İSLÂM BİRLİĞİNİ HATIRLAMAK
-Kuala Lumpur Zirvesi, İmkânlar ve Gelecek-

B

ugün, İslâm dünyasını esir alan sömürgeci ülkelerden ziyade bizzat kendi yöneticileri. Ne yazık ki, dünya nüfusunun dörtte birini
oluşturan Müslüman dünya kendi içinde birlik oluşturamadığı için ekonomide dünyadaki ağırlığı onda birden, siyasi güç dengeleri içinde ise ellide birden bile daha düşük. Müslüman dünyanın geri kalmışlığının resmini oluşturan sorunlara bakıldığında, bu resmin
en büyük sebebi artık Müslüman olmayanlar değil, maalesef bizzat Müslüman dünyanın kendi aktörleridir.
18-21 Aralık’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da toplanan 2019 Kuala Lumpur Zirvesi, İslâm âleminin makûs kaderini
tersine çevirme adı altında yapılan büyük toplantılar, protestolar ve okunan iddialı bildirilerin müşahhas bir değişim gerçekleştirememesinden alınan bir ders mahiyetindedir. Büyük kalabalıkların mukaddes davalar uğruna bir araya gelmesi hürmete şayan bir
gayret olmakla birlikte tek başına muvaffakiyet getirmekte yeterli değildir. Bu tür teşebbüslerden beklenen değişim ve dirilişin
hâsıl olması için, bir araya gelen kalabalığın küçük veya büyük somut bir şey yapmaya müteveccih adım atması gerekir.
Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılan ülkeler İslâm dünyasının ve temsil ettiği kurumların yaşadığı rutinin ve etkinlik eksikliğinin dışına çıkmak, ümmetin çıkarlarına veya ulusal çıkarlara hizmet yolunda kendi İslâmî kültür ve ortak medeniyet kimliğine dayanmak
istediler. Böylece ortak teknoloji, kalkınma ve ekonomi projelerini hayata geçirmek için çok iyi fırsatlar yakalanacak, ayrıca ümmetin
özellikle de Filistin sorunu yanı sıra Keşmir, Burma ve Çin Müslümanları gibi sorunlarını ve konularını ifade etme noktasında daha
fazla etkinlik ve güç verecek. Aslında bu zirve, ilk değil beşinci defa toplandı. İlki 2014 yılında yine Mahathir Muhammed’in girişimiyle, kendisi başbakan değilken başlatılan bu faaliyet dünya çapında Müslüman entelektüellerle yeni bir İslâmî siyasi düşüncenin
üretilmesi, beslenmesi ve geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenmesi planlanan bir faaliyet şeklinde ortaya çıktı. İlk ikisi takip
eden yıllarda aksamadan Kuala Lumpur’da, üçüncüsü Hartum’da, dördüncüsü de geçtiğimiz yıl Mahathir tekrar başbakan olarak
seçilmeden hemen önce İstanbul’da düzenlendi. Malezya, Türkiye, İran ve Katar’ın devlet başkanları düzeyinde katıldığı zirveye 18
ayrı ülke de farklı düzeylerde resmî katılım gösterirken yine İslâm dünyasının her yerinden toplam 450 Müslüman düşünür, akademisyen, âlim ve kanaat önderi de katıldı. Zirvenin temelini oluşturacağı düşünülen Türkiye-Malezya ve Pakistan üçlü yapısının,
Pakistan’ın katıl(a)maması dolayısıyla akamete uğradığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte, Katar ve İran’ın katılımıyla ortaya yeni bir
formülasyonun çıktığı ve bu yapının kısa ve orta vadede genişletilebileceği göz ardı edilmemelidir.
Gözlerin sürekli üzerinde olduğu ve daha çok da çatışmacı yaklaşımlarla gündeme gelen Ortadoğu yerine, Malezya’nın da içinde bulunduğu çok kültürlü, çok dinli toplumlara ev sahipliği yapan Güneydoğu Asya coğrafyasının merkez başkentlerinden birinde
gerçekleşen zirve belki çokça ihtiyaç duyulan yeni ve farklı bir algı ve düşüncenin ortaya konması bakımından dikkat çekicidir.! Zira
İslâm ülkeleri, ellerindeki maddi, kültürel ve coğrafi vs. imkânları kullanamadığı gibi gelir eşitsizliği, siyasi yönetim beceriksizliği,
özgürlük ve adalet sorunları, iç savaşlar, çatışmalar ve kültürel sorunlarla boğuşmaktadır. Demografik açıdan Müslümanlar, dünya
nüfusunun yaklaşık dörtte birine karşılık gelmesine rağmen tüm Müslüman dünyası, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın sadece
yüzde beşine katkıda bulunmaktadır.
Başlangıçta bir alternatif olma iddiası olmayan bir faaliyetti Kuala Lumpur Zirvesi ama belli ki bir ihtiyaçtan, mesela İslâm
İş Birliği Teşkilatı’nın yetersizliğinden doğdu. İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın ümmeti temsilde yetersiz olduğunda, dolayısıyla da
yeni organizasyonlara gidilmesi gerektiğinde şüphe yoktur. Ne var ki Kuala Lumpur Zirvesi (en azından şimdilik) İslâm İş Birliği
Teşkilatı’nın yerine geçebilecek alternatif bir teşkilat peşinde değildir. İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın pasif kalması nedeniyle Arapların
dışındaki Müslümanların daha bir öncü rol oynaması beklenen yeni bir Müslüman Ülkeler Teşkilatı’nın oluşturulması ihtiyacı ortadadır. Ulusal Malezya Organizatör Enstitü Başkanının da dediği gibi halifelik veya onun yerini tutacak merciinin olmayışı bu ümmetin
önemli sorunlarından birisidir. Zirveyle birlikte İslâm İş Birliği Teşkilatı yeniden sorgulanmaya başlandı. Zira elli yaşını geride bırakan
teşkilat, İslâm dünyasının sosyal-politik temsili ve mesela örgütün hedefinde özel olarak zikredilen Kudüs’ün statüsünün belirlenmesinde bir mesafe kat edememiş, Filistin halkının mevcut acıklı sorununa bir çözüm getirememiştir. Hatta daha trajik olan,
Filistinlilere karşı İsrail ile el ele Arap toplumları ortaya çıkmıştır.
Kuala Lumpur Zirvesi’nde benimsenen ortak kanaate göre aslında İslâm dünyasının sorunu güçsüzlük ve imkânsızlık değil,
organize ve uygulama eksikliğidir. Gerçekten de İslâm ülkeleri büyük imkânlara sahiptir. Dünya petrol ve doğal gaz yataklarının
yüzde 58’ini Müslüman ülkeler ellerinde bulundurmaktadırlar. Buna rağmen Müslüman toplulukların önemli bir kısmı sadece bilgisizlik ve cehaletle boğuşmuyor; açlık, kıtlık ve fakirlikle baş edebilmek için uğraşıyor, asgari hayatını sürdürebilme çabası veriyor.
Günümüz toplumlarının yaşadığı problemler dikkate alındığında, İslâmî temelli çözüm önerileri ve kurumsallaşmaların sadece
İslâm toplumları ile sınırlı olmadığını fark etmek gerekiyor. Çünkü adına evrensel denilmekle birlikte nihayetinde hem teoride hem
pratikte şüpheye, ayrıştırmaya, ötekileştirmeye adanmış Batı merkezli yaklaşımların dışında ve ötesinde bütünlükçü ve kapsayıcı
olarak diğer toplumları da bünyesine alabilecek bir bağlamı olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Bu yüzden Türkiye, Malezya,
Pakistan, İran ve Katar’ın bulunduğu, İslâm ülkelerinin katılımcı olduğu birliktelikler hayati derecede önem taşımaktadır.
Çokça tartışılan İslamcılığı, Müslümanların kimliklerini ona referansla oluşturduğu İslam’ın “modern dünyada yapıcı bir biçimde
var olması gerektiğini iddia eden bir siyasal projeler bütünü” şeklinde ele almak gerekir. Bu bağlamda hilafetin ilgasından sonra
İslâm ülkeleri için etkin bir çerçeve oluşturma girişimi yeni bir durum değildir. Türkiye Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın
yirmi yıl önce D-8’i oluşturma çabası bu girişimlerin en belirginiydi. Erbakan kısmen başarılı oldu ancak düşüncenin devamlılığı ve
başarısı sağlanmadan kendisine darbe yapıldı. Zirvenin üyelerine sağlayacağı ekonomik, siyasi ve askeri ağlarını benimseyen rejimler üzerindeki büyük yararlarına rağmen büyük güçlerin ve özellikle de ABD’nin engelleme çabalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
Müslümanların dünyadaki siyasi duruşunu ve ahlaki pozisyonunu ifade eden, dahası Müslümanların tarihsel devamlılıklarını
yeniden idrak edebilmelerini ve geleceğe bakabilmelerini sağlayan yeni arayışlar, küresel aktörlerin İslâmcı güçleri zayıf, geri kalmışlık, bölünmüşlük ve bağımlılık halkası içinde tutma planlarıyla çakışıyor. Ayrıca bu düşünce, İslâm dünyasındaki klasik liderliğe
sahip ve kendilerini Amerikan siyaset çatısı altına koyan ülkelerin siyasi yaklaşımlarıyla da çelişiyor. Mevcut şartlar altında İslâm
ülkelerinin kendilerini siyasal bir öznellik şeklinde ifade edebilmelerinin imkânlarını gösteren Kuala Lumpur Zirvesi ve akabinde
atılacak adımlar İslâm ülkeleri ve gelecekleri açısından oldukça önemlidir.
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GÜNDEM

Tebliğin En Zayıf Olduğu
Bir Dönem…
Değişen dünya ve Türkiye şartlarının getirdiği yeni kavramları ve ortamı
kavrayabilecek mantaliteye sahip, fedakâr, edep ve adalet duygusuna sahip,
iman, ahlak ve insani faziletleri esas alan, toplu hareket etmeyi bilen,
teori ile gerçek hayat arasında uyum kurabilen, sarsıntılar ve zor engeller
karşısında yıkılmayan bir insan gücü oluşturmak mecburiyetindeyiz.

Metin ALPASLAN

Y
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oğun iç ve dış gündem
etkisi altındaki ülkemizde hangisini düşüneyim derken, eğer işin
özünü kaçırırsanız, ağaçlara bakarken ormanda
kaybolup gidersiniz. Küresel güçlerin at oynattığı
bölgemizde olan biteni
nasıl okuyacağımız çok
önemlidir. Hem ümmet
hem Türkiye küresel bir
tehdit altındadır. Bir meydan okuma ile karşı karşıyadır! Bölgemize sahip
çıkabilmemiz ve kendi problemlerimizi kendimizin çözebilmesi için öncelikle içine düştüğümüz
bu zelil ve perişanlık hâlinin zihni ve felsefi altyapısını anlamamız gerekmektedir.
Türkiye doğuya doğru, tabii sınırlarına, yani
değerlerinin yeşerip büyüdüğü bölgesine yayılmaya çalıştıkça, Ortadoğu’da daha aktif bir
politika izledikçe, oyun kuran bir ülke olmaya çalıştıkça başta İsrail olmak üzere şer güçlere
çarpıyor. Türkiye’nin lehte veya aleyhte söylediği
her cümle bölge halkı üzerinde derin etki yapıyor. Osmanlı’dan tevarüsle bölgenin etkin gücü
olan Türkiye’nin popülaritesi onları kızdırıyor.
Türkiye’yi her zaman bölgede kendi çıkarları için
istedikleri gibi yönetebilecekleri bir ülke olarak
gördüler. Onlardan bağımsız bir dış politika uygulamaya başladıktan sonra önüne engel çıkarmaya
başladılar.

Kendi Kutsallarını Tüketmiş
Bir Batı
Modern Batı düşüncesi hakikat ile bağını
koparmış, getirdikleri ile
insanı fıtrattan uzaklaştırmıştır. Çürümeye yüz
tutmuş fıtrat dışı bir hayat
tarzıyla hem kendine hem
dünyaya sunacağı hiçbir değeri, ideali, modeli
kalmamıştır. Kendilerine
gönderilen peygamberi
‘Tanrı’nın oğludur’ deyip tahrif ettikleri dinleriyle
insanlığın efendisi olduklarını ilan ettiler. Tanrı,
oğlu İsa’yı(haşa) insanlığın günahını çekmesi için
göndermiş olduğu için artık bunlar için çekilecek
günah da kalmamıştı. ‘Dünya dönüyor’ diyenleri
ölüme mahkûm ettiler. İnsanları deli diye, kadınları cadı diye yaktılar. Merhamet denen kelimeyi hayatlarından çıkardıkları için sömürüye ve
katliamlara rahatça devam ettiler. Hegemonyalarını devam ettirirken yeniden biriken günahları
olursa, İsa günah çekmeye gelecekti güya. Çünkü
onlar Tanrı’nın seçilmişleriydi. İnsanlığa demokrasi, insan haklarını öğretmeleri için daha güçlü
ve zengin olmaları gerekiyordu. İşte bu yüzden
gönderdikleri misyonerler vasıtasıyla insanların
ellerine İncil’i verirken tüm varlıklarını ellerinden
alıyorlardı.
Çeşitli topraklarda yaşayan halkları sömürgeleştirdiler. Sömürgecilik ile birlikte insanlık
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Tebliğin En Zayıf Olduğu Bir Dönem…
tarihindeki en korkunç şey olan köle ticareti ile
Bugünkü Türkiye’de Büyük Soru(numuz) Ne?
insanların boynuna tasma takıp gemilere doldu50-60 yıllık bir emeğin mahsulü olan bir
rup kendilerine köle yaptılar. Sözde uygarlık adıneslin iktidar olduğu bir Türkiye’de sorunumuz
na kan, gözyaşı ve vahşet medeniyeti kurdular.
nedir? Laik bir düzenin İslâm ile ilgisi yeterince
Barbarlıkta sınır tanımayarak dünyada kan dökülanlaşılmış mıdır? Kapitalizmin hiçbir şekilde sormedik tek bir yer bırakmadılar. İşgal ettikleri topgulanmadığı bu ülkede muhafazakâr dindar kesiraklardaki zenginlikleri, hazineleri yağmalarken
mi liberal demokrasi ile tanıştırdı ve barıştırdılar.
yaptıkları katliamlarla kana doymadılar. Belçika
İslâmî camiayı para ile tanıştırarak darmadağın
10 milyon Kongoluyu, İspanya 5 milyon Meksiettiler.
kalıyı katletti. Çünkü ta Roma döneminden beri
Türkiye, büyük imkânları olan ama aynı zasömürgecilik sistemi bunların kanına işlemişti.
manda büyük problemleri olan bir ülkedir.
Anadolu’da,
Kıbrıs’ta,
Vietnam’da,
Türkiye’nin hem imkânlarını hem de problemleKamboçya’da,
Azerbaycan’da,
Karabağ’da,
rini iyi anlamak gerekiyor. Türkiye hem dış poliBulgaristan’da, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da,
tikada hem iç politikada bir dönemece giriyor. Bir
Bosna’da, Afganistan’da, Somali’de, Ruanda’da,
kavşak noktasına doğru ilerliyor. Daha fazla cepIrak’ta, Suriye’de, Arakan’da,
heleşmeden, kamplara ayrılmadan meselelerini tartışması
Keşmir’de bizzat kendileri veya
gerekmektedir.
arkalarında bıraktıkları uşakTürkiye,
büyük
imkânlara
Ama önce kendimize gelları vasıtasıyla kan döktüler ve
sahip
ama
aynı
zamanda
memiz,
savruk zihin yapımıza
dökmeye devam ediyorlar. Çebüyük
problemleri
olan
bir ayar vermemiz, kendi kavkildikleri yerlerde kolay idare
bir
ülkedir.
Türkiye’nin
ramlarımızla düşünüp konuşedilecek, onların söylemlerine
hem
imkânlarını
hem
de
mamız gerekiyor. Toplumda
göre hareket edecek, onların
problemlerini iyi anlamak
entelektüel ve ruhsal bir boşağzıyla konuşacak, o toprakluk bulunuyor. İnsanlar topgerekiyor.
Türkiye
lardaki kaynakları beraberce
lumsal çalkantılar içinde savhem dış politikada
semirecek kukla varisler bırakrulup duruyor. Müslümanların
hem iç politikada bir
tılar. 11 Eylül 2001 saldırıları
bir kısmının refahla tanışıp dadönemece giriyor.
bahane edilerek ABD öncüğılması, başka bir yöne evirilBir kavşak noktasına
lüğündeki Haçlı koalisyonumesi neticesinde psikolojik bir
doğru ilerliyor. Daha
nun açtığı savaşlarda, bugüne
travma yaşamaktadır. Sistemi
fazla cepheleşmeden,
kadar milyonlarca Müslüman
sorgulamadan, sapkınlıkları ve
kamplara ayrılmadan
katledildi, evleri başlarına yıaykırılıkları görmeden sistemi
meselelerini tartışması
kıldı, beldeleri tarumar edildi,
korumak ve sınırlarını sistegerekmektedir.
zenginlikleri yağmalandı.
min çizdiği, standartlarını sisArtık dünya, Batı’nın kütemin koyduğu bir hayat tarzı
resel hegemonya düzeninden
içinde ehlileşmektedirler.
nefret etmeye başlamıştır. İşin
Temel yapısı, felsefesi ve
garip tarafı ise, biz hâlâ onlara katılmak, onlara
müktesebatı itibariyle belirleyicisi olmadığımız
benzemek istiyoruz. Bizi Avrupa Birliği’ne alsınbir sistemde bizim mahallenin çocuklarını icra
lar diye kapı eşiklerinde yatmakta ısrar ediyoruz.
organı yaparak, kendilerinin inandırıcı olamadıDünyaya zulüm ve sömürüden başka bir şey geğı halkı, alın siz ikna edin demek istemektedirler.
tirmemiş olan Batı’nın peşinden koşmak, onlara
Mevcut sistem, yanlışlarına sizi ortak ederek meşyaranmaya çalışmak anlaşılır gibi değildir. Onlar
ruiyet kazanmaktadır. Sisteme bütüncül bir pershâlâ sözde Ermeni soykırımını öne sürerek, ampektiften bakmadan, sistemin kokuşmuşluğunu
sorgulamadan, parçacı bakarak sağını solunu tabargolar koyarak, ağır yaptırımlar uygularken,
mir etmek için uğraşmak sonuç alınmayacak beycezalar yağdırırken, Vatikan’a gidip yeni bir haçlı
hude bir gayrettir. Kendi değerlerine ve inancına
savaşı talebinde bulunurken bizden birileri hâlâ
yabancı olan bir düzenin parçası olmak, o düzen
celladına âşık uyumaya devam ediyor.
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tarafından yönlendirilmek, o düzenin bir dişlisi
olmak o düzene rıza göstermek demektir. İlahi
kaynaktan gelmeyen bir değerler manzumesine
teslim olmak, o düzeni kabul etmek demektir.

Kur’ân’a Rağmen Zilletten Kurtulamıyorsak…

6

Müslüman, Allah (c.c.) gibi mutlak bir kural
koyucu olduğunu ve bir gün ona hesap vereceğini
bildiği hâlde; hayatında yaratıcıya sınırlı bir alan
bırakıyorsa, çağdaş firavunların, nemrutların, Ebu
Cehillerin koyduğu kurallara göre hayat yaşıyorsa
Allah’ı görmezden geliyor demektir. Beşer aklının
ürününü ”lâdini” sistemlerle uzlaşmak, onların
izin verdiği veya uygun gördüğü yol ve yöntemleri
uygulamak, taviz vererek yaşamak İslâmî değildir.
Ya tevhid yolu ya da şirk yoluna gidilecektir. İkisi
arasında yalpalayarak yaşamak çözüm yolu değildir. İslâm, mabet köşelerinde belli bazı ritüellerin
icra edildiği sığıntı bir din de değildir.
Bugünün dünyasında Müslümanlar için,
Müslüman’ca yaşama özgürlüğü yoktur. İslâm
ümmeti, İslâm medeniyeti bugün bir gerçeklik
olmaktan çıkmıştır. İçerisinde yaşadığımız dünyada bireysel anlamda inanma özgürlüğü var ancak
inandığımız değerleri harekete dönüştürme özgürlüğümüz yoktur.
Müslümanların asıl düşmanı bırakıp birbiriyle savaşır durumda olması, birbirlerini öldürmek
haram olmasına rağmen öldürmeye devam etmesi
ortada bir problemin, bir provokasyonun ve kötü
emellere alet olmanın mevcudiyetini göstermektedir. Yangın yerine dönen İslâm coğrafyasının,

Fıtrattan uzaklaşan insan, nefsini
kutsayan değer yargılarıyla bir günah
toplumu, bir günah düzeni inşa
etmiştir. Gelinen nokta bir tıkanma
noktasıdır. İnsan ilişkilerinde sevginin
yerini nefret, adaletin yerini zulüm
almıştır. Güçlüyle zayıfın ilişkisi sömürü
üzerine kurulmuştur. Bugünkü günah
medeniyetinin temeli ekonomi, para
ve aşırı kârdır. Benmerkezci, çıkara
endeksli, doymak bilmez iştaha sahip
kişiler ve toplumlar, bir evrensel insani
değerler sistemi üretmez.

büyük acılar ve yıkımlar yaşayan ümmetin, kurtuluşu için Batı’nı kirli ellerinin İslâm dünyasından
çekilmesi gerekmektedir. Zalim diktatörleri, vahşi
örgütleri başımıza bela eden, tüm bu alçaklıkların
müsebbibi olan düşmanı yardıma çağırmak, Amerika ve Batıdan yardım istemek hâlâ meselenin anlaşılmadığını göstermektedir.
Dışarıdan ithal edilen İslâm dışı sistemler
insanları ve toplumları köreltmiş, eritmiş ve çürütmüştür. Kafaları şok edecek yeni bir zihinsel
değişim ile yeni bir toplum inşası zaruridir. Çünkü modern toplum tarihte eşi görülmemiş bir
sapmanın içindedir. İnsanın tabiatla ilişkisi toprağı, suyu, havayı yok eden bir tüketim tarzında
devam etmektedir. Şiddet, uyuşturucu, cinayetler,
tecavüzler, sömürü, haksızlıklar, hırsızlıklar, yolsuzluklar helak edilen bütün günah toplumlarının
yaşadığı ölçüde gündemdedir.
Allah (c.c.) bütün peygamberlerini bir zaruret hâline gelen toplumsal dönüşüm için göndermiştir. Hiçbir peygamber içinde yaşadığı sistemle uzlaşmamış, onların kural ve kurumlarına
tabi olmamış, hiçbir şey olmamış gibi onlarla
birlikte yaşamamıştır. Müslümanların verdikleri mücadelede örnek ve önder alacakları kişiler
peygamberlerdir. Onun için Kur’ân-ı Kerim’de
bazı peygamberlerin verdikleri mücadele uzun
uzun anlatılmaktadır. Baktığımız zaman, hiç birinin o günün cari siyasi düzenine itaat etmediklerini, despotik güçlere karşı mücadele verdiklerini, taviz vererek uzlaşma yoluna gitmediklerini
görürüz. Müşriklerin hoşuna gitmese de onların
putlarına ve sapkınlıklarına karşı çıkmış, Allah’ın
hükümlerini açık ve net bir şekilde tebliğ etmiş ve
uygulamışlardır. Müstekbirlere karşı gerçeği gizlememiş, ertelememiş, olması ve yapılması gereken
neyse onu söylemiş ve uygulamışlardır.
Peygamberler bulundukları toplumda, kurtuluş yolu olarak yalnızca Allah’a teslimiyet yolunu göstermişlerdir. Allah’ın kitabında ve Hz.
Peygamber’in sünnetinde buna aksi bir delil bulamazsınız. Peygamberlerin üslubunda erteleme ve
kısmi kabul yoktur. ‘Kur’ân’ı, sünneti şimdilik bir
yana bırakalım, ehveni şer diye şuna veya buna
şimdilik rıza gösterelim’ diye bir şey yoktur. Hiçbir peygamberin cahili mekanizmalar içinde yer
almadığını görüyoruz. O sistemlerle sürekli mücadele ettiklerini, onlardan gelen teklifleri de ret
ettiklerini görüyoruz. Allah Resûlü’ne davasından
vazgeçmek karşılığında para, kadın ve başkanlık
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teklif ettiklerinde, o kutlu insan, “Allah’a yemin
ederim ki güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de bu davadan vazgeçmem, Ya Allah bu
dini hâkim kılar ya da ben bu yolda yok olur giderim.” diye cevap veriyordu.

Vahye Uygun Bir Sistemi
Nasıl Oluşturacağımızı Konuşmak
Fıtrattan uzaklaşan insan, nefsini kutsayan
değer yargılarıyla bir günah toplumu, bir günah
düzeni inşa etmiştir. Gelinen nokta bir tıkanma
noktasıdır. İnsan ilişkilerinde sevginin yerini nefret, adaletin yerini zulüm almıştır. Güçlüyle zayıfın ilişkisi sömürü üzerine kurulmuştur. Bugünkü
günah medeniyetinin temeli ekonomi, para ve
aşırı kârdır. Benmerkezci, çıkara endeksli, doymak bilmez iştaha sahip kişiler ve toplumlar, bir
evrensel insani değerler sistemi üretmez. Bu anlayışa sahip yapılanmalarda adalet de beklenmez.
İşte günümüz modern dünyasının hâkim olduğu
değerler düzeni böyle adaletsiz düzlemin ürünüdür. Adaletin olmadığı yerde haksızlık ve zulüm
vardır. Haksızlık ve zulmün olduğu yerde kargaşa
ve çıkar çatışması vardır. Kargaşa ve çıkar çatışmasının olduğu yerde ise tıpkı bugünün dünyasında
olduğu gibi refah ve huzur yok demektir.
Allah’a ve onun rehberliğine karşı isyan etmiş,
insanlığa karşı suç işleyen, şeytanın yolunda giden zalimlerin hüküm sürdüğü dünyada büyük
oyuncular ne istediklerini biliyorlar. Geleceğimizi
karartacak, ipotek altına alacak plan ve projeleri
kolaylıkla hayata geçiriyorlar. Biz ise hiçbir oyuna
hazırlıklı değiliz. Dünyaya bir şey söylemek için
güçlü ve donanımlı olmak gerekiyor. Bu haksız
kazanç sistemini felsefi bakımdan anlamsızlığa
mahkûm eden veriler İslâm’da mevcuttur.
Hızla değişen dünyada birçok yıkıcı etkenlere
maruz kalan Müslümanlar; çağın gereklerine uygun yönetim şeklini bulmaya, inançları ışığında
sosyal, siyasi ve ekonomik düşüncelerini yeniden
oluşturmaya çalışmalıdırlar. Mücadeleyi tepkisellikten ve antitez olmaktan çıkarıp, kendi tezlerini
ve projelerini üreten, toplumun gündemine kendi tezlerini sokabilen, topluma çözümler sunan,
alternatif siyasetler, alternatif organizasyonlar ve
ona uygun alternatif davranış sistemleri geliştiren
bir yapılanmaya ihtiyaç vardır.
Ancak dinine saygı ve ilgi duyan, bağlılığını her vesileyle beyan eden insanımız bir şeyler

yapmak noktasına gelince anlaşılmaz bir şekilde
geri duruyor. Kılını bile kıpırdatmadan sessiz bir
tepki gösteriyor. Sanki Müslüman kurtarıcı bir
mehdinin gelmesini beklemektedir. Ümmet olarak bilinç tutulması yaşıyoruz. Bir Müslümana yakışmayacak bir tavır içerisindeyiz. Hâlbuki Rabbimiz, “Onlar nefislerinde olanı değiştirmedikçe,
Allah bir kavmin durumunu değiştirmez” (Ra’d,
11) buyuruyor.
Bir günah çağı olan bu çağ, İslâm’ı hasretle
arayan bir çağdır. Diğer bir ifadeyle, İslâm, Batı
medeniyetine meydan okumanın adıdır. İşte buna
katlanamadıkları için her türlü düşmanlığı yapıyorlar. İslâm, bu tıkanma noktasında kendi insanını, kendi toplumunu alternatif olarak insanlığa
sunmak durumundadır. 14 asır önce de, böyle bir
cahiliye ortamda almıştı insanoğlunu ve ondan bir
saadet çağı yaratmıştı. Bizler İslâm’dan uzaklaşmamız nispetinde gerilemişiz, ona yaklaşmamız
nispetinde ilerlemişizdir. Ve buna tarih şahittir.
İnsani bir sistemin çarklarını oluşturacak yeterli
sayıda İslâm’ı anlayan ve yasamak isteyen, ümmetin kaynaklarını kullanabilecek, düşünce ve
fikirlerini sadece İslâm’dan alan insanlara ihtiyaç
vardır.
Değişen dünya ve Türkiye şartlarının getirdiği
yeni kavramları ve ortamı kavrayabilecek mantaliteye sahip, fedakâr, edep ve adalet duygusuna
sahip, iman, ahlak ve insani faziletleri esas alan,
toplu hareket etmeyi bilen, teori ile gerçek hayat
arasında uyum kurabilen, sarsıntılar ve zor engeller karşısında yıkılmayan bir insan gücü oluşturmak mecburiyetindeyiz. İslâm’ı öyle sağ, öyle
canlı ve diri yaşamalıyız ki, bizi öldürmeye gelen
biz de dirilsin. Menfaati için kula kul olmayan,
özü sözü doğru, elinden dilinden kimsenin zarar
görmediği bir Müslüman.
Bugün yapılacak en önemli görev budur.
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2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa
Aileye ve Mahremiyete Açılan Bir Savaş İlanıdır
Sorunlara ilk müdahale etmesi gereken alan akrabalık alanı iken, mevcut yasalara
göre en son müdahil olması gereken kamusal alan/devlet, ilk müdahale eden alan
hâline getirilmiştir. Bununla yetinilmemiş, mesele kamu davası haline getirilerek
uzlaşma ve arabuluculuk yasaklanmıştır. Oysa insanı yaratan, onun bünyesine vaaz
ettiği kanuniyetleri en iyi bilen Allah, yukarıdaki maddelerin tam tersini söylüyor
ve karı-kocanın akrabalarını, hakemlik yapmaya, arabuluculuk yapmaya çağırıyor.

Burhanettin CAN

Giriş

8

Kapitalizmin Önündeki En Büyük Engel:
Aile

“Sırrın senin esirindir;
sırrını açıkladığın zaman
sen onun esiri olursun”.
Hz. Ali
6284 sayılı Aileyi Koruma(!) Yasası, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
ve 2011 İstanbul Sözleşmesi referans alınarak
hazırlanmıştır. Tüm bu yasa ve uygulama yönetmeliklerinde kullanılan dil, kavramlara yüklenen
anlamlar, kavramlara yapılan vurgular ve şiddet
kavramına çizilen çerçeve bir psikolojik savaş
mantığının ürünü olup aile yapımıza, toplumsal
yapımıza, kültür ve medeniyet kodlarımızla,
ahlak sistemimize ve mahremiyet
kodlarımıza her yönde
açılmış bir savaş
ilanıdır.
Bu çalışmada,
İstanbul sözleşmesi
ve buna dayanarak
hazırlanan
6284
sayılı yasa üzerinden mahremiyet ve
sır konusu ele alınıp
incelenecektir.

Aile insanlık tarihinin başından beri var olan
bir sistem, bir yapı olarak kapitalizmin her şeyi
metalaştırıp ticari bir araca indirgemesine direnen en önemli yapılardan biridir. Kendi iç düzeni, mahremiyet anlayışı, tüketime karşı direnci, iç dayanışması, akraba ve komşuluk hukuku
inşa edip bireyselleşmeye direnmesi, kapitalizmin
arzu etmediği, istemediği ve de hiç hoşlanmadığı
bir durumdur. Kendi içinde üretim yapabilen, gerektiğinde kendi yağı ile kavrulabilen bu sistem,
yol boyu kapitalizmin, kapitalist teorisyenlerin
ve onlarla işbirliği içinde olan komünistlerin, hep
hedef tahtası olmuştur. Aile denilen kutsal bir
yapıyı yıkmak isteyen, doğan
çocukları ailelerin elinden
alan, komünizme karşılık
hemen hemen eş zamanlı aileye savaş açan bir
kapitalist yaklaşım, bu
gün daha net görülmeye başlanmıştır.
Dün komünizmi,
aileyi
yıkmakla
eleştiren kapitalist
blok, bugün komünizmin kullandığı mantık ve yaklaşımı daha
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dışında olan kesimi, “atık”/”ıskarta”/ “gereksizestetik, daha cazip metot ve vasıtalarla bizzat kenler” olarak görmekte ve nesillerinin tüketilmesini
disi icra etmektedir.
veya toplam nüfuslarının “500 milyonun altına
Kapitalizm, anneliğe ve aile mahremiyetine
çekilmesini” istemektedirler. Bu yaklaşımın doğal
bugün çok şiddetli bir savaş açmıştır:
sonucu “seçkinler/elitler” dışındaki sınıf için aile
“Weber: Akılcı kapitalizmin gelişiminin önünistenmemektedir(1-4). Wendy Brown, Soykütük
de en büyük engel ailedir. Özellikle birleşik akraTeorisi ile (“Soykütüğün baş dönmesi”) Allah’a,
ba grubu (hısımlar) ilişkileri kapitalizmin gelişiahlaka, aileye, helâla, nikâha, edebe, erdeme, namini boğar.” …“Protestanlığın büyük başarısının
musa, şerefe, merhamete, doğruluğa, paylaşıma,
ardında “hısımlığın prangalarını parçalaması”
ibadete ve “seçkinler/elitler”
yatar”.
dedikleri zümrenin dışındaki
“Levy: “Modern sanayi ve
tüm insanlığa savaş ilan etgeleneksel aile karşılıklı olaKapitalistler,
aileyi
mektedir (1-4):
rak birbirleri için yıkıcıdır.”
“Evrime göre, insan mayüretimden tüketime
(1, 2)
munluktan iki ayaküstünde
Türkiye’nin bu savaş ilageçirerek kârlarına kâr
durmaya başladığı Neannını görmesi, ona göre tedbir
katmak ve ekonomik kazanç
dertal döneme geçtiğinde ne
alması gerekmektedir.
elde etmek istemektedirler.
Tanrı’yı biliyordu, ne ahlakı,
Bugün kapitalistler taVahşi kapitalizmin çarkları
ne edebi, ne paylaşmayı, ne
rafından ailenin kontrol
arasında ezilen anne ve
haramı, ne helali, ne nikâhı
edilmesi, mahremiyet ve sır
babalar, tek ya da iki
ne de diğer erdemleri. Tarih
perdesinin kaldırılması, önçocukla hatta çocuksuz
içinde ihtiyaç duydukça siyacelikli hedef hâline getirilmişkalarak
kapitalistlerin,
seten keşifler yaptı ve bunları
tir. Jack Goody’ye göre, ailedünya nüfusunu kontrol
üretti.
nin kontrol edilme isteğinin
etmelerine
hizmet
etmiş
Ürettiklerinden en büyük
üç temel amacı vardır:
olmaktadırlar. Böylelikle
ve tehlikeli olanı Tanrı’ydı.
“Ailenin kontrolü; hem
otomatik olarak toplum
Tanrı ve diğer değerler (ahtoplum sosyolojisinin, hem
sosyolojisi kontrol
lak, namus, şeref, merhamet,
ekonominin hem de nüfusun
edilmektedir. Ailenin
doğruluk, paylaşım, aile vs.)
kontrolü demektir.” (1, 2)
SANIdır, uydurmadır, uyKapitalistler, aileyi ürerahatça kontrol edilebilmesi
durulmuşlardır. Bu sanılar
timden tüketime geçirerek
için Toplumsal Cinsiyet
“kazancınızı fakirlerle paykârlarına kâr katmak ve ekoEşitliği Projesi ortaya
laşın” diyerek sermayenin
nomik kazanç elde etmek
atılmış ve bu yıkım projesi,
birikmemesine,
“doğruluk
istemektedirler. Vahşi kapiküresel bazda yasalarla
dürüstlük” diyerek kişisel getalizmin çarkları arasında
koruma altına alınıp
lişimin engellenmesine, “ahezilen anne ve babalar, tek ya
tüm dünya insanlığına
lak, namus, şeref” diyerek
da iki çocukla hatta çocuksuz
dayatılmış/dayatılmaktadır.
pazarların
gelişmemesine,
kalarak kapitalistlerin, dünya
“ibadet” diyerek zaman isranüfusunu kontrol etmelerifına, “zulüm etmeyin, öldürne hizmet etmiş olmaktadırmeyin” diyerek milyonlarca miskinin korunmasılar. Böylelikle otomatik olarak toplum sosyolojisi
na sebep oluyordu.
kontrol edilmektedir. Ailenin rahatça kontrol ediYani Tanrı insanın paçalarından tutup onun
lebilmesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi
ilerlemesini, ‘güç’ elde etmesini engelleyen bir
ortaya atılmış ve bu yıkım projesi, küresel bazda
SANI’ydı.
yasalarla koruma altına alınıp tüm dünya insanlıİnsanın ilerlemesi ve yeryüzüne hâkim olmağına dayatılmış/dayatılmaktadır.
sını sağlayan aç gözlülüğü,
Rockefeller’in, zoolog Kinsey’in 1948 ve 1953
hırsı, tamahkârlığı, tecavüzkâr oluşu, sınır
raporları ile birlikte başlattığı süreç, bu açıdan tekrar
tanımaz hadsizliği, bencilliği,
okunmalıdır. Kendilerine “seçkinler/elitler”(!),
zalimliğiydi.
“insanüstü ırk”(!) diyen bu sınıf, kendilerinin
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Modern keşiflerin ve büyük sanayileri kuran
sermayenin temeli korsanlık, sömürü, hırsızlık,
gasp, talan ve yağma ile biriken servetlerdi. Bunlar Tanrı’nın tavsiyelerini dinleyerek yapılamazdı. Biz Tanrı’ya karşı sorumluluklarımızı reddederek 200 yıldır dünyanın efendisi olduk.
Ancak bu efendilik uzun süre gitmeyecek. Çünkü Tanrı’yı reddetmek bizi amaç boşluğuna düşürdü. Bu nihilizmdi. Kişinin, “yaşamın anlamsız”
olduğunu düşündüğü ilk Nihilizm döneminin ardından Nihilizmin yıkıcı dönemi gelecek;
o dönem de “karşıdakinin yaşamasının anlamsızlığı” dönemi olacak ve bu korkunç bir boğuşma ile neticelenecek.
Bu aşamadan sonra, hâlâ dünyanın patronu
olmak için Tanrı’yı ve Ona karşı sorumluluklarımızı reddetmek yetmeyecek: Bundan sonra
Tanrı’dan geriye kalan hayaleti/hortlağı da yok
etmeliyiz. Vurmamız gereken hedef, ahlaktır.
Soy kütüğümüze dönmeli, kılavuzluğumuzu
neanderthal insana yaptırmalıyız. Ne zaman
şüpheye düşsek ona dönüp bakmalı, onda olmayana düşman olmalıyız.
‘…Bu zorunlu ilişkinin sonuna geldik; zenginlerin, çalıştırmak ya da savaştırmak için fakirlere ihtiyacı yok artık, onların yapay zekâlı
robotları var.’ ” (1-4)
Ahlakın, ailenin, helalin, nikâhın, edebin, erdemin, namusun, şerefin, merhametin, doğruluğun,
paylaşımın, ibadetin yok olması için mahremiyet ve sırrın yok olması, her şeyin soyguncu, tefeci zümrenin bilgisi ve kontrolü altında olması
gerekmektedir.
Kendisini “seçkinler/elitler” (!), “insanüstü
ırkın” (!), “süper insanların” temsilcisi ve sözcüsü olarak gören İsrailli eşcinsel Prof. Harari,
Homo Sapiens, Deus, 21. Yüzyılda 21 Ders adlı
kitaplarında değişik vesilelerle, “geleceğin süper insanı”nın önünün açılması gerektiğini ifade
etmektedir:
“…İnsan hakları ya da insan eşitliği, en güçlü
insanları hadım ederek süper insanların gelişmesinin önüne geçilebilir, hatta bunlarla Homo
Sapiens’in bozulmasına ve soyunun tükenmesine
bile neden olabiliriz.”
…Eğer seçkin bir millet insanlığın gelişimine
devamlı ön ayak oluyorsa onu, insan türünün evrimine bir katkı sağlamayan diğerlerinden üstün
tutmalıyız.”

…Nasıl ki Homo Sapiens (bugünün insanı) maymunlara ya da neanderthale “ne istersin” diye sormamışsa, geleceğin süper insanı “Homo Deus” da bugünün insanı Homo
Sapiens’e kanunları yaparken, “Ne düşünüyorsun, ne istersin?” diye sormayacak.”(5)
İsrailli eşcinsel Harari, “Süper Seçkinler” ve “gereksizler” tanımlaması yaparak “gereksizlerin”,
“bütün acımazlığına rağmen” tasfiye edilmelerinin
bir zaruret olduğunu açık bir şekilde ifade etmekten çekinmemektedir(5):
“…Askeri ve ekonomik olarak vazgeçilmez
olan yoksullar yerine kendi çıkarları için hareket eden 20. yüzyıl elitleri, 21. yüzyılda
üçüncü sınıf insanları taşıyan vagonları (her
ne kadar acımasız olsa da) tamamen geride bırakmak ve sadece birinci sınıfla geleceğe doğru
ilerlemek istiyorlar…
…Sıradan insanlar da Robot-İnsanların becerileri karşısında işlevsiz kalacaklar ve egemenler; atları attıkları gibi gereksiz insanları da bir
kenara atacaklar.”(5)
Harari’ye göre “gereksiz insanların” çöplüğe
atılmasının yolu, onların nüfuslarının azaltılması,
aile hayatının ortadan kaldırılması, “Süper Seçkinler” için “gereksizlere” ilişkin her türlü bilginin depolanması, mahremiyet ve sırrın ortadan
kaldırılmasıdır (Harari ile Davos’ta, Dünya Ekonomik Forumunda yapılan röportaj, 2018):
“Harari: …İnfo teknoloji ve biyoteknolojinin
birleşmesi ile ilgili en önemli buluş, beyindeki ve
vücuttaki biyokimyasal süreçleri bir bilgisayarın
saklayabileceği ve analiz edebileceği elektronik
sinyalleri dönüştüren bir biyometrik sensördür .
Siz internette gezinirken, video izlerken ya da
sosyal medyada özet akışlarınızı kontrol ederken;
bu algoritmalar göz hareketlerinizi, kan basıncınızı ve beyin aktivitelerinizi izleyebilecekler ve
bilecekler.
“…Bilim evrimin yerini doğal ayıklanma ile
akıllı tasarım ile değiştiriyor. Bulutların üstündeki Tanrının akıllı tasarımı değil, bizim akıllı tasarımımız ve bulutlarımızın akıllı tasarımı.”(5)
Bu nedenle insanlığın tarih boyunca biriktirdiği değerlere, sahip olduğu dinlere, ahlak sistemlerine, örf, adet, gelenek, görenek ve törelere, toplumsal dayanışmaya, akrabalık ilişkilerine,
komşuluk ilişkilerine merhametsizce saldırılmakta ve itibarsızlaştırılmaktadır. Olacak, vuku bulacak olanların doğal olarak meydana geldiğine ya
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da gelmesi gerektiğine, bir yanlışlığın olmadığına
insanları inandırarak sonucu kabul ettirmek istemektedirler. Yapmak istedikleri katliamın, zulmün normal, doğal olduğunu, insanlara şimdiden
inandırmak hatta sürece ortak yapmak için gayret
sarf etmektedirler
Tüm dünya insanlığına uygulanmak istenen
pis operasyon, kendilerini “Tanrı ilan eden(!)”
azınlık bir grubun eseridir. İsrailli, Siyonist eşcinsel Harari’nin, Homo Deus kitabında “Tanrı
olmak istemek değil, Tanrı olmak istememektir
ahlaksızlık” demesine bu açıdan yaklaşılmalıdır
(1,4,6).
Davos’taki röportajında Harari’nin sorulan bir
soruya verdiği cevap, “seçkinlerin”(!)/”elitlerin”(!)/
“insanüstü varlıkların”(!)/”Küresel sermaye sahiplerinin” mahremiyete olan düşmanlıklarının en
güzel göstergesidir(5):
«Belki de bu noktada en önemli değişim (değiş-tokuş) “sağlık hizmetleri”nde olacak. Bugün bahsettiğimiz en önemli şey “mahremiyet”.
Onunla sağlık arasındaki değiş-tokuş. Daha iyi bir
sağlık karşılığında, beyninizdeki ve bedeninizdeki olup bitenlerin bilgisine erişilmesine izin verir
misiniz?
Benim tahminim “sağlık” kazanır. İnsanlar
sağlıkları için mahremiyetlerinden vazgeçebilirler, belki de birçok yerde seçenekleri de olmayacak.
Eğer bedenlerinin içinde olup bitene, erişime
izin vermezlerse sigortalanamayacaklar.”(5)
Mahremiyete, sır saklamaya niçin bu denli bir
savaş ilan edilmiştir? Mahrem olanda, onları korkutan ne var?
Öyleyse mahremiyet nedir?

Mahremiyet ve Sır
“Mahrem- Mahremiyet, Arapça h-r-m kökünden türemiştir. “Örtmek, gizlemek, başkalarından
esirgemek; ayırmak, tecrit etmek” manalarındaki
haramu(m) olan harem kelimesi Arapça’da “korunan, mukaddes ve muhterem olan şey veya
yer” anlamına gelmektedir(7). “Özünde yasak
olma, yasaklama, sınır koyma, mahrum bırakma anlamlarını barındırmaktadır.” Haram, harem, harim, ihram, muharrem kelimeleri de aynı
kökten gelmektedir. Harem, bir boyutu ile yasak
olan mekânı ifade etmektedir. “Harem, herkesin
girmesine izin verilmeyen, saygı gösterilmesi gereken yer demektir”. “Harem, hane içerisinde özel/

mahrem alana karşılık gelmektedir.” “Ev, konak
ve saraylarda kadınlara ayrılan bölüm demektir.”
“Saygısız davranışların menedildiği, daha çok ibadet amacıyla gidilen Mekke, Medine, Kudüs ve
Halîl şehirleriyle buralardaki kutsal mekânlara da
harem” denilmektedir.”(7-13)
Mahremiyet, özünde, “Kim kimi görebilir, kim
kime yakın olabilir?” Kim neyi, ne kadar, ne zaman bilmelidir? soruları üzerine inşa edilen “sırlar
ve sınırlar” dünyasıdır. “Mahremiyet, paylaşılmak istenmeyen, başkasından sakınılan, korunan,
gizlenen, sır olarak kabul edilen her şeyi kapsar.”
Dolayısıyla kişinin, ailenin, toplumun, devletin
özel dünyasına ait bir kavramdır. Mahrem, yapısı gereği paylaşılmaz ve tartışılmaz. Bu nedenle
“mahrem bir sınır çizme işi olarak sınıra dâhil
olan ile sınırın ötesinde bulunan arasındaki
ayırımdır.” (8-11). Koruma amaçlı bir mahrum
bırakma olgusunu bünyesinde taşır. Bu mahrum
bırakma, insanda ki heva cephesinin hareket alanını kilitleme şeklinde bir olgu olup insanın fıtrat
cephesini koruma amaçlıdır.
Mahrem kavramı özünde, özel, gizli, yakın,
yasak, haram, sınır, mekân kavramları ile etkileşim hâlindedir (8-11). Bu nedenle evin, ailenin,
kişinin mahremiyetini, özel, gizli yönlerini araştırmak, merak etmek, yaymak, mahremiyet kavramının özüne ters olup ahlakî değildir. Mahremiyet ve sırları muhafaza, ahlak sisteminin çok
temel unsurlarından biridir. Bundan dolayı kapitalizmin teorisyenleri ahlak sistemine savaş
açmışlardır.
İnsan ve toplum hayatına genel olarak baktığımız zaman, insanlar için ferdi alan, aile/özel alan,
akrabalık alanı, arkadaşlık alanı, komşuluk alanı, mahallelilik alanı, toplumsal alan ve kamusal
alanın etkileşim içerisinde olduğu söylenebilir. Bu
zincir mahremiyetin boyutlarını ve sınırlarını bir
şekilde etkileyerek belirler.
Ferdi alan üzerinde, onu içerden dışarıya doğru kuşatan aile/özel alanından, akraba, arkadaş,
komşu, mahalle, toplumsal alan ve kamusal alanına doğru gidildikçe alanların zayıflayan bir etkisi
vardır. Bu alanlar arasında ara kesitler, kesişim kümeleri mevcut olduğundan aile mahremiyet alanı
üzerinde bir şekilde etkili olabilmektedirler. Aile,
akraba, komşu, mahalle alt alanları, mahremiyet
ile ilgili daha geniş bilgiye sahip olma ihtimali nedeniyle toplumsal ve kamusal alanlara göre daha
fazla etkilidirler. O nedenle akrabalık, komşuluk
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hukukunun çok iyi bir ahlaki zemine oturtulması gerekmektedir. Ahlaki zeminde meydana gelen
kırılma, mahremiyet alanında çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilecektir ve de vermektedir.
O nedenle mahremiyet, ahlak ilişkisi önemli bir
ilişkidir.
Komşuluk hukukunun dayanışma, yardımlaşma boyutları yanında, mahremiyete uyma,
onu koruma, gayriiradi olarak vakıf olunan sırları, muhafaza etme, yaymama gibi boyutları da
vardır. Komşular, yardımlaşma ve dayanışma
içerisinde olanlardır. Komşu, mahremiyete riayet
eden, sırları koruyan zapturapt altına alandır. O
nedenle İslâm dünyasında evlerin mimarisinde,
kapı ve pencereler, mahremiyet referans alınarak
konumlandırıl(mıştır)maktadır(12,13).
Mekân olarak yakın olmak işin bir boyutudur.
Ancak komşuyu komşu yapan, dayanışma ile mahremiyet boyutudur. Bugünkü gökdelenlerde mekân
olarak komşu olanlar dayanışma, yardımlaşma
ve mahremiyet açısından komşu değillerdir. Gökdelenleşme ile hem komşuluk hem de mahremiyet
yıkılmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında binalara yerleştirilen ve günlük, haftalık, aylık kiralanabilen 1+1, 1+0 daireler, komşuluğu, mahremiyeti öldürdüğü gibi, her türlü ahlaki yozlaşmanın
kapısını da açma istikametinde bir seyir takip
etmektedir.
Her bir ferdin kendi özel alanı evlilik akdiyle
beraber yeni bir alan içerisinde daha “özel alan”
hâline gelmektedir. Evlenip karı koca hüviyetine
sahip olan eşler, hem ailenin hem de karşılıklı
olarak birbirlerinin özel mahremiyet ve sır alanlarını koruyacaklarına dair birbirlerine ve Allah’a
söz vermektedirler. Dolayısıyla Allah’a ve Ahiret
gününe iman etmiş olanlar, mahrem alanda, sır ve
mahrem olanlar üzerinde istedikleri gibi tasarruf
etme hakkına ve yetkisine sahip değillerdir. Dinî
ahkâm, koyduğu ilke ve hükümlerle bir taraftan

mahremiyet alanını dış saldırılardan korurken;
diğer taraftan, mahremiyet sahibinin kendi mahremiyetini de ihlal edemeyeceğini güvence altına
almaktadır.
Değişen şartlara bağlı olarak mahremiyet, örf,
adet, gelenek, görenek, töre ve hukukun etkisi ile
daralıp genişleyebilir(8-13). Ancak mahremiyet
anlayışında zamana ve mekâna bağlı olarak değişmeler olması, mahremiyetin özünde var olan,
olmazsa olmaz mahrem bölgenin, sır alanının
varlığını ortadan kaldırmaz. Mahremiyette asla
değişmeyen, değişmemesi gereken bir öz ve çekirdek vardır, olmalıdır. Bu da, Kur’ân ve Sünnetle
tanımlanan, belirlenen kısımdır.
Mahremiyet ile sır, pratikte birbiri yerine
kullanılmasına rağmen mahremiyetin daha geniş
kapsamlı bir kavram olduğunun unutulmaması gerekmektedir (8, 9). Mahremiyetin mekânsal
boyutu içerisinde sırları paylaşma yönünü göz
önüne aldığımızda, “Sır nedir, ne önemi vardır,
olmalı mıdır, kiminle, ne kadar, özel bilgiler paylaşılmalı ya da paylaşılmamalıdır? Mahremiyetin
duvarlarını yıkmak, geleceğin dünyasında ne getirip ne götürecek? İnsanlara, ailelere toplumlara
maliyeti ne olacaktır?” sorularının cevapları önem
kazanmaktadır.
“Sözlükte “saklamak, gizlemek” anlamında
mastar ve “saklanan, gizli tutulan, bir şeyin iç
yüzü, bir nesnenin özü, her şeyin en iyisi” gibi
anlamlarda isim olan sır kelimesi (çoğulu esrâr,
serâir) ahlak terimi olarak genellikle bir kimsenin
saklı tuttuğu, başkalarınca öğrenilmesini istemediği, kendisine veya başkasına ait bilgiler için kullanılır. Sırrı saklamaya kitmân, vefâ; sırrı etrafa
yaymaya ifşâ; yaptığı şeyleri gizleyen kimseye
sırrî, denir. (7).
Râgıb el-İsfahânî’ye göre sırrın iki şekli, boyutu vardır:
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1. “Bir kimsenin başka birine saklaması talebiyle söylediği sözdür.
2. Bir kimsenin sadece kendisinin bildiği, başka hiçbir kimseyle paylaşmadığı söz veya yapmak
istediği iştir.” (7)
Her iki boyutta sırra sahip olan mensupların,
bunları muhafaza etmesi zorunludur. Bu nedenle
sır, mahremiyet ve ifşa arasında karmaşık, lineer
olmayan bir ilişki söz konusudur. Bir kişinin hem
bir başkasına ait sırları hem de kendi sırlarını, kendi öz iradesi ile yayması, sırrın mahiyetine bağlı
olarak ahlak sistemi, değer sistemi ve kültür ve
medeniyet kodları üzerinde olumsuz etki edebileceğinden dolayı, yanlış ve tehlikeli bir davranıştır.
Toplumsal yapıda tahribat yapacak, ahlak, değer
sistemini ve kültür ve medeniyet kodlarını zedeleyecek, yaralayacak ve tahrip edecek her türlü
tutum, tavır ve davranış, tahrip edici ve yıkıcıdır.
O nedenle kişi, hem kendi sırlarını hem de başkalarının sırlarını ifşa etme hakkına sahip değildir.
Başkalarının sırlarını da öğrenmek için tecessüs
etme hakkına sahip değildir (49 Hucurât 12).
Kur’ân-ı Kerîm’de sır kavramı, yaklaşık olarak
33 ayette geçmektedir. Sır, mahrem, gizli kavramlarının geçtiği ayetleri, aşağıdaki gibi tasnif
edebiliriz:
· Allah Kalplerde Olanı Bilir (2/77, 235, 284;
3/5, 154; 5/109; 6/3,73; 9/78; 10/61; 11/5;
13/9-10; 14/38; 16/19, 23; 20/7; 21/4; 25/6;
27/25; 28/69; 34/3; 41/12; 43/80; 49/18; 60/1;
64/4; 66/3; 67/13; 100/10).
· Hesap Günü Hiçbir Şey Sır Olarak Kalmayacak (69/18; 86/9-10; 100/11).
· İnsanın Sır Saklaması, Sırları Araştırmaması, Tecessüs Etmemesi Gerekir (49/12;
58/10; 66/3).
· İman Edenlerin Sırdaş Edinmemesi Gereken İnsan Unsurları (2/76-78; 3/118-119;
9/16).
· İnsanın Gizlenmesi Gereken Yerlerini Açmak (7/20-27).
· Kitapta Olanı Gizlemek (2/159-160,174;
3/187; 9/9).
· Açık ve Gizli Tebliğ Etmek (71/9-10).
· Malların Gizli, Açık Olarak İnfak Edilmesi (
2/274; 13/22-24; 14/31; 16/75; 35/29; 36/76).
· Nefislerinde Gizlediklerinden Dolayı Pişman Olacak Olanlar (5/52).
· Peygambere Açıklamayıp Gizli Tuttukları
Şey (3/154).

·

Gizli Konuşmalarında Hayır Olmayanlar
(4/114).
· İman Etmeyenlere Karşı Olan Sevgiyi Gizlemek (60/1).
· İyi Kadınlar Mahremiyeti Korurlar (4/34).
· Mahremiyet ve Bakışları Kontrol Etmek
(24/30-31).
· Mahrem Vakitler (24/58).
· Evlenilmesi Yasak Olanlar (4/23-24).
(Not: Burada bu ayetler bir analize tabi
tutulmayacaktır.)

Sır Emanettir
Bu ayetleri ve ilgili hadisleri göz önüne aldığımızda bir kişinin, bir başka kişinin kendisine
inanarak, güvenerek verdiği, sır olarak saklamasını istediği bilgileri, başkaları ile paylaşması, toplumsal hayata açması/sosyal medyada paylaşması,
yanlıştır. Sır, kişiye duyulan güven sonucu kendisi
ile sadece kendisinin bilmesi, etrafa yaymaması,
başkalarıyla paylaşmaması şartıyla söylediği, paylaştığı bilgilerdir. O nedenle emanettir, ifşa edilemez; sır sahibinin rıza göstermesi, durumu değiştirmemektedir. Sırrı yaymak, kendisine verilen
emanete hıyanet etmek demektir:
“7839 Resûlüllah (s.a.s.):“Meclisler birer emanet yeridir. Orada konuşulanlar ifşa edilemez. Ancak üç şey hariç: haram kan akıtılmışsa, haram
olana ve iffete tecavüz edilmişse ve haksız yere
başkasının malı alınmışsa.”
“7840 Resûlüllah (s.a.s.): “Bir adam bir adama
bir söz söylerse, bu söz onda emanettir, başka kimseye söyleyemez.” (14)
Mâverdî’ye göre sır “mal emanetini korumaktan daha zor bir iştir”:
“Mal konusunda emanet ehli olan her insan sır
konusunda güvenilir olmayabilir. Sır saklamak
emaneti korumaktan zordur. Bu yüzden sır saklamaya lâyık birini bulmak son derece güçtür. Birine
sır vermeden önce onun akıllı, dindar ve ketum bir
kişi olup olmadığına bakmak gerekir. Zira bunlar
sırları ifşa etmeyi önleyen, güven kazandıran hasletlerdir. İnsanların gizli hâllerini öğrenme peşinde
koşan kişilere sır vermemek gerekir, çünkü emanete tâlip olanlar genellikle onlara hıyanet etmeye
eğilimli kimselerdir. Nihayet çok sayıda insana sır
vermek de doğru değildir. Çok sayıda insana sır
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veren kişi onların bu sırrı ifşa etmelerinden kurtulsa bile minnet altında kalmaktan kurtulamaz.”(7)
“Emanet mümin ile aynı köktendir”(10).
Dolayısıyla emaneti koruma ile iman
etme arasında özel bir ilişki vardır. Bu nedenle
bir mümin emanete riayet eden, koruyan, muhafaza edendir. Emaneti ifşa etmek, yaymak hıyanet
olup imanı bir zaafiyetin tezahürüdür. “Sırrı saklamak farz ifşa etmek ise haramdır.”(10). O
nedenle mahremiyete riayet ve sır saklamak, iman
edenler için korunması ve sürdürülmesi gereken
çok temel bir özellik ve sorumluluktur. Allah bu
sorumluluğu, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hanımları
üzerinden tüm müminlere hatırlatmaktadır (66
Tahrim 3).
Unutulmaması gereken en önemli boyut, mahremiyet alanını zedelemenin, aşındırmanın, tahrip
etmeninin topluma, kamuya, değer sistemine, ahlak sistemine, kültür ve medeniyet kodlarına yapacağı tahribatın büyüklüğüdür:
“Resûlüllah (s.a.v.): “Eğer insanların ayıp ve
kusurlarını araştırırsan, onların ahlak ve karakterlerini bozar ya da bozacak gibi olursun.”.(14)
Mahremiyet; sır, ifşa, çıplaklık, utanma, güven, ar, hayâ, namus, iffet, onur, şahsiyet ve
vakar arasında da özel bir denklem vardır. Başkalarının gözetlemesinden, bakışlarından, özel
sırlarını araştırmasından, mahremiyet alanına
girmek istemesinden insanlar genellikle rahatsız
olurlar. O nedenle karşı cinslerle ilgili kem gözle
bakış yasaklanmıştır:
“Müminlere söyle: «Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar.
Bu, onlar için daha temizdir. Gerçekten Allah,
yapmakta olduklarından haberi olandır.” (24 Nûr
30).
“Mümin kadınlara da söyle: «Gözlerini (harama çevirmekten) kaçındırsınlar ve ırzlarını
korusunlar; süslerini açığa vurmasınlar, ancak
kendiliğinden görüneni hariç. Baş örtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar.
… Gizledikleri süsleri bilinsin diye ayaklarını
yere vurmasınlar. Hep birlikte Allah’a tövbe edin
ey müminler, umulur ki felah bulursunuz.»” (24
Nûr 31)
Sırrın açıklanması, mahrem duvarının yıkılması ile utanma ve mahcubiyet, başkasına ve
kendine güven arasında olan ilişki, fıtrî bir ilişkidir. Bu yaratılışın, fıtrat yasasının bir sonucu
olarak vardır. İnsanlar bu kanuniyete uymadıkları

zaman, toplumsal kirlenme, çürüme ve tefessüh
kaçınılmaz olarak meydana gelecektir(14):
“Resûlüllah (s.a.v.): “Zandan uzak durun!
Çünkü Zan, sözün en yalanıdır. Başkalarının gizli
konuşmalarını yaymayın! Birbirinizin ayıplarını
araştırmayın! Lüzumsuz rekabete girmeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Birbirinize kin gütmeyin!
Birbirinize sırt çevirmeyin! Ey Allah’ın kulları,
Allah’ın size emrettiği gibi kardeş olun!”
“Resûlüllah (s.a.v.): “Ey, dili ile Müslüman
olup iman kalbine nüfuz etmemiş olan topluluk!
Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın! Kusurlarını araştırıp durmayın! Çünkü kim
bir Müslüman kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa, kıyamet günü Allah da onun ayıplarını ortaya çıkarır. Allah kimin ayıbını ortaya çıkarırsa,
evinde bile olsa onu rezil eder.”
Resûlüllah (s.a.v.): “Kim dünyada bir kulun
ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.” (14)
“Resûlüllah(s.a.v.): “Kıyamet gününde, Allah
katında mevkii en kötü olacak insanlardan birisi,
karısı ile haşır neşir olup da onun sırrını yayan
kimsedir.”(15)
Şahsa ilişkin bir sırrın ya da mahremiyetin ifşa
edilmesinin, onun, şahsiyeti, onuru, namusu, iffeti üzerindeki zedeleyici, yıkıcı, tahrip edici etkileri
olacaktır. Bu da kin, nefret ve güvensizlik tohumlarının yayılmasına neden olacaktır. İbn Hibbân,
Mâverdî, Râgıb el-İsfahânî ve Gazzâlî gibi birçok
âlim eserlerinde, sır saklamamayı, “Sabırsızlık ve
tahammülsüzlükten kaynaklanan bir zaaf, erdemsizlik, alçaklık, bayağılık, en kötü hâl, hatta
karakter bozukluğu ve hıyanet olarak değerlendirmişlerdir.” (7)

Sonuç: İstanbul Sözleşmesi ve
6284 Sayılı Yasa ve Yönetmeliği
Mahremiyete Açılmış Bir Savaş Hâlidir!
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insan ve toplum hayatına genel olarak baktığımız zaman,
insanlar için ferdi alan, aile/özel alanı, akrabalık
alanı, arkadaşlık alanı, komşuluk alanı, mahallelilik alanı, toplumsallık alanı ve kamusal alan ile
etkileşim içerisindedir. Evlilikle birlikte ferdi alan,
aile hayatı ya da “özel alan” olarak da tanımlanan
yeni bir alan tarafından kuşatılmakta ve ferdi alanı kısıtlamakta, daraltmaktadır ve fakat yok etmemektedir. Bu noktada önemli olan ferdi alan
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ile aile alanının çatışmaması, uzlaşması, birlik ve
beraberliğin korunmasıdır. Evlilik, farklı ve fakat
birbirini tamamlayan, besleyen fıtratlara sahip
kadın ve erkeğin, mizaç ve fıtrat farklılığına rağmen bütünleşmesi, kaynaşması ve birbirlerinin
eksikliklerini tamamlayarak mükemmelleşmesi
olgusudur: “Onlar, sizin örtüleriniz, siz de onların
örtüsüsünüz.” (2 Bakara 187)
İman etmiş olmak, evli olmuş olmak, insanın
beşeri zaaflarının ortaya çıkmayacağı ve aile ortamında gerilim meydana gelmeyeceği anlamına
gelmemelidir.
Beşeri zaaflar sonucu öfkelenen tarafların ilk
başvuracağı, şikâyet edeceği yer, yukarıdaki alanlar zinciri içerisinde neresi olmalıdır?
İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Yasa ve
uygulama yönetmeliğine göre, en küçük bir
gerilim/”şiddet” halinde veya “olması” ya da
“olma ihtimali” muhtemel bir gerilim ortamında, devletin ilgili makamlarına haber verilmesi,
ihbar yapılması istenmektedir. Şahıs şikâyetçi olmasa bile şahsa rağmen dava açılması istenmekte; şikâyet edenlerin şikâyetlerini geri çekmesi
hâlinde dava kamu davasına dönüştürülmekte ve
devam ettirilmektedir:
“İstanbul Sözleşmesi Madde 55 – Ex parte (nizasız) ve ex officio (re’sen) yargılama 1- Taraflar,
… mağdurun ifadesine veya şikâyetine bağlı olmaksızın ve mağdurun ifadesini veya şikâyetini
geri çekmesi durumunda dahi devam edebilmesini temin edeceklerdir.”
İstanbul Sözleşmesi’ne göre yargıya intikal
eden tüm bilgiler, üye devletlerle, ilgili tüm kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile paylaşılacak ve
üye devletlere düzenli rapor verilecek ve bunlar
da sürece müdahil olacaklardır:
“Madde 9 – Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil
Toplum
Taraflar kadınlara karşı şiddet uygulanmasıyla mücadelede aktif bir rol oynayan sivil toplum
kuruluşlarının çalışmalarını her düzeyde takdir
ve teşvik edecek ve destekleyecek ve bu kuruluşlarla etkili bir işbirliği gerçekleştirecektir.”
“5- GREVIO, Sözleşme’nin uygulamasıyla ilgili bilgileri, insan haklarının korunmasıyla görevli
ulusal kurumlar yoluyla olduğu kadar sivil toplum kuruluşlarından ve sivil toplumdan da edinebilir.” (Ayrıca bak: Madde 7,10, 11,13, 18, 44,
66,67, 68).

İstanbul Sözleşmesi, her ülke içerisinde bir
ihbar, ifşa mantığı ve sisteminin inşa edilmesini
istemektedir (Madde 27, 28).
Uluslararası mevzuatın bağlayıcılığı göz önüne
alındığında mahremiyetin ve sırların ifşa edilmesi olgusunun, 6284 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliğine nasıl yansıdığını incelemek, gelinen
noktanın görülmesi ve değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Gerek İstanbul Sözleşmesi’nde ve gerekse
6284 sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliğinde, aile
içerisindeki küçük bir gerilim hâlinde, insanları
ihbar yapmaya iten en temel etkenlerden biri,
şiddet tanımlarındaki belirsizliktir (6284 sayılı
Yasa Madde 2-1-d-ğ, Madde 7-1). 6284 sayılı Yasa
Madde 2-1- d-ğ ve Madde 7-1’de geçen “sonuçlanması muhtemel hareketleri”, “özgürlüğün keyfî
engellenmesini de içeren”, “şiddete maruz kalma
tehlikesi bulunan kişiyi” ve “şiddetten etkilenen
veya etkilenme tehlikesi bulunan kişileri”, şiddet
“uygulama tehlikesi bulunan kişileri”, “şiddet
uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu
durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir.” ifadelerindeki muğlaklık ve keyfilik, ihbar
yapılmasını kolaylaştırmakta ve yaygınlaşmasına
sebebiyet vermektedir.
Yukarıdaki ifadelerin aynısı veya benzerleri,
6284 sayılı Yasanın uygulama yönetmeliğinin 3.
ve 4. maddelerinde yer almaktadır.
Öfke içerisinde ihbar yapanlar, iş resmiyete intikal ettikten ve kamu davasına döndükten sonra,
ya genellikle, iddialarını ispatlamak için kendilerine gerekçe üretmeye, gerilimle ilgisi olmayan
senaryolar düzenleyip aile sırlarını ifşa etmeye ve
mahremiyeti yıkıp yok etmeye başlıyorlar ya da
şikâyetlerinden vaz geçmek istiyorlar. Bu ikinci
kısım imkânsız olduğu için şikâyetle birlikte nasıl
sonuçlanacağı belli olmayan bir geçici hâl dönemi
otomatik olarak başlıyor.
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Mahremiyetin ifşası boyutu, sadece devlet kurumları içerisinde hapis olunan bir olgu olmaktan
çıkıyor, olay, yasanın öngördüğü “şiddet önleme
ve izleme merkezleri”ne (ŞÖNİM) intikal ediyor
(6284 sayılı Yasa, Madde 14,15,16; Yönetmelik,
Madde 5, 7, 8 ,9, 35, 40, 42). Bu bilgiler, İstanbul
Sözleşmesi gereği İstanbul Sözleşmesi’ni kabul
eden ülkelerde şiddet vakalarını izleme, kaydetme, değerlendirme, gözetleme, kontrol etme ve
raporlandırma yapmakla görevli birime (GREVİO), ŞÖNİM ve GREVİO ile işbirliği içerisinde
çalışan iç ve dış sivil toplum örgütlerine (STK)
rapor edilerek bildiriliyor. Böylece aile ile ilgili
tüm mahremiyetler, sır olmaktan çıkıp İstanbul
Sözleşmesi’ni imzalayan tüm ülkelerin bildiği bir
olgu hâline dönüyor.
Sonuçta “Kapitalizmin Önünde En Büyük Engel: Aile” başlığı altında Weber, Levy, Jack Goody,
Wendy Brown ve Harari’den yaptığımız alıntılardaki amaç gerçekleşmiş oluyor, aileler çözülüyor ve yıkılıyor. Kapitalistler servetlerine servet
katarken, Türkiye kaybediyor.
Öyleyse, İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alarak hazırlanan tüm yasalar feshedilmeli
ve yasalar kendi kültür ve medeniyet kodlarımıza göre yeniden yapılmalıdır.
İhbarları kolaylaştıran temel etkenlerden biri
de, “Koruyucu Tedbir Kararının” uygulanması
için ihbar edenden “delil veya belge” istenmemiş
olmasıdır:
“6284 Madde 8 – (3) Koruyucu tedbir kararı
verilebilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda
delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir...” (Ayrıca Yönetmelik
Madde 6,12,30).
Bu yaklaşımlarla, yasanın amacında var gözüken şiddeti önleme yerine, şiddetin daha da
yaygınlaşmasına ve şiddetlenmesine sebebiyet
verilmektedir.
İhbarları kolaylaştıran temel etkenden bir diğeri de, “arabuluculuk sisteminin” olmaması,
her şeyin yargı yoluyla, kanun kuvveti ile çözüme
kavuşturulması, yaklaşımıdır. Mahremiyeti yıkan
ve sırları geniş alanlara yayan bu yaklaşım, şiddeti
daha da körüklemektedir:
“2011 İstanbul Sözleşmesi Madde 48: 1- Taraflar bu Sözleşme kapsamında yer alan her türlü
şiddet olayıyla ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorunlu anlaşmazlık

giderme alternatif süreçlerini yasaklamak üzere
gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır.”
“6284 sayılı Yasa Yönetmeliği Madde 35 – (3)
…Koruyucu veya önleyici tedbir kararlarının
alınması ve yerine getirilmesi aşamasında şiddet
mağduru ile şiddet uygulayan arasında uzlaşma
ya da arabuluculuk önerilemez.”
Aile/özel alan, akrabalık alanı, arkadaşlık alanı,
komşuluk alanı, mahallelilik alanı, toplumsal alan
ve kamusal alan/devlet tarafından etkilenmektedir. Aşağıdaki hadis, komşuluk hukukunu ortaya
koyma bağlamında değerlendirilmelidir(14):
“Ukbe b. Âmir’in kâtibi Duhayn: “ Komşularımız vardı. Şarap içiyorlardı, onlara şarap içmemelerini söyledim. Fakat vazgeçmediler. Sonra
Ukbe’ye dedim ki: ‘Komşularımız şarap içiyorlar,
onları men ettim ama dinlemediler, içmeye devam
ediyorlar. Zabıtayı çağıracağım’. Ukbe dedi ki: ‘
Onları bırak! Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu duydum’: ‘Kim bir ayıp ve kusur görüp de
gizlerse, sanki (cahiliye devrinde) diri diri toprağa gömülmekte olan bir kızı hayata kavuşturmuş
gibi sevap kazanır.’ ” (14).
Sorunlara ilk müdahale etmesi gereken alan
akrabalık alanı iken, mevcut yasalara göre en son
müdahil olması gereken kamusal alan/devlet, ilk
müdahale eden alan hâline getirilmiştir. Bununla
yetinilmemiş, mesele kamu davası haline getirilerek uzlaşma ve arabuluculuk yasaklanmıştır.
Oysa insanı yaratan, onun bünyesine vaaz ettiği kanuniyetleri en iyi bilen Allah, yukarıdaki
maddelerin tam tersini söylüyor ve karı-kocanın
akrabalarını, hakemlik yapmaya, arabuluculuk
yapmaya çağırıyor:
“(Kadın ile kocanın) Aralarının açılmasından
korkarsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir
hakem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah
da aralarında başarı sağlar. Şüphesiz, Allah, bilendir, haberdar olandır.” (4 Nisâ 35)
Bu arabuluculuk, uzlaştırma sistemi, aile mahremiyetinin, komşuya, mahalleye, toplumsal ve
kamusal alana yayılmadan çözüm için oluşturulan, oluşturulması gereken bir yaklaşım tarzıdır.
(Şiddet kavramı, ayrı bir araştırmanın konusu
olmakla beraber) Aşağıda Hz. Peygamber (s.a.s.)
zamanında vuku bulmuş iki vakayı, konumuzun daha iyi anlaşılabilmesi açısından değerlendirmekte fayda vardır. Vakalardan biri fiziksel
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şiddetle ilgili diğeri de bugünkü tabirle sözlü ve
psikolojik şiddetle ilgilidir:
1. Vaka: Sahabeden Sabit b. Kaysb. Şemmas
karısını döverek kolunu kırmıştır. Karısı Cemile binti Abdullah b. Übeyy’in erkek kardeşi,
Resûlüllah (s.a.s.)’e gelerek şikâyette bulunmuştur. Resûlüllah, Sabit’i çağırmış ve kendisine karısını niçin dövdüğünü sormadan, “Eşinden alman
gereken muhâlea bedelini (kadının, kocasından
ayrıma talebi karşılığı ödeyeceği parayı) al ve onu
serbest bırak.” buyurmuştur. Sabit “peki” diyerek
kabul etmiştir. “Kadına da, bir hayz süresi beklemesini ve sonra ailesinin yanına dönmesini söylemiştir.” (16)
Konu hakkında fazla bilgi olmadığı için yorum
yapmak ve değerlendirmede bulunmak yanlış olabilir. Bununla beraber kadının erkek kardeşinin
Resûlüllah (s.a.s.)’e başvurması, ailenin devreye
girdiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Kadının ailesinin Hz. Peygamber (s.a.s.)’e başvurması, aile içinde mesele konuşulduktan sonra sorun, kamusal alana, Hz. Peygamber (s.a.s.)’e
intikal ettirilmiştir şeklinde yorumlanabilir. Bu
davranış Nisâ 35’e uygundur. Resûlüllah (s.a.s.)’in
dövme sebebini sormaması, aile mahremiyetini
koruma amaçlı olabilir. Doğrudan boşanmaya
karar vermesi, aile bireylerini tanıdığından aile
olarak hayatlarını devam ettirmelerinin mümkün
olmadığını görmüş olmasından dolayı olabilir.
Bunlardan hangisi olursa olsun, birçok hadisinde olduğu gibi, bu vakada da Hz. Peygamber
(s.a.s.)’in fiziksel şiddeti tasvip etmediği çok açık
olarak görülmektedir.
2. Vaka: Sahabe Lakît b. Sabre, “Karısının ağzının bozukluğundan şikâyetle” Hz. Peygamber
(s.a.s.)’e başvurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.),
ona eşini boşamasını önermiştir. Bunun üzerine
Lakît: “Onunla aramızda bir beraberlik var ve
bir de çocuk var.” demiştir. Bunun üzerine Hz.
Peygamber (s.a.s.) Lakît’e, “Eğer onda bir hayır
görürsen nasihat et, karını cariyeni döver gibi
dövme!” diyerek fiziksel şiddet uygulamamasını
emretmiştir (16).
Bu vakada anlaşılan o ki, arabulucu sisteme
başvurulmadan doğrudan doğruya Resûlüllah
(s.a.s.)’e başvurulmuştur.
Her iki vakanın vuku bulma zamanları ile Nisâ
35‘in nazil olma zamanı arasında ki ilişkiyi bilemediğimiz için farklı yorumlara girme durumunda değiliz.

Ancak her iki vakada ortaya çıkan ana husus, Resûlüllah (s.a.s.)’in, ciddi ailevi geçimsizlik hâllerinde bile eşe fiziksel şiddet uygulanmasını tasvip etmediği gerçeğidir (15).
Bu gerçekleri bizlerden çok daha iyi bilen Diyanet ve İlahiyat camiasının, İstanbul Sözleşmesi
ve buna dayanarak hazırlanmış yasalardaki tehlikeler konusunda susmalarını, konuşmamalarını,
yazmamalarını ve ilgili mercileri uyarmamalarını
anlamak mümkün değildir. Oysa öncelikli olarak
bu camialar, Bakara 24 ve Tahrim 6. ayetlerinde
yapılan çağrıyı yerine getirmekle görevlidirler:
“Ey iman edenler, kendinizi ve yakınlarınızı
ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır, üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan
etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler.”
(66Tahrim 6)
Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi ve bunu
referans alarak hazırlanan tüm yasalar feshedilmeli ve yasalar kendi kültür ve medeniyet
kodlarımıza göre yeniden yapılmalıdır!
Henüz Vakit Varken, Yarın Çok Geç Olabilir!
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Türkiye’nin Libya ile Attığı
Jeopolitik Adım
Türkiye çok önemli jeopolitik bir adım attı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetiyle
27 Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası” ile iki ülkenin
uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen “Deniz
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını” imzaladı.

Mehmet BEYHAN

Y

18

eni bir yıla, eski sorunlarla giriyoruz. 2020’de
yaşayacaklarımız 2019’un devamıdır. Zira geçmişte yaşanmış bir olay geçmişte kalmıyor, etkileri bakımından bugün yaşanmaya devam ediyor.
Yeni bir yıla girerken 2020 yılında, özelde Müslümanlar, genelde tüm insanlık ailesinin huzur ve
mutluluğunu temenni edebilmek için hepimize
çok büyük işler düşmektedir.
Dünyada iyilerle kötülerin, pis ile temizin,
zalim ile mazlumun, kısacası hak ile batılın mücadelesi ilk insanla başlayıp kıyamete kadar devam edecektir. Meseleye bu açıdan baktığımızda
bugünkü tercihlerimiz yarının neticesi olacaktır.
Bu hem bireyler hem de devletler için böyledir.
Dolayısıyla bugün Türkiye’nin Libya ile attığı jeopolitik adım sonuç itibariyle bir tercihtir. Biz de
2020’deki ilkyazımızda bu tercihi konu ettik, neticesini hep beraber göreceğiz.
ABD ve Avrupa’nın büyük devletleri Yunanistan ve İsrail’i kullanarak Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin işletilmesinde Türkiye’yi denklem
dışı bırakma çabası içerisindeler. Bu kapsamda
Mısır’ı da yanlarına alarak birkaç kez üçlü toplantılar düzenlediler.
Türkiye defalarca Yunanistan’a açık çağrıda
bulunarak adil bir paylaşım temelinde konuşmaya hazır olduğunu ifade ettiği halde Yunanistan
buna yanaşmadı. İşin ilginç yanı, Yunanistan 12
bin km uzaklıktaki Amerika’ya, “Sizin de Doğu
Akdeniz’de çıkarınız var” diyor ama sınır komşusu Türkiye’nin hakkını görmemezlikten geliyor.
Hâlbuki her iki ülkenin dostluğu düşmanlığından daha iyi olurdu ancak Yunanistan kötü olanı
ısrarla tercih ediyor. Oysa 1967 Kıbrıs krizinde

Yunanistan’ın uzlaşmaz kötü tavrı ve davranışları
neticesinde kendileri için iyi bir sonuç vermediğini gördüler.
Tarihi olayları dil kurallarına benzetirim. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Dolayısıyla her olayın bir geçmişi, şimdiki zamanı
ve geleceğe doğru giden bir yönü vardır. Bugün
Türkiye’nin Yunanistan ile Doğu Akdeniz’de yaşadığı sorunun bir benzeri 1967’de Kıbrıs krizinde
yaşamıştı.

Kısaca 1967 Kıbrıs Krizi
1967 yılında Kıbrıs’a giden Albay Grivas’ın
teşkilatlandırdığı Rum Millî Muhafız Kuvvetleri,
Türklerin toplu olarak bulunduğu Boğaziçi ve
Geçitkale köylerinde 15 Kasım 1967’de katliam
girişiminde bulunmuşlardı. Türk hükümeti 17
Kasım’da Adaya çıkarma yapacağını açıklayınca,
BM gerginliği önlemek amacıyla harekete geçti ve
her iki ülkeyi bir anlaşma çerçevesinde uzlaştırdı.
Ancak 21 Nisan 1967’de Yunanistan’da askeri
bir darbe gerçekleşti. İktidarı ele geçiren darbeciler, Kıbrıs’ın tamamını Yunanistan’a ilhak etmek
istemişlerdi. Yunan cuntası, Kıbrıs konusundaki
amaçlarını gerçekleştirmek için Batı Trakya’yı da
bir koz olarak kullanmak istediler.
Bunun üzerine Türk-Yunan Başbakanları 9
Eylül’de Keşan’da 10 Eylül’de de Dedeağaç’ta Kıbrıs sorununu da kapsayan Türk-Yunan ilişkilerini görüştüler. O toplantılarda Yunanlıların teklifi
“Kıbrıs Yunanistan’a bırakılırsa, Batı Trakya konusunda taviz verileceğini” ileri sürmüşlerdi. Dönemin Başbakanı Demirel bu teklifi kesin bir dille
reddetti.
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Türkiye’nin Libya ile Attığı Jeopolitik Adım
O döneme ait belgelere baktığımızda Demirel,
Türkiye’nin Kıbrıs adasıyla ilgili görüşünü şu dört
temel prensibe bağladığını görürüz:
1. Yürürlükte bulunan antlaşmalar tarafların
rızası olmadan değiştirilemez.
2. Kıbrıs’ta bulunan iki toplumdan hiçbiri diğerine baskı kuramaz.
3. Lozan’da yapılan antlaşma ile bölgede kurulan denge bozulamaz.
4. Kıbrıs meselesine “Enosis” dışında bir teklifle gelin.
Yeri gelmişken ‘’Enosis’’ ile ilgili kısa bilgi vermek yerinde olacaktır.
Enosis, “Megali İdea” hedefi çerçevesinde
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını ifade etmektedir. Megali İdea ise, kelime anlamı ile “Büyük İdeal, büyük fikir” demektir. Bu fikre göre,
İstanbul’u da kapsayan Kıbrıs, Batı Anadolu ve
Büyük İskender’in uzandığı İskenderiye’ye kadar
olan toprakları işgal ederek bir Helen İmparatorluğu olan Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmaktır. Bugün hâlâ Yunanistan’da birçok kişi bu
fikrin gerçekleşeceğine inanıyor ve gerçekleşmesi
için çalıştıklarını biliyoruz.
Tekrar konumuza dönecek olursak, Keşan ve
Dedeağaç görüşmelerinde Türkiye’nin kararlılığını gören Yunan cuntası, hem Batı Trakya’da hem
de Kıbrıs’ta Türklere baskıları yoğunlaştırdılar.
Bunun üzerine Türkiye adaya asker göndereceğini
açıklayınca, ABD’nin de devreye girmesiyle Yunan
cuntası 2 Aralık’ta Yunan Dışişleri Bakanı şu açıklamayı yapmıştı: “Yunanistan antlaşmalar dışında
Kıbrıs’a gönderdiği bütün kuvvetleri geri çekeceğini, buna karşılık Türkiye’nin de savaş hazırlıklarını durduracağını açıklaması gerekir.” Böylece
kriz sona ermişti. Kriz sona erdikten sonra Kıbrıs
Türkleri 16 Ağustos 1960 tarihli Anayasa’ya dayanarak, 29 Aralık 1967’de Kıbrıs Geçici Türk Yönetimini kurdular.
15 Temmuz 1974’te Nikos Sampson Rum
Millî Muhafız Teşkilatını da yanına alarak yaptığı
bir darbe ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios’u
devirdi ve Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni ilan etti.
Türkiye bu girişimi Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı
olarak değerlendirdi ve İngiltere’yle birlikte müdahale etmek istedi. Ancak İngiltere Batı’nın geleneksel oyalama taktiğiyle Türkiye’yi oyalamaya
çalışınca, Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri
adaya indirme yaptı. Türkiye garantör bir devlet olarak 20 Temmuz 1974’te müdahale etti, 22

Temmuz 1974’te yapılan ateşkes ile harekât sona
ermiş oldu.
Bu konuyu daha fazla tarihi detaylara boğmadan burada bırakıyoruz. Vurgulamaya çalıştığımız
husus, Türkiye’nin bugün Yunanistan’la yaşadığı
Doğu Akdeniz sorununun geçmişinde böyle tarihi bir gerçek vardır. Bu tarihi gerçeğe rağmen
Yunanistan’ın bugün Doğu Akdeniz üzerinde süren tartışmalarda ortaya koyduğu uzlaşmaz tavrı,
ne iyi komşuluk ilişkilerine ne mevcut devletlerarası gerçeklere ne de devletlerarası hukuka
uygundur.
Atina’da tanıştığım bir Yunan profesörüne
Doğu Akdeniz ile ilgili olarak: “Yunanistan neden
Türkiye’yle anlaşarak çıkacak zengin kaynakları
halkların barış ve refahının gelişmesi için kullanması yerine gereksiz gerginlikler çıkartıyor?
Yunanistan gerçekten Türkiye’yi yok sayabilir mi
sizce?” Profesör kısa bir süre düşündükten sonra şöyle demişti: “Yunanistan tek başına değil,
İsrail’le birlikte hareket ediyor.” ve sonra “İsrail
şöyle güçlüdür böyle güçlüdür.” demeye başladı. Kendisini sakince dinledikten sonra dedim
ki: “İsrail bahsettiğiniz kadar çok güçlüyse neden
bir avuç Hizbullah örgütü karşısında Lübnan’da
büyük bir bozguna uğradı?” Aramızda kısa süren
bir sessizlikten sonra şöyle demişti: “Hizbullah’ın
arkasında İran vardı ama” ben de: “Haklısınız
ama Kıbrıslı Türklerin arkasında da Türkiye var.”
deyince, Profesör, “ABD ve Avrupa Birliği de Yunanistan ve İsrail’i destekliyor.” Profesörün bu
ifadeleri İsrail ve Yunanistan’ın taşeron olarak kullanıldığını açıkça ortaya koyuyordu.
Yunanistan ve arkasındaki güçlerin gözden kaçırdığı iki husus vardır. Birincisi, Türkiye’nin gücü
sadece Türkiye’nin sınırlarıyla sınırlı değildir.
İkincisi, Türkiye’nin birden çok siyasi seçenekleri
vardır. İşte son günlerde Libya ile attığı jeopolitik
adım o seçeneklerden sadece bir tanesidir.
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mutabakatın kalıcı bir faydaya dönüşmesi için

Doğu Akdeniz üzerinde yapılan tartışmalar
sürerken Türkiye çok önemli jeopolitik bir adım
attı. Libya Ulusal Mutabakat Hükümetiyle 27
Kasım’da “Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat
Muhtırası” ile iki ülkenin uluslararası hukuktan
kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen
“Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını” imzaladı.
Türkiye’nin bu jeopolitik hamlesi Yunanistan
ve İsrail başta olmak üzere arkasındaki tüm emperyalist ülkeleri şaşkına çevirdiğini söylemek
abartı değildir. Hatırlanacağı gibi Türkiye’nin bu
hamlesinden sonra ABD Türkiye’ye birtakım yaptırım kararları aldı.
Hâlbuki gerek Türkiye’nin, ABD ile ilişkilerini
belli bir seviyede tutmadaki millî çıkarları, gerekse ABD’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin devam
ettirmedeki menfaatleri tamamen ortadan kalkmış değildir. Buna rağmen, Trump’ın imzaladığı
378 milyar dolarlık rekor savunma bütçesinin
Türkiye’ye de bazı yaptırımlar içermesi iki ülke
ilişkilerinde yeni bir dönemin oluşmasına neden
olabilecektir.
Amerikan’ın yaptırım kararları Türkiye üzerinden Avrupa’ya akacak gazın boru hatlarını deniz altına döşeyen gemi şirketlerini de kapsıyor.
ABD’nin bu keyfi kararları Türkiye’yle birlikte
Rusya’nın, Almanya’nın ve diğer Avrupa ülkelerin
egemenlik haklarına müdahaledir. Türkiye diplomasinin bütün imkânlarını kullanarak ABD’nin
yaptırım kararlarının, yukarıda isimlerini verdiğimiz ülkelerin egemenliklerini de ihlal ettiğini
dünya kamuoyunun gündemine taşımalıdır.
Türkiye’nin Libya hükümetiyle yaptığı antlaşma Türkiye’nin coğrafi konumuna uygun önemli
jeopolitik bir hamle olmuştur. Bu adımla Türk dış
politikası risk ve tehditleri doğru analiz ettiğini
gösteriyor.
Daha önceki yazılarımızda da pek çok kez vurguladığımız gibi; dış politika ile coğrafya ilişkisi
genelde iki açıdan hep önemli olmuştur. Birincisi,
coğrafi konumun sağladığı avantaj, ikincisi, barındırdığı zengin kaynaklardır. Coğrafya ile siyaset
arasındaki köprüyü devamlı jeopolitik kurmuştur. Doğu Akdeniz hem coğrafi konumu hem de
keşfedilen zengin kaynaklar açısından mühimdir.
Bu bağlamda Libya ile Türkiye’nin yapmış olduğu mutabakat oldukça önemlidir. Ancak yapılan

Türkiye’nin Ulusal Libya hükümetini koruması lazım. Zira mevcut Libya hükümetini devirmek için
daha çok uğraşacaklarını öngörmek zor değildir.
Bu önemli jeopolitik hamleye Mısır ve Lübnan
da eklenmelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sisi
darbesine karşı gösterdiği tepki, ilkeli ve ahlaki
duruş açısından son derece önemlidir. Ancak her
iki ülkenin ilişkilerinin normalleşmesi jeopolitik
açıdan önemli olacaktır. Dolayısıyla Türkiye’nin,
Libya ile attığı bu adımı Mısır’ı da eklemenin
yol ve yöntemlerini aramasının doğru olacağını
düşünüyorum. Bu hususun önemini çokça dile
getirdim, bu vesileyle bir kez daha altını çizerek
söylüyorum; Türkiye Mısır’la ilişkilerini mutlaka geliştirmelidir. Böylece hem Filistin’e Doğu
Akdeniz’e hem de tüm bölge için pozitif bir iklimin oluşmasına katkısı olacaktır. Zor bir iştir ama
siyaset zor işleri başarma sanatıdır.
Hatta Türkiye, mümkünse Lübnan’la da bir
antlaşma yapmalıdır. Çünkü Lübnan’ın deniz sahasında keşfedilen büyük miktardaki petrolle İsrail çökmek istiyor. Türkiye ve diğer bölge ülkelerini
de harekete geçirerek Lübnan’ı yalnız bırakmamalıdır. İsrail şimdilik kendi iç siyasetiyle uğraşıyor
ama siyasi bir iktidar oluştuğunda Lübnan’daki iç
karışıklıklardan istifade edip oradaki kaynaklara
almaya çalışacaktır. Onun için Lübnan’ın bir an
önce siyasi istikrara kavuşması gerekir.

Sonuç
Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz böyle zor
bir süreçten geçerken kendi içimizde birliğimizi
muhafaza etmemiz en büyük gücümüz olacaktır. Ambargo, boykot, abluka, kota ve yaptırımlar görünürde mevcut iktidara olsa da gerçekte,
Türkiye’nin kendi potansiyeline erişmesini engellemek için hepimizedir. Kısır politik tartışmaların
bizi esir almasına müsaade etmeden ufuk ötesine
bakıp tekerleğin hangi istikamette döndürülmek
istediğini iyi görmemiz gerekir. Türkiye’nin Libya
ile attığı jeopolitik adım birçok hesabı bozmuştur
ama bu adım mutlaka sonuçları iyi hesaplanmış
stratejik hamlelerle desteklenmelidir.
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Muhammed Gazali’den Seyyid Kutub’a
“Hâkimiyet” Eleştirisi
Muhammed İMARA

S

eyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler kitabında benimsediği
“hâkimiyet” ve “cahiliye” kavramlarına ilk eleştiri getirenler
İslâmcılardı.
Muhammed Gazali bu kavramları eleştirenlerdendi. Gazali
Konuşmalar kitabında şöyle diyor: “Hâkimiyet düşüncesini Hasan el-Benna’nın ölümü sonrası
duymuştum. Benna, fikri olarak
Ezher ulemasına benziyordu.
Bu ulema hâkimiyet düşüncesini tasavvur ettiklerinde akli ve
mantıksal bir dikkatle konuşurlardı. İslâm’ın, bu dinin tasvirine
yönelik en hassas okullarından
olan Ezher’de okutulduğunu
söyleyebilirim. Zira hâkimiyet
yabancı bir kelimeydi. ‘Hüküm
ancak Allah’ındır’, bu söz doğru
ancak bundan batıl yani yanlış
bir amaç güdülmektedir. İnsanın yasama yetkisi ise füru yani
ikincil konulardadır ve kuralların şerhindedir. İnsanın anayasa
çıkarma hakkı vardır.

Arap dünyasındaki gazetecilerin
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz.
Burada yayımladığımız yazılarda ortaya
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru
olduğu veya bunların tümüne katıldığımız
söylenemez. Yazıları tercüme etme
amacımız, olayların yorumlanmasında
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını
görünür kılarak meseleler karşısında
yapılan analizlerin hangi argümanlardan
hareketle yapıldığını okurlarımızın
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/
yorumların bu perspektifle okunmasının
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki
gelişmeleri kavrama sürecine önemli
katkılarının olacağını düşünüyoruz.
Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye
çevrilmiştir. (Umran)

Bana göre kural şuradır. “Onların işleri, aralarında şûrâ/danışma iledir.” ancak bu kuralı nasıl
tanzim ederim. Diyorum ki; Hüküm Allah’ındır. Ben kuralı belirliyor ve diyorum ki; Ümmet
güçlerin (erklerin) kaynağıdır.
Hükümdar seçimleri yapmalıdır.
Bu yasamalarda insan aklı esastır. Yasamalar kurala dayanır.
Bu kural Allah’ın hükmüdür,
şûrâdır. Fürular kıyasa, istihlak
ve istihsana bırakılmıştır.
İmam Şafi’den başlayarak
Şâtibi’nin Muvafakat kitabında yazdıklarına kadar usul fıkıh âlimlerinin açıkladığı üzere
İslâm usul ekolü kitaplar yazdılar ve yaydılar.
Mevdudi hâkimiyetten bahsettiği zaman ülkesindeki İngilizlere, “Sizin yönetimle bir bağlantınız yok. Hüküm Allah’ındır
yani İslâm’ındır. Bazı insanlar
geldiler ve bu kelimenin içerdiği karışıklıkları bilmeksizin bize
aktardılar.” demek istiyordu.
Bana göre İslâm’ı metinlere, Hz. Peygamber’in uygulamalarına ve sahabenin fıkhına
götürdüğümüz zaman devletin
dini olduğunu görürüz. Fıkıh
usulü bize göre orijinal bir servettir ve fıkhın âlimlerinden ve
imamlarından alınması gerekir.
Ben İmam Ebu Hanife’yi, Hanefi fıkhından bir kitap okuduğu
için ‘ben Hanefiyim’ diyen Yeşil
Yokuş’taki bir cami imamının
temsil ettiğini söyleyemem.
Gazali, Kutub’un hâkimiyet
ile ilgili yazdıklarındaki hatasını
şu iki sebebe dayandırıyor:
İlki Temmuz devrimi tarafından gördüğü zulüm. Bu durum
yaşadığı sıkıntılı koşulların dikte
ettiği bir görüşü benimsemesine
yol açtı. Kutub’un kız kardeşinin
Umran • Ocak 2020

oğlu hapse atıldı ve hapiste çok
sıkıntı yaşadı. Gerçekten de
Kutub’un mahkemesi tam bir
saçmalıktı. Bu yüzden Kutub
yöneticilere karşı sert ve keskin
bir dille yazdı kitaplarını. Kur’ân
ayetlerini bu yöneticilerle açıktan çatışılması gerektiği şeklinde yorumladı. Bu ise mümkün
değil.
Üstat Seyyid’in düşüncesindeki hatanın ikinci sebebi, Kutub fıkhi açıdan derinlikli veya
fıkhi hükümlere dair olması
gereken vukûfiyete sahip değildi. Bu yüzden fukahanın kabul
etmesi imkânsız şu sözü söyledi:
“Evlerinizi kıble yapın ki mescid
olsun ve orada namaz kılın”  Bu
söz kabul edilemez. Sebep
ise  toplumun tecrit edilmesi
ve hükümdara darbe vurulması duygusunun Kutub’a galebe
çalması.
Üstat Seyyid (Allah rahmet
eylesin) Mahmud Akkad ekolündeki en parlak isimdi ve Akkad kendisine İslâm edebiyatını
ve genel olarak Arap edebiyatını
öğretti. Onu ileride kendilerine
Kutubçu diyenler izledi. Bu kimselerin ne aklı vardır ne fıkhı.”
Şeyh Gazali, Konuşmalar
eserinde şehit Seyyid Kutub’un
Yoldaki İşaretler kitabında geçtiği üzere hâkimiyet kavramını bu
şekilde eleştirdi. Allah hepsine
rahmet eylesin.
(arabi21.com, 22 Aralık
2019)
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Kuala Lumpur Zirvesi:
Doğru Yönde Bir Adım
Muhsin Muhammed SALİH

K
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uala Lumpur Zirvesi (18-21
Aralık 2019) İslâm dünyasının devasa imkânlarını ve gücünü gösterdiği kadar ümmetin
yaşadığı acziyet, geri kalmışlık,
bölümlünmüş, bağımlılık hâlini
ve siyasi rejimlerin sorumluluğunu da ortaya koydu. Hâl böyleyken İslâm dünyası yönetimlerinin başarısızlıkları ön plandaki
yerini korudu. Ayrıca bu zirve
karar alma noktasında bağımsız
ve dinamik bazı rejimlerin İslâm
İş Birliği Örgütü’nün bir araya
getirdiği onlarca ülkenin yapamadığını yapma imkânına sahip olduğunu gösterdi. Bu örgüt
bünyesinde, çıkarları, öncelikleri
ve sadakatleri farklı rejimleri barındırıyor. Bu farklılık ve çatışma
öyle bir dereceye vardı ki başlıkları ve içerikleri önceden bilinen
ortak bildiriler yayınlamak dışında ortak bir payda bu ülkeleri
bir araya getiremiyor. İslâm dünyasının hacmi ve imkânlarıyla
karşılaştırıldığında İslâm Kalkınma Bankası gibi mütevazı kalan
bazı başarıları inkâr etmiyoruz
tabii ki.
Malezya’nın bu mini İslâm
zirvesi çağrısına icabet eden ülkeler İslâm dünyasının ve temsil ettiği kurumların yaşadığı
rutinin ve etkinlik eksikliğinin
dışına çıkmak, ümmetin çıkarlarına veya ulusal çıkarlara
hizmet yolunda kendi İslâmî
kültür ve ortak  medeniyet kimliğine dayanmak istediler. Bu
onlara uluslararası güçlerin hegemonyasından uzakta kendi
kararlarını almaktan daha fazla
bağımsızlık sağlayacak, ortak
teknoloji, kalkınma ve ekonomi
projelerini hayata geçirmeleri
için en iyi fırsatları sunacak, ümmetin özellikle de Filistin sorunu

yanı sıra Keşmir, Burma ve Çin
Müslümanları gibi konuları ifade
etmek noktasında daha fazla etkinlik ve güç verecek.
Başlangıçta Kuala Lumpur
Zirvesi davetine onay veren beş
ülke Malezya, Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar’ın toplam nüfusu 600 milyon civarında, toplam gayri safi millî geliri
2.700 milyar dolara ulaşıyor. İnsan ve devasa doğal kaynaklarıyla ön plana çıkıyor. Yüksek askeri
sanayi kapasiteleri mevcut. Bu 5
ülke İslâm İşbirliği Örgütü’ndeki
56 üye ülkeden olmasına rağmen İslâm dünyasının insan gücünün üçte birini oluşturuyor.
Bu yüzden bu ülkeler siyasi ve
kalkınma programlarının koordinasyonunda dinamik ve ciddi
oldukça İslâm dünyasında değişim trenine- Avrupa Birliği’nde
yaşandığı gibi fikirde buluşan ülkelerin tedrici katılımıyla-  makinistlik yapabilir. Dolayısıyla
İslâm dünyası manzumesi, ülkelere ve halklarına daha faydalı
yeni temeller üzerine yeniden
kurulabilir.
Bu fikir İslâm İşbirliği
Örgütü’nün zayıf klasik formatının ve örgüt üzerindeki egemen rolünün sürmesini isteyen
bazı ülkeleri tatmin etmediği
için örneğin Suudi Arabistan
gibi bir ülke bu fikrin kendisini
aşacağını ve İslâm dünyasındaki
lider ve sembol konumunu zayıflatacağını düşündü. Bu yüzden
bu fikre savaş aştı, Pakistan ve
Endonezya üzerinde Kuala Lumpur konferansını boykot etmek
için baskı kurdu. Baskılar bu
iki devletin farklı siyasi ve ekonomik hesaplardan dolayı zirveden çekilmesine yol açtı. Yalnız bu durum zirvenin Malezya
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liderinin, Türkiye Cumhurbaşkanının ve Katar Emirinin katılımıyla yapılmasını engellemedi.
Ayrıca İran da cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani’yle temsil edilerek
katıldı. 18 devletten temsilciler,
450 düşünür, âlim ve uzman da
katıldı.
Malezya Başbakanı, Suudi
Arabistan ve diğer ülkeleri bu
konferansın resmî olmadığını, hiç kimseyi hedef almadığı,
İslâm İş Birliği Örgütü’nün alternatifi olmadığı ve iş birliğinin
ortak kuralarını bulan ülkelerin
aralarında koordinasyon kurma
hakkının bulunduğu yönünde
ikna etmeye çalıştı ancak bu Suudi Arabistan ve siyasi çizgisindeki ülkeler için yeterli olmadı.
Suudi Arabistan’a zirveye katılımı için davet de gönderilmişti
üstelik.
Mahathir Muhammed başbakan olmadan önce 2014 yılında kendi riayetinde kurulan
Düşünce ve Medeniyet Forumu Platformunu Kuala Lumpur
Zirvesi’nin  platformu
olarak
seçti. Platformun genel sekreterliğini de Cezayirli İslâmcı lider
Abdurrezzak Mukri üstlenmişti.
Bu seçim belki de şu iki mesajı içeriyordu: Birincisi endişeli
ülkeleri rahatlatmak için resmî
olmayan bir zirve olduğunu
vurgulamak, ikincisi bilinçli olmasa bile toplanan ülkelerin
Siyasal İslâm’a karşı hassasiyet
göstermemesi. Zira bu platformu kuranlar temel olarak bu
akımdandı.
HAMAS hareketinin dikkat
çeken katılımı zirvede coşkuyla
karşılandı. HAMAS Musa Ebu
Merzuk başkanlığında resmî bir
heyetle katıldı. Keza eski HAMAS lideri Halid Meşal bir konuşma yaptı. Bu katılım konferansın takviminde başından beri
vardı. Bu da Filistin davası, Kudüs ve Aksa’nın ümmetin birliği
ve tehlikelerle mücadele için en

ORTADOĞU’DAN
güçlü ve en büyük teşvik edici konu, kendi halklarına karşı
doğruluklarını ispatlamak isteyen rejimlerin gerçek kaldıracı
olarak durduğuna işaret ediyor.
İslâm ülkeleri için etkin bir
çerçeve oluşturma girişimi yeni
bir durum değil. Türkiye Başbakanı Necmettin Erbakan’ın
yirmi yıl önce D-8’i oluşturma
çabası bu girişimlerin en belirginiydi. Erbakan kısmen başarılı oldu ancak düşüncenin
devamlılığı ve başarısı sağlanmadan kendisine darbe yapıldı.
Bu düşünceyi, üyelerine
sağlayacağı ekonomik, siyasi
ve askeri ağlarını benimseyen
rejimler üzerindeki büyük yararlarına rağmen süper güçlerin ve özellikle de ABD’nin
engellemeye çalışacakları hususuna karşı dikkatli olmak
gerekiyor. Bu düşünce süper
güçlerin İslâmcı güçleri zayıf,
geri kalmışlık, bölünmüşlük ve
bağımlılık halkası içinde tutma
planlarıyla çakışıyor. Ayrıca bu
düşünce İslâm dünyasındaki
klasik liderliğe sahip ve kendilerini Amerikan siyaset çatısı altına koyan ülkelerin siyasi
yaklaşımlarıyla da çelişiyor.  
Kuala Lumpur Zirvesi doğru
yolda bir adımdır ancak İslâm
dünyasındaki samimi insanların “siyasi medeniyet projesi”
sunmaya çalışmaları ve pratiğe
aktarılması yollarını bulmaları
daha önemli. Ki böylelikle ümmet, birliğini, gücünü, izzetini,
konumunu ve dünya liderliğini
yeniden kazanabilsin.
(arabi21.com, 22 Aralık
2019)

İdlib’teki Soykırıma Dünya Sessiz
Ahmed Muvaffak ZEYDAN

S

uriye’nin kuzeyindeki 5 milyon insan, dünyanın korkunç
sessizliği ve işgalin ikiyüzlülüğü
ortasında soykırımla ve demografik değişimle tehdit ediliyor. Hatta öyle ki Rusya ve Çin kuşatma
altındaki milyonlara yardımların
girişine dahi itiraz ettiler. Ayrıca
başka işgalci güçler de kuzeyde
terörist unsurlar olarak niteledikleri gruplardan ülkeyi terk
etmelerini istediler. Bu işgalciler
“terörist unsurlar” söylemi altında Şam’ı 12 milyon sığınmacıdan
boşalttılar. Bu söylem yaş kuru ne
varsa yakan mezhepçi çeteye karşı çıkan herkesi katletmeyi, soykırımdan geçirmeyi, hapse atmayı
ve evinden etmeyi hedefliyor.
Hiç kimse bugün cep telefonlarından haberler akarken olan
bitenden haberi olmadığını söyleyemez. Bununla birlikte siyasetçiler -kiralık katille iş birliği yapmıyorlarsa şayet- hâlâ kulaklarını
kapatıyor ve gözlerini yumuyorlar
demektir. Yoksa bu kiralık katilin
veya efendilerinin yeşil ışık almadan 10 yıl boyunca bu boyutta bir
suçu gerçekleştirmesi mümkün
olmazdı.
Maarrat Numan’da 10 yaşındaki kız çocuğu enkazın altında
sivil savunma çalışanına “amca
ayağımı çıkar” diye bağırıyor.
Aynı okulda okuyan bir erkek
çocuğu da “vücudumda her şeyi
kaybettim. Ayağım ve elim gitti.
Onlar olmaksızın hayatımı nasıl
sürdüreceğim bilmiyorum.” diye
cevap veriyordu. Kentin güney
semtlerinden üçüncü mahallede
bir kız çocuğu babası ve kardeşlerini kaybetmesi sonrası kanlar
içinde dışarı çıkarak “babam öldü
mü, hayatta mı?” diye soruyordu.
Onlarla ilgilenen sivil savunma
çalışanı ise yerin altından cesetler
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çıkarmasından bir saat sonra
evine döndüğünde kızlarının ve
eşinin bu iğrenç dünyaya veda
ettiklerini gördü. Bu dünyadan
hiçbir vizenin, engellemelerin ve
sınırdaki kurşunların yanı sıra
petrol ve gaz ülkelerinin çıkarlarının olmadığı semavi dünyaya göç
ettiler.
Şam bir kişinin, partinin, grubun veya devletin kaldıracağından daha büyük bir kayadır. Tam
10 yıl boyunca Şam ve halkıyla
tarihi düşmanlığı olanlar hesaplarını görmeye çalışıyor. Şam’ı bazılarına olan kinleri ve anlaşmazlıklarını yazıp gönderdikleri bir
posta kutusuna çevirdiler. Ancak
bununla birlikte Şam hâlâ direniyor ve özgürlükte ısrar ediyor.
Trajedi uzuyor ancak trajedi
sadece mazluma yönelik değil,
aynı zamanda halkları kahretmekte ısrar eden saldırgan zalime yönelik. Bu zalim içeride ve
dışarıda sıkıntılar yaşıyor. Halkın
ve dünyanın desteğinden çok şey
kaybedecek. Dahası tüm bunlar
Şam’da şu günlerin nesliyle kıyaslanmayacak bir kahır ve zulüm
nesli doğuracak. Uluslararası güçlerin Afgan mücahitleriyle ilişki
kurmaya karşı çıktığını, Taliban’ın
ve Taliban sonrası dönemin nasıl
geldiğini hatırlıyor musunuz?
(Katar gazetesi el-Arab, 25
Aralık 2019)
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Türkiye Suudi Arabistan’dan
İslâm Dünyasının Liderliğini mi Aldı?
Faysal EL-KASIM
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rap ülkelerinin ekseriyeti
gelecek 100 yıla uzanabilecek yeni bir realiteyi tesis
edeceği görülen olağanüstü gelişmelerle meşgul ancak bizler
esasında Arap ve İslâm dünyası
düzleminde gizli bir çekişmeyle karşı karşıyayız. Uzmanlar
ve analistler bu konuya istenen
düzeyde kafa yormuyor. Bu devasa savaş şu an Suudi Arabistan
ile Türkiye arasında yaşanıyor.
Bu savaş İslâm dünyasına baştan aşağı uzanan tüm bölgenin
geleceğini etkileyecek kritik bir
dönüşümdür.
Türkiye, bugün elinde yerel,
ekonomik ve askeri projeler bulunan, uzaktan gelen bir güçtür
ve bu projeler üzerinden Arap ve
İslâm dünyasına öncülük etmeye
çalışıyor. Bunu yaparken de Suudi yönetiminin aynı projelerdeki
çöküşünü, Müslüman ve Arapların acılarından uzaklaşmasını
kullanıyor. Bunun yanı sıra Arap
sokaklarının, kendi sorunlarının
çözümü ve desteği noktasında
Riyad’ın etkin rolünün bitmesini
de kullanıyor Ankara.
Arap Baharı alanlarına dönecek olursak iki devlet arasındaki proje savaşlarıyla ilgili olarak
bugüne kadar birçok örnek bulabiliriz. Suudi Arabistan Krallığı Arap ve İslâm dünyasındaki

Türk yayılmacılığı tehlikesiyle
mücadele etmek için iki önemli silaha dayandı. Birincisi bol
paraya boğma karşılığında aldığı Amerikan desteği ve ikincisi
Türklere yönelen ve Riyad’ın
rolünü sonlandıracak alternatif
rejimlerin doğmaması için diktatör rejimlerin güçlendirilmesi.
Örneğin Suriye’de Suudi Arabistan başlarda Suriye devrimini destekledi. Gelecek rejimin
Türklere yakın olacağını görünce
Suriye muhalefetinin eklemlerini kesti ve onlarla tüm gücüyle
savaştı. Beşşar Esed rejiminin
güçlenmesine büyük katkıda
bulundu. Bununla da yetinmeyip Suriye’nin kuzey doğusundaki ayrılıkçı milisleri destekledi
ve hatta Suriyelilerin tercih ettiği
Türkiye’nin karşısına durdu.
Irak’ta Suudi Arabistan,
Türkiye’ye yakın yeni bir rejim
gelmemesi için yönetimini İranlılara teslim edilmesini ve ülkenin iç savaşa sürüklenmesini
tercih etti. Libya’da meşru Ulusal
Mutabakat Hükümetine (UMH)
karşı bir müttefik çıkardı, bu
müttefiki kendisi ve Birleşik
Arap Emirlikleri destekledi. Bu
adımıyla Libya’nın yıkılmasının
Ankara’nın desteklediği bir rejimin altında istikrar bulmasından daha iyi olacağını düşündü.
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Bununla da yetinmedi ve Rus paralı savaşçılarını oraya çekti. Tüm
bunlar sadece UMH’dan nefret
etmesinden dolayı değil, aynı
zamanda Türklerin Türk varlığına sıcak bakan Arap halklarına
yönelik açılımından endişe duyduğu içindi. Suudi Arabistan ve
BAE için güven kayboldu. Size
Mısır’dan hiç bahsetmeyeceğim.
Zira Mısırlılar eğilimleriyle Riyad
yönetimine muhalefet eden ve
azılı düşmanlı Türkiye’ye uyumlu bir rejimi seçtikleri zaman Suudi Arabistan’ın Mısır’a ne yaptığını en iyi bilenlerdensiniz.
Suudi Arabistan Kuala Lumpur Zirvesine sırf Türkiye de katıldığı için karşı çıkmadı. Çünkü Riyad bu zirveye katılımının
bizzat kendisinin yönettiği İslâm
İş Birliği Örgütü altından “halıyı
çekmek” anlamına geleceğinin
farkındaydı. Suudi Arabistan’ın
zirvenin İslâm İş Birliği Örgütü çatısı altında yapılması şartı
Riyad’ın böyle bir zirvenin başarılı olmasına yönelik endişesini
açıklamak için yeterli.
Türkiye ise Arap halklarına Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri’nden daha yakın. Suudi Arabistan ve BAE ile
ilgili bir kelime ederseniz yüzlerini ekşittiklerini görürsünüz.
Keza Arap ve İslâm bölgelerinde
Türkiye’nin politikaları açıkça
görülüyor. Türkiye Arap halklarının öncelikle Suud ve BAE
rolüne yönelik güvenlerini kaybetmesini sağladı ki en geniş
kapıdan güllerle girebilsin. Aynı
zaman zarfında Erdoğan, Müslümanların söz birliği çağrısında bulunan dini konuşmalar ve
konferanslar yapmaktan sıkılmadı. Kuala Lumpur Zirvesi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki
en yeni cephedir.

ORTADOĞU’DAN
Şu süreç Suud rolünün
çöküşü ve Türk rolünün
yükseliş dönemidir. Bu
çekişme tarafların sadece
askeri değil, siyasi ve dini
tüm araçlarla kendi bakış
açılarını dayatma ısrarıyla
birlikte daha fazla şiddetlenecektir. Libya’da bugün
yaşananlar Suudi Arabistan
ile Türkiye arasında İslâm
dünyasına öncülük etme
savaşının güç veya başka
yollarla bazı denklemler
dayatma eğiliminin başladığını göstermektedir.
Türkiye’nin Arap ve
İslâm dünyasının liderliğini Suudi Arabistan’dan
alma noktasında başarılı
olması hâlinde -ki olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde gidişat bu
yönde gözüküyor- Türkiye
20 yıllık zaman zarfında
eski şanlı günlerini geri getirecek ve önümüzdeki yıllarda Arap ve Müslümanlara liderlik edecektir. Ancak
bu liderlik bazılarının zihinlerinde yer ettiği üzere
Osmanlı hilafetinin dönüşü şeklinde değil daha yeni
ve model yöntem ve şekillerde olacaktır. Türkiye
burada öncelikle halkları
kazanmaktadır. Dolayısıyla Suudi Arabistan’ın destekçi rejimlerin diktatör
yapısına bel bağlama dönemi sona erecektir. Riyad yönetimi bu rejimleri,
Arap ve İslâm dünyasına
öncülüğünü kaybetmesi
krizinden tek çıkış yolu
olarak görmektedir.
(El-Kuds El-Arabi gazetesi, 21 Aralık 2019)

Ateş Krallıkları ve Tarihi
Siyasi Amaç İçin Kullanma Tehlikesi
Amr ŞUVEBKİ

A

teş Krallıkları dizisini izlemedim ki sanatsal yönlerine dair
yorumlarda bulunayım. Bununla
birlikte bazı tarihi gerçekler açısından yöneltilen birtakım eleştirileri
takip ettim. Ancak kesin olan şu
ki on dokuzuncu yüzyılda ortaya
çıkan, Memlükler ve Osmanlıların
savaşlarına yönelik 1919 Devriminde derinleşen Mısır millî duygularının kalmamasının Arap İslâm
tarihinde bir yeri yoktur.
Erdoğan Türkiye’si ile olan siyasi çekişmenin İslâm tarihinin
Osmanlı devletiyle ilgili dönemiyle
olan çekişmeye dönüştürülmesi en
büyük tehlikedir! O dönemi tarihçilerin ilmi ve bağımsız şekilde ele
almaları ve gördükleri sonuçları çıkarması haklarıdır. Bu çalışma da
Türkiye, Avrupa ve bazı üniversitelerde, bazı hocalarımızla birlikte yapılmalı ve Türkiye’ye yönelik siyasi
bir çekişme için kullanılmamalıdır.
Gerçekten de gelişmiş veya büyümekten olan dünya ülkelerinin
hiçbiri şu çağda bu yöntemleri
kullanmıyor. Avrupa’da İtalya ile
Fransa arasındaki anlaşmazlığın
veya ABD-Avrupa anlaşmazlığının
içlerinden birinin diğer tarafa karşı
kışkırtmak için dev bütçeli bir dizi
çalışması yaptığını görecek miyiz?
Çin ile ABD arasındaki ticaret çekişmesi Çinlilerin barbar ve katil
olduklarını gösteren tarihi bir dizi
çalışmasını gerektirir mi? Türkler
Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonlarını meşrulaştırmak ve 30
km derinlikte güvenlik sınırları
kontrol altına almak için Kürtlere
karşı dizi çekmeye gerek duydu
mu?
Bu soruların cevabı ise özellikle de modern dünyamızda ‘hayır’.
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Savaş gelişi güzel olmamalı, kültürel, tarihi ve uygarlık yönlerini kapsamamalı. Bu savaş Erdoğan’ın politikaları ve özellikle de komşu ülke
Mısır’a yönelik eğilimleriyle mücadelede belirli bir sınırda olmalıdır.
Birçoğunun Erdoğan’la sorunu siyasidir ve öyle kalmalıdır. Bu
adam Araplara demokrasi dersleri
verdi ve yaklaşık 20 yıldır iktidarda. Dünyadaki cezaevindeki gazetecilerin dörtte biri Türkiye’de.
Binlerce kişi üzerinde yurtdışı yasağı var ve binlercesi tutuklu. Tabi
bu durum Arapların daha iyi durumda olduğu anlamına gelmez.
Ortada Arap zafiyet hâlini kullanan yayılmacı politikalar bulunuyor. Sadece Suriye’ye müdahaleyle
yetinmiyor, Libya’da sınırlarımıza
kadar geldi. Stratejik savaşlarını kazanan ülkeler öze yoğunlaşıyor ve
detayları bırakıyor. Mısır’ın hedefi,
Libya’daki varlığıyla ve çoğunluğa
karşı etkili azınlığını temsil eden
Fayiz Serrac hükümetini destekleyen Türkiye’ye ulusal güvenliğini tehdit etme imkânı vermemek.
Mısır’ın rolü Hafter güçlerini desteklese dahi terörist güçler hariç
herkesle temas kanallarını açarak
bu politikalarla mücadele etmektir.
Felaket, yarısından fazlası
Erdoğan’dan farklı düşünen tüm
bir halka karşı kışkırtıcı ve nefret
ettirici kampanyalar yapmaktır.
Erdoğan bir gün gidecektir ve güçlüklerin olduğu şu an bile Kahire
ile İstanbul arasında en büyük hava
uçuşlarından biri olarak 5 seferle
karşılıklı etkileşim içine giren halklar bakidir.  
(Mısır el-Yevm gazetesi, 25 Aralık 2019)
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İSLÂM BİRLİĞİNİ HATIRLAMAK

Kuala Lumpur Zirvesi’nin
Düşündürdükleri
İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın ümmeti temsilde yetersiz olduğundan yeni organizasyonlara
gitmemiz gerektiğinde şüphe yoktur. İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın pasif kalması daha
bir öncü rol oynaması beklenen yeni bir Müslüman Ülkeler Teşkilatı’nın oluşturulması
ihtiyacı ortadadır. Ulusal Malezya Organizatör Enstitü Başkanının da dediği gibi halifelik
veya onun yerini tutacak merciin olmayışı bu ümmetin önemli sorunlarından birisidir.

Mustafa AYDIN

2
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019 Kuala Lumpur Zirvesi, 18-21 Aralık tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Malezya Türkiye, İran, Katar, gibi
İslâm ülkeleri, devlet başkanı düzeyinde diğer 18
Müslüman ülke farklı düzeylerden, farklı siyasi liderlerin ve 400’ü aşkın akademisyenin katılımıyla toplandı. 5.’si
gerçekleştirilen
platformda Müslüman toplumların sorunları ele
alındı. Organizatörlüğünü Ulusal
Malezya Üniversitesi Etnik Araştırmalar Enstitüsünün yaptığı
zirvede Müslüman toplumların fiili sorunlarını görüşmenin yanında İslâm ülkelerinin sorunlarını çözümleyecek
organizasyon ihtiyacına dikkat çekildi.
Gerçekten de ele alınan sorunlardan belki
daha önemlisi İslâm dünyasının sosyal politik konumunu göstermesi ve üzerinde ciddi bir şekilde
düşünmemiz gerektiği gerçeğini ortaya koymasıdır. Büyük bir potansiyel enerjiye rağmen sorunları çözümleyecek fiili bir ümmet bilincinin ve
organizesinin ne kadar düşük seviyelerde seyrettiğini göstermiş olmasıdır.

Müslüman Ülkelerin Mevcut Durumu
Müslüman ülkelerin, ümmet bağlamındaki bu
tür organizasyonlara katılma durumu dört ana
kategoride ele alınabilir. Birincisi, Türkiye, Malezya, İran, Katar gibi küresel iktidara açıkça kota
koyabilen ülkeler her hâlükârda bu birliklerin
yanındadır. Küresel
iktidarın
tehditlerini yaşaya geldikleri için
sıkıntılar getirse
bili temenna çekmenin bir faydasının olmadığının
bilincindedirler.
İkinci olarak bazı
ülkeler vardır ki
hiçbir mülahazaya dayanmaksızın böylesi organizasyonları izleyecek ve bir katkıda bulunacak
konumda değildir. Bu normal bir durum sayılmasa da ellerinde olmayan nedenlerden dolayı bir
açıdan belki normal de karşılanabilir. Olumlu bur
katkılarının olmadığında da olumsuz bir aktör rolüne sahip değildirler. Elli civarındaki Müslüman
ülkenin yarıdan fazlası bu konumdadır.
Üçüncü olarak bazı ülkeler içinde bulundukları iç ve dış farklı nedenlerden dolayı çekimser
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davranabilmektedirler. İslâm veya İslâm dışı faktarihlerinde Rabat’ta ilk kez düzenlenen İslâm Zirtörlerin etkisiyle bu tür faaliyetlere katılmada teve Konferansı’nda alınan bir kararla kurulmuştur.
reddüt gösterenlerdir. Kuala Lumpur Zirvesi’ne
1970 Mart ayında Cidde’de gerçekleştirilen 1.
önce katılacağını söyleyen ama değişik mülahaDışişleri Bakanları Konferansı Toplantısı’nda Gezalarla sonradan vazgeçen Pakistan ve Endonezya
nel Sekreterliğin oluşturulmasına ve Sekretaryaörnek teşkil etmektedirler. İfade edildiğine göre
nın, Kudüs’ün kurtarılmasına kadar, Cidde’de faabu ülkeler Suudi Arabistan’ın da iğfalleri, gerek
liyet göstermesine karar verilmiş, ayrıca bir Genel
dış işlerindeki bazı denge kaygıları, gerekse iç
Sekreter atanmıştır. 1972 yılında Rabat’ta yapılan
işlerindeki bazı muvaza3. DBK Toplantısı’nda kaalar nedeniyle toplantıya
bul edilen İKÖ Şartı’nın
katıl(a)madılar.
yerine 13-14 Mart 2008 taElli yaşını geride bırakan
Dördüncüsü, çıkış nokrihlerinde Dakar’da düzenİslâm İş Birliği Teşkilatı, İslâm
tası ümmet birliği olmayan
lenen 11. İKÖ (İslâm Kondünyasının sosyal politik temsili
hatta bu konudaki gelişferansı Örgütü) Zirvesi’nde
ve mesela örgütün hedefinde
meleri kendisi için tehlikeli
kabul edilen yeni şart, teşözel olarak zikredilen Kudüs’ün
bulan Müslüman ülke devkilatın temel kurucu belgestatüsünün belirlenmesinde bir
letleridir ki, Mısır, Birleşik
sidir. Şart, Örgütün amaçmesafe kat edememiş, Filistin
Arap Emirlikleri, özellikle
larını, prensiplerini beyan
halkının mevcut acıklı sorununa
Suudi Arabistan bunun tieder, üyelik, gözlemcilik,
bir çözüm getirememiştir. Hatta
pik örneğidir. Suudi Araorganlar, uyuşmazlıkların
daha kötüsü gerçekleşmiş,
bistan diğerlerinin sessizbarışçı hâlli, bütçe ve maliFilistinlilere karşı İsrail ile
liğine karşılık ilginç bir
ye ile işleyiş kurallarını beel ele Arap toplumları ortaya
gerekçe ileriye sürmüştür.
lirler. Örgütün ismi 28-30
çıkmıştır.”
Buna göre İslâm toplumlaHaziran 2011 tarihlerinde
rını temsilen İslâm İş Birliği
Astana’da düzenlenen 38.
Teşkilatı diye bir teşkilat vardır ve eğer İslâm ülkeİslâm Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK)
lerinin bir sorunu varsa(?) teşkilat onlarla ilgileneToplantısı’nda İslâm İş Birliği Teşkilatı olarak
cektir. Ötesi ayrılıkçılık yapmak demek olur, vb.
değiştirilmiştir.

İslâm İş Birliği Teşkilatı ve Sorunlar
Kültürel ve ekonomik vurgusu ön planda olan
İslâm İş Birliği Teşkilatı adı üzerinde bir iş birliği örgütüdür. Ön planda olan bir siyasal veçhesi yoktur. Ellinci yılını dolduran ve şimdilerde
Türkiye’nin İSEDAK alt kuruluşunun dönem başkanlığını yaptığı teşkilat, bu güne kadar iş birliği
bağlamında kültürel ve ekonomik bazı faaliyetlerde buluna gelmişse de kuruluşunda belirlenen
politik hedefleri doğrultusunda kayda değer bir
icraatta bulunmamıştır. İslâm İş Birliği Teşkilatı,
İslâm Konferansı Örgütü’nün nihai şeklidir. İslâm
Konferansı Örgütü (İKÖ) Müslümanların üçüncü
mukaddes mabedi olan ve İsrail’in işgali altındaki
Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos
1969 tarihinde Avustralyalı radikal bir Yahudi tarafından kundaklanması sonrasında İslâm dünyasında uyanan tepkiler üzerine, 22–25 Eylül 1969

Merkezi, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, 5
gözlemci ülkenin yanında 57 üyesi bulunan, 11
alt kuruluşa, 4 daimi komiteye sahip, Başkanlığı Türkiy cumhurbaşkanı tarafından yürütülen
İslâm İş Birliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İş Birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) olmak üzere ortada
cesametli bir kuruluş gözükmektedir.
Ne var ki elli yaşını geride bırakan teşkilat,
yukarıda da belirtildiği üzere İslâm dünyasının
sosyal politik temsili ve mesela örgütün hedefinde
özel olarak zikredilen Kudüs’ün statüsünün belirlenmesinde bir mesafe kat edememiş, Filistin halkının mevcut acıklı sorununa bir çözüm getirememiştir. Hatta daha trajik olan, Filistinlilere karşı
İsrail ile el ele Arap toplumları ortaya çıkmıştır.
Söylemeye bile gerek yoktur ki kendi varlık sebebi olarak gördüğü İsrail hamisi ABD’ye sırtını dayayan Mısır ve Suudi Arabistan’ın ümmet lehine
bir Filistin politikası olamaz. Bunun sebebi, tabir
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caizse sadece bir hatır gönül işi değil, aynı zamanda kendilerinin bir varlık (beka) sorunudur.
Bu sürecin içinde bir İslâm, ümmet duyarlılığı
olmadığı gibi bir Arap duyarlılığı da yoktur. Mısır
ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap ülkelerine
endekslenmiş Arap Birliği Örgütü Araplığı bile
önceleyebilmiş değildir. Öyle olsaydı Filistin, Irak
ve Suriye Arap halkları için bir gayret gösterirdi.
Her geçen gün kimlik ve kişiliğini yitirmiş Arap
zirvesi uzun bir zamandır sadece zırvalamakla
meşguldür. Böyle bir dünyanın İslâm ülkelerinin
sorunları diye bir derdi var mıdır, bilinmez. Ama
kabul edildiğinde de bir çözüm üretecek durumda değildirler. Maalesef tümüne yakını Müslüman
olmasına rağmen Arap ekseni, güncel politikaya
İslâm olarak yansımıyor. Onun için bu durum,
güncel ve etkin bir İslâm politikasının, farklı düzeylerde katkısı olsa bile Arap kapsamında olmamasını gerektiriyor. Yani bir Arap Birliği karşıtlığına fırsat vermeden, gelecek, böyle bir organizeye
işaret ediyor. Bu da demografik yapıları itibariyle
Arap olmayan Türkiye, İran, Pakistan Endonezya
gibi ülkelerin bu işin ağırlığını yüklenmelerini gerekli kılıyor.

Müşterek Yönleri Öne Çıkarma
Sözün kısası İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın ümmeti temsilde yetersiz olduğunda, dolayısıyla da
yeni organizasyonlara gitmemiz gerektiğinde şüphe yoktur. Ama takip edebildiğim kadarıyla Kuala Lumpur Zirvesi (en azından şimdilik) İslâm İş

Toplantıda benimsenen ortak kanaate
göre aslında İslâm dünyasının sorunu
güçsüzlük ve imkânsızlık değil, organize
ve uygulama eksikliğidir. Gerçekten de
İslâm ülkeleri büyük imkânlara sahiptir.
Dünya petrol ve doğal gaz yataklarının
yüzde 58’ini Müslüman ülkeler ellerinde
bulundurmaktadırlar. Ama buna rağmen
Müslüman toplulukların önemli bir
kısmı sadece bilgisizlik ve cehaletle
boğuşmuyor; açlık, kıtlık ve fakirlikle baş
edebilmek için uğraşıyor, asgari hayatını
sürdürebilme çabası veriyor.

Birliği Teşkilatı’nın yerine geçebilecek bir teşkilat
peşinde değildir. Ama İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın
pasif kalması nedeniyle daha bir öncü rol oynaması
beklenen yeni bir Müslüman Ülkeler Teşkilatı’nın
oluşturulması ihtiyacı ortadadır. Ulusal Malezya
Organizatör Enstitü Başkanının da dediği gibi halifelik veya onun yerini tutacak merciin olmayışı
bu ümmetin önemli sorunlarından birisidir.
Halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin
genel nitelikteki eğitim, sağlık, kültürel ve ekonomik sıkıntılarının yanında belli bölgelerde ekstra sorunlar yaşanmaktadır. Yani bazı bölgelerde
kanlar akmakta, dumanlar tütmektedir. İslâm İş
Birliği Teşkilatı’nın kuruluş gerekçesi olan Filistin/
Kudüs başta olmak üzere Keşmir, Güney Tayland,
Arakan, Uygur Türkleri, bunlardan sadece bazı
örneklerdir. Buralar, yarım yüzyılı aşkın zamandır
yaşanan ve yaklaşık iki milyara varan nüfusuyla
dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan İslâm
dünyasının bir türlü saramadığı kanayan yaralarıdır. Mesela petrol zengini Suud, fakir ülkelere
kayda değer bir gıda yardımında bile bulunmamaktadır. Muhtemelen ya bir yerden olur alamamakta, ya da gelişmelerin iktidarının aleyhine olabileceği endişesini taşımaktadır.
Toplantıya katılan liderler bu konuya değinmişlerdir. Sorunu genişçe ele alan Rcep Tayyip
Erdoğan’ın yanında, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Müslümanların imkânlar içinde
bulunmalarına rağmen kendi ülkelerinde derin
bir kriz yaşadıklarını ve bunları çözümlemek durumunda olduklarını” ifade etmiştir. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “İslâm dünyasının bu
sorunlu hâlinin İslâm ülkelerini dış müdahaleye
açık hâle getirdiği” gerçeğine işaret etmiştir. Katar
Emiri Temim bin Hamad es-Sani de “bu konudaki girişimlerde, Müslüman ülkelerin “farklılıkları
değil, ortak yönleri öne çıkarma” ilkesinin esas
olması gerektiğini belirtmiştir.
Toplantıda benimsenen ortak kanaate göre
aslında İslâm dünyasının sorunu güçsüzlük ve
imkânsızlık değil, organize ve uygulama eksikliğidir. Gerçekten de İslâm ülkeleri büyük imkânlara
sahiptir. Dünya petrol ve doğal gaz yataklarının
yüzde 58’ini Müslüman ülkeler ellerinde bulundurmaktadırlar. Ama buna rağmen Müslüman
toplulukların önemli bir kısmı sadece bilgisizlik
ve cehaletle boğuşmuyor; açlık, kıtlık ve fakirlikle
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baş edebilmek için uğraşıyor, asgari hayatını sürdürebilme çabası veriyor. Petrol şeyhlerinin elinde
toplanan servet toplum lehine sermayeye dönüşmüyor. Bu söz konusu servet, tehdit veya rızalarıyla, iktidarlarının güvencesi saydıkları, İslâm’la
mücadele eden küresel iktidarın kullanımına
amade kılınıyor ve petrol şeyhleri İslâm ülkelerinin kontrolünde kendilerine verilen görevleri bihakkın yerine getiriyorlar.
Toplantıda önemli şeyler konuşulmuş ve bazı
kararlar da alınmıştır. Mesela havacılık, televizyon
yayıncılığı, İslâmofobi ile mücadele, öğrenci değişimi gibi konularda anlaşmalar imzalanmıştır.
Bunların pratiğe geçirilmesi için ortak kuruluşlar
da planlanmıştır. Mesela bu konuda İstanbul’da
bir merkez oluşturulacak, İngilizce yayınlar yapılacak vb.
Ancak gördüğümüz kadarıyla bunlar önemli
olmakla birlikte kültürel nitelikli konulardır, ortak savunma, ekonomik kalkınma sorunları yeterince yer almamaktadır. Milli paralarla alış-veriş
yapılması dillendirilmekte, ortak para birimi üzerinde henüz durulmamaktadır. Galiba rahmetli
Erbakan tarafından biraz da vakitsiz dillendirilen
ve diyeti ağır ödetilen İslâm dinarı projesi henüz
rizikolu bir proje olarak gözükmektedir. Ancak o
köprünün altından pek çok suyun aktığı ve her
şeyin daha net konuşulabildiği bir dönem yaşadığımız da unutulmamalıdır.

Hiçbir Ülke Dışlanmamalı!
İslâm ülkeleri arasında sağlıklı, reel bir sosyal
ve özellikle politik bir birlik bulunmamaktadır.
Öyle olunca da pratiğe yönelik plan ve projeler
üretmek ve uygulama mümkün olmamakta, konuşulanlar da sözde kalmaktadır. Yukarıda da

belirttiğimiz üzere İslâm ülkelerinin ortak veya
ülke bazındaki sorunlara çözüm getirebilmek için
önce örgütsel sorunların çözülmesi gerektiğinde
şüphe yoktur. Çünkü çözümler bunun üzerine
bina edilebilir.
İslâm İş Birliği Teşkilatı bu hâliyle İslâm dünyasının sorunlarını taşıyamamaktadır. Dünyanın
bugünkü geldiği noktada yeniden yapılandırılmalıdır. Türkiye’nin Batı kuşatması karşısında Libya
ve Tunus la oluşturduğu birlik gibi, alternatif ve
karşıt konumda olmayan tali birlikler oluşturulmalıdır. Bugün İslâm İş Birliği Teşkilatı pek çok
alt kuruluşuyla hantal bir vaziyette bulunmakta, yaşananları seyretmekle kalmaktadır. Türkiye
İSEDAK’ı aktif hâle getirmek için çabalıyorsa da
genel çizgi budur.
Bu süreçte hiçbir İslâm ülkesi itham edilmemeli, dışlanmamalı, işe sıcak bakmayanlar ikna
edilmeye çalışılmalıdır. İslâm ülkeleri arasında
kutuplaşmaya fırsat verilmemelidir. Suudi Arabistan ve Mısır’ın genel ümmet politikasına dâhil
edilmesi için girişimlerde bulunulmalıdır. Çünkü
(mesela) Suudi Arabistan Kral Selman b. Abdülaziz ve Prens Muhammed bin Selman’dan; Mısır
Ebulfettah Sisi’den; Birleşik Arap Emirlikleri Kral
ve Veliaht’tan ibaret değildir.
Şüphesiz bu tür girişimler için İslâm dünyasında hemen her kesim Türkiye’den bir öncülük
beklemektedir. Organizatör Enstitü Başkanı Prof.
Kartini, bu noktaya değindikten sonra Batının
Türkiye’nin misyonuyla ile ilgili endişelerinin de
buradan doğduğunu açıkça ifade etmektedir. Türkiye kendisinden beklenen ve tarihte üstlene geldiği bu misyonu, retoriği bile kendine ait olmayan
eleştiricilere aldırmadan yerine getirmelidir!
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Kuala Lumpur Zirvesi ve
Gelecek
Kuala Lumpur Zirvesi bu yıl 5. defa toplandı. İlki 2014 yılında
Mahathir Muhammed’in girişimiyle, kendisi başbakan değilken
başlatılan bu faaliyet dünya çapında Müslüman entelektüellerle yeni
bir İslâmî siyasi düşüncenin üretilmesi, beslenmesi ve geliştirilmesi
amacıyla her yıl düzenlenmesi planlanan bir faaliyet şeklinde ortaya
çıktı. Malezya, Türkiye, İran ve Katar’ın devlet başkanları düzeyinde
katıldığı zirveye, 18 ayrı ülke de farklı düzeylerde resmi katılım
gösterirken yine İslâm dünyasının her yerinden toplam 450 Müslüman
düşünür, akademisyen, âlim ve kanaat önderi de katıldı. Çokça
tartışılan Kuala Lumpur Zirvesi’ni Yasin Aktay’la konuştuk. (Umran)

Yasin AKTAY
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İslâm İş Birliği Teşkilatı ve
Sorunlar

· Kuala
Lumpur
Zirvesi’nin İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın alternatifi olabileceği konuşuluyor, bu konuda sizin
fikrinizi sormak isteriz.
Öyle bir iddiası
veya böyle bir ifadesi
yok. Bilakis Müslüman
entelektüeller arasında 6 yıl önce başlamış bir
girişimdir. İlk zirve Kuala Lumpur’da Mahathir
Muhammed’in girişimiyle ve dünyanın her yanından entelektüelin katılımıyla gerçekleşmişti.
Bu zirvenin toplandığı dönemde Türkiye İslâm İş
Birliği’ne başkanlık ediyordu. Yani İslâm İş Birliği
Teşkilatı’nın geliştirilmesi ve bütün Müslümanların sorunlarının konuşulabileceği bir merkez olması fikrini geliştirme sorumluluğu da ondaydı.
Buna rağmen o dönemde böyle bir girişimi Türkiye kendisine karşı bir girişim şeklinde anlamadı.
Aksine Müslüman entelektüellerin, âlimlerin, fikir ve kanaat sahiplerinin bu kuruluş bünyesinde
veya başka mecralarda Müslümanların sorunlarına çareler bulmaya çalışmasından daha doğal bir
şey olmaz.

Belirtmek gerekir ki
bu tür girişimler Müslüman ümmetin canlılığının bir ifadesidir
ve böyle görülmeli ve
teşvik bile edilmelidir.
Malezya Devlet Başkanı
Mahathir Muhammed
zirveyi tanıttığı toplantıda İslâm dünyasından toplam 450 lider, düşünür ve entelektüelin katılım
sağlayacağı zirvenin İslâm İş Birliği Teşkilatı gibi
uluslararası kuruluşlara alternatif olmadığını vurgulamıştı ve şunları eklemişti: “Söz konusu zirve
küçük bir inisiyatif. İslâm İş Birliği Teşkilatı çok
büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda teşkilat üyesi diğer ülkeleri de zirvelere katabiliriz.”
Hakikaten başlangıçta böyle bir alternatif olma
iddiası olmayan bir faaliyetti Kuala Lumpur Zirvesi ama belli ki bir ihtiyaçtan, mesela İslâm İş
Birliği Teşkilatı’nın karşılayamadığı bir ihtiyaçtan
doğmuştur. Ne yazık ki, teşkilat bugün Müslümanların can alıcı hiçbir sorununa çare olamıyor.
Bu bakımdan şunu sormak gerekir: Bugün, İslâm
İş Birliği Teşkilatı İslâm adına konulan entelektüel
faaliyetleri ne kadar sahiplenebiliyor? Türkiye’nin
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Maalesef Suudi Arabistan, davet edildiği Kubaşkanlığındayken ne kadar sahiplenebiliyordu?
ala Lumpur Zirvesi’ne katılmak yerine benzersiz
Bu konuda açıktır ki, bir eksiklik, bir yetersizlik
ve olağanüstü bir diplomatik eforu, bu zirveyi
var, ama burada bir şeyi bir şeye alternatif olarak
baltalamak için harcayarak tarihe ibretlik bir saygörmek yerine bütün bu faaliyetlerin birbirini tafa daha yazmış oldu. Gösterdiği bu negatif çamamladığını düşünmek gerekiyor. Maalesef Suudi
bayı Hindistan’a karşı sergilese Keşmir sorunu,
Arabistan ve Mısır medyasında bu tür yorumlar,
İsrail’e karşı sergilese Filistin sorunu, Myanmar’a
eleştiriler çok çıktı, bu da kendi ülkelerinde oluşkarşı sergilese Arakan sorunu
turdukları tek fikirlilik, iktidaçözülürdü hani. Dönem başra kayıtsız şartsız bağlılık ve
kanlığını yürüttüğü İslâm İş
iktidardan habersiz hiçbir şey
Başlangıçta bir alternatif
Birliği Teşkilatı’na alternatif
yapmama hâlini bütün İslâm
olma iddiası olmayan bir
oluşturma çabası olarak değerdünyasına yayma işgüzarlığı
faaliyetti Kuala Lumpur
lendirdiği zirveyi baltalamak
olarak görülebilir. Oysa SuuZirvesi ama belli ki bir
için Pakistan ve Endonezya’yı
di Arabistan Müslümanların
ihtiyaçtan, mesela İslâm
tehdit edere zirveye katılımlagenel sorunlarına, kutsal belİş Birliği Teşkilatı’nın
rını engellemekle ne sağlamış
delerin hamiliği iddiasından
karşılayamadığı bir
oldu acaba?
çok uzak bir noktada bulu-

ihtiyaçtan doğmuştur. Ne

nuyor. Maddi gücünden doyazık ki, teşkilat bugün
Kuala Lumpur Zirvesi’nin Önemi
layı sahip olduğu uluslararası
Müslümanların can alıcı
ilişkileri ve imkânları kullaKendisine karşı, asıl böylehiçbir sorununa çare
nıp dünya Müslümanlarının
ce bir alternatif arayışı ihtiyaolamıyor. Bu bakımdan
daha güvenli, daha onurlu,
cını göstermiş olmadı mı? Aynı
şunu
sormak
gerekir:
daha rahat yaşayabileceklezamanda böyle bir alternatif
Bugün, İslâm İş Birliği
ri bir dünya için mümkün
arayışını da haklılaştırıp hızTeşkilatı İslâm adına
ve kolay katkısını esirgiyor.
landırmış olmadı mı? Müslükonulan entelektüel
Mesela Myanmar meselesinmanların artık malum olan ve
faaliyetleri ne kadar
de, Filistin’de, Keşmir’de,
zirvede de ifade edilmiş olan
sahiplenebiliyor?
Türkistan’da, Suriye’de Suudi
sorunlarının farkında mıdır?
Türkiye’nin
Arabistan, Birleşik Arap EmirBu sorunlara yönelik bir çöbaşkanlığındayken
ne
likleri, Mısır ve benzeri güçlü
züm programı var mıdır? Mekadar sahiplenebiliyordu?
sela Müslüman dünya içinde,
ülkeleri çözüm arayan, ağırBu konuda açıktır ki, bir
yüklendiği liderlik iddiasına
lıklarını Müslümanlar lehine
uygun olarak bir birlik, bütünortaya koyan aktörler olaeksiklik, bir yetersizlik
lük ve dayanışma için planı ve
rak göremiyoruz. Yemen’de,
var, ama burada bir şeyi
programı var mıdır?
Libya’da, Mısır’da ise sorunlabir şeye alternatif olarak
Yoksa kendi liderlik idrın en önemli kaynağı. Bir de
görmek yerine bütün
diasını Müslüman dünya
şöyle bir şey var, İslâm İş Birbu faaliyetlerin birbirini
içinde bu tür entrikalarla, hiliği Teşkilatı’nın bugün Müslütamamladığını düşünmek
zipleşmelerle, ümmet içinde
manların derdiyle dertlenmegerekiyor.
kamplaşmalarla mı yürütediği, Müslümanların çok temel
cek? Bu sorular kaçınılmaz
ve acil meselelerine bir çare
olarak artık daha yüksek sesbulmaya çalışmadığı bir yerde
le sorulacak. Özellikle önde
Müslümanlar öyle veya böyle kendi meselelerine
gelen
kanaat
önderleri
düzeyindeki katılımın
bir çare bulmaya çalışmalarından daha doğal bir
Kuala Lumpur Zirvesi’ni daha önemli kıldığışey olamaz.
nı söylemek gerekiyor. Önceden Kuala Lumpur
Zirvesi’ne en üst düzeyde katılacağı bildirilen Pa· Pakistan ve Endonezya’nın son anda özellikkistan ve Endonezya’nın son anda özellikle Suule Suudi Arabistan’ın baskısıyla geri çekilmelerini
di Arabistan’ın baskısıyla geri çekilmeleri Kuala
nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Lumpur Zirvesi’ne damgasını vuran konulardan
biri olsa da, aydın ve kanaat önderlerinin katılımıyla birlikte bu gelişme İslâm dünyasının içinde
bulunduğu duruma dair genel görüşleri teyit eden
bir durum oluşturdu.

Dışlamadan Birliktelik İmkânlarını Aramak
· İran Kuala Lumpur Zirvesi’ne Cumhurbaşkanlığı düzeyinde katıldı. Çoğu Sünni ülkenin
İran’la problemleri var, bu zirve bu konuda nasıl
bir rol oynayabilir? Bu ülkelerin arasında güven
köprüleri nasıl inşa edilebilir?
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Çoğu Sünni ülkenin İran’la ilgili problemleri haksız da değil. Maalesef İran da çoğu Sünni
ülkeyle problem üretmekten hiç geri durmuyor.
İranlı bazı yetkililer “4 Sünni başkenti kontrol
ediyor” olmak dolayısıyla övünebiliyorlar. Sünni
olduğunu bildiğiniz 4 başkentin kontrolünü ne
olarak yapıyorsunuz? Şii olarak mı? Buna ne hakkınız var? Amacınız bu başkentleri Şiileştirmek
mi? Sünni olduğunu bile bile buralarda kurmaya çalıştığınız kontrol kime karşı, kimin aleyhine? Kontrol ettikleri hiçbir başkent bilahare rahat
ve huzur yüzü görmüyor. Tam bir istikrarsızlık,
güvensizlik, yolsuzluk, çatışma ve yıkım bölgesi
hâline geliyor. Bir bakın Suriye’nin durumuna,
Yemen’in, Lübnan’ın ve Irak’ın durumuna. İran’ın
bu ülkelerdeki varlığı hayırlara vesile olmamıştır!
Buna rağmen biz İran’ı da Suudi Arabistan veya
diğerleri gibi, İslâm ümmetinin bir parçası olarak
görüyoruz, görmek istiyoruz ve diyalog kapılarını kapatmamaya, en azından burada söylediğimiz şeyleri kendilerine de bizzat söyleyebilmek

istiyoruz. İran’ı kuşatmaya, onu esir almaya, hatta
yok etmeye çalışan bir mihrak da var ve o da Sünnilik adına bir şeyler yapıyor.
· Türkiye’nin bazı ülkeleri hedef aldığı söyleniyor. Ne dersiniz?
Türkiye’nin hiçbir İslâm ülkesini hedef aldığı
yok. Bilakis Türkiye bütün İslâm ülkeleri arasında,
hiçbirini dışlamadan karşılıklı diyalog ve iş birliğini savunuyor. Bazı İslâm ülkelerinin Türkiye’ye
karşı aldığı tavırlar, Türkiye’nin herhangi bir kasıtlı tavrıyla ilgili değildir. Türkiye hiçbir İslâm
ülkesinin aleyhine bir faaliyet içinde olmadı, olmayacak. Ama bazı İslâm ülkelerinin kendi halklarına karşı bir soykırım içinde olmalarına da göz
yumamıyoruz. Çünkü bizim için İslâm ülkeleri
evvela kendi halklarıyla kaimdir. Suriye’de Esed’in
kendi halkını katledişini, sırf Suriye ile ilişkilerimiz iyi kalsın diye, seyredemeyiz. Seyredersek
işte o zaman Suriye ile aramız kötü olur. İşlediği
insanlık suçları dolayısıyla meşruiyetini yitirmiş
olan Esed’le bugün sorunlar yaşıyoruz. Aynı şekilde kendi halkını katleden Sisi’nin katliamlarına,
darbesine, insanlık suçu işkencelerine göz yumarsak Mısır ile ilişkilerimizin geleceğini kaybederiz.
İslâm ülkelerinin kendi halklarının insan haklarına, özgürlüklerine, insanlık onurlarına saygılı bir
düzeye gelmesini talep ediyoruz ve bence İslâm
İş Birliğini Teşkilatı’nın böyle bir misyonu olmalı. Müslüman ülkelerden her yıl on binlerce insan kendi ülkelerini neden terk edip Müslüman
olmayan ülkelere sığınmak zorunda kalıyorlar?
Çünkü ülkeleri kendi halklarına kötü davranıyor,
iyi yönetemiyor ve zulmediyor. Bu, hepimizin bir
ayıbıdır ve bu ayıbı kaldırmaya çalışmak için içerden bir aktör olarak yapmamız gerekenlerden geri
durmamamız gereken bir misyondur. Bazı İslâm
ülkeleri, bıra
kınız öldürelim, bırakınız istediğimiz gibi davranalım diyememelidir.

Müslüman Dünyanın Sorunları ve Liderlik Tartışması
· Geçmişten günümüze İslâm dünyasının hayati sorunları bağlamında bir değişme meydana geldi
mi? Kuala Lumpur Zirvesi ile ilgili olarak Türkiye ve Malezya’nın İslâm dünyasının lideri olmaya
çalıştıklarına dair çokça yazı çıktı. Bu konuda ne
düşünüyorsunuz?
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19. yüzyıldan beri İslâm dünyasının üzerinde
asılı duran hayati soruya şimdiye kadar, ne yazık
ki, çok kapsamlı bir cevap arayan çıkmıyordu.
Birçok sebebinin yanı sıra elbette en önemli sebebi Müslüman dünyanın bağımsızlığıyla ilgilidir.
Birinci Dünya Savaşından sonra sömürge şartlarına maruz kalan İslâm dünyasının bu sorunun
peşine düşmek gibi bir mezuniyeti yoktu zaten.
Bilakis bütün siyasi sistemler Müslümanların bu
durumda kalışlarını süreklileştirmek üzere tesis
edilmişti.
Oysa bugün İslâm dünyasını esir alan, sömürgeci ülkelerden ziyade bizzat kendi yöneticileri.
Ne yazık ki, dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslüman dünya kendi içinde birlik oluşturamadığı için ekonomide dünyadaki ağırlığı
onda birden, siyasi güç dengeleri içinde ise ellide
birden bile daha düşük. Müslüman dünyanın geri
kalmışlığının resmini oluşturan sorunlara bakıldığında, bu resmin en büyük sebebi artık Müslüman
olmayanlar değil, maalesef bizzat Müslüman dünyanın kendi aktörleri, yöneticileri. Bugün İslâm
dünyasının mustarip olduğu en acil sorunlardan
biri olan göç ve mültecilik sorununun en önemli
sorumlusu Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap
Emirlikleri’dir. Bir bakın, İslâm dünyasında göç
üreten coğrafyalara, bu göçleri yaratan nedenlere.
Hepsinde bu üç ülkenin dahlini birinci derecede
görürüz. Müslüman dünyanın istikrarsızlaşmasında, İslâm dünyasında fikir ve düşünce özgürlüklerinin yokluğu, en temel insan haklarının sistematik olarak ihlali gibi konularda yine bu ülkeleri ön
safta görüyoruz. Hâl böyle olunca aslında sorumluları dışarıda aramaya da gerek kalmıyor.
Bu sorunlara her düzeyde çözüm bulmaya çalışmak gerekiyor. Ama önce bu sorunları sorun
olarak kabul etmek gerekiyor. Bunları sorun olarak kabul eden ülkeler arasında başlatılacak bir
diyalog ortamı önceliğini gerçekten samimi olarak
Müslüman dünyanın neden bu hâlde olduğu sorusunun cevabına vermeli.
Kuala Lumpur Zirvesi bu samimi girişimlerden
birisi olarak başladı. Türkiye Malezya’nın bu girişimine samimi olarak cevap verirken hiçbir şekilde
bunu birilerinin aleyhine bir girişim şeklinde düşünmedi. Daha evvel de ifade ettim, bu girişim beş
yıl önce başladığında Türkiye zaten İslâm İş Birliği
Teşkilatı’nın dönem başkanı olduğu hâlde bu girişimi kendisine karşı bir alternatif arayışı olarak
görmedi, katılım gösterdi. Samimiyet mütevazı

olmayı da gerektiriyor. Hayırlı bir çağrıya cevap
vermekten kimsenin büyüklüğü zedelenmez. Bu
tür çalışmalara kibir yapanlar ise tarihin karşısında da ümmetin karşısında da küçülürler.
Öte yandan liderlik öyle niyet ederek veya
iddia ederek ortaya konulacak bir vasıf değildir.
Ortada hepimizi aslında bu sorunları başkaları çözerse, maddi gücü elinde bulunduranlar, birçok
sorunu çözmeye gücü yettiği hâlde buna kayıtsız
kalanlar bu sorunlara hiç el atmadığı hâlde sadece
maddi gücü daha fazla olduğu için liderlik iddiasında bulunuyorsa bunun hiçbir karşılığı olmaz.
Liderlik sorun çözme, hatta hizmet etmekle mümkün olan bir şeydir. Türkiye şu anda bütün İslâm
dünyasında en zengin olmadığı hâlde, hatta hiç
yeraltı ve doğal kaynakları olmadığı hâlde en fazla
insani yardımda bulunan, İslâm dünyasının bütün meselelerine en fazla sahip çıkan ülke. Bunu
lider olmak için yapmıyor. Hatta, keşke başka ülkeler daha fazla öne çıksa da, bundan doğan bir
liderlik varsa varsın onun olsun, bile diyor. Ama
kimse çıkmıyorsa yapacak bir şey yok. Liderlik
sosyolojisinin mantığı kaçınılmaz olarak işler.
Böyle bir iddia yoksa bile liderlik üzerinizde kalır.
Bugün Malezya liderinin de Müslüman dünyanın
sorunlarına olan duyarlılığı, bu duyarlılık adına
ortaya koyduğu çabalar, hiç kuşkusuz onu ayırt
edici kılıyor.

Önemli Bir Başlangıç ve Birlikte Hareket Etmek
· İslâm dünyasının halkları 20. yüzyıldan
beri yaşadığı ayrılık ve tefrika durumunu bitirmeyi ümit ederken, bazı çevreler Kuala Lumpur
Zirvesi’ni tuzak hatta sorunları çözemeyen bazı
ekonomi antlaşmalar için yapıldığını ifade ettiler.
Doğrudur, bazı ülkeler Kuala Lumpur Zirvesi’ni
kendi mevhum iktidarlarına bir alternatif olarak
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görüyor, ama neden korktuklarını gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Müslüman dünya arasında
biraz dar olarak başlayan, sonra genişleyebilecek
ve bütün İslâm dünyasını gereğinde içine alabilecek iş birliklerinden Müslümanım diyen bir
ülkenin korkmaması gerekiyor. Kaldı ki, Kuala
Lumpur Zirvesi’ni çok da abartmamak gerekiyor.
Elbette önemli bir girişimdir ama bütün sorunları çözebilecek ve tek başına bütün sorunlara çare
olabilecek bir faaliyet değildir. İyi niyetli bir çabadır ve Türkiye, Mahathir Muhammed’den gelen böyle bir girişime olumlu cevap vermektedir.
Kimden hayırlı bir davet gelirse Türkiye bunu boş
çevirmeyecektir. O çok korktuklarını söyleyenler
ortaya bir model koysunlar, ümmetin refahını,
güvenliğini, onurunu, barışını ve bütünleşmesini
beraber gözeten bir model koysunlar, Türkiye ona
da hayır demez, demeyecektir. Ama birilerinin
yaptığı olumlu faaliyetlerden korkmak tuhaf bir
paranoya durumudur, hayra alamet değildir.
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· Bu zirvenin İslâm ülkelerinin arasında daha
fazla ayrılık ve kutuplaşma meydana getireceğini
söyleyenlere ne diyorsunuz?
Tam aksine, bu zirve daha fazla diyalog ve
daha fazla yakınlaşma getirecektir. Zaten bu zirveye davet bütün ülkeler yöneltilmiştir. Nitekim zirveye ilk başta tepki gösteren ülkelerin de bilahare

Bugün, İslâm dünyasını esir alan
sömürgeci ülkelerden ziyade bizzat
kendi yöneticileri. Ne yazık ki, dünya
nüfusunun dörtte birini oluşturan
Müslüman dünya kendi içinde birlik
oluşturamadığı için ekonomide
dünyadaki ağırlığı onda birden, siyasi
güç dengeleri içinde ise ellide birden
bile daha düşük. Müslüman dünyanın
geri kalmışlığının resmini oluşturan
sorunlara bakıldığında, bu resmin
en büyük sebebi artık Müslüman
olmayanlar değil, maalesef bizzat
Müslüman dünyanın kendi aktörleri,
yöneticileri.

üst düzeyde temsilciler göndermeye karar verdiklerini de görüyoruz. Gelsinler orada kardeş olduğumuzu ve birbirimizin iyiliğinden başka bir şey
düşünmediğimizi görsünler.
· Türkiye, bu zirveden ne bekliyordu? Aynı
zamanda zirvenin başarılı olması için neler
yapacaktır?
Türkiye’nin askeri ve ekonomik ağırlığının
böyle bir zirveye katılmaya engel teşkil ettiğini düşünenler var. Türkiye, İslâm dünyasını sorunlarına
karşı çok duyarlıdır ve bu konuda gelen bütün iş
birliği imkânlarını değerlendirir. Bugün, dünyada
Müslümanların mustarip olduğu birçok sorun var
ve bu sorunlara Türkiye tek başına cevap verememektedir. Zira hem sorunlar bütün İslâm dünyasını ilgilendirmektedir hem çözümleri bütün İslâm
dünyasıyla iş birliği gerektirmektedir. Ciddi bir
Islamophobi sorunu vardır mesela. Dünyada her
geçen gün İslâm daha fazla korku ve nefret konusu olmakta ve bu korku ve düşmanlıklar arttıkça
Müslümanlar türlü saldırılara maruz kalmaktadır.
Müslümanlara yönelik şiddet gayet normal görünmekte, üstelik aslında Müslüman dünyaya yönelik şiddeti, savaşları, işgalleri de meşrulaştıran bir
etki yapmaktadır Islamophobia. Bugün tamamen
İslâm dünyasında cereyan etmekte olan savaşlar
neticesinde ölenlerin neredeyse tamamına yakını
Müslümanlardan oluşmakta olduğu hâlde kendisinden korkulanlar yine Müslümanlar olmaktadır.
Bu çelişki başlı başına gösterilmesi ve gereğinin
yapılması gereken bir çelişki. Bu arada Müslüman dünyada var olan gelişmemişlik, kalkınma
sorunları, fakirlik, yolsuzluk, yozlaşma, darbeler,
cahillik, kadına yönelik haksızlıklar hepsi de birlikte çarelere düşünülmesi gereken sorunlardır.
Bununla ilgili bilinç düzeyinin geliştirilmesi gerekiyor ve bu veya başka mecralar bu sorunlarda
beraber çalışılacak aktörleri hareketlendirecektir.
· Türkiye’nin bu zirveye katıldığı için, Amerika
ve Avrupa birliği ile ilişkileri etkilenecek midir?
ABD ve Amerika aleyhinde bir oluşum değil
bu. Bilakis farklı iş birlikleri herkesin imkânlarını
daha fazla artırıp başka ülkelerle ilişkilerinde de
elini güçlendirmekte, zenginleştirmektedir.
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her şeyi değiştirecek bir etki beklenmemelidir.
Mevcut ilişkilere yeni bir boyut, yeni bir ivme
getirebilir. Ama yeni bir dünya kuruyor değildir.
Türkiye zaten bütün bu ülkelerle iş birliğini en
üst düzeyde sürdürmektedir. Bu ilişkileri daha iyi
daha düzenli ve daha etkili bir düzeye taşımalıdır.
Hayırlı işlerde yarışmak lazım, ama bu yarışın kıran kırana olması, hele birbirini hayırlı işlerden
engelleyici şekilde olmaması gerekiyor.
· Kuala Lumpur Zirvesi’nde alınan kararları ve
gelecek perspektifini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Zirve, Müslümanların yaşadığımız dünyada ve
· Batı ülkeleri İslâm ülkelerinin etkili bir birliği kurmasına izin verecek midir?

bu dünyanın geleceğinde hak ettikleri yeri nasıl

Batı ülkelerinin İslâm dünyası üzerinde bir
kontrol kurması, oradan yeni bir birliğin, etkili
bir birliğin, kendi ayaklarının üzerinde durmasını
sağlayacak bir birliğin oluşmasına izim vermeyeceği düşüncesini aşmak zorundayız. Doğrusu Batı
ülkeleri en son Birinci Dünya Savaşında Müslüman dünyanın birliğini bozarak, işgal ederek
Müslüman dünyanın siyasal varlığını yok eden bir
büyük savaş verdi. O savaşın neticesi hâlâ etkili
ama bu Müslüman dünyanın sonuna kadar kabul
edeceği bir mahkûmiyet ve kader değildir. Bugünün dünyası epey farklı. Yeni bir dünya oluşmaktadır ve Müslüman dünyanın yüz yıl öncesinden
beri kabul ettiği bu öğretilmiş çaresizliği aşmak
durumundadır. Biz Türkiye olarak yaptığımız herhangi bir işten, iş birliğinden dolayı Batı ülkelerinden izin alacak değiliz. Haddi zatında dediğimiz
gibi bu tür işbirlikleri birilerinin aleyhine olmak
zorunda da değil. Ama Türkiye de, Malezya da,
bu zirveye katılan ülkeler de kendi varlıklarının,
bağımsızlıklarının ve güçlerinin farkında olmak
durumdadır. Bu farkındalığı sağlamış olması açısından bile olsa bu zirvenin ayrı bir önemi vardır.

sanlık onurunu merkeze alan değerleriyle nasıl et-

alacakları ve dünyada İslâm’ın barış, adalet ve inkili olabileceğine dair ciddi çalışmaların koordine
edilmesini önerdi.
Gerçekten İslâm dünyasının neden geri kalmış
olduğu ve bugün neden bu hâlde olduğu bütün
boyutlarıyla yeterince belli. Bu durumu toparlamak için gerekli olan da iyi niyetli ve samimi
girişim ve birliktelikler oluşturmaktır. Elbette bu
sorunu İslâm dünyasının yöneticilerinin aynı şekilde hissettiklerini söylemek de mümkün değil.
O yüzden hissedenlerin girişimi, hissetmeyenleri
de zamanla harekete geçirip bir sancağın etrafında
toplar.
Kuala Lumpur Zirvesi’nde tespit edilen bütün
alanlarla ilgili katılımcı ülkeler arasında ortak çalışma grupları ve sorun takip sistemi oluşturulması kararlaştırıldı. Zirvenin Başkanı Mahathir
Muhammed’in toplantıların sonucunda kendi
imzasıyla yayınladığı bir deklarasyon oldu. Bu
deklarasyonun en dikkat çekici kısmı zirvenin İslâm İş Birliği Teşkilatı ve merhum Necmettin Erbakan’ın daha önce başlatmış olduğu D-8’e
vurgu yaparak zirveyi bu gibi İslâm ülkeleri ara-

Zirve ve İttifak Haritası

sındaki mevcut ittifakların ekonomik iş birliğine

· Bu zirvenin Türkiye’nin ittifak haritasına etkisi olabilecek midir?

yönelik çabaların alternatif değil onları tamamla-

Elbette bu zirvenin birçok açıdan çoğu şeye etkisi olacaktır. Ama dediğim gibi, bir çırpıda bütün

gulaması ve tüm Müslümanları, ülkeleri ve aktör-

maya çalışan stratejik bir iş birliği olduğunu vurleri bunlara katılmaya davet etmesiydi.
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Kuala Lumpur Zirvesi İslâm Ümmeti İçin
Bir İmkân mı?
Zirvenin temelini oluşturacağı düşünülen Türkiye-Malezya ve Pakistan üçlü
yapısının Pakistan’ın katılmaması dolayısıyla akamete uğradığı ileri sürülebilir.
Bununla birlikte, Katar ve İran’ın katılımıyla ortaya yeni bir formülasyonun
ortaya çıktığı ve bu yapının kısa ve orta vadede genişletilebileceği ileri sürülebilir.

Mehmet ÖZAY

M

alezya’nın başkenti Kuala Lumpur, 18-21
Aralık 2019 tarihlerinde İslâm coğrafyasını

yakından ilgilendiren bir gelişmeye ev sahipliği
36

yaptı. Kuala Lumpur Zirvesi (KL Summit) olarak
tanımlanan etkinlik pek çok yönleriyle ele alınmayı hak etmektedir. Bununla birlikte, bu yazıda,
söz konusu bu etkinlikte öne çıkan bazı hususları
ele alacağım.
Zirveyle ilgili ilk görüşler birkaç ay öncesinde

doğurduğu huzursuzluk çıkış noktası olarak
görülüyor.
Bu çerçevede, bu üç ülkenin ortak hareket
ederek bu ve benzeri yönelimlerin önünü alma
konusunda bir irade ve mümkünse bir icraat ortaya koymaları beklentisi söz konusuydu. Zirve bu
konu başta olmak üzere Keşmir, Uygur, Arakan
vb. Müslüman azınlıkların sorunlarının ele alınabileceği bir platformun oluşturulması umudunu
veriyor.

Türkiye-Malezya-Pakistan üçlü iş birliği oluşturacakları haberleriyle gündeme gelmişti. Özellikle

Kuala Lumpur’un Seçilmesi

İslâm karşıtlığının (Islamiphobia) giderek çeşit-

Öncelikle bu zirvenin Malezya’da gerçekleştirilmesinin bir tesadüf olmadığını belirtelim.

li boyutlarda küresel bir olgu hâline gelmesinin
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kadar, giderek artan küresel sorunlardan da etkiÜlkenin kurucu başbakanı Tunku Abdul Rahman
İslâm Teşkilatı Örgütü’nün (OIC) kuruluşundaki
lenmekte ve bu sorunlara karşılık verme noktasınrol oynamış ve bu kurumun ilk genel sekreterlida çaba sergilemektedir. Dolayısıyla söz konusu
ğini yapmıştı.
zirve bir anlamda geniş Malay coğrafyasının etZirvenin ev sahibi sıfatını taşıyan Dr. Mahathir
kinliğinin ve öneminin ortaya konması anlamında
Muhammed, 1981-2003 yılları arasında ülkenin
kayda değer bir işleve sahiptir.
dördüncü başbakanı olarak görev yaptığı dönemde ekonomik modernleşme süreçlerinin ortaya
Dikkat Çeken Konular ve Olası Gelişmeler
konmasında ve böylece ülke Müslümanlarının taZirve sürecine dair bazı önemli hususlara derihsel, dini ve kültürel bağlarını yeniden ve farklı
ğinmeden önce, bu etkinlik ile gündeme gelen ve
bir bağlamda pratiğe geçirebilecek şekilde, çeşitli
bu anlamda yakın gelecekte yeniden benzeri bir
İslâmî kurumların hayata geçirilmesindeki rolü ve
oluşumun hayata geçirilmesinkatkılarıyla dikkat çekmişti. Bu
de ve sürekliliğin sağlanmasınyapılaşma, Malezya toplumunda ipucu niteliğinde olacak koda İslâmî unsurların kamusal
Gözlerin sürekli
nulara kısaca hatırlatalım.
görünürlüğünü kurumsal boüzerinde olduğu ve
Zirvede önerilen ve yeni
yutları ile ortaya koymada kendaha çok da çatışmacı
kurumsallaşmalar anlamı taşıdine özgü bir tecrübe şeklinde
yaklaşımlarla gündeme
yan konular şunlardır: Ulusladeğerlendirilebilir.
gelen Ortadoğu
rarası İslâm Adalet Mahkemesi
Zirvenin mekânı konuyerine, Malezya’nın
(International Islamic Court of
sunda bir diğer önemli husus,
da içinde bulunduğu
Justice-IICJ); İslâm toplumlaİslâm toplumlarının azımsançok kültürlü, çok dinli
rındaki âlimlerin, aydınların,
mayacak bir kitlesinin buluntoplumlara ev sahipliği
akademisyenlerin ümmeti bir
duğu bir coğrafyada gerçekleşyapan Güneydoğu Asya
arada tutacak yeni yaklaşımlatirilmesidir. Gözlerin sürekli
coğrafyasının merkez
rı ortaya koyma yönünde çaba
üzerinde olduğu ve daha çok
başkentlerinden birinde
sarf etmeleri; sosyo-ekonomik
da çatışmacı yaklaşımlarla güngerçekleşen zirve belki
kalkınma amaçlı Uluslararademe gelen Ortadoğu yerine,
çokça ihtiyaç duyulan
sı İslâm Bankası (InternatioMalezya’nın da içinde bulunyeni ve farklı bir algı
nal Islamic Bank-ISB) hayata
duğu çok kültürlü, çok dinli
ve düşüncenin ortaya
geçirilmesidir.
toplumlara ev sahipliği yapan
konması bakımından
Bu hususlar, girişte dile geGüneydoğu Asya coğrafyasının
dikkat çekicidir.
tirdiğimiz İslâm karşıtlığı ile
merkez başkentlerinden birinmücadelenin farklı bağlamlarde gerçekleşen zirve belki çokda tezahürü telakki edilmelidir.
ça ihtiyaç duyulan yeni ve farklı
Güvenlik ve adalet, bilimsel ve rasyonel duruş,
bir algı ve düşüncenin ortaya konması bakımınekonomik ve sosyal kalkınma gibi Müslüman topdan dikkat çekicidir.
lumların çokça ihtiyaç duyduğu kurumsallaşmaÖyle ki, bu coğrafya, adına geniş Malay topların gündeme getirilmiş ve icraatının önerilmiş
lumu dediğimiz Malezya, Endonezya, Bruney,
olması önemlidir.
Tayland’ın güneyinde Patani ve Filipinler’in güneTemelde günümüz toplumlarının yaşadığı
yinde Sulu-Mindanao, Myanmar’da Arakan Müsproblemler dikkate alındığında, İslâmî temelli
lüman toplumu ile diğer bölge ülkelerinde görece
çözüm önerileri ve kurumsallaşmaların sadece
daha az sayıda olmakla birlikte varlık süren çeşitli
İslâm toplumları ile sınırlı olmadığını, aksine adıMüslüman kitlelerle birlikte nüfusu üç yüz milyona evrensel denilmekle birlikte nihayetinde hem
na varan önemli bir Müslüman nüfusa ev sahipliği
teoride hem pratikte şüpheye, ayrıştırmaya, öteyapmaktadır.
Bu geniş coğrafya, adına küreselleşme denilen
kileştirmeye adanmış Batı merkezli yaklaşımlasürecin doğurduğu bir etkiyle bölgesel sorunları
rın dışında ve ötesinde bütünlükçü ve kapsayıcı
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Küresel Bir Sorun Olarak İslâm Karşıtlığı

38

İslâm karşıtlığı olgusunun artık neredeyse
Müslüman bireylerin yaşadığı bütün toplumlara
yayıldığını söylemek mümkündür. Bu durum,
sıradan bir Müslüman bireyin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık, dışlanma ve şiddete maruz kalma
süreçlerini ötesinde tastamam geniş Müslüman
toplumları, ülkeleri ve İslâm bilgi ve inanç kaynaklarına yönelik bir saldırı niteliği taşımaktadır.
Bu noktada, bu olgunun mevcut hâliyle özellikle bazı Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri
ile sınırlı olmadığını, aksine Güney Asya, Doğu
Asya gibi çok etnikli çok kültürlü dinamik doğu
toplumlarında ve Okyanusya’da Yeni Zelanda ve
Avustralya gibi dünyanın bir diğer köşesindeki
Anglosakson toplumlarında görülmeye başlanması dikkat çekicidir.
Bir tür bulaşıcı hastalık gibi dünyanın dört
bir yanına yayılan İslâm karşıtlığının bazı ülkeler tarafından politika hâline getirilmesi, küresel
medya üzerinde egemen olan güçlerin bu olguyu
gündemde tutarak yeni ve farklı veçheleriyle yine
farklı coğrafyalarda nüksetmesine neden oldukları gözlemlenmektedir.
Dolayısıyla, günlük yaşam içerisinde sıradan
ve kendiliğinden ortaya çıkan bir süreçten ziyade
belli merkezlerin yapılandırmasıyla ortaya çıkan
ve bunun sürdürülebilir bir niteliğe dönüştürüldüğü bir olguyla karşı karşıyayız.
İslâm karşıtlığı gibi küresel bir sorunun üstesinden gelme anlamında zirve sırasında Türkiye
ve Malezya arasındaki iş birliği antlaşmasının yanı
sıra, güvenlik, savunma, gıda güvenliği, gençlik
değişim programı gibi bazı alanlarda Türkiye,
Malezya, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında
varılan diğer bazı antlaşmalar boyutları itibarıyla
sınırlılık gibi algılanabilir. Ancak, zirvenin bir başlangıç kabul edilmesinden hareketle, yakın ve orta
vadede bu ve benzeri konularda işbirliklerinin artırılmasına bir hazırlık amacı taşıdığı söylenebilir.
Bu bağlamda, zirvenin temelini oluşturacağı
düşünülen Türkiye-Malezya ve Pakistan üçlü yapısının Pakistan’ın katılmaması dolayısıyla akamete uğradığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte,

Katar ve İran’ın katılımıyla ortaya yeni bir formülasyonun ortaya çıktığı ve bu yapının kısa ve
orta vadede genişletilebileceği ileri sürülebilir. Örneğin zirveye katılması beklenen Endonezya’nın
yanı sıra, Afrika’dan birkaç ülkenin katılımı ile
çekirdek ülkeler yapılanması tamamlanabilir. Küresel gelişmeler karşısında böylesi bir kurumsal
birlik olgusunun farklı coğrafyalardaki ülkelerin
bir arada hareket edebileceği esnek ve genişlemeye müsait bir nitelik kazanması önemlidir.

Zirvenin Alternatifliği Meselesi
Kuala Lumpur Zirvesi, Müslüman toplumların
küresel çapta karşı karşıya kaldıkları sorunların,
halkının çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkelerin yetkili organlarının katılımıyla tartışmak ve olası çözüm yolları bulmayı hedefliyordu.
Kuala Lumpur’da Türkiye-Malezya, İran, Katar
devlet ve/ya hükümet başkanlarıyla temsil edilirken, zirvenin İslâm İş Birliği Teşkilatı’na (OIC)
alternatif olduğu konusundaki iddialar bir başka
önemli argüman olarak gündeme geldi.
Bununla birlikte, zirve daha başlamadan bazı
ülkelerin bu oluşumun İslâm İş Birliği Teşkilatı’na
(OIC) bir alternatif teşkil edeceği argümanıyla tepkilerini katılmayarak gösterdiler. Bunlar arasında
özellikle, Suudi Arabistan yönetiminin sergilediği
tavır dikkat çekiciydi.
Suud yönetiminin yaklaşımı, sadece kendi
yöneticilerinin katılmaması ile değil, siyasi nüfuza sahip olduğu tahmin edilebilecek bazı ülkelerin üst düzeyde temsilinin de önüne geçmesiyle
daha da belirgin bir hâle geldiği konusu tartışmaya açıktır. Bu bağlamda, zirveden sadece birkaç
gün önce Pakistan’ın zirveye iştirak etmemesinin
veya edememesinin açıklanması hiç kuşku yok ki,
önemli bir gelişmeydi.
Bir başka önemli gelişme ise Endonezya ile
ilgilidir. Zirve öncesinde gerek bu etkinliğin Güneydoğu Asya’da gerçekleştirilmesi, gerekse ev sahibi Malezya ve Türkiye ile iyi ilişkiler olduğu düşünülebilecek Endonezya’nın devlet başkanı Joko
Widodo ile temsil edilmemiş olması, Pakistan’ın
katılmaması kadar dikkatle incelenmesi gereken
bir diğer kayda değer gelişmedir. Bu konuları kısmen aşağıda ele alacağım.
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Yakın Geçmişte Suud Örnekliği ve Birlik Olgusu
Suudi Arabistan’ın, bundan yüzyılı aşkın süre
önce gerçekleşen çeşitli tarihsel koşullar bağlamında kuruluşu, İslâm’ın kutsal toprakları üzerinde egemenlik sürmesi, Osmanlı Devleti’nin siyasi
varlığının sona ermesi ile halifelik kurumunun ortadan kaldırılması, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin
kendi iç sorunları ve devrimci bir yeniden yapılanma ile içe kapanmacı politikaları, İslâm coğrafyasının kahir ekseriyetinin aktif sömürgecilik
süreçlerinden henüz kurtulamamış olması gibi
süreçler bir tür yeni liderlik olgusu tartışmalarını
gündeme taşıyordu.
Suud yönetimi tarafından çeşitli coğrafyalardan Müslüman toplumların liderlerinin davet
edilmesiyle örneğin 1926’da, 1930’da yapılan
toplantılar bir halifelik kurumunun doğuşunu getirmedi. Söz konusu bu toplantılara, bugün Endonezya Cumhuriyeti adıyla ulus devletin üzerinde
yükseldiği, o dönem ise hâkim Hollanda sömürge
yönetiminden ötürü, Hollanda Doğu Hint (Dutch
East Indies) adı verilen topraklarda Müslüman
toplumun temsilcileri iştirak etti. Halifeliğin kaldırılmasının ardından, yeni ve belirsiz süreçte birliğin tesisi için ortak bir çabada pay sahibi olmak
isteyen Takımadalar Müslümanlarının çabası,1 dönemin küresel ilişkileri olarak değerlendirilmeyi
hak etmektedir
1960’lı yıllarda İsrail yönetiminin Filistin topraklarında Müslümanlara reva gördüğü baskı ve
zulümler neticesinde 1969 yılında kurulmasına
1

“Tanda-Tanda Baharoe Dalam Doenia Islam”, Zaman Baroe,
No. 28, 22 Februari 1929, Tahoen III, s. 400.

karar verilen, halkının çoğunluğu Müslüman olan
ülkelerin katılımıyla İslâm Konferansı Teşkilatı
(Organization of Islamic Conference-OIC) kuruldu. Söz konusu birlik düşüncesinin gündeme
gelmesinde, o dönem Malezya başbakanı olan yürüten Tunku Abdul Rahman, aktif siyaseti bırakmasının ardından 1971 yılında ilk genel sekreter
sıfatıyla göreve başladı.
Tunku Abdul Rahman’ın şahsında Malay dünyasının İslâm coğrafyasının merkezi olarak anılan
bölgedeki gelişmelere kayıtsız kalmadığı, aksine
aktif bir siyaset takip ederek gelişmeleri yerinde
ve doğru bir şekilde teşhis ederek ilgili kurumsallaşmanın hayata geçirilmesine katkı yaptığı
ortadadır.
Bununla birlikte, Malezya’da böyle bir siyasi
bilincin varlığının, hiç kuşku yok ki, uzun dönem
devam etmiş sömürgecilik süreçlerinin ve ardından İkinci Dünya Savaşı sonrasında Güneydoğu
Asya Müslüman toplumlarının bağımsızlıklarına
rağmen, kendi başlarına hareket etme konusunda
bir siyasi bilinçten ve bir tür güvenlik arayışının
ifadesi olarak da okumak mümkün.
Bu kısa hatırlatmadan kastetmek istediğim
bazı hususlar var. İslâm İş Birliği Teşkilatı bir uluslararası kurum olma vasfını taşırken, bir İslâm liderliği profilini çizdiğini söylemek mümkün değil. İçerisinde kahir ekseriyetinin seküler yapıların
temsil ettiği birlik üyelerinin dini sıfatla bir lider
seçmedikleri ortada.
Bununla birlikte, birliğin merkezinin Cidde
olması Suudi Arabistan’ı doğal bir lider olarak ortaya koyduğu iddia edilse de, Suud rejiminin daha
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çok sahip olduğu petrol zenginliğiyle desteklediği
ve bunu bir avantaj olarak kullanıp dini-ideolojisinin misyonunu yayma yöneliminin ağır bastığı
yönündeki yaklaşımlardan bahsedilebilir.
Bu noktada, tartışılması gereken, liderlik ve
temsiliyet gibi kurumsal özellikten çok, bugün ellinci yılını dolduran İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın
aradan geçen süreçte kuruluş amacında ne denli
başarılı olup olmadığıdır.

Küresel Birlikler ve Açmazları

40

Kuala Lumpur Zirvesi’nde ele alınan konulardan biri olarak küresel yönetişimde Birleşmiş Milletler (BM) odaklı yapılaşmaya getirilen eleştiri de
yer alıyordu. Bu çerçevede, BM özelinde gündeme
gelen sorunlar, sadece Müslüman kitlelerin değil, genel itibarıyla dünya toplumlarının belki de
kahir ekseriyetinin biyolojik, dini-kültürel, milli,
ekonomik ve barışçıl yapılarına müdahale eden,
hatta ayrıştırıcı bir nitelik taşıyan sınırlı bir güç
merkezinin güdümünde kalması ile bağlantılıdır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin karar mercii olarak beş öncü ülkesinin kararlarına
mahkûm edilmesine eleştiri anlamı taşıyan, “dünya beşten büyüktür” söylemi, sıradan bir retorik
değil, aksine anlamlı bir duruma, yani uluslararası
dengelerde ve çıkar ilişkilerindeki gelişmelere ve
az sayıdaki ülkenin çoğunluk üzerine tahakkümüne işaret etmektedir. Türkiye devlet başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur zirvesinde
bu görüşü tekrarlamak suretiyle başta Filistin meselesi olmak üzere, 1.7 milyarlık İslâm dünyasının
haklarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki beş daimi üyenin kararlarına terk edilemeyeceğine ve bu uluslararası yapıda bir değişimin
gerekliliğine vurgu yaptı.
Aslında 20. yüzyıl ikinci yarısında küresel çerçevede yaşanan sorunlar ve özellikle de, Kuzey’in

Güney’i yeni bir sömürge sürecine mahkûm etmesinin kanıksanmış bir yapıya bürünmesiyle,
BM’nin varlığının sorgulandığına daha erken dönemlerden itibaren tanık olunmuştu.
Hiç kuşku yok ki, BM konusu ve bu yapıya getirilen küresel eleştiriler tek başına bir anlam ifade
etmektedir. Ancak bu husus, yukarıda dile getirilen Suud yönetimi odaklı İslâm İş Birliği Teşkilatı
yapılaşmasının kuruluşundan bu yana geçen elli
yıllık süre zarfında sergilenen performansına bir
yansıtma yapmak amacıyla gündeme getirilmiştir.
Bu çerçevede, en başta Filistin konusundaki
politikaları, küresel güç odakları karşısında, özelde bu halkın ve genelde Müslüman toplumların
kutsal topraklarının egemenlik hakkının devamlılığı konusunda nasıl bir mücadele verildiğinin
hesabının, Suud yönetimi başta olmak üzere tüm
İslâm toplumları ve kendilerini bu toplumları
temsil makamında görev siyasi yapıların ortaya
koyması gerekmektedir. Ve bunun oldukça rasyonel, etik ve de İslâmî bir yaklaşım olacağına kuşku
bulunmamaktadır.
Bu noktada, şayet Kuala Lumpur Zirvesi’nin
böylesi bir eleştirel yaklaşımın ürünü olarak değerlendirmek mümkün ise, bu zirvenin ilk aşamada geçirdiği zafiyetin tespiti ve yakın gelecekte
benzer oluşumlar için bunların üstesinden gelinmesi konusunda gerekenlerin yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Pakistan Sadece Ekonomik Değil
Siyasi Güç Kaybı da Yaşıyor
Zirveden birkaç gün önce Pakistan başbakanı İmran Khan’ın katılmayacağının açıklanması
ve zirve öncesindeki hafta sonunda Riyad’a yaptığı ziyaret, ortada bir Suud yönetimi baskısının
gündeme geldiğini gösteriyor, en azından Kuala
Lumpur’da böylesi bir hava esiyordu.

Günümüz toplumlarının yaşadığı problemler dikkate alındığında, İslâmî temelli çözüm
önerileri ve kurumsallaşmaların sadece İslâm toplumları ile sınırlı olmadığını, aksine adına
evrensel denilmekle birlikte nihayetinde hem teoride hem pratikte şüpheye, ayrıştırmaya,
ötekileştirmeye adanmış Batı merkezli yaklaşımların dışında ve ötesinde bütünlükçü ve
kapsayıcı olarak diğer toplumları da bünyesine alabilecek bir bağlamı olduğuna dikkat
çekmekte fayda var.
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Imran Khan yönetiminin Suud ile yakınlaşmasına, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik
buhranın neden olduğu ortadadır. Bu noktada,
Pakistan yönetimi ekonomik buhranın atlatılmasında IMF’ye teslim olmakla olmamak arasında gidip gelirken, Suud yatırımları bir seçenek olarak
ortada duruyordu.
İmran Khan’ın 2018 yılı Temmuz ayındaki seçimleri kazanmasından kısa bir süre sonra yani,
2018 Eylül’ünde Suudi Arabistan’a yaptığı ve mali
yardım amaçlı resmi ziyaret ve devamında gelen
yatırım antlaşmalarının bu zorluğun üstesinden
gelecek bir çıkış yolu olarak görülüyordu.
Bu gelişmenin, aynı zamanda Suud yönetimine siyasi bağımlılığı da getirdiği söylenebilir. Bunun en açık göstergesi, Kuala Lumpur Zirvesinden sadece birkaç gün önce İmran Khan’ın Suudi
Arabistan’a yaptığı ziyaret oldu. Bu durum, açıkçası Pakistan’ın elini kolunu bağladığı konusunu
gündeme getirirken, bir anlamda nükleer bir güç
olan ülkenin yaşadığı bir ikilem olarak da kabul
etmek mümkün.

Endonezya’nın Zirveye Tavrı
Endonezya’nın Malezya’nın başkenti Kuala
Lumpur’da gerçekleştirilen zirvede devlet başkanı
Joko Widodo tarafından temsil edilmemesi, üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur.
Tarihsel olarak İslâm coğrafyasının merkez
dışında kaldığı ifade edilen bir bölgesinde yani,
Güneydoğu Asya’da gerçekleştirilen böylesi bir
zirveye, yine İslâm dünyasının demografik özellikleri itibarıyla en yoğun Müslüman nüfusuna
sahip ülkesinin yani, Endonezya’nın katılmamış
olması şaşırtıcı olmanın ötesinde, aslında ortada
önemli bir sorunun olduğuna işaret ediyor.
20. yüzyılın ilk yarısında sömürgecilik döneminin yaşandığı bu ülkede, çeşitli dini-milli
kökenli hareketler sadece belirli-sınırlı bir bölgesinde değil, Takımadalar’ın doğusundan batısına
tüm bölgesindeki toplumların ortak hissiyatını
ve bağlılığını İslâm dininde bulan bir görünüm
sergiliyordu.
Öyle ki, tarihin erken dönemlerinden itibaren batıda Sabang’dan doğuda Tanjung Karang’a,
Batı Cava’da Banten’dan kuzeyde Banjuangi’ye ve
Sulawesi ile Lombok Adaları’na kadar ortalama
Endonezyalı için İslâm bir varoluş kaynağı teşil

ediyordu.2 Aradan geçen sürede yaşanan pek çok
siyasi ve toplumsal değişimlerden bahsedilmekle
birlikte, bugün bu ilginin varlığının devamlılığından söz etmek mümkündür.
Burada üzerinde durulması gereken soru, Endonezya siyasetinde belirleyici olan aktörlerin mi,
yoksa dış aktörlerin bir başka deyişle İslâm coğrafyasının merkezinde yer aldığı ileri sürülen bir
aktörün, diyelim ki Suudi Arabistan yönetiminin
mi başat rol oynadığıdır. İkincisinden başlayarak
cevap vermeye çalışalım.
2017 yılı Mart ayının başlarında Kral Selman
bin Abdülaziz’in Güneydoğu ve Doğu Asya ziyaretleri sırasında Endonezya da yer alıyordu. Bu
ziyaret çerçevesinde çeşitli yatırım ve iş birliği
antlaşmaları imzalanmıştı. Diğer ülkelerde olduğu
gibi özellikle, petrol endüstrisiyle ilgili antlaşmalar yeni rafinelerin hayata geçirilmesi mevcutlarının yenilenmesi vb. gibi alanları kapsıyordu.
Ancak bu ziyaretten sadece bir ay gibi kısa bir
süre sonra, devlet başkanı Jokowi yaptığı bir açıklamada, Suud yönetiminin Çin’e yaptığı yatırımların Endonezya’ya yapılan yatırımların on katı
olduğuna işaret ederek Suud yönetiminin yaklaşımını biraz da alaycı bir tonla ele alıyordu.
Söz konusu yatırım antlaşmalarına rağmen,
Endonezya’nın Suud yönetiminin baskısına maruz kalabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte,
iki ülkenin İslâm İş Birliği Teşkilatı içerisinde de
birbirine o denli yakın bir ilişki içerisinde olduğu
iddia edilemeyeceği gibi, Endonezya’daki çeşitli
sivil/dini yapıların varlığının ve devlet içerisinde
Ortadoğu eksenli gelişmeler bakıştaki en azından
tarafsızlık konumunu da dikkate almak gerekir.
Bu durumda, Endonezya’nın Kuala Lumpur Zirvesine katılmamasında başka neden veya nedenler aramak mümkün.
Bu çerçevede, yukarıda dikkat çekilen ilk
neden yani, Endonezya ulusal siyasetinden kaynaklanan bir kendini dışta tutma veya tarafsızlık
olgusundan bahsetmek mümkün. Burada devlet
başkanı Jokowi’nin bireysel tutumu, ordu kurumunun sivil siyaset üzerindeki etkisi dikkate
alınmalıdır.
2

Alimah. (1930). “Islam dan Pergerakan Kebangsaan
Indonesia”, Fadjar Islam, No. 22, Senin, 25 Augustus 1930
/ 1 Rabi’oelachir 1349, Tahoen III, s. 453.
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Jokowi’nin birinci devlet başkanlığı (20142019) döneminde de tanık olunduğu üzere Birleşmiş Milletler, APEC gibi küresel ve bölgesel
işbirliklerine kayıtsız kaldığını ilgili zirvelere katılmamasıyla göstermesinin, Kuala Lumpur Zirvesi için de geçerli olduğu düşünülebilir. Ancak bu
bir ihtimal dâhilinde de olsa ve bu nedenle devlet
başkanı Jokowi zirveye katılmamış da olsa, bunun
doğurduğu handikaplar göz ardı edilebilecek gibi
değil.
Bu noktada, özellikle aynı Jokowi’nin 6-7 Mart
2016 tarihlerinde Jakarta’da düzenlenen 5. Olağanüstü İslâm İş Birliği Teşkilatı Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığını hatırlamakta fayda var. Jokowi, ABD
başkanı Donald Trump’ın 2017 yılında Kudüs’ü
İsrail’in yeni başkenti ilan etmesini şiddetle kınamış, Trump’ın bu kararı gözden geçirmesini
istemişti. Jokowi o dönem yaptığı açıklamada,
ABD’nin Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnediğini
söylerken, aynı zamanda İslâm İş Birliği Teşkilatı
ile Birleşmiş Milletler’i acil toplantıya çağırmıştı.
Endonezya gibi nüfusunun yüzde 80 civarındaki nüfusunun Müslümanlardan oluşan ve bu
anlamda dünyanın en yoğun nüfuslu Müslüman
toplumunu teşkil etmesinden hareketle bir tür
toplumsal talebin bir siyasal politikaya dönüşebileceğini düşünmek mümkün. Böylesi bir toplumsal gücün niçin Kuala Lumpur Zirvesi gibi önemli
bir süreçte siyasal karara dönüşememiş olması
kayda değer bir sorudur.
Her ne kadar, bu Müslüman nüfusun bir bölümünün kimilerince ‘nominal Müslüman’ denilebilecek bir sınıflama içerisinde yer alsa bile, bir yanda Alimler Hareketi (Nahdatu’l Ulama-NU) öte
yanda, Muhammediyye gibi on milyonlarca üyesi
bulunan ve örneğin Dewan Dakwah gibi köklü
sivil-dini yapılarının varlığı ülke sivil siyasetinin
göz ardı edemeyeceği bir bağlamı içeriyor.

Ma’ruf Hoca Faktörü
Kuala Lumpur Zirvesi’ne Jokowi yerine başkan
yardımcısı Amin Ma’ruf Hoca’nın katılacağı açıklanmış ancak zirveden birkaç gün önce bu ziyaret
iptal edilmişti.
Endonezya devlet başkan yardımcısı 76 yaşındaki Amin Ma’ruf Hoca’nın, geçen Nisan ayında
yapılan seçimlerde devlet başkan yardımcısı adayı

olarak ömrünün bu ahir vaktinde siyasete atılması
siyaset gözlemcilerini şaşırtmıştı. Bu gelişme bir
yandan, Endonezya siyasetinde çeşitli dinamiklerin önemini ve ulusal siyasal gelişmeler karşısında
aktörlerin farklılaşabileceğini ortaya koyması açısından da dikkat çekiciydi.
Amin Ma’ruf Hoca’nın bir denge unsuru olarak
başkan yardımcılığına getirilmesi ülke şartlarında
doğal bir duruma işaret ederken, alim sıfatına sahip böylesi bir kişinin hem bölgesel hem küresel
anlamda önemli konuların ele alındığı bir zirveye
iştirak etmemesinin bir anlamı olmalıdır.
Amin Ma’ruf Hoca’nın aktif siyasete girmeden
kısa bir süre öncesine kadar NU’nun liderliğinin
yanı sıra, yarı resmi bir hüviyete sahip Endonezya
Alimler Meclisi (Majelis Ulama Indonesia-MUI)
başkanlığını yürütmüş olması ve geleneksel İslâmî
değerleri cesurca savunan bir şahsiyet olması, ülkenin Kuala Lumpur Zirvesinde üst düzeyde temsil edilmemesinin irrasyonel olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
Amin Ma’ruf Hoca, 2016 yılı Ağustos ayından
itibaren ülke gündemini yaklaşık altı ay boyunca meşgul eden dönemin başkent Cakarta valisi
Ahok’a yönelik muhalefet hareketinin tetikleyicisi olma gibi bir vasfı da taşıyor. O dönem, vali
Ahok’un İslâm’a hareket ettiği gerekçesiyle başlatılan muhalefette MUI başkanı sıfatıyla Amin
Ma’ruf’un verdiği fetva hiç kuşku yok ki, sadece
NU içerisinde değil, ülkenin farklı cemaat yapılarına mensup kitleleri de etkileyecek bir özellik
taşıyordu.
Endonezya’da yaşanan ilginç gelişmelerden
biri, söz konusu zirveden sadece bir kaç gün önce
13 Aralık Cuma günü Orta Cava’da yapılan bir
toplanıda Amin Ma’ruf Hocanın, “Endonezya halifelik sistemini benimsemiyor” anlamına gelecek
bir açıklama yapmış olmasıdır. Ülke gündemine
bakıldığında, bu konuda bir açıklamayı gerektirecek bir durumun olmadığı söylenebilir.
Öyle ki, geçen 2019 yılı Nisan ayında yapılan
başkanlık seçimlerinin ardından, Cava kökenli,
milliyetçi partilerinden Mücadeleci Demokrasi
Partisi’nin (PDI-P) adayı Jokowi, içlerinde Müslüman kitlelerin hassasiyetlerini de temsil ettiği
ifade edilebilecek partilerle koalisyon yapmak suretiyle iktidarını güçlendirmişti.
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Aradan geçen süre zarfında diğer bazı partilerin de bu ittifaka katılımı ile dışarıda kalan, mecliste azınlık konumundaki Kalkınma ve Adalet
Partisi (Partai Keadilan Sejahrata-PKS) oldu. Yani
ülke siyasal gündeminde, klasik bir yaklaşımla
ifade edecek olursak “İslâmcı bir söylem” bulunmamasına rağmen, böylesi bir konunun gündeme
getirilmesi oldukça ilginçti.
Ma’ruf Hoca, âlimler konseyi, camiler konseyi,
Vakıflar birliği, ulusal zekât birliği, Hac organizasyonu gibi ülkenin önde gelen dini-sivil yapılarının
temsilcilerinin bulunduğu bir ortamda bu görüşünü ifade ederken, ülkenin kurucu köklerinin böylesi bir siyasi yapıya izin vermediğini söylüyordu.
Bölgesel ve küresel olarak İslâm toplumlarının
karşı karşıya bulunduğu pek çok sorun mevcut
iken, Ma’ruf Hoca gibi bir şahsiyetin bunlarla ilgili tespit, görüş, çözüm önerileri gibi yaklaşımlar
sergileyebileceği ve ilgili liderler ve kurum ve kuruluşların temsilcileriyle paylaşımlarda bulunabileceği bir süreç tam da ayağına gelmişsen oldukça
farklı ve aslında ulusal düzeyde hiç de gündemde
esamisi okunmayacak bir hususu gündeme taşımasının ardında farklı nedenler olmalıdır.

Amin Ma’ruf Hoca

yönetiminin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nden
(ASEAN) başlayarak bölgesel ve küresel birliklerde gündemi belirleme konusunda görüş ve düşüncelerini ortaya koymalarını sağlayabilir.
Ancak Malezya gibi kapı komşusu bir ülkede
düzenlenen bir zirvede bile en üst düzeyde temsil
edilmemesi, bugün merkez iktidarda sağlanan siyasi güç ile de çelişmektedir. Kaldı ki, Kula Lumpur Zirvesinde ele alınan İslâm karşıtlığı, liderlik,
yoksulluk vb. konular halkının kahir ekseriyetinin Müslüman olduğu Endonezya’yı da yakından
ilgilendirmektedir.

Ekonomik Modernleşme ve Orta Güç Olgusu

Gelecek Beklentileri

Endonezya günümüzde gelişmekte olan ülkeler arasında yer alıyor ve bu anlamda adı orta güç
merkezi ülkelerle birlikte anılmaktadır. Bu bağlamda, ülke ulaştığı gayri safi milli hâsıla ile G-20
üyelerinden biri.
Endonezya ekonomik kalkınma yarışında ihtiyaç duyacağı işbirliklerinin yanı sıra, tıpkı 20042014 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış
olan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) politikalarında gözlemlendiği üzere, gelişmekte olan ülkelerin sahip olduğu ve küresel yapılarca da kabul
edilen yeni güç merkezleri özelliğinden hareketle
politikalar geliştirecek, bu anlamda bölgesel ve
küresel konularda söz sahibi olabilecek bir potansiyele sahip. Bununla birlikte, bugünkü Endonezya yönetiminin böylesi bir gücü kullanmaması bir
başka irrasyonalite olarak ortaya çıkıyor.
Çin ve Hindistan arasında deniz yolları üzerinde stratejik bir konumda bulunan Endonezya’nın
bölgenin sürekli büyüme sergileyen ülkelerinden
biri olması, hem ülke Müslümanlarının hem ülke

Dr. Mahathir Muhammed, zirvenin kapanışında yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen bu oluşumun, bazı ülkelerin üst düzeyde temsil edilmemesine rağmen, tatmin edici olduğunu vurguladı.
Zirvenin İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın varlığına
bir alternatif teşkil ettiği yolundaki söylemlere Dr.
Mahathir’in, “Böyle bir amaç taşınmadığını” şeklinde karşılık verirken zirveyi, temelde yaşanan
problemler karşısında ilgili ülke liderlerinin görüş alışverişinde bulundukları bir platform olarak
adlandırdı.
Daha önce benzeri oluşumlarda rastlandığı
üzere, bu etkinliğin bir seferlik gerçekleştirilmesinin pek bir anlamı olmayacağı ortada. Bu nedenle,
konuyla ilgili görüşler beyan eden çeşitli çevreler
ve yorumcuların da dile getirdiği üzere, zirvenin
bir başlangıç olduğu noktasında ortak görüşten
bahsedilebilir. Ancak, zirvede ele alınan konuların
yapıcı etkilerinin ortaya çıkması için sürdürülebilirliğe ihtiyaç olduğuna da şüphe yok.
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Kuala Lumpur Zirvesi,
Müslümanların Asıl İhtiyaç Duyduğu
Şeyi Gösterdi
18-21 Aralık’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen
2019 Kuala Lumpur Zirvesi, İslâm âleminin makûs kaderini tersine çevirme
adı altında yapılan büyük toplantılar, protestolar ve okunan iddialı bildirilerin
müşahhas bir değişim gerçekleştirememesinden alınan bir ders mahiyetindedir.

Ömer Faruk YILDIZ

N
44

e zaman dünyanın bir köşesinde bir veya bir
grup Müslüman belaya maruz kalsa, zulüm
görse Müslüman dünyadan gelen tepkilerin umumu, bu musibetlerin İslâm ülkelerinin birlikte hareket etmemesinden kaynaklandığı ve Müslüman
milletlerin birleşmesi hâlinde bunların asla başa
gelmeyeceği teveccühünde olmuştur.
Hâlbuki şimdiye kadar dünya Müslümanları, başarılı ve süslü bir şekilde “birlik” görüntüsü veren çok sayıda teşebbüste bulundu. 1969’da
Mescid-i Aksa’nın fanatik bir Yahudi tarafından
ateşe verilmesi üzerine dünya Müslümanlarının
duyduğu müşterek öfkenin bir tezahürü olarak
İslâm Konferansı Teşkilatı’nın kurulması muhtemelen mezkûr “birlik” teşebbüslerinin en kapsamlı olanıydı. Ne yazık ki bu niyetle -bilhassa
yarım asırdır- yapılan teşebbüslerin çoğu, İslâm
âleminin geldiği noktadan anlaşılabileceği üzere
fiyasko ile sonuçlandı.

Önemli Bir Başlangıç
Bu hezimetlerin Müslüman dünyaya yıllar
içinde şu hakikati öğretmesi gerekirdi: Büyük kalabalıkların mukaddes davalar uğruna bir araya
gelmesi hürmete şayan bir gayret olmakla birlikte
tek başına muvaffakiyet getirmekte yeterli değildir. Bu tür teşebbüslerden beklenen değişim ve
dirilişin hâsıl olması için, bir araya gelen kalabalığın küçük veya büyük somut bir şey yapmaya
müteveccih adım atması da gerekir.
İşte geçen yıl 18-21 Aralık’ta Malezya’nın
başkenti Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen 2019

Kuala Lumpur Zirvesi, İslâm âleminin makûs kaderini tersine çevirme adı altında yapılan büyük
toplantılar, protestolar ve okunan iddialı bildirilerin müşahhas bir değişim gerçekleştirememesinden alınan bir ders mahiyetindedir.
Sayı nazarından değerlendirildiğinde bu zirvede, İslâm İş Birliği Teşkilatı toplantıları gibi büyük bir kalabalık ağırlanmadı. Zira zirvenin ev
sahibi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
de bundan evvel verdiği beyanlarında bu organizasyonun İslâm İş Birliği Teşkilatı’na alternatif teşkil edecek büyük çaplı bir toplantı olmayacağını,
sadece müşterek kaygılar taşıyan ülkelerle küçük
bir başlangıç yapacaklarını söylemişti.
Dünyadaki Müslüman nüfusu ve ülke sayısı dikkate alındığında zirve gerçekten küçük bir
toplantı niteliğindeydi. Fakat uluslararası Müslüman kamuoyunun zirveye yönelik olumlu tepkileri, bu küçük toplantının aslında şimdiye kadar
her yıl gerçekleşen nice İslam İş Birliği Teşkilatı
zirvelerinden daha ümit vaat eder mahiyette olduğunu gösterdi.
Kuala Lumpur Zirvesi’nin Müslümanlar için
ümit verici ve gelecek vaat eder nitelik kazanmasının sebebi, zirvede bir araya gelen ülkelerin tarihi
ve stratejik öneminden ziyade bu küçük toplantıdan hâsıl olan “bir şeyler yapma” niyeti idi.
Esasen bu zirvenin temelleri, 74. Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu sırasında Türkiye, Malezya ve Pakistan liderlerinin üçlü görüşmesinden
hâsıl olan somut fikir ve projelerle atılmıştı. Hatırlanacağı üzere üç ülke, İslâm karşıtlığının dünya
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Kuala Lumpur Zirvesi, Müslümanların Asıl İhtiyaç Duyduğu Şeyi Gösterdi
genelindeki artışıyla mücadele etmek üzere birLiderlerin Konuşmalarındaki Özeleştiri Vurgusu
likte uluslararası televizyon kanalı kurma kararı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoalmıştı. Söz konusu proje İslâm ülkeleri nezdinde
ğan, katıldığı her uluslararası ortamda olduğu gibi
büyük alâkaya maruz kalırken üçlü görüşmenin
Kuala Lumpur Zirvesi’nde de Türk devletinin küardından çok zaman geçmeden Mahathir geçen yıl
resel sistem karşısındaki cesur duruşunu bir kez
kasım ayında bu zirveyi ilan etti.
daha haykırdı. “Dünya beşten büyüktür” diyerek
Zirve dâhilinde liderlerin yaptığı konuşmalar,
Müslüman ülkelerin kaderinin artık, BM’nin beş
düzenlenen forumlarda müzakere edilen meseledaimi üyesi ülkelere bağlı olmadığını vurguladı.
ler, sonrasında alâkalı ülkeler arasında imzalanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında
anlaşmalar ve alınan “somut” kararlar; bu toplangöze çarpan en fevkalâde nokta ise, Erdoğan’ın
tının İslâm âlemi için hakiki değişiklikleri tetikleMüslüman dünyanın sorunlarını konuşurken tenyici mahiyet taşıdığının alâmetleriydi. Bu yüzden
kitlerini ekseriyetle içeriye yöneltmesiydi. Müsolacak ki Müslüman dünyanın perişanlığı ve zalümanların kendi hataları
yıflığından rahatsız olmayan
karşısında başkalarını suçlabirtakım statüko yanlısı Arap
malarını “kolaycılık” addeden
devletleri bu inisiyatife en
Büyük kalabalıkların
Erdoğan, İslâm âleminin Filisufak bir destekte bulunmadı.
mukaddes
davalar
uğruna
tin gibi köklü meseleler başta
Hatta Suudi Arabistan yönebir araya gelmesi hürmete
olmak üzere Müslümanların
timi, Kuala Lumpur Zirvesi’ni
şayan
bir
gayret
olmakla
kanayan yaralarına şifa olacak
zımnî olarak “ümmeti” bölbirlikte
tek
başına
somut bir şey yapamadığının
mekle dahi itham etti.
altını çizdi.
muvaffakiyet getirmekte
İlk olarak Malezya’nın
Malezya
Başbakanı
yeterli değildir. Bu tür
ev sahipliğinde Türkiye, PaMahathir’in hitabı ise Müslüteşebbüslerden beklenen
kistan, Katar, Endonezya ve
man dünyanın içinde bulundeğişim ve dirilişin hâsıl
İran’dan liderler düzeyinde
duğu vaziyeti eksiksiz ve kuolması için, bir araya
katılımın beklendiği zirvenin
sursuz tamı tamına izah eder
gelen kalabalığın küçük
katılımcı ülkeler listesi, Arap
mahiyetteydi.
Hamasetten
devletlerinin kahir ekseriyeveya büyük somut bir şey
hoşlanmayan ve söz konusu
tinin menfi tutumu üzerine
yapmaya müteveccih adım
gerek kendi ülkesindeki geson anda değişikliğe uğradı.
atması da gerekir.
rekse dünyadaki MüslümanOrganizasyona katılması kelar olduğunda en sert tenkitsin gözüyle bakılan Pakistan
leri hiç acımadan yapabilen
Başbakanı İmran Han -bürealist
politikalarıyla
tanıdığımız Mahathir, bu
yük ihtimalle Suudi Arabistan’ın ekonomik güzirvede de gerçekçi ve sert üslubundan hiç taviz
cünü kullanarak baskı yapması sonucu- zirveden
vermedi.
bir gün evvel katılım sağlayamayacağını açıklaİslâm’ın dünya genelinde iftira ve hakaret maldı. Aynı gün iştiraki beklenen Endonezya Devlet
zemesi edilen bir din hâlini aldığı ve MüslümanBaşkan Yardımcısı Ma’ruf Amin de “sağlık sorunların dünyanın itibarını tamamen kaybettiği hakiları” nedeniyle zirveye gelemeyeceği beyanında
katini İslâm dünyasının yüzüne vuran Mahathir,
bulundu. İki ülke temsilen dışişleri bakanlarını
bugün iftiharla yâd edilen Müslümanların mazide
konuşma yapmak üzere Kuala Lumpur’a yollayagösterdiği ilmi, sanatsal ve teknolojik başarıların
caktı ama daha sonra bu mertebede katılım dahi
mevcut kafayla asla yakalanamayacağını beyan
sağlanamadı.
etti.
Pakistan ve Endonezya’nın saf dışı kalması zirMüslümanların bu karanlığa, pozitif ilimlere
venin itibar kaybı uğradığı yönünde bir intibaın
ve teknoloji üretimine gerekli önemi vermediği
yayılması talihsizliğini getirdi. Neyse ki dört ülke
liderinin zirvede yaptığı konuşmalar ve gündeme
için gömüldüğünü hatırlatan Mahathir, aynı Müsgetirdiği can alıcı meseleler, bu itibar kaybını terlümanların düştüğü yerden kalkabilmesi için ilim
sine çevirmeyi başardı.
tahsil etme ve ihtiyacı olan şeyleri kendi başlarına
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üretmekten başka bir yol olmadığı hakikatinin altını çizdi.
Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid el-Sani
ise zirveye katılarak, bu onurlu teşebbüsün altını
oymaya çalışan malûm güçlere esasında verilebilecek en büyük cevabı vermiş oldu. İslâm dünyasındaki bazı rejimlerin, dışlama ve ayrımcılık
yaparak İslâm’ın imajına zarar verdiğini savunan
Şeyh Tamim’in mesajı genel olarak bu zirveyi baltalamaya çalışanlara yönelikti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin hitabı,
İslâm âleminin iktisadi yetersizliğini merkeze aldı.
ABD’nin senelerdir kendilerine uyguladığı yaptırımların ülkesine verdiği zararı hatırlatan Ruhani,
Müslüman ülkelerin ortak para birimi kullanarak
ABD’nin bu ülkelere karşı yaptırım kozunu kullanmasını önleyebileceğine işaret etti.

D-8 Ruhunun Yeniden Tezahürü?
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Zirvede gündeme getirilen mevzuular aslında
yakın tarihte konuşulmamış şeyler değildi. Zira
Türk siyasetinin muteber isimlerinden merhum
Necmettin Erbakan, başbakanlığı zamanında temelini attığı D-8 inisiyatifiyle bu zirvede konuşulan meseleleri ve teklifleri ta o yıllarda gündeme
getirmişti. Lâkin D-8 oluşumundan hâsıl olan
oyun bozucu karar ve projeler vuku bulamadan
başta Türkiye olmak üzere Pakistan, Endonezya,
İran ve Nijerya gibi kritik İslâm ülkelerinin liderliklerinde alışılmışın dışında değişimler yaşandı.
Kuala Lumpur Zirvesi de esasen D-8 ruhunun düştüğü yerden küçük ama sağlam adımlarla
kalkmasının bir işareti olageldi. Zirveye katılan
her ülkenin etnik, kültürel ve mezhebi cihette belirli ölçülerde farklılıklara sahip olduğu herkesin
malûmu… Fakat görüldüğü üzere zirve boyunca hiçbir şekilde ne mezhep ne de bir ülkenin
hassasiyetine hasar verecek netameli meseleler
konuşuldu.
Dört liderin muvafık olduğu tek ve en mühim
nokta, Müslümanların uluslararası sahada geri
kalmışlık gerçeği ve bu makûs kaderin ne şekilde
tersine çevrilebileceği meselesiydi. Liderler, bunu
sağlayacak şeyin iddialı bildiriler ve kınamalar olmadığının farkındaydı.
Bu yüzdendir ki zirvenin ardından herhangi
bir sonuç bildirisi yayımlama ihtiyacı hâsıl olmadı. Sonuç bildirisinden çok daha kıymet-i harbiyeye sahip somut hamleler yapıldı. Müslüman

ülkelerden bilim insanlarının proje ve araştırmalarının değerlendirilip teknoloji üretimine dönüştürülebileceği bir mükemmeliyet merkezi kurma
projesi bunlardan biriydi. Türkiye ve Malezya’nın
haricinde Endonezya ve Pakistan’dan bilimsel
araştırma kurumlarının ortak edildiği mezkûr
projeyle aslında lider seviyesinde zirveye katılmayan bu iki ülke de bir şekilde zirvenin hâsılatına
dâhil edildi.
Bir diğer mühim somut hamle ise Malezya
ile Türkiye arasında müşterek savunma sanayii
üretimini hedefleyen 14 ayrı ortaklık antlaşması
imzalanmasıydı. İki ülke aynı zamanda, bundan
önce Pakistan ile birlikte kurulması planlanan ortak televizyon projesinin bir meyvesi mahiyetinde
görülebilecek “İslâmofobi ile Mücadele İçin Ortak
İletişim Merkezi” kurma kararını aldı.
Henüz somutlaşmayan fakat ilerleyen yıllarda
vuku bulacağına ihtimal verilen diğer bir hamle ise, zirveye katılan ülkelerin öncülük edeceği
ortak para birimi kullanılması teklifi idi. İran’ın
ekonomik yönden nefes alabilmesi için hayati
nitelik taşıyan ortak para birimi, Asya Krizi zamanında döviz ticareti manipülasyonlarıyla çetin
mücadelelerde bulunmuş Mahathir’in de uzun
süredir gündeminde olan bir şey. Kuala Lumpur
Zirvesi’nin bu fikri de fiiliyata geçirme yönünde
tetikleyici bir etkinlik olması beklenebilir.
Kuala Lumpur Zirvesi’nin başta katılımcı ülkeler olmak üzere İslâm âlemi ve dünya için ne
mânâya geldiği özetlenecek olursa bu zirvenin,
Müslümanların asıl ihtiyacı olan şeylerin ne olduğunu uzun zaman sonra bir daha işaret ettiği
söylenebilir.
Zira zirvenin fikir babalarından Mahathir, ortak televizyon kanalı projesi için aynı minvalde
değerlendirmelerde bulunmak suretiyle, “Bu televizyon kanalı bize göre, daha sonra unutulacak
deklarasyonlar yazmaktan ziyade bir şeyler yapmak üzere atılmış bir adımdır” demişti. Aslında
bu zirvenin hulâsası da Mahathir’in yukarıdaki
sözlerinin fiiliyata geçmiş hâlinden başka bir şey
değildi.
(Malezya New Straits Times gazetesinden)
Çeviren: Abdullah Emiroğlu.
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Kuala Lumpur Zirvesi Örneği Bağlamında
İslâm Birliği Mümkün mü?
İslâm ülkeleri, ellerindeki maddi, kültürel ve coğrafi vs. imkânları kullanamadığı gibi
gelir eşitsizliği, siyasi yönetim beceriksizliği, özgürlük ve adalet sorunları, iç savaşlar,
çatışmalar ve kültürel sorunlarla boğuşmaktadır. Demografik açıdan Müslümanlar,
dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birine karşılık gelmesine karşın tüm Müslüman
dünyası, küresel gayri safi yurtiçi hasılaya sadece yüzde 5 katkıda bulunmaktadır.

Ahmet DAĞ

S

uudi Arabistan Kralı
Faysal ve Fas/Mağrip
Kralı II. Hasan öncülüğünde kurulan İslâm
İş Birliği Teşkilatı’nın
“İngiliz-Yahudi” eksenli
devletlerin, İslâm ülkeleri üzerinde kurdukları tahakkümü kırmak
amacıyla Fas’ın başkenti
Rabat’ta kurulmasının
üzerinde tam 50 yıl geçti. Tam 57 ülkenin üyeliğini yaptığı bu teşkilat, şimdilerde İslâm İş Birliği
Teşkilatı’nın adını taşımaktadır. Önceki adı İslâm
Konferans Teşkilatı olan bu teşkilatın, konferans
düzenlemek ve toplanmak gibi faaliyetlerden öte
konumunun bulunmadığını ve 21. yüzyılda İslâm
ülkelerinin derdine derman olmadığını söyleyebiliriz. Bu teşkilatın; İslâm ülkeleri arasındaki iktisadi, askeri, siyasi, toplumsal ve kültürel ilişkilerin
tesis edilmesinde etkin olmadığını söylemek abartı
olmaz.
İslâm ülkeleri, ellerindeki maddi, kültürel ve
coğrafi vs. imkânları kullanamadığı gibi gelir eşitsizliği, siyasi yönetim beceriksizliği, özgürlük ve
adalet sorunları, iç savaşlar, çatışmalar ve kültürel sorunlarla boğuşmaktadır. Demografik açıdan
Müslümanlar, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte
birine karşılık gelmesine karşın tüm Müslüman
dünyası, küresel gayri safi yurtiçi hasılaya sadece
yüzde 5 katkıda bulunmaktadır. En zengin İslâm

ülkesi ile en yoksulu
arasındaki gelir farkı
200 katı aşmış durumdadır. Küresel petrol
rezervlerinin
yüzde
59’una, doğal gaz rezervlerinin ise yüzde
58’ine sahip İslâm ülkelerinde 350 milyon
Müslüman
(toplam
Müslüman nüfusunun
yaklaşık 4/1’i), aşırı yoksulluk şartlarında hayatta
kalma mücadelesi vermektedir. Bu gelir eşitsizliğinin nedenleri, tam bağımsızlıkla alakalı olduğu
gibi serveti toplayan ailelerden gelen köklü elitlerin ve devlet yöneticilerin varlığı, kötü yönetilen
veya var olmayan gelir vergisi sistemleri de dâhil
olmak üzere geçmiş ve mevcut başarısız ekonomik
politikaların ve becerisiz yönetimlerin varlığıdır.

Zirve ve Gündemi
İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın kuruluş tarihinin
üzerinden tam 50 yıl geçtikten sonra Malezya Devleti başkanlığında Malezya’da Türkiye, Endonezya,
İran ve Katar’ın katıldığı 2019 Kuala Lumpur Zirve toplantısı yapıldı. Bu toplantının yapılmasında;
hem New York’ta Türkiye-Pakistan-Malezya devlet
başkanlarının üçlü toplantısı hem de Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in Türkiye ziyaretinde Pakistan’a da çağrı yaparak “İslâm medeniyetini
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huzuru, yönetimlerde istikrar ve iyi idarecilik,
yeniden ayaklandırabiliriz” çıkışını yapması etkin
İslâm âleminde yaşanan bilgisizlik, iç savaşlar,
olmuştur. Bu toplantıya Pakistan da katılacaktı fakadın ve çocuk ölümleri vs. konular oldu. “Biz
kat Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın
kimseyi dışlamıyoruz. Bu zirveyle küçük bir başbaskıları sonucunda Pakistan temsilci bile gönderemedi. Endonezya ise ancak temsilci olarak devlangıç yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
Ayrıca birbirine karşı şiddet içinde olan ve ülkelet başkan yardımcısını gönderebildi.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in
lerinde kriz yaşayan Müslümanların göçmen kalev sahipliğinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
dıklarını, İslâm’ın ve Müslümanların itibar sorunu
Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hayaşadığını, İslâm ülkelerinin medeniyet tecrübesi
üretebileceklerini ve toplantının diğerlerini dışlamed Al Sani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
ve Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Ma’ruf
mak olmadığını bilakis toparlanmak adına küçük
Amin, HAMAS’tan Halid Meşal ve Tunus Meclis
bir başlangıç yapmanın önemini vurguladı. “Farklı
Başkanı Raşid Gannuşi katıldı. İslâm medeniyeİslâm ülkeleri kategorileri veya sınıfları yaratmak
ya da başkalarını zayıflatmak istemiyoruz” diyen
tinin dirilmesi, Müslüman âleminin sorunlarına
Mahathir, sadece İslâm konusunda değil, fen, maçözüm üretilmesi, Müslüman toplumların kalkınmasına katkı sağlantematik, modern konular
ve modern teknolojiler
ması ve İslâm dünyasının
vb. konularda İslâm ülliderleri, entelektüelleri
Balfour
Deklarasyonu’yla
asırlık
ile düşünürleri arasında
kelerinin bilgi edinmesi
planı hayata geçiren İngiliz-Yahudi
iletişim ağı kurulması olgerektiğini, aksi takdirde
medeniyetinin
-hususiyetlegeri kalacaklarını, İslâm
mak üzere 4 hedefe odakOrtadoğu diye isimlendirdikleri
ülkelerinin istikrarlı ve iyi
lanacak olan zirvenin ana
bölgedeki
ülkelerin
yönetimlerini
yönetilerek halklarının iyi
konuları; “Barış, Güvenlik
nasıl uşak kıldıklarını ve
bir hayat sürmeleri gerekve Savunma”, “Adalet ve
Özgürlük”, “Kalkınma ve
tiğini söyler.
bilinçlerinin nasıl tarumar
Egemenlik”, “Ticaret ve
Bu
bağlamda
edildiğini Arap Baharının kışa nasıl
Yatırım”, “Teknoloji ve İnMalezya’nın küçük bir
dönüştüğü üzerinden görebilirsiniz.
ülke olduğunu ve ileternet Yönetimi”, “Kültür
Bu bölgedeki devlet yöneticileri,
ve Kimlik” ve “Doğruluk
ri teknolojiye değinerek
Balfour benzeri planların
ve İyi Yönetim” başlıkMalezya’nın yenilik yapsahiplerine karşı refleks gösteren
ları oldu. Toplantıda ele
maya istekli olduğunu,
devletlere ve yöneticilerine koro
alınan diğer konular ise
ancak finansal olarak sıhâlinde
saldırmaktadırlar.
İslâm dünyasının sorunkıntıda olduğunu belirten
Mahathir, Türkiye, İran,
larını gündeme getirmeye
Pakistan ve Endonezya
ve İslâmofobi ile mücadegibi güçlü savunma kayleye yönelik bir televizyon
kanalı, ticari antlaşmalar, teknoloji transferleri,
naklarına sahip Müslüman ülkelerle araştırma ve
savunma sanayi, gıda güvenliği, geleceğe yönelik
işbirliği yapması gerektiği tespitinde bulunmuştur.
gençlik yapılanmalarının koordinasyonu ve İslâm
İslâm âleminin, muhtemel bir tür çatışma olan
dünyasının gerilim bölgelerinde çözüm arayışı gibi
“siber savaşa” hazırlanmasının zorunlu olduğunu
vs. konular, zirvenin muhtemel gündemleri olarak
ifade etmiştir.
özetlenebilir.
Malezya Başbakanı Mahathir, Müslümanların
Toplantı, 94 yaşına gelmesine rağmen heyecabirbirlerine karşı şiddet eylemlerini gerçekleştirnını yitirmemiş görülen Mahathir Muhammed’in
diklerini, başarısız hükümetlerle idare edildikleriİslâm dünyasının sorunlarını içeren bir konuşmani ve birçok felakete uğradıklarını ifade ederek “kol
kırılır yen içinde kalır” yaklaşımı içinde bulunmasıyla başladı. Zirvenin büyük kararları ve uygulamaları doğuracağına dair temennisini ifade eden
mıştır. Mahathir Muhammed’in bu yaklaşımınMahathir Muhammed, “İslâmofobi” ile mücadele,
da Malezya’nın, diktatöryel bir yönetim biçimine
İslâm ülkelerinin bağımsız olamamaları, farklı top(Osmanlı sonrası sömürge valiliğinin yerini alan
İslâm devletlerinde uygulanan totaliter yönetim
lumlarla bir arada yaşayabilme tecrübesi, halkların
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biçimlerine) sahip olmayışıdır. Nitekim Mahathir
Muhammed’in yaptığı konuşmanın içeriğine sahip
bir konuşmayı Mısır, Cezayir ve Körfez ülkeleri vs.
İslâm ülkelerinde yapamazsınız.
Nitekim Malezya gibi halkların etkin olduğu
yönetimleri bir imkân olarak gören Öztop, Türkiye ve Malezya gibi ülkelerin halk tarafından seçilen yönetimlerle idare ediliyor olmasını Müslüman
milletlerin iradelerinin geniş tabanlı yansıması
olarak görür. Bu tür birlikteliklerin ancak bu tür
yönetimlere sahip devletlerle gerçekleştirilebileceğini iddia eder. O, Türkiye, Malezya ve Pakistan
gibi kutuplaşmadan ve ayrışmalardan uzak kalan
ülkelerin aralarında tarihsel olarak getirdikleri varoluşsal bir sorunları bulunmadığı için güçlü ittifakın meydana gelmesinin mümkün olduğunu ifade
eder. Ona göre, içinde Türkiye, Malezya, Pakistan,
İran ve Katar’ın bulunduğu İslâm ülkelerinin katılımcı olduğu birliktelikler oluşturulabilir. Öğrenci
ve akademisyenlerden oluşan enstitülerin kurulması, bu enstitüler aracılığıyla İslâm medeniyet
tarihi çalışmaları yapılması, İslâm medeniyetinin
doğru tanıtılması adına televizyon kanalı projesi
gibi unsurlar önemli adımlar olabilir. Bu enstitülerde iş birliğinin ilerlemesine ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yürütülebilir. Müslümanların
ilimde geri kalmışlığının telafisi mümkün olabilir.

Zirveye Karşı Tepkiler
Gerek Mahathir Muhammed’in gerekse diğer
katılımcı devletlerin liderlerinin tüm iyi niyetli
toplanmalarına ve İslâm medeniyeti ve âlemine
yönelik kaygı içeren konuşmalara karşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin elebaşılığını
yaptığı körfez ülkeleri yöneticileri ve medyası bu
toplantıya büyük tepki gösterdiler. ABD, İsrail ve
İngiltere’nin sözcülüğünü yapan bu ülkeler, İslâm
dünyasının meselelerine çözüm arama çabası olan
bu iyi niyet toplantısının hem öncesinde hem de
sonrasında sabote edici uygulamalar ve yazılar ortaya koydular. Hususiyetle Arap medyası, toplantıyı doğrundan hedef aldı. Ayrıca zirveye katılacak
olan ülkelere devletler bazında baskılar yaptılar.
Nitekim söz konusu bu baskı, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilmiştir.
Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Pakistan Merkez Bankası ile ilgili verdiği sözleri yerine getirmemekle
Pakistan’ı tehdit ettiğini ayrıca Suudi Arabistan’da
çalışan dört milyon Pakistanlıyı ülkelerine

gönderip, yerlerine Bangladeş’ten işçi alma gibi
kozları kullanıp Suudi Arabistan’ın Pakistan’ı tehdit ettiğini ve Pakistan’a dolayısıyla Devlet Başkanı
İmran Khan’a baskı yaptığını söyledi.
Fakat -hâliyle- Arap medyasında, Pakistan’ın
toplantıya katılmaması yönünde herhangi bir baskı yapılmadığını yazsalar da Arap medyasına bakıldığında bu baskı ve karalamalar bariz görülür.
Hem zirve öncesi hem de zirve sonrası zirveye
katılan ülkelere yönelik yapılan baskı, tehdit ve
hakaretlerden hareketle Kuala Lumpur Zirvesi’ne
yönelik körfez ülkelerinin ve Mısır’ın rahatsızlığı çok açıktır. Zirveden tam on gün önce yazılan
“Middle East Institute” sitesinde Giorgio Cafiero ve
Khalid Al-Jaber tarafından ele alınan “Suudi Liderliğine Meydan Okuma mı?” başlıklı yazıda hedefin
Suudi Arabistan nezdinde Araplar olduğu teması
işlenmiştir.
Her ne kadar Malezya ve Katar ülkelerinin
devlet yöneticilerinin ve medyasının ifade ettikleri
gibi bu toplantının İslâm dünyasının sorunlarına
çözüm aramak olduğu söylense de tezviratta bulunan bu yazıda yazarlar, bu toplantının daha çok
Suudi Arabistan’ın etkin liderliğine karşın meydan okuma olduğunu yazmışlardır. Bu kışkırtıcı
yazıda; zirveye “İki Kutsal Mekânın Hizmetçisi”
olan Suud Kralı’nın davet edilmediği ve Mahathir
Muhammed’in düzenlediği bu mini İslâm konferansının, İslâm İş Birliği Teşkilatı için potansiyel
bir meydan okuma olduğunu ve bu toplantının
sonrasında çok daha büyük bir girişime dönüşebileceğini ileri sürülmüştür. Kışkırtıcı bir yaklaşımla,
başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap devletlerinin sert tepki gösterecekleri
yazılmıştır.
Tepki doğurmak isteyen metnin başarılı olduğu, Şarku’l-Avsat’ın Suudi Arabistanlı yazarı Mişari
Zeydi’nin yazdıkları üzerinden anlaşılabilir. Zeydi,
bu toplantıyı “Zarar Toplantısı” olarak tavsif eder.
Zirveyi, zirvenin katılımcılarının Arap ülkeleri değil siyasal-aşırı İslâm fikirlerini benimseyen liderlerin öncülük edilen bir zirve olarak tanımlamıştır. Ayrıca zirveye Pakistan Devlet Başkanı İmran
Khan’ın toplantıyı boykot ederek katılmadığını,
Melik Salman ile Mahathir Muhammed arasında
geçen telefon konuşmasında Suud Kralı’nın, bu
toplantıyı İslâm Konferansı Teşkilatı’na alternatif
gördüğünü söylediğini yazmıştır. Yazara göre; iyi
niyetli olmayan bu toplantının hedefi, Araplardır.
Kuala Lumpur Zirvesinin yeni bir birlik girişimi
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olduğunu iddia eden yazar, bu toplantının Arapları bölmeye yönelik ilk adım olduğunu ve “batıl” girişimlere karşı uyanık olunduğunda bu tür
girişimlerin yok olacağını yazmıştır. Yazara göre,
ılımlı ve meşru İslâmî iş birliğinin liderliğini yapan
ülke Suudi Arabistan’dır.
Bir başka meslektaşı ve vatandaşı aynı gazetenin yazarı olan Abdullah Utaybi ise şu ifadeleri
kullanmıştır. “Saldırgan Osmanlı hilafetini yeniden
kurma hayalini gerçekleştirmek adına asırlık tarihi
geri getirmek için çaba harcayan Türkiye de aynı
şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük ve köklü dengeleri
değiştirmek için Malezya, Endonezya, Pakistan ve
müttefiki İran’ın onun peşinden gelmelerini istiyor.” Yine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı da Arap varlığı olmaksızın bu tür teşebbüslerin
işlevsiz olacağını, kutuplaşmanın ve ayrışmanın
ortadan kalkmayacağını ifade etmiştir. İslâm Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri ise teşkilat dışında
düzenlenen bu tür toplantıların, İslâm ülkelerinin
çıkarına olmadığını ve Müslümanları böleceğini
-sanki çok birlik içerindelermiş gibi- ifade etmiştir.

Umut Verici Girişimler
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İslâm dünyası, II. Abdülhamit’in düşürülmesiyle (1908) ve Balfour Deklarasyonu (1917) sonrası
bir türlü toparlanamadı ve birliktelik oluşturamadı. Melik Faysal’ın iyi niyeti üzerine öncülük ettiği
“ümmetin birliği” üzerine tesis edilen İslam İş Birliği Teşkilatı ve “milliyetçilik” üzerine inşa edilen
Arap Birliği; birtakım zevatın veya devletlerin kendi varlıklarını gerçekleştirmek için kullanılan birer
enstrüman hâlindedir. Balfour Deklarasyonu’yla
asırlık planı hayata geçiren İngiliz-Yahudi medeniyetinin -hususiyetle- Ortadoğu diye isimlendirdikleri bölgedeki ülkelerin yönetimlerini nasıl uşak
kıldıklarını ve bilinçlerinin nasıl tarumar edildiğini Arap Baharının kışa nasıl dönüştüğü üzerinden
görebilirsiniz. Bu bölgedeki devlet yöneticileri,
Balfour benzeri planların sahiplerine karşı refleks
gösteren devletlere ve yöneticilerine koro hâlinde
saldırmaktadırlar.
Sovyetler ve Çin/sosyalist ile İngiliz-Yahudi
uygarlığının/kapitalist güdümünden çıkamayan
ve içinde bulundukları bu durum nedeniyle Türkİslâm ülkelerinin; güçlü kurumsal, toplumsal ve
kültürel birliktelik göstermeleri çok zor görünmektedir. Ne kadar “İslâm” çatısı altında birlik
meydana getirmek zor ise aynı ölçüde “millet”

çatısı altında Türk birliği inşa etmek o kadar zordur. ABD ve Batı ile yaşanan siyasi gerilimlerde
Arap-İslâm ülkelerinin Türkiye’ye vb. ülkelere
göstermiş olduğu tepkilere bakıldığında İslâm
birliğinin zor olduğu görülür. Geçmişte Rusya ile
gerilim yaşandığında Türki Cumhuriyetlerinin,
Rusya yanlısı göstermiş oldukları tepkileri unutmamak lazım. Her iki dünyadan, Türkiye’nin
yanında yer alan yalnızca iki devletin -Katar ve
Azerbaycan- olduğunu söyleyebiliriz. Yine de her
şeye rağmen hem İslâm ülkeleri hem de Türki
cumhuriyetler kendi hâllerine bırakılmayacak kadar Türkiye ve Türk-İslâm topluluklarının geleceği
için önemlidir. Türkiye için daha önemli olan şey,
kendi göbeğini kesebilecek kadar güçlü olması
ve ayakları üzerinde durabilmesidir. Halkın, milletleşme bağlamında tarihi ve kültürel hafızasına
sahip olmasının yanında muhalefetin de millî bir
tavır göstermesi gerekir. Libya ile yapılan antlaşmaya tepkisi bağlamında muhalefetin bu yerli tavrı gösterdiği iddia edilemez.
İslâm birliği şimdilik mümkün değilse bile her
ne olursa olsun Doğu Akdeniz’de Libya ile yapılan
antlaşma gerekse Malezya’da yapılan 2019 Kuala
Lumpur Zirvesi umut verici girişimlerdir. Bu tür
girişimler tüm baltalamalara rağmen devam ettirilmesi gereken girişimlerdir.
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ARAP DÜNYASININ KRİZLERİ
Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyasının Krizleri1 Munsif Merzûkî’nin 10 yıldır
el-Cezire haber sitesi için kaleme aldığı onlarca makalesi arasından, Arap dünyasının
temel meselelerini tartıştığı on altısının tercümesinden, kendisiyle İstanbul’da yapılan
iki söyleşiden ve ayrıntılı biyografisinden oluşuyor. Bu çerçevede kitap, Merzûkî’nin
tarih ve insan tasavvurunu, siyaset ve devrim anlayışını, fikrî yönelimini ve ahlâkî
duruşunu, entelektüellere ve ideolojilere sert eleştirilerini, medyaya bakışını, Arap
dünyasının krizlerine dair tespitlerini ve çözüm önerilerini, yazılarının ana omurgasını
oluşturan Arap Devrimleri ve Karşı-Devrimlerine dair değerlendirmelerini içeriyor.

Zahide Tuba KOR

17

Aralık 2010’da Tunus’ta bir
seyyar satıcının kendisini
yakmasıyla Arap dünyasında
patlak veren ve daha uzun yıllar devam edecek devrim/isyan
süreci, aslında çoktan çökmüş
olan, ancak içeride otoriter rejimlerin ağır baskısı ve dışarıda Batılı güçlerin statükonun
devamı yönünde yönetimlere
verdiği sınırsız destek sayesinde ayakta tutulan Ortadoğu sisteminin artık sürdürülemezliğinin bir göstergesi. Yüzyıl evvel
Batılılar eliyle kurgulanan ve
1979 yılı itibarıyla nihaî şeklini alan Ortadoğu sistemi; önce
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle,
ardından iletişim teknolojileri ve uzay-atom-biyoloji alanlarında kaydedilen muazzam
ilerlemelerle birlikte dünyada
yaşanan büyük değişimlere rağmen, ufak tefek rötuşlarla bugünlere kadar geldi. Aslına bakarsanız
bu coğrafya; sınırları, kurumları, liderleri, elitleri
ve fikrî akımlarıyla çoğunlukla sosyolojik gerçekliğe yabancı, iç meşruiyetten de yoksun kaldı. Şu
an bölgede yaşanan deprem, yüz yıldır birikmiş
meşruiyet krizlerinin ve çözül(e)memiş ama ağır
bir baskıyla üzeri örtülmüş yapısal problemlerin
bir patlaması diyebiliriz.

Krizler Yumağı
Dünyayı ve bölgeyi salt
uluslararası sistem, devlet yapıları ve ekonomi-politik üzerinden okuma kolaycılığımız,
bölgede yaşanması mukadder
olan patlama hâlini görmemizi
engelledi. On yıllardır otoriter
rejimler altında “istikrar” görüntüsü, Arap dünyasının içine
kapsamlı bir şekilde bakmamıza ve kriz hâlini keşfetmemize
bir set çekti. Oysa Ortadoğu’yu
yakından bilen ve yüzeye/
konjonktürel olana bakmayıp
derinlere/yapısal olana odaklananlar, bu sistemin sürdürülemezliğini, Arap dünyasının
tehlikeli bir uçuruma doğru
sürüklendiğini on yıllardır endişe içinde dile getirmekteydi.
Mesela Arap dünyasının en önemli mütefekkirlerinden Faslı Muhammed Âbid el-Câbirî, 1980’lerde kaleme aldığı makalelerini bir araya getirerek
1990’larda kitaplaştırdığı Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma eserinin girişinde
şöyle diyordu:
Arap dünyası bugün ekonomik, siyasi, toplumsal ve fikri alanlarda ‘kapsamlı bir kriz’ aşamasına
ulaşmıştır. Bu dönemdeki her şey, sürecin, daha
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önce var olan aynı veriler, ilişkiler ve görüşlerle
barışçıl dönüşümü sağlamak yerine silaha başvudevam etmesinin mümkün olmadığını ve mevcut
rularak bölge kana bulanıyor. Dahası, bölgedeki
krizin, üçüncü bir şıkkı daha bulunmayan iki semevcut krizin temel müsebbibi olan eski sistemi
çenekli bir kriz olduğunu açık ve kesin bir biçimde
yeniden tesis etmek, 2010 öncesine geri dönmek
göstermektedir. Bu iki seçenek; ya krizin içerisiniçin yerel, bölgesel ve küresel güçler el ele vererek
de boğulup kargaşa, çözülme ve yok olma sürecine
nafile yere uğraşıyor.
girmek ya da mevcut kriz durumunu bilinçli bir
Ortadoğu’da yaşanan krizler, 2008’den bu yana
şekilde analiz etmek ve farklı hareket noktaları ve
küresel sistemde yaşanan krizin hem bir uzantısı
bakış açılarıyla yeni bir yapı oluşturarak, bambaşhem de pekiştiricisi ve derinleştiricisi. İkinci Dünka bir ortama geçmeyi sağlayacak şekilde bu krizi
ya Savaşı sonunda kurulan ve Soğuk Savaş sonrası
aşmaktır.1
birtakım değişikliklerle bugüne
Bu ve benzeri uyarılara on
gelen küresel sistem, artık süryıllardır kulak tıkandığı açık.
dürülemez durumda. Köklü bir
Gelinen noktada Arap
Gelinen noktada Arap dünyası
değişim-dönüşüm
sürecinin
dünyası bir kargaşa,
bir kargaşa, çözülme ve belki
arifesindeyiz.
Ulus-devletleçözülme ve belki de bir
de bir çöküş sürecine girmiş
rin egemenliğinin ulus-üstü ve
bulunuyor. Hem seküler Arap
çöküş sürecine girmiş
ulus-altı yapılarla ve muazzam
milliyetçiliği hem de İslâm
bulunuyor. Hem seküler
teknolojik ilerlemelerle aşındığı
ümmeti vurgusu üzerinden
Arap milliyetçiliği
bir çağdayız. Neoliberal iktisadî
birlik ve beraberliği savunmodelin krizi demokratik rehem de İslâm ümmeti
muş, geçmişte bir umut olmuş
jimleri temellerinden sarsıyor;
vurgusu üzerinden
geleneksel fikrî akımların ve
elitler ile halklar arasındaki
birlik ve beraberliği
örgütlü yapıların tamamı saruçurum derinleşirken alt ve
savunmuş, geçmişte bir
sılmış durumda. Merkezî otoorta sınıfların öfkesi şiddetleumut olmuş geleneksel
riteyi yitiren Arap devletleri
niyor; siyasette merkez partiler
fikrî akımların ve
din, mezhep, bölge ve kabile
güç kaybederken aşırı sağ ve
örgütlü yapıların tamamı
kimlikleri arasında paramparça
aşırı sol partiler bir umut olaolurken henüz merkezî otoritesarsılmış durumda.
rak görülüyor. Küreselleşmeye
yi koruyanlar da keskin siyasal
Merkezî otoriteyi yitiren
karşı popülist milliyetçilikler
ve toplumsal kutuplaşmalarla
Arap devletleri din,
alternatif bir plan-programları
malul. Bölgesel ve küresel güçolmadan yükseliyor. Teknolojik
mezhep, bölge ve kabile
ler jeopolitik ve jeoekonomik
ilerlemelerin de etkisiyle tarihte
kimlikleri
arasında
kavgalarını kimlikler üzerinden
belki de ilk defa bireyler birer
paramparça olurken
vekâlet savaşlarıyla yürüterek
aktör hâline gelmiş bulunuyor
henüz merkezî otoriteyi
bu kutuplaşma ve parçalanmışve bu da kriz içindeki sistemde
koruyanlar da keskin
lığı daha da körüklerken, Sünnî
kaos ve anarşiyi tetikliyor.
siyasal ve toplumsal
Arap ve İslâm dünyası çok boHâl böyleyken yeni bir fikir,
yutlu derin bir krizler yumağı
kutuplaşmalarla malul.
yeni bir umut odağı ve yeni bir
içinde boğuluyor. Yaşanan sayönetişim modeli üretmek ve
dece siyasî, iktisadî, toplumsal
köklü reformlar yapmak kaçıve hukukî değil aynı zamanda
nılmaz. Ancak gerek küresel
fikrî, felsefî, dinî ve ahlâkî bir kriz. Kimlik/aidisistemde gerekse Arap dünyasında krizden çıkış
yet krizi de cabası. Ancak bu kapsamlı ve çok boiçin ne sahici bir reçete var ne de yeni bir fikrî açıyutlu kriz gerçeğiyle yüzleşmekten tıpkı geçmişte
lım ve ideolojik akım... Üstelik 19. ve 20. yüzyılda
olduğu gibi bugün de kaçınılıyor. Hâlâ daha gerArap dünyasında bir umut olmuş fikrî akımların,
çek meselelerle, yapısal olanla uğraşmak ve bir an
toplumsal hareketlerin ve siyasal partilerin ekseevvel köklü reformlara girişmek yerine suni günriyetle Batı’daki canlı ve dinamik tartışmalardan,
demlerle boğuşuluyor. Söze ve siyasete alan açarak
fikirlerden ve hareketlerden etkilendiğini hesaba
1 Muhammed Âbid el-Câbirî, Çağdaş Arap-İslam
katarsak, günümüz Batı dünyasındaki fikrî çoDüşüncesinde Yeniden Yapılanma, çev. Ali İhsan Pala
raklık Arap dünyasındaki fikrî boşluğu ve çareve Mehmet Ş. Çıkar, İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2011,
s. 9.
sizliği daha da derinleştiriyor. Buna bir de Arap
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dünyasının (güce/iktidara eklemlenmiş ve temel
derdi mevcut sistemi, daha doğru bir ifadeyle sistemsizliği meşrulaştırmak olan “organik aydın”ları
dışındaki) kitlelere bir umut olma, krizlere gerçekçi çözümler ve yeni fikirler üretme derdindeki
mütefekkirlerinin ekseriyetle hapis, sürgün veya
ölüm seçenekleriyle karşı karşıya kaldığını dikkate
alırsak önümüzde pek de parlak bir gelecek görünmüyor. Dünya da Ortadoğu da adeta “akılsız ve
fikirsiz” hâlde kendi sonunu hazırlıyor.
Bu karanlık tablo içinde Tunuslu Prof. Dr.
Muhammed Munsif Merzûkî, sıradışı ve özgün
fikirleriyle, siyasî içerikli kitapları ve makaleleriyle yıllardır uçuruma doğru ilerleyen Arap dünyasındaki çok boyutlu kriz hâline dikkat çeken
ve kurtuluş reçeteleri sunmaya çalışan bir mütefekkir. Türkiye’de fazla tanınmasa da Arap dünyasının en önemli mütefekkirlerinden ve eylem
adamlarından biri. Alanında öncü bir tıp doktoru ve akademisyen; önde gelen bir insan hakları
aktivisti; tıbbî, siyasî, fikrî ve edebî alanda birçok
kitabın yazarı; siyaset felsefecisi, siyasetçi ve eski
cumhurbaşkanı...
Hem tıp hem de psikoloji eğitimi alması, ailesinden Arap kültürü ve geleneğini tevarüs etmesi,
babasından siyasî mücadele hırsını ve okuma sevgisini kapması, gençliğinden itibaren Fransız kültürü içinde yetişip Batı’nın meydan okumalarıyla
yüzleşmesi Merzûkî’nin Arap dünyasının meselelerine hem içeriden hem de dışarıdan kapsamlı bir
şekilde bakabilmesini ve özgün bir perspektif üretebilmesini sağlamış görünüyor. Bir doktor olarak
mesleğinden gelen alışkanlıkla, sadece Arap dünyasının hastalıklarını teşhis etmek ve problemlerini ortaya koymakla yetinmiyor, tedavi yolları
üzerine kafa yorup yazılarında elden geldiğince
çözümler sunmaya ve bir eylem adamı olarak yürüttüğü mücadelesiyle de hastayı bilinçlendirmeye
ve ayağa kaldırmaya çalışıyor.

yerine -siyaset felsefesinin de temel tartışmalarından olan- insanoğlunun iyiyi ve kötüyü, hayrı ve
şerri bir arada barındıran tabiatına odaklanması;
buradan siyasetin ve iktidarın tabiatına geçiş yapması, bunu da tarih ve sosyolojiyle zenginleştirmesi. Ve tabii ki bütün bunları muhteşem bir edebî
dille bize sunarak hem fikirlerinin etkisini okur
üzerinde artırması hem de alıntıları ve vurgularıyla kadim Arap düşüncesi, kültürü ve medeniyetini
bize hatırlatması ve yer yer tanıtması... Bilhassa insan odaklı bakış açısı oldukça değerli. Zira rejimler
nazarında Arap insanı adeta bir hiçken ve 2011
öncesi Ortadoğu üzerine yapılmış akademik çalışmalarda2 Arap bireyi ve hatta toplumu, yani Arap
psikolojisi ve sosyolojisi yok sayılırken Merzûkî
ısrarla insanı analizlerinin temeli kılıyor. Tam da
bu yüzden halk isyanlarıyla Ortadoğu temelinden
sarsılırken ve gerek siyasî gerekse akademik camia
tam bir şok yaşarken o, bir yıl evvel kaleme aldığı
“Arap Dünyası Uçuruma Doğru İlerlerken” başlıklı
yazısında kaçınılmaz akıbeti öngörüyor.
Merzûkî, -gerek otobiyografisinde gerekse elCezire’ye verdiği mülakatında vurguladığı üzereFransa’da eğitim görüp Batı kültürü içinde yetişse ve hayatının 25 yılını yurtdışında geçirse dahi
Arap-İslâm kültürünü kaybetmemek adına çok
çaba sarf etmiş bir kişi. Gerçekten de o, Tunus’un
Batı’da eğitim görmüş lâik düşünürleri arasında,
Batı’nın büyüsüne kapılmamış, Arap-İslâm kültürünü geri kalmışlığın müsebbibi sayıp da öz kültürüne savaş açmamış nadir entelektüellerden. Bunu
hem çocukluğunda ailesinden ve Sâdıkiyye İlkokulundan aldığı sağlam dinî-kültürel eğitime hem
de Fransa’daki gençlik yıllarında tek bir gün olsun Arapça eser okumayı ve Arap dünyasıyla ilgili
haberleri takip etmeyi bırakmamasına bağlıyor.3
Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyasının
Krizleri kitabındaki siyasî muhtevalı makaleleri2

İnsan Odaklı Bir Bakış Açısı
Merzûkî’yi Arap dünyasının diğer entelektüellerinden ayrı kılan birçok özelliği var. Kanaatimce en temel özelliği, meselelere dar ideolojik kalıplarla değil, çok-boyutlu ve farklı disiplinlerin
penceresinden bakabilmesi. Arap siyasetini ele
alırken alışılageldiği şekliyle devlet veya uluslararası sistem merkezli analizler yerine insan odaklı
bir bakış açısı geliştirmesi. Devlet, maslahat, beka
gibi klasik siyasî kavramlar veya büyük güç ilişkileri ve doğal kaynak paylaşımı gibi faktörler

3

Bölge üzerine yapılan akademik çalışmaları eleştirel
bir şekilde değerlendiren ve Ortadoğu’da öznenin
rolüne dair önemli bir metin veya teorik bir araç neredeyse bulunmadığına dikkat çeken London School of
Economics Ortadoğu Merkezi eski direktörü Prof. Dr.
Fawaz Gerges’in Bilim ve Sanat Vakfında 1 Haziran
2013’te yaptığı konuşma oldukça önemli. Bu konuşmanın metni için bkz. Gerges, “Ortadoğu Uluslararası
İlişkiler Çalışmaları: Tarih, Teori ve Metodoloji
Üzerine Bir Haşiye”, Ortadoğu Konuşmaları: Küresel
ve Bölgesel Perspektiften “Arap Baharı”, ed. Zahide
Tuba Kor, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, s. 25-57.
Munsif Merzûkî’nin Arapça otobiyografisi, http://www.
moncefmarzouki.com/wp-content/uploads/2017/05/
histoire_personnelle.pdf, s. 8-9; el-Cezire kanalında
yayınlanan 30 bölümlük “Şâhid Ale’l-Asr” programı,
http://www.aljazeera.net/program/centurywitness.
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nin içine Arap kültürünü ve belagatini en rafine
şekilde yedirmesi de bu özelliğinin en açık kanıtı.
Yine Merzûkî, dile büyük önem veriyor. ElCezire’de yayınlanan “Şâhid Ale’l-Asr” programının
üçüncü bölümünde sarf ettiği şu sözler alıntılamaya değer: “İnsanlar hakkında hükmü, kullandığı
dile bakarak veririm; herkesi diliyle değerlendiririm. Çünkü insanın en önemli göstergesi, ona şahsiyetini veren şey dilidir.” Makalelerini okurken de
göreceğiniz üzere, dili büyük bir titizlik ve maharetle kullanması onun temel vasıflarından.
Merzûkî, 75 yıl Fransız sömürgesi olarak kalan
Tunus’un bağımsızlık mücadelesine hem kalemiyle hem silahıyla hem de siyasî faaliyetleriyle aktif
bir şekilde katılan, ama daha sonra büyük bir hayal kırıklığı içinde Fas’a sürgüne gitmek zorunda
kalan babasının hayatından oldukça etkilenmiş.
Siyaset, gençliğinden itibaren içinde hep bir ukde
olarak kalsa da -otobiyografisinde anlattığı üzerebabasının sürekli kulağına fısıldadığı şu sözler tıbba yönelmesinde etkili olmuş:
Milletimizin siyasetçilerden çok daha fazla büyük doktorlara, bilim adamlarına, mühendislere,
filozoflara ve mütefekkirlere ihtiyacı var. Eğer ki
Arapçılığa ve Tunus’a bağlılığını ispatlamak istiyorsan bunu ilmî başarılarınla göstermelisin. Yahudilere bak. Onların gücü, her ferdinin ulaştığı
ilmî ve meslekî seviyesinden geliyor.4
Yine de Fransa’daki öğrencilik yıllarında siyasî
faaliyetleri hiç bırakmamış. Arap kimliğini ve
kültürünü korumak amacıyla Arap Kültür Kulübünün ve Filistin’de Barış ve Adalet Cemiyetinin
kurucuları arasında yer almış. Bu faaliyetleri esnasında babasının telkinleri, zihninde uyanan şu
önemli soruyla yeni bir derinlik kazanmış: “Peki
ama mağlup olduğumuz gerçek savaşı -medeniyet,
yani ilim ve amel savaşını- kazanamazsak siyasî
mücadeleden nasıl galip çıkacağız?”5 Tunus’a döndükten sonra her ne kadar hep bir ilim ve fikir
adamı olarak kalıp siyasî işlere bulaşmamaya çalışsa da sistemdeki yozlaşmışlık ve rejimin ihlalleri
karşısında 1980’lerde önce kalemiyle, ardından
insan hakları mücadelesiyle başlayan aktivizmi,
1990’larla birlikte siyasî mücadeleye evirilecek
ve nihayetinde 2011-2014 döneminde cumhurbaşkanlığıyla taçlanacaktı. Bugün 75 yaşına gelmiş olmasına rağmen siyasette hâlâ oldukça aktif;
Arap Devriminin önemli aktörlerinden biri olarak
gerek Ortadoğu’da gerekse Afrika’da bölgenin ge4
5

Merzûkî, otobiyografi, s. 5.
Merzûkî, otobiyografi, s. 6.

leceği için siyasî faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Özellikle karşı-devrimci güçlerle mücadelesiyle
dikkat çekiyor.
Merzûkî’nin bir diğer özelliği, hem vatan sevgisi hem de sıradan insanları ve dışlanmış kesimleri
öncelemesi. Tam da bu nedenle Fransa’da başarılı
bir doktorken ve rahat bir hayatı varken -Fransız
eşinin ayak diremesine rağmen- 1979’da ülkesine
geri dönmüş. Tunus’un başkentindeki imkânları
bırakıp Sûsa şehrindeki daha mütevazı bir üniversiteye öğretim üyesi olarak girmiş; uzmanlık alanlarını bırakıp toplumun en fakir ve madun kesimlerinin hastalıklarına şifa bulmak için halk sağlığı
ve koruyucu hekimlik alanına geçmiş; bu alanda
kırsalda araştırmalar yapmış, asistanlarını seferber
etmiş ve öğrencilerine doktora tezleri yazdırmış.
Ayrıca anadilde tıbbî literatürün çok az olması nedeniyle hem doktorlara hem de sıradan insanlara
yönelik Arapça tıp kitapları yazmış ve yazdırmış.
Tunus’la yetinmeyip Afrika’da halk sağlığı ve koruyucu hekimlik faaliyetleri yürütmüş ve özellikle
yetim çocuklara odaklanmış. Fransa’daki sürgün
yıllarında yabancı ve göçmenlerin sağlık eğitimiyle
meşgul olmuş. Alanında ilk olan bu çalışmalarıyla birçok ödül de almış. Kırsalda sağlık şartlarını
iyileştirme çabasında, memleketinin Tunus’un en
fakir bölgelerinden biri olmasının ve küçüklüğünde ailesinin yaşadığı fakirliğin etkili olduğu aşikâr.
Merzûkî’nin diğer bir önemli vasfı, hem bir fikir hem de bir eylem adamı olması. Bu tür teori ile
pratiği bağdaştıran ve bir arada yürütebilen örnekler son derece azdır. Bunu başarabilmek de oldukça zordur. Onun bu vasfını, otobiyografisinden bir
alıntı yaparak kendi satırlarıyla açalım. Merzûkî
diyor ki:
Ben uzman teknikerlerin de fildişi kulelerde yaşayan entelektüellerin de bir antiteziydim.
Başka bir entelektüel örneğini billurlaştırmak
üzere erkenden her iki yaygın örneğe de sırtımı
döndüm. Bu örnek; -masa başında değil- bizzat
sahaya inerek uzman olan, çevresindeki meseleleri bir sorumluluk bilinciyle üstlenen ve -lüks ve
zevkusefa için değil, becerisini etkinleştirmenin
ayrılmaz bir parçası olarak- fikirden edebiyata ve
musikiye kadar kültürün her alanına açık olan bir
entelektüel...6
Arap dünyasında düşünce ile gerçeklik, elit ile
halk arasında her daim derin bir uçurum olduğunu dikkate aldığımızda onun bu vasfı, -ütopik,
naif ve toplumsal gerçeklikten uzak muadillerinin
6

Merzûkî, otobiyografi, s. 21.
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aksine- vakayla bağlantılı fikirler üretmesinde ve
temel meseleleri doğru teşhis etmesinde hiç şüphesiz etkili bir faktör.

Sistemdeki Yozlaşmışlık ve Rejimin
İhlalleri
Gerek Fransa tecrübesi gerekse sahaya inerek
çevresindeki meseleleri bir sorumluluk bilinciyle
üstlenmesi, ona Arap dünyasının temel problemlerini kavramakta bir ufuk açmış ve derinlik katmış gibi görünüyor. Bu konuda otobiyografisindeki bazı ayrıntılar alıntılanmaya değer. Merzûkî,
1979-1981’de nöroloji alanında yardımcı doçent
olarak Tunus’ta çalışmaya başladığında Batı’nın
Araplardan niçin üstün olduğunu fark etmekte hiç
zorlanmamış. Çünkü “Fransa’daki hastanelerde
hâkim olan değerler ciddiyet, ihtimam, canla başla
çalışmak, çalışma sevgisi ve insana saygı idi ve bu
değerler Tunus hastanelerinde hiç ama hiç yoktu.”
Kliniklerde önlenebilir sebeplerden sakat kalmış
çocukların çokluğu ve doktorların konuya umursamazlığı karşısında öyle bir şok yaşamış ki babasının kendisini niçin içinde ukde olan siyasetten
uzak tutmaya çalışıp doktor olmaya teşvik ettiğini
daha iyi idrak etmiş.7 Bu konuya el atarak Tunuslu engelli çocuklar üzerine yürüttüğü çalışmalarla ödüller almış. Merzûkî, Fransa ve Tunus’taki
hastanelerin mukayesesine ve meselenin özüne
“Muhtaç Olduğumuz Ahlâkî Devrim” makalesinde
değiniyor. Biz otobiyografisinden alıntıyla devam
edelim:
Ona göre bu geri kalmış siyasî örgütlenmenin
etkisiyle kültürel verilerden kaynaklı bir hastalık:
Yanlış makama yanlış insanın getirilmesi, kabiliyetlinin değil sadık olanın ödüllendirilmesi, yenilikçi akıllarla mücadele edilmesi; bunun da verimsizliği, enerjinin heder edilmesini, düşünceye
pranga vurulmasını, hayal kırıklığını ve öfkeyi tetiklemesi; nihayetinde yaşananlara kayıtsız kalmak
ve işleri savsaklamakla sonuçlanması.8
Tabii ki işin bir boyutu daha var; Arap rejimlerinin baskıcılığı ve yozlaşmışlığı karşısında onurlu
bir hayat sürmek isteyen eğitimli gençlerin onlarca
yıldır kesintisiz devam eden kitlesel beyin göçü...
Tunus’a döndüğünde vatandaşların hâli ve sistemdeki yozlaşmışlık karşısında şoka uğrayan ve
bir çözüm arayışına giren Merzûkî, rejimin hedefi
olmak pahasına, gazetelerde konuyla ilgili yazılar neşretmiş; daha sonraki yıllarda siyasî kitaplar
7
8

Merzûkî, otobiyografi, s. 9.
Merzûkî, otobiyografi, s. 9.

Munsif Merzûkî

kaleme almış ve insan hakları mücadelesine girişmiş. Merzûkî’ye göre, Arap dünyasının en temel
problemi istibdat ve onunla doğrudan bağlantılı
yolsuzluk ve yozlaşma. Zira istibdat hastalıkların hastalığı. “Ümmetin canlılığını, yaratıcılığını,
zekâsını, güzelliklerini katlediyor; polis üzerinden
fikirleri ve kalpleri kontrol ederek fikrî ve sanatsal
bakımdan çölleşmeye yol açıyor.”9 Makalelerinde
de görüleceği üzere Merzûkî, Arap dünyasında istibdadın yol açtığı ağır siyasî, sosyo-ekonomik ve
kültürel tahribatı ve yıkımı, keza otoriter rejimlerin tabiatını ve özelliklerini son derece etkileyici
örnekler ve teşbihlerle anlatıyor. Diktatörlüklere
ve rejimlerin yol açtığı yozlaşmaya karşı demokrasiyi bir çözüm olarak sunuyor. Yalnız demokrasinin de kendi içinde eksiklikleri ve problemleri olduğunun farkında. Otobiyografisindeki şu ayrıntı
dikkat çekici:
Tuhaf olan şu ki ben Tunus’a dönene kadar
demokrasinin kıymetini anlamamış ve benimsememiştim. Fransa’da düşünceme hâkim olan,
Arap sosyalizmi boyasıydı. Çünkü içinde yaşadığım [demokratik] siyasî düzende skandallar, ucuz
dedikodular ve siyasî mücadelelerden başka bir
şey görmemiştim... Tunus’ta ise düzen liyakatten
ziyade sadakate dayalı olduğundan (...) bütün kararlarda adam kayırmacılık, fırsatçılık ve yanlışlık
yaygındı. Halkımızın damarlarındaki fakirliğin ve
cehaletin derinliğini keşfettim.10
İşte o andan itibaren Merzûkî, Arap dünyasının
temel meselelerini çözmesi yolunda mekanizmaları ve araçları sağlayıcı bir imkân olarak görerek
demokrasinin yılmaz savunucusuna dönüşüyor.
9 Merzûkî, otobiyografi, s. 25.
10 Merzûkî, otobiyografi, s. 9.
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Merzûkî, demokrasinin yanısıra dinin devletten
ayrılması gerektiğini savunuyor. Çünkü ona göre,
“bütün coğrafyalarda tarihî tecrübe, bu ikisinin
karışımının her daim devlete yaradığını, istibdadı
örtmek için yönetimlerin dini kullandığını gösteriyor ve bu da dine büyük zarar veriyor.” Devletin
tabiatı gereği siyasete dayandığı, siyasetin de bir menfaatler mücadelesi olduğu ve böyle bir sistem içinde dinin siyasî ekibin elinde bir koz
olmaktan öteye geçmediği kanaatinde. Merzûkî, kendisini tıp alanında Râzî’nin ve İbnu’l-Cezzâr’ın,
akide alanında İbnü’l-Arabî’nin ve
Hallâc-ı Mansûr’un11 öğrencisi kabul ediyor.12
Merzûkî aslında ülkesinde hiçbir tarafa yaranamamış bir mütefekkir. Otobiyografisinde de
“Ne zaman milliyetçiler, lâikler,
İslâmcılar ve sosyalistler arasında
yaşasam kendimi hep bir yabancı gibi hissettim; her zaman beni
onlardan ayıran önemli bir şeyler olduğu gibi,
yine beni onlara yakın kılan başka önemli şeyler
olmuştur” diyor. Fikren daha yakın olduğu milliyetçi ve solcu kesimlerin onu kendi yanlarına
çekme çabalarının hep başarısızlıkla sonuçlandığını; en büyük hasmının ise 1980’li yıllarda yıldızı
yükselen İslâmcılar olduğunu belirtiyor.13 Ancak
kaderin cilvesine bakın ki, kendi deyimiyle, “modern Tunus’un en tehlikeli aşamasında, rejimin
İslâmcılara karşı korkunç ve rezil bir savaş açtığı
ve devlet terörü uyguladığı bir dönemde” Tunus
İnsan Hakları Ligi başkanı olmuş (1989-1994) ve
hapishanelerde korkunç işkencelerden geçen “baş
düşmanı” İslâmcıların en şiddetli savunucusuna
dönüşmüş.14
11 Arap halklarının ataleti ve sessizliği bozup baskı-

cı rejimlerine karşı koyması ve bir direniş kültürü geliştirmesi gerektiğini savunan Arap düşünürlerin öne çıkardıkları tarihsel figürlerden biri Hallâc-ı
Mansûr’dur. Mısırlı mütefekkirlerden Hasan Hanefî
gibi sol geleneğe yakın hem İslâmcı hem de seküler Arap düşünürlerin yazılarında bu vurgu dikkat
çekmektedir. Bkz. Hasan Hanefi, “Direniş Kültürü”,
Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları, der.&çev. İslam
Özkan, İstanbul: Pınar Yayınları, 2017, s. 71.
12 Merzûkî, otobiyografi, s. 14.
13 Merzûkî, otobiyografi, s. 13.
14 Merzûkî, otobiyografi, s. 15-17.

İnsan hakları için verdiği bu mücadelede kendisi de büyük bedeller ödemiş: Akademik çalışmaları engellenmiş, hapse atılmış, eserleri yasaklanmış, evinde sıkı polis gözetiminde tecrit içinde
yıllarını geçirmiş ve sonunda Fransa’ya sürgüne
gitmek zorunda kalmış. Bu bakımdan kanaatimce
Merzûkî’nin en önemli vasıflarından biri de sahip olduğu fikir namusu, iç tutarlığı ve ilkeleri menfaatlere öncelemesi. İnandığı ilkeleri
ve değerleri, her ne pahasına olursa
olsun ve her kim için olursa olsun
savunmaktan hiç geri durmaması... İslâmcılara karşı gittikçe daha
fazla sempati beslemesine yol açan
bu sürecin Tunus’un yakın tarihini
de etkileyen sonuçları olduğu muhakkak. Merzûkî’nin baskıcı rejime karşı İslâmcılarla bu dönemde
başlayan ve 2000’li yıllarda devam
eden diyalogu ve ortak mücadelesi, Tunus’taki devrim sürecinde
(2011-2014) Nahda Partisi’yle üçlü
bir koalisyon hükümeti kurulmasını kolaylaştıracak, lâik-İslâmcı kutuplaşmasının hâkim olduğu
siyasî atmosferde her iki kesimle de iyi ilişkileri sayesinde cumhurbaşkanı seçilecek ve özellikle yeni
anayasa yazım sürecinde bunun meyveleri alınacaktı. Ancak ilke ve değer odaklı bu duruşu ve
devrimci çizgisini hiç bozmaması, karşı-devrimci
cephenin onu “Müslüman Kardeşler/Türkiye/Katar
hesabına çalışıyor” tezviratına ve kara propagandasına maruz bırakacaktı.

İdeolojik Mesafe ve Eleştirel Akıl
Bir mütefekkirde olması gereken temel vasıflardan biri de eleştirel akıldır. Merzûkî’de bu vasfın
ziyadesiyle mevcut olduğu tarih, siyaset, toplum
ve insan analizlerinde hemen göze çarpıyor. Kendisi bütün ideolojilere mesafeyle ve eleştirel yaklaşıyor; bu bakımdan hiçbir kesime yaranamaması
bir tesadüf değil. İdeolojiler, vakayı zorunlu olarak basitleştirir ve belirli bir çerçeveye indirger;
bu yüzden gerçeklikle birebir örtüşmez. Merzûkî,
“Muhtaç Olduğumuz Fikrî Devrim” makalesinde
birbirine zıt ideolojilerin düşünme biçimlerindeki şaşırtıcı benzerliği ortaya döküyor: Karmaşık
gerçekliği basite indirgeme (yüzeysellik), dinamik olanı sabitleme ve fikirleri dondurma, şek
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ve şüphe veya görecelilik nedir bilmeme (dogmatizm), vakayla bağlantısızlık, ötekini reddetme
(dışlayıcılık) veya hor görme (kibir), geçmişi veya
dışarıyı/ Batı’yı taklit etme (tarihe veya coğrafyaya
bağımlılık), önyargı, çözüm olarak hazır reçeteler
sunma... Özellikle bağımlılığı ve kibri bütün fikirleri öldüren şeyin ta kendisi olarak görüyor. Taklit
değil yenilik unsuru olmayı, hatalarından ders alıp
düzelten tecrübeye dayalı aklı, topluma içeriden
bakarak toplumsal gerçekliği anlamayı öneriyor.
Son olarak Merzûkî’nin dikkat çekici bir özelliği, kendi deyimiyle “kötüyimserliği”. Yani hem
kötümser hem de iyimser olması. Ona göre “kötüyimserlik”, hem yıkımın ve şerrin gücünü asla
bir kenara bırakmadığının hem de yaratılışın ve
hayrın gücünün hiçbir zaman bitip tükenmeyeceğinin farkında olmaktır. Zafere ulaşana kadar
zorlukların ve engellerin bileğini bükemeyeceğine
ümit bağlamak ve kuruntulara asla boyun eğmemektir. İngiliz tarihçi Arnold Toynbee’nin “Medeniyetleri üreten meydan okumalardır.” sözünü
dikkate almaktır...15 Makalelerinde de göreceğiniz
üzere Merzûkî’nin Arap dünyasının durumuyla
realist biçimde yüzleşerek feci hâli ve akıbeti önceden gören ve gösteren, ama aynı zamanda Arap
halkına ümit verici reçetelerle bir çıkar yol sunmaya çalışan bir tarzı var. Bilhassa Arap dünyasında
patlak veren isyanların daha ilk aylarında devrimle
ilgili kaleme aldığı makaleleri (“Arap Devriminin
Önündeki Korkutucu ve Umut Dolu Ufuklar” ve
“Despotlar İçin Millet, Millet İçin Despotlar Dersi”)
bu özelliğini açıkça dışa vuruyor.
Ortadoğu’nun krizlerle yüzleştiği bu dönemde
Munsif Merzûkî, makaleleriyle bir yandan Arap
dünyasının ufkunu sarmış karabulutları ve yaşanan krizin/çöküşün acı boyutlarını gözler önüne
sererken, diğer yandan çözümün anahtarını ve
yöntemlerini sunmaya çalışıyor. Tarih tasavvurunu değiştirmeden, “şanlı tarih” yanılsamasından
kurtulmadan, iyisi-kötüsüyle tarihin gerçekleriyle cesurca yüzleşmeden geçmişin doğru anlaşılamayacağını ve dolayısıyla ileriye dönük sahih bir
gerçeklik üretilemeyeceğini salık veriyor. Arap
yönetimlerinin, elitlerinin ve halklarının gerçek
meselelere eğilip çözüm bulmaya çalışmak yerine sürrealist ideolojik mücadeleler ve boş tartışmalarla uğraşmasını eleştiriyor. Arap dünyasının
15 Bkz. “İslâmcı Dalga... Sular Geri mi Çekiliyor?” ve

“Araplara veya Onlardan Geriye Kalanlara Mektup”
makaleleri.

içine düştüğü durumdan salt dış güçleri sorumlu tutmak yerine, içerideki görülmek istenmeyen
yapısal marazları ortaya döküyor. Sünnetullaha,
tarihin ve tabiatın kanunlarına yaptığı oldukça
önemli atıflarıyla, Arap ve İslâm dünyasında özlemle beklenen gerçek değişimin, yani zihniyet değişiminin öyle bir iktidar/elit/yönetici/sistem değişimiyle kolayca gerçekleşmeyeceğine ışık tutuyor.
Modern Ortadoğu’nun temel fay hatlarından olan
modernistler ile İslâmcıların kısır kavgalarından,
suni gündemlerinden, fikrî bağımlılıklarından,
birbirine benzeyen düşünme biçimlerindeki yüzeysellikten kurtulmadan muhtaç olunan o fikrî
yenilenmeye (tecdide) ve devrime ulaşılamayacağını vurguluyor. Arap dünyasında zihnî bir devrimin şart olduğunu, ne geçmişin metotlarıyla ne de
Batı’dan taklit ve aktarımla başarıya ulaşılabileceğine dikkat çekiyor. Bütün kurumları bataklığa saplanmış Arap toplumunda ahlâkî bir devrimin ne
denli elzem olduğunu anlatıyor ve her şeyin başı
olan ahlâka nasıl erişileceğini günlük hayatlara kadar inerek öğretiyor. En önemlisi insan tabiatının
düalizmine, yani ezelî ve yapısal olan aydınlık ve
karanlık yüzüne odaklanıyor; hayrı ve şerri, adaleti
ve zulmü aynı anda özünde taşıyan insanoğlunun
zaaflarına dikkat çekiyor. Kendi siyaset kuramını
ve siyasî analizlerini bu düalizm üzerinden kuruyor. Sınırları ortadan kaldırıp iktisadî ve siyasî birliği sağlayacak “Hür Arap Halkları Birliği”ni Arap
dünyasının tek kurtuluş reçetesi olarak görüyor.
Diktatörlük ile Devrim Arasında Arap Dünyasının Krizleri, son derece velut bir yazar olan
ve çok farklı alanlarda onlarca eser kaleme almış
Munsif Merzûkî’nin düşüncelerini kısa makaleleri
üzerinden okura aktarıyor. Bu hâliyle onun siyasî,
fikrî ve felsefî anlayışını daha derinden kavrama
ve analiz edebilme imkânı maalesefki sunmuyor.
Merzûkî hakkında ülkemizde bir ilk olan bu çalışmanın devam etmesi ve diğer kitaplarının da Türkçeye tercüme edilmesi ümidimiz.
Ümit ederim ki bu kitap Ortadoğu alanında
çalışanlar veya bölgeyi merak eden okurlar için
hem ezberleri bozucu hem ufuk açıcı hem de yolyöntem gösterici bir çalışma olur. Daha da önemlisi, Merzûkî gibi Arap ve İslâm coğrafyasına cesurca, çok boyutlu ve çözüm odaklı bakabilen değerli
düşünürlerin ülkemizde yetişmesine bir ilham
kaynağı olur.
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Türkiye’nin Batılılaşma
Serüveninde Ahlaki Kırılma
-Mütareke İstanbul’u-

Dönemin ahlak tartışmalarının merkezinde kadınlar ve kıyafetleri ile aile krizi yer almıştır.
O yılların batıcı, milliyetçi ve İslâmcı yazarlarının neredeyse tamamı, toplumda bir aile krizi
olduğu konusunda ittifak hâlindedir. Kadınların kıyafetlerinde yaşanan değişimler kimi
yazarlar tarafından eleştirilirken, kimileri de bu değişimin mecburi olduğunu ifade ediyordu.

Celalettin VATANDAŞ
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T

ürkiye’nin batılılaşma serüvenin
önemli eşikleri vardır. Mısır Hanedana
mensup zengin kişilerin 19. yüzyılın
ortalarında İstanbul’a
gelerek lüks ve şatafat
içerisinde bir hayat
sürmeleri, yine yakın
yıllarda olmak üzere Kırım Savaşı nedeniyle on binlerce İngiliz ve
Fransız askerlerinin İstanbul’da ikamet etmeleri
söz konusu eşiklerden ikisidir. Bu eşikler ahlaki yozlaşma ve toplumsal tahribat açısından son
derece etkili olmuştur. Sürecin önemli ve daha
önemli eşiklerinden bir diğeri ise Dünya Savaşı
yıllarında ve sonrasında yaşanmıştır. Mekân yine
İstanbul’dur ve İstanbul ahlâksızlığın adeta başkenti olacaktır. Fuhuş başta olmak üzere ahlaki
yozlaşma zirve yapacaktır.

İşgal Yılları ve Kapsamlı Bir Yozlaşma
Önceleri Mısır hanedanının ve sosyetesinin,
takiben Kırım Savaşı sebebiyle İstanbul’a gelen İngiliz ve Fransız askerlerinin ve ailelerinin

özellikle İstanbul’da
yol açtıkları değişim,
Tanzimat’la birlikte
devlet
politikasına
dönüşmüş bulunan
batılılaşmaya
yeni
alanlar açtığı gibi, hız
da
kazandırmıştır.
Bireysel ve toplumsal hayat değişimin
nesnesine dönüşmüş,
en radikal değişikliklere tanık olunmuştur. Başlamış ve gittikçe yaygınlaşan değişim Dünya Savaşı
yıllarında ve takip eden yıllarda yeni bir aşamaya
ulaşacaktır. İstanbul’un İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar tarafından işgalinin yanı sıra Bolşevik devrimi sonrasında büyük kitleler hâlinde İstanbul’a
gelen Rus göçmenler, Müslüman ahalinin kültürel
genetiğini temelinden değiştireceklerdir. Şehirde
uyuşturucu, kumar, fuhuş yaygınlaşacak, zührevi ve diğer salgın hastalıklar baş gösterecektir.
Yaşananlardan en çok aile kurumu etkilenecek;
aile kurumu büyük yaralar alacaktır. Pek çok aile
parçalanacak, savaşta eşlerini kaybeden kadınlar,
babalarını kaybeden çocuklar her türlü suiistimale açık hâle gelecektir. Toplumda yaşanan ahlaki
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problemler şehrin asayişine de yansıyacak, özelkan ağlatacak bir manzaraydı”1 şeklindeki değerlikle İstanbul hırsızlık, gasp, tecavüz ve cinayet
lendirme, azınlıkların o günlerdeki tutumuna tagibi ağır suçların her an işlendiği bir şehir hâline
nıklık yapmaktadır. Dönemin tanıklarından olan
gelecektir.
Hakkı Sunata (1892-1988) da işgalcilerin tavırlaYaklaşık beş yıl süren İstanbul işgali, 13 Karını şu şekilde açıklamıştır: “1919’un (1335) Ocak
sım 1918 günü önde 22 İngiliz zırhlısı ve onları
ayı geçti. Limandaki düşman güçleri eksilmiyor,
takiben 12 Fransız, 17 İtalartıyor gibi. İstanbul’u işgal
yan, 4 Yunan olmak üzere 55
eden galip devletlerden, en ziparça savaş gemisinden oluşan
yade İngilizler düşmanlıklarını
İnci ve Yeni İnci gibi
işgal donanmasının Haydargösteriyorlar. Onlar nedense
dergiler Avrupalı kadınlar
paşa önlerinde demirlemesiyle
bizlere çok diş biliyorlar. Bu
arasında
yaygınlaşan
başlamıştır. İstanbul önlerinde
kızgınlığın içinde, Çanakkale
giysilerin tanıtımını
demirleyen İtilaf Devletleri’nin
mağlubiyeti de yer alıyor gibi
kendilerine misyon
savaş gemisi sayısı 15 Kasım
geldi bana. Fransızlar, İtalyantarihine kadar 167’ye yükseleedindiler. Kısa zaman
lar o kadar düşmanca davrancektir. Aralık 1918’den itibasonra çarşaf, görünüş
mıyorlar. İngilizlerin kurduğu
ren karaya çıkmaya başlayan
polis teşkilatı, kanatlarını, büolarak kalkmasa
İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal
tün Hıristiyan toplulukların
bile Avrupalı kadın
güçleri, hızlı bir şekilde şehrin
üzerine germiş durumda. Bungiysilerinden fark
siyasî, idarî ve iktisadî açıdan
dan dolayı Rumlar ve Ermeniedilemeyecek oranda
önemli mevkilerini kontrol aller şımarmış hâlde.”2
değişime uğradı;
tına aldılar. İşgal kuvvetleri,
İşgal kuvvetlerine mensup
inceldi, sıkılaştı ve
başkentin askerî binalarının
askerlerin
ve diğer görevlilerin
şekilli hâle geldi. Zaten
yanı sıra ahaliye ait konutlaİstanbul’a geldiklerinde yaptıkyaygın olmayan peçe
ra, otellere, okul binalarına,
ları ilk iş, işgalin ilk günlerinneredeyse hepten
han, yetimhane, okul, hastaden itibaren Galata meyhanelekalktı. Başlar, Rus
ne gibi yerlere de diledikleri
rine, Beyoğlu eğlence yerlerine
kadınlarında olduğu gibi
gibi yerleştiler. İşgal güçlerinin
gitmek oldu. İşgalci askerler
bir tülbentle sarılmaya
Müslüman halka karşı tutumyolda, çarşıda pazarda ilgilerini
başlandı. Böylelikle,
ları oldukça sertti. Birçok aile
çeken, hoşlandıkları ne gördüİstanbul’daki birçok
evinden çıkartıldı ve bunlar kış
lerse ücretini vermeden alıyorkadın, Cumhuriyet’in
mevsiminin en soğuk günlerinlar, ahaliye hakarette bulunkılık kıyafet ve şapka
de sokaklarda, harabelerde yamaktan geri durmuyorlardı.
devrimine işgal yılları
şamak zorunda kaldılar. İşgal
Halkın ırz ve namusuna taaritibarıyla hazır hâle
kuvvetlerinin keyfî arama yapruz eden Fransız askerlerinin
geldiler.
maları, evlere zorla girmeleri
artması üzerine, bu askerlerin
rutin işler hâline geldi. Hatta
görevden alınması veya yerlerievlere yerleşerek bütün eşyalanin değiştirilmesi istekleri sıklıkla dillendirilmeye
ra el koyma, adam dövme, hapse atma ve hakarete
başlanmış olması, dönemin şartlarını anlamak açıvaran söz ve davranışlar tamamen sıradanlaştı.
sından önemlidir.
Müttefiklerin
paylaşmakta
zorlandıkları
İşgal kuvvetlerinin hukuk dışı davranışları ve
İstanbul’un işgal edilmesinden memnuniyet dudevlet kurumlarını işlemez hâle getirmeleri, İsyan kitle Rum ve Ermeni azınlıklardı. Özellikle
tanbul halkını işgal kuvvetlerinin zorbalıklarına
Rumlar, Beyoğlu’nda sevinç gösterileri düzenleilaveten, ikinci bir ölüm-kalım savaşına itmiştir.
diler, mağazalarını Yunan bayraklarıyla donattıÇünkü İstanbul’da asayiş tamamıyla yok olmuş;
lar. İkdam’ın satırlarında yer alan “bu memlekette
1 İkdam, 2 Teşrin-i sani 1334/1918:1.
doğup büyümüş, burada yaşamış olan insanların
2 Hakkı Sunata, İstanbul’da İşgal Yılları, İş Bankası,
İstanbul, 2009, s.18.
vatanın felaketiyle bu kadar sevinmeleri yürekleri
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hırsızlık, yolsuzluk, gasp gibi olaylar iyiden iyiye
yaygınlaşmış, halk can, mal ve namus korkusu ile
hayatını sürdürür hâle düşmüştür. İtilaf güçleri ve
azınlıklar, kadınlara sokaklarda sarkıntılık dâhil
çeşitli tacizlerde bulunduklarından, namuslu kadın ve kızlar evlerinden çıkamaz hâle geleceklerdir. Çeteler türedi. Çeteler başta hırsızlık, kadın
kaçırma ve cinayet olmak üzere pek çok suça
bulaştılar. Asayişin sağlanması için silahların toplanması, sabıkalıların takibat altında tutulması,
ikiden fazla suç işleyip kendine iş bulamayanların
polis nezaretinde çalıştırılması gibi tedbirlere rağmen suçların önü bir türlü alınamadı.
İşgalle birlikte açlık ve sefalet her yerde karşılaşılan sıradan bir durum hâline geldi. Nüfusun
kalabalıklaşmasının yarattığı en önemli problemin barınma ve iaşenin sağlanması olduğunu o
günlere tanıklık yapan şu satırlar doğrulamaktadır: “Bugün bu felaketzedelere yatacak yer, yenecek ve giyecek tedariki icap ediyor. Bugünkü
müşkülat-ı maliye arasında binlerce çırılçıplak,
yorgun ve hasta vatandaşlarımızı sağlam bir çatı
altında barındırmak iaşelerini temin etmek hiç
kolay değildir. Bu mesele bugün hükümetimizin
en gaileli işlerinden birisini, belki de birincisini
teşkil etmektedir.”3 Aslında, İstanbul’da yaşanan
kapsamlı ve derinlikli problemlerin tek tanığı İstanbul basını değildi. Yabancı basının tespitleri de
önemlidir. Amerikan gazetesi New York Times’ın
11 Nisan 1917 tarihli nüshasında İstanbul halkının o günlerdeki durumu şöyle anlatılmıştır:
“(İstanbul’da) açlık başlamış durumda… Sokakta
rastladığımız insanların yüzleri sarı, elmacık kemikleri zayıflıktan fırlamış, gözleri bütün anlamını yitirmiş, dik ve zayıf bakıyor. …Sokaktaki alil,
sarsak, inmeli, titrek insanların sayısı gün be gün
artıyor…” Buna karşılık İtilaf Devletleriyle işbirliğine giren azınlıkların oldukça rahat oldukları
görülmekteydi. Şehirde var olan kargaşa ve Müslüman ahali üzerindeki baskılara karşılık, azınlıkların günlük hayatlarında neredeyse hiç aksama
olmamıştır. Bunun en önemli göstergesi, azınlıkların yoğun olarak yaşadığı mahallelerdeki gündelik hayattı. Rum azınlığın yoğun olarak yaşadığı
ve bugün ismi Kurtuluş olan veya o günkü ismiyle
Tatavla semtinde, işgalin olanca şiddetine, sokağa
3

Tevhid-i Efkâr, 4 Haziran 1337/1921:3

çıkma yasaklarına, açlık-sefalet ve hastalıklara
rağmen sabaha kadar süren eğlenceler neredeyse
kesintisiz devam etmiştir.
Birinci Dünya Savaşı ve işgal yıllarının doğurduğu ekonomik ve politik krizler, toplumsal
kırılmaların hızlanmasına sebep olmuştur. Tanzimat dönemi alkollü içkilerin temin edilebildiği
mekânlar için geniş bir serbestiyetin geldiği ve
yaygınlaştığı bir dönem olmakla birlikte, meyhane, pavyon, müzikhol ve kafeşantan gibi alkol alınabilen mekânların adım başı açıldığı dönem işgal
yıllarıdır. Osmanlı döneminde, İstanbul’un temizliğiyle, güzelleştirilmesiyle, korunmasıyla ilgili işleri yürüten ve bugünkü belediyeye karşılık gelen
Şehremaneti’nin hazırlamış olduğu istatistiklere
göre4 1914 yılında Beyoğlu ve civarında 310 genelev, 405 meyhane, 2.284 şarap ve içki bulunduran
mekân, 270 lokanta ve birahane, 1.800 kahvehane ve çaycı dükkânı, 180 pastane ve şekerci, 17
tiyatro ve sinema ile 8 kafeşantan ve kafekonser
bulunmaktaydı.
İşgal dönemi, halkın ahlaki değerlerini yozlaştırmak için müstehcen ve ahlaki yapıya ters filmlerin insanlara yaygın bir şekilde izlettirildiği yıllar
olmuştur. Sinemanın toplum üzerindeki etkisini
çok önceleri keşfeden işgalciler, sinema yoluyla
toplumun değer yargılarını değiştirmeyi planlamış olmalıdırlar. Bu amaçla Avrupa’dan ahlaka
aykırı film ve kartpostallar getirilmiş ve bunlar
sinema salonlarında gösterilmiştir. Peş peşe yeni
sinemalar açılmıştır. 1921’de İstanbul’da yaklaşık
32 daimi, 12 de yazlık olmak üzere toplam 44 sinema vardı ve bunların sayıları sürekli artmıştır.
Her ne kadar sinemaların bazılarının sahibi yerli girişimciler ise de kahir ekseriyetinin sahipleri
yabancılar ve azınlıklardı. Buralarda gösterilen
filmler Fransız, İtalyan ve Amerikan filmleriydi.
Bu durumdan İtilaf güçleri oldukça memnundular; çünkü bu filmler kendi ülkelerine aitti ve bir
yönüyle propaganda aracı olarak kullanılıyordu.
Bu filmlerden bazıları Amerika ve İngiltere’de gösterimine izin verilmeyen müstehcen, niteliksiz,
4

Nureddin Van, İstanbul Polis Müdüriyeti-i Umûmiyyesi
Kuruluşu, Teşkilatı ve Faaliyetleri, (1909-1918),
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi,
İstanbul 2012, s. 160.
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ahlâksız filmlerdi ve İstanbul’da her yaştan kişinin
seyretmesine izin veriliyordu.5

Mülteciler ve İstanbul
İşgal kuvvetlerinin baskısı ve her türlü
ahlâksızlığın, suçun, kabahatin serbestçe yapılmasını sağlayacak yönetim politikaları, İstanbul’u
suç ve ahlâksızlık şehri hâline getirdiği günlerde,
başta Balkanlar olmak üzere imparatorluğunu
farklı bölgelerinden büyük kitleler hâlinde gelen göçmenler durumu daha da kötüleştirdiler.
Çok daha önemlisi bireysel ve toplumsal hayat
çok kısa sürede, son derece radikal değişikliklerin nesnesi hâline geldi. İstanbul ahalisi, çok kısa
sürede gerçekleşen değişimlerle, daha önce hiçbir şekilde görmedikleri ve kabul etmeyecekleri
bir hayat tarzının ortasında buldular kendilerini.
Hatta çoğu kimse kısa süre sonra bu yeni hayatın
gönüllü taraftarı hâline geldi. Batılılaşma seli gündelik hayatı yarıp üzerinden akacağı büyük bir
kanal oluşturdu kendisine.
Birinci Dünya Savaşı yıllarında ve yakın dönem sonrasında İstanbul’daki göçmen sayısı baş
döndürücü bir hızla arttı ve şehir adeta yabancıların istilasına uğradı. Gerek Rusya’dan, gerekse Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinden İstanbul’a
sığınan binlerce mülteci, kentin sağlık, ekonomik,
sosyal, kültürel ve ahlaki bakımından çöküşüne
zemin hazırladı. Şehrin 1844’deki nüfusu 391 bin
iken, 1886’da 851 bine çıktı. Bu nüfusun yarısını
Rum, Ermeni, Yahudi ve Levantenler oluşturuyordu. Bu oran Pera bölgesi için %80’lere ulaşıyordu.
Belirtilen 50-60 yıllık zaman aralığında İstanbul’a
yerleşen Avrupa kökenlilerin sayısı kabaca 100
bin olarak tahmin edilmektedir.6 1914 yılı İstanbul’unda 560.434’ü Müslüman ve diğerleri
Rum, Ermeni, Katolik, Latin, Yahudi olmak üzere
toplam 909.978 kişi yaşarken; 1914-1916 yılları arasında nüfus çok hızlı bir şekilde arttı. 1920
İstanbul’unda 560.434’ü Müslüman, 384.689’u
Rum, 118.000’i Ermeni ve 44.765’i Yahudi olmak
üzere, yaklaşık 1.200.000 kişi yaşamaktaydı. Nüfusun geri kalanı yabancılardan ve Levantenler5

6

Cafer Ulu, ‘Dünya Savaşı ve İşgal Sürecinde İstanbul’da
Yaşanan Sosyal ve Ahlâki Çözülme (1914-1922)’ Tarih
Dergisi 58 (2013/2), İstanbul 2013.
Onur İnal, Pera’dan Beyoğlu’na, Sistem Yayıncılık,
İstanbul, 2006, s.11.

den oluşuyordu. 1920 yılı itibariyle Kızılay’a göre
şehirde 94.000, Amerikan Kızılhaç’ına göre ise
85.524 göçmen vardı. Beyaz Rusların da gelişiyle
göçmenlerin sayıları 200.000’e ulaşmıştır. Kapasitesinin üzerinde göç alması sebebiyle İstanbul oldukça zor günler yaşamaktaydı. Gelen mültecilerin önemli bir kısmı konutsuz, aç, hasta, bakımsız
ve başıboş hâlde hayatını sürdürmeye çalışıyordu.
Meydana gelen bu problemli ve çok farklı kültürlere, inançlara, etniklere mensup kimselerin oluşturduğu kozmopolit yapı, yerleşik değerleri, alışkanlıkları ve hayat tarzlarını son derece hızlı bir
şekilde değiştirip dönüştürdü. İstanbul sokakları
farklı din, dil, kültür ve ahlak değerlerine sahip
unsurların bir arada yaşadığı, kargaşanın hüküm
sürdüğü yerler hâline geldi.
İstanbul’un işgali yıllarında gelen göçmen ve
sığınmacılar arasında Ekim Devrimi (1917) sonrası Rusya’dan kaçan Beyaz Rusların özel ve önemli bir yeri vardır. Rusya’da iç savaşın başladığı
1917’den itibaren birçok kişi mülteci olarak başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Savaşın
devam ettiği beş yıl boyunca göç edenlerin sayının
üç milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. İç
Savaşın sona ermesi ile Rusya’dan ayrılacak mültecilerin yeni adresi öncelikle Osmanlı ülkesi (özellikle İstanbul) olacaktır. Zaten Sovyet Hükümeti
ile batılı devletlerarasında varılan anlaşma da bu
yöndeydi. Devrimden hemen sonra ve hatta Aralık 1918’e kadar gelenler daha çok zengin ve elit
Ruslardı. Bunların arasında yer alan sanatkârlar
İstanbul’da geçirdikleri dört yıl boyunca şehrin
hemen tüm çehresini, karakteristik ve kültürel
özelliklerini değiştirdiler. Rus baletler, balerinler,
opera ve operet sanatçıları, artist ve aktrislerin sergilediği eserler şehirde buna alışık olmayan halkı
bir hayli etkiledi. Bu sanatçıların büyük çoğunluğu daha sonra Amerika’ya göç etmiştir. Bunlar
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İstanbul’daki asayiş açısından probleme sebep
olmadılar. Zaten sayıları da sonrakilerle kıyaslandığında çok fazla değildi. Ancak Mart 1919’da
İstanbul’a gelenlerin sayısında da, niteliğinde de
önemli bir değişim gözlenecektir. Fransız gemileriyle İstanbul’a gelen bu yeni mültecilerin hemen
tamamı yoksul ve hasta kimselerden, kocasız kadınlardan, anasız-babasız çocuklardan oluşmaktaydı. Nisan 1919’da Rus ilticası artarak devam
etmiştir. Odesa’dan kalkan ve Rus sivili taşıyan
yüzlerce gemi, önce İstanbul Kavak’ta karantinaya tutuluyor, ardından Boğaz’dan içeriye giriyordu. Bu durum 1919 yılında da aynen devam
etti. Yanlarına neredeyse hiçbir şey almadan gelen
bu insanlar, canlarını kurtarmak için umutlarını
Türkiye’ye bağlamış durumdaydılar. İstanbul’u
tercihlerinin sebebi, İstanbul’un deniz yoluyla sığınılacak ilk ve en güvenilir yer olmasıydı. Ayrıca
mülteciler İstanbul’u Avrupa kentlerine ulaşmada
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metruk bir araziye yerleştirildiler. Bu arazi çamur
içerisindeydi ve çadırlarda insan istifi şeklinde bir
konaklama durumu vardı. Bu sebeple buradaki
insanlar kısa süre içerisinde bulaşıcı hastalıklara
yakalandılar. Ama yine de bu Ruslar, geldikleri
yerlerle kıyasladıklarında bu bölgeye sempatiyle
bakıp ‘gül ve ölüm vadisi’ adını verdiler.
1920’ye gelindiğinde, İstanbul başta olmak
üzere Adalar’a, Gelibolu’ya kitleler hâlinde Rus
taşıyan gemilerin sayısı da büyüklükleri de artmıştır. Artık İstanbul’a her gün Beyaz Rusları taşıyan iki gemi geliyordu. Genel olarak Fransızların
kontrolünde gerçekleşen Kırım’dan tahliye sürecine İngiliz, Amerika ve Yunan gemileri de katıldılar. 1920 Nisan ayından İstanbul’da ve Adalardaki
mürteci sayısı otuz bin civarındaydı. Fransızların
Heybeliada’da kurdukları çeşitli hastane barakaları, İngilizlerin Rus sefarethanesinin bazı salonlarını hastane hâline dönüştürmesi, İstanbul’a gelen

Birinci Dünya Savaşı ve işgal yıllarının doğurduğu ekonomik ve politik krizler, toplumsal
kırılmaların hızlanmasına sebep olmuştur. Tanzimat dönemi alkollü içkilerin temin edilebildiği
mekânlar için geniş bir serbestiyetin geldiği ve yaygınlaştığı bir dönem olmakla birlikte,
meyhane, pavyon, müzikhol ve kafeşantan gibi alkol alınabilen mekânların adım başı açıldığı
dönem işgal yıllarıdır.

sıçrama tahtası olarak görüyorlardı.
İlk gelen ‘Beyaz Ruslar’ toplumsal hayatlarını Osmanlı topraklarında tekrar kurarak, ‘Rusya’
düşüncesini yeniden canlandırdılar. Bu gelen insanlar eğitimli oldukları için bunları istihdamında bir hayli zorluk yaşandı. Bunun için merkezi
Sirkeci’de bulunan bir İstihdam Ofisi kurularak,
çok az da olsa bu insanlara kendi ekmeklerini
kazanma imkânı verilmeye çalışıldı. İşsizlerin durumları ise çok kötüydü. Bir prensin bir iş yerinde
temizlik elemanı olarak çalıştığına veya bir profesörün, bir generalin bulaşıkçılık yaptığına sıklıkla rastlanıyordu. Eski milyonerler, soylu kadınlar
âdeta yalvararak İstanbul sokaklarında sigara ve
kâğıttan çiçek satıyorlardı. Şehvet düşkünü kimselere bedenlerini satanların sayısı ise belirsizdi.
Çarlık taraftarı Rusların üçte biri İstanbul içerisindeki Mevlevihane bölgesine yerleştirilirken,
geriye kalanları Gelibolu’nun 8 km ilerisindeki

Rus mültecilerinin sağlık problemini bir nebze de
olsa çözüyordu. Ancak tamamen çözüm söz konusu olamadı. İstanbul’daki hastanelerin tamamı
doluydu. Bu noktada Amerikan Kızılhaç’ı devreye girdi ve 50.000 muhacire 9 adet aşevi kurup,
8.000 yatak kapasiteli bir hastaneyi hizmetlerine
sundu.
Wrangel Ordusunun Kırım’dan tahliyesine
Kasım 1920’de başlandı. 14 Kasım’da General
Wrangel’in Kornilov gemisine çıkmasından sonra gemi Sivastopol limanını terk etti. Wrangel’le
birlikte aynı gemide karargâh ve donanma komutanları, devlet bankasının yetkilileri, komutanların aileleri ve diğer yolcular, yaklaşık 500
kişi bulunuyordu. Müttefik devletlerin merkez
karargâhının verdiği bilgiye göre, aynı gün Kırım
limanından yaklaşık 135 bin mülteciyi taşıyan 126
gemi yola çıkmıştır. Yolculardan yaklaşık 70 bini
silahlı askerdi. Fakat Fransız resmi raporlarındaki
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rakamların biraz fazla olduğu anlaşılmaktadır. O
raporlara göre mültecilerin sayı 150 bin civarındaydı. 17 Kasım tarihli İstanbul gazetelerine göre
şehre gelen mülteci sayısı 70,000 kişiye yaklaşmıştır. 60-70 bin kişinin de Kırım’da vapurlara
binmek üzere beklediği haber edilmiştir. Fransa,
Kırım’dan kaçan Beyaz Orduyu ve mültecileri
himayesi altına alırken karşılığında Rus filosunu
rehin almış ve Fransız bankalarındaki Rus Ordusuna ait 69 milyon Frank paraya da el koymuştur. Fransız raporlarına göre Kırım’dan İstanbul’a
gelen mülteci sayısı 24 Kasım 1920 itibariyle
148,678’di. Bunun 30 bini sivil, gerisi askerdi.
Kapasitesi 2-3 bin kişi olan gemilere 4-5 bin mülteci doldurularak İstanbul’a getirilmiş, Beyaz Rusların sivil olanları İstanbul’da Adalara indirilmişti.
1919’da gelen az sayıdaki asiller ve zengin Beyaz Ruslar, bir süre sonra Paris’e ve diğer Avrupa
şehirlerine gittiler. İstanbul’da kalanlar ise Beyoğlu
ve Adalarda ikamet etmeye devam ettiler. Başlangıçta mültecilerden 8-10 bin kişinin Büyükada’ya
iskânı planlanmıştı. Burgaz adasına da iki bin kişi
düşünülüyordu. Bunun için Adalar’da barakalar yapılmıştı. Adalar’a gidecek mülteciler, önce
Tuzla’da karantinaya tabi tutuluyordu. Gelenler arasında Kiev Genel Valisi, Odesa Genel Vali
yardımcısı, Kuban Cumhuriyeti eski reisi ve çok
sayıda general ve üst düzey subay bulunuyordu.
İstanbul’a gelen mültecilerin sayıları hakkında en
sağlıklı bilgiyi General Wrangel’in verdiğini düşünülmektedir. 4 Ocak 1922 tarihinde İstanbul
Darülfünun’daki toplantıda konuşan Wrangel,
Kasım 1920’de Kırım’dan 135,000 Rus mültecinin İstanbul’a geldiğini ve böylece Rusların İstanbul’daki toplam sayısının 167,000 olduğunu ve
bunlardan 69,000 mültecinin Limni adası, Çatalca ve Gelibolu’daki kamplara yerleştirildiğini
ifade etmiştir. Yine Wrangel’in açıklamasına göre;
şehirdeki ve civardaki Fransız kamplarında 4,488
kişi bulunuyordu. Bunun yanı sıra Mayıs 1921’de
Berlin’den İstanbul’a gelen Kızıl Ordu istihbarat
ajanının (resmi kuryenin) verdiği bilgiye göre7,
Gelibolu’da 8.000’i sivil, 25.000’i ordu birliği olmak üzere toplam 33.000 kişi vardı.
7

Rossiyskiy Gosudarstvennıy Voenno-İstoriçeskiyArhiv/
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Beyaz Rusların Yol Açtığı Toplumsal Problemler
Balkanlardan gelen göçmenler İstanbul’daki
sosyal hayatın dengelerini alt üst ederlerken, Ruslar ise sosyal çöküntüye ve ahlaki değerlerin alt
üst olmasına yol açtılar. Beyaz Ruslar, ülkelerindeki ahlâk ve kültür anlayışlarını İstanbul’a taşımakla kalmayıp, açlık ve sefaletin etkisiyle yaşadıkları/
yaşamak zorunda kaldıkları ahlâksız hayatlarıyla
İstanbul halkının hiçbir zaman bilmediği ve kabul
edemeyeceği yaşantı biçimlerini, tutum ve davranışları, alışkanlıkları bildik ve yaygın hâle getirdiler. Osmanlı toplumu, ‘pavyon’ ve ‘gece kulübü’
gibi mekânları bu göçmenlerden öğrendi. ‘Plaj
modası’ denilen akım Beyaz Rusların İstanbul
şehrine hediyesi oldu. İstanbul’da ilk defa Florya
plajından denize girenler İngiliz askerleri ve Beyaz
Ruslardı. Bolşevik İhtilali’nden kaçıp Florya’daki
kamplara yerleşen Beyaz Ruslar, Kırım sahillerindeki alışkanlıklarını devam ettirerek burada da
denize girdiler. Yüzyıllardır deniz yerine mesire
alanlarını tercih eden İstanbul halkı, plaj modasını
Rus mültecilerden öğrendi. Yüzyıllardır denizden
kaçan İstanbul halkı bu kez Florya’ya koşmaya
başladı. İstanbul halkı, eskiden, tarihi çınarları ve
memba sularıyla meşhur bu yere fülürye kuşunu
dinlemeye giderken, bu kez kızgın kumlar üzerinde vakit geçirmek için gitmeye başladı. ‘Fülürye’
de Rus şivesi ile Florya’ya dönüştü. Yarı çıplak Rus
kadınlarının denize girdiği ve kumlara uzandığı
mekânlara giden İstanbul halkı için haremlik anlayışı hızla son bulurken, mesire yerlerinde açıktan içki satılmaya ve bazı yerli kadınlar da Ruslar
gibi denize girmeye başladılar. Daha önceden fazlaca görülmeyen bu durum, o dönem için ahlâka
ters tavırlar olarak tanımlanmıştır.
İstanbul halkı denize girme alışkanlığını Beyaz Ruslardan edinmiştir. Beyaz Ruslardan denize eğlence için girenler çoktu, ancak o devrin
tanıklarından öğrendiğimize göre, Beyaz Rusların
denize girme sebebi sadece ferahlamak ve eğlenmek değil; bir o kadar da vücutlarını istila etmiş
olan bitlerden kurtulmaktı. İşgal yıllarında kadınlı-erkekli Beyaz Ruslarla birlikte, işgalci İngiliz ve
Fransız askerleri de Florya sahiline gelerek yaz
boyu denize girmeye devam ettiler. Denize girme
alışkanlığı kazanan İstanbul halkı bu alışkanlığını işgal sonrasında da devam ettirecektir. Florya,
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Cumhuriyet döneminde de gözde yerlerden birisi
olacaktır. Mustafa Kemal’in de özel ilgi gösterdiği
bir mekân olacaktır. Mustafa Kemal, bir keresinde Florya’ya gittiğinde yetkililere buradan niçin
yararlanılmadığını sormuş ve Cumhurbaşkanlığı
Köşkü’nü ve ilk modern plajı Florya’da yaptırtmıştır. Böylece plajlar kurulup geliştikçe, geleneksel nitelik kazanmış olan ve mahremiyet hassasiyetiyle oluşturulmuş deniz hamamları da İstanbul
manzarasından birer birer kaybolup gidecektir.
Rusya ve diğer coğrafyalardan gelen sığınmacılar sosyal, ekonomik, kültürel, ahlaki ve sıhhî bakımlardan İstanbul’u olumsuz etkilediler. Şehirde
asayişsizlik arttı, işsizlik ve pahalılık ile birlikte
her türlü bulaşıcı ve zührevi hastalık yaygınlık
kazandı. Her ne kadar bazı yazarlar mesleki ve
kültürel bakımdan Rusların olumlu sayılabilecek
etkilerini zikretmişlerse de ahlaki değer ve inanç
bakımından yerleşik İstanbul halkından çok farklı
olan Rus mülteciler, toplumda ahlaki bozulmaya
ve derin sosyal problemlerin oluşmasına yol açtılar. Örneğin uyuşturucu, kumar, fuhuş, zührevi
hastalıklar ve diğer salgın hastalıkların yayılmasında büyük etkileri oldu. Ayrıca Rus kadınları fuhuş
hayatında da vesikalı ve vesikasız olarak yoğun bir
şekilde yer aldılar. Rusçada iyi, hoş, güzel anlamına gelen ‘haraşo’ terimi, Beyaz Rus kadınlarını
anlatan bir tanımlama olarak özellikle İstanbul erkekleri arasında uzun zaman kullanılmaya devam
etmiştir. Devrin polis kayıtlarına göre, vesikalı çalışan yabancı uyruklu kadınlar arasında en büyük
oran Rus kadınlarına aittir.
Beyaz Ruslar, aç kalmamak için her türlü işte
çalışıyorlardı. Seyyar satıcılık, tamircilik, şoförlük, fotoğrafçılık, abajurculuk, seyislik, hamallık, garsonluk, hizmetçilik gibi işlerde çalışan
subayların, generallerin, prenseslerin durumu
trajik bir manzara oluşturuyordu. Örneğin, Çiçek Pasajı’nın ismi, buranın önünde çiçek satan
Beyaz Rus kadınlardan kalmadır. Çarın sarayında
her türlü lükse sahip olan aristokrat Rus kadınları,
Beyoğlu’nda garsonluk yapıyor, daha az şanslıları
ise kokain satıp, vücutlarını pazarlıyorlardı. Hatta
Osmanlı’nın ata sporundan esinlenerek Rus kadınları güreştiriliyordu. Rusya’dan maddî varlık
getirebilenler ise şanslıydılar; bunlar işyerleri ve
fabrikalar açmış, hatta çiftlik satın alarak tarımla uğraşmayı tercih etmişlerdi. Ancak bunların

sayıları son derece azdı. Bazı Beyaz Rus kadınlar
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde modellik yapmış,
bazıları ise eğlence yerlerinde Rus danslarını balalayka eşliğinde sergilemiştir. Pastane geleneğini
de Beyaz Rusların eseridir. Halk, muhallebiciler
yerine Rusların açtığı pastaneleri tercih etmiştir.
İstanbul halkı yirmi dört saat açık olan mekân anlayışıyla da bu pastaneler aracılığıyla tanışmıştır.
Beyaz Rusların, İstanbul halkına, sadece bilmedikleri hususlar hakkında değil, bildikleri hatta usta oldukları konular hakkında da önemli etki
ve katkıları olmuştur. Bunun en önemlilerinden
birisi mutfak kültürüdür. 1921-1924 yılları arasında soylu Rus hanımlarının hizmet ettiği, birbirinden güzel lokantalar açılmıştır. Beyaz Ruslar
açtıkları lokantalarda Rus yemeklerini ve votkasını İstanbul halkına tanıştırdılar. Bu lokantalar sadece yemek yenilen yerler değildi, aynı zamanda
İstanbul’un müzik ve eğlence hayatına yeni bir anlayış ve tarz getiren mekânlar olmuştur. Ayaspaşa
Rus Lokantası, Tünel’deki Büyük Moskova Kulübü ve Galatasaray’da açılan Turkuaz ve Rejans
bunlardan sadece birkaçıdır. Rejans günümüze
kadar gelmiştir. Buralarda seçkin müşterilere Bors
çorbası gibi özgün Rus yemekleri sunulmuştur.
Bu yıllarda Tepebaşı’nda lokantacılık yapan Beyaz
Rus göçmeni Karpiç (Yuriy Georges Karpovitch)
özel davetle Ankara’dan çağrılmış ve yeni başkent
olan Ankara’nın köklü lokantalarından birisi olacak ve müdavimleri arasında Mustafa Kemal’in de
bulunduğu Karpiç’i açmıştır.
Osmanlı geleneğinde kadın ve erkeğin eğlence ve sohbet amacıyla aynı ortamda bulunabilmesi oldukça zor şartlara bağlı iken, işgalciler
kadın ve erkeklerin aynı mekânda buluşmasını
sağlayan salon hayatını teşvik ettiler ve toplumda
yaygınlaştırdılar. 1920’li yıllara gelindiğinde kadınlar salonlarda erkeklerle birlikte dans etmeye
başladılar. Bu yıllarda tango ve diğer danslar işgal
askerleri ve İstanbul’a gelen Beyaz Rus kadınları
aracılığıyla iyiden iyiye yaygınlık kazandı. Beyaz
Rus kızları kahvehaneleri dolaşıp halka tombala
oynatarak yeni bir moda da başlattılar. Aksaray,
Kocamustafapaşa, Divanyolu ve Üsküdar’daki
Türk kahvelerine dadanan kolları ve kısmen göğüsleri açık, güler yüzlü, sarışın ve mavi gözlü Rus
kadınları, sadece ayaküstü rüyaların pazarlayıcısı
olmaktan başka yeni alışkanlıklar da getirdiler,
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tombalayla erkeklerin ceplerini boşaltılar. Tombalacılığın adeta bir felakete dönüşmesi üzerine
bunlarla mücadele etmek için Ahmet Hamdi Başar
(1897-1971) tarafından ‘Tombalacılarla Mücadele
Derneği’ kurulmuştur. Bu arada o yıllarda İstanbul ile diğer şehirlerde tombala oynatmak imtiyazı
ve yetkisi Malûlîn-i Askeriye Muâvenet Heyeti’ne
(Harp Malûllerine Yardım Derneği) verilmiştir.
Zor durumda bulunan askerlere veya ailelerine
yardım amacıyla kurulmuş olan bu derneğe, gelir
temini için İstanbul veya ülkenin uygun görülen
diğer şehirlerinde, senede sadece bir defa olmak
ve süresi de on günü geçmemek koşuluyla oyun
oynatılmıştır. Beyaz Rus kadınlara ilginin artması
sonucunda Asrî Kadınlar Cemiyeti, bu kadınların
ahlâksız davranışlarından ötürü sınır dışı edilmeleri için kampanya başlatmıştır.

Fuhuş Sektörü
Dönemin tanığı olarak Peyami Safa (18991961), işgal yıllarında toplumda yaşanan yozlaşma ve bunun önemli bir aracı olarak gördüğü
tangoyu eleştirmiştir. Sözde Kızlar adlı romanında “sürekli makyaj yapan, süslenen, serbest cinsel
hayat süren ve namuslu aile kızlarını peşkeş çeken
kötü karakterli kadınlar” ‘tango’ olarak tanımlamıştır. O günün jargonunda ‘tango’ demek; dinini, milletini sevmeyen; mahallesine, ailesine isyan
eden; ırzını, namusunu satan; her günahı işleyen
‘mel’un karı’ demektir. Peyami Safa’ya göre aslında memlekette muharebe, açlık, ölüm, yangın ve
koleranın sebebi ‘tango’ denen bu kadınlardır. Burada dikkati çeken husus tangonun Avrupai bir
dans olması ve bunu yozlaşma ve ahlâksızlığın
bir sembolü olarak kullanmasıdır. Tango’ya ileriki yıllarda daha başka anlamlar da yüklenecektir.
1920’li yıllarda, şehevi, ruhsuz kadın tipini kahraman olarak seçen kitaplara ‘tango’ denilecektir.
Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini
kuran Mazhar Osman (1884-1951), İstanbul’da
yaşanan ahlaki çöküntüyü Rus mültecilerle irtibatlandırmıştır. Mazhar Osman bu durumu şöyle
değerlendirmiştir8: “Umumi Harp bitti. Mütareke
oldu, düşman orduları çekirge gibi İstanbul sokaklarına yayıldı, otomobil içinde sarhoş Amerika
8

Johnson, Clarence Richard, İstanbul 1920, (Tercüme:
Sönmez Taner), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
2000, s. XII (Zafer Toprak’ın Önsöz’ünden).

bahriyelileri kucaklarında zilzurna sarhoş Rum
dilberleri Beyoğlu’nun büyük caddelerinde resmigeçit yapıyorlardı, barlarda İngiliz neferleri viski
ile zilzurna sarhoş olduktan sonra rastgelene saldırıyorlardı… Bizans ömründe görmediği sefahat
hayatını sürüyordu. Lokanta ve barlarda hizmet
eden birbirinden güzel Rus prensesleri, kontesleri bu sarhoş alayını büsbütün çıldırtmıştı. İçki
bu aşkı doyurmuyordu; beyaz toz, kokain... aldı
yürüdü. İstanbul’un mahalle kahvelerine kadar
sarışın Rus dilberleri beyaz tozla yayıldı. Kokain
ile halkın aklı, tombala ile parası çalınıyor, tımarhanelere kokainmanlar, eteromanlar, morfinmanlar doluyordu… Topla, tüfekle, tayyare ile bomba
ile dünyanın kırk küsur milleti İstanbul’u ezememişti; İstanbul kokaine, fuhşa esir oldu. Çar ordularına altı yüz sene karşı duran İstanbul, Rus
orospularına mağlup olmuştu…”
Dönemin tanıklarından Mustafa Galib’den
öğrendiğimize göre9, bu yıllarda eğlence sektörünün vazgeçilmezi hâline gelen Beyaz Ruslar;
fuhuş, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların adeta teşvikçisi konumundaydılar. Bar, pavyon, müzikhol ve kafeşantan gibi yerlerde çalışan
Rus kadınlar, aynı zamanda fuhuş sektörünün de
sermayeleri durumundaydılar. Rus kadınlar işi o
kadar ileri götürmüşlerdi ki ara sokaklarda, gelen
geçene seslenerek veya camın önünde uzanır vaziyette durarak müşteri çağırmaktaydılar. Fuhuş
açıktan açığa yapılmaya başlandığı gibi, geceleri
yoldan geçmek isteyenlere engel olan bazı fahişeler, mahalli ahlâk ve kamu sağlığını tehdit etmekteydi. 1920 yılında İstanbul’da belli başlı üç
umumhane bölgesi vardı: Pera’da Abanoz ile Ziba
bölgesi ve Galata. Üsküdar’da, Bülbül Deresi’nde
ve bunlardan başka kentin çeşitli yerlerinde pek
çok başka evler mevcuttu. Pera ve Galata bölgelerindeki kayıtlı evler ve pansiyonlar Hıristiyanlara
ve Yahudilere, Üsküdar ve Kadıköy’dekiler Müslümanlara aitti. Üsküdar ve Kadıköy’deki evlerin
sahipleri ve çalışanları Müslüman olduğundan,
yabancılar buraları ziyaret edemiyordu. Yoğun bir
polis denetiminde olan bu evler, Türk Sıhhiye Heyeti tarafından düzenli olarak denetleniyordu. Galata ve Pera’daki en basit birahaneler bile fahişelerin kol gezdiği yerler hâline gelmişti. Henüz reşit
9

Mustafa Galib, Fahişeler Hayatı ve Redâet-i Ahlâkıyye,
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Umran • Ocak 2020

65

KRİTİK

66

olmayan veya genç kızlığın ilk yıllarında olan kız
çocuklarının dahi ‘çalıştığı’ Beyoğlu’ndaki bu tür
mekânların baş müdavimleri işgal kuvvetlerinin
askerleri, Tophane barlarının müşterileri ise Amerikan ve İngiliz asker ve denizcileriydi. Özellikle
kız çocuklarını fuhuştan koruyabilmek amacıyla
1921 yılında oluşturulan Men-i Fuhuş Cemiyeti,
Rus kadınlarının ahlâka aykırı davranışları sebebiyle sınır dışı edilmelerini istemiştir. Cemiyet, 8
ile 20 yaşları arasında bulunan ve fuhşa sürüklenmiş kızları Beşiktaş’taki Kahvecibaşı Konağı’nda
barındırmak ve eğitmek isteyecektir. Burada el
işleri, terzilik, mensucat (dokumalar) ve halı dokumak gibi el sanatları öğretmek amaçlanmıştır.
Fakat hangi sebeplerle olduğu bilinmemekle birlikte, bu proje tamamıyla gerçekleşmemiştir. Kızların barındırıldığı ve eğitim gördüğü bu okula
Genç Kızları Esirgeme Mektebi adı verilmiştir. Fakat bütün bu çabalara rağmen fuhuş önlenemediği gibi, yavaşlatılamamıştır da. Zira işgal güçleri ve
yabancı askerler beyaz kadın ticaretinin değirmenine su döküyorlar ve şehirde bu tür mekânların
açılmasına zemin hazırlıyorlardı. Birçok yoksul
kızlar için birçok bar, kafe ve lokanta, fuhşa başlangıç noktası teşkil ediyordu. Fuhşun müdavimlerinden Amerikalı denizcilerin neredeyse hepsi
aynı zamanda uyuşturucu kullanmaktaydı.
Şehirde fuhşun yaygınlaşmasının bir diğer sebebi, savaş şartlarında ortaya çıkan yeni zenginlerdi; bir diğer isimlendirmeyle savaş zenginleri.
İstanbul için mütareke dönemi servet ve sefaletin
aynı anda yaşandığı yıllar olmuştur. İşgal askerleri
tarafından harcanan para sefalet ve sefahat hayatını beslemiştir. Zenginlerin eğlence düşkünlüğü; alkol, kumar, kadın ticareti; kokain gibi kötü
alışkanlıkları ve ahlâksızlığı yaygınlaştırmıştır.

Önemli bir kesim her fırsatta ve her mekânda artık bu işlerle iştigal eder hâle gelmiştir. En basit
sinema salonlarında bile Rus tiyatroları gösteriler
yapmaktadır. Bu gösterilerde ince ten elbisesi giyerek akrobasi hareketleri yapan Rus kadınlarına
kitleler yoğun ilgi göstermektedir. Bu hileli giyim,
dans eden kişiyi çıplakmış gibi göstermektedir. Ve
maalesef bu durum toplumdan çok büyük tepki
almamaktaydı. Bu tür faaliyetler sinema gibi çok
sıradan yerlerde devam ederken, fuhşun yapıldığı
mekânlar da hızla artmış, burada çalışanların sayısı binleri bulmuştur. Resmi zabıta kayıtlarına göre,
mütareke yıllarında İstanbul’da ‘vesikalı’ 2.125
kadın vardı. Yine aynı yıllarda ‘vesikasız’ olarak
979 kadın vardı. Bunların dışında bu işi sürekli
yapmayan, ancak polisler tarafından tespit edilmiş
‘serbest çalışanlar’ da vardı. Tüm bunlar dikkate
alındığında İstanbul’da kayıtlı, bilinen ve geçimini
fuhuş ile kazanan yaklaşık 4.500-5.000 civarında kadın olduğu anlaşılmaktadır. Dersaadet Polis
Mektebi Müdürü Mustafa Galib ise fuhuş konusunu ele alan bir devlet adamı olarak İstanbul’daki fuhşun artma sebeplerini şöyle açıklamıştır10:
“Memleketimizin ana ve kızları son derece hüznavar bir istihale-i ruhiye karşısında bulunmaktadır.
Harb-i Umumi’nin intac ettiği ahlâk şiken tesirat
ruh-ı beşer üzerindeki hassasiyet-i asliyeyi mahvederek bünye-i ahlâkiyyeyi tüyleri ürpertecek
bir surette ezmektedir… Gençliği fuhşa sevkeden
esbab ve evamil nazar-ı teemmüle alındığı zaman
evvela varid-i hatır olacak müessirat, tiyatrolar ve
sinemaların muhitimiz zihniyetinin hazmedemeyeceği derecede açık film ve mevzuları ve bunların
zaten müstenid-i iştigal bakir dimağlar üzerinde
ika’ edegeldikleri bâhi (şehveti) ve hissiyatı tutuşturucu tesirat ve bir de asrî mefkûre namıyle telkin
olan ve kadına fıtraten haiz bulunduğu hürriyet-i
tammeyi ita manasına alınarak her ictimaya serbestçe duhullerine mesağ verilmesi varid-i hatır
olmaktadır…”
İstanbul’daki Beyaz Rus varlığı 1930’lara kadar
devam etmiştir. Beyaz Rusların varlıklarının en çok
hissedildiği yıllar 1920-1924 arası olup, ilerleyen
yıllarda mülteciler Rusya’ya geri dönmekten umut
kesince, Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya gitmeye
başladılar ve İstanbul’daki sayıları giderek azaldı.
10 Mustafa Galib, Fahişeler Hayatı ve Redâet-i Ahlâkıyye,
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Taklit ve Çöküş

kadınlar Fransız modalarını takip etmeye başladı-

Savaş ve işgal yıllarında kadınlar üzerindeki
sosyal çöküntü o denli ağır ve şiddetliydi ki bazı
trajikomik durumlar da yaşanmıştır. Moda hâline
gelip yaygınlaşan bir saç modeli bunun örneklerinden sadece birisidir. Rusya’dan gelip İstanbul’a
sığınan Rus kadınlarının pek çoğu pislik ve sefaletten bitlenmiş olduklarından saçlarını kökünden kestirmiş ve başlarını farklı renklerde örtülerle kapatmışlardı. İstanbul’un özellikle sosyetesine
mensup kadınlar arasında bu saç modeli ‘Rus
başı’ olarak moda oldu. Kadınlar Rus kadınları
gibi saçlarını kısa kestirdiler. Hatta çok daha ilginci, imkânsızlıktan dolayı omuzları yırtık elbiseler
giyen Rus göçmenlerin bu kıyafetleri de moda
oldu. Bu durum devrin karikatürlerine yansımıştır. Tüm bunlara karşılık, İstanbul’da çok sayıda
kadınının giysisi olan çarşafa karşı protestolar görülmeye başlandı. İnci ve Yeni İnci gibi dergiler
Avrupalı kadınlar arasında yaygınlaşan giysilerin
tanıtımını kendilerine misyon edindiler. Kısa zaman sonra çarşaf, görünüş olarak kalkmasa bile
Avrupalı kadın giysilerinden fark edilemeyecek
oranda değişime uğradı; inceldi, sıkılaştı ve şekilli
hâle geldi. Zaten yaygın olmayan peçe neredeyse hepten kalktı. Başlar, Rus kadınlarında olduğu
gibi bir tülbentle sarılmaya başlandı. Böylelikle,
İstanbul’daki birçok kadın, Cumhuriyet’in kılık
kıyafet ve şapka devrimine işgal yılları itibarıyla
hazır hâle geldiler.
Dönemin ahlak tartışmalarının merkezinde
kadınlar ve kıyafetleri ile aile krizi yer almıştır.
O yılların batıcı, milliyetçi ve İslâmcı yazarlarının neredeyse tamamı, toplumda bir aile krizi
olduğu konusunda ittifak hâlindedir. Kadınların
kıyafetlerinde yaşanan değişimler kimi yazarlar
tarafından eleştirilirken, kimileri de bu değişimin
mecburi olduğunu ifade ediyordu. Suphi Nuri
(1887-1945) kıyafet değişiminin zorunlu olduğunu dillendirenlerdendi. Ona göre İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra kızların mektebe gitmeleri
ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları birçok
bakımdan değişimi zorunlu hâle getirmiştir. Kıyafetteki değişim bunların arasındadır. Kadın giyim modası zaten garptan geliyordu. Meşrutiyet
sonrasında ucuz ve modaya uygun giyinmek için

lar. Sosyal hayatın içinde yer almak, çarşaf başta
olmak üzere geleneksel giysileri değişikliğe uğrattı. Kadınların kıyafeti Avrupa’daki cinsleriyle aynılaştı. Elbisede başlayan zevk ve tekâmül kadınların yaşayış, düşünüş ve zihniyetlerine de tesir etti.
Diğer bazı yazarlar tarafından savaş ve işgal
yıllarında yaşanan sosyal çöküntü ele alınırken,
aynı zamanda özünden kopan ve Batılılaşan Osmanlı kadını tipi de eleştirilmiş, hatta sadece bu
hâliyle bile kendi öz kimliğine ihanet ettiği ifade
edilmiştir. Kadim değerlerine bağlı çalışan kadınların dışında kalan ve zevk için evin dışında
bir yaşama alanı oluşturan, sırf keyif için sokağa
yönelen kadınlar bazı gazetelerin eleştiri konusu
olmuştur. Ethem Nejat (1983-1921), Türk Kadını dergisinde dışarıda kendini eğlenceye veren
kadınları evsiz-barksız kadınlar olarak tanımlamış ve bunlara güvenilemeyeceğini savunmuştur.
Nejat’a göre en uzak durulması gereken kadın
modeli Fransız eğitimi almış ve alafranga tahsil
görmüş kadındır. Dergide yeni kadın ve ‘Levanten
kadın’ tipi de eleştirilmiştir. Dönemin önemli yazarlarından birisi olan Ahmet Rasim (1864-1932)
ise, aile bağlarının yıpranması, fuhşiyat ve toplumsal çöküntünün ana sebebini Birinci Dünya
Savaşı olarak tespit etmiştir. 1924 yılında kaleme
aldığı bir yazısında, “Eski fuhuş çöktü. Fakat güya
çirkefe atılmış bir taş gibi bütün pislikleri etrafa
serpildi. Eskiden birkaç mahalleye serpilmiş olan
içtimai rezillik yılan gibi kovuktan kovuğa sokularak evden eve tünel açtı; yeni fuhuş başladı (fuhş-ı
cedid). Yeni rezalet yerleri açıldı, çoğaldı. Muhtelif
semtlere saldırarak dallı budaklı bir şekil aldı. Bilhassa İslâm içtimai terbiyesini yaraladı… Umumi
harp, onu (fuhşu) seferber hâle koydu. Bu büyük
hercümerç arasında idi ki aile rabıtaları, hürmetleri, takayyütleri gevşedi…”11 demiştir. Bu düşünceler, dönemin yazarlarının roman ve hikâyelerinde
yer alan kahramanlarda da vücut bulmuştur.
11 Ahmet Rasim’den aktaran Toprak, Zafer, ‘İstanbul’da

Fuhuş ve Zührevi Hastalıklar 1914-1933’, Tarih ve
Toplum, VII/39 (Mart 1987), s. 31.
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İSLÂM MEDENİYETİNDE
BİLİMSEL GELİŞMENİN
DİNAMİKLERİ
İslâm medeniyetinde bilimsel gelişmenin pek çok dinamiği ve nedeni
bulunuyor. Müslümanlar dünyaya sözlerini söylemek istediklerinde
dinamik bir düşünceye geçerken Batı medeniyetini “üstün medeniyet”
görüp taklit etmeye çalıştıklarında yenilgiyi kabullenmiş, özgüveni
yitirmiş pasif tüketicilere dönüşüyor. Bilim siyasal düşüncenin bir
sonucudur; bunu en güzel Batı modernitesiyle gözlemledik.
Toplumlar kendi potansiyellerini kullanmaya karar verdiklerinde,
anlam arayışına girdiklerinde bilime, kültüre ağırlık verirler.

Ceydanur YILDIRIM

İ
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slâm medeniyeti Kur’ân’ın
nazil
olması,
Peygamber
Efendimiz’in İslâm’ı tebliği ile
başlamış, Mekke’nin fethiyle yavaş yavaş yaygınlaşmış, fetihlerle
beraber kurumsallaşmasını gerçekleştirme yoluna gitmiştir.
Medeniyet aslen medine kelimesinden türetilmiş, “şehirli”
hayat tarzını anlatmak üzere kullanılmıştır. Bu yüzden medeniyet
kelimesinin bir manası da şehir
hayatının kendine has kuralları
çerçevesindeki hayat tarzını anlatır. Şehir yaşamının “kozmopolit” karakteri nedeniyle çok farklı
etnik, mezhep, kimlik, kültür
yapısına sahip insanların birlikte
yaşamalarına elverişlidir. İnsanlar şehir hayatının kurallarını,
kanunları esas alarak müşterek
bir hayat inşa ederler. Medeniyet kavramı bu nedenle saflığı,
özü değil farklı yapıları bir araya
getirebilmeyi içerir. İlk sosyolog,
Müslüman düşünür İbn Haldun da medeniyeti bir devlete,
bir beyliğe, aşirete, etnik kimliğe, kültür yapısına münhasır

kılmayarak genel zihniyet yapısı
biçiminde ele almıştır.
Medeniyet bir dünya görüşü
olarak aynı dini, aynı felsefeyi,
aynı zihniyeti kullanarak dünyadaki en üst düşünme biçimini, tekniği, ilmi, bilimi, dili
kurmaktır.
Medeniyetler kendi dönemlerinde baskın karakterlerini en
başta kavram üretmelerine, ilme
öncülük etmelerine, teknik ve
teknolojik yenilikleri yapabilmelerine, sürekli yeni olana öncülükte bulunmalarına, aktif dili,
ekonomik yapıyı icbar etmelerine borçludur. Hind, Çin, Mısır,
Yunan, İslâm medeniyetleri sadece bulundukları coğrafyaları
değil “insanlığın ortak mirası”nı
etkilemişler, çok farklı sahalarda hatta asırları aşan tesirler
gösterebilmiştir. Çin medeniyetinde ortaya çıkan pusula, kâğıt
dünyanın her tarafına yayılmış,
başka medeniyetlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Bu
açıdan medeniyet sadece bir bölgeye münhasır değil yeryüzünün
tamamına yayılma istidadı taşır.
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İslâm Medeniyetinin Özellikleri
İslâm medeniyeti de doğduğu Ortadoğu coğrafyasını aşarak,
Asya’ya, Anadolu’ya, Afrika’ya,
Endülüs vasıtasıyla Avrupa’ya
kadar ulaşmış, kendi döneminde
ilmi, teknik, bilim, dil, kültür,
iktisat sahasındaki yenilikleri
sadece Müslümanları değil her
türden dine, etnik yapıya, devlete etkide bulunmuştur. İslâm
medeniyetinin, medeniyet vasfı bu “evrensel”liği bünyesinde
taşımasıdır.
İslâm medeniyeti elbette kendinden önceki medeniyetlerin
Hind, Çin, Yunan, Mısır’ın tecrübelerini, bilgi birikimini almış bunun üzerine yeni keşifler,
icatlar, ilmi hakikatler, hikmetler
ekleyerek Batıya intikal etmiş,
böylece Batı medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Medeniyetlerin kapalı değil dışa
açık vasfı, gelişmelere, yeniliklere eğilen tarafı, geçişkenli
özellik göstermesi zengin insan
kaynağını, entelektüel birikimi,
çoklu teknik ve bilim anlayışını
getirmiştir. Fakat İbn Haldun’un
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belirttiği gibi medeniyetler de
devletler gibi doğar, büyür, ölür;
“yeniliklere” kendini kapatan,
etkileşimleri durduran, zirveye
çıktığını, yeni fikrini unutan, dinamizmi kaybeden medeniyetler
önce durur sonra da yavaş yavaş
yok olur.
Medeniyetin ölmesi artık
başta kendi müntesipleri olmak
üzere dünyaya söz söyleyememesi, yeni olana yetişememesi,
hep takipçi ve tüketici kalması,
evrensel geçerliliğinin ve meşruiyetinin yitirilmesi, genel kabuller getirememesi, kendi dilinin
ortak dil haline gelememesi ile
olur. Bu açıdan artık günümüzde Batı medeniyeti etkilidir. Bilimde, ilimde, teknolojik gelişmelerde, teknik sahada, iktisadi
düzende, kültürel yapıda Batı
medeniyetinin ürettiği değerler
evrensel dolaşıma girdiği gibi,
Batı dilleri geçerli iletişim aracı
halini almıştır. Medeniyet, gelişmiş ile geri kalmış arasındaki
farkı ortaya koyar.
Aktif medeniyet en gelişmiş
olanı anlatırken ötekiler onun
takipçisi durumundadır. Medeniyetlerin kaynakları, gelişme
dinamikleri son derece mühim.
Genel teoride medeniyetleri büyük oranda dini düşünce belirler,
şekillendirir. İslâm medeniyetine
de İslâm düşüncesi damgasını
vurmuştur. Dini düşünce medeniyetin erken dönemlerinde
doğrudan etki ederken zaman
geçtikçe bu vasfı daha geri plana atılmıştır. Etkileşimler, sentezler, dış etkiler bu sefer “öz”ü
dönüştürdükçe medeniyet kendi ontolojisini unutmaya başlar.
İslâm medeniyeti başta gelmek
üzere kadim medeniyetlerle
Batı medeniyeti arasındaki farkların başında ilerleme anlayışı
gelir. Çizgisel ilerlemeye dayalı
Batı medeniyetine karşı kadim

medeniyetler döngüsel tarihi kabul ettiklerinden yok edici, ezici,
kimlikleri ve kültürleri hiç gören
anlayıştan uzak kalır.
Medeniyet kavramının bir
diğer yönünü “medenileştirme”
oluşturur. Kendinden başka hiçbir kültürü, medeniyeti, değeri
ölçü ve kıymetli görmeyen Batı
medeniyeti, “öteki”ni kendine
benzeterek yani medeniyet değerlerini içselleştirmelerini sağ-

İslâm medeniyetinin
gelişmesiyle ilgili Fuat
Sezgin Hoca’nın mühim
gözlemleri var. İslâm
medeniyetinin, bilimlerin
ilerlemesi hususunda
Sezgin öncelikle
Müslümanların yeni bir
tarzla, dünyayı anlama
ve anlamlandırmada
bariz bir iştiyakla
hareket ettiğini belirtir.

layarak varlıklarını ortadan kaldırmalarını ister. Medeniyeti bu
manada Batılılaşma görür; Batı
medeniyetine girer “medenileşirken” İslâm medeniyeti veya başka medeniyetlerde kalanlar barbar addedilir. Çünkü medeniyet,
ister bugün Batı medeniyeti olsun ister kadim medeniyetler,
kendi çağındaki en üstün, zirve
düşünce, felsefe, bilim, teknoloji olarak görür. Haliyle kendisi
dışındaki kültürlere, toplumlara
ulaşırken hatta sömürgeleştirirken “medenileştirme” argümanını kullanır.
Medeniyet kavramının bünyesinde maddi ve manevi ayrımı da yapılır. Belki bu ayrımın temelinde daha çok Batı
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medeniyetinin kiliseden özgürleşmesini seküler boyuttaki
gelişime endekslemesinin payı
büyüktür. Oysa kadim medeniyetlerde hususen İslâm medeniyetinde maddi ve manevi ayrım
yapılmaz. Medeniyet bu iki sahanın bileşiminden vuku bulur
zaten. Medeniyet bir yönüyle
kurumsallaşma, düzen, kanun
gibi temelli yapıları kapsar. Her
medeniyetin kendine özgü ilmi
anlayışı, bilim felsefesi, hikmet
alt yapısı olduğu gibi hukuk düzeni, normları, kurumları bulunur. İslâm medeniyetinin medrese teşkili zamanının en ileri
eğitim kurumu olmuştur.
Medeniyet kavramının teknik, teknolojik gelişmişliği; ilmi,
felsefi, dini düşünceyi; normları,
iktisadi düşünceyi; hayat tarzını,
yani kültürel boyutu ihtiva eder.
Giyim kuşamdan yeme düzenine
kadar çok farklı kültürel öğeyi
medeniyetler arasındaki farklılıklarda görmek mümkün. Bugün Avrupa topraklarında olan
Endülüs, Balkanlar gibi topraklarda İslâm medeniyetinin,
Osmanlı’nın izlerini en çok dilde
görebiliriz; çok farklı toplumlarda İslâm medeniyetinin kavramlarına rastlayabiliriz. Medeniyet
bu manada teknik ve teknolojiyi
almaya zorlarken kültürel boyutta, giyim kuşam, yeme içme
kültürüne dair unsurları da “taklide” zorlar.

Bilimin İlerlemesinin Dinamikleri
İslâm medeniyetinin teşekkül edip gelişmesi, bilimde ilerlemesi ilk önce İslâm’ın kendi
dinamiklerine, İslâm düşüncesine, kelama, İslâm felsefesine,
İslâm’ın toplumsal bir dinamik
olup, iktisattan hukuka kadar
insanların ve toplumun hayatını
organize etmesine, bir dünya görüşü ihtiva etmesine bağlıdır.
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Vahye, Kur’ân ve Sünnete,
icma ve kıyasa, aklın fonksiyonel işleyişine bağlı olarak İslâm
medeniyeti sağlam temel kaynaklara dayanır. Bunun yanında
başka medeniyetlerin, toplumların tecrübelerini, bilgi birikimlerini görmezden gelmeyen
Müslümanlar itikadi sorun teşkil
etmediği sürece gerekli terkipler
yaparak gelişim dinamiklerini
farklılaştırmışlardır.
Bilimi, fiziği, kimyayı, matematiği, astronomiyi dünyayı
tanımada, Allah’ın hikmetlerini
anlama ve açığa çıkarmada işlevsel gören Müslümanlar fen
ile dini ilimleri birbirinden ayrı
görmeyen bütüncül bakış açısı
geliştirmişlerdir. Bu varlığı kompartımanlara ayırmadan anlama
gayreti Batı dışı ilim anlayışının
bir gereğidir.
“İlim müminin yitik malıdır”
ve “İlim Çin’de bile olsa alın”
hadislerinde olduğu gibi bilim,
ilim, teknik ve teknolojinin elde
edilmesi için hiçbir önyargıya
gitmeyen İslâm medeniyeti hızlı
bir terakki safhası geçirdi. Elbette İslâmî umdeleri gözeterek öteki medeniyetlerde bulunanları
süzgeçten geçirip yeni bakış açısı, yeni metotlar sayesinde daha
dinamik hale getirmişlerdir. Medeniyetin gelişmesi için araştırma geliştirme hususunda bilim
adamlarına, ulemaya, ilim ehline
gerekli yardımı yapmaktan çekinmeyen İslâm ülkelerinin yöneticilerinin bu güçlü medeniyetin teşekkülündeki rolü fazladır.
Sağlam eğitim kurumları, talebelerin iaşesini sağlayan güçlü
kaynaklar ilmi gelişimde pay
sahibidir. İslâm medeniyetinin,
bilimsel ilerlemesinin arka planında kötüyü, doğaya ve insana
düşman olanı, zararlıyı, merhametsizliği, nesilleri, akılları,
canları ifsat edecek gelişmeleri

desteklememelerinin büyük etkisi var. İslâm medeniyeti Batı
medeniyetinden farklı olarak
başka toplumları sömürmek, üstünlük kurmak için değil İslâmî
olanı hayata geçirmek, varlığı
anlamak, insanın halifelik fonksiyonunu yerine getirmek ister.
İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak kadar İslâm’ın emir ve
yasaklarını uygulama sahasına
geçirmek ilim anlayışının merkezine yerleşir.
Fuat Sezgin’in de belirlemeleriyle Müslümanlarda bilimin gelişmesinin nedenleri şöyle tespit
edebiliriz;
1) İslâm’ın erken döneminde
Araplar manevi uyanış havasına ve zaferlerden doğan güvenlerine paralel olarak güçlü bir
bilgi susamışlığıyla doluydular;
böylelikle öğrenmeye tutkun ve
yabancı unsurları almaya hazır
haldeydiler.
2) Bu şuuru yansıtan yeni
din, bilimleri engellemediği gibi
üstelik teşvik etti.
3) Emevi, Abbasi hanedanları ve diğer devlet adamları bilimleri birçok yönden desteklediler.
4) Diğer dinlerin kültür taşıyıcılarına karşı, memleketlerinin
fethedilmesi sonrasında Müslümanlar tarafından iyi davranıldı,
onlara değer verildi ve yeni topluma katılmaları sağlandı.
5) Daha birinci yüzyıldan
itibaren İslâm toplumunda,
Avrupa’nın Ortaçağ’da ve sonrasında malumu olmayan, eşi görülmedik, verimli bir öğretmenöğrenci ilişkisi gelişti. Öğrenciler
sadece kitaplardan değil, bunun
yanı sıra doğrudan doğruya hocalar tarafından verilen dersler
yoluyla bilgiler edindiler. Bu, öğrenme eylemini kolaylaştırıyor,
böylece güvenilir bir bilginin garantisi oluyordu.
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6) Doğa bilimleri, felsefe, filoloji ve edebiyat başlangıçtan
beri, teolojik değil, dünyevi bir
anlayışla yapıldı ve sürdürüldü.
Bilimlerle uğraşmak, sadece din
adamları sınıfının imtiyazı değildi, bütün meslek gruplarına
açıktı. Bu yüzdendir ki biyografik ve bibliyografik eserlerde
Arap-İslâm kültür dairesinin
çoğu bilim adamının baş adları
meslek nitelemeleridir; terzi, ekmekçi, marangoz, demirci, deve
sürücüsü ve saatçi gibi.
7) Daha 1.H./7. miladi yüzyılda camilerde umuma açık ders
faaliyeti başladı. 2./8. yüzyılda
önemli filologlar, edebiyatçılar
ve tarihçiler büyük camilerde
kendi eğitim kürsülerine (üstüvane) [sütun] sahiptiler. Bu eğitim-öğretimde derslerin ve tartışmaların nasıl olduğuna ilişkin
bize ulaşan haberler yüksek bir
akademik stile tanıklık etmektedirler. Bu büyük camiler, 5./11.
yüzyılda devlet üniversiteleri
kurulana kadar kendiliklerinden
ilk üniversitelere dönüşmüşlerdi.
8) Arap yazısının karakteri,
Arapçanın kolay ve hızlı yazılmasına imkân tanıyordu ve böylelikle kitaplar çok geniş bir yayılma alanı bulabiliyordu.
9) Hızlı ve köklü bir şekilde
gelişen filoloji, bilginlere eserlerinin redaksiyonu ve yabancı dillerle olan ilişkileri için sağlam bir
temel sağladı.
10) Yabancı terminolojilerin
alınması ve benimsenmesi, tam
tanımlama ve bilimsel kesinlik
için bakış açısını keskinleştirdi,
kendine özgü Arapça terminolojinin ve bilimsel dillerin oluşturulmasına götürdü.
11) Yazılı aktarım, önce,
Hicret’in ilk yüzyılından beri
ilerletilen geleneksel papirüs endüstrisi ile daha sonra ise Çin’den
alınan ve İslâm dünyasında yazı
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malzemesi olarak geniş bir yaygınlık kazanan kâğıdın üretimi
için imalâthaneler kurulmasıyla
da ciddi biçimde desteklendi.
12) 4./10. yüzyılda daha iyi
ve daha uzun süre kalıcı mürekkebin, bir tür karışım olan
isten mamul demir palamudu
mürekkebinin (karışımda bulunan öğeler: demir sülfatı, meşe
palamudu ekstresi, gummi arabicum/Arap zamkı ve su) geliştirilmesi siyah koyu bir yazıyı
mümkün kıldı, böylece yazıların
zaman içerisinde solmadan veya
kahverengileşmeden daha uzun
süreli kalıcılığı sağlandı. (Sezgin,
2019, 150-151)

Fuat Sezgin’in Görüşleri
İslâm medeniyetinin gelişmesiyle ilgili Fuat Sezgin Hoca’nın
mühim gözlemleri var. İslâm
medeniyetinin, bilimlerin ilerlemesi hususunda Sezgin öncelikle Müslümanların yeni bir tarzla,
dünyayı anlama ve anlamlandırmada bariz bir iştiyakla hareket
ettiğini belirtir:
“Yani Arabistan’dan, İran’dan,
Türkistan’dan geliyorlar. Fakat
yeni bir hızla, yeni bir kuvvetle
yeni bir inançla geliyorlar.
Yunancayı bilmedikleri halde
halifeleri, İstanbul’dan ve başka yerlerden Yunanca kitapları
taşıyor, Bağdat’ta tercüme ettiriyor ve bu şekilde tercümelere
dayanarak Müslümanlar Bizanslılardan daha çok neticeye varıyorlar ve onları geçiyorlar. Öbür
taraftan Bizanslılar hayali şeyler
içerisinde uyuyorlar. Uyuyorlar
kelimesiyle şunu kastediyorum:
10. yüzyıldan itibaren Bizanslılar
Müslümanlardan bilimleri alıyorlar, tercüme ediyorlar Yunancaya… Ancak ne diyorlar biliyor
musunuz? Müslümanların yeni
şeyler keşfettiklerinin farkında
bile olmadan, umursamadan:

Fuat Sezgin ilmin, bilim anlayışının geliştiği bu erken
devirlerde eleştiri geleneğinin de yerleştiğini, adaletsiz,
ölçüsüz ve keyfilik ihtiva etmediği müddetçe eleştirinin
süreci hızlandırdığını kaydeder. Buna Sezgin, “adil tenkit
prensibi” der. Müslüman bilim adamlarının Batılılardan
farklı olarak başkalarının çalışmalarını başkalarına mal
etme hususunda adalet prensibi işler.
“Bunlar hâlâ bizim, Yunanlıların
bilimleri.” Böyle bir rüya içerisinde ta 13. ve 14. yüzyıla kadar
geliyorlar ve 1453’te İstanbul’u
kaybediyorlar. Bunlar tarihi şartlar. Şimdi bunları saymayacağım
ama şu kadarını söyleyeyim; bizde umumiyetle İslâm’ı din olarak
bu geri kalmadan mesul tutarlar.
Bunun tamamıyla tarihi bir hakikat olmadığını söylemeyi bir vazife telakki ediyorum. Buna inanıyorum.” (Sezgin, 2019, 40-41)
İslâm’ın ve Müslümanların
bilim aşkı sadece İslâm medeniyetini değil bilimlerin kendisini
de büyütmüş, geliştirmiştir. Dolayısıyla Sezgin Müslümanların
geriliklerinin nedeninin din olmadığının altını ısrarla çizer.
Daha Halife Me’mun döneminde yapılan haritaların bile
sonraki yıllarda Batılıların haritalarından daha doğru olduğunu
izah eden Fuat Sezgin, Müslümanların bilimin her dalında 16.
asrın ortalarına kadar Avrupa’dan
çok ileri olduğunu belirtir. Elbette Müslümanların bilimde ilerlemesinin temel nedeni İslâm;
Hoca, Araplarda İslâm’dan
önce “okuma-yazma”nın çok
az olduğunu ifade eder. Bilime susayan bir toplum ortaya
çıkarıyor İslâm, Müslümanlar
bu susuzluğu gidermek için
her türlü imkânı kullanmaktan
çekinmiyor:
“Herkes okumaya, yazmaya çalışıyor, hocaların peşinde
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koşuyorlar. Otuz kırk sene evvel
bir kitapta okumuştum. İslâm’ın
yetmişinci senelerinde bir hoca
talebelerine okuma, yazma ve
başka dersler öğretirken, öğrencilerin olduğu salon o kadar
büyükmüş ki, katır ve eşeğin
sırtında dolaşarak onlarla ilgilenebiliyormuş. Hicri 1. yüzyılın
sonlarına doğru İslâm dünyasında okuma-yazma bilenlerin
sayısı bütün dünyadaki okuma-yazma bilenlerin sayısından
daha çoktu. Bunu bilim adamları umumiyetle gözden kaçırdılar.
Müslümanların bilime susamışlıkları vardı. Eski ilim merkezleriyle temasa geçiyorlar ve bu
ilim merkezleri İslâm imparatorluğunun bir parçası oluyordu.
Burada kendilerinden daha bilgili ecnebi hocalarla karşılaşıyorlar. Müslümanlar bunları hoca
olarak kabul ediyorlar. Bu çok
büyük bir şey… Ve bu insanlara
hürmet ediyorlar, tam hürriyet
veriyorlar ve onlar da yadırgamadan, kıskançlık duymadan
Araplara, Müslümanlara bilgilerini veriyorlardı. Bu durum
İslâm dünyasında canlı bir şekilde devam etti. Hicri 2. yüzyılda,
camilerde kürsüler ortaya çıktı.
Bakıyorsunuz bir hoca ‘Burası
benim kürsümdür!’ diyor, çıkıyor oraya ders veriyor. Talebeler
geliyorlar, bilim adamları katılıyor, camiler büyük bilim merkezlerine dönüşüyor. Böylece 2.
yüzyılda İslâm dünyasında bir
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üniversite tipi ortaya çıktı. Yani
camiler birer ilim merkezi haline hatta bir üniversite statüsüne
büründü. Devlet üniversiteleri
ise 5. yüzyılda yani Miladi 11.
yüzyılda ortaya çıktı. Avrupalılar
1950 senelerinde kendi aralarında şunu münakaşa etmeye başladılar. Bakıyorlar 13. yüzyılda
birdenbire üniversiteler ortaya
çıkıyor. Bunu Yunanlılara bağlayamıyorlar, çünkü Yunanlılarda
üniversite yok. Manasız çıkarsamalar yapmaya çalışıyorlar.
Fakat bir Alman tıp tarihçisi ki,
bundan üç dört sene evvel vefat
etti, şu tezi çok büyük delillerle ispat etti: Üniversiteler tarihi
hakkında neden yanlış izahlar
yapılıyor, neden İslâm dünyası
akla getirilmiyor? Üniversiteler,
İslâm dünyasının bir mahsulüdür. (…) Demek istediğim şu:
Bilim camiden çıkıyor!” (Sezgin,
2019, 141)
Fuat Sezgin ilmin, bilim anlayışının geliştiği bu erken devirlerde eleştiri geleneğinin de
yerleştiğini, adaletsiz, ölçüsüz ve
keyfilik ihtiva etmediği müddetçe eleştirinin süreci hızlandırdığını kaydeder. Buna Sezgin, “adil
tenkit prensibi” der. Müslüman
bilim adamlarının Batılılardan
farklı olarak başkalarının çalışmalarını başkalarına mal etme
hususunda adalet prensibi işler.
İnsaf mefhumu, tenkit ahlakı,
tekâmül kanunu yani “iki günü
birbirine denk olan ziyandadır”
prensibi, kaynak zikretme, nakledilen bilginin kaynağını izhar
etme ilmin sadece maddi değil
manevi bakımdan da değerlendirildiğinin bir kanıtı; elbette
bu ahlaki ilerlemenin motor
güçlerinden.
Tabi Müslümanların bilimsel çalışmalarını somutlaştırarak
önemli mekanizmalar geliştirmelerinin etkisini anlatırken

aynı zamanda bu çalışmaların
Batıya intikalinin yani başka toplumlara açılmasının tanınırlık,
meşruiyet ve katkıları artırdığını ifade eder. Etkileşim bilimin
temellerindendir. Buna iktisadi
katkıları da ekleyebiliriz. Fetihler nasıl bilimsel çalışmaları
geliştirdiyse, yenilgilerle biten
savaşlar, Moğol istilası, Haçlı saldırıları süreci aksatmaktaydı. Bu
ise baştaki çalışma şevkini, yeni
peşinde koşmayı azaltıp tam
tersine ortadan kaldırmaktaydı.
Arapların aksattığı bilimsel çalışmaları Türkler, Selçuklular ve
Osmanlılar devraldı. Erken dönemde olduğu gibi Türkler de
ilim aşkı, öğrenme şevki, eser
ortaya koyma iştiyakı yanında
müessese teşkilinde, sağlam eğitim kurumları inşa etmede çok
büyük başarı ortaya koydu.
Fuat Sezgin’in günümüzde
yeniden Müslümanların bilimde gelişmesine dair vurgularının
başında özgüven kazanmamız
gelir. Gerilemenin bir aşağılık
duygusu getirdiğini ifade eden
Sezgin, aşağılık duygusundan
kurtulmak isterken üstünlük
duygusuna kapılmamak gerektiği ikazını yapar. Biruni’nin,
İbn Sina’nın ilim için çok büyük
çalışmalar yaptıklarını, mesela
Biruni’nin boylam derecelerini
ölçmek için Gazne’den Bağdat’a
iki sene yürüyüş yaparak adım
adım ölçümler yaptığını vurgularken, ilmin emek, sabır gerektirdiğinin altını çizer.
Sezgin’in şu uyarıları hataların geride kaldığını, bundan
sonra neler yapılması gerektiğini, aynı zamanda İslâm medeniyetinin bilimdeki ilerleyişinin
parametrelerini gösterir:
“Biz mütemadiyen bir yol
bulmaya çalışıyoruz. Aslında
yol bulmaya çalışmak fena bir
şey değil. Fakat hareket noktası
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yanlış olunca insan yanlış yerlere
gidiyor. Biz evvela insan düşüncesindeki, insan medeniyetindeki yerimizi bilmiyoruz. Bazen
hayranlık duyuyoruz, bazen
üzüntüye düşüyoruz, aşağılık
duygusuna kapılıyoruz, başkalarını taklit ediyoruz. Ve böyle yol
alıyoruz. En büyük noksanımız,
“yaratıcılık” özelliğimizi kaybetmiş olmamızdır.
Yaratıcılığımızı kaybediyoruz
ve sonra bu yeteneğimizi geliştirmek yerine, mütemadiyen
başkalarından körü körüne bir
şeyler almakla yetiniyoruz. Ben
başkalarından,
yabancılardan
alınmasının düşmanı değilim.
Bilakis alınmasının zaruretine
inanıyorum. Fakat aşağılık duygusuna kapılmadan ve şuurlu bir
şekilde, bu almanın mahiyetini
bilerek almalıyız. Tabii bunu her
fert bilemez. Ama bir cemiyetin
fikir adamları, yol tayin ederler.
Başkaları da bu yolda giderler.
Bizde bu tip yol gösterici insanlar çıkmıyor. Dolayısıyla bu yol
da çizilmedi.” (Sezgin, 2019,
128)

Müslümanların Bilimde
İlerleme Aşamaları
İslâm bilimin kaynaklarının
başında Kur’ân ve Sünnet gelir.
Ayet ve hadislerin pek çoğunda
ilmi, bilimi, düşünmeyi teşvik
eden ibareler yer alır. Genel manada Müslümanlar Peygamber
Efendimiz’e gelen ilk vahyin
ilimle ilgili olduğu konusunda
ittifak eder; İslâm’ın bilimi teşvik
etmesini de Hira mağarasında
Peygamberimiz’e inen ilk ayete,
”oku!” emrine dayandırır.
Bu ayet, Allah’ın bizi; tabiatı, yaşadığımız çevreyi, dünyayı,
evreni anlamaya yönelik bir çağrısıdır. Yaşadığımız evrene baktıkça Allah’ın gücü, kudreti açık
bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

İSLÂM MEDENİYETİNDE BİLİMSEL GELİŞMENİN DİNAMİKLERİ
Birbirlerinden habersiz uzay
boşluğu içinde akıp giden koca
taş kütleleri, gezegenler, yıldızlar… Çiçekten çiçeğe dönüp
duran arılar, gece gündüzün saat
gibi kusursuz, tıkır tıkır işlemesi.
Elbette bütün bunlarda Allah’ın
kudreti karşımıza çıkmaktadır.
İşte bu noktada Allah’ın gücünün anlaşılması, insanların yaşadıkları çevreyi tanıması açısından İslâm dini ilim ve bilim
öğrenmeyi teşvik etmiştir.
Özellikle Peygamberimiz’in
ilimle ilgili hadisleri de bu noktada dikkat çekmektedir. “Kim
ilim tahsil etmek için bir yola
girerse, Allah o kişiye cennetin
yolunu kolaylaştırır.” (Müslim,
Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim
10; Ebû Dâvûd, İlim 1) “Dünya
ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle,
ilim öğreten âlim ve öğrenmek
isteyen öğrenci bundan müstesnadır.” (Tirmizî, Zühd 14. Ayrıca
bk. İbni Mâce, Zühd) gibi hadisler ilim öğrenmenin ne kadar faziletli olduğunu ortaya koymuştur. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de,
ilmin insanlar arasında bir üstünlük ve ilerilik mertebesi olduğunu belirtir. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”
Zümer suresi 39, “Allah içinizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini
yükseltir.” Mücadele suresi 58
ayetleri de yüce Allah’ın ilmi ne
derece önemsediğinin kanıtıdır.
Temel referans kaynaklarının
teşviki Müslümanlar da karşılığını buldu, eğitim-öğretim faaliyetleri kısa sürede hayata geçti.
İslâm’da ilk eğitim-öğretim faaliyetleri Bedir Savaşı ile başladı.
Bedir Savaşı kazanıldıktan sonra
alınan esirler hakkında henüz
hüküm verilmediği için bu esirlere ne yapılacağı konusunda

istişare edildi. Bazıları esirlerin
idam edilmesi gerektiğini, bazıları da -özellikle esirlerle akraba
olanlar- fidye karşılığı serbest bırakılmasını önerdi. Hz. Peygamber ikinci öneriyi uygun buldu.
Bir miktar fidye ödeyen esirler
serbest bırakılıyor, parası olmayan esirler ise on kişiye okumayazma öğretmeleri için Müslümanlar arasında dağıtılıyordu.
Hicretten sonra Medine’de
bir ibadet mahalli olmasının yanı
sıra, eğitim-öğretim merkezi
olan Mescid-i Nebevi inşa edildi. Bu mescidin yanında Müslümanlar Suffe denilen yerlerde,
Kur’ân, ilim ve din öğrenmek
için kalıyor, burada teker teker
eğitiliyordu. Böylece Mescid-i
Nebevi ve Suffe İslâm’ın ilk eğitim merkezleri haline geldi.
Bunun yarı sıra İslâm’ın ilk
öğretmeni unvanını alan Musab
b. Umeyr, çeşitli yerlere gidip
oralarda Kur’ân, din, Allah ile
ilgili bilgilerini Müslümanlara
aktarıyordu.
Böylece başta okuma-yazma
seferberliği ile başlayan bu süreç gittikçe daha ciddi bir hal
almıştır. Hz Peygamber gerek
evini, gerekse evinin yanı başında kurulmuş Mescid-i Nebevi
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ve Suffe’yi ilim öğrenmek isteyenlerle topluyor, çölün sert
ikliminde kaba ve eğitimsiz bir
yaşam sürmekte olan Arapları
yalnız okuma-yazma öğrenmeleri için değil, aynı zamanda ağır
metafizik konulardan evrendeki
sisteme kadar her şeyin buralarda öğretilmesini amaçlamıştır.
Gün geçtikçe ilim öğrenmek
isteyenler camileri dolduruyordu. Daha sonraları mahalle
sukutu bozulduğundan, Müslümanlar cami arkalarındaki eyvan denilen yerlerde toplanıyorlardı. İslâm dininin ve Kur’ân-ı
Kerim’in de bilimi teşvikiyle, Hz
Muhammed’in sünnet ve öğretileriyle gelişen bu toplum, Peygamberlerinin ilme verdiği önemi görmüş, kendilerini de canla
başla ilme adamaya başlamıştır.
Hz Muhammed’in nübüvvet hayatında, sert iklim koşullarında
yetişen, bilgisiz ve beceriksiz
Arap toplumu kısa bir süre sonra diğer Arapları geçecek, en uygar iki toplum olan Bizanslılar ve
Perslerle yarışmaya ve yavaş yavaş dünyanın bilim önderliğini
üstlenmeye başlayacaktır. Görüldüğü gibi Hz Muhammed 23 yıl
gibi kısa bir sürede halkının eğitim düzeyini yükseltmekle kalmamış, daha sonraları bilimde
çığır açacak olan bir İslâm medeniyetinin temellerini de atmıştı.

Emeviler Dönemi
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
ahirete irtihalinden sonra Araplar hala bu manevi havayı solumaktaydılar. Zaferlerinden doğan güvenlerine paralel olarak
güçlü bir bilgi susamışlığıyla
doluydular.
Hz. Peygamber’den 30 yıl
sonra başlayan Emeviler Dönemi
(661-720) İslâm tarihinin önemli olaylarının yaşandığı bir tarihtir. Tabii bu tarihlerde devletin
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sınırlarının genişlemesiyle ortaya çıkan yönetim bozuklukları
olsa da Emeviler bu dönemde
kültürel faaliyetleri artırmakla
beraber, bilimsel çalışmalarda,
kimyada, astronomide, tıpta, sanatta, dilde, şiirde ve mimaride
oldukça ilerlemiştir. Emevilerin, Hz. Muhammed’in başlattığı mescitlerde ilim öğrenme ve
okuma-yazma faaliyetlerini arttırdığını görmekteyiz. Camiler
ve mescitler ilim öğrenmek için
gelen Müslümanlarla dolup taşardı. Bunun yanında âlimlerin
evleri ve sarayın bazı kısımları
da ilim öğretme işlevini yapmaktaydı. Aynı zamanda çeşitli ilimlerin öğretildiği “küttâb” denilen
medreselerin kurulması da bu
döneme denk gelmektedir. Medreselerdeki muallimlerin çoğu
genç sahabi âlimlerden oluşmaktaydı. Tabiin devrinin Emevileri
bu hocalardan ders görüp daha
sonraları Medine, Mekke, Kûfe,
Basra, Dımaşk ve Fustat şehirlerinde ilmi çalışmalar yapacak
olan âlimlerdir.
Emeviler döneminin diğer
bir önemli noktası ise “ulûmu’levâil” denilen tercüme çalışmalarının başlamasıdır. İslâm devletinin sınırları arttıkça, ele geçirilen
önemli tıp merkezleri ve bilim
kültür merkezlerinin kütüphaneleri asla tahrip edilmemiş,
aksine saklayıp korunmuş ve
tercümeleri yapılmaya başlanmıştır. Süryanice, Yunanca, Kıptice dillerindeki çeşitli kitapları, başta Halid b. Yezid ve Ebu
Süfyan olmak üzere Emevilerin
devlet adamlarıyla beraber bilim
adamları tercüme etmiştir. Prof.
Dr. Fuat Sezgin, Hālid b. Yezīd’in
ilme olan merakı hakkında şunları yazmaktadır:
“İslâm’ın ilk yüzyılında ve
ikinci yüzyılın geçiş döneminde Arapça’ya çevrilmiş bazı

eserlerin isimleri bize ulaşmıştır.
Bunların büyük bir kısmı, bu
eserlerde verilen bilgilere göre
Emevi Prensi Hālid b. Yezīd’in
(ö. 102/720 civarında) direktifiyle çevrilmiş olup, bir bölümü
kimya ve astrolojiyle ilgilidir.
Bize kadar ulaşan bir dizi risalesi
ile ve literatürde verilen birçok
bilginin tanıklığıyla bu prensin,
bilim tarihinde kimyayla uğraşan ve bu alanda eser veren ilk
Arap olduğu görülmektedir.
Hālid b. Yezīd’in teşvikiyle
çevirilen astrolojik eserlerden
birisi de, el-Bīrūnī’nin 5./11.
yüzyılın ilk yarısında kullanma
olanağı bulduğu pseudo [sahte,
uydurma, sözde] Ptoleme’nin
“Meyveler Kitabı” (χαρπός;
Kitāb es-Semere) isimli eserin
tercümesidir. Bundan Hālid b.
Yezīd’in astrolojiyle de uğraştığı
anlaşılmaktadır. Meşhur astrolog Ebū Ma’şer (171-272/787886) Hālid b. Yezīd’in bir eserini
tanınmış astrolojik eserlerden
birisi olarak kabul etmekte ve
bildirmektedir”
Emeviler sadece bu çeviri
işiyle kalmamış, aynı zamanda
birçok hastane de kurmuşlardır.
Örneğin kendisi de bir bilim
adamı olan Ömer b. Abdülaziz, halife olmadan önce İskenderiye’deki tıp merkezlerinin
hocalarıyla görüşmüş, halifelik
makamına geldiğinde ise bu tıp
hocalarını yanına getirtmiştir.
Diğer taraftan halife Velid b. Abdülmelik, cüzzamlar için hastane inşa edip felçli ve kör hastalar
için elemanlar yetiştirmiştir. Bu
uygulama İslâm bilim tarihi için
büyük bir önem arz ediyor olup,
İslâm dininin de insana verdiği
değeri gözler önüne sermektedir. Ayrıca ilk fıtık ameliyatını
yapan kişinin Emevilerden Halef
İbn Abbas ez-Zehravî olduğunu
bilmekteyiz. Batıda “Albucasis”
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olarak bilinip, modern tıp aletlerinin kurucusudur. Columbia
Üniversitesi Cerrahi Bölümünün web sitesindeki bir yazıda
“cerrahinin babaları” başlığında adı geçiyor olup, Harvard
Üniversitesi’nin kütüphanesinde
bir cilt kitabı da yer almaktadır.
Emeviler’in merakını sadece
tıp ilmi değil, tarih ilmi de celp
etmekteydi. Hz. Muhammed hayattayken onun yaptıkları, savaşları ve anlaşmaları başta olmak
üzere tüm hayatını not etmeyi
kendisine vazife bilen sahabilerin
siyer ve megazi çalışmaları, Emevi döneminde hız kazanmıştır.
Siyer ve megazi kitapları yazan
âlimler çoğalmış, Müslümanların Hz. Muhammed’in hayatını
öğrenmesi
kolaylaştırılmıştır.
Sadece Hz. Muhammed’in hayatı
değil, ondan önceki cahiliye toplumunun alışkanlıkları, yaşantısı, adetleri ve gelenek-görenekleri önemli bir araştırma konusu
olmuş, bununla ilgili çalışmalar
yürütülmüştür. Bu çalışmaların
başında eserleri günümüze kadar gelen Ubeyd b. Şeriyye elCürhümî ve Dağfel b. Hanzale
ile Ziyâd b. Ebîh ve Suhâr b. Abbas gelmektedir. Daha sonraki
yıllarda ilk insan, dünyanın yaratılışı, ilk topluluklar ve peygamberlerin tarihine değinen eserler
yazılmaya başlanmıştır. Başta
Kur’ân-ı Kerim’deki eski tarihler
hakkındaki bilgiler göz önünde
bulundurularak Yahudi ve Hıristiyan kesimlerinin görüşleriyle
açıyı iyice genişletmişlerdir.
Özet olarak Emevi döneminde beşeri bilimlerin temeli
oluşturulmuş, halifelerin de uğraşlarıyla ilim ve bilim hep baş
üstünde tutulmuş ve Allah yolunda ilim öğrenmek için büyük
çaba sarf edilmiştir.
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Çeviri Faaliyetlerinin Başlaması
Emeviler döneminde çeviri hareketlerinin başlangıcı
yapılmış olsa da bu uğraşlar
bireyseldi. Abbasiler devrine
geçtiğimizde çeviri faaliyetlerinin sistematik bir hal aldığını ve
ciddi bir devlet politikası haline
geldiğini görmekteyiz. Artık sınırları büyüyen İslâm devletinin
diğer kültürlerle etkileşimi kaçınılmaz olmuş, Yunan, Hint ve
İran eserleriyle kendi kültürlerini sentezleyip çeviri faaliyetleri
daha da artmıştır. Bu çeviri faaliyetlerinin artmasının iki nedeni vardır. Birincisi Emeviler’den
sonra İslâm dünyasının bilginin
gücünü keşfetmesi ki bu da bilgiye ulaşmak için çeviri faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır.
İkincisi ise Hıristiyan ve İslâm
kültür tartışmalarında Müslümanların tezlerini savunabilmesi için bilime ve çeviriye ihtiyaç
duymasıdır.
Bu dönemlerde çeviri faaliyetleri önemli bir devlet politikası haline getirilmiş, çevirmenlik işi de iyi para getirmeye
başlamıştır. Halifelerin desteğinin yanı sıra köklü ailelerin ve
önemli bilim adamlarının hem
maddi hem manevi destekleri
çeviri faaliyetlerinin gelişmesi
için ortam hazırlamıştır.
Halife el-Mansur’un Bağdat’ı
kurup devletin merkezini oraya
taşımasıyla beraber bilim kültür
faaliyetleri çoğunlukla Bağdat’ta
yaygınlaşmaya başlamıştır. ElMansur tıp başta olmak üzere
aritmetik, geometri, edebi, felsefi, etik, veterinerlik ve botanikle
ilgili bilim kitaplarını İran, Çin,
Yunan, Hint medeniyetlerinden
alıp, tercüme ettirip İslâm alemine sunmuştur.
Diğer bir halife el-Mehdi,
kendisini İslâm düşmanlarına
adamıştı. Bu dönemde İslâm

karşıtı kitaplar çoğalmakta ve
kendisi de bu kitapları tercüme
edip cevaplar vermekteydi.
Çeviri faaliyetlerini halife
Harun Reşit döneminde daha
da oturtulup sistemleştiğini görmekteyiz. Kendisi yaptığı seferler sonucu ele geçirdiği yazma
eserleri Bağdat’a getirtmiştir.
El-Me’mûn, 832 yılında Beytü’lHikme adında bir ilim araştırma
ve tercüme merkezi kurmuştur.
Beytu’l-Hikme, Cunduşup akademisi örnek alınarak kurulmuş,
çalışma alanları dil ve ilim konularına göre sınıflandırılmıştır. İlk
dönemlerde bu şekilde kurulan
Beytü’l-Hikme daha sonradan
önemli bir bilim merkezi haline
gelmiştir.
Çeviri eserlerin en parlak dönemini halife el-Me’mûn zamanında yaşadığını söyleyebiliriz.
Kendisi Bizans’a çeşitli hediyeler
gönderip karşılığında da henüz
çevrilmemiş kitaplar isteyip bunların tercümesini yapmaktaydı.
Ayrıca halife el Me’mûn, Bizans
imparatoru Michael’e karşı kazandığı zaferde savaş tazminatı
olarak henüz çevrilmemiş felsefi
kitapları verilmesini istemiştir.
El-Me’mûn
döneminden
sonra çeviri hızı azalmaya başlamıştır. Çeviri artık yerini telife
bırakmaktadır. Bunun nedeni ise
artık Müslümanların bilgi birikiminin oluşması ve kendi kültür
sistemini kurup kendi araştırmalarını yapmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Bundan
sonra İslâm medeniyeti kendi
fikirlerini, kendi buluşlarını hazırlayıp ilkini Yunanların yaptığı
kültür intikalinin ikincisini gerçekleştirmeye başlamıştır.
Abbasilerin kurdukları bu
güzel sistem 1200’lü yıllarda bozulmaya başlamıştı. Son Halife
el-Mustasım zamanında işler iyice bozulamaya, önemli zaferler
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kazanan Hülagu Han’ın Bağdat’ı
işgal edeceğini haber etmesine
rağmen halifenin cimriliğinden
ve öngörüsüzlüğünden doğan
sebeple 508 yıl hüküm süren Abbasi devletinin sonu yaklaşmaya
başlamıştı. En sonunda Semerkant, Taşkent, Buhara, Harizm
ve Belh şehirleri istila edilmiş,
kadın-erkek, yaşlı-çocuk demeden halk kılıçtan geçirilmişti.
Kütüphaneler, bilim merkezleri,
yakılıp yıkılmış, yaktıkları yüzlerce eserden geriye kalanları da
Dicle nehrine atmışlardı.
Sonuç olarak bu önemli kültür merkezlerinin yakılıp yıkılması İslâm medeniyetini her anlamda geriye düşürmüş, bu olay
sadece İslâm dünyasını değil,
dünyayı da telafisi olmayacak şekilde yaralamıştır. Keza bu kitaplar yakılmış olmasaydı, dünya şu
anda teknolojik anlamda daha
ileri noktalarda olabilirdi.

Müslüman Türklerde Bilim
Arapların Sasaniler’i yıkmasıyla beraber Arap Devleti ve
Türkler komşu olmuştur. Hz.
Osman ve Emeviler devrinde
Türklerle Arapların mücadelesi
sürmüştür. Bunun sonucunda
Türkler Orta Asya’ya İslâm’ın
gelmesini geciktirmiştir. Abbasilerle Çin arasındaki Talas
Savaşı’nda Türkler Araplara Çin
karşısında yardım etmiş, hatta
akın akın İslâm dinine girmeye
başlamışlardır. Bunun sebebi ise
Abbasilerin Emeviler gibi Arap
milliyetçiliği yapmadan Türklere karşı hoşgörülü ve iyimser bir
tutum sergilemesidir. Tabii İslâm
ile Gök Tanrı inanışının tek tanrı
inanışına, cihan hâkimiyeti fikrinin İslâm’daki gaza anlayışına
benzemesi ve ahiret, kurban,
cennet-cehennem gibi kavramların benzerliği de Türklerin
İslâm’ı kabul etmeye götüren
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nedenlerden birisidir. Türklerin
İslâm’ı kabulüyle beraber Türkler bağımsız devletler kurmaya,
İslâmiyet’i yaymaya başlamışlardır. Bu arada Haçlılarla da mücadele ederek İslâm’ı dış tehlikelere karşı korumuştur. Bununla
beraber Türklerin İslâm’ı kabulü
ve sonrasında yaşananalar hem
Türkler için hem de Hristiyan
Batı için büyük önem teşkil etmektedir. İsmail Hami Danişmend de,
“Eğer
Oğuz
Türkleri
İslâmiyet’ten önce veya Müslüman olmadan Batı’ya gelmiş
olsalardı, daha önceki Türk
kitleleri gibi Hıristiyanlaşıp
yok olacaklardı. Oğuz Türkleri
İslâmiyet’i kabul etmekle hem
siyasî hâkimiyeti ellerinde bulundurdular hem de millî kimliklerini korudular. İslâmiyet bugünkü varlığını hangi derecede
Türklere borçluysa, Türkler de
millî varlıklarını İslâm’a borçludur” demektedir.
Türklerin İslâm’ın yayılmasına büyük katkıları olduğu gibi
bilimin gelişmesine de katkıları
olmuştur. Bu Türk kökenli Müslüman bilim adamları arasında
matematikte Harezmî ve Abdülhamid İbn Türk’ü, kimyada
Cabir bin Hayyanı, astronomide
Fergani ve Biruni’yi, fizikte Farabi ve İbn Sina’yı sayabiliriz.
Türkler İslâm uygarlığının
bilime verdiği eserleri okuduktan sonra kendileri de eser
vermeye başladı. Yusuf Has
Hacib’in Kutadgu Bilig’i, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’tTürk’ü, Edip Ahmet Yükneki’nin
Atabetül-Hakâyık’ı bu dönemde
Türkçe olarak yazılan önemli
eserlerden bazılarıdır.
Gazneli devletinin hükümdarı Gazneli Mahmut, yaptığı fetihler sonucunda Yunan,
Hint, Türk, Arap, Acem gibi

uygarlıkları yeniden kaynaştırmış, çeşitli uluslara mensup
bilim adamlarını ve sanatçıları
devletin başkenti Gazne’de düzenlediği bir kongreyle bir araya
getirmiştir.
Selçuklular ise Harezm, Horasan, İran, Irak ve Suriye gibi
egemen oldukları bölgede ciddi
imar faaliyetleri başlattılar. Türkler, tüm bu bölgelerdeki eğitimöğretim faaliyetlerine önem vermişler, kozmoloji, matematik, tıp
ve astronomi alanlarında önemli
eserleri bize katmışlardır. Yükseköğretim merkezi olan Nizamiye
Medresesi’ni, Sultan Alparslan’ın
veziri Nizamülmülk, 1063 yılında Nişabur’da kurulmuştur. Bu
medresenin kurulmasıyla Bağdat, Basra, Herat, Merv, Belh ve
Musul gibi İslâm şehirlerinde de
medreseler açılmaya başlamıştır.
Bilimsel çalışmaları yürütmek
için kurulan bir diğer kurum
da gözlemevleridir. Emeviler’in
kurduğu ilk gözlemevini, Abbasilerle beraber Selçuklular da
takip etmiştir. Selçuklularda ilk
kurulan gözlemevi astronom ve
şair olan Ömer Hayyam’ın 1075
yılında, İsfahan’da kurduğu İsfahan gözlemevidir. Onu takip
eden ikinci gözlemevi ise Nasiruddin Tusi tarafından 1259
da Meraga’da kurulan Meraga
gözlemevidir.
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Bunlara ek olarak Uluğ Bey’in
döneminde Semerkant’ta kurulan Semerkant gözlemevi sayılabilir. Bu gözlemevinde Gıyaseddin Cemşit ve Ali Kuşçu gibi
önemli bilim adamları da görev
yapmıştır.
Selçuklular, bilimin yanında
tıbba da önem vermiştir ve günümüzde halen ayakta durmakta
olan birçok hastane yaptırmışlardır. Bunun yanında Kayseri’de
kurulan
Gevher
Nesibe
Medresesi’nin hem hastane hem
eğitim kurumu görevini yerine
getirdiğini bilmekteyiz. 1200’lü
yıllarda yaşamış olan Cevzi, bu
dönemin en önemli hekimlerinden birisidir. Kitabü’l-Lugat
el-Menafi Fittıb Cevzi önemli
eserlerden birisi olup, hastalıklar, tedavi yöntemleri, hangi ilaçların kullanılacağı ve hastalığın
sebepleri hakkında bilgi verdiği
gibi yiyecek ve içecekler üzerinde de durmaktadır.

Osmanlı’daki Bilimsel
Gelişme
Selçuklu devletinin ardından kurulan Osmanlı devleti,
Selçuklu devletinin devamı niteliğindedir. Kendisinden önceki kültürlerin kalıntılarını ister
istemez almıştır. Bundan dolayıdır ki bilimin tam olarak başlama tarihi belirlenemiyor, fakat
biz, Osmanlının bilime başlama
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tarihi olarak 1330 yılında Orhan
Bey tarafından kurulan İznik
medresesinin kuruluş tarihini
alıyoruz. Bu medrese, Selçuklu
tarzı medreselerin devamı niteliğindendir. İkinci medrese ise
Basra da kurulmuş olup fıkıh,
kelam, hadis nakli bilimlerin
verilmesinin yanı sıra matematik ve felsefe gibi akli bilimlerin
derslerini de vermektedir.
14-15. yüzyılda bilim tarihine damgasını basmış isim; çeşitli dallarda ihtisas yapmış olan,
Kadı Zade Rumi adı ile tanınan
Türk astronomu ve matematikçisi olan Musa Paşadır. Kadızadenin birçok eseri olup en önemlilerinden birisi Kitabü’l-Usûl’dür.
Bu kitabında temel geometriden
ve üçgenlerden bahsetmektedir.
Arapça yazdığı başka bir eserinde
ise denklem kurallarından, cebirden ve ölçümlerden söz eder.
Tarihçilerin ortak kanaatine göre
Kadızade, Osmanlının ilk astronomu ve matematikçisidir.
Osmanlı zamanının ilk tıp
eseri olarak, 14. asırda Geredeli İshak bin Murad’ın yazdığı Edviye-i Müfrede karşımıza
çıkmaktadır. Kitabın diğer bir
özelliği ilk Türkçe eser olmasıdır. Eserinde, birtakım ilaçların
etkilerinden ve sık rastlanan hastalıkların tedavilerinden bahsetmektedir. Yine bu dönemde Şair
Ahmedi adında, astronomi, tıp
eczacılık dallarıyla ilgilenen bir
bilim insanı çıkmıştır.
I. Mehmet döneminde ansiklopedik eserlere doğru bir yöneliş başlamıştır. Fakat Osmanlı’nın
kuruluş dönemlerindeki eserlerin çoğunun Arapça olması ve
halkın bu eserlerden hiçbir şey
anlamaması bu dönemin dezavantajları arasındadır. Fatih dönemi, Osmanlı bilim tarihi açısından bir devrim niteliğindedir.
2. Murat Edirne’yi alıp başkenti

buraya taşıyınca Edirne bir bilim
ve kültür kenti olmaya başlamıştı. Fakat Fatih Sultan Mehmet’in
İstanbul’u fethi bu durumu değiştirdi. Fatih ilim ve bilime
fazlaca önem veriyor, bununla
da orantılı olarak İstanbul’u bir
kültür kenti yapma hususunda
çalışmalar yapıyordu. İstanbul’u
fethedince ilk iş olarak eski kiliseleri, manastırları ve papaz odalarını medreselere dönüştürmek
oldu. Amaç, Sahnı Seman Medresesi yapılıncaya kadar eğitimin
buralarda verilerek zaman kazanılmasıydı. Vakıf gelirleriyle işletilen Sahnı Seman Medresesi, parasız ve yatılıydı. Yapımına 1462
yılında başlanıp, 1470 yılında
tamamlanan Fatih Külliyesi’nde,
cami, imaret, kütüphane, tabhane, darüşşifa, türbe, kervansaray
gibi unsurların yanında medrese
de bulunmaktaydı.
Fatih Sultan Mehmet de hem
devlet başkanı olup hem de âlim
olan Uluğ Bey gibi bilime vaktini fazlaca ayırırdı. Yalnızca Türk
tarihi açısından değil, dünya tarihi bakımından da önemli olan
2. Mehmet, İstanbul’un fethi
için büyük önem arz eden “Şahi
topları’nın planını bizzat kendisi çizmiş, bizzat kendisi imal
ettirmiştir. İstanbul’un fethinde
kullanılan o devasa mancınıklar
ve yürüyen kuleler de yine Fatih
Sultan Mehmet’in buluşlarıdır.
Bununla da yetinmemiş, Avni
mahlasıyla yazdığı şiirleri edebiyatımıza katmıştır. Devrinde
iki tane kadın şair yetişmiş, bu
şairler sundukları eserlerle padişahtan iltifat görmüştür. Aynı
zamanda meşhur İtalyan ressam
Bellini’ye kendi portresini yaptırması, onun bağnazlıktan uzak
bir kişilik olduğunu da göstermektedir. Çünkü o zamanlarda
resim ve heykel yaptırmak, halk
için Allah’ın yaratıcılığını almak
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şeklinde eleştirilirdi, fakat Fatih
Sultan Mehmet bu eleştirilere
maruz kalma pahasına yine de
portresini yaptırmıştır.
Tarihçiler onun bağnazlıktan uzak olmasını, hem Doğuyu
hem Batıyı tanımasına bağlar.
Annesinin de Sırp olması onu
batı medeniyetini merak etmesini ve araştırmasını sağlamıştır.
Türkçe dışında bazı batı dillerini
de bildiği söylenmektedir. Sarayında Latin ve Yunan bilginlerini bulundurur, onlar sayesinde
Batıda olan biten her şeyi takip
edebilirdi. Bu bilginler de Fatih
Sultan Mehmet’e derin bir sevgi ve saygıyla bağlanmışlardı ki,
Fatih’in sarayında çalışan Stefan
Emiliano adlı bir bilgin, onun
ölümü üzere çok üzülmüş ve bir
mersiye yazmıştı.
Sonuç olarak Fatih Sultan
Mehmet, İstanbul’un kültür şehri
haline gelmesi için çok çalışmış,
kiliseleri de bu nedenle medreselere çevirmişlerdir. Bu medreselerin başına zamanın ünlü
âlimlerinden Alaüddin Tusi, Bursalı Hocazade Muslihiddin Mustafa, Molla Hüsrev, Molla Zeyrek,
Hızır Çelebi gibi bilginleri atamıştır. Pozitif bilimlerin öğretilmesinde çok büyük bir katkıya
sahip olan Fatih Külliyesi’nin
eğitim programlarını ise dönemin ünlü bilginlerinden Molla
Hüsrev ve Kadızade‘nin öğrencisi olan, ünlü astronom ve gök
bilimcisi Ali Kuşçu hazırlamıştır.
Ali Kuşçu hem Osmanlı hem
de İslâm dünyası için önemli bir
bilim adamıdır. Kendisi Semerkant gözlemevinde yetişip, burada Uluğ Bey, Gıyasüddin Cemşid,
Seyyid Şerif Cürcani ve Kadızade
gibi önemli hocalardan ders aldı.
Nasüriddin Tusi’nin Tecridü’lKelam’ına bir yorum hazırladı ve
bu kitap ile Uluğ Beyden takdir
gördü. O zamanlar Semerkant
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gözlemevinin yöneticiliğini yapan Kadı Zade vefat edince, Uluğ
Bey Ali Kuşçu’yu 1430’lu yıllarda
Semerkand gözlemevinin başına
geçirdi. Ali Kuşçu’nun ününden
ve çalışmalarından haberdar
olan Fatih Sultan Mehmet onu
İstanbul’da kalması için ikna
etti ve elçilik görevini yerine
getiren Ali Kuşçu, 1472 yılında
İstanbul’a yerleşti.
Fatih Sultan Mehmet, Ali
Kuşçu’yu 200 akçe karşılığında
Sahn-ı Seman ve Ayasofya Medreseleri müderrisi olarak atadı.
Ali Kuşçu bu okulların eğitim
programlarını düzenledi. Medreselerde pozitif bilimlerin öğretiminin artması da bu şekilde
oldu.
Osmanlıda astronomiyle ilgili ilk kitabı yine Ali Kuşçu yazmıştır. Uzun Hasan’ın yanından
ayrılırken tamamladığı esere
Fethiyye adını vererek fatihe
sundu. Keza Ali Kuşçu’dan önce
astronomi ve matematikle ilgilenen Kadızade dışında pek kimse
yoktu. Ali Kuşçu’dan sonra bu
bilimlere ilgi artmış, âlimler bu
alana da yönelmiştir.
Özet olarak Ali Kuşçu
Maveraünnehir’de ortaya çıkan matematik ve astronomi
âlimlerinin son timsaliydi. Onun
İstanbul’a gelmesi Osmanlı tarihi
için bir dönüm noktası olmuş,
pek rağbet görmeyen matematik ve astronomi bilimleri ilgiyle
karşılanmaya başlamıştı. Hazırladığı eğitim programlarından
ve verdiği derslerden birçok âlim
faydalanmıştı. Ali Kuşçu’nun
matematik eseri olan Muhammediyye ve astronomi eseri olan
Fethiyye Osmanlılarda en fazla
okunan eserlerindendi.
16. yüzyılın tartışmasız en
önemli bilim adamlarından birisi şüphesiz ki Takiyüddin’dir.
Gökbilimci,
mühendis
ve

matematikçi olan Takiyüddin,
matematik bilimine trigonometri gibi önemli bir dalı katmıştır.
Sinüs, kosinüs, tanjant ve cotanjant değerlerinin tanımını
yapıp, ilk defa kesirli halde yazan kişidir. Bunların değerlerini
bulup bir trigonometrik cetvel
hazırlamıştır.

Osmanlı ve İslâm
Medeniyetinde Bilimin
Gerilemesi
Osmanlı’da ve İslâm dünyasında bilim bu kadar ileriyken
Ortaçağ Avrupası’nda hâkim
olan kilise baskısı ve skolastik
düşünce, bilimin ilerlemesinin
önüne set çekmiştir. Halk kilise
öğretilerini sorgulamadan kabul
etmek zorunda kalıyordu. Fakat
halkın özgürlük, hak, adalet gibi
kavramları keşfetmesiyle işler
değişti, Kilise baskısı yavaş yavaş
halk üzerindeki hâkimiyeti kaybetmeye başladı. Bunun üzerine Avrupa’da özgür düşünce ve
gerçek bilim arayış baş gösterdi.
Ortaçağ yavaş yavaş kapanmaya
başlarken Avrupa kendi içinde
çok ciddi sorgulamalara girişmeye başladı. Türkler ve İslâm
âlemi karşısında kıta Avrupa’sına
sıkışan Batı dünyası çıkışı dini
anlayışında buldu. Kilise’nin
baskın niteliğinin bilimi engellediğini düşünen Batı Rönesans
ve Reformla “din anlayışı” yenilerken, feodal sistemi tartışmaya
başladı.
16. yüzyıldan itibaren İslâm
dünyasından aldıkları eserleri
teker teker Latinceye çevirmeye
başladılar. Böylece matematik,
astronomi, coğrafya, mühendislik, geometri gibi ilimleri öğrenmeye başlayıp bunlara kendileri
de bir şeyler eklemeye başladılar.
Bu şekilde Batı, İslâm dünyasıyla
aralarındaki farkı kapatıyordu.
16-17. yüzyıllara baktığımızda
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İslâm dünyasında bilimin yavaş
yavaş gerilediğini, Batının ise
yükselişe geçtiğini görmekteyiz.
Bunun sonucu olarak da Avrupalılarda bir üstünlük duygusu,
Osmanlıda ise bir ezilmişlikle
özgüven kaybı meydana gelmiştir. Osmanlı da bilimin gerilemesinin en önemli nedenlerinden
birisi de budur.
İstanbul’un fethinden sonra İpek ve Baharat yollarının
Osmanlı’nın eline geçmesiyle
ekonomik olarak kötü bir duruma düşen Avrupalılar başka
yolların arayışı içine girdiler. Pusulanın kullanılmaya başlanması, coğrafi bilgilerinin artması ve
yeni gemilerin yapılması ile yeni
yollar bulmak üzere seyahate
çıktılar. 1492 yılında Amerika’ya,
1498 yılında da Hindistan’a ulaşıp 1519-1522 yıllarında dünyayı dolaştılar. Bu sefer sonucunda
yeni yollar bulunca İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmeye başladı. Ateşli silahlara sahip
Avrupalılar, yeni buldukları
Amerika kıtasındaki Amerikan
yerlilerini köleleştirip, altın gümüş gibi zenginlikleri Avrupa’ya
taşıdılar. Bunun sonucunda Osmanlı parasının değeri düşmüş,
enflasyon artmaya başlamıştı.
Başta Amerika kıtası olmak
üzere yeni keşifler, okyanuslara açılabilen gemilerin inşası,
Hindistan’a ulaşım maddi birikimi artırdı. Bu da pozitif bilimlere kaynak aktarımını, yeni buluşları, rasyonalite, pozitivizm,
kartezyen felsefe, kapitalist iktisadi düzeni doğurdu. İslâm medeniyetinin moderniteye karşı
çıkabilecek dinamikleri, başta
varlık tanımı, doğaya yaklaşımı,
insan felsefesi, bilgi felsefesi, din
anlayışı aynen devam ediyordu.
Avrupalıların aklı kategorilere
ayırması, doğayı tahakküm altına alma fikriyatı, rasyonel aklı,
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lineer ilerleme tezleri karşısında
İslâm düşüncesi adeta çaresiz
kaldı. Bilhassa kapitalizm, sömürgecilik, emperyalizm Müslüman düşünceye uymadığı için
modernizm çok hızlı ve güçlü
bir yayılma gösterdi. Bunda askeri tekniklerin, askeri sahadaki
yeniliklerin ve teknolojilerin etkisi büyüktü. Sömürgeciliğin neticesi askeri sahadaki yeni teknolojiler İslâm âleminin ve elbette
Osmanlı İmparatorluğu’nun yenilgilerini peş peşe getirdi. Yenilgiyi karşılamak için savunmaya
çekilen Osmanlı ve Müslümanlar elbette bilime, ilmi sahaya
gerekli ehemmiyeti gösteremedi.
Bu arada Avrupalılar matbaayı icat etmiş, bilim ve kültürün
yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmıştır. Fakat Osmanlı ciltçilerin
ve kitapçıların işini kaybetmesi
ve daha bir sürü politik neden
yüzünden matbaayı daha geç
bir zamanda almıştır. Osmanlı
son darbeyi de Sanayi İnkılabıyla almıştır. Batı, yeni mekanizmalarıyla üretimi hızlandırmış,
Osmanlı’dan ucuz ithal yapmaya
başlamıştı. Osmanlı bu durumda hammadde ihraç edip, ürün
ithalatı yapan bir konuma düşmüştü. Askeri yenilgiler, tımar
sisteminin kapitalizm karşısındaki çöküşü, toprak kayıpları, kapitülasyonlar tüm düzeni
bozduğu için bilimsel gelişmeler
yerini Batıya özenmeye, Batı’daki
“yenilikleri” aynen mamul madde ithalatı gibi İslâm topraklarına taşımaya bırakmıştı.
Türklerin İslâm medeniyetinde bilimsel ilerlemeyi güçlendirmelerinin çok farklı nedenleri
vardır, şöyle ki:
1. Öncelikle yeni fethettikleri yerlerde tutunabilmeleri
için imar faaliyetlerini tamamlama gereksinimi. Bu da her tür
pozitif bilimin, matematiğin,

mimarinin, geometrinin, tıbbın,
astronominin desteklenmesini
gerektiriyordu.
2. Fetihler sayesinde ekonomik durumun güçlenmesi, eğitime, bilimsel çalışmalara kaynaklar aktarılması. Büyük araştırma
sahalarının, rasathanelerin, laboratuvar imkânlarının sağlanması.
3. Nizamiye Medreseleri’nden
Fatih Medresesi’ne kadar güçlü
eğitim kurumları ve çok sayıda
talebe yetiştirilmesi.
4. Maveraünnehir havzasındaki Semerkand, Buhara gibi
kültür ve ilim merkezlerinden
öncelikle Selçuklu’ya akabinde Moğol istilası neticesinde
Anadolu’ya binlerce âlim, ulema,
mutasavvıf, zanaatkârın gelmesi.
5. Ortaçağ kilise hâkimiyeti
altındaki Batı’nın yerinde sayarken Müslüman yöneticilerin bilime, ilme, sanata her tür desteği
vermesi; zihnen açık olmaları,
dar düşünceyi aşmaları, özgüven
içinde Avrupa’da, Asya’da başarılı sanat, kültür, ilim adamlarını
istihdam edebilmeleri.
6. İktisadi refaha bağlı olarak
cihan hâkimiyeti fikrinin bütüncül düşünülmesi. Siyasi başarıların arkasında iktisadi, ilmi,
kültürel, bilimsel yeniliklerin
bulunduğu anlayışının etkisi.
7. Bilhassa Osmanlı’da başta Türkçe olmak üzere, Arapça,
Farsça katkılarıyla yeni ve güçlü
bir dil terkibinin, Osmanlıcanın
oluşturulması.
8. Mimari, musiki, görsel sanatlarda farklı kültürlerin etkilerine açıklık nedeniyle yepyeni
tarzların ortaya çıkması.
9. Eser yazımına ehemmiyet
verilmesi, kütüphanelerin inşası, kitaba estetik değer gözüyle
bakılması.
Sonuç
Sonuç olarak İslâm medeniyetinde bilimsel gelişmenin pek
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çok dinamiği ve nedeni bulunuyor. Müslümanlar dünyaya sözlerini söylemek istediklerinde
dinamik bir düşünceye geçerken
Batı medeniyetini “üstün medeniyet” görüp taklit etmeye çalıştıklarında yenilgiyi kabullenmiş,
özgüveni yitirmiş pasif tüketicilere dönüşüyor. Bilim siyasal düşüncenin bir sonucudur; bunu
en güzel Batı modernitesiyle
gözlemledik. Toplumlar kendi
potansiyellerini kullanmaya karar verdiklerinde, anlam arayışına girdiklerinde bilime, kültüre
ağırlık verirler. Mesele yeniliği,
ilerlemeyi, üstünlüğü zihinlerde
yerleştirmek!
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Malezya Başbakanı Tun Dr. Mahathir Muhammed, Siyasi ve Sosyal Hatıraları
Mahathir Muhammed
Malezya lideri Mahathir Muhammed ileri görüşlü bir deha, üçüncü dünyada yaşayan herkese dik durabilmeleri için
bir neden veren, eşine az rastlanır bir lider. Onu eleştirenler bile, her şeyin ötesinde, dünyanın en çok göz ardı edilmiş ülkelerine daha umutlu gelecekleri göstererek cesaret verdiğini yadsıyamıyor. Ülkeyi yönettiği yirmi iki yıla
damgasını vurdu. Az sayıda lider bütün bir ülkenin ağırlıklı olarak tarıma dayanan ekonomisini bir endüstri gücüne
dönüştürebilir ve bunu yirmi iki yıl gibi kısa bir sürede başarabilen liderlerin sayısı ise daha da azdır. Mahathir bu
kitapta incelikli bir tarihi bir cerrah hassasiyetiyle ele alıyor ve modern Malezya’nın şekillenmesinde kendi oynadığı
rolü irdeliyor. Mahathir’in kısa sürede gerçekleştirdiklerini nasıl ve neden yaptığını anlatan sürükleyici ve pek çok
yerde heyecan verici bir öykü.

Kaknüs Yayınları,
2014.

Ülkesini Arayan Gelecek
Ercan Yıldırım

Muhammed
Hamidullah
Abdülkadir Macit
Ketebe Yayınları, 2019.
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Muhammed Hamidullah,
Arayışlar çağının etkili
bir âlimidir. Zeki Velidi
Togan, Nurettin Topçu, Sezai Karakoç gibi
isimler, onu son asrın
en önemli Müslüman
âlimleri arasında sayarlar. Ama döneminin
diğer âlimlerinin aksine
Hamidullah ülkemizde
yeterince ve bütünlüklü
olarak tanınmaz. Hamidullah, Müslümanların
son dönemde yüzleştikleri modern düşünce
karşısında tarihi tecrübeyi modern imkânlarla
besleyerek
çözümler
sunmaktadır. Elinizdeki eser bu yaklaşımın
bütünlüklü ve eleştirel
bir okumasını önermektedir.
Hamidullah’ın,
din, nübüvvet, hilafet,
yönetim, İslâm iktisadı,
tarih ve öteki meselesi
hakkındaki fikirlerini bütünlüklü incelemek, bize,
İslâm’ın modern çağa
teklifleri hususunda bir
kavrayış kazandıracaktır. Kitap bu kavrayış ile
Hamidullah’ı daha yakından tanımaya vesile
olacaktır.

Düşünce hayatımız uzun yıllardır aynı meselelerin benzer konuların etrafında dönüyor. Batı medeniyetine yenilmenin, siyasi istikrarsızlıkların, iktisadi bunalımların
derinleşmesiyle başta Türkiye olmak üzere İslâm âlemi ciddi zorluklar yaşıyor. Korkularımız, kaygılarımız yenilenmeyi, düşünce ve kültür hayatını zenginleştirmeyi,
sorunlarımızı çözecek program tekliflerini engelliyor.
Ercan Yıldırım Ülkesini Arayan Gelecek kitabında düşünce dünyasında yer bulan ve
fakat siyasi kaygılarıyla yüklü bakış açısının etkisiyle yerinden edilen meseleleri
ideal yönlerini esas alarak asli mecrasına yerleştirmeye çalışıyor. İslâm âleminin geçmişte Türkiye’nin öncülüğünde Batı medeniyetini gerilettiği gerçeğinden hareket
eden Yıldırım, Müslümanların dünyaya sözlerini bihakkın söylemeleri için nelere dikkat edilmesi gerektiği hususunda ufuk açıcı tekliflerde bulunuyor.

Pınar Yayınları,
2019.

Kitab-ı Mukaddes’in Gölgesinde Yakup Kadri
Karaosmanoğlu
H. Harika Durgun
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, yazarlık hayatı boyunca “Batı’nın kaynaklarına gitme”
fikri konusunda ısrarcı olmuştur. Ona göre Batı edebiyatının temelinde Yunan ve
Latin mitolojisiyle Kitab-ı Mukaddes vardır. Yazar, özellikle Batı’nın bu kaynaklarından istifade ederek kendi milli edebiyatımızı ortaya çıkarmayı teklif eder. Bu kitapta
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinde Kitab-ı Mukaddes’ten ne yönde istifade ettiği ortaya konmaktadır. Öncelikle, yazarın aile ortamı, okul hayatı, okuduğu
kitaplar ve takip ettiği yazarlardan hareket ederek Kitab-ı Mukaddes tesirinin onda
nasıl ortaya çıktığı ele alınmaktadır. Eserlerindeki Kitab-ı Mukaddes tesiri de “Kıssalar/Olaylar”, “Kişiler” ve “Mekânlar” olmak üzere üç başlık altında tasnif edilerek
Yaratılış, Nuh tufanı, Lût kavmi, Hz. İsa, Benî İsrail, Babil-Babil Kulesi, Sodom ve
Gomore, “arz-ı mev’ud” gibi konuların eserlere yansıyışları detaylıca incelenmiştir.

Dergâh Yayınları,
2019.

İsmet Özel ve Partizan Aynı Adamın Öyküsü
Hüseyin Etil
Türk düşüncesinin en tartışmalı ismi İsmet Özel’in entelektüel ve politik tarihimiz
içerisindeki konumu nasıl açıklanabilir? İsmet Özel iddia edildiği gibi ömrünün belli
dönemlerinde solcu, İslâmcı ve Türkçü mü olmuştur? Bu kitapta, bu türden sorulara
cevap aranmakta; “solcuların bir türlü vazgeçemediği, sağcıların ise bir türlü sahiplenemediği” İsmet Özel’in politik pratiğine ve düşünce macerasına odaklanılmaktadır.
“Müslüman”, “komünist”, “Türk”, “şair” İsmet Özel’in parçacıl ve eklektik okumalarına
karşı çıkılarak, Carl Schmitt’in Partizan Teorisi ışığında tutarlı bir portresi çıkarılmaktadır. Kitap bu açıdan, özgün ve özel mevzilenmesi bir türlü saptanamayan “şairi”,
Türk toplumsal, politik ve poetik tarihi içerisine yerleştirme denemesidir.
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Küre Yayınları,
2019.

