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A K V B Ü L T E N 

AKV'DEN 

Selamünaleyküm, 

AKV BÜLTEN'in Üçüncü sayısını geç de olsa sizlere ulaş-
tırmış bulunuyoruz. Yaz tatili dolajasıyla vakıf çalışmalarına 
ara verilmiş olması bültenin yayınlanmasım da geciktirdi. 
Bülten'in daha kapsamlı, daha sık veya en azından zamanın-
da yayınlanmasına katkıda bulunacak her türlü yardımları-
nızı -yazı, şiir, karikatür, reklam vs.- beklediğimizi tekrar ha-
tırlatarak bu sayıda yer alan konulara kısaca değinelim: 

İlk olarak; değerli ağabeyimiz Mehmet Özutku'nun; İs-
lam'da tebliğin mahiyeti, zarureti ve önemini anlatan ve İs-
lam davetçilerinin taşıdığı sorumluluğu hatırlatan "İslam'da 
Tebliğ" konulu semineri sunuyoruz. 

İkinci olarak; kıymetli araştırmacı, İsmail Kara'nın; Tür-
kiye'de İslamcılık Düşüncesi adıyla yayınlanan oldukça ge-
niş kapsamlı araştırmasımn kısa bir özetini takdim ediyoruz. 

Her iki konunun da gerek M. Özutku, gerekse İ. Kara ta-
rafından geçtiğimiz sezonda Araştırm^v^Kültür Vakfı mer-
kezinde seminer olarak sunulduğuni/belirtelim. 

(Seminerlerden söz açmışken; Ekim 1991'den itibaren 
Araştırma ve Kültür Vakfı'.mn İstanbul'daki merkezi ile Anka-
ra ve İzmit şubelerinde kültürel faaliyetlerin, seminer ve soh-
betlerin periyodik olarak başlayacağını okuyucularımıza du-
yurmuş olalım.) 

Ayrıca AKV BÜLTEN'in bu sajasında; değerli kardeşimiz 
"Kamil Çileçöp'ün L'EKSPRESSE'den çevirdiği "Su Savaşı"nı 
konu olan yazmm ilgiyle okunacağım samyoruz. 

AKV'den haberler ve Basın'dan derlediğimiz ilginç alıntı-
larm yer aldığı bölümlerle bültenimiz tamamlanıyor. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere... 
Allah'ın selamı üzerinize olsun. 

AKV BÜLTEN 

YIL:1 SAYI: 3 EYLÜL 1991 

A.K.V. Adına Yayın Sorumlusu: Mustafa Ertekin Adres: Harikzedeler Sk. No: 34/4 Lâleli/İST. Tel: 513 00 42 
Dizgi: Ayçan Grafik Baskı: Yıldızlar Matbaacılık A.K.V. BÜLTEN: Araştırma ve Kültür Vakfının Süreli Yayınıdır, 
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İSLAM'DA TEBLİĞ 
Mehmet Ö Z U T K U 

Lûgatta TEBLİĞ, yetiştirme, 
eriştirme, bitiştirme, götürme ve 
taşıma anlamlarında kullanılır. 

Islâmî ISTILAHDA ise Al-
lah'a dâvet etme, Allah'ın emirle-
rini insanlara duyurma görevidir. 
Allah'a dâvetten maksat, O'nun 
dinine dâvettir. O da ISLÂMdır. 
Bu din, kendine yaraşmayan her 
şeyden uzak ve her şeyden yüce 
olan Rabbinden, Allah'ın salât ve 
selâmı üzerine olsun, Muhammed 
efendimize gelen dindir: "Hak 
din, Allah nezdinde yalnız 
ISLÂMdır" (Ali Imran; 19). Şu 
halde tslâm, dâvetin mevzuu 
ve aslıdır, dâvetin ilk unsuru-
dur. \ 

Yüce Peygamberimiz, Allah'ın 
(c.c.) kendisini peyganî ber olarak 
şereilendirişinden itibaren, kerem 
sahibi Rabbi'ne kavuşuncaya ka-
dar Allah'a davette bulunmaya 
devam etmiştir. Zaten Yüce Al-
lah, O'nu bunun için göndermiş, 
bunun için görevlendirmişti. 
Allahû Zülcelal, yüce kitabında: 
"Ey Peygamber, biz seni hakika-
ten bir şâhid, bir müjdeci ve bir 
korkutucu ve Allah'a; O'nun, dini 
(ve teşrii) ile bir dâvetçi ve nur 
saçan bir kandil olarak gönder-
dik." buyurmaktadır. (El-Ahzab; 
45). Hz. Muhammed (s.a.v.) efen-
dimiz, İslâma ilk dâvette bulu-
nandı. Şu halde dâvetçi, dâ-
vetin ikinci esası, ikinci unsu-
rudur. 

Allah Resulünün islâm'a 
dâvet ettiği ve kendilerine pey-
gamberliğini tebliğ ettiği kimseler 
Arablar ve diğer kavimler ve in-
sanlardı. Çünkü Peygamberliği 
sadece Araplara münhasır değil, 
bütün insanlara şamildi. Yüce Al-
lah şöyle buyuruyor: "Habibim se-
ni (vahdetimizin) müjdeci(si, aza-
bımızın) haberci (si ve) bütün in-

sanların peygamberi olmaktan 
başka (bir sıfatla) göndermedik." 
(Sebe; 28). Şu halde İslâm'a 
dâvet olunan, davetin üçüncü 
esası, üçüncü unsurudur. Hz. 
Muhammed (A.S.) İslama daveti 
Kur'an ve Sünnette mevcut Al-
lah'ın kendisine vahyettiği yol 
usul ve tarzları ile yapmıştır. Da-
vetin dördüncü esası unsuru-
da işte bu yol ve usullerdir. 

islâm, dâvetçisi ve tebliğcisi 
şer'an Islâma göre, Allah'a ve Ra-
sulünün yoluna dâvette bulun-
mak vazife ve mükellefiyetini ta-
şıyan insandır. Bu vazifeden 
mes'ul tutulanların tarifinin 
yapılması ve mes'uliyetinin 
delilleriyle açıklanması, orta-
ya konulması zaruridir. Bu 
şer'î vazifeyi yerine getiren 
dâvetçi, vazifesini lâyıkı 'veçhile 
yerine getirmesinde kendisine 
yardımcı olan, mükellefiyetini ko-
laylaştıran malzeme, materyal ve 
sermayeye muhtaçtır. Ayrıca di-
ğer insanlardan daha fazla islâm 
ahlâkı ile ahlâklanması lâzımdır. 
O halde islâm dâvetçisi konusunu 
üç bölümde inceleyeceğiz: 1. Bö-
lüm: Dâvetçi ve tebliğcinin tarifi. 
2. Bölüm: Dâvetçinin malzeme ve 
sermayesi, 3. Bölüm: Dâvetçinin 
ahlâkı. 

Dâvetçinin Tarifi 

İslâm dâvet ve tebliğcisi: 
Islâma göre, Allah ve Rasulünün 
yoluna dâvette bulunmak vazife 
ve mükellefiyetini taşıyan insan-
dır. 

Allah'ın bizlere islâm nimeti-
ni veırnesinden sonra, islâm'a ilk 
dâvette bulunan insanlar yüce 
Peygamberlerdir şüphesizdir. Za-
ten Cenâb-ı Hak'kın onlan insan-
lar arasından özel olarak seçmesi-

nin sebebi de budur. Peygamber-
lerin istisnasız hepsi içinde yaşa-
dıkları toplumları, Allah kendile-
rinden nasıl istenmişse, o şekilde 
Allah'a inanmaya ve sadece O'na 
ibadet ve kullukta bulunmaya 
dâvet etmişlerdir. Kur'an-ı Ke-
rim'de. Yüce Allah, Nuh (A.S.) 
için: "Allah'a kulluk edin. Sizin 
O'ndan başka ilâhınız yokdur..." 
dedi. (El-A'raf; 59). 

HÛD, aleyhisselâm için: 

"Âd (kavmin)e de kardeşleri 
Hûd'u (gönderdik): Ey kavmim 
dedi, Allah'a kulluk edin, sizin 
O'ndan başka ilâhınız yokdur..." 
(Hûd; 50). 

SALlH (A.S.) için: "Semüd 
kavmine de kardeşleri Sâlih'i gön-
derdik: Ey kavmim dedi, Allah'a 
kulluk edin. Sizin O'ndan başka 
ilâhınız yokdur." (El-A'raf; 73) 

ŞUAYB (A.S.) için: "Medyen 
halkına da kardeşleri Şuayb'ı 
(gönderdik): Ey kavmim dedi, Al-
lah'a kulluk edin. Sizin O'ndan 
başka hiçbir ilâhınız yokdur." (El-
A'raf; 85). 

işte böylece bütün ALLAH el-
çileri ALLAH'a, sadece O'na iba-
det ve kulluğa, O'nun dışındaki 
hiçbir şeye kul olmamaya dâvette 
bulunmuşlardır. Yüce ALLAH Ki-
tab-ı Keriminde şöyle buyuruyor: 
"Andolsun ki biz her millete: Al-
lah'a kulluk edin, putlara tap-
maktan kaçının diye (tebliğat 
yapması için) bir peygamber gön-
dermişizdir." (En-Nahi: 36). 

Şu halde Peygamberler, Al-
lah'ın elçileri olarak Allah'a 
dâvette bulunan insanlardır. Al-
lah onları, islâm'ın insanlara 
ulaşması için seçmiştir. 
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Ümet, Allah'a Dâvet 
Vazifesinde Peygamberi'-
nin Ortağıdır 

İslâm'da ilk dâvetçinin Hz. 
Peygamber olduğunu söylemiş, bu 
görevi yerine getirmesini emre-
den ayeti kerimeleri de yukarıda 
zikretmiştik. Bu ayeti kerimeler 
her ne kadar Hz. Muhammed 
(A.S.)'a hitabediyor ise de, muha-
tap bütün müslümanlardır. Zira 
istisna edilmediği takdirde, Al-
lah'ın Rasulüne olan hitabının şu-
mulüne, Rasulün ümmetinin 
(milletinin) de girmesi asıldır. 

Bu hükmün dışında, bütün 
Müslümanların tebliğle görevli 
bulundukları, Kur'an-ı Kerim'de 
zikredilen açık ayeti kerimeler-
den de anlaşılmaktadır. Yüce Al-
lah şöyle demektedir: "Siz insan-
lar için (insanlığın faidesi için 
ğaybden yahut Levh-i Mahfuzdan 
seçilip) çıkarılmış en hayırlı bir 
ümmetsiniz. İyiliği emreder, kö-
tülükten, vaz geçirmeğe çalışırsı-
nız..." Al-i Imran; 110). Bu ayet 
Hz. Peygamberin ümmetinin ha-
yırlı bir ümmet olduğunu, hayırlı 
sıfatınada iyiliği emredip, kötü-
lükten vazgeçirerek sahip olduğu-
nu, olabileceğini açıklamaktadır. 
Kur'an-ı Kerim, Allah'tan başka-
sına dâvette bulunan, Allah'ın yo-
lundan saptıran münafıkların ter-
sine, Allah'a dâvette bulunmayı 
müslümanların vasıflarından ol-
duğunu belirtmiştir. "Münafık er-
kekler de, münafık kadınlar da 
birbirinin (tamamlayıcı) parçası-
dırlar (hepsi birbirine benzer): 
Onlar kötülüğü (küfrü, mea'sîyi) 
emrederler, iyilikten (imandan, 
taatten) vazgeçirmeye uğraşır-
lar...." (Et-Tevbe; 67). Bundan 
sonra Yüce Allah şöyle buyurmuş-
tur: "Mü'min erkeklerle, mü'min 
kadınlar da birbirinin velileri 
(dostları, yardımcılan)dır. Bunlar 
(insanlara) iyiliği emrederler, (on-
ları) kötülükten vaz geçirmeye ça-
lışırlar..." (Et-Tevbe; 71). Kurtubî, 
bu ayetlerin tefsirinde şunları 
kaydeder: "Böylece yüce Allah iyi-
liğe dâvet ve kötülükten men et-
meği mü'minlerle münafıklar ara-
sında ayırdedici bir fark kılmıştır. 

Bu göstermektedir ki mü'minlerin 
en belirgin vasıflan iyiliğe teşvik 
etmek, kötülükten men etmektir. 
Bunun da başında İslâm'a dâvet 
gelir." Şunu da ifade edelim ki 
Mevlâmız, bu ayet ile islâm mille-
tini, Rasulü Muhammed Mustafa 
(S.A.) gibi tavsif etmiştir. Yüce 
Allah, muhterem Rasûlü hakkın-
da da şöyle buyurmaktadır: "O 
(Peygamber) ki, kendilerine iyiliği 
emreder, kötülükten men'eder, 
onlara güzel şeyleri helâl, çirkin 
şeyleri haram kılar." (El-A'raf; 
157). 

Dâvetle Mükellef 
OlanlarKimlerdir? 

Allah'a dâvetin asıl sorumlu-
ları, İslâm toplumunu oluşturan 
her müslüman erkek ve kadındır, 
islâm milletinin akıllı ve bulûğ 
çağına ermiş her ferdi, ister erkek 
olsun isterse kadın bu görevle ya-
ni Allah'a, İslâm'a dâvette bulun-
ma vazifesiyle mükelleftir. Bu va-
zife sadece âlimlere ve din görev-
lilerine ait değil, her müslümanın 
mükellefiyetidir. Yüce Allah: "De 
ki (habibim): işte bu benim yo-
lumdur. Ben (insanları) Allah'a 
(körü körüne değil) bir basiret 
üzere dâvet ediyorum. Ben de, ba-
na tâbi olanlar da (böyleyiz). Al-
lah'ı (ortaklardan) tenzih ederim, 
ben ortak koşanlardan değilim." 
(Yusuf; 108) buyurmaktadır. 
Rasûlüllah'a uyanlar şüphesiz 
ona inananlardır, onlarda önder-
ler gibi tam bir iman ve sağlam 
bir şuurla Allah'a dâvet eder. O 
halde müslümanın imanının icap-
larından birisi de insanları Al-
lah'a dâvet etmesidir. Allah'a 
dâvette kusur ve ihmal-kârlık 
göstermesi, imanında bir eksiklik 
ve gediğin bulunduğuna işarettir. 
Bu eksikliği gidermek için Allah'a 
dâvette; ihmalkârhk, gevşeklik ve 
çekingenlik göstermemek zorun-
dadır. Ayetin tefsirinde imam 
Ibn-ü Kesir şöyle diyor: "Yüce Al-
lah Rasulüne, yolu ve adeti hak-
kında bilgi vermesini emrediyor. 
Bu yol: Allah'tan başka ilâh olma-
dığına, O'nun eşi ve benzeri bu-
lunmadığına gözüyle görmüş gibi 

inanmak, Allah'a basiretle, kat'i 
bir imanla ve delille dâvette bu-
lunmaktır. Peygambere her ina-
nan şahıs. Peygamberin dâvette 
bulunduğu hususlara, basiretle 
yani kat'i bir imanla, aklî ve dinî 
delillerle dâvette bulunacaktır." 
Ibn-i Abbas'tan, İmam Buharî'nin 
rivayet ettiği bir hadisi şerifte: 
"Burada bulunan, bulunmayana 
ilmi tebliğ etsin" buyurulmakta-
dır. Burada bulunan ibaresinin 
şûmûlüne, İslâm hakkında bir-
şeyler bilen her müslüman dahil-
dir. 

İslâm'a dâvet bazen ferdi yani 
şahsi olarak ve bazen de cemaî 
yani toplu olarak yerine getirilir. 
Her iki şekilde, Allah'ü Teâla'mn 
şu ayetî kerimesiyle tescil edil-
miştir: "Sizden öyle bir cemaat 
bulunmalıdır ki (oplac^ herkesi) 
hayra çağırsınlaR^şte onlar mu-
radına erenlerm ta kendileridir." 
(Al-i Imran; 104). Ayetin tefsirin-
de İmam Ibn-̂ ü Kesir şöyle diyor: 
"Bu ayetten maksad, İslâm mille-
tinden (ümmetinden) bu işle meş-
gul olan bir cemaatin bulunması-
dır. islâm milletinden (ümmetin-
den) her bir ferdin bu vazife ve 
teşkilâtta kendi hissesine düşen 
bir vazifesi vardır." der. Sahih-i 
Müslim'de de: "Sizden biriniz, 
Islâmın kabul etmediği bir şey, 
fenalık (münker) görürse onu 
eliyle değiştirsin. Buna gücü yet-
mezse diliyle değiştirsin. Buna da 
gücü yetmezse kalbiyle değiştir-
sin. Bu sonuncusu imanın en za-
yıfıdır." Dâvet vazifesinin zorlaş-
tığı, zulmün ve küfrün insanlığın 
ufuklarını kararttığı günümüzde 
dâvetin güçlü bir şekilde ve 
teşkilâtlı olarak yapılması gerek-
tiği, zarureti açıkça ortadadır. 
Haberleşmeyle propaganda 
vasıtalarının çok geliştiğ;i gü-
nümüzde ferdî çalışmalarla, 
hatta küçük grup çalışmala-
rıyla netice alınamadığı gö-
rülmektedir. O halde toplu 
dâvet görevini yapacak olan-
ların bir araya toplanmaları 
zaruret hallini almaktadır. 
Küfrün ve zulmetin kol gezdiği 
bir ortamda, bir ferdin veya dağı-
nık haldeki fertlerin gayretleri 
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feydalı olamaz, bu sünnetulaha 
aykındır. Kendilerini: Islâmı öğ-
retmede ve Allah'a dâveti yaymak 
için muntazam teşkilatlamış, çok 
büyük gayret ve feda-kârlıklara 
ihtiyaç vardır. Toplu bir tarzda 
Islâma dâvette bulunmayı, Al-
lah'ın Rasulünün sünneti de teyid 
etmektedir. Peygamber efendimiz 
Mekkeli müslümanlardan, Medi-
ne'ye intikal etmelerini, gayretle-
rini oradaki müslümanların güç-
leriyle birleştirmelerini, Allah Ra-
sulünce bu güçlerin doğru bir şe-
kilde tercih edileceğini beyan edi-
yor, bunu emrediyordu. 

Cenab-ı Hakkın: "iyilik ve 
takva hususunda yardımlaşın, 
günah ve fenalık hususunda yar-
dımlaşmayın" (El-Maide; 12). em-
ri ilâhisi de bir araya gelmenin ve 
toplu halde deâvet ve cihad etme-
nin zaruretine başka bir delildir. 
El-Cassas'ın naklettiğine göre 
Imam-ı Azam Ebu Hanife iyiliği 
yaptırmak ve fenalıktan sakındır-
mak, kötülüğe engel olmak için 
bir araya gelip topluluk teşkil et-
menin, bu maksadın gerçekleşme-
si için toplu gayretlere istikâmet 
verilmesinin zaruretine işaret et-
miştir. 

Mükellefiyet Hususunda 
Şüphe ve İtirazlar 

Bazı kimseler; din adamı, ilim 
âdâmı olmadıklarını iddia ederek, 
Allah'a dâvetin kendilerine farz 
olmadığını söyler ve : "Sizden öy-
le birjcemaat bulunmalıdır ki (on-
lar l^rkesi) hayra çağırsınlar; iyi-
liği/emretsin, kötülükten vazge-
çirmeye çalışsınlar, işte onlar mu-
radına evrenlerin ta kendileridir" 
(Al-i Imran; 104) ayet-i celîlesini 
delil gösterip bu görevin toplumu 
değil, sadece âlimleri ilgilendiren 
bir farz-ı kifaye olduğunu ileri sü-
rerler. 

Onlara, yukardki ayeti tefsir 
eden Ibn-ü Kesir'in söyledikleriy-
le cevap verelim: "Ümmetten her 
ferdin gücü miktannca çalışma-
sıyla birlikte bu görevi ifaya kaa-
biliyetli belli bir grubun bulunma-
sı (lâzımdır)" der. Er-Râzi'nin tef-

sirinde ise "Allah-ü Teâla'mn içi-
nizden tabiri hakkında iki görüş 
vardır: 

Birincisi: Bu görüşe içiniz-
den tabirinden, içinizden bazıları 
anlaşılmaz. (Yani Minkûm, teb'id 
için değildir). Buna dair iki delil 
vardır: a) Allah: "içinizden hayra 
çağıran, iyiliği emreden, kötülük-
ten meneden bir topluluk olsun..." 
melindeki emriyle bütün islâm 
milletine iyiliği yaptırmayı ve kö-
tülüğü önleme vazifesini farz kıl-
mıştır. b) Her mükellefin üzerin-
de iyiliği yaptırmak ve fenalığı 
önlemek vazifesi vardır. Bunu ya 
eliyle, ya diliyle, ya da kalbiyle 
yapar, insanın zarar görmesine 
engel olmak her müslüman için 
farzdır. Bu duruma göre diyoruz 
ki, ayetin mânası "hayra dâvet 
eden, iyiliği yaptıran ve fenalığı 
önleyen bir millet olunuz" şeklin-
dedir. Ayetteki "içinizden" tabiri 
ise açıklama (tebyîn) manâ-
sınadır, içinizden bazıları ma-
nâsına (teb'îd) değildir. Tıpkı Yü-
ce Allah'ın, "Artık, o pis putlar-
dan... sakının " (El-Hacc; 30) aye-
tindeki sözü gibi (pis olan şeyin 
putlar olduğunu açıklamaktadır.) 

İkinci görüşe göre "içiniz-
den" tabiri, içinizden bazıları, ma- ' 
nasındadır (ayetteki min, teb'îd 
manasındadır, zira bir topluluk 
içinde dâvette bulunmaya mukte-
dir olmayanlar, iyiliği yaptırmaya 
ve fenalığı önlemeye güç, takat 
yetiremeyeceği mevcuddur. Bu 
ikinci görüş sahiplerine göre ayet-
teki vazı ve mükellefiyet alimlere 
mahsusdur. Zira hayra dâvette 
bulunma; hayn, iyiliği ve fenalığı 
bilme şartına bağlıdır. (Bunları 
da bilenler alimler olduğuna göre) 
böylece bu vazifenin alimlere aid 
olduğu, cahillere aîd olmadığı sa-
bit olur. Alimler milletin bir kıs-
mıdır (binaenaleyh "içinizden" ta-
biriyle, içinziden bazıları anlaşıl-
mış olur). Yukarıdaki her iki gö-
rüşü El-Kurtubî ve El cassas tef-
siri de nakletmişlerdir. Evvazi'nin 
zikrettiği görüş, görüş sahihleri-
nin dayandıklan deliller bakımın-
dan daha sıhhatli ve daha doğru-
dur ki o da: bu görevi ifaya kaabi-

liyetli muayen bir grubun oluştu-
rulmasıyla birlikte her ferdin gü-
cü miktannca çalışmakla mükel-
lef tutulmasıdır. Ancak bazı kim-
selerden ayetteki "... içinizden... 
bir topluluk bulunsun" sözünden 
alimlerin kastedildiğini açıklama-
la, dâvet için ilmin şart olduğu in-
tibaını doğurduğundan meselenin 
anlaşılması zorluk kazanmakta-
dır. Kanşıklığa sebep olan bir di-
ğer hususta farz-ı kifayenin anla-
şılış biçimidir. Her iki duruma da 
açıklık getirmek faydalı olacaktır. 

Birinci husus: Şüphesiz hay-
ra dâvetin ki en yücesi Allah'a 
dâvettir, önemli şartı bilgidir, 
ilimdir. Fakat ilim bölünmez bir-
şey değildir, parçalara bölünebi-
lir, kısımlara aynlabilir. Bir me-
seleyi bilen ve diğerini bilmeyen, 
bildiği mesele hakkında bilgi sa-
hibidir, diğeri hakkında bilgisiz-
dir, cahildir. Yani bildiği mesele 
hakkında bilgi sahibidir, dolayı-
sıyla bildiği şey hakkında dâvette 
bulunma vazifesinin şartı kendi-
sinde var demektir. Fakat bilme-
diği mesele hakkında bu şart ken-
disinde yoktur. Bu konuda islâm 
Fıkıhçılan arasında görüş aynlığı 
yoktur. Çünkü dâvet ve tebliğin 
sıhhatli ve doğru olması için dâ-
vetçinin davette bulunduğu mese-
lenin sıhhatli ve doğru olduğunu 
bilmesi şarttır. O halde ister fazla 
bilgili ve ilim sahibi olsun, isterse 
avamdan basit bir müslüman ol-
sun: müslüman hükmünü ve ken-
disinin bildiği mesele hususunda 
dâvette ve tebliğde bulunacaktır, 
yani her müslüman bildiği kadar 
Allah'a dâvette bulunacaktır. 
Böylece "alimlerden maksad, faz-
la bilgi sahibi olanlardır, başkala-
n değildir, bu bilgi sahihleri ilim 
adamları veya din görevlileri de 
diyebileceğimiz kişilerdir" görüşü-
nün tutarsızlığı ve yanlışlığı orta-
ya çıkmaktadır. Bu isimlendirme, 
Islâma, mensub olan her müslü-
man için, doğrudur ve muayyen 
bir topluluğa mahsus değildir. 
Yani, islâm belli bir sınıfın teke-
linde de değildir. Her müslüman 
Islâmı öğrenmek ve öğrendiğini 
öğretmek zorundadır. 

İkinci husus: Farzı, kifâye-^ 
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den maksad; herkesin vazifesi ve 
borcu olan bir mükellefiyetin, ba-
zıları tarafından yerine getirilme-
si halinde, geriye kalanlardan 
düşmesi, onların artık bu farz ve 
vazifeden mes'ul olmamalarıdır. 
Evzâi şöyle diyor: "Birinci görüş 
sahihlerine göre; hayra çağırmak, 
iyiliği emredip-kötülüten men et-
mek vazifesi herkes hakkında bir 
farz ise de, bu farzı bazıları ya-
parsa, diğerlerinden bu vazife 
mecburiyeti kalkmış olur. Yüce 
Allah'ın: "Gerek hafif, gerek ağır 
olarak (şartlarından dolayı savaş 
size kolay da gelse, ağır da gelse, 
binekli de olsanız, yaya da olsa-
nız, teçhizatımz hafif de olsa, ağır 
da olsa, sağlam da olsanız, hasta 
da olsanız, hangi halde bulunur-
sanız, bulunun) hep birlikte sava-
şa çıkın" (Et-Tevbe; 41) ve "Eğer 
topluca (savaşa) çıkmazsanız, (Al-
lah) size acı (bir şekilde) azabe-
der". (Et-Tevbe; 39) mealindeki 
emirleri de böyledir. Emir 
umumîdir. Fakat bu emrin bir 
topluluk yerine getirirse, kifâyet 
hasıl olur, emir yerine gelmiş olur 
ve geriye kalanlardan mükellefi-
yet kalkar". Aym ayetin tefsirinde 
El-Cassas şunları kaydediyor: 
"içinizden hayra çağıran... bir 
topluluk bulunsun" ifadesinde iki 
mana vardır: 1- iyiliğin yaptırıl-
ması ve kötülüğün önlenmesi va-
zifesi (farzı), 2- Bu vazife ve farz, 
başkaları tarafından yapıldığı 
taktirde, herkes üzerine düşen bir 
vazife değildir, Kifaî farzdır". Bu-
rada El-Cassas'ın "başkaları tara-
fından yapıldığı taktirde, herkes 
üzerine düşen bir vazife değildir" 
ifadesi Kifaî farzdan maksadın ne 
olduğunu izah etmektedir. Aynî 
(şahsî) farz ise böyle değildir: Onu 
her bir şahsın bizzat kendisinin 
yapmasıyla vazif eyerine getiril-
miş olur; başkalarının yapması, 
geriye kalanların bu mecburiyet-
ten kurtulmalarına vesile olmaz. 
Buna göre, en yücesi Allah'a 
dâvet olan hayra dâvet, gücü ve 
kudreti nisbbetinde her müslü-
manın vazifesidir. Zira bu dâvet 
izah ettiğimiz gibi mü'minlerin 
vasıfianndandır. Çünkü Allah'ın 
Rasulü, gücüne ve iktidarına göre 
her erkek ve kadın müslümanın 

yapacağı şey, başkasını bekleme-
den, iyiliği emretmeğe ve fenalığa 
mani olmağa koşmaktır. Zira bu 
vazifeyi başkası yapmamış olabi-
lir ve bu sebeble kendisi de 
günahkâr olmuş olur. Müslüman, 
Allah'a ve Rasulüne inanmış ol-
duğu için Allah'a dâvet eder. Ay-
rıca kifaî farz bütün müslümanla-
ra hitabetmektedir, bu farzın ger-
çekleşmesi için bütün müslüman-
1ar faaliyet göstereceklerdir. O 
halde "içinizden hayra çağran bir 
topluluk- bulunsun" mealindeki 
ayetin manası şu olmaktadır: 
Müslümanlar böyle bir toplu-
luğu, yani Allah'a dâvette bu-
lunacak topluluğu meydana 
getirmeli ve hazırlamahdırlar. 
Allah'ın dinini dimdik ayakta 
tutmak ve Allah'a dâvet etmek 
için, müslümanlar bütü imkân 
ve güçleriyle bu topluluğu 
desteklemelidir. Eğer bunu 
müslümanlar yapmazlarsa, 
hepsi birden günahkâr olur-
lar, dâvete ehil olanlar ve ol-
mayanlar hepsi birden günah 
işlemiş olurlar. O halde bütün 
müslümanlar bu faaliyette gü-
cü nisbetinde fîkren, ilmen, 
malen veya bedenen katılmak 
mecburiyetindedirler. Yoksa 
mesele ortada kalan cenazeye 
benzer. 

Bazı kimseler "Ey inananlar, 
siz kendinize bakın, siz doğru yol-
da olduğunuz takdirde sapan 
kimse size zarar veremez." (El-
Maîde; 105) mealindeki ayete da-
yanarak dâvet etmek gerekmedi-
ğini iddia edebilirer. Bu durum 
Hz. Ebubekir (R.A.) döneminde de 
görülmüş, bunun üzerine Ebube-
kir Sıddıyk Hazretleri: "Ey insan-
lar siz "Ey inananlar, siz kendini-
ze bakın, siz doğru yolda olduğu-
nuz taktirde sapan kimse size za-
rar veremez" ayetini okuyor ve 
onu yanlış anlıyorsunuz. Ben, 
Peygamber (A.S.)'i işittim şöyle 
diyordu: 'insanlar haksızlık ya-
pan, zülüm işleyen insanı görüpte 
onu engellemezlerse, Allah'ın 
hepsini birden cezalandırması ya-
kın demektir." 

Ibn-i Teymiyye'nin de dediği 
gibi doğru yolda olmak: "ancak 

vazife ve farzı eda etmekle ger-
çekleşebilir. Müslüman üzerinde 
farz olan iyiliği emretmek, kötü-
lükten nehyetmek işiyle birlikte 
kendisi üzerine farz ve vazife olan 
diğer işleri de yaparsa, o zaman 
sapığın sapıklığı kendisine zarar 
veremez. 

Bazı Müslümanlar da küfrün 
bu kadar yaygınlaştığı günümüz-
de, herkes kendisini kurtarmaya 
bakmalı, diğer insanlarla ilgilen-
meyi bırakmalı, etliye, sütlüye de 
karışmamalı görüşündedirler. Bu 
görüşe karşı da: Müslümana farz 
olan vazife insanları Allah'a 
dâvet etmekdir. Maksadın hasıl 
olması ve insanların bu dâvete 
uyması veya uymaması önemli 
değildir diyoruz. Allah'ü Zülcelâl 
bu konuda: "Hani içlerinden bir 
ümmet: Allah'ın kendilerini (dün-
yada) helâk edeceği veya (ahiret-
de) çetin bir azâb ile cazalandıra-
cağı bir kavme ne diye öğüt veri-
yorsunuz? dediği zaman onlar (o 
va'z edenler)de "Rabbimize özür 
(dilemeye yüzümüz olsun) için, 
umulur ki sakımrlar" demişlerdi. 

"Vaktâki onlar, artık edilen 
va'zlan unuttular. Biz de kötü-
lükten vaz geçirmekde sebat 
edenleri selâmete çıkardık. Zul-
medenleri ise yapmakda oldukları 
fısklar yüzünden şiddetli bir azab 
ile yakaladık." (El-A'raf; 164-165) 
buyurmaktadır. Allah'ü Zülcelâl 
bu ayeti kerimede bir ülke halkını 
üçe ayırıyor: 1- Hata ve günahda 
ısrar eden, asiler. 2- Hata ve gü-
nah işleyenlere va'z ve nasihatte 
bulunanlar. 3- Asi ve günah-
kârlara ses çıkarmayan, va'z 
edenlere de niye karışıyorsunuz 
diyenler. Günah işleyenin günah 
olduğunu bile bile bu fiile devam 
etmesi, günahlardan sakınanların 
da bunu bilerek, idrak ve şuur 
içinde kendilerini hatalardan ko-
rumaları için, dâvetin kabul edi-
lebilme ihtimali varsa, mutlaka 
ve mutlaka öğüt, işrad ve Allah'a 
dâvetin devam ettirilmesinin şart 
olduğuna böylece işaret edilmek-
tedir. 

Bazı müslümanlar da: "Allah 
kimseye gücünün üstünde y ü k ^ 
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yüklemez" (El-Bakara; 286) mea 
ündeki ayeti kerimeyi değişik 
yorumlayarak çıkmaza girmekte 
dirler. İnsanları, Allah'a dâvet et 
menin kendilerini yoracağını, bu 
na katlanamayacaklanm, güç ye 
tiremiyeceklerini iddia etmekte 
dirler. Ama bu iddiaları, sadece 
iman ve din zayıflığından ileri 
gelmektedir. Halbuki basit dünya 
menfaatleri için katlandığımız 
yorgunluk ve zilletin yanında, bu 
uğurda katlanacağımız yorgunluk 
hiç kalır. Islâmi emirleri cahil bir 
insana öğretmek çok zor bir şey-
midir? Yoksa, İslâm'a kulak vere-
bilecek kâfire imanı sunmak mı-
dır zor olan? Allah'a dâvet maksa-
dıyla putperest diyarlara gitme 
imkânı doğmuşsa bunun altından 
kalkamazmıyız? Kilise mensupla-
rının oralara gidip ömürlerini tü-
kettiklerini de mi göremiyoruz? 
Putperestlere Allah'ı öğretmek, 
kilise mensublanndan önce bizle-
re düşmez mi? Müslüman, şeyta-
nın bu ve benzeri vesveseleri kar-
şısında şu ayeti kerimeyi hatırla-
mahdır: "...Eğer siz acı çekiyorsa-
nız, şüphesiz onlar da sizin acı 
çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. 
Üstelik siz Allah'tan onların bek-
lemedikleri şeyleri bekliyorsu-
nuz." (En-Nisa; 104). Allah Rasu-
lünün ve onun muhterem arka-
daşlarının bu uğurda katlandıkla-
rı güçlükleri hatırlamalıdır. İşte 
bir misal: Resulüllah (S.A.) Uhud 
savaşından sonra Medine'ye dö-
nünce, Ebu Sûfyan ve maiyetin-
deki müşriklerin müslümanlan 
yoketmek için Medine'ye saldıra-
cakların haber alır. Efendimiz 
sabah namazını kılınca, Hz. 
Bilâl'i (R.A.)den yüksek sele müs-
lümanlara şunları duyurmasını 
ister: "Rasûlüllah, size düşmana 
karşı çıkmanızı emreder. Vuruş-
maya, sadece dün bizimle birlikte 
savaşanlar katılacaklardır". Bu-
nun üzerine Sa'd İbn-i Muaz evi-
ne varıp yakınlarına: "Allah'ın 
Rasûlü düşmammzın peşine düş-
menizi emrediyor" dedi. Vücudun-
daki yedi taze yarayı tedaviye ha-
zırlanan Useyd b. Hudayr, bunun 
üzerine: "Allah'a ve Rasûlüne ku-
lak verdik, işittik itaat ediyoruz" 

cevabını vererek, yaralarına mer-
hem bile çalmadan, silahını alır 
ve Allah Rasûlüne yetişir. Sa'd 
İbn-i Ubad'e kendi yakınlarına, 
Ebu Katâde tüm akrabalarına ha-
beri ulaştırır ve Rasûlüllah'a katı-
lırlar. Seleme oğullarının kırk ya-
ralısı yola düştü. Tufeyl b. 
Nu'man'ın onüç, Necvas b. Sum-
me'nin on yarası vardı. Rasû-
lüllah (S.A.S.) bunları görünce: 
"Allah'ım! Seleme oğullarına yar-
dımlarını ihsan et." demekten 
kendini alakoyamadı. 

Rasûlüllah'ın ashabı, Allah'ın 
adını yüceltme yolunda işte böy-
leydi. Müslüman; Allah'a dâvet, 
Islâmı anlatmak ve öğretmek için 
çektiği yorgunluğu çok görmeme-
lidir. Müslüman: Allah'a dâvet yo-
lunda gösterdiği bir nebzelik gay-
reti büyütmekten utanmaz mı? 
"işittik, itaat ediyoruz" sözleriyle 
savaşa tekrar dönen Rasûlül-
lah'ın yaralı sahabîlerinden sıkıl-
maz mı? 

Bu uğurda fedakârlıktan ka-
çan, bu iş nefsine ağır gelen müs-
lümanın vay haline... 

Allah'a Davette 
Müslümanın Sorumluluğu 

islâmiyet, müslümanın kendi 
şahsında salih ve hak yol üzere 
iyi bir insan olmasını yeterli gör-
mez. Onun başkalarını da ıslah 
etmesini, hak yola getirip düzelt-
mesini ister. Bunun sebebini ise 
şu şekilde izah etmek kâbildir: 

1. Cenab-ı Hak, Rasûlü Mu-
hammed (S.A.V.)'i bütün insanla-
ra göndermiştir. "Ya Muhammed 
De ki: Ey inananlar! Doğrusu 
ben, göklerin ve yerin hükümdarı, 
O'ndan başka ilâh bulunmayan, 
dirilten ve öldüren Allah'ın hepi-
niz için günderdiği peygamberi-
yim." (El-A'raf; 158). Ve Peygam-
berliği kıyamet gününe kadar de-
vam edecektir. Bu yüce görevden 
gaye, bütün insanların hak yolu 
bulup iki cihanda saadet ve kur-
tuluşa ermesidir. Peygamberliği-
nin bütün âlemler için rahmet 
oluş sebebi budur. O'ndan sonra 

da yeryüzünün bütün insanları-
na, Islâmi dâveti ulaştırıp onlan 
cehâletin karanlığından çıkarma 
görevi müslümanlann omuzlan-
na yüklenmiştir. "Elif, Lâm, Ra; 
Ey Muhammed! Bu, Allah'ın iz-
niyle insanlan karanlıklardan ay-
dınlığa çıkaran güçlü ve övülmeye 
lâyık bir kitaptır" (ibrahim; 1). 

Müslümanlar, peygamberle-
rinden sonra Allah'ın kullan üze-
rindeki şahidleri ve Islâmın teb-
liğcileridir. "Böylece sizi orta bir 
ümmet yaptık ki insanlara şahid 
olasıraz. Peygamber de size şahid 
olsun" (El-Bakara; 143). Müslü-
man, Allah'a dâvet etmekte, Al-
lah'ın kullanna en büyük fayda 
ve yardımı yapmış olur. Zira o, bu 
görevi yapmakla içinde bulunduk-
ları şirk ve putperestlik bataklı-
ğından onlan kurtanr, böylece 
yaratılış gayelerine ulaşmış olur-
lar. "Ben cinleri ve insanlan, an-
cak bana kulluk etsinler diye ya-
rattım." (Ez-Zariyat; 56). 

2. Küfrün yeryüzünde yayıl-
ması, Islâmın, er veya geç bundan 
etkilenmesine sebep olacağından, 
islâmiyet müslümanın bundan 
zarar görmesini önlemek için 
onun küfür diyannda kalmasım 
menetmiş, islâm diyanna göç et-
mesini emretmiştir. "Kendilerine 
yazık eden kimselere, canlarım 
alırken melekler 'Ne yaptınız ba-
kalım?' deyince (Bunlar): 'Biz yer-
yüzünde aciz düşürülmüştük', di-
yecekler, melekler de: 'Allah'ın ar-
zı geniş değilmiydi? Oradan göç 
edip gönlünüzce yaşayabileceğiniz 
bir yere gidseydiniz'. işte onlann 
durağı cehennemdir, ne kötü bir 
gidiş yeridir orası!" (Nisa; 97), 
Tefsirciler, bu ayeti kerimenin 
tefsirini yaparken: "Hicrete gücü 
yettiği ve dinine hayatını yaşama 
imkânı olmadığı halde, müşrikler 
arasında yaşamaya devam ederek 
nefsine zulmeden kimseler için 
nazil olduğunu beyan ederler. 
Böyle müslümanlar Icma'a göre 
haram işlemiş ve kendilerine ya-
zık etmiş olurlar. İmamı Malik: 
"Kötülüğün açıkça işlenip, gizlen-
mediği yerden, öyle olmayan yere 
göç edilir" der. Şirke dâvetin bu->-
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lunduğu, İslâm'ın reddedildiği 
yerde müslümanın kalışı küfrün 
desteklenmesine sebep olabilir. 

3. Müslümanlann felâket ve 
azaba uğramalannı önlemek için 
Yüce Allah şöyle buyurur: "... Öy-
le bir fitneden sakınınki, aranız-
dan yalnız zalimlere erişmekle 
kalmaz, iyiliği yaptırmak, kötülü-
ğü engellemek hususunda kusur 
ettiğinizden dolayı hepinize ula-
şır. Bilin ki Allah'ın azabı çetin-
dir." (El-Enfal; 25). İbn-i Abbas 
(R.A.) diyor ki: Allah mü'minlere, 
kendi aralarında Islâmın kabul 
etmediği şeylerin yapılmasına göz 
yummamalarını emretmiş, aksi 
taktirde iyiyi de, kötüyü de peri-
şan edecek bir azaba düçar ola-
caklarını bildirmiştir (S.A.V.)'a; 
"Ey Allah'ın Rasûlü, içimizde ijd 
kimseler de bulunsa, yine 
felâkete düçar olurmuyuz? diye 
sorunca, O'nun cevabı: Evet, kö-
tülükler çoğalınca" oldu. 

Dâvet İmkâna Göredir 

Allah'a dâvetin her müslüma-
na farz olduğu gerçeği ortaya çı-
kınca, bu farziyetin, dâvetçinin 
durum ve gücüne göre kuvvet ka-
zanacağı gerçeğini de ifade etmek 
gerekir ve kudret, farzın varlığına 
sebeptir, güçlü olmayana sorum-
luluk da yoktur. Güçlü insan bu 
gücü oranında farziyetle yüküm-
lüdür. ilim ve selâhiyet de gücün 
manasına dahildir. Alimin sorum-
luluğu cahilin sorumluluğuyla kı-
yaslanamaz. Otorite ve selâhiyet 
sahibinin sorumluluğu, sair bir 
müslümanınki ile aynı değildir. 
Onun için Cenab-ı Hak, bildiği 
hakkı gizleyen ailmleri uyarmış 
ve şöyle buyurmuştur: "indirdiği-
miz açık delileri ve hidayeti biz 
kitapda insanlara açıkça belirt-
tikten sonra, gizleyenler (var ya) 
işte onlara hem Allah lânet eder, 
hem bütün lânet edebilenler lânet 
eder. Ancak tevbe edip (durumla-
nm) düzeltenler, (gerçeği) açıkla-
yanlar başka. Onlan bağışlanm. 
Çünkü ben tevbeyi çok kabul ede-
nim, çok esirgeyenim." (El-Baka-
ra; 159-160). Müslüman, bildiği 

her şeyi bilmeyen insanlara öğret-
mek, duyurmak mecburiyetinde-
dir, bu onun üzerine farzdır. Fa-
kat bilmediği şeyleri tebliğ etmek 
mecburiyetinde değildir. 

Güç ve kudretin bir başka 
nev'i olan selâhiyet ve otorite sa-
hihlerine Kur'an, Allah'ın bahşet-
tiği bu imkânlarını: insanları Al-
lah'a dâvet, yeryüzünü faziletle 
aydınlatma ve imar ve ıslah et-
meyi farz ve vazife kılmıştır. 
Kur'an-ı Kerim: "Onlar (o kimse-
ler) ki kendilerine yeryüzünde ik-
tidar verdiğimiz takdirde (zorba-
ların yoluna sapmazlar, bilâkis) 
namazı kılarlar, zekâtı verirler, 
iyiliği buyururlar, kötülükten 
vazgeçirmeye çalışırlar. Bütün iş-
lerin sonu Allah'a aiddir (herşey 
sonunda ona varacaktır." (El-
Hacc; 41) buyurur. Bu ayetin tef-
sirinde tefsirciler" kendilerine 
yeryüzünde iktidar verilenlerden" 
maksadın mülkî ve askerî makam 
sahipleri olduğunu açıklamışlar-
dır. Şeyhu'l-lslâm İbn-i Teymiyye 
şöyle der: "Devlet reisi, iyiliği 
yaptırsın, fenalığı önlesin diye ta-
yin olunur. Selâhiyetli kılınma-
nın, velâyetin manâsı budur." Ab-
dülaziz oğlu Ömer'in muhtelif 
yerlerdeki memurlanna gönderdi-
ği resmi yazılarda şu ifadeler bu-
lunuyor: "Bütün insanlan Islâma 
dâvet etmek. Kitabında Allah'ın 
istediği itaatlerdendir. Onun için 
Islâma dâvet et ve Islâmı tatbik 
ettir. Yüce Allah şöyle buyuru-
yor." insanlan Allah'a çağıran, iyi 
iş yapan ve ben müslümanlarda-
nım diyenlerden daha güzel sözlü 
kim olabilir?" (Fu'ssilet: 33). Nite-
kim Sahabelerin "Allah Kur'an ile 
menetmediğini sultan ile mene-
der" sözü nakledilmiş ve meşhur 
olmuştur. O halde müslüman ne 
nisbette davet ve icraya mukte-
dirse, O kadar insanlan Allah'a 
çağırma vazifesi ve mes'uliyeti 
vardır. 

Dâvetçi Her Şart Altında 
İnsanları Allah'a Çağırır 

Allah'a dâvet vazifesinin na-
maz, oruç gibi, muayyen bir vakti 

yoktur. Müslüman, bu farzı he 
hal-ü kârda, her zaman ve he 
yerde eda eder. Nuh (A.S.) hak 
kında Yüce Allah şöyle buyuru 
yor: "Nuh- Rabbim dedi, ben kav 
mimi gece gündüz (imana) dâve 
ettim. Fakat benim dâvetim, sa 
dece benden uzaklıklanm artırdı 
Doğrusu ben, Senin onlan bağış 
laman için onlan her dâvetimde 
parmaklannı kulaklanna tıkadı 
1ar, elbiselerine hüründüler, di 
rendiler, büyüklendikçe büyük 
lendiler. Sonra, doğrusu onlar 
ben açıkça çağırdım. Sonra onlart 
açıktan açığa, gizliden gizliye söy 
ledim."(Nûh: 5-9) Rasulullah'da 
"Kavmini gece gündüz, gizli açık, 
dâvet ediyordu. Hiç birşey onu Al-
lah'a dâvetten ahkoyamıyordu". 
Yanında Hz. Ebubekir olduğu 
halde Mekke'den Medine'ye hicret 
ederken yolda karşılaştığı Buvey-
de b. Hasib El-Eslemî ve bazı ya-
kınlannı Islâma dâvet etmiş, on-
lar da Müslüman olmuşlardı. 
Bundan anlaşılıyor ki, O'nu hic-
rette karşılaştığı bütün zorluklar 
bile Allah'a dâvetten alıkoyama-
mıştır. Yusuf (A.S.)'ın haksız yere 
mahkûm olup hapse atılması, onu 
davasından vazgeçirememişti. 
Hapishane arkadaşlanna: "Ey be-
nim zindan arkadaşlanm, (düşü-
nün bir kere) çeşitli tanrılarmı 
iyi, yoksa herşeyi (hükmü altında 
tutan) kahredici tek Allah mı? 
Siz, ancak sizin ve atalannızın 
taptığı birtakım (manâsız, boş) 
isimlere tapıyorsunuz. Allah on-
lar(ın gerçekliği) hakkında hiç bir 
delil indirmemiştir. Hüküm yal-
nız Allah'ındır. O, yalnız kendisi-
ne tapmanızı emretmiştir. Bu, 
dosdoğru dindir. Ama insanlann 
çoğu bilmezler" (Yusuf: 39-40), di-
yordu. 

Dâvetçi, İnsanları 
Allah'a Dâvet Etmekle 
Yükümlüdür 

Dâvetçiden istenen şey insan-
lan Allah'a dâvet etmesidir, in-
sanlann hidayete erişip, erişme-
diklerinden mes'ul değildir. Ona 
düşen tebliğ ve dâvettir. Yüce Al-j 
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lah şöyle buyurur: Peygambere 
düşen, sadece duyurma (ve teb-
liğ)dir" (El-Maide; 99). Peygam-
berden istenen sadece tebliğ ise, 
müslümandan da bundan başka 
bir görev istenemez. Bunun sebe-
bini iki şekilde izah edebiliriz: 

1. îslâm hukukuna göre biri-
sinin yaptığı veya yapmadığı bir 
fiilden dolayı başka bir insan ce-
zalandınlamaz. Çünkü bu onun 
gücünü aşmaktadır. Müslümanın 
mükellef olup mes'ul tutulduğu 
şey, başkasına iyiliği emretmesi 
ve onu Allah'a ibadete dâvet et-
mesidir. Cenab-ı Hak bir Peygam-
berini: "Halkına namaz kılmaları-
nı, zekât vermelerini emrederdi." 
(Meryem; 55) diye tavsif etmiştir. 
Müslüman başkalanran muayyen 
bir fiili yapmalarından mes'ul de-
ğildir. 

2. Bir insanın doğruyu bulma-
sı ve hidayete ermesi ancak Al-
lah'ın elindedir. Hidayete sebep 
olabilecek tebliğ, açıklama ve 
dâvet ise, peygamberlerin ve di-
ğer dâvetçilerin görevidir, onlar 
bununla mükelleftir. Cenab-ı Hak 
bir ayetinde Resulüllah'a: "... ve 
elbette sen doğru yola götürüyor-
sun" (Eş-Şura; 52) derken, bir 
başka ayetinde de: "Ey Muham-
med! Sen sevdiğini doğru yola 
eriştiremezsin, ama Allah, diledi-
ğini doğru yola eriştirir..." (El-Ka-
sas; 56), buyurmuştur. 

Dâvette Süreklilik 

Müslümandan beklenen, Al-
lah'a dâvet etmesidir. İnsanların 
hidayete erişip erişmediklerinden 
o mes'ul değildir. Diğer ibadetleri-
ne dikkat ve itina gösterdiği gibi 
dâvette de dikkatli olmalıdır, is-
terse kendisine hiç bir kimse aldı-
rış etmesin. Nuh aleyhisselâmın 
dokuz yüz elli sene, kavmini 
dâvet ettiğini bilmeyen varmı? 

Bütün peygamberler, hayatla-
rı boyunca kavimlerini hakka ça-
ğırmışlardır. Bazılarına kavimle-
rinin tümü veya bir kısmı icabet 
ettiği halde, diğer bazısına da bir 

tek kişi bile kulak asmamıştır. 
Imam-ı Nevevi diyor ki: "Faydası-
nın olmayacağını zannetse bile 
müslümanın iyiliği emretme ve 
fenalığı engelleme mecburiyeti or-
tadan kalkmaz. Bu vazifeyi fiilen 
mü'minin yerine getirmesi zaruri-
dir. "Sen öğüt ver, çünkü öğüt 
mü'minlere fayda verir." (Ez-Zari-
yat; 55). Kişi emir ve nehiyle mü-
kelleftir. Kabul ettirmekte değil." 
imam Es-Suyuti'de el-Eşbah adlı 
eserinde şunları söylemektedir: 
Ümitsizliğe düşmenin haram olu-
şu ve dâvetin kabul edilme ihti-
mali mevcut olduğundan, insanla-
rı Allah'a dâvet etmede devamlı-
lık bir mecburiyetdir. Zira her şe-
yi Allah'ın gücü dahilindedir. Kul-
ların kalbi. Rahmanın iki parma-
ğı arasındadır, istediği şekle çevi-
rir. Dâvetçi, icabet edilmiyeceği 
zanına kapılıp dâvetinden vaz ge-
çemez. O; Allah'ın takdirinin ta-
hakkukuna kadar dâvet ve tavsi-
yeye, öğüt, vaaz ve nasihata de-
vam etmelidir. 

Dâvetçinin Mükafatını 
Allah Verir 

insanları Allah'a dâvet eden 
bir vazife edâ etmekde, Allah'ın 
emrine uyarak kulluk ve bir ibdet 
yapmaktadır. Kul ise yaptığı iba-
detin karşılığını Rabbinden bek-
ler. Allah'a dâvetine karşılık her 
hangi bir kuldan; mal, makam, 
övgü veya herhangi birşey bekli-
yemez. Yüce Allah Nuh (A.S.) 
hakkında bize şunlan haber veri-
yor: "Eğer (benim öğüdümden) 
yüz çevirirseniz (neden), ben siz-
den bir ücret istemedim ki? Be-
nim ücretim Allah'a aiddir. Bana 
müslümanlardan olmam emredil-
di." (Yunus; 72). Peygamberimiz 
hakkında da şöyle buyurur: "... De 
ki: Ben buna karşılık sizden bir 
ücret istemiyorum. Ancak akra-
balık sevgisini diliyorum." (Eş-Şu-
ra; 23). Yani: sizden sadece size 
olan yakınlığımı dikkate alarak, 
benim Allah'a davette bulunma-
ma müsaade etmenizi, buna mani 
olmamanızı, insanlan yanıltma-
manızı istiyorum demektir. Al-

lah'ın bütün peygamberlerinin 
durumu buydu. Allah'a dâvet et-
tikleri insanlardan ne bir teşek-
kür nede bir mükafat umuyorlar-
dı. Zira onların mükâfatı Al-
lah'tandı. Yüce Allah şöyle buyu-
ruyor: "Şehrin öbür ucundan bir 
adam koşarak gelmiş ve şöyle de-
mişti: 'Ey kavmim! Gönderilen el-
çilere uyun, sizden bir ücret iste-
meyenlere uyun, onlar doğru yol-
dadırlar.'" (Yasin; 33). 

İslâmda Dâvetçinin Yeri 

insanları Allah'a dâvet edenin 
yeri islâmda çok büyüktür: Ölçü-
lerin en doğrusu Allah'ın ölçüsü, 
en güzel söz dâvetçinin sözüdür. 
Yüce Allah şöyle buyuruyor: "-in-
sanlan- Allah'a çağıran, iyi iş ya-
pan ve Ben müslümanlardanım 
diyenden daha güzel sözlü kim 
olabilir." (Fus'silet; 33). Müfessir-
lerin ifade ettiği gibi bu ayet: ken-
disi hidayet üzere olan, hayır işle-
yen, farz ibadetleri yapıp, haram-
lardan kaçınan bütün insanlan 
kapsayacak genişliktedir. İnsan-
lan Allah'a dâvet edenin ecir, se-
vab ve göreceği mükafat çok bü-
yüktür. Allah Rasulü şöyle buyu-
ruyor: "Doğru yola, hidayete in-
sanlan dâvet edene, dâvetini ka-
bul edenlerin sevabı kadar ecir 
verilecek ve bu, dâveti kabul 
edenlerin sevabından hiçbirşey 
eksiltmeyecektir." Başka bir hadi-
si şerifte Peygamber efendimiz 
Hz. Ali (R.A.)'ye hitaben: "Allah'a 
yemin ederim ki, Allah'ın senin 
sayende birini hidayete erdirmesi, 
sana ihsanedeceği en iyi cinsten 
koyun ve sığır sürüsüne (sahip ol-
makdan) daha hayırlıdır." buyur-
muş, başka bir hadisinde de: "Bir 
hayra sebeb olana, o hayn işleye-
nin sevabı kadar ecir verilir." bu-
yurmuştur. • 

Mehmet Özutku'nun Vakfı-
mızda verdiği seminerinden 

alınmıştır. 
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İSLAMCILIK DÜŞÜNCESİ 
İsmail KARA 

İslamcılık, tecdid, ıslah, ittihad-ı 
İslam, el-fikru'I hadisi'l-lslamî, yeni is-
lam düşüncesi, panislamizm, islam 
modemizmi, islamlaşma gibi adlarla 
da anılan islamcılık hareketi şöyle ta-
nımlanabilir: "XIX-XX. yüzyılda, Islâ-
mi bir bütün olarak (inanç, ibadet, ah-
lak, felsefe, siyaset, eğitim...) yeniden 
hayata hakim kılmak ve akılcı bir me-
todla müslümanlan, islam dünyasını 
batı sömürüsünden, zalim ve müstebit 
yöneticilerden, esaretten, taklitten, hu-
rafelerden... kurtarmak; medenileştir-
mek, birleştirmek ve kalkındırmak uğ-
runa yapılan aktivist, modemist ve ek-
lektik yönleri baskın siyasi, fikri ve 
ilmî çalışmaların, arayışların teklif ve 
çözümlerin bütününü ihtiva eden hare-
ket". 

Yeni islam düşüncesini hazırlayan 
nedenler arasında askerî ve maddî ne-
denlerin en önde yer aldığım, manevi 
ve fikrî nedenlerin bunların ardından 
geldiğini önemle kaydetmek gerekir, 
islam dünyası XVIII. asrm sonlarında 
çok yönlü bir Avrupa saldırısıyla karşı-
laştı: 1757'de Bengal, İngiliz hakimiye-
tine geçti, 1774 Küçük Kaynarca An-
laşması'yla Osmanlı Devleti ilk defa 
ağır bir mağlubiyetle yüz yüze geldi. 
1798'de Napolyon Mısır'ı işgal etti, 
Fransızlann Cezayir'e girişleri 1830-57 
yıllan arasında tamamlandı. 1852'de 
Hint-Pakistan alt kıtası İngiliz himaye-
sine girdi ve ilk defa Hindistan'da batılı 
kanunlar zorla müslümanlara tatbik 
edildi. Osmanh Devleti ise büyük ölçü-
de kendi isteğiyle Fransız hukukunun 
etkisi altında 1850'de Ticaret, 1858'de 
Ceza Kanunu düzenledi, 188rde Fran-
sızlar Tunus'u, 1882'de de ingilizler 
Mısır'ı işgal ettiler. 

Burada bir kısmını anahatlarıyla 
aktardığımız bu işgaller, askerî yenilgi-
ler ve yeni ilişkiler, islam ülkelerini, bu 
ülkelerde yaşayan devlet adamlarmı ve 
aydınları galibin kimliğini tanımaya 
mecbur etti. islam dünyasındaki batılı-
laşma hareketleri, bu mecburiyetin ürü-
nü olup tedirginlik ve endişelerle yüklü 

mağlup bir ruh hali içinde bakılan, da-
ha sonra ise benimsenen ve bağlanılan 
bir düşünce ve yaşama tarzı olmuştur. 
Şarkiyatçılık (oryantalizm) ve misyo-
nerlik, yeni kurulan elçilikler ve tahsil 
için Avrupa'ya gönderilen öğrencilerin 
taşıma, aktarma ve ortam hazırlama gi-
bi konulardaki önemli fonksiyonlarını 
da gözden ırak tutmamak gerekir. 

XIX. asrın başlarından itibaren İs-
lam dünyasında dış ve iç kaynaklarca 
beslenen, çerçevesi çizilmiş Avrupa 
imajı, insanlara kademeli olarak bazı 
şeyleri kabul ettirmeye yöneliyordu: a) 
Avrupa medeniyeti en üst ve ideal me-
deniyettir, b) İlerlemek ve kalkınmak 
için bu medeniyeti takip ve taklit et-
mekten başka yol yoktur, c) Din ve ge-
lenekler, yerleşik anlayışlar ve mevcut 
kurumlar ilerlemenin en büyük engel-
leridir. 

islam ülkelerindeki devlet adamla-
rmın ve aydınların batılılaşma olayına 
bakışları köklü ayrılıklar taşımaz; fikir 
ayrıhklan genellikle ayrmtıdadır veya 
öncelik sonralık meselesidir. Yani ister 
yenilikçi, isterse muhafazakar bir gö-
rüntü arz etsin, islamcılar da dahil her-
kes batılaşmaktan yanadır. Fakat is-
lamcılar, batılılaşmanın temel dinî de-
ğerlen muhafaza edilerek gerçekleşti-
rimseniden yana tavır koymuşlar, daha 
doğru bir tabirle, böyle bir şeyin olabi-
leceğine inanmış ve bunu ispat etmeye 
çalışmışlardır. Bu bakımdan İslam 
dünyasındaki İslamcılık akımlarmı, ba-
tılılaşmanm Islamileştirilmesi ve Islâ-
mın batılı değer ölçüleriyle yeniden or-
taya konması şeklinde anlamak yanlış 
olmaz. Islamcılığm ideolojik bir karak-
ter kazanması ve bütünüyle Islamla ay-
nileştirilmesinin yanhşhğı da buradan 
kaynaklanıyor. 

İslamcılık hareketlerinin hemen 
hepsinde siyasi ve kültürel boyut yan 
yana ve iç içedir; siyasî yapı ve kurum-
larla ilgili düşünceler fikir hayatını be-
lirlediği gibi kültürel aktivitenin ve 
sağlamlığın temini için de siyasî kanal-
lara birinci dereceden önem atfedilir. 

Büyük ölçüde Islamiyetin hayatm bü-
tününü kapsayan özelliklerinden kay-
naklanan bu dumm, yeni zamanlardaki 
islamcılık düşüncelerinin ideolojik bir 
karakter kazanmasmm da bir diğer 
önemli sebebidir. 

Çağdaş Islamî hareketlerin neler 
yaptıklarmı, nelere yöneldiklerini, han-
gi kültür unsurlarma ağırlık verdikleri-
ni sağlıklı görebilmek için takip edile-
bilecek en emin yol, müslüman aydın-
lann içinde bulundukları siyasi çevre-
yi, toplumu, insanları ve kendilermi 
nasıl gördüklerini tayin etmekle ortaya 
çıkabilir: 

1- Yazılanlara bakıldığı zaman İs-
lamcıların kedilerini teknik, medeniyet 
ve siyasî kurumlar açısından Avru-
pa'dan geri ve yetersiz; dini, kültürel, 
sosyal ve ahlakî bakımdan ise büyük 
ölçüde ileri ve kendine yeter bir du-
rumda kabul ettikleri görülecektir. (Bu 
değerlendirme tarzı yaygın olarak baş-
ka gruplara mensup müslüman aydın-
larca da paylaşılmıştır.) islam dünyası-
nın geriliğinin nedeni kesinlikle İslam 
dini değildir, onu yanlış anlayan veya 
yanlış değerlendiren müslümanlardır. 
Dolayısıyla Islamın sahip olduğu de-
ğerleri yeniden ortaya çıkarmak ve hal-
ka benimsetmek mü^lpmanlan ilerlete-
cek ve kalkındıracaktır. İlim ve tekni-
ğin zaten vatanı yokmr: "Hikmet mü-
minin yitik malıdır, nerede bulursa 
alır." Bu yüzden Avrupa'mn ilim ve 
tekniğini alır, kültür ve sosyal hayatta 
kendi değerlerimizi muhafaza ederek 
bir bileşim meydana getirebilirse bu Is-
lamm ve müslümanlarm lehinedir. Bu-
rada eklektik bir yaklaşımm benisendi-
ği açıktır. 

2- Politikacılar, siyasî kurumlar ve 
ulema smıfı kendi iktidarlarmı sürdür-
mek için mevcut yapıyı devam ettir-
mekten yanadırlar. Halbuki ortada İsla-
ma aykın olan bir yönetim tarzı vardır 
(padişahlık, istibdat, şahlık, beylik...), 
yapılması düşünülen, daha doğrusu zo-
runlu görülen ıslahat, siyasî merkezin 
eliyle yapılacağından önce siyasî ku- ^ 
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rumlarm ve siyaset adamlarmm yer ve 
fonksiyonları Islamî ilkelere göre belir-
lenmelidir. Bu noktada hemen bütün 
islamî hareketlerin meşrutî bir siyasî-
idarî yapıyı tercih ettikleri görülüyor. 
Padişahın, yöneticinin yetkileri smır-
landırılacak, sorumsuzluğu kalkacak, 
anayasalarla tebaanın hakları teminat 
altına almacak, temsile dayalı meclisler 
olacak, millî hakimiyet ve halkın dene-
timi kabul edilecek, hürriyet, eşitlik, 
hak ve adalet sağlanacaktır. Bunların 
hepsi zaten îslamm açık emridir veya 
en azından Islama uygun gelebilecek 
çözümlemelerdir. Böylece hem Islama 
uygun davranılmış olacak, hem de batı-
h siyasî değerler alınabilecektir. 

3 - islam dininin inanç, ibadet ve 
ahlak ilkeleri, muhtelif kültürlerin etki-
si, zaman aşımı ve eğitim tarzı yüzün-
den ashndan uzaklaşmaya yüz tutan, bi-
dat ve hurafelerle karışan bir mahiyete 
bürünmüştür. Kur'an ve hadisi esas ala-
rak, Islamm temel ilkeleri saf şekilleriy-
le ortaya konmalı, müslümanlann pasif 
ahlak anlayışlarmı değiştirmeli, Kur'an 
ve hadis dışındaki kültür birikimlerini 
ve geçmiş ulemanın sözlerini değişmez 
birer doğma olarak değil, bir zenginlik 
olarak ele almah, bütün bunlan gerçek-
leştirebilmek için yeni bir eğitim anla-
yışı geliştirilmelidir. Taklidi ön plâna 
alan mevcut eğitim sistemi ve skolastik 
bir yapı arz eden medreselerle kalkınma 
ve ilerleme sağlanamaz. 

4- Gerek islam ülkelerim istila ve 
işgal eden yabancı güçlere, gerekse on-
larla iş birliğine girişenlere karşı müca-
dele verebilmek için cihad ruhunu yeni-
den canlandırmak gerekir. Burada ciha-
dm manevî ve ahlakî yönlerinin de ih-
mal edilmediği görülmektedir. 

Islamcılarm siyasî görüşlerini "Itti-
had-ı islam" (islam BirHği), kültürel ve 
sosyal görüşlerini de "kaynaklara dö-
nüş" başlıkları altmda ele almak doğru 
olur. Bir bakıma bütün yönelişler, kav-
ramlaştırma çalışmalan bu iki anabaşlı-
ğa gelip dayanmaktadır. Ittihad-ı İslam 
veya islam Birliği (Batıdaki adı Panis-
lamizm'dir.) kavrammm ilk çağrışımlan 
siyasî olmakla beraber, kültürel yönleri 
de hayli fazladır. Daha doğrusu siyasî 
birliğin sağlanması için kültürel yakın-

laşma ve birliktelik ön şartlardan biri 
olarak görüldüğünden, o yönde hayli 
işlenmiştir. Hemen belirtmek gerekir 
ki, özellikle Osmanlı ülkesinde, İslam-
cılık düşüncesi içinde yer almakla be-
raber devletin takip edeceği en uygun 
siyaset tarzının Ittihad-ı İslam olduğu-
nu ileri süren ve bunu savunan aydınlar 
ve devlet adamlarının sayısı da hayli 
fazladır. 

Ittihad-ı Islamı, müslümanlann 
hem siyaset ve devlet anlamında hem 
de inamş ve düşünce anlammda bir bir-
lik vücuda getirmeleri, bu birliği bozu-
cu, engelleyici ve geciktirici bütün fak-
törleri ortadan kaldırmalan şeklinde ta-
nımlamak yanlış olmaz. Yukarda da 
belirtildiği gibi islamcılık fikriyatının 
filizlendiği dönemlerde islam ülkeleri-
nin önemli bir kısmı istilâ ve işgal al-
tmda idi. Bu yüzden Itühad-ı Islamın 
temel meselelerinden biri olarak istik-
lal mücadeleleri öne çıktı. Bu mücade-
leler ise ilk bakışta birlik ve merkezî-
lİkten çok millilik ve mahalliliği güç-
lendirdi. İslamcılar, bu gidişle milliyet-
çi akımlann güçleneceğini ve bunun da 
Ittihad-ı Islamı, ümmetçiliği zedeleyip 
zedelemeyeceği ciddî olarak düşün-
müşlerdir. Genel kanaat, milli hareket-
lerin kısmî ve geçici olduğu, bunlarm 
Ittihad-ı Islamm bir dönemi olarak de-
ğerlendirilmesinin gerektiği, tek tek 
istiklâl mücadeleleri verildikten sonra 
birliğin vücuda geleceği yolunda idiyse 
de sonuç böyle olmamıştır. Bilindiği 
gibi batılı devletlerin baskıları, millî 
devlet anlayışmm neredeyse son asırla-
nn siyasî simgesi haline gelmesi ve ni-
hayet islam ülkelerindeki aydınların, 
devlet erkanının da inadı veya gayri 
iradî böyle bir yola girmeleri, birlikten 
çok ayrılık doğurmuştur. Bunun belir-
gin hale gelmesi I. Dünya Savaşı son-
rası yıllara rastlar. 

Ittihad-ı Islamm önemli dayanak-
larından biri hilafet kurumudur. Bu 
noktada Osmanlı Devleti'nin merkezî 
yeri öne çıkmaktadır. Müslüman ay-
dınlan düşündüren meselelerden biri, 
halifenin aym zamanda halka ve onun 
temsilcilerine karşı hukukî sorumluluk 
taşunayan bir sultan-padişah olmasıdır. 
Halbuki Avrupa siyasî yapısının ve 
kültürünün etkisiyle meşrutî sistem 

arayışları ve istekleri çoğalmaktadır. 
Kur'an'da ve hadislerde yer alan meş-
veret (şûra) kavrammm siyasî anlam-
larla doldurularak öne çıkarılması da 
bu dönemlerin ürünüdür. Padişahın, 
yöneticilerin siyasî işler ve kararlar 
konsunda idare edilenlerin görüşlerine 
başvurma mecburiyetlerinden, meclis-
lerin açdmasmm gerekliliğine varmca-
ya kadar hemen bütün siyasî talepler 
meşveret kavrammm arkasma sığınıla-
rak yapılmıştır. Padişahın yetkilerini 
sınırlandırmak tebaanın haklarını al-
mak, korumak, devam ettirmek ve bun-
lan mümkün kılacak kurumlan oluştur-
mak için anayasa (kanun-ı esasî) istek-
leri ve kanunlaştırma hareketleri çoğal-
mıştır. Anayasa kanunlaştırma hareket-
lerinin Ittihad-ı islamla bir başka açı-
dan da ilişkisi vardır. Anayasa ve ka-
nunlann yalmz bir bölgede değil, bütün 
islam ülkelerinde tatbik edebilme şan-
sına kavuşmaları için mezhepler üstü 
bir mahiyet taşımaları prensip olarak 
benimsenmiş ve bu yolda teorik ve pra-
tik çalışmalara yol verilmiştir. 

Denebilir ki Islamda devlet, siya-
set felsefesi ve siyasî kurumlar, İslam 
tarihinin hiç bir döneminde bu devir-
deki kadar tartışılmamış ve araştırma-
lara konu olmamıştır. Bu araştırma ve 
çalışmairam neticelerinin ise aynı ölçü-
de verimli kılmdıkları elbetteki söyle-
nemez. Bunun en önemli sebebi teorik 
çerçeve ile pratik çerçeve arasındaki 
uçumm ve zıtlaşmanm gittikçe büyüme 
göstermesidir. Bu konularda çalışma 
yrpan İslamcıların büyük çoğunluğu, 
gerçekten siyaset sahnesinde olup biten 
şeylerin arka planmı ancak iş işten geç-
tikten sonra görebilmiş ve anlayabil-
mişlerdir. (Siyasî yönelişlerin esasmı 
kavrayamayıp teferruatta kalma hadi-
sesi bütün İslam ülkelerinde devam et-
mektedir). 

Kaynaklara dönüş, islam dininin 
iki temel kaynağı Kur'an ve sünnete 
dönüşü ifade etmektedir. Yukarda da 
belirtildiği gibi İslamcılar, Islamm ve 
müslümanlarm kendi yaşadıklan dö-
nemde aldığı şekilden memnun değil-
lerdi ve geri kalmışlığm, siyasî mağlu-
biyetlerin sebepleri arasında bu durum 
da önemle zikrediliyordu. Bunun için 
I s l ^ m ve müslümanlarm eski itibarlı ^ 
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ve güçlü durumlarına dönebilme 
leri için asr-ı saadete, Hz. Peygam-
ber'in ve dört halifesinin çağma dön-
mek, Kur'an ve sünnetteki ilkeleri ve 
hükümleri zaman içinde oluşan dinî 
kültür unsunriarımn önüne geçirmek, 
selef akaidini benimsemek gerekmek-
tedir. islam dünyasmm her tarafma ya-
yılan ve çöküşün önemli sebeplerinden 
olan hurâfelerin, bâtıl inançların, mez-
hep kavgalanmn önüne de ancak böyle 
geçilebilir. Medresenin koruduğu ve 
devam ettirdiği eski ulema ve onların 
eserleri-zihniyetleri ile tekke ve der-
gahlarm bağlandığı şeyhler ve tasavvuf 
kültürü, bu çerçevede en çok tenkide 
muhatap olmaktaydı. Çünkü büyük ka-
labalığın gözünde dinî otoriteyi ve kül-
türü bu insanlar ve bu kurumlar temsil 
ediyorlardı. 

Kaynaklara dönüşün tezahür ettiği 
bir diğer alan içtihad konusudur, islam 
dünyasmm yeni meselelerine çözümler 
bulmak, anayasa ve kanunlaştırma ha-
reketlerinde Kur'an ve hadislerden, 
mezheplerden yeterli ölçüde yararlana-
bilmek, batıdan alınacak şeylerin kim-
liğini ve miktarını tayin etmek gibi 
hayatî konularda içtihad, baş vurulması 
gereken araçlardan biri olarak görül-
müştür. İslamcıların böyle bir araçla 
ulemanın elinde bulunan yetkileri ken-
di tarafına geçirmeyi düşündükleri de 
kesin gibi gözükmektedir. 

Bugün de devam eden ve tartışılan 
kaynaklara dönüş ve içtihad hareketle-
rinin arzulanan ve öngörülen hedeflere 
ne kadar vardıkları çok söz götürür. 
Fakat bu yollarla batılı bilim anlayışı-
nın, pozitivizmin dinî ilimlere kadar 
uzandığı ise bir gerçektir. Mucizelerin, 
kerametlerin müspet ilimlerin bulgula-
rma göre yorumlanmalan, Kur'an'da ve 
hadislerde yer alan bazı işareüerin ve 
olaylann modem dünyada karşılaşılan, 
keşf ve icad edilen bazı hadiselere atıf-
ta bulundukları gibi temalar ömek ola-
rak verilebilir. 

Çağdaş islam dünyasmda islamcı-
lık içinde ele almabilecek fikirlere ve 
hareketlere XVIII. yüzyılın sonları, 
XIX. yüzyılın başlarmdan itibaren Mı-
sır'da (Efganî, Abduh, Reşid Rıza...), 
Hindistan'da (Seyyid Ahmed Han, Sey-

yid Emir Ali, Ubeydullah Sindî...) Os-
manlılarda O/olkan, Sırat-ı müstakim -
Sebilürreşad, Beyanu'l-hak, islam 
Mecmuası, Tearif-i müsUmin... gibi 
dergilerde kümelenen aydmlar), İran'da 
(Ayetullah Burucerdî, Şeyh Abdülkerin 
Hairî...) ve Rusya müslümanlarmda 
(ismail Gaspıralı, Şihabeddin Mer-
canî...) Taşlanmaktadır. Bu zaman dili-
minin Batılılaşma hareketleriyle olan 
bağlantısı da açıktu*. Fakat Osmanlı ül-
kelerinde ayrı bir fikir hareketi olarak 
İslamcılık II. Meşrutiyet'ten (1908) 
sonra orta yolcu bir tutum takınmıştır. 
Bugün, özellikle siyasî anlamda islam-
cılık yani, Ittihad-ı islam dendiği za-
man akla ilk gelen isim II. Abdülha-
mid'dir. Fakat o dönemde bir başka ge-
nel alternatifi olmayan islam birliği si-
yaseti (ki daha ziyade dış politikaya 
dönüktür) dışta tutulduğu zaman bu de-
virde düşünce akımlarma, bu arada İs-
lamcılığa faaliyet alanı bırakılmadığı 
da görülecektir. Türkiye'de islamcılık 
düşüncesi içinde çok önemli bir yeri 
olan Sırat-ı Müstakim - Sebilürreşad 
mecmuası, özellikle 1908-13 yılları 
arasında en güçlü yaym organlarından 
biridir ve dinî, millî meselelerin en 
ciddî olarak ele almdığı yaymlarm ba-
şını çekmektedir. Bu koleksiyon göz-
den geçirildiği zaman hilafetten dil me-
selelerine varıncya akadar dönemi için-
de önemli olan hemen bütün sosyal ko-
nulara el atılmış ve atlanamayacak 
ürünler ortaya koymuştur. Osmanlı ül-
kesinde milliyetçi-Türkçü hareketlerin 
güç kazanması ve İttihat Terakki hükü-
metlerince devlet politikası olarak be-
nimsenmesi, Islamcılann hem imkanla-
rmı, hem de faaliyet alanlanm daralttı. 
Millî Mücadele yılları istisna edilirse, 
bu daralma 1924'e kadar devam etti. 

Islamcı-Türkçü bir çizgiyi benim-
seyen İslam Mecmuası ile milliyetçi-
Türkçü bir politikayla yola çıkan Türk 
Yurdu mecmualan büyük ölçüde Sırat-
1 Müstakim'den doğdular. Bu iki dergi-
nin en önemli yazarları II. Meşrutiyet 
devrinin ilk yıllarmda kaliteli ürünleri-
ni Sırat-ı Müstakim'de vermişlerdi 
(Şeyhülislam Musa Kazım, Halim Sa-
bit, M. Şemseddin Günaltay, Yusuf 
Akçura, Ahmet Ağaoğlu vb.). Bu duru-
mun ortaya çıkması biraz da islamcı-

larla İttihatçılar arasında var olan sıkı 
ilişkinin sonralan zayıflayarak sürmesi 
ile ilgilidir. Böyle bir ortamda yukarda 
adlan verilen iki dergi iktidar partisine 
daha yakın olmuştur. Aynı nedenle bu 
dergiler arasmda özellikle milliyetçilik 
ve Islamm dinin yeri konularmda ciddî 
tartışmalar olmuştur. Fakat Islamcılann 
asıl tartıştıklan kimseler Batıcılardır ve 
bunlarla olan tartışmalar dergi külliya-
tımn önemli bir kısmmı kapsamaktadır. 

Millî Mücadele yıllarmda, biraz da 
şartlarm zorlamasıyla İslamcılık düşün-
cesinin ve bu hareket içinde yer alan 
kişilerin çok aktif roller üstlendikleri 
görülmektedir. Bunların başında İstik-
lal Marşı yazarı Akif gelmektedir. 
1920-24 yılları arasmda ve ilk 
TBMM'nde bu harekete mensup kişile-
rin yeni Cumhuriyet idaresi içindeki 
yerleri, etkileri ve faaliyetleri hiç de 
küçümsenebilecek çapta değildir. Fakat 
Mart 1924'ün ilk günlerinde çıkan üç 
kanun (Hilafetin ilgası, Şeriye ve Evkaf 
Vekaleti'nin lağv edilerek Diyanet işle-
ri Reisliğinin kurulması ve Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu) İslamcılık düşüncesi-
nin Türkiye sınırlan içinde yasaklamış 
oldu ve gündemden kaldırdı. Çünkü bu 
kanunlar ve bunlan takip eden idarî ka-
rarlarla dinî kurumlar ortadan kaldml-
dığı gibi bu konuları konuşmak, tartış-
mak, öğrenmek kesin olarak yasaklan-
mıştır. 

Cumhuriyet devrinde 1950'li yılla-
ra kadar İslam ve müslümanlık resmî 
kurumlarm dışmda gizli ve gayrıkanunî 
faaliyetler ve müesseseler (tarikatlar, 
Kur'an kursları) sayesinde zor şartlar 
altmda varlığını sürdürmüştür. 1970'li 
yıllarda yeniden canlanan islamcılık 
hareketleri ise varlığım büyük ölçüde 
1951 yılmda açılan İmam-Hatip okulla-
nnm oluşturduğu ortama borçludur. Bu 
ortamda Meşrutiyet devri islamcılığın-
dan çok Mısır'da Müslüman Kardeşler, 
Hindistan-Pakistan'da Nedvetü'l-Ule-
ma, Cemat-i İslamî hareketlerinin etki-
lerinin daha fazla olması hayli entere-
san bir konudur. Yakın zamanlarda 
bunlara müslüman olmuş Avrupalı ya-
zarları ve İran Devrimi'nin etkilerini de 
katmak gerekiyor. • 

İsmail Kara'mn vat^ırmzdaki semine-
rinden alınmıştır. 
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Su Savaşı Nasıl Önlenir? 
Çeviren: Kamil ÇİLEÇÖP 

Kudüs bulvarlarını süsleyen öbek öbek güller 
önümüzdeki yıl açmayacak. 

İsrail belki de "Çölü çiçek bahçesine çeviren 
ülke", ününü kaybedecek. Çünkü, kutsal şehrin 
süslenmesi için olduğu kadar diğer yörelerdeki 
pamuk üreticilerinin veya seracılann suya İhtiya-
cı var, hem de pek çok. Oysa su, yok denecek ka-
dar azalmıştır ülkede. 

Yahudi devletinin arap komşularında da ay-
lardan beri musluklardan tıss sesi geliyor; tanm 
zayıflamış, sanayi ise güçsüz durumdadır. Orta-
doğu da hemen her yerde susuzluk endişe verici 
seviyeye gelmiştir. Su tüketimi, nadir düşen yağ-
murların ve cılızlaşmış nehirlerin getirdiğinden 
çok fazladır. Bütün imkanlar kullanılmış ve bir-
çok kurtuluş yolları düşünülmüştür. Atık sulann 
arıtılması (Tel-aviv'de bu yolla bir kısım tarla su-
lanmaktadır), deniz suyunun tuzdan arındırılma-
sı, suni yağmurlama, boru hatlarının döşenmesi, 
deniz yoluyla su taşıma ve hatta buz dağlarının 
getirilmesi. Bunun da ötesinde ülke hudutlarının 
ötesine sızarak su zenginliklerinin "kaçırılması" 
bile gerçekleştirilmiştir. Lübnan toprakları içinde 
akan Litani nehrinin sularını çalmakla suçlan-
maktadır İsrail. BM gerçi bu olayı yalanlamıştır. 

Suya sahip olmak, Mısır devlet başkanı Enver 
Sedat'ın dediği gibi yeni bir Israil-Arap savaşının 
sebeplerinden biri olacaktır. Su meselesi, kontrol 
ettiği nehir yatakları üzerinde kurduğu barajlarla 
önemli su rezervlerine sahip olan Türkiye gibi ül-
kelerle, bu barajların ötesinde kalan ve su kay-
naklarının azaldığını gören Suriye, Irak gibi ülke-
ler arasında her an çatışmaya dönüşecek bir an-
laşmazlık sebebi olarak durmaktadır. 

Muhtemel bir savaşın ana hedefi gibi gözüken 
su, banşın kurulmasını sağlayan garantilerden 
biri de olabilmektedir. Amerikalılar ekim ayında 
tertipleyecekleri ortadoğu konferansında su ko-
nusunu ele alan ve özellikle Suudi temsilcileriyle 
İsraillilerin ağırlığını taşıyan bir komisyon kurul-
masını öngörmektedirler. Kaldı ki 50'li yıllarda 
Washington, su kaynaklarının rasyonel bir şekil-
de kullanımı ve paylaşımı konusunda bir anlaş-
maya varmaları için Lübnan, Suriye ve israil'i 
masaya çağırma mecburiyetini hissetmişti. Ne 
yazık ki bu girişim boşunaydı. Fakat bu fikir bu-
gün herkes için hayati önem arzeder olmuştur: 
Her devletin bugün kendi başına bir takım araş-
tırmalar ve teknik çalışmalar yaptığı su mücade-
lesi yann belki savaş için ortak bir neden olacak. 
Veyahutta, karşılıklı işbirliğinin kurulması için 
en uygun fırsat. Su kaynakları, yatakları ve ba-
rajlar açısından oldukça zengin olan Türkiye, 
hatta uzak komşularının refahı İçin bile iş birliği-
ne hazır olduğunu açıklamıştır. Ve Bunun yanın-
da küçük Lübnan petrol karşılığı elindeki suyu 

satacağını ifade etmiştir. Çok tehlikeli bir şekilde 
azalan ve hayat İçin vazgeçilmez bir unsur olan 
suyun pay edilmesi, güvenliğin en sağlam delili-
dir. Orta doğu üzerindeki ekim konferansının ya-
pılacağının açıklanmasından evvel Türkiye, 22 
ülkeyi bir araya getirme, suyun adil bir şekilde 
paylaşılması hususunu görüşmek üzere teşeb-
büste bulunmuştur. Yeter ki taraflar birbirini ta-
nısınlar. Oysa durum hiç de böyle değil. Eğer bir 
savaş yapılacaksa, Türkler hemen en sağlam si-
lahını hazırlamaktalar. 

Havva ile Adem'in yaşadığı söylenen yukarı 
Mezopotamya bölgesinde bu silah, taş ve çimento 
dağı halinde yükselmektedir. Kızıl toz bulutlan 
arasında çıkan 8000 işçi Türkiye'nin grurunu in-
şa ediyorlar. Tartışma konusu oldukça eski: Tür-
kiye bölgede kendine nasıl bir yer istiyor, üstle-
neceği rol ne olacak? Bir yandan 12'ler Avrupası-
na entegre olmayı hedefleyen, diğer yandan orta-
doğu'ya özel önem addeden devlet başkanı Tur-
gut Özal'ın kafasını meşgul eden ana mesele bu. 
Halen üretilen elektrik enerjisinin yansını yani 
27 milyon kilowat saat üretecek olan 22 baraj ya-
pılacak, bölgede tarım üretimini iki katına çıka-
racak, 1,7 milyon hektar ilave alan sulanacak. 
Peygamberlerin gezindiği topraklar üzerinde 
olunduğuna göre, Türklerin döşeyeceği "barış bo-
ru hattıyla" Körfez ve Orta doğu'dakl bütün ülke-
ler suya kanacaklar. 

Bugün İçin su, şüphe, gerilim ve kızgınlık 
kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fırat, Su-
riye üzerinde ayrı bir kol olarak gider ve Irak top-
raklannda Dicle ile birleşerek akar. İki nehir ara-
sında bulunan 74 bin kilometre karelik Türkiye 
topraklarındaki bölge kuraklıktan kırılmakta ve 
bölgede yaşayan halkın yarışından çoğu fakir ve 
topraksızdır. Kimbilir belki anadilleri arapça veya 
kürtçe olmasındandır. Fırat üzerinde önce 5 ba-
raj inşa edilecek, daha sonra Dicle üzerindekiler 
onu takip edecek. Dolayısıyla nehirlerden akan 
su miktarları azalacak. Geçen sene başlannda 
Kıbns'ta üslenen ve o güne kadar varlığı bilinme-
yen Kürt araplar cephesi yayınladığı bir bildiride 
şöyle diyordu: 'Türkiye'nin bu emeline ulaşması-
na müsade edemeyiz. Sevgili arap kardeşler güç-
lerimizi birleştirdim, gereken cevabı en kısa za-
manda verelim." Bundan bir kaç ay sonra Suri-
ye'liler, Atatürk barajı havzasında su toplanmaya 
başlanacağından Suriye'ye verilen su miktarını 
azaltan Ankara'yı protesto ederler. 3 sene süre-
cek bu İşlem sırasında Türkiye 1987'de yapılan 
anlaşma gereği saniyede 500 m^ su3aı karşı ülke-
ye bırakacaktır. Bir diplomata göre Suriye'ye 
haydi haydi yetecek olan bu suya rağmen neden 
şikayet ediliyor acaba? Fırat üzerine 1975'de El-
Tavra barajını inşa ederken Suriye'liler neler his- > -
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setmişlerdi? Bağdat o zamanlar Suriye'yi 3 milyon 
çiftçiyi mahvetmekle suçlamış ve savaş tehditinde 
bulunmuştu. Savaş çıkmamış ve İraklı çiftçiler es-
kisinden daha fakir olmamışlardı. Fakat bu tüı 
şüpheler hep yaşanmıştır. 

Ankara'dan gelen uzmanlar ve sosyologlar yarı-
dan çoğu cahil olan bölge halkına 170 m yüksek-
likteki baraj duvarının kendilerine sağlayacağı 
mucizelerden bahsediyorlar. Bu köylüler bir gün 
kendilerinin de Kaliforniya benzeri bir yerde yaşa-
yacaklarına inanıyorlar mı gerçekten? yoksa 
özal'ın iki sene kadar önce özal suyu bir silah gibi 
kullanmak istemişti. O zamanlar başbakan olan 
özal, Suriye topraklarında üslenen ve oradan Tür-
kiye'ye kanlı saldınlar düzenleyen marksist kürtle-
rin kurduğu PKK'ya verdiği desteği kesmemesi ha-
linde Şam'ı Fırat suyunu kesmekle tehdit etmişti. 
Tabii bu arada Türkler komşularına karşı en ufak 
bir kötü niyetlerinin olmadığını her seferinde ifade 
etmekteler. Körfez krizi sırasında bile Şam, Bağdat 
ve Ankaralı teknisyenler toplantılarını devam ettir-
diler. Kaldı ki, bilinen fizik kanunları Türkiye'nin 
kötü niyetli olmasına zaten imkan vermemektedir: 
"Su toplama havzası bir küvet gibidir, çok doldu-
rursanız taşar". 

Bunların da ötesinde "Barış suyu boru hattı" 
projesi bütün şüpheleri dağıtacak gibi görünmek-
tedir: Boşu boşuna Akdenize akan Ceyhan ve Sey-
han nehirleridir. Söz konusu olan bu iki nehrin 
sulan iki kol halinde, biri Suriye, Ürdün ve Suudi 
Arabistan'ın doğusunu ve Birleşik Arap Emirlikle-
rini besleyecek şekilde ıslah edilecek bu projede 
bir parça yılan hikayesine dönmek üzere. Bir Ame-
rikan şirketi bu işin yapılabilirliğini ortaya koy-
muştur. Sıra bunu kimin finanse edeceğine gel-
miştir. Suudi Arabistan mı? Kuveyt mi? Birleşik 
Arap Emirlikleri mi?. Doğrusu, konular üzerinde 
mutlak bir şantaj yapma yollarını Ankara'ya kimse 
açmak için hevesli görünmüyor. "Zira bir diploma-
tın dediği gibi boru hattını kapatmak her zaman 
mümkündür." 

Suriye'liler uluslararası bir hakemliği özellikle 
talep etmekteler. Türklerin buna hayır dediği yok. 
Bunun için de Özal 22 ülkeyi meseleyi tartışmak 
üzere davet etmiştir. Amaç, suyun paylaşımında 
yeni bir dünya düzeni temellerini atmak. Ortado-
ğuda ve özellikle de israil'de susuzluk ana prob-
lemlerden biri. Bu konuda israil'in çeşitli girişimle-
ri olmaktadır. Bunlardan en ilginci de su: söylenti-
lere göre Türkiye ile İsrail arasmda, 250 milyon 
metre küplük suyun Akdeniz'e döşenecek yüzen 
borularla yahudi topraklanna taşınması hususun-
da bir anlaşma İmzalanmıştır. Uzmanlarca fantazi 
olarak değerlendirilen bu proje siyasi açıdan riskli, 
mali açıdan çok pahalı ve teknik olarak da nere-
deyse imkansız görülmektedir. 

(İsrailli yetkililerin Marmaris'e iki defa gelerek 
ağustos ayı içinde yaptıkları gizli görüşmelerle bu 
söylentilerin bir ilişkisi var mı acaba?) • 

L'EXPRESS (Orta Doğu özel sayısı) 

MEHMET ÇETİN ve MEHMET ALİ TAŞÇI 
ANILDI 

Vakfımızın merkezinde tertiplenen bir prog-
ramla raiımetli Mehmet Çetin ve Mehmet Ali 
Taşçı anıldı. 

Daha çok merhumların eski arkadaşlarının 
katıldığı oturumda Yılmaz Karaoğlu, Şemsettin 
Petek, Necmettin Erişen, Mehmet Özutku ve 
Veli Şirin konuştu". 

"Araştırma ve Kültür Vakfının bu kadirşinas 
davranışını tebrik ediyorum" diye söze başlayan 
Yılmaz Karaoğlu Mehmet Çetin'le ilgili anılarını 
anlattı. Mehmet Çetin'i "Az konuşan ve fakat ya-
şayan bir muvazene adamıydı" diye tarif eden 
Karaoğlu "en sıkıntılı anlarda onun yanında ol-
mak bizi rahatlatırdı." "O fedakar ve şefkat yüklü 
bir insandı" dedi. 

Hocası Mehmet Çetin'i anlatan Şemsettin 
Petek ise: Onun Burdur İmam Hatip Lisesinde 
bulunduğu yıllarıyla ilgili hatıra ve izlenimlerini 
anlattı. 

Necmettin Erişen ise söze: "Şimdiye kadar 
bu dünyadan göçmüş olan duyamadığımız bile-
mediğimiz tüm arkadaşlanmızı rahmetle anıyo-
rum" diye başladı. Daha sonra Mehmet Çetin 
için; "Halim selim, büyük laflar etmeyen daha 
çok teknik bir insandı. Müesseseler kuran bir ic-
raat adamı bir teşkilatçı idi." dedi. 

Mehmet Çetin, herkesin sevip saydığı bir in-
sandı diyen Mehmet Özutku, bunun, O'nun isla-
mî şahsında temessül ettirmesinden kaynaklan-
dığını belirtti. İçimizde şahsiyeti en olgun insan 
oydu dedi. 

Mehmet Ali Taşçıyı ise: 1963 Ekişehir Öğret-
men Okulundan vefatına kadar beraber olan ya-
kın arkadaşı Veli Şirin anlattı. Onun kıymetli bir 
hikayeci olduğunu söyleyen Veli Şirin malesef 
eserlerine gerekli ilgi gösterilip gün yüzüne çıka-
nlamadı dedi. 

Şefik Dursun: "İnsanlann anılmasının manası 
bir devrin anılıp değerlendirilmesidir. Kişileri çev-
resinden ve yaşadığı olaylardan soyutlamanın 
mümkün olmayacağını, esasında yapılan bir 
devrin muhasabesidir. Önemli olan bizim bu ha-
diselerden dersler çıkarabilmemizdir" diye prog-
ramı kapattı. • 
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Benim Kafam Almadı, Ama... NE DEDİ 

Bazen işin içinden çıkamayınca görüşlerine müracaat ettiğimiz istihbarat işlerinden anla-
yan bir dostum var. Son gelişmeleri bir de ona değerlendirtmek istedim. İşte bana söyledikleri: 

"Ortalığın karışık olduğu doğru. Bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık. Bir 
tür darbe sonrası dönem yaşanıyor; askerler yönetime el koymadılar, ama sanki darbe olmuş 
gibi dengeler değişiyor. Yalnız bir başbakan, bir hükümet değişmesi gibi değil bu. Çözülmesi 
çok zor bir karışıklık olduğunda haklısın. 

'Şöyle söyleyebilirim: Türkiye üzerinde etkili güç olan ABD arka koltuğa oturmaya razı ol-
du, arabanın dümenini Avrupalı koalisyon ortaklarına bıraktı. ABD buna rıza göstermekle söz 
hakkını terketmiş değil. Tersine, bundan sonra daha fazla işlere karışacaktır. Fakat, Avrupa'yı 
da buradaki gelişmelere ortak etti. Hem Türkiye'deki, hem de bölgedeki gelişmelere... 

"Buna "bir ortak noktada buluşma' diyebilirsin. O 'ortak nokta', Türkiye'nin bölgenin ka-
badayısı yapılması. Kısa vadede, Türkiye'nin sınırlarını değiştirecek bir gelişme beklenmemeli. 
Şimdilik, muhtemelen Kuzey Irak'ta bir sun'i devletçik oluşturulmakla yetinilecek. Bir başka 
'kesişme noktası' da Islâmcı unsurların yönetim mekanizmalarından uzaklaştırılması. 

"Türkiye'nin Cezayir ve Tunus gibi ülkelerden belirgin farklı, 40 yıldır ve özellikle son za-
manlarda artan bir biçimde Müslüman unsurlara yönetim mekaniznası içinde yer verilmesidir. 
Bu bir deneme. Ancak, bu unsurların politikaya ilgi duyanları fazla bir beceri gösteremediler. 
Bir çırpıda tasfiye olabilecek durumda oldukları hemen ortaya çıktı. Son operasyonun bu kadar 
kolay olabilmesi onların hatası... Bu anlamlaEkrem Pakdemlrll'ye fazla bir ömür biçemiyo-
rum bu hükümette. 

'Amacı şöyle özetleyebilirim: ANAP'taki değişimi SHP'ye de taşımak ve mümkün olduğu 
kadar kısa bir süre sonra yapılacak bir erken seçimde Yeni ANAP ile Yeni SHP'yi koalisyonda 
birleştirmek... Tek parti iktidarlarının verebilecekleri tavizler sınırlı; ama yaygın görünüşlü bir 
koalisyon 'milli tercihler' bile yapabilir: Daha küçük bir Türkiye gibi... 

"Polisin canlanmasına şaşmanıza şaşıyorum. Üç yıl önce ortalığı kasıp kavuran MİT Ra-
poru adlı belgeyi unutmuş gibisiniz. O belge bir katalizör görevi yapmıştı. Belgede yer alan 
isimler teker teker tasfiye edilmişti. Belgeyi yazanların istediği de oydu zaten. Çok anlamsız 
görünen o raporun amacı bugünkü gibi bir tasfiyeydi. Şimdi ise, ANAP'taki değişim MİT Rapo-
ru mağdurlarının dönüşüne yarıyor. Onlar da kenarda oturdukları bir dönemin defterini dürü-
yorlar. 

"Canlanma gibi görünenler ise başka tür bir tasfiye... Polis anarşistleri ortadan kaldırmı-
yor, dosyaları tek tek kapatıyor ve daha önce kullanılan'kiralık silahlan' susturuyor. Eylemle-
rin 'infaza' benzemesi de o yüzden. Çünkü yapılan gerçeklen infaz. 

"Partiler ve Emniyefte yaşanan değişimin istihbarat örgütüne yansımaması mümkün de-
ğil. MİT Müsteşarı 'Dört yıl daha bu görevdeyim" diyordu, ama herhalde bu ağustosta ayrılır 
ve yerine dönemin ruhuna daha fazla uyan biri getirilir. 

'Henüz farkedemediğiniz değişimler basına da yansıyacak... Basın denetim için çok 
önemli. Bir kaç gazetede her duruma uygun kadrolar zaten var: ABD'nin dümende olduğu dö-
nemde Amerikan yanlıları, Avrupa'nın söz sahibi olduğu durumlarda Avrupacılar ön plana gelir. 
Şimdi de ikinci grubun başa geçme sırası. Sabırsızlanıyoriar... 

'2000'e Doğru dergisine dikkat edin. Bu değişimle birlikte bütün kadrolarını yeniledi. Der-
giyi çıkartanlar Sosyalist Parti yönetimine aktarıldı, SP yöneticileri de derginin başına getirildi. 
Nedeni üzerinde düşünün... 

"Şu günlerde bazı gazete ve dergiler batacak, bazıları da yeni kimliğe kavuşacak... Her 
kesimde... Bunu musluk kapatarak yapariar, dergi açıp kapanmaktan başka çare kalmaz... Ve-
ya gazetenin yazarlarını başka yeriere kaydırarak yaparlar, eskisinin varlık sebebi ortadan kal-
kar... Veya, çok satar hale getirmişlerdir;^şimdi söndürüveririer... 

"Son değişiklikler aslında Turgut Özafın işini kolaylaştırmıyor, nihai tahlilde elleri kolları 
bağlanan o. Yeni çıkan dergilerde karısını hedef alan imalı yayınlar niçin yapılıyor dersin? Bazı 
gazeteler bugüne kadar cesaret edemedikleri kadar onun şahsını yıpratacaklardır. Bu yayınla-
rın dozu önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Avrupa'nın dümende olduğu dönemde Tur-
gut Özal'ın Çankaya'da oturması çok zor."Baykal başbakan, İnönü Cumhurbaşkanı" for-
mülünü telaffuz etmeleri boşuna mı dersin? Maksat, Çankaya'nın boş olduğu sanısı hafızalara 
yerleşsin... Ancak Turgut Bey bu durumun henüz farkında gözükmüyor; ABD'nin telkinlerini yi-
ne kendi lehine sanıyor..." 

İstihbarata yatkın dost bana başka şeyler de anlattı, fakat benim kafam iyice karıştığı için 
uçları yanyana getiremedim. Benim kafam basmadı, ama belki sizler arasında dostumun de-
diklerini daha iyi anlayacaklar vardır diye söylediklerinin bir kısmını buraya aktardım... 

Taha KIVANÇ (Zaman 17.7.1991) 

Hoca Çocuğu Evren 
Bugün YÖK Başkanı İhsan Doğ-

ramacı bana geldi. Evvelce türbana izin 
veren genelgeyi yürürlükten kaldıraca-
ğını söyledi. Kendisine güvence ver-
dim. Hükümetten sana baskılar gelecek-
tir, korkma, karardan dönme dedim. 

MUliyet, 31.7.1991 

Rauf Tamer 
Ayıptır söylemesi, uzmanların 

uşaklaştığı, uşakhğm ise kurumlaştığı 
bir acayip devir yaşıyoruz. 

İktidar kanadında nasıl sıra sıra 
kılkuyruklar görüyorsanız, muhalefet 
kanadmda da maalesef azad kabul et-
mez köleler türemiştir, seç seç al. 

Hürriyet, 13.8.1991 

NE YAZDI 
Yaşar Nuri Öztürk 

Kuran dilinin aşılamamış ustası 
Râgıb el-Isfahani (ölm. IİOS), ölüm-
süz eseri el-Mifradat'ta, Kuran'daki da-
vet kavrammı açıklarken: "Bir şeye da-
vet, onu elde etmeye özendirmektir." 
diyor. Bu yüzden Kuran, daveti aynı 
kökten türeyen "dava ve iddia"dan 
ayırmakta çok ısrarlı davranır. Çünkü 
dava ve iddiada, egonun en zehirli tat-
min araçlan olan baskı ve zorlama esas-
ür. Oysaki davet yani çağn bir özendir-
me ve şuur uyandınna olayıdır. 

Dava ve iddiacılık nefs putunun 
beslenmesine hizmet eder. Oysaki da-
vet, insan benini fedakârlığa feragat ve 
hizmete götürür. 

Hürriyet, 2.8.1991 

Ahmet Taşgetiren 

Tebliğ titizliği, her insanı, kazand-
maya aday görme esasına dayanır, 
islâm evrensel bir dindir ve her insanı, 
bir mü'min adayı olarak görür. Müslü-
man, en yakın çevresinden başlaya-
rak İslâm'la insanı buluşturmaya 
gayret eder. Öyleyse, tebliğ alanını 
kısıtlama hakkımız yoktur. Aksi-
ne en geniş toplum kesitlerine 
ulaşma mecburiyeti vardır, 
islâm'ın kucaklayıcı mesajlarmı be-
lirli bir ciddiyet, vakar ve sevgiyle, 
dışlamadan ve kendini tecrid etme-
den... 

Zaman. 31.7.1991 
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