
Ümrandan
N r  e za m a n  ayetlerim iz kend ilerine  b ü tü n  açıklığıyla o k u n u p  u la ş tm h a , o b izim  h u zu ru m u za  çıka

rılacaklarına  inanası gelm eyen  kimseler, ‘B ize  b u n d a n  b a şka  b ir  K u r 'a n  getir, ya  d a  b u n u  değiş
t i r ’ derler. D e k i : O nu  kend i n e fsim in  b ir öngörm esi o larak değ iştirm em  olacak şey değil. B en  ya l

n ız  bana  vahyed ilene  uyarım ." (K ur'an , 10 Yunus, 15)

G ünüm üzde yukarıdan aşağı “D in d e  Reform” talebinde bulunanların  ileri sürdüğü “İslam D in in in  
vaz’ettiği hayat tarzı ile hukuk prensipleri çağın gerisinde kaldı; o halde artık  bu kurallara göre yaşana
maz; binaenaleyh dinin m uâm elât ve ukûbâta ilişkin hüküm leri ya iptal edilerek ya da m odern  huku
ka uydurularak  reforme (yani deform e) edilm elidir” şeklindeki argüm an, 1400 yıl önce Kur’an’ın h ü 
küm lerin i beğenmeyip de “başka bir Kur’an” isteyen inkarcıların argüm anlarıyla hayli benzeş gözükü
yor.

M uham m ed Esed, Kur’an Mesajı’nda (1/394) geçmişte ve bugün Kur’an’a itiraz edenlerin zımnen 
şunu  dem ek istediklerini belirtiyor: “Bizim kendi görüşlerim ize uyan b ir öğreti/K ur’an  getir.” Bugün, 
yönetici elitin dini kendi arzularına uydurup bir anlam da devledeştirm ek istemeleri, bu  söylemin ta 
kendisi değil mi?

îm di, yaklaşık yüzelli yıldan beri yenilgilerimizin ve Batı’dan geri kahşımızm yegane sorum lusu 
olarak İslam ’ı suçlayan yönetici azınlık, zaten dinin m uâm elât ve ukûbâta ilişkin kurallarını toplumsal 
hayattan tedricen ve zor kullanarak kaldırm ış bulunuyor. Ancak Islami hukukun tedavülden kaldırıl
ması, tepeden inm e ıslahat ve devrim  projeleriyle gerçekleştirildiği için, müesses Batıcı-laikçi sistem 
derin bir “m eşruiyet krizi” yaşıyor; d ini inanç ve am ellerinden (uygulamalarından) asla vazgeçmeyen 
halkıyla da  bu yüzden sürekli cedelleşiyor. Bu da bir yığın siyasal-sosyal gerilime, bunalım  ve sıkıntıya 
yol açıyor.

Yan m üstem leke kültürün ü rünü  yönetici elitin işbu “m eşruiyet krizi”ni çözmek için giriştiği “din
de reform ” denem eleri derin bir “kim lik krizi” ne sebebiyet verecek biçim de traji-komik dayatm a ve ce
bir yöntem leriyle uygulanmak istendi. Tepedekilerin Avrupa’ya öykünerek hazırladıkları; ya da başka 
bir ifadeyle seçme ehliyetine sahip olm ayan (!) halk yığınları için seçip beğendikleri bir ucube libas zor
la insanlara giydirilirken genelde dini duygular hiç hesaba katılm adı. Zam an zaman -dine ve d indar
lara rağm en- dinden onay alınmaya, daha doğrusu dini hayat da bu m odern  şablona uydurulmaya, tı- 
kıştın lm aya çalışıldı. Böylece “altı kaval, üstü şişhane” tü ründen  hilkat garibesi bir insan ve toplum  ti
pi inşasına cüret edildi; adına da “dinde reform ” denildi. Zoraki Türkçe ezan, Türkçe ibadet, camilere 
sıra denem esi, başörtü, sakal cüppe yasağı gibi örnekler bu  garâbet anlayışın çeşitU yansımaları idi.

Yukarıdakiler, hala bu  dayatmacı zihniyeti terketm iş görünm üyorlar. Hala dini, b ir “ayak bağı”, bir 
“gerilik neden i” olarak görmeye devam  ediyorlar. D inin özünde m evcut bulunan kendini yenileme, 
(teceddüt, ihya, içtihat) potansiyelini harekete geçirip Kur’an’ı çağın şartlarına göre yeniden okum a ve 
yorum lam a çabalarının önünü  açmak yerine bu “pâ-bend-i terakki”den(!) kurtulm ak için d inin “ol
mazsa olm azlarını” ortadan kaldırmaya veya dini kuşa çevirip m anipüle etmeye yönelik “dinde re
form ” önerilerin i yineleyip duruyorlar. Diğer yandan da dinin reform e edilmesi gerektiğine kam uoyu
nu  ikna edebilm ek için, dini görünürlüğün dini yapılanm aların en uç, en itici, en kaba biçimlerinin 
kurgulanıp  sergilenmesini tezgahlayabiliyorlar.

Bugün karşı karşıya olduğum uz devasa soru şudur: Acaba derin elitlerimiz, bir yandan d in i devle
tin em rine râm  etm ek için “dinde reform ” havucunu sunup, öbür yandan da “aşırı dincileri temizleme” 
bahanesiyle gözdağı vererek dini ve geniş bir d indar kesimi ehlileştirm ek suretiyle; her alanda tıkanmış 
bu lunan  kokuşm uş sistemin bütün sorunların ı da kapısını araladıklarını sandıkları Avrupa Birliği’ne 
havale ederek işin içinden sıyrılabilecekler midir?

Mesele bu  kadar basit midir?

Ü m ran, “D inde Reform Tartışm aları” dosyasıyla bu  temel problem in anlaşılmasına katkıda bulun
mayı amaçlıyor.

Abdullah Yıldız
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KAPAK

Dinde Reform Projesi Üzerine

Yıldırım Canoğlu

“Rabbim , gerçekten benim kavm im , bu K u r a n ı  terke
dilm iş bir kitap olarak b ırak tıla r’.

(25 Furkan 30)

Giriş

S
ayın Süleyman Demirel 17 Ağustos Depre
mi öncesinde Türkiye’nin gündemine ani
den “Dinde Reform” tartışmasmı sokmuştu. 

17 Ağustos Marmara Depremi olmamış olsaydı 
Türkiye “Dinde Reform” projesini harareüi bir şe
kilde tartışıyor olacaktı. Depremle birlikte hazırla
nan rapor rafa kaldırılmış oldu. Yakın bir gelecek
te bu projenin gündeme yeniden geleceği beklen
melidir.

Sayın Demirel, 28 Şubat 1997 postmodern dar
besi sonrasında da reform kelimesini kullanmadan 
bu konuyu şöyle dile getirmişti:

“Bugün Türkiye’nin %99’u müslümandır. Müslü
manlığın gereklerini rahatlıkla yerine getirmektedir. 
Bundan daha fazlasmı, Şeriat’ı isteyen vatandaşıma so
rarım: ‘Sen daha ne istiyorsun?’ Onun istediği şudur: 
Kur’an-ı Kerim’de 6665 ayet vardır. Bunların 230’u ah
kama ilişkindir; hayatın tanzimine ilişkindir. Geri ka
lan 6435 ayet ise imana, ahlaka, ibadete ilişkindir. 6435 
ayeti benim vatandaşım rahaüılda uygulamaktadır. 
Buna kimse mani olmamaktadır. 230 ayete gelince, 
çağdaş hukukta bunlarm da karşılıkları vardır; fakat 
farklıdır. İşte Şeriat isteyen, bu 230 ayetin de uygulan
masını istemektedir. Bu 230 ayeti uygulayamayız. 
Çünkü Atatürk bizden çağdaş medeniyet seviyesine 
çıkmamızı istemiştir. Çağdaş medeniyet seviyesine 
bunları uygulayarak çıkamayız. Çünkü dinin özünde

durağanlık vardır. Değişen dünyada durağan kurallar
la gelişmeyi yapamazsınız. Yüzyıl önceki hukuk. Şeriat 
hukukuydu; buna tekrar geri dönüş olamaz. İşte, irti
ca, yüzyıl öncenin hukukuna Şeriat hukukuna dönme
dir. irtica dinin istismarıdır. Şeriat hukuku, Kur’an’ı 
Kerim’deki günlük hayatı, dünyayı düzenleyen hü
kümlerin uygulamasıdır. Osmanlı İmparatorluğu, Şe
riat hukukunu uyguluyordu. Batı karşısında geri kal
mıştı. Bunun için Cumhuriyet, din-devlet ayırımı olan 
laikliği getirmiştir.” (ATV/ siyaset meydanı, Kanal D/ 
Durum programlarındaki konuşması. Bkz. ümran 
1997/37)

Süleyman Demirel’in bu konuşmasının ana 
çizgilerini şu şekilde özetleyebiliriz.
• 230 âyetin uygulanmasını istemek Şeriat’ı iste

mektir. Bu da irticadır.
• Bunlar uygulanamaz. Çünkü Atatürk çağdaş me

deniyet seviyesine çıkılmasını istemektedir.
• Oysa bunlar uygulanarak çağdaş medeniyet sevi

yesine çıkılamaz. Çünkü dinin özünde dura
ğanlık vardır.

• Osmanlı İmparatorluğu şeriatı uyguladığı için
geri kalmıştır ve gerici/irticai bir devlettir. 
Sayın DemireFin bugün yüksek sesle söylediği 

bu düşünceler, İslam coğrafyasının değişik yörele
rinde değişik şahıslar tarafından 19. yüzyıldan iti
baren söylenegelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu
nun son 100 yıh, Türkleşmek, İslamlaşmak ve Ba
tılılaşmak gibi 3 ana ekolün yoğun tartışmalarına
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 ̂ Batı karşısındaki geri kal
mışlığın nedeni, ulema ve 

yönetimin anlayış, tutum 

ve tavırlarında aranması 
gerekirken; doğrudan 

doğruya İslam’da, İslam’ın 

özü olan Kur’an’da aranma
ya başlanmıştır.

sahne olmuştur. Cumhuriyetin kurucuları, başlan
gıçta Türkleşmek ve Batılılaşmayı hedef almışken; 
Mustafa Kemal sonrasında yalnızca Batılılaşmayı 
amaç olarak benimsemişlerdir. Yaklaşık 75 yıllık 
süreçte şok uygulamalar yapılmış olmasına, her 
türlü baskı, şiddet ve karalama uygulanmış olma
sına rağmen ne istedikleri Batılılaşma gerçekleş

miş, ne de muasır 
medeniyet düzeyine 
gelinmiştir. Dolayı
sıyla Demirel’in 
başlatmak istediği 
tartışmayı bu süreci 
de içine alarak ve 
özgür bir şekilde 
yapmalıyız. Allah'ın  
koyduğu hüküm leri 
hiçbir kısıtlama yap 
m adan tartılm aya  
açanlar; beşerin koy
duğu hüküm leri de 
aynı serbesti içinde 

tartışm aya açabilmelidir. Eğer gerçeğe tartışma ile 
ulaşılacaksa, hu tartışma, her türlü yasal kısıtlam a
dan uzak özgür bir ortam da yapılmalıdır.

Bugün devletin baskısı altında yapılan gerçeği 
arama çalışmaları, geçmiş İslam devletleri zama
nında yönetimlerin ahmlere zorla kabul ettirmeye 
çalıştıkları gerçeği arama çalışmalarına benzemek
tedir. Sonlarının ne olduğu malumdur.

Arka Plan

19 ve 20. yüzyıl İslam coğrafyasında yetişen nesil
lerin, Batı karşısında alınan sürekli mağlubiyetle
rin kendilerinde oluşturduğu ezikliği, moral bo
zukluğunu ve psikolojik çöküntüyü iyi anlamamız 
ve değerlendirmemiz gerekir. O nesillerin Batı bi
lim ve teknolojisine duydukları hayranlığı, batıda
ki gelişmelerin niçin İslam coğrafyasında olmadı
ğına ilişkin duygu, kaygı ve şüphelerini iyi tahlil et
meliyiz. Onların bu ruh halini göz önüne alma
dan, bugün yapacağımız değerlendirmeler bizi 
gerçeğe ulaştırmayacaktır.

Batı karşısında bu mağlup olma psikolojisini, 
kendi kuşağının tüm ünün duygularını yansıtacak 
şekilde İkbal, şiirlerinde Mevlana ya soru sorarak

CANOĞLU Dinde Reform Projesi

şöyle dile getirmektedir: ı
“Göklere ulaştı, İlâhi! yüksek emellerim,
A m a yerde aşağılanan hep benim.
içim  parçalanır, fa k a t gelm ez bir şey elimden;
Beceremem şu dünya işini, bilm em  neden?
Hep engel çıkar bu yolda karşıma,
Güç yetirebilir m iy im  şu dünyam a?
D ini öğrenir, âlim  kesiliriz, ama;
Neden dünya işinde o luruz cahil acaba?’'

İkbal Mevlanâ ya yönelttiği sorunun cevabını 
Mesnevi’den seçerek gene kendisi vermektedir;^

“Göklerde yürüyebild iğ im  söyleyen - ey düşkün!
Yerlerde sürünür m ü  hiç - bir düşün?”

Temeldeki sorun, hicretin birinci yüzyılından 
itibaren İslam coğrafyasında düşüncede başlayan 
durağanlaşmadır. Ulemânın düşünce üretmede ve 
sistemleştirmede içine girdiği kafa karıştırıcı, dü
şünce dondurucu pratikten uzak yığınla tartışma 
ve şerh zincirleri asıl darboğazdır. İçtihat kapısının 
kapatılması, taklit, çoğunluğa uyma zorunluluğu, 
bid’atler ve sünnet kavramının çarpıtılarak yozlaş
tırılması, hadis uydurma hareketleri, düşünce sis
teminin donuklaşmasına neden olmuştur.

Kur’an’ın, Hz. Peygamber’in ortaya koyduğu 
dinamik yapının, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in di
namik uygulamalarının daha sonraki yıllarda ge
rektiği gibi kavranamaması, ardı arkası gelmeyen 
pratikte bir anlam ifade etmeyen tartışma zinciri
nin oluşturduğu kaos, taklitçiliği ve şablonculuğu 
getirmiştir.

Bu durağanlık İslam coğrafyasının dışındaki 
ülkelerde de mevcut olduğu zamanlarda sorun 
yoktu. Ancak, özellikle Avrupa, rönesans ve reform 
hareketlerini kendi içinde başlattığında her şey de
ğişmeye başlamıştır. Batı’nm düşünce hayatındaki 
atağı, sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri alanlarda 
hareketliliği aradaki farkın açılmasına neden ol
muştur. İslam dünyasının bilim, teknoloji alanın
daki başarısızlıkları, askeri mağlubiyetlerle birle- 
şince, İslam dünyasında bir aşağılık kompleksi 
oluşmuştur. Bu duygu geri kalmışlığın sebepleriy
le ilgili tartışmayı beraberinde getirerek bir kimlik 
krizine sebebiyet veren süreci başlatmıştır.

Batı karşısındaki geri kalmışlığın nedeni, ule
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ma ve yönetimin anlayış, tutum ve tavırlarmda 
aranması gerekirken; doğrudan doğruya İslam’da, 
İslam’ın özü olan Kur’an da aranmaya başlanmış
tır.

Gerçekte var olan, devlet yönetim inde meydana 
gelen yozlaşm anın, kirlenm enin, zam anla bütün ku- 
rumlara ve n ihayet toplum a sirayet etmesi ile y ık ıl
m anın kaçınılm az olduğudur. Kirlenen, çürüyen sis
temler zorla ayakta tu tu lm aya  çalışıldığında kaçı
n ılm az olarak k irlenm e halka sirayet edecektir. 
H alktaki kirlenm e ise bir kaos dönemidir. Sonu 
m utlaka ya köklü bir değişim ya  da yıkımdır. Os- 
manlı imparatorluğu da bu süreçten kendini kur- 
taramamıştır.

Dolayısıyla Kur’an’ı yanlış anlayıp uygulama
nın bütün suçunu, bizatihi Kur’an’m hükümlerine 
bağlamak yanlış bir yaklaşım tarzıdır. “Dinin 
özünde durağanlık vardır; aslolan ise değişimdir” 
anlayışı, hiç birşey gerçek değildir, geçerli değildir, 
sonnucunu doğurur. B u durum da  sayın DemireVin 
100 yıl öncesinin herşeyini yanlış ve gerici gösterme
si doğru ise, 75 y ıl öncesinin düşünce ve uygulam a
larının doğru olduğunu söylemek nasıl m üm kün  
olacaktır!?

Sayın Demirel’in dinde reform tartışmasını, 
100 yıl öncesinin hukukunu isteyip istememeye 
bağlaması özde yanlış ve kasıtlıdır. Buradaki temel 
soru, şudur: İnsanların yaşam ın ı tanzim  eden temel 
hüküm ler neler olacaktır ve bunları kim  belirleye
cektir? Kısacası ölçüyü kim ve nasıl koyacaktır?

Din Nedir

Burada “Din” kavramından ne anlamamız gerekti
ğini ortaya koymalıyız.

Kur’an-ı Kerim’de “Din” dört ayrı anlamda 
kullanüdığı gibi, bu dört ayrı anlamı birlikte ihtiva 
edecek tarzda da kullanılmıştır.

Dini, en genel anlamı ile;
“Kişinin yüksek bir otorotiye boyun eğdiği, 
itaatini ve uyulmasını kabul ettiği, hayatında 
kanun, kaide ve sınırları ile bağlı bulunduğu, 
kendisine itaat etmede büyüklük, mülkiyet ve 
derecelerde ilerleme umduğu, isyan halinde de 
zillet, aşağılık ve kötü sonuçtan korktuğu bir 
hayat nizamı”  ̂

olarak tanımlayabiliriz.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel

Bu tanımın içeri
sinde, 1) en üstün 
otorite, 2) bu yüksek 
orotireye itaatle bo
yun eğme, 3) bu oto
ritenin hakimiyeti al
tında yaşanan ameli 
ve fikri nizam, 4) bu 
nizama uymak yada 
isyan etmekten dola
yı verilen mükafat 
veya ceza; olmak 
üzere dört unsur bu
lunmaktadır.

Hakimiyet m er
kezi ve otorite sahibi
nin kabulüne göre 
dinler, a) Allah merkezli ve b) beşer merkezli ol
mak üzere iki ayrı sınıfa ayrılabilirler. Kur’an-ı Ke
rim bu konuda; “Onlar, Allah’ın dininden başka 
bir din mi arıyorlar?” “Biz Allah’a, bize indirilene, 
İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indi
rilene, Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rablerin- 
den verilenlere de iman ettik. Onlardan hiç biri 
arasında ayrılık gözetmeyiz. Kim İslam’dan başka 
bir din benimserse, asla ondan kabul edilmez.” 
“Din Allah katında İslam’dır.”'̂  demekle orotire 
merkezi olarak Allah’ı kabul eden dinlerin, Al
lah’ın dini olduğu, bu dinin peyamberler aracılı
ğıyla insanlığa bildirildiği, bütün bu dinlerin ortak 
isminin İslam olduğu, İslam’dan başka dinlerin Al
lah indinde bir hükmü olmadığını ifade etmekte
dir.

Firavunun Hz. Musa için çevresine “Bırakın 
beni Musa’yı öldüreyim; sizin dininizi değiştirme
sinden korkuyorum .’’̂  derken kullandığı “din” ke
limesi ile beşer merkezli bir yaşam  biçimi kast edil
mektedir. Onun için Kafırûn sûresinde “sizin d in i
n iz size, benim  din im  bana” denerek bir ayrışma 
yapılmaktadır.

Bugün sayın Süleyman Demirel’in dile getirdi
ği, gerçekte Cumhuriyet’in kurucularının fiilen 
uyguladığı bir projedir. Din de reform:

“Kemalizm, aslında büyük ve esaslı bir din re
formudur... İslam’da bütün şerî meseleler iki bü
yük bölüme ayrılmıştır: Birinci bölüm ahireti ilgi
lendirir ki ibadetlerdir: Oruç, namaz, hac, zekat.
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İkinci bölüm , dünyayı ilgilendirir ki, bunlar da ni
kah ve aileye ait hükümlerle muamelât denen mal, 
borç, dava ilişkileri ve ukûbât denen ceza hüküm
leridir. Kemalizm, ibadeder dışmdaki bütün âyet 
hükümlerini kaldırmıştır.’’̂

Artık yeni ortaya çıkan din, Allah’ın insanlık 
için seçtiği İslam değildir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de 
“Dinlerini param parça edenler,”7 “Dini karmaka
rışık kılanlar,”» “Dini alay ve oyun konusu edinen- 
ler”9 gibi olmayın, derken karşılaşılacak tehlikeler 
konusunda müminlerin dikkatini çekmektedir.

Dinin parçalanması veya dinin karmakarışık 
kılınması, tarihsel süreç içerisinde iki farklı insan 
unsuru tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 
bir grup laiklerdir. Bunlar, dinin ahkam kısmını 
kaldırarak dini parçalamışlardır. Bunlar bilinçli bir 
şekilde dini bir yaşam biçimi olmaktan çıkararak 
dünyayı tanzim etmesini engellemişlerdir. İkinci 
grup dindarlardır. Bunlar da dini düşünceyi don
durarak, taklit ve şablonculuğu geliştirerek, Bidat 
ve yanlış sünnet teorisi ile pek çok şeyi reddederek 
dinin yaşanan hayatı kuşatmasına engel olmuşlar
dır.'o

Medreselerde okutulan ilimlerin tasnifinde 
“dinî ilimler” (ulûm-i şeriyye) veya “naklî ilimler” 
(ulûm-i nakliyye) ile “akli ilimler” {gayr-ı şer’î 
ilimler) şeklinde bir ayırımın yapılması, gerçekte 
düşüncede ilk parçalanma ve ilk laikleşmedir. Din 
bir yaşam felsefesi ise hayatı tanzim edecek bütün 
bilimleri çatısı altında toplaması gerekirdi. Medre
selerdeki alimlerin bu tasinfle, dünyaya yönelik bi
lim alanlarını ikinci dereceden kabul edip onlara 
iyi bakmadıkları, onları geliştirmediklerinden an
laşılmaktadır. Oysa din hayatın bütünüdür, haya
tın bütününe ilişkin ilkeleri, kuralları ortaya koyar 
ve onları sistemleştirir; yaşamı tanzim eder. Han
gi şekilde olursa olsun dinin hayattan koparılması, 
dinin parçalanması ve karmakarışık kılınması ve 
bir oyun-eğlence konusu edinilmesi anlamına gel
mektedir.

Dinin bu şekilde tarhip edilmesine “Dini Al
lah’a has kılın,”11 “Dini dosdoğru ayakta tutun”, 
“Dinde ayrılığa düşmeyin,”'  ̂“Din konusunda taş
kınlık edip aşın gitmeyin”i3 diyerek Allah m üm in
leri duyarlı olmaya çağırmaktadır.

Ahkama ilişkin ayetlerin uygulamadan kopa

CANOĞLU Dinde Reform Projesi

rılması ile; Allah’ın Kur’an’da tanımladığı ve Hz. 
Muhammmed’le hayata geçirdiği İslam dini ile 
alakası olmayan yeni bir din inşa edilmiştir. Dinin 
anlam alanı daraltılmış ve saptırılmıştır. Onun için 
Allah...

“Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Al
lah’ın izin vermediği şeyleri, dinden kendilerine 
teşrî ettiler... Gerçekten zalimler için acıklı bir azab 
vardır” (42 Şura 21) diyerek bu tür bir uygulama
ya izin vermemekte, bunu yapanları azap ile tehdit 
etmektedir.

Değişim,tarihsellik, yerellik, evrensellik

Sayın Süleyman Demirel “din in  özünde durağanlık 
vard ır” tarzındaki öngörülü yaklaşımının tarihsel 
bir arka planı vardır. Cumhuriyetin kuruluşu ile 
birlikte Kur’an’m tanımladığı Din’den, Batm’nın 
tanımladığı dine geçebilmek için din olgusunu yok 
varsayma yerine, onu yeniden tanımlayarak onun 
anlam alanını daraltıp saptırarak yeniden konum- 
landırmaya girişilmiştir. 4 Nisan 1926’da yayınla
nan ve 4 Ekim 1926’da yürürlüğe giren Türk Me
deni Kanunu’nun gerekçesinde (Mahmut Esat 
Bozkurt imzalı) bu konudaki görüşler özetlenmiş 
durumdadır;

“Hayat yürür; ihtiyacât sürekli değişir; din kanunları 
mutlaka ilerleyen hayatın huzurunda şekilden ve ölü 
kelimelerden fazla bir kıymet, bir mânâ ifade etmezler. 
Değişmemek dinler için bir zarurettir. Bu itibarla din
lerin sadece bir vicdan işi olarak kalması, asrı hazır 
medeniyetin esasatından ve eski medeniyetle yeni me
deniyetin en mühim farikalarından birisidir. Esasları
nı dinlerden alan kanunlar tatbik edilmekte oldukları 
iptidai devirlere bağlarlar ve terakkiyata mâni bellibaş- 
lı müessir medeniyeti kendisine değil, kendisini mua
sır medeniyetin icabatma her ne bahaya olursa olsun 
ayak uydurmak mecburiyetindedir.”^^

73 yıl önce söylenmiş bu sözlerle Sayın Demi- 
rel’in sözleri arasında birebir uyum vardır. Dine 
karşı yaklaşık 150 yıldır bu anlamda yoğun bir 
eleştiri vardır. Eleştirinin ana çizgileri “hayat değiş
mekte, ihtiyaçlar değişmektedir. “Ancak din dura
ğandır.” “Din bundan dolayı vicdanlarda ve ma
betlerde olmalıdır.” “Dini (ilahi) menşeli kanunlar.
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iptidai devirlere aittir, geriliğin sebebidir.”
Tartışmayı bu noktadan sonra bazı müslüman 

aydınların da iştirak ettiği şeldiyle, “Değişim”, “Ta
rihsellik, “Yerellik” ve “Evensellik” boyutları ile ele 
alıp yürütmekte fayda vardır. Ancak bu yazının 
amacı bütünüyle bu değildir. Bununla beraber bu
günkü din reformu projesinin arkasındaki gerçeği 
daha iyi görebilmek için, buna ilişkin temel nokta
ların üzerinde durmalıyız.

Herşeyden önce yaratıcı olan Allah, yarattığı 
varlığın tarih içinde gelişim seyrini, kemale erme 
durumunu en iyi takdir edendir. Hz. Adem yeryü
züne gönderilirken “Benden size hidayet gelecektir, 
ona tabi olanlar için ne korku, ne de m ahzunluk  
vardır.’'̂  ̂denmesi ile başlayan yol gösterme (hida
yet), değişik zaman ve mekanlarda devam ederek 
Hz. Muhammed’e kadar gelmiş ve '‘...Bugün size 
d in in izi kemale erdirdim, üzerinizdeki n im etim i de 
tam am ladım  ve size din olarak îslam h seçip beğen- 
d im ”^̂  denerek son bulmuştur. Ara dönemlerde 
de “... ayrı bir şeriat ve bir yol yöntem  kıhnarak” '̂̂  
insanlığın gelişimi ana hatları itibarı ile tamamlan
mıştır. Böylece insanlık Allah’ın hidayetinde belli 
bir olgunluk düzeyine getirilerek kendi yolunu ve 
geüşimini tanımlayacak şekilde yeteneklerini geliş
tirmiştir. Bu gelişim, 18-20 yaşlarına gelinceye ka
dar bir çocuğun babasının vasiliği altında bulun
ması ve daha sonra ise kendi kişiliği ve kimliği ile 
varlığım sürdürmesine benzetilebilir.*^ Dolayısıyla 
insanlık Hz. M uhammed’le birlikte kendi yolunu 
bulabilecek bilgi birikimine ve formasyona sahip 
olmuş demektir. İşte bu noktada, Kur’an son dere
ce önemli bir rol oynamaktadır.

K u ra n -t Kerimdin geçmiş kavim lerden ısrarla ve 
tekrar, tekrar örnek vererek insanı tefekküre, tezek
küre ve tedebbüre davet etm iş olması insandaki fıtr i 
yetenekleri geliştirmeye dönük olarak değerlendirile
bileceği gibi, geleceğin inşasında insanlık için ortak 
paydaların belirtilmesi olarak da değerlendirilebilir. 
Hangi yaşam şekhnin ve hangi değer sisteminin 
insanı ve toplumu kurtuluşa veya helaka götürdü
ğünün ısrarla belirtilmesi, trafikte yol alan sürücü
lere trafik işaretlerinin verdiği mesajla aynı anlama 
gelmektedir. İnsanlık tarihindeki değişmenin her 
zaman gelişme olarak değerlendirilemeyeceği an
lamını da taşımaktadır. İnsanlık tarihi hak ve batıl 
arasında gel-gitlerle doludur. Hayat değişmektedir.

Zaruretler değişmektedir. Bu nedenle değerler de 
değişmelidir,” demek yeterli değildir ve doğru da 
değildir. Değişmenin yönü de önemlidir. Değişme, 
bir gelişme midir (olumlu), yoksa bir inkıraz 
(olumsuz) mıdır? Gerçekte bunun belirlenmesi 
gerekir. Türkiye’deki son 20 yılda meydana gelen 
değişmeler bunun en canh kanıüdır. Suç oranları
nın sürekli artması, vurgun, soygun ve talanın yay
gınlaşması, uyuşturucu kullanımındaki patlama, 
cinayetlerdeld artış bir değişmedir; ancak bir geliş
me değildir. Herşeyin değiştiğini veya değişmek 
zorunda olduğunu söylemek yanlış bir varsayım
dır. O takdirde kalıcı, deişmeyen bir şeyden bah
setmek mümkün olmayacaktır. O zaman “insan 
hakları evren
sel beyanname
si” diye evren
sel ilkelerden 
bahsedemezsi
niz.

İnsan, iyilik 
ve kötülük cep
hesi olmak üze
re iki ana yapı
dan oluşmak
tadır. İnsanın 
bu iki yönüne 
etki eden kuv
vetlere bağlı 
olarak insan 
iyiye, doğruya, 
güzele; veya 
kötüye, yanlışa
ve çirkine yönelmekte ve ona uygun davranmakta
dır. İçinde bulunulan sosyal ve manevi çevre insa
nın davranışına etki etmektedir. İnsan nasıl davra
nırsa davransın, bünyesinde birbirine zıt bu iki 
özelliği, kuvveti barındırmaktadır. İlk insandan 
bugüne kadar bu yapı değişmeden kalmıştır. İnsa
nın bu iki cephesinden birisinin etkin hale gelme
si ile değişim olumlu veya olumsuz yönde seyret
mektedir. Hz. Adem’in Cennet’ten çıkmasına, Ka
bil’in Kabil’i öldürmesine, Hz. Yusuf’un kuyuya 
atılmasına neden olan duygularla; Lut, Şuayb,
Nuh, Hud kavimlerinin ve Firavun’un helakına 
neden olan davranış biçimleri tarihin değişik za
manlarında değişik coğraf)^alarda yaşanmıştır. Bu
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Işte tarih boyu Peygamberle
rin ve nihayet Kur’an’ın getirdi
ği temel evrensel yaşam pren
sipleri insanın bu yapısına uy
gun ve insanı iyiye, güzele 

yönlendirecek ilkelerdir; ana 

nirengi noktalarıdır, temel fre
kanslardır. Bu ilkelerin tarihin 
değişik zaman ve mekanında 

vaz’ edilmiş olması onları, yerel 
veya tarihsel yapmaz.
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gün yaşanmıyor; Zenginlikten şımarmanın simge
si Kârûn ve insanları kutsallık adına saptıran Sa- 
miri, Hz. İbrahim’i ateşe atan vahşet tarihin her 
dönem inde vardır. Demek ki insan doğasında var 
olan ana yazılım, tarih boyu varlığını koruyor. Yal
nızca b u  yapılar maddi ve manevi çevrenin, ima
nın, düşüncenin fonksiyonu olarak birbirine bas
kın çıkarak iyi veya kötüye doğru insanı yönlen
dirmektedir.

î^ te  tarih boyu P eygam berlerin ve n ihaye t 
Kur an m  getirdiği tem el evrensel yaşam  prensipleri 
insanın  bu yapısına uygun ve insanı iyiye, güzele 
yönlendirecek ilkelerdir; ana nirengi noktalarıdır, te
m el frekanslardır. B u ilkelerin tarihin değişik zam an  
ve m ekan ında  vaz edilmiş olması onları, yerel veya 
tarihsel yapm az. H er zam an Kârûn, Firavun, Sam i- 
ri m evcu t olabilir. H er zam an söm üren ve söm ürü
len, ezan ve ezilen m evcut olabilir. H er zam an Lut, 
H ud, Şuayb, N uh  kavm inin  gösterdiği davranışları 
gösteren topluluk veya toplum lar var olabilir. Her 
zam an  z ina  yapan, tefecilik yapan, hırsızlık yapan  
insan ve gruplar olabilir.

İşte Allah bunun için, Kitab’ı “Doğruyu yanhş- 
tan ayıran” (3 Ali İmran 4) “Hakla batıh birbirin
den ayıran” (2 Bakara 185) olarak tanımlayıp in
sanlığa göndermektedir. Kur’an bu bildirinin en 
mütekâmil bir sentezi ve kainatta var olan ilahi ya
zılımın (kitabın) ayrıntılı bir açıklamasıdır. {10 
Yunus 37) O nda, cahili bir toplum dan yepyeni bir 
insan ve toplum  inşa etm enin  ilmi, sanatı, p lan ve 
stratejisi insanlığa sunulm aktadır.

Kur’an; insanın Allah ile, insanın kendisi ile, 
insanın insanla, insanın tabiatia, insanın gelecek 
nesillerle ve insanın ahiretle ilişkisini ayarlayan, 
düzenleyen temel ve evrensel hükümlere sahiptir. 
Kur’an bu 6’lı ilişki ağı arasında optimal uyumu, 
optimal dengeyi sağlayan ana frekansları, ana yapı 
taşlarını vermektedir. Bu nedenle evrenseldir. İn
sanlığın kıyamete kadar uyması gereken temel ya
şam biçimini bize sunmaktadır. K urandaki ör
nekleri ve açıklamaları bu çerçevede ele almalıyız:

“Andolsun bu Kur’an’da insanlar için biz her örnekten 
çeşitli açıklamalarda bulunduk. însan, herşeyden çok 
tartışmacıdır” (18 Kehf 54)

Buradaki hitabın doğrudan doğruya insana ya
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pılması, ayrıntılı açıklamaların ve örneklerin veril
mesi, Kur’an m kıyamete kadar insanlığa rehberlik 
edeceği anlamını taşımaktadır.

O nedenle, Kur’an’ın bu 6’lı ilişki ağına ilişkin 
optimal çözüm şekli, Kur’an’ın bütünlüğü içinde 
ele alınmazsa bir çok şey yerel, tarihsel veya dura
ğan görülebilir. Bu, bizim bakış açımızdaki yanlış
lıktan, bütünü yakalayamamaktan, Allah’ın mura
dının ne olduğunu anlayacak şekilde perdenin ar
kasına nüfuz edememekten kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle; “Hüküm Allah’tan başkasına ait değil
dir... Dosdoğru olan din işte budur, ancak insanla
rın çoğu bilmezler.”i8 demektedir Allah.

Allah “insanların çoğu bilmez” derken, 230 
ayetin hükmünü kaldırmak isteyenler de, “Allah 
insanlığın ihtiyaçlarının ne olduğunu bilmemekte- 
dir(!)” imâsında bulunmaktadırlar. Yaratanın bil
gisi ile yaratılanın bilgisinin karşılaştırılması acı ve 
üzücü değil midir.

230 ayetin uygulamadan kaldırılmasını, -ger
çekte 100 yıldır bu ayetler zaten uygulanmıyor- is
teyenler, yukarıda ifade ettiğimiz taklit, bidat, yan
lış sünnet ve icma teorisi ile ‘düşünceyi dondur
muşlar, gelişmeyi engellemişlerdir diyerek; Ulemâ
ya ve dindarlara yönelik bir eleştiri yapmış olsalar
dı haklı idiler ve gerçeği söylemiş olurlardı. Oysa 
onlar dinin özüne, ruhuna saldırarak dini, Kur’an’ı 
parçalamaya kalkmışlardır. Allah’a bilgisizhk izafe 
ederek(!) dini öğretmeye kalkmaktadırlar:

De ki: “Siz Allah’a dinini mi öğreteceksiniz? oysa Allah, 
göklerde ve yerde olanları bilir. Allah herşeyi bilendir” 
(49 Hucurat 16)

Müslüman ve Kur’an

Öyleyse 230 ayetin uygulamadan kaldırılması ko
nusunda karar verebilmek için hangi referansa 
başvuracağız? Yolumuzu nasıl aydınlatacağız? 
Eğer bu ülkede birileri kalkıp ‘biz de müslümanız’ 
diyorlarsa, bunların müslümanlığınm ölçüsü ne 
olacaktır? Biz müslümanız diyenler için ölçü 
Kur’an değil midir. O nedenle ben müslümanın 
diyen bir insan, Kur’an’m şahitUğini ve yol gösteri
ciliğini peşinen kabul edendir. O halde, “yeni din 
projesi” ya da “dinde reform projesi”nde yer alan 
230 ayetin iptal edilmesi, kaldırılması, Kur’an öl
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çüleri içinde ne anlama gelmekledir?
Kur’an-ı Kerim 6 Enam Sûresi 91. ayette “Bir 

kısm ım  açıkladığınız ve çoğunu gözardı ettiğiniz k i
tabı size kim  ind ird i” diye Musevilere soru yönel
tirken, tarihsel bir süreçte Tevrat’taki hükümlerin 
çoğunun örtbas edildiğini de açıklamaktadu'. Aynı 
ayette daha da önemli olan bir uyarı, inananlara 
yapılmaktadır: “Onları bırak, içine daldıkları saç
ma uğraşlarında oynayıp oyalansınlar” denilmek
tedir.

Ayrıca, 11 Hud sûresi 12. ayette Peygamber’e 
yapılan yoğun saldırıların sonucunda içine girdiği 
ruh haline karşı Peygamber’in dikkati çekilmekte
dir:

“Şiındi onların: “Ona bir hazine indirilmeli ya da 
onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi?” deme
leri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan 
bir kısmım mı terk edeceksin? Sen yalnızca bir ııyanp- 
korkutucusun. Allah da herşeye vekildir”

Diğer taraftan Hicr sûresinde Kur’an ı parçala
maya uğraşanlardan açıkça hesap sorulacağı belir
tilmektedir:

“Parça ayırıcılarına indirdiğimiz gibi, ki onlar Kur’an’ı 
parça parça kıldılar.
Rabbine and olsun, onlarm tümüne bunu soracağız; 
yapmakta oldukları şeyleri.
Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müş
riklere aldırış etme.
Şüphesiz o alay edicilere karşı biz sana yeteriz” (15 
Hicr 90-95)

Sonuç

Yukarıdaki Kur’an ayetlerinin hiç birinde, 
Kur’anın parçalanmasma, bir kısmının alınıp da 
bir kısmının atılmasına bir izin yoktur. Tam tersi
ne bu davranışı yapanlar uyarılmakta, ikaz edil
mekte, hatta yaptıkları davranışın hesabının ken
dilerinden sorulacağı açıkça ortaya konmaktadır.

İster din adma, ister laiklik adına, isterse her 
ikisi adına olsun, böyle tehlikeli bir oyunda hiç bir 
kimse rol almamahdır. Özellikle müslüman aydın
lar Batılılaşma hareketinin psikolojik taaruzu al
tında göğüsleri daralarak, bunalarak yanlış bir ta

rihsellik ve yerellik tezine sarılarak böyle bir din 
projesine, böyle bir reform hareketine destek ver
memelidir.

Herkesi, Allah’ın;
“Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru 
eğip bükerler, siz onu kitaptan sanasınız diye. Oysa o 
kitaptan değildir. “Bu Allah katından dır derler. Oysa o 
Allah katından değildir. Ve onlar kendileri de bildikle
ri halde Allah’a karşı yalan söylerler” (3 Al-i Imran 78)

dediği kimselerden olmamaya davet ediyoruz. Ve 
ben müslümanım diyen herkesi Kur’an’ı gereği gi
bi düşünmeye davet ediyoruz.

“Onlar, yine de o sözü (Kur’an’ı) gereği gibi düşünme
diler mi, yoksa onlara geçmişteki atalarına gelmeyen 
birşey mi geldi?” (23 Mü’minûn 68).

Ve herkesi, özellikle bu projenin sahiplerini Al
lah’ın insanlığa bir lütfü olan Kur’an-ı Kerim’i 
okuyup anlamaya, akıl erdirmeye ve büyük günün 
azabından korkmaya davet ediyoruz:

“Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okundu
ğunda, bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: 
"Bundan başka bir Kur'an getir ya da onu değiştir.” De 
ki: “Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak 
değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yal
nızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan 
edersem, kuşkusuz ben, büyük günün azabından kor
karım.” (10 Yunus 15) ■
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KAPAK

Dinin Devletleştirilmesi 
ve ''Resmi İslam” Projeleri

M. Emin Göksu

T
^  I  ürkiye çoğunluğu müslüman olan bir ül

kedir. Din Sosyolojisi açısından bakıldı
ğında bir ülkenin çoğunluğunun aynı dine 

inanması, potansiyel bir birlik ve bütünlük sebebi 
olması sebebiyle Allah’ın o ülkeye bir lütfudur. Ne 
var ki bu kuralın istisnası ülkelerden birisiyiz. Yani 
bu ülkede müslüman, bir azınlıktan da öte bir ga
rip varlığa sahiptir. İnancını yaşama sıkıntılarının 
yanında, bizzat kendisinin tehdit sayıhp düşman 
ilan edildiği bir konumda bulunmaktadır.

Bunun sebebi Türkiye’deki siyasal yapılanma
nın, kendini din dişilik ve hatta yer yer de din kar
şıtlığı üzerine kurmuş olmasıdır. Bu çelişki anor
mal bir ilişki biçiminin tabir caizse alt yapısını 
oluşturmaktadır. Yüzyıllar boyunca devlete ba

ğımlı olan ve “Allah dev-
____________________ lete zeval verm esin ’ diye

dua edip onu modern 
bir tavırla sorgulamayı 
düşünmeyen; “baba” 
“ana” gibi, kültürümüz
de yakınlık ifade eden 
kavramlarla nitelendi
ren halkı, pusuda bekle
yen bir gaspçı gibi dü
şünmek, seçkinciliğin 
toplum una bakışını 
izah etse de, şüphesiz 
genelde açıklanması zor

Bu ülkede müslüman, bir 
azınlıktan da öte bir ga
rip varlığa sahiptir. İnan
cını yaşama sıkıntılarının 

yanında, bizzat kendisi
nin tehdit sayılıp düş

man ilan edildiği bir ko
numda bulunmaktadır.

bir durumdur.
Sistem, Islâm dişilik üzerine kurulunca sancılı 

bir toplumsal /poHtik hayat da başlamış oldu. Siya
si yapı dine karşı projeler üretip tedbir almaktan, 
toplum da gerilimler yaşamaktan kurtulamadı. Ye
ni siyasal yapılanmanın üzerinden yaklaşık 80 yıl 
geçmiş olmasına rağmen hala dinin nereye konu
lacağı tartışılmaktadır. Durum tam da hırsız hika
yesine benzemektedir: Oğlan babasına seslenmiş:

- Baba bir hırsız yakaladım.
- Getir oğlum.
- Baba gelmiyor.
- Öyleyse bırak gitsin.
- Baba o beni bırakıp gitmiyor.
Yani Türkiye’de İslam ne laik tavırla devletin 

dışında bırakılmış ve ne de gönül rahatlığıyla dev
letin içine alınmış; bazen İslam’ın kendisi, bazen 
de müslüman rötuşlanmaya çalışılmıştır. İmam 
Hatipler ve Kur’an Kursları örneğinde olduğu gibi 
bir dönem devletin kendi verdiği haklar (daha 
doğrusu olması gereken serbestlik) daha sonra 
halkın bir gasp suçu olarak değerlendirilebilmiştir.

Gerçekten de bu ülkede olup bitenlerin büyük 
çoğunluğu, seçkinci tarafından din ekseninde de
ğerlendirilmektedir. Sıradan bir yardımlaşmadan 
cami inşasına, ekonomik yatırımcılıktan eğitim ve 
öğretim faaliyetlerine kadar hemen pek çok şey İs
lâm ile irtibatlandırılmakta, ama işler hep çözüm
süz kalmaktadır. Gerçi seçkincilik din işlerini ken
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dince çözmek üzere devamlı projeler üretmekte
dir. İşte bunlardan bir yenisi bir süre önce Cum
hurbaşkanı S. Demirel tarafmdan seslendirilen 
“din projesi’' dir. Basına sızdırıldığı kadarıyla bu 
proje, ahkam ayetlerine çağdaş bir yorum getire
rek, İslam ve Türkiye’deki siyasal yapı arasındaki 
açıklığın ve dola)asıyla da gerilimin giderilmesi 
düşünülmektedir.

İlk bakışta artık güncel gibi gözükmeyen bu 
konu aslında Türkiye’nin gündeminden düşmesi 
beklenmeyen bir konudur. Şu anda yaşanmakta 
olan olaylara, mesela Hizbullah operasyonu vesile
siyle İslam’la kurulmak istenen kel alaka ilişkilere, 
Adnan hoca hareketi bahane edilerek yapılan be
yan ve tavırlara bakılırsa İslam ile ilgili fiili ve te
orik iki yönlü bir kontrolün sürdürüldüğü söyle- 
nebihr. Bu yazı siyasal hayatımızda İslam’ın nereye 
konulacağı sorusuna ilişkin resmi uygulamaların 
kısa bir tarihsel serüvenini verme amacındadır. 
Böylece de tekrar gündeme gelmesi beklenen pro
jeleri, içinde yer aldığı bağlamda kısaca değerlen
dirmek ve konuyu daha anlaşılır kılabilmek için 
Cumhuriyet döneminde İslâm ile ilgili olarak üre
tilen projelere bir göz gezdirmek istiyoruz.

Sorunun Ortaya Konuşu:
Dinin Devletleştirilmesi ve 
Bir “Resmi İslam” Arayışı

Önce sorunu sağlıklı bir biçimde ortaya koyabil
mek gerekir. Türkiye’de din ile ilgili operasyonlar, 
genellikle laikliğin bir gereği imiş gibi gösterilmiş, 
onun korunduğu, kollandığı şeklinde takdim edil
miştir. Halbuki bu operasyonların kendisi laikliğin 
genel geçer tabiatına ve işleyişine aykırıdır. Laiklik, 
kendisi korunmak için var olan bir şey değil, bir 
şeyleri korumak için var olan bir konsensüs iUcesi- 
dir. Ama bizde laiklik İslam dininden boşaltılan 
yeri doldurması beklenen bir d in d ir  ve işlevi de 
din ve devlet gibi dünyevi kurumlar arasında bir 
denge kurma değil, bir seçkinci yapısını halk ve 
etos’undan uzak tutma, koruma ilkesidir. Bu ba
kımdan Türkiye’deki uygulamaları laiklik çerçeve
sinde değil, salt ulus/ devlet mantığı ve pratikleri 
içinde aramak gerekir.

Bilindiği gibi ulus devletler kendine has bir 
toplum inşa edebilmek için tüm kurumlan yeni
den kurmaya giriştiler. Aileden hukuka, eğitimden 
ekonomiye kadar her kurum devletleştirilmiş, tabi 
bu halleriyle de tabiatlarından bir hayli uzaklaştı
rılmış oldular.

Ülkemizde çağdaşlaşmanın en temel espirisi de 
bir ulus devlet inşası için yarı-yapay bir ulusun 
oluşturulmasıydı. Bu ise devlet aracıhğıyla gerçek
leşecekti. Esasen devletçihk bu proğramın altı ilke
sinden biriydi. Zamanla bunların bir kısmının bir- 
birleriyle çehştiği, bir kısmının da dünyanın geldi
ği noktada anlamsız kaldığı kabul edildi. Devletçi
lik bunlardan birisiydi. Ekonomide devletçilik red
dedildi ve özelleştirmelere girişildi. Yani devletçilik 
özel haüyle (yani bir işletmecilik biçimi olarak) 
çağdışıydı ve zaten reel olarak da zarar ediyordu. 
Devletleştirilmiş kurumların (KİT’lerin) özelleşti
rilmesine marjinal kesimlerin dışında bir tepki de 
gelmedi.

Aslında en büyük KİT, devletin din işletmesiy- 
di. En çok zarar eden kurum da bu işletmeciliktir. 
Türkiye Cumhuriyeti, dini başından itibaren laik
leşme adı altında devletleştirmiş, İslâm’ı devletm 
çatısı altında bir yerlere yerleştirmiş, kendine has 
çizgilerde kabul ettiği bu kurumu kafasındaki bek
lentilere uygun olarak biçimlendirmeye, devletçi
lik anlamında ulusallaştırmaya çalışmıştır. Ancak 
İslâm gibi evrensel bir din üzerinde yapılan deği
şiklikler, istenilen ve toplumca da onaylanan bir 
sonuca ulaştırılamamış, hep bir gerihm ve sıkıntı 
yaşanagelmiştir. Sözün kısası bu KIT’in zararları 
diğerlerinden daha az olmamış; devletin topluma 
karşı kuşkusu, milletin seçkinciliğe karşı duyduğu 
güvensizliği ve gerilimi, toplumun potansiyel gü
cünün heba edilmesi, güven ve barış ortamının sık 
sık bozulması, vb. blançodaki bu zararın ilk görü
nümleri olmuştur.

Türkiye’de devleti vesayetinde tutan seçkinci- 
lik, İslam’ı devletleştirme çerçevesinde bir seri 
proje üretip uygulamaya sokmuştur. Ancak yapı
lanların genelde dinin doğasıyla bağdaşmadığı, 
ancak seçkinci yapıyı ırgalamayacak bir dinin 
amaçlandığı bu operasyonlarda bazen müslüman 
halkı dizayn etmeye, bazen de bizzat dinin kendi
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sinin biçimlendirilmeye çalışıldığı söylenebilir. 
“D evle tin  çatısı altına sığdm labilir hir îslâm ” giri
şimlerini bu yazımızda biz “Resm i îslârn” olarak 
nitelemeyi uygun bulduk. Burada yapılmak iste
nen şey, kendi doğasında bir İslam değil; siyasetin 
işine yarayabilecek, kendinin zarar görmeyeceğine 
inandığı, ama halka potansiyel olarak etkinlik im
kanı vermeyecek bir İslâm’dır. Bir başka deyişle 
kontrol altında tutulabilir bir Islâm’dır.

Bilindiği gibi modern çağlarda İslâm’ın anlaşı- 
lış ve algılanış çeşidiliğine bağlı olarak pek çok Is

lâm kategorisi doğ-
_______________________  muştur: Köktenci

İslam, Kültürel İs
lam, Siyasal İslam, 
Ilımlı İslam, Gele
neksel İslam, vb. gi
bi. Burada konu
muz bakımından 
bir tiplemenin (iki 
kategorisinin) altını 
çizmek gerekir; Res
m i İslâm - Sivil İs
lâm. Resmi Islâm 
yukarıda kısaca tas
vir ettiğimiz, siyaset 

merkezinin konumlandırmaya çalıştığı Islâm’dır. 
Tabii ki, Sivil İslâm devletin dışında, halkın tarih
sel olarak algılayageldiği, kendini alternatifliklerde 
var kıdığı için bazı problemleri olsa da siyasal yapı 
ile diyaloğu bulunsada siyasetin ve müdahalesinin 
dışında kalan İslâm’dır.

Türkiye’de seçkincilik, Cumhuriyetin başından 
beri bir Resmi İslâm üretebilmek için bir seri pro
je ileri sürmüştür. Aşağıda bunların en önemlileri
ne kısaca işaret edilecektir.

1) Din- Şeriat Ayrımı: İlk Etl(ili Proje

1924’de belirgin hale gelen Cumhuriyet dönemi
nin bu ilk projesine göre, Islâm yatay - dikey böl
melere ayrılmış ve bir bölümü meşruiyet dışı bıra
kılmıştır. Islâm yatay bir düzlemde “inanç - ibadet 
ve ah lâk” ile “m uam ela t - şeriat” bölümlerine ay
rılmış, birincisine sosyal politik düzlemde yer ve

Bu Proje Türkiye'deki seç
kine! yapıyla uyuşan bir İs
lâm talebi taşıyordu. Yani 
bir iyi İslâm'a ihtiyaç vardı 
ki bu da kendi doğasında 

bir İslâm değil, rejimle uyu
şan, "tehdit oluşturma

yan'* bir İslâm'dı.

rilmiş, İkincisi ise reddedilmiştir. Yani bu anlayışla 
Islâm devlet içinde ancak birinci kısmıyla temsil 
edilebilir ve halk da ancak onu talep edip yaşayabi
lir. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu çerçevede teşki
latlandırılmıştır.

Seçkinciliğin kendine has olan ve hala yürür
lükte bulunan bu proje sorunu çözüp bitireme- 
miştir. Çünkü İslâm’da ibadet ve muamelatı ve 
hatta inanç ve ahlakı apayrı kategorilere ayırma 
şansımız yoktur. Çünkü bunlar içiçe şeylerdir. Me
selâ bir hadisi şerifte “îy i bir m üm in, hir bankasının 
elinden ve dilinden selam ette kaldığı kimsedir"' bu
yurulur. Görüldüğü gibi burada kötülükten sakın
ma bir iman işi olarak nitelendirilmiştir. Bir başka 
hadiste ise “A llah ka tında  en hayırlı a m e l A llah’a 
im andan sonra c iha t’t n ’huyu ıu ln r . Burada da /d- 
lah’a iman bir amel olarak nitelendirilmiştir.

Allah’ın emir ve yasaklarını ibadet ve muame
lat olarak ayırma şansımız zaten yoktur; mesela 
namaz ve oruç emirleri önemlidir, ama faiz ve zi
na yasaklarının önemi yoktur, denemez.

Bu açmazlardan dolayıdır ki İslam için yapılan 
bu ayırım gerçekçi olmamış, üzerinden yetmiş yılı 
aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen problem 
çözülüp bitmemiştir ki hala tartışılıyor olmasının 
sebebi budur. Yine bunun içindir ki arkadan daha 
başka projeler gelmiştir.

2) Dine Yeni Bir Şekil Verme Girişimi 
Ya Da Dinde Reform

Bu proje 1928 yılında ortaya konmuştu. İstanbul
’da bu yıl içinde bir ilahiyat fakültesi açılmış ve 
bünyesinde toplanan bazı din adamları siparişe 
uygun bir resmi din projesi hazırlamıştı. Din re
formu da denen bu tasarı dört başlıkta toplan
maktadır:

1) Camilerde sergiler kaldırıhp sıralar konma
lı, ibadete bir “şekil” verilmelidir.

2) Yine ibadet, müzik ve çalgılar eşliğinde ya
pılmalı, “ilham verici” hale getirilmelidir.

3) Din dih milh dile çevrilmeli, “ibadet dili” 
Türkçeleştir ilmelidir.

4) “İbadetin düşünce yapısı” zenginleştirilmeli, 
felsefi ve edebi bilgisi fazla kimseler yetiştirip vaiz
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ve hatipler olarak atanmalıdır. (Kaynak olarak 
Bkz. B. Lewis, Modern Türkiyenin Doğuşu, s. 410).

Bu maddeler toplumun onayını alamadığı için 
baştan “ölü” doğmuş, uygulamaya bile geçileme
mişti. Ancak ibadet dilinin millileştirilmesi çerçe
vesinde uygulamaya konan Türkçe ezan İ95İ yılına 
kadar sürdürüldü, toplumsal talebe uymak zorun
da kalan iktidar bu uygulamayı kaldırdı. Ama 
ezanla ibadetle ilişkisi olmayan bir kesim, belki de 
din ile en kestirme partallaşma yollarından birisi 
olması sebebiyle, din dilinin türkçeliştirilmesini 
bir tutku olarak sürdüregeldi.

Ötedenberi bizde, dinde reformu savunanlar 
genelde Protestan hareketi örnek aldıklarını dü
şünmektedirler. Halbuki benzerlikleri tamamen 
şekilseldir. Bir kere Protestanlığı gerçekleştirenler 
{Luther, Calvin, vb.) o gün için yegane Hristiyan- 
lık anlayışı olan Katolikliği iyi özümseyerek gel
miş, içten bir hareketle yeni bir zihniyet dünyası
nın ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Yani camiler
den sergileri toplayıp sıra koymak, sembolik bir 
olgu olan ezanı Türkçeleştirmek gibi formel işlem
lerle uğraşmamışlar, ünlü Alman sosyal bilimci 
VVeber’in deyimiyle bir “tu tu m  a/j/a/cî” üretmişler
di.

Bizimkiler din konusunda katmerli cahillerdir, 
onunla uğraşacak kadar bilgiye de sahip değiller
dir. Zaten yeterli bilgi sahibi olsalardı, İslâm’ın ye
niden şekillendirilmeye ihtiyacının olmadığım da 
görürlerdi. Bu proje geride, bazılarında, dinin 
uluslaştırılması ve Türkçe ibadet tutkusu gibi ka
lıntılar bıraktı, gerektiğinde sahnelenmek üzere ta
rihte yerini aldı.

ası, “dinin vicdani hir kanaat olduğu”, ya da “Tanrı 
ile kul arasında kişisel bir trans/ ruhi bağ kurma 
sistemi olduğu” ve dolayısıyla da bunun mümkün 
olduğunca gizH tutulması gerektiği idi. Pozitif 
mantık, bu görüşü destekleyecek bazı argümanlar 
da sunmuştu: İlerleyen toplumlarda din, dışsallığı
nı yitirerek daha çok içselhir öge olmaya doğru gi
diyordu. Bu açıklama dini insanın içinde bir duy
gu sayıyor, onun sosyal ve özellikle siyasal hayata 
dokundurulmadan götürülmesini düşünüyordu.

Ne var ki dinler, doğası itibariyle bir vicdani 
kanaat değildi ve içerde saklanamazdı, dini yaşan
tı dışa vurum u  gerektiriyordu. Özellikle İslâm böy
le idi. Meselâ din alanında bir iç unsur kabul edi
lebilecek “iman”, sırf “kalp ile tasdik” edilen bir şey 
değil, aynı zamanda “dil ile ikrar” yani eylem ile dı
şarıya yansıtmayı gerektiren bir şeydir. Dış dünya
da amel ile gösterilmeyen bir iman hem kendisi 
hem de çevresi için önemli sorunlar doğurur. Ba
sitçe söylemek gerekirse bir mümin’e (iman ede
ne) karşı görevimiz, ancak onu mümin olarak al
gılamamıza bağhdır; beşeri ilişkilerde eylem esas
tır, vicdanları ölçecek bir başka kriter yoktur.

Seçkinci yapının din konusundaki karşıt tavrı
na rağmen, müslümanlar laik söylem çevresinde, 
hak ve özgürlüklerinin olduğunu savundular, özel
likle hac, basın- yayın hakları ve eğitim konusunda 
taleplerde bulundular. Bu talepler daha uzun süre 
baskı altında tutulamazdı, seçkinci yapı kontrolü 
elinde tutarak bazı girişimlere izin verdi.

4) 1950’li Yıllar: Devlet Kontrolüyle 
Bazı İslâmî Taleplerin Yerine Getirilişi

3) Laiklik ve Vicdani 
Bir Kanaat Olarak İslâm

1937’de laiklik, bazı tereddüderden sonra Anaya- 
sa’ya girdi. Buraya kadar yapılan uygulamalar laik 
değildi, “dindışı'' bir siyasal yapılanma olarak ifade 
edilebilirdi. Ne var ki bundan sonra laiklik çevre
sinde yeni bir söylem geliştiyse de birilerinin gö
zünde o hep din dindışıhğı ve hatta karşıtlığını ifa
de ediyordu.

Bu yeni projenin din ile ilgih en belirgin iddi

İ940’h yılların sonuna gelindiğinde toplumun bazı 
dini taleplerine cevap verilmesi gerektiği anlaşıl
mıştı, dünyanın geldiği durum da bunu gerektiri
yordu. Bu çerçevede 1949 yılında Ankara’da bir 
İlahiyat Fakültesi açıldı. (1928’de İstanbul’da açı
lan 1932’de kapatılmıştı) 19Srden itibaren de 
İmam Hatip Okulları ve Kur’an Kursları açıldı, di
ni matbuatta bir rahatlama oldu, hacca gidenler 
artü, camiler yapıldı. Soğuk savaş dönemlerinde 
İslâm’ın desteğine ihtiyaç duyulduğu için pek çok 
askeri garnizona cami inşa edildi.
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Yıl 1969: İsparta İmam Hatip O kılu 'nda  kız öğrenciler

Halk bu işlere önce bir istismar gözüyle baktı, 

eğitim kurıımlarım şüpheyle karşıladı, ama daha 
sonra benimsedi, bağrına bastı. Özellikle İmam 

Hatip okullarını dini bilgiler de veren liseler kabul 
etti. Ama 1997’lere gelindiğinde seçkinci yapı ka
rarını çoktan değiştirmişti; sanki bu kurumlar bir 
gece hareketiyle illegal olarak kurulmuşçasına düş
man olarak ilan ve tasfiye edildiler. Anadolu insa
nına öfke o kadar büyükmüş ki diğer meslek lise
leri de onun yanında acımasızca eritildi. Böylece 
dinin kurumsal otonomluğunun garantisi kabul 
edilen laiklik üstüne yürütülen pohtikaya rağmen 
devlet denetiminde bile olsa dinin uzun vadeli bir 
hak talebinin olamayacağı gösterilmiş oldu.

S) 1970’ li Yıllar:
“Tiirk-İslam Sentezi” Projesi

i960 sonrasında Resmi İslâm projelerinin önemli 
bir kısmı askeri bir darbeden sonra geldi, bunu ya 
askerler ya da bu ortamdan yararlanan bazı görev
li siviller seslendirdiler.

12 Mart Muhtırasından sonra Resmi Islâm çer
çevesinde “Türk -Islâm Sentezi” olarak adlandırı

lan bir proje ortalıkta dolaşıyordu. İlk bakışta ma
kul gibi gözüken bu proje, anlaşıldığı kadarıyla 
Cumhuriyet öncesindeki Gökalp’in “Türk m ille
tindenim , Batı m edeniyetindenim , İslâm  üm m etin- 
den im ” üçlemesinden ilham almıştı ve Batı atılıp 
formül ikih olarak yeniden inşa edilmişti; Türklük 
ve müsllimanlık, et ve kemik gibi birbirlerinden 
ayrılmaz şeylerdi.

Bu proje özellikle milliyetçi çevreleri cezbet- 
miş, bu düşünceyi formüle eden sloganlar ortaya 
atılmıştı; “Hira dağı kadar müslüman, Tanrı Dağı 
kadar Türk” gibi. Ne var ki, bir çok konuda dağlar 
kadar duyarsız oldular, faşizan bir mantıkla devle
ti kutsadılar, onu örgütsel bir yapı olarak işleviyle 
ölçemediler. Bu mantıkla 28 Şubat sürecini bile 
anlayamadılar, mesela, devletin irtica ile mücadele 
ettiğini sandılar.

İşin gerçeği Türk -Islâm Sentezi, her haliyle bir 

garabetti. Bir ırkla bir kültürel olgu olan Islâm’ın 

ne kadar sentezleşebileceği (armutla elman m top
lanabileceği) belli değildi. Ancak anlaşıldığı kada
rıyla birileri bu sloğanlarla birilerini münipüle et
meye, daha başka projeler ileri sürebilmek için bir 
ortam oluşturmaya çahşıyordu.

14 Şubat 2000 ÜMRAN



Resmi İslâm GÖKSU

6) 28 Şubat Süreci ve 
“Türk Müslümanlığı” Projesi

28 Şubat postmodern darbesiyle birlikte, yani yine 
bir askeri müdahaleden sonra “Türk müslümanlı- 
ğı” admı taşıyan bir proje ortaya çıkmıştı. Bu pro
je siyaset seçkincilerinin kaygılarını önceleyen bir 
yapıya sahipti ve öncelikle Türkiye’deki bu seçkin- 
ci yapıyla uyuşan bir İslâm talebi taşıyordu. Yani 
bir iyi İslâm’a ihtiyaç vardı ki bu da kendi doğasın
da bir îslâm değil, rejimle uyuşan, bir başka deyiş
le '‘tehdit o luşturm ayan” bir İslâm’dı.

Türk müslümanlığı bu temele bağlı olarak ba
zı özelliklere sahiptir. Bir kere Türk müslümanlığı 
bizi/ ulusumuzu çevredeki müslüman ülkelerden 
ayırmalıdır; özellikle Arap ve İran İslâmlarmdan 
(!) uzak tutabilmelidir. Zaten islami metinler Arap 
diline bağlı olarak potansiyel bir tehlike (!) oluştu
ruyorlar.

Yine Türk müslümanlığı kuralstzye  dolayısıyla 
da istenilen şekle dökülebilir olmalıdır. Bunun için 
de tarihimizde var olan Alevi ve Bektaşi geleneği 
önemli bir mirastır. Sünni geleneğin kılı kırk yaran 
kurallı din anlayışının etkisinden ancak bu gelene
ğe uygun bir din yorumuyla çıkılabilir. Kaldı ki 
Alevi - Bektaşi cemaatleri (Başbakan Bülent Ece- 
vit’in bir çok kereler ifade ettiği haliyle) rejimimi
zin teminatıdırlar (!).

Görüldüğü gibi Türk müslümanlığı, rejime uy
gun bir resmi İslâm üretme projesidir. Müslüman 
kitlenin her türlü potansiyel varlığını bir “Siyasal 
İslâm” kaşesinin altında toplayıp tehdit ve töhmet 
altında bulunduran seçkincilik, laiklik kaşesinin 
altında da kendi talebine uygun gerçek anlamda 
bir siyasal İslâm üretme girişiminden kaçınma
maktadır. Ancak bu da halk katlarında onaylan
mayan diğerleri gibi beklenen sonuçları vermeye
cek, halkın din eksenindeki gerilimlerini bitirme- 
yecektir.

Yeni Bir Din Projesi:
İslam’ın Laikliğe Uygun Hale Getirilmesi

Basında yer alan haberlerden öğrendiğimize göre 
devletin zirvesi yeni bir din projesiyle uğraşmakta

dır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 5-6 yıldan 
bu tarafa üzerinde çalışılan bir projeden söz et
mektedir. Anlaşıldığı kadarıyla bu proje İslâm dini 
ile laiklik arasında uzlaşmayı amaçlamakta, sayın 
Demirel de bir devlet başkanı olarak endişesiz bir 
devlet ve gerilimsiz bir halk yapısının oluşmasını 
istemekte, görevi bitmeden böylesi hayırlı bir iş (!) 
yapmayı arzulamaktadır.

Gerekçe makul olmakla birlikte basma yansı
yan bilgilerden anladığımız kadarıyla ortalıkta sağ
lıklı bir diyalog gözükmemekte, İslâm, kendinden 
tavizler vererek anlaşmaya zorlanmak istenmekte
dir ki bu, tarihsel gelişime uygun düşmektedir. Sı
radan bir din özgürlüğünün, inanç ve ibadet hak
larının karşısına diktikleri bir laiklik anlayışı adına 
İslâm’dan, Kur’an’da 230 civarında olduğunu dü
şündükleri ahkam ayetlerinden vazgeçmesi, bu ol
madığı takdirde de çağdaş bir yorum (!) ile söz ko
nusu laikliğe uygun hale getirilmesi istenmektedir. 
Yine anlaşıldığı kadarıyla bazı, başörtüsü konu
sunda olduğu gibi, bir emir veya yasağın (fıkhi bir 
deyimle), sırf “manaya delaletini” değil, açık bir 
“sübutunu” bile reddeden ve böylece de zevahiri 
kurtarmaya çalışan ilahiyatçılardan cesaret almak
tadırlar.

Şüphesiz dinin kutsal metinleri (İslâm’da 
Kur’an ve Sünnet) okunur ve yorumlanır; ondan, 
yaşanabilecek kurallar ve kurumlar çıkarılır. Dini 
naslar ile eylemler arasında birebir olmasa bile bir 
tekabüliyet aranır. Ancak 
bütün bunlar kendi tabi
atında, kendi kuralları 
içinde olup biter. Üstelik 
“yorum” un bazı kuralları 
vardır, bunlara dikkat 
edilmediği zaman iş key
fileşir, konjonktürün iti
ciliğindeki bir aklileştir- 
meyle, ancak naslardan 
çıkarıldığı sanılan ama 
seçkinciliğin beklentileri
ne uygun düşen yorumlar 
gelir.

Vakıa, böylesi bir or
tamda, din adamı olarak

Seçkincilik her ne kadar 
merkezin referans ver
mediği dindarlık biçim
lerini "Siyasal İslâm” 
olarak niteleyip mah
kum ediyorsa dâ  dini 
ve dindarlan biçimlen
dirmeye çalışan bu giri
şimler, bir laiklik istis
marıdır.
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bilinen bazı kimseler başör
tüsü konusunda “Islâm’da 
başörtüsü diye bir şey yok, 
son 20-30 yılda ortaya çıkmış 
siyasal b ir tavır, bir siyasal 
simgedir” diyebildiler. Şekli
ni, içeriğini tartışabilirlerdi, 
ama varlığını tartışmamaları 
gerekirdi. Bu bakımdan “o 
konjonktüreldir, Kur’an’ın 
son ayetlerinde yer almıştır, 
dolayısıyla onu devlet belir
ler” gibi sözler kuralına uy
gun birer yorum değildirler, 
içinde bulundukları durumu 
aklileştirmeye yarayan de- 
mogojilerdir.

Henüz günyüzüne bütü
nüyle çıkmamış bulunan bu 
son proje, son üç yıldır “irti
ca ile mücadele” maskesi al
tında yürütülen toplumla 
partallaşma hareketinin bir 
parçası olarak görülebilir.
Çünkü başından beri Türki
ye’de seçkinciliğin İslâm ko
nusunda yürüttüğü politika
nın; “m üslüm an topluluğu 
dizayn etme” ve bizzat “İs
lâm’a bir şekil verme” tarzın
da iki yönlü bir faaliyet ola- 
rak sürdürüldüğü söylenebi
lir.

Mesela 12 Eylül darbesi müslüman halkı devle
tin çatısı altına çekip kontrol altına almayı hedef
lemişti. Anayasaya oy istemiş, bunun için de Din 
Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersini oltasında bir yem 
olarak kullanmıştı. 28 Şubat postmodern darbesi 
ise halktan bitireceği bir iş olmamalı ki, halkı, özel
likle kurumsal yapılarını hem devletin dışına itti, 
hem de meşruiyet dışı ilan etti.

Devletin zirvesi irtica ile mücadele paranoya
sıyla sırf müslümanı dizayn etmeyi yeterli bulma
mış olmalıdır ki, bu son proje Islâm’ı dizayn etme 
gereği olarak belirmiştir. Öyle gözüküyor ki, Türk

Henüz günyüzüne bütünüy
le çıkmamış bulunan bu son 

proje, son üç yıldır "irtica ile 
mücadele" maskesi altında 
yürütülen toplumla partal
laşma hareketinin bir parça
sı olarak görülebilir.

çe ibadet vb. gibi projelerin 
zaman zaman ısıtılıp ileri sü

rüldüğü gibi Islâm’ın yorum 

lanarak laisizme uydurulması 
gayretleri gündemimizi sık sık 

meşgul edecektir.

Sonuç

Görüldüğü gibi Türkiye’de 
din genel olarak devletleştiril
miştir. Ne var ki işletme iyi 
gitmemekte hep zarar etmek
tedir. Bunun asıl sebebi de do
ğası itibariyle toplumsal (bir 
başka deyişle sivil) olan Is
lâm’ın bir siyasal (daha doru 
bir deyimle resmi) şekle dökü- 
lememesidir. Bunun 'için  de 
seçkincihk belli aralıklarla bir 
“Resmi Islâm” üretip dini 
kendi gözetimi altında tuta
bilmenin yollarını aramakta, 
ortalama on yılda bir yeni bir 
proje üzerinde durmaktadır 
ki bunlardan bir kısmına yu
karıda işaret ettik.

Seçkincilik her ne kadar 
merkezin referans vermediği 
dindarlık biçimlerini “Siyasal 
Islâm ” olarak niteleyip mah
kum ediyorsa da, dini ve din

darları biçimlendirmeye çalışan bu girişimler, bir 
laiklik istismarıdır. Söylemle eylem arasında esaslı 
bir çelişki vardır. Mesela seçkincilik Siyasal Islâm’a 
karşıdır ama, İslâm’ı siyasallaştırabilmenin tutku
suyla dopdoludur. Her şeyin modern olanını savu
nur ama, Islâmi anlayışta geleneksel kalınmasını 
ister...

Sözün kısası 80 yıldır bir “resmi din” üretmeye 
çalışmış, ama bunu bir türlü de başaramamıştır. 
Çünkü bir din anlayışının onaylanacağı yer bürok
rasi/ devlet ve hatta merkeze yakın olmaya çalışan 
din adamları değil halktır, dini samimiyetle yaşa
yacak olan odur. ■
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“Dini Nereye Koyacağız” 
Sorusuna Cevap Vermeliyiz

P rof. D r . M eh m et  Aydin

P rof. Dr. M ehm et Aydın, A raştırm a ve K ültü r Vakfı’n ın  düzenlediği “İstanbul 
T o p lan tılan ”nda  5 A ralık 1999 ta rih in d e  “d inde re fo rm  ta rtışm a la rın ı” değer

lend iren  b ir  konuşm a yaptı.

C umhurbaşkanı Süleyman Demirel’in zaman zaman 
gündeme getirdiği “230 küsür ahkâm ayetinin uygu
lanmaması ve bunların yerinin pozitif (laik) hukuk 

tarafından doldurulması”ndan kaynaklanan sorunu bir çö
züme kavuşturmaya yönelik “dinde reform projesi”nin, d in 
le ilgili kavram kargaşasını gidermek açısından “hayırlı bir 

teşebbüs” olabileceğini belirten Mehmet Aydın, benzer bir te
şebbüsün daha önce Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 
da gündeme getirildiğini hatırlattı. Prof. Aydın bu tartışma
ların “dini nereye koyacağız?” sorusuna cevap aramak bağla
mında yararlı olduğuna da işaret ederek “zannediyorum bu 
tartışmanın arkası gelecek; bu konu çok ciddi boyutta ta rtı

şılacak” dedi.

Reform, Islahat, Tecdid, Teceddüt,
İhya, İçtihat, Modernizm

Mehmet Aydın, konuşmasının ilk bölümünde uzun bir kav
ram analizine girdi. Reform ihya, tecdid, ıslahat gibi kavram
ların temelde aynı şeyi ifade ettiğini, ama kullanıcıların kas
tına göre değişik anlamlar çağrıştırdığını ifade etti:

“Acaba dinde reform olur mu, olmaz mı? Bu geniş bir 
alanda tartışılıyor. ‘Reform’ kelimesini kullanırsınız, ya da kul
lanmazsınız. 'Reform' kelimesini kullanmazsanız, ‘ ıslahat’ de
yin, çünkü ıslahat İslami bir kelimedir. Mesela ‘tecdid’ kelime
sini kullanın; yenileme, yenilenme, gelişme; ‘teceddüt’ keli
mesini kullanın, yine rahatsızlık uyandırmıyor. Niye, çünkü o 
kelime de yerli bir kelimedir, bizim literatürümüzün kelimesi
dir. Hatta, meşhur olarak kabul edilen "Her asırda bir bu üm
mete, dinini tecdit edecel<, dinini yenileyecek birileri gelir ’’ ha
disi hâlâ çok sık kullanılan bir hadîsi şeriftir. Dolayısıyla gerek 
'teceddüt' kelimesi, gerek 'ıslahat' kelimesi, gerekse daha yay
gın olarak kullanılan ‘içtihat’ kelimesi Batı dillerine çevrildiği

zaman çoğu kez ‘reform’ olarak tercüme ediliyor. Mesela 
Mevdudi’nin İslam'da Tecdit Harei<etten' û\ye küçük bir eseri 
vardır. Bunun Batı dillerindeki çevirisi ‘reform’ olarak geçer. 
Çünkü onu başka türlü ifade edemiyorlar.

"İlla bir ayırım yapacak olursak, zannediyorum ‘ıslah’ '/s- 
/a/?af'kelimesi daha çok sosyal ve siyasal hadiselerle ilgilidir; 
'tecdit' kelimesi daha dini niteliktedir. ‘Müceddit’ dediğimiz 
zaman, burada, öyle sosyal ve siyasal bir ıslahatı akla getir
mekten çok dini hayatı yenilemeye gayret eden, öyle bir pro
jesi olan kişi akla geliyor. Ve hatta geriye doğru giderseniz, 
bunların bir kısmını da sayarlar. Mesela kimdir müceddit? Ga- 
z5//hemen ilk akla gelendir. İmam Rabbani, sonra Şah Vellyul- 
lah Dehlevi...

“Yani aslında ‘dinde reform’ kelimesini bir tarafa atalım. 
Ama reform kelimesinin en azından bir kısmı dini hayatımızda, 
dini düşüncemizde zaten mevcuttur. Bu da bunların daha cid
diyetle ele alınmasına vesile oluyor. Reform demeyeyim de 
ona ‘modernleşme’ diyeyim; yenilenme, yenileşme diyeyim. 
Madem ‘modernleşme’ kelimesini kullandık, ona bir iki cüm
le daha ekleyip ‘relorm’la ‘modernleşme’ arasındaki ilişkiye 
değinelim. Yine buna bir kelime daha ekleyeyim; ‘Liberal’. 
Üçü beraber çok karışık bir şekilde eşanlamlı olarak kullanılı
yor. Mesela ‘İslam reformizml’ ‘İslam liberalizmi' ‘İslam mo- 
dernizmi’ keWmesm duyarsınız veya ‘İslam'da reformcu hare
ketler', ‘İslam’da modernist hareketler’, ‘İslam'da liberal hare- 
M er'ke lim elerin i duyarsınız ve bunların hepsi eş anlamlı ola
rak kullanılır. Mesela Muhammed Abduh için her üçünü de 
kullanıyorlar. Yani, ‘liberal İslam'dan, ‘reformist /s/am'dan 
bahsedilirken, -başka kelimeler de kullanılsa- kelimelerin çok 
net olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Yani aynı insan bir ki
şi için bazen ‘reformcu’ bazen 'modernist' kelimesini kullanı
yor. Mesela, Seyyit Kutup için bile bu kelimenin literatürde ol
duğunu çok iyi biliyorum: hem 'reformist' diyorlar, hem 'mo-
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demist’ diyorlar, hem de ‘ihyacı’ keli
mesini kullanıyorlar."

Dinde Yenileşme Hareketleri,

Bütün bu kavramlarla, aslında İslam 
dünyasmda yaklaşık bir asırdır devam 
eden “yenileşm e h a re k e tle n ’m n  kaste
dildiğini anlatan M ehm et Aydın, ko
nuşmasına şöyle devam etti:

“ Peki, bütün bu karmaşaya rağmen 
bu kelimeleri kullananlar neyi anlatmaya 
çalışıyorlar? Çok genel bir ifade kullan
mak zorundayım; şunu anlatmaya çalışı
yorlar: İslam dünyasında yüzelli senedir 
veya en azından bir asırdır bir yenileş
me hareketi var; yenilenme ihtiyacı var. 
Şimdi, dini hayat deyince tabi bir tek şe
yi kastetmiyorlar. Hayat alanlarından 
ibaret "hayat dünyası” demek o; herşeyi 
içine alıyor. Dini hayatımızın bir kısmını 
fikir kapsıyor; yani din üzerinde düşün
me dediğimiz şey, dini hayatımızın bir 
parçasıdır. Dini ilim ler çok önemli bir 
parçasıdır. Dini hissiyat çok önemli par
çasıdır. Dolayısıyla bu fikir, ilim, hissiyat 
ister istemez amele, eyleme dönüşüyor. 
Amel-i saliha dediğimiz, hayatımızın çok 
önemli merkezi bir parçasıdır. Ama bü
tün bunları yaşarken bir takım kurumla- 
ra, kuruluşlara, organizasyonlara ihtiya
cımız var. Onlar da dini hayatın bir par
çası olurlar. (Bu kurumlan ister 
tarikatlar vs. şeklinde, isterseniz 
Diyanet İşleri Başkanlığı gibi ve
ya bu türden kurumlar gibi dü
şünebilirsiniz.) Dini hayat dedi
ğiniz zaman bunlann hepsi akla 
geliyor. Ve ‘dinde yenilenme’ 
diye düşündüğümüz zaman da 
bu hayatın tamamı ile ilgili bir 
kelime kullanıyoruz. Ancak, ‘re
form’ veya 'modernizm’ dendiği 
için iş kanşıyor. Yani bu konuda 
çok içe bakarak konuşuyorum; 
çünkü bu kelimelerin hepsi şu 
an benim için kullanılıyor. Söy
leyenlere de ben o kadar itiraz 
etmiyorum. Peki nedir bu keli
melerle anlatmak istediğim?

‘ Islah’ kelimesini, ‘teceddüd’ kelimesini 
kullanmam lazım ama bunlar tedavülde 
değil. Bugün ‘tecdid’, ‘müceddid’ keli
mesini pek az kişi bilmekte."

Rasyonellik Krizi

"Muhammed İkbal -Allah rahmet eyle
sin- Dini Tefekldirün Yeniden İnşası aĞ\\ 
eserinin hemen girişinde şöyle diyor: 
“İslam dünyası beş asırdır kendi kendi
sini yenileyemediği için ciddi b ir rasyo
nellik krizi ile karşı karşıyadır. ” Bence bu 
tarih biraz uzun; beş-altı asır falan değil; 
asn kaldınn, uzun süredir rasyonellik 
krizi yaşıyor. Yani ‘ne makuldür, ne de
ğildir; ne akla yatkındır, ne değildir?’ Bu 
soruların cevabı o rasyonelliği oluşturu
yor. Burada ciddi bir sıkıntı var. Rasyo
nellik krizi bizim fikir hayatımızda var. 
Çünkü fikir hayatımızı yenileyemedik; 
onun en yenilenmiş şeklinin bile büyük 
bir kısmı artık eski oldu. Çünkü her yeni
lenme o dönemin kendisine meydan 
okuduğu sorulara bir cevap vermedir. 
Şimdi, mesela Gazali büyük bir müced- 
dit. Gazali neye cevap verdi? Filozoflara 
cevap verdi. Gazali aşın giden sufilere 
aşın giden akılcı rasyonalist keiamcılara 
cevap verdi. Gazali batinilerin ve onlann 
izinden gidenlerin yanlışlığını gözler 
önüne serdi. Zaten Gazali kitabının adını

Türkiye’de hatta İslam dünyasm
da bir ‘din problemimiz’ olduğuna 
inanıyorum. Yani 'dinin içine gir
dikten sonra problem olur’ demi
yorum. Bizatihi bir 'din problemi’ 
var. Nedir bu din problemi? Çün
kü ’din’le 'problem’ yanyana ge
lince orada çağrışım başlıyor. Din 

’problem çözmek’ için vardır. 
'Problem olmak’ için değil.

çok çarpıcı şekilde koydu: Dini İlimlerin 
İhyası (İhya-u Uiumi’d-Din). Peki neyi 
ihya edecek? Kitabının önsözüne baka
cak olursanız, bunu açıkça söylüyor: Ya
ni bir 'bilgi dünyası’ var bir de ‘hayat’ 
var. Bilgi dünyası ile hayat arasında cid
di bir kopukluk var Gazali'nin dönemin
de. Evvela, kullanılmayacak kadar fazla 
bilgi var. Yani fazlasını atmak istiyor, ek
siğini tamamlamak istiyor ve elinde ola
nı da sistematize etmek istiyor. Bunda 
ne kadar başanlı oldu ayn bir konu. Ama 
yapmak istediği şey bu. Çünkü 'ilmin ih 
yası', 'fikrin /7jyas/'demektir. Zaten İh- 
ya’nın en büyük bablarından birisinin adı 
‘Tetekkür’dür. Dolayısıyla Gazali’nin 
projesi aynı zamanda bir fikir inşasıdır. 
İkbal bunun adını “ reconstruction” (ya
ni ‘yeniden inşa’) şeklinde koyuyor. Ga
zali’nin “ ihya”  dediğinin bir başka çevi
risidir bu hani.

"İşte belki ta o dönemden başlayarak 
dini ilimlerde ve dini tefekkürde yeni ihti
yaçlara cevap verme pek kolay değil. Ko
lay olmayınca ciddi bir sıkıntı doğuyor. 
Size bir kriz örneği vereyim: Ben yıllarca 
önce Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakülte- 
si’nde hocayken bir gün sınav dönemin
de öğrencinin biri nefes nefese benim 
odama geldi. Dedi ki; 'Hocam, kelam der
sinden, sınavdan çıktık.’ Kelam dersinin 

hocası sınavda çocuklara birtakım 
—  sorular sormuş. Çocuk sorulan 

getirmiş; ne olduğunu da pek an
lamadım, şöyle bir cevaplanna 
baktım. Dedim ki; "oğlum ‘bu ce
vaplarla bu dersten geçebilir mi
yim, geçemez miyim?’ onu mu 
bana soruyorsun?" "Hayır, hayır 
hocam, geçerim” dedi. Dedim ki; 
“neyi soruyorsun?’’ “Bu sorulara 
bu cevaplan vermekle dinden çık
tım mı, çıkmadım mı?"; onu soru
yor. Bu bir t ü r ‘kriz’dir işte. Çocu
ğun kalbi başka bir yerde, kafası 
başka bir yerde, duygusu ayn... 
Yani bu Türkiye'de çok yaygın, 
inandığı şey ayn, ama yazdığı şey 
ayn; yaptığı şey ayn..."
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Din Problemi:
Dini Nereye Koymalı?

Daha sonra, dini bilgilerimizin realitey
le örtüşmediğine d ildat çeken M. Aydın 
Hoca, fıkıh ve ilmihal kitaplarında yer 
alan “kadının dininin eksik olduğu”, 
“doksandokuz cariyesi olan bir adamın 
yüzüncüyü de almaya niyetlenmesinin 
hükm ü” gibi konuları eleştirerek din 
problemine değindi:

"Benim anlatmaya çalıştığım şu: İs
lam dünyasında bir ‘bilgi krizi’ , felsefi 
olarak söyleyecek olursak bir ‘episte- 
mik/epistemolojik kriz’ ve bir ‘düşünce 
krizi’ doğdu. Temelde bizim bir fikir kri
zimiz var, düşünce krizi var. Türkiye’de 
bunu yeni söylüyor değilim. Evvela dini 
hayatımızın en azından bir bölgesinde 
problem var, ciddi bir problem var. Biraz 
insaflı bakacak olursak, ayrıntılı bakacak 
olursak, ben Türkiye’de hatta İslam dün
yasında bir ‘din problemimiz’ olduğuna 
inanıyorum. Yani ‘dinin içine girdikten 
sonra problem olur' demiyorum. Bizatihi 
bir 'din problemi’ var. Nedir bu din 
problemi? Çünkü 'cf/nle 'problem'yan- 
yana gelince orada çağrışım başlıyor. 
Din ‘problem  pözme/f'için vardır. ‘Prob
lem o/ma/r'için değil.

"Evvela din deyince, böyle yaşanan 
dini kastediyorum; kitaptaki dini değil. 
Ortada ‘dini nereye koyacağız?’ diye bir 
sıkıntımız var. Dini nereye koyacağız?"

M. Aydın, bu sorunun cevabını 
ararken, dinin ‘b ir düşünce, bir duygu, 
bir eylem ve kurum olduğunu vurgula
yarak sözlerine şöyle devam etti:

“ Hakikaten din bizim nereye koyma
yı bilemediğimiz bir kurum. Onun için 
bir bakarsınız dini her yere koyuyoruz; 
ama bir taraftan da bakıyorsunuz, din 
çok cüzi bir yerde. Dinin siyasetle bağ
lantısı olacak; ama din demek siyaset 
demek değil. Bağlantısı olmak, ilişkisi 
olmak ayrı şeydir; ama dini siyaset gibi 
takip etmek veya dinde siyasi şeyler çok 
öndeymiş gibi takdim etmek yanlıştır. 
Yani o dini yanlış bir yere koymaktır...

“ Benim inancım, yirminci yüzyılın 
ikinci yarısının en büyük talihsizliklerin
den birisi, dinin siyasetle ilgisinin çok ön 
plana çıkarılması, hatta ibadetle ilgili bö
lümlerin ikinci plana itilmesidir...

“Şimdi, 'dini nereye koyacağız?’ so
rusunun bütün bunlarla ilgisi var. Yani 
‘dinden ne anlıyoruz?’ sorusunu açık se
çik olarak ortaya koymazsak, en azından 
bizim ne anladığımızı ortaya koyamaz
sak, dini nereye koyacağımızı bilemeyiz. 
Bu çağda kim derse ‘bu Türkiye’nin 
problemi değil’, tartışalım onu. Hakika
ten, ben sadece o konuya 'problem' di
yorum. Bir konu ne zaman problem 
olur? (Yani, her konu problem değildir. 
Mesela hiç birimizin midesi şu anda 
problemli değil, ama birimizin midesin
de bir problem varsa, aklının yarısı orda- 
dır, yarısı bende. Yani problem demek, 
'bir şeyin farkında olmak’ demektir.) 
Şimdi konuşacaksak sorunu konuşalım: 
Türkiye'de bir ‘din konusu’ değil, bir 
‘din sorunu’ var. Niye; çünkü gerek mü
tedeyyin ahalinin önünde olan, lider du
rumunda olanların bir kısmı, gerekse 
başka kesimlerde olan insanlar, dini, ha
yatımızın neresine yerleştireceğimiz ko
nusunda ciddi sıkıntıları olan insanlar.

"O konuda bir fikir eksikliğinin o ldu-. 
ğunu da söylüyorum, düşünüyorum. Bir 
bilgi eksikliğinin olduğunu da düşünü
yorum. Ve tabi bunlar olunca dini yerine 
koymada, oturtmada da ciddi bir sıkıntı

var.
Yenileşmeci Anlayış 

ve Din Problemi

Daha sonra “yenileşmeci” Islami anla
yışların temel bakış açılarını özetleyen 
M. Aydın Hoca, bu konuda şunları

“ Peki, bu -hadi nötr kavramı kullana
yım- ‘yenileşmeci’ bakış tarzı ne diyor? 
O bakış tarzı kısaca şunu diyor; Eski bil
gilerden elbet yararlanacağız, bu önem
lidir. Ama eski bilgileri kutsal olarak ka
bul etmeyeceğiz; bunu ister İmam Eş’ari 
belirlemiş olsun, ister İmam Maturidi 
belirlemiş olsun, evvela bu tabu yıkıla
cak. Çünkü söylediklerinin bir kısmı artık 
bugün için geçerli değildir... Biz bir veya 
iki gün önce Hayreddin Karaman Hoca 
ile ‘mürted’ meselesini konuştuk; ‘ İrtidat 
edenin hali nice olur?’ Hayreddin Ho- 
ca’ya bu soruyu sorduk. ‘Hayır hiçbir 
şey olmaz; mürted canı istiyorsa, öyle 
arzuluyorsa dinden çıkar ve burda otu
rur. Hiç kimsenin hiçbir şey yapmaya 
hakkı yoktur.’ Ama bu sorunun cevabını 
kitaplarda aramayın. Kitapların vereceği 
cevabı hepimiz biliyoruz. (...) Peki o za
man niye bu insanlar böyle yaptılar? O 
insanların hükmü dini değil, siyasi idi. O 
zaman müslüman olmaktan çıktığı an, 
bu insan kılıcını alıp karşı tarafa geçiyor
du. Bu bir ‘ihanet suçu’dur, bir 'siyasi 
suç’tur; 'itikad suçu’ değil. Teolojik bir
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şey değil o. Haricilik ne olarak çıktı? Si
yaset olarak çıktı. Ne oldu sonunda; iti- 
kad? Şia ne olarak çıktı? Siyaset olarak 
çıktı. Ne oldu sonunda; tarihi süreçte ‘iti- 
kad’ oldu...

"Şimdi onlara karşı en ufak bir say
gısızlığımız; bu insanlara rahmet dileme
nin ötesinde bir şeyimiz olamaz. Ama biz
o ciltleri dolduran satırların içindeki bil
gileri doğru olarak nnı kabul edeceğiz? 
Hayır. Zaten böyle bir şey akıllılık olmaz. 
(...) İslam düşüncesinin yüzde yetmişi 
kitaplarda, onların hepsi tedavülde değil. 
Bizde zaten bu fikirler, bu ilimler meyda
na gelmedi. Mesela bir Osmanlı dönemi
ne Haricilik’ten pek az şey geldi. Evet, 
Hariciler vurducu-kırdıcı adamlardı ama, 
büyük ölçüde de demokratlardı. Mesela 
‘hilafete gerek yok' diyorlardı. Mesela 
‘kadından da imam olur’ diyorlardı. Çok 
modern fikirler bunlar. Çok yeni fikirler. 
‘İmam Kureyş'ten gelecek’; bütün Ehl-i 
Sünnet, ‘Kureyş’ diye tutturdu. Bizde de 
hilafet Kureyş’e aittir. Hani dil farkı, renk 
farkı, ırk farkı olmayacaktı! Hem dedik 
ki: Kur’an’a göre ölçü takvadır: “Allah in
dinde en kerim, en yüce olanınız takvaca 
en ileri olanınızdır." Joplumu idare ede
cekseniz muttakiler bulacaksınız, Bütün 
Kureyş’ten gelenlerin muttaki olmak gibi 
bir özelliği olamaz. Veya bunların hepsi 
Kureyş’ten gelemez. OsmanlI'ya ne diye
ceğiz? Bunlar Kureyş’ten değil. Şimdi şu 
hataları görmemiz gerek. Hepsini getir
miş olsaydık, hepsi kullanılır bilgi olsay
dı, bugüne tedavül edilseydi; bugünkü 
problemlerimizin çoğunu çözerdi. Bir 
mezhepte yoksa, çözüm öbüründe var.”

Bu konuyla ilgili olarak, ‘seyahat 
halinde nam az’, ‘örtünm enin  çeşitli 
mezheplere göre değişmesi’ gibi örnek
ler veren Mehmet Aydm; “Benim der
dim îslam’m genişliğini göstermek. îs- 
lam’m fikren ve ilmen genişliğini gös
termek”. dedi ve daha sonra da bunun 
gerekçesini şöyle ortaya koydu:

“ Niye? Ecdadımıza hakettiği saygıyı 
göstermek istiyorum. O fikirler, o bilgiler 
bugün kullanılır olsaydı, bizim problem
lerimizin önemli bir kısmını çözerdi.

M. AYDIN Dini Nereye Koyacağız

Ama hepsi çözülür müydü? Hayır. Hep
sinin çözülebilmesi için yeni bilgiye ihti
yaç var. Şimdi ya bu problemleri çözeriz 
ya da bir tarafa iteriz.

"İslam Dünyası şimdiye kadar büyük 
ölçüde problem çözme cihetine gitme
di... Problemin üstüne gitmek lazım, Biz 
problemi halının altına süpürüyoruz. Ha
lının altına süpürerek problemi ortadan 
kaldıramayız. Osmanlı döneminde Şey- 
hülislam’a bir problem getiriyorlar. Şey- 
hülislam’ın verdiği cevap: "Bu nfies’eleyi 
bana tevcih buyurmayın, bizim cevabı
mız bellidir. O cevabı da verirsek umur- 
u dünya’yı halledemezsiniz. Onun için 
siz bunu bana sormayınız." Şimdi bu 
doğru mu yani? Eğer bir İslami soru var
sa, onun İslami bir cevabı vardır. Bu ta
vır doğru değildir. 'Bir tarafa bırakalım; 
onu konuşmayalım’ dediğiniz zaman bi
risi geliyor, o problemi çözüyor. Bu çok 
önemli.

“ Problemi konuşmayarak, tartışma
yarak, çözmezseniz; çözüm başka yerde 
aranır. Sosyal problemlerin acillyeti var
dır. Siz çözmezseniz birisi çözer. Ya bu
na dinden bir çözüm getireceksiniz, ya 
da birileri onu çözecek. Başka türlü ol
maz, Bir çözüm getirmemişsin; başka 
türlü çözümler gelmiş ve yerleşmiş. Bu
nu evvela çok acı da olsa itiraf etmek la
zım, Bazı insanlar diyorlar ki: ‘Hayır, bu 
problemleri din çözemez.’ Ben diyorum 
ki; benim dinimin kaynakları bu prob
lemleri çözer; ama ben bunu çözecek 
güçte değilim. Ben rahmetle andığım, ki
tabını Türkçe’ye çevirmekten iftihar etti
ğim Fazlu’r-Rahman'm bir cümlesiyle 
hemfikirim: “Kur’an b ir cevaplar depo
sudur.”  Bir İngiliz müsteşrik bunu çok 
yanlış anlamış. Diyor ki: ‘Fazlur Rahman 
gibi birisi bunu nasıl söyler?’ Elbette 
söyler. Çünkü Fazlu’r-Rahman orada, bir 
problemi, bir ayet modelinde düşünmü
yor. Atomik bir düşünceye sahip değil. 
‘Kur’an’ı, Kur’an’ın dünya görüşünü an
lamayı ve yorumlamayı bilirsek prob
lemlerimiz çözülür,’ dediği o. Yani bir 
kere ‘bunun ayeti nerede?’ diye sorarsa
nız, onun ayeti yok. Ama Kur’an’ın ma

nasında, dünyasında o cevabı bulan bir 
müçtehid, bir müceddid bunu çıkarabi
lir. Ben de böyle inanıyorum.

“Evvelemirde birtakım yeni prob
lemlerimiz var. Bu yeni problemleri İs
lam ile çözelim. Bu ‘sadece İslam ile’ an
lamında değil; yani bunu yanlış anlıyo
ruz... Bir müslüman şunu sorar: ‘Acaba 
bu çözüm şekline benim inancım ne di
yor?' Hayır senin inancına muhalif bir 
şey yok, İslami çözüm odur. Bunu söy
lemek bile İslami çözümdür. İslami ba
kımdan bir problemin olmadığını göster
mektir.

"Evvela, o problemleri tespit edece
ğiz; bunun için de sadece din bilmek yet
mez. Hatta bu problemlerin çıkışında di
nin bir rolü de olmayabilir. Pek çok eko
nomik ve uluslararası siyasi problem
ler... Evvela ‘problem’ olarak göreceğiz. 
Sonra diyeceğiz ki; ‘şöyle bir problemi 
çözmemiz gerekiyor.’ Acaba Kur’an’ın 
ışığında bu problemi nasıl düşünürüz, 
nasıl çözeriz? Bir bakacağız, din bu 
problemi teşhis edemiyor. Bunun için 
tarihe, antropolojiye, sosyolojiye, felse
feye ihtiyacımız var. Bu o kadar kolay 
değil, En zor şeydir bir şeyin ‘problem 
olduğunu’ tesbit etmek. Çünkü yanlış 
belirlerseniz, dozunu kaçırmış olursu
nuz. Artık o konunun problem olmasına 
siz sebep olursunuz... Problem bu. Geri
ye doğru gittik baktık, tarihi birikimde 
bunun çözümü yok. Kur’an’ı Kerim’e ka
dar gittik, orada da bulamadık. O zaman 
yapılması gereken şey; problemi ilan et
mek. Bu gidiş geliş birkaç kez olabilir. 
Önemli bir konuda, Kur’an'ın ışığında, 
yani dini rahatlatacak bir düşünceye ula
şılabilir diye düşünüyorum.

"İşte yenilikçi yaklaşımın özünde 
olan, bu problemi çözme şekli, metodolo
jisi budur. Eğer bunun adı modernistlik- 
se, ki olmaması lazım; çünkü yabancı bir 
kelimedir. Bunun adı da, niye çok cüz’i bir 
şekilde, ‘ İslami İhyanın, İslami yenileş
menin bir yerinde rol almak, bir yerinde 
hizmet etmeye çalışmak’ olmasın diyo
rum. Ama eğer o anlamda kullanılıyorsa 
ondan da kaçmam. Ben nerede duruyo-
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mm, onu anlatmaya çalışıyorum."

Cumhurbaşkam’nm Din Projesi

Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuşmasının 
son bölümünde Demirerin “dinde re
form projesi”ne değinerek bu tartışma
ları şöyle değerlendirdi:

“ Birkaç cümle de o meşhur konuda 
söz söylemek istiyorum; O hafta hakika
ten benim en fazla meşgul olduğum haf
ta olmuştu. Telefonlar neredeyse sus
madı. Herkes çok talepte bulundu. Tele
vizyon programlarına çıkmamı istediler. 
Her defasında ben şunu söyledim: ‘Yani 
ortada hakikaten bir proje mi var? Yahu 
şu projeden bir nüsha gönderin de çalı
şıp gelelim.' 'Eee, hocam öyle bir şey 
yok... Cumhurbaşkanı ne dedi? Cumhur
başkanı. görebildiğim kadarıyla ilk beya
natında dediği şu: “Birtakım insanlar 
kavram kargaşası içindeler. Bir kavram 
kargaşası var Şeriat kelimesini yanlış 
anlıyoruz. ‘Dini fundamentalizm! yanlış 
anlıyoruz, yanlış yorumluyoruz Bunları 
hep yanlış anlıyor, yanlış yorumluyoruz. 
Çok rahatsız edici b ir kavram kargaşası 
ya^/yoruz''Görebildiğim kadarıyla Cum
hurbaşkanımızın elinde bu konuyla ilgili 
aldığı bilgiler var. Yani bu kavram karga
şasını gidermek için binlerine sormuş, 
belirli kurumlara da sormuş olabilir.

“Şimdi Cumhurbaşkanımıza birileri 
demiş ki; ‘efendim, biz bugün şu şu 
ayetlere göre hüküm vaz'etmiyoruz.’ 
(Öyle diyelim ki daha yumuşak olalım. 
Ama ‘biz şu ayetleri gündemden çıkar
dık’ diye birşey söylemedi. Öyle söylen
mesi zaten çok tuhaf kaçardı. Yani 
'Kur’an’dan çıkarın bu hükümleri’ gibi. 
Hayır, Kur'an’dan ayet çıkmayacağını 
Cumhurbaşkanı buradaki her insandan 
daha iyi bilir.) Ama ‘bunu zaten uygula
mıyoruz.' Mesela hırsıza el kesme ceza
sı vermiyoruz. -Daha böyle bir sürü 
problem var.- Yani Kur’an’da bulunan 
epeyce ayet hayatımızı düzenlemiyor. 
Şimdi bu doğru mu, yalan mı? Bu doğ
ru. Şimdi bunun arkasından şu çıkıyor: 
“Buna rağmen biz müslüman mıyız?"

Cum hurbaşka
nının sorduğu 
soru budur. Bu 
soru önemli, 
şimdi bu soru 
dini nereye ko
yacağımızla ilgili 
bir soru. Zanne
diyorum bu tar
tışmanın arkası 
gelecek, bu tar
tışma çok ciddi 
bir boyutta tartı
şılacak.

“ Hemen he
men benzer bir 
proje Turgut 
Özal’ın zihninde 
vardı. Söyle
memde bir sa
kınca yok. Vefatından bir ay önceydi. 
Belki siz de basından takip etmişsinizdir; 
Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir iftar 
yemeği verilmiştir. Aşağı yukarı bugün 
söylediğim şeylerin bir kısmını da kap
sayan ‘Değişim Sürecinde İslam’ konu
lu bir konuşma yaptım. Kendisi o konuş
ma üzerine bir yorumda bulundu ve en 
az benim konuşmam kadar da uzundu. 
Ve ayrılırken ben de dahil arkadaşlara 
dedi ki: “Yahu biz gençliğimizde dini bı
raktığımız yerde duruyor. Zannediyor
duk, memleketin ekonomisi ilerledi, şu- 
su busu ilerledi. Ama din orada duruyor. 
Bunu, hemen şu seyahat bitsin de teklif
te bulunun; bu meseleye kimlerin katkısı 
olabilir, bu meseleyi çok ciddi olarak ele 
alalım” dedi. Biz de ‘hay hay’ dedik. Çün
kü bunun çalışılması hayatiydi. Ama bili
yorsunuz ömrü vefa etmedi.

“ Şimdiki Cumhurbaşkanımızın elin
deki dosya o günden kalma mı? Hayır, 
ondan eminim, çünkü orada bir icraat 
yapılmadı. -Tabi ben bilgi hatası yapmak 
istemem; fikir hatası, yorum hatası bana 
aittir de, bilgi konusunda son derece 
hassasım; çünkü bilmediğim bir konu 
hakkında konuşmak istemem; onun için 
bu söylediklerim bir tahmin.- Benim ka- 
natimce; bir ara epeyce insan sokaklarda

yürüyordu. O günlerde bir sıkıntı vardı. 
Hem cenazeyi camiye götürüyorsunuz, 
hem de camiye girerken ‘kahrolsun şer/- 
af'diyorsunuz. Şeriatın manasını bilme
diğiniz için. Şeriat ne acaba? El kesme 
mi? Bir kısmı öyle zannediyor. Kötü ni
yetli değil. Ama o kavram, acaba onu mu 
ifade ediyor? Yani cehalet var burada. 
Onun için zannediyorum, o dönemde 
Cumhurbaşkanı bu kavram kargaşasının 
giderilmesi için böyle hayırlı bir teşeb
büste bulunmuş olabilir. Daha sonra da 
bu konuya değinmiş olabilir. Bilmiyo
rum. Ama asıl konu, yine o ikinci konu
da. ‘Kur’an’dan ayet çıkartılması’, kati
yen öyle bir şey yok."

Bu açıklamalardan sonra tekrar ko
nunun özüne dönen M. Aydın Hoca, 
yurt dışından bazı çevrelerin ‘siz artık 
bir İslam toplum u değilsiniz. Zira 
Kur’an’a göre hükmetmiyorsunuz.’ tar
zındaki iddialarını şöyle cevaplayarak 
ko n uş m a s 1 n I s ü r d ü r d ü ;

“ Fazlu'r-Rahman’ın bunlara verdiği 
bir cevap var: “ Münafıklar ne zamandan 
beri dürüstlere soru sormaya başladı?” 
Aslında Türkiye bu konuda dürüst, adını 
da koymuş. ‘Bunu uygulayamam’ de
miş, ‘hırsızın elini kesmem’ demiş. Kaç 
ülkede hırsızın eli kesiliyor? Bildiğim ka

UMRAN Şubat 2000 21



M. AYDIN Dini Nereye Koyacağız

darıyla birbuçuk ülkede. Peki öbürleri 
müslüman değil mi? Hayır, öbürleri adı
nı koymuyor. Mısır’da el kesme mi var? 
Bir Mısırlı kalkıp da bana ‘müslüman 
olamazsın, çünkü Kur’an’a göre hükmet
miyorsun’ diyemez. Yahu sana göre öy
le.

“ Bunlar ciddi problemlerdir. Bunla
rın arkasında çok açık yüreklilikle dur
mak lazım. Ha, bu bize neyi getirir? Bu 
açıkça söyleyeyim, tarihi tecrübelerimizi 
de, kaynaklanmizı da yeniden anlama, 
yorumlama sorumluluğunu getirir. Diye
lim ki bir bayan, ‘hocam hakikaten be
nim dinim beni çok önemli bir konuma 
getirmiş -hak ve hukuk bakımından hiç 
kimse bunu inkar edemez, ederse nan
kördür- ama bugün bana o gelinen nok
ta yetmiyor’ dese benim cevabım ne ola
cak? Diyeceğim ki: ‘sen dini yanlış anlı
yorsun’. Ardından dini açıklayıp onu tat
min etmem lazım. Ona şu cevabı ver
mem lazım: Evladım bak, burada Cenab-
I Hak bir toplumu bir yerden bir yere ge
tiriyor. Çok önemli bir yere gelmedir bu. 
İman noktasının zaten gelebileceği yer
dir burası. Ama sosyal hadiselerin bir 
kuralı vardır. Kur’an-ı Kerim tedriç meto
dunu uyguluyor: Önce bir adım, sonra 
bir adım ve sonra bir adım daha. Peki Al
lah istese hemen yapnnaz mı? Hayır yap
maz. Sünnetullah’a aykırıdır. Allah o dü
zeni öyle koymamış.

“Yani şimdi bakın, Kur’an-ı Kerimin 
sosyal reformu son noktaya kadar gel
memiştir. Toplum yapısı buna müsait 
değildi. Onun için köleliği kaldırmamıştı. 
İslamiyet’in neresinde kölelik? Bana gö
re hiç bir yerinde. Ama birisi dese ki: 
“ Hocam yahu Allah’ın önünü açık bırak
tığı bir şeyi sen nasıl kapatırsın?" Yani 
bizim bugün köleliği kaldırmamızı bile 
isyan olarak görebilir. “ Kur’an’la hükme
din; madem Kur’an’ın hükmü onun önü
nün açık olmasıdır, o halde sen onun 
önünü kapatamazsın.” Bakınız kölelik İs
lam’ın hiç bir yerinde olamaz. Cariyelik 
de İslam’ın hiç bir yerinde olamaz. Bir 
cariye edebinden dolayı örtünüyor. Hz. 
Ömer diyor: “Çıkar onu!". Cariye: "O da

nerden çıktı?” Hz. Ömer: “ Öbür hanımlar 
için nerden çıktıysa, ordan çıktı." diyor. 
Hz. Ömer’in bu kararı dini değildir, siya
sidir. Devlet başkamdir; o halde toplum
da cariyeler var, hürler var ve ona göre 
bir düzenleme var.

“ Bundan daha iyi bir nokta yok mu
dur? O ileri nokta da şu: Biz Kur’an-ı Ke- 
rim’in tanıdığı haklardan bir adım geri 
gidemeyiz, haramdır. Ama o haklan iler
letmekte bir beis yoktur. Hatta benim gi
bi düşünenler için vaciptir. Hatta farzdır. 
O hakkı ilerletmek bir müminin görevi
dir.

“Onun için bu modern yaklaşımın, 
yenileşmeci yaklaşımın geldiği nokta şu; 
Hadisi şerifleri de Kur’an’ı Kerim’in sos
yal hayatla ilgili birtakım düzenlemeleri
ni de günün şartlannda ve gelinebilen 
noktada görmek ve değerlendirmek. Ve 
onu bir şekilde uygulamak. Olursa, bu 
acaba Kur’an’ın manasına ve ruhuna uy
gun mudur, değil midir, diye tekrar gün
demde tutmak. Bunun da yeni hiç bir ta
rafı yoktur.

“ Demin adından bahsettik, o büyük 
sahabe Hz. Ömer’in bizzat kendisi yap
mıştır bunu. ‘Müellefe-i kulüb’; -biliyor
sunuz- gönülleri İslamiyet’e ısınsın diye
rek hâzineden para verilen insanlar var. 
Ayette açıkça onlara verilmesi söyleni
yor. Bizzat kendisi, ayette olduğu halde 
‘müellefe-i kulûb’a para vermiyor. Peki 
niye vermiyor? Kur’an’a meydan mı 
okuyor? Hayır efendim. Kur’an’a mey
dan okumuyor. Sadece şunu soruyor: 
Kur’an-ı Kerim’de bu ayet niye var? Şu, 
şu, şu insanlar, en azından bize zararlı 
olmasınlar. ABD’deki lobilerin çoğuna 
bizim gibi ülkeler para yağdırıyor. Orada 
bizim lehimize konuşsunlar diye. O dö
nemde de müminler bunların zararlann- 
dan kurtulsun diye, öyle bir çare düşü
nülmüştür. Fakat adam hâzineden maaş 
alıyor diye müslüman olmuyor. Olduğu 
gün para kesilecek. Onun için olmuyor. 
Hz. Ömer bu işi görmez mi? Yani o aye
tin maksadını anlamaz mı? Hz. Ömer gi
bi birisi... Ayetin manasını alıyor, lafzına 
göre değil, manasına göre davranıyor.”

Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuşma
sını şu cümlelerle noktaladı:

“ Ben şimdi bu problem üzerinde du
ruyorum. Onun için sormak lazım: 
“Acaba, hakikaten el kesme nedir?” 
Yani bunun hiç mi orijinalitesi yoktur? 
İlahi dinlerin çoğunda vardır. Kısas aynı 
şekilde vardır. Acaba bugün birisi çıksa 
dese; “ Ben hırsızlar üzerinde yirmi sene
lik bir araştırma yaptım ve anladım ki 
hırsızı caydırmada para cezası daha etki
li." Önemli olan hırsızın canını yakmak 
mıdır? Hırsızı etkisiz hale getirip hırsızlı
ğı önlemek midir? Eğer bilim ve tefekkür 
yeni buluşlar yapıp ıslah yolunun bu ol
duğunu söylüyorsa, bence onu uygula
manın hiçbir sakıncası yoktur. Ve onu 
uygulamak esastır.

Yahut çok ufak tefek bir alışveriş; 
yani ben şu bardağı arkadaşıma veriyo
rum. Orda bir erkek ve iki kadın var. Hak 
kaybolmasın diye, Kur’an’ı Kerim, "biri 
diğerine hatırlatsın diye iki hanım şahit
lik etsin.” diyor. Kalkıp da benim gibi pa
radan puldan hiç anlamayan bir adam 
veya şurada iki herhangi bir vatandaş; 
şimdi ona diyeceksiniz, ‘gel sen burda 
otur, bir şahit sen ol, iki tane profesör 
olan hanım var, ikiniz de gelin'. Eee, ni
ye gelin? Çünkü ayet ikinizin bir araya 
gelmenizi istiyor. İyi de düşünmek la
zım. Dine bunu mal edebilir miyiz? Ede
meyiz. Kadın cemiyetin içinde değil de 
alışverişten anlamıyorsa, ticareti bilmi
yorsa biri ötekine hatırlatsın; hak kaybol
masın diye Allah bunu hatırlatıyor. Allah 
demiyor ki, ‘hayır profesör bile olsalar 
bir kadın değil, iki kadın.’

“ ... Orada metinler var, burada ha
yattaki uygulamalar var. Bu hayattaki uy- 
gulamalan, metinleri latzen ele alırsanız 
tetabuk etmiyor. Buna rağmen müslü
man mıyız? Benim verdiğim örneklerin 
sınırlan içinde konuşuyorum. Evet müs- 
lümanız. Ben bunlann böyle anlaşılıp 
böyle yorumlanabileceğine inanıyorum. 
İçimde de bir sıkıntı hissetmiyorum. İşte 
yüzlerce örnekleri de gösteriyorum. Ve 
günahkarsak, herkese iyi günler. ■
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KAPAK

Yeni Din Projesi Dini 
Engellemeyi Hedefliyor

P rof. D r . H ayrettİn  Karam an

Metin Çığrıkçı: Kasım 1999’da Hürriyet Gazetesinde Sedat Er
g in in  yaptığı b ir röportajda Cumhurbaşl<anı Demirel'in başlat
tığı b ir tartışma var. IVlalumunuz, sizde cevap mahiyetinde b ir 
takım açıl<lamatarda bulunmuştunuz. Demirel’in ifadeleri ay
nen şöyle:

“232 civarındaki ahkâm âyetleri, zaten son 76 yıldır bu top
raklarda uygulanmıyor; yerine pozitif hukuk uygulanıyor. İba
det ve iman konularında da b ir problem yok Türkiye'de her- 
şeyiyie yaşanıyor bunlar. Dolayısıyla bu ahkâm âyetlerinde 
fazla ısrar etmeye gerek yok; Dinin kurallarından bir kısmına 
uyulmuyorsa din onu dinsizlik yani İslam dışı saymıyor, gü
nah da sayılmaz, olsa da Allah bunu affeder"

Dinin temeli olan Kur'an’ın ahkâm âyetlerini uygulamaksı
zın b ir din projesi ortaya atma girişim i dini tahrif etmek, dinin 
yapısına müdahale etmek, dini deforme etmek anlamına gel
mez m i?

Hayrettin Karaman: Meseleyi doğru çerçeveye oturtabil
mek için bir açıklama yapmak gerekli. Hadisemiz nedir? Hadi
semiz sosyal değişim ve din. Bugün konumuz budur. “ Bir top
lum için veya insanlar için tabii olan ve insan tabiatının bir par
çasını teşkil eden değişimle din birlikte nasıl yürüyecek?” me
selesi. “ Dünyadaki -bizim dışımızdaki dünyada yani batı dün
yasındaki- önemli değişim insanlık için de bir gelişmedir. Ba
tı medeniyeti, düşüncesi, insanın değişim ve gelişimle varaca
ğı son noktayı temsil eder. Ve medeniyetlerin yapması gere
ken iş medeniyet değiştirerek batı uygarlığına intibaktır, hatta 
inkılaptır. Şimdi bir değişime intibak yolculuğunda din engel 
teşkil ediyorsa, bunu zorlaştırıyor, güçleştiriyorsa, o zaman 
dinin de bir çaresi bulunmalıdır” iddiası tartışılmaktadır. İşte 
bu konuşmada üç önemli yaklaşım ortaya çıkıyor:

1- Din haddi zatmda beşeri kültür ve medeniyetin bir par
çasıdır. Din, o kültür ve medeniyetle birlikte terkedilip en azın

Dinde reform talebinin sebebi, Tür

kiye’nin aslında Tanzimat’la fakat ra

dikal olarak da Cumhuriyet’le birlik

te  karar verdiği uygarlık değiştirme 

projesidir.

dan sosyal, 
siyasal, kül
türel hayatın 
kamu ala
nından çıka
r ı l a c a k t ı r .
Fertlerin vic- ----------------------------------------------------------------
danında ka
lırsa kalsın veya dinsiz kalınırsa kalınsın; bu dinin mensupları
nın başka bir uygarlık alanına girmesi gerekir. Yani birinci ter
cih dini terktir.

2- İkinci tercih dini te’vildir. Değişime ayak uydurmada di
nin herhangi bir parçası engel teşkil ediyor ve o parça da ter- 
kedilemiyorsa -bütünü değil o parça; o parça dediğimiz fıkıh 
olabilir, yani ameli hayatla ilgili bilgiler olabilir, nass olabilir- 
yorumlanmalı, tevil edilmeli ve değişime uygun hale getirilme
lidir. İkinci yaklaşım budur.

3- Üçüncü yaklaşım ise; evet değişim ve gelişim hayat için 
kaçınılmazdır. Dinin de kendi özünü, kültür ve medeniyetini, 
inançlarını, dine dayalı amellerini bir başkasıyla değiştirmeden 
gelişme, değişme dinamikleri mevcuttur. Dinin içinde bu var
dır. Zaten bir dinin aynı zamanda kültür ve medeniyet dina
mikleri olduğundan dine inanan büyük camia her zaman bir 
medeniyet ortaya koymuştur. Bu medeniyet her an kendi di
namikleriyle çağdaşlaşabilir. O halde yapılması gereken bu
dur. Bunu yapmak lazımdır.

Böylece üç yaklaşım ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi sizin 
benimle konuşmak istediğiniz konu üstü örtük olarak birinci, 
açık olarak da ikinci yaklaşımla alakalıdır. “ Üstü örtük olarak” 
niye dedim, çünkü aslında bu ikinci yaklaşımın içinde gösteri
lenlerin bir kısmı dini önemseyen insanlar değildir, dinin ilahi
liğini de kabul eden insanlar değildir. Eğer bir sosyal reaksi-
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yon SÖZ konusu olmasa açık açık; "artık 
bu çağda dine gerek yoktur, insanların 
akılları ve bilim, teknoloji dinin yerini al
mıştır, insan kendi yolunu ilahi bir mü
dahale olmadan da bulabilir.” diyenler
dir. Fakat onlar sosyal reaksiyondan çe
kindikleri için bunu demek yerine, önle
rinde engel olarak gördükleri dini berta
raf edebilmek için “ dini yeniden yorum
lama, yeniden yapılandırma" gibi anlam
lar altında bir başka yola giriyorlar. İşte 
bu çerçevede “ reform" da bir proje ola-

Bu din sosyal alana da çıkmayı 
insanlardan talep ediyorsa, sis

tem sahipleri, onu yürütenler 
dini yeniden tanımlayarak dini 
insanların bireysel hayatlarına 

mahsus ve mahpus hale getire
mezler.

rak karşımıza çıkıyor. Dinde reform tale
binin sebebi nedir? Dinde reform talebi
nin sebebi, Türkiye’nin aslında Tanzi
mat’la fakat radikal olarak da Cumtıuri- 
yet’le birlikte karar verdiği uygarlık de
ğiştirme projesidir. Bu uygarlık değiştir
me projesinde dini, bu projenin gerçek
leşmesine engel olmaktan çıkarmak la
zımdır. Dinin neresi buna engel oluyorsa 
onu çıkarmak gerekir. Bunu çıkarmak 
için de yeni bir te’vile, yoruma ihtiyaç 
vardır. Yani mü’minlerin vicdanına bunu 
oturtarak nasıl çıkarabilirsiniz? Şöyle çı
kartırsınız; “ zaten Allah istemiyor, zaten 
din bu noktalarda ısrarlı değil,” dersiniz. 
İşte bu reformcu yaklaşım dini yeniden 
ele alıyor, dini yeniden tanımlıyor. Mese
la iman- ibadet, ahlak ve muâmelat diye 
iman amel ayırımını gündeme getiriyor; 
amelsizliğin insanı dinden çıkarıp çıkar
mayacağı sorunsalını yeniden gündeme 
getiriyor ve diyor ki; “ Buna amelsizlik di
yebiliriz. olsa olsa bu amelsizlik olur, ya

ni muamelatı uygulamamak amelsizlik- 
tir; ama bu amelsizlik insanı dinden çı
karmaz. Yine biz müslümanlardan olu
ruz, ama dinin bir kısmını uygulamayan 
müslümanlar olarak yolumuza devam 
ederiz. Bu proje yerleşmeye başladığı 
andan itibaren laiklik, liberal demokrasi, 
çoğulculuk vb. çağdaş değerler bizim ta
rafımızdan özümsenebilir, benlmsenebi- 
liryani din engel olmaktan çıkar” .

Peki bizim buna karşı tavrımız nedir? 
Yani biz “neden bu böyle olmaz” diyo

ruz. İki noktadan buna itiraz edi
yoruz. Bir, mesele basit bir amel
sizlik meselesi değildir. İtikaden 
terk meselesidir. Burada, inandı
ğı halde; bunun gerekliliğine 
inandığı halde, bir kusur işlediği
ni kabul ederek, günah işlediğini 
kabul ederek ve bundan dolayı 
Allah’a aczini arzederek, boynunu 
bükerek yapmamak söz konusu 
değildir. IVIodası geçtiği için terk 
söz konusudur. İnsanlık için iyi 
olmadığı düşünülerek terk etmek 
söz konusudur. Bu yaklaşımı bi
zim klasik amelsizlik problemimi

zin içine sokmak kolay değildir ve doğru 
da değildir.

M. Çığrıkçı: Bir tartışma boyutu oia- 
rak, yani amel-iman tartışmalarımızla il
gisi yoktur; bu kasdi ve reddi olarak 
ameli terketmektir diyebiliriz, öyle m i?

H. Karaman: İnsan inandığı halde bir 
şeyi yapmaması durumu olabilir, bu eği
timsizliktir. ihmaldir, nefse uymaktır, 
şeytana uymaktır, kötü alışkanlıktır, so
nuç olarak mezmumdur. Mezmum ne 
demektir? İslama göre, islami değerlere 
göre çirkin olan, yanlış olan, günah olan 
durumdur. Halbuki bugünkü terk duru
mu öyle değil. Bugünkü terk makbul gö
rülüyor, hatta o terke karşı çıkanlar mez
mum oluyor. Yani “ İslamın hiç bir par
çasını terk etmeyiz" diyenlere kimileri 
şeriatçı, kimileri mürteci, kimileri kök- 
tendinci diyorlar. Mezmum hale gelmiş 
oluyor, çok farklı bir şey bu; bizim klasik 
iman amel tartışmasının çerçevesine bu

nu sokmak mümkün değil. Yukarıda da 
ifade ettiğim gibi birinci itirazımız bu
nunla alakalıdır.

Şimdi ikinci itirazımız ise laik devletin 
bu dini alana müdahalesiyle alakalıdır. 
Burada laik devlet paradoksa, tezada dü
şüyor. Çünkü laik devlet bu anlayışı be
nimserken referans olarak dini devre dı
şı bırakıyor. Din artık onun kaynağı de
ğildir; kaynaklarından bir kaynak değil
dir. I\le yasamada, ne yürütmede, ne yar
gıda, ne de kişisel hayatta, kamu alanın
da, eğitim ve öğretimde din artık bir re
ferans değildir. Din hayattan çıktı de
mektir. Şimdi siz bir taraftan bu anlam
da dini dışlayan bir yola giriyorsunuz, 
öte yandan bu yolda ilerlerken bazı en
gellerle karşılaşınca burada dinin de bir 
engel olduğunu algılıyorsunuz, kendi ba
şınıza. Yani şöyle söyleyelim; Müslüman 
bir toplumda bu söylediğim alanlarda di
ni terk etmekle ve referans olarak “din 
tamamen ortadan kalksın” , demekle bu
nun ortadan kalkmadığını görüyorsunuz. 
Toplumu değiştirmek istediğinizde top
lum inancı ve inanca dayalı pratikleri ile 
size karşı direniyor. Bu direnci ortadan 
kaldırmak için de bu sefer referans ola
rak dine sığınıyorsunuz ve dinden fetva 
alarak insanları belli biryöne doğru yön
lendirmek istiyorsunuz. Bu ne perhiz bu 
ne lahana turşusu gibi birşey. Bundan 
dolayı meseleye itiraz ediyoruz ve "bur- 
da bir çelişki vardır” diyoruz. Ek olarak 
da iyi bir önerimiz var. Yani biz işi zora 
sokup orada bırakmıyoruz. Diyoruz ki; 
eğer laikliğe karar verdiyseniz -ki buna 
bu millet karar vermiştir demiyorum si
vil taleplerin siyasal iradeye engelsiz 
yansıması ve arkasından siyasal iradeye 
engelsiz yansıyan bir sosyal düzenin 
oluşması gerekir.

Aslında, böyle bir tutum karşısında 
müslümanların ne tür projeleri olabilir? 
Bir grup müslüman eğer şartlar müsait
se hukuksal düzenin, siyasal düzenin, 
temel referanslarının İslam olmasını ta- 
leb ederler. Bir kere bu talebi gözardı et
memek icab eder. Bu tarih boyunca var
dır bugünde dünyanın her yerinde va-
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rdır. Siz bunun adına “ köktendincilik” 
deyin, şu deyin bu deyin, ne derseniz de
yin, Karşıdan siz öyle dersiniz ama, böy- 
lesi itikadı ve talebi olanlara göre bu 
dincilik değildir, bu müslümanlıktır; bu 
müslümanlığm gereğidir, dinin gereği
dir. Hatta ben bir adım daha ileriye gide
rek söyleyeyim: Müslümanların kahir ek
seriyetinin itikatlarında hem de şuurları
nın derinliğinde böyle bir inanç ve böyle 
bir talep mevcuttur. Sadece bu talebin 
kuvveden fiile aktarılmasında takip edile
cek yol ve aranacak şartlar bakımından 
müslOmanlar farklı düşünürler; yoksa 
talebleri noktasında hemfikirdirler. Bura
da farklı düşünenler "reformcular”dır. 
Ya da “ bir kısım modernist İslamcılar
dır” . “ Bir kısım modernist İslamcılar" 
dediğim, İslam anlayışları farklı olduğu 
içindir, yine onlara göre de İslam temel 
referanstır, ancak dinin sosyal ve ahlaki 
amaçları referanstır. Bakın, dikkat buyu
run, onlar da yine İslam'ın referans ol
masını dışlamazlar, bunu kabul ederler. 
Muhafazakar veya gelenekçi diye ifade 
edebileceğimiz kişiler ise İslam’ın, sade
ce sosyal ve ahlaki amaçları değil, bu 
amaçları gerçekleştirecek olan nassları 
ve talimatı ile de referans olmasını ister
ler.

Gelelim bu talebi, içinde yaşadığımız 
toplumda nasıl gerçekleştireceğimiz hu
susuna. Eskiden bir başka anlamda şöy
le bir tartışma olmuştu: “Yönetici İslâmî 
yoldan saparsa, millet buna karşı nasıl 
davranacak?” Bir grup demiştir ki, “ hu
ruç ale’l-sultan yapacak” : başkaldıracak 
ve güce dayanarak yönetimi değiştirecek 
ve İslam’a uygun yönetimi benimseye
cek olanları işbaşına getirecek. Bu bir 
yaklaşım, bir görüştür; "Bu, ümmete va
ciptir” diyorlar. Peki, güce dayanarak 
başkaldırmak için belli şartların oluşma
sını beklemek gerekir mi? Birincisi: ‘Ha
yır gerekmez, akibet ne olursa olsun bu 
yapılır; ya ölürsün ya değiştirirsin’ . İkin- 
cis; 'hayır beklenir; şartlar oluşunca im
kan oluşunca, amaca ulaşılması kesine 
yakın olunca, teşebbüs edilir’. Üçüncü^ 
sü: ‘Sabredilir, iş Allah’a havale edilir.

dua edilir ve işi Allah düzeltir'. Bunu bi
raz değişik olarak günümüze de yansıta
bilirsiniz. Yani değişiklik kendini burada 
gösteriyor. Günümüzde de müslümanla- 
rın çoğunluğu teşkil ettiği bir toplulukta 
yine “temel referans İslam olsun” , talebi 
farklı anlayışlar içerisinde mevcuttur. 
Ama bu talebi kuvveden fiile geçirmek 
için “şartlar ne olursa olsun bu talebi 
gerçekleştirmek gerekir.” diyen ve bence 
sayıları çok az olan grupları istisna eder
seniz, onun dışında kalan büyük kitle 
“şartlar oluşuncaya kadar bu talebimize 
en yakın olan hale, duruma razı olalım 
veya onu elde etmek için çalışalım” kara- 
n üzerinde yürümektedirler. Bu karar 
üzerinde yürümek söz konusu olduğun
da müslümanların bir talebi, bir de bu 
talebe karşı çıkanların tavrı var, iradesi 
var ve diyelim ki güç de onların elinde 
olsun. Güç ellerinde olan ve müslüman- 
ların bu temel taleplerine karşı çıkanlar 
bir yandan laik, demokratik bir cumhuri
yeti resmen sürdürürken öbür taraftan 
karşı talebin (müslümanların) kuvveden 
fiile çıkma ihtimaline karşın ülkede aslın
da hem demokrasiye hem laikliğe ve 
hem de özgürlüklere aykırı olan birtakım 
kısıtlamalara gitmek durumunda kalıyor
lar. Şöyle karşılıklı bakarsanız hem isla- 
mi talep sahipleri taviz veriyor, “ tamamı
nı elde edemiyorsak bir kısmını elde 
edebiliriz” diyerek razı oluyarlar hem de

öbür taraf “demokrasi, laiklik, hukukun 
üstünlüğü ilkelerinin tamamına sahip 
olamayız, çünkü burada engeller var, 
tehlike var; onun için bu özgürlüklerin, 
hakların bir kısmına razı olalım, bizim 
farklı özelliklerimiz var. Bu ilkelerin ta
mamını uygulamak, hakları vermek sı
kıntı verir, bazılarını uygulamayalım” di
yorlar. Karşı tarafın talebini asgariye in
dirmek için de bir kısım ilahiyatçılarla 
görüşerek bazı siyasiler bana sorduğu
nuz reform benzeri talepleri ortaya getir
miş oluyorlar.

Benim gördüğüm manzara budur. 
Teklif ettiğimiz çıkış noktasıysa şu: Ben 
diyorum ki hukukun üstünlüğüne, insan 
hak ve özgürlüklerine inanan liberal de
mokratik sistem bir ülkede yürüyorsa o 
zaman dini, insanların sadece vicdanına 
ve bireysel hayatlarına hapsedemezsi- 
niz. Bu din sosyal alana da çıkmayı in
sanlardan talep ediyorsa, biraz önce 
söylediğim sistem sahipleri, onu yürü
tenler dini yeniden tanımlayarak dini in
sanların bireysel hayatlarına mahsus ve 
mahpus hale getiremezler. Getirmeleri 
de gerekmez: bunun yerine şunu yapa
bilirler: Bu sistem içinde yaşayan grup
lar vardır. Bu gruplar içerisinde başka 
dine inananlar vardır, İslam’ı farklı anla
yanlar vardır -mezhep olarak veya anla
yış olarak- veya hiç inanmayanlar vardır. 
Doğru anladıkları halde klasik devirlerde 
amelsizlik dediğimiz durum sebebiyle is-
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lami hayatları gevşek ve eksik 
olanlar vardır. Şimdi böyle bir 
toplum manzarası içerisinde 
laik demokratik hak ve özgür
lükleri gerçekleştirmeyi hedef 
alan sistem bir ortak alan olu
şturur. Ortak alan toplum bü
tününün kendini idame ettire
bilmesi için olmazsa olmaz 
kurallardan ve sınırlamalar
dan teşekkül eder. Bunun dı
şında kalan alan toplumun 
birlik ve bütünlüğüne zarar 
vermiyorsa, başkalarının hak 
ve özgürlüklerine zarar ver
miyorsa o zaman grupların 
sosyal hayatlarında da inanç
larını yaşamaya izin ve imkan 
verilir.

Çok meşhur olan birkaç örnek vere
yim. Eğer bir bayanın inancı başını ört
mesini gerektiriyorsa, başını örterek 
okumasına ve çalışmasına imkan verir
siniz. Çünkü bir kimsenin inancı gereği 
başını örterek çalışması ve okuması ka
mu düzenini bozmaz, asayişi bozmaz, 
başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar 
vermez, milli birlik ve beraberliği de boz
maz. Çünkü milli birlik ve beraberlik tek 
tip kıyafeti gerektirmez. Çokluk içerisin
de bir birlik meselesidir.

Başka bir örnek; eğer bir insanın 
inancı evlilik hayatını da düzenliyorsa o 
zaman o kişi evliliğinin, dinine göre sa
hih olup olmadığı noktasında bir din ali
mi tarafından da onaylanmasını istiyor
sa bir çok batı ülkesinde olduğu gibi bu
na İmkan verirsiniz ama herkesi buna 
mecbur etmezsiniz. Herkesi buna mec
bur ettiğinizde din ve vicdan özgürlüğü
ne aykırı hareket etmiş olursunuz. “ Dile
yen nikahını müftülükte kıydırsın sonra 
da gelsin nüfusa tescil ettirsin” diye bir 
karar alırsınız. Bu karar ileri sürdüğüm 
formülasyona göre hak ve özgürlükleri 
esas alan demokratik bir cumhuriyete 
aykırı değildir. Dini bireysel alana da 
hapsetmiş olmazsınız.

Örnekleri çoğaltabiliriz. Farklı bakış, 
düşünüş sahipleri ve hayat tarzı sahiple
rine, başkalarının hak ve özgürlüklerini

ortadan kaldırmadıkça ve güce dayana
rak kendi inançlarını başkalarına empoze 
etmedikçe özgürlük verdiğiniz takdirde 
problem önemli ölçüde ortadan kalkar. 
Bundan sonrası insanların serbest İrade
siyle severek, seçerek bir inancı benim
semelerine kalır. Eğer siz İslam’ı iyi tem
sil ederseniz sizin gibi inanan insanların 
sayısı çoğalır. Eğer siz bunu iyi temsil 
etmiyorsanız siz olduğunuz yerde kalır 
veya gerilersiniz. Toplumun taleplerini, 
onlann mutluluklarını gerçekleştirecek 
başka sistemler daha ziyade taraf kaza
nır, ondan sonrası bir yarıştır.

M. Çığrıkçı: Reform ile tecdit ve içti
hadın aynı olabileceği yönünde görüşler 
var Refornfi ile içtihat, tecdit arasında 
farklar nelerdir, aynı şeyi ifade ederler 
mi?

H. Karaman: Kelimeleri iyi tanımlar
sak o zaman problem büyük ölçüde or
tadan kalkar. Şimdi reform yeni lead 
edilmiş bir kelime değildir, Türkçe de 
değildir. “Yeniden şekillendirmek” de
mektir, "ıslah etmek" demektir, "bozula
nı düzeltmek” demektir. "Asil şekli de
ğişmiş olanı asli şekline getirmek” de
mektir. Lügat manasıyla budur. Istılah 
olarak tarih içerisinde kendine has bir 
anlam kazanmıştır. Daha ziyade de Hıris
tiyanlık çerçevesinde bir anlam kazan
mıştır. Batıda kilise ile devlet arasında,

kilise ile özgürlük isteyen toplum 
arasındaki mücadelede bir anlam 
kazanmıştırtır. Nedir bu anlam? 
"Kutsal ve bağlayıcı olan kuralla
rın bir kısmını bağlayıcılık ve kut
sallık alanından çıkarmak ve bir 
kısmını ibkâ etmek” . Bunu Hıris
tiyanlık bağlamında açarsak; pa
panın ve kilisenin, kutsal kitapta 
yer alan bir âyet kadar kutsal ve 
bağlayıcı olan buyruk verme hak 
ve selahiyeti söz konusu idi. Eğer 
yanılmazlığı kabul edilen papa 
ortaya bir kural koyuyorsa bu ku
ral mesela teşbihte hata olmaz, 
İslam’daki âyet ve hadis kadar 
kutsaldır ve bağlayıcıdır. Reform 
bu kutsal olanı parçalıyor ve di

yor ki “ kilisenin bu selahiyetlerini kabul 
etmiyorum ve tamamen Incil’de yazılı 
olanı bağlayıcı olarak kabul ediyorum: 
incil’le hıristiyanların arasına da ruhban 
sınıfını bir yorumlayıcı, okuyucu olarak, 
onları affettirici olarak girmesini kabul 
etmiyorum” . Tarihi olarak reforma baktı
ğımızda hadise budur. Bunu bizim İslam 
kültürü ve medeniyeti içerisinde bir yere 
oturtmamız mümkün değildir, doğru da 
değildir. Çünkü o zamanın oluşturduğu 
tarihi şartlar bizde hiç mevcut olmamış
tır. Ta baştan beri bu kutsal ve bağlayıcı 
olanla kutsal ve bağlayıcı olmayan, ilahi 
olanla beşeri olan bizde hep ayrıdır.

Yani şimdi bizde nass vardır; bu âyet 
ve hadistir. İçtihad vardır bu; âyetle ha
disin yorumlanmasıyla ortaya çıkan ku
rallardır. En baştan beri hiçbir zaman, 
yanlış anlamlar, yanlış uygulamalar bir 
yana bırakılırsa dinde bir kural olarak şu 
kabul edilmemiştir; İçtihadlann değeri 
nasların değerine eşittir, Şimdi açmak 
gerekirse içtihad isabet te edebilir hata 
da edebilir. Ama Allahu Teala beşerin 
elinden gelen bu olduğu için, niyeti iyi 
olduğu için “Allah’ın muradı bu” diye 
inanarak bir sonuca vardığı ve uyguladı
ğı için Allah onun kulluğunu hatalı da ol
sa kabul eder” denmiştir. İçtihada üm
metin fertlerinin tâbi olması mecburi kı
lınmamıştır, ancak içtihada teşvik edil-
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(niştir. Bundan aciz olanlar da alimlere 
sorarak öğrenip inanç, bilgi ve amel sa
hibi olsunlar denmiştir. Baştan beri bu 
böyledir. Hiçbir zaman ortaçağ kilisesine 
benzer bir kurum bizde oluşmamıştır. 
Böyle bir kurum olmadığı için bizde re
form olmaz. Zaten birbirine karışma
mıştır ki kutsal olanla olmayan, bağlayı
cı olanla olmayan, beşeri olan ile ilahi 
olan; böylece biz bunları birbirinden 
ayırmak üzere bir reform yapalım. Peki 
bizde ne vardır bizde içtihad ve tecdid 
vardır. İçtihat o kutsal ve bağlayıcı ilahi 
olan nassları hayatımızda uygulamak 
üzere yapılan yorumdur, okumadır, kı
yastır bu ameliyelerin hepsine içtihat di
yoruz. Bunun reformla alakası yoktur.

Bir de tecdit vardır. “Tecdit” yenile
mek manasına gelir. İslam tarihinde tec
didin de bir kavramı oluşmuştur. Bu 
kavram; inanç olarak, pratik olarak 
müslümanlar eğitimsizlik ve bilgisizlikle
ri yüzünden başka kültürlerin etkisiyle 
sahih İslam'dan sapmışlar, işte bu in
sanların bilgi ve eğitim yoluyla sahih İs
lama iadesi çabalarının adıdır tecdid. Bu
nun da Hıristiyanlık tarihindeki reformla 
örtüşmediği ortadadır.

M. Çığrıkçı: Ahkâm âyetlerini uygu
lamadan kaldırma talebini öne sürme 
şeklinde bir reform talebi sözkonusul

H. Karaman: Bu geleneksel tecdide 
ve içtihada uymaz. Hıristiyanlıktaki re
forma da tam olarak uymaz. Çünkü; Hı
ristiyanlıktaki reformu yapan Luther, 
“ İncirin âyetlerinin bir kısmını atalım" 
demiyor. “ İncil’in âyetlerine papalar ta
rafından yapılan eklemeleri atalım” di
yor. Halbuki bu iddia “ Kur’an-ı Kerim ve 
sünnette yer alan bir takım hükümleri 
atalım” diyor. Bunun reformla da, içti- 
hadla da, tecdidle de uzaktan yakından 
hiçbir alakası yoktur. Bu bir terktir. Bu 
bir dine müdahaledir. Hem de üstelik di
ne bir müçtehid, bir müceddid, reforma- 
tör olarak değil laik bir ülkenin yönetici
leri olarak müdahaledir. Bunun ne mo
dern uygarlıkta ne de laik demokratik 
cumhuriyet anlayışında yeri vardır!

İVİ. Çığrıkçı: Türkçe ibadet, cenaze 
namazlarında kadın, namaz vakitleri, g i
bi tartışmaların yapıldığı b ir süreç var. 
Şimdilerde ise, “yeni din projesi, ahkâm 
âyetlerinin kaldırılmasr g ib i b ir teklif 
var Bu, ifade ettiğiniz g ib i laik sistemin, 
toplumsal mühendislik hevesleriyle din 
engelini ortadan kaldırma anlamındaki 
bir projenin devamı mıdır?

H. Karaman: Benim görebildiğim ka
darıyla bu münferit olaylar ile “değişimi 
gerçekleştirme projesini” birbirinden 
ayırmak gerekiyor. Bu bahsettiğiniz 
münferit şeylerde benim müşahade ede
bildiğim -daha çok tabi ilahiyatçıların 
yaptığını kastediyorum, tarihçi, yazar vs. 
olup aslında köklü bir eğitimi de olma
yan insanların konuşarak düşünmelerini 
bir tarafa koyuyorum- ilahiyatçıların ka
dınların adet durumunda namaz kılmala
rı, kadınların cenaze namazı kılmaları, 
cuma namazının kadınlara farz olması, 
ana dilinde ibadet gibi konulardaki söz
leri... Yani onlar aslında Kur’an'dan yola 
çıkarak, sünnetten yola çıkarak bu so
nuca vardıklarını iddia ediyorlar. O bakı
mından bir metodoloji farkı var. Hedefle
rinin ne olduğunu Allah bilir. Hedef ne
dir, bir kısmında masumane olabilir. Bir 
kısmında artniyet olabilir. Fakat benim 
esas ilgilendiğim birtakım fıkhı görüşle
re, fetvalar metodolojik olarak baktığı
mızda mesela “ bu konuda âyet yok, bu 
konuda hadis var mı? Hadis uydurma 
olabilir. Çünkü âyete ters düşüyor” di
yorlar. Yani islami usûlü, metodları iyi 
kullanıyor kendisine göre. Bence bu giri
şimleri tecdit veya içtihat çerçevesine 
sokabiliriz. Yani metodolojik açıdan so
kabiliriz ama ne şartla; şu şartla; Bunu 
nefse, kendi aklına, kendi mantığına gö
re, eskilerin tabiriyle indî olarak ortaya 
konmuş bir yönteme dayandırmayacak; 
yani daha öz bir ifade ile, usûlü belli olan 
bir içtihada dayanıyorsa, içtihadın kural
larını kullanıyorsa ve islamın herkes için 
bağlayıcı araçlarını kullanıyorsa o zaman 
insan bu fetvaları kullanır ve bir farklı so
nuca varabilir. Eskiden de böyle olmuş
tur; nitekim, onun için de mezhepler var

dır. Dikkat ederseniz fıkhın mezhepleri 
vardır. Farklı sonuçlara varabilir o da tar
tışılır, o zaman da masum olur. Yani 
böylesi içtihadları da tartışırız ve biz de
riz ki “sen bu hadise uydurma diyorsun 
ama değil, isbat et uydurma olduğunu, 
bu hadisin sahihliği ortaya konmuş, se
nedi bu, metninde de senin anladığın 
manada bir çelişki yok" tarzında karşı ar
gümanlarla tartışılır bu.

Ama ahkâm âyetlerini kaldırmanın ve 
“yerine başka bir hukuk var” demenin 
tecditle de, içtihatla da hiçbir alakası 
yoktur.

IVI. Çığrıkçı: Siyasi kadroların “Yeni 
Din Projesi” teklifi, modernizmle uyum
lu, sistemle barışık, ehlileşmiş bir müs- 
lüman tipi yaratma endişesini taşımıyor 
mu?

H. Karaman: Şöyle bir hedef sezinli
yorum, ama bir genelleme yapmanın da 
bizi hataya düşürebileceğinden ayrıca 
endişe ediyorum: Müslümanın dini 
inanç ve pratiklerini engellemekle bera
ber asgariye indirmek gibi bir hedef gö
rünüyor. Yani sizin söylediğiniz seküler- 
leşmeyle bu tip insanlar dini bertaraf et
miyorlar, amaçta sanki âyetlerin bir kıs
mını kaldıranlarla birleşmiş oluyorlar. 
Hangi anlamda birleşmiş oluyorlar; 
müslümanın hayatından dini asgariye 
indirme hedefinde birleşiyorlar. “Şu hal
de bugün dünyada genel geçer bir uy
garlık, hayat tarzı var. Müslümanlar bu 
hayat tarzına ayak uydurmalılar; dinleri 
buna engel teşkil etmemeli, etmez de.” 
denilmekte, bu yönde teklifler sunul
maktadır.

Konuşmamın başında yaptığım üç 
grupluk tasnifin İkincisine giriyor bu şe
kilde dini asgariye indirmek ve belki de 
onu engellemek isteyenler.

M. Çığrıkçı: Hocam, böylesine önemli 
bir konuda aydınlatıcı açıklamalarınızdan 
dolayı çok teşekkür ederiz.. «

______ Yeni Din Projesi H. KARAMAN

ÜMRAN Şubat 2000 27



KAPAK

İslam’da Reform Yapma 
Talebi Abestir

A lİ Bulaç

Abdullah Yıldız: Efen
dim, geçtiğimiz aylar
da Cumhurbaşl<anı ta
rafından çeşitli vesile
lerle gündeme getiri
len b ir proje var: “230 

ahkâm ayetini uygulamadığımız zaman dinden çıl<mış olmayız; 
olsa olsa günahkar oluruz; Allah da günahlarımızı affeder." 
tarzında. "Dinde reform projesi” denilen bu siyasal proje Cum
huriyet tarihi boyunca yapılan dinde reform denemeleri, çalış
maları bağlamında nereye oturuyor? Artı, bu ahkâm ayetlerini 
uygulamamamn hükmü nedir?

Ali Bulaç: Şimdi, Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demi- 
rel’in gündeme getirdiği bu i<onunun birkaç boyutu var. Bir ta- 
rilıi boyut, tarihi arkaplan; 19. yüzyılın ikinci yarısından itiba
ren, İslam dünyasında -adına o zamanlar reform denmese bi
le- çok köklü ve belki de Batı’daki reform hareketine tekabül 
edecek bir ıslahat ve tecdid hareketi yapılması gerektiği yö
nünde düşünceler vardı. Cumhuriyet bunu reform olarak gün
deme getirdi.Yani 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra günde
me geldiği şekliyle bir ıslahat ve tecdid hareketi sözkonusu 
idi. Fakat Cumhuriyet ise bunu “ reform” olarak tanımladı. Se
bebine gelince; yani Hıristiyanlığın içindeki Protestanlığa ben
zer bir islami akım meydana getirmek istedi. Çünkü Cumhuri
yet, modernleşme projesini ancak böyle, dinin içinde bir re
formla örtüştürerek gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Ta
rihi arka planı budur.

İkincisi de bu Türkiye’nin sürekli gündeminde olan bir me
seledir; yani din-devlet ilişkisi, dinin toplum hayatındaki yeri. 
Dine inanan, dinini ciddiye alan insanların dini hayatları söz
konusu olduğunda bu devamlı toplum, hatta devletin günde
minde olan bir konudur. Fakat özellikle bu dönemde Cumhur
başkanı tarafından gündeme getirilmesinin nedeni, Türki
ye’nin Avrupa Birliği’ne aday üyelik statüsü almasıdır. Avru

pa’daki din-devlet ilişkileri, bizdeki din-devlet ilişkisinden çok 
farklıdır. Yani orada din belli bir şekilde siyasi, idari ve sosyal 
sistemin içerisinde bir yere oturmuştur. Bugün çok büyük bir 
rahatsızlık da meydana gelmemektedir. Fakat Türkiye’de bir 
kriz vardır. Bu 150 senedir devam eden bir sorundur.

Burada sorunu ortaya çıkaran en önemli faktör; dinin ta
mamen devletin kontrolü altında olmasıdır. Türkiye NATO’ya 
girerken çok partili hayata geçmek zorunda kaldı; din eğitimi
ne imkan verip imam hatip okullarını açtıysa; bu bir konjonk- 
türel mecburiyetti. Aksi halde Batı ittifakı içerisinde kalamazdı; 
tek partiyle yönetilen bir ülke I\1AT0 üyesi olamazdı. Aynı şe
kilde AB’ye tam üye olacaksa, bu din-devlet ilişkisini olduğu 
gibi muhafaza ederek te giremez. Yeni bir değişiklik yapılması 
lazım. Bu değişikliğin de en önemli nirengi noktası, dinin ken
dini ifade hürriyetine sahip olmasıdır. AB ve Amerika’nın da 
başını çektiği akım bu anahtar terimle ifade ediliyor: Dinin ifa
de hürriyeti. Fakat ifade hürriyeti sadece dindarın ve dindar 
insanların inançlarını ve düşüncelerini serbestçe ifade etmele
ri (sözlü ve yazılı olarak) değil, kendilerini sosyal ve kamusal 
alanda da temsil etme hürriyetine sahip olmalarıdır. Yani din 
hürriyeti dedikleri zaman bu anlaşılıyor. Hangi dinden olursa 
olsun bir dindar hem düşünce ve inançlarını serbestçe ifade 
edecek hem de sosyal ve kamusal alanda kendini temsil ede
bilecek. Yani, dini sembollerle, kimliğiyle kamusal hayata ka
tılmak istediğinde, bu ne lehinde ne de aleyhinde bir kriter ola
rak kullanılmayacak. Devlet memuru olmak istediği zaman, 
başı örtülü bir hanım doktorluk, hemşirelik yapmak istediği 
zaman, başörtüsü ne lehinde ne de aleyhinde kullanılmayacak. 
Yani kamusal hayatın bütün dinlere açık olması ve bütün din
lerin kendini kamusal alanda ifade etmesi, temsil etmesi ma
nasında bir ifade hürriyetinin teminat altına alınması; mesele 
bu. Bu ise Türkiye'deki din-devlet ilişkisine ve devletin dinlere 
bakışına temelden aykırı düşmektedir. Yani Türkiye bir bakıma 
bu projeyi gündeme getirmekle AB’ye bir hazırlık yapmak du-
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rumundadır, yapacaktır da. Nasıl idari 
sistemini, yerel yönetimlerini, iktisadi 
hayata müdahalesini bugünkü bürokra
tik ve merkeziyetçi yapısını koruyarak 
AB'ye üye olamıyacaksa din-devlet ilişki
sini bu tarzda koruyarak da oraya gide
mez.

A. Yıldız; Yani devletin dine müda
halesi ortadan kalknfiak zorunda.

A. Bulaç: Avrupa Birliği’nin stan
dartlarına uygun bir konsept bulması ve 
standartları ona göre düzenlenmesi la
zım. Meselenin aktüel, siyasi tarafı da 
budur.

Meselenin öbür tarafına gelince; bir 
defasında sayın Cumhurbaşkanı irticayı 
tanımlarken; “ hukuk alanında bundan 
100 sene önceki mevzuata dönüş irtica
dır. OsmanlI döneminde uygulanmakta 
olan şer’i hukuk denen hukuki teamülle
re dönmeyi isteyenler bu ülkede mürte- 
cidir.” diyordu. Bu yeni din projesinde 
ise ahkâm ayeti olarak ifade edilen 232 
ayetin uygulanamayacağı söyleniyor. 
Dolayısıyla "bunları bir kenara bırakmak 
gerekir. Böyle yapmak da dinden çıkmak 
değil" deniyor. Şimdi bu iki nokta çok 
önemlidir.

Bir defa Türkiye’de ve dünyada hiç 
kimse bundan 100,200, 500 sene önce
ki hukuki teammüllere dönüşü savun
muyor. Çünkü herkes İslam hukukunun, 
içinde bulunduğu şartlara göre kendisini 
yenilemeye müsait ve esnek olduğunu, 
bunu da kendi içinde taşıdığı mekaniz
malarla -içtihat vs.- sağladığını biliyor ve 
söylüyor; yani bunun aksini savunan 
yok.

Şimdi burada bir hususa değinmek 
gerekir: Dinde reform, İslam’da reform 
söz konusu olduğunda insanın aklına 
Protestanlık geliyor. Ancak yakından ba
kıldığında bu reform, Protestanlık’la Ka
toliklik arasında ilahiyat, epistemoloji ve 
hukukla ilgili anlaşmazlıklardan kaynak
lanmıştır. Yani reform, Hıristiyanlık’ta 
Protestanların katoliklere karşı başlattı
ğı ve başardığı bir harekettir. Martin Lut- 
her’in kilisenin kapısına astığı dekleras-

yonu incelediğimiz zaman o şöyle diyor
du. “Tanrı ile kul arasına kimse gire
mez.” Dolayısıyle kilisenin ve kilise 
adamlarının insanla Tanrı arasına girme
ye hakları yoktur. Şimdi İslamiyet’te za
ten bu temel bir ilkedir. Yani İslamiyet’te 
ruhbanlık yoktur, kimse Allah’la kul ara
sına giremez. İkincisi; diyordu ki "İncil 
başka bir dile tercüme edilebilir.” O dö
nem açısından bu büyük bir reform sayı
lır. Ancak, biz zaten biliyoruz ki, İslam’ın 
ilk dönemlerinden beri Kur’an’m başka 
dillere tercüme edilebileceğine dair ule
manın verdiği fetvalar vardır ve dünya
nın bütün dillerinde Kur’an meal veya 
tefsiri mevcuttur. Türkiye'de de 150’nin 
üzerinde meal vardır. Yani bu konuda İs
lam’da ve İslam tarihinde herhangi bir 
problem yaşanmamıştır.

Luther bir başka şey daha söylüyor
du; 'herkes İncil’i okuyabilir ve anladığı 
kadarıyla amel edebilir’. Bu, İslamiyet’te 
zaten temel bir ilkedir. Yani insan, belli 
bir usûl dahilinde Kur’an’ı okur, sünneti 
okur; ondan anladığıyla da amel etme 
hakkına sahiptir. Bu güce sahip değilse 
bir alime ittiba eder.

Şimdi P ro tes tan lık  ba ğ lam ında  o r ta 
ya çıkan re fo rm u n  ana pa r- _______
ametrelerine baktığımız za
man İslamiyet’te böyle bir 
sorunun olmadığı ortaya çı
kıyor. Yani İslamiyette re
form yapalım talebi havada 
kalıyor. Hıristiyanlık’taki re
form, kilisenin dindeki ve 
toplumsal hayattaki tekelini 
kırmak içindi. Şimdi İslami
yet’te hiçbir alim veya hiçbir 
mezhep kendini dinin tek tef
siri, tek hakikati olarak tak
dim edemez. O halde İslami
yet’te eğer bir tecdit, eğer bir 
ıslahat sözkonusu olacaksa 
reformla ifade edilmez. Anahtar kelime 
içtihattır; fıkıh’ta belli bir formasyona sa
hip olan insanların içtihat yapmasıdır. 
Meselenin bu yönü çok önemli.

A. Yıldız: Tam da bu noktayı sormak

İstiyordum. Tecdit ile reformu birbirin
den ayıran nirengi noktası, ayırım çizgisi 
nedir? Ne yaparsak "tecdit", ne yaparsak 
"reform" olur?

Ali Bulaç: Yani şimdi, Hıristiyanlık’
ta reform yapıldığı zaman, Hıristiyanlık, 
katolikliğin tarif ettiği ve yorumladığı 
şeydi. Martin Luther ve Protestanların 
dile getirdiği talepler hakikaten dinin 
özünde bir değişiklik meydana getirdi. 
İçtihat, tecdid, ıslahat dediğimiz zaman, 
bu dinin özünde herhangi bir değişiklik 
meydana getirmeyi ifade etmiyor. Müs- 
lümanın dini telakkisinde, zihninde ve di
ni algılama biçiminde bir yenilemeyi ifa
de ediyor. Çünkü dinin kendisinde Pro
testanların talebine karşı olabilecek bir 
şey yok. Bütün o maddeler zaten İslami
yet’in kendisinde mevcuttur. Öyle bir ta
lep karşılıksız kalıyor. Ama müslüman, 
müslüman dünya ve müslüman toplu
mun dini telakkileri zaman içerisinde ge
leneklerin ağır baskısı altında kalabilir, 
zihnen kendini yenileyemez, Kur’an’la te
ması zayıflar veya tamamen kopar. İşte 
tecdit demek kaynağa ulaşmaktır. Yani 
su, kaynağından çok uzağa düşmüştür, 
bulanmıştır. İşte tekrar o kaynağa dön-

___________Reform Abestir A. BULAÇ

Tecdit demek kaynağa ulaşmak
tır. Yani su, kaynağından çok uza
ğa düşmüştür, bulanmıştır. İşte 

tekrar o kaynağa döndüğünüz za
man bu tecdit oluyor. Yani dini 
anlayışını, yorumlayışını ve anlama 

biçimini yeniliyorsun, burda dinin 
kendisi yenilenmiyor.

düğünüz zaman bu tecdit oluyor. Yani 
dini anlayışını, yorumlayışını ve anlama 
biçimini yeniliyorsun, burda dinin kendi
si yenilenmiyor.

Fakat mesele bu kadar da basit de
ğildir. Şimdi Hıristiyanlık’taki reform ile
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A. BULAÇ Reform Abestir

Martin Luther

İslam’daki reform meselesini mukayese 
ettikten sonra; sayın Cumhurbaşkanı da
hil olmak üzere Türkiye’de birçok bili- 
madamı hatta ilahiyatçı çok ciddi bir ha
taya düşüyorlar. Yani ister tecdid, ısla
hat niyetinde olsun, ister doğrudan re
form amacıyla olsun böyle bir talepte 
bulunduklan zaman nasıl İslamiyet’i Ka
tolik kilisesiyle aynı şey sayıyorlarsa -ki

Luther'in dile getirdiği ta
lepler hakikaten dinin 

özünde bir değişiklik mey
dana getirdi. İçtihat, tec

dit, ıslahat ise bu dinin 

özünde herhangi bir deği
şiklik meydana getirmeyi 

ifade etmiyor.

bu bir hatadır- aynı 
şekilde islami nass- 

' . lan, hıristiyan dog
malarla aynı şey sa
yıyorlar. Sanki İsla- 

j j i | i  mi nasları dogma
î l l l l  imiş gibi telakki edi-
J l l  yorlar ve karşıya ge

çip dogmaya karşı 
İ l l i  aklın özgürlüğünü

savunuyorlar. Bu ilk 
anda herkese cazip 
gelebiliyor. Çünkü 
gerçekten insan; di- 

 ̂ s ni, varlığı, hayatın
anlamını, eşya dün
yasını aklıyla kavn- 
yor. Yani bu çok 
masum bir taleptir. 
Fakat burada içine 
düşülen hata nasla- 
rın dogma olarak, 
adeta dogmayla ay
nı şey farzedilmesi- 
dir. O halde bir defa 
İslamiyet’teki bütün 
nasslann -Kur'an ve 

sünnetle tarif edilen nasslann- dogma 
olmadığını, akla açık olduğunu, tefsire 
ve yoruma açık olduğunu ve her şartta 
yeniden tefsir edilebileceğini bilmek la
zım. Dogma ise bütün zamanlar için bir 
defa tanımlamış kesin ve ebedi hakikat
tir; akıl onu yorumlayamaz. Akla kapalı
dır, dogma. Hıristiyanlıkta aklı ve aklın 
özgürlüğünü savunmak, çok insani bir 
mücadeledir. Fakat bizde nasslar dogma 
değil, bizzat akla açıktır. Hatta vahyin 
kendisi, akılla ve vicdanla teyid edilmek
tedir. Şimdi bir insan çıkıyor; ‘ey insan
lar, ben size Allah’tan bir elçi olarak gel
dim’, diyor ve bir takım şeyler söylüyor. 
Şimdi biz, peygamber efendimizin davet 
ettiği insanlar arasında olsaydık, Hz. 
Muhammed’in Peygamber olduğuna na
sıl kanaat getirecektik? Bize bir mucize 
göstermesi lazımdı. Yahut da başka kri
terlerle onun söylediğini ölçmemiz la
zımdı. Burada onun peygamber olduğu
na karar veren bizim aklımız ve vicdani

mizdir. Çünkü öyle şeyler söylüyor ki. 
aklımız, ‘evet, bu doğrudur, hakikattir’ 
diyor. Dolayısıyla, nübüvveti teyid eden 
meleke akıl ve vicdandır. Dogma ise ak
la ve vicdana kapalıdır. Dogmayı vaz 
eden de beşerdir, yani papadır.

Şimdi bu ikisi arasındaki tefrikin ya
pılmamış olması zihin karışıklığı meyda
na getiriyor. Özetlersek dogmayı bir hı- 
ristiyan papazı vaz’ediyor. Dolayısıyle 
dogmanın koruyucusu kilisedir; onun 
vaz’ettiği şey hakikatin ta kendisidir; 
ebedi hakikattir. Şimdi biz çıkıp desek ki, 
"hakikati anyoruz", kilise bize şunu söy
ler; “sen hakikati arayamazsın” . İki se
bepten dolayı; Bir, bu kilisenin hakikate 
sahip olmadığı anlamına gelir. Çünkü ol
maya şey aranır. Halbuki bu kilise’de var 
zaten. İkincisi bunu sen ne ile arayacak
sın? Akılla arayacaksın. Akıl ise şeytanın 
insandaki ajanıdır. Eğer akıl olmasaydı 
Adem günah işler, Tann biricik oğlunu 
insanın o kefareti için feda eder miydi? 
“ O halde hiçbir şekilde akılla hakikati 
aramaya da çıkamazsın. Çünkü zaten ki
lise buna sahipti. Kilise ne demişse haki
kat odur.”

Şimdi hemen İslam tarafına geçiyo
ruz; diyor ki, “ aklet!” “Aklını kullanmıyor 
musun?" İkincisi içtihat yapıyoruz; içti
hadı neyle yapıyoruz? Akılla yapıyoruz. 
Mukayeseleri, hikmetlerin benzerliğini, 
yani var olan bir unsurla yeni çıkan bir 
unsur arasındaki ilişkileri neyle buluyo
ruz? Akılla. Bizimkiler, sünni fukaha “ kı
yas” demiş; Şiiler ise kıyas’a “akıl” diyor. 
Doğrudur, yani ha “kıyas" demişsin ha 
“akıl” demişsin, aynı şeydir.

O halde, biz nass’ı dogma’dan ayır
dığımız zaman, ve nass’ı aklın yorumu
na, içtihadı çabasına açtığımız zaman 
hükümlerin de zaman içerisinde değişe
bileceğini söyleyebiliriz. Bu en kritik 
noktadır. Şimdi nass üç tabakadır. 1 - la
fız, 2- hüküm, 3- maksat. Ben şöyle 
düşünüyorum: Lafız ve maksat ebediy- 
yen değişmez. Yani lafız Allah’tan nasıl 
gelmişse öyledir; kelimesi, noktası, v ir
gülüne kadar öyledir. Maksat da değiş
mez. Zaten Allah’ın bize vahiy indirmesi,
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Reform Abestir A. BULAÇ

hüküm bildirmesinin sebebi maksattır; 
insanların bir sebebe, gayeye ulaşması
dır. Eğer akılla biz içtihad formasyonu 
içerisinde belli esas ve usûle bağlı kala
rak nassı anlama durumunda isek, bu 
meşru ise, o zaman hükümlerin hangi il
letlerle geldiğini ve hükümlerin hangi 
maksada işaret ettiğini araştırma hakkı
na sahibiz. Hüküm illete bağlıdır. İllet 
değiştiği zaman, hüküm de değişiyor. İl
let geri geldiği zaman hüküm de geri ge
lir.

O halde Cumhurbaşkanının söyledi
ği “232 ayet bugün için ortadan kalkmış
tır” demek: sanki “ hıristiyan teolojisinde 
232 doğma vardır; bunlar insan aklına, 
içtihada, değişime tamamen kapalıdır; 
yapacak hiç birşey yoktur: o halde bun
ları kaldıralım, rahatlayalım.” demektir. 
Öyle değil, işte burada kelam açısından, 
fıkıh usûlü açısından ve epistemoloji açı
sından çok büyük bir hata vardır. Yani, 
bu açıdan baktığımız zaman 232 ayetin - 
veya her ne kadar ise; 5 ayet de 500 ayet 
de olabilir, tek bir ayet de olabilir- hangi 
hükümlerle geldiğini, bu hükmün hangi 
maksatla indiğini, bu hükmün illetinin ne 
olduğunu, yani hangi maksada işaret et
tiğini anlarsak: böyle bir usûl izlersek, is
ter 5 ister 500, hiçbir ayeti ortadan kal
dırmak gerekmez. Değişmesi gereken 
hükümlerdir. Yani lafız ve maksat baki 
kalacaktır; ama hükümler duruma göre 
değişecektir. Nitekim İslam tarihinde 
ulema böyle yapmıştır.

A. Yıldız: Yani, Mecelle’deki "ezmâ- 
nın teğayyürü ile ahl<âmın değişmesi" il- 
l<esi...

A. Bulaç: Tamamen budur. Yani la
fız değişmiyor, hükümler değişiyor; za
manın değişmesine uygun olarak içti- 
hadlar yenileniyor. Ama değişen hüküm
ler tekrar geri de gelebiliyor. Mesela 
şöyle bir örnek verelim: Resûlullah diyor 
ki, “ çocuğun velayeti annesiyle babasına 
aittir.” Bu bir hükümdür. Biz bu hükmün 
illetini bilmiyoruz, yani söylemiyor. Şim
di içtihatla üç şekilde illet bulunabilir: 1- 
Lafzın kendisi bizzat illetini vermiştir. 2-

Ferdi içtihatla, 3- icma ile. Resulûllah'ın 
bu velayetle ilgili söylediği lafzın illetini 
icma ile biliyoruz ki, burada “ küçüklük
tür"; çocuğun küçük olması, ebeveynin 
velayetini gerekli kılmıştır; çünkü kendi 
vücudu ve kendi malı üzerinde tasarruf
ta bulunamaz. Şimdi, çocuk bûlüğ çağı
na, 20-25 yaşına geldiğinde, illet değiş
miştir; çocuk büyümüş, akıl-baliğ 
olmuştur; hüküm de değişmiştir.
Yine mesela, akıl noksanlığı olanın 
velayeti ebeveynine veya yakınları
na aittir. Fakat akıl sağlığı yerine 
gelirse, illet değiştiğinden hüküm 
de geri gelir. Yani hükümler ebe- 
diyyen ortadan kalkmıyor; illetleri
ne bağlıdır, illet geri geldiği zaman 
hüküm de geri gelir; illet değiştiği 
zaman hüküm de değişir. Bu 
Kur'an’daki bütün ahkam ayetleri 
için söz konusu olabilir.

İşte bu, bizim önümüzü açan 
bir şeydir. Burada bir başka önem
li nokta var, o da çok önemli: Şim
di katolik kilisesi dini kendisi yo
rumluyor bunun mutlak ve ebedi 
bir yorum, hakikat olduğunu söy
lüyordu. Dinin içinde farklı, muha
lif bir yoruma da müsaade etmi
yordu. Bu bir dayatmaydı. Fakat İslami
yet bunun tam tersidir. Mesela Kur’an'ı 
herkes okuyabilir, belli bir usûl dahilin
de yorumlayabilir, tefsir edebilir. Belli bir 
uzmanlık seviyesinde içtihatta da bulu
nabilir. Fakat hiç bir müctehit, bir başka
sının içtihaddma uymak zorunda değil
dir. Bir müçtehid, bir alim hangi derece
de bilgili ve seçkin olursa olsun (diyelim 
ki Ebu Hanife, imam Şafii, İmam Gazali, 
İbni Teymiyye gibi), bütün müslümanlar 
bilir ki onlar hakikatin nihai temsilcileri 
değildirler. Yani ne onlar kendilerini öyle 
görmüşlerdir nede müslümanlar onları 
öyle telakki ediyor. Dolayısıyla din içeri
sinde birden fazla yorum, birden fazla ic- 
tihad, birden fazla mezhep olabilir. Tek 
bir mezhep tek bir içtihat ve yorum ol
maz ve hiç kimse kendi dini yorumunu, 
içtihadını veya mezhebini dinin kendisi

ve ebedi hakikat olarak takdim edemez 
ve başkalarını da buna uymaya ve bu
nunla amel etmeye mecbur edemez. İs
lam tarihi zaten bunun ispatıdır. Yüzler
ce mezhep var; hem itikadi hem hukuki 
mezhepler var.

A. Yıldız: Sözkonusu ediien “230

Fakat burada içine düşülen ha
ta nassfarm dogma olarak, 
adeta dogmayla aynı şey far- 
zedilmesidir. O halde bir defa 

İslamiyet'teki bütün nasslann 

-Kur'an ve sünnetle tarif edilen 
nasslann- dogma olmadığını, 
akla açık olduğunu, tefsire ve 
yoruma açık olduğunu ve her 
şartta yeniden tefsir edilebile
ceğini bilmek lazım.

ayetin uygulanmasını istemek irticadır/' 
mantığının arkasında bir de şöyle bir 
şey var astında; Yani 230 ayetin bıraktığı 
boşluk, farklı bir medeniyetin hukukuyla 
doldurulmuştur. Bu bir vakıadır. Dolayı- 
sıyle sizin söylediğiniz 'hükümlerin de
ğişmesi’ açısından bu boşluğun farklı 
hukuk normlarıyla doldurulmuş olması, 
problemi ortadan kaldırır mı? Bir müslü- 
man olarak bu meseleye nasıl bakmak 
lazım?

A. Bulaç: Müslüman açısından 
problemi ortadan kaldırmıyor; toplum 
açısından da kaldırmıyor. Burada bir 
meşruiyet sorunu var. Bir şeyi yerine 
ikame ediyorsun, ama o toplumun vic
danı, ruhu tarafından içselleştirilmiyor; 
içselleştirilmediği zaman da o ikame edi
len şey bu sefer merkezi otorite tarafın-
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dan empoze ediliyor, emredici politika
larla dayatılıyor. Ve burada toplumda bir 
gerilim meydana geliyor. Halbuki tabii 
dinamikleri, kendi usûlü, mecrası içeri
sinde lıalledilecek olsa problem olmaz 
zaten. (...) Bu dinin kendine özgü mel<a- 
nizmaları vardır, içtihat vardır, kendi so
runlarını kendisi çözer, kendini zamanın 
şartlarına uydurur. Bu aynı zamanda 
meşrutiyet krizini de ortadan kaidınr.
Aksi halde devamlı b ir meşruiyet krizi 
ortaya çıkar.

A.Yıldız: Zaten yapılmak istenen, 
krizi İslami anlamda, meşru zeminlerde 
halletmek değil. Yani ‘bizim Tanzi
mat’tan beri dayattığımız, sizin talepleri
nize, yapınıza uymasa da dayattığımız 
bu yabancı medeniyet projesine b ir bi
çimde razı olun’; aslında biraz da talep 
edilen bu gibi.

Son olarak bir de kısaca tarihsellik 
sorununa değinebilir miyiz? Şimdi illet
lerin tarihselliği hükmün tarihselliği ola
rak takdim edilip tek başına b ir hükmün 
iptali için gerekçe olarak sunuluyor. Bu 
yaklaşım tarzını nasıl değerlendiriyorsu
nuz?

A. Bulaç: Şimdi bunu bir iki cüm
leyle anlatmak zor, uzun ve derin bir ko
nu. Ama kısaca şöyle diyelim.

Şimdi Incil’in Hz. İsa’dan 40 ya da 
60 sene sonra derlendiğini biliyoruz. Biz 
de siyere tekabül eder tamamiyle (İbn 
Hişam, İbn İshak siyerleri gibi) Bu çok 
önemli. Ayrıca İncilin orijinal dili ortada 
yoktur. Hz. İsa’nın konuştuğu Aramice 
ve İbranice İncil yoktur; Grekçe ve Latin
ce İncil vardır; bir başka dile tercüme 
edilmiştir. Bu durumda çok önemli bir
problem ortaya çıkıyor. Bir hıristiyan ön- ------------------------
ce diyor ki: “ Tanrı ne dedi?” , onu öğ
renmek istiyor. Şimdi bizim öyle bir problemimiz yok. Çünkü 
Kur’an nasıl indirildiyse, öyle vahiy katipleri tarafından yazıldı, 
derlendi, toparlandı ve bize kadar ulaştı. Yani Allah’ın ne dedi
ğini biliyoruz, okuyoruz, dedik ya “ lafız değişmez, evrenseldir, 
ebedidir.” Biz şunu sorarız. “ Allah ne demek istedi?” Hıristi
yan şu soruyu sorar. “Tanrı ne dedi? Acaba gerçekten böyle

Diyorlar ki, ebedi ve ev
rensel olan ahlakla ilgili 
olandır; İbadetle ilgili o- 
landır. Ahkamla ilgili 
olanların ise hepsi ta
mamiyle tarihseldir.
Ben ise diyorum ki; ta
rihsel olan, hükümlerin 

illetidir. Hükümlerin
kendisi ve maksatlar de
ğildir. Bu ikisi arasında 

teme! bir fark vardır.

mi dedi?" Yani ibare, lafız doğru mu gel
di? Çünkü orijinal değil, 50-60 sene 
sonra derlenmiş, araya bir sürü şey ka
rışıyor. Bu da çok doğal bir şeydir. Biz 
ise öyle bir soruyu sormayız. Zira Al
lah’ın ne dediğini biliyoruz. Biz “Allah ne 
demek istedi?” diye sorarız, maksadı 
sorarız. Çünkü lafız var elimizde, olduğu 
gibi sapasağlam duruyor, Birincisi bu.

İkincisi, böyle olunca, hınstiyan ön
ce “ ne dedi?” diye sorar, ondan sonra 
"bu belli bir tarihi şartta ortaya çıkmış
tır,” der. Bunu bir hermenötik okumaya 
tabi tutmamız lazım. “ Ne dedi?” sorusu
na cevap aramak için hermenotiği bul
mak zorunda. Bindörtyüz senedir bizim 
müfessirlerimiz, kelamcılarımız, alimle
rimiz böyle bir soruyu sormadılarsa, 
akıllarına gelmediği için mi sormadılar? 
Öyle şey olur mu? Öyle bir soruya ihti
yaç olmadığı için sormadılar. Bugün de 
öyle bir ihtiyaç yoktur. Fakat hükmün 
hangi vasatla teşekkül ettiğine bakar
ken, bu soruyu sorarken hükmü kaldır
mıyoruz. Hermenötikçiler -kimseyi suç
lamak istemiyorum- bir bakıma ahkam 
ayetlerini bütünüyle ortadan kaldırıyor
lar. Yani bir bakıma fıkhın muamelat ve 
ukubatını devre dışı bırakıyorlar. Diyor
lar ki, ebedi ve evrensel olan ahlakla il
gili olandır; ibadetle ilgili olandır. Ah
kamla ilgili olanların ise hepsi tama
miyle tarihseldir.

Ben ise diyorum ki; tarihsel olan, 
hükümlerin illetidir. Hükümlerin kendisi 
ve maksatlar değildir. Bu ikisi arasında 
temel bir fark vardır. Mesela illete ör
nek: Rasulüllah, bir kurban bayramında 
“ kurban etlerinizi dağıtın; 3 günden faz
la tutmayın,” diyor, ama niçin böyle de- 

--------------------------  diğini; illetini söylemiyor. Ashab da bu
na uyup kurban etlerini dağıtıyorlar. 

Sonraki kurban bayramlarında merak ediyorlar. “Ya Rasulal- 
lah, biz kurban etlerimizi hemen dağıtalım mı?" “Yok, gerek
mez” diyor. “Ya Rasulallah, geçen sene böyle demiştiniz." 
“ Geçen sene IVledine’de yoksul bedeviler vardı, bir an önce 
onlara ulaşmasını istedim.” Şimdi illeti söyledi. Burada illet 
nedir? Tarihseldir. İşte yani bu kadar açık. ■
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Din-Hukuk İlişkisini 
IVlüslümanca Çözmek Zorundayız

P rof. D r . H aşan O nat

IVlusa Çağlar: Son zamanlarda kamuoyunda "Dinde Reform” 
adı altında ahkâm ayetlerinin uygulanmaması ile ilg ili b ir tar
tışma var Sizin bu konuda görüşlerinizi alabilir miyiz

Haşan Onat: Ahkâm ayetleri ile alakalı tartışma, aslında 
ciddi bir tartışmadır. Türkiye’de yaşanan sorunların bir anlam
da artık doruk noktasına ulaştığını gösterir. Ciddi manada 
dinle alakalı bir takım sorunlar yaşıyoruz. Birey planında dinin 
algılanmasıyla ilgili yaşanan sorunlar var. gelenek ve moder- 
nitenin çatışmasından kaynaklanan birtakım sorunlar var, hız
lı kültür değişiminden kaynaklanan sorunlar var, geleneğin 
kendisini koruma çabasından kaynaklanan sorunlar var. Baş
ka açıdan bakıldığında, Türkiye birtakım fay hatlarının kesişme 
noktasında, uluslararası çıkanların kesişme noktası var, Türki
ye'deki birtakım güçlerin ve güç odaklarının çıkarlarının kesiş
me noktası var. Yani Türkiye çok komplike bir yapıda. Bu çer
çevede de ahkam ayetleri tartışması, bence sorunun zirve 
noktasında görülebilir. Bu açıdan son derece anlamlı buluyo
rum bu tartışmayı. Ancak tartışmanın direkt ahkam ayetleri ile 
başlatılmasını bir sağlıksız başlangıç noktası olarak görüyo
rum. Çünkü Türkiye bütün olumsuzluklara rağmen çok iyi bir 
nokta yakaladı. Bu da dinin tartışılıyor olmasıdır. İnsanlar din 
konusunda düşünmeye başladılar.

Din konusunda düşünme son derece önemlidir. Çünkü 
din, doğrudan bireysel ve toplumsal paradigmanın şekillen
mesinde temel unsur görevi görür. Bireysel ve toplumsal pa
radigma büyük ölçüde din anlayışıyla şekillenir. Buradan hare
ketle şunu söyleyebiliriz. Din anlayışındaki tartışma doğrudan 
bireysel ve toplumsal paradigmayı etkileyen bir tartışmadır. 
Bu çerçevede bu tartışma eğer bilimsel bilgilerle sağlıklı bir 
zeminde yürütülecek olursa, Türkiye’de topyekün ciddi bir zih
niyet değişikliği beraberinde gelebilir. Bu da Türkiye’nin bir 
çok sorunu ciddi manada aşması demektir. Aslında işin özü
ne inilirse, Türkiye’nin temel sorunu bu manada dine yaklaşım 
sorunudur. Son iki asırdır din büyük ölçüde ya kendi kaderine

terketilmiştir ya
da zaman zaman müdahalelerle farklı çizgilerde şekillendiril
mek istenmiştir; ama büyük ölçüde din alanı bilimsel bilgiden 
yoksun bir alan olarak kalmıştır. Dine karşı çıkanlar da din ko
nusunda bilgisizdirler; dindar olanlar da din konusunda sağ
lıklı bilgiden yoksundurlar.

İşte bunları yanyana getirerek düşündüğümüzde iki şey 
ortaya çıkıyor. Birincisi Türkiye’deki sorunların gittikçe komp
like hale gelmesinin cehaletten kaynaklandığı sonucu, İkincisi 
bu tartışmaların Türkiye'nin geleceği açısından, hatta İslam 
dünyasının ve insanlığın geleceği açısından ne kadar büyük 
önem taşıdığı.

Şimdi bu zemin üzerinde ahkâm ayetleri ile ilgili tartışma
ya tekrar dönecek olursak; aslında dünyanın içine sürüklendi
ği bu hızlı değişim süreci, biliyorsunuz din olgusunu yeniden 
gündeme getirdi. Önümüzdeki asırdan “inançlar çağı" o \m k  
söz edilmektedir. Din, tüm dünyada yükselen değer olmuştur, 
Türkiye de bunun dışında kalamazdı. Türkiye'de şartlar zorlu
yor, insanımız müslüman, öyle ki din konusunda dha az du
yarsız olanlar da dini değerlerle dopdolu. Son derece ilginç bir 
ülkede yaşıyoruz; bakıyorsunuz, “kahrolsun şeriat" û\ye bağı
rıyor insanlar, slogan atıyor, ezan okunduğu zaman aynı in
sanların sustuklarını, saygı gösterdiklerini görüyorsunuz. İşte 
çok enteresan örneklerimiz var. Bu çerçevede meseleye bakıl
dığında dinin yükselen değer haline gelişi, Türkiye’de düşünen 
kafaları din üzerinde-yeniden düşünmeye zorluyor.

Öyle ise gelinen nokta şudur; din konusunda Türkiye so
runlarını aşacaktır. Sorunlarını nasıl aşar? Dini dışlayarak, yok 
farzederek bu sorunları aşamazsınız. Gene dini, geleneğin 
içerisinde arayarak, sadece geleneği din gibi algılayarak da 
aşamazsınız. O zaman yeni çıkış yollarına ihtiyacımız var. İşte 
bu çıkış yollarından birisi, din anlayışının genel çerçevede tar
tışmaya açılmasıdır.

Ahkam ayetleri ile alakalı tartışmayı yanlış yerde başlatı-
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lan, ama anlamlı bir tartışma olarak ele 
alıyorum. Tabi buna verilen cevaplar ya 
da gösterilen reaksiyolar ayrıca değer
lendirilmelidir. Çünkü bu tartışma öze 
inildiğinde İslam açısından din ve hukuk 
sorununu gündeme getiriyor. Daha açık 
bir ifadeyle bu tartışma hukukun dinle 
olan ilgisi, ilişkisi noktasında düğümle
niyor. Aslında İslam hukuku konusunda 
sağlıklı bilgi sahibi olanlar, şunu açıklık
la ifade ederler: İslam hukuku, beşeri bir 
hukuktur, İlahi hukuk değildir. Kur’an'da 
hüküm bildiren ahkamla ilgili ayetler 
vardır. Ama bu ayetlerin, Kur’an'daki ha
liyle fonksiyonel olmasını düşünmek pek 
mümkün değildir. I^için? Çünkü, 
Kur’an’m indiriliş amacı öğüttür, insan
ları uyarmaktır; insanlardaki paradigma 
değişikliğini sağlıklı şekilde sağlamak ve 
insanların dorğu düşünmesine katkıda 
bulunmaktır. Kur’an’ın kendini tanımla
masında esas olan, kullandığı ifade ka
lıpları, işte öğüt, hidayet veya rahmet 
kaynağı, -şifa da rahmet- furkan... bun
ların hepsi doğrudan insanlardaki dü
şünce yapısına yönelik olan ayetlerdir. 
Ahkam ayetleri de öncelikle bu çerçeve
de Kur’an’ın bütünlüğü içinde ele alın
malıdır. Bu ayetlerin hukuk alanında 
fonksiyonel olabilmesi için, herşeyden 
önce hukuk alanına taşınması, hukuk di
line tercüme edilmesi, günün şartlan 
çerçevesinde yeniden yoğurulması, hu
kuk kalıplanna dökülmesi ve hukukla il
gili kurumlara verilmesi gerekir.

Bu açıdan bu tartışmayı çok anlamlı 
buluyorum, ama Türkiye’de konuyla ilgi
li olanlann ya da olmayanlann bilgi biri
kimi bu tartışmayı kaldıracak nitelikte 
değildir herhalde, diye düşünüyorum. 
Yani tartışma biraz bu topluma ağır gel
di ve çok fazla da sağlıklı biçimde tartı
şılmadı, çünkü reaksiyonel tavırlar öne 
çıktı. Pek çok insan direkt bu tartışmanın 
kendisine karşı çıktılar. Anlamaya çalış
mak yerine, hemen tavırlar belirlendi; 
red ya da kabul şeklinde, birtakım insan
lar bu tartışmanın üzerine atlayarak çıkar 
sağlama yoluna gittiler, bir takım insan
lar da karşı çıkarak çıkar sağlama yoluna 
gittiler. Maalesef çok ciddi bir fırsatın yi

ne heba edildiğini düşünüyorum bu çer
çevede.

İVİ. Çağlar: Hocam, "yeni din proje
s i” adı altında gündeme getirilen b ir tar
tışma var. Bu çerçevede şunlar söyleni
yor: "Ahkâm ayetleri uygulanmıyor; za
ten 70 yıldır uygulanan pozitif hukuk sis
temi var. O halde bunların uygulanması
nı istemeye gerek y o k " Bu dinde reform 
anlamına mı geliyor?

H. Onat: Efendim şimdi aslında 
biraz önce ifade etmeye çalıştım. Bu so
runuz benim tesbitimin ne kadar isabetli 
olduğunu gösteriyor. Din-hukuk ilişkisi
ni biz çözmek zorundayız. Yani bunu 
müslüman bir insan olarak çözmek zo
rundayız. Devleti bırakın. Devletin de 
ciddi manada sorunudur ama müslüma- 
nın kafasında bu sorunun çözülmesi la
zım. Müslümanın kafasında din-hukuk 
ilişkisini çözmeden siz günümüz şartla
rında fazla birşey yapamazsınız. Ne de
mektir?

Bunu biraz daha somuta indirgeye
lim: Ben hukukçu değilim, ama ilahiyatçı 
olarak bu konuda zannediyorum fikir yü
rütme hakkım birazcık var. Kur'an’daki 
hukukla ilgili ayetlerin başında gelen mi
ras taksimini ele alalım. Mirasla alakalı 
olarak kadınlara bir hak, erkeğe iki hak 
veriliyor. Şimdi buna nasıl bakacağız? 
Bunu toplumda nasıl uygulayacaksın? 
Din midir bunun bu halde olması? Eğer 
biraz tarihi birikiminiz varsa, Kur’an’ın 
ana hedefinin adaletin sağlanması oldu
ğunu ve bu manada Kur’an’m çok ciddi 
bir adım attığını görürsünüz. Çünkü 
Kur’an bir şekilde adalet’in teminin ister. 
Hukuk olmadan adaleti sağlayamazsınız. 
Dolayısıyla Kur'an bu manada hukukun 
mutlaka toplumda yer alması ve kurum
laşması gerektiği doğrultusunda ciddi 
adımlar atmıştır. İslam'dan önce kadın
lara hak verildiğine dair elimizde herhan
gi bir belge yok. En büyük adımı mirasta 
kadınlara pay vererek Kur’an attı. Peki o 
dönem şartlannda bunu makul görmek 
mümkün, bakın tarih çok ciddi bir adım 
olduğunu gösteriyor bunun. Günümüz 
şartlannda uygulamaya kalkıştığınızda

ne tür sorunlarla karşılaşacaksınız? Bu
rada uygulanıp uygulanamayacağı, doğ
rudan bu alanla ilgili bilim adamlannın, 
İslam’ı iyi bilen hukuk alanında güçlü 
adamlann işidir. Oturup düşünecekler, 
konuşacaklar, fik ir yürüteceklerdir, İşte 
bu konuda üretilen fikirler de zaten beşe
ri fikirler olacaktır. Onun için ifade ettim, 
‘İslam hukuku beşeri b ir hukuktur’ diye. 
Dolayısıyla doğrudan hukukla alakalı bu 
tartışmaların merkezi olarak yeni bir din 
porjesinden sözetmek kanaatimce pek 
mümkün değildir. Zaten İslam dini, di
namik bir dindir. Dolayısıyla her zaman 
ve mekanda yeniden anlaşılmak duru
munda olan bir dindir. Yani İslam’ın 
kendine özgü dinanizmi bunu sağlamak
tadır, bunu beraberinde getirmektedir. 
Bu dinamizm çerçevesinde algıladığı
mızda bizim yeni bir din projesine ihti
yacımız yok. Neye ihtiyacımız var? Yeni 
din anlayışına ihtiyacımız var. Asırlardır 
İslam dünyası bu işi yapıyor; son iki 
asırdır ciddi bir kriz yaşıyoruz; ama İs
lam dünyası doğal olarak, İslam dini 
kendi dinamizmi çerçevesinde sürekli 
kendisini yeniliyor. Fakat şu andaki sı
kıntımız; İslam'la müslüman insan birbi
rinden koptular. Dolayısıyle bu kopuş 
İslam’ın kendini yenileme sürecini sıkın
tıya soktu. Şu anda bunu başaramadık; 
bunu başardığımız gün, bu tür tartışma
lar kendiliğinden ortadan kalkar zaten.

M. Çağlar: Bu açıdan değerlendirdi
ğimizde buna dinde reform diyebilir m i
yiz? Yoksa bunu “tecdit" olarak mı ifade 
etmeliyiz? Biraz, bu iki kavram arasında
ki farka girebilir miyiz?

H. Onat: Reform kelimesi çok yıp
ranmış bir kelime. Çok kötü kullanıldı, 
yıpratıldı ve kötü çağrışımlar yapıyor. 
Tecdit ve o çerçevede zaten içtihad var. 
Düşünmek İslam’ın özünde var olan bir 
şey. Tecdid, “dinde yenilenme" Ğemek- 
tir, yani “din anlayışında"yenllenm  de
mektir. Bu peygamberimizin hadislerine 
de dayandınlır, geleneğin içerisinde de 
bir yer bulur. Biraz sonra Elmalılı Hamdi 
Yazır’dan bir küçük anekdot aktaraca
ğım. Zaten içtihat bir şekilde İslam’da
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anlayan insanın fikir üretmesi iıadisesi- 
dir. Müslüman insan sürekli fikir ürete
cektir. Şimdi tecdit ve reform arasmda 
yakın bağlantı kurulabilir, ama reform
daki olumsuz içerikleri çıkartmak zorun
dasınız. Yani İslam’ın kendine özgü di
namizmi her zaman ve mekanda yeniden 
anlaşılmasını gerektirir. İslam uleması 
buna "îecdit” ûem\ş. Bakın Elmalılı Ham- 
di Yazır bu konuda ne söylüyor?

Peygamberimiz şöyle buyuruyor;
“ Cenab-ı Allah şüphesiz her yüz 

sene başında yeni her asırda ümmete 
dinini yenileştirecek adam ve adamlar 
gönderecektir.”

Bir vaadi eden bu hadis-i şerif aşağı
daki noktaları ihtiva etmektedir: Bir iba
redeki "gönderme" söıü, dini yenileşti
recek olanı işaret yoluyla teceddüdün lü
zumunu telmih ediyor. İkincisi, bunu 
asırla zamanlandırıyor Bir üçüncü nokta; 
ima yoluyla ümmeti her asır başında te
ceddüde meyletmeye bunu elde etmeye 
ve kabullenmeye teşvik ediyor. Dördün
cüsü, teceddütte ümmetin, ümmet özel
liğinin mahpus kalacağı ve teceddüdün 
değişme, başkalaşma yani tebeddül de
ğil, bu ümmet özelliğininve hüviyetinin 
kuvvetlenmesi ve devam etmesi gerekti
ği konusundaki nastır. Beşincisi yeniliği 
yapacak olan bir şahıs olacağını ediyor.

Bunlar Elmallı’nm yorumları, reali
teyle de örtüşüyor. Hadisin sahihliğini 
yada uydurma olup olmadığını tartışabi
lirsiniz. Ama Elmalılı, gerçekten muaz
zam bir yorum yapmış burda, ve devam 
ediyor: “ İşte Hz. Peygamber bize mürûr- 
u zamanın neticelerinden sakınmanın ve 
kurtulmanın yolunu ve elde etme şeklini 
göstermiştir. Demek oluyor ki, her asrın 
başında dinimizin yenilenmesi bekle
mek bir hakkımız ve bu yeniliği yapacak 
yeterliliğe kavuşmak için çalışmak vazi
femizdir. Bu vazifemizi idrak edersek Ce- 
nab-ı Allah da vaadini yerine getirecektir. 
Bu surette zamanın geçmesi sıkıntısın
dan kurtulmuş olacağız. Peygamberlik 
nuru uzaklaştıkça biz ona yaklaşacağız 
ve bu sayede hassasiyetimizi elde ede
cek neşveden neşveye koşacağız” . Yani 
bu ifadeler islâmın evrenselliğinin nasıl

tezahür edeceğini gösterirken bir başka 
açıdan da sosyal değişme olgusu karşı
sında, İslam’ın kendine özgü tavrını da 
ortaya koyuyor. Yani Elmalılı Hamdi Ya- 
zır müthiş bir şey yakalamıştır. İsterse
niz devam edeyim: “Şimdi ilmi ve akli il
keleri sabit ve mahpus olan dinimize bu 
yenilik nasıl gelebilir? Bidat fikrine karşı 
İslam dini bu yenileşmeyi nasıl temin 
edecek? Şunu hatırda iyi tutmak gerekir 
ki, her zaman söylediğim gibi yenilik, 
değişmek ve bozulmak değildir. İs
lam’da en büyük düştür Allah’ın birliği 
olduğu için bütün ilkeler bu birlik düstu
runun gelişmesi bakımından tesirli ola
cak ve bütün teceddütlerde bu 
görüş mahpus tutularak ümme
tin bu ümmet olma özelliği mu
hafaza edilecektir. Bu suretle 
her asırda vaki olan fikri ve 
maddi hadiseler bir tecrübe ile 
tetkik edilip, ülkelerin tatbik edil
me şekillerine göz atılacak ve bu 
suretle bir taraftan tecrübi ve tü
mevarıma dayalı diğer taraftan 
aklî ve neticeye götürücü tüm
dengelime dayalı bir dönüşüm 
yapılarak çalışma ciheti buluna
cak ve bu suretle ümmetin ha- -------
yatına şuurlu veya şuursuz ola
rak giren yeni durumların şer'i ve dini 
yönden fazlalıkları atılarak tesbit edile
cek, öldürücü arızalardan olan bidatlar- 
la, hayati sebeplerden yeni inkişaf ayırt 
edilerek birisi atılacak diğeri kabul edile
cek ve nihayet akılla hissiyat birleştirile
rek vicdanlara yeni ihtiyaçları tatmin 
eden yeni birşakaret neşvesi ve emniyet 
verilmesi hususuna ihtimam gösterile
cektir".

Gerçekten çok güzel özetlemiş El
malı Hamdi Yazır. Burada esas Elma
lI’nın dikkat çektiği şey şudur; İslam her 
zaman ve mekanda yeniden anlaşılacak, 
anlaşılması gereken bir dindir. Bu dini 
anlayacak olan insandır. Sosyal değiş
menin değişmeyen tek sabite olduğu 
görülmüştür. Yani değişim değişmeyen 
ciddi bir realitedir ve vardır. Ancak tarihi 
akış içerisinde bu değişim bazen hızlı 
bazen yavaş olmuştur. Şu anda insanlık

tarihi belki de en hızlı sosyal değişi 
recinin içerisindedir. Hakikaten kor 
bir değişim hızı içerisindeyiz. Ö y le k il 
ğişimin hızı bizim değişimi doğru algı) 
mamızı bile güçleştiriyor. Böyle bir o r-^ ^ j« ş ş .^ş  
tamda İslam’ın kendisini yenilemesi na- 
sil sağlanır? İki şekilde olur. Hamdi Ya- 
zır’ın dikkat çektiği gibi; birincisi, "tev- 
hid" özde muhafaza edilir ve insanoğlu 
mevcut birikiminden yararlanarak tevhid 
ekseninde İslam’ı yeniden anlar. Bu an
lama biçimi beşeridir. Bir asır sonra ya
da onbeş yirmi sene sonra bu da değişir.
Çünkü beşeri olan herşey değişime açık
tır. Kur’an’ın dışında İslam ’da değişime

İslam dinamik bir dindir, her za
man ve mekanda yeniden anla
şılır. Şu anda İslam, kendisini an
layacak büyük kafaları bekle
mektedir. Çünkü bütün insanlı
ğın İslam’ın o diriltici nefesine 
ihtiyacı vardır.

açık değil’ diyebileceğimiz hiçbir şey 
yoktur. Bütün büyük alimlerin görüşleri, 
büyük mezhep imamlarının içtihatları 
bunların hepsi beşeri görüşür. Bunların 
hiçbirisi vahiy gibi algılanamaz; hiçbirisi 
mutlak doğru olarak algılanamaz. O gö
rüşlerden evrensel olan, vahyin özüne 
uygun olanlar muhafaza edilir; diğerleri 
eleştiriye tabi tutulur, tarihin hâzinesinde 
yerlerine yerleştirilir. Olay bu kadar açık
tır. Dinin yenilenmesi dediğimiz şey bu- 
dur işte! Buradaki yenilenme anlayış 
plandaki bir yenilenmedir. Yoksa İslam, 
tâ Hz. Adem’den beri gelen o ilahi din 
geleneğinin özünü oluşturur. Kur'an’ın 
özünde de tevhid vardır. Din dediğimiz 
şey budur işte. Onun dışındaki kalan kı
sımlar elbette anlayış planında değişe
cek, şekillenecek, yenilenecektir.

Bu çerçevede teceddüt veya tecdit 
daha munis, daha sıcak görünüyor.
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.ü geleneğin içinde bir yeri var. Re-
<n aynı anlama geliyor, çoğu yerde 

/m anlamda kullanılabiliyor, ama re- 
orm yıpranmış bir kelime Bu yüzden 

ben reform kelimesini kullanmayı çok 
fazla tercih etmiyorum.

Ama şunu özetle tekrar etmek istiyo
rum. İslam dinamik bir dindir, her za
man ve mekanda yeniden anlaşılır. Şu 
anda İslam, kendisini anlayacak büyük 
kafalan beklemektedir. Çünkü bütün in
sanlığın İslam’ın o diriltic i nefesine ihti
yacı vardır. Eğer biz İslam’ı bu manada 
doğru bir şekilde sağlıklı olarak yeniden 
anlayabilirsek, Türkiye bütün insanlığın 
muhtaç olduğu yeni bir uygarlığın eşiği 
olabilecek nitelikte bir ülkedir.

(VI, Çağlar: Şimdi b ir takım çevreler
ce uzun zamandan beri gündemde tutu
lan Türkçe ezan, ibadet, gibi konular var. 
Bu bir bakıma dinin nasıl yaşanabilirliği- 
ne müdahale anlamına gelmiyor mu?

H. Onat: Şunu ifade edeyim; bu ko
nulan dindar insanlar, din konusunda bi
limsel bilgiye sahip olan insanlar tartışır
sa bir anlamı olur. Yani otursun, insan
lar tartışsınlar. Ne demektir bu; Türkçe 
ibadet yapmak isteyen insan tartışsın. 
Bilim adamlan otursun tartışsınlar, ama 
bu konu, polemik konusu yapılacak bir 
mesele değildir. Bu konu ile alakalı bir 
sürü laflar ediliyor. Bununla alakalı ken
di kanaatimi söyleyim: Kimse bir başka
sına, bir insan “ ben Türkçe ibadet yap
mak istiyorum” derse kalkıp da ona “ sen 
Türkçe ibadet yapamazsın" diyor mu? 
Dayatmayla alakalı kısım nerden kaynak
lanıyor? Ha, deniliyor ki, “ efendim iba
deti herkes Türkçe yapsın." Herkesin 
ibadetini Türkçe yapmasını istemek, 
“ ben Türkçe yapmak istiyorum” diyeni 
engellemekten farksızdır. İkisi de yanlış
tır. Esas olan nedir? İbadet bireyi ilgilen
dirir, kimseyi ilgilendirmez! İnsanlar ca
nının istedikleri şekilde Allah’a yaklaşır
lar, Allah’a giden yollardan birisidir. Bel
li başlıcası ibadet. Mesele bu kadar açık
tır. Türkçeyle alakalı tartışma nereden 
kaynaklanıyor? Kanaatimce dikkat çek
mek isteyen insanlann, fantezileri gibi 
geliyor bana.

AT Din Hukuk îlişkisi_________

Şimdi bununla alakalı birşey aktara
yım; Hacc’a giden insanlanmız kendi 
aralannda konuşurken onlan dinleyen 
bir arkadaşım bana aktarmıştı: Diyor
muş ki oradaki hacılar: "Yahu "ezan bi
zim ezanımız, Türkçe ezan okuyorlar. Fa
tiha bizim Fatihamız, bizim gibi okuyor
lar. Bir de şu sokakta konuşurken biraz 
Türkçe konuşsalar adamlan anlayaca
ğız.” diyorlarmış. Aslında çok güzel bir 
örnek. Bizim insanımız ezanın Arapça 
olup olmadığını düşünmez. Ezan artık 
bizim bir parçamız haline gelmiştir. Bu 
Türkçe ezan diye dayatmanın da şu şart
larda fazla bir anlamının olduğunu dü
şünmüyorum. Ezan, artık İslamın evren
sel bir sembolüdür. Ve bizim insanımız 
ezanı Arapça olarak algılamaz. Ezan oku
nurken onun ne anlama geldiğini rahat
lıkla anlayabilir. Yani bu tür tartışmalann 
bir kısmı biraz fantazi... Ama bu tür tar
tışmalar gerçekten dindar insanlar tara
fından bilimsel bilgiyle yürütülürse bir 
anlam taşır, olay budur.

IVI. Çağlar: Hocam, b ir de "ahkâm 
ayetleri uygulanmasa da olur; dinden 
çıkmış olmayız. Günahkâr olursak da Al
lah affeder.”  deniyor.

H. Onat: Sohbetimizin başında da 
ifade ettiğim gibi, bu din-hukuk ilişkisiy
le alakalı bir meseledir. Bu konuda çok 
ilginç örnekler var karşımızda, geleneği
mizde. IVlesela bir Hz. Ömer örneği var. 
“ Müellefe-i Kulûb” dediğimiz kalpleri İs
lam’a ısındınlacaklarla ilgili. Zekattan 
pay verilecek olan, Kur’an’da geçen 
gruplardan birisidir. Hz. Ömer diyor ki, 
“artık bu insanlann İslam’a ısındınlmala- 
nna gerek yok, İslam güçlü bir din hali
ne gelmiştir ve birtakım insanlara pay 
verilmemelidir.” Ya da başka örnekler 
var karşımızda, geleneğin içerisinde. Za
ten İslam uleması Kur’an’la hukuku bir
birinden ayırmıştır. Bizim şu andaki tar- 
tışmalanmız Kur’an’la hukuku birbirin
den ayırmamaktan kaynaklanmaktadır.

İslam’ın geldiği döneme şöyle bir 
göz atalım. O zaman Medine’nin nüfusu 
15 ile 20 bin arasındadır. En ileri seviye
de, müslümanlann toplam sayısına ba
kın 100 bin, hadi 90 bin civanndadır. Bu

gün küçük bir ilimiz o kadardır. Ve o dö
nemin şartlannda çok ciddi oranda ge
lişmiş kurumlardan söz edemezsiniz. 
Alanlar aynmından söz edemezsiniz. 
Devlet yeni yeni teşekkül etmeye başlı
yor devlet geleneğinden yoksun olan 
Arap topluluğunda. Çünkü Araplarda 
ciddi bir devlet geleneği yoktu. Peygam
berle birlikte büyük ölçüde devletin özü 
oluşmaya başlıyor, yavaş yavaş kurulu
yor. Siz böyle geleneğin içerisinde din- 
siyaset ayınmı, din-hukuk ayınmı, din- 
iktisat ayınmından söze edebilir misi
niz.? Edemezsiniz. Ama şu anda birbu- 
çuk milyara yaklaşan müslüman insan 
var. Biz İslâmî anlamaya çalışırken bu 
birbuçuk milyara yaklaşan insanlan göz 
önüne almalıyız. Bu çerçevede düşünül
düğünde bugün din-hukuk ayınmından 
söz etmek kanaatimce mümkündür.

Dolayısıyle ahkam ayetleriyle alakalı 
tartışmayı, günahtır, günah değildir, tar
tışması olarak değerlendirememeli. Hu
kuk, hukukçulann işidir. Onlann uygula
yacağı bir işdir. Din bir hukuk kitabı de
ğildir. Biz ahkâm ayetlerinden de, 
Kur’an’ın diğer ayetlerinden de herşey- 
den önce birey olarak yararlanabiliriz. O 
ayetler bizim düşünce yapımızı şekilen- 
dirir; ayetler bizim meseleleri daha iyi 
anlamamıza yardımcı olur. Hukukçular 
da o ayetleri alır, tartışırlar, o hukuk ala
nındaki insanlann işidir. Ama Kur’an’a 
bütün olarak bakmamız gerekir. Kur’an 
bütün halinde hukuk kitabı değildir. 
Kur’an bütün halinde insanlann düşünce 
sistemlerini sağlıklı zemine taşımak iste
yen, tevhid ekseninde toplumsal değişi
mi öngören bir kitaptır. Kur’an’ın istedi
ği sağlıklı ve adaletli bir toplumun oluş
masıdır. Hukuk bunun olmazsa olmaz 
sonucudur. Ama hukuk insan işidir. Tıp
kı siyasette olduğu gibi. Mesela İslam 
dini siyaset alanında da belirlemede bu
lunmuş değildir. Siyaseti insanlann so
rumluluğuna, bireyin sorumluluğuna bı
rakmıştır. Kur’an’daki temel hükümler
den de yararlanırsınız. Ama sizin adalet
li, ahlaklı bir şekilde yaşamanızı sağlaya
cak toplumsal sistemi kurar gerçekleşti
rirsiniz. Bu tamamen bireyin sorumlulu
ğudur. ■
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“Yaşasın Şeriaf’diyenler de 
“Kahrolsun Şeriat” diyenler de

İslam’ın Ne Olduğunu Bilmiyorlar

P rof. D r . M . H ayrİ KiRBAşoğıu

IVlusa Çağlar: Geçtiğimiz aylarda devletin en üst düzeyinden dil
lendirilerek başlatılan “dinde reform" tartışmalarını konuşmak 
istiyoruz. Bilindiği üzere; bu bağlamda ‘230 civarındaki ahkam 
ayetinin uygulanmadığı, ancak bunları uygulamamakla da din
den çıkılmış olmayacağı, olsa olsa günahkar olunacağı ve Al
lah'ın da günahları affedeceği’ tarzında iddialar ortaya atıldı. Bu 
konuda görüşlerinizi alabilir miyiz?

M. Hayri Kırbaşoğlu: Bu ve bundan sonraki sorularınıza ce
vap verirken bir hususun altını çizerek söze başlamak istiyo
rum. Burada yapacağımız tahlilleri, toplumdaki yüzeysel tartış
maları bir yana bırakıp, tamamen ilmi amaçlarla ve meselenin 
sosyolojik boyutuna da ağırlık vererek gerçekleştirmekte büyük 
yarar görüyoruz.

Bu açıdan bakarsak görürüz ki Türkiye’nin problemi şudur; 
İslam, ülkemizin son yıllarda devamlı olarak gündeminde. Prob
lemi gündelik tartışmaların yüzeyselliği içinde değil, en geniş ve 
en derin ölçekte ele almak, bu boyutlarda değerlendirmek lazım
dır. Türkiye’de olan ise şudur; Cumhuriyet bir modernleşme 
projesidir. Bu projede dinin yeri sağlıklı bir şekilde belirleneme
miştir. Bizantinist bir yaklaşımla dine, devletin emrinde bir rol 
biçilmiştir. Yani tamamen dine karşı tavır alınmamıştır; fakat 
devletin amaçlarına hizmet edecek bir kurum olması için gerek
li çaba sarfedilmiştir. Fakat din böyle manipüle edilecek bir mü
essese olmadığından, zaman zaman kendi gerçek hüviyetine 
dönmek için, her dinde yani hıristiyanlık ve yahudilikte olduğu 
gibi, müslümanlıkta da birtakım çabalar daima görülmüştür.

Bugün, Cumhuriyet’in uyguladığı din politikalarının başarı
sız olmasından dolayı, ülke insanı kendi yorumladığı şekilde di
ni anlamak, uygulamak istemektedir. Tabii burada dinin hedef
leriyle bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun al
tında yatan ideoloji arasında zaman zaman çatışmalar da olabil
mektedir. Genel olarak dünyadaki dini değerlerin yükselişi, in
sanların dine yönelişi mevcut yönetim veya iktidarları zaman za

man tedirgin etmiştir. Hatta dini değerlerine sıkıca bağlı olan in
sanların siyaset yapmaları, ekonomiye, eğitime girmeleri, yani 
sadece cami ve vicdanda değil, toplumsal alanda da kendi de
ğerlerini terk etmeden varolmak istemeleri, devletin resmi ide
olojisi ile bazı sürtüşmelere sebep olmaktadır. Şimdi devlet bu 
çatışma ortamında dünyadaki global değişimler karşısında ken
disini gözden geçirmeye yanaşmadan dini ve dindar kesimleri 
kendisine boyun eğdirmeye, kendisine göre şekillendirmeye ve 
manipüle etmeye çalışıyorsa; bu bence çok yanlış bir tavırdır. 
Türkiye’de dinin toplumsal alanda bir problem haline sokulduğu 
doğrudur. Ancak bu problemin çözümü için yapılması gereken 
şey, dini kendi ulviyeti ve kutsiyeti içerisinde değerlendirmek, 
böyle dünyevi menfaatler uğruna manipüle etmek için değil, ha
kikaten dini anlamak için ve bu toplumda, toplumumuzun birlik 
ve beraberliğini düşünerek dinin yerinin ne olması gerektiğini 
samimi olarak tartışıp tekrar karar vermektir.

Yani Cumhuriyet’in kuruluşunda dine belli bir yer biçilmiş 
olabilir. Bu gömlek, bu elbise topluma bugün dar geliyorsa, bu
nu oturup düşünüp yeniden çözüm bulmak, şekil vermek lazım
dır. Burada hem devlet erkanına, devlet erkini elinde tutan entel- 
lektüellere, aydınlara, hem de islami kesimin sözcülerine, sivil 
toplumun bütün katmanlarına ve dine ilgi duyan insanlara gö
rev düşüyor. Bu toplumun içinde yaşadığımıza göre, bu toprak
ların dışına gidemeyeceğimize ve bu toplumu darmadağın edip 
yıkmak gibi bir amaç aslâ sözkonusu olmadığına, İslam da bu 
toplumun mayasında bin yıldır mevcut olduğuna göre İslam’ı 
gözardı ederek bugün Türkiye’de politika üretmenin veyahutta 
kitlelere yön vermenin mümkün olmadığını bizi yönetenlerin de 
görmesi gerekir.

Maalesef burada ironik bir durum da var; neden özellikle ah
kam ayetleri gündeme geliyor? Zira müslümanlar da “ İslam” de
yince İslam’ın en başta metafizik en temel ilkelerine -yani Al
lah’ın birliği, insanlığın birliği, ahiret inancı, diğer inanç esasla-
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H. KIRBAŞOĞLU İslamı Bilmiyorlar

rı, İyiliği hâkim l<ılıp l<ötüiül<lerle mücade
le etmek, kişinin canının, malının, nesli
nin, aklının, inancının, fikir hürriyetinin 
korunması ki, bugün en temel insan hak
lan öğretisi içinde yer alır- temel mesele
lere vurgu yapacakları yerde. İslam deyin
ce “Şeriat"aĞ\ altında el kesmek, kol kes
mek vs. ahkâm ile şu caizdi, haramdı, he-

Devlet bugün sırf dini manipüle e t
mek için Bizantinist bir anlayışla 

müslümanların bazı konularda yük
selişinin, seslerini yükseltmelerinin 

önünü almak için, onların düzene 
karşı eleştirilerinin önünü kesmek 

için bazı ayetlerin değişebileceğini 
ve mevcut hukuk sisteminin İsiamf 

olduğunu tasdik ettirmek istiyorsa, 
zaten bu gayri ahlaki bir tutumdur.

laldi gibi esasa taalluk etmeyen bazı ko
nuları gündeme getirince İslam şu anda 
birkaç fıkhi hükme indirgenmiş oldu. 
IVlüslümanlann yaptığı bu hatayı, maale
sef bizi yöneten insanlar, bizim entellektü- 
ellerimiz, siyasilerimizde -din konusunda 
çok yetersiz bilgi sahibi olduklan için- 
müslümanların yanlış sunuşlannm etki
sinde kalarak din konusundaki tartışmayı 
getirip üç beş ahkam ayetinin değişip de
ğişmemesine irca ettiler. Ben, diyelim ki 
üç beş ahkâm ayeti devletin istekleri doğ
rultusunda değiştirilse bile, yine bankala
rın içerisi boşaltılıyorsa, milletin dişinden 
tırnağından artırdığı bu vergiler birtakım 
mutlu azınlık tarafından hortumlanıyor 
ise, sonuna kadar bu bozuk düzenle mü
cadele etmenin İslam’ın en temel görevi 
olduğu kanaatindeyim. O halde burada, 
bence dinlerin topluma sundukları değer
ler, "evrensel doğrular” olduğu için, otu
rup -burada dini böyle siyasi amaçlara 
alet etmek, onu kullanmak gibi bir gaye

gütmeden- dini Allah’ın dini olarak anla
maya çalışarak "bugün bu toplumumuzda 
dinin yeri ne olmalıdır?” gibi hasbi, art ni
yetsiz bir tartışma olursa, ben o zaman 
ahkam ayetlerinin değişip değişmeyece
ğini tartışırım. Ama devlet bugün sırf di
ni manipüle etmek için Bizantinist bir an
layışla müslümanlann bazı konularda 

yükselişinin, seslerini
---------------- yükseltmelerinin önünü

almak için, onların düze
ne karşı eleştirilerinin 
önünü kesmek için bazı 
ayetlerin değişebileceğini 
ve mevcut hukuk siste
minin İslâmî olduğunu 
tasdik ettirmek istiyorsa, 
zaten bu gayri ahlaki bir 
tutumdur. Buna ben hiç
bir zaman katılmam.

Bu noktada müslü
manlann da meseleyi “ İs
lam’ın bugünkü Türki
ye’deki yeri” olarak de
ğerlendirmesi lazım, yok
sa ahkam ayetlerinin de- 

-----------------  ğişip değişmemesine ve
ya mesela “kadınla toka

laşılır mı?” gibi üçbeş şeye indirgememek 
lazımdır; bu konuda hatalann tekrarlan
maması gerekir.

M. Çağlar: Yeni b ir "Din Proje- 
s i”nden söz ediliyor. Bu proje, 7 0  yıldır 
pozitif hukuk tarafından doldurulan" ka
mu alanından dinin tamamen dışlanması
nı amaçlıyor. Böylece İslam’ın bizatihi 
kendisi ortadan kaldırılmış olmuyor mu?

İVI. H. Kırbaşoğlu: Şimdi ben ortada 
ciddî bir "din projesi” oldu kanaatinde de
ğilim; ciddi anlamda bilimsel bir proje ol
duğunu sanmıyorum. Bazı çevreler Islami 
taleplerin yükselmesinden rahatsız. Bu
nun önü alınmak isteniyor. Burada şunu 
söyleyeyim; Bir şeyin İslamiliğinin ölçütü 
nedir? Bence bugünkü mevcut hukuk sis
teminin -ben hukukçu değilim, inceleme
dim, ama hukukçu olan dindar birçok ar
kadaşa danıştım- baştan aşağı İslam'a ay- 
kın olduğunu söylemek mümkün değil; 
hatta İslam’ın temel değerleri ile klasik İs

lam hukuku ile örtüşen yerler çatışanlar
dan çok çok fazla; fakat mesele bu değil. 
Mesele sizin İslam’a nasıl baktığınız. İs
lam'a saygı gösterip göstermediğinizdir. 
Yani bütün alanlarda örtüşse bile diyelim 
şu andaki meri hukuk’a ben müslüman 
olarak ‘evet’ desem iş yine bitmiş olmaz. 
Çünkü tekrar söylüyorum: İslamiyet niçin 
yeryüzüne gönderilmiştir? Yeryüzünden 
her türlü haksızlığı, her türlü zulmü orta
dan kaldırmak, adaleti ikame etmek için, 
insanlar öldürülmesin, insanlık dışı şart
larda yaşamasın diye. Bugün Türkiye’deki 
halimizi görmek lazım; hastaneler rezalet, 
devlet zaten insanlan vergilerle inim inim 
inletiyor, milli gelirin çoğunu yüzde onluk, 
yirmilik bir azınlık grup sömürüyor, dev
let imkanlan üçbeş holdinge, bir kısım 
medyaya peşkeş çekiliyor. Dolayısıyle 
devletin kanunları İslam’a tamamen uy
gun desem bile, benim müslüman olarak 
mücadelem hiçbir zaman sona ermez. 
Çünkü müslüman her yerde iyiliği hakim 
kılıp, kötülüklerie mücadele etmekle mü
kelleftir.

Benim demek istediğim şudur; Türki
ye'de bütün kesimlerin, solcusuyla, ke- 
malistiyle, laikiyle, liberaliyle, İslamcısıy
la, bir takım ortak değerierde buluşması 
lazımdır. Meselâ hırsızlık dünyanın her 
yerinde ve tarihin her zamanında kötüdür; 
hırsızlığa karşı cephe alınması lazım. Kezâ 
Türkiye’de 2000 yılına girdiğimiz şu gün
de yüzde 10’a yakın okuma yazma bilme
yen insan olduğu söyleniyor. Bugün hala 
kadınlar dövülüyor. Çocuklar çöpe atılabi
liyor. Bunun üzerinde durulması gerekir.

Cumhuriyetin öngördüğü insan mo
deli ne kadar başanlı? Adeta birbirinin 
kurdu olan insan modeli çıktı. Bugün in
sanımızın bütün derdi madde, bütün der
di para, maddi kazanç. Sonuçta Cumhuri- 
yet’in ortaya çıkardığı insan tipi bu. Otu
rup bunu düzeltmek için ortak işbiriiği 
yapmamız lazım. Ortak değerier etrafında 
buluşmamız gerekir. Bunu da ben şuna 
benzetiyorum. Çağdaş bir “Hilful-Fudûl" 
yapmamız gerekiyor. Nasıl ki Hz. Pey
gamber bir şirk kurumu olmasına rağmen 
mazlumun yanında yer alan, her tür ezile
ne. fakire ve garibana yardım etmek üze-
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re kurulmuş olan Hılful Fudul teşkilatına 
gençliğinde katılmış, Peygamber olduk
tan sonra da yine “bu gün de çağırılsam 
icabet ederim" demişse, bu gün de bence 
ortak evrensel doğrular ve ahlaki değerler 
üzerinde her türlü ideolojik kesim mensu
bunun Türkiye’de bir ortak zeminde bu
luşması lazımdır. Bu buluşma gerçekleş
mediği sürece Türkiye’nin işi zordur. Bu
luşma gerçekleştiğinde ise, bundan en 
fazla müslümanm mutluluk duyması la
zımdır. Çünkü bu değerler kesinlikle İs
lam’ın da benimsediği değerlerdir. Onun 
için meseleyi çok daha derin olarak ele al
mak lazımdır.

Dünyada çok önemli gelişmeler olu
yor. Ama Türkiye’mizdeki siyasilerin bizi 
yönetenlerin İslam konusundaki fikir sevi
yeleri o kadar yetersiz ki... Bir de batıya 
bakalım: Batıdaki süper devletler, İslam 
dünyası ile ilgili araştırmaları hem finanse 
ediyor, hem destekliyor, hem de onlardan 
yararlanıyorlar. İslam dünyasıyla ilgili bi
zim bilmediğimiz analizler yapılıyor. Size 
bir örnek vereyim. Yanıbaşımızda İran 
var; bizi yönetenler devamlı ondan şikayet 
ediyorlar. İyi de kardeşim bu İran nedir? 
Bunun üzerine Türkiye’de bir tane bilim
sel araştırma yok. Ben mesela bir ilahiyat
çı olarak İran'a gidip oradaki ilim adamla
rıyla görüşmek istesem, oradan kitap te
min etmeye çalışsam kesinlikle fişlenirim.

Böyle bir ortamda Türkiye’de mesele
ler nasıl halledilecek? İstediğiniz kadar di
ni manipüle etmek için din projesi yapın, 
hiçbir anlamı yok. Çünkü niyet önemli, siz 
dini kullanmak mı istiyorsunuz, yoksa 
inanan bir insan olarak -ki bizi yöneten in
sanlar dinsiz olduklarını söylemiyorlar- 
dinin değerini ve yerini toplumda tartışa
rak bir konsensusa mı ulaşmak istiyorsu
nuz? Geçmişte bu konuda tam olarak isa
betli hareket edemedik, bazı hatalar yap
tık. Tabi İslami kesim de hatalar yapmış
tır. Bugün oturalım, kavga edeceğimize 
bu toplumda dinin değerinin olacağını ko
nuşalım. Dini sadece camiye ve vicdana 
hapsetmek mümkün değildir. Biliyorsun, 
bir zamanlar Demirel bunu diyordu: “Ca
miye gitme diyen mi var?” Din bir vicdan 
işidir. Din sadece vicdan işi de değildir.

Sadece camiye hapsedilemez, bunu bu
gün gördük. Dünyanın her yerinde böyle. 
Hıristiyanlık da kilise’ye hapsedilemiyor, 
yahudilik de havra’ya hapsedilemiyor, Bu
dizm budist mabetlere hapsedilemiyor. 
Din böyle mabedlere hapsedilebilecek bir 
şey değildir, dinlerin toplumsal talepleri 
vardır, bunu görmek gerekir.

O zaman bu toplumsal talepleri, sağ
lıklı biçimde devletin mevcut yapısını da 
göz önünde bulundurarak incelemek la
zımdır. Ama devlet, müslümanlardan de
ğişiklik talebinde bulunurken kendisini de 
değiştirmesi gerekir. Mesela katı devletçi 
yapıyı terketmesi lazım. Devlet bugün 
ikinci bir ilah gibi tapınılan bir mefhum 
haline gelmiştir. Devlet insana hizmet 
eden bir araçtır; devlet kendisini çağın ge
lişim ve ihtiyaçlarına göre değiştirmelidir. 
Tek taraflı bir değişim olmaz. Ben şuna 
inanıyorum; bugün Türkiye’de oturup cid
di anlamda bir değişimin nasıl olması ge
rektiği tartışılmalı. Ama bu değişim toplu
mun bütün kesimleriyle beraber olacak. 
Sadece islami ke
simden değişmeleri
ni isteyip de kendile
rinin hiç değişmeyip 
kalmaları da bir ra
dikalizmdir. "islami 
radikalizm” deniyor.
Bugün devletler, sis
temler. rejimler ve 
ideolojilerde radika
lizm uyguluyor. Al
lah’a sövmek uygu
lamada pek o kadar 
suç olmuyor, ama 
devleti eleştirdiğin
de suç işlemiş olu
yorsun. Türkiye İs- ------------------------
lam toprağıdır; ama
hristiyanı, süryanisi, yahudisi, ermenisi 
ile azınlıkların değerlerini de tartışalım. Bir 
müslüman olarak, benim dinim bana un
ların da hukukunun muhafazasını emredi
yor. Hukuk bence meselenin en kolay ta
rafı. Çünkü hukuk hakkın hak sahibine ve
rilmesi içindir. Aklın yolu birdir; tabii ada
leti sağlıyorsa, hak sahibine hakkını veri
yorsa. Ama bugün mahkemelere insanla

rımız güvenemiyor; devlete güvenemiyor. 
Artık bir vatandaş devletine güvenemez 
bir hale getirildiyse... Bir de dine yapılan 
baskılar, mesela başörtü meselesi, bunlar 
son derece saçma şeyler. Bugün hiçbir 
zaman başörtüsü iddia edildiği şekilde si
yasal simge olmamıştır. Olsa bile hiç bir 
manisi yoktur. Ki başka görüşlerin başka 
sembolleri de var, bunlara birşey yapılmı- 
yorsa başörtüsüne niye? Başörtüsü me
selesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin şu son 
dönemde yaptığı şeyler evrensel hukuka 
da aykırıdır. Bunları düzeltmeden karşı 
tarafa habire “sen değişeceksin” de.

Türkiye’de gerek din konusunda ve 
gerekse genel olarak huzur sağlansın, in
sanlar uzlaşsın, hakkaniyetli, adil bir düzen 
olsun, isteniyorsa, karşılıklı değişime ha
zırlıklı olunması lazımdır. Toplumun bütün 
kesimleri bunu yaparlarsa şahsen bir bilim 
adamı olarak, münevver olarak buna yar
dımcı olmak görevimizdir.

Bir zamanlar Yeni Asya gazetesinde 
Demirel’in (sanıyorum başbakandı) din,

Islamt Biliniyorlar H. KIRBAŞOĞLU

Devlet, müslümanlardan değişiklik tale
binde bulunurken kendisini de değiştir
mesi gerekir. Mesela katı devletçi yapı
yı terketmesi lazım. Devlet bugün ikinci 
bir ilah gibi tapınılan bir mefhum haline 

gelmiştir. Devlet insana hizmet eden 
bir araçtır; devlet kendisini çağın geli
şim ve ihtiyaçlarına göre değiştirmeli
dir.

şeriat vs. kavramlarını tartışmaya açmak 
istediğini belirten bir beyanatı oldu. Bunu 
bütün günlümle desteklediğimi bir sayfa
lık bir beyanatla belirtmiştim. Bütün gü
cümüzle destekliyoruz; yeter ki bunlar tar
tışılsın, herkes eteğindekini döksün, hiç
bir sınırlama olmadan tartışabilelim de
miştim.
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H. KIRBAŞOĞLU Islamt Bilmiyorlar

M. Çağlar: Dinde "reform"yapmakla 
acaba ne kastediliyor. İslam’da “İçtihat” 
yaparak yeni ortaya çıkan sorunları çöz
me imkanı var. Ama "reform" biraz farklı 
anlamlar çağrıştırıyor, gibi. Bu kavram 
çerçevesinde görüşlerinizi alabilir miyiz?

İVI. H. Kırbaşoğlu: Türkiye’de reform 
sabıkalı bir kelime. Reform hep şöyle an
laşılmıştır: Birtakım artniyetli insanların, 
İslam’a gönül vermemiş insanların, İsla
m’ı kendi amaçları doğrultusunda şekil
lendirmeleri. Tabi bu b ir müslürnan olarak 
kabul edilemez bir şeydir. Bunu yapmak 
isteyenler de, şahsiyetli insanlarsa, onlar 
da kabul etmek istemelidirler. Ancak o di
nin mensupları kabul ederse, yani onların 
konsensüsü ile birşeyler yapılabilir. Hiçbir 
zaman dinlerde başkaları tepeden inme 
dayatmayla birşey yapamaz. Aslında bu 
bizatihi dinlere saygısızlıktır. Bir defa bu 
anlamda bir reform hevesinden bütün 
Türkiye vazgeçmek zorundadır. Böyle bir
şey olamaz; olursa toplumda problem çı
kar.

Benim özetle söylemek istediğim şu
dur; Önce devletin, daha doğrusu devlet 
erkini elinde tutanların ve devlete sırtını 
yaslamış kesimlerin din konusunda bilgi
lenmeleri gerekir. Şu anda tekrar söylüyo
rum; din konusunda ülkede cahillik ege
mendir. Türkiye’de üç şey vardır ki, her
kes bilir; Siyaset, Tababet, Diyanet. Yani 
herkes din konusunda bilir bilmez ahkam 
keser. Bir kimsenin Cumhurbaşkanı ol
ması din konusunda yetkili olarak görüş 
beyan edeceği anlamına gelmez veya bir 
kimsenin başbakan olması, komutan ol
ması, bir holdingin başkanı olması da öy
ledir. Bu bir ihtisas meselesidir, dine say
gı meselesidir. Bu tartışmalar bilgi temel
li olmalıdır. Bu noktada İslam konusunda 
eleştirel tavır takınanların ve İslâmî yük
selişten hoşlanmıyanların İslam’ın ne ol
duğunu öğrenmeleri lazımdır. Tabiî dün
yadaki İslami gelişmeleri de yakından iz
lemelidirler. Bunun dışında İslami kesim 
de; dünyadaki mevcut gelişmeler karşı
sında bugüne kadar sürdürmeye alıştığı 
ortaçağdan kalma yorumlarla yirmibirinci 
yüzyılda veya modern dünyada ayakta du

rabileceği iddiasında olan islami kesim de 
bu anlayışını gözden geçirmelidir.

İçtihat diyoruz; yani yeni yorumlara, 
yeni içtihatlara ihtiyaç olduğu ikiyüzyıldan 
beri söyleniyor. 18. yüzyıl, 19-20. yüzyılın 
bütün münevverleri, bütün mütefekkirleri, 
islami alanda siyaset yapanlar hep bir 
ağızdan yeni müesseselere, yeni yorumla
ra, yeni içtihadlara gerek olduğunu söyle
mişlerdir. Bu noktada müslümanlar aca
ba bunu ne kadar yerine getirdiler? Bu 
noktada bir özeleştiri yapmalıdırtar. Ma
alesef bizler bunu yapmadık. Mesela 28 
Şubat süreci oluncaya kadar demokrasi 
şirkti. Ne zamanki 28 Şubat sürecinde 
namlunun ucunu gördü, herkes demokrat 
kesildi. Bu hiç de ahlaklıca bir tavır değil. 
Halbuki biz -yani bir grup akademisyen-
10 seneden beri bu modern kavramlarla, 
kurumlarla hesaplaşmamız lazım diyoruz. 
Mesela kadın konusu. Ortaçağ İslam hu
kuk teorisinde kadın “devlet başkanı ola
maz, ağır ceza reisi olamaz". Şimdi bizim 
hadis kitaplarımızda da kadın uğursuzdur, 
köpekle, eşekle bir arada zikredilir. Bun
larla biz hesaplaşmadık. İlhan Arsel, Tu
ran Dursun bu hadisleri aldı, bizim ense
mizde boza pişirdi. Biz bu malzemeleri 
asırlardır sırtımızda taşıdık, bazıları da ha
la taşımaktadır.

Pekâlâ, halifelerin çoğu seçimle -yani 
bir tür demokrasiyle- işbaşına gelmiştir; 
bu o zaman şirk mi? Veya bir şiada oldu
ğu gibi Allah’ın nasla mı imamları belirle
mesini bekliyoruz? Kayıp imam gelsin de 
bütün yeryüzünü düzeltsin diye mi bekle
yeceğiz? I\leticede tabi bu toplumda yaşı
yoruz, bizi kim idare edecekse, onu biz 
seçeceğiz. Biz bu memlekette yaşadığımız 
sürece İslami değerler, vazgeçemeyece
ğimiz değerterdir. Evrensel değerlerde 
birleştikten sonra bence detaylar tartışıla
rak uzlaşma ile her zaman aşılır. Bir defa 
Türkiye’de sınırsız bir fikir hüriyetinin 
sağlanması gerekir. Bazılarının dediği gibi 
fikir hürriyeti sınırlı değil, sınırsızdır. Bir 
de birbirimize -meselâ devlet vatandaşı
na- karşı kuşkucu, komplocu mantıkla 
davranmamalıyız.

Cumhuriyetin temel hedeflerine -mo

dernleşme, çağdaş medeniyet vs.- ters 
düşmeden, ama İslami değerlerden de 
asla ayrılmaksızın bir çağdaşlaşmanın 
mümkün olacağı kanaatindeyim. Dolayı- 
sıyle bunun nasıl olacağını tartışmalıyız. 
Kimse bizden İslami değerleri bir tarafa 
atmamızı bekleyemez. Dolayısıyle İslami 
değerleri de nazarı itibara alarak; ama on
ları manipüle etmek için değil, onlara say
gı duyarak,.çağdaş şartları gözönünde 
bulundurarak, İslam müessesesini işlete
rek, konsensüse gidilerek Türkiye’nin 
probleminin çözülebileceği kanaatinde
yim.

Bu ise, herşeyden önce İslam konu
sundaki 'geleneksel, kulaktan duyma, yü
zeysel ve bilimsel temeli olmayan bilgileri 
bir yana bırakıp, bilimsel araştırma ve in
celemeye dayalı İslâmî bilgiyi esas almak
la mümkün olabilir. Bu anlamda İslami 
kesim -meselâ İslamiyat Dergisi ve Kita- 
biyât Yayınları çevresinde kümelenmiş bir 
grup ilahiyatçı bilim adamı- İslam’ın çağ
daş bir yorumu için gerekli çalışmalara 
çoktan girişmiş bulunmaktadırlar. Nite
kim onların İslamiyat Dergisi’nin iki özel 
sayısından birisini, toplumda ençok tartı
şılan "Şeriat" kavramına, bir diğerini de 
“ İslam ve Demokrasi” konusuna tahsis 
etmiş olmaları bunun açık bir göstergesi
dir. Ama samimi bilim adamlannın ülke 
ve toplum yararına giriştikleri bilimsel ça
balardan, yönetici elitin yeterince yarar
landığı söylenemez. Biz din alanını, herke
sin sorumsuzca at oynatabileceği bir are
naya çevirmeye devam eder de, hâlâ bi
limsel araştırma ve incelemelere dayalı 
bilimsel bilgiyi dışlamaya devam edersek, 
bu problemler çözümsüzlüğe mahkûm 
olacaktır. İslam konusunda bilimsel bilgi
ye olan ilgisizlik -İslamiyat’m Şeriat dos
yasındaki sunuşta da belirttiğimiz gibi- 
sadece “ Kahrolsun Şerlaf’diyenlerde de
ğil, “Yaşasın Şeriat” diyenlerde de aynı 
oranda söz konusudur. İnşaallah her iki 
kesim de en kısa zamanda yaptıkları hata
nın farkına varırlar. ■
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KAPAK

Islami 
Modernite’ye Bakış

ia lu k  Burhan

B
u çalışmada, Mehmet S. Aydın m birkaç 
önemli aksiyom dolayımında yaptığı m o
dernleşme vurgusunu sistematik olarak 

kavramaya gayret edeceğim. Ancak Aydın’m gö
rüşlerini ‘İçe Kritik Bakış’ (Mehmet Gündem, 
1999) başlıklı kitapta toplanan röportaj ve maka
lelerle sınırlı olarak izleyebildik. Yargılarımızın ek
siklik ve yanlışlıklarının tashihi gerekebilir. Herşe- 
ye rağmen Aydm’m yazı ve sohbetlerine dağılmış 
fikirlerinin değişik kesimlerce de dillendirildiği - 
ama Aydm’m fikirlerinin paradigmatik çerçeve 
oluşturduğu- için tartışılabileceği fikri makalemi
zin hareket sebebi olmuştur. Aksiyomları paradig
matik bütünden parçalayarak ele aldık ve zihni
mizdeki bütünlüğe okuyucunun parçaları birleşti
rerek varmasını dileyerek bu yazıyı çahştık.

1) P ozitif dünya-la ik  din: Aydm’a göre dünyevi
lik, hayatın ve dinin içinde (s.44) Din, “pozitif bir 
yaklaşımla dünyaya bakar” (s. 45) ortaya çıkmıştır. 

Aydın’m kastı dinin söylemleriyle, ilmi söylemle
rin birbirine zıt söylemler olmadığını ifade etmek. 
Sekülerleşmeyi geniş anlamda yani laikçilik anla
mında yorumlamaz. O’na göre “dünyayı dünya 
şartları içinde görmek ve dünya hayatını o şartlar 
içinde düşünmek, planlamak ve bir bakıma ona 
göre götürmeye çalışmaktır, sözünü ettiğim laik

leşme” (s. 126). Aydın, burada norm atif değerlen
dirme peşinde değil, deskriptif {tasvir edici) bir 
tesbit arayışmdadır. Yani, O’na göre müslümanla- 
rın %80-90’ı artık hayatını rasyonel olarak planlı
yor. Allah’ın rızasını yine arıyor ama ilk planda ak
la gelen şeyler dini değil dünyevi konular (s. 125).

Aydm’m rasyoneUik anlayışını da burada zik
retmek gerekiyor. O’na göre hakim batı rasyonelli
ği “hikmet” ile bağları kesik bir akıl faaliyetidir. 
Rasyonel olmak iki sebebe binaen zaruridir. Önce
likle düşünce objelerini mantıksal bir tarzda düze
ne sokabilmek için bir yol ve araca muhtacız. Bu 
anlamda rasyonellik fonksiyoneldir. İkincil olarak 
rasyonellik bir amaçtır; takdir etme, değer koyma 
anlamında (evaluative) kullamhr. Kindi’den îbn 
Rüşd’e varıncaya kadar bütün İslam filozofları an
cak hakim olan rasyonel olabilir; çünkü “hik
met” te hem nazari, hem de ameli aklın kemale er
mesi söz konusudur, der (s. 212-213). Aydın, bura

da batı rasyonelliğinin “hakim” kelimesi çerçeve
sinde hikmetten kırıldığını vurgulamaya çalışır. 
O’na göre batı rasyonelliği hakim rasyonelliği eleş
tirmektedir. Bu onun bölmeci olmasından kay
naklanmaktadır. (iman ile bilgi, din ile ahlâk, din 
ile ticaret, din ile siyaset arasında kahn bir ayırım 
hattı çizilmektedir.). Aydm’a göre alanların tam
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bağımsızlığı ile hayatı dar kompartmanlara dö
nüştürm ek ve bölünmüşlüğe sebep olmak müslü- 
man rasyonelliği ile çelişir, alanların kısmi oto- 
nomluğu gerekir (s.214). Tarihi ve kültürel olarak 
genelde Hıristiyanlık ve özelde kilise ilmi-felsefı 
çabaların arkasında durduğundan, ilim-felsefe 
kendi hayatiyeti bakımından bağımsızlaşmayı za

ruri görmüştür. 
Kısmi otonom 
luk bu bakımdan 
makul sayılabilir. 
Batı Rasyonelli
ğinin hikmet yö
nelişinden kırılı
şının ikinci gö
rünüm ü onun 
indirgem eciliğe 
yatkınlığı nede
niyledir. Örneğin 
önce ruh ile 
madde arasında 
ayırım yapıl
makta sonra biri 
ötekine irca edil- 

Prof Dr. Mehmet Aydın mektedİr. Bu yol

açıhnca iman hayatı duygu hayatına, büyük tarihi 
mücadeleler sınıf çatışmasına, dini uyanışlar fun- 
damantalizme kolayca indirgenebilmiştir. (s. 215) 
Aydın, batı rasyonelliğinin açmazları karşısında 
“tevhid ilkesine göre oluşan ve bu ilkeye sadık ka
lan bir rasyonellik” (s. 216) teklifi getirir. Aydına 
göre Ebu Cehil akıllı’ bir insandı. Ama bu akıl, 
“akıl”ın bir anlamının da “bağlamak” olduğunu 
unutmuş idi. Bu nedenle Aydın, rasyonelliğin te
meli olarak akıl fenomenini şöyle inşa eder: a) akl, 
alemi Allah’a bağlamalıdır; b) bu dünyanın gerçe
klerini, ruhani gerçekleri dikate alarak, “öte’yi dü
şünerek açıklamak mecburidir. Aydına göre “gör
düklerimden ve yaşadıldanmdan başkası yoktur”a 
dönüşmüş bir rasyonellik, inkardır. Dünyaya sap
lanmamak, akletmenin rehberi olan vahyi işitmek 
için, yani yok oldukları ispat edilmemiş hususlar 
için epistemolojik bir görüş geUştirmek, aklın, en- 
füs/âfâk/ tarih ile aşkın bağlantılar kurmasını sağ
lamak kaçınılmazdır. Aydın, rasyonelliğin ikinci

temel ayağını oluşum süreci kavramı dolayımmda 
kurar. O’na göre ilmi tecrübe dini tecrübeyi, este
tik tecrübe ahlâkı tecrübeyi ve yine bunlar kendi 
sıralarında ilmi ve dini tecrübeyi besler (s. 217), 
her tecrübe alanı öteki alanlarla canlı bir irtibat 
kurar. Aydının rasyonelliği donmuş ve katılaşmış 
rasyonellik değil, kökleri sürekli olarak yaşanmak
ta olan bir tecrübe içinde beslenen rasyonelliktir. 
Rasyonellik, her çeşit yeni tecrübeye daima açık ol
malı ve oluşum içinde (süreçte) bulunmayı muha
faza etmelidir, (s. 217).lslami rasyonellikte süreç 
merkessiz bir değişmeyi düşündürmez; bilakis va
hiy, hem ontolojik ve hem epistemolojik istikrar 
çerçevesini oluşturur. Böyle bir çerçeveye iki ilkeyi 
güvence altına alır: 1) rasyonellik, aşkın’a açık ol
mak zorundadır; 2) yorumlar ne kadar farklı olur
sa olsun vahyin şüpheye mahal bırakmayacak 
muhkemi vardır. Aydın, bu yönelişi ile tarihsel is- 
lami anlayışları başka bir paradigmatik çerçeve 
içinde aşmaya çalışmış olmaktadır. O, geçmişin 
tehafüt tartışmalarının açmazlarını ifade ettiği 
yaklaşımla kırmayı dener: “Filozoflar, rasyonelli
ğin nazari ve ameh bir tecrübe bütünlüğüne da- 
yandığnı açıkça gördüler; ama ürünleriyle bu bü
tünlüğü ümmetin kollektif tecrübesine getirmede 
başarılı olamadılar. Öte yandan tasavvuf alanı da 
aklın nazarı taleplerini yeterince dikkate alamadı. 
Bu yüzden İslam düşünce tarihi söz konusu oldu
ğunda bir tek İslami akıl’dan değil, önemli ortak 
özeUikleri olan İslami akıllar’dan söz etmek bana 
daha makul görünüyor” (s. 218) Aydın ın rasyo
nelliğinin sonucu temel ayağı geleneğin etkin tari
he dahil edilmesi meselesidir. O’na göre “rasyonel
lik, tarhi bir oluşum”dur.(s. 219). Rasyonellik ile 
ilgili her kavramın arkasında bir kültür, bir tarih, 
bir gelenek vardır; ama her gelenek tarihe dahil ol
maz. Tarihi sebeplerden dolayı belli kelamı ve hu
kuki görüşlerin hep merkezde kalması, kollarıyla 
düşünüldüğünde yüz civarında kelam, yirmi civa
rında hukuk ve dört büyük felsefe ekolünün etkin 
tarihe götürülememesi, hakim İslam akl’ını büyük 
bir zenginlikten mahrum etmiştir. İslam dünyası 
bunun neticesinde kendi entellektüel problemleri
ni kendi çözebilecek ortak aklını zayıflatmıştır. 
Diğer taraftan batı akü da iç bünyesinde darbeler
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yaşamakta ve İslam aklı batı akimdan yeterince ya
rarlanamamaktadır. Batı aklının Aydınlanma fel
sefesinin ürünü, kendi kültürünün dışında kalan 
kültürlere tepeden bakan, dışlayıcı, smıflayıcı, 
kontrol edici yaklaşımını, müslüman akıl eleştir
mektedir. Ancak “rölativizmde mutlaklık” gören 
ilimde “muhkem”i, ahlakta “m aruf”u kabul etme
ye yanaşmayan post-modern tutumu da islami 
rasyonellik benimseyemez. İslami akıl, bütün va
rolanları “Ötede varolan ve burada varkılan’a kal
binde yer vererek akletmeden, fıkretmeden, zikret
meden kendisini mutmain olmuş saymaz” (s. 220- 
221).

Aydın’ın dünyayı rasyonel anlamda kavrama 
çabası eleştirel bir tutumla karşılanabilir. Aydın, 
aşkına açık bir rasyonellik teklifi sunduğu anda 
dahi dinin irrasyonel çağrısını açıklanabilir ol
maktan çıkarmaktadır. O’nun sacayak oluşturan 
rasyonel modeli dünyayı bizce kavrayamamakta- 
dır. 'Dünya hayatından sadece dış yüzü bilirler’ 
(Rum, 7) ayeti dünyanın salt pozitif yaklaşımla ele 
alınamayacak başka bir gerçekliğini haber vermek
tedir. Dünya, evet kutsal değildir; ama dünyanın 
arkasında bir kutsallık vardır. Bu kutsallık nede
niyle gece, gündüz, ay ve güneş ve yıldızlar insanın 
hizmetindedir. ‘Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı si
zin hizmetinize verdi. Yıldızlar da O’nun emriyle 
boyun eğdirilmiştir.’(Nahl, 12). Kuşlar pozitif bir 
bakışla açıklanamayacak denli Rahmani uçuştadır: 
‘...uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları (havada) 
Rahman’dan başkası tutmuyor’ (Mülk, 19). Kara
da ve denizde olan şeyler, yaprak, dane hakkında 
bilgi ve kontrol Kitab’da yazılıdır. ‘Gayb’ın anah
tarları O’nun yanındadır; onları O’ndan başkası 
bilmez. Karada ve denizde olan herşeyi bilir. Dü
şen bir yaprak-ki mutlaka onu bilir- yerin karan
lıkları içine gömülen tane, yaş ve kuru hiçbir şey 
yoktur ki, apaçık bir Kitabda olmasın (En am, 59). 
Mahiyetini bilemediğimiz ‘kutsal’ bir kozmosa da
hiliz. Ancak, zikrettiğimiz kutsallhkbir cebir teori
si ile açıklanmalı mı, meselesi başka bir tartışma
nın konusu. Dünya pozitif ya da rasyonel olarak 
açıklanamaz. Bize göre Aydın, dünya için aşkına 
açık bir rasyonellik metodolojisi çalışırken dünya 
içinde kıstırılmış metafizik geliştirmiş bulunuyor.

Böyle bir metodoloji ile tarihi hadiseler yorumla
namaz. Aydın, bir yerde şöyle der; “bu alemde ru
hani anlamda esrarengizlik görmek, İslam’la bir
likte son bulmuştur” (s. 45). O’na göre bilimsel ifa
denin, buluttan inen yağmur, toprağın bitkileri ye
şertmesini sağladı’ söylemi ile dini ifadenin, ‘Al
lah’ın hikmetiyle indirilen yağmurla, yer yeşerdi’ 
söylemi birbirine 
zıt düşmez. Ay

dın, bu söylem- pünya pozitif ya da rasyonel
lerle ne inancın
ve ne de bilimin olacak açıklanamaz. Bize gö- 
z e d e ie n ec e ğ in i re Aydın, dünya için aşkın’a

__________islami Modemite BURHAN

lojisi çalışırken dünya içinde 

kıstırılmış metafizik geliştir
miş bulunuyor. Böyle bir me
todoloji ile tarihi hadiseler 
yorumlanamaz.

sine bilimin ya da 
dünya rasyonelli
ğinin açıklayama
dığı bir “alan” 
vardır. Nitekim, 
teknik ve askeri 
bakımından zayıf 
durumda bulu
nan müslümanlar
Bedir savaşında sabır ve ittika nedeniyle ilahi yar
dımla desteklendiler: “Evet, sabreder, (Allah’tan) 
korkarsanız... Rabbiniz size nişanlı beşbin melekle 
yardım eder”. (Al-i İmran, 125) Tarihte pek çok 
kavim kazandığı günahlar nedeniyle ilahi bir sı
kıntıya uğradı. “Andolsun biz, Fir’avn ailesini tu t
tuk, öğüt alsınlar diye yıllarca kıtlıkla ve ürünleri 
azaltmakla sıktık” (A’raf, 130); “Senden önce de 
ümmetlere elçiler gönderdik... yalvarsınlar diye 
onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırdık” 
(En am, 42); “... Onların üzerine ayrı ayrı m u’cize- 
ler olarak Tufan, çekirge, kımıl, kurbağalar ve kan 
gönderdik; ama yine büyüklük tasladılar...” (Araf, 
133).

Diğer taraftan dinin dünyadan başladığı, 
Adem’in dinle cennette muhataplığı nedeniyle 
reddedilmeHdir. İnsan maddi anlamda yapıp et
meleriyle değil, zihni-ameli (sevap-günah anla
mında) yapıp etmeleriyle kendisine ilahi anlamda 
verili nimetleri kullanabihr. Dolayısıyla ilahi yar
dım, dünya şartlarını yerine getirmiş toplulukları
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tercih eder, şeklinde bir kaideden bahsolunamaz: 
“O ülkelerin halkı inanıp korunsalardı, elbette 
üzerlerine gökten ve yerden bolluklar açardık...” 
(A’raf/96). Bu, örneğin yağmurun dünya rasyonel
liğine Tabi olmadığının bir başka ifadesidir. Dola
yısıyla dünyanın fizik kanunları iman ile aşılabilir. 
Aydın’ın rasyonelliğinin aşkınlığı içselleştirmesi

yeniden dünya dolayımmda kalmaktadır. Bunun 
nedeni, dünyanın ve kozmostaki dengenin illiyet 
bağlamında Allah ile açıklanabilmesidir. Ancak, 
atom bombası ile (kutsal) iman geriliminde ilkel 
araçlar sahibi m ü’minin güce kafa tutuşu irrasyo
neldir. Diğer deyişle m ü’min toplulukların atom 
bombasını ele geçirmeden batı ile hesaplaşmayı is
temeleri Allah ile açıklanabilir mi? Kullandığı 
mentalite çerçevesinde Aydın’ın böyle bir soruya 
müsbet cevap vermeyeceğini düşünüyoruz. Filler, 
nasıl ebabiFin attığı siccil ile telef olmuşsa (Fil 
suresi/1-5) seküler-pozitif yaklaşımla bakılmış 
dünyanın (tabiatın) kanunları da imanla aşılabilir.

2- M odernle^me-Asrilik: Mehmet S. Aydın’m 
modernleşme yaklaşımları a) ilim ve teknoloji te
varüsü b) ılımh laiklik c) İslam ile modernleşme d) 
kültürleşme-liberalleşme başhkları altında incele
nebilir. Aydının görüşlerini zikretttiğmiz sıraya 
göre ama ayrıştırmaya tabi tutmadan vereceğiz.

Aydın, Akif’ten harekede bilimsel ve teknolojik 
gelişmeyi gerçeldeştirmenin (terakki) Islami bir gö
rev olduğu hususu üzerinde durur, (s, 197) Bu bir 
insanlık mirasıdır. Büyük müslüman düşünürler,

İslam vahyinin ruhuna sadık kalarak kadim Yu
nan m zenginleştirdiği bilim ve felsefeyi alarak ge
liştirmiş ve bunu bir insanlık mirası olarak batıya 
sunmuşlardır” (s. 200). İstisnalar dışında müslü
man alimler bilim ve teknoloji karşısında teşvik edi
ci bir tutum takınmışlardır. (S. 197) Ancak bilim 
alanındaki modernleşme dine rağmen gelişme im
kanı bulduğu için Batı tarihinin Hıristiyanhk-bilim 
uzlaşmazlığı anlayışı bir genellemeyle İslam’a da ta
şınmış ve “vahyin bilgi kaynağı olabileceği” fikri 
Türkiye’de etkili olmuştur (s. 198-199). Modernleş
menin olmazsa olmaz şartı olan (s. 199) eğitim öğ
retim faaliyeti dini bilgide hiçbir değer görmedi ve 
aşkın olana kapılarını kapattı. Böylece okullaşma 
hızlanamadı. Ancak öğretim-eğitim programların
da dine yer veren okullar ile tepki azalmış durum
dadır. Türkiye’nin muhafazakar kesimlerinden kay
naklanan çok önemli bir modernleşme talebi yeni 
süreçle birlilcte oluşmuştur, (s. 199). Bilim ve tekno
loji içine girdiği kültürün değer ve idealleriyle 
uyum sağlayan başka bir modernleşme sürecine yol 
açabilir. Kısacası Batı’da gelişmiş bilim ve teknoloji
yi almak, ileride Batı’nınki gibi bir dünya görüşüne 
sahip olunacağı anlamına gelmez; çünkü dünya gö
rüşleri, bilim ile birlikte her kültürün kendine özgü 
değerlerini, inanışlarını ve ideallerini de içine alır. 
Hiçbir dünya görüşü, sadece biHmsellikle tanımla
namaz. (s. 201)

Bizde modernleşme zaman zaman bir “moder- 
nizm”e dönüştüğü, kapalı bir ideoloji gibi algılan
dığı ve zorla empoze edildiği (s. 200) için sosyal 
modernleşmeden önce laiklik tanımlaması yap
mak gerekir. Laiklik iki sebepten desteklenmelidir. 
îlk  olarak, dini-mezhebi bölünmeyi önlemek, mil
li bilinci güçlendirmek; iki, modernleşme süreci
nin devam etmesini sağlamak (s. 190). Aydın, or
tak bir zemin bulmak amacıyla laiklik anlayışının 
çerçevesini hazırlayacak bir irtica tanımı verir. “İr
tica a) ülkenin ihtiyaç duyduğu iyi, güzel ve yarar- 
h şeyleri almak suretiyle yenileşme (teceddüd) yo
lunda yürümemizi engelleyen, b) miUi egemenlik 
ilkesini reddeden veya sınırlandırmaya çalışan, c) 
din işleriyle devlet işlerini birbirine karıştırmayı 
geçerh siyaset sanan her türlü fiilin adıdır” (s. 
160). Bu tanımla İslam dünyasındaki bazı hareket-
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KUR’ÂN’DA AHKÂM ÂYETLERİ
H azırlayan: M e tin  Ç ığ n kç ı

Türkiye’de son yıllarda İslâmî değerlere, fıkıh hükümlerine yönelik yürütülen ve neticede 
İslam ’ın muamelât ve ukûbâtla ilgili hükümlerinin kamu alanından çıkarılmasmı, İslam ’m sa
dece şahsi vicdanlara hapsedilnrıesini çağrıştıran müdahaleler sözkonusu. Beüi kavram ve usul 
referansları dikkate alınmadan gerek imanla gerek fıkıhla ilgili konularda ehliyetli-ehliyetsiz 
kişilerce yürütülmeye çalışılan böylesi müdalıaleler ve operasyonların taşıdığı artniyetler çok 
iyi tesbit edilmelidir.

Dünya genelinde, özelde de Türkiye şartlarında çağdaş-modern dünya değerleriyle bai'işık, 
ehlileştirilmiş ve sistemlere alternatifhk iddiası taşımayan bir İslam meydana getirme girişim
leri de diyebileceğimiz projelere ülkemizde bir yenisi dalıa eklenmiştir. 1 Kasım 1999 tarihh 
Hürriyet gazetesinde yapılan röportajda C. Başkanı Demirel’in, K ur’an ’da geçen 232 alikâm 
âyetinin uygulanamayacağı, taleb edilemeyeceği, zaten bunları uygulamamn bir günah da teş
kil etmeyeceği, günah olsa bile A llah’ın affedebileceği şeklinde başlattığı “Yeni Din Projesi’nin 
eksenine “ahkâm âyetlerinin uygulanamayacağı, teklifi oturtulmuştur.

Ümran dergisi olarak ahkâm âyetlerinin K ur’an’ın bütünlüğünden asla ayırdedilemeyeceği- 
ni, bu türden girişimlerin İslam ’n orjinine, fıklıma, hukukuna müdahale demek olduğunu ve en 
önemlisi bunun da ne bir reform ne bir tecdit hareketi olamayacağını gözler önüne sermek üze
re bu Ek-Belge’yi kamuoyunun dikkatlerine hazırladık. İmam Şafiden Cassâs’a, Sabuni’ye kla
sik fıkıh geleneğinin önde gelen imamlarının ahkâm âyetlerini ele alışlarını ve tasniflerini der
ledik. Âyetlerin tasnifin de görüleceği gibi ahkâm âyetlerinin sayılarının 200 ile 1000 civarı 
arasında değişkenlik arzetmesi, “ahkâm” kelimesme yüklenen anlamlardan, âyetlerin ahkâm 
oluşunu tesbit ederken kullanılan istinbât usûllerinden kaynaklanmaktadır. Belgeyi hazu-larken 
ahkâm âyetleri sayılarınm fa ıthhğm a değil, birilerinin “D in’de Reform” “Yeni Dm Projesi” gi
bi idialarla ahkâm âyetlerini pratik hayattan uzak tutma gayretlerine ve K ur’an’ı pai'çalama te
klifleri cüretine dikkat çekmek istedik. Ve bu reform projelerinin nassların aslına dokunmadan 
onlardan hüküm çıkanna anlammdaki ictahadla, tecdidle hiçbii' alakasınm olmadığını ortaya 
koymayı böylece konunun sılıhatli anlaşılmasmı amaçladık.

Ümran
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16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 43, 48, 59. MÜ’mİnÛn Suresİ: 5, 6, 7

65, 75, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, NurSureSİ: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 22, 32, 33, 48, 54,

103, 106, 115, 125, 127, 128, 129, 135, 59,60.61,62

136,140,145, 160, 163 Furkan SureS: 58. 68, 69

Maide Suresi: ı, 2,3. 4,5, 6, 8.19, 23,33,34. Şuarâ Suresi: 160, 161, 162, 163, 192, 193,

38,42.43,45,48,49,50,51,58,67,89,94, 194,195,196

95, 96, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, Nemi Suresİ: 65 

118 Kasas Suresi: 27, 34

En’am Suresi: 68,74, 97, 102, 106, 108, 119, Ankebût Suresi: 14, 67 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, Rûm SureSİ: 27, 46 
146, 150,151, 152, Lokman Suresi: 14. 34

A’râf Suresi: 23. 27, 65, 73, 85, 204, 138, 158, AhzâbSureSİ: 4, 5, 6, 12, 25, 28, 32, 34, 36, 37, 

164,165,180 . 40 ,49 ,50 ,53 ,56
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167, 169, 170, 173, 180, 187, 190, 200 

Nisa Suresi: 1-16, 19-30, 32-39, 42-43, 47, 49, 

54, 56, 58, 59, 64, 65, 71, 76, 82, 83, 86, 

88-92, 94, 95, 97-105, 107,112-115, 119, 

125-130, 135-142, 144, 146, 148, 160-162,
171, 176

Mâide Suresi: 1-6, 8, 12-14, 17, 18, 20-34, 38, 

42-45, 48-51, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 67, 68, 

75, 78-82, 87-91, 93-97, 101-103, 105-108 
En’âm Suresi: 68, 70, 76, 83, 90, 103, 107, 

108, 118, 120, 121, 136, 138-143, 145, 146, 
148, 150-156, 158-164 

A’râf Suresi: 1, 2, 11, 12, 16, 17, 19, 26, 27, 29, 
31-33, 55, 142, 143, 145, 146, 150, 169,
172, 185, 187, 189, 190, 194, 195, 199-202, 
204, 205

Enfâl Suresi: l, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 25, 33-35, 

39, 41, 45, 46, 57, 58, 60, 61, 63, 65-69, 72,
73, 75

Tevbe Suresi: 1-7, 11-14, 16, 17, 23, 2831, 33- 

39, 41-44, 46-49, 51, 53, 55, 56, 58-62, 64- 
67, 73-77, 80, 84, 91, 95-97, 99-103, 107, 

108, 1 11, 112, 117-120, 122, 123 

Yûnus Suresi: 15, 59, 88, 89 

HÛd Suresi: 15, 34, 37, 38, ,45, 46, 61, 69, 772-

74, 87, 1 13, 11-7-119

Yûsuf Suresi: 4-6, 8-13, 15-22, 24, 26, 36, 37,
39, 42, 44, 50, 52-55, 59, 60, 67, 70, 72, 75,
81, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 100, 105, 106, 

108-110 

Ra'd Suresi: 4, 7, 8 

İbrahim Suresi: 25
Nahi Suresi: 5, 8, 14, 66, 67, 69, 71, 72, 75, 76, 

80, 89, 9-92, 98, 106, 126 

Isrâ Suresi: l, 7, 12, 13, 15-20, 23-29, 31-36,

45, 46, 52, 60, 64, 70-72, 78, 79, 84, 85, 88,

106-110

Kehf Suresi: 8, 10, 12, 18, 19, 23-26, 39, 50, 
61, 62, 82

Meryem Suresi: 3,5-7, 11, 23, 24, 26, 31-33,
46, 58, 59, 65, 92, 93, 96 

Tâhâ Suresi: 5, 7, 12, 14, 17, 18, 39-41 
Enbiyâ Suresi: 78,79

Hacc Suresi: 5, 18, 25, 27-30, 32, 33, 36, 37, 
39-41, 52, 67, 77, 78 

Mu’minûn Suresi: ı -3 ,5-7, 9, 60, 6i, 63, 67 
Nur Suresi: 2-13, 15-17, 19, 22, 26-33, 35-37, 

41, 43, 45, 48, 51, 53, 55, 58-63 

Furkan Suresi: 48, 54, 62-65, 67, 68, 72, 74, 77 

Şuarâ Suresi: 84, 89, 192-196, 224, 225, 227 
Kasas Suresi: 15, 16, 27, 29, 55 
Ankebût Suresi: 8, 45, 46 

Rûm Suresi: 39, 54 

Lokman Suresi: 14,15, 17-19, 33, 34 
Secde Suresi: 16,17

Ahzâb Suresi: 4-6, 21-23, 26-34, 36, 37, 43, 
44, 46, 49-53, 55-60, 62 

Sebe’ Suresi: 13
Faür Suresi: 10-12, 28, 29, 34, 37 

Yasîn Suresi: 38, 40-42, 68, 69, 78, 79 

Safîât Suresi: 102-107, 112, 141, 147 
sâd Suresi: 18, 20-24, 26, 31-33, 44 

Zümer Suresi: 6 

Mü’min Suresi: 36,46, 60 
Fussilet Suresi: 30, 33, 34, 37, 44 
Şûrâ Suresi: 20, 23, 38, 39,41,43 

Zuhrûf Suresi: 13, 18, 20 , 22-24, 61, 86 

Câsjye Suresi: 14,23, 24 

Ahkâf Suresi: 15,20 

Muhammed Suresi: 4, 33, 35 

Fetih Suresi: 1,3, 4, 16, 18, 24-27 

Hucurât Suresi: 1, 2, 4 , 6, 9-13
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Kâf Suresi: 5,39, 40 
Zarijyat Suresi: 17-19 
Tur Suresi: 48, 49
Neon Suresi: 3, 4, 13-15, 32. 38, 39, 45, 46
K ^erS u res i: ı, 28
Rahman Suresi: 12, 22, 37,39, 68
Vakıa Suresi: 77-79

Hadid Suresi: 10, î 6 , 19, 27,
Mücadele Suresi: 1-4, 8, 11-13, 22 
Haşr Suresi: 2,7-10 
Mümtahine Suresi: t, 4,5,8-12 
Saff Suresi: 2, 3, 9-13 
Cuma Suresi: 2,5-7, 9-11 
MünafikunSuresi: ı, 2, ıo 

Talak Suresi: ı, 2, 4, 6, 7 
TahrimSuresi: 1. 2, 6, 9,10 
Kalem Suresi: 10,11, 13 

Mearic Suresi: 23-25 
Müzzemmil Suresi: l, 2,4, 6-8, 20

Müddessir Suresi: 4-6 

Kıyamet Suresi: 14, 15 

İnsan Suresi: 8 

Mürselât suresi: 25, 26 

Inşikâk Suresi: 16,17, 21 

A’Iâ Suresi: 14, 15 

Beled Suresi: 13,14,16,17 

Duhâ Suresi: 9, ıo 

inşirah Suresi: 5-7 

Kadir Suresi: 1-3 

Beyyine Suresi: 5 

Ma’ûn Suresi: 2 ,5 ,7  

Kevser Suresi: 2 

Kâfîrun Suresi: 5, 6 

Nasr Suresi: ı, 3 

Tebbet Suresi: 2, 3 

Felâk Suresi: 4. 5

DİĞER BAZI MÜÇTEHİDLERE GÖRE AHKAM ÂYETLERİ

Mukatil b. Süleyman: 500
Gazalî: 500
RâzI: 500
MSıddık: 250
Kallâf: İbâdet 140, Aiie-Miras Hukuku 70, Borç Hukuku 70, Ceza Hukuku 30, Usul Hukuku 130, Ana

yasa Hukuku 10, Devletler Hukuku 25, İktisadi Mali Hukuk 10. Toplam  368. (Bunlar Medine’de 
innniş olan ahkânn âyetleridir.)
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leri de yeniden anlamlandırır. Örneğin köktenci, 
fundamentalist tutumlar, irtica hareketleri değil, 
gelenek ve göreneklerin geriletici etkilerinden 
kurtulmayı hedefleyen ilerlemeci hareketlerdir, ir
tica şeriat da değildir. Şeriat, çok kere dinin hukuk 
yanı olarak kullanılagelmiştir. İslamcılık, irtica de
mek değildir. İslamcılık, geniş anlamıyla hissi, ilmi 
ve fikri açıdan Islam’m-bir din, kültür ve medeni
yet olarak- yüceltilmesi ve insanlığa yol gösterecek 
konumda tutulmasıdır. Bu bakımdan İslamcılık 
fikri modern bir projedir. İrtica, muhafazakarlık 
değildir. İkbal haklıdır: hayatın sırrı “istikrar için
de değişme”de saklıdır. Bu açıdan muhafazakarhk, 
“tutuculuk” değil, “korumacılık” olarak tanımla
mak gerekir. Yakın Türk tarihinde “teorik modern- 
leşme”yi, -yani biUm ve teknoloji ve bunların kay
nağı durumda ilmi zihniyeti- reddeden teolojik bir 
akım yoktur (s. 16-164). Aydın, İslam dünyasında 
fundamentaHzm, şeriat, İslamcıhk (siyasal teori) 
ve muhafazakarlık kavramlarını “uzlaşma” vurgu
su ile yeniden yorumlayarak laiklik tanımı verir: 
“Bu ortak zeminde devlet; öncelikle laik olacaktır. 
Herhangi bir dini yorumu, dini anlayışı resmi ide
oloji olarak benimseyip topluma empoze etmeye
cektir. Liberalizmin, demokrasinin birinci şartı 
budur” (s. 60). Böylece demokratik ve liberal bir 
anlayış içinde okul-başörtüsü problemi ile karşı
laşmak mümkün olmayacaktır, devlet eğitimin 
standartlarıyla ilgilenecek, ama eğitim vermekten 
kendini çekecektir (s. 60). Aydının sık sık okul- 
üniversite konularnna dönmesi, sürecinin mo
dernleşmenin aracı olduğuna inanmasındandır.

Aydın, teorik (ilim-teknik) modernleşmesini, 
modernizm (laikçilik) dayatmasından ılımlı laiklik 
ile dengelendikten sonra, sosyal modernleşmenin 
dinamiklerine geçer. “İslam dünyası şu anda prob
lemleri çözemiyor. Çünkü kendi üretmediği bir 
modernleşme ile uzun süredir değiştiremediği, 
güncelleştiremediği bir din anlayışı ile boğuşup 
duruyor. Bunlar yanyana geldiği vakit olmaması 
gereken bir çatışma zemini doğuyor. Avrupa’da bu 
boyutta olmuyor gerginlik. Çünkü her ikisini de 
kendi üretiyor adeta. Dindeki değişiklik de o top
lumun ürünü, modernitede o toplumun ürünü” 
(s. 121). “Ben batılı modernleşmenin her alanının, 
her bölgesinin aynı şekilde başka toplumlara yan-

sımasına ve taşınmasına inanmıyorum. Asıl 
önemli olan modernliği kendi değerlerimizle yeni
den kurma meselesidir” (s. 118). Aydm’m sosyal 
modernleşme projesi için sunduğu iki ana yaklaşı
mı vardır. İlk yaklaşım müslümanlara bir görev 
yüklüyor. Buna göre “Kur an’dan çıkarılacak değiş
mez bir politik çerçeve yoktur. Kur an’dan çıkara
cağınız şey istişare, adalet, emaneti ehline vermek, 
içtihattır” (s. 50). Aydın ın bu cümleden kastı 
Kur’an’ın tarihsel niyetini günümüze taşımaktır.
Örneğin kadın hakları konusunda o dönemde o 
toplumda belli bir mesafe alınıyor. O toplumda 
hem daha iyi haklara ihtiyaç yoktur, hem de daha 
ileri adım o toplumsal düzeni sarsabilir. “Bu du
rumda yapılması gereken şey istikamete bakmak 
ve o iyilik istikametini geliştirmektir. Bir örnek; 
kölelik de, cariyelik de dinen yasak değildir İslam 
hukukunda... Dinin hem insana, kadına verdiği 
önemden bahsedeceksiniz., hem de onu köle, cari
ye yapacaksınız, hukuki bakımdan yarım insan sa
yacaksınız, hayır bu olmaz” (s. 122-123). Aydın, 
sonra da Ahmet Hamdi Akseki’den delil getiriyor:
“Dinin esasatı baki kalmak şartıyla şer’i hükümle
rin hangisi gerekliyse orada büyük değişme ortaya 
çıkabilir veya değiştirilebilir” (s. 124). O’na göre 
“Kur’an i anlatı, bir anlatı olarak yeni yorumlara 
her zaman açıktır” (s. 193). Linguistik, tarihi, sos
yolojik, kelami ve felsefi bakımından sağlam yakla
şımlar geliştirilebihrse 
düşüncenin sınırları aşı-
labiiir. Bu konuda bilim Teknoloji aktarımı hem
ve teknolojiye güveniyor: bİr kÜltÜr aktarimi V 6
Bilim ve teknoloji, İs
lam’ın değer sistemi ve h 6 m  d ©  r n © d 6 n i y 6 t  d e -

ideallerine ciddi anlamda ğişimidir. Apartman,
yer veren, onları koruyan . , , . . . .
farid. bir modernleşme- Otomobll, elektrik bir
nin oluşum una pekala I d e O İ o j İ d İ r  V 6  ç e v r e  k ü l -
katkıda bulunabilir” (s. . . . .  . , .türleri merkeze taşıyan

îslam[Modernite_BURHAH

dayatmalardır.
192). Batı medeniyetinin 
almak zorunda olduğu
muz iyi ürünlerini ahr ve ----------------------------
kendi kaynaklarımıza da 
dayanmak suretiyle hazırlamanın en büyük koşu
lu dinin devlet olmak niyetinden vazgeçmesidir: 
“Kur’an m hedefi “İslam devleti” değil, “müslüman

ÜMRAN Şubat 2000 45



BURHAN îskm i Moderniîe

toplum’dur” (s. 162). O’na göre bir din devlet ola
caksa, o dinin şümullü bir hermenötik süreçten 
geçmesi gerekecektir” (s. 206). Çünkü “tarihe bak
tığımızda devlet olan, dinin kendisi olmuyor..., yo
rum oluyor (s. 206). Aydın, bundan sonra ikinci 
yaklaşımından devlete görev yükler. O’na göre di
ni bir canlanış hissedilmektedir. Bir yandan muha
fazakarlar metropollere göç ederken, diğer yandan 
modernitenin gerektirdikleri muhafazakar mer
kezlere taşınmaktadır (s. 209). Dindarlar, moder
nitenin getirdiği sosyal halet-i ruhiyenin içinde 
iken, dini canlanışı ‘dincilik, köktendincilik şeklin

de etiketlendirmek,
----------------------;-------------------------- “hayatlı dinin ve dinli
M. Aydın: ’’İslam dünyası hayatın” önüne set

şu anda problemleri çö-
Aydın, argümanı

zemiyor. Çünkü kendi bir neticeye taşımak 

Üretmediği bir modern- sonuç
leşme ile uzun süredir 

değiştiremediği, güncel- 
leştiremediği bir din anla
yışı ile boğuşup duruyor.”

geçmişin kültürel is- 
lam-siyasal İslam geri- 
limini de aşan mahi
yettedir. Bu nokta ri- 
saletin yeniden tanım
lanması ve “dinin ne
rede bulunması gerek- 
tiiğini- nasıl fonksi

yon, göreceğinin anlaşılması” ile ilgilidir, (s. 184) 
Aydına göre Adem as’den Muhammed asv’e uza
nan vahiy tarihi aslında bir ikna tarihidir. Gönde
rilen her resul ve nebi, insanları hak ve hakikate 
ulaştırmak için çok kere bir yalvarış ve yakarış psi
kolojisi sergileyen birer ikna muallimidir. Peygam
ber ve vahiy böyle olunca, vahyin bize anlattığı Al
lah, asla zorlayan değil, en büyük ikna eden olur 
(s. 173). Aydın, burada ‘öteki’nin kendisiyle egzis- 
tansiyal diyaloga girdiğinde Müslümanlığı seçme
sini değil, kendisini “anlayan” kimse olmasını 
önemser, (s. 71) Üstelik, önemsemesinin sebebi 
“Medeniyetler Savaşı” söyleminin tuzağına düş
memekle temellendirir. îrtidad, birlikte yaşama, 
kadm-erkek eşithği meselelerini yeniden yorumla
ma isteği hoşgörü ve barış imkanının oluşumu için 
aciliyet kesbeder (s. 178). Bunu sağlamak için Ay
dın “gelenek içinde “yeni bir anlayıştan yanadır. Li
beral bakış tarzı, ama Ingiliz Liberalizmi (s. 43) de

ğil. Tarihin getirdiği değerleri eleştirel bakışla de
ğerli sayarak onları bütünün içinde görüyor ve gü
nünü doldurmuş olanları tarihe terk ediyor. Bu
günkü problemlerin cevabı tarihte var, fakat dini 
ve mezhebi taassup yüzünden itilmiş bir miras. 
Üstelik modern, modernist görünen pek çok anla
yış eski kühürde dışlanmadan yerini almış (s. 43). 
Eğer din alanında yeteri kadar düşünce yoksa sos
yal bilimler alanında yeterli olamazsınız. Eğer sos
yal bilim alanında yeteri kadar düşünce yoksa siya
set alanında yeni olmanız mümkün değil. İslam 
felsefemiz, tasavvufumuz evrensel boyutta ele alın
madığı, düşünce ve bilimin konusu yer alamadığı 
için Türkiye’de din kendi içinden kendini yenile- 
yemedi (s. 39. Artık Türkiye’de dinle ilgili bir araş
tırma yapmaya çahştığmız zaman, sadece dini bil
gi yetmez; sosyoloji, psikoloji, antropoloji bilme
niz de lazım (s. 76). Bugün İslamiyetle bağlantıh 
sosyal bilimlerde bilgi sahibiyseniz, Hint kumaşı 
gibi her tarafta aranırsınız, İslam fıkhını ezbere bi
lenin dünyada fazla bir yeri yok, Durkheim’i, 
Freud’u ezbere bilenin dünyada yeri yok. Ama me
sela, Anadolu’daki ekonomik gelişmeyi inanç bağ
lamında da görüp değerlendirebiliyorsanız, size dı
şarıdaki en kaliteh üniversiteler açıktır (s. 82). Kül
tür müslümanı olmak için itikadi manada 
Kur’an’ın anlattıklarına inanmak gibi bir mecburi
yet yok. Adam Allah a, meleğe, ahirete inanmaz; 
ama İslam’ın felsefesini, mabedini, tasav\'^ufunu se
ver, o bir kültür müslümanıdır. Ama müslüman 
demek o değil (s. 51). Sıkıntı, felsefi arkaplan ol
mayışından ve yeterli ölçüde ve sayıda felsefi zih
nin olmayışından geliyor. Felsefe bir terkibe ulaş
mayı amaçlayan zihni ameliyedir. Türkiye’de bir 
din hadisesi vardır. Türkiye’nin ekonomisiyle, si
yasetiyle din arasındaki organik bağı görmek ve yi
ne bunların birbirlerini yıpratmadan nasıl yol ala
caklarını da epistemolojik hatta gerekirse aksiyolo- 
jik düzeyde açıklamak. Türkiye’de eksik olan bu. O 
yüzden Türkiye’nin din söylemi mantık ve felsefe 
boyutundan mahrum. Nokta çalışması yapılmıyor, 
genelleştirmeler toplumun hoşuna gidiyor. Birisi 
‘İslam Budur’ diyor, bakıyorum benim onun tarifi 
içinde yerim yok. (s. 86) Dolayısıyla mevcut bilgi
nin hazmedilmesi, entegre edilmesi ve hayatta işe 
yarar hale getirilmesinin zamanla ilgili bir yanı var.
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Orada bir zamana ihtiyaç var. (s. 29) Zaman, Türk 
milletini “İslam ile modernleştirecek.” {s. 192)

Mehmet S. Aydm’m argümanlarmı tartışırken 
onun kendi tercih ettiği metodu kullanmak gereki
yor: “Kim ne hüküm ortaya koyarsa koysun evvela 
şunu sorarım: Bu hükümün dini hükümlerden 
hangisine ters düştüğünün bana anlatılması lazım. 
Bu dinin neresine ters düşüyor diye sorarım? (s. 
54) İnkar, yokolduklarmm ispatı dahilinde müm
kün ve meşrudur. (s. 217)

Aydın, ilim ve teknoloji konusunda 19 ve 20. 
yüzyıl müslüman aydınlarını izler. Ilımlı laiklik gö
rüşünde de post-modern yaklaşımlara yönelmiş 
İslamcı aydınlarla benzeş bir çizgi tutturuyor. Mo
dernleşme sürecinin devam etmesini sağlamak ba
kımından ise yalnızdır.

Müslüman aydınlar teknoloji aktarımı konu
sunda eleştirilmişlerdir. Çünkü teknoloji aktarımı 
hem bir kültür aktarımı ve hem de medeniyet de
ğişimidir. Apartman, otomobil, elektrik bir ideolo
jidir ve çevre kültürleri merkeze taşıyan dayatma
lardır (ikrah). Ilımh laik anlayış da siyasal toplu
mun muhaliflerinin hakem devlet zihniyetini be
nimsemeleri oranında dolayıma girmiştir ve geç
mişin din devletlerinin muhaliflerine olan tole
ransları düşünüldüğünde yüksek bir hedefi temsil 
etmez. îdealistik olanı değil, fonksiyonel olanı yan
sıtır. Modernleşme sürecinin devamlılığını talep 
etmek akıl tutulması sayılmahdır. Çünkü modern
lik besin ve enerjinin yetersizUği çerçevesinde teh
dit altındadır. Teknoloji, besin ve enerjinin belli 
bölgeler ve belli insanlar yararına denetimini üst
lenmiştir. Bu anlamıyla modernleşme ırkçı, ayı
rımcı, hiyerarşik, seçmeci ve kaynak üretirken da
yatmacıdır. O pozisyonuyla modernlik talebiyle 
yüklenmiş bir İslam felsefesi bütün insanlık için 
vasati temsil etmekten çıkar ve zorbalık tesis eder.

Aydının nebi tarifi problemlidir. Kur’an, gön
derilen nebilerin kavmleri içinde ikna faaliyetinde 
bulunduğuna dair ima vermez. Diğer yandan Sü
leyman as.’ın Belkis’a gönderdiği mektup ‘ikna 
söylemini aşan ‘tehdid’ vurgusu da taşımaktaydı. 
Nitekim Belkiş “Dedi ki Hükümdarlar bir ülkeye 
girdiler mi, orayı bozarlar, halkının şereflilerini ze
lil ederler. Böyle yaparlar” (Nemi, 34) ayetinde be
yan edildiği üzere tehdidi algılamıştı. Nebisi böyle

olan Allah’ın da en büyük ikna eden şeklinde ta
savvur edilmesi yanlışlanmalıdır. Kur an, din sava
şı gibi bir tanıma sığmayan ama müstezaf erkek, 
kadın ve çocukları kurtarmaya yönelmiş Allah yo
lunda bir savaştan bahseder: “Size ne oldu ki Allah 
yolunda ve; ‘Rabbimiz bizi şu halkı zalim şehirden 
çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katın
dan bir yardımcı ver’ diyen zayıf erkek, kadın ve 
çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz!” (Nisa, 75)
Ayrıca Allah’ın ikna edici şeklinde tasavvuru bir dil 
sürçmesi sayılmalıdır. Çünkü İkna Etmek zayıftan 
güçlüye doğru hareketlilik içindedir. Yani örneğin 
bir Cumhurbaşkanı, bir Vali’yi ikna etmeye çalış
maz. Ancak vali isyan ederse ve elinde hiyerarşik 
üst makamların müdahale edemeyeceği koz bulu
nuyorsa, o zaman üst, astın tehdidine karşı bir ‘ik
na çalışması yapabilir. Allah’ın ikna etmesi anlam
sız kalmaktadır, çünkü o dileseydi ikna etmeden 
de insanlar inanırdı: “Rabbin isteseydi, yeryüzün- 
dekilerin hepsi inanırdı mutlaka. O halde sen mi 
insanları m ü’min
olmaları için zor- ^  ^ , . . . . .
layacaksm?” (Yu- Çagdaş'aşma talebi demok-
nus, 99). Aydm, rasi, refah, barış, eşitlik kav-

ramlarıyla adalet, felah, nehyiyoktur (Bakara, '  /  r /
256) ayetini, is anil münker, muttakilere iz-
lam dininin barış ^et Vermekten uzaktır. Müs-
ve hoşgörü ilkele
ri üzerinde yük lümanlar modernleşme süre-
seidiği yorumuna q \ ^ q  katılmakla İslam'a dair
delil oluşturmaya
çalışıyor. Oysa kavramlarının aşınmasının ve
Bakara 256. ayeti güncelleştirilmesi mecburi-
insanlarm iman 
etmeleri için ik
rahı yasaklamak- lerini kendi elleriyle kuruyor-
ta, ancak zulmün 
defedilmesi için
ikrah kullanılma- manlarda esniyor.
sına mani olma- 
maktadır.

Aydının üzerinde durulması gereken en 
önemli kavramı “İslam ile Modernleşme”dir. Mo
dernleşme kelimesini zaman zaman çağdaşlık, as-

__________Islami Modernite BURHAN

yetinin kültürel maddi temel-

lar. Muhkem, çağdaş (asri) za-
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rilik terimleriyle de karşılar. Batılı bilim-teknik 
kullanımı ve hayat standartlarını (hukuki, ekono
mik, sosyal, politik) medenileşme göstergesi şek
linde algılamak Ziya Gökalp’ten beri sosyal bilim
cilerin vazgeçmediği bir uğrak. Aydın İslam ile 
modernleşme tezinde İslam’dan gelen bir teknik ve 
hayat standardı mentalitesini işaret etmiyor. İs
lam’ın batılı moderniteye uyabilir bir modernleş
me sürecine girebileceğine/girdiğine dair kanaatim 
sergiliyor. Madem ki müslümanlar batılı hayat 
standartlarını talep ederek ‘dindar’lıklarım muha
faza edecekler, o halde bu sürece müdahele edil
memelidir. Böylece Aydının tezi, idealizmden sıy
rılmış müslüman kitlelerin/ İslamcı aydınların re
alizmini tasvir etmekten, fısıldanarak konuşulan 
fikirleri işlevsel bir çerçeve içinde kullanıma sun
maktan başka türlü değerlendirilemez. İslam ile 
Modernleşme kavramı, kavram olarak yeni bile ol
sa anlam olarak 19. yüzyıl İslamcılarının ve 20. 
yüzyıl yeni İslamcılığının belki de varabileceği en 
üst ve kaliteli merhale. Ancak bu kalite bile bir tü
kenişi yansıtıyor. Çünkü, modernleşme vurgusu; 
refah, makine -yoğun üretime dönük mal- hiz
met, yüksek hayat standardı, globalize kültür olgu
larını icbar ediyor. Çağdaşlaşma ile insan ihtiyaçla
rı kutsal-dışı yollarla karşılanıyor. Oysa İslam, in

sana verili bir
I ~ emanet bile

Çağdaşlaşma İle insan İhtiyaç- 
lan kutsal-dışı yollarla karşılanı- zinde insan

B U RH AN  İsla m i Modern ite_________

_  j , . «f i -* olmayan biryor. Oysa İslam, insana venlı bir 
emanet bile olsa merkezinde 

insan olmayan bir refah, adalet,

refah, adalet, 
m a l - h i z m e t  
üretimi ve ha
yat standardı

mal-hizmet üretimi ve hayat peşinde. Is-

standardı peşinde. İslam mo- modern
leşmesi, Batılı

dernleşmesı^ Batılı modernıte- modemitenin 

nin karşısına mahlukata adalet, karşısına
m a h l u k a t a

rızkın muhtaçlara ulaştınmı, 
canlıların hak ve onuruna saygı m u h t a ç l a r a

u l a ş t ı n m ı ,  
canlıların hakkavramlarına ulaşamıyor.

ve onuruna saygı kavramlarına ulaşamıyor. Ama 
en önemlisi dünya nimetlerinin üretimi değil lütuf 
olduğu bilgisini dışa vuramıyor. Çağdaşlaşma tale
bi demokrasi, refah, barış, eşitlik kavramlarıyla 
adalet, felah, nehyi anil münker, muttakilere izzet 
vermekten uzaktır. Müslümanlar modernleşme 
sürecine katılmakla İslam’a dair kavramlarının 
aşınmasının ve güncelleştirilmesi mecburiyetinin 
kültürel maddi temellerini kendi elleriyle kuruyor
lar. Muhkem, çağdaş (asri) zamanlarda esniyor. 
Teknolojinin dayatmaları karşısında ezilmiş bir 
muhkem alanı tasavvur eden çağdaşlaşmayı redde
diyoruz. Muhkem, hayatı (dünyayı) teşkil eder.

Aydın, Kur’an’m kölelik, cariyehk, kadın-erkek 
ilişkileri konusunda getirdiği ‘iyileştirmenin’ deva
mını istemekle hem dini modernite için hazırlamış 
(sivrilikleri törpülemiş) oluyor ve hem de gelecek 
tarihin kıyamete dek modernite üzerinde yürüye
ceği zannıyla düşünüyor. Modernite, modernleş
me sürecinden imtina ederek ‘kendi’ olmaya döne
cek milletlerin doğuşuyla yıkılış yaşayacaktır. Mo- 
dernitenin sanayi ve bilişim toplumu dinamikleri 
çerçevesinde üretim-yoğun ve tüketim-yoğun eko
nomik modellerinin insanların bir kısmı üzerinde 
kölelik-cariyelik durumu oluşturduğunu görme
yip, moderniteye göre yorumlanmış Kur’an’ın ‘ni
yetinin’ kölelik-cariyelik kurumunu kökünden te
mizlemeye dönük olduğunun ifadesi vahyi moder
niteye göre konumlamak anlamını taşır. Aydın 
“Vahiy, aklı zayıflatmak için değil, ona ışık tutmak 
için vardır” (s. 130) derken de aynı mantığı kulla
nıyor. Oysa bu cümlenin doğrusu şöyle olacaktı: 
“Akıl, vahyi idrak etmek için vardır”. Böyle bir 
cümleyle Kur’an tarihsel yaklaşımlardan kurtulur. 
Böyle bir süreçte modemitenin “kölelik kalktı” yo
lundaki iddialarım,” hayır, siz kölecilik yapıyorsu
nuz” söylemiyle karşıhyabilirsiniz. Çünkü 17. yüz
yıl kölesine baktığınızda onu 20. yüzyılda proleter 
namında görebilirsiniz. Vahyi bilginin kaynağı an
lamında değil de bilginin kaynaklarından biri an
lamında değerlendiren bakışlar nedeniyle İslam; 
devrimciliğin, siyaset teorilerinin (sultanlık, ulus- 
devlet), akl’ın (kelam-felsefe), bireysel arınışların 
(sufızm), iktisadi arayışların, toplum düzeni iste
minin, hizmetinden kurtulamadı. ■
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Modern Dönemlerde İslâm
KAPAK

]r. Mustafa Aydın

B ir din olarak İslam” yaklaşık 1400 yıldan 
beri insanlığın önemli bir kesiminin haya
tının mihverini oluşturagelmiştir. Ancak 

modern dönemlerde din ve özellikle İslam, ayrı bir 
gündem oluşturmakta, deyim yerindeyse “bir 
problem  olarak” yer almaktadır. Problemden kastı
mız sosyal/ politik arenada, umutlar, kabuller, red- 
1er, yorumlarla dopdolu bir ortamda varolmasıdır. 
İslam dünyası başta olmak üzere dünyanın hemen 
her yerinde ekonomik, sosyal, siyasal pek çok hare
ket İslam ile irtibatiı bulunmakta veya ilişkilendi- 
rilmektedir. Dünyanın ABD gibi büyük devletleri, 
İslam’ı, potansiyeli küçük Islami grupları bahane 
ederek tehdit ederken, bizzat İslam ülkelerinin si
yasal yapıları, üzerine oturdukları halklarla sağlık
lı bir ilişki içinde bulunmamaktadırlar. Hatta bu 
devletlerce oluşturulmuş veya kendiliğinden teşek
kül etmiş terör grupları İslam adına sorgulanmak
tadır ki Türkiye’deki Hizbullah operasyonu bunun 
açık bir örneğidir.

Son bir kaç yüzyıhn birikimini ifade etmek için 
kullanılan ''m odern” dönemin kendine has bazı 
özellikleri vardır ve bu özellikler, din anlayışına da 
yansımaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse modern 
kültür içkin, akılcı, ferdiyetçi, güç eksenine dayalı, 
çıkarcı, görünürlüğe önem atfeden bir kültürdür. 
İlk bakışta makul görünüyorsa da bu özellikler, di
nin doğasıyla her haliyle bağdaşmayan nitelikler
dir. Çünkü din her şeyden önce aşkınlıklara daya

nır, akılcı olmaktan çok sezgiseldir ve buna bağlı 
olarak zihinde kurulan salt bilgisel bir olgu değil, 
kalbî yanı ağır basan bir oluşumdur. Din yine, sos
yal, özverici, görünürlükten uzak ve özellikle de 
güç oluşumlarına kayıtsız bir yapıdır.

Ne var ki bu özellikteki bir kültür, seküler yapı
sıyla dini sadece kendini hedef tahtasına yerleştir
mekle kalmamış, yeni bir biçime dökülüp yeniden 
anlaşılması konusunda da önemli bir rol üstlen
miştir. Yani modern kültürün etkisinde dinler ta
rihsel doğasından bir hayli farklı olarak “yeniden 
anlaşılmak” ve “yeniden yorumlanmak” zorunda
kalmıştır. Mesela kendi- ___________________
ni bu ortamda var kıla
bilecek bir güç birikimi 
olmak (kabaca siyasal
laşmak) zorunluluğunu 
hissetmiştir. Böylece de 
pek çok din, tabi bu 
arada İslam anlayışları 
doğmuş; bu anlayışlar, 
siyasal, kültürel, kon- 
jonktürel içeriklerle 
önemli bir değişim ge
çirmişlerdir.

Dinlerin yeniden 
anlaşılması olarak ifade 
edilen bu ortamın her
halde en temel özelliği,

Modern dönemlerde İs
lam, ayrı bir gündem 

oluşturmakta, deyim ye
rindeyse "bir problem 
olarak” yer almaktadır. 
Problemden kastımız 

sosyal/ politik arenada, 
umutlar, kabuller, redler, 
yorumlarla dopdolu bir 
ortamda varolmasıdır.
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dinin tepkiye zorlanan bir ortamda bulunması ve 
buna bağlı olarak da kendini alternatifliklerde var 
kılmış olmasıdır. Bir diğer özellik de anlayışların 
daha bir çeşitlilik arzetmesidir. Şüphesiz alternatif
liklerde var olmuş bu çeşitli anlayışların her zaman 
sağlıklı olması beklenemez.

Sözü daha fazla uzatmadan belirtmeliyiz ki iş
te bu kısa yazı modern dönemlerde İslam’ın tarih
sel gelişimini, en önemli dönemeçleri, belirgin eği
limleri kısaca tasvir etmeyi amaçlamaktadır. Uma
rız Türkiye’deki din sorununa da ışık tutacaktır.

Modern Dönemlerde 
İslam’ın Gündeme Gelişi

Modern dönemlerde İslam üstüne düşünmenin 
başlangıcı 18. yüzyıla kadar götürülebilir. İslam 
dünyasının her ne kadar 13. yüzyıldan sonra bir 
durgunluk dönemi yaşadığı kabul edihrse de 18. 
yüzyıla kadar bunu sıkıntıh bir problem olarak ya
şamadı; kendi dünyasında zorlanmadan var olma
ya çahştı. Ne var ki bu yüzyıllara ulaşıldığında Ba

tı’da ciddi bir güç birikiminin meydana geldiği, 
kendini tehdit ettiği gerçeği ile burun buruna gel
diğini gördü.

Buradaki dev soru, bu durum un nasıl açıkla
nabileceği idi, Batı niçin ilerlemiş, İslam dünyası 
bu acıklı hale nasıl gelmişti? Kabaca bu uçurum 
Batı’nın hristiyan, bizim müslüman olmamızdan 
kaynaklanamazdı. Hristiyanlığm muharrefliğine 
karşılık İslam, son dindi ve bize kadar bozulmadan 
gelmişti. Öyleyse perişan halimizin sebebi bizatihi 
İslam olamazdı. Sonuç olarak bunu İslam anlayışı
mıza bağlamak gerekirdi. Yani bu güzel dini iyi an
lamamıştık. Onu iyi anladığımız oranda ilerleye
cek ve Batı ile boy ölçüşebilecektik. İşte bu çerçe
vede bir seri İslam anlayışı türedi.

Ancak bunlara geçmeden önce belirtmeliyiz ki 
ilerlemenin ya da gerilemenin dinamiği din olma
dığı gibi, İslam’ın tarihsel yorumları, elimizin al
tındaki birikim bizatihi hatalı değildi; tarihi biriki
min yanlış olduğu, İslam’ın “yeniden” anlaşılması 
gerektiği, anlamlı, tutarlı naiv bir anlayış arayışının 
ötesinde konjonktüreldi. Yani bu birikim tabii ola
rak tartışılabilir, bir kısmı geçilebilir, yeni yorum
lar getirüebihrdi ama üstü örtük paradigma, İs
lam’ı bir yerlere endeksleme gayretindeydi ve bu
nun esaslı zorlayıcı şartları vardı.

Moden çağlara kadar İslam’ın en temel yorum
ları “kitabi” ve “şifahi” olarak ifade edebileceğimiz 
eğilimlerdi. Kitabi İslam; şer’i, kurallı bir din anla
yışı idi ki lafzan da Kur’an ve sünnete dayalı, genel
de medreselerde ulemaca temsil edilegelmişti. 
Emevilerden Osmanlı’ya, siyasi yapılar bunun bü
tününü resmileştirmeye kalkışmamış ama ihtiyacı 
kadarını çerçevesinin içine alıp kullanmaya çahş- 
mıştı. Şifahi anlayış ise İslam’ın daha çok halk kat
larında anlaşılan, bazen kurallı, bazen kuralsız, Ki
tap ve sünnete bazen uyan bazen uymayan, çoğu 
tekke ve zaviyelerde sufı tarikatların ya da Alevilik 
gibi halk katlarının yaşayageldiği bir anlayış idi. 
Sonuç olarak bu iki eğilim de (modern dönemler
de olduğu gibi) içinde bulunduğu sosyal kesitlere 
göre ya da o çağların belli kaygılarına göre değil, 
bizzat dinin hayata açılımına göre ortaya çıkmış
lardı ve yukarıda belirttiğimiz üzere bunlar bizati
hi hatalı olmadığı gibi toplumsal geHşme dinamik
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leriyle doğrudan ilgili değildi. Çünkü sosyal ilerle
menin ya da gerilemenin asıl sosyolojik sebepleri 
vardır ve bunlar geri dönüşlü olarak, dini de kendi 
içinde mahsur kılmıştır.

Ne var ki yukarıda da belirttiğimiz gibi (geri
likten kurtulmayı da sağlamak üzere) İslam dün
yasının öncelikle entellektüel varlığı İslam’ı “yeni
den anlama” ya yönelmiş ve bir seri eğilim doğ
muştur.

İslâmî Eğilimler

1- Modem İslam
Batı ile kontak noktasında ortaya çıkan eğilimler
den biri (daha sonraları bazen kendisi için kullan
maktan çekinmediği bir adla) “M odern îslam ” dı. 
Bunlara göre İslam dünyasının geriliğinin asıl ne
deni tarihi süreç içerisinde getirilen İslami anlayı
şın ve dolayısıyla pratiklerin toplumsal gelişmelere 
ayak uyduramayışı idi. Bu çıkmazdan kurtulma
nın yolu, modern Batı değerleriyle İslam’ı uzlaştır
mak, bir başka deyişle İslam’ı modernizm açısın
dan yorumlamaktı.

Bu akımın (ilk bakışta makul görünen) gerek
çeleri de vardı. Bunların başında “İslam’ın akla 
önem veren bir din olduğu; dolayısiyle ilerlemeyi 
onayladığı ve yeniliklere açık olduğu” argümanı 
geliyordu. Yine İslam, kesin formel biçimler üze
rinde durmamıştı. (Aile, devlet, vb.nin bir şekli 
yoktu) Üstelik evrensel olarak algılanabilecek mo
dern değerlerin gerisinde İslam uygarlığının etki
leri yatıyordu. Teknik ise müminin “nerede bulur
sa alacağı” kayıp hikmetlerden birisi idi.

İslam ile modern Batı değerlerini uzlaştırma
nın metodolojik olarak bir şartı vardı: Dini metin
lerin (yani Kur an ve sünnetin) lafızlarına bağlı 
kalmamak. Buna göre de mesela zekat mutlaka 
malın kırkta birinin verilmesi değil, gerçekleştiri- 
mi toplumsal şartla bağlı bir sosyal ilkeydi ve bu, 
sosyal güvenlik kurumlarıyla modern toplumlarda 
gerçekleşmiş oluyordu. Sonuç olarak da böylesi bir 
yorumun gerçekleştirilmesi tarihen sabit olmuş 
yorumlan aşmaya bağlıydı.

Bu eğilim özellikle Batı ile temas halinde olan 
Mısır ve Hint alt kıtası müslümanları arasında

yaygmhk kazandı, çeşitli düzeylerde taraftarlar 
buldu. Batı değerlerine öncelik verenlerden, her 
şeye rağmen salt Islami ilkelere öncelik tanıyan 
eğilimlere kadar farkh seviyelerde düşünürler çık
tı. Mesela aynı genel eğilimin içinde yer alan M. 
Abduh ile Taha H üseyin  arasında önemli farklılık
lar vardı. Daha özel bir kesim sonraları kendi anla
yışlarına “modern İslam” adını verdiler (Fazlur- 
Rahm an  örneğinde olduğu gibi).

Şüphesiz belH bir Islami kaygı taşıyorsa da bu 
eğilim şu sayıltıları ile tartışmaya açıktı: Batı de
ğerleri her haliyle evrensel midir? Gerçekten İs
lam’ı yansıtıyor mu? İslam salt akılcı bir din midir, 
bir başka deyişle Kur’an’m "akletme” ilkesi ile mo- 
dernitenin “rasyonalite” si aynı şeyler midir? İma- 
ni, ameli, vb. tüm insani eylemleri sırf zihin süre
cinde toplayan bir rasyonalite bizi nereye kadar 
götürür? İslam’da formel biçimler hiç mi yok, eğer 
yoksa ilahi hükümlerin mevcudiyeti kişisel yo
rumlardan nasıl masun kılınabihr? Hele lafızlar
dan uzaklaşılırsa bu tehlike nasıl bertaraf edilecek
tir?

2- Geleneksel İslam

Yukarıdaki kuşkular içerisinde özellikle “ tarih bo
yunca ortaya konulmuş İslami normların aşılması 
gerektiği” görüşü, geleneksel İslam’ın eleştirileri
nin odak noktasını oluşturdu. Aslında geleneksel 
İslam da grupsal olmaktan çok, kategorik bir olgu
dur. Çünkü Guenon, S.H. Nasr ve takipçilerinin 
oluşturduğu bir kesimin dışında hemen hiç kimse 
kendini doğrudan gelenekçi olarak nitelememekte 
ve açık bir geleneksel İslam savunusunda bulun
mamaktadır. Ancak yine de böylesi yaygın bir ol
gusal durumdan ve hatta söylemden söz edilebilir.

Bu eğilime göre, İslam’ın tarihsel birikiminde, 
eleştiriyi ve hele reddi hakedecek hiç bir şey yok
tur. ilk bir kaç yüzyılda yapılan yorumlar da tüm 
ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. Bütün sıkıntı 
bunu hayata dökememekten kaynaklanmaktadır. 
Esasen geri kalmadık, geri bırahldık. Dini çerçeve
deki modern eğilim bir “İslam’ı dejenere hareketi”, 
onu Batı kültürü içinde eritme gayretidir.

Geleneksel İslami eğilime göre tarihi birikim
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İslam dünyasındaki bazen 

kabaca 'İslam fundamen- 
talizmi’ de deniveren dini 
yenilikçi/ selefiyeci hare
ketler tam da fundamen
talist mantık karşıtı bir ni

telik taşımaktadırlar.

içinde gördüğümüz eksiklikler, bir şeye göredirler, 
bir başka deyişle modern ite açısmdan yeniden bir 
kurgulama ile varılmış sonuçlardır. Sorun, biriki
min kendinde değil algılanışmdadır.

İslam dünyasında kısmen cemaatleşmiş bazı 
kesimlerin, halk kadarının ve genelde ortanın al
tındaki aydınların temsil edegeldiği bu eğilim, şüp
hesiz modern İslam’ın çizgi dışı sayılabilecek tar- 
tışmah yönlerine işaret etme bakımından bir

önem taşımakta ve 
özellikle asla yönelik 
tehlikeleri dile getir
mektedir. Bu anlayış 
günümüzde Kur’an 
adına ortaya konan 
yorumların, modern 
kültürün izlerini taşa- 
dığmı, yine tarihin 
yargılanmasında etki
li olduğunu göster
mesi bakımından an- 
lamlıdır. Ne var ki bu 
geleneksele! anlayış 

yine de, içinde bulunduğumuz durum u yeterince 
açıklayamamaktadır.

3- Selefiyeci (Köktenci) İslami Eğilimler

Yukarıda belirtilen modern ve geleneksel eğilimler 
arasında İslam literatüründe “Selefiyeci” olarak ni
telenen eğilimler doğdu. Selefıyecilik, daha önceki
lerin yolunu izlemek anlamına geliyorsa da bu eği
lim, önceki yol olarak tarihsel birikimi atlayarak 
İslam’ı ilk uygulamalardan alıp getirmeyi düşünü
yordu. Hatta buna uzunca bir zaman “Saadet asrı
na d ö n ü f  adı verilmişti.

Bu anlayış, tarihi birikimin atlanması ve İs
lam’ın yeniden yorumlanması düşüncesi ile mo
dern İslam’a; İslam’ın verilerine ve kaynaklarına 
bağlı kalmak düşüncesi ile de geleneksel İslam’a 
benzerlik göstermektedir. Esasen selefiyeci İslam, 
Asr-ı Saadet modelinin bir tarihsel fenomen oldu
ğu, tutunulacak şeyin Kur’an ve sünnet olduğu 
kanaatma ulaşmada gecikmemişti. Batı dünyası
nın (özellikle Goldziher den  beri oluşturduğu bazı 
kuşkularla birlikte) sünnetin kısmen de olsa devre

dışı bırakılmasıyla, yegane kaynak Kur’an kalmış, 
ondan yeniden bir İslam inşası esas alınmıştı. Ne 
var ki İslam’ın gövdesi sayılabilecek, başta sünnet 
olmak üzere, fıkıh, ulema, vb. gibi bütün kurum
sallaşmalar bir kenara bırakılınca İslam’ı salt zi
hinsel, edilgen bir şekle sokmak kolaylaşmıştı. Yani 
Kur’an okunuyor, modern fikri birikimle yorum
lanıyor, modern toplumsal kurumlar ve normlar 
açısından bir nevi ayıklamacılık gerçekleşmiş olu
yordu. Mesela gerektiğinde çok evlilik ruhsatı, du
ruma göre el kesme, başörtüsü, vb. kabul edilebilir 
şeyler değildi. Bu tür şeyler yorumlanıp saf dışı 
edilebiliyordu.

Selefıyecilik, ilk balaşta Batı dünyasındaki fun- 
damentalizme (dini köktenciliğe) denk düşmekte
dir. Ancak aralarında benzerlikten çok farklılıklar 
vardır. Şimdi bunu biraz açmaya çalışalım.

Fundamentalizm ve Seiefiyecilik

Fundamentalizm, ABD’de 19. yüzyıl sonlarında 
modern kültüre karşı bir Protestan hareket olarak 
doğmuştu. Daha sonra buna Katolikler de katıldı 
ve bir çığ gibi büyüdü. 1920’li yılların sonlarında 
Uluslararası Fundamentalizm kongreleri düzen
lendi, Fundamentalizmin, hiç biri doğrudan siya
sal olmayan bir seri talebi vardır: Darwinizm okul
larda biHmsel bir gerçek gibi okutulmasın, film 
sektöründe müstehcenliğe yer verilmesin, üretim 
dünyasında insan tabiatı gözetilsin, vb. gibi. Ne var 
ki devlet (ABD), “devlet Hıristiyanlaşsm, dini hu
kuk yürürlüğe konsun” gibi hiç bir siyasal talebi 
olmayan fundamentalizmle yüzyıldır etkin bir bi
çimde savaşmaktadır. Amaç da tam bir kapitalist 
tavırla dinin üretim sürecine müdahalesini önle
mektir.

Burada fundamentalizmin, konumuzu ilgilen
diren ve selefıyecilik ile karşılaştırılmasını gerekti
ren iki temel ilkesi vardır: Bunlardan birisi dini 
metinlerin (Incil’in, Hıristiyanlığın Credosunu 
oluşturan diğer kutsal eserlerin) modern kültüre 
göre yorumlanmasına karşı çıkmak, diğeri ise Hı
ristiyanlığı yaşatmak üzere Hıristiyan gelenekleri
ne bir başka deyişle tarihi birikime sahip çıkmak 
ve ona sıkı sıkı tutunmaktır. Daha sade bir anla
tımla Hıristiyanlığı “yeniden anlama” gibi modern
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kültürü onun yerine geçiren bir dejenerasyon ha
reketine meydan vermemek, bunun garantisi için 
de bir tarihi süreçle günümüze kadar gelen Hristi- 
yanî geleneklere, köklere bağlı kalmaktu".

Görüldüğü gibi fundamentalizm, modern kül
türe karşı dini köklere, yani dini geleneğe bağlı ol
mak, metinlerin yorumlarından da kaçınmak ge
rektiğini savunmaktadır. Esasen fundamentahzm 
kavramı köklere, geleneklere bağlılık anlamına gel
mektedir.

Bu açıdan bakıldığında İslam dünyasındaki ba
zen kabaca ‘İslam fundamentalizmi’ de deniveren 
dini yenilikçi/ selefıyeci hareketler tam da funda
mentalist mantık karşıtı bir nitelik taşımaktadırlar. 
Yukarıda da belirtildiği gibi selefıyeci akımlar bir 
kere İslam’ın bir gelenek olarak algılanmasına kar
şı çıkmakta, tarihsel Islami birikime kuşkuyla bak
maktadırlar. Bir de Islamı, metinlerden “yeniden 
anlamak” gibi bir söyleme sarılıp Kur’an’ı çıkış 
noktası yaparken bu temel metni modern kültüre 
uyarlamayı açık veya kapalı hedef almaktadırlar.

Selefıyeci eğilimler modern kültürün bir mer
kezi yapılanma ile hayatın tüm alanlarında söz 
söyleme ve etkin olma ve hatta belli çizgilerde çö
züm önerme özelliğine uygun olarak, İslam’ın ha
yatın bütününde etkin olması gerektiği kanaati ile 
örtüşmektedir. Hayatın bütününü kapsama İsla
m’ın tabiatı ile ilgili bir özelliktir, ama modern ta
vır gelenekten farklı olarak bu durumun altını özel 
olarak çizmiştir.

Bu çerçevede İslam’ın yeniden anlaşılması, si
yasal tavırları da kapsamış, en azından söylem ola
rak olsa bile seçkincilere İslam dışı ve dokunulmaz 
bir alan bırakmamıştır. Bu durum ise İslam dün
yasında dinin, siyasal merkezi örgütsel yapıları açı
sından değerlendirilip ona bir yer göstermek soru
nunu gündeme getirmiştir. Ancak buna geçmeden 
önce iki önemli kategorik yapıdan söz etmeliyiz.

Reformist ve Modernist İslam

20. yüzyıhn ilk çeyreğinde, yukarıdaki eğilimler 
gelişerek İslam’ı yeniden anlama noktasında iki te
mel kategorik yapı ortaya çıktı. Yani artık literatür
de de sıkça rastladığımız (Mesela Kerim Sadi’nin 
‘Bir İslam Reformatörü Olarak Akif’ eserinde ol

duğu gibi) iki gün
cel temel İslam an
layışı vardı:

1) Reformist İs
lam,

2) M odernist 
İslam.

Önce belirtelim 
ki, iki İslam anlayı
şının da dokusunu 
Batı kültürü ile İs
lam’ın ilintiye geti
rilmesi belirliyor
du. Reformist İs
lam, bugünkü gün
lük hayatta kullan
dığımız ve çoğu ke
re Protestanlık gibi 
İslam’da bir deği
şiklik yapmak anlamından uzak olarak “modern 
kültürün, doğrudan İslam’a ters olmayanlarım al
mak” şeklindeki (kabaca olumlu) bir İslam anlayı
şıydı. Yani burada, tabiri caizse iskeleti İslam oluş
turuyor, modern kültür ona uyarlanıyordu. İs
lam’a uymayanlar atılmış olacaktı. Buna göre me
sela Batı’nm bilim ve tekniği İslam’a uygundu ve 
tereddütsüzce alabiHrdik, ama ahlaki ve sosyal iliş
kileri din ağırlıklıydı ve mutlaka dışarıda bırakıl
malıydı. Bu çerçevede mesela Pakistanh M uham -  
med îkhal, Mısırlı Re^it Rıza, Türkiye’li M ehm et 
A k if (Ersoy) reformist İslam anlayışına örneklerdi.

Modernist İslam ise (yukarıdaki genel modern 
Islami eğilimden faridı ve kategorik olarak) Batı 
kültürünün, muhtevası itibariyle İslam’a zıt olma
dığını, eğer çelişen yerler varsa İslam’ın yorumlana
rak modern kültüre uyarlanması gerektiği iddiasın- 
daydı. Yani sembolik ve sezgisel olan din, rasyonel 
olan modern kültüre yorumlanarak bir biçimde uy- 
durulabilirdi.

Bu çerçevede verilebilecek açık bir örnek Mı- 
sırh bilgin M u h a m m a d  A b d u h \m . Abduh “Fil Su
resi” ni tefsir ederken Kabe’ye baskın düzenleyen 
Yemen ordusunun hezimetini Kur’an’da geçtiği 
şekliyle Ebabil kuşlarının attığı taşlarla değil, bir 
salgın hastalıkla açıklıyordu. Abduh’a göre kuşla
rın attığı minnacık taşlarla bir ordunun yenilmesi
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Denebilir ki İslam dünyası 
olarak bir "modernleşen 

İslam” olgusunu yaşıyo
ruz. Gerçekten de günü

müzde İslami anlayışlar, 
modern içerikli güncel 

sorunların gölgesi altında 
bulunmaktadır.

Batı rasyonalitesine uygun bir izah değildi.
İşin gerçeği iki kategorik yaklaşım da İslam’ın 

doğasından hareket etmiyor, Batı karşısında İslam 
dünyasının perişan halini çıkış noktası yaparak 
konjoktürel bir açıklama getirmiş oluyordu. Mese
la samimiyetlerinden hiç şüphe etmediğimiz 
Akif’in kuşağı aydınlar “İslam terakkiye mani de

ğildir, onun için ulvi 
--------------------------------  bir dindir” derken, far

kında olarak ve olma
yarak İslam’ın yüceli
ğini Batı’nm ilerlemeci 
kültürüne uyumunda 
görüyorlardı. Yani iyi 
din olmanın referansı 
Batı kültürü idi.

Yukarıda da belir
tildiği gibi modern 
çağlardaki her türlü İs
lami anlayış, mevcut 
kültürün kapsayıcı 
özeUiklerine de bağh 
olarak, İslam’ı hayatın 

bütününü ilgilendiren bir din şeklinde yorumlu
yor (ki Mısırlı Seyyid K utup  ve Pakistanlı M evdu- 

bunun en açık örnekleridir), İslam dünyasında
ki seçkinci yapılara dokunulmazlığı olan İslam dı
şı özel bir alan bırakmıyordu. Bu durum ise siyâsi
leri, İslam’ı kendilerince anlamaya, ona bir yer ve 
şekil vermeye yöneltti.

Resmi/Laik İslam ve Sivil/ Sosyal İslam

İslam dünyasında, İslam anlayışının reformist ve 
modernist kutuplaşmasının yanında bir de resmi 
çevrelerin İslam anlayışı ve devlet dışı halk katları
nın İslam anlayışı olarak ayrışmaya başladı. Bu du
rum, özellikle ortadoğudaki çoğu totaliter devlet
lerin nihai şekillerini aldıkları 20. yüzyılın ortala
rından itibaren belirgin hale geldi.

Burada birbirinden bir hayli farklı iki temel İs
lami kategoriden söz edilebilir. Bunlardan birisi 
resmi İslam anlayışıdır ki, Türkiye gibi bazı ülke
lerde bu “Laik İslam” anlayışı olarak nitelendiril
mektedir.

İslam dünyasındaki siyasal seçkinler muhte
melen İslam ile ilgili değişim ve dönüşümler hak

kında yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebiyle 
uzun zaman, her şeyin moderleşmesi gerektiği tez
lerine uygun olarak İslam’ın da modernleşmesin
den yana tavır koymuşlar, modern ve hatta yer yer 
selefıyeci bir yaklaşımla, Kitabi bir din anlayışını 
savunmuşlar, bid’at ve hurafelere karşı çıkmışlar
dır. Anacak kitabi çizgideki bir İslam’ın sosyal ha
yatın bütününü kapsayan, tabi siyasal hayatı da di
nin dışında bırakmayan bir din anlayışı olduğunu 
görünce (ki Müslüman Kardeşler gibi hemen bü
tün dini gruplar şöyle ya da böyle kapsayıcı bir İs
lam anlayışı taşımaktadırlar) İslam’ın modern çiz
gide anlaşılmasına karşı çıkmakta, siyasal hayatla 
ilintiye getirilmediğine inandıkları bir “gelenek İs
lam’ı” ndan yana olmuşlardır. Hatta onlara göre 
kurumsallaşmış İslami eylem, tavır, sembol ve 
simgeler bile geleneksel olmalıdır. Mesela bu çer
çevede başörtüsü geleneksel olmalıdır.

Laik kavramıyla ifade edilsin veya edilmesin İs
lam ülkelerinde seçkincilerin İslam ile ilgili proje
lerinin esasını, dinin seçkinci yapı dışında tutul
ması ve bunu sağlayacak planları kapsamaktadır. 
Hatta bu açıdan kendi doğasında bir laikliğin he
def olmadığı da söylenebilir. (İmdi İslam, sırf hiç 
bir şeye karışmayan değil, mevcut yöneticilere ita
ati da pekiştiren İslam’dır.)

Buna karşılık sivil hayatta İslam’ın, hayatın bü
tününü kapsadığı düşünülürken, çoğu kere mo
dernize edilmiş bir İslam anlayışı hakimdir. İs- 
lam’m, ekonomik, sosyal, siyasal hayatın bütünü
nü içine aldığı kabul edilmektedir. Resmi İslam 
anlayışı bundan çekinmekte, onu gözetim altında 
tutabilmek için “siyasal İslam” gibi etiketler yapış
tırıp mücadele etmektedir.

Ne var ki sivil/ sosyal İslam her haliyle sorun
suz değildir, dinin tabiatına uygun eylem ile mo
dern içerikh bir dini söylem arasında bir çelişki 
bulunmaktadır. Denebilir ki İslam dünyası olarak 
bir “modernlenen İslam ” olgusunu yaşıyoruz. Ger
çekten de günümüzde İslami anlayışlar, modern 
içerikli güncel sorunların gölgesi altında bulun
maktadır. Daha açık söylemek gerekirse bu gün İs
lami şuur, sağcılık, muhafazakarlık, devletçilik, 
milliyetçilik, gelenekçilik, kültürcülük, popühzm 
gibi modern olgu ve eğilimlerin etkisi altındadır. 
Söylemeğe gerek yoktur ki sağlıklı, kendi tabiatın
da bir İslam anlayışı bunları aşabilmeye bağlıdır. ■
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KAPAK

Dinin Emrettiği 
Reform

Mehmet Akif A

H arcıalem bir hüküm: “Dinde Reform ko
nusunun sağlıklı bir zeminde değerlen
dirilmesi ve yorumlanması, ancak “din” 

ve “reform” kavramları üzerinde tam olmasa da 
önemli ölçüde bir mutabakat sağlanmasından 
sonra mümkün olabilecektir.”

Bu yalın hüküm, bir yazı için son derecede sı
radan ve klasik bir giriş olarak algılansa ve herhan
gi bir entelektüel “derinlik” ifade etmese de gerçe
ğin ta kendisidir.

Aydınlar, sıkça kullandıkları pek çok kavram 
konusunda muhataplarının da aynı şeyleri düşün
düklerini sanırlar. Ashnda böyle bir “sanı”, sürekli 
yazma görevlisi profesyoneller için vazgeçilemez 
bir gerekliliktir. Aksi halde sürekli yazmaları im
kansızlaşır. Herhangi bir yazı ve/veya konuşmaya 
kavramsal açıklamalardan oluşan bitip tükenmek 
bilmez “giriş”ler yapmak, herkes bakımından sıkı
cıdır. Profesyonel aydınlar için ise “sıkıcı”, “rahatsız 
edici” hatta “oyun bozucu” olarak nitelenmek, ko
layca göze alınabilecek bir durum değildir.

Ama eğer entelektüel hayatın bilebildiğimiz za
manlardan bu yana kullanılagelmekte olan araçla
rını, bugün için hükümferma olan “üretim”, “tüke
tim” ve “kâr” teslisinin fasit dairesi içinde modern 
birer meta olarak görmüyorsak, muhataplarımıza

çok rahatsız edici gelse de “ortak anlamlar” arayışı 
içinde bulunduğumuzu gösterecek kavramsal 
açıklamalarla işe başlamak gerektiğini kabul ede
riz. Biz de böyle yapacağız.

Mesela;
Bizce D in  -hiçbir din-, yaygın kabulde tanım

landığı gibi, kültür denen ortak paydanın içinde 
kendine ait bir rengi ve ağırlığı bulunan, tarihin, 
sosyal, iktisadi ve coğrafi şartların ürettiği bir “so
nuç” değildir. Eğer bunun aksini düşünmekte ise
niz, yolunuzun üzerine “Dinler Tarihi”nden başla
yarak din üzerine inşa olunmuş pek çok sözde bi
limsel disiplin çıkacaktır. Tüm bu disiplinler, din
lerin vahiy temelini, aşkın boyutunu inanmışların 
özel hayatına terk ederek, dinleri insan ve toplum 
hayatında varlığı ve etkileri inkar edilemez birer 
tarihi “materyal” olarak inceleyeceklerdir. Oysa di
nin vahiy boyutunu bir kez görmezlikten geldiniz 
mi, din gerçeğine temelde “gaybe iman” ve “vahiy” 
penceresinden bakmakta olan bir müminle konu
şacağınız hiçbir şey kalmadığını da anlamanız ge
rekir. O halde siz öncehkle “din” derken neyi kast 

ettiğinizi bilecek ve muhatabınızın da sizinle aynı 
şeyleri paylaşıp paylaşmadığını bileceksiniz. Bu 
gerçekten hareketle biz, yukarıda da değinildiği 
üzere dini tarihin ve şartların ürünü olarak anla
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mıyor, onu  bir “gaybe 
iman” ve “vahiy” hadisesi 
olarak görüyoruz.

''R e fo rm ”̂  geUnce...
KeUnmenin sözlük anla
mına dileyen herhangi 
bir sözlükten bakabilir.
“Dinde Reform” içinse 
ansiklopediler bize ben
zer şeyler söylüyorlar.
Bunlar, kısaca özetleye
cek olursak; Dini Re
formların Avrupa’da ya
şandığını tarihsel olaylar
la anlattıktan sonra, bu 
reformların ana batlarıy
la, mutlak kilise hüküm 
ranlığını kırmak, kilise 
otoritesince değiştirilemez esaslar olarak benim
senmiş bazı kuralların ortadan kaldırılmasını ger
çekleştirmek, Incil’in başka dillere tercüme edil
mesini serbest bırakmak, papazların evlenmesini 
yasak olmaktan çıkarmak gibi değişiklikleri hedef
lediğini anlatırlar.

“D inde R eform ” denen olayın bizde anlaşılış ve 
algılanış biçimine gelince durum neredeyse tam a
men değişiyor. Ülkemizde, Avrupa’nın gerçeldeş- 
tirdiği reformları yüzeysel de olsa azıcık vakit ayı
rıp incelemeyenler, vandalca bir yaklaşımla, “Batı
da olduğu gibi bizde de dinin gelişme ve ilerleme
nin önünde en büyük engel teşkil ettiğini, eğer 
ilerlemek istiyorsak, Batılıların yaptığı gibi dini
mizde değişiklikler yapmamızın şart olduğunu” 
v.s. tekrarlayıp duruyorlar. Esaslarda başlayan ve 
hiçbir bakımdan gerçekleri yansıtmayan bu heze
yanlar, teferruata girildikçe daha da korkunç bo
yutlar kazanıyor. İlimden ve insaftan nasibi olma
yan bu “aydın”lar, “İslam’ın, Hıristiyanlık’tan fark
lı olarak dünyayı düzenlemeyi hedeflediğini ve 
bundan asla vazgeçmeyeceğini, böyle olunca da İs
lam’ın bir budamaya tabi tutulmadığı sürece top
lumun ayak bağı olmaktan çıkarılamayacağını 
açıkça söylüyorlar. Bunlar, her halükarda bekçiyi 
sopalamak isteyenlerdir. Üzüm yemek istediklerini 
sandığımız bir kısım zevat ise birkaç ahkam ayeti

nin hükümlerini uygula- 
mamalda İslam’ın bir şey 
kaybetmeyeceğini, tarih
te bunun örneklerinin de 
bulunduğunu, “şartların 
değişmesiyle ahkamm da 
değişebileceği” ifadesinin 
bir Mecelle kuralı oldu
ğunu işaret ediyorlar.

Bu kısa hatırlatmala
rın, dinde reform konu
sundaki iddialar hakkın
da az çok genel bir bilgi 
verdiğini düşünüyoruz. 
Gerçekten de insanların 
aynı kelimeleri kullan
makta olduklarına bakıp 
da aynı şeyleri kast ettik

lerini ileri sürmek çok zordur.
Şimdi, “din” ve “reform” konuları hakkında 

kendi mülahazalarımıza geçebiliriz.

Hak Din, Birdir

Kanaatimizce ilk önce tespit etmemiz gereken hu
sus, Hz. Adem’den, Hz. Muhammed’e {A.S.), bü
tün bildiğimiz ve bilmediğimiz elçilerle birlikte Ya- 
ratıcı’nın gönderdiği dinin tek bir din bulunduğu
dur,

Ortadoğu ve Akdeniz havzasında tarihsel ola
rak ortaya çıkmış bulunan Yahudilik, Hıristiyanhk 
ve İslam’ın farklı dinler olduğu iddiası doğru de
ğildir. Ama aynı havzada Yahudiler, Hıristiyanlar 
ve Müslümanlar adlarıyla ayrı topluluklar olmuş
tur. Yahudilik ve Yahudiler ile Hıristiyanlık ve Hı- 
ristiyanlar tarihsellik ve vahye dayalı Hak Din’in 
ifadeleri olmak bakımlarından aynı şeyler değiller
dir. insanlık tarihinde Hıristiyanlar ve Yahudiler 
şeklinde ayrı topluluklar bulunması. Yaratıcının 
Yahudilik ve Hıristiyanlık adında ayrı dinler gön
derdiğini göstermez. Bu, çok önemsediğimiz bir 
tespittir ve olaya bu açıdan bakmanın farklı, anılan 
dinleri bağımsız, ayrı dinler olarak kabul nokta
sından bakmak ise bambaşka ve taban tabana zıt 
başka sonuçlar doğuracakür diye düşünüyoruz.

56 Şubdt 2000 ÜMRAN



K ur’an-t Kerim , Yaratıcının gönderdiği farklı ve 
hir birinden ayrı dinlerden söz etmez, O pek çok bö
lüm ünde Yahudilerden, H ıristiyanlardan, Tevrat ve 
İncirden bahseder. Keza K ur’an-ı Kerim, Yaratı
c ın ın  görevlendirdiği peygam berlerin aralarında bir 
fark  bulunm adığım , onların ta m a m m m  insanları 
aynı doğrulara çağırdıklarını hikaye eder.

Hak Din’in, tarihin bir ürünü olmadığı hususu 
nasıl bir gerçekse, Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müs
lümanların tarihi şartların bir sonucu oldukları da 
öylesine bir gerçektir. Tüm tahrif edilmişliklerine 
rağmen Yeni Ahit, Eski Ahit’i doğrular. Kur an-ı 
Kerim de her iki Kitabı bozulmamış yönleriyle 
doğrular. Böylece Hak Din, kopmaz ve koparıla- 
maz bir zincir halinde Hz. Adem’den Hz. Muham- 
med’e (A.S.) doğru sürüp gelir.

Dinde Reform Hakkı, Dini Gönderene Aittir

Bütün insanlık için “tek” olma özelliği bulunan 
Hak Din, tarihi süreç içinde bizzat Yaratıcı tarafın
dan reforme edilmiştir. Kur’an-ı Kerim, bunu 
açıkça anlatır, Elimizdeki kaynaklara bakarak Hak 
Din in Tevrat’tan önceki dönemlere ait durumunu 
yeterince bilmiyoruz. Ancak İncil ile birlikte Yara
tıcının Hak Din’de bir reformasyon gerçeldeştir- 
diği hem Incil, hem de Kur’an-ı Kerimce sabittir. 
Hak Dindeki en son reformu ise Yaratıcı, Kur’an-ı 
Kerim’le birlikte yapmıştır. Tüm bu reformlar, as
la dinin esasları ile ilgili değildir. Yaratıcı’nm dün
yayı kurma ve insanı yaratmadaki maksadının de
ğişmediğini ve bu maksadın ne olduğunu Kutsal 
Kitap açıkça ortaya koymuştur. Bu anlamda, Hak 
Din’in özünün değişmesi zaten beklenemezdi. Re
forma tabi tutulan, dinin ibadet ve muamelatla il
gili kısımlarıdır. Teferruata dalmadan, ana batla
rıyla hatırlamaya çalıştığımızda, Hak Din’in iman 
esasları dışında kalan ana ibadetlerin de aynı oldu
ğunu (Namaz, Oruç, Zekat, Hac, Kurban), Yaratı- 
cı’nm zaman içinde gerçekleştirdiği reformların da 
belirli alanlarla sınırlı kaldığını görürüz.

O halde artık şunu söyleyebiliriz;
Tarihte “Din” olarak bilinen olgu, iki farklı bo

yutta yürüyerek bugüne gelmiştir. Yaratıcının D i
n iye  İnsanların D ini... Bu bağlamda, İslam son din

değil, tek dinin son hahdir. Ama Kur’an, son kitap,
Hz. Muhammed (A.S.) ise son peygamberdir. Ya- 
ratıcı’mn Din’inde reform yapma haklcı yalnızca 
Yaratıcı’ya ait bulunmaktaydı ve O, bu hakkını son 
Kitab’a kadar kullandı.

İnsanların din adına yaptıkları reformlar ise 
Din’in Yaratıcı ya ait alanında yaşanmamıştır. ( Bu 
hükümle, büyük etkiler bırakmış reform hareket
lerini kast ediyoruz. Yoksa dinin özüne yönelik 
marjinal müdahalelerin bulunduğunu görmezlik
ten gelmiyoruz. Fakat Kutsal kitaplar değiştirilme
diği sürece insanların dine müdahaleleri sınırlı 
kalmağa mahkumdur) insanlar. Din in kendileri
ne bırakılmış alanlarında, yani Hak Din’i algılayış 
ve anlayış biçimlerinde, kısacası dinin beşeri alan
larında reformlar gerçekleştirmişlerdir. İslam 
Dünyasındaki İçtihat ve Hıristiyan Alemi’ndeki 
Reformlar, bu açıdan benzer olgulardır. İslami çer
çevede “İçtihadın”, Din’in esaslarına ilişkin bulun
madığını biliyoruz; Reformların da Hıristiyanlığın 
Kutsal Metinlerine ve Tanrı inancına ilişkin olma
dığını hatırlamamız gerekir.

Dolayısıyla gerek Hıristiyan tecrübe ve gerekse 
İslam tecrübesi, Din’i, insanın sınır tanımaz ihti
rasları doğrultusunda değiştirip kuşa çevirmek is
teyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacak ör
neklerle doludur.

Din’in Emrettiği Reform AKİF AK

Dini Anlayış 
Biçimlerinde 

Reform
16. Yüzyılda Luther tarafın
dan başlatılan Reformları

Yahudilik tarihin- ^oğru olarak okuduğumuz-
de ne gibi değişim- da bunların, Hıristiyanlığın
aL  ’ insan düzeni olan alanların-
Ahdı Atık ın hangi
bölümlerinin din da yapıldığiDi görmekte de
adamlarınca tahrif z o r l a n m a y ı z .
edildiğini bilemi- ___________________________________
yoruz. Ama
Kur’an-ı Kerim ve Incil’in anlattığına göre, Hz. İsa 
ve İncil ile birlikte Hak Din, çok ciddi bir kavşak 
noktasına gelmişti. Hz. İsa (A.S.), Yaratıcı’dan aldı
ğı yeni tebliğleri insanlara aktardı. Yahudiler, Yara- 
tıcı’nm Peygamberi İsa ve kutsal metin İncil ile
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Hak Din’de yapmayı amaçladığı reformları anlaya
madılar veya anlamazlıktan geldiler.

Bilindiği gibi Hz. İsa hayatta iken Hıristiyanlık 
diye bir yeni din söz konusu değildi. Hz. İsa, Hak 
Din’in yeni b ir aşamasını temsil ediyordu. Zama- 
nm Yahudileri, Yaratıcı’nın mesajlarını ret ve Hz. 
İsa’yı kendi toplumlarından tecrit ettiler. Incil’deki
o muhteşem ayeti hatırlayalım:

“Sanmayın ki, ben şeriatı yahut peygamberle
ri yıkmağa geldim; ben yıkmağa değil, fakat ta
mam etmeğe geldim. Çünkü doğrusu size derim: 
Gök ve yer geçip gitmeden, her şey vaki oluncaya 
kadar, şeriattan en küçük bir harf veya bir nokta 
bile zayi olmayacaktır.” (Matta, V/17,18 )

(İhtişamda aynı zirvelere tırmanan O Yüce 
Peygamberdin “Ben mekarimi ahlakiyeyi tamamla
mağa gönderildim” hadisini ya da Kur’an-ı Ke- 
rim’de Hak Din’de devamlılığı ifade eden pek çok 
ayeti nasıl unuturuz.)

Bugünkü Hıristiyanlık, Hz. İsa’dan bir hayli za
man sonra ve O’nun tasarlamadığı bir biçimde şe

killendi. Hıristiyan 
Dünya’daki hiç bir 
Kilise’yi Hz. İsa 

kurmadı ve İncil
ler, insanlara her

hangi bir yeni iba
det şekli emret
mezler. İncil var 
olan Tevrat Şeriatı 
üzerine gelmiştir. 
Belli ki bugünkü 

mezhepleri, kilise
leri, ritüelleri ile 
Hıristiyanlık denen 

şey, Hz. İsa’nın or
taya koyduğu bir

___  din olmaktan
uzaktır.

Şüphesiz Hz. İsa ve öğrencileri ile O’nun ilk 

öğrencilerinin öğrencileri olan kuşaklar, Hak Di

nin gerçek müminleri idiler. Fakat bir süre sonra, 

dikkatlerimizden kaçırdığımız büyük bir kopuş 
yaşandı. Yahudiler, kendi şeriadarını kabul edip

AKİF AK Dinin Emrettiği Reform

Zaten "Reform”, Din’in Yara- 
tıcı’ya ait alanına yönelmiş
se tam anlamıyla bir putpe
restlik olur. Böyle bir talep 

ancak insanın "nefsi emma- 
re”sinden gelebilir. Fakat 

Din’in insana bırakılmış ala
nında insanlar, kendi dünya

larına ait sistemlerini kur
makta ve kurduklarını refor- 

me etmekte özgürdürler.

uygulasalar bile Hz. İsa’nın öğrencilerini aralarına 
almıyorlardı. Onların Tevrat’a, önceki vahiy ve 
peygamberlere inanmaları, Tevrat’ın emir ve ya

saklarım yerine getirmeleri, mümin olarak kabul 
edilmelerine yetmiyordu.

Daha sonraları Yahudi milletinden olmamakla 
birlikte Hz, İsa’nın tebliğine itibar eden ve inanan 
bazı insanların, -Yahudilerce din dışına itliseler de- 
Yahudi Şeriatını uygulayıp uygulamayacakları ko
nusu insanlar arasında tartışılmaya başlandı. So
run açıkça şu idi: Hz. İsa’ya ve indirdilderine ina
nan bir Galatyah, Yahudi boykotuna rağmen Yahu
di şeriatını uygulamakla mükellef olacak mıydı? 
Hz. İsa’nın havarileri, bu sorunu aşmakta oldukça 
zorlandılar. Yahudilerin, Hak Din üzerinde kur
dukları ipotek çerçevesinde başka kavimden olan
ları Dine kabul etmeyişleri, Hz. İsa’nın tebliğine 
gönül verenleri ortada bırakıyordu. Uzun müzake
relerden sonra başka milletlerden Hz. İsa’nın teb
liğine inananlara bir yer bulunması sorunu Hava
riler tarafından çözüldü. Bu müminler, Yahudi 
mabetlerine gitmekten muaf tutuldular. İşte bu
günkü Hıristiyanlığın doğuşu bu hadise ile başlar. 
Bununla din uzmanlarınca farklı bir din olarak ele 
alınan Hıristiyanlığın temeli Hz. İsa’dan çok sonra 
ve insanlar tarafından atılmış oldu. Hıristiyan ila
hiyatı bu bariz boşluğu doldurmak için Havarilere 
Resullük atfettiler, ama bu teşebbüs olaya dışarı
dan bakabilenler için hiç de ikna edici değildi. 
Farklı millederden kişiler ve topluluklar, yeni 
inancı benimsedikçe Hıristiyanlık kök salmaya, 
kurumsallaşmaya başladı ve mezhepler, kiliseler 
ortaya çıktı. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere Hıristiyanlık, inanç esasları bir yanda tutula
cak olursa, tüm kurum lan ile birlikte Hz. İsa’dan 
çok sonra ve insanlarca düzenlenmiştir denebilir.

Dolayısıyla 16. Yüzyılda Luther tarafından baş
latılan Reformları doğru olarak okuduğumuzda 
bunların, Hıristiyanhğm insan düzeni olan alanla
rında yapıldığını görmekte de zorlanmayız. Aynca 
Luther ve sonrası reformların Hıristiyanhkta ilk 
defa yaşandığını iddia etmek de mümkün değildir. 
Böyle bir hüküm, belki yalnıza Batı Hıristiyanlığı 
söz konusu edildiğinde geçerli olabilir. Yukarıdaki

58 Şubat 2000 ÜMRAN



Din in Eııırettiği Reform AKİF AK

açıklamalarımızdan çıkan sonuca göre, genel an
lamda bugünkü Hıristiyanlığın bizatihi kendisi, 
daha ilk yüzyılda. Havarilerin başka milletlerden 
müminleri kendilerinden saymaları ile başlayan 
önemli bir reformdur. Bu olaym devamında KiH- 
se’nin kuruluşu, mezheplerin ortaya çıkışı ve yeni 
ibadet türleri, dinin beşeri alanında yapılmış re
formlardan ibarettir. Lutherle birlikte kilisenin 
ciddi anlamda yeniden tanımlanması ise çok önce
den başlamış bu reform çizgisinde yeni bir aşama
yı ifade eder.

Belki cüretli bir niteleme sayılacaktır ama biz, 
Hıristiyanlığı, Hak Din’in içinde doğruları ve yan- 
hşları bulunan bir mezhep olarak kabul ediyoruz. 
Katoliklilc, Ortodoksluk, Protestanlık ve diğerleri 
de bu mezhebin alt şubeleridir.

Hıristiyan reformlarının dini ve tarihi alt yapı
ları ve dinamikleri yukarda kısaca anlattığımız gi
bidir.

İçtihat ve Reform

Yukarıdaki açıklamalara bakılıp Din ve Reform 
denilince neyi kast ettiğimiz anlaşılacak olursa, Is- 
lami anlamda içtihadın, daha özel ifadelerle tecdid 
ve ihyanın da reform anlamına geldiği kanaatini 
benimsediğimiz de çı-
karsanabilir. ___________________

İçtihad, tecdid ve ih
yaya, mevcut mezheple
rimiz ve statükolarımız 
açısından bakarsak pani
ğe kapılmamız tabiidir.
Ama Hak Din ve O’nun 
son şekli İslam noktasın
dan baktığımızda, içti
had, tecdid ve ihyanın - 
istenirse reform densin 
fark etmez-, aslında bir 
dini emir olduğu gerçe
ğini inkar edilemez bir 
biçimde görürüz.

Zaten “reform”. Di
nin Yaratıcı’ya ait alanı

Fakat Dinin insana bıral<ılmış ala
nında insanlar, kendi dünyaları
na ait sistemlerini kurmakta ve 

kurduklarını reforme etmekte 

özgürdürler. Bunu yaparken 
Vahyi doğrudan ve dolaylı ola

rak referans alacaklardır. Bu 

alandaki doğrular ve yanlışlar 
tümüyle insanlara ait olacak, 

yaptıklarının iyi ve kötü sonuç
larına da onlar katlanacaklardır.

na yönelmişse tam 
anlamıyla bir putpe
restlik olur. Böyle 
bir talep ancak insa
nın “nefsi emma- 
re”sinden gelebilir.
Fakat Dinin insana 
bırakılmış alanında 
insanlar, kendi dün
yalarına ait sistemle
rini kurmakta ve 
kurduklarını refor
me etmekte özgür
dürler. Bunu yapar
ken Vahyi doğrudan 
ve dolaylı olarak re
ferans alacaklardır.
Bu alandaki doğrular ve yanlışlar tümüyle insanla
ra ait olacak, yaptıklarının iyi ve kötü sonuçlarına 
da onlar katlanacaklardır. Zaten Yahudi, Hıristiyan 
ve İslam ilahiyatının başlıca ekollerince farklı ton
larda da olsa bu görüş benimsenmiştir.

Eğer kendisi dışındaki her varlığı izafileştiren 
Bir Yaratıcı’ya ve O’nun vahyine “iman” ediyor 
isek, O’nun vahyini değiştirmenin de haddimiz ol
madığını biliriz. Ama Dini beşeri ihtiyaçların üret

tiği sosyal ve kültürel bir
___________________ vakıa olarak algılıyor

isek -ki böyle bir durum 
iman ile bir arada ol- 
maz- onu reforme etme 
hakkını da kendimizde 
görür, yeri ve zamanı ge
lince dini büsbütün yok 
etmeyi -ihtiyacımızın 
kalmadığı an- düşünebi
liriz.

Son söz:
“Vahye” ve “Gaybe” 

“iman” etmeyenlerin 
din ve reform konula
rında çene yorması ve 
vakit israf etmesi gerek
mez. ■
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GÜNDEM

Bir Operasyonun 
Ardından

Ahmet Yakar

S
on günlerde bir dehşet dalgası yaşıyoruz TV 
ekranlarında, gazete sayfalarında; ölüm evleri
nin altına kazılmış çukurlardan insanın kanı

nı donduran dehşet manzaraları fışkırıyor. Elleri 
ayakları bağlanarak, binbir işkenceye maruz kaldıkla
rı belli olan insan cesetlerinin görüntüleri doluyor 
evlerimize. Manzara insanın aklî melekelerine ket 
vuran, nefret hislerini ayaklandıran cinsten. Gerçek
ten insanları bu biçimde, işkenceyle katledenlere kar
şı kimliği ne olursa olsun hislerinizi ifade edecek şid
dette kelime bulmakta güçlük çekiyorsunuz.

Hadise sıradan bir terör olayını, sıradan bir öl
dürme olayını aşan bir özelliğe sahip. Terör örgütle
rinin, Türkiye’de bugüne kadar yaptıkları birçok öl
dürme, katliam olaylarmdan çok daha farklı bir 
manzara ile karşı karşıyayız. Daha önceki olaylarda 
olduğu gibi insanlar, silahla öldürülüp bırakılmış de
ğildir. Elleri domuz bağı denen bir biçimde bağlan
mış, sıradan öldürme biçimlerinden çok daha fazla 
nefreti celbedebilecek işkencelere maruz kaldıkları 
uzak görüntülerden bile beUi olan, insan cesetleri ile 
karşı karşıyayız.

Meselenin güvenlik kuvvetlerini ilgilendiren yö
nünün ötesinde, psikologları ilgilendirmesi gereken 
ve özel bir araştırmaya özel bir tahlile ihtiyaç göste
ren bir görünümde varolduğunu sanıyoruz. İnsan 
nasıl bir ruh hali içinde olmahdır ki, bu biçimde bir 
cinayeti işleyebilsin. Üstelik sadece işlemekle kalma
sın, cesedi oturduğu evin altına gömerek bunu bile 
bile üzerinde yaşamaya devam etsin. Ayrıca eğer ve

rilen bilgiler doğruysa işkenceyle öldürdüğü insanla
rın video çekimlerini yapmak, nasıl bir aklın, nasıl 
bir psikolojik yapının ürünüdür, doğrusu araştırma
ya değer bir durumdur bu. Ve bize kalırsa, hiç ihma
le uğramadan, hiç kolaycı ve önyargı dolu slogancı
lıklara kapılmadan, gerçekten hakettiği bir şekilde 
araştırılmalıdır.

Cinayet Örgütüne Göz Yumuldu Mu?

Cinayetleri işlediği söylenen örgüt ile devletin bazı gö
revlileri arasında irtibatların bulunduğuna ilişkin 
muhtelif görüşler var. Devletin suç işlemeyeceğini 
söyleyenler var. Örgütü devletin kurduğunu iddia 
edenler var. Bir de bölgedeki bazı devlet görevlilerinin 
bir tarihten itibaren bu grupla irtibat kurduğu ve 
PKK ya karşı bu grubun faaliyetlerine göz yumduğu
nu ifade eden bir görüş var. Basma yansıyan bu üç gö
rüşten en yaygın ve baskın olanı da bu üçüncü görüş.

80’li yılların ortasını şöyle bir hatırlayahm: PKK 
diye bir örgüt çıkmış ve kendine göre Kürt ulusal ha
reketinin temsilcisi olan bu örgüt, halkta taban tut
maya başlamıştı. Bölge ülkelerinden ve batı ülkeler
inden destek gören bu silahlı grup, bölgeyi yakından 
tanımanın verdiği avantajla gerilla mücadelesine ha
zırlıksız olarak yakalanmış olan güvenlik güçlerine 
kayıplar verdiriyordu. Asker, polis ve devlet görevlile
rinin cenazeleri ardı ardına memleketlerine gönderi
lince, halkta PKK’ya karşı kin nefret doruğa yüksehr- 
ken, devlet görevlilerine olan itimad da zayıflamaya 
yüz tutmuştu.
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Bölge ise bir başka kaosu yaşıyordu. Mehmet 
Ağar’ın tabiriyle bölgede ''çifte otorite tevekkül etmi^,” 
halk gündüz devlete, gece PKK’nın otoritesine tâbi 
görünen çifte kişilik geliştirmişti. Halk PKK ile irti
batı bilinirse, devlet güçlerinin, bu güçlerle irtibatı 
bilinirse PKK'nın şiddetine maruz kalıyordu.

Böyle bir sıkıntılı ortamda merkezi hükümetin 
sadra şifa bir politika geliştiremediğini gören veya bu 
konuda acûl davranan, yöredeki bazı devlet görevli
leri durumdan vazife çıkararak hattı hareketlerini 
belirleyen bir eğilim göstermeye başladılar. PKK’yla 
onun yöntemlerini kullanarak mücadele etme fikrini 
ortaya atan bu görevlilerin sembol ismi resmî ağızla
rın olmadığını ısrarla belirttikleri JÎTEM’in kurucu
su Binbaşı Cem Ersever di. Ersever’in baştan itibaren 
devletin örgütle mücadelesinin doğru biçimde yapıl
madığını, ısrarla söylediği ve sonuna kadar bu fikrini 
ifade ettiği bihniyor. Ancak, ilk zamanlarda bu fikir
leri kabul görmedi. Fikirlerini ısrarla savunan Erse
ver ise tasfiye edildi. Aradan bir zaman geçtikten son
ra ise onu tasfiye edenlerin daha sonra bu fikirleri 
uygulamaya koyduldarı anlaşılıyor. Duyarlı ve etkili 
odaldardan, haber almasıyla ünlü îsm et Berkan’m  bu 
konuda yazdıldarı hayli ilginç:

“Ne varki tarih, 1994’ten itibaren Ersever’in önerdiği 
yöntemlerin tamamının uygulandığına da tanıklık et
ti, Ankara’da daha önce verilmeyen izinler artık veril
mişti.”

Yazının devamında Berkan, Hizbullah’ın devletle
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ilişldsini sorgularken şunları ifade etmektedir.

“Devlet kurdurttu demek, gerçeklerle bağdaşmıyor, 
abartılı bir ifade tarzı. Öte yandan güvenlik güçlerinin 
HizbuUah’a sempati ile baktığmı en yetkili ağızlar da 
itiraf ettiler. Peki Hizbullah’a göz yumuldu mu? Benim 
edindiğim izlenim, 1993 başından 1994 ortalarına ka
dar bu örgütün üstüne yeterince ciddiyetle gidilmedi
ği, dolaylı olarak eylemlerine göz yumulduğu.” [Radi
kal, 28 Ocak 2000.)

Oldukça dikkatli bir üslûb ve yumuşatılmış ifa
delerle Berkan m söyledikleri bunlar. Avni Özgüre/m 
ise bölgede çalışmış bir görevliden yaptığı aktarımlar 
hem ortamı, hem de o ortam içindeki görevlilerin 
psikolojisini anlatması açısından daha açıklayıcı bil
gilerle dolu;

“En basiti bir kılık kıyafet yönetmeliği ile bağlıydık.
Olmasak ne çıkardı ki, Kürtçe bilmiyorduk, bölgenin 
insanı olmadığımız her halimizden belliydi. İçlerine 
bizden kim girerse tanınırdı. Onların yadırgamayıp, 
kendilerinden kabul edecekleri insanları kullanmak 
zorundaydık.”

Buraya kadar yapılanlar güvenlik güçlerinin ge
nel çalışma usullerine ters değil. Asıl sıbntı bu aşa
madan sonra başlıyor. Yetidlinin anlatımı şöyle de
vam ediyor;

“Şimdi ünlenen bazı kişilere o dönemde elimiz mah
kumdu. Dişe dokunan bilgi ve bununla elde edilecek 
başarıya karşılık, adamların pisliklerine göz yummak 
zorunda kaldık. Ankara da başarıya kilitlenmişti, nasıl

TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Raporu'ndan
K o m is y o n u m u z  gö rev  y a p a rk e n  b irb ir le r iy l ı:  h e r  h a liy le  bağ lı o ld u k la r ı d ı{ U n  b a k ıld ığ rn d a  b ı- 

le  bcIlT o la n  b ir  la k ım  oda lcla r . Lanıgın a d re s in in  lesD İU ni is lem e m iz e  racrncjL-bu 

v â y u n a  ç ık a / t ıp ,  y a la ııc ı la n ık  o la ra k  m a h k u m  ciLİkıcn so n ra  k o m i.ıy o n u m u ^a  b ıra k m ış , bu  k o n u 

d a  y a / jn ı ;  o ld u ğ u muz, y a z ıla n ı y c ik ili m .^ k am lar sü re k l i o la ca k  b a şk a  c c v a p la r  v e rm iş , çok  

so r u ş tu m ıa la f in  e v r a k ları h u k u k  gcrciSİ o lm a s ın a  r jü m u iı  A n k a ra  D e v le t CİUvenlık M a lık c m esı » a ?- 

sa v c ıs ın m  y a p lığ ı  g ib i k o n ıis y o n ıım ıa a  g ö n d e r i lm e m iş , a ra ş lırm a y ı h ız la ı ıd ıım a k  ıç ın  h c h k o p le r  ıs- 

iTvcn k o m is ^ ım ı ı ıu / i i  :ZU'dcn la z la  lıe lık o p ic r  b o j  o la ra k  bck lcu ln ıc.'iin e  n ty m c ıt (an sıs  c ü ılm c m ıj-^  

lir, t iu  ö rn e k le r i ç o ğ a lln ıa k  m ü m k ü n d ü r . A n c a k  b ir  m e rk e z d e n  y b n c ıiliy o rm u jc a s ın a  gİ7.ll ö rg ü l 

şe k lin d e  ö r g ü tle n e n  bu  o lu şu m la r ın  D c v le lin  su y im le  iş  b a ş ın a  .ijelm i; o rg a n la r ın c a  d c n c lle n e n ıc- 

ilik lc r id i ı '  B u  ö r g ü t le r  h a k k ın d a  ?.am an z a m a n  k a m u o y u n d a  habeile .- ( .ık ın a k la  ise  d e ; ııe Jc ııı b ilin 

m e /  b ir  ş e k ild e  b u n la r  h a k k ın d ak i id d ia la r  h iç  b ir  z a m a n  scırıışlıırm ayo k o n u  o lm a m a k la d ır . Ö r n e -  

ğ in ; M H P  C ıcnet B a şk a m  A lp a rs la n  l U rkeş lıa l ı r a la n n ı  a n la tı rk e n  " A g e a y ı a sk e r i e o .a e v ı.ıd e ı ı ka- 

h , r  .■ırnıılıı ı ı l d u i^ n u  b e h r ım ıs ,  a n c a k  hu  ıddıa.sı u /.c ıine  h e rh a n g i b ir  so ru ş lu r ın a  açı!- 

•Ş ^ d ıŞ ı =;lbi h i f b T r s a v c i  d a  A lp a rs la n  T ü r k e ş e  bu  s ö z le r in iz  ile ney i k a s t e d i y o r s u n ^  d ıv e  so m ıa -  

'  ın ış iıı . ( U m u , T a lu -D ip .s iz  K u y u -  B ir  D e T k l- C r S '- 'u .  M il liy e t 2 M art I H c v l e l i n  se ç im le  işba- 

şm a  g e lm iş  o rg a n la r ın c a  d e ııc t le n ın c y c n  v c  y a rp ı o rg a n la r ın c .ı  d a  su ru  so r ııla ın a y a ıı bu  ö rg ü tle r  ıs 

lo d ik le ri g ib i d e v le l id a re s in d e k i o ıg a n la ı a  h â k im  o lm a k la  ı e  d e v le ti h e r  tü r lü  e m e lle r in e  a le t ede- 

b ilm e k le d ir le r .

U u n la r. y a su l h iç  b ırdüyan.-'.û ı o ln ı:ın ı:ts tn :ı ra ü m c n  isU dıklcı-j ın s a tu  sO ah la ş ııım  ı /n ı  v m c ^ i- 

m .'kı* ı.';ıe tlık icrı in sa n ı d a  va.val h iç  h ir  d a y a n ağ ı o lm ay .- 'n  b ir  şe k ild e  g iz li k o ru c u  a d ı a ltm d a  gö  

re v le n ıJ ire b ilın c k ıe d irlc r . A y rıc a  s iv i l  o to r ite n in  b a  d e rc c c  b ö lg e d e  m a l'ıy c le  u ğ ra m a s ı n e ııe e sm d c .

T ü rk iy e  H uyuk  M il le l M eclis i (S . S a y ı s ı . 8 9 7 ).

s iy a s î iıa d e  h c rşe y i a sk e re  h a v a le  e d e r e k  so ru m lu lu ğ u  üz erin d en  a tm a y a  ç a lışm ış tı r . .A ncak görü- 

nU şle siv il o ıo r ite n in  y e tk ili  o lm a s ın a  rc g c ıe n  u y g u la m a d a  a sk e r î o to r ite n in  h e rşe y e  h â k im  o lm a s ı 

. d e m o k ra s in in  iş ley iş i a ç ıs ın d a n  s a k ın c a la r  d o ^ u ra ca lc l ıı. B u  d u n fm d a  a sk e r î o l6 r ite  f ’a rla m e n to y u  

vc s iy a s î  iradey i küç ü k  g ö re c e k , h e r  tü rlU  s ık ın tın ın  k e n d ile r in c e  ç ö z ü le b ile c e ğ in e  k e n d ile r id e  in a n 

m a y a  b a ş lay a ca k la rd ır . H c l lc r 'in  y u k a r ıd a  b a h se d ile n  m a k a le s in d e  d e  b a h sed ild iğ i ü z e re ; "o rd u n u n  

a ııu d e m o k ra ü k  k a ra k te r in in  g itg id e  b a ğ ım s ız  b ir  g ü ç  ha line  g e lm e s in in  b ir  gö-siergcside  ku rum sa l 

te m in a tla r  k a rş ıs ın d a  sa h ic i u z m a n lık  e fsa n e s in i Icm s il e tm elerid ir . K o m u ta n la r  vc  k ıd e m li is tihba- 

m l su b a y la r ı şu  y a d a  bu  t ip  b ilg i le re  s a h ip  o ld u k la r ı iç in , bir d e v le t iç in  n e y in  fay d a lı o la c a k ın ı hem  

v a tan d a ş la rd a n , h e m  de  h ü k ü m e t ö rg ü tle rin d e n  d a h a  iyi b ild ik lerin i fa rz  e d e rle r . E n te lle k tü c l u z 

m a n ları a n d ıra n  b ir  k ib ir  d u y g u su y la  e tk i a ltın d a  tuU ukJarı D ev le tin  se ç im le  iş b a ş ın a  g e lm iş  lider- 

le rin i h o r  gö rü rler .

B u  te h lik e li ha lin  o r ta d a n  k a ld ır ılm a s ı iç in  D e v le lin  v a ta n d a ş ın 'A n a y a sa l h a k k ın ı tü m  k u ru lu ş

la rı j le  te m in a l a lU na a ld ığ ın ı g ö s le r ın e s i  g e rc k n ıc k te d ir . S e ç ilm iş le r  k e n d ile r in d e n  b e k len ilen  so -  

İTim lulıık d u y g u su y la  h a re k e l e d e re k . D cv Ic lİn  k u ru m la rın a  h â k im  o lm a lı U ev ic lın  ıç c n s ın d e  bu 

lu n d u ğ u  iz len im i k o m is y o n u m u z c a  te s p i t  e d ilen  b ir  la k ım  o d a k la r ın  d e v le t  iç e r is in d e n  te m iz len m e- 

sı ve  h u k u k  k u ra lla n m n  h â k im  k ılın ıtia s ı iç in  o to r i te y i  e lin e  a lm a k  z o ru n d a d ır . B u  y a p ılm a d ığ ı ta k 

d irde  k o m is y o n u m u z u n  y a lış ıııa la r ı s ır a s ın d a  k a rş ı s ın a  ç ık an  o d a k la r  D e v le te  h â k in ıiy e lle rin i d ^  

vam  e ttir e c e k le r  ve  h u k u k a  a y k ırı d a v ra n ış la rın ı d e v a m  e ttirec ek le rd ir . Ş u  b ilin m e lid ir  k i: hukuk  

d e v lc ü e rin d e  h ıık ıık  d ış ı h iç b ir  o lu ş u m d a n  m e d e t u m u lm a z  vc  o r ta y a  ç ık a n  h e r  tü rlü  h u k u k  dışı o lu - 

şu m u n d a ta rk  ed ild iğ i a n d a  o r ta d a n  k a ld ın im a i g e re k m ek led ir . E ğ e r  h u k u k  d e v le tin in  ye tk ili k u ru 

lu şları h u k u k  d ış ı o lu şu m la r ın  la a liy c tlc r in in  d e v a m  e t tirm esine  g ö z  y u m a rla rsa  b u ndun  e n  faz la  z a - 

rarh  j ik a c a k  h u k u k  d e v le tid ir .
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A. YAKAR Bir Operasyonun Ardından

sağlandığını kimse önemsemiyordu” (Avni Özgürel, 
Devletin Hesap Hatası, Radikal, 25 Ocak 2000.

Muhtemelen böyle bir dönemde devlet görevlile
rinin aradığı tüm vasıflara haiz olan örgütle devlet 
görevlileri arasında irtibat kurulmuş olabilir. Nite
kim bu irtibatı, devlet görevlilerinin bir çoğu da tek 
bir kalemde yok diyerek geçiştiremiyorlar.

Sayın Mesut Yılmaz “Devletin içinde yanlış ya
panlar olabilir. PKK’ya denge unsuru olsun diye bir 
vahp örgütün bazı eylemlerine göz yum ulm uş olabilir” 
diyor. Yine olağanüstü hal bölge valiliği yapmış olan 
Sayın Ünal Erkan da “Bazı görevlilerimiz, bunların 
PKK’ya karşı yapmış oldukları eylemlere sempati duy
muş olabilirler” diyor.

TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araştırma 
Komisyonu’nun yayınladığı raporda da birtakım 
suçluların devlet görevlileri tarafından korunduğu 
intibaının alındığına ilişkin ifadeler var:

“Çok önemli soruşturmaların evrakları Ankara DGM 
Başsavcısının yaptığı gibi komisyonumuza gönderil
memiş, araştırmayı hızlandırmak için helikopter iste
yen komisyonumuza 20’den fazla helikopter boş ola
rak bekletilmesine rağmen tahsis edilmemiştir...” (Ra
por, sh. 154.)

Yukarıdaki ifadeler ‘devlet suç işlemez’ denilerek 
geçiştirilecek ifadeler değildir. Devletin bir kurum 
olarak suç işleme esası üzerine kurulmadığı herkesin 
malumudur. Ancak, bir takım görevlilerin devlet gü
cünü kötüye kullandıkları da bilinen bir gerçektir. 
Devletin birtakım görevlilerinin suç işlemesi veya

suçluya göz yumması dolayısıyla şaibe altında kalma
sını istemeyen herkes, bu iddiaları, ucu nereye doku
nursa dokunsun sorgulamalıdır.

Şurası muhakkak İd, bu kişiler canice duyguları 
kendileriyle irtibat kuran devlet görevlilerinden 
edinmediler. Ancak bu görevliler önlemekle yüküm
lü oldukları bu canice duyguların fiiliyata geçmesine 
en azından göz yummuşlarsa, bunun hesabını mutla
ka vermelidirler. Söylemek istediğimiz, ‘devletin gö
revlileri suç işlemez, böyle ilişkilere girmez’ diyerek, 
araştırma ve soruşturmanın önünü kapatmak değil
dir devleti idare edenlerin görevi. Hele ‘hodri mey
dan, getirin delili’ demek hiç değildir. Devleti idare 
edenler, meydan okumaları yapacağına, iddiaları 
araştırıp, soruşturup, eğer bunların gerçekliği varsa 
devlet bünyesini bu pislik ve şaibelerden arındırmak
la yükümlüdürler. Kaldı ki, bu iddia ve ihtimaller 
devlette görev yapmış ve halen de yapmakta olan ba
zı resmi ağızlar tarafından söyleniyor, TBMM rapor
larına dahi yansıyorsa, devlet sorumlularmın yapaca
ğı meydan okumak değil, bu iddia ve ihtimalleri 
araştırmaktır.

Ayrıca devletin, hakim olduğu bölgedeki haih 
güvenlik içinde yaşatmak gibi bir görevi vardır. Daha 
doğrusu emniyet ve güvenliği sağlamak devletin asli 
görevidir. Olaya bu açıdan baktığımızda, kaçırılarak 
öldürülen ve faili meçhule giden insanların sayısının 
binlere ulaşması, devletin güvenlil< ve emniyet göre
vini yeterince yapmadığını göstermektedir. Son dö
nemde işlenen faili meçhullerin bir kısmının ortaya 
çıkarılması elbette güvenlik güçleri açısından bir ar
tıdır. Ancak, bu kadar çok sayıda insanın devlet güç-

B u lü r  o lu ş u m la r ın  d e v le lin  g r tz e tim in d e  fa a liy e t g ö s lc rd ik le rl a i i la ^ ild iji  a n d a  v a landa jK i d ev - 

le (c  o la n  g ü v e n i k a lm a y a c a k  ve  s is te m  b iiy llk  b ir s iir tın ıı  g e ç irec eğ in d en  b c ik id e  ç ö k c c e k lır . ü r n c -  

J in  İsp a n y a d a  I 9 8 0 ’li y ılla rd a  E T A  S e m p a ü z a n la n n a  k a rjı d c v le i  iç in d e  k u ru ld u ğ u  idd ı;ı ed ilen  

ü lü m  m ju ıg a la r ın ı ö r ıu lü  ö d e n e k le rd e n  k im le r in  f in a n s e  c ltiğ i h ang i k ira l ık  k a lille n n  y ada  p o lis le 

rin  k a fa  b a ş ın a  k a ç a r  pard  a ld ık la r ı y o lu n d a  b a ş la t ıla n  so ru ş tu rm a  s ır a s ın d a  o r lay a  ç ık a r tıla n  lıu- 

k « t;.d ış ı o la n  T e r ıir c  K arşı Ö lg U rlü k  G ru b u  a d lı G ru b a  yhn c lik  o p e ra sy o n la r  n e d en iy le  a l:ı:ıa  

a lın a n  D e v le l C ıU vcnlik  e sk i s e k re te r i V c ra 'ııın  b e y a n lu n n a  RÖrc k o n u d a n  B a şb a k a n ın  d a  lıılg ısı o l

d u ğ u  id d ia  e d i ld iğ in d e n  bu y ö n d c d e  so n ış lu rm a  b a ş la l ıiın ış tır . A n c a k  Is p a n y a 'd a  bu id d ia la rd a n  

O luru d e m o k ra s i re jim i sa rs ın tı g e ç irm e k le d i r .  (Y e n i Y üzy ıl - 2 2 .1 2 .1 9 9 4 . C u m h u rıy e l i . '  M a n  

199.^) A y rıc a  İ n g i l te re 'd e  İ R A 'n ın  b a ş la t tığ ı le rrtrü  ö n le y e b ilm e k  iç in  s a v a ş ta n  d ö n e n  İn g iliz  a sk e r  

I c r in c e  o lu ş tu ru la n  nn<l ’n . n ' "  a .llı firı-ü tun  İ r la n d a 'd a  l R j \ 'va kar?ı tc ru r  c y le ın le r ın c  giriş-

m e ş in e  ö n c e le ri I n g i l ı ı  H ü k ü m e ti g ö z  y u m m u ş  a n c a k  d a h a  so m a  b u n la rın  re jim i te h d it e d ic i f.ıa ıı- 

v rılı^ rın tlcn  » iü fil lıuııla'i^a d e s te â l  K esm ek z o ru n d a  kalm ısııc . U lkem i7 .de  ha len  b ö y le  b ır o lu ş u m  bu-

lü n ın a m a k ta d ır . A n c a k  bu  tu r  h e v e s le r  iç e r is in d e  b u lu n a n la ra  y u k a rıd a k i o la y la r  lyı b ir  ö rn ek  teş- 

k if  e tm e k l td ir .  ü e v le ı ı n  ve  I 'a r la m e n to n u n  g ö re v id c  h u k u k  k u ra lla r ın a  bağ lı o la m a y a n  v e y a  bu  k ;i -MI »V. I ........ -....  c- >
r a lla n  a ç ık ç a  ç iğ n e y e n  b ir  ta k ım  g ö rev li le r i  a n ın d a  y a rg ıy a  te slim  e iıııek lir . Y arg ın ın  ijuyliJ o lm ası 

h a lin d e  r.aten  bu  tu r  o h i{ ’.ıınla.'u  iıeve.< e d e n le r  b a ş la tm a  g e lec ek le r i b ıld ik lı'.rim len . h e v e s le n  z ih in - 

İcrin d e  k a la c a k ıı : .

Y a rg ı o rg an la r ı m e n su p la n  h e r  a ç ıd a n  b a ğ ım s ız  ve  g ü v e n c e 'a l lır ıd a  o lm a lı h e r  lü rlu  le lıJ ıd e  

k a rş ı .sistem  iç in d e  k u ru la c a k  d e n e t im  m e k a n iz m a la r ı ile  k o r u n m a lu lır la r .  ü e r ç e k  ad a le , 

i te ce lli c ı ı i r e b i l ın e k  iç in  h u k u k u n  ü s tü n lü ğ ü n e  in a n a n  vc h u kuk  k u ra lla ıın a  b a ş lı y e terli sa y ıd a  !ia- 

k im . s a v c ı v e  g ü v e n lik  g ö rev lis i is t ih d a m ı ile  a d l i  ve  e m n iy e t le şk ila ıın ın  g ü ç le n d ir ilm e s i es.ıs a h n -

e a k  y e n i b ir  o rg .ın iza.'îyona  g id ilm e l id ir .  Y o k s a  d e v le ti y ö n e le n le r  ta ra f ın d an  .surekii o la ra k  d e v le t ■ 

c in a y e t işlem e?, s tizü n ü n  s ö y le n m e s in e  r a ğ m e n , bu  c in ay e tle rin  fa il le r in in  b u lu n a m aın ii.'ı valand.-ı- 

şın  k a fa s ın d ıı b il ta k ım  .soru iş c r e l le r in in  o lu ş m a s ın a  ynl a ça ca k lır . D ev le t k e n d i iç e r s in d e  «u rev ı 

nı k ö tü y e  k u lla n a n  g ö re v li le r i .v e  ta m  m e ç h u l  s iy a sa l e in ay c ıje rı iş ley e n  y a sa d ış ı ö rg u ıle n  u c i j a  çı- 

V artafitk  y a ın n »  tu 'li 'iıı e tm e li. L uy le l.e  a c  d e v le t  c in a y e t iş lem e z  süzünU n g e rç e k  o ld u ğ u n a  v a ta n 

d a ş ın ı in a n d ırm a lıd ır . '~

16. U ğ u r  M u m c u  vb. e in a v e tle r in  a ra j t ı r ı l ı n a s ı  s ır a s ında  d a  g ö rü ld ü ğ ü  ^ e ;  ida re n in  y a n lış 

y a p an  k a m u  g ö rev i isi n r ü e  p a h a s ın a  o lu r s a  o ls u n  s a v u n m asT g e faT tig i u y g u la m a s ı ve d ü şü n c es i n - 

3 c rv a z g e ç i lm e s i  sa ğ lan m alı . B ö y le c e  k a m u  g ö re v lis in in  k u su r la rın m  k a p a tılm a s ı u ğ runa  s ıs lem  

v ıu ra ü ln ıa m a lıd ır . D e v le t kendi iç e r is in d e  g ö r e v su ç u  iş ley e n le r i n e  p a h a s ın a "o lu rsa  ıılsun  y a rş ıy a  

ic.sliın e tm e lid ir .

19  N ed e n i ia ra f ııııızc a  a n la ş ı la m a y a n  b ir  n e d e n d e n  c tü ri l  k o m is y o n u m u z u n  ç a l ışm a la rın ı en  

g e lley e n  ve h u k u k a  a y k ırı  o la ra k  E m n iy e t  M ü d ü ılü ğ ü .n u »  b ilg i vc  b c ig e  a k ış ın ı ke se n , ko m isy o n u  

m uzu n  g ö rev  a la n ın a  g ire n 'fa ili  m e ç h u l s iy a sa l e ın a y e t lc i lc  ilg ili b ilg i ve b c ig e le ı i  kı|u ıi!Syonunıu- 

~za ve rm e y e n . A n k a ra  D ev le t n ü v e n l ik  M a h k e m e s i  D aşsav c ıs ı N u-sıet D e m irai vc  UÎka C a şk u n  ıın 

e y lem  ve  iy le m le r ın in  u k d ir i  iç in  r a p o ru n  b i r  ö rn e ğ in in  Y ıllcsck H ak im le r  ve  S a v c ıla r  K iü u .u ik i 

ıcvd ıi h u s ıısu ım n  G en e l K u ru lu n  ta k d ir in e  s u ııu lm .ıs ın a .

2 3 . İ lg ili b ö lü m le rd e  a ç ık la n d ığ ı ü z e re  k n ru c u - i l i r a fç ı- J lT E M  m e ns tıp la n n ın  b ir  ç o k  y a sa  dışı 

o la y la ra  k a r ış ü k la r ı k o m is y o n u m u z c a  te s p i t  e d i ld iğ in d e n .b u  k o n u d a  g e re k li s o r u ş tu g n a n ın  y a p ıl

m a s ı iç in  A d a le t B a k a n l ığ ın a  su ç  d u y u r u s u n d a  H u lu n u lm a s in a , Y üce  M e c lis  ç a ü s ı  a ltın d a  k u h ila -  

ealc özel b ir  k o m is y o n  v a s ıta s ıy la  d a  bu  k o n u d a  ç a l ış m a la r  y a p ıla ra k  ya rg ı o rg a n la r ın a  y a rd ım c ı 

o lu n m a s ın a .
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lerinden habersiz kaçırılıp öldürülmesi de, aklı zorla
yan ve araştırılması, sorgulanması gereken bir du
rumdur.

Bir Taşla Birkaç Kuş

Türkiye’de bazı kesimler her olayı bir fırsatçılık düze
yinde ve bağlamında değerlendiriyorlar. Meseleleri 
doğrular ve ilkeler düzeyinde düşünmekten ziyade, 
bu olaydan nasıl faydalanırız, ne elde edebiliriz gibi 
günlük, uzun ömürlü olmayan, ânı kurtaran tavırlar 
geçiştiriyorlar. Mesela son öldürme olaylarını, ‘28 Şu- 
bat’m ne kadar haklı olduğuna’, ‘laikliğin ne kadar 
gerekli olduğuna’ gerekçe olarak sunmaya çahşanlar 
oluyor. Yine bazıları “Doç. Dr. irtica” gibi manşeder 
atarak, Üniversitelerde görev yapan İslami hassasi
yetleri behrgin olan insanları tedirgin etmek ve bu 
kesim üzerinde bir baskı yaratmaya çalışmak gibi fır
satçılıklar yapmaktadırlar. Oysa bu cinayetlerle bu 
kesimin ne ilgisi vardır? Bir düşünce, bir ideoloji, bir 
dinle terör arasında ne gibi bir ilişki kurulabilir? Böy
le bir ilişkiyi sun’i biçimde kurarak lânetlik cinayetler 
üzerinden bir kesime karşı yürütülen psikolojik sava
şı destekleme açıkgözlülüğünü yapmak ne kadar ger
çeklere, ahlâka ve ilkeliliğe sığar?

Ayrıca bizim gibi terörden çok çekmiş ülke in
sanlarının sadece işlenen cinayetlere bağh kalması, 
meseleyi sadece o açıdan gündemde tutması eğer bir 
kasta mebni değilse, safdillik olur. Terörün bağlantı
ları, hangi zamanda meydana geldiği, neyi gerçekleş
tirmeye veya neyi perdelemeye yönelik olarak kulla
nıldığı irdelenmesi gereken hususlardır.

Ayrıca bugün devletin üst yönetiminde Türki
ye’nin son 40 yılını sorumlu mevkilerde geçirmiş, ni
ce badireler atlatmış tecrübeli insanlar bulunmakta- 
dn-. Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Ecevit bu 
hadiselerin nasıl cereyan ettiğini, neyin nasıl yapıldı
ğını bilecek tecrübeye ve birilcime sahiptirler.

Sayın Demirel’in 12 Eylül müdahalesini irdeledi
ği bir konuşmada sorduğu “Devletin, yasal ve diğer 
imkanları tam amıyla birbirinin aynı iken, 12 Eylül 
günü durdurulan kan 11 Eylül günü niçin akıyordu, 
niçin?” sorusunu bugün bir başka biçimde sorabilir 
miyiz acaba? Son altı ayda işlendiği söylenen, şimdi
lik sayıları elliyi bulan cinayetlerden devletin görev
lilerinin ancak bugün mü haberi olabildi?

Yine Sayın Ecevit’in Kasım 1990’da söylediği sö
zün bugün de hatırlanmasında yarar var: “Eğer bir

ülkede gizli silahla donatılmış, devlet içinde faka t dev
let denetimi dışında bir örgüt var ise, bütün bu gibi ka
ranlık olayların ardında veya bazılarının ardında o 
gizli örgütten bazı elemanların da yeralmış olabileceği 
kuşkusu hafife alınam az”

Sayın Demirel ve Sayın Ecevit sorularının ve kuş
kularının cevaplarını bulabilecek bir makamda bulu
nuyorlar. Umahm ki, son dönemlerde gelişen olayla
ra ilişkin de kolaycılığa sapmadan, yukarıdaki soru ve 
kuşkuları istikametinde irdelemeler, araştırmaların 
yapılmasına imkan sağlasınlar. Eğer Türkiye bir be
yaz sayfa açmak istiyorsa, bütün kişi, kurum ve kuru
luşlarıyla bunu gerçekleştirmek zorundadır. Bu bü
yük kitleleri mağdur edecek, büyük kırgınlıklar mey
dana getirecek, küçk kurnazlıklar, küçük açıkgözlük 
gösterileriyle yapılamaz.

Onun için bu son olayda sadece tetikçilerin üze
rine giderek sorunun çözüleceğini zannetmek abesle 
iştigaldir. Tetikçiler elbette bulunmalı ve hakettikleri 
cezalara çarptırılmalıdır. Ancak Hürriyet yazarı Bekir 
Coşkun’un sorduğu şu soruların cevabını da hiçbir 
komplekse kapılmadan verebilmeliyiz:

“Eğer gerçek suçluları Hizbullah içinde ararsanız çöze
mezsiniz. Nasıl ki mafya cinayetlerinde gerçek suçlular 
tetikçiler değilse...
“Ben şunun hesabını isterim; 1992 yılından beri Gii- 
neydoğu’da yüzlerce insan kayboldu; gazeteciler, ya
zarlar avukatlar, öğretmenler, iş adamları evlerinden 
götürülüp öldürüldüler. Hizbullah’ı ve cinayetlerini 
sokaktaki insanlar biliyordu.
“Devlet neredeydi? Nasıl haberi yoktu? Bunun yanıtı
nı almadan gerçek suçluları bulamazsınız?”

İnşaallah bu yanıtı doğru alırız. Ölen insanların 
ahi yerde kalmayacak etkinlikle alırız. ■

Bir Operasyonun Ardından A. YAKAR

ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI 
“İstanbul Toplantıları” 

DEVAM EDİYOR

Mart 2000 
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■ ■ ■ f la ■auın oundemı lurhıue ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

CUMHURBAJKANUĞI SEÇİMLERİ:
Yİnb D bmİrel Mİ?

C u m hurbaşkan lığ ı için aday  tu r la 
rı geç tiğ im iz  ay d a  de vam  etti. Bu 
konuda a ra bu lucu  rolü üstlenen  
s iyasi, B ü len t E c e v it ’ti. 6 O cak  g ü 
nü C u m hu rb aşka n ı ile yap tığ ı ha f
ta lık  gö rüşm e s o n ra s ın d a  Ecevit, 
bu konudak i f ik ir le r in i ga ye t açık 
b ir şek ilde  de k la re  e tti: Ecevit, “ B ir 
is tik ra r dönem i y a ş ıy o ru z  . H er is 
tik ra rın  b ir ta k ım  h a ssas  d e n g e le 
ri vardır. S ayın  D e m ire l’in cu m 
hurbaşkan lığ ı s ü re s i eğ e r b ir d ö 
nem  da ha  uza tılab ilirse , bu is tik 
rar güç lene rek  d e va m  e d e r” d iye 
rek Dem i reI'e o lan  ta m  d e s te ğ in i  
bir daha  ifade etti.

H ü kü m e t o rta k la rın d a n
A N A P ’ta  ise 
farklı eğ ilim 
le r va rd ı.

Yeni B in y ıl’m 8 O cak ta rih li nü sha 
sındaki “Y ılm a z  Zs/rj/yor" m anşeti, 
A N A P ’ ın tavrını ö ze tliyo r g ib iyd i. 
AN A P  genel başkan yard ım cıs ı 
Ersin T aranoğ lu ’na gö re  “U za tm a 
işi zordu". Taranoğlu zorluğu  “b u 
nun için anayasa  değ iş ik liğ i g e re 
kiyor. Şu anayasayı değ iş tirm ek, 
cum hurbaşkan ı seçm ekten  z o r
d u r” şek linde  açık lıyo rdu . O ysa  
E cevit daha  b ir gün önce anayasa  
değ iş ik liğ i hakkında  "bunun için 
b ild iğ in iz  gibi anayasa  değ iş ik liğ i, 
d a ha  doğrusu  an aya sad a  iki (keli
m e lik  değişikliğ in  y a p ılm a s ı  g e re 
k iyo r” d iye rek bu değ iş ik liğ in  hiç 
de  zor o lm adığ ı iz len im in i v e rm iş 
ti.

M esu t Y ılm az ’ ın adaylığ ı ko 
nusunda  ilg inç b ir ha be r de 17 
O cak tarih li Akit gaze tes inde  çıktı: 
"Kartel M e s u t’a O ynuyor"  başlık lı 
habere  göre; “ H ürriyet, M illiye t, 
Radika l, Posta ve F inansa l Foru- 

m ’un sahib i o lan A ydın  D oğan, 
C u m h u rb a şka n lığ ın a  ha z ırla n a n  
AN A P  lideri M esu t Y ılm az a le y 
hindeki haberle re  am bargo  k o y 
d u ” .

FP genel başkan ya rd ım c ıla 
rından Ertan Y ü lek  pa rtis in in  ta v 

rının “C um hurbaşkan ın ı halkın 
seçm esi yönünde  o ld u ğ u n u ” 

be lirtti .
Bu a rada  ilg inç  ge liş 

m eler de yaşan ıyordu . İs
mi cum hurbaşkan ı a d a y 
ları a ra s ın d a  ge çen  
M H P ’ li S ad i S om u ncu - 
oğlu Yeni Ş a fak  g a ze te 
sine yaptığ ı aç ık lam ada  
“FP gene l başkan ı Recai 
Kutan ta ra fından  gü n d e 
me ge tirilen  sağ pa rtile rin  
Ç ankaya  için ittifak  y a p 

m ası ö n e r is in in  nazari o la ra k  
m üm kün o ld u ğ u n u ” söyled i. So- 
m uncuoğ lu  aynı beyanatta  parti 
o la ra k  D e m ire l’in gö rev süresin in  
uza tılm a s ın a  karşı o lduklarını da  
aç ık la d ı: “ D evle tin  kura lları şah ıs 
la ra  gö re  değ iş tir ilem ez. Hele bu 
a n a ya sa ya  a it b ir kura l ise hiç d e 
ğ iş tir ile m ez . D e m ire l’in gö rev s ü 
res in in  uza tılm a s ına  biz parti o la 
rak k a rş ıy ız .” Bu konuda S ta r’dan 
E sen Ü nür ise 14 O cak tarih li ya 
z ıs ın da  fark lı şey le r söylüyordu: 
“B aşbakan  E cevit son zam an la r
d a  sih irli ha le dönüşen  is tikrar 
ke lim es in i ku llan a ra k  nasıl o lsa  
M H P  gene l başkan ı D evlet Bah- 
ç e li’yi b ir kez d a ha  ikna eder ve 
D em ire l de  gö rev in i sü rdürü r”dü. 
22 O ca k  ta rih li S ta r ’da  bu yönde 
b ir habe r çık tı. H abere göre M HP 
“ B ab aya  eve t , krize hayır” de 
m ekted ir. N itek im  30 O cak ’ta  y a 
p ılan  koa lisyon  liderleri z irve s in 
de, D e m ire l’in yen iden  seç ilm es i
ne im kan veren  “C u m hurbaşkan lı
ğı seç im le riy le  ilg ili A nayasa  de ğ i
ş ik liğ i” kon usu nd a  5 artı 5 fo rm ü 
lünde  an la şm a  sağ landı.

H ü k ü m e t o rta k la rın ın  12 
O c a k ’tak i top lan tıs ı öncesinde bu 
kon u d a  yen i fo rm ü lle r ortaya a tıl
m aya  b a ş la n d ı: Yeni Ş afak 11 
O ca k  ta rih li nüshasın ın  m anşetin i 
b u n a  a y ırm ış tı.G a z e te y e  gö re ; 
“ idam  krizi ve E cev it’in D em ire l’i 
y e n id e n  köşke  ç ıka rm a  pro jes i 
A n k a ra ’da  yen i C um hurbaşkan lığ ı 
ve  hü küm e t fo rm ü lle rin i gündem e 
g e tird i.” Y. Ş a fak  iki fo rm ül ve riyo r
du : İlk fo rm ü lde  M H P -FP -D Y P  hü
k ü m e tin d e  D e v le t B a h çe li’ nin 
B aşbakan lığ ı ve Sadi Som uncu- 
o ğ lu ’nun C um hurbaşkan lığ ı ön gö 
rü lüyo rdu . İkinci fo rm ü lde  ise, FP- 
A N A P -D Y P  hüküm eti, M esut Y ıl- 
m a z ’ ın C um hurbaşkan lığ ı ve R e
ca i K u ta n ’ın Başbakan lığ ı ön gö rü 
lüyordu . H abere  göre, siyasi ku lis 
le rde  top lam  4 fo rm ü l gündem i iş-
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Ayıtı Gündemi

gal e tm ekte idi. Aynı konuyu  H ürri
ye t de m anşete  aldı. R ecai Kutan, 
pa rtis in in  ism i geçen bu ikinci ha
beri ertesi gün ya lan lad ı ve böyle 
b ir tek lif yap m ad ık la rın ı açık ladı.

DYP ise D e m ire l’in yen iden  se
ç ilm es ine  o ldu kça  s ıc a k  bakıyor. 
Bu desteğ in  sebeb i be lk i de Dem i- 
re l’in 25 A ra lık  ta rih li kon uşm a s ın 
da  verd iğ i "16 M ayıs günü  s iyasete  
yen iden  ba ş la ya b ile ce ğ i" m esajı. 
Bu konudaki fik ir le rin i aç ık lam ak 
için Tansu Ç ille r b ir lide rle r turu 
yaptı.

C u m hu rb aşka n lığ ı kon usu nd a  
b ir  tık a n m a  o irnası d u ru m u n d a  
M eclis  Başkanı Y ıld ırım  A kb u lu t’un 
ism in in  de ad ay la r a ra s ın d a  ge çe 
bileceği, ha fiften de o lsa  d ille nd irili
yor.

K ısaca Ç anka  S avaş la rı bütün 
h ız ıy la  sürüyor. Ü lkede m eydana 
ge len b irçok ge lişm e de  bu sava ş
la rla ilin tilen iyor.

M E d t o E  
B a ş ö r t ü s ü  T a s a ğ t

FazUet P artis t'nden İs ta nb u l Mî(- 
tetvekıli seç ilen  M erve  Kavakçı 
başö rtüsünü  ç ıka rm a d a n  yem in  
e tm ek is tey ince  M ec lis  kilitlen- 
m is ve M erve  K avakç ı yem m  
edam em ış t[ fP 'l i le r  o zam an 
M eclis  ıç tû 2ü ğ ü n d ^  bö y le  bir 
yasa ğ ın  o lm ad ığ ın ı, do lay ıs r ]le 
M erve  yem in  edO-
rek M ec lis ’e d e va m ın d a  h iç  b ir 
sak tn ca  o lm adığ ırrı s ü rs e l^ r  
de  ses le rin i fa z la  duyu ra m am tş - 
tardı. Bu açığ ı k a p a tm a k  için 
te k iif ©diten “m ille tvek ili erin in ba- 
şt aç ık  olur"* hü km ün ün  iç tüzüğe  
âktenm esî tek lifi îtklnd& redded it- 
se de  İk inc is inde  kabu l ed ild i. Bu 
yasa ğa  en çok M H P ’h üyelen'n 
ve rd iğ i des tek  ha yre t uyand ırd ı 
A nca k  M H P 'dekî mhats?Kftk b u 
rada  da  gö rü ldü . T ek life  3 M HP 
mitteîvekîli çek im ser, 1 m ifle tve - 
k ili destek o lu rken  S a d ık  Yakut 
‘’ (^ay^f'■ oyu ku lla n d ı. E sas ma-' 
sete pa rtile rin  îv/lecils'te te k lif gö 
rüşü lü rken  gö s te re ce k ie ri tav ır
da . A nca k  M H P ’nin bazı şeyleri 
ta b an ına  an la tm ası g id e re k  zör- 
laşıyOf.

BATK BANKALARIN CEREMESİNİ 
H alk Ö düyor

G eçen ayın ilg inç o lay la rından 
biri beş bankanın  M evdua t S i
go rta  F onu ’na devred ilm es i idi. 
G eçen yıl Türkbank, in te rbank, 
B a n k -e x p re s  sk a n d a lla rm d a n  
sonra  yaşanan bu o lay b irçok k i
şinin ak lına  aynı soruyu getirdi. 
Konu ile ilgili o la rak yazan bazı 
yaza r da aynı soruyu sordu: "Bu 
banka ların  içi boşaltıld ı m ı? ”

22 A ra lık  1999 tarih li Resm i 
G aze te ’de yayın lanan  Bakanlar 
K uru lu Kararı ile M evduat S ig o r
ta  F onu ’na devred ilen  banka lar 
E gebank, S üm e rba nk , Y aşa r- 
bank, Y urtbank ve E sbank ’tı . 
B un la rdan sadece Y aşa rbank ’a, 
gerekli ön lem leri zam an ında  a l
m adığı için el konulm uştu.

Z am an ve Yeni Şafak g a ze 
te leri o layı aynı m anşetle , Ege- 
bank 'ın  reklam  spo tuy la  verd ile r; 
“T ü rk iy e ’nin N esi M e ş h u r” . 
Yeni Ş a fa k ’a gö re  T ü rk iy e ’nin 
da rb e le r i ve b a n ka  k ıyak la rı 
m eşhurken, Zam an sadece ban
ka k ıyak la rın ı m anşetine  ta ş ı
mıştı. Z a m a n ’dan G üntay Ş im 
şek, b a n k a la r op e ra syonu nu n  
farklı b ir boyu tuna  d ikkat çe k i
yordu: "C um hurbaşkan lığ ı ya r ı
ş ın d a  b a n k a  o p e ra sy o n u  m u?"  
Şim şek, Sü leym an D em ire l’e ya 
kın o lan pa tron la rın  banka larına  
el konu lm uşken , “M esut Y ılm az 
ile D e m ire l’den öte ilişk ile r ge liş 
tiren B ay ınd ır H o ld ing 'in  patronu 
K am u ran  Ç ö rtü k ’ün B a y ın d ır 
B ank ’ ı, M esu t beyin  yakın dostu 
M eh m e t N az if G ü n a l’m M NG 
B ank'ı, U zan la r'ın  İm arbank ’ ı ve 
A da ba nk ’ ı, G üneş T aner’in de 
arka  çık tığ ı Sabah g rubunun Eti- 
ba nk ’ı n için bu lis tede yer a lm a 
d ı? ” d iye  so ruyo r ve bazı çev re 
lerin "bunun sebeb in i C um hur
ba ş k a n lığ ı ya rış ın ın  e tk is ind e  
aram ak ge re k iyo r” ded iğ in i nak
lediyor.

Aynı gaze teden  Fikri Türke l 
aynı gün Lobby köşesinde konu 
ile ilg ili o la rak yazdığı yazısını, 
uzun süred ir ta rtış ılm akta  olan 
m edya-se rm aye  ilişk is ine  g ö n 
de rm e yaparak b itiriyordu: “Söz 
konusu kara rnam e hazırlanm a
dan önce yedi bankanın  adı ge 
ç iyo rm uş. Son anda iki tanesin in

adı lis teden ç ıka rılm ış  . Bunda 
m edya sahib i o lm an ın  avantajı 
oldu m u ? ” Tansu Ç ille r ’in bu ko
nudaki beyanatı da  aynı kuşku
ları be lirtiyo rdu . Ç ille r “S iyasi te r
cih kuşkusu va r.” d iyordu.

B aşb aka n  B ü le n t E c e v it ’in 
“başka el koym a yok ” aç ık la m a
sına rağm en gene l beklenti el 
koym ala rın  devam  edeb ileceğ i 
şeklinde idi. Bu bek len ti iç inde 
Ankara  Sanayi O dası Başkanı 
Zafer Ç ağ layan , “ B aşka beş le r 
o lacak m ı?” d iye soruyordu. Ra- 
d ika l’den Bilal Ç etin  de “O pe ras
yon devam  edecek. S ırada daha 
beş. altı banka  v a r” d iyordu.

Y. Ş afak ga ze tes ine  göre bu 
operasyon “uzun sü red ir b e k le 
n iyo rdu” . A ncak  “yeni yasa ile 
banka haberle rine  ge tirilen  s a n 
sür yüzünden yaz ıla m ıyo rdu ” .

Hürriyet, o layı “en cesur el 
koym a” m anşeti ile verd i, iç sa y 
fa la rda  konu çeşitli yaza rla r ta ra 
fından  yo ru m la n d ı. H ü rr iy e t’in 
verd iğ i rakam lara  göre bu cesu r 
el koym anın  m aliye ti 7 .5 m ilyar 
dolar. Yeni Şafak, kurtarılm ayı 
bekleyen ba nka la rla  bu rakam ı 
10 m ilyar do la ra  yükse ltiyo rdu. 
M illiye t'ten  G ün gö r Uras da bu 
na işa re t ed iyo rdu : "İ.M .F.’den 
ge lecek pa ra  da y e tm e z .”

Em in Ç ö laşa n ’ ın ‘d o ğ ru cu lu 
ğu tu tm uştu : 'T ü rk iy e ’de bu g ü 
ne kadar b ir çok  banka battı. 
Herhangi b irin in pa tronunun, y ö 
netic is in in  hapis ya ttığ ın ı, ceza 
aldığını yada özü r d iled iğ in i d u y 
dunuz m u? B anka la r batar, s a 
hipleri k ra lla r g ib i yaşar. Kural 
budur. Yükü de v le t hâzinesi üs t
lenecek.” Sabancı da olayı “H â
zineye kaka lıyorlar, 65  m ilyon  
ö d ü yo r” şek linde  özetliyo rdu.

S abah G aze tes i y ıkam a-yağ- 
lam a ve dezen fo rm asyon  peş in 
deydi: “ D os t-akraba  d in lem ed i. 
Dem irel yeğen in in  ve kırk y ıllık  
dostla rın ın  banka la rına  el koyan 
kara rnam eyi gözünü bile k ırp 
m adan im za lad ı.”

Yeni B inyıl bu o lay hakkında 
ilg in ç  h a b e rle r ya y ın la d ı. 16 
O cak 2000 ta rih li gazetedek i ha 
bere göre, “B ankan ın  eski genel 
m üdürü M urat Yanık o ff-shore
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h e sa b ın d a  bu lu nan  pa ra la rın ı 
ba nka ya  el kon u lm a d a n  b ir kaç 
saa t önce çekti. O ff-sho re  he
sap la rı d e v le t g ü ve n ce s in in  d ı
ş ınd a  ka ld ığ ı iç in  de M u ra t Ya- 
n ık ’ ın pa ra la rı k u rtu ld u .” G azete 
so ruyo rdu : "T üyoyu  k im  ve rd i? ”

T ü rk iye ’de bü tün b a n k a la r %  
100 de v le t g ü ve n ce s in d e  o ld u 
ğu için, bü tün  bu iş lem le rden  
za ra r gö ren  ne ba nka  sah ib i ne 
m evdua t sah ib i. Z a ra r hâ z in e 
den ka rş ılanacağ ı için sade v a 
tandaş.

S özün özü ; N asre ttin  Hoca- 
’nın fık ra s ın da k i g ib i; “m ille tin 
anası he r h a lü k â rd a  a ğ la y a 
c a k .”

Ö l ü m  Ev u b r î 
KAYIPLARI K a yb ed ec ek  m İ?

T ü rk iye ’nin ve öze llik le  de G üney- 
d o ğ u ’nun y ılla rd ır kapanm ayan  y a 
ra la rından  biri; kay ıp la r ve “fa ili 
m e ç h u lle r” . S on o la ra k  kam u oyu 
nun gü nd em in e  ge len "kayıp iş a 
d a m la rı” ve Z eh ra  Eğitim  ve K ü ltü r 
Vakfı B aşkanı İzzedd in  Y ıld ırım 'ın  
kaçırılm ası, o laya  fa rk lı b ir boyu t 
kazand ırd ı. İzze ttin  Y ıld ır ım ’dan 27 
A ra lık  1999 ’dan beri h a be r a lına- 
m ıyordu . (N ihaye t, de rg im iz in  b a s 
k ıya  g irm ek  üze re  o lduğu  s ırada  
P en d ik ’te H izb u lla h ’a a it o lduğu id 
d ia  ed ilen b ir hücre ev inde  Y ıld ı- 
rım ’ın cesed i bu lundu . Y akın la rın ın

verd iğ i b ilg iye göre İzzedd in  Bey 
b irk a ç  saa t önce ka tle d ilm iş ti. 
D oğrusu bu durum  b ir hayli k u ş 
ku veric i ve ilginçtir. M erh um a A l
lah ’tan  rahm et, yak ın la rına  b a ş 
sağ lığ ı ve sabır d iliyo ruz.)

K onuya yönelik  ilg inç d e ğ e r
le n d irm e le rd e n  b ir in i S u s u rlu k  
A ra ş tırm a  K om isyonu  B aşkan ı 
FP N evşeh ir M ille tvekili M ehm et 
E lka tm ış yaptı . E lka tm ış ’a göre  
"S u su r lu k  a y n e n  sü rü yo rd u " . 
M azlum -D e r bu konuyu b ir basın 
top lan tıs ı ile gündem e ge tird i. İn
san Hakları Derneği de ka y ıp la 
rın b iran önce bu lunm ası iç in b ir 
bild iri yayın ladı.

Tam da  bu s ırada  17 O cak 
P aza rte s i günü İs ta nb u l B e y 
ko z ’daki çatışm a, günd em in  o rta 
s ına  bom ba gibi düştü. Ç a tışm a 
nın yaşandığ ı hücre-evin  b u lu n 
ması ise o ldukça ilg inçti . B as ın 
da  ye r alan haberlere gö re ; "İs 
tanbu l po lis i yak laşık  b ir ayd ır 
pe şpeşe  o rtadan  kayb o la n  11 
işadam ın ı arıyordu. Bu işa d a m la 
rından bazıla rına  ait kred i ka rtla 
rı ve cep te le fon la rın ın  k u lla n ıld ı
ğı be lirlen ince iş ko lay laş tı. H a r
cam a la r Beykoz c iva rın d a  y o 
ğun laşıyordu . Cep te le fonu  ko 
nuşm aları ise A nado lu  y a ka s ın 
dan yapılıyordu . Bu iki ipucunu 
değerlend iren  po lis in  B e yko z ’d a 
ki hücre-ev in i bu lm ası zo r o lm a 

d ı” . S onuçta  po lis  2 kişiyi sağ bir 
k iş iy i ö lü e le geçird i. Ö ldürü len 
k iş in in H izbu llah  ö rgütünün lideri 
H üsey in  V e lioğ lu  o lduğu idd ia  
ed ild i. (V e lioğ lu ’nun ö ldürü lüş b i
ç im i e tra fındak i m uam m a hala 
a y d ın la n a b ilm iş  d e ğ il.) A nca k  
asıl şok daha  son ra  ge lecekti. 
Y aka lanan ö rgü t üye le rin in  gö s 
te rd iğ i b ir gecekondudan  10 ce
se t ç ık a rıld ı. G a z e te le r  bunu 
"V ahşe t” , “Toplu M eza r” , “H izbül- 
v a h ş e t” , “ İk inc i S u s u r lu k ” g ib i 
m anşe tle rle  verd ile r. O pe rasyo
nun tüm  yu rd a  yayılm ası ile yeni 
m eza r-ev le rin  bu lunm ası b irbirin i 
tak ip  etti. K onya  ve A nka ra ’da 
b e n z e r e v le r o rta y a  ç ıka rıld ı. 
K o n y a ’d a  A d a n a , T arsus ve 
D iya rb a k ır’da  b ir evin köm ürlü 
ğünden ç ıkarılan  kadın cesedin in  
kaçırılan  ve kend is inden  b ir daha 
habe r a lınam ayan  K onca Kuriş 
o lduğu o rtaya  çıktı. A ile cesedi 
teşh is  etti. İs ta nb u l’da bulunan 
cese tle rden  teşh is  ed ilen le r de 
oldu.

Bu a rada  örgü tün  kuru luşu, 
yapısı ta rtış ılm a ya  başlandı. Su
s u rlu k  A ra ş tırm a  K om isyonu  
Başkanı da  olan M ehm et Elkat- 
m ış 'ın  bu konuda  A k it gaze tes in 
de çıkan önem li aç ık lam aları va r
dı. E lka tm ış şöy le  d iyordu: "H iz
bu llah , P K K ’ya  karşı devle tin  kur
du rduğu , bes led iğ i, büyüttüğü - 
bu gün de a rtık  görevin i b itirdiğ i 
iç in yok ed iliyor. Bu ö rgü t yok 
ed ilirken , İs lam ’ ı küçük düşürücü 
b ir p ro pa gan da  ile hedef alınıyor. 
Z a ten derin  dev le tin  b ir politikası
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va r: '/ti ite  k ırd ırm a k .'
P K K 'ya  karşı da  bu yön tem  
ku llan ılm ış  ve gö rev i b itm iş 
tir. G örevi b ittiğ i iç in de yok 
ed ilm e sürec ine  g id ilm iştir. 
Ö rgütün en tepes indek i in 
sanın ö ldü rü lm es i H izbu lla - 
h ’ ın T ü rk iy e ’de yok  ed ile ce 
ğ in in göste rges id ir. Yok ed i
lirken İs lam ’a büyük  za ra r 
ve rilecek. ‘ İs lam  böy le  te h li
kelidir, m üs lüm an la r böyle 
g a d d a rd ır ’ havası top lum a 
ve rilm eye  ça lış ılıyo r. Bunu 
da can lı yay ın la rla  yap ıyo r
lar. M ed yaya  da döküm an 
ve re re k  bunu  yön le nd ir iyo r
la r” .

B enze r aç ık la m a la r y a 
pan FP m ille tvek ili H üsa
m ettin K o rku ta ta  da  ö rgütün 
is tihba ra t güç le ri ta ra fından  
y ön le nd irild iğ in i söy led i.

21 O cak  tarih li köşe s in 
de “V ahşe tin  K'/m/Zğ/” ba ş lık 
lı b ir yazı yazan A hm e t Taş- 
ge tiren  de yaz ıs ın d a  “ İs la 
m ’ ın sa va ş ta  bile işkenceye 
izin v e rm e d iğ in i” h a tır la tı
yor, bazı önem li so ru la r s ı
ra lıyo r ve yazıs ın ı "bu sü re 
cin iç inde  en yan lış  ve kötü 
n iyetli had ise , herha lde  İs
lam 'a  ve d ind a r insan la rın  
itiba r ve  ö zg ü rlük le rine  be 
de l ö d e tm e k  o lur. S ü re ç  
eğer, ü lkem izde  p ro vo ka s 
yon la rdan , te rö rd e n , v a h 
şetten a rınd ırılm ış  b ir iklim  
in şa  e d e b ilirs e ,T ü rk iy e ’ye 
büyük h izm e tte  bu lunu lm uş

A p o  D e r î n  D o n d u r u c u d a

A bdu llah  Ö calan için ve rilen  idam  ka
rarının, A .İ.H .M .’nin konu hakkında 
vereceğ i kara ra  kad a r erte lenm esi 
m ese les i hüküm eti b ir daha  salladı. 
H üküm et ortak ları bu konuyu gö rüş 
m ek üzere 12 O cakta  b ira raya  ge l
m eye kara r verd ile r. Toplantı öncesi 
herkes kendi tab an ına  yöne lik  a ç ık 
la m a la r yap ıyordu . M HP G enel B aş
kanı D evlet Bahçeli seç im  bölgesi 
o lan O sm an iye ’de yap tığ ı konuşm a
da “Bölücü katilin  idam ına, Türk m il
leti ad ına  bağ ım sız  yarg ı hükm etm iş 
tir... Kararın in faz ed ilm es in i T ü rk  m il
le tin in ge leceğ i ile ilişk ilend iren le r, ü l
kem iz in  A B ’ye üye liğ i ile aynı kabın 
iç ine koyan la r yan ılıyo rla r.” derken 
E cevit aynı gün “Ben im  kan ım a  göre 
A bdu llah  Ö ca la n ’ ın d iris i, a rtık  bize 
zara r verem ez... A m a A bdu llah  Ö ca- 
la n ’ın ölüsü, b ize içe rde  ve d ışa rıda  
bazı za ra rla r ve re b ilir d iye  d ü şün üyo 
rum .” d iyerek ortağı ile aynı d ü şün 
m ed iğ in i o rtaya  koym uştu . A N A P  da 
E cevit gibi A .i.H .M . kara rın ın  b e k le n 
m esi ge rektiğ in i be lirtiyo rdu . Konuyu 
S tar gaze tes ine  değe rlend iren  Enis 
Ö ksü z ’un tavrı tav izs izd i: “Tavrım ız 
net. A bdu llah  Ö ca lan m u tlaka  as ıla 
cak. O  dosya  A vrupa İnsan Hakları 
M ah kem es i’nin kararın ı bek lem eden 
hem en m eclise g ide cek  . Eğer Ecevit 
buna  d iren irse  sokağa ç ıka m a z .”

12 O cak ’taki tarih i top lan tı 7.5 s a 

at sü rdü  ve  A p o ’nun id am ı iç in  
A .İ.H .M .’nin kararın ın  bek lenm es ine  
kara r verild i. Toplantın ın  uzun luğu  
d ikka t çekm iş ti. Yeni Ş a fa k  bunu 
“ H üküm et ortakları, A p o ’nun idam ını 
erte leyen cüm leyi 7.5 saa tte  ku rd u ” 
d iye verd i. Yeni B inyıl’a göre "4 c ü m 
lelik m etin  8  k e z  değişm işti". Kararı 
duyuran  en ilg inç m anşe tle rden  biri 
de Türk iye  gaze tes in in  m anşeti idi. 
T ürk iye  gazetesi "B ahçeli ikna oldu" 
d iyordu.

Bu kararı taban ına  en zor a n la ta 
cak olan parti he rha lde M HP idi. 
M HP içinden alınan kara ra  karşı ses 
ler çıktı ise de bun la r hü küm e t’in 
denges in i bozacak ö lçüye  h içb ir za 
m an u laşm adı. A ncak M HP tabanı 
kara rdan  gerçekten rahatsızdı. A v ru 
pa kararı o lum lu bu lu rken şeh it a ile 
leri aynı şekilde düşünm üyorla rd ı. A i
le ler bu karara karşı tep k ile rin i m i
ting ler, s iyasileri z iyaret, ha tta ken d i
lerin i yakm a teşe bbü s le rine  kadar 
va rd ırsa la r da  kara r b ir kere ç ıkm ıştı. 
Yeni Şafak bu dram ı “Yalnız ka ld ıla r” 
m anşeti ile duyurdu. A hm et Taşgeti- 
re n ’in m aka les in in  baş lığ ı a s lın d a  
h a lk ın  kon um u nu  da  ö z e tliy o rd u : 
"Halkın p a y ın a  acı düştü". C u m h u r
başkan ı S ü leym an D em ire l kara rı 
"ü lkeyi rahatla ttı" d iyerek d e ğ e rle n 
dirdi.

Dış basın da kara ra  gen iş  yer 
ayırdı. Türk  basın ın ın  bir 
kısm ı ise A po kon usu n 
da  ilg inç ta v ır g ö s te rd i
ler. Y arg ılanm a sü re c in 
de idam m anşetle ri atan 
bu gaze te le r, hü küm e t 
kararın ın  aç ık la n m a s ın 
dan sonra bu tav ırla rın ın  
ters i bir ç izg iye  ye rleş ti
ler. Bu kara r hüküm eti, 
öze llik le  M H P ’ yi daha  
zo r b ir du rum a soka cak
ken H izbullah O pe ra syo 
nu hüküm etin  ya rd ım ına  
H ızır gibi ye tiş ti. O pe ra s 
y o n la  o rta y a  ç ık a rıla n  
m a n za ra n ın  d e h ş e te n - 
g iz liğ i k a rş ıs ın d a  A po 
konusu ge rçekten  derin 
do nd urucu ya  ka ld ırıld ı.
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T üsİa d  R a p o r u AB S Ü R E C İN D E  H u k u k  K u r u l t a y i

T Ü S iA D  G ene l K u ru lu nda , üye lere 
dağ ıtılan  ve 1997 y ılın d a  ha z ırla 
nan “T ü rk iye ’d e  D e m o k ra tik le şm e  
P ersp ek tifle r i” ad ını taş ıyan  rap o 
run devam ı n ite liğ in d e  olan “T ü rk i
y e ’de  D e m o k ra tik  S ta n d a rtla rın  
Y ü kse ltilm e s i” is im li rap o rd a  h iç  de 
D em okras i ke lim e s in e  yakışm ayan 
tek lifle r va rd ı: "İHL'/erin sa y ıs ın ın  
a za ltılm ası, b u  oku llara  k ız  ö ğ ren c i
lerin a lın m a m a sı, zo ru n lu  din d e rs i
nin k a ld ır ılm a sı”. İs te m eye n  k iş ilere 
zorla  d in dersi ve rilm e s i pek m an 
tıklı o lm ayab ilir, am a  rap or d in eğ iti
mi a lm ak is teyen  k iş ile rin  de önünü 
kesm eyi im a eden ifa d e le r içeriyor. 
M ese la  rapo ra  göre, “Yeni ve ileri 
ad ım la rın  a tılm ası ge re k irke n  y a p ı
lan b ir yasa  d e ğ iş ik liğ i ile ‘ilk öğ re ti
m in 5. sın ıfın ı b itire n le r için ta tille r
de ve M illi E ğ itim  B a k a n lığ ı’nın de 
netim  ve g ö z e tim in d e  Yaz Kuran 
Kursları a ç ılır ’ hü km ün ün  konm ası, 
çağdaş eğ itim  ilke le rin den  ve yu k a 
rıda sayılan  ilke le rde n  b ir sapm a 
o larak gö rü lm e lid ir.” de n ile re k  “TÜ - 
S İA D ’ın n iye tin i b ir nebze  göz le r 
önüne serilm ekted ir. Yeni Ş a fak ha 
beri “TÜ SİA D  a z  fa ş is t  a z  d e m o k 
ra t” baş lığ ı ile  ve rirken , A k it "Din 
D ü şm a n ı T Ü S iA D ” mavtşeW  ile ç ık ı
yordu. Bu rap o ra  s iv il top lum  ku ru 
luşları ve s iyas i pa rtile rd e n  de sert 
tepk ile r ge ld i. FP G ene l S ekre teri 
T urhan A lçe lik  “ ...bu m ille t k im senin 
d in ine , in an c ın a  ka rışm az  am a  dini 
ile oyn an m a s ın a  da  as la  m üsaade 
e tm ez” de rken  BBP G ene l Başkanı 
M uhsin Y azıc ıoğ lu , "T Ü S İA D  ö te 
den beri İHL ve din düşm an lığ ı y a 
pıyordu. B un la r d in düşm an lığ ın ı 
a lışkan lık  ha line  ge tird i. D ini san ık 
s a n d a ly e s in e  o tu rtm a k  k im se n in  
hadd ine d e ğ il” d iye re k  tepk is in i o r
taya  koydu.

T ÎM U R T A $  H O CA YA R A H M E T

19S0 ön ces inde  ve^rdıgi kıtteset 
vaa?lartâ  tanm ân  T im urta$  U ça r 
H oca  2 0  O c a k  2000 ta rih fn de  ve 
fa t otti. V erd iğ i va a z la rt ile m ü - 
m tn le rin  he yecan la rın ı taz© tU ' 
tan, bu yüzd en  hakkında say ıs ız  
dava açılan  T ım urtaş H o ca ’ya  A l
la h ’tan  rah m et, a ile s in e  ve tüm  
m tıs lüm an la ra  başsağ lığ ı dthyo- 

İiiiliİİİllİlİİİİİlii^^^^

A nkara  B arosu ta ra fından  dü zen 
lenen H ukuk Kuru ltayı 13- ı t
16 O cak ta rih le ri a rasın - 
da A nka ra ’da  g e rç e k -^ j  ^  •
leştirild i. H ukuk K uru l- ^ 1 ^
ta y ı’nın ilki 25 yıl ev- • . ı
vel top lanm ıştı. T o p -~ ^ f^
lan tıya  ye rli ve ya- '
bancı 250  h u ku kçu  da rlığ ından  dolayı söz
katılırken 63 bild iri ta r -^  l ve rilm e d i” ,
tışm aya açıld ı. K uru lta - H ukuk Kuru ltayı de-
y ’ ın en ö n e m li m a d de s i "  vam  ed e rke n  Y arg ıtay
"AB sürec ine  g iren  T ü rk iye 'de  B aşka n ı S am i S e lçuk , s iyas i
uygulanan iç hukukun u lus la rüs- pa rtile re , gen iş  çaplı anayasa de-

ö zg ü r lü ğ ü  a lan ında  özgürlüklerin  
ra h a tlık la  ku lla n ıld ığ ın a "  

ka ra r verild i. Yeni Şafak- 
^  ’ta  konu ile ilgili çıkan 

ha be re  gö re  “böy le  
d ü şün m ed iğ in i ifade 
e tm e k  is teyen  b ir 
a v u k a ta  ise zam an

tü hukuk ku ra lla rın a  uygun hale 
g e tirilm es i” idi. Bu a rada günce l 
ko n u la r ü z e r in d e  g ö rü ş le r de 
a ç ık la nd ı. A b d u lla h  Ö c a la n ’ ın 
idam kara rın ın  A iH M 'n in  kara rına  
kadar bek le tilm es i, yeni b ir an a 
yasa hazırlanm ası en gözde  ta r
tışm a la rdand ı. Bu a rada  din öz 
gürlüğü de ta rtış ıld ı. Ve başların ı 
ö rttük le ri iç in iş le rinden, oku lla 
rından olan b in le rce  m em ur ve 
öğrencin in  o lduğu  bu ü lkede “Din

ğ iş ik liğ i öngören  b ir dem okrasi 
paketi gönderd i. G iriş yazısı S a
mi S e lç u k  ta ra fın d a n  yaz ılan  
m etn in , anayasan ın  taşım ası g e 
reken öze llik le r ve anayasanın 
yarg ı bö lüm ü tas lağ ı ise bazı Yar
g ıta y  ü y e le r in c e  ha z ırlan m ış tı. 
M G K ’nın konum unu da  ta rtışm a
ya açan bu önerile r de H izbul- 
la h ’ ın tü y le r ürperten ölüm  ev le 
riyle gü m bü rtü ye  gitti.

D Ü Ş Ü N C E Y E  C E Z A

M ala tya  D G M 'de  ya rg ılan an , a ra la rın 
d a  A h m e t Taşgetîren ve  A bdurı ahm an 
D ifıpak ’ırı da  b u lu ndu ğu  11 kişt ha k 
k ınd a  Harar venldı. T aşge tiie n , DNıpak 
v e  D ıifpak’m golını Topçu Dili
p a k  îTö Adıl A kkoyu rtlu , 3 1 2 /2 'd e n  1 'ö r 
yıl hap is c^c^asına çarp tırıld ı

A K IT ’E S A L D IR I

Ö n ce k i a y la rd a  z o r la m a  h u kuk i y ö n te m le r le  s u s tu ru lm a y a  ç a lış ı
lan  “in a n a n la r ın  y ü z  a/c/" A k it G a z e te s i bu  ke z  fiili s a ld ır ıy a  u ğ ra 
dı. 11 O c a k  2 0 0 0  ta r ih in d e  A k it ’ in B a ğ c ıla rd a  b u lu n a n  m erke z  b i
nası s a a t 01 .OO’d e  b ilin m e y e n  k iş ile rc e  ta ra n d ı. A k it a ile s in e  g e ç 

m iş o lsun  d ile k le r im iz i s u n u y o ru z .

A K İF  İN A N  H A K K A  Y U R U D U

M e m u r-S e n  G e n e l b a ş k a n ı, İs la m c ı, şa ir, e d e 
b iya tç ı, f ik ir  a d a m ı A k i f  İn a n  6 O c a k  C u m a  
g ü n ü  m e m le k e ti o la n  Ş a n lıu r fa ’d a  v e fa t e tti. 
A lla h ’ta n  m e rh u m a  ra h m e t, a iles i, ç a lış m a  a r 
k a d a ş la rı ve  m ille tim iz e  s a b r-ı c e m il d iliy o ru z .
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20. yüzyıldan 21. yüzyıla
100 YILLIK EKONOMİMİZ

20. yüzyılın başında, Osmanlı İmparatorluğu'nun 
ekonomisi çökmüş ve bu dönemde ihtiyaçlarının büyük 
kısmını dış ülkelerden karşılamak zorunda olan bir 
haldeydi.

Aradan tam yüzyıl geçti. Bizimle birlikte yola çı
kanlar, II. Dünya Savaşı'na rağmen ekomonilerini dü
zeltip bizi çok çok geçtiler.

Bugün, Türk ekonomisi 21. yüzyıla da hasta ola
rak giriyor. 2000'li yıllara yüksek enflasyon ve faiz 
kıskacında kıvranan, IMF'ye teslim olmuş bir ülke ola
rak giriyoruz.

Türk Ekonomisi 19001ü yıllara göre önemli adım
lar atmış olmasını rağmen, nedendir bilinmez (!) iste
nilen seviyeye ulaşamıyor.

TOOB'un ekonomiye ilişkin verilerine göre, 
1900İÜ yılların başlarında Türk ekonomisinin 560 
imalat sanayiinden ibaret olduğu tesbit edildi. Ülke, 
sadece pannuklu kumaş ihtiyacının %10'unu, yünlü ku
maş ihtiyacının %40'ını, ipekli kumaş ihtiyacının 
%5'ini, sabun ihtiyacının %20'sini, un ihtiyacının 
%60'ını karşılayabiliyormuş. Gıda sanayiinde 78 taş 
ve toprağa dayalı sanayide 21, deri sanayiinde 13, 
ağaç ve mantar sanayiinde 24, kağıt kırtasiye sana
yiinde 55, kimya sanayiinde 13 işyeri olduğu belirlen
di. Bu işyerlerinde toplam 14 bin 60 kişinin çalıştığı 
kaydediliyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ise, kişi başına düşen

M . Nuri K a yn a r

milli gelirin 45 dolar, ithalatın 87 milyon dolar, ihra
catın ise 51 milyon dolar olduğu saptanmış.

Türk Ekonomisi Ne Kadar Gelişti?

Türk ekonomisinin 1999 yılı itibariyle ihracatı 26 mil
yar dolara, ithalatı 40.2 milyar dolara, kişi başına ge
liri 3 bin 100 dolara yükseldi. 2000 yılında milli geli
rin 125 katrilyon lira olacağı tahmin ediliyor. Türkiye 
uzayda uydusu bulunan sayılı ülkelerden, ama bugün 
Türk sanayiinde uçak dahi yapılamıyor.

21. Yüzyıla Girerken Türk Ekonomisi

Türk ekonomisi 100 yıllık süreçte istenilen gelişmeyi 
sağlayamadı ve birlikte yola çıktığı birçok ülkeden ge
ri kaldı. Türkiye 2000'li yıllara dünyanın en yüksek 
enflasyonuna sahip üç ülkesinden biri olarak giriyor. 
Yıllık enflasyonumuz, AB üyesi 15 ülkenin toplam enf
lasyonunun iki katına eşit. 76 yıllık geçmişi olan Türk 
lirası bugün dünyanın en değersiz paraları arasında 
yer alıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1 dolar, 1 lira 
68 kuruş ederken, bu gün dolar yarım milyonu bir 
hayli geçmiş durumdadır.

Dünya bankasının verilerine göre Türkiye gelişmiş
lik açısından alt orta gelirli ülkeler arasında yer alıyor. 
Dünya bankasının 133 dünya ülkesi arasında yaptığı
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Cumhuriyetin ilk yılları İle bugönkûi 
ekonomik gösterge
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araştırmada 85. sırada bulunuyor. Zenginlik sıralama
sında 49. sırada yer alıyor. Gelir dağılımı en düzensiz 
ülkeler arasında. Eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ko
nularda son sıralarda yer alıyor.

1999 Yılındaki Ekonomik Göstergeler

Ekonomide temel göstergelerde yaşanan gelişmeler, 
başlıklar halinde şöyle:
• Kasım ayı itibariyle son bir yıllık enflasyon toptan eş

yada yüzde 56.3, tüketici fiyatlarında yüzde 64.6 

oldu.
• 1998 yılında yüzde 3.9 olan büyüme hızı, bu yıl ek

siye döndü.
• 1999 yılı konsolide bütçesi, Ocak-Kasım döneminde

8 katrilyon 672.7 trilyon lira açık verdi.

Başlıca Ekonomik Göstergeler 1998 (yılsonu) 1999 (son göslergler)
Büyüm e Hızı (yüzde) 3.9 -6.1 (9 aylık)
GSM H (trilyon tl) 53.518.3 (55.Ü8Ü.2 ( 9  aylık)
Enflasyon (toptan) 56.3 56.3 (x)
Enflasyon (tüketici) 72.8 64.6 (x)
D olar Kuru 315.852 533.168
ithalat (milyar dolar) 45.9 28.5 (9 aylık)
İhracat (m ilyar dolar) 26.9 18.6 (9 aylık)
Dış Ticaret Dengesi -19.0 -9.9 (9 aylık)
İh racat/İthala t 58.5 65.2 (9 aylık)
Cari İşlem ler Dengesi 2.7 -0.6 (9 aylık)
Kon. Bütçe Gel. (trilyon  tl.) 11.811.1 16.845.2 (11 aylık)
Kon. Bütçe Gider 15.614.4 25.517.9(11 aylık)
Konselide Bütçe D engesi -3.803.4 -8.672.7 (11 aylık)
İç Borçlar (trilyon lira) 11.612,9 22.672.9(11 ayhk)
Dış Borçlar Servisi (m ilyar do lar) 12.5 11.9 (11.5 ay)
Dış Borç (milyar dolar) 103.9 100.1 (6 ayhk)
U luslararası Rezervler 29.5 36.0 (11 ay)
Merkez Bankası Rezerv 19.7 23.1 (11.5 ay)

(x) Kasım 1999 itibariyle son bir yıllık enflasyon

• 1999 yılının 9 aylık döneminde ihracat 18.6 mil
yar dolar, ithalat 28.6 milyar dolar, dış ticaret açığı
9.9 milyar dolar oldu.
• Geçen yıl toplam 12.5 milyar dolar dış borç geri 
ödemesinde bulunan Türkiye, bu yıl 11.5 ayda
11.9 milyar dolarlık geri ödeme gerçekleştirdi.
• Merkez Bankasının döviz rezervleri ise yüzde 
17.3 artışla, 10 Aralık'ta 23.1 milyar dolara yük
seldi.
•1998 yılı sonunda 11 katrilyon 612.9 trilyon lira 
olan iç borç stoku, bu yıl Kasım sonu itibariyle 22 
katrilyon 672.9 trilyon liraya ulaştı.

• 1998 sonunda 103 milyar 956 milyon dolar olan dış
borç stoku ise bu yıl Haziran sonu itibariyle 100 
milyar 56 milyon dolar oldu.

• Hazine bu yıl ihale yöntemiyle kamu kağıdı satışı ile
31 katrilyon 333.8 trilyon liralık borçlanmaya gitti.

• En son 3 Aralık tarihli verilere göre, 1998 sonunda
20 katrilyon 773.4 trilyon lira olan bankalardaki 
toplam mevduat, yüzde 91.5 artışla, 39 katrilyon 
786.2 trilyon liraya ulaştı.

• 1998 yılı sonunda 1 katrilyon 328.5 trilyon lira olan
emisyon hacmi, 15 Aralık itibariyle 2 katrilyon 
112.1 trilyon liraya ulaştı.
Özelleştirme uygulamaları, bu yıl da siyasi sorunlar 

ve seçim nedeniyle duraklama dönemi geçirdi.

TÜRKİYE: DEVLETİ AVRUPA YOLUNDA 
HALK'IAÇOLAN ÜLKE

Umran'ın Ocak sayısındaki yazımızda "Ekomide Üc
ret Politikaları" üzerinde durmuştuk. Bu sayıdaki ya
zımızda da Asgari Ücret'in açıklanması dolayısıyle 
"Geçim Ücreti"ni ele alacağız. Verilen ücret, olması 
gereken ile Avrupa ülkelerinin karşılaştırmasını ya
pacağız.

Asgari Ücret: Geçim Ücreti

Asgari Ücret yönetmeliğinin I. Maddesinde "... As
gari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı 
olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, 
ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fi
yatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yete
cek ücrettir" şeklinde tanımlanır. Bu amaç çerçeve
sinde Asgari Ücret Tesbit Komisyonu çalışmalar ya-
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Asgari Ücret Tesbit Komisyonu (AÜTK) 2000 yılının 

ilk attı ayı için %17lik bir artış öngördü. Bu oran işçi 
kesimi tarafından yeterli görülmedi.

AÜT komisyonu 16 yaşından büyük işçiler için 1 
Ocak 2000 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, asgari 
ücreti aylık brüt 109 milyon 800 bin lira olarak tesbit 
etti. 1 Temmuz 2000 tarihi itibariyle brüt 118 milyon 
800 bin lira belirledi. 16 yaşından küçük işçiler için ise, 
1 Ocak 2000 tarihinden itibaren aylık brüt ücreti 93 
milyon 600 bin, 1 Temmuz 2000 tarihinden itibaren ise 
aylık brüt ücreti 101 milyon 250 bin lira olarak tesbit 
edildi. Asgari ücret hem tarım hem de sanayi işkolunda 
eşit olarak belirlendi. Bu oran net aylık 80 milyon 650 
bin liraya tekabül ediyor.

IMF İstedi, Hükümet Yaptı

Bu durumda 2000 yılı için asgari ücrette ilk altı ay için 
%17.3, ikinci altı ay için ise %8.9 bir artış yapılmış ol
du. Bu oran hükümetin stand-by 
anlaşması gereği IMF'ye taahhü
dü doğrultusunda gerçekleşti. Ül
kede yaklaşık 5 milyon insan bu 
ücretle geçinmek zorunda. Ge
çim şartlarının dayanılmaz oldu
ğu bir dönemde, hükümet işçi, 
memur ve emeklisinin yanı sıra 
asgari ücretliyi de mağdur edi
yor. Ortalama ev kiralarının 100 
milyon lira olduğu ülke

- AS6ARÎ Ö,C8frtN BOlAR KA8ŞIU6I
Ücret Öölarcin?.
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şartlarında bir işçi aldığı 80 milyon lira ile hem ev kira
sı verecek, hem ailesinin masraflarını giderecek, çocu
ğunun okul masraflarını karşılayacak, hem de mutfak 
masraflarını giderecek. Bu açıkça ülke insanının açlığa 
terkedilmesidir. Hükümet Avrupa sevdasıyla oyalanır
ken, gerek medya ve gerekse sözde hak arayan sendi
kalar hepsi bu gelişmelere göz yumuyorlar, tepki gös
termiyorlar... Hükümetimiz onlara borçlu, hükümeti hü
kümet yapan onlar, onlar hükümete borçlu, göbekten 
bağlılar. Olan halk kitlelerine oluyor. Geçim sıkıntısı ve 
masarfların altında ezilen insanlar. Açlığa terkedilen, 
ölme ama sürün denilen, zalimce ezilen mazlumlar.

Avrupa'da Asgari Ücret

Helsinki zirvesinde AB'ye aday ülke olma yolundaki 
Türkiye'nin, emeğe saygı noktasında AB kriterlerini ya
kalaması büyük bir mucize istiyor.

Asgari Ücret Komisyonu'nun 80 milyon 650 bin li
ra olarak belirlediği asgari ücret 147.7 dolar ediyor. 
Türkiye'nin üye olmak için vermediği tavizin kalmadığı 
AB ülkelerinde 200 ila 2000 dolar arasında olduğu 
görünüyor. Miktarın azlığı yetmiyormuş gibi 80 milyon 
650 bin liralık asgari ücretten devlet, SSK prim'i dam
ga vergisi, gelir vergisi ve zorunlu tasarruf kesintisi adı 
altında 29 milyon 150 bin lira gelir elde ediyor.

Olması Gereken

Anne, baba ve iki çocuklu, dört kişilik bir ailenin asga
ri koşullarda geçinebilmesi için gereken ihtiyaçlarını 
düşünürsek öncelikle bu ailenin barınabilmesi için bir 
konuta ihtiyacı vardır. Ortalama semtlerde kiralar 60 
milyon ile 150 milyon arası değişmektedir. Yakıt masar- 
fı olarak 25 milyon düşünelim. Elektriği ortalama 8 mil

yon, suyu 2 milyon olarak ele 
alalım. Telefon masrafı hayati ol
madığı düşüncesiyle saymaya
lım. Gıda masrafı resmi açıkla
malarla 4 kişilik bir evin masrafı 
116 milyon olarak açıklanmıştı. 
Okula gidiş geliş olarak bir ço
cuğun masrafı 8 milyondur 
(aylık-kart). Bu liste uzatılabilir. 
Bunların toplamı ortalama 250- 
300 milyondur, insanca yaşa-
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mak için, öngörülenin dört katı gerekiyor. Bunun, halka 
zalimce eziyet eden köle düzenlerinden ne farkı var?

STAND-BrASTARTVERİDİ

Hükümet'in IMF ile imzaladığı üç yıllık stand-by anlaş
ması 01 Ocak 2000 tarihi itibariyle başladı. Program 
da ana hatları ile halka kemer sıktırma yöntemiyle 3 yıl 
sonra enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi ön
görülürken, bu dönemde işçi, memur, asgari ücretli gi
bi tüm dargelirli milyonlarca vatandaşı zor günler bek
liyor. Çünkü bütün program dargelirli üzerine planlan
mış durumda. Devletin borçlu olduğu rantiyecilere 
%100'ün üzerinde faiz öngören hükümetin sözde enf
lasyon hedefi %20lerde ve bu hedefe göre işçi ve me
muruna zam verirken, rantiye kesimine %100'ün üze
rinde faiz ödemeyi taahhüt ediyor. Kendi içinde çelişki
li olan bu durum halkı kandırmak ve samimiyetsizlikten 
başka birşey değildir.

Hükümet, programının başarısı için, ek vergiler ko
yacak ve KİT ürünlerine zam uygulayacak. Tüm bunla
rın karşılığında, IMF'den üç yılda dört milyar dolar, 
Dünya Bankası'ndan da üç milyar dolar kredi alacak. 
IMF kredisi iç borçların azaltılmasında. Dünya Bankası 
kredisi de batık bankaların kurtanlmasmda kullanıla
cakmış.

Memur-İşçi: İşçi, memur ve asgari ücretli üç yıl bo
yunca, IMF'nin belirlediği zamları alacaklar. Örneğin 
memur 2000 yılında yüzde 25, 2001 yılında yüzde 15 
zam alacak, Yine 2000 yılı için yüzde 26 oranında ar
tırılan asgari ücret, 2001 yılında yüzde 15 oranında 
artırılacak.
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Sosyal Güvenlik; IMF'nin eline mahkum olan hükü
met ne işçiyi ne de işvereni dinledi. IMF'ye verilen söz 
doğrultusunda milyonlarca çalışanın hakkını gasp ede
rek mezarda emeklilik tasarısını yasalaştırdı. SSK'daki 
açıklarının azaltılması için reformlara devam etme ka
rarı alındı.

Sıkı para politikası uygulanacak; Merkez Bankası,
1 Ocak tarihinden itibaren, sıkı para programı uygula
maya başlayacak. Programda, kur baskı altına alına
cak. Enflasyon ve faizlerin düşürülmesinde çıta olarak 
kullanılacak, ihracat azalacak, birçok işyeri kapana
cak.

Ballı kredi dönemi sona eriyor; Bankacılık ve mali 
piyasalar uluslararası normlara ulaştırılacak. Bunun 
için de banka birleşmeleri gündeme gelecek. Kamu 
bankalarının görev zararları sıfırlanacak. Devlet, esnaf 
ve KOBİ'lere verdiği düşük faizli kredi desteğini kaldı
racak.

Çiftçi; Yıllardır uygulanan yanlış politikalarla adeta 
batma noktasına gelen tarım sektörü de zorlu bir döne
me giriyor. 20001i yıllarda taban fiyatları enflasyon he
defi baz alınarak belirlenecek. Çok düşük olan, tarım 
destekleri de kaldırılacak. Tarım kredileri de kaldırıla
cak.

Vergi ve zamlar ebik olmayacak; Hükümetin, IMF 
ile anlaşma yapabilmek için, bugüne kadar çıkardığı ek 
vergiler, KİT ürünlerine zamlar. Stand-by programının 
başarısı için 20001i yıllarda da devam edecek.

HÜKÜMETİN YALAN RÜZGARI

Devlet İstatistik Enstütüsü (DİE)'nin yaptığı araştırma so
nuçlarına göre Aralık ayı enflasyon rakamları ile, me
murların 1999 yılında enflasyona ezdirildiği resmiyet 
kazanmış oldu. Verilere göre, 1999 yılında memurlara 
verilen zam oranı, enflasyonun %12.8 oranında altında
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kaldı. Böylelikle memurlar 1999 yılı için, hükümetten 
%12.8 oranında alacaklı oldular.

Seçim zamanlarında meydanlarda ve hükümet ku
rulacağı zaman sivil toplum kuruluşlarında yaptıkları 
konuşmalarda çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz 
dediler ve %56 oranında zarn verdiler. Oysa DİE'nin 
yaptığı açıklamaya göre 1999 yılı tüketici enflasyonu % 
68.8 oldu. Bu iyimser rakama göre bile (iyimser diyo
ruz, çünkü reel oranın daho fazla gerçekleştiği bilini
yor) Hükümetin hedefine ulaşamadığı görülüyor. 2000 
yılı için öngörülen % 20lik oran nasıl gerçekleştirilecek 
merak konusu doğrusu... Gerek 1998-1999 yıllarında, 
gerekse 2000 yılı hedefi için öngörülen enflasyon ora
nı akl-ı selim'in kabul edebileceği oranlar değil, f-lükü- 
met hem kendini kandırıyor, hem de vatandaşını. Ülke 
ekonomik ve siyasi olarak kısırdöngü içerisinde oyala
narak, zaman kaybetmektedir. Memur, işçi ve tüm çalı
şanına enflasyon oranında zam verdiğini kabul etsek 
bile, iğneden ipliğe her şeye zarn yapı
lıyor. Bu zamlar karşısında dargelirli 
vatandaş istikrar planlarında 
boşuboşuna kemer sıkmış olmuyor mu?
Son iki yıldır, enflasyonu düşüreceğiz 
diyerek vatandaşa kemer sıktıran hükü
met ortakları, IMF ile imzalanan üç yıllık 
istikrar programı kapsamında memura, 
işçiye ve küçük esnafa üç yıl daha kemer 
sıktıracağa benziyor.

Sonucun değişeceğini bilsek de ke
mer sıksak sıkmaya; sonunda huzur, re
fah varsa bugün sıkıntı çekelim çekme
ye; ama geçmişte yapılan vaadlerden 
farklı olmadığı, olmayacağı ortada gibi.
Hükümet ortakları, batan bankalar, Av
rupa gündemiyle, Tahkim'in geriye

işletilmesi vb'ne kilitlenmişken enflasyon canavarı 
açıklananları yalanlarcasına piyasalara yansıyın
ca, halk'ın hükümetine güveni kalınıyor. Meclis 
görüşmeleri ve hükümet çalışmaları Yalan Rüzga
rı'n a  dönüyor adeta.

Rakamlarla Gerçkeler
DİE açıklamalarına göre Aralık ayı itibariyle son 
bir yıllık enflasyon, toptan eşyada % 62.9, tüketi
ci fiyatlarında %68.8 olarak belirlendi. 12 aylık 
ortalamalara göre yıllık enflasyon toptan eşyada 
%53.1, tüketici fiyatlarında %84.6 olarak gerçek
leşti. Buna göre yıllık enflasyon 1999'da önceki 
yılın toptan eşya fiyatının 8.6 puan üzerinde ger

çekleşirken; tüketici fiyatında 0.9 puan altında kaldı. 
DİE verilerine göre Toptan eşya fiyatlarındaki ortalama 
artış %6.8 olurken, bu artışın 3.3 puanı devlet, 3,5 pu
anı da özel sektörden kaynaklandı,

Tüketici fiyatları endeksine göre. Aralık ayında en 
yüksek fiyat artışı %9.5 ile gıda, tütün harcamalarında 
gerçekleşti. Aralık ayında ana harcama grupları bazın
da bakıldığında, bir önceki aya göre giyim ve ayakka
bı %2.7, konut % 6 .1, ev eşyası %3, sağlık %0,3, ulaşım
da %6.8, eğlence ve kültür %1.6, eğitim %0.1, lokanta, 
pastane, otel %3,5, artış gösterdi. Yıllık bazda ise ana 
harcama grupları itibariyle fiyatlar en fazla %93.9 ile 
ulaştırma harcamalarında görüldü. Gıda ve tütünde fi
yatlar 7o55.0, giyim ve ayakkabı %44.7, konut %89.3, 
ev eşyası %57.1, sağlık %71.1, eğlence ve kültür 
%58.5, eğitim %79.7, lokanta, pastane ve otel %58.8, 
çeşitli mal ve hizmetler %60.7 oranında arttı. ■
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o p  yufldemi/iliiniia Şakir Altıntaş

İran ve Türle Dışişleri Bakanlan: Harrazi ve Cem

Türkiye ile İran Orta Doğu ve İslam Dünyasının il<i 
önemli ülkesidir. Bölgenin bu “Arap olmayan” iki bü
yük gücünün ilişkileri tarih boyunca rekabet ile işbirli
ği arasında zikzaklar çizerek devam etmiştir. Her iki 
ülke de önemli jeopolitik konuma sahiptir. Söz konu
su konumları rekabet kadar işbirliğini de zorunlu kıl
mıştır.

Türkiye Asya ile Avrupa arasında önemli bir köp
rü konumundadır. Müslüman bir halka sahip olan Tür
kiye, demokratik ve laik yönetimi ile Batı’ya yakın bir 
ülke profili çizmektedir. Özellikle Soğuk Savaş döne
minde N ATO ’nun "containment policy”, çevreleme po
litikası çerçevesinde SSCB’ye yönelik olarak oluştur
duğu güvenlik hattı, Türkiye’nin ABD için yadsınamaz 
bir öneme sahip olmasını sağlamıştır. Soğuk Savaş son
rasında da ABD’nin Orta Asya’ya açılan kapısı olduğu 
kadar Balkanlar ve Kafkaslarda oluşan yeni dengeler 
açısından da Türkiye’nin jeostratejik önemi ilgili güç 
odaklarınca açıkça ifade edilmektedir. Diğer taraftan

HARRAZİ'NİN ANKARA ZİYARETİ 

DÜNDEN BUGÜNE  
TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ

Lale ERSOY

Aralık 1999’daki Helsinki Zlrvesi’nde Türkiye’nin 
AB’ye adaylığının kabul edilmesi Türkiye’nin Batı 
Dünyası ile ilişkilerinde şimdiye kadar ulaştığı en 
önemli noktadır. A rtık  Türkiye Orta Doğulu ve Müs
lüman olduğu kadar Batılı ve Avrupalı bir kimliğe de 
resmen sahip olabilecektir.

Iran ise Şii nüfusu, İslam Cumhuriyeti yönetimi ve 
Hazar’dan Basra’ya kadar uzanan jeopolitik konumu 
ile Orta Doğu’nun bir diğer önemli ülkesidir. 1979 İs
lam Devrimi ile İran bir süre için kendi içine ve üstü
ne kapanmış bir görüntü arz etmiştir. Özellikle ABD 
ile ilişkileri adeta “ donmuş” tur. Hatemi Mayıs 

1997’de iş başına gelene kadar ABD, İran’a karşı da ay
nen Irak’a karşı olduğu gibi “ çifte çevreleme”  politika
sını gündeme getirmiş ve bu bağlamda ekonomik am
bargo uygulamıştır. ABD ile bu denli soğuk ilişkilere 
rağmen Avrupa ile ilişkiler çok daha sıcak bir havada 
gelişmiştir. Çünkü Fransa Humeyni’ye ev sahipliği yap
mış, Almanya büyük ekonomik yatırımlarda bulunmuş, 
İtalya İranlı öğrencilere eğitim imkanı sağlamış ve İngil
tere de Salman Rüşdi için idam kararının kaldırılmasın
dan sonra diplomatik ilişkileri yeniden geliştirme yolu
na girmiştir.

1979 İslam Devrimi Türkiye ile İran’ın yollarının 
ayrılmasına neden olmuştur. Oysa I5 l7 ’de Çaldı- 
ran’da iki rakip olarak karşı karşıya gelen Orta Do
ğu’nun bu iki büyük gücü, 1639 Kasr-ı Şirin Anlaşma- 
sı’ndan bu yana genel olarak aynı cephede bulunmuş
tur. 1937 Sadabat Paktı, 1955 Bağdat Paktı ve 1959 
CENTO’da birlikte yer alan Türkiye ve İran, Batılı ya
şam tarzı ve ABD’nin ekonomik ve askeri yardımı ile
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SSCB’yi çevreleme politikasının önemli birer yapı taşı
nı oluşturmuşlardır. Ancak bütün bu işbirliği havası, 
yukarıda da belirtildiği gibi İran’daki 1979 Devrimi ile 
tam tersine dönüşmüştür.

İki ülke arasındaki ilişkilerin değişmesinde Türkiye 
için iç ve dış dinamikler birlikte rol oynamıştır. İç dina
mik olarak laik ve demokratik bir yönetime sahip olan 
Türkiye’nin İran’daki Islami yönetimi hoş karşılaması 
elbette beklenemezdi. Hatta Türkiye İran’ın “ devrim 
ihracı” ihtimaline karşı her zaman teyakkuzda olmayı 
tercih etmiştir. Dış dinamik ise şudur: Türkiye 
ABD’nin yakın müttefiki olarak, ABD ile tamamen ters 
düşen Humeyni’nin liderliğindeki İslam Cumhuriyeti 
ile dostane ilişkilerini sürdürmesi mümkün değildi. Ay
rıca İran-Irak Savaşı sırasında da Türkiye’nin müttefiki 
ABD’nin “ düşman” ilan ettiği İran’ın yanında yer alma
sı da düşünülemezdi. Dolayısıyla Soğuk Savaş sonuna 
kadar iki ülke farklı yaşam ve yönetim biçimleri ve dış 
politikaları ile birbirlerine doğrudan düşman olmasalar 
da “soğuk komşuluk ilişkilerr sürdürmüşlerdir.

I989’da Humeyni’nin ölümü, ardından da Gorba- 
çov liderliğindeki Doğu Bloku’nun dağılması ve Soğuk 
Savaş’ın sona ermesi ile gelişen globalleşme sürecinin 
küresel etkileri sonucu İran’da dışa açılma çabalan 
gündeme gelmiştir. İran’ın dışa açılmasında iç ve dış di
namikler birlikte etkili olmuştur. İç dinamiklere bakıl
dığında gelişen iletişim im
kanları ile İran toplumunun 
daha demokratik beklentiler 
içine girmesi, özellikle 
I997’de Hatemi’nin kazandı
ğı seçimlerde kadın ve genç 
seçmenlerin büyük rol oy
naması, daha katılımcı bir 
yönetimin öngörülmesi gibi 
unsurlar sayılabilir. Dış dina
miklere gelince öncelikle 
İran’ın büyük petrol rezerv
lerine sahip olan Hazar hav
zasına komşu olması Batı’nın 
İran’a bakışını değiştirmiştir.
AvrupalI şirketler özellikle 
Alman ve Fransız yatırımcı
lar ABD’nin tüm ambargo 
baskılarına rağmen İran ile 
ekonomik ilişkilerini geliştir
meye devam etmişlerdir.
Diğer taraftan Hatemi’nin

"Medeniyetler Arası Diyalog” projesi çerçevesinde ABD 
ile ilişkileri yumuşatma girişimleri de hem resmi hem 
de sivil alandaki ilişkilere yavaş yavaş bir canlılık kazan
dırmaktadır.

Bugün hızla gelişen globalleşme süreci, küresel an
lamda İran’ı etkilediği gibi Türkiye’yi de ciddi bir biçim
de etkilemiştir. Türkiye artık sadece bir NATO üyesi 
değildir. Bölgesel bir güç olma yolunda özellikle 
Özal’ın liderliğinde hızla ilerlemeye başlamıştır. 
SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Kafkasya 
ve Orta Asya ülkelerinin tanınması ve bu cumhuriyet
ler ile resmi ve özel sektörün siyasi, ekonomik, eğitim, 
turizm, ulaştırma, iletişim gibi birçok alanda işbirliğine 
gitmesi küresel etkinin önemli birer göstergesidir.

Globalleşme süreci her iki ülkenin bölgesel ilişkile
rinde de değişikliklere yol açmıştır. Körfez Krizi’nde 
Türkiye Batılı koalisyonda yer alarak Irak’ın yayılmacı
lığına engel olmuştur. Hatta Kuzey Irak'ın kontrolün
de de rol almıştır. İran da sekiz yıl boyunca savaştığı 
Irak’ın yayılmacılığına, Basra Körfezi’ndeki etkinliğini 
düşünerek, tabii ki karşı çıkmıştır. Fakat ABD’nin Kör- 
fez’e silah yığmasına da sıcak bakmamıştır. Bununla 
birlikte her iki ülke de Kuzey Irak’ta ABD desteğinde 
gelişen Kürt muhalefetin bağımsız bir devlete dönüş
me girişimlerini endişe ile karşılamaktadır.

Bölgesel ilişkilerde F^azar’daki petrol ve doğal gaz 
zenginliğinin boru hatları ile 
Batı’ya taşınması hem Tür
kiye hem de İran için önem
li bir konudur. Clinton’un 
nezaretinde Kasım I999’da 
İstanbul AGİT Zirvesi’nde 
imzalanan Bakü-Ceyhan 
Boru Hattı Anlaşması, 
ABD’nin Kaflcasya ve Orta 
Asya’ya uzanmakta olan 
Türkiye’ye ne kadar önem 
verdiğinin bir göstergesidir. 
Ayrıca ABD için demokra
tik ve laik Türkiye kanalı ile 
bölgeyi etkilemeyi amaçla
maktadır. İran ise Avrupalı 
şirketlerin yatırımları ile 
Hazar petrolünü Basra’ya 
ulaştırmayı amaçlamaktadır. 
Ayrıca Azerbaycan ve Taci
kistan’daki Şii nüfus aracılığı 
ile bölgeyle yakın ilişki kur
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maktadır. Dolayısıyla Avrupalı şirketler için İran, Kaf
kasya ve Orta Asya’da etkili oinnak için bir köprü vazi
fesi görebilir.

Orta Doğu ve Orta Asya’da İran ile ortak etki 
alanlarının yanı sıra Türkiye KEİB ile Karadeniz Havza
sında, Bosna ve Kosova krizlerinden dolayı gönderdiği 
askeri güç ile Balkanlarda ve İsrail ile kurduğu askeri 
işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz’de de etkin bir 
bölgesel güç olmaya çalışmaktadır.

Globalleşme süreci Türkiye ve İran’ı küresel ve 
bölgesel planda olduğu kadar, ikili ilişkiler boyutunda 
da etkilemiştir. O rta Asya ve Orta Doğu her iki ülke 
için de ortak ilgi alanıdır. ABD Türkiye, Avrupa ise da
ha çok İran aracılığı ile Orta Asya’da etkili olmaya ça
lışırken, hem Türkiye hem de Iran kendi kültürel yapı
sını bölgeye taşınnaya çalışmaktadır. Bu farklılıklara 
rağmen, ECO her iki ülke için, bölge ile ilişkilerde iyi 
bir işbirliği ortamı sağlamaktadır. Orta Doğu’da ise 
Kuzey Irak’ta ABD desteği ile kurulacak bağımsız bir 
Kürt devletine, her iki ülke de sıcak bakmamaktadır. 
Çünkü böyle bir oluşum kendi ulusal bütünlüklerine 
zarar verebilir. Bununla birlikte Türkiye ve İran’ın pet
rol ve su kaynaklarına ya kendisi sahiptir ya da komşu
dur. Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’e, İran’ın ise 
Hazar ve Basra Körfezi’ne kıyıdaş bulunması bu iki 
komşunun Asya’dan Avrupa’ya, Rusya’nın soğuk step
lerinden Basra’nın sıcak sularına kadar uzanan, hem 
doğu-batı, hem de kuzey-güney yönünde jeostratejik 
bir işbirliği ortamı oluşturmalarını sağlayabilir.

Söz konusu jeostratejik konum ve işbirliği ihtimali
ne karşılık her iki ülkenin de birbiri ile ilgili çeşitli endi
şeleri vardır. Bu endişeler İran Dışişleri Bakanı Harra- 
zi’nin 17-19 Ocak 2000’deki Türkiye ziyaretinde açıkça 
gündeme getirildi. Türkiye İran’ın PKK’ya destek verdi
ğini ve İran topraklarında PKK kampları bulunduğunu 
ileri sürmüştür. İran ise ısrarla “ ülkesinde PKK’nın hiç
bir faaliyetine izin verilmediğini ve Türkiye ile sınırının 
ihlal edilmesine kesinlikle göz yumulmadığını” belirtmiş
tir. Türkiye’nin PKK endişesine karşılık, İran da Türki
ye’nin İsrail ile işbirliğinden son derece rahatsız olduğu
nu dile getirmiştir. İran, İsrail’i tanımamakta ve açıkça 
düşman olarak görmektedir. İran’ın endişesine karşılık 
Dışişleri Bakanı İsmail Cem "Türkiye’nin herhangi bir 
ülke ile işbirliğinin asla bölgedeki bir başka ülkeye karşı 
olamayacağını, başka ülkelerin sınırlarının tehdit edil
meyeceğini” vurgulamıştır. Dolayısıyla Türkiye ve İran 
birbirinin endişelerine karşı hassas davranmış ve ilişki
leri tehlikeye düşürmekten kaçınmıştır.

Harrazi daha önceki İranlı yetkililer gibi Anıt-Ka- 
bir’i ziyaret etmemiştir. Ama bu konu daha öncekile
rin aksine kriz haline getirilmemiştir. Bu yaklaşım kar
şılıklı anlayışın bir göstergesidir. Bu bağlamda iki ülke 
arasındaki doğal gaz anlaşması da iyi bir işbirliği orta
mının oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca 1999 
yazında sınırda yaşanan kriz sonunda İran’ın Türk as
kerlerini iade etmesi ve Türkiye’nin de verdiği zarara 
karşılık tazminat ödemeyi kabul etmesi, iki ülke arasın
daki fiili sorunların da çözülmesini sağlamıştır. Harra- 
zi’nin Türkiye’deki Hizbullah ile İran’ın kesinlikle bir 
ilişkisinin bulunmadığını belirtmesi ve aynı tarihlere 
rastlaması itibariyle bir “ talihsizlik”  olarak değerlendi
rilebilecek Hizbullah operasyonunun Türkiye’nin bir iç 
işi olarak nitelendirilmesi herhangi bir gerginliğin çık
masına engel olmuştur. Zaten Batı ile ilişkilerde radi
kalizm yerine diyaloğu tercih eden ve kendi ekonomik 
sorunları ile mücadele etmekte zorlanan İran’ın ülke 
dışında herhangi bir örgütü desteklemesi de mümkün 
ve mantıklı gözükmemektedir.

Türkiye’nin AB’ye adaylığı konusunda Harrazi 
olumlu mesajlar vermiştir. Öteden beri Avrupa ile si
yasi ve ekonomik ilişkileri iyi olan İran’ın, Türkiye’nin 
AB’ye katılması ile Avrupa’ya “ komşu" olması elbette 
olumlu bir durumdur. Aslında Türkiye ile İran’ın Batı 
ile ilişkilerinde bir paradoks vardır: Türkiye bir yandan 
daha demokratik bir İran ile komşu olmak istemekte
dir. Çünkü demokratik komşularla, baskıcı yönetimle
re sahip komşulara göre daha iyi ilişkiler geliştirilebilir. 
Fakat diğer taraftan İran ne kadar demokratikleşir ve 
Batı’ya yaklaşırsa Batı için jeostratejik önemi o kadar 
artar. Bu durum doğal olarak Türkiye’nin öneminin 
nispeten azalması demektir. İşte bu paradoksun aşıl
masının tek yolu, İran demokratikleşme sürecini ta
mamlayana kadar, Türkiye’nin AB ile bütünleşmesini 
sağlamasıdır. Böylelikle İran’ın demokratikleşmesi 
Türkiye için bir “ tehdit" olmayacak, bilakis bölgedeki 
genel demokratikleşme düzeyini yükseltecektir.

Sonuç olarak iki ülke arasındaki ilişkiler globalleş
me sürecinin etkisi ve Hatemi yönetiminin girişimleri 
ile gelişmeye başlamıştır. İkili ilişkiler 1979 Devrimi 
öncesindeki düzeye, belki hemen gelemez, ancak duy
gusallıktan arındırılmış gerçekçi bir dış politika yaklaşı
mı, rekabet yerine işbirliği ortamının canlı tutulması, 
ekonomik ilişkilerin yoğunlaştırılması, demokrasi dü
zeyinin yükseltilmesi ve Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi 
Türkiye ve İran’a hem bölgesel hem de küresel düzey
de büyük bir etkinlik kazandıracaktır. ■
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ÇEÇENİSTAN BAĞIMSIZLIK 
SAVAŞI SÜRÜYOR

Mehdi Nüzhet ÇETİNBAŞ

Çeçenistan’da cereyan eden savaşın, Rusların iddia 
ettiği gibi terörün önlenmesine yönelik bir operasyon 
olmadığı, aksine Çeçenlerin bağımsızlık arzularını şid
detle sindirme hareketi olduğu delilleriyle ortaya çıkı
yor.

Rus gazeteleri, Çeçenistan’ı işgal planının Dağıstan 
olaylarından çok önce hazırlandığını, büyük bir ihtimal
le Dağıstan hareketinin zemininin de hükümet tarafın
dan hazırlanmış olabileceğini da belirtiyorlar.

Bütün dünyanın gözüne bakarak yalan söyleyen, 
devlet eliyle dezenformasyon yapan Rusya’nın sabıka 
defteri gittikçe kabarıyor.

1994-96 savaşında itibarı beş paralık olan Rusya, 
kaybolan itibarını yeniden kazanmak için her yola baş 
vuruyor.

70 Yıllık komünist idare zamanında her türlü kut
sal değere savaş açan yönetim, bugün bunun sancısını 
çekiyor. Vatan, din, namus gibi kavramları ayaklar al
tında çiğneyen komünistler, bugün askerlerini savaşa 
motive edecek bir kutsal değer bulamıyorlar.

Cepheye gönderilen asker için Çeçenistan’da sa
vaşmanın bir mantığı yok artık. Silahını, tankını satan 
asker hikayeleri gerçek olaylardır. Önceleri doğru ve
ya yanlış Rus insanının uğruna savaştığı bir ideal vardı. 
Bütün dünya yanlış (!) yoldaydı. Komünist ideolojiyi 
onlara sunarak dünyayı cennete çevireceklerdi. Bu 
ideal yıllarca Rusyayı ayakta tutmaya yetmiş.

Bugün artık Rusya kartondan bir kaptandır. 20. 
yüzyıl başlarında dünya dengesinde meydana gelen bir 
boşluk sayesinde Rusya hak etmediği bir coğrafyaya 
sahip oldu. Milyonlarca kilometre karelik bir alana hiç
bir emek harcamadan sahip oldu. Tarihleri boyunca 
Ruslara karşı en büyük direnci gösteren ülke Kuzay 
Kafkasya olmuştur.

400 yıllık bir savaşın ardından, büyük bir soykırıma

İ i l l İ ü

uğratılarak işgal edilen Kafl<aslar’ın Rusya’ya karşı kini 
hiçbir zaman bitmemiştir. Her fırsatta bağımsızlık iste
yen Kaflcas halklarına karşı dünyanın sessizliği çirkin 
bir çifte standarttır.

Nükleer güç olmanın avantajlarını kullanarak Kaf- 
kaslarda katliam yapan Ruslar, 10 yıl önce dağılan Sov- 
yetleri yeniden dirilterek başka bir isimle yeniden dün
ya sahnesinde yer almak istemektedir.

Rusya yönetimi, Rus halkının kendine güvenini ka
zanması için, bütün dünyada her zaman başvurulan 
klasik bir metodu uygulamak istemektedir. Slav milli
yetçiliğine sarılarak Rus toplumunun duygularını hare
kete geçirmeye çalışan Putin farkında olmadan ateşle 
oynamaktadır. Öldürdükleri Çeçenlerin sayısıyla övü
nen Kremlin’in savaş taktisyenleri H itler ve Musolli- 
ni’yle aynı paralelde olduklarının belki farkında değil
ler.

Bugün Rus-Çeçen savaşının sonunda yeniden hort
lamaya başlayan Pan-Slavizm fıareketi pek yakında 
dünyayı tehdid eder duruma gelecektir.
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Birkaç yıl önce Jirinovsky gibi bir ruh hastasının te
kelinde gibi görünen Rus milliyetçiliği, pirim yapması 
sonucu diğer sağ ve liberal partiler tarafından da kulla
nılır hale gelmiştir. Aralık ayında yapılan seçimlerde 
Slav milliyetçiiği yapan partilerin aldıkları oy oranı yüz
de 60’lar düzeyine çıkmıştır. Slav kökenli olmayan top
lulukların Duma seçimlerinde büyük bir ekseriyetle 
Komünist Parti’yi desteklemeleri çok ilginçtir.

Çeçenistan Savaşı Rusya’nın kader savaşıdır. Çün
kü bu savaş bir anlamda Federasyon’un geleceğini de 
etkileyecektir. 20 milyon kilometre karelik bir alanla 
dünya devi olma görünümünde devam eden Rusya Fe
derasyonu, Çeçenistan’ın bağımsızlığını kazanmasıyla 
teşbih tanesi gibi dağılacaktır. Anlaşılan odur ki ne 
Rusya ne de dünya böyle bir dağılmaya henüz hazır de
ğildir. Üstelik bu dağılma sonucunda bağımsızlık tale
binde bulunacak olanlar sadece Rus olmayan unsurlar
la sınırlı değildir. Federasyonun bir alt yapısı olarak nit- 
lendirilebilecek olan Kray adı verilen eyalet tipi yöne
tim ler de bağımsız b ir devlet olmak için sırada bekle
mektedirler.

Bir milyon nüfusüyla Rusya’ya kafa tutan Çeçenis
tan işte böyle büyük bir misyonu sırtına yüklenmiş bir 
durumdadır. Dünyanın en büyük soykırımına sahne 
olan Çeçenistan, belki de farkında olmadan 21. yüzyı
lın haritasını değiştirecek bir mücadelenin bayraktarlı
ğını yapıyor.

Başta Türkiye olmak üzere bütün dünya, tarihinin 
en kanlı ve zalim diktatörlüklerini kuran Rusya’ya da
ha fazla kan dökmeden bir an önce dur demelidir.

Teröre karşı mücadele ettiğini söyleyerek bütün 
dünyayı teröre karşı işbirliğine çağıran Rusya, başta se
çimle işbaşına gelmiş Aslan Maşhadov ve onun önder
liğinde savaşan on binlerce insanı nasıl terörist olarak 
ilan edebilir. Terörle savaştığını iddia eden Rusya bu

savaştan hiçbir zarar görmezken yüzbinlerce Çeçen si
vilin yerinden yurdundan olmasını nasıl izah edebilir.

1996 savaşı da dahil olmak üzere yüz binden fazla 
insanı öldüren Ruslar Çeçenistan’ı yönetmeye hangi 
yüzle talip olacaklar.

Eğer orada uydu b ir yönetim oluşturup 
Çeçenistan’ı denetim altına alabileceklerini zannedi
yorlarsa büyük bir yanılgı içindedirler. Çeçenistan uy
du yönetimi için bulabildikleri yegane adamları Bislan 
Gantemirov’dur. Hırsızlık suçundan hükümlü bu adam 
cezasının bitimine daha 3 yıl varken hapisten apar to 
par çıkarılıp devlet başkanı ilan edilmiştir. Böyle yap
malarının sebebi kendileriyle işbirliği yapacak başka 
Çeçen bulamamalarmdandır.

Ruslar Çeçen savaşı uzadıkça daha da hırçınlaş
maktadırlar. Putin’in telefonla Haydar Aliyev ve Ed
vard Şevartnadze’yi tehdid ettiği, bu devletleri Çeçe- 
nistan’a yardım etmekle suçladığı söylentileri yoğun 
olarak dünya gündemindedir. Türkiye’nin Aliyev ve 
Şevartnadze ile görüşmesini de buna bağlamak gere
kir.

Çeçenistan problemini bitiren bir Rusya’nın kesin 
hedefi Gürcistan ve Azerbeycan olacaktır. Bu emelle
rini açıkça dile getiren Rusya’ya en kısa zamanda dur 
denilmelidir.

Tarih boyunca-yaptığı soykırımların hesabı da Rus
ya’ya ayrıca sorulmalıdır. Bu hesaplar sorulmadıkça 
Rusya’nın önünü kesmek mümkün olmıyacaktır.

Savaş bugün bütün şiddetiyle devam etmekte- 
dir.Yüzbinlerce mülteci çok zor şartlar altında yaşam 
kavgası vermektedir. Çeçenistan’a İnsani yardımları 
ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstermek du
rumundayız.

İçişleri bakanlığından aldığı izinle yasal bir hüviyet 
kazanan Kafkas-Çeçen Dayanışma Komitesi nakdi ve 

ayni yardımları Çeçenistan’a ulaştırmaktadır.
Çeçenlerin özgürlük mücadelesine katkı

da bulunmak istiyorsanız az veya çok deme
den aşağıda vereceğimiz hesap numarasına 
sizleri bağış yapmaya çağırıyorum.
Allah’a emanet olunuz. ■

Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi
tel: 635 76 09 - 635 76 10 

Banka Hesabı 
Garânti Bankası Fmdıkzade Şubest-İst. 

TL; 66170 30 
$:90096  06 DM: 9 0 0 % 0 7
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SUDAN
Afrika Üniversitesi'nde 

Bayram Namazı

Memiş YAZICI

Isı mevsim normallerinin altında. 7 Ocak sabahı hilalin 
görülmesiyle Ramazan’ın sonu. Saat 6 ... Aydınlık bir 
gün, bayram namazını bekleyen her milletten talebeler 
ve biz...

Afrika üniversitesi; şehrin ortasında tipik Afrika 
tarzı tuğlalı, iki katlı, bahçeleri oldukça geniş alanlara 
yayılmış, yemyeşil, huzurlu; dünyanın saygın üniversite
lerinden birisi. Dünyanın her yerinden; tüm Afri
ka’dan, Malezya, Türk illeri, Rusya, Avrupa’dan, Ingilte
re, Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Hindis
tan’dan, Ortadoğu ülkeleri, Yemen, Arabistan’dan ge
len talebelerle, tam renk ve ırk cümbüşü.

Bahçedeki çimenlere serili halılar üstünde herkes 
tertemiz elbiselerini giymiş, huzur içinde, civardan ge
len halk ile birlikte salatü selamlar getiriyor. Vaktin 
dolmasını, hoca efendiyi bekliyoruz. Saat 7.30’da kala
balıklar birden hareketleniyor; bakıyorum yetmiş-yet- 
miş beş yaşlarında, hayli irice beş altı numara gözlüklü, 
çikolata renkli, kıyafeti ve tavrıyla sıradan bir adam he
men önümüzde serili seccadeye yöneliyor. Safların 
düzgün olmasını ihtar ettikten sonra namazı edaya 
başlıyor. İçten ve tok sesle okunan Kur’an insanı dü
şüncelerinden koparıyor. Huşû içinde bayram namazı
nı eda ediyoruz.

Uzun boylu siyahi bir talebe hissedilir bir saygı ile 
hocanın önündeki mikrofonları bayram hutbesini irad 
edebilecek şekilde tanzim ediyor. Cemaatin tümü bah
çede halılar üstünde, soğuk bir hava, her şey tabii, tek 
yabancı mikrofon.

Kalın gözlüklü sıradan adam ayakta davudi sesi ile 
bayramın anlamını anlatıyor. (Kalabalıklara üstten bak
mıyor, sesini yükseltmiyor, parmağını gözümüze sok
muyor, yumruklarını sallamıyor kürsüden, kalabalıkla
rın üstüne eğilmiyor, yılda bir kere gördüğü cemaatine 
küsmüyor, kinayede bulunmuyor, sitem etmiyor, sa
dece ayakta içini döküyor döküyor...) Cemaat kımılda
mıyor, çıt çıkmıyor; sanki herkes bir şeyleri bekler gi
bi dinliyor:

“Yıllar evvel bayramlarda Filistin’e dualar eder ağ
lardık. Daha sonraları Keşmir’e Afganistan’a, Ceza
yir’e, Eritre’ye, Somali’ye, Bosna’ya, Kosova’ya, yine 
Keşmir’e, tekrar Çeçenistan’a dualar eder ağlar olduk.

Haşan Tumbi

Bizden ev
velkiler, Ça
n a k k a le ’ ye 
P ak is tan ’a, 
daha evvelki
ler Endülüs’e 
dualar edip 
a ğ la d ıla r...
Allah’ım, A l
lah’ım bu na
sıl kader 
böyle! Hep 
ağlamak mı 
e l i m i z d e n  
gelen? Eli
mizde başka şeyler yok mu Allah’ım?" derken kalın 
gözlüğünü çıkarıp elinin tersi ile cüppesinde lekeler 
yapmakta olan göz yaşlarını yavaşça siliyor.

Uzunca bir sessizlikten sonra, çok eskilerden Hali
fe Mu’tasım devrinden bir kıssa anlatıyor: Halifenin 
toprakları dışında, inanmış bir kadına inanmayanlar 
zulmedermiş. Her defasında başındaki örtüyü atıp bir 
de tokatlarlarmış, takma diye. Her tokattan sonra 
‘Ahh Mu’tasım, Ahh Mu’tasım’ dermiş inanan kadın; 
onlar da ‘kim bu Mu’tasım” derlermiş? Halife Mu’tasım 
bunu duyunca, ‘bu kardeşim ne yöndedir diye sormuş. 
Öğrenince de ‘lebbeyk, lebbeyk’ diyerek yola çıkmış. 
Kardeşinin bulunduğu ülkeye ordusuyla geldiğinde de 
‘lebbeyk kardeşim, lebbeyk’ demiş. Şimdi o ülke ina
nanlar ülkesi olmuş, ‘lebbeyk’ demek için insanlar ve 
inananlar hala Mu’tasım’ı mı beklesin? Yok mu ‘leb
beyk, lebbeyk’ diyecekler?

Nihayet sesi iyice kısılıyor, eli yine gözlüklerine gi
diyor.

Rüzgar sertleşiyor, herkesi bir üşümedir alıyor. 
Kalın gözlüklü adam, yine suskun, elleri göğsünde, göğ
sünü hava ile şişiriyor; “Sudan! Sudan! Sudaaan!” diye 
haykırıyor! Tekrar suskunluk.

Sonra ağır ağır konuşmaya devam ediyor: “Somali 
halkı, Namibya, Kongo, Nijer, Eritre, Mısır, Libya tüm 
komşular gözlerini bize dikmişler, kulakları bizde, 
kalpleri t ir  t ir  titriyor. Başarımızı bekliyorlar. Hürriye-
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timizi anlatıyorlar; tüm  müslümanlara, hıristiyanlara ve 
tüm dinlere verebildiğimiz hürriyetleri anlatıyorlar. Ül
kelerindeki diktatörlükleri, tanık oldukları ölüm ve iş
kenceleri, istipdatlan, saltanatları, vurgunları, soygun
ları lanetliyorlar. Yüzlerini bize dönmüş; ümitle bize 
bakıyorlar. Ya biz, ya bizler ne yapıyoruz? Ey Haşan 
Turabi, ey Ömer Beşir, ey Ömer ne yapıyorsunuz? Al
lah aşkına ne yapıyorsunuz? Allah aşkna ne yapıyorsu

nuz? Sebep ne; bu 
ayrılık ne? Kitap 
burada, kanunlar 
burada, halk bura
da, yıllardır bekle
nen sözleşmeler 
burada. Şuray-ı va-

■ H H ^ P  I  burada, gençlik
 ̂ burada, şehitler or-

İ H İ  burada. Al-
lah’tan korkun, siz 
hükm-i kürsi için 
mi tefrikaya düşü
yorsunuz? Size so
ruyorum; neden ve 
niçin? Allah’tan 

korkun. Allah’tan korkun. Siz ise bana soruyorsunuz; 
“Ya Taac Essir, ente maa-men, ente maa-men yâ Tâc?" 
Allah’tan korkun; ne demek ‘sen kiminlesin?’ Allah’tan 
korkun. Tefrikaya düşenleri görmedik mi? Bilmiyor 
muyuz onların nasıl düştüklerini? Hz. Allah Enfal sûre
sinde, (8/25) “ tefrikaya düşenler ve sadece fitneyi çı
karanlar değil, tümünüze musibetler ve zulüm ulaşı
yor” , diyor. Allah’ın tehdidinden korkun: tüm müslü
manlara zararınız dokunur. Yine Enfal sûresinde (8/46) 
“Allah’a ve Resulü’ne itaat edin. Fitne size ulaşırsa gü
cünüz gider.” diyor. Ey Sudan! Ey Sudan! Ey Masan! Ey 
Ömer! Allah’tan korkun! Ey iiim sahipleri susmayın, 
Allah’tan korkun. Hesap gününden korkun! Susmayın. 
Ey Sudan susma! Susma ey Sudan, susma!”

Titreyen elleriyle gözlüğünü çıkardı.
(Ey Allah’ım! Alimin ağlayanı çok güzel, çok güzel 

oluyormuş, gözlüksüz, kibirsiz, ağlayabilen alimin yüzü 
çok masum. Kalın gözlükler altında fark edememiştim. 
Çikolata renkli simayı fark edememiştim, çok çok gü
zelmiş alimin yüzü...)

“ Abbasiler, Abbasüer”  diye yutkundu; “ tefrikaya 
düştüler, her parçasına Allah nice düşırıanlar gönder
di. Moğollar, Tatarlar, nerede onlar şimdi? Endülüs, ah 
Endülüs! Şehir devletleri oldular. Oldular da ne oldu? 
İzleri bile yok. Şimdi tarihlerde tefrikaya misaller oldu
lar. Filistin’de tefrikaya düşenler ne oldu? Afganis

tan’da ne oldu; birbirlerini öldürüyorlar. Müslüman ül
kelerde tefrikaya düşenleri görüyoruz, ne haldeler; zil- 
letteler.

“ Nerede tefrikaya düşenler? Şu an düştükleri ve 
Allah’ın vaadettiği çukurlarda hükm-i kürsilerinde ra
hatlar mı? Ey halka zulmedenler, ey zalimler, ey yöne
ticiler, memurlar, ey iiim sahipleri, ey tacirler, ey sa
natkarlar, ey aydınlar, ey talebeler, ey halk, ey bu za
manı yaşayanlar! Allah’tan korkun! Tefrikayı çıkartan
lar, alkışlayanlar, seyredenler Allah’tan korkun, A l
lah’tan korkun! Allah’ın vadettiği musibetler sizlere, 
çocuklarınıza, ananıza, babanıza, malınıza, mülkünüze 
ulaşmadan vazgeçin, vazgeçin; halinizi gözden geçirin, 
kendinizi hesaba çekin, Allah’tan korkun ve adil olun! 
İnananların ümitlerini söndürmeyin; şehitlerin kanını, 
alimlerin vaktini, tüccarların terini, anaların, yaşlıların 
dualarını boşa atmayın! ‘Ente maa- men’ demeyin. Ey 
Sudan! Ey alimler, ey askerler, ey tücarlar, ey halk, A l
lah için birlik olun! Allah’a ve rasulüne itaat edin, sus
mayın, gayret edin! Mutlaka Allah’ın hayır vaadi sizin
ledir, Allah’ın vaadi sizinledir!” dedi ve sustu; ayakta 
öylece kala kaldı...

Derin bir sessizlik kumruların duası ile kesildi. Ce
maat yavaş yavaş kımıldandı; herkes ağlamış, dudakla
rında dualar, yüzlerinde ise kararlılık vardı. Bir anda 
herkes birbirlerine sarılmaya başladı. Uzun boylu siya
hi talebe hocasını sandalyeye o turttu  ve ellerini koklar 
gibi öpmeye başladı. Kimse konuşmuyor, sadece bir
birlerini kucaklıyorlardı.

(O an İstanbul’da, Türkiyemde idim, karmakarışık 
duygular içinde yalnız kalmıştım ki) Simsiyah hayli iri 
bir kardeşim bana sarıldı, çok güzel bir koku ikram et
ti, beni kutladı... Kendimden utandım, verebilecek hiç
bir şeyim yoktu, ama sıkıca bir kucakladım. Bembeyaz 
dişlerini göstererek bu alemde yalnız olmadığımı, nice 
kardeşlerim olduğunu, olabileceğini hissettim. Teşek
kürler kardeşim, teşekkürler simsiyah kardeşim, Arap, 
Kürt, Boşnak, Türk, Avrupalı nice milletlerden inanmış 
kardeşim yalnız değilim, yalnız değilsiniz, teşekkürler. 
Bir anda vahdetin ne olduğunu, nasıl bir güç olduğunu 
hissettim, çok şükür Allah’ım, çok şükür Allah’ım.

Ey İstanbul! Ey Türkiyem! Ey kardeşlerim! İnşaal- 
lah şu karanlık günlerimizin aydınlık günlere döneceği 
günleı yakındır. İnşaallah tefrikamız biter de zulüm ve 
mu.sibetler bize daha çok dokunmadan onlardan kur
tuluruz. İnşaallah bu zamanı yaşayanlar olarak başımı
za gelenlerden ibret alabiliriz de birbirimize sarılabili- 
riz. İnanıyorum ki o zaman Allah’ın vaadi gerçekleşir 
ve bizler de bu hayırdan nasib alırız.
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SURİYE -İSRAİL
Suriye-İsrail Görüşmeleri

Birbuçuk yıl önce başladığında boşa kürek 
sallamak gibi görülen Suriye-İsrail görüşme
leri yeni bir döneme giriyor. Görüşmelerin 
ilk raundu 15 Aralık I999’da Beyaz Sa
ray’da gerçekleşti. Suriye heyetine Dışişleri 
Bakanı Faruk Şara, İsrail heyetine ise Başba
kan Ehud Barak başkanlık ediyordu. Görüşmeler Baş
kan Bili Clinton’un kanatlan altında gerçekleştiriliyor
du.

Suriye heyetine göre, l99S’de öldürülen Yitzhak 
Rabin’in İşçi Partisi hükümeti Suriye’nin kalıcı bir barış 
görüşmesi için şart koştuğu 1967’de işgal edilen Golan 
Tepeleri’nin iadesini kabul etmişti. Fakat daha sonra İs
rail’in güvenlik sorunu ve I996’da İşçi Partisi’nin se
çimlerde yenilmesiyle Şimon Perez’in yerine Benyamin 
Netenyahu geçmiş ve Suriye’yle görüşmeler sürünce
mede kalmıştı. 1999’da tekrar İşçi Partisi’nin zaferi ve 
Ehud Barak’ın yeni başbakan olmasıyla görüşmelerin 
tekrar başlaması fikri ortaya çıktı.

Ehud Barak’m seçim vaatlerinden birisi son 20 yıldır 
Güney Lübnan’da İsrail ordusunun elinde tuttuğu top
raklardan geri çekilmesiydi. Çünkü bu işgal İsrail’e pa
halıya maloluyordu. Öte yandan Hizbullah’ın özgürlük 
savaşçıları da rahat durmuyorlar ve İsrail ordusuna za
man zaman ciddi kayıplar verdiriyorlardı. Bu nedenle 
Barak bu belalı bölgeden çekilmeyi siçim vaadi olarak 
ifade etmişti. İsrail’in gerçek amacı ise Suriye’yle barışı 
gerçekleştirip Hizbullah’a karşı çok toleranslı olan Lüb- 
nan’lı yöneticileri baskı altına almak. Hesaplara göre 
baskı altında kalan Lübnan da Hizbullah’ı baskı altına 
alacak ve onun İsrail’e karşı yaptığı saldırıları durdura
rak İsrail’in buradan güvenli bir şekilde çekilmesine yar
dımcı olacak. Hesabın tutup tutmayacağını ise zaman 
gösterecek.

Faruk Şara, Bili Clinton V0 Ehud Barak

Yine İsrail’ in bir diğer hesabı ise şu; Suriye ile barış 
yapılarak Lübnan-İsrail sının güvenlik altına alınacak ve 
Siyonist devletle Arap ülkeleri arasındaki ticari ve diğer 
ilişkiler normalleştirilecek. Eğer Suriye ile bu anlaşma 
gerçekleştirilirse Filistinliler de bir ölçüde izole edilmiş 
olacaklar. Böylece İsrail’in de pazarlık gücü artmış ola
cak. Ondan sonra ver elini yeni Filistin devletinin sınır
ları, Kudüs’ün statüsü, Filistinli mültecilerin geri dönü
şü ve benzeri problemlerin görüşülmesi!

Tabii ki bu arada ülke içinde Barak’a ciddi anlamda 
muhalefet de söz konusu. Muhalefetin merkezinde Go- 
lan’daki 17.000 Yahudi yerleşimci, sağ partiler ve dini 
gruplar yeralıyor. Bunlar Golan Tepeleri’nden çekilme 
karşılığı yapılacak bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor
lar. Buara da hükümet içinden de anlaşma konusunda 
Barak’a muhalefet sesleri yükseliyor. Sonunda İsrail hü
kümeti bir referamduma gitmek zorunda kalabilir.

Hadiseye Suriye tarafından bakıldığında ise manzara 
şudur: Başbakan Hafız Esad Golan’ın Suriye’ye iadesini 
sağlayacak bir anlaşmaya dünden razıdır. Ama bu arada 
Esad’ın sağlığı ise gün geçtikçe daha da kötüye gitmek
tedir. Kendisinden sonraki halefi oğlu Beşir’de Esad’ı 
tedirgin etmektedir. Çünkü aile içinden de Beşir’e mu
halefet var. Dahası ülke ekonomik bir krize doğru git
mekte. ve bu konuda Amerika’dan mali destek ummak
tadır. Aynca hükümet ekonomiyi açmak ve dış yatırım
cılar için ülkeyi cazip hale getirmek istemektedir. İsra
il’le barış yapılması bunların hepsini çok kolaylaştıra-
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çaktır. Bu arada Golan’m da geri alın
masıyla buradan ayrılmış yaklaşık 
500.000 kişi tekrar eski yerlerine dö
nebilecektir.

Golan’ın Suriye’ye iadesi çerçeve
sinde yapılacak bir anlaşma iki farklı 
şeyi daha gündeme getirecektir. Bun
ların birincisi, Suriye tarafı 4 Haziran 
1967 yani İsrail’in Suriye’ye saldırma
dan önceki sınırın tekrar çizilmesini is
temektedir. İkincisi de İsrail’in isteği ki 
onlar da 1920’lerde Fransız ve İngiliz- 
ler arasında çizilen hattın tekrar çizil
mesini ve bu hattın sınır kabul edilme
sini istemektedirler. Aradaki fark çok 
önemlidir. Çünkü b ir çözüm temiz su 
kaynağı olan Galilee gölünü İsrail’e bı
rakmaktadır; diğer çözüm ise Suri
ye’ye göle giriş imkanı vermektedir.

Bir diğer sorun da İsrail’in güvenlik 
sorunu diye ifade ettiği durumdur. Bu 
sorunun çözümü belki de uluslararası 
bir yaklaşım olabilir. Yani şu anda isra- 
il'lilehn bulunduğu Goian uyarıcı is
tasyonlarına uluslararası bir güç veya 
Amerikalı gözlemciler yerleştirilebilir.

İki taraf arasındaki görüşmeler çık
maza girmiş ve kesilmiş olsa da, önü
müzdeki aylarda yapılacak görüşmler- 
de aynı konuların tekrar masaya yatı
rılması kaçınılmaz gözüküyor.

TUNUS  
Kabine’de Değişiklik Yapıldı, 
Politik Değişiklik İse Yeni Bir Bahara Kaldı

Başkan Zeynel Abidin Bin Ali, 
Ekim I999’da üçüncü kez 
tekrar seçildikten sonra 17 
Kasım’da yeni başbakan ola
rak Muhammed Gannuşi’yi 
atadı. Ülkenin politik iklimin
de herhangi b ir değişikliği 
kimse beklemiyor. Çünkü es
ki bir polis şefi olan Başkan 
Bin Ali bütün güç vasıtalarını 
elinde tutuyor. Son on yıldır 
başbakanlığı sürdüren Ha- 
med Karoui’nin yerine meş
hur bir ekonomist olan 58 
yaşındaki Gannuşi’yi ataması
nın sebebi de tamamen pra

tik  ve teknik nedenlerdir.
Başkan Ali için Avrupa Birliği’yle entegre olan Tunus’un ilk ön

celiği ekonomidir. Gannuşi uluslararası ilişkiler ve dış yatırım bakan
lığı döneminde ülke içinde ve dışında haklı bir şöhret elde etmişti. 
İlk olarak Avrupa Yatırım Bankasından alınacak kredilerle Tunus’ta
ki çeşitli yol projeleri hayata geçirilecek ve diğer projelerle de işsiz
lik oranı düşürülmeye çalışılacak.

Kabinede de bir takım değişiklikler yapılarak çeşitli bakanlıklara 
değişik isimler atandı. Değişiklik sadece isimlerde kaldı; bu nedenle 
politik bir değişiklik Tunus için şimdilik yeni bir bahara kalmış gözü
küyor.

KIRGIZİSTAN  
“Terörizm ’le Mücadele Birliği’*

Rusya İnterfaks ajansının bildirdiğine göre “ Shang
hai Beşlisi olarak bilinen Çin, Kazakistan, Kırgızis
tan, Rusya ve Tacikistan terörizme, ayrılıkçılığa ve 
sınır suçlarına karşı mücadelede işbirliği anlaşması 
yaptılar. “Shanghai Beşlisi”  terimi I996’da Shang
hai da gerçekleştirilen ilk toplantıdan sonra ortaya 
çıktı.

I Aralık I999’da yapılan toplantının açılışında 
konuşma yapan Kırgız Başkanı Askar Akayev, 
Ağustos I999’da ülkenin güneyinden giren “ ulusla

rarası teröristler” e karşı yapılan mücedelede diğer 
dört ülkenin yardımını gördükleri için onlara çok 
teşekkür etti. Çeçenistan’daki savaş konusunda 
Rusya’ya “ sıkı bir destek”  verdiklerini söyledi. Ay
rıca Pekin yönetimine de “ ayrılıkçı eğilimler’e kar
şı verdikleri mücadelede yapanlarında olduklarını 
ifade etti. “ Ayrılıkçı eğilimler”  diye kastedilen Müs
lüman Doğu Türkistan ve Budist Tibet’ti.

Gözüken o ki, Moskova ve Orta Asya’daki iş
birlikçileri özgürlük isteyen halkları sindirmek için 
her yolu deneyeceklerdir. Bu nedenle bu bölgeler
de özgürlüklerin ve insani hakların kazanılması 
epey zaman alacağa benziyor. Ama inanıyoruzki, 
sonunda mutlaka adalet hak zafere ulaşacaktır.

8 2  Şubat 2000 ÜMRAN



MISIR
Ekonomik Reforma Evet, 
Fakat Politik Reforma 
Asla

5 Ekim’de Mısır’ın yeni başbakanı 
tayin edildi. Bu haber dünya haber 
ajanslarında pek yer almadı. Çünkü 
Mısır’da başbakanlık pek de önemli 
bir şey değildi. Önemli olan Başkan 
Hüsnü Mübarek’ti. Anlaşılan Baş
kan ekonomi politikasına öncelik 
veriyor ve bu niyetle bir atama ger
çekleştiriyordu, 67 yaşındaki yeni 
başbakan bu konulara kafa yormuş 
ve kendisine şans verilmesi gereken 
bir isimdi. Eski bir öğretim görevli
si ve 1984'ten beri bakandı.

Mısır ekonomisi kendi kapanına 
sıkışmış bir durumda. Özellikle çok 
zengin bir azınlık grup ile ülkenin fa
kir çoğunluğu arasındaki uçurum 
her geçen gün daha da artıyor. İş

sizlik özellikle gençler ara
sında çok yaygın bir du
rumda. Petrol ve doğal gaz 
üretimi yanında pamuk ve 
hızla gelişen imalat endüst
risi ülke ekonomisinde bü
yük yer tutuyor. İhracat 
ise itlahatın ancak üçte bi
rini karşılayabiliyor. Bu ne
denle büyük bir bütçe açığı 
söz konusu ve Amerikan 
finans desteğine ihtiyacı 
var. Bu yüzden Kahire’nin 
politikaları Amerikan çıka
rılan doğrultusunda seyre
diyor.

Yeni başbakan özelleş
tirmeye hız vermek istiyor. 
Çünkü devlet içindeki pa
razitler ve bürokrasi yü
zünden ekonominin eli ko
lu bağlı. Başbakan özelleş
tirmeye hız vererek eko
nominin önünü açmak isti
yor. Serbest piyasa ekono

misinin gelişmesi, teşebbüsün ve 
rekabetin artırılması için çaba har
cıyor.

Kabinenin bir üyesi olmasına 
rağmen Ubeyd görüş ve düşüncele
ri nedeniyle Kemal el-Ganzuri hü
kümetinde 1996’dan beri izole edil
miş konumdaydı. Fakat 26 Eylül 
1999’daki başbakanlık seçimlerin
den sonra azledildi. Mübarek’e ya
kın bir kaynağın ifadesine göre “ za
yıf idare, gurur ve etrafını kollama” 
ile suçlanmıştı.

A tıf Ubeyd ekonomide kendi 
düşüncelerini hayata geçirme şansı 
yakalamıştı. Eski arkadaşı ve eski 
yönetimin ekonomi bakanı olan Yu
suf Butros-Gali’yI yine görevinde 
bıraktı. Fakat kilit noktalara düşün
celerini uygulamasına yardımcı ola
cak pek çok üniversiteden değişik 
kişileri getirdi. Özellikle bu kişileri 
ulaşım, komünikasyon ve enerji ba

kanlıklarına yerleştirdi. Rejimin te
mel sütunları sayılan bakanlıklara ve 
bakanlara dokunamadı. Bunlar Z i
raat Bakanı Yusuf VVali, Dışişleri 
Bakanı Am r Musa, Enformasyon 
Bakanı Safvet el-Şeref ve İçişleri Ba
kanı Habib el-Adli idi.

Mısır ekonomisinde yapılacak 
radikal reform uygulamaları sınırlı 
sayıda muhalif ve muhalefetle karşı
laşacaktır. Bunların ilki Mübarek re
jiminin de yılmaz bekçisi olan ordu. 
Çünkü silahlı güçler ekonomi ve iş 
kollarında bizzat faaliyet gösteri
yorlar. Bu nedenle herhangi bir pa
razit istemezler. Ayrıca 60 yaşında 
emekli olan ordu görevlileri genel
likle devlet teşekküllerinde balı ve 
kaymağı bol işlerle meşgul oluyor
lar.

Muhalefet edebilecek bir ikinci 
grup ise, hala Nasır’ın sosyalist ide
olojisine dört elle sarılmış ve özel 
sektöre şiddetle karşı olan laik Mı
sırlılardır. Diğer yönden Mısır top
lumu da geleneksel olarak muhafa
zakardır ve sistemdeki ciddi deği
şikliklere adapte olma konusunda 
biraz gönülsüzdür. Bu nedenle Mı
sır için asıl problem serbest piyasa 
ekonomisiyle etkili bir politik dikta
törlüğü karıştırabilme porbiemidir.

Edinilen bilgilere göre, Başba
kan Mübarek ve yakın isimlerden 
bazıları Başkan’a yeni bir politik 
parti oluşumu teklif etmektedirler. 
Çünkü politik olarak pili bitmiş olan 
Ulusal Demokratik Parti’ye bir al
ternatif lazımdır. Böyle bir parti ku
rulacaksa eğer -ki ihtiyaçtır- onu da 
kendileri kurmalılar ve seçmenlere 
sistem içinde yeni bir alternatif sun
malıdır. Fakat çok ihtiyatlı bir adam 
olan Mübarek özellikle islami eği
limlerin partiye sızabileceği düşün
cesiyle böyle bir teklife şüpheyle 
yaklaşmakta ve politik bir risk al
mak istememektedir. ■
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KERVAN
Sen ki ey yolcu göç sesiyle uyanmıyorsun, acaba kervana nasıl yetişeceksin? Sarvaû 

deve kösünü çalmış, kervanın öncüsü menzile varmış. Yüklerini davuldan önce hazırla
yan o m esut, o akıllı insanlara ne mutlu! Yolda uyuyakalanlar, başlannı kaldırdıkları za  ̂
man, gidenlerden iz bulamayacaklar.

Çabuk kalkan bir yolcu, yarışı kazanmış demektir. Kervan kalktıktan sonra uyanmış
sın, kaç para eder? Baharın arpa eken, hasat zam anında buğday biçer mi? Ey uyuyan, iş
te şim di uyanm ak gerek. Seni ölüm uyandırdıktan sonra bu uyanışın ne faydası var?

H arm an kaldırmayı umuyor musun, ekeceksen ek: Tohum vaktidir. Sakın, kıyamet 
şehrine eli boş gitme; orda hasretle oturman için bir sebep yoktur. Akıl gözün varsa, göz
lerini karıncalar yemeden önce mezar hazırlığını görmeye bak.

Oğlum, insan sermayesi olursa kâr edebilir. Sermayesini yiyen ne kazanacak? Başm« 
dan sel aştıktan sonra değil, su henüz belini geçerken, şimdi çabala. Gözün varken şim
di yaş dök ve ağzında dilin varken şimdi af dile. Can her vakit bedende, dil daima ağız* 
da kalmayacaktır. Günahlarının özrünü şimdi dilemelisin, nefs-i natıka söylemekten 
âciz kaldığı zam an değil.

Mezarda söyleyeceklerini, bunları bilenlerden bugün öğren. Çünkü M ünkerle Ne* 
kır'ın soruşları korkunçtur.

Bu aziz ânı ganimet say. Bil ki, kuşsuz kafesin değeri yoktur.
O m rünu ahu vahla geçirme. Fırsat kıymetlidir ve zaman kılıç gibidir.

B o s t a n  v e  i j u l ı m n

irtuğru
Bayromoglu

FARE YUREGİ

Bir H in t m asalına göre, kedi korkusu 
içinde yaşayan b ir fare varm ış. Sihirbazın 
b iri ona  acım ış ve kediye dönüştü rm üş. Fa
re kedi o lur o lm az bu  sefer k öpek ten  kork
m aya başlam ış. Sihirbaz, o n a  acım ış bu se
fer kap lana çevirm iş. K aplana çevrilen fare 
b u  sefer avcıdan  korkm aya başlam ış.

Sihirbaz bakm ış ki, o n u n  korkusunu  y en 
m esine im k an  yok. Şöyle dem iş: 'Tekrar fa
reye dö n . Sende sadece b ir fa ren in  yüreği 
var. Bu sebeple sana yard ım  edem em ."
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BİR AYET BİR UYARI
Onlara açık açık ayetlerimiz okunduğu zaman 

bizimle buluşmayı ummayanlar: ‘ bundan başka bir Kur’an getir veya 
bunu değiştir’ derler. De ki: ‘O’nu kendi tarafımdan değiştiremem. 

Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Şayet ben Rabb’ime karşı
gelirsem, büyük bir günün azabından korkanm.’
—------------ Yunus Suresi 15. a y e t _____ ——

/ PL /
Anlayış ve bilgiye tercüman olan dildir; 

insanı aydınlatan fasih dilin kıymetini bil.
İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla 

saadet bulur. Dil arslandır. Bak, eşikte yatar. 
Ey ev sahibi, dikkat et, senin başını yer.

Söz, bilerek söylenirse bilgi sayılın Bilgisi
zin sözü; kendi başını yer.

Sözü bilerek söyle, sözün körlere göz ol
sun. Bak, doğan ölür; ondan eser olarak söz 
kalır; sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun.

İnsan iki şey ile kendim ihtiyarlamaktan 
kurtarır; bili iyi iş, diğeri iyi sözdür.

Ölümsüz bir hayat dilersen işin ve sözün 
iyi olsun.

Kutadgu Bilig s. 23-24 . ^

NURU ZULMETLE 
DEĞİŞTİRMEK

Şair Çakeri Bey daha genç yaşlarında bir hasta
lık nedeniyle ak düşen sakahnı boyarmış. Bir 
gün Sultan Bayezid bunun farkına vararak,
- Niçin nuru zulmetle değiştiriyorsun? deyince, 
Çakeri şu cevabı vermiş:
- Padişahım, kulunuz yaşımı bilirim. Sakalım 
yalan söyler, onun için yüzünü karalıyorum.

 ̂  ̂ s  ̂ ^ ^  WWW  ̂ 4Cf* -İ^V. V Srf .

İsa N ebi'n in  Selâmı

f;

1

yr

4. M u rad 'ın  bir kızı d ü n y ay a  gelm iştir. 
D oğum  şenliklerle ku tlan ır. Bu k u tla 
m alara katılan la rd an  biri de Legari H a
san Çelebi'd ir. L egari'n in  n e  yaptığ ın ı 
Evliya Ç eleb i'den  okuyalım . "Legari 
Haşan 507 okka b a ru t m a c u n u n d a n  7 
kollu bir fişek icat e tti. S aray b u rn u 'n d a  
H ünkâr h u zu ru n d a  fişeğe b ind i ve Şa
kirtleri fitilleri ateşlediler. Legari: 'P ad i
şahım , seni H uda 'ya ısm arlad ım . İsa 
Nebi ile konuşm aya g id iy o ru m .' d iye
rek ta 'z im le  h u zu rd a n  ayrılıp  gökyüzü
ne yükseldi. O rada kebir fişeğ in in  b a 
ru tu  kalm ayıp  ta zem in e  doğru  in e r
ken ellerinde o lan  Kartal kana tla rın ı 
açıp, S inan  Paşa Kasrı ö n ü n d e  denize 
indi. Yüzerek P ad işah 'ın  h u z u ru n a  gel
di. Yeri öperek  'P ad işah ım , İsa Nebi sa
na selam  söyled i' ded i."

A y i M ^ < ^  SÖZ0
Bir insan, parasını kaybetmiş ise b ir şey 
kaybetmiş sayılmaz.
Bir insan sıhhaHni kaybetmişse hayatı
nın yarısını kaybetmiş elemektir.
Bir insan ümidini kaybetmişse, her şeyi
ni kaybetmiş demektir.

Konfüçyüs

f❖
r
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İSLAMIN MANEVÎ BOYUTU

İslam tarihinde de, günümüzde çok tartışı
lan, çok yazılan-çizilen, çok kişi tarafmdan 
düşünce taarruzuna uğrayan tasavvuf nere
ye gidiyor? Dünyada ve Türkiye’de binbir 
kola ayrılmış, hepsi “Allah’ın sevdasına” gö
nül vermiş bir insan topluluğu, hayatlarmı 
buna göre idame ettirmektedirler. 
M uham m ed Gazali, İslam’ın Manevi 
Boyutu’nun önsözünde tasavvufu ikiye ayır
mış:
- Felsefi Tasavvuf
- Şeriat Eksenli Tasavvuf.
Yazar, felsefi tasavvufu, insanları akaidimiz
den uzaklaştırmaya yönelik bir kültürel ha
reket olarak görmektedir. Gazali bu tehlike
ye karşı bizi ve tüm İslam dünyasını uyar
maktadır. Yazar, ihlas, tevekkül, takva vb. ko
nularda fazla eser verilmediğinden yakın
maktadır.
Kitap üç bölümde tasavvufu incelemektedir. 
Birinci bölümde İslam, iman ve ihsan kav
ramları üzerinde durulmaktadır. Müslü- 
manlar arasında “ayetel kürsi” olarak bili

nen ayet çerçevesinde imanı açıklamakta. İslam teslimiyet ve ihsan 
kavramlarına da açıklık getirilmektedir. Yazar ikinci bölümde insanı ma
nevi olgunluğa erişen unsurları teferruatlı bir şekilde açıklamaktadır. Son 
bölümde ise, tevbe, dua, sabır, şükür, tevekkül vb. konuları işlenmektedir.

Muhammed Gazali 
Şura Vay., 272 sh.

FP.OF. m . 
tm.i.s'rAf A mDoGAN

28  ŞU BA T 
5Ü K H CÎ

28 ŞUBAT SÜRECİ 
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan 
Yeni Türkiye Yay., 288 sh.

Kitap isminden de anlaşılacağı 
üzere, 28 Şubat’ı inceliyor. Sürece 
yönelik köklü eleştirileri ile tanjnan 
hukukçu bilim adamı Mustafa Erdo
ğan’ın bu kitabını H. Celal Güzel’in 
yayınlaması, kitabı daha da anlamlı 
kılıyor.

Türkiye’ye “Darbeler ülkesi” de
mek yanlış olmaz. Erdoğan kitabının 
önsözünde demolcrasi ve sivil yöneti
min Türkiye’de ne kadar hüküm sür
düğünü ifade ediyor.

Erdoğan’ın değişik zamanlarda 
basında yayınlanan makalelerinden 
oluşuyor, “28 Şubat Süreci”. Makalele
rin altında yer alan şu tü r açıklamalar 
hayli ilginç: “Filan tarihte filan gazete
ye gönderildi, yayımlanmadı.” “Şu ta
rihte şu gazetede yayımlandı.” Musta
fa Erdoğan’ın da dediği gibi kitap 
süreci destekleyen ve bundan menfa- 
atlenenleri gözler önüne seriyor.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1- İslami Söylem ve Gelecek, M. Hüseyin 
Fadlallah, Pınar Yay. 384 sh.

2- İslam’da Ayrılıkçı Görüşler, Henry La- 
oust, Pınar Yay. 496 sh.

3- Yeni Siyaset Arayışı, YT. Hazıroğlu, 
Bakış Yay. 215 sh.

4- Yağmurdan Sonra, Ahmet Kekeç, Şe
hir Yay. 192 sh.

5- Tarih Boyunca Masonluk, C.C. Rodri
guez, Kayıhan Yay, 302 sh.

6- Öteki Renkler, Orhan Pamuk, İletişim

Yay. 440 sh.
7- Bu Mülkün Sultanları, Necdet Sakaoğ- 

lu, Oğlak Yay. 618 sh.
8- İslam'da imamet ve Hilafet, Haşan 

Gümüşoğlu, Kayıhan Yay.
9- Oma, M, Engin Noyan, Birun Kültür 

Sanat, 600 sh,
10- Sabit Din Dinamik Şeriat, İlhami Gü

ler, Ankara Okulu Yay. 180 sh.
11- Yeniden Düşünmek, Ahmet Özcan, 

Bakış Yay. 140 sh.
12- Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler, 

R.G. Collingwood, Ayışığı Yay. 172 sh.

13- Bosna, Noel Malcolm, Om Yay.
14- Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, Mont 

gomery Watt, Birey Yay.
15- ideolojik Devlet Krizi, Şükrü Karate 

pe, Birey Yay. 126 sh.
16-Ahbârîlik, Mazlum Uyar, Ayışığı Yay 

400 sh.
17- OsmanlI'da Din Devlet ilişkileri, Vec 

di Akyüz, Ayışığı Yay. 248 sh.
18- Ortaçağ Felsefesi Tarihi, Ahmet Ce 

vizci. Asra Yay. 292 sh.
19- 28 Şubat Süreci, Mustafa Erdoğan 

Yeni Türkiye Yay. 288 sh.
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Islami Söylem 
ve Gelecek
M. Hüseyin Fadlallah 
Pınar Yay., 284 sh.

İçinde yaşanılan zamanın bilincinde olunması, ortamın 
çok iyi tahlil edilmesi yapılacak tespitlerin hangi ölçüt
lerle değerlendirildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu
nunla beraber insanımızın kafasını kurcalayan onca so
run çözülmeyi, en azından çözüme katkıda bulunacak 
önerileri beklemektedir. İnsanla ilgili alanların tümüne 
İslam’ın hitap etmesi bağlamında söylem ve hareket, in
sanlık tarihinin gelişimine katılma konusunda pay sahi
bi olabilecek midir?

Bu noktada, “söylemin planla, biçimin içerikle, ıstı
lahın meflıumla içiçe olduğunu, yarının bugünden baş
ladığını, geleceğin şimdi üzerine kurulduğunu ısrarla 
vurgulamak” amacında olan “İslami Söylem ve Gele
cek” sorumuza cevap aramaktadır.

H. Fadlallah’la yapılan söyleşi, Idtap çapında bir ya
pı arzetmesi bakımından değerlendirilmelidir.

Kitap, yaygın kavramları yeniden tanımlayıp, de
ğerlendirerek, başlıyor. İslam, İslami Söylem, İslami 
Hareket’ten ne anlaşılması gerektiği ortaya konduktan 
sonra “Selefılik” kavramı hakkında, köklerle bağlantı 
kurm a pratiğinin durağan bir çaba olduğu söylenmek
tedir. Şu sıralar gündemde olan “tecdit yenilenme” kav
ramının yerine aynı dinamizm ve diriliği de kapsayan 
“içtihat” kavramının niçin tercih/edildiğini açıklıyor 
Fadlallah.

Çağdaşlık, modernite ve demokrasi de ele alınan 
kavramlardan. Demokrasi üzerine şöyle deniyor: “... 
Demokrasi kavramını ve demoktarik sistemi bize özgü 
düşünsel bir program olarak benimsemeksizin çeşitli 
siyasal ve etnik gruplardan teşekkül eden mozaik bir 
toplumsal yapı içerisinde bizler demokrasinin imkanla
rından yararlanabildiğimiz kadar yararlanabiliriz...”

Bu ayrıkçı yorumun, yorum olmanın ötesinde pra
tik şekillenmesini nasıl sürdüreceğini gözlemeye devam 
edeceğiz.

Fadlallah, demokrasiye İslamcıların ilgi duymaları
nın nedenini; İslami, insanın temel hak ve özgürlükle
rine saygı duymayan bir sistem olarak kabul edenlerin 
dikkatini çekme noktasında, demokrasinin olumlu 
yönlerini kullanmaya bağlıyor.

Çağımız insanının dünyasına, Batı’nın ortaya koy
duğu kavramlara karşı İslami söylemin kendine özgü 
araçları üreterek, girileceğinden hareketle “Söylemin 
Ölçütleri” üzerine bir diğer bölümde duruluyor. Sosyal

problem le
rin karşısı
na doğru
dan ya da 
dolaylı yol
lardan çı
karken ön- 
celemeleri- 
mizin yeri,
siyasal etkinlik alanlarından kavramlarının belirginli
ğiyle şekillenen ortamı etkilemesi yönüyle açık bir söy
lem ve İslami kavramların ihtiva ettikleri anlam alanla
rından “Söylemin Ölçütleri” değerlendiriliyor.

Söylemin tarihsel açıdan “söz”e dayanması müna- 
sabetiyle sanatsal anlatım araçlarının tüm ünden yarar
lanma yoluna gidilmesi, altı önemle çizilen başka bir 
mesele.

Kitapta, gelecekte İslami şahsiyetin sahip olması ge
reken nitelikler; düşünce cesareti, akla bir anlayış, ger
çekçi bir tutum, ciddiyet temeline dayanan hareketlilik 
olmak üzere sayılıyor.

“Tartışılan Meseleler” bölümünde şu önemli soru
lara cevap aranıyor. Akıl ve içtihat nerede başlar, nas 
nerede durur? Akıl ortamında anlamı pekiştirilen bir 
olgu olarak vahiy- akıl ilişkisi nedir?

Kitap, İslami devlet sistemini ortaya koyarken -”İs- 
lamcılar ve Yönetim Biçimi” bölümünde- siviy, kendi
sine ters düşenlere ifade özgürlüğü tanıyan ve geleceği 
inşa etme konusunda İslam’ı bütüncül bir yöntemle su
nan bir tablo çiziyor.

Fadlallah’a göre, müslümanlar “hikm et” temelin
den hareketle herkesle diyalog kurmalıdırlar. Kendi 
aleyhlerine de olsa bu diyalog, adaletin yerine getirildi
ği bir şahitlik/tanıklıktır. İslamcıların laiklerle diyalo
gundan inandığı ill<eler doğrultusunda hakikate varma
yı hedefleyerek kendi delillerini sunmak yönünde bir 
söyleme sahip olmalıdırlar. Ayrıca, diyalog sağlıklı bir 
zemin sağlayacaksa laiklerle ve başkalarıyla çatışma ve 
çelişme noktaları değil uzlaşma ve örtüşme noktaları
nın araştırılması gereklidir.

Kadınların kendini ifadesi, İslamcıların Vahdet so
runu, değerlendirilen diğer konular.

Kitap birçok konu hakkında temellendirmelerde 
bulunduktan sonra ayrı ayrı değerlendirmelere varıyor.
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Caner Doğan

k e d i l e r  VE İNSANLAR

İnsanlar söylediklerinin yanında söyle
mek isteyip de söyleyemediklerini in
san dışı varlıklara yakıştırarak ‘kızım 
sana söylüyorum, gelinim sen anla’ 
yöntemini seçerler. Ziya Paşa bir bey
tinde “ Bed-asla necâbet m i verir üni
form a/ Zer-dûz palan vursan eşek yine 
efedir.’’derken ya da Şeyhî meşhur 
Harnâme’sini kaleme alırken bu yönte
mi seçmemiş midir? Tilki denilince te
re yağından kıl çeker gibi işini yürüten 
kurnaz insancıklar aklımıza gelir. Bir 
kişiye aslan denilince onun hayvanlığı 
ön plana çıkmaz, o insanın güçlü, kah
raman ve cesur olduğu anlatılır. Peki 
birine niçin trene bakıyorsun, derseniz, 
ne anlaşılır? Yersiz ve kaba bir hareket 
yapana kısaca deve, dememiz kafidir. 
Burnu bulutları çizen ve alçak dağlara 
selam vermeyenlere leylek dediğiniz 
oldu mu?

Bu duruma en fazla kediler içerle
nir. Geçenlerde kedilerin piri post-ni- 
şin kedi tarafından faksıma gönderilen 
bu metni kesmeden ve kestirmeden ak
tarmayı yazarlık ilkeme uygun gör
düm;

Orası senin burası benim mantı
ğıyla ayakkabısını aşındırıp zihninin 
kesinlilde aşınmasını isteyen insanlara 
sokak kedisi denmesinden şikayetçiyiz.

Durmadan çahşıp eline bir parmak 
bal geçmeyen insanlara, düğünde bü
tün eziyetleri çekip de avcunu yalayan 
sadıçlara kül kedisi denmesini hazme
demiyoruz.

Aynanın karşısını yol geçen hanı ve 
elbisenin cazibesiyle adem olduğunu 
sanan içi boş şahıslara, dünyaya laci
vert bakmayı isteyip şeşi beş okuyanla
ra van kedisi denmesini içimize sindi- 
remiyoruz.

Bıyığının altından sinsi sinsi gülen
lere, pişmiş aşa soğuk su katanlara, sa
zın ahengini bozanlara kara kedi den
mesine üzülüyoruz.

Hatasından dolayı suratı tunç kesi
lip sessiz kalmayı deneyenlere, daima 
atan fakat her atışta isabet ettiremeyip 
yutkunanlara da süt dökmüş kedi den
mesi hayvanlık onurumuzu rencide 
etmektedir.

Kazaları kazaya uğratan ve 
her kazadan bir çizik taşıyan 
kestane suratlı heriflere dokuz 
canh kedi denmesini kedilik 
onurumuza yediremiyoruz.

Sahte gülücüklerle vatan, 
millet, din, devlet vb. sloganla
rıyla insanların maddi ve manevi 
duygularını sömüren tacirlere nan
kör kedi denmesi b ü p k  vebaldir.

Mirasyedilere, her dönemde ba
kanlık yapıp milletin suratına bön bön 
bakıp kese kabartıp kulak şişirenlere 
tok evin aç kedisi denmesi bizde derin 
izler bırakmaktadır.

Çöplükte bittiğini ifade etmeden 
sadece gül olduğunu söyleyenlere, in
sanların sırtından bir yerlere gelip in
sanlara sırt dönenlere nankör kedi 
denmesi sizce doğru mu?

İnsanlara şahsiyet öğreteceği bekle
nirken onların duygu damarlarını kö
relten şahsiyet fakiri şahsiyetlere, heva 
ve heveslerinin esiri olarak bütün azmi 
heba eyleyen kaçak balkon sahibi iki 
ayaklı göbeklere mart kedisi denmesini 
ahlak adına utanç verici buluyoruz? ■
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