
ümran 
i k i a y l ı k a r a ş t ı r m a v e k ü l t ü r d e r g i s i 

Değişen Islamî cemaatler ve 
t « 

ÜRKI MÜSLÜMANLIK 
Türkî müslümanlık mı? 

Abdullah Yıldız 

Cemaatleşme anlayışında bazı zaaflar 
Şemseddin Özdemir 

Islamî cemaatler yol ayrımında 
Mesut Karaşahan 

Toplumsal kirlenmeye Kur'anî bakışlar (IV) 
Burhanettin Can 

Krallar, sultanlar ve İslam 
Hikmet Karaman 

7 . 

Kuzey Irak'ta Pax-Americana mı? 
Rıfat Küçük 

eylül-ekim 1995 • 30.000 TL 



ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR 
VAKn 

YAYIN ORGANIDIR 

AKV Adına 
SAHİBİ 

Şefik DURSUN 

IŞLETME 
Araştırma ve Kültür Vakfi 

Bilgi-îleHşim Merkezi (AKBİM) 

AKV Yayın ÎCoordinatörü 
- ' Mustafa ERTEKIN ' 

Yazı İşleri Müdürü ~ 
Abdullah YILDIZ 

Yazışma Adresi 
Kıztaşı Cad. Kuriş Ap. 51/4 : 

Fatih - İSTANBUL 
Tel: 532 51 76 
Fax:63l46 4l 

İdare Merkezi 
' Horhor Cad. Ragıpbey 

, • Sk. No: 2/10 Fatih/İSTANBUL 
Tel: 534 88 88 

AKV Merkez ve Şube Adresleri: 
Merkez: Akbıyık Cad. 

Sultanahmet Camii Yanı 
(Eski Sıbyan Mektebi) , 

Tel:51744 44' - , 
, Ankara: KüçükesatCâd. < 

, (Akay Yokuşu) 
No: 15/19 Lale Apt. 

Tel: 418 68 60 . 
; Bakanlıklar / ANKARA ' 

İzmit: Tepecik Mah. 
; Feridun Özbay Cad. 

No: 15/3 İZMİT 
Trabzon:Uzun sk. No 91/5 
TRABZON Tel: 321 95 44 
Adana: Bakımyurdu Cad. 

^ No:86ADANATel:43l6012 

. ABONE ŞARTLARI 
' . Yıllık: 180000 TL 
' (Öğrenci: 150.000 TL.) 

,POSTA ÇEKİ NO , 
Abdülvahap Yaman / 658136 

. Dizgi: Şükran Karaşahan 
içdüzen : Ümran 

Baskı: Yıldızlar Matbaacılık A.Ş. 

İçindekiler 

Türkî müslümanlık mı? 
Abdullah Yıldız , 

- 3 • 
Cemaatleşme anlayışında bazı zaaflar 

Şemseddin Özdemir 
; . 9 • • . " 

İslamî cemaatler yol ayrımında 
Mesut Karaşahan 

18 
Toplumsal kirlenmeye Kur'anî bakışlar (IV) 

Burhanettin Can , ^ 
: 24 • • , • •• •• . 

Müslüman ulus-devletler (II) 
Marjorie Kelly (Çev. Sedat Namdar) 

• • . 33 , ^ 
Krallar, sultanlar ve İslam 

Hikmet Karaman 
• • • 38 

Sosyo-kültür yapımız hakkında bir değerlendirme 
Dolunay Çevik . ^ 

42 , ; 
Türkiye 

Kuzey Irak'ta Pax-Americana mı? • 
. Rıfat Küçük ' -

• V'- . - 4 6 • _ . 
Ortodoks zirvesi ve düşündürdükleri 

Ubeydullah Baykara ' 
.. 48 . 
Dünya 

Bosna, Cenevre, idealler ve gerçekler üzerine " 
Cevat Özkaya ile söyleşi 
" • 50 -

• ^ Kırk ambar 
Haz. İlhan Gündoğdu-Savaş Yaylı 
. . 57 



Değerli okuyucularımız, . 

Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri selam-
lıyoruz. 

Eylül-Ekim sayımız Türkiye'de bir hükümet kri-
zinin.yaşandığı günlere tesadüf etti. Sistemin, 
her bakımdan tıkanışı elbette siyasete de yansı-
makta, çözümsüzlükler her alanda olduğu gibi 
politik arenada da kendisini göstermektedir. Der-
gimiz yayına hazırlandığı sırada nasıl bir geliş-
me seyri takibedeceği belli olmayan hükümet 
kurma çabalarını ve bu çabalar içinde çevrilen 
entrikaları, oyunları ve medyanın bu kriz esna-
sında takındığı tavrı bir sonraki sayımıza bıra-
kırken Eylül-Ekim sayımızda global ve yerel sis-
temin vardığı tıkanma noktasıyla birlikte yeni 
açılım ve meşruiyet arayışlarına bir çözüm ola-
rak ve yükselen îşlami uyanışı ve hareketleri et-
kiMeştirmek amacıyla İslam'a ve müslümanlara 
karşı takındığı tavrı, bu yeni tavırla birlikte müs-
lüman grup ve cemaatlerin içine girdikleri deği-
şim sürecini, bu konudaki zaafları, sapmaları ele 
almaya çalıştık. 

Abdullah Yıldız ve Mesut Karaşahan 'ın sistetn-
îslam uzlaşması ve İslam'ın millileştirilmesi ba-
kımından konuyu ele alan çalışmalarını ve Şem-
settin Özdemir'in cemaatleşmelerdeki zaaflara 
ilişkin vakfımızda verdiği seminerin metnini bu 
gelişmelere ışık tutması ümidiyle dikkatlerinize. 

sunuyoruz. Yine bu sayımızda Prof. Dr. Burha-
nettin Çan'ın temiz toplum hadisesini Kur'anî 
açıdan irdeleyen çalışmasının devamını bulacak-
sınız. Müslüman ulus devletler başlıklı Marjorie 
Kelly'den Sedat Namdar'ın yaptığı çeviriyi, 
Hikmet Karaman'ın Suudi Arabistan'daki idam-
lar çerçevesinde cereyan eden tartışmalardan yo-
la çıkarak kaleme aldığı saltanat ve İslami yöne-
timlere ilişkin yazısını ve Yrd. Doç. Dr. Dolunay 
Çevik'in sosyo-kültür yapımıza ilişkin değerlen-
dirmesini okuyabilirsiniz. 

Türkiye sayfalarımızda ise yine son haftaların 
gündemde olan konularından Kuzey Irak'a iliş-
kin yaşanan gelişmeleri ve özellikle DublinJop-
lantılarını ele alan bir incelemeyle Pat:rikhane ve 
Ortodoks zirvesi çevresinde gündeme gelen tar-
tışmalara değinen bir çalışmayı bulabilirsiniz. 

Dünya köşemizde ise önümüzdeki sayıda daha 
gçniş bir şekilde ele almayı düşündüğümüz ve 
bugünlerde bir dönüm noktasına geldiği görülen 
Bosna meselesi üzerine Dayanışma Vakfı Baş-
kanı Cevat. Özkaya ile yaptığımız söyleşiyi 
sunuyoruz. 

Yeni bir Ümran 'da buluşmak dileğiyle, 

Allah'ın selam ve rahmeti üzerinizi olsun. 

• • •. Ümran 



Türkî müslümanlık mı? 
Abdullah Yıldız 

islam: "Yükselen Değer" İslami hareketlerin yükselişini 
önlemek için başvurulan 

yöntemlerin başında, 
müslümanlara karşı şiddet 

ve baskı uygulamak ve 
onları teröre sürükleyerek 
bir "teröristler güruhu" gibi 

takdim etmek geliyor. 

islam'ın hem Türkiye'de hem de 
bütün dünyada moda deyimiyle 
"yükselen değer" o lduğunda 
kuşku yok. Sadece İslam değil 
bütün diñi hareketler, gözle gö-
rünür biçimde yükseliyor ve iv-
me kazanıyor. Gilíes Kepel, bu 
gelişmeyi 'Tanrının İntikamı (ya 
da Rövanşı)" olarak adlandırıyor. 
(1) Kepel, bir anlamda Aydınlanma felsefesiyle Tann'ya 
ve tahnsal olar\ herşeye karşı açılan savaşın 20,yüzyılın 
sonlarına yaklaştığımız şu günlerde artık kaybedildiğini 
ve dinlerin yeniden sahnedeki yerlerini almakta oldu-
ğunu vurguluyor. _ \ , : _ 

Daha 1950'lerde Sorokin (1889-1968), laik-modernist 
Batı uygarlığının çürüme ve çözülme aşamasınâ 
girdiğini; bu gelişmânin ahlaki ve dini bir dirilişe ortam' 
hazırlayacağını iddia ediyor ve birçok düşünürün 
(Spengler, Schweitzer, Tbynbee, Northop, Danilevsky...) 
de kendisiyle aynı kanaati paylaştığını söylüyordu.(2) 

. Will ve Ariel Dûrant(1885-1981; 1898-1981) da 
1968'de kaleme aldıkları Tarih Dersleri isimli eserde áy-
nı gelişmeye işaret ediyorlardı: "Ve zaman dinsizliğin 
aleyhinde gelişiyor. Herhalde devrimizin ahlaki dejene-
rasyonuna karşı oluşan reaksiyon, gelecekte dini kuv-
vetlendireceğe benzer." "Tam bir başıbozukluk içinde 
yetişen yeni nesil, herhalde edep, terbiye ve faziletli ol-
manın tekrar aranan vasıflar olacağını görecektir. Ör-: 
tünme de günün birinde açık geznieden daha cazip hale 
gelebilir." (3) • - ' ^ 

Hem Sorokin hem de Durant'lar, bu gelişmenin 
"tepkisel"-karakterine dikkat çekiyorlar. Herhangi bir. 
toplumda olumsuz bir gelişmenin başgöstermesi, ó top-
lumda olumlu tepkisel gelişmelere doğal olarak zemin 
hazırlar. Bu bir sünnet-i ilahi'dir: Bir toplumda zulmün 
artması, "adalet" arayışlarını; ahlaki çözülmenin had 
safhaya ulaşması, "namus ve ahlak" arayışlarını; toplu-

mun her alanda kirlenmesi "temiz 
toplum" arayışlarını hızlandırır. 

• Peygamberlerin özellikle ahlaken, 
siyaseten ya da ictimaen bozulmuş 

• toplumlara gönderilmiş olması, ay-
m ilahi sünnetin gereğidir: 

"Bu senden önce gönderdiğimiz 
peygamberlerimize uygulanan yasa-
dır. Bizim sünnetimizde bir değişme 
bulamazsın." (Kur'an:l7/77) 

Yine ilahi sünnet gereği, yeryü-
zünün fesada boğulmasına izin vermeyen tepkisel hare-
ketler gelişir ve-bu İıareketler külli fesadın önünü keser-
ler: . • 

"Eğer Allah, kimi insanları kimileriyle def etmeseydi, 
yeryüzü mutlaka fesada boğulurdu."(11251) "Eğer siz üzeri-
nize düşen görevleri yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne 
ve bozgun çıkar"(8173) • , 
- "Yol, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız ye-
re tecavüz ve taşkınlıkta Bulunanların aleyhinedir."(42/42) • 

Zulüm, haksızlık, taşkınlık hiç bir zaman tepkisiz 
kalmamıştır. Bu tepkiler daha erdeinli'insanlar ve top-
lumsal tarafından geliştirilirse başarı kesinleşir. 

İşte, fesadın giderek yeryüzünü kapladığı bir dö-
nemde İslamî bereketlerin yükselmeye başlaması, böyle 
bir ilahi yasanın gereğidir.- • 

Brezinski, Kontrolden Çıkmış Dünya isimli eserin-
de, Batı'da egemen olan "kışkırtıcı bolluğun" (cornuco-
pia), ahlaki kriterleri erozyona uğrattığını, açgözlülük, 
sefahat, şiddet,, hedonizm ve saldırganlık gibi yıkıcı de-
ğerleri tırmandırdığım anlatıyor ve bu gelişmenin Batı 
uygarlığının sonunu hazırladığını vurguluyor.(4) 

Bu gelişmenin olumsuz yansımaları tüın dünyada 
görülmektedir. Medya vasıtalarının iyice küçülttüğü 
dünyamızda, topyekün bir kirlenmeye karşı topyekün 
bir başkaldırının ilk işaretleri de görülmeye başlamıştır: 
Kirlenmenin kaynağı olan Batı ülkelerinde bile dine ve 
geleneğe dönüş süreci hız kazanmaktadır. Ancak bu ge-
lişmeler, Batı'da şimdilik "arayış" düzeyindedir ve in-



Uluslararası 
sistemin bir 
başita planı, 

İslami lıareket-
leri uzlaşmaya 

icbar etmek, 
ehlileştirmek 

ve asli hedefle-
rinden saptır-

maktır. 

sanların kurtuluşunu, mutluluğunu temi-
ne yetmeyecektir. Çünkü bu eğilinüer, ya 
yozlaşmış Hıristiyan geleneğini canlan-
dırmak veya Hint, Çin vb. Uzakdoğu Mis-
tisizmine sığınmak ya da daha sapık ve 
çılgın tarikat anlayışlarında teselli bulmak 
türünden arayışlardır. 

Ancak,İslam'ı gerçek yüzüyle tanıma 
şansını bulabilen "bunalım çağı"mn buna-
lımlı toplumlarının insanları, sadece ken-
di bireysel huzurlarını değil, evrensel hu-
zuru da İslam'da görüyorlar. İslami bir 
geleneğe sahip olan toplumlarda ise. Batı 
kaynaklı sosyalist, faşist ya da kapitalist 
uygulamalar tam bir fiyaskoyla sonuçlan-
dığından, İslam'a dönüş, çok daha hızlı ve 
kapsamlı biçimde gelişmeye başlamıştır. 
İşte 21.asra damgasını basacak olan geliş-
me.budur: İslam'ın yeniden yükselişi! 
20.yüzyılın sonçeyreğinde ilk işaretlerine 
İran'dan Sudan'a, Cezayir'den Tacikis-
tan'a, Bosna'dan Çeçenistan'a pek çok yö-
rede şahid olduğumuz bu muhteşem ge-
lişme, Kur'an'ın müjdelediği gibi dosta se-
vinç, düşmana ise korku salmaktadır: 

"Onlar filizlerini yarıp çıkarmış, gittikçe 
onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi 
üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu, zira-
atçilerin de hoşuna gidir. Allah böylece kafir-
leri öfkelendirir." (48/29) 

İslam'ın Önüne Çıkarılan Engeller 

Tarihin her döneminde olduğu gibi, bu-
gün de evrensel ilahi değerleri hayata ha-
kim kılma mücadelesi verenler, karşıla-
rında hep egemen şer güçleri bulmuşlar-

, dır. Onların sinsi planları, pis tuzakları ve 
şiddetli engellemeleri ile karşılaşmışlar: 
dır: 

"Kendilerine uyarıcının gelmesi, yeryü-
zünde büyüklük taslamak ve kötü düzen kur-
makla uğraştıklarından dolayı sadece nefret-
lerini artırdı. Oysa pis pis kurulan kötü tu-
zağa ancak sahibi düşer..." (35/42-43) 

. Uluslararası şeytani sistem ve onların 
çeşitli müslüman ülkelerdeki işbirlikçi yö-
neticileri, islami hareketlerin yükselişini 
önlemek ve İslami ilkelerin ülkelerinde 
egemen olmasına mani olmak için türlü 
türlü plan ve projeler üretiyorlar. Bu plan-
lardan belli başh iki tanesi şöyle ifade edi-

- lebilir: 
• a)İslamî hareketleri engellemek için 

başvurulan yöntemlerin başında, müslü-
manlara karşı şiddet ve baskı uygulamak 
ve onları teröre sürükleyerek bir "terörist-
ler güruhu" gibi takdim etmek geliyor. 
Uluslararası sistem ve patronu ABD, ko-
münizmin çöküşünden sonra yeni umaa-
sını "İslam fundamentalizmi" olarak be-
lirledi ve her fırsatta müslümanlan "eli 
kanlı teröristler" olarak göstermeye çalışı-
yor. Örneğin, Türkiye'deki İslam düşmanı 
basının "Kör İmam" olarak tanıttığı Mısırlı . 
alim Ömer Abdurrahman'ın ABD'de (ve 
doğal olarak Batı'da) "terörist İslam"ın (!) 
simgesi haline getirilivermesi ve neredeyse 
her müslümanm bir "potansiyel terörist" 

, olarak algılanmaya başlaması böyle bir 
sinsi planın sonucudur. Keza, uluslararası 
medya şeytanı, Cezayir'de adeta "müslü-
man avına" çıkan cunta rejimini ve eli 
kanlı polis ve jandarmayı değil de, demok-
ratik yollardan iktidara gelme hakları gas-
pedilen ve zorla terörizme sürüklenerek 
saldırılara cevap vermek durumunda bıra-
kılan müslümanlan tüm dünyaya' "terö-
rist" olarak ilan etmektedir. 

b) Uluslararası sistemin bir başka planı,. 
İslami hareketleri uzlaşmaya icbar etmek, 
ehlileştirmek ve asli hedeflerinden saptır-

' maktır. Herhangi bir İslami güç ya da dev-
let, "sistem"in çıkarlarına zarar vermediği, 
"kurulu dengeler''i sarsmadığı sürece sa-; 
vunduğu düşünceler, yaptığı uygulamalar 
ne olursa olsun hoşgörü ile karşılanır. Bu 
tür ülkeler "dost" ilan edilir, hareketler de 
desteklenir. Mesela uluslararası sistemin 
görünürde savunduğu demokratik anlaşıya 
tamamenvzıt bir despotik rejime sahip Su-
udi Arabistan, ABD ve Batı'yı hiç rahatsız 
etmez, aralarındaki dostluğu zedelemez; 
ama, hükümetinde iki Hıristiyan bakan bu-
lunduran, ülkesindeki dini azınlıklara oto-
nomi tanıyabilen, açlık problemini kendi 
imkanlarıyla çözen bir Sudan "terörist ül-
keler" listesinde ilk sırayı alır. Bu uygula-

• ma sadece müslüman ülkelerle ilgili değil, 
diğer bütün 3.dünya ülkelerine yönelik ola-
rak izlenen pölitikanm bir uzantısıdır.(5) 

Sistenrıin Türkiye müslümanlan ile ilgi-
li planı ise, onlan sisteme entegre edip sis-
tem içindç eritmek gibi gözüküyor: Türki-



ye'nin iç ve dış politikaları "okyanus'un 
ötesinde" çizildiğine göre, bu konudaki 
planı da ABD'de Rand Corparation isimli 
think-tank kuruluşunda İslam dünyası uz-
manı olan Graham Fuller'den öğrenmek 
gerekiyor: Fuller şöyle özetliyor planı: 
"İnançları yasaklarla bastıramayız. Eğer 
bastırırsak, bu inançlar daha tehlikeli bir 
hal alır. Sorun dindar kesimlerin nasıl en-
tegre edileceğidir. Sistem içine ne kadar 
katılabilirlerse o kadar iyi..." (Milliyet Ga-
zetesi, 19 Nisan 1995, 

İslâm'ın önündeki engeller, sadece 
uluslararası emperyalist sistem ve yerli iş-
birlikçilerinin planladığı tuzaklardan ibaret 
değildir. İslam'ın önündeki daha zorlu ve 
aşılması güç engel, bizatihi müslümanların 
.kendileri ve İslam'ın ruhuyla bağdaşma-
yan düşünce, anlayış ve yapılanma biçim-
leridir. Hatta bu engeller, emperyalist güç-
lerin önümüze çıkardığı engellere de bir 
anlamda zemin hazırlayan zaaflardır. İşte, 
asıl önemli olan bu konudaki zaafları tesbit 
ve teşhis etmektir. 

• Biz, müslümanların bizatihi kendi zaaf^ 
larından kaynaklanan İslam'ın önündeki 
engellerden birkaçına işaret etmeye çalışa-
cağız. (Diğer bazı zaaf ve yanlışlar dergi-
mizin müteakip sayfalarında incelenmiştir) 
Bu zaaf ve engelleri, dünyanın çeşitli yöre-
lerindeki müslümanlardan ziyade. Türki-
ye'deki müslünnanlar açısından ortaya koy-
maya çalışacağız: Hemen ifade edelim ki, 
uluslararası siştemin"müşlümanlan teröri-
ze etmek" biçimindeki planı, Türkiye'de 
tutmamıştır veya müslümanlar -genel an-
lamda- böyle bir oyuna gelmemiştir. (Fakat 
müslümanların sistemle ciddi bir hesaplaş-
maya girmeleri halinde bu plan yürürlüğe 
konabilir.) Ancak müslüman cemaat ve 
gruplann birçoğu -bünyelerinde taşıdıklan 
pek çok zaaftan dolayı- sistehıle uzlaşmaya 
ve banşmaya teşne gözüküyorlar. 

Ehlileştirilmiş Müslümanlar . 

Genel anlamda uluslararası şeytani düzen 
ve yerel anlamda Türkiye'deki egemen şer 
güçler, karşılarında el oğuşturan, uzlaşma-
a , ehli, sistemle bir ahp veremediği olma-
yan müslüman tipini tercih eder. Sisteme 
yönelik köklü eleştiriler getiren, laik yöne-

timle barışmaya yanaşmayan, İslami ilke-
lerden taviz vermeyen, evrensel İslam'ı sa-
vunan müslüman tipini "gerid", "yobaz", • 
"fundamentalist" ya da "köktendinci" ola-
rak damgalar ve tehlikeli bulur. 

Sistemin bu iki İslami çizgiyi birbirin-
den ayırmaya özen gösterdiğine, uzlaşmacı 
müslüman tipini öne çıkarmaya çalıştığına 
son zamanlarda açıkça şahit oluyoruz. 

"Onlar, senin kendilerine yaramp/ on-
larla uzlaşmam arzu ettiler; o zaman onlar 
da sana yaranıp uzlaşacaklardı" (68/9) 

Ne olmuştu da sistem, müslümanlarla 
uzlaşmaya karar vermişti? Kuruluşundan 
beri İslam'ı boy hedefi haline getiren ve her 
fırsatta İslami potansiyeli ezmeye çalışan 
laik cumhuriyet rejimi, hangi gerekçeyle 
bazı müslüman gruplân "cici müslüman" 
1ar" bazılarını da "kaka müslümanlar" 
olarak ayırmaya başlamıştı? Sistemde mi 
bir değişme .vardı, yoksa müslümanlarda 
mı? Yukarıdaki ayet açısından olaya yakla-
şırsak; küfür ve şirk esası üzerine kurul-
muş bir sistemin, durup dururken müslü-
manlarla uzlaşma yolunU araması, düne 
kadar tehlikeli irticai faaliyetler olarak gör-
düğü çalışmalan bugün takdir etmeye baş-
laması hiç de sebepsiz değildir. En azından 
karşılıklı bir "müdahane"den söz edilebi-
lir. Ya da şu ayette ikaz edildiği gibi bir 
"sapma" sözkonusudur: 

"Onlar, sana vahy et t iğimizden, başka bir, 
şeyi yalan yere bize isnad etmen için seni, nere-
deyse, sana valıyettiğimizden saptıracaklar ve 
ancak o takdirdedir ki, seni candan dost 
edinecekİerdi." (17/73) 

Zaten Kur'an'ın ilkelerini yürürlükten 
kaldırarak '^kafir", "müşrik" yada"ehli ki-
tap" şeklinde isimlendirilmeyi(6) hak etmiş 
bulunan egemen sınıfın, müslümanlardan 
razı olmasının tek şartı vardır: 
, "Sen onların milletine (dinine/düzenine) 
uymadıkça, yahudiler de, Hıristiyanlar da asla 
senden razı olmazlar." (2/120) . 

Evet, "değişen" sistem değil, müslü-
manlardı! • 

Müslümanları değişmeye, daha doğru-
. su İslam'ın temel ilkejerinden sapmaya ve 
ideolojik olarak uzlaşmaya iten nedenler 
ayrı bir araştırma ve tartışma konusu; ama 
belli bir değişmenin varlığı ayan-beyan or-
tada: , • 

İslam'ın önün-
deki aşılması 
daha güç en-
gel, bizatihi 
müslümanların 
kendileri ve İs-
lam'ın ruhuyla 
bağdaşmayan 
anlayış ve ya-
pılanma biçim-
leridir. Bunlar 
emperyalist 
güçlere de bir 
anlamda ze-
min hazırlayan 
zaaflardır. 



Küfür ve şirk 
esası üzerine 
kurulmuş bir 

sistemin düne 
kadar telıiikeli 
irticai faaliyet-
ler olarak gör-

düğü çalışmala-
rı bugün takdir 
etmeye başla-

ması hiç de se-
bepsiz değildir. 

Türkî 
Müslümanlık 

" Türkiye 'de çoğu. 
müslüman, farkın-
da olsun yâ da Ol-
masın, modemizmi 
ve modernizmin 
ürettiği, davranış 
kalıplarını meşru-
laştırarak-biraz ka-
ba bir ifadeyle- ki-
tabına uydurarak 
çoktan benimse-, 
mişlerdi:. Ekono-
mik hayatta geçerli 
olan kapitalist-libe-
ral mantık, kural 
ve kriterler onlar 
için de geçerli ol-
maya başlamıştı . 
Kapitalist çark, ço-
ğu müslümanı eh-
lileştirmişti. 

. İşin daha da 
kötüsü, bazı müslümanların, laik-kapita^ 
list düzenin temel politikalarına "İslami 

. meşruiyet" kazandırma çabasına girmele-
ridir. Bir başka deyişle bir 'Türkî Müslü-
rnanlık" icad etmeleridir: " 

Örneğin, yukarılardan gelen bir direk-
tifle hazırlandığı söylenen ve İslam Ger-
çeği (7) adıyla yayınlanan, bol keseden 
dağıtılan kitap, bazı doğruları yansıtmak-
la beraber resmî politikalara İslami kılıf 
giydirmekten ibarettir: 

"Laiklik sayesinde ilahi iradeyi saptı-
ran din sömürücüsü egoist odaklann hiç 
değilse zulümlerini devletleştirmeleri çı-
ğın kapatılmıştır." (s.lOO) 
' "Kur'an'daki şura prensibi... doğrudan 
demokrasi şeklinde de uygulanabilir., 
temsili demokrasi olarak da yürüyebilir." 
(s.92) • . . . -

"Giyim konusunda Türk toplumunda 
kadın serbesttir... Ama toplumumuzda 
'din icabı giyilmesi gerekir' düşüncesi ile 
kadının kişilik ve onur sahibi olmasını 
önlediği görülen bazı giysilerin dinimi-
zin gereği olmadığı açıktır." (s.74) 

"Kadın olabildiğince örtüye büründü-
rülmüş, siyah çarşaflar içine konulmuş; 

kadın sesini bile çıkaramamıştır." (73) 
. "Kur'an'ın bazı ayetlerinde, sadece Al-

lah'a iman zikredilerek yetinilmektedir." 
• (s.48) 

"İmam-ı Azam'm imanın amelden ayn 
olduğu ve büyük günahın dinden çıkarma-
dığı görüşü, İslam dünyasını hem tarihte 
hem de günümüzde huzura, rahata ve serr 
bestliğe kavuşturmuştur." (s.32) 

"Şeriat dinle aynı tutulamaz. Bu tabir-
ler altına sığınarak dİn uğruna birşeyler 
yaptığını sananlar, aslında İslam dinini ze-. 
delemekten başka bir şey yapmamaktadır-
lar." (s.45) 

Bu ifadelerin kimlere yönelik mesaj ta-
şıdığı açıktır. 

Öte yandan Medeni Hukuk profesörü 
bir hocamızın İlahi Hikmet'de Kadın isimli 
kitabında (8) yer alan ifadeler, yıllardır kız-. 
lanmızın Nur 31'e. uyarak başörtüsü ört-
mek için verdikleri mücadeleyi adeta an-
lamsızlaştırmakta ye sistemin öngördüğü 
giyim-kuşam ve yaşam tarzına islami meş-
ruiyet kazandırmaktadır: 

^"Bedenini 'dar olmayan, şeffaf olma-
yan, bedenine yapışık olmayan' bir giysi 
ile örttükten sonra, yüzünü ve saçlarını 
açıkta bırakan bir kadına da yine kimsenin 

. müdahale ve taciz hakkı yoktur. Çünkü 
Kur'an-ı Kerim'de "baş açma yasağı" açık-
ça belirtilmemiştir.(s.252) 

"Cilbab, dışgiysi anlamına ise, saçjann 
mutlaka örtülmesi gereği nereden çıkı-
yor?(s.264) ' ' -

Mevcut sistemi ve bu sistemin gereği 
akıp giden bir tarz-ı hayatı İslam adına 
onaylama çabalarına daha pek çok örnek 
verilebilir." Örneğin, Fethullah Hocaefen-
di'nin son bir yıl içindeki "ufuk turlan" ile 

•çizdiği perspektif, tümüyle sistem yanlıla-
rını memnun etmiştir. " 

Laiklik, Atatürk, Batılılaşma vb. konu-
lularda söyledikleri, malum zümrelerce pek 

sempatik karşılanmıştır. (9) Hocaefendi, 
zaten yaptığı faaliyetlerin -özellikle yurtdı-
şında- resmi politikalarla paralellik arzetti-
ğini ifade ediyor.(lO)-Devletin kutsallığını, 
ve Türklüğün yüceliğini her fırsatta dile 
getiriyor. Mesela, ona göre "devlet İslam'a 
ters konularda kimseyi zorlamı-
yor..."muş!!! (Zaman gazetesi, 22.8.1995) 
İşin daha da ilginç yanı; Hoca'nın sergile-



diği "Türk müsİümanhğı", Bülent Ecevit 
gibi, Toktamış Ateş gibi laikliğin yılmaz sa-
vunuculaniıı ziyadesiyle memnun edebili-
yor: , 

"Sayın Gülen'in Türkiye müslümanlığı 
yaklaşımı, yıllardan beri benim de yazarak, 
konuşarak savunduğum yaklaşımdır. Aynı 
görüşü paylaşmaktan son derece mutlu ol-
dum. Bu "Tur" da birlikte dolaşırken, bir 
çok noktada, benzer duygular içinde oldu-
ğumu memnuniyetle gözledim."(Toktamış 
Ateş, Zaman, 26.8.95) 

"Sayın Fethullah Gülen.i Çağın gerisin-
de kalmış olan ve baskı rejimleriyle yöneti-
len bazı ülkelerin İslam anlayışına özen-
mek yerine, ulusal özelliklerimizi ve biriki-
mimizi yansıtan kendimize özgü bir İslam 
anlayışını getirmemiz gerektiğini... çok gü-
zel anlatıyor." (Bülent Ecevit, Zaman, 
25.8.1995) 

. - Bütün bunlar, sisteme ve sisterh şakşakr 
çılarına müdahane gayretidir ye daha da 
kötüsü İslam'ı "Alaturka müslümanlığa " 

• dönüştürüp ehlileştirmeye yöneliktir.' 

Kur'an'dan Uyanlar! 

Bu gelişmeler karşısında bize düşen, müs-
lümanlan daha vahim hatâlara düşmekten 
sakındırmak için "hakkı tavsiye" görevimi-
zi yerine getirmektir: •• . 

Öncelikle şunu belirtmeliyizki; Mü-
• slümanlann sistemle uzlaşma çabalarının 
temelinde, rejim bekçilerinin önce aba al-
tından sopa göstermeleri (ihtilal olabilece-
ği, İslami kurumların kapatılabileceği vs. 
tehdidi) ardından da müslümanlara havuç 
uzatmaları gelir ki,' tarihin hör döneminde 
müslümanlar bu tür baskı, tehdit veya uz-
laşma teklifleriyle karşılaşmışlardır. .Her iki 
durumda da İslam'ı temsil konumunda 
olan cemaat ya da örgütlür, İslam'ın ana il-
kelerinden asla taviz vermemeli, İslariı'ın 
ınesajım keyiflerine göre yamultup çarpıt-
mamaılıdıriar: . / . ' • i 

• "Onlar ... seni neredeyse vahyetliğimizşey-
den saptıracaklar ve ancak o takdirdedir ki, seni 
candan dost edineceklerdi." (17/73) Allahü 
Teala, müslümanlan bu tür durumlarda, 
vahyin bir kısmından da olsa asla sapma-
malannı emrediyor. Sapmaya ve uzlaşma-
ya neden olabilecek endişe ve korkular ko-

nusunda ise şöyle buyuruyor: • 
"Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni 

olduğu gibi duy ur/tebliğ et. Eğer bunu yap-
mazsan.O'nUn elçiliğini yapmamış olursun. 
Allah seni insanlardan koruyacaktır." 
(5/67) 

Dolayısıyla, ihsanlardan ve onların dü-
zenlerinden korkup İslam'ın evrensel me-
sajını eğip bükmeye, daraltıp çarpıtmaya 
kimsenin hakkı yoktur. 

İslam'ı Türklükle telif etmeye, "millileş-
tirmeye" "Türk'ün dini" haline getirmeye 
kimsenin hakkı olmadığı gibi, "ecdadın 
mirası"nı kutsayıp yücelterek "din" haline 
getirmeye ve onu sorgulamadan İslam'ın 
kendisi gibi takdim etmeye de hiç kimse 
cüret etmemelidir. Bu düpedüz kavmiyet-
çilik ve ecdatperestlik demek olur. Kur'an 
ise "gelenek"le "İslam"ı telif etmeyi şiddet-
le eleştirir ve şirk sayar: 

' "Onlar... ecdadımızı bu yol ve gelenek üze-
rinde bulduk; Allah da bize böyle emretti' der-
ler. De ki: Şüphesiz Allah; kötülükleri emret-
mez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söy-
lüyorsunuz? (7/28) . . 
- "Onlara ne zaman 'Allah'ın indirdiklerine 
uyun'denilse;' 'hayır, biz atalarımızı üzerinde 
bulduğumuz geleneğe uyarız' derler. Peki, ya 
atalarınızın aklı bir şeye ermez ve doğru yolu 
da bulamamış idiyseler?" (2/170) 

Öte yandan bazı müslüman grup ve. ce-
maatler, çeşitli gerekçelerle sistemin ye sis-
tem partilerinin payandalığını yapmakta, 
hatta zaman zamari İslam düşmanlarını 
müslüman kardeşlerine tercih etmektedir-
ler! Bu tavrın en önemli nedeni olarak da 
karşımıza "iktidardan yana olma zarureti" 
ya da "iktidarla zıtlaşmama maslahatı" 
çıkarı lmaktadır . Oysa Kur'an şöyle 
buyuruyor: 

"Onlar müminleri bırakıp da kafirleri . 
dostlar/veliler edinirler. Kuvvet ve onuriı 
(izzeti) onlann yanında mı anyorlar? Şüp-
hesiz bütün kuvvet ve onur Allah'a aittir." 
(4/139) • ; • ^ ; 

Bu tutum giderek "her inatçı zorbanın 
emri ardıca yürümeyi " (1İ/59) ve hatta 
kafir, müşrik ve münafıklan müslümanlar-
dan üstün ve haklı görmeyi beraberinde 
getirmektedir: 
• "Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri 

görmedin mi? Onlar., diğer küfredenler için: 

Müslümanların 
sistemle uzlaş-
ma çabalarının 
temelinde, rejim 
bekçilerinin ön-

. ce aba altından 
sopa gösterme-
leri, ardından da 
müslümanlara 
havuç uzatma-
ları ¡gelir ki, tari-
hin her döne-
minde müslü-
manlar bu tür 
baskı, tehdit ve-
ya uzlaşma tek-
lifleriyle karşı-
laşmışlardır. 
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dan dosl ed inecek le r in i " (17/73)bil-
melidirler. " 

Dolayısıyla, onların dostluğunu, des-
teğini kazanacağız diye, Kur'an'ın temel 
kavramlarını çarpıtmaya (5/162), Kur'an 
konusunda eğriliğe sapmaya(41/40) , 
Kur'an'ın hükümlerini kafasına göre eğip 
bükmeye ve kendi önyargılarını Allah'ın 
kelamı gibi takdim etmeye (3/78) kalkış-
mak, biri çuval inciri berbat etmek demek-
tir. Böyle bir sapmanın sonunda ise "Al-
lah'tan hiçbir şey beklemeye''(3/28) hak-
kımız olamaz. ' 
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bazı zaaflar 
Şemseddin Özdemir 

islamî cemaatler ve cemaatleşme iize- . Cemaat înanç, İCarâr, • araya gelip oluşturdukları yapıya 
rine yoğunlaşan çal,şmalanyla^ • harelcet ve kuvvet birliğidin • ^^ 
dtğmtz Şemseddin Ozdemtr tn bu : • • j - ı • maat inanç, karar, hareket ve kuv-
konuda, geçtiğimiz dönemde AKS/'de ~ asgari dOft unSUr yokşa birliğidir. Bu asgari dört unsur. 
yaptığı sohbeti bugün yaşanan sıkın- onu g^Tf^eK a n l a m d a bİF C C m a - eğer bir toparlanışta yoksa onu 
tılann kaynağını kavramada faydalı • ¿t olarak kabul etmek kİŞİsel gerçek anlamda bir cemaat ya da 
olacağı ümidiyle okuyucularımızın kanaatirne göre Z O r d Ü r teşkilat olarak kabul etmek kişisel 
dikkatine sunuyoruz. 

Değerli arkadaşlar; AKV'deki bugünkü sohbetimizde 
Türkiye'deki teşkiİatlanmalya da cemaatleşme olgu-
sunda önemli saydığımız bazı zaaflar üzerinde duraca-
ğız. Dolayısıyla her konuya, her zaafa değinmek gibi 
bir düşüncemiz yok. Bunu başta • özellikle ifade etmek 
istiyorum. Bu konunun bizce hayati öneme sahiboldu-
ğu-kanaatini taşıdığımız için cemaatleşme zaaflarının' 
bu zeminde değerlendirilmesinin uygun olduğuna ina-

• myorum. Türkiye'de Müslümanların değişik özellikler 
taşıyan cemaatleşmeleii ve değişik yapılar halinde yü-
mttükleri mücadeleler mevcuttur. Bu cemaatleşmelerle 
ilgili olarak insanlar içinde bulundukları şartlan dikka-
te alarak farklı farklı eleştiriler getirmektedirler. Biz de 
kendi açımızdan hatalı gördüğümüz bazı konular üze-
rinde duracağız. i . ' ; ' ' " 

Önce ana konuya girmeden cemaat ya da teşkilat 
denilen şeyin ne olduğunu veya ne olması gerektiğini lerin sürekli okudukları eğitim kitabı, ya da el kitabı 

kanaatime göre zordur. Karar ala-
mayan, karar almışsa.bile aldığı ka-

ran uygulamaya koyamayan bir yapının cemaat olarak 
ortaya çıkması iddiası son derece tartışılır bir iddiadır. 

Bu kısa girişi yaptıktan sonra cemaatleşme anlayı-
şındaki temel zaaflam üzerinde durmak istiyorum: 

a) Kur'âh'a bakış konusundaki zaaflar 
•Türkiye'deki cemaatlerin büyük ekseriyetinin kişisel' 
kanaatlanm ve tecrübelerim sonucu olarak ulaştığım eh 

, temel zaaflarindan biri kendi teşkilatlarını, kendi kad-
rolarını ve kendi insan unsurlannı eğitme konusunda 
birinci kaynak olarak Kur'an'a başvurmamalarıdır! 
Kur'an-ı Kerim Türkiye'deki İslami cemaatleşmelerde 
eğitimcilerin, liderlerin asıl eğitim metni değildir. Bu-
nun kuşkusuz istisnaları vardır. 'Ama ben genelden 
bahsediyorum. Dolayısıyla ilk ve en temel zaaf bu mev-
zu etrafında şekillenmektedir. Bir defa değişik cemaat-

kısaca izaha çalışmak istiyorum. Teşkilat veya cemaat, 
herşeyden önce aynı inanç etrafında toplan^ insanla-
nn biraraya getirdiği, karar alabilen, aldığı karan 4iygu-
layabileh ve uygulanan karan kuvvetle savunabilen bir 
yapıya denmesi lazım gelir. Diğer deyişle, Kur'an'ın 
rehberliğinde İslam'ı hakkıyla kavrayan fertlerin inanç-
lannı daha iyi yaşamak ye yaşatmak ve onu hayata ha^ 
kim kılmak için; özgür iradeleriyle ye bilinçli olarak bir 

olarak algıladıkları, dikkâte aldıklari ve insanı eğitmek 
üzere başvurdukları kitaplar yine büyük bir oranda in-
sanların yazdığı kitaplar olmaktadır. Belki bunlar ésas 
itiban ile yanlış olmayabilirler. Fakat bu tür cemaatlerin 
eğitiminde Kur'an-ı Kerim dua sadedinde okunan bir 
kitapdır. Bunun ötesinde cemaatleşme prensipleri, da-
vet prensipleri .ve benzer prensiplerin çıkarıldığını ve 
kadroların Kur'an'daki ahlaki prensiplerden yoğrularak" 
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eğitildiklerini, yani eline Kur'an alınarâk 
bu Kur'an'ı anlamak için yoğun eğitim fa-
aliyetlerinin yapıldığmı pek görememek-
teyiz. Öyle inanıyorum ki, aslında Türki-
ye'de yürütülen İslami hareketlerin çok 
kısa zaman sonra tıkanması, çözümsüzlü-
ğe ulaşması ve parçalanmasının en temel 
sebeplerinden birisi bu konudaki temel 
yanlışlıktır. Tabii bu geneldeki İslam an-
layışının zaafını teşkilatlara taşıyan bir 
zaaftır. 

"Biz Kur'an'ı anlayamayız" ve benzeri 
türden bir anlayışı biz aynı zamanda ör-
gütlenmelere ve cemaatleşmelere taşı-
maktayız. Bu zaaf fiilen kadrolara, öncü-
lere, Türkiye'de İslami mücadele yürüttü-
ğünü iddia eden kimselere yansıyor ve 
belli bir zaman içinde heyecanla çıkış ya-
pan bir hareketin daha sonra parçalandı-
ğını birbirine düştüğünü görmekteyiz. 
Ben hiç kuşku yok şunu ifade etmek isti-
yorum: Gelecekle ilgili bir sosyal yapıyı 
kurmak, bir medeniyeti, medeniyetten' 
önce İslami toplumu inşa etmek için her-
şeyden önce geleceğimizle ilgili yeni çö-
zümler üretmemiz için Kür'an-ı Kerim'i 
çok iyi bir biçinide tedris etmemiz gere-
kir. Onu çok iyi bir tarzda kavramamız 
gerekir. Bunu sağlayamadığımız takdirde 

' gelişme istediğimiz düzeyde olmayacak-
tır. Cemaatler çok defa kendi görüşleri ve 
düşüncelerini, yorumlama biçimlerini 
tartışılmaz doğrular gibi kabul e^ip, onla-
rı neredeyse dinî mutlak doğrular gibi 
kendi arkadaşlarına okuttufmaktadırlar. 
Ama kadrolar Kur'anî doğrulardan ise 
bilgi sahibi kıImmamaktadırlar.Birinci en 
temel ve büyük problem bana göre 
Kur'an'la ilişkinin kopuk olması zaafıdır. 
Bunun detayına girmek istemiyorum. Bu-
nu. önce şunun için ele aldım: Cemaat bir 
teşkilat, bir inanç birliğidir, dedim. Çün-
kü eğer inanç konusunda birlikteliği sağ-
layamazsanız, orada bir cemaatleşmeyi 
sağlamanız, mümkün değildir. O açıdan 
mesela Kur'an-ı Kerim'de bu konularla il-
gili bazı uyarılar vardır. Mesela Bakara 
Suresi 79. ayette belirtildiği gibi "Yazıklar 
olsun. Kitabı elleriyle yazıp, sonra da az 
bir değere değişmek için Iju Allah katın-
dandır' diyenlere! Yazıklar olsun elleriyle 
yazdıklarına yazıklar olsun kazandıkları-

na." Bugün nice İslami teşkilat veya grup-
ların kendi şeyhlerinin veya geçmişte ya-
şayan bazı insanların kitaplarındaki gö-
rüşleri ne redeyse Kur'an'a eşdeğer 
biçimde kendi insanlanna ezberlettikleri-
ni okuttuklarını kimi zaman da zaten "bu 
Allah'tandır" gibi veya o şekilde inana pe-
kiştirdiklerini duymaktayız ve okumakta-
yız. Bu açıdan cemaatin ilk prensibi , 
Kur'an-ı Kerimi gereği gibi kavrama mec-
buriyetidir, Kur'an "Allah'ın boyasıyla 
boyanın, ondan daha güzel boyası, rengi 
olan var mıdır" demektedir. Bu bakımdan 
Müslüman cemaat öncelikle beşeri bir olu-
şumdur, ama olabildiğince, güçleri yetti-
ğince ve Allah'ın ortaya koyduğu temel il-
kelerjj'aşantısma geçirip ortaya çıkarması 
gerekir. Bir İslam cemaati kendi beşeri il-
kelerini öne çıkartmak ve onlarla övün-
mek yerine Kur'an'ın ilkelerini öne çıkart-
mak durumunda olmalıdır. Bakın niye 
inanç birliği gereklidir diyorum. Çünkü 
inançta birlikteliği sağlayamazsak pratikte 
birlikteliğin sağlanması mümkün değildir. 
Şöyle ki "Allah'ın indirdiği kitaptan tirşeyi 
gizleyip de onu az bir değer karşısında satanlar 
var ya! Onlar karınlarına ateşten başka hiç bir-
şey doldurmamaktadırlar. Kıyamet güntinde 
Allah ne onlarla konuşacak ne de onları temiz-
leyecektir. Onlar için acı bir azap vardır. On-
lar hidayet karşılığı sapıklığı, mağfiret karşılığı 
azabı satın almışlardır. Ateşe karşı ne kadar 
dayanıklıdırlar.Bu 'Allah'ın kitabı hak olarak 
indirmesindendir.' Kitapta ihtilafa düşenler el-
bette derin bir çelişki-çatışına içindedirler.": 
(2/174-176) • • 

^ Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamada, kav-
ramada ve O'nu özümlemede az önce bah-
settiğim şekilde Kur'an'la bir irtibat yoksa, 
Kur'an'da ihtilafa düşenler, modern tabirle 
teoride ayrılığa düşenler eylemde birleşe-
mezler. Çünkü onların- hali şunlara benzer: 
Allah kitabı hak olarak indirdiği halde Ki-
tap'ta ihtilafa düştüler; o bakımdan onlar 
uzak bir ayrılık, kopukluk, çelişki ve çatış-
ma içindedirler. Bu yönüyle bir cemaat 
önce inanç birliğini sağlamak zorundadır. 
Genelde müslüman cemaatlerarası inanç 
birliğinin sağlanması halinde müslüman-
ların yakınlaşmaları ideal anlamda birleş-
meleri mümkün olur. Ama, en temel kitap 
konusunda çok ciddi ihtilaflar ve anlayış 



farklılıkları söz konusu ise şunu çok açık 
şekilde ifade etmek istiyorum, -politik itti-
faklar olabilir- ama gerçek manada eylem-
de birlikteliğin-sağlanabileceğine inanma-
yalım. Çünkü Kur'an, kitapta ihtilaf eden-
lerin eylemde beraber olamayacaklarını 
çok net olarak ortaya koyuyor. O bakım-
dan bir İslam Cemaatinin kendi bünyesi-
nin gerçek anlamda birlikteliği, Kitab'ta ih-
tilafa düşmemekle sağlanabüir. Bu önşart-
tır. Çünkü Allah bize şeriat olarak dinde 
ihtilafa düşmemeyi emretmiştir. "O size, 
dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiği-
mizi, İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye et-
tiğimizi şeriat yaptı.' Dini ikame edin (hayata 
hakim kılın) ve onda ihtilafa düşmeyin..." 
(42/13) Bunu sağlamadığııpız zaman arzu 
«tt iğimiz birlikteliğin sağlanabilmesi 
mümkün değildir." -

b) Cemaatleşmeyi Aşın İdealize Etmek 
Cemaatleşme veya teşkilatlanmayı aşın 
idealize etmek... Bir işi aşırı idealize eder-
seniz, arkasından o işin mümkün olama-
yacağını iddia etmeye başlarsınız. Bir dö-
nem -ki elan hala devam etmektedir- şöy-
le denmekteydi: " Gerçek anlamda bir İs-
lam Cemaati, ancak liderliğini büyük müç-
tehidlerin, mutlak anlamda fakihlerin, şu 
kadar ilim bilenlerini yapması halinde caiz 
•ol^n bir iş" olabilir. Bu'olmadan İslam ce-
maati olmaz. Veya böyle bir durum yoksa' 
buna bir İslam Cemaati denmez." Bir ce-

. maat için olması gereken bu ideal boyu-
tun zamanla gerçekleşmesi hedeflenmeli-
dir. Yoksa bu şartı başlangıç noktasında 
ortaya koyduğunuz zaman adama şu so-
ruyu sorarlar: Bu adam buranın başına ve-
ya cemaatin başına gökten tayinle mi ge-
lecek? O idealize edilen olaylar gerçek an-
lamda ölçü olarak kabul ediliyorsa o fert 
mücadele içinde buraya ulaşir.Bir fert kar-
şılaşılan problemleri çöze çöze, mücadele 
ede ede fakih de olabilir. Eğer İslam'ı anla-
ma ve aynı zamanda yaşatma mücadelesi-
ne devam ediyorsa alim de olabilir, müçte-
hid de. Bu yanlış biçimde idealize anlayışı 
bir çok defa önümüze çıkartılmaktadır. 
Dolayısıyla da böyle özellikte insanlar 
yoksa bu işe başlamak caiz olmaz den-
mektedir. Bazı insanlar bu tür gerekçeleri 
ortaya koyarak, ileri sürerek mücadeleyi 

terk etmektedirler. 

c) Cemaatleşmeyi Kişisel Özgürlüklerin 
Kısıtlanması Oİarak Görme Anlayışı ' 
Bu anlayış bugün hala yaygındır. Yani bir 
kişi cemaatte olmayı kendi özgürlüğünün 
engellenmesi olarak algılar; dolayısıyla öz-
gürlüğü engellenmesin diye bu işin olmaz-
lığını anlatır. Olmazı ispat etmeye çalışır. 
Fakat sonuç itibariyle bu gibi gerekçelerle 
yine kendsi gibi arkadaşlarıyla beraber bir 
hukuku paylaşmaya tabi olmayan bu in-
san unsurları daha büyük gücün, Türki-
ye'deki düzenin kurallarına şu veya bu şe-
kilde tabi olmaya istemeseler de mahkum 

• olurlar. Netice itibarı ile samimi niyetlerle 
çalışmamak; mücadele etmemek için önü-, 
müze bu engeli çıkartanlay daha teşkilatlı ' 
bir güç plan sistemin özgürlüklerini kıs-
masına hiçbirşey diyememektedir ler . 
Özetle bu bahanelerle cemaatleşmeden 
uzak kalmak ayrı bir zaaftır. 

d) Frankiyoncüluk, Fanatizm, 
Entegrizm. 
Cemaatleşme anlayışındaki çok önemli bir 
başka zaaf ise fraksiyonculuk ve fanatizm-
dir; Roger Garaudy'nin tabiri ile entegrist 
anlayışlardır. Şüphesiz ki burada herkesi, 
her cemaati suçlamak, eleştirmek amacıyla 
söylemiyorum. Ancak Türkiye'de bu has-
talık çoğu İslami cemaatleşmelerin henüz 
aşamadıkları, üzerinden atamadıkları bir 
zaaftır. Kendilerini hep en mükemmel 
görine gibi dar bir anlayış. Bundan dolayı 
kendi görüşlerini ve değişik görüşleri ra-
hat rahat ortada konuşamıyorlar. Türki-
ye'de Müslümanların problemlerine birlik-
te çözüm getirme isteklerine bu anlayıştan 
dolayı yaklaşılamıyor. Çoğu cemaat bu an-
layışı bünyesinde taşıdığı için, etrafına bir 
çember örüyor, onun dışına fazla çıkamı-
yor. Kendi görüş ve düşüncelerinirı arasın-
da yoğurulup gidiyor. 
Mesela, bununla ilgili en büyük zaaf kendi 
cemaatini en doğru, en hatasız ve en mü-
kemmel şeklinde kabul edip böyle empoze 
etmektir. Kuşku yok ki.insanlar içinde bu-
lundukları faaliyetlerin doğru olduğuna/, 
inanırlar. Zaten inanmıyorlarsa çalışmaz-
lar. Doğru yapıldığına inamlmıyorsa bu 
boşu boşuna bir iştir. Fakat bunun ötesin-
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de kişi kendi yapısını, cemaatini en üs-
tün, en mükemmel gördüğü zaman artık 
onun için hiç kimseye ihtiyacı yoktur. 
Hiçbir Müslüman cemaatten veya Müslii-
man bireyden alacağı fazla birşey yoktur. 
Çünkii "ben herşeyi biliyorunı" diyor. 
"Biz en üstünüz, en güçlüyüz" diyor. So-
runlara getirdiği yorumlamaların en doğ-
ru olduğunu iddia ediyor., Bu hastalığın, 
Türkiye'deki İslami faaliyetlere baktığı-
mız zaman -istisnaları hariç- önemli ekse-
riyetinin taşıdığı bir zaaf olduğu kanaati-
ni taşıyorum. O bakımdan siz en samimi 
niyetlerle "kardeşim şu işiniz hatalıdır, 
şu yanlışı düzeltseniz" dediğiniz zaman 
hemen o yapıdaki fert savunmaya geçip 
size karşı suçlama ve saldırıya geçiyor ve 
asla sizin tioğru ikazınızı dinlemek iste-. 
miyor. Çünkü onun bildiği herşey doğru-
dur. Fikirleri yanlış da olsa onlan savun-
maya geçiyor. . ' 

Sayı ve çokluk üstünlüğünü savunma 
zaafı çok önemli bir zaaftır. Müslümanla-
rın kafirlerle mücadelelerinde böyle bir ' " 
zaafa düştükleri tarihte de vaki olmuştur. 
Huneyn savaşında sayılarına güvendiler " 
ve kendilerini kimsenin yenemeyeceğine 
inandılar. Tevbe 25'te bahsedildiği gibi: 

" "Aridolsun Allah (c.c.) size birçok yerde 
ve Huneyn gününde de yardım etti. Hani o 
gün çokluğunuz sizi böbürlendirmişli. Fakat 
size hiçbir yarar da sağlamamıştı. Bütün ge-

• nişliğine rağmen yeryüzü başınıza dar gel-
mişti. Nihayet bozularak arkanızı dönüp kaç- i 
mıştınız." O gün müslümanlar kafirlere 
karşı ilk defa çoğunluğa geçmişti. Bu da 
onların kalbine şu düşünceyi getirmişti. 
Biz kafir askerlerden çoğuz; artık bizi 
kimse mağlûp edemez." Bu duyguya im-
kan vermemek için Allahu Teala savaşın 
başında onları büyük bir mağlubiyete itti, 
tam bir panik başladı. Sonra da durilmu 
kurtardılar. Böyle bir sayısal çokluğu üs-
tün görme anlayışının Hz.Peygamber 
(s.a.v.) İh başında bulunduğu topluluğu 
mağlup ettiğini hepimiz tarihten biliyo-
ruz. Bu ayeti kerime bunu ispat ediyor; o 
bakımdan buradaki temel zaaf, çoğunluk-
la övünmek, yani biz daha kalabalığız an-
layışı bir hatadır. Aslında hiçbir kıymet-i 
harbiyesi de yoktur. Çok olmak, az ol-

mak, bir üstünlük göstergesi değildir. 
Şimdi birçok defa şunu görmek durumun-
da kalıyoruz -aslında insan yapısı buna 
müsaittir- hava atma anlayışı.Yapmasa bi-
le basıyor »havayı. Bizim cemaat şunu ya-
par, bunu yapar. Az önce bahsettiğim gibi 
biri on göstermek anlayışı. Böylece kendi-
lerini kalabalık göstererek diğerlerine bas-
kı yapmak istiyorlar. Kime? Başka bir İsla-
m cemaatine, yani sadece kafirler cephesi-
ne değil. Dolayısıyla bu tür anlayış 
Kur'an'da yeriliyor. Bu açıdan bir cema-
atin kendisini böyle bir imajla takdim et-
mesi yanlıştır. "Biz en güçlüyüz^ en doğ-
ruyuz. Bizim çözümlerimiz en mükem-
meldir." önanlayışmı propaganda ederek 
cemaatleşmeyiniz. Siz böyle bir propagan-
da ile size gelecek olan bireyden hayıf 
.beklenieyiniz. Gelip size katıldıktan belli 
bir zaman sonra anlatılanların propagan-
da olduğunu görünce, yani anlatılan an- -
lamda bu cemaatin en üstün, en iyi, en ka-
labalık olmadığını anlayınca ne yapacak-

. tır? İki şey yapabilir. Ya aldatıldığını anla-
yıp, bırakıp gidecektir. Ya"da aynı yolu 
kendisi de benimseyecektir. Tabii her iki 
yol da yanlıştır. 

Az önce bahsettiğimiz gibi herşeyi en 
' iyi biz biliriz veya bizim liderlerimiz, ahi-

lerimiz, şeyhlerimiz veya ulemamız herşe-
yi en iyi bilir anlayışı bizi nereye götürür? 
Her sorulan soruya cevap verme anlayışı-
na götürür. Yanlış veya doğru o anlayışta 
cemaatin kendi içinde herşey doğru kabul' 
edildiği için bir inanç prensibi gibi ezber-
letilmeye çalışılıyor.. Tepeden bir yanlış 
yorum söylenince önanlayış en ücra köşe- • 
ye kadar iyi niyetle naklediliyor. Fakat 
Kur'an-ı Kerim bu anlayışı -herşeyi biz bi-

, liriz anlayışını- onlarca ayetle mahkum et-
, meşine rağmen Yüce Allah, Rasûlüne di-

yor ki: "De ki ,ben dahi kendime Allah 'm dile-
diğinden başka ne bir zarar ne de yarar verme 
gücüne sahip değilim. Allah'ın hazineleri be-
nim yanımdadır demiyorum. Gaybı bilmem" 
"Dediler ki, Sana bir sürü ayak takımı bayağı 
insan uymuşken biz sana inanır mıyız? De ki, 
"Ben onların yaptıklarının içyüzünü bilmem". 
Ve Kur'an'ı Kerim peygamberimizin dahi 
birçok konuyu bilmediğini ortaya koyu-
yor. Bunun en çarpıcı olayı ifk olayıdır.O 



ifk olayı ki İslam cemaatini, Müslümanlan 
sarsan korkunç bir olaydı. Hz.Aişe'ye iftira 
atılır. Atılan zina iftirasıdır. Medine sıkın-
tılı günler geçirmektedir. ÂÜah (c.c.) Rasu-
lü bu konuda çözümsüzdür. "Hayır, arka-
daşlar bu yoktur" diyememiştir. Ashabla 
istişare eder. Hz.Aişe'yi babasının evine 
gönderir. Konu hakkında bilgisi dahi yok-
tur. Hz.Aişe'nin ise niçin babasının evine 
gittiğine dair bilgisi yoktur, tesadüfen öğ-
renir. Çok büyük sıkıntı çeker. Ve bunalı-
ma Allah (c.c.) çözüm getirir, ifHrayı siler 
atar. İnsanlar Hz. Aişe'ye koşarlar. "Yâ Âi-
şe müjde senin iffetli olduğun Kur'an 
ayetleri ile ortaya kondu. Koş peygambere 
git" derler.. HziAişe'nin bu teklife çok ne-
fis bir cevabı vardır. "Bana peygamber gü-
venmedi. Babamın evine gönderdi. Beni 
Allah (c.c.) temizledi. Peygamber gelsin 
bana" der. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 
Allah Rasulü bu kadar nazik bir durumda 
bu bilgiden yoksundur. Yoksa eğer onu bi-
liyorduysa buna lüzum yoktu. Şuıvu anlat-
mak istiyorum: Allah'ın Rasulünün bu sı-
kıntıları yaşayıp bunu bilemediği halde 
biz her türlü konuyu bilmek iddiası ile or-
taya çıkıp bir cemaat olursak, buna ancak 
gülünür.,Böyle sakat bir anlayışı hakim 
kılmaya çalışırsak bu son derece yanlıştır 
ve çok ciddi bir cemaat sapmasıdır. İşte bu 
durum-Türkiye'de İSİaıni faaliyet gösteren 
cemaatlerin düşmemesi gereken başlıca 
hastahklardan bir diğeridir. 

e) Hased, Çekememezlik, Dedikodu, Ku-
Us Faaliyetleri " . . . 
Cemaatleşme anlayışında gördüğümüz 
bazı zaaflar da diyalogsuzluk, çekeme-
mezlik, haşed, dedikodu ve kulis faaliyet-
leri olmaktadır. İslami faaliyet yürüten ce-
maatlerin büyük ekseriyeti ve bu cemaat-
lerin yetkilileri, birbirleri ile karşılıklıklı 
konuşmalarını çok politik diplomatik laf-
larla, mesafeli vaziyette yapmaktadırlar. 
Genel olarak yuvarlak birkaç cümleden 
öteye geçmeyen bir diyalog mevcut. Can-
dan, samimi, birbirlerini düzelten bir diya-
loğa genel olarak açık değildirler. İnsanlar 
birbirlerine kuşku ile bakıyorlar. Şu kadar 
müsait imkanlara, ortama rağmen birara-
ya gelip rahatça birbirlerinin sorunlarını ' 

konuşamıyorsunuz. 
Kişiler temel noktala-
ra hiç girmemeye ça-
lışıyorlar. Sanki sa-
mimiyetle ihlaslâ ba-
zı konular üzerinde 
kafa yorulsa, birinin 
cemaatinde bir eksik- . 
lik varsa o eksikliğin 
giderilmesi için gö-
rüşler ortaya konsa 
sanki o cemaat yıkı-. 
lacakmış gibi. Böyle-
ce kapılar birbirine 
kapatılıyor. Karşıla-
şıldığı zaman politik 
mülahazalar üzerin-
de görüşmeler yapılı-
yor. Nasılsın, iyi mi- -
sin, akraba sohbetleri... suya sabuna do-
kunulmadan iş bitiyor. Bu çok ciddi bir 
problemdir. Bunu bugün aşamazsak yann 
çok daha geç kalabiliriz. Bugünün şartları -
içinde samimi bir diyalog ortamını temin", 
edemezsek Türkiye'de bugünkünden çok 
daha kötü bir ortamla karşı karşıya'kalmı- : 
lırsa, o zaman birbirini tanımayan, rahatça 
görüşemeyen insanlar birbirlerine nasıl 
yardım edeceklerdir? Öyle bir ortamda bu 
tanışma ve diyalog hiç mümkün değildir. 
Büyük faaliyetlerde büyük tehlikelerde, 

"omuz omuza verebilmemiz için bugünler-
den bu sorunlan aşmamız gerekir. 

Değerli arkadaşlar; haset konusu Ce-
•' maatlerde bulunân en ciddi hastalıklardan 
biridir. "İnsanlar bir tek ümmet idi Allah pey-
gamberleri müjdeciler,ve uy analar olarak gön-
derdi; onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri 
konularda insanlar arasında hükmetmek üzere .. 
içinde gerçekleri taşıyan Kitabı indirdi. Oysa 
kendilerine kitap verilmiş planlar kendilerine 
açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki 
kıskançlıktan ötürü o (kitap hakkOnda anlaş-
mazlığa düştü(ler). Bunun üzerine Allah, ken-
di izniyle inananları onların üzerinde ihtilaf. 
ettikleri gerçeğe iletti. Allah dilediğini doğru 
yola iletir." (Bakara 213) Doğruyu bildikleri 
halde haset duyguları onları ihtilafa itti. 
Bu konuyla ilgili daha çok ayet-i kerime 
vardır. Ayrıca Hz.Peygamber şunu söyle-
miştir "Hasetten kaçınınız. Çünkü o sizden 

Kendilerini hep 
en müliemmel 
görrne gibi dar 
bir anlayış.. 

Türkiye'de 
İVlüsIümanların 
problernlerine ' 
birlikte çözüm 
getirme istek-
lerine bu anla-
yıştan dolayı 
cevap 
verilemiyor. 



Diyalogsuzluk, 
çekememezlik, 

dedikodu ve 
kulis faaliyetleri 

birbirine hakkı 
tavsiye etme 

mekanizmasını 
dumura uğrat-

maktadır. 

öncekileri yoketti._ Onlara cimriliği emretti, 
cimrilik yaptılar, zulmü emretti, zulmettiler, 
akrabalarla bağı kesmeyi emretti onlarla bağı 
kestiler." (Buhari, Ahmet İbn Hanbel'den 
aktarılan bir hadis.) 

Cemaat yapısı içinde haset bakınız 
nasıl oluşuyor: Bir teşkilatda değişik yete-
nekleri kabiliyetleri olan insanlar vardır. 
Zaman içinde şu tehlike ortaya çıkabilir: 
Kimisi öteki arkadaşın çalışkanlığını ba-
şarısını kıskanmaya başlayabilir. Şayet 
gıpta edipte ona yetişmek için çalışsa o 
güzel birşey, ancak gıptayı aşıp hasede . 
dönüştüğü andan itibaren, kişiyi cemaat 
çalışmalarında gözden düşürıhek için-
kendisini aştı diye kimisi fikrî konuşma-
larda, kimisi çözünfıler üreterek birbirini 
aşar, kimisi fikri çözümler getirir, kimi 
çok çalışarak aşar- öteki arkadaş onu kö-
tülemeye başlar. Ve onun aleyhine dedi-
kodu yapmaya başlar. Onu kötülemeye, 
iftira atmaya başlar. Niye onu hazmede-
memektedir? Bu mevcut olan bir hastalık-
tır. Ve cemaat içinde çok ciddi bir kurt-
tur, bir hastalıktır. Bu hastalık gıpta ile 
yer değiştirmez ise yani imrenerek ben de 

. çok çalışayım diye gıptaya dönüşmeden 
ayak oyunlarına dönüşürse, bunu cemaat 
çözmezse, cemaat içinde çok büyük bir 
problem çıkar ve içten içe cemaati kemir-
meye başlar. 

İşte az önce bahsettiğimiz ayette ol-
duğu gibi Hak olmasına rağmen Kur'an-ı 
Kerim de ihtilafa düşülüyor; neden? Ha-
setten. Be kardeşim, o kardeşinin bir yete-
neği varsa senin de bir başka yeteneğin 
vardır. Bu bir hayır yarışıdır. Herkes yarı-
şa katkıda bulunmalıdır. Bu hastalık ce-
maat içinde çok büyük bir tehlikedir. Çok 
defa bir cemaat birbaşka cemaati, bir teş-
kilat bir başka teşkilatın başarılı olmasını 
bir türlü hazmedemez. Mutlaka bizim 
yapmamız lazım gelir derler. O da şunu 
yapmışsa "Allah razı olsun şuna, biz ula-
şamamıştık, zaten ulaşma imkanımız 
yoktıi- Çok da iyi yaptı. Ona yardımcı 
olalım" diyecek iken onu kötülemek için 
bir sürü bahane bulmaya çalışır. Niye? 
Hasetten dolayı. Çünkü onlar çok konu-
şuluyor. Niye o arkadaşlar Müslümanla-
rın gündeminde? Birçok yere onları çağı-
rıyorlar, konuşturuyorlar. Haset duygusu 

o başarılı cemaatin aleyhine olarak iftira 
ve dedikoduyu arttırır. Artık hedef o ce-
maati kötülemektir. Bugün bunun olmadı-
ğını söylemek de zordur. Cemaatlerin bir-
birini haset duygusuyla kötülemesi zaafı 
ortadan kaldırılması gereken ciddi bir sa-
katlıktır. 

Halbuki bizim düşünmemiz gereken 
nedir? Türkiye için düşünürsek, 60 mil-
yonluk ülke. Bugün hiçbir cemaat açıkça 
ifade etmek gerekirse tüm ülkeye yönelik 
hertürlü faaliyeti mükemmel götürmesi 
mümkün değildir. Bir cemaatin eksikliğini 
birbaşkasının tamamlanması gerekiyor. 
Bu anlamda yanlışları uyarmak kaydıyla 
doğruları yapana Allah razı olsun deyip 
teşvik etmek yerine ben yapmıyorsam o 
da yapmasın anlayışı ne Allah tarafından 
böyle bir çalışmaya bereket verdirir, ne de 
haddi zatında böyle bir hareket kendi için-
de iflah olur. Tabii ki böyle bir anlayış in-
sana bir sürü kötülük getirir. Çünkü o za-
man iftira atacaksınız, yalan söyleyeceksi-
niz vesaire yapacaksınız. Bütün bunlar ha-
ramdır. Haram işi yaparak helal iş yaptığı-
nızı zannedeceksiniz; bundan da bir sonuç 
alacaksınız; bunu düşünmek mümkün de-
ğildir. , 

Kulis ve dedikodu cemaatleşmede 
birbaşka zaafdır , hastalıktır , bu hal 
Kur'an'ı Kerim'de birkaç yerde ifade edil-
miştir. 3 ayet arka arkaya, "Görmedin mi ki 
şu adamları, gizli konuşmalardan, kulis faali-
yetlerinden menedildikleri halde yine menedil-
dikleri işe dönüyorlar. Ey inananlar, aranızda 
gizli konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık, 
peygambere karşı gelme üzerinde konuşmayın, 
iyilik ve takva üzerinde konuşun- Huzurunda 
toplanacağınız Allah'tan korkun. Bu konıtş-

. malar (kulis) şeytandandır. İman edenler üzül-
sün diye onlara bunu'öğretir. Oysa Allah'ın 
izni olmadan mü'minlere hiçbir zarar vere-
mez" (Mücadele 8-9-10'dan özetle) 

Bakınız, çok çarpıcı ayetler (Nisa:114): 
"Aranızda konuştuğunuz zaman günah ve 
düşmanlık konuşmayın, hayır ve hasenatı ko-
nuşun, gizli konuşmalar şeytandandır. Onu 
müminlerin morali bozulsun diye, güveni sar-

"sılsın diye. teşvik eder." Birçok defa İslami 
cemaat kendi içerisinde kulis mekanizma-

• sı işlemeye başlayınca çökmüştür. Bir ce-
maat te çok değişik yanlışlar olabilir. 



Cemaatin bireyleri bunu açık açık, dobra 
dobra hatalı gördüğü ferde ulaştırmak ye-
rine çözülecek kaynağa götürmek gerekir 
ki o da bellidir. "Onlara güven ve korku ile 
ilgili biri haber geldiği zaman onu yayarlar. 
Halbuki onu elçiye veya içlerinden emir sahip-
lerine götürmeleri gerekirdi." diyor Nisa 83. 
Bu ayeti kerime konuyla ilgili çok çarpıcı 
ayet-i kerimedir. Sorumlu olanlar bu habe-
rin niye geldiğini biliri ve ona göre hüküm 
verirlerdi" diyor. Böyle bir konuyu orda 
bir arkadaş bulup konuyu dedikoduya dö-
nüştürüp cemaati içten içe kemirtmek ye-
rine hiç değilse yukarıda-belirtilen tarzda 
çöziime ulaştırması lazımdı. Kulis cemaat-
leşmelerde korkunç bir parçalanma ve da-
ğılma meydana getirir. Bu Kur'an'ın kötü 
gördüğü, yasakladığış, çirkin gördüğü ha-

, reket tarzıdır. Şeytan bunu mü'minler 
üzülsün diye yapar. Bu kulisler sonunda 
nice cemaat ve güzel çalışmalar ifsad ol-
muştur. Müslümanlar bundan zarar gör-
müşlerdir. Aynı sorun cemaatler arası iliş-
kilerde de ciddi bir sorun olmaktadır. Bir 
İslami Cemaatte varolan hataları yüzyüze 
konuşmak yerine/bunu akla gelen heıyer-
de herkesimde rastgele ve arkadan konuş-
mak cemaatler arası korkunç bir düşman^ 
lığın fesadın ve kinin oluşmasına neden 
olur. Bu zaaf hem cemâatin kendisini biti-
rir hem de iki cemaati barışmaz bir düş-
man haline getirir. İslami cemaatler birbi-
rinden kopuksa, görüşemiyorlarsa, bünun 
sebebini bulmak lazım. Yüzyüze gelindiği 
zaman daha önce bahsettiğimiz gibi çok 
idarei maslahatçı konuşmalar yapılıyor, 
hep iyilikler söyleniyor, birbirinin sırh sı-
vazlanıyor. Ama normali nedir? Çözüm, 
yüzyüze konuşmak. Diyalogsuzluk, çeke-
memezlik, dedikodu ve kulis faaliyetleri 
emr-i bil-maruf denilen birbirine hakkı 
tavsiye etme mekanizmasını dumura uğ-
ratmaktadır. Ama Kur'an-ı Kerim "Kurtu-
luşa erenler ancak birbirine hakkı ve sabrı tav-
siye edenlerdir" diyor. İman edip salih amel 
işledikten sonra bu mekanizmayı tatbik et-
meye kalktığımız zaman karşımıza yeni 
bir engel çıkıyor. , • • • , 

Siz büyük bir samimiyetle bir cemaatin 
bir hatasını hatırlattığınız zaman o cema-
ate mensup fert hemen savunmaya geçi-
yor ve saldırgan bir tavır alıyor. Böyle 

olunca, yani konuşma ortamı yok olunca 
cemaatler yüzyüze konuşmuyor, arkadan 
konuşuyorlar. Böylece emr-i bil-maruf, ya--
ni birbirine hâkk'ı tavsiye etme mekaniz-
masının aslı iptal edilmiş oluyor. Kaldı ki 
bu mekanizma bir çok cemaatin kendi 
içinde de uygulanmıyor! Niye? En alttaki-
ler en üsttekileri eyliyaullah biliyorlar. Bu-
nu (hakkı tavsiye etmeyi) yapmıyorlar. 
Birgün yapmaya kalktığı zaman üstteki de 
kendini bu mevkiye çıkarttığı için 'dur ba-
kalım sen kim oluyorsun' diyor. 'Sen kim 
oluyorsun da böyle konuşuyorsun?' di-
yor. Ve o ferdi kendinden uzaklaştırıyor, iş 
bitiyor. Bugün elinde iktidar gücü olma-
yan cemaatler kendi iç işlerinde Kur'an'ın 
ahlakını bugün oturtmazlarsa, yarın kendi 
dışındaki tüm düşünceleri yasaklayan bir 
yönetim İslam kılıfıyla karşımıza çıkar. Bu 
mekanizma şimdi uygulamaya konulma-
mışsa fertler,birbirine yanlışını hatasını 
bugün rahatça söylemeye alışrriamışlarsa, 
eleştirdiğiniz zaman büyük bir tepkiyle 

. saldırıya geçiyorlarsa, siz onlara bir yöne-
tim imkanı vermeye görün, din adına tam 
bir totaliter yönetimle karşı karşıya kalabi-
lirsiniz. 

g) Mevki ve Para Sahiplerine 
Aşın Teveccüh Göstermek 
Değerli arkadaşlar, cemaatleşmede bir , 
başka hastalık, paraya ve statüye aşırı te-
veccühtür. Nasreddin Hoca rahmetliden 
"parayı veren düdüğü çalar" diye veciz 
bir söz. vardır. Bu sözü niçin hatirlattığıma 
az sonra- geleceğim. Popülaritesi yüksele 
veya önemli mevki sahibi olanlara aşırı te- • 
veccüh göstermek, onları kazanmak ister-
ken diğerlerini ihmal etmek anlayışına 
karşı Kur'an'daki ciddi uyarıları hatırlaya-!^ 
hm.- • •. ^ 

Hz.Peygamber İslamın ilk yıllarında 
Mekke eşrafının dine girmesi için özellikle 
ilgilenmege çalışıyordu. Onlarla yaptığı 
toplantıların birinde fakir ve güçsüzlerden 
birilerinin meclise gelip. Peygambere soru-
lar yöneltmesi üzerine canı sıkıhp yüzünü 
çevirir. Allah Rasulü düşünüyor ki bunlar 
dine girerlerse birçok insan dine girer. O 
sırada saf saf gelip birşeyler soran insanla-
ra karşı içinden keşke şü anda gelmeseler-
diler gibi birşey geçti, bunun üzerine 

Birbirine hal<I<ı 
tavsiye etme 
meicanizması 
bir çoic cema-
atin I<endi için-
de de uygulan-
mıyor. Çünkü 
en alttakiler en 
üsttekileri evli-
yaullah biliyor-
lar ve bunu 
yaprriiyorlar. 



Fertler birbiri-
ne yanlışını 

hatasını bugün 
rahatça söyle-
meye alışma-

mışlarsa, eleşr 
tirdiğiniz za-

man büyük bir 
tepkiyle saldırı-

ya geçiyorlar-
sa, siz onlara 

bir yönetim imr 
kanı vermeye 

görün, din adı-
na tam bir to-

taliter yöne-
timle karşı 

karşıya kalabi-
lirsiniz. 

Kur'an-ı Kerim O'nu uyardı. "Nefsini sa-
bah akşam Rabbinih nzasım isteyerek yal-
varanlarla beraber t u t " diyor, veya "surat 
asıp ta döndü" diye Abese suresinde Hz. 
Peygamberin orada yapmış olduğu hare-
ket tarzı eleştiriliyor. Konumuza bu temel-
den bakarak bol imkanlarla bir yere gelen 
veya bulunduğu ülkenin çok popüler yer-
lerinde bulunan insanlara cemaat ilkeleri, 
daha doğrusu İslam'ın temel ilkeleri ih- ' 
mal edilerek önemli ayrıcalıklar verme za-
afı, "emaneti ehline verme" ilkesiıü zede-
lemektedir. Teşkilattaki bir fert diyelim ki 
ülkede çok önemli bir mevkidedir veya 
teşkilata milyonlarca lira yardım etmiştir; 
bu özelliklerinden dolayı teşkilatta kendi-
sini her konuda söz sahibi addetmektedir. 
Bir çok defa cemaat de onun hatırı için 
onun isteğine uymaktadır. O strateji tayin 
eder, taktikleri o verir, eğitim proğramlan-
nı o tayin eder, etmeye kalkar. 

Âslııida bu konularla ilgili fazla birşey 
bilmemektedir. Para verdinse Allalı için 
verdin, verdiğini başa kakma vesilesi ya-
pamazsın. Büiş Nasreddin Hoca'nın yuka-
rıda anlattığım hikayesine tîenzemez ki. İşi 
bu noktaya getirirseniz ve bir cemaat böy-

' le bir anlayışa pirim verirse kendi kendine 
intihar etmiş olur. Bu zaaf daha sonra cid-
di problemlere, parçalanmalara sebebiyet 
vermekte, ehil olmayanlar popüler bir 
mevkide bulunduğu için cemaatte söz sa-
hibi olmaya kalkmakta,, para verdiği için 
cemaate politika tayin etmeye kalkmakta-
dır. Para kavgalarının cemaatlerarası iç ç^ . 
kişmelerdĞ ne kadar tesirli olduğunu eğer 
ilgilenmişseniz mutlaka bilirsiniz, temel 
ilke "ehil olmak"dır. Zengin olmak veya 
mevki sahibi olmak değildir." 

Cemaat Üyesi İnsanlardaki Zaaflar 
Kolaycılığa Kaçış 
Cemaat faaliyetlerinin muhatabı insandır. 
Bir cemaat varsa, o cemaat mutlaka yeni 
insan kazanmak isteyecektir. Fakat insanı 
özgür iradesiyle kazanmak ister. Çünkü 

, cemaatler özgür iradeleriyle karar veren 
kişilikli insan olmadan cemaat meydana 
gelmez. Türkiye'de insanlar bir cemaate 
katılmak isterken şu zaaflan taşıdıklan ka-
nâatindeyim. 

Bir kere Cenneti garanti gören bir 

anlayış var. Şu cemâate girersek Allah'ın 
izrüyle biz bu işi garanti ettik demeseler de 
bu duygudadırlar. Öyle bir cemaat isteni-
yor ki 73 fırkamn en iyisi, hrka-i naciye ol-
sun. İnsanlar Cenneti garanti eden bir an-
layışla beraber (herşeyi çözmüş, bütün 
mekanizmaları tıkır tıkır yürüyen bir ce-
maate dahil olmak istiyorlar. İdeal bir ce-' 
maat olursa bizim orda olmamız lazım ge-
lir diye düşünüyorlar. Gücü en fazla olan, 
kalabalık olan tercih edilmektedir. Ashnda 
fertler Kur'an-ı Kerim'i iyi okumadıkları 
için bu sorunlar öne çıkıyor. Özellikle şu-
nu ifade etmek istiyorum. Cemaat dediği-
miz ünitenin, özgür iradeleri ile ne yapa-
caklannı bile bile biraraya toplanmış in-
sanlann oluşturduğu yapı olması gerekir. 
Yoksa İnsanların dolduruşa getirilerek bir" 
cemaate angaje edilmesinin doğru olacağı 
kanaatinde değilim. Kişi önce dinini çok 
iyi öğrenir. Sonra o din uğrunda-kimle is-
tiyorsa onunla ömür boyu bir mücadele 
verip veremeyeceğine karar verir. Bu bir 
ahittir. Kişi bu ahdinden sorumlu olur. Di-
ğer türlü karar vermelerden birşey çıkmı-
yor. Bugün biat ediyor yann vazgeçiyor. 
Ne biçim biatse... (Bugün İmam seçiyor 
yarın vazgeçiyorlar) Sözlerin bir kıymeti 
harbiyesi yok. Niye? Düşünmeden heye-
canla karar vermiş. Tutmuş adam güzel 
bir nutuk çekmiş, ha demiş, tamam de-
miş, bizim burdâ olmamız lazım. Daha 
sonra bakmış ki nutuk çekenle yaptığı işin ; 
pratiği farklı, o zaman da cemaati bırak-
mış. O bakımdan özgür iradeleri ile bile 
bile tercih eden insanlar bir cemaat teşkil, 
eder. Onlar bu düzeni değiştirirler. Bu dü-
zene yeni bir düzen vermek Kur'an'dan 
nüfuz eden bir düzen ortaya çıkarmak 
Kur'an'ı Kerim'i çok iyi özümlemek, Allah 
Rasulünün mücadelesini çok iyi bilmek, 
hiç bitmek bilmeyen bir azim ve enerji ile • 
yüriitülecek bir mücadeleyle gerçekleşebi-
lir. Böyle bir mücadele özgür iradeyle ya-
pılan bir tercihtir. Bunun aksi ise az önce 
bahsettiğimiz gibi herşeyi garanti gören 
kolaycı çözümdür. Maalesef kişiler öyle is-
tiyorlar W; bize öyle bir cemaat anlatılsın 
ki biz ona dahil olalım, kolaydan iş bitsin. 
Dense ki cemaat ciddi bir iştir, birçok zor- ' 
lukları vardır; dense ki bu işi beraber ya-
pacağız, hep birlikte kafa yoracağız; o za-



man fertler şöyle düşürtmektedirler: "Bu 
cemaatte fazla birşey yok!" Bu zaafın gide-
rilmesi zorunludur. 

Düşünce Tembelliği . ' -
Cemaatlerdeki en .büyük zaaflardan biri 
fertlerde oluşan düşünce tembelliği anlayı-
şıdır Az önce bahsettiğimiz tercihle cema-
ate giren insanlar ondan sonra düşünmü-
yor; kafa yormuyorlar. Nasıl olsa cemaatin 
öncüleri herşeyi çözmüştür diyorlar. Öyle 
hayal ediyorlar. Hiçbir çözüm ve teklif ge-
tirmiyor. Görev veriyorsunuz, almamak 
içiri kırk bahane buluyorlar. Bazı zaman 
görüyorsunuz ki, verdiğiniz görevi yap-
mamış eline ağzına bulaştırmış. Böyle, 
olunca ikinci defa vermiyorsunuz. Bazı 
fertlerin ağzı çok güzel laf yapıyor. Sürekli 
eleştiriyor. İster cemaatin kendi içindeki 
fertleri olsun isterse birbaşka Müslüman 
cemaatle ilgili olsun. İyi de, senin eleştiri-
den başka özelliğin yok mu? Allah yalnız 
sana konuşma", tenkit hakkını mı yerdi? 
Cemaatleşme ve cemaatlerdeki fertlerde 
böyle bir tehlike çok yaygın Türkiye'de. 
Müslüman cemaatlerin kolay kolay adam 
olmamasının sebebi bu. Yönetici insanlar-
da sapmalar ıneydana geliyorsa, bu meka-

.̂ nizma anlayışı içinde yönetilen insanlarda 
sapmanın olması çok doğal; herşeyi üste. 
havale et, görevden kaçın, ancak konuş, 
göreve talip olma, hiç ciddi bir çözüm ge-
tirme... Sen bu kafayla İslami cemaat ola-
caksın, Türkiye'deki problemleri İslam 

.adına çözeceksin. Böyle bir cemaatleşme 
veya teşkilatlanma anlayışı karşımıza bir 
yığın kalabalıklar getirir. 

Düşünce tembelliği, cemaatı ister ister 
mez saptırır. Şeytanın insanı yalnız bıraka-
cağını mı zannediyorsunuz? Herşeyi üste 
havale edersiniz, düşünmeye düşünmeye 
zaaflar yapıyı tıkar. Müslümanlar yöneti-
me gelirlerse herşeyi çözerler, biz yönetİ:-
me gelirsek herşeyi hallederiz anlayışı ko-, 
layalığa kaçıştır. Böyle d ü ş ü n ü kafalarla 
hiçbir sorunu hallediemeyiz. Biz çözüm 
üreten, teklif getiren insanları yetiştirirsek, 
zaaflarımızı yenersek gelecekle'ilgili ay-
dınlık çözümleri sağlayabiliriz. Aslında 
hiçbir fikri çözüm getirmeden de tüm 
özelliği eleştiri olanlara fazla pirim verme-
mek gerekir. Cemaatleşmede bü kolaycı • 

anlayış, çözümleri otomatik olarak yönetip 
çilere aktanr. Yöneticiler en üste iletir. Her 

. çözüm en üstten beklenir. En üstteki in-
sanlar böyliece kutsallaştınlır. O insanlarla 
aramıza uçurumlar girer , Öyle bir nokta-
ya gelir ki, lider insan üstüdür. Hatta bazı 
cemaatlerde onun masum olduğu söyle-

\ nir. Kimilerin lideri her akşam rüyasında 
peygamberle görüşür (!) 

Kutsallaştırdığınız insanlarla cemaat 
arasına mesafe girer. Artık' Kutsal insanın 
her^yaphğı iş kutsaldır. O hep iyi yapar, 
hata yapmaz. Böyle hale getirilen bir lideri 

• şeytani düzen çok. rahatça elde edebilir, 
şantajla, tehditle vs. yollarla. Böyle bir teh-

- dide muhatap kutsal (!) fert, cemaatine 
şöyle diyemez. "Ey 'arkadaşlar, siz beni kuİ-
sallaşhrdtniz; peygamberle konuşup, talimat 
alıyor sandınız. Aslında .benim sizden farkım 
.yoktur.- Beri de insanım, Beni tehdit ediyorlar, • 
cemaatı saptırmam için. Ben de bu baskılardan 
korkuyorum. Celin beraberce bu hayati proble-
me bir çözüm bulalım" diyememektedir. Ni-
y? Çünkü herşeyi bilen; en iyisini yapan, 
peygamberle konuştuğu(!) varsayılan bir 
lider nasıl korkabilir! Böylece kardeşlerine 
kendi problemini açmaya müsait bir ortam 
oluşturamayan liderler ya ihanet ederler 
ya da kendilerini feda ederler ki, daha çok 
da ihanet ederler. Ancak onların davayı . 
saptırması bile cemaat tarafından "mutla-
ka bir hikmeti vardır" anlayışıyla değer-
lendirilir. ^ 

Onun için 'Nasd iseniz öyle idare edilirsi-
niz.'"Bir topluluk kendi özüriü değiştirmedikçe 

' Allah o topluluk hakkındaki hükıriünü değiştir-
mez." denmektedir. Siz emaneti yüklenme-
yeceksiniz, siz sorumluluk almayıp görevi 

: hep liderlere havale edeceksiniz. Kendi 
şahsi işiniz olunca vargücünüzle çalışacak-' 

• smiz. Sizin adınıza cemaat içinde iki, üç İçi-
şi problemleri çözecektir. Bu imkansızdır. 
Bugün bırakın teşkilatlanmayı, herhangi-
bi/konuda hizmet yapmak üzere biraraya 
gelip gönüllü kuruluş oluşturan ihsanlar 
bile çok kısa zaman sonra bir bakıyorsu-
nuz işi savsaklıyor, bırakıyor. Nihayet bir. 
kişi bu işle uğraşıyor. O da uğraşmazsa 
bu iş yatıyor. Bu kadar düşünce tembelliği 
olan, sorumsuz, pasif bir davranış otoma-
tik olarak bir teşkilatı saptırır, bir teşkilatı-
yoldan çıkartır, bu teşkilat biter. 

Kardeşlerine 
kendi, problemi-
ni açmaya mü-
sait bir ortanı -
oluşturamayan 
liderler ya iha-
net ederler ya 
da kendilerini 
feda ederler. 
Ancak davayı 
saptırması bile 
"mutlaka bir . , 
hikmeti vardır" 
anlayışıyla de-
ğerlendirilir. 



Îslamî cemaatler 
yol ayrımında 
Mesut Karaşahan 

1990'lı yılların başlarından 
itibaren dünya, liberal ka-
pitalist Bat ı /Dünya siste-
minin yaşadığı meşruiyet 
k r i z ine tan ık o ldu ; bu . 
krizle birlikte, kapalı bir 
sisteme sahip olduğu söy-
lenen-Doğu Blokü ülkele-
rinden farksız, şeffaflıktan 
ve denetimden uzak bir iş-
leyişe sahip olduğu yolun-, 
daki yaklaşımlann isabetli-
liğini test etme imkanı ortaya çıktı. Kendi halklarını 
dışardan gelecek tehlikelerle korkutup sindiren,.bir-
birlerine sokulmuş koyun sürüleri gibi birarada tuta-
rak sömürü çarkını işletebilen kapitalist sistemler için 
bu bakımdan uzun yıllar boyunca hayati öneme sa-
hip bir fonksiyon icra etmiş olan komünist sistem ni-
hayet '90'lann sonuna doğru havlu atmış, dünya üze-
rindeki siyasal ve ideolojik hareketlerde de büyük 
değişimlere, depremlere yölaçacak şekilde kapitalist 
sistemle rekabetten elim eteğini çekmişti. Aslında bu 
yaşanan süreç kimilerine göre sadece komünist sis-
temlerin sonu demek değildi; sosyalizm/komünizm, 
modernizmin birer yan akımları ise, liberalizm aha 
akımıydı ve işte tarihin tam da bu dönemecinde bir 
tehlikeyle karşı karşıya kalan bu sistemdi. Liberal ka-
pitalist sistemin kendi kitleleri nezdinde bir meşru-
iyete sahip olmasını sağlayan komünist tehlike, yani 
tüm hak ve özgürlüklerin askıya alındığı; polis dev-
letlerinin sosyal hayattan bireylerin düşüncelerine 
kadar korkuriç bir denetim şebekesi kurduğu Demir 
Perde tehlikesi or tadan kalkmış. Batı başkentleri. 

Washington'daki diplomatik ve 
akademik çevrelerde İslami hareket-
lere yaklaşırn hususunda çeşitli ekol-

ler oluşmaya başlamiş bulunuyor. 
Bazıları Soğuk Savaş döneminde 
sol şkımlaja karşı takınılan tavrı, 
"sınırlandırıp kontrol altına alma" 
politikasının izlenmesi gerektiğini 

savunuyor. 

"biz neyiz? biz kimiz?" soru-
larım .sormaya başlayan kit-
lelerin kimlik ihtiyacını gi-
dermek, yeni tanımlamalarla, 
yeni düşmanlarla meşruiyeti-
ni ve düzenin işleyişini de-
vam ettirebilmek telaşı sar-
mıştı. Doğu Bloku olmayınca 
"Batı Bloku", Varşova Paktı 
olmayınca NATO anlamını 
yitirmişti! Yeni anlamlar, ye-
ni işlevler bulunmalıydı bir 

anevvfel. 
Batı başkentlerindeki söz sahibi odakların tespit 

edeceği yeni düşman, '80'lerde İran İslam Devrirni ve 
Afgan cihadının füzgarıyla İslam dünyasındaki Batı. 
işbirlikçisi pekçok yönetimi zorlamaya başlayan İsla-
mi uyanış ve hareketler,ve onların şahsında İslâm'dı. 
Kaldı ki tehlike sadece dışardan gelmiyor, bizzat Ba-
tılı ülkelerde. Batılı insanın yaşadığı bunalım, İslam'ı 
bu insanların da yoğun biçimde gündemine getiri-
yordu. 

Kavramların bakış açılarına göre bir anlam ve 
değer kazandığı bir dünyada."istikrar" emperyalist 
sistemin çıkar çarklarının pürüzsüzce işleyişini ifade 
edecek, bu çarklara çomak sokmak isteyen, kendileri-
ni zulüm ve sömürüye mahkum eden zincirlerden 
kurtaıina gayreti içinde olan -ideolojisi ne olursa ol-
sun- kişi ve hareketlerin eylemleri de "terör"le ta-
nımlanacaktı. Bu bakımdan "terörist" imajı uzun yıl-
lardır aşina olunan bir kavram olmakla beraber, yu-
karıda değinilen süreçle birlikte kavramın önüne bir 
de "İslami" sıfatının eklenmesi söz konusu olacaktı. 



"islami (veya İslamcı) terör" tabiri 
• gerek dünya üzer inde gerekse Türki-

ye'de hem sistemin bu kavrama genel 
geçerlik kazandırmak amacıyla işlediği 
cinayetleri, hem de baskıcı, despot, tota-
liter ve otoriter rejimlerin müs lüman 
halklara tahakküm ettiği ülkelerde başka 
çıkış ve ifade yolu bırakılmadığı için şid-
dete başvuran İslami hareketlerin bu ka-
bil eylemlerini ifade edecek biçimde kul-
lanılmaktadır. "İslami terör", kendisini 

' bazen New York'taki dünya Ticaret Mer-, 
kezi'nde, bazen İstanbul'daki bir gazete-
cinin otomobilinde, bazen de Paris'teki 
bir metro istasyonunda kendisini göste-
rebilmekte ve tüm dünya halklarının ka-

, fasında "İslam eşittir terör, müslüman 
eşittir terörist" düşüncesini giin geçtikçe 
kuvvetlendirmektedir. Emperyalist siste-
min ve Üçüncü Dünya'daki işbirlikçileri-
nin kanlı ve kirli eylemlerini gözlerden 
saklarken, müslümanlara maledilmeye 

^ çalışılan tedhiş eylemlerini manşetlere 
çıkaran medyanın da büyük desteğiyle 
bugün artık, Amerika'da müslümanlar 
kendilerini gizlemek zorunda kalmakta, 
İslam ve müslüman kelimelerini işitince 
Batıh insanların tüyleri diken diken ol-
maktadır. Bugün gelinen nokta itibariyle 
kapitalist liberal sistemin yeni bir öcü 
yaratma çabalarında başarılı öldpğu gö-

- riilmektedir. ^ 

NATO genel Sekreteri Willy Claes'in 
son aylarda yapmış olduğu açıklamalar 
da hem NATO'nun yaşadığı anlam krizi-. 

< ne yeni bir çözüm, hem de global siste-
min İslam'a karşı takındığı tavır bakı-

• mından ilginç çağrışımlar yapıyordu. Zi-: 
ra Genel Sekreter'e göre eski komünist 
tehdidin yerini şimdi İslamcı tehdit alı-

_ yor ve NATO'nun bu bakımdan bir işle-
ve sahip olması gerekiyordu. Bu çerçeve^ 
de ve ilk etapta Nato Fas, Tunus, Mısır, 
Moritanya ve israil ile yakın işbirliğine 
giderek İslami harekedere karşı strateji, 
ve tedbirler geliştirmeye çalışacaktı. "Or-
tak Akdeniz Girişimi" çerçevesinde ya-

. pılacak olan bu dayanışmanın amacı ba-
rışa (!) ve istikrara(!) yönelik "aşırı" İs-

. lamcı hareketleri frenlemekti. 

Ancak global sistemin İslam ülkele-
rindeki çıkarlarını tehdit eden İslami ha-
reketler bütün karalama kampanyasına 
rağmen kitlelerin ilgisini çekmeye, geli-
şip kuvvetlenmeye deyam etmektedir. 
Fas'tan Filipinler'e uzanan bir kuşak üze-
rinde İslami uyanış hareketi, yerel ve 
global güçlerin uyguladıkları çeşitli yön-

• temlere, baskül ve sindirme politikalarına 
. rağmen uluslararası sistemin korkulu rü- • 

yası haline gelmeye devam etmektedir. 
. Yaklaşmakta olan bu tehlike elbette 

sistemin lordlannı, efendilerini yeni tak-
tik ve strateji arayışlarına sevkedecekti. 
Soğuk Savaş döneminin komünist tehli-
kesi belki gerçekten de bir tehlike değil-
di; kendisiyle uzlaşılmış, barışılmış, uy-
sallaştınlmıştı; sosyal demokrasi diye . 
birşey icat edilmiş ve devrimci karakteri-
kırılmıştı. Ama, ya İslam ve müslüman-
lara ne demeliydi? Anlamada, izah et-
mede güçlük çektikleri bir kaynaktan 
beslenen, spontane bir bi.çimde İslam 

. dünyasının her köşesinde mantar gibi bi-
ten islami hareketlerle başetmenin yolu 
ne olabilirdi? Bu soruların cevabını bula-
bilmek için batılı başkentlerdeki, hassa-
ten ABD'deki "think-tank"lar belki fazla 
mesai yapmak zorunda kalıyordu. 

Bugüne kadar Batılı güç odaklarının 
islami uyanışa karşı ortak, kesin ve ka-

• rarh bir tıitum geliştirememiş oldukları 
görülüyor . Çok kutuplu luğa yönelen 
dünya sistemi içinde eski gücünü yitir-
meye başlamış olan ve fakat askeri ve 
teknolojik üstünlüğüyle bir süre daha .. 
dünyanın tek süpergücü sıfatını taşıya-
cağı anlaşılan ABD'de bu konuda yoğun 
tartışmalar cereyan ediyor. VVashing-

. ton'daki diplomatik Ve akademik çevre-
. lerde İslami hareketlere yaklaşım husu-

sunda çeşitli ekoller oluşmaya başlamış . 
bulunuyor. Bunlardan bazıları uygula-
nacak yöntemin cebri, baskıcı, siridirici 
nitelikte olması gerektiğini ve bu bakım-
dan İslam dünyasında hüküm süren la-
ik, totaliter ve otoriter rejimlere destek 
verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Soğuk 
savaş döneminde komünist ve şol akım-
lara karşı takınılan tavrı, ABD'nin o yıl-

ABD'deki-
"güvercinler"e 
jöre eğer 
slamî iıare-

ketler gerçek-
ten de bir teh-
like arzediyor-
sa, diğer bü-
tün mülahaza-
ların üstünde, 
bunu bertaraf 
etmenin bir 
yolu olarak da 
onları iktidara 
getirmek la-
zımdı. 



Attila İlhan: "Fethullah Hoca bizim 
Prolestanmız" 

RP'nin de aslın-
da sistem için-
de kalan bir si-

yasal parti 
olduğunu savu-

nan çevrelerin 
gözünde RP ve 

temsil ettiği kit- . 
leler birdenbire 

"fundamenta-
list" ve "kök-

tendinci" haline 
gelirken, karşı-

sına "makul" ve 
"hoşgörülü" bir 

- İslam (!) anlayı-
şına sahiptir 

düşüncesiyle 
Fethullah Gülen 

cemaati 
çıkarılıyordu. 

lardâ takibettiği "contain-
ment" (smırlandmp kont-
rol altma alma) politikası-
î \m izlenmesi gerektiğini 
vurguluyorlâr(l). 

Eğer b u yap ı lmazsa , 
daha şimdiden "radikal", 
"fundamentalist" akımlara • 
karşı cephe alınmazsa, bu 
akımlarla mücadele içinde 
olan yönet imlere ve laik 
güçlere destek olunmazsa, 
Bah'nın İslam dünyasında-
ki ç ıkar l^ ı ciddi biçimde 
tehlikeye düşecek, ikili ve 
uluslararası ilişkilerde pü-
rüzlerin, problemlerin ardı 
a rkas ı kes i lmeyecekt i r . 
"Şahinler" olarak da ad-
landırılarf bu çevrelere gö-
re aslında İslam'ın demok-

rasiyle bağdaşır bir tarafı da olmadığın-
dan (ki aslında çok yerinde bir tespit!) 
İslami hareketlerle uzun vadeli, kalıcı 
bir işbirliğini aramanın bir anlamı yok-
tur. 

TAym mahfillerde sergilenen bir baş-
ka tavır ise daha akılcı, sinsi ve sonuç 
alıcı gibi gözüken, İslami hareketlere 
karşı hasmane bir tutumdan ziyade on-
larla uzlaşmayı esas alan bir yaklaşım-
dır. Bu "güvercinler"e göre müslüman-
lar demokrasiyle bağdaşabilecek proje-
ler geliştirebilirler, demokrasiyi birbaş-. 
ka biçimde tecrübe edebilirler ye sonuç-
ta Batı'nm çıkarlarını gözardı etmeyen 
rejimlere sahip olabilirler. Kaldı ki İsla-
mi hareketler bugün İslam dünyasının 
p>ekçok köşesinde görmezlikten geline-
meyecek bir güce ulaşmış ve iktidara 
oynayacak konuma gelmiştir. Bu hare-
ketler hele hele demokratik yöntemler-
le, halkın oylarını alarak iş başına geli-
yorsa bunlarla çatışmaya girmenin ne 
faydası olabilir? Demokratik yöntemleri 
benimsemekle birlikte Batı'ya karşı ta-
kındıkları tavırlarda bir "aşırılığa" sap-

, mıyorsa, mesela ABD'nin çıkarlarına bir 
halel getirmiyorsa niçin bu akımlarla 
çatışmaya girmeli ki? Bugüne kadar Ba-

tı'nm sadık bendesi olagelen dünya üze-
rindeki sayısız anti-demokratik rejimin, 
"şeriat" iddiası taşıyan hanedanın des-
teklendiği bir ortamda bu yeni muhatap-
larla niye anlaşı lamasm ki? Kendileri 
hoşlanmasa bile bu akım ve yönetimlerle 

. normal ilişkiler kurmamak için ne gibi 
bir sebep olabilir? . . 

Bu tavra sahip olan çevrelerin vurgu-
ladığı önemli bir nokta daha vardı. Eğer 
bu hareketler gerçekten de bir tehlike ar-
zediyorsa, diğer bü tün mülahazaların 
üstünde, bunu bertaraf etmenin bir yolu 
olarak da onları iktidara getirmek la-
zımdı. "Siyasal İslam'ın İflası" kitabının 
yazan. Prof. Oliver Röy'un iddiasına gö-
re, nasıl olsa İslamcıların devasa prob-
lemleri çözecek projeleri yoktu, jslarhcı 
hareketler önümüzdeki dönemde strate-
jik bir politik aktör olarak siyasi plat-
formdaki yerini alacak, ancak-iktidara 
geldikten sonra kendi bağlılarına yeni 
bir toplum modeli sunamayacakh. Ken-
disi bu yargıya, Kur'an ve hadisler gibi 
İslam'ın temel kaynaklan üzerine yaptı-
ğı bir incelemeyle deği,l İslam'ı bir din 
olduğu kadar siyasi bir ideoloji olarak 
da gören "siyasal İslamcıların eserlerin-
den edindiği bilgilerin ışığında varmış-
tı.(2) • ; 

- Oliver Roy'un "iktidara getirelim, 
yıpranşınlar" biçiminde özetlenebilecek 
önerisi, Türkiye,ve Refah partisi söz ko-
nusu edildiğinde ABD'de büyük taraftar 
bulduğu arlık iyice anlaşılan bir yakla-
şım. Bu .görüşe sahip olanlar İran'da ya-
şadıklan tecrübeden dersler almaya, Çe-; 
zayir'de Fransa'nın güttüğü politikanın 
yanlışlığını göstermeye çalışırlarken, ik-
tidara gelmesi halinde Türkiye'de bir RP 
yönetimiyle de uzlaşılabileceğini dile ge-
tiriyorlar. Hatta bu çevrelere göre RP'nin 
iktidarda olduğu bir demokrasi tecrübe-
si yakın gelecekte tüm İslam dünyası 
açısından hayati öneme sahip bir örnek-
lik teşkil edecek. İslam dünyası "İslam 
demokrasileri"yle tanışacak, yönetimler 
birbiri ardına çok partili sisteme geçe-
cek. Diktatörlükler demokrasiye dönü-
şürken, bugüne kadar o ülkelerde geliş-



me imkam bulmuş, halkm rağbetini ka-
• zanmış olan islami hareketler de giicünü 

yitirecek. 
Batı'da bıi tür hesaplar yapılırken, 

özellikle 1994 Klart'mdaki yerel seçimler^ 
de elde ettiği haşandan sonra RP hakkın-
da ülke içinde de bu hesaplara paralel-

' yorumlar ve düşünceler serdedilirTcen, 
• geçt iğimiz ay la rda-b i rdenb i re farkl ı 

• denklemlerin, farklı taktik ve stratejilerin 
. tatbike konmaya başlandığinı gördük 

Türkiye'de. -
Refah Partisi 'nin de aslında sistem 

içinde kalan bir siyasal parti olduğunu, 
laikperestlerin cebemıt laiklik anlayışla-
n n a ' demokrasinin kurban edilmemesi 
gerektiğini, farklı, inanç ve düşünceleri 
birarada barış içinde yaşatabilecek bir 

. demokrasi ̂ anlayışına .ulaşılması gerekti-
. ğini savunan çevrelerin gözünde Refah 

partisi ve temsil ettiği kitleler birdenbire 
; "radikal", "fundamentalist", "uzlaşma-
. • sız" ve "kökteiıâinci" bir siyasal öluşum 

haline gelirken, karşısına tercih edilebi-
lir, "makul", "ıhmlı","hoşgörüIü" bir is-

" lam(!) anlayışına sahiptir düşüncesiyle 
rakip olarak Risale-i Nur cemaatinin Fet-
hullah Gülen ekolü getirilmek isteniyor-
du. Sanki birileri bir yerlerde medyanın 
düğmesine basıvermiş ve tavır ve değer-
lendirmeler değişivermişti. Belki de he-
saplar, zaten ilintilisi varkeıj ne diye Re-
fah hareketini ılımlılaştırmaya çalışalım 
mülahazası üzerine inşa ediliyordu. 

. .Mesela Hasan Cemal'e göre "Fethül-• 
lah Hocaefendi değişik bir ses" ti, "özel-
likle Refah Partisi'ne hakim olan zihniyet 
karşısında". Refah totalci bir anlayışı, 
temsil ediyordu. Yani 'gerçek benim te-
kelimde, bütün İslami cemaatlerde ben-
den yana olmak zomnda ' diyordu. On-
1ar 'Refah eşittir İslam' derken Fethullah 
Gülen Hocaefendi bu görüşü paylaşmı-
yor, bilakis "Refah'ıh tam anlamıyla po-
litize.olması Fethullah Hocaefendi'nin 
Cemaati için rahatsızlık kaynağı"/olu-
yordu! Zira Hasan Cemal'e göre onlar 
"İslam kimsenin tek elinde değildir gö-
rüşünü savunuyorlar"dı. Üstelik Hocá-

efendi "RP'nin farz dediği örtünmeyi, 
yani tesettürü teferruat olarak görüyor-
du." (Hocaefendi'nin kullandığı kelime-
nin te fe r rua t değil f ü r u a t o l d u ğ u ve 
medyada yanhş~aktarılıp yanlış anlama-
lara yolaçıldığı yolunda yapılan açıkla7 
malar satır aralarında, sayfaların ücra 
köşelerinde kaybolup gidiyordu.) 

Refahlıların anlayışı ile Fethullah Gü-
len Hocaefendi'nin anlayışı arasında Ha-
san Cemal'in yaphğı mukayeseler (ya~da. 
kafa kafaya çarpıştırmalar veya çarpıştır-
ma gayretleri) bu kadarla kalmıyor, ade-
ta bir liste halinde uzadıkça uzuyordu: 

-"(Hocaefendi) Açık saçıklığmdan, din-
sizliğinden, görüşleririden dolayı kimse 
kimseye ta'n etmeyecek diyordu"" (Refah 
bunun aksini mi söylüyordu?!). Söyle-, ' 
minde küreselleşme yardı. Başka dinle-
rin liderleriyle diyalog kurulmasından 
sözediyordu. Çevresinden edindiğ im • 
bilgilere göre, Hocaefendi'nin RP'den bir 
farklılığı da dünyaya soğuk savaş şablo-
nuyla bakmamasında yatıyor. Örnieğiri 
RP'ye göre ABD emperyalist, Hocaefen-
di'ye göre pek öyle değil. RP'ye göre Av-
rupa Birliği'ne üyelik kötü, Höcaefen-
di'ye göre pek öyle değil. Deniliyor ki: 
'Hocaefendi dünyayı dolaşıyor. Dünya-

, d a k i değişimin farkında. Refahçılar ise 
günlük politikanın hayhuyu içinde or-
man ı değil ağaçları gö rüyor la r . ' Re-
fah'taki hakim zihniyete karşılık, Fethul- . 
lah Hocaefendi 'ninki değişik bir ses... 
Yumuşak... Daha uzlaşmacı... Demokrasi 
oyununun kurallannı zorlamayan bir ta-
vır..." (3) • ' 
• "Köktendinci" (!) akımlara ve RP'ye .. 
karşı çaresizlikten kıvranan çevrelerin 
ıhal bulmuş mağribi gibi atıldıkları Fet-
hullah Hocaefendi'nin anlayışına ve et-
kinliklerine ilişkin övgüler son derece 
geniş bir yelpazede, birbirinden hayli 
farklı zihniyete sahip çevrelerden ortak 
bir söylem halinde yükseliyordu. Bunla-
n n en ilginçlerinden bir tanesi de Hoca-
efendi'nin zaman gazetesine verdiği ve 
Ufuk t u r u başlığıyla tefrika edilen mü-
lakatına ilişkin-Prof. Toktamış Ateş'in 

Atillâ İlhan'ın 
birdenbire Ho-
caefendi'nin 
bu i<adar bü-
yük ilgi ve öv-, ' 
güye.mazhar 
oluşuna dair 
söyledikleri ise. 
daha da ilginç. 
Oha göre 
"Hem siyaset-
çiler hem de 
medya bu işte . 
kullanılıyor. 
Arka planda 
görünmez dev-
let örgütlerinin 
varolduğu bile 
iddia edilebi-
lir." 



Derya Sazak'a 
göre "İslami 
hareketi Re-

fah'ın tekeline 
^bırakmamak 

için 'king ma-
ker'lann yeni 

seçenekler ya-
ratmaya çalış-

tıkları pekala 
söylenebilir An-

cak buradaki 
fark, 'kral' de-
ğil, 'imam' çı-

karmaya çalışıl-
masındadır." 

• söyledikleriydi: "Sayın Gülen'in Türki-
ye müslümanlığı yaklaşımı, yıllardan 
beri benim de yazarak, konuşarak sa-
vunduğum bir yaklaşımdır. Aynı görü-
şü paylaşmaktan son derece mutlu ol-
dum. Ayrıca-bu "Tur"da birlikte dola-
şırken, birçok noktada benzer duygular 
içinde olduğumu memnuniyetle gözle-
dim."(4) 

Atilla İlhan ise birdenbire Hoca-
efendi'nin bu kadar büyük ilgi ve övgü-
ye mazhar oluşunu şöyle değerlendiri-
yor: "Hem siyasetçiler hem de medya 
bu işte kullanılıyor. Arka planda görün-
mez devlet örgütlerinin varolduğu bile 
iddia edilebilir. İşin siyasi amacı belli. 
Fethullah Hoca yükselen ve alafrangalı-
ğı benimsemiş olan yeni Türk liberal 
burjuvazisinin temayüllerini aksettiri-

• yor. Yani nasıl Katoliklik Batılı burjuva-
zinin. güçlenmesi üzerine içinden daha 
liberal eğilimli Protestanlığı çıkarmışsa, 
or todoks müslümanl ık da Fethullah 
Hoca'nın Nurculuğunu çıkarmış olu-
yor. Bu da öteden beri politikada aynr 
kanadı desteklemesine DYP'ye arka çık-
masına yol açacak; tabii bu Refah'm oy-
larını bölecek anlamına da geliyor." Yi-
ne Atilla İlhan'a göre, Hocaefendi reji-
min amaçladığı müslüman tipini temsil 
ediyordu: "Dini müslüman olacak, iba-
detini yerine getirecek; ama formasyo-

. nu Batılı. İşte bu adam o!"(5). 
"Refah'a JCardeş Mi Geliyor?" diye 

soran Derya Sazak'a göre ise Refah'm 
"hem Güneydoğu'daki etkinliğini koru-
ması hem de İslam'a dayanarak Türkiye 

. genelinde tırmanmaya devam ediyor 
olması"; "geçmişte tarikatlara yaslanan 
Doğru Yol ve ANAP gibi kitle partileri-
nin Refah seçeneği ile bu anlamda ba-
şe tmekte zor landık lar ı" gözönünde 
bu lundu ru lduğunda "Fethullah Gü-
len'in yıldızının aniden parlaması sürp-
riz değildir. İslami hareketi Refah'm te-
keline bırakmamak için 'king maker'la-
nn yeni seçenekler yai^atmaya çalıştıkla-
rı pekala söylenebilir Ancak buradaki 
fark, 'Kral' değil, 'imam' çıkarmaya ça-

lışılmasmdadır." (6) ' , 
Birikim dergisi yazarlarından Ömer 

Laçiner medyanın bir süredir yürüttüğü 
böyle bir kampanya sayesinde Hoca-
efendi'nin "hem şeriat tehlikesi sendro-
muyla yaşayan laik kamuoyunu faz- , 
lasıyla rahatlattığı, hem de RP'nin müs-
lüman olmayı Refahlı olmak ya da onu 
desteklemekle özdeşleyen siyasal is-
lamıha karşı bunun hiç de bir önşart ol-
madığını fiilen kanıt lamış kararlı bir 
siyaset-dışı İslam profili çizdiği oranda 
RP'nin bizzat İslami camia içinde güçlü 
bir dirençle karşı karşıya o lduğu iz-
len imin i ya ra t t ı ğ ı " g ö r ü ş ü n d e . Bu 
bakımdan "Bu sonuçlar Fethullah Hoca 
cemaatini tanıtma kampanyasını düzen-
leyen ve ona katılanların beklediği ve 
fazlasıyla elde ettiği sonuçlardı." Zaman 
gaze te s inde U f u k Türü adl ı u z u n 
m ü l a k a t ı n y a y ı n l a n m a s ı n d a n önce 
"Hoca ve çevresini tanıtan, takdim eden • 
kampanya hemen tümüyle 'laik sayılan 
büyük medya tarafından yürütüF'müş-
tü. "Bunun yanısıra Hoca ve çevresinin 
laiklik, Atatürk, Batılılaşma ve Batı ile 

• ilişkiler bahsinde söylediklerinin de o 
zümrelere pek sempatik geldiği muhak-
kak. O konu la rda dev le t ve merkez 
sağın kabu l l e r i nden ancak n ü a n s 
denilebilecek kadar farklı şeyler söy-
leyen bu dini şahsiyet, onlara RP ek-
senindeki hareketin o konulardaki dur-
mak bilmez saldırılarına karşı onlara 
dinin şemsiyesini sunmuş olmaktadır. , 
(...) Anlaşıldığı kadarıyla Fethullah Hoca 
ekolü Türkiye'de zaten teşekkül etmiş ve -
zihniyetini neredeyse egemen kılmış 
olan neo-liböral girişimcilerimize -zahiri 
hiçbir değişiklik, uyulması zorunlu bir 
kural getirmeden- ilahi meşruiyet sun-
maktadır." (7) 

Bütün bu değerlendirmeler , RP ile 
mukayese yaparken sıralanan övgüler 
akıllarda soru işaretleri bırakmıyor mu? 
Müslüman cemaatleri ve grupları bir-
birine düşürerek, zaafiyet noktalarından 
i s t i f ade ed ip i çe r iden çöker terek , 
hareketin mecramı başka yönlere sap-



tırarak zulüm ve sömürü sistemi için 
tehdit olmaktan çıkarma stratejisi artık 
müslümanların yeterince aşina olduğu 
bir h u s u s deği l mi? M ü s l ü m a n l a n 
ik t i da rda pay sahib i y a p a r a k aynı 
z a m a n d a s i s tem iç inde meş ru iye t 
sağlamak isteyenlerin bu .oyunu onların 
sömürgec i e f end i l e r in in vak t iy le 
yaptıkları şeye fazlaca benzemiyor mu? 

: Bugün Filistin başta olmak üzere İslam 
dünyasının pek çok köşesinde oynanan 
oyun aynı tuzak değil mi? 

Ka lp le r inde m ü s l ü m a n l a r a karş ı 
ağızlarıyla söylediklerinden çok daha 
fazla bir kin ve nefret barındırdıklarını 
Kur 'an ' ın bize haber verdiğ i kişi ve 
odaklarca' alkışlanan kimseler olmak, 
m ü s l ü m a n l a r için ü z e r i n d e fazlaca 
d ü ş ü n ü l m e s i ge reken bir olgu olsa 
gerek. 

Yine Kür'an bize bildirmektedir ki, , 
müşrikler'bize yumuşak davranabilmek 
için b iz im on la ra y u m u ş a k d a v r a n -
mamızı beklemektedirler. (Kalem:9) Kar-
şılıklı " y u m u ş a m a " i lkelerden tav iz i . 
getirecek, müşrikleri memnun edecek, 
sistem için tehlikeleri bertaraf edecek ve • 
mü'minler için kayıpların en korkuncu 
demek olacaktır. 

Ancak bu d e m e k değ i ld i r ki 
müslümanlar kendi inancından olmayan 
k imse le re • karş ı devaml ı su re t t e 
çatışmaciy müsamahasız, farklı inanç ve 
düşüncelere tahammülsüz yaklaşınjlar 
serg i leyecekler . Bilakis Kur ' an ' ın 
buyurduğu gibi kendilerine düşmanlık 
bes lemeyen , a l t l a r ındak i zemin i el. 

a l t ından oymaya ça l ı şmayan kişi ve 
. t op lu luk la ra on la r da ayn ı şek i lde 

mukabele edecek, onları düşman haline 
getirmeyecek ve tebliğ için^ uygun bir 
o r t amı o lu ş tu rn ı an ın p e ş i n d e 
olacaklardır. 

> Fakat anlatageldiğimiz tü rden bir 
çerçevede gerçekleştirilecek sjstem İslam 
uzlaşması ya da barışması her bakımdan 

• iflas etmiş bir sistem için yeni bir meş-
ruiyet ve yeni bir canlılık kaynağı bul-
mak anlamına gelirken, böylece tevhidi 
söylem de geçersiz ve dayanaksız kılın-, 
mış olacaktır. Müslümanlar böyle har^ 
cıalem oyunlara gelmeyecek basireti 
göstermeli ve İslami geniş kitlelerin 
k u r t u l u ş ü m i d i o l m a k t a n ç ıkar-
mamalıdırlar. Evrensel İslam mesajını 
tüm şeytani engelleme ve saptırmalara 
rağmen, acı içinde kıvranan insanlığa 
takdim edebilmelidirler. 

; Bu uğurda gerçekleştirecek çaba ve 
faaliyetler anlık ve geçici, zayıf ve yanlış 
hesaplar üzrine bina edilmemeli; tarih 

1 boyunca yaşanmış o lan tevhid 
mücadelesinin bizlere sunduğu hareket 
metod ve ilkeleri, izlediğimiz hareket 
hattının sahihliğini test etmede nirengi 
noktalan olmalıdır. 

Dipnotlar 
1-Sami Kohen, Milliyet, 27.4.1994 

, 2-Aksiyon, 24-30 Haziran 1995. 
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4-Toktamış Ateş, Zaman, 26.8.1995. ' 

- 5̂  Yeni Yüzyıl, 26.9.1995. 
6-Derya Sazak, Milliyet/14.2.1995. 
7-Ömer Laçiner, Birikim, Eylül 1995 

Sistem-İslam 
uzlaşması her 
bakımdan iflas 
etmiş bir sis-
tem için yeni 

^ i r meşruiyet 
ve canlılık kay-
nağı bulmak 
anlamına gelir-
ken, böylece' 
tevhidi söylem 
de geçersiz ve 
dayanaksız 
kılınmış , 
olacaktır. 
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• I yv "anı 
Burhanettin Can 

Güzellik ve Kötülüklerin 
Menşei 

Temiz bir toplum için nefislerin 
nefs-i emmare'den nefs-i rnut-
. mainne'ye doğru bir değişim 
geçirmesi gerekir. Bu yüzden 
de böyİe bir değişim teşvik 
edilmeli, desteklenmelidir. 

Buraya kadar hüsn ve sû' kav-" 
ramlarının (türevleri ile birlikte) 
an lamla r ı ü z e r i n d e d u r d u k . 
Hangi tutum ve davran î f^ fğü" 
zel veya çirkin, kötü dendiğini 
inceledik. Şimdi* güzellik ve kötülüğün menşei ve 

. kaynakları üzierinde duracağız. ' . 
Bu konudaki ayetleri aşağıdaki gibi smıflandıra-

biliriz: 
. Kötülük ve güzellik Allah tarafından yaratılmış-

tır.; • ' 
i Kötülüğü insan kendi iradesi ile seçer. 
. Şeytan kötülüğü emreder. 
, Nefis kötülüğü emreder. 
. İnsan ve toplum güzellik ve kötülükle imtihan 

edilir. 
. Kötü amelin çekici kılınması. . 
. Kötülüğün insanı kuşatması. . 

- . Allah'ın, bir topluluğa kötülük istemesi. 
. Allah'ın günahlan güzelliğe, iyiliğe çevirmesi 

Kötülük ve Güzellik Allah Tarafından Yaratılmış-
tır, Kötülüğü İnsan Seçmiştir. 
Güzellik ve kötülük fiU olarak Allah tarafından yara-
tılmıştır. Bu konu tarih içinde mezhepler arasında 
tarhşma konusu olmuştur. Bu konuya burada giril-
meyecektir. Ancak Allah'm yaratması ile kulun tercih 
etmesinin farklı şeyler olduğunun unutulmaması ge-
rekir: ; ' • 

"Kendilerine bir .iyilik - güzellik dokunsa "Bu Al-

lah 'lan" derler; başlarına bir kötü-
lük gelince de " Bu senden" derler. 
"Hepsi Allah'tandır del bu adam-
lara ne oluyor ki bir türlü laf anla-
mıyorlar! -

. Sana gelen iyilik- güzellik Al-
lah'tandır. Başma gelen kötülük 
ise\tefsindenâir. " [4 Nisa 78-79] 

Bu ayetler, güzellik ve kötülüğün Allah tarafm-
. dan yaratıldığını; ancak kötülüğün ise insanın kendi-

sinden kaynaklandığını, kéndi tercihi olduğunu orta-
ya koymaktadır. Diğer ilginç bir nokta ise iyilik-gü-
zelliğin bizatihi Allah'm lütfü olarak verildiği; kötü-
lüğü ise, insamn yaptığı yanlış davranışlardan dolayı 
insanın hak ettiğidir: _ 

"İnsanlara bir rahmet tattırdığımızda ona sevinirler. 
Şayet yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük 
gelse, hemen ümitsizliğe düşüverirler." [30 Rum 36] 

. Şura 48'de ise biraz daha farklı bir ifade yer al-
maktadır. - , 

"Ama ellerinin işledikleri yüzünden başlarına bir 
kötülük gelirset işte o zaman insan pek nankördür."[İ2 
Şura48] ^ ' , — 

.. Bu konunun insan yapısı iİe bağlantılı olarak gö-. 
zönüne alınması daha yararlı Olacaktır. Bunun için 
bütün ayet ve hadislerin incelenmesi gerekir ki, bu 
ayn bir çalışma konusudur. Ancak ayet ve hadisler-
den ortaya çıkan bir gerçek; Allah'ın insanı, birbirine 
zıt iki özelliği bünyesinde bulundurabilen bir varlık 
olarak yarattığıdır. İnsanın bir iyilik, bir de kötülük 
yönü -vardır. İnsan dünyaya gelirken iyilik-güzellik 
yönü, meleki yönü, baskındır. İçinde yaşadığı şartlar 
insanı etkiler. Bu etkileşim onu bir değişime zorlar. 



ancak burada da insan, yaratılışındaki 
farklılıklar nedeniyle farklı davranışlar 
gösterir. , -

însafida, iyilik-güzellik ile kötülük-
çirkinliği insana emreden belli merkezler 
vardır. İnsanı zıt istikamete yönlendiren 
merkezlerden hangisi baskın çıkarsa, in-
san onun gösterdiği istikamete yönelir. 
En etkin olan merkezler kalp ve nefistir. 

, [11] Bu iki merkez de karşılıklı olarak 
birbirini etkiler ve değişime zorlar. Kötü-
lük.emredici olarak, öncelikle, nefis ge-
Hr:- - ^ , 

"... Çünkü Rabbimin acıyıp koruduğu 
hariç nefis aşırı şekilde kötülüğü emredici-
dir." [llYusuÎ 53] ' 

Kur'an-ı Kerim'de vargücü ile kötülü-
ğü emreden, heifse, nefs-i emmare; deği-"-
şfme uğrayıp iyiliklerle dolan nefse de 
nefsi mutmainne (nefs-i radiye; nefs-i 
merdıyye) denmektedir.--. 

O nedenle temiz bir toplum için ne-
fislerin hefs-i emmare'den nefs-i mutma-
inne'ye doğru bir "değişim geçirmesi ge-
rekir: Bu yiizden de sistem, böyle bir de-
ğişimi teşvik etmeli, desteklemelidir . 
Eğer bir sistem, kötülükleri teşvik ediyor 
ye destekliyorsa öyle bir sistenide toplu-
mun temiz kalması mümkün değildir. 
Bir "pozitif geri besleme" ile kötülükler 
ve çirkinlikler her geçen gün artacak ve 
toplum daha da kirlenecektir. Kötülükler 
bir. y a ^ m standartı olacaktır; toplum ta-̂  
raf ından doğal karşılanacaktır; bu ise -
son demektir: ' . 

"Hayır! Her kim bir kötülük eder de 
onun kötülüğü kendisini çepeçevre kuşa-
tırsa işte o kimseler cehennemliktir. Onlar 
orada devamh kalırlar" [2 Bakara 81 ] 

"Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve 
sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller 

'işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı san-
dılar? Ne kötü hüküm veriyorlar." (45 Casi-
ye21) 
, Nefsin kötülüğü emretmesini, bir iç' 

faktör, olarak ele alırken; şeytanin kötü-
lüğü emretmesini nefse nüfuz edebilen 
bir diğer dış faktör olarak da göz önüne 
almamız gerekir: 
. "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan gıda-

ların güzel ve temiz olanlartridan yeyin, 
şeytanın peşine düşmeyin, zira şaytan si-
zin açık bir düşmanıntzdır. . . t 

O size ancak ve daima kötülüğü, çir-
kin işi ve Allah hakkında bilmediğiniz 
şeyleri söylemenizi emreder. " [2 Bakara 
168-169] 

Şeytan insan nefsinde var olan kötü 
arzu ve düşünceleri körükler, inşam kö-
tülüğe teşvik eder. Bu nedenle Allah, 
şeytanı "Şayet şeytan bir kimseye arkadaş 
olursa ne kötü bİr arkadaştır o.'"J4'Nisa 38] 
ayetinde "kötü bir arkadaş" olarak ta-
nımlamıştır. 

Şeytanın etkisinden kurtulmanın yo-
lu, nefsin kontrol altına alınarak, nefs-i 
emmare aşamasından, nefs-i mutmainne 
aşamasına geçilmesidir. Böyle bir deği-
şim sürekli ilgiyi gerektirir. Bundan do-
layıdır ki Hz.EbUbekir: " 

"Büyük adam, nefsinin isteklerine uyma- ' 
yan kimsedir." [2] demiştir. , 

insanlar, GüzeUik-İyilik ve 
Kötülüklerle İmtihan Edilir 

İslam'da yaratılış düşünces in in "odak 
noktalarından biri insahın; iyilik ve kö- . 
tülüklerle bu dünyada imtihan edilmesi-
dir. Burada vereceği imtihana göre öteki 
dünyada cennet veya cehennemle karşı-
laşır. Bu açıdan bakıldığında İslam dü-

• şüncesinde zıtlar bir aradadır. Kur'an'ı 
Kerim'in dediği gibi "Herşey çift-eş pla-
rak yaratılmıştır." [13] Bu. dünya-öteki 
dünya, kadın-erkek, cennet-cehennem; 
ödül -ceza , m a d d e - m a n a ^ hep "" bu 
bağlamda değerlendirilebilir. 
Bu dünya ile öteki dünya arasındaki bağ, 
öteki d ü n y a d a k i y a ş a m , cenne t ve • 
cehennem;'Allah'ın, insanın önüne bu 
dünyada koyduğu imtihanla bir anlam 
kazanır, bu dünyadaki yaşam şekillenir. 
Herkesin her işi yapma arzu ve isteği bu 
anlayışla biçim kazanır. Çoğu kez ölüm 
korkusu, insanlan kötülüklerden alıko-
yan en önemli.bir denetim mekanizması-
olmiuştur:. ^ . _ . 

"O (Allah) ki, hanginizin daha güzel 
davranacağım sınamak içiti ölümü ve . 

Eğer bir sis-
tem kötülül<le-
ri teşvik edi-
yorsa öyle bir 
sistemde top-
lumun temiz 
kalması münfi-
kün değildir. 
Kötülükler, bir 
yaşam stan-
dartı olacak; 
toplum tarafın-
dan doğal kar-
şılanacaktır; 
bu ise son de-
mektir. 



Bir simitle ge-
çirdiğimiz öğ-

rencilik yılların-
da' olduğu gibi 

"ikbal merdi-
venlerini "tır-

mandığımız yıl-
larda gene imti-

han ediliriz. 
Hak-Hukukve 

adaleti mi savu-
nacağız; yoksa 

haksızlığı, 
yolsuzluğu, 

vurgunu, 
soygunu mu? 

: hayah yaratmıştır." [67 Mülk 2] 
Bir çok nimetin, ziynetin insanm 

önüne serilmesinin nedeni de gene bu 
imtihan olgusudur: 

"Biz insanların hangisinin daha güzel 
amel edeceğini deneyelim diye yeryüzünde-
ki herşeyi, dünyanın kendine mahsus bir 

: ziynet yaptık." 118 Kehf 7] . . 
Savaşlar da bu imtihanm bir parça-

sıdır. [8 Enfal 17/18] Allah insanı, önü-
ne bazan nimetleri, bazan kötülükleri 
bazan da güzellikleri çıkartarak dener. 
Zorluklarla dener, imkanlarla dener, 
mahrumiyetlerle dener: 

"Onları (yahudileri) parça parça toplu-
luklar'olarak yeryüzüne dağıttık. Onlardan 
iyi kimseler vardır, içlerinde bundan daha 
düşükleri de vardır. (Yaptıkları kötülükler-
den) helki^ dönerler diye onlan iyilik-gü-
zellik ve kötülüklerle imtihan ettik" [7 
Arafl68] 

Fakirlik günler imizden zenginlik 
günlerimize; veya zenginlik günleri-
mizden fakirlik günlerimize geçişlerde 
hep imtihan ediliriz. Refahtan şırharıp 
azacak mıyız; yoksa şükredip daha gü-
zel, daha iyi davranışlar mı yapacağız. 
Zenginken fakirliğe düştüğümüzde, ah-
laken çözülüp herşeyi meşru mu göre-
ceğiz, yese düşüp inkarcı mı olacağız? 
Yoksa şükredip elimizdeki imkanlarla 
güzel davranışlarımıza davam mı ede-
ceğiz? 

"İmtihan edilmeden cennete giriverecek-
lerini mi sandılar." -. 

Bir simitle geçirdiğimiz öğrencilik 
yıllarında olduğu gibi "ikbal merdiven-
lerini " tırmandığımız yıllarda gene im-

, tihan ediliriz. Hak-Hukuk ve adaleti mi 
savunacağız; yoksa haksızlığı yolsüzlu-

• ğu, vurgunu, soygunu mu? Fakir fuka-
ranın yanında mı; vurguncunun, soy-
guncunun yanında mı? Haklı garibanın 
mı; haksız zalimin mi yanında olaca-
ğız? Hep imtihan ediliriz de farkına 
varmayız. 

"Eğer insana tarafımızdan bir rahmet 
taddırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, 
(herhalde o) rahmetimizden tamamen ümit 
keser ve nankör olur. 

Ve eğer kendisine dokunan bir zarardan 
sonra ona (sıhhat ve zenginlik gibi) bir nimet 
taddırırsak, elbette, "kötülükler benden git-
ti" der. Çünkü o şımarıktır^ böbürlenendir." 

Ancak [musibetlere] sabredip güzel iş ya-
panlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış 
ve bir büyük mükafat vardır." [11 Hud 9-
11] 

• "Sabreden ve davranışlarım düzeltenlere 
müjdeler olsun!" 

İyilik-güzellikler, Kötülük-çirkinlikler 
İnsanın Karşısına Çıkacaktır . 

Bu imtihanın temelinde "yapan bulur" 
anlayışı yatar. Kötülüklere mani olan an-
lamında asırların vecizeleştirdiği ve for-
mülleştirdiği bir anlayıştır bu. "İyilik 
.yap denize at, balık bilmezse halik bilir!" 
İnsanları iyiye ve güzele teşvik etmek 
için ne güzel bir" slogan! Ne güzel bir 
düştür! Bütün bunlar, 17 İsra-7'nin deği-
şik ifadesinden başka bir şey değil: 

"Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kö-
tülük ederseniz yine kendinize etmiş olursu-
nuz". [17 İsra 7] 

Çirkinliklere, kötülüklere, kirliliğe 
karşı verilecek mücadelede insanlara bu 
gerçeğin çok iyi anlatılması gerekir. Ge-
çici başarı ye heveslerin, kazançların 
yanlış değerlendirilmemesi gerektiği iyi 
anlatılmalıdır. Öteki dünya ile bu dün-
ya, mevcut nesille gelecek nesil arasın-
daki hak-hujcuk sorunu iyi ortaya kon-
malıdır. 

"Neekerseniz onu biçeceksiniz." 
"Kötü sakala kötü yağ 
İt dişine eşek başı yaraşır". 

__ Kötü Amelin Çekici Kılınması 

İmt ihan o layına " bağlı o la rak 
Hz.Adem'den bu yana insanlara devam-
lı "uyancı lar-korkutucular" gönderil-
miştir. Gelen Nebi ve Rasuller insanlara', 
iyiyi, güzeli, doğruyu göstermiş; onları, 
eğitmişler; onlara, yeni bir şekil vermiş-
lerdir. Peygamberlerle beraber insanlık 
yükselmiştir; mutlu ve huzurlu olmuş-
tur. Peygamberlerden sonra insanlığın 



sapması karşısında Allah insanları, ba-
zan açlıkla, yoksullukla, bazan bollukla 
imtihan etmiş; bazan da doğal afetlerle 
bazan savaşlarla imtihan etmiştir. 

Bütün bu uyarılardan ders çıkarabi-
lenler, kötülüklerden uzaklaşmış cahili-
yen in p i s l ik le r inden kendis in i ar ın-
dırmıştır. Gerek bu ilahi ikazlardan, ge-
rekse davetçilerin anlatımlarından bir 
mana çıkaramayıp "müstekbirleşen" ve 
"müstağnileşen"ler; yaptıkları davranış-
lar kendilerine daha süslü hale getiri-
lerek dönüşü olmayan bir yolculuğa, çı-
kanlmışlardır: . 

."Kötü İŞİ kendisine güzel gösterilip de 
onu güzel gören kimse, (kötülüğü) hiç iste-
meyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini 
sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola //e-
i/r." [35Fatır8] 

"Rabbinden apaçık bir delil üzerinde bu-
lunan kimse., kötü işi, kendisine süslendiri-
len ve kötü arzularına uyan kimse gibi olur 
mu?" [47Muhammed 14] 

İnsanm yaptığı kötülükleriden zevk 
alması, yaptığı kötülüğü güzel diye ka-
bul etmesi; insanm söylediği yalana ken-
djsini inandırması gibidir. Yaptığından 
hiçbir rahatsızlık duymaz, j ş t e bu hal, 
kalbin kirlenmeye, paslanmaya, perde-
lenmeye ye mühürİenmeye doğru gitme 
işareti olarak değerlendirilmelidir. Bu 
tür insanlar için halk, "kalpsiz" ve "ruh-
suz" tabirini kullanır. 

Bu sınırın bizim tarafımızdan tayini 
zordur. Allah'ın kime iyilik ve kime kö-
tülük dilediğini kendisi bilir. Kimin kal-
bini açıp kiminkini de mühürlediğini yi-
ne o bilir: 

"De ki: Allah size bir kötülük dilerse, 
O'na karşı sizi kim korur, ya da size rahmet 
dilerse size kim zarar verebilir." [33 Ahzab 
17] 

Allah, iyilik ve kötülük dileme könu-
sûnda mutlak güç ve yetki sahibi oldu-
ğunu bildiriyor. Af ve merhametinin sı-
nırsız olduğunu, hatada, isyanda büyük-
lenmede ısrar edip diretilmediği müd-
detçe, bu kapının açık olduğunu beyan 
ediyor. Hatta böylelerinin kötülüklerini 

iyiliğe çevireceğini açıklıyor: 
"Ancak tevbe ve iman edip iyi davra-

nışta bulunanlar başka; Allah onların kötü-
lüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok ba-
ğışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. 

Kiin tevbe edip iyi davranış gösterir-
se, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak 
Allah 'a döner." [25 Furkan 70-71] 

Güzellik - Kötülük Açısından ve Deği-
şik İnsan Grupları 

Bu başlık altında; Kur'an-ı Kerim'de de-
ğişik adlarla nitelendirilen inisan toplu-
luklarının kötülük ve güzellikle, ilgili 
davranış ve tutumlarının nasıl olduğunu 
inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in nitelen-
dirmesine sadık kalarak varolan ayetleri 
a l g ı d a k i şekilde tasnif edebiliriz: 

. Zalimler kötü hüküm verir. 

. Kitap Ehlinin çoğunun yaptığı işler 
kötüdür. 

. Münafıkların yaptıkları kötüdür. 

. Cahillerin kadınlarla ilgili hükmü 
kötüdür. 

. Bedevilerin felaket istekleri kötülük 
getirir. . \ 

, . Kötülükler kafirlerin üzerinedir. 
. İnkar edenler başlarına^ gelen kötü-

• lükleri müminlerden bilirler. " • 
. Allah'ın düşmanları ellerini ve dille-

rini kötülükle müminlere uzatırlar. 
. Küfre sapanlar kendi toplluklarının 

daha güzel olduğunu söyler 
'. Küfre sapanlar iyiliği kendilerine 

çirkinliği müminlere yükler • ' . 
. Ahirete inanmayanların iyilik iste-

meleri. . ' . 
. İnsan ihsanda bulunmak için dün-

yaya geri dönmek ister. 

Zalimler, Cahiller, Miinafıklar: Kötü-
lük Yapanlar Kötü Hüküm Verirler 

Zulüm, Kur'an terminolojisi içerisinde 
"Bir. şeyin olması gereken yerde olma-
ması" anlamına gelir ve adaletin zıddi-

•dır. Bu açıdan bakıldığında zalimlerin 
kararlarının kötü olması doğal bir sonuç-

Kirliliğe karşı 
verilecek mü-
cadelede in-
sanlara, geçici 
başarı ve he-
veslerin yanlış 
değerlendiril-
memesi gerek-
tiği iyi anlatıl-
malı, öteki 
dünya ile bu 
dünya, mevcut 
nesille gelecek 
nesil arasında-, 
ki hak-hukuk 

• sorunu iyi orta-
ya konmalıdır. 



insanın yaptığı 
kötülüğü güzel 
diye kabul et-

mesi; söylediği 
yalana kendisini 

inandırması gi-
bidir. Bu hal, 
kalbin kirlen-

meye, paslan-
maya, perdelen-

meye ve mü-
hürİenmeye 

doğru gitme 
işareti olarak 
değerlendiril-

melidir. 

tur. 
Enam Suresi 136'da: zalimlerin ekin-

lerle hayvanlardan hem Allah'a hem de 
pu t l a rma pay ayırmaları , "kötü hü-
k ü m " olarak nitelendiril iyor. En'am 
137'deise 

"Bunun gibi ortaklan, müşriklerden ço-
ğuna çocuklarım öldürmeyi hoş bir şey-
miş gibi gösterdi ki, hem kendilerini mah-
vetsinler, hem de dinlerini karıştırıp boz-
sunlarl AllalTdikseydi onu yapamazlardı. 
Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bı-
rak!" denmektedir. 

Cahiliye dönemi Arap yaşamında 
kız çocukları, diri diri toprağa gömülüp 
ölüme terk ediliyorlardı. [4] Şimdi ka-
dınlarımız ye kızlarımız, fuhuş batak-
lıklarına gömdürülüp daha uzun vade-
de öldürülüyorlar. Önce medyada alla-
yıp pullayıp pazarlanıyorlar, sonra da, 
randevuevi^ bar, pavyon, diskotek, gece 
kulüplerinde sanat(!) icra ettiriliyorlar. 

"Sanat denilen hoş bir kelimenin, insan-
ların kölay kolay karşı çıkamayacağı bir 
kelimenin arkasına sığınarak; öldürme-
yi meşrulaştınyor, cazip hale getiriyor-
lar. Zalimler için sanat kelimesi, avını 
yakalayan bir örümceğin avına enjekte 
ettiği uyuşturucu zehirden farkh bir an-
lam taşımıyor. ' 

Cahiliyede Arap, bir karşılık bekle-
meden kendi Öz kızını ö ldürüyordu. 
Günümüzdekiler ise başkalarının ka-
dınları ve kızlarını öldürürken üzerle-
rinden üstelik, çok iyi para kazanıyor-

.1ar. 1500 sene öncesi ile sonrası arasın-
daki fark budur . Acaba hangisi daha 
zalim ve daha cahildir? Dahası anne 
karnındaki çocuğu, cahiliye Arabi öl-
dürmüyordu . Günümüzdeki cahiller 
ise, en yeni teknoloji ile anne karnında-
ki çocuğu öldürmeyi bir hak, bir görev 
sayıyorlar. Bu cinayeti meşru görüyor-
lar. Acaba hangisi daha zalinî ve daha 
cahildir? 

"Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce ço-
cuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine 
verdiği rızkı, Allah 'a iftira ederek haram kı-
lanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. 

Onlar gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu " 
bulacak da değillerdir." [6 Enam 140]' 

Allah'ın insanlara verdiği en büyük 
rızk olan yaşama hakkını; insanların 
elinden almayı, hengi şekil ve ad altında 
olursa olsun, meşru görmek ve göster-
mek köleliğin geri getirilmesinden başka 
bir anlam taşır mı? Çocukların gerek sa-
nat adına bataklıklarda öldürülmesi, ge-
rekse modernizm adına anne karnında 
öldürülmesi; insanların bir taraftan ruh, 
dünyasını diğer taraftan da dini dünya-
sını mahvetmektedir. Dinle hiç alakası 
olmayanlar, başı bir kez olsun secdeye 
varmayanlar bu konularda ahkam kese- ^ 
rek insanların kafalarının karışmasına 

. sebep olmuyorlar mı? Ünvan ve rütbele-
rin arkasına sığınarak yapılan açıklama-
lar, "dini karıştırıp bozmak" amacını ta-
şımıyor mu? ^ 

"Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve 
sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller 
işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı san-
dılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! "[45 Casi-
ye 21, benzer mana 29 Ankebut 4] 

Belki de Allah'm huzuruna çıkmaya 
inanmıyorlar, "iyi ve güzel davranışlan 
terk etmenin" bedelini mutlaka ödeye-
ceklerdir. " Yüklenip taşıdıkları yükün 
ne kötü yük" olduğunu göreceklerdir. 

Kitap Ehlinden Çoğunun . . 
Yaptıkları Kötüdür ^ 

Kitap ehli, dar anlamda yahüdi ve Hıris-
tiyanlar; geniş anlamda, Allah'ın kendi-
lerine kitap verdiği herkes anlamına ge-
lir. .. 

Maide Sl'de, "Ey iman edenler! Ya-
hudileri ve hıristiyariları dostlar edinme-
yin" denirken; Maide 57'de "Ey iman 
edenler! Sizden önce kendilerine kitab 
verilenlerden dininizi alay ve oyun ko-
nusu edinenleri ve kafirleri dostlar edin-
meyin" denmektedir. Maide 57'de"siz-
den önce kitap verilenler" tabiri, Maide 
59'da ise "Ey Kitab ehli" tabiri kullanıl-
maktadır. Maide 62 ve 63'de bunlardan 
çoğunun yaptıklarının kötü olduğu ifade 



edilmektedir. 
"Onlardan birçoğunun günah, düş-

htanlik ve haram yemede yanşUklartm 
görürsün. Yaptıkları ne kadar kötüdür." 

"Zahidleri ve hahamları, onları günah 
olan sözleri söylemek ve haram yemekten me-
netselerdi ya! işledikleri fiiller ne kötü-
dür/" [5 maide 62,63] . 

Maide 65'de ehl-i Kititab deyişi kulla-
mldıktaıı sonra; Maide 66'da Kitap ehli-
ne en geniş kapsam verilip müslümanlar 
da bu kavramm içerisine dahil edilmiş-
tir. Yani "ehl-i kitap" Yahudi, hıristiyan. 
ve müslümanlardan oluşmuş geniş bir 
topluluktur:" ' 

• '"Eğer onlar Teorat'ı,încil'i ve Rablerin-
den onlara indirileni (Kur'an'ı) doğru dü-
rüst uygulasalardı, şüphesiz hem üstlerin-
den, heni de altlarından-onlara nimetler ve-
rirdik. Onlardan aşırılığa kaçmayan (mute-
dil) bir zümre vardır; fakat onlardan çoğu-
nun yaptıkları ne kötüdür!" [5 Maide 66] 

. Burada her üç din mensubuna gön-
derilen kitap hükümlerinin uygulanrhası 
ile nimetlerin bolluğu ve bereketi arasın-
da bir bağıntı olduğu anlaşılmaktadır. 
Şüphesiz bu bolluk ve bereket, imtihanı 
kazanmış olan topluluklar için geçerli-
dir. Bereketi olmayan bolluklar ise; az-
mış, şımarmış bir topluluğun bataklığa, 
rezilliğe ve yok oluşa daha çok saplan-
ması içindir: 

"Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o 
ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış ele 
başlarına emrederiz; buna rağmen onlar 
orada kötülük işlerler. Böylece ö ülke hela-
ke müstehak olur; biz de orayı darmadağın 
ederiz." [17-İsra 16] " 

Maide 66'da kitap ehlinden çoğunun 
Rablerinden gelen hükümleri uygulama-
dıklarından dolayı yaptıklannm kötü ol-
duğu ifade ediliyor; Allah'tan geleh hü-
kümlerle pratikteki icraat arasındaki te-
zat, kötülüğün temeli olmaktadır. Böyle-
leri (x partisi)"ezan, kitap, bayrak " dese 
bile bu hüküm değişmez. Meydanlarda 
müslüman olan bir halkın reyini almak 
için Allah, peygamber, Kur'an, bayrak 
diyenler; bu kavramların gerektirdiği; 

düşünce ve davranışı göstermedikleri 
sürece çirkin bir istismarcı, bir yalancı ve 
bir riyakardan öteye geçemeyeceklerdir. 

"Ey Kitap ehli! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve 
Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygula-' 
madikça hiçbirşey üzerinde değilsinizdir" de. 
rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun 
küfür ve azgınlığım elbette artıracaktır. Ka-
firler topluluğuna üzülme". [5 maide 68] 

Ve onlar bu kavramla r ı , i s t i smar 
amacıyla kullandıkları sürece de um-
duklarını 'bulamayacaklardır. Bunların 
hem sözleri, hem de davranışları kötü 
olacak; tezad içerisinde birbirini redde-
den kavramları kullanarak bocalayıp du-
racaklardır. 

Kimbilirljelki de Ömer Hayyam böy-
lelerini kastetmiştir: " 

"Bir elimizde kadeh, bir elimizde kur'an • 
Ne tam kafiriz, ne tam müslüman" 

Allah'ıttiüşlnanlan, Münafıkların , < 
İyiliği- Güzelliği İstemeleri 

• • . • . ' • V' 

Kur'an'ı Kerim'de münafıklara yer veril-
diği kadar, belki de, başka topluluklara 
yer 'verilmem^iştir; Onların tutum, tavır 
ve davranışları çok ayrıntılı bir biçimde 
anlatılmış, açiklanrnıştır. Müminlerin 
bunlara karşı duyarlı olması istenmiştir. 
•Tarihte ilk defa Hz. Peygamber zama-, 
nında rnescit (Mescid-i Dırar) yaparak 
müminler in arasını açmak istemişler, 
müminleri bölmek istemişlerdir, bunu 
yapmakla da, iyilik yaptıklarını söyle-
mişlerdir: 

"Bir de zarar vermek, hakkı inkar etmek, 
müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha 
önce Allah ve rasul'üne kafpı savaşmış olan 
(adamın gelmesini) beklemek için bir zarar 
mescidi kuranlar ye (biınunla) "iyilikten 
başka birşey niyet etmedik" diye mutlaka ye- • 
min edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah 
onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik 
eder." [9 Tevbe 107] 

Nisa 62'de de "daima iyiliği istedikle-
rine "dair yemin edecekleri belirtiliyor. 
Örneğin, bü tür ikiyüzlü yöneticiler ya-
kın tarihte, müslüman milletlerin bağım-

Cahiliye döne-
mi Arap yaşa-
mında l<ız ço-
cukları diri diri 
toprağa gömü-
lüyordu. Şirndi 
kadınlarımız ye 
kızlaırımız, fu-
huş bataklıkla-
rına gömdürü-
lüp daha uzun 
vadede öldürü-
lüyorlar. 



Şehir merkezle-
rinin, esrarkeş 

çetelerin kontro-
lünde olduğunu 

bir türlü görmek 
istemezler. 

Yârım dolu olan 
bardağı Batı'da 

hep dolu; Do-
ğu'da ise hep 
^ boş görürler. 

sizlik savaşlarında kimlerin yanında yer 
aldılar? Batılı efendilerinden izin alma-
dan hangisinin bağımsızlığı için oy kal-
dırdılar. Bunlar müslümanlar için ne 
iyiliği ne de güzelliği isterler. Dahası 
müminlerin başına gelen her sıkıntıya 
da sevinirler: 

"Size bir iyilik dokunsa, bu onlan tasa-
landım: Başınıza bir musibet gelse, butta 
da sevinirler. Eğer sabreder ve Allah 'tan 
korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar 
veremez. Şüphesiz Allah onların yaptıkları-
nı çepeçevre kuşatmıştır." [3 Al-i İmran 
120] [5] 

İlginçtir; kendi başlarına gelen her . 
sıkıntı ve derdi müminlerden bilirler. 
Müminleri uğursuzlukla suçlarlar. 70 
yıllık bir yönetim döneminde müminler 
hiçbir zaman iktidar olmamış olmasına 
rağmen geri kalmışlığın bedeli hep on-
lara yüklenmiştir. "Sizin yüzünüzden 
bu memleket bu hale geldi" demişler-

. dir. 70 yıldır İslam'ın hükümleri uygu-
lanmamış olmasına rağmen, çöküşün 
faturası hep İslam'a çıkarılmıştır. "Hep 
siz ve sizin gibiler yüzünden" denmiş-
tir. 

Ezanı kaldırdılar, camileri kapattı-
lar. Kur'an'ı yasakladılar, medreseleri 
kapattılar, eğitim sistemini toptan de-
ğiştirdiler. Alfabeyi değiştirdiler, hukuk 
sistemini batıdan ithal ettiler, kılık kıya-
fete vanncaya kadar herşeyi değiştirdi-
ler, gene beceremediler. Başarısızlıkları-
nın sebebini gene müslüinanlarda ara-
dılar. Dövdüler, aşağıladılar, hapsettiler 
ve sürdüler gene başaramadılar. Başarı-
sızlıklarının sebebini gene müslüman-

- larda aradılar. İdam sehpalarına gön-
derdiler, başaramadılar. Ölülerimizin 
mezarlairmın bilinmesini çok gördüler, 
gene başaramadılar. Başarısızlıklarının 
sebebi olarak hep müminleri itham etti-
ler: 

"Andolsun ki, biz de Firavn ailesini 
ders alsınlar diye, yıllarca kuraklık ve 
mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. 

Onlara bir iyilik gelince, "Bu, bizim 
hakkımızdır" dediler. Eğer kendilerine bir 

fenalık gelirse Musav e onunla beraber 
olanları uğursuz sayarlardı. Bilesiniz ki, 
onların uğursuzluğu Allah katınd'ândır, 

Jakat onlann çoklan bunu bilmezler." [7 
Araf 131] [6] • 

Bu yanlış bilgilendirme, bu yanhş it-
hamlar sistemin daha çok kirlenmesin-
den başka bir sonuç doğurmayacaktır. 
Kendilerinin varlığını dahi inkar edecek 
şekilde çirkefleşeceklerdir. Hatta çirkef-
leşmişlerdir. Kullandıkları sözlerin, ne 
manaya geldiğini dahi idrak edemez du-
rumdadırlar: 

"Türkiye'nin, Refah Partisinin ihtiyar 
. yöneticileriyle büyük sorunu vardır. " [7] • 

Gerçi kendisini milletvekili, bakan ve 
başbakan yapan kendi yandaşları için, 
"DYP'de ihtiyar, köhnemiş kalıntılara 
yer yok" dedikten sonra yukarıdaki söz-
leri hiç kaale almamak gerek. Bu söyle-
diği sözlerin bedelini yaşlandığında öde-
yeceği muhakkak. "Çalma kapımı çalar-
lar kapını" sözü boş yere söylenmemiş-
tir. 

Müslüman oludğu için i tham edil-
mek, suçlanmak, itilmek kakılmak tari-
hin her devresinde karşılaşılan bir du-
rumdur. Baskı ile yapamadıklarını hile 
ile yalanla dolanla yapmak isteyecekler-
dir. Fakat her seferinde de en küçük im-
kanı müminlerin aleyhine kullanacaklar-
dır. Müminleri saptırmak için her yolu 
deneyeceklerdir: 

"Ey iman edenler! benim de düşmanım, 
sızın ded üşmamnız olanları dostlar (veli) 
edinmeyin. Onlar size gelmiş olan gerçeği 
inkar etmişken, onlara sevgi gösteriyorsu-
nuz, Halbuki onlar Rabbiniz olan Allah'a 
inandığınızdan dolayı, peygamberi ve sizi 
yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim 
yolumda cihate tmek ve rızamı kazanmak, 
için yola çıkmışsanız, onlara nasd sevgi gös-
terirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de 
açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim 
bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. 

Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düş-
man kesilecekler, size ellerini ve dillerini kö-
tülükle uzatacaklardır. Zaten inkar etme-
nizi istemektedirler." [60 Mümtahine 1-2] 



inkar Edenler, Topluluklarının Daha 
Güzel Olduğunu iddia Eder 

İnkar edenlerin ilginç özelliklerinden bi- • 
ri de, bu dünyada sahip oldukları im-
kanlarla övünmeleridir. Sahip oldukları 
güç, ihtişam, makarh ve mevkiin arkası-
na sığınırlar. Bunlan iyilik- güzelliğin bir 
ölçüsü olarak görürler. Bahnm teknoloji- ' 
si ve şehirciliğini erişilmez görürler. On-
lar karşısındaki hayranlıkları,' aşağılık 
kompleksine dönüşmüştür. Dolayısıyla -
Batılı olmak onlar nazarında erişilmez-
dir. Onlara göre Batı teknolojisi. Batı dü-
şünce felsefesini. Batı yaşamını benimse-
mekle gerçekleşir. 

Oysa Japonya batılı değildir. Bunu 
görmezlikten gelirler. Şehir merkezleri-
nin esrarkeş çetelerin kontrolünde oldu-
ğunu bir türlü görmek istemezler. Yarım . 
dolu olan bardağı batıda hep dolu; do-
ğuda ise hep boş'görürler: 

"Kendilerine ayetlerimiz ayan beyan 
okunduğu zaman inkar edenler, iman edenle-
re: "iki topluluktan hangisinin (dünyadaki) 
mevki ve makamı daha hayırlı mccUs ve top-
luluğa daha güzeldir" dediler. 

Onlardan önce de eşya ve görünüş bakı-
mından güzel olan nice nesiller helak ettik. 

De ki: Kim sapıklıkta ise, çok merhametli 
. olan Allah öna mühlet verir. Nihayet kendi- ^ 

lerine va'd olunan şeyi -ya azabı veya kıya-
meti- gördükleri zaman, mevki ve makamı 
daha kötü ve topluluğu daha zayıf olanın 

• kim olduğunu çok geçmeden görecekler." [19 
Meryem 73-75] 

Tarihte yapılmış tüm iyiHk ve güzel-
lilderi görmemek onlan bir kalemle çizi-
vermek, bize ne kazandırmıştır? 70 yıldır 
tarihi kötüleyip Batıyı alkışlamanın, ne 
katkısı olduğu araştırılmalıdır. 600 yıllık 
bir imparatorluk döneminden. Batının . 
aldığı derslerin yarısını alabilsek bu du-
rumlarda olmazdık herhalde. 

İ s t anbu l ' dak i bir sel f e l ake t inde , 
15.yüzyılda yapı lmış Mimar Sinan'ın 
köprüsü ile 20.yüzyılda yapılmış mo-
dern çağın köprüsü yan yanayd,ı. Eski 
köprünün altından rahat akan azgın s u - ' 
1ar, yeni köprüde, şuni bir barajın oluş-

masına sebebiyet vermiştir. Çevre sular 
al t ında kalmış, milyarlarca lira zarar 
meydana gelmiştir. Hangi teknoloji ve 
şehircilik daha ileri ve güzeldir? 

Osmanl ı dönemi caddeler i , evleri 
sayfiye yerleri, parkları , bahçeleri or-
manları mı daha güzeldi, günümüzdeki-
ler mi? 

Amacımız Osmanlı 'yı övmek veya 
yermek değildir. Onlar bir ümmetdi gel-
di geçti." Yeni kurulan sistemi kabul etti-
rebilmek için tarihi bu denli ve yanlış bir 
şekilde karalamanın; tüm müesseselerini 
redetmenin, toplum bilincinde yaptığı 
tahribat mutlaka araştırılmalıdır. Tarihi 
olnıayan yeni bir toplum oluşturma iste-
ğinin, tarih bilimi açısından nasıl bir kir-
lenme meydana getirdiği incelenmelidir. 
Tarihle barışmak dedikleri şey böyle bir 
araştırmaya vesile olur umarız. 

"Kulağından vesvese pamuğunu çıkar. 
Ki çevrendeki bağırtı kulağına ulaşsın". • 
Celaleddin-i Rûmî. 

Güzelliklerle - Çirkinliklerin 
Karışması x % 

ŞakBaki, "Batıl her vakit batıldır. 
Felaket onUn hak surelinde görünmesin-

dedir." der. 
Toplumsal kirlenmede en temel so-

run veya en ciddi tehlike; temizle pisin, 
iyi -güzelle kötü-çirkinin birbirine kanş-
ması, kötülüklerin, çirkinliklerin, pislik-
lerin, toplumsal bir hoşgörüyle karşılan-
masıdır. Toplumsal hoşgörü, bir müddet 
sonra bunlan, yaşam standardına dönüş-
türür. Artık "kötülük, çirkinlik ve pislik" 
anlam kayrnasına uğrar, "iyi, güzel ve 
temiz" olur. Bu; toplumsal kirlenmenin, 
çürüme diye ifade edilebilen aşamasıdır. 
Şair Baki'nin işaret ettiği tehlike budur. 

Önceki yazıda sorunu temiz ve pis 
kavramları açısından ele alıp incelemiş-
tik. O incelemenin sonunda temizle pisin 
karışma tehlikesi üzerinde durmuştuk. 
Kirlerime sorununa hasene-seyyie kav-
ramları açısından yaklaşmaktayız. Bu 
nedenle burada hasene ile seyyie'nin ka-
rışmasının ne anlama geldiğini inceleye-

Tarihi olmayan 
yeni bîr toplum 
oluşturma is-
teğinin, tarih 
bilimi açısın-
dan nasıl bîr 
kirlenme mey-, 
dana getirdiği 
incelenmelidir. 



Toplumsal kir-
lenmede en 

ciddi tehlike; 
temizle pisin, 

iy! -güzelle kö-
tü-çirkinin bir-

birine karış-
ması; kötülük-
lerin, çirkinlik-
lerin, pislikle-
rin, toplumsal 
bir hoşgörüyle 

karşılan-
masıdır. 

. ceğiz. Kur'an-ı Kerim'de öncelikle bu iki 
kavramın eşit muamele göremeyeceğine 
dikkatimiz çekiliyor: . 

"İyilikle kötülük bir olmaz. Seti kötülü-
ğü en güzel bir tavırla ötıle. O zaman (gö-

• rürsün ki) seninle arasında düşmanlık bulu-
nan kimse, sanki yakın bir dost olur." [41 
Fussilet 34] 

Gerek kapsam gerekse sonuçları açı-
sından bu iki kavramı aynı görmek yan-
lıştır. Kötülüğün en güzel bir tavırla ön-
lenebileceği, bunun sonunda düşmanın 
dost olabileceği vurgulanmaktadır. Vah-
şi bir köpeğin, bir-kemik parçası ile uy-
sallaşması ilginç değil mi? 

Kötü ile güzel, gerek kapsam gerekse 
sonuç itibariyle aynı olmadığına göre 
kötü, güzel olarak görülmemeli, gösteril-
memeli. ' 

"Kötü işi kendisine güzel gösterilip 
de onu güzel gören kimse(kötülüğü hiç is-
temeyen kimseye benzer )mi? Allah, dilediği-
ni sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola 
iletir." [35 Fatır 8] 

Ayetin sonunda -'sapıklık" ve "doğru 
. yol" kavramlarının geçmiş olması, kötü-

yü iyi ile karıştıran ve bunu hoş gören 
kimselerin sapıklığı hakettikleri anlamı-
na bir işarettir. Nitekim ayetin devamın-
da, peygamberden onlann bu davranış-
larından dolayı sıkıntı duymaması iste-
niyor. 

Bu konudaki tu tum ve tavrı ikiye 
ayırmak uygun olur. Birinci grup insan 
bilgisizlikten dolayı kötüyü güz;el diye 
kabul eder. Bunlar düşüncelerinde sami-
midir. Kendilerine anlatıldığı ve iknai 
edildiği takdirde hatalı tutum ve davra-
nışlarından hemen vazgeçerler. Bu gru-
bun, kötülüklerin yaygınlaşinasmda et-
kileri çoktur. Çünkü toplumun büyük 
bir kesimini oluştururlar. 

"Diğerleri de günahlarını itiraf ettiler. 
İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karış-

• tırdılar. Bunlartevbe ederlerse umulur ki 
Allah onların tevbesini kabul eder. Çünkü 
Allah çok bağışlayan, pek esirgeyendir." [9 

Tevbe 102] — v 
İkinci grup insan ise/ bile bile kötü-

yü-iyi, çirkini güzel gösterme amacında-
dır. Plânlıdır, programlıdır. Belli bir poli-
tika ve stratejinin uygulayıcısıdır. Top-
lumsal kirlenmenin baş mimarları bun-
lardır. Kirlenmeye karşı verilecek müca-
delede bu gerçek unutulmamalıdır: 

"Deki: Size (yaptıkları) işler bakımından 
en çok ziyana uğrayanları bildirelim ini? 

Bunlar, iyi işler yaptıklarım sandık-
, lan halde, dünya hayatında çabaları boşa gi-
den kimselerdir. • , 

İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na 
kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri 
boşa giden kimselerdir ki, biz kıyamet günü 
onlar için hiçbir ölçü tutmayız." [18 Kehf • 
103-105] 

İslam tarihindeki Mescid-i Dırar olayı 
böyle bir olaydır. "Diyanet, Türkiye'deki 
dini gelişmeyi kontrol etmek için kurul-
du" tarzındaki açıklamalar böyle bir tu-
tumun açık itirafından başka bir şey de-
ğildir. Ancak ayette ifade edildiği gibi 
"bütün çabalar boşa gitmiştir." "Biz de 
hoca çocuğuyuz", "biz de müslümanız" 
diye başlayan fakat gelişimi güzelle çir-

•-kini, temizle pisi, hakla batılı birbirine 
karıştıran tüm konuşmalar, hep bu kate-
goride ifade edilebilir. 

"Kalpazanlar gibi sahte akçayı gümüş 
suyuna banar; 

Üzerine de padişahın adını basarlar." 
Celaleddin-i Rumi 

Dipjnotlar 
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[2] Özek, Ali ve diğerleri, "Kur'an-ı Ke^ 
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50. - . 
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17-19. 
' [7] Tansu Çiller, Milliyet, 13.08.1995. 
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Ulusçuluğun Gelişimi 

. 19.yy'da Osmanlı Türkleri ile be- -
reketli Hilal'in Arap halkları bir-
birlerine Osmanlı- Mısırlı ilişki-
sinden daha sıcak bağlarla bağlı 

- idiler. Osmanlı Devleti'nin mer-
kezileşen iktidarı, Arap yerel 
kontrolünü zayıflattı. İstanbul'da 
politika Sultan II. Abdülhamit'in 
Pari- İslamizm'inden İttihat ve Terakki'nin "Türk Haki-
miyeti"ne kaymasıyla durum doaha da kötüleşti. Bere-
ketli Hilal Arapları artık lokal özellikten daha büyük bir 

. konum talep etmekle beraber bü talep ayrılık (separati-
on) anlamına gelmiyordu. Nihayetinde uğrayacakları 
koloni idaresinden daha sınırlı bir özerklikti. 
^ Türkler, bazı Araplar tarafından kendi toplumları-

nın geri kalmışlığımn ve İslam'ın uğradığı akametin ye-
gane müsebbebi sayılmalarına karşı mesele etnik farklı-
lıklardan veya sekülerizme karşı İslam gibi tavırlardan 
daha başkaydı. Büyük Suriye (Türkiye'nin güneyirün bir 
kısmı ile günümüz İsrail, Ürdün, Suriye ve Lübnan dev-
letlerini içine alan bölge) geniş bir hıristiyan Arap nüfu-
su barındırıyordu ki bu toplulukların çoğu Avrupalı 
güçlerin himayesini istiyordu. Marunilerle özel bir ilişki 
kuran Fransa'dan sonra Ruslar da Yunan ortodoksu 

-olan Suriyelilerle aynı türden bağlar tesis etti. Dahası 
Batı etkisi, misyoner okulları vasıtasıyla sürdürülüyor-
du. Araplar özellikle de hristiyan Araplar bu okullarda 
tahsillerini yaptılar ve Batı düşüncesiyle tanışır tanış-
maz bunun kendi toplumlarında icriâsı için heyecanlan-
dılar. Böylece artan Türk egemenliğine karşı genelde 
hristiyan Arapların beslediği Arap ulusçuluğuna bir te-
mel teşkil etmek üzere geniş bir perspektif oluşumu ve 
artan okur yazar oran) ile Araplıktan haberdar olma yo-. 

19.yy'da Osmanlı Türkleri ile 
bereketli Hilal'in Arap halkları 
birbirlerine sıcak bağlarla bağlı 

idiIer.Politikanın Pan- İsla-
mizmden İttihat ve Terakki'nin 
"Türk Hakimiyeti"ne kaymasıy-

la ilişkiler kötüleşti. 

ğunluk kazandı., > 
Araplar ve Türkler için ayrı. 

kimliklerin politik menifestöları 
(birleşik müslüman ümmete mu-
halif olarak) daha geleneksel bir 
kaynaktan doğmuştu: Mekke Şe-
rifi Hüseyin. Peygamberin tom-
nu olan Şerif Osmanlı hakimiyetí-
ne karşı mücadele verdi. Akabin-
de Türk- Alman ittifakına karşı 

bir arap başkaldınsmı gerçekleştirebilmek için İngilizle-' 
rin askeri ve mali yardımlarını temin amacıyla Britan-
ya'nm Mısır'daki yüksek komiseri Sir Henry McMahan 
ile yazışmalarda bulundu. Arap devrimi, bağımsız bir 
Arap devleti kurmak amacıyla İslam'ı muhafaza iddi-
asıyla 1916'da Mekke'de ilan edildi. Sykes- Picot antlaş^ 
ması uğruna Hüseyin'in Britanya ile işbirliği yapabilece-
ği ihtimali gözardı edilmişti. . . 
, 19r6'da gizlice imza edilen antlaşma, savaştan sonra 

Bereketli Hilal'i de içeren Osmanlı İmp.'nu bölmek niye-
tiyle hareket edén imza sahibi devletlerin (Britanya, 
Fransa ve Rusya) kendi aralannda yaptıkları bir antlaş-
maydı. Komünist Devrim'le Ruslar sahneden çekilmişti, 

' ancak Britanya ve Fransa, Milletler Cemiyetinin talimat-
ları doğrultusundaki plana göre hareket-ederek Suriye 
ve Lübnan Fransa'ya, Irák ve Filistin Britanya'ya verili-
yordu. Ayrica 2 Kasım 1917 Balfour Deklarasyonu (Bri-
tanya Dışişleri Sekreteri Lord Balfour'un adıyla anılır), 
Filistin'de halihazirda orada meskûn yahudi olmayan 

' topluluklara herhangi bir kasıt düşünmeksizin yahudi-
lere bir anayurt teminini öngörüyordu. , ' 

Savaştan sonra Britanya tarafından İrak ve Ürdün 
Hüseyin'in oğulları Faysal ve Abdullah'a verildi. Fran-
sızlar "böl ve yönet" politikásmi güderek Suriye'yi beş 
idari bölgeye ayırdı. Avrupalı güçler kolonileri idare 
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ederken azınlıldan kullanarak mevcut ha-
kimiyetlerini sürdürebildiler. Özellikle 
Suriye'de ayaklanmalar ve şiddet olayları 
vukua geliyordu ki bunların bastırılması 
gerekiyordu. Bunun yanında yabancı ha-
kimiyetine karşı yeni bir kurguyu, Arap 
olma kimliğini tesis etmek üzere kalemle 
kavgayı öğrenen Batı terbiyesi almış 
Araplann idealleri de aynı şekilde koloni 
idaresi için tehlikeliydi. İlginçtir, aynı dini 
paylaştıkları halde onlara karşı olanlar 
hristiyan Araplardır. 

Asnn başında Fransız veya Amerikan • 
okullarında eğitim görmüş olan Suriyeli 
hristiyanlann modern bir Arapça ile çı-
kardıkları gazete ve dergilerin boy göster-
mesi ile Beyrut ve Kahire'de edebiyat ala-
nında bir diriliş başlamıştı bile. Batılı se-
külerizm modelinin cazibesiyle hristiyan 
entellektüeller şunu görebilmişlerdi: Top-
lumsal dayanışmaya temel teşkil edecek 
bir seküler Arap ulusçuluğunun adaptas- ^ 
yonu sürecinde ümmetin reforme edilme-
siyle temin edilemeyecek olan tam vatan-
daşlığı ulusun inşasında paylaşabilirlerdi. 
Dinden ziyade dit tarih ve kültürün ortak 
payda olarak bir Arap ulus devletinin te-
melini teşkil etmesi düşünülmüştü. Bu, İs-
lamın Hristiyan Araplar da dahil Arap 
nasyonalizminin önemli bir parçası olma-, 
dığı anlamına gelmiyordu. İslam gözardı 
edilemez ve vazgeçilmez bir unsur olarak 
Arap geleneklerine derinliğine işlemişti. 
Buna rağmen İslam kendi başma toplu-
mun temeli olmaktan ziyade kültürel bir ' 
gelenek forrnunda Araplaştırılmış bir İs-
lam olarak varlığını sürdürebilirdi. Nas-
yonalizmin (ulusçuluğun) İslam'la bu bir-
leşiminde 1. Dünya Savaşı sonrası laikle-
şen Türkiye ve İran baz alınıyordu. Bu 
devletler işgalci güçlerden farklı olarak -
bağımsızlıklarını sürdürebilmek içİn bir 
referans noktası bulmaya daha. az ihtiyaç 
hissedebilirlerdi. Ancak Araplar içinse 
durum farklıydı; Kuran'ının Arapça lisanı 
onu kimliklerinin elzem bir parçası haline 
getiriyordu. 

1920'lerde ve özellikle 1930'larda kolo-
ni güçleriyle yapılan verirnsiz mücadele-
lere ve yerel eşrafın politik ittifaklarına to-
lerans tanımayan yeni bir tür nasyona-
lizm duygusu gelişti. 1930 İngiltere -İrak 

Antlaşması ile bir Arap ülkesinin bağım-
sızlığı tanınıyordu. Bunun karşıhğında ise 
sabık koloni- gücü ile ittifak ve ana askeri 
bir üs temini söz konusuydu. 2. Dünya sa-
vaşının sona erişinden kısa bir süre sonra 
Mağrib ülkeleri hariç bütün Arap devletle-
ri en azından isim olarak bağımsızlıklarını 
kazanmıştı. Coğrafyalarından çıkıp giden 
Avrupalılar seküler politik partiler biçi-
minde organize olan toplumun Batılılaş-
mış yerel kesimleriyle yeniden gücüne ka-
vuşuyordu.-

Elde kalan son fırsat, tek bir devlette 
Arap Birliği'ni yeniden kurmaktı, ancak 
hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yerel çıkarlar 
statükonun sürdürülmesine en iyi hizmeti 
sağladı. Avrupa modeli üzerine oturan se-
küler ulus-devletler kavramı çok iyi otur-
muştu. İrak Başbakanı Nuri Al-Sad İrak, 
Transürdün, Suriye, Filistin ve Lübnan'ın 
birliğini 1942'de teklif ettiğinde dini kaygı-
larla bunu yapmıyordu. Onun bu teşebbü-
sü Mısır'la jeopolitik rekabetten, dahası 
hacmi ve kompleksliği ile dağınık bir düz-" 
lemde yer alan Arap devletlerine lider ol-
ma isteğinden kaynaklanıyordu. Bunun al-
ternatifi olan Arap Ligi, merkezi Kahire ol-
mak üzere 1945'de doğdu. Bütün üyeleri-
nin üzerinde anlaşabildiği tek nokta Filis-
tin'de yahudi devletinin var olmaması iste-
ği idi. ümmetin Arapça konuşan kesimini 
bu husus fazlasıyla birleştiriyordu. Aslın-
da bu coğrafyanın daha kolay denetim al-
tında bulundurulabileceği zannı Arap Li-
gi'nin kuruluşunu hazırladı. 

2.Dünya Savaşı sonrasını müteakip dö-
nemde, sözde bağımsız Arap devletlerini 
bağımsızlık öncesi dönemde görev almış 
kişiler yönetiyordu. Kolonici güçlerin ko-
vulmasıyla çoğu kimse olan biteni çok az 

» hissetti, fakat zaferin meyvelerinden de is-
tifade ettiler.'Gerçekte nasyonalist bir ide-
olojinin yokluğu içinde programsızlıktan 
dolayı sosyal bir birlik ya da ortak amaç 
duygusu tesisinde başarısız oldular. Üm-
metin sosyal yaptırımları ortadan kalkmış-
tı. Batı eğitimli elitler ve kitleler arasında 
bir kültürel düalizm varolmaya devam et-
ti. Artık şimdi sosyal adaletsizlik, ekono-
mik yokluk ve yabancı kültürel etkiler için 
suçlamaya işgalci güçler de yoktu. Kitlele-
re göre Batı tarzı hükümetlerinin, bağım-



sizlik kazanmakla aslında sahte bağımsız-
lık- elde ettiği politik meşruiyet. Batılı de-
ğil ilahi hukuka dayalı olan daha gelenek-
sel hükümetlerin meşruiyetiyle rekabet 
edebilir değildi. 1948 Arap mağlubiyeti ile 
doğan İsrail Devletinin sebep olduğu olay-
lar seküler sistemin iflası kadar politik bağ-
lılığı ve meşruiyetteki farklılığı da grafiksel 
olarak gözler önüne seriyordu. Zemin yeni 
bir tür nasyonalizm icadı için hâzırdı. Ki 
biz bu yeni nasyonalizmi baş ideologu Ce-
mal Abdün-Nasır (1918-70) dan sonra Ña-
sırizm olarak adlandıracağız. 

Násfirizm: Tarafsızlık, Arap Birliği 
ve Arap Sosyalizmi 

Cemal Abdü'n-Nasır, Arap dünyasında ye-' 
ni bir lider tipini temsil ediyordu. Nasır ik-
tidara geleneksel yolla gelirken, yani askeri 
destekle- asırlardır ilk defa bağımsız Mı-
sır'ın Mısırlı bir lideri oluyordu ki kendisi 
Mısır'ın elit tabakasından değildi. Bir posta 
memurunun oğlu,,bir köylünün torunuy-
du. Nâsır 1937'de askeri akademiye girdi; 
bir yıl sonra da orta ve alt sınıf mensupları 
ücret talep edilmeksizin akademiye kabui 
edilir oludlar. Nasır ve arkadaşlarının ikti-
dara yükselişinin anlamı halkın talepleri-
nin hükümetin en yüksek kademelerine 
yansımasıydı. İktidar ve otorite arasındaki 
bağlantı yeniden kuruldu ve böylece reji-
me meşruiyet getirilmiş oldu. Bağlantı he-
men kendini göstermedi, ancak hiçbir za-
man da kurulma süreci son bulmadı. 

'1952 askeri ihtilali Kral Faruk'un tahtın-
dan indirilerek Mehmet Ali Paşa ile başla-
mış dlan hanedanlığa son verirken diğer 
yandan ihtilali yürüten Hür Subaylar, Mı-
sır toplumunun kötü durumundan ve Fi-' 
listin yenilgisinden gayrı meşru politik sis-
temi sorumlu tutup onu alaşağı etmenin 
yollarını aradılar. Önceki nasyonalistlere 
benzer olarak, hür subayların, muhalefet 
karşılarına yerleştiğinde ne yapacaklarına 
dair hiçbir plan ve dökümanları yoktu. On-, 
lardan farkı, halkın görüşlerini daha iyi 
yansıtmaları ve İslam'a duyduklán hayran-
lıkla net olmalarıydı. Şayet hüsnü kabul 
görürlerse kitlelerin" hemen faydalanabile-
ceği hazır bir programlan olmamasına rağ-
men Mısır'ın emperyalizmden, zulümden. 

ve baskıdan kurtulmasına dair istekleri öz-
gündü. Sorun bunun nasıl olacağı idi; hem 
de sabık oligarşiye gayet iyi hizmet vermiş 
olan kurumlara ve politik partilere olan 
güven sarsılmışken, Tekjçaba 1953'lerin ba-
şında Hürriyet Birliği (The Liberation 

; Rally) adlı politik organizasyonun yeni 
idarecilere sağlanacak popüler desteği or-
ganize etmek üzere kurulmasıydı. 

Geçmiş oligarşinin üyeleri değildi sâde-
, ce yeni rejim için bir tehdit teşkil eden. 

Müslüman Kardeşlerin Hür Subaylarla 
öteden beri süren ilişkileri vardı ve bunu 
da iktidara gelmek için bir fırsat olarak gö-
rüyorlardı. Fakat Kardeşler, Devrimci Ko-
muta Konseyi'nin gerçek lideri olan Nasır 
yerine Konsey'in başfigürü-fiili lideri- Ge-
neral Necib'i desteklemekle hata ettiler. 
1954 Ekim'inde Kardeşler'e üye bir kişi 
Nasır'a ateş açınca rekabet kızıştı;, ^tukla-
malar dalga dalga başladı. Bu arada İh ' 

^ van'm altı kurmayı idam edildi. 1965'te ay-
nı senaryo, tekrarlandı. Genel bir aftan son-
ra Kardeşler bir ihtilal hazırlığı içinde ol-
makla itham edildi ve seri tutuklamalar ya-
pıldı. İhvan'ın kurucusu Hasan el-Ben-
na'nın ölümünden sonra teşkilatın lider te-
orisyen ve yazarlânndan olan Seyyid Ku-
tub da tutuklananlar içerisinde bulunuyor-
du. Kutub 1966'da idam edildi. ' 

Olup biten bu çatişmalarda Nasır'ı mo-
tive eden duygu bir din karşıtlığı değil Mı-
sır'daki bütün politik hayatı tamamen ken-
di kontrolü altma alabilme hırsıydı. Teok-
ratik devlet kavramını reddedebilecek ka-
dar laikti, ancak hala İslam'a değer veriyor-
du ve kişisel inançları tamamen farklıydı. 
196rde Ezher Üniversitesi hükümetin 
kontrolüne girdi. Yapısı yeniden düzenle-
nerek geleneksel dini ilimlerin yanında tıp, 
ziraat, mühendislik gibi yeni alanlar da öğ-
retime konuldu. Ulema, devlet kademele-, 
rinde daha fazla görev almaya başladı. Na-
sır'ıri çabalan, modernizasyona dönük yek-
vücut bir toplum oluşturabilmek için en • 
geleneksel unsurları bir araya getirerek Mir 
sır'ı büyük reformların gerçekleştirilebil-
mesi için tek bir politik temele dayanılması 
gerçeğinin'farkındaydı. Fakat M.Ali'den 
ayn olarak Nasır ekonomik ve politik re-
formların yanında sosyal olanlarıyla da il-
giliydi. Ancak Mısır'ın ne garip bir talihsiz-
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liğidir ki, 1956'da Arap dünyasının 
kahramanı olarak geniş kitlelerin peşine 
takıldığı bir lider konumuna oturan Nasır 
bu tarihte bütün enerjisini ülkesinin iç so-
runlanna harcamak zorunda kalmıştı. ' 

1950'lilerin ortalarına gelindiğinde So-
ğuk savaş bütün hızıyla sürüyordu. ABD 
Devlet Sözcüsü J.Forter Dullos işe komü-
nizmi dört bir yandan kuşatarak kıstır-

. mak amacıyla bağımsızlığını yeni kazan-' 
mış S.Dünya ülkelerini örgütlemeye çalı-
şıyordu. 1955 Bağdat Paktı imzacı devlet-
ler olan Britanya, Irak, İran, Türkiye ve 
Pakistan'ın bu gayeye münhasıran onay-
ladıkları bölgesel savunma işbirliği anlaş-. 
maşıydı. Ürdün ve Suriye katılmaları için 
ikna edilebilirdi, hatta edilmeliydi ki Irak 
tek Arap üye olarak yalnız kalmasın ve 
emperyalizmin ayakçısı olıria damgasını 
yemesin. Nasır'ın aynen bu terimlerle 
paktreleştirmesi bütün ümitleri yerle bir 
etti. Savaş hatları gittikçe belirginleşiyor-
dü. Irak ve Mısır arasındaki rekabet hort-
lamıştı, yarışın galibine verilecek ödül 
Arap dünyasının liderliğiydi. 

Nasır'ın Batı'yla komple hesaplaşması-
onıı Arapların gözünde kahraman kılıyor-
du. 1955'te İsrail askerlerinin Mısır idare-
sindeki Gazze şeridinde yerleşik olan Fi-" 
listinli komandolara yaptığı saldırıyla di-
riliverdi. Nasır, silahlı kuvvetlerinin ye-
tersizliğine kanaat getirmiş olmalı ki bir 
sonraki yıl Batı'dan başarısızlıkla sonuçla-
nacak bir silah satın alımına teşebbüs et-
tiyse de ancak Çekoslavakya'dan istedik-
lerini satın alabildi. Bu komünist bir ülke-., 
den ilk silah satın alışıydı. Ne hayrettir ki 
Nasır bütün muhtemel seçenekleri geçe-
rek istediği herhangi bir yerden silah te-
minine cesaret edebilmişti. Batı hemen 
karşı cevaba hazırdı ve ilişkiler de hızla 
bozuluşa geçti. ABD Avwan'daki yüksek 
barajı finanseyi reddetti; Mısır da buna 
karşılık olarak Süveyş Kanalı'nı devletleş-
tirdi ye sonuçta Britanya, Fransa ve İsrail 

• Mısır'ı işgale başladı. Ancak ABD'nin bas-
kısıyla bu üç ülkenin askeri birliklerini ge-
ri çekmesi, Nasır'ın sürpriz başarısı ve 
Arap halkının zaferi olarak değerlendiril-
di. Nasır'ın nasyonalizm, şeffaflık ve uzun» 
bir bekleyişten sonra gelen başarısından 
oluşan bandrolü Arapça konuşan dünya-

nın hayallerini yeniden yakalamasına se-. 
bep oldu. Nasırizm ve komünizm, soğuk 
savaş döneminin görüşleri bir yana, birbi-
rinden çok farklı iki ideolojidir. M^ısır 3. 
dünya ülkelerinin bir çoğu gibi Sovyetler 
Birliğini Batı emperyalizmine karşı bir 
kontra güç ve alternatif bir silah kaynağı 
sayıyordu . Aynca Nasır için Asvvan'daki 
yüksek baraj için mali ve teknik yardım 
kaynağıydı. Nasır yerel komünistlere şüp-
he ile bakıyordu. Ancak onlar yabancı bir 
ideolojiye destek veriyorlar ve politik 
kontrolü zorluyorlardı. Onun bu tutumu 
zamanla Sovyet müttefiklerine karşı işle-
nen bir ayıp halini aldı. Sovyetleri- ve 
Amerikan yardımını Süveyş krizi zaferini 
elde etmek için kullanmıştı. Ve tarafsızlı-
ğın çerçevesi içinde Arap halkım emperya-. 
lizmin üzerine saldırıya sürüklemek için 
hazırdı. 

Bu sonucu getirecek en kayda değer 
katkı Suriye tarafından 1958'de Birleşik 
Arap Cumhuriyeti'ni kurmak üzere Mı-
sır'la birlik oluştumaya hiyetlenmesiyle ya-' 

, pildi. Suriye liderliğe ihtiyaç duyan bir ül-
keydi. Ve Ba's (Rönesans) Partisinin kuru-

• culan olan Suriyeli Michel Aflak ve Salah 
addin Bitar kendilerinin bir ideolojileri ol-
duğuna ve bu ideolojilerinin de Nasır'ın 
arayıp da bulamadığı birşey olduğunu sa-
nıyorlardı. Nasır Mısır'a yaptığını Suri-

. ye'ye yapmaya kalkışınca gerçek bütün 
çıplaklığıyl ortaya çıktı. Suriye'nin politik 
hayatını tümüyle kontrol altına sokmaya 
çahştı ve işe Ba's dahil bütün politik parti-
leri feshetmekle başladı. 1959 seçimlerinde 
ank Ba's'ın ulusal birliğin temsilciliğini be-
cerememesi üzerine yeni bir kitle organi-
zasyonu kuruluyordu. Bunun üzerine Ba-
asçı liderler hayal kırıklığı içinde istifa etti-
ler. ' 

İki ülke arasındaki farklılıklar politik 
olmaktan öteydi. Suriye Mısır değildi. Na-
sır'ın Mısır'ın ekonomik sisteniine artan-
müdahalesi büyük toprak ve servet sahibi 
yabancı ve yerli seçkin sınıfa karşı bir ce-
vap niteliği taşıyordu. Üstelik gelişimin 
bütün sorumluluğunu omuzlarında taşı-
yan özel sektöre karşı ilgisizdi. Onun bu 
tutumu'pragmatik ve sadece Mısır tecrü-
besine dayanıyordu. Sonuç olarak büyük 
bir çoğunluğu teşkil eden Suriyeli müte-; 



şebbisler, maaşlara tavan koyan ve arazî 
hisseleritii ÎÖO akçe ile smırlayan 1961 mil-
lileştirme kpnusundan rahatsızdılar. Ayrı-
ca Mısırlılar Mısır'ın büyük nüfus oranı ve 
politik gücü nedeniyle daha önceden 
önemli mevkileriele geçirmişlerdi. 

' Bu yilksek prestijine rağmen Nasır ra-
kipsiz değildi. 1958 İrak ihtilaliyle iktidara 
gelen Abdülkerim Kasım, emperyalizmi 
tanımadığını ilan etti. Daha sonra tarafsız-
lar politikasında Nasır'ın liderliğini tanı-
makla Nasır komünizminin soytarısı ola-
rak damgalanıverdi. Diğer yandan Suudi 
Arabistan kralı Faysal Nasır'ın tam tersine 
Batılı emperyalist çıkarlara hizmet etti. Su-
udi Arabistan'ın organizesini yaptığı İslam 
Konferansı, Arap dünyasında Nasır'ın he-
gemonyasını yayma girişimlerine bir tehdit 
oluşturuyordu. , 

, Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin sona er-
mesiyle Nasır hükümeti daha sosyalist bir 
dönüş yaptı. Nasır'ın manhğıyla Arap bir-
liği, ülkelerinin başarıyla ilerlemesini ye' 
emperyalizmin son kırıntılarının da tasfi-
yesini gerçekleştirebilecek bir toplumsal 
devnm süreci üzerine kurulu oturaklı bir 
gerekçeye ihtiyaç duyuyordu. İlk adımda 
Nasır'ın ortaya koyduğu bü hedefe ulaşıl-
mıştı. Ve birlik ancak kendi rızasıyla de-, 
vam edebilirdi. 

Nasır'ın Arap sosyalizmi bir ideoloji- -
, den ziyade Mısır'ın kendi tarihsel eksenin-
de muhafazasına ye gelişürilmesine yöne-
lik pragmatik bir çabadan ibaretti. Arap 
sosyalizmi ise eskiden askeri işgal niteliği 
taşıyan şimdilerde ise ekonomik bir model 
olarak varlığını sürdüren Batı emperyaliz-
mine karşı verilen mücadelenin yaygınlık, 
kazanması anlamına geliyordu. Muham-
med'in (S.A.V.) zalim Mekke oligarşisine 
karşı verdiği mücadele ile çağdaş Mısıriıla-

nn ekonomik sömürü ve sosyal adaletsizli-
ğe karşı verdiği kavga arasında paralellik-
ler çiziliyordu. Nasır, Batı ile arasındaki 
aynı ilişki sebebiyle de kapitalizmin mı-
sır'ın ilerlemesine model teşkil etmesini 
reddetti. Ancak takip ettiği tarafsızlık poli-
tikasında da Marksist bir çözüm arayışı 

•içerisinde olmadı. Bütün bunların yerine 
İslam ahlak anlayışına ve milliyetçi gurura 
başvurdu. Devlet daha laik tanımlanmış 
bir ümmet anlayışına dönük yükümlülük-
leri üstlenmekle bir kere daha güven taze-
ledi. Geleneği konırnak için muhalefete as-
la müsamaha edilemezdi. Merkezileştiril-
miş bir devlet artık muhalif gruplarla daha 
etkin bir mücadele araa olmuştu. Bunu ya-
pabilecek olan sınıf üretim araçlarının so-
rumlusu sayılan işçileryeya köylüler değil-

' di. Ancak halkın davranışı iizerinde belir-
leyici olabilen bürokrasi bunu becerebilir-

. . ". . -
^ . Albert Hoürani yazılarında Nasırizmin 

bir tutumdan ziyade bir ideoloji olduğunu 
savundu. Aslında Nasır popüler bir lider 
değildi; çünkü Mısır'ın gelişmesi ve dı^ş-
manlarıyla başa çıkabilmesi için iyi izah 
edilmiş olmasına karşı pekde icra edileme-
miş politikaları vardı. Sözleri ve hareketle-

, Tİ dikkat çekiyordu. Çünkü sokaktaki ada-
, miri ilgi duyduğu konulara kavramlar ha-

linde birer adres teşkil ediyordu .Bazen de 
Nasır bu şiddet ve güçsüzlük duygülanm>-
dramatize bir muvaffakiyet fiiline dönüş-
türebiliyordu. Sonunda -1967 savaşlârınin 
sonuçlarıyla bu yanlış algılama da bitmişti 
ki-Nasır'ın meşruiyeti ve gücü, şahsmm da 
dahil olduğu tartışmasız bir hakikat sayıl-
masından kaynaklanıyordu. ~ 

Nasır'ın Arap 
sosyalizmi bir 
ideolojiden zi-
yade Mısır'ın 
kendi tarihsel 
ekseninde mu-
hafazasına ve 
geliştirilmesi-
ne yönelik 
prâgnfiatik bir 
çabadan iba-
retti. 

(Çev. Sedat Namdar) 
Devam edecek 

.K 



Krallar, sultanlar ve islam 
Hikmet Karaman 

Son günlerde kamuoyunun bü-
yük ölçüde ilgisini çeken, Suudi 
Arabistan Krallığmm uyuşturucu 
suçlularına verdiği idam cezaları-
nın infazıyla ilgili tartışmaların 

bir sahada hele hele kendimizi de 
eleştirmek durumunda kalmamız 
bazılarımızı üzecektir . Ancak 
"doğruları dosdoğru söylemek, 
kendi geçmişimize de doğru şahit-

Sultanlık ile İslanii yönetim 
biçiminin farklılıkları konusun-

da insanlarımız yeterince 
aydınlatılabilseydi, İslam 

önemli bir konuyu gündeme ge- düşmanlarının Suud VeSİleSİyle yapmamız" inandığımız İlkele-
tirdiği görülüyor. Kamuoyu ve l ; . . rin emridir.'Şimdiyejiadarsultan-
müslüman aydınlar bu konuda ® Spldirilarinin bir olçude ^¿^^ 
farklı tepkiler gösterirken, bir kı- Önüne geçilebilirdi. nin farklılıkları üzerinde yeterince 
sim medya da mal bulmuş mağri-
bi gibi suçu İslam'a yükleme fırsatçılığı içinde. Baha si-
yasetçilerin bir bölümü de "fırsat bu fırsat" diyerek Re-
fah partisi'nin de aynı zihniyete sahip olduğunu iddia 
ederek yıpratma sevdasmdalar. Bu kadar koyu toz du-
man arasında, kendimizi konuyu temelinden irdelemek 
ve incelemek zorunda hissediyoruz. 

Suudluların idamlar konusundaki tavırları ve iddi-
alan: Ülkelerinde İslam Şeriatı'nm cari olduğu, kendile-
rinin İslam'ın temsilcisi olarak İslam'dan taviz vereme-
yecekleri ve cezaları uygulayacakları, bu konudaki bas-
kıları dinlemeyecekleriydi. Bu sebeple sorunun temelin-
de Suudi Arabistan krallığının kendisinin iddia ettiği gi-
bi İslam'ı temsil edip etmediği, İslami bir düzen sayılıp 
sayılmadığı yatmaktadır. Bunu sadece Suudi Arabistan 
Krallığı'na yüklemek de haksızlıktır. Tarihteki Dört hali-
fe dönemi hariç bütün kral ve sultanlar benzer icraatlar-
da ve savunmalarda bulundular. Bu konuda iğneyi ken-
dimize ve çuvaldızı başkalanna batırmak gerekir. Eme-
vi, Abbasi, Selçuklu ve nihayet Osmanlı arasında bu ko-
nuda fazlaca bir fark yoktur. Netice itibariyle hepsi birer 
sultanlıktır. İncelememiz gereken genel olarak İslami 
yönetim biçimi olan "hilafet"le "sultanlık"(krallık) ara-
sındaki farklılıklar ile sultanların İslam'ı temsil edip 
edemeyecekleridir. 

Kendi tarihimizi ve geçmişimizi ilgilendiren dikenli 

durulsa ve insanlarımız bü konuda 
aydınlatılabilseydi, İslam karşıtlarının bu vesile ile İs-
lam'a saldırılarının bir ölçüde önüne geçilebilirdi (Hoş 
müslümanlar ağızlanyla kuş da tutsalar bazılan yine de 
İslam karşıtı tavırlarını sürdüreceklerdir) Beş yıl önce,, 
İslam'a bugün olduğu gibi geçmişte de Osmanlı sultan-
lığını vesile ederek yapılan saldırıların önünü kesmek 
için Osmanlı yönetim biçimi ile İslami yönetim ilkeleri-
nin çelişkilerini ortaya koyan bir araştırmayı yayınladı-
ğımda birçok müslümandan tepki almıştım. Osmanlıyı 
yıprattığı mı, böyle bir incelemenin lüzumlu olmadığını 
iddia ediyorlardı. Tarihimizi ve geçmişimizi sevmek,sa-
hip çıkmak güzeldir, ancak yanlışlarımızı da bilmek, 
kendimizi de yargılamak gerekir. Yoksa bir gün (bugün 
olduğu gibi) haksız ve kasıtlı saldırıların boy hedefi ha-
line gelir; kitlelerin nasıl kalleşçe İslam'dan soğutulma-
ya çalışıldığının şahidi olursunuz. Böyle bir inceleme İs-
lam'a hizmet etmiş sultanların hizmetlerini küçültmeye-
ceği gibi o dönemdeki İslam Topluluklannm saltanat 
yönetimlerinin bütün olumsuzluklarına rağmen Batı 
toplumlarına kıyasla çok daha insani ve merhametli bir 
düzen sahibi oldukları gerçeğini değiştirmez. Doğaldır 
ki bu kısa incelemede konuyu bütün'detaylanyla ortaya 
koymak zordur. Böylesi bir araştırma bir kitabın konusu-
olacak kadar geniştir. Bu sebeble biz meseleyi ana hatla-
nyla ortaya koymağa çalışacağız.^ 



islam yönetimi derken peygamberimi-
zin ve dört halifesinin yönetim dönemini 
kastediyoruz. İslam bilginleri Hz. Muham-
rriied'den sonra Hz.Ali'nin vefatma kadar 
geçen dönemi genel olarak Tıilafet dönemi' 
olarak adlandınr, Muaviye ile başlayan dö-
nemi de 'sultanlık veya saltanat yönetimi' 
olarak vasıflandırırlar. 

Keyfi Yönetim Biçimi Olarak Krallıklar 
ve İslami Yönetim Biçimi Olarak Hilafet 
Genel olarak krallıklar(sultanlıklar): / 

a) Bütün saltanat yönetimleri ve kral-
hklarda yönetimin el değiştirme usulü ve-
raset ilkesine dayanır. Ülke, kralın veya 
sultanın özel mülkü gibidir. Yönetimin bir 
diğerine geçiş şekli veraset kurallarına gö-
re olur. Ya babadan oğula, yahut en büyük 
erkek akrabaya miras gibi intikal eder. 
Halkm seçim veya tercih hakkı olmadığı 
gibi, yönetimi veraset yoluyla devralana 
itaat mecburiyeti vardır. 

b) Kral veya sultan her türlü hukukun 
üstünde tek ve en üstün otoritedir. Huku-
kun üstünlüğü değil sultanın emirlerinin 
üstünlüğü esastır, keyfi yönetim vardır, 
halktan sultana kayıtsız şartsız itaat istenir. . 
İtaat etmemek derhal idamla cezalandırılır. 
Hukuk kuralları da sultanın isteğine bağlı • 
olarak değişir. İslami hukukun yanında ör-
fi yeya'keyfi hukuk oluşur. Yasak ve suçla-
rın büyük çoğunluğu "sultanın iradesi" ve 
isteğiyle oluşturulur. Yeni suç ve suçlular 
icad edilerek"sultanın otorite ve saltanatını 
koruması sağlanır. Bir müddet sonra İsla-
mi hukukla örfi hukuk arasındaki çelişki-; 
den dolayı İslam hukuku tevil edilerek sul-
tanlık hukuku meşru ve geçerli olarak yü-
rürlükte tutulur. (1) En açık İslami hüküm-
ler bile hileri şeriye yoluyla tam'aksi netice 
verecek şekilde yorumlanır. Saltanata karşı 
fikir üretmek, hür düşünmek ve içtihad 
yapmak yasaldanır. Sultanın kendince uy-
gun gördüğü içtihatlar zorla topluma da-
yatılır. Toplumun ve bireylerin hareket sa-
hası daraltılır. Bireylerin ve toplumun sul-
tana karşı güç kazanmasından^korkulur. 
Güçlü görünenler tasfiye edilir ve mallan-
na el konulur. Siyaseten katil ve düşüncele-
rinden dolayı idam yaygındır. Padişahların 
ve sultanlam iradesiyle yeni suçlar ve yeni 
cezalar icadedilir. İslam hukukunun dışın-

da idam cezalan uygulanır. Toplum korku 
içinde yaşar. (2) 

c) Sultan ülkede tek otorite olunca, 
onun iradesini bağlayan, halkın ve ehil in-
sanlcirın yönetime katılımını sağlayan şura 
ve istişare mekanizmalarını zaman içinde 
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bu sebeple 
ehil ve kabiliyetli insanlar küser, yönetim- • 
den uzaklaşır. Sultanın etrafı dalkavuk ve 
yağcılarla çevrilir. Kendisi becerikli olsa bi-
le bu adamlar tarafından yanıltılır. Halkın 
sesini ve taleplerini yöneticiler duymaz. 
Yanlış ve halkm aleyhine olan kararlar alı-
nır. Örneğin Osmanlı'nın ilk dönemlerinde 
çok iyi uygulanan şura ve istişare kurumu, 
bilhassa Fatih döneminden itibaren başla-
yan vîe kanuni ile hızlanan süreçte, rafa 
kaldırılmış, padişahın otoritesine ortak ola- -
bilecek herkes etkisizleştirilmiş ve ortadan 
kaldınimıştır. Önceleri şura toplantılarına, 
padişah bizzat katıldığı halde daha sonra-
ları bu işi vezirine bırakmış, padişahlar ka-
fes arkasından istişareyi izlemekle yetin-
miştir. Bir müddet sonra bu izleme de orta-
dan kalkmış, padişahlar yönetimden ve 
halkın sorunlanndan uzaklaşmışlardır. Bu-
nun sonucunda siyasi katılım, tamamen 
ortadan kalkmış, halk yönetimde söz sahi-
bi olamamış, yöneticiler ve yönetilenler . 
arasında uçurumlar açılmış, padişahların 
etrafında bir sürü dalkavuk ve yağcı türe-
miştir. Bu durum, aynen Kur'an'ın Nemi 
suresinin 34. ayetinde anlatılan Saba Meli-
kesi Belkıs'ın söylediği ve işaret ettiği tehli-
keyi, ortaya çıkarmıştır;^^ "Gerçekten hü-
kümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, 
orasını bozguna uğratırlar ve halkından 
onur sahibi blahlan, hor ve aşağılık kılar-
lar; işte onlar, böyle yaparlar.". Yukarıda • 
ayette belirtildiği gibi Osmanlı'da da "hal-
kın ululan" zelil hale gelmiş ve yönetim-
den uzaklaşmışlardı. , . ' 

d) Sultanın üstünde başka bir otorite ve 
hukuk olmadığından sultandan yaptığı zu-
lümlerin hesabını soracak bir merci de yok-
tur. Sultan kimseye karşı sorumlu değildir. 
Bu sebeple zulüm ve haksızlık artar. Halk 
sık sık isyan eder. 

e) Yukarıda sıralanan sebebler dolayı-
sıyla halk ile yönetim arasında yabancılaş-
ma oluşur. Servet, iktidar ve güç sultanın 
ve çevresindeki insanların elinde birikir. 

İslami huku- ; 
kun yamnda — 
örfi Veya keyfi 
hukuk olu-' 
şurken yasak 
ve suçların bü-
yük çoğunluğu 
"Sultan'ın ira-
desi" ve iste-. 
ğiyle oluştu-
rulur. • 



Şura ve ¡istişare 
kurumu, bilhas-

sa Fatih döne-
minden itibaren 
başlayan ve Ka-
nuni ile hızlanan 

süreçte rafa 
kaldırılmış, pa-
dişahın otorite-
sine ortak ola-
bilecek herkes 
etkisizleştiril-

miş ve ortadan 
kaldırılmıştır. 

/ . Yöneticilerin gücü ve imtiyazları arttıkça 
halktan daha da kopar ve uzaklaşırlar. 
Yöneticiler halktan kopuk ve sınıf haline 
gelir. Halk ile yönetici sınıf arasında uçu-
rumlar oluşur. Halk hor görülür; saray ve 
çevresinde binbir gece hayatı yaşayan bir 
sınıf ile fakirlik içinde sefilce yaşayan halk 
sınıfı oluşur. -

İslam yönetiminde ise: 
a) Yönetimin el değiştirme şekli en 

ehil olanın ümmetin başına geçirilmesi 
esasına dayanır. Veraset cari değildir. Yö-
netim babadan oğula değil mümkün olan 
en ehil yöneticiye devredilir. Devir şekli 
seçim ve biat esasına dayanır. Halkın ve 
alimlerin reyi ve hür tercihi esastır. Seçim-
den sonra da halk seçimi onayladığının ve 
yönetim hakkını teslim ettiğinin gösterge-
si olarak biat eder. Seçim hakkı ve yöneti-
mi devir hakkı ümmetindir. Hz.Ebubekir 
bütün sahabenin katılmasıyla; Hz.Ömer,. 

• Hz.Ebubekir'in tavsiyesi ve ümmetin bu-
nu tasvip etmesiyle; Hz.Osman bir kuru-
lun seçimi ve toplumun tasvibiyle; Hz.Ali 
sahabenin seçimiyle Halife olmuşlardır. 

^ Şekil, ve usul olarak aralannda farklıhklar 
olmasına rağmen göreve gelişlerinin ortak 
yönü hür seçimle olmasıdır.O) 

b) Halifenin ve yönetimin üstünde İs-
lam hukuku vardır. Hukukun üstünlüğü 
esastır. Halife bu hukuka tabi olduğu sü-
rece kendisine itaat edilir. Hukuk halifeyi 
de bağlar. Halife bu hukuğun dışına çika-
maz(4) Hukuk Kur'an ve sünnet'i esas ala-
rak alini hukukçular ve hakimler tarafın-
dan üretilir. Halife de gereğinde bu yar-
gıçlar tarafından hiçbir dokunulmazlık 
zırhı olmadan yargılanır, verilen hükme 

^tabi olur. Halife kendi kafasından suç ve 
haram uyduramaz, yeni had'ler koyamaz, 
keyfilik yerine hukuk ve adalet esastır. İş-
kence ve iltimas yoktur. Örfi hukuk ve İs-
lami hukuk çelişkisi olmaz. Yürürlükte 
tek bir hukuk sistemi vardır. Toplum gü-
ven içinde yaşar) ilim ve ticaret bu güven, 

. adalet ve hukuk ortamında gelişir, halk 
mutlu olur. Toplum kendini hür hisseder. 
Şura ve istişare kurumlarının etkisiyle re-
yini, fikir ve kanaatlerini serbestçe söy-
ler.(5) Peygamberimiz Hüâeybiye Antlaş-
ması sırasında sahabenin büyük çoğunlu-
ğunun muhalefetine rağmen hiç birini öl-

dürmemiş, hatta azarlamamıştır bile! Yine 
Uhud harbinden önceki istişare toplantı-
sında kendisi aksi kanaatte olmasına rağ-
men sahabenin büyük çoğunluğunun reyi-
ne istinaden Medine dışında muharebeyi 
kabul etmişür. İslam hukukunun öngördü-
ğü hadler dışında idam cezası uygulan-
maz. İslam Kukukuna göre: Bir insanm öl-
dürülmesi aşağıdaki hallerde meşrudur. 
Buna yaşam hakkının İslam hukukundaki 
sınırlan denir. Bunlan sıralarsak: 

aa) Müslüman olduktan sonra küfre 
dönmek (Küfre dönenin islam'a karşı sa-
vaşması şartını ileri sürenler vardır.) 

bb) Evlilikten sonra zina (hadislere gö-
re) . • 

cc) Haksız olarak başkasını öldürmek. 
dd) İslam'a (kamu düzenine) karşı açı-

lan fiili savaş ve müslümanlan yurdundan 
çıkarmadır. 

Bu hadlerin dışında adam öldürmek 
meşru değildir. • , ' 

c) Bütün kararlar şura ve istişare esası-
na bağlı olarak halkm ve ilgililerin katılı-
mıyla 'alınır(6) Halkm ve ilgililerin katıh-
mından dolayı kararlar toplumun lehine 
olup, zulüm kolay kolay görülmez. Halife 
toplumun içinde ve ondan haberdar oldu-
ğundan dalkavuk ve yağcılann etkisinde 
kalmaz. Kararlar büyük ölçüde isabetli 
olur ve toplumun mutluluğunu sağlar. 

d) Toplumun her ferdinin halifeden zu-
' lüm ve haksızlığın hesabını sormak ve da-
va açmak hakkı vardır. Halife İslam huku-
kuna göre ümmete karşı sorumludur.(7) 
Hz.Ömer döneminde halktan biri cami içe-
risinde Halife Ömer'e sırtındaki gömleğin 
hesabını sormuştur. 

e) Toplumun yönetime katılımı en üst 
düzeyde olduğu için halk ile yönetim ara-
sında yabancılaşma yoktur. Toplum şura 
ve istişare vasıtasıyla yönetime katıldığın-' 
dan, iktidar sulta ve menfaat yeri değil', 
hizmet yeri haline gelir. Yöneticiler halkın 

. arasında, halk gibi yaşar, halk tarafından 
sevilir. Servet, toplumun bütün insanları 
arasında dolaşabilen(8) ehil olanın elde 
edebildiği, çalışanın ulaşabildiği bir meta-
dır. Fırsat eşitliği sağlamak, fakir ve güçsü-
zü korumak esastır. Yöneticiler imtiyazlı 
bir sınıf değil, hukuken diğer insanlarla 
eşit bireylerdir. Servet halkm elinden zor 



kullanılarak haksızca alınmaz. Toplumda 
sımflaşma oluşmaz. -

Bu kısa incelemeden çıkan sonuç: Sal ta-' 
nat yönetimlerinin zamari zaman ehil sul-
tanlar elinde İslami yönetim tarzına yakın 
bir düzen ve icraat göstermelerine rağmen 

, genellikle İslamın anladığı tarzda bir yöne-
tim biçimi olmadıklandır. Kaldı ki Hanefi 
sultanlarıyla işbirliği yapmamış, onların 
görev tekliflerini reddetmiş, onlara karşı 
mücadelenin içinde yeralmıştır. Bu sebeple 

• de yaşamının birçok )alml hapislerde geçir-. 
miş, onlara karşı mücadelenin içinde yeral-

^ mıştır. Bu sebeple de yaşamının birçok yılı-
• nı hapislerde geçirmiş, işkenceler ve ezi-

yetler sonucu vefat etmiştir. Osmanlı'nın 
ilk dönemlerinde ehil sultanlann elinde İs-
lami yönetim tarzına yakın benzer bir yö-
netim kurulmuş olmasına rağmen sonrala-
n diğer saltanat yönetimlerinin hastalıkları 

' da aynen Osmanlı Yönetimine bulaşmıştır. 
Bu sebeple diyebiliriz ki istisnalan olması-
na rağmen saltanat yönetimleri İslami tem-
sil edemez. 

••. ^ . • . 
DİPNOTLAR ^ 

- (1) 1987'den bu yana Suudi Arabistan'da 
uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası kralın cm-

• riyle verilmektedir. Ancak bir dönem Osmanlılar-
da kahve, alkol ve tütün için de aynı cezanın ve-
rildiğini düşünürsek bu gibi zamanla değişen ta-

. sai-ruflann sultanlıkların farklı uygulamalarına 
; örnek olduğu açıktır. Yine Padişahlann yürürlüğe 

soktuğu özel kanunnamelerde İslam ceza hukuku 
- hükümlerinden (hadlerinden) farklı cezalar uygu-

lanmaktaydı. . 
Fatih'in Kanunnamesinde, nizam-ı alem için 

kardeşlerin katline izin veriliyor, fahişelere de 
toptan katil cezası veriliyordu. 

Kanuni Sultân Süleyman kanunnamesinde ise 
hırsızlığa, katil cezası öngörülüyordu. Yine aynı 
kanunnamede zina s u ^ n a para cezası öngörülü-
yordu. Kur'an'da ise zinanın cezası bilindiği gibi 
lOOdeğnekdi. ' : - . 

(2) Fatih, Çandarh'yı İstanbul'un fethinde ay-
kırı tekliflerde bulunduğu için fetihden hemen 
sonra katlettirmiştir. . " ' 

Yavuz, Karaman Valisi Hemdem Paşa'yı, or-' 
dunun taârruzdan'.önce birgün dinlenmesini tek-
lif ettiği için; Vezir Hüseyin paşa'yı. Ordunun 
Sina'yı geçmesinin imkansız olduğunu söylediği 
için katlettirmiştir. 

Kanuni kendisiyle azledilmeyeceği ve öl-
• dürü lmeyeceği h u s u s u n d a anlaşma y a p a n -

vezirini uykuda iken öldürhmüştür. Yine Kanuni 
döneminde eti pahalandırıyorlar gerekçesiyle kırk ' 

kasap Sultanahmet Meydanında idam edilmiştir. 
Deli İbrahim, İstanbul'da at arabalannı yasak-

lamasına rağmen, bir gece yolda araba görmesi 
üzerine, emrini iyi uygulamadığı gerekçesiyle 
vezirini öldürtmüştür. 

(3) ""Gerçekten Allah sizp, emanetleri ehil 
olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmet^. 
Hğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder." 
Kur'an, Nisa 4-58. " 

Hz.Peygamber: "-Toplumda daha ehliyetli 
kimseler bulunduğu halde, başkasına görev veren 
bir kimse Al l ih ' a , Resulüne ve b ü t ü n müs-
lümalara hainlik etmiş olur." El İhtiyar II, 84. 

Hz.Ömer: "Müslümanlara d a n ı ş m a d a n 
yapılan bir biat, biat değildir. Baskı ve ölüm kor-
kusu ile yapılan biat da, biat değildir." demiştir., 
abdullah bin Ömer de "Ümmetin topluca biat et-
mediği-kimseye halife' denmesinin doğru ol-
mayacağını" belirtmiştir. Tecrid VII, 175. 

(4)Kür'an Casiye 18. ayette "Slonra seni de bu 
emirden bir şeriat üzerinde kıldık; öyleyse sen 
ona uy v e bi lmeyenlerin heva (istek ve tut^ 
ku)lanna uyma." . " 

(5) "Bile bile gerçeği batıla bulâyıp hakkı giz-
lemeyin" Kur'an, 2/42 

"Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sev-
mez, ancak zulmedilen hariç." .Kur'an, 4/148 

9-71 Ayette-ifadesini bulan "Emri bil maruf . 
nehyi anıl münker" (iyiliği emretme, kötülükten 
sakındırma) Ker müslümana tenkid ve yanhşlan 
düzeltme yetkisi vermiştir. • 

Zalim bir yöneticiye karşı söylenen doğru bir 
söz Hz.Peygamber tarafından cihadın en fazilet-
lisi olarak nitelendirilmiştir. Nesai,.beyat 57, Tir-
mizi,Fitenl3 , ^ • . • " 

(6) "İşleri kendi aralarında şura ile olanlar" 
Şura, 42/38. , 

"Ey önde gelenler bu işimde bana görüş belirr 
tin, sizinle istişare etmedikçe ben hiçbir işte kesin 
karar vermek istemem" Nemi 27/32. ' 

"Ey peygamber Allah'ın rahmeti nedeniyledir 
ki sen onlara yumuşak ve nazik davrandın. Eğer 
sen kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin et-
rafından dağılır"giderlerdi. O halde onlan bağışla 
ve onlar için Allah'tan mağfiret dilp. İşlerle ilgili 
onlara danış, ama (bir işi yapmak için) kararını 
verdin mi,-azmettin mî, Allah'a dayan (onu yap)" 
Aliİmran 3/159 . . , . 

(7) İbni Sad'ın Tabakat'ında nakledildiğine 
göre: Hz.Ömer, biıgün Selman'a (R.) "-Ben- melik • 
miyim, halife miyim?" diye sorar. Selman da 
"Eğer sen müslümanlardan bir dirhem veya daha. 
az bir miktar toplayarak ve bunu hakkı olmayan 
bir yere harcayacak olursan, sen meliksin, halife 
değilsin." der.'Hz.Ömer'in etrafında bulunanlar 
da: "Hamd olsun ki sen inelik değilsin!" demişler-
dir. 

(8) 'Ta ki (o mallar), içinizden yalnız zengin-
ler arasında dolaşan bir şey olmasın..." Kur'an,"" 
59-7. 

İslam'da top-
- lum şûra ve is-

tişare vasıta-
sıyla yönetime 
katıldığından, 
iktidar sulta ve 
menfat yeri .. 
değil, hizmet 
yerijıaline 
gelir. -



Sosyo-kültür yapımız hakkında 
bir değerlendirme 
Dolunay Çevlli • 

Sosyal yapılar ve değerler, çe- Tevhİd İnanCina'dayalı din; şekillenmesinde etkili olurlar. El-
şitli sebeplerle devamlı değiş- şartlan ve kültürün diğer karşı l ıkl ı etki her iki 
mehaUnde olduğundan, sosy^ unSUrlanni mana etrafında ™ s e üzerinde eşit d e ğ i l d i ^ 
hayatın dmamık bir yapı arzet- •• . ı , j Etkilenmenin şiddet ve mahıyetı-
tiğini söyleyebiliriz. , bütünleşmeye sevkeden ni tayin eden başka faktörler do 

Bilgi alabildiğimiz ilk top- temel unsurdur. vardır ve bu faktörler, zaman ve 
l u m l a r d a n g ü n ü m ü z e k a d a r mekana göre farklılık gösterirler, 
gelmiş geçmiş bütün toplumlara baktığımızda, sta- Kısaca ifade etmek istersek, sosyal hayatın karmaşık 
tik olmadıklanm, aksine sürekli bir değişime tabi ol- bir yapı ve işleyişe sahip olduğunu söylemek uygun 
duklannı görüyoruz. Bununla birlikte değişme, ilkel 
toplumlardan çok, günümüz karmaşık toplumların-
da göze çarpmaktadır . - Ancâk g ü n ü m ü z d e k i n e 
oranla ilkel top lumla rda değişmenin çok yavaş 
olduğunu kabul etmemize rağmen hiçbir zaman on- ' 
larda değişmenin olmadığını söyleyemeyiz. Hatta 
bugünkü hızlı değişimin temellerinin o dönemde^ 
atılmaya başlandığı bilinen bir gerçektir. -

19. ve 20. yüzyıllara gelindiğinde, özellikle bazı 
toplumlarda fark edilebilir derecede hızlı değişimler 
görülmeye başlanmıştır. Bu asırlarda teknolojide 
görülen hızlı değişim, beraberinde sosyal değişme-

kleri getirmiş, her geçen yıl da sosyal değişmelerin 
hızını arttırmıştır. (Magee, 1964:95) ' 

Sosyal yapı ve sosyal değişme ile Ugili çahşmala-
n n yoğunlukta olduğu sosyoloji ilminin de kurulu-
şu, sosyal değişme hızında önemli artışlanh görül-
düğü bu döneme rastlar. 

Kültür unsurları çift yönlü olduğundan sosyal 
hayat, çeşitli faktörlerin çok yönlü etkileri altında 
şekillenir. Mesela kişi, ailesi içinde sürekli değişime 
uğrarken, bir yandan da ailesini değişime uğrat- . 
maktadır. Yine birçok müessese karşılıklı olarak bir-
birlerine etki ederek, değişimlerine katkıda bulu-
nurlar. Ekonomi müessesesi dini hayat-üzerinde et-
kili olduğu gibi, dini inançlar da ekonomik hayatın 

olacaktır. -v 
Bazı- sosyologlar bu gerçeği farkedememiş ve 

sosyal gerçekliği tek faktörle açıklama yanlışına 
düşmüşlerdir. Bunlardan kimisi coğrafyayı, kimi.si 
demografyayı , kimisi ekonomiyi, kimisi ırkı ana 
faktör olarak kabul etmiş, diğer sosyal olayların bu 
ana faktör tarafından şekillendirildiğini yarsaymış-
lardır. Böylece "...bütünü parçayla anlatmak hatası-
na düşmüşlerdir." (Kösemihal, 1982:302) 

Sosyal hayat durgun olmadığına, aksine dina-
mik bir özellik gösterdiğine göre acaba değişmeler 
rastgele yani belli bir düzen dışında mı gerçekleşi- . 
yor, yoksa onlar da bir düzenlilik* gösteriyorlar mı? 
Rus asılh Amerikan sosyoloğu Sorokin bu sorunun 
cevabını bulabilmek için M.Ö.ö.yüzyıldan başlaya-
rak 20. yüzyıla kadar gelen bir tarih incelemesi yap-
mıştır. Çalışma sonucunda kaos halindeki sosyo-
kültürel olguları bütüncü, geçerli ve kapsayıcı bir 
yapıya yerleştirerek, onlara bir düzen kazandırır. 
Büyük boy bir teorisyen olan Sorokin, dar kapsamlı 
ve kısa mesafeler hakkında bilgi veren çalışmaların, 
sosyal ilimler için yeterli olmadığı görüşündedir . 
Kuşkusuz bu tür dar kapsamlı çalışmaların önemi 
ve gerekliliği göz ardı edilemez . Aynı zamanda tek 
faktörle sosyal realiteyi açıklamaya çalışan teoriler 
de realitenin ancak bir parçasını açıklamaya mukte-



dirdirler . Realite bir bü tün o lduğuna 
göre onun sadece bir boyutriun açıklan-
ması pek birşey ifade etmeyecektir. So^ 
rokin, bu tür tek faktöre dayanan teori-
lerin hepsinin bir araya getirilip, zaman 
içinde geçirdiği değişmelîeri tesbit edip 
birbirleriyle karşılaştırarak verimli so-
nuçlar elde edilebileceği düşüncesinde-
dir. _ 

Çünkü sosyal hayatta, müesseseler 
arasında karşılıklı etkileşim vardır ve 
her müessese hem değişken hem de bir 
değişkenin fonksiyonu olabilir. Aynca 
sosyal olaylar, sadece sosyal" faktörlerin 
karşılıklı etkilerinin bir sonucU olarak . 
değil fiziki ve coğrafi çevre faktörleri ile 
sosyal faktörlerin de karşılıklı etkileri 
sonucu meydana gelirler. Tek faktöre 
ağırlık veren doktrinler, tek yönlü bir 
değişme çizgisi kabul ederlerken, çok 
faktörün karşılıklı etkisini ileri süren 
bütüncü görüş yanhlanna göre değişme 
olgusu devri bir özellik göstermektedir. 
"Sorokin'e göre, hiçbir şey tek bir istika-
mette nihayetsiz.olarak ilerleyemez. 
manla bir unsuru bir yöne iten kuvvet-
ler, kendi kendilerini doygunluk haline 
getirip, zayıflarlar ve zıt kuvvetler kud-
ret kazanır." (Eröz, 1982:58) 

Bütüncü yaklaşım, herşeyi açıkla-
yan, evrensel geçerliğe sahip olan katı 
determiné kanunlar aramaz; düzenlilik-
leri amacı sınırlandırılmış önermeler 
halinde ifade edilince ilmi olarak kabul 
eder. Sorokin'e göre sosyol-kültürel dü-
zenlilikler: kesin matematik formüllerle 
ifade edilemedikleri gibi zaman süre-
cinde yer alan belli kültür yapıları için 
geçerlidirler. . 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bütüncü 
görüş sosyo-kültürel değişmeyi tek fak-
törün değil, realitedeki bütün faktörle-
rin karşılıklı etkileşimlerinin belirledi-
ğini kabul eden Realitedeki olgular ara-
sında sıkı bir etkileşim vardır. Zaman 
ve "mekan şartlarına göre hangi faktör 
veya faktörlerin ağırlık kazanacağı da 
değişir. 

Realitedeki bu çeşitliliğin farkına va-
ran Sorokin, çalışmalarını tek faktöre 
değil, birçok faktörün etkileşimini dik-
kate alan bütüncü yaklaşıma göre yap-

. miştır. Ondan önceki sosyologların sos-
yal realiteyi açıklamada katı, tek doğ-
rusal ve önyargılı görüşleri, Sorokin'in 
teorisinde yer almaz.- Onun yaptığı çok 
daha zor bir iş olmasına rağmen, objek-
tifliği ve sağlamlığı sosyal gerçek tea . 
toplanıfan bilgilerle smanmıştır. 

Çalışmalarını yaratıcı tekrarlar ve 
tekrarlanan maddeci- maneviyatçı- ide-

' al kültürlerin yapısını aydınlatmak üze-
rinde odaklaştırmıştır. Batı top lumlan" 
üzerinde, çalıştığı için verileri Batı top-
lumlan ile ilgilidir.Ancak Sorokin'in bu 
teorisini ünlü Türk sosyoloğu Prof. Dr. 
Amirah Kurtkan Türk-Îslam toplumuna 
uygulamıştır. 

Sorokin, s^oöyo-kültürel sistemin an-
lam, araç ve insan bileşenlerinden mey- : 
dana geldiğini söyler. (Sorokin, 1943:4) 
Sosyo-kültürel sistem anlam, insan ve 
maddi araçlar bileşeninden oluşup, esas , 
olarak bu anlam tarafından karakterize 

I - , . 

edilir. Yani anlam, kendisini cisimleşti-
• ren ve sosyalleştireıi sistemi diğerlerin-

den ayırıp, şahsiyet veren temel unsur-
d u r Bu sebeple Sorokin, inceleıhelerin-" 
de merkezde olan anlamı meydana çı-
karmaya çalışmış ve sistemleri bu te-
me lde çözümlemede Uygun yöntemi . 
kullanmıştır. 

Kurtkan, Türk sosyo-kültür yapısını 
incelerken, anlam bileşeni olarak tevhid. 

: akidesini alır. Tevhid inancına dayalı 
olan din, çevre şartları ve kültürün di-
ğer unsurlannı değiştiren ve onlan ma- -
na etrafında bütünleşmeye sevkeden te-.. 
mel 'unsurdur . Tevhid'in ispata dayalı 
karakterinin olması, ona, tek bir din ol-
ma özelliği verir. Tevhid inancı, fertle-
rin kognisyonlarında mana bütünlüğü 
meydana getirip ferdi harekete geçiş 

• mekanizmasını İslah eder. Dolayısıyla 
. sosyo-kültürel yapıyı bütünleşmiş bir 

yapı haline getirir ki bu tarihte çok az 

Tevhid inancı, 
fertlerin kog-
hisyonlarında -
mana bütünlü-
ğü meydana 
getirip ferdî 
harekete geçiş 
mekanizmasını 
İslah eder, 
sosyo-kültürel 
yapıyı bütün-
leşmiş bir yapı 
haline getirir ki 
bu tarihte çok ' 
âz toplümda 
gerçekleş- ̂  
miştir. 



Kurtkan'a 
göre "mademki 

maddi kültür, 
manevi kültü-

rün objektifleş-
. meşinden oluş-

maktadır, o hal-
de, her hususta 

ifrat ve tefritin 
. nıahzurlarını 

yok eden bir or-
ta yol'a dayalı 

olan tevhid dini-
nin yarattığı 

kültür ideâl kül-
türdür. 

toplumda gerçekleşmiştir. Tevhid dini, 
büyük bir kitlenin ferdi kognisyonla-
nnda birer sistenî ve idrâkler bütünleş-, 
mesi meydana getirdiği takdirde bu 
fıtrat, kıivveden fiile geçer. Bü durum-
da sosyo-kültürel yapı, tevTıid mana 
sistemine dayanan objektif vasıtalarla 
donatılmış olur.. 

Kültürel yapmm iç yüzü, zamansız 
ve mekansız mana ve değerlerdir. Kül-
türel olgunun dış yüzü ise bu iç mana-
nm yer ve zaman boyutu içinde dışlaş-
masıyla meydana gelen maddi yüzü-
dür. Değer hükümlerinin birbirini ma-
nalı bir şekilde tanımlamaşı halinde, 
mana etrafında bütünleşmiş bir süper 
sistem söz konusu olur. Sosyo-kültürel 
bünyenin iç. yüzü olan manevi kültür, 
manalı bir süper sistem meydana getir-
diği takdirde dış yüznün bütünleşme 

- ihtimali de o nispette artar. : 
Her bütünleşme dengeli değildir. 

Çünkü sosyo-kültürel yapıdaki dengeli 
bütünlüğü, bazı şartlarda'meydana ger 
len değişmeler bozabilir. Tevhid dini-
nin uygulamada bozulmadığı takdirde-
mana etrafında bütünleşmeye ve ideal" 
kültüre yol açtığını söyleyen Amiran 
Kurtkan, bunu şöyle ifade eder: "Ma-
demki, maddi kültür, manevi kültürün 
objektifleşmesinden oluşmaktadır , o 
halde, her hususta ifrat ve tefritin mah-
zurlarını yok eden bir orta ^yol'a (bir 
ideal bilieşime) dayah olan tevhid dini-
nin yarattığı kültür, ideal kül türdür . 
İdeal nitelikte olan bu manevi kültü-
rün objektifleşmesinden hasıl olan sos-
yol bünye de maná etrafında bütünleş-
miş müesseselerden oluşan bir bünye-
dir. (Kurtkan, 1985:513) ' 

İnsan fıtratında tevhidçi eğilim var 
olmasına rağmen, bu eğilimin kuvve-
den fiile geçmesini engelleyen zıt ego 
unsurları da mevcuttur. Bu yüzden bu: 
manevi kültürün ve onun objektifleş-
mesiyle meydana gelen sosyal yapı her 
zaman ortaya çıkmaz. Tevhid değerle-
rinin tam olarak objektifleşmesi tarihte 

çök az toplumda görülmüştür. , • 
Türk toplumundaki sosyo-kültürel 

değişme incelendiğindei,maha etrafın-
da bütünleşmenin yükseliş Devri Os-
manlı Devleti'nde sağlandığmı. görüyo-
ruz. Çünkü bu dönemde maddeci ve 

• maneviyatçı değerlerin ideal sentezine 
varılmıştır. Yükselme Devri sosyo-kül-
türel' bünyesinde, İslamiyetten kaynak-
lanan değer hükümlerinin sosyal hayat-
ta uygulanmasıyla sağlanan bir iç bü-
tünlük vardır. Bu yüzden müesseselerin 
hepsi aynı iç manayı taşımaktadır. Bu 
dönem sosyal tabakalaşma piramidin-
de, orta sınıflar çok geniş bir yer tuf-

" maktadır. -
' Duraklama ve Gerileme Devri Os- . 

manii sosyal yapısına bakıldığında, İs-
lami değer hükümlerinin meydana ge-
t irdiği mâna la r s is teminin dışlaştığı 
yükselme devrindeki gibi bir sosyal ya-
pı görü lemez . Ç ü n k ü bu d ö n e m d e n 
sonra artık bütün, müesseselerin ideal 
kültüre yönelmesini sağlayan mana sis-
temi ortadan kalkmıştır. Bu sebeple ar-
tık incelemeler fonksiyonel metodla ya-
pılmaktadır. Çünkü Duraklama ye Geri-
leme dönemlerinde sosyo-kültürel yapı 
ne ferdi kognisyonlarda ne de müesse-
seler arasında manalı bir bütünlük gös-., 
termez. İç büti inlük olmadığına göre 
bütünlüğü meydana getiren pekiştirici 
prensiplerin, neler olduğu da tabiidir ki 
incelenemez. . 

Sosyo kültürel yap ı lan incelerken 
mana bütünleşmesi metodunu bırakıp, 
fonksiyonel metodu alarak, İslam Ülker 

. lerinin geri kalmışlığını yanlış sebep-so-
nuç Uişkileriyle izah etmeye kalkışmak 
hatadır. İslâm'ın ana değerlerini yorum-

; layan tasavvufi ve dini fikirleri yozlaş-
mış halleriyle ele ahp, geri kalmışlığı-
mızı buna bağlamak, sebep sonuç zin- -
cirinih belirli bir bö lümünü boş yere 
a b a r t m a k t a n başka b i r şey deği ldir . . -
"Mana etrafında bütünleşmeyi teşhis 
metodunun bize verdiği tarihi misaller 
az olabilir. Fakat bu misaller, manevi 



k ü l t ü r ü n tevhide dayal ı değerler inin 
gerçekten fonksiyonunu ifa ettiği' yer-
lerde, tevhid prensibinin nasıl bir ma-
nalı b ü t ü n halinde dışlaşmayâ mukte-
di r o l d u ğ u n u an lamamıza yeterlidir-
ler." (Kurtkan, 1985:514) 

- Daha önce de belirttiğimiz gibi So-
rokin'in. teorisi Batı toplumu ve tarihi 
ile ilgili olmasına rağmen Türk-İslam 
toplumlarını da, eğer yapılması gerekli 
değişiklikleri yapmak mümkün olursa, 
açıklayabilecek niteliktedir, bu tür teori-
lerde önemli'olan, teoride yer. alan gö-
rüşlerin bizim toplumumuzu, tarihimi-
zi ve onda meydana gelen değişmeleri 
açıklayabilmeleridir. Gelecekte ne ola-
cağını bilemeyiz, ancak geçmişimjzi ye-
terince ve layık olduğu biçimde inceler-
sek, yaşadığim'ız dönemle ilgili tedbirle-
ri almak mümkündür . Böylece gelecek 
için sağlam temeller de bir ölçüde atıj^ 
mış olabilecektin 
.. Kanaatimizce, geçmişimizden utan-
mayı bir an önce bırakıp, tarihimize ib-
ret dolu gözlerle bakarak, İ lmi tesbit-
lerde bu lunmamız gerekir, Geç kaldı-

ğımız bir gerçek. Ancak hatadan bir an 
önce dönmek de büyük bir fozilet oldu-
ğuna göre, bir an önce öz değerlerimize 
dönmeliyiz. Batının fonksiyonların icra-
sı ile çözmeye çalıştığının çok daha mü-
kemmeli Tevhid formülü ile bize hazır 
olarak verilmiştir. Önemli olan, ' formü-
1ün özünü anlayıp uygulayabilmek. Bu-

' nu yapmaya, her vatandaşın potansiye-
linin yeterli, o lduğu kanaatindeyiz. Ye-
ter ki uyanabilelim! 
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Yükselme Devrî 
sosyo-kültürel 
bünyesinde, 
İslam'dan kay-
riaklanan değer 
hükümterinin 
sosyal hayatta 
uygulanmasıyla 
sağlanan bir iç 
bütünlük vardır; 
müesseselerin 
hepsi aynı iç 
manayr taşı-
maktadır. 

15 Dakika'da Kur'an 
HEDİYELİ KAMPANYA 
r d é n 70'e "herkesin kolaylıkla takip edebileceği. 
bir pragranîla, günde sadece 15 dakikanızı ayl- ' 

nn ve 15 Ay'da bütün Kur'an'ı meali, tefsiri, kav-
ramları ve diğer ilmi bilgilen ile birlikte arilaya-

rak kavrayın! Her 15 günde size bir cüz; 
- Kur'an ve meali , Tefsiri, kavramlarını ve 

-Kur'an'la ilgili testleri içeren.ders fasiküllerl 
göndereceğiz. Aynca, seminerler, yarışmalar ve 

size özel süprlz hediyelerimiz olacak... 
Bu fırsatı Kaçırmaym... 

^ K U R ' A N İ B İ L İ N Ç A B O N E İ S T E K F O R M U J 
- Digital Kıble göstergeli,Namaz vakti gfistsr-

Kur'anî Bilinç Eğitimi Sistemi programınıza katılmaic istlyo- . 
rum. 15 Aylık sabit abone öcretinl ödemeyi taahhüt ediyo-, 
mm, ilk ay taksiti olan 250.000TL'yr aşağıdaki posta çeki he-
sabına yatırdım. Alındı dekontunun fotokopisi ektedir. 
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değerinde; hesap ınâkinalı, telefon Kal^ı . 
alarmlı, saatli, gizli Hafızalı Cask) Data- Bank 

Har aboneye: 300.00011 değerinde kitap " 
HEDİYE EDİYORUZ! • 

Abone Fiatı:Taks'rtli: ,15 AY X 250.000TL 
Peşin: 3.000.000TLYurt D(|i: iSAyXiSDM 

(Yapi KrediBankası Fatih Şb. Şaban Pkiş 
3001454-8 nolu DM hesabına gönderilebilir.) 
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alarmlı, saatli, gizli Hafızalı Cask) Data- Bank 
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HEDİYE EDİYORUZ! • 
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Peşin: 3.000.000TLYurt D(|i: iSAyXiSDM 

(Yapi KrediBankası Fatih Şb. Şaban Pkiş 
3001454-8 nolu DM hesabına gönderilebilir.) 
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Kuzey Irak'ta 
Pax-Americâna mı? 

/ -

Rıfat Küçük 

Geç t iğ imiz 'ha f t a l a rda Kuzey 
Irak'm geleceği konusunda önem^ 
11 gelişmelerin yaşandığına tanık 
olduk. Filistin ve Bosna'da kendi 
çözümünü dayatmak suretiyle 
"barış" ortamı tesis etmeye çalı-' 
şan ABD'nin Clinton yönetimi, • 
belki de 1996'daki başkanlık se-
çimlerinde seçim afişlerini süsle-
yecek konular arasına Kuzey 1-
rak'ı da dahil etme amacıyla böl^ 
geye çeki düzen verme çabalarını 
yoğunluştırmış gözüküyor. 

ABD'nin önderliğinde daha 
önce 9-11 Ağustos tarihleri arasın-
da Dublin'in Drogheda kasabasın-
da biraraya gelen Kürt Grupları 
12-15 Eylül tarihlerinde ikinci kez 
toplandılar. Toplantıya Türkiye 
gözlemci s ta tüsünde katılırken^ 
son anda İngiltere'nin de dahil ol-
duğu görüldü. İngiltere'nin bu gi-
rişimini engellemeye çalışan, an-
cak başarılı olamayan Türkiyö, 
hadiseden duyduğu memnuni-
yetsizliği dile getirilmekle yetin-
mek zorunda kaldı. 
' Ağustos ayında yapılan ilk 

toplantı sonucu hazırlanan barış 
' anlaşması taslağında Barzani'nin 
liderliğindeki Kürdistan Demok-' 
ratik Partisi ile Talabani'nin lider-
liğindeki Kürdistan Yurtseverler 
Birliği arasındaki sorunların çözü-
lüp bölgede otoritenin kurulması 

üzerinde durulmuştu. Bu toplantı 
sonucunda taraflar. Kuzey İrak'a 
dönerek hazırlanan taslağı kendi 
liderlerine danışmayı kararlaştır-
mışlardı. -

Dublin'deki ikinci toplantıyla 
beraber "ABD bölgede bir Kürt 
devleti mi kuruyor?" Sorusu tar-
tışma gündemini oluşturmaya 
başladı. 

ABD'nin organize ettiği İrak 
Milli Meclis sözcüleri Dublin top-
lantılarını, Saddam Hüseyin'in 
devrilmesi ve Kuzey İrak'ta Ame-
rikancı bir Kürt devletinin kurul-
ması yolunda en önemli adımlar ' 
olarak gördüklerini açıklıyorlardı." 

ABD'nin Saddam'ı devirerek--
yerine İrak Milli Meclisi'nin oluş-
turacağı bir yönetimi getirmek is-
tediği belirtiliyordu. Dublin top-
lantısında KYB'yi temsil eden Nur 
Şimon Emir, 1992 yılında ABD ta-
rafından kurulmuş olan bu İrak 
Milli Meclisi'ni Saddam'a karşı bir 
alternatif olarak gördükler ini , 
Saddam'dan sonraki İrak yöneti-
mini devralacak İMM ile federas-
yon görüşmelerini yapabilecekle-
rini bildiriyordu. 

Görüşmelerin ardından ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nic-^ 
holas Burns "Türkiye ile Kuzey 
Irak'ta kapsamlı bir işbirliği için-
deyiz" demiş olsa da, Türkiye'nin 

toplantıda pek etkin bir konuma 
sahip olmadığı ortadaydı. Toplan-
tıya gözlemci düzeyinde katılan 
Türkiye, Amerikan senaryolarını 
kabul lenmek zorunda kalmış, 
merkezi bir nitelik kazanacak 
olan Irak kürdistanı Federal Yö-
netimini desteklemek ya da ABD 
planına karşı İran ile Suriye'nin 
y ^ m d a yer almak gibi iki seçe-
nekle başbaşa kalınca birincisini 
tercih etmişti. 

Türk Dışişleri yetkililerine gö-
re ABD nasıl olsa Kuzey İrak'ta is-
tediğini yapacaktı. En iyisi, sürece 
katılarak bölgesel etkinliği arttır-
maya ve gelişmelere müdahale et-
meye çalışmalıydı. Onlara göre 
bu da ABD'nin peşine takılarak, 

'kendilerinin oluşturduğu herhan; 
gi bir tasarı veya tezden yoksun 
"Irak'ın toprak bütünlüğü" naka-
ratını tekrarlayarak oluverecekti. 
Dublin toplantılarıyla ABD'nin 
şimdilik hedeflediği şeyler Kuzey 
Irak'ta birbiriyle savaşan Kürt 
gruplarını barıştırmak ve uzun 
vadede kendi planlarının tatbiki-
ne zemin hazırlamak olarak görü-
nüyordu. Konuyla doğrudan ilgili 
olması gereken Irak müzakere 
masas ında bu lunmazken çok 
uzaklardan İngiltere'nin apar to-
par masaya dahil olması, Türki-
ye'nin ise sadece gözlemci statü-



süne sahip olması, kuzey Irak'ta 
oynanan oyunun bölge halkının 
çıkarlarını ne ölçüde gözeteceğine 
ilişkin yeterinci fikir veriyor. 

Dublin müzakerelerine bölge 
halkını temsilen sadece KDP ve 
KYB'nin temsilcilerinin katılması, • 
Türkmen ve Arapların temsil edil-
memesi de göze çarpan ilginç hu-
suslardanl. Ulus devletlerin an-
lam ve işlevini yitirmeye başladı-
ğı bir tarihsel süreç içinde eğer 
Kuzey Irak'ta bir ulus-devlet oluş-
turulma yoluna gidilirse bu ba-
lkımdan yeni ve eskisinden daha 
büyük çatışmaların, problemlerin 
yaşanacağına kesin gözüyle bakı-
jabülr. Bölgedeki bazı grupların 
söz sahibi kılınıp bazılarının yok 
sayılması böyle bir zeminin hazır-
lanmasına katkıda bulunacaktır. 

Dublin toplantılarında günde-
me gelen bir d iğer husus da 

.PKK'nm durumu idi. PKK Ağus-
tos ayındaki ilk Dublin toplantısı-
nan sonra kendisinin bölgesel 
denklemden dışlandığını hisset-
miş ve işleyen süreçte söz sahibi 
olabilmek, varlığını ispatlayabil-
mek için, Barzani güçleriyle çatış-
malara girmişti. Bu noktada akla_, 
gelen şey, dayatılan barış ve istik-
rar ortamıyla birlikte PKK'nın, 
Güneydoğu'daki terör ortamının 
ve dolayısıyla Türk milliyetçiliği-
ni bugün besleyen bir kaynağın 
ortadan kaldırılması ihtimalidir. 
İkinci görüşmelerde Talabani'nin . 
KYB temsilcisi ayn i zamanda 
PKK'nın temsilcisi gibi de hareket 
etmiş ve PKK'yı siyasi parti olarak 
görüklerini söylemişti. KYB heye-
ti hatta anlaşma metnine PKK'yı 
kınayan ve aleyhinde önlemler 
alınmasını isteyen paragrafın ek-
lenmesine de karşı çıkmıştı. 

Kuzey Irak konusundaki tüm 
endişelere rağmen Cengiz Çandar 
gibi bu gelişmelerin pek de Türki-
ye aleyhine olmadığını , Dub-
lin'deki müzakerelere iştirak et-
mekle Türkiye'nin bu süreçte et-

\ 
Dubl in Anlaşması Taslağı 

Dublin görüşmelerinin ikinci 
gününde hazırianan anlaşma tasla- isi Si 
ğında şu maddeler yer alıyorr 

• Erbil'in silahsızlandırılması: 
•̂ Erbil kenti tüm peşmerge güç-

lerinden arındırılacak. 
•̂ Tüm ağır ve orta ağırlıktaki si- ' 

lahlar kent dışına çıkarılacak. 
•»KDP ve KYB kentte yalnız dör-

der büro bulundurabilecek. 
•^Merkezi Erbil'de olan diğer , 

partiler aynı şekilde askeri amaçlı s s 
kullanılmayan ikişer bürp bulun-
durabilecek. ' < ' 
, *Parti yetkilileri 10 'dan fazla 

body-guard bulunduramayacak. 
' '^Erbil'in korunması ve güvenli-

ğini INC'nin kuracağı tarafsız bir 
komisyon sağlayacak. 

"Komisyon parti binaları, kale, 
yollar dahil tüm kamu alanların-^ s 
dan sorumlu olacak. - , - , 

Hükümet: 
•^Erbil'ırt silahsızlandırılmasın-

dan 48 saat sonra bölgedeki seçil- . 
miş bölgesel hükümet iş başına gö-
çecek. ' . 

•^Bölgesel parlamento bir an ön- ' 
ce toplanarak tüm etnik gruplann ¡i 
temsil edildiği yeni ve geniş tabanlı sî; 
bir hükümet kuracaki' 

•^Bölgedeki tüm Irak vatandaş-

kin bir rol sahibi olduğunu öne 
sürenler de görülecekti. Bu yakla-
şırna göre "Amerikan oyununa mı 
geliyoruz acaba, kuzey Irak'ta 
Kürt devletinin nüvesi mi doğu-
yor?" tarzında endişelere kapıl-
maya hiç gerek yoktu. Irak'ın top-
rak Bütünlüğü ve PKK'ya karşı 
Türkiye'nin istikrarının korunma-
sı gibi "takıntılar", Türkiye'nin dış 
politikasını ipotek altında tutan, 
hiçbir anlamlı adım atmasına im-
kan vermeyen taleplerdi. 

Türkiye'nin dış politikada sa-
hip olduğu "ilkesizlik" İlkesi he-
men hiçbir mesele üzerinde hazır-
lanmış tez, plan, proje ve ciddi 

lan bölgesel hükümette temsil edi-
ilecek. (Seçimlerin yapılması ya da 
nispi temsil sistemi kabul edilme-
di.) - • . 

Fonlar:' , . . 
"Sınırdan ve diğer gelir kay-

; naklarıridan gelen gelirler bir fon-
da toplanacak. *Fon tarafsız bir ko-
misyon tarafından denetlenecek. 

•^Komisyon, gelirlerin hüküme-
i te akmasını ve bölgesel amaçlarda 
kullanılmasını sağlayacak. (İngilte-
re ve Türkiye'nin fonun denetimin-

Îde yer alması kabul edilmedi.), 
"Denetim mercii, hükümete 

haftalık rapor sunacak. 
Tarafsız komisyon 
"Merkezi Erbil'de bulunacak. . 
"INC tarafından oluşturulacak, 

ş!;?; i-"Irak vatandaşlarından oluştu-
rulacak ve Türkmenlerle, Asurileri-
de içerecek. 

"Fonun, Erbil'in ve ateşkesin 
denetiminden sorumlu olacak. 

Türkiye'nin güvenlik kaygılan: 
"Anlaşmaya katılan taraflar, 

bölgedeki bazı terörist unsurların 
Türkiye için oluşturduğu tehlikeyi 

: tanıma inaktadırlar. Türkiye'nin -
meşru güvenlik kaygıları anlaş-
manın uygulanmasında ğözönüne 
alınacaktır. , , 

Yeni Yüzyıl'ın 15.9.1995 tarihli 
nüshasından alınmıştır. 

Önerisinin bulunmayışı, rüzgara 
göre yön değiştiren, kısa vadeli 
olUşürhları dahi öngöremeyen, 
defansif, tepkisel, tarihin ve coğ-
rafyanın zorlamalarına rağmen 
kendi başma politika üretemeyen, 
etkinlik yolları aramayan bir Ha-
riciye mantalite ve anlayışına sa-
hip oluşu, onu başkalarının plan^ 
lannda bir figüran olmaya mah-
kum etmeye devam edecek, böl-
gesel bir güç olmaktan, Osmanlı-
nın mirasına sahip çıkmaktan, 
onurlu ve şahsiyetli dış politikalar 
takip etmekten daha çok zaman-
lar alıkoyacaktır. . 



Ortodoks zirvesi ve 
düşündürdükleri 
Ubeydullah Baykara 

Son yıllarda sık sık ülke gündemim 
meşgul eden Fener Rum Patrikhar 
nesi geçtiğimiz haftalarda yine yo-. 
ğun tartışmalara konu oldu. Patrik-
hane tarafından Patmos adasında 
düzenlenen ve Rahmi Koç'un da 
büyük katkılarda bulunduğu Çev-
re ve Vahiy konulu sempozyumda 
Patrik Bartholomeus'un ekümenik-
liğini ilan etmesi gerek Türkiye'de 
gerekse Ortodoks dünyasında, ge-. 
niş yankılar uyandırdı. 

Zirveye ilişkin değerlendirme-
lere geçmeden önce Fener Rum 
Patrikhanesiyle ilgili son gelişmele-
re şöyle bir göz atalım: 

1994 Şubatmdaki Vicdana" Çağ-
rı toplantısından 15 gün sonra 24 
Şubat Î994'te ABD başkanı Bili 
Clınton'dan Başbakan Tansu Çil-
ler'e bir mektup gelmişti. Clinton 
bu mektubunda "Türkiye, Yuna-, 
nistan ile arasındaki gerginliği 
azaltmak istiyorsa. Patrikhanenin 
çalışmalarına destek olsun ve ulus-
lararası statüsüne kavuşıhasına 
katkıda bulunsun diyordu." -

19 Nisan 1994'te ise Fener Rum 
Patriği ancak devlet başkanlarına 
tanınan bir ayncahkla Avrupa Par-
lamenterler Birliği'nde konuşmaya 
davet edilmişti. Avrupa Birliğinin 
bu konuşmaya izin vererek Fener 
Rum Patrikhanesine devlet içinde 
devlet statüsü mü verdiği tartışıl-
mıştı. 
- 12 Kasım 1994'te ABD'deki Rus, 
Bulgar, Arnavutluk, Ortodoks kili-
seleri biraraya gelmiş ve tek çatı al-
tında Amrikan Ortodoks kilisesi 
olarak fâaliyette bulunacaklarını 
açıklamışlardı. O esnada eski sena-
törlerden Yunan asıllı John Brede-
mas'ın temaslarıyla Fener Rum 
Patrikhanesinin statüsünde deği-
şiklikler yapılmasını da gündeme 

getirmişti. 1995 başlarında Ahkar 
ra'ya gelen ABD dışişleri bákan 
yardımcısı Hollbrdoke'un "Fener 
Rum Patrikhanesinin garantörü 
biziz." demesi akıllarda soru işaret-
leri bırakmıştı. 

Patmos adasında eylül ayında 
- yapılan Ortodoks zirvesi ashnda il-

ginç bir vesileyle gerçekleştirilmiş-
ti. Ortodokslara göre Miladdan 
sonra 95 yılında Hz.İsa'nın havari-
lerinden Aziz John (Yohannes) bu 

, adada İncil'in son bölümünü yaz-
mıştı ve şimdi bunun yıldönümü-
nü kutluyorlardı Zirvenin masraf-
larının Yunanistan ya da Yunanlı 
Ortodoks işadamlarmca karşılan-
mâsı. Patriği taşıyan geminin Yu-
nan karasularına girdiğinde resmi 

. iörenle 21 paré top atışlarıyla se-
lamlanması gibi ilginç ayrıntılar 
toplantıya farklı bir anlam kazan-
dırıyordu. 

Patmos adasındaki zirveden şu 
mesajlar verilmişti: 

"Ortodoks kilisesi, siyasete ka-
. rişmama konusunda kararlıdır.An-
cak Ortodoks kilisesinin varlığını 
etkileyecek olan siyâsi kararlar kar-
şısında ICilise ilgisiz kalamaz. Bu 
durumda Kilise, kendi pozisyonu-
nun ve görüşünün de bilinmesini 
ve ciddiye alınmasını ister. Örne-
ğin Kutsal Topfaklar'ın (Kudüs) 
geleceği tüm Ortodoks dünyasını 
ilgilendirmektedir. Bu yüzden. Kut 
sal Topraklar'ın statüsüyle ilgili 
herhangi bir tartışma orada yüzyıl-
lardan beri bulunan Kudüs Orto-
doks Patrikhanesinin bilgisi dışın-

. da olamaz ve olmamalıdır. 
•^Fanatik milliyetçiliğin her biçi-

mini kmaıhaktayız. Özgürlük, in-
san haklan ve azınlık haklannâ her 
yerde saygı gösterilmesini istemek-
teyiz; • • 

• "Ortodoks Kilisesi ikibin yılın-
da Pan-ortodoks zirvesi düzenleye-
rek Ortodoks tarihini anlatacaktır. 

"Kilise'nin Yunan babalarının 
ruhunun yeniden canlandıniması, 
ekümenik hareket içinde karşılıklı 
diyaloğu geliştirme imkanını sağla-
yacaktır. Parçalanmış olan hiristi-
yan dünyasında yeni umutlan can-, 
landıran ekümenik hareketin için-
de son yıllarda görülen krize ve 

' saplamalara karşı Ortodoks kilisesi 
direnmeli ve Kilise'nin geleneksel 
çizgisini savunmalıdır. 

"Doğanın dolayısıyla çevrenin 
mahvedijmesine karşıyız. -

"Biyoloji konulanndaki araştır-
malar bazen tehlikeli sonuçlar 
oluşturabilecek niteliktedir. JCilise 
bu gelişmeye ilgisiz kalamaz. (Fer 
rai Tınç, Hürriyet 29.9.1995) 

' Fakat bu mesajlardan daha da 
önemlisi büyük gürültüler koparan 
Patriğin yaptığı konuşmaydj.Patrik • 
şunlan söylemişti: -

"Sizin de toplantıda gözlediği-
niz gibi Fener Rum Patrikhanesi 
Ekümeniktir ve bu unvan uluslara-
rası platformlarda da uzun zaman-
dan beri benimsenmektedir. Aynca 
bu unvan asırlardır İstanbul patri-
ğinin mirası olmuştur. Osmanlı pa-
dişahı tarafından verilen 500 yıllık 
berat sahibidir. Hakkı olan bu un-, 
vanı taşımaktadır. Ancak bu unvan 
insanlığın zararına değil yararına, 
çalışmaktadır. 

Bu unvan dün olduğu gibi bu-
gün de hiçbir şeyi değiştirmeye-
cektir. Ben Dışişlerine danışmadan, 
iznini almadan adım atmam. Dün-
yanın, işbirliğine anlayışa ve kom-
şular arası dostluğa susamışlığı 
vardır. Bu susamışlığın yanıtını Or-
todoks dünyası artık tek ses altında 
Iconuşarak çözecektir. Fener Patrik-



hanesi politika yapmaz, yapamaz, 
çünkü, bu Lozan Antlaşması'yla 
yasaklanmıştır." • 

Topİanh için bahane gösterme-' 
lik de olsa Patrik yukanda aimtıla-. 
dığımız konuşmasıyla artık eküme-

. nikliğini yani cihan patriği olduğu-
nu ilan ediyordu. Patriğin Orto-

. doks aleminin dini lideri olması an-
lamına gelen bü ünvanı taşııhası 
Türkiye ve onun Ortodoks alemiyle 
olan ilişkileri bakımından ne gibi 
değişikliklere yolaçacağı yoğun bi-
çimde tarhşıldı.. 

Bu tartışmalarda bazı çevreler 
Patriğin ekümenik sıfatını kazan-
masmı tehlikeli bir gelişme olarak 
görüyorlar hatta Lozan anlaşması-
na göre böyle bir ünvanı taşımaya 
hakkımn olmadığını iddia ediyor-
lardı. Mesela Fehmi Koru'ya göre 

. "Fener patrikhanesi paradan başka 
bir değer tanımayan bazı işadamla-
rmm işbirliği ve bazı gafil politika-
cıların çanak tutmasıyla Lozan'da 
kendisi için çizilmiş sınırlan ¿nete 
esnete ekümenik olma yolunda " 
idi. Fener'in ekümenik olma arzu-
sunu bir kısım çevreler anlayışla 
karşılamamız gerektiğini ileri sü-
rerlerken kendi sınu-lanmız içinde-
ki bir kilisenin dünya Ortodokslan-
nm lideri haline gelmesinin lehirhi-
ze olacağını söylerlerken "Yunanis-
tan, sadece Kilise içi> atamalara ka-
rışinakla kalmıyor. Fener patrikha-
nesini Yunanistan'ın bir koçbaşı gi-
bi kullanıyordu, hem Türkiye'de 
hem de dışarda." Kendi dindaşlan-
nın batı Trakya'daki müslüman 
Türklere reva gördüğü muamele 
karşısında suskun kalan, Türkiye 
Yunanistan ihtilaflarında Türki-
ye'nin tezlerini savunmayan Fener 
Patrikhanesi Yunanistan ile pek 
fazla içli dışlıydı. Buna rağmen 
'Türkiye'nin Fener patrikhanesine 
devlet içinde devlet olacağı eküme^ 
nik statü sağlayarak kendi aleyhin-
deki faaliyetlere destek sunması. 
bekleniyor"du. (Fehmi Koru, Za-
man, 25.9.1995) 

Ancak Patrikhanenin ekümenik 

özelliğini kazanarak 
Ortodoks aleminin 
merkezi haline gelme-
sinin Türkiye'nin çıka-
rına olacağını öne sü-
renler de vardı. Bun-
lardan Cengiz Çan-
dar'a göre Patrikhane 
ekümenik olursa Tür-
kiye büyük devlet ola-
caktır. Yazısına böyle 
bir başlık atan Çan-
dar'a göre tartışmalar-
da göze çarpan en ilgi-
niç noktalardan bir ta-
nesi resmi doktrin sa-
vunucuları kemalist-
lerle, bazı îslami şahsi-
yetlerin Patrik Bartho-
lomeus'un ekümenik 
olmadığı konusunda 
görüş birliğine varmış 
olmalarıydı. Üstelik 
ekümeniklik meselesi-
ni Lozan'a dayandıran-
lar yanıllyorlardı." Lo-
zan anlaşmasının met-
ninde eküırieniklik 
meselesine hiç değinil-
memişti. Bu konuda V 
sadece İsmet İnönü'nün şifahi bir 
taahhüdü' sözkonusu olmuştu. 
İnönü İÖ Ocak 1923 tarihinde Pat-
rikhanenin İstanbul'da her türlü 
ruhani olmayan ve siyasi işten elini 
ayağını çekmesi kaydıyla kalabile-
ceğini söylemişti. Yine Cengiz Çan-
dar'a göre nasıl _Kur',an ye sünnete 
resmi yorum getirme şeklinde bir 
müdahale yanlış olacaksa Ortodoks 
dünyasının kendi iç meselelerine ' 
yönelik bu tür laik müdahelelerin 
de geçerliliği olamazdı. "Patrik-
haneye ekümenik niteliğiyle sahip 
çıkmak, hiç değilse onu Yvınanis-
tan'a teslim ve emanet etmemek 
sonucunu getirebileceği gibi Or-
todoks dünya içinde Türkiyeyi ak-
tif biçimde devreye sokabilir"di. 
(Cengiz Çandar, Sabah, 26.9.1995) 

Aslında Ortodoks dünyasın-
daki Fener patıUchanesi, Yunan 
kilisesi ve Moskova patrikliği 

Patrik Bartholomeus: "Ben artık 'ekümeriik' im! 

arasındaki rekabet gözönünde 
bulundurulduğunda, İstanbul'daki 
cemaatin birkaç bin kişiyle sınırlı 
ve hatta 20-25 yıl sonra Patrik-
hanenin papaz yokluğundan 
kapanma tehlikesiyle karşi karşıya 
bu lunduğu düşünü ldüğünde . 
Fatih'ten it ibaren Osmanlı 'nın 

j e n e r patrikhanesini Hıristiyan 
alemini bölmek için nasıl kullan-
dığı hatırlandığında Patrikhanenin 
ekümenik sıfatını kazanmasının 
pek.de endişe duyulacak bir geliş-
me olmadığı görüşü makul görün-
mektedir. 

Batı'nm ve Ortodoks aleminin 
İslam dünyasına karşı bir takım 
komplolar içinde bulunması pek 
tabii bir hadise olduğu gibi müs-
lümanlan tepkisel ve anlamsız 
tavırlar takınmaya da sevket-
memelidir. Müslümanların da ken-
di hesapları ve stratejileri ol-
malıdır. 



Bosna, Genevre, idealler ve 
gerçekler üzerine 
Cevat Özkaya ile söyleşi 

Ümran: Geçtiğimiz aylar zarfın-
da, özellikle yaz aylarından iti-
baren Bosna'da ilginç gelişmeler 
yaşandı. Bir taraftan BM'ye ema-
net edilmiş olan, güya onların 
garantörlüğü altında olan Sreb-
renica ve Zepa gibi yerler peşpe-
şe Sırplara bırakıldı. Diğer taraf-
tan savaşın başından beri sadece 
sessiz kalmayıp Sırplara destek 
de o lmuş olan Batılı güçlerin, 
özellikle ABD'nin Sırplara karşı 
harekete geçtiğini gördük. NA-
TO harekatı ama göstermelikti, 
ama değildi; fakat bir türlü Eylül 
başlarında anlaşmayı dayatacak 
bir sürecin başlangıcı oldu. Sizce 
gerek Amerikan siyasetinin iç di^ 
hamikleri açısından gerekse Av-
rupa ve Balkanlardaki konjonk-
tür açısından, savaşın başından 
beri sessiz kaldıktan sonra Ağus-
tos ayma doğru Amerika'nın ve 
Nato'nuh Sırplara karşı harekete 
geçmesinin sebebi ne olabilir? 
Niçin bu kadar bekledikten son-
ra, kendi kurumları'mnın dünya 
kamuoyu önünde itibar kaybet-
mesini ğözönüne alacak kadar 
sessiz kaldıktan sonra şimdi ha-
rekete geçtiler ve birşeyler yapı-
yor gözükmeye başladılar? 
C.Özkaya: Bosjıa-Hersek mese-

lesi dünya ve Avrupa açısından 
bir çok yanılgılarla beraber baş-
layan bir mesele gibi gözüküyor 
bana. .Bir defa baştan it ibaren 
Sırpların Bosna-Hersek'e saldır-
maları -eğer yazılanlar ve söyle-
nenler doğru ise- bir yanılgının 
eseri olarak ortaya çıktı. Yani bir 
hafta, on gün bilemediğiniz bir 
ay içinde bitecek bir savaş, bir 
operasyonla Bosna'nın enterne 
edilebileceği, Bosna'nın Sırbis-
tan'ın bir parçası olarak muhafa-
za edilebileceği düşünülüyordu. 
Doğrusu, Bosna'nın durumu da 
bu kan^ı kuvvetlendirecek ipuç-
ları veriyordu. Bosna'nın kendi-
ne ait bir ordusu yoktu. Direnme 
gücü ortaya koyabileceğine iliş-
kin canlı dinamik bir yapısı ol-
madığı gözüküyordu. Fakat sa-
vaş ortaya çıktığında bütün ön-
görüleri altüst edecek şekilde bir 
direnme gücii çıktı ortaya. Belki 
bu güç potansiyel olarak vardı; 
savaş bunun ortaya çıkmasına 
vesi le o ldu . Belki de o anda 
spontan bir şekilde ortaya çıktı. 
İzahı güç bir şey ama, sonuçta 
hiç bir veri lehlerine olmayan 
Bosnalılar ölüm pahasına da olsa 
bir direnme gösterdiler. Tabii, 
dediğim gibi, ilk yanılgı Sırp-

lar'm yanılgısı oldu. Ve bu süreç 
içinde savaş uzamaya başladı. 
Bosnalılar değişik yerlerden si-
lah temin etmeye başladılar. Ta-
bii olarak b i r .o rdu oluşmaya 
başladı. 

İkinci olarak, Avrupalıların 
-kıta Avrupası olarak kastediyo-
rum- özellikle bir yanılgısı oldu-
ğunu zannettiğim bir yanılgı or-
taya çıkta. Orta vadede işin bite-
ceğini zannediyordu Avrupalı-
lar. Ama orta vadede de olay bi-
tecek gibi gözükmedi. Boşnaklar 
bir anda Sırpları sindirebilecek 

. bir pe r fo rmans gösterdi ler ve 
topraklarını, yurtlarını savun-
mak konusunda dirençli çıktılar. 
Yani öyle bir denge kuruldu ki, 
bu iş belki orta yerde bırakılsa 
yıllarca devam edebilecek bir şe-
ye dönüşecekti. Fakat bu denge 
durağan bir denge değildi. Un-
surları devamlı değişen şeyler 
taşıyordu beraberinde. Aşağı yu-
karı dünyayı neredeyse parçala-
ra bölmeye başlamıştı. Bir İslam 
dünyası Bosnalıların yanında yer 
alıyor... Karşısında yer alanlar 
grubu bir Ortodoks grubu... Yu-
nanistan'dan Rusya'ya kadar Ba-
tı Dünyası'riın bir büyük kısmı 
en azından mahçup bir destek 



verme konumundaydı. Belki bu 
mahçup destek yumuşatılmış bir 
ifade. Bazıları direk destek ver-
di ler . İngi l tere ve Fransa çok 
uzunca bir süre aleni destekleri-
ni devam ettirdiler. 

Kendilerine göre makul ge-
rekçeler i d e va rd ı . Ç ü n k ü 
lI.Dünya Savaşından bu yana 45 
sene geçmiş. Il.Dünya Savaşı'nm 
çıkmasının sebebi olan ve Avru-
pa kıtasını adeta bir yangın yeri-
ne çeviren Almanya tekrar-dün-
ya savaşının müttefiklerini, İn-
giltere'yi Fransa'yı tehdit edebi-
lecek ve onları adeta dışlayan, 
onlardan çok daha büyük oldu-
ğunu ispat edebilecek bir güce 
kavuştu . Bir başka boyutu da 
Hı rva t i s t an ve Slovenya g i b i . 
kendi etki alanlannın içinde ola-
bilecek Yugoslavya'nın iki küçük. 
cumhuriyetinin özgürlüklerini 
veya bağımsızlıklarını adeta Av-
rupa Topluluğundan kişisel bir , 
kararla söktü aldı. Bu şu anlama 
geldi: Almanya ve onun' birinci 
derecede etkisi altında bulunan 
topraklar bir bütün teşkil etmeye 
başladılar ve Baltık Denizinden 
Akdeniz'e kadar uzanan alanı, 
Avrupa ana karası alanını adeta 
Almanya ikiye böldü. Ve Polon-
ya'nın Alman etki alanına doğru-
dan girmesi, Avusturya'nın tabii 
olarak Alman etki alanında ol-
jnası ve buraya Hırvatistan ve 
Sovenya 'n ın da eklenmesiy le 
Baltık-Akdeniz denizleri arasın-
da Avrupa kıtasını ikiye bölen. 
Alman etkisinde bir koridor çıktı 
ortaya. Şimdi bu koridor ekono-
mik güç genişlemesine devam 
ettiği süre içerisinde aşağı doğru 
sarkmak zorundaydı. Bildiğimiz 
Ortadoğu 'ya u laşma hedefini , 
daha önce de Abdülhamit döne-
minde Osmanlı imparator luğu 
içinde Bağdat demiryolu olayla-

nnı vb. hepsini hatırladığımızda 
bir tarihsel misyon ortaya çıktı. 

Tabii bu misyonun karşı tara-
fı da vardır. İngilizler Sırpları Al-
manlar'ın önüne bir set gibi çek-
mek, Almanlar'ın Avrupa kıta-
sında ve daha öteki bölgelerde 
genişlemesini engellemek için 
kullanmaları sözkonusuydu. Or-
taya 1.Dünya Savaşı'nm tarafları 
ve hemen hemen aynı biçimde 
ortaya çıktı. 

Şimdi bu ayrışma böyle orta-
ya çıkarken, dünyayı hakikaten 
de idare eden, bu güce sah ip 
olan ülkelerin, dünyanın zengin-
leri, G-7'ler denen ülkelerin, ve 
bun l a r ı n en baş ında tabii ki 
Amerika olmak şartıyla, dünyayı 
idare ettikleri uluslararası kuru-
luşlara biçtikleri misyon Bos-
na'da çökmeye başladı. BM belki 
en haysiyetsiz üç yılını 1990 ile 
'94-'95 arasında yaşadı. Yani en 
güvenilmez, en haysiyetsiz üç yı-
lı denilebilir buna. NAtO Soğuk 
Savaş'tan sonra, daha önce So-
ğuk Savâş'a göre konumlandırıl-
mış bir güç iken konumu belirsiz 
bir güç halinde kaldı. Ve tabii 
burada bunu da belirtmekte ya-
rar var. Bu konumu belirsizliğin 
bir deney alanı da oldu Bosna 
her zaman. Ve Nato'nun ne işe 
yarayacağını da sön bir ay önce 
başlayan olaylarda görciük. Na- ' 
to'ya yeni bir konum biçmek is-
teyen, yeni bir görev vermek is-
teyen güçlerin örnekleme yapa-
bileceği bir olay olarak da ortaya 
çıktı Bosna bu anlamda. 

Dolayıs ıyla b u m u h a s e b e 
eğer dünya sisteminin bir takım 
uluslararası organlarını tehdit 
eder boyuta ulaşmasaydı bu mü-
dahale yapılmazdı. , . 

Aynı zamanda bir olay daha 
söz konusu: Bazı mazlumiyetler-
ki, Bosna burada mazlum konu-

munda; kendilerine ummadıkla-
rı yerden bazı destekler bulabil-
diler. Bunun saiki ne olabilir? İç 
politika olabilir, başka birşey ola-
bilir. Nitekim Clinton yönetimi -
böyle bir müdaha leye taraf tar 
değilken senato çoğunluk lideri 
Rbbert Doyle -ki önümüzdek i 
dönemde Amerika 'nın başkanı 
olmasına muhtemel olarak bakı-
lıyor- Bosna'ya silah ambargosu-
nun kaldırılması kararını hem 
Temsilciler Meclisi'nden hem Se-
nato'dari üçte ikilik bir çoğun-
lukla geçirdi. Hangi saikle olursa 
olsun, ister Amerika'nın büyük-
lüğü açısyidan bakın, ister Ame-
rikan Rüyası açıs ından bakın, 
böyle bir olayın Amerika tarafın-
da engellenmesi gerektiği istika-
metinde bir karar çıkh;Bill Clin-
ton veto etti kararı, ikinci bir de-
fa üçte iki bir çoğunlukla bu ka-
rar çıkhğmda başkanın veto hak- . 
kı yok. Ve bütün bu olaylar bira-
raya geldi ve bana kal ırsa bu 
müdahaleyi hızlandırdı. 

Ümran: Amerika 'da Başkanlık 
seçimlerinin yaklaşmasının da 
bunda bir etkisi pişa gerek. 

C. Özkaya: Elbette. 

Ümran: Clinton yönetimi baş-
kanlık seçim kampanyası esna-
sında seçim kampanyası afişleri-
ni bir taraftan Filistin'li ve İsrailli 
liderlerle beraber çekilmiş resim-
lerle süslemek istiyor, bir taraf-
tan Irak ve Kuzey İrak'ta barış ve 
istikrar ortamı oluşturduk diye-
bilecek bir sonucu hasıl etmeye 
çalışıyor. Kıbrıs konusunda da 
sanırım baskılar artacak. Bu su-
rette dış politikada dünya üze-
rinde biz epey birşeyler başardık 
sloganıyla seçmenin karşıs ına 
çıkmak istiyorlar sanırım... 



Cenevre'de Sırbistan Dışişleri Bakanı MilutinuvigHolbrooke, 
Hırvat Dışişleri Bakanı Craniç ve Şakirbey 

C.Özkaya:-Siyasette bu tür de-
ğerlendirmeleri yapmak lazım. 
Hele Amerika gibi hakikaten de 
büyük ülkelerde -güç olarak- dış 
poli t ika d o ğ r u d a n doğruya iç 
politikaja etkileyen bir şey halin-
dedir . Yani enflasyonu düşür -
mek> gelir dağılımını arttırmak 
da birşeyi etkiler; ama elinde bir-
takım kartlan osun istedi ve ba-
na kalırsa nisbi olarak da olsa 
amacına ulaştı. Eğer Amerikan 
kamuoyu denen manüple edil-
memiş bir kamuoyu var ise, ki 
kimilerine göre yok kimilerine 
göre var , b u k a m u o y u n u n en 
azından tepkisinden kurtuldu. 
Bir ikincisi, aylarca Avrupalı'la-
rın uğraşıp yapamadıkları bir işi 
Amerika bir buçuk aylık bir dö-
nemde halletmiş gözüktü. Bu da 
tabii millet üzerinde olumlu etki-' 
ler yapar. Herhalde bu oya yan-
sır diye düşünüyorlardır büyük 

bir ih t imal^ 

Ümran: Peki, siz Bosna'ya ilişkin 
birinci elden bilgi alabilecek ko-
numda bulunuyorsunuz. Bu ha-
rekat Sırplara ciddi hasar verdi 
mi sizce? 

C.Özkaya: Sırplara çok ciddi ha-

sar verip ver-
mediğ in i tes-
pi t e tmek bi-
raz zor. Sırpla-
rın yapt ıklar ı 
d a v r a n ı ş l a r -
dan bu hasarı 
ç ıka rmak la-
zım. Ama bili-
nen bir şey var 
ki, S ı rp lar ın 
h a b e r l e ş m e 
imkanlarını te-
min eden bazı 
noktaların, ba-
zı c ihaz la r ın 
v u r u l m u ş ol-

' duğu Bosnalılar tarafından da 
ifa'de ediliyor. Hatta bugünlerde 
-bundan iki saat önce Bosna'dan 
aldığımız bir habere göre- bu 
araçlann Ruslar tarafından tamir 
edilmeye çalışıldığı da bilinen 
şeyler arasında. İkincisi, bügüne 
kadar olan NATO harekatların-
dan biraz daha etkili olmuş ol-
malı ki, kısmi de olsa o radan 
araçlann bir kısmını çekmek zo-
runda kaldılar. Operasyonun asıl 
başladığı zaman ise Hırvat is-
tan'ın savaşa bir biçimde sokul-
masıyla Sırpların geriye çekilme-
si başlamasıydı. İşte Krejına alın-
dı. Krejina'dan Bosna'ya doğru 
Hırvat-Boşnak güçleri ilerlemeye 
başladılar. Bihaç'ın durumu çö-
züldü ve bütün bunlar bir, bu-
çuk aylık bir süre içinde yapıldı. 
Ve buradan anlaşılıyor ki, muh-
tenrıeldir ki, aynı zamanda içinde 
Sırbistan'ın da olduğu, Milpse-
viç'in de olduğu bir operasyon-
dan bahsedilebilir. Yani Milose-
viç de bazı şeyler karş ıhğında . 
böyle birşeye onay yermiş olabi-
lir. Bu nedir? İşte yapılan anlaş-
mada bunun birtakım şeylerini 
de görüyoruz. En azından anlaş-
ma taslağında diyelim- Mesela 

Sırp Cumhuriyeti diye bir unsur 
çıktı Bosna'nın içinde. Hırvat- , 
Boşnak unsuru; Federasyon'un 
bir unsvıru olarak ortaya çıktı. Ve 
buraya Sırp Cumhuriyeti'nin ku-
rulması, Sırpları tatmin etti bir 
ölçüde. Boşnakları ise Bosna-
Hersek'in sınırlarının güvence 
altmda olduğu düşüncesi bir ye-
re getirdi. Yani anlaşmanın hem 
eksileri var, hem ârtılan var. 

Ümran: Bir sonraki sorumuza 
cevap vermeye başlamış o ldu-
nuz böylece. Hareketin en önem-
li sonucu olarak 8 eylül Cuma 
g ü n ü Cenevre ' de , VVashing-
ton 'un baş ının çektiği Bpsna-_ 
Hersek Temas Grubu temsilcileri 
ile" AB temsilcileri, Bosna-Her-
sek, Hırvatistan ve Sırbistan Dı-
şişleri Bakanları tarafından İmza-
lanan bir anlaşma oldu. Bu an-
laşmanın, artıları eksileri bakı-
mından değerlendirilmesini bi-
raz daha açarak yapar mısınız? 

C.Özkaya: Buna anlaşma demi-
ydim de bir mutabakat metni di-
yelim. Yani altına imza atılmış 
bir metin değil. Bunun üzerin-
den devam ediyor görüşmeler 
şimdi. Balkanlar'ın yapısı nasıl 
çelişkili bir yapı .ise anlaşma da 
çelişkili ifadelerle dolu. Yani da-
ha doğrusu oradaki etnik dağılı-
ma uygun çelişikliliklerle dolu 
bir şey. Mesela iki maddesi var 
anlaşmanın belki üze r inde en 
çok durulması gereken. Bir fede-
rasyon oluşturuluyor . Bir S ı rp . 
unsuru, bir Boşnak-Hırvat unsu-
ru. Ve bu Sırp unsurunun Sırbisr 
tan'la Özel i l işkiler ge l i ş t i rme 
hakkı varoluyor. Aynı zamanda 
anlaşmanın bir diğer maddesi de 
Bosha-Hersek'in -biliyorsunuz 52 
devlet taraf ından tanınmış bir 
devlettir- sınırlarının değişmezli-



ğinin güvence a l tmda o lduğu 
vurgulanıyor. Bu birbirleri ile çe-
lişik iki şey gibi ortaya çıkıyor. 
Yani hem bir Sırp Cumhuriyeti 
gibi birşey tanıyacaksınız, hem 
özel ilişkiler kurma imkanı tanı-
yacaksınız. Hem bu sınırlan na-
sıl koruyacaksınız.. Bu ciddi bir ' 
soru. Önümüzdeki zamanlarda 
yapılacak görüşmelerdeki anaya-
sal düzenlemeler, idari anlamda-
ki düzenlemeler, toprak paylaşı- . 
mına ilişkin düzenlemeler nasıl 
gelişecek, bu mahsur nasıl orta-
dan kalkacak, bunu zaman için- . 
de göreceğiz. Ama ben doğrusu 
bir endişeyi taşıyorum-. Bir eski 
Amerikalı senatörün belirttiği bir 
endişeye ben de katılıyorum. Bi-

• liyorsunuz, Holbrook'un mekik 
' diplomasisinden bahsedildi. Bu 

mekik diplomasisi daha önce İs-
rail ' le Mısır a ras ında Or tado-
ğu'da uygulandı. Kissinger tara- ̂  
fmdan. Yine Kissinger tarafından. 
yietnam'da uygulandı. .Ortado-
ğu'nun ulaştığı'durumu görüyo-
ruz. Yani bunun ismine ne kadar 
barış diyebiliriz onu bilemiyo-
rum. Ama Vietnam'daki olay çok 
daha'dramadkti. Bu oluşturulan 
mekik diplomasisinden sonra.bi-
l iyorsunuz barış or taya Kızıl 
Kmerleri çıkardı. Ve korkunç bir 
katliam yaşandı. Belki dünyanın 
merkezi kabul edilen büyük ül-
kelere uzak yerlerde duruyordu 
Vietnam; bu çok fazla gözde de-
ğil; bu kadar katliam Bosna'da 
yapılaina.z diye düşünüleb i l i r . 
ama nihayet 200.Ö00 kişilik bir . 
insan unsuru da bu dünyanın-

. gözleri önünde ve çok yakında 
öldürüldü. Eğer, adil olmayan, 
nispeten oradaki unsurları, ikna 
edemeyen bir barış ortaya çıkar- • 
şa çok daha kötüdür. Yani savaş-
tan daha kötü bir barış olur mu ; 
diye bir kuşkuyu beraberimde • 

taşıyorum ve Vietnam -Kamboç-
' ya örneğinde olduğu gibi. Kızıl 

Kmerler örneğinde olduğu gibi 
böyle bir katliama dönük sonuç-
lar jireten bir banş olur m u diye 
endişeya kapılıyorum. Evet, me-
kik diplomasiyle işi hızlı halledi-
yor gibi gözüküyorsunuz. Bas-
kınızı da koyuyorsunuz orta ye-
re ama, nihayetinde olayları bi-
raz tabii mecrama oturtmadığı-
nız zaman tümden zorlamalann 
çok fazla olayları çözmediğini 
görüyoruz. " 

Ayrıca Balkanlar olayını bir 
bütün olarak ele almak, olaya en 
sağlıklı bakış açısını koymak için 
gerekli. Çünkü biliyorsunuz bir 
Kosova bölgesi var. Bugünlerde 
kamuoyunun gündemine girme-
yen, amâ çok dramatik olaylann 
yaşandığı ve çok kaynayan bir 
yer halinde' Kosova. 2 milyona 

. yakın müslümanm yaşadığı bir 
bölge. Arnavutluk'la sınır ve ya-
şayan müslümanların %90'ı Ar-
navut, yani 1.5 milyonun üzerin-
de bir Arnavut unsuru var. Ve 
bu unsur Yugoslavya'nın dağıl-
masından sonra eski Sırbistan-
Karadağ Cumhuriyeti , yani şu 
andak i S ı rb i s tan-Karadağ ' ın ; 
oluşturduğu Sırbistan tarafından 

\ adeta enterne edilmiş vaziyette. 

Arnavut unsurlar devleltin bütün 
- kademeler inden geri çekilip ö 

bölgede son derece küçük bir 
azınlık olan Sırp unsuru olaya 
hakim pozisyona getirilmiş. Ay-, 
nca olayı çok daha hareketlendi-, 
rebilecek bu durum: Krejina'dan 
çıkanlan Sırplar nüfus yoğunlu-
ğu Avrupa'da hemen hemen en 
yoğun bölgelerden biri olan Ko-
sova'ya yerleştirilmiş. Bu etnik 
yapıyı değiştirmeye dönük bir 
faaliyettir. Dolayısıyla önümüz-
deki zamanlarda eğer Bosna adil 
bir bairşa kavuşmazsa ve arka-

sından gerideki meseleleri halle-
debi lecek bir m a s t e r p l a n en 
azından uygulamaya konulmaz-
sa, Kosova'nın karışacağını söy-
lemek hiç yanlış olmaz. 

Ümran: Bu 8 eylül'de imzalanan 
ve mutabakat veya irade beyanı 
dememizin daha uygun gözük-
tüğü methin fazlasıyla Boşnakla-
h n aleyhine olduğu, Sırplara îaz-

.. lasıyla tavizler verdiği, savaşın 
başından beri yüzbinlerce kişinin 
ö lümüne , tecavüzlere göz yu-
mulduktan sonra böyle bir met- ' 
nin İzzetbegoviç ^yönetimi tara-
fından onaylanmasının adeta bir 
ihanet olduğunu yazanlar, görül-
dü. Bu çevreler gerçi savaşın ba-
şından beri İzzetbegoviç'i eleşti-
rip Fikret Abdiç taraftarhğı ya-
pan kimselerdi. Bu şekildeki bir 
yaklaşım ve söylemi nasıl değer-
lendiriyorsunz? -' 

C.Özkaya: Türkiye'deki basında 
bunu çok ihsan yazmadı. Baştan 
itibaren bir kişi bu konularda ıs-
rarlı olduT Sanıyorum Fikret Ab-, 
diç'den ziyade de şü anda İsviç-
re'de bulunduğunu zannettiğim 
Adil Zülfikar ile bağlantılı olaî-ak 
bu işler yapıldı. Aynı zamanda 
da tabii ki Türkiye'nin iç politi-, 
kasında da bir grubun sesi ola-
rak ortaya çıktığinı tahmin edi-
yorum bunun. Yanı bir hainlik 
nitelemesini yapabilmek için bu 
anlamda gözü kör olmak lazım -
diye düşünüyoruin. Ama bura-
dan, bu anlaşma arzulanan bir 
anlaşmadır/ Boşnakların burada 
hiç kaybı yoktur gibi bir sonuç 
çıkarmak da doğru değil. Elbette 
ki bir takım kayıplar var, verilen-
ler var, almanlar yâr. Biliyorsu-
nuz henüz ateşkes de sağlanmış 
değil. ,Ve genellikle anlaşmalar 
mevcut fiili durumu tasdik eder-



ler, meşruiyetini tasdik ederler. 
Onun içindir ki, son zamanlarda 
Boşnak ordusu mümkün olduğu 
kadar daha fâzla toprak, yani 
kaybettiği topraklarmı eline ge-
çirmeye çalışıyor. Banjaluka üze-
rine yüklenmek de böyle birşe-

.yin sonucudur. Eğer Banjaluka'yı 
alırlarsa Briçko koridoruna ka-
dar olan bölgede hakimiyet sağ-
ladıklannda da aşağı yukarı Orta 
Bosna'nın bir büyük kısmını da 
hakimiyetleri altma almış olurlar 
ve Sırplar'm Bosna'da o anlamda 
bir hakimiyetleri kalmaz. Bu, ta-
bii dediğim gibi anlaşmanın di-
ğer maddeleri ortaya çıktıkça ya-
pılabilecek bir şey. Ben de hep 
tereddüt taşıyorum. Sebebi şu: 
Bizim ta r ih le r imiz genel l ik le 
meydanlarda kazanılmış, masa-
başında kaybedilmiş zaferlerle 
doludur. Acaba bu da bunlardan 
biri mi olacak diye devamlı te-
reddütle yaklaşıyorum. Ama bu 
t e r eddü tüme rağmen kimseye 
hain demek aklımdan geçmiyor. 
Dediğim gibi Türkiye'nin vizyo-
nunu farklı algılayan bir iktidar 
odağının temsilcisi gibi ortaya 
çıkmış olan bir sayın yazar hain-
likle nitelemekte bir beis görme-
di. Çünkü, Türkiye'nin bana gö-
re, bundan sonra dışarda rol al-
ması gerekiyor diye düşünüyo-
rum." Bilhassa, eski Osmanlı hin-
terlandında bir rolünün var ol-
ması lazım. Bunun birçok açıdan 
yararları var. Sıkıntıları da var; 
fakat büyüme gibi sıkıntılarıdır, 
büyümenin sıkıntılarıdır. Yani o 
imkanlarını Türkiye akıllıca kul-
lanmayı becerebilmek zorunda-
dır. Bunun içindir ki bugün 2700 
asker göndermesi gereken yere 
1400 asker göndermiştir. Benim 
kanaatim odur ki bundan sonra 
önerilen, UNPROFOR'un yerine 
önerilen 3-5 ülkeden teşekkül et-

miş bir 50.000 kişi kadar bir gü-
ce, anlaşmanın geçerliliğini sağ-
layacak bir güce Türkiye müm-
kün olduğu kadar çok asker ver-
mek zorundadır . Bu asker ver-
meye karşı çıkanların sözcüsü 
olarak ortaya çıkmıştır bu sayın 
yazar. Aynı zamanda tabii, bir 
paranoya desem yanlış olmaya-
cak belki, bir Ali İzzetbegovic 
düşmanlığı vardır. Bunun da ne-
reden kaynaklandığını tahmin 
edemiyorum. Ali İzzetbegovic'in 
kitaplarını okuduklarını da san-
mıyorum.'Kaldı ki Ali İzzetbego-
vic böyle darbe yaparak oraya 
gelmiş bir lider de değil. Yani 
mücadeleyi kim üstlenmişse, o 
1.5 metrelik tünellerden geçerek ̂  
kim savaşı devam ettirmeye gay-
ret etmişse elbette ki olayın lideri 
olacak ve götürecek olan odur. 
Sonuç itibariyle, Bosna'nın lideri 
olduktan sonra İzzetbegovic'in 
kişisel kazanımları olmamıştır. 
Ülkesinin kazanımları onun ka-
zanımları olacakhr. Şimdi tutup 
da sadece böyle bir art niyete, bir • 
önyargıya bağlı olarak bir insan 
üzerinde böyle spekülasyonlara 
başvurmak- bana kalırsa çok da-
ha başka düşünceleri akla getire-
bilecek birşey. 

Biliyorsunuz Türkiye^ Soma-
li'ye de asker gönderdi . Hatta 
Somali güçlerinin yönetimi de 
Türkiye'deki bir komutanın elin-
deydi. Fakat BM orada' çok başa-
rılı olamadı. Bu komatmm yete-
neksizliğine bağlanacak bir şey 
değil belki ama başarılı olamadı. 
Belki o radak i d u r u m u âynen 
başka yerlere yansıtmak gibi bir-
şey vardır insanlarda; yani orada 
başarılı olamadı başka yerde de 
olamaz gibisinden. Hâyır, öyle 
değil banâ kalırsa. Dolayısıyla 
ben böyle bir hainlik nitelemesi-
ni çok aşırı ve iyi niyetten çok 

yoksun olarak görüyorum, bü 
bir. İkincisi nitekim Cengiz Çan-
dar o yazara verdiği cevapta gü-
zel bir şey kullandı; dedi ki, so-
rarlar adama, madem ki bizim 
bu kadar bu duruma düşmemizi 
istemiyordunuz, niye baştan iti-
baren yardımlarınızı doğru düz-
gün yapmadınız? Bu yardımları 
doğru düzgün yapsaydınız ve 
Bosnalılar kazansaydı bu sizin 
aleyhinize bir d u r u m olmazdı. 
Nitekim aynı yazar, Türkiye'nin 
elinden geleni yaptığından bah-
sediyor. Yani bir büyük Orto-
doks u n s u r u n u n karşısına bir 
küçük ülkeyi koymuşsunuz, ar-
kasına da sizin desteğinizi yeteri 
kadar koymadıysanız, insanların 
ne yapmalarını istiyordunuz? Bu 
soruyu sorarlar ve maalesef bu 
s o r u n u n a l t ından kimse çıka-
maz. En azından bu sayın yazar 
ve bu gö rüşünü seslendirdiği 
g rup çıkamaz diye düşünüyo-
rum. 

Ümran: Buradan Nato harekatı 
ile birlikte gelen rahatlamaya ge-
çelim. NATO harekatı içlinizde 
Batı'yı doğal müttefiki olarak gö-
renleri ve bu yüzden katliamlara 
seyirci kalışından dolayı mahcu-
biyet duyanları oldukça rahatlat-
tı. Hatta "Oh Be Nihayet" şeklin-
de manşetler atıldı. Ancak bu ra-
ha t lamadan müs lüman kamu-
oyu da nasibi almış gibi gözükü-
yor. NATO harekatı Batı'nm çir-
kin yüzünü unutturur gibi oldu, 
değil mi? 

C. Özkaya: Evet, biraz unuttur-
du. Şunu söyleyeyim: Bizde öf-
keler/menfilikler v̂ e müspete dö-
nük düşünceler çok fazla üzerin-
de hesap yapılarak verilmiş dü-
şünceler olarak ortaya çıkmıyor. 
Şimdi Bosna-Hersek'te olan olayı 



Bosnalılar'm kendileri başka tür-
lü değerlendirseler bile bir impa- -
ratorluğun varisi olmuş ülkenin 
insanları olarak bizlerin bir he-
saplaşma olarak belki değerlen-
dirmemiz lazım. Ve bu hesaplaş-
manın bir boyutta değil her bör 
yutta devam ettiğini ve edeceği-
ni düşünmemiz lazım. Ve bana 
kalırsa bu ülkenin istikbali bu 
hesaplaşmanın sonucunun artı 
olmasından geçen bir istikbaldir. 
Bu şöyle bir mantıkla, yahu bu 
Bosna-Hersek meselesi işte bir 
yük olarak sırtımızdaydı, geldi-
ler bunu hallet'tiler mantığı ile.-
ele alınırsa, bu, elindeki çok bü-
yük imkanları, Afrikalı yerlilerin 
ellerindeki İncileri naylon "aletle-
re, oyuncaklara değişmesi gibi 
birşeydir. Bunun gibi birşeydir. 
Elinizdeki İncinin farkında ol-
muyorsunuz. Ve Türkiye gücü-
nün farkında olmayan bir güç, 

. potansiyelinin farkında olmayan 
bir güç olarak ortaya çıkıyor. Bu 
Kafkasyasıyla öyle, bu Balkânla-
nyla da öyle, bu Irakıyla, Güney-
doğu'suyla da böyle. 

Eğer biraz daha bÜ3aik düşü-
nebilen, biraz daha kendini idare 
etme yeteneği olan bir ülke gibi 
görseniz, ufak tefek meseleleri 
sorun edip kendinize büyük so-
runlar açmazsınız. Şöyle bir ku-
ral vardır, bunu ülkeler için uy-
gulayabilirsiniz: Yönetici kendi-
ne mesela açmayan bir insandır, 
meseleyi büyütmeyen insandır. 
Yöneten devlet için de bü böyle-
dir. Yani ne kadar küçük mesele-
leri büyütürseniz, siz de o kadar 
küçülürsünüz. Türkiye'nin böyle 
bir potansiyeli var; fakat Türkiye 
farkında olmadığı bu potansiye-
lin içinde el yordamı ile yaşıyor. 

Çok ilginçtir, Bosna meselesi-
nin baş ladığ ı z aman la rda bir 
devlet yöneticisi ile görüştüğü-

müzde söylediği şu oldu: Evla-
dım, sizin için ne yapabiliriz? 
Garip bir soru. Ashnda hazırlık-
sızlık ifade eden olayı bilmediği-"-
ni ifade eden bir soru. Ne demek 
bizim için ne yapabil irsin. Ve 
ben şunu görüyoruni: Türkiye 
tepki politikası izlemiştir burada. 
Ve bu hakikatan acı bir durum-
dur. Yani, efendim uluslararası 
platformların hepsinde Bosna'yı 
savunduk. Ne demek bu? Ne an-
lama geliyor? 

Benim u m d u ğ u m ş u y d u : 
Uluslararası plâtformların alaca-
ğ rka ra r l a r ı yönlendirmek yö-
nünde tavır ortaya koymak. Şu-

• nu söyleyeceklerdir: Bu güç me-
selesidir. Ben de biliyorum, el-
bette ki bu bir güç meselesidir. 
Amerika'nın yâpfiğını şu anda 

, Türkiye'nin yapamayacağını he-
p i m i z b i l iyoruz . Ama Türk i -
ye'nin yapabileceği bir şey vâr. 
Bu Balkan politikasına uzak. Bal-
kanlardaki ince nüanslan bilme-
yen bir Amerikan polit ikasını 
yönlendirme konusunda bir Tür-
kiye p lan ı o lmadı . Bir . ingi-
liz,Fransız planı oldu, Vance-
Owen planı ve Stoltenberg planı 
vb. .. Bu plânlar oldu. Ama bir 
Türkiye planı çıkmadı ortaya. 

, Bir planın varolabilmesi de-
mek, şu anlama gelir: Ben bu yö-
releri 400-500 sene yönettim. Ve 
100 sene önce ben burada yöneti-
ciydim. Bunların âyrınt ı lar ını 
ben bilirim. Plan uygulanırmıy-
dı, uygulanmaz mıydı, bu planın 
arkasına yeterli gücü koyabilir-, 
miydik? Elbette koyabileceğimiz 
bir güç vardı. Ama belli, çok ke-
sin bir sonucu alamayabilirdik. 
Ama şu olurdu: Türkiye ortaya 
bir plan atmış, bu planın takipçi-
si o lmuş , bu p lanın karşı t lar ı 
olan ve dost lar ı olan bir ü lke 
olurdu ki işte bu kaale alman bir 

ülke olmak demektir. Oysa biz, 
o luşturulan p lanlardan b u n u n 
yanındayız ve karşısındayız gibi 
çok da insana haysiyet bahşet-
meyen bir konumda kaldık. Bun-
dan sonrasında da aynı şeyler 
geçerlidir. Türkiye bir Makedon-
ya olayını takip etmek zorunda-

. dır. Türkiye bir Kosova olayını 
takip etmek zorundadır. Bir baş-
ka husus olarak, bu rekabet ya-
nıltıcı bir du rumdur , ö ldürücü 
bir durumdur hatta. 

Biz iki üç sene önce meclis 
başkanı ile görüştüğümüz de de 
söyledik. Bu savaşlar, başlayan 

• savaşlar elbet biter, Türkiye ola-
rak ş imdiden orada ekonomik 
olarak neler yapabileceğimizin 
hesaplarım yapmak zorundayız. 
Ve nitekim Alrnanlar bu hesapla-
rı yapmışlardır. İtalyanlar bu he-
sapları yapmışlar, gidin bakın, 
Bosna'nın şu yoksul durumunda 
bile Almanların ve İtalyanların 
orada ne yatırım yapacaklarına 
ilişkin tüccarları gelip dolaşnîak-
tadır, sanayicileri gezip dolaş-

"Tnâktadır . Bosna 'n ın y e n i d e n 
imarına ilişkin planlar oluşturul-
maktadır. Ve ben size birşey söy-
leyim, savaşta hangi yardımı ne 
kadar yaparsanız yapın bir nesil 
sonra bunların hepsi unutulur . 
Nitekim Hindistan'ın Türkiye is-
tiklal savaşında yardım ettiğini 
hatırlayan hangi nesil var?. Ama 
sizin o topraklarda tüccarınız 
varsa, sizin sanayiciniz varsa, 
karşılıklı ekonomik ilişkileriniz 
devam ediyorsa böyle bir enteg-
rasyon varsa, artı bu entegrasyo-
nu yaparken kültürel olarak va-
sat sizin için uygun olduğu için 
sizin yeşermeniz ve açı lmanız 
daha kolay olacak demektr. Doğ-

' rusu ben, hem Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin böyle birşeye el 
a tması gerekt iğini d ü ş ü n ü y o -



rum, yani oraya orta ölçekli ser-
mayeniı l girmesini sağlayacak 
teşviklerin getirilmesinin lazım 
geldiğini düşünüyorum, hem de 
Müsiad gibi hatta Tüsiad gibi. 
Ticaret Odası gibi kurumlar ın 
orayla bir biçimde ticari bağlan-, 
tılara geçmeleri gerektiğini dü- , 
şünüyorum; çünkü şu başlangıç. 
anında çok küçük sermayelerle 
orada oluşturabileceğimiz, part-
nerler bulabileceğimiz, ortaklık-
lar kurabileceğimiz insanlarla 
hem kültürel bağlar gelişir, hem 
stratejik an lamda ilişkilerinizi 
geliştirmiş o lursunuz, hem de 
ekonomik ilişkiler gelişmiş olur. . 

Bunun bir biçimde yapılması 
lazım; yoksa aksi takdirde sonuç 
şU olacaktır: Bundan bir sonraki 
nesil oraya kimsenin yardım etti-
ğini 'hatırlamayacaktır. Bu böyle-
dir de. İşi tabiatı budur . Eğer 
Hindistanlı müslümanların bu-
rada yatırımları olmuş olsaydı, 
ki zor'bir işti belki o günün şart-
ları ile, buradaki insanlar Hin-
distan'ı unutmazlardı, belki Hin-
distanlılar bunlara unutturmaz-
lardı. Bu unutmayı tabifkarşıla-
mıyoruın, ama maalesef böyle -
oluyor bu, onu anlatmaya çalışı-
yorum. Bunun ötesinde kamu-
oyundaki yardım fikrinin dur-
maması lazım. Dediğim gibi 2 
saat önce Saraybosna ile görüş-
tüğümüzde söyledikleri birşey 
vardiv Şu anda, sizin ülkenize bir 
takım okulların video bantlarını 
gönderecekler, bu okullan tamir 
ettirmek isteyecek insanlar olur-
sa bu okullara bu insanların ad-

larını vereceğiz. Bu anlamda ha-
yırsever insanlarımıza ciddi va-
zife düşüyor. Onların adlarının 
orada olmasını onlar istemeyebi-
lirler belki, ama o adlarının or-
ada olmasmm da başka bir anla-
mı vardır. Nihayetinde insanlar 
bnu oraya bir menfaat karşılığın-
da yaptırmış olamazlar, yani o 
insanlar Allah rızasını düşüne-
rek yaptırmış olabilirler. Bunun 
çağrıştıracağı şeyler de uzun va-
dede çok faydalı olacaktır. Yani 
önümüzdeki zamanda' biz Daya-
nışma Vakfı olarak İnşaallah bu 
tür faaliyetlerin, birebir ilişkile-
rin artması konusunda faaliyet 
göstereceğiz. Bu okul yaptırma 
yardımlarında hamiyet perver 
insanlarınızdan, imkanları müsa-
it olan insanlanmızdan yardım-
lar talep edeceğiz. 

Ümran: Sonuçta, medyanın özel-
likle yaymaya çalıştığı gibi Bos-
na'da herşey bitmiş, Bosna kur-
tulmuş filan değil, bilakis bazı 
şeyler daha yeni başlıyor... -

C.Özkaya: Evet, aynen onu söy-
lüyorum. Şimdi şöyle bir dUrum 
var. İnsanlara coğrafyanın dikte 
ettirdiği bazı şartlar da vardır. 
Eğer Boşna-Hersek' in Boşnak 
nüfusunun yoğun olduğu kesimr 
lerinden bir tanesinin denize açı-
lımı olsaydı başka olurdu. Ama 
Bosna'nın hiç denize açılımı yok. 
Yani Boşnakların kontrolünde 
denize hiçbir açılım yok. Dolayı-
sıyla bir Boşnak-Hırvat Federas-
yonu yaşanacak orada. Bu fede-

rasyon kötünün iyisidir. İyi de-
ğildir; kö tünün iyisidir. Niye? 
Şartlar böyle dikte ettiriyor. Baş-
ka şansınız yok. O zamari savaş-
la bu şartları değiştiremiyorsu-
nuz. Yapabileceğimiz birşey var; 
o bölgelerde daha çok anlamlı 
bir biçimde Boşnaklar şehirli un-
sur, sanayiden ve ticaretten anla-
yan unsur. Bunlann o yörede bir 
çekim merkezi haline gelmesi la-
zım. Yani diğer unsurlar bunla-
rın etrafında toplanan unsurlar 
haline gelmelidir. Bu da buralar-
dan yapılacak destek ile müm-
kündür. Bu desteğin esirgenme-
mesi lazım. 

Şöyle bir t u t u m u ded iğ im 
gibi yan l ı ş g ö r ü y o r u m : Efen-
d i m b i z i m d e k e n d i m i z e ai t 
sıkıntılarımız var.' Boşnaklarla 
filan uğrâşamayız. Niye yanlış-
tır? T ü r k i y e Boşnaklara ya r -
dımı yaparken hem insani bir 
gö rev i ye r ine ge t i r iyor , h e m 
t a r i h s e l b i r m i s y o n u y e r i n e 
g e t i r i y o r , h e m d e s t r a t e j i k 
hedeflerinin ve menfaatlerinin 
gereğini yerine getiriyor. Eğer 
Türk iye bö lgede kuvve t l i bir 
ü lke ve Avrupa 'da söz sahibi 
olmak istiyorsa b u coğrafyada 
söz sahibi o lmak z o r u n d a d ı r 
diye düşünüyorum. 

Ümran: Verdiğiniz bilgiler için 
çok teşekkürler. ' , ' 

C.Özkaya: Ben teşekkür ederim. 

. Yayma hazırlayan: 
Barış AUuntaş 



Alıntı ve değimler.. 
Haz. İlhan Gündoğdu-Savaş Yaylı 

Laik kesim ve bastırılmış 
ırkçılık 
Kapitalizmin bir dünya sistemi 
olarak belirginleşmesi ile mer-
kez ülkelerde milliyetçilik fikri-
yatının ve ulus-devletlerin or-
taya ç ıkması h e m z a m a n h ve 
birbirini besleyen süreçlerdir . 
N e v a r k i Ba t r A v r u p a ' d a k i 
milliyetçilik ve ulus-devlet an- ; 
lay ış lan ve y a p ı l a n bile, top-
lumdan topluma büyük farklı-
lıklar göstermiştir. Çünkü hiç-
bir "ulus" nötr bir insan malze-, 
mesi ile sıfırdan kurulmaz. 

Bu kavramın ortaya çıkma-
.şındşn önce var olan malzeme, 
.kenfiine^has algılama y e yaşa-
i m a ^ b i ç i m ^ ^ y e n i a n l a m 
i d ^ y a ş i n â jtransfer, edilir. Böy-
.lejre^ bir, yand^^^ için-

i ia î?}i^ünyasının i ç ^ ^ d e ^ 
fA9Pfemun gekrıeği paraf ından 

feS^Şİr-Judunan^^^^^ 

i î l i i g i b ^ ^ ^ a öncek i d ö n e m i n 

kend ine yeterl i bir merkez in i 
etkilediği zaman, bir adaptas-
yon sorunu haline gelir. Çünkü 
t o p l u m u n ve d e v l e t i n k e n d i 
gözündeki imajının gerçeklikle 
çeliştiği or taya çıktığı ölçüde, 
siyaset kanalları sosyopsikoİp-
jik ihtiyâçlarla dolmaya başlar 
ve t o p l u m s a l k i m l i k f u n d a -
mentalist özellikler geliştirir. 

Kendine has bir milliyetçilik 
. Çevre eyaletlerin bağımsız-

lık mücadeleleri sonucu impa-
• ratorluktan kopmaları ve dev-

letin d ışdünya karşısında düş-
tüğü acz, Osmanlı 'nın da önü-
ne bir .milliyetçi seçenek çıkar-
mıştır. Ancak b u milliyetçilik 

. Batıda pek benzeri görülmeyen 
kendine has bir milliyetçiliktir. 
Bat ıda mi l l iye tç i l ik k a v r a m ı 
toplumlann sekülerleşme süre-

^ci içinde d o ğ m u ş ve gelişmiş, 
oyşa^Osmanlı 'dg aynı kavram 

^ş..ejçiilexleşme y a ş a m a m ı ş b i r 
tppluma^itljıal edilmiştir. 

. { İ l i J ^ J . ^ S - ^ l f i a k milli-
yetçiliğin ;öznesiplmasiî bekle-
nen insan malzemesi; .yüzyıllar 

nnda , kendişinLye 

.k'î)?! Pf m j ^ ş s ç i R ^ f a . a / g ^ t e ^ 
^ r e n b i ç g n i l -

İslamiyetin top lumsal kodlara 
nü fuz ederek içselleşmiş olma-
sı sonucu, "Türklük" neredey-
se müslümanlığı içerir hale gel-
miş, müs lüman olmak Türk ol-
man ın o lmazsa o lmaz koşu lu 

"gibi telakki edilmişt ir . Din ile 
milletin bu içiçe geçmişliği Os-
manlı sonrasında da Türklüğe 
ve dolayıs ıyla dev le t in r esmi 
t u t u m u n a a n t i - h r i s t i y a n b i r 
ö z e l l i k k a z a n d ı r m ı ş , b u i s e 
"Türkiye C u m h u r i y e t i va tan-
daşı" kavramın ı zedelemiş t i r . 
Örneğin varlık vergisi olayında 
m ü s l ü m a n l a r a , ' d ö n r n e l e r e ve 
gayn müslimlere ayrı a y n ver-
gi oranları uygulanmış, yüksek 
v e r g i l e r i ö d e y e m e y e n g a y r i 
müslimler çalışma kamplar ına 
gönderilmiştir. Diğer bir deyiş-, 
le devlet kendi vatandaşlar ına 
eşit ve nötr davranmamışt ır . 

B u g ü n l e r d e d e ha la gay r i 
müslimlerin devlet bürokrasisi-
sinde görev almaları m ü m k ü n 
değildir. İşin ilginç yanı, b u n u n 
İslarniyetten .değil bize has b i r , 
milliyetçilikten kaynaklanması-
dır. Mısır ve Irak'ta g ö r d ü ğ ü -
müz gibi birçok müs lüman ve 
Arap milliyetçisi ü lkede gayri 
liıüşlimler devle t kademeler i -
hıfi;her- noktas ında bulunabi l -



Bosna'ya ihanet' 
Aliya İzzetbegoviç ve ekibiniri, 
"Cenevre antlaşmasna evet de-
mesi, Bosna Hersek'in, birkaç yıl 
• iç inde ' tu tulmuş küçük bir kara 
idevletî'i olması ile sonuçlanacak-: 

Boşnak halkının geleceğinin 
kapkaranlık görüldüğü bu plana; 
k e n d i ha lk ına s o r m a d a n e v e t 
diyen İzzetbegoviç; bize sorar-; 
sanız hemen istifa etmelidir.. 

"Ben bu kadar ın ı yapabil,-
dim... özür dilerim" demek bil-
geliğini; hiç olmazsa şimdi gös-; 
termelidir İzzetbegoviçiS: Cep-r-
hedeki:Boşnak askerlerinin söz-; 
lerine kulak vermelidir. Bu barış: 
planı, ile ne elde etti Boşnaklar? 
Koskoca bir hiç... 

Ama Sırplar son derece mem-> 
n u n o l d u k l a r ı n ı hemen açık-
ladılar... ' \ ' 

. Cenevre an t laşmas ı Bosna 
Hersek için ölen, ırzına geçilen 
:ve sürülen yüzbinlerce insana; 
ihanettir... Ve hemen reddedil-
melidir,,. ' \ 

^ Dünyânın neresine bir lider 
ülkesinin bÖlühmesini kabul ets 
tikten sonra o koltukta oturabil^' 
miştir? Bırakın Amerika'yı filan 
:$uçlamayı;.i Suçlu bîı planı kabul 
e d i p , ' C e n e v r e ' d e o masaya 
oturan Boşnak yöneticilerinin-: 
dir.Söyleyin niye? Lafı eveleyip; 
gevelemeden/ laf salatası yap-
;madan söyleyin ama;: söyleyin 
ki; biz de, milyonlarca Boşnak da~ 
•öğrenelimiii belki d e b iz le r in 
göremediği bir bilgelik vardır İz--: 
zetbegoviç'in bu kararında... 

. Böylesine bir barişa karşı çık-
may ı s o n u n a k a d a r s ü r -
düreceğ iz . . . Ölenler , ı rz ına 
geçilenler ve sürülenler adına 
yapacağız bunu..' 

Sedat Sertoğlu 
Sabah, 11 Eylül 1995 

mektedir . Öte yandan bizdeki 
uygu lamala r ı yapanla r da İs-
lamcı değil, "laik" yönetimler-
dir. Dolayısıyla bize özgü bir 
l a ik l ik le d e iç içedi r . Laikl ik 
cumhur iye t in ku ru lma süreci 
içinde ortaya çıkan yeni yöneti-
ci zümrenin meşruiyetini sağ--
lamış ve farklı bir Türk kavra-
mına yol açmıştır. 

Laikliğin sahibi kim? 
İslainiyeti bir din olmasın-

dan hareketle dışlayan, ancak 
sekü le r a l anda yara t t ığ ı t ü m 
kategorileri ve yargılan dinsel 
nitelik taşıyan bir milliyetçilik-
tir bu; ve dinselleştiği ö lçüde 
ister is temez latent. ırkçı özel-
likler taşımaktadır . Laik kesi-
min sorunu, laikliğin tek başı-
na bir kimlik yaratamamasıdır. 
İslami kesim müslmanlığm sa-
h i b i d i r ve g e l e n e k s e l " d ü ş - ; 
man" olan Batı da hıristiyan ol-
duğu için, ayrıca bir etnik tanı-
ma fazla gereks in imi yoktur . 
Oysa laik kesim laikliğin sahibi 
o l m a d ı ğ ı gibi , ge rçek sah ib i 
olan Batının dost luğu da şüp-
hel id i r . Böylece laik kes imin 
anlam dünyası iki çelişki içer-
mektedir. '' -

Birinci o larak , İs lamiyet 'e 
karş ı Bat ı 'nm la ikl iğ ini i tha l 
eden laik kesim, Batı'ya bakı-
ş ında an iden müş lüman l ığmı 
hat ı r lamakta ve -Bosna konu-

' sunda olduğu gibi- "Hıristiyan 
Batı'nm zulmünden söz etmek-
tedir. Yurtiçinde laikliği temsil 
eden Batı, gözlerimizi yurtdışı-
na çevirdiğimizde hristiyanlı-
ğm temsilcisi olmaktadır. İkinci 
olarak, laikliğin bir kimlik ver-
m e d e yetersiz olması sonucu, 
etnik özelliği -diğer bir deyişle 
alt kimlik özelliği- ağır basan 

a y r ı m c ı v e s a v u n m a c ı b i r 
"Türkliik" kavramı ortaya çıkr 
mıştır. "Türk'ün Türk'ten başka 
dostunun olmaması" hem dışı-
mızdakilerin düşman olarak al; 
ğı lanmasma yol açmakta, hem 
de bir tür gıirur vesilesi olmak-
tadır. Böylece "evrensellik" id-
diasında olan insanlar, bir ânda 
içe kapanmış bir dünyanın da 
de r in l ik le r ine k a d a r g idebi l -
mektedir. 

Örneğ in Hali l İnalcık gibi 
kendi disipl ini içindeki çalış-
malar ında uluslararası başarı-
ya ulaşmış bir insan bile, iş mil-

. letlerarası çerçeveye geldiğinde 

. "Bizi bas t ı rmaya çalışıyorlar. 
Haçl ı z ihn iye t i , A v r u p a d a k i 
sosyalist g ruplar Yunanlılarla 
ve Ermeni ler le işbirliği yapı -
yör . T ü r k i y e . b i r ö l ü m ka l ım 

. mücadelesi içindedir" gibi bir 
paranoyaya sığınmaktadır (ba-
kınız .10.8.95 Yeni Yüzyıl 'daki 
söyleşi). İçe bakıştaki milliyet- ' 
çilik dozu daha da vah im bir 
noktaya varmaktadır . İnalcık'a 

/ göre G ü n e y d p ğ u ' d a 1050'den 
beri Türkmenle r yaşıyor. Os-
manlı lar la Türkmenle r zıtlaş-
tıklarında Selim, dini görüşleri 
farklı o lduğu için Türkmenleri 
kovdu... Bu bölgede .Türkmen-
ler ..; devlet ler k u r d u l a r ama 
Kürt devleti kurulmadı." Diğer 
bii" deyişle , İnalcık iaçısındân 
b u g ü n Türk iye ' de yaşamakta 
olan Kür t va tandaş la r ın ın ta-
l ep le r ine ka r ş ın y ü r ü t ü l e c e k 
m u h a k e m e , , b u t o p r a k l a r d a 
yaklaşık 500 yıl önce Türkmen-
ler'in yaşamış o lduğu ve daha 
da e s W l e r d e T ü r k m e n l e r ' i n 
beylikler k u r m u ş olmalarıdır . 
Bugünkü taleplerin meşruiyeti-
n in tarih iç inde işinize gelen 



nok taya k a d a r ger i g id i le rek : 
yargı lanması geçerli ise, Ana-
dolu 'nun hiçbirimize kalmaya-
cağı aşikardır. 

Laik kesim kişiliksizleşiyor. 
. Geçmişte bir noktada devlet 

ku rmuş veya kurmamış olma-
mn, tarihsel süreç içinde" deVlet 
kurma hakkını belirleyeceğini 
savunmak ise açıkça bilimselli- ^ 
ğin dışına taşmaktır . Bir ente-
lektüel yelpazede aynı katego-
rik yaklaşımlar içinde olan ben-
zeri insanlarımızın, başka yazı-
l a r ı nda DSP'yi veya M H P ' y i 

• eleştiren bir tu tum alabilmeleri 
ise işin şizofrenik boyutudur . 

Çünkü bu partiler laik kesi- ' 
min "aydınları" tarafından yü- ' . 
zeyde eleştirilseler de yürekleri-

. nin der in l ik l iğ inde onay bul -
maktadır. Görünen odur ki laiik 
kesimin Türkiye'nin laiklik, mil-
liyetçilik ve devletçilikle ilgili 
temel sorunlanna. yönelik bilgi . 
ve çare üretememesi, kişiliksiz-
leşmesine ve radikalizme mah-
kum olmasına yol açmaktadır. 
, ' Bugün Türk iye 'de laik ke- ' 
sim bıçak s ı r tmdadır . Demok-
ratl ığı beceremediğ i t a k d i r d e ' . 
ya İslami kanadın altında ezile-
cek, ya da dogmatik mil l iyetçi- ' . 
liğiri kuklası haline gelecektir. 
K imsen in D S P ve M H P n iye . 
güçleniyor d ıyeşaş ı rmayâ hak- , , 
kı yok! Bizim beceriksizliğimiz -
ve yüreksizliğimizi kamufle .et-
meye çalışmamız onlan güçlen-
diriyor. Kendimizle yüzleşeme-
diğimiz için onlara sığınıyoruz. -
Kaba milliyetçilik ve latent ırk-
çılık dünyanın her yerinde de-, 
mokratlığı hazmedemeyen laik 
kesimin ana rahmi olmuştur. 

" Etyen Mahpuçyan, 
. Yeni Yüzyıl 

İslamcı alternatif yok 
(Edward Said île söyleşiden) 
Siz O r t a d o ğ u ' d a k i k ü l t ü r l e r 
k a r ş ı l a ş m a s ı n ı s ö m ü r g e c i l i k 
açısından, yani Batı'nm güttü-
ğü "oryantal izm" bağlamında 
ç o z ü m l e d i n i z . İ s l amcı la r i se 
Batı'yı tariıamen reddetme eği- ' 
liminde." Bu da "ters oryanta- . 
lizm" değil mi? 

-Tamamen bir simetri, yani 
onlar da "oksidentalizm"'yapı-
yorlar,Ben kendi adıma, İslam-
cı bir alternatif b u l u n d u ğ u n a 
inanmıyorum. "Türkiye hakkın-
da k o n u ş m a m zor , ç ü n k ü iyi 
tanımıyorum; ama başka yerde • 
böyle bir alternatif yok bence. 
Cezayir istisna diyebil irsiniz, 
a m a o rada da seçimleri i p t a l 
eden rejimin akılsızca davran-
dığı ve bugünkü d u r u m u tah-
rik ettiği söylenebilir. • 

Mısır, Suriye; Ürdün , Lüb-
n a n g ib i ü l k e l e r e b a k a r s a k , 
evet İslamcı bir muhalefet vak-
ama, programlari-nedir^ alter-
natif sunuyorlar mı gerçekten? 
Diye l im ki i k t i d a r a ' g e l d i l e r . 
IMF ve Dünya Bankası konu-
sunda ne yapacaksınız diye so-
run, " d ü ş ü n m e m i z lazım" di-
yecekler. Bu ne biçim alterna-
tif? •• •. ... • ^ ' 
- . i r an 'da bile b u g ü n m ü t h i ş 
bir t a r t ı şma var . İ.ran b u g ü n , 
arap ülkelerinin hepsinden da-
ha demokratik. Bu feci du rum-
dan nasıl kurtulacağız diye tar- -
tışıyorlar. . • 

• -Kitaplarınızda Osmanlı la-
rın Batı'yla olan kendine özgü 
diyalog" serüvenine çok az yer 
v e r i y o r s u n u z . Bu a l anda Ba-
tı 'daki "kör lük" s izde de var , 
niçin? 

' -En başta b u konudak i ca-

Bosna Anlaşması: 
Realpolitik'in yansıması... 
Cenevre'de cuma günü Bosna-Her-
spk;-Hırvatistan*ve Sırbistan Dışiş-
ileri Bakanları Muhammed Şakir-
bey, Mate Graniç ve Milan Miluti-
inoviç'in) Amerikaa Dışişleri Bakan 
iYardımcısı Richard Holbrooke gö-
zetiminde üzerinde uzlaştıkları 
ii'metin" meseleyi siyah-beyaz türü 
bir basitlikle ele almadan, ciddi bir 
tahlil gerektiriyor. , 
ssi i O nedenle, bugüne dek, Sırpla-
nn İşbirlikçisi bazı Bosnalılarla ve 
Bosna'nın simgesel ismi Aliya İz-
izetbegoviç'e hasım çevrelerle ya-
kın ilişki kurmuş olanların birden-
bire, "Boşnak'tan çok Boşnak" kesi-
lip Cenevre Anlaşması'nı "ihanet" 
diye nitelemesine aldırma-
iyın...Eğer bu anlaşma gerçekten 
s"Sırplara verilmiş muazzam taviz-

• ;ler"i içeriyorsa/ bundan, bu anlaş-
mayı ihanet olarak niteleyenlerin, 
olsa olsa; memnun olmaları söz 
konusudur. Zira savaşın başından 
beri,; İzzetbegoviç'e duşmanlıkları-
:nı; İzzetbegoviç'in Sırplarla uzlaş-
ma yanlısı hasımlarına yakınlıkla-
nnı gizlememişlerdir...' 

; Anlaşma ideal değildir. Cenev-
:re Anlaşması, Bosna-Hersek'in 
"maksimalist" çıkarlarını da yansıt-
ımıyor.-Ancak Cenevre'de altına 
İmza atılan metin bir"son" da de-
ğildir. Bir "nihai barış anlaşması" 
hiç değildir. Bosna tarafı açısından 
tavizleri içerdiği gibi,. Sırplar açı-
sından dâ önemli tavizler içermek-
tedir, ' , • . j 

Balkanlar 'da yol çok uzun. 
;Ama>; Bosnalıların, "Sırbistan'la 
konfedarasyona hayır; Gorazde'yi 
terketmeye hapr; Briçko koridoru-
nu bırakmaya hayır; Saraybos- . 
na'nın bölünmesine hayır" şeklin-
deki temel ve vazgeçilmez tezleri-

. ne, Cenevre'de halel gelmedi...Bos-
:na'yı daha çolc yazıp çizeceğiz. 

, Günlerimez, daha pekçok kez Bos-
na'yla dolup taşacak. Daha çok 
takkeler düşüp, keller gözükecek... 
' Cengiz Çandar, Sabah 13.9.1995 ; 



Batı'da ailenin adı var! 
Zengin ülkelerde, özellikle de 
Amerika ve İngiltere'de gelenek-
sel ailenin yıkılışı ve bunun top-
lumsal hayata etkilerini konuş-
mak bir alışkanlık, haline geldi. 
Her gün gazetelerde, televizyon-
larda boşalmaların artması, bu-
nunla ilgili istatistikler en sık kul-
lanılan haberler durumuna gel-
miş bulunuyor. 
' Geçtiğimiz 30 yılda, gelişmiş 
her ülkede boşanma oranlarında 
hızlı bir artış görüldü. Kadınların 
sosyal ve ekonomik durumların-
daki ilerlemeler birtakım olum-
suz sonuçları da beraberinde ge-
tirdi. Bugün çok sayıda kadın ça-
lışıyor. Bundan dolayı da ekono-
mik yönden özgürler. Çalışan ka-
dınlar eşleriyle uyuşamadıklarm-
da kolaylıkla boşanmaya karar 
veriyorlar. 

Ayrıca, birçok ülkede boşan-
maların kolaştırılması yönünde 
yapılan kanuni değişiklikler de , 
boşanmalar ı ar t ı rd ı . Özellikle 
Amerika'daki "no fault divorce" 
yani boşanmak için eşlerden biri-
sinin kusurlu olduğunun mahke-
mede ispat edilmesi gereğinin ol-^ 
maması şeklindeki uygulama bo-
şanmalan kolaylaştırdı, boşanma 
oranını yükseltti. 

Bugün, birçok Batılı ülkede ve 
Amerika'da çocuklar sadece an-
neleri veya babaları tarafından 
bü)mtülüyor. Tabu olarak, çocuk- . 
1ar boşanmalarda en çok mağdur, 
olan taraf. Uzmanlar, sadece an-
neleriyle yaşayan çocuklarm,ken-
dilerine önderlik edecek, örnek 
alacak bir erkekten (babâ'dan) 
yoksun yaşamasının zararlarına 
değiniyorlar. Ayrıca, anne ve ba-
baları boşanmış çocukların evlen-
meye cesaret edemediği ve evlen-
diklerinde de evliliği yürüteme-
dikleri belirtiliyor. Ayrıca, Ame-

rika'da siyahlar arasındaki bo-
şanma oranı. Amerikan toplu-
munun geleceğini tehdit eder ha-

. le gelmiş bulunuyor. Amerika'da 
her beş siyah aileden dört tanesi 
boşanmış. Çocuklar anneleriyle 
oturuyorlar. Anneler genç, eği-
timsiz ve tabü ki fakir. 

Uzmanlar ailenin yıkılması-
nın fakirliğe, suça ve ümitsizliğe 
yol açtığını belirtiyorlar. Boşanan 
kadınlar çaresizlikten sosyal yar-
dım almak için çaba gösteriyor-
lar. Hükümetler, boşanan kadın-
lara ve çocuklarına para yetişti-
remiyorlar. Batılı ülkelerde bo-
şanmaların en önemli sebeplerin-
den birisi de değişen ahlaki de-
ğerler. Bugün İskandinav ülkele-
rinde ve Amerikalı siyahlar ara-
sında doğan çocukların yüzde 
80'i evlilik dışı ilişkilerden mey^ 
dana gelmiş. Evlilik, eski kutsal-
lığını yitirdiğinden eşler "evliliği 
bir def te re atılan bir imzadan 
ibaret görüyorlar". Evlilik onla-
rın kişisel hürriyetleri için ayak-
bağı haline gelmiş. 

Birçok Batılı ülkede ve Ame-
r ika 'da boşananlar ın sayısını 
azaltmak için büyük girişimler 
var. Örneğin, İngiltere'de geçen-
lerde bir kanun teklifi kabul edil-
di. 

Buna göre boşanmak için 
mahkemeye başvuran kadın ve 
erkek en az bir yıl beklemek zo-
runda kalacak. Bu bir yıl zarfm-
da eşler verdikleri kararın sonuç-
larını düşünecek ve hatalı bir ka-
rardan geri dönebilecekler. Bo-
şanmaların arttığı günümüzde, 
eskiden Amerikan dergilerinde 
görülen, station-vagonun önün-
de anne ve baba, arkasında ise 
güleıi mutlu, çocuklar artık sade-
ce eski dergilerin sayfalarında 
kalmış. 

Y.Şafak, 13 Eylül 1995 

h i l l i ğ i m t ab i i k i . A m a ş u n u 
söy leyeb i l i r im: Son d ö r t beş 
y ı l d ı r , O r t a d o ğ u d a k i "yen i 
düzene" bakt ığım zaman, bü-
tün b u k o r k u iç indeki küçük 
ü l k e l e r i n ç ı rp ın ı ş l a r ın ı , a ra -
lanndaki smır kavgalannı izle-
dikçe, Osmanl ı dönemine ba-
zen nostaljik bir özlem duydu-
ğ u m u itiraf edebilirim. 

Bunu bugüne kadar hiç söy-
lemedim! Ama gerçekçi olur-
sak, Osmanl ı 'n ın Batı'yla m u -
a7.zam diyalog serüveni dediği- . 
niz şeyi daha çok g ü n ışığına 
ç ıkar ıp ince lemek te san ı r ım 
Türk entel lektüel ler ine çok iş '' 
düşüyor. 

O s m a n l ı d e v l e t s i s t emin i 
onay lad ığ ımı söy l emiyo rum, 
ama benim kendi gençliğimde 
i z l e r i n i g ö r d ü ğ ü m O s m a n l ı 
modeli , insanlar arasında katı 
aynmlar yapmayan, çok ilginç 
bir birlikte yaşama modeli . 

- T ü r k i y e ' d e İ s l a m c ı l a r ı n 
"Oryantalizm" kitabınızı nere-
deyse Batı karşıtı bir belge ola-
rak okuması sizi rahatsız edi-
yor mu? 

-Buna ü z ü l d ü ğ ü m ü söyle-
yebilirim. Kitabın yeni baskısı-
na d a b u k o n u d a b i r sonsöz 
ekledim. İnsanlara Batı'daki or-
yan ta l izm geleneğinin yerine 
t a m te r s i b i r o k s i d e n t a l i z m 
k o y m a l a r ı n ı ö n e r m e k kada r , 
b e n d e n uzak bir şey d ü ş ü n ü - ^ 
miyorum. 

Arap dünyas ında ve şimdi 
Türkiye'de Oryantalizm kitabı-
nın bir nevi İsam savunması gi- . 
bi yorumland ığ ın ın fa rk ında-
y ı m . O y s a b e n k i t a p t a İs-
lam'dan bahsetmiyorum. Üste-

: lik kitapta özellikle son bölüm-
de, Şark, .Garp, İslam, Batı gibi 



etiketlerin t a m a m e n anlamsız 
o lduğunu ısrarla söylüyorum: 
Tabii bun lan birer kısaltma ola-
rak ku l lan ıyoruz , ama b u n u n 
ö t e s inde Batı şöy led i r , î s l am 
böyledir gibi özcü teoriler üret-
mek tamamen yanlış. 

A B D ' d e de , m u h a f a z a k a r 
basın bana Batı d ü ş m a n ı diye 
saldırdı; halbuki Batı hakkında 
düşünmek ve yazmaktan başka 
bir şey yaptığım yok. Sevdiğim 
ve değer ve rd iğ im bir kül tür , 
ama bunun bazı yönlerine eleş-
t irel b a k m a y a c a ğ ı m d i y e b i r 
şey olamaz herhalde. 

-Birçok yazar, başta Kunde-
ra, "Milli edebiyat bitti, sadece 
çok sesli dünya edebiyatı var" 
görüşünde. Sizce de milli ede-
biyat yok olmuyor mu? 

-Hayı r , bence yok o lmadı . 
Kullanılan dil anlamında milli 
edebiyat lar hala var : Bundan 
kaynaklanan çeşitlilik çok keyif 
aldığım bir şey. Ama her milli 
edebiyat içinde iki ayrı edebi-
yat var asl ında: Biri, "resmi," 
kurumsal laşmış ve kabul gör-
müş edebiyat. Öteki de bohem-
lerin, muhaliflerin, melezlerin, 
aykırılann edebiyatı. 

• Dahas ı , b i r d e edebiya t la r 
a ras ı a l ı şver i ş le r y a r . Beriim 
a l a n ı m da z a t e n k ıyas l ama l ı 
edebiyat. Bu edebiyatların bir-
birini etkileyişi ve geçirdikleri 
dönüşümler işin en ilginç yönü 
bence. V e ş imdi daha da ilgi-
lendiğim ve ders verdiğim bir 
alan var; iki örnek alırsak, İngi-
lizce ve Fransızcanm bu sınırla-
n n dışına taşarak dünya dilleri 
haline gelmeleri. 

. -Bu sadece kültür emperya-
lizminin bir sonucu mu? 

-İngilizce, emperyal izm yo-

luyla, sömürgelere ihraç edilen 
bir dil, doğru. Ama işte burada 
dilin mucizesi giriyor devreye: 
Ayrımları aşabilmesi. Bu yüz-
d e n "İngi l izce s ö m ü r g e c i n i n 
dili, kertdi dilinizi kullanın" di-

. yenlere kat ı lmıyorum. Ç ü n k ü 
insan bir dili özgürleştirebilir; 
dilin içinde bir başka dil yara-
tab i l i r . Mese la S a l m a n R ü ş -
di 'n in İngi l izces inde H i n t ve 
Urdu unsu r l an var; BBC İngi-
lizcesiyle yazmıyor! 

-O z a m a n eski sömürgeler 
ş imd i emperya l i s t l e r in di l ini , 
içer iden fe thed iyor g ö r ü ş ü n e 
katılıyorsunuz? 

^ -Bunu fazla da abartmamak 
l a z ı m . Ç ü n k ü s o n u ç o l a r a k 
bunlar da İngilizcenin yazarla-
rı. Ben de öyleyim. Çünkü İn-
gilizcejd kendi amaçlarıma hiz-
met eden bir araç haline getiri-
yorum. A m a kendi kültürüme, 
kendi di l ime özgü unsur la r la 
kullanıyorum. Sonuç olarak da 
dil, politik engelleri aşabiliyor. • 

-Sizce b u d ü n y a di l ler inin 
b u g ü n k ü edeb iya t zenginl iğ i 
merkezden ziyade daha çok b u 
çevre kültürlerden mi geliyor? 

-Bence b u n u söylemek zor; 
Japon asıllı Ishiguro, Hint asilli 
Rüşdi gibi örmekler, son dere-
ce dikkat çekici oldukları için 
medyada öne çıktılar. Okurlar 
da bu tür yeniliklere açlık du-
yuyor, çünkü yepyeni tecrübe-
ler aktanyorlar. Ama yakından 
bakınca, İngilizcenin yerli ya-
zarları arasında da b ü y ü k de-
neyler, yerel lehçeler, çok ilginç 
arayışlar ve yenilikler vai-. 

-Ama roman sadece bir Batı 
biçimidir diyemeyiz artık. De-
ğil mi? 

-Hayır. Ama Batı'nm icat et-

'CHP kapatılsın' 
iİstahbül Esenyurt'ün CHP'H Bele-
idiye Başkanı Gürbüz Çaban "CHP 
ikapatılsıni Parti de tıpkı cumhuri-
iyet rejimi ve kurumları gibi köh-
iheleşti. CHP/eli kanlı İttihat ve Te-
irakki geleneğinin devamı" dedi. ; 

Murat Karayalçm'ın belediye 
ibaşkanlan toplantısına katılan Ça-
;pan CHP'nin ilk genel başkanı ve' 
ıCumhuriyet ' in kurucusu Ata-
i türk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh";, 
isayfasınm da açıldığı gibi kaldığı-
nı savundu. 

Çapan Cumhuriyetin ve resmi 
ideolojinin toplumla barışmadığını 
: da savunarak şunları söyledi: ; 
ÎKijmi'Soruyorum, bu rejim kimlerle 
ıbarışmıştır? Kürtlerle mi/ Aleviler-
ıle mi, Lazlarla mı, Çerkezlerle mi? 
Hiçbirisiyle barışmamıştır ve so-
runlar bugüne kadar büyüyerek 
gelmiştir. Artık kendimizi kandır-
mayalım. Cumhuriyet tarihinin te-
mel tıkanma noktalarında ve Diya-
met İşleri Başkanlığı gibi dinsel ku-
irumlarm oluşmasının temelinde 

-.CHP vardır. Başta Kürt ve Alevi 
sorunlan olmak üzere ülkenin kar-
şı karşıya olduğu tüm sorunların 
itemelinde de Cumhuriyet rejimi 
ive CHP'nin dahli vardır . Artık 
önümüze fırsat gelmiştir. Bana gö-
:re artık bu partiden kurtulmak ge-
rekmektedir. Ban a göre çözüm 

;CHP'yi kapatmak ve taptaze ola-
rak yeniden başlamaktır: :; s . . 
. , - Milliyet, 28 Ağustos 1995 

t iği b i r b i ç im o l d u ğ u k e s i n . 
19.yüzyılm sonuna kadar Arâp 
romanı , T ü r k r o m a n ı d iye bir 
şey y o k t u , a m a ayn ı ş ek i İde 
İtalyan romanı. Alman romanı 
yahut Hollanda romanı da geç 
doğdu. Roman, belli bir emper-
yalist geleneğin ü r ü n ü , kü l tür . 
ve emperyalizm adlı kitabırinda 
b u n u öne sü rüyorum: Dünya-
da 300-400 yıllık geçmişi olan 
sadece iki b ü y ü k r o m a n gele-



rieği var, o da İngiliz ve Fransız 
g e l e n e k l e r i , b ü t ü n d ü n y a y ı 
içerdikleri için. 

MiUiyel.d Eylül Î995 

Abduhcu Gence 
A b d u h c u b i r genç, as ı r l a rd ı r 
m ü s l ü m a n l a r ı n v e a l imle r in 
dört mezhepten birine uymala-
rına t ahammül edemiyor , bir-
kaç mezhepsizin kitabından al-
dığı ifadeleri kaynak göster ip 
bir mezhebe uyman ın caiz ol- , 
madiğ im işba ta kalkıyor. Bah-
settiği kitapları kendisinin oku-
madığı, herhangi bir mezhepsi-
zin kitabından aldığı pek açık-
tır. Çünkü İmam-ı Şarani de 4 
mezhep ten bir ine uymay ı ya-
saklıyor demek istiyor. 

Abduhcu gencin bi lmediği 
iki h u s u s v a r . Bi r inc is i , h e r 
müçtehid, kendi içtihadı ile ha-
reket eder. Başka bir müctehide 
u y m a s ı caiz deği ld i r . İmam-ı 
Şafii hazretleri, İmam-ı A'zam 
haz re t l e r i n in çok y ü k s e k b i r 
alim olduğunu bildirdiği halde, 
kendi ictihadlarma uymuştur . -

İkinci husus, İmam-ı Şa'rani 
hazretleri , dör t mezhebin hak 
o l d u ğ u n u , m u t l a k a b u d ö r t 
m e z h e p t e n b i r ine u y m a k ge-
rektiğini bildirmek için Mizan-
ü l K ü b r a ' y ı y a z m ı ş t ı r . D ö r t 
mezhebin fıkh bilgilerini anla-

tan Mizşn'ui tercümesi de yar-
dır . Zahir i ve bat ini ilimlerin 
mütehassıs ı Abdü lvehhab Şa-
ran i hazre t ler i , h a d i s ve fıkh , 
alimi olup Şafü mezhebindedir. 
M i z a n ' ı n s a d e c e ö n s ö z ü n ü 
okuyup büna uyan mezhepsiz 
olmaktan kurtulur. 

Mizan 'da b u y u r u l u y o r ki: 
dört mezhepten birini taklid et- , 
miyen da la le te düşe r , z ınd ık 
olur, başkalarını da yoldan çı-
k a r m a k t a ş e y t a n a y a r d ı m c ı " 
olur. Bugün var olan 4 mezhe-
bin hepsi haktır, sahihtir. Biri-
nin, ötekisi üzerine üs tünlüğü 
yoktur. Çünkü , hepsi aynı din 
kaynağidan alınmıştır. 

Dört mezhebin imamlan ve 
on la r ı t ak l id e d e n a l imle r in 
heps i , h e r m ü s l ü m a n m d ö r t 
mezhepden dilediğini taklid et-
mekte serbest olduğunu bildir-
d i l e r . A l l a h ü Tea la , a m e l d e . 
mezheb le re ay r ı lmak tan razı -
o l d u ğ u n u , Habibi vasıtası ile 
b i ld i rd i . Resulü , bu ayrı l ığın 
r a h m e t o l d u ğ u n u b i l d i r d i . 
Müçtehid olmayanın, bir mez-
hebe uyması lazımdır. Bir alim, 
ictihad derecesine yükselince, 
kendi içtihadına uyması lazım-
dır. İmam-ı Ahmedin (ilminizi 
imamla r ın ı z ın a ld ık la r ı kay-
nak tan alın, taklidcil ikte kal-
mayın) sözü b u n u göstermek-

tedir. 
R e s u l u l l a h , K u r ' a n - ı Ke-

rim'de kısa ve kapalı olarak bil-
d i r i l e n l e r i a ç ı k l a m a s a y d ı , 
Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. 
R e s u l u l l a h ı n v a r i s l e r i o l an 
m e z h e p imamlar ımız , hadis-i 
şeriflerde mücmel olarak bildi-, 
rilenleri açıklamasalardı , sün-
net-i nebeviyye kapalı kalırdı. 
Böylece, her asırda gelen alim-
ler, Re.sulullah'a uyarak, müc-
mel olanı açıklamışlardır. Nahi 
süresinin 44." ayetinde, (ihsan-
lara indirdiğimi onlara beyan 
eyle) buyuruldu. Beyân etmek, 
aç ık lamak demek t i r . Al imler 
de açıklayabilseydi ve Kur'an-ı 
Kerim'den ahkam çıkarabilsey-
di, Allahü Teala Resulüne, sana 
vahy olunanlar ı tebliğ et der, 
b e y a n e t b u y u r m a z d ı . (Mi-
zan'dan tercüme bitti.) 

Dört mezhebe uyanlar, bir-
birinin kardeşidir. İmanlan ay-
nıdır. Ameldeki bazı aynl ıklan 
da, Allah'm rahmetidir. Allahü 
Teala, müçtehid olmayanın bir 
müctehide uymasını emredip , 
(... ve ulülemrinize itaat edin) 
buyurdu. (Nisa 59) 

-Türkiye, 1.10.1995 

Elhamdü l i l l ah , ar t ık mez -
hepsiz (!) olmaktan da kur tu -
luverdik! (Ümran) 



Tozlu raflardan.. 

Bundan böyle okuyucularımıza eski 
veya yeni yayınlanmış fakat ilginç fi-
kirler ve yaklaşımlar ihtiva eden çeşitli 
kitapları da tanıtmaya, alıntılarda 
bulunmaya çalışacağız. İşte bunlardan 
bir tanesi.. Kapağı da aşağıdaki gibi: 

Emekli Orgeneral 
^ Fahrettin Altay • 
• ' İ s l am DİNİ ' " 

(Aydm gençler İçin) 
1959 Bashran ve yayan: , 
Suat Menemend 

- piçiilü Yayınevi. PK. 574 
Galata 

Namaz vakitleri: Namazın kaç 
vakit ve hangi vakitlerde kılınacağı 
Kur'an'da açıkça emir edilmiş de-

. ğildir. Ancak günde iki vakit hatta 
. bir vakit açıkça emir edilmiş, diğer 

vakitler işaretle gösterilmiş ve beş 
vakit namaz bu suretle tesbit edil-

, miştir. 4.Nisa Suresinin 103.Ayeti-
nin sonunda ".. namaz müminlere • 
vakitli yazılmıştır." buyruluyor, la-
kin vakitler beyan edilmiyor. Bun-
dan anlaşılır kî  namaz mütemadi-
yen, değil, ancak muayyen vakit kı-
lınacaktır. 17.İsra Suresinin 78.aye-

. ti "Güneşin batımından gecenin 
karanlığına kadar olan zamanda 
namazı kılın ve fecir kuranı... " 

• ' mealindedir. Bazıları ayetteki du-
lük kelimesini zeval vakti zan et-
mişlerse de yanılmışlardır. Zeval 
vakti gölgenin zeval bulduğu va-
kittir ki, öğle zamanıdır. Güneşin . 
zevali; yok olması batması dömek-

, tir. Bü kati emrin akşam namazı 
için olduğu açıktır. Cenab-lHak in-

- sanların ibâdet yüzünden işlerin-
den geri kalmalarını istemediği 
içindir ki, onların işlerinden ayrılıp 
istirahata geçecekleri zafnan olan 
akşam vaktini günlük ibadet için 
emir etmiştir, insan akşama kadar 

çalışarak işini bitirince, temizlene-
'cek (abdest alacak) en az iki rekat 
. namaz kılacaktır. 78.Nebe Suresi-

nin 9.ayeti uykuyu istirahat kıldı-
ğını, 11.ayeti de gündüzleri maişet 
tesisine tahsis ettiğini bildirmekte-
dir." Görülüyor ki, Cenab-ı Hak 
ibadetin insanların çalışıp kazan-
masına engel olmasını ve sıhhate 
zarar vermesini isl:emiypr. Bu aye- > 
tin ikinci fıkrasındaki Kur'an keli-
mesi namaz manasında kabul edi-
lerek fecir namazı da emre dahil 
edilmiştir. Ama akşam namazı gibi 
açık değildir..'Buradaki Kur'an ke-
limesinin aslı kırandır da hareke 
okunurken I esre yerine U ötre ko-
nulmuş olması muhtemeldir. Kı-
ran İki zıt şeyin birleşmesi demek 
olup, karanlık ile ışığın birleştiği • 
fecir vakti demek olabilirdi. Fakat 
böyle kabul etmek selahiyetinde 
değiliz. Elimizdeki Kur'anî değiş-
tiremeyiz. İnsanların güneş doğ-
madan evvel uyanıp küçük veya 
büyük yıkandıktan (abdest aldık-
tan) sonra yine en az iki rekat na-
maz kılarak Allah'tan o günkü iş-
lerinde kendisine yardımcı olması- -
nı ricadan sonra işine başlaması la-
zım geliyor ki, güzel ve kolay bir- . 
şeydir. 24.Nur suresinin 58. ayetin-
de "sabah namazından evvel, yatsı 
namazından sonra..." tarzındaki 
beyan sabah ve yatsı vakitlerinin 
muayyen namaz vakitlerine dahil 
olduğunu gösterirse de emir halin-
de değildir. Kur'an hicaz bölgesin-
deki halka gelmiş olduğundan on-
ların hallerine ve bilgisine uygun 
olması tabiidir. Hicaz bölgesindeki • 
gece ile gündüzün farkı pak âz ol-
duğundan fecir vakti kalkmak 
pekala mümkündür ve sıhhate ay-
kırı değildir. Gecesi pek kısa olan 
yerlerde fecir vakti kalkmak, uyku-
yu almamak sebebile sıhhate aykı-

rı olacağından bu da Allah'm iste-
mediği bir şey olduğundan bu gibi 
yerlerde bulunanlar uykularını 
tam aldıktan sonra kalkar ve o va-
kit temizlenerek sabah ibadetlerini 
yapabilirler. İşte fecir namazının 
açık emir edilmemiş Kuran keli-
mesile ifade buyrulmuş olmasını 
bu yüzden telakki edebiliriz, Hud 
su.resinin 114.ayeti "Günün iki ta-
rafında ve gecenin bir kısmında 
namaz kıl, hasenat seyyİatı gide-
rir,.. " ve 30. Rum suresinin 17; ve 
18.ayetlerinde akşam ve sabah, öğ-
le ve ikindi vakitlerinde Allah'ı 
teşbih ediniz ve Bakara Suresinin 

.238. ayetinde "namazları ve orta 
namazı muhafaza ediniz." buyrul-
jnasından günde en çok beş vakit 
namaz tesbit olunmuştur. Bu ayet-
lerde daha çok teşbih kelimesi kul-
lanılmış olması dikkate değer: İhti- . 
mal ki Yüce Allah namaz, işimize 
engel olacaksa Kıbleye dönerek • 
eğilmek, yeya başı yere koymak 
suretile Allah demenin kafi gelece-
ğini bildirmek istemiştir. 
- Bakara suresinin 177.ayeti "yü-
zünüzü doğuya ve batıya çevinne-

• niz birr (hayır ve hasenat, hizmet 
ye itaat) değildir. (Birr) sahibi an-
cak Allah'a, ahiret,"meleklere, ki-
taplara ve peygamberlere inanan-
lar ve akrabaya yetimlere miskin-
lere yolculara fukaraya ve esirlere 
malından severek verenlerdir ve 
namaz kılanlar, zekat verenler, ah-
de vefa edenler, zaruret ve fenalık-" 
lara, müşkülat ve zahmetlere sa-
bırlı olanlardır. İşte bunlar sadık 
ve muttakilerdir. " buyuruyor. Na-
maz ve zekatı ikinci sıraya bırak-
makla İslamlığın esası yalnız na-
maz olmadığını gösterir. Hülasa 
olarak diyebiliriz ki, günde en az 
ibadet akşamleyin bir vakit, en çok 
ibadet de sabah, öğle İkindi, akşam' ; 



ve yatsı olmak üzere beş vakittir. 
En az rekat iki ve en çok rekat da 
bunun iki misli dörttür. (...) 

Namazda oturmak Kur'an-ı Ke-
rim'de ibadet erkanından gösteril-
memiştir. İnsan istediği gibi otura-
bilir. Eskiden entari ve şalvar giyil-
diği için yerde oturulabil irdi . 
Zaman geçtikçe adabımuaşeret ve 
giyim değişmiş ve oturmanın da 
buna uyması zarureti hasıl olmuş-
tur. Pantalonla diz çökmek Zor ve 
elbiseyi yıpratıcı olduğundan san-
dalye ve sıralarda oturmak umumi 
ihtiyaç haline gelmiştir. Din zor-
luğu redd ettiği için nainaz kılar-
ken oturmağı kolaylaştırmak aykırı 
değil, uygun bir harekettir. Sandal-
yede ve sıralarda oturulabil ir . 
Cuma namazlarında, iki hutbe 
arasında hatip basamakta oturur ki 
bu bir nevi sıra demektir- Bu gün 
imamlarımızın bile kıyafeti Hz. 
Mühammed' in kıyafetiyle ben-
zemediğine göre, namazda otur-
mak da onun oturduğu tarza ben-
zemeyebilir. Sıra üzerinde oturmak 
caizdir. 

Namazda'ayakkabı çıkarmak 
da şart değildir. Cenaze namazları 
ayakkabile kılınmaktadır. Yalnız 
temiz olması şart t ır . Camilere 
ayakkabile girilmemesi secde yer-
lerini kirletmemek içindir. Ayak 
basılacak yerlerle secde yerleri ay-
rılacak olursa temiz ayakkabile 
ibadet mümkündür. 

Camilerde şu tarzda değişiklik 
bu gün için ihtiyaç haline gelmiştir: 
Kapıdan mihraba doğru geniş bir 
yol ve bu yoldan yanlara doğru dar 
yollar, ve bu dar yollar arkasında 
sıralar ve bunlarla dar yolların 
arası beş on santim yükseklikte 
secdeli secde yerleri, sıraların altın-
da şapka konacak yerler. Camı 
kapısındai da ayakkabı silecekleri 
bulunur. Umumi olarak aşağıdaki 
şekil gibi. (Sayfanın alt kısmında 
yazarın elle çizdiği belli olan bu 
tarife uygun bir cami ,şeması 
bulunmaktadır.) (s.31-36) 

Kitap dünyası... 

İMHREMİYETtNTtaM^^ 
Cihan Aktaş 

Başörtüsü risalesi 

"Başörtüsü meselesinde görüş be-
yan edenler, esas itibariyle fikri de-
ğil, sosyal ve siyasi bir tavır ortaya 
koymuş olmaktadırlar. Bu bakım-
dan tartışmaların Kur'an ayetleri 
çevresinde vuku buluyor olması, 
kimseyi Timi bir ihtilaftan dolayı 
bir çekişmedir sürüyor' gibi safdi-
lane kanaatlere sürüklenmemelidir. • 
Çünkü asıl fırtına, işbu sözde ilmi 
ihtilafın ardında kopmaktadır ve 
dolayısıyla tartışılan husus, 
Kur'an'ın emirlerine uygun bir ha-
yat tarzı takip edip etmeme mesele^ 
si değil, zaten takip edilmekte olan 
bir tarz-ı hayatın Kur'an'dan onayı-
nı alıp almamamak meselesidir. 
Nitekim bizim kanaatimizce Hate-
mi'nin yapmakta "olduğu da açıkça 
budur ve zaten biz de bu kanaate 
ulaştığımız için bu eleştiri yazısını 
kaleme almış bulunuyoruz." 

Dücane Cündioğlu 
Tibyan Y, İst.1995. 

Mahremiyetin tükenişi 
. Kutsallıktan anndınlırken büyüsü 

çözülen bir dünyada günlük haya-
tımın en özel ve kişisel özellikleri 
değiştirilme ve inkar edilme teahli-
kesine açılmıştır. Bireyin bütün 
mahremiyetlerinin, mensubu bu-
lunduğu topluma bütün açıklığı 
ile gösterilmesi, toplum ve mahre-
miyet arasındaki dengenin bozul-
masına neden olmuştur. 

Mahremiyetin yitimi, dinin ve 
ahlakın hakikatin bölgesinden sür-
gün edilmesiyle başlayarak süren 
anlam yitiminin nedenlerinden bi-
ridir. Mahremiyeti biz, bireyin 
kendini tanıması ve varlığını sür-
dürmesi, sahibi bulunduğu yete-
nekleri ve hassaları yerli yerince 
kullunabılmesi ve bunlan geliştire-
bilmesi için fiziki ve manevi plan-
da gerekli asgari sınırların korun-

, ması olarak tanımlayabiliriz. Tabi-
atıyla bu gerekli asgari smır kül-
türden kültüre farklılık gösterebi-
lir. Bizim açımızdan bu sınırlar in-
sanın kendi iyiliği için vahiyle 
kontrol edilir, yeniden tanımlanır 
ve adlandırılır. Modernlik bü sınır-
lara dini dışlayarak "akıl adına" 
müdahale ederken, mahremiyetle 
ilgili olan giysi, aile ve özellikle de 
kadın erkek ilişkilerindeki değiş-
meler, mahremiyetin tükenişiyle; 
derken, mahremiyete duyulan giz-
li-açık ihtiyaç nedeniyle; mahremi-
yete ilişki imgelerin ve sembollerin 
metalaştırılarak, tüketilmesi ile ne-
ticelenmiştir. Mahremiyetin tüke-
nişi ise, sanatsal alanlarda ifadesi-
ni bulduğu üzere, gizem özlemini 
doğurmuştur. Dünyevileşme ve 
mahremiyetin yitimiyle aşk da an-
lam kaybına uğramıştır. , 

Cihan aktaş, 
Nehir Y. İst. 1995,316 sf. 


