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Yirminci yüzyılın başlannda, Osmanlı’mn kurtuluşunu
handiyse “Kur’an’ı kapatıp kadını açmak”ta gören Batıcı
aydınlara Ahmet Naim şöyle cevap vermişti:
“Bu mesele, din-i İslam yeryüzünden kaldırılmadıkça
halledilemez!”
Öyle görünüyor ki, 2000’lerin eşiğindeki Türkiye’de İs
lam’ı “birinci tehdit” olarak ilan eden egemen sivil-asker
laikçi bürokrasinin kadim “tesettür takıntısı” şimdilerde
bir “paranoya”ya dönüşmüş bulunuyor. A’dan Z’ye tüm İslami görünürlüğe adeta savaş açan bir zihniyetin başörtü
süne düşman olmaması elbette beklenemezdi. Ancak he
men belirtelim ki, yaklaşık yüz yıldır Baülılaşma projeleri
nin beylik maddesini oluşturan “tesettür sorunu”, bugün
Baücı-laikçi zorbalığın “kırılma noktası” haline gelmiştir.
Hatta denebilir ki, tepeden inmeci baühlaşürma-modernleştirme projelerinin “Aşil topuğu” başörtü paranoyası
olacaktır. Yunan mitoloji kahramanı Aşü’in vurulabileceği
en zayıf noktası topuğu idiyse; sistemin zulüm çarklan da
gelip başörtüsüne takılmışür.
Ümran bu sayısında işte bu hassas konuyu kapağına ta
şıyor. Ümran yazarlanndan Burhaneddin Can, tarihe gön
dermeler yaparak örtünmenin fıtri temellerini araştırmaya
devam ettiği yazısında yakın tarihteki yasakçı zihniyeti sor
guluyor. Cevat Özkaya meseleyi devlet ve hukuk felsefesi
açısmdan iradelerken, Abdullah Yıldız yaklaşık yüz yılhk
tesettür tarüşm alanndan günümüze uzanan bir perspektif
sunuyor. Bu bağlamda başörtülü kızlanmızın onurlu dire
nişini, Şair Metin Önal Mengüşoğlu mısralara dökerken,
Ahmet Mercan kendine has üslubuyla destanlaşünyor.
Aynca zulmün kırbacını ense köklerinde hisseden kızla
rımızın duygularına ve direniş tecrübelerine de yer veriyo
ruz bu sayıda.
Devam eden sayfalarda Mesut Karaşahan, totaliter sis
temlerin “düşman üretme ihtiyacı”ım incelerken, sanki çok
tanıdık diyarlardan söz ediyor. Bu tahammülsüzlük ve hoş
görüsüzlük ortamında Doç. Dr. İrfan Aycan'ın, müslüman
yönetimlerde “bir arada yaşama" tecrübelerini araştırdığı
yazısı daha bir anlam kazamyor.
Ümran, Haluk Burhan’ın İslamcılığa ilişkin özeleştirel
yazısı, Mustafa Aydm’ın Siyasal İslam’ı, Celaleddin Vatandaş’ın değişim programlannı ele alan incelemeleri ve
Ahmet Tunbak, Said Çekmegil, Sedat Şenerman ve Mustafa Özcan’ın aranılan yazılanyla devam ediyor._________
Yeni Ümranlarda buluşmak dileğiyle...
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KAPAK

ADIL HUKUK
devleti özlem i

ir m illetin karşılaşabileceği cn
büyük talihsizliklerden birisi,
belki de birincisi devletiyle
uyum suzluk içinde olması ve hukuka ri
ayet etm eyen, adil olmayan bir devletin
vatandaşları olarak yaşamak zorunda kal
masıdır. M illetiyle uyumlu, kendisini adil
bir hukukla sınırlam ış bir devlete sahip
olmak bir m illet için hayatı nasıl yaşanır
hale getirirse, tersi bir durum da hayatı
çekilmez bir ızdırap haline getirir. Baskı
yapan, dayatm a yapan hak ve özgürlükle
re riayeti hafife alan bir devletin vatan
daşları için hayat gerçekten yaşanması
zor bir görev haline gelir. H ikaye m eşhur
dur, bilirsiniz.
“Konfüçyüs öğrencileriyle birlikte Thai
dağının eteklerinde gezinirken ağlamayan
bir kadın görür, öğrencilerinden biri kadı
na neden ağladığını sorar. Kadın: “Çok acı
çekiyorum. Bu çevrede bir kaplan var. Ö n
ce kaynatamı parçalayıp yedi. Sonra koca
mı, şimdi de oğlum u öldürdü”, der.
Konfüçyüs söze karışır. “Öyleyse niçin
başka bir yere gim iyorsun?” diye sorar.
Kadın şu ilginç cevabı verir: “Çünkü
burada insanlara baskı yapan bir dev
let yok.”
O zaman Konfüçyüs dönerek öğrencilerine gunu söyler” :______________________
“K adıncağız haklı çocuklarım der, bas
kı yapan devletler kaplanlardan daha

korkunçtur. Bunu hiç unutm ayınız.”
Onun içindir ki, halkın örgütlü gücü
olarak tarif edilen devletin bu gücünü,
adil bir hukukun sınırları içinde kullan
ması oldukça önemli ve gereklidir.
Devleti kuran ve hukukun sınırları için
de tutan üstün hukuk metni ise anayasadır.
Anayasalar millet ile devlet arasında bir
sözleşmedir adeta. Karşılıklı olarak haklar
ve görevlerin tadat edildiği metinlerdir.
Bunun için bütün ülkelerde en zor işlerden
biri, bir anayasa, gerçek hüviyetiyle bir
anayasa yapmaktır. Bilhassa insan hak ve
özgürlüklerine değer verilen ülkelerde
anayasalar, bütün toplum katmanlarının
fikirlerini söyleyebildiği, beyan edebildiği
uzun tartışmaların sonucunda oluşurlar.
Bu tartışmaların akabinde oluşmuş ve mil
letin genel tasvibine mazhar olmuş hukuk
metinleri olan anayasalar, iki de bir deği
şikliğe uğratılmazlar. Şayet değiştirilmesi
lüzumu hasıl olursa, o da yine bir tartışma
ve tasvib sürecinden geçtikten sonra olur.
Böylece bir konsensüs sonucu ortaya çı
kan anayasa, artık üstün yasadır ve mille
tin her ferdi, statüsü ne olursa olsun onun
la kendini bağlı hissetm ek zorundadır.
Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de ma
alesef iç açıcı bir durumla karşılaşmıyo
ruz. Ülkemizde yapılmış anayasalar toplumun değişik katmanlarının fikirleri alınarak, bir konsensüs sonucu ortaya çıkmış
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değildir. O sm anlı dönem inden
başlayarak yapılm ış olan anayasa
lar, asker ve sivil elitin millete bir
şey sorm a lüzum unu hissetmeden
hazırladıkları v e yürürlüğe koy
dukları metinlerdir. M illetin huku
kunu kom nm aktan ziyade, rnilleti
m illete rağmen idare etm eye çalı
şan devletin hukukunu korumayı
esas almışlardır. Ve m aalesef ülke
m izde anayasaların hazırlandığı
dönem ler genellikle sivil siyasetin
askıya alındığı v e özgürlüklerin kı
sıtlandığı darbe dönemleridir.
1961 A nayasası 27 M ayıs dar
besinin hemen akabinde adeta bir
tepki yasası olarak hazırlanmıştır.
1971-72 yıU.annda bu anayasa 12
M art 1971 darbesinin hem en ardm dan esaslı bir tadilaJa uğram ış
tır. 19S2 yılında yapılan ve bugiin
yürürlükte olan anayasa ise, 12
Eylül dai’besinin ürünüdür.
Bu anayasalar genellikle tepki
yasaları olarak ortaya konmuştur.
A nayasa hazırlan ırk en , toplum
k atm anlarm ın,
üniversitelerin ,
sendikaların, hasılı genelde toplu
mun fikri sorulm am ıştır. H atta k o 
nu tartışm aya açılm am ıştır, Q gü
nün hakim gücünün isteğine göre
anayasalar hazırlanm ıştır. Öyle ki,
27 M ayıs’ta kendilerine anayasa
hazırlam a görevi verilen hukukçulaiüj darbecilere ‘‘ııasiî u ir ana
yasa istiyorsunuz”? diye sorduk
ları rivayet edilir.
Bütün bu anayasaların hazırlan
m asındaki y ö n len d irici eğilim ,
m illetin olabildiğince kayıt altına
alınması, özgürlük alanlarm ın sı
nırlanm ası, devletin korunm ası ve
kollanm ası esasıdır. O ysa hukuk,
hakkını bir biçim de kom m a im ka
nına sahip olan gücü denetim altı
na alm ak ve bu gücün karşısında
hakkını korum a im kanına sahib
olm ayanların hakkını korum ayı
esas alm ak zorundadır. D evleti,
insan karşısında korum a altına al

ÜMRAN

m aya dönük bir anlayışla yapılan
yasaların ise, hukukun temel nite
liklerini dikkate almadan yapılmış
tepki yasaları olduklarını söyle
m ek yanlış olmayacaktır.
Devletin varlığının esası ve top
lumun temel idare yasaları hüvi
yetinde olan anayasalar tepki esa
sına dönük olarak hazırlanınca, el
bette bütün toplumun gönül rıza
sıyla uyduğu yasa olma özelliğini
kaybederler. Türkiye’de olan da
maalesef budur.
Aşağı yukarı iki seneye yakın
bir süreden bu yana yaşadığım ız
olağanüstü durumun, rızaya daya
lı bir anayasa yapmış olan adil bir
hukuk devletinde
yaşanm ası
mümkün müdür? Konsensüs so
nucu ortaya çıkmış bir anayasaya
sahip, adil bir hukuk devletinde,
sistem gereği hakim iyetin kaynağı
kabul edilen milletin vekillerinin
atanmış insanlar tarafından iki de
bir devre dışı bırakılması mümkün
nnüdür? Ve yine bugünlerde kam u
oyunun “İrtica yasaları” diye ni
telediği yasaların meclisin iradesi
ne rağmen meclisten geçirilmeye
çalışılması, hatta bunun tehdide
varan noktalara götürülmesi ada
lete bir hukuk devletinde mümkün
müdür? Elbette mümkün değildir.
Şunu özellikle belirtmek gerekir
ki, bu ülke gerek Laıihsel misyonu
itibariyle, gerekse bulunduğu coğ
rafyanın özellikleri itibariyle güç
lü olmak zorundadır. Güçlü olm a
ya yeterli potansiyeli de vardır.
Bunun için ülkenin yönetim eliti
halkıyla uğraşmaktan vazgeçm ek
zomndadır. Ülke, temel yasalarını
seçilmiş meclisin devre dışı bıra
kıldığı darbeler dönem inde yapma
hastalığından kurtulm ak zorunda
dır. Bu ülke devletini halkından
koruma anlayışı üzerine yapılmış
yasalardan kurtulm ak zorundadır.
Ve bu ülke serbest seçim ler aka
binde oluşan bir parlam entonun

toplumun tüm katmanlarının da
katıldığı bir tartışma sonucunda
oluşturacağı bir anayasayı yapmak
ve toplumun genel tasvibinden ge
çirm ek zorundadır. Bu tasvip,
1960 ve 1982 anayasa oylamala
rında olduğu gibi “evet”in serbest
“hayır”ın yasak olduğu ortamlarda
olmamalıdır. Eğer bir devlet, tüm
milletin devleti olmak istiyorsa,
kendi vaılığm ın da hukuki gerek
çesi olan böyle bir anayasanın ha
zırlanm asına uygun bir ortamı
m eydana getirmelidir. Bunu yap
madığı takdirde yanlı olan ve hal
kının bir kısmını karşısına alan bir
devlet hüviyetine bürünecektir.
Yanlı bir devletten hukuka uygun
olmasını, adil bir hukuk devleti
(kanun devleti değil) olm asını
beklem ek safdillik olacaktır. Aksi
ne yanlı bir devlet, hukuki olmak
tan ziyade militanik özellikleriyle
kendini gösterecektir.
Nitekim yaklaşık son iki yıldan
bu yana yaşadığım ız olaylar, Tür
kiye’de hukukun ne kadar askıya
alındığının, ne kadar esnetildiğinin ve bu ortam da devletin gide
rek nasıl mılitanlaştığının örnekle
riyle doludur. En basiti, devlet gü
cünün nasıl m ilitanca kullanıldığı
nın net bir biçim de görüldüğü ör
nek başörtüsü olayıdır. Bir hukuk
devletinde yaşanm ası asia müm
kün olmayan, temel insan hakları
na, din ve vicdan hüiTİyetine aykı
rı bir biçim de öğrenim hakları
gaspedilen bu öğrencilerin teröre
buluşmadan yaptıkları hak arama
m ücadelesi karşısında devletin gi
derek nasıl m ilitanlaştığını apaçık
görmekteyiz. Soruna bir militan
mantığıyla yaklaşan devlet organ
larına hu k u k u n gereğini hatırlat
mak ve onların karşısında bir hak
hukuk m ücadelesi vermek gerçek
ten çok acılı ve zorlu bir çabayı
gerektirm ektedir. Mücadelelerini
teröre bulaştırm am ak azm inde

olan bu öğrenciler İstan b u l’dan
A nkara’ya kadar bir beyaz yürü
yüş düzenleyerek devletin m erke
zine dertlerini anlatm ak istem iş
lerdir. M aalesef orada da karşıları
na polis çıkmıştır. Ne devletin ba
şı olan sayın C um hurbaşkanı’na,
ne de sayın B aşbakan’a ulaşabil
mişlerdir. Hak arayan insanlarıyla
güvenlik kuvvetlerinin dışında bir
temas, bir diyalog vasıtası bulun
mayan devletin hukuk devleti ol
duğunu iddia etm esinin ne anlamı
vardır? H aklarını arayan vatandaş
larıyla görüşm eyen devlet yetkili
leri, bu davranışlarıyla güçlerini
mi ispat etm ektedirler, yoksa ka
yıtsızlıklarını mı? H angisi olursa
olsun bu onlar açısından bir nakı
sadır, hak arayanlar açısından de
ğilHak arama eylem i, şartlar ne
olursa olsun, şiddete bulaşm adan
hakların, hukukun tem inatı altında
olduğu adalete dayalı hukuk dev
leti teşekkül edene kadar devam
etmelidir. Bunun için de her konu
da özgürce bir tartışm a ortam ı
meydana getirm ek zom ndayız.
M esela şöyle bir soruyu sormak
durum undayız. D evletin resm i
ideolojisi ola b ilir mi? D evlet
halka ideoloji enjekte edebilir mi?
Devletin resm i bir ideoloji sahi
bi olması dem ek devletin yanlı ol
ması demektir. Bu durum da dev
let, ideolojisini benim seyenlerle
beraber, benim sem eyenlerin karşı
sında konum lanm ak durum unda
dır. O zaman da devlet, tarif gere
ği milletin örgütlenm iş gücü ol
maktan çıkar, m illet içinde bir
grubun örgütlenm iş gücü haline
gelir. Devletin yanlı olduğu bir
toplumda, problem ler adalete da
yalı bir hukuk devletinde olduğu
gibi hukuka dayalı olarak değil,
güce dayalı olarak çözülürler. H u
kukun ve m ahkem elerin alanına
girmesi gereken fiiller, doğrudan

güvenlik alanının konusu haline
getu-ilir ve o alanda halledilmeye
çalışılır, yani sorun çözülmez, er
telenir.
Eğer devlet resmi ideoloji sahi
biyse, elindeki gücü kullanarak, de
ğerler alanını kendi ideolojisine gö
re tanzim etmeye çalışır. Bizde ya
pıldığı gibi kılık kıyafetten, cami
ye, mescide kadar karışan, hele son
komisyondan geçen yasalarla cami
lerin ne kadar ve nereye yapılacağı
na karar veren bir fonksiyon ifa et
meye çalışır devlet. Oysa bu alanlar
değerler alanıdır. Değerler alanı ise,
siyasi müdahale alanı değildir. Ki
şiler bu konudaki tercihlerini gö
nülleriyle kendileri yapacaklardır.
Eğer bu alanı devlet gücü tanzim
etmeye kalkarsa, orada sorun çıkar,
ve devlet milletin tümünün devleti
olma özelliğinden çok şey kaybe
der. Ayrıca devletin gücünden çeki
nip takiyye yaparak resmi ideoloji
nin taraflısı gibi görünen mürai insanlai" ortaya çıkar. Ki, ister dini, is
ter dünyevi olsun mürailik, zorla
manın ve güçten yararlanmak iste
menin bir sonucudur. Halkını mürai
hale getiiTnek ise, hiçbir devlete
güç kazandımıaz.
Halka ideoloji dayatmak matah
bir şey olsaydı, halkına yaklaşık
yüzyıl devlet eliyle bir ideolojiyi
dayatan S ovyetler’in yerinde ol
ması gerekirdi. Halkını tek tip el
bise giym eye zorlayacak kadar
M aoizm ’i telkin eden Ç in’in de bu
tavrına devam etmesi gerekirdi.
Tartıştığımız şey, bir ideolojinin
doğruluğu veya yanlışlığı, iyiliği
veya kötülüğü değil, onun devlet
eliyle resm i ideoloji haline getiril
mesinin yanlışlığıdır.
B urada H acetepe Ü niversitesi’nden Prof. M ustafa E rdoğan’ın
konuyla ilgili tesbitlerine yer ver
mek istiyoruz. “Resmi bir ideoloJJnîn ne kadar iı
duğunu, Sovyetler bizzat yaşam ış

lar ve buna karşı bir tedbir alma
ihtiyacım duymuşlardır. 1993 ta
rihli Rusya Anayasasının 12. m ad
desinde şöyle deniyor. "Rusya f e 
derasyonunda ideolojik çeşitlilik
tanınır. Hiçbir ideoloji devlet tara
fından tesis edilemez veya cebren
dayatılamaz. Rusya F ederasyo
nu'nda siyasi çeşitlilik ve çok p a r
ti lilikle tanınır.” Dikkat ederseniz
siyasi çoğulculuk resmi ideoloji’yi
tanımamanın bir sonucudur. Zaten
eğer resmi bir ideolojiniz olursa,
siyasi olgunuz olmaz. Çünkü o za
man partilerin kendilerince ayrı
programlarının olmasına ihtiyaç
olmaz. Türkiye’nin bugünkü m an
zarası bu duruma çok benziyor.”
Gerçekten de bugün yaşadığı
mız, bütün partilerin aynileştiği,
programları arasında esaslı farkla
rın kalmadığı, farklı olduğu varsa
yılan bir partinin ise, sudan sebep
lerle kapatılarak siyasi sahnenin
dışına atıldığı süreç, resmi ideolo
jinin siyaseti nasıl yapılamaz hale
getirdiğinin önemli bir kanıtıdır.
Milletin kanunlar dahilinde ku
rulmuş bir siyasal partiye teveccü
hünü tehlike olarak göstermek, ya
salarla bu tehlikenin önlenmesini
istemek hukukla bağdaşır bir dav
ranış değildir. Aksi takdirde şu so
ru m eşruiyet kazanır: M illetin
önemli bir kısmını tehlike olarak
gören anlayış millete dayanm ıyor
sa kime dayanarak bunu yapm ak
tadır? Türkiye, fikirlerin özgürce
tartışıldığı, kimsenin düşüncesin
den dolayı cezalandırılm adığı,
devletin topluma değer dayatm a
dığı özgür bir ortama ulaşm ak zo
rundadır.
Kısaca devlet, toplumsal alanı
düzenleyen değil, toplumsal barışı
sağlayan güç olmalıdır. Görevi ya
pılacak olan mücadeleleri engellezeminin içinde olmasını sağlamaktır. ■
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KAPAK
ÖRTÜNMENİN FITRİ TEMELLERİ -II

KIYAFET DEĞİŞİMİ
VE TESETTÜR DÜŞMANLIĞI

‘Rabbin in yoluna hikm etle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en
güzel bir hiçimde m ücadele et.” (16 N ahi 125)

eçen sayıda örtünm e olayının

niyetin önemli etkileri vardır. Bu açıdan

insan fıtratı ile ilişkisini, yara

“kıyafetin tarihi”, dinler, adetler, düşün

tılış olayındaki Hz. A dem -İblis

celer, m edeniyetler ve siyaset tarihi ile iç

m ücadelesini odak alarak, K u r’an ve

içedir. K ıyafetin değişim ine bakarak fer

Sünnet çerçevesinde inceledik. Örtünün,

din veya toplum un düşünce yapısının,

bir aidiyet unsuru olarak müslüman ka

inancının değişim i incelenebilir.

dın kim liğinin bir sembolü ve cinsleri

K ılık-kıyafet değişim ine etki eden en

birbirinden birlikteliği koruyarak ayıran

temel param etre dini inançtır. Bununla

koruyucu kalkan özelliğinde olduğunu

beraber toplum ların birbirini karşılıklı

gördük.

etkilem esi, özellikle mağlup toplumların

Buradaki incelem em izde kılık-kıyafe-

galip toplum ları taklidi, içinde yaşanılan

tin değişim ine etki eden faktörler ve te

toplum un örf-adet, gelenek ve görenek

settür düşm anlığının nedenleri üzerinde

leri, sanayileşm enin ihtiyaçları, kapita

duracağız.

lizmin kâr ihtirası ve m oda hareketleri
kıyafet üzerinde son derece etkili olurlar.

KIYAFET DEĞİŞİMİNE ETKİ
EDEN FAKTÖRLER

KIYAFETİ BELİRLEYİCİ
OLARAK DİNİ İNANÇ

Sosyolojik olarak kılık-kıyafet insanların
bir gruba aidiyetinin bir sembolü olarak
değerlendirilmektedir:* İnsanın duygula

olayının, insanın yaratılışında ibUsin Hz.

rını m evkiini, kabilesini, cinsiyetini, yö

A d em ’le eşine savaş açmasının sonucun

resini, m illetini, medeniyetini temsil ede

da ortaya çıktığnı incelemiştik. Kıyafet

bilen, ortaya koyabilen önemli bir sem 

tarihinin bu olayla başladığını ifade et

boldür.

Burhaneddİn
CAN
UMRAN

Geçen sayıda örtünm e ve çıplak kalm a

--------------------

m iştik. Ayrıca A llah’ın bu konuda emir

insan giyim ine inancın, iklimin, eko-

ve yasaklarının neler olduğunu incele-

nom inin, gelenek ve göreneklerin, m ede

:Tiiştik. D olayısıyla geçen sayıda kıyafe-

tin dini tem ellerini tesbit etmiş olduk. Ancak olayı
yalnızca K u r’an ve Sünnet çerçevesinde ortaya koy
muş olm am ız örtünm enin yalnızca İslam ’a, bugünkü
nitelendirm eler açısından, has bir olgu olduğu gibi
bir yanlışlığa bizi itebilir. O açıdan konunun eksik
kalm am ası için K itabı M ukaddes’te örtünmenin na
sıl değerlendirildiğine ve geçm iş kavim lerin duru
muna burada yer verm em iz yararlı olacaktır.
Kitabı M ukaddes’te örtünm e, havarilerden olan
Pavlus’un K orintoslular’a yazdığı m ektuplarda ko
nu edinilmektedir:^

örtünm enin fıtri temellerine insanların dikkatini çe
kerek örtünün zinaya karşı cinsler arası koruyucu bir
kalkan görevi gördüğünü ifade etmektedir;-^
“Bakire, yalvarırım başını bir örtüyle ört! İffetli edep
silahına sarıl, etrafını hicap duvarıyle çevir; cinsiye
tine ne kendi bakışlarının ne de gelip geçenlerin ba
kışlarının sızmayacağı bir duvar ör. Kadınlara ait bu
giysiyi bakireliğini korumak için taşı. Kendine, gerçek
te olmadığın şeyin görüşünü ver ve sadece Tanrı seni
öyle bildiği için hoşnut ol. Ayrıca sen zaten evlisin.
Çünkü Hz. İsa ile evlendin: vücudunu ona teslim ettin,
onunla nişanlandın ve şimdi nişanlın nasıl istiyorsa öy
le giyin. Hz. İsa, dünyadaki gelin ve kadınların başların
da bir örtü olmasını istiyor Onun nişanlıları ise bu örtü
yü herkesten önce takmalı.”

“Ben Mesihe uyduğum gibi, siz de bana uyun. İmdi
herşeyde beni hatırladığınız ve size teslim ettiğim gibi
talimleri tuttuğunuz için, sizi met
hederim.
Pavlus'un Korintoslular'a
Fakat bilmenizi isterim ki, her er
Hıristiyan toplumlarda başörtü
yazdığı mektupta kadın
keğin başı Mesih, ve kadının başı
sü asırlar boyu bir kadının evli ol
ların özellikle dua anın
erkek, ve Mesih’in başı Allah’tır.
duğunun bir sembolü olarak de
Başı örtülü olarak dua eden, ya
da örtünmelerinin şart
ğerlendirilm iştir. N itekim C er
hut peygamberlik eden her er
olduğu
söylenmektedir.
men kadınlarının kılıklarına iliş
kek, başını küçük düşürür. Fa
kin 4. yüzyıldan kalan belgelerde
kat başı örtüsüz olarak dua eden,
Hıristiyan bilgini Tertulievli bir kadının başını nasıl örttü
yahut peygamberlik eden her ka
an, örtünmenin fıtri te
dın, başını küçük düşürür; çünkü
ğü tasvir edilmektedir:^
mellerine insanların dik
tıaş edilmiş olmakla bir ve aynı
şeydir. Çünkü eğer kadın örtünmü
katini çekerek örtünün
“Saçını içine toplamış olduğu ağın
yorsa, saçı da kesilsin; fakat kadma
üzerine yüzünü de kapatan bir başör
zinaya karşı cinsler arası
saç kesmek, yahut traş olmak ayıp
tüsü örter, bu başörtü kalçaya kadar
koruyucu bir kalkan
ise, örtünsün. Çünkü erkek, Al
iner, bazen önden açık bırakılır veya
lah’ın sureli ve izzeti olduğu için,
görevi gördüğünü ifade
çene altından yuvarlak bir iğne ile
başım örtmemelidir; fakat kadın er
tutturulurdu.'’
etmektedir.
keğin izzetidir. Çünkü erkek kadın
dan değil, fakat kadın erkektendir.
H ristiyan bilgin Tertulian’m ifadeleri ve yukarı
Çünkü erkek de kadın için değil, fakat kadın erkek için
yaratıldı. B u n e d e n le ve m e le k le r u ğ r u n a k a d ın , h ir y e t  daki belgede geçen örtünme şekli ile K u r’an-ı K e
k i ib a re ti o la r a k h a ,p n ı ö r tm e lid ir . Bununla beraber,
rim ’de Nur Suresi 31. ayeti kerimedeki benzerlikler
Rab’de ne kadın erkeksiz, ne de erkek kadınsızdır Çün dikkat çekicidir. Hepsi de dini kaynaklıdır. Aynı kök
kü kadın erkekten olduğu gibi böylece erkek de kadın ten, aynı özden gelen bilgilerle şekillenmişlerdir.
vasıtası iledir, fakat herşey Allah’tandır. Siz kendi nefsi
Daha da ilginç ohın eski çağ uygarlıkları üzerinde
nizde hükmedin; kadının örtüsüz Allah’a dua etmesi
yapılan çalışm alarda, kadınların başörtüsü kullan
yakışır mı? Tabiat bile size öğretmiyor mu ki. erkeğin
uzun saçlı olması kendisi için hürmetsizlik, fakat kadı dıklarım ve topuklara k.ıdar inen kapalı giysiler gi
nın uzun saçlı olması kendisine izzettir. Çünkü saçı yindikleri tesbit edilmiştir. Özellikle Hitit devri m e
kendisine örtü olarak verilmiştir. Fakat bir kimse çe- zar taşı kabartm alarında, F rigya’daki İon kültürleri
kişici (tartışmacı) olmak istiyorsa, bizim böyle bir ade kalıntılarında vc Süryani m ozaiklerinde kadınların
timiz yoktur, ne de Allah’ın kiliselerinin vardır.”
başörtülü oldukları belgelenmiştir:"''
Eski Yunan’da ise başörtüsü, Z eus’un karısı Hera
P avlu s’un K orintoslular’a yazdığı mektupta ka-

ve bereket tanrıçası D em etler’in özel sembolleriydi.

dınlarm özellikle dua anında örtünm elerinin şart ol
duğu söylenm ektedir. H ıristiyan bilgin Tertulian,

H om er’e göre örtü, kadın kimliğinin ayrılm az par
çasıdır. H eraklit, Yunanistan ve M ısır’da yaşayan
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kadınların peçe taktıklarını ifade eder:*
“Giysilerin başa gelen kısmı öyle sarılır ki, yüzün tümü
bir peçe ile örtülmüş gibi görünür. Zira sadece gözler or
tada kalır, yüzün diğer bölümleri ise, giysinin bir parça
sı ile tamamen örtülür. Bütün kadınlar bu şekilde beyaz
renkli giysiler giyerler.”
K adının özgür ve iffetli oluşunun sembolü olarak
örtünün algılandığına ilişkin ilginç bir hukuk belge
sine A surlular zam anında rastlanmaktadır. Fahişelerle, iffetli kadınları birbirinden ayıran bir sem bol ola
rak başörtüsü kullanılmaktadır:'*

ile orantılı bir değerlendirm e yapm ak gerekir.
Onun için tesettür olayını şekli bir mümin olma,
olmama tartışmasının ötesine taşıyarak insan zihni
üzerine olumsuz etki eden ortam ları/faktörleri orta
dan kaldırm ak ve insanları şuurlandırm ak gerekir.
Bu şuurlandırm anın yolu da tebliğdir.
MAĞLUPLARIN GALİPLERİ TAKLİT
________ETMESİNİN ÖRTÜNMEYE ETKİSİ________
Farklı toplum ların, farklı sınıf ve zümrelerin, farklı
kabilelerin/aşiretlerin tarih içinde birbirinden ayrı
özelliklerde giysiler giyindikleri ve giyim lerini ayırı

“Evli ve dul kadınlar” ev haricindeki yerlerde bu cı bir sembol ve bir aidiyet unsuru olarak kullandık
lunduklarında, başlarını örtmek zorundadırlar. Bu ları bilinmektedir. Bir diğer deyişle toplumlar, kendi
durum kapatılanlar (esirtu) için de geçerlidir. Kapatılan kim liklerini temsil edecek şekilde bazı giysileri semkadınlar hanımlarına sokakta eş
bolleştirm işlerdir. Papazların,
lik ettiklerinde başlarını önerme
İslam sade bir şekilde ör
haham ların, kahinlerin giysile
liydiler. Buna karşılık fahişeleri,
m üslüm an din adamlarının
tünmeyi
emreftiği^
israfı
ha
rin başı açık olmalıydı. Buna
başlıkları
gibi sarık ve fesin
uyulmazsa ağır ceza tehdidi var
ram saydığı için kapitalist
O sm anh ile özdeşleşmesi, Hint
dı. Bu aynı zamanda tutsak ka
tüketimin önünde en ciddi
dınlar için de geçerliydi. Bir er
ve A fganlIların başlıklarının
engeldir. Onun için bu züm
kek kapatılmış bir kadını meşru
H int ve Afgan toplumunu çağ
karısı yapmak isterse, kadının ba
re İslam'a ve örtünmeye
rıştırm ası gibi.
şının tanıklar önünde örtüldüğü
Bu açıdan toplumlar, başka
karşı çıkacak, her türlü düş
resmi bir tören gerekliydi.”
toplum un kim liğini temsil eden

manlığı ve engellemeyi y a 

K u r ’an-ı K e rim ’de A hzab
5 9 ’da geçen m ü ’m in kadınların
özgür ve iffetli tanınm aları, ezi
yet görm em eleri için örtünm ele
ri tarzındaki ifadelerle, A surlu-

pacaktır. Elbetteki seks en
düstrisi, kadın üzerinden
para kazanan tüm sektörler
İslam'a ve örtünmeye

giysilerin giyilm esine, bir kim 
lik sorunu olarak karşı çıkm ış
lardır. B aşka toplum lara benze
m em ek kavgası vermişlerdir.
N itekim Hz. Peygam ber bu
konudaki tem el espriyi teşeb-

karşı çıkacaktır.
lardan kalan belgedeki fahişelebüh (bir başka kavm e, onun te
rin başlarının açık, evli ve dul
mel
ayırıcı
alam
etini
benim seyecek şekilde benze
kadınların ise kapalı olm alarına ilişkin ifadeler ara
mek) hadisi ile ifade etm ektedir:’
sındaki benzerlik dikkat çekicidir.
Bütün bu bulgular, Hz. A dem ’le îblis arasında baş
“Ruhban elbisesi giymekten sakının. Zira kim Ruhban
layan m ücadelenin, tarihin değişik dönem lerinde A l
elbisesi giyer veya kendini onlara benzetirse, benden
la h ’ın farklı peygam berleri ile İblis arasında devam
değildir.”
ettiğinin birer göstergesidir. A llah’ın gönderdiği hidayetçilerin, A llah ’ın em irlerini hayata geçirmesi ile
toplum , tesettüre uymuştur. Peygam berlerden sonra
gelen sapm alarla topyekün toplum lar veya bazı ke
simleri tesettürden uzaklaşm ıştır__________________
Bu bağlam da tesettür, H akla batıl arasında ayırıcı
bir çizgidir. Bu, düşünce bazında veya felsefi anlam 
da böy edir. Fert bazında ise ferdin bilgisi ve şuuru
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Nitekim Hz. Ömer, A zerbeycan’daki ordu kom uta
nı Ukbe bin F erkud’a yazdığı m ektupta şöyle uyar
m aktadır:’
“Lükse, sefahata dalmaktan, müşrik elbisesi giymekten
ve ipek kullanmaktan sakın!..”

A liyyu’l-Karî, teşebbühü (benzemek), bir toplu

rinde kendisini yeneni örnek edinir. Oğulların babala

mun sembolü olanları taklit etm e, benim sem e olarak

rını örnek edinmek istemeleri, onların olgunluk ve üs

değerlendirm iştir. Hz. Peygam berin Ruhban elbise

tünlüklerine inanmış olmalarından ileri gelir. Aynı şekil

sini özellikle belirtm esi, sembol olma, aid olma,

de komşu kavimlerden biri ötekine üstün ise, mağlup

temsil etme açısm dan teşebbüh kelim esinden ne an

olan, büyük ölçüde kendisine üstün olan komşu kavme

laşılması gerektiğini ortaya koymaktadır.

benzemeye ve onu kendisine örnek almaya çalışır. O

Belki de bu noktada elbise, kılık kıyafet; cinsler

kavmin hali ve adeti bu yolla onlara sirayet eder.”

arasındaki ayırıcı sem bolizm ine benzer bir başka
fonksiyon icra etm ektedir: İnançların farklılığı sem 

Tarih bunun ilginç örnekleri ile doludur. Tarihteki

bolizmi. İnançları ayırıcı, belirtici bir sembolizm,

en ilginç örneklerden biri Deli P e tro ’nun R usya’nın

inanç sahiplerinin kasden veya yanlışhkla rencide

geri kalış nedenini, Avrupalı gibi giyinip yaşam a

edilm elerini sağlayan bir koruyucu rol üstlenir. Çün

makta aramasıdır. Uzun sakallı Rus erkeklerini yaka

kü farklı inanç m ensuplarının önem verdiği değerler,

layıp zorla traş ettirmiştir. Kadınlı erkekli salon top

farklıdır. B ir H in d u ’nun ineğe atfettiği önemle, bir

lantılarını mecbur tutmuştur. Kalpak yerine şapka

m üslüm anın atfettiği önem farklıdır. Karşısındakinin

giymeyi sağlam ak için M oskova’yı top bataryaları

Hindu olduğunu bilen bir müslüman, elbetteki daha dikkatli
davranacaktır. Bu açıdan farklı
inançlara ilişkin sem bolizm ler,

ile kuşatmıştır;-^

Eski Yunan'da ise başörtü

İnançları, örf ve adetleri gere
ği birbirlerine giyim konusunda
m uhalefet eden toplum lar, seri
mağlubiyet ve başarısızlık du
rum larında bu olgunun tersi bir
davranış gösterebilirler. M ağ-

uygulam aların

Os-

sü, Zeus'un karısı Hera ve

manlı Tarihinde III. Selim, II.

bereket tanrıçası Demet

M ahmut ve Abdulmecid zam a
nında yapıldığını görmekteyiz.

lerdin özel sembolleriydi.

Ö zellikle II. M ahm ut sarık

Homer^e göre örtü, kadın

sarmayı yasaklatm ış, kendisi ve

ilişkilerin daha sıhhatli ve daha
tutarlı olm asını sağlar.

B enzer

devlet ricali Avrupa tarzı giyin

kimliğini ayrılm az parçası
dır. Herakiit, Yunanistan ve
Mısır'da yaşayan

meye başlamış ve fesi resmi kı
yafet olarak ilan etmiştir:’^
O sm anlI

İm paratorluğunda

ardarda gelen mağlubiyetlerin,

lublann galipleri taklidi diyebi

kadınların peçe taktıklarını

başta padişahlar olmak üzere

leceğim iz bu davranış, psikolo

ifade eder.

devletin ileri gelenleri ve aydın
ları üzerinde son derece olum

jik ezikliğin bir sonucudur.
Ardarda gelen m ağlubiyetlere, bunalım lara çözüm

suz etkileri olmuştur. İbni H aldun’un ifade ettiği

bulm am a durum unda m ağlubların başvurduğu çare,

eziklik ve taklit etme duygusu tam anlamıyla ortaya

galipleri taklit olm aktadır. İbni Haldun bu konunun

çıkmıştır. Kendi giysilerinden utanır hale gelm işler

sosyolojik analizini çok güzel bir şekilde yapm akta

dir. III. S elim ’e, yakınlarından birinin; “Padişahım ,

dır:*

şapka giyip, F re n k olduk deyip, sokağa y ü rü m e k 
ten gayrı çare y o k tu r’*demesi böyle bir psikolojinin

“Nefs ve kalb, daima kavimlerine galebe çalmış ve
kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların olgunluk ve

sonucudur:"*
N itekim A lm anya’ya bir heyetle ziyarete giden Se

üstünlüklerine inanır. Yenilen kimse buna inandıktan

yit B ey’in; “O lm ayacak bu iş. B izim karının başı

sonra, bütün iş ve hareketlerinde kendisini yeneni örnek

na şapkayı giydirip sokağa çıkarm alı. B aşka çare

edinir ve ona benzemeye çalışır. Yahut kendisine üs

y o k !” tarzındaki çözüm arayışları, mağlubiyetlerin

tün gelen kimsenin galebesinin, adet, mezhep ve

Osm anlı aydınlarının zihni üzerinde yaptığı tahriba

mesleğinden ileri geldiği vehmine kapılır, bunu gale

tın bir ölçüsüdür."

benin sebepleri ile karıştırır. İşte bu yanılgılardan

M ustafa K em al’in benzer duygular içinde olduğu.

vana binmek, silahlanmak ve bütün diğer hal ve işle-

tadır. M eşrutiyet’in ilanından hemen sonra Binbaşı
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Selahattin ile P a ris ’e yaptığı bir
seyahati anlatırken kullandığı ifa
deler ilginçtir'^

İbn Haldun: "Nefs ve kalb, daima kavim lerine galebe
çalmış ve kendi kavmine boyun eğdirmiş olanların ol
gunluk ve üstünlüklerine inanır. Yenilen kimse buna

Ben ne olur, ne olmaz diye ba
inandıktan sonra^ bütün iş ve hareketlerinde kendisini
vulun içine bir şapka koydur
yeneni örnek edinir ve ona benzemeye çalışır. Yahut
dum. Binbaşı Selahattin Bey, “İste
mez; ben fesle gideceğim” dedi.
kendisine üstün gelen kimsenin galebesinin,, adet^ mez
“Olmaz birader” dedim. “Sen ne
bilirsin, fesin itibarı şimdi yük
hep ve mesleğinden ileri geldiği vehmine kapılır, bunu
seldi. Görmüyor musun? Meşruti
galebenin sebepleri ile karıştırır. İşte bu yanılgılardan
yetin ilanından beri bütün Avrupa
matbuatı bizi meth ede ede bitire
dolayı yenilgiye uğrayan kimse giyim ve kuşam , hay
miyor.” Ben gene ihtiyacı elden bı
rakmadım. Hududu geçer geçmez
vana binmek, silahlanm ak ve bütün diğer hal ve işlerin
şapkamı başıma geçirdim... Bi
de kendisini yeneni örnek edinir.''
zim arkadaş tren durur durmaz fes
li başını pencereden dışarıya uzattı.
layıp günüm üz T ürkiye’sinde hâlâ devam eden kav
Sepetlerle dolaşan yemiş satıcılarından birini çağırıyor,
başlıyor pazarlığa. Derken aralarında ne oldu bilmiyo ganın bu psikolojik yönünü iyi görm eli ve tahlil et
rum. Seyyar manav çocuğunun başı kızdı ve yüzünü bir meliyiz.
M ağlubiyetlerin asıl sebeplerine inerek çözüm ara
şiddetli tehevvürle buruşturarak Binbaşı Selahattin
Bey’in suratına şu hakareti savurdu: “Tuh 'Rırkos!” ma yerine, şekille çözüm aram a tüm mağlup toplumBereket versin ki tren hareket etmişti. “Gördün mü bira larda görülebilecek olan bir şuuraltı olaydır. Bugü
der?” dedim. O gene kanaatinde ısrarlı. Fesini terketnün nesilleri, bu sosyolojik zem ini iyi analiz etmeli,
mek istemiyordu. Paris’e vasıl olunca, manzaramız,
ifrata varm adan itidal içinde çözüm ler aramalıdır.
artık umumi bir şaşkınlık ve istihza arzetmeye baş
Örtünm eye, safiyane duygularla bir medeniyet so
ladı. Rastgele gittiğimiz otelde Selahattin Bey bir ikin
runu
olarak görüp karşı çıkanlarla, Şeytan’ın yolun
ci garabet daha yapmasın mı? Ucuza gelir diye mutlaka
iki yataklı bir oda istiyordu. Otelin adamları artık kendi da bilinçli olarak ilerleyip bilinçli düşm anlık yapan
lerini tutamayıp bize kahkalarla gülmeye başladılar. Bu ları birbirinden ayırmalıyız. H er ikisini aynı kefeye
esnada, o zaman Paris sefaretinde ateşemiliter olan Ali koym ak hem yanlış, hem de adaletsizlik olur.
Fethi Bey imdadımıza yetişti. Bizi görür görmez; “bu
Bu bağlam da kendileri gerçekte örtünmeye karşı
ne hal, bu ne kıyafet!” dedi.
olmadıkları halde zorla örttürülecekler! propaganda
1910 yılında F ran sa’da yapılan Pıcardie m anevra
ları için yapılan toplantıda kendisine söylenen şu
sözler M ustafa K em al’in ruh dünyasını derinden yaralamıştı;'-'*

sı etkisinde kalıp örtülülere veya örtülü olarak oku
m ak isteyenlerin m ücadelesine soğuk bakanlar var
dır. Bunları da şeytanın bilinçli takipçilerinden ayır
mak ve korkularını gidermek gerekir. Bunun yolun
un da tebliğ olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

“Mustafa Kemal Bey, başında bu serpuş bulundukça, di
ğer meslektaşların, senin çok yerinde olan tenkit ve mü
şahedelerine önem vermezler.”

________ MODA’NIN ÖRTÜNMEYE ETKİSİ________

Bu ve benzeri olaylar Osm anlı aydınını derinden

B a tı’da kapitalizm in ortaya çıktığı andan itibaren

yaralam ış ve İbni H ald u n ’un ifade ettiği gibi de bu
na çözüm olarak, galibi şekil olarak taklid etmeyi

sadelik, kapitalizm in tüketim m antığına tersti. Kâr

bulm uşlardır. Yaptıkları davranışı, halk nezdinde
m eşrulaştırabilm ek için bunu bir m edeniyet ve çağ
daşlık sorunu olarak ele alm ışlardır. Tanzim atla baş
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KAPİTALİST DÜŞÜNCE VE

örtünm e ile sorunları olm uştur. Ö rtünün getirdiği
hırsını e n gelleyen böylesi bir anlayışa kapitalizm in
savaş açm ası uzun sürm edi. B a tı’da kısa zamanda
özellikle kozm etik ve tekstil sanayii kadın üzerinde

m oda hareketi ile korkunç b ir baskı kurdu.

m edya aracılığı ile, zihinler üzerine yıllarca yapılan

Bu akımın sonucunda kadın tenden ibaret bir teş

baskının bir sonucu olarak, bu insanlar, dinden ve

hir ve tüketim aracı haline geldi. K adın sadece sey

dindarlardan soğutulm uşlardır. O açıdan bu insanla

redilen, erkekse sadece seyreden; kadın sadece uya

rımızı bir sevgi selinde uyarıp kurtaracak, onlara

ran, erkek sadece uyarılan olarak değerlendirilir ol

doğruyu, güzeli ve gerçeği gösterecek bir anlatım a

du.

ihtiyaç vardır.

M oda tasarım cıları, kapitalizm in istediği tüketim i

U nutm am am ız gereken bir başka gerçek de günü

körükleyebilm ek için, “aşırı u y a n ” “uyarı m erkez

müz zalim lerinin zulüm lerinin korkusundan pek

lerinin kaydırılm ası” , “ tem el ayrıntıların abartılıp

çok insan, gerçeği gördükleri, bildikleri halde sesle

sivriltilm esi” gibi taktiklerle kadını iktisadi siste

rini çıkarm am akta, hatta zalim lerin saflarında görü

min birer m ahkum u haline getirm işlerdir. Böyle bir

lebilm ektedir. Bu insanları da zalim lerle aynı kate

sistem , kadını harcanm ak zo runda olan bir araç ola

goriye

rak görmektedir.

soylarından ayıracak bir anlatım a ihtiyaç vardır:

koym am ak gerekir. Bunları da zalim lerin

M odanın m evsim lik değişim i, yıllara göre açık ve
kapalılığın değişim i, günün saatlerine göre farklı
laşm ası hep tahrik m erkezli bir tüketim ateşini daha
fazla yakabilm ek içindir. N e pahasına olursa olsun

“İçlerinden zu lm e tm e k te olanları hariç olm ak
üzere, kitap ehliyle en g ü ze l olan bir tarzm dışm da m ücadele etm eyin ...” (29 A nkebut 46)

sahip olm alısın duygusu, körüklenm ektedir. B öyle
likle bu akım, y alnızca insanları çıplaklaştırm ıyor;
aynı zam anda yolsuzluk ve ahlaksızlık batağına
saplanıp kalm alarını da sağlayabiliyor. Tüketim

Ancak böyle bir yaklaşım ın sonucundadır ki, top
lum sal m ühendisliğe soyunanların uğraşları hüsran
la sonuçlanır. ■
(Devam edecek)

hastalığına yakalanan aileler çözülüp yıkılabiliyor.
Bütün bu acı, ızdırap ve gözyaşları üzerinde kapita

KAY N A K LA R

list patronlar, serm ayelerine serm aye katıyorlar,
kârlarını katlıyorlar.
İslam sade bir şekilde örtünm eyi em rettiği, israfı
haram saydığı için k ap italist tüketim in önünde en
ciddi engeldir. O nun için bu züm re îsla m ’a ve ö r
tünm eye karşı çıkacak, h er türlü düşm anhğı ve en
gellem eyi yapacaktır. E lbetteki seks endüstrisi, k a
dın üzerinden para kazanan tüm sektörler îsla m ’a
ve örtünm eye karşı çıkacaktır.
M oda hareketinin önünde her kadının direnç gös
term esi m üm kün olm ayabilir. Tem iz duygular için 
de olup da m odanın yoğun propagandası altında ö r
tünm eyen veya değişik örtünm e anlayışına sahip
olanları; şeytanın izinde bilinçli ilerleyip örtünm e
düşm anlığı yapanlarla bir tutm am ak gerekir.
Bu insanlarım ızı, kapitalizm in vahşi kâr dürtüsü
nün kurbanı olm aktan kurtaracak çözüm leri aram a
lıyız. U nutm am am ız gerekir ki, bu insanlara din ve
dindar hakkında çok kötü şeyler anlatılm ış, din ve
dindarlar alabildiğince aşağılanm ıştır. Ellerindeki

1- Meriç, Ü, “Sosyolojik Açıdan Kılık-Kıyafet ve İs
lam’da Örtünme” İslam ’da Kılık Kıyafet ve Örtün
me, IS AV, İstanbul, 1987 s. 30-42.
2- Kitabı Mukaddes, I, Korintoslulara Mektup, Bap 11,
1-16, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1988, s.
177.
3- Aklaş, C., Kılık-Kıyafet ve İktidar, Nehir Yay., İstan
bul, 1989. S: 34.
4- Aklaş, C., A.g.e., s: 34.
5 - Aklaş, C., A.g.e s: 51-32.
6Aktaş. C., A.g.e s.:32.
7- Çakan, İ. Sünnette Giyim-Kuşam ve Örtünme, İs
lam’da Kılık-Kıyafel ve Örtünme, İS AV, İstanbul,
1987 s.:43-63.
8- Haldun. İ, Mukaddime, MEB. Ankara, c-I, s. 374
9- Aklaş, e., A.g.e s. 46.
10- Alay, F.R., Çankaya, Ankara, s. 430-431.
11 - Yalçın, H.C., Tanıdıklanm-Seyit Bey, Yedigün, No:
183, 9 Eylül 1936 (Aktaran Cündioğlu, D. Başörtü
sü Risalesi, Tıbyan Yay., s. 28).
12- Karaosmanoğlu, Y.K., Atatürk, Ankara, s. 108-109.
13-Aktaş, C., A.g.e., s. 139.
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bir yürüyüşçünün dilinden

BEYAZ YURUYUŞUN OYKUSU

erşey 16 M art’ta
başladı. 15 M art’ta
rahatlılda girebildi
ğim okulum a 16 M art'ta alın
m ıyordum artık. Aklıma ilk
gelen so n u n a kadar kavga e t
mek, sınıftan kesinlikle çık
m am aktı ve yaptım , yani açıl
m ayan b ü tü n arkadaşlar y ap 
tık. İşte şim di olaydan 4 ay
sonra soruşturm alarla yüzyüzeyiz ve uzaklaştırm a ve atıl
m alarla te h d it ediliyoruz.
Önceleri hocalarla tartışıyor

duk, dersleri iptal ettiriyor
duk. O zam an herşey daha
kolaydı, en azından tepki v e
rebiliyorduk. İşte şim di asıl
zor olan bu, sabretm ek, b ek 
leyebilmek.
Birçok eylemler yaptık. Çapa'daki tiyatrolu eylemlerde
arkadaşlarım ız yetenekleri
oranında ceza alarak uzaklaş
tırıldılar. Bir arkadaşım ız atıl
dı, diğeri ise 1 yıl uzaldaştırıldı.
Bu haberi aldığım da A nes

Başörtüsü direnişi: Dönüşü olm ayan bir yol
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tezi sınavına girm ek üzerey
dim. Sınıfa girdim oturdum .
Kesinlikle kalkm am aya karar
verm iştim . Çünkü üzgündüm
bu cezaları alan erkek arka
daşlardı ve Tıp Fakültesi 5. sı
nıftaydılar. Sınav sorum lusu
hocam b an a “ne işin var b u 
rada" dedi. Evet 5 yıldır bu
okuldaydım , sınavlara giri
yordum , am a bana hocam bu
soruyu soruyordu. Güler m i
sin ağlar mısın? H ocam sonra
polisleri çağırdı. Polis eşliğin
de sınavdan çıkarıldım. Artık
gözyaşiarım a hakim o lam a
dım. Ancak beni böyle kim se
görmem eliydi, dim dik ayakta
olmalıydım. Lavaboya gittim,
o sırada bir arkadaş p eru ğ u 
n u çıkarm ış b a şö rtü sü n ü
bağlıyordu. Ona sadece nasıl
yaparsın, diyebildim. Şartları
b u n u gerektiriyorm uş ve
o n u n h alin i an lay am a m ış
tım. Ancak şu var, Allah kim 
seye çekem ediğini yüklemez,
dedim . A tılan ark ad aşım ın
y üzüne b en bakam ıyorum . O
insanlar, bir erkek bu yüzden
atılırken nasıl u tanm ıyorlar

anlam ıyorum .
Birdenbire kendim i boşluk
ta hissetm iştim . Çünkü artık
dersler yoktu, okul yoktu. A n
cak m eğer asıl zor olan o za
m an başladı. Şimdiye kadar
hiç bilm ediğim iz bize y ab an 
cı şeylerle uğraşm aya b aşla
m ıştık. Eylem yapacaktık,
avukatlarla anayasal hakları
mızla ilgili araştırm alar, k a
m uoyunda gündem de kala
bilmek, yanlış anlaşılm am ak
çabası ve d ah a neler. Bu öyle
zor bir uğraştı ki, bir yan d an
hakkını savunm a, bir y andan
seni yanlış lanse eden basm a
ve gruplara kaışı m ücadele.
Ama Allah yardım ını bizlerden esirgem edi. Gençlik ge
cesi düzenlendiğinde halkın
bize o kadar çok desteği oldu
ki. B undan sonra Ankara y ü 
rüyüşü.
Her uğradığım ız yerde bizi
m uhteşem bir şenlikle karşı
ladılar. G özlerinde sevgi,
üm it ve hayranlık vardı. Bizlerle konuşabilm ek onlar için
ne k adar büyük bir şeydi.
O m uzlarım ızda ağlayan a n a 
larımız, bacılarım ız. Bize h iz
m et etm eyi bir zevk addeden
ablalarım ız karşıladı bizleri.
Koşarak bize çiçek uzattılar.
Sanırım en güzeli b en im
için G erede karşılam asıydı.
Ö ndeydim , bir abi elinde bir
m a d en ci kaskıyla geldi ve
Z onguldak m a d en işçileri
adına bu kaskı başım a taktı.
"Biz yürüdük ve hakkım ızı al
dık. Sizler de hakkınızı Al
lah'ın izniyle alırsınız inşaalİâ h " dedi.---------------------------1989'da onlar Ankaraya işçi

haklarını alm ak için y ü rü 
m üşlerdi. Benim babam da
o n ların arasındaydı. Şimdi
b en 1998’de öğrenim haklamı
alm ak için yürüyordum . Zul
m e karşı direniş b abadan ev
lada geçen bir m ücadeleydi.
Kızılcaham am 'da bir aüenin yanında kaldık. Salonda
beyaz başörtüsü b u m b u ru 
şuk yüzüyle bir nine o tu ru 
yordu. H em en yanm a otur
dum . 89 yaşındaydı. Ona “h a 
yatında seni ençok etkileyen
şey neydi?” diye sordum . Bü
tü n b u yılların so n u n d a ona
kalan tek şey çocukluğundan
bir hatıraydı. Dedi ki, “küçük
ken Kur'an kursuna giderdik.
Hocamız bize süreleri öğre
tirdi, o zam an içim den bir
şeyler akardı. Ben böyle tadı
hiç bir şeyde duym adım .
Evet, Allah’ın kelam ıyla en
tath, engüzel şey."
Y olculuğum uzun so n u n d a
A nkara'ya ulaştık. İn san lar
bizi yine kucakladılar, selam 
ladılar.
Şunu itiraf etmeliyim yol
culuk gerçekten zorlu ve
meşakkatliydi. İnanın yürüyen arkadaşlar olarak bizlerin
d ah i birbirim ize k atlan m a

mız çok zordu. Nefislerimizi
terbiye etm em iz gerekiyordu.
Ancak bizler güzellikle bitir
dik gezimizi.
Ben şöyle d ü şünüyorum .
Bu sorun Allah'ın izniyle or
taya çıktı. B unun çözüm ü yi
ne O’n u n eliyle olacak, bizler
bu im tih an d an kazandıkları
mızla çıkacağız. Bu kazançlar
kalbim izdeki im anım ızdaki
kazançlar. Ve tabi ki kayıplar.
Ç ünkü h erşey in bir bedeli
var. İm an ım ızın da, bizler
im anım ızın bedelini ödüyo
ruz, sabrederek.
Allah (c.c) dan şahitliğimizi
en iyi şekilde yapm am ızı n a 
sip etm esini diliyorum.
Ne zor ve acı bir im tihan,
her aşam ada insan var b u im 
tihanda. Kimi arkadaşlar b u 
nu hizm et bilinciyle isteyerek
açtı, kimileri ağlayaralc güna
hını bilerek, kim üeri önce di
rendi, b ir sü rü so ru ştu rm a
geçirdi, dah a sonra açtı. An
cak soruşturm alar halen sü
rüyor. K im ileri de acım adı
evine gitti. Ve sonra hem aç
m ayan h em de direnenler.
İşte safını belirlem e anı ve
zor z a m a n d a k o n u şm an ın
zam anı. ■
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KAPAK
bir başörtülü direnişçinin

d ir e n iş g ü n c e s i
enüz ortaokul ikinci
sınıftaydım. "Öz Yur
dunda Garibsin" isim
li kitabı okumuştum O zaman
lar örtülü değildim. İnançlıy
dım, en azından vicdanım var
dı. Çocuktum, am a kitabtaki
haykırışları, çırpınışları ve
Hakk’ı anlayabiliyordum. Göz
lerimden yaşlar döküle döküle
bitirmiştim kitabı.
Nasıl düşünebilirdim ki, ben
üniversiteli olacağım ve aynı
acılan ben de çekeceğim. Hep
Cerrahpaşa’da başörtüsü zülmü
vardı diye duyardım. Duyardım
diyorum, çünkü gidip de onlara
sormamıştım. Hep başkaların
dan duymuş, sadece duymakla
kalmıştım. Onlar derslere alı
nmıyorlar, hocalardan hakaret
ler yiyorlar, ama direniyorlardı.
Fakat onların bana bile ihtiyacı
vardı. Ben şimdi keşke diyorum,
gidip de nasılsınız, iyimisiniz,
kendinizi ferah tutun, kazanan
lar sizler olacaksınız, deseydim
diyorum. Neden demedim?
Ama şimdi gidip diyorum ne
den? Çünkü aynı şeyi ben de ya
şıyorum. Acaba illa yaşamak mı
lazım gidip dinlemek, acıları
paylaşmak için.
Üniversiteyi kazanmak için
çok çalıştım. Üniversiteli herke
sin döktüğü terleri ben de dök
tüm. Onsekiz yaşındayken üni
versiteli oldum. Hekim olacak
tım. Biı’nci ve ikinci sınıfı hiç
inancın a saygısızlık görmeden,
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başörtüme zincir vurulmadan
geçirdim. Bu yıl üçüncü sınıfta
yım. Yılın başında kimlik mese
lemiz çıktı. Başörtülü resim ve
renlere kimlik verilmedi. Benim
de kimliğim yoktu ve yine de
yok. Demek ki başörtülüler
kimlik sahibi olamayacaklar.
Başörtüsü asla kimlikte yer al
mayacaktı. Okulumuzdaki bir
çok arkadaş başörtüsüz olarak
çektirdikleri fotoğrafla kimlik
sahibi oldular. Acaba bu şekilde
kimliklerini almak, bu okulda
başörtüsüz olarak eğitim öğre
tim görmeyi kabul ettiklerini mi
belgeliyordu? Ben ve bazı arka
daşlarım, madem biz bu okul
dayız, aimteri ile gelmişiz, gece
mizi gündüzümüze katarak
ders çalışmışız, şimdiye kadar
başörtümüzle gelmişiz; bundan
sonra neden kimlik ve ardından
gelecekleri kabul edelim ki? Ço
ğu arkadaşımızın pasosu bile
yok. Neden başörtülü kişi oto
büslere binerken öğrencilik
hakkını kullanmasın? Neden
kullandırılmıyor? Bu bir baskı,
bu bir zorbalık değil mi?
Bu yıl şubat tatiline kadar herşey normal geçmişti. Dersleri
mize başörtülerimizle girmiş,
vize sınavlarına yine cok çahşıp
başörtülerimiz başımızdayken
alınmıştık. Ramazan bayramı
da geçip ikinci yarıya gelince
kâbus başladı.
Çapa Tıp’ta böşörtülüler ders
lere alınmıyor, bir çözümmüş
gibi görünen peruk takma veya

açılma ashnda o kişiyi depres
yonlara sürüklüyor. Başörtüleri
ni açmak, zihnini toparlayamama, ders çalışırken konsantre
olamamaya yol açıyor. Çekilen
vicdan azapları, edilen yemin
leri bozma, beyinleri yiyip biti
riyor.
Bizim okulda vize sınavları
başlayana kadar hep hocaların
insiyatifinde gelişti olaylar. Ki
mi klinikten attı. Gidip konuşul
du, tartışıldı ve yine alındı. Kimi
laboratuvardan attı. Topluluk
halinde protesto edince yine
alındı. Kimi sözlüye almadı, bo
yun eğilmedi direnildi ve so
nunda derse girildi. Fakat her
halde sırf başörtülüleri sözlü sı
navda karşısında görmemek
için, başörtülü olarak okudu
ğun okulda seninle sohbet bile
etmemek için yıllardan beri sü
re gelen sözlü sınav iptal edildi.
Sıra 4 Mayıs 1998 vize sınavla
rına geldi. Diş Hekimliği öğren
cileri saat 9’da başlayan vizeleere girmek için gelmişlerdi. Fa
kat başörtülüler alınmadı. Sına
va almadığına dair belge bile
imzalamayan öğretim üyeleri
başörtülüleri sınava almanın
suç olduğunu söylüyorlardı.
Köprü-Protez sınavıydı. Kazım
Esad Anfisi'nin önünde sınava
girmek için gelen ve giremeyen
başörtülü arkadaşlarımız yanındayken sınıftaki solcu bir ar
kadaş sakallı olması gerekçesiy
le sınavdan 5 polis tarafından
zorla çıkarıldı. Hem de öyle bir

çık arılm a ki, asla b ir in s a n a - h e 
kim olacak b ir kişiye- y a p ıla m a 
y acak y ö n te m le rle ; o b ir s ın a v 
d a n ç ık a rılm a değil, d ü p e d ü z
atılm ay d ı. A tılm a n ın d a ö te s in 
de idi. A caba o ra d a k a p ıd a n d e 
ğil de p e n c e r e d e n a tm a k h iç
d ü ş ü n ü lm ü ş m ü y d ü ? B elki o
d a h a v ic d a n sa h ib i k işile rin y a 
p aca ğ ı şeydi. H er şey o a rk a d a 
şın sın a v d a n a tılm a sıy la b a ş la 
dı. Ve o g ü n o la n vize sın a v la rı
b ir b ir ip ta l e ttirilm e y e çalışıldı.
M a d e m sakallılar, b a ş ö rtü lü le r
girem iyor, h iç b ir k im se g irm e 
sin. A m a b iz im in s a n ım ız o k a 
d a r du y arsız ki, b a n a d o k u n m a 
y a n yılan b in yıl y a ş a s ın d iy o r
lar. Hiç k im se o r a d a m a ğ d u r
ed ilen ö ğ re n c ile r sın a v la ra sok u lm a y ıp y a k a p a ç a d ış a rıy a
a tılırk e n o n la rı d ü ş ü n m ü y o r .
S adece o sın a v ın ı v e rm e k için
h a b ire k ağ ıd a b işe y le r yazıyor.
N için b u k a d a r çev resiy le ilgi
siz? N e d e n d u y arlı değil? Yoksa
o a sh n d a te k tip le ştirilm iş o la n 
la rd a n m ı? Yoksa o n u n h iç b ir
sosyal y ö n ü y o k m u ? D u y a m ı
yor, d ü şü n e m iy o r; o n a d ü ş ü n
d e d ik le rin d e o d ü şü n ü y o r; o n a
"b ak s e n in ö n ü n e b u n u a tıy o 
ruz, b u n u n la y eün" d iyorlar, o
d a yetiniyor. O ’n a k o n u ş diyor1ar o k o n u ş a m a m diyor. B an a
k o n u ş m a y ı ö ğ re tm e d ile r,
ağla diyorlar, o d u y g u m yok vic

girem ezsin!" H o caların d em esi
ile o lm a z sa p o lisle r aray a giri
yor. İttirile ittirile d ışarı atılıyor
ve a im te ri d ö k ü le re k g eç ile n
yollar a y ak la rın ın a ltın d a n çeki
lerek d ü ş ü rü lm e k isteniyor.
A rtık onlar, o p ro te s to d a n b u
p ro te sto y a k o ştu ru y o r. Bir ayak
ları Ç ap a'd a diğer ayakları C er
ra h p a ş a ’da. A rtık o n la r ders k i
ta p la r ın ı ra fla ra k a ld ırm ışla r.
B enim d e k ita p la rım ra fta d u ru 
yor. O k u lu m u z u n k ü tü p h a n e 
sin d e o tu ru p d e rs çalışm ayı o
k a d a r ö z led im ki! G idip de k ü 
tü p h a n e d e d e rs ç a lışa n a rk a 
d a ş la rım ı g ö rd ü ğ ü m d e ö z le 
m im iki k a t artıyor. Evim de m a 
sa m ın b a ş ın d a o tu ru p F arm a
koloji, Patoloji ç alıştığ ım g ü n le 
rim i özlüyor, b e n de d ers çalış
m a k istiy o ru m . B en d e hekim
olacağım , b u b e n im de hakkım ,
diye d ü ş ü n ü y o ru m .
G iden g ü n le rim iz , h a fta la rı
m ız, a y larım ız... h e p s i ö m rü 
m ü z d e n gidiyor. H em aklı selim
ile d ü ş ü n e n bey n im iz, h em b e 
d e n im iz d a h a n e k a d a r d a y a n a 
cak? Ç a p a T ıp 'ta n Ş u le'n in dey i
m iyle "U yum ak... ve b ir d a h a
u y a n m a m a k ”... A rtık b u n ald ık ,
a rtık sık ıld ık , a rtık h e rh a ld e
h a s ta kişiler o la ra k h a sta la rı t e 
davi edeceğiz, y a d a ed em iyece-

d a n ım yok, ağ lay a m am diyor.
B aşö rtü lü b ir ark a d aşım açık
b ir a rk a d a ş ım la k o n u şu y o r.
Açık o la n n e d e n o k u lu n u zu b ir
b a ş ö rtü y e fed a e d iy o rsu n u z ki?
O kul sizin için b u k a d a r u c u z
m u?....
B a ş ö rtü s ü d e n a m a z da
K ur’a n ' 1 K erim 'de em redilm iştir.
T erkedilm esi gü n ah tır. Ç apa'da
m e s c id im iz yok am a y a k ın d a
k ü ç ü k b ir c a m im iz var. Ben n a 
m a z k ılm ak için cam iye h e r gi
d işim d e h e p k o ştu ra n a rk a d a ş
larım ı d ü ş ü n ü rü m . A llah'a s e c 
d e e d e b ilm e k için k o ştu ran , te r 
te m iz a b d e stin i alıp m etrelerce
ö ted ek i cam iy e koşa koşa gidip
A llah'ın h u z u r u n a v aran , O ’n u n
rızasın ı k a z a n m a k için n a m a z ı
n ı kılıp te k ra r k o ştu ra k o ştu ra
d e rsin e girenler... Bu in sa n la r
aynı şekilde b a şö rtü le rin i k o ru 
m ak, o n a u z a n a n elleri geri ç e 
v irm e k için e llerin d en gelenleri ğiz.
N e d e n b u k a d a r baskı? N eden
yapıyor, y ine oraya b u ra y a k o 
b
u
acım asızlık? B urası H itler'in
şu ştu ru y o rla r. A rtık o n lar d e rs 
lere alınm ıyorlar. S ınavlara g ire A lm anya'sı mı? Yoksa b e y n im iz 
m iyorlar. A rtık şu sa a te k ad a r şu d e n g eçird ik lerim ize d e m i z in 
işim i h a lle d e y im so n ra dersim e
cir v u racaklar? Yoksa artık...
gireyim , sın a v ım a gi
reyim , diye d ü ş ü n m ü 
“Sessizce düşünsek duyacaklar t)ir gün.
y o rlar. D ü ş ü n m e le ri
Olmazları olur sayacaklar bir gün.
e n g e lle n iy o r.
S ınav
Onlar bu vehimle ellerinden gelse,
için gittik leri anfi k a 
Rüyalara sansür koyacaklar bir gün.
ra
ATİ/NifıatAşya
"hayır" diyorlar, "sen
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Kımbılir hangi saz solosundan
yüreğime saramış kahırlar düştü
kı zı m sürekli kanayan parmağını
oyalı mendiliyle kuruluyordu
o mendil sanki beyaz bir kuştu
öteki kızım türkân
ağlamak için dulda yerleri seçen
şehıd anaları gibi gizli konuştu
Bahardı, yağmurun ertesmde
gül buharı fışkırdı topraktan
bülbüller esâtir yaydı dört yana
kuru dallar çiçeklere dönüştü
ve meydan yürüyüşünde kızımm biri
birden yığılıverdi, asfalta düştü
polis kız, elinde olmadan uzandı ona
o saz solosundan içime dolan
ÖıM
törpüleyen hazandı
şaştı, amirler bile utandı
bütün kaldırımlarında şehrin
m ^eup anaların yüreği yandı
Seıi sükunetle uzan sevgili kızım
uzarı yeniden kapat başını
mübarek kanın gördün mü
nasıl temizledi parke taşını
îşte bak buğday, konya ovasından
malatyalı fahri imzalı türkü
necip fazıl öleli onbeş yıl
pnbeş yıl tarih değildir çünkü
‘Direnirken dilinden dökülen dua
onlardan sana yönelen nehri de içer
sevgili kızım, şiirlerden dizeler topla
kalbine yüzünün resmini göster
Allah’ın arzına vizesiz geldin
söğüt dalları eğildi sana
dört ayakla yürüdü hayvan
senin’çün omuz hizasmda katip melekler
Sadrınm titrek terennümlerinden
gözyaşlarımn ılık yağmuruna
zulmetin çıkmaz sokaklarında
yolunu çevirdiler ne uğruna
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S en k o rk m a d ev am et
o m uz h iz a sm d a k a tip m elekler
A lla h ’m arzm a v izesiz düşen
yolcuyu şereflen d irecekler
O saz so losundan h âlâ
içim i b u rk an b ir m elodi kaldı
aklım ı setred en bu gizli oyun
öm rü m ü z k ad ar k ısaldı
B ir k ızım m p arm ağ ı kanıyordu
b ilin in saçm d an bir tel
rengini g izley erek dalgalanıyordu
birinin m avi tü lb en tini ıslatıyordu kan
öteki k ızım türkân
ince b ileğ in in ucu n da
titrey en elini n e yapsm
nereye g ö m sü n göğsünü
p arçalasın da hangi çubuğu
d in d irsin bu çaresizliği
b edene o turan bu ağ ır acı
k em iğe d ay an an m adene ait
çoğ altıy o r buzd an kam alarm ı
Ş im di o n u n ço k u zağında
duran annesini
h atırlam am n tam d a zam anı
anne ki
k a lb i setreden o y unun
aklı erm ey en m im arı
îşte y üzüm
işte kim liğim , diye bağırdı
fırladı birdenbire k arşısm a
h ey k el gib i duran, surat asan
koyu ve h ırçın k aranlığa
b en buyum , dedi
b ö y le d o ğ m ad ım b elki
b ö y le ölürüm
ölü m d ü r b en im örtüm
M ey d an d ak i saz solosundan
içim e nice k ah ırlar düştü
duy m u ş ki b u rad a ölüm var
e trafım ıza k u zg u n lar üşüştü.

“Tftetcttr ö i ta i
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DENEME
iç in d e t it r e y e n

YAPRAĞA TUTUN

anlış su lard a kırklandın.
Seni gözlerinden yak alad ı
lar, pazarlar kurdular ad ı
na. K ahkahaların ve sarhoş n a ra 
larının dekorunda ayrılm az figür
oldun. Güller bu yüzden koknnaz
biliyor nrıusun?
Şaire b u y ü z d e n h ü z ü n düşer.
G eceyi bir yorgan gibi bürünüp
ve bir an önce öinnek için yürüyü
şe g eçer nnahzun nineler.
Hiç birşeyin farkında değil m i
sin?
Me kıskanır seni bir bilsen bahar.
O ki tek bir nnevsinndir, vakti g e 
lince doğar ve tek bir zam an d a
doğabildiği için seni gördüğünde
yolunu değişir. Kıskanır seni, h a 
yıflanır san a gizliden gizli.

A hm et
M ERCAN
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Yeniden d o ğuştur hayat. Her s o 
lukta yeniden. Her solukta yeni
den keşfetm ektir sesleri, renkleri,
gizem in nihayetsiz izini. D oğan
her gün, ışıkları p erçem g ö rm e
m iş bir gündür. A cem ice dolaşır
dallar arasında. S öğüt dallarından
n eh re düşüp akan ışığın kıym eti

seninle ölçülüyor. O ysa sen k a 
m eralara koşuyorsun. Ç ehrende
sa n a ait o lm ayan bin imaj var.
Hasılasız m evsim lerin gönüllü yol
cu su oluyorsun duraklarda.
S ü z ü y o r sen i ihanet.
A nne d em esin diye bir çocuk,
sa n a im aj diyorlar. Anne; seslerin
kadifeden aldığı gönüllü y u m u 
şaklık, lim anların bağışladığı sı
nırsız bir kıyıdır. M eltemler oynaşır
köpüklü m avi koylarda, anne ve
ninnisini fısıldayıp kıyıya.
Bir se s gelir. Bir çehre. Bir kalp.
Kan gelir, söz gelir seninle h ay a
ta.... CJnuttun bunları, ü n u tm ak
k o lay değildi. U n u tacak k ad ar
kalbini ve sıyıracak kadar; bir yı
lan gibi ruhunu, çok çalıştın. Sen
istedin kozm etik dağ lar oluştu.
Reklam firm.aları, podyum lar s e 
ninle ve senin için kuruldu.
M utlu m u su n ?
A nne dem iyorlar sana, şefkatle
işin olm az, m e rh a m et uğram az
sa n a . Kendinle yüz yüze g elm ey e
li n e k a d a r oldu? Kendine güven

ve sakın kendinle baş b aşa kalma! Yoksa
kaçarsın kendinden. Hep gürültüler arasın 
da, yan dudak gülüşlerinin sergisinde b u 
lun. B eden olarak kalm ak yetiyorsa sana,
öyle kal.
B ahar bile b a k m a z tarafına.
Kapıların ark asın d a biriken ve bekleyen
ışık, artık güne dön. Günün kuşluk vaktin
de yıldızlar görünüyor, güne dön. Bir çocuk
anne diyor. Bir rüzgar dağıtm ak için çocuk
gülüşlerini bekliyor, Ka
ra kilidi eritm ek için k a 
rıncalar, ülke ülke çık
mış sefere form ül arıyor
ve senin b aşın d a kask
elinde co p . Gözlerin
se n d e n ö n c e ölm üş.
Gün sayıyorsun ölüm e,
kapının ö n ü n d e du v ar
sın, kabul edilm ez u y 
gulam aların ham alı ol
m a y a k u rd u la r seni.
K urguladılar seni. B un
dan böyle, “k alb in ” d o 
ğuşuyla, güne saldığın;
g ü lü cü ğ ü b a h a r olan
çocuklarla taltif edilm e
yeceksin. B undan böyle
vurduğun coplar, b ü k 
tüğün bilekler san a ik
ram iye k a z a n d ıra c a k .
Y akandaki n u m a ra ile
anılacaksın. Yaşlı k o m 
şu teyzeye çorba g ö tü r
m enin n u m arası yoktur
çünkü. Çünkü fesleğ en 
ler sırt çevirm iştir sana. Duvağın olm ak
için ekilen p am u ğ u es geçm iştir doygun
bulut. S esler öfke dolm uştur. P aris’in k a h 
kahası, B u h ara’dan yas okunur. Su b a şla 
rında ceylanlar kim yasal test yapıyorlar
sulara.
Ö ldürerek y a ş a m a k anlaşılm adı orm an
halkınca.
Güne dön. S oluğun şidetini bil, h ay at s e 
ni arıyor Zehra. Çelikleri eriten gözlerini yele indii'Mie. Acının tarihinde kara sayfadan
adını sildir. İçine yönel ve yürü, ü rp erm e k

bir öm ürde bir defa bilmedin bir kere daha
y ak an a takılır. Hazır bekle, içinde titreyen
y a p rağ a tutun. Avuçlarını göğe kaldır. K as
kın, nam lunun ve copun gücüyle değil,
üzerinde rüzgarlar dam ıtan ak bir alınla g ü 
ne dön. B ahan kıskandırm ak, şairi delirt
m ek senin elinde hala.
O anı b ü yü t!
C opunu kaldırdığında gözlerine korkarak
değil, san a acıyarak bakan kızın bakışını
büyüt. Hani bir gün
dövdüğün kızın aynı
m ahallede b ü y ü d ü ğ ü 
nüz arkadaşın olduğu
nu hatırladığında, b o 
ğazında bir şeyler d ü 
ğüm lendi, kolunu h a 
vada unuttun. O anı
hatırla. Ve yan tarafta,
bir erkek polisin g ö 
zünden k o cam an bir
yaş, k ap an a n kapının
gıcırtısına inat y u v ar
lanıp kaskı havalandı
rıyordu. Sen ü rp erm e
ye karşı tedbirler p e 
şindeydin. O ysa dağı
sarsan bir deprem di o
civ ad an ağır d am la.
Kaskatı bir kalbe, sı
kılm ış bir k u şu n d an
daha fazla parça tesiri
y apan o tuzlu suyu anlayam ıyordun. M a’şeri
v icd an ın o rta k dili
olan bu tuzlu su d ü n 
yanın en pahalı iksiridir.
Bir bilebilsen.
Acılar denizinden geçiyor, adalet ve m er
h am et akıncıları. Kapılar kapanıyor. G eçit
lere karanlık tıkılıyor.
Sen nerdesin? Yetmez mi yanlış güzer
g ahta m esafe tükettiğin. Dön bir bak. Bir
bak dön de.
M erham et, bereket ue rüzgar hazin
$air ue bahar k ıska n m a kta kararlı.______
Doğ ue doğur geleceği.
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BATICI PROJELER
VE TESETTÜR

•' r m ran’ın 45. sayısında (Mayıs
‘98), Abdurrahman Emiroğlu
imzasıyla, OsmanlI’nın son dö
neminde başlayıp Cumhuriyet’in ilk yılla
rında alevlenen “serpûş” (başlık) tartış
malarını hikaye etmiş, Batıcı aydınlarımızm neredeyse topyekün kurtuluşumuzu,
“serpûş-i milli”mizi değiştimne şartına in
dirgediklerini vurgulamıştık: Onlara göre
sarığı çıkarıp fesi giymekle, sonra da fesi
atıp şapkayı takıştmvermekle kestirmeden
medenileşm iş olacaktık. Nitekim, Jön
Türkçü geleneğe sıkı sıkıya bağlı bulunan
Cumhuriyet seçkinleri, 1925’te çıkardık
ları Şapka İktisası Hakkındaki Kanunu,
yalnızca “cehil, gaflet ve taassup alame
t i " olan ilkel başlıklardan kurtulmanın
başlangıcı saymakla kalmamış, aynı za
manda “gülü ve dikeni ile bir bütün olarak
isticlas etmeye”- çalıştıkları Avrupa mede
niyetini benimsemenin biçimsel, ama ol
dukça anlamlı bir sembolü olarak görmüş
lerdir. Bu yaklaşımın günümüzde de pek
değişmediği, hatta -başörtüsü konusunda
ki şedid uygulamalarına bakılırsa- daha da
pekiştiği söylenebilir.
İmdi, bu yazımızda, II. Meşrutiyet’le birlikte başlayıp bugüne değin sü
rüp giden “tesettür-i nisvân” (kadınların

Abdullah
YILDIZ
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örtünmesi) tartışmalarına bir göz atıp 28
Şubat süreciyle tırmandırılan ‘‘b a şö rtü 
sü /tü rb a n k rizi” nin temellerini anlamaya
çalışalım:

BATI’NIN TEKLİFİ:
“KUR’ÂN’I KAPA, KADINLARI AÇ!”
OsmanlI İmparatorluğu’nun çöküş neden
lerini öncelikle askeriyede arayan ve ilk
olarak da bu alandaki teknik açığımızı ka
patmak için ıslahatlara girişen elit tabaka
mız, yenilgilerin birbirini kovalaması ve
kötü gidişin bir türlü durdurulamaması
üzerine kendine ve milletine olan güveni
ni giderek yitirmeye başlar. Aydın ve yö
neticilerimiz, “veleh ve hayret verici"^
buldukları Avrupa medeniyeti karşısında
artık kendilerini “bir köpek kadar aşağı”*
hisseder olmuşlardır. Güven bunalımı, gi
derek yerini inkar fırtınasına terkeder. Çö
küşümüzün ve baş aşağı gidişimizin so
rumluları aranır ve çok geçmeden bulu
nur: B a şım ız a gelen bütün felaketlerin ye
gane müsebbibi olarak bizzat kendimiz,
kendi değerlerimiz ilan edilir; yani “şarkhhğım ız” ve “ m üslüm anhğım ız” ... İşte
tam bu sırada, bazı Batılı yazarlar (E. Re
nan, Hanoto vs.), İslamiyet’in “ilerlemeye
engel, köhne bir din” olduğunu iddia
ederler.* Batılılaşma yanlısı aydınlarımız
dahil olmak üzere pekçok yazar-çizerimiz
(örneğin Namık Kemal vb.), bu iddialara
cevap yetiştirmeye çalışır. Fakat aynı za
manda içe dönük acımasız bir özeleştiri
süreci de başlamış olur.
Böyle bir hengamede, Avusturya’da İçtihad dergisini çıkarmakta olan Abdullah

Cevdet, “müslLiman halkın kalkınması için gerekli ça Batıcı aydınlarımıza göre, geriliğimizin başlıca nedeni,
relerin neler olduğunu” araştırmak üzere bir anket ya kadınlarımızın çarşaf ve peçeye mahkumiyetidir; bina
par. Ankete bir Fransız edebiyatçısı şu esprili cevabı enaleyh, kadınları tesettür kıskacından kurtarmadan te
verir: “Fermez le Coran, ouvıir les femmes”, yani rakki etmek de, muasırlaşmak da mümkün değildir. Ka
“Kur*ân’ı kapa, kadın la n a ç!” Abdullah Cevdet, bu dınlarımız açıldıkça sorunlarımız da bir bir halledile
sözden hayli etkilenir ve küçük bir değişiklikle bunu cektir.
bir slogan haline getirir; “H em K u r’ân’ı, hem kadınla
Artık Batıcı dergiler (Zekâ, Şehbâl vs.), kadınlarımı
rı aç!”^
zı eğitmek ve lam anlamıyla “asrî” ve “Avrupaî” bir ka
Abdullah Cevdet şimdilik, ne serden ne de yardan dın tipi üretmek için kolları sıvamışlardır: Sözkonusu
vazgeçmek eğiliminde gözükür. Ama, kısa zamanda dergilerde “muhterem kârieler” için Batı modelleri ve
milletimizin adam olmayacağına karar vererek Avru modalar yayınlanmakta, hanımlarımıza ‘‘çekici olma
pa’dan davet edilecek beyefendilerle asil Türk hanıme nın yolları” ve “güzelleşme sanatı” öğretilmekte, cilt
fendilerin izdivacından doğacak nesillere bağlar, ümit bakımı, âdâb-ı muaşeret, jimnastik ve dans gibi konu
larda bilgiler veril
lerini. Bu arada ondan
mekledir.
daha hızlı Batıcı-laik
Kısa zamanda, yük
yazarlar türer. Batıcı
sek tabakaya mensup
ların en hızlısı Kılıçhanımlar arasında Ba
zade H akkı’ya göre,
tılı (be-tahsis Fransız)
“tesettür, bizim içti
giyim-kuşam ve ya
mai yaralarım ızdan
şam tarzı egemen ol
birinin üzerindeki iğ
maya başlar. Biraz
renç bir sar^ı bezidir.
Frenk etkisinde, biraz
Omi açmadıkça, yara
Şarklı
bir “ucûbe-i iç
nın cinsini teşhis ve
timaiye” çıkar ortaya.
binaenaleyh
tedavi
Aslında Celal Nu
mümkün değildir...”'’
ri’nin “Kadınlarımız”
Daha sonraları yine
adlı eserinde vurgula
İçtihad dergisinde Sedığı gibi, “Türk kızla
lahaddin Âsim, ben
zer fikirleri savunur; “Tesettür ve Mahiyeti” başlıklı ya rına Avrupa terbiyesi diye yutturulan şey, sadece bir
zısında şöyle der: “kadım toplum hayatına sokmak için Monmartr ahlaksızlığı”ndan ibarettir."
tesettürü kaldırmak gereklidir.”^
İnkar fırtınası, giderek bir tufana dönüşür. Kendin
den, kendi insanından iğrenen bu aytın tipi, özellikle ___________ ‘^KADINLARIMIZI AÇALIM___________
kadınlarımızın örtüsüne “takar”. Bu takıntı giderek bir __________ ERKEKLERİMİZİ ÖRTELİM”________
paranoyaya dönüşür.
Batıcı aydınların “kadınları açmak” şeklinde özetlene
İçtihat etrafında kümelenen bu aydın taifesi, artık
bilecek çözüm önerileri elbette cevapsız kalmaz. Şey
kalkınmanın da kurtuluşumuzun da sihirli reçetesini
hülislamlık ve İstanbul Muhafızlığı, sık sık kadınlan te
bulmuşlardır. “Pek uyanık bir uyku”ya yatarak istik
settür konusunda uyarır. Sıratı Müstakim ve Sebilürrebale matuf hayaller kurmakta ve planlar hazırlamakta
şat gibi İslamcı dergiler de bu tür fikirleri şiddetle eleş
dırlar:
tirir ve ilerleme ile tesettür arasında hiçbir ilişkinin ol
“Hıristiyan BizanslIların milli serpuşu olan fes kami
madığını savunurlar.
len d e f edilüp yeni bir serpuş-u milli kabul oluna
Örneğin Musa Kazım’a göre, madem ki Kanun-u
cak...
Esasi’nin 4. ve 11. maddelerinde “Osmanlı Devleti’nin
“Kadınlar, diledikleri tarz ve hiçimde telebbüs edüp dini İslam’dır” denilmektedir, o halde kadınlarımız
(giyinip) yalnız israf etmeyecekler...
şer’î hükümlere göre, yani “saçları dahil olduğu halde,
“Kızlar, tahsilleri ve bekarlıkları müddetine e müslü- vücutlarını zinetten arınmış, şehvet uyandırmayacak
frmrrB^oşnukluı ve~ ^trk^slerde em-^r^)kın-müstahsene -bir şekilde örmıeLidirler.”^Keza Abdullatif Nevzat, Sıratı Müstakim’deki “Evüzerine asla tesettür etmeyecekleri gibi...”’’
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vela Erkeklerimizi Ö rtelim ” başlıklı yazısında şöyle
sorar: “Tesettür, kadınların hangi haklarını ellerin
den almıştır? Okum alarını mı, terbiyelerini mi, ah
laklarım mı, saadetlerini mı, hukuklarını mı, vazifele
rini m i?” Ardından “ kadınlanm ızm geriliğinin teset
türle hiçbir ilgisinin olm adığını” vurgulayarak şöyle
der; "Kadınları açıp sokağa dökelim diyenler, tama
men Batı taklitçisi oldukları için böyle diyorlar. Ka
dınlarımızı açalım, fa k a t erkeklerimizi örtelim."'^
Ahmet Nairn ise tesettürü ortadan kaldırmak iste
yenlere şiddetle m ukabele ederek adeta bu konuda
söylenecek son sözü söyler: “Bu mesele, din-i İslam
yeryüzünden kaldırılm adıkça halledilemez."'^
Mehmet A k if’in feveranı o günden bugüne tesettü
re hücum eden Batı muhipleri için bir şamar niteliği
taşır:
Dini kökten kazım ak, sonra evet Ruslaşmak
O zaman i^ bitecekmiş... O zaman kızlarımız
Şu tutundukları gayet kaba, pek m a n a sız
Örtüden sıyrılacak... Sonra da erkeklerden
Analık ilmi tahsil edecekmiş... Zaten
M üslam anlar o sebepten sefalette imiş! (...)
Kızımın iffeti batm akta rezîlin gözüne
Acırım tükrüğe, billahi tükürsem yüzüne!
CUMHURİYET:
_______ VE HAYALLER GERÇEK OLUYOR_______
Tarih 1919. 7 A ğustos’u 8 A ğustos’a bağlayan gece,
Mustafa Kemal Paşa, M azhar M üfit Kansu’d m meş
hur Not D efteri’ni getirmesini ister ve “yaz” diye em
reder:
“Zaferden sonra hüküm et şekli Cumhuriyet olacak
tır... hu bir.
“İki: Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince
icap eden muamele yapılacaktır.
“Üç: Tesettür kalkacaktır.
“Dört: Fes kalkacak, medeni m illetler gibi şapka
giyilecektir.”
(M azhar M üfit duraklar, ‘darıldım ama paşam ’ der;
‘sizin de hayalperest taraflarınız var.’ M. Kemal Paşa,
gülerek ‘bunu zaman tayin ed e r’ diye cevap verir.
Mazhar M üfit yazmaya devam eder.)
“B eş: L a tin h a rfle r i k a b u l e d ile c e k ."

Mazhar Müfit dayanamayarak “Paşam kâfi” der. Kemal
Paşa şöyle tamamlar sözlerini: “Cumhuriyet’in ilanına
nmvaffak olalım, üst tarafı yeter.”
Anlaşılan o ki, Mustafa Kemal Paşa, 1919’da bir
yandan kongreleri örgütlerken, öbür taraftan da “zafer
sonrası”nın planlarını kurmaktadır. İşin ilginç tarafı, M.
Kemal Paşa’nın yukarıdaki değişim planı ile, Abdullah
Cevdet ''c Kılıçzadelerin başını çektiği “ İçtihad” dergi
si etrafıi’da kümelenen Batıcılarm “Pek Uyanık Bir Uy
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ku” başlığı altında yayınladıkları program arasında şa
şırtıcı benzerlikler sözkonusudur.*’ Denilebilir ki, Cumhuriyct’in ilk yılarında gerçekleştirecek olan inkılapla
rın temelleri, biraz gerilerde yani Meşrutiyet ve hatta
Tanzimat ve 11. Mahmut dönemlerinde aranmalıdır.
İNKILAPLAR VE HALLEDİLEMEYEN
_____________ TEK SORUN: TESETTÜR___________
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasını takip eden günlerde, daha önce
den planlanan inkılaplar “zamanı geldikçe” birer birer
uygulamaya konulur. Cumhuriyet’in ilanından sonra
gerisi çorap söküğü gibi gelir: Halifeliğin kaldırılması
nı, medreselerin kapatılması, fesin kaldırılıp şapkanın
kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin ilgası. Medeni Kanun’un ve Latin harflerinin kabulü izler. Bu arada bir
dizi değişiklik daha gerçekleşir.
Kadın kıyafeti ve tesettür konusunda ise, aşamalı ve
itinalı bir tulum izlenir. Şapka İktisası Hakkında Kan u n ’la, şapkanın dışındaki bütün başlıklar (fes, sarık,
dolama vs.) yasaklanırken, kadın kıyafetine (çarşaf, pe
çe ve başörtüsüne) ilişkin herhangi bir hukuki yasakla
ma getirilmez. Zaman zaman hukuk dışı keyfi uygula
malara rastlanırsa da, genelde erkek kıyafeti üzerinde
durulur. Mustafa Kemal Paşa, Afgan Kralı Emanullalı
Han ’m peçeyi yasaklayarak kadın kıyafetiyle uğraşma
sına işaret ederek, pek yakında iktidarını kaybedeceği
öngörüsünde bulunduğuna'” göre, bu konunun hassasi
yetine vakıftır.
Bu nedenle ilk dönemlerde daha çok ikna ve yönlen
dirme yolu tercih edilir. Mustafa Kemal Paşa’nın 28
Ağustos 1925’te İnebolu’da yaptığı konuşma bunun bir
örneğini teşkil eder: “Bazı yerlerde kadınlar görüyo
rum ki, başına bir bez veya peştamal veya benzer birşeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen
erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak
yumulur. Bu tavrın mana ve medlulü nedir? Efendiler,
medeni bir millet
anası, millet kızı hu
garip şekle, bu
vahşi vaziyete girer
mi? Bu hal milleti
çok gülünç göste
ren bir manzaradır
Derhal tashihi la
zımdır."''^
Yine bu bağlam
da, Cumhuriyet ba
loları, güzellik ya
rışmaları düzenle
nir. Türk 12;ÜZCİİ Yıl;1960 İstanbul Valisi Aktulga çarşaf avında!

Keriman Halis, tarihte ilk ve son defa dünya güzeli se
çilir!
Sonraki yıllarda, özellikle Şeflik döneminde “ilkel”
köylü kıyafetli insanların şehir merkezlenne sokulma
dığı dönemler gelir; zaman zaman kadmlarm çarşaflarmın yırtılmasma kadar varan taşkınlıklar gözlenir.
Ama galiba, Batılılaşmayı “topyekün bir medeniyet
değişikliği” olarak algılayan mustağrip laikçi aydınları
mızın nazarında “tesettür sorunu” , Cumhuriyet’in
halledemediği tek sorun olarak kalır.
İHTİLALLER, BAŞÖRTÜ PARANOYASI VE
_______ LAİKÇİ ZULMÜN KIRILMA NOKTASI

İşin garabetine bakın ki, Refah Partisi’nin kapatılma
gerekçelerinden birini de “İmam-Hatip okullarını ve
başörtüsünü savunması” oluşturur
Görünen o ki, sistemin zulüm çarkları, onurlu dire
nişlerini sürdüren kızlarımızın başörtülerine takılmıştır.
Zorbalık süreci, başörtüsü direnişi ile, Ankara’ya kadar
uzanan “Beyaz Yürüyüş”le, başörtülü okul birincileri,
ikinci veya üçüncülerinin “alkışlanan mağduriyetle
ri” ile “kırılma noktası”na gelmiştir
Arif Nihat Asya’nın dizelerini hatıdamanın tam sıra
sı değil mi?
Dediniz ki: "Çıkacak başınızdan örtünüz!”
Alın öyleyse, onunla yüzünüzü örtünüz!

Cumhuriyetin ilk dönemilerinde uygulamaya konulan,
ama Menderes döneminde sekteye uğradığı düşünülen
DİPNOTLAR
Atatürk devrimlerini “tamamlamak” iddiasıyla ortaya
alılan “orta düzey” subayların gerçekleştirdiği 27 Ma 1) Muhammed Arkım, Laiklik, Cogito, 1994/1, ,s. 55.
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BELGE
GARPÇILARIN PROGRAMI

“PEK UYANIK BİR UYKU”

İçtihad mecmuasında (1913-14) neş
redilmiş, ‘T ek uyanık bir uyku” serlevhalı iki yazıda, garhcılann bütün istekle
ri numara sırasıyle hulâsa edilmiştir. Bir
garhamn rüyası şeklinde neşredilen o
iki yazıyı, tam bir program telâkki etti
ğim için, kısaltarak buraya alıyorum:
1- Bütün şehzadelerle veliahdlerin
tedris ve terbiyelerinde son derece dik
kat edilecek, zencilerin ve harem ağala
rının aptalca telkinlerine nihayet verile
cek. Genç şehzadeler umumiyetle ordu
ya sokulup orada terakki edecekler.
2- Padişahm bir tek zevcesi olacak, ca
riye istifraş etmeğe hakkı olmayacaktır.
3- Mevcut kumaş fabrikaları genişleti
lecek ve yenileri de açılacaktır. Padişah
ve hanedanı saltanattan itibaren bütün
nazırlar, Âyan ve Meb’usan azalarıyle
erkân, ümera ve zabıtan vc bütün me
murlar, askerler ve fabrika ameleleri bu
fabrikaların mamulatından giymeğe
mecbur tutulacaktır. Ahali de gerek ga
zeteler ve gerek mektepler vasıtasiyle
teşvik edilerek yerli mallarımızın sürü
mü çoğaltılacaktır.
5- Kadınlar diledikleri tarzda giyine
cekler, yalnız israf etmeyeceklerdir. Po
lisler softalar ve arabacı makulesi kim
selerle külhanbeyler kadınların giyinme
lerine kat’iyen müdahale edemeyecek
lerdir. Şeyhislam efendiler de çarşaflara
dair beyannameler imlâ ve imza etmeye
ceklerdir. Polisler, kadınların işine, an
cak ve ancak münasebetsiz ve adabı
umumiyeyi muhil ahvalde müdahale ve
bu vazifelerini büyük bir nezaketle ifa
edeceklerdir. Kadınlar vatanın en büyük
velinimeti sayılarak kendilerine erkekler
tarafından o yolda hürmet ve riayet gös
terilecektir.
6- Kadınlar ve genç kızlar, müslüman
Boşnak ve Çerkezlerde olduğu gibi, er
kekten kaçmıyacakiardır. Her erkek göz
ile gördüğvj, tetkik ettiği, beğendiği ve
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seçtiği kızla evlenecektir. Görücülük
adetine nihayet verilecektir.
7- Kızlar için diğer mekteblerden baş
ka bir de Tıbbiye mektebi açılacaktır.
8- Birer tembellik yuvası olan bütün
tekkeler ve zaviyeler ilga olunarak vari
dat ve tahsisatları kesilip Maarif bütçesi
ne ilave edilecektir. Babadan kalma bir
kaç beylik kelime ve tabirle “hu, eyval
lah erenler...”dcn ibaret sözlerle şimdiye
kadar halkı fikren vc ilmen zarara so
kanlara hiçbir şey verilmeyecek, kendi
leri çalışıp kazanmağa mecbur tutulacaktır.Bunlardan üfürükçülük edenler,
kalleşlikle ötekini berikini dolandıranlar
cezaya çarptırılacaklardır.
9- Bütün medreseler ilga edilecektir.
Süleymaniye medresesi yerine College
de France tertibinden bir ulumu edebiye
medresesi yapılacağı gibi Fatih medrese
si yerine Ecole Politechnique tarzında
diğer bir medre.sei âliye vücude getirile
cektir.
10- Sarık sarmak ve cübbe giymek
yalnız ulemayı kirama tahsis edilecek,
mekâtibi âiyei diniyeden şehadetnamesiz olanylar tefsir ve hadisi şerif gibi sa
ir din bilgilerinden haberi olmıyanlar bu
kisvelere bürünemeyeceklerdir.
II - Evliyaya nezirler yasak edilecek,
bu gibi teberrülar Donanma ve Müdafaai Milliye cemiyetleri kasalarına gire
cektir.
12- Okuyucular, üfürükçüler defedilecektir.
13- Ahalinin şer’i şerife mugayir bazı
itikadları tashih olunacaktır. Mesela sof
taların ve cahil şeyhlerin söyledikleri:
“Canım, dünya fani değil miya? Aza ka
naat edip cem’i mal etmeyiniz, Ahirette
o altınlar hep derilerinize yapışacaktır”
gibi herzelere ve maskaralıklara kimse
nin inanmaması, bilakis, israf etmemek
şartiyle, çalışıp kazanması, zengin olma
sı ve para sarfetmeğe alışması temin olu

nacaktır, Binalarm üstüne asılan “Ya ha
fız” levhası altında bir de herhangi bir si
gorta kumpanyasının levhası asılacak ve
yangından kurtulmak için bundan böyle
hep kârgir ev yaptırılacaktır.
14- Her mahallede mektebe gitmemiş
veya gidememiş yaşlılar için ameli (yeni
ağızdan öğreten) mektepler açılacaktır.
15- Lisancılardan ve ediblerden mürekkeb bir ilim heyeti tarafından büyük
bir OsmanlI lügati telif edilecektir. Li
san, OsmanlI lisanı olarak muhafaza edi
lecek vc Turan lisanına avdet edilmeye
cektir. Osmanlı lisanının kendine mah
sus bir sarfünahvı da olacaktır. OsmanlI
ca öğretmek için hiç kimse Osmanlıca’nın ihtiyacından fazla arabi ve farisi
tahsiline mecbur olmayacaktır.
16- OsmanlIlar hükümetten ve ecnebi
lerden hiçbir şey beklemeyecekler, yol
larını, köprülerini, limanlarını, şimendüferlerini, kanallerini, vapurlarını, fabri
kalarını kendi teşebbüs ve faaliyetler ile
vücude getireceklerdir.
17- Arazi ve Evkaf kanunlarından
başlanarak bütün kanunlar ıslah edile
cektir. (İçtihad mecmuası. Sayı 55-57)
Garbcılann bundan evvelki bazı par
çalarını iktibas ettiğim neşriyatına ve
münakaşalarına bakılırsa bu programa
şu birkaç maddenin de katılması lazım
gelir:
18- Şer’î mahkemeler ilga ve nizamı
mahkemeler ıslah edilecektir.
19- Mecelle ilga veya o derecede tadil
edilecektir.
20- Mevcut clifbeyi Osmanî atılarak
yerine Latin harfleri kabul edilecektir.
21- Avrupa kanunu medenisi kabul
edilerek bugünkü evlenme ve boşanma
şartlan tamamiyle değiştirilecektir. Bir
den fazla kadınla evlenmek ve bir sözle
karı boşamak usulleri kalkacaktır.
(Peyami Safa, Türk inkılabına
Bakışlar, İnkılap Kitabevi, s.58).

İNCELEME

t o t a l i t e r r e j im
n iç in t e r ö r

VE DÜŞMAN

ev let te rö rü ve rejim düş

ü r e t ir

jim in bu özellikleri hep ön planda ol

m anları, to ta lite r siyasal sis

muştur. Teknolojinin sunduğu im k an 

tem lerin v azg eçilm ez unsur-

larla tahrip gücü olağanüstü artm ış

larm dandır. B ir iktidai' yön tem i olarak

olan g ü nüm üz d esp o tla rı, H ü k ü m 

hem v arlık n ed en i, h em de varo lu şu 

d a r ’da öğütlenen gayri ahlaki yöntem 

nun doğal b ir sonucudur. İk tid ara geliş

leri ve iktidar biçim lerini M akyavel-

aşam asm da, sistem in o lu şu m sürecin 

li ’den asu larca som'a tatbike koym a

de başv u ru lan b ir v a sıta olduğu gibi,

fii'satını yakalam ışlardır.

rejm in b u n d an so n ra hay atiy etin i de

H iyerarşinin tep esm d e yer alan Y üce

vam ettireb ilm esi için g erek en bir bes

L ider veya elit, y ö netim i altında b u lu 

lenm e k a y n ağ ıd ır da: T otaliter rejm ler

nan insanların problem lerini çözecek

terör v e ç atışm ay la h a y a t bulur; iç ve

m ucizevi ideolojik reçetey e sahip o l

dış dü şm an larla beslenir.

dukları iddiasıyla ortaya çıkm ış, başka

T ah ak k ü m ü a ltın d a b u lu n d u rd u ğ u

herkesin kendilerine tab i olm asını e m 

geniş halk k itleleri için d en düşm anlar

retm iş ve b u n a m u h a le fe t eden leri

tayin ve ihdas e d ip ü zerlerin d e terör,

“ cennet idealinin m ü n k irleri” olarak

tedhiş, baskı ve sin d irm e politikaları

şiddetle cezalandırm a yoluna g itm iş

uygulam ak, y arg ısız infaz, gözaltında

lerdir. Bu tarz d espotizm in en ilginç

kaybolm a ve faili m eçh u l cinayetleri

örneklerinden biri, F ran sız İhtilali sü

alışılm ış u suller h a lin e getirm ek. Fa

recinde Jakobenlerin uyguladığı terö r

şizm , N azizm ve S ta lin iz m in adeta ala

dür. Ö zgürlük ve E şitlik D ostları Ja-

m eti fârik alan d ır. M u sso lin i, H itler

k o b en ler

ve S ta lin ’in ik tid ara gelişleri ve kol

devrim in kazanım larm ı aristokrasiden

tuklarını p ek iştirm e süreçlerin d e oldu-

gelebilecek “g erici” h arek e te karşı ko-

D e r n e ğ i’nin m e n su p la rı,

şiddet pohtikaları- M p .x iit
lan uzunca bir d ö n em d e de totaU ter re-

na yönelm işler ve F ran sa yıllarca Ö z-
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gürlük ve E şitlik D o s tla rı’nm A ydınlanm a adına

b ilm ez bir davranış(!) olacaktır. S ö y leşin e ağır bir

sergilediği ted h iş v e sin d irm e h areketleriyle sarsıl

so ru m lu lu k (!) taşıyan k im se le r için, beşer to p lu 

mıştır.

lu k ların d a genel kabul gö rm ü ş tem el h ak ve ö z 

T otaliter rejim in terö re y ö n elm ek ve düşm an

g ü rlükler gibi kavram lar, b ağ ım sız yargı ve h u k u 

üretm ek m e c b u riy e ti onun yekpare bir toplum sal

kun üstünlüğü gibi n o sy o n lar ayakbağı olm am alı
dır.

yapı olu ştu rm ay ı h e d e fle m e sin d en kaynaklanır.
Tek b ir id eo lo ji v e y a inanç, tek bir lid er v ey a siy a

SS şefi H im m ler de b en zeri argüm anlarla y a k 

sal partiye bağlılık, to p lu m u n istisnasız bütün fert

laşacaktır, kom uta ettiği h ü cu m taburlarınm işled i

lerine d ay atılır ve h e r türlü cebir ve şiddet v asıta

ği cinayetlere. “A lm an y a’m n g eleceği uğruna” ü l

sına b aşv u ru larak m u tla k itaat tem in edilm ey e ç a 

ke içinde onbinlerce in sanı ö ldürüp yüzbinlercesi-

lışılır. M u h a le fe t,

to ta lite r

sistem iç in ta h a y y ü l d a h i
edilem ez birşeydir. H er ne
p ah asm a o lu rsa o lsu n tek tip
insan elde etm ey i a m a ç la y an
bir rejim in tasfiy eci b ir n ite 
liğe b ü rü n m esi k a çm ılm azdm

ni

İç v e d ış d ü şm a n la rla k u ş a 
tılm ış o lm a retoriğ i ik tid arın ı

y e rin d e n

y u rd u n d an

eden, m u h a lif diye dam ga
lad ığ ı k im se leri kâh to p la
m a k a m p ların a tıkıp kâh k ö 

h a lk a iza h v e b en im setm ek-

şe b u cak sü rek avları d ü zen

te ciddi sık ın tıla rı o la n her

ley en b irlik leriy le övünebil

d esp ot v e g a y ri m eşru y ö n e 

m iş v e bu sistem atik devlet
terö rü n ü n ahlaki ve hukuki

timin sa rıld ığ ı ilk çared ir.

bir açıd an d eğ erlen d irilm e

B a ze n g en iş h a lk k esim lerin i

sine k arşı çıkm ıştır (Buch-

d ah i d ü şm a n k a te g o risin e

h eim , s. 50).

“ H a lk ım ız ı k o ru m a k iç in ,

B u ra d a h em en ilave e t

m u h aliflerim ize k a rşı sert ve

d ü şü re ce k y a s a l d ü z e n 

haşin d av ran m alıy ız. H atta

lem elere bu a m a ç la gidilir,

te rö r aynı zam anda bir p ro 

bireysel m u h alefet y a p a n b ir

Stalin rejim inin en g ö zd e

p ag an d a vasıtası olm uştur.

k im se y i

k a z a ra

in c itm e k

te h lik e siy le k a rşıla şs a k ve

y ö n tem lerin d e n o la n h a y a li

b irkaç iyi n iy e tli in san ta ra 

ö rg ü tler k u ru p çö k ertm e b i

fın d an aşırı gid en z o rb alar

çim in d eki h e y e ca n lı o p e ra s 

diye y erilsek de b ö y le y a p 
m a k z o ru n d a y ız. Z ira biz
N asyonal S o sy alistler, fa z la 

y o n la r a h ep bu y ü zd e n
k a lk ışılır.

sıyla o b jek tif v e in san iy etli

m ek g erek ir ki, N aziler için

G erek ik tid ara yürüyen h a 
re k e tin g e re k se y erleşm iş
to taliter rejim in dosta d ü ş
m an a k a rşı güçlü ve sağlam
o lu şu n u n bir ispatı, karaısız
k itlele rin itaatinin tem inatı
sayılm ıştır. H itle r’in K av 
g a m ’da b elirtm ekten çek in 

olduğum uz için ta rih se l görev im izi yerine g etir

m ed iğ i gibi, “genç hareket, d ah a ilk gününden b e 

m ey ecek olursak, h afifletici sebepler bizi in an d ırı

ri fik irlerini m anevi a raçlarla yaym ası, am a bu

cı kılm ayacaktır. S ad ece şöyle denecektir: Tarih

p rop agan d an ın da g erek tiğ in d e kaba güçle d es

m ahkem esi k a rşısm d a g örevlerini y erine g etirm e

tek len m esi gerektiği görü şü n ü b e n im sed i” (A kta

diler.” G esta p o şefi R ein h ard H eid rich ’in bu

ran B ourderon, s. 140).

sözleri N azi d ev let terö rü n ü n h an g i m an tık ve
m eşru iy et z em in in d e g erçek leştirild iğ in in ipuçlarım v eriy o r(B u ch h eim , s. 47). N azi liderliğ i sade
ce “tarih m a h k e m e si” k arşısın d a bir sorum luluk

K eyfi yönetim in en uç ö rn ek le rin i sergilem iş olan

taşıdığına göre, ey lem lerin in yery ü zü n d e basit in 

yüzy ılım ızın despot y ö n etim leri, m u h alif insanla

sanlar tarafın d an olu ştu ru lm u ş bir h u k u k sistem i

ra karşı tatbik ettikleri en acım asız ve insanlık d ı

ve m ah k em ece yarg ılan m ası, y ersiz ve h addini

şı davranışlarını yine de belli b ir m azeret ve m eş-
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ruluk zem in in d e g erçek leştirm ey e çalışm ışlar ve

larm dan tutunuz da, sayısız m illetvekilinin tu tu k 

bu am açla insanları suçlu d u ru m a düşürebilm ek

lanarak M eclis’te üçte ikilik çoğunluğun sağlan

için hayal dünyalarm ın zen g in liğ i o ranm da türlü

m asına kadar bü' dizi terör eylem i ve hukuk dışı

hile ve k o m p lo lara başvurm uşlardır. M eşhur im 

uygulam a hep bu dönem de gerçekleştirilm iştir.

parator ve k o rsan h ik ay esin d e old u ğ u gibi, bu ade

B azen m ahkem enin verdiği k araıı hafif ve yetersiz

ta iktidar-m uhalefet tiy atro su n d a yönetim i elm de

bulan S S birlikleri kurbanlarını m ahkem e çıkışın

bulunduran lar hep h ak lı ve m eşru, m uhaliflerse

da tutuklayıp to plam a kam plarm a tıkm ışlar, bazen

hep haksız ve illegaldir; ö n cek iler kahram an ve iyi

de dönem in ünlü m üzik eleştirm enlerinden Dr.

adam rolü n ü o ynarken, ö b ü rleri de m utlaka kötü

W illi S ch m id ’in başına geldiği gibi, isim benzerli

ve kaybeden adam ro lü n ü üstlenir.

ği dolayısıyla tam am en alakasız kişileri tutuklayıp

Stalin d esp o tizm in in en g ö zd e dekorunu oluştu
ran ve çö k ertile çö k ertile b ir tü rlü sonu getirilem e

birkaç gün sonra ancak ta b u t içinde geri gönderiverm işlerdir (Shirer, s.253-292).

yen hayali ö rgütler fu ry asm d an önce, H itler ikti
darının ünlü “ R eich sta g y a n g ın ı” sayesinde ger
çekleştirdiği terö r ve sin d irm e h areketlerine bir
göz atalım . R eich stag , yan i A lm an parlam ento b i

D evlet eliyle terö r ve d üşm an ihdasının Sovyet

nasının ateşe v erilm esi h ad isesi, devlet terörüne

versiyonuna geldiğim izde, b u rada da Stalin d ö n e

zem in hazırlam ak am acıy la tezg ah lan an k o m p lo l

m inin hayli zengin ve yer yer orjinal örneklerini

arın en ilginç ö rn ek lerü ıd en biridir. İddialara göre

görüyorz. S talinist terör ve korku rejim inin ortaya

R eichstag'ı k u n d ak lam a fik rin i N azi şefi G oeb-

çıkm asında bizzat S ta lin ’in kişisel yetenek ve ka-

b els ortaya atm ış, G o erin g ise “yangından sonra

rakterinm oynadığı önem li rolün yanısıra, M ark-

hem en tu tu k lan acak ların listesini hazırlam asın ı”

sist-L eninist düşünceye hakim olan tarihsel zo ru n 

G estapo lideri R u d o lf D ie ls ’e em retm işti. N azile-

luluk fikri de önem lidir. H atta S ovyet y ö n eticileri

rin tasarladıkları işi g e rçek leştirm ek üzere “ko m ü 

nin N azilerinkinden daha da ağır bir tarihsel g ö re

n ist” diye bilin en v e akli d engesi zay ıf bir şahsı

vi om uzlanm ış olm a inancım taşıdıkları söylene-

bulm uş olm aları ise, k o m p lo y u m ükem m el bii‘ k ı

bilii'. D iyalektik ve tarihsel m ateryalizm in öngör

vam a getirm iştir.

düğü süreçte kapitalist aşam ayı sosyalist ve k o m ü 

N azi iktid arın ın dah a ilk haftaların d a g erçekle

nist evrelerin takip edeceğine m uhakkak gözüyle

şen bu y an g ın olay ın m h e m e n ertesi günü H itler

bakıldığına göre hiç k im se tarihin bu kaçınılm az

hüküm etin in ç ık arttığ ı “H a lk ın ve D evletin K o

istikam et ve gidişatına karşı direnm em eh, bilakis

ru n m ası” b aşhk lı bir k a ra rn a m e, devlet terö rü 

bunu çabuklaştıracak katkılarda bulunm alıdır.

nün başlay acağ m ın re sm e n ilanı gibidir. Bu karar

Tarihin bu zorunlu ak ışın a direnenlerle birlikte

nam eyle an ayasanın k işi h ak ve hürriyetlerm i ga

S ta lin ’in m uhalifler kateg o risin e bir de “ halk d ü ş

ranti eden yedi bölüm ü b ird en ortadan kaldırılıyor,

m an ları” eklenm iştir. U ygulam adan anlaşıldığı

basın özgürlüğünün y o k ed ilişin d en polisin ev ara

kadarıyla bu tabirdeki h alk ile kastedilen Stalin,

m a izninin g erek sizleşm esin e k ad ar bir dizi değ i

düşm anlarsa S ta lin ’in parti genel seki'eterliği k o l

şiklikle tedhiş ve sin d irm e p o litik alar mm önü açı-

tuğunda rakibi olm a ihtim ali bulunan kim seler,

hyordu. H atta k ararn am e, silah lı kim selerce “h u 

onlara bağlı olanlar veya bağlı olm akla suçlanan

zurun ciddi b ir şekilde ih la li” de dahil olm ak üze

lardır.

re, pekço k suça idam cezası getirebiliyordu. Suç

K ru şçev ’nin belü'ttiğine göre daha 1927’de S ta

ların tanım ve tesp itin d e k u llan ılan bu tür esnek

lin yönetim ine m u h a lif olabilecek T roçkist-Z i-

ifadelerin terö r rejim lerin in g ü v en lik m ahkem ele

n ovyevci çizgideki parti m ensuplarının sayısı son

rince nasıl yoru m lan ıp tatb ik edilebileceğini tah-

derece cüzi bir rakam a inm işti ve “ kitle terörü için
lü ^ A n c a k y ine de

1er dönem in ü ı yargısız infaz ve gözaltında kayıp-

Stalin “Troçkistlerin... tasfiyesi işinde parti çalışıl-
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malarının ve kullanılan yöntemlerin yetersizlikleri”nden şikayet ediyor, “sosyalizme doğru ilerle
dikçe sınıf savaşmm keskinleşeceği bahanesiyle
kitle terörü politikasmm teorik gereçesini oluştur
maya” çalışıyordu (Kruşçev, s. 29). Şu halde Sta
linist totaliter rejimin düşman ihtiyacının Nazilere
nazaran daha şiddetli olduğu ve dolayısıyla daha
derin bir meşruiyet krizi içinde bulunduğu söyle
nebilir.
İç ve dış düşmanlarla kuşatılmış olma retoriği
iktidarmı halka izah ve benimsetmekte ciddi sıkın
tıları olan her despot ve gayri meşru yönetimin sa
rıldığı ilk çaredir. Bazen geniş halk kesimlerini da
hi düşman kategorisine düşürecek yasal düzenle
melere bu amaçla gidilir, Stalin rejiminin en göz
de yöntemlerinden olan hayali örgütler kurup çö
kertme biçimindeki heyecanh operasyonlara hep
bu yüzden kalkışılır.
Gürcistan’da ortaya çıkarılan (!) Milliyetçi
Migreliyan örgütü Stalin döneminin tipik komplolarmdan biridir. Komünist Parti Merkez Komite
si’nde konuyla ilgili alınan kararları bizzat Stalin
dikte ettirmiş, birçok “sadık komünisti” örgütle irtibatlandırarak suçlamış ve dış güçlerin yardımıy
la Sovyet yönetimine kasteden bir örgütü çökerte
rek ülkeyi uçurumun kenarından kurtarmıştır!
Ülkenin bölünmez bütünlüğünü tehdid eden ve
son anda ortaya çıkarılan bir diğer örgütlenme de
doktorlarm içinde yer aldığı bir fesat girişimiydi.
Yine isnat edilen suçlarla uzaktan yakından alaka
sı olmayan kimseler, Stalin’in olağanüstü hayal
gücüyle ve mesela Devlet Güvenlik Bakanı Ignatiev’e yönelttiği “doktorlardan itiraf alamaz
san, kelleni uçururuz” gibisinden tehditlerle, so
ruşturma yargıcına bizzat önerdiği “ döv; döv; bir
daha, bir daha döv” diye özetlenmiş yöntemler
le hain ve düşman ilan edilmiş, ihanetleri kanıtlan
mıştı. Doktorların itiraf tutanakları polit büro üye
lerine dağıltıktan sonra Stalin’in etrafındakilere
söylediği şu sözler kara mizah konusu olabilecek
niteliktedir: “Yeni doğmuş kedi yavrulan gibi
körsünüz. Bensiz haliniz ne olurdu acaba?
Düşmanlarm nasıl tanmacağmı bilmediğiniz
den ülke mahvolurdu.” (Kruşçev s. 58).

28

■ ÜMRAN

Şu halde totaliter bir rejim kendi halkını devamlı
bir surette olağanüstü ve seferberlik halinde yaşat
mak zorundadır. Vatandaşm her an hissettiği iç ve
dış düşmanlarla kuşatılmış olma ve ülkenüı bölün
me tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu zehabına
kapılma duyguları, sistemin sahiplerince olağa
nüstü yasa ve yönetmeliklerin, uygulama ve icra
atların teminatı addedilir. Rejimin halka dayanma
yan temellerinin, çözüm üretemeyen politikaları
nın sorgulanmaktan uzak tutulabilmesi, bu tür bir
atmosferde daha kolay olabilmektedir. Gayet iyi
niyetli olumlu ve yapıcı bir şekilde sistemin işle
yişine eleştiri veya öneri getirenler, derhal “hain”
olarak damgalanabilmekte, “ülkenin içinde bu
lunduğu bu nazik dönemde” adeta dış güçlerin
maşası gibi hareket etmekle suçlanabilmektedir.
Sonuçta doğruların ve gerçeklerin dile getirilemediği, bu yüzden uygulanan politikalardaki ak
saklık ve yanlışlıkların telafi edilemediği ve topyekün bir halkm enerji, üretkenlik ve verimliliğin
bastırıldığı, sefalete mahkum edilmiş ülke manzaralaıı ortaya çıkmaktadır. Devlet terörü ve “hain”
avlama kampanyaları, baskı ve sindirme politika
ları aklen ve ruhen sağlıksız ve dengesiz bir insan
tipi üretmekte, insanlar, düşünce ve inançları fark
lı, davranışları farklı olan, sürekli bir ikilem ve
çıkmazı yaşayan, şizofreni sınırında bulunan kim
seler haline getirilmektedir. Yönetenlerin iç ve dış
düşman paranoyası, yönetenlerm ise kişilik bölün
mesi ve ikiyüzlülükle malül bulunduğu bii' ülkede
huzur ve sükunu, refalı ve mutluluğu aramaktan
daha beyhude ne olabilir? Yönettiği ülkeyi böyle
bir sefalet, zillet ve çöküşe mahkum etmekten da
ha haince ve düşmanca başka ne olabilir? ■
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DENEME

İSLAMCILAR
VE AHLÂK

ürkiye’de İslâm (İslâmcılık)
halk
arasında
yaşayan
Kur’an ahlakının toplumun
bütün kesimlerini, -bu ai’ada yönetici
eliti de- davasma çağıran bir hareket
olarak doğmadı. Belki bunda “Kur’an
ahlakı” kavrammm nasıl bir muhtevi
yat kazanacağına dair şekillenmiş bir
mutabakat olmamasınm payı vardu:.
Ama bence asıl neden İslamcılığın
dünyevi emellerin kullanabileceği re
feransların tümünü kendi içinde barındu-abilmesi, ama kendisinin toplumsal
hiç bir kesimin “yaşam biçimi” şek
linde temayüz edememesidir. Diğer
deyişle Türkiye’de İslâmcılık fikri
sözkonusu olduğunda, değerlendiren
kişinin durduğu yere bağlı olarak her
kes ve her zümre İslâmcı olarak nite
lendirilebilecektir. Buna göre İslâmcılık onu kullananm niyetine göre, yö
netim mekanizması, muhalefet ide
olojisi, kültürel sığınma, protestan ka
pitalizminin benzeri bir “ethos”, psiki
yatrik telkin teorisi, proleterin işvere-nft karşı
vazife ahlakı, vs.
içerikler kazanmaktadır.

İslâmcılık fikri, toplumda yaşayan
kesimlerin zihinlerinde ahlak umdele
ri bakımmdan temayüz etmiş bir dav
ranış kümesini ifade etmemektedir.
Bilakis milliyetçilik, muhafazakarlık,
liberalizm gibi ideolojilerin tabii ve
kadim müttefiki olarak kendi başına
ayakta duramayan, bu “komşu” ide
olojilerle kendine yol açmaya çalışan
bir siyasi proje gibi algılanmak isteni
yor. Bu yaklaşımı itibariyle İslâmcılık
bireysel ahlaktan ziyade etik bir tavrı
olmayan; mesela toplumsal yapıya
görüngüleriyle çıkamayan, çıktığı za
man bile işletmeleri, okulları, kursları,
camileri, güzelleştirme vakıfları vs.
gibi siyasi kadrolar yetiştiren veya bu
kadrolara ekonomik destek veren ku
rumlaşmalarıyla kendini belli eden bir
ara malzemedir. İslâmcılık, kendine
edindiği bu kimliğiyle varmak istediği
bir menzili olmayan, toplumun bütün
kesimlerince tanınıp bilinen ahlak
umdeleriyle anılamayan, bu nedenle
de toplumsal bir birliği irade etmeyen
menzilsiz bir meslektir. Bir topluluk
toplum olmayı irade ettiğinde ahlak

Haluk
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esaslarm ı (m a n ife sto su n u ) ortaya k oym adan h are
ket ed em ey ecek tir. V arm ak istediği m en zili k eşfe 
decek ah lak o to p lu m d a n önce yola çık a r ve arkasm dan g elecek b ü y ü k to p lu lu ğ u n ilk işaretlerini

“ şehit”ler ed in erek k endi k am p ım tahk;im etm e
yolunu seçti; fak at h iç b ir zam an k av gayı sona er
diren arabulucu kim liğ i edinm eyi denem edi. Ö r
neğin Hz. M u h a m m e d ’in (a.s.v) M e k k e ’de K abe

verir. îslâ m c ılık b u işaretleri verem em iş ve p ro je
si olan id e o lo jile re adam yetiştiren bir aracı k u ru 
m a dönüşm üştür.

duvarının inşasından sonra H a c e r’ül E sv e d ’in y e
rine yerleştirilm esin d e bulduğu adaletli çözüm ü
İslam cıların 7 0 ’li yılların kanlı ortam ından çıkartam adığı b ugüne değ in vurgulanm adı. 8 0 ’li y ıllar
da îslâm cılığı sol ve sağ grupların ezilm esinden
gizli bir haz duyaı' bulm aktayız. îslâm cılık değişik

B iraz acım asız g ib i görü n en bu yargılarm , T ü r
k iy e ’nin son o tu z y ıllık tarihi ele alm dığında, so s
yal p ro b lem lere sağ lık lı bir yaklaşım g etiıilm ediği
gerçeğ i k a rş ısm d a yanlışlan a m a y a c a ğ ı d ü ş ü n c e s in d e 
yim . T ü rk iy e ’n m son otuz
y ıllık tarih in d e o n a r senelik
d ö n e m le rd e g e ç e rli o lm u ş
krizlerine îs lâ m c ılık k endm e
has duruşu ile c e v a p v erem e
di ve b u n alım lar a ltın d a e z i
len kesim lere, g e re k k im lik
edinim i açısın d an g erek se de
so sy o -ek o n o m ik a lt-ü st oluşa
k an at g erm e açısın d an h e r
hangi bir teo ri-p ra tik g eiiştirem edi. 7 0 ’li y ılla rd a şeh ir ve
k asabaları sağ -so l p arselizasyonuna u ğ ratan te d h işç i p ro 
paganda, 8 0 ’li y ılla rd a can
güvenliği ad ın a b ü tü n h a k la 
rın k ısıtla n d ığ ı sık ıy ö n e tim
ve onun g id er fatu raları (en f
lasyon, ü cret k e sin tile ri, h a 
yali ihracatlar, siy asi y asaklar
vs.), 9 0 ’h y ıllard a ise d ü n y a 

İsla m cılık p e y g a m b e rle re d u 
y u la n g ü ven hissini bu to p lu 
m a v e re m e d i. Toplum sal a la n
İsla m c ıla ra sıd k , e m a n et, fe 
d a k a r lık , iffet, doğru sö z , f a 
zilet v s . k a v ra m la rı y a k ış tıra m a d ı. D o la y ısıy la sol y a d a
sa ğ hiçbir ideolojinin b a ğ lıla rı,
hiç b ir top lum sal çev re, ü lk e d e
y a ş a y a n hiçbir din (h ristiyan lar, y a h u d ile r, sü ry a n ile r) v e
bu ülken in ikinci ^öteki' m e z 
hebi (aleviler) İsla m cıla ra
M e k k e 'd e P ey g am b e rce Ebu
Talib 'in k a n a tla rın ı g erd iğ i
gibi k u c a k Gcmcsdiü. IsfâmcsIcsr

v e rs iy o n la rıy la
d arb en in
a n a y a sa l in şa c ılığ m ı to p 
lum sal alt kesim lerde yeni
den üretti. 9 0 ’İl yıllar da h a
kim k ü ltü r global serm aye
hareketliliği idi ve bu kültür
îslâ m c ı fra k siy o n la rc a e n 
düstri yatırım ları, ulus-ötesi
eğitim k u ru m la n , yastık altı
tasarru fların k ap italist orta
m a taşınm asını üstlenen fin a n s h a re k e tle ri şek lin d e
derhal benim sendi. îslâm cılık m a n ta lite b ak ım ın d an
d ö n e m in h a k im k ü ltü rü n e
y aklaştı, çatışm a ve gerilim e
girm edi; ancak sahneye çık
tığ ı h e r dönem de hakim k ü l
türü k en d i elleriyle işletm ek
y a h u t o rta k o lm a k istedi.
H içbir zam an kendi değer
leri n ed en iy le eleştirilm ek
istem edi ve değerlerinin k a r
şı olduğu şeyi sunarak “Biz
şuna k arşıy ız.” diyem edi.

nın ek o n o m ik g lo b a h z a sy o d a b u n a talip o lm ad ı.
nu neticesi u y g u la m a y a so 
Bu da kav im lerin in pey g am b erlerin e “seni a ra
kulan p azar tek n ik leri, tü k eticilik kü ltü rü k e n tle ş
m e (toplu k o n u t) p ro b lem leri k a ışısm d a İslam cılı m ızda em in bir insan o larak ta n ıy o ru z .” şeklin
ğın h erh an g i k ısa -u z u n vadeli b ir cevabı ortaya deki h itaplarınm İslam cılar tarafından üretilem eçıkm adı. B ü tü n bu d ö n em ler boyunca îslâm cılık diğini gösteriyor. îslâm c ılık p ey gam berlere duyu
hakim y ak laşım ın tem el m an tığ ın ın k en d isin d e de

lan güven hissini bu to p lu m a verem edi. Toplum sal

bulunduğunu d ek lare ed en bir tavırla gündem e

alan îslâm cılara sıdk, em anet, fedakarlık, iffet,

geldi. Ö rn eğ in 7 0 ’li y ıllarm sağ-sol çatışm asında,
îslâm cılarm “ B u k av g ad a biz de varız v e üçüncü
ideo lo jiy iz.” şek lin d ek i yaklaşım ları çatışm anm
toplum a b ü tü n v eçh eleriy le indirilm e gayretinin

doğru söz, fazilet vs. kavram ları yakıştıram adı.
D olayısıyla sol ya da sağ h içb ir ideolojinin bağh-

b aşa rıld ıfm ın y an sım ası sayılm alıdır. îslâm cılık
bu çatışr'ia o rta m ın d a tıpkı d iğ er id eo lo jiler gibi

kenin ikinci ‘ö te k i’ m ezhebi (aleviler) İslam cılara
M ek k e’de P e y g a m b e r’e E bu T a lib ’in kanatlarını
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la n , hiç bir toplum sal çevre, ülkede yaşayan hiçbir
din (hıristiyanlar, yahudiler, süryaniler) ve bu ü l

gerdiği gibi k u cak açm adı. İslâm cılar da buna ta 

olojik yaklaşım larm a sahih katk ılard a bulunm adı.

lip olm adı.

D ili yabancılaştı. B öylece hem id eolojik hem sı

İslâm cılık g ü ven telk in etm ed iğ i gibi iktidarın

nıfsal kopm anm , ayrışm anm tem ellerini hazırladı.

p e k işm e si uğrunda politik taşero n lu k yapan zü m 

Projesi bulunm adığı için İslam cılık sın ıf taşıy ı

reler şeklinde oluşum gösterdi. îk tid arm vey a ikti-

cılığı yapm aya yönelm iş bulunuyor. Y etiştirdiği

dai' nam zed i m uhalefetin söylem leriyle uzlaştı.

bireylerini m odern yaşam ın ku ru m ların a dahil et

U m du k i başardığı u zlaşm a ile y etiştirm ek istedi

m ekten daha şüm ullü bir bakış geliştirm edi. Ü ste

ği k ad ro ların önü açılacak, y ö n etici elit içinde

lik bunu kendi entellektüel-zihnî d eğ işim in i toplu

tem sil edilecek. B u k o n u d a u m d u ğ u n u bulam am a
gibi bir n eticeyi elde ettiğ i söylenem ez. F ak at uz-

m un takdir etm esi gerektiği gibi alg ılay arak istedi.

laşısı erdem in m addi şeylere tah v il e d ileb ilir o ld u 
ğuna d air yanlış bir k a n aatin d o ğ m asın a da vesile
oldu. İslâm cılık, kend in e b a ğ lı kesim leri m anipüle
ederk en de, k en d isin e p o litik taşero n lu k hizm eti
v eren lerle anlaşırken de ahlak ın kendi başın a bir
erdem olduğunu, b ir ücreti b u lu n m ay acağ ın ı ö ğ re
te b ilm e k fırsatını tepti. Z a m a n zam an ahlaki bir iç

Yani dinin yasakladıklarını terketm enin (içkiden
el çekm enin, nam azı k açırm adan ea edebilem enin) değerini A lla h ’m vereceği ecire değ il to p lu 
m un değerlendirm elerinin sağladığı karizm ay a ta
şım ak istedi. E ntellektüel yaşam ı ile d in î bilgilere
vukufiyetinin kendisine toplum sal bir alan açm a
sını talep etti. B öylece dininden b î-h ab er aydın ti

m u h aseb e yaşayan soylu m san lar bile ahlakı, to p 

pinin halktan kopuk tarihini aşm ayı denedi. A ncak

lum un örnekliğine “h a re k e t” n am m d a y an sıtam a

erdem inin bedelinin yine erdem olduğu gerçeği ile

dılar. M eh m et A k if k e n d in i “ sü rd ü ” , E lm alıh

karşılaşm ca bu bedeli ödem eye razı olm adı. B a

H am d i “h ü cresine g ird i” . B u ö rn ek ler toplum un

şörtüsünü kabul etm eyenlere (yani ken d isin i sm ıf-

ders alıp k atılacağı bir ah lak h areketi olm adı. B i

larm a dahil etm eyenlere) karşı sm ıfçı m ücadele

rey sel b ir tercihten öteye geçem edi.

verm ekten başka bir çılcış bulam adı. B u anlam da

İslâm cılık neyi isted iğ in i o rtay a k oyabilm ekten
de uzaktı. K endisini “h a lk ım ” dediği şeye anlata

hakları elinden alm m ışlarm , yani m azlum larm gi-

b ilm ek ten acizdi. A sim d a yaslan d ığ ı b ir “h a lk ı”
bulun d u ğ u d a şüphelidir; çünkü çek ird ek aileye
dönüştü. A partm anlai'da y aşam ay ı seçti. Ç ocu ğ u 

tanım ladıkları halde toplum salm içinde hırpalanan
kapısında bekleşenlerden daha m azlum olam adı.

nu k re şte büyüttü. K o leje gönderdi. M asraflarm ı

N ebilerin uğradığı boykota rastlam adı. Bu anla

karşılam ak için k ad ın ın fem in ist taleplerini b e 

m ıyla İslâm cılar diplom ası olm adığı hald e erdem 

nim sed i. K arı-koca ç a h şıp ev in m aişetini birlikte

leri ve değerleri bulunan halk k esim leri arasm da

karşılam ay ı denedi. M o d ern y aşam a talip oldukça

ahlak abidesi gibi tem ayüz edem edi.

gü n d elik yaşam d an kopuldu. Ö rneğin H alk E k 
m ek b ayilerinde ekm ek alm a k için uzun k u y ru k 
lard a beklem edi. K ap ıcılık tan

kurtuldu; doktor,

m ü h en d is, araştırm a görevlisi, sosyolog oldu. İş
portacıy ı, ham alı, dolm uş şo fö rü n ü , gündelikçiyi
k en d in d en ayırdı. D inin “d ip te ” nasıl y aşan ab ile
ceği sorusunu sorm adı. B öylece dinin “d ip te” n a 
sıl yaşan am ay acağ m a dair gizli bir telakki geh ştir-

yitini üstüne giyem edi. K endisini İslâm cı olarak
“esm er”lerden, proleterlerden, işsizlerden, hastane

İslâm cılar, ne olursa olsun şehrin kapısını zorla
yıp içeri girm eyi, haccı eda etm eyi hayal eden, ama
Hz. M uham m ed’in (a.s.v) im zaladığı anlaşm a (Hudeybiye) nedeniyle isteğini yerine getirem eyen
Ö m er (r.a) gibi infial içindedir. O ysa M uham m ed
(a.s.v) şehrin kapısından geri dönm eye, m ültecile
rin iadesini tek taraflı olarak taahhüt etm eye imza

di. İslam cılık sım fısal tercih lerin i diplom aların a ç 

koyduğunda M ek k e’nin tarafsızlığını tem inat altına

tığ ı kap ıların ardında aradı. B u aray ışla k en d in e

almıştı. O biliyordu ki hacc için şehre girm ek M ek

en y ak m duran züm ren in y ö n etici elit k atı o ld u ğ u 

k e ’yi değiştirm eyecekti; am a M e k k e’nin tarafsızlı

nu hissetti. İslâm cılık; seçk in , entellektüel, yöneticı k av ra m lâ rm ırrö m û z îa râ “brrakLiğı yükü çu k iyi-

ğını tem inat altına alm ak ve “dışarıda” kalm ış olHfiy h p r’in V apıbrını açtırarak, e.rrlemii bir za-

taşıdı. E ntellek tü elizm i b esled iğ i o ran d a h alkın te-

feri ahlaka hediye edecekti.
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lINCELEME

Küresel Kültürün Kendisi için
Belirlediği Yeni Düşman
s iy a s a l

İSLAM- II

Tazm-ımız, önccki sayımızda, ^'^Siyasal
kavramım ek alarak bu kavrama yüklenen
çeşitli anlamlan irdelemişti. Bu yazıda ise, Siyasal Islamın uluslararası sistem tarafından
neden bir “tepjdit’^ olarak algılandığım ve hedef tahtasına oturtulduğunu araştırıyor.
BATININ b ir STRATEJİK DÜŞMANI
OLARAK SİYASAL İSLAM

Mustafa
AYDIN

3 2 ■ ÜMRAN

ran devrim inden beri İslam, küresel
Batı düzenini teiidit eden bir oluşum
olarak düşünülmektedir (el-Efendi,
1994, 80). Çünkü küresel kültürü ırgala
ma gücünde olmayan bu hareket büe, İs
lam ’ın kendine verilen misyonunun dışın
da bir görev yerine getirebileceği düşün
cesine sebep olmuştur. Gerçi bu düşünce
B atı’da yeni değildir, yarım yüzyıl komü
nist blok yegane düşmandı ve müttefik
kabul edilen müslüman ülkeler bir yeşil
barış hattında yerlerini almışlardı. “Müt
tefik, bir düşmandan sonraki düşman” ilkesince, marksizm cepheden çekilince
onun yerine “müttefik İslam” oturtula
caktır.
Konuyu açabilmek için İslam ’ı Ba
tı’nın gündemine getiren ortamı hatırlata
lım: 1990’lı yılların başlarına doğru Doğu
Bloku yıkılmış, ortada tek sistem liberal
demokrasi kalmıştı. Fukuyama gibi siya
sal bilimciler onun alternatifsizliğini “Ta
rihin Sonu” olarak üan etmişlerdi. Ne var
ki yine de potansiyel tehlikeler vardı ve
bunlardan birisi “Siyasal İslam ”
Oliver Roy Batı için umut verici bir
açıklama getirmişti: Siyasal İslam iflas et
mişti. Ona göre hızlı bir gelişme gösteren
ve İran gibi bazı ülkelerde iktidara gelen
Siyasal İslam, bazı hukuki devrimlerin dı
şında hiçbir şey yapamayacağını göster
miş, modern dünyanın kötü bir kopyasını
ortaya koymuştu (Roy, 1994, 47). Hatta

manevi bir yoksulluk içinde uygulandığı
hiçbir yerde problem ler çözülmemiştir.
İran’da bir devletçiliğe, A fanistan’da ise
geleneksel bir bölünmüşlüğe sebep ol
muştur...
Ne var ki R oy’un bu çarpıcı açıklamalai'i (Siyasal İslam ’ın bu perişan hali) Ba
tı için tatmin edici olmamış, Takipsizliğini
bir türlü kabul edememişti. Esasen global
kültürün sıkıntılarının kendine ciro edüebileceği, bir alternatif oluşuma (bir abalı
ya) hep ihtiyaç vardı ve bu her şeye rağ
men Siyasal İslam ’dı, yani İslami potansi
yel birikimdi. Bu görüşü de A B D ’li siya
set bilimcisi Samuel R Huntington dile
getirmişti.
Huntington, 1993 yılında yayınlanan
ve “M edeniyetler Çatışması" diye büinen
ünlü makalesinde özetle şöyle diyordu:
Bugün dünya kültürel olarak iki bloktan
oluşuyor: “Batı” ve “geri kalanlar”. Baü
ABD ve modern kültürü temsil eden Av
rupa’dır; geri kalanlar ise ona karşı bir it
tifak oluşturmuş bulunan Konfüçyen ve
özellikle İslam M edeniyeti’dir. (Hunting
ton, 1997, 32). Şüphesiz değişik açılardan
H untington’u destekleyen daha başka pro
je uzmanları vardır; İ. Wallerstein ve Z.
Brezinski bu isimlerden sadece iki örnek
tir.
Buna göre Batı, dışındaki oluşumları
kendine rakip bümektedir. Halbuki mo
dern kültüre uyarlanmaya çahşılan Çin’in
de halklarıyla yeterince barışık olmayan
Ortadoğu devletlerinin mutlak Batı yanlı
sı yönetimlerinin de ne dereceye kadar ra-

kip olabilecekleri tartışılabilir. Hatta kısaca denilebilii' kültürüne karşı güç birikimi olarak değerlendirilmesi,
ki buralardaki siyasal güç birikimleri genelde B atı’ya dünyada hristiyan nüfusunun ortalama yüzde yetmişi
karşı değil, öncelikle halklarının İslami gelişmelerine civarında bulunan müslümanların on yıl içinde hristi
yan nüfusun önüne geçeceği, güçlü bir konfüçyenkarşı vardır.
Batılı stratejistler tehlike olarak gördükleri İslam ’ı müslüman işbirliğinin bulunduğu vb. bunlardan bazı
sadece siyasallık gibi kavramlarla nitelemekle ye larıdır. Şüphesiz burada anlatmak istediğimiz, Batı
tinmemekte “militan İslam ” gibi kavramlar bile kul dünyasını, askeri-kültürel bir düşman cephesi olarak
lanmaktadırlar. M esela NPQ muhabirinin ifadesine göstermek değildir. Aksi bir kurguyu deşifre etmek,
göre militan İslam, devlet peşinde koşan veya marji- Siyasal İslam iddiasının irtibatlı bulunduğu düşünce
nalliklerde şiddete baş vuran İslam değil, Batılı değer ve planı gösterebilmektir.
Ülkemizde iki yıldır yaşanmakta
lerin evrensel ölçekte hayata geçi
Batılı stratejistler tehlike
olan bunalım sürecinin NATO kay
rilmesine karşı bir İslam anlayışı
olarak gördükleri İslam'ı
naklı bir projenin uzantısı olduğu
dır. (Huntington, 1997, 24). Yani
gücü ne oluşa olsun, sonuç itibariy
sadece siyasallık gibi kav anlaşılmaktadır. Çünkü burada kul
lanılan argümanlarda da esash bir
le kültürel tavır olan bir İslam anla
ramlarla nitelemekle yetin
benzerlik vardır; İç tehdit, İslami
yışı şiddetle eş tutulmaktadır.
memekte "militan İslam"
kurumsallaşmaların 8-10 yıl gibi
M üslümanı, anlayıştan yoksun,
gibi kavramlar bile kullan kısa vadede akıl almaz bir konuma
kan dökücü bir tip olarak üretmeye
geleceklerine ilişkin iddialar (me
çalışan ve tarihsel dayanaklardan
maktadırlar. Mesela NPQ
sela okullaşmada payı yüzde 6.5
da yoksun bulunan bir anlayış deği
muhabirinin ifadesine göre olan İmam Hatip Liselerinin 2005
şik alanlarda sürmektedir ki bunla
militan İslam, devlet peşin yılında yüzde altmış’ın üstünde bir
rın en önemlilerinden birisi NATO
çevresinde olup bitmektedir.
de koşan veya marjinallik- orana sahip olup iktidarı ele geçire
ceklerine ilişkin iddia) genel geçer
Doğu blokunun yıkılmasından
lerde şiddete baş vuran İs
bir mantık düzleminde değil, ancak
sonra Warşova P aktı’nın tasfiyesiy
lam değil. Batılı değerlerin böylesi bir planın içinde bir anlam
le hedefsiz kalan ve asıl işlevini yi
tiren NATO, varlığını sürdürebil evrensel ölçekte hayata ge taşıyabilir.
Şüphesiz burada söylenen, ülke
mek için kendine yeni düşman(lar)
çirilmesine karşı bir İslam
mizde yaşananların bütününün
belirleme durumundaydı. Bu çerçe
anlayışıdır. Yani gücü ne
NATO eksenli bir hareket olduğu
vede Batı global yapısı kendine bir
alternatif bulmuş, ona karşı örgüt oluşa olsun, sonuç itibariyle değildir. Çünkü bu, Siyasal İs
lenmeye, mevcutlarını güçlendir kültürel tavır olan bir İslam lam ’la mücadele veren güç mer
kezlerinin iç hesaplara dayanan
meye başlamıştı. NATO dilinde bu
anlayışı şiddetle eş tutul
ikinci türden projeleriyle kesişmek
yeni hedef “güneyden gelecek teh
maktadır.
tedir. Burada ayrıca belirtmeliyiz ki
dit” idi. (Aynı eser, 72). Gerçeklen
Türkiye’de son zamanlarda Siyasal
de bu kuruluş artık, kuzeye değil,
yarım yüzyıl işbirliği yaptığı, kendisinden destek gör İslam ’ın yerine “irtica” kelimesi kullanılmakta ve İs
lami gelişmelere karşı verilen mücadelede daha etkin
düğü güneye karşı vardı.
Güneyden gelecek tehdit her ne kadar Konfüçyen- olma amaçlanmaktadır. Çünkü irtica, tüm belirsizliği
İslâm (Çin-müslüman işbirliği(!)) olarak nitelendirili ne rağmen “siyasal”ın parametreleriyle takviye edil
yorsa da, şüphesiz bu öncelikli olarak İslam ’dı. Bura miş vurucu bir kavramdır.
daki İslam dünyasındaki devletlerin Batı yanhsı ve
SONUÇ
halklarıyla çelişik oldukları düşünülürse tehdit sayılan
İslam ’ın halk ve onun birikimi ve modern yorumunu
ihtiva ettiğinde şüphe yoktur. İlginç olan da bir tarafta Günümüzde İslam ’ın iktidar peşinde olduğuna ilişkin
askeri bir paktın, diğer tarafta bir kültür olan İslam ’ın, söylem, İslam ’ın kendinden hareketle ulaşılmış sonuç
kurulan stratejinin iki karşıt cephesini oluşturmaları lar değil, konumundan çok, verildiği yerle ilgili bir
dır. Bu çerçevede İslam lokalize edilerek belli bir cep açıklama biçimidir.
Şüphesiz İslam, başından beri her alanla ilgili oldu
he kahbına dökülmeye çalışılmaktadır ki işte bu kalı
ğu gibi siyasetle de ilgiliydi. Bir kere bir devlet gele
bın adı Siyasal İslam ’dır.
Sözkonusu lokalize etmede mantık sınırını zorla- neğiyle birlikle varolmuştu. Ancak bu ilişkide tarihsel
yan argümanlar kullanılmaktadır. Mesela Ortadoğu’- gelişimi itibariyle ve özellikle modern dönemlerde
daki bazı devletlerin silah alimi arının B atı’nın global kayda değer bir değişiklik de olmuşıur. Islarn daha ün-
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ceki İslam toplum larında yöneticilerin kendilerini
meşrulaştırma bağlam lannm dışmda siyasal görünmü
yordu. Bunun nedeni halkm, kendini ilgilendirdiği her
yerde, özellikle kişisel hayatında İslami eylemini sı
nırlayan bir durum un olmamasıydı. Halbuki modern
dönemlerde bu alanların önemli bir kısmı siyaset tara
fından ele geçirilmiştir. Yani yaygın bir açıklama biçi
miyle herkes için ortak olan ve halkın rahatça hareket
ettiği kamu alanı siyaset tarafmdan işgal edilmiş, bu
alanın içinde kalan dini eylem ler de orasını terketmeye zorlanmış, kaldığı takdirde de siyasallıkla itham
edilir olmuştur. Yani din siyasallaşmamış, siyaset din
selleşmiş, onun ilgi alanlarını da kendi kapsamına al
mıştır ki Türkiye’deki başörtüsü bunalımı bunun çar
pıcı bir örneğidir.
Modern kültür, total yapıları, baskıcı ulus/devlet ol
gusuyla meydana getirdiği sorunlarla siyaset düşünce
sinin altını çizmiş, zam an zaman müslüman gRiplar bu
diktenin doğal olarak etkisinde kalmışlardır. Bu çerçe
vede İslami siyaset ve devletten marjinalliklerde olsa
bile söz edilir olmuştur. İşin gerçeği söz konusu mo
dern diktenin dışında kendine has bir İslam devleti
yoktur; müslümanın toplumsal hayatının sosyal orga
nizasyonu gereği olarak zamana ve şartlara bağlı gerçekleştirirni içeren, diğer kurumlar gibi bir devlet var
dır. Am a bunun altını çizen İslam değil, toplumsal ih
tiyaçlar, taleplerdir. A ksi takdirde İslam adına modern
dönemlerde varhğını sürdüren total bir “siyasal dev
let” varolmuş olur. Esasen ne idüğü belli olmayan İs
lami devlet edebiyatıyla müslüman ne kendini var kı
labilir ve ne de dökülmekte olan ulus devleti aşabilir.
Çünkü bütün bunlar klişe ve sloganlar üzerine kurulu
bir retorikten ibarettir, esaslı hiçbir siyasal analize da
yanmamaktadır. Kaldı ki siyasete, devlete endekslenmiş bir İslam anlayışı dinin deruniliklerini alıp götü
ren bir şeydir. O. R o y ’un bazı argümanlarında belirtti
ği gibi başanlı da değildir, çünkü kötü bir taklittir. Yi
ne de unutulm am alıdır ki bütün bu düşüncelerinin ge
risinde yatan şey, siyasal, toplumsal şartlardır, basitçe
söylemek gerekirse bu kesitteki beklentilerin önemli
bir kısmında İslami devlet, kısaca kurumsallaşmalara
engel çıkarmayan, başındaki örtüyle partallaşmayan
devlettir. Ne var ki siyasal devlet, egemenliğini, mev
cut yargısını geçerli kılm aya endekslemiş bulunmak
tadır.
Şüphesiz bunlar İslam ile siyasetin doğal ilişkileri
söz konusu edildiğinde söyleyebileceğimiz şeylerdir.
Sosyal-siyasal şartların iticiliğinde ortaya çıkan marji
nal işlerdir. Halbuki yukarıda uzunca anlatıldığı üzere
“Siyasal İslam” ile anlatılmak istenen, global kültürün
ve İslam dünyasındaki siyasi mekanizmaların kendile
rine alternatif saydıkları (salt siyasal değil) tüm İslami
potansiyel oluşumdur. “Siyasal İslam ” deyimiyle de ka-
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naatımızca bazı sonuçlar hedeflenmektedir.
Bir kere Siyasal İslam iddiası gerçekte bir hayli kap
samlı olan İslami hareketi, siyaseti etikle karşılama ve
ona kayıtsız kalma gibi formalist ve psikolojisi bir ufka
gerisin geri çekmeyi ihsas etmektedir; İkincisi halkın
siyasetten uzaklaştırılmasıdır. Hatta daha ötede güç bi
rikimi anlamına gelebilecek her türlü oluşuma müdaha
le edebilme kapısını açık tutmaktadır. Üçüncüsü ise lokalize ederek, daha doğrusu öyle bir görüntü vererek,
mücadele edilebilir bir cephe oluştuımâktır (ki bu yol
la ülkemizde geniş bir kesim uzunca bir zaman sırf RP
ile mücadele edildiğini sanmıştır).
Daha da önemlisi “Siyasal İslam” küresel Batı kül
türünün İslam ’ı kendine alternatif olarak ifade edebil
mesine yarayan bir kavramdır. Muhayyel bir tehdidin
adıdır ki NATO gibi örgütsel yapılarla gündemde tutul
maya çalışılmaktadır.
Sözün kısası Siyasal İslam, onu asü kullanan siya
set merkezlerine göre, bir kısım müslümanın siyaset
üstüne söylemi ve yine belli pratikler aracılığıyla yü
rüttüğü siyasal hareketler değildir. Müslümanın potan
siyel gücü, modern mantığa uygun olarak, kendini var
kılmak için yeniden inşa etmeye çahştığı sosyal, eko
nomik, eğitimsel her türlü birikimdir. Mesela mahalle
kursunu modern özel okullara, dershanelere çevirmek;
bakkaliye işlemlerini marketlere, holdinglere dönüş
türmektir. Niteleyicilere göre bu bû- güçtür ve dolayısıyle siyasettir. İşleyiş bütünüyle modern anlayışa uy
gun olmasına rağmen de global kültüre aykırı, alterna
tif olmakla itham edilmektedir. Demek ki asıl siyasal
olan İslam değil, global kültürün kendisi ve onu tem
sil ettiğini iddia eden yerli güç merkezleridir. ■
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INCELEMEI

TOPYEKÜN d e ğ i ş i m
PROGRAMLARI VEYA
TÜRKİYE’DE JAKOBENIZM- II

Y a za rım ız C ela led cliıı V atandaş, hu y a z n ıu ı ilk b ö lü m ü n d e , T ü r k iy e ’de II. M a h 
m u r’ta n h u y a n a u y g u la m a y a ko n u la n deği^'inı p r o g r a m la n n n ı, b ir ha§ka ifade
ile B a tılıla ^ tırm a lm o d c rn le ^ tirm e ç a b a la rın ın “te p ed en in m e c i" , “J a k o b e n " ,
" r a d ik a l" ve " d a r b e c i’' k a r a k te rin i o rta y a k o y m u ş , bu b a ğ la m d a 1 9 4 5 ’ lere k a 
d a r d e v a m ed en s ü r e c i ta h lil etm işti. V atandaş, h u sa y ıd a ise, ‘4 5 ’ lerden itib a ren
u y g u la n a n d e ğ iş im p ro g r a m la rın d a m e y d a n a g e le n “k ır ılm a " y a işa ret e d e re k
y e n i d ö n e m d e k i B a tıh la ş m a sü re c in i ele a lıy o r

ELITIN n iy e t VE SÖYLEM FARKLILIĞI
1945’i takip eden bir kaç yıl, son iki
yüzyıldır kanalize olunan süreçte otori
te haline gelen ve C um huriyet döne
m inde etkisini olanca gücüyle açığa v u 
ran elit zihniyetinin örtülü kalm ış özel
liklerini açığa vuiTnası açısından çok
önemlidir. Bu tarihin önem ini, siyasal
sistem de gerçekleşen değişim le sınırla
mak konuyu basitleştin n ek olur. Tek
Parti idaresinden Çok Partili sisteme
geçiş elbetteki önem lidir. Fakat bu, dik
kat çekm ek istediğim iz ve büyük önem
atfettiğim iz durum un sadece göm nen
bir kesitini teşkil eder.
B elirttiğim iz gibi; sözkonusu yıllar
önemlidir-; bir kaç nedenden dolayı.
Ö ncelikle; daha geniş bir zem inde
gerçekleşen ve halk katm anlarının şu
veya bu şekilde etkilenm esiyle oluşan
‘b atılılaşm a’ eğilim iyle, jakoben zihni
yetin en tipik örneği olan ‘batılılaştırıc ı’ eğilim arasındaki farkı açığa vurduğu için önem lidir. E lbetteki her ikisi de
yönelinen h ed ef ve söylem e yansıyan

biçim iyle aynı zihinsel, bireysel ve top
lum sal değişim i öngörm ektedir. Bu de
ğişim in doğruhık değeri ayrı bir tartış
m a konusu. Fakat, eğer konu, bu ülke
insanlarının bütün özellikleriyle Batı
m odeline uygun olarak değişim i ise,
1945 ve devam ı olan yıllar ‘batıhlaştırıc ı’ zihniyetin iç yüzünü açığa vurması
bakım ından büyük önem ifade etm ekte
dir. Zira, B atı’yi idealleştiren ve hatta
kutsayan zihniyet, bu yıllarla birlikte,
aslında idealinin de, kutsam asının da
halkı aldatıştan öteye geçm ediğini gizleyem ez hale gelir.
Şurası kesin ki, eğer ideallerinde sa
m im i olsalardı, batı m odeline uygun
değişim in bu yıllardan sonra daha yo
ğun ve yaygın şekilde gerçekleşm esi
nedeniyle memnun kalm aları ve hatta
bu süreci desteklem eleri beklenirdi.
A ncak görüyoruz ki, esasında amaç Ba
tı m odeline uygun topyekün değişim
değildir. D aha çok, kişisel veya sınıfsal
çıkarlar ön plandadır. Bu nedenle, bir
oranda ellerinden kaçıiTnalarına 10 >ıl
dahi dayanam ayarak iktidarı tekrar el-

Celaleddin
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lerine geçireceklerdir. Bu ise bir baş
E lif in uygulam alarından, sözlerin
ka sis perdesinin d ağılm asına neden
den açıkça anlaşüır ki; irtica elite des
olur. İhtilâlle o toriteyi tekrar tam a
tek olm am aktır, elitin otoritesini k a
m ıyla ele alan batılılaştırm acı kadro
yıtsız şartsız kabul etmemektir, halk
nun kim lerden teşekkül ettiği açık-seolm aktır, halktan yana olmaktır, hal
çik göründüğü gib i, değişim projele
kın iradesine değer vermektir.
rinin dayanağı olan gücün, elitin ide
îlk yıllar. Terakkiperver Fırka, Ser
o lo jilerin d en ve d ü şü n celerin d en
best Fırka gibi m uhalif kardeşlerin
kaynaklanm adığını da açığa çıkarır.
sustum im ası, batılılaştırıcı elitin oto
Güç silahtadır. K öprü b aşlan n ın tu
ritesini alternatifsiz bir şekilde geçer
tulm uş o lm a sın d a d ır. E lit h erşeyi
li kılar. A ncak 1945 sonrasında artık
sımsıkı elinde tutm ak tad ır ve ipleri
çok şeyler değişm iştir. Bu yeni süre
Adnan Menderes
cin ilk günlerinde, batılılaştm cı elit,
biraz gevşetm iş olm ası, İktidarı terkettiği anlam ına gelm ez. U ygun bulduğu anda her R u sy a’nın toprak talebiyle, A m erika’nın dem okra
şeyi tekrar avcunda toplar. D em okrat P arti’nin kuru tikleşm e dayatm asj karşısında, A m erika’nın dayat
luş hazırlıklan sırasında Celal B a y a r’ın sarfettiği m asına teslim olm aktan başka yol bulamaz. M uva
sözler bu durum un, içeriden birisinin itirafı olması zaa partileriyle ipleri elde tutabileceğini planlamış
itibarıyla oldukça anlam lıdır. Celal Bayar, “ ikti- olm ası ise bu karann alınm asını kolaylaştırır. Fakat,
dar”ın tem silcileri olarak “M illi Ş e f ’e ve D evlet DP başlangıçta bir m uvazaa paıtisi olsa bile, kısa
Partisine m uh alif o lm anın varacağı sonucu 1945’te sürede DP aracılığıyla iplerin bir kısmının elde tutu
şöyle ifade eder: "B en bu i§leri bilirim, adamı ipe lam az hale gelm esi, plandaki yanlışlığa on yıl kat
lanm ayı gerekli kılar. Sonra tekrar ipler toplanır, ge
kadar götürür.”
rekli düzenlem eler gerçekleştirilir.
Bu süreçle ilgili olarak A dnan M enderes’in açık
ELİTİN GELENEKSELLEŞEN İRTİCA SÖYLEMİ~
lam aları şöyle: 'Partim izin ilk kuruluş zamanlarm B atılılaşürıcıİann h e r biri ay n ay n değerlendirildi da iktidar partisi yum uşak ve sam im i göründü. Kısa
ğinde bazı farklı sonuçlara ulaşılabilir. Ancak çok bir m üddet sonra P artim izin yurdun her tarafinda
partili sistem e geçişle halkın iradesinin kısm en dev teessüs etm eye ve kuvvetlenm eye haşladığı görülün
reye girm esine katlanılam am ası bir başka gerçeği ce bu durum birdenbire değişti. Partim izin henüz
daha açığa vurur. A n laşılır ki, ‘b atıh laştırıcılan n ’ kurulm ayan yerlerde kurutm am asını, kurulmuş yer
toplum un karşısına diktikleri hedef, ulaşılm asını is lerde de dağılm asını h e d e f tutan tedbirler ve tazyik
tedikleri asıl hed ef değildir. Söylem lerde yer alan ve ler bütün şiddetiyle başladı. Anlaşılıyor ki, H alk
Batı endeksli olan hedef, yaklaşıldıkça daha çok P a rtisi’nin, ilk kuruluş zam anlarındaki oldukça y u 
uzaklaşan, hiç bir zam an yakalanm ası istenilm eyen m uşak ve taham m üllü hareketi, partim izin hükümet
bir idealdir. Bu, niçin böyledir? Çünkü otoritelerini ve iktidar partisi karşısında bir türlü yerleşemeyeve uygulam alarını ancak onunla m eşrulaştım ıakta ceği, in kişa f edem eyeceği ve kuvvetlenemeyeceği
dırlar. H atta bazan birilerinin bu ideali ufuktan alıp kanaatinden ileri gelm ekte imiş. H alk Partisi uzun
hayatın içine çekm eye çalışm alanyla, ihanete uğra seneler m illetin kendisiyle beraber olduğu kanaati
mış psikolojisine k apılacak ve bu yeni uygulam ayı ne göre yaptığı k e s if propagandalara kendisi dahi o
hem en yok edeceklerdir. T erakkiperver Fırka ve kadar inanm ış bulunuyordu ki, partim izin birkaç vi
Serbest Fırk a denem eleri bunun som ut örnekleri layet m erkezinden başka hiçbir yerde teessüs ede
olur. M ahiyeti o günden bu güne hiçbir zaman açık m eyeceğine, üyelerinin p e k m ahdut sayıda kalaca
lanm am ış olan ‘İr tic a ” söylem iyle, değişim m ode ğına, kasabalara, hele köylere asla giremeyeceğine
lini ufuktan hayatın içine çekm eye çalışanları sustu kendileri de inanm ış bulunuyorlardı.’'^^
N adir Nadi de bu görüşleri destekler mahiyette
rur ve konuşam az hale getirirler. Fakat uygulam alar
gösterecektir ki, ‘‘irtica ” söylem iyle hep gizlenen açıklam alar yapar: ''D P ’nin gelişm esi hızh oldu.
şey ‘b atık laştırm a’ m odelinin tutarsızlıklarını açı D urum u yakından izleyen CHP ileri gelenleri telaş
ğa çıkaran ve halk düzeyinde yaygınlık kazanan dü lanm aya başladılar. E lleri kolları bağlı beklemek
şünce ve eğilim lerdir. îrtic a ’nın dinle ilgisi yoktur. doğru değildi. B ir şeyler yapm ak, harekete geçm ek
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gerekiyordu, seçim leri öne alm ayı dü§ündüler. N o r
m al olarak 1 9 4 7 ’de yapılacak seçim leri 1946 yazın 
da yapıverirlerse, henüz yurt ölçüsünde teşkilatını
tam am layam ayan D P ’yi kolayca yenebilirlerdi.”^'^
M etin Toker ise elit kadronun nasıl yanıldığını
şöyle ifade eder; “İnönü ve CH P sanıyorlardı ki,
İkinci D ünya Savaşı gibi bir badireden Türkiye'yi
selam ete çıkardığından dolayı m illet M illi Ş e f e
m innettardır O ’na ve partisine başkalarını ve onla
rın partisin i asla tercih etmeyecektir. Bu maceraya
girm ek istem eyecektir. G üvenini gene İsm et P a 
şa 'n ın kanadı altında arayacaktır. Böyle bir inanç.
Serbest F ırka tecrübesi sırasında G azi’de de bulu
nuyordu. O ve etrafı da düşünüyorlardı ki, Gazi
m em leketin kurtarıcısıdır B u m em leket ona karşı oy
kullanm az. Plalbuki 1 930’larm havası gerçeğin bu
olm adığını gösterdi.”^'*
JAKOBENİZMİN İFLASI
1945 sürecinin açığa çıkardığı bir di
ğer önennli özellik ise, jakoben yak
laşım larla bu ülke insanlarını inanç
ve düşüncelerinden, görünüm lerine
ve hayat tarzlarına kadar topyekün
değiştirnae p ro g ram ın ın b aşarısız
kaldığıdır. E lit kadro 1945 yılında
A m erik a’nın dayatm asına, ‘denize
düşen yılana sa rılır’ sözünün h atırlat
tığı bir anlayışla teslim olur. Çünkü,
o zam ana kad ar uygulanan değişim
Celal
program larının iflas ettiğini, sürecin tam am ıyla
aleyhlerine döndüğünü görm eye başlamışlardır. B u
nunla ilgili olarak, elit kadronun o günkü lideri İs
m et İnönü, çoğu zam an ifade etm ekten çekinse da
hi, bazan gerçeği ağzından kaçırdığı da olur; şu ör
nekte olduğu gibi; “1945 ve 1 9 4 6 ’da dem okratik re
jim i getirm eseydik, asıl kanlı ihtilâl o zaman ola
caktı ve o zam an bugünkü p e k kıym etli A tatürkçüler
ağızlarına geleni söyleyip, m em leketi; bir büyük
harp badiresinden selam ete çıkm ış olan m em leketi
ayaklarıyla isyana itiyorlardı."'^^
Jakoben değişim program ının iflas ettiğini itiraf
eden batıhlaştırıcı kadro m ensuplanndan diğer bazılan n m ifadeleri ise şöyle: CH P Erzincan M illetveki
li B ehçet K em al Ç ağlar değişim program ının geldi
ği aşam ayı ve h alk la k en d ilerin in durum unu
-4 9 4 9 ’da şöylp ?^çıVlar: “inkılap yaptık, m illeti harbe sokm adık diye halkın, altın heykelim izi dikeceği

ni sanıyorduk. Ferih fa h u r dem okrasiye başlayalım
dedik. B aktık ki, halk bizi sevmiyor... A rtık ağzım ız
la kuş tutsak, değil memleketi, dünyayı kurtarıcı ted
birler bulsak halkı tatmin edemez bir hale gelm iş
bulunuyoruz.”^^
Prof. H ikm et Bayur ise şunlan ifade eder: “B ay
İsm et İn ö n ü ’nün dem okratik bir düzene girm em ize
razı, daha doğrusu buna m ecbur olmasının nedeni
iktidarın aşırı yıpranm ış bulunması, kötülüklerin
alabildiğine yapılm ış olması, her yerde, kahvelerde,
trenlerde, otobüslerde halkın açıktan açığa hüküm e
ti suçlam ası ve hele o ana kadar her işin başında
görünm eğe özendiği için en ağır kınamaların kendi
sine yönelm esi idi.”^^
M etin Toker ise, jakoben değişim program ının if
las ettiğini bir örneğe bağlı olarak şöyle ifade eder:
“[Ç ok partili dönem e geçişte ilk ku 
rulan parti ] ‘M KP [M illi K alkınm a
P a r tis ifn in ciddi bir tarafı yoktu...
[Ancak] T ürkiye'de C H P ’ye karşı
olm ak arzusu öylesine kuvvetliydi ki,
D P henüz kurulmam ışken bu uydur
m a siyasi teşekkül bile yer yer rağbet
gördü.”
DP kuruluşunu takiben Celal Bay a r’ın yurt gezisi sırasında yaşanı
lanlar ise, Jakoben elitin halkı ne h a
le getirdiğinin işaretlerini verir: M e
tin Toker anlatıyor: ''A dana'dan Tar
su s’a, M ersin’e gittik. Ben hep BaBayar
y a r ’m otom obilindeydim. H alk he
yecan içinde m uhalefet liderini bekliyordu. H er ye r
de sokaklar doluydu. M illet B a ya r’ı görünce: ‘Ya
şa babam ız! K urtar bizi babam ız...' diye bağırıyor
d u .’’^^
BUGÜNÜN JAKOBENİZMİ VE
KADERİ: BAŞARISIZLIK

d e ğ iş m e y e n

K onunun çok boyutlu, yoğun ve derin olduğunun
farkındayız. A ncak bütün bunların içerisinde bilhas
sa işaret etm eye çalıştığım ız durum, bugünkü söy
lem le ‘toplum m ühendisliğinin’, ‘m ühendisle
rin ’ planladıkları gibi uygulam aya aktanlam adığına, hem de ülkede tek güç ve irade olm alanna rağ
men bunu başaram adıklarına dikkat çekmektir. Her
ne kadar arada bir boy gösterip, variıklarını sergileseler, güçlerini halkın ensesinde hissettirseler de,
uzun dönem de güç halktadır. Bu durum , jakoben
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yöntem lerle g erçekleştirilen değişim program larının
en katı tarzda u y gulandığı yıllarda dahi kendini his
settirecektir. Şöyle k i: A sker ve sivil elitin, zihinsel
ve toplum sal değ işim projelerindeki bütün ısrarları
na rağm en, bilhassa değişim in ‘to p y e k ü n lü ğ ü ’nde
uzun süre ısrarh ve tav izsiz olam am ası çok önem li
dir. Y ıllar boyunca to p lu m ve bireyler gerek zihinsel
özellikleriyle ve g erekse yaşam tarzıyla ‘y u k a rı
d a n b ir etk iy le ve a n i o la r a k ’ değişikliğe uğratılm aya çalışılır. Bu kon u d ak i kararlılık hiçbir zaman
zaafiyete uğram az. A n cak batılılaştm cı seçkinlerin,
siyasal sistem e, g ü nlük hayatın m odernizasyonuna,
bireysel hayatın görünüm lerine ilişkin değişiklikleri
bir anlık ‘v u r u ş ’ larla gerçekleştiiTne konusundaki
ısrarları, ekonom i-politik, eğitim , sanayileşm e, sis
tem in dem okıatikleştirilm esi gibi alanlarda aynı ka
rarlılıkla açığa çıkm az. Ü stelik gerçekleşen deği
şim lerden de zam an zam an geri adım attıkları olur.
1945’li yıllar bunun en açık örneği olur. 1946 yılın
da gene] seçim e gidilir. Seçim in yöntem i, dünyada
eşine rastlanm ası m üm kün olm ayan bir yöntemdir:
A çık oy, gizli tasnif. O yların vseçim sonrasında yakı
lacak olm ası da önem li olan bir diğer özelliktir.
Böylelikle bütün itirazlar peşinen cevapsız kalm aya
m ahkum olacaktır. Ü stelik bütün idari birim ler dev
let partisinin elindedir. Ve pek tabii ki 1946 seçim i
ni, devlet partisi olan C H P kazanır. A ncak elit kad
ro, bir kez ciddi anlam da korkuyu da yaşamıştır:
“Parti iktidarda kalm ıştı. A n ca k bir efsanenin yıkıl
dığını da görm em ek im kansızdı. B irkaç aylık bir ba
caksız, koca devin karşısına çıkm ıştı ve onu yer yer
haklam ıştı
K endine oy veren seçm enin oyunu garantilem ek
ve küskün kesim in gönlünü alm ak için Tek Parti
idaresi dönem inde gerçekleştirilenlerle taban tabana
zıt ve hatta o dönem de suç kabul edilen uygulam a
ları bizzat kendisi başlatm aya, o dönem lerdeki ilke
leriyle çatışan vaatlerde bulunm aya, uygulam aları
kanunlaştım ıaya başlar. Ö nde bulunan 4 yıllık dö
nem en iyi biçim de ve yeni dönem in ilctidan olm a
nın gereklerine uygun olarak değerlendirilm eye ça
lışılır: İstiklâl M ahkem eleri K anunu yürürlükten
kaidınhr, İm am Hatip okulları açılır, İlahiyat F akül
tesi kurulur, T ürk büyüklerine ait türbelerin açılm a
sına izin verilir. H atta bizzat İnönü, 1950 seçim
kam panyasında m illete A nayasa değişikliği de vaad
eder; A n ay asa’dan Altı O k çıkarılacaktır.^’ Allahın
adını as. a sebepsiz yere anm ayan kararlı bir laisist
olarak bilinen İnönü, buna rağm en okullara din der-
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sİ konulm asına karar verdi. T ü rk iy e’deki siyasal
trendleri daim a dikkatle gözleyen sosyalist M ehmet
Ali Aybar, o sırada şu yorum da bulunuyordu: Bugü
ne kadar devrim ciliği ve laikliğiyle övünen bu parti,
selam eti, hayatının en kritik dönem inde dini kucak
lam akta b u l d u . C H P ’nin iktidarda olduğu Tek
Parti dönem ini sona erdiren ve C H P ’nin hezimeti ile
sonuçlanan 1950 seçim leri K em al K a ip at’a göre^''
eğer iki yıl önce yapılm ış olsaydı C H P ’nin durumu
1950 sonuçlarına göre daha da kötü olur ve kazandıklannm yansını dahi elde edem ezdi. A ncak son
iki yıl içerisinde halka rağm enci zihniyetinde m ey
dana getirdiği değişim ler o daha kötü sonuca ulaş
m asına engel olmuştur.
Peki bu “ N için böyle o lm u ştu r? T opyekûn d e 
ğişim p ro je le ri niçin b a şa rıy a u la ş a m a m ış tır? ”
H atta 1970 sonrası dikkate alındığında “ Değişim
p ro g ra m la r ı niçin te rs te p m iş tir? ” Bütün bunlar,
hakkında uzun araştırm alar yapm ayı gerektirecek
ve buna değecek sorulardır. A ncak şurası da açıktır
ki, değişim program larının başansızlığının tem elin
de iki öııernli faktör vardır: Din ve Haik. Elit kad
ronun öncelikle dini konularda geri adım atması da,
hem asıl unsuru gösterm esi açısından çok önemlidir,
hem de halkın gücünün nereden kaynaklandığını
gösterm esi açısından. Dine ve halka rağm en bir şey
yapm anın m üm kün olm adığı anlaşılm ıştır. Tabii ki
m evcut şartlardan daha iyisi, doğrusu ve güzeli ger
çekleştirilem ediği sürece. D eğişim program lanndaki başarısızlığın nedenlerini elitin kişisel zaafiyetlerine, yetersizliklerine ve d iğ er bazı özelliklerine
bağlam ak da m üm kün. A ncak bunun çok geri plan
da kalan bir neden olduğunu söyleyebiliriz.
D eğişim p ro g ra m la n n m b a şa rısız lığ a u ğ ra m a 
sını sağ la y an asıl u n s u r n için d in o lm u ştu r? E lit
k a d ro niçin bu a la n d a z o rla n m ış ve yenilgiye uğ

ram ıştır? B unun b ir çok nedeni İrtica'nın dinle ilgisi y o k  şim projelerinin başarılı bulunma
var. Ancak konuyu değişim prog
tur. Elitsin uygulam aların dığının gizli itirafından başka bir
ram ının hed efleri d o ğrultusunda
anlam a gelmemektedir. Bu aynı za
dan^ sözlerinden açıkça
değerlendii'ecek olursak, genel bir
m anda çaresizliğin ve bu çaresizli
şeyler söylem ek m üm kün. Bu ko
ğin neden olduğu yeni stratejilerin
anlaşılır ki; irtica elife
nuda tespitlerim iz şunlardır;
işaretini vermektedir.
destek olmamaktır, eiitin
T ü rk iy e’deki b atılılaşm a/b atılı
K abul etm ek gerekir ki ve hemen
laştırm a endeksli değişim prog- otoritesini kayıtsız şartsız her zaman görülm ektedir ki, Din ve
ram lannın öncelikle otorite aynşH alk’a rakip olarak topyekün deği
kabul etmemektir, halk
şimi öngören ‘m ühendisler’, esa
masmı hedeflediği yaygın olarak
olmaktır, halktan yana
bilinen ve bugünkü program ların
sında değişim program larına bir
da esasını oluşturan b ir durum . olmaktır, halkın iradesi türlü güvenem em ekte, çoğu zaman
üstü kapalı ifadelerle yenilgiyi pe
Otorite ayrışm ası, b ir başka deyiş
ne değer vermektir.
le dini otorite ile beşeri otoritenin
şinen kabullenm ek zorunda kal
ayrışması ve dini otoritenin dünyevi alandan uzak- maktadırlar. Farklı zam anlarda sarfettikleri sözler
ve davranışlarındaki çelişkiler de bundan kaynak
laştınlm ası, T ü rk iy e ’deki değişim program larının
lanmaktadır.
Biliyoruz ki, çoğu zaman açıkça ifade
bütün özelliklerinin üzerinde yer aldığı ekseni teşkil
eder. İlâhi otoritenin sistem li bir tarzda som utlaştığı etm ekten çekinm eyecek kadar toplum un geleneksel
disiplin olan din, özellikle toplum sal alandan ve bi olan her şeyine karşılar ve özellikle de ‘dini’ olan
reyin toplum sal yönünü kontrolden uzaklaşm adığı her şeye. A ncak bunu açıkça ifade ederlerse kendi
sürece, “dine ve halka rağm en” planlanan değişim varlıklarının m eşruluk dayanağını bizzat kendi elle
program larının bütün yönleriyle işlevsel olması im riyle yıkm ış olacaklarını biliyorlar. Bu nedenle, ‘as
kansızdır. Bu noktada Avrupa toplum ları için bir lında’ dine taraftar ve saygılı olduklarını söylemek
problem sözkonusu olm am ıştır. Avrupa toplum la- zorunda kalıyorlar. K u ran ’ın küçük yaşta okunup
rındaki biı^eylerin sekülerleşm esi yaygın bir şekilde öğrenilm esine karşılar, K u r’an Kurslarını vc devle
gerçekleşm esine k arşılık ,T ü rk iy e’de aynı şeyi söy tin resm i okulları olan fakat dini yönü bulunan okul
lemek m üm kün olm am aktadır. B ireyler seküierleş- ları kapatm anın m ücadelesini veriyorlar. A ncak
m eyince de din toplum sal hayattan uzaklaşm am ak- öbür yandan da ‘K u r’an İslam ı’na taraftar oldukta ve bu da değişim projelerinin uygulanm asında lannı söyleyip, insanlardan m esajını anlamaları için
önemli sapm alara neden olmaktadır. Bireylerin ni K u r’an ’m m ealini okum alarını istiyor ve hatta oku
çin sekülerleşm edikleri sorulacak olursa, bu, İs tuyorlar. Bu sefer de karşı oldukları şeyi halka biz
lam ’ın bütün hayatı kapsayan, kontrol eden dinam ik zat anlayacağı bir dille kendileri takdim etmiş olu
ve kapsam lı ö zelliğini açığa çıkaracaktır. İslam, yorlar. Kendi değer yargılarını ve ideolojilerini aşı
gözlerini sadece ahirete çevirm iş ve dünyadaki var lamak için eğitim seferberlikleri düzenliyorlar. A n
lığını bireylerin kalbinde devam ettiren inançlar cak, okuyanlar kendilerinin safında değil, halkın sa
m anzum esi değil. B izzat hayatın içinde yer alıyor. fında yer alıyor. İşte bütün bu açmazlar, topyekün
Hayatın kendisi kad ar gerçek, dinamik ve güçlü. B i değişim m ühendislerinin T ü rkiye’deki değişmeyen
reysel ve toplum sal yapının her alanında söz sahibi kaderi...
Bütün bunların sonunda, günüm üzde yeniden
ve sözünü kabul ettirir nitelikte. D olayısıyla İslam ’ı
nükseden
“yukarıdan aşağıya ve zorla topyekün
ilkel kabile dinleriyle aynı kategoride değerlendi
renler hep yanılm ıştır. O nların yanılgılarına karşılık, değişim ” sürecinin öncekilerden daha başanlı ola
İslam, kapsam lı, dinam ik, güçlü, sözünü dinletir m ayacağını söyleyebiliriz. G eçm işte gerçekleştiri
özellikleri nedeniyle kendisine gelen bütün saldırı len ani ve kararlı uygulam alar sonucunda kültürel
lardan daha güçlü olarak çıkmıştır. Bu konuda dini, köklerinden koparılan, ulem ası feshedilen, bilgi
hayatın bütün katm anlarından silm e niyet ve karar kaynakları kurutulan bir toplum yeniden dirilmesini
lılığında olanların, otoritelerini m eşrulaştırabilm ek bilmiştir. Bütün değişim program larına ve uygula
için halkın dini duygularını okşayan m esajlar ver m alarına rağm en pes etm em iş, varılan noktayı ken
m ek zorunda k a im a te n önemMiı-; Son olarak—mü d i lehine zafer olarak kaydetm eyi başaiTnı^tır. Zat^
tedeyyin’ ayrım ı yapılm ası da, elit açısından deği

bugünkü değişim m ühendislerinin kızgınlığı da bu
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b aşa rısız lığ ı h a z m e d e m em e k te n k aynaklanıyor.
D ünküler b irçok n o k tad a avantajlıydılar. B una rağ
men birçok noktada g eri adım atm ak zorunda k aldı
lar. B ugün ise halk d a h a da avantajlı. Ç ünkü kesilen
köklerinin yerine d a h a diri ve sağlam kökler inşa et
ti. K um tulm uş ve safiyeti tartışılır bilgi kaynaklaıının yerine, berrak b ilg i kaynağını koydu. Feshedilen
ve geleneksel yönü a ğ ır basan ulem âya karşılık, şu
urlu, bilgili d ü şü n ü rler kitlesine sahip oldu. D olayı
sıyla halka ve elbettek i hakka rağm en bir şey yapı
lam ayacağı, hatta bir şeyler yapm a gayretinin daha
büyük bir güçle geri tepeceğini söylem ek, gönlü
hoşnut eden tem ennilerden ziyade, dünden bugüne
uzanan sürecin zo m n iu gereği görünüyor.
SONUÇ YERİNE
K onum uzun, oldukça kapsam lı ve üzerinde uzun
uzadıya durm ayı fazlasıyla gerektiren bir konu ol
duğu açık. A ncak bazı olaylar veya sözler vardır ki,
sayfalarca anlatıp da bitirilem eyecek bir konuyu bir
kaç cüm lede gayet anlaşılır şekilde ifade eder. K o
num uzu özetlem esi açısından bu tür bir olayla yazı
ma son verm ek istiyorum . B ir şahidinden bizzat
dinlediğim olay şöyle: K örfez savaşından kısa bir
süre sonra ve Ç ekiç G ü ç ’ün öncülerinin G üneydoğ u ’ya geldiği ilk günlerdir. G üneydoğu’nun bir ilçe
sinde, A m erikalı subaylarla, bölgedeki Türk subay
lar resm i bir yem ek davetinde buluşurlar. Yemekte,
U ğur M um cu da olm ak üzere bazı gazeteciler ve
m ülki am irler vardır. U ğur M um cu, bir ara karşısın
daki A m erikalı subayla laiklik üzerine derin bir soh
bete başlar. M um cu, h er ne olursa olsun dinin birey
sel ve toplum sal hayattan uzaklaştırılm ası gerektiği
ni ve bu konuda kaybedilecek zam anın olm adığını
dile getirir. Bu başanlam adığı sürece T ü rk iy e’nin
Batılı olam ayacığını ifade eder. Fakat ne var ki, di
nin T ürk toplum unda çok güçlü olduğunu, toplu
mun en laik kesim i olan Türk subaylaıının dahi di
nin etkisini tam am en üzerlerinden atam adıklarını
belirtir. B unun delili olarak da yem ekteki subayların
büyük bir kısm ının ekm eklerini sağ elle yiyor olm a
larını gösterir. A ncak, din konusundaki görüşlerinin
Am erikalı subay tarafından destekleneceğini sanan
U ğur M um cu, hiç um m adığı bir tepkiyle karşılaşır.
A m erikalı subayın, bir askerden ziyade akadem is
yen üslûbuyla ifade etliği görüşü şöyledir; "B ireyle
rin, de^ 'etlerin ve dinlerin hayatları birbirinden
farklıd ıı G üçlerindeki büyüklük fa rklılığ ı da bu sı
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ralam aya göredir. En uzun öm ürlü ve güçlü olan
dindir B u nedenle bir devlet, dini yo k etm ek için ne
kadar çalışırsa çalışsın, başarısızlığa uğrar. Savaşı
kaybeden din değil, kesinlikle devlet olur. B ir za 
m anlar Rom a, H ıristiyanlığı y o k etm ek için çalıştı,
fa k a t sonunda dine teslim oldu. D aha nice süper
devletler aynı şeyi yaptı. F akat sonunda ya teslim
oldular, y a da yo k oldular D inler savaşlardan hep
galip ve güçlü çıktı, dinlerle savaşan devletler ise
m ağlup ve perişan. Tarihin sayfalarına göm ülenler
devletler oldu, dinler değil. B u nedenle İslam gibi
evrensel bir dinle uğraşmayı bırakın. Onu yenm eyi
hiçbir zam an başaram azsınız. K aybeden sadece siz
olursunuz. Gün gelir bugünün süper devleti olan
bütün devletler tarihin sayfalarındaki yerlerini alır
la r Ancak, H ristiyanlık ve İslam , dünyaya hükm et
meye daha da güçlenm iş olarak devam ederler Bu
nedenle, dinle ve dinin hayat alanı olan halkla sa 
vaşm ayı değil, barışmayı deneyin. O zam an hayatı
nızı devam ettirme, tarihin sayfalarına daha geç g ö 
m ülm e şansı elde etm iş olursunuz.” ■
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BELGE:
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN
TESETTÜR FETVASI

Türkiye uzun bir süredir ^^başörtüsü”, medyatik ismi ile ^Hürban” soru
nunu tartışıyor. 28 Şubat süreci ile iyice alevlenen bu tartışma kısa zamanda
biteceğe de benzemiyor
Aslında çarşaf, başörtüsü ya da türban, Türkiye’de iktidarı elinde bulun
duran ve İslam 'ı sürekli bir ^Hehdit unsuru” olarak algılayan Batıcı-laikçi
egemen azınlığın ‘^karabasanı” olmuştur, yıllar yılı. Ve onların iktidarını
sarsabilecek en ciddi tehlikeyi(!) yani dindar halkı tanımlamak için de hep
aynı simgeler kullanılmıştır: “Kara çarşaf ’, “sarık”, “sakal”
Türk halkını tepeden inme yöntemlerle ‘‘halka rağmen” Batıklaştırıp
çağdaş uygarlık düzeyini yakalama hevesine kapılan yönetici elit, nedense II.
M ahm ut’tan beri hep kafaların dışıyla uğraşmayı, yani gardrop devrim
ciliğini, ilerlemenin en kestirme yolu olarak görmüştür.
Bu bağlamda, Cumhuriyetin ilk yıllarında erkek kıyafetine ilişkin kanuni
yaptırımlarla desteklenen değişiklikler yapılmışsa da kadın kıyafeti konusun
da aşamalı bir yol izlenmiştir Önce “peçe” ile mücadele edilmiş, ardından
“çarşaf^ gündeme gelmiş sonra da “başörtüsü ve türban” tartışmalarına
geçilmiştir
İşin ilginç yanı, kadının örtüsü ve giyim-kuşamı ile uğraşan, onları hu geri
ve ilkel kabuklarından “kurtarmaya” (!) çalışan egemen güçler, örtünün
“dinle ilgisi”ni de sürekli gündeme getirmişlerdir. Örtünmeye ilişkin Islami
referansları bilir-bilmez yere ulu-orta yorumlamaya, işlerine geldiği gibi
anlayıp dayatmaya çalışmışlardır. Oysa İslam 'ın bu konuda getirdiği
ilkelerin ve asırlardır tevatür halinde bize intikal eden uygulamaların su
götürür bir tarafı yoktur
Ümran’m bu sayısında yayınladığımız D iyanet’in “tesettürfetvası” örtün
me konusunu sulandırmak isteyenlere bir cevap niteliği taşıdığı gibi önemli
-hir hrIgr nlarak sakinnmnyı da hak ediyor__________________________
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T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı
Sayı: B.02.1.DİB.0.I0/212
KONU: Tesettür
KARAR NO; 6
KARAR TARİHİ; 3.2.1993
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU KARARI
İslâm dininde kadının kıyafeti ile ilgili olarak
zaman zaman sorulan sorular dolayısıyla konu,
kurulumuzca ele alınıp incelendi:
Nûr Suresi'nin 30. ayetinde, mü'min erkekle
rin harama bakmamaları, namus ve iffetlerini
korumaları emredildikten sonra 31. ayetinde
kadınlarla ilgili olarak meâlen, "M ü'm in kadın
lara da söyle: Gözlerini (bakmaları haram olan
şeylerden) çevirsinler, edep yerlerini korusunlar,
-kendiliğinden görünen müstesna- zinetlerini
açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine
salsınlar!" buyurulmakta ve ayetin devamında
kadınların kendiliğinden görünmeyen zinet yer
lerini, kimlerin yanında açabilecekleri belirtil
mektedir.
1- HARAMA BAKMAK VE İFFETİ KORUMAK
Görüldüğü gibi bu iki ayette hem erkeklerin
hem de kadınların harama bakmamaları, edep
yerlerini iyice örtülü tutup, iffet ve namuslarını
zina, fuhuş ve onlara sebep olabilecek durum
lardan korumaları emredilmektedir.
Hz. Peygamber (s.a.v) de "...Gözlerin zinası
şehvetle bakmaktır..." buyurarak harama bak
mayı, göz zinası olarak nitelemiştir.’
Ancak, gözün harama tesadüfen ilişmesinin
kasıtlı bakmak hükmünde olmadığı da hadis-i
şeriflerde belirtilmiştir.^
Islâm alimleri, yukarıda mealleri yazılı ayet
lere ve konuyla ilgili hadislere dayanarak, er
keklerin ve kadınların, nikahlı eşleri dışında
herhangi bir kimseye şehvetle bakmalarının ha
ram olduğu üzerinde müttefiktirler. Tedavi, şa
hitlik ve evlenme maksadı gibi, zaruret veya ih
tiyaç halindeki bakmalara, fıkıhta belirtilen şart
lar ve ölçüler dahilinde müsaade edilmiştir.
Fitne tehlikesi ve şehvet korkusu olmamak
kaydı ile, gerek erkeklerin ve gerekse kadınla
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rın, kendi yakınlarından ve yabancılardan kim
selere ve nerelerine bakıp bakmayacaklarına
dair hükümler, delilleri ile birlikte fıkıh kitapla
rında mevcuttur.^
2- ÖRTÜNME
Nûr Suresi'nin 31. ayetinde zikredilen bu emir
lerden sonra kadınların örtünmesi ile ilgili olarak
da, -kendiliğinden görünenler müstesna- zinetle
rini, zinet yerlerini açmamaları ve başörtülerini
yakalarının üzerine salmaları emredimiştir.
Cahiliye devrinde başını örten kadınlar, ba
şörtülerini enselerine bağlar veya arkalarına salıverirlerdi. Allah Teâlâ, bu ayetle, İslâm'dan
önceki bu adeti kesinlikle yasaklayarak mü'min
kadınların -kendiliğinden görünen hariç- zinet
lerini, zinet yerlerini açmamalarını ve başörtü
lerini; saçlarını, başlarını, kulaklarını, boyun,
gerdan ve göğüslerini iyice örtecek şekilde ya
kalarının üzerine salmalarını emretmiştir.
Hz. Âişe (r.a), "Allah ilk muhacir kadınlara
rahmet eyleye. Yüce! Allah "M ü'm in kadınlar
başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar!" aye
tini indirince, onlar eteklerinden bir parça kese
rek, onunla başlarını örttüler" der"."*
Yine Hz. Aişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından
sitayişle bahsederken, buna benzer bir ifade ile,
başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.^
3- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLMAYAN KISIMLAR
Örtülmesi emredilen, zinetten istisna edilen
ve mücmel olarak geçen "kendiliğinden görü
nen" ifadesi; ashabdan Hz. A li, İbn Abbas, İbn
Ömer, Enes, tabiîlerden Said b. Cübeyr, Atâ,
mücâhid, Dahhâk, Müctehid imamlardan Ebû
Hanîfe, Mâlik ve Evzaî (r.a)'nin de dahil olduğu
İslâm alimlerinin çoğunluğu tarafından; "Yüz ve
bilt^kiert- kadvır eller" olarak tefsir edilmiştir.^'

4- ÖRTÜLMESİ GEREKLİ OLAN KISIMLAR
Ayetteki "kendiliğinden görünen" mücmel
ifadeyi -az da olsa- farklı tefsir eden alimler, ka
dınların, istisna dışında kalan zinetlerini ve zinet yerleri olan saç, baş, boyun, kulak, gerdan,
göğüs, kol ve bacakların örtülmesi olarak anla
mışlar ve bunlardan herhangi birini açmalarının
caiz olmadığı hümünde ittifak etmişlerdir/ Ka
dınların, bu zinet yerlerini kimlerin yanlarında
açabilecekleri ise, ayetin devamında b ild iril
mektedir.
Bu âyet-i kerime nazil olunca, yukarıda riva
yet edilen hadislerle de sabit olduğu üzere,
ensar ve muhacir kadınların, eteklerinden bir
parça keserek, onunla başlarını örtmeye acele
etmeleri, Hz. Âişe (r.a)'nın ablası Esmâ (r.a)'nın,
ince bir elbise ile Hz. Peygamber (a.s)'ın huzu
runa çıktığı zaman, Hz. Peygamber'in "ergenlik
çağına gelen bir kadının elleri ve yüzü dışında
kalan yerlerini göstermesinin caiz olmadığını"
bildirmesi, yine Hz. Peygamber'in, bileklerinin
dört parmak yukarısını işaret ederek, "Allah'a
ve ahiret gününe iman eden bir kadına, ergen
lik çağına gelince yüzü ve şuraya kadar elleri
hariç, herhangi bir yerini açması caiz değildir."
buyurması; sözkonusu ayetteki emirlerin vücub
için olduğuna, kadınların yukarıda sayılan zinet
yerlerini örtmekle yükümlü olduklarına delalet
etmektedir.
5- ÖRTÜNMENİN GAYESİ
Dinim izin emrettiği örtünmeden maksat, ka
dının zinetini ve zinet yerlerini eşi veya mahre
mi olmayan erkeklere göstermemesi ve yabancı
erkekler tarafından görülmesine meydan verme
mesidir. Bu itibarla örtünün; saçın, ten renginin
veya zinetlerin görülmesine engel olacak kalın
lıkta, vücut hatlarını göstermeyecek nitelikte ol
ması gerekir." Bu konuda, yukarıda meali zikre
dilen hadis-i şerifler dışında, daha pek çok hadis-i şerif bulunmaktadır."
Ahzâb Suresi'nin 60. ayetinde de "Ey Pey
gamber! Eşlerine, kızlarına ve mü'minlerin ka
dınlarına söyle: (Evden çıkarlarken) üstlerine
vücutlarını iyice örten dış elbiselerini giysinler!
Bu, onların iffetli bilinm elerini ve bundan dola
yı incitilmemelerini daha iyi sağlar." buyurulmaktadır.
Bu ayette müslüman hanımların evlerinden
çıkarken, üstlerine vücut hatlarını belli etmeye
cek bir dış elbise almaları, ev kıyafeti ile sokağa

çıkmamaları em red ilmektedir.
Nûr Suresi'nin 60. ayetinde ise, yaşlanmış ka
dınların, 31. ayette örtülmesi emredilen zinet ve
zinet yerlerini örtmek kaydı ile (manto, pardesü,
çarşaf gibi) dış elbiselerini üstlerine almadan dı
şarı çıkabilecekleri belirtilerek şöyle buyrulmaktadır; "Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuk
tan kesilmiş yaşlı kadınların, zinetlerini (yaban
cı erkeklere) göstermeksizin, dış elbiselerini çı
karmalarında, kendilerine bir vebal yoktur. Yine
de dış elbiseli olmaları, kendileri için hayırlıdır.
NETİCE:
1. Gerek erkeklerin ve gerekse kadınların göz
lerini haramdan korumaları,
2. Kadınların, vücudun el, yüz ve ayakları dı
şında kalan kısımlarını, aralarında dinen evlilik
caiz olan erkekler yanında, vücut hatlannrve
rengini göstermeyecek nitelikte bir elbise (örtü)
ile örtmeleri,
3. Başörtülerini, saçlarını, başlarını, boyun ve
gerdanlarını iyice örtecek şekilde yakalarının
üzerine salmaları, dinim izin; Kitab, sünnet ve
İslâm alimlerinin ittifakı ile sabit olan kesin em
ridir. Müslümanların bu emirlere uymaları dini
bir vecîbedir.
TESETTÜRLE İLGİLİ HADİSLER
1- "Şüphe yok ki Allah, Ademoğluna zinadan
payını yazdı (yani onun kendi iradesini kullana
rak işleyeceği zina türünü levh-i mahfuz'da be
lirtti, diğer bir yoruma göre şehvet sevgisini
onun fıtratına yerleştirdi) Artık Ademoğlu yazı
lan payına kesinlikle ulaşır. Gözlerin zinası
(şehvetle) bakmak, dilin zinası (haramı) konuş
maktır. Nefis de (zinayı) temenni edip şehvetlenir ve nihayet ilgili organ bunların ortak istekle
rini yerine getirmek suretiyle onları tasdik eder
ve arzularını gerçekleştirmekten imtina etmekle
onları tekzib eder."^" buyurur.
2- Ashabdan Cerir bin Abdullah el-Becelî
(r.a)'den: Şöyle dem iştir; "Ben Rasulullah
(s.a.v)'e (harama) ani bakışın hükmünü sordum.
O, bana, gözümü başka yöne çevirmemi emret
ti".”
3- "Ey Ali! Harama (tesadüfen) bakışın ardın
dan (kasıtlı) olarak tekrar bakma; çünkü, şüphe
siz (tesadüfen olan) birincisi sana (muaf)tır ve
(kasıtlı olan) sonuncusu sana muaf değildir".’^
4- Hz. Âışe (r.a) "A llah ilk muhacir kadınlara
rahmet eyleye! Allah "M ü'm in kadınlar başörtü
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lerini yakalarının üzerine salsınlar!" ayetini in
dirince onlar eteklerinden (bir rivayette en kalın
olanı) kesip onunla başlarını örttüler." der.”
5- Hz. Âişe (r.a) bir gün ensar kadınlarından
stayişiye bahsederken buna benzer bir ifade ile
başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır.’'*
6- "Hz. Âişe (r.a) şöyle demiştir: "Ebû Bekr
(r.a)'ın kızı Esmâ (-ki Âişe validemizin ablasıdır)
İnce bir elbise ile örtülü olarak Rasûlüllah
(s.a.v'in) huzuruna girdi. Rasûlüllah (s.a.v) on
dan yüzünü çevirdi ve kendi mübarek yüzünü
ve ellerini işaret ederek;
"Ey Esmâ! Kadın erginlik çağına ulaşınca vücu
dunun şurası ve burası dışında kalan yerlerinin gö
rülmesi (gösterilmesi) caiz değildir, buyurdu.’^
7- Yine Hz. Âişe (r.a)'den: Şöyle demiştir: "Ra
sûlüllah (s.a.v) bileklerinin dört parmak yukarı
sını işaret ederek "Allah'a ve ahiret gününe ina
nan bir kadın ergenlik çağına varınca yüzü ve
şuraya kadar elleri dışında herhangi bir yerini
açması helâl değildir!" buyurdu.’*
8- "Ebû Hureyre (r.a)'den: Şöyle demiştir: "Rasulüllah (s.a.v) "Ateş ehlinden olup, görmediğim
iki sınıf insan var: (Birisi) yanlarında bulunan sı
ğır kuyruklarına benzer kamçılarla insanları döğen (işkence yapan) bir kavimdir. (Diğeri) giyinik,
çıplak birtakım kadınlardır..."’^ buyurdu.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ANKARA
Din İşleri Yüksek Kurulu
KONU: İmam-Hatip Liselerinde Okuyan
Kız Öğrencilerin Kıyafetleri Hk.
KARAR TARİHİ: 30.12.1980
KARAR NO: 77
M illi Eğitim Bakanlığı'nca İm am -Hatip Lise
lerinde okuyan kız öğrencilerin kıyafetleri ko
nusunda Bakanlık görüşünün bildirilm esiyle
ilgili olarak Devlet Bakanı Sn. M ehm et Ö zgüneş'e yazılan 22. 1 2. 1 980 gün ve 018323 sa
yılı yazı ile Devlet bakanlığı makamının ko
nunun D in İşleri Yüksek Kurulu'nca da incele
nerek Bakanlık görüşünün tesbit edilmesine
dair 22. 12. 1980 gün ve 5.05-1020 sayılı ya
zıları konunun önem i ve şumulü dikkate alın
mak suretiyle 633 sayılı Diyanet İşleri Başkan
lığı Kuruluş ve G örevleri Hakkında Kanun'un
5. maddesiyle kurulum uza verilen görev, yet
ki ve sorum luluklara dayanılarak dinî, hukuki
ve diğer yönlerden incelendi.
Yapılan m üzakereler sonunda:

lîlede "kendiliğinden görünenler" ifadesiyle
mücmel olarak beyan edilen uzuvların hangi
leri olduğunu, m uhterem eşi ÜmmüMM ü'm inîn Hz. Âişe (r.a)'nın nakletmiş olduğu
bir hadis-i şerifinde Rasûlüllah (s.a) Efendi
miz. Hz. Âişe'nin ablası Hz. Esmâ'ya yüz ve
ellerini işaret ederek "Ey Esma! Kadın ergenlik
çağına erince, vücudunun şurası ve şurası dı
şında kalan yerlerini göstermesi caiz olm az!"
(Sünen-i Ebî Dâvud, 4/62, hadis no: 4104) bu
yurmuş, böylece ayet-i celîlede istisna edilen
uzuvları bizzat açıklamıştır.

İslâmiyet'ten önce (Cahiliyye Devrinde) ka
dınlardan başlarını örtenler, örtülerini ensele
rine bağlarlar veya arkalarına salıverirler, bo
yun ve gerdanlarını açık bırakırlardı. Cenab-ı
Hak bu ayet-i celîle ile Cahiliyye D evri'nin bu
adetini kesinlikle yasaklamış, müslüman ka
dınların b a şö rtü le rin i; saçlarını, başlarını,
kulaklarını, boyun ve gerdanlarını örtecek
şekilde yakalarının üzerine salmalarını emret
miştir.

Yukarıda mealleri verilen ayet-i celileler ile
Hz. Âişe (r.a)'nın naklettiği hadis-i şerif ve
benzeri diğer hadis-i şeriflerden, İslâm müctehid ve fakihleri, müslüman kadınların sadece
namaz kılarken değil, namaz dışında da vücu
dun el, yüz ve ayaklar dışında kalan kısımla
rını, aralarında dinen e v lilik caiz olan yaban
cı erkekler yanında açık bulundurm am aları
gerektiği hükmünde ittifak etmişlerdir. İslâmi
hükümlerin iki temel kaynağı olan Kitab ve
sünnet delilleri yanında, ashab ve tâbiîn devirlerinden itibaren bu husus daima böyle an
laşılmış, böyece kadınların tesettürü konusun-

Ahzâb Suresi'nin 59. ayet-i celîlesinde ise;
"Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve
m ü'm inlerin kadınlarına söyle: (Evden çıkar
larken) üzerlerine dış elbiselerini giysinler!
1Kur'an-ı Kerim 'de Nûr Suresi'nin 31. Bu, onların iffetli bilinm elerini ve bundan do
ayet-i kerimesinde "M ü 'm in kadınlara da söy layı incitilm em elerini daha iyi sağlar." buyu
rulmuştur.
le: G özlerini bakılması yasak olan şeylerden
çevirsinler. İffetlerini korusunlar! (El, yüz,
Bu ayet-i celîle ile de, müslüman hanım la
ayak ile bu uzuvlarda bulunan yüzük, kına ve rın evlerinden çıkarken üzerlerine vücut hat
sürme gibi) kendiliğinden görünenler müstes larını belli etmeyecek bir dış elbise almaları,
na zinetlerini açmasınlar! Başörtülerini yaka ev kıyafetiyle sokağa çıkmam aları em redil
larının üzerine salsınlar!.." buyurulmuştur.
miştir.

Kur'an-ı K e rim 'in m ücm el h ü kü m le rin i
arıklam a yetkisi, onu tebliğ ile görevli Peygamber-i zî-şân Efendimize aittir. Bu ayet-i ce-
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da her asırda icma-i ümmet de meydana gel
miştir. N itekim , İslâm'm doğuşundan, günü
m üze kadar bütün İslâm ülkelerinde her asır
daki uygulama da böylece devam edegelmiş,
h içb ir İslâm alim i sözkonusu hükme aykırı bir
beyanda bulunmamıştır.

Kamu düzenine veya genel ahlaka veya bu
amaçlarla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan
ibadetler, d in î ayin ve törenler serbesttir.

Halen yürürlükte olan 1961 anayasasının
"Temel Haklar ve Ö devler"le ilg ili bölüm ün
de yer alan 19. maddesinde ise:

ri, vücutlarının el, yüz ve ayaklar dışında ka
lan kısımlarını, aralarında dinen evlenme caiz
olan yabancı erkekler yanında açık bulundurmaimalan, bazı çevrelerce sanıldığı gibi belli
bir lüm renin sonradan ortaya çıkardığı bir

Kimse, ibadete, dinî ayin ve törenlere katıl
maya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya
zorlanamaz. Kimse dinî inanç ve kanaatlerin
2İnsan haklarına saygılı ve dem okratik re den dolayı kınanam az..." hükmüne yer ve ril
jim le yö n e tile n ülkelerde, yö n e tim in en miştir.
3- Din, sırf b ir inanç veya inanç sistemin
önem li ilkelerinden biri de la ik lik ilkesidir.
Laiklik, devletim izin de temel ilkelerinden b i den ibaret değildir. D inin insana ait esasları
ridir. Bu ilkenin tabii sonucu ise, devlet yöne yanındap ibadet, amel ve ahlaki davranışlarla
tim in d e din kurallarına uyma zorunluluğu ilg ili hüküm leri, dini kabul eden inançlı kişi
nun olmamasıdır. Bunun yanmda, devletin de lerin yaşayışlarında uymaları zorunlu emir ve
kişilerin d in î inanç ve kanaatlerine saygılı o l yasakları da vardır. O halde din ve vicdan
ması, bunları baskı altına almaması, devletçe hürriyeti, sadece bir dinin inançla ilg ili esas
fertlere tam bir din ve vicdan hürriyeti tanın larına inanmak veya inanmamak hakkı değil;
mış olması da laikliğin tabii b ir sonucudur. dindarın mensup olduğu d in inin bütün emir
N itekim , Birleşmiş M ille tle r Teşkilatının 10 ve yasaklarını hiçbir engele rastlamadan, ser
bestçe yerine getirebilmesi hakkıdır. İnanç,
Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İNSAN
ferdin
iç alem iyle ilg ili olup kendisi tarafın
HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ'nin 18.
dan açıklanm adıkça başkaları tarafından
madesinde;
kontrolü m ümkün olm adığına göre, devletin
"H er şahsın fikir, vicdan ve din hürriyetine
fertlerin inancına karışıp karışmaması fazla
hakkı vardır. Bu hak, din veya kanaat değiştir
bir önem taşımaz. D in ve vicdan hürriyeti
mek hürriyyetini, dinini veya kanaatini tek ba
nin, dinin em ir ve yasaklarını hiçbir baskıya
şına veya topluca, açık veya özel surette öğre
uğramadan yerine getirebilm e hürriyeti oldu
tim , tatbikat, ibadet ve ayinlerle açıklama hür
ğu şüphesizdir. N itekim İnsan Hakları Evren
riyetini gerektirir." hükmü yer almıştır. Bu be
sel Beyannamesi'ni kabul eden devletim iz
yanname, 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 sayılı
anayasamızın 19. maddesiyle din ve vicdan
Bakanlar Kurulu Kararı'yla Türkiye tarafından
hürriyetini açık b ir şekilde tanımış ve bu hür
da benimsenmiş ve 27 Mayıs 1949 tarihinden
riyeti anayasanın 10. maddesiyle kişiye bağlı,
itibaren yürürlüğe konmuştur. Din ve vicdan
dokunulm az, devredilm ez, vazgeçilmez te
hürriyeti esasen Türkiyem izde Gülhane Hatt-ı
mel hak ve hürriyetlerden saymıştır. O halde
Hüm ayunu'ndan, yani 1839'dan beri devlet
her Türk vatandaşı, bir anayasa hakkı olarak,
um delerim izin başında gelmiştir. 1924 anaya
mensup olduğu dinin bütün em ir ve yasakla
sasının 75. maddesinde bu hürriyet;
rını "kamu düzeni, genel ahlak ve bu amaç
"H iç kimse mensup olduğu felsefi içtihat, larla çıkarılan kanunlara aykırı olm amak şardin ve mezhepten dolayı muaheze edilemez. tıyle" h içbir baskıya maruz kalmadan serbest
Asayiş ve um um i muaşeret adabına ve ka yerine getirebilm e hürriyetine sahiptir. Din ve
nunların hüküm lerine aykırı bulunm am ak vicdan hürriyetinin ve la iklik ilkesinin tabii ve
üzere her türlü d inî ayinlerin yapılması ser mantıki sonucu budur.
besttir." cüm leleriyle ifade edilm iştir.
4- Müslüman hanımların başlarını örtmele

"Herkes, vicdan ve d in î inanç ve kanaat
hi rriyetine sahihtir.
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adet veya işaret değil, İslâm dinî'nin bir hük
müdür. Bu husus yukarıda delilleriyle açıklan
mıştır. Bu em irlerin bir gereği olarak kadınla
rın örtünmesi m ille tim izin de bir örfü haline
gelmiştir. Ülkem izdeki hanımların çoğunluğu
nun, yaşlı hanımların ise hemen hemen tama
mının günümüzde de başlarını örtmeleri bu
nun en açık kanıtıdır. Üstelik hanımların
sözkonusu kıyafetlerinde (yani başlarını ka
patmalarında ve dinin emrettiği şekilde örtün
melerinde), kamu düzenine, genel ahlaka ve
kanunlara aykırı bir durum olmadığı da açık
tır. Bu hususun devletin ülkesi ve m illetiyle
bütünlüğünün, cum huriyetin, m illi güvenli
ğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel
ahlakın ve genel sağlığın korunup korunmamasıyla da bir ilgisi yoktur. Bu itibarla müslüman hanımların d in î tesettüre uymalarının ka
nunla sınırlandırılması da anayasamızın 11.
maddesi uyarınca sözkonusu olamaz. Kaldı
ki, anayasamız 10. maddesiyle "devleti; kişi
nin temel hak ve hürriyetlerini fert huzuru,
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ
daşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi
ve sosyal bütün engelleri kaldırmak ve insanın
maddi manevi varlığının gelişmesi için gerek
li şartları hazırlamakla" yüküm lü kılmıştır.
5- Hürriyet, en basit anlamıyla, başkalarına
zarar vermemek şartıyla kişinin dilediği şekil
de hareket edebilmesi ve dilediğini yapabil
mesi demektir. Buna göre, dinin emrettiği şe
kilde örtünm eyi kabul etmeyen bir kimseyi
örtünm eye zorlamak, kişi hak ve hürriyetiyle
ne derece bağdaşmayan bir davranış ise, is
ter d in î b ir zaruretle, ister sırf öyle arzu ettiği
için veya estetik amaçlarla olsun, örtünmek
isteyen b ir kimsenin örtünm esini engelleme
ye kalkışmak ve bu maksatla ona baskı yap
mak da, aynı şekilde kişinin temel hak ve hür
riyetlerine açık bir müdahale sayılmak gere
kir. Çünkü genel ahlaka aykırı bir durum o l
madıkça, kişinin örtünmesi veya örtünmeme
sinde başkaları için bir zarar sözkonusu değil
dir. N itekim , hürriyetçi demokrasi ile idare
edilen ve laiklik ilkesini kamil manada uygu
layan bütün ülkelerde, kişi hak ve hürriyetleri bu şekilde anlaşımakta, ister dinî, ister este

tik, isterse başka amaçlarla olsun kişilerin g i
yinişlerine, kılık ve kıyafetlerine hiç bir sınır
lama getirilmemekte ve bu konuda herhangi
bir müdahale düşünülmemektedir. Hatta bu
ülkelerde birtakım dinî okulların ve cemaatle
rin, kendi inançlarının gereği sayarak giyd ik
leri, toplum un genellikle benimsediği kıyafet
ten çok farklı olan özel kıyafetleri de hiçbir
şekilde yadırganmamakta, hatta saygı gör
mektedir.
6M illi Eğitim Bakanlığı yazısında kadınla
rın örtülü kıyafetlerinin "Atatürk ilkelerine ta
mamen aykırı" olduğu ifade edilm ekte ise de,
genel ahlaka ve kanunlara aykırı olmayan her
türlü kadın kıyafetinin Atatürk devrim ve ilke
lerine aykırılığı sözkonusu değildir. N itekim
bizzat Atatürk "Eğer kadınlarımız şer'in tavsi
ye ve dinin emrettiği bir kıyafetle, faziletin
icabettiği tavr u hareketle içim izde bulunur,
m illetin ilim , san'at, icm itm aiyya hareketleri
ne iştirak ederse, bu hali, emin olunuz, m ille 
tin en mutaassıbı dahi takdirden men-i nefs
edemez." demiştir. (Prof. Dr. Afet İnan, Ata

türk ve Türk Kadın Haklarının Kazanılması,
Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görev
leri, s: 104, İstanbul 1968, M illi Eğitim Ba
kanlığı yayınlarından.)
Atatürk'ün, müslüman Türk kadınının kıya
feti konusunda benimsediği bu fikirlerine ay
kırı bir sözüne rastlanmadığı gibi bu sözle
rinden çok sonra çıkartmış olduğu devrim ka
nunlarından kıyafetle ilg ili olan 671, 677 ve
2596 sayılı kanunların hiçbirinde kadın kıya
fetiyle ilg ili bir hükme de yer verilmemiştir.
Esasen, Atatürk'ü ve ilkelerini, çoğu zaman
yapıldığı gibi dinim izin kadın kıyafetiyle ilg i
li hüküm lerine karşı göstermek, m em leketi
miz yararları ve Atatürk ilkelerinin benimsen
mesi açısından son derece sakıncalı bir tu
tumdur. Müslüman Türk vatandaşı, "Ya A l
lah'ın emri, ya Atatürk ilkeleri!" şeklinde son
derece vahim bir tercihle karşı karşışya bıra
kılmamalıdır.
Unutulm am alıdır ki, örtünmek dinin bir
em ridir ve Atatürk dinim izin en son ve m ü
kemmel din olduğunu çeşitli vesilelerle birçok defalar ifade etmiştir.
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7- Bilindiği üzere İmam-Hatip Liseleri ve
Kur'an kurslarında, Kur'an-ı Kerim'in usulüne
uygun olarak tilâveti yanında, bu okullardaki
eğitim ve öğretimin bir gereği olarak dinî hü
kümler de öğretilmekte ve bu hükümlere her
müslümanın uymasının gerekli olduğu anlatıl
maktadır. D in im iz in kadın kıyafetiyle ilg ili
hükmü, yukarıda belirtilm iştir. Sözü edilen eği
tim ve öğretim kurumlarında dinim izin kadın
ların örtünm eleriyle ilg ili hükümleri de tabi
atıyla öğretilecektir. Bu durumda, bir taraftan
müslüman kadınların örtünmelerinin dinen zo
runlu olduğu öğretilirken, diğer yandan müslü
man kızların başlarını açmaya zorlanmaları,
izahı kabil olmayan bir çelişki olacağı gibi, on
ların vicdanında da son derece olumsuz etkiler
meydana getirecektir. Şüphesiz bu durumun
eğitim ve öğretim açısından da fevkalade sa
kıncalı ve olumsuz sonuçları olacaktır.
Diğer taraftan İm am -Hatip Liselerimizde ve
öze llikle Kur'an kurslarımızda Kurâ'n-ı Kerim
öğretim i, teme! dersler arasında yer alm akta
dır. B ilindiği gibi, Kur'an-ı Kerim okum ak bir
ibadettir. İbadet esnasında A llah'ın em irlerine
tam bir itaat halinde olm ak gerekir. Kız öğren
cilerin, yaptıkları bir ibadeti başı açık halde
yapm aya zorlanm aları, onların vicdanına
açık bir baskı teşkil eder.
8- Vatandaş vicdanına baskı daima reaksi
yonla karşılaşır ve toplum un huzursuz olm a
sına sebep olur. Şayet bu baskılar devletten
geliyorsa, devlet-m illet ilişkilerinin olumsuz

A .B u d l KAf.ABOÜLîr
Dİb t« l.Y )c .K r l.B ş k .
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yönde etkilenmesine de sebebiyet verir.
İm am -Hatip Liseleri ve Kur'an kursları gibi
d inî öğrenim kuram larında okuyan öğrencile
rin ve onların ve lile rin in vicdanlarına yapıla
cak baskıların okul-veli-öğrenci ilişkilerini
olumsuz yönde etkileyeceğinde şüphe yok
tur; çünkü sözü edilen eğitim ve öğretim kurumlarına çocuklarını gönderen veliler, ço
cuklarının öğrenim lerini dinî hükümlere uy
gun olarak yapm alarını ve onların dinî emir
lere riayetkar olarak yetişmelerini istemekte
dirler. Kaldı ki ilk nazarda sadece okul -veliöğrenci ilişkilerinde olum suz gelişmelere se
bep olabileceği sanılan bu gibi durumlar, ge
nişleyerek toplum vicdanında da rahatsızlık
lara sebep olabilir.
SONUÇ
Belirtilen sebeplerle,

İm am -Hatip Lisele-

ri'n in yönetm eliğinde, d in im izin müslüman
kadınların örtünm esiyle ilg ili hükümlerine
aykırı, anayasamızın tanıdığı kişinin temel
hak ve hürriyetlerini zedeleyici ve sözü edi
len okulların yönetim , eğitim ve öğretim faali
yetlerini olum suz yönde etkileyici nitelikte
hüküm lerin yer almasının uygun olmayacağı
mütalaa olunm uştur.
K eyfiyetin

D e vle t

Bakanlığı

makamına

sunulmak üzere Başkanlık makamına arzına
karar verildi.

D r .A l i Arala» ATDIB

Oy#

ANALIZ

HERKES AÇ KALMA
OZGURLUGUNE SAHİPTİR

anayi D evrim i öncesi tarım toplum unda, toprak bir güvence idi.
Bunun yanısıra, küçük yerleşim
birim lerinde oluşan sosyal çevre de ora
da yaşayan insana güven veriyordu. Top
rağı da çevreyi de bırakarak büyük kent
lere gelenler, köylerinde bıraktıkları gü
veni bulam adılar. Ü stelik m etropollerde
acı bir yalnızlıkla baş başa kaldılar. Bu
yalnızlığa zam anla, geleceğe ilişkin de
rin bir korku ve karam sarlık, sosyal çev
renin acım asızlığının içine ittiği katı bir
bencillik ve güvensizlik de eklendi.
Toprağını satarak cebine koyduğu üç
beş kuruşun bile, kendine ihanet ederce
sine eriyip gittiğini gören insanımızın, ar
tık paraya olan güveni de yıkılıyor. Em e
ğini satlığa çıkarıyor ama, o kadar çok ki
bu yarışta em eğini satlığa çıkaran... Ya
rışta sıra kapabilm eniz için, emeğiniz dı
şında başka şeyler de vermeniz gerekiyor.
Verebilecek bir tek özgürlüğünüz kal
mıştır geriye. B ir dilim ekmek için özgür
lüğünüz isteniyor sizden. Özgürlüğünüz
den vereceğiniz her ödün, kişiliğinizden
kopan bir parça oluyor. B öylece emekten
sermayeye doğıii, kişiliklerden verilen
ödünlerden oluşan bir zincir kuruluyor.
Öyle ki bu doğrultuda ilerlemek biraz da
ha verilecek ödüne bağlı. Emeğin hakkını
alması bir yana, serm aye giderek kişiliği
nizi de alıyor elinizden, siz farkında ol
madan. Böylece, kimsenin farkında ol
madığı bir köle düzeni kuruluyor. Patron
fakat efendi gibi, özgür fakat esir gibi...
-Medya yönlendiriyor, ne veneceğini, ne
giyileceğini, ne içileceğini... Adı konm a
mış bir düzende.

Bu düzen, elbette sadece emeğini sa
tışa çıkaran kentli nüfus için geçerli de
ğildir. Kapitalist ideolojinin egemen ol
duğu toplum larda sermaye, siyasal ve
sosyal yaşamda da belirleyici olduğu
için, bu kölelik dalgası, ayakları henüz
topraktan kesilm em iş köylüye kadar
uzanıyor, belki biraz daha etkisini yitire
rek. Eskiden ancak askeri işgalle köleleştirilebilen toprağa bağlı büyük kitle,
günümüzde sınır tanımayan sermayeye
teslim oluyor. Ulusal sermayeyi koruma
çabaları başarılı olmadı, olamazdı da...
Ve sonunda sermaye, silahların aşam adı
ğı ülke sınırlarını aşmayı başardı.
Bu yazılardan, kimse sanayi ve bilgi
çağına karşı gelindiğini sanmasın. Sana
yi ve bilgi toplum unu oluşturan teknolo
jinin ve bilimsel bilgilerin gereklilikten
öte bir zorunluluk olduğu inkar edilemez
bir gerçektir. Bu karşı koyuş, bilimsel
bilgilerin ve teknolojinin, sermayenin
em rinde insan özgürlüğüne çevrilmiş
bir silah haline dönüşmesinedir. Yok
sa, ilim ve teknolojiye değil. Büyük
kentlerin o ürpertici soğukluğunu ve yal
nızlığını birazcık olsun gidermek için,
küçük sosyal çevrelerin ve toprağın ver
diği güveni sağlam ak için teknoloji ve
bilgi insanın özgürleşm esi için kullanıl
maz mı? îşte bunun yapılabilmesi için,
öncelikle serm ayenin sınır tanımaz salta
natına son verilm eli ve siyasal alanda ol
duğu kadar, ekonom ik alanda da bireyin
özgürleşmesini sağlayan yeni bir yapı
oluşturulmalıdır.
İnsanm maddi ve manevi (ruh ve beden) varlık olması, insana ilişkin herşeyi
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iki boyutlu olarak düşünm em izi
gerektiriyor. Bu nedenle, insan
özgürlüğü de hem m addi hem de
m anevi y an ıy la in celen m elid ir.
Ölü bir insanın özgürlüğünden sözetm ek ne kadar anlam sız ise, ge
çim sıkıntısı içinde kıvranan bir
insanın inanç ve düşüncelerini ol
duğu gibi ortaya koyacağını d ü 
şünm ek de o kadar anlam sız ola
caktır. G erçek şu ki; özgürlük sa
dece düşünce ve inancın ifadesin
den ibaret değildir. O bir bütündür
ve bireyin biyolojik, sosyal ve
kültürel yaşam ını da kapsar. Bu
nedenle, bireyin biyolojik, sosyal
ve kültürel yaşam ı da güvence al
ıma alınm ak zorundadır. F akat bu
da yeterli değildir.
Özgürlüğün inanç ve düşünce
boyutunun, düşünce tarihi içinde
ağırlıklı bir biçimde y er alması,
ikinci boyutun, yani ekonom ik öz
gürlüğün önemli olm adığı kanısını
doğurdu. N itekim dünya devletleri
anayasalarında olduğu gibi, 1982
A nayasa’sında da insanın yaşa
mak hakkı en başta yer alm asına
rağmen, kim se bundan ekonom ik
özgürlüğün kam uca güvence alın
ması gerektiği anlamını çıkartm ı
yor. H erkes, yaşam a hakkından,
bireyin yaşam ına son verm eye yö
nelik saldırıların önlenm esi gere
ğini çınlıyor. Oysa, bunun yanında
toplumsal bir varlık olarak yaşa
mını sürdürebilecek asgari ihti
yaçların da kam u tarafından güv

ence altına alınması gerekm ez mi?
Ülkem izdeki sosyal güvenlik sis
temi bunu ne kadar temin edebili
yor? A sgari geçim standardını
sağlayacağı belirtilen asgari ücret,
insanım ızın hangi asgari ihtiyaçla
rını karşılayabiliyor? Sosyal gü
venlik kurumlarınca sağlanan sağ
lık hizm etleri hangi kalitede?
Em ekliler aldıkları maaşla ay so
nunu getirebiliyorlar mı? Yaşamı
nı sürdürm ek için, m etropoller
de çöp tenekelerini karıştıran
insan, siyasal alanda özgür olsa
bile, bu hakkını ne ölçüde kulla
nabilir? Bir hak kullanılam ıyorsa
veya kullanma olanağı yoksa, o
hak olmaktan çıkar. Bir hakkın,
hak olmaktan çıkışına sebep olan
lar da siyasal, sosyal ve ekonom ik
düzlem de bunun sorum lularıdır
lar. İşsizliğin %20’Iere ulaştığı,
em eğin bit pazarında yok paha
sına satışa çıkarıldığı bir ülkede
özgürlük, entellerin üzerinde fi
kir cinınastiği yaptığı bir fantaziden öte gidemez.
Gerçekten de, ekonomik yaşa
mı güvence altına alınan, geçim
derdi olmayan insanın, düşüncele
rini daha özgürce ortaya koym ası
doğaldır. Bunun yan ıs ıra, en zor
koşullarda bile özgürlüğünden
ödün vermeyen insanlar, her za
man olagelmiştir, bundan sonra da
olacaktır. Ancak, toplumdaki orta
lama insanın, yani büyük kidenin,
özgürlüğü adına yaşamım tehlike

ye atmayı göze alamadığı da tarihi
ve sosyolojik bir gerçektir. Bütün
bu gerçeklere rağm en, gelişmenin
özgürleşme ile doğru orantılı ol
duğunu savunan liberal Batı düşü
ncesinin insanın ekonom ik özgür
lüğünü gözardı etm esini anlamak
m üm kün değildir. G ünüm üzde
Batı dünyasında tanık olduğumuz,
işsizlik sigortası ve benzeri ted
birler, ekonom ik bir hak olarak
tanındığı şeklinde yorum lana
maz. Bu tedbirler, yaranın de
rinleşerek sosyal patlam aya yol
açm asını önleyen bir sigortadan
başka bir şey değildir.
Kapitalizm özgürlüğün birinci
boyutunu, sosyalizm ise ikinci bo
yutunu ön plana çıkardı. (Kapita
lizm özgürlüğün ikinci boyutu
olan ekonom ik boyutu da sesle
ndirdi ama, sadece sermayedarlar
için). Halbuki özgürlüğün her iki
boyutu, hava ve su gibi birbirin
den ayrı fakat bir o kadar da ge
reklidir. Çünkü insan hem madde
hem de ruhtan oluşan bir varlıktır.
Fert olarak bizlerin sağlık ve mut
luluğu, nasıl ruh ve beden uyumu
na bağlı ise, sistem olarak da siya
sal ve ekonom ik özgürlüğün
uyum içerisinde pratize edilmesi,
toplum un huzurunu sağlayacaktır.
Aksi halde insanım ıza söylenebi
lecek tek söz kalıyor. Herkes aç
kalm a özgürlüğüne sahiptir! ■
(Bahri Z.engin'in Ö zgürleşerek Birlikte
Ya^'amak isimli kitabından yararlanılmıştır)
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MÜSLÜMAN y ö n e t im l e r d e
b ir a r a d a y a şa m a t e c r ü b e l e r i

ünüm üzde “ azınlık” kavram ıy
la tarif edilen grublar İslam li
teratü rü n d e “ elıl-i k ita p ” ,
“gayr-i m üslim ” veya “zım m î” olarak
isimlendirilir. Em evîler dönem inde dev
letin sınırları içinde yaşayan zımmîler,
bu dönem den önce yapılan fetihler sonu
cu ele geçirilen topraklarda yaşayan H ı
ristiyan, Yahudi ve Sâbiilerdi.
K u r’ân’da kendilerine pekçok yerde
işarette bulunulan bu kesim lerle M üslü
m anların ilişk ileri, H z. Peygam ber
(s.a.v.) zam anında başlar. K u r’ân ve H a
dis literatüründe A rap nüfusun çoğunlu
ğunu oluşturan putperestler, M edine’de
ve H icaz’ın kuzeyinde bulunan Yahudi1er, N ecran’da ve H icaz’ın kuzeyinde bu
lunan H ıristiyanlarla ilişkilere yer verilir.
Putperest A raplar için M üslüm an olma
ya da savaştan başka bir seçenek yoktu.
Yahudi ve H ıristiyanlar içinse üçüncü bir
seçenek daha vardı: Ya İslam , ya savaş
ya da boyun eğm e. Boyun eğme, canları,
m alları, dinleri, nam usları ve nesillerinin
garanti altına alınm ası karşılığında cizye
ve haraç ödem ek ve M üslüm anların ege
m enliğini kabul etm ek demekti.
K u r’ân’da bazı ayetler m üfessirler ta
rafından dinsel çoğulculuğun, hatta bir
likte yaşam anın kabulü şeklinde yorum 
lanmıştır. M esela “D inde zorlama yoktur” (Bakara-256) ve “Şüphesiz iman
edenler; Yahudiler, H ıristiyanlar ve Sâbiiler, bunlardan kim ki A lla h ’a ve ahiret

gününe inanır, iyi bir i§ yaparsa, elbette
onlara Rableri katında m ükafat vardır;
onlara korku yoktur ve onlar üzülmeye
ceklerdir." (Bakara-62)
K u r’â n ’da Yahudi ve H ristiyanlan
dost edinm em eyi (M âide-51) ve cizye
verinceye kadar onlarla savaşmayı em re
den (Tevbe-29) ayetler de vardır. Ancak
bu ayetler daha çok M üslüm anların bu
kesim lerle çatışma halinde oldukları du
rum u yansıtır. K u r’â n ’da Hıristiyanlar
için Yahudilere nazaran daha kayırıcı bir
dil kullanılm ıştır. B unun sebebi ise,
M üslüm anların Yahudilere nisbetle Hıristiyanlarla daha barışçıl bir ilişki içinde
olm alarındandır. Bu durum K u r’â n ’da da
“İnsanlar içinde iman edenlere düşm an
lık bakım ından en şiddetli olarak Yahu
diler ile şirk koşanları bulacaksın. O nlar’
içinde iman edenlere sevgi bakımından
en yakın olarak da “biz H ıristiyanlarız”
diyenleri bulacaksın” (M aide-82) diye
ifade edilmektedir.
FETİHLERDEN SONRA
MÜSLÜMANLARIN ZIMMILERE
KARŞI POLİTİKALARI
M üslüm an bir devletin gayr-ı müslim
uyruklarına ve kom şularına karşı izleye
ceği politikalar ve kurallar ya da daha
sonraki dönemlerde ayrıntılı bir sistem
halini alacak olan anlayış görüldüğü üzere K u r’ân’da ve H z.Peygam ber’in sün-
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netinde m evcuttu. îslam ın özünden ilham alınarak
ortaya çıkarılan bu anlayış ve hoşgörü, Em evîler dö
nem inde de devam ettirilm iştir. H atta M üslüm anlar
K u r’ân ’da ehl-i kitap o larak tanım lanan Yahudiler,
H ıristiyanlar ve Sâbiilerin dışm da bir m üddet sonra
fetihlerin daha geniş alana yayılm asıyla Zerdüşt, B u
dist ve H induları da bu çerçeveye dahil etm işler ve
onlara da hoşgörüyle yaklaşm ışlardır.
Bu sebeple İslam egem enliğinin başladığı ilk za
m anlarda zor kullanılarak din değiştirm eye yönelik
bir baskıya veya herhangi bir girişim e hemen hem en
hiç rastlanm az. İslam iyetin yayılm ası daha ziyade
ikna ve teşvik gibi yöntem lerle gerçekleştirilm iştir.
Bu konuda pek çok gayr-i müslim bilim adamı da
gerçeği teslim etm ekten kendilerini alamazlar. Hatta
bazı bilim adam larına göre haçlı seferlerinin cereyan
ettiği geç bir tarihte dahi gayr-ı m üslim ler hâla nüfu
sun çoğunluğunu oluşturm aktaydı.
Elbette İslam fetihlerinden sonra Yahudilerin, H ı
ristiyanların, Z erdüştlerin velhasıl gayr-ı müslimlerin dini hayatlarında bazı değişiklikler olmuştur. İs
lam ’ın yükselişi ve devlet oluşu karşısında Z erdüşt
lerin sayısı hızla azalm ıştır. Hıristiyanlar, M üslü
manların fethedilen bölgelere göç politikası, ihtida
hareketi ve egem en kültüre özenme gibi etkenler ne
deniyle belirli bölgelerde yavaş yavaş azınlık duru
muna düşm üşlerdir. H atla Orta Asya, Güney A rabis
tan ve K uzey A frik a’da silinm e noktasına gelm işler
dir. Yahudilerin gözünde ise İslâm î fetihler, sadece
efendinin değişm esi, hatta çoğu yerde daha iyi bir
efendi anlam ına geliyordu. Yahudiler zaten ekono
mik, sosyal ve siyasal yoksunluklara katlanm ayı, zor
koşullara uyum gösterm eyi çoktandır öğrenmişlerdi.
M ısır’da, S uriy e’de, L ü b n an ’da, F ilistin’de ve da
ha az oranda Ira k ’ta H ıristiyanlık, K uzey A frika’ya
nazaran daha dirençli çıktı ve Hıristiyan azınlıklar
varlıklarını büyük ölçüde devam ettirdiler. Doğu ki
liselerine m ensup olan H ıristiyanlar için İslam ’ın
gelmesi ve İslam egem enliğinin tanmm ası, yaşam
koşullarında belirgin bir iyileşm e ve daha önceki dö
nemden çok daha fazla din özgürlüğüne sahip olmak
anlamına geliyordu.
BizanslIların ve İranlıların kendi inançlarını ve
kim liklerini, egem enlikleri altında yaşayan topluluk
lara dayatm a çabaları o bölgede yaşayanlar açısın
dan kırgınlık ve gerilim e hatta bazen de büyük kav
galara yol açıyordu. Böyle bir ortam da karşılarına çı
kan M üslüm anlığın hoşgörüsü onlara cazip geldi.
Böylece M üslüm anlar, zalim bir ruhbanlık yönetim i
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ne son verdiler ve hizipler arasında eşitliği empoze
ederek destek kazandılar. Bu anlayış müslim - gayri müslim eşitliğini kabul etm ese bile bir arada sulh
ve barış içinde yaşam ayı öngörüyor, kural olarak
gayr-ı m üslim leri baskı altına almayı ve onları sö
mürmeyi kabul etm iyordu.
M üslüm anlar, zım m îleri vergilendirm e hususunda
da bu kesim lerin önceki yöneticilerinden çok daha
âdil davranm ışlardı. D engeli bir vergilendirmeye gi
dilmiş, bölgelerin fetih tarzına ve yerel geleneklere
bağlı kalınm ıştı. Bu durum hem m erkezî otoriteye
güveni artırmış, hem de daha geniş bir gelir elde
edilm esini sağlamıştır. N eticede adalet ve menfaat
birleştirilmiştir.
ZIMMÎLERIN EMEVÎLER
____________DÖNEMİNDEKİ DURUMU___________
Zim m et anlaşm asını kabul eden kesim ler için, cizye
vergisi yanında İslam hukukçuları tarafından ayrıntı
ları tespit edilen bir takım kısıtlam alar getirilmesi,
onların zim m et anlaşm ası ile garanti altına alınan di
ni, sosyal ve kültürel varlıklarını ortadan kaldırmaya
yönelik olm ayıp, egem enliğin ve farklılıkların vur
gulanması am acına yönelikti.
M üslüm anların dinleri konusunda zımmîlere gös
terdikleri hoşgörüyü aksettirm esi bakımından 650660 yıllan arasında (M uaviye’nin Suriye valisi oldu
ğu sırada) N asturi patriği III. İşuayheb’in bir arkada
şına yazdığı mektup, bu konuda bize çok önemli
ipuçlaırı vermektedir. Patrik bu mektubunda:
“A llah’ın idareyi kendilerine verdiği §u Araplar...
tizlere hiç zulmetmediler, gerçekten onlar dinimize,
din görevlilerim ize, kilise ve manastırlarımıza hür
m et gösterdiler” demektedir.
Suriye’nin fethi esnasında yerel halktan bir bölü
mü İslamiyeti kabullenm iş bir kısm ı da kendi dinle
rinde sebat göstererek hoşgörü ve serbestlik içerisin
de yaşam larını sürdürm üşlerdi. A rculp isimli bir ba
tılı rahibin M uaviye dönem i Suriye ve Filistin göz
lemlerine göre, bölge nüfusunun çoğunluğu, H ıristi
yan ve Yahudilerden oluşm aktadır. H atta Abdülmelik dönem ine rastlayan günlerde Rebia, Benî Tağlib
ve Benî Bekr gibi önemli bazı Arap kabilelerinin ço
ğunluğu hâlâ H ıristiyan idiler.
Zımmîler, bir m üslüm anın taraf olduğu hukukî ih
tilaflar m üstesna, hukuk davalarında hatta ceza davalarm da kendi dînî otoritelerinin adlî teşkilatlarına ve
kendi usullerine tabi tutulm uşlardır. Zım m îler hiçbir

üç yönetici, İskenderiye yöneticisinden sonra M ı
ekonom ik yoksunluğa da m aruz bırakılmamışlardır.
H iç bir m eslek kendilerine kapalı kalmamış, herhan s ır’ın en büyük yöneticileriydi ve onlar M ilkanî
gi bir m esleği yapm aya da zorlanmamışlardır. Bazı m ezhebinden olan Rumlardandı.
m ekanlar hariç (M ekke, M edine gibi) ülkenin hiç bir
A thanasius er-Ruhavî de M ısır’ın malî idaresinde
tarafı kendilerine kapalı tutulm am ış, daima seyahat büyük rolü olan bir kimseydi. Hıristiyan tarihçi İbnü’l-lbrî, A thanasius’un serveti hakkında şöyle di
özgürlüğü içinde olmuşlardır.
Zım m îlerin pek çoğu, M üslüm an Arapların fazla yor: “Onun 4000 kölesi, evleri, köyleri, bahçeleri, al
itibar etm ediği ticarî ve m alî işlerle meşgul olm uş tını, güm üşü vardı. Sahip olduğu 400 işyeri ortaklı
lardır. Ö zellikle F as’ta, Y em en’de, Irak ’ta, İran ve ğından elde ettiği gelirlerle U rfa’da The M other of
Orta A sy a ’da yaşayan Yahudiler, düşük sayılabilecek God (M eryem Ana) kilisesini yaptırdı.” Ayrıca Amr
b. el-As, Rumların vergilerini
lağım tem izliği, tezek kurutm a
Doğu kiliselerine mensup olan
toplam a işini de kıptîlere ve
gibi işler yaptılar. Yahudiler bu
rmişti.
işlerin dışında deri işi, kasaplık,
Hırisfiyanlar için İslam'dın gel
Böylece fethedilen bölgele
cellatlık gibi işleri de icra et mesi ve İslam egemenliğinin ta
rin yönetimleri ile egemen sınıf
mişlerdir. Ayrıca bir M üslüm anınması, yaşam koşullarında
M üslümanların yöneticiliği bir
nın uzak duracağı işlerden sayı
belirgin
bir
iyileşme
ve
daha
birinden ayrılmaz hale gelmişti.
lan tefecilik, casusluk gibi işler
önceki dönemden çok daha
Yönelenlerin kendi ilkeleriyle
le ticaret ve diplom asi işleri de
zım m îler tarafından gerçekleş fazla din özgürlüğüne sahip ol yönetilen yerli nüfusa aynı tarz
da
m uam elede
bulunm ası
tirilmiştir.
mak anlam ına geliyordu.
mümkün
değildi.
Ya
Müslüman
Em evîler dönem inde mahalli
BizanslIların ve İranlılarm kendi Araplar işlerini gitgide fethedi
idarelerde ve maliye işlerinde
inançlarını ve kimliklerini, ege len ülkelerin ilkelerine göre ve
çalıştırılan m em urların pekçoğu zım m îlerdendi. M uaviye b. menlikleri altında yaşa ya n top onların dillerinde yüılitüp tedri
cen nüfusun geneline karışacak
E bî Süfyan, daha Suriye valisi
luluklara dayatma çabaları o
veya fethedilen ülkelerin yöne
iken katipleri, tabipleri, m em ur
bölgede yaşayan lar açısından
timi Müslüman yönetici sınıfın
ları ve sanatkarları onlar arasın
kırgınlık ve gerilime hatta ba yönetiminin bir parçası olacak
dan seçti. Çünkü yöneticisi ol
zen de büyük kavg alara yol
tı.
duğu toplum un büyük çoğunlu
îşte bu noktada m uktedir
ğu Rum (Bizans) ve A rap Hırisaçıyordu. Böyle bir ortamda
tiyanlardan oluşm aktaydı ve o, karşılarına çıkan Müslümanlığın devlet adamı A bdülm elik b.
M ervan ortaya çıktı. O istesey
bu durum u görm ezlikten gele
hoşgörüsü onlara cazip geldi.
di doğrudan bürokrasiyi yenimezdi. D olayısıyla devlet m e
m urlarının çoğunu eski görevlerinde bıraktı. M uavi leyebilirdi, ama bunu yapmadı. Zira bu şekilde bir
davranış egem en sınıf ile zımmîler arasındaki köprü
ye, yönetim i boyunca m alî işleri Hıristiyan Sercun
leri alabilirdi. Bu sebeple o, yönetim dili olarak Kıpailesine verdi. Aynı zam anda doktorluğunu da yapan
tîce, Farsça ve Grekçe yerine A rapça’yı seçti ve çe
İbn A sal’ı H ım s’a haraç görevlisi olarak tayin etti.
şitli vilayetlerde farklı dillerde tutulan divan defter
K u fe’de Ziyad b. E b îh i’nin katibi Zadan Ferruh;
H orasan’da A bdurrahm an b. Z iyad’ın katibi Stefa- lerinin A rapça tutulmasını emretti. Tedavülde bulu
nan dinar ve dirhem A rapça olarak yeniden bastırıl
nos; Süleym an b. A bdülm elik’in katibi îbn Batrik;
dı.
B ürokraside çalışan çok sayıdaki zım m î devlet
Hişam b. A bdülm elik’in katibi Tazri b. Astin zımmîlerdendi. Süleym an b. A bdülm elik, katibi İbn Bat memuru görevlerinde kalabilm ek am acıyla Arapçayı
rik ’ten devleti yeniden yapılandırm asını istemişti. öğnendiler. Böylece A rapça konuşan kadroların as
Em evîler dönem inde Suriye ve Irak vilayetlerinde kerî hayat kadar, sivil hayatta da üstün olması sağ
olduğu gibi M ısır vilayetinde de bürokratik m akam  landı. Bunun amacı ülke sınırları genelinde yönetimi
larda zım m îlere yer verilm işti. Bizans kralı Heraki tek bir çatı altında birleştirm işti.
Öm er b. A bdülaziz dönemine gelindiğinde zımtarafından M ısır’a yönetici olarak tayin edilen Mem
îler
açısından durum biraz farklılaştı. Onlar, bu dönace, fetihten sonra m akam ını korudu. Shenouti
R if’e, Philexenus F ey y u m ’a yönetici tayin edildi. Bu neme kadar İslam toplum unda çok iyi şartlarda yaşa-
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dıklannı, M üslüm anlardan ve yöneticilerden çok iyi
m uam ele gördüklerini belirtiyorlardı. Öm er b. Abdülaziz’i, zım m îleri küçük düşürecek bir takım düzen
lemeleri yapan ilk ve te k Em evî halifesi olduğunu
belirterek eleştiriyorlardı.
G erek o günkü zım m îlein gerekse bugünkü m üs
teşriklerin Ö m er b. A b d ü la z iz ’i hasım olarak görm e
leri ve sadece 2,5 yıl sü ren bu süreci kendileri için
kara bir dönem olarak adlandırm alarının sebebi ne
idi? A slında Ö m er b. A b d ü laziz’in zım m îler için
günlük hayatta yaptığı küçük çaplı düzenlem eler,
M üslüm an halkın taleplerine bir cevaptı. Bu düzen
lem eler m üslüm anlarla zım m îlerin farkedilm elerine,
ayırdedilm eleine yarayacaktı. Aynca o, zım m îlerin
M üslüm anlar üzerinde ü st seviyede bir otorite ve ku
vvet olm alarını da hoş karşılam ıyordu. Bu konudaki
düşüncesini bir valisine yazdığı m ektupta açıkça b e
yan ederek, “M üslüm anlar işin başlangıcında zımmîlerin İdarî, kitabî ve verg i toplam a ile ilgili bilgi
lerinden istifade etm işlerdir. Bu A llah’m onlar için
takdir ettiği belirli bir sü re için olmuştur. İşlerinde is
tihdam ettiğin ne kadar âm il ve katip varsa onların
hepsini azlettim ve onların yerine M üslüm an kim se
leri getirdim ” dem ektedir.
K anaatim izce bu uygulam alar iç politikaya yöne
lik düzenlem elerdi. E m eviler dönem inde o güne ka
dar iç politikada çeşitli kesim ler arasında siyasî ve
dinî açıdan çatışm alar ve istikrarsızlık mevcuttu.
Ö m er b. A bdülaziz, ülke içindeki bütün M üslüm an
grupların biatini alarak devlet başkanı olmuş, onlar
da onun iktidarı süresince faaliyetlerini tatil etm iş
lerdi. İşte bu nedenle Ö m er b. A bdülaziz’in uygula
maları, bu siyasî ve dînî grupların taleplerine bir ce
vap teşkil eder. B urada halkıyla barışık durum daki
bir Em evî yönetim inin zım m îleri rahatsız etm esi ve
halkıyla çatışm a halinde olan Em evîlerden zım m îlerin hoşnut olm ası gibi çok ilginç bir sonuç ortaya
çıkmaktadır.
Ö m er b. A bdülaziz’in uygulam alarından rahatsız
olan H ıristiyan tarihçi Savius, onu şu şekilde tasvir
ediyordu: “O, insanlar önünde büyük hayırlar işliyor,
fakat Allah önünde büyük kötülük işliyor. Çünkü o
kiliselerin ve piskoposların haraçtan m uaf tutulm ası
nı em retti ve harabe olan şehirleri im ar etti, vergileri
kaldırdı. K ıptîler huzur ve em niyet içinde yaşadılar.
Fakat o, çok geçm eden K ıptîlerin dinleri üzerinde
kaldıkları sürece devlet işlerinden el çektirilm esini
emreden bir talim at gönderdi ve onlardan kim işleri
ni korum ak istiyorsa o M üslüm an olsun” dedi. Bu ta
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lim at sebebiyle M ısır’da K iptiler ellerindeki görev
ve vazifelerini M üslüman m uhtarlara devrettiler.
A nlaşıldığı kadarıyle zım m îlerin Ö m er b. Abdülaziz ’e kızgınlıkları, bu tür uygulam alardan ziyade,
onun İslâm laştırm a politikaları sebebiyledir. Çünkü
onun politikalarının zım m îlere yönelik olmaktan zi
yade M üslüman toplum a yönelik olduğu açıktır. Zi
ra aynı devlet başkanı zım m îlerin pek çok sorununa
el atm akta ve çözm eye çalışm aktadır. Zım m îler o
güne kadar böyle bir politikayla karşı karşıya kalma
mışlar, asimile olm a endişesine kapılmışlardır. Ömer
b. A bdülaziz’in kısa süren devlet başkanlığından
sonra onun uygulam aları kaldırılm ış ve zım m îler ye
niden devlet görevlerine, bürokrasiye dönmüşlerdir.
Zım m îlerin, egem en sınıfla sosyal hayatta ve dev
let bürokrasisindeki bu ilişkilerinden sonra onların
dînî örgütlenm eleri ve dînî yaşam ları hakkında da şu
bilgileri verm em iz mümkündür. Yaklaşık bir asra ya
kın hayat süren Em evîler dönem inde m ünferit üçdört hadise hariç kendilerine verilen dînî teminatlar
titiz bir şekilde uygulanmıştır.
Zım m îlerle ilgili olum suz haberlerden birini bura
da ifade etmek gerekirse; m esela; 67/682 yılında
B asra valisi M u s’ab, -ki o Em evîlerin değil Abdullah
b. Z ü b ey r’in valisi idi, huzuruna gelen Necran Uskuf
unun söylediği sözler karşısında kızm ış ve yanında
bulunan asayı U sk u f’un üzerine atarak onun hafif
şekilde yaralanm asına neden olmuştur. Uskuf, m üsa
ade isteyerek M us’a b ’a şunları söylem iştir; “Mesih,
idarecinin sefih olmaması gerektiğim söyledi. İdare
ciden öfkeli değil, halim olması beklenir, kendisin
den adalet beklenir.”
Em evîlerle iktidar m ücadelesi yapan Abdullah b.
Z ü b ey r’in valisinin piskoposla arasında geçen bu
olum.suz diyoloğıın tam olarak nasıl geliştiğini bile
m iyoruz. Fakat o dönem de İslam toplum undaki iki
likten istifade ederek zım m îlerin tutarsızlıklar sergi
ledikleri, hatta hangi otoriteye tabi olacakları husu
sunda birbirleri aleyhine faaliyetlerde bulundukları
da bir gerçektir.
Yine A bdülm elik dönem inde 67/686’da Hanânyeşu (I.Henaiso) patrikliğe tayin edildi. M edain’de 14
sene 9 ay görev yaptı. K endisine m uhalefet eden pek
çok kim se vardı. İçlerinden N usaybin Uskufu Yuhanna el-Ebras (Jean) A bdülm elik’e yaklaşmasmı
bildi ve 4 sene boyunca onun etrafında iyi bir konum
elde etti. İkram ve atiyyelerde bulundu. Bundan son
ra Küfe valisi Bişr b. M aran’a; “Bölgem izdeki Hıristiyanlar başlarına Yuhanna’yı seçtiler, biz onun başı-

m iza geçm esini, b ize m uh alif olan M uhtar ve
H alid b. Abdullah el-K asrî’nin, patrik Feysun’u,
M us’ab ’ın tayin ettiği H anânyeşu’un da görevden K ufe’ye geldiğinde onu tahtına oturuşu ona hil’at
ahnm asm ı istiyoiıız” şeklindeki bir mektupla birlik giydirişi, M edain’de ödeyeceği haraca katkıda bulu
te pek çok m al gönderdi. Olaya vakıf olan Hanânye- nuşundan başka, yolda kendisine gereken ilginin
şu, Yuhanna’yı kontrol altına almayı denem işse de gösterilm esini isteyişi de aralarındaki dostluğun de
m uvaffak olam am ış ve neticede 74/693 yılında Ha- rinliğini gösterir. Feysun 10 sene 5 ay görev yaptık
nânyeşu Bişr tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
tan sonra ölmüştür. Boşalan patriklik makamına se
H alife A bdülm elik 75/694 yılında kardeşi B işr’i çilecek aday için K esker ve C ündişapur’lu din
öldürdükten sonra onun yerine Irak’a vali olarak adamları çekişmiştir. Sonuçta K esker Uskufu Mar
H accac’ı atadı. H accac, patrik Yuhanna’dan hoşlan Aba seçilmiştir. O sırada Irak valisi Yusuf b. Ömer
madı ve onu zim m etine geçirdiği paralan iade etm e idi ve bölgedeki Hıristiyanlarla arası iyi değildi. Mar
si için uyardı. V erm cyince de Haccac onu ve pekçok Aba, onun H ıristiyanlara eziyetlerini ve düşm anlığı
rahibi hapsetti. H apisten kaçan Yuhanna K ûfe’nin nı göz önüne alarak bir m üddet M edain’e gitmekten
bir köyüne sığındı ve orada öldü. Bu olaylara kızan sarfı nazar etti. Daha sonra valiyle tanışma fırsatı
buldu ve onunla ilgili dü
Haccac, patrik seçim lerini
şüncelerini değiştirerek
iptal etti. Eski patrik HâK ufe’ye geldi. Sonra da
nanyeşu hem H ıristiyanlarM edain’e gitti. Ancak ki
dan hem de H a c c a c ’dan
liseye hakim olam adı,
korkarak sürgün yaşadığı
yerine iki öğrencisini bı
yerde kaldı. H accac’ın h a
rakarak ailesinin yanına
kim iyeti dışındaki köylerde
K erkes’e gitti. Artık bu
Nusaybin, M usul ve B acerdönem Em evî devletinin
m â’da hükm ünü icra etm e
de yıkılm ak üzere olduğu
ye devam etti. B öylece M edönemlerdi. Siyasî istik
dain, 20 sene patriksiz k al
rarsızlık
her tarafı etkile
dı. H ıristiyan y azar M a
mişti.
r i’nin bildirdiğine göre, dî
E m evîler dönem inde
nî lider otoritesinden yok
bu dört önemli müdahale
sun olan bölge halkı, dini
hariç, N asturiler patriklik
hafife alarak, şehvetlerine
seçim lerini serbest bir şe
uym aya başlam ışlardı.
kilde gerçekleştirm işler
H accac’tan sonra göreve
dir. M üdahalenin üçü va
gelen vali Yezid b. Akîl,
liler
tarafından,
biri
devlet
başkanı
Hişam tarafından
H ânanyeşu’nun H anze ve Nusaybin matranı olarak
atadığı Saliba Z e h a ’yı patrik tayin etti ve eski yapılmıştır.
Zımm îler, dînî yaşam larında da büyük bir serbes
patriğin görevlilerini çeşitli vazifelere getirdi. Yuhanna’nın ism i patriklikten düşüldü. Saliba’nın pat ti içindeydiler. Zaman zaman ortaya çıkan bu prob
rikliğini onaylayan m enşur verildi. Saliba 12 yıl gö lemlerde ülke içindeki ve dışındaki birtakım prob
lemlerin etkisinin olduğu açıktır. M esela; M uaviye
reve devam etti.
Patrik tayininde H ıristiyanların kendi içlerindeki dönem inde tabiî âfetler sonucu tahrip olmuş kilisele
anlaşm azlıklarda bazan devlet başkanı doğrudan rin tamiratı hususunda büyük m üsam aha gösteril
m üdahale edebiliyordu. Hişam b. Abdülm elik, böyle m işti. Bu dönemde yönetim in böyle bir tasarrufunun
bir durum da iki patrik adayını da bir tarafa bırakarak M üslüm an halk tarafından tasvip edilmemiş olması
bir başkasını tayin etm iştir. Tayin edilen patrik Fey- kuvvetli bir ihtimaldir. Zira toplum da bu tür tartış
sun ’un bölge valisi H alid b. Abdullah el-K asrî ile maların varhğı önde gelen ilim adam larına sorulan
arası pek iyi idi. Patrik, valiyi sık sık ziyaret eder, o suallerden de anlaşılmaktadır. îbn A bbas’a “gayr-ı
da kendisine iltifatlai'da bulunurdu. Valinin Rum kö m üslim lerin, M üslüm anların inşaa ettiği kentlerde
kenli H ıristiyan annesi için K ufe’de bir kilise yaptır- kilise inşaa etmeleri caiz m idir?” şeklinde bir soru
”s(5füTrhuş, o daTvefdigT
masında bu dostluğun payı olduğu düşünülebilir!
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§aa edilen şehirlerde n e bir m abet yaptırm alarının
ne de çan çaldırm alarının m üm kün olm adığını, a n
laşmalı şehirlerde ise a nlaşm a şartlarına uyulması
gerektiğini” belirterek m em nuniyetsiz halkın düşün
celerine tercüm an olm uştur. H albuki Hz. Ö m er dö
nem inde kurulan Küfe şehrinde (H. 17) cami sayısı
kadar kilise inşaa edildiği bilinm ektedir.
Yezid b. M uaviye’n in , İstanbul kuşatm ası (H.49)
esnasında şehid düşen E b u Eyyub el-E nsarî’nin sur
ların dibindeki mezarı için, BizanslIlara "Bu p e y 
gam berin arkadaşlarındandır. Onu gördüğünüz şu
yere göm dük. E ğer o nun kabrini bozarsanız İslam
topraklarında hiçbir çan çalınm az” şeklindeki söz
lerinden İslam topraklarında H ıristiyanların ibadetle
rine m üdahalede bulunulm adığı anlaşılabilir.
Em evî şairlerinden Cerir, sabah serinliğinde horoz
seslerine karışm ış çan seslerini dinleyebilm ek için
Fatrus ve Pavlos m anastırlarında uykusuz kalarak bu
dakikaları ve bekleyişini anlatır. C erir bir başka şii
rinde de K uşacim ve K usayr m anastırlarındaki çan
seslerine icabet edişini ifade eder. Bu tür iyim ser ör
nekleri çoğaltm am ız m üm kündür. A ncak Em evîlerin
A bdülm elik devrinden sonra zım m îler açısından ba
zı olum suz gelişm eler olm uştur. M esela; Velid b. Abdulm elik, zam anında Ş a m ’daki Yuhanna kilisesi an
laşm a şartlarına aykırı olarak U m eyye Cam iine çev
rilmiştir. Ö m er b. A bdüaziz ve Yezid b. A bdülm elik
dönem inde M ısır’da bazı kiliselerin yıktırıldığı hey
kel ve resim lerin kiliselerden kaldırıldığı, Öm er b.
A bdulaziz’in Şam H ıristiyanlannın çan çalm alarına
engel olduğu şeklinde bilgiler de vardır.
Bazı E m evî devlet adam ları, Bizans ve Sasanile r’den kalm a eski yapı m alzem elerini alarak çeşitli
yapılarda kullanm a girişim lerine zım m îler karşı çık
m ışlar ve ihtiyacınız olan m alzem eyi B izan s’tan is
teyin dem işlerdir. K aynaklarım ızda Velid b. Abdülm elik’in böyle bir gerekçeyle Bizans kralına mektup
yazarak "Biz peygam berim izin en yüce m escidini ta
m ir etm eyi am açlıyoruz, bu yüzden bunu yapm akta
bize işçi ve m ozaik küplerle yardım da bulunun” de
diği Bizans kralının bu talebe olumlu cevap verdiği
belirtilir.
Bu örnekler yanında H ıristiyanlarla çok sıkı ilişki
ler içinde olan E m evî devlet adam ları da vardı. Velid
b. Y ezid’in (125-126/742-743) Şam yakınlarındaki
Bevcnnâ m anastırında içki alem lerine katılm aktan
pek hoşlandığı, o m anastırda icra edilen ayinlere da
hi katıldığı, h a ç ’ı öptüğü yine kendisi tarafından söy
lendiği belirtilen m ısralarda anlatılır. T ritton’un H ı
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ristiyan tarihçi Savirus’tan aktardığı bilgilere göre
Hişam b. Abdilmelik zam anında Hıristiy-anların so
kaklarda haç taşımalarına, ateş yakm alarına, tören
düzenlem elerine ses çıkarılm adığı anlaşılmaktadır.
N etice olarak Em evîler dönem inde, İslam coğraf
yasında yaşayan zım m îlere, daha önce Hz.Peygamber ve dört halife dönem inde veırilm iş garantiler çer
çevesinde muamele edilm iş, böylece onlar büyük bir
serbesti ve hoşgörü içerisinde yaşamışlardır. İslam
tarihinde zımmîlerle ilgili haberleri değerlendirirken
o dönem in konjöktürel durum unu gözönüne alm ak
gerekir. Zira İslam ’ın ve M üslüm anların çok daha
özgüvenli olduğu fetihlerin sürdüğü ilk dönemlerde
bu kesim lere büyük bir hoşgörü ile yaklaşılm ış, İsla
m ’ın ve M üslümanların gerek içeriden ve gerekse dı
şarıdan tehditlere maruz kaldığı, iç ve dış siyasî
problem ve çatışmaların yaşandığı dönem lerde ise
bazı olum suz uygulam alar olmuştur.
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B esm ele, H am dele, Salvele ile banla

TANIMAK

A ncak, örnek N ebi prensiplerinin

m ak p e k ço k m üslim m üellifin sünneti

kendisine m ütevatiren ulaşm ış, m uh

olmuştur.

kem olarak telakki edilm iş veriler ol

Sünnet, h edefe varm ak için, üzerinde

ması lazım. Değilse, ilmi idraklere ula-

em in adım larla yürünülen yol m anasm ı

şılıncaya kadar sabreder; m üsbet m enfi

ifade eder. Yol insanı H akka da, batıla

bir hükm e geçm eden araştırm aya geçer.
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H o ca ’nm deyim iyle: Prensipler siste

tildiğine göre, Hz. A li’nin duasıyla b a 
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tan güneşin geri döndüğünü ifade eden
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B una benzer kişilikli prensiplerinden

K işilik taşıyan h er insanın kendisine

dolayı, o yüce im am ı hadisleri um ursa

m ahsus sünnetleri (prensipleri) vardır.

m az sanm ışlardır bazıları. Oysa Ebu

Bu sünnet H akka m erbut da olabilir,

H anife -A llah razı olsun- haber-i ahadı

batıla d a saplanm ış bulunabilir.

bile içtihatlarına m esnet yapm ıştır. F a

însan eğer ilahi tebliğlere ulaşm ış

kat “zanni h ad isler’le amel caiz olm az”

m üm inlerden ise, kendisine özel sün

dediği kaydedihr.^ B ir de, “B ir m ücte-

netlerini, vah y i verilerin ışığı altında

hidin sahih saydığı bir hadisi, bir başka

m urakabeye tabi tutm ayı prensip (sün

m üctehidin kendi içtihadına göre zay ıf

net) edinir. B u insani prensipleri ilke

saym ası” düşünülürse, sünnet konusun

edinen h er m üm in izzetli bir şahsiyet,

da, im kan ve güç varsa, ne kadar dik

vakur b ir kim lik kazanır. A rtık bu ilkeli

katli bir araştırıcılığın vücubiyetine k a 

kişilik, önüne çıkan m e s’elelerde bo ca
lam aktan, sav sak lam ak tan kurtulm uş

ni olunur."
Z anni değil de, ilmi olarak tesbit ed i

bulunur. Ç ünkü, önüne dikilen p rob

len mulıkem sünnetler, eğer A llah resu 

lem leri, kendisine örnek olarak sunulan

lüne aidiyeti kesin olarak tesbit edilm iş

N ebi sünnetiyle çözm eye başlam ıştır

ise, ona ittıba etm em ek îısk olur. Ç ün-

artık. (33/21)

kü, A llah elçisi olarak N ebi, yaratıcısı
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tarafından “Â lem lere ra h m e t” kılm m ıştır. (21/107).
G üzel h u y lar edinm ek isteyen salih olanlar için
“B ü yü k bir a h la k ” tim salidir. (68/4) O na tabi olan
lar, "A llaha itaat e t m i f ’ olurlar (4/80). Ç ünkü on
lar “kendilerine ita at e d ilsin le r” diye su nulm uşlar
dır. (4/64)
İttibası önerilen b ö y lesin e yüce b ir A llah R esulü,
R abbüıden aldığı selahiyetle, yol gösteren, “....te
m iz peyleri helal, p is şe y le ri haram kıla n ” bir o to
ritedir (7/157). O nun v erd iğ i “hüküm den yürekleri
hiçbir sıkıntı d u y m a d a n ' razı olm uyorsa bir kim se,
“iman etm işlerden o lm a z” (4/65). Ç ünkü, R ableri
m üm inlerini “A lla h ’a v e R e su 
lüne itaat e tm e k le ” m ü k e lle f k ıl
m ıştır (4/59).
Saadet yolunu gö steren va
hiylerin sahibi “A lla h ile R asulünün a ra sın ı a y ır m a k iste 
yen”
(4/150), M ü fe ssir Elm ah h ’nın ta b ü iy le , “ ... k ü fü r ile
im an arasında b ir yol” tutm ak
isteyen cah iü y e insanıdır. Ç ün
kü, R asul o larak N ebi, k en d i hevasından değil, vazifesiy le ilgili,
din babındaki tü m nutk u “Va
hiyledir” (53/3). B u vahiy ler is
ter K itabuU ah’a geçm iş olsun,
ister R a su lu lla h ’ın ay etler aydınlığm da, din olarak y aşad ık la
rı bizlere k ad ar m ütev atiren ge
lip, m uhkem olarak bulunm uş
ibadet rü künleri bulunsun, hepsi
de vahiylerin leşkil ettiği abidlikleri oluşturur. Yeter k i y aşa

Ö rnek Nebi prensiplerinin
kendisine mütevatiren ulaşmış/ muhkem olarak telakki
edilmiş veriler olması lazım.
Değilse^ ilmi idraklere ulaşılıncaya kad ar sabreder;
müsbet menfi bir hükme
geçmeden araştırm aya ge
çer. Ebu Hanife örneğinde
olduğu gibi/^ rivayetleri sıh
hatli bulm azsa hemen k a 
bullenmez. Mesela o aziz
İmam ^^belirtildiğine göre,
Hz. Ali'nin duasıyla batan
güneşin geri döndüğünü ifa
de eden rivayeti, şeriatın te
mel ilkelerine ve akla aykırı
gördüğü için reddetmiştir''
deniyor.

nan sünnetler de, F urkân-ı H a
kim gibi m üm inlere m ütevatiren ulaşm ış bulunsun;
hepsi de dini, İsla m ’ı oluşturur.* M üm inler, o aziz
sünnetin sahibine, selam a durm akla y önlendiril
mişlerdir. (33/56).
îşte b ö y lesin e ‘H aber-i S a d ık ’la oluşan kesin
m üeyyideleri idrak eden m üm inler, ister erkek o l
sun ister kadın bulunsun, artık benim de um delerim
var diye azad ih k çalım ları atam az. E lbette kişinin
kendi um deleri ‘p ren sip leri’ olacaktır. A ncak bu
kendilerine has prensip ler vahyî m üeyyidelere ters
düşm üyorsa, ikinci b ir şahsa bağlılık önerm iyorsa
kim seye zarar verm ez.
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M uhakkak ki, N eb iler de beşerdir (17/93). A n
cak yaratıcıları tarafından seçilip, vahye kaynak k ı
lman beşerlerdir. (18/110) TebHğ alm ış m üm inler,
onlara A llah’ın birer abdi ve rasulü olarak im an
ederler. (2/285). M ukızleri yaratıcıları olduğu ve
vahyin kontrolunda bulundukları için ‘Z e n b ’leri’
Z e lle ’leri olsa bile bağışlanm ış bulunurlar. (48/2)
N asıl ki, sahabilerin arasında bulunan M uhacirin
ve E nsar topluluğu da bağışlanm ıştır. (9/117) Ve bu
m utlu topluluk da A lla h ’ın rızasına uğram ış olarak
kendilerine ebeden ‘C e n n e t’ler hazırlandığı m üjde
sine erişm iş m e s’utlardır. (9/100) A ncak vahyi v e
rileri um ursam ayan b id ’at ehli
cahiliye ideologları, bu aziz top
luluğu itham edip dururlar.*
K u r ’ani tanıtım larla fıkh edil
m eyenler; M uhacirin ve Ensarı,
bu C ennetlik topluluğun (9/110)
bu özelliklerini gözardı ederek,
sair b ilm ezler gibi, “B iz de onlar
gibi b ir beşeriz, niçin farklı ola
cakm ışız, K u r’a n ’ı niçin onlar
gibi anlayacakm ışız” derler. Bu
tarz efeî edalar taşıyan m erhum
bir kardeşim ize dem iştik ki: “O
d ev e
çobanı
d e d ik lerin iz
K u r’a n ’ı daha iyi anlar da, sen
onun gibi anlayabilir m isin?”
- N eden dem işti.
- N eden olacak, onlar ki, bir
tebliğin kesin fıkhına ulaşm ak
isterken, endişelenirlerse, gidip
bizzat tebliğcisine sorm a im kanı
vardı; senin böyle bir avantajın
var m ı? şeklinde bir soruyla o

m üshm kardeşim izi ikaz etm iştik de, o da işi fıkhetm işti de ilm i bir çizgiye çekilebilm işti.
G erçekten de, yukarıda m eallarine işaret ettiği
m iz beyyineleri gözardı etm eden düşünebilirsek
görürüz ki, R asulleri bizzat ikaz edip, hatalardan
tathir eden yüce R abbim izin, sahabilerinin ikaz
edilm esi için de nebilerini görevlendirm iş olduğu
nu anlıyoruz. B undan dolayı m ushafım ızm 9. bölü
m ün 117. ve 100. ayetlerini anlam aya çalışırsak gö
rürüz ki, o affolunm uş ve cennetlik oldukları açık
ça bildirilm iş bulunan E nsar ve M uhacirinin m u
adilini bulm ak sözkonusu edilem iyor.

Fertlerin içtim ai, siyasi kişiliklerine peygam ber
ler nasıl m o d eller olarak sunulm uşsa (33/21), Ensar
ve M uhacirin to pluluğu da ittibaya öylesine örnek

yetersizliğini de sergilem iş oluyor.'^ O nca bir taraf
şehit bir taraf ölü.
Sünnet babında verilecek elbette çok izahlar ge

ler verir olm uştur. Yeter ki, ilm i kaynaklardan, vah

rek. O nlardan mühim bir kısm ım önceki tetkikleri
m izde verm iş bulunuyoruz.*■* Y ukarda birkaç örne
ğini sunduğum uz, öylesine taklide şartlanm ış, tak

yi m übahiyatlardan yararlanarak bu aziz topluluk
iyi fıkhedilm iş bulunsun.
D ayanaklarım ız, ilim ifade etm eyen tarih ve si
yerler değildir; olm am alıdır. Vahyi ölçülere ters
düşm eyen m ütevatir bilgiler yolum uzu aydınlatır.
D oğulu ve B atılı araştırıcılar tarihi kesin senet
olarak ele alm azlar. B uhari şarih ve m ütercim inin
dediği gibi; “B ü tü n ulum içinde, ihtim al-i sıhhattan en az nasib d ar olan ilim tarihtir.’"' Bu hususu
pek çok batılı d a doğrular.
M esela bakınız, Prof. B arraclough ‘tarih hiç de
olgusal değildir..., der. Tarihçi E dw ard CaiT’in bir
yanlışlığa işai'etle şöyle dediğini görüyoruz; “ .. (Bu
da) tarih kadar y an ıltıcı bir yanlıştır.”'" Tarihçi Prof.
E. B enıheim ise; “ 1618’de ölen Sir W alter Raleigh,
kendi gözü ile gördüğü b ir sokak kalabalığı hadise
sini, d iğer b ir m üşahidin oldukça b aşka türlü riva
yet ettiğini h ab er alınca yazm akta olduğu cihan ta

va zaafına uğram ış, tarihlerden, safsaalar taşıyan
m enkıbelerden ve m ukallit vaizlerden! değil, ilmi
oluşturan sadık haberlerden, B uhari-M üslim gibi
hadis kitaplarından m ütevatiren gelen ve vahyî ve
rilerle ters düşm eyen m uhkem telakki edilen ‘Sadık
H a b er’lerden Sünneti R esullullah pek ala tesbit
edilebilir. Bu gücü ve im kanı olan m üm inlere baş
larda gelen bir m ükellefiyettir. Ç ünkü Sahih sünnet
dini oluşturur; sünnetsizlerin İsla m ’la m üşerref olm uşluğu düşünülem ez...
Sümıet, m üm inlerin uym aları vacip olan kanun
ları form üle eder.‘" Ve m üslüm an toplum için mübah kişilikleri renklendirir. Bu hususiyetler vahy
toplum ları oluşturabilm işse, S ünnet-i R esulullah’ın
yol verdiği m üeyyideler gündem e girer; insanım ızı
rahim bir disiplinle ferdasına yöneltir. ■

rihinin ikinci cildini ateşe attığı anlatılır.”"
İslam tarih in in yüz yıllık bölüm ünü resm eden,
İberik y arım adasından A vrupa’ya atlayarak, oralara
İslam ’ı götüren E m evilerin aleyhine çıkabilecek
kayıtlara pek ço k iftiralar karıştırıp bazı v a k ’alar
sunan kim i tarihçiler de, A bbasi tarihçilerinin mukalhtleri olarak görülür.
G erçekten de, B ir Tarih-Siyer soruşturm asında,
İm adüddin H a lil’in dediği gibi; “ ...G eçm iş devirle
rin küçük çaplı bir hadisesini tetkik etm ek isteyen
biri, önü sonu belli olm ayan riv ayetler deryasında
boğulup g ittiğini görecektir. T ab eri’yi eline ahp da,
hangi birim iz ızdırap duym am ıştır? B u sadece Tab e ri’ye

özgü

b ir

durum

d eğ ild ir....

Y a’kubî,

M e s’udi, İb n ü ’l-Esir, E b u ’n N eda, îb n Kesir, ElM akrızi v.b. m isal verm ek m ü m k ü n d ü r ...B u n l a 
ra O sm anlI tarihçilerinden, A hm et C evdet Paşa gi
bileri m isal v erm ek de m üm kündür.
M esela b akınız, tarihinin 7. cildinde “Aşare-i
m übeşşereden b irisid ir” dediği, S ahabe-i K iram dan
Talha (r.a) h akkında nasıl bir lisan kullanıyor; “Cem eide k atlo lu n d u ” diyor. B ir başka bölüm ünde ise
“H alife askerlerinin şehitleri ile eshabı C em el’in
m aktulleri”nden söz ediyor. B u haliyle sade taraf
sızlığını zedelem iş olm uyor, aynı zam anda fıkhi
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KUR’AN’DA
ALLAH’A KULLUK

Sedat
ŞENERMAN
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llah’ın yarattığı varlıklar içinde
akıl sahibi o lanlar m elekler,
cinler ve insanlar. Bunlardan
hem akıl ve hem de irade sahibi olanlar
ise sadece cinler ve insanlardır. M elekler
yalnızca akıllı olup irade sahibi değiller.
Bu yüzden devam lı olarak sadece A l
la h ’ın em irlerini yerine getirirler. İrade
leri bulunm adığından hiçbir konuda ter
cih yapam azlar; verilen görev ve em irle
ri harfiyyen yerine getirirler. Bunun için
A llah ’a karşı sorum lulukları yoktur. A n
cak insanlar ve cinler akıl ve irade sahi
bi olduklarından tercih hakları vardır di
lediklerini yaparlar. Dileyen hayır, iste
yen şer işleyebilir, bu konuda hürdürler.
Fakat bu dünyada isteyerek ve kendi ter
cihleriyle seçerek yaptıkları her şeyden
ötürü ahirette A lla h ’a karşı sorum lu
olup, Allah tarafından hesaba çekilecek
tir. Çünkü dünyada iken diledikleri işle
ri, istedikleri şekilde yapm alarına A l
la h ’ın hiçbir m üdahalesi olmamıştır. A l
lah sadece tüm cin ve insanlara her za
m an ve m ekanda neyin iyi veya kötü;
neyin güzel veya çirkin; neyin hayır ve
y a şer olduğunu anlatan Peygam berler
görevlendirerek, onları uyandırır ve so
rum lu tutulacaklarını hatırlatır. Tarihte
gördüğüm üz Allah elçilerinin görevleri
de bundan ibarettir. Ayrıca Y üce Allah
tüm insanları ve cinleri hayra da, şerre
de yetenekli olarak yaratm ıştır ki, dile
yen, istediği yolu, yaşam ak istediği ya
şam biçim ini seçebilsin. A slında sorum 
lu tutulabilm enin gereği de budur.

in s a n in i k i k u t s a l g ö r e v i

Allah, insanı kendisine karşı aciz; kâina
ta karşı güçlü yaratm ıştır. Bu yaratılış
özelliğine sahip insanın ise, dünya haya
tında iki önemli ve özellikli görevi var
dır:
Birincisi, A llah ’a karşı aczini idrak
ve A llah’a teslim iyettir ki, bunun adı
K u r’a n ’da İslam ’dır, A llah ’a kulluktur.
İkincisi, K âinata karşı gücünü ispattır
ki, bu da yeryüzünü im ar ve uygarlıklar
kurmaktır. B unun K u r’a n ’daki adı H ila
fe t’tir. Yeryüzüne hâkim /hüküm rân ol
mak, ondaki tekniği/ kanunları bulup çı
kararak m edeniyet ve teknolojiler kur
mak, insanın kâinata karşı gücünü ispat
etm esiyle gerçekleşir.
İşte bütün bu ön bilgilerden sonra in
sanların, yaratılış gayesini (Zâriyat Sûre
si 56. ayette);
“Cinleri ve insanları sadece ve ancak
Bana kulluk (itâatlibadeî) etmeleri için
yarattım .” diye belirleyen Yüce Allah,
tarih boyunca her zam an ve mekândaki
yaşayan akıl ve irade sahibi varlıklara
kendi elçilerini göndererek hep bu konu
yu hatırlatmıştır.
BÜTÜN PEYGAMBERLER
MUHATAPLARINI ALLAH’A
~ KULLUK ETMEĞE ÇAĞIRMIŞTIR
“Andolsun ki her m illete: “S a d e c e A l
lah'a kulluk (itâatlibadeî) edin; Tâğut
(İblis!Şeytan’a) kulluk (itâatlibadeî’den)
kaçının”diyen peygam berler göndermi-

şizdir. Allah içlerinden kim ini doğru yola eriştirdi,
kimi de sapıklığı h ak etti. Yeryüzünde gezin, peygam 
berleri yalanlayanların halinin nasıl olduğunu gö
rün.” (Nahl/36)
Bu ve diğer ilgili ayetlerde K u r’an’ın doğru anla
şılıp iyi uygulanm ası dem ek olan Sırât-ı M üstakîm?§i6sdoğru Yol; “Sadece ve ancak A llah’a K ul
luk Etm ek, O ’ndan başkasını rab/ilâh/m abut tanım a
mak; Şeytana itaat ve ibadet etm em ek...” şeklinde ta
nımlanmaktadır.
Hz. M uham m ed (a.s.)’in de 13 yıllık M ekke dö
neminde, A llah ’ın Elçisi olarak öncelikle ve sadcce
bu konuyu duyurduğu tarihi bir gerçektir. O halde in
sanlık tarihi boyunca süregelen A llah’a kulluk konu
su K u r’a n ’da nedir ve ne şekilde açıklanm aktadır?
İşte bu soruyu iyice anlayabilm ek için K u r’a n ’da
kulluğu ifade eden “abd” kökünden türeyen tüm ke
limelerin içinde geçtiği ayetlerin hepsi iyice gözden
geçirilerek incelenm elidir. Bunun için, önce bu keli
menin sözlük anlam ından işe başlayabiliriz:
KULLUĞUN ANLAMI
“A bd” kelim esi “kul ve köle” anlam larına gelir.
K u r’a n ’m Allah tarafından indirilişinden önce, daha
çok “köle” anlam ında kullanılıyordu. Allah, bu kav
ramı K u r’a n ’a alırken, insanı köle olmaktan çıkarıp,
“Kendine kul” olm a derecesine yükselterek, ona ger
çek hürriyetini sağlam ıştı. “A bd” kelim esinin sözlük
anlamı, “itâat etm ek, tevazu gösterm ek” şeklindedir.
Bir başka ifadeyle kişinin bir kim seye, ona isyan et
meden, ondan yüz çevirm eksizin m ukavem et/karşı
lık da gösterm eden, itâat etmesi ve boyun eğmesidir.
O kadar ki, kendisine boyun eğilen kişi onu dilediği
şekilde kullanır, hizm et ettirir.
“A bd” kelim esi bu yönüyle kulluk ve ibadet etme
işine ad olmuştur. K ulluk, bir varhğın kendini alçak
görmesidir. A ncak A llah ibadet edilm eye layıktır.
Çünkü O, üstünlüğü en yüksek derecede olan en Y ü
ce Varlıktır .
Kul anlam ına gelen “A bd” kelim esiyle ifade edi
len kulluk iki türlüdür:
Birincisi: Yaratılma yoluyla A lla h ’a kul olan: Ya
ratm a yalnızca A llah ’a m ahsus olduğu için, yaratılan
her şey A llah’ın kuludur.
Bunu açıklayan M eryem Süresinin 33. âyetidir:
"Göklerde ve yerde olan (varlıklar)'ın hepsi (kıyam etde) R ahm an olan A lla h 'a ancak hudü ve huşû
ile Kul olarak gelir.”
İkincisi: İbadet ve hizm et etm ek suretiyle kendi
lercıhıyTe A llah ’a küî~öîgrrrBıra:nlaında insan ve-ctngibi hem akıl, hem de irade sahibi varlıklar birbirine

zıt iki farklı tavır ve yaşam biçim i sergilerler:
1. Kimileri “Ben, cinleri ve insanları sadece ve
ancak Bana kulluk (itâat/ibadet) etsinler diye yarat
tım ” ayetinde açıklandığı üzere, yaratılış amacına
uygun olmak üzere, kendi öz iradesiyle, ilahlıkta sa
dece A llah’ı Rab/İlah/M abut bilerek, yegâne otorite
kaynağı olarak A llah’ı tanım ak ve kulluğu/ubudiyyeti yalnızca O ’na hasretm ek... gibi K u r’an ’ı, İs
lam ’ı din/ahlâk/yaşam biçimi haline getirir.
“Ey M uham m ed; Kulum uz E yyub’u an..”
“Eller ve gözler sahibi kullarımız İbrâhim , İsm a
il ve Yakub’u da an..” Sâd 38/44-45. âyetlerinde ge
çen resul kullar gibi.
“H er kim A llah’a (Kulluk), P eygam ber’e itâat
ederse, işte onlar, A llah’ın (Sırât-ı M üstakim ’e H i
dayet) nimetine eriştirdiği P eygam berler’le, Sadık
larla, Şehitler ve Salihler’le beraberdirler. Bunlar ne
güzel arkadaşlardır” Nisa: 4/69 âyetinde geçen
m ü’min kullar gibi....
2. Kim ileri de ibadet/itaat/kullulk ve hizm eüerini
yalnızca şeytana veya dünyaya ve dünya m enfaatle
rini elde etmeye adayarak Şeytanı M abut ve Şerri
Şeriat edinirler.. Hz. İbrahim:
“Ey Babam, Şeytan’ın şirki süslem esine aldanıp
ona kulluk (itâat/ibadet) etme; gerçekten Şeytan,
Rahman olan A llah’a âsi olm uştur.” M eryem 19/44.
“Ey Adem oğulları! Sakın şeytana kulluk (itaatlibadet) etmeyin, o (şeytan) sizin için apaçık bir
düşmandır.” Yâ-Sîn 36/60.
“Allah, kendisine, (başkasını rablilâh!m abut tara
yarak) ortak (şirk) koşulm asını asla bağışlamaz;
bundan başkasını dilediğine bağışlar A llah’a ortak
koşan kimse derin bir sapıklığa sapmış olur Onlar
A llah’ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve "-Elbette se
nin kullarından belli bir takımı alıp, onları saptıra
cağım..., A llah’ın yarattığını değiştirm elerini emre
deceğim .” diyen A lla h ’m lânet ettiği azgın Şeytan’a
taparlar A llah’ı bırakıp Şeytan’ı dost (rabUlâhlma
but) edinen şüphesiz açıktan açığa kayba uğram ıştır
Şeytan onlara vâdediyor, onları kuruntulara düşürü
yor, ancak aldatm ak için vaadde bulunuyor “N isa
4/116-120. âyetlerinde geçtiği üzere şeytanı mabut,
şcrr’i şeriat edinenler yani şeytanın kendilerine tel
kin ve tâlim ettiğini yaşam biçimi edinenler gibi.
Tüm bu âyetlerde kulluk kelim esiyle anlaşılan
esas mana, kişinin yüksek güç ve iktidar sahibi biri
ne karşı baş eğmesi, itâat etmesi, sonra kendi hürri
yet ve bağım sızlığından ferâgat etmesi, onun karşı
sında her türlü m ukavem et ve isyanı terketmesi ve
tam bir bağlılıkla ona boyun eğmesidir. Eğer kesin
yaradan Allah ise, yapılan, yaratılış amacına uygun
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gerçek kulluk olur. K u r’a n ’ın istediği, Allah elçileri
“A rtık şim di sen (ey M uham m ed ve kıyem ete icanin önerdiği kulluk şekli budur.
dar her !<ul) hem en R abbini ham d ile teşbih et. Ve
Allah, her nnillete, h er dönem de sadece A llah’a (tevazu ile) secde edenlerden ol; Sana, ölüm gelin
gerçek kulluk/itaat ve ibadet ediniz diyen çok sayıda ceye kadar da (sadece R a b b i'n e kulluk (itaat!ibaElçiler/Peygam berler gönderm iştir:
det!ubûdiyet) e t” el-H icr 15199
“A ndolsun ki Biz, her m illete
K u r’a n ’da ilgili ayetleri incelediğim izde dilckati- A lla h 'a K ulluk (itâat/ibadet) edin,
mizi çeken “Tüm kulları arasında A llahü T eala’dan
Tâğut (İblis!Şeytan a tapmak}’dan sakmınlkaçıen çok alim lerin korktuğu” (Fatır:28) hususu, A l
nın diye (tebliğ yapması içi?7) bir Resul!Elçi gönderdik.
lah ’a kulluğun bilinçle ve ilim le olabileceğini bize
Sonra A llah, içlerinden dileyen kimine hidayet
ilham etm ektedir. A lla h ’a kulluk b ir akıl/irade işi
verdi, (dileyenlisteyen) kim inin üzerine de dala
olarak, ancak ciddi bir araştırm a/incelem e sonucu
let!sapıklık hak oldu.
ve büim sel b ir şekilde olm alıdır ki, gerçekte iman
Şim di yeryüzünde gezinin de (Peygam berlerini)
da böyle oluşur. İm an sadece kuru/kuruya inandım
yalanlayanların sonu nice oldu görün.” en-NahI
dem ekle olm az.
16/36.
Bir başka âyette de, “yüce A llah’ın ku llan için
den
seçtiklerini K u r’a n ’a varis kıldığı...” (Fatır
KULLUK AKDİNİN BAŞLANGICI
35/32) m üjdesi vardır. K ullar içinde böylesine eri
Zâten m üslüm anlığm ıızın başlangıcı sayılan "Kâlû- şilm ez bir m ertebeye ulaşm ak için, kişinin çok bü
B elâ” da yani tüm ruhların hepsinin dünya hayatına yük bir istek ve gayret içinde olm ası gerekir. Çünkü
başlam adan önce birarada bulundurulduğu bir za Allah, kulu kendisinden neyi diler ve gayretini gös
manda, A llah ’ın “Ben, sizlerin Rabbi/İlah değil m i terirse, ona istediğini verü'. Bu, O ’nun ilahi adaleti
yim ?” sorusuna cevaben kulların, Allah ile sadece nin de bir gereğidir. K u r’a n ’a varis/m irasçı olm ak
O ’nu rab/ilah/m abut tanıyacaklarına ve yalnız O ’na için çalışm ak şarttır. Çünkü K ullar için yegane hida
kulluk/itaat/ibadet edecekelerine dair anlaşm ala- yet rehberi de, A lla h ’a kulluğun kitabı/kılavuzu da
rı/sözleşm eleri/ahdi/m isakı ve akdi var olduğunu şu ancak K u r’a n ’dır;
âyetten öğreniyoruz;
“(D iğer E lçilere vahyettiğim iz gibi) B öylece sa
“Ey A dem oğulları! Sakın Şeytan a kulluk (ita na da (K u r’an ı) em rim izden bir ruh (olan Cebrail
at! ibadet) etm eyin, o sizin için apaçık bir düşm andır aracılığıyla) vahyettik. (H albuki hu vahiyden önce
ve (rab!ilah!m ahut olarak sadece) Bana, Iculluk (ita- K itah (K u r’an)' m da, im a n ın da ne olduğunu sen
atübadet) ediniz, diye sizinle (Kâlû Bela da) ahid bilmezdin. F akat B iz, o (K u r’a n ’ı), onunla kulları
(a!dt!antlaşma!sözleşme) yapm adık mı? (Ayrıca) işte mızdan dilediğim izi hidayet ettiğim iz bir nur kıldık
bu (sözleşm enin uygulam ası yani A lla h ’a kulluk) Sıve (Ey M u ham m ed) g erçekten sen (insanları
rat-ı M üstakim 'dir.” Y â-Sin 36/60-62.
K u r'a n ’la) Sırat-ı M ü sta kim ’e ulaştırm ak üzere da
Her peygam ber kendi m illetiyle, insanların A l
vet edersin.” (eş-Şûra 42/52).
lah’la olan bu sözleşm esini, elçiliklerinin gereği ola
İşte Allah E lç isi’nin böylesine yaptığı çağrıya ce
rak, onlara yaptıkları tebligatla yenilem işlerdir. B i
vapla, m üslüm anlar da Fatiha S u re’sinde yer alan
zim p ey g am b erim iz Hz. M uham m ed (a.s.) da,
bir âyetle;
K u r’an ayetlerini tebliğ etm ekle bu sözleşm eyi yeni
“Biz yalnız sana ibadet ederiz” diyerek A llah ’a
leme işlem ini gerçekleştirm iş ve A llah ’a kulluğun
fıtratındaki
ahdini yani H anif A k d i’ni kendileri de
uygulanm a süresinin fert çapında ölünceye kadar;
dünya m illetleri açısından ise kıyam ete kadar geçer bizzat yenilem iş olurlar.
A llah’a kulluk ancak K u r’a n ’la olacağına göre,
li olduğunu açıklam ış/anlatm ıştır.
yani insanın “yaşayan K uran” haline gelm esi ger
çek kulluk olacağına göre, o zaman ibadet sadece
ALLAH’A KULLUĞUN SÜRESİ
belli zam an ve m ekanlarda değil; her an, her saniye
“Şimdi siz (ey insanlar ve cinler sadecc) A lla h ’a ve her yerde yapılıyor olm ası gerekir. O halde ilim,
secde ediniz (şeytana tapm ak ve ona itaat ve ibadet nasıl ki beşikten m ezara kadar ise; A llah ’a kul
etm ekten vazgeçip; (rab!ilah!m abut olarak yalnız) luk/itaat/ibadet/ubudiyet de K u r’an ’daki tüm em ir
A lla h 'a kulluk ed in iz;” en-N ecm 53/62.
lerin uygulanm ası ve yasaklardan sakınılm asıyla
Bu kulluk ne zam ana kadar sürecektir? Bunun günün her saatinde bir yaşam biçim inde ölünceye
cevabı da şu âyette veriliyor;
kadar geçerli ve sürekli olmalıdır. ■
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KOSOVA SORUNU
SEMPOZYUMU
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ayanışm a Vakfı tarafından 27 Haziran Rugova’nm başkan seçilmesiyle Kosova’nm yeni
1998
günü İstanbul Cemal Reşit ReybirKon
dönemece girdiğini hatırlattı. Çetin, bugün artık
ser Salonu’nda “Kosova Sorunu Sem Sırbistan’ın olumsuz tavırları yüzünden askeri mü
pozyumu” yapıldı. Sempozyuma çeşitli siyasetçi dahalenin zaruri hale geldiğini vurguladı.
TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Güneydoğu Av
ler, gazeteciler ve aydınlar katıldı.
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Daya rupa’nın istikrarının, Avrupa için son derece hayati
nışma Vakfı Başkanı Cevat Özkaya, 1994’te yine olduğunu, bilhassa Türkiye’nin, krizin çözümünde
Vakıf tarafından tertib edilmiş olan “I. Uluslarara apayrı bir sorumluluğu bulunduğunu, artık Balkan
sı Balkan Konferansı”nda Bosna Sorununun bütün larda İşbirliği Sürecinin kaçınılmaz olduğunu söyle
Balkanlar’ın sorunu olduğuna işaret edildiğini, kalı di. Bosna Krizi’nin çözümü için, barış masasının
cı çözümler üretilmezse Kosova, Sancak, Makedon ancak akan kanlardan sonra kurulduğunu hatırlatan
ya krizlerinin kaçınılmaz olacağrnın tesbit edildiği Çetin Kosova Sorunu’nun çözümü için fazla kan
ni belirterek işte bugün Kosova Sorunu’nun patlak dökülmeden barış masasının kurulmasını istedi.
Fazilet Partisi MKYK üyesi Prof. Dr. Oya Akgöverdiğini ve dramatik bir sürece girdiğini söyledi.
Özkaya, Balkanlar’da 7.000.000 civarında Arnavut nenç ise yaptığı protokol konuşmasında, şu anda
yaşadığına, dolayısıyla Kosova K rizin’in bütün Bal Kosova’da büyük bir dram yaşandığını, Amavutlukanları kuşatacağına, öyleki Bosna dramından daha ğa kaçanların sınırlarda Sırplarca öldürüldüğünü
şiddetli gelişmeler yaşanacağına dikkat çekerek bu söyleyerek Sırpların daha önce de Bosna Savaşı ’nda
na rağmen uluslararası camianın adeta binlerce in teslim olan 5.000 askeri vahşice katlettiklerini ve
Sırp komutanın; "Boşnak kanının dizlerime kadar
sanın ölmesini beklediğini söyledi.
Vakıf Başkanı Özkaya, Türkiye’nin Bosna Soru- değil, belime kadar çıkmasmı istiyorum” dediğini
nu’na kıyasla Kosova’da gerekli ağırlığını koyma hatırlatarak, aynı vahşilerin şimdi Kosova’da sahne
dığını belirterek şimdiki TBMM Başkanı Hikmet ye çıktıklarını söyledi. Akgönenç, Kosova’nın SırpÇetin’in. Dışişleri Bakanıyken Bosna’yla nasıl yo 1ar tarafından “Büyük Sırbistan’ın kalbi” olarak
ğun bir şekilde ilgilendiyse Kosova için de Anka görüldüğünü Balkanlarda yaşanan sorunun bir din
ve ırk savaşı olduğunu söyledi. Sırpların Slav ırkı
ra’yı harekete geçirmesinin önemini hatırlattı.
Protokol konuşmasını yapmak üzere kürsüye ge içinde en hırçın grup olduğuna, M iloseviç’in; "herlen TBMM Başkanı Hikmet Çetin ise şunları söy hir Sırp’m bulunduğu yer Sırbistan’dır" dediğine,
ledi: “Türkiye’nin, Balkanlara tarihi köklerden kay dolayısıyla Balkanlar’ın her ülkesinde Sırp bulun
naklanan özel bir ilgisi söz konusudur. Türkiye ge duğuna göre savaşın nerelere kadar uzanabileceğine
rek ikili, gerekse uluslararası düzeyde sorunla ilgili dikkatleri çekti. Sorunun çözümünde Türkiye’nin
olarak girişimlerini sürdürmektedir. Kosova’daki sunduğu ve kabul gören Balkan Çevik G ücü’nün
gelişmelere uluslararası camia yeterli duyarlılığı önemli bir caydırıcı güç olacağını belirtti.
Devlet eski Bakanı Fazilet Partisi Milletvekili
göstermemektedir. Henüz Dayton Anlaşması’mn
sonuçları tamamlanmamışken Kosova Dram ı’nın Sabri Tekir ise Osmanlı döneminde Balkanlar’ın
başlamış olması son derece endişe vericidir.” Çetin, son derece huzurlu olduğunu, 19. yüzyılda milliyetKosova’nın yakın geçmişiyle ilgili bazı önemli si- çilik hareketleriyle birlikte başlayan Pan İslavizm
yasi dönüm noktalarını sıraladıktan sonra İbrahim akımının etkisiyle Balkanlar’ın ufak parçalara da-
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ğildığını, işte bugün yaşananların
temellerinin o günlere dayandığını
belirterek çözümün çok katılımlı
uluslararası organizasyonla sağla
nabileceğini söyledi.
BBP Genel Başk. Yrd. Prof. Dr.
Orhan Aslan da yaptığı protokol
konuşm asında T ü rk iy e ’nin, B al
kanlardaki ırkdaşlarına, dindaşları
na sahip çıkmasını Türk hâriciyesi
nin, Balkanları iyi tanıyan yetenek
li diplomatlarla K osova’ya yönel
mesini ve orada temsilcilik açması
nı istedi.
Dayanışma Vakfı tarafından tertip
edilen “Kosova Sorunu Sempozyumu”nun birinci oturumuna konuş
macı olarak, oturum başkanı Daya
nışma Vakfı Genel Sekreteri Dr.
Süleyman Gündüz, Doç. Dr. M a
hir Aydın, Doç. Dr. Ahm ed Davudoğlu, Emekli Büyükelçi İsmail
Sosyal ile M esut Tufan katıldılar.
İlk konuşmayı yapan Doç. Dr.
Mahir Aydm Osmanlı döneminde
ki B alkanlar’m genel durumunu
tasvir ederek her yapılanma döne
minde Balkanlardaki müslümanların bedel ödediklerini, bugünde Kosova’da aynı şeyin yaşandığını tesbitle; "Osmanlı'nın Balkanlar’dan
ayrılmasıyla Batı eski hayallerine
ve büyük ideallerine tekrar döndü"
dedi.
Emekli Büyükelçi İsmail Sosyal,
A B D ’nin T ü rk iy e’nin bölgedeki
misyonunu takdir edebildiğini, Av
rupa’nın da bunu kabul etmesi ge
rektiğini söyleyerek, T ürkiye’nin
ise kendi misyonu ve sorumluluğu
çerçevesinde davranmaya çalıştığ
ını söyledi.
Birinci oturumun bir diğer konuş
macısı Doç. Dr. Ahmed Davudoğlu ise Kosova sorununun üç nokta
dan tahlil edilmesinin ve bu bağ
lamda çözümler üretmenin isabetli
olacağını söyleyerek bu üç noktayı
şöyle sıraladı.
1- Uluslararası ilişkiler bakımın
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dan Balkanlar ve Kosova’nın duru
mu.
2- Bölge içi dengeler bakımından
durumu.
3- Kosova içi dengeler açısından
Kosova’nın durumu.
Davudoğlu konuşmasında küre
sel dengeler değiştikçe bölge tanım
lamalarının da değiştiğini 1991’de
Ortadoğu’da başlayan Körfez Kriz i’yle I992’de Bosna’da başlayan
olayların scnkronize özellik taşı
dığını, aynı şekilde son İrak Krizi
ile hemen akabinde hareketlenen
Kosova geriliminin de aynı dönem
lere denk düşmesinin dikkat çekici
olduğunu söyledi.
Kosova’nın bugün yaşadıklarının
tarihsel köklerine atıflarda buluna
rak konuşmasını yapan Mesut Tu
fan ise, Avrupa’nın en eski halkla
rından biri olan Arnavutlar’ın varlı
ğının tehdit altında olduğunu söyle
di. Tufan, Osmanlı geleneğinden
gelen devlet tecrübelerine sahip
Türkiye’nin bölgede etkin olabile
ceği endişesini taşıyan Batıhların
Türkiye’yi çeşitü yollarla Balkan
lar’dan uzak tutmaya çalıştıklarını,
illegal yollarla eski federal kurum
lan gasbeden Miloseviç’in Büyük
Sırbistan emelleri uğruna çıkabile
cek bir Üçüncü Balkan Savaşı’nm,
ancak uluslararası bir m üdahale
doğrultusunda başlatılacak ve Ko
sova’ya bağımsızlık yolunu açacak

çok taraflı uluslararası görüşmelerle
önlenebileceğini söyledi.
Kosova
Sorunu
Sempozyum u’nun II. oturumuna konuşmacı
olarak Kosova Türkiye Temsilcisi
Enver TaU, Prof. Dr. Oya Akgönenç. Dr. İsmail Bardhi, FP Mil
letvekili Hüseyin Kansu ve gazete
ci Mete Çubukçu katıldılar. Otu
rum başkanlığını ise Dayanışma
Vakfı’ndan Hüsnü Kılıç yaptı.
Oturumda ilk konuşmayı yapan
Kosova Türkiye Temsilcisi Enver
Tali, Kosova Savaşı’nın önceden
Sırplarca planlandığını ve Sırpların
krizi bölgesel hale getirmeye çalış
tığını söyleyerek Sırp Bilim Akade
m isi’nin hazırladığı bir memoran
dumda Arnavut kimliğinin ve Kosova’daki Arnavut coğrafyasının
yok edilmesinin yer aldığını, bu
amaçla şu anda Sırpların, Kosov a’nın kuzeyini ve kuzeybatısının
Arnavutlar’dan temizlemeye çalış
tığını belirtti.
Prof. Dr. Oya Akgönenç Kosova
sorununu üç açıdan kritize etti; 1K osova’nın stratejik konumu. 2Ekonomik yönü. 3- Psiko-sosyal
yönü.
Kosova’nın son derece kilit bir
bölgede yer alan Sancak ile komşu
olduğunu ve cazip madenler ile ve
rimli topraklara sahip bulunduğunu
söyleyen Akgönenç, buradaki

emellerine ulaşmak için İngiltere ve
ABD’de yaşayan Sırplarm, medya
yı da kullanarak Bosna vc Kosova’nın kendilerinin anayurtları ol
duğunu iddia ettiklerini ve hatta;
“Kosova dinimizin kalbi” diyerek
yaptıklarını meşrulaştırmaya çalış
tıklarını söyledi. Akgönenç, Miloseviç’in Arnavutluk’ta başgösteren
banker kriziyle aynı anda Kosova’ya müdahale ettiğini, çünkü za
yıf bir Arnavutluk’un, kendisine en
gel olmak için uğraşmayacağmı
planladığına dikkat çekti ve Türki
ye’ye şu çağrıda bulundu: “Niçin
hala bölge sorunlarını İngiltere,
Fransa, ABD çözsün, diye bekleni
yor. Kendi sorunlarını Balkan ülke
leri biraraya gelerek çözsünler ve
Türkiye tarihten gelen misyonun
dan hareketle Kosova’yla ilgilen
sin!”
II. Oturumda söz alan gazeteci
Mete Çubukçu, ise bölgede yctşananların bölgesel dengelerden ziya
de dünyadaki hegemonik güçlerin
etkisi ile meydana geldiğini eskiden
denge unsuru olarak görülcbilccek
soğuk savaş politikalannm arlık bit
tiğini, dolayısıyla dünyada meyda
na gelen olaylara karşı uluslararası
bir yaptırım ve vicdan hassasiyeti
nin kalmadığını belirtti. Yugoslav
milletlerine düşman olan Miloseviç’in Kosova’da son kozunu oyna
dığını ve bütün dünyanın Sırplar’ın
karşısında olduğu argümanını işle
yerek saldırılarına destek topladığı
nı söyledi. Çubukçu, Kosova soru
nunun bir başka tehlikeli boyutunun
ise, “Büyük Sırbistan Hayali”nin
“Büyük Arnavutluk İdeali”ni tahrik
etmesi olduğunu belirtti. Çubukçu,
Rugova’nm ülke içinde fazlaca iti
barının olmadığını Kosova Kurtu
luş Ordusu’nun etkinliği ele almaya
başladığını oysa ki bu ordunun bazı
ülkclcrce terörist grup olarak adlandirildiğini hatırlattı.
Türkiye’nin, Bosna Savaşı sonra

sı Sarayevo’ya nazaran Belgrad’la
daha yakın ilişkiler kurduğunu söy
leyen Çubukçu Sırbistan’ın: “bu
bir iç terör sorunudur.” tavrı karşı
sında Ankara’nın, PKK sorunuyla
mücadelesine laf söylenmesi, bağ
lantı kurulması endişesiyle çekin
gen davrandığını ifade etti. Kosova
Krizi’nin daha yoğunluklu olarak
milliyetçilik açısından cereyan etti
ğini söyleyen Çubukçu, Balkan
Savaşı’nın parça parça devam etti
ğini belirtti.
FP Milletvekili Hüseyin Kansu
oturumda yaptığı konuşma, 1974
Federal Yugoslavya Anayasası’na
göre Kosova’nın toprak bütünlüğü
nün, halkların eşitliğinin kabul edil
diğini, Kosova’mn dış ilişkilerde
serbest olduğunu, Federal Yugos
lavya Başkanlığı’nın üyesi olduğu
nu, Yugoslav Yüksek Mahkeme
s i’nde üyesi bulunduğunu ancak
Son dönemde Sırbistan anayasasın
da yapılan değişikliklerle Kosov a’nın sahip olduğu bu anayasal
statünün tek taraflı lağvedildiğini
ama ‘74 anayasasının garantörü
ABD olduğu için Kosova’ya doku
nulmayacağının sanıldığını söyle
yerek dünya kamuoyunun, Kosova’yı Sırbistan’da özerk bir bölge
kabul ettiklerini ve resmen tanıma
dıklarını belirtti.
Hüseyin Kansu, Sırbistan’ın ar
kasında sıcak Akdeniz sularına in
me hayalini taşıyan Rusya Fedcrasyonu’nun bulunduğunu belirterek
dolayısıyla yakın bir zamanda Karabağ’a saldırılacağı konusunda
uyarıda bulundu, Türk D ışişle
ri’nin, sorunun Sırbistan Federas
yonu çerçevesinde çözülebileceği
değerlendirmesinin yanlış olduğu
nu, bölgeye kayıtsız kalamayacağı
nı vurguladı.
Dr. İsmail Bardhi ise konuşma
sında şunları ifade etti: “Uluslararası topluluk Kosova Sorunu’nu sade
ce insan hakları ihlali noktasından

ele almaktadır. Miloseviç, Arnavut
ları düşman ilan etmiştir. Dolayısıy
la özerklik güven verici olmayacak
tır. Kosova için tek yol bağımsız
lıktır.”
II.
Oturumun sonunda tekrar söz
alan konuşmacılardan Prof. Dr.
Oya Akgönenç, Sırbistan büyükel
çisinin Türkiye’ye karşı PK K’yı
blöf malzemesi olarak kullandığını,
zaten Türkiye’deki aydınların da
Kosova konusunda bölündüğünü ve
ortak bir milli politika ortaya koy
amadıklarını söyleyerek şunları ek
ledi: “Türk Dışişleri son derece pa
sif bir tutum içindedir. Bu tutumun
arkasında şu iki çekince yer almak
tadır: I- Sırbistan’ın, Osmanlı’nın
parçalanmasında büyük etkiye sa
hip olması. 2- Olayların arkasında
yer alan İngiltere ve Fransa’nın kızdırılabileceği.
Söz alan bir başka konuşmacı
Hüseyin Kansu, Balkan sorununu
çözümüyle ilgili olarak, Balkanlar’ın bir bütün halinde masaya ya
tırılması gerekliğini, genel hüküm
lerin yer aldığı Dayton Anlaşması
benzeri bir anlaşmanın isabetli ola
cağını ve Federal Yugoslavya’nın
oluşturulmasının kaçınılmaz oldu
ğunu ifade etti.
İsmail Bardhi de, Kosova ile
PKK’nın asla kıyaslanamayacağını,
bağımsızlığın bir yapı ve özel bir
toplum olarak Kosova’nın hakkı
olduğunu ifade etti.
Dayanışma Vakfı tarafından İs
tanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tertip edilen “Kosova So
runu Sempozyumu” Kosova Sorunu’nun daha trajik boyutlara varma
dan çözümlenmesi gerekliği ve
Türkiye’nin tarihten gelen siyasi,
kültürel, dini bağlan icabı bölgeyle
daha cesurane ve samimane ilgilen
mesinin zarureti ortaya konularak
tamamlandı. ■
H aiırlayan: Metin Çığrıkçı
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NİJERYA;
Biri Gitti Biri mi Geldi ?

Abdusselam Ebubeldr

Mustafa
ÖZCAN
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A frika’da Müslümanlar açısından üç-dörl
mühim ülke var. Nüfus yoğunluğu açısın
dan bunların başında Nijerya gelmektedir.
Erbakan’ın Nijerya’ya tertip etmiş olduğu
geziye biz de katılmıştık. Bu münasebetle
bu ülkeyi kısa da olsa yakından görme im
kânı elde etmiştik. Dikkati çeken hususlar
dan birisi alabildiğince yeşilliği, İkincisi
nüfus kesafeti, üçüncüsü de petrolü ve tabiî
kaynakları. Nijerya Cumhurbaşkanı Sani
Abacha, yaz sonlarında yapılacak başkan
lık seçimlerinin tek adayıydı. Muhalefet
partileri bundan dolayı yönetime kazan kal
dırmışlardı. Sani Abacha Kasım 1993’tc
darbeyle iktidara gelmesine rağmen geçen
lerde darbe suçlamasıyla eski yardımcıla
rından birisinin de içinde bulunduğu birkaç
zanlı, askerî mahkemede yargılanmış ve
idam cezasına çarptırılmıştı. Sani Abach a ’nın af kararı çıkarmaması ve hükmü
onaylaması halinde bunlar ipe gideceklerdi.
Ancak kader başka türlü tecellî etti ve uzun
zamandan beri hasta olduğu bilinen Sani
Abacha’nın kalbi büyük nüfusu ve prob
lemleriyle Nijerya’yı yönetmeye yetmemiş
ti. Son zamanlar Suharto gibi diktatörler sı
rasıyla ya halk ayaklanmasıyla ya da kalp
sektesiyle gittikleri için bazıları kendi ken
dine acaba sıra kimde diye soruyor. Sani
Abacha hadisesinde olduğu gibi hemen ve
fatının akabinde Genelkurmay Başkanı Abdusselam Ebubekir başkanlığa getirildi
ğinden; bazıları da “'biri gider, diğeri gelir"
nakaratını tekrarlıyor. Ancak Sani Abacha
bir diktatör olmasına rağmen Liberya’daki
demokrasiyi rehabilite etmişti. Liberya’da
gerçekleşen neden Nijerya’da gerçekleşme
sin? Hakikaten de Abdusselam Ebubekir’in
Ekim ayında yönetimin sivillere devredile
ceğini söylemesi bu konuda Nijerya’da ba
zı şeylerin değişebileceğini gösteriyor, En
donezya’da da Suharto’nun ani olarak ala
şağı edilmesinden sonra boşluğun doldurul
ması için ivedi bir seçimle cumhurbaşkanlı
ğına getirilen Habibi de 1999 yılında yapı

lacak seçimlere başkan adayı olarak katıl
mayacağını söyledi. Demek ki her zaman
biri gidip diğeri gelmiyor.

Nijerya bağımsızlığından bu yana genellik
le askerî diktatörler tarafından yönetilmişti.
Sani Abacha’dan önce İbrahim Babangida
vardı, ara devrede Mesut Abiola seçildi,
ama iktidar yüzü görmeden devrildi. 54 ya
şında olan Sani Abacha Papa’nm ziyareti
sonrasında birkaç defa meydanlara inmişti.
Son sıralarda Nijerya uluslararası arenada
insan hakları sicilinin bozukluğuyla günde
me geliyordu. Papa, ziyareti sırasında reji
min militarist yönüne vurguda bulunmuş ve
halkı bir yönüyle mukadderatına sahip çık
maya çağırmıştı. Yani kendi ülkesinde
Abacha, Papa’dan zılgıt yemişti. Muhalefe
tin, Nijerya Birleşik Eylem Komitesi hâlâ
Mesut Abiola’yı meşru devlet başkanı ola
rak görüyor. Bu halledilmesi gereken bir
ikilem. Ekim’de yapılacak başkanlık seçim
lerinde yeni başkan mı seçilecek yoksa Abi
ola müktesep hakkını mı kullanacak? Yeni
yönetimin Abiola ile pazarlığa girdiğine da
ir bazı kanıtlar var. Nijerya 38 yıllık bağım
sızlık tarihinde tam 28 yıl askerî diktatör
lükle yönetilmiş ve bu dönemler yolsuzluk
lar ve baskılarla iştihar etmişti. Bundan do
layı Nijerya Harp Akademilerinin eski ho
calarından Isawa Elaigwu bu askerî idare
dönemlerinde asıl kaybeden tarafın ordu ol
duğunu ve halkın nezdinde itibarını yitirdi
ğini söylüyor (I. Herald Tribune 9 Haziran
1998). Aynı bilim adamı ast olsun üst olsun
askerlerin menfaat, güç ve servet peşinde
koştuklarını ve makamlarını bu yolda kul
landıklarını belirliyor. Abacha ülkeyi Geçi
ci Yönelim Konseyi adına yönetmiş ve yar
dımcısı General Oladipo Diya’yı darbe giri
şimi suçlamasıyla gizli askerî mahkemede
yargılatmıştı. General Abacha Nisan ayında
iktidarı seçilmiş bir hükümete devredeceği
ni taahhüt etmiş ancak tek aday olarak da
kendisini tayin etmişti.
Sani Abacha son yıllarda dünyada parya
muamelesi görüyordu. Diplomatik yaptı
rımlara maruz kalmıştı. Darbe endişesiyle

komşularına yaptığı ziyaretleri 24 saatle sınırlı tutuyor,
mülakatlar vermiyor ve içtimai münasebetlerde halka
mesafeli duruyordu. 20 Eylül 1943 yılında Müslüman
çoğunluğun yaşadığı Kano’da doğan Abacha İngiltere,
ABD ve ülkesinde askeri eğitim almış. İbrahim Babangida tarafından savunma bakanı olarak atanmıştı. Gene
ral Babangida’nın halk ayaklanmasıyla gitmesinden
sonra sivil bir yönetim iktidara gelmiş, ancak 3 ay geç
meden televizyona çıkan Abacha yönetimi devraldıkları
nı ilân etmişti. Sani Abacha, yönetimi sırasında demok
ratik müesseseleri yasaklamış, sivil yönetime geçişe vi
ze vermemiş ve seçilen işadamı Mesud Abiola ile de gö
rüşmeyi reddetmiştir. Muhalefet özellikle dc Hıristiyan1ar en fazla Abacha’yı Kaddafi veya Erbakan gibi şahsi
yetlerle sıkı fıkı olmasından dolayı eleştiriyorlardı. Batı
dan dışlanan Abacha kendisi için yeni bir uluslararası
alan açmaya çalışıyordu. Muvaffak olamadan öldü. Sa
nı Arapça’da “ikinci” demek, genellikle Nijerya’da
ikinci çocuklara bu ad verilirmiş. İran’da Ali’lerden ilk
doğana Ali Ekber dendiği gibi. Abacha’nm başkent Abuca ile de melodik ve cinaslı bir yakınlığı vardı.
Abacha’nnı mirası
Müslümanlar zaviyesinden Asya için Endonezya ne ka
dar ehemmiyetli ise Afrika açısından da Nijerya o kadar
hayatiyete haizdir. Bundan dolayı Nijerya’ya hakettiği
önemi vermemiz gerekmeklerdir. Abacha’nm ani ölü
münden sonra Nijerya kavşak noktasına gelmiştir. Ya
I960 yılında İngilizlerden bağımsızlığı elde ettikten son
ra sürüklendiği kargaşa ve askeri ihtilaller bataklığından
kurtulamayacak ve talihi yaver gitmeyccek ya da hakka
hukuka riayet edilen müreffeh bir ülke haline dönüşe
cektir. Elbette Nijerya büyük ve hantal bir ülkedir; dolayasıyla manevra alanı sanıldığı kadar büyük değildir.
Abacha’nın ölümü kimilerine ilaç gibi geldi. Abacha’nm
ölümünü "gökte at arken yerde buldum" anlayışıyla kar
şılayan N ijeryalI dem o k rasi taraftarları en azından bu
fırsatı değerlendirmek ve yeni bir askeri rejime maydan
v e n T ie m e k niyetindeler. Tabii başarabilirlerse. Evvele
mirde bunu sağlamak için siviller sivil bir yönetim için
meydanlara inmeye hazırlanıyorlar. Askerler ise sözcü
leri/zaAMZ/c/’nm ağzından 1 Ekim tarihiyle iktidarı sivil
lere devredeceklerine dair taahhütlerine sadık k alac ak la
rını ilan ettiler. Halbuki daha önce Abacha’nm verdiği
bu söz iktidarda kalmak için yapılan manevradan başka
bir şey değildi. Peki şimdi ne değişecek ? İşte askerler
ilk kez bu noktada çetin bir sınavla karşı karşıyalar. İl
ginç 12 Haziran tarihi, 1993 yılında yapılan seçimlerin
yıldönümüne denk geliyordu. 13 Haziran tarihi ise Abdusselam Ebubekir’in doğum günü.
Açıkça 1993 seçimlerinde askerler sevmedikleri Abiola
gibi bir adamın ipi göğüslemesini hazmedememişler, si
vil yönetime yeniden dönülmesi vaadiyle seçim sonuçla-

rmı iptal etmişlerdi. Daha sonra Abiola kendisini Nijer
ya’nın meşru lideri olarak tanımlamasıyla askerler tara
fından tutuklanmış ve hapse atılmıştı. Şimdi demokrasi
taraftarları geçici hükümetin başında Mesut Abiola’yı
görmek istiyorlar. Demokrasi taraftarı gruplardan Sivil
Özgürlükler Örgütü, Abacha’nın ölümünün akabinde ya
yınladığı bildiride zehir zemberek ifadelerle askerlere
meydan okuyordu: “Nijerya’nın kaderi bir avuç askerin
eline mahkum edilemez. İlkemiz bazı maceraperest as
kerlerin elinde oyuncak değildir Bilmelidirler ki, Nijer
ya’da askeri diktatörlük dönemi kapanmıştır (I. Herald
Tribune, 10 haziran 1998)” Şimdi NijeryalI siviller as
kerlere yönetimden el çektirebilmck için meydanlara in
meye hazırlanıyorlar. Amaçları süpürge harekatıyla as
kerleri yönetimden uzaklaştırmak. Bu gruplar Abiola’nın geçici hükümetin başında ülkenin anayasasını
hazırlamasını ve ülkeyi yeniden seçimlere götürmesini
bekliyorlar. Ancak sürekli demokrasiden bahseden Batılılar bile sivillerin bu isteklerini biraz realitenin üzerinde
görüyorlar ve askerierin bu isteklere boyun eğeceği ka
naatini paylaşmıyorlar. Ülkenin bağımsızlığını kazan
masından bu yana Abdussclam Ebubekir ülkenin 9, as
keri hakimi. 1993 yılında Abacha tarafından genelkur
may başkanlığına alanmış. 13 Haziran 1942 tarihinde
başkent Abuca yakınlarında yeralan Minna şehrinde
dünyaya gelmiş. ABD’de havacılık eğitimi almış ve
1981 yılında Lübnan’da bulunan BM Barış Gücü Karar
gahında NijeryalI askerlerin komutanı olarak görev yap
mış.
'•hH:--f--

Abacha’nın geriye sakil bir miras bıraktığından sözediHyor. Ülkeyi 5 yıllık dönemde esrar perdesi ardından ve
paranoyak bir şekilde yönetmiş. Nijerya ordusu Afri
ka’nın en büyük ama aynı zamanda en az müttehid ordu
su. Bütün kurumlarda olduğu gibi orduda da bölgecili
ğin, kabileciliğin ve adam kayırıcılığın geçerii olduğu
bir gerçek. İşin ilginç yanlarından birisi Sierra Leone’lu
bir gazetecinin, “Abacha kendi ülkesinde nefret ediliyor
du bizi ise kurtardı’’ diyerek minnetini açığa vurmasıdır
Yabancı gazetecilere bakılırsa o da Suharto gibi komis
yoncuymuş (kickbacker). Günahı boynuna, yabancı pet
rol şirketlerinden astro n o m ik komisyonlar alıyormuş.
Nijerya’nın petrol satışından yıllık olarak elde ettiği 10
milyar doların bir kısmı şahsi hesabına gidiyormuş. Ba
zı N ijeryalIlar: “Yolsuzluk Nijerya’da yönetim in bir par
çası değil kendisi” diyorlar. Merkezi Beriin’de olan
Trasparcncy International, Nijerya’yı dünyada yolsuzlu
ğun en yoğun olduğu bölgelerinden biri olarak gösteri
yor. O kadar ki Abacha ve askerler ülkenin ticaretini te
kellerine almışlar ve onlara göre, bu da Nijerya’yı ekonomik felakete doğru sürüklüyordu. Endonezya’da olduğu gibi. Endonezya’dan farkı ise kişi başına milli ge
lirinin beş kat aşağı olmasıdır.
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PAKİSTAN VE IRAN
M ÜSLÜM ANLARIN IKI SEVİNCİ
İran ile Amerikan milli takımlannın Paris’te oynadıkları maça
siyasi ve psikolojik anlamlar yüklendi. İran meseleye psikolo
jik açıdan yaklaşarak Büyük Şeytan’ı bir kez daha dize getir
dikleri yönünde propaganda yaparken Washington yönetimi
de olaya siyasi bir veçhe vererek iki takımın karşılaşmasmı
ilişkilerin nonnalleştirilmesi için bir fırsat olarak değeriendiriyor. Doği'usunu söylemem hızımsa bir Müslüman olarak
ABD’nin tepkisini Hamaney’in tepkisinden daha olgun bul
dum. Ama bu olayın sosyal boyutunu inkar etmemizi gerektirrrüyor. Son sıralarda avam-ı, müslimini sevindiren iki gelişme
oldu. Bunun sonuncusu sembolik bir anlam taşısa da İran’ın
ABD’yi yenmesi oldu. Ben sporla hiç ilgilenmem ve bu müsabakalan izlemedim de. Ama halkın nasıl tepki verdiğini bi
liyor ve görüyorum. Meşrep, mezhep farkı gözetmeden insan
lar tek bir cephe imişçesine ABD karşısında İran’m yanında
yer alıyorlar. Eksiğiyle kusuruyla bu bir dayanışma ruhudur ve
sevindiricidir.
Müslümanlan sevindiren ikinci gelişme ise sembolik olma
ötesinde anlamlar taşıyor. Bu da Pakistan’ın nükleer deneme
ler gerçekleştilTnesidir. Dünyamızda yerküreyi 30 defa yokedecck nükleer silah stoklan varken bu da ne ki diyenler çıkabilk. Ayrıca ‘‘ayranı yok içmeye..’’ deyiminden yola çıkarak
Pakistan’ın iradesini hafife alabilirler. Ama ateş olduğu yeri
yakıyor. Pakistan’ın yerine kendimizi koyarak bir de şöyle dü
şünsek : Yunani.stan nükleer kapasiteye ulaşmış ve elinde İs
tanbul’u yok edecek silahlar var. Bu dummda mukabelemiz ne
olmalıdır? Herhalde ekonomiyi düzelterek Yunanistan’ı hiza
ya getiıemeyiz. Dolayasıyla Pakistanlılan doğru anlamaya ça
lışmalıyız.
PakistanlIlar çok zor bir işi başardılar. Kendilerinden 10 kat
büyük bir düşmanla karşı karşıyalar ve ekonomik imkanları sı
nırlı. Buna rağmen Hindistan’a karşı bir denge kumıayı başar
dılar ve caydırıcı hale geldiler. Bunu yapmak hiç kolay olma
dı. Pakistan 28 veya 29 Mayıs tarihlerinde nükleer denemeler
yapmaya haznianırken Başkan Clinton Nevaz Şerif’i bu işten
caydırabiimek için beş kez telefonla arıyor. Kah havuç göste
riyor kah sopa. Fakat nafile. Baskılardan sonuç yok. Hmdistan nükleer denemelerini yapmış ve Pakistan’a meydan oku
muş. Cevap sırası Pakistan’da ve Pakistan’da herkes bu ceva
bı bekliyor. Ve bu yıllarca fedakariiğın bir ürünü olacak. Pakis
tan 1990 yılından beri nükleer denemelere hazırlanıyor. Ve
Hindistan’ın denemeleriyle fırsatın ayağına gelmesi bir yana
iç dengelerden dolayı cevap hakkı zaruret halini almış. Kadı
Hüseyin ve Benazir BuUo gibi siyasetçiler ya atom bombalannı ya da kendini patlat diye uyan üzerine uyan yapıyoriar.
Benazü’ tahrikvari bir biçimde Şerif’i halhal takmış iradesiz
kadınlara benzetiyor. Clinton’la görüşmeleri sırasında Nevaz
İsrail’in Kahota Nükleer Araştınna Merkezi’ni hak’a daha ön
ce yaptığı gibi saldmna ihtimalini hatırlatıyor ve bu taktirde
Irak gibi uslu duımayacaklannı misliyle karşılık vereceklerini
bildiriyor.
Pakistan zamanla yarışıyor. Bu arada PakistanlIların rivayeti
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ne göre nükleer denemelerden iki gün
önce, tarihler mayısın 27’sini gösteriıken İsrail savaş uçakları işgal altında
ki Keşmir’in başkenti Srinagar’a iniyoriar. Yine rivayetlere göre bu defa
Suriye ve Suudi Arabistan, Pakistan’ı
erken uyararak İsrail savaş uçaklarının
hava sahasından çıktığını haberini
uçuruyorlar. Ve bir rivayete göre de
Taşkent’e geliyoriar İsrail’in amacı
Pakistan’ın nükleer çalışmalarını deN avazŞenf
nemelerden önce sebote ederek sekteye uğratmak. Hindis
tan’ın rolü lojistik destek sağlamakla sınırlı kalıyor. Çarşam
bayı perşembeye bağlayan gece İshımabad’a uyarı alarmları
ulaşıyor ve bunun üzerine silahlı kuvvetler tayakkuz durumu
na geçiyor, dışişleri ve savunma bakanlıklan tam kadro işinin
başına dönüyor. Pakistan Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklaıhassas mevkiler ve hükümet binaları üzerinde uçuyorlar ve al
dıkları talimat Pakistan hava sahasını ihlal eden yabancı cisim
lere derhal ateş açmak. Ordu komutanları, Abdulkadir
Han’dan bütün füzeleri kendilerine teslim etmesini istiyorlar.
Kısa bir süre içinde 30 füze casus uydulara göstere göstere;
karşı tarafa mesaj verecek biçimde açık araçlariasmırlara nak
lediliyor ve konuşlandırılıyorlar. Bu sırada Islamabad’daki
Hindistan büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak çok
şiddetli bir lehçe ile sabotaj girişimi olması halinde denemenin
Şağay Çölünde değil de Yeni Delhi’de yapılacağı notası ileti
liyor. Nükleer denemeler de birgün öne alınıyor. Sadece güç
ten anlayan Hindistan’a bu uyarılar adeta ilaç gibi geliyor.
Dostlar seviniyor, düşmanlar üzülüyor. Bu bağlamda Pakis
tan’ın denemelerini duyunca Rus Dışişleri Bakanı Primakov
neredeyse gayzından yere yığılıyor. İslam dünyasında ise se
vinç vardır. Binlerce kilometre ötede Mısıriılar Pakistan Büyü
kelçiliğine giderek karınca karannca yardım maksadıyla çek
taktim ediyoriar. Suudi Arabistan halkı ve Körfez ülkeleri de
nemelere seviniyoriar. Hindistan’ın gücünü dengelediği için
Pakistan’a petrol alımlarında kolaylık sağlayacakları vaadinde
bulunuyoriar. Pakistan’ın yıllık petrol sarfiyatı 2 milyar dolar
civarında. Müslümanları sevindiren Pakistan, füze imalatı ve
nükleer denemelerden dolayı kibre ve büyüklüğe kapılmıyor.
Aksine kainatı yoktan var eden Allah karşısında aczini ve fak
rını hatırlıyor ve denemelerden hemen sonra 147 atom mühen
disi Allahu Ekber nidalanyla yere kapanarak şükür secdesine
varıyorlar. Ertesi gün Pakistan milletini temsil eden halk kitle
leri Vedat Dalokay’ın mimarı olduğu Faysal Camii’ne akın
ederek şükür namazı kıhyoriar. Bu bir nevi Hmdistan’a ve
nükleer gücü tekelinde bulunduran Batılı ülkelere haddini bil
dirmek anlamına geliyorsa da aynı tablo da Allah karşısmda
nihayetsiz derecede haddini bilmek de var. Netice itibarıyla
Hindistan ve Pakistan nükleer dünya düzenine başkaldırarak;
iki yüzüne birden iki tokat vurmuş oldular. Neden 50-60 müyonluk Fransa ve İngiltere nükleer güç olurken 1 milyarlık
Hindistan veya 140 milyonluk Pakistan aynı hakka sahip ol
masın? Şartlar Pakistan’ı ekonomik kaplan olmak yerine nük
leer arslan olmaya zorlamıştır Nevaz Şerifin tepki gösteren
Japonya’ya söyledikleri de manidar: “Sizin elinizde de caydı
rıcı nükleer silahlar olsaydı ABD sizin ülkenizi bombalayabi
lir miydi?” Evet İslam dünyası iki sevinci birden yaşıyor

KAFKASLAR VE ORTA ASYA
Çeçenler Dünya Barışını Koruyacak
Çeçenistan Başbakanı Şamil Basayev, “dünyadaki
Müslümanların sorunlarını çözmek üzere, İslami Barışı
Koruma Tugayı adlı silahlı birlikler kurduklarım” açık
ladı. Basayev G rozni’de düzenlediği basın toplantısın
da, BM ve A G IT’in, dünyadaki çatışmalı sorunları çözerken çifte standartlı yaklaştıklarını, bu nedenle bu
birlikleri kurmak zorunda kaldıklarını belirtti ancak,
ayrıntılı bilgi vermedi. “Bu kuruluşlar, Müslümanların
haklarını koruyam ıyorlar” diyen Basayev, Kosova ve
benzeri yerlerde B atı’nın amacının, çatışmaları çözmek
değil, daha da derinleştirmek olduğunu savundu. Çeçenistan’da yaşanan savaşta da B atı’nın, Rusya’ya para
yardımı yaparak M oskova’yı Çeçenlere karşı destekle
diğini iddia eden Basayev, “Batı’nın Rusya’ya para ak
tarmasının ardından Çeçenistan’a daha fazla Rus aske
ri geldi, Çeçenistan’da daha fazla yıkım oldu” dedi.
Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi
Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nin
beşincisi, Kazakistan’ın yeni başkenti Astana’da yapıl
dı. Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirve
si’nde 19 maddelik bir bildiri yayımlanırken, Pakistan
ile Hindistan’a nükleer deneme yapmama çağrısı kararı
alındı. Zirvede, aynca Türk zirvesi sekretaryası tüzüğü
de kabul edildi. Astana’da Cumhurbaşkanlığı Sara
yı’nda yapılan zirve, dönem başkanı Özbekistan Cum
hurbaşkanı İslam Kerimov’un, görevini Kazakistan
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e devretmesiyle
başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar
bayev, zirvenin yeni başkentin dünyaya tanıtımı sırasın
da yapılmasından duyduğu memnuniyetini dile getirir
ken, bunun Kazakistan tarihine altın harflerle yazılaca
ğını söyledi. Kazak halkının bu sevinçli günde yalnız
kalmadığını belirten Nazarbayev, “Bu zirve, ‘Bütün
Türkler bir ordu' deyimini doğruluyor" dedi. Azerbay
can Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, konuşmasında, zir
velerin iyi bir geleneğe döndüğünü vurgularken, bu zir
veler sayesinde liderlerin, ortak sorunlar ile işbirliği im
kanlarını görüşme fırsatını yakaladığını söyledi. Türk
devletlerinin yalnızca tarihi köklerinin değil, ulusal çıkarlannm da birbirine bağladığının altını çizen Aliyev,
petrol taşımacılığında Bakü-Ceyhan, Trans-Hazar, kara
yolu taşımacığılında da Avrupa-Kafkas-Asya (TRACEKA), büyük İpek Yolu projeleri ve diğer projelerin ger
çekleşmesiyle, ilişkilerin daha da gelişeceğini vurgula
dı. Konuşmasında Yukarı Karabağ sorununa da değinen
Aliyev, sorunun çözümü için ellerinden gelen her şeyi
yaptıklarını söyledi. Alıyev,
da olumlu adım atacağına inandıklarını belirtti.

İNGİLTERE
Charles’tan Kopyacılara; Allah’ın İşine Karışmayın
Galler Prensi Charles, genetik mühendisliği ve bu yöntem
le yapılan üretime karşı çıkarken, ' ’Allah’ın işine karışma
yın. Yaratmak sadece O ’nun işidir” dedi. Charles, genetik
araştırmalar yapan çok uluslu şirketlerin, reklam yollarını
kullanarak, İngiltere halkına, genetik olarak yapılarıyla
oynanmış ürünlerin satışlarının serbest bırakılması için
hükümete yapılan baskılara katılmaları çağrısında bulun
malarına sert tepki gösterdi. İngiltere hükümeti, bu yön
temle üretime izin vermesi için ABD ve çokuluslu genetik
mühendisliği şirketlerinin baskısı altında bulunuyor. Prens
Charles, bu yöntemle üretilmiş herhangi bir besini ömrü
boyunca yemeyeceğini, ailesinin yemesine engel olacağı
nı ve konuklarına da ikram etmeyeceğini kesin bir dille
açıkladı. Charles, bu yöntemi kullananların, üretimin ge
tirdiği pratik problemleri ve etik değerleri hiç gözönünde
tutmadıklarını belirtti. Prens Charles, bu yöntemle üretilen
ürünün piyasaya çıkmasından çevrenin göreceği zararın
ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinin henüz tam olarak
araştırılmadığını söyledi. Charles, bu yöntemle üretimin
doğanın dengesini bozacağına ve bazı hayvan türlerinin
ortadan kalkmasına yol açabileceğine işaret etti.
-Halk Charles’ın görüşlerini paylaşıyorBu arada, The Guardian gazetesinin yaptırdığı bir kamu
oyu araştırmasına göre, İngiliz halkının büyük bir bölümü
de Galler Prensi’nin bu görüşlerini destekliyor. Araştırma
ya göre, halkın yüzde 85’i, genetik müdahaleyle yetiştiril
miş ürünlerin, normal ürünlerden kesin olarak ayrılmasını
istedi. Kamuoyu araşUrmasında, halkın yüzde 95’inin, bu
tür ürünlerin üzerine, genetik müdahaleyle üredidiğini gös
teren etiketler konulmasını istedikleri görüldü.
FRANSA
______ Ermeni Tasarısı ikili ilişkileri Gölgeledi______
Fransa’da parlamentonun, sözde Ermeni soykırım yasa ta
sarısını onaylamasına ve Türk tarafının tepkilerine Fransız
gazetesi Le Monde’de geniş yer verildi.
Fransa’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Monde’de
yayınlanan haber yorumda “Sözde Ermeni soykırımının
tanınmasını talep eden teklif memi sembolik bir nitelik ta
şıyor ve parlementoya bir bakıma prensip kararı alma fır
satı tanıyor. Bilindiği üzere parlamentonunl958 yılından
bu yana prensip kararı alma yetkisi yok. Türk yetkililer ta
sarının meclisten geçmesinden dolayı duydukları memnu
niyetsizliği dile getirdiler.Yıllardır iyi giden Fransa Türki
ye ilişkilerinde bir sarsıntı yaşanması mümkün görünüyor.
1970-80 yılları arasında Ermeni Kurtuluş Ordusu
(ASALA)’nun suikastleri sonucunda hayatını kaybeden
40 kadar Türk diplomatın anısına önceki gün düzenlenen
?rf Bakam-İs
mail Cem birkaç oy fazla toplamak için kin duyguku-ını
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teşvik eden ve canlandıranları halka şikayet etti.
Ermeni kayıplarının 1 milyon 300 bin olduğunu yalan
layan Türkler, o dönemde hayatını kaybeden Ermeni sayı
sının yaklaşık 300 bin olduğunu ifade ederek, Rusya ile
Türkiye arasında yaşanan savaş çerçevesinde her iki ke
simde de kötü muamelelerin olduğunu vurguluyorlar”
şeklinde yazdı.
BALKANLAR
Kosova’ya Filistin Planı

sına” hem de Sırplar’ın bölgede bulunan dini yerlerinden
vazgeçmek istememelerine bağlıyor.
Batılı kaynaklar, Batı Kosova’da Sırp katliamından ka
çan 100 bini aşkın göçmenin doğu istikametine gittiğini,
Kosova Kurtuluş Ordusu üyelerinin ellerindeki silahlarla
halkın terkettiği bölgeleri savunmak için bölgenin içlerine
doğru ilerlediğini açıkladı.
Kosovalı Arnavutlar, son iki haftadır gerçekleştirilen
katliamlara karşı uluslararası askeri müdahalenin günde
me gelmesinin bölgedeki bölünme ihtimalini ortadan kal
dırdığına inanırken, “Ya bağımsızlık ya da savaş” diyorlar.
Kosova’da Seferberlik İlanı
Yayınladığı gizli bildirilerle adını ‘Kosova Kurtuluş Ordu
su’ olarak duyuran ve Sırplar’a karşı Arnavutlarca destek
lenen (UCK) Kosova’da seferberlik ilan etti.
KLA yayınladığı bildiride, 18-55 yaş arası erkeklerin si
lahlanıp Sırp güçlerine karşı vatan için savaşa katılmaları
çağrısında bulundu. UCK’nın seferberlik bildirisinde ayrı
ca, Kosova’nın batı kesiminin güvenli olmadığı, hava sal
dırılarında kayıp verdikleri ve direnişin olmadığı yerlerde
Sırp güçlerin evlerde katliam yaptıkları açıklandı. UCK,
son olarak ailelerini Arnavutluk’a bırakan Arnavut erkek
lerin de ülkelerine geri dönmelerini istedi.
“İkinci Bosna Hersek”

NATO, Kosova’da yaşanan katliamlar karşısında askeri
müdahale ihtimalini değerlendirirken, Sırp askeri birlikle
rinin bölgede düzenlediği harekatın aslında Kosova’yı
bölme amacı taşıdığı ileri sürüldü.
İngiltere’nin etkin gazetelerinden The Guardian’ın ha
berinde, Sırbistan Devlet Başkam Slobodan Miloşeviç’in
Bosna’daki stratejiyi tekrar uygulamaya koymayı düşün
düğü bildirilerek, Kosova’nın ikiye bölüneceği kaydedil
di. Guardian, bölgedeki Arnavut kaynaklarına dayanarak
yayınladığı haberinde, Kosovah Arnavutlar’ın çoğunluğu
nun belirlenen hattın dışında kalması ön görülürken, Miloşeviç’in Saraybosna’da yapmaya çalıştığı gibi Arnavut nü
fusu Batı Kosova’da kontrol altında tutmayı islediği belir
tiliyor.
Miloşeviç’in planlarıyla Kosova’da “Arnavullar’dan ve
Arnavut sorunundan kurtulmayı” amaçladığını iddia eden
gazete, Kosova’nın bölünmesinde henüz net bir hattın belirlenememesini hem Miloşeviç’in “bir stratejise olmama
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Bu arada Kosovalı Arnavut yöneticiler, Sırp faşist politi
kasının Balkanlar’daki düzensizlikten kaynaklandığına
dikkat çekerek, özellikle ABD’nin Kosova krizi konusun
da gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Arnavut yöneticiler, Sırp asker ve polis güçlerinin, Koso
va Arnavutları’na karşı sürdürdüğü katliamı kınayarak,
saldırıların etnik temizlik olduğunu, Slovenya, Hırvatistan
ve Bosna- Hersek’te yaşanan işgalin aynısı olduğunu bil
dirdi. Yöneticiler ayrıca, Kosova krizi konusunda nutuk
atan uluslararası toplulukları harekete geçmeye davet etti.
Arnavut yöneticiler, Belgrad yönetimi ile görüşme masa
sına oturmak için pratikle tüm şartların yerine getirilmedi
ğini, bu yüzden görüşmelerin şimdilik askıya alındığını
kaydettiler.
FİLİSTİN VE İSRAİL
Netanyahu’nun Büyük Kudüs Planı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’ün batısın
daki yerleşim birimlerinin kente ilhakını öngören bir pla
na onay verdi. Kudüs Belediyesi’nden verilen bilgiye gö
re, Kudüs’ün batısında bulunan ve tamamen Museviler’in
yaşadığı yerleşim birimleri kenle dahil edilecek. Bu yerle
şim birimleri arasında, özellikle toplam 30 bin nüfuslu
Muvasserel ile Çur Hadasah sayılıyor. Kudüs’te yaşayan
Filistinliler’in nüfus artışından kaygılanan İsrail yönetimi,
bu planla, Kudüs’ün Musevi nüfusunu artırmayı amaçlı
yor. İsrail radyosu, söz konusu yerleşim birimlerinin ken-

için yayınını kesti ve haberi “tüm Müslüman dünyası için
büyük kayıp” olarak verdi. Televizyon, El-Şaravi’nin
ölüm nedenini belirtmedi, ancak El-Şaravi’nin şeker has
tası ve kemik erimesinden muzdarip olduğu biliniyor.
Ilımlı bir Müslüman olarak bilinen El-Şaravi’nin kitapları
ile konuşmalarının yer aldığı kasetler, Müslüman dünya
sında oldukça yaygın. El-Şaravi’ye Körfez Arap ülkeleri
tarafından çok sayıda ödül de verilmişti. El-Şaravi’nin
eserleri arasında, ‘’Kuran’m Yorumu” ve ‘’Büyük Fetva
lar” bulunuyor. Suudi Arabistan’ın Kral Abdülaziz Üniversitesı’nde 1950’li ve 1960’h yıllarda dersler veren ElŞaravi, 1976-1978 yılları arasında Dini Vakıflar Bakanlığı
görevinde de bulunmuştu.
Said Şaban Vefat Etti

Binyamin Netanyahu

te ilhakının Eylül aymda yürürlüğe gireceğini bildirdi. İs
rail Kudüs’ün tamamının başkenti olarak görürken, Filis
tinliler, İsrail tarafından 1967 yılında ilhak edilen Doğu
Kudüs başkentli bir devlet kurmaya çalışıyorlar.
Netanyahu, ABD ile Alay Ediyor
İsrail, Kudüs’ü genişletme planına ABD tarafından yönel
tilen eleştirileri “gülünç” buldu. İsrail Başbakanı Binya
min Netanyahu, “Kudüs’ün doğusundaki yerleşim yerleri
ni ilhak edecekmişiz; aslı astarı olmayan gülünç bir eleşti
ri... Çünkü herhangi bir statü değişikliği öngörmüyoruz”
dedi. Radyodan konuşan Netanyahu, “ABD’nin bize so
rup işin aslını öğrenmeden görüş bildirmesi de tuhaf...”
ifadesini kullandı. Kudüs belediyesinin hazırladığı proje
de, bazı banliyölerdeki Yahudi yerleşim birimlerinin Ku
düs’e katılması öngörülüyor. “Büyük Kudüs” projesiyle,
süper-belediye oluşturulması hedefleniyor. Filistinliler,
BM’nin bu İsrail planını engellemesini istiyorlar.
ABD de, İsrail planını ‘’kışkırtıcı” bulduğunu bildirmişti.
Çekilme referandumu
Öte yandan Netanyahu, Batı Şeria’dan yüzde 13’lük bir
çekilme için referanduma gitmek istediğini açıkladı. ABD
ise bu açıklamayı olumlu buldu ancak referandumun bir
an önce yapılmasını ve zaman kazanmak için yeni bir ma
nevra olmamasını istedi.
GEÇEN AY k a y b e t t ik l e r im iz
_______ Mısır Büyük Alim Şaravi’yi Kaybetti_______
Müslüman dünyasının ünlü vaizlerinden Mısırlı müftü
■Murtıarnmed“iVli5tvali“iEt-Şaravi, 87 yaşmda-öWü.“
devlet televizyonu, El-Şaravi’nin ölüm haberini duyurmak

Lübnan’da Tevhid hareketi Lideri Said Şaban da geçtiği
miz ay kaybettiğimiz İslam dünyasının ünlüleri arasınday
dı. Uzun yıllar İbadurrahman Cemaati içinde faaliyet gös
teren Said Şaban daha sonra müstakil bir çizgide Tevhid
Hareketi adındaki cemaati kurmuş ve uzun yıllar Trabluşşam’da Suriye’nin varlığına karşı mücadele etmişti. Cela
liyle tanınan Said Şaban 1983 yılından sonra Suriye reji
mine bağlı güçlerle ve bunları destekleyen Trablusşam’daki solcu gruplarla çatışmış ve denk olmayan bir savaşta
yenilmiş ve İranlıların arabuluculuğuyla Suriye ile anlaş
ma yapmıştı. O tarihten itibaren silahlara veda eden Said
Şaban güçlü bir hatipti ve son yıllarda yerel tv ve radyo
larla faaliyetlerine devam ediyordu. Ancak .1997 yılında
özel radyoların kapatılması kararının alınmasından sonra
Trablusşam’daki Hilal Radyo v eT V ’sine saldırı düzenle
yen Lübnan ordusu birlikleri burada Tevhid cemaatinden
ve Cemaat-ı İslami’nin iki mensubunu şehit etmişlerdi.
Gençliğinde Ezher’de eğitim gören Said Şaban İran devrimine sempatisiyle de biliniyordu.
Kettani de Vef?t Etti
İslam dünyasının meşhur alimlerinden ve Seyyid bir süla
leye mensup Fas asıllı Muhammed Muntasır El Kettani de
Hakka yürüdü. El Kettani Medine’de doğmuş, Şam’da bü
yümüş, lise ve üniversite öğrenimini Fas’ın Karavin şeh
rinde ikmal etmişti. İhtisasını Kahire’deki Ezher Üniversi
tesi Şeriat İlimleri Bölümünde yapmıştı. Daha sonra şim
diki adıyla V. Muhammed Üniversitesi olan Rabat Yüksek
İlimler Enstitüsü’nde ders vermişti. Akabinde Şam Üni
versitesinde öğretim üyeliğinde bulunmuş ve bilahare Me
dine İslam Üniversitesi’ne geçerek tefsir, hadis ve muka
yeseli hukuk dersleri vermişti. Kral Faysal ve Rabıta’nın
danışmanlığında bulunmuştu. En son Mekke’de Ümmül
Kura Üniversitesinde doktora talebelerine hocalık yapı
yordu. Selef fıkhına dair Fıkhu’s Selef adında 9 ciltlik bir
eseri var. Hanefi fıkhındaki hadislerin tahriciyle ilgili dört
ciltlik eseri de, büyük çalışmaları arasındadır. Babası Mu
hammed Cafer el Kettani 70’den fazla eser yazmıştı. Oğyasının meşhur şahsiyetleri arasındadır ■
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AYIN PAN O RAM ASI/TÜ RKİYE
IRTICAYA KARŞI DAHA LAİK VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM

İSİN
A G ^ R „ M tş rN
BABA^NIN KİM OLDUĞUNU
__________ ANASINA SORUN!__________
Başbakan M esut Yılmaz, Yeşil Kod adlı
Mahmut Yıldırım için şöyle konuşmuş:
“Yeşil’in anası bellidir, biz şimdi babasını
arıyoruz.” Anasına sorsalar ya!
İRTİCACI NOHUT BOMBASI
Devlet Bakanı Haşan G em ici’den müt
hiş ifşaat: “Refahyol döneminde Çocuk
Esirgeme Kurumu yurtlarında parmak ka
dar kız çocukları çarşafa sokulmuş. Bir ka
vanoz içindeki nohutlar tek tek yutturul
muş; nohutların okunmuş olduğu, eğer ya
lan söylenirse şişip insanın patlamasma
yol açtığı anlatılmış...” {14.6.1998 Sabah)
Gördünüz mü irticanın yeni silahını:
Nohut bombası!
İLK TÜRK İNTERNET SUÇLUSU
“Polisin şiddet kullanmasını protesto et
mek için İntem et’teki forum alanında polis
aleyhinde yazı yazan 18 yaşındaki Emre
Ersöz, Türkiye’de İnternet’te izlenen ilk
suçlan 10 ay hapse mahkum oldu.”
Böylece Türkiye bir ilke daha imza attı.
İSLAM OTOMOBİLİ
Alın Size Bir Haber:
“Kombassan Holding, Erbakan’ın “İs
lam Otomobili” hayalini gerçekleştirmek
için kolları sıvadı. Kanuni adlı otomobilin
yerli teknoloji ile üretilmesi düşünülüyor.”
(Yeni Yüzyıl, 2.6.1998)
Otomobilin de “İslam ”ı “hıristiyanı”
olur mu? demeyin. Bizim laik fundemantalist basın, önce bu tür haberler yayınlar,
ardından da “gördünüz mü, irticacılar, oto
mobili bile islamileştirdiler” tarzında yo
rumlar yaparlar. Pakistan’ın atom bomba
sını “İslam bombası” diye isimlendirenler
de onların ağababaları değil mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 19981999 öğretim yılından itibaren orta öğretim kuramlarında okutula
cak bütün derslerde “Atatürkçülükle ilgili konulara” yer vermeyi ka
rarlaştırmış. Radikal gazetesinin verdiği bir habere göre (22.6.1998)
bu derslerde ayrıca “öğrencilere laikliğin Türkiye’ye sağladığı yarar
lar ile, irticanın Türkiye’ye vereceği zararlar öğretilecek”miş.
Atatürkçülük konusuna hangi derslerde yer verileceğini ise ertesi
günlerde Sabah gazetesinden (27.6.1998) öğrendik. Türk Dili ve
Edebiyatı, Din kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkilap Tarihi ve Atatürk
çülük, Yabancı Dil, Tarih Coğrafya, Dinler Tarihi, Fıkıh, Meslek
Bilgisi, Sanat Tarihi Halkla İlişkiler, Uygarlık Tarihi, Temel Sanat
Eğiümi, Çocuk Gelişimi, Kalıp Hazırlama ve Giyim Tekleri, Giyim
Tarihi, Yazı Tipografi, Mesleki, resim dersleri, Hukuk, Ekonomi,
Turizm, Kooperatifçilik...
Peki bu derslerde Atatürçülük konuları nasıl işlenecekmiş? Şöyle:
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, “Atatürk’ün edebiyatla ilgili görüş
leri”, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde,’’Atatürk’ün inkılap
anlayışı”. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, “Atatürk’ün Laik
lik anlayışı, dinimizle ilgili görüşleri, ahlak anlayışı, ayrıca taassu
bun zararları, devletin taassubu etkisiz hale getirmesi”, Yabancı Dil
dersinde, “Atatürk’ün hayatı, ilkeleri ve Atatürk’ün düşünce siste
mi”, Çocuk Gelişimi dersinde, “Atatürk’le ilgili çocuk şarkıları”,
Giyim Tarihinde, “Kıyafet inkılabı ve getirdiği yenilikler” anlatıla
cakmış.
Galiba kafanıza bir soru takıldı. Hepsini anladınız -daha doğrusu
anlamaya çalıştınız- da Fıkıh derslerinde (yani İslam hukuku ders
lerinde) Atatürkçülüğün hangi açıdan işleneceğine bir türlü akıl-sır
erdiremediniz değil mi? Şimdi sıkı durun; Fıkıh derslerinde de
“Atatürk’e gazilik Unvanının verilişi, çağdaşlaşma ve uygarlık” ko
nularına yer verilecekmiş. (Sabah, 27.6.1998)
Ya! işte böyle! Sakın, “ne alaka?” veya “kel alaka” gibilerinden
bölücü ve halkı “kin ve düşmanlığa sevkedici” sorular sormayın.
“Bu derslerde Atatürk’e gazilik ünvanı vermenin fıkhen caiz olup
olmadığını tartışılacak” gibi hınzırlıkları da aklınıza getirmeyin!
Talim Terbiye’deki büyüklerimiz böyle tensip buyurmuşlarsa var
dır bir bildikleri elbette. Milli Eğitim Bakanımız, Kalıp Hazırlama
derslerine Atatürkçülüğü boş yere mi koydu? Elbise kalıbı çıkar
makla iş biter mi sanıyorsunuz? Önemli olan Çağdaş Atatürkçü
Cumhuriyet neslinin kalıbını çıkarmak!
Neyse, espiriyi bırakalım da bu müfredat değişikliğiyle eğitim
sistemimizde meydana gelecek sıçramaya bakalım. Bakın bu deği
şiklikle neler olacak?
- ÖSS de sıfır ve eksi puan olan 5 bin öğrenci bir daha aynı hata
yı tekrarlamayacak!
- Eğitim sistemimizin ürettiği bu yeni insan türü (homo-devleticus), devletimizin tesbit ettiği doğmaları bir papağan gibi aynen
tekrarlamayacak, “fikri hür, vicdanı hür” nesiller haline gelecek!
- İlköğretimdeki 200 bin öğretm.en açığı, 147 bin derslik ihtiyacı
bir anda karşılanı verecek!
- Bir sınıftaki öğrenci sayısı 77’den 17’ye düşecek!
- Bozuk bilgisayariarla bilgi çağını yakalayan öğretmenlerimizin
hayat standardı kısa zamada yükselecek!
- Ülkemizi geri bırakan cehalet katsayısı bir anda sıfırlanacak!
- Hasılı az zamanda çok müthiş gelişmeler yaşanacaktır.
İnanmıyor musunuz? Bugünlere nasıl geldiğimizi zannediyor
sunuz!

ELEKTRO-COP ACITIR, İZ BIRAKMAZ
O HALDE KULLANILABİLİR
Amerikan Air Taser silah şirketinin üret
tiği ve uluslararası insan hakları kuruluşla
rının savaş açtığı elektrocop için Gülhane
Askeri Tıp Akademisi “kullanılabilir” ra
poru vermiş.
Ne diyelim! “Hop tirina-nininom da
Cop tirina-nininom!”
“MUZ CUMHURİYETLERİNE GİRELİ!^
Ercincan Valisi Recep Yazıcıoğlu,
AB’ye hangi yüzle müracaat ettiğimizi
sorduktan sonra bir öneri getiriyor:
“Muz Cumhuriyetlerine üye olalım!”
Eh! Doğru söze Hacı emmin ne dersin!
GUİNNES’EADAY: KUBİLAY
Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, 3 yıl
da 5 kaz parti değiştirdi. Soldan sağa 4 par
ti gezdi. Son partisi DTP’den de istifa etti.
İşte K ubilay’ın transfer serüveni:
DSP’den D Y P’ye tekrar D SP’ye, 2. kez
D Y P’ye, sonra M H P’ye daha sonra
DTP’ye ve nihayet bağımsız.
Ne dersiniz, Sayın Kubi, G uinnes’e
aday olmayı hak etmiyor mu?
ALEMDAROĞLU VE İKİ GÜNLÜK SAKAL
İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal
Alemdaroğlu, bir soruyu şöyle cevaplıyor.
“Bu bir yasak, türbanlılar giremez. Sa
kal yönetmelikte var ama bizim bu sakalın
nasıl tanımlanacağı, biçimi hakkında doğ
ru dürüst bilgimiz yok. Öyle iki günlük
gençlik sakalı varsa...”
(Neşe Düzel’ın röportajı 9.3.1998 Y. Yüzyıl)
Anlaşılan başörtüsü yasağı konusunda
bir tereddüdü olmayan Alemdaroğlu,
sakalı da yasaklamaya hazırlanıyor, ama
“gençlik sak alı” ile “ideolojik sakal”
arasında nasıl bir ayırım yapacağını, saka
lın iki günlük olup olmadığına nasıl karar
vereceğini bir türlü bilemiyor. Kolay!
Prof.lardan ve berberlerden oluşan bir bi“lirki^ heyeti kurar, sakahH ki^üniükten
fazla olanı da kapıdışarı eder, olur biter.

AGAH EFEN Dİ “A G A H ” OLDU
ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner Bey, İstan
bul’dan Ankara’ya Beyaz Yürüyüş yaparak sorunlarını siyasilere
duyurmaya çalışan başörtülü öğrencilere şöyle nasihat etmiş:
“Madem ki yöneticileriniz yanlış yapıyor, kıyafederinizi, çağdaş
bulmuyor, o zaman siz doğrusunu yapın, başınızı açm ve hoşgörülü
olun. Ortamı sertleştirmeyin. Okulunuzu bitirmeye bakın. Ne olur
yani, başınızı açsanız kıyamet mi kopar?”
Agah Efendi, hızını alamamış, konuyu irtica yasalarına getirmiş
ve buyurmuş; “Özgürlükler bir takım kişiler tarafından suistimal
ediliyor. Tartışılan irtica yasaları bir korku balonu haline getirilme
meli. Bu yasalar dini hayata ilişkin bir kısıtlama getirmiyor. Bunun
aksini söyleyenler insafsızdır. Hiç kimsenin kıhk-kıyafetine karışıl
maz. Ama cübbeyi veya serpuşu müslüman kıyafeti olarak giyenler
yüzünden bu gaile başımıza gelmiştir.” (Y. Şafak, 26.7.1998)
Allah Allah!
Bu Agah Bey değil miydi daha geçenlerde, 32. Gün’de, başörtüsü
yasakçısı Kemal Alemdaroğlu’nun bir militan olduğunu söyleyen? Yi
ne aynı Agah Bey değil miydi. Üniversitelerde başörtüsü yasağının ol
madığını ve böyle bir uygulamanın hukuk dışı olduğunu halniatan?!
Ne oldu da Agah Bey birdenbire değişmişdi. Yoksa şimdiye dek
bazı bilmediği şeyler vardı da bunları yeni mi öğrendi? yani “Cahil”
(bilgisiz) iken şimdi mi “agâh” (bilgili-uyanık) hale geldi?
Gaflet uykusundaydı da yeni mi uyandı?
Yoksa... Evet yoksa Agah Bey’in kulağını bir ileri mi çekti?!.
İSTA TİSTİK LER D İL İ
TURKIYE^NIN H A L-I PU R -M ELA LI_________
Gazetelerde sık sık bazı kurumlarca yapılan anket ve istatistiklere
rastlarız. Aslında muhataplarına çok şeyler anlatmak isteyen bu ra
kamlara şöyle bir göz atıp geçeriz. Oysa, her biri, üzerinde sayfalar
dolusu yazı yazmaya, yorumlar yapmaya, tartışmaya, düşünmeye
değer bir takım oranlaria, yüzdelerle karşı karşıy ay izdir.
Örneğin Türkiye’de “hiç kitap okumayanlar % 44.9’dur” Buna bir
de “uzun zamandır kitap okumayan %23.2’yi” ekleyin ve düşünün
hal-i perişanımızı!
Neden az okuduğumuzu düşünürken, aklınıza ister istemez okul
larımızın durumu ve fikir özgürlüğü gibi konular gelir.
İşle eğitimimizle ilgili birkaç istatistik. Türkiye de ilköğretimde 12
bin okul tek derslikte eğitim veriyor, 281 bin öğrenci taşımalı eğitim
yapıyor, ortalama sınıf mevcudu 77-88, öğretmen açığı 200 bin.
Üniversite öğrencilerinin %76’sı eğitim ve sınav sisteminden
memnun değil. Mezun olduklarında işsiz kalacaklarını düşünenler
%48. Basın ve fikir özgürlüğü mü? Çin, Endonezya ve Mısır’dan
sonra “özgür olmayanlar”da 4. sıradayız. Kolombia, Rusya, Hindis
tan, Ve nezuela bile “kısmen özgür” ve Türkiye’nin hayli ilerisinde.
Ekonomik hayal ise facia. Türkiye’de gelir dağılımındaki adalet
sizlik dehşet verici. Dünyanın en adaletsiz 5 ülkesinden biriyiz. Yıl
lardır üç haneli rakam sınırını zorlayan enflasyon oranına bu kadar
uzun süre dayanabilen başka bir ülke yok.
Kayıtdışı ekomonide de dünya lideriyiz: %50
Bütün bunlardan sonra memlekette insanlar neden mutsuz, neden
yaşama sevincini yitirmiş diye sormak yanlış olur. Son beş yılda in
tihar vakalarının sayısı ikiye katlanmış 1997’de 1815 intihar!
Ama önemli değil, silahımız çok! 1997’de en çok silah ithal eden
ülkeierİTStesinde Arabistarr vcTayvanMan^onra 37i5trüdayız;
malarda en çok ölü veren ülkelerde de 6. yız.
İyiyiz, iyiyiz!
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NE DEDİ N E YAZD I
GENERAUER VE MOUALAR
Türkiye ve İra n 'ı yönetenlerin hiç ben
zerliği yok. Türkiye'deki gerçek iletidarın sahibi o la n generaller, bütün İslami siyasal faaliyetleri silnnek için ka
rarlı. O nla rın korkusu, laik devlete
halel geinnesi ve İran tarzı b ir devrime
gidecek sürecin başlaması. İran'ı y ö 
neten m o lla la r ise sivil iktidara karşı
çıkıyorlar, bunun İslami düzeni tehdit
edeceğini düşünüyorlar. A m a iki ta
raftaki id eo lojik ve hukuki unsurları
göz ardı ederseniz, iki yerde de duru
mun aynı olduğu ortaya çıkıyor; İkti
darı korurken aşırılık.
Ülkedeki en önemli İslamcı pa rtiyi
eleştiren Türk general ile reform a kar
şı çıkan Tahran'lı b ir mollanın uzlaş
maz tavrı arasında hiç fark yok. Türk
generaller de, İran'lı m ollalar da ha
kiki dem okrasiye aleqi du yuyo r
(The N ew York Times) 11.6.1998 Radikal

lAİKLİKTÎ ASKERİNİZİN
ROLÜNÜ TAKDİR EDİYORUZ.
12 Eylül 1980 darbesi yıllarında, CIA
Şefi olan Stansfield Turner, Türkiye'de
ordu-siyaset ilişkisini şöyle değerlen
d irdi:
"Biz Batılılarm Türk toplum unda aske
rin yerini anlam am ız b ira z z o r Yani
mevcut idare şekli de idare kültürü de
askeri kökenli... İran g ib i komşularını
zın aksine hem müsîüman hem laik
b ir ülkesiniz. Ve askerlerin ülkenin la 
ik kalmasında üstlendikleri rol ülkem
de Türkiye'ye güvenen insanlar tarahndan takclir ed iliyor."
21 .6.1 9 9 8 Radikal

28 ŞUBAT BİLDİRİSİ
ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ
Yavuz Donat; M illiyet'te 28 şubat MGK
toplantısında kararlaştırıldığı sanılan
18 Maddelik bjidirinin aylar öncesin
den-hazır olduğunu yazdı: "M G K bil
dirisi önceden rıazırdı. Bildiri, M G K'da
yapılan müzakerelerin sonrasında kaeme alınmış b ir metin değil, "önceden"
hazır ve ekip'çalışmasınm ürünü. Ekip
te MGK üyesi Güven Erkaya da var.
Org. leoman Koman da. Ve MGK üye
si olmayan Çevik Bir de va rd ı."
2 .3.1998 A kif

ÇİVİSİ ÇIKMIŞ
"Şimdilerde umudumuz IMF program 
ları... IMF birinci Başkan Yardımcısı
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“T ü r k i y e , k o s e d a g s o n r a s i
S E L Ç a K L ü ’YA BENZİYOR
E rg ü n B a lc i 3.6.1998 C ü m h ü riy e t

Ünlü tan'hçi Arnold Toynbee,
uygarlıkların kurulup gelişm e
sinde rol oynayan temel etkenin
bir toplum un karşısına çıkan so
runlara verdiği yanıt, yani dışar
dan gelen tehlikelerle, ona veri
len karşılık arasındaki diyalektik
ilişki olduğunu savunur. Toyn
bee, bu ilişkiyi “ Challenge and
Response” diye tanımlar. Türkçeye “ meydan okuma ve karşı
lık ” ya da “etki ve tep ki” şeklin
de çevirm ek m ümkün.
Türkiye tarihinden de örnek
verir Toynbee “Tarihin İrdelen
m esi” adlı başyapıtında.
ünlü tarihçiye göre, 13. yüzyıl
da çeşitli beylikler arasında Os
manlI Beyliği’nin yükselip güçlü
imparatorluk kurması bu beyliğin,
Bizans sınırında yaşayıp sürekli
mücadele etmesinden kaynakla
nıyor. Buna karşılık içerilerde, B i
zans tehlikesinden uzak olan Karamanoğlu Beyliği, Osmanlılann
gösterdiği dinamizmi sergileyemi
yor.
Dış tehlikeye karşı sağlıklı
karşılık verebilen, ke n d ile rin i
yenileyen toplum lar ve u yg arlık
lar, en ağır darbeleri bile atla ta
rak yaşamlarını sürdürüyor. B u
na karşılık iç dinam izm ini y iti
ren, daİıa doğrusu iç dinam izm i
ni sağlıklı kanallara yönlendir
m eyen toplum lar dış darbelere
dayanamayarak çöküyor.
Örneğin, iç dinam izm ini y itir
m iş olan Selçuklu Devleti Moğollar karşısında 1243’te uğra
dığı Kösedağ yenilgisinden son
ra bir daha toparlanmadı. Oysa
genç ve dinam ik Osmanlı devle
ti 1402’de T im ur karşısında A n 
kara savaşını kaybetm esinden
51 yıl sonra Bizans’ı yıkarak

dünya devletini kurdu.
Şimdi Toynbee’nin tarih tezini
T ürkiye’ye uygulamaya çalışa
lım.
Türkiye'nin doğusunda Erm e
nistan ve İran’dan güneyinde
Suriye, batıda Yunanistan’a ka 
dar tüm kom şularıyla başı dert
te.
Türk basınında, aylardır “T ür
kiye şeytan üçgeninde” , “T ürki
ye füze ç e m b e rin d e ” başlıklı
uyan yazıları çıkıyor.
Son olarak Fransız Parlamen
tosu, hiçbir bilim sel temele da
yanmadan Erm eni soykırımı tasansını kabul etti.
Sözün kısası, Toynbee’nin bir
toplum un şahlanıp, kendini to 
parlaması, öfkelenip mücadele
bilincini geliştirm esi için öngör
düğü tüm dış koşullar mevcut.
Am a T ürkiye ne yapıyor?
Kendi parlamentosunu soya
rak tarihte bir ilke imzasını atı
yor. Devlet içinde çeteler kol
geziyor. Sözüm ona ciddi gaze
telerin birinci sayfalarında Sibel
Çan’ın ayağını kırması ya da
Hülya Avşar’ın ham ileliğine iliş
kin haberler yer alıyor. D em ok
rasi konusunda bir türlü geliş
me kaydedilem iyor.
Açık konuşalım , Türkiye’nin
durum u, 1243 tarihinde Köse
dağ yenilgisinden sonra toparlanamayan, tükenm iş, iç dinamiz
m ini yitirm iş, dağılmış Selçuklu
devletini andırıyor.
Tabii, bu durum da en büyük
sorum luluk, en büyük günah
yö n e tici kadrolardadır. Ama,
unutm ayalım ki o yönetici kad
rolar, politikacılar da bu top lum 
dan çıkıyor. Uzaydan gelm iyor
lar

DEVLET B ü İŞİ
ALLAH’LA HALLETMELİ
A h m e t ta ş o e tir e h 13.6.1998 Yeni Ş a fa k

A llah’ın emri ile devletin (yani
devlet adına hüküm koyan bir
grub insanın) emri arasında ter
cih yapmak. Ya A llah’ın emrini,
ya da devleti temsil eden bir grup
insanın buyruğunu tutm ak...
Me yapsın insan? Bu iki irade
arasında ezilsin mi?
Ya da A llah’a mı isyan etsin,
devlete mi?
Allah karşısında günahkar mı
olsun, devlet karşısında suçlu
duruma mı düşsün?

Tabii, şu anda , devlete, hangi
çizginin egemen olduğunu belir
lemek zor. Acaba devlete ege
men çizgi “ A lla h ’ın varlığını,
O ’nun kainatla-insanlarla ilgilen
diğini, onlar için uyulması gerek
li bir takım kurallar koyduğunu,
bunlara uyup uymadıklarına gö
re insanları yargılayacağını” lıabul ediyor m u?” Yoksa, “Allah
varsa bile bizi ilgilendirmiyor, biz
bildiğimizi okuruz ve herkes bu
na uymak zorunda” tarzında bir

Sfanley Fischer şöyle demiş; "Umduğumdan
çok iyi bir Türkiye buldum..." Yanılmıyorsam
Fischer; Meksika Endenozya için de aynı şeyle
ri söylemişti..."
Hikmet Çetinkaya, 9.6.1998, Cumhuriyet

BORSA VURGUNCUSU
RANTİYECİLER KÖPEK BAUĞI GİBİ
M. U. İşletme Fak. Ö ğretim üyesi Prof. Dr.
Osman Aituğ^ Türkiye'deki Borsa oyununu
köpek balığının hamsi balığını yemesine ben
zeterek, 10-15 profesyonel oyuncunun am a
tör oyuncuları duman ettiğini söyledi. Altuğ,
bu oyuncuların orasında siyasilerin ve yüksek
tirajlı gazetelerin de olduğunu vurguladı.
Borsa çevrelerinin iddi la rina göre, borsada
en çok kazanan kuruluşlardan bazıları şun
lar: Koç G rubu, Doğan G rubu, Eczacıbaşı,
Sabancı, G lobal Menkul Kıymetler, (Başba
kan Yılmaz'ın yeğenine ait) Kara Mehmetler
Yazıcılar, Halil Güvener, Toprak, Balkaner ve
Ceylan grupları.
2.6.1998, A kif

MİLLİ EĞİTİM'DE REKOR KIYIM
DYP milletvekili ve M illi Eğitim eski Bakanı
Mehmet Sağlam; Ecevit'in M illi Eğitim Baka
nı Uluğbay dönem inde yapılan rekor kıyımı
açıkladı. "8 0 ilin 7 0 'in d e il m üdürleri, 9 0 0 il
çenin ise 70 0 'ü n d e ilçe m illi eğitim müdürle
ri değiştirilmiştir. İl ve ilçe m üdürlerinin %909 5 'i değiştirilmiştir... M . Eğitim Bakanlığın'da
böyle b ir tayin furyası olmamıştır."
14.6.1998, A kit

PİAR GALLUP ARAŞTIRMASI
"Üniversite öğrencilerinin türbanlı ve sakallı
olarak derslere girmesine izin verilm eli" mi
sorusuna F P 'lilerin % 9 0 'ı, A N A P 'lıla rın
% 65'i, DSP'lilerin %46'sı CHP'lilerin %42.7'si
"Evet" cevabını verdi.
29.3.1998, Cumhuriyet

İSRAİL, TARİHİNİ SORGULUYOR
"İsra il'i Düşlemek" adlı kitabın y a z a n Esther
Benbassa: "Siyonistier, Yahudilerle ilg ili m it
lere dayanan b ir ta rih yazdılar. B iraz Türkiye'dekine benziyor. M it ya ra tm a çabasıyla,
Tevrat'a k a d a r in ild i. Yahudi nasyon alizm i
ni oluşturm ak için başka ülkelercıen ta rih ç i
ler g e tirild i b u ra ya . Zaten o to p ra kla rd a
oturan Y ahudiler yazm a dı bu tarih i. Filistin'e, "v a a t edilm iş to p ra k la ra " dönüş için
m itler yaratıldı.
9.6.1998 Cumhuriyet

düşünce mi hakim? Bunun ikisi de
olabilir, (^ünkü devlet adına her
renkten düşünce dile getirilebiliyor,
Eğer birinci qizgi egemense dev
lete, ve onlar başörtüsü yasağını
uygulamakta ısrarlı iseler, o zaman
A llah’a başvurmalı ve Kuran'dan
tesettürle ilgli hükmü iptal etmesini
istemeliler. Eğer bunu yapam aya
caklarını düşünüyorlarsa, o zaman
insanları Allah karşısında zor duru
ma sokmaktan vazgeçmeliler.
Tabii, öteki çizginin de söz hakkı
var: Onlar, kalkıp "A llah’a rağmen"
düzenlemeler yapabileceklerini ifa

de edebilirler. Bu durumu da b il
meli toplum. Ve devletin hakim çiz
gisi bu ise, ona göre ayariamalı
ilişkilerini devletle...
Tarih boyunca Allah'a meydan
okuyanlar olmuş. Bu tarihi bir va
kıa. İnsanların bir kısmı böyle bir is
yan çizgisini benimseyebilir. Onun
bir hesabı kendisi ile Allah arasın
dadır. Ama bir başka hesap da, ina
nanlar açısından söz konusudur.
Neden inanan insanlar, isyan eden
lerin biçim lendirdiği bir statüko
içinde yaşamak zorunda olsunlar?

TESETTÜR YASAĞI; İNSANLIK DRAMI
A l i BAYRAMOğLU 2 0 . 6 . 199 8 Y. Y ü z y il

İçinde değilseniz, yakından ta 
kip etmiyorsanız, bazı tv kanalları
nı seyretmiyorsanız, farklı gazete
lere göz atmıyorsanız; yaşanan
dramı ölçme , hissetme imkanınız
da olmamıştır.
Sözünü ettiğimiz, üniversiteler
de yaşanan fe la k e t, tesettür yasa
ğı ve sonuçlan.
Yetmiyor...
Tesettür yasağını; bir ilkellik, 28
Şubat mantığının İslami görünür
lüğü imha etme planının vahim
sonuçlar doğuracak bir aşaması,
devletin özel hayata müdatiale et
mesinin, dini alana neredeyse “d i
ni bir tefsirle” karışmasının en
açık örneği, insanlann niyetinden
yola çıkan laik yüzlü resmi fundamentalizmin iç yüzü olarak y o 
rum lam ak yetmiyor..
Yetmiyor...
Zira, yaşanan bir insanlık dra
mıdır.
Tesettürlü oldukları için o ku lla
rından atılan öğrencilerin sayısı
lOO’ü geçti; yüzlercesi sınavlara
alınmıyor; yüzlercesi sınavlar ön
cesi, tüm sınav dönemini kapsa
yacak uzaklaştırma cezalan alı
yor. Dışlanıyor, aşağılanıyorlar.
Dün solcu öğrencilerin başına
geleni yaşıyorlar. M eydanlarda
dayak yiyor, haklan gasp ediliyor,
binlerce gencin.
Önceki gün Bursa'da olup b i
tenler yaşanan dramı bir kez daha
apaçık sergiledi.
Bursa Uludağ üniversitesi E ği
tim Fakültesi diploma töreninde,
okulu birincilikle bitiren tesettürlü
öğrenci Hatice Topçu ve üçüncü
lükle bitiren diğer tesettürlü öğ
renci Zeynep Sam uk’un yerine,
başka öğrenciler 1. ve 3. ilan ed il
di. Bununla da kalınmadı, bu iki
öğrenciye tesettürlü olduklan ge
rekçesiyle diplom alan bile veril
medi.
tr lî c a r r t e ■mücadeteye , üniversite
yönetim inin katkısı ne de müthiş!
Kullanılan yöntem, “ özgür dü-

şünceyi, özgürlüğü, şeffaflığı sim 
gelemesi gereken bilim adamı”
imajına ne kadar uygun!
Olup biteni tersten okuyanlar,
bir ideolojik kavga olarak nitele
yenler, İslamcılann meselesi ola
rak tanım layanlar ve böylelikle
doğrulayanlar var...
Oysa, olup bitene tepki duymak
için ne siyasi tavır gerekiyor, ne
siyasetle ilgili olm ak, ne m uhafa
zakar, ne de dem okrat olmak...
İnsan olm ak yeterli...
Tesettürlü öğrencilerin, tesettür
lü olm ayan sınıf arkadaşlan gibi...
G örm ek gerekirdi ödül tören sa
lonunu; bütün öğrencilerin töreni
bırakıp, haklan gasp edilen arka
daşlarını dakikalarca alkışlamalannı...
Görm ek gerekirdi; “ Biz dört yıl
beraber okuduk, bu onların da
hakkı" diye kürsüye çıkıp mezuni
yet belgesini alm ayı reddeden İs
lami kesim den olm adıktan aşikar
gençleri.
İki tesettürlü genç kıza sanlıp
ağlayan “ la ik” arkadaşlannı gör
m ek gerekirdi...
Hatice’nin yerine 1. ilan edilen
N ihat’ın, “ Hatice Topçu benden 5
puan öndeydi ve birincilik onun
hakkıydı; kalem oyunlanyla beni
birinci yapıp onu dereceye bile
sokmadılar. B irincilik onun hakkı
dır. Hakkı gerçek sahibine iade et
mek istedim: ama kabul etmedi..”
deyişini duym ak gerekirdi.
Bütün bu tepkiler hiç bir şey an
latm ıyor mu size?
Haksızlığın, zulmün bahanesi,
gerekçesi olmadığını; sistemden
beslenm eyen hem en herkesin
olup bitene nefretle baktığını; ka
mu otoritesinin tehlikeli oyun o y 
nadığını, yaş ortalaması 22 olan
bir ülkede bile cebri yönetim anla
yışının ne denli nefretle karşılan
dığını..
Bilin kı rüzgar, özgürlükten, birlikte yaşam dan, dem okrasiden
yana yön değiştirecek....
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CAVIT BEY’İN İDAMI
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CAVID HANIMEFENDİ ANLATIYOR

O yaz da Büyükada’da idik. 20 Ha
ziran 1926 Pazar
günü Cavit evde,
epey zamandanberi
yazmakta olduğu
bir (malî lügat)’in
müsveddeleri ile
meşguldü. Ben de
kulübe gitmiştim.
Orada Atatürk’e Iz
mir’de bir suikast
yapılmak istendiği
haberini duyunca,
Cavif Bey eşi ve çocuğu
teessür içinde he
men eve döndüm. Cavit yazı masası başmda, işine dalmıştı.
- Bak, dedim, ne yapm ışlar... Suikast te
şebbüsünde bulurunuşlar..
- Kime? diye yerinden fırladı. “Mustafa
Kemal Paşa’ya” deyişim üzerine, hiç unut
mam feveran etti.
- Hay Allah belalarmı versin. Bu memle
ket ne olacak? Günah değil mi? Ne biçim
şeydir bu? diye bir çok şeyler söyledi. Son
derece üzgündü. Öğleden sonra Bekir Sami
Bey geldi ve o gece bizde kaldı. Oturduk.
Tabii hep bu hadise konuşuldu. Bu çılgınca
teşebbüs hepimizi sarsmıştı. Teşebbüsün, o
kadarla kalıp, tahakkuk etmemiş olması en
büyük tesellimizdi amma, Cavit: “Hayır, te
şebbüs, hatta tasavvur dahi olunmamak
idi... Hay Allah belalarını versin...” diyor,
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böyle bir şeyi düşünmüş olanları bir türlü af
etmiyordu.
Ertesi gün Cavit, -Dainler Vekili oldu
ğundan- Düyûnu Umumiye’ye gidiyordu
Bekir Sami Bey’le birlikte İstanbul’a indi
ler. Bu esnada meğer evimizin etrafı sivil
polislerle sarılmış. Ben evdeyim, fakat bu
olup bitenlerden haberim yok. Bir telefon
geldi. Cavit’le Bekir Sami Bey’i vapurdan
çıkarken Köprü’de tevkif etmişler...”
Ne münasebet? Ne oluyor? demeğe kal
madı, bıraktıkları haberi geldi. Akşam üstü
iskeleye gittim Cavit’i karşıladım. Böyle
zamanlarda olur böyle şeyler. Hoş görmeli
diyordu. Kurban Bayramı’nın arife günü
idi. Zaten karaciğerinden rahatsızdı, yattı.
Ertesi günü bayram, evdeyiz. Cavit’i istedi
ler. Ama yukarı çıkmadılar. Yukarıda tanı
dıkları vardı. Kaçmasmı tavsiye ettiler, Ar
ka kapıdan kaçabilirsin. Sandal da var.. Bir
müddet gözden uzak bulunman fena ol
maz..” diyenlere, sesi hala kulaklarımdadır.
“Yok canım, neden kaçayım? Eşkiya
içinde kalmadık ya... Memlekette kanun
var... Mahkeme var... Haksız olan, kabahati
olan kaçar..” diye cevap vererek yataktan
kalktı, giyindi, hasta hasta gitti. Kaçmadı.
Dalıa evvel de böyle bir şey olmuştu. An
kara’da Mustafa Kemal Paşa’ya suikast te
şebbüsü hazırlanmış diye bir söylenti çıktı
ğı zaman da ahbapları, bilhassa pek seviş
tikleri Şükrü Naili Paşa, Cavit’e: “Görüyor
sun vaziyet karışıktır. Böyle zamanda, insan

kim vurduya gidebilir. Biraz uzaklaşsan... Bir
müddet Avrupa’da kalsan iyi olur.” diye, kaçması
nı teklif etmişlerdi. Cavit o zaman da: “Ne müna
sebet? Niçin kaçayım? Bir şeye karıştığım yok
ki... Bilmiyorlar mı?” diye, bu çeşit teklifleri, te
reddüt etmeden reddetmişti. Esasen böyle şeyle
rin, suikast filan gibi hareketlerin daima aleyhtaıı
idi. Yaradılıştan böyle idi, pireyi bile öldüremezdi.
Ben hayatımda, bu kadar iyi, bu kadar temiz kalph insana tesadüf etmedim. Çalışmak, memlekete
faydalı olmaktan başka bir şey düşünmezdi. Yap
tığı iyi bir işin akşamı eve döndüğü zamanki se
vincini.. tarif edemem ki....

Konsoloshanesi’nin bulunduğu evde idim. Dünya
dan uzak, tarif edilmez acımla başbaşa...
- D aha sonra?

- Ben sade kararı duymuştum. O esnada adada
İstanbul Valisi Sami Bey’le, Kazım Şinasi ve Ka
ni Beyler aralarmda, benim ağzımdan Başvekil İs
met Paşa’ya, Cavit’in af edilmesi için bü' telgraf
çekmeğe karar vermişler. Ankara’ya çektikleri bu
telgrafı, çok itimat ettiğim bir zat, götürmüş İsmet
Paşa’ya vermiş ve cevap beklemiş. İsmet Paşa:
“Ne bekliyorsunuz? Bunun cevabı olur mu?” diye
telgrafı yntıp, sepete atmış.
Olan oldu, cevap kendiliğinden verildi. Bir
- K en d isin i son g ö rü şü n ü z?
müddet sonra, isteğim üzerine, şahsi eşyasını, es- Kurban Bayrammm birinci günü akşamı, ev vaplarmı, yüzüğünü, saatini filan verdiler. Fakat
den alınıp götürüldüğü sırada, henüz birbuçuk ya teki'ar Ankara’ya gittim mahkeme reisi Ah Bey’e
şında olan çocuğundan bir ayrılışı vardı Beyefen müracaat ettim: Bana yerini gösterin, dedim, hiç
di... Çocuk da anlamış gibi, boynuna sarılmış. Ca olmazsa bir ziyaret edeyim. Katil, şerir olarak
vit o anda yalmz çocuğundan aynlışma üzülüyor idam edilmiş de olsa yerini göstersinler diye ne
du. Yoksa, döneceğinden o kadar emindi ki... Ben kadar İsrar ettimse de göstermediler.
de bu emniyetle müteselli idim. Ertesi günü NecMaddi ve manevi, her bakımdan perişan olmuş
meddin Sadık Bey’le beraber, Unkapanı karakolu tuk. Kelimenin tam manasiyle mahvolduk. Hüse
na gittik, Cavit’i gördük. Beni teselli etti; “Merak yin Cahit Bey, Maliye Vekili Fuat Ağralı’ya müra
etme... msanlık bu. Yanlışlık olur, her yerde oldu caat etmiş; Hiç olmazsa çocuğuna, eşme bir şey
ğu gibi... Bir kaç gün sonra, herşey anlaşılır, düze verin,” diye. Cevap gene menfi: “Mahkûm olanlir. Sen üzülme, müsterih ol...” İşte, Cavit’i son larm kimsesine bir şey verilmez.”
görüşüm budur. Ondan sonra bir daha görmedim...
Gözem apai'tmanmda, arka arkaya üç mezat
Felaketi duyai' duymaz tam bir ay hasta yattım. Ne yaptım. Yüzüğüm, elmasımdan başlayarak, nem
oldu ben bihniyorum. Hiç bir şey bilmiyorum. Ni var, nem yok, hepsini sattım. Kka parasmdan ol
şantaşı’nda, İzzet Alcosman’ın aldığı Dominik sun kurtulmak için Hüseyin Cahid’m evine geç
tim. Fakat o sırada o da sıkmtı içinde... Doğ
ru
dürüst karnımızı bile doyuramıyomz.
RIZATEVFÎKİN CEVABI
Bakm unutuyordum, varımı yoğumu sat
tığımı
söylerken, bütün mücevherlerle kıy
50. yıl önceki* Osmanlı M ebusan Meclisinde
metli
eşyanın
bana, ilk zevcim, Sultan AbDersim m ebusu ve gazeteci Lütfi Fikri Beyin tevkif
dühlamid’in
büyük
oğlu Burhaneddin Efenedilmek istenişinden doğan olay tartışılıyordu. O
di’den kalmış olduğunu anlatmamıştım. On
gürültü ortasında Çankırı m ebusu Tevfik Efendi:
lar, hep saraydan kalan şeylerdi.
- Arkadaşımız Lütfi Fikri Bey h atâ etmiştir. Ah,
ne olurdu tevkife boyun eğerek divan-ı Harb-ı örfi’ye gitmiş ve orada biraz dayak yemiş olsaydı....
Fakat o korkaklık göstererek Meclise sığınmıştır!
Deyince, m eşhur filozof Rıza Tevfik de şu m uka
belede bulunm uştu:
- Hayır efendim, öyle değil... Lûtfi Fikri Bey “Pe
ki” deyip gitseydi, dövmezlerdi. Çünkü onlar bu
seferlik bizi denem ek için sadece elense etmişler
dir.
Derginin yayın tarihi 1962’dir.

- M üsaadenizle bir su a l daha H a n ım efen 
di. C avit B eyin son hizm eti?

- Lozan Konferansmdadır. İnkitadan (mü
zakerelerin kesilişi) evvel, İsmet paşa, Cavi
t’i Lozan’a çağırdı. Ben de o vakit Lozan’da
idim ve aynı otelde Lozan Palas’ta kalıyor
duk. İsmet Paşa her gün Cavit’le temasta idi.
Hergün öğleden sonra iki buçukta otelde bi
zim odaya gelirdi. Sigara içmez, kahvesini
-ben yapardım. Sonra -beraber kolkola aşağr
inerdik. O zaman çok müvesvis olduğunu
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görmüştüm. Mesela gelir “...Cavit Bey, dün konfe
ransta Boğazlar işi görüşülürken, hep hayır, hayır,
hayır dedikleri halde, bugün evet dediler, aca
ba?...”
Cavit: “Paşam, bu ufak bir şey. Bunda evet di
yecekler ki, sonra büyük meselelerde hayır diyebilsinler” cevabını verince Paşa şaşmrdı.
Şimdi teferrüatı hatırımda değil. Fakat, İsmet
Paşa’nın Cavit’e büyük bir itimadı olduğunu bili
yordum. Nitekim, Lozan’da, inkitadan sonra, Cavit’le beraber Davos’a gidecektik. Ben biraz rahat
sızdım. Veda için îsmet Paşa’nm odasına gittik. İs
met Paşa, benim gözümün önünde boyununa sarıl
dı. “Bana yaptığm yardımı hiç unutmam Cavit
Bey” diye gözlerinden öperek, teşekkürler etti, iş
te aramız bu kadar iyi idi.
- C a vit B e y ’ in size h a p ish a n e d e n ya zd ığ ı bazı
m ektu p la r vardır, za n n e d iy o ru m bunları siz g ö r
m ediniz. Ç ü n kü b izza t k e n d i ka yd ın a göre, C avit
B ey bu m ektu p la rı a n c a k ha p ish a n ed en k u rtu l
du kta n so n ra b izza t s iz e o k u m a k üzere ya zm ış ve

saklamıştır. Böyle bir şeyden haberdar mısınız?
- Evet... Ben Cavit’in metrükatmı İstiklal Mah
kemesi Reisi’nden istediğim zaman, bana verilen
şeyler arasmda bunlarm bulunmadığını görünce,
tekrar müracaat ettim. Fakat Mahkeme Reisi bunlan bana vermemekte inat etti.”
Demek mektupları okumak, sizin sayenizde
otuzaltı yıl sonra kısmet olacakmış.
Yakın Tarihim iz D ergisi
Sayı: M a rt 1962
* Cavit Bey: Yahudilikten dönme Osmanlı Maliye Nazın
1926 İznnir .suikasu nedeniyle idam edildi.

İLAHI ADALET
ürkiye Büyük Millet Meclisi'nin mutlak

1 salâhiyetini haiz, hayata ve memata
hakim İstiklal İVlahkemelerl'nin aza
metli reisi ne hale gelmişti!
Babam öldüğü zaman eski Bahariye Ve
kili ıstırap günleri yaşadı. Ölenin şahsında
tam on yedi senelik bir mazinin, kendi ma
zisinin hatıraları vardı. Bir akşam vaktini ha
tırlıyordu: Keçiören'deki evimizin salonun
da, o, karısı, beraberce mahkum olduğu
Sapanca'lı Hakkı'nın hanımı, annem, kar
deşlerim oturuyorlardı. Bir gün evvel idam
edilmiş olan merhum Cavit'in asılırken şu
urunu kaybettikten sonra yaptığı bazı ha
reketlerden gülerek bahsettiler. Cavit'in is
kemleye çıkarken Allah'ın zalimleri ceza
landıracağını söylediğini anlatarak, "hay
di bakalım demişti, Allah'ın intikamını alsın
da görelim!"
Annem birden ayağa kalktı. Yüzü sapsa
rıydı; gözlerinde yaşlar vardı. Titrek bir ses
le, "gülmeyiniz, gülmeyiniz, diye bağırdı,
bu haliniz Allah'ın hoşuna gitmez! Hepini
zin başına ayni felâket gelebilir!"
"Sitare hanımın hakkı varmış! inkârları
mın cezasını buldum!"
Samef Ağaoğlu, Bobomın Arkadaşları; sh. 59

■'■saİjrazamvbbÂşya;4r 'f
İttihatçılarla hiç bir zam an yıldızı barışm a
yan Sadrazam Kamil Paşa bir gün tanınmış
bir başyazarı m akam ına davet eder ve ona
der kı: "Efendi, siz İttihat ve Terakki Cemiye
ti'ne m ensupsunuz. Anlıyorum ki politikama
da taraftarsınız. Binaenaleyh, sizden iyi bir
tebliğ vasıtası bulunam az. Cemiyete deyiniz
ki; Sadaret m akam ına hergün bir kaç kişi gehp, cemiyet nam ına amal-i m ahsura beyaıi;
ve tebliğ ediyorlar. Böyle şey olmaz. M adem
ki ben Sadrazamım, mesuliyet bana ramidir.
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Bu gibi hale ben taham m ül edem em, m üsa
ade dahi eyleyemem. Ben müşavereyi istih
kar eden bir kimse değilim. Benim için istifa
deyi mucip reyler beyan edenler, her kim
olursa olsun, teşekkür ederim. Fakat mütalaalarm beyanı için Sadrazama, kendi m aka
m ında bir tem anna ile gelinmez. Sonra da,
bâria söylenen sözleri kabul edip etm em ek
bana ait bir husustur. Yoksa bir Sadrazam da
itiraz hakkma sahip olmazsa, o memlekette
hüküm et yok demektir...” ,

DENEME

GÖNÜL

p e n c e r e s in d e n

inarelerden süzülürken davu
di bir ses, kolunu dirseklerine
kad ar sıvazlam ış insanlar
canlanıyor birçok m eskende.
Niçin ağlanacağını bilm eden bir çocuk
ağlıyor. A kordu bozuk bu ses yankılanı
yor kulaklarımızda.
Kadın başını önüne eğmiş, önlüğüyle
tandırı yellendiriyor nar
gibi kızaran ekm eğe ka
vuşmak hayaliyle.
D am da in-cin to p
oynar gibi bir gürültü
var. Yağmur vuruyor
ayaklarıyla te p e m iz e
tepem ize. R ah m et d e 
yip geçem iyoruz.
Yelkovanlar isyan ro 
lünü canlandırıyor bu
saatte. Vakitler kısalır
ken, saniyeler uzuyor,
bahar mevsim inde.
Radyoda tiz bir ses
kom ut veriyor “h a gel
di ha gelecek!” diye. Bir ara istiklal gazi
lerinin bile gözlerini çeşm e yapacak bir
müzik beliriyor a h e ste aheste.
Keyif bu keyif, diyen m erkepler yatıp
yuvarlanırken, çöplüğün padişahı horo
zun isyanı, g ö rm ey e değer de artar bile.
“Peki niçin kar yağm az bu mevsim
de?” sorusuna, a n n eler karakışı düşüne
rek cevap verem ez.
Madımaklar boy gösterir. Gök gürültü
sü çakm ak çakm ak y apar sevda yüklü
gözleri._______________________________
Cam önünde ince bir kız m asum dilek-

lerle, aşkını kıyıladığı mendile döküyor
ipek böceği titizliğiyle.
Toprak; kokusunu hiçbir deodorantın
yakalayam adığı doğallığıyla sararken
benliğimizi, topraktan olduğumuzu his
sediyoruz.
Karıncalar, karınca hızıyla -bir arp a
boyu değil- bir öm ür boyu yılmadan m ü
cadelenin benliği din
lendirdiğini okutuyor,
ders alanlara.
Bilge ağacın göğe ku
cak açan elleri, köpek
ten ürperen kediyi sarı
yor.
Kaval sesi taşlan duy
gulandırıyor.
Sürüler
geçiyor, meydanlardan
sessiz; lâkin, muzdarip.
Bir baba yüreğini ver
miş güneşe karşı, ö p ü 
lesi eliyle terini siliyor.
G üneşin elvedasına
dum anlar el sallıyor. Du
m an birikiyor üstümüze.
C anlar yanarken kelebekler ışığa ko
şuyor. Perde perde açılırken gönlümüz,
perdeler kapanıyor,kimi al kimi yeşil.
Şim şekler yeryüzünü aydınlatıyor. Bir
ara nefes nefese kalmış bir canın bon
cuk boncuk gözleri gözümüze takılıyor.
La havle, diyor, dakikalarca aynı duayı
mırıldanıp duruyor. İşte o an düşüncele
rimiz ilmek ilmek çözülüyor. Kalbimiz
saniyelerden dakik çalışıyor. Küt küt...
Bir karış ot, üç beş böcek, iki damla su.... ( J a f i c f
Hayat işte bu. Şükürler olsun yaşıyoruz.
DOĞAN

TEMMUZ 1998 ■

71

HZ. ALİ'NİN Ö dtU HZ. HASÂN'A TAV

3
<

§

z

M

Oğlum; kalbini vaiz ile dirilt, iman ile
takviye et, hikmetle nurlandır. Ölümü an
makla itaata getir. Geçmişlerin başına gelen
musibetleri an, akıbetini düzelt. Ahiretini
dünyan ile değişme. Bilmediğini bırak söy
leme, mükellef olmadığın söze karışma,
d o ğ m olduğuna güvenmediğin yola gitme,
hak uğrunda mücadele et; korkma, çeldnme... Dinin de en bilgili ol, nefsini hayra
alıştır.
Oğlum, bildiğin az dahi olsa bilmediğini
söyleme, arkandan söylenmesini istemedi
ğini sen de söyleme.
Oğlum, nefsine ikram et, kendini alçalta
rak bir şeyi işleme, kaybettiğin şerefini ye
rine getirmezsin. H ür olarak yaratıldın, esir
olma! Günahsız nail olunmayan hayrın,
zorsuz erişilmeyen kolayın, hayrı yoktur.
O ğlum; başkasının elindekine muhtaç
olup istemekten kendi elindekini muhafaza
etmek daha hayırlıdır. Zarurete katlanma
nın acısı, ihtiyacını arzetmekten tatlıdır.
Günaha, isyana yakın zenginlikten, iffetli
zanu'et hayırlıdır.

Oğlum; hayır ehline yaklaş ki onlardan
olasın. Ehl-i şerden uzak ol ki onlardan
kurtulasın, hakkın olmayan bir şeyi yeme,
haram yemek çirkindir.Maişetine çalış, ümi
de bağlanıb kalma, çünkü çalışmak uluların
sermayesidir.
Oğlum, dört şeyi dört şeyle beraber al,
belle. En büyük zenginlik akıldır. En kor
kunç fakirlik hamakattır. En çirkin vahşet
hodbinliktir, en muteber güzellik güzel ah
laktır.
Oğlum; sakın ahmakla dost olma, sana
yaranmak ister, zarar getirir. Sakın cimri ile
dost olma, muhtaç olduğun vakit senden
ayrılır. Sakın yalancı ile arkadaş olma. Serap
gibi sana yakını uzak, uzağı yakın gösterir.
O ğlum ; dostunun düşm anım tutma.
D ostuna düşman olursun, kardeşine tatlı
olsun acı olsun nasihat et, gayzına katlan,
akıbeti tatlı gelir. Dostun katı giderse sen
yumuşak ol, o vakit o da yumuşar. Dostun
dan ayrılırsan birleşmeye yol bırak, sonra
belki birleşirsin.

ALİ BEY'IN İĞNELERİ
:

.

fAİtiHniLmnnı>iPi.om% /

:

Af; Güzel intikam
Bahşiş; İhsan-ı cebrî (zoraki bağış)
Bâtıl inanç; Zihin kanseri
Diken; Gül bekçisi
OTUmATSHLİKISSİKAÇtNtLMAZSONÜUfİ,
Dost; Bize yardıma hazır zannet
tiğimiz
kişi
,
' A . C evdet Pa§a
Eczahane; İçindeki ilaçların fay
*'
i îî
___ 3_______________i__ !______ __
dasını, alandan çok satanın gör
düğü işyeri
Gaflet; Taahhüt altına girmek;
kefil olmak
Haydut: Dağ bankeri
İhtiyat; En çok gençlikte lâzım
oluyor, am a ancak ihtiyarların
nasibi.
Kefen; Moda dergilerine müra
caat edilmeden biçilen elbise
Kibir; Ahmakların vekarı
Kitab; Fikider, düşünceler kutusu
Kurşun: Muharebe şekerlemesi
Lisan; Çok uzağı (bile) vuran si
lah
M aharet; Çam ur içinde para
toplayıp ellerini kirletmemek
Mecnun; Bizim gibi düşünmeyen
Mücellit; Kitap terzisi
Saadet; Başkalarının bahtiyar ol
masına çalışma
Sancak: Vatana giydirilen en gü
zel kaftan
Sır: Buharlaşan hakikat
Sükût; Belagat, dehşetii söz
Şair; Söz kantarcısı
Şiir; Darası alınmış söz
Timsah; Tohuma kaçmış kerten
kele
Top: Medeniyetin sön sözü
Ertuğrul
Vakit: Adamına göre, en ucuz ve
Ti A V I? A
TT
Bey'm dayandığı mezar taşında şu sofırlar okunmaktadır: "Ne kendi eyledi
ya en pahalı meta
C / L r i- z C / rahat/ ne halka verdi huzur./ Yıkıldı gitti cihandan/ dayansın ehl-i kubur".

PUSULASIZ KAPTANA SSNZSR. HEJH İKİSİNİN DC KARAYA
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HACI BEEIAŞ ve PİR SULTAN
Son günlerde özellikle televizyonlarda alevilik ve
içeriği üzerine tartışmalar içeren proğramlar yapılıyor.
Aslında bu tartışma ve aleviliği dizayn çalışmaları yeni
başlayan bir olay değil. Bu proğramlara çıkanlar ya ale
viliği İslam dışı bir olay olarak gösteriyorlar ya da ale
viliği İslamın bir bölümü olarak kabul etseler bile özel
likle ibadet konusunda farklı düşündüklerini gösteri
yorlar. Bütün alevilerin böyle düşünmediğini burada
belirtmeliyiz. Peki bu tartışmalarda adı sık sık geçen
Hacı Bektaş, Pir Sultan gibi isimler ne söylemişler, ne
düşünmüşler, nedense bu pek dikkate alınmıyor. Elbet
te bir kaç satırla bu insanların fikri ortaya konmaz. An
cak bu insanların düşünceleri hakkında bir fikir edinil
mesi için bir kaç mısra ve satırlarını aşağıya aldık;
Hacı Bektaş M akala’tında şöyle diyor. “Aziz karde
şim Çalab Taâlânın buyurduğunu gayret gösterip tut
mak ve sakının dediğinden sakınmak gerek. Bir kuyu
ya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir kere
boşaltsalar, dışarı dükseler, o suyun döküldüğü yerde ot
bitse de o otu koyun yese, takva kavlince o koyununun
eti haramdır. (Hacı Bektaş böyle derken, kendini ona
atfedenlerin fikri ortadadır).... Dünyada baışında tacı
boynunda gerdanlığı üstünde hillati olan, fermanları,
tahtları memleketleri ve halkları bulunan padişahlar
vardın Şimdi tevhid tac; ibadet gerdanlık, müslümanlık
hilat, ferman iman, taht marifet, memleket ihsan, raiyyet islamdır.... Üçüncü makam, namaz kılmak, zekat
vermek oruç tutmak, (gücü yetene) hacca gitmek, setr

ferberlik olunca kaçmayıp düşmana karşı gelmek ve
cenabatten temizlenmektir.
(C o i'a n , Esen. /-/. B e k ta ş i. M a k a la r. A n k a ra , 199 0 K ü lh 'ir B a k a n lığ ı)

Pir Sultan’ın dini anlayışını aktaran bazı şiirlerini de
aşağıya aldık:
Eğnimize hiz kırmızı giyeriz.
Malimizce hiz de mana duyarız,
İmam Cafer mezhebine uyarız
Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.
Pir Sultanım eder şad olub güldü
Ka'he-i Şeriften bir nida geldi.
Hakkın emri ile dön kiiab indi.
Okuyan Muhammed yazan A li’dir
Muhammed dinidir bizim dinimiz.
Tarikat altından geçer yolumuz.
Hem cibrili emindir rehberimiz
Biz müminiz Mürşidimiz Alidir
Halil Kabe’yi yapınca
İslam dinine tapınca
Gökten Muhammed kopunca
Nur aleme kopa geldi
Bir kaç mısra ve satırla alıntı yaptığımız bu insanlar
binlerinin iddialarına dayanak olabilir mi? Namazsız,
oruçsuz hatta dinsiz olabilirler mi? Hayır diyorsanız bi
ze düşen bu insanları okumak ve yeniden keşfetmektir.

ÖLÜMDEN BASKASI YALAN

I. A bdülham id vefat etm iştir. Gelenek üzere yeni
Sultan III. Selim am casm ın naşının b u lu n d u ğ u o d a 
ya gelir. Ö rtü açılm ca Selim geri dönm ek ister, yan m d a b u lu n a n Kızlar Ağası İdris Ağa: "Ey p a d işa 
hım . Bu ölü am can ız sizden evvel bir h ü k ü m d ar idi,
akıbet b u gad d ar feleğin elin d en ecel şerbetini içdi.
E fendim ibret gözü ile bak, b u dünya baki değil
dir, baki olan an cak K üdadır. Gece ve gündüz Al
lah ’ta n korku üzere ol, halka m erh am et eyle, ad a le 
tin in gölgesinde b ü tü n alem hoşhal olsun. Allah’ta n
m ed e d iste, R abbim selam et versin” dedi.
E skiden m ezarlıklar, insan lara ölüm ü hatırlatm ak
için m a h a lle n in iç in d e veya h e m e n k e n a rın d a
yapıhrdı. O radan geçen insanlar m ezar sahiplerini
ve d ü n y a n ın geçiciliğini hatırlardı. Önce m ezarlık
ları şe h rin dışın a attık, so n ra da ölüm ü h a tıd a ta n
h e r şeyi h ayatım ızdan. Artık hepim iz "ölüm e y alnız
ca başk aların ın n efsin d e” inanıyorduk. Artık d ü n 

yevileşme m üslüm anlar için genel bir hastalıktı.
Sadi'nin satırları ile devam edelim.
"Gel, ey öm rü yetm işe varan, acaba uyum uş m u y 
dun ki hayatın b o şu n a gitti... Sen hep kalm ak için
çare aradın. Lâkin kıyamet günü cen n et pazarını
kurdukları zam an m akam ları iyi işlere göre verirler;
Ne serm aya getirirsen o kadar alırsın. Eğer m üflis
sen m ahcup olursun. Çarşı ne kadar dolu b u lu n u r
sa, züğ ü rd ü n gönlü o kadar perişan olur.
Eğer zavallı ölünün dili olsaydı, yana akıla inliyecekti.
"Ey diri insan” diyecekti, şimdi söylemek imkanı var
ken dudağını ölüler gibi yumarak zikirden geri kalma.
Bizim zamanımız gafletle geçtiyse sen bari şu birkaç
nefesi fırsat bil.” Son günlerin m eşhur bir pop par
çasının sözleri ile sona erdirelim satıriarımızı:
"Bir avuç toprak için yor kendin.
D ünyada ölüm den başkası yalan”.

1
1
1

Dünyanın gördüğü en büyük başarı
önce bir hayaldi, en büyük çınar bir tohum—-----------do, en büyük-kuş bir yunıurtada gizliydi._______- t—
Jam es Ailen

G ideceği lim an ı b ilm ey en e,
hiçbir rüzgardan hayır g elm ez
M ontaigne
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Prof.D r.H üseyin HATEMİ:
K u ru lu şu n d a n hu yana, adı M. FethuUah Gülen le birlikte hatırla
nan ve “hoşgörü", "diyalog" gibi kavramların benimsenme sine ve
yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacı fİe^toplanttlâr dih&rlMiğı-^
ni belirten Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın, Cumhuriyetin 75.^ KUrur'
lu§ Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde organize ettiği 'İslam ve La
iklik Sem pozyum u” IstanhullHarbiye Cemal Reşit Rey Konser Salo
nu nda gerçekleştirildi.
Sempozyuma 12 bilim ve düşünce adamı konuşmacı olarak katildi.
Protokol konuşmalarinda J iy a ^ paı^tl tenisilcileri ve Büjükşehir
Belediyesi temsilcisinin yaptığı, konuşmaların ardından sempozyuma
geçildi.
.>
Oturumda yapılan konuşmalardan bazı pasajlar sünuyoruz:,

Doç.Dr.Atilla YAYLA:
(1.O tu ru m B aşkanı)
Laiklik öyle bir konu ki, hakkın
da çok şey konuşuyor ancak, çok
az şey dinliyoruz.
R P ’yi kapatma kararının gerek
çesinde Anayasa Mahkemesi, yeni
bir laiklik tanımı yapıyor. Buna
göre laiklik; din işleri ile dünya iş
lerinin birbirinden ayrılmasıdır.
Bu kararın tatbikata aktarılması
nın sonucu totaliterizm olacaktır.
Çünkü bu karar dini öbür dünyaya
sürgüne gönderme kararıdır. (Al
kış!) Bu anlayışın tatbik kabiliyeti
de yoktur. Çünkü S.S.C.B.’de bile,
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dini öbür dünyaya sürgüne gön
dermediler. Bir yerde laikliğin ol
ması orada demokrasinin olması
na da yeterli midir? Eğer öyleyse
Tunus neden bir türlü demokratik
leşemiyor, Suriye neden demokra
tikleşemiyor? Neden İslam ülkele
rinde laiklik, demokrasinin önü
nde adeta bir engel gibi duruyor?
Laiklik, bazı yazarların iddia et
tiği gibi, bizim kültürümüzle, tari
himizle ilgisi olmayan, Batı’da or
taya çıkmış ve bizim için bir anla
mı bulunmayan bir kavram mıdır?
Veya laiklik, İslamı takviye etme
si gereken, beklenen alternatif bir
din midir?

Laiklik, ilahi, tabii ve evrensel
hukuktan ve ahlak ilkelerinden
kaynaklanan, insan hakları ve hu
kuk devletinin bir güvencesi ola
rak anlaşılırsa bu İslam’a yabancı
olmayan bir tanım olur. Çünkü
esasen İslam, tabii, evrensel ve in
sani hukukun güvencesidir, tem
silcisidir. İslam evrenseldir. Şu
halde, laiklik ilkesi gerçek İslam’a
karşı kullanılmamalıdır. Kötüye
kullanılmaya müsait sözlere ve
fonnüllere değil, öze bakalım. Bu
bakımdan Hz. İsa ve M usa’nın
söyledikleriyle Resûl-ü Ekrem’in
tebliği arasında hiçbir fark yoktur.
“Hz. İsa “Kayser’in hakkını Kayser’e A llah’ın hakkını, Allah’a ve
rin” demiştir. Şu halde Hıristiyan
lığa karşı hiçbir tedbir almamıza
gerek yoktur. Sadece İslam’a kar
şı, laikliğin keskin bir kılıç olması
gerekir.” Bunlar hep uydurmalar
dır. Hz. İsa o sözünün özünde şu
nu kastetmiştir, ki İslam’da aynı
şeyi söylüyor: “ Yanlış anlamda
kurulan bir Teokratik idare de, ev
rensel ve tabii hukuka yabancıdır.
Hiç kimse Tanrı’nın temsilcisi ol

duğunu ileri sürerek, icra ve idare
alanında ortaya çıkamaz. Tanrı, Rab
olarak temel ve değişmez ilkeleri
tespit etmiştir ve bunu yasamanın
değişmez ilkeleri olarak belirtmiş
tir.” İşte Hz. İsa’nın Allah’ın hakkı
dediği eşitlik ve adalet ilkeleri, ilahi
sevgiden kaynaklanan temel ilke
lerdir. İslam ’da da böyledir. Değiş
mez olan, bu temel ilke ve değerler
dir. Ancak hiç kimse icranın uygu
lanması konusunda Allah’ın yanıl
maz temsilcisi olarak ortaya çıka
maz. Halk idarecisini seçer ve bu işi
ona havale eder ve sonra da denet
ler. İşte burada, biat ve şura ilkesi
demek, katılımcı, demokrat, çoğul
culuk demektir.
Peki bu laiklik ilkesi neden ortaya
çıktı? Sosyolojik, tarihi birikim ba
kımından, Batı’daki yanlış uygula
malardan cesaret alarak, Katolik il
kesiyle ortaya attı. Katolik kilisesini
hedef alan siyasi kurum, laiklik il
kesini bu şekliyle Fransız devriminde ortaya attı. Bundan önce Avru
pa’da “iki kılıç” nazariyyesi hakim
di. Fakat bu da maddi anlamda laik
lik ilkesini ifade etmiyordu. Birinci
kılıç, dini kılıçtı. Papaya tevdii edil
mişti. Fakat ikinci kılıç, icra ve ida
re kılıcı da, Papa vasıtasıyla mı
Kayser’e verilmeliydi? Yani iki kılı
cında sahibi önce Papa’mıdır, yoksa
ikinci kılıcı, doğrudan doğruya Hz.
İsa’dan imparator mu almaktadır?
Demek ki bugün gösterilmek iste
nen şekliyle Batı’daki laiklik ilkesi
tartışılmaz bir şekilde var değildi.
Bu şekli anlamla bir laiklik ilkesi
idi. Yoksa K ayser’de kılıcı Hz.
İsa’dan alıyordu. Bizim hilafet gö
rüşünde olduğu gibi. Sadece, tarihi
gelişim dolayısıyla şöyle bir fark
ortaya çıkmıştı: Kilise’nin devletten
ayrı tüzel bir kişiliği vardı. Yoksa
devlet alanında ilahi değerlerden
bahsetmek bağışlanmaz bir suçtur.
Kayser doğrudan doğruya Hıristi
yanlığı yaymakla görevli bir kişiy
di. Fakat Fransız Devriminde laiklik ilkesi ilk defa, bilhassa-Katolik
kilisesine karşı bir zarar vermek
için maddi manada laiklik ilkesi or

taya atıldı. Fakat bu ilke, Fransa dı
şında pek yankı bulmadı. Mesela
Almanya’da bu kabul edilmedi. Sa
dece, doğru olarak, iki Hıristiyan
kilisesi karşısında Alman Anayasa
sı’na şu ilke kondu; “Devlet kilisesi
yoktur.” Ama her iki kilise de, bir
kamu tüzel kişiliği sayıldı. Ve on
larla devlet uyumlu ilişkilere girdi.
Bugün Alm anya’da olduğu gibi.
Bizde ise laiklik maddi anlamıyla
anlaşıldı. Fransızların bile sonradan
devam ettirmediği şekliyle yani.
Bugün bizim anlamak istediğimiz
anlamıyla Fransa’da bir laikik uy
gulaması yoktur, şekli anlamda la
iklik ilkesi kuvvetlidir. Bizde ise,
tarihi gelişim dolayısıyla Diyanet
İşleri Başkanlığına devlet içinde yer
verilmiştir. Bana göre de böyle ol
malıdır. Ancak Diyanet İşleri Baş
kanlığına, yine devlet içinde kal
mak şartıyla, kamu tüzel kişiliği ta
nınmalıdır. Dini birliğimiz bozulmamalıdır. Son zamanlarda vahim
bir gelişme var. Bir çok şeyin öz
manasına varamadan ve bir çok şe
yin vaktini laklakıyatla geçirirken
bir taraftanda bölünmeler, mesela
sünni-alevi ayırımı gibi, vahim bir
biçimde ilerlemiştir. Bundan dolayı,
Diyanet İşleri Başkanlığı bir kamu
tüzel kişiliği olarak, fakat özerklik
verilerek Avrupa’da olduğu gibi de
vam ettirilmelidir. Fakat Diyanetin
içerisinde mesela, Caferi fıkhı ola
rak, isteyen Aleviler temsil edilme
lidir, yine dayatmak sureliyle değil.
Benim teklifim şu: Anayasanın
2. maddesindeki “laiklik” terimini
kaldırarak şu şekilde değiştirmek:
“T.C. insanlık onuru ve insan hakla
rındaki eşitlik ilkesiyle, hukuk dev
letinin evrensel adalet ilkesiyle, hiç
bir felsefi veya dini görüşe ödün
vermeyen demokratik bir hukuk
devletidir.” Böyle dersek yarası
olan gocunsun. Bu ilkelerin hiçbiri
ne İslam’ın bir itirazı yok.
Prof.Dr.Niyazi Ö K TEM :
Bizdeki sözde aydına göre, Hıris
tiyanlık laikliğe elverişli bir dindir,

Müslümanlık ise laikliğe elverişli
bir din değildir. Bunu söyleyen ay
dınlarımız, Sayın Hatemi’nin söyle
diği, “Tanrı’nın hakkını T ann’ya,
Kayser’in hakkını Kayser’e” aye
tinden hareket etmektedirler. Ve
“Bu ayette gördüğünüz gibi dindevlet ayırımı yapılmıştır” derler.
İncil’de ki Yeni Ahit’te, din-devlet
ilişkilerine ait çok fazla bir şey ol
madığını ifade ederler. Buna m uka
bil, K ur’an-ı Kerim’de, muamelata
ilişkin çok hüküm olduğunu söyler
ler. Önce şunu belirteyim; Eski
Ahit’le Yeni Ahit’i bir arada ele al
mak lazım. Yani, Yahudiler tarafın
dan kabul edilen Eski Ahit, Hıristiyanlar tarafından da kabul edilmek
tedir. Okunduğunda da görülür ki,
Eski Ahit’te devlete ilişkin pek çok
hüküm vardır. Meseleyi böyle orta
ya koyalım. İkincisi; “Tanrı’nın
hakkını Tanrı’ya, Kayser’in hakkını
Kayser’e” derken Hz. İsa’nın bura
da demek istediği, ki bütün İncih’i
incelediğinizde ortaya çıkmaktadır,
dünya işlerinin bir önemi olmadığı,
önemli olanın öteki dünya olduğu
dur. Kur’an-ı Kerim’e baktığınızda,
6666 ayet arasında 500’e yakın
muamelata ilişkin hüküm olduğunu
görürsünüz.
Bu durumda yorumlarla nereye
gidebiliriz, buna bakmak lazım.
Çünkü dinler yorumlarla ve siyasi
görünümlerle günümüze gelmekte
dir. Hıristiyanlık ancak 300 yıl son
ra bir devlet dini olmuştur. Peki İs
lam’da durum nedir? Bildiğiniz gi
bi, 4 halifeden sonra İslam dini bü
yük bir talihsizlik yaşamıştır. Muaviyeyle başlayan Emevi hüküm
ranlığı döneminde, biri hariç, siya
sal iktidarla İslam dini, halifelerin
kendi çıkarlarına alet edilmiştir. Bu
bakış açısından m es’eleye baktığı
mızda, 4. yy.’dan itibaren Hıristi
yanlık, Batı’da kendini devlet dini
olarak devam ettirmiştir. Bugün Or
todoks Kili.sesinde Patrik-İmparator
ikilemi vardır. Bu ikilemde imparator, yapacağı işin-hükmü için Patrik’ten izin alır. Aynı gelenek Os
m a n l I d a d a sürmüştür. Şeyh’ülİs-
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lam-Sultan ikilemi vardır. Sultan’da
yapacağı işin fetvasını Ş e y h ’ül İs
lam ’dan alır.
Laiklik ile Laisizm M birbirinden
ayırmak lazım.
K ıl’a karışan bir devlet dünyanın
başka hiç bir yerinde yok! (Alkış!)
Kılık-Kıyafete de karışan başka bir
devlet yok! (Alkış!)
Batı’nın özgürlükçü, liberal dev
letinin temel düsturu, düşünce ve
inanç özgürlüğü ve bunların mutlak
haklar kategorisi içinde olmasıdır.
Mesela Batı’da bir çok kız öğrenci,
göğsündeki hac amblemli kolyeyle
üniversiteye girmiyor m u? Ama hiç
kimse bu duruma”Efendim bu dini
inancın sembolüdür ama arkasında
ne melanetler yatmaktadır.” demi
yor. Batı bununla uğraşmıyor.
Hakim ideolojilerin laikliği ve jakoben yorumlarıda tutucu ve ide
olojik dayatmalar İçindedir.
P rof.D r.M ustafa ER D O Ğ A N :
Laiklik denilen şeyin evrensel bir
yönü var mı, varsa bu nasıl bir şey
dir? Fazla detaya girmeden bunu
yalın önermeler halinde açıklamaya
çalışacağım. Birinci önerme şu: La
iklik devletin tarafsız olması içinmidir? Devlet bütün dinsel, mez
hepsel öğretiler karşısında tarafsız
olmahdır. Ve devletin tarafsızlığı,
arkasında teme! bir argüman taşır.
Bu sadece laiklik ile ilgili değil.
Devletin belli bir ideoloji veya dini
bir öğreti karşısında tarafsız olması
demektir.
Biz insanların, ki bunlar sanıldığı
kadar basit şeyler değil, çok derin
felsefi kanaat farklılıkları var. Ahla
ki yargılarımızda kanaat farklılıkla
rımız var. Bu bakımdan tartışmalı
ahlaki ve dini meselelerde, bireysel
olarak karar vermek gerektiğinde,
bunun siyasi olarak çözülmesi mükün değildir. Siyaseten bizim nasıl
giyineceğimize, nasıl düşüneceği
mize karar verilemez. Bu bakımdan
laiklik resmi ideoloji konusunda ol
duğu gibi, bu temel zaruretten kay
naklanan bir tarafsızlık ilkesidir.
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12.
maddesinde şöyle deniyor: Taha AKYOL:
“Rusya Federasyonu’nda ideolojik
Laikliğinden hiç kimsenin şüphe
çeşitlilik tanınır. Hiç bir ideoloji dev
let tarafından tesis edilemez, veya edemiyeceği Sayın Binnaz Toprak,
cebren dayatılamaz. Rusya Federas İngilizce yayınlanan doçentlik te
yonu’nda siyasi çeşitlik ve çok parti- zinde şöyle diyor: “İslam medeni
lilik tanınır.” Dikkat ederseniz aslın yetinin gösterdiği karşıtlık, Kemada siyasi çoğulculuk, resmi ideoloji listlerin modernleşme hakkındaki
yi tanımamanın doğal bir sonucudur. görüşlerini daraltmıştır. Ayrıca bu
Zaten eğer resmi bir ideolojiniz olur resmi ideolojinin içerisinde hem İs
sa siyasi olgunuz olmaz. Çünkü o za lamcılar hem Kemalistler aynı ma
man partilerin kendilerince ayrı dalyonun iki yüzü halinde bu mo
proğramlarının olmasına ihtiyaç ol dernleşmenin geri kısmında yok
maz. Türkiye’nin bugünkü manzara tur.”
Türkiye’de bu kavramların yeni
sı bu duruma çok benzer.
Laiklik fertleri değil, devleti sı den tanımlanması gerekmektedir.
nırlayan bir husustur. Devletin nasıl Dinle ve laiklikle ilgili siyasi anla
örgütlenmesi gerektiğini gösterir. yışlarımızın dar kalmasının sebebi,
Devlete, gerek teşkilatlanışında, ge kendimizi Fransız modeline hapset
rekse işleyişinde bazı hudutlar çıka miş olmam ızdan kaynaklanıyor.
rır. Devlet laikliğe dayanarak vatan Fransız Jakobenizminde hafta sonu
daşlar karşısında iktidarı kullanma kiliseye giden subaylar ordudan
potansiyelini artırma şöyle dursun, atılmıştır. Yine Fransa’da işe alına
tam tersine vatandaşlar karşısında cak memurlar, tarikatçı mı değil mi
bazı şeyleri yapmamalı ki, laiklik diye araştırmaya tabii tutulmuşlar
olsun. Bunu iki ana yönde toplamak dır. Devrim öncesi Fransa’yı irdele
mümkün: Birincisi; devlet belli bir diğimiz zaman Osmanlı ile benzer
ideolojiyi tesis etmeyecektir. İkinci likler, devrim sonrası Fransa ile de
si; dine müdahele etmeyerek din ve Türkiye arasmdaki benzerlikler gö
vicdan özgürlüğünü garanti etmeli ze çarpmaktadır. Halbuki bu iki mo
dir. Laiklik, özgürlüğün ve demok delin tarih içindeki yaşadığı tecrübe
rasinin araç değeridir. Demokrasi bizce artık jakoben ülkelerin, hernin, insan haklarının vurgulandığı şeyden vazgeçtik, milli birlik ve be
bir hukuk devletinin yanında, laikli raberliğini bu laik kafayla sağlana
ğin ayrıca bir değer olarak belirtil mayacağını ortaya koymuştur. Dev
mesine gerek yoktur. Bugün Türki letin ilkelerini korumak uğruna va
ye’deki laikleşme, genel kültürün tandaşların bir kısmına cumhuriye
dini temeline açık bir devlet saldırı tin paryaları muamelesi yaptığınız
sı ve laik ideolojinin siyasi güç tara zaman Türkiye’deki tablo ortaya
fından zorla dayatılmasıdır. Teşek çıkmaktadır. Bundan dolayı Fran
sa’da 4 defa cumhuriyet yıkılmış ve
kür ederim.

şimdi beşinci cum huriyeti yaşa
maktadır. Halbuki yerel ülkelerde
insanlarm fikirlerine, inançlarma,
aykınlıklanna saygı gösterildiği
için devlet yurttaşlar arasındaki bu
husumeti gidermiş ve devletin ken
disi yurttaşlara radikalizm örneği
olmamış ve böylece sosyal barışj
demokrasi sağlanm ıştır. Bugün
Fransa İngiltere’nin gerisinde kal
mış.
Bütün bunların neticesinde söyle
yeceğim şudur; ö nem li olan devle
tin liberalleştirilmesi ve yetkilerinin
sınırlandın İmasıdır. Liberal hukuk
ta olduğu gibi, devlet kurulurken
vatandaşların birtakım haklarını
devlete devretmeyi düşünüyorsa
nız, Fransa’da olduğu gibi, hakimiyyeti millet adına kullananlar ka
yıtsız şartsız hakim iyyete sahip
olurlar. Mesela, başörtülü öğrenci
lerin laik bir üniversitede bilim öğ
renmesini yasaklamak gibi, bu çağa
yakışmayan bir vahşete irtica diye
bilir. (Alkış!)
Türkiye’de ki temel problemin
çözümü, tarihsel olarak Sasani ve
Bizans’a kadar giden ceberrut dev
let yapısından, modern, liberal, seküler devlet yapısına geçmesidir.
Bununda önünde kimse duramaya
caktır. Saygılar sunarım.

Prof.Dr.Mehmet AYDIN:
Son zamanlarda pratik ve pragmatik kavramları bana daha yumu
şak gelmeye başladı. Çünkü asıl
mesele, insan yaşadığı hayatı bilgi
dünyasına yansıtırken yaşadığı
problemler, veya bilgiyi yaşadığı
hayata geçirirken karşılaştığı prob
lemlerdir. Bugün dünyada başarılı
olan ülkeler, bu sistemi kuran ülke
lerdir.
Özü itibariyle insanın anlaması
ve bilmesi ile yaşaması arasında or
ganik bir bağ var. Büyük ölçüde ya
şadığımız kadarıyla anlayabiliyoruz
ve anladığımız kadarıyla yaşama
mıza bir anlam katabiliyoruz. Bu
bakımdan ben “geri bırakılmış ülke” lafını pek sevmem. Çünkü bir
ülke geri bırakılıyorsa o ülke geri

kalma imkan ve kabiliyetinde olan
bir ülke demektir. Eğer bir ülke dı
şarının tahrikiyle içerde birtakım sı
kıntılara katlanmak zorunda kalı
yorsa bu, dışarıdan gelen bu tohum
ların içeride yeşerme imkanı buldu
ğunu gösterir.
Bugün Türkiye’de bir din proble
minin olduğu gibi bir laiklik proble
mi var, bunu görmezden gelemeyiz.
Demek istediğim şu: Tarihte bir
toplum olduğumuzu yeterince dik
kate alamadığımız için, kanaatimce
çok ciddi bir çağdaşlaşma problemi
oldu. Bunun arkasında epistemolo
ji, düşünce ve bilgi vardı. İkincisi,
dinle ilgili ortaya çıkışlar, kana
atimce, Türkiye’nin 150 senedir di
dişip durduğu çağdaşlaşma sürecini
yeterince dikkate almadı. Almadığı
için bugün öyle bir noktaya geldik
ki, özel olarak İslam’ı kastetmiyo
rum, ne din çağın ihtiyaçlarına,
epistemolojisine cevap verebilecek
bir konumdadır, ve ne de laiklik,
bugünü ve geçmişi dikkate alan ve
bu ülkenin İslam’la birlikle çağdaş
laşma ihtiyacını dikkate alan bir ko
numda olmadığından, bugün ülke
bu durumdadır,
Türkiye’de yaşayabilme imkanı
olan tek laiklik anlayışı, devletin
inanışlar karşısında nötr bir mekan
da tarafsız olmasıdır. Aile hayatı
mızda, sosyal hayatımızda, bir dün
yevileşme, laikleşme, oluyor. Ama
bunu bir devlet politikası haline ge
tirirseniz, o zaman çerçevesi çizil
miş bir kültürü seküle.ştirme politi
kası gütmüş olursunuz.
Türkiye’de laiklikle arası iyi ol
mayanlarında olduğunu düşünmek
lazım. Onlarda düşündüklerini yaz
sınlar, izah etsinler. Ben onlarla
hemfikir değilim. Bunların çokça
kullandığı ve bence izah edilmezse
yanlış anlaşılabilecek şey, “dünya
ve ahiret nizamı olarak İslam.” Bu
bakımdan Türkiye’de din devleti
meflıumu, ancak üstünde düşünül
mesi gereken bir kavram olabilir.
Bunun ötesinde uygulanabilirliği
olan bir kavram olamaz. Kanaatimce Türkiye yavaş yavaş o din-devlet ilişkisi anlayışını hafif doza in

dirdi ve çözme yoluna gidiyor. İkin
ci söylemde “Din vicdan işidir.”
Evet bu doğrudur. Ama biri kalkar;
“Benim vicdanım tam bir vicdandır
ve devlet olmak istiyor” derse ben
ce o, ne vicdanı biliyor ve ne de
Türkiye’nin ve dünyanın şu an için
de bulunduğu şartları biliyor Müslümandan şu istenemez: “Eğitimöğretim kurumlarına dini sokmaya
lım, aileye sokmayalım.” Kimsenin
bunu istemeye hakkı yoktur.
Laik devlet, dinle uğraşmayan,
hakem devlettir. Laik devlet, vatan
daşlarını nelerin öğretildiğiyle ta
nımlamak için değil onlara yardım
cı olmak için, uzmanlar getirerek
gözetim görevini yapabilir. Laik
düzeni, dini olsun olmasın, değişik
kanaatlerin birlikte yaşayıp diğerini
yok etmeden örgütlendiği, ve böy
lece hayatı ortak değerlerle çerçe
velediği bir devlet olarak görmek
lazım. Birisine bir dini veya ideolo
jiyi dayatırsanız, Kur’an’m deyi
miyle o “İkrah” olur, yani muhatap
ondan iğrenir Laiklik bir dünya
görüşüdür diyenlerle İslam bir dün
ya görüşüdür diyenlerin, birarada
yaşamanın yolunu bulmaları lazım.
Teşekkür ederim.

Doç.Dr. Durmuş Hocaoğlu:
Devletin iki veçhesi vardır. Biri
uğruna canımız feda olası devlet,
İkincisi kontrol edilmediğinde her
kesi ezen devlet. Laiklik hiçbir dini
referansa dayanmayan bir anlayış
tır Laisizm ise sonu İzm ile biten
her görüş gibi kendisinden başka
bir görüşe hayat hakkı tanımayan
bir ideolojidir. İdeolojileri ikiye
ayırabiliriz. Birincisi soft, light,
yumuşak ideolojiler, diğeri hart ve
katı ideolojiler. Laisizm de böyle
bir ideolojidir İslam ile laiklik ara
sında hiçbir teorik çözümün müm
kün olmadığı kanaatindeyim. Hiç
bir din vicdanlara tıkılamaz. Eğer
öyle olsaydı dünyada insan sayısınca din olurdu.
H azırlayan: Abdurrahman Ateş
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önemlisi de hakikat gibi kavramları sekülerizm içerisinde can çekişmelerini de gös
tererek otantik köklerine kavuştumyor.
Lindbom bunu yaparken çok iyi bildiği
medeniyetin köşe taşları, kendisinin deyi
şiyle, insan krallığının peygamberleri olan
Locke, Rousseau, Descartes, Bacon, Machiavelü, Marx, Freud gibi reformcuların
ruh hallerinin haritasını çizebilecek bir ma
haret gösterebilmiş bir tefekkür adamı ola
rak değerlendirebilir.
Mistik öğretilerden oldukça etkilendiği
gözlenen yazar sekülerizmi ve sekülerizmin öğrettiği maddi tanrıları eleştirirken,
sadece bu öğretilerden hareket etmemekte,
eleştirisini sağlam bir mantık kurgusu içe
risinde sunmaktadır
Ahlaki yozlaşmanın yoğun ve maddi an
layışın baskın olduğu şu dönemde ilgiyle
okunabilecek bir kitap.
İnsan Yay., 175 sh.

^ ^

b«Hinyaywt#o

Avrupa’da büyük ölçüde aydınlanma
hareketiyle hızlanan bir mikroteo oluştur
mak isteyen anlayış bugün her alanda tı
kanma noktasına geldi. Manevi atmosfer
den uzak, hayatı ve gerçeği madde ile ta
nımlayan bu anlayış insanlara kuru bir ya
şamdan başka birşey vermemekte.
Modern insanın dayattığı “Sadece mad
di hayattan rahatsız olan insanlar yok de
ğil. Bunlardan biri de İsveçli filozof Tage
Lindbom.
Linbdom, Başaklar ve Ayrık Otları kita
bında, insan ki'allığmm kendine çizdiği ya
lancı hedefler adına yokettiği geleneği, ai
leyi, dinsel düşünceyi, maneviyatı ve haki
kati yeniden anlamlı kılmanın peşinde. Bu
amaç etrafında özgürlük, eğitim, aile, sem
bol, gelenek, tolerans, iyi niyet, nesnellik,
îdris önyargı, içgüdü, aşk, adet, devlet, devrim,
KAHRAM AN adalet, erdem, akıl, şuur, ütopya ve en
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İstem e A dresi

*'^rslamol Konut, 11 Malatya *’ ’ "
Tel: (0422) 321 21 59

ALLAH YOLUNDA CIHAD
(el-Cihad fi Sebîlillah)
M. izzet Derveze

K ur’an üzerine yaptığı çalışmalarıyla lanıdığımız M. İzzet Derveze’nin yeni bir kita
bı daha İlkbahar Yayınları tarafından ya
yımlandı. Allah Yolunda Cihad adını taşı
yan kitapta K ur’an ve hadislerdeki cihad
ve cihatla ilgili kavramlar ele alınmaktadır.
Cihadı K u r’a n ’daki ifadesiyle “Allah
yolunda gayret sarfetme ve Allah’ın dini
nin hakim kılınması için mücadele etme”
olarak tanımlayan yazar cihadın özellikle
rini ve safhalarını tahlil etmektedir.
Cihadın günümüz müslümanlarının terketmemeleri gereken bir vazife olduğu ko
nusu üzerinde durarak K ur’an’m bir bütün
olup parçalanmayacağını ve cihadın da tıp
kı diğer farzlar gibi yerine getirilmesi gere
ken bir görev olduğu tekrar tekrar vurgu
lanmaktadır.
Derveze cihadı sadece şiddet ve hege
monya veya başkalarına dokunm ayan,
kendi kabuğuna çakilmiş bir anlayış olarak
değil, “yeryüzünde fitne ortadan kalkıp din
yalnız Allah’a has kılınıncaya kadar” zul
metmeden mücadele olarak değerlendir
mekte ve bu konuda günümüz müslümanlarına ışık tutm akt^if.----------------------------

İlkbahar Yayınlan, 400 sh.

Yeni Kitaplar

1-ei-Vesâiku’s-Siyasiyye, Muhamnned Han^idullah, Kitabevi
Yay,, 488 Sh.
2Çok Kültürlü Yurttaşlık, Azınlık Haklarının Liberal Teor
Will Ky Kymlicka, Ayrıntı Yay., 360 sh.
3- Mus’ab bin Umeyr, Muharrem Ergin, Beyan Yay., 94 sh.
4- Direniş Güneşi, Ayşe Çetin, Ekin Yay., 104 sh.
5- Kutsalın Dönüşü Yeni Toplumsal Arayışlar, Zeki Aslantürk
Ayışığı Yay., 142 sh.
6- Toros Yüzlü Adann Osman Yüksel Serdengeçti; Rasil
Yılmaz, Timaş Yay,, 320 sh.
7- Toplumun Mc Donaldlaştırılması George Ritzer, Ayrıntı
Yay,, 320 sh,
8 - 2 1 , Yy’ya Hazırlanan Japon Şirketleri Başarıya Götüren
Stratejiler, Osuma Katayama, Sabah Yay,, 192 sh,
9Laikçi Faşizmin Kurbanlan İHL ve Kur’an Kursları
Kesintisiz Cinayeti, Faruk Köse, Kayıhan Yay., 592 sh.
10- Duvarcı Ustalan, Aykut Yazgan, Ayna Yay., 288 sh.
11- Osmanlıdan Cumhuriyete Türkiye’de İşçiler 1839-1950,
Der., D. Q. Vatart E.J. Zürcher, İletişim Yay., 244 sh.
12- Son Devrin İslam Akademisi,. Sadık Albayrak, İz Yay. 246 sh.
13- Ammar b. Yasir, Muharrem Ergin, Beyan Yay., 96 sh.
14- Estetik’in Kısa Tarihi Modern Kültür ve Sanat Üzerine
Felsefi Bir Tartışma, Paradigma, 4 6 0 sh.
15- Türkiye’de Tercüme Meselesi, Tacettin Kayacğlu, Kitabevi
Yay., 360 sh.
16- Mürteci Yazılar, Gülay Göktürk, Gendaş Yay. 304 sh.
17- Dalga Korkusu, Seyyid Muhammed Hatemi, Kelime Yay.,
198 sh.
18- Bir Partinin Kapatılmasında Basının Rolü Serbest Cumhuriyet
Fırkası, Abdülhamit Avşar, Kitabevi Yay., 304 sh.
p.

I

Av, Muharrem Balcı

haldir^

İsteme Adresi
Vatan Cad.
Şehit Pilot
M ahm ut
N edim Sok.

No: 15/3
Aksaray îst.
Tel: (0212)
524 07 76
Danışman
Yayınları

Temel Hak ve Özgürlükler
Ulusal Düzenlemeler
• Anayasal Düzenlemeler
• Yasal Düzenlemeler
• Kanunlar
. Kanun Hükmünde Kararnameler
• Tüzükler
• Yönetmelikler
• Genelgeler
. Talim Terbiye Kurulu Kararlan

>Uluslararası Düzenlemeler
• BM insan Haklan Evrensel Bildirisi
• Sözleşmeler
• Avnjpa İnsan Haklan Sözleşmesi
• Ek Protokoller
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