir.
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Gençliğin Değişen 
Yaşam Temayülleri

D eğişimin baş döndürücü tra-

fi ği dünyaya şekil vermeye 

devam ediyor. Dünya şekil aldıkça 

insan da değişiyor. Toprağa bağlı bir 

hayat biçimiyle yola çıkan insanlık, 

sanayileşme sürecini tamamladık-

tan sonra postmodern bilişim çağı-

na ulaşmış bulunmaktadır. Hayatın 

içinde ne varsa her şey değişimin 

hızına tabi oluyor. Değişimin baş 

döndürücü gelişimine ayak uydu-

rup değişeni daha kullanamadan 

bambaşka yenilikler ile tanışıyor.

Böylesine devasa bir hız deği-

şimi karşısında gelişen dünyaya 

insanlığın çoğu ayak uydurmakta 

yetişemiyor. Bilgi üretim trendi me-

safe kat ettikçe algılarımız anlama-

mızı da güçleştiriyor. Dünya o kadar 

büyük bir hız trafi ği içinde evriliyor 

ki bu sürate yetişmek çoğu zaman 

düşünmeyi bile zorlaştırıyor.

Gelişim sürdükçe değişkenlik-

lere olan ilgi algılarımız yetersiz 

kalıyor ve anlamamızı güçleştiriyor. 

İnsanların bakış açıları muhayyile-

lerine göre değil paketlenmiş yazı-

lım programlarındaki formatlar baz 

alınarak yapılmaya teşvik ediliyor. 

İnsanlar susarak,düşünmeyerek 

önüne indirilen hazır yazılım prog-

ramlarına göre karar verme ile kar-

şı karşıya bırakılıyor. Hayatın esas 

başat aktörü olan insan fi güranlık 

seviyesine göre indirgenip hayatın 

içinde büyük çoğunluğun içinde rol 

alıyor.

 Dünyamızda büyük değişimler 

yaşanırken bilişim çağı kendine has 

bir kültür oluşturuyor. Bu kültür 

yeryüzünün her karış toprak parça-

sında kendine ait gücünü, kendine 

tabi kıldıran hakim bir anlayışla 

gösteriyor. İnsan kuşakları arasında 

giderek algı ve anlam farklılıklarını 

da derinleştiriyor. Bilişim kültürü; 

toplumların geleneksel kültürlerine 

meydan okuyan bir karşıtlıkla kar-

şılarına dikilip başat bir inisiyatifi ni 

istediği gibi kurabiliyor. Varlığımı 

tanıyın diyor.

İnsanlığın büyük çoğunluğu 

teknolojik bilgi otomasyonuna en-

tegre oluyor. Okumuyor, düşün-

müyor ve sorgulama yapacak kültür 

düzeyi bulunmadığı için susuyor 

ve kendine dair olan düşünceler ile 

konuş/a/muyor. Sanal alemde oku-

duklarını doğru kabul ederek geliş-

mişliğin trendindeki verilere uyma 

zorunluluğunda bırakılıyor.

Hazır bilgilerle hayatını idame 

ettirenlerin başında genç nesiller 

geliyor. Kitap okumayıp, sanal or-

tamdan daha fazla bilgi desteği al-

dığı için genç nesiller; kendine dair 

görüş ve düşünceler üretemiyor, 

müzakerelerde bulunup sosyal so-

runlara çözüm önerileri serdetmede 

daha fazla katılımcı olamıyor. Za-

man zaman görsel medyada genç-

lere ülkeyi yönetenlerin isimleri 

soruluyor “bilmiyorum” diyerek 

cevap veriyor. İç ve dış ülke konu-

ları soruluyor cevap verilemiyor.Bu 

bilgisizliğin ya da daha doğrusu bu 

ilgisizliğin sebebi nedir ne değildir 

soruları akıllarımızı fazlasıyla meş-

gul etmeye başlıyor.

Genç insanlarımız reel hayatın 

içinde müdahil olarak yaşamıyor-
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lar. Toplumsal bir varlık olarak yüz 

yüze insanla iletişim diyalogların-

dan oldukça uzak kendi sanal/ger-

çek dışı dünyalarında yaşıyorlar.

İşte bu yazımızda; değişen ve ge-

lişen dünyamızda gençliğin yeni hal 

ve durumların üzerinde biraz du-

rarak görüş ve düşüncelerimizi 

burada anlatmaya çalışalım.

Sosyal Yapımızın 
Psiko-Sosyal Kritiği

Genç nesillerin bugününü 

kritik etmeden önce altmış/yet-

miş ve seksenli yıllarımızı bir 

bakış kazanmak için şöyle bir 

kısa gözden geçirmekte yarar 

vardır. Bu günleri yaşayan in-

sanımızın daha ziyade okuyan 

kesiminde en çok ön plana çı-

karılan konuların başında bir 

şey vardı. O da gelecek idealle-

riyle daha fazla haşır neşir için-

de daha fazla bulunuyor olma-

mızdı. Çok geniş ufuklarımız 

ve içine sığamayacağımız ha-

yallerimize bağlı gelecek ideal-

lerimiz vardı. Bir tarafta vatan-

sever ve mukaddesatçı akımlar 

diğer taraftan sol dünya görü-

şünü benimsemiş akımlar başta 

okullar olmak üzere hayatın bir 

çok sosyal etkinlik ortamları-

nın içinde bulunuyordu. Çok 

yoğun okumalar ve düşünce-

lerle karşılıklı tartışmalar yapı-

lıyordu. Her genç kendi dünya 

görüşü çerçevesinden hayata 

ve olaylara bakışını ortaya ko-

yuyor ve ürettikleri bu düşün-

celerle kendi ideallerinin peşinde 

koşuyorlardı. Bu koşuşturmaların 

içinde doğru ya da yanlış olsa da 

bir ruh ve heyecan dalgası genç in-

sanların zihin dünyalarına hakim 

oluyordu. Bu gençlerin çoğu 17-18 

yaşlarındaydı ama kendinden çok 

daha büyük insanlardan daha fazla 

biliyorlardı ve kendi kendilerine ka-

zandıkları mefkureleriyle ya da ide-

al düşünceleriyle çevrelerinde bulu-

nan büyüklerini şaşırtıyorlardı. Bu 

dönemlerin en temel beğenilecek 

özelliği; okumanın, düşünmenin 

önemli olmasıyla beraber üretilen 

ideolojik fi kirler ile heyecanla kendi 

idealleri uğruna dipdiri bir ruh hali-

ni taşımalarıydı. Dayanışma ve pay-

laşma içinde daha fazla olmalarıydı. 

Öyle ki birbirleri için canlarını vere-

bilecek bir sevgi ile seviyor ve bir-

birlerine güveniyorlardı. Aralarında 

muhteşem bir fedakârlık ve güven 

bağı vardı.

Bu şekilde biçim alan düşünce-

ler daha sonra Hegel’in belirttiği bir 

anlayışta yani, tez, anti tez=sentez 

denkleminin sonunda bir dü-

şünce var olunca, karşı bir dü-

şünce de var olacaktı. Haliyle 

bu iki düşünce arasında bir ça-

tışma çıkacak ve sonunda anar-

şizm ile bir son bulacaktı. Öyle 

de oldu ve ülkede birçok genç 

insan zindanda ve birçoğu da 

can vererek hayatlarını sonlan-

dırdılar.

Böylesine bir dönem geçiren 

sürecin kuşakları bundan son-

raki yıllarda kendi çocuklarını 

iyice koruma altına aldılar. “Biz 

çektik siz de bizim gibi çekme-

yin” diye çocuklarını daha rahat 

ortamlarda yetiştirdiler. Yetişen 

bu insanlar da statü bakımın-

dan gelecekleri yerlere kadar 

geldiler. Onlar da çocuklarını 

kolay ve çok daha zengin or-

tamlarda ve yurt dışı tahsil yap-

tırarak yetiştirdiler.

Daha sonraları teknolojinin 

gelişiminde yükselişin tavan 

yapmasıyla daha fazla lüks ve 

daha fazla konfor içinde ultra 

bir seküler yaşam biçimi yüzü-

nü gösterince hazları merkeze 

alan bencil bireycilik de artınca 

bu aşamadan sonra gelen genç 

nesillerde hayata bakış açıla-

rında olağan üstü bir atalet ve 

durgunluk yaşanmaya başlandı.

Şimdilerde ise öylesine akim 

bir hal almış dinamizmi ve heyeca-

nı olmayan bir yaşam atmosferinin 

içinde bulunuyoruz. Yüz yüze iliş-

kiler, komşuluklar, arkadaşlıklar, 

dostluklar ve hatta akidevi kardeş-

lik bağlarının bencil duyarsızlık-

Genç ergenlik çağına girdikten 
sonra ailesinin dışında daha 
fazla zamanını, edindiği çev-
resindeki arkadaşlarıyla daha 
çok zaman geçirmeye başlar. 
Ailesi kendisine ne şekil ver-
meye çalışırsa çalışsın gençle-
rin çoğu ailesinin dışında ken-
dine özgü bir yaşantı içinde 
olmaya daha bir özen gösterir. 
Ailesine gerekirse yalan söy-
leyip istediği yerlere gitmek-
te kendini özgür kılar. Eğitim 
sisteminde sıkça yapılan yaz 
boz değişimler. Dershanelere 
ilkokuldan beri bir yarışçı gibi 
git geller ve sürekli sınavlar 
gençleri adeta canından bez-
dirir. Bu monoton kontrollü 
işkenceden kaytarabilece-
ği boş zamanları adeta iple 
çekerler. Özgür kalmaklığı 
sokak, sinema, stadyum, bar 
v.s gibi hangi mekan olursa 
olsun onun yaşamak için seçti-
ği özgürlük alanlarıdır.
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ların içinde çözüldüğü bir sürecin 

içinde bulunuyoruz. Kimse kimse-

yi önemsemeden, sadece ve sadece 

salt çıkarları için bir yaşam biçimi 

oluşturmuşçasına yaşıyor. Sosyal 

ilişkiler artık sadece maddi temelli.

Teknolojinin insana kazandırdı-

ğı verili durum insanın isteklerini 

doygunluk noktasına kadar taşıdı. 

Kimse kimseye ihtiyaçlı değil bu 

bakımdan kimse kimseyi manen 

önemsemiyor madden önemsiyor. 

Prestij, imaj ve vizyonlu olmak çok 

önemli hale gelmiş. Gelinen bu son 

nokta bir toplumun aidiyet değer-

lerinin ne kadar çözüldüğünün ve 

yıprandığının bir göstergesi olarak 

bulunuyor.

İşte böylesine bir doygunluk ya-

şam biçiminden sonra çok yakın za-

manda yani içinde bulunduğumuz 

son yıllardan sonra konu edinece-

ğimiz, yetiştirdiğimiz bu gençlerin 

durumu ise, eski maziye nazaran 

maatteessüf vahim bulunuyor.

Öncelikle bu gençlerin 2013 ‘ün 

dünyasından sonra onları nasıl bir 

gelecek beklediğini elbetteki bile-

meyiz ancak bu geleceği tahmin et-

mek pek de zor gözükmüyor olsa da 

en azından bir varsayım yapsak da 

yerinde olacaktır. 

Biz ebeveynlerin bir bölümü ka-

bul edelim ki gençliğin aşağıda ör-

nek ve istatistiksel bilgiler verilerek 

bu hale gelmesinden dolayı önce 

“anne baba biz suçluyuz” itirafını 

kabul etmeliyiz. Sonra da bu üzücü 

durumdaki bir sonuca nasıl gelindi-

ğini kendimizi sorumlu tutmalıyız.

Neden mi? Bir evde anne ve 

baba çalışıyorsa çalışan bu anne 

ve babanın doğan çocukları daha 

ana sütünü bile doyasıya tatmadan 

biberonlu süt ya da mamalarla ta-

nıştırıldıysa. Üstelik o çocuklarına 

doyurucu bir şefkat vermeden işten 

dolayı bakıcıların eline teslim etmiş-

se. Sonra kreşlere sonra okula veya 

okullara derken çocuk delikanlı ve 

hanımefendi bir ergen kız oluncaya 

kadar yeterince ilgisiz kalınca çocu-

ğun üzerinde önce ona zarar verici 

bir şefkat ve ilgi boşluğu bırakırız. 

Daha sonra gerek yemesinde gerek 

büyümesinde uzun zaman boşluk-

ları bıraktığımız için çocuğun sosyal 

gelişimini bu aracıların eline bırak-

maktan da sorumlu oluruz.

Daha sonra çocuğu ilköğretim-

den itibaren bir yarış atı gibi öğreni-

mini herkesten daha iyi yapsın diye 

o dershaneden öbür dershaneye 

yarıştırır durur olmakla da çocu-

ğun kişilik gelişiminden de sorumlu 

kendimiz oluruz. Bu çocuk genç kız 

ya da genç delikanlı olarak ergenlik 

çağına girince haliyle artık kendisi 

de bir arkadaş çevresi ile tanışacak.

Genç hale gelen bu insan, her 

tür olumsuz saydığımız ortama rağ-

men eğer çevresi ve ailesiyle olumlu 

bir iletişim kurabilirse ne ala. Ama 

bu gençlerin çoğunluğu istenilen 

bu olumlu yakın ilgiyi büyük ço-

ğunlukla pek kuramıyor. Ailenin 

dışında çevre dediğimiz başka bir 

dünyanın içinde yaşamaya başlıyor 

.Bu dünya ona ne verecekse onları 

almaya başlıyor.

Genellikle bu dünya; gençler 

için çekim alanı çok cazip tutkularla 

süslenmiş bir dünyadır.

Gençliğin Yeni Sosyal Yaşam 

Alanları

 Genç ergenlik çağına girdikten 

sonra ailesinin dışında daha faz-

la zamanını, edindiği çevresindeki 

arkadaşlarıyla daha çok zaman ge-

çirmeye başlar. Ailesi kendisine ne 

şekil vermeye çalışırsa çalışsın genç-

lerin çoğu ailesinin dışında kendine 

özgü bir yaşantı içinde olmaya daha 

bir özen gösterir. Ailesine gerekirse 

yalan söyleyip istediği yerlere git-

mekte kendini özgür kılar. Eğitim 

sisteminde sıkça yapılan yaz boz 

değişimler. Dershanelere ilkokul-

dan beri bir yarışçı gibi git geller ve 

sürekli sınavlar gençleri adeta ca-

nından bezdirir. Bu monoton kont-

rollü işkenceden kaytarabileceği boş 

zamanları adeta iple çekerler. Özgür 

kalmaklığı sokak, sinema, stadyum, 

bar vs. gibi hangi mekan olursa ol-

sun onun yaşamak için seçtiği öz-

gürlük alanlarıdır.

Fırsat bulursa bu gençler ses ya-

rışmalarında, yetenek yarışmaların-

da, şov dünyalarında daha fazla va-

kit geçirmek isterler. Şov dünyaları; 

bütün dünyada olduğu gibi bizde 

de yeni bir toplum modeli kurgu-

lanmak için yapılır. Aile, kültür, 

ahlak, sanat, din gibi hiçbir değerin 

katılımda olmadığı bir toplum mo-

delinde; güç, iktidar, kazanma, zevk 

ve hırs üzerine kurulu yepyeni bir 

dünya oluşturma çabasının bulun-

duğuna dikkat etmeliyiz.

“Televizyon dünyasında diziler-

den sonra uyarlamada en başarılı 

olduğumuz yapım türleri hepinizin 

bildiği üzere, reality şovlardır.. Tele-

vizyon kanallarının büyük çoğunlu-

ğunun neredeyse gün boyu sıklıkla 

yer verdiği bu yapımlar; yayıncılık 

dünyasında “senaryosu olmayan 

gerçek yaşamdan kaydedilmiş dra-

matik ve mizahi durumları ekrana 

yansıtan ve karakter olarak profes-

yonel aktörler yerine gerçek kişileri 

kullanan bir televizyon programı” 

olarak adlandırılıyor.

Ancak bu tanıma baktığımızda 

bizdeki reality şovlarda kurgunun 

ve karakterlerin ‘gerçek’ olmadığı-

nı algılayacak birçok örnekle karşı 

karşıyayız. 

Hayatlarını bu şovların stüdyo-

ları arasında geçiren genç insanlar 

var artık. Bu, hayatı ‘görünmek’ 
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üzere kurmuş veya kurdurulmuş 

şahsiyetler, yemek yarışmasında 

umduğunu bulamayan, ses yarış-

masına, oradan yetenek yarışması-

na, bir şey çıkmayınca tropikal bir 

adaya; orada da başarılı olamayınca 

kendisi gibi biriyle bir aile kurup 

son günlerin en takip edilir görünen 

yarışması ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’e 

katılabiliyor. Jean M. Twenge’nin 

tabiriyle ‘narsisizm illeti’ne tutulan 

insanlar... Twenge, W. Keith Camp-

bell ile birlikte yazdığı Narsisizm 

İlleti kitabında narsisizmin modern 

toplumlarda obezite kadar yaygın 

bir şekilde arttığına dikkat çekiyor. 

İnsan ruhunun fast food’u olarak 

da tanımlanan narsisizmin bu ka-

dar artmasının sebepleri arasında, 

internet dünyasının sağladığı ‘ego 

parlatıcı sanal şöhretler’ ile televiz-

yonlardaki reality şovları saymak 

mümkün. Ama daha gerilerinde 

‘çocuk merkezli’ aile yapısı ve be-

beklikten itibaren çocuklarını ge-

reğinden daha fazla ‘otorite’leştiren 

modern ebeveynlik gibi durumlar 

da var.”(1)

Gençlerimizin ilgi alanında öyle 

bir dünya da vardır ki bu alanda 

onunla bulunmaya zaman bile yetiş-

tiremez. Bu da internet dünyasıdır. 

Şimdi de bu sanal dünyada gençle-

rin ilgilerine bir bakış yapalım.

Gençlere Ulaşmanın En Kolay Yolu 

İnternet

IAB (Interactive Advertising Bu-

reau) Türkiye İnternet Ölçümleme 

Araştırması gençlerin uyanık ol-

dukları zamanın büyük bölümünü 

internette geçirdiklerini gösteriyor. 

Araştırmaya göre gençler internet 

üzerinden birçok şeyi aynı anda ya-

pıyor. Bir yandan ödevleri için araş-

tırma yaparken internet üzerinden 

müzik dinliyor ve arkadaşlarıyla 

mesajlaşıyor. Gençlerin yüzde 54’ü 

diğer mecralara da internet üzerin-

den ulaşıyor. Yüzde 32’si internetten 

radyo dinlerken, yüzde 34’ü inter-

netten televizyon izliyor ve yüzde 

39’u da gazetelerini yine internet 

üzerinden takip ediyor.

Sosyal Ağların Gücü

Araştırma, sosyal ağların gençler 

tarafından yoğun olarak kullanıl-

dığını gösteriyor. Gençlerin yüzde 

66’si sosyal medyanın içinde yer 

alıyor ve yüzde 62’si de e-posta ye-

rine sosyal medyayı arkadaşlarıyla 

haberleşmek için kullanıyor. İnter-

nette oyun oynayanlar ise gençle-

rin yüzde 33’ünü oluşturuyor, yani 

4.067.004 genç internet üzerinden 

oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Cepte İnternet Yaygın

Araştırma genel kullanıcıların 

yüzde 32’sinin cep telefonlarından 

internete girdiğini gösterirken genç-

ler arasında bu oran yüzde 42’ye çı-

kıyor. Araştırmada gençlerin yüzde 

22’sini 12-17 yaş grubunun, yüzde 

31’ini 17-21 yaş grubunun ve geri 

kalan yüzde 31’ini de 17-25 arası 

gençlerin oluşturduğu belirtiliyor. 

Ayrıca 12-25 yaş arasındaki gençle-

rin yüzde 53’ü erkek, yüzde 47’sinin 

de kadın olduğu bilgisine de yer ve-

riliyor.(2)

 Ömür İnternette Tükeniyor

Türkiye’de her 10 gencin 9’u 

sosyal medyada ve zamanlarının 

çoğunu sosyal medyada harcıyor. 

Gençlerin uyumadıkları zamanıın 

yarısı sosyal paylaşım sitelerinde 

geçiyor.

Gençler, bütün bir hafta 50 sa-

atini sosyal medyada geçiriyor. (25 

saat hafta içi, 25 saat hafta sonu.) 

Bu süre 25 adet fi lm izleme ile eş-

değer. Haftada ortalama 6 gün 

Facebook’a, 5 gün Twitter’a giri-

liyor. Gençlerin tamamına yakını 

her gün Facebook’u ziyaret ediyor. 

Twitter hesabı olanlar ise haftada en 

az 4 kere hesaplarına giriş yapıyor 

ve tweetleri takip ediyor.

Youth Insight’ın, gençlerin sos-

yal medyadaki davranışlarını anla-

mak, sosyal medya yoluyla markalar 

ile aralarında kurdukları ilişkinin 

boyutunu tanımlamak için bir araş-

tırma yaptı. Araştırmaya 7 bölgeden 

500 lise ve 500 üniversite öğrencisi 

katıldı.

Araştırmaya göre gençler, sosyal 

medyayı, toplumun diğer kesimle-

rinden çok daha hızlı benimsiyor ve 

hayatlarının vazgeçilmez bir ögesi 

haline getiriyor. Araştırmaya göre 

her 10 gencin 9’u zamanlarının ço-

ğunu sosyal medyada harcıyorlar. 

Gençlerin uyumadıkları zamanın 

yarısı sosyal paylaşım sitelerinde ge-
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çiyor. Üniversite öğrencilerinin orta-

lama arkadaş sayısı 400, lise öğren-

cilerinin ise 439 çıktı. Facebook’ta 

ortalama 415 arkadaşları var: Yani, 

bir markanın sadece 2.500 kişiyi bir 

araya getirerek 1 milyon kişiye ulaş-

ma imkânı var.

Ünlü Markalara Meraklılar

Youth Insight’ın araştırmadan 

çıkan çarpıcı sonuçlar şöyle:

• Üniversitelilerin yüzde 71’i en 

çok akşam 20.00-02:00 arası 

Facebook’a giriyor. Liselilerin 

ise yüzde 67’si 16:00-00.00 ara-

sı Facebook’ta daha çok vakit 

geçiriyor.

• Facebook’ta yaklaşık her iki genç-

ten biri, en az bir markanın say-

fasını takip ediyor. Facebook’ta 

marka sayfalarının takip edilme 

oranı üniversite öğrencileri için 

yüzde 43, lise öğrencileri için ise 

yüzde 49 çıktı. Beğenilen/takip 

edilen marka sayısı, ortalama 17. 

En çok beğenilen sayfalar, hazır 

giyim ve telekomünikasyon mar-

kalarının sayfaları.

• Sosyal medyada çıkan markalar 

hakkındaki olumlu ve olumsuz 

yorumlar, her iki gençten birini 

etkiliyor. Olumsuz yorumlardan 

etkilenme oranı, olumlu yorum-

lara göre daha fazla.

• Twitter’da üniversite öğrencile-

rinin takip ettiği ortalama ünlü 

sayısı 24, lisede ise 22.8 çıktı.

• Twitter’da liselilerin yüzde 43’ü 

ve üniversitelilerin yüzde 39’u 

en az 1 ünlü sayfasını takip 

ederken, en az 1 marka sayfasını 

takip etme oranları sırası ile yüz-

de 18 ve yüzde 9’da.

• Her 10 gençten yalnızca 1’i ken-

disine ait bir bloga sahip. Blog 

sahipleri, haftada ortalama 2 

kere paylaşım yapıyor.(3)

Dünyada Gençlik Araştırması    

Endişe Vericidir

Yapılan araştırmalar, batı dün-

yasında gençler arasında en fazla 

içki, uyuşturucu ve vahşi cinayetler 

ABD’de gerçekleşiyor. Bunun yanın-

da en fazla egzersizi de Amerikan 

gençliği yapıyor. Amerikan gençli-

ğinin gelişmiş ülkeler arasında en 

fazla alkol ve uyuşturucu kullanan 

gençlik olduğu saptanırken, genç-

lerin cinayet sonucu ölümleri de en 

fazla burada gerçekleşiyor.

Lancet Medical Journal’in yaptı-

ğı araştırmanın sonuçları çok çarpı-

cı. Amerikan gençliğinin %20 ora-

nında işsiz olduğunu vurgulayan 

yayın, işsizliğin durumu körükledi-

ğini de belirtiyor.

Yayında ayrıca 13-15 yaş ara-

sı çocuklarda aşırı kilonun yaygın 

gözlendiği de belirtiliyor. Avrupa 

ülkelerinde ise bu bir problem ola-

rak görülmüyor.

Genç ölümleri üzerine verilen 

bilgiler ise ciddi boyutlarda endi-

şe veriyor. 15-19 yaş arası haya-

tını kaybeden 100.000 çocuktan 

17’si, oldukça cani cinayetlere kur-

ban gidiyor. Bunun karşılığında 

İngiltere’de bu rakam sadece 1.

Lancet’ın raporunda, alkol kul-

lanımı da endişe verici boyutlarda. 

Amerika’da 13-15 yaş aralığındaki 

kızlara sorulduğunda, %30’u son 

bir ay içinde en az 1 defa içki par-

tisine katıldığını belirtiyor. Bu da 

gelişmiş ülkelerde en yüksek oran 

olarak görülüyor. Bunun yanında 

İngiltere dahil bazı Avrupa ülkeleri, 

sıralamaya dahi giremeyecek kadar 

düşük orana sahip.

13-15 yaş aralığındaki kızlarda 

cinsel aktivite yönünden ise birinci-

liği Danimarka alırken, onu İzlanda 

ve İngiltere izliyor. Erkeklerde ise 

birinciliği Yunanistan ve Danimar-

ka paylaşıyor. En düşük oranların 

ise kızlarda İsrail’de, erkeklerde 

Belçika’da olduğu bildirildi.

ABD’de ise gençlerde cinsel iliş-

ki oranı gelişmiş ülkeler ortalaması 

ile aynı düzeyde. Kızların %26’sı, 

erkeklerin %25’i ilk ilişkilerini 15 

yaşına gelmeden yaşıyorlar.

Gençlerde davranış bozuklukları ve çeşitli nedenlere 
bağlı ruhi sorunların giderek yaygınlaştığı uzmanla-
ra göre bunun nedeninin geleneksel aile profilinin 
aşınmaya uğraması olarak yorumlanıyor. Konforun 
yaşantımızda daha fazla rağbet görüldüğü bir zaman 
ortamında lüks olan eşyaya daha bir erişim isteği 
oluşuyor. Postmodern toplumun taleplerinde almaya 
yönelik tüketici psikolojisinin oluşması neticesinde 
daha fazla sahip olma  istekleri artınca ve bu talepler 
karşılanamayınca evliliklerde boşanmalar hızını kes-
meden çoğalıyor. Haliyle aile parçalanınca ayrılıklar 
oluyor ve olan orta yerde kalan çocuklara oluyor. Bu 
nedenlerle bile parçalanmış aile çocuklarının davranış 
bozuklukları da boy gösterebiliyor.
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Fakat şaşırtıcı olarak, obezitenin 

en fazla görülen ülke olmasına rağ-

men ABD’de 13-15 yaşa arası genç-

lerde egzersiz oranı da önde olduğu 

görülüyor. ABD erkeklerde ilk sırayı 

alırken, kızlarda İrlanda’nın ardın-

dan ikinci sırayı alıyor.

İstatistikler Avustralya Melbo-

urne Üniversitesi, Dünya üzerin-

de 10-24 yaş aralığında 1.8 milyar 

insanın yaşadığı bunun da dünya 

nüfusunun 4’te birine denk geldiği 

bildirildi. Araştırmacılar problem-

lerin daha uzun ve düzgün eğitim 

dönemleri, evlilik yaşında ciddi ge-

cikme ve ailelerin çocukları ile olan 

ilişkilerinde iyileşmeler yaşanması 

ile daha düşük seviyeye çekilebile-

ceğini vurguluyor. Prof. Patton ko-

nuşmasında önemli bir noktaya da 

özellikle değinerek; “Bu gençler, 

kendilerinden önceki nesillere na-

zaran çok farklı yollar seçmekteler. 

Bu da onlara çok farklı sağlık ve sos-

yal zorluklar getirecektir” dedi. Aynı 

zamanda dijital medya, endüstrileş-

me ve küreselleşmenin de etkileri-

nin önemini vurgulayan profesör, 

ailelerin bu konulara dikkat etmesi 

gerektiğini de belirtti.

Prof. Patton son söz olarak endi-

şelerini dile getirdi: “Dünya tarihi-

nin şimdiye kadar gördüğü en geniş 

nesil olan bu neslin sağlık profi li 

ciddi düzeyde endişe vericidir.” Sis-

tem öğretim görevlisi profesör Ge-

orge Patton tarafından iki aşamalı 

yapıldı. Profesörün çalışmaları bü-

yük ilgi görürken The Lancet Series 

on Adolescent Health’de de yayın-

landı.(4)

Gençlerde Davranış Bozuklukları ve 

Ruhsal Sorunlar

Gençlerde davranış bozukluk-

ları ve çeşitli nedenlere bağlı ruhi 

sorunların giderek yaygınlaştığı be-

lirtilerek, uzmanlara göre bunun 

nedeninin geleneksel aile profi linin 

aşınmaya uğraması olarak yorumla-

nıyor. Konforun yaşantımızda daha 

fazla rağbet görüldüğü bir zaman 

ortamında lüks olan eşyaya daha 

bir erişim isteği oluşuyor. Postmo-

dern toplumun taleplerinde almaya 

yönelik tüketici psikolojisinin oluş-

ması neticesinde daha fazla sahip 

olma istekleri artınca ve bu talepler 

de karşılanamayınca evliliklerde bo-

şanmalar hızını kesmeden çoğalıyor. 

Haliyle aile parçalanınca ayrılıklar 

oluyor ve olan orta yerde kalan ço-

cuklara oluyor. Bu nedenlerle par-

çalanmış aile çocuklarının davranış 

bozuklukları boy gösterebiliyor.

Bunların dışında genç insan-

lara üniversite sınavlarına hazırlık 

öncesi okuldan sonra dinlenmek 

için kullanılacak bütün zamanların 

dershanelerde geçirilerek harcandı-

rılarak kullandırılması genç insanın 

psikolojisini bozan sebepler arasın-

da sayılabilir. Bir de üstelik okulda-

ki sınavlar yetmiyormuş gibi bir de 

derhanelerde sınav baskısının genç 

öğrencinin üstünde olması ayrıca 

psikolojik endişeleri arttırmasına 

neden olur. İşin içinde bir de ebe-

veynlerin çevreye karşı “elalem ne 

der baskı korkusu” gencin üstüne 

yüklenince kıstırılmış psikolojik bir 

başka hal durumuna sokar ki bu 

neden bile davranış bozukluklarına 

davetiye çıkarabilir.

Bir de gencin kitle iletişim arç-

larıyla ve bilişim dünyasıyla ilgili 

olması ve bunlara da bir zaman 

ayarlaması yapamaması bir başka 

sıkıntıya sebep olabilir.

Bir de bunca uğraştan sonra bir 

başarısızlığa uğranılması sonunda 

bir çağın yeni hastalığı olan Anksi-

yeteye/kaygı hastalığına yakalanınca 

gencin işi daha da taşınamayacak 

noktalara gidebilir.

Anksiyete Oranı 1 Yılda 

Yüzde 20 Arttı

Bilim dünyası da içine düştüğü-

müz bu toplumsal sendromu geçen 

aylarda belgeledi. Dünya Akıl Sağlı-

ğı Örgütü, 18 ülkeyi kapsayan araş-

tırmalarının sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre anksiyete (yani kaygı) şu 

anda akıl sağlığı konusunda dünya-

da karşılaşılan en yaygın problem. 

Zira panik atak, obsesif kompulsif 

bozukluk, travma sonrası stres bo-

zukluğu, fobiler gibi klinik olarak 

saptanan bütün anksiyete vakala-

rında son yıllarda büyük bir artış 

yaşanıyor. Sadece son bir yılda ise 

anksiyete oranında yüzde 20’lik bir 

artış oldu. Yani rakamlarla belli: Gü-

nümüz toplumu kaygı toplumu!

İlla klinik boyutlarda olması 

gerekmiyor. Ekonomik krizin ağır 

bir yük olarak sırtımıza bindiği son 

dönemde ‘ya kiramı ödeyemezsem’, 

‘ya işsiz kalırsam’, ‘ya borçlarım yü-

zünden haciz gelirse’, ‘ya bu sınavı 

başaramazsam’, ‘ya üniversiteye gi-

remezsem’, ‘ya okulumu bitiremez-

sem’, ‘ya öğretmen olduktan sonra 

atanamazsam’ gibi kaygı ve tedir-

ginlikler tüm toplumlarda bir salgın 

hastalık gibi yayılıyor.(5)

Bu kaygılardan bir anektod ak-

tarmak istiyorum.Manisa ilimizin 

bir ilçesinde bir genç öğretmenin 

okulunu bitirdikten sonra mesleğe 

girebilmek için KPSS sınavlarına gi-

riyor. Kaç kez girdiğini hatırlayama-

yacağım ama girdiği en son sınav-

dan 84 puan alıyor. Kendi branşına 

verilen kontenjan yetersizliğinden 

öğretmenliğe geçiş yapamıyor. Çev-

re “ne oldu, işe başladın mı?” diye 

durmadan soruyor. Babası da bu so-

rulara muhtap oluyor çevresinden, 
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“senin oğlan öğretmenliğe ne zaman 

başlıyor?”. Okulunda çok başarılı 

olan oğluna, “sen ne zaman öğret-

menlik yapacaksın?” diye babası da 

sorar. Oğlu da ailesinin ve çevresi-

nin baskılarından bunalır ve baba-

sına şöyle seslenir, “babacığım yarın 

öğleden sonra sana müjdeli haber 

gelir” diyerek konuyu kapatır. Er-

tesi gün öğleden sonra ilçenin tren 

istasyonunda tren rayları üstünde 

kalmış bir gencin cesetine rastlıyor-

lar. Babasına acı haber tez duyuru-

lur. “Oğlunuz vefat etmiş. Başınız 

sağolsun”

İşte bu istikbal ya da gelecek 

kaygılarını gerek puan rekabet ya-

rışından kaynaklı sancılar gerekse 

çevrenin dayattığı baskılar bir gen-

cin intiharına neden olabiliyor.

Kim bilir bilinmeyen daha ne 

acılar yaşanacak bu kaygılar yüzün-

den.

21. Yüzyıl insanlık üzerine bilin-

meyen ne hastalık kaygıları yükle-

yecek kim bilir?

Her Değişim Hayatta Yaşama Ümidi 

Olan Bir Yenilenme Olmalı

Hayat var olduğu sürece haya-

tın içinde her şey değişmeye yöne-

liktir. Değişimin gücü durmaksızın 

hareket gördüğü sürece eski olanı 

değiştirerek ve yenileyerek yoluna 

devam eder. Her eskiyen şey yerini 

yeni olana bırakır. Bu muhteşem di-

namizmin tekrarı “yaradılış devam 

ettiği sürece” kıyamete değin anbe-

an var olacak bir hakikattir. Bir söz 

vardır “değişmeyen tek şey değişim-

dir” diye.

Yukarıda ifade ettiğimiz değişim 

esaslı gelişmelere teknolojinin veri-

leriyle nasıl kavuştuysak, ülke ola-

rak da bu gelişmelere göre zihniyet 

değişimlerimizle de kendimizi yeni-

lemek durumundayız. Mevcut ikti-

dar erkinin on yılını nasıl ülkenin 

her bir yanını imar ederek tepeden 

tırnağa kalkınma hamleleriyle en 

güzel hizmetleri sunarak vatandaş-

larımızı bu yatırım teşebbüsleriyle 

memnun ettiyse bundan sonra da 

yatırımlarını bizzat insan’ın kendisi-

ne yaparak yola devam etmesi bek-

lenmektedir.

Ülkemiz bugün için dünyanın 

en genç nüfusu olan ülkelerinden 

biridir. Bu sözünü ettiğimiz genç 

nüfus iş hayatına istihdamı sağlanıp 

işsizlik sorunları çözülüp bir moral 

bulursa, aşamayacağı engeller ve çö-

zümsüz sorunlar kalmayacaktır. 

Ülkemiz içinde yapılacak bir di-

ğer icraatların en başında ise başba-

kanın da her zaman şikayette bulun-

duğu “hantal bürokrasisinin” adam 

akıllı bir revizyondan geçmesi gere-

kir. Belli bir plan ve program dahilin-

de yaşlı bürokratların tasfi ye edilip 

yerine genç ve dinamik eğitimli ve 

kültürlü insanlarımızın bir an önce 

istihdamı sağlanmalıdır. AB ‘ine gire-

bilmek için onca yıldır bize dayatılan 

(kendilerine göre altmış beş yaş ile 

sınırladıkları ) emekli yaş sınırı hiç 

değilse beş yıllığına erteleyip yaşlı 

bürokratların bir an önce tasfi yesine 

gidilmeli, yerine genç ve bilgi düzeyi 

çok daha yüksek olan insanlarımızı 

sadece bir kez beş yıllığına erteleyip 

istihdam sağlayarak yola devam edil-

meli. Bu ülkenin önü genç ve bilgili 

kadrolarla daha çabuk aşılabilir. Pi-

lot uygulama olarak ilk önce İnsan’a 

Yatırım’ın en iyi uygulama adresi 

olan Milli Eğitim sisteminden bir 

başlangıç yapılabilirse ülkemiz derin 

bir nefes alacaktır.

Genç ve dinamik insanımızın 

“kayıp nesiller” olarak heba edilme-

mesi için istihdamı sağlayacak acil 

eylem planları hayata geçirme te-

şebbüslerinde bulunulmalıdır. Eğer 

gençlerimize istihdam edilecek iş 

alanları sağlanamaz ise Türkiye’deki 

gençliğin enerjisi boş yere heba 

olacaktır. Gençlerimize sadece iş 

sağlamış olmayacağız aynı zaman-

da şu yaşadıkları “Ne olacağım?” 

belirsizliğini dayatan kaygı psiko-

lojilerinden onları kurtarıp hayata 

tutunmasını sağlamış ve ülkesine 

daha yaraşırlı hizmetler sunmakla 

hiç ummadığımız verimli zengin-

likler katmış olacağız. Gençlerimiz, 

kendilerine bir ümit olacak çalışma 

hayatına geçişini sağladıktan sonra 

başbakanın nüfusumuzun yaşama-

sı için önerdiği üç çocuklu aile ol-

maklık beklemekte olan bir hayal 

olmaktan da çıkacaktır. Genç ve 

zinde bir toplum olmak genç insan-

larımıza iş istihdamı sağlamamız-

la mümkün olabilir. Eğer gençlere 

sahip çıkamaz isek nitelikli, bilgili 

diplomalıların sayısını arttırarak hiç 

istenmeyen adreslerde boş zaman 

geçirmelerini bekleyeceğiz. Ülke-

mizin gençliğinin boşa geçirecek 

ve heba edecek zamanı yoktur. Yö-

neten iktidar erkinden gençlerimiz 

kendilerine bir ilgi ve yakınlık bek-

lemektedirler.
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“Sosyal Medya” veya 
Bu Çağın “Lotus Çiçekleri”

N esne ve olguların isimleri, 

genellikle yerine getirdikleri 

işlevi ifade eden veya çağrıştıran bir 

içeriğe sahiptir. Bu anlamda inter-

net ağı bünyesindeki arkadaşlık ve 

paylaşım sitelerinin “sosyal medya” 

olarak isimlendirilmiş olması, ilginç 

bir durumdur. Sanırım bu isimlen-

dirme, Batı aklının sosyalliğe dair 

algısına dair ipuçları da vermekte-

dir. Zira söz konusu siteler, gerçekte 

onlar için uygun görülen isimlen-

dirmesinin aksi bir işlev görmek-

tedirler: İnsanları sanal iletişim ve 

ilişkilere mahkûm eden, hayat alan-

larından ve sahici arkadaşlıklardan, 

sahici sosyal ilişkilerden şu veya bu 

ölçüde alıkoyan bir asosyalleştirme 

aracı…

Son yıllarda internet kullanımı-

nın oldukça yaygınlaşması, gerek 

medya-haberleşme, gerek ekonomi-

ticaret, gerekse fertler arası ileti-

şim alanında internete yapılan yatı-

rımları arttırdı. Gündelik hemen 

tüm ihtiyaçların internet üzerin-

den karşılanıyor duruma gelinme-

si, bilgisayar ve benzeri internete 

ulaşım araçlarına bağımlı yaşayan 

insan tipinin oluşmasına ve giderek 

de yaygınlaşmasına yol açtı. İşini 

internet üzerinden takip eden, alış-

verişini internet üzerinden yapan, 

gündelik hayatında ihtiyaç duydu-

ğu bilgilere internetten ulaşan bu 

insanlar, kişisel iletişim ve “sosyal” 

ilişkilerini de internete bağımlı kıl-

maya başladı. 

İşte “sosyal medya” olarak adlan-

dırılan arkadaşlık ve paylaşım site-

leri, internete bağımlı yaşayan bu 

yeni insan türünün “sosyalleşme” 

ihtiyacına cevap vermek üzere orta-

ya çıkmış araçlardır. İnternet üzerin-

den kendisine has sanal bir dünya 

kuran ve hayatı bu sanal dünya 

üzerinden algılayıp anlamlandırma-

ya yönelen “homo interneticus”un, 

arkadaşları ve arkadaşlıklarının da, 

kısacası “sosyal hayatının” da inter-

nete bağımlı ve sanal olması kaçınıl-

maz bir durumdu ve bugün “sosyal 

medya” furyası üzerinden yaşanan 

tam da budur.

“Sosyal medya” diye tabir edilen 

sanal sosyalite ağlarının bu tür bir 

zemine oturduğunu, eşref-i mahlu-

kat olarak yaratılmış olan insan için 

değil, internet çağıyla birlikte ortaya 

çıkmış olan “homo interneticus”un 

sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek 

üzere tasarlanıp işlerliğe konuldu-

ğunu bilmekte fayda vardır önce-

likle. Bu medya türüyle doğru ilişki 

kurmak için, onun nesnesi haline 

gelmekten sakınıp, ilişkinin ölçüsü-

nü belirleyen özne olarak kullanıcı 

olabilmek için bu temel gerçeğin 

farkında olmak gerekir. Aksi halde, 

sosyal çevre edinebilmek adına çıkı-

lan yolda dünyayı internet ağların-

daki bilgi ve ilişkilerden ibaret san-

maya başlayan bir internet bağım-

lısı, tedaviye muhtaç bir “homo 

interneticus” olup çıkıvermek işten 

bile değildir.

Birkaç yıl önce kaleme aldığım 

“İnterneti Müslümanca Kullanmak” 

başlıklı makalede anlatmaya çalıştı-

ğım, Müslümanın internetle ilişki-

sinde gözetmesi gereken; boş şeyler-

den yüz çevirmek, vakit israfından 

kaçınmak, gıybet ve tecessüs gibi 

günahlardan uzak durmak, gözleri 

haramlardan sakınmak gibi ölçüler-

le internete yaklaşıldığında, “sosyal 

medya” adı verilen internet ağla-

rından, farklı insanlarla tanışmak 

ve sosyal hayata taşınacak irtibatlar 

sağlamak anlamında bir araç olarak 

faydalanmak tabii ki mümkündür.

Söz konusu ettiğimiz ölçüler 

gözetilmeden çıkılan bir internet 

yolculuğunun ise, sonu internet 

bağımlılığına, sosyal hayattan ve 

mücadele alanlarından uzaklaşmış 

bir internet esiri haline dönüşme-

ye çıkması muhtemeldir. Ki bunun 

nice ibretlik hikayelerini dinleyip 
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okuyor, zaman zaman da çevre-

mizde bu tür ibret manzaralarına 

tanıklık ediyoruz.    

“Global Köy”ün Tektip İnsanı

Kanadalı iletişim teorisyeni 

Marshall McLuhan, henüz 1960’lı 

yıllarda, özellikle de televizyon 

ağlarının yaygınlaşması karşısın-

da dünyanın giderek “global bir 

köy” halini alacağını öngörmüş-

tü. Batılı değer yargılarının hakim 

olduğu, her köşesinde Batı kültü-

rünün belirleyici olduğu bir köy… 

İnsanların hayata bakışlarıyla, 

hedefleri, ihtiyaç algıları ve tüketim 

alışkanlıklarıyla bu kültürü paylaş-

tıkları bir köy… Mcluhan, 1966 

yılında kendisiyle iletişim tekno-

lojileri konusunda yapılan bir söy-

leşide, iletişim araçlarının insanlar 

üzerindeki yönlendirici etkisini şu 

şekilde ifade etmişti: “Teknolojiler 

yalnızca insanların kullandığı icat-

lar değildir, insanları yeniden icat 

eden araçlardır.”

Bugünden bakıldığında o yıl-

larda televizyon ve ardından 90’lı 

yılların sonundan itibaren yaygın-

laşmaya başlayan ve kısa sürede 

iletişim ve haberleşmede en etkili 

araç haline gelen internet ağları 

üzerinden gerçekten de dünyanın, 

tek bir kültürün, Batı kültürünün 

hüküm sürdüğü, çoğunlukla hayata 

dair benzer algı ve beklentilere ve 

alışkanlıklara sahip tektipleştirilmiş 

insanların yaşadığı global bir köy 

haline geldiğini görüyoruz. 

Televizyon Çağı kitabının yaza-

rı Martin Esslin, bu gerçeği ta 

1980’li yılların başında şu şekilde 

ifade ediyordu: “Amerikan popüler 

kültürü dünya genelinin popüler 

kültürü haline geldi. Bu itibarla, 

Amerikan televizyonu sırf mahal-

li bir olgu olmaktan öte bir şey-

dir… Amerikan popüler kültürü bu 

bölgelerde hakim bir etken haline 

gelmiş durumdadır; yalnızca popü-

ler beğenileri değil, hayat tarzla-

rını da şekillendirmektedir. Blue 

Jeans, Coca-Cola, rock müzik ve 

Amerikan kültürünün diğer yüz-

lerce olgusu yerli alışkanlıkları ve 

ürünleri köşeye sıkıştırmaktadır. Bu 

açıdan televizyon dünya kültürü 

üzerinde tek türe indirgeyici bir 

etkiye sahiptir.”1

Esslin’in televizyon için söy-

ledikleri bugün internet için de 

geçerlidir. Konumuzu tekil eden 

“sosyal medya” sitelerini ele aldığı-

mızda, bu sitelerdeki iletişim ve iliş-

ki biçimlerinin, arkadaşlık algı ve 

anlayışının, mahremiyeti, masumi-

yeti, masuniyeti, hakkı-hukuku yok 

sayan işleyişin, baştan sona tek tip 

bir kültürün, insanlığın “ortak kül-

türü” kılınmaya çalışılan müfsid Batı 

kültürünün etkisi altında olduğunu 

görürüz. Farklı düşünce ve inanç-

lara sahip insanların, paylaştıkları 

düşünceler ve bilgiler farklı olsa da, 

bir iletişim aracı olmanın ötesinde 

giderek tüm ilişkilerin kendisine 

bağlandığı, ulaşılamadığında sinir 

krizlerine girilen, “kim ne demiş, 

ne yapmış, ne paylaşmış” merakıyla 

saatlerce esir olunan bir amaç hali-

ne getirilmesi noktasında bu medya 

ağlarıyla ilişki biçimlerinin birbirine 

benzerliği, sözünü ettiğimiz tektip 

kültürün neticeleridir.

Bugün tanık olduğumuz durum, 

“sosyal medya” ağlarının çoğunluk-

la kullanıcılarını “yeniden icat ettik-

leri” gerçeğidir. Sahip olduğu inancı 

başkalarıyla paylaşmak adına bu 

medya ağlarını kullanmaya başla-

yan birçok kişi, bu ağlarla ilişkileri-

ni başından doğru kurgulamaması, 

ilişkinin ölçülerini belirleyen taraf 

olarak, özne-nesne ilişkisini doğru 

konumlandırarak o şekilde bu mec-

ralara yönelmeyi ihmal etmesi neti-

cesinde, giderek bu ağların esiri ve 

nesnesi haline gelmekte, tedaviye 

muhtaç bir “homo interneticus” 

konumuna düşerek hayat alanla-

rındaki temel sorumluluklarından 

uzaklaşmaya başlamaktadır. 

Bir Müslüman açısından “sosyal 

medya” adı verilen bu mecrala-

rın ifade edebileceği yegane işlev, 

bazı insanlarla hayat alanlarında 

kurulacak ve sürdürülecek sahici 

irtibatlar için bir başlangıç olabil-

me ihtimalidir. Bu mecraları bunun 

ötesinde bir mücadele ve kalıcı irti-

bat alanı olarak görme yanlışına 

kesinlikle düşülmemelidir. Bu tür 

bir yanlış algı ve yönelim, en iyim-

ser biçimiyle, sonu hayat alanların-

da hiçbir karşılığı olmayan “inter-

net mücahitliği”ne çıkan bir süreci 

doğurmaktadır ki, bunun da haya-

tın her alanına dair sözü ve iddiası 

olan bir dine iman eden insanlar 

açısından kabul edilebilir bir tarafı 

olmasa gerekir.  

Çağın “Lotus Çiçekleri”

Bugün internet ve özelikle de 

birçok insanın zamanlarının önem-

li bir kısmını başında geçirdikleri 

“sosyal medya” ağlarının oluştur-

duğu ve artık tıbbi bir sektörü de 

doğuran bağımlılık sorunu konu-

sunda, bir antik Yunan efsanesini 

hatırlamakta fayda var. İlk olarak 

birkaç yıl önce Furkan Aydıner’in 

TV ve internet bağımlılığı sorunu 

çerçevesinde gündeme getirdiği2 

“Odessa Efsanesi”nden dikkat çeki-

ci bir bölümü paylaşmak istiyorum:

“Odessa efsanesinin başkahra-

manı Odysseus, Eski Yunan’da İtaka 

şehrinin kralıdır. Güzel bir kadın-

la mutlu bir evlilik gerçekleştirir. 

Çok geçmeden bir erkek evlatları 

olur. Her şey güllük gülistanlık iken 

çok uzaklarda, Çanakkale Boğazı 

yakınlarındaki Troy kentinde Trojan 

savaşı patlak verir. Odysseus, diğer 

Yunan krallarıyla birlikte Troy kralı-

na zamanında verdikleri sözün gere-

ği olarak bu savaşa gitmeye mecbur 

olur. Ancak o canı kadar sevdiği 

eşinden ve oğlundan ayrılmamak 
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için savaşa gitmek istemez. Delilik 

numarası dahil, denediği hiçbir şey 

onu savaşa gitmekten alıkoyamaz. 

Sonunda on gemi dolusu askerle 

yola çıkar. Ancak gözü hep arka-

da kalır. Sürekli eşini ve oğlunu 

düşünür. Her gün onlara kavuşma 

rüyasıyla uyanır. Odysseus, uzun 

ve çok sıkıntılı bir seferden sonra 

Troy kentine ulaşır. Birkaç ay sonra 

dönerim ümidiyle gittiği savaş 

tam on yıl sürer. Sonuçta düşmanı 

mağlup eden büyük bir kahraman 

olarak, askerleriyle beraber evinin 

yolunu tutar...

Savaştan dönerken Odysseus 

ve mürettebatı, dokuz gün devam 

eden dalgalı ve fırtınalı deniz sefe-

rinden sonra kendilerini zar zor 

küçük bir adaya atarlar. Bu ada-

daki herkes Lotus isimli bir çiçeği 

yedikleri için ‘Lotus Yiyenler Adası’ 

ismiyle bilinir. Bu çiçeği yiyenler 

müthiş bir haz duygusunu yaşı-

yorlar. Ancak öyle bir haz ki, bir 

defa tadına bakan bir daha bağım-

lısı olurmuş. Bir ömür boyu adada 

yaşayıp bu mis kokulu çiçekten 

yemek istermiş. Lotus yiyenler, 

müthiş bir haz alırken, mücade-

le azmini kaybedermiş. Zevk-kolik 

olup, bir ömür boyu adada yaşar-

mış. Odysseus, kendilerine takdim 

edilen Lotus çiçeğinin bu etkilerini 

öğrenince yıllardır hasretiyle yandı-

ğı eşini ve oğlunu hatırlar. Bir zevk 

uğruna yolculuğunu yarıda bırakıp 

bu adada ölmeyi kendine yedirmez. 

Ancak adamları gibi, onun Lotus 

çiçeğine iştahı kabarır. Kendi nefsi-

ne güvenmez. Çareyi adayı hemen 

terk etmekte bulur. Gerçi bazı arka-

daşları çiçeği yiyip, kendilerinden 

geçmeye başlamışlar bile. Odysseus 

hiç vakit kaybetmeden adamlarını 

toplayıp gemilere geri götürür…”

Bu efsanede söz konusu edi-

len ve insanları hayattan ve ailevi, 

sosyal bağ ve sorumluluklarından 

alıkoyup bir adada bağımlı ola-

rak yaşamaya mahkûm eden “lotus 

çiçeği”nin bugünün dünyasında 

nelere tekabül ettiği çok açıktır. 

Bugün özellikle internetin ölçü-

süz kullanımı neticesinde içerisi-

ne düşülen bağımlılıklar, efsanede 

anlatılan “Lotus Yiyenler Adası”nda 

yaşananlardan çok farksız değildir. 

Efsanedeki lotus çiçeği yiyenler 

nasıl hayat alanlarından uzaklaşıp 

bir adaya mahkûm oluyordularsa, 

bugün de internet ağlarının büyü-

süne kapılan milyonlarca insan, 

hayatı internette inşa ettikleri veya 

dahil oldukları sanal odalardan 

ibaret zannetmekte ve o odalara 

mahkûm olmaktadır.    

Büyüsüne kapılan insanları 

esip alıp asosyalleştiren ve tedaviye 

muhtaç birer bağımlı haline geti-

ren internet ve özelde konumuz 

itibariyle “sosyal medya” ağlarının 

bu çağın en etkili “lotus çiçekle-

ri” olduğunda kuşku yoktur. Bu 

“lotus çiçekleri”ne kendisini kap-

tıran insanların ailelerini, gerçek 

hayattaki arkadaşlıklarını, sosyal 

sorumluluklarını geri plana atıp 

artık her şeyi ondan ibaret görmeye 

başladıkları internet karşısında nasıl 

bir tutsaklığa mahkûm olduklarını 

hep gözlemliyor, okuyor, işitiyo-

ruz. Tabii ki tüm bu sorumluluk-

ların ihmali, bir Müslüman açısın-

dan doğrudan doğruya Âlemlerin 

Rabbi’nin, O’nun insana yüklediği 

sorumlulukların ihmali anlamına 

gelmektedir, ki bu da insan için 

ebedi ziyan demektir.

Odessa efsanesindeki komu-

tan, kendisini o adaya mahkûm 

edecek lotus çiçeği bağımlılığına 

kapılmaktan eşini ve oğlunu hatır-

layıp öylece kurtulmuştu. Bizler de 

Rabbimize olan kulluk ahdimizi ve 

bu ahdimizden doğan ferdi, ailevi, 

sosyal sorumluluklarımızı her daim 

hatırımızda tutarak (ki Kur’ân’da 

çokça vurgulanan zikr asıl itibariyle 

budur) bu çağın lotus çiçekleri TV 

ve internet gibi araçların bağımlı-

lık yapan etkilerinden korunabi-

lir, dahası bu araçlarla özne-nesne 

ilişkisini doğru kurduğumuzda, 

onlarla ilişkimizde belirleyen taraf 

biz olduğumuzda, münkere karşı 

mücadelemizde, yeryüzünde fitne-

nin ortadan kaldırılması ve ancak 

Allah’ın dininin hakim kılınma-

sı çabamızda bu araçlardan etkili 

biçimde faydalanmamız da müm-

kündür.

Dipnotlar
1  Martin Esslin, Televizyon Çağı (TV Beyaz 

Camın Arkası), Sh. 8, 98, 99, Pınar 

Yayınları.

2  Furkan Aydıner, ‘Sanal tehlike’den korun-

mak için yazılmış 3000 yıllık efsane, 

Bugün tanık olduğumuz durum, “sosyal medya” 
ağlarının çoğunlukla kullanıcılarını “yeniden icat 
ettikleri” gerçeğidir. Sahip olduğu inancı başkalarıy-
la paylaşmak adına bu medya ağlarını kullanmaya 
başlayan birçok kişi, bu ağlarla ilişkilerini başından 
doğru kurgulamaması, ilişkinin ölçülerini belirleyen 
taraf olarak, özne-nesne ilişkisini doğru konumlandı-
rarak o şekilde bu mecralara yönelmeyi ihmal etmesi 
neticesinde, giderek bu ağların esiri ve nesnesi haline 
gelmekte, tedaviye muhtaç bir “homo interneticus” 
konumuna düşerek hayat alanlarındaki temel sorum-
luluklarından uzaklaşmaya başlamaktadır.
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Cenk BEYAZ

İSLÂM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BİRLİĞİ (İDSB) 

9. GENÇLİK BULUŞMASI 
(29 Ocak-4 Şubat 2013) Lefkoşa-İstanbul

Giriş

Türkiye’de doğmuş, eğitimini 

burada almış birçok kişinin 

aşina olduğu üzere, tüm öğren-

cilik hayatımız boyunca Türkiye 

için öğrencilere ve genel olarak 

halka, paradigma olarak öğretilen 

ve insanların akıllarına nakşedi-

len bir düstur vardı: “Türkiye, 

üç tarafı denizlerle, dört tarafı da 

düşmanlarla çevrili bir ülkedir.” 

Böyle bir düstur ana eksen teşkil 

edildiğinde sadece dış ve iç siya-

setteki konumu belirlemek için 

değil, bu düsturun ülke içerisinde 

yaşayan hemen hemen herkesin 

algı düzeyinde yer alması sağ-

lanarak, kurucu sistem tarafın-

dan dışta ve kendi içinde birlik 

ve beraberliğe kapalı bir toplum 

yapısı öngörülüyordu.

Belki de bu durumun en temel 

sebeplerinden biri ise, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun çok uluslu top-

lum yapısının son dönemlerinde 

vuku bulan Osmanlılık, İslâmcılık 

ve Türkçülük gibi yoğun ve sancılı 

fikir akımlarından sonra Türkiye 

Cumhuriyeti’yle birlikte tek ulus-

lu bir devlet yapılanması olan 

ulus-devlet tipi bir devlet şekline 

dönüşümün gerçekleştirilmesi-

dir. Muhakkak ki, Batı’da sana-

yileşmesini tamamlayan ve birer 

sömürgeci haline gelen devletler, 

modern çağda toplumların kont-

rolünü ulus-devlet inşa süreçle-

riyle çok daha rahat sağlayabile-

ceklerini düşünmüşlerdir. Büyük 

imparatorlukların yerini parçalı 

ülke(cik)lere devretmesinin nede-

ni olarak 18. yüzyılın ikinci yarı-

sından itibaren bilhassa Batı’da 

giderek revaç bulan milliyetçi 

akımların etkileri imparatorlukla-

rın içerisinde o ana kadar huzur ve 

güvenle hayatını sürdüren azınlık-

ları, kendi devletlerini kurmaları 

yönünde teşvik etti. Büyük bir 

nüfuza sahip olan imparatorluk-

ların içerisinde farklı dil, din ve 

etnik köken eksenli olacak şekilde 

devlet(çik)lerin kurulması, sözü-

nü ettiğimiz gelişmiş ve sömürgeci 

Batılı devletlerin, büyük impara-

torlukların iç meselelerine müda-

hil olabilmesi adına olumlu bir 

süreç teşkil etmiştir. Halk kitle-

lerinin ise, sürekli olarak “kendi 

kendilerini yönetme” vb. yakla-

şımlarla sürekli bir biçimde kan-

dırılması da, halkın değil, güçlü 

sömürgeci Batılı devletlerin yara-

rına olmuştur. Dolayısıyla halkı 

öncelediğini her seferinde vurgu-

layan demokrasi, insan hakları, 

hukukun üstünlüğü, laiklik gibi 

modern kıstaslar çoğu kez insan-

ların aleyhine sonuçlar vermiş ve 

sürekli bir şekilde liyakat, insa-

nın sorumluluğu ve inancın tüm 

hayata yansıtılabilmesi düsturları 

devamlı olarak görmezden gelin-

miş ve bunların hayata geçirilme-

sine devlet sistemleri tarafından 

engel olunmuştur. Bu ve benzeri 

kodifikasyonlarla toplumlar gerek 

açık gerekse de örtük bir şekilde 

baskı ve kontrol altında tutul-

maya çalışılmıştır. Bunun sonu-

cu olarak da toplumlar kendile-

rine olan özgüvenlerini yitirme 
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temayülü göstermişlerdir. Ancak 

olumsuz tablonun giderek yerini 

daha az olumsuz olana ve daha 

çok olumluya bıraktığını söyle-

mek mümkündür. Zira bir toplu-

mu özgüvensiz ve cesaretsiz kılan 

bu tip yaklaşımlar, yerini giderek 

dünyayı en azından tanımaya gay-

ret gösteren, özellikle hayatımı-

zın ve yaşadığımız toprakların en 

önemli gerçeği ve öncülü olan 

Müslümanlığı/İslâm’ı kendine şiar 

edinen ve bunu elinden geldiğin-

ce hayatına yansıtabilen genç bir 

nesle bırakmaktadır.

Hiçbir kimse doğmadan önce, 

anne ve babasını seçemeyeceği 

gibi, doğacağı ülkeyi de kendi-

si seçme şansına sahip değildir. 

Ancak o insanı müşerref kıla-

cak olan ise, Müslüman oluşu-

dur. Hucurât (49/13) suresinde 

belirtildiği üzere, asıl olanın takva 

sahibi olmaktan geçtiği ve kav-

miyetçiliğin esası teşkil etmediği 

yönündedir: 

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz 

sizi bir erkek ve bir dişiden yarat-

tık ve birbirinizi tanımanız için 

sizi boylara ve kabilelere ayırdık. 

Allah katında en değerli olanınız, 

O’na karşı gelmekten en çok sakı-

nanınızdır. Şüphesiz Allah hak-

kıyla bilendir, hakkıyla haberdar 

olandır.” 

Yaşadığımız bu dünyada rengi, 

dili, ırkı, kültürü vb. birçok özel-

liği birbirinden çok farklı olan 

ancak belki de tek ortak özelli-

ği Müslümanlık/İslâm olan 40’ı 

aşkın ülkeden 200’e yakın 18-30 

yaş arası genç ve seçkin katılım-

cının bir araya gelmesi, yukarıda 

sözünü ettiğimiz İslâm’ı hayatın-

da şiar edinen genç neslin var-

lığının somut kanıtıdır. Batı’nın 

yüzyıllardır yaptığı gibi kendine 

benzetme mantığıyla emperyal 

bir yaklaşımla hareket etmeden; 

dili, kültürü, rengi, ırkı, etnik 

kökeni ne olursa olsun tek bir 

kıstas ve gerçeklik etrafında bir-

leşip hareket etmeyi ve birleştir-

meyi amaç edinen İslâm Dünyası 

Sivil Toplum Kuruluşları Birliği 

(İDSB), 2005 yılının Mayıs ayın-

da kurulmuştur. İDSB’nin kuru-

luşu ise, 3335 Sayılı Uluslararası 

Nitelikteki Teşekküllerin 

Kurulması Hakkındaki Kanuna 

göre, Uluslararası Kuruluş 

Statüsünde, 31 Aralık 2005 tarihli 

Bakanlar Kurulu kararı ile resmi-

yet kazanmıştır. 

O tarihten bu yana, bir anlam-

da Osmanlı Devleti’nden sonra 

Müslümanların ittifak içerisin-

de olduğu düşünülen en zayıf 

kuruluş olan İslâm Konferansı 

Örgütü (yeni adıyla İslâm İşbirliği 

Teşkilatı)’nün1 yapması beklenen 

ümmeti ittifak ve ittihat zemi-

ninde buluşturması işini kendi-

ne görev edinen İDSB, özellikle 

ümmetin gençlerinin İslâm tasav-

vuruna sahip olabilmesi yönünde 

çok sayıda aktivite gerçekleştir-

mektedir. Sadece gençlere yönelik 

faaliyetlerle yetinmeyerek siyaset 

üstü bir perspektifle tüm dünya 

Müslümanlarının meselelerinin 

çözümü ve İslâmi bir paradigma 

oluşturulması anlamında ümme-

tin “gömlekleri ayrı olsa da, ceket-

leri aynı olması” hedefiyle birlik 

ve beraberlik tesis edilmesini salık 

vermektedir. Bu doğrultuda son 

zamanlarda İslâm akide ve değer-

lerine yapılan sözlü ya da fiili sal-

dırıların bertaraf edilip, “reaksiyo-

ner ve reaktif tavrın” yerini Kur’ân 

ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 

rehberlikleri ekseninde asıl ve 

örnek bir tasavvur çerçevesinde 

yeni bir dünya düzeninin oluştu-

rulması gayesini taşımaktadırlar. 

Öngördükleri bu hedefi tek başı-

na ya da sadece Türkiye’de değil, 

tüm dünya Müslümanlarıyla el 

ele vererek yapma amacında olan 

İDSB, 29 Ocak-4 Şubat tarihleri 

arasında kuruluşundan itibaren 

senede iki kez mutat bir şekilde 

gerçekleştirdikleri gençlik buluş-

malarının dokuzuncusunu Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ger-

çekleştirdi. Bu seferki buluşma-

nın ana gündem maddesi “İslâm 

Dünyasında Sorunlu Bölgeler ve 

Çözüm Önerileri” idi. İDSB’nin 
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yapılanmasında yer alan üye 

kuruluşlardan biri olan Araştırma 

ve Kültür Vakfı adına bu buluşma-

ya katıldım ve dört gün boyunca 

yaşananları bu satırlardan sizlere 

aktarmaya çalışacağım.

Kıbrıs Hakkında

Sürekli olarak “yavru vatan” 

diye nitelendirdiğimiz ancak 

yıllarca gözden kaçırdığımız ve 

unuttuğumuz KKTC’de Genç 

İDSB2 yetkilileri tarafından ulus-

lararası düzeyde gençlik organi-

zasyonun düzenlenmesinin ger-

çekten çok akıllıca bir tercih oldu-

ğunu belirtmek gerekiyor. Gerek 

tarihi geçmişi, gerekse de jeo-

politik konumu bir hayli önem-

li3 olan Kıbrıs adasının bugün 

gelinen nokta itibariyle, özellikle 

KKTC’nin Batılı devletler tara-

fından pasif konuma getirilmesi 

sebepsiz gözükmemektedir. Zira 

Kıbrıs adası, Doğu’nun en büyük, 

Akdeniz’in ise Sardinya ve Sicilya 

Adaları’ndan sonra üçüncü büyük 

adasıdır. Bu öneminden olsa 

gerek, şu an için dokuz ayrı dev-

letin askeri birliklerinin mevcut 

olduğu adanın tarihi serüvenine 

baktığımızda, adada hükümranlı-

ğın sırasıyla Romalılar, Bizanslılar, 

Luzinyanlar4, Venedikliler, 

Osmanlı İmparatorluğu, 

İngiltere ve Kıbrıs (1960 Kıbrıs 

Cumhuriyeti) yönetimleriy-

le sağlandığını ve nihayet ada-

nın yönetiminin KKTC ve Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi olarak ikiye 

ayrıldığını bilmekteyiz.5Çünkü 

KKTC’nin Türkiye dışında, politik 

olarak diğer devletler ve Birleşmiş 

Milletler tarafından tanınmı-

yor oluşu ve buna bağlı olarak 

ekonomik açıdan büyük ölçü-

de Türkiye’nin sübvanseleri6 ve 

turizm gelirleri ile ayakta dur-

masının karşısında organizasyo-

na katılan tüm dünyadan gelen 

Müslüman gençler tarafından 

tanınırlığının arttırılması ve netice 

itibariyle büyük ölçüde kusur-

suz denilebilecek büyük bir orga-

nizasyonun maliyetinin KKTC 

ekonomisine sağladığı katkı da 

göz önüne alındığında, bu orga-

nizasyonun KKTC’de tertibinin 

niçin bu kadar önem arz ettiğini 

açıklamaya yeterli olduğunu söy-

lemek mümkündür. Dolayısıyla 

organizasyonun KKTC’de ger-

çekleştirilmesi, KKTC’nin İslâm 

Dünyası’nın güzide beldelerinden 

biri olduğunu tüm dünya sathın-

dan gelen katılımcılara göstermek 

açısından ayrı bir önem arz ettiği-

ni vurgulamak gerekir.

Organizasyonun Seyri

9. Gençlik Buluşması, iki 

şehirde gerçekleştirilen faaliyetler-

den oluşmaktaydı: İlk ayağı (29 

Ocak-2 Şubat) Kıbrıs, ikinci ayağı 

(3 Şubat) ise İstanbul olmaktaydı. 

Organizasyonun Kıbrıs ayağında 

barınma, yemek ve ibadet ihtiyaç-

ları, Yakın Doğu Üniversitesi kam-

püsü içerisindeki otobüsler aracı-

lığıyla gerçekleştirildi. İkinci ayağı 

olan İstanbul’da ise, başta Mavi 

Marmara gemisi olmak üzere, tari-

hi mekânların ziyareti ve çeşitli 

temaslar gerçekleştirildi. 29 Ocak 

akşamı, organizasyonun açılışı, 

içerisinde İDSB’nin üst yönetim 

kurulu üyeleri, siyaset, akademi 

ve bürokrasi dünyasından önem-

li isimlerin de bulunduğu geniş 

katılımlı bir topluluk tarafından 

gerçekleştirildi. 

Organizasyonun Kıbrıs aya-

ğındaki program genel hatlarıy-

la şu şekildeydi: Birinci gün (30 

Ocak), rehberler eşliğinde Girne 

ve Lefkoşa’yı kapsayan şehir turu 

gerçekleştirildi. Organizasyonun 

diğer günleri ise (31 Ocak, 1-2 

Şubat) forumlarla geçirildi. 

Forumlar, Müslümanların sıklıkla 

yaşadığı bölgelerdeki sorunlarının 

neler olduğu ve katılımcıların faa-

liyetlerini yürüttükleri sivil top-

lum kuruluşlarıyla bu sorunların 

çözümüne ilişkin neler yaptıkları-

nı ve genel olarak ne gibi çözüm-

ler üretileceği üzerine tüm katı-

lımcıların soru, dilek ve temenni-

lerini içeren bir havada geçti.

9. Gençlik Buluşması, iki şehirde gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşmaktaydı: İlk ayağı 
(29 Ocak-2 Şubat) Kıbrıs, ikinci ayağı (3 Şubat) ise İstanbul olmaktaydı. Organizasyonun 
Kıbrıs ayağında barınma, yemek ve ibadet ihtiyaçları, Yakın Doğu Üniversitesi kampü-
sü içerisindeki otobüsler aracılığıyla gerçekleştirildi. İkinci ayağı olan İstanbul’da ise, 
başta Mavi Marmara gemisi olmak üzere, tarihi mekânların ziyareti ve çeşitli temaslar 
gerçekleştirildi. 
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Forumların ilk gününde 

Malezya, Kıbrıs, Balkanlar, Avrupa 

ve Amerika; ikinci gününde Asya 

ve Afrika; üçüncü ve son gününde 

ise, Orta Doğu, gelen öğrenci-

ler, STK mensupları ve uzmanları 

tarafından sunumlar eşliğinde ele 

alındı, yanı sıra soru-cevap yönte-

miyle birlikte akılda kalan sorular 

büyük ölçüde giderildi, çözüm 

önerileri ortaya çıktı.

Forumların açılış sunumunu 

gerçekleştiren Malezyalı katılım-

cı özellikle ülkesinde var olan 

sömürgeci İngiliz yasalarının 

değiştirilmesi ve Batı modernizas-

yonuna dayanan modelin yerine, 

İslâmi bir eğitim tarzının tüm 

hayata yansıtılması gerektiği-

ni belirterek, II. Abdülhamid ve 

Fatih Sultan Mehmet gibi İslâm 

ahlakıyla yetişmiş liderler sayesin-

de yolsuzluk ve yoksulluğun üste-

sinden gelinebileceğini söyledi.

Balkanlardan gelen katılımcı-

lar, Osmanlı İmparatorluğu’nun, 

Hanefi mezhebinin ve Bektaşiliğin 

etkilerinin hâlâ varlığını korudu-

ğunu, ancak malum komünist 

dönemin etkilerinin de hissedildi-

ğini aktardılar. Diğer yandan dün-

yanın birçok yerinde olduğu üzere, 

Müslümanların ortaklaşa ve birlik 

içerisinde iş yapmalarının çok 

vaki olmadığını belirten katılımcı-

lar, çözüm üretecek olan siyasetçi-

lerin ise özellikle Müslümanların 

problemleriyle pek ilgilenmedik-

lerini vurguladılar. Bunun sonu-

cu olarak Balkanlarda gençliğin 

giderek kaybedildiğini aktaran 

katılımcılar, bunun sebeplerini 

etkili eğitimin yetersiz olması ve 

komünist/materyalist ruhun etki-

lerinin hala devam ediyor olma-

sıyla açıklamaktadırlar. Maddi 

imkânsızlıklar, yeteri kadar ibadet 

yerinin olmaması, kaliteli eğitim 

kurumlarının bulunmaması ve 

İslâm’ın bilhassa gençler tarafın-

dan doğru biçimde anlaşılmıyor 

oluşu da diğer temel sorunları 

oluşturmaktadır. Bu tip sorunların 

çözümü için ise Balkanlar’daki 

STK’larla ortak çalışmaların yürü-

tülmesi, etkili ve yeterli eğitimin 

sağlanması, en azından İslâmi 

bir televizyon kanalı ve gazete-

nin açılması, Balkanlar’da yaşayan 

Müslümanların birlik ve bera-

berlik şuuruyla hareket ederek, 

Müslüman bir kimliğin inşa edil-

mesi gerekmektedir.

Balkanlar’dan sonraki oturum-

da, Avrupa’daki Müslümanların 

temel sorunlarından birinin yeter-

li uyumun sağlanamadığına iliş-

kindi. Fransa, Belçika, İngiltere ve 

Almanya’dan gelen Türk kökenli 

katılımcıların Türkiye ve Batı ara-

sında gidip gelmenin getirdiği bir 

kimlik problemiyle karşı karşı-

ya kaldıklarını söylemek müm-

kün gözükmektedir. Zira çok 

temel tartışma kavramları olan 

İslâmophobia ve cihad kavramları 

etrafında akidevi bir duruş/tavır 

alınmadığı gözlerden kaçmadı. 

Nitekim bu ve benzeri husus-

lar etrafında öncelikli olarak Batı 

tarafından onayın alınması yönün-

de bir algının hâkimiyeti sebe-

biyle, son zamanlarda çok fazla 

teveccüh gösterilen “Medeniyetler 

İttifakı” söylemi doğrultusunda 

Batı’nın tüm yaptıklarını bir kena-

ra koyup, Doğu’nun da bu suçla-

ra/günahlara ortak olması bekle-

nerek, özellikle Müslümanların da 

medeniyetler serüveninde suçla-

rının olduğu, katılımcılar tarafın-

dan savunulmaya çalışıldı.

ABD’den gelen katılımcı ise, 

en azından yaşadığı bölge itibariy-

le Müslümanların kendi araların-

da farklı kamplar altında hareket 

ettiklerini, hatta farklı mescitlere 

gittiklerini belirtti ve birlikte hare-

ket edilmesi gerekliliğine vurgu 

yaptı.

Forumların ikinci gününe, 

Asya ve Afrika üzerine yapı-

lan sunumlarla devam edil-

di. Rusya’dan gelen katılımcı 

başta olmak üzere, Türki dev-

letlerin katılımcıları o bölge 

Müslümanlarının düşük standart-

lardaki yaşam seviyelerine dik-

kat çektiler. Özellikle Kafkasya’da 

Müslümanlara şiddetin giderek 
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arttığını aktaran katılımcılar, Rus 

yönetiminin bilhassa başörtüsünü 

engellemek maksadıyla okullar-

da tek tip üniformaya geçilmesini 

istediklerini söylediler. 

Orta Asya’nın yanı sıra 

Bangladeş’ten gelen katılımcının 

aktardıklarına göre, tarihsel süreç 

içerisinde İngilizlerin ve akabin-

de Hintlilerin etkilerinin varlığını 

sürdürdüğünü, yanı sıra yüzde 

90’a varan Müslüman çoğunluğa 

rağmen Hinduizm ve Budizm’in 

topluma yönelik ciddi etkilerinin 

olduğunu söylemek mümkündür.

Doğu Türkistan adına konuşan 

katılımcı, 35 milyon Müslüman’ın 

namaz, oruç gibi çok temel iba-

detlerin dahi Çin yönetimi tara-

fından yasaklandığını, kamusal 

alanda hiçbir şekilde tesettüre izin 

verilmediğini söyledi. En temel 

insan hakkı olan seyahatin dahi 

Çin yönetiminin iznine tabi oldu-

ğunu belirten katılımcı, Hac ve 

umreye gidilmeyeceğinin taah-

hüdü neticesinde çıkış vizesinin 

verilebileceğini aktardı. 

Afrika üzerine gerçekleştir-

diği çalışmalarıyla tanınan Çad 

Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet 

Kavas ise genel olarak Afrika’yı 

ele alan tebliği sundu. Sunumun 

dikkat çeken hususları arasında 

Müslüman coğrafyaya ilişkin ola-

rak edinilen verilerin/bilgilerin 

Batılı kuruluşlardan değil, direkt 

olarak Müslümanların bölgeden 

bizzat elde etmesiyle gerçekleşti-

rilmesi gerekliliğine vurgu yapan 

Kavas, Müslümanları önceleyen 

ve onların yararına faaliyet gös-

teren şirketlerin kurulması zaru-

retinden bahsetti. Aynı zamanda 

Afrika’da Batılıların yüzyıllardır 

sürdürdükleri sömürgeci faali-

yetlerine meşruiyet kazandır-

mak için özellikle İslâmi sözde 

radikal grupların türetildiğini ve 

hâkim Batı medyası tarafından da 

kendi istekleri doğrultusunda tüm 

dünya kamuoyuna yansıtıldığını 

aktaran Kavas, Müslümanların 

kendi arasında kopmaz ve sar-

sılmaz bir şekilde inşa ettikle-

ri iletişim ağları oluşturmaları 

gerekliliğine vurgu yaptı. Afrika 

kıtasından Somali, Güney Afrika, 

Lübnan ve Libya’yı temsilen katı-

lan temsilciler genel olarak genç-

liğin gidişatından dolayı endişe-

lerini dile getirdiler. Katılımcılar, 

Batılı devletlerin tarih boyunca 

yaptığı üzere, şu an dahi ülke içe-

risindeki zıt unsurları birbirleriyle 

çatıştırıp bu durumdan faydalan-

ma yaklaşımı içerisinde oldukları 

üzerinde durdular.

Forumların üçüncü ve son 

gününde ise, Ortadoğu bölgele-

ri, gelen katılımcıların aktardık-

ları çerçevede ele alındı. Yemen, 

Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, 

Filistin ve Suriye’den gelen katı-

lımcılar ülkelerindeki özellikle 

Müslümanların karşılaştığı sorun-

ları dile getirdiler. Katılımcıların 

aktardıkları üzere; Yemen’deki en 

büyük sorunun aile hükümetinin 

devam etmesi ve eğitim düzeyi-

nin düşük olması, Irak’taki ABD 

işgali ve neticesinde hala devam 

eden istikrarsız havanın en büyük 

sebebinin dış/Batı mihraklı oluşu, 

yine Irak ve Bahreyn’de İran’ın 

gerçekleştirdiği politik faaliyetler, 

Suudi Arabistan’da gençlerin oran 

olarak bir hayli fazla olmasına 

rağmen eğitimin nitelikli olma-

masından kaynaklı olarak genç-

liğin giderek yitirilmesi, bilindi-

ği üzere, Gazze’de devam eden 

ambargonun hâlâ sürüyor olması 

ve son olarak ise Suriye’de gelinen 

noktanın mezheplerin savaşına 

dönüştüğüdür.

Sonuç Bildirgesi

Sonuç bildirgesi ya da dekla-

rasyon olarak adlandırılan karar 

metinleri belli bir münazara ve 

müzakere neticesinde oluşturu-

lan metinler olmaktadır. Ancak 

forumların hemen bitiminde, çok 

önceden tertip komitesi tarafın-

dan hazırlandığını düşündüğü-

müz, sonuç bildirgesine göre, en 

temel sorunumuz birlik olamama-

mızdan kaynaklanmaktadır. Bu 

doğrultuda, sorunların çözümün-

de ilk olarak yapılması gerekenin 

ittihadı tam manasıyla gerçekleş-

tirmek ve güçlendirmek olduğuna 

vurgu yapılmıştır. 

Uluslararası gençlik buluşma-

larının sloganı “Biz bir milletiz!” 

olmaktadır. Değişimin insanın 

kendinden sonraki adımının ise 

aile, çevre, toplum ve tüm insan-

lığın değişimi şeklinde olması 

gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 

Bu bağlamda tüm dünyanın deği-

şiminde İslâmi şartlara uygun bir 

aile yapılanmasının gerekliliğinin 

aşikâr bir gerçek ve insanlığın 

temel toplumsal sorunlarına en 

büyük çözüm önerisinin oldu-

ğu belirtilmektedir. Müslüman 

ümmet arasında tefrika tohumları 

ekmek ve birbirlerine karşı nefret 

oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak 

söylenen her türlü söz, davranış 

ve hileler karşısında uyanık olma-

lı, oyuna gelinmemelidir. İslâm’ı 

karalamaya yönelik tüm kampan-

yalara duyarsız kalmayarak ölçü-

lü tepki ortaya koyulmalı, ancak, 

onları haklı çıkartacak, İslâm’ın 
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tasvip etmeyeceği tüm yersiz söy-

lem ve şiddet eylemlerinden kaçı-

nılmalıdır. İslâmophobia, dünya 

genelinde bir nefret suçu sayıl-

malıdır. Sorunlarımızın tespiti 

noktasında gayri Müslim menşeli 

medya organlarının bize sundu-

ğu veriler sahadan elde edilecek 

sağlıklı kaynaklarla süzgeçten 

geçirilmelidir. İslâm dünyası ola-

rak sessiz kaldığımız sürece, gayri 

Müslim dünya sessizliğimizi fır-

sat bilerek bizi istedikleri şekilde 

tanımlayabilecek ve konumlan-

dıracaklardır. Bu nedenledir ki, 

Müslümanlar kendilerini doğru 

tanıtma ve konumlandırma nok-

tasında yazılı ve görsel medyayı 

da aktif olarak kullanmalıdırlar. 

İdeolojiler ve gayri Müslim aklın 

ortaya koyduğu sosyal bilimler 

toplumsal gelişmenin önündeki 

en büyük engellerdir, bu aklın 

ürünü olarak kapitalizm ve sekü-

larizm gibi her türlü ideolojik 

dayatmaya karşı uyanık olmalı ve 

bu akımları bertaraf edebilmek 

için Kur’’ân ve Sünnet’e dayanarak 

yeni ve yeniden bir söz ve hayat 

tasavvuru üretmeliyiz. 

Sonuç

Forumların genelinde, 

Müslümanların yoğun bir şekilde 

yaşadığı bölgelerde ortaya çıkan 

sorunların en büyük müsebbibinin 

Batılıların olduğu, ancak gelinen 

nokta itibariyle Müslümanların da 

bu konuda eksiklerinin olmasının 

diğer bir sebebi teşkil ettiği gün-

deme getirildi. Forumlar süresin-

ce Batı’da yaşayan Müslümanlar 

ile Doğu’da yaşayanlar arasında 

modern dünyaya bakış ve bu dün-

yanın içerisinde varlık kazanabil-

me yaklaşımları açısından farklı-

lıklar gözlemlendi. Bu farklılıklar 

arasında İslâmophobia’nın geldiği 

noktanın ve cihad kavramının Batı 

ile Doğu arasında değişen anlamı 

ve buna benzer hususların çözü-

mü noktasında özellikle Batı’da 

yaşayanların Batı’nın kavramları 

çerçevesinde meselelerin üstesin-

den gelinebileceğine inanmaları 

yanında, Doğu’da ise İslâmi bir 

eğitimin neticesinde Hasan el 

Benna’nın değindiği üzere, “birey-

aile-devlet-bölge-dünya” döngüsü 

neticesinde yeni nesillerin giderek 

Müslüman bir algıyla/tasavvurla 

yetişmesi düsturu temel olarak 

alınmış gözükmektedir.

Forum programı süresinde 5 

uzman konuşmacı, 30 ülkeden 

35 genç konuşmacı ve 3 yar-

dım kuruluşu başkan ve başkan 

vekili sunumlarını gerçekleştirdi-

ler. Akademik forumlardaki temel 

gaye İslâm Dünyası gençleri ara-

sında devamlılığı olan bir ileti-

şim ağı kurmak, karşılıklı tecrübe 

alışverişinde bulunmak ve farklı 

coğrafyalardaki Müslüman genç-

lerin sorunlarını çözüme kavuş-

turmak adına tertip edilen bu 

organizasyonda, farklı coğrafya-

lardan gelen gençler, farklı ülke-

lerdeki Müslüman kardeşlerinin 

problemlerinden haberdar olma-

nın yanı sıra, onlar la tanışma ve 

dostluk kurma fırsatını da elde 

etmiş oldu.

Sınırları aşan bu birlik ve bera-

berliğin perçinlenmesi ve daimi 

kılınması için onuncusunun 

Balkanlar, on birincisinin Türkiye, 

on ikincisinin Lübnan ve on 

üçüncüsünün ise Malezya’da ger-

çekleştirilmesi düşünülen gençlik 

buluşmalarına, Müslüman katı-

lımcıların her birinin en azından 

gittiği ülkede Müslümanlığına 

vesile olduğu şahsı getirmesi ve 

dolayısıyla tebliğin hızla yayılması 

temennisiyle…

Dipnotlar
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kil İDSB bünyesinde faaliyet gösteren bir 

kuruldur.

3  Yahudi asıllı, Birleşik Krallık başbakan-
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Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2000, s.11.

EricSolsten (der.), Cyprus, a Country 

Study, Washington, D.C., GPO forthe 
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5  “Kıbrıs’ın egemenliğine ve toprak 

bütünlüğüne kasteden, Rum tarafından 

yapılan hareketler karşısında Türkiye, 

1960 Garanti Antlaşması çerçevesin-

de, önce İngiltere’ye ortak müdaha-

le teklifinde bulunmuştur. Türkiye, 

İngiltere’nin olumsuz cevap vermesi 

üzerine, adadaki Türklerin güvenliğini 

de dikkate alarak 20 Temmuz 1974 

günü Barış Harekâtını başlatmıştır. 

Böylece Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı 

önlenmiş, Kıbrıs Türk halkının varlığı 

da güvence altına alınmıştır. Türk Barış 

Harekâtı aynı zamanda Yunanistan’da 

cunta idaresinin de sonu olmuştur.” 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 

Kıbrıs Tarihçe (http://www.mfa.gov.tr/

kibris-tarihce.tr.mfa). Erişim tarihi: 

11.02.2013.

6  KKTC bütçesinin %32,6’sı, Türkiye’den 

gönderilen yardımlardan oluşmaktadır. Bkz. 

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği 

Yardım Heyeti Başkanlığı. KKTC Ekonomi 

Durum Raporu 2010. ss. 87-95.
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Farklı Toplumlarda 
Ahlak Anlayışı

Bugün ahlak, çok farklı boyut-

larıyla tartışma konusu olmaya 

devam etmektedir. Özellikle Post/

Modern dönemin, “ne olsa gider” 

parolasının yaşamın merkezine 

oturması ile birlikte, ahlak üzerin-

deki tartışmalar daha da yoğunlaş-

tı. Çünkü, gündelik yaşamın tüm 

icraatları bu parola ile meşrulaşı-

yordu. Diğer yandan, küreselleşme 

süreci ile birlikte, dinlerin ve kadim 

geleneklerin ortaya koyduğu ahlak 

anlayışından mesafe alarak konum-

landırılmaya çalışılan “global etik” 

arayışları kendisini göstermeye baş-

ladı ki, en büyük meşruiyet kaynağı 

bizzat insanın kendisiydi. 

Bugün bizi ahlak konusunu tar-

tışmaya iten temel sebep nedir? 

Önce böyle bir soru ile başlaya-

lım. Bu soru, bir yandan bugün 

bizim ahlak bağlamında yaşadığı-

mız sorunlara atıf yaparken, diğer 

yandan da farklı ahlak anlayışları-

nın toplumumuzu istilasını işaret 

etmektedir kanaatimizce. Aslında 

her iki sebep de birbirini besleyen 

boyutlar olarak okunabilir. Peki o 

zaman bizim bugün ahlak bağla-

mında yaşadığımız sorunlar neler-

dir? Hiç şüphesiz önce vakıalar üze-

rinde durarak belki oradan temel 

sorunlara sıçrama yapabiliriz. 

En yakın çevremizi gözlediği-

miz, şikayetlere kulak kesildiğimiz 

zaman, şu sorunlarla karşılaşıyo-

ruz. Facebook sayfalarının dizynı. 

Muhafazakâr diye etiketlenen kit-

lenin olmamaı gereken resimleri ile 

donatılmış facebook sayfaları, inter-

net geyikleri, cep telefonları mesaj-

ları ve mahremiyetin tükenişi, evli-

likten önce gençlerin mahremiyet 

ve aşkı tüketmeleri, anne-babaya 

olan saygının azalması, kadın ve 

erkek ilişkilerindeki aşınma, kıya-

fetlerin tesettürü sağlamadaki fonk-

siyonsuzluğu, konuşma ve üsluplar, 

oturma, kalkma ve insanlarla ilişki-

lerin düzeninin bozulması, refaha 

bağlı değer aşınmaları. Bu irtifa 

kayıplarından herkes bir şekilde 

bahsetmektedir. Aslına bakılırsa, 

sorunları madde madde oldukça 

çoğaltmak mümkündür. 

Belki dönemin karakteristiği-

ni daha iyi okuma imkanı veren 

bazı söylemleri ya da sözleri burada 

hatırlayabiliriz. Öncelikle rahatlık 

adına nezaket ve üsluptan ciddi 

bir kopuş söz konusudur. İnsan-

ların biribirine hitabında eskiden 

“azizim, üstadım” vardı. Şarkılarda 

“Dün akşam sevinçli bir telaş için-

deydiniz/Neden beni görünce başı-

nızı öne eğdiniz?” diye hitap edili-

yordu. Aşkın bir anlamı ve değeri 

vardı. Bizim Ahilik geleneğimiz, 

daha en başından itibaren ahlak 

ve edebi hayatın merkezine yerleş-

tiren eğitim yapıyordu. Fütüvvet-

namelerde geçen ilkelerin, haftalık 

dersler ve gündelik yaşam tarzları 

ile içselleştirilmesi sağlanıyordu. 

İnsanlar, pazardan aldıklarını dışı-

nı göstermeyen bir çanta ile taşı-

yorlardı. Şimdiki duruma bakalım: 

Özellikle satın alınan mallar sta-

tüyü deşifre etsin diye şeffaf ya da 

üzeri baskılı poşetler kullanılıyor; 

yani teşhir önplanda. Gençler bir-

birileriyle “oha falan oldum” diye 

konuşuyorlar. Bugün şarkı sözleri 

insanlar arası ilişkilerin mahiyetini 

de ortaya koyuyor: “Allah belanı 

versin”, “Dünyada bensiz bırak-

mam seni”, “Yatağıma gel, yeter ki 

onursuz olmasın aşk”, “yüzyıllar-

dır namussuzluk etmekten/bir türlü 

usanıp bıkmadın namus.”

Sorunları bu şekilde ortaya 

koyduktan sonra, ahlakın aslın-

da ne olduğuna gelelim. Tabii ki 

ahlak kavramını resmi olarak bir 

çok şekilde tanımlamak mümkün. 

Ama ben öncelikle Arapça kökenine 

bağlı olarak tanımlamak istiyorum. 

“Halaka” yani yaratmakla aynı kök-

ten olan ahlak, temelde doğru bir 

biçimde oranlamak, ölçümlemek, 

bir kişinin yaratılışa uygunluğu” 

(Ragıp El-İsfehani, Müfredât, Çev. 

Yusuf  Türker, İst., Pınar Yay., 2007, 

s. 511) anlamlarına gelmektedir. 

Buna göre ahlak, insanın yaratılışın-

daki ölçüye, fıtrata uyması, kendisi-

ni bu çerçevede dengede tutmasıdır. 

Dolayısıyla ahlak, insanın gündelik 

hayattaki dengesizliklerini dengeye 

getiren bir rol oynamaktadır. Bu 

da ahlakın, din ve Tanrı ile olan 

kopmaz ilişkisini vurgulaması bakı-

mından önemlidir. 

Tam da bu noktada farklı top-

lumlardaki ahlak anlayışına gele-

biliriz. Bu sorunu tartışmak üzere 

farklı toplumları ahlak anlayışla-

Mustafa TEKİN
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rı bakımından tek tek ele almak 

mümündür. Ama burada konuyu 

daha üst başlıklar halinde tartışmak 

daha anlamlı görünmektedir. Bu 

sebeple ben iki farklı ahlak anlayışı-

nı tartışmanın meselenin anlaşılma-

sı açısından daha önemli olduğunu 

düşünüyorum. Bu iki ahlak anlayı-

şını, Hümaniter merkezli ahlaklar 

ve din merkezli ahlaklar şeklinde 

ikiye ayırabiliriz.

Önce hümaniter merkezli 

ahlakla işe başlayalım. Bu tür ahlak-

ların en temel özelliği kaynağını 

ve meşruiyetini insandan almasıdır. 

Bunun anlamı ise, ahlakın en temel 

kavramları olan “iyi” ve “kötü”nün 

tamamen insanlar tarafından belir-

lenir hale gelmesidir. Tabii ki buna 

bağlı olarak sürekli değişilebilir-

lik (postmodern dönemde olduğu 

gibi), insanın tüm yapıp etmeleri-

nin de yine insanlar tarafından meş-

rulaştırıldığı bir hüviyet taşıyacak-

tır. Bunların doğal sonucu olarak 

da, insanın nefs-i emmaresi de dahil 

olmak üzere insanın tüm yapıp 

etmeleri kutsanacaktır. Hazzı yücel-

tecek (çünkü insanın kendisini ada-

yacağı yüze ideali yoksa haz için 

yaşar), insan bencilliğini artıracaktır 

ve seküler bir karakterde olacaktır. 

Bugün bunun dünya ölçeğinde 

iki yansımasını bulmak mümkün-

dür. Birincisi, global etik dediğimiz, 

ortak akıl ile oluşturulabilecek bir 

ahlak anlayışıdır. Burada dini temel-

li ahlakla bazı ortak noktalar bulun-

sa bile, neticede tamamen dünyevi 

amaçlarla güdülenmiş bir insan ve 

küresel aktörlerin değerlerini belir-

lediği bir ahlak anlayışı karşımı-

za çıkacaktır. Nitekim bu anlamda 

bugün, tüketimin bir yaşam tarzı 

haline getirildiği ahlak, toplum-

lar arasında yaygınlaşmaya devam 

etmektedir. İkincisi de, Avrupa’da 

yayımlanan İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi’dir. Bu beyanname, 

seküler temelde yapılandırılmış ve 

hümanist bir beyannamedir. Dola-

yısıyla, tüm yapıp ettikleriyle insanı 

kutsayan, insanın tüm öznellikleri-

ni kışkırtıp onu hak haline getiren 

bir içerik taşımaktadır. Bir başka 

deyişle, insanın kendi talep ve 

arzularını yine kendisine referansla 

meşrulaştırması anlamına gelmek-

tedir. Bu durum zaten sadece Post/

Modern zamanlara özgü bir durum 

değildir. Kur’ân-ı Kerim, geçmişte 

“insan”ı yegane meşruiyet kaynağı 

olarak gören anlayış ve yaklaşımları 

eleştirmektedir. Ahlak anlayışında 

en önemli sorun, insanın Tanrı’ya 

rağmen “iyi” ve “kötü”yü tekrar 

tanımlamaya kalkmasıdır. 

Bugün çok farklı söylemler-

de hümanist bir ahlak anlayışının 

aslında tüm toplumları nasıl etkile-

diğini görebiliriz. Söz gelimi; “ben 

sabah ezanını dinlemek istemiyo-

rum; bu benim hakkımdır” şeklin-

deki bir talep tamamen öznellik-

lerden beslenmektedir. Yine dindar 

mahallelerde çokça kullanılmaya 

başladığını gözlemlediğimiz “benim 

de günah işleme özgürlüğüm var 

“şeklindeki sözler, hem ahlakı tah-

rip edici, hem de özgürlük gibi 

kavramları sanlam kaymasına 

uğratan bir hüviyet taşımaktadır-

lar. Öncelikle, insanın yapıp etme-

lerinde meşruiyetini kendisinden 

aldığı durumlarda, “bir günah işle-

me özgürlüğü”nden (ki burada tam 

olarak günah işleme hakkı denmek 

isteniyor) bahsedilebilir. Ancak bir 

müslüman zaviyesinden bu söz 

ciddi anlamda problemlidir. Birin-

cisi, özgürlük İslâm bakış açısından 

bir şeyi yapmak ya da yapmamak 

üzere irade ile seçebilmek ve ona 

güç yetirmek anlamına gelir. Dola-

yısıyla ben günah olan bir şeyi yap-

mak ya da yapmamak konusunda 

tercihe sahibimdir. Ama bu potan-

siyel anlamda bir irade gücü ve 

seçme özgürlüğünü içerir. Fakat bu, 

günah işlemenin insanın bir hakkı 

olduğu anlamına gelmez. İnsan 

Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 

genel mantığına bakarsak, orada 

insanın “günah” işleyebilme hakkını 

savunduğunu görürüz. 

İkinci kategori de din mer-

kezli ahlaktır. Bu ahlakın temel 

mentalitesi de, bir yaratıcı olarak 

Allah’ın insanın nasıl en doğru 

biçimde “ölçüm”leneceği, nasıl 

“oran”lanacağını bilmesine dayan-

maktadır. Bu sebeple tüm insanlık 

tarihi boyunca, dinlerin insan için 

temel ahlak umdelerini vazettiği-

ne şahit olmaktayız. Konfüçyüs’ten 

Buda’ya, Hz. Adem (a.s.)’dan Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’e kadar bu 

umdeleri görmek mümkündür. 

Özelde ise Hz. Musa’ya gelen on 

emirin de genel olarak bu emde-

lerin esaslarını tanımladığını gör-

mekteyiz. 

Hz. Muhammed (s.a.v.))’in söz 

ve davranışlarının merkezinde ahla-

kın ne kadar önemli bir yer tuttu-

ğunu söyleyebiliriz. Kur’ân-ı Kerim 

O’nun için “Şüphesiz sen, en yüce 

bir ahlak üzeresin” (68/Kalem, 4) 

derken, Hz. Muhammed’in var-

lık, çevre, insan vb. ile ilişkiler-

de nasıl bir mükemmel ölçü için-

de olduğuna vurgu yapmaktadır. 

Nihayetinde burada ahlak, hem Hz. 

Muhammed’in Allah, hem diğer 

insanlar (müslüm-gayr-ı müslim 

farketmez) hem de çevre ve eşya 

karşısında nasıl durduğu, nasıl bir 

davranış pratiği oluşturduğunu bize 

göstermektedir.  

Ahlak umdeleri, gündelik haya-

tımızda Allah, insan ve eşya ile nasıl 

bir ilişki kuracağımızı ve bu ilişki-

nin “ölçü”lerini verir. Meşruiyetini 

yine insandan alan bir ahlak anla-

yışı, en son kertede hazzı, insa-

nın nefsi emmaresini kışkırtır ve 

ona bu dünyada cenneti yaşamasını 

öğütler. Bugün yaşadığımız bir çok 

sorunların kaynağı da insan nefsi-

nin kışkırtılması değil midir?
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A rşın gölgesinde olmak sade-

ce bir yeri simgelemez. Arşın 

gölgesinde olmak Peygamber 

(s.a.v.) etrafında olanlara gösteril-

miş bir hedeftir. Allah’a iman etmek 

ve cennete girmek genel standarttır. 

Bu standardı daha da ileri götürme 

meziyetine sahip olacak bir grup 

mümini de Sevgili Peygamberimiz 

(a.s.) “Arşın gölgesinde bulunacak-

lar.” diye öne çıkarmıştır. O hadisi 

şerifi hepimiz defalarca duymuşuz-

dur. İşte adil imam, kalbi camile-

re kilitlenmiş mümin, Allah için 

birbirini seven ve aralarında ikinci 

bir gerekçeye gerek duymadan, bir-

biriyle kardeşlik bağlarını sürdüren 

iki mümin gibi bir grup müminin 

sıradan cennete girmenin ilerisine 

götürüp, “Arşın gölgesinden cennete 

sevk edilenler.” diye gruplandırıyor  

Peygamberimiz. 

Biz buradan anlıyoruz ki, 

Peygamber (s.a.v.) de önünde ken-

disiyle beraber cihat eden, o gün 

sabah namazını onunla beraber eda 

eden, önüne bütün servetini geti-

rip bunu Allah için verdim diyen, 

Allah’ın İslâm olarak istediği her 

şeyi yapan ashabına, bir de uç nok-

tada duran bir hedef daha gösterip 

“Arşın gölgesini de arayın.” demiş-

tir. 

Gençliğin Yetiştirilmesi

Adil imam olmak arşın göl-

gesinde gölgelenecek birinci 

sınıf Müslüman olmak demektir. 

Ümmet-i Muhammed’in yönetimin-

de Allah’ın aradığı vasıflarla adaleti 

gerçekleştiren mümin, cennet artı 

arşın gölgesinde bulunma düzeyin-

de bir mümin demektir. İşte bu 

Peygamberimiz’in Allah’ın şehade-

tiyle iyi insanlar oldukları belli olan, 

Allah’ın kendilerinden razı oldu-

ğu Kur’ân’la sabit olan o ilk nesle 

bile o Allah’ın razı olduğu cennete 

girme standartlarının bir adım daha 

ötesi olan arş gölgesinde gölgelen-

me düzeyinde mümin olma kalitesi 

gençler için de sunulmuş bir fırsat. 

O meşhur arşın gölgesinde gölge-

lenecek iş sahibi gençlerden bir 

tanesi de  

شابٌّ نََشأَ يف ِعبَاَدِة اللَّه 
olan gençtir. Kim bu? Allah’a iba-

detle gelişmiş genç. Allah’a ibadet-

le gelişmiş genç kavramı şüphesiz 

birinci neslin önüne konulmuş bir 

hedeftir. Ama tıpkı Kur’ân onların 

önüne konulmuş bir kitap olup, 

kıyamete kadar bütün cennete gir-

mek isteyenlerin iman edeceği kay-

nak olduğu gibi, 

شابٌّ نََشأَ يف ِعبَاَدِة اللَّه 
da, Allah’a ibadet kalitesinde yetiş-

miş genç deyimi de son insana 

kadar bütün müminlerin önüne 

konulmuş bir fırsat.

 Bütün müminler genç yetiş-

tirirken kaliteli genç ararken veya 

Allah’ın razı olacağı genç araştır-

ması yaparken bu vakıf kurulduğu 

zaman bir gençlik toplantısı yapıl-

dığı zaman, bir mürebbi, mual-

lim bir çocuğu önüne koyup onu 

yetiştirmek için öğretmenlik yaptı-

ğı zaman, Ümmet-i Muhammed’in 

hangi düzeyde bir genç yetiştirmek 

istediğini gösteren hedeftir. Biz üni-

versite kazanan ya da iyi bir evlilik 

yapan veya filan güzel iş imkânına 

Nurettin YILDIZ
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kavuşmuş olan genç peşinde olacak 

kadar düşük bir ümmet değiliz. 

Biz cennet hedefini bile sıradan 

görür gibi -öyle bir sıradanlık olmaz 

şüphesiz, ama sıradan görür gibi- 

onun ötesine gidip arşın gölgesinde 

misafir edilecek gençlerin anaları, 

babaları, ağabeyleri, hatta kendisi 

öyle gençlerin bulunduğu vakıfla-

rın, derneklerin, kampların, çadır-

ların sahibi olmayı ister. Bunun 

için gayret ederiz. 

Peygamberimiz bütün 

ümmetine adil imam olma-

yı hedef olarak gösterdiği gibi 

mescitlere kilitlenmiş kalplerin 

sahibi olmayı hedef olarak koy-

duğu gibi önlerine, bu mantıklı 

arşın gölgesine erinceye kadar 

oturmayan arşın gölgesinde göl-

gelenmedikçe içi rahat etmeyen, 

enerjisi bitmeyen genç sahibi 

olmak da bu ümmetin karak-

teridir. Böyle bir ümmetiz biz. 

Sadece yüzeysel on yıllık, yirmi 

yıllık hedeflerin peşinde koşan 

ümmet ancak peygamberle-

rinin sağlığında iş yapabilen, 

peygamberlerinin ardından da 

ellerindeki kitabı ve dini yok 

hale getiren ümmet oldu biz-

den önce. Ashab-ı Kiram (Allah 

onlardan razı olsun) peygam-

berlerinden arşın gölgesinde 

gölgeleninceye kadar diye bir 

hedef aldıkları için Peygamber 

(a.s)’in vefatı bile onların sefere 

çıkacak 20 yaşını bulmamış genci-

nin cihattan geri kalmasına neden 

olamadı. Çünkü hedef Peygamber 

değildi, Peygamberin göster-

diği filan yerin fethi de değildi. 

Peygamber’in gösterdiği arşın göl-

gesinde gölgelenmek olunca hedef 

olarak o Peygamber’in vefatı veya 

başka büyük bir afet hiçbir mümin 

genci ana gayesinden geri bırak-

madı.

Bunların konuşulması şüphesiz 

kolay, ama gerçekleştirilmesinde 

ne kadar imkânsızlık söz konusu 

değilse de, kâğıt üzerinde konuşul-

duğu gibi, mikrofonların önünde 

konuşulduğu gibi gerçekleştirilecek 

kadar kolay değil şüphesiz. Ama 

imkânsız da değil, çünkü Allah ve 

peygamberi muhal şeylerin peşin-

de koşturmuyor bizi. Ulaşılabilecek 

şeylerin peşinden koşuyoruz. Ya 

da dinimizin fıtrat dini olması ve 

Rasûlüllah (s.a.v.)’in meleklerden 

veya başka bir mahluk çeşidi olarak 

karşımıza çıkmayıp, bizim gibi bir 

insan, bir ailede büyümüş yetim bir 

çocuk olarak üzerine sonra vahiy 

gelmiş bir insan olmasının mantığı 

da budur zaten. Şimdi biz iki şeyi 

vurguladıktan sonra arşın gölgesine 

doğru koşan genç mantığını nasıl 

elde edeceğimizi bir nebze konu-

şabiliriz. 

Birincisi, bizim şeriatımızın 

lisanında 15 yaşından itibaren 40 

yaşına kadar herkes genç, çünkü 

Kur’ân’ın Ashab-ı Kehf’ten bahse-

derken hepiniz sarayda belli görev-

ler almış evli, çocukları olan insan-

lar olduğu halde onlar için

إِنَُّهْم ِفتْيٌَة آَمُنوا ِبَربِِّهْم 
“Rablerine iman etmiş gençlerdi 

onlar” diyor 16 yaşında değil-

lerdi. Belki bu 16 yaşında değil-

diler ifadesi onların 36 yaşında 

olduğunu da bilmemizi sağla-

mıyor, ama bizim genç dedi-

ğimiz henüz askere gitmemiş 

insana, bizde genç deniliyor. 

Kur’ân’ın lisanında genç keli-

mesi daha geniş, yaklaşık 25 

yıllık bir insan ömrüne tekabül 

ediyor. Bir insan 15 yaşıyla 40 

yaşı arasındaki ömrü gençlik 

ömrüdür, binaenaleyh bu genç-

lik döneminde yapılan her şey 

biraz sonra sözünü edeceğimiz 

شابٌّ نََشأَ يف ِعبَاَدِة اللَّه 
Allah’a ibadet kalitesinde 

büyümüş genç için geçerlidir. 

40 yaşından sonraysa kimse 

gençlik edebiyatı yapamaz şüp-

hesiz, ama öyle bir dine iman 

ediyoruz ki biz, yapamadığının 

yapılmasına sebep olan da onu 

yapmış gibi sayılıyor. 65 yaşında da 

gençlere hizmet edip, Allah’a ibadet 

kalitesinde yetişmiş gencin hizme-

tinde bulunan da delikanlıdır şüp-

hesiz, gençtir. 70 yaşına rağmen, 80 

küsur yaşına rağmen Bizans’ın sur-

ları önünde şehit olmak için koşan-

lar, yaşlarına göre değil, amaçlarına 

göre değerlendirildi. Dolayısıyla 

herkes, her mümin Allah’ın arşının 

gölgesini genç potasında yakalamak 

isteme fırsatına sahiptir. 

Nafileler üzerinden yoğunlaş-
tırılmış İslâmlaştırma anlayışı 
Kur’ân’ın getirmiş olduğu yer-
yüzünü İslâmlaştırma siyaseti-
ni bücür bırakır. Hiçbir ibadet 
nafile de olsa şeksiz ve şüphe-
siz değerlidir. İbadetlerin farz 
veya nafile olması bir müminin 
onları hafif görme ruhsatını 
oluşturmaz, ama Allah sadece 
Pazartesi, Perşembe oruçlarını 
tutmakla ya da kurban bayra-
mında kurban hissesi toplamış 
olmakla hiçbir gence arşın göl-
gesini vaat etmiyor. Rabbine 
ibadet kalitesinde yetişmiş 
olma şartı koşuyor. Bu ibadet 
kelimesini anlamamızı gerek-
tiriyor.
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Keşke Rabbimizin kitabını, o 

kitabın kıvamında ve dilinde anlı-

yor olsaydık. Burada ibadet keli-

mesini keşke biz namazdan ibaret 

zannetmeseydik, Rabbine ibadet 

kalitesinde yetişmiş genç derken 

Perşembe, Pazartesi oruçlarını 

kaçırmamış genç diye anlama-

saydık keşke. Çünkü Pazartesi ve 

Perşembe oruçları veya evvâbin 

namazı gibi nafileler üzerinden 

yoğunlaştırılmış İslâmlaştırma 

anlayışı Kur’ân’ın getirmiş olduğu 

yeryüzünü İslâmlaştırma siyasetini 

bücür bırakır. Hiçbir ibadet nafile 

de olsa şeksiz ve şüphesiz değer-

lidir. İbadetlerin farz veya nafile 

olması bir müminin onları hafif 

görme ruhsatını oluşturmaz, ama 

Allah sadece Pazartesi, Perşembe 

oruçlarını tutmakla ya da kurban 

bayramında kurban hissesi toplamış 

olmakla hiçbir gence arşın gölgesini 

vaat etmiyor. Rabbine ibadet kalite-

sinde yetişmiş olma şartı koşuyor. 

Bu ibadet kelimesini anlamamızı 

gerektiriyor.

Firavun Musa aleyhisselamı kar-

şısında bulunca “ne istiyorsun” diye 

sordu. O da “bırak İsrailoğulları’nı 

gideyim” dedi. İşte bildiğiniz gibi 

sen kimsin, Rabbin kimdir soru-

larına cevaplar verince Kur’ân’a 

dönüyoruz. Kur’ân Firavun’un 

istihza edici üslubundan nakil-

ler yapıyor. “Şu adama baksana, 

İsrailoğulları’nı bizden götürecek-

miş, İsrailoğulları’nı kurtaracak-

mış” derken Musa ve Harun aley-

hisselamın “biz İsrailoğulları’nın 

sahibiyiz, önderiyiz” gibi tavrını 

yorumlarken Firavun

َعاِبُدوَن  لََنا   َوقَْوُمُهاَم 
diyor. Bunlar biz İsrailoğulları’nın 

başıyız diyorlar, hâlbuki bunların 

kavmi, yani İsrailoğulları 

لََنا َعاِبُدوَن
, bize ibadet ediyorlar, diyor. 

İsrailoğulları bize ibadet ediyor, 

bu da İsrailoğulları’nın başı biziz 

diyor, Rabbimiz de Allah’tır diyor-

lar. Çelişki bulmuş aklınca, bura-

da çıkarmak istediğimiz sonuç ne? 

Biz ibadeti namazla daraltırken, 

Pazartesi, Perşembe orucuyla daral-

tırken, 20 yaşında gencin sakal-

lı olmasıyla daraltırken Kitabımız 

Kur’ân ibadet kelimesini Firavun’un 

sisteminde vatandaş olarak yaşa-

maya razı olmayı da ibadet olarak 

görüyor. Kitabımız Kur’ân,  

َوقَْوُمُهاَم لََنا َعاِبُدوَن. 
fiilinden ibadet kökünden bildi-

ğimiz gibi ism-i faildir. İş yapan 

adamdır

َرُجٌل َعابُدون 

ibadet adam filanca, Hasan Basri 

abiddi diyor. Hasan Basri’nin abid-

liğini nereden çıkarıyorsun? Çok 

namaz kılardı diyor. Firavun’un 

sistemine teslim olmuş bir mantık 

sahibi olana da Kur’ân Firavun’un 

lisanından da olsa ona ibadet edi-

yor, diyor. Demek ki, Allah’a kul-

luk ediyor olmak sadece bizim 

namaz, oruç diye sınırlandırdığı-

mız tesettür veya sakal olarak sim-

gelediğimiz şeylerle sınırlı değil. 

Bunun için Peygamberimiz’in en 

temel karakteri olan abduhu ve 

rasûlühüdür. Allah’ın kulu, yani 

Allah’a ibadet eden, yani yeryü-

zünde Allah adına yaptırılacak her 

işin birinci örneği olan adam sonra 

Allah’ın Peygamberi, o da ibadet 

kıvamında bir kimlik sahibiydi. 

Dolayısıyla kardeşler, ikinci 

temel prensibimiz bizim, biz insan 

olarak ibadetten Allah için yapıla-

cak her şeyi anlamak zorundayız. 

Sadece sakal bırakmış olmak veya 

tesettürlü olmuş olmak veya genç 

yaşta umreye gitmiş olmak yeterli 

değil. Bulunduğun yerde Allah’ın 

adına bulunan adam olmak zorun-

dasın. 

Bu senin ahlâkına yansıma-

lı, bu senin konuşmana yansıma-

lı, bu senin teorilerine yansımalı, 

gayene yansımalı, evliliğine yan-

sımalı, çocuğuna koyduğun isme 

yansımalı, evindeki renk, duvarda-

ki boyanın rengine yansımalı. Sen 

bir eve satın almak için inşallah 

günün birinde girdiğinde ilk defa 

eğer ucuzluğu pahalılığından, site 

içinde olup olmadığından önce bu 

evde cemaatle namaz kılındığında 

kıble nerede, saf düzgün olacak 

mı diye seçmeye başlıyorsan apart-

man dairesini, sen o zaman ibadet 

neşesi ve kıvamında büyümüş biri-

sin demektir. İlk gözüne çarpan 

neyse senin, sen osun. Namaz aklı-

Son olarak temas etmek istediğim nokta da arşın 
gölgesine gidecek genç israfçı olmayacak. Hani 
ekmek kırıntılarını toplayacak sofradan demiyorum, 
israf etmeyecek. 1. Vaktini, 2. Sıhhatini, 3. Arkadaş 
çevresini, 4. Anne-babasını israf etmeyecek ve 5. 
Enerjisini israf etmeyecek. Enerjisini israf eden veya 
sıhhatini ya da vaktini israf eden genç abdest alırken 
suyu çok akıtmamış olmakla arşın gölgesini yakala-
yamaz.
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na gelen ilk şeyse ev satın alırken, 

bir markete giderken, bir mağazaya 

girerken fiyatlarından, markasından 

önce Allah’ın şeriatına uygunluğa 

en yakın market veya bakkal diye 

bir seçim ilk aklına gelen şeyse 

senin, mesela bir cep telefonu satın 

alırken bile, bir cep telefonu sahibi 

olacağın zaman bile bunun senin 

mümin şahsiyetine maliyetini düşü-

nüyorsan, bu işte Allah’a ibadet 

kıvamında yetişmiş olmaktır. 

Mesela, hanımlarımıza örnek 

vermek istiyorum. Bir cep telefonu 

satın alacakları zaman ben siyah 

örtüler içerisinde beyaz renkli bu 

telefonu kulağıma koyduğumda 

kazara yolda, otobüste siyah kıya-

fetimin üzerinde bu beyaz telefon 

dikkat çeker diye ucuz da olsa siya-

hını alıyorsa, bu bir tercihtir. İşte 

tesettür ibadet düzeyine yükselmiş 

demektir, namaz kıvamında tesettür 

sahibi olmuş demektir. 

Bir mümin genç okul tercihi 

yaparken o okulda Cuma namazına 

gitme imkânım var veya yok diyerek 

sıralama yapıyorsa, tıptan, mühen-

dislikten önce benim imanım ve 

ibadetime katkısı ne olur buranın, 

zararı ne olur diye düşünebiliyorsa, 

yani Allah ve Peygamberi ve şeriat, 

onların şeriatı ilk tercih nedeniyse, 

ayağını atarken, adım atarken, kula-

ğını kullanırken, gözünü kullanır-

ken ilk tercih oysa ortada yetişme 

tarzı olarak insanın Allah’a kulluk 

standartlarında yetiştiğini gösterir. 

İşte Ali b. Ebu Talib mantığıyla 

yetişmek budur. Bu mantıkla yetiş-

tirilmiş birisini henüz 25 yaşına 

gelmemiş, yani askerlik bile yap-

mamış henüz, üniversiteyi bitirip 

iş bile kurmamış delikanlı olarak 

mızrakla delik deşik olacağını bil-

diği bir yatağa yat dediğin zaman 

kuştüyü yatağa yatmış gibi rahat 

yatacak olan, önce Allah’ı ve cen-

neti düşünen adamdır. Eğer bu ruh 

verilmezse, ilk soru burada can 

güvenliğim var değil mi benim, bir 

güvencem olacak değil mi, diye 

sorarsın. Hâlbuki bu yatağa yatar 

mısın denildiğinde, oh be, beşik 

gibi huzurla yattı, biraz sonra delik 

deşik olacağı hemen hemen kesin 

olan bir suikasta kurban gideceğini 

bildiği halde, çünkü her şeyi Allah’a 

göre görmek, her şeyi şeriat filtre-

sinden geçirip, yaşamaya razı olmak 

meselesi ibadetullah, Allah’a kulluk 

standartlarında yetiştirmektir. 

Eğer biz Allah’a kulluğu küçük-

ken sünnet ettirilmek, sonra da 

düğünde de mevlit okutturmakla 

ibadet sınırlı hale getirilirse, işte o 

zaman sakalına rağmen, tesettü-

rüne rağmen büyük büyük man-

galda kül bırakmayan edebiyatla-

ra rağmen, Allah’ın haramlarıyla 

baş başa gelince başka bir delikanlı 

çıkar. İş menfaate gelince, paraya 

gelince başka bir insan karşımı-

za bunun için çıkar. Ölürken bile 

kimlik değiştirmeyen, Rasûlüllah’ın 

ayağına bir diken batma pahasına 

da olsa bu darağacını tercih ederim, 

diyen adam ibadet ruhuyla yetişmiş 

adamdır. İbadet ruhuyla yetişmiş 

olmak demek elimizde genç yaşta 

tespih olmak değil, genç yaşına 

rağmen tespih eden el, ayak, göz, 

kulak sahibi olmak demektir. Bu 

ruhu yakalayan arşın gölgesinde 

dinlenmeye dünyanın bıkkınlıkları-

nı arşın gölgesinde atıp, oh bir rahat 

edip, sonra da havzı kevserinde 

Peygamber aleyhisselamla buluşma-

ya aday genç demektir. 

Burada özellikle ahlâki görevle-

rimizi saymak istemiyorum. Ahlâki 

görevlerimiz, namazımız, ibadeti-

miz, annemize-babamıza saygımız, 

vesairemiz, bunlar bizim ayrıntı-

larımızdır. Asıl bizim kimliğimiz 

saraydaki bütün imkânlarına rağ-

men biz göklerin rabbi varken ey 

put, senin önünde eğilmeyiz diyen 

ve 300 yıl bir mağarada mucize 

olarak bekletilecek kadar büyük bir 

iş becermiş olan, Kur’ân’ın da bize 

örnek gösterdiği insan kalitesini 

yakalamak önemlidir. Öyle diplo-

ma şartlarına gelince taviz, düğünde 

taviz, ziyafette taviz, cep telefo-

nunda taviz, ama imana gelince 

ashapla boy ölçüşüyor. Bu iddialar 

sadece meleklerin kıs kıs gülmesine 

neden olur, eğer meleklerin gülme 

kabiliyeti varsa, yoksa ama bunu 

gülünç bir şey olarak yazacaklardır 

muhakkak. Çok konuşmak değil, 

yapamayacağınız, yapmayacağımız 

şeylerin edebiyatı değil, yüreğimiz-

de Allah’ın kulu olduğumuz şuuru-

nu yerleştirmemiz gerekmektedir 

bizim için.

Çok uzun söze gerek yok, dedik 

ki, 40 yaşına kadar herkes doğal 

genç adayıdır, 40 yaşından ölünce-

ye kadar herkes de isterse yüzlerce 

kere genç olabilir. Bir gencin hayrı-

na vesile olursun, bir gencin dalalet-

ten kurtulmasına sebep olursun, o 

sen olursun Allah katında, on genç, 

on genç, yüz genç, yüz genç olur-

sun. Nasıl Musab b. Umeyr Yesrib’i 

nurlandırdı, Peygamber’e teslim 

etti, aleyhisselatüvesselam kıyamete 

kadar yüreğinde Medine sevdası 

olan herkesin manevi babası olarak 

dirilecek kıyamet günü. Herkes 40 

yaşından sonra doğal olmayan yol-

larla olsa da, dolaylı da olsa hepimiz 

gençlik adayıyız. İbadetten de özel-

likle asla nafile ibadetleri tahkir için 

maazallah söylemiyorum, ibadetten 

de Perşembe orucu, tespit çekmeyi 

münferit bunlar olarak asla anlamı-

yoruz. Allah için bulunulan, ara-

nılan her yerde ben varım demek, 

Allah standartlarında Peygamber 

aleyhisselamın aradığı standartlarda 

yetişmiş olmak demektir.
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DOSYA

Maksadımız ve Gayemiz 

 Burada çok hızlı bir şekilde 

bu standartları, yani Allah’ın iba-

det eden kulu kıvamında yetişmiş 

olmayı ayakta tutacak temel man-

tığı konuşacağız. Birinci her şeyden 

önce büyük gaye olmalıdır. Şu yaş-

taki bir işi ebedi kalacağın cennet 

hedefinden önce görürsen, sen Allah 

için yetişmiş bir genç olamazsın. 

Bu takdirde Hanzala gibi gencecik 

hanımınla, genç eşinle yatak odası-

nı bırakıp gidemeyeceğin gibi seni 

hanımın da bırakmaz zaten, eğer 

asıl keyif cennette diye bir mantık 

yakalarsan, o zaman evlilik senin 

için eften püften olur. Diplomalar 

her an yırtabileceğin kâğıt haline 

gelir. Eğer cennet ikinci gaye olursa 

ya da cennet muhakkak garanti, 

Sultan Fatih’in neslindensen zaten 

cennete otomatik gireceksin gibi 

düşünürsen diplomalar çelik olur o 

zaman, kurşun bile geçirmezler bir 

daha, bırak yırtmayı. 

Bunun için biz müminler olarak 

en büyük maksadımızı, gayemizi 

Allah’ın rızası cenneti Peygamber 

aleyhisselamla buluşmak olarak 

belirleriz. Bu gayemiz olduktan 

sonra arşın gölgesine oturuncaya 

kadar uyku yok bana demek çok 

kolay, ama bu gayeye ulaşamayan 

her 12 saatte bir yatağına girmek 

zorunda kalır. O teheccüde de kal-

kamaz, oturduğu koltuktan da kal-

kamaz. Bu çok önemli, aynı zaman-

da imanımız da bizim bu olacaktır. 

Buna iman edeceğizdir, altı şartı 

saymak yeterli değil. O altı şarttan 

birisi olan meleklere imanı her an 

üzerinde hissetmektir. En bunalımlı 

anında bile kadere imanın seni bul-

malıdır, sadece sınavlarda karşıla-

şacağın ve form doldururken 6 şart 

sayıyor olmak bu kıvam standartla-

rında, bu yüksek kalitede mümin 

olmak için yeterli değil. 

İkinci olarak da biz eğer arşın 

gölgesinde gölgelenecek genç ola-

caksak, bunun için arşın sahibinin 

Peygamberinin ümmetinin çocuğu 

olacaksın, ailenin çocuğu olmaya-

caksın, yörenin çocuğu olmaya-

caksın, ırkın sadece yüz derindeki 

rengi gösteriyor olacak, ümmetinin 

çocuğu olacaksın. Ümmetin için 

var olacaksın, baban, annen, kar-

deşlerin bu ümmetin sana çizdiği 

krokideki şahsiyetlerden oluşacak. 

Eğer biz ailelerimizi veya yakın 

yörelerimizi, köylerimizi, kasaba-

larımızı ümmetimiz gibi görürsek, 

buraları sadece güneş aydınlatıyor. 

O zaman güneşin gölgesini buldu-

ğun yerde oturmak zorundasın. Arş 

Ümmet-i Muhammed’in Rabbinin 

gölgelendireceği bir yerin adıdır. 

Ümmetinin çocuğu şüphesiz bir 

mantığı gösteriyor, o ayrıntıya bura-

da girmek istemiyorum.

Bütün bunların yanında üçün-

cü bir planımız veya üçüncü bir 

çalışma mantığımız da Rabbimizle 

bağımızın her an güçlü olması 

gerekiyor. Kadir gecesinde uçacak 

melek gibi olup, bayram gününde 

de sürünen yılan gibi olmak yok 

bizde. Bu arşın gölgesine gitme-

ye engel, her geceyi Kadir gecesi 

kadar heyecanlı bilmek zorunda-

sın, sadece Siyonizm’in öldürdü-

ğü Filistinlilere dair bilgiler gelince 

ümmetini hatırlamak yanlış, katli-

amdan katliama imanını hatırlayan, 

yanlış bir noktada durmuş olursun. 

24 saat, 365 gün Allah için hare-

kete hazır bir dinamik kadro eğer 

senin bulunduğun arkadaş çevreni 

oluşturuyorsa, sen de onlardan biri-

ni oluşturuyorsan, arşın gölgesinde 

soluklanman için bir sıkıntı kalma-

mış demektir.        

Duamızdan sabrımıza, şük-

rümüze farz ibadetleri yapmaya, 

haramlardan kaçınmaya varıncaya 

kadar bütün bu saydığım şeylerin 

temel altyapısını oluşturan değer-

lerden söz ediyoruz demektir. Bir 

ayrıntı da biraz önce simgeleme-

ye çalıştığım hani Kadir gecesinde 

şöyle sonra öbür türlü mantığına 

karşı gençliğin en önemli sorun-

larından biri olan istikrarsızlık 

sorunu, bugün karar verip, yarın 

bozmak, toplantıda heyecanlanıp, 

toplantıdan sonra silmek, yani 

başka bir horozu görünce ibrikleri 

hareketlenen, o horoz gidince otu-

rup, samanlardan kendisine yem 

çıkaran horoz gibi değil, güneş gibi 

hiçbir şartta enerjisi sönmeyen bir 

tip olmak lazım. Bu istikrar soru-

nu da şüphesiz gencin kendisinden 

önce onu yetiştiren kadronun göre-

vindedir. Gençlere ilmihal, namaz, 

Kur’ân öğretir gibi istikrar da öğret-

mek gerekiyor. Ebu Bekir’in onca 

sevdiği Peygamberinin naaşından 

önce diniyle ve siyasetle neden ilgi-

lendiğini izah etmek gerekiyor.

Son  olarak temas etmek istedi-

ğim nokta da arşın gölgesine gide-

cek genç israfçı olmayacak. Hani 

ekmek kırıntılarını toplayacak 

sofradan demiyorum, israf etme-

yecek. 1. Vaktini, 2. Sıhhatini, 3. 

Arkadaş çevresini, 4. Anne-babasını 

israf etmeyecek ve 5. Enerjisini israf 

etmeyecek. Enerjisini israf eden 

veya sıhhatini ya da vaktini israf 

eden genç abdest alırken suyu çok 

akıtmamış olmakla arşın gölgesini 

yakalayamaz. Abdest alıp namaz 

kılmış olur. Namazda da ne elde 

ediliyorsa, o elde edilmiş olur. Bu 

cennette olur şüphesiz, namaz cen-

netin faturası, ama arşın gölgesinde 

ağırlanacak olmuş olmak cennetle-

rin üstünde bir makam yakalamak 

demektir. Ömer b. Hattab kalitesi 

bu, bu Musab b. Umeyr kalitesi, 

bu Peygamber aleyhisselamın alnın-

dan öpeceği genç olmak demektir. 

Allah’tan kendim için de, sizler için 

de, bu ümmetin ashab-ı kehfleri 

gibi mağaralarda olmasa da evleri-

mizde üç asır, on asır ruhumuzun 

ve nefesimizin devam edeceği kim-

liğin sahibi olarak yaşamayı bize 

nasip etmesini diliyorum. 
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GÜZEL AHLAK TİMSALİ:

HZ. OSMAN  

H z. Osman’ı konuşmak işin 

kolay yolu, Hz. Osman 

olmak da işin zor yolu. Eğer biz 

sadece konuşmak için buraday-

sak, alacağımız çok fazla da bir 

şey yok, ama biz eğer bir model 

üretecek, o modeli anlayacak, o 

model üzerinden de kendimiz bu 

çağın Osman’ı olma adına bir şey-

ler dünyamıza taşıyacaksak, asıl 

olması gereken o. Biz İslâm mede-

niyetinin çocukları menkıbelerle 

büyüdük. Menkıbeyi küçük gören 

insanlar değiliz, küçük görenle-

ri küçük görürüz. Çünkü hadis 

kitaplarımızın hepsinde menakıp 

babları vardır. O menakıp babları 

bizlere bizlerden önce yaşanmış o 

büyüklerin menkıbelerinden bah-

sederler, ama bilmemiz gereken 

bir hakikat var ki, biz İslâm mede-

niyetinin çocukları menkıbeleri 

uyumak için dinlemeyiz, uyan-

mak için dinleriz. Menkıbeleri 

anlayıp, bu çağda yeniden men-

kıbe yazmak için o menkıbelerin 

arkasında durur, kavramaya çalışı-

rız. Peygamberimiz’in yetiştirdiği 

ashabı, bugün adlarını bildiğimiz 

10.000 sahabi hayatlarına dair 

bilgiler bildiğimiz 5.000 sahabi, 

hayatlarını biraz detaylı bildiği-

miz 2.000 sahabi Peygamberimiz 

(s.a.v.)’in dünyasından bize çok 

mesajlar taşırlar. En güzel örnek 

olan Peygamberimiz (s.a.v.) malu-

munuz Kur’ân “usvetun hasene” 

diye takdim eder Allah Rasûlü 

(s.a.v.)’i bize, en güzel örnek ola-

nın (s.a.v.) ellerinde yetişen o 

güzide nesil de en güzel örne-

ğin en güzel örnekleri, aslında 

Peygamberimiz o ashab-ı kira-

mı Mekke’de Dârü’l-Erkam’da, 

Medine’de Suffa Mektebinde 

Kur’ân’la, sünnetle yoğururken, 

hayatın farklı yönlerinde bize reh-

ber olarak, öncü olarak, özellik-

le de bir vasfı, bir kavramı, bir 

ahlâki ilkeyi hayatlarında dirilte-

rek kendinden sonraki nesillere 

bir şekilde bu işin nasıl olacağını 

miras olarak bıraktılar. 

Biz bugün hangi sahabinin 

hayat defterinin sayfalarını çevi-

rirsek çevirelim, çok şey alırız, 

onlar bizlere çok şey söylerler de, 

ama özellikle bazı kavramların 

bazı sahabilerle biraz daha farklı 

bir anlam ihtiva ettiğini görürüz. 

Mesela, sadakat dediğimiz zaman 

aklımıza gelecek isim bellidir, 

adalet dediğimiz zaman aklımıza 

gelecek isim bellidir, ilim dedi-

ğimiz zaman bellidir, vera dedi-

ğimiz zaman bellidir, haya dedi-

ğimiz zaman bellidir. Bu demek 

değildir ki, o vasıflardan bir tanesi 

adını andığımız sahabide çok iyi-

dir de, ileri düzeydedir de, diğer-

lerinde yoktur. Haşa, böyle bir 

şey anlaşılmaz. Hz. Ebu Bekir 

sadakat timsali olduğu gibi bugün 

biz ashab-ı kiramdan hangisinin 

adını anarsak analım, sadakat 

adına onlardan çok şey öğrenir, 

çok şey anlatırız. Burada aslın-

da bizim bilmemiz gereken bir 

şey Peygamberimiz’in ellerindeki 

o vahyin, Kur’ân’ın elmas kılı-

cıyla elinin altındakileri yoğu-

rurken o nesli, birine o vasıfla 

alakalı fırçayı biraz daha fark-

lı sürmüştür. İnsibah dediğimiz, 

yani boyalanma, in’ikas dediği-

miz, yani yansıtma adını andı-

ğımız sahabide o vasıfla alakalı 

biraz daha farklı bir biçimde orta-

ya çıkmıştır. Asıl konumuz olan 

haya, iffet, edep, bunları andığı-

mız zaman da ümmetin Yusuf’u 

olabilecek birkaç sahabi bizim 

zihnimizde canlanır, bazılarını 

bizzat Rasûlüllah (s.a.v.) bize söy-

lemiştir, çeşitli beyanlarıyla öne 

sürmüştür, bazılarını yaşadıkları 

hayatla biz sonradan tespit ede-

M. Emin YILDIRIM
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bilmişizdir, ama haya dediğimiz 

zaman, edep dediğimiz zaman, 

iffet dediğimiz zaman aklımıza ilk 

gelen isim Hz. Osman (r.a.)’dır. 

Neden öyledir? Çünkü öyle bir 

hayat yaşamış ve bu manada öyle 

güzel bir örneklik bize bırakmış-

tır ki, Peygamberimiz’in beyanıyla 

meleklerin kendisinden haya etti-

ği bir kametin, bir duruşun sahibi 

olmuştur. Bir insan nasıl davranır 

da, melekler haya edebilir, ona 

gelmemiz lazım, onun üzerinde 

biraz durmamız lazım, ama ben 

Hz. Osman’ın hayatını şöyle hızlı 

bir biçimde hatırlatmak istiyorum 

ki, şimdi söyleyeceklerim daha iyi 

anlaşılsın. 

Hz. Osman Beni Ümeyye 

diye bildiğimiz Mekke’nin sosyal 

düzeni içinde önemli bir konumu 

olan bir ailenin ilk müminidir. 

Onun babası Affan ibnil Ebil As 

Mekke’nin en zengin tüccarla-

rından biridir. Biliyorsunuz Hz. 

Osman müslüman olduktan sonra 

da kaç kez malını sıfırlayacak 

kadar infakta bulunmuştur, ama 

bilmemiz gereken bir şey daha var 

ki, Hz. Osman İslâm’ın sırtından 

para kazanıp da, o parayı infak 

eden birisi değildir. Onun babası 

Affan Şam’da vefat ettiği zaman 

oğlu Osman’a -ki, bir tek oğlu 

vardı. Kaynakların verdiği bilgi, 

bu bilgiyi size ben İbni Sa’d’dan 

aktarıyorum- 3 milyon dirhem bir 

sermaye bıraktı. Hz. Osman böyle 

bir zenginliğin içerisindeydi ve 

babası vefat ettiği zaman 25 yaşın-

daydı. Evlendiği zaman yaşı kaçtı? 

Biz genelde Hz. Osman deyince 

hilafet sıralarına göre onun biraz 

daha genç olduğunu zannederiz, 

hep zihnimizde öyle çağrışır, ama 

bu bilgi de yanlıştır. Hz. Osman 

Hz. Ömer’den yaşça büyüktür. 

Hz. Ebu Bekir’le yaş farkı da sade-

ce 2’dir. Müslüman olduğu zaman 

32 yaşlarındaydı. Peygamber 

evine talip olduğu zaman -bura-

ya ne olur dikkat edin- Rukiye 

validemizi istemeye geldiği zaman 

Hz. Osman’ın yaşı 36 ve 37’ydi. 

30 küsur yaşına kadar cahiliye-

nin içerisinde yaşamış, Mekke’nin 

toplumunu çok iyi biliyorsunuz, 

nasıl bir sıkıntılı toplum olduğu 

hepinizin malumudur, iffetsiz-

lik adına birçok şeyin perdesinin 

aralandığı bir zamanda iffetine 

İslâm’dan önce de leke sürme-

miş, başka bir kadını da kendi 

hanesine almamış, 36-37 yaşına 

kadar bekar olarak yaşamış, sonra 

Peygamber’in evine talip olduğu 

zaman Peygamberimiz (s.a.v.) o 

evin kızlarından o gün için büyük 

olanı ki, onları zaten Ebu Leheb’in 

çocukları boşamışlardı biliyorsu-

nuz daha öncesinden, o kızlar-

dan büyük olan Rukiye validemizi 

ona vermişti. Peygamber evine 

damat olmak, Hatice annemizin 

kızlarından biriyle evlenmek ve 

ehl-i beytten olmak, ehl-i beytin 

o güzel ailesinin içerisinde yer 

almak Hz. Osman’a nasip olmuş. 

Ötesinde bir bilgi daha var ki, Hz. 

Rukiye ile evliliği devam edip, 

o evlilikten Abdullah isimli bir 

çocuklarının olup, o Abdullah’ın 

9 yaşında Medine’de vefat ettik-

ten sonra Rukiye validemizin de 

Bedr’in arkasından vefat etme-

siyle Ümmü Gülsüm validemizle 

evlenerek de Peygamber’in evine 

ikinci kez damat olmuştur. Onun 

için biz onun adını anarken nasıl 

anarız? Osman-ı Zinnureyn diye 

anarız; iki nur sahibi diye anar, 

onun Peygamber evine iki kez 

damat olduğu bilgisini de hatır-

larız. Yine unutmamamız gereken 

bir bilgi var ki, Peygamberimiz 

kızları vefat ettikten sonra Hz. 

Osman’ı teskin ederken bir riva-

yete göre “bir kızım daha olsay-

dı”, bir başka rivayete göre “on 

kızım daha olsaydı onları da arka 

arkaya Osman’a verirdim” diyerek 

Hz. Osman’ın değer ve kıymetini 

bize aktarması da işin başka bir 

boyutudur. 

Peki, Hz. Osman bu manada 

böyle bir iffetin ve hayanın sahibi 

olması, cahiliyenin o zifiri karan-

lığında dahi bunu muhafaza ede-

rek, bunu koruyarak Peygamber 

evine damat olabilecek şekilde iffet 

gömleğini yırttırmadan o manada 

böyle bir ödülün ve mükafatın 

sahibi olması, arkasından yaşadığı 

süreç içerisinde de hep hayasıyla, 

edebiyle anılması nasıl bir zemi-

nin ürünüdür ki, biz onu anlayıp, 

bugünün dünyasında 21. yüzyılda 

Osman gibi olmak, onun ruhunu 

diriltmek, onun hayasını ve edebini 

hayamız ve edebimiz kılma nokta-

sında gayret içerisinde olmak nasıl 

bir yolla bize nasip olacak? Bakın 

aziz kardeşlerim, Peygamberimiz 

meleklerin haya ettiği insan olarak 

Hz. Osman’ı bize takdim ederken 

ki, bu hadisi birkaç yerde söy-

lemiştir, bu hadisin bir ravisi de 

Ayşe validemizdir. Ayşe validemiz 

olayı tüm boyutlarıyla bize akta-

rır. Peygamber (s.a.v.) Medine’nin 

sıcak günlerinin birinde hücre-i 

saadetinde otururken ev elbisesi, 

ev rahatlığıyla uzanmış bir hal-

deyken Hz. Ebu Bekir içeriye izin 

istemek için geldiğinde Ayşe vali-

demiz ona kapıyı açıp ya da haber 

verdiği zaman Efendimize gelenin 

kim olduğunu söyleyip nde Ebu 

Bekir olduğunu duyunca -oturu-

şunu da, elbisesini de düzeltme-

den- müsaade et, gelsin diyecektir. 

Arkasından Hz. Ömer aynı şeyi 

yapınca, yani içeriye izin istemek 

için gelince Peygamberimizin 

tavrı yine aynı olacaktır, ama içe-

riye girmek isteyen Hz. Osman 

olunca -Ayşe annemizin nakli bu- 



61Umran MART 2013

■ Ahlak, Gençlik ve Yaşlılık

Peygamberimiz kalkacak, oturu-

şunu düzeltecek, üstünü düzelte-

cek, öyle buyur edecektir Osman’ı 

içeriye. Tabii bu validemizin ilgisi-

ni çekecek: “Ya Rasûlallah, neden 

Ebu Bekir ve Ömer için böyle bir 

hale bürünmediniz de, söz Osman 

olunca, Hz. Osman gelince böyle 

bir hale büründünüz” dediğinde 

Peygamberimiz Hz. Osman’ı bize 

resmedecektir. “O meleklerin haya 

ettiği insandır, ben nasıl ondan 

haya etmem” Bu söz sahabe-

nin içerisinde duyulunca saha-

be merak ediyor, neden Allah 

Rasûlü (bu sözü Hz. Osman 

için söylemiştir ve sahabe Hz. 

Osman’ın arkasında koşma-

ya başlar. “Ne yapıyorsun ki, 

sen Allah Rasûlü (s.a.v.) sana 

böyle bir söz söyleyerek hali-

ni resmetti, ne yapıyorsun ki, 

melekler senden haya edecek 

bir haldeler?” Hz. Osman önce, 

hiçbir şey der, “siz ne yapıyor-

sanız ben de aynısını yapıyo-

rum.” Israr edince sahabe Hz. 

Osman söyleyecektir. Ne yap-

mış da melekler haya etmiş? 

“Ben sizin içinizde nasılsam 

Rabbimle baş başa kaldığımda 

da aynıyım” Bu çok önemli bir 

şey, bunun adı nedir biliyor 

musunuz? Bunun adı ihsandır 

işte, Allah’ı görüyormuşçası-

na Allah’a kulluk etmek, iba-

det etmek, o bizi görmüyorsa 

da, biz onu görmüyorsak da o 

bizi görüyor, Peygamber talibine 

uygun bir biçimde hayatı tanzim 

etmek. Peki, biz bunları bilmiyor 

muyuz? Biliyoruz, bunların birço-

ğundan haberdarız. Neden bilme-

mize rağmen hayatlarımızda yok? 

Asıl üzerinde durmamız gereken 

mesele o. 

Bizim ciddiyet adına bir sıkın-

tımız var. Rabbimiz Kur’ân’da 

çok ciddi olmasına rağmen, 

Peygamberimiz dini yaşama ve 

yaşatma noktasında çok ciddi 

olmalarına rağmen, O’nun müba-

rek ellerinde yaşayan ve dinin 

nasıl yaşanacağını bize gösteren 

ashab-ı kiram çok ciddi olma-

larına rağmen ne yazık ki, biz 

istenilen oranda ciddi dinin ciddi 

mensupları olamadığımız için bu 

çağda sahabinin hasbiliğinde ve 

güzelliğinde dini yaşama nok-

tasında zafiyetler gösteriyoruz. 

Hepimiz iman etmişiz Allah’a, 

peygamberlerine, kitaba, kadere, 

meleklere, hepsine iman etmişiz, 

ama gerçekten bu imanımız saha-

be kalitesinde bir iman mı ya da 

sahabenin kalitesindeki o imana 

bu işi nasıl vardırabiliriz, soru-

sunu sorduğumuz zaman gelip 

dayandığımız nokta yine ciddiyet 

olacaktır. Eğer biz ciddiyeti iste-

nilen oranda hayatlarımızda tan-

zim etseydik, iki şuurun sahibi 

olacaktır: 1. Mesuliyet şuurumuz 

olacaktı, 2. İhsan şuurumuz ola-

caktı. Bu iki şuur ciddiyetle kaza-

nılacak bir şey, mesuliyet şuuru ve 

ihsan şuuru. Hepimiz bugün ihlas 

noktasında bir zafiyet yaşıyoruz. 

İçimizdeki bazı kardeşlerimi hep 

tenzih ederek konuşacağım, ama 

böyle bir hastalığımız ne yazık ki 

var. Riya dediğimiz ve şeyta-

nın çok sevdiği, bir şekilde 

bize elbise olarak giydirmeye 

çalıştığı o elbiseyi az ya da 

çok hayatlarımızda yaşıyo-

ruz. Eğer biz riyanın yerini 

ihlasla değiştirebilirsek, bunu 

yapabileceğimiz en önemli 

şey ihsanı hayatımızda hâkim 

kılmaktır. Eğer biz ihsan şuu-

runa tam anlamıyla hayatla-

rımızda yer verirsek, rabbi-

mizi görüyormuş gibi onunla 

kulluğumuzu tanzim etsek, 

bakışlar bizim üzerimizdey-

ken, insanlar bize bakarken, 

teveccüh bize yönelikken 

hayatımızda düzen var da, 

evde tek başımıza kaldığımız 

zaman zafiyetler yaşama adına 

bir şeyler ortaya çıkıyorsa, o 

şuurun yeniden düzeltilme-

si ve düzenlenmesi gerekir. 

Şeytanın en çok sevdiği iki 

sermayedir boş zaman ve yaz 

vaktidir. İki zamanı, iki vakti 

çok sever şeytan ve gençlerin sır-

tını en fazla o zaman dilimlerinde 

yere getirir. Yaz vaktini çok sever, 

boş vakti çok sever. İhsan şuuru-

nu kendisine ilke olarak edinmiş 

ve o şuuru Peygamber (s.a.v.)’in, 

sahabenin bize gösterdiği şekliyle 

hayatına tanzim etmiş birisinde 

bu iki sermaye de gerçek manada 

sermayeye dönüşür, boş zaman 

mefhumu farklı bir anlam ihti-

va eder, zamanı tanzim ederek 

Niye dedikodu yapıyoruz, niye 
birbirimizin gıybetini yapıyo-
ruz, niye birbirimize yan gözle 
bakıyoruz, niye şeytanı sevin-
direcek işler hayatımızda çok? 
Hayatımızda boş zaman çok da 
onun için, oturmaya ve bu işleri 
yapmaya hâlâ vaktimiz olduğu 
için halimiz böyle, ama işi olan 
adamlar, işi olan adamlardan bir 
adam, adam gibi bir adamdan 
size bir söz aktarayım. “Yanıyor, 
imanım yanıyor” demiş bu çağda 
yaşayan bir alimimiz, “içine düş-
müş evladım yanıyor, koşuyorum 
ben o yangını söndürmeye, ben 
o yangını söndürmeye giderken 
biri ayağıma çelme takmış, ne 
yazar? Ben dönüp o çelmeyi taka-
na mı bakacağım, ben o yangına 
kilitlenmişim.
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hakkını verir, zamanı doğru bir 

biçimde kullanır, İmam Şafii’nin 

sözünü kendisine ilke olarak edi-

nerek kendini hakla meşgul edip, 

batıla yer bırakmaz, hakla meş-

guliyeti attığı için de batıl adına, 

boş zaman adına, kötü iş adına bir 

şeyler hayatında kalmaz, bu mana-

da da ihsan şuuru her geçen gün 

biraz daha farklı bir noktaya varır. 

Sahabenin dünyasından size bir 

örnek vereyim. Hadise uzun, ama 

sadece bu söylediğim söz daha 

iyi anlaşılsın diye o örneği vere-

yim. Bir sefer sırasında Müreysi 

Suyu kuyusunun başında Ensar 

ve Muhacir ki, kardeşlik destanları 

Kur’ân’ın övgüsüne, Peygamber’in 

övgüsüne 1400 küsur senedir 

de Müslümanların gayeyi hayal 

olabilecekleri bir övgüye ulaşmış-

tır. Nasıl olmuşsa Hz. Ömer’in 

hizmetlisi olan Muhacir’den bir 

zatla Ensar’dan birinin hizmetlisi 

olan Ensari bir köle arasında su 

kuyusunun başında bir tartışma 

olmuş, kardeşliklere destan olan 

o insanlar ey muhacir topluluğu 

deyip, muhacirleri kendi yanlarına 

çekmiş, ey Ensar topluluğu demiş, 

Ensar’ı çağırmışlar ve bir anda 

muhacir ve Ensar karşı karşıya gel-

miş. İbni Selül münafıkların reisi 

o da o seferin içerisindedir. Fırsat 

bize doğdu diyerek olayı daha da 

farklı bir noktaya getirmek için 

gayret göstermiş, gergin bir hali 

sezince Peygamberimiz hepimize 

örnek olan bir iş yapmış. “Kalkın, 

yürüyoruz” demiş. Almış orduyu 

arkasına, kaynaklar 1000 küsur 

olduğunu söyler, bir gün bila fasıla 

orduyu yürütmüş. Konaklandığı 

yerde ordu o kadar yorulmuş ki, o 

yorgunlukla uyumaya başlamışlar, 

sabah kalktıkları zaman da hiçbir 

sıkıntı içlerinde yok, o dün tartış-

maya sebebiyet veren mesele de 

hayatlarından çıkmış. 

Niye dedikodu yapıyoruz, niye 

birbirimizin gıybetini yapıyoruz, 

niye birbirimize yan gözle bakıyo-

ruz, niye şeytanı sevindirecek işler 

hayatımızda çok? Hayatımızda 

boş zaman çok da onun için, 

oturmaya ve bu işleri yapmaya 

hâlâ vaktimiz olduğu için halimiz 

böyle, ama işi olan adamlar, işi 

olan adamlardan bir adam, adam 

gibi bir adamdan size bir söz 

aktarayım. “Yanıyor, imanım yanı-

yor” demiş bu çağda yaşayan bir 

alimimiz, “içine düşmüş evladım 

yanıyor, koşuyorum ben o yangını 

söndürmeye, ben o yangını söndür-

meye giderken biri ayağıma çelme 

takmış, ne yazar? Ben dönüp o 

çelmeyi takana mı bakacağım, ben 

o yangına kilitlenmişim” Böyle 

bir şekilde iman yangınını kendi 

hedefine alan birisi nasıl başka 

birileriyle uğraşır, nasıl şeytanı 

memnun edecek işler yapar, nasıl 

şeytanı razı edecek, onu sevindi-

recek işlere hayatında yer verir? 

Eğer biz ihsan şuurunu hayatı-

mızda tanzim etsek ve bu manada 

gerçekten Allah’ı görüyormuş gibi 

her an el ne der kaygısıyla değil, 

Allah ne der kaygısıyla yaşasak, 

onun bunun sözleriyle değil, ben 

bu adımı attığım zaman rabbim 

ne der, rabbim nasıl bakar, rabbim 

bu yaptığımdan nasıl memnun 

olur ya da razı olmaz ilkesiyle, 

şuuruyla yaşayan biri iffet gömle-

ğini yırtacak bir adım atamaz. İşi 

olan adama bu manada şeytanın 

çelme takması mümkün değildir. 

Ciddiyet insana bu manada böyle 

bir şuur kazandırır. Ciddiyetin 

kazandırdığı ikinci şuur mesuli-

yet şuurudur, mesuliyet bilincidir, 

vazife bilincidir. Hepimizin çok 

iyi bilmemiz gereken bir hakikat 

var ki, tebliğ ve davet bir din 

adamının, bir alimin, bir hocanın 

vazifesi değildir sadece, bu mana-

da İslâm’da din adamı da yoktur. 

Hepimiz kabiliyetimiz ölçüsünde, 

mizaçlarımızın ölçüsünde, gücü-

müz ölçüsünde dinimizin adamı-

yız, tebliğ ve davetle bu manada 

sorumluyuz, ama tebliğ adamının 

bilmesi gereken bir hakikat daha 

var ki, tebliğden önce temsili-

yet gelir. Temsil ettiğiniz şekilde 

tebliğ edebilirsiniz, temsiliyetiniz 

tebliği olacak, yansıtacak ki, o 

manada ortaya güzellikler çıka-

bilsin. Mesuliyet şuurunu kendi 

hayatında tanzim eden birisi yine 

şeytanı sevindirecek şeylere haya-

tında çok fazla yer vermeyecektir. 

Bugün 1,5 milyarı aşkın bir aile-

nin mensubu olduğumuzu söy-

lüyoruz. Dünya coğrafyalarının 

birçok tarafında Müslümanların 

yaşadıkları sıkıntılar var, acılar 

var, yaşadığımız şu topraklarda 

yüzlerce sıkıntımız var, yüzlerce 

problemimiz var. Niye bir genç 

aranıyor dedikçe bugün bir genci 

konuşuyoruz, neden ahlâkı ve 

iffeti konuşuyoruz? Demek ki, bu 

alanda sıkıntılarımız var, iffetsiz-

lik evlerimize kadar geldi, çoluk 

çocuğumuzu, nesillerimizi her 

gün biraz daha farklı bir biçimde 

kaybediyoruz. 6. sınıfta, 7. sınıfta, 

8. sınıfta okuyan çocuklarımızın 

cep telefonlarında kazara şöyle bir 

mesajlarını okuduğunuz zaman 

sizin yüzünüz kızaracak sözlere, 

mesajlara şahit oluyorsunuz. Peki, 

bunca sıkıntıyı, bunca problemi 

görmeyecek miyiz bizler? Yoksa 

siz de bana dokunmayan yılan bin 

yıl yaşasın diyenlerin o sözüne mi 

inanıyorsunuz? Ben bizim ataları-

mızın böyle bir söz söyleyeceğini 

zannetmiyorum. Böyle bir söz bir 

Müslüman’ın söyleyeceği bir söz 

değildir. Bana dokunmasa o yılan 

komşuma dokunacak, arkadaşıma 

dokunacak, dostuma dokunacak, 

başka bir insana dokunacak, ama 
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bir şekilde o yılan zarar verecek. 

Eğer ben Müslüman’sam, iman 

etmişsem, o iman ettiğim değerler 

bana bir mesuliyet, bir vazife yük-

ler. O mesuliyet ve vazifeyle ben 

bana yakışanı, yani imanımın bana 

yüklediği o sorumluluğu yeri-

ne getirmek durumundayım ve 

dünyanın neresinde olursa olsun 

bugün ahlâki zafiyetten dola-

yı çözülen, imansızlıktan dolayı 

damarları çatlayan, imana hasret 

olan bu insanlara iman meselesini 

ulaştırma adına kendimi vazifedar 

olarak görmek durumundayım. 

Ateş nereye düşerse düşsün o 

yanan ateşin beni yakması ima-

nımın bana yüklediği bir mükel-

lefiyettir. Ben ateş nereye düşerse, 

beni yakar diyen bir dinin men-

subu olarak böyle davranmalıyım, 

ateş düştüğü yeri yakar, sadece 

oradaki insanlarla alakalıdır diye-

mem. İmanım bana dedirtmez. 

Eğer gerçek manada ben la ilahe 

illallah muhammedun rasûlüllah 

demişsem, yok bunu sadece sözle 

demişsem, sadece sözle kalacak. 

İşte eğer ben ciddi dinin ciddi 

bir mensubu olarak ihsan şuuru-

nun hemen arkasında mesuliyet 

adına bir şeyler hayatımda tanzim 

edersem, Hz. Osman gibi olurum. 

Yaşarım iman adına bir ömür, 

yine de bir iş olduğu zaman en ilk 

el kaldıranlardan bir tanesi ben 

olurum. Düşünebiliyor musunuz, 

Mekke’nin en asil insanı Beni 

Ümeyye’nin mensubu dedim. En 

zengini ve en güzeli, güzel vurgu-

sunu özellikle yapıyorum. Çünkü 

onu bize resmedenler cemalin 

onda farklı tezahür ettiğini söy-

lüyorlar. Bir insan iffet gömleğini 

aralamak istediği zaman bile şimdi 

cemale, yani güzelliğe ihtiyaç 

duyar, bir de paraya ihtiyaç duyar. 

O işi yapabilmek için de para 

gereklidir. Bunların hepsi var Hz. 

Osman’da, asil mi asil, zengin mi 

zengin, cemal mi cemal, yürüdü-

ğü zaman Mekke’nin sokaklarında 

Mus’ab için nasıl perdeler aralanır, 

Hz. Osman için de perdeler arala-

nır. İman adına sen la ilahe illal-

lah dedikten sonra elinin tersiyle 

onlarca şeyi iteceksin, nübüvvetin 

5. yılında hanımın Rukiyye’yi alıp 

Habeşistan’a yürüyeceksin, Allah 

Rasûlü seni yolcu ederken o attı-

ğın adımın ne kadar büyük oldu-

ğunu şu sözle söyleyecek: “Selam 

olsun Osman’a, bu Osman’ın ehli-

ne… ailesiyle iman üzere yürü-

yen bir ailedir Osman’ın ailesi” 

diyecek. Varacaksın Habeşistan’a, 

orada iman adına ıstırap çeke-

ceksin, sıkıntılar çekeceksin, 7-8 

sene Mekke’nin yüzünü görmeye-

ceksin. Sonra Müslümanlar hicret 

edip, Medine’ye gelince sen de 

hicret edip Medine’ye geleceksin. 

Elde avuçta kalan bir miktar malla 

Medine’de ticaret yapacaksın. 

Hicretin o ilk günlerinde “Allah 

için cennet karşılığında Rumet 

Kuyusunu kim satın alır?” diyen 

Peygamber’in sesini duyduğun 

zaman sağına soluna bile bakma-

dan “ben ya Rasûlallah” deyip, o 

kuyuyu alıp, Müslümanlara vak-

fedeceksin. Nedir bu? Kendisini 

hakla meşgul etmektir. Nedir bu? 

İhsan şuurudur, sağa sola bak-

madan ben o kadar yaptım, biraz 

da başkaları yapsın dememek-

tir. Akıllı tüccar işidir bu, hayır 

adına, güzellik adına bir şey oldu-

ğu zaman başkalarına kaptırma-

dan evet, ben yapmalıyım deyip, 

ortaya atılmaktır. Aynı Osman 

Tebuk Gazvesi’nde zorluk ordu-

sunu Osman’ın ordusuna çevire-

cektir, değil mi? 30.000 kişilik 

ordunun 10.000’ini o donatacak-

tır. Doymuyor, çünkü o bir hedefe 

kilitlenmiş, Allah rızası bir kez 

yapılıp da biten bir şey değil. 

Öğrenciyken, gençken şeha-

det türküleri söyleyelim, bunu 

hiç dilimizden düşürmeyelim, 

meydanları boş bırakmayalım, 

ama iş sahibi olduğunuz zaman 

babanın parasıyla değil, alnımı-

zın teriyle kazandığımız zaman 

öğrencilikte söylediğimiz her şeyi 

orada bırakalım, yok böyle bir 

şey! Mesuliyet şuuru da bunu 

söyletmez insana, ihsan şuuru da 

bunu söyletmez. Hani bizde bir 

söz vardır ya, yedisinde neyse 

yetmişinde de odur, o söze en 

güzel uyan insanlar ashabı kiram 

efendilerimizdir. Allah hepsin-

den razı olsun. Onlar yedisinde, 

yani iman ettikleri zaman iman 

ederken o imanın ilk heyecanı 

yüreklerinde nasıldıysa, sonuna 

kadar da o heyecanı hiçbir zaman 

hayatlarından çıkarmadılar. Eğer 

o heyecan olmasaydı 93 yaşında 

Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul’a 

gelemezdi, o heyecan olmasaydı 

86 yaşında Ümmü Haram Kıbrıs’a 

varamazdı, o heyecan olmasaydı 

92 yaşında Ammar b. Yasir hakkın 

mihenk taşı olarak Sıffin’de Hz. 

Ali’nin arkasında yerini alamazdı. 

Hayatlarını okuduğumuz o 

sahabeler heyecanlarını hiçbir 

zaman kaybetmediler, çünkü din 

altı imanla dolu bir heyecan ister, 

heyecansız din olmaz, ama altı 

imanla dolacak, altı ihsan şuu-

ruyla dolacak, mesuliyet şuuruyla 

dolacak ki, bu manada ortaya bir 

şeyler çıksın. Rabbim inşallah biz-

leri Hz. Osman başta olmak üzere 

ashab-ı kiramın hepsinin bize 

aktardıkları o güzellikleri anlaya-

rak yaşayan bahtiyarlardan etsin. 

Hayatlarımızda istenilen oranda 

ciddiyeti, ihsan şuurunu ve mesu-

liyet şuurunu yansıtsın ki, çağ biz-

lerin üzerinden de Hz. Osman’ın 

kokusunu, diğer ashab-ı kiramın 

kokusunu hissetsin…
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G eçen sayıdaki yazımızda, 

İslâm’da “israf” kavramının 

anlamları ve farklı yönleri üzerinde 

durmuş, özellikle ekmek ve gıda 

israfını ele almıştık. Bu bağlamda, 

Peygamberimiz (s.)’in son derece 

mütevazı sofrasına dikkat çekerek 

ashabını ve ümmetini özellikle 

“midelerinin kulları” olmamaları 

konusunda uyardığını (Buhari, Cihad 

7) hatırlatmıştık. Bu yazımızda ise, 

“israf”ın diğer boyutları üzerinde 

duracağız.

İsraf kavramının Kur’ân-ı 

Kerim’de kullanılışına baktığımız-

da, israfl a ilgili 17 ayet-i kerime 

görürüz. Bunların 4’ü yeme-içme-

giymeye dairken, 13’ü Allah’ın 

insana verdiği ömür-akıl-beden 

nimetini yanlış ve günah yollarda 

kullanması ile ilgilidir. El-Müfredât 

müellifi  Rağıb el-İsfahani, “israf” 

kavramının Kur’ân’da daha çok, 

“insanın yaptığı şeylerde haddi 

aşması” anlamında kullanıldığına 

dikkat çeker. Allah’a kulluk et-

mesi için yaratılan insanın, O’na 

isyan etmesi haddi aşmak oldu-

ğu gibi, Allah’ın doğru yolundan 

ayrılması,  bu dosdoğru yolun kı-

lavuzları olan peygamberleri red-

detmesi de (Mü’min 40/34; Yasin 

36/19) israftır. Keza, Hak ve haki-

kati, Kur’ân’ı inkâr etmek (Zuhruf 

43/5), bozgunculuk yapmak da 

israftır.

“Yeryüzünde bozgunculuk ya-

pan, ıslah etmeyen israfçıların em-

rine itaat etmeyiniz.” (Şuara 26/151)

Aynı şekilde, Allah’ın insana 

emaneti olan aklı ve bedeni ha-

ram ve günahların aracı kılmak 

da israftır. Bu bağlamda Kur’ân-ı 

Kerim, Hz. Lût (a.s.)’ın ahlâksız 

kavmini “israfçı” (Zariyat 51/34) diye 

niteler.

Demek ki, asıl israf; Allah’ın in-

sanoğlunun istifadesine sunduğu 

yeryüzü nimetlerini amacı dışın-

da ve gereksiz yere kullanmaktan 

daha çok, insanın ömrünü-aklını-

bedenini yanlış yerlerde tüketme-

sidir.

Yaman Soru: “Ömrünü Nerede 

Tükettin? Bedenini Nerede 

Yıprattın?”

Rasûlüllah Efendimiz (s.) şöyle 

buyuruyor: “Hiçbir kul, kıyamet 

gününde, ömrünü nerede tüketti-

ğinden, ilmiyle ne gibi işler yap-

tığından, malını nereden kazanıp 

nerede harcadığından, vücudunu 

nerede yıprattığından sorulma-

dıkça bulunduğu yerden kıpırda-

yamaz.” (Tirmizî, Kıyamet 1)

Allah Teâlâ’nın insanoğluna 

en büyük ikramı olan “ömür 

hazinesi”nin kıymetini bilenle-

rin sayısı çok azdır. Yazık ki, 

insanların büyük çoğunluğu, 

koca bir ömrü heder ederek 

dünyadan göçüp giderler. 

Kur’ân-ı Kerim’de yüce 

Rabbimiz, “asr”a yemin eder. 

Müfessir Râzi, pazarda buz satan 

bir adamın; “Sermayesi eriyen bu 

şahsa merhamet edin!” sözünü 

duyunca: “Bu söz Asr suresinin 

anlamıdır” der. Evet, insana veri-

len ömür sermayesi bir buz gibi 

erimektedir. Eğer insan, bu hazi-

neyi yanlış yerlerde harcayıp israf 

eder ve yanlış amaçlar uğrunda 

tüketip ziyan ederse ebedi hüsra-

na uğrar. Zira bu sermaye, insa-

na bir kereliğine ve geri dönüşü 

olmamak üzere verilmiştir. 

Abdullah YILDIZ

ÖMÜR İSRAFI
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■ Ömür İsrafı

Öyleyse, sayılı nefeslerimizi 

Allah yolunda ve O’nun rızasını 

kazanmak için harcamaya bak-

malıyız. Bu dünyada tövbe edip 

pişman olarak, kalan ömrümüzü 

en verimli şekilde değerlendir-

meliyiz.

Ne ki, insanlar Allah’ın verdiği 

ömrün kıymet ini bilmezler de He-

sap Günü’nde çok pişman olurlar: 

“Ey Rabbimiz! Bizleri çıkar, ya-

pageldiklerimizden başka salih bir 

amel yapalım.” derler.

Ama artık çok geçtir. Rab-

bimiz o gün onlara şöyle ses-

lenir: 

“Size düşünüp-öğüt alacak 

olanın düşünüp-öğüt alacağı 

kadar bir ömür vermedik mi?” 

(Fatır 35/37)

Öyleyse, ömür hazinesini 

boşa harcamadan, salih amel-

lere yönelmeli; Allah’ın ver-

diği ömrü, ebedi saadet olan 

cenneti kazanmayı sağlayacak 

salih amellerle geçireceğimiz 

eşsiz bir hazine bilmelidir. 

Zira bu ömür hazinesini yanlış 

amaçlar uğruna tüketip çar-

çur eden ve sonunda da ebe-

di ateşe giren nice bedbahtlar 

vardır. Hem dünyasını hem 

ahiretini berbat eden böyleleri 

için Kur’ân şöyle der:

“Bir ömür boyu boşa çalı-

şıp yorulurlar da sonunda kız-

gın ateşe girerler.” (Ğâşiye 88/3-4) 

Hz. Ömer’in (r.a), ömrünü 

boşa tüketen bir yaşlı papazı gö-

rünce bu ayetleri hatırlayarak 

ağladığı rivayet edilir. Evet, boşa 

tükettiğimiz nefeslere, vakitlere 

ve ömre ağlamak gerekir. Zira Kı-

yamet günü, bu dünya hayatında 

ömrümüzü nefes nefes nerede 

tükettiğimizden kesinlikle hesaba 

çekileceğiz. Nerede, ne zaman, ne 

yaptığımız bir bir önümüze ko-

nacak ve elbette hepsinin hesabı 

sorulacak.

Rasûlüllah (s.) bir gün Zilzâl 

suresinin “İşte o gün yer haberle-

rini söyler” âyetini (99/4) okur ve: 

“Yerin haberlerinin ne olduğu-

nu biliyor musunuz?” diye sorar. 

Sahabe:

‘Allah ve Rasûlü daha iyi bilir’, 

deyince Hz. Peygamber (s.) şöyle 

buyurur:

“Onun haberleri, her erkek ve 

kadının yeryüzünde neler yaptığı-

na şâhitlik ederek, ‘sen şu günde 

şöyle yapmıştın’, demesidir. İşte 

yerin haberleri budur.” (Tirmizi)

Benzer bir hadis-i şerifi nde 

Peygamberimiz (s.), “üzerinde ge-

zindiğiniz yeryüzünden sakınınız” 

ihtarında bulunur. Yeryüzündeki 

her şeyin; nerede, ne zaman, ne 

yaptığımızı haber verecek olması, 

ayağımızı denk almamız için yet-

mez mi? Yazık ki, insanoğlu, en 

kıymetli sermayesi olan “zaman” 

hazinesinin değerini bilemez de 

ömrünü “vakit öldürerek” geçirir. 

Oysa ömür buz gibi erirken, za-

man da su gibi akıp giderken, her 

gün ve gecenin, hatta dakika ve 

saniyelerin hesabını vereceğimizi 

bilmeliyiz. 

“Nihayet o gün (dünyada ya-

rarlandığınız) nimetlerden elbette 

hesaba çekileceksiniz.” (Tekasür 

102/8)

Hesaba çekileceğimiz nimet-

lerin başında da şüphesiz zaman 

nimeti gelmektedir. Ancak, 

insanların şuursuzca tüketti-

ği nimetlerin başında da yine 

zaman gelmektedir. İşte bu, 

yaman bir çelişkidir… 

Gençliğin, Sıhhatin, 

Zenginliğin, Boş Vaktin ve 

Hayatın İsrafı 

Bu çelişkiyi “aldanış” ola-

rak ifade eden Peygamberimiz 

(s.), sağlık, zaman vb. israfına 

şöyle dikkat çeker: 

“İki nimet vardır ki, in-

sanların çoğu bunlarda aldan-

mıştır: sağlık ve boş/müsait 

vakit.” (Buhari, Rikak 1)

“Beş şey gelmeden önce 

beş şeyi ganimet bil: ihtiyar-

lığından önce gençliğini, has-

talanmadan önce sıhhatini, 

fakirliğinden önce zenginli-

ğini, meşgul zamanlarından 

önce boş vakitlerini ve ölümün-

den önce hayatını!” (Buhârî, Rikak 3; 

Tirmizî, Zühd 25)

Evet, hakikat şu ki; insanlar 

ne hayatın ve gençliğin, ne var-

lığın ve sağlığın ve ne de vaktin 

kıymetini bilirler. Hastalanınca 

hemen sağlıklı günlerine dönme-

yi istemek, dara düşünce bolluk 

ve zenginlik günlerini özlemek, 

işi başından aşınca boşa harcadı-

Allah Teâlâ’nın insanoğluna 
en büyük ikramı olan “ömür 
hazinesi”nin kıymetini bilen-
lerin sayısı çok azdır. Yazık ki, 
insanların büyük çoğunluğu, 
koca bir ömrü heder ederek 
dünyadan göçüp giderler. 
Kur’ân-ı Kerim’de yüce 
Rabbimiz, “asr”a yemin eder. 
Müfessir Râzi, pazarda buz 
satan bir adamın; “Sermayesi 
eriyen bu şahsa merhamet 
edin!” sözünü duyunca: “Bu 
söz Asr suresinin anlamıdır” 
der. Evet, insana verilen ömür 
sermayesi bir buz gibi erimek-
tedir. 
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ğı vakitleri aramak, ihtiyarlayınca 

“ah gençlik!” demek, ölüm yaklaş-

tığında ya da gelip çattığında ise 

sorumsuzca geçen yıllara yanmak 

insanların genelde hep yaman bir 

“aldanış” içinde olduklarının fark-

lı göstergeleri olarak okunmalıdır. 

Maalesef, insan olarak hepimiz, 

sağlığımız ve gençliğimiz de, var-

lığımız ve vaktimiz de, hayatımız 

da hiç bitmeyecekmiş gibi davra-

nırız; gün gelip hastalanacağımı-

zı, güç ve takatten düşeceğimizi, 

sıkıntıya ve dara düşeceğimizi ve 

nihayet günün birinde ve her an 

öleceğimizi pek hesaba katmayız. 

Bu insani zaafl arın bizi daha fazla 

aldatıp ahiretimizi heba etmemesi 

için, Peygamberimiz (s.) şu uyarı-

larda bulunur:

“Lezzetleri bıçak gibi kesen 

ölümü çok hatırlayınız!” (Tirmizî, 

Zühd 31)

Ölümü hiç hatırdan çıkar-

mayınız ki, ahirete yönelik azık 

hazırlamayı ihmâl ve imhâl etme-

yesiniz. 

Ensar’dan bir sahabe 

Peygamberimiz (s.)’e şöyle sorar: 

- Müminlerin en akıllısı hangi-

sidir, ya Rasûlallah? 

Allah’ın Rasûlü, bu soruya şu 

cevabı verir:

- Ölümü çok hatırlayandır ve 

ölümden sonrası için en iyi hazır-

lığı yapandır. İşte bunlar en akıllı 

kimselerdir. (İbn Mace, Zühd 31)

 İçki, kumar, fuhuş vb. haram 

kılınan kötülüklerle hayatını, be-

denini ve sağlığını heder edenler 

kesin bir aldanış içinde oldukları 

gibi, haram veya mekruh olduğu 

tartışmalı ama sağlığa zararı tar-

tışmasız olan, israf oluşu ise hiç 

su götürmeyen sigara gibi kötü 

alışkanlıklarını sürdürenler de 

kendilerini aldatmaktadırlar. Oysa 

Peygamberimiz (s.) böyle şüpheli 

konulardan uzak durmayı emret-

miştir:

“Bir kul, gönlünün şüphelen-

diği bir işi bırakmadıkça, gerçek 

takvaya ulaşamaz.” (Buhari, İman 1) 

Çok okunması tavsiye olunan 

Yasin suresinde ihtar edildiği üze-

re; “ağızların mühürlenip ellerin 

konuşacağı ve ayakların şahitlik 

edeceği” (36/65) o dehşetli hesap 

gününde, bedenimizin (ellerimi-

zin, ayaklarımızın, akciğerleri-

mizin, midelerimizin…)  bizden 

şikâyetçi olmaması için çok dik-

katli olmalıyız.

Söz İsrafı: “Sersârûn, 

Müteşeddikûn ve 

Mütefeyhikûn’dan Olma!”

Yasin suresinde, bu dünyada 

yapılan iyi ve kötü amellerin he-

sabı Kıyamet gününde görülürken 

mühürleneceği söylenen ağızla-

rımızdaki dilimiz de en çok israf 

ettiğimiz organlarımızın başında 

gelir.

Yüce Rabbimiz Müminûn su-

resinde, kurtuluşa eren müminleri 

“namazlarında huşû içinde olan-

lar” (23/1-2) şeklinde tanımlar ve 

devamla: “Onlar ki boş ve yarar-

sız şeylerden yüz çevirirler.” (23/3) 

buyurur. Müfessirler, uzak durul-

ması gereken boş ve yararsız şey-

lerin (lağv) başında gereksiz söz 

ve kelamın geldiğini vurgularlar. 

Peygamberimiz, söz israfı yapan-

ların Kıyamet’te kendisine en uzak 

olacaklarını söyler:

Peygamberimiz: “Sizin bana en 

sevgiliniz ve ahirette de en yakını-

nız ahlaken en güzel olanınızdır. 

Ve yine en sevimsiz ve ahirette 

de bana en uzak olanınız, ahla-

ken en kötü olanınızdır” buyur-

duktan sonra bu kötü huylardan 

üçünü “Sersârûn, müteşeddikûn, 

mütefeyhikûn” diye açıklar. 

Ashâb-ı kiram sorar:

- Ya Rasûlallah! Sersârûn ve 

müteşeddikûnu biliyoruz, fakat 

mütefeyhikûn nedir? Peygamberi-

miz (s.):

- O, mütekebbir demektir” bu-

yurur. (Tirmizi, Ahmed b. Hanbel, Tabera-

ni ve İbn Hibban)

Sersârûn gerekli-gereksiz, 

faydalı-faydasız, sevimli-sevimsiz 

çok konuşan; müteşeddikûn 

konuşma ve sözlerinde mü-

balağa ederek lügat parçala-

yan; mütefeyhikûn da tıpkı 

müteşeddikûn gibi ağzını lafl a 

doldurup, belagat ve fesahatini iz-

har ile başkalarına üstünlük tasla-

yan kibirli kimselerdir. Kısaca bu 

üç kötü huy da çok konuşma ve 

sözü israf etme noktasında birle-

şir; israf ise haddi aşmaktır ve gü-

nahtır.

Harıl harıl akan bir ırmaktan abdest alırken dahi suyu israf etmekten sakındıran bir 
Peygamberin (s) ümmeti olarak, günümüz Müslümanlarının, modern dünyanın lüks, israf 
ve tüketim çılgınlığı üzerine kurulu seküler hayat tarzına öykünerek maddi ve manevi 
varlıklarını hoyratça tüketmeleri, günah batağında yüzen çağın israf illetinden kendilerini 
kurtaramamaları gerçekten çok hazindir. 
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■ Ömür İsrafı

O halde; “Allâh’a ve âhiret gü-

nüne îmân eden kişi, ya hayır söy-

lesin ya da sussun!” (Buhârî, Edeb 31, 

85, Rikâk 23; Müslim, Îmân 74) buyuran 

Peygamberin (s) ümmeti olarak söz 

israfından şiddetle sakınmalıyız.

Diğer İsraflar ve Sonuç

İsraf konusunu daha fazla de-

taylandırıp alt başlıklara ayırarak 

uzatmak elbette mümkündür. Bu 

yazıda ele aldığımız üzere, Allah 

Teâlâ’nın biz kullarına ihsan et-

tiği bedenimizi, organlarımızı ve 

ömür hazinesini israf etmeden 

Yaratan’ın koyduğu hayat ilkele-

ri doğrultusunda kullanmamız 

gerektiği gibi; önceki yazıda in-

celediğimiz üzere, Yüce Rabbi-

mizin insanoğlunun istifadesine 

sunduğu yer ve gök nimetlerini 

de israf etmeden meşru ve helâl 

yolda kullanmaya özen göster-

meliyiz. En aziz sermayemiz olan 

vaktimizi, sözümüzü, gözümüzü, 

kulağımızı, elimizi, ayağımızı is-

raf etmenin vebalini bir bir hesap 

ettiğimiz gibi; çöpe attığımız bir 

ekmek kırıntısı ya da gıda başta 

olmak üzere, yırtıp attığımız bir 

kâğıt parçasının, eskitmeden attı-

ğımız bir elbisenin, gereksiz yere 

akıttığımız bir su damlasının veya 

boşa yanan ışığın bile israf oldu-

ğunu düşünüp, hesabının sorula-

cağını bilerek çok dikkatli olmalı-

yız. Bu bağlamda, çöpe atılacağını 

bile bile lüks kâğıtlara basıp ziyan 

ettiğimiz broşürleri, yine yarıdan 

çoğu çöpe giden lüks ziyafetleri ve 

hatta iftarları da israf zaviyesinden 

tekrar gözden geçirmeliyiz.

Peygamber Efendimiz (s.) 

Muaz b. Cebel (r.a.)’ı Yemen’e vali 

olarak gönderirken: 

- Lüks ve israf içinde yaşa-

maktan sakın. Çünkü Allah’ın 

gerçek kulları, nimetler içerisinde 

yüzmezler. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 

5/243) buyurarak onu ve ümmetini 

israfa dalmaktan sakındırmıştır. 

Yine Peygamberimiz (s.), ab-

dest almakta olan Sa’d (r.a.)’ı: 

- Bu israf nedir? diye uyarmış; 

Sa’d (r.a.): 

- Abdestte israfa olur mu? diye 

sorunca, Efendimiz (s.) şöyle ce-

vap vermiştir: 

- Evet; akan bir ırmağın kena-

rında da olsan israftan sakın. (İbn 

Mace, Taharet 48; Ahmed b. Hanbel, 2/221)

Harıl harıl akan bir ırmaktan 

abdest alırken dahi suyu israf et-

mekten sakındıran bir Peygambe-

rin (s.) ümmeti olarak, günümüz 

Müslümanlarının, modern dünya-

nın lüks, israf ve tüketim çılgınlığı 

üzerine kurulu seküler hayat tar-

zına öykünerek maddi ve manevi 

varlıklarını hoyratça tüketmeleri, 

günah batağında yüzen çağın israf 

illetinden kendilerini kurtarama-

maları gerçekten çok hazindir. 

İşte bugünün Müslümanların, 

bütün boyutları ve anlamlarıyla 

çağın israf illetinden kendilerini 

kurtaramamaları, onların çağdaş 

dünyaya alternatif dosdoğru bir 

model sunabilmelerini ve Hakk’ı 

ve Hakikat’i tam olarak ortaya ko-

yabilmelerini engellemektedir. 

“Şüphesiz Allah haddi aşan 

(müsrif/israfçı) ve yalancı kimse-

yi doğru yola eriştirmez.” (Mümin, 

40/28)

Yüce Rabbimiz, verdiği sayısız 

nimetlerden yararlanıp şükrünü 

eda ederken, israfın hiçbir türü-

ne düşmememiz konusunda bizi 

uyarır: “Çardaklı ve çardaksız 

(üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit 

çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine 

benzer ve benzemez biçimde zeytin 

ve narları yaratan O’dur. Her biri 

meyve verdiği zaman meyvesinden 

yiyin. Devşirilip toplandığı gün de 

hakkını/zekâtını verin fakat israf 

etmeyin; çünkü Allah israf eden-

leri sevmez.” (En’am 6/141 ayrıca bkz: 

A’râf 7/31)

Maddi-manevi varlığımızı ke-

miren ve maazallah, bizi “Allah’ın 

sevmedikleri” sınıfına sürükleme-

si kaçınılmaz olan israf illetinden 

kurtulmanın yolunu yine Kur’ân 

ve Sünnet gösteriyor. Yaratan’ın 

(c.c.) bizlere emanet ettiği her tür-

lü nimeti, O’nun koyduğu ölçüle-

re göre kullanıp O’na şükretmek, 

asla haddi aşmamak, cimrilik ya 

da müsrifl ik etmemek, kısaca her 

şeyi yerli yerince kullanmak gere-

kiyor.

Zira Kur’ân’ın “Rahman’ın has 

kulları” diye tanımladığı mümin-

ler, “harcadıklarında ne israf ne 

de cimrilik ederler; ikisi arasında 

orta bir yol tutarlar.” (Furkan 25/67)

Nihayet, bütün boyutları ile 

israftan uzak durmak için duamız 

ise şu olmalıdır: 

“Ey Rabbimiz! Günahlarımı-

zı ve işimizdeki aşırılıklarımızı 

(israfımızı) bağışla; ayaklarımızı 

(yolunda) sabit kıl; kâfi rler top-

luluğuna karşı bizi muzaffer kıl!” 

(Âl-i İmrân 3/147)
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Türkiye, İslâm dünyasına bir 

örneklik teşkil edebilir mi, 

edemez mi? Sorusundan önce; 

İslâm dünyası bugün ne haldedir ve 

bulunduğu bu hal eğer istenmeyen 

bir durum ise, bundan kurtulmanın 

çaresi nedir? Sorusunu sormak ve 

cevabını aramak durumundayız.

Aslında bu soru yüzyıldır soru-

luyor ve cevaplar da aranıyor. Daha 

önceleri var olan ve fakat İslâmîliği 

tartışılan bir Osmanlı İmparator-

luğu mevcuttu. O zamanki çare 

arayışları daha çok ıslaha yöne-

likti, devletin işleyiş biçimindeki 

sapmalar, nasslardan uzaklaşma 

endişeleri, teknik gelişmeleri takip 

edememe, yeni gelişen ahvale ayak 

uyduramama gibi konular etrafında 

dönüyordu. İslâmcılık tartışmala-

rı da bu konular etrafında dönüp 

dolaşıyordu.

Osmanlı’nın inkırazından sonra 

başsız kalan İslâm dünyası, çare 

arayışlarını sürdürürken buna ilave 

edilen devletsizlik boşluğu ilk sıraya 

yükseldi. Tüm düşünürler ve hare-

ket adamları, devletsiz bir İslâm’ın 

tam olarak uygulanamayacağında 

hemen hemen hem fikir idiler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurul-

masıyla, devlette hükmü geçmeyen 

bir İslâm anlayışı fiili olarak ortaya 

çıktı. Halk Müslüman devlet işleyişi 

İslâm kanunlarına dayanmayan bir 

idare biçimi. Bugün dünya Müslü-

manlarına model olarak gösterilen 

bu anlayış, zamanla kendini haklı 

göstermek için dayanaklar bulmaya 

çalıştı ve bazı yeni kavramlar, yeni 

anlayışlar ihdas etti.

Fert Müslüman olabilir devlet 

olmayabilir. Bu anlayışın hayata 

geçmesi için dinî anlayışı yeniden 

inşa etmek gerekti, oryantalistler-

den, millî hareketlerden ve moder-

nist anlayışlardan…    destek alın-

dı. Türkiye’de bariz olarak ortaya 

çıkan tablo böyleydi, halkı Müslü-

man olan diğer ülkelerde ise durum 

daha farklı idi. Bu hususta halkı 

Müslüman olan ülkeler tek tek ele 

alınıp değerlendirmek icab edebilir. 

Ama genel durum üzerinde durarak 

değerlendirmede bulunmak daha 

uygun olur.

İslâm Dünyasının Son Yüzyılı

Birinci cihan harbinden sonra 

kaç ülke bağımsızdı, kaç ülkede 

İslâmî yönetim vardı, hangi ülkede 

ciddi İslâmî idare ve devlet anlayışı 

mevcuttu.

İran, Afganistan ve Türkiye 

bağımsız devlettiler. Şah’ın dev-

rilmesine kadar İran’da bir İslâmî 

yönetim var mıydı? Afganistan’da 

bir İslâm devleti, hatta ciddi manada 

bir devlet var mıydı? Hindistan’daki 

Müslümanların bağımsız bir dev-

letleri var mıydı? Arap dünyası ne 

halde idi, kaç tane devlet vardı?

Şunu görmek mümkün; Türki-

ye Cumhuriyeti devleti kurulunca 

İslâm dünyası kendi derdine düş-

müş/var olma çareleri peşindeydi.

Zamanla millî ulus devletler 

kuruldu. Bu devletlerin kurulu-

şunda Türkiye’nin rolü olmamıştır. 

Çünkü Türkiye de var olma sava-

şını veriyordu. Ulus devlet zihni-

yeti üzere bina edilen devletlerin/

devletçiklerin, Türkiye’yi model 

alması diye bir durum söz konusu 

değildi. Onlar batıdan esen ulus-

devlet ve etnik temele dayanan dev-

letler olarak tarih sahnesine çıktılar. 

Halkı Müslüman olan devletlerin 

her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı 

bir fikri serüveni vardır. Bu var oluş 

hikayeleri ve fikri oluşum süreci ile 

Türkiye’nin doğrudan bir ilişkisi 

yoktur. Tam tersi Türkiye, İslâm 

dünyasından kopmuş, laik, dinsiz 

ve batılı olmuş bir devlet olarak 

görüldü. Böyle görülmesinde hak-

sızlık var mıdır, yok mudur? O 

başka bir konu.

Bugün gelinen noktada Türkiye 

model olabilir mi? Sorusuna bunlar 

göz ardı edilmeden cevap aramak 

gerekir.

Osmanlı tarih sahnesinden çıka-

rıldığı zamanlardan bugüne, Türki-

ye dışındaki İslâm ülkelerin ahvali-

ne bakmakta fayda var, niye fayda 

var, çünkü o tarihlerde Türkiye’nin 

örnek olma durumu yoktu. Kendi 

varoluşunu garantilemek ya da 

yenidünyada nasıl ayakta kalacağım 

diye siyaset üretmekle meşguldü.

Birkaç ülke üzerinden İslâm 

dünyasındaki varoluş seyrine değin-

me ihtiyacını duymaktayım. Mısır, 

İran, Suud, Pakistan, bu ülkelerin 

bugünkü bulundukları yere geliş 

seyrini anlarsak İslâm dünyasının 

-Türkiye ayağı hariç- bugününü ve 

niye model arama derdine düştük-

lerinin anlaşılmasına katkı sağlar.

Kazım SAĞLAM

Türkiye İslâm Dünyasına
Model Olabilir mi?
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■ Türkiye İslâm Dünyasına Model Olabilir mi?

Mısır, İran, Suudi Arabistan, 

Pakistan ve Türkiye

 Mısır; 1900’lerin başından 

bugüne nasıl bir idare biçimi oluş-

turacağına, hangi tarz siyaset yürü-

teceğine, dünyada hangi kampın 

yanında duracağına, İslâm’ı hayata 

nasıl geçireceğine, batılı emperya-

listlerin coğrafyamızın içine yerleş-

tirdiği Siyonist devletle nasıl 

mücadele edeceğine dair bir 

arayış içerisindeydi, elan bu 

arayış bitmiş değil.

Mısır’ın bu arayışında 

Türkiye’nin asla payı olmamış-

tı. Tam tersi olmuştu, Türkiye 

İslâmcıların büyük çoğunluğu 

Mısır’daki İslâmî mücadeleyi 

takip etmişler, bir umut ara-

mışlar, bir model olabilir mi 

diye detaylı bir şekilde Müslü-

man Kardeşler hareketini anla-

maya çalışmışlar.

Seyyid Kutub, Hasan 

el-Benna, Abdülkadir Udeh… 

kitaplarını çokça okumuşlar ve 

mücadelelerine sahip çıkmış-

lar.

Bu takip ediş bir dev-

let modeli arayışı da değildi, 

etkilenme idi, niye etkilendik, 

çünkü o günkü ihtiyaçlarımı-

zı dile getiriyordu. Devletsiz 

İslâm olmaz, emperyalizmle 

mücadele ile yerli uşaklarla 

mücadele aynıdır deniliyordu. 

Bu görüş bizi celbetti.

Ama Mısır kendi içinde bir 

çözüm bulamamış, bunca gayret, 

dökülen bunca kan bugüne ancak 

bu haliyle gelebilmiştir. Müslüman 

Kardeşler terörist ilan edilmiş, Ezher 

çoraklaştırılmış, bir avuç Siyonist’e 

yenik düşmüş bir Mısır. Dünyaya 

bir devlet modeli, bir İslâm adale-

tini göstermediği gibi, temel insanî 

haklardan da kendi insanını mah-

rum etmiş bir ülke. Mübarek son-

rası Mısır’ın ne yapabileceği daha 

net değil, inşaallah tarihine ve geç-

mişine döner halkıyla barışır ve 

Allah için dökülen şehit kanlarının 

bereketiyle bereketlenir.

  İran devletlerine bu açıdan 

bakılınca; tarih boyu yaptıkları 

genellikle Şii dünyasının kapsamını 

aşamamıştır. İran halkı, başka bir 

ülkeyi örnek almayı asla millî guru-

runa yediremez. O ancak örnek alı-

nır. İran İslâm Devrimi’nden sonra 

İslâm dünyasında bir örneklik teş-

kil edebilme imkanı doğdu ve bu 

imkan vardı. Fakat gerek İran’ın 

yanlış siyaseti, gerek dış etkenler 

buna meydan vermedi. Son Suriye 

olayları dolayısıyla gösterdiği tavırla 

kendini tamamen Sünni dünyadan 

ayırdı. Ayrı bir güç ve ayrı bir siya-

set üretmeye başladı. Maalesef düş-

manlığın merkezine de Türkiye’yi 

koydu.

İran’ın Türkiye’yi model kabul 

etmesi bir yana Türkiye’ye model 

olma arayışında. Bunu sağlamak 

için de hiç de şık/uygun olmayan 

davranışlar sergiliyor. İsrail karşıtlı-

ğı da Türkiye’ye olan kızgınlığından 

sebep sönmek üzere. Osmanlı’nın 

tekrar ihya edileceğini iddia 

ediyor ve bölgedeki Türkiye 

etkisinden çok rahatsız, böyle 

bir ülkenin acaba Türkiye’yi 

model alma imkanı var mı?

Suudi Arabistan; tarih sah-

nesine acar devlet olarak çık-

mış/çıkarılmış, Arap asabiyetine 

Selefilik elbisesini giydirmiş bir 

ülke. Kendini Kureyş’in varisi 

sayar ve de tüm Müslümanların 

kendilerine itaat etmesi gere-

ğine inanır, bu düşünceyi de 

İslâmî itikat olarak dünya Müs-

lümanlarına kabul ettirmeye 

çalışır. Osmanlı’nın yıkılışından 

sonra Türkiye’nin dinden kop-

tuğunu söyleyerek artık aramız-

da bağ kalmadı diye bir tezle 

varoluşunu sağlamaya çalışan 

ülke.

Vahhabiliği/Selefiliği, ülke-

siyle eş sayarak gerçek Müs-

lümanlığın ancak kendilerinde 

olabileceğini ve devletini de 

bu düşünceyi yaymakla vazi-

feli addettiği Suudi Arabistan, 

Türkiye’yi örnek alması asla söz 

konusu değildir. Din dışına çık-

mış ve batılılar gibi yaşayan Türkiye 

ile ticarî, askerî bağlarını da kopar-

mıştı, ancak son zamanlarda bu 

anlayışını biraz yumuşatmışa ben-

ziyor. Petrolüne ve Mekke/Medine 

konumuna güvenerek İslâm dünya-

sında lider olmaya soyunan bu ülke 

asla Türkiye’yi kabul etmez.

Pakistan; Türkiye ile ilişkileri en 

iyi olan ülkedir. Kardeş ülke olarak 

anılır, fakat kendi varoluş serüveni 

İslâm dünyasının elan, dev-
letin işleyiş biçimi ne kadar 
İslâm’a uygundur veya değil-
dir durumunu ela alacak ger-
çeklikleri yok. Yani tiranların 
baskısı altında inleyen bir hal-
kın ilk önceliği, devletlerinin 
kendilerini ezmemesi ve dış 
dünyada onurlarını koruma-
sıdır. Bu sağlanmadan başka 
alternatifler düşünemezler.
Bu hususta Türkiye birkaç 
adım ileridedir ve bu da 
Müslümanlar eliyle sağlanmış-
tır. Öyle ise örneklik denilen 
şey eğer zalimlerden ve bas-
kıcı rejimlerden kurtulmak-
la başlıyorsa bu da Türkiye 
olur, bunda garipsenecek bir 
durum yoktur.
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başkadır. İşbirliği ve dünyada ortak 

siyaset yürütmekle model almak 

farklı şeylerdir. 1947 yılında dev-

letleşen ülke, kendi varoluş seyrini 

henüz oturtabilmiş değildir. Rah-

metli Mevdudi’nin anayasal çalış-

malarıyla kendine has bir İslâmî 

idare biçimini denediler ama henüz 

olgun bir sistem oturtamadılar. Alt-

yapı eksikliği, halkın tecrübesizliği, 

İngilizlerin geriye bıraktıkları ezik 

ruh hali onları arayışa sürüklüyor, 

bu arayışlar içerisinde Türkiye tec-

rübesi de dâhildir. Ama tam model 

olarak Türkiye’yi kabul etmeleri 

yoktur.

Yukarıda çok özet olarak ver-

meye çalıştığım manzaralar iki bin 

yılına kadarki zaman dilimi için 

geçerliydi. Bugün durum biraz fark-

lı çünkü Türkiye artık eski Türkiye 

değildir.

Bugün/iki binli yılların Türkiye’si 

AKP hükümetiyle bir sayılıyor. 

Nasıl ki 1920-50 arası Türkiye’si 

ile CHP genel hatlarıyla aynı kabul 

ediliyorsa bugün de AKP ile Türkiye 

aynı kabul ediliyor. Bu hüküm, bu 

kabul ediş gerçek manasıyla böyle 

midir? Bence böyle değildir, ama 

zahiri şekliyle AKP ile yeni devlet 

bir kabul ediliyor.

Türkiye, yeni siyasetiyle acaba ne 

yapmak istiyor? Irak ve İran’ın iddia 

ettiği ve zaman zaman bazılarının 

da dillendirdiği gibi  “Osmanlı’yı 

yeniden mi ihya ediyor?”,  yoksa 

yine birilerinin nakarat halinde tek-

rarladığı; “ABD’nin Büyük Ortadoğu 

Projesini mi yürütüyor?”

Devletlerin dış siyasetlerini 

tarihî bağlamlarından, coğrafyala-

rından, ülkenin gerçek gücünden, 

inancından, kültüründen soyut-

layarak değerlendirmek gerçekçi 

değildir.

Türkiye’yi bütün tarihi, kültürü, 

inançları, coğrafyası ve gerçekliğiyle 

değerlendirecek olursak kısaca şun-

lar söylenebilir: 

1.  Türkiye, coğrafya olarak 

İslâm toprağıdır. Ortadoğu tabiri 

iğretidir ve bize ait değildir. Coğ-

rafyası gereği komşularıyla ortak 

siyaset yürütmelidir. Ülkeyi idare 

edenler bunun farkındadır, bilhassa 

hariciye buna azamî dikkat etmek-

tedir.

2.  Türkiye, tarihiyle barışma 

sürecine girmiştir. Türkiye tari-

hi, Türkiye Cumhuriyeti ile baş-

lamamıştır. Diyarbakır/Amed, 

hicrî 639’da fethedildi. Selçuklu, 

Osmanlı, içerideki Ermeniler ve 

onların kurduğu her şey Türkiye 

tarihine dâhildir. Eğer Türkiye’yi, 

Cumhuriyet’in kuruluş tarihiy-

le başlatıyorsak, o zaman bugü-

ne kadar yapıp edilenlerin hepsini 

gözden geçirmemiz gerekecektir. 

Dinden rahatsızlık duyanlar tarihi, 

Cumhuriyet’in kuruluşuyla başla-

tabilirler, ama böyle bir başlangıcın 

reel tarafı yoktur, inkâr siyasetine 

dayanır. 

3.  Türkiye halkı Müslüman’dır. 

İdare biçimi ne olursa olsun, halk 

tüm varlığını dinden alır. Kendi var-

lığını İslâm’a dayandırır. Aidiyetini 

İslâm olarak kabul eder ve dünya 

siyaset sahnesine Müslüman kimlik-

le çıkar, bundan da asla rahatsızlık 

duymaz. Dış dünya da bunu böyle 

görür. İslâm’dan yüz-yüz elli yıl-

lık kopuşun sancılarını toplum yeni 

yeni fark etmeye başladı. Toplumun 

bu kopuşu bertaraf etme gayreti var.

4.  Nüfusu genç ve dinamik-

tir. Yeteri kadar yetişmiş beyinlere 

sahiptir. Bugüne kadar beyin göçünü 

veren ülke artık yavaş yavaş buna 

engel olmaktadır. Yetiştirdiği veya 

yetişen insanını istihdam edecek 

vüsattadır.

5.  Unutmamamız gereken bir 

husus daha var; Türkiye Cumhuri-

yeti Batı medeniyetine dâhil olmuş-

tur ve bugüne kadar İslâm mede-

niyetini de Batı medeniyetinin bir 

alt şubesi olarak kabul edegelmiştir. 

Bugün AKP iktidarı bu anlayışı da 

sorgulamaktadır.

6. Dünya siyasetindeki etkinliği 

ilk sıralarda değildir, ama hiçbir 

büyük devlet de Türkiye’yi yok saya-

mıyor. Türkiye küresel bir güç değil 

fakat bölgesel bir güçtür. Askerî, 

siyasî, idarî olarak İslâm dünyasın-

da hatırı sayılır bir yere sahiptir.

7. Türkiye NATO üyesidir, ulus-

lararası vecibelerini yerine getirmek 

zorundadır. AKP bu hususta vazife-

sini icra etmekte kusur etmiyor.

8. Türkiye, dünyayı yok sayacak 

veya dünyaya rağmen tek başına 

siyaset üretecek güç ve takatte değil-

dir. İki binli yılların Türkiye’si şim-

dilerde derlenip toparlanmaya çalı-

şıyor. Siyasî, askerî, iktisadî, sinaî, 

kültürel alanda güçlenme çabasın-

dadır. Yeni dünyada hiçbir devlet 

diğer devletleri hesaba katmadan 

siyaset üretemez, hesaba katmaklık 

güce göre değişir.

9.  Ülkenin AB süreciyle neler 

elde edeceği veya hangi tahribatla-

ra uğrayacağı henüz netlik kazan-

mış değildir. Bu süreç, şu anki iç 

işleyişte bazı iyileştirmelere vesile 

olmuş görünüyor, ama on beş-yirmi 

sene sonra inancımızla AB kriterleri 

nasıl bağdaştırılır, Müslüman ola-

rak neler kaybederiz meçhuldür.

Bu kısa değerlendirmeden 

sonra  “Türkiye rol model olabi-

lir mi?”  sorusunu değerlendirmek 

daha olasıdır. Bu soru beraberinde 

iki ana konuyu/soruyu da gündeme 

taşır:

1. İslâm dünyası bir araya gelsin 

mi, gelmesin mi?

2.  İslâm dünyasının bir modele 

ihtiyacı var mıdır?

Müslüman dünyanın ortak 

hareket etmesine aklı başında hiç 

kimse karşı çıkmaz. Karşı çıkanlar 

da korku taşıdıkları için karşı çıkı-

yorlar. Nasıl bir korku; eğer ümmet 
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tekrar bir araya gelirse, ortak bir 

siyaset yürütürse, İslâm düşmanları 

tekrar üzerimize gelir, bizi tekrar 

köleleştirir ve bir daha toparlana-

mayız. Bu endişe yabana atılır bir 

endişe değildir. Bunu fark edenler 

diğer devletleri -bize zarar verecek 

güç ve kararlılığında olan devletle-

ri- hesaba katarak hareket ediyorlar.

Müslümanların itikatları gere-

ği gerçek modelleri Kur’ân ve 

Kur’ân’ın açıklaması, anlaşılması ve 

uygulaması olan Sünnet’tir. Asr-ı 

saadet de bunların hayata tatbik 

edilmiş şekli olduğu için örnektir. 

Daha sonra ortaya çıkan İslâm dev-

letleri bu örneğe uydukları kadar 

model olabilirler. Emevî, Abbasî, 

Osmanlı vs. gerçek örnekliğimiz 

değildir. Onlar vakii devletlerdir, 

doğruları bizim, yanlışları kendile-

rinindir.

Bugün üzerinde durulan model 

alma böyle bir model alma değildir. 

Mevcut şartlarda nasıl hatt-ı hareket 

edebiliriz için çare arayışlarıdır ve 

geçici kabullerimizdir. Kimse yapıp 

edilenleri idealize etmesin. Yapıp 

edilenler büsbütün kötüdür deme 

hakkına da sahip değiliz.

Model olmanın iki yolu vardır: 

Biri, devletlerin birbirlerini taklit 

etmesi veya birinin diğerini model 

kabul edip kendini ona göre yeni-

den düzenlemesidir. Diğeri de halk-

ların birbirlerine yakınlaşması ve 

aynı hedefe doğru ortak değerlerin 

oluşmasıdır.

İslâm dünyasında, şu an iki 

model şekli aynı anda işliyor. Halk-

lar arasında ortak bir değere doğru 

gidiş var, bu gidişi hazırlayan Müs-

lümanların ortak dünya görüşle-

ridir. Tevhid inancı bunun temel 

harcını oluşturuyor. İki yüzyıldır 

bir arayış var ve bu arayış yavaş 

yavaş mecrasını bulacaktır.

Halkı Müslüman olan devletle-

rin idare biçimlerinde birbirlerin-

den etkilenme ve ortak dış siyaset 

üretme çabaları görünmeye başladı 

diyebiliriz.    Eğer model oluştur-

ma bu ise bu da hayata geçiriliyor 

demek acelecilik olmaz.

Bu hususta Türkiye şu anda 

bir önceliğe sahiptir. Bu önceliğe 

sahipliğin sebebi Türkiye’nin yuka-

rıda belirtilmeye çalışılan kendine 

gelişin sonucudur. Türkiye özüne 

döndükçe İslâm dünyasında itibar 

kazanıyor.

Mısır, Suriye, Tunus, Libya, Fas, 

Sudan, Ürdün gibi değişime başla-

yan ülkelerden Türkiye devlet yapı-

sıyla ve uluslararası tecrübesiyle bir 

adım ileride olduğu için adı geçen 

ülkeler bu tecrübeden yararlanmak 

istiyorlar. Şu an Türkiye tecrübe-

si Cumhuriyet tarihi boyunca elde 

edilen tecrübe olarak alınmıyor, 

AKP dönemi siyaseti esas alınarak 

faydalanılmak isteniyor.

İslâm dünyasının elan, devle-

tin işleyiş biçimi ne kadar İslâm’a 

uygundur veya değildir durumunu 

ela alacak gerçeklikleri yok. Yani 

tiranların baskısı altında inleyen 

bir halkın ilk önceliği, devletleri-

nin kendilerini ezmemesi ve dış 

dünyada onurlarını korumasıdır. 

Bu sağlanmadan başka alternatifler 

düşünemezler.

Bu hususta Türkiye birkaç adım 

ileridedir ve bu da Müslümanlar 

eliyle sağlanmıştır. Öyle ise örneklik 

denilen şey eğer zalimlerden ve bas-

kıcı rejimlerden kurtulmakla baş-

lıyorsa bu da Türkiye olur, bunda 

garipsenecek bir durum yoktur.

Tam tamına taklit de söz konusu 

değildir. Sadece bir tecrübedir ve 

bu tecrübeyi Mısır, Tunus vs. her 

bir ülke kendi yerel ve kültürel 

şartlarına göre uyarlar olur biter. 

Bunda büyütülecek bir durum yok-

tur. Bakarsınız on sene, yirmi sene 

sonra bu sefer Türkiye, Mısır’ın yeni 

tecrübesinden istifade eder.

İslâm dünyası birbirinden yarar-

lanmalıdır. Biz bir ümmetiz ve bir-

birimizin eksikliklerini tamamlama-

ya çalışmalıyız. Eğer Mısır bugün 

Türkiye’yi model almaya başlamışsa 

bu hayra alamettir ve biz ümmet 

olmanın ilk adımlarını atıyoruz 

demektir.

Eğer Arap Baharı’yla adı 

geçen ülkeler ABD’yi, Fransa’yı, 

Almanya’yı, Rusya’yı veya Çin’i 

model kabul etselerdi kimse bu 

kadar rahatsızlık duymazdı. Halkı 

Müslüman olan bir devletin, yine 

halkı Müslüman olan başka bir 

devleti model alması neden bu 

kadar tepki topluyor? Bundan kim 

niye gocunuyor anlamakta zorluk 

çekiyorum. Türkiye Mısır’ı takviye 

edecek Mısır da Türkiye’yi takviye 

edecek. Batı taklitçiliğini bırakıp 

birbirlerinden yararlanmak niye 

sıkıntılı olsun?

“Türkiye tam bir İslâmî dev-

let değildir, onun için model ola-

maz.”  deniliyorsa o zaman ümmet 

tedrici olarak İslâm’ın özüne ve esa-

sına nasıl dönecektir? Hangi tedrici 

safhaları uygulaması lazım gelir? 

Bunları gündeme getirelim ve gele-

cek için hazırlık yapmaya çalışalım, 

alt zemini oluşturalım.

Ehl-i İslâm; fikriyle, iktisadıyla, 

askeri gücüyle, uluslararası siya-

setiyle, kendi kültürüyle dünya 

siyaset sahnesine çıkmaya mecbur-

dur, bu arayışlar onun belirtileri-

dir. Kötümserliği tarihin çöplüğüne 

atmamız lazım. Tarihin ve kaderin 

bize sunduğu bu iklimi gereği gibi 

değerlendirelim ve yarına hayırlı 

izler bırakmanın yollarını arayalım. 

Yanlışlarımızı görelim fakat onları 

bayraklaştırıp eldeki imkânları yok 

saymayalım. Adaletli olalım ve fera-

setle geleceğe hazırlanalım!

■ Türkiye İslâm Dünyasına Model Olabilir mi?
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Son günlerde özellikle köşe 

yazıları üzerinden başlayan 

ve diğer basın yayın organlarında 

yaygınlaşan İslâmcılık tartışmaları 

sosyal bilim dünyamızın günde-

mini oluşturan en önemli madde 

olarak karşımızda durmakta. Pe-

şinen belirtmek gerekir ki düşü-

nürlerin öyle ya da böyle tek bir 

konuya odaklanarak tartışmaya 

dahil olması ve bu tartışma hal-

kasının gün geçtikçe genişlemesi 

ülkemiz düşünce iklimi açısından 

kayda değer bir çaba. Fakat öyle 

görünüyor ki; bu çaba aynı za-

manda kısır bir döngüye girmiş 

durumda. Özellikle İslâmcılığın 

bitmiş olduğuna ya da bitmedi-

ğine dair yapılan tartışmalar kısır 

döngünün yörüngesi haline gel-

di. Hal böyle olunca tartışmalara 

yeni boyutların kazandırılması 

ve tartışmaların farklı zeminlere 

çekilmesi zaruri bir hal aldı. Bu 

sebeple kaleme alından bu metin 

İslâmcılık tartışmaları üzerine bazı 

mülahazalar yapmayı ve tartışma-

larda ihmal edilen boyutların altı-

nı çizmeyi hedefl emektedir. Aynı 

zamanda bazı yaklaşım önerilerini 

de barındırmaktadır.

On dokuzuncu yüzyıldan beri 

var olagelen İslâmcılık tartışma-

larının bazı kırılma noktalarını 

tespit etmek ve küçük hatırlatma-

larla başlamak yerinde olacaktır. 

Bilindiği üzere İslâmcılık tartış-

maları her ne kadar köken itiba-

riyle Ebu Hanife’nin çalışmalarına 

dayandırılsa da Osmanlı’nın buh-

ranlarından kurtuluş ideolojisi 

olarak öne sürülen Türkleşmek ve 

Muasırlaşmak fikrinin bir alter-

natifi olarak ortaya çıkmıştır ve 

tamda bir devletin kurtuluş ide-

olojisi olarak var olması sebebiyle 

siyasallığa işaret etmiştir. Bunun 

dışında Müslümanlığın siyasallığı-

na işaret eden bir başka husus var-

dır ki bu durum sıklıkla İslâmcılık 

tartışmalarında bir önceki ifade 

ettiğimiz siyasallıkla iç içe geç-

miş durumdadır. Bu husus her 

Müslüman’ın kendi inanış kai-

delerine göre yerine getirmesi 

gereken ve Müslüman olmanın 

bizzat kendisinden kaynaklanan 

siyasallıktır. Bu bağlamda sosyal, 

siyasal ve kültürel hayatın bütü-

nünde bir ahlak nizamı olarak 

tebarüz eden İslâm’ın inanış dai-

resine girmek ile birlikte -sadece 

inanış düzeyinde kalsa dahi- her 

Müslüman’ın siyasal bir davra-

nışa konu olduğunu belirtmek 

gerekir. Fakat bir devletin kurtu-

luş ideolojisi olarak ortaya konan 

ve ideolojik bir söyleme bürünen 

siyasallık ile Müslüman olmak-

tan doğan siyasallık ne tamamıy-

la birbiri ile örtüşmekte ne de 

tamamıyla birbirinden net sınır-

larla ayrışmaktadır. Bu sebeple 

öncelikle İslâmcılık tartışmasın-

da İslâmcılığı hangi bağlamda ele 

aldığımızı ortaya koymak ve bu 

iki siyasallık arasındaki farkları ve 

benzer yönleri tespit ederek tar-

tışmaya başlamak icap etmektedir. 

Faruk KARAASLAN

Son Dönem İslâmcılık Tartışmaları
Üzerine Kısa Bir Derkenar

Kelime manayı boğan bir gömlek!

Paralıyorum.

…

(N. Fazıl)
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■ İslâmcılık Tartışmaları

Aksi taktirde hoyratça İslâmcılığın 

bittiğini belirtirken Müslüman’ın 

varlığına da şüphe içinde bakmayı 

gerektirecek mantıksal çıkarımla-

ra ulaşma yahut İslâmcılığın hiç 

bitmeyeceğini belirtirken, tarihin 

bir döneminde beliren bir kur-

tuluş ideolojisi ile Müslümanlığı 

bütünleştirme tehlikesine düşüle-

bilir. Burada önemli olan, kavramı 

kullanışımızdaki bağlamı ve 

kastımızı net bir şekilde orta-

ya koymaktır. Böyle bir pratik 

girişim son aylarda yapılan 

tartışmalarda birçok yanlış 

anlaşılmanın ortadan kalk-

ması ve söylemlerin sıklıkla 

tekrara düşmesinin önüne 

geçilmesi açısından oldukça 

önemlidir. Nitekim yapılan 

tartışmalara biraz yakından 

bakınca açık bir şekilde orta-

ya çıkmaktadır ki, tartışma-

ya dâhil olan düşünürlerin 

İslâmcılıktan anladığı tama-

mıyla birbirinden farklıdır. 

Bu anlam problemini en azın-

dan minimum seviyeye (eğer 

bu anlam problemi tamamıy-

la ortadan kalkar ve her kes 

İslâmcılıktan aynı şeyi anlarsa 

ortada tartışmayı gerektirecek 

bir husus kalmaz. Fakat tar-

tışmaları belirli bir eksene 

çekebilmek için bazı genel 

esaslar ve tanımlamalar üze-

rinde uzlaşmanın sağlanması 

gerekmektedir) çekebilmek için 

İslâmcılıktan neyin kastedildiği-

nin ifade edilmesi gerekmektedir. 

Son zamanlarda yapılan tar-

tışmalarda özellikle dikkati çeken 

bir diğer husus İslâmcılığın bitti-

ğine ya da bitmediğine dair ortaya 

konan ve şiddetle savunulan tez-

lerdir. Bu tezlerin birçoğu, olgu-

sal gerçekliği ihmal ederek sanki 

kavramsal düzlemde İslâmcılığın 

bitmediğini ya da bittiğini kanıt-

ladığımız zaman sorunun çözü-

leceğine dair bir kanaate sahip-

tir. Nominalist bir anlayışa daya-

nan bu yaklaşımlar çoğu zaman 

konuyu retoriğe çekmektedir. Bir 

müddet sonra retoriğini daha iyi 

kuran tezler öne çıkmakta, retorik 

açısından daha zayıf olanlar ise 

tarafını terk etmese de mağlubi-

yetini kabullenmek durumunda-

dır. Hâlbuki sosyal bilimlerdeki 

kavramlar çoğu zaman olgusal 

gerçeklikler üzerine şekillenmek-

tedir. Yani İslâmcılığın bitip bit-

mediğine dair yapılan tartışma-

lar olgusal gerçeklik üzerinden 

yürümediği müddetçe kısır bir 

döngünün içine girme tehlikesi 

ile yüz yüze gelmektedir. Benzer 

bir durum yine son dönemlerde 

sıklıkla gündeme gelen İslâm sos-

yolojisinin varlığı tartışmalarında 

da söz konusudur. İslâm sosyo-

lojisinin imkânını teorik zemin-

de tartışmak bir İslâm sosyolojisi 

alanını açmaya kâfi gelme-

yecektir. Hatta bir müddet 

sonra bu imkân üzerine yapı-

lan tartışmalar romantik bir 

boyut kazanacak ve İslâmi bir 

sosyoloji pratiği ortaya koy-

mayı gölgeleyecektir. Bugün 

İslâmcılık tartışmaları da 

romantik bir düzleme kayma 

ve politik alanda İslâmi pra-

tikler ortaya koymaya mani 

olma eğilimindedir. Yani en 

kaba hali ile bu konuyu tar-

tışanlar İslâmcılığın bitip bit-

mediği üzerine dönen retorik-

sel tartışmalara son vererek bu 

tartışmaların olgusal boyutla-

rını bulup çıkarma çabasın-

da olmaları daha manidardır. 

Bugün Müfit Yüksel’in bir 

çok kimse tarafından tanın-

mayan fakat bu topraklarda 

hizmet veren İslâm alimlerini 

başka insanlara tanıtma çabası 

yukarda bahsi geçen kaygıya 

denk düşmektedir ve bu açı-

dan son derece değerlidir. 

Yukarda dikkat çektiğimiz 

noktayla bağımlı olarak gelişen 

bir husus daha vardır ki esasında 

bu bizim zihinlerimize metodolo-

jik pozitivizmin nasıl kazındığının 

göstergesidir. Bu gün İslâmcılık 

tartışmalarında sanki bizim 

dışımızda, orada öylece duran 

homojen bir İslâmcılık varmış-

 İslâm sosyolojisinin imkânını 
teorik zeminde tartışmak bir 
İslâm sosyolojisi alanını açma-
ya kâfi gelmeyecektir. Hatta 
bir müddet sonra bu imkân 
üzerine yapılan tartışmalar 
romantik bir boyut kazanacak 
ve İslâmi bir sosyoloji pratiği 
ortaya koymayı gölgeleyecek-
tir. Bugün İslâmcılık tartışma-
ları da romantik bir düzleme 
kayma ve politik alanda İslâmi 
pratikler ortaya koymaya mani 
olma eğilimindedir. Yani en 
kaba hali ile bu konuyu tartı-
şanlar İslâmcılığın bitip bitme-
diği üzerine dönen retoriksel 
tartışmalara son vererek bu 
tartışmaların olgusal boyutla-
rını bulup çıkarma çabasında 
olmaları daha manidardır. 
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çasına tartışmalar yürütülmekte. 

İslâmcılığın dönüşümü, entegras-

yonu, bitişi ya da biçim değiştir-

mesi kitlesel olarak bir kütlenin 

halden hale geçmesi olarak zihin-

lerde metaforlaşıyor. Bu durum 

sosyolojin yöntemsel anlamda 

her daim karşı karşıya olduğu bir 

soruna işaret etmektedir. Sosyoloji 

denildiğinde akla ilk gelen sos-

yolojinin inceleme nesnesi olan 

toplumdur. Fakat hem gündelik 

hayatta hem de akademik dilde 

sıklıkla kullanılan toplumun pra-

tikte neyi ifade ettiğini ve hangi 

özelliklerden mülhem olduğunu 

düşündüğümüzde, bu kavramın 

sınırlarının net olmayışı gözler 

önüne serilmektedir. Örneğin 

bir toplumu oluşturan asli unsur 

nedir sorusuna verilecek cevap 

çoğu zaman tatmin edici değildir. 

Bu asli unsur ortak dil midir? 

Tarih midir? Kültür müdür? Etnik 

mensubiyet midir? Din midir? 

Ya da bunların her birisi midir? 

Türkiye özelinden bakacak olur-

sak bu soruya verilecek her türlü 

cevap belirli bir kesimi dışarıda 

bırakacağından dolayı eksik ola-

caktır. Böyle bir durumda toplum 

kelimesini kullanabilmek için pra-

tik hayattan bağımsız hayali sınır-

lar çizmek ve bazı ortak etnik, 

dini, kültürel birliktelikleri fiziki 

sınırlarla ayırarak soyut bir sınırın 

içine dahil etmek gerekmektedir. 

Bu sebeple aynı dil, kültür, tarih 

birlikteliğine sahip olan Türkiye 

sınırındaki bir Suriyeli ile Suriye 

sınırlarının hemen bitişiğinde 

yaşamını sürdüren bir Türkiyeli 

aynı toplumun içinde değerlendi-

rilmemektedir. Esasında bu soyut 

sınırları çizmek temel ilgi alanını 

toplum olarak belirlemesi hase-

biyle modern sosyoloji anlayışına 

düşmektedir. Bu ise tam olarak 

pozitivist metodolojik anlayı-

şın tahayyülüdür. İslâmcılık da 

tıpkı sosyolojinin inceleme nes-

nesi olan toplumda olduğu gibi 

zihinlerde sınırları hayali olarak 

çizilmiş, homojen İslâmcı gruplar 

üzerinden tartışma konusu edil-

mektedir. Hâlbuki İslâmcılığın bir 

yığın türevi vardır ve bu her tür 

gündelik hayatta bir yığın olgu ile 

birlikte iç içe geçmiş halde temsil 

edilmektedir. Bir kurtuluş ideolo-

jisi olarak İslâmcılığın ortaya çık-

masının hemen ardından dahi tek 

bir olguya denk düşecek İslâmcılık 

tanımlaması yapmak mümkün 

değildir. Şu halde İslâmcılık tar-

tışmalarına konu olan İslâmcılar 

kimlerdir? Bu İslâmcıların sınır-

ları nerede başlamakta ve nerede 

bitmektedir? Mutlak manada bu 

sorulara verilecek her türlü cevap 

dilin sınırlılıkları içinde olacağı 

için elbette olguyu daraltacak-

tır ve sınırlandıracaktır. Fakat 

Türkiye’de İslâmcılığı tartışır-

ken, en azından belirli tipolo-

jiler üzerinden tartışmak, taraf-

ların zihinlerindeki İslâmcılık 

tanımını netleştireceğinden dola-

yı anlamanın huzur bulmasına 

fayda sağlayacaktır. Bu bağlam-

da örneğin İslâmcılığı, cemaat, 

parti, entelektüel, geleneksel, 

kültürel vb. İslâmcılık tipolojileri 

üzerinden ele almak çok daha 

işlevsel olabilecektir. Bu haliyle 

politik İslâmcılığa sıkışmış olan 

İslâmcılık tartışmalarına bir nebze 

olsun farklı boyutlar getirilmesi 

sağlanabilir. Örneğin İslâmcılığın 

bir İslâmlaşma seyri vardır ki bu 

seyir hali çoğu zaman ihmal edil-

mektedir. Yani Türkiye’de gerek 

siyasi, gerek politik gerekse kültü-

rel alanda kendisini İslâmcılık dai-

resine ait gören ve bu alanlardaki 

mücadelenin ancak İslâmlaşmakla 

birlikte doğru bir hattı koruyaca-

ğını bilinç düzeyinde barındıran 

seyir. Said Halim Paşa ve Mehmet 

Akif Ersoy ile başladığını iddia 

edebileceğimiz ve bu isimlerden 

saçaklanarak Anadolu’nu her ken-

tine sirayet eden bu ekol, aslında; 

İslâmcılık çizgisinin politikleşme, 

entelektüelleşme, kültürleşme 

hattından ziyade İslâmlaşma ya 

da ameli boyutu vurgulaması açı-

sından oldukça kayda değer bir 

tipolojidir. Hülasa edecek olursak; 

İslâmcığı modern bir zihne yakışır 

şekilde homojen olduğu varsayı-

lan gruplar üzerinden tartışmak-

tan ziyade, geçekliğin çok yönlü 

ve iç içe geçmiş boyutuna dikkat 

Önemle üzerinde durulması gerektiğini düşündü-
ğümüz son nokta İslâmcılık tartışmalarının ümmet 
nosyonundan bağımsız yürütülüyor olmasıdır. 19. ve 
20. yüzyıl Osmanlı’sında ve Türkiye Cumhuriyeti’nde 
İslâmcılığın incelenmesi yapılırken ümmet nosyonu 
üzerinden bir okumanın yapılmıyor olması, bununda 
ötesinde İslâmcılığın ümmet nosyonu boyutunun hesa-
ba katılmıyor olması yaygın bir yanlış olarak günümüz-
deki İslâmcılık tartışmalarında da kabul görmektedir. 
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çekerek ve belirli tipolojiler orta-

ya koyarak tartışmak gerçekliği 

kuşatması açısından daha işlevsel 

olacaktır.

Önemle üzerinde durulması 

gerektiğini düşündüğümüz son 

nokta İslâmcılık tartışmalarının 

ümmet nosyonundan bağımsız 

yürütülüyor olmasıdır. 19. ve 20. 

yüzyıl Osmanlı’sında ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nde İslâmcılığın 

incelenmesi yapılırken ümmet 

nosyonu üzerinden bir okuma-

nın yapılmıyor olması, bunun-

da ötesinde İslâmcılığın ümmet 

nosyonu boyutunun hesaba katıl-

mıyor olması yaygın bir yanlış 

olarak günümüzdeki İslâmcılık 

tartışmalarında da kabul görmek-

tedir. İslâm ile ümmet nosyonu 

arasında ontolojik bir bağ ola-

rak kabul edebileceğimiz metin-

sel bağa, hatta tüm dünyadaki 

Müslümanlar için son derece 

önemli olan ve ümmet nosyonu 

üzerine şekillenen halife figürü-

ne rağmen böyle bir değişkeni 

hesaba katmadan Türkiye’deki 

İslâm’ı ve İslâmcılığı anlamak zor 

görünmektedir. Mısır’da kurulan 

İhvan hareketinin, Pakistan’da 

Mevdudi’nin önderliğini yaptı-

ğı Cemaat-i İslâmiyye anlayışı-

nın, İran Devrimi’nin, Afganistan 

İslâmi direnişinin vb. Türkiye’de 

hem entelektüel hem de toplum-

sal alanda derin akıntılara sebep 

olduğunu düşündüğümüzde ya 

da bu duruma karşıt olarak kur-

gulayabileceğimiz Türkiye’deki 

cemaatlerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının yurt dışındaki 

Müslümanlara yönelik faaliyetle-

rini (özellikle eğitim faaliyetle-

ri) hesaba kattığımızda, ümmet 

nosyonunu göz önünde bulun-

durma zorunluluğu daha da net-

leşmektedir. Bu eksikliğe karşın 

milliyetçilik nosyonu üzerinden 

İslâm’ın seyrini okuma dene-

mesine birçok yerde rastlamak 

mümkündür. Esasında Türkiye’de 

İslâm’a dair kalem oynatan birçok 

düşünürde milliyetçiliği merkeze 

alan, fakat ümmetçiliği yok sayan 

bir İslâmcılık okuması mevcuttur. 

Bu sebeple Türkiye’de İslâmcılığın 

milliyetçilik hareketi ile iç içe 

girdiğini sıklıkla duymaktayız ve 

bunun üzerinden İslâmcılık eleşti-

risine argüman olarak kullanılabi-

lecek hipotezlere şahit olmaktayız. 

Hâlbuki Avrupa sosyal bilim gele-

neğinde, toplumsal hareketlerin 

milliyetçilik üzerinden okunması-

nı içeren çok güçlü bir literatürün 

var olduğunu düşündüğümüzde 

bu durumun epistemolojimizin 

ve metodolojimizin Avrupa sos-

yal bilim anlayışının ön gördü-

ğünün ötesine geçememesinden 

kaynakladığını belirtebiliriz. Daha 

yalın bir ifade ile Türkiye’deki 

İslâmcılık hareketinin milliyet-

çiliğe entegre olduğunu belirten 

ve ümmet nosyonu ile irtibatını 

hesaba katmayan tek yanlı ana-

lizler içselleştirilmiş oryantalimin 

ürünü olarak karşımızda durmak-

tadır.

Elbette Türkiye’de İslâmcılığa 

dair yürütülen tartışmaların bura-

da zikretmemize imkan vereme-

yecek kadar fazla boyutu vardır. 

Fakat kanaatimizce yukarda zik-

rettiğimiz noktalar çoğu zaman 

hesaba katılmamaktadır. Ya da 

Türkiye’de İslâmcılık tartışması-

nın moda olduğu şu günlerde 

yukarda zikrettiğimiz hususlara 

dikkat çekecek derinlikte olma-

yan bir çok insanın mevcut tar-

tışmalara dahil olması, incelikli 

hususlara dikkat çekebilecek nite-

likli analizleri gölgelemektedir. 

Konun politik manipülasyonlara 

açık olduğunu düşündüğümüz-

de bu ihtimal biraz daha gerçek-

çi gelmektedir. Her şeye rağmen 

Türkiye’de artık sosyal bilimlerin 

gündemini İslâmcılık tartışmala-

rının da oluşturabilmesi özellikle 

Müslümanlar için çok ciddi bir 

kazançtır. Bundan 20 yıl ya da 

daha öncesini düşündüğümüzde 

bu tartışmalara dahil olan her 

kesin radikal ilan edilerek eti-

ketlendiğini hesaba kattığımızda 

bu gün bu tartışmaların yapıla-

biliyor olması akademik anlam-

da velut bir alanın gün yüzüne 

çıkarılması anlamına gelmektedir. 

Bu açıdan bu tartışmaların bizzat 

kendisi oldukça değerlidir. Fakat 

daha da nitelikleştirilmesi ve aka-

demik bir çalışma alanı olarak 

belirmesi mümkündür. Bunun 

için modernleşmeyi sekülarizmi 

iyi anlamış, İslâmi bilgi kaynakla-

rına vakıf kişilerin bu tartışmala-

ra dahil olması, hem tartışmanın 

derinlik kazanması hem de tar-

tışmalardaki bulanıklığın ortadan 

kalması için son derece önemlidir. 

Bir diğer önemli nokta ise konu ile 

ilgili oluşan yerli ve yabancı litera-

türe hakim olmanın gerekliğidir. 

Aksi taktirde Oliver Roy’un dil-

lendirdiği tezleri tartışmanın öte-

sine geçememe tehlikesi her daim 

İslâmcılık tartışmalarının önün-

de bir engel olarak durmaktadır. 

Konuya derinlik kazandıracak ve 

konunun farklı boyutlarını hesa-

ba katabilecek müktesebata sahip 

olmayanların ise bizim yaptığımız 

üzere, kendince tartışmalardaki 

eksik noktalara dikkat çekmesi ve 

düşünürlere bu noktaları hatır-

latması alanın selameti için kafi 

gelecektir. 
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K itabınızın adıyla içinde yer 

alan yazıların özellikle 

giriş bölümleri paralellik taşıyor. 

Kitabınızı yazma sebebiniz nedir?

Ben Türkiye’de kendisi üzeri-

ne düşünme pratiği geliştirmeyen 

iki hareket olduğunu görüyorum. 

Kemalistler ve ülkücüler. Ülkücü 

hareket üzerine mevcut literatürün 

ise iki türlü sorunu var. Solcu ya-

zarların kaleme aldıkları ve 70’le-

rin bütün kusurunu buraya havale 

etmeye yönelik kötücül bakış açısı, 

diğeri de ülkücü hareket ile bağı 

bulunanların yazdıkları ve salt gü-

zellemeden ibaret başka bir söylem. 

İkisi de, gerçek fotoğrafı görmemizi 

engelliyor. 

Ayrıca hepimiz zamanın ruhuna 

koşut yeni bir bilinç solukluyoruz. 

Ülkenin üzerindeki sis perdesi ara-

landıkça 60’lardan bugüne toplu-

mu provoke eden, siyasi cinayetler 

işleyen, ülkenin genç bedenlerini 

birbirine karşı kışkırtan ve şiddete 

sürükleyen, Çorum, Maraş ve daha 

yakın süreçteki Sivas Olayları gibi 

büyük kitlesel katliamlar yaşanma-

sına sebep olan olaylar örgüsü ile 

ilgili değişik mahfi llerden aydınla-

tıcı açıklamalar, itirafl ar ortaya dö-

külüyor. Buna paralel olarak 2010 

yılındaki Anayasa Referandumu 

sırasında sizin de dikkatinizden 

kaçmayacak şekilde 70 Kuşağından 

birçok önemli ülkücü çıkıp geçmiş 

sürece ilişkin itirafl arda, açıklama-

larda bulundu. Böyle bir tecrübeyi 

ülkücü hareket ilk kez yaşadı aslın-

da. Oysa bu kuşağın konuşmasına 

ülke olarak çok ihtiyacımız var. Ben 

Yüzleşmenin Kişisel Tarihi’ni yazar-

ken öncelikle kendi hesaplaşmamı 

yaptım. Kitap yayınlanmadan 4-5 

yıl evvel, içinde bulunan madde-

lerin ilk hallerini Yolcu edebiyat ve 

düşünce dergisinde sıra ile yayınlı-

yordum zaten. Sonra bu maddeleri 

daha derinleştirdim ve genişlettim. 

Çok sonraki kuşaktan birisi olarak 

hem geçmişi anlamaya çalışmak, 

sorular sormak, cevaplarını aramak, 

hem de bugünkü sosyolojik, poli-

tik meseleleri çözümlemeye imkan 

aralayacak tarihsel kazılar yaparak 

demokratikleşme sürecimize katkı 

sunmayı hedefl edim. Türk milli-

yetçilerinin ve özelde ülkücülerin 

yarım bıraktıkları bazı sorular var. 

Bu yarım kalmış soruları geçmiş 

dönemlerde çıkan yayınlardan elde 

ediyoruz. Ben oradan yarım kalmış 

bir süreç devraldım aslında. 

Asım ÖZ

Selçuk Küpçük’le 
‘Yüzleşmenin Kişisel Tarihi’ Üzerine

Selçuk Küpçük’ün, Yüzleşmenin Kişisel Tarihi adlı kitabı GranadaKitap’tan çıktı. “Mito-politik Söylemden Ağıdı 

Yakılmamış Çocuklara” alt başlığını taşıyan kitap, 1970’lerden günümüze ülkücü hareket üzerinden Türkiye’nin 

politik, sosyolojik ve kültürel tarihini eleştirel bir dil ile okumaya çalışıyor. Ülkücü hareketin mito-politik taşı-

yıcısı olarak değerlendirilen bozkurt, Kürşat ve Ergenekon Efsanesi’nin niçin Anadolu topraklarında karşılığının 

bulunmadığının cevaplarını aramakla başlayan kitap, sırası ile 80 öncesinin Esir Türk İlleri söyleminin niçin terk 

edildiğini, 12 Eylül darbesi ardından ülkücülerin maruz kaldığı idam ve ağır işkencelere rağmen niçin bir dev-

let eleştirisi geliştirilemediğini, Bursa Cezaevindeki ülkücülerin çıkardığı Bizim Dergâh dergisindeki sorgulayıcı 

tutumun niçin devam etmediğini sorguluyor. Soru işaretleri ile dolu vefatı ardından aramızdan ayrılan Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun daha “yerli” bir ülkücülük inşa etmeye çalıştığının söylendiği kitap, bunun tarihsel kazısını da 

70’lerin ikinci yarısında çıkan ve ismi Nizâm-ı Âlem olan dergiye kadar götürüyor. Yine bu zamana kadar işlenme-

yen bir konu olarak ülkücü müziğin neden kentlileşemediğinin cevaplarının da arandığı kitapta zaman zaman kar-

şılaştırmalı biçimde Türk Solu’na da eleştirilerin getirildiğini görüyoruz. Küpçük’le kitabını konuştuk. (Asım Öz) 
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Taşralı bir genç olarak Ülkücükle 

tanışmanız ve bu süreçte etkili olan 

metinleri konuşarak devam edelim: 

Nasıl tanıştınız Ülkücülükle ve 

öncelikle hangi metinleri okudunuz?

Ülkücü hareket metinler üze-

rinden ilerleyen bir söylem inşa 

etmez. Bunun tersi çok nadirdir. 

Sloganlar, geçmişin mitleştirilmesi 

ve bu mitin Ergenekon, Kürşat ve 

Bozkurt sembolleri üzerinden poli-

tikleştirilmesi ile bütünlenir yapı. 

70’lerin “9 Işık Doktrini” mesela. 

Bugün ülkücü gençlerin hiçbirisi 

bu metne hakim değildir. Hatta 12 

Eylül’ün idam ettiği 9 ülkücü genç 

çocuğun isimlerini dahi ezbere ve 

sırasıyla sayacak çok az genç vardır 

aralarında. Daha çok bir duygu 

halinden bahsetmek mümkün. Ve 

giderek lümpenleşen bir hâl. Etrafta 

gençlik enerjinize model olabilecek 

abiler vardır ve bu abiler üzerin-

den ülkücülük anlaşılmaya çalışı-

lır. Benim sürecim tabiî ki farklı. 

Ben öncelikle evinde kütüphanesi 

olan bir ülkücü öğretmenin çocu-

ğu olarak, donanımlı bir mekan-

da büyüdüm. Harekete feyz veren 

bazı metinleri, kitapları, dergileri, 

isimleri daha küçük yaştan itibaren 

okuyarak, tanıyarak geçti çocuk-

luğum. Hergün ve Tercüman gaze-

telerinin düzenli okunduğu bir ev, 

Türk Edebiyatı, Hisar, Topçu’nun 

Hareket dergisinin eski sayıları-

nın ve onlarca milliyetçi, ülkücü, 

Turancı kitapların bulunduğu bir 

kütüphane sayesinde bu düşün-

ce geleneğinin ana havzasını geniş 

oylumda tanıyarak büyüdüm. 

Sembollerin Dünyası 

Yetmişli yılların hakim sanat 

telakkisinin genel olarak şablon-

cu ve klişe anlatırla bezeli olduğu-

na dair epey eleştirel kelam edil-

di. Araçsal bir zihinsel örüntünün 

sonucu olan Bozkurtlar romanın 

mahiyeti nedir?

Kitapta geniş bir köken kazısı 

yaparak bu metni incelemeye çalış-

tım. Ve daha çok milliyetçilik, ulus-

devlet yapılanması ile paralel gelişen 

“mitoloji” araştırmaları ve mitoloji-

nin homojen bir ırk yaratma husu-

sundaki araçsallığı üzerinden yürü-

düm. İşte tam burada Kemalizm 

ile ülkücülüğün köken metinleri 

buluşuyorlar. Ülkücülüğün taşıyıcı 

mito-politik unsurları olarak kodla-

nan Ergenekon, Bozkurt ve Kürşat 

mitinin hareketin kendisini başlan-

gıç noktası şeklinde oturttuğu 1944 

Türkçülük Olayları’ndan çok daha 

evvel Kemalist uygulamaların bu 

bahsettiğimiz sembolleri türettiği-

ni, Ergenekon efsanesini deforme 

ederek yeniden kurguladığını görü-

yoruz. O meşhur Ergenekon tab-

losunun ressamının 1935’te Ratip 

Tahir Burak isimli bir CHP’liye ait 

olduğunu bilmez mesela ülkücü-

ler. Oysa bütün bir 70’lere baktığı-

mızda MHP’nin çatıştığı en önemli 

parti CHP’dir. İlgili yıllardaki gaze-

te arşivlerine bakmak yeterli bunu 

okumak için. “Bozkurt”lar romanı 

edebi ve estetik anlamda güçlü bir 

metin değildir zaten. Dediğiniz gibi 

70’lerin edebi aklı ağırlıklı olarak 

“toplumsal gerçekçi” zihni aralık-

ta belirir. Hatta bu edebi anlayı-

şın büyük bir tahakkümünden söz 

etmek mümkün. Edebi metnin dev-

rim için araçsal hale getirilmesinin 

Marksist algısının tam karşısında 

ülkücü metinlerin de benzer bir 

izlekten beslendiğini görürüz. Şiir 

ve edebiyata hükmeden bu mili-

ter anlayış, 70’lerin metinlerinden 

geriye elle tutular pek bir şey bırak-

madı bu yüzden. 80 darbesi olunca 

70’lerin bütün metinleri bir anda 

işlevsiz kaldı. Bozkurtlar romanı da 

bunlardan birisi. Kitap aslında daha 

evvel yayınlanan iki farklı romanın 

tek kitaba indirgenmesi ile bir araya 

gelmiştir. Nevzat Köseoğlu nehir 

söyleşisinden oluşan “Bir Vatan 

Kurtarma Hikayesi” adlı kitapta bu 

sürece değinilir.

Battal Gazi ile Kürşat karşılaş-

tırması önemli bir ayrıntı. Ülkücü 

bir mit veya epik bir kahraman 

olarak Kürşat’tan ne kaldı geriye?

Evet. İşte tam burada ben 

Bozkurtlar romanının önemli 

SELÇUK KÜPÇÜK : 1971 doğumlu. 

Gazi Üniversitesi’nde Psikolojik 

Danışma ve Rehberlik öğremini 

gördü. Dergah, Hece, Yedi İklim 

başta olmak üzere birçok edebi-

yat dergisinde ürünler yayınladı. 

“Kürt Sorununda Yeni Dönem” 

(Vadi Yay.2009) ve “Karardı 

Karadeniz” (İletişim Yay.2012) 

adlı derleme kitaplarına metin-

leri ile katkı sundu. Müzik çalış-

maları da bulunan Küpçük, kendi 

bestelerinden oluşan üç albüm 

çıkardı ve Hasan Sağındık’tan 

Selda Bağcan’a kadar birçok 

sanatçı eserlerini okudu. 
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karakteri şeklinde verilen Kürşat’ın 

toplumsal karşılığı olup olmadığını 

sorgulamaya çalıştım. Ülkücü söy-

lemin iddia ettiği gibi bir milletin 

kimliğini inşa eden tarihsel kah-

ramanın nesilden nesile aktarılan 

bir sürekliliğinin olması gerekli. 

Oysa Anadolu’nun hiçbir yerinde 

böyle bir öyküye rastlamazsınız. 

Ne Ergenekon, ne Bozkurt, ne 

Kürşat.. Biz Anadolu’da yeni bir 

millet olduk. Ben hatta Türklerin, 

Türk olarak kalışının ancak İslâm 

ile mümkün olduğunu iddia edi-

yorum. İslâm ile karşılaşamayan 

boylar biliyorsunuz Türk olarak 

kalamadılar. Uğradıkları yerlerdeki 

Hıristiyan ya da putperest toplu-

luklar içinde eriyip gittiler. Dolayısı 

ile İslâm dininin bizim özgün kim-

liğimizin şekillenmesinde ana belir-

leyici rolü bulunmakta. Öyle ise, 

yani ülkücüler Türk olarak varlık-

larını devam ettirmek istiyorlarsa 

Anadolu insanının Türklükten ne 

anladığına gidip bakmalılar. Ben 

bu topraklarda Kürşat’ın izlerinden 

ziyade gerçekçi olanın, yani Battal 

Gazi gibi isimlerin peşine düşmeyi 

daha anlamlı görürüm. İşte bura-

da ülkücüler kaynakları hususunda 

bir karara varmalılar. Çünkü ken-

dilerini yasladıkları kaynaklar, bu 

topraklarda mevcut sosyolojinin, 

kültürün beslendiği metinler değil. 

Bu, Kemalizm’in metinleridir. 

Ortodoks Ülkücülük ve Ayrışmalar

Kuruluş yıllarına doğru gidelim 

biraz: Milliyetçiliğin zihinsel kod-

larının oluşumundaki Batı etkisine 

vurgu yapmanız dikkatimi çekti: 

Türk milliyetçiliğin Türk mitolojisi-

ni keşfi nasıl gerçekleşti? 

Bugün benim “ortodoks ülkücü-

lük” biçiminde tanımladığım yapı, 

dünyadaki dönüşümü algılayama-

dığı için, ulusçu içe kapanma ile 

örtüşmüş bir Batı karşıtlığı üze-

rine oturtuluyor. Oysa hareketin 

köken metinlerini yazan isimlerin 

beslendiği bütün kaynaklar Batılı 

Türkolog ve oryantalistlerdir. Ziya 

Gökalp sizce hiç Orta Asya’ya git-

miş midir. Çekik gözlü bir kız gör-

müş müdür, onun elinden bir tas 

su içmiş midir? Yoksa bu suyu 

nereden, hangi metinlerden içti-

ler? Batılıların kurguladıkları Türk 

tanımı içerisine sıkışmış bir ara-

lıktan anlayamayız Anadolu’yu. 

Böyle anlamaya çalışırsak bu ancak 

bir kurgu olur. Turan ütopyası ise 

bunun bir başka yerinde. Bin yıl-

dır hiçbir tarihsel hatıramız, ortak 

paylaşımımız bulunmayan Orta 

Asya’daki kardeşlerimizle modern 

zamanlarda yeni bir ülke, birliktelik 

kurmayı temel amaç haline getirmiş 

bir hareket, hemen yanı başındaki 

toplulukları hiç görmedi, anlaya-

madı. Yani bin yıl boyunca evlilik-

ler yaptığımız, akraba olduğumuz, 

cephelerde beraber öldüğümüz 

Kürtler mesela ülkücülüğün hiç-

bir teorik metninde yok. Mehmet 

Akif, Safahat’ta yer alan bir şiirinde 

mesela “Turan diye bir sevda edin-

dik” der, eleştirel bir akıl ile. Bunu 

mesela hiç okumamış ülkücüler. 

Nurettin Topçu’nun dergisi mesela, 

-ki meşhur Milliyetçiler Derneği’nde 

sohbetleri, konferanslarından hatır-

larız biz O’nu-  Turancılık sevdasını 

Batı’nın bu topraklardaki İslâm bir-

liğini bozmaya yönelik bir strateji 

biçiminde ele alır. Osmanlı aydın-

ları mitoloji’yi sorunlu buluyor. 

Yanaşmıyor bu kurguya. Ne zaman 

Tanzimat ile Batılılaşma temayülü 

başlıyor, ilk o zaman giriyor mitolo-

ji arayışları. Kemalizm bu birikimin 

üzerine kurumsallaşıyor zaten.. 

Peki bu süreçte Selçuklu ve 

Osmanlı mirası niçin göz ardı edi-

liyor?

Ülkücülüğün tarihi üzeri-

ne ortaya konan metinler hareket 

noktası olarak 1944 Türkçülük 

Olayları’na büyük önem atfederler. 

O dönem Türkçülerinden başlamak 

her ne kadar doğru ise da tarih-

sel kazı olarak, 1969’da CKMP’nin 

MHP’ye dönüştüğü meşhur Adana 

Kurultayı’nda çok önemli bir 

karar alınıyor. Ben bunu Anadolu 

çocuklarının sürece ilk müdahalesi 

biçiminde görüyorum. Çünkü bu 

müdahalenin sürekliliği söz konu-

su. Kemalizm’in Osmanlı, Selçuklu 

tarihini kapsayan İslâm geçmişine 

yönelik yok sayıcı etkileri toplum 

üzerinde azaldıkça ve Anadolu 

çocukları Menderes döneminden 

itibaren merkez’e doğru yürüyüşle-

rini yoğunlaştırdıkça, Türkiye’deki 

siyasal fotoğraf değişmeye başlamış-

tır. Yani MSP’yi ve MHP’yi böyle de 

okuyabiliriz. Adana Kurultayı’nda 

kurulacak yeni partinin ambleminin 

“bozkurt” mu, yoksa “üç hilal” mi 

olması meselesi şiddetli şekilde tar-

tışılır orada. Hatta rahmetli Osman 

Yüksel Serdengeçti’nin çok belirle-
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yici ağırlı vardır ve o “Biz Osmanlı 

torunuyuz, amblem üç hilal olmalı” 

biçiminde tavır ortaya koyar. Atsız 

grubu ile üç hilali destekleyen grup 

arasında büyük tartışmalar çıkar ama 

neticede Atsız ekibi tasfiye edilir. Bu 

çok önemli bir kırılmadır aslında. 

Buradan Türklük algısını İslâm mer-

kezine doğru eviren yeni bir bilinç 

çıkar. İlerleyen yıllarda ortaya konan 

metinlerde de Türk-İslâm bileşimine 

hizmet eden anlayışın hızla geliştiği-

ni ve desteklendiğini görürüz. Yani 

Anadolu insanı Atsız’ın Kemalizm 

kokan kurgusunu işlevsiz bırakarak, 

kendi kültürel kodlarına yaklaşmış-

tır. Bu tabiî ki kemale ermeyen bir 

bileşimdir ama unutmamak lazım, 

gelenek ile ilişkisi cebri biçimde 

kopartılmış, ana metinlerle münase-

beti sağlıklı kurulamamış bu çocuk-

ların 70’lerin başında elde ettiği 

zemin ancak bu kadardır. Ve bu 

bir süreçtir bence. Çünkü 70’lerin 

ikinci yarısında müthiş bir İslâmi 

söylem çıkar ortaya. 

İlk dönem Türkçülerinde 

Osmanlı ve Selçuklu medeniyeti-

nin büyük karşılığı olmamasının 

en önemli sebebi hiç kuşkusuz, 

o günkü isimlerin beslendiği kay-

nakların belirleyiciliği. Daha sonra 

kaynakların hızla yerlileştiğini 

görüyoruz. 70’lerin ikinci yarı-

sında ise çok önemli bazı ülkü-

cü dergiler çıkar. Bunlardan biri-

sinin ismi Nizâm-ı Âlem’dir. Yani 

düşünün ilk Türkçü dergilerin bu 

topraklardaki kültür ve sosyolo-

jiye uzaklığını ve bir de 70’lerin 

ikinci yarısında Anadolu çocukla-

rının gelip bu isimde dergi çıkarıp 

apayrı bir içeriğe geçiş yapmalarını. 

Bunlar Ülkü Ocaklı çocuklardır ve 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun liderliğinde 

Ankara’da yapılan bir toplantıda, 

artık teşkilatlarda “Kanımız Aksa da 

Zafer İslâm’ın”, “Müslümanlar Küfre 

Karşı Tek Yumruk”, “İnananlar Kol 

Kola, Yürüyelim Hak Yola” vb. gibi 

sloganlar çıkmıştır. Aynı zaman 

diliminde ülkücü şair Abdurrahim 

Karakoç o meşhur “Hak Yol İslâm 

Yazacağız” şiirini söyler.. 1977’de 

Ankara Konak Sineması’nda bu slo-

ganları belirleyen isimler arasında 

Burhan Kavuncu, Naci Bostancı, 

Mümtaz’er Türköne de vardır. Bu 

sürecin 1980 sonrası hapishane 

döneminde Bursa Cezaevindeki 

ocaklı çocukların yayınlamaya 

başladığı Bizim Dergâh dergisin-

de devam ettiğini söyleyebilirim. 

Mesela bu dergide bir tek bozkurt 

resmi bulamayız. Bütünüyle İslâmi 

bir dil çıkar karşımıza. 

Resmi İdeolojinin Mirası 

Kürt milliyetçiliği ile Türk milli-

yetçiliği arasında bir yöntem analizi 

yapsak bu noktada neler söylene-

bilir?

Dünyada uluslaştırma sürecin-

de yaşanan bütün pratikler aslın-

da birbirine benzer. Yaratılacak(!) 

ulusa seküler bir köken inşa etmek 

için mitolojiye başvurulur. Hatta 

mitolojik kurucu efsanesi olmayan 

uluslar için uydurulan öyküler dahi 

söz konusu. Hobsbawn’un deyişiy-

le  “geleneğin icat edilmesi” söz 

konusu. Ulusal kahramanlar, ulu-

sal bayramlar, ulusal törenler vs.. 

Tek Parti’nin bütün bu uygulama-

ları topluma ceberut yöntemlerle 

dayattığını biliyoruz. Bugün Kürt 

Milliyetçiliği de -ki gecikmiş bir 

teori ve pratik olarak çıkar karşı-

mıza- benzer yollara başvuruyor. 

Türklere nasıl Orta Asya, Şamanizm 

kalıntısı şeyler önerilmiş ise, Kürtler 

de şimdi kendilerini Zerdüştlük 

başta olmak üzere aynı yöntemler 

üzerinden tanımlama girişiminde.. 

Orhan Miroğlu’nun Musa Anter ile 

ilgili yeni çıkan kitabında çok sim-

gesel bir fotoğraf var. Anter, bir 

Kürt köyünde köylüler ile fotoğraf 

çektirirken, elinde tuttuğu dergi 

Yön’dür. Kapağında 6 Ok. Bu çok 

manidar bir kare aslında. Yine 

günümüz Kürt Solu’nun 1960’ların, 

70’lerin Türk Solu içinden neşet 

ettiğini düşündüğümüzde aslında 

beslenilen kaynağın aynı olduğunu 

söylemek mümkün. Kemalizm bu 

açıdan bir pratik bıraktı geriye..

Ergenekon efsanesinin kurgula-

nışı veya deformasyona uğrayışı da 

ilginç. Bu nasıl gerçekleştiriliyor? 

Son zamanlarda bunlar konu-

şuldu aslında. İlk önce Mümtaz’er 

Türköne yazdı. Beşir Ayvazoğlu 

da Tanrıdağı’ndan Hira Dağı’na 

isimli kitabında anlatıyor. Kitabı 

hazırlarken Bahaettin Ögel’in Türk 

Mitolojisi isimli kitabını yeniden 

okudum. İlgili metinde Ergenekon 

Efsanesi’nin Türklere ait olduğuna 

yönelik ciddi bir iddiada bulunmu-

yor zaten Ögel. Bir Moğol kavmini 

işaret ediyor. Ama Cumhuriyetin 

ilk yıllarında uluslaştırma pratiğine 

paralel, efsanenin kime ait oldu-

ğunun bir önemi olamayacağını 

görüyoruz. Resmi ideoloji, ulusunu 

hangi kaynağa dayandıracaksa zaten 

bunun için her yolu mubah bulur. 

Türk Tarih Tezi doğrultusunda 

uzak geçmiş yeniden kurgulanıyor. 

Kaynaklarına kolayca ulaşılabilen 

Osmanlı, Selçuklu, İslâm birikimi-

ni deforme etmek imkansız zaten. 

Artık oradan yeni bir tarih kur-

gulayamazsınız. Toplumun duygu 

ve anlam haritasında yaşamakta-

dır çünkü bu birikim. Ama işte 

Ergenekon gibi bir efsaneyi oturup 

baştan yazmak mümkün. Çünkü 

halkın belleğinde yok. Bellekte 

olmadığı için kurguya müsait.  
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Kemalist çevrelerin resmi 

Türkçülüğü ile Sivil Türkçülüğün 

beslenme kaynakları farklı mı?

Aslında köken olarak hiç farkla-

rı yok. Sivil Türkçülerin önemli bir 

kısmının zaten bu ideoloji üzerine 

kurgulanan müfredatla yetişmiş 

çocuklar olduğunu unutmayalım. 

Günümüzde ismi yasadışı bir yapı-

lanmaya verilen ve Kemalizm üze-

rinden kendilerini tanımlayan dar-

becilerin örgütlenmelerine “Ergene-

kon” ismini koymaları çok anlaşılır 

bir şey. Çünkü İslâm dışı alandan 

beslenmeye yaslanmış bir köken in-

şasını ele aldığımızda Atsız ile resmi 

Türk Milliyetçilerinin insana, tarihe, 

ülkeye bakış açısı arasında bir fark 

göremeyiz. Zaman zaman mevcut 

iktidarla günlük politikalara yönelik 

ayrılıkları bulunsa da -ki Almanla-

rın yenileceği anlaşılınca hemen Tu-

rancılara baskı yapmaya başlamıştır 

Tek Parti- temel paradigma benze-

şiktir.

Nazan Maksudyan’ın Türklüğü 

Ölçmek isimli çok önemli bir kita-

bı var. Orada Maksudyan 1925-39 

arası yayınlanan Türk Antropoloji 

Dergisi üzerinden ülkedeki ide-

olojik ırkçılığın nasıl bilimsel bir 

temele yaslanmaya çalıştığını açık 

biçimde ortaya koyuyor. Antropo-

loji biliminin gelişimi ile dünyada 

Batı tipi milliyetçiliğin gelişimi ara-

sında zamansal uyum söz konu-

su. Bizim meşhur Tekinalp mesela 

Selanik’te yayınlanan Genç Kalem-

ler dergisinde dünyada ırkçı düşün-

cenin teorisinde önemli yer tutan 

Gobineau’dan etkilendiğini açıkça 

belirtir. Türk olmayan Tekinalp bi-

liyorsunuz Kemalizm isimli kita-

bın da yazarıdır. Batı’da Herder’in 

düşüncelerine dayanılarak özgün 

bir ırka ulaşmak için otantik ola-

na, folklora geri gitmenin gerekli-

liğinden hareketle yapılandırılan 

“halkbilim” çalışmalarının aynısının 

bizde de uygulandığını, bunun Ziya 

Gökalp’in Türkçülüğün Esasları ki-

tabından hareketle teorize edildiği-

ni biliyoruz. İşte o otantik olduğuna 

inanılan folk kültürden milli kahra-

manlar, milli efsaneler, mitler geliş-

tirilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşu-

na paralel olarak Avrupa’da Alman 

ve İtalyan faşizminin 1920-30’larda 

çok belirleyici olduğunu da hatırla-

talım. Tek Parti’nin esin kaynağını 

hem pratik hem teorik olarak ora-

larda aramak gerekli. 

Sivil Türkçülerden Zeki Velidi 

Togan’ın Adsız Mecmua’da “Türk 

Destanı’nın Tasnifi ” başlıklı bir ma-

kalesi vardır mesela. Togan orada 

kaynakça olarak bütünüyle Batılı 

Oryantalist ve Türkologları göste-

rir. Bu sadece bir örnek. Yani sivil 

Türkçüler de kendi tarihsel kök-

lerini ararken Batılıların baktığı 

yerde durarak kendilerini tarife 

kalkmışlardır. Bizdeki Türkçülerin 

metinlerindeki kaynakçanın başlıca 

isimleri Vambery, Barthold, Thom-

sen, Parker, Radlof.. Türk Yurdu 

dergisinin arşivinde bu isimlere 

göndermede bulunan birçok maka-

le okursunuz. 

MHP’den BBP’ye  

Türk milliyetçiliğinin bir yandan 

hilalle temsil edilen İslâm’a öte yan-

dan bozkurtla temsil edilen İslâm 

öncesi mitik zamanlar vurgusu bu 

hareketin en büyük çelişkisi olsa 

gerek.. Ne dersiniz?

İşte tam burada benim bazı iddi-

alarım var. Ben Anadolu çocukları-

nın genelde sivil Türk milliyetçiliği 

ve özelde ülkücü harekete bazı tarih-

sel müdahalelerde bulunduğunu 

söylüyorum. Bu mitik geçmiş ara-

yışlarına rağmen CKMP’nin MHP’ye 

dönüştüğü 1969 Kurultayı’nda bazı 

ayrışmaların yaşandığını söyle-

miştim. Bunu şöyle bir önemi söz 

konusu Birincisi, kökeni Osmanlı/

İslâm medeniyetine oturtma, ikin-

cisi yine İslâm’ı temsil eden hilali 

amblem olarak tercih etme girişimi 

ciddi bir kırılmadır aslında. Daha 

kamusal ve topluma dönük yapı 

olarak partiye üç hilal seçilmiş ve 

Türkçüler, Kemalistler (Muzaffer 

Özdağ gibi mesela) dışlanarak, 

hareketten uzaklaştırılmışlardır. 

Bozkurt’un gençlik örgütlenmesine 

kaldığını görüyoruz orada. Gençlik 

örgütlenmesi partiye göre daha içe 

dönük. Oysa amblemini üç hilal 

Sivil Türkçülerden Zeki Velidi Togan’ın Adsız 
Mecmua’da “Türk Destanı’nın Tasnifi” başlıklı bir 
makalesi vardır mesela. Togan orada kaynakça ola-
rak bütünüyle Batılı Oryantalist ve Türkologları 
gösterir. Bu sadece bir örnek. Yani sivil Türkçüler 
de kendi tarihsel köklerini ararken Batılıların bak-
tığı yerde durarak kendilerini tarife kalkmışlardır. 
Bizdeki Türkçülerin metinlerindeki kaynakçanın baş-
lıca isimleri Vambery, Barthold, Thomsen, Parker, 
Radlof.. Türk Yurdu dergisinin arşivinde bu isimlere 
göndermede bulunan birçok makale okursunuz.
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seçen parti topluma yöneliktir. 

Açıkçası “çevre” dediğimiz sosyo-

lojik katman burada müdahalede 

bulunmuştur. Ancak bu bir süreçtir. 

Sürecin yakın zamanlarına doğru 

Türkeş’in bir Erciyes Kurultayı’nda 

kürsüye doğru taşınan bozkurt’a 

çıkıştığını “puta mı tapıyorsunuz” 

dediğini ekleyelim. İkinci müdahale 

70’lerin sonuna doğru olmuştur. 

Muhsin Yazıcıoğlu’nun belirleyi-

ciliği var burada. Nizâm-ı Âlem 

dergisinden bahsetmiştim. Davanın 

“İlay-ı Kelimetullah” olduğu belir-

tiliyor ve slogan “Kanımız Aksa 

da Zafer İslâm’ın”a dönüşüyor. Ben 

28 Şubat’ta yine Yazıcıoğlu üze-

rinden bu “yerli” müdahalenin 

sürdüğünü, Cumhurbaşkanlığı 

seçimi ve Ergenekon operasyonla-

rındaki sivilleşmeden yana duru-

şunun devam ettiğini söylüyorum. 

Bütün bu çözümlemeleri yaparken 

bir netleşememe hususunun altını 

da sürekli çiziyorum. Bahsettiğiniz 

çelişki burada yatıyor. Üç hilal 

Osmanlı’nın bayrağı. Osmanlı bir 

imparatorluk. Milletler topluluğu. 

Dinler, diller, ırklar, mezhepler, 

alt kültürler… Çok kültürlü bir 

yapı. Hepsini belli bir hukuk altın-

da güvenceye alıyor.. Oysa bugün 

Osmanlı bayrağını amblem yapan 

hareket tam tersi tekçi, homojeni-

te öneren bir yapı. Kökleri Bizim 

Dergah dergisindeki BBP ise teka-

mülünü akamete uğratmış, tamam-

layamamış, artık tamamlamasının 

imkansız olduğunu düşündüğüm 

bir hareket ne yazık ki. Ülkeyi 

ilgilendiren temel politik mesele-

lerde BBP de geleneksel, statükocu 

yapının söylemini aşamıyor. Kürt 

Meselesinde mesela..

Kitapta BBP’ye de eleştirileriniz 

var…

Ben başından itibaren yaklaşık 

8-9 yıl BBP içerisinde bulundum. 

“Ortodoks ülkücülük” dediğim ana 

yapıdan zaten daha üniversite 2. 

sınıfa geçerken kopmuştum. 1991 

yılı. Sonra rahmetli Yazıcıoğlu ve 

arkadaşları ayrılınca kendimi doğal 

olarak orada buldum. Biliyorsunuz 

benim aynı zamanda müzik çalışma-

larım var. Yani Hasan Sağındık’tan, 

Selda Bağcan’a kadar birçok sanatçı 

bestelerimi okudu. 8-9 yıl BBP ve 

gençlik örgütlenmesinin organi-

ze ettiği konserlerde sahne aldım. 

Hareketin yarı resmi gazetesi olan 

Gündüz’ün kültür sayfasında yazı-

lar yazdım. Ancak başlangıcında 

oldukça sivil, demokratikleşmeden 

yana tavrın giderek içe kapandığını 

ve ülkücü metinlere yönelik eleş-

tirilerin yapılmayıp, zaman zaman 

geri dönüldüğünü görünce geri 

çekildim ve evime döndüm. Ortada 

başlangıçta açıklanan ve bence çok 

önemli bir siyasal manifesto olan 

“Milli Mutabakat Metni” ile derin 

bir tutarsızlık vardı. 28 Şubat’taki 

doğru duruş ve söyleme rağmen 

BBP’nin giderek kafası karışık 

bir alana kaydığını görüyordum. 

Mesela son Kurultayın birinde rah-

metli Yazıcıoğlu “Varlığım Türk var-

lığına armağan olsun”lu söylemlere 

geri döndü. Kurultay salonunda 

yukarıdan aşağı sarkıtılmış devasa 

bir bozkurt resmi çıktı karşımıza. 

Oysa bütün bunlar eleştirilen, hatta 

reddedilen şeylerdi. Ben bu süre-

ci daha 2000’lerin hemen başında 

sezip, ayrılmıştım.

Peki biraz evvel bahsettiğiniz 

bu amblem tercihinin henüz kurul-

mamış olsa da belirginleşmeye baş-

layan MNP’nin kuruluş süreci ile 

irtibatı yok mu veya böyle bir ilişki 

kurulamaz mı?

“MNP’nin önünü almaya yönelik 

bir komplo vardır” gibi bir şey söy-

lemek istiyorsanız bunu bilemem. 

General Muhsin Batur’un rahmet-

li Erbakan’ı özel olarak Türkiye’ye 

çağırdığını da biliyoruz. Siyasetin 

pragmatizmi içerisinde görünür 

olan bazı fotoğrafların gerisinde 

duran ve millet için daha yararlı 

olan şeyler vardır. Ben daha geniş 

oylumda sosyolojiden beslenerek 

bir çözümleme yapmaya yöneldim. 

Sadece MNP’de değil, diğer par-

tilerde de aslında Demokrat Parti 

sürecinden başlayan bir “dini söy-

lem” okumak mümkün. Çünkü 

çevre’den merkez’e akan sosyoloji 

bunu zorunlu kılıyor. Ben lider-

ler üzerinden değil, kitle üzerinden 

okumaya çalıştım 70’leri açıkçası. 

Simgeler Üzerinden Ayrışma

Simgeler üzerinden ayrışma 

ülkücü hareket içerinde yaşanan 

tartışmalar açısından önemli. Bu 

süreçte neler yaşandı?

Bu süreç ortodoks ülkücülerin, 

Bizim Dergâh dergisinin Ankara’da 

bürosunu silahlarla basmasına kadar 

gitti. Semboller üzerinden yaşanan 

ayrışım aslında teorik derinlikleri 

olan bir çözülmedir. Merkez yapı 

her zaman resmi ideolojiye yakın 

bir duruşu tercih ederken ocaklara 

yığılan Anadolu çocuklarının daha 

eleştirel, kısmen daha dini bir dili 

tercih ettiklerini biliyoruz. O dönem 

yayınlanan teşkilat dergileri orta-

da. Ayrıca Tempo dergisinin daha 

20-26 Kasım (Sayı 51) 1988 yılın-

da çok meşhur bir kapağı vardır. 

Orada ayrışmanın izlerini bulmak  

mümkün. Yazıcıoğlu mesela orada 

hareket içerisinde artık Bozkurt, 

Ergenekon gibi Orta Asya köken-

li unsurların pek kullanılmadığını 

doğruluyor ve bunu bir değişimden 
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ziyade, bir gelişim olarak yorum-

luyor. Kitapta da belirttiğim gibi 

hareket içindeki İslâmi söylem ana 

yapıyı zorlamaya başlayınca, göv-

deden kopmaları için zorlanmış-

lardır. Önce Bizim Dergâh dergisi 

teşkilatlarda yasaklanıyor. Dediğim 

gibi derginin Ankara ofisi silah-

lı kişilerce basılıyor. Meclis içinde 

Türkeş ve çevresi Çekiç Güç oyla-

masına onay verirken, Yazıcıoğlu 

ve arkadaşları buna red koyuyor. 

Bu müthiş bir gövde gösterisidir bir 

bakıma. Militer bir gelenekle şekil-

lenmiş ülkücü hareket içerisinde 

kimse Muhsin Yazıcıoğlu’na kadar 

merkeze böyle kafa tutamamıştı.

Kendini milliyetçi olarak tanım-

layan gruplarla solcu olarak tanım-

layan kliklerin kritik siyasi eşikler-

de beraber hareket edebilmelerini ne 

ile izah ediyorsunuz?

En son Ergenekon davası süre-

ci ve 2010 yılında gerçekleştirilen 

referandumda bu birliktelik çıplak-

laştı. Geçtiğimiz on yıllarda ülkenin 

üzerindeki sis perdesi kalkmadığı 

için, yani faili meçhuller, provokas-

yonlar, toplu katliamlar, siyasi cina-

yetlerin ardında kimlerin olduğu 

hususunda bir netleşme olmadığı 

için bazı kliklerin nerede durduğu-

nu bilemiyorduk. Ama Ergenekon 

davası ve 2010 referandumu tur-

nusol kağıdı olmuştur. Kimin kimle 

derin ittifakı var ortaya çıkmıştır. 

Tabi bu ittifakın 70’lerde de yapıl-

dığını tahmin etmek zor değil. İki 

tarafın yayınlarında kim ülkenin 

çocuklarını birbirlerine karşı kış-

kırttı, kim şiddet dilini kullandı 

bunlara bakmak gerekli. Mesela 

Malatya’daki Zirve cinayetinden şu 

an yargılananlardan birisinin milli-

yetçi birimlerle irtibatı olduğu orta-

da iken yeni bir bilgi daha çıktı 

ortaya. Adeta ölüm makinesi olarak 

niteleyebileceğimiz marjinal bir sol 

örgüt ile de ilişkisi olduğunu öğren-

dik şimdi şahsın. Bu tür kişilerin 

90’lardaki cinayetlerde, 70’lerdeki 

cinayetlerde nasıl görev aldığını 

artık anlamak daha kolay. Bütün bu 

pratik birlikteliğini besleyen ideolo-

jik bir toplanma da olmalı. Yani bu 

tür adamlar hangi saik ile hareket 

ediyorlar. Hangi metinlerden besle-

niyorlar. Ülkücü/milliyetçi katma-

nın 12 Eylül’de devlet silindir gibi 

üzerinden geçtiği halde bu yapı 

sistem karşısında konumlandırama-

mıştır kendisini. Dönüp dolaşıp, 

çoğu günümüz siyasal meselelerin-

de devletin statükocu reflekslerine 

geri dönülmüştür. Merkez yapı bu 

pozisyonu sürekli korumaya çalış-

mış, eleştirel dile yaklaşanları da 

kopartıp atmıştır. Bizim Dergâh ola-

yında olduğu gibi…

Kemalizm Eleştirisi

Peki ülkücü hareketin ana 

damarında Kemalizm eleştirisinin 

yapılamamış olmasının bununla 

ilgisi var mı?

Tabi, bütünüyle bu böyle. 

Ülkücü hareket, üzerindeki 

Kemalizm etkisini atmaya yönelik 

naif girişimlerini nihayetlendire-

memiştir. Çünkü bunu besleyecek 

temel metinleri yok. Hareket için-

den eli kalem tutan kanaat önder-

lerinin böyle bir metnini bulama-

yız. Kimi yerlerde sistemi eleşti-

rirler ama bu sistemi yapılandıran 

temel ideoloji hususuna girmezler. 

Mesela şimdi 12 Eylül davası baş-

ladı. 12 Eylül davasına müdahil 

olmak ama Kemalizm eleştirisi yap-

mamak tam bir paradoks. Başta 

da dediğim gibi hareketin bozkurt 

sembolü ve Ergenekon Efsanesi 

ülkücülerin kendi buldukları şeyler 

değil, Kemalizm’e ait unsurlardır. 

Temelden bununla hesaplaşılma-

dıkça çağı doğru okuyamayacak.

Ülkücü yayın organlarında nasıl 

bir manzara karşımıza çıkar?

Ben 70’lerin ikinci yarısın-

da başlayıp, 80 sonrasında Bizim 

Dergâh dergisi ile devam eden 

sürecin gelişmediğini hatta bun-

dan sonra da olamayacağını tahmin 

ediyorum. O çizgi ülkücü hare-

kete günümüz dünyasını anlamak 

için yeni bir kanal açabilirdi. Ama 

teorik okumaları zayıf, kendisi ve 

Kemalizm ile tam anlamı ile yüzleş-

memiş bir yapının artık bu eşikten 

öte geçebileceğini düşünmüyorum. 

Mevcut günlük yayın organların-

dan birisi mesela bugün özellikle 

Kemalist bir ülkücülük inşa etmeye 

çalışıyor. Bu yeni bir çizgidir aslın-

da. Yani eski dergilere baktığımızda 

her ne kadar Kemalizm eleştirilme-

se de, bu ideolojinin büyük belir-

leyiciliğini göremeyiz. Ama şimdi 

bir günlük gazete üzerinden bu 

zorlanıyor. Benim için daha trajik 

olanı ise Muhsin Yazıcıoğlu hareke-

tinin ilk gençlik örgütlenmesi olan 

Nizam-ı Âlem Ocakları’nın ilk genel 

başkanının da bugün orada rahat-

sızlık duymayarak köşe yazarlığı 

yapabilmesi. Oysa Nizâm-ı Âlem 

Ocakları dergisinin ilk sayılarında 

yayınlanan ve Kemalizm’i eleştiren 

yazısından dolayı üniversiteli bir 

genç arkadaş yargılandı ve hapse 

girdi o dönem. Şimdi bütün bunlar 

yaşanmamış, binlerce genç çocu-

ğun sorumluluğu hiç alınmamış 

gibi kolayca Ergenekon örgütlen-

mesini olumlayan ve Kemalist bir 

ülkücülük kurgulamak isteyen bir 

yayında yazmak ancak büyük bir 

trajedi olarak açıklanabilir benim 

için. Buna benze çok şeyler anlat-

mak mümkün..
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Seksenli Yıllar  ve Sonrası

Seksenli yıllara kadar hareket 

içinde farklılaşma söz konusu değil 

sanırım. Bu bağlamda 12 Eylül 

1980 darbesi önemli bir milat ola-

rak alınabilir mi?

80 öncesinde teorik tartışmalar 

yapabilecek ortam yok ne yazık ki. 

Her gün cenaze kalkıyor bir evden. 

Kimsenin okuyacak vakti yok bu 

yapıda. Okuyan, eli kalem tutan-

ların da böyle bir derdini bulamı-

yoruz. 9 Işık Doktrini’ni yasallaş-

tırmaktan öte geçilemiyor. 70’lerin 

Soğuk Savaş kurgusuna göre yapı-

lanan bir hareketin doğal olarak 

1980 sonrası dünyasında karşılığı-

nı göremeyiz. 80 sonrası sosyolo-

ji değmiştir oysa. İletişim araçları, 

bireyin modern dünyada dolaşım 

hızı, kimlik talepleri, yeni sosyolo-

jik hareketler, post-modernizm vs. 

hususunda söz üretemeyen yapının 

giderek içe kapanması kaçınılmaz. 

12 Eylül’ün devlet şiddeti ile ülkü-

cüler müthiş bir travma yaşadı. Bu, 

içinde paradokslar olan bir kırıl-

madır aslında. Mesela Mamak’ta 

işkencelerin yapıldığı dışarı taşınca, 

Avrupa’dan bir ekip gelip incele-

me yapıyorlar. Bu sırada ülkücü-

ler “Türk devleti işkence yapmaz. 

Bu bizim iç sorunumuzdur” diye 

karşılık veriyorlar gelenlere. Bunu 

rahmetli Muhsin Başkan bir söy-

leşinde anlatıyor. 80 öncesi yine 

mesela Fatsa Operasyonu sırasında 

bazı yüzü maskeli sivillerin güven-

lik görevlilerine solcuların evlerini 

gösterdikleri, beraber operasyo-

na katıldıkları biliniyor. O günkü 

gazete arşivlerinden de bakılabilir. 

Ben girip Milliyet’in arşivinden bul-

dum bu resimleri. O yüzü maskeli 

siviller darbe olunca tutuklandı-

lar, içlerinden itiraflarda bulunanlar 

oldu. İdamla yargılananlar, işaret 

ettikleri solcuların alınıp işken-

ceye götürülmeleri gibi kendileri 

de işkenceye maruz kaldılar. Ama 

mahkeme tutanaklarında hakime 

“devlete böyle yardım etmenin 

bir kusur olmadığı”nı söylediler. 

Ülkücü hareket içinde bütünüyle, 

kitlesel bir kırılma olmadı da deni-

lebilir. Sadece BBP’yi kuranların bu 

sürece dahil olduklarını söyleye-

biliriz. Oradaki çizgi de gelişmedi 

zaten. Ben bu yüzden 12 Eylül 

Mahkemelerinde hareketin bittiği-

ni görüyorum. Oradan bir devlet 

eleştirisi, hesaplaşma ürememiştir 

çünkü. Kurmay kadro için ise olan 

biten “fikirlerinin iktidarda, kendi-

lerinin hapiste” bulunmasıdır.

Solcuların hapishane tecrübesi 

ile ülkücülerin hapishane tecrübe-

sini yazma eylemi üzerinden karşı-

laştırdığımızda dikkate değer farklı-

lıklar var mı?

Mesela sol hapishanede oku-

dukça ayrışıyor ve bireyselleşiyor. 

Oysa ülkücülerin okuması farklı 

biçimde grup dinamiğini harekete 

geçiriyor. Yani Bizim Dergâh bir 

toplanma merkezi oluyor adeta. 

İşkence ve kötü muamele, tek tip 

giysiye karşı çıkma gibi durum-

larda da karşı-eylem biçimlerinde 

farklılıklar var. Ölüm orucu, ken-

dini yakma, intihar gibi eylemler 

solun tercihi. Ülkücülerde böylesi 

eylemler yok. Biliyorsunuz bir de o 

dönem “hapishane edebiyatı” denen 

bir tür ortaya çıkıyor. Bu tabi ki 

dışarıdaki edebi çevrelerin verdi-

ği bir isim. İçerisi için ise durum 

bütünüyle bir sağaltım ile ilgili. 

Yaşanın acıyı, travmayı azaltmak 

ve baş etmek için yazıya yöneli-

yor kimi tutuklular. Solda Belge 

Yayınlarının sadece tutuklu olup, 

şiir, öykü yazanlara yönelik bir dizi-

si vardır. Ülkücüler de yazı ile ilk 

ciddi ilişkilerini burada kuruyor. 

Epey kitap çıktı o dönem. Hemen 

hepsini zamanında alıp okudum. 

Tabi oradan günümüz şiir ve öykü-

süne eklemlenebilecek oylumda bir 

isim, yazar çıkamadı. İçeride ede-

biyatın işlevi daha çok araçsaldır. 

Solun da ülkücülerin de ürünle-

rinde tema hemen hemen aynı. 

Özgürlük, işkence, umut, anneye 

sesleniş, geçmişin kutsanması gibi 

ana izleklerde seyir eder metin-

ler. Kitabın ikinci baskısında bu 

meseleyi de ekleyeceğim. Ülkücü 

şiir, edebiyatı.. Yine bir de ülkücü 

Kürtler var mesela. Yeni baskıda 

bunu da yazıp kitaba koyacağım..

Mitik geçmiş arayışlarına rağmen CKMP’nin MHP’ye 
dönüştüğü 1969 Kurultayı’nda bazı ayrışmaların 
yaşandığını söylemiştim. Bunu şöyle bir önemi söz 
konusu Birincisi, kökeni Osmanlı/İslâm medeniyetine 
oturtma, ikincisi yine İslâm’ı temsil eden hilali amb-
lem olarak tercih etme girişimi ciddi bir kırılmadır 
aslında. Daha kamusal ve topluma dönük yapı ola-
rak partiye üç hilal seçilmiş ve Türkçüler, Kemalistler 
(Muzaffer Özdağ gibi mesela) dışlanarak, hareket-
ten uzaklaştırılmışlardır.
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Bizim Dergâh dergisini farklı bir 

dergi olarak değerlendiriyorsunuz. 

Niçin?

Evet, farklı. Tarihsel arka planı 

da var anlattığım gibi. 70’lerin 

ikinci yarısındaki artan dini söyle-

min nihayetidir. Beni bile şaşırtan 

metinler çıktı orada. Zaten üni-

versitede okurken Bizim Dergâh 

dergisinin abonesiydim ve yükselen 

dini söylemi takip edebiliyordum. 

Benim sorgulayıcı sürece evrilmem-

de mesela bu derginin büyük payı 

söz konusu. Ben dini metinlere bu 

dergi üzerinden yöneldim. Ayrıca 

çok sarsıcı işkence ve hapishanede 

maruz kalınan kötü muamelelerin 

anlatımı oluyordu dergide. Bence 

üzerinde çalışılmamış bir dergidir 

o. Belgeselini yapmayı çok iste-

rim imkan olsa. Beni şimdi üzen 

ise, orada önemli eleştirel metin-

ler yazan isimlerin çoğunun bugün 

böyle bir dertlerinin kalmaması. 

Geçmişte yazdıklarını adeta unut-

maları. O bir süreçti ve orada yazıp, 

benim gibi birçok genci etkileyen 

isimler bu süreci gerektiği yere taşı-

yamadı. Bizim Dergâh ayrıca benim 

ilk şiirlerimin yayınlandığı bir der-

gidir. Son dönemlerinde ben de 

yazdım o dergide. Bu açıdan da 

önemli benim için..

Dergide ülkücülüğe dair eleş-

tirellikte hangi hususlar üzerinde 

duruluyor?

Çok simgesel yanlar var. Bütün 

dergi arşivi boyunca bir tek bozkurt 

resmine rastlayamazsınız. O günkü 

mevcut liderin resmi de yok. İlk 

ciddi kopma liderin 1. Körfez Savaşı 

sırasında bölgeye çekiç gücün gir-

mesine yönelik meclis oylamasın-

da “evet” demesi ile çıkıyor. Bizim 

Dergâh dergisi bu merkezi kararı 

onaylamıyor ve dergide bu konu 

üzerine bir dizi eleştirel karşı yazılar 

yayınlanıyor. Küfür ehli ile bera-

ber olma şeklinde değerlendiriyor 

süreç. Bu yazılar kapak resimleri 

ile de destekleniyor ayrıca. Meclis 

içinde de zaten Yazıcıoğlu ve arka-

daşları aynı şekilde karşı duruyorlar 

merkezi yapıya. Zaten yoğun İslâmi 

kaynak aktarımlı ve referanslı baş-

kaca konuları ele alan makaleler 

de bu ayrışmanın temelini oluş-

turuyordu dergide. Hayatı, evreni, 

bireyi, devleti tanımlama hususun-

da sürekli ayet ve hadis kaynak 

gösteriliyor. Geçmiş dergi tecrübe-

lerinde bu o kadar net değil. Türkçü 

söylemin neredeyse tamamıyla red-

dedildiğini görürüz. Tabi şunu da 

eklemek gerekli. Hapishane süre-

cinde ülkücü yapı içinden bir grup, 

kamuya ülkücülükten döndükleri-

ni, “Müslüman” olduklarını deklare 

eden bir bildiri açıkladılar. Geçmişi 

kirli ve reddedilmesi gereken bir 

birikim şeklinde değerlendirdiler. 

Bu durum da mevcut söylemin 

daha dini içeriğe bürünmesinde 

etkili olmuştur. Çünkü karşı bildiri 

yayınlandı ve davanın İslâm davası 

olduğu belirtilerek hem dışarıya 

mesaj verildi, hem de bana göre 

içeriye mesaj verildi. 

Ülkücülüğe dair eleştiriler sizin 

edebiyat yolculuğunuzda nasıl bir 

karşılık buldu?

Bejan Matur bir söyleşisinde 

kendisinin, -Kürt Sorunu bağlamın-

da- diğer arkadaşları gibi şiddete 

meyletmemesinde şiirin etkisin-

den bahseder. Aynı ifadeleri Ahmet 

İnam hocada da okumuştum. 68 

Kuşağı’nın sokağa ve şiddete taşan 

eylem mantığından yine edebiyat 

sayesinde kurtulduğunu belirtiyor-

du O da. Yıllar sonra fark ettim ki 

beni de ülkücü yapı içerisinde şiddet 

eğiliminden uzakta tutan ana bağ 

şiir, edebiyattı. Üniversite yıllarım-

da başlayan yoğun okuma sürecim 

ve paralel gelişen yazma pratiğim 

beni müthiş derecede içime kapat-

tı. Yine, öğrenci yurdunda değil de 

hep evde kalmamın da etkisi oldu 

bunda sanırım. Yurtlarda ideolojik 

bağ, grup dinamikleri daha baskın-

dır her zaman. Ben okuldan çıkınca 

uzun yürüyüşler yapar ve kitap-

çıları gezdikten sonra ağabeyimle 

kaldığım evime döner, ağabeyimin 

görevi dolayısı ile çoğu zaman evde 

yalnız başıma olurdum. Bu yalnız-

lık benim kendi içime doğru gelişen 

konuşmalarımı da yoğunlaştırdı, 

aynı zamanda sorgulama biçimimi. 

Ülkücü çevre içerisinde şiir, edebi-

yat ile ilişki kuran kimse olmadığı 

için okuduğum metinleri tartışabi-

leceğim İslâmcı arkadaşlar ile konu-

şuyordum daha çok. Bu ilişki beni 

1980 sonrası dünyasında karşılığını göremeyiz. 80 
sonrası sosyoloji değmiştir oysa. İletişim araçları, 
bireyin modern dünyada dolaşım hızı, kimlik talep-
leri, yeni sosyolojik hareketler, post-modernizm vs. 
hususunda söz üretemeyen yapının giderek içe 
kapanması kaçınılmaz. 12 Eylül’ün devlet şiddeti ile 
ülkücüler müthiş bir travma yaşadı. Bu, içinde para-
dokslar olan bir kırılmadır aslında.
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çok geliştirdi. Çoğu kitabı, yazarı o 

arkadaşlardan öğrendim. 

Sorunuz eğer bir hesaplaşma bi-

çimini soruyorsa bu bende çok geç 

oldu. 2000’lerin hemen başında 14 

sayı kadar birkaç arkadaşla bera-

ber çıkardığımız Kumyazıları adlı 

fanzin dergide bu hesaplaşmamın 

ilk tohumlarını attım. Orada me-

sela “Bayım Hiçbir İdeoloji Benden 

Büyük Değil” isimli bir manifestom 

vardır. Kumyazıları ile kendi kişisel 

tarihimde yeni bir alan açtım. Bu 

dergi ile adam oldum, olabildim ise 

diyebilirim. Sonra önümde müthiş 

geniş bir vahanın olduğunu gör-

düm ve oraya doğru koştum. Ede-

biyat, şiir dergilerinde çok yoğun 

gözüktüğüm bir dönemdi bu. Yeni 

okumalarım oldu. Sonra Muhsin 

Yazıcıoğlu’nun vefatı bende yeniden 

bazı şeyleri kanattı. Çünkü yaklaşık 

7-8 yıl rahmetli Genel Başkan ile 

Türkiye’nin belki gitmediğimiz yeri 

kalmadı. Benim müzik çalışmalarım 

da olduğu için önce sahneye ben çı-

kıyor ve kendi şarkılarımı bağlama-

mı çalarak okuyordum. Ardından 

Başkan gelir ve siyasal konuşmala-

rını yapardı. O’nun vefatı yıllardan 

beri zihnimde gezindirdiğim çoğu 

şeyi artık konuşmanın vakti geldiği 

noktasına getirdi beni. Sonra Yolcu 

dergisinde uzun soluklu bir yazı di-

zisine başladım. Kitap bu yazıların 

yeniden gözden geçirilmesi ve ge-

nişletilmesi ile oluştu.

Büyük Unutma

Yetmişli yıllarda ülkücülük için-

de önemli bir yeri olan esir Türkler 

meselesi reel sosyalist ülkelerin 

dağılmasından sonra nasıl bir trav-

ma meydana getirdi?  

Bu süreç hareket için çok trav-

matiktir aslında. Çünkü 70’ler 

ve ülkücü hareket dediğimizde 

hemen başta hatırlayacağımız ana 

söylem “Esir Türk İlleri” sloganı 

ile şekillenen iddia idi. Yani Orta 

Asya merkez olmak üzere Çin ve 

Sovyetlerin esareti altında yaşayan 

ırkdaşlarımız vardı ve kurtuluş için 

ülkücüleri bekliyorlardı. Ülkücüler 

adeta bir doru ata binmiş, Kürşat 

gibi ensesine vuran saçları rüzgar-

da dalgalanır bir halde ve önde 

bozkurt ile o toprakları kurtarmak 

için hazır beklemektedir. Oysa hiç 

öyle olmadı. Ülkücülerin oralara 

gitmesine gerek kalmadan Sovyetler 

dağıldı, sosyalizm çöktü ve binlerce 

çekik gözlü genç erkek ve Asenalar 

Türkiye’ye okumak için geldiler. 

Gerisi ülkücüler için tam bir fiyas-

ko. Ne gidip o uzak topraklarda ne 

de yanıbaşlarına gelen çekik gözlü 

ırkdaşlarına yönelik büyük bir sus-

kunluk yaşadılar. Ne bir metin, ne 

bir proje, ne bir yardım girişimi 

vs. hiç bir şey.. Ben buna “büyük 

unutma” diyorum. 70’ler boyun-

ca namlulun ucunda duvarlara 

“Esir Türk İlleri Kurtulacak” yazan 

kuşağın Sovyetlerin dağılmasından 

sonra söyleyecek sözlerinin olma-

ması ve sanki geçmişte böyle bir 

davanın savunuculuğunu yapma-

mışlar gibi olup biteni görmezden 

gelmeleri başlı başına büyük bir 

yenilgidir aslında. Sovyetler orada 

yıkılırken ülkücü hareket burada 

çıplak kalmıştır bir anlamda. Orta 

Asya’dan gelen çekik gözlü çocuk-

lara bir tek Gülen Cemaati kapıları 

açtı. İki çekyat ve yer halısından 

müteşekkil bir dini cemaat arkası-

na Anadolu insanının himmetlerini 

alarak bir zamanların o esir toprak-

larına karın tokluğuna yola çıktılar. 

O topraklara Kur’ân, din, okul, yar-

dım, vicdan, samimiyet götürdüler.. 

Ardından İHH’nın yardım faaliyet-

leri, başka dini cemaat ve vakıfların 

çalışmaları.. Dini cemaatlerin Doğu 

Türkistan’ı da içine alan bu küresel 

yardım faaliyetleri karşısında çıplak 

kalan ülkücüler bugün anlamsız bir 

gerilimin içindeler. Anadolu insanı-

nın vicdanından beslenen yardım 

faaliyetlerini bir Amerikan projesi 

biçiminde değerlendirmenin ötesi-

ne geçemeyen içe kapanmacı bir 

zihinsel kısırlığa sıkıştı bugün ülkü-

cülük. En küçük dini örgütlenme-

nin artık küresel bir yardım kurulu-

şu varken, ülkücülerin sadece Türk 

Dünyasına yönelik bile bir yardım 

kuruluşunun olmaması zaten çağı 

doğru okuyamadığını gösteriyor.. 

politik ve sosyolojik sıkışmışlık 

yaşayan ülkücülük cemaat ve Kürt 

karşıtlığından beslenerek bir çakış 

yapmaya çalışıyor sadece. Bu da 

onu zamanın ruhundan daha geri 

götürüyor.  

Doksanlı yılların sonuna doğru 

Altan Deliorman tarafından yeni-

den çıkarılan Orkun dergisinde 

Fethullah Gülen’in eleştirilmesi ile 

son dönemde MHP ile cemaat ara-

sındaki gerilimi bir arada düşünmek 

mümkün mü?

Ben başından beni Anadolu top-

raklarına gelen Türklere tarihin bir 

misyon biçtiğini ve bu misyonu da 

Kürtler ile beraber gerçekleştirdik-

lerini düşünüyorum. Malazgirt’ten 

Haçlı Seferlerine, İran Savaşlarından 

İstiklal Harbine kadar bu böyle. 

Hatta Mavi Marmara Gemisine 

kadar. Son 30 yıllık şiddete rağmen 

iki halkın birbirinin boğazına sarıl-

mamasının tek sebebi bu tarihsel 

bellektir. Bu derin hatıra bizi hâlâ 

bir arada tutuyor. Bu derin birikimi 

anlayamayan gruplar ne yazık ki 

Anadolu sosyolojisini doğru okuya-

mıyor. Gülen Cemaatinin o toprak-

lardaki hizmetlerini 28 Şubatçıların 

mantığı ile eleştirip hedef gösteren 

Orkun’daki o meşhur kapak ve 
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yazı çok büyük bir talihsizliktir. 

Zaten bir dergi etrafına toplanmış 

marjinal bir gruptan bahsediyoruz. 

MHP’nin yine benzer yaklaşımı sür-

dürmesine sanırım en önemli ceva-

bı, Türkeşli yılların en uzun Ocak 

Genel Başkanlığını yapmış Alaettin 

Aldemir’in ve yine eşi Seval hanımın 

verdiğini söyleyebilirim. Aldemir’in 

mesela Başbuğ’nun bizzat kendisine 

“Gülen Cemaatine sahip çıkın. 

Çünkü biz düşündük onlar 

yaptı” dediğini belirtmesi çok 

manidardır aslında. 

Türkiye Günlüğü dergisin-

den hiç söz etmiyorsunuz. Bir 

sebebi var mı?

Türkiye Günlüğü çok 

önemli ve entelektüel bir 

yayın olmasına karşın benim 

çalışma alanı olarak üzerine 

yoğunlaştığım ülkücü kuşak-

lar üzerinde bir belirleyiciliği 

yoktur ne yazık ki. Keşke olsa 

idi. Ülkücülük kitabî bir şey 

olmaktan öte bir duygu hali-

dir daha çok. Metinlere ihti-

laç duymaz. Ve belki sadece 

bir gençlik, coşku, erkeksilik 

hareketidir. Türkiye Günlüğü 

gibi dergilere ihtiyaç duymaz 

bu çocuklar. Sloganlar  daha 

işlevseldir. 

Ülkücüğün müzikal dünyasında 

neler var? Hasan Sağındık doksanlı 

yıllardaki kopuş süreci bakımından 

ne ifade ediyor?

Ben Sağındık’ın o dönem dur-

duğu yeri çok önemserim. Muhsin 

Yazıcıoğlu ne ifade ediyorsa 

Sağındık onun müzikal alanını dol-

durur. Yani rahmetli Başkan’ın dini 

cemaatlerle kurduğu ilişki, O’nun 

kanalından da sürer. Sağındık 

dini cemaat ve vakıfların konser-

lerine çağırılan ilk ülkücü müzis-

yendir mesela. Ayrıca Samanyolu 

Televizyonu test yayınına başladığı 

zaman O’nun söylediği “Türkistan” 

isimli eseri, o coğrafyalardan görün-

tülerle çok sık verirdi. Sağındık’ın 

albümlerinde yine çok açık 12 

Eylül, sistem ve darbe eleştirileri 

buluruz. Çok yoğun İslâmi bir ton 

vardır. Dolayısı ile BBP’nin çıkış 

sürecine paralel bir müzikal inşa 

sürecini okumak mümkün burada. 

Kendisinin ilk çalışması olan “Yusuf 

Yüzlüler” kaseti hareketin müzikal 

tarihi açısından bir sıçrama noktası-

dır. Modern müziğin geldiği yeri ve 

sosyolojiyi doğru okuyan bir kaset-

tir o. Hareketin ana omurgasın-

dan kopan Muhsin Yazıcıoğlu’ndan 

yana tavır koymasını bu anlamda 

doğal ve önemli bulurum. Zaten 

kendisinden sonra gelen ve ana 

yapıda kalan hemen bütün müzis-

yenler ortodoksiye yeniden geri 

dönmüşlerdir.

Sol ve Mazi

Genel olarak şiddet söz konusu 

olduğunda ülkücüler kadar yapıla-

mayan sol ve şiddet eleştirisi de gün-

deme getiriliyor. Sol ve şiddet konu-

su son yıllarda daha açık konulma-

ya başlandı gibi…. 

Aslında sol, devrim, zama-

nı silah zoru ile hızlandırma ve 

yönetimi şiddet ile ele geçirme 

üzerine konuşursak solun bu 

hususta sadece Türkiye’de de-

ğil, bütün dünyada günahı çok-

tur. Ayrıca şiddetin kutsandığı, 

adeta yasallaştırıldığı bir teoriyi 

olumlar sosyalizm. Türkiye’de 

Kemalizm ile kurduğu ilişki ve 

orduya öncü rol vererek cun-

tacılık, darbecilik hususlarında 

solun üzerindeki kiri anlatmak-

la bitiremeyiz. Denizler, Mahir-

ler, Kaypakkayaların çözümü 

çok açık şekilde silahtır. Oysa 

Aybar’ın demokratik tutum içe-

risinde konumlanan yorumları 

daha önemlidir bence. Ülkücü 

hareketin şiddet, silah, devrim, 

darbe ve cuntacılık üzerine he-

men hiç teorik metnini bulama-

yız. Bu yine de 70’leri ele aldığı-

mızda hareketin içindeki şiddet 

eğilimini eleştirmemeyi gerektirmez 

bence. Ama özellikle 2010 yılında-

ki Anayasa referandumu sürecinde 

ülkücüler geçmiş on yıllarda hiç ko-

nuşmadıkları kadar çok kamu önü-

ne çıkıp açıklamalarda bulundular. 

En önemlisi 7 TİP’linin canına kı-

yılması olayı ile ilgili olarak Haluk 

Kırcı’nın Sabah gazetesine çıkıp 

tarihi itirafta bulunmasıdır. Ora-

da mesela hukuka ilişkin hesabını 

Bugün benim “ortodoks ülkü-
cülük” biçiminde tanımladı-
ğım yapı, dünyadaki dönüşü-
mü algılayamadığı için, ulusçu 
içe kapanma ile örtüşmüş bir 
Batı karşıtlığı üzerine oturtu-
luyor. Oysa hareketin köken 
metinlerini yazan isimlerin 
beslendiği bütün kaynaklar 
Batılı Türkolog ve oryantalist-
lerdir. Ziya Gökalp sizce hiç 
Orta Asya’ya gitmiş midir? 
Çekik gözlü bir kız görmüş 
müdür, onun elinden bir tas 
su içmiş midir? Yoksa bu suyu 
nereden, hangi metinlerden 
içtiler?
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verdiğini, artık öte dünyada verile-

cek bir hesabı kaldığını belirtiyor 

kendisini eleştirerek. Ben bunları, 

70’lerin bütünüyle bir cinnet tarihi 

olduğunu hesaba katarak ve top-

lumun, örgütlenmelerin çok kolay 

provoke edilmesini akılda tutarak 

okuyorum. 

Ama aynı eleştiriyi solda bula-

mıyoruz. Sol entelektüellerin kendi-

lerini eleştirmelerinden ziyade ben, 

sokakta çarpışan militanlardan, 

liderlerden bahsediyorum. Yani 

onca ülkücünün kıyımı konusun-

da ölüm makinesi gibi çalışan mar-

jinal sol örgütler vardı. 80 öncesi 

Ümraniye’de Giresunlu 5 tane ülkü-

cü işçi önce işkence edilerek, sonra 

kurşuna dizilerek öldürüldüler. Ce-

setleri günler sonra köpekler yerken 

bulundu. O günün Milliyet gazetesi 

arşivinde aynen bu şekilde ve fo-

toğrafl arla bulabilirsiniz katliamı. O 

katliamı yapan solcular, Haluk Kırcı 

kadar onurlu davranmadı.  Çünkü 

solun şiddeti kutsayan çok ciddi te-

orik metinleri vardır. Ve  adeta bunu 

kutsar.. Bu referandum sürecinde 

mesela Çorum olayları ile ilgili ola-

rak o dönem ülkücülerinden Ad-

nan Baran çıktı dedi ki, “Kendisini 

ülkücü olarak tanıtan bazı subaylar 

da bize silah ve patlayıcı verdi. Yıl-

lar sonra öğrendim ki, solculara da 

kendisini ‘devrimci-sosyalist’ olarak 

tanıtan subaylar aynı silah ve patla-

yıcılardan vermiş”.

Ülkücülüğün Hilmi Ziya Ülken 

ve Nurettin Topçu’nun söyledikleri-

ni derinden kavrayamayışının yani 

Anadolucu olamayışını eleştiriyor-

sunuz. Son zamanlarda Anadolucu 

düşünürlere farklı ideolojik yelpa-

zelerde konumlanan isimlerin vurgu 

yapması- haklı olunan hususlar bir 

yana- bana biraz düşünsel nostalji 

gibi geliyor.  Epistemolojik bunalımı 

aşamayan bu düşünürleri ülkücü-

lük veya başka ideolojiler açısından 

önemli kılan nedir?

Kitapta da girmeye çalıştı-

ğım gibi resmi ya da sivil Türk 

Milliyetçiliğinin kaynak metinleri-

nin hemen tamamı Batılı oryanta-

listlerin ve Türkologların. Onların 

tanımları üzerinden bir Türklük 

kurgulanıyor. Oysa Anadolu pratiği 

çok farklı. Hareket dergisi ekolü 

Turancı yaklaşımları Batılı emper-

yalizmin bölgedeki İslâm birliği-

ni bozmaya yönelik bir girişimi 

olarak okur. Bu bana çok önemli 

geliyor. Ben Anadolucu görüşün 

geliştirilebileceğine inanıyorum. Biz 

burada Orta Asya’dakinden farklı 

bir millet olduk. Farklı toplumsal 

kümelerle iç içe geçtik. Kültürel 

alış veriş ve derin ilişkiler kurduk. 

Ortak yaşama becerisi geliştirdik. 

Selçuklu’dan Osmanlı’ya kadar bu 

böyle. Ülkücülük bu tarihi doğru 

okuyamadı, tam tersi resmi ideo-

lojinin kurgusu üzerinden kendisi-

ni yasallaştırmaya çalıştı. Referans 

noktalarını Orta Asya’dan getir-

mek gibi.. Oysa bu referansların 

Anadolu’ya gelince bulduğumuz 

halklarda karşılığı yok. Kürtler için 

bir anlam ifade etmiyor mesela. 

Ama Selçuklu ve Osmanlı tecrübesi 

daha diri ve kullanılabiliyor duru-

yor. Hatıralar var. Bunun zemini ise 

Anadolu. 

Ülkücülüğün bugün kendisini 

yeniden tanımlamak mecburiye-

tinde olduğunu ifade ediyorsunuz. 

Anlattığınız çerçevede bu hareke-

tin temel itikadından vazgeçme-

si ile mümkün olabilecek bir şey. 

Geçen yüzyılın sonlarında bir başka 

geleneğe ihtida eden bu hareketin 

yeniden bir başka geleneğe ihtida 

etmesi kolaylıkla başarılabilecek bir 

dönüşüm değil. Siz kendini yeniden 

tanımlamak derken neyi kastedi-

yorsunuz?

Anadolu meselesini burada öne-

riyorum zaten. Bunun içinde tarih-

sel izlek olarak Anadolu’ya gön-

derilen Alperenler ve tasavvuf var. 

Rıza ve gönül dili var. Farklılıkları 

bir tehdit unsuru olarak görmeme 

var. Farklılıkları tehdit olarak algı-

lamayı bize daha çok resmi ideoloji 

öğretti. Ülkücülük resmi ideolojinin 

tasallutundan sıyrılıp, Anadolu’nun 

herhangi bir köyündeki vatanda-

şın zihninde karşılık bulan bir şey 

söyleyemedikçe sadece kendisi için 

değil, ülkenin demokratikleşme-

si için de katkı sunamayacak. O 

zaman rahip cinayetleri, kilise bom-

balamalar gibi benzer eylemler için 

yaşayan ruh devam edecek demek-

tir. 1970’lerin Soğuk Savaş paradig-

masına göre her şeyini konumlamış 

bir yapının günümüz dünyasının 

değişimini anlayamadığı ortada. 

Doğu Türkistan’daki soydaşı için 

dilini konuşma, yazma, ifade etme, 

basında kullanma gibi hususları 

içine alan birçok hak meselesini 

talep ederken, kendi topraklarında 

bin yıl omuz omuza yaşadığı Kürt 

kardeşlerinin buna benzer taleple-

rini görmezden gelmek insani ve 

vicdani, her şeyden evvel İslâmi 

değil. Bulgaristan’daki, Kırım’daki, 

Irak’taki soydaşlarımızı da örnek-

lendirmek ve kıyas yapmak müm-

kün bu konu ile ilgili olarak. Ben 

70’lerin ikinci yarısından, Bizim 

Dergah dergisine ve oradan BBP saf-

larına rücu eden yerlileşme temayü-

lünün yarım kaldığını iddia ettiğim 

için bu kanalı zorluyorum. Çünkü 

bu kanal nihayetinde İslâm’ın hak 

ve özgürlükler hususundaki temel 

kriterlerine ulaşmalıdır. Ülkemizin 

ve İslâm aleminin geleceği için 

bunu böyle yorumlamak gerekli.
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İhtilaf ve Tefrikalar Karşısında İslâmi Tavır

Yusuf El-Karadavi
Nida Yayıncılık, 2004

İslâm’ın zaferi için farklı gruplara ayrılmamızda bir beis yoktur. Zira, bu gruplar 
çeşitlilik ve renkliliktir; ancak bu gruplar zıtlaşma ve çatışma oluşturmamalıdır. Bu 
gruplar ve çoğalmalar, toplum arasında koordinasyon ve yardımlaşmayla birlikte 
bütünleşmeyi sağlamalıdırlar. Böylece bazı gruplar bazılarını tamamlayıp destek-
lerler ve bir binanın tuğlaları gibi dayanışma içerisinde olurlar. Bugünkü devasa 
sorunlarımız, akidenin zayıflığı, namazın terk edilmesi ve ahlâkî çöküntü, zekâtın 
engellenmesi, şehvete tâbi olunması, rüşvet ve fuhşun yayılması, farzların terk 
edilip haramların işlenmesi ve Müslümanlara düşmanlık gösteren kişilerle dost 
olunmasıdır. 

Türk Dış Politikası, CİLT III: 2001-2012

Baskın Oran (Ed.)
İletişim Yayınları 2013

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt, bugüne değin 
yazılmış en hacimli ve ayrıntılı Türk Dış Politikası kitabıdır. Serinin üçüncü cildi 
son on yılı 360° fotoğraflayan bir “İzahlı-İçtihatlı Almanak”. 11 Eylül kargaşası 
içinde filizlenen yeni küresel dünyanın doğuşuyla başlıyor. Sonra uzun uzadıya 
tahlil ettiği AKP’nin Türkiye’yi dönüştürmesini masaya yatırıyor; asker, demokra-
si, yargı, Kürt, Ermeni meselelerini apayrı bir kitap oluşturacak boyut ve nitelikte 
veriyor. Nihayet Türkiye’nin bölgesel hatta küresel güç olma iddiasını, “sıfır 
sorun” politikasının gelişimini ve son durumunu, çevredeki bütün bölge, komşu 
ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini ayrıntılı biçimde anlatıyor. Kısaca, son on 
yılda Türkiye’de ne yaşanmışsa hepsi rahat anlaşılır bir dille bir arada.

Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları Avrupa Birliği Sürecinde

İbrahim  Turan
İz Yayıncılık, 2013

Türkiye’nin AB sürecinde örgün ve yaygın din eğitimi gibi alanlarda bazı etkile-
re açık olduğunu görülmekte ve bu konunun araştırılıp incelenmesi önem arz 
etmektedir. Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin din eğitimine yönelik politikalarının 
Türkiye’ye etkilerini incelemekte ve 2010 yılından sonra yapılan düzenlemeleri de 
kapsayacak şekilde din eğitimi ve devletin bu eğitimdeki rolü konusunu masaya 
yatırmaktadır. 

Yeni Dünyadan Eski Dünyaya

Muhsin Önal
Okur Kitaplığı, 2013

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılında Anadolu coğrafyasını mesken tutma-
ya başlayan Protestan misyonerlerin gayrimüslüm nüfusa yönelik kışkırtıcı faali-
yetlerde bulundukları aşikârdır. Bir başka değişle bugün bile Türk kamuoyunu ve 
bilim çevrelerini en çok meşgul eden konulardan biri olan azınlıklar meselesinin 
ortaya çıkmasında Board teşkilatına mensup misyonerlerin katkısı bir hayli fazla 
olmuştur. Olaya bir bütünün parçası olarak bakıldığında bu durum Bursa için 
de geçerlidir. Bu çalışmada Amerikalı misyonerlerin Bursa’da yürütmüş oldukları 
misyonerlik faaliyetlerine teferruatlı olarak değinilmiştir. Çalışmayı önemli kılan 
asıl unsur ise, Bursa istasyonunda teşkilatlanmaya çalışan misyonerlerin faaliyetle-
rinin örgütün kendi arşiv belgelerinden yararlanarak ortaya konulmuş olmasıdır.

Kalkınmacı Modernlik

Sadık Ünay
Küre Yayınları, 2013

Bu eser Türkiye ekono-

mi politiğinin Osmanlı 

Devleti’nin klasik 

çağından iki kuşak 

neoliberal küreselleş-

me dönemine uzanan 

süreçte tecrübe ettiği 

muazzam dönüşü-

mün makro-düzey bir 

okumasını sunuyor. 

Akademik çevrelerdeki 

katı disipliner ayrım-

lar sonucu Türkiye’de 

gelişimi geciken ulusla-

rarası ekonomi politik 

(UEP) perspektifini taşı-

yan nadir çalışmalar-

dan olan bu eser; ulu-

sal, bölgesel ve küresel 

düzlemler ile siyasi, 

sosyoekonomik ve dış 

politik alanlar arasın-

da kurduğu analitik 

bağlantılar sayesinde 

Türkçe kalkınma lite-

ratüründe önemli bir 

boşluğu dolduracaktır. 

Kitaplık
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