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Ümrandan
“Küreselleşme” (nam-ı diğer globalleşme) son yıllarm moda kavramlarm- 

dan biri. “Küresel değerler”e ya da “globalleşen dünyaya atıfta bulunarak söze 

başlamak neredeyse kural haline geldi. Ancak çoğu kavram gibi bu yeni kavram 

konusunda da ciddi bir karmaşa yaşanıyor; herkes küreselleşme’den farkh şey

ler anlıyor.

Yazarlarımız Umran’ın bu sayısında “küreselleşme”yi ve buna bağlı sorunla

rı tartışıyorlar.

Küreselleşme’yi “zihin ve ufuk daralmasrna yol açan bir “ölçek büyütülme

si” olarak tanımlayan Yusuf Kaplan; meselenin özüne inerek Kissinger’e atıfla 

“küreselleşme Amerikan hegamonyasmın diğer adıdır.” diyor. Kaplan ABD he

gemonyasının beş önemli yöntemine dikkat çekiyor: Teknoloji kontrolü, glo- 

bal-küresel fınans akışı, gezegenlerin doğal kaynaklarının kullanılabilmesi, 

medya-iletişim’e hakim olma çabası, kitle-imha silahlarının kontrol edilmesi 

çabası.

M. Emin Göksu, küreselleşme yi “üretim sürecine dayalı bir yapılanmanın, 

rahat bir dönüşümünü sağlamak için oluşturmak istediği ortam” olarak 

tanımlayıp; Küreselleşme’nin getiri ve götürülerini sorguladıktan sonra, bu 

süreçte islamm imkanlarına vurgu yapıyor.

Ali Bulaç’a göre küreselleşme; “modernleşmenin yeryüzü ölçeğinde kendini 

yeniden üretmesi.” Ancak, bu yeni modernleşme biçimi genel anlamda bir be

lirsizlik ifade ediyorsa da kendi felsefi varsayımlarının bir kısmından vazgeçiyor; 

buna karşılık yeni toplumsal ve kültürel kaynakları harekete geçiriyor.

Küreselleşmeyi, Avrupa merkezci tarih anlayışının derin yara almasıyla, 

Batı’nın aradığı çıkış yolu minvalinde değerlendiren Murat Güzel; “Batı ile 

İslam Medeniyetleri arasındaki tarihsel fay kırıkğı kimilerinin zannettiği gibi 

ölü değil, her an dinamik ve gerilim yüklü” diyor.

Yasin Aktay ise Küreselleşmenin insanlığa ve müslümanlara sunduğu yeni 

imkanlar üzerine değerlendirmeler yapıyor.

Yazarlarımız küreselleşme ve beraberinde getirdiği sorunlar karşısında müs- 

lümanların durumunu değerlendirirken umut dolu bir tablo çiziyorlar. Zira 

“küresel değerler” olarak sunulan batılı değerlere meydan okuyan tek alternatif 

uygarlık İslam. Bir başka ifade ile İslam, “küresel fesad” karşısında insanlığın 

son şansı. Ne ki müslümanlarm “reaksiyoner” olmaktan çıkıp “aksiyoner”; “ta

nımlanan” olmaktan çıkıp “tanımlayan” konumuna gelmeleri gerekiyor.

Ümran bu noktada “İbrahimî duruşu” vurgulamayı görev biliyor. Bu çerçe

vede A. Cemil Ertunç’un yazısı daha bir anlamlı hale geliyor.

Dergimiz gündemin arka planım anlamamızı kolaylaştıran “belge”leri, eko

nomi, Türkiye ve Dünya gündemi ve diğer sayfalarla devam ediyor.

Selam ve hürmetlerle...

.ÜMRAN: "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; 
İçtimaî ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç

mailto:umrand@hoLmail.com
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Küreselleşmenin Sınırları 
Müslümanlığın İmkanları

KAPAK

Yusuf Kaolan

M
alezya Başbakanı Dr. Mahathir Muham- 

med’in son İslam Konferansı Örgütü 

(İKÖ) toplantısında tam bir panik psi

kolojisiyle yaptığı “küreselleşmenin İslam dünyasını 

yok edeceğini” iddia eden konuşması, küreselleşme 

üzerinde etraflıca düşünmemizi gerektiriyor. Ma- 

hathir’in konuşması, kendisinin, ülkesinin ve İslam 

dünyasının içinde bulunduğu panik psikolojisini 

yansıtan, içi boş ve yanıltıcı/yanılsatıcı bir konuşma. 

Mahathir’in küreselleşmeye ilişkin olarak geliştirdi

ği bu söylem, müslüman toplumların iliklerine ka

dar yaşadıkları “savruluş”u, anafora tutulmuşluk 

halini de çok iyi yansıttığı için Mahatir’in konuşma

sı üzerinde durmak gerekiyor. Burada yapılması ge

reken şey, Mahathir’in konuşmasının ne önerdiği 

değil; ona bu içerikle telaffuz edilen şeyleri telaffuz 

ettiren mantığı, haleti ruhiyeyi anlamaya çalışmak 

olmalıdır. Böylesi bir çaba bize, genelde Müslüman 

toplumların, özelde ise “İslamcı” aydınlarm, yöneti

ci eliderin bir yandan dünyada olup biten şeyleri 

nereye kadar kavrayabildiklerini, öte yandan da 

dünyada olan bitenlerle, spesifik olarak da dünyayı 

sarıp sarmalayan bir yerlere doğru sürükleyen küre

selleşmenin sınırlan ile müsiümanlığın imkanları 

arasında ne tür bir bağıntının kurulabileceğini, 

müslüman aydınların ve elitlerin bu bağıntıyı kura

bilecek ve bu bağıntıdan sonra ortaya çıkan tabloyu, 

dinamikleri, imkanları nereye kadar harekete geçi

rebilecek havsalaya sahip olup olmadıkları konu

sunda bazı önemli ipuçları verecektir.

Ama önce, kürselleşme ekseninde dünyada ne

ler olup bittiğine; küreselleşmenin dünyayı nereye 

götürebileceğine; yani küreselleşmenin doğasını, di

lini, boyutlarını, kodlarını çözmemiz, dolayısıyla 

imkanlarına, zaaflarına ve sınırlarına bakmamız ge

rekiyor.

Küreselleşmenin Soykütüğü

Kimilerine göre, küreselleşme, demokrasi, insan 

hakları ve özgürlüklerin evrenselleşmesini; dolayı

sıyla dünyanın bütünleşmesini sağlayacak, her ülke

nin katılmak zorunda olduğu zorunlu ve dolayısıy

la olumlu bir süreç.

Kimilerine göre ise, dünyada yalnızca Batı hege

monyasının, özellikle de Amerika’nın dünya üzerin

de kurduğu hegemonyanın kemikleşmesine yol aça

cak, dünyanın geleceği açısından, (Batı-dışı top- 

lumları, kültürleri yani “bizi yok edecek”) tehlikeli 

bir süreç.

Bu yaklaşımların ikisi de, son derece totalleştiri- 

ci, genellemeci/indirgemeci ve miyop/laştırıcı oldu

ğu için yanlış ve yanıltıcı yaklaşımlar. Çünkü küre

selleşme, salt olumlu ya da salt olumsuz /tehlikeli 

bir süreç olarak görülemeyecek kadar karmaşık 

özellikler arzeden; örneğin, bulunduğunuz jeo-po- 

litik, jeo-kültürel, jeo-ekonomik yere ve konuma, 

benimsediğiniz stratejik tavırlara göre, kendine öz-
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gü İmkanları ve zaafları olan kompleks bir süreç.

İlkin bugün bulunduğumz nokta itibariyle kü

reselleşmenin ne ve nasıl bir şey olduğunu kısaca 

açıklamamız, özlü bir tanımını yapmamız, tartış

mamızı bu tanım ekseninde sürdürerek açımlama

mız yararlı olur diye düşünüyorum. Küreselleşme, 

ölçek büyü(tül)mesi, hegemonya alanlarının za- 

mansal ve mekansal olarak bütün bir küreyi kapsa

yacak, kuşatacak ölçüde yaygınlaşması; ama ufuk ve 

zihin daralması sürecidir. Daha açık ve somut bir 

ifadeyle Batı hegemonyasının siyasi, ekonomik, kül

türel ve stratejik olarak bütün bir dünya üzerinde 

hakim olması; ama bu hakimiyetin, büyümenin pa

radoksal bir şekilde bir ufuk ve zihin daralması 

üretmesi fenomenidir.

Bu kısa tanım, küreselleşmenin paradoksal olan 

iki temel boyutu, ekseni olduğunu ve dolayıyla ken

dine özgü imkanlarının ve zaaflarının bulunduğu

nu kendiliğinden ifşa etmiş oluyor. Küreselleşmenin 

ilk boyutu Batılı hegemonik güçleri pervasızlaştırı- 

ken, Batı-dışı toplumları da panik psikolojileri ge

liştirmeye itiyor. Ama küreselleşmenin ikinci boyu

tu ise küreselleşmenin zaaflarını ve sınırlarını / sı- 

nırhlıklarını ele veriyor; küreselleşmenin bu ikinci 

boyutu nedense gözden kaçırıhyor. Oysa zafer nara

ları atmak ya da panik psikolojileri geliştirmek yeri

ne, küreselleşmenin geleceği demek olan bu ikinci 

boyut üzerinde daha fazla kafa yorulması gerekiyor.

îlkin küreselleşmenin ilk boyutu üzerinde bi

razcık ayrıntılı olarak duralım.

Bir kere, küreselleşme yeni bir fenomen değil. 

İnsanlık tarihinin modernlikten önceki dönemle

rinde de küreselleşme örnekleri yaşanmış. Örneğin, 

Mezopotamya kültürleri ve İslam kültürü ilk akla 

gelenler.

Robertson, Wallerstein ve S. Amin gibi düşü

nürlere göre, modern anlamda küreselleşme, 17. 

yüzyılda, Westphalia Anlaşması ile birlikte Batı Av

rupa’da ulus-devletlerin inşası ve sanayi devriminin 

dinamiklerinin, imkanlarının harekete geçirilme

siyle başlamıştır.

Robertson modern küreselleşme fenomenini 

beş evre ye ayırır. Bizi ilgilendiren son üç evredir: 

Bu üç evrenin ilki, 19. yüzyılın ortalarında Elektro

nik veya İkinci Sanayi devrimiyle birlikte başlayan 

ve 1920’li yıllara kadar süren süreçtir: Bu süreçte, 

Batı Avrupa’nın koloni imparatorlukları, dünya 

üzerinde siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel hege

monya kurmayı başarmışlardır. Dünyanın merkezi 

Avrupa, yani sanayileşmiş ülkeler; periferisi (çevre

si) de dünyanın geri kalan bölümü yani sanayileşe

memiş ülkelerdir, ikinci evre, 1920’lerden 1960’la- 

nn ortalarına kadar süren ve “hegemonya kurma 

mücadeleleri” olarak adlandırılan evredir. Bu evre

de, hegemonya Avrupa’dan Amerika’ya geçmiştir. 

İslam dünyası, bir aktör olarak tarih sahnesinden 

“çekilmiştir”. Üçüncü evre, 196ü’ların ortalarından 

itibaren günümüze kadar süren ve “belirsizlikler 

dönemi” olarak adlandırılan evredir. Bu dönemde, 

ABD, dünyanın siyasi, ekonomik, stratejik, kültürel 

ve askeri haritalarını belirleyen en önemli aktör ko

numuna geçmiş; çok kutuplu dünyanın yerini tek 

kutuplu dünya almıştır.

Bu süreçte küreselleşme, Henry Kissinger’in de

yişiyle “Amerikan hegemonyasının öleki adı” haline 

gelmiştir ama iş burada bitmemiştir. Asıl iş, bundan 

sonra başlamaktadır.

Amerikan Hegemonyasının 

Öteki Adı Olarak Küreselleşme

Amerikan hegemonyası temelde iki stratejik yolla 

hükmünü icra ediyor: Ekonomik ve askeri güç. Sa-
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mir Amin, ABD’nin bu iki stratejik gücü 5 (beş) tür 

monopolleşme (tekelleşme) kurarak gerçekleştirdi

ğini söylüyor ve bunları şöyle özetliyor:

1- Teknolojinin kontrolü; 2- Küresel finans akı

şı; 3- Gezegenin doğal kaynaklarının kullanımı; 4- 

Medya ve diğer iletişim araçlarının/sistemlerinin her 

bakımdan kontrolü; ve 5- Kitlesel imha silahları.

Ancak dünyanın diğer belli başlı ülkeleri, Ame- 

rika’nm bu beş alanda dünya üzerinde mutlak ola

rak kurmaya çalıştığı tekelleşme çabalarını kırmaya 

çalışıyor.

20. yüzyıldan önce dünya temelde iki kutba ay

rılmıştı: Merkezde endüstrileşmiş Avrupa ülkeleri 

(ve sonraları ABD) yer alıyordu. Dünyanın diğer ül

keleri ise endüstrileşememiş ülkelerden oluşuyor ve 

“çevre” olarak adlandırılıyordu.

Ancak 20. yüzyılm başlarından itibaren günü

müze kadar devam eden süreçte dünya sisteminde

ki merkez-çevre ülkelerinin ve bunlar arasındaki 

ilişki biçimlerinin köklü bir şekilde değişime uğra

dığını görüyoruz. Geleceği sağlıklı bir şekilde oku

yabilmek için bu durumu çok iyi kavramamız gere

kiyor.

Amerikan Hegemonyasının Kodları

Ama önce, Kissinger’ın “Amerikan hegemonyasının 

öteki adı” olarak adlandırdığı küreselleşmenin da

yandığı temel kodları (şifreleri) çözmemiz gereki

yor.

1960’larm ortalarından itibaren başlayan, şu an 

yaşadığımız küreselleşme biçiminin, “belirsizlikler 

süreci” olarak tanımlandığını belirtmiştim. VVallers- 

tein bu küreselleşme deneyimini, “geçiş çağı” olarak 

niteliyor. Wallerstein da dahil pekçok düşünürden 

esinle, küreselleşmeyi, “ölçek büyü(tül)mesi ama zi

hin ve ufuk daralması” (yani, hegemonya kurmayı 

kolaylaştıran siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda 

bir yaygınlaşmanın gözlendiği ama insanın, haya

tın, eşyanın, Tanrı’nın anlamının mahiyet ve tanı

mında tekdüzeleşme, yoksullaşma, vulgerleşme sü

recinin yaşandığı paradoksal bir fenomen) olarak 

tanımlarsak, küreselleşmenin neden bir “geçiş çağı” 

veya “belirsizlikler süreci” olarak görüldüğünü daha 

iyi kavrarız.

Avrupa hegemonyası, sömürgecilik ve em
peryalizm gibi açık tahakküm biçimleri, söy
lemleri ve pratikleri üzerine bina edilmişti. 
Amerikan hegemonyası olarak küreselleş
me ise "şiniklik” (iki yüzlülük) veya "hile ile” 
hükmünü icra ediyor ve dolayısıyla daha ör
tük, daha rafine, daha karmaşık tahakküm 
biçimleri, söylemleri ve pratikleri üretiyor.

o  halde burada üzerinde kafa yorulması gere

ken “nereden, nereye, niçin ve nasıl bir geçiş yaşanı

yor?” sorusunun cevabını bulabilmek için Ameri

kan hegemonyası olarak küreselleşmenin temel 

kodlarını iyi kavramak durumundayız.

Avrupa hegemonyası, sömürgecilik ve emperya

lizm gibi açık tahakküm biçimleri, söylemleri ve 

pratikleri üzerine bina edilmişti. Amerikan hege

monyası olarak küreselleşme ise “şiniklik” (iki yüz

lülük) veya S. Sayyid’in deyişiyle “hile ile” hükmü

nü icra ediyor ve dolayısıyla daha örtük, daha rafi

ne, daha karmaşık tahakküm biçimleri, söylemleri 

ve pratikleri üretiyor.

Samir Amin, Avrupa hegemonyasının, endüstri

leşmiş (Merkez’deki Batı Avrupalı) ülkeler ile en

düstrileşememiş (Çevre’yi oluşturan dünyanın geri 

kalan kısmı) olarak iki eksen üzerinden kurulduğu

nu söyler. Günümüzde ise, Dünya-Sistem’deki Mer- 

kez-Çevre ilişkilerinin daha karmaşık şekiller aldı

ğını (şöyle) vurgular: Merkez’de ABD’nin belirleyi

ci olduğu Avrupa ve Japonya’dan oluşan üçlü vardır.

Merkezdeki bu ülkeler, ABD’nin belirleyiciliğinde 

ulusal/bölgesel/küresel projeler ve stratejiler gelişti

rirler. Çevre’de (periferi’de) ise. Aktif Periferik ülke

lerle, Pasif/Marjinalleştirilmiş Periferik ülkeler yer 

almaktadır.

Aktif Periferik ülkeler, Çin, G. Kore, Hindistan, 

bazı Asya ve Latin Amerika ülkeleridir. Bu ülkelerin, 

üretken ulusal sistemleri, rekabet yaratabilecek en

düstrileri ve projelerini uygulama güçleri vardır. Pa

sif Periferik ülkeler ise dünyanın geri kalan bölü

münü oluşturur. Bu ülkelerin ise, kendi(lerine öz-
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gü, uygulayabilecekleri) proje ve stratejileri yok. Bu 

ülkeler adına, Merkez’deki ABD’nin başını çektiği 

ülkeler karar alıp, proje ve strateji geliştirmektedir. 

Örneğin ABD’nin Avrasya projesi, ABD-İsrail’in 

“Orta Doğu” projesi, AB’nin Afrika ve Akdeniz pro

jeleri gibi. Pasif Periferi’deki ülkeler, bu müdahale

lere direnemiyorlar; şimdilik sadece “önlerine ko

nulan” proje ve stratejileri uygulamakla yetiniyorlar.

Peki bu durum, böyle devam edebilir mi? Wal- 

lerstein bu durumun böyle devam edemeyeceğini, 

“yeni başkaldırılar”la, “yeni bir dönüm noktası” ile 

karşı karşıya olduğumuzu söylüyor...

Küreselleşmenin Sınırları

Wallerstein’in sözünü ettiği küreselleşmeye karşı 

uluslar arası ölçekli “yeni başkaldırılar” konusunu 

sadece değinerek burada kesiyorum. Burada asıl 

üzerinde durulması gereken konu, küreselleşmeyi 

tanımlarken ifade ettiğim, küreselleşme fenomeni

nin ikinci boyutu, yani zihin ve ufuk daralması fe

nomeni.

Zihin ve ufuk daralması fenomenini açıklığa ka- 

vuşturabilmemiz için, bugün geldiğimiz noktadan 

geriye doğru izsürerek modern Batı kültünü oluştu

ran temel dinamikleri kısaca özetlememiz gerekiyor.

Modern Batı kültürü, Ortaçağ boyunca hakim 

olan Hıristiyanlığın belirlediği, tanımladığı hege

monya, otorite ve meşruiyet biçimlerini sorgulaya

rak şekillenmeye başladı. Otorite’nin kaynağı Tan-

n ’dan insana kay

dırıldı. Antropo- 

dormik (insan- 

merkezli), her şeyin 

ölçüsünün ve ölçü

tünün insan olduğu 

yenibir dünya ta

savvuru icat ve inşa 

edildi. Hıristiyan 

sosyal teorisi ve te

olojisi, insanı işle

mediği suçlardan 

sorumlu tutuyordu. 

Bu da insanın onto- 

lojik güvensizlik

duygusu yaşamasına yol açıyordu. İnsanın yaşadığı 

bu ontolojik güvensizlik duygusunu aşabilmesi için, 

Heidegger’in de açıkça belirttiği gibi “her şeyin öl

çütü ve ölçüsü” haline getirildi.

Böylelikle, otorite, hegemonya ve meşruiyet 

kaynakları insanı, dolayısıyla fizik gerçekliği eksene 

alarak yeniden-tanımlandı. Fizik-gerçekliğin dışın

daki gerçeklik alanları da fizik gerçekliğin sınırlı ve 

sınırlayıcı kavramlarıyla tanımlanmaya çalışıldı; ta- 

nımlanamayan şeyler yok sayıldı.

îşte insanın yaşadığı ontolojik güvensizlik duy

gusunu aşabilmesi için bu yeni paradigmatik dönü

şüm insanın önünü sınırsız ve fütursuz bir şekilde 

açtı: İnsan, en yakın çevresinden başlamak üzere eş

yaya, doğaya, diğer insanlara, diğer coğrafyalara ha

kim olmaya, onları kontrol etmeye başladı. İnsanın, 

kendisi de dahil her şeyi kontrol etmeye başlaması, 

yaşadığı ontoloji güvensizlik duygusunu görece aş

tığı yanılsamasına yol açtı; çünkü ortaya çıkan tab

lo, insanın ruhunda fırtınalar esmesini önleyemedi.

Herşeyin fizik gerçekliğe indirgenmesi, hem açık, 

hem de örtük şiddet, şiddete dayalı söylemler ve pra

tikler üretti. Örneğin, sömürgecilik ve emperyalizm 

deneyimleri açık şiddete; en geniş anlamıyla her şe

yin kontrol ve manipüle edilmesi girişimleri de örtük 

şiddete örnek olarak verilebilecek durumlar.

İşte küreselleşme, hem açık, ama hem de daha 

çok da örtük şiddet ve hegemonya biçimlerinin, 

kontrol ve manipülasyon yöntemlerinin, imkanları

nın ve enstrümanlarının yoğun olarak geliştirildiği 

bir süreç. Fizik gerçekliğin kavramlarının, kurumla- 

rının ve duyarlıklarının modern döneme göre daha 

kaypak, daha fleksible ama daha mutlak şekilllerde 

hakim olduğu; fizik gerçekliğin mudaklaştu'ilması, 

her şeyin fizik gerçekliğin imkanlarına, sınırlılıkla

rına göre tanımlanmasının, her şeyin düzleştirilme

sinin, birörnekleştirilmesinin yol açtığı anlam krizi

nin çok ustalıklı, rafine ve sofistike yöntemlerle ve 

söylemlerle örtüldüğü, ertelendiği kendi kendisini 

üketecek bir süreç aynı zamanda.

Modernlikle birlikte dünün hayattan kovulma

sı, marjinalleştirilmesi, bireysel alana hapsedilmesi, 

hayatın tüm alanalarınm sekülerleştirilmesi, dinin 

örünüşte ortadan kalkmasına ve işlevsizleşmesine 

yol açtı ama dine duyulan ihtiyacı ortadan kaldır-
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madi; bilakis, dahia da artırdı ve kışkırttı. Hayatın 

tüm alanlarının sekülerleştirilmesi Batı’da dine, 

kutsal, fizikselin, görünür alanların dışındaki deru- 

ni gerçekliklere olan ihtiyacı, kimi zaman heretik, 

sapkın, deforme, kabilecil dinsel oluşumların pıtrak 

gibi bitmesine izin vermesiyle, kimi zaman da -ki 

bu daha önemU ve bilirleyicidir- din-dışı kutsallık

lar üreten entrümanlarm, faliyet biçimlerinin geliş

tirilmesiyle karşılanmaya çalışıldı.

Enformasyon teknolojisi, bu süreçte zaman ve 

mekanda bir sıkışmanın, daralmanın, her şeyin ge

nişletilmiş tek bir zamana, geniş / şimdiki zamana 

indirgenmesini kolaylaştırdı. Başka bir deyişle za

manın ve mekanın kontrol edilmesi, metalaştırıl- 

ması, hızla tüketilen bir şeye dönüştürülmesi, geç

miş ve gelecek zaman duygusunun ortadan kaldırıl

masına; geçmişe ve geleceğe duyulan korkunun bas

tırılmasına ve örtülmesine imkan tanıdı.

Küreselleşme fenomenolojik, ontolojik ve epis- 

temolojik olarak çağdaş Batı kültürünün yaşadığı 

anlam krizinin hem temel göstereni, hem de temel 

örtenidir.

Bu anlamda, küreselleşmeyle birlikte her şey 

buraya ve şimdiye yani salt fizik gerçekliğe indir

genmekte ama yaşanan anlam krizi, spor, cinsellik 

ve tüketim biçimlerini de yeniden tanımlayan ve 

üreten kültür endüstrisinin ürettiği din-dışı kutsal

lıklarla aşılmaya, giderilmeye çahşılmaktadır.

Aşkın/dinsel/kutsal olanın yeri yok bu dünyada; 

sahtesi, geçici olanı, kolaylıkla tüketilebilir, haz ürete

bilir olanı işe yarıyor: Artık mutlak yok. Her şey mü- 

bah: Tek mutlak olan, Mübah Olan. Yani her şey İzafi.

Küreselleşme, Izafı’liğin tüm dünya ölçeğinde 

her şeye sirayet etmesini kolaylaştırıyor.

İzafiliğin ruhumuzda, tavır ve davranış biçimle

rimizde ne denli köklü yaralar açtığını, bizi en te

mel/asli sorunlar karşısında bile duyarsızlaştırdığını 

farkedinceye kadar vaziyet böyle sürecek. Ama bu va

ziyetin ne kadar tüketici, düzleştirici, edilgenleştirici 

ve hatta türlü “barbarlık” biçimleri geliştirmeye zor

layıcı bir durum olduğunu er ya da geç anlayacağız.

... Ve Miislümaniiğın İmkanları

İşte tam da bu noktada müslümanlığın sadece müs

lüman toplumlara 

değil bütün dünyaya 

söyleyebileceği çok 

önemli şeyler var. İs

lam coğrafyasının 

bugün çok belirgin 

bir şekilde kuşatma 

altına alınmasının 

nedenleri işte burada 

gizli.

Batı hegemonya

sına karşı yakın ta

rihte direnebilen ve 

bu direnişini bir me

deniyet krizi yaşadığı 

bir zaman diliminde 

bile tek ve en güçlü

alternatif olacak şekilde sürdürebilen îslami olu

şumlar, Batıldan fena halde ürkütüyor ve müslü- 

manlık / müslümanlar hakkında kendilerinin bile 

inanmadıkları hayaletler ve fobiler üretiyorlar.

Küreselleşmenin, Batı hegemonyası olarak kü

reselleşmenin tek otantik din olan ve kendisinin, 

anlam haritalarını, kodlarını yeni bir ruhla yenile

me gücü ve dinamizmi olduğu artık çok net bir şe

kilde gözlenen müslümanlığın varlığını sürdürüşü 

ve iddialarından hiç de vazgeçmeye niyetli olmadığı 

her fırsatta gösterişi, Batı hegemonyası olarak küre

selleşmenin sınırlarının ne kadar dar, geleceğinin 

ise ne denli kırılgan olduğuna işaret edi/or.

Küreselleşme, müslüman toplumların müslü- 

manlıkla ilişkilerini başlangıçta zorlaştırıyor ama 

müslümanlarm kırdan kente yerleşme süreçlerini 

hızlandırıyor, Bu süreç elbette ki beraberinde bir ta

kım sorunları da getiriyor ve getirmeye de devam 

edecek ama sonuç itibariyle bu sorunlar arızi so

runlar olduğu için görece kolay aşılacak ve asli dina

miklerini koruyan ve asH dinamikleriyle yeni şekil

lerde ilişki kurmaya başlayan, başlayacak olan müs

lüman toplumların bakış açılarını, ufuklarını ve zi

hinlerini, geliştirecekleri söylemsel pratikleri daha 

bir genişleyecek ve müslüman toplumlar bu oluş 

sürecinden sonra asıl söyleyecekleri şeyleri söyle

meye başlayacaklar. ■
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Küreselleşme ve İslam

M. Emin Göksu

K
üreselleşme son dönemlerin önemli tar

tışma konularmdan birisidir. Özellikle 

1990’lı yılların başından beri, deyim ye

rindeyse yazım hayatında çok ciro yapan bu kav

ram ve İslam ile ilişkisi üzerine çok şeyler söylen

miştir. Ne varki bu konudaki literatürde bir birlik 

sağlandığı söylenemez.

Bu yazı, Bursa Uludağ’da Ümran yazarlarının 

katıldığı, AKV (Araştırma ve Kültür Vakfı)’nın or

ganize ettiği bir gezi çerçevesinde yapılmış “Küre

selleşme ve İslam” adlı bir paneldeki tartışmaları 

da göz önüde bulundurarak kaleme alınmıştır.

Hemen belirtelim ki yukarıda bahsedilen fark

lı bakışlar burada da söz konusudur. Panelisderden 

Abdurrahman Dilipak’a göre küreselleşme bir şey

lerin dünyada yaygınlaşması demektir ve bu haliy

le de insanlığın başından beri varolagelmektedir. 

İşin özünde bir değişiklik yok. Ancak bunun günü

müzde yeni açılımlar da sağlayan avantaj ve deza

vantajlarla yüklü teknolojik bir süreç olan bir aşa

masını yaşamaktayız. Küreselliğin bu genelleştiril

miş ve çok genişletilmiş tanımına karşılık Yusuf 

Kaplana göre küresellik bir Amerikanlaşma süre

cidir, Tüketim kültürüyle irtibatlandırılan bu ta

nım, literatürde çok kullanılan bir açıklamadır.

Fiziki ve tarihi sınırlarının yanında içerik ve 

kapsamı noktasında da farklı şeyler söylenmekte

dir, Konuşmacılardan Ali Bulaç küreselleşmeyi, 

modernleşmenin yeni bir aşaması, hatta artık “ge

leneksel” diyebileceğimiz modernitenin aşılması 

olarak tanımlamaktadır. Hatta bu, modern kültü

rün kendisi için sancılı bir gelişmedir çünkü bir 

zamanlar heyecanla ortaya koyduğu kurumlar yı

kılmaktadır.

Bu konuda daha çok kaygılarını dile getiren 

konuşmacı Akif Ak’a göre küreselleşme “yerli ve 

dini değerleri ufalayan bir süreç, Batı nın kendisi 

dışındaki dünyaya karşı yeni bir saldırısıdır. Tabi ki 

müslüman bu noktada özel olarak duyarlı olmak 

zorundadır.”

Küreselleşmeyi özelhkle İslam açısından bir 

içerek sorunu olarak alan Abdullah Yıldız sonuçla

rı itibariyle onu “denge”yi bozan bir “fesat”laşma 

süreci olarak tanımlar. İhtiyaç duyduğumuz ilahi 

nitelikli “denge” , modern kültür ve onun bir açı- 

hm biçimi olan küreselliğin tüm getiri ve götürü- 

leri arasında kendiliğinden gerçekleşmeyecek bir 

şeydir.

Şüphesiz bunların herbiri gerçeğin bir yanını 

ifade eder. Bu satırların yazarı bütün bunlar üzeri

ne deyim yerindeyse bir “mutlak gerçek” vazetme 

konumunda değildir. Gerçi panelde savunduğum 

görüş küreselleşme adı verilen bu yeni kültürel 

aşamanın getiri ve götürülerinin bulunduğu, ama 

bunların her haliyle İslam’a göre kurulmadığı, kü

reselleşmeye gösterilecek tavrın, bir yüzyıllık mo

dern birikimi genelde muhafazakarca bir sahiple- 

niş olacağı noktasında düğümlenmektedir.
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Bu temayı açan ve bir değerlendirmeyi amaçla

yan bu yazımız küreselliğin ne anlama geldiğine, 

getiri ve götürüierine kısaca işaret ettikten sonra 

küreselleşme ve Din, özellikle de küresellik ve İs

lam bağlantısına değinmeyi hedeflemektedir.

Genel Olarak Küreselleşme

Küreselleşme bir şeyin dünya çapında yaygın

laşması -ki küre bütün bir dünyadır - anlamına 

geliyorsa da pekçok şey gibi modern dünyada 

yeniden üretilmiş bir kavramdır. Dar anlamda 

Amerikanlaşma süreci olarak kabul edilse de 

küreselleşme daha fazla bir anlam ifade ediyor; 

sınai / kapitalist üretim süreci ve onun yan de

ğerlerinin yayagınlaşması, dönüşümünün ivme 

kazanması anlamına geliyor.

Dünya çapında yaygınlaşma genel anlamda 

bir küreselleşme, yeni birşey değilse de, şu anda 

tartıştığımız küreselleşme fazla değil 1990’lı yıl

ların başından beri vardır ve teknolojinin küre

selleşme ile yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. 

Bununla birlikle küreselleşme salt “ekonomik” 

bir olgu, daha basit bir anlatımla bir “piyasa ço

ğulculuğu” olarak görülemez. Bu doğru olsa bi

le onu tamamlayan bir “kültürel” süreç vardır, 

yani bir seri gelişmeyi de beraberinde getirmek

tedir. Bu çerçevede pekçok mevcut kültürel ol

guyu, grupsal yapıları çözüyor, ferdi yeniden te

killeştirip yalnızlaştırıyor. Burada hemen belir

tilmesi gerekli ilgi çekici bir nokta da kavramın 

hem dünya toplumlarının birbirine benzeşme

sini hem de farkhlıklarını ifade de kullanılmış 

olmasıdır.

Küreselleşmenin maddi temeli ulaşım ve 

iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmedir. Ancak 

bunlar hedef belirleyiciler değil, birer araçtırlar. 

Küreselleşmenin dünyayı tek bir pazara dönüş

türme çabası dikkatlerden kaçmıyor, bu da söz 

konusu araçsal dünyayı sürükleyen amaç konu

sunda bize ipuçları veriyor. Basitleştirerek söyle

mek gerekirse teknoloji kapitalizmi doğurmuyor, 

kapitalizm teknolojik imkanları sonuna kadar kul

lanıyor. Bundan dolayı da küreselleşme üretim sü

recine dayalı bir yapılanmanın, rahat bir dönüşü

münü sağlamak için oluşturmak istediği ortamın 

adıdır. Bir dönemler önemli ve gerekli bulunan 

bloklar, ulus/devletler vb. artık ayak bağı olarak 

görülmekte, aşılması hedeflenmektedir. Geldiği

miz bu nokta bizi, küreselliğin zamanlamasına dö-

Küreselleşme üretim sürecine dayalı bir yapılan

manın, rahat bir dönüşümünü sağlamak için 

oluşturmak istediği ortamın adıdır. Küreselleş

me, dünyanın modern kültüre göre yapılandınl- 

masının yeni bir safhasıdır.

nüp bakmamızı gerektirmektedir.

Küreselleşme, dünyanın modern kültüre göre 

yapılandırılmasının yeni bir saflıasıdır. Beşeri dün

ya zaman zaman yeniden biçimlendirilmeye çalı

şılmış ve mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında Mars

hall Planıyla -güya yardımıyla- sanayi dışı toplum-
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1ar, sanayi ürünlerine adapte edilmiştir. Bu hazn-, 

çoğu defolu parasız verilen mallarla toplumlara 

tüketim alışkanlığı kazandırılmıştır. Yine sınai / 

kapitalist üretim süreci iki bloklu yapılar, Ulus /

devletler vb. ile insanlığı istenilen bir kalıba dök

meye çalışmıştı. Ancak ortalama yarım yüzyıl son

ra bu yapılar ayak bağı olmaya başlamıştı. Eski ya

pıların sarsıldığı bazı kültürel sınırların kaldırıldı

ğı, evrensel olduğu ileri sürülen bazı değerlerin 

yaygınlaşmasına karşılık, bazı yerel değerlerin -bir 

kısmı tepkisel bir tavırla- ulusal sınırların dışına 

taşınabildiği, kültürel benzeşmelerle farklılaşmala

rın paralel işlediği bir ortam doğmuştu ki işte kü

reselleşme bu sürecin adıdır.

Küreselleşmenin Getiri ve Götürüleri

Küreselleşme söylemine dikkat ettiğimizde, tek tip 

bir kültür, tek tip bir insan ve toplum tasarlandığı 

dikkati çeker. Artık, yaklaşık yüzyıldır sürüp gelen 

bir söylemin argümanları olan, modernite karşı

sında bir geleneksel, demokrasi karşısında bir tota- 

literizm, sekülerlik karşısında kendi başına bir din

darlık, kapitalizm karşısında bir sosyalizm, vb. 

yoktu. Çokluk ve ikilikler kalkmış, Herşey tek tipe 

irca edilmiş oluyordu. Esasen ABD Başkanı George 

Bush’un deyişiyle “Yeni Dünya Düzeni, sacayağı üç 

ilke üzerine oturuyordu: insan Hakları, demokrasi 

ve serbest piyasa ekonomisi.” Tek tek ele alındığın

da itiraz gerektirmeyen bu ilkeler ancak bütünlük 

halinde yeni bir dünya kurmayı amaçlıyordu: Üre

tim sürecinin önündeki engellerin kalktığı, tüke

tim konusunda bireyin daha rahat şekillendirildiği 

bir ortam.

Küreselleşme, bazı toplulukların 

kendini başka platformlarda ifade ede

bilmesine, bazı yerel değerlerin milli sı

nırların ötesine taşınmasına vesile oldu. 

Yani popüler bir örnekle anlatmak gere

kirse dünya çapında yaygınlaşıp küresel

leşmek yalnızca Mc. Donald’m hambur

gerine, ABD’nin Coca Cola veya Blue je- 

an’ine has değildi. Türk’ün lahmacunu 

için de aynı kapı açıktı ve New York’ta ar

zı endam edebilirdi.

 ̂ Küreselleşmenin götürülerinin en

önemlisi şüphesiz artık klasik olmuş mo

dern fikri ve sosyal kurumsal yapılarını 

silkelemiş olmasıdır. Mesela bu çerçeve

de iki bloklu yapı, Doğu/Batı tartışmaları, klasik 

manadaki oryantalizm anlamsız kaldı.

Belki daha da önemlisi, küreselleşmenin, mo

dernliğin en önemli ürünü olan ulus/devlet örgüt

lenmesini çözmesi, güçlü yerelci teşekküllerinin 

iktidarlarına ortak tanımayan kıskançlıklarını de

jenere etmiş olmasıdır. Mesela bu çerçevede mo- 

dernitenin bir dönemlerdeki mutlaklaştırdığı ulu

sal sınırlar, çepeçevre ulusal düşman -komşu- 1ar, 

ülkelerin eşitliği, milletlerin kendi kaderini kendi

nin tayin ettiği inancı, ulusal egemenhk, üniter 

devlet, özel hayatın dokunulmazlığı, vb. artık içle

ri büyük ölçüde boşaltılmış sloganik olgulardır. 

Artık bunları var kılmak çelişkiden de öte deyim 

yerindeyse akrobatik davranışları gerektirir. Bu 

çerçevede Türkiye’de resmen 30 bin insanın katili 

olarak deklare edilen PKK lideri Apo’nun aşılama

masına, ülke ekonomisi Uluslararası Para Fonuna 

(IMF) tevdi edilmiş olmasına rağmen kutsal devlet 

ve milli gurur edebiyatım sürdürmek bu söylemle

re açık bir örnektir. Şüphesiz küreselliğin iUntilene 

geldiği alanların önemlilerinden birisi dindir. Öy

leyse küreselleşmenin önce din ile ilişkisini belirle

meye sonra da İslam ile örneklendirmeye çalışa

lım.
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Küreselleşme ve Din

Küreselleşmenin genel olarak gelenek ve özellikle de 

dini üjma eğiliminde olduğu söylenebilir. Çiinkü 

bunlar, toplumlann üretim süreci çerçevesinde yeni

den şekillendirilmesi noktasında engel oluşturmak

ta, bir direnç kaynağı olmaktadır. Gerçi milliyetçi

lik de bir tepki yoludur. Ancak, din daha kapsayıcı 

toplayıcı referanslara sahiptir. Üstelik dini hareket

lerin saptırılması, başka yerlere kanalize edilmesi 

daha zor olgulardır. Çünkü din aşkın kökenlidir ve 

bir olgu aşkınlaştıkça sıradan bir çıkar ve çatışma 

ortamının üstünde kalır, ulusal sınırların dışında 

taraftarlar bulur. Dolayısıyla bu küreselleşme süre

cinin bu etkin direnç kaynağına sıcak bakması dü

şünülemez.

Küreselleşmenin içeriğinin aynı zamanda tü

ketim ile ilgili bir “çok kültürlülük” olduğu göz 

önünde tutularak sekülerleşmeyi artırdığı, dolayı

sıyla da dinleri erozyona uğrattığı doğrudur. An

cak bu sekülerleşme zannedildiğinin aksine hiçbir 

şekilde dinin iddialarının rasyonel argümantatif iş

lemlerle geriletilmesi, yanlışlığının gösterilmesi şek

linde gelişmiyor. Tam tersine böylesine bir argu- 

mantatif işlem belki de hiçbir zaman vuku bulmasa 

da küreselleşmenin bir sonucu olan tüketim kültürü 

gündelik hayatı öylesine sarıp sarmalamaktadır ki 

bunun içine dini hayatın tüm öğelerini de katar ve 

bir dine inanmayı bir hayli anlamsız hale getirir. 

Bourdieu’nün Habitus dediği, bir dinin kendini 

tecessüm ettirdiği gündelik yaşam pratiklerinin 

postmodern toplumun keşmekeşinde, insanlar 

arasında bir ortak duygu ve algı tesis edecek kadar 

tutunma şansının bulunmamasından dolayı, so

rulduğunda bir dine inandığı söylense bile bunun 

ciddi bir karşılığı bulunmamaktadır. Söylenenleri 

örneklendirmek gerekirse bir Madonna ve Mic

hael lackson üretilen ve hızla popülerleşen figür

ler olarak dini dünyanın figürlerinden daha fazla 

güncelleşip her yerde karşımıza çıktıkça bir ateist 

fikir dalgasından daha etkili olmaktadır. Yani bu 

ve benzeri şeyler ve özellikle teknoloji, kendini din 

karşıtı biryerlere yerleştirmeden, özel bir tema iş

lemeden dinin büyüsünün bozulmasında olum

suz bir fonksiyonu yerine getirebilmektedir.

Sonuç olarak denebilir ki küreselleşme, varlığı

nı her haliyle din karşıtlığı üzerine kurmuş değil

dir. Ortaya çıkan kültürel süreç, dinin kendi doğa

sında etkin olmasını bir hayli engellemektedir. 

Evet din insanların hayatlarında duygusal olarak 

önemli bir yer işgal etmektedir. Ancak bunun cid

di sınırlılıkları vardır.

Küreselleşme karşısında dinlerin farklı ko

numlarda oldukları söylenebilir ve bir potansiyel 

imkan fankından söz edilebilir. Bunların başında 

da bazı avantajlara sahip bulunan İslam dini gel

mektedir.

Küreselleşme ve İslam

Küreselleşmenin genelde bir “piyasa çoğulculuğu” 

olduğu düşüncesinden harekede bazı yazarlar, tev- 

hidci bir yapıya sahip olan İslam ile çoğulcu bir ni

telik taşıyan küreselliğin bağdaşmadığını, ilişkinin 

İslam aleyhine sonuçlar doğurabileceğini ileri sür

mektedirler. Ancak burada İslam’ın aşkınlıktaki 

tevhidi yapısıyla modern kültürün tekilci içkin ya

pısının aynı düzlemi paylaşmadıklarını, bunun
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İçin de karşılaştırmanın sağlıklı olamayacağını be

lirtmeliyiz. Yani Islamda nihai tevhidi noktanın 

varlığı nesnel dünyanın çokluğuna mani değildir. 

Mevlana Celalettin Rumi’nin deyimiyle pergelin 

bir ucunun sabit olması serbest olan öbür ayağıyla 

farklı ve geniş daireler çizmeye engel değildir. 

Onun için de tevhidi, modern totaliterizmle karış

tırmamak gerekir.

Şüphesiz İslam da her din gibi modernitenin 

ve dolayısiyle küreselliğin sükülerleştirici baskıla- 

rma muhataptır. Ancak müslümanlar bu mevcut 

tüketim kültürü (veya piyasa çoğulculuğunu) fıkıh 

etkinliği yoluyla içselleştirebilmekte ve tüm elişti- 

rilebilir yönlerine rağmen kendilerini var kılabil

mektedirler. Yani belli bir noktada hem kendilerini 

hem İslam’ı yaşatmaya çalışmaktadırlar. Esasen in

sanı tekilleştirip ufalayan ve ulus/devlet gibi güç 

yapıları karşısında insanının yegane sığınağı din

dir ve İslam, zengin referanslarıyla bu ihtiyaca ce

vap vermeye devam etmektedir.

E. Geliner, dört büyük tarihsel din arasında 

yalnızca İslam’ın çağdaş dünyada özünden bir şey 

kaybetmeden varolabildiğini söylüyor. Bunu da İs

lam’ın kültürlere, bu arada moderneteye uyum ve 

özümseme yeteneğine bağlıyor. Yeni oluşumlara 

özünden bir şey

ler katarak pay

laşabiliyor. îsla- 

mm kitabi, otan

tik oluşu bunda 

önemli bir rol 

oynuyor. Mesela 

şifahiliğin adresi 

bilinen tarikatlar 

bile günümüzde 

modernl iğin 

“fıkriliği” önce- 

lemesine uygun 

olarak kitabileşi

yor, bu da kendi

ni korumayı, do

layısıyla da İslâ

mî bu yeni dö

nemlerde var 

kılmayı sağlıyor.

Kanaatımızca küreselleşme söz edilen dezavan

tajlarına rağmen İslam için bazı potansiyel imkan

lar sağlamayabilecek, İslam lehine gelişmelere se

bep olabilecektir. Bu durum iki açıdan öngörülebi

lir:

1) Küresellik bazı modern değerleri alaşağı edi

yor ki bundan İslam’ın bir kaybı olamaz. İslam ev

rensel nitelikli bir din olduğu için, küresellikle bi

zatihi çelişmez, yerel hareketleri ifade eden “kül- 

türcülük” türünden bir tepki oluşturmaya çalış

maz. Bu açıdan bakıldığında küreselliğin modern 

ama yerel oluşumları açma çabası İslam’a dolaylı 

da olsa olumlu etkilerde bulunabileceği söylenebi

lir. Daha açık ifade etmek gerekirse küreselliğin aş

mayı hedeflediği muhafazakarlık, devletçilik, mil

liyetçilik, sağcılık-solculuk, popülizm, konfor- 

mizm, entegrizm, iktidarcılık, vb. artık küresel de

ğer ve ideoloji olmadığı gibi İslam’ın da bir şeyi ol

mazlar. Bunları koruma kaygısı bir Islami duyarlı

lık değil; halk için bir muhafazakarhk çabası, siya

siler için bir iktidarcılık dayanağıdır. İslam dünya

sındaki İslam dışı sosyal/ politik yapıların burlara 

sıkı sıkı tutunmuş olmalarının sebebi de budur.

2) Küreselleşme bazı değerlere dayandığını söy

lüyor. Demokrasi insan haklan ve serbest piyasa

ekonomisi bun

lardan bazıları ve 

başat olanlarıdır. 

Bunlar tek tek ve 

etimolojik anlam

larıyla ele alındı

ğında İslam karşı

tı oldukları söyle

nemez. Yani îs- 

lamda da bir “pi

yasa” ekonomisi 

vardır, eşref-i 

mahlukat olarak 

insan belli bir 

serbestiye (insan 

haklarına) sahip 

olmalıdır ve siya

sal hayat demok

ratik bir teamülle 

işlemelidir.
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Başta da belirtildiği gibi 

modern yapılanma bu üç il

kenin bileşkesinde belki 

insan eksenli değil, “üre

tim süreci” eksenli bir 

dünya kurmayı amaçlı

yor ve bunlarla onun 

önündeki engellerin 

kalkıp daha iyi dönüş

mesini bekliyor. Şüphe

siz belli bir çizgiden iti

baren din de bu dönüşü

mün önünde bir engel sayılır

Bütün bu anlatılanlar
la varmak istediğimiz nokta 

küreselliğin doğurduğu enkazın 
altından her haliyle İslamın çıkacağı 
değildir. Küreselleşme bir ’’durum” 
dur ve bu kendine özgü durumdan 
olumlu sonuçların da çıkıbileceği- 

dir. Inşai süreç daha farklı bir 
konudur.

insanlarda düzenlenmiş ve an- 

lamlandmlmış bir dünyada 

yaşama eğilimini artır

maktadır. Düzen ve ha

kikat arasında bir bağ 

kurma ancak din ile 

mümkündür. Üstelik 

bir din olarak İslam’ın 

temsil ettiği hakikat 

evrensel (küresel) bir 

hakikattir. Bununla bir

likte küresel değerler, 

özellikle de bu değerlerin bi-

ve onun için de modern yapılan

ma dine sıcak bakmaz. Ancak küresel

lik, dönüşüm için ortaya koyduğu ilke ve de

ğerlere sadık kalacaksa bundan İslamın sırf zarar 

görmesi ve hatta daha öte yararlanmaması söz ko

nusu değildir. Söylenenleri örneklendirmek gere

kirse demokrasi sadece tüketici kitlesinin siyasal 

garantisi olamaz. Müslüman da bunlardan bir bi

çimde yararlanacaktır.

Bütün bu anlatılanlarla varmak istediğimiz' 

nokta küreselliğin doğurduğu enkazın altından 

her haliyle islamın çıkacağı değildir. Küreselleşme 

bir “durum” dur ve bu kendine özgü durumdan 

olumlu sonuçların da çıkıbileceğidir. İnşai süreç 

daha farklı bir konudur.

Sonuç

Buraya kar belirtilenler de göz önünde bulundu

rularak küreselleşme ve İslam noktasında şu farklı 

noktaların altı çizilebilir.

Bütün değişimler içinde İslam bir etik temel 

oluşturmakta, tüketim kültürünün dayattağı hayat 

tarzlarına kendi rengini vermektedir. Islami ara

beskten, tesettür defılelesine kadar bunu görebili

riz.

İslam (iddia edildiği gibi) bu gelişmede küresel 

kültürün bir “alt kültürü” değil, altarnatifı olmak

tadır. Bunun en belirgin argümanı, sıradan halk 

katlarında bile İslam’ın “farklı” ve “kendine yeter

li” bir sistem olduğuna ilişkin derin bir imandır.

Modernitenin sürdürdüğü seküleıieşme süreci

leşkesinde düşünülen dünya ile 

Islamı değerlerin hedeflediği dünya 

aynı değildir. Bu açıdan Islami gelişmeleri bir 

yönüyle, bir alternatif “d in i küreselleşme” olarak 

da algılayabiliriz.

Şüphesiz Islami söylemde bir kırılma söz ko

nusudur. Farklı açılardan tartışılmakta olan bu kı

rılma, her zaman bir sapma değil, bir tür “gerçek- 

leştirim” olarak kabul edilebilir. Bunun için de kü 

resel çizgideki her türlü o luşum un kaygı ile karşı

lanması gerekmiyor. ■
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KAPAK

Küreselleşme İslam ve 
Müslümanlarm Geleceği

Ali Buiac

Arattırma ve Kültür Vakfı'mn Temmuz 2000'de Bursa’da gerçekleşen gezisinde “Glo

balleşme İslam ve Müslümanlarm Geleceği” konulu panelde sunulan tebliğin metnidir.

Sözlerime başlamadan evvel hepi

nizi saygıyla selamlıyorum.

Peygamber Efendimizin bir 

hadisi var: “İnsan bilmediğinin 

düşmanıdır.” Bugün İslam dünya

sının hemen hemen genelinde ve 

daha ağırlıklı olarak Filistin entel- 

lektüellerinin ortaya çıkardığı kü

reselleşme karşıtı bir söylem var, 

bunun büyük ölçüde bir korkudan kaynaklandığını 

söyleyebiliriz. Araplar “küreselleşme’ye “avlemiyye” 

diyorlar. Kısaca yeni bir sistemin alem, evren çapın

da söz sahibi olması, genişlemesi demektir.

Türkiye’de de Sol Kemalist kesim, üçüncü dün

yacılar ve onların izdüşümündeki aydınlar da küre

selleşmeden korkuyorlar. Ama ben kişisel olarak bu 

gelişmeyi, İslam’ın yeniden paradigma inşasına baş

layacağı ve hatta başladığı bir fırsat olarak düşünü

yorum. Yani önümdeki bu bardağın yarısında su var, 

ben dolu görüyorum.

Niçin öyle gördüğümü şimdi size izah etmeye 

çalışacağım.

Önce küreselleşmenin tanımım yapmak lazım: 

Bence küreselleşme, modernleşmenin yeryüzü ölçe

ğinde kendini yeniden üretmesidir. Fakat küreselleş

meyle birlikte ortaya çıkan bu yeni durum, modern 

yeni durum, üç önemli özelliğe sahip bulunuyor:

1. Bugüne kadar varlığım devam ettirmiş bulu-

Küreselleşme, 
modernleşmenin 

yeryüzü ölçeğinde 
kendini yeniden 

üretmesidir.

bir bölümünden vazgeçiyor.

2. Yeni toplumsal ve kültürel kay

nakları harekete geçiriyor; daha önce 

ihmal ettiği, meşruiyetini kabul et

mediği, tarih dışı saydığı, hatta top

lumsal alanda da tarihsel olarak 

meşru saymadığı yeni kültürel, top

lumsal kaynakları harekete geçiriyor.

3. Belirsizliği öne çıkarıyor.

Öncelikle karşımıza çıkan fenomen “yeni bir dıı-

rum”dm ve bu duruma, “küreselleşme/globalleşme” 

adını veriyoruz. Bu küresel bir modernleşmedir ve ye

ni bir konsepttir. Arkadaşlarımızın da belirttiği gibi 

burada hareket ettirici güç ABD’dir. Ancak ABD bu 

yeni durumu anlamlandırmakta ve meşruiyetini te- 

meliendirmekte güçlük çekiyor. Denebilir ki, bu du

rumu kendi zihninde tam olarak meşru bir zemine 

oturtmuş değil. Küresel modern durum Avrupa mer

kezli “geleneksel modernleşme”ye karşı ortaya çıkıyor. 

Rönesans, Reform ve Aydınlanma dan başlayarak ge

leneksel modernliğin, muharrik gücün, inşa edici gü

cün paradigmasını Avrupa inşa etmiştir. Fakat bu ye

ni küresel modernleşme, yani ilk hareket noktasında

ki bazı temel varsayımlarından vazgeçen, yeni kültü

rel ve toplumsal kaynaklan harekete geçiren ve belir

sizliği bir alan olarak üreten bu küresel modernleşme 

Avrupa’nın geleneksel modernleşmesinin yerini aldı.

Avrupa geleneksel modernleşmesinin üç sac aya

ğı vardır: Bunlardan bir tanesi bireydir; İkincisi se

nan modernlik, kendi felsefi temel varsayımlarının külerlik; üçüncüsü de ulus-devlet’tir.
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Bazıları kentleşmeyi de buna katarlar. Ama kent 

modern formunda “yeni” olmalda beraber, şehir 

bağlamında kitlesel yerleşim birimleri çok kadim, 

insanoğluyla birlikte ortaya çıkan bir şeydir. Denebi

lir ki, ilk şehrin temelleri Hz. Adem tarafından atıl

dı. Çünkü Hz. Adem Kâ’be’yi kurdu ve onun etrafın

da insanlık yerleşik hayata geçti. Bu ilk şehrin nüve

si Kur’an-ı Kerim’de net bir şekilde “şehirlerin anası” 

olarak tarif edilir. Kâ’be için de “insanlar için kuru

lan ilk ev (Beyt-i atik)” denir. Ama konumuz tabi ki 

bu değil.

Şimdi küresel modernleşme, Avrupalı modern

leşme paradigmasının üç sac ayağından biri olan 

“birey”i yeniden tanımlamamızı bir bakıma kaçınıl

maz kılıyor. Avrupa aydınlanmasında “birey”, tanrı

ya başkaldıran, geleneklere, geleneksel olana ve gele

neksel toplum yapılarına karşı mücadele eden, bu 

arada aşkın (müteal) olana karşı da kendini bağım

sızlaştıran yeni bir insan tipidir. Şimdiki durumda 

tam aksine birey, kendi içinde yolculuğa çıkma ihti

yacını hissetmektedir. Hiçbir şeyden eskisi kadar 

emin değildir. Büyük ölçüde şüpheye düşmüştür ve 

el’an onun çevresi belirsiz bir dünya tarafından ku

şatılmış bulunmaktadır.

Bireyin iki türde kendi içinden bir yolculuğa çık

tığım görüyoruz. Eğer dinden hareketle yola çıkmış

sa dini keşfediyor. Burada keşfettiği din kendi dini

dir. Hıristiyansa hıristiyanlığı, yahudiyse yahudiliği, 

budistse budizmi, müslümansa müslümanlığı keşfe

diyor. Ama herhangi bir dinin yol göstericiliği ol

maksızın kendi içinde bir yolculuğa çıkmışsa, genel

likle akıl hastalıklarına maruz kalıyor. Ve belki insa

noğlu tarihte ilk defa bu kadar yaygın bir şekilde akıl 

ve ruh hastalıldarına maruz kalmıştır. İnsanın ken

di içinde çıktığı yolculukta karşılaştığı iki yol var, 

bunlardan hangisine girerse ona göre bir mesafe ah- 

yor. Ya dindarlaşıyor, ya da akıl hastalığına düçar 

oluyor. Ya da bu arada anlamdan ve amaçtan yok

sun, kendini tüketimin hızh temposuna verip üze

rinde yoğunlaşması, anlamlandırması gereken kas

katı gerçekliklerden kaçıyor. Bu kaçış anlam arayı

şından bir kaçıştır. Ben bu sürecin çok önemli oldu

ğunu düşünüyorum.

Bence bu durumdaki insan, artık Aydınlanma’- 

nın bireyi değildir. Aydınlamanın bireyi kendine gü

veniyordu. Tanrıya başkaldırıyordu, kendini yücelti

yordu ve kendini dünyanın merkezinde kuruyordu. 

Aydınlanmanın bireyinde insan merkezli bir dünya 

vardı. Fakat şimdi yavaş yavaş paradigma değişiyor, 

Allah merkezli bir alem tasavvuruna doğru yöneli

yoruz. Özellikle atom fiziği, atomun parçalanması ve 

onun arkasından başgösteren belirsizlik, insanı Allah 

merkezli bir alem tasavvuruna doğru götürüyor. 

Dünyanın sürüp giden karmaşık yapısmda insanın 

yerini Allah alıyor ve insan aslında bu yeryüzünde 

Kopernik’in öne sürdüğü hurafenin tam aksine hiç 

de önemsiz olmadığını, asıl bütün alemin kendisi 

için yaratıldığı, küçük dünyası gezegenin küçük bir 

noktası olsa dahi her şeyin onun için yaratıldığını 

yavaş yavaş anlıyor. Biz buna Aydınlanma’nın dog

matik uykusundan tedrici uyanma hali diyebiliriz. 

İlginçtir, dini referans almayan bir takım entelektü

ellerde dahi bu yönde düşünceler var. Sonuç itiba

riyle gerçek şu ki, birey değişiyor demektir.

İkincisi, birey, bu artık her alanda kendini hisset

tiren ve dayatan küresel modernleşme döneminde 

devlet ile arasında yeni korunaklar, yeni ara meka

nizmalar arıyor ve üretiyor. Modern ulus-devletin
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meşruiyeti bireye dayanıyor olmasıydı, ama bu birey 

Aydınlaııma’nın bireyiydi ve bu birey devletle pazar

lığa girdiği her aşamada pazarlığı kaybediyordu. 

Çünkü bir yanda bireyin kendisi vardı, öbür yanda 

ise devasa bir devlet; ve bu devletle pazarlığa girişti

ğinde ve kurduğu her ilişki biçiminde devlet kazanı

yordu, ben kaybediyordum. Çok bariz bir örnek; ben 

memursam devlet benim adıma karar veriyor, tasar

ruflarımı maaşımdan kesiyor, sonra bunları batan 

bankalara veriyor, ben hiçbir şey yapamıyorum. 

Devlet benimle bir antlaşma imzalıyor; diyor ki sen 

elli yaşında emekli olacaksın, sonra ben tek taraflı 

olarak kararımı değiştirdim, altmış yaşında emekli 

olacaksın diyor. Yani burada devlet bireye karşı her 

zaman bir güce sahiptir, hem bilgiyi, hem iktidarı, 

hem eğitimi, hem hukuku, hem de beşeri ve tabii 

kaynakları merkezden kontrol eden çok büyük bir 

güçtür. Hiç bir tarihte bu kadar totaliter, bu kadar 

merkezi ve bu kadar devasa nüfuza sahip bir devlet 

görülmüş değildir. Bu aydınlanma ile birlikte ortaya 

çıkan ulus-devlet’tir. Şimdi bu aşamada birey, kendi

ni devlete karşı koruyacak ara mekanizmalar arıyor.

Bir başka husus, sekiileıiik anlam değişikliğine 

uğruyor. Bunlardan bir tanesi geriye dönüş belirsiz

liği, özellikle şu günlerde yaşanan gelişmelerin ve in

sanda gen haritasının çözülmesine dair durum, nasıl 

fizikte bir belirsizlik meydana getirdiyse, fizik ötesin

de (metafizik) kaos, anlamsız ve derin bir boşluk ya- 

rattıysa, benzer bir durumun gen alanında da ortaya 

çıkması beklenebilir. Düşünün, 100 trilyon hücrenin 

ve her bir hücrenin içinde üç milyar DNA’nın bulu

nuyor olması ve bu her bir DNA’dan sonrası... Bura

da insanoğlu kesin olarak kıyısına geldiği, yani deni

zin bittiği yerde karşısında duran karaya ‘bu karadır’ 

demiyor. Kara dediği anda, o noktada Allah’ı keşfe

decek... Fakat hala karadır diyemiyor. Çünkü insan 

inatçıdır.

Sekülerlikte meydana gelen ikinci önemli kırıl

ma, sivil alan arayıcı ve bu sivil alan arayışında dini 

cemaatlerin, dini örgütleme yapılarının öne çıkma

sıdır. Sadcce Türkiye’de değil tüm İslam dünyasında 

ve hatta Avrupa’da “yepyeni toplumsal örgütlenme 

biçimleri” ortaya çıkıyor. Bu yeni örgüdenme biçim

leri geleneksel modernlikten büyük etki almış olma

larına rağmen, bir noktadan sonra modernliğin bas

kılarına ve sıkıştırmalarına birer alternatif olarak 

doğup gelişiyorlar. Bu gibi alan arayışları hem dev

letle birey arasında ara konaklar görevini görecektir, 

hem de dinlerin kümusal alanda görünür olmalarını, 

kendilerini ifade ve temsil etmelerini sağlayacaktır.
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Dolayısıyla burada sekülerliği inşa eden en önemli 

paradigma, yani Fransız laikliğinin meşruiyet temeli 

olan evrensel akıl çöküyor. Kamusal alan o toplum

da yer alan bütün ortakların ortaklaşa düzenledikle

ri bir alan oluyor. Fransız laikliğine temel teşkil eden 

evrensel akıl, aynı zamanda Fransız devletinin de ru

hudur. Fransız cumhuriyet telakkisine göre her dini 

kimlik kendini sadece özel alanda temsil ve ifade 

edebilirdi. Kamusal alana girildiğinde her kimlik 

kendini evde tutmalıydı, oraya taşınamazdı; çünkü 

kamusal alan “nötr”dür ve bundan dolayı cumhuri

yetin değerlerine göre düzenlenmek durumundadır. 

İşte bu kabul geri tepiyor, bu birey, özel alan ve ka

musal alan düzeneği çöküyor.

Ana başlıklarıyla zikretmek gerekirse ulus-dev- 

lette şu önemli değişimler meydana geliyor:

1- Küreselleşmeyle birlikte yaşanan karşılıklı ba

ğımlılık ulus-devletin önüne ve üstüne ulus-üstü 

konseptleri geçiriyor;

2- Birey ve sivil toplum talepleri ulus devletin 

fonksiyonlarının sınırlandırılmasını ve küçültülmesi 

fikrini öne çıkarıyor;

3- Yerel yönetimlerin daha çok güçlendirilmesi

ni öngören yeni demokrasi (yerinde demokrasi) 

kavramının güçlenmesi ulus-devleti zayıflatıyor;

4- Bölgesel entegrasyonlar ulus-devleti aşan iliş

kiler biçimini gerekli kılıyor;

5- Bir arada yaşamaya çözüm bulunamaması 

ulus-devletin güçsüzlüğünü orta yere seriyor.

Bu arada insan hakları, demokrasi, azınlık hakla

rı ve serbest piya.sa ekonomisi gibi yeni idealler de 

ulus-devleti zayıflatan faktörler arasında sayılabilir.

Şimdi küreselleşme olayına karşı İslam dünya

sında bir fenomen yaşanıyor. Belli bir dirilmeden söz 

etmek gerekir. Bu da büyük ölçüde “Avrupa merkez

li geleneksel modernlenme” üdmı verdiğim şey ile ‘'kü

resel modernleşme” adını verdiğim yeni durum ara

sındaki bir çatışmadan kaynaklanmaktadır.

Avrupa merkezli modernleşme geleneksel bir 

ulus devletin temsilini esas alıyordu. Üç şeye dayanı

yordu. Türk modernleşme projesi de esasında bu- 

dur. Yakın tarihimizde II. Mahmut’tan bu yana iki 

modernleşme projesine tanıl< olduk. Birisi II. Mah

mut ve Mustafa Kemal’in, diğeri II. Abdülhamid ile 

Turgut Özal’ın tercih ettiği model. Bu iki model ara

sında dün olduğu gibi bugün de bir gerilim yaşan

maktadır. Az önce resmi Türk modernleşmesinin üç 

sac ayağı olduğundan bahsetmiştim. Bunlardan bir 

tanesi; toplumun modernleşmesine karar veren dev

lettir. Yani burada devletin resmi ve merkezi bir ter

cihi ortaya çıkıyor. İkincisi modernleşmenin Ba- 

tı’yla ve Batılı yaşama tarzıyla aynı şey sayılmasıdır. 

Yani Türk modernleşme projesine göre modern 

dünyaya ve tarihe katılmak demek Batılılaşmak de

mektir. Üçüncüsü de; dindışı bir formda olmak du

rumundadır.

İkinci model olan II. Abdülhamid’in tesbit ettiği 

ve Turgut Özal’m bir ölçüde hayata geçirdiği modern

leşme modeli ise çevre güçlerini harekete geçiriyor. 

Yani modernleşmenin, çevre güç dediği toplumun 

bizzat dışlanmış, sistemin dışında kalmış, toplumun 

geleneksel yapısını, örfünü, adetini devam ettiren, ta

şıyan güçlerin bunu içsel leş t irmesi, benimsemesi ve 

katılması demektir. Bu formel Batılılaşma’dan faridı 

bir şeydir. Batılılaşma, resmi bir tercih ve ideolojik bir 

konsepttir, modernleşme ise bir durumdur, bilimsel 

bilginin, teknolojinin ithali ve kullanımıdır. II. İslam

cı neslin yazılarında, Mehmet Akif ve diğerlerinde bu

nun geniş bir savunmasını görüyoruz.

Küreselleşme ile ortaya çıkan durum açısından 

baktığımızda, bana göre, birinci modernleşme mo

delini, başka bir ifadeyle devletin resmi olarak ayak

ta tutmaya çalıştığı modeli tarihin ve dünyanın dışı

na itiyor. Onu zaman dışı, zamanı şaşırmış bir mo

del durumuna düşürüyor. Bundan dolayı resmi ide

oloji, toplumun iktidar seçkinleri, küreselleşmeye 

karşı çıkıyor. Küresel modernleşme bugünkü statü

konun değişimini gerekli kılıyor. Bundan dolayı 

Arap aleminde krallıklar, askeri cumhuriyetler, 

emirlikler küreselleşmeye karşı çıkıyor. Neden?

100 milyonluk Arap aleminde birinci sınıf insan 

durumunda yaşayan 16 milyon insan var. Geri kalan 

85 milyonu yoksulluk içinde yaşıyor. Küreselleşme 

bu konseptin değişmesini istiyor. Küreselleşme işaret 

ettiği mantıksal sonuçlarına ulaştığı zaman katılaş

mış bir statükonun ifadesi olan mevcut sosyal ve ik

tisadi dengeler değişecek. Bunun yanında bu deği

şim projesinde çevre güçler aktif duruma geçecek.

Bir başka açıdan kentleşmenin bizzat kendisi ye

ni bir değişim çerçevesini işaret etmektedir ve bu de

ğişimi geleneksel modernleşme ile gerçekleştirmek 

mümkün değildir. Bugün Türkiye özellikle bu konu
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da diğer İslam ül

kelerine göre nis

peten daha avan

tajlı bir konumda 

sayılır. Üç özelliği 

dolayısıyla; birin

cisi nüfusun yüz

de 65’i kentlerde 

yaşıyor Türkiye’yi 

avantajlı kılan en 

önemli şey, kentli 

bir ülke konu

munda artık. 

Türkiye bu süreci

Başarısız olan ne İslam'dır -haşa- ne 
1856'dan bu yana varlığını devam ettiren 
İslamcılık’tır. Bir tecrübede bazı hataların 
yaşanması bu tecrübeye ruh ve anlam 

veren şeyin iflası veya tarih sahnesinden 
çekilmesi demek değildir. Belki asıl bun
dan sonra İslamcılık büyük tarihsel rolü

nü oynayacaktır.

50 yıl süren bir zaman içinde yaşadı. İran da da bu

gün nüfusun yüzde 60’ı kentlerde yaşıyor, fakat savaş 

sonrasında on yıllık patolojik bir olaydan sonra 

kentleşme meydana geldi. İnsanlar nasıl Güneydo- 

ğu’da köyleri yakılıp büyük şehirlere göç etmek zo

runda kaldılarsa ve bu sağlıklı bir toplum yapısı or

taya çıkarmadıysa, mesela Diyarbakır’da, Mardin’de, 

Şırnak’ta çok önemli sorunlara yol açtıysa, İran’da 

da özellikle güneyden kuzeye doğru savaş dolayısıy

la insanlar göç etmek zorunda kaldı. Burada sosyal 

sorunlar birden başladı ve patlama noktasına geldi. 

Türkiye’de ise 1950’den sonra başlayan bir kentleş

me süreci var. Bu olay zaman içinde yeni sosyal güç

leri ortaya çıkardı. Bizleri ortaya çıkardı. Bizler ken

te geldik, kenti tanıdık, kentli olmaya çalışıyoruz, 

kentin iktisadi, sosyal, siyasi, ticari hayatına, sanatı

na, tarihine, kültürüne katılmak istiyoruz. Gelenek

sel modernleşme ile belli bir güç sahibi olan iktidar 

seçkinleri buna karşı çıkıyor. Bunlarında kim oldu

ğunu ayrıca söylemeye gerek yok. Bunlar büyük ser

maye gruplarıdır. Ve bunlar devletin desteğinde 

ayakta duruyorlar. Halbuki kentte ortaya çıkan yeni 

sosyal güçler kendi performanslarıyla ayakta duru

yorlar. Devletten beslenmiyorlar. Uluslararası küre

sel değişmeyi de daha çabuk algılıyorlar. Ve daha ça

buk intibak etmeye çalışıyorlar. Biraz da İbn Hal

dun’un dediği gibi bedevi bir enerjiye sahipler. Gele

neksel iktidar seçkinleri, devletin desteğinde güç , 

statü ve sermaye sahibi olmaya alışık olduklarından 

bu yeni toplumsal güç karşısında gerçek ve serbest 

bir ortamda, özgür ve adil bir piyasada rekabet ede

miyorlar, rekabeti göze alamıyorlar. Çünkü onlar ha-

deridirler ve enerji

lerini bir ölçüde tü

ketmiş bulunuyor

lar. Devlet olma

dıkça var olma im

kanları giderek da

ralıyor ve çevre güç

lerden, bu yeni be

devilerden korku

yorlar. Ben 28 Şu- 

bat’ın özünü de bu

rada arıyorum.

--------------------  Bu arada müs-

lümanlar geride bı

raktığımız 50 yıllık süre içinde üç alanda önemli et

kinlikler gösterdiler, bir bakıma sisteme bu üç yol

dan katılmanın yollarını denediler. Bunlar da eğitim, 

iktisad ve siyasettir. Eğitim İmam Hatiplerdi, iktisat 

fınans kuruluşları, holdingler ve küçük sermaye ha

reketleriydi, siyaset de MNP’den RP’ye uzanan çizgi. 

Kabul etmek lazım ki, siyasi alana katılmayı tecrübe 

ederken bazı hatalar yaptılar. Bunun sebebi, içinde 

yaşadıkları dünyayı yanlış okumalarıydı. İşte “Siyasal 

İslam’ın başarısızlığı” denen şey budur. Bu siyaseti 

yapanlar ve uygulayanlar dünyayı, Türkiye’i ve top

lumsal gelişmeleri Soğuk Savaş döneminin kavram

larıyla anlamaya ve çözmeye çalıştılar. Ancak başarı

sız olan ne İslam’dır -haşa- ne 1856’dan bu yana var

lığını devam ettiren İslamcılık’tır. Bir tecrübede bazı 

hataların yaşanması bu tecrübeye ruh ve anlam ve

ren şeyin iflası veya tarih sahnesinden çekilmesi de

mek değildir. Belki asıl bundan sonra İslamcılık bü

yük tarihsel rolünü oynayacaktır.'

Şimdi İslam dünyasında modernleşmenin ken

disine karşı da üç tutum var:

1. Redcî tutum. Bu tutuma sahip olanlar, adına 

modern denen bir dünyayı kabul etmiyorlar. Bu 

Tanzimat’tan bu yana devam eden muhafazakar-ge- 

lenekçi bir tutumdur. Bunun üzerinde fazla durma

yalım.

2. Teslimiyetçi tutum. Bunun iki versiyonu var: 

Birisi Batıcı versiyonu. Bunu temsil edenler diyor ki, 

batıda ne varsa -eski Cumhurbaşkanı Süleyman De- 

mirel’in dediği gibi- burada da o olacak. İkinci tesli

miyetçi tutuma sahip olanlar İslam’da reformcular

dır. Bunlar, “İslam kesinlikle modernleşmeye mani
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değildir, her şey mümkündür. Ne keşfedilmişse İs

lam’a uygundur. Koyun kopyalanıyor, İslam’a uy

gun, tüp bebek İslam’a uygun...” Bunlar da Batıcıla- 

rm, İslam’da reformcular kanadını oluşturuyor.

3. Dönüştürerek almacı diyebileceğimiz tutum. 

Evet “modern bir durum” vardır, bu bir gerçektir. Ne 

bunu toptan reddediyorum, ne de toptan kabul edi

yorum, ben bunu dönüştürerek aşacağım.

Benim tercihim bundan yanadır. Tarihte müslü- 

manların bana göre yaptıkları bu olmuştur. Yunan 

metafiziğine karşı, İran-Hint mistisizmine karşı yap

tıkları budur. Onu aldılar, dönüştürdüler, semantik 

bir müdahalede bulundular, yani tanımladılar. Ve 

onu kendilerine mal edip, işlerine geleni aldılar, gel

meyeni ise attılar.

İslam bu dönemde böyle bir rol oynayabilir, oy

namak zorundadır. Bu rol düzenleyici, denetleyici 

bir güç sayesinde oynanacaktır. Burada uluslararası 

bölgesel bir gücün ortaya çıkması beklenebilir. Küre

selleşme bu bölgenin yeniden tanımlanması ve plan

lanmasını da hedefliyor.

Bu konuda Amerika ile Avrupa arasında uzun 

zamana yayılan bir görüş ayrılığı var. Türkiye’nin de 

tabii bir parçası olduğu bölgemiz siyasi, iktisadi, sos

yal ve kültürel açıdan neredeyse Ortaçağ’ı yaşıyor. 

Her ne kadar Amerika insan hakları, de

mokrasi, serbest piyasa ekonomisi söz 

konusu olduğunda Ortadoğu’da ve İs

lam dünyasında duyarsız davranı

yorsa da, uzun süre bu duyarsızlığı

nı devam ettiremez. Çünkü küre

selleşmenin bizzat kendisi bunu 

gerekli kılıyor. Bir örnek verirsek, 

şimdi yüksek teknoloji üreten ül

keler küreselleşmenin öncülüğünü 

yapıyorlar. Eğer bilgisayarın bir paza

rı olacaksa ve İslam dünyası da tabii 

bir pazar ise, bu pazardaki tüketici

nin eğitim ve ekonomik seviyesi

nin yüksek olması lazım. Yani hem 

bilgisayarı alabilecek parası olma

sı bunun hem de bunu kullana

bilecek eğitim seviyesine sahip 

olması lazım. Halbuki askeri 

diktatörlerin veya dini mo- 

rarşilerin, emirliklerin,

krallıkların olduğu bir yerde bu mümkün değildir. 

O halde bizzat küreselleşmenin kendisi bu diktatör

lüklere, krallıklara son vermek ve bu bölgenin eğitim 

ve ekonomik seviyesini yükseltmek zorundadır. 

Kendi çıkarı ve devamı için bunu yapacaktır.

Burada temel sorun İslam dünyasıdır. İlkin, kay

naklar yerinden rasyonel bir şekilde kullanılacak. 

Küresel durum İslam dünyasından bunu talep edi

yor; iki adil bir dönüşüm olacak, üç demokrasiye ge

çilecek.

Fakat demokrasiye geçiş problemlidir. Güvenilir 

bir meşruiyet zemini gerekir. Bu zemin üzerinde ye

ni bir paradigma ortaya çıkacak. Bu paradigma İs

lam olacaktır, bu rolü de Türkiye oynayacaktır. Gö

rünen ve hesap edilen şu ki, İslam ve demokrasi ye

ni bir örtüşme konsepti bulacak ve bu Türkiye’de 

görülecektir. Çünkü Türkiye Avrupa’yı Hırvatistan 

ve Slovakya sınırında durduracak. Balkanları dene

tim altına alacak, Kafkasları bir düzene koyacak, Or

tadoğu’daki bu değişimi sağlayacak ve Orta Asya 

Türk cumhuriyederini de dünya sistemine ekleye

cek. Küreselleşme Türkiye’ye çok büyük bir rol veri

yor. Çünkü bölgenin kendisi ABD’nin sırtında bir 

yüktür. Suudi Arabistan’ın ortasında Amerika var

dır, fakat Suudi Arabistan Amerika mn sırtında 

yüktür. İsrail’in en büyük destekçisi Ame- 

rikadır, fakat İsrail Amerika’nın sır

tında yüktür. 

Amerika bu

sır

tından atmak 

istiyor. Ve bura

da çok kapsamlı bir 

değişim projesi var, bu 

değişim projesinde İslam 

ve Türkiye büyük bir rol oy

nayacaktır.

Bütün bu anlattıklarımı hesaba 

katarak ben küreselleşmeden korkmu

yorum. Tam aksine yeni dünya İslam’ın rol 

oynayacağı bir dünyadır. İslam ve müslüman- 

1ar dünyayı doğru okuyabilirlerse ve başkalarının 

payandası olmayı bir kenara bırakabilirlerse, yeni 

dünyanın ve bundan sonraki tarihin kurucu aktörü 

olacaklardır. Onların talepleri ve uzun vadedeki çı

karlarıyla yeni küresel durum örtüşme halindedir.
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yandaşı olmayı bir kena-

dünyanın ve bundan

OsmanlIdan bu yana reformlar ve değişim her 

zaman Batı’dan gelmiştir. Şimdi de değişim dışardan 

geliyor, ama tarihte ilk defa toplumsal ve sivil talep

lerle dış konjonktür örtüşme halindedir. Mevcut sis

tem sıkışmış vaziyette- 

; dir. Toplumsal talepler

Y©nİ dünya İslam in rol ile küresel dünya arasm-

oynayacağı bir dünyadır. ™ iyetted ir.
BİZ küreselleşmeye 

İslam v e  müslümanlar 552 üe karşı çıkacağız ve

dünyayı doğru okuyabi- Aiiah’m kelamı

olacaktır.

lirler ve başkalarının pa- Tüketime ve marka-

ya düşkün sosyal kukla

lar ortaya çıkıyor. Müs-

ra bırakabilirlerse, yeni da bu  tür bit

tüketime karşı maalesef 

büyük bir zaaf gösteri-

sonraki tarihin kurucu ^ncak yeni süreç-

aktörü olacaklardır.  ̂markayı, tüketimi ve
------------------------ modayı önemsemeyen

bir seçkinler sınıfı ortaya 

çıkacak ve iktidar onların olacak. Biz bu seçkinlerin 

iktidarına talip olmalıyız. Bu iktidarın gücünü kemi

yet değil, keyfiyet inşa edecektir. Para, maddi güç de

ğil, sözün büyüsü ve dönüştürücü gücü iktidar ola

caktır. Çünkü ya dünya ebedi bir felakete doğru gi

decek veya yeniden dirilecektir. Tarihte dinlerden 

başka kimin diriltici gücü olmuş ki!

Şu noktaların yeterince bilincinde olmak duru

mundayız;

1- Ruh ve zihin dünyamızın zengin olması lazım.

2- Sade hayat ve tüketime karşı alternatif yaşama 

biçimleri geliştirmemiz lazım.

3- Medyaya karşı sohbeti ve birebir ilişkiyi geliş

tirmemiz lazım. Çünkü biz bilgiyi televizyondan öğ

renenleyiz. Medya zihinlerimizi piç ediyor.

4- Şahsiyet sahibi insan olmalıyız. Bunun yolu 

dinimizi, kendimizi ve hayatı ciddiye almaktan ge

çer.

5- “Vakti gelen ibadeti yerine getirmeli’ yiz. Neyi 

yapabileceksek, onu yapmalıyız

6- Aileyi güçlendirmeli ve anneliği öne çıkarma

lıyız. Bu çok önemli, çünkü aile bizim direnme ve di

rilme yerimizdir. Kur’an’ın deyimiyle karargahtır. 

Fakat çekirdek aileyi değil geniş aileyi öne çıkarma

lıyız. Bunun için yeni mekanlar, yeni oturma biçim

leri geliştirmeliyiz. Annemiz ve babamız Kur’an’ın 

dediği gibi yanımızda ölsünler.

7- Sivil cemaat konseptleri geliştirmeliyiz.

8- Özgürlük, insan hakları, demokrasi gibi ideal

leri yeniden tanımlamalı, kendi kaynaklarımızla ke

lam ve fıkıhla ve bunları halk seviyesinde kültürü

müze geçirmeliyiz ve bunları savunmahyız.

9- ‘Öteki’ ile bir arada yaşama biçimleri geliştir

meli ve bunun somut örneklerini koymalıyız. Çünkü 

küreselleşmenin en büyük zaaf noktası “öteki” ile ya

şama noktasında çıkan sorundur. Küreselleşme bu

na bir çözüm bulabilmiş değil. Buna müslümanlık 

bir çözüm bulabilir ancak. Bunun için de diğer din

lerle diyalog ve laiklerle ve inanmayanlarla hoşgörü 

konseptini geliştirmeliyiz.

10- Yarın AB ye girecekmiş gibi hazırlık yapmalı

yız. Ama İslam dünyasının bir parçası olduğumuzu 

ve küresel zamanda asıl rolümüzü bu dünyada oyna

yacağımızın bilincini kaybetmemeliyiz.

11- Aile’de, toplum’da ahlakh ve güvenilir 

(emin) birer mümin insan olmalıyız.

12- Diğer müslümanlara karşı duyarh ve sorum

lu olmalıyız. İslam büyük bir dairedir. Bu dairenin 

merkezinde Allah’ın birliği tevhid vardır. Ve bu da

irenin içerisinde olup da kendini müslüman sayan 

herkesi müslüman kabul etmeliyiz. Her grup küçük, 

büyük, şucu, bucu bir ırmaktır ve bu ırmak İslam’m 

nehrine akar. Biz onlar gibi çalışmasak bile onları 

desteklemeli, desteklemiyorsak bile köstek olmama

lıyız. Bizim müslümanlarla azami müştereklerimiz 

vardır. Ama diğerleriyle, müslüman olmayanlarla da 

asgari müştereklerimiz vardır. Onlarla asgari müşte

reklerimizi öne çıkarmak, müslümanlarla azami 

müştereklerimizi daha fazlalaştırmak için çalışmalı

yız.

13- Uluslar üstü ortaklar ve ortaklıklar aramalı

yız. Ve özellikle eğitim ve ticarete önem vermeliyiz.

14- Kültürün, siyasetin ve yaşama biçimlerinin 

tüketicisi olmamalıyız.

15. Küresel zamanın aklı, vicdanı ve ufku olma

lıyız. Çünkü “Peygamber bizim üzerimizde şahid, 

biz de insanlar üzerinde şahid”iz.

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür 

ederim. ■
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Küreselleşen Dünyada İslam
KAPAK

Murat Güze

K
üresellik, küreselcilik ve küreselleşme... 

Bu yazıda son yirmi yıldır farklı çalışma 

alanlarından; uluslararası ilişkiler, iktisat, 

antropoloji, sosyoloji, iletişim vb. alanlardan bir

çok sosyalbilimciyi uğraştıran olgu, olay ve süreç

ler yumağına verilen, kapsayıcı ve kuşatıcı olma id

diasındaki bu üç kavram ile İslam’ın modern ve 

postmodern zamanlardaki yeni görünümlerini 

birlikte ele almaya çaba sarfedeceğiz. Bütün bu ol

gu, olay, süreç ve sorunlar yumağı Batı medeniye

tinin içsel bir dönüşümünü işaret ederken bu dö

nüşümün niteliği ve mahiyeti büyük ölçüde göz

den kaçmakta, belki de bilhassa gözden kaçırılma

ya çalışılmaktadır. Burjuva medeniyetinin tarihsel 

rakibi ve refiki olan Sovyet Blokunun dağılışıyla 

birlikte bu medeniyetin belirlediği yeni stratejik 

mücadele konsepti ve düşman bilindiği gibi İslam 

oldu. Körfez Savaşı’nın hemen akabinde dile geti

rilen Yeni Dünya Düzeni söylemleri, tarihin sonu

nu ilan eden Fukuyama ve tam da Fukuyama ya zıt 

bir argümanla yeni bir Medeniyetler Çatışmasını 

haber veren, daha doğrusu medeniyetler çatışma- 

smın tellallığını yapan Huntington bu mücadele 

konseptinin ana çizgilerini oluşturdular. Bütün bu 

çizgilerin her biri başlı başına bir analizin nesnesi 

haline dönüştürülebilirler. Biz bu yazımızda bu 

analizlerin ayrıntılarına inmeksizin Batılı ve Batıcı

söylemlerin İslam’ı düşman olarak belirlemeleri

nin İslam dünyası ve medeniyeti üzerindeki küre

sel, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel so

nuçlarına ve sebeblerine küreselleşme bağlamında 

kısmen de olsa değinmeye çalışacağız. Bu açıdan 

küreselleşme sürecinin. Yeni Dünya Düzen(siz- 

liğ)inin yeni siyasal, toplumsal ve kültürel görü

nümleriyle birlikte Batı kaynaklı sorunların bütün 

dünyanın sorunları olarak belirmesini sağlayan en 

önemli gelişme çizgisini temsil ettiğini iddia ede

ceğiz. Avrupamerkezci ideolojilerin bu hasılası, 

dünyanm(kürenin) Batılılaştırılması girişimleri

nin Batının kendi sorunlarına yönelik çözüm ara

yışları olarak yıkıcı bir ötekilik arzusunu kışkırttı

ğı teşhisini koymamıza da olanak tanıyacak.

Aynı zamanda küreselleşme süreci ulus-devlet- 

lerin, kendi sınırları içinde siyasal alan ile ekono

mik alanın bağımsızlaşması; daha doğrusu ekono

mik alanın siyasal denetim ve zor alanından kaçıp 

kurtulması neticesinde önemli ölçüde ekonomik 

bir birim olarak ulus-devlet yapılarının çaptan 

düştüğü ulus-altı ve üstü oluşumların yeniden 

önem kazandığı bir süreçtir. Bu sürecin kendine 

özgü nitelikleri içerisinde en dikkate değer yön ye

ni bir toplumsal antagonizmanm ortaya çıkışıdır: 

küreselleşmiş seçkinler ve yerelleşmiş, daha doğru

su küreselleşememiş kitleler. Bauman(1999)’m
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tasvirine göre bu ii<ilem modern çağlarda toplum

sal iktidarın yapısnn belirleyen panoptik mekaniz

madan farklı bir işleyişle, yani sinoptik bir düze

nekle anlaşılabilir. Küresel iktidarın bu yeni görü

nümünün müslümanlar üzerindeki etkisi de bu 

yazının sınırları içerisinde değerlendirilmeye çalı

şılacaktır

Tarih mi Bitti 
Avrupamerkezcilik mi Sona Erdiş

Her medeniyet tarihin yeni bir okunma ve yorum

lanma biçimini temsil eder. Tarihe bakış aslında 

bugüne, bugünde yaşananlara, bugünün imkan, 

sorun ve çıkmazlarına yönelik bir açıklama girişi

midir. Bugünün bir açıklaması olarak geçmiş dü

şüncesi bu yüzden her zaman bugüne, bugünün 

sorunlarına bağlı bir açıklama modeli, hatta bugü

nün meşruiyetini temine dönük bir savunma me

kanizması olarak işlevselleşir. Bu açıdan Fukuya- 

ma(i999)’nın Hegelci bir esinlenmeyle dile getir

diği tarihin sonu iddiası burjuva Batı medeniyeti

nin tarih mahkemesi önünde kendini son savunu

şu ve kendisini /argıç olarak gördüğü bu mahke

meden muzafferane bir edayla beraat ettirişi ola

rak düşünülebilir. Elbette bu beraat kararı mahke

menin kendi öz duruşması neticesi alınmış bir ka

rardır. Bu mahkemede zımnen suçlananlar, asıl 

mazlumlar ne mazlum olarak ne de tanık olarak 

dinlenmiş, onlara bu hak tanınmıştır. Batının hem 

müddei hem savcı hem de yargıç olduğu bu mah

keme kuruluş ve işleyiş biçimiyle Japon asıllı bir 

Amerikalının, Fukuyama’nm ezik megalomanisini 

son derece iyi yansıtmaktadır. Bu mahkemede di

ğer halklara, kültürlere ve medeniyetlere düşen pay 

bu açıdan derin bir sessizlik ve adın onurunun çiğ

nenişidir.

Sağ-Hegelci bir konuşma kipinde dile gelen bu 

Batılı ve Batıcı megalomaninin temel dayanağı ni

hai kertede modası geçmiş bir tarihselci bakışı ve 

yaşanan anı kutsamaya dayalı bir putperestliktir. 

Oysa Fukuyamavari bir tarih metafiziğinin ve es- 

katalojisinin (Aktay 1997; 346) en önemli doğur- 

gusu dile getirdiklerinden çok dile getiremediği, 

dile getirmekten imtina ettiği şeylerde aranmalı

dır. Fukuyama’ya göre Sovyet Blokunun dağılışıyla 

birlikte Amerikan liberalizminin nihai zaferini 

tehdit eden yegane güç olarak Siyasal İslam kal

mıştı. Ancak, Siyasal İslam varolan du

rumuyla üretim, tüketim ve fınans mo

delleri açısından sözkonusu zaferin ta

hakkuku için bir tehdit oluşturmak bir 

yana aksine onun tahakkukunu kolay

laştırıcı unsurlar barındırıyordu. İslam

cılar da coca cola içiyor, sony marka 

elektronik aletler kullanıyorlardı. Bu 

açıdan siyasal-ideolojik seviyedeki ger

ginlikler bir yana gündelik yaşamın ör

gütlenmesi, üretimi ve yeniden üretimi 

düzeyinde Batı’nın hakimiyeti kuşku 

götürmez bir biçimde ortada ve etkindi. 

Halbuki İslamcılık bu üretim, tüketim 

ve fınans şebekelerine karşı herhangi bir 

geçerli alternatif sunamamakla birlikte 

onlara cepheden meydan okumaya, on

ların işlerlik ve geçerliliklerini sorgula

maya devam etmekten usanmamıştır. 

Üstelik bu üretim, tüketim ve fınans şe

bekelerine bir alternatif aramanın, on-
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lara bir alternatif bulmaya çalışmanın iyi bir yol 

olup olmadığı da kuşkuludur. Belli ki Sovyet Blo- 

ku tam da böylesi bir alternatif sunma peşinde ol

duğu için iflas etmiş, burjuva Batı medeniyetiyle 

rekabet edememişti. İslamcılık bu açıdan liberaliz

min yüzeysel görünümlerine değil onun ruhuna, 

bu ruhta barınan kötücül öğelere karşı çıkmayı 

sürdürmektedir. Fukuyama’nın dile getirmekten 

imtina ettikleri de son kertede bu kötücül öğeler 

olmaktadır zaten. Onun kurtarıcı tarih meleği son 

sahnede Avrupamerkezciliğin şeytanına dönüş

mekte, dünyanın dört bir yanında bebek kanıyla 

beslenmektedir.

Tarihin sonu teziyle birlikte yeniden gündeme 

giren etnik temizlik, soyku'im kavramları tarihin 

değil Avrupamerkezci değerlerin sona erdiğini is

pat etmeye yeter de artar bile. Avrupamerkezcili

ğin dışlayıcı kimlik mantığı bütün olumlu insani 

gelişmelerin yegane kaynağı olarak Avrupa kültü

rünü ve medeniyetini işaret ediyordu. Lineer bir 

tarih felsefesi eşliğinde insaniyetin ilerleyişi, bilim, 

kültür, sanat ve medeniyette ilerilik ve öncülük, ay

dınlanma, tahakküme karşı özgürleşim mücadele

si, demokrasi ve insan hakları... Bütün bunlar Av

rupa kültür ve medeniyetinin bütün insanlığa sun

duğu ve kolay kolay vazgeçilemeyecek, lüks olmak

tan öte artık bir ihtiyaç haline gelmiş, bu değerlere 

muhtaç olanların Batılıların himayesinde Batı’dan 

öğrenmeleri ve edinmeleri gereken fazilet ve veci

belerdi.

Öte yandan sayısız tezahür etme biçimleriyle 

İslami hareketler hem kendiliğinden Avrupamer

kezciliğin sonunu işaret etmeye başlamış, hem de 

postkolonyal sürecin radikal bir devamı olma gö

revini deruhte etmişlerdir(Sa)7İd 2000). Bu açıdan 

Fukuyama nm çoğu Batılı siyasal gözlemci ve or

yantalistin düştüğü hataya düşerek bu İslami hare

ketleri fundemantalizmle yaftalaması ilgi çekicidir. 

Onun sağ Hegelciliğinin dolaysız bir sonucu ola

rak görülebilecek bu durum İslamcılığı metinmer- 

kezciliğe indirgeme gayretkeşliğinden başkaca bir 

anlama gelmemektedir. İslami hareketlerin farklı 

tezahür etme biçimlerini görmezden gelen bu ba

kış açısı böylelikle onlardaki Batıyla eklemlenebi

lecek ya da Batı etkisiyle açıklanabilecek unsurları

abartır, Batılı değerlere ve Batı’nm "en iyi’yi tem

sil ettiğini düşünen söylemlere karşı duran, onlara 

meydan okuyan boyutlarını görmezden gelir, da

hası bastırır. Tarihin sonu tezinin işleyebilmesi için 

önündeki bütün engellerin, bu arada İslam’ın da 

ortadan kaldırılması, ya da en azından ehlileştiril

mesi, yeni dünya düzenine eklemlenmesi gerekli

dir.

Literatürde Avrupamerkezciliğin sonu başka 

bir tartışma bağlamından da beslenmektedir: 

postmodernizm. Gerçekte postmodernizm tartış

maları tarih anlatılarının Avrupamerkezci olma

yan bir sonunu bizlere sunmakta, bu anlatılara 

karşı hassasiyetimizi artırma işlevini görmektedir

ler. Fukuyama’nm tarihin sonunu ilan ederken be

nimsediği monist tutum ile postmodernistlerin ta

rihsel anlatıları değersizleştirme çabalarında be
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nimsedikleri pluralist ve rölativist konuşma bi

çimleri arasmdaki gerilim bu açıdan epey dikkat 

çekicidir. Ancak, postmodernist söylemlerin bü

tün bu olumlu yanlarma karşın içerdikleri rölati

vist tondan dolayı zihni düzeyde artırdıkları kültü- 

rel-dini bağlılıkları asıl gerekli olan pratik düzeyde 

zayıflatıcı etkileri de hesaba katılmalıdır. Postmo

dernist söylemler siyasal ve kültürel düzeylerde 

Avrupamerkezciliğin etkilerini kırarken gündelik 

yaşam pratiğinde bu etkilerin varlığını meşrulaş

tırmakta, onların görünürlüğünü artırmaktadır. 

Özgürlük, adalet vb. üstanlatıların inanılabilirlik 

derecelerinin azalması olarak tasvir edilebilecek 

bir postmodern durum {Lyotard 1997) bu zaviye

den bugünün ve bugünkü toplumsal, siyasal, kül

türel ve ekonomik ilişki ve örgütlenme biçim ve 

düzenlerinin dolaylı olarak meşrulaştırılmasma 

yol açar. Kültürel görececilik varolan bütün kültü

rel gelenekleri aynı hizaya getirme, hiçbirine tarih

sel bir üstünlük atfetmeme gibi makul ve kabul 

edilebilir bir sonuç istihsal ederken aynı zamanda 

başka bir açıdan Batı’nın sömürgecilik döneminde 

işlemiş olduğu suçların kefaretini ödemeye hazır 

hale gelişini zımnen ifade etmektedir. Fakat keffa- 

ret için ödenmesi gerekli tazminat yükü postmo

dernist söylemlerin kinizmiyle birlikte yine sonuç

ta Batıh olmayan kültürlerin üstüne yıkılmaktadır.

Neticede tarihin sonu söylemleri ister moder

nist isterse postmodernist şekillerde tezahür etsin 

Batı’nm bütün bir küreye karşı işlediği suçları ört

bas etme girişimi ya da el çabukluğu olarak anla

şılmalıdır.

Postmodern Tarihin Eşiğinde Medeniyetler 
Çatışması

Samuel P. Huntington, Körfez Savaşı sonrasında 

yeni dünya siyasetinin doğmakta olan veçhelerini 

açıklayıcı bir model olarak medeniyeder arası ça

tışma unsuruna ağırlık verir. Onun faraziyesine 

göre “yeni dünyada mücadelenin esas kaynağı ide

olojik ve ekonomik olmayacak. Beşeriyet arasmda

ki büyük bölünmeler ve hakim mücadele kaynağı 

kültürel olacak. Milli devletler dünyadaki hadisele

rin yine en güçlü aktörleri olacak fakat global po

litikanın asıl mücadeleleri farklı medeniyetlere 

mensup grup ve milletler arasında meydana gele

cek. Medeniyetlerin çatışması global politikaya ha

kim olacak. Medeniyeder arasındaki fay kırıkları 

geleceğin muharebe alanını teşkil edecek.” (Hun

tington 1997:15-16). O’na göre böylelikle modern 

milletlerarası sistem doğuşundan bu yana sadece 

Batılıların kendi aralarındaki mücadelelerle behr- 

lenmişti. Ancak bu yeni tarihsel oluşumla birlikte 

Batılı olamayan kültür ve milletler de artık tarihin 

muharriki ve şekil vericileri haline dönüşecekler, 

bu noktada Batıya eşlik edeceklerdir. Bu minvalde 

Huntington küresel sistemde sekiz ayrı fay hattı 

tesbit eder. Hakikatte asıl mücadele alanı Batı ile 

Diğerleri arasındadır. Batı’nın en önemli Diğer’i 

ise çok iyi bilindiği gibi İslam’dır. Huntington bir 

Batılı olması hasebiyle bu fayın Batı tarafında yer 

almakta ve önerilerini de bu zeminde gelişdrmek- 

tedir. Böylece açıklama modelinin nesnel-olgusal 

yanlarını Avrupamerkezci-oryantalist bakışını pe

kiştirmek için kullanmaktadır. Fakat bu açıklama 

modelinin bize sağladığı en önemli öngörü her 

şeyden önce süregelen ve devam etmesi muhtemel 

bir mücadele ve çatışmanın bir protagonisti oldu

ğumuzdan bizi haberli kılmasıdır, Fukuyama’nm 

tarihin sonu tezinin bütün sosyolojik gelişmişliği

ne karşın bile isteye örtbas ettiği bir çatışma kon- 

septini Huntington bize yeniden hatırlatmakta ve 

bizi bir taraf tutmaya zorlamaktadır.

Elbette mesele sadece bir taraf tutma kolaycılı

ğıyla çözümlenebilecek, bu kolaycılığın yol açması 

muhtemel medeniyet şovenizmi dairesinde anlaşı

labilecek kadar basit değildir. Müslümanlar, Batıcı 

tahakkümle yüzleşirken, çoğu kez, kendi duygula

rına yenik düşmekte ve serinkanlı düşünememek- 

tedirler. Batı medeniyetinin ve Batılı değerlerin 

köktenci bir eleştirisi çoğu kez ya bu medeniyetin 

içsel gerilimlerini yanlış tanımakla nitelendirilebi

lecek bir tutum yüzünden yüzeysel ve çok katı kal

makta ya da sadece manevi/ahlaki eleştiriyle sınır

lanmakta ve böylelikle soyut bir düzleme sıkış

maktadır. Modern İslami düşünüşün dert edindiği 

bir çok problem bu yüzden tatminkar bir çözüme 

bir türlü kavuşturulamamaktadır.

Huntington’un “medeniyetler çatışması” tasav
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vuru, çatışan medeniyetlerin içsel ve dışsal nitelik

lerinin özgül bir yorumu çerçevesinde bir anlama 

sahiptir. Huntington’un yorumunda Avrupamer- 

kezci temalar epey başat ve dikkat çekicidir. Bu te

maların yeniden ele alınıp eleştirilmesi hem öngö

rülen çatışmanın nihai mantığını hem de çatışma

nın vuku bulması muhtemel tarihsel güzergahını 

açığa çıkartmaya yarayacaktır. Huntington, global 

politikadaki sekiz fay kırığından biri olarak tanım

ladığı İslam ve Batı fay hattının tarihsel önemini 

kavramış görünmektedir. Bu fay hattında meyda

na gelen bir çok sürtüşmede müslümanların Ba- 

tı'yı çifte standartlılık ve ahlaki vurdumduymaz

lıkla vasıflandıran eleştirilerini “çatışan medeni

yetler dünyası kaçınılmaz olarak bir çifte standart

lar dünyasıdır. İnsanlar kendi akraba ülkelerine bir 

standart, diğerlerine başka bir standart uygular- 

lar”(Huntington 1997: 29-30) diyerek cevap ver

mektedir. Bu cevap çatışan medeniyetler dünya

sında gücün mantığının egemenliğini bütün çıp

laklığıyla ortaya koymaktadır. Huntington’un 

perspektifinin Avrupamerkezci öğeleri böylece or

taya çıkar. O, global siyasetin ana mihverinin (ar

tık) Batı ve Geri Kalanlar (West and Rest) arasın

daki münasebetler etrafında örgütlendiğini vur

gular. Batı’nın dünyanın geri kalanı karşısında 

kendi biricikliğini bu şekilde vurgulaması zaten 

alışık olduğumuz bir şey Bu noktada aslolan Ba- 

tı’nm “tarihsel biriciklik” iddiasını yalanlayan ör

nekleri ortaya koymak olmalıdır. Bu ise medeniyet 

şovenizminin İslamcı bir tatminini arayıp bulma

ya çalışmaktan çok farklı tarihsel akışlarm, ya da 

tarihin farklı akışlarının varlığına duyarlılık kes- 

betmekle ancak mümkün olabilecek bir şeydir: 

Batılı tekebbür insanlığın şahit olduğu tekebbür

lerin ne ilki ne de sonudur.

Küresel Yerelleşme ve İslam

Küreselleşmeyle birlikte ulus-devletlerin güç kay

bettiği yaygın olarak kabul edilen bir tesbittir. Bu

na rağmen bir çok ulus-altı etnik kimlik kendi 

ulus-devletlerini kurmak için amansız bir müca

dele veriyor ve paradoksal bir biçimde onların bu 

mücadelesi ulus-üstü küresel oluşumlarca da des

tekleniyor. Bu paradoks nasıl yorumlanmah.

Bauman(1999)’m bu paradoksa önerdiği çö

züm yolu küresel ekonomi ve sermayenin güçlü si

yasal birimlerin varlığını kendi akışkanlığı ve hare- 

kediliğine bir engel olarak gördüğü tesbitine daya

nır. Gerçekten de ulus-devletlerin siyasal açıdan 

kendi sınırları içindeki ekonomik akışı denetleme 

ve kontrol etme çabaları küreselleşmeyle birlikte 

etkinliğini yitirmiştir. Ulus-devletler artık sadece 

siyasal bir birimdirler. Ekonomik alana herhangi 

bir müdahaleleri son Uzakdoğu krizinin de göster

diği gibi küresel sermaye tarafından ağır bir biçim

de cezalandırılmaktadır. Bu durumda küresel ser

maye ulus-devletleri birer polis karakolu gibi kul

lanmak istemekte ve onların bunun ötesinde bir 

kuvvederinin varolmasını arzulamamaktadır. Bu 

açıdan ulus-devletlerin sayısının artması küresel 

sermayenin yerel halkları denetleme imkanının 

artması anlamına gelir, bu yeni denetleme sistemi

nin adına Bauman sinoptkon demektedir.
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Panopticon denetleyicinin bütün mahi<umlan 
rahatlıkla izleyebildiği ve fakat mahkumların 

kendilerini izleyeni göremedikleri bir mekaniz
madır. Küresel ölçekte ise panopticon yerini 
sinopticona bırakmıştır. Panopticon tabi olan- 
lann tabi tutanlar tarafından gözetlenmesiy- 
ken sinopticon tabi tutanların tabi olanlarca 

seyredilmesi anlamına gelmektedir.

Modern za

manlarda top

lumsal iktidarm 

işleme biçimine 

Foucault(1992) 

panopticon me- 

taforunu yakış- 

tu'mıştı. Panop

ticon denetleyi

cinin bütün 

mahkumlan ra

hatlıkla izleye-

bildiği ve fakat mahkumlarnı kendilerini izleyeni 

göremedikleri bir mekanizmadır. Foucault (1992: 

254)’nun sözleriyle ‘'Panopticon, çok farklı arzular

dan hareketle, türdeş iktidar etkileri imal eden ha

rika bir makinedir”. Kullanıcısına, modern mukte

dire “görülmeden gözetleme” imkanı sunar. Bu 

imkan böylece “mahkumu iyi davranmaya, deliyi 

sakin olmaya, işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu 

özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlama

ya” (Foucault 1992: 254) gerek bırakmamaktadır. 

Küresel ölçekte ise panopticon yerini sinopticom 

bırakmıştır. İktidarın bu yeni biçimi ona tabi olan

ların bile isteye bu iktidara tabi olmalarını doğur

maktadır. Panopticon tabi olanların tabi tutanlar 

tarafından gözetlenmesiyken sinopticon tabi tutan

ların tabi’ ohınlarca seyredilmesi anlamına gelmek

tedir. Tabi tutanlar ortaçağ hükümdarları gibi or

tada olmaktan, majestik niteliklerini sergilemek

ten ve böylece iktidarlarını pekiştirmekten büyük 

haz duymaktadırlar. Öyle ki geçmiş zaman fira

vunları köleleri kırbaç zoruyla ehramları yükselt

meye zorlarken bu çağda küresel köleler belki biz 

de bir gün firavun oluruz umudu ve iştahıyla eh

ramların inşasına severek yardım ediyorlar. Küre

sel, ya da postmodern iktidarm bu görünümü kü

resel egemenlerin seyredilmekten aldıkları bu haz; 

küreselleşemeyen yerellerin, küresel hızdan mah

rum bırakılmışların bu mahrumiyetlerini unut

turmaya dönük bir cümbüş ortamı oluşturmaya 

da yaramaktadır.

Küresel zamanların sinoptik iktidar yapısı Tür

kiye’de özellikle 28 şubat süreci sonrasında müslü- 

manlar üzerinde kurulan yıldırma ve sindirme

“operasyonlarm- 

da” etkili bir bi

çimde tezahür 

etti. Ancak Türk 

ulus-devletinin 

yeni zamanların 

ruhunu tam ola

rak okuyamadığı 

da bu süreç içeri

sinde ayrıca an

laşıldı. Türk elit

lerinin seyredil

mekten duydukları haz, bu seyir aracılığıyla top

lumsala uygulanan basınç bu yüzden kimileyin bu 

elitlerin önceden kestiremediği ters tepkiler de 

oluşturdu. Bir ilk tahmin olarak ulus-devlet yapı

larının erken modernlik dönemlerinde sergilediği 

dayanıklılıktan mahrum oluşunun bir neticesi ola

rak gelişen bu tepkilerin küresel temaşanın Türk 

siyaset hayatına yansıyışma trajik boyutlar ekleye

bileceği düşünülebilir.

Küreselleşmenin ve küresel sinoptik iktidar ya

pılarının müslümanlar üzerine uyguladığı basınç 

ve şiddet bu açıdan salt siyasal ve toplumsal alan

larda değil; ekonomik, kültürel alanlarda da izle

nebilir. Bu basınç ve şiddetin etkilerini daha ayrın- 

tıh olarak yazımızın diğer bölümlerinde ele alaca

ğız. şimdilik şu söylenebilir ki Batı ile İslam mede- 

niyederi arasındaki tarihsel fay kırığı kimilerinin 

zannettiği ya da umduğu gibi sabit ve ölü değil her 

an hareket etmeye hazır, dinamik ve aşırı gerilim 

yüklüdür.

(Devam Edecek)
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KAPAK

Küreselleşme ve Siyasal Metafizik

Yasin Aktay

S
iyasal İslâm’ın sonu söylemleri hem İslâm 

hakkmda hem de siyaset hakkmdaki amaca 

özel yüklemelere dayanır, demiştik. Bu söy

lem bütün haklılığını bu tanmın geçerliliğine 

borçludur. Kuşkusuz bu tanımın amaca özel oldu

ğunu göstermek onun geçersizliğini yekten ispat

lamaz, ancak toplayabildiği ampirik verilerin bir 

hikayeyi inanılır kılabilmek için özel olarak seçil

diği ve o verilerin belli bir okuma biçimiyle müm

kün olabildiğini akhmızın bir köşesinde tutmamı

zı sağlar.

Amaca özel bu İslâm tanımının en önemli özel

liği İslâm’ı müslümanlarm pratiklerinden âdeta ba

ğımsız sabit bir bütünlük olarak tasavvur etmesi

dir. Bu metafizik (metafizik, burada İnsanî yükle

melerden, tarihsellik veya toplumsallıktan masun 

olarak, orada öylece duran sabit bir konum kaste

diliyor) tasavvura Müslümanların dinî anlamlarla 

yüklenmiş atıfları zaten ciddi bir katkıda bulun

maktadır, ama Islâm’a nesnel veya bilimsel bir ba

kışla baktığını düşünenler de muhtemelen tersin

den bu söyleme ciddi bir katkıda bulunmaktadır

lar. Hatta onların katkılarının daha karmaşık ve da

ha ilginç olduğu bile söylenebilir. Nitekim siyasal 

İslâm gözlemcileri, siyasal davranışlarını bir temel 

gösteren olarak bir şekilde İslâm’a nispet etmiş 

olanların hareketlerindeki her gelişme veya de

ğişimi, herhangi bir Müslümandan daha büyük bir 

hayretle karşılamaktadırlar. Belki bu hayretin 

önemli bir kısmı söylemle varsayılmış metafizik 

alanın yarattığı negatif büyünün ağırlığının gideril

miş olmasından kaynaklanan gizli bir sevinçtir. Bu

da, bir yanıyla ve basit bir benzetmeyle papazın 

işlediği günaha sevinen müzmin günahkârın psi

kolojisini ele verecek cinsten bir sevinçtir. Siyasal 

İslâm’ın sonunu ilan eden sosyal bilimsel söylemin 

önemli bir kısmının din tasavvuru İslâm’ın iddia 

etmediği kadar metafizik ve büyüsel bir tasavvur

dur. Zaten İslâmcılığın geçmiş zamandaki bütün 

yükselişi, bir bakıma Aydınlanmanın öldürmüş ol

duğu tanrıların tekrar canlanışını ifade ediyordu. O 

bir kez akılcı ve pozitif yordamlarla büyüsü gideril

miş bir dünyada büyüselliğin bir hayalet olarak tek

rar gelebilme ihtimalini yansıtıyor. Korkunçluğu 

büyük ölçüde bir hayaletin korkunçluğuyla müte

nasiptir. Siyasal İslâm bu anlamıyla bir hayalet hi

kayesi olarak sunulmuştur {Sayyid, 2000: 15 vd). 

Sona ermesi ise bütün hayalet hikayelerininkine 

benzer bir insan beklentisine cevap veriyor. Siyasal 

İslâmcıların devletle ilgili projelerinin iyi not ala

maması, onların arkalarında vehmedilen o büyüsel 

gücün de bulunmadığının işareti sayılacaktır.

Aczmendi lideri Müslüm Gündüz’ün yıllarca 

televizyonlarda arz-ı endam eden sürekli olarak bu 

dünyaya ait olmayan bir alana gönderme yapan kı

lık kıyafeti ve söylemsel duruşunun ürettiği büyü 

tamamen dünyevî veya beşerî olan bir etkinlikle 

buluşturularak çözüldü. Onun da aslında bizden 

biri olduğu, hiç bir farkının bulunmadığı yönün

deki hayal kırıklığı insanın kendisi hakkmdaki 

memnuniyetinin mi ifadesidir acaba yoksa kendi

ni hor ve hakir görmesinin mi işaretidirş Kuşkusuz 

bu ayrı bir tartışma konusu olur, ancak her halü

kârda bu olayın anlamlandırıldığı çerçeve, tam da
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yoğun bir büyüsellik yüklenilmiş bir hadisenin bü

yüsünün çözülmesi yönünde duyulan korkunç bir 

iştahı gözler önüne seriyordu. Oysa İslâm peygam

beri ruhbanlık tarzı bir hayatı çağrıştıracak her 

çeşit eylemden uzak durulmasını, kendi bedeniyle 

barışık bir yaşam sürülmesini sahk vermiştir. İlk 

dönem oryantalist metinlerin İslâm’ı tam bir he

donizm batağı olarak tasvir etmeleri İslâm’ın ilk 

kurucu metinlerinde buldukları hayatla veya ken

di bedeniyle barışık yaşamayı salık veren ahlâkî 

söyleme dayanmıştır. Esasen daha önce de belirtti

ğimiz gibi, Mekke’de ilk çağrılarını yaptığı andan 

itibaren Peygamberin ilk karşılaştığı tepkilerden 

biri kendisinin de eninde sonunda sokakta yürü

yen, kendileri gibi yemek yiyip konuşan, bir beşer

di. Hiç bir metafizik veya insanüstü veya doğaüstü 

bir donanımı yoktu. Kendisine dünyadan üç şey 

sevdirilmişti: güzel koku, namaz ve kadın. Bugün 

ise modernleşmenin dinle ilgili olarak da dimağı

mıza kazandırdığı veya yerleştirdiği bütün pozitif 

varsayımlara rağmen, dindar insanın gündelik ha

yat etkinlikleri bile onun dindarhğıyla çelişen un

surlar olarak sunulabilmektedir.

1990’h yılların başlarında, radikal İslâm’ın so

nunun ilk tellalcıları bu habere mesned olarak Gi

rişim dergisinin kapatılmasını göstermişti. O gün 

radikal İslâmcılığa atfedilen anlamla bugün son 

bulduğu söylenen siyasal İslâmcıhğa atfetilen an

lamların birbirleriyle örtüştüğünü görebiliriz. Bu

rada da hem radikalliğe hem de siyasalhğa bir der

ginin kurumsal gelişimi paralelinde bir kader atfe

decek bir indirgemeciliğin izlerini gördük. Kapa

nan eni sonu bir dergiydi ve koca (addedilen) bir 

eğilimin o dergiyle beraber yitip gittiğini/gideceği

ni vehmetmek en iyi bir ihtimalle yüzeysellik ve 

basitlikten başka bir şey ifade etmiyordu. Bir der

ginin yayın hayatına atılışı, traj yapışı, belli badire

lerden geçmesi, sonra kapanması, elbetteki bize 

önemli bazı dip gelişmelerin semptomlarını vere

bilir. Ama bu semptomların neye gönderme yaptı

ğını iyi okumak gerekiyor. Bir derginin veya bir 

şahsın biyografisindeki gelişmeleri başka gelişme

lerle akla en kolay gelen benzetmeler eşliğinde bir 

metafora dönüştürmek her zaman iyi bir okuma 

sayılmaz. Ama kolay ve akla yatkın bir hikaye çı

karmak çoğu kez mümkün olur böyle bir okuma

dan. Oysa bir derginin kapanışının akla ilk getirdi

ği şey bir “bitiş”in semptomuna gönderme yap

mak olduğu halde, bazen tam aksi bir gelişmenin, 

örneğin, bir genişlemenin, bir doğuşun, diyalektik 

anlamda bir “aşma”nın işareti de olabihr. Gerçi 

sözkonusu örneğimizde bütün bunların hangisi

nin geçerli olduğu konusunda yine de net bir şey 

söylenemez. Ancak, söylenebilecek olan, böylesi 

bir olaydan bir eskatoloji çıkarmanın yeterli ola

mayacağıdır. Bir derginin şahsında, örnek, bir par

tinin kapatılmasına veya belli bir kurumsallaşma

nın şekil değiştirmesine kadar genişletilebilir.

Bu arada yeri gelmişken, Richard Rorty’nın es- 

kataloji söylemlerine karşı tepkisini zikretmek ge

rekiyor: “modernitenin sonu”, “felsefenin sonu” ve

ya başka herhangi bir şeyin sonunu ilan etmek 

Rorty’ye göre filozofların kendilerini yasama ya

panlar olarak algıladıkları zamandan kalan ser

semliklerin sonucudur. Bu ilanlar net başlangıç ve
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sonlar görmekten hoşlanan ve dünyanın entelekü- 

el düzen tarafından ve entelektüel düzene indirge- 

nebileceğini hisseden filozofların kibrinin başka 

bir örneğidir. Oysa Hayât filozofların düzenli zi

hinlerinin müsaade ettiğinden biraz daha fazla 

karmaşıktır ((Rorty, 1991: 71-2; Sayyid, 2000: 

147). Esasen, daha önce zikrettiğimiz gibi bir din 

olarak içerdiği tüm cemaatçi söylemleriyle birlikte 

Islâm; ve dünya düzeninin mevcut kuruluşunda 

gerçek anlamda diasporik bir koşulla nitelenmiş 

olan müslümanlar varoldukça siyasal İslâm ’ın bit

miş olacağını düşünmek yanıltıcı bir şey olmaktan 

kurtulamayacaktır. Bu yanılgı bütün iddialarını 

mevhum siyasal Islâm ’ın açık ve seçik bir siyasal 

programa sahip olduğu öngörüsüne dayandırır. 

Oysa Murat Güzel’in de çok güzel ifade ettiği gibi 

Siyasal Islâmcılığın böyle bir programı yok ve ol

madı da zaten: “Devrimci/eleştirel mücadelede ifa

desini bulan söylemsel düzenlemelerle toplum

sal/siyasal proje anlamında tepeden inmeci, bu

yurgan ve bağlayıcı bir program arasındaki” farklı- 

hğın gözardı edilmemesi gerektiği yönünde bir 

uyarıda bulunan Güzel, İslamcılığın toplumsal/si

yasal projeler üret(e)meyişini ya da bunları uygu

lamaya sokamayışmı bir eksiklikten ziyade slogan

cılıktan korunmak kaydıyla toplumsal mühnedis- 

liğin isterlerine karşı direnmenin en emin yolu 

olarak görüyor (Güzel, 1996).

Tekrarlamak gerekirse, siyasal İslâm hikayesi

nin son perdesini yazanların kaydettikleri verilerin 

büyük bir çoğunluğu, dindarlık nosyonu hakkm- 

daki hayalleri açığa vuruyor ki, bu hayallerin varlı

ğının bu kadar yoğun olarak yaşanıyor olması an

cak belli bir kırıklığa uğramasından sonra anlaşıla- 

bilmektedir. Bu da gerçekten de son derece tuhaf 

bir durumu ortaya çıkarmaktadır: Islâm ’ı bir kim

lik veya bir varoluş anlamı olarak benimseyen in

sanların “diğer insanlar”la ortak veya benzer dav

ranış tarzları içinde görüldükçe ortaya çıkan bu 

tuhaf durumun bir rahaüamayı mı bir hayalkırık- 

lığmı mı yansıttığı aslında o kadar belirgin değil

dir. Gerçekten içinde yaşamakta olduğumuz dün

yanın olumsuzluklarından bıkmış insanların, bü

tün karşı propagandalara rağmen “alabildiğine 

farklı” bir dünya veya bir insan tipi özlemi içinde 

olması da sözkonusudur elbet. Ancak bir o kadarı

da tabiî ki, değişen Islâmcılığın karşısına geçip, 

kendi kendini doğrulayan ve haklılaştıran bir eda

yı bulmuş olmanın rahatlığını yansıtıyor. Adeta, 

bizim bozup kirlettiğimiz şu dünyadan kaçmak ki

min haddine düşmüş diyen “kötü adam”m rahat

lığı. Veya bu kötü adamlar tarafindan iyice çekil

mez hâle getirilmiş bir dünyada onurlu bir hayat 

özlemi içinde bir umut ışığı yakalamış olduğunu 

hissedenlere yapılan şok ve sevimsiz bir muziplik. 

Kendi kendini sürekli olarak onaran kötülüğün 

kaçınılmaz galebesinin ilanı. Kötülükten kaçış yok. 

Ahmet Çiğdem’in tercüme ettiği “iyilik geçicidir, 

aslolan kötülüktür” duygusu (Çiğdem, 1999), tam 

da bu kötü adamların muzipçe yaydıkları bir hava

nın karamsarca bir kabulüdür.

Aslında bu yüzyıl içinde insanlığın umut bağ

ladığı ne kadar kahraman çıktıysa, hepsi de kötü 

adamların bu evrensel hilesine kurban gitmiş gö

rünüyor. 70’li yıllarda umut ibresi sosyalizmin ya

nına benzer söylemleriyle Islâmcılığı da koymuştu 

ve İslamcılık aynı zamanda kader arkadaşlığı veya 

yoldaşlığı da yaptığı rakibinin yıldızının sönmesiy

le bir umut olmayı başka minvallerde sürdürme

nin yoluna baktı. 80’li ve 90’lı yıllarda emperya

lizm ve dünya sistemi karşıtı söylemiyle dünyanın 

bir çok yerinde egemen dünya sistemine karşı ko

yabilecek tek alternatif olarak ilan edildi. Kimileri

ne mutlak bir gerçekmiş gibi görünen Tarihin So

nu manzaralarını bozma ihtimali bile, zayıf olarak 

görülse de, neredeyse sadece ona yüklendi. Ancak, 

Fukuyama’nın İran’da SONY marka elektronik 

eşyaların reklamlarının mevcudiyetini, dünya sis

teminin yüreğine su serpecek, tarihin dünya siste

minin isterleri doğrultusunda öngörülmüş tele

olojisini aksatmayacak cinsten bir olay olarak gös

termesi hafizalardan silinmeyecek bir şeydi, ashn- 

da Tarihin Sonu söylemleri aynı zamanda bu tür 

efektlerle Siyasal Islâm’ın sonunu da ufak ufak ilan 

etmeye başlıyordu. O günden bu yana, Islâmcılığın 

siyasal modellerinin ufkunun bir çeşit ulus-devlet 

ufl<unu aşamadığı; yeni yetme Islâmcı burjuvazi

nin bütün hâl ve hareketlerinin küçük veya orta 

burjuvazi kahplarını aşamadığı; İslamcıların da de

nize girebildikleri; lüks lokantalarda veya coffe- 

elerde takılabildiklerini, tesettürün de bir çeşit 

moda kültürü ve tüketim mekanizmasına tâbi ola
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bildiğiyle ilgili resimler hep bu kabil mesajların üs

tüne konuldu.

Kavramın Ürettiği Gerçekler: 
Kapitalizm, Modernleşme, Küreselleşme

İslamcı kimlikleriyle bilinen isimlerin sermayeyle 

en ufak bir temasları hemencecik kapitalizm çer- 

çevsine sokulmalarına yetti. Bu sermaye denen şey 

“kimdi”? Parçalanamayan üniter bir varlığa mı sa

hipti? Onunla nasıl ilişki kurulurdu? gibisinden 

sorular akla ziyan sorulardır. Bu, belki de 60’lı ve 

70’li yıllarda sosyalist söylemlerle ortay açıkmış İs

lamcılığın gerçekten de vermesi gereken bir hesabı 

olduğunu düşündürebilirdi. Nitekim İslâmî kaygı

ların dünyevî herhangi bir arayışla olan eklemlen

melerinin imkânı ve mahiyeti üzerine az bir 

düşünüm kaydedilmiş değildir. Bu arayışın karşı 

karşıya olduğu reel durum, gerçek veya söylem is

ter kapitalizm gerçeği veya söylemi, ister moder- 

nizm (postmodernizm) gerçeği veya söylemi veya 

ister son zamanların popüler gerçeği veya söylemi 

olan küreselleşme olsun (Bir olgunun gerçek ve 

söylem boyutuna bir arada gönderme yaparak, as

lında gerçeğin söylemden bağımsız olmadığını 

akıldan çıkarmamamız gerektiğini hatırlatmak is

tiyorum). Modernleşme veya postmodernleşme ile 

İslâm’ın veya îslâmcılığm ilişkisi üzerine söylenen 

sözler de benzer bir istemi sürekU olarak açığa vur

muştur. Modernliğin söylemsel kurgulanışmda, 

özellikle modernliğe alternatif sayılan hareketlerin 

hepsine karşı işleyen ilginç bir içselleştirerek berta

raf etme stratejisi göze çarpar. İçselleştirme tanım 

düzeyinde işleyen bir süreçtir. Modernleşmeyle bi- 

rarada düşünülen kentleşme, sanayileşme gibi sü

reçlerin bir şekilde etkili olduğu toplumsal hare- 

kederin hepsinin modern sayılması gibi masum 

bir kategorileştirmeyle başlayan tanımlama, gide

rek son ikiyüzyiıda olup biten herşeyi modern

leşmenin ürünü sayan bir indirgemeciliğe dö

nüşür. Bunun ilk anda bir sakıncası yok gibi görü

nebilir, ancak modernlik karakteri atfedilmesi bir 

toplumsal eylem veya hareket biçimine doğrudan 

gayr-i sahihlik yaftası vurmak anlamına da geliyor. 

O hareket veya eylemin kendi özgün varoluş imkâ

nı veya ihtimali bertaraf edildikçe sahihlik şartı da

giderilmiş oluyor; böylece daha global düzeyde 

işlemekte olan bir modernleşme sürecinin basit bir 

titreşimine indirgenebiliyor. Yoksa, son yüzyılda 

ortaya çıkan siyasal harekederin büyük bir çoğun

luğu hakkmda yapılan en yaralayıcı teşhis/eleştiri

lerden birinin onların modernliğine yapılan vurgu 

olması ne anlama gelmektedir? Jurgen Habermas 

(1990), Anthonny Giddens (1990) gibi neo-mo- 

dernistlerin modernizmi eleştirenlere karşı koyma 

biçiminin telkin ettiği ve başvurduğu bu yol, mo

dernliğin aşılmış olduğu yolundaki postmodernist 

çıkışı bir vehme indirgeyerek, bu vehmi uyandıran 

şeyin modernliğin başdöndürücü gelişmesinden 

başka bir şey olmadığını söylüyorlardı. Bu yolla gi

derek modern diye tanımlanan vasatın alanı öyle 

bir genişletildi ki, modernlik dışına çıkılması 

mümkün olmayan bir süreç hâline geldi.

Modernliğin şöyle bir tanımını tasavvur edin: 

modernlik son iki yüzyılın adıdır, şimdi modernli

ği bir şekilde daha dar kapsamlı bir tanımla eleşti

ren bir insan için bu iki yüzyıllık zaman sürecinin 

dışına çıkmadan modernliğe nasıl bir alternatif ge

tirmesi beklenebilir? Aslında ne modernizme karşı 

çıkanların ne de modernizmi savunanların çoğu 

kez hesaba katmadıkları durum, son kertede mo

dernliğin söylemsel olarak kurulan veya söylme- 

den bağımsız bir varlığı olmayan bir gerçek olma

sıdır. Üstelik kendisine bir de üniter böünmezlik 

atfedilmesi ona karşı her çeşit tedbiri de iyice hal

siz bırakmış oluyor. Oysa bütün bu söylemsel yor

damlar, insanın kendi isimlendirmeleriyle kendini 

hapsetmesinden başka bir şey değildir (Aktay, 

1992). Aslında Bobby S. Sayyid’in tam da bu üni

ter modernlik tasavvurlarının kurguladığı siyasal 

İslâm tanımlarına karşı söylediği gibi:

“eğer İslamcılık modern bir fenomen ise modernite me

selesi İslamcılığı liberalizm ya da Kemalizm gibi diğer si

yasal söylemlerden ayırt etmek için kullanılamaz. Zuba- 

ida’yı takip ettiğimizde İslamcılığın da bir modernite fe

nomeni olduğu ve bundan dolayı onun mantıken anti- 

modern olarak tanımlanamayacağı sonucuna varmak zo

runda kalırız. Böyle bir sonuç, modernitenin dışında dur

manın mümkün olmadığını savunan bir çok siyaset te- 

orisyeninden de destek alır. Örneğin David Kolb, Hegel,ve 

Heidegger’in eserlerine dayanarak modernitenin dışına 

çıkmanın mümkün olmadığını iddia etmektedir, çünkü
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“modern olmama’ yönündeki her girişim belirli kimlikle

rin yetiştirilmesi imkânını sağlayan modernite mantığına 

dayanmaktadır ... moderniteyi reddeden bir figür bile 

modernitesiz yapamıyorsa bu kesinlikle modernite ken

disinden kaçınılamayan bir şey olduğu anlamına gelir” 

(Sayyid, 2000; 133).

“Kendisinden kaçılamayan”, her şeyi belirleyen, 

her şeyi tanım aralığına alan bir gerçek, dünyanın 

mevcut durumu hakkında hiç kimseye bir sorum

luluk da yüklemeyen, aslında yüklendiği bu cebriye- 

ci boyutuyla her çeşit ahlâk ilkesinin zeminini de 

yokeden bir şey oluyor. Böyle bir durumda, kendini 

modernliğe karşı İslâmî bir kimlikle konumlandır- 

mayı seçmiş olanların, başka bir deyişle İslâm’ı mo- 

dernizm-karşıtlığıyla özdeşleştirmiş olanların en 

önemli sorunu da “kendisinden kaçınılamayan bir 

gerçekliğin” hayatın her safhasını zorunluluk çerçe

vesine sokup mübahlaştırması tehlikesi olacaktır. 

Oysa, bana göre sorun yine zihnin kurucu işlevine 

geri gönderilip orada bileşenlerine ve parçalarına 

ayrılmalı ve fıklıın kendi ölçülerine göre yeniden 

değerlendirilmelidir. O taktirde modernleşme özü 

itibariyle kaotik olan dünyaya yakıştırılmış bütünsel 

bir açıklama, bir kavramsallaştırmadan ibaret ya

nıyla açığa çıkar. Bizzat kendisinin, olumlu veya 

olumsuz yüklemeleriyle fikıh kategorilerine alter

natif bir kategorileştirme olduğu görülür.

Aynı şey kapitalizm ve küreselleşme için de 

sözkonusu olmaktadır. Her iki kavram önce birer 

veri olarak önümüze konulup taraf tutmamız is

tenmiştir. Hayatın hiç bir safhasını dışlamayan bir 

yaygınlığa sahip bu iki tanım-yoğun olgu genellik

le negatif bir nitelemeyle yüklü olarak karşımıza 

çıktığından, bütün varoluş koşullarını kilitleyen 

bir hegemonyayı da beraberinde getirir. Total ola

rak küreselleşmeye veya kapitalizme karşı çıkmayı 

kışkırtan bir istem, giderek İslâmî varoluş ihtima

lini zayıflatarak varolanı da bu dünyaya ait olma

yan arızi bir duruma indirger. Her müslümanın 

neredeyse zorunlu olarak kendini kapitalizm- 

karşıtı olarak nitelemesini kimse anormal karşıla

maz. Kapitalizm nitelemesinin emek-sermaye 

ilişkilerine mahsus marksist bir teorileştirme oldu

ğu giderek unutulur ve içerdiği bütün doğrulama- 

yanlışlama teknikleriyle söylemin başköşesine yer

leşir. Sınıf kavramının topolumsal bir tabakalaşma 

modeli olduğu unutularak bir veri olarak algılanır 

ve muhtemelen inanca dayalı diğer ittifak konum

larının yerine talip olur ilh. Oysa bütün bu gerçek

ler ancak söylemsel olarak olup bitmektedir ve bü

tün mesele tanımlanan gerçekliğin kurucu ânının 

kaçırılmamasmda yatmaktadır. Bu kaçırılmadığın- 

da kapitalizm üniter bir bütünlük olarak değil pa

ramparça ve her bir parçası bir başka yere düşebi- 

len bir gerçeklik olarak görülür. Kuşkusuz bu, ba

sit ve ilkesiz bir pragmatizm değlidir. Hatta bu ko

nuda ortaya çıkmaya daha meyyal olan ilkesiz 

pragmatizm genellikle konjonktürel olarak geçerli 

olan bu tür bütünlükleri teorik olarak sahiplene

rek, yapacağını pratik düzeyde yapar. Söylem ile 

pratik arasında bir kopukluk olabileceğinin en iyi 

örneğini gösterir. Nitekim siyasal alanda sağcılık 

genellilde böylesi bir paradoksal konumun en iyi 

örneğidir: söylemde alabildiğine muhafazakâr; pa

tikte alabildiğine pragmatik ve değişimci.

Benzer bütünlükçü tasavvurların küreselleşme 

denilen hadiseyi fıkıha alternatif bir kategori ola

rak gittikçe beslediği görülüyor. Gittikçe küresel

leşme yanında veya karşısında olunması gereken 

bir ayrıştırıcı söyleme dönüşüyor. Oysa birbirin

den ayırdedilebilecek bir çok küreselleşme gözlemi 

veya tanımı vardır ve her biri ayrı ayrı değerlendi-
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İslâm'ı modernizm-karşıtlığıyla özdeşleştir
miş olanların en önemli sorunu da "kendi

sinden kaçınılamayan bir gerçekliğin” haya
tın her safhasını zorunluluk çerçevesine 

sokup mübahlaştırması tehlikesi olacaktır. 
Oysa, bana göre sorun yine zihnin kurucu 

işlevine geri gönderilip orada bileşenlerine 
ve parçalarına ayrılmalı ve fıkhın kendi öl

çülerine göre yeniden değerlendirilmelidir.

rilmelidir. Örneğin günümüzde ülkelerin sınu'lan- 

nı aşan ve bütün dünyayı birbirine bağlayan ile

tişim ağlarıyla bir gerçek olarak duran küresel

leşmeyi teşhis etmek ve varlığını kabul etmek ayrı 

bir şeydir; küreselleşme dolayısıyla şekillenmekte 

olan uluslararası veya devletlerarası iktidar ilişkile

rinin seyrini teşhis edip gözlemlemek ayrı bir şey; 

bu ilişkilere karşı veya bu ilişkilerden yana olmak 

ayrı bir şeydir.

Birincisinde geri alınamayacak bir sosyolojik 

sürece gözlerini kapatmadan bakmak ve olan bite

ni anlamaya çalışmak yeter. Bu dünyada kendi öz

ne konumunu iddia eden hiç kimse burada kendi

sine bir seçenek sunulduğu zehabına kapılmaz. 

Kendine bir seçenek sunulduğu zehabına kapılan

sa, bir özne konumu iddia edemez. Ayrıca küresel

leşme ile birlikte gündelik hayatın tam bir tüketim 

veya metalaşma sürecine tabî olduğu ve insanların 

kendi dinî inançları ve kütlürel öğelerine karşı bile 

yeni bir algılama moduna geçtikleri, kimlik pozis

yonlarının her geçen gün yeni bir karışıma ulaştık

ları görülür (Turner, 1999: 36 vd). Bu olan bitenle

rin ulusal iktidar ilişkilerini, etnik yapıları ve kim

lik algılarını ne şekilde etkileyeceğini küresel siste

min siyasal merkezinde oturanların bile bildiğini 

sanmıyorum. İdeolojik dolduruşlara kapılmadan 

olan biteni iyi gözlemleyip gelişen durumlara uy

gun bir fıkıh geliştirmekten başka çare yok.

İkincisinde ise küreselleşmenin uluslararası 

ilişkilerin süregiden mantığına ilişkin sonuçları 

sözkonusudur. Bu ilişkilerde dünya sisteminin

merkezinin yerel iktidarlarla olan ilişkilerinde bir 

değişim izlemek mümkündür. Bu ilişkiler her dü

zeyde tahlile muhtaçtır, bu alanda yapılan çalışma

lar şimdiden azımsanmayacak bir literatüre ka

vuşmuştur (Keyman, Sarıbay, 1998; Robertson, 

1998; Bauman, 1999). Kuşkusuz burada sadece 

uluslararası veya devlederarası ilişkilerin üzerinde 

gelişen ulus-ötesi veya çok uluslu büyük şirketlerin 

siyasal güçlerle olan ilişkileri bu sürecin merkezî 

belirleyici öğesi olarak göze çarpmaktadır. Yoksa, 

küreselleşmenin devletlerarası ilişkilerde son yüz 

yıldır işlemekte olan düzene yeni bir boyut eklemiş 

olduklarını düşündürecek hiç bir şey yoktur. Bu 

yüzyılın ilk yansında yaşanan iki büyük savaş dün

yanın güç dengesini o zamandan bu yana ufak ta

dilatlar dışında değişmeyecek şekilde belirlemiştir. 

Küreselleşmeyle gündeme getirilen güç ilişkileri 

küreselleşme söylemleri kadar yeni değil ki, küre

selleşmeye ayrıca daha büyük bir suç yüklemesi 

yapılsın. Ayrıca küreselleşmeye karşı gelişen mu

halefet söyleminin yerel iktidarlara veya genel ola

rak iktidar ilişkilerine karşı net bir tavırdan kay

naklandığı söylenemez. Demokrasinin zaten esa

misinin okunmadığı yerlerde muhalefetin üstüne 

üsdük bir de demokrasi karşıtı söylemlere tuhaf 

bir ihtirasla verdiği desteğin nasıl işleyen diktatör

lüklerin ideolojik konumunu güçlendirici bir etki

si varsa, küreselleşme karşıtı söylemin de yerel ik

tidarların oldukça arkaik yöntemlerle işleyen ege

menliklerini meşrulaştrıcı bir işlevi olmaktadır. 

Hatta küreselleşmenin bütün devasa iktidar yapı

larına rağmen değişik siyasal varoluş imkânları ya

ratan bir boyutu da vardır. Burada belki de iktidar 

ilişkilerinin kırk satırı ile kırk katırı arasında bir 

tercih yapmak (tabiî ki bu tercih imkânı bile varsa) 

sözkonusudur. Ancak tuhaf olan birini tercih eder

ken içine girilen fanatik taraftarlık durmlarıdır.

Kuşkusuz, küreselleşmenin ortaya çıkardığı ve

ya küreselleşmeyi ortaya çıkaran çok uluslu şirket

lerin siyaset üzerine etkisini de gözönünde bulun

durmak gerekiyor. Bu etki en basit bir gözlemle si

yasal yapıların bir çok işlevlerini gittikçe ekono

mik çıkar gruplarına terkettiği yeni siyasal odakla

rın oluşumuyla özetlenebilir. Eğer bu küresel

leşmenin kaçınılmaz bir sonucuysa veya küresel

leşmeyi kaçınılmaz olarak doğuran şey ekonomi
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İle siyaset arasında açılan bu makas ise, gittikçe yüz 

göz olacağımız tercih, siyasal yapıların egemenliği 

ile ekonomik odakların egemenliği arasındaki ter

cih olacaktır. Bu süreci haber veren gözlemlerin ilk 

varsayımı, küreselleşmenin ekonomik gelişmeyle 

belirlendiğini ve bu gelişmeye paralel olarak ulus- 

devletlerin gitgide zayıflayacağı, hatta zamanla yok 

olup gideceğiydi. Oysa ulus-devlet yapıları sanıldı

ğından daha dayanıklı çıktı. Yine bir eklemlenme 

olayının, üretim biçimlerinin veya farklı toplumsal 

alanların eklemlenmesi olayının tanıklığını yapa

cağız demektir. Ulus-devletler çok uluslu şirketle

rin faaliyet alanlarını tanımakla birlikte, bunu ken

di yapılarından taviz vermeden o faaliyet alanlarıy

la iyi geçinme yolunu bularak yapmaktadır. Eko

nomik liberalliğin siyasal liberalliği zorunlu olarak 

getirmemesi gibi bir duruma alışıyoruz bile. Dola

yısıyla küreselleşmeye karşı çıksak da, taraftar ol

sak da payımıza düşende değişen bir şey yok. Me

ğer ki, siyasal katılım, siyasal davranış veya siyasal 

varoluş noktasında zaten varolan özerk alanlara 

talip olmuş olalım.

Devlet Siyasetinden Kendini 
Örgütleme Yetisi Olarak Siyasete

Tam da bu noktada, şimdiye kadar siyasal İslâm’ın 

sonu düşüncesinin dayandığı İslâm tasavvurunda

ki sorunlara değindiğimizi hatırla

yalım. Oysa meselenin bir de siya

salın özel bir tip kavramsallaştırıl

masına dayanan boyutu vardı. O 

boyut da, bilhassa küreselleşme sü

recinin tartışıldığı bir ortamda, 

işporta usulü bir aceleciliğe getiril

miş olduğunu gösteriyor. Çünkü 

siyasal İslâm’ın bittiğini gören göz

lemler, siyasal’m sadece devleti 

devrim yoluyla veya seçim yoluyla 

ele geçirme taktiklerine indirgen

miş bir tanımına dayanıyorlar. Bu 

söylemin öncülüğünü yapan Oli

ver Roy’a göre îslâmcılık İslâm’ı si

yasal düzenin merkezine yerleştir

meye çalışan söylem olup, Müslü

man öznelliği iddialarından İslâmî

prensipler üzerine toplumu yeniden yapılandır

maya yönelik kanlı girişimlere kadar uzanmakta

dır. Oliver Roy dünyanın değişik yerlerinde siyasal 

merkezi ele geçirme çabası içindeki bütün bu gi

rişimlerin başarısızlığını, merkezi ele geçirebildik

leri yerde ise vaadettikleri siyasal programları uy

gulayamadıklarını örneklerle göstererek siyasal İs

lâm’ın sonunu ilan ediyor. Oysa siyasal İslâm kav- 

ramsallaştırması bir yana, Müslümanların siyasal 

alandaki varoluşları Sayyid’in de dediği gibi “tekil 

bir kurucu eylemle (devrim) devlet iktidarını ele 

geçirmeyi doğrudan hedefleyen projelerle sınırlı 

değildir. Siyasal olan toplumsal kurumun bir mo

mentidir. Kendini adamış bir öncü eliyle devlet 

araçlarının ele geçirilmesini içerebilir, fakat devlet 

iktidarını elde etmenin bir ön şartı olarak sivil top

lumun daha yaygın bir ‘entelektüel-ahlakî reform’ 

stratejisini de içerebilir. Bundan dolayı, bir siyasal 

proje olarak Îslâmcılık tanımının içerisinde de

ğişik İslâmileşme stratejileri için yer vardır” (Say- 

yid, 2000: 38).

Aslında sözkonusu olan İslâmî duyarhlıklarıyla 

siyasal katılımda bulunmaksa, bunun sayısız bi

çimleri olabilir ve belli bir biçiminin, hatta belli bir 

tecrübesinin olayın bütünü için genelleştirmeyi 

mümkün kılamayacağı açıktır. Küreselleşmenin 

sosyolojisini yapanlar, bu sürecin en önemli vasfı

nın yeni siyasal davranış tarzlarının gelişmesiyle
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nitelenbileceğini söylüyorlar. Hatta bu sürecin 

topyekûn bir “siyasallığın icadı” olarak okunması

nı salık verenler bile var (Beck, 1999). Aslında siya- 

sallığın icadı, siyasal kavramının sadece devlet ay

gıtını merkeze almayan, hayatın her ânıyla ilgili 

belli bir insan davranışıyla doğrudan irtibatlandı- 

nlmasından başka bir şey değildir. Küreselleşmey

le birlikte ulus-devletlerin ağırlığının azalmasının 

doğal bir sonucu olarak sunulan bu icad, aslında 

insanların giderek kendi eylemlerinin daha fazla 

bilincinde olduğu, iyi hayat idealinin gerçekleşti

rilmesi konusunda devletin ihsanına olan bağımlı

lıkların gitgide azaldığı bir duruma işaret eder. Bu 

arada bir postmodern bilinç durumuna da işaret 

eder -daha doğrusu, yeni zamanların sosyal ve bi

lişsel gelişmelerini açıklarken olayın bir postmo- 

dernleşme olduğu iddiasına verilen neo-moder- 

nist cevap olarak “düşünümsel bilinç” (Beck, Gid- 

dens, Lash, 1994; Göka, Topçuoğlu, Aktay, 1997: 

266 vd.) durumuna. Siyasal alandaki düşünümsel- 

lik de siyasal davranışın, katılımın ve ilginin sade

ce belli bir yönetim elitinin tekelindeki bir davra

nış olmaktan çıkıp yüksek bir toplumsallığa yayıl

masıdır. Bu dönüşüme esas teşkil eden gözlemlere 

göre siyasal katılma hakkı demokratik siyasal sis

temlerin tanımlayıcı bir özelliği olsa da, devletin 

merkezî yapısı gereği bunun tamamen uygulana- 

maması da sözkonusudur. Bundan dolayı:

“Siyasal ilgi ve ilgisizlik düzeyleri katılma veya katılma

manın, ölçütü olarak alınagelmiştir, parti üyeliğini kap

sayarak siyaset ve meselelerin farkındalığına ilgiyi ifade 

etmiştir. Araştırmalar ilgisizliğin çok yaygın oldıığunu ve 

siyasetle ilgilenen halkın her yerde azınlık olduğunu gös

termiştir. Buna rağmen parti üyeliği bir yana bu ölçüt si

yasal sürece katılımı gerçek anlamda ölçemez. Temel öl-

Küreselleşmenin sosyolojisini yapanlar, bu 
sürecin en önemli vasfının yeni siyasal dav
ranış tarzlarının gelişmesiyle nitelenbilece

ğini söylüyorlar. Hatta bu sürecin topyekûn 
bir "siyasallığın icadı” olarak okunmasını sa

lık verenler bile var

çüt hâlâ seçimlerde oy vermedir. Bu da diğer ölçütlerin 

önerebileceğinden daha yüksek bir ölçüttür. Oy verme de 

dahil olmak üzere tüm bu göstergelerin geniş millî de

ğişkenleri vardır (örneğin Amerika Birleşik Devletlerinin 

Avrupa milletlerinin çoğundan kayda değer bir biçimde 

daha az rakamları vardır), meslek, yaş, cinsiyet, ırk, din, 

eğitim ve toplumsal hareketlilik gibi diğer değişkenlerle 

siyasal katılım Ölçeklerinin korelesyanonu kurma ça

lışmaları olmuştur. Tüm bu çalışmaların yürütüldüğü 

Amerika’da diğer milletlerde tekrarlamayan küçük fakat 

tutarh korelasyonlar vardır” (Abercombie, Hill, Turner, 

1984: 160).

Siyasal ölçütlerin kendileri arasındaki ve ulus

lararası ölçekteki bu ölçütlerle diğer değişkenler 

arasındaki tutarlı ilişkilerin yokluğu siyasal katılım 

üzerine kapsamlı teoriler kurma çalışmalarını aka

mete uğratmaktadır. Bu durumda siyasal katılımın 

veya siyasal davranışın sınrlan üzerindeki tar

tışmanın sadece postmodern dönemlere özgü bir 

tartışma olmadığı da açıktır. Bu da siyasal davra

nışın sınırlarının çizilmesinin eskiden beri aynı 

zorlukla mübtelâ olduğunu gösterir. Ashnda siya- 

sallığın icadı”nda dile getirilen siyasallık tanımı da 

geleneksel toplumlarda veya modern toplumlarda 

siyasallığı belirleyen davranış tarzının devlet aygı

tını ele geçirme stratejilerini merkeze aldığını var

sayarken bir çeşit indirgemeciliğe düşmekten kur

tulamıyor.. Çünkü bu büyük ölçüde haklılaştırıla- 

bilecek bir iddia olsa da, gerçekte bu toplumlarda 

bile, siyasal davranış için her zaman bu tür strate

jilerin dışında genişçe bir alan bulunmuştur. Bi

reylerin siyasal etkinliği ve bunun siyasal kurumlar 

üzerindeki sonuçları üzerindeki sonuçlarına işaret 

eden siyasal davranış, siyasete katılma veya katıl

mamayı aynı anda içerebildiği gibi oy davranışını 

ve kamuoyu teşekkülündeki siyasal tavrı da kapsar. 

Islâm’ın ilk ulemâsı, devletin resmî uleması olma

yı reddettikleri zaman siyasetin reddi veya din ve

ya ilim ile siyasetin birbirinden ayrı olduğu yö

nünde, bir mesaj vermiş olmuyorlardı. Onlar bu 

tavırlarıyla siyaseti reddetmek bir yana, aksine, so

nuna kadar siyasetin içine dalmış oluyorlardı. Bu 

günün, devlet aygıtım ele geçirmeye kilitlenmiş si

yasal davranış kalıplarına pek uymayan popüler si

yasal tavırlarından bir olan “sivil itaatsizlik” örnek

lerini ilk dönem İslâm figürlerinde keşfettiren de
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bu siyasal arayıştan başka biu şey değildir (Uya

nık. 1999).

Kaldı ki, siyasal davranış modeli olarak 

önümüzde sadece sivil itatasizlik seçeneği yok

tur. Yine Bobby S. Sayyid’in dediği gibi “Siyaset 

her yerde olabilir veya hiç bir yerde olmayabi

lir. Çünkü siyaset belirli uzlaşımların sorgulan

dığı anlarda ortaya çıkar. Politika kimin dost 

kimin hasım olduğu arasına ayrım koyduğu

nuz anda ortaya çıkar ve bu her ân her yerde 

meydana gelebilir. Bu da siyasetin olumsallığı

nın bir sonucudur. Dolayısıyla en özgül faali

yetlerle ilişkiye geçtiğiniz yerde ortaya çıkan bir 

şeydir siyaset... Kurandaki değişik sûreler politik 

tutum gerektirir. Ama öte yandan Kuranın ‘Allah 

birdir’ ayetinin ne anlama geldiği hususunda poli

tikayla bir işimiz yoktur. Dolayısıyla, siyasal olanın 

haricindeki herşeyi dışlamaktan öte, doğal olduğu 

varsayılan bir şeyi sorgulamaya başladığnız ve ayı

rım koyduğunuz toplumsal yaşamın her alanında 

politikayı davet eden bir yol vardır” {Sayyid, 

2000a).

Adına ister küreselleşme ister postmodern- 

leşme denilen yeni zamanların siyasallık kavramı

nın merkezinde, yine Ulrich Beck’in de benimse

diği tanıma göre “kendi kendini örgüdeyebilme 

yetisi” (Beck, 1999: 209) yatmaktadır. “Bu da en sı

radan günlük konulardan başlar; okul sorunları, 

kiracıların sorunları, trafik düzenlemeleri... Top

lumun beyninin yerini tespit etmek artık imkân

sızdır; yenilemeler, geleceğe ilişkin kararlar çoktan 

beri siyasal sınıftan kaynaklanmamaktadır. Tam 

tersi: Yeni bir düşüncenin ancak bayağılaşmasın

dan sonra, partilerin ve hükümetlerin jetonu 

düşer... Federal hükümet, seçim afişlerinden bize 

sırıtıp duran insanlar tarafından yönetildiği için 

değil, bu insanlar tarafnıdan yönetilmesine rağ

men istikrarlı ve görece başarılıdır” (aynı yer) ilh.

Bu satırlar Türkiye’de bir hükümetin yıkılması 

ve başka bir hükümetin kurulması arefesinin fazla 

uzadığı zamanlara özgü 9. Cumhurbaşkanı’ndan 

duymaya iyice alıştığımız sözlerin içerimi üzerine 

düşünmeye kışkırtıyor. “Hiç endişe etmeyiniz, 

Türkiye hükümetsiz kalmayacaktır.” Hasbelkader, 

süre biraz daha uzadıkça, memleket işlerinin pe

kâlâ da hükümetsiz de yürütülebildiği yönünde

İslâm’ın ilk ulemâsı̂  devletin resmf uleması 
olmayı reddettikleri zaman siyasetin reddi 
veya din veya ilim ile siyasetin birbirinden 
ayrı olduğu yönünde, bir mesaj vermiş ol
muyorlardı. Onlar bu tavırlanyla siyaseti 
reddetmek bir yana, aksine, sonuna kadar 
siyasetin içine dalmış oluyorlardı.

âcizâne bir keşifte bulunmuştum. Hatta giderek bu 

sözün asıl muhatabının halk değil bizzat mesleği 

siyasetçi olanlar ve anlamının da bu halk hükü

metsiz de idare edilebileceğini anlamadan hükü

meti kurmanın lüzumuna işaret ediyordu. Çünkü 

ülkenin hemen bütün işlerinin pekâlâ hükümetsiz 

de yürüyebildiği görülüyordu. Hükümetler veya 

devlet aygıtını elinde tutan siyasetçiler giderek hal

kın üzerinde bir yük olduklarını daha fazla hisset

tirdikçe, siyasal alanın tanımında da ciddi genişle

melerin veya değişimlerin yaşanması gerektiğinde 

kuşku yoktur. Bugün Türkiye ekonomisi iflas et

miyorsa, bu kesinlikle siyasal aygıtın, liberal bir 

ekonomiye özgü hakemlik rolünü bile hakkıyla 

oynayabilmesinden dolayı değildir, tamamen eko

nomi kurumunun veya farklı siyasal öznelerin ses

siz sedasız, gürültüsüz patırtısız kendi kendilerini 

örgütleyebilme yeteneklerinden dolayıdır. Eğer 

Türkiye’de bir iç savaş çıkmıyorsa, bu da iç güven

likle yetkilendirilmiş hükümet görevlilerinin top

lumsal gerilimleri veya adaletsizlikleri gidermekte

ki fevkalade üstünlüklerinden değil, toplumun 

kendi güvenlik, istikrar ve barış ihtiyacını karşıla

ma yönündeki kendi motivasyonundan kaynakla

nıyordur. Benzer gözlemler yapan Beck Enzens- 

berger’e dayanarak. Federal Almanya Cumhuriye

tinin işinin ehli olmayan bir hükümete gözlemi 

kapayabilecek bir durumda olduğu ironisini gözler 

önüne seriyor; çünkü diyor “varlığı son kertede, 

akşam haberlei boyunca canımızı sıkan bu insan

lara bağh değildir” (Beck, 1999: 209).

Özgür güçlerin, toplumun en derin katmanla

rında, yani iktisadi, yerel ve siyasal eylemsellik 

içinde yeniden birleşmesi anlamında, kendi kendi-
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Eski zamanlarda da devlet aygıtının dışın
daki siyasal davranışı mümkün kılan geniş 

bir siyasal alan var idi ama yine de küresel
leşmeyle birlikte bu alt-siyasallaşma imkâ

nının gitgide arttığı söylenebilir.

ni örgütlemek toplumun, düşünümsel oarak alt- 

siyasallaştırılmasını beraberinde getirmektedir. 

Tekrarlamak gerekirse, eski zamanlarda da devlet 

aygıtmm dışmdaki siyasal davranışı mümkün kı

lan geniş bir siyasal alan var idi ama yine de küre

selleşmeyle birlikte bu alt-siyasallaşma (a.g.e.: 210) 

imkânının gitgide arttığı söylenebilir. Siyaset hiç 

bir zaman bütün verileri ve sonuçları sabit olan ve 

belli sınıflara tapulanmış bir metafizik alan siyase

ti olmadığı gibi bundan sonra böyle olmaması için 

daha elverişli şardarm oluştuğu bile söylenebilir.

Bütün bu söylenenleri İslâmcılık bakındaki 

mütalaalara uyarlamak gerekirse, demokrasiye 

karşı çıkarken varolan siyasal İslâm’ın, demokrasi

yi savunmaya başladığını düşündürten her neyse, 

ne siyasallık kavramından ne de İslâm’ın tabiatın

dan hiç bir şey anlamış gözükmüyor. Belki bugün 

siyasal kimliklenme sürecinde İslâm’ı bir şekilde 

eklemleyen öznelerin, bu kimliklenme süreçleriyle 

başlayarak toplumsal hayattaki bir çok varlıkları, 

yeni siyasallık biçimlerinin teşhisini zorunlu kıla

caktır. Anadolu sermayesinin dayandığı motivas

yonlarla ekonomik hayatta ve toplumsal hayatın 

en derin katmanlarında tuttuğu yer; eğitim haya

tında ve toplumsal tabakalaşma hareketlerinde 

sergilenen performans; insan hakları arayışındaki 

sivil örgütlenmeler; değişik vakıf ve sair oluşum

larla alt-siyasallaşmanın üst siyasetin bütün basın

cına rağmen nasıl bir özerklikğe sahip olduğunu 

gösteriyor. Esasen, her zorlukla beraber bir kolaylı

ğın olduğu ilkesinin basit bir tezahürü olan bu du

rum, hem siyaset eskatolojilerine karşı tarihselin 

ve toplumsahn olumsallığını hatırlatmakta, hem 

de devlet aygıtım ele geçirmeye kilitlenmiş arkaik 

siyasal davranış tarzına karşı “siyaset”! kutlamaya 

çağırmaktadır (Mert, 1999).

Bitirirken, siyasal Islâm’ın “son”u ilanına karşı

böylesi bir direnmenin de ilk akla getirebileceği 

şeye karşı bir tedbir almak gerekiyor: Siyasal İs

lâm’ın son bulduğu iddiasına karşı O ’nun hâlâ de

vam ediyor olduğunu ve devam edeceğini ispatla

maya çalışmanın bir âlemi yok. Yapmaya çalılığı

mız bu değildi. Çünkü temel sorunu zaten “siya

sallık” kavramına yaptığı son derece kaba yükle

melerden kaynaklan siyasal İslâm eskatolojisinin 

temel varsayımını benimsemek anlamına gelirdi 

bu. Oysa tekrarlamak gerekirse, siyasal Islâm’ı var 

kılan bu hikayenin kendisidir; onun devam ettiği

ni söylemek bu hikayenin senaryosunu üstlenmek 

animana gelir. Bunun gerçekler dünyasında insiya- 

tifı ele almak gibi bir sonucu olsa hoşgörülebilirdi 

belki ama olan daha ziyade safdilce veya işgüzarca 

bir açığa çıkmadır. ■
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ARAŞTIRMA

OsmanlI’nın Pozitif İlimlere ve 
Teknolojiye Bakışr

rof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

İlim ve Teknolojinin 
Zaruretlerle Motivasyonu

M
illetlerin hayâtında ilim ve teknolojiyi 

dâima zarûreüer motive etmiştir. Misâl 

vermek gerekirse:

' Hollanda kendisine hayat sahası açmak için ok- 

yanusdan yer kazanmaya yönelik, deniz ile ara

sına setler çekmenin teknolojisini geliştirmişti;

• İngiltere dâhil bütün Avrupa Hun, Ostrogot, Vi-

zigot ve Norman işgalcilerine karşı korunmak 

üzere sur ve kale inşaatını geliştirmişdi;

■ Ortaçağ’da İtalya’nın ufak dukalıkları gerek bir

birlerine gerekse Vatikan’a karşı hürriyetlerini 

muhafaza etmek için savaş teknolojilerini ge

liştirmişlerdi;

■ A.B.D. protestan ahlâkın gereği olarak teessüs

eden para kazanma hırsının dürtüsüyle ilim ve 

teknolojide liderliğe soyunmuştu;

■ Almanya kimyâ sanayiinin hem kendi ülkesinde

sosyal refaha yol açtığını ve hem de diğer ülke

lerin kimyâsal ürünlerin çok iyi bir pazarı ola

caklarının idrâkiyle XIX. yüzyılda ve hattâ 2. 

Cihan Harbi’ne kadar kimyâ sanayiinde önder 

olmuştu;

• Japonya Çin’in ve Rusya’nın baskılarından kur

tulma çâresi olarak uzun vâdeli bir kalkınma

plânıyla daha XIX. yüzyılın sonundan itibâren 

ilim ve teknoloji iktisâbı için A.B.D.ne kütleler 

hâlinde öğrenci göndermeğe başlamıştı;

• Sovyet Rusya Komünizm’in Kapitalizm’e karşı 

zafer kazanması gerektiğini ispat etmek için, 

ülkesindeki sosyal hayatın refahından ve hattâ 

ziraat sisteminden fedâkârlık ederek ilim ve 

teknoloji iktisâbına öncelik vermişti...

Osmanlı târihine bakacak olursak ilim ve tek

noloji iktisâbının motive edildiği bellibaşh iki dö

nemin mevcûd olduğunu görürüz. Bunlar: 1) Fâ

tih Sultan Mehmed’in Osmanh tahtına ikinci cü- 

lûsuyla başlayıp III. Murad zamanında Galata’da 

inşâ edilmekte olan Dünyâ’nin en büyük rasathâ- 

nesinin tahribine kadar, ve 2) III. Sehm zamanın

da Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûn’un ihdasıyla 

başlayıp da II. Abdülhamid’in hâl’ine kadar geçen 

dönemlerdir.

Fâtih -  III. Murad Dönemi

Fâtih Osmanlılar’da ilmin pratik değerini isâbetle 

idrâk eden ilk pâdişâhtır. Fâtih Sultan Mehmed’i 

ilim ve teknoloji konusunda motive eden İstan

bul’u fethederek Hazret-i Peygamber’in bununla 

ilgili hadîsinde mathetmiş olduğu kumandan ol
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mak arzusu idi. Nitekim Fâtih Bizans’ı ele geçirme

nin harp araçlarnıdaki teknolojik yeniliklere bağlı 

olduğunu berrak bir biçimde anlamıştı. Bunun için 

top dökümü ve kalyon inşaatı konularında kendisi 

bizzat bunların hesaplarına müdâhale edecek ve 

döküm ve inşaat saflıalarında kontrolü sürekli elin

de bulunduracak kadar kendini bu işlere vermişti.

Bununla beraber İstanbul’un fethinden sonra 

da kurduğu medresede (yâni üniversitede) Mate

matik ve Astronomi’ye verdiği önem büyüktür. 

Bunun içindir ki Uluğ Bey’in asistanı meşhur ma- 

tematikçi-astronom Ali Kuşcî’yi İstanbul’a dâvet 

etmiş ve Osmanlı mülküne adım attığı andan İs

tanbul’a gelinceye kadar Ali Kuşcî’ye her adımı 

için bir altın ödemiştir.

Fâtih Sultan Mehmed’in kendi zamanında ilim 

adamlarına göstermekten çekinmediği bu itibar 

“ilmiyye smıfı”nın yâni devletin kadrosundaki din

adamlarının kıs

kançlık, iğbirâr ve 

entrikalarına yol 

açmıştır. III. Mu

rad zamanında 

pâdişâhın deste

ğiyle İstanbul’da 

Galata sırtlarında 

Dünyâ’nın o za

man için en bü

yük rasathânesini 

inşâ etmekte olan 

astronom Taküy- 

yiddin’e iğbirârı 

ile meşhur Şey

hülislâm Kadızâ- 

de Ahmed Şem- 

süddin efendi III. 

Murad’a: “Rasat 

yapmak uğursuz

luk getirir ve gö

ğün sırlarına nü- 

fûz etmeğe küstah 

bir biçimde cür'et 

edilmesinin tehli

kesi de sonu da 

mâlüm ve mu

hakkaktır. Hiç bir

devlet yoktur ki orada gök rasat edilmeye baklanmış 

olsun da o devlet mâ’mûr iken harâb olmamış, dev

letin yapısı da depremli bir şekilde değişikliğe uğra

mamış olsun” meâlinde bir fetvâ vererek Pâdişâhı 

kararından döndürmüştür.

Bu fetvânm tahrikiyle Pâdişâh inşâ edilmekte 

olan rasathânenin tahrib edilmesini emreden bir 

hatt-ı humâyûnu Galata Voyvodası {belediye baş

kam) Kaptan-ı Deryâ Kılıç Ali Paşa’ya verir. Taküy- 

yiddin’in rasathânesi H. 4 Zilhicce 987’de (M.S. 

1580’de) yerle bir edilir.

Bu olay Osmanlı Devleti’nde pozitif ilim 

adamlarının itibardan düşmelerinin ve devlet me

kanizmasından uzak kalmalarının da sebebi ol

muştur.

Fâtih Sultan Mehmed’den sonra Devlet’in 

kudreti, istikrârı ve coğrafî durumu dolayısıyla os- 

manh toplumu yüzyıllar boyunca İçtimaî, beşerî ve 

tabiî âfetlerden masün kalmış olduğundan ve nâ

dir de olsa bu gibi durumlara büyük bir tevekkül

le katlanmayı bir fazilet mertebesine yükselttiğin

den ilim ve teknolojinin gerekliliğini kendisine 

hissettirip idrâk ettirecek hiç bir sebeble karşılaş

mış değildir; bu yönde hiç bir motivasyonu da ol

mamıştır. Osmanlı’nm ilim ve teknolojide geri kal- 

masısı sebebi çok kudretli ve kudretini de daha çok 

bilek kuvvetiyle koruyan bir devlet kurmuş olma

sından yatmaktadır. Yâni Avrupa’da ilim ve tekno

lojinin ilerleyebilmiş olmasının sebeblerinden biri 

de bu kıt’adaki devletlerin Osmanlı’dan farklı bir 

devlet ve toplum yapısı ile farklı bir jeopolitik ko

numa sâhip olmasıdır.

İli. Selim -  II. Abdlilhamid Dönemi

Biribirini izleyen askerî yenilgilerden sonra Os

man lı Devleti’nin idârî ve İçtimaî ıslâhata ihtiyâcı 

olduğunu idrâk eden II. Mahmud’dan sonra Dev

let’in ilim ve teknoloji alanında bir atıhm yapma

dığı takdirde geleceğinin karanlık olacağını ilik id

râk eden pâdişâh da III. Sehm’dir. Humbarahâne, 

Mühendishâne-i Berr-i Hümâyûn hep Avrupa’dan 

celbedilen kıymetli hocaların himmetiyle bu dö

nemde kurulmuştur.

Sultan Abdülaziz, bu paralelde, Dünyâ’nın 

ikinci güçlü buharla müteharrik donanmasını tesis
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etmiştir. II. Abdülhamid her teknolojik yeniliğe 

açık olmuştur. Elektrik, telgraf ve fotoğraf^ O ’nun 

zamanmda kullanılmaya başlanmış; Bağdat de

miryolu, Tıb Fakültesi ve bir takım meslek okulla

rı O’nun zamanında faaliyete geçmiştir.

OsmanlI’nın Teknolojide 
Kaçırdığı Önemli Fırsatlar

XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde, 

en azından, olağanüstü üç teknolojik gelişme vuku 

bulmuştur. Fakat ne yazık ki bunların arz ettikleri 

teknolojik ve stratejik önem aslâ idrâk edilememiş 

ve bunlara yalnızca merakı tahrik eden tuhaf eğ

lenceler nazarıyla bakılmıştır.

Bunlardan biri Evliya Çelebî’nin (1611-1682) 

meşhur Seyâhatnâme sinde takdim etmiş olduğu 

gibi Hezârfen Ahmet Çelebi’nin Leonardo da Vin- 

ci’nin tasarımından mülhem, kendi imalâtı olan 

iki kanat aracılığla İstanbul’da Galata Kulesi’nden 

Boğaz’ı aşıp 3,5 km uçarak Üsküdar’da Doğancılar 

mevkiinde bugün kendi ismiyle anılmakta olan 

mahalleye inmesidir. Olay Sultan IV. Murad’m 

gözleri önünde cereyân etmiş; Pâdişâh Hezârfen 

Ahmet Çelebi’yi ödüllendirmekle birhkte “bilkuv- 

ve tehlikeli bir adam olduğu” inancıyla kendisini 

Cezâyir’e sürmüştür.

Seyâhatnâmede anlatılan bir başka ve farklı 

uçuş olayının kahramanı da Lagarı Haşan Çele- 

bî’dir. Bu zât da gene Sultan IV. Murad’ın kızların

dan birinin doğumu münâsebetiyle tertib edilen 

şenliklerde 50 okka kadar ''barut macunu” ile ateş

lenen yedi kollu bir fişeğe bağlı olarak göğe yüksel

miş; fişek maksimum yüksekliğe erişince de, tıpkı 

Hezârfen Ahmed Çelebi gibi, paraşüt niyetine kul

landığı iki yapay kanat yardımıyla süzüle süzüle 

olayı seyreden pâdişâhın huzûruna inerek ona 4. 

semâdaki Hazret-i îsâ’dan selâm getirdiğini arz 

ederek Sultanla şakalaşmıştır. Sultan IV. Murad her 

nedense Lagarı Haşan Çelebî’yi Hezârfen Ahmed 

Çelebi gibi “bilkuvve tehlikeli bir adam” olarak 

görmemiş ve onu Sipâhi Ocağı’na alarak ödüllen

dirmiştir.

Osmanh’mn geliştirdiği bir başka teknoloji hâ

rikası ise Tersâne-i Âmire’nin kumandanı İbrâhim 

Paşanın Sultan III. Ahmed’in çocuklarının 3 Ara

lık 1717 târihindeki sünnet düğünleri münâsebe

tiyle imâl etmiş olduğu timsah şeklindeki denizal- 

tıdır. Sarayburnu’nda yapılan sünnet düğünü sıra

sında bu timsah şeklindeki denizaltı birkaç kere 

suya dalıp başka yerlerden su yüzüne çıkmış ve en 

sonunda kıyıya yanaşarak ağzını açtığında ağzında 

zuhur eden üç çengi raks ederek pâdişâhı ve hazır 

bulunanları eğlendirmişlerdir.

Ne yazıktır ki bu üç teknolojik gelişmenin de 

Osmanlı tarafından kadr-ü kıymeti ve özellikle de 

askerî açıdan arz etmekte olduğu büyük stratejik 

önem hiç mi hiç idrâk edilememiş ve bütün bunla

ra yalnızca tuhaf birer eğlence gözüyle bakılmıştır.

Sonuç

Osmanlı Devleti’nde pozitif ilimleri ve teknolojiyi 

gerçekten de güçlü bir biçimde motive eden unsur 

Fâtih Sultan Mehmet’in İstanbul’u zabtetme arzu

su olmuştur. Fâtih’den sonra bu motivasyon çeşit

li sebeblerden ötürü kaybolmuştur. Osmanlı Dev- 

leti’nin gücü böyle bir motivasyonun bir daha or

taya çıkmasına uzun müddet engel olmuştur.

III. Murat’ın Galata Rasathânesi’ni yıktırması 

pozitif ilim adamlarının ve pozitif ilmin, gelişmek

te olan İlmî zihniyetin ve ilim tradisyonunun Os- 

manh Devleti’nden silinmesine yol açmıştır. III. 

Selim ile başlamış olan ve günümüze kadar sür

müş olan çabalar ise daha çok bizlerle arayı açmış 

olan Batı’nın ilim ve teknolojisini yakalamak değil 

izleyip yakalamaya çalışmak şeklinde tecelli etmiş 

bulunmaktadır.

Bu arada çağ açabilecek, Osmanlı’ya özellikle 

savaşta büyük üstünlük sağlayacak olan kanatla 

uçmak, füzeyle göğe yükselmek ve denizaltı gibi 

icâdlar ise stratejik önemi idrâk edilmeksizin an

cak düğünlerde hokkabazların yanında merakla 

seyredilecek tuhaflıklar olarak kalmıştır. İşin en acı 

yanı da işte budur! ■

DİPNOTLAR

1- Tıırk Kültürüne Hizmet Vakfı'mn 23-24 Nisan 1999 da Söğüt’te
düzenlediği “Osıımıılı Devlet Anltıyışmda Hoşgöriiııüu Yansıyan 

Yüzü Seınpozyıınıu"ı\dA tebliğ üiaraic taicdîm edilmiştir.
2- Sutan II. Abdülhamid’in Osmanlı memâlikinin her yöresinde çek

tirmiş olduğu 300.000 kadar fotoğraf İstanbul Üniversitesi Mer
kez Kütüphânesi’nde muhâfaza edilmektedir.
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Kendini bilmeyenden başka kim 
İbrahim’in dininden yüz çevirir...”

Ahmet Cemil Ertunc

“Allalnn kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı delil indirmedi

ği peyleri Allah’a ortak koşmaktan siz korkmııyorken, ben na- 

sü sizin şirk koştuklarınızdan korkarım?” (En’am, 6/76-81)

B
irşeylerin putlaştmlması, putlaştırılan şey

lerle ilgili inançlar ve bu inançlarm hayata 

yansıyarak bireysel ve toplumsal hayatta et

kili olması, insanlığın, tarih boyunca değişmeyen 

yanlışlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanlışlığın 

boyutlarını doğru değerlendirebilmek için putlaş

tırma nedenlerinin ve putlaştırılan varlıkların liste

sine bakmak yeterli olacaktır. Kolaylıkla tespit edi

lebilmektedir ki, bazı varlıkları putlaştırma neden

leri kadar, putlaştırılan varlıkların sayısı da pek çok. 

Araştırıldığı zaman, insanların putlaştırıp taptıldan 

varlıkların listesinin oldukça kabarık olduğu görü

lüyor. Sonuçta da adeta putlaştırılmamış varlık kal

madığı anlaşılıyor. Bu itibarla “Mısırlıların gübre 

böceğinden, Hintlilerin filine kadar bir yerde tanrı 

olarak^ tapılmayan hiçbir ha)^an yoktur.”  ̂ yargısı 

bir gerçeğin ifadesi olarak karşımıza çıkıyor.

Kur’an’a Göre Putçuluğun Saçmalığı

İnsanlık için mutlak doğru bir inanç sisteminin ve 

bu inanç sisteminin üzerinde şekillenen dosdoğru 

bir hayat tarzının yegâne rehberi olan Kur’an, put 

ve putçuluğu insanhğın en büyük sapması olarak 

tespit eder. Putçuluk gibi bir inancın ve bu inancın 

gerektirdiği hayat tarzının ve uygulamaların tama

mıyla yanlış, ancak mutlak hakikâta uygun bir 

inanç ve yaşantı tarzının tamamıyla doğru olduğu

nu açıklayan Kur’an, bu ayrımı yaparken de putun 

ve putçuluğun mahiyetini bütün ayrıntılarıyla orta

ya koyar. Konu hakkında üstü kapalı, bulanık 

hiçbir nokta bırakmaz. Öncelikle nazil olduğu top

luma hitap ettiği içindir ki, putun ve putçuluğun 

mahiyetini putperest Arap toplumunun putlarını 

ve bu putlara bağlı inançları esas alarak açıklar. 

Böylelikle söz konusu sapmanın evrensel kabul edi

lebilecek özelliklerini Arap toplumunda yaşanan 

boyutuyla somutlaştırarak gözler önüne serer. Put

çuluk gibi saçma inançlara ve bu inançlarla meşru

laştırılan ve sonuçta zulüm, haksızlık, sömürü do

ğuran hayat tarzlarına sahip olunmaması gerektiği

nin uyarılarını yapar. Kur’an, bütün bu uyardan da

hilinde, putçuluğun, öncelilde bilgi olarak yanlış ze

minde yer aldığını, buna bağlı olarak da yanlış bir 

hayat tarzının sebebi olduğunu açıklar.

Kur’an, insanlığın en büyük sapması olan put

çuluk konusundaki uyarı ve bilgilendirmelerini 

gerçekleştirirken oldukça çarpıcı bir ifade tarzı ve 

mantık silsilesi takip eder. Bu konuda üzerinde du- 

rulabilecek önemli örneklerden birisi; müşriklerin, 

Allah katında kendileri için şefaatçi olacağı inancıy

la putlara yönelmeleridir. Kur’an bu inancın yanlış
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lığını, putların şefaatçi olacağıyla ilgili Allah katın

dan gelen hiçbir ilim olmadığını vurgulayarak gös

terir: “Putların Allah katında şefaatçi olduğuna ma

rnlıyorsa, böylesi bir inancın, Allah katından gelen 

bilgiyle doğrıılann-ıası gerekmez mi?"' sorusunu dü- 

şündürterek, konunun kesin cevabını yine bizzat 

putperesdere verdirir (Bkz: Rad, 13/33). Böylelilde 

açıklamış olur ki, Allah katından olmayan bir bilgi

nin değeri yoktur. Çünkü Allah katından olmayan 

bir bilgi yoktur. Allah’ın bilmediği şey ise mutlak 

anlamda yok demektir. Allah katında da, pudarın 

şefaatçi olacağıyla ilgili bir bilgi bulunmadığına gö

re, bu şefaat inancı tamamıyla saçma, yanlış ve asıl

sızdır. Ayrıca, taraftarlarınca putlara yüklenen sıfat

ların ve fonksiyonların “Allah'ın bilmediği bir şeyi 

Allah’a haber vermek" (Rad, 13/33) olarak ifade 

edilmiş olması da çok anlamlıdır. Halbuki bilme

mek, haberdar olmamak Allah için söz konusu de

ğildir. Buna rağmen böylesi çarpıcı bir ifadeyle put

ların mahiyeti açıklanır. Pudar için dile getirilen 

inançların geçerli ve doğru olmadığı, ondan da öte 

put diye tapılan şeylerin puduk fonksiyonu açısın

dan bir özelliklerinin mevcut olmadığı akledebilen- 

lere gösterilmiş olur. O halde, demek ki müşrikler 

Allah’a yönelik iftira atmakta ve olmayan bir şeyi 

var kabul etmektedirler. Dolayısıyla inançları yan

lıştır, saçmadır.

Yine pudarı konu edinen diğer bazı ayetlerde 

ise, herhangi bir canlının sahip olduğu fonksiyonla

ra dahi sahip olamayan putların (A’raf, 7/193-195; 

Meryem, 19/42;Fatır,35/14;Şuara, 26/72..,) müşrik 

zannınca bazı yüce sıfatlara sahip kılınmalarının ve 

bu sıfadarın dahilinde oluşturulan bir hayat tarzı

nın benimsenmesinin yanlışlığı “evi bir uçurumun 

kenarında kurmaya\Tevht, 9/109) benzetilerek, 

müşriklerden, içinde bulundukları durumun veha- 

metini düşünmeleri istenir. Ayette, şirke dayalı 

inanç ve hayat tarzının “uçurumun kenarına kurul

muş bir eve” benzetilmesinin önemi büyüktür. Zira, 

şirkin toplumsal hayata hakim olduğu her toplum

da, hiçbir zaman sona ermeyen bireysel ve toplum

sal problemlerin muhatabı olan kideler, birileri ta

rafından kendilerine dayatılan ilke ve bu ilkelerin 

oluşturduğu hayat tarzının ne kadar saçma, yıkıl

maya hazır ve huzur vermekten uzak olduğunu ko

laylıkla görebilirler; yeter ki birazcık akledebilsinler.

Müşrik Toplumlann 
“İleri Gelenleri” ve Putçuluk

Kur’an’da putçuluğun saçmalıkları ve neden oldu

ğu kötülükler tekrar tekrar açıklanır. Fakat esasında 

bu ayetlerin öncelikli muhatabı bütün müşrikler 

değildir. Söz konusu ayeüerin öncelildi muhatabı, 

pudarla ilgili zanlarını gerçek kabul eden, putpe- 

resdiğin “dindar\ olan kidelerdir. Çünkü put saç

madır, putçuluk sapıklıktır, zulümdür, sömürüdür, 

aldatmadır, acıdır, kederdir, gözyaşıdır ve bütün 

bunlarm muhatabı ise ne var ki genellikle emeğiyle 

geçimini sağlamaya çalışan, temel ihtiyaçlarını kar

şılamak mücadelesiyle hayatlarını sürdüren halk 

topluluklarıdır. Kur’an bu insanların, birileri tara

fından iğfal edilerek sömürülmeye hazır hale geti

rilmiş akıllarına hitap eder. Akledebilmenin kalmış 

son kırıntılarını bulmaya ve akledebilmenin koru

nu ateşlemeye çalışır. Bunun için de sorar, düşün

dürür, bilgilendirir, korkutur, müjdeler, açıklar... 

Ancak elbetteki Kur’an’ın muhatabı sadece bu kit

leler değildir. Zira put saçmalığının ve putçuluk sa

pıklığının failleri bunlar değildir. Gerçek failler 

gösterilmeden, sinsi planları açığa vurulmadan söz 

konusu sapıklıktan kurtulabilmek, zulüm, sömürü 

ve baskılara veda edebilmek kitleler açısından 

mümkün olmaz. Bu nedenle Kur’an, putçuluğun 

faillerine yönelir, onları deşifre eder. Açıklar ki, söz 

konusu failler şirkin hayat tarzına dönüştüğü her 

yerde vardır ve bunlar bir kısım insanlardır. Bazen 

“seçkin", bazen “elit" bazen “aydın", bazen başka 

başka isimler alırlar, ancak hepsi de aynı amaca yö

nelmiş ve o amacı gerçekleştirme yönünde putu 

kendilerine araç, putçuluğu ise çıkar yöntemi ola

rak seçmiş kişilerdir. Onları teşhis etmenin birçok 

yolu ve yöntemi vardır; ancak en ilginç ve hatta ga

rip özellikleri; Tevhid çağrısı karşısında her biri bir 

putperest şövalyesi gibi çıkmış ve çıkacak olmasına 

rağmen, esasta şirk inancında en lakayt kesimi oluş

turuyor olmalarıdır. Halka değişik usûllerle kabul 

ettirdikleri şirk inancını kendileri aynı oranda ve iç

tenlikle kabul etmezler. Zira bu inancı, kitleleri al

datmak için bir araç olarak kendileri ortaya koymuş 

veya değişik vesilelerle kitleler tarafında oluşturul

muşsa onu alıp, sinsi planlarının en önemli aracı 

olarak sistematize ederek kidelere dayatmışlardır.
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Bunların risalet dönemindeki temsilcileri ise Da- 

ru’n Nedve üyeleridir, Onlar hiçbir zaman putpe

restliğin dirıdorJarı' olarak görülmezler. Bu konu

da hatırlanmasmda yarar olan en önemli delil; İs

lam a karşı putperesdiğin yegâne müdafii olarak çı

kan Dar’un Nedve üyesi müşrik “ileri gelenlerdin, 

İslam davetini zorbalıkla, baskıyla, işkenceyle dur

duramayacaklarını anlayınca, İslam davetinin geliş

mesini durdurmak veya hiç değilse kendi istedikle

ri yöne kanaUze edebilmek için Resulüllah’a hep 

birlikte bir yıl sadece Allah’a ve bir yıl da sadece 

pudara tapmayı teklif edebilmiş olmalarıdır. İnanç

larındaki bu lakaydıklarına rağmen de pudarının 

aşağılandığı gerekçesiyle Resulüllah’a karşı çıkarlar.

Müşrik Cepheler ve Farklılıkları

Kur’an, bu putçuluk mimarlarını gözler önüne se

rer; sinsi planlarını deşifre eder. Halk kiüelerini ise 

uyandırmaya ve uyarmaya çalışır. Böylelikle her iki 

kesime karşı yaklaşımı farklılık arzeder. Bunun ise 

bizzat put cephesinde yer alan her iki kesimden de 

kaynaklanan bir zemini vardır. Risalet sürecinde 

gerçekleşenler ise bu durumun en açık delilleridir. 

Şöyleki; Kur’an’ın tartışılmaz değeri ve bağlayıcılı

ğının yanısıra, diğer bütün kaynaklar titiz şekilde 

gözden geçirildiği zaman, pudar dahilinde Peygam

berlere yönelik ciddi tepkilerin halk kitlelerinden 

değil, putlara ve pudarıyla ilgili inançlara karşı la

kayt olan toplumun “ileri gelenleri”ndcn geldiği gö

rülür. Mekke toplumunda gerçekleşen de bu ol

muştur. Resulüllah’ın İslam’ı tebliğ etmeye başla

masıyla bidikte İslam’a yönelik tepkide bulunanla

rın arasında, halk kesiminden bir isme rasdamak 

pek mümkün olmamaktadır. Halk kesiminden, 

eğer pudarına, inançlarına saldırıldığı, bunların 

aşağılandığı gerekçesiyle mü’minlere tepkide bulu

nan olmuşsa da, bu tepki kayda değer olmayacak 

kadar basit düzeyde gerçekleşmiş olmalı ki kaynak

ların rivayetlerine hiçbir şekilde konu olmamıştır. 

Buna karşılık, halkın arasında İslam hızla kabul gö

rüp yaygınlaştığı için, toplumun ileri gelenleri du

rumundaki yönetici ve zenginler, İslam’ın halk ara

sında yaygınlık kazanmasını durdurabilmek için 

har çareyi düşünmek zorunda kalmışlardır. Bu ko

nuda, Ebu Leheb’in, Ümeyye bin Halef’in veya

Nadr bin Haris’in, İslam’ın halk arasında iyice yay

gınlaşmasını önlemek için tedbirler ahnması gerek

tiğini ısrarla gündeme getirmeleri önemlidir.

Müşrik önderler, kideleri İslam’a “kaptırmama

nın” mücadelesini tidz bir şekilde yürüttükleri gibi, 

İslam’a karşı kışkırtmaktan da geri kalmazlar. Put

larına ve pudarıyla ilgili inançlarına lakayt olan 

müşrik önderlerin ve önceki toplumlardaki selefle

rinin, “sadece Allah'a kulluk” çağrısı karşısında, ar

kalarındaki kidelere dönerek onları putlara tap

maktan vazgeçmemeye çağırmalannm sayısız ör

nekleri vardır. Onlar, kideleri her fırsatta yönlen

dirmeyi ve akletmelerini önlemeyi değişmez pohti- 

kaları kılarlar. Şu iki ayet (meali) bunun örnekle

rinden sadece ikisidir: “Onlardan bir grup fırladı; 

“Yürüyün, tanrılarınıza bağlı kalın. Çünkü arzu edi

len şey budur’\Sad, 38/6), “Dediler ki; “Tanrılarını

zı bırakmayın, ne Vedd’i, ne Suva’ı ne de Yeğûsu, 

Ye'ûk’u ve Nesri bırakmayın.” (Nuh, 71/23) Bu çağ

rıların, toplumun ileri gelenlerin tarafından yapıl

dığını biliyoruz. Bilhassa ilk ayet Resulüllah’ın da

veti karşısında çevrede toplanmış insanlara hitap 

eden Dar’un Nedve üyelerinin ifadesini dile getirir. 

Her ne kadar kısmen değinmişsek de, konunun iyi

ce anlaşılması açısından tekrar sormakta yarar var: 

“Müşrik önderlerin bizzat kendilerinin, putçulııkla 

ve putlarla ilgili inançlarda lakaytlıklarına karşılık, 

halkı putçuhığa olan teşviklerinin nedeni nedir?" Bu 

sorunun cevabını doğru ve ayrıntılı biçimde tespit 

ettiğimiz zaman anlaşılacaktır ki, müşrik öndederi- 

nin mü’minlere yönelik tepkilerinin nedeni; aslında 

putların reddedilmiş veya aşağılanmış olması değil, 

çok daha farklı bir şeydir. Ve bu neden, pudarın 

fonksiyonuyla ilgilidir.

Putların Fonksiyonu

“De ki; “Allalû bırakıp da (O’nun ortağı diye) öne 

sürdüklerinizi çağırın. Onlar ne göklerde ne de yerde 

zerre miktarmca bir şeye bile sahip değillerdir. Onla

rın, bu ikisinin (yaratılmasında ve yönetimin)de 

hiçbir ortaklıkları yoktur. Ve Allah’ın da bunlardan 

bir yardımcısı yoktur, O ’nun huzurunda, O’nun izin 

verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda ver

mez...’’{Sehe, 34/22,23) ayetini tefsir eden İbn Tey- 

miye, bu ayetle ilgili olarak tespideri şöyledir: “îlâh-
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lann olsa olsa şu dört hususla bir ilgileri olurdu; 1-Az 

da olsa bir şeye hükümran olmak. 2- Hükümranlık

tan bir şeyle ortak olmak. 3- Allah’a denk olabilecek 

hükümranlık ortaklık veya O'na yardımcı olmak. 4- 

Şejaat etmek, ilk üçü tümden reddedildiğine göre, ge

riye şefaat kalıyor ki, o da Allah’ın nıeşîetine bağlan

mıştır.”  ̂Bu açıklamadan da anlaşıldığı üzere mez

kûr ayet, bilhassa kitleler açısından pudara yükle

nen fonksiyonların geçersizliğini ilan eder. Ancak 

aslında putlara yüklenen bu fonksiyonların müşrik 

toplumun ileri gelenleriyle önemli bir ilgisi vardır. 

Zaten kideleri puüara itaate ve ibadete çağrıları da 

bunu göstermektedir. İleri gelenler tarafından put

lara yüklenen ve halk yığınlarınca kabulü sağlanan 

özellik, ileri gelenlerin hüküm ve uygulamalarına 

meşruluk sağlamasıyla ilgilidir. Şöyleki;

Kendi istek ve arzularına, kişisel veya ailevî çı

karlarına göre toplumları yönetenler, bu yönetimle

rini meşrulaştırabilmek için halk yığınlarınkiyle 

benzerlik gösteren ortak bazı özelliklere sahip ol

maları gerekir. Çünkü sahip olunan imkânlar, otu

rulan evler, yenilen yiyecekler, alınan ücretler ve 

maaşlar, sorumluluklar ve haklar... açısından sömü

rülen halk kitleleriyle (ki bunu Kur’ani bir ifade ile 

belirtecek olursak; mustaz’aflarla) hiçbir benzerlik

leri ve ortaklıkları olmayan ileri gelenler (Kur’anî 

bir ifade ile müstekbirler) eğer ortak bir özellik 

oluşturamazlarsa kitleler üzerindeki otoritelerini 

devam ettiremezler. Zira böylesi il

gisizlik ortamında kideler, ister iste

mez bu bazı şahısların niçin kendi

lerine yönetici olduğunu sormaya 

başlayacaklardır. Bu durumda aslın

da hiçbir fonksiyonu olmayan put 

inancı devreye girer.

Pudar halka bir kez kabul ettiril- 

dimi müstekbiderin işi kolaylaşır.

Pudara inanmış olmak, müstekbir- 

lere meşruluk sağlar. Zira mustaz’af- 

1ar bütün farklılıklara rağmen, ken

dileri üzerinde otoriteye sahip olan

ların da aynen kendileri gibi bazı 

pudara taptıklarını ve bu putlara 

tapmaya çağırdıklarını görerek ker

hen de olsa desteklerine devam 

ederler. Onlara boyun eğerler.

Pudarın müstekbirlere sağladığı bir imkan daha 

vardır ki, belki de en önemlisi budur, Putlar hiçbir 

fonksiyona sahip olmadıkları için birilerinin pudar 

adına konuşması gerekir. Buna en layık olanlar ise 

müstekbirlerdir. Çünkü onlar kendilerini halka 

“akıllı”, “ileri görüşlü”, “aydın” gibi sıfaüarın sahip

leri olarak kabul ettirmişlerdir. Böylelilde müstek

birler kendi menfaaderini artıracak ve devam etti

recek şeyleri puüarı adına mustaz’aflara bildirir ve 

gereğinin yerine getirilmesini emrederler. Gereği 

yerine getirilmediği zaman da bunu yapanlar top

lumun birlik ve düzenini bozmakla, dinden çık

makla, tanrıya asi olmakla suçlanıp cezalandırılır

lar. Bu itibada, “Şirk dini statüko dinidir”̂* tespitin

de bulunan Ali Şeriati’nin açıklaması konuyu bü

tün boyudarıyla özeder mahiyettedir; “şirk dini, 

varlığını tarihte iki hiçimde sürdürdü. Bir şekli...sta

tükoya gerekçe bulmak ve onu meşrulaştırmaktır... 

Statükoya gerekçe düzmek ne demektir? Tarih boyun

ca insan tophnnlarının soyhi-sopsuz, efendi-köle, 

yoksul ve kazanç sağlayan, hakim ve mahkûm, esir ve 

köle, soylu ve servet sahihi zümresi ile yoksul zümre

ler, başka milletlere üstün milletler, ayrıcalıklı ve üs

tün sınıflar gibi bölümlere uğramıştır. Üstün soylar 

gibi aynın ve ayrıcalıklar, şirk dininin inançları ile 

desteklenir. Bu inançları doğuran etken de bir zümre

nin refah içinde olmasına karşı, diğerinin mahkûm 

kalması, hu duruma bir kılıj, gerekçe hazırlaması-

 ̂ V.»
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dır.”̂  Bununla ilgili önemli bir diğer örnek olarak 

el-Birunî’nin (Ö.1048) tespitlerini zikredebiliriz: O, 

Hint dinlerine yönelik araştu'masında Kast siste

minde toplumsal tabakalarm puta tapıcılıkta ortak 

eğilim taşımalarma karşılık, putları konusunda or

tak olmadıklarını tespit eder. Her toplumsal taba

kanın putu diğer toplumsal tabakalarınkinden 

farklıdır.^ Toplumsal tabakaların hiyerarşik sırala

masına uygun olarak her tabakanın putu da diğer 

tabakanın putuna göre hiyerarşik bir statüye sahip

tir. Bu farklılık ise önemli bir fonksiyon üstlenir. 

Çünkü böylelikle tabakalar arasındaki farklılık ve 

haksızlıklar, putların faridıhğı nedeniyle kolaylıkla 

meşrulaştırılır. Üst tabakaların çıkarları putlarının 

yüceliği (!) nedeniyle, alt tabakalardaki insanların 

sefaletleri de putlarının aşağılığı, acizliği nedeniyle 

meşrulaştn'ilmış olur. Bir başka önemli özellik ise; 

put değiştirmenin, tabakalar arası geçişin imkansız

lığı nedeniyle yasak olmasıdır. Bu şartlar altında 

“ileri gelenler" gerek maddî alanda, gerekse yönetim 

alanında saltanadarmı dinin (Brahmanizmin) etki

siyle ‘'ayak takımf olarak niteledikleri kitleler açı

sından meşrulaştırırken, '‘ayak takımı' olan aşağı 

tabakaların mensuplan ise, kendilerine yönelik zu

lüm, işkence, baskı,

--------------------------  sömürü ve haksızlık-

Zulmün, baskının, SÖmÜ- lan, yaratılışlarının ve

putlarının gereği ka

bul edip, her şeye gö

nül rızasıyla katlanır

lar. En açık biçimiyle 

Hindistan’daki Kast 

sisteminde görülen bu 

özellikler, esasen şirk 

dininin evrensel bo

yutunun tezahürün

den başka birşey de

ğildir.

Kısacası; zulmün, 

baskının, sömürünün, 

işkencenin ve bütün 

bunların kapsamında yer alan çok çeşitli kötülükle

rin hakim olduğu, bütün bu kötülüklerin değişik 

gerekçe ve usûllerle meşru kılındığı bir yerde mu

hakkak şirk vardır. Her türlü kötülüğün statükoyu 

oluşturduğu yerde şirkin bulunması nasıl kaçınıl-

rünün, işkencenin ve bü
tün bunların kapsamında 
yer alan çok çeşitli kötü

lüklerin hakim olduğu, bü
tün bu kötülüklerin deği
şik gerekçe ve usûllerle 
meşru kılındığı bir yerde 

muhakkak şirk vardır.

maz bir özellik ise, şirkin olduğu bir yerde de putla

rın bulunması öylesine zorunlu bir özelliktir. Zira 

şirk ve put birbirinden ayrılmaz ikilidir. Allah’m 

hükümlerinin tamamının yahut bir kısmının askı

ya alındığı yerlerdeki şirk, kitlelere kabul ettirilmiş 

putlarla meşrulaştırılır. O bazıları, bir güce sahip ol

mayan, konuşmayan, bir canlının fonksiyonların

dan dahi uzak olan putlar adına konuşarak işlerini 

yürütürler. Putiara yönelik bir saldırı olduğu zaman 

da öncelikle putlarla işlerini meşru göstermeyi ba

şaran bu menfaat odakları ayaklanır, ‘‘din elden gi

diyor", “birlik ve beraberliğimiz yok edilmek isteni

yor” “kudsiyetimiz ayaklar akma alınıyor”, “ilkeleri

mize küfrediliyor”... diye bağırtıyı basarlar. Müşrik 

Mekke toplumunda gerçekleşenler bunun en açık 

örnekleri durumundadır. Resûlüllah’ın ve diğer 

müminlerin, statükoyu ve putların sahte fonksi

yonlarını reddetmeleri (Rad, 13/33; A’raf, 7/71; 

Hud, 12/40) Mekke’nin müşrik ileri gelenlerinin 

(tağutlarının) en önemli menfaat araçlarını geçersiz 

kılar. Onlar hemen farkederler ki, eğer İslâm daveti 

halk açısından kabul görecek olursa, kendi tağut- 

luldarı sona erecektir. O halde Tevhid’e karşı çıkma

ları çıkarlarının devamı açısıdan zorunludur. Halkı, 

tanrılarıyla (putlarıyla) alay edildiği bahanesiyle 

ayaklandırmak ise en kolay yoldur. Bu itibarla Mek

ke ileri gelenlerinin şirke en samimi bağlarla bağ

lanmış görünümüne sahip kişiler olmaları hiç de 

şaşırtıcı bir durum değildir. Esasen anlaşılmış ol

maktadır ki, şirk tarihin hiçbir devrinde sadece 

kalplerde kalan bir inanç olarak görülmemiştir. 

Gerçekte o, bireysel ve toplumsal boyutuyla var 

olan bazı özel şardarın meşruluk dayanağı olma 

fonksiyonunu üstlenen önemli bir temeldir. Pey

gamberlere karşı çıkıp, Tevhid’i reddedenler de bu

nu öncelikle inançları adına değil, hayat tarzları ve 

hayat tarzlarının oluşumunu sağlayan hükümler 

açısından gerçekleştirmişlerdir.

Şimdi bütün bu tespit ve açıklamalarımızı, 

Kur’an’ın değişik sûrelerinde yer alan ve hepsi de 

aynı merkezde gerçekleşen olayları anlatan ayetler

den harekede somut olarak belirlemeye çalışalım. 

Ele alacağımız konu; Tevhid’in temsilcisi ve önderi 

olarak Hz. İbrahim ile şirkin faili ve lideri olarak 

Nemrud’un şahsında gerçekleşen Tevhid-Şirk mü

cadelesinin ortaya koyduğu değişmeyen bir özellik-

44 Ağustos 2000 ÜMRAN



Ibrahim ill Dini ERTUNÇ

tir. Bu, put menfaat ilişkisidir; yani, kitleleri sömür

meyle elde edilen haksız menfaaderi meşrulaştır

mayla ilgilidir.

Hz. İbrahim’in Görevlendirildiği Toplum

Hz. İbrahim’in yaşadığı dönem ve şehir konusunda 

farklı rivayetler mevcut. Ancak kesin bir şey varsa o 

da, Hz. İbrahim’in diğer peygamberlerin tamamına 

yakınında olduğu gibi, şirk sapmasına uğramış bir 

topluma resûl olarak gönderildiğidir. Bu toplumun 

ise Sümer’in şehir devlederinden birisi olduğu ke

sin. Mezopotamya’nın alt kesiminde yer alan Ur 

şehrinin, Hz. İbrahim’in yaşadığı yer olma ihtimali 

ise konuyla ilgili rivayetler arasında en kuvvetlisi. 

Hz. İbrahim’in İslam’ı tebliğ gayret ve çalışmaları 

hakkında Kur’an’daki bilgilere geçmeden, tarihi ve 

arkeolojik bilgilerden hareketle Hz. İbrahim’in ya

şadığı dönemde Sümer toplumlarının genel özelli

ğini tespit etmek, konunun doğru anlaşılması açı

sından yararlı olacaktır.

Hz. İbrahim’in çağı

Konu dahilinde, özellilde Ur şehri ile ilgili bilgileri 

aktaracağız. Çünkü belirttiğimiz gibi, Hz. İbra

him’in bu şehirde yaşama ihtimali kuv '̂ede muhte

mel. Zayıf bir ihtimal olmakla birlikte, Hz. İbrahim 

Ur’da değil de başka şehirde (örneğin Babil’de) ya

şamış olsa dahi M.Ö. ikibinli yılların bütün Sümer 

şehirlerinin benzer özelliklere sahip olması nede

niyle Ur’u tanımış olmak Hz. İbrahim’in zamanını 

tanıma açısından herhangi bir yanlışlığa neden ol

mayacaktır.

M.Ö. 2000’li yılların en önemli Sümer şehirle

rinden olan Ur ve halkı hakkında daha önceleri de 

bilgiler mevcuttu. Fakat 1922-1934 yılları arasında 

British Museum ile Pennsylvania Üniversitesinin 

ortaklaşa finanse ettiği ve Leonard Wolley başkanlı

ğında yürütülen arkeolojik araştırmalar, Ur şehri 

hakkında somut bilgilere ulaşma imkanı sağlamış

tır. Yapılan kazılarla şehrin mezarlığı tespit edilir ve 

açılan mezarlarda, şimdiye kadar başka yerde eşine 

rastlanmayan “inanılmaz miktarda”  ̂altın, gümüş, 

bronz ve değerli taşlar bulunur. Kazılar sonucunda 

ulaşılan bilgileri şöyle özeüemek mümkündür:

Dönemin başta Babil ve Ur olmak üzere, hemen 

hemen bütün Sümer şehir devlederi oldukça uzak 

ülkelere kadar ulaşan zengin ticarî faaliyederiyle 

ünlü idiler. Kazılarda bulunan ve Afganistan’dan 

getirilen laciverttaşı ile İran platosunun orta kesi

minden gelen steatit, bu şehir tüccarlarının ticarî 

faaliyet alanları hakkında önemli ipuçları vermek

tedir. Anadolu ve Mısır ise sürekli irtibat halinde 

bulunulan diğer bölgelerdi ve oldukça kârlı ticarî 

faaliyetler sonucunda Sümer kenderi büyüyüp, 

zenginleşmişlerdi. Bu zenginliğin mezarlara yansı

mış olması muhtemeldir. Ayrıca, Leonard VVolley’in 

kazılar sonucunda ulaştığı kanaate göre, Ur şehri

nin nüfusu yarım milyona yakın tahmin edilmekte

dir ki, bu rakam o günün dünyası için şaşkınlık 

uyandıracak büyüklüğü ifade eder.

Ur ve Babil gibi bütün Sümer toplumları putpe

rest idiler. Arkeolojik kazılar, sözkonusu toplumla- 

rın putperesdiğiyle ilgili oldukça ayrıntılı bilgilere 

ulaşma imkanı sağlamıştır. Kazılar sırasında bir kıs

mı oldukça korunmuş vaziyette evler bulunur. Ev

lerin iki kadı, geniş ve çok odalı inşa edilmiş olma

sı zenginliğin en önemli kanıdarından olmakla bir

likte, asıl önemli olan bir diğer önemli özellik ise, 

her evde bir odanın tapınak olarak ayrılmış olması

dır. Tapmak odaların ev mensuplarından ölenlerin 

gömülmesine imkan sağlayacak kadar büyük olma

sı da bilhassa önemlidir. Bu tapmaldar putperesdi- 

ğin yaygınlığının yanısıra, pudarın çokluğunun da 

en önemli delili durumundadır. Ayrıca şehrin yolla

rının kenarında şahıslara ait çok sayıda özel tapı

naklar bulunmuştur. Bunlar, şehir merkezindeki 

büyük puda temsil edilen “baştanrıya” oranla daha 

geri planda kalan “ikinci dereceden”» tanrılar için 

yapılmış binalardı. Bu bilgiler, Ur şehrindeki halkın 

taptığı ve isimleri tablederde geçen 5000 civarında

ki putun nerelerde saklandığını açıklayan önemh 

bilgilerdir. Leonard Wolley’den önce W.K. Loftus 

tarafından Ur’da, J.E. Taylor tarafından Tello’da yü

rütülen kazılar sırasında bulunan pudardan (hey

kellerden) bir kısmı, Paris Louvre müzesinin Eski 

Şark Eserleri bölümüne konulmuştur. Bu pudar, 

“Gudea Heykelleri” ismiyle anılırlar.'̂

Bütün putperest toplumlarda olduğu gibi, 

Ur’un putları da kendi aralarında hiyerarşik bir sı

ralamaya tabi tutulmuşlardı. En büyük p̂ Jt, “Ay
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Tanrısı”Nanna’dır (diğer ismi Sindir). Onun Ur’un 

koruyucusu olduğuna inanılmaktaydı. Ayrıca “Gü

neş Tanrısı” ve “Yıldız Tanrıları”nm varlığına da 

inanılıyordu. Nanna için şehrin merkezinde olduk

ça görkemli bir bina inşa edilmişti. Basamaklı bir 

pramide benzeyen bu yüksek bina, tabanda 46x64, 

tepede ise 12 metre genişliğinde idi. Pramidin tepe

sinde Nanna için bir oda inşa edilmişti. Bu oda, 

Nanna’nın yatak odası kabul edilmekteydi.Ben

zer bir bina ise komşu şehir Babil’de bulunuyordu. 

Bu bina ise '"‘Babil Tanrısı” Marduk isimli put için 

inşa edilmişti. 550x450 metrelik bir alanı kaplayan 

bu bina, 90 metre yüksekliğindeydi. Birinci kat 33 

metre, ikinci kat 18 metre, üçüncü, dördüncü, be

şinci ve altıncı katlar 6’şar metre yükseldiğindeydi. 

Yedinci kat Marduk’un katı olup yüksekliği 15 met

reydi. Damı altın kaplama ve mavi tuğlalarla süslü 

bu devasa yapı,'* bugünün şardarında dahi insan 

hayalini zorlayacak bir mimarî harika olduğuna 

göre yapıldığı zaman ve şartlar düşünülürse bina

nın önemi daha iyi anlaşılır.

Her putperest toplumda olduğu gibi Sümer 

toplumlannda da, kralın baş tanrı ile aynı (özdeş) 

kabul edildiğini b i l iy o ru z .Bu nedenle kralın buy

rukları, tanrının buyrukları kabul edilmekteydi. 

Kral bütün hayatı boyunca “Baştanrının” temsilcisi 

olup, onun adına devleti yönetiyordu. Şehir merke

zindeki büyük tapınakta bulunan büyük put ise 

Baştanrı’nın vücudu kabul edilmekteydi. Böylelikle 

ilginç bir tarzda teslis inancı oluşmuştu. Baştanrı 

şehir merkezindeki büyük puüa simgeleniyor, an

cak put konuşamadığı, bir fonksiyona sahip bulun

madığı için Baştanrı adına kral konuşuyor ve Baş

tanrı adına otoriteyi elinde bulunduruyordu. Yılda 

bir defa yapılan özel bir törenle de kralın, Baştan- 

rı’yla irtibat kurmasına yardımcı olunduğuna ina

nılıyordu.

Kral olan şahıs, krallığı nedeniyle ülkenin sahi

bi durumundaydı. Baştann’yı temsil ediyor olması 

ise otoritesini ve sahipliğini (Kur an’î ifadeyle “Me- 

lik”liğini) meşrulaştırıyordu. Dolayısıyla her ne 

olursa olsun kralın otoritesine karşı çıkmak müm

kün değildi. Çünkü böylesi bir durumda Baştan- 

rı’ya karşı çıkılmış olunurdu. Baştanrı yla irtibat 

kuran ve onun temsilcisi sıfatıyla faaliyette bulunan 

kralın en önemli faaliyet alanı ise, halkı “tanrılar”a

bağışta bulunmaya çağırması idi. Halk inandığı 

tanrıları temsilen, putların yanına istenen değerli 

eşyaları bırakır ve bunlar o putun hizmetçisi tara

fından “koruma” altına alınırdı. Kral, Baştanrı’yı 

temsil ettiği için, Baştanrı’nın vücudunu oluşturan 

büyük puta olan bütün bağışları kullanma hakkına 

sahipti. Bu durumun ekonomik açıdan pek önem 

ifade etmeyeceği zannedilmemelidir. Çünkü putlar 

adına yapılan bağışların oranı hakkında oldukça 

ayrıntılı bilgiler mevcuttur. Lagaş’tai  ̂ bulunan bir 

tablette, ticarî gelirden ve tarım ürünlerinden Baş

tanrı ya verilmesi gereken pay açıklan maktadır. Bu

na göre; gelirin eşit olmayan tarzda üçe ayrılması 

gerekmektedir. Bu paydan en büyüğü Baştanrı’ya 

verilmelidir. Bu elbetteki Baştanrı’yı temsilen krala 

giden bir paydı. Payın ikinci bölümü ise yürüttük

leri “kutsal” görev icabı putların hizmetkârı olan 

rahiplere verilmelidir. Geri kalan en küçük pay ise 

şahsın kendisinin olmalıdır. Bu nedenle özellikle 

çiftçilerin geçimlerini sağlayamayacak kadar yoksul 

düştükleri görülür.'^ Bu konuda somut bilgi olması 

açısından Heredot’un şahitliği oldukça önemlidir. 

O, Babil kulesinin yedinci katını teşkil eden Mar

duk’un katında bulunan taht, iskemle ve masanın 

saf altından imal edildiğini ve bunların 800 talent 

olduğunu belirtir. Talent bir ölçü birimi olup bir ta

lent 29,68 kg’dır Bu durumda Marduk’un adına ya

pılmış olan taht, masa ve iskemle 23.700 kg ağırlık

ta saf altından yapılmış idi.’^

Bir dinler tarihçisi, Sümer toplumları için, eko

nomik faaliyetleri de kapsayacak tarzda “hayat ma

bedin etrafında çevrelenmişti”i7 derken önemli bir 

özelliği belirtmiş olur. Öyle idi. Çünkü insanlar 

kendi hayatlarını devam ettirmek için değil, verdik

leri paylarla “tanrılarını” memnun etmek için yaşı

yorlardı. Baştanrı’yı temsilen Kral ve diğer küçük 

tanrıları temsilen de rahipler, tanrıların “nasıl hoş

nut edileceklerini”*** halka bildiriyorlar ve ürünler

den paylarını alıyorlardı. Çünkü “tanrılar” ancak 

böylelikle üretme ihtiyacı duymadan ihtiyaçlarını 

karşılayabiliyorlardı.'^ Halk ise bu hoşnutluğu elde 

edebilmek için sahip oldukları herşeylerini vermek 

zorundaydılar. Bu nedenle, kral bir yana küçük tan

rıları temsil eden “rahipler dahi çok büyük gelirler 

elde etmişlerdi.”2o Dolayısıyla Leonard Wolley’in 

bulduğu hâzinelerle dolu mezarların kral ve adam
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larına veya rahiplere ait olabileceği de ihtimal dahi

lindedir.

Hz. İbrahim ’in görevi

Hz. İbrahim, bu toplumda, şirki yok etmek, putla

rı ku'mak ve hakkı hakim kılmak için görevlendiri

len bir peygamberdi. Putçuluğun yaygınlık kazan

dığı ve yönetimin açıkça putlarla kendisini meşru

laştırdığı bir toplumda ve yönetimde, hakkı hakim 

kılma gayretlerinin nasıl tepkilerle karşılaşacağını 

tahmin etmek ise zor değil. Daha da önemlisi, Hz. 

İbrahim pudar imal eden ve bu putları satarak ge

lir elde eden önemli bir rahip-tüccar’ın oğlu idi. ı̂ 

Pudarı elleriyle imal edip, sonra da satarak para 

kazanan ve kendi elleriyle yaptığı putlara tapan bir 

baba.

Hz. İbrahim, o toplumda şirkin odağında daha 

ağırlıklı olarak putlar bulunduğu için, öncelikle 

putların mahiyetini açıklayarak görevine başlar. 

Çünkü pudarın inanılan fonksiyonlarının gerçek 

olmadığı insanlar tarafından bir anlaşılırsa şirkin 

bütün bağları kolayca çözülüp, dağılacaktır. Bu ne

denle, Hz. İbrahim’in kıssasını anlatan ayederde, 

Hz. İbrahim’in pudarın mahiyetini açıklaması 

ağırlıklı konu olarak geçer. O, önce bütün topluma 

hitap eder:

“Allah’a kulluk edin ve O’ndan korkup sabmn. 

Eğer bilirseniz bu sizin için daha haynitdır. Siz yal

nızca Allah’tan ba^ka birtakım putlara tapınakta ve 

birtakım yalanlar uydurmaktasınız. Gerçek ^u ki; 

sîzlerin, Allah’tan başka tapmakta olduklarınız, size 

rızık vermeye güçyetiremezler. Öyle ise rızkı Allah’ın 

katında arayın. O ’na kulluk edin ve O’na şükredin. 

Siz O’na döndürüleceksiniz. Eğer (beni ve dedikleri

mi) yalanlarsanız. Sizden önceki toplumlar da ya

lanlamıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir 

tebliğdir.” (Ankebut, 29/16-18)

Putçuluğun önemli şahsiyederinden olan baba

sına ise ayrıca hitap eder;

“...Sen putları ilah mı ediniyorsun? Doğrusu ben 

seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyo

rum.” (6/74) “... Babacığım! işitmeyen, görmeyen ve 

seni herhangi bir şeyden bağımsızlaştırmayan (fayda 

sağlamayan) şeylere neden tapıyorsun? Babacığım! 

gerçek şu ki; bana, sana gelmeyen bir ilim geldi. Artık

buna tabi ol. Seni doğru bir yola ulaştırayım. Babacı

ğım! şeytana kulluk etme. Kuşkusuz şeytan, Rahman 

(olan Allah)’a başkaldırandır. Babacığım! gerçekten 

ben, sana Rahman tarafından bir azabın dokunaca

ğından korkmaktayım. O zaman dostun şeytan olur.” 

(Meryem, 19/42-45)

Müşriklerin yanlışını gösteren, gerçeği sunan, 

hem akla ve hem de kalbe hitap eden bu çağrıya 

karşı babasının cevabı ise şudur; “...İbrahim, sen be

nim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer (bu tu-

.T î-

tumuna) son vermeyecek olursan, yemin ederim, seni 

taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, git” 

(Meryem, 19/46)

Hz. Ibrahim’in, bu sözlere karşılığı ise şirk sap

masına karşı hakkın gereğini ifade etmek olur;

“Senden ve Allah’tan başka taptıklarınızdan ko

pup ayrılıyorum...”{19/48).

Hiç kuşkusuz bu, her şartta ve ortamda İslâm 

ile şirkin, hak ile batılın, doğru ile yanlışın, iyi ile 

kötünün ayrılığının tescilidir. Bir mü’minin hiçbir
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şekilde ve hiçbir gerekçeyle müş

riklerin yanında ve onların hima

yesinde zillet içerisinde olamaya

cağının ifadesidir. Tevhid-Küfür 

mücadelesinde mü’minlerin ol

mazsa olmaz konumlarını belirle

yen evrensel ilkedir.

Hz. İbrahim’in ilk aşamadaki 

muhatapları çevresindeki insanlar

dı. Putçulukla zulüm, sömürü ve ---------

baskılarını meşrulaştıran Kral 

uzaklardaydı. Bu nedenle öncelikle bu insanlara sa

mimi olarak inandıkları şeyler konusunda büyük 

yanlışlıklar içerisinde olduklarını göstermeye çah- 

şır.“Dindar”ı oldukları dinlerinin saçmalıklarla do

lu olduğunu anlatmaya çahşır. Bunun için de, put

ların cansız, hiçbir fonksiyona sahip olmayan hey

keller olduğunu vurgularken, buna karşılık insanla

rın var olmasının, yaşamasının, sağlıklı olmasının 

nedeninin, Allah olduğunu açıklar. Bu karşılaştırma 

ile de insanların neye kulluk etmeleri gerektiğini 

açıkça gösterir;

“Hani babasına ve kavmine “Siz neye kulluk edi

yorsunuz?” demişti. Demişlerdi ki; “Putlara tapıyo

ruz. Bunun için sürekli onların önünde hel büküp, 

eğiliyoruz!' Dedi ki; “Çağırdığınız zaman onlar sizi 

işitiyorlar mı? Ya da size bir yararı veya zararı doku

nuyor mur “Hayır" dediler. “Biz atalarımızı böyle 

yaparken bulduk” (İbrahim) Dedi ki; “Şimdi neye 

tapmakta olduklarınızı gördünüz mü? Hem siz ve 

hem de atalarınız (neye tapıyorsunuz anlayın). îşte 

bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca 

alenilerin RabVi hariç. Ki beni yaratan ve hana hida

yet veren O’dur. Beni yediren ve içiren O'dur. Hasta

landığım zaman bana şifa veren O'dur. Beni öldüre

cek, sonra diriltecek olan O'dur. Din (Ceza) günü ha

talarımı bağışlayacağını ummakta olduğum da 

O’dur.” (26/70-82)

İlk  tepkiler

Kabul etmek gerekir ki, statükonun dışında ve hat

ta karşısında inanç ve görüşler dile getiren, bunu 

yaparken de her türlü müşrik tepki ve tehlikesine 

karşılık görünürde hiçbir yardımcısı olmayan biri

sine biraz garip biraz acınarak bakılır. O kişiyi cid

Hz İbrahim, şirki 
yok etmek, putları 
kırmak ve hakkı ha
kim kılmak için gö

revlendirilen bir 
peygamberdi.

diye almak zorlaşır. Bu nedenle Hz. 

Muhammed (sav)’in risalet görevi

nin ilk günlerinde olduğu gibi, bel

ki de, Hz. İbrahim de risaletinin ilk 

günlerinde ciddiye alınmadı. Bu

nun izlerini bir ayette buluyoruz;

“Onlar; “Sen bize hakikat mı ge

tirdin, yoksa sen şakacılardan mı- 

sınV' dediler.”(21/55)

---------  Nüfusu yüzbinleri bulan bir şe

hirde, putları kabul etmeyen bir ki

şi. Herkesin özel putunun bulunduğu böylesi bir 

yerde, bu kişinin kendisine görünmeyen, soyut bir 

put edindiği düşünülmüş olabilir. Fakat gün geçtik

çe anlarlar ki, Hz. İbrahim o toplumda hiç kimse

nin sahibi olmadığı soyut bir put edinmiş değildir. 

Zira o, bütün putlara karşı. Çünkü bütün putları 

hiçbir işe yaramayan şeyler olarak niteliyor. İşte o 

zaman iş değişmeye başlar. Çünkü bütün putlara 

yönelik ifadelerin, şehrin en büyük putunu, dolayı

sıyla o putu temsil eden Baştanrı’yı hedef aldığı 

açıktır. Bunu kabul edemezler. Zira o hepsinin pu

tudur.

Önceleri ciddiye almadıkları Hz. İbrahim’in as

lında ne kadar ciddiye alınması gerektiğini kısa sü

re sonra farkederler. Anlarlar ki, problem, bir kişi

nin putları reddedişi değildir. Problem, toplumun 

inancının ve yaşantı tarzının merkezini oluşturan 

bir putu reddediştir. İş bununla da kalmamakta, bu 

putların meşruluklarını sağlayan en önemli daya

nak konumundaki gelenek de reddedilmektedir. 

Hatta putperest geleneğin dayanağı konumundaki 

tüm ataların tamamının yanlış iş yaptıkları ilan 

olunmaktadır;

“Onlar; “Atalarımızı bunlara ibadet ediyor bul

duk” dediler. (İbrahim) dedi ki; “Yemin olsun, siz ve 

atalarınız açık bir sapıklık içindesiniz”{21/52)

Büyüyen tepkiler

Müşrikler açısından problemin boyutu büyümek

tedir. Bu sıralar ülkenin kralı olan Nemrut da olup 

bitenlerden haberdar olmuştur. Putların bir fonksi

yona sahip olmadığının ilanının, kendi otoritesinin 

meşruluk dayanağını hedef aldığı ortadadır. Zira o, 

“Baştanrı” olan “Ay Tanrısı” Nanna’nın insanlar
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arasındaki tek temsilcisidir. Nanna’yı temsil eden 

heykel reddedilince, Nanna da reddedilmiş olmak

tadır. Nanna reddedilince, Nemrud’un otoritesi 

reddedilmekte, iktidarı gayr-i meşru ilan olunmak

tadır. Nemrud açısından bu büyük bir problemdir. 

Fakat acaba Hz. İbrahim aslında “Ay Tanrısı” Nan- 

na’nın bizzat kendisini değil de, vücudunu temsil 

eden heykeli reddediyor olamaz mı? Eğer böyle ise 

Nemrut açısından bir problem sözkonusu değildir, 

Çünkü Nanna nın varlığının kabulü, kendi otorite

sinin de kabulü anlamına gelir. Ancak ne var ki, du

rum düşünüldüğü gibi değildir. Hz. İbrahim, Nan- 

na’nın sadece heykelini değil, esasında Nanna nın 

kendisini reddetmektedir;

“(İbrahim) gece üstünü örtüp, bürüyünce bir 

yıldız görmüş ve demişti ki; “Bu benim Rahb’imdir” 

Fakat (yıldız) kaybolunca “Ben kaybolup gidenleri 

sevmem" demişti. Ardından Ay’ı doğar görünce 

benim Rabb’im” demiş, fakat o da kaybolunca “An- 

dolsun' demişti. “Eğer Rabbim beni doğru yola erî - 

tirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olu

rum." Sonra Güneş’i doğar görünce “l t̂e bu benim 

Rabb’in'i bu en büyük (olan)” demişti. Ama o da 

kaybolunca kavmine demişti ki; “Ey kavmim! tartış

masız, ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uza

ğım. Gerçek şu ki, bir muvahhid olarak yüzümü gök

leri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben nmşriklerden 

değilim” Kavmi onunla çekişip, tartışmaya girdi. 

Dedi ki; “O beni doğru yola erdirmişken, siz benimle 

Allah konusunda çekişip tartışmaya mı giriyorsunuz? 

Sizin O ’na şirk koştuklarınızdan ben korkmuyorum. 

Ancak Allah'ın benim hakkımda bir şey dilemesi baş

ka. Rabbim ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Yi

ne de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hem size, 

O'ntın kendileri hakkında hiçbir ispatlayıcı delil in

dirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaktan siz kork- 

muyorken, ben nasıl sizin şirk koştuklarınızdan kor

karım? Şu halde güvenlik içinde olmak bakımından 

iki taraftan hangisi daha hak sahibidir? Eğer (düşü

necek olursanız) bilirseniz.”(En am, 6/76-81)

Bütün bunlar başta Nemrud olmak üzere, bi

reysel ve toplumsal hayatlarının temelini oluşturan 

ilkeleri putlarıyla meşrulaştıran bir toplum için, 

tehlikeli sözlerdi. Bu sözler bireysel ve toplumsal 

hayatın bütün ilke ve özelliklerini hedef almakta ve 

yanlış olarak nitelemektedir. Dolayısıyla her iki ta

raf için de problem büyüyordu. Müşrikler için 

problem büyüyordu, çünkü inanç, düşünce ve ya

şantının her alanında sahip oldukları bütün şeyler 

yanlışlanıyor ve açıkça reddediliyordu. Hz. İbrahim 

için tehlike büyüyordu. Çünkü başlarında ülkenin 

kralı olan Nemrut’un da bulunduğu, büyük bir 

topluluk öfke içerisinde karşısında yer alıyordu. Fa

kat Hz. İbrahim için olan tehlike görünüşteydi. Zi

ra o, alemlerin Rabb’i olan Allah’ın taraftarıydı. Al

lah’a dost olan (Nisa, 4/125), Allah’ın yardımını 

alan birisi ise zayıf, güçsüz değildi. Bu nedenle, Hz. 

İbrahim çekinmeden, korkmadan görevine devam 

eder. İlâhi hakikatleri ilandan bir an olsun geri dur

maz. Bir ara “Ay Tanrısı” Nanna’yı ve diğer güneş, 

yıldız “tanrılarını” reddettiği için, başına büyük bir 

bela gelmesini bekleyen halkın arasına karışır. 

Amacı düşündüğü planı uygulamaktır; “Andolsun 

Allah'a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra, ben si

zin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuraca- 

ğım''{2ll57) Bunu yapabilmesi için halkın oradan 

uzaklaşması gerekmektedir. Bu nedenle orada top

lananlara “Sizler neye tapıyorsunuz? Birtakım uy

durma yalanlar için mi Allah'tan başka ilahlar edini

yorsunuz? Alemlerin Rabb'i hakkındaki düşünceniz 

nedir?”07/86,87) diye sorar. Bu soru müşrikler için 

Nanna’nın azabını çağırmakla eş anlamhdır. Kor

karlar, azabın gelmesinin çok yakın olduğunu dü

şünürler. Hz. İbrahim sorusunu takiben; “Sonra yıl

dıza bir göz attı. “Ben doğrusu hastayım” «iec/z.”(Saf- 

fât 37/88,89) Müşrikler azabın geliyor olmasından 

iyice umutlanırlar. Nanna’nın azabının Hz. İbra

him’e gelmekte olduğuna emindirler. O azap kendi

lerine de değmemesi için;

“Arkalarını dönüp oradan kaçışmaya başladılar. 

Bunun üzerine (İbrahim) onların ilahlarına (puda- 

rına) yaklaşarak (yiyecekleri uzatıp) dedi ki; “Yemez 

misiniz? Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuzV' 

Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle (kuv

vetli bir) darbe indirdi.”(Saffât, 37/90-93)

“Böylece o, yalnızca büyükleri hariç olmak üze

re onları paramparça kıldı; belki ona başvururlar 

diye.” (Enbiya, 21/58)

“Çok geçmeden halk yığın halinde toplanıp 

oraya geldiler.”(Saffât, 37/94)

“Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o, 

zalimlerden biridir” dediler.
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ERTUNÇ İbrahim’in Ditıi

Hz. İbrahim: "Ey kavmim! tartışmasız^ ben si

zin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. 

Gerçek şu kî  bir muvahhid olarak yüzümü 

gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben 

müşriklerden değilim."

“Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunların 

sözünü ettiğini işittik” dedikı.

Dediler ki; “Öyle ise onu insanların gözü önüne 

getirin ki, ona (nasıl bir ceza vereceğimize) şahid olup 

(böylesi bir işe kalkışanlar olmasın).

Dediler ki; “fy İbrahim! bunu ilahlarımıza sen 

mi yaptınV'

'‘Hayır” dedi, (Sonra büyük putu göstererekj bu 

yapmıştır, bu onların büyükleridir. Eğer konuşabili

yorsa siz ona soruverin.”

(Müşrilder) bunun üzerine (düşünüp) vicdan

larına (sağduyularına) başvurdular. (Kendilerini 

kasdederek) ‘'Gerçek şu ki siz haksızsınız. Zalim 

olanlar (yanlış yapanlar) sîzlersiniz” dediler.

(Fakat) sonra (geldikleri olumlu durumdan) 

ters dönüp, (Putlarını savunmak için) “Andolsun 

bunların konuşamayacağını sen de bilmektesin” de

diler.

(İbrahim) dedi ki; “O halde Allah’ı bırakıp sizle- 

re yararı olmayan ve zararı da dokunmayan şeylere 

mi tapmaktasınız? Yuh size ve Allah'tan başka taptık

larınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısın iz?”(Enhi- 

ya, 21/59-67)

Nemrut’la karşı karşıya

Putların aşağılanıp, reddedilmesi ve kırılması, put

ların simgelediği başta “Ay Tanrısı” Nanna olmak 

üzere bütün “tanrıların” reddedilmesi ve bunlara 

bağlı olarak Kral’ın otoritesinin gayri meşru ilan 

edilmesi, Kral Nemrut’u, Hz. İbrahim’le görüşmeye 

sevkeder. Eğer onu çağırır ve düşüncelerinden vaz- 

geçirebilir veya tartışarak yanlışlığını isbatlayabilir- 

se, kendisi ve saltanatı için problem kalmayacaktır.

Bu nedenle Hz. İbrahim, Nemrut’un huzuruna çı

karılır. Nemrut, Hz. İbrahim’le tartışmaya girişir

(Bakara, 2/258). O, Hz. İbrahim’i hemen öldü

rüp, işi bitirmeyi düşünmez. Düşündüyse de bu 

düşüncesini yararlı bulmaz. Çünkü böylesi bir 

durumda, Hz. İbrahim’in fikirlerinin bazıları ta

rafından benimsenmesinden korkar. Ancak, Hz. 

İbrahim’i tartışmada yenerse, bu durumda hiç 

kimsenin Hz. İbrahim’in taraftarı olmak isteme

yeceğini hesaplar. Bu amaçla önce tartışmaya gi

rer. Fakat Hz. İbrahim’in iş olsun diye tartışmak 

niyeti yoktur. Tevhid’in ciddiyeti, ciddi olmayan 

tartışmalara konu olmaya engeldir. Hz. İbrahim 

durumu kısa sürede sonuçlandırmak için halkın 

gözünde “Baştanrı” Nanna’nın yeryüzündeki tem

silcisi olan ve onun adına ülkeyi yöneteniz Nem

rut’a hitaben; ‘‘Benim RabVin diriltir ve öldü- 

rwr.”(Bakara 2/258) der. Nemrut, bu sözün karşı

sında cevabını hemen verir; “Ben de öldürür ve di

riltirim” (Bakara, 2/258) O bu sözüyle, istediğini öl

dürebileceğini, öldürmeye karar verdiklerini de ser

best bırakıp öldürmekten vazgeçebileceği ve buna 

kimsenin karışamayacağını kasdeder. Bu cevap, tar

tışmayı izleyenler açısından “mantıklıdır”. Böylelik

le halk Nemrud’un sıfatlarının Hz. İbrahim’in 

Rabb’ının sıfatlarından aşağı olmadığını düşünmüş 

olmalıdır. Hz. İbrahim tartışmayı uzatmamak, ken

di sözündeki kasdoluııan ile Nemrut’un kasdettiği- 

nin çok farklı şeyler olduğunu açıklamak gibi uzun 

bir yolu seçmez. Konuyu bir anda bitirmeye karar 

verir; “Şüphe yok ki, Allah güneşi doğudan getirir, 

hadi sen de onu batıdan (Bakara 2/258) Nem

rut şaşırır, diyecek birşey bulamaz. Öylece “afallayıp 

kalır”(Bakara 2/258) Artık Hz. İbrahim’i öldür

mekten başka çare yoktur. Ancak cezası o kadar ağır 

olmalıdır ki, onun yoluna uymaya niyetlenenlere 

korku salsın. Bir daha böylesi bir yola uyanlar bu

lunmasın.

Ceza, ateşte yakarak öldürmek biçiminde belir

lenir. Ateş hazırlanır ve Hz. İbrahim ateşe atılır. An

cak, insanlar için tayin ettiği hayat tarzını içtenlikle 

kabul edip, gereklerini yerine getirenler için müka

fatlar vermeyi üzerine bir hak kabul eden Allah, 

kendisine dost kıldığı Hz. İbrahim’i yalnız ve yar

dımcısız bırakmaz. Tevhid’in hak oluşunu, şirkin 

batıl oluşunu, zorbahğın çözümsüzlüğünü göster-
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Ihmhim'in Dini ERTUNÇ

mek için ateşe emreder; “Ey ûte !̂ İbrahim’e karjt se

rin ve esenlik o/.”(Eııbiya, 21/69) Ve ateş İbrahim 

için serinlik, esenlik olur; hiçbir zarar vermez.

Hz. İbrahim’in vücudunu ateşte yakıp, yok ede

rek kendi otoritesini kurtarmayı amaçlayan Nem

rut’un, Hz. İbrahim’e vermeyi amaçladığı ceza ile 

otoritesi iyice sarsılır. Ateş, İbrahim ve temsil ettiği 

dava için son değil, başlangıç olur. Nemrut için ise 

sonun başlangıcı. Hakikatin gücü bir kez daha açı

ğa çıkmıştır. Ateşten sapasağlam çıkan Hz. İbrahim, 

verilen İlahî bir talimat gereği (Saffât, 37/99) o ülke

yi terkeder ve bir başka bölgeye geçer. Artık pey- 

gamberlilc görevini bu ülkede yerine getirecektir. 

Yanında ise ileride peygamberlerden birisi olacak 

yeğeni Lut vardır; ‘'Böylece İbrahim’i ve Lııt'u kurta

rıp, içinde alemler (insanlar) için bereketler kıldığı

mız yere (ülkeye) çıkardık!'

Evrensel bir mesaj

Bütün bu ayetler ve diğer bazıları, her ne kadar geç

mişte yaşamış bir peygamberin ve onun müşrik 

toplumuyla mücadelesini anlatıyor idiyse de, M.7 

yüzyılın şartlarında aslında Hz. Muhammed ve 

Mekke müşriklerine hitap ediyordu. Resulüllah, 

Hz. Nuh ve İbrahim’in şahsında neler yapması ge

rektiğini, yapacağı şeylerin nelere yol açabileceğini 

ve o zorluklardan nasıl kurtulabileceğini öğreniyor

du. Yine bu ayetlerle zorlukları takip eden başarıla

rın, mükafatların müjdesi veriliyordu. Allah, gere

kirse bütün insanları suda boğar fakat Resulünü ve 

inananları kurtarırdı. Müşrikler ne kadar zorbala- 

şırsa zorbalaşsın, Allah Resulünü ve inananları ko

ruyacaktı. Gerekirse ateşi “serin ve esenlik” dahi kı

lardı. Hz. İbrahim, kendisine uyulması gereken ki

şiydi. Çünkü Allah’ın salih kulu, insanlar arasından 

seçtiği dostu idi. O halde Resulüllah veya diğer mü

minler bu salih insana uymakta tereddüt etmeme

liydiler; "Kendini bilmeyenden ba^ka kim İbrahim’in 

dininden yüz çevirir. Hakikat şu ki; Biz İbrahim’i seç

tik, O ahirette de salihlerdendir.”(Bû.nrü, 2/130)

Mekke müşriklerine gelince onların selefleri, İb

rahim’in hakkı tebliğ için gönderildiği müşrik, sa

pık, zorba kavimdi. Zaten Mekke müşrilderi bu 

özelliklerini inançlarıyla, sözleriyle, Resulüllah’a 

karşı tutum ve davranışlarıyla, yaptıkları şeylerle 

her fırsatta göstermekteydiler. O halde Hz. İbra

him’in, müşrik kavimleri için söyledikleri, Mekke 

müşrikleri için de aynen geçerliydi; nasıl ki Nemrut 

otoritesini putlarla meşrulaştırıyorsa, Mekke’nin 

ileri gelenleri de aynı şekilde putlarla otoritelerini 

meşrulaştırmaktadırlar. Dolayısıyla Nemrut’un 

sahtekarlığı, yalancılığı, Mekke ileri gelenlerinin de 

özelliğidir. Nasıl ki Nemrut, halkın gelirlerine el ko

yup, toplumu istediği gibi yönetirken, yaptıklarını 

putlar adına hareket ettiğini ilan ederek meşrulaştı- 

rıyorsa, Mekke ileri gelenleri de aynı şekilde dav

ranmaktadırlar. O halde isimler, zamanlar ve me

kanlar farklı olabilir, fakat herşey aynıdır. Bu ne

denle eğer Mekke müşrikleri şirklerinde inat edecek 

ve Resulülalah’ı reddetmeye devam edecek olurlar

sa Resulüllh’ın başına İbrahim’im kavuştuğu sonuç 

gelir. Mekke müşrikleri ise İbrahim kavminin acı, 

zelil, kötü akıbetini paylaşırlar. Bütün bunlar aynı 

zamanda, sonraki zamanlarda gerçekleşecek olan 

Tevhid ve Küfür mücadelesinin ve taraftarlarının 

da durumlarını ve sonlarını ilan olduğu da tartışma 

götürmez bir gerçektir. ■
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DÜŞÜNCE

Etik’in Ahlaksızlığı -IV

Etik: Yeryüzü Cennetinde 
Trajedinin Diğer Adı

Mesut Karasatian

H
Ailenin Çöl(üşü

omoseksüel hareketin son dönemde gayretlerini aile statüsü elde etme üzerine yoğunlaştırdığı- 

nıi gözönünde bulunduracak olursak “sapıtma hakkı”nın aileye, topluma, insanlığa ve belki hep

sinden önemlisi (ki Kur’an-ı Kerim de buna vurgu yapar) insanm kendisine karşı nasıl bir “hak

sızlık” üzerine temellendirildiği daha kolay anlaşılır. Bu haksızlığm olumsuz sonuçlan AIDS salgınından 

ibaret değildir kuşkusuz.

Mikrobiyolojinin, gehştirdiği tekniklerle cinsel sapıklara sperm bağışı gibi korkunç yollarla çocuk sa

hibi olma imkanı sunması, suni anne-babalar, suni çocuklar, “yetim embriyonlar ve nihayet gayrimeşru ne

sillerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanmakta, böylece aile olmanın, belli ailevi ve toplumsal rolleri üstlenme

nin anlamı kaybolmakta, zaten kendisi de büyük oranda sağlıklı aile ilişkilerinden mahrumiyetin ürünü 

^olan homoseksüellik yeni bunalımlara, bireysel ve toplumsal krizlere sebep olmaktadır.^ Cinsel sapmaların

hak olarak talep ettiği şey, şu halde, sanayi 

ve teknoloji uygarlığının ağır darbeler indir

diği aile ve diğer insani toplumsal vazgeçil

mez kurumlarm tarihe karışması anlamına 

geliyor.

Ortaya çıkan bu kaygı verici tablonun 

sorumluluğunu sadece cinsel sapmalara at

fetmek yanlış olurdu elbette. Yeryüzünü ve 

gökyüzünü insan iştiha ve ihtiraslarına hi

tap eden, salyalarını berekete geçiren unsur

larla donatarak cinsellikten sınırsız tüketi

me her alanda insanoğlunun haddi aşması

na zemin hazırlayan, bilim ve teknolojinin 

imkanlarını insan kopyalama çılgınlığına 

kadar yayarak beşerin bu dünyadaki varlığı

nı bütünüyle anlamsızlaştıracak gelişmelere
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Etik’in Ahlaksızlığı KARAŞAHAN

kapı aralayan şey, topyekün bir Batı uygarlığıdır. 

Postmodern ailenin sloganını hatırlayalım: DINKS 

(Double Income No Kids), Yani Çifte Gelir Çocuk

suz Aile. Çocuk herşeye rağmen dünyaya gelse bi

le, bir aile ortamından çok uzaklarda, kreşte büyü

meye mahkumdur bu sistemde.^

Feministler cinsellik uğruna aileyi, anne ve eş 

olmayı bir kenara iterken, kreş ve yuvaların, anne

nin yerini tutması beyhude biçimde beklenirken, 

sperm bağışlama sayesinde akrabalık bağlarına son 

verilirken, artık anne veya baba olmak, bir aile teş

kil etmek anlamsızlaşıp tanımsız hale geliyor. Mo

dern tıbbın IVF ve embriyo transferi gibi yöntem

lerle çocuk sahibi olmayı mümkün kılması sonucu 

bazen “yetim embriyo”lar dahi ortaya çıkabilmek

tedir. Bunun ilginç bir örneği Avustralya’da yaşan

mıştır. Bu şekilde çocuk sahibi olmak isteyen bir 

çift trafik kazasında ölünce geriye kalan ve dondu

rulmuş halde bekletilen döllenmiş embriyolar 

Münevver Enis’in de belirttiği gibi hak ve hukuk 

açısından pek çok soruyu gündeme getirmiştir: 

“Yetim embriyonun herhangi bir temel hakkı var 

mıdır? Bir şahıs mıdır, yoksa mal mıdır? Malsa ki

me aittir? Böylece anne-babasının ölümünden yıl

lar sonra doğmuş çocuk kavramı oldukça yeni bir 

kavramdır. Avustralya ve Hollanda’da dondurul

muş embriyolardan çocuk sahibi olunduğu belir- 

tilmelidir.”4

Bazı durumlarda “emanetçi anne”, yani kendi 

vücudundan kaynak almayan bir biyolojik madde

ye hamilelik eden bir kadın da işin içine girdiğin

de daha da karmaşık ahlâki ve hukuki meseleler 

ortaya çıkmaktadır. Doğan çocuğun biyolojik kim

liği ciddi bir problem haline gelmekte ve beş ayrı 

şahsı ilgilendiren durumlar sözkonusu olabilmek

tedir: İki genetik anne-baba, bir doğuran kişi ve iki 

yetiştiren anne-baba. Bu yöntemle bekar erkek ve 

kadınların klasik aile yapısını dışlayarak çocuk sa

hibi olmaları imkan dahiline girmektedir. Olan bi

tenin vehametini yansıtması bakımından feminist 

Andrea Dworkin’in ürkütücü önerisini aktarmak 

yeterli olacaktır: “Bu teknoloji, kadınların rahim

lerini genelev modeli çerçevesinde satabilmelerini 

mümkün kılar. Annelik, deney ve güç elde etmek 

için rahimlere ulaşmak isteyen bilimadamlarının

yardımıyla fahişehğin yeni bir dalı haline gelmek- 

tedir.”5

1960’lardan itibaren yaşanan “cinsel devrim”in 

hasıl ettiği tablonun istatistiklere dökümü, faci

anın boyutlarını birbaşka açıdan gözler önüne se

riyor: ABD’de evli çiftlerin oranı 18. yüzyıldan bu 

yana en düşük rakama inmiş durumda. 1980 sayı

mına göre aynı çatı altında yaşayan insanların % 

60’lık bir kısmı evlilik hayatı yaşarken, 1990’ların 

ortasında bu oran % 55’e düşmüş, yani nüfusun 

yarısı bir aileden yoksun kalmış bulunuyor. 

1952’de doğan beyaz çocukların % 81’i onsekiz ya

şma ebeveyniyle birlikte ulaşırken 1980’de doğan

ların sadece % 30’unun bu yaşa kadar anne-baba- 

sının yanında büyüyeceği tahmin ediliyor. Yine be

yazları konu edinen bir araştırmaya göre tek anne 

veya tek baba himayesinde yetişen kız çocuklarının 

% 64’ünün evlilik öncesi doğum yapacağı, % 92’si- 

nin ise evlendikten sonra eşlerinden boşanacağı 

tahmin ediliyor. Ve halihazırda ABD, boşanma 

oranları bakımından tüm dünyada başı çekiyor. 

Bu ülkedeki yasalar aileyi, birbirinden bağımsız 

cinsel hakları olabilen iki ayrı birey diye tanımla

maya başlarken dünyaya gelen tüm çocukların % 

40’ının, azınlığa mensup olanlarının ise % 80’inin 

“gayrimeşru” olduğu tahmin ediliyor.^

Cinsel sapmanın ensest ilişki biçiminde ger

çekleşen türü ise, ayrı bir kanayan yara adeta. 

Amerika’da kız çocuk nüfusunun % 33’ünün bir 

şekilde ensest ilişki içinde olduğunu ortaya koyan 

araştırmalar mevcut. Bir yandan sorunu çözme 

yönünde cılız ve yetersiz kimi gayretler gözlenir

ken, bir yandan da bu ilişki türünün “tabu” ol

maktan çıkmasını isteyen, aile içi cinsel ilişki ya

sağını delme yönünde çaba sarfeden kesimler gö

ze çarpıyor.7 Filipinler’de kız çocuklarının a’’ 

içinde cinsel tecavüzden kurtarılması b ’ 

önergesine konu olduğuna göre (Jn- 

bu utanç verici fenomen sade^^ 8^nç 

yaygınlık kesbetmiş de d'- ta~

hakları savun ucı 

mak gerekiv'' 

deki d'--
'̂ OS2000 S3



Şiddet/Suç Salgını

Batı dünyasına hakim ahlâk ve özgürlük anlayışının 

doğurduğu vahim sonuçlar cinsellikle sınırlı kalma

dı. Özellikle dev metropoller başta olmak üzere pat

lak veren şiddet ve tecavüz vakaları, can, mal ve ırz 

emniyetinin büyük ölçüde kayboluşu aynı sürece 

eşlik etti. Küçük yaştaki çocukların dahi dedektörle 

silah kontrolünden geçmeksizin içeri alınmadığı ve 

buna rağmen sık sık bireysel terör eylemlerine/kat

liamlara sahne olan okullardan, karanlık bastıktan 

sonra çılap dolaşamayacağınız sokaklara kadar bü

tün hayjrt alanları tehdit altında ve güvenlik duygu

sunu her geçen gün biraz daha yitiren, yalnızlaşan, 

kabuğuna çekilen, yabancılaşan modern insanın ya- 

rıaçık hapishanesine dönüşmekte.

Medya İslam’ı ve müslümanlan terörle birlikte 

sık sık zikrederek zihin bulandırma çabalarma de

vam ededursun, Avrupa veya Amerika’nın büyük 

şehirlerinde belli bölgeler karışıklık ve cinayet 

olaylarıyla, gasp ve tecavüz vakalarıyla adı kötüye 

çıkıyor; ve şiddet Batılı insan için “hastalık, açlık, 

hatta savaş sorunundan bile büyük bir sorun”‘-’ ha

line gelirken sosyologlar, psikologlar, ceza hukuk

çuları, biyolog-

_____________________________________  1ar, politikacı

lar... sorunun 

kaynağını ve 

çözüm yolları

nı umutsuzca 

tartışmaya de

vam ediyor. 

Polis sayısmı 

arttırmak, yeni 

ve daha etkili 

silahlarla, do

natıp yetkileri-
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İslam’daki bedensel cezalan
dırma yöntemini insan onuru

na, hak ve özgürlüklerine aykı
rı bulanların  ̂öncelikle bu ko- 

hapishane sisteminin, 
^̂ ^̂ eti"nin, suçlu- 

iz d ih a m

5\S^^ ni genişletmek, 

^e\ ew
\)\x

5A

onunla içiçe geçmiş olarak ortaya çıkan şiddet fe- 

nomenme ilişkin yayınların da sansüre tâbi tutu

lup tutulamayacağı hususunda çağdaş ahlâk felse

fecilerimiz, liberal filozoflarımız bitip tükenmek 

bilmez tartışmalar içide ömür tüketiyor.

Medyada cinsellik ve şiddet içeren yayınların 

tümden yasaklanması yerine miktarlarını “kabul 

edilebilir seviyelerde” tutmak önerisinden -ki han

gi seviyenin kabul edilebilir olduğu yine çözümsüz 

kalmaktadır- sözkonusu yayınlarla işlenen suçlar 

arasında hiçbir şekilde bağlantı kurulamayacağını 

öne süren yaklaşımlara kadar çoğu zaman ciddiye 

alınmayı dahi haketmeyecek görüşler sözkonusu.ı<> 

Medyanın izlenme oranı ve kâr kaygii,ı bütün de

ğerlerin üstünde bir yerlerde dururken, TV haber 

programları veya Hollywood yapımı sinema filmle

ri her seferinde daha yüksek dozda şiddet gösterile

riyle seyirci çekmeyi hedeflerken suç istatistikleri, 

intihar vakaları da dahil -çünkü Batılı zihniyet algı- 

layamasa da o da birbaşkasmı öldürmek kadar ca

nice ve korkunç bir eylemdir- Liberalizmin yeryü

zü cenneti rüyasının sona erdiğini haber veriyor: 

Fransa’da 1991’de 11.500, 1992’de 11.600, 

1993’te 12.000 intihar vakası gerçekleşmiş ve 

1965’ten 1990’a kadar olan süre zarfında genelde

ki suç oranı beş kat artış göstermiştir. 1965’te 

837.000 cinayet dahil şiddet içeren çeşitli suçlar iş

lenirken bu sayı 1995’te 3.800.000’e ulaşmıştır. İn

tiharın hemen yanıbaşında zikredilmesi gereken 

esrar kullanımı ise 1992’de 66.000,1995’te 101.000 

vakanın suçlamaya konu olmasından da anlaşıla

cağı gibi Fransız gençliğinin bunalımdan birbaşka 

başhca kaçış yolu haline gelmiştir

İntihar Amerikalılar için de başta gelen ölüm 

nedenlerinden biri. 1960’tan bu yana intiharı se

çen beyaz Amerikalı sayısı üç katma çıkarken, bü

tün ırklardan genç nüfus arasında intihar şu an 

ikinci sıradaki ölüm nedeni haline gelmiş bulun

makta.1990’ların ortalarında geçerli rakamlarla 

yılda 27 bin kişi intihar etmektedir.'-  ̂Yine ABD’de 

uyuşturucu cirosunun otomobil ve çelik cirosu ile 

■''■ekte gerçekleştiğini ilave edeHm. Batıh in- 

' anlamını kaybettiği ölçüde intihar 

‘ ’̂ rmı da artıyor.'“i

Amerika’nın katettiği

\
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mesafeyi ortaya koyan istatistikler ise, suç oranm- 

daki patlamanm basitçe nüfus artışıyla izah edile

meyeceğini ortaya koymaktadır: Amerika Birleşik 

Devletleri’nde beyazların nüfusu 1960’tan beri 

%41 oranında artarken, işlenen her türlü suçun 

sayısı %550 (beşyüzelli)’den fazla artış göstermiş

tir. Her yıl beş milyon Amerikalı şiddet içeren çe

şitli suçların kurbanı olmaktadır: Tecavüze uğra

mak, soyulmak, saldırıya maruz kalmak veya ni

hayet öldürülmek günlük hayatın hadiselerine dö

nüşmüş görünüyor. 1990-1995 arasındaki dönem

de hemşehrileri tarafından öldürülenlerin sayısı 

Vietnam’da verilen kayıpların iki katı 'civarında. 

Yılda ondokuz milyon Amerikan vatandaşı alelade 

hırsızlık, ev soygunları veya kundakçılık biçiminde 

mala mülke yönelik tecavüzlerle karşılaşıyor. Zen

cilerin durumu ise bu bakımdan beyazlardan daha 

içler acısı bir manzara arzediyor. William J. Ben- 

nett’in gözlemlerinden çıkardığı sonuç oldukça 

çarpıcıdır: “Harlem’de yaşayan genç bir siyah ada

mın, Bengladeş’teki bir gence göre 40 yaşma kadar

yaşama ihtimali çok daha azdır. Ci

nayet Afrika kökenli Amerikan genç

leri arasında en başta gelen ölüm ne

denlerinden bir tanesidir.” *̂  Ancak 

hemen bu noktada, bir inanç ve ha

yat tarzı olarak İslâm’ı seçen zenci 

kitle arasında alkol ve uyuşturucu 

bağımlıhğından cinayete kadar geniş 

bir yelpazedeki patolojik davranış bi

çimlerinin son derece az rastlanır 

şeyler olduğunu kaydetmek ilginç 

olacaktır.

1990’lann ortalarında Ameri

ka’da her yıl 23 bin kişinin öldürül

düğü, 13 milyon kişinin türlü saldırı 

ve tecavüze maruz kaldığı, 5.5 mil

yon kişinin trafik hariç her türlü suç

tan dolayı tutuklanıp gözaltına alın

dığı, 6.5 milyon kişinin uyuşturucu 

kullandığı, 135 bin çocuğun okula 

silahla geldiği, 5 bin çocuğun anne- 

baba veya büyükanne-büyükbabala- 

rı tarafından öldürüldüğü, 1 milyon 

çocuğun, cinsel ahlâk bahsinde de

ğindiğimiz üzere aile fertlerinden sadır olan cinsel 

taciz dolayısıyla evden kaçtığı, her 45 saniyede bir 

olmak üzere yılda 700 bin kadının tecavüze uğra

dığı, 2 milyondan fazla insanm parklarda yatıp 

kalkan “homeless” diye geniş bir kitleyi oluşturdu

ğu, bir evde yaşama imkanı bulan yaşlılardan 1 

milyon 800 bin civarında bir grubun zorla eve 

hapsetme ve dayak gibi saldırılara maruz kalırken 

“huzurevleri”ne kapatılanların ise pislik ve bakım

sızlık içinde, yine türlü saldırılara uğrayarak haya

tını sürdürmeye çalıştığı hatırlanırsa, facianın bo

yutları daha iyi kavranır sanırız.'^

“Homeless” topluluğunu oluşturan ve genel

likle aile içi kötü muamele, taciz, fuhşa zorlama vb. 

kurbanı kadın ve çocukların yanısıra, zihinsel 

özürlülerin de bu grupta % 25 şeklinde yüksek bir 

oranı teşkil ettiğini bildiriyor raporlar. Homeless 

problemiyle yoksulluk birbiriyle yakından irtibat

lı. ABD’de 1970 - 1988 arasındaki dönemde yoksul 

insan sayısı % 26 oranında arttı. Yoksulluk sınırın

da yaşayanların % 40’ını ise çocuklar oluşturu
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yor.ı® Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmaya 

göre bu ülkede 30 milyon civarında bir “aç” insan 

kitlesi mevcut. 19 Yoksul ailelere yapılan yardım ise 

1970’ten ‘994’e kadar % 47 oranında azalmış, in

sanlar kendi hallerine terkedilmiş bulunuyor.20 
1980’lerde ve 90’larda silah, cop, miğfer, kur

şun geçirmez yelek vb. iç savaş malzemelerini gü

venlik güçlerine sağlayan yerli sanayinin en hızlı 

büyüyen sanayi dallarından birini oluşturduğu 

Amerika’da polislik ve gardiyanlık artık tahmin 

edilebileceği gibi en hızlı büyüyen kamu hizmetle

ri sektörü haline geldi; eğitime harcanandan daha 

büyük meblağlar hapishanelere tahsis edilir oldu.21

“Döner Kapı Adaleti”

Hapishaneler, ne hazindir ki, sokaklardaki dehşeti 

belli bir seviyede tutmanın belki de tek işe yarar 

yöntemine dönüşmüş durumda. Bu şekilde potan

siyel mücrimleri icrayı faaliyet alanlarnıdan uzak

laştırarak her yıl milyonlarca cürmün önüne geçil

mesi sağlanıyor ki, burada ekonomik anlamda sağ

lanan tasarrufun da hatırı sayılır bir yekûn tuttu

ğunu belirtelim. Tipik bir suçluyu hapiste tutmak 

için harcanan her bir dolar sayesinde toplum, ön

lenen suçların toplumsal maliyeti olarak 2.80 dolar

tasarruf etmiş bulu-

________________________ nuyor. Hal böyle

olunca Amerika’daki 

hapishanelerde yaşa

nan aşın izdihama ve 

yer darlığından dola

yı mahkumların er

ken salıverilmesine 

fazla şaşmamah. FIo- 

rida’da 58 aylık bir 

dönem zarfında ha

pishanelerden böyle 

izdiham sebebiyle 

vaktinden Önce ser

best bırakılan mah

kumların toplam 26 

bin civarmda suç iş

ledikleri tahmin edi

liyor. 22
Bu, ashnda Ame

Feministler cinsellik uğru
na aileyi, anne ve eş olma
yı bir kenara iterken, kreş 

ve yuvaların, annenin yeri
ni tutması beyhude biçim
de beklenirken, sperm ba
ğışlama sayesinde akraba
lık bağlarına son verilirken, 

artık anne veya baba ol
mak, bir aile teşkil etmek 
anlamsızlaşıp tanımsız ha

le geliyor.

rikan vatandaşlarınm “döner kapı adaleti” adını 

verdikleri, hukuk sisteminin temel açmazlarından 

birini teşkil eden sorunun yalnızca bir veçhesi. 

“Döner kapı adaleti” yaşanan başıboşluğu, cezasız 

kalan cürümleri ve iyi işlemeyen adalet sistemini 

tarif için oldukça yerinde bir yakıştırma: Bir şiddet 

suçundan (cinayet, tecavüz, soygun, saldırı vb.) tu

tuklanmış kimselerin üçte biri şartlı tahliye gibi se

beplerle salıverilmiş ve hüküm giymiş suçluların 

büyük bir çoğunluğu hapsedilmemiş durumda; 

her 100 şiddet kurbanına karşı hemen hemen bir 

tek kişi hapse girerken, bu tür suçluların çoğu ce

zalarının ancak yarısı müddetince hapis yatıp çık

maktadır. 23

Fakat buna rağmen eğer mevcut eğilim devam 

ederse -ki olumlu yönde değişmesi için hiçbir se

bep de gözükmüyor- hapishanelerin 2020 yılında 

yaklaşık 10 milyon kişiye barınak teşkil edeceği sa

nılıyor. Amerikan hapishanelerinde sözkonusu 

gayri insani ortam ise başlı başına kanayan bir ya

ra. Sokakta olsun, birçok kilitle tahkim edilmiş çe

lik kapılı evlerinin içinde olsun insanlarının can ve 

mal emniyetini sağlayamayan bir sistem, cezaevle- 

rindeki hak ihlalleri dolayısıyla da Uluslararası Af 

Örgütü’nün raporlarında sık sık özel bölümlere 

konu olmakta. Örgüt’ün 1999 yılı raporuna göre 

bu ülkedeki hapishanelerde aşın kalabalık teşkil 

eden mahkumları zaptetmek için elektroşok araç

ları vb. kullanılmakta, rehabilitasyon yerine ceza

landırma yoluna gidilmektedir. Üstelik buralarda

ki hizmetler, maliyetlerinden dolayı eyaletler tara

fından özel şirketlere devredilmekte ve bu şirketler 

de kâr amacıyla sağlık hizmetlerinden yiyeceğe ka

dar kısıntıya gitmektedir. Kaliforniya Corcoran 

Eyalet Hapishanesi’nde ortaya çıkarıldığı gibi, sık- 

sık gardiyanlar mahkumlar arasında “gladyatör” 

dövüşleri ve bunların sonuçları üzerine bahisler 

düzenlemekte, kadın mahkumlar tecavüze uğra

makta veya para karşılığında peşkeş çekilmektedir. 

Bu şekilde bir muameleye maruz kalan kadınların 

açtıkları davalar sonucu Federal Hapishaneler Bü

rosu yüzbinlerce dolarlık tazminadar ödemek zo

runda kalmıştır. Dolayısıyla, İslam’daki bedensel 

cezalandırma yöntemini insan onuruna, hak ve 

özgürlüklerine aykırı bulanların, öncelikle bu ko

kuşmuş hapishane sisteminin hesabını vermeleri 

gerekir. Gerçi kokuşmamış bir hapishane düzeni.
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kişiye tövbe ve davranışlarını düzeltme imkanı bı

rakmaması, kendisiyle birlikte yakın veya uzak ak

rabalarını da cezalandırması veya pekçok bakım

lardan yine tartışma konusu olacaktır.

insan hak ve özgürlüklerinin uluslararası alan

da hamiliğini üstlenmiş görünen, Soğuk Savaş 

sonrası dönemde liberal ekonomi anlayışıyla bir

likte demokrasi ve insan haklarına dayalı bir rejim 

tarzını dünyaya empoze etme çabası içinde gözü

ken bir ABD ve onun Batılı müttefiklerinin aslında 

nasıl bir global sömürü ve haksızlık düzenini işlet

tikleri bir yana, kendi halklarına dahi insanca yaşa

nabilir bir ortam sağlayabilmiş değildirler. Batılı 

metropollerin mesela Ortadoğu’nun başlıca büyük 

şehirleriyle mukayesesi şu ilginç sonucu ortaya 

koymaktadır ki, bir New Yorklu kendi hemşehrile

rinden korktuğu kadar devletten/hükümetten 

korkmazken, bir Kahireli, Şamlı, Bağdadı... bilakis 

hemşehrilerinden yana duymadığı korku ve endi

şeyi devletten duymaktadır. İslam ülkelerinin baş

lıca şehirlerinde aileler gecenin geç saatlerinde 

parkta pikniğe çıkabihrken New Yorklu veya 

Londralı bir insan komşusuna dahi güveneme- 

mektedir. Siyasal sistemi, hakların ihlalini en aza 

indirecek ve bireye mümkün olduğunca özgür bir 

alan bırakacak biçimde düzenlemek yeterli olma

maktadır; bireysel davranışlardaki ahlâki motivas

yon eksikliği ve “etik”in değindiğimiz açmazların

dan yönetim sistemine hakim gizli/rafme totaliter 

anlayış ve yöntemlere kadar bir dizi handikap do

layısıyla hak ve özgürlüklerin anlamsızlaştığı, bu

harlaştığı görülmektedir.

Etik felsefecimiz insanlık tarihi boyunca genel

de toplumların çirkin ve ahlâksızca bulduğu türlü 

türlü davranışların, anormal ve patolojik durum

ların bugün “hoşgörü” ile karşılanır oluşunu “ta

rihsel bir açılım” olarak görürken^^ insanlığın kar

şı karşıya kaldığı ölümcül tehdit ve tehlikeyi 

umursamaz görünüyor. Halbuki insana, dünyaya 

ve hayata dair bazı temel gerçeklikleri bu şekilde 

hafife almak tarihte görülen pekçok medeniyetin 

çöküş ve dağılma dönemlerinin bir özelliğidir. Ba- 

tı’nm böyle havaî düşünürlerinin yerli tilmizleri 

ise hâlâ “en büyük yanılgı, ahlâkın topluma göre 

değil, toplumun ahlâka göre biçimlendirilmesidir” 

türünden akıllara durgunluk verecek saptamalar

da (!) bulunabiliyorlar, dinin bireysel, ahlâkın top

lumsal olgular olduğu (!) ve dolayısıyla dinsel 

inanç ile ahlakın biribirine karıştırılmaması gerek

tiği yolunda saçmasapan şeyler söylemekten geri 

durmuyorlar.25 Şu sorulara tatmin edici cevaplar 

vermeyi sağlayacak gayret, samimiyet, dürüstlük 

ve objektiflikten uzak görünüyorlar:

Acaba Batılı metropollerde hayatı katlanılmaz 

hale getiren katiller, soyguncular, tecavüzcüler -ai

le içindeki veya yabancı- gaspçılar, hırsızlar, kun

dakçılar, sadistler, mazohistler... yine onlar kadar 

tehlikeli kapitalist hırsızlar, silah tüccarları, uyuş

turucu kaçakçıları, seks turizmcileri... Kant’ın 

önerdiği hangi “kategorik emperatif’le hareket et

mekte, hangi “evrenselleştirilebilir ilke”yi kendile

rine esas almaktadırlar? Liberalizmin öğütlediği bi

çimde özgür ve özerk eylem sahibi olmak ahlâki 

davranış için yeterlidir diye mi düşünmektedirler? ■
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DENEME

Yeni Bir Aydınlanma Çağı mı?

M. Said Cekmeai

Batıcılar, materyalizmle batırdıkları dünyalarına 'aydınlanma çağı'demişlerdi 

Sakın yeni dönenu geçerken, dünyevile^melerine de aydınlanma demesinler...

-J-* *-y nlü Fransız düşünürü Andre Malraux, “yirmi 

birinci asır spiritüalist (maneviyatçı) bir asır 

olacaktır...” diyerek insanlığın “yeni bir din ve 

kutsallık çağının eşiğinde olduğunu ileri sürmüş”. 

Genç bir Türk hukukçusu olan Dr. Gemalmaz da, “ye

ni bir aydınlanma yüzyılı olmaya adaydır 21. yüzyıl” 

demiş.

Biten “yirminci )^zyılın ve modern çağın so- 

nu”nu işlemişti tarih bilimcisi John Lukacs. İnsanlığın 

değişik bir devrini yaşayan pek çok düşünürün isabet 

etmiş olsun veya olmasın böylesine zehaplara kapıl

mış oldukları görülür.

Öte yandan tersine, “sınırsız bir dünya”nın ve “ye

ni dünya yüzyılı” projelerinin Londra’dan akseden 

sesleri geliyor. Ve böyle bir dünyanın bayraklarının da 

Avrupa’da hazırlıklarından da haberder oluyoruz.

Yüzyılımızın başından beri, cedit bir anlayışla, ye

niden İslam’a yönelen araştırıcılar da bir noktaya gel

miş gözüküyorlar. İslam eskimez-pörsümez kaynakla

rıyla mahfuz duruyor.

Ancak değişen şartları, gelişen tekniği, müstağrib- 

1er gibi fetiş etmemiş bulunan müminleri gözardı et

memiş olmaları gerekirdi. Esaslarda sabit kalıp dava

sından emin olan her müslüman, her şart ve ahvalde, 

hangi çağ ve dönemde olursa olsun; davasma yol açan, 

problemlerine çare arayan muttaki ilim adamları ol

muş, ama daima olmalıdır da. Her mümin her imka

nı olanca gücüyle bu yöne teksif etmelidir. Yoksa Ox

ford îslami Araştırmalar Merkezi’nde, konuşmasının 

adını, “İslâm: Anlaşılmayan Din” olarak seçen Maha

thir Muhammed gibi olur, müşkil durumda kalır; ba

tıldan reçeteler seçmek hacaletine düşer insan.

Gerçi konferansının naklinde Mahathir kardeşi

miz biraz da haklı olarak, “... günümüzde bazı müslü- 

manların ulemaya yanılmazlık isnat etmelerini” acı

acı, sebep olarak gösterir. Ama o ulema dedikleri bazı 

kıladeli tedrisçilerin avamın bu hale düşmesinde se- 

bepliliği görülmemiş miydi? Türkçemize çevrilen bu 

konferansın tümü verilememiş bulunduğu için bir şey 

diyemiyoruz.

1997’deki konferansında biraderimiz Mahathir, 

batının kendisinden “İslam’ın iflasının ilanını bekledi

ğini” kaydediyor. Bu istekte Batı’nın İslam’dan çok 

korktuğunu; İslam gelince dünyalarına, seküler dün

yacı ve de behaimsel çirkin yaşantılarını sürdüremeye

ceklerini hisseder olduklarını anlayabiliriz. Onlar din

lerini havralara, kiliselere hapsedip keyflerini bozma

yan bir din’e, din duygularını yok edemeyeceklerini 

görüp acz içerisinde oldukları için razılar Ama İslam’ı, 

hıristiyan ve yahudiler gibi zanni bakışlarla, felsefık 

akışlarla dünyevileştiremeyecekler inşaallah. Çünkü 

temeli sağlam ve içeriği mahfuzdur.

Günümüzde de, tarihte de insanlık alemi yer yer 

değişik ümitlere kapılıp yer yer hüzünlere çarpılıp ha

yatlarım dolduragelmişlerdir. İnsanoğlu var oldu olalı 

toplumlarmı, ismi bildirilen veya bildirilmeyen Ne- 

bi’lerin tebliğ ettiği tevhidi tek nizamla, ya da beşeri 

düzenlerle arzı yönetmeye mecbur olmuşlardır.

Yaklaşık dört bin yıl önce yaşamış bulunan Asur 

Kralı Hammurabi, çivi yazısıyla yazıp veya yazdırıp 

ilan ettiği 282 maddelik kanunnamesi’ni hazırlarken 

bir Nebiyallah’ı tanıyıp iman etmiş miydi acaba? Bile

miyoruz. Fakat daha önce de böylesine yazılı beşeri bir 

kanundan da haberdar değiliz. Tevrat, Zebur, Incil ve 

suhuflar müstesnadır. Onlar birbirlerini teyid ederek, 

doğrulayarak Kur’an’la ekmel kılınmış tek ve yüce İs

lam kaynaklandır.

Büyük küçük pek çok çalkantılarla imtihan edile- 

gelen insanlık, yer yer vahyi nizamlarla, ya da beşeri 

düzenlerle günümüze gelip oturmuştur.
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Aydmliiiiwa Çağı mı? ÇEKMEGİL

İşte 21. yüzyıl problemlerle gelmiş 

bulunuyor. Vahiyden haberi olma

yan veya olup da umursamayan 

insanlar asırlardu', ya Hz. Mu- 

sa’nm tebliğ ettiği İslamiyeti be

şeri bakışlarla karıştıran, ya Hz.

İsa’ya vahyedilen İslam’ın yüce 

kitabı İncil verilerini beşeri gö

rüşlerle alaşımlaştıran uzun sü

ren bir hengameden gelip geç

miş. Bereket ki, Hz. Muham- 

med’in (selam ona ve bütün nebile

re) ve bütün peygamberlerin tebliğe 

memur olduğu İslam’a mükemmel vahyi 

tebliğlerle sunmuştur da, araştırıcıları şaşkın

lıktan alakoymuştur.

Kıyamete kadar insanlığın temel mes’elesi olan 

ebedi saadetine yol verecek bu vahyi nizam, eğer ciddi 

müslümanlar eliyle, mütevatiren gelip muhkem ola

rak algılanmamış olsaydı, hurafeleri taşlayamayan, 

mistikliği aşamayan mukallid insanlar elinde olduğu 

gibi eliyüzü belirsiz olur; iş, bilmezlerin asılsız hikaye

leri, gizemli beyinlilerin evliya(!) menkıbelerinden 

ibaret kalırdı.

Şükrolsun ki, son İslam peygamberinin tebliğ 

edip, örnek yaşantısıyla takyid buyurduğu vahyi nizam 

kaybolmamıştır; ebediyete kadar müminlerin ebedi 

saadetine ışık tutacak, münkirlerin de ebedi azabdan 

kurtulabileceği tevbe kapısını açık tutacaktır. Çünkü 

bu aziz nizamın koruyucusu, yaratıcısıdır. (15/9)

Bu nizam model olarak, atıntıdan, katıntıdan ari 

olarak öğrenmekle görevli olduğumuz örnek yönetim 

biçimidir, ki o asrı saadettir. Dikkadi ve sabırlı araştı

rıcılar tarafından öğrenilebilir.

21. asrı “yeni bir aydınlanma yüzyılı olmaya aday” 

olarak gösterenler, neleri aydınlatacaklar acaba? 17. 

yüzyılda başlattıkları, 18. yüzyıldan hızla geçerek 19. 

yüzyılda rasyolanizmin pekiştirdiği materyalizmin ka

rarttığı dünyalarına aydınlanma çağı demişlerdi. Sa

kın bu karanlıkçılar 21. yüzyılı da bu kafayla karartıp 

“yeni bir aydınlanma” demesinler.

Dünyanın yaşadığı asırlık dramları hala göremi

yorlar da yersiz ütopyalarla insanlığı tekı ar tekrar oya

layacaklarsa, kendilerine de, insanhğa da yazık ederler. 

Kendilerine yazık, çünkü ebediyetlerini tekzip edegel- 

mişler. İnsanlığa da yazık, çünkü ebedi saadetlerine bu 

septik felsefeci ideologlar engel olabilirler. Bu da yet

mez, tarihte ve günümüzde olduğu gibi, insanları dü

zenden düzene koşturarak; sosyalizm, liberalizm, ka-

Mahathir, batının 
kendisinden ‘İslam’ın 

iflasının ilanını beklediği
ni” kaydediyor. Batılılar'ın 
İslam'dan çok korktukları 
anlaşılıyor; onlar keyfleri- 

ni bozmayan bir din'e 
razılar.

pitalizm gibi çeşitli pragma arkasında 

tecrübe tahtası yapabilirler.

Sadece İslam alemine değil, 1. 

ve 2. dünya savaşlarında kendi 

kendilerinin de başına bela olup, 

milyarlara varan insanları peri

şan kılıp tonlarca kan akıtan bu 

“medeniyet” denilen “tek dişi 

kalmış canavar” rahim ve adil bir 

sistemi ne gün anlayıp, yaptıkla

rından utanacaklar?

Neden bir de atma ve katmalar

dan ari olan, vahyi muhkemlerle, inan

mayanlarına bile dünyevi de olsa, huzur su

nacak olan vahyi yönetimi denemek istemezler.

Dünyaları daha da bozulacak diye spiritüalist bir 

21. yüzyıl bekleyen; yeni bir din özleyen bu dünyayı, 

tahrife uğramış, beşeri bir koalisyonlarla refah hastalı

ğına tutulmuş bulunan; Hz. Musa, Hz. İsa aleyhisse- 

lamlar gibi İslam peygamberlerinin aslı nerede? Esası 

belirsiz hale gelmiş bulunan; hatta günümüz müslü- 

man dünyasında yaşanan yönetmelikleri değil de, sa

adet asrındaki saf ve berrak İslam’ı; şirk bulaşıkların

dan temizlenmiş Hanif bir milleti örnek edinerek, ye

niden dünyalarını kurmaya çalışmazlar mı acaba? 

Yoksa İslam gelirse seküler düzenler, liberal dedikleri 

ahlaki kayıtlardan azade bir yaşantıları yıkılacak da 

onun için mi pagan yapılanmadan ari yüce dine ya

naşmıyorlar.

Artık müslümanım diyenler müslümanlaşarak 

beşeri zanları esas almadan; nostaljik haleti ruhiyeler- 

le, veli (!) menkıbeleriyle oyalanmadan, politikadan 

uzak -ehliyete, şûraya dayanan- bir siyasetle aktifleş

mek gerekir.

Muhkem vahyi müeyyidelerle muttaki ve örnek 

bir toplum olmaya yönelinmezse, yine dünyaları ge

çen yüzyıllarda olduğundan farklı bir durum arzet- 

mez. Varılacak yer, ister spiritüalist, ister natüralist, ne 

olursa olsun durum değişmez.

Ne olursa olsun, inanmış kişiHkli insan nerede bu

lunursa bulunsun, İslam’a iman etmiş; davasından 

emin bir mümin, gücünce takvalı olarak mücahidane 

bir hayatı yeğlerse ebedi bir zarara uğramaz. Mümin 

daima kârlıdır. Bunu Müstesna adlı eserimizin üçün

cü baskısında bir izaha kavuşturmaya çalışmıştık.

Velhamdülillahi rabbilalemin. ■
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İNCELEME

Gelişme Çizgimizin İhyası Veya Sorunlarm 
Çözümünde Kimliğin İnşası Olarak

İslamcılık -ıı

Abbas Pirimoölu

B
Farklılığa Farklı Yaklaşımlar

atı’nm, batı- dışı toplumların kendisinden 

farklı toplumlar olduğu şeklindeki iddiası

nın temelinde yatan başlıca nedenin, sö

mürüyü haklı ve meşru göstermek kaygısından 

kaynaklandığı gerçeği izahtan vareste bir husustur, 

İzah etmeye çalıştığım gibi “Batıcılar”da bu söyle

mi benimsemişler, yani Batı ile Batı-dışı toplumla- 

rın farklı toplumlar olduğunu kabui etmişlerdir.

Ashna bakılacak olursa bu sav, yani ‘farklılık’ 

ne Batı’nın iddiası sebebi ile zihinlerde yer bulmuş 

ve ne de bu iddiayı sadece Batıcılar kabul etmiştir. 

Batı, farklıhk iddiasında hakhdır. Ancak bu farklı

lığa yüklemeye çalıştığı anlam ve değer ile kendisi

ne bir üstünlük kazandırma gayreti noktasında 

haksız ve mütecavizdir. Keza yine ülkemizde bu 

farklılığı sadece batıcılar kabul etmiş de değildir. 

Batıcılar gibi gelenekçiler ve İslamcılarda bu nes

nel gerçeği kabul etmiş ve hatta bu farklılığı ehem

miyetle vurgulamışlardır. Kısacası Batı’dan farklı 

bir toplum olduğumuz gerçeği herkesin hakkını 

verdiği, müşterek bir kabul olarak varolagelmiştir.

Bu müştereklik, yaşadığımız sorunlarm çözü

münde devam etmemiş, sorunların ele alınışı ve 

halli noktasında değişik görüşler ortaya çıkmıştır. 

Başka bir deyişle müşterek bir kabul olan “farklı

lık” farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmek su

retiyle değişik çözüm önerileri ileri sürülmüştür.

Batıcılar, Batı’nın toplumumuzdan farklı ol

masının yanında üstün nitelik taşıyan tarafın Batı 

olduğu kanaatim da taşımışlardır. Bizde olmayan

bazı üstün niteliklere Batı’nm sahip olduğu yakış

tırmasının tereddütsüz kabulü, sorunların çözü

münün de Batı’da bulunduğu dolayısıyla yapılma

sı gerekenin Batıyı taklit etmek ve gelişmelerini 

yakından takip etmekten geçtiği neticesini onlarda 

hasıl etmiştir. Batıcılara göre Batının üstünlüğü

nün ontolojik ve epistemolojik nedenleri bulun

maktadır ve daha da önemlisi onlara göre bu üs

tünlük hiç sona ermeyecek ve değişmeyecektir. Ba

tı ideal bir toplumdur ve onu takip etmek için ‘Ba- 

tı’lı olmak yani farkı ortadan kaldırmak gerek

mektedir. Bu nedenle Batıcılar için geleneğin hiç

bir önemi bulunmamaktadır. Hatta reddedilmesi 

elzem olan bir ayak bağıdır. Buna mukabil ise gele

nekçiler müslümanların yüz yüze kaldığı sorunları 

yokmuş farz etmektedirler. Sorunların varlığı ka

bul edilmeyince haliyle çözüm arama ihtiyacı da 

hissedilmemekte ve dolayısıyla bütün gayret mev

cudun muhafazasına hasredilmektedir. Bu yakla

şım neticesinde sorgulamamayı ve kendimiz hak

kında soru sormamayı getirmektedir. Birbirine ta

ban tabana zıt gibi görünmesine rağmen Batıcılar 

ve gelenekçiler toplumumuz üzerinde aynı olum

suz etkinin yeşermesine birlikte sebebiyet vermiş

lerdir: Zihni atalet. Birincisi çözümü, Batı’dan it

hal edilen kurumlarm topluma karşı muhafazasın

da bulurken, diğeri ise sorunlara rağmen mevcut 

kurumlan muhafaza etmek suretiyle düşünce ha

yatımızın gelişmesine gem vurmuşlardır.

İslamcılık ise müslüman toplumların karşılaş

tığı sorunlarm varlığının reddi ile neticeye ulaşıla

mayacağı gibi mevcudun dışarıdan getirilen ku-
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rumlarla değiştirilmesi suretiyle de sorunların hal- 

lolamayacağı bilincidir. İslamcılar da diğerleri gibi 

bir Müslüman toplum ile Batı toplumlarınm te

melde farklı toplumlar olduklarını kabul etmekte

dirler. Ancak onlar bu farklılığı ne Batı ve ne de 

Batıcılar gibi değerlendirmekte yani bu farkı, bizde 

bulunmayan bazı üstün niteliklerin Batı’daki varlı

ğı ile izah etmemektedirler. Aksine bu fark olması 

hatta muhafaza edilmesi gereken bir farktır. Zira 

bu fark toplumumuza kimliğini kazandıran biricik 

cevherdir. Bu nedenle sorunların çözümünde bu 

farklılığı izale etme anlayışına dayanan batıcılığın 

taklitçilik metodunu kesinlikle reddetmişlerdir. 

Bilakis tam bu konuda -sorunların çözümünde- 

kimliğimizin inşasının gerekli olduğunu vurgula

mışlardır. İslam toplumunun karşılaştığı sorunlar 

ancak yine onların kendi gelişme çizgilerinin im

kanları ile çözülebilecektir. Tek ve evrensel çözüm 

yolunun olduğu şeklindeki önermeler aslında tari

hi Batının tekeline vermekten başka bir anlam ta

şımaz. Gelişme çizgimizin neresinde aksaklık var

sa bu tespit edilmeli ve izale edilmelidir. Bu bakım

dan İslamcılık bir anlamda toplumumuzun “ken

disi üzerine soru sorma” ameliyesidir. Bu keyfiyet 

zorunlu olarak geleneğin reddini değil sorgulan

masını peşinden getirmektedir. Bu tür bir yaklaşı

mın Batıcılık ve gelenekçiliğin aksine zihinsel bir 

çabayı gerektireceği ve dolayısıyla düşünce hayatı

mızı diriltip toplumumuzun üreticiliğini kışkırta

cağı gibi son kertede zayıf düşen İslam toplumu

nun yeniden üstünlüğü ele geçirme imkanını bah

şedeceği de bellidir. Zira Batı’mn şu andaki üstün

lüğü kalıcı olmadığı gibi Batı’nın dünya üzerinde

ki konumu da sorgulanmaz değildir.

İslamcıların görüşleri özellikle iki noktada eleş

tirilmiştir. Bunlardan birincisi geleneğe karşı eleşti

rel bir yaklaşım içerisinde olmalarıdır. Gelenekçiler 

bu açıdan İslamcılığı “modernist” bir hareket ola

rak nitelemektedirler. Aslında bu noktada İslamcı

larla gelenekçilerin yorumları arasında dini inşa et

me bakımından pek bir fark bulunmamaktadır. İs

lam’ın yorumunda, İslamcılar da gelenekçiler gibi 

kitaba ve tarihe dayanarak, oradan meşruiyet dev

şirmeye çalışmaktadırlar. Hem burada karşımıza 

“otantisite sorunu açısından bakıldığında, belli bir 

Islami tecrübeyi, bütün somut bileşenleriyle birlik

te bütün zamanlar ve bütün mekânlar için tek ge

çerli model kılma gereğinin hangi İslâmi ilkeden 

kaynaklandığı” 22 sorusu çıkmaktadır. Keza yine 

toplumsal hayatın işleyişi açısından gelenek za

manla anlamsız hale gelebilmektedir. “Toplumsal 

hayatı çevreleyen enstrümanlar değişince -üretim 

araçları ya da iktisadi hizmetler (tarım, ticaret, zi

raat) vs... birçok etkenin de değişmesiyle birlikte- 

temeli itibariyle olumlu olan bir gelenek, bir zaman 

sonra özünü kaybettiği için anlamsız hale gelmeye 

başlar.”23 İşte tam bu zaviyeden okunduğu zaman 

Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi’nin şu sözle

rinin çok manidar bulunacağı kanaatındayım:

“Eski cemiyetleri, bir öküz arabasına, bugünkü cemiyeti 

ise şimendifere benzeterek, haklı bir teşbih ile fikrimizi 

izah edelim: Acaba öküz arabasının, güzel şekilde yapıl

ması, faydasının artırılması vesaire için yapılan bir tali

matlar manzumesi ile, şimendifer yapmak ve hatta şi

mendifer idare etmek mümkün müdür? İşte, bugünkü 

medeni ihtiyaçlarımız itibariyle eski içtihatların ekserisi

nin, öküz arabası talimatı derecesinde kaldığı, yalnız 

mantıken değil, maddi eserleriyle sabittir.”^^

İzah etmeye çalıştığım üzere İslamcılar, esasen, 

geleneği reddetmemekte, bilakis onu temelleri ve 

tarihi seyri içerisinde kendini üretir hale getirerek 

bugüne ya- 

bancılaş-  

masını en

ge llem ek  

suretiyle iş

levsel hale 

getirmeyi 

a m a ç l a -  

maktadır- 

1ar.

İk inc i 

eleştiri ko

nusu ise İs

lamcıların 

‘ B a t ı n ı n  

ilim ve fen

nini alalım, 

ama kültür 

ve ahlakına 

kapılarımı

zı kapata
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lım’ şeklindeki yaklaşımıdır. Eleştiriye göre Batı- 

’nın bilimi ve teknolojisi Batı tarzı düşüncenin 

mahsulü olup birbirinden ayırmak suretiyle alın

ması mümkün değildir. Bu bakımdan Batıcılar ka

pılarını sonuna kadar açarlarken, gelenekçiler ise 

tamamen kapatmışlar ve bu açıdan İslamcıları bir

likte eleştiregelmişlerdir.

Muhammed Âbid el-Câbiri Arap Aklının Ohı- 

şumu^  ̂ isimli eserinin sonuç bölümünde ''Arap 

kültürünün hareket ve dalgalanmalarında Arap il

minin yeri nedir?” sorusunu sorduktan sonra özet

le şöyle bir iddiada bulunmaktadır; Yunan tecrü

besindeki mitos (efsane) ve logos {bilim, felsefe) 

arasındaki mücadele, modern Avrupa tecrübesin

de bilim-kilise mücadelesine dönüşerek devam et

miştir. Müslüman toplumlarda ise yaşanan çatış

ma benzer aktörler arasında cereyan etmemekte

dir. Mücadele bilgi edinme yolunu sistematize 

eden epistemolojik yaklaşımlar arasında yani Be- 

yani sistem ve onun ürettiği Sünni ideoloji, İrfani 

sistem ve onun ürettiği Şii(İsmaili) ideoloji ile 

üçüncü bir taraf olan Burhânî sistemler arasında 

cereyan eder. Bu nedenle İbn Heysem, Birûni, Bet- 

tânî, Butrûci gibi bilim adamları belki bir Kepler, 

bir Galile gibi işkence görmemişlerdir ama hiçbir 

zaman çatışmanın bir tarafı da olamamış, dolayı

sıyla hep sahnenin dışmda kalmışlardır. Netice 

olarak Cabiri Yunan ve Avrupa tecrübelerinde kül

türün gehşmesinde “bilimin” oynadığı rolü Arap 

tecrübesinde “siyasetin” oynadığı so

nucuna varmaktadır. Siyaset ger

çekten bu kadar belirleyici bıı 

rol oynamış mıdır? Bu hu

susun, konumuz dışı ol-

makla birhkte tartışma 

götüreceği düşünce

sindeyim. Ancak Ca- 

biri’nin her iki top

lum bakımından bili

min ve bilim adamla

rının oynamış olduğu 

rollerin toplumsal dö

nüşümdeki etkileri ko

nusunda yapmış olduğu 

tespiti esas alacak olursak, İs

lam toplumları için bir zaafmış 

gibi ileri sürülen argümanın hiç de

e

Abdullah Cevdet

zaaf olmadığı, aksine, olması gereken sağlıklı bir 

gelişme olduğu kanaatındayım. Zira bir Müslü

man için değerler sisteminin, her an değişen bilim

sel araştırmalar vasıtasıyla belirleneceği düşüncesi

ni naif buluyorum. Aksi bir tavrın, yani kültürel 

kodların bilimsel araştırmalar neticesi belirlenece

ği kabulünün “bilime” hak etmediği bir mevkii ya

ni değer oluşturma payesini vermekle eş anlama 

geleceği hususunun izah gerektirmez bir realite ol

duğu düşüncesindeyim. Nitekim Batı’da olan da 

budur. Yıllardır kilise ile mücadele eden bilim 

adamları, kilise otoritelerinin şahsında dinle yap

mış oldukları kavgada galebe çalıp, özgürlüklerini 

ilan edince, yaşadıkları acı sürecin iç dünyalarında 

geliştirdiği duygusal birikim neticesi edindikleri 

zihniyeti, uğraşları olan bilimsel çabaların verile

riyle birleştirmek suretiyle -geçmişin intikamını 

alırcasına- dile getirerek adeta bilim yoluyla alter

natif bir evren görüşü oluşturma gayretkeşliğine 

düşmüşlerdir. Bilimin, boyutlarını aşarak poziti- 

vist-materyalist bir evren anlayışını dikte etmeye 

çalışmasını zati yapısından ziyade ona bu değerle

ri yüklemeye çalışan ve esasen tarihi arkaplanı 

olan Batıya has zihniyette aramanın gerektiği zan- 

nmdayım. Hatta bu çaba o denli fütursuzca tekrar

lanmış ve akıl almaz boyutlara ulaştırılmıştır ki 

Hitler Almanya’sında “bilimin Mazilenmesi" teorile

ri ortaya atılırken, Stalin’in Sovyetler BirHği’nde ise 

''proleter biyoloji geliştirildiğinden dem vu-

rulmuştur.26

Batı’da materyalist ve po- 

zitivist bilim anlayışının etki

siyle sekülerizm, agnosti

sizm ve ateizm gibi fikir 

cereyanları yerleşmeye 

başlayınca ülkemizde 

de Baha Tevfık, Beşir 

Fuad, Abdullah Cev

det, Rıza Tevfık ve Ce

lal Nuri gibi aynı eğili

mi taşıyan aydınlar va

sıtasıyla bilimin her ko

nuda tartışılmaz üstünlü

ğü üst başlığı altında bu 

akımlar dile getirilmeye baş

landı. İşin daha da trajik olan yanı, 

Batıcı olan bu aydınlara başta Tıb-

<1
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biyye olmak üzere mek

teplerin mekan vazifesi 

görmüş olması, dolayı

sıyla talebeler arasında 

materyalizm, pozitivizm 

ve Sosyal Darvincilik gi

bi akımların kolayca 

mayalanmasına imkan 

sağlanmış olmasıydı. Ba- 

tı’da bu konuda çıkan ne 

kadar ikinci sınıf kitap 

varsa tercüme edilmiş ve 

okul kütüphanelerinde

ki raflarda yerlerini al

mıştı. 1847 gibi erken 

bir dönemde Tıbbiyye’yi 

ziyaret eden MacFarla- 

ne, okulun kitaplığını 

gezdiğinde çoğunlukla 

ünlü materyalist filozof

ların kitaplarını görünce 

hayret etmiş, izlenimle

rini naklederken “çoktan 

beri bu kadar düpedüz materyalizm kitaplarını 

toplayan bir koleksiyon görmemiştim” demiştir. 

Koleksiyon kurma mantığıyla işe başlayan Batıcılık 

mevcut anlayışını hala değiştirebilmiş değildir. Üs

telik bu tavır, Batı’nın Batıcılar tarafından dahi lâ

yığı veçhiyle anlaşılmasına perde oluşturmaktadır.

Batıcı aydınlarca Batı’da geUşen pozitivizm ve 

materyalizm, bilimin ayrılmaz parçası olarak ad

dediliyordu. Özakpınar’ın belirttiği gibi “oysa 

bunlar metafizik sistemlerdi. Din vahye dayalıydı; 

pozitivizm ve materyalizm, insan aklının ürünüy

dü. Her metafizik sistem kanıt arama şartının kal

dırıldığı iman tarzında bir inanç konumundadır. 

Din ile pozitivizm ve materyalizm doktrinleri ara

sında kanıt arama şartını kaldırma bakımından bir 

fark yoktur.”28 Julian Huxley tarafından söylenen 

“Newton yıldızları yöneten bir tanrı olmadığını 

gösterdi, Darwin ise hayatı idare eden tanrıyı orta

dan kaldırdı”29 cümlesi ile. Firavun un gökte bir 

yıldız arar gibi “halka karşı ilim ve fen yolunda bir 

oyun ve tuzak yapmak üzere”-̂'’ ‘Haydi benim için 

çamura ocağı yak da yâ Hâmân, hana bir kule yap, 

belki Musa'nın tanrısına muttali olurum. Mâmafih 

ben onu her halde yalancılardan sanıyorum' (Kasas

Rıza Tevfik

38) hezeyanı arasında 

“metafizik beyan” olma 

açısından hiçbir fark 

bulunmamaktadır. Ker

pici pişirip elde edilen 

tuğla ile kule yapma 

teknolojisine sahip ol

mak başka bir şeydir, 

bu kule üzerine çıkıp 

tanrıyı aramak veya 

metafizik yargılar 

(iman)da bulunmak 

başka bir şey.

Mâmafih bilimsel 

gelişmeler Batı’da kili

senin oluşturmuş oldu

ğu dünya görüşünü 

aşındırmıyor da değildi. 

Sözgelimi kiliseye göre 

üzerinde Tanrı’nm en 

önemU yaratığı olan in

sanın yaşamış olduğu 

yeryüzü evrenin merke

zi idi. Tanrı’nın yaratmış olduğu tutarh, düzenli ve 

anlamlı bir evren içerisinde, dünyanın merkezde 

yer aldığı tezine dayanan kozmoloji “Aristoteles’in, 

bitkilerin ve hayvanların gelişimlerini onların nihai 

hedefi ya da formu ve erişmeye çalıştıkları telosla 

açıklayan, ‘teleolojik’ biyolojisine de çok uygun 

düşmekteydi.”-"" Ancak antik felsefe ve kilise öğreti

lerinin bir sentezi olan bu kozmoloji Kopernik ve 

daha sonra Galile’nin astronomik gözlemleri neti

cesinde yıkılacak ve evrenin merkezinde dünya de

ğil, güneşin olduğu görüşü ileri sürülecektir. Din ve 

bilim arasındaki gerilimin sadece Batı’ya ait olma

yıp evrensel olduğunu iddia edebilmemiz için eli

mizde kesin ve inandırıcı delillerin bulunması ge

rekmektedir. Zira doğa bilimi ilgi alanına giren 

nesneler özgür değildir. Şayet özgür olsalardı zaten 

bilimin nesnesi olamazlardı. Bu nedenle “nasıl” so

rusuna verilecek cevap her yerde aynıdır. Ancak iş 

“niçin” sorusuna gelince değişmektedir. Zira bili

min öznesi, incelenen nesneden elde edilen netice

yi/bilgiyi yorumlamakta lokal şartlar tarafindan 

determine edildiği için “niçin” sorusuna verilen ce

vap toplumdan topluma kültürden kültüre değiş- 

mektedir.'*2
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İsiâm, İsiamcılık ve ideoloji

İslamcılık üzerine yapılan tanımlamalarda kullanı

lan anahtar terimlerin başında “ideoloji” kelimesi 

gelir. Yine iddiaya göre “İslamcılık” ideolojisinin 

inşasında temel hedef toplumu “modernleştirmek

tir”. Mesela Mümtaz’er Türköne “İslamcılık, Ba- 

tı’dan gelen ideolojik düşünce yapısı ile geleneksel 

İslâmî değerlerin birleşimi neticesinde, İslâmiyet’in 

ideoloji formu içinde yeniden sistemleştirilmesiyle 

ortaya çıkmaktadır” şeklindeki tespitinin arkasın

dan geleneksel İslâm’la İslamcılığın farklarını orta

ya koyma bâbı’nda aynen şöyle demektedir:

İslamcılığı geleneksel İslâm’dan ayıran en 

önemli fark. Batı’dan gelen akültürasyon sürecinin 

ürünü olarak, dinin kendisini doğrulama-meşru- 

laştırma biçiminin değişmesidir. İslamcı ideolojide 

İslam, Batılı ideolojiler modelinde bir dünya görü

Y'

şü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en kesin 

görünüşü; dinin artık doğruluğunu müteal (aşkın) 

onamada araması, aşkın bir gücün varhğı ve irade

sinin dayanak olarak gösterilmesi yerine, tama- 

miyle rasyonel biçimlerde doğruluk ve haklılık 

arayışlarına geçilmesidir. İslamcılıkta, İslamiyet’in 

dünyanın gereklerine uygunluğu ve meşruluğu, ta- 

mamiyle akla hitap eden, çağın paradigmalarına 

uygun tezlerle savunulmaktadır. Meşruluk, aşkın 

bir güce dayanak değil, eşyanın tabiatına ve çağın 

gereklerine uygunluk temalarıyla ispatlanmakta

dır. Geleneksel İslam’da öbür dünya inancına dö

nük güdülenme hemen hemen tamamıyla arkap- 

lana düşmekte, din yaşanan dünya üzerinde ısrar 

etmektedir. Öbür dünya inancı ideolojik İslam 

içinde önemini kaybetmekte, İslam artan oranda 

dünyevileşmektedir. İslâm’ın sosyal hayata, siyase

te dönük esasları, akla uygun biçimlerde yeniden 

gündeme getirilmektedir. İslamcı ideologların sık 

sık, İslam’ın akla uygun açıklamalarına girişen İs

lam filozoflarının görüşlerine müracaat etmeleri, 

bu dünyeviliğin bir neticesi olarak karşımıza çık- 

maktadır.^"'

Bu konunun vuzuha kavuşmasında evvelemir

de ideolojilerin hangi işlevi gördüklerinin ve neyin 

yerine ikame edildiklerinin sağlıklı tespitinin ya

rarlı olacağı inancındayım. İnsanların içerisinde 

yaşadıkları toplumu algılamaları ve anlaşabilecek

leri bir zeminin sağlanabilmesi için paylaşmaları 

gereken bir “toplum haritası” nm elzemliğinden 

hareket edecek ve ideolojiyi bu bağlamda ele ala

cak olursak, modern bir veri olan ideolojinin, ana

vatanı olan Avrupa’da geleneksel “toplum haritala- 

rı”nın (dinin) modern çağlarda faydasını yitirme

leri sonucu ortaya çıktığını kabul ederiz. Şerif 

Mardin’in deyimiyle ideoloji “yeni bir toplum an

lamlan “haritası'' türetme çabası olarak görülebilir” 

Binaenaleyh dünkü toplum haritaları hangi ihti

yaca binaen çıkmış ve hangi işlevi görüyorsa, ide

olojilerde bugün aynı ihtiyaç ve işlevsellik anlayışı 

ile ikame edilmişlerdir. Bu fonksiyonel benzerlik 

ideolojilerin dinsel formlar şeklinde görünümleri

ne vesile olmuştur. Yani iddia edildiğinin tersine 

“din” ideolojileşmemiş, aksine ideolojiler birer di

ni hüviyete bürünerek kendilerini lanse etmişler

dir. Bu nedenledir ki Marksizm müntesiplerince
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bir din gibi algılanırken, birileri de tarihin sonunu 

ilan edip Liberalizm’i insanlığın ulaşacağı son he

def olarak nitelemiştir. Adeta bir din haline dönü

şen lâikliğin tasallutundan korunmak için Olivier 

Abel başta lâikliğin kendisinin “lâikliğin' koşulla

rına uymasının bizzarure elzem olduğunu bu se

beple vurgulamıştır. 35

İdeoloji hakkında üç yaklaşım bulunmaktadır. 

Birincisine göre ideoloji, toplumsal gerçekliğin öz

nelerin bilincinde bir yanılsama ile oluşan bilgisi, 

yani yanlış bilinç olarak tanımlanır. İkinci yakla

şım ideoloji kavramını toplumsal sistemin çatış- 

malı yapısını bir arada tutan ve esas olarak top

lumsal sistemin kendini yeniden üretmesini sağla

yan hegemonya kavramı ile izah eder. Üçüncü yak

laşım ise bütün toplumsal ilişkilerin ancak dil do- 

layımıyla gerçekleşen pratikler olduğu gerçeğin

den hareketle söylem kavramını öne ç ı k a r ı r . ^ ^  

Marks a göre toplumsal pratiğin kendisindeki ter

sine dönmenin bilinçte oluşturduğu zorunlu bir 

karşılığıdır, yanlış bilinç. İnsanların kendi elleriyle 

ürettikleri toplumsal pratik(praxis) bir dış gerçek

lik olarak doğrudan insanlık üzerinde bir egemen

lik haline dönüşmekte ve ona hükmederek zihnine 

yansımaktadır. Toplumsal pratiğin kendisi yanhş 

olunca haliyle zihne yansıması da yanlış olacaktır 

ki işte bu yanlış yansımaya Marks ideoloji demek

tedir. Nesnel dünyanın doğru yansıması dolayısıy

la bilincin doğru olabilmesi ancak bilim yolu ile 

mümkün olacaktır. Burada bilime ideolojiden, do

layısıyla yanılsamadan arınmış bir bilgi türü ola

rak bir aşkınhk atfedildiği kolayca anlaşılmaktadır. 

Gelişmiş kapitalist toplumlarm kültürel ve ideolo

jik süreçlerini anlamaya yönelik yeni kuramsal ça

baların sorduğu temel soru, kapitalizmin nasıl 

olup da açık bir şiddete ve zorbahğa başvurmadan 

kitleleri yönetme becerisini g ö s t e r e b i l d i ğ i d i r . ^ ^  gu 

sorunun cevabı, Antonio Gramsci ‘ye göre hege

monya kavramı ve egemen ideoloji kuramında 

aranmalıdır. Hegemonya, egemen sınıfın müttefik 

veya karşıt diğer sınıfları yanma alarak, sistemin 

kendini üretmesini sağlamak amacı ile ideolojik 

senteze gitmesidir. İdeoloji burada çimento göre

vini görmekle birlikte hakim sınıfın çıkarlarının ve 

dünya görüşünün ifadesi olmaktadır. Ancak yine 

de egemen ve tâbi sınıflar arasındaki çıkarların, or

tak çıkar adı al

tında birleştiril

mesi ve bunun 

genel evrensel’ 

değerler olarak 

sunulması, ege

men sınıfın tâbi 

sınıflar üzerin

deki hegemon-

modellnde bir dünya görüşü

İslamcılığı geleneksel Is
lâm’dan ayıran en önemli 
fark, Batı’dan gelen akültü- 
rasyon sürecinin ürünü ola
rak, dinin kendisini doğrula- 
ma-meşrulaştırma biçiminin

yasım sağlamak- ^  -j* i ı • . ■
tadır Burada değişmesidir. Islamcı ıdeolo-
dikkati çeken jide Islam, Batili İdeolojiler
hususiyet top

lumsal pratiğin

mekanik belirle- Olarak karşımıza çıkmaktadır.
yici olmaktan çı- -------------------------------

kıp öznelerin

iradesine yer verilmesidir. Ancak bu hususiyet Alt- 

husser’de görülmez. Zira onun yapısalcı çözümle

mesine göre ideoloji bireylere dışsal ve nesneldir; 

özne tarafından üretilmeyen, fakat özneyi üreten

dir. Hümanizm eleştirisinin Althusser’i getirdiği 

nokta, ideolojinin toplumsal bütünlüğü bir arada 

tutan harç konumundan çıkması ve kendisi yapı 

tarafından belirlenen olmasıdır.^^ Son olarak da 

Laclau ve Mouffe tarafından ucu Derrida ve Fo- 

ucault’ya kadar uzanacak olan “söylem” kavramı 

geliştirilmiştir. Laclua ve Mouffe toplumsal bütün

lüğün olanaksız olduğunu ileri sürerler. Toplumsal 

olanı, ancak söylemin eklemleme ve dikişleme yo

luyla oluşturduğu, kaçınılmaz olarak kısmi ve ge

çici bütünsellik anlamında söz konusudur. Top

lumsal bütünlüğün imkansızlığı kuramı gereği, 

toplumsal öznelerin bilincini önceden belirleme 

konumunda olan ayrıcalıldı bir merkez reddedil

mektedir. Bu sınıfsal çıkarların nesnelliğinin reddi, 

dolayısıyla işçi sınıfının konumunun reddidir. Sı

nıf aidiyeti olmayan çoğul kimliklerin toplumsal 

mücadelesi neticesi kurulacak olan radikal de

mokrasidir. Söylem özneyi belirler. Bütün toplum

sal ilişki ve çelişkiler söylem içinde oluşur. Burada 

şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. Her şeyi kuran 

söylem ise söylemi kuran nedir? Hiçbir öznenin 

söylem içinde ontolojik olarak ayrıcalıklı ve aşkın 

bir konumu bulunmadığına göre, iktidara karşı 

olan sınıfsal, etnik, cinsiyete dayalı kimlikleri ek-
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lemleyerek radikal demokrat özneyi kuracak söy

lem nerede ve nasıl oluşacaktır.-̂ ^

İdeoloji hakkındaki bütün bu çözümlemelerin, 

ideolojilerin yapılan hakkında yeterli kanaat uyan

dırması bakımından bize gereken ip uçlarını verdi

ği düşüncesindeyim. İdeolojiler mahiyeti itibariyle 

iki boyutlu sistemlerdir. Bunlardan birincisi özne/ 

bilinç, İkincisi ise toplumsal gerçek veya nesnel ya

pıdır. ideolojilerin birbirleri arasındaki fark bu bo- 

yudarın birbirleri ile alaşımı veya birinin diğerine 

göre daha öne çıkması ile belirmektedir. İslam’ın 

ideolojiden farkı ise iddia edildiği gibi 'yaşanan 

dünyada ısrar etmeyip sadece öbür dünya inanana 

dönük güdülenme içermesinde" değil, yaşanan dün

yaya yönelik pratiklerde ve sorunların çözümünde 

bir üçüncü boyuta yer vermesi hatta ontolojik ge

rekçeyle öncelikle yer vermesindedir. Bir Müslü

man için Allah’ın var olduğu hakikati hiçbir ko

num ve şartta göz ardı edilemeyecek mutlak bir 

hakikattir. Bu hakikat ile yani Allah ile insan ara

sındaki ilişki sadece belirli zaman arahkları ile ya

pılan ibadetlerle sınırlı kalmayan bütün hayata ya

yılacak ve kapsayacak nitelikte süreklilik arz eden 

bir mükellefiyet yüklemektedir muhataplarına. Pe

ki, hayatı anlamlandırmamızda ve yapıp etmeleri

mizde dikkate alacağımız “Allah” ile olan ilişkileri

miz nasıl kurulacaktır? Allah, Kur’an’ın takva sa

hipleri için bir rehber olarak indirildiğini bildiri

yor. (Bakara 2)

__________________________  Muhammed Esed

tefsirinde “takva” 

kelimesini “İlahi 

sorumluluk bilin

ci” anlamını yük

leyerek açıkla- 

maktadır.^o De

mek ki O ’nun 

varlığının bilin

cinde olmanın in

sana yüklediği bir 

sorumluluk bu

lunmaktadır. Bu 

sorumluluk yine 

onun kitabının 

rehberliği altında

İslam’ın ideolojiden farkı ise 
iddia edildiği gibi "yaşarıan 

dünyada ısrar etmeyip sade
ce öbür dünya inancına dö
nük güdülenme içermesin
de" değil, yaşanan dünyaya 

yönelik pratiklerde ve 
sorunların çözümünde bir 

üçüncü boyuta yer vermesi 
hatta ontolojik gerekçeyle 

öncelikle yer vermesindedir. deruhte edilebile

cektir ancak. Bu

anlamıyla hayat; Allah-özne-obje arasındaki ilişki 

ile idame ettirilecek bir imtihan alanıdır. İslam açı

sından insan dışsal dünyanın determines] altında 

değildir. İktisadi, siyasi, sosyal ve hukuki bütün 

müesseseler aradan insan çıkartılarak değerlendi

rilemez. Bu nedenle özne belirlenen değil, belirle

yendir. Zaten aksine bir durumun söz konusu ol

ması halinde, insanın Allah’a karşı sorumluluğu

nun bir anlamı olamazdı. İlahi sorumluluk bilinci 

ile hareket eden insan, bu bilincin kendisine yükle

miş olduğu öznel yapısı ile nesnel dünyayı anlam

landıracak, değerlendirecek ve şekillendirecektir. 

Ancak burada unutulmaması ve dikkate alınması 

gereken önemli bir hususun bulunduğu düşünce

sindeyim. Dışımızdaki obje hiç değişmeden oldu

ğu gibi mi durmaktadır? Hayatın devam eden akı

şını dikkate aldığımız zaman objenin değişmeden 

durduğunu düşünmek imkansızdır. Peki obje de

ğişince ne olacaktır? Dışsal dünyadaki değişildikle- 

re lâkayd kalmak anakronizme, kendini kaptırıp 

selin akışına bırakmak ise nesnelciliğe yani obje

nin özneyi belirlemesine sebebiyet verecektir. Çö

züm noktasında iş fakihlere yani fıkıh etkinliğinin 

doğal öznelerine düşmektedir. Yasin Aktay’m deyi

miyle “fıkıh etkinliği fakih insanların niyetlenişle

riyle (tefakkuhlarıyla) var olur. Kendi başına bir 

varlığı söz konusu değildir.” '̂ Görüleceği üzere bu

rada iş yine özneye düşmektedir. Üç boyutlu ilişki 

dikkate ahnarak Müslümanlar gelişen olaylara ve 

değişikliklere karşı, sorumluluk bilinçlerine uygun 

özgün çözümlerini bulacaklardır. Aksine bir tavır 

alış, yani obje ile ilişkiyi kesmek ise donukluğu ya

ni geçmişteki fakihlerin/öznelerin zamanlarına da

ir edindikleri bilgilerin taklitçiliğini gündeme geti

recektir ki, bu da Said’in sözüyle bizleri düşünce 

dünyasından şahıslar dünyasına ve dış gerçekler 

dünyasından zihinsel şekiller dünyasına hapsede- 

cektir.'*2 Son birkaç yüz yıldır İslam coğrafyasının 

başına gelenlerin izahında bu yaklaşımın oldukça 

aydınlatıcı olacağı düşüncesindeyim.

Felsefi rasyonalizm insan aklını hakikat, iyilik 

ve adaletin belirlenmesinde biricik ölçü olarak ka

bul ettiği için, özne-nesne dikotomisinde özneye 

imtiyazlı bir statü sağlamıştır. Zira Rasyonel filo

zoflar gerek değerlerin tespitinde ve insanların 

davranışlarında, gerekse bilgi edinmede aklın üs

tünde bir otoritenin varlığını kabul etmezler. İslam
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açısından meseleye bakıldığı zaman, 

şu beylik cümleyi rahatlıkla kura

bileceğimizi söyleyebilirim: İs

lam akla gereken önemi verir 

Hatta o denli önem verir 11,
Câbirî’nin de belirttiği gibi 

putlara tapan müşrikler ta

biattan değil tabiat ötesin

den delil getirilmesini ya

ni mucize gösterilmesini 

istedikleri vakit Kur’an 

onların ilgisini başka 

yerlere çekmiştir. Birin

cisi Kainatı düşünmele

ridir. Çünkü kainatta 

bulunan düzen bir yara

tıcının varlığının en bü

yük delili olacaktır. İkin

ci olarak da indirilen Ku- 

r’an’ı tefekkür etmeleri 

önerilir. Zira Kur’an beyanının icazı bizatihi en 

büyük mucizedir. Demek ki Kur’an’a göre akıl, ta

biattan Allah’a ulaşmak için bir delil olarak kabul 

edilirken, müşrikler tam tersine iman etmek için 

Allah’tan tabiata doğru bir delil talep etmektedir- 

ler.̂ '* Ama bu, yani akla verilen önem dinin akılcı

lığı kabul ettiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira ak

la önem vermek ve aklı kullanmayı önermek baş

ka bir şeydir, aklı tek ölçü kabul edip üzerinde hiç

bir otorite kabul etmemek başka bir şey. Allah-öz- 

ne-obje ilişkisinde, akıl, öznenin nesne ile kurmuş 

olduğu ilişkide başlıca bilgi kaynaklarından birisi

dir. Keza yine yukarıda bahsedildiği üzere akıl, ka

inatın düzeni ve Kur’an’ın beyanının delalet ettiği 

hakikatları kavrama -dolayısıyla kendi üstünde bir 

otoritenin varlığını kabul edebilme- açısından 

önemh olduğu kadar, Allah-özne ilişkisinde Ki- 

tab’ın anlaşılmasının yanında hukukun oluşma

sında da son derece önemlidir. Zira usûl kitapla

rında akıl kat’i deliller içerisinde sayılmaktadır. Bu 

nedenlerledir ki Mümtaz’er Türköne’nin mezkur 

alıntıdaki beyanlarına katılmak mümkün değildir. 

Ne dinin doğruluğu müteal onamada aranması bı

rakılarak yerine rasyonel biçimlerde doğruluk ve 

haklılık arayışlarına geçilmekte ve ne de İslami

yet’in dünyanın gereklerine uygunluğu ve meşru

luğu, akla hitap eden çağın paradigmalarına uygun

Deicart

tezlerle savunulmaktadır. Dinin 

meşruluğu ve doğruluğu için, 

Allah indinde dinin “İslam” 

olması ayetinden başka hiç

bir onamaya bir Müslü

man’ın ihtiyacı olamaya

cağı gibi, akıl-din ilişkisi 

bidayetten beri dinde 

mündemiç bir realite ola

rak zaten bulunmaktadır. 

Kaldı ki ‘'akla hitap eden 

çağm paradigmalarında” 

kast edilen akıl hangisidir 

acaba? “Düşünüyorum 

öyleyse varım” diyen 

Descartes’m aklı mı, bire

yi aşıp bir toplumun ta

rihsel gelişiminin tezahü

rü olan Hegel’in aklı mı, 

dünyanın insanla ilişkisini 

absürd(saçma) bulup yabancılaşan insana kaçış 

yolu olarak intihan salık veren Albert Camus’nun 

aklı mı yoksa dünya-insan ilişkisinden de evvel bi

zatihi dünyayı absürd bulan ve bu nedenle dünya

nın kişide “bulantı” hissi uyandırdığını söyleyen 

Jean Paul Sartre’m aklı mı?

Rasyonalizmde akıl vasıtası ile bilen özne, yine 

bu “akıl” dolayımıyla zorunlu olarak merkeze yer

leşmiştir. Buna mukabil Hegel’ci idealizmde özne 

kollektif yaşamda dünya görüşlerinin karşıtlığı ile 

oluşan zihni diyalektiğin tarihsel bir hasılasıdır. 

Mark, Hegel’in diyalektiğini maddeselleştirmek, 

daha açık bir deyimle kavramsal ve zihni karşıtlık

lar yerine üretim ilişkilerini yerleştirmek suretiyle 

bilinci sınıfa bağlamıştır. Dolayısıyla Hegel özneyi 

topluma, Marks ise sınıfa naklederek merkezdeki 

konumundan indirmiştir. Aynı doğrultuda Fre- 

ud’çu psikanaliz de bilinci bilinçaltının belirlediği

ni söylemek suretiyle öznenin ayrıcalıklı konumu

na gölge düşürmüştür. Hümanizmden asıl kopuş 

ise hermeneutik ve dilbilim vasıtası ile yaşanır. 

Parçanın anlaşılması bütünün anlaşılmasına bağlı

dır şeklinde formüle edilebilecek olan hermene

utik varsayıma göre bir metin ya da bildirimi anla

mak, onun içinde yaratılmış olduğu toplumsal ve 

dilsel bağlamın bilgisini gerektirir. Netice öznenin 

konumundan edilmesidir. Zira anlam artık tü
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müyle bireysel konuşmacı yada yazarın denfetimi 

altında olan bir şey olarak görülemez.^ Hermene- 

utiğin uygulanması ise anlamın sürekli gelişen bir 

yoruma tabi tutulmasıdır.^s Yapısalcı dil anlayışın

da da özne yapının basit bir figüranıdır. Yapı neyi 

olanaklı kılarsa özne ancak onu anlama seçme ve 

benimseme iktidarına sahiptir. Hermeneutikçi Ga- 

demer ve dilbilimce Saussure, son kertede konuşan 

veya yorumlayan öznenin dilsel bağlamla sınırlı 

olduğunu ve bunun dışına çıkamadığını söylemiş

lerdir.

Bütün bu izahlar öyle zannediyorum ki özne

nin bilinçli bir varlık olduğunu kabul etmekle bir

likte bu bilincin onlarda zorunlu olarak varoldu

ğunu ve zorunlu bu bilinç sayesinde determine 

edildiklerini dikte etmektedir, işte tam bu noktada 

İslam ile ideoloji arasındaki bir başka fark kendisi

ni hissettirmektedir. Zira insan iddia edildiği gibi 

sadece bilinçli bir varlık değildir. Daha da önemH- 

si “bilincinde olduğunun da bilincindedir, insan 

kendi bedeninin ve bilincinin sahibi olduğunun da 

bilincindedir. Hatta, insanda algı bilincini ve bilin

cinde olduğunun bilincinde olma yetisini içerdiği

ni postüle ettiğimiz zihin, öyle bir özellik taşır ki o 

özelliğin anlamı açısından zihin, yetersiz bir kav- 

ramlaştırma gibi görünür. Çünkü insanda zihin, 

âdeta kendi dışına çıkar ve kendine bakar, insanın 

kendi zihninin dışında ayrıca bir kuvvesi varmış ve 

o kuvve zihnin de sahibiymiş gibidir. Bu yüzden 

insan, benim “bedenim” der gibi benim “zihnim” 

der.'*̂  Görüleceği üzere insan zihni determine ol

ma zemini değil aksine hürriyet kaynağı ve imkân

lar alanıdır. Zaten Ahiretteki sorumluluğun temeli 

de insanın sahibi olduğu bu özgürlüğüdür. İnsan 

pek çok şeyin bilincindedir. Ait olduğu sosyal sını

fın, kullandığı dilin, tarihin, içerisinde yaşadığı 

toplumun ve giderek içerisinde yaşadığı dünyanın 

şartlarının. Ve tabii en önemlisi de kendisini yok

tan var eden ve yaşadıklarından imtihana çekecek 

olan Yüce bir varlığın. Ama bunların hiç birisi in

sanı iddia edildiği gibi determine etmemekte/ be- 

hrlememektedir. Zira insan bu 'bilincinde olduğu 

peylerin' de bilincinde olan bir varlık olarak zihni

ni inşa eden bir varlıktır. Bir Müslüman, dışındaki 

dünyanın ve yaratıcısının farkında ve bilincinde 

olduğunun bilinci içerisinde zihnini inşa ederken.

bilincine vardığı şeylerin kabul ettiği hiyerarşik 

düzenine göre değerlerini ve bu değerlere göre de 

davranışlarını belirler. Bu bakımdan ontolojik ve 

epistemelojik önceliği olmasa da cereyan eden 

olayların merkezinde olması hasebiyle "özne” son 

derece önemlidir, ideolojilerde olduğu gibi her

hangi bir belirleyene(topluma, sınıfa, tarihe, dile 

vs) nakledilmesi mümkün değildir, zira belirleyen 

olduğu iddia edilen şeyleri esasında belirleyen in

sandır.

İslam ile İslamcılık bir ve aynı şey midir? Ab- 

dülkerim Sürüş din ile dinî bilgiyi birbirinden ayı

rır. Din kutsal, semavi, eksikliği olmayan ve sabit 

yani değişmezdir. Dini bilgi ise insanların dinden 

anladıklarıdır. Dolayısıyla yere ait, yani beşeridir. 

Bu nedenle dini bilgi sabit olmayıp evrilir ve deği

şir. Bu nitelikler dinî bilgiyi çağdaş kılar. Çağdaş

laşma dinin değil, dinî bilginin vasfıdır. Vahiy, me- 

kânsîz ve zamansızlıktan gelir; zaman ve mekânda 

hapis değildir. Ama insanların anlayışının çocuğu 

olan dinî hilği, çağdaş olmaktan başka ne olabilir?̂ '̂  

Müslümanların çağın sorunları ile ilgilenmesi on

ların gereksiz fantezileri değil işin tabiatı gereğidir. 

“Hiç kuşkusuz, tarihte İslam olgusundan söz et

mek, koşulların gelişimiyle paralel olarak günde

me gelen ve yenilenen olaylar silsilesine bakmakla 

eş anlamlıdır. Gelişen koşullar, sürekli olarak dini 

kültürün yenilenmesini zorunlu kılmıştır. Çünkü 

din; yüce Allah’ın hükmünün, pratik hayata indi

rilmesi, uyarlanması demektir. Pratik hayat geliş

tikçe, ilahi hükmü pratiğe indirmenin şekli de do

ğal olarak değişir.” '*» Yine Turabî’nin de belirttiği 

gibi, tarihsel süreçte müslümanlarm yenilenme ol

gusuna katkıları ihtiyaçlarına binaen değişik alan

larda olmuştur. Söz gelimi Kaderiye ve Cebriye nin 

sebep olduğu tartışmalar bağlamında iman bir ta

kım kuşkularla yüz yüze gelince “kelam” ilmi geliş

tirilmiş, zamanla maddi güçlenme akıllarını başla

rından alınca “tasavvuf” hareketi insanların içeri

sinde iman duygusunu yeniden canlandırmak 

üzere ortaya çıkmıştır. Ancak bu hareket de birta

kım bidatlere sebep olunca buna mukabilde deği

şik ıslah hareketleri ortaya çıkmıştır.^^ Bu tarihi sü

reç dikkate ahndığı zaman iddialı bir şekilde sarf 

edilen “Öbür dünya inana ideolojik îslam içinde 

önemini kaybetmekte, îslam artan oranda dünyevî-
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kşmektedir. îslam’ın sosyal hayata, siyasete 

dönük esasları, akla uygun biçimlerde yemden 

gündeme getirilmektedir” cümleleri önemini 

kaybetmektedir artık. Zira günümüz Müslü- 

manlarmm sosyal hayata yönelik çabaları ve 

talepleri, onların güncel ihtiyaçları nedeni ile 

gündeme getirilmektedir. İddia edildiği gibi 

öbür dünya inancının önemini kaybetmesi 

nedeni ile değil.

İslam ile İslamcılık, birincisinin ilahi 

kaynaklı olması diğerininse beşeri bir çabayı 

ihtiva etmesi nedeni ile farklılık arz etmekte 

ise bu iki kavram arasında ne gibi bir ilişki 

bulunmaktadır? îma edilmeye çalışıldığı gibi 

“İslam”, acaba İslamcılıkta ikincil bir rol mü 

üstlenmiştir? Bobby S. Sa)7İd bu konuyu 

Oryantalizm ve anti- oryantalizmin İslam’ın 

konumu sorunundald farkh yaklaşımlarını 

vurgulayarak izaha çahşır.so Evet, Oryanta

lizm evvela doğu gerçeğini tahrif etmiş ve 

sonrada onu tekrar kurgulayıp inşa etmiştir 

ama, Müslüman toplumlarm izahında “İs

lam’ı” merkeze yerleştirmiştir. Dolayısıyla İs

lam bir sıfatlar toplamını gösterecek şekilde 

varlığını hissettirmektedir. Anti- oryanta

lizm ise İslam’ın birbirinden farklı söylemler 

tarafından inşa edildiği ve pratiklerin çokluğu ve 

çeşitliliğinden dem vurarak anti-özcü bir İslam 

anlayışına varmıştır. Böylece İslam merkezden 

uzaklaştırılmış ve dağılmıştır. Onlara göre İslam’ın 

rolü basit bir adlandırmadan öte değildir ve esasen 

İslam diye de bir şeyde yoktur. Var olan şey ise sü

rekli değişen bir pratikler dizisidir. Islâm ile İslam

cılık arasındaki ilişki ne oryantalistlerin iddia et

tikleri kadar dolaysız, nede anti- oryantalistlerin 

söyledikleri gibi sadece adlandırmadan ibaret de

ğildir. Sayyid’e göre bu ilişki kurucudur. Zira İslam 

gösterilensiz bir gösteren değildir. Aksine bir kabul 

yani gönderme yaptığı bir gösterileni(kavramı) ol

mayan bir gösteren kabulü, gerçekte o göstereni 

anlamsız bir gürültü haline getirecektir. İslam ken

di kurucu söylemi üzerine kaim olan bir temel 

gösterendir. Muhalifleri açısından temel bir göste

ren niteliği taşımayan “İslam”, İslamcılar için temel 

gösteren olması nedeniyle bütünün ve parçaların 

kimliğini ve birhğini sağlayan bir keyfiyet halini al

maktadır. Zira temel gösteren bir otoritedir. Diğer

Hosan Turabi

bütün gösterenlerin birleştiği, kimhklerini sabitle- 

yen ve birbiriyle tutarlı kılan sembolik bir otorite.

Sonuç

İslamcılık tarihi gelişimi itibariyle başarılı olmuş 

ve hedefleri açısından toplumumuza yeni ufuklar 

açabilmiş midir? Açamamış ise bunun sebepleri 

nelerdir? Belki bütün bu gibi sorulara yeterince 

müsbet cevap verilemeyebilir ve sebepleri üzerin

de de çeşitli görüşler ileri sürülebilir. Ancak bu ha

reket çıkış noktaları ve temel kaygıları itibariyle ele 

ahnıp değerlendirmeye tabi tutulduğu zaman, 

haklı olduğu gerçeği bir yana, dün olduğu gibi bu

günde İslam Coğrafyası için imkanlar alanı olması 

hasebiyle ehemmiyetini hala muhafaza ettiği hu

susu gün gibi aşikârdır. Batı toplumları ile toplu- 

mumuzun farklılıklar arz ettiği konusunda bütün 

kesimlerin hemfikir olduğundan bahsetmiştim. 

Batıcılar açısından bu fark olmaması gereken ve sı

fırlanması için çaba sarf edilen negatif bir keyfiyet-.
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tir. Gelenekçiler bu farkın önemine müdriktir an

cak karşı karşıya kaldığımız sorunlar karşısında içe 

kapanmakla sakınılacağım savunurlar. İslamcılık 

hem farkın öneminin ve hem de sorunların çözü

münün elzemliğinin şuurunda olmanın dışa vuru

mudur. İslamcılar farkın muhafazası ile birlikte ge

lişmeyi önerirler. Bunun yolu ve formülü de so

runların çözümünün tekelinin batıda olmadığının 

kabulüdür. Kendi tarihi gelişme çizgimizin ihyası 

sorunlarımızı çözerken kimliğimizi de muhafaza 

edecektir. Batı bugün için galip gelmiş olabilir ama 

asla üstün değildir. Mukayese sadece tek noktaya 

teksif edilmiştir. Maddi gelişmişlik. Diğer nokta

larda batı bir Müslüman toplum ile kıyasa değer 

görülmemiştir. Ama batının sahip olduğu maddi 

kuvvetin İslam coğraf}^asmı ne hale getirdiğini 

görmemek mümkün değildir. Bugün de bir Bosna, 

bir Kosava ve Çeçenistan’da yaşanılanlar karşısın

da dünyadaki Müslümanların şaşkın şaşkın başka 

yerlerden medet ummasının belki tek değil ama en 

önemli sebeplerinden biride zayıflıkları değil mi

dir? İslamcıhk kesinlikle bir batı karşıtlığı da değil

dir. Zira doğuda batıda Allah’ındır. Allah’ın mülkü 

olan yeryüzünde beşeriyete örnek olacak, onlara 

hitap edebilecek ve çağımızın modern buhranları

na sahici çözümler üretebilecek irşat edici bir top

lumsal yapıyı hayata hakim kılma gayretidir. 

“Doğrudan doğruya Kur’an’dan alıp ilhamı/ Asrın 

idrakine söyletmeliyiz İslam’ı diye haykıran mer

hum Mehmet Akif Ersoy’un hissiyatı ile, Marshal 

G.S. Hodgson tarafından dile getirilen şu ibareler 

arasında, taşıdıkları öz açısından pekala paralellik 

kurulabileceği düşüncesindeyim. “Eğer modernlik 

ilk defa İslam dünyasında ortaya çıkmış olsaydı, 

modern toplumdaki eşitlikçi ve kozmopolit eği

limler bugün daha ileri bir seviyede olacaktı. Milli 

devletin sınırları içinde olacak yerde, modern dün

ya, bir süper-ulemâ ve süper-şeriatın himayesi al

tında eşitlikçi evrensel bir devlet olma özelliğini 

taşıyacaktı.” *̂ ■
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KUR'AN ARAŞTIRMALARI

‘Lehve’l Hadis’
• •

Üretim Merkezleri -ııı

üseyin K. Ece

e- Lehve’l Hadis Üretim Merkezleri:

“İnsanlardan öyleleri vardır ki bilgisizce (in

sanları) Allah yolundan saptırmak ve onunla alay 

etmek için lehve’l hadis’i-söz eğlencesini’ satın alır, 

İşte ona küçük düşürücü bir azap vardır.”

Sûrenin başında, kendilerine rahmet ve hidayet 

olarak Kitap verilen muhsinlerden söz ediliyor. 

Onlar, iyi insanlardır ve Allah’ın âyetleri karşısın

daki olumlu tavırlarından dolayı kurtuluşa ermiş 

kimselerdir. Kitapla beraber inen âyetleri, Peygam

berle beraber gelen Hidayeti anlarlar. Bunun ken

dileri için ne anlama geldiğinin ve kendilerine ne

ler kazandıracağının şuurundadırlar.

Buna karşın bazı insanlar kendileri Hidayeti 

kabul etmedikleri gibi, bilgisizce insanları Allah’ın 

yolundan saptırmak ve bu yolla Allah’ın âyetlerini 

alaya almak isterler. Bunun için gerçeği boş sözler

le, hakikati oyalayıcı laflarla değiştirirler. îslâmın 

davetini ciddiye almazlar, akıllarınca onun ölçüle

riyle gırgır geçmeye kalkışırlar. Kur’an bu gibileri 

onların alaylarına uygun bir ceza ile tehdit ediyor, 

bu tehdidi de acele bir şekilde onlara duyuruyor.

Bu tiplerin tipik örneği Nadr b. Haris’tir. O, 

Kur’an âyetleri yerine asılsız Acem ve Hire halkı

nın masallarını, Allah’a kulluk yapma yerine hoşa 

giden müzikli eğlenceleri tercih etti, tlimsiz, basi

retsiz, bir de para ödeyerek ‘laf eğlencesini’ satın

aldı, Hidayeti sapıklıkla değiştirdi;^? sonra da onu 

Mekkelilerle paylaşmak istedi. O bu alay etmelerle 

insanları Allah (cc) yolundan çevirmek istemişti. 

Tıpkı her yolun başına oturup da insanları tehdid 

ederek Allah yolundan çevirmeye ve o yolu eğrilt

meye çalışan Medyen halkı gibi.s» Şuayb (sa) Med- 

yenlilere şöyle dedi: “Ve her yolun başına oturup 

da tehdid ederek mü’minleri Allah yolundan çe

virmeye ve o (Allah yolu)nu eğriltmeye çalışma

yın; düşünün siz az idiniz, O sizi çoğalttı. Ve bakın 

bozguncuların sonu nasıl oldu.”5̂

Şarkıcı kadınları kiralayıp onları insanlara 

gönderiyordu. Bu yolla -özellikle- gençleri oyala

yacağını, onların hoşlarına gidecek şeylerle onları 

Hz. Muhammed’in davetinden uzak tutabileceği

ni, bu boş iş ve eğlencelerle vakitlerini öldürüp, 

müslüman olmalarına fırsat bırakmayacağım sanı

yordu.

Bu yöntemin özünde; hem boş işlere müşteri 

olma, hoşa giden eğlencelerle vakit geçirme, hem 

de Peygamberimizin davetiyle alay etme vardır. 

Nitekim, bu alay etme silahı diğer peygamberlere 

karşı kullanıldığı gibi. Peygamberimize karşı da iş- 

letilmiştir.^o

Bu yönteme başvuranlar, İlâhî vahyi alaya al

mak, onu maskara haline getirmek isteyecekler, 

ona insanların ilgisi olmasın diye, çeşith eğlence ve 

oyalayıcı şeylerle onları meşgul edecekler, böylece
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Kur’an’ın etkisini azaltacaklar, ona olan ilgiyi kes

meye çalışacaklar. O günün şartlarında bu görün

tüyü, güzel sesli şarkıcı kızlar, nağmeli sazlar ve et

kileyici acem kahramanlık hikayeleri tamamlıyor

du. Tarih boyunca bu oyalama araçları daha geliş

ti. Günümüzde ise ‘Lehve’l Hadis’ denilebilecek ni

ce boş, oyalayıcı, saptırıcı araç keşfedilmiş bulunu

yor.

‘Lehve’l hadîs’, kalbi oyalayan, zamanı harca

tan, hayırlı bir sonuca ulaştırmayan, fayda sağla

mayan, insanın yeryüzündeki görevine ilişkin hiç 

bir katkısı olmayan, hayır ve adalet yapma, toplu

mun ıslahı gibi insanlık görevlerine uygun düşme

yen sonuçlar çıkartacak her sözdür. Islâm, insanın 

yeryüzündeki halifelik görevini, bu görevi

nin sınırlarını ve araçlarını gösterir.

Bu görevi nasıl yerine getirece-

ğinin planını çizer.̂ * 'L©hV©’l hadlS*, kdlbİ
‘Lehve’l Hadis, insa

nın bu görevinin sınır

ları ve İslâmla ilişkile-

maz. Onlara kulak vermek, onları kabul etmek 

Kur’an’ın haber verdiği bu sağlam ilim binasını 

sarsar.6? Burada aynı zamanda İslamı zayıflatmak, 

onun inanç binasını sarsmak isteyen yalancı kıssa- 

cılara ve bunlara inananlara da bir uyan görüyo- 

ruz.64

Allah’ın âyetleri dururken, onların yerine asıl

sız rivâyetleri ve efsaneleri din olarak kabul eden

ler; bilmeden Allah’ın yolundan sapmaktadırlar. 

Onlar cahildirler, bir şey bilmezler, İlâhî hikmetler

den haberleri yoktur. Niyetleri kötü olduğu gibi 

gayeleri de boştur. Kendileri Allah’ın yolundan 

saptıkları gibi, başkalarını sapıtmak, böylece 

ömürlerini tüketmek istemektedirler. Bunun ya

nında bilgisizce Allah’ın yoluyla ve âyetle

riyle alay ederler. Allah’ın insanlar 

için koyduğu hayat ve kainat 

düzeniyle, ilke ve ölçülerle

oyalayan, zamanı harcatan, kadar çirkin ve
ağır bir suç yoktur. Bu-

la y ır l ı  b îr  s o n u c a  u la ş t ı r m a y a n ,  nun için zaten Kur an

rinin önünde bir tu- f g y ^ j g  s a ğ la m a y a n ,  in s a n ın  yeryü- ^öylelerine aşagılay.- 

zaktır. cı, horlayıcı bir azabı

Âyette; insanlar Z Ü nd e k İ görevine i l iş k in  hiç bir k a tk ıs ı  müjdelemektedir ®

arasmda gerçeği ‘leh- olmayan, hayır V6 adalet yapma, top-
ve’l hadis’le değişti-  ̂  ̂  ̂  ̂ lundan maksat

renler vardır’ buyurul- lu m u n  IS İahl g İb İ İnSdn Ilk  gÖrGV İerİ-  Kur’an-1 Kerim de ola-

maktadır. Onlar, ılâhî p jg  u y g u n  d ü ş m e y e n  s o n u ç la r  ‘Lehve’l hadıs’e

gerçeği, mallarıyla za- müşteri olanlar, Kir an-

manlarıyla, hayatlarıyla, Ç ik a r ta c a k  h e r  SÖ ZdÜ r. lamda Kurandan yüz çevi- 

emekleriyle değiştirirler. Karşı-

lığında ise ucuz ve oyalayıcı eğlence

leri satın alırlar. Birazcık eğlenme uğruna en 

değerli şeyleri, dünyalık ve ahirete ait sonsuz mut

luluğu verirler. Bir daha ellerine geçmesi mümkün 

olmayan sınırlı hayatlarını bu boş sözlerle ve eğ

lencelerle tüketirler.

“Bilgisizce Allah yolundan saptırmak için ve 

Allah yolunu alaya almak için... ”

Böyleleri Kur’an okuma, Kur’an dinleme yeri

ne, lehve’l hadise müşteri olurlar. Kur’an mesajını 

boş sözlerle d e ğ i ş t i r i r l e r . ^ ^  Kur’an’da gerçek ilim ve 

dosdoğru inanç ilkeleri; bunun yanında geçmiş 

ümmetlerin ve peygamberlerin gerçek kıssaları 

vardır. ‘Lehve’l hadis’ ve uydurma efsaneler her 

şeyden önce Kur’an’m bu doğru haberleriyle uyuş-

* rerek ondan sapıyorlar ve onun 

âyetleriyle akıllarınca dalga geçiyor

lar. Bu saptırıcıların genel özelliği bilgisiz ol

malarıdır. Ne yaptıklarını, böyle yapmakla ne ka

dar zarar ettiklerini hesap etmemektedirler.^’̂  

Âyette geçen ‘bilgisizce’ ifadesi ‘lehve’l hadis’i 

satın alma ile de ilgili olabilir, ‘saptırma ile de ilgi

li olabilir. ‘Bilgisizce satın alma’ şeklindeyse âyetin 

anlamı şöyle olabilir: Cahil ve akılsız insanlar bu 

oyalayıcı şeyleri satın alırlar. Fakat değeri pek yük

sek bir şeyi verip te yıkıcı bir şey satın aldıklarını 

bilmezler. Bir tarafta maddî bir bedel gerektirme

yen hikmet ve hidayet dolu âyetler varken, onlar 

insanı her açıdan helâk eden ve oyalayan boş ve 

saçma sapan sözleri alırlar. Âyeti ‘bilgisizce saptır

ma’ şeklinde anlamak gerekiyorsa, o zaman âyete;
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‘öyleleri bilgisizce halka kılavuzluk etmeye yelte

nir, fakat bilmez ki, halkı Allah’ın yolundan saptır

mak için yaptığı iş kendine ağır günâh yüklüyor’ 

şeklinde bir anlam vermek doğru olur.67

Kimileri de, insanları Allah yolunda saptırmak 

için Hakk’la alay edenlere kulak verirler. Bunlar, 

yaptıkları yanlışlığı görmeyenler, gözleri perdeli 

kimselerdir. Saptırıcılar, hem kendilerine hem de 

saptırdıkları kimselere büyük zarar verirler. Allah 

ile, Allah’ın yolu ile, Allah’ın âyetleriyle ve İlâhî 

gerçeklerle alay etmek, gırgır geçmek, onlara sırt 

dönmek şüphesiz hataların en büyüğüdür. Bun

dan dolayı Kur’an böylelerinin sıfatlarını bitirip 

anlatmadan onların başına gelecek olan rezilliği 

haber vermektedir.

“Horlayıcı azap işte onlar içindir.”

Allah (cc) bu tehditle aynı zamanda onların 

İlâhî davetle ve Islâm nizamıyla yaptıkları alayları 

kesin bir dille reddetmektedir.®*

Bunlar, dinleyenleri kendine bağlayan, tema- 

men kendi atmosferine çeken ve etrafındaki başka 

şeylerden habersiz hale getiren ‘lehve’l hadis’in pe

şine düşerler. Onunla meşgul olurken dünya haya

tını geçici olduğunu unuturlar. Öylesine zevk ve 

eğlenceye dalarlar ki, ondan başka hiç bir şey dü

şünemez olurlar. Nefisleri; bu boş, geçici, lüzum

suz, oyalayıcı sözlerle, eğlencelerle tatmin olur. Bu

nunla da yetinmezler; bu boş ve eğlendirici sözle

ri, insanları Allah’ın âyetlerinden yüz çevirtmek 

için tuzak olarak kullanırlar.

Tıpkı Nadr b. Haris gibi. Bu adam masallarla, 

asılsız efsanelerle, şarkıcı kadınlarla halkı oyalaya

rak Allah’ın âyetlerini alaya almak istiyordu. Onun 

niyeti, Kur’an davetiyle gırgır geçmek, onu maska

ra etmek ve Mekkeliler arasında gülünç duruma 

düşürmekti. Kendi aklınca Allah’ın diniyle müca

dele etmek üzere bir strateji geliştirmişti: Muham- 

med (sav)’in davetine meyledenleri bu meyillerin

den vazgeçirmek için, tatlı dilli bir hikâyeci acem 

masallarım anlatacaktı. Öte yandan büyüleyici ve 

etkili sesli şarkıcı kadınlar şarkı ve müzikleriyle 

onları meşgul edecek ve onların Allah, Ahiret, ah

lâk ve İnsanî sorumluluk gibi şeyleri dinlemeye, 

bunları anlatan Hz. Muhammed’e kulak vermeye 

fırsatları kalmayacaktı. Boş sözler, insanı kahkaha

ya boğan mizahlar, sulu şakalar, hiç bir işe yarama

yan uydurma haberler ve magazinler, eğlenceler ve 

oyunlar onlara yetecek; Islâmm davetine meylet

meye imkan kalmayacaktı.

‘Söz eğlencesine’ müşteri olanlar aynı zamanda 

Allah’ın ayetleriyle de alay etmeye yeltenirler. 

Kur’an bir örnek vererek, aynı yanlışlığı yapan ve 

yapacak olan bütün insanların tavırlarının çirkin

liğini haber veriyor. Nitekim Peygamberimiz 

(sav)’in davetinin amansız düşmanı Ebu Cehil 

şöyle bir yola başvurdu:

O bir gün Peygamberimizin davetiyle alay et

mek üzere Kureyş’in ileri gelenlerine bir ziyafet 

verdi. Ziyafetine gelenlere dedi ki; ‘Sizi, Muham- 

med’in sizi onunla korkuttuğu (cehennem) zak- 

kumuyla®9 doyuracağım.’ Sonra da onlara kaymak 

ve hurma hazırladı^o

Âyette yer alan ‘ilgi çekip oyalayıcı sözleri satın 

almak’ sözkonusu kişilerin Gerçek yerine batıl’ı 

seçmesi, hidayetten yüz çevirip, kendisine ne dün

yada ne de Ahirette bir faydası dokunmayan böyle 

şeylerle uğraşması anlamına da gelebilir. Ne var ki 

bu, âyetin mecazi anlamıdır. Âyet, “hiç kimse har

cadığı mal ve servet karşılığında boş ve faydasız bir 

şey satın almamalıdır” demektedir. (Allahu 

a’lem)^^

Kur’an, hidayet ve rahmet olarak bütün insan

lığa indirilmiş bir kitaptır, içerisine apaçık, anlaşı

lır âyetler, derin sırlar, geniş hikmetler ve insanla

rın faydasına sağlam hükümler bulunmaktadır. 

Onun getirdiği ahlâk ölçüleri aklı başında hiç bir 

kimsenin itiraz edemeyeceği kadar güzel ve insa

nın yaratılışına uygundur. Onu mutluluk ve huzu

ra götürebilirler. Buna rağmen bazıları, insanları 

bu mutluluktan alıkoymak, onları kendi sapıklık

larına çekmek ve âyetleri alay konusu yapmak için 

boş sözleri satın alırlar, boş eğlencelere müşteri 

olurlar.

Çocukları, gençleri, öğrencileri bu asılsız saptı

rıcı sözlerle, temelsiz övünmelerle, yalan ve hayal

lerle, içi kof magazinlerle oyalarlar. Gençleri baş

tan çıkarıcı, kötü ve edep dışı sözlerle şeytana yar

dımcı olurlar. Onları, kendi tuzakları düşürmek 

üzere her çeşit eğlenceleri önlerine sererler. Bunla

rın kitleye sunduğu şeyler eğlence değil; öldürücü

zehirlerdir.72

Pek çok insan sözde oyalayıcıların peşinde koş
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makta, onu satın almak üzere cebinden bedel öde

mektedir. insanları Allah’ı anmaktan ve O’na itaat

ten gaflette bırakan bütün toplantılar, bütün bir 

araya gelmeler, ‘lehve’l hadis’ kutlamaları gibi ol

maktadır. Böyle yerlerde batıhn reklâmı yapılır, za

yıf akılların ve düşük karakterlerin peşine gittiği 

yalanlar üretilir.

Zamanımızda insanların çoğu eğlenceyi kut- 

sarcasına önemsiyorlar. Kumar meclislerini mes

citlere, çalgı aletlerini, onlarla icra edilen müzikle

ri Kur’an okumaya, ilim ve edep öğrenme dersleri

ne tercih ediyorlar.

Bu durum, onlara karşı şeytanın bir galibiyeti 

değil midir?

‘Lehve’l hadis’ten bahseden âyet bunların du

rumuna uymuyor mu?

Böyleleri zamanları boşuboşuna tüketen, akıl

ların değerini azaltan, ahlâk yönünden rezil eden 

bir vaziyete düşmüyorlar mı?

Kimileri bu ‘lehve’l hadis’ üreten yerlerde bir 

fayda, ya da insanın değerine uygun bir kâr elde et

meyi umabilir. Böyle yerlerde, yeryüzüne halife 

olarak ve orasını ıslah etme görevi ile gönderilen 

insanın bu görevini adaletle yapmasını sağlayacak 

ne elde edilebilir?^^

Kötülük odakları öteden beri İslâm’a ilgi du

yanlara, meyledenlere, veya onun bağlılarına karşı 

‘lehve’l hadis’ tuzağını her zaman kullanmışlardır. 

Bu metodu işletenler her devirde bunun araçlarını

bulmuşlar, o araçları, insanları Allah’ın yolundan 

alıkoymak üzere devreye sokmuşlardır. Ancak on

ların kullandığı araçların hepsinin ana özelliği,‘söz 

eğlencesi’, oyalayıcı ve eğlendirici nitelik taşımala

rıdır. Bu gün bütün dünya gençliği bu ‘lehve’l ha

dis’ tüccarlarının ağına düşmüş gibidir. Dünyanın 

her tarafında insanları oyalayan, uyutan, ciddi iş

lerle uğraşmaktan uzaklaştıran akıl almaz boyutta 

eğlence türleri gelişmiştir. Bu eğlenceler ve oyalayı

cı şeyler artık hayatın bir parçası ve kitle kültürü 

haline gelmiştir.

‘Boş sözün müşterisi çok olur’ örneğinde oldu

ğu gibi bütün kitleler, önlerine sürülen çağdaş oya

layıcı araçlarla meşgul edilmektedir. Bugün insan

lara hitap eden medya araçlarının yüzde kaçı in

sanlara en faydalı şeyleri sunuyorlar? Bunca tele

vizyon kanalının içerisinde kaç tanesi ‘lehve’l ha

dis’ denilebilecek boş işlerle uğraşmıyor? Yüzde 

kaçı insanları Hakk’ yoldan, Allah’a itaatten uzak

laştırmıyor? Gazetelerin, dergilerin, diğer iletişim 

araçlarının kaçta kaçı insanlara gerçeği anlatıyor? 

Bunların yüzde kaçı Allah’ın âyetlerine, İslâmın 

getirdiği ölçülere karşı çıkmıyor, ya da bir biçimde 

alay etmiyor, müslümanları ve onların inançlarını 

mizah konusu yapmıyor?

Bunca medya organının kitlelere sunduğu ma

sa başında şekil verilmiş haberler, magazinler, re

simler, filimler ve tartışma programlarının kaç ta

nesi, insanlara fayda sağlıyor, onların ilim ve anla

yışlarını artırıyor, onların daha iyi insan olmasına 

katkıda bulunuyor? Bunca müzik ve eğlence prog

ramları, tolk-şov’lar, seviyesiz espriler, sanatçılara 

ait haberler, resimler, özel zevkler, özel hayat sah

neleri neye yaramaktadır? Kime ne fayda sağla

maktadır. Bunca sulu güldürüler, saçma sapan ve 

delicesine süren yarışmalar, sarhoşluğa davet edici' 

tavırlar ne anlama gelmektedir? Ya da bunca yayın

lardan kaç tanesi insanları ahlâka, fazilete, iyi duy

gulara, yardım severliğe, ölümü hatırlamaya, Yara- 

dana şükretmeye, kötülüklerden uzak durmaya ça

ğırıyor? Yoksa tam tersine pek çoğu insanları kötü 

ahlâka, Allah’ın dininden yüz çevirmeğe, isyana ve 

günâh işlemeye mi davet ediyorlar? Yoksa pek ço- 

ğü küfrün, ilhadın, sapmanın reklâmını mı yapı

yorlar?

Peygamber döneminde bir kaç kişi insanları
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Hakk davetten uzaklaştırmak için oyalayıcı boş 

sözlere ve eğlencelere başvuruyordu. Günümüzde 

ise bu görevi yerine getirenleri saymak mümkün 

değildir. Hatta bir çok siyasî güç, kitleleri bu tür 

eğlencelere, oyalayıcı şeylere teşvik ediyorlar. Bu 

çaba bir çok ülkenin devlet politikası haline gelmiş 

bulunuyor.

Tuttuğu bir spor takımı için can veren spor 

hastaları, müzik hollerini tıka basa dolduran, sev

diği şarkıcının nağmeleriyle kendinden geçen, sev

diği şarkıcı veya artisti adım adım izleyen, onları 

idol haline getiren kişiler ‘lehve’l hadis’ müşterisi 

değil midir? İnsana Allah’ı ve O’nun önünde kul

luk yapmayı unutturan eğlence merkezleri, disko

tekler, kumarhaneye dönüşmüş kahvehaneler, gece 

klüpleri, yalan üreten mahfiller aynı işlevi görmü

yorlar mı? Kitleleri asılsız vaadlerle kandırarak si

yasi ikbal peşinde olanlar, onları ütopyalarla, boş 

övünmelerle, kuruntularla avutmasını iyi beceri

yorlar. Böyleleri parlak sloganları, siyesetin sonu 

gelmez tartışmalarını en önemli konular haline ge

tirip hem onları oyalamaktalar, hem de halkın 

Hakk yoldan yüz çevirmesini sağlamaktalar.

Müzik tutkusu, spor takımını peşinde deli gibi 

olmakla, belden aşağı zevklerle ve diğer türlü türlü 

eğlencelerle iğdiş edilen, uyuşturulan günümüz in

sanı; başka bir şeyle uğraşamaz, etrafında ne var ne 

yok diye merak bile edemez oldu. Çünkü herkesin 

kendini oyalayacak, kendine göre çok çok önemli 

ve yeterli derecede meşguliyeti vardır, O öylesine 

çağdaş eğlencelere dalmıştır ki, önemli şeylere kar

şı ilgisi ve duyarlılığı kalmamıştır.

İspanya diktatörüne nisbet edilen bir söz var

dır: Franko’ya gazeteci sormuş, ‘Bu kadar yıl bu 

halkı nasıl oyaladın, diktatörlüğünü nasıl sürdür

dün? Demiş ki, ‘spor ve karşı cinsler arşındaki gay

ri meşru ilişkilerle’.

Ben kimim? Nereden geldim ve nereye gidiyo

rum? Allah (cc) beni niçin yarattı? Ölümden son

rası ne olacak? Acaba Rabbim bana nasıl muamele 

edecek? Bu hayatın sonu ne olacak? Yeryüzünde 

benim görevim nedir? diye düşünmeyen, ancak 

tuttuğu bir futbol takımına hayatını feda eden, di

li bir kere Allah demekten üşendiği halde hayatını 

müzikle dolduran, Kur’an âyetlerini hiç düşün

mezken, kafasını saptırıcı, saçma sapan öykü, ro

man, felsefe ve fılimlerle dolduran, ‘lehve’l hadis’ 

tuzağına düşmüş sayılmaz mı?

Allah (cc)ı bir defa bile razı etmeyi düşünme

diği halde, nefsinin isteklerini yerine getirmeyi, eğ

lence ihtiyacını gidermeyi hayatının hedefi haline 

getiren, boş sözlerin etkisinde kalmış demektir.

Bugün İslâm ülkelerinde bile, özellikle gençleri 

ve kadınları İslâmdan ve İslâmî hayattan uzaklaş

tırmak için, önlerine oyalayıcı, saptırıcı nice şeyler 

sürülüyor. Çeşitli yollarla; film, oyun, karikatür, 

haber ve kitaplar kullanılarak İslâmî değerlerle 

alay ediliyor. Böylece onların Islâma olan ilgileri 

azaltılmak isteniyor.

Son yıllarda avrupa ülkelerinde müslüman 

gençlerin bile ısrarlı bir şekilde, içkiye, kız arkadaş- 

hğına, eğlenceye teşvik edilmesi aynı oyunun bir 

parçasıdır.

Günümüzde özellikle magazin basın, televiz

yon programları, politik arenalar, birer‘lehve’l ha

dis’ üretim merkezleri gibi çalışıyorlar. İnsanları 

boş şeylerle oyalıyorlar, onları Hakk’tan ve O ’na 

itaat etmekten uzaklaştırıyorlar. Fayda getirici iş

lerden çok, değersiz ve boş uğraşlarla zamanlarını 

öldürüyorlar. Kalbe gıda olacak fikir, uğraşı, tad ve 

sözlerden çok; nefsin hoşuna gidecek şeylerle kitle

leri meşgul ediyorlar.

İşin böyle devam etmesi ‘lehve’l hadis’ tüccar- 

lannın işine gelmektedir. Onlar hem bu duruma 

gelen kitlelerin sırtından para kazanıyorlar, hem 

de kurdukları düzen onların istediği gibi sürüp gi

diyor.

Müslümanlar ‘lehve’l hadis’ tuzakları karşısın

da biraz daha dikkatli olmalı diyoruz. Günümü

zün insanlarmı etkileyen maddeci hayat anlayışı, 

bütün araçları kullanarak kitlelere hakim olmak 

istemektedir. Şüphesiz Allah’a hakkıyla teslim ol

muş bir mü’min maddeci bir düzenin sahiplerinin 

etkisine girmez. Dolaysıyla, Hakk dine karşı olan

lar, inananların önüne ‘lehve’l hadis’ tuzağını her 

zaman koyabilirler.

Tekrar hatırlatmak gerekir ki, ‘lehve’l hadis’ in

sanı boş işlerle oyalayıp, Allah’a itaatten uzaklaştı

ran her şeydir. Bunun araçları her devirde değişe

bilir. İslama aykırı olmayan, günâha götürmeyen, 

hayra aracı olan, insanı İslâm’dan uzaklaştırmayan 

her türlü eğlence, müzik, medya faaliyeti, faydalı
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sporlar, yayın araçları, hikaye ve roman gibi şeyler, 

aşırı olmamak ve ölçülü olmak şartıyla helâl sınır

lan içerisindedir. Edep sınırlarını dışına çıkmayan, 

ruhu dinlendiren, duyguları coşturan, azmi güç

lendiren; söz ve anlam bakımından yüksek, içerik 

olarak çirkin olmayan müziği Din reddetmez. Şar

kıların, türkülerin ve müziğin bile hikmetlisi, ruhu 

cezbeden çeşitleri vardır. Yeter ki müzik in

sanı Dinden uzaklaştırmasın ve za

manını boş işlerle heba etmesin.

Şehveti tahrik eden, insanı gü

nâh işlere kışkırtan ve Islâm 

inancına aykırı müzikleı 

elbette ‘lehve’l hadis’ sayı- J  

hr.74

Birileri îslâmın statik 

ve çağa ayak uydurama

yan bir hayat sistemi ol

duğunu sanmasın. İslâm, 

bizleri tabiatımız ve kişili

ğimiz ile hayvanlık seviyesin

den insanlık seviyesine yükselt

meyi, ruhumuza manevi zengin

likleri yerleştirmeyi amaç edinmektedir. "

Baştan çıkarıcı sözler karşısında iffetimizi koru

mayı, ahlâkî üstünlüklere itina ile sarılmamızı, öz 

benliğimizi kuvvetlendirmemizi bizden istemekte

dir.

Kurtubî bu âyetin tefsirinde diyor ki:

Alışkanlık haline getirilen, nefisleri harekete 

geçiren, heva ve heveslerle laûbaliliğe ve fesada sü

rükleyen, kadınlardan ve onların güzelliklerinden 

bahseden, içkiyi ve diğer yasakları öven müzikler 

mutlaka haramdır. Ancak bu özellikleri taşımayan 

müzikleri dinlemek caizdir.

Ah ne olurdu Kurtubî yaşasaydı da bugün fı- 

limlerde, tiyatrolarda, konserlerde ve ekranlarda 

sergilenen rezaletleri görüp dinlemiş olsaydı. Şüp

hesiz bunlara caiz demesi mümkün o l a m a z d ı . ^ ^

Şüphesiz ‘lehve’l hadis’in ve bunu Islâma karşı 

bir mücadele yöntemi olarak kullananların âyette 

anlatılan özelliklerine bakmadan bütün müzikle

re, şarkı-türkülere, eğlencelere, fıkralara, mizahla

ra, şakalara, oyun ve sporlara bu damgayı vurmak 

doğru değildir. Böyle bir tutum hem Kur’an’ın he

deflerini anlamamak, hem de îslâmın tanıdığı mü-

bah alanı daraltmak anlamına gelir.

Lokman Sûresinin başında yer alan bu âyetler 

Mekke’de nazil olmasına rağmen Peygamberimi

zin Medine hayatında bazı müziklere izin verdiği

ni görmekteyiz.

Hz. Aişe (r.anha) şöyle anlatıyor:

“Ebu Bekr (babam) içeri girdi, yanımda Ensar- 

lılarm iki cariyesi, Ensarm Bu’as günü söy

lediği şarkıları söylüyorlardı. Aslın

da onlar şarkıcı değillerdi (şar

kı söylemeyi beceremiyor- 

lardı) Ebu Bekr: Allah’ın 

Elçisinin evinde şeytan 

sesleri mi var:’ dedi. O 

gün bayram idi. Al- 

; lah’ın Elçisi (sav): ‘Ey 

Ebu Bekr, her milletin 

bir bayramı vardır. Bu 

da bizim bayramımız

dır’ buyurdu.”76 

Müslim’in bir başka ri- 

vâyetine göre Mina günlerin

de Hz. Aişe (r.anha)’nin çadırın

da iki cariye def çalıp şarkı söylediler 

ve Peygamberimiz (sav) de onları elbisesini üze

rine örtmüş olarak dinledi. O sırada çadıra Hz. 

Ebu Bekir girdi ve cariyeleri azarladı. Bunu çizeri

ne Peygamberimiz (sav) yüzünü açıp ona; “Bırak, 

ya Ebu Bekir, bugün bayram günüdür.”

Aynı rivâyette Hz. Aişe, Peygamberimizin ar

kasında durup kılıç kalkan oynayan Habeşlileri 

seyrettiğini söylüyor,^?

Ebu’l Huseyn Halid el-Medinî şöyle anlatıyor: 

“Biz Medine’de Âşûra günü tef çalıp şarkı söy

leyen cariyeler dinlerdik. Bu durumu Mu’avviz kı

zı Rubeyyi’ya sorduk. Şöyle cevap verdi: ‘Evlendi

ğimin ertesi günü Allah’ın Elçisi beni ziyarete gel

di, yanımda iki cariye şarkı söylüyor, Bedir’de öl

dürülen atalarımıza ağıt yakıyorlardı. Sözleri ara

sında şunlar da vardı; ‘Aramızda yarını bilen bir 

peygamber var’. Peygamberimiz buyurdu ki; ‘Bunu 

söylemeyin, yarın ne olacağını Allah’tan başka 

kimse bilemez.’” »̂

Enes b. Malik (ra) şöyle anlatıyor:

Allah’ın Elçisi (sav), bir gün Medine sokakla

rından birinden geçerken def çalıp şarkı söyleyen
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ve Şöyle diyen cariyeler gördü:

‘Biz Naccaroğullarının cariyeleriyiz. Muham- 

med ne güzel komşudur bize!’

Peygamber (sav); “Allah (cc) bilir ki ben sizi se

viyorum” buyurdu.^’̂

Bunlara benzer diğer rivâyetler gösteriyor ki 

her çeşit müzik, şarkı ve eğlenceler değil, onlardan 

lehve’l hadis olanları yasaklanmıştır. Boş sözler, 

oyalayıcı eğlenceler ile Allah yolundan saptırmak 

arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu boş söz (leh

ve’l hadis) ister müzik, ister çeşidi eğlenceler, vak

ti öldüren batıl laflar, küfrü gerektiren lakırdılar 

olsun; isterse şiir, şarkı, güldürü, tiyatro ve flim 

şeklinde olsun. Değişen bir şey yoktur. Bütün bun

lardaki aşırılık insanı ‘lehve’l hadis’in ve bunu kul

lanarak insanları saptırmak isteyenlerin tuzağına 

düşürebilir. Bunları kullanarak insanları oyalayan

lar, onların Allah yoluna gitmesini engelleyenler, 

ya da bunları kullanarak Allah’ın âyetleriyle alay 

edenler; saptırıcılar ve azabı hak edenlerdir.so 

“Âyetlerimiz ona okunduğu zaman kulakların

da ağırlık var da işitmiyormuş gibi büyüklük tasla

yarak sırt çevirir. İşte ona acıklı bir azap müjde- 

le.”8i

Âyet, ‘lehve’l hadis’e müşteri olanların, onu 

âyetlerle alay etmek için ve insanları Allah yolunda 

sapıtmak için tuzak olarak kullanmak isteyenlerin 

özelliklerini anlatmaya devam ediyor.

Böyleleri boş sözleri, eğlendirici lafları, oyalayı

cı oyunları, Hakk’tan gelen gerçekle değişirler. Da

ha doğrusu onlarla yetinirler. Kalplerinde ve kafa

larında Kur’an’m ‘söz eğlencesi’ dediği hiç bir işe 

yaramaz sözler ve eğlenceler vardır. Nefislere hoş 

gelen, bir anlık ta olsa insana hoş vakit geçirten, 

gününü gün etmesini sağlayan bu gibi şeyler ona 

daha cazip, daha inandırıcı ve daha sahici gelir. 

Âyetlerin vadettiği mükafat ve ceza uzak bir hayal

dir onlara göre. Böyle bir düşünceyi gündemlerine 

bile sokmak istemezler. Böyle bir inanç onların 

ağızlarını tadını kaçırır. Dünyadan tad almalarına 

engel olur.

Kur’an’ın davet ettiği şey hayalden başka bir. 

şey değildir onlar için. Onlar Kur’an’ın davetinden 

ve verdiği haberlerden sıkıhrlar. Hatta kendi gele

nekleri, düzenleri ve çıkarları için tehlikeli görür

ler. Bundan dolayı küfrün önderleri İlâhî davete

karşı fiilî mücadeleyi seçerken kimileri ‘lehve’l ha

dis’ oltasını kulllanırlar. İnsanları en zayıf tarafları 

olan şehvet ve heva’ya uyma yönünden avlamaya 

gayret ederler. Onları eğlence, müzik, yoğun kah

kaha ve kadın tutkusu ile tuzaklarına düşürmeye 

çalışırlar. Bu çabayı gösterirken, alaylı bir tavır ta

kınırlar, ciddi ve seviyesi üstün ölçü ve ilkelerle 

kafa bulmaya yeltenirler. Kimileri de Hakk yolunu 

ve o yolun yolcularını alabildiğince gülünç, alabil

diğince geri ve rezil takdim ederler. Yazı, karikatör, 

resim, film ve tiyatro gibi malzemeleri iyi kullanır

lar. Hitap ettikleri insanların gündemine Kur’an 

gerçekleri girmesin, insanlar Kur’an’a meyletme

sin diye ellerinden geleni yaparlar.

Böyleleri Kur’an’a ve Allah’ın davetine karşı 

kör ve sağırdırlar. Kulaklarında hakkı işitmesine 

engel olan ağırlıklar bulunur. Aslında kulakları 

açıktır. Onlar biyolojik anlamda sağır değillerdir. 

Ancak, insan olarak bu âyederi dinledikten sonra 

yüz çevirmeleri mümkün değildir. Allah’ın âyede- 

rine karşı öylesine ilgisiz ve duyarsızlar ki, sanki 

kulaklarında duymalarına engel kocaman ağırlık

lar vardır. Bunların durumu da gözleri olduğu hal

de Hakk’ı görmeyenlerin durumu gibidir. Ne yazık 

ki insanların kafalarındaki görme organı kör ol

maz, fakat asıl onların yürekleri kör olur.**2

Bu gibiler, kendilerine Allah’ın âyetlerini işit

tikleri zaman, bir başka şeyle oyalanırlar. O âyet

lerden hoşlanmayarak yüz çevirirler. Nefislerinin 

arzusunu Kur'an âyetlerini dinlemenin önüne ko

yarlar. Âyetleri hiç işitmiyormuş, onlara sanki her

hangi bir haber vermiyormuş gibi davranırlar. Bel

ki de Kur’an’ı dinliyor, âyetlerin çağrısını da duyu

yorlar. O çağrı kulakları çınlatırcasına, bedene şid

detle gelen bir darbe gibi onlara ulaşıyor. Ama on

lar duymamazhktan geliyodar.*  ̂Kibirli bir şekilde, 

Islâmın davetini küçümseyerek yüzlerini dönüp 

giderler. Sonra da bu hakk davete karşı tuzak kur

manın alçak plânlarını yaparlar.

Böylelerine ‘Allah’a karşı sorumluluk duy, 

O’ndan çekin’ denildiği zaman, gururu ve kibiri 

kendisini günâh işlemeye sürükler. Böylelerinin 

ölümden sonra varacakları yer cehennem olacak- 

tır.84

Allah (cc) bunların durumunu bir başka âyette 

şöyle anlatıyor:
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“Allah’ın âyetleri kendisine okunduğunu işitir 

de sonra büyüklük taslayarak sanki hiç onu işitme

miş gibi (küfründe) direnir. Onu acı bir azapla 

müjdele” (45 Casiye/8)

Hidayeti bırakıp dalaleti satın alanlar ile, Al

lah’ın âyetlerine karşıhk saptırıcı ‘lehve’l hadis’ 

alanlar aynı yanlışlığın içerisindedirler, içlerinde 

yersiz bir büyüklenme duygusu olanlar, Kur’an’ın 

âyetleri karşısında kibirlenirler, onları duymamaz- 

lıktan gelirler. Kur’an’m haber verdiği gerçeklere, 

müjdelerine ve korkutmalarına aldırmazlar. Ken

dilerini onun getirdiği ölçülerle bağlı saymazlar. 

Çünkü onların önünde kendilerine yetecek kadar 

oyalayıcı, nefsi tatmin edici, zevk ve gurur verici 

meşguliyetleri bulunmaktadır.

Müslümanlar çağımızda adeta birer‘lehve’l ha

dis’ üretim merkezleri gibi faaliyet gösteren odak

lara karşı dikkat etmek zorundadırlar. Onların 

üretip, kitlelere en güzel ambalajlarla sundukları 

bu zehirler; insanı Allah’tan ve O’na kulluktan 

uzaklaştırabilir. Kendisine meftûn edip basireti 

bağlayabilir, insanı görevleri unutturabilir.

Unutmamak gerekir ki Kur’an, kişileri oyalayıp 

âyetlerden yüz çevirten bütün sözlere ve oyalayıcı 

eğlencelere ‘lehve’l hadis’ diyor. Sonra da bunu İs

lâmî davetin yerine tercih edenler ile bu gibi şeyle

ri Allah’ın âyetleriyle alay etme için kullananları 

kınıyor. Onların acıklı bir azabı hak ettiklerini ha

ber veriyor.

Hemen arkasından da şunu ekliyor:

“inanan ve salih amel işleyenlere nimeti bol 

cennetler vardır.

Orada ebedî olarak kalacaklardır. (Bu), Al

lah’ın vadidir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahi

bidir.”*-’

Allah’ın kullarına düşen görev; âyetlerden ki

birlenerek yüz çevirmek ve boş şeylere müşteri ol

mak değil, hakkıyla iman etmek ve salih amel işle

mek, yani her yaptığı işi faydalı olacak bir şekilde 

ve güzel yaparak ‘muhsin’lerden olmaktır. Çünkü 

Allah (cc) muhsinleri sever.

‘Lehve’l hadis’ kalıp ifadesinde geçen ‘hadis’ ke

limesini, Hadis ve Fikıh ilmindeki terim anlamıyla 

alıp, sonra da buna ‘hadis eğlencesi’ demek, bunu 

da hadis külliyatının Peygamberimize ait olduğu 

konusunda şüpheye meydana getirmek üzere kul

lanmak isabetli değildir. Çünkü burada kasdedilen 

anlamın müslümanların bildiği ve kendisiyle amel 

ettiği Peygamberimize ait hadislerle bir ilgisi yok-

tur.86

Konuyu bitirmeden önce şu notu da eklemek

te fayda görüyoruz:

Abdülkahir el-Bağdadî, dinler ve mezhepler 

hakkında yazdığı meşhur eserinde kendi zamanına 

kadar ortaya çıkan bütün bid’at fırkalarını saydık

tan ve hepsinin sayısını yetmişikiye tamamaladık- 

tan sonra diyor ki; “ Yetmişüçüncü gruba gelince,

o ehl-i sünnet ve’l cemaattır. Bunlar da‘lehve’l ha- 

dis’e müşteri olmayan, ictihad ve hadisle amel 

edenlerdir. Bu gruba ‘ehl-i hadis’ te derler. Hepsi de 

bütün amelî ve akaidi konularda Tevhid’e bağlı

kimselerdir.”87 ■
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KÜRESELLEŞEN DEĞERLER VE 
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜRKİYE DÜNYANIN NERESİNDE?

Tarihsel a ç ıd a n  s ıradan  b ir  takv im  günü o lan  ik ib in  
y ılın ın  tüm  d ü n y a d a  b ü yü k  b ir  coşkuya sahne o lu 
şunu h a y re tle  iz le d ik . Yeni b iny ılın  çeşitli şek ille rde  
ü ze rin d e  uzun uzun konuşuldu. Yeni yüzy ıl ve yen i 
b in y ıld a  d ü n yan ın  a la c a ğ ı şekil, ü re tilen  ka v ra m la r 
iy i n iye t tem e n n ile ri ve m utlu  d ü n ya ...

Tüm bu a ra y ış la rın  p e rde  a rkasın ı d ü şü nd ü ğ ü 
m üzde a s lın d a  İnsanlığ ın  2 0 . yü zy ıld a  ya şa d ığ ı a c ı
la rı g ö re b ilir iz .  İnsan lığa  m utlu luk ge tireceğ i söy le 
nen yen i d ü n y a  d ü ze n i, gözyaşı ve acı g e tird i. D ün 
ya d a  d a  tüm g e lişm iş liğ in e  rağm en savaşlar, a ç lık 
tan ö len insan la r, d in  savaşla rı, işga l ve ç ıka r k o m p 
lo la rı h iç  eks ik  o lm ad ı. Tüm  insan lık  m a d d i ve m a 
nevi b ir  b o ş lu ğ a  ve a ç lığ a  sürüklend i.

B iliş im  te kn o lo jis in in  desteğ iy le  yen i b ir  d ü n y a 
nın k u ru lm a ya  ça lış ıld ığ ın d a n  kim senin  kuşkusu yo k . 
T ekno lo ji d ü n y a y ı ye n id e n  şek illend iriyo r, öy le  g ö rü 
lü yo r k i, ya k ın  b ir  ge lecekte  siyasal s ın ırla r çok g e 
nel a n la m d a  fa rk lı şek ille r a la ca ğ a  b e n z iy o r  Eskiye 
a it  s iyasa l ve eko n om ik  k a v ra m la r ve d e ğ e rle r yen i 
içe rik le r ka zan ıyo r. Yen iden  şekillenen d ü n y a d a , s i
yasa l s ın ırla r fa rk lı şek ille r a la ra k  m illi ulus dev le t 
an lay ış ı a n la m ın ı y it ire re k , g üm rük  d u va rla rın ın  k a l
kacağ ı, tüm  e ko n om ik , s iyasa l, sosyal ve kü ltüre l d e 
ğ e r ve b u n a  b a ğ lı fa a liy e tle rin  küresel ö lçekte g e r 
çe k le ş tir ilip  d e ğ e r b u la c a ğ ı yen i b ir  d ü n yad a n  söz 
ed iliyo r.

K itle ler, te kn o lo ji ve m edyan ın  a fyon lam ası so
nucu tüm  bu k u rg u la m a la rd a n  sonra  ku ru lacağ ı v a r 
sayılan y e ry ü z ü  cennetin i düşlüyor.

D ünya  böy le s in e  b ir  kon juk tü rde  seyrederken 
Türkiye ha len  kısır d ö n g ü le r  içe ris inde  ha lka  ra ğ 
m en, h a lk  iç in  herşey ça ğdaş laşm a  ve b a tılılaşm a

M. Şevket Ayvazoğlu

iç in  m an tığ ıy la  hareke t e tm ekted ir.
Bu du rum  m em leke tim iz in  ve  insan la rım ız ın  k a 

d e ri d e ğ ild ir

Osmonlı'dan Cumhuriyefe
2 0 . yüzy ılın  başında , b ir in c i d ü n ya  savaşına 5 .3  

m ilyo n  m etrekare  o la ra k  ka tılan  O sm an lı im p a ra to r- 
lu ğ u 'n d a n  7 7 6  b in  metre k a re lik  A n a d o lu 'y a  sıkıştı
rılm ış Türk iye  C um huriye ti ka ld ı.

İn g iliz  d ış iş le ri bakanı D is ra e l'in  ifades iy le , Türk- 
le r "h a y a t d a m a rla rı kes ile rek" k ıraç  A n a d o lu  b o z 
k ır la rın a  sürülm üştü.

1 8 5 3  O sm anlı-R us savaşı, 1 8 7 7 -7 8  O sm an lı 
A vu s tu rya  ve Rus Savaşı, T ra b lu s g a rb 'd a  O sm a n lı-  
İta lya  savaşı, 1 9 1 2  B a lkan S avaşı, Yemen isya n la rı 
ve  O sm a n lı'n ın  ik tisad i ve  nüfus ka y n a k la rın ı tüke 
ten d iğ e r y e n ilg ile r  ve a k a b in d e  1 9 1 4  B ir inc i d ü n 
y a  savaşı 1 9 1 9  kurtu luş savaşı, ödenen  yüksek m ik 
ta r la rd a  savaş ta z m in a tla r ı ve O sm a n lı b o rç la rın ın  
du ru m u  b u n la ra  ilaveten 1 8 3 8  O s m a n lı- İn g iliz  T i
ca re t A n tlaşm ası ve k a p itü la s y o n la r ın  a lm ış o ld u ğ u  
şekil ü lkey i ik tisa d i o la ra k  tüke tm iş , 18 7 0 'le rd e  
b a ş la ya n  te kn o lo ji d e v rim in d e n  ge reken  şekilde  y a - 
ra r la n ıla m a m ış , a y rıca  1 9 2 0 'l i  y ı l la ra  g e lin d iğ in d e  
ü lke p a rça la n m ış , önem li m ad e n , pe tro l ve ta rım  
a la n la rı ile s tra te jik  a la n la r  e lden  çıkm ış, h a lk  y o r 
gun  ve fa k ir  düşmüştür. O s m a n lı im p a ra to rlu ğ u n u n  
ekonom is i çökm üştü. Bu sebep le rle  O sm a n lıd a n  
C um hu riye te  ik tisad i a n la m d a  b ir  güç a k ta n la m a - 
m ıştır.

Cumhuriyet Ekonomimiz
2 3  N isa n  1 9 2 3 'd e  C u m h u riy e t'in  ila n ın d a n  son

ra  ik tisad i ka lk ınm a  ha m le le ri 2 0 0 0 'l i  y ı lla ra  g e ld i
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ğ im iz  bu  g ü n le rd e  ha len  d e vam  etm ekted ir.
T ürk iye  E konom isi 1 9 0 0 'lü  y ı lla ra  g ö re  çok 

ile ri b ir  düze yde d ir. Bu ge rçekten  ha reke tle  c id 
d i a d ım la r  a tılm a k  istenm ekted ir. Ö y le k i ülke 
ekonom is i düze ls in  d iy e  tüm  ü lke IMF ve D ünya 
B ankas ı'n ın  id a re s in e  ve rilm e  cü re tka rlığ ı gös
te rileb ilm iş tir.

Ü lke m iz , K ıb rıs 'd a k i m evzi savaş ve PKK 
o lay ı h a riç  tu tu lursa  8 0  y ı ld ır  f i i l i  savaş y a ş a 
mam ıştır. İk inc i D ünya  S a va ş ı'n da n  eko n om ik  
yö n d en  e tk ilense de  ü lke k a y n a k la rı, ik in c i d ü n 
y a  savaşına  ka tılan  ü lke le rde  o ld u ğ u  g ib i sava 
şa akta rılm am ıştır.

E konom ik  o la ra k  bu y a z ıd a  2 1 . yü zy ılın  ilk 
y ılın d a  Türk iye  D ü n ya 'n ın  neresinde? sorusuna 
cevap  a ra y a c a ğ ız .

Türkiye Ekonomisi
A ra d a n  tam  b ir  as ır geçti. B iz im le  b e ra b e r 

y o la  ç ıka n la r, II. D ünya  S avaş ı'na  rağm en  e ko 
n o m ile r in i d ü z e lt ip  b iz i çok  g e rile rd e  b ırak tıla r.

T ürk iye  eko n om is in in  1 9 9 9  yılı it ib a r iy le  ih 
raca tı 2 6  m ily a r d o la ra , ith a la tı 4 0 .2  m iy a r d o 
la ra , kişi ba ş ına  g e lir i 3 b in  1 0 0  d o la ra  yükse l
d i. 2 0 0 0  y ılın d a  m illi g e lir in  1 2 5  ka trilyo n  lira  
o la ca ğ ı ta h m in  e d iliyo r. T ü rk iye  u z a yd a  uydusu 
bu lu n an  sayılı ü lke le rden , a m a  bugün  Türk sa
nay is in d e  uçak  d a h i ya p ıla m ıyo r.

T ürk iye  e konom is i. C u m h u riye t sü rec inde  is
ten ilen g e lişm ey i sa ğ la y a m a d ığ ı g ib i,  dünyan ın  
güç lü  d e v le tle rin in  çok  çok g e ris in d e  ka ld ı.

2 0 0 0 'l i  y ı lla ra  d ü n yan ın  en yüksek en flas 
yo n u n a  sa h ip  üç ü lkesinden b ir i o la ra k  g ird i.  
7 6  y ıllık  geçm iş i o la n  Türk  lirası b u g ün  d ü n y a 
nın en d e ğ e rs iz  p a ra la r ı a ra s ın d a  y e r a lıyor.

C u m hu riye tin  ilk  y ı lla r ın d a  1 d o la r, 1 lira  6 8  
kuruş ed e rke n , b u gün  d o la r  a ltıyü zo tu z  b in  
Türk liras ın ı geçm iş d u ru m d a .

T ürk iye  ge lişm iş lik  aç ıs ından  a lt o rta  g e lir li 
ü lke le r a ra s ın d a  y e r a lıyo r. D ünya  Bankasının 
1 3 3  d ü n y a  ülkesi a ra s ın d a  ya p tığ ı a ra ş tırm a d a  
85 . s ırada  bu lunuyo r. Z e n g in lik  s ıra lam asında  
4 9 . s ırad a  y e r a lıyo r. G e lir  d a ğ ılım ı en d ü z e n 
siz ü lke le r a ra s ın d a . E ğ itim , sağ lık , g üven lik  g i 
b i tem el k o n u la rd a  son s ıra la rd a  y e r a lıyo r.

Cumhuriyetin İlk Yılları ile Bugünkü Ekonomik Gösterge
Büyüklük 1923 1999 (DPT)
Nüfus 12.5 milyon 65 milyon
Enf. Yıl Ört Yüzde 7.9 Yüzde 63.9
ihracat 51 milyon 26 milyar dolar
İthalat 87 milyon 40.2 milyar dolar
Dış Tie. Açığı 36 milyon 14.2 milyar dolar
Bütçe Açığı (TL) 5.3 milyon 9.1 katrilyon lira
Dış borç 46.3 milyon dolar 105 milyar dolar
İç borç 20 milyon lira 21 katrilyon lira
Dolar kuru 1 lira 68 kuruş 540.000 lira
Kişi baş gelir 45 dolar 3100 dolar

GELİŞME VE BÜYÜME NEDEN ÖNEMLİ?

İk tisad i a n la m d a , ka lk ınm a  te rim i a z  gelişm iş 
ve  ge lişm ekte  o lan  ü lke le r iç in  ku llan ılır. K a lk ın 
m a d e n in ce ; kişi başına  düşen ü re tim  hacm inde  
reel a rtış la r sağ la m a k  ve  genel o la ra k  top lum un 
re fah  seviyesin i yükse lteb ilm ek iç in  ü lken in  eko 
no m ik  ve  sosyal ya p ıs ın d a  m e yd a n a  gelecek 
d e ğ iş ik lik le re  y ö n e lik  ça b a la r, fa a liy e tle r  a n la 
şılır. Ü lke  ka lk ınd ıkça  kişi baş ına  düşen m illi g e 
l ir  ve ü lken in  top lum  g e lir i yükse lir, y a tırım la r 
iç in  fo n la r  b ir ikm e ye  b a ş la d ığ ın d a n , iç ve dış 
k a y n a k la r la  b ir lik te , yen i y a tır ım la ra  g iriş ilir. 
Ü lken in  is tihdam  hacm i a rta r, to p lu m u n  g e lir i 
ve  kişi ba ş ına  m illi g e lir  yükse le rek re fa h  seviye
si a rta r. B u rada  önem li o lan  ka lk ın m a n ın  d e 
va m lı, is tik ra rlı ve de n ge li o lm as ıd ır. Ü lkenin 
e lin d e  b u lu n a n  ta b ii ka y n a k la rın  tüke tile rek  g e 
lir  e lde  ed ilm es i ka lk ınm a  a n la m ın a  gelm ez. 
K a lk ın m a  ve  büyüm e b ir  süreçtir. Ö n e m li o lan 
bu  süreci b aş la tm ak ve  k a ra r lık la  uygu lam aktır.

G e lişm e  ve  büyüm e ka v ra m la rı ise gen e llik 
le ka lk ınm ış ü lke le r iç in  k u lla n ılır  ve bu  ü lke le r
de  em eğ in  p ro tü k tiv ite s in in  a rtm a s ı, te k n o lo ji
n in  d a h a  ile ri seviye lere u laşm ası, m al ve h iz 
m etler ü re tilm es i, ih raca tın  a rtırılm as ı sebebiy le 
y u rt dışı g e lir le rin  yükse ltilm esi, e tk in  rasyonel 
o rg a n iz a s y o n la ra  g id ilm e s i, b ilg i stokunun a rtı
rılm ası kasded ilir. B u n la rd a  kişi ba ş ına  m illi g e 
l ir  yüksektir, k iş ile r b e lir li b ir  h a y a t seviyesin in 
üstünde y a ş a r la r  E lle rinde  b ir ik e n  fon fa z la la rı
nı kend i ü lke le rind e  veya  ya b a n c ı ü lke le rde  y a 
tır ım la ra  y ö n e lt ir le r

M e k a n iz m a  o la ra k  ka lk ın m a  ve ge lişm e a y 
nı n ite liğ i ta ş ır  B irinc is i a z  ge lişm iş  ü lke lerde 
ge lişm ey i ve büyüm ey i ifa d e  e de rken  İkincisi 
ka lk ınm ış  ü lke le rdek i g e lişm ey i ve büyüm eyi 
ifa d e  eder.

E ldeki fo n la r  ü re tim i a r tırm a k  iç in  ya tırım 
la rd a  k u lla n ıld ıkça  is tihdam  seviyesi yükse lm ek
te m al ve h izm e t a rz ı a rtm a k ta , se rm aye  stoku 
gen iş lem ekte , e ko n om in in  ü re tim  gücü  ve ve 
r im li l iğ i a rtm a k ta , sonuç o la ra k  ü lken in  kişi b a 
şına ve to p la m  o la ra k  m illi g e lir i yükse lm ekte
d ir. E konom in in  büyüm e süreci içe ris in d e  m ey
d a n a  ge len  ge lişm e le r ü lken in  sosyal ku rum la rı- 
na  da  ya ns ım akta , ku ru m la r ve  o rg a n iz a s y o n 
la r  d a h a  ile ri seviye lere  g e lm e k te d ir  Ö rn e ğ in , 
e ğ itim  ka lites i yükse lecek kam u k u ru m la n  d a h a  
d ü ze y li işlev gö recek, sağ lık  h izm e tle r i d a h a  
ye te rli o la c a k , im a r b u n a  b a ğ lı o la ra k  p lan lı 
y a p ıla ş m a  ve  a lty a p ı  h izm e tle ri önceden  y a p ı
la b ile ce k , k iş ile rin  u zm a n lık  ka lite le ri yüksele
cek tüm  b u n la ra  b a ğ lı o la ra k  d a  e lbe tte  siyasal 
y a p ıd a  dem okra tik leşm e  h ız la n a c a k , sivil insi- 
y a t if  e tk ili o la c a k  sonuçta hukuk dev le ti kuvvet
lenecektir.
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Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
G a y r i So fi M il l i  H asıla  b ir  ü lkenin b ir  yıl 

içe ris inde  ü re ttiğ i m al ve h izm etle rin  tu tarıd ır. 
Bu m ik ta r m illi e ko n o m in in  gücünü gösterir. Bir 
ü lkenin G S M H 'sı ne ö lçüde  büyükse o derece 
sab it se rm aye  ve işgücü ya tırım la rın ın  o ld u ğ u 
nu ve ge lecek y ı l la rd a  da  bu serm aye stokunu 
ku lla n a ra k  b ü yü ye ce ğ in i gösterir.

İnsani Kalkınma Raporu 2000
Küresel Düzeyde GSMH
Küresel d ü ze yd e  g a y r i safi m illi hasıla , b a 

k ım ından A B D , 7  tr ily o n  9 0 .3  m ilya r d o la r  ile 
b ir in c i s ırada  y e r  a lırke n , Türkiye  m aa lese f 22 . 
sırada ye r a lıyo r.

Birleşm iş M ille t le r  ka lk ınm a p ro g ra m ı'n ın  
(UNAP) "İnsan i K a lk ınm a  Raporu 2 0 0 0 "d e  ye r 
a lan 1 9 9 8  yılı v e rile rin e  gö re , dünyanın  en b ü 
yük eko n om ik  gücü  konum unda  o lan A B D 'n in  
GSM H'sı 7 .9  tr ilyo n  d o la r  düzey inde  b u lu n u 
yor. 1 7 4  ü lken in  y e r a ld ığ ı G SM H  bakım ından 
dünyan ın  en b ü yü k  ekonom ile ri s ıra lam ışında. 
K anada  d ış ında , sanayileşm iş 7  Batılı ü lkenin 
o luştu rduğu G -7  g ru b u  üye le ri ilk a ltıda  ye r a lı
yor. A B D 'y i 4  tr ily o n  d o la r  ile Japonya, 2 .2  t r il
yon d o la r  ile A lm a n y a  ve 1 .5  trilyon d o la r  ile 
Fransa, 1 .3  tr ily o n  d o la r  ile İng ilte re  ve 1 .2  t r il
yon d o la r  ile  İta lya  iz liyo r. Türkiye  2 2 0 .5  m ilya r 
d o la rlık  G S M H  ile d ü n yan ın  en büyük eko n om i
leri s ıra lam asında , 22 . s ırada  ye r alıyor.

1998 Rakamlarına Göre Dünyada 

En Büyük GSMH’ye sahip 25 Ülke Şöyle

Ü lke le r G S M H  (M ilya r D o la r
1 - A B D 7.9 03 .0
2 - J a p o n ya 4.089.1
3- A lm a n y a 2 .1 79 .8
4- F ra n sa 1 .465.4
5- İng ilte re 1 .264.3
6- İta lya 1 .157.0
7- Ç in 92 3 .0
8- B re z ilya 7 6 7 .6
9- K a n a d a 58 0 .9
10- İsp a n ya 55 5 .2
11- H in d is ta n 4 2 7 .4
12- G. K o re 3 9 8 .8
13- H o lla n d a 389.1
14- A v u s tu ra ly a 3 8 7 .0
15- M e ks ika 368.1
16- R usya 3 3 1 .8
17- A rja n tin 29 0 .3
18- İsv iç re 284.1
19- B e lç ika 25 9 .0
20- İsveç 22 6 .5
21- A v u s tu rya 2 1 6 .7
22- T ü rk iye 2 0 0 .5
23 - D a m in a rka 175.2
24 - H ong  K ong 158.2
25- N o rve ç 1 5 2 .0

MİLLİ EKONOMİ

G a y ri Safi M ill i H asıla , b ir  ü lken in  b ir  y ıl iç e r i
s indeki ça lışm asın ı, ü re tim  gücünün ve h izm e t
le rin in  top lam ıd ır. Bu gösterge m illi e ko n om in in  
de  gücünün g ö s te rg e s id ir  B ir kiş iye düşen h a 
sıla, ülke insan ın ın  üre tim  gücünün b ir  ö lçüsü 
d ü r de. Yani b ir  ü lkede b ir  yıl içe ris inde  ü re ti
len m al ve h izm e tle rin  kişi başına  ne ö lçüde  
ü re tild iğ in i gösterir.

OECD Ülkelerinde Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla
Ü lke le r 1960 1996 A rtış  K at
A B D 2 .8 3 2 27.821 9 .8
H o llan da 1.033 25.511 2 4 .7
İsveç 1.885 28 .283 15.0
A vu s tu ra lya 1.590 2 1 .375 13 .4
F in la n d iya 1.143 2 4 .420 23 .4
D a n im a rka 1.300 3 3 .230 2 5 .6
N orve ç 1.451 36 .020 2 4 .8
İsv iç re 1 .685 41.411 2 4 .6
P orte k iz 330 10.425 3 1 .6
Y una n is tan 510 11.684 22 .9
J a p o n ya 4 7 7 36 .509 76 .5
A lm a n ya 1.112 2 8 .738 2 5 .8
F ransa 1.333 26 .323 19.7
İng ilte re 1 .382 19.621 14.2
İta lya 791 21 .127 2 6 .8
K ana da 2 .2 6 2 19 .330 8.5
M e ks ika 36 2 3411 9 .4
G. K ore 20 0 10 .644 53 .2
İspa nya 373 14 .894 39 .9
T ü rk iye 492 2894 5.9

K ayna k : 75 . Y ılın d a  S a y ıla r la  T ü rk iye  
C u m h u riye ti. D İE, A n ka ra  1988.

Tab loya  g ö re , 1 9 6 0 -1 9 9 6  y ılla rı a ra s ın d a , 
kişi başına  g a y r i safi hasıla la rın ı Ja p o nya  7 6 .5  
kat, G . Kore 5 3 .2 ,  İspanya 3 9 .9 , P ortek iz  
3 1 .6 , Y unan istan  2 2 .9  kat a rtırırken  T ürk iye  
ancak  5 .9  kat a rtıra b ilm iş tir . B uradan  da  a n la 
ş ılm ak tad ır ki T ürk iye  son 3 6  y ıld ır  sürünerek 
büyüm eye  ça lış ırken , ra k ip le r i koşa rak b ü y ü 
m üşlerd ir. T ü rk iy e 'n in  son 36  y ıld ır  ta k ip  e ttiğ i 
ekonom ik  p o lit ik a la rın  başa rıs ız lığ ım da  g ö z le - 
rönüne  serm ekted ir. D aha  net b ir  ifad e y le  ü lke 
n in  sa h ip s iz liğ in i, başı boşluğunu be lge lem ek
tedir. H a l b öy le  o lunca  beceriks iz ler, ü lkeyi 
IM F 'n in  şefkatli k o lla rın a  b ırakm ış la rd ır.

Kişi başına  G S M H  ülke insanının re fah  d ü 
ze y in d e  ö lçüdür.

1 9 9 5  yılı kişi başına  düşen G S M H  ra k a m 
ları esas olınc3ığm da Türk iye  üst o rta  g e lir li le r  
g ru b u n d a  2 5 . s ırada  y e r o lm aktad ır. 1 9 9 8  yılı 
it ib a r iy le  T ürk iye  y e r in i kaybetm iş ve 4 5 . s ıra 
y a  düşmüştür. 1 9 9 8  y ılın d a  kişi başına  g e lir  
3 .1 6 0  d o la rke n  1 9 9 9  y ılın d a  e ko n om in in  - 
%6.1 o ra n ın d a  küçülm esi sebeb iy le  kişi baş ına
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g e lir in  2 .8 7 8  d o la ra  ge rilem e s iy le  T ü rk iye  d ü n 
y a  s ıra la m a s ın da  a lf o rta  g e lir l i le r  s ıra lam asına  
düşm üştü r

GSMH Neden Önemli?

B azı ü lke le rd e  K iş i B a ş ın a  D üşen  g e lir  
Ü lke
H o lla n d a  
İsv iç re  
N o rve ç  
J a p o n y a  
A B D  
A lm a n y a  
F ra n sa  
İn g ilte re  
İta lya  
İsp a n ya  
Y u n a n is ta n  
G . K o re  
M a le zya  
L ü bnan  
E s to n ya  
T ü rk iy e  
P a n a m a
K a yn a k : F rm  A ra lık  1999

K işi b a ş ın a  G e lir  $ 
4 7 .7 6 0
4 0 .0 8 0  
3 4 .3 3 0  
3 2 .3 8 0  
2 9 .3 4 0  
2 5 .8 5 0  
2 4 .9 4 0  
21 .4 0 0  
20 .2 5 0
14 .080  
11 .650
7 .9 7 0
3 .6 0 0
3 .5 60
3 .3 90
3 .1 6 0
3 .0 8 0

T ab lo la rd a k i bu b ilg ile r  sah ip  o lm ak , ya n i 
ü lk e le r in  e k o n o m ile r in in  b ü y ü m e  o ra n la n  
G S M H 's ı g ib i ra k a m la rı b ilm e k  b ize  hem ken
d i p e rfo rm a n s ım ız la  hem de  ra k ip le r im iz in  d u 
ru m la rıy la  i lg ili önem li b ilg ile r  verm ekted irle r. 
G e le ce ğe  y ö n e lik  y a p ıla c a k  p la n la rd a  m ukaye 
seli o la ra k  d ü n ya  e ko n om is in in  seyredeceğ i 
yö n ü , ge lecekde  a la ca ğ ı şekille  ilg ili önem li ve 
r ile r  e lde  e d ile b ilir .

Ülkelerin Durumları
B ura d a  ve rilen  1 9 6 0 -1 9 9 9  y ılla r ı a rası ra 

k a m la r 1 9 6 0 'd a n  bugüne  k a d a r  ü lke le rin  e ko 
n o m ile r in in  yü zd e  büyüm e o ra n la r ı ve kaç ka t 
b ü y ü d ü k le r in i hesap lam ak b iz e  hem kend i p e r
fo rm a n s ım ız la  ilg ili hem de d iğ e r  d ü n ya  ü lke le 
ri ile  i lg ili o n la rın  du rum  ve p e rfo rm a n s la rıy la  
ilg il i b ilg ile r  verecektir.

Buna g ö re  A B D  1 9 9 6  y ılın d a  T ü rk iye 'n in  
4 0 .6  ka tı; Ja p o nya  2 5 .3 ; A lm a n y a  1 3 ; Ualya 
6 .7 ;  Ispanya  3 .2 2 ; G . K ore  2 .6 7  ve Yunan istan  
0 .6 7  katı ü re tim  gücüne s a h ip tir le r

OECD Ülkelerin 1996’da Türkiyenin kaç katı,

GSMH olarak üretimde bulunduğu 

Ülke Türk Eko. Koç katı
J a p o n y a  .............................................2 5 .3
Belçika ................................................... 1 .5
G . K o r e .................................................. 2 .7
D a n im a r k a ..........................................0 .9 6

İn g i l te r e ...................................................6 .4
İs p a n y a ................................................... 3 .2
A lm a n y a ............................................. 13 .0
İ s v e ç ......................................................... 1.4
P o r te k iz ................................................0 .5 7
F ra n s a ...................................................... 8 .5
A B D  ......................................................4 0 .7
H o l la n d a ................................................ 2 .2
F ind a ln d iya  ....................................... 0 .6 9
K a n a d a ................................. ... .3 .2
İ s v iç r e .......................................................1.6
M e k s ik a ....................................................1.8
Y u n a n is ta n ........................... ... .0 .6 8
İta lya  . .......................................................6 .7
A vu s tu ra lya  ...........................................2 .2
Türk iye  .................................................. ,1 .0

Sadece m utlak ra k a m la ra  b a k ıld ığ ın d a  d a 
h i, ra ka m la rın  ne ö lçüde  T ü rk iye 'n in  a leyh ine  
döndüğü  gö rü lm ek ted ir.

1 9 6 0  yılı esas a lın d ığ ın d a  A B D 'le ri T ürk i
y e 'n in  3 7 ; Jap o nya  3 .1 5 ;  A lm a n y a  5 .9 ; İta lya 
2 .9 ; İspanya 0 .8 3 ;  G . Kore 0 .3 6  ve Yunanistan 
0 .31  katı ka d a rd ı.

T ü rk iy e 'd e n  d a h a  so n ra  y o la  ç ıka n , 
G SM H 'sı 1 9 6 0  y ılın d a  T ü rk iye 'n in  ya rıs ından  
aşağı o lan  G . Kore  3 6  y ıl içe ris inde  ekonom i
sini 9 6 9  ka t büyü te rek  G S M H 'sını 1 9 9 6  y ılın d a  
5 m ily a r d o la rd a n  4 8 4 .7 8  m ilya r d o la ra  ç ık 
m ıştır. T ü rk iye  1 3 .3  k a t b ü y ü y e b ilm iş  ve 
G SM H 'sını 19 9 6 'd a  1 3 .6 7  m ily a r  d o la rd a n  
1 8 1 .4 6  m ily a r d o la ra  ç ıka rab ilm iş tir.

T ü rk iye 'y i m ukayese e d e b ile ceğ im iz  G . K o 
re, İspanya , İsveç, H o lla n d a , İsviçre, Yunanis
tan g ib i ülkeler, 1 9 6 0  y ılın d a  b iz im  G S M H 'm iz  
bu ü lke lere eşit veya  o n la rd a n  d a h a  büyük d u 
rum dayd ı.

OECD Ülkelerinin 1960-1996 Yılları arası büyüme hızları
Ülke Büyüme% 36 yılda kaç 

kat büyüdü
Japonya 13.7 103.3
Fransa 9 .4 25 .2
G . Kore 13.5 96 .9
Hollanda 10.2 33 .4
Belçika 9 .3 24 .0
İsviçre 10.1 32 .5
İngiltere 8 .0 15.9
İtalya 10 .0 30 .6
İsveç 8 .3 17.8
Norveç 9 .9 30.3
ABD 7 .7 14.4
D anim arka 9 .8 29.3
Kanada 7 .7 14.3
A lm anya 9.8 29.1
Türkiye 7 .4 13.3
Yunanistan 9.8 28 .9
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G ö rü ld ü ğ ü  g ib i T ü rk iye  son 3 6  y ıld a  ancak 
7 .4  büyüm e  s a ğ la y a b ilm iş  ve e ko n om is in i 
1 9 6 0  y ılına  g ö re  1 3 .3  k o t ka tloyab ilm iş tir . D i
ğ e r  ta ra fta n  b irç o k  ü lken in  büyüm e h ız la rı 
1 9 9 0 -1 9 9 1  a rası 6  y ıl içe ris in d e  91.1 o ra n ın 
d a  büyü rken , T ürk iye  e ko n om is i sadece %20.4 
o ra n ın d a  büyüm üştür.

Türk iye  10  y ıl içe r is in d e  m utlak  o la ra k  10 
k a t büyürken  A B D 'le ri e ko n om is i 4 0 7 , Japonya  
2 5 3 , A lm a n y a  3 0 , İta lya  6 7 , İspanya 3 2 , G . 
K o re  2 7  ve Y unan istan  6 .8  ko t büyüyecektir.

Bu d u ru m d a  ge lecekte  T ü rk iye 'n in  bu ü lke
le rle  yarışm ası nasıl m üm kün  o lacaktır?

A ra d a  açılan  m esa fen in  büyük lüğü  ve Türk 
e ko n o m ik  p o lit ik a la rın ın  başa rıs ız lığ ı açıkça  
gö rü lm ekted ir.

OECD Ülkeleri Enflasyon İhracat ve Dış 
Borçlarda Durum Nedir?

1 9 9 6  yılı T ü rk iye  en fla syon  o ra n ı it ib a riy le  
O E C D  ü lke le rin in  en yüksek raka m ın a  sahiptir. 
Top lam  ih raca t ko n u sunda  d a  T ü rk iye 'ye  o ra n 
la r  A B D  2 3 .7 , A lm a n y a  1 9 .9 ,  Jap o nya  1 5 .6  G . 
K o re  4 .9 , İspanya  3 .9 , P o rtek iz  0 .9 1 , Yunanis
tan  0 .7 4 ,  ka t ih ra c a t y a p m a k ta d ır. Kişi başına 
ih ra c a t g e lir le r i ise A B D  2 .3 6 8 , A lm a n y a  
6 .7 3 8 , Japonya  3 .2 6 5 , G . Kore 2 .8 3 2 , İspan
y a  2 .5 7 1 , Portekiz 2.41 3 , Yunan istan  1 .8 4 5  ve 
T ürk iye  4 1 4  d o la r  ih ra c a t ya p a b ilm e k te d ir.

Bu ra k a m la r O E C D  ü lke le ri ile Türk iye  a ra 
s ındak i ekonom ik  gücün ne den li büyük o ld u 
ğ u n u  m ukayeseli o la ra k  gösterm ekted ir.

DIŞ BORÇLAR

Dış b o rç la r aç ıs ından  T ü rk iye  dünyan ın  10. 
b o rç lu  ülkesid ir. 1 9 9 9  y ılı it ib a r iy le  b o rç la r  1 10 
m ily a r  d o la r  c iva rın d a d ır. Y ıllık  o rta la m a  fa iz  
o ra n ı % 10 o ld u ğ u  düşünü lü rse  Türkiye  her yıl 
d ış b o rç la r  iç in  y a b a n c ı ü lke le re  8 .8  m ilya r d o 
la r  c iva rın d a  fa iz  ö d e m e k  m ecburiye tinded ir. 
S a n a y id e  o rta la m a  b ir  fa b r ik a n ın  10 m ilyon 
d o la ra  ku ru la b ile ce ğ i düşünü lü rse  Türkiye  her 
y ıl ya b a nc ı ü lke le re  9 0 0  fa b rik a  ku rm aktad ır. 
Son 3 0  y ıld ır  a lm a n  b o rç la r la  Türk iye  c id d i b ir  
ü re tim  gücü de o luş tu ram am ış .

İÇ BORÇIAR

Y u ka rıda k i ra k a m la ra  iç b o rç la r  d a h il değ ild ir. 
İç b o rç la rın  m ik ta rı b ü yü m e  o ra n la r ı ve fa iz  
o ra n la n  d a h a  öncek i sa y ıla rım ızd a  verilm işti.

B u rada  şu b ilg iy i h a tırla tm ak ta  fa y d a  var. Top
lanan  v e rg ile r in  % 90 'ı iç b o rç  ödem e le rine  a y 
rı lıy o r  ve ha len  karş ılam ıyor. Yani ü lken in  b ir  yıl 
b oyunca  sa n ay iden , esna ftan , d a r  g e lir lid e n , 
g e lirs izd en  to p la d ığ ı to p la m  ve rg ile r, ran tiye  
o la ra k  ta b ir  ed ilen  iç b o rç  ö d e m e le rin e  ye tm e
m ektedir.

. GELİR DAĞIUMI

Türk iye  g e lir  d a ğ ılım ın d a  da  1 3 2  ülke o ras ında  
en kötü g e lir  d a ğ ılım ın a  sah ip  ü lke le r a ras ında
21. s ırada  ye r a lm ak tad ır. N ü fusun  % 60 'ın ın  
aç lık  s ın ırında  o lduğu  ifade  ed ilm ek ted ir. Eko
nom i 1 9 9 9  y ılın d a  %6.1 o ra n ın d a  küçülm üş ve 
d a h a  da  fak irleşm ekted ir. Ö z e llik le  iç ve dış 
b o rç la r  ile  ü lkedeki e ko n om ik  d e n ge le rin  b o z u l
ması , yüsek en flasyon  ve işs iz lik  o ra n la r ı, y a 
şanan siyasa l o lu m su z lu k la r bugün  p iya sa la rı 
d a h a  da  durgun laştırm ış tır.

Bazı ülkelerin dış borçları
ülke Dış borçlar Dış Borç 

M illi G e lir  (Mil.$]

B re z ily a 1 9 3 .6 6 3 23

M e k s ik a 1 4 6 .6 9 0 37

Ç in 1 4 6 .6 9 7 15

R u s y a 1 2 5 .6 4 5 27

T ü rk iy e 9 1 .2 0 5 43

M ıs ır 3 0 .4 9 6 28
İran 11 .8 1 6 9

A B D - -

İs p a n y a - -
Y u n a n is ta n - -

K a y n a k ; F o ru m  A ra lık  1 9 9 9 .

TÜRKİYE'DE SOSYO EKONOMİK YAPI 
GELİR DAĞIUMI BOZUK

A C  N ie lsen  Z e t'in  'Sosyo  E konom ik  Y apı' baş
lıklı a raş tırm as ına  g ö re , nüfusun % 5 4 .4 'ü  y o k 
sulluk s ın ırında  ve bunun  a ltın d a  ya ş ıy o r; y a k 
laşık 2 m ilyo n  8 0 0  kişi ise g e lir in  % 27 's in i a lı

yor.
R a p o rd a  şöyle d e n iyo r: "Ö n g ö rü le r  Türk iye  

e konom is in in  2 0 0 0  y ılın d a  % 5 c iva rın d a  b ü y ü 
yeceğ i d o ğ ru ltu su n d a . Bunun b o zu k  g e lir  d a ğ ı
lım ının  düze ltilm es ine  d^önük köklü  sosyal d ü 
zen lem e le r veya  e tk in  b ir  m a liye  po litika s ı o l
m ad ığ ı sürece d e ngey i d a h a  d a  b o za ca ğ ı açık. 
D iğ e r y a n d a n  hüküm etin  u yg u la m a k ta  o lduğu
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Ses Nüfustasi Hane
grubu Poyı % Sayısı

Nüfus Yılılk hane Aylık 
geliri $ Gelir $

C1

C2

D

E

45

10.3

16.9

13.8

36.6

17.e

558.000

1.277.200 

2.095.600

1.711.200 

4.538.400

2.207.200

2.790.000

6.386.000

10.478.000

8.556.000

22.692.000 

1 1.036.000

62.750

27.250

9.350

7.650

4.950

3.200

5.229

2.271

779

638

413

267

a n ti-e n fla syo n is t po lita ka s ın ın  kısa ve o rta  d ö 
nem de o rfa  ve a lt g e lir  g ru p la rın ın  h a rc a m a 
la rın ı d a h a  d a  k ısm akla  sa ğ la n ab ile ce ğ i temel 
ekonom i ku ra lın ın  da  u yg u la m a d a  o lduğu  d ü 
şünü ldüğünde , % 5 'lik  büyüm en in  g e lir  d a ğ ılı
mı d e n g e s iz liğ in i d a h a  d a  derin leş tirm es i k a 
ç ın ılm a z  g ö z ü k ü y o r."

Halk Fakirleşiyor
Yine ra p o ru n  o rta y a  koyd u ğu  bu ta b lo  T ü r

k iy e 'd e  o rta  sınıfın o lm a d ığ ı önerm esin i d o ğ 
ru la r  şek ildek i sonuçla rı o rta y a  koyuyor.

R apo ra  g ö re , p a z a rla m a  te rm in o lo jis in d e  
A B  S osyo -e kon o m ik  statü o la ra k  n ite lenen üst 
ka tm a n la rın  to p la m  nüfus iç indek i payı %1 4 .8  
d ü z e y in d e  iken , bu g ru b u n  g e lirde n  a ld ığ ı p a y  
% 53 seviyesinde. O r ta  sınıfı ifa d e  eden ve g e 
lişm iş e k o n o m ile rd e  e ko n o m in in  lo k o m o tifi 
o la ra k  n ite lenen  C 1 -C 2  S osyo-ekonom ik  statü 
g ru p la r ın ın  nüfus iç indek i p a y ı % 3 0 .7  seviye
sinde iken bu g ru b u n  top lam  g e lirden  a ld ığ ı 
p a y  ise % 25  seviyesinde. G elişm iş ü lke le rde  
o rta  sınıf e ko n om in in  m an ive lası ro lünü  o y 
na rken  T ü rk iye 'd e  a n ca k  temel ih tiya ç la rın ı 
ka rş ıla ya b ile ce k  g e lir  sağlıyor.

Halkın yarısı yoksul
Yoksulluk s ın ırında  veya  a ltın d a  ya şa ya n  

ve nüfusun iç in d e  % 5 4 .4 'lü k  p a ya  sah ip  o lan  
D ve  E so yo -e ko n o m ik  statü g ru p la rın ın  ise g e 
lird e n  a ld ık la rı p a y  anca k  % 22 seviyesinde.

Sonuç o la ra k  Ü lken in  en önem li g ös te rge 
le rinden  b ir i o la n  G a y r i Safi M ill i H asıla , kişi 
b aş ına  düşen g e lir  ü ze rin d e  d u rd u k , ta b lo la r  
y a rd ım ıy la  d ü n y a  ü lke le ri ile  a ra m ız d a n  çok 
c id d i fa rk la r  o ld u ğ u n u  o rta y a  koyduk. A rd ın 
d a n  Ü lke le rin  kend i iç inde  de  statü o la ra k  in - 
s a n la r /h a lk 'ın  iç in d e  c id d i o ra n la rd a  statü 
fa rk ı o ld u ğ u n a  a ra ş tırm a la r  ış ığ ında  d e ğ in d ik .

Y u ka rıd a k i a ra ş tırm a la rd a n  an la ş ıla cağ ı 
g ib i,  7 6  y ıllık  T ürk iye  C um huriye ti hüküm etle 
r in in  g ö s te rd iğ i siyasi ve b una  b a ğ lı o lan  eko- 
n om ik-sosya l p o lit ik a la r  fe vka la de  acı o lan  bu

Top.Gel.
Payı%

27

26

15

10

17

5

ta b lo la rı o rta y a  çıkarm ıştır. D ün ya d a  
ö rn e k le ri b a z ı A fr ik a  k a b ile  yö n e tim 
le rin de  veya  sa h ip s iz , hüküm ets iz  y ö 
ne tim le rde  g ö rü le ce ğ i bu iç le r acısı 
d u ru m a  nasıl ge linm iş tir?

H a lkın  n a b z ın ı tu tan a ra ş tırm a  
g ru p la rın ın  sonuç la rı g ö s te r iyo r ki 
ha lk  siyasi ira d e ye , kend i seçip  g ö n 
d e rd iğ i v e k ille r in e  güven d u ym a m a k- 

.tadır. Bunun en temel sebebi seçim le r öncesi 
ve rilen  söz le rin  sonuçsuz ka lm ası ve ku ru lan  
hüküm etin  d e v ra ld ığ ı ü lkey i d a h a  be te r ha le  
g e tir ip  b ir  son rak i hüküm ete  b ıra km a s ı ho lkm  
sessiz ç ığ lık la rın a  ya ns ım aktad ır.

Tıkanm ış sistem, ka lıp laşm ış p a rt ic il ik  ve  
ilah laşm ış lid e r sultası, söm ürücü h o ld in g le r in  
ve iş a d a m la rın ın  o luş tu rduğu  so ru n la r y u m a 
ğı bugün  ü lkeyi A B D  g ü d ü m lü  b ir  h a le  g e tir 
m iştir.

S iyasi iradeden  yoksun  ü lke y ö n e tim im iz ; 

hukuk a la n d a  A B 'n in , eko n om i a lın d a  IM F 'n in  
is ted iğ in i ya p m a k ta n  başka  çaresi ka lm am ış 
b ir  gö rünüm  serg ilem ekted ir.

S is te m /yö ne tim , y ı l la rd ır  e h liye ts iz , yö n e 
tim  bece ris inden  yoksun  e lle rde  p la n s ız  p ro g 

ram sız  bu ha le  ge lm iştir. S iyase t ve b ü ro k ra s i 

ka tılım lı b ir  yö ne tim le  T ü rk iy e 'n in  bugününü  ve 

g e leceğ in i p la n la m a y ı becerem eyen hüküm et

le r yü zünden , b ir ile r i g e lip  ü lkeyi p la n lıy o r  ve 
yönetm eye ta lip  o luyor.

Türk iye  ken d in i, kend i d in a m ik le r iy le  o rta k  

d e ğ e r ve kend i ev la tla rın ın  z ih n iy le  p la n la m a 

la r  y a p ıp  yö n e te b ilse yd i, b u g ün  m em leket bu  

h a lde  o lm azd ı. H er şeye rağ m e n  ü lken irt b u 

günkü  bu ha li ka de ri d e ğ ild ir. Bu h a lden  ku r

tu lm an ın  ça re le ri v a rd ır  ve e lbette  b u lu n a c a k 

tı r  Ö n e m li o lan  siyasi ve id e a l o la ra k  ü lken in  

ira d e  kazanm asıd ır. Tüm bu so ru n la r ancak  

sorunun d o ğ ru  teşhisi ve kend i d e ğ e r le r in i d ış

la m a ya n , kend i özünü  redde tm eyen  insana 

güvenen b ir  m an tık la  sa ğ la n a b ilir . İşte o  z a 

m an k iş ilik li Türk iye , küreselleşen d ü n y a d a  

va rlığ ın ı gösterecek ve yö n e tile n  de ğ il y ö n le n 

d ire n  b ir  ü lke o lab ilecek tir. ■

KAYNAKLAR

*- O kk a , O sm an , Prof. Dr. 'E kov izyo n ; 'E kon om id e  Kırk 

Yıllık B ilanço '.

*- "O r ta  D irek  Yok O lu y o r "  Yenib inyıl G . 1 4. Temmuz 
2 0 0 0  Haber.
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IDRIS KAHRAMAN

A dalet M ülkün  Temeli İse

Cevat Özkaya

Son zam an la rda  verilen  ce 
za larla  Türk C eza  K anunun 312. 
m addesi yen iden  gündem e ge l
di. Yıllardır, b ir çok  yaza r ç izer 
ve s iyasetç in in  bu m addeden  
yarg ılan ıp  hapse g ird iğ i b ilin i
yordu. A ncak eski M illi Eğitim  
B akan larından H aşan C elal Gü- 
ze l’in bu m adde m arife tiy le  te k 
rar hüküm g iym esi ve bunun  
yarg ıtayca onanm ası, y ine  eski 
B aşkanlardan N ecm eddin  Erba- 
kan ’ın aynı m addeden hüküm  
g iym es i ve C e za s ın ın  Y a rg ı
ta y ’ca onanm ası bu m addenin  
tekra r T ü rk iye ’nin gündem inde  
birinci s ıraya o tu rm asına  vesile  
oldu.

Sayın E rbakan 1994 yılında  
yaptığı b ir konuşm adan  dolayı 
1998 yılında açılan  davanın  ne
ticesinde m ahkum  oldu. Y argı
tay gerekçes inde  ülkenin
evlatları as ırla r boyu m ektebe  
başlarken besm e ley le  başladığı 
halde, siz bu besm eleyi ka ld ırd ı
nız. Ne koydunuz yerine?  T ü r
küm , d o ğ ru yu m , ça lışka n ım . 
Sen bunu söy ley ince  öbü r ta ra f
tan da Kürt köken li b ir m üslü- 
m an evladı, ya  öy le  m i? Ben de 
Kürdüm , daha  doğ ruyum  daha  
ça lışkanım , dem e hakkını ka
zandı d iye rek sonuçta , halkı din, 
ırk ve bölge fa rk lılığ ı gözeterek, 
açıkça kin ve  düşm an lığa  tahrik  
ettiği konuşm ası b ir bü tün  o la 
rak ele a lınd ığ ında , T .C .K 312/2

fık rasında  tanım ı yap ı
lan suçu o luşturduğu  
anlaşılm akta , hükm ün  
onanm asına karar ve 
rilm iş tir” deniyor.

B urada  b irkaç  hu 
sus üzerinde durm ak  
lazım .

1- 1994 de söy le 
nen bu sözlerden son
ra herhangi bir o lay vü 
cuda ge lm iş m id ir? Bu 
tahrik in  sonucunda k i
mi g rup lar kim i g rup la 
ra sa ld ırm ışm ıd ır?

2- 1994 yılında ya 
pılan bu konuşm aya ilişkin dava  
neden 1998’de açılm ıştır. Bu ka
dar tahrikhar(l) o lduğu iddia ed i
len b ir konuşm adan dolayı dava  
açm ak için yurdun bütün lüğünü  
ko rum ak la  kend ile rin i m üke llif 
sayan gö rev lile r neden bek le 
m işlerdir. Ş ayet konuşm a hakkı 
kin ve düşm an lığa  sevkedecek  
n ite lik te  teh like li b ir konuşm a  
ise, dava açılm ayan dört yıl iç in 
de bu teh likeden  gafil bulunan  
görevliler, bu ga fle tle ri / karşılı
ğ ında  ne gibi b ir m uam eleye  
m aruz ka lacaklardır?

3- Bu nasıl b ir kışkırtıcı ko
nuşm adır ki, yapıld ığ ı anda m u
hatapları üzerinde herhangi bir 
kış tırtm aya  neden olm uyor. H at
ta  daha sonra  okunduğunda ve  
iz lend iğ inde de herhangi b ir ha
rekete sebep o lm uyor?

Necmettin Erbakan

S onucunda kanunun belirttiği 
herhangi b ir tah rik in  m eydana  
ge lm ed iğ i b ir konuşm a, düşün
ce hürriyeti kapsam ı iç inde de
ğerlend irilm e lid ir. Çünkü kanu
nun tan ım lad ığ ı türden b ir tah ri
ki kamu düzen i bakım ından teh
likeli kılan onun yaratm ası m uh
tem el sonuçlar, fiili zararlardır. 
Ş ayet böyle  b ir za ra r o rtaya ç ık 
m am ışsa, yapılan şey doğru ve 
ya  yanlış b ir fikrin  açık lanm ası
dır.

Eğer b ir başbakan veya b ir 
siyasi parti lideri, ilkokul çocuk
larına söy le tilen  b ir yem in in  yan
lış lığ ını idd ia  edem iyecek, buna  
ilişkin kanaa tle rin i serdetm iye- 
cekse , ney i sö y leyeb ilecek tir. 
Nasıl fik ir beyan ında  bulunacak, 
partis in in  p rogram ın ı bu kısıtla-
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m alar a ltında  nasıl o luşturab ilecektir. Herkes  
aynı şeyleri aynı b iç im de  yapm ak zo runday
sa s iyasi partile re  ne ge rek  vardır.

P arlam ento  ve A lanı D ara ltılan  S iyaset bu
gün ü lken in  yaşadığı en önem li sorun lardan  
birisi ve be lk i de b irinc is i s iyase tin  a lanının g i
de rek  dara ltıld ığ ı gerçeğ id ir. Darbe dönem i 
anayasa la rı, tepki yasa ları o la rak  yapıld ık ları 
için, m ille t çoğun luğuna  güvenm em e ve dev
leti ko rum a esası üzerine  b ina  edilm işlerd ir. 
Bunun iç ind ir ki, darbe son ra la rında  yapılan  
her anayasa  m ille t iradesin i sm ırland ıran  or
ta k la r ge tirm iş tir. P a rlam en to 'nun  dene tim  
alanı d ış ına  çıkarılan  ve  Ö zel kanun la rla  ku
ru lm uş olan bu ku rum la r e liy le  s iyase tin  alanı 
dara ltılm ıştır.

B ilhassa  28 Ş u b a t’tan  bu yana, pa rlam en
to neredeyse  sem bo lik  b ir kurum  haline ge ti
rilm iştir. Ü lke, pa rlam ento  dışı güç le rin  hak i
m iye tle rin i g ide rek a rtırd ığ ı, T B M M ’nin ise fi
iliya tta  g ide rek  e tk is iz leş tiğ i b ir dönem i yaşa 
m aktadır.

Hangi partiden o lu rsa  o lsun, m ille tvekille ri 
p a rla m e n to n u n  itib a rın ı a rtırm a k  yo lu n da  
gayre t göste rm e leri gerekm ekted ir. E tkisiz bir 
parlam entonun  sadece  yakınan  bir üyesi o l
m aktansa, etkili b ir pa rlam entonun  etkin bir 
üyesi o lm ak için e lle rinden  ge len  gayreti sar- 
fe tm ek zorundadırlar.

M esele  sadece 312 ile b itm iyor.
312. M adden in  fik ir özgürlüğü önünde b ir 

engel o luştu rduğu  ispata  ih tiyacı o lm ayan bir 
gerçek tir. T ü rk iy e ’deki a n a ya sa  yap ıc ıla r,

e m i r - k o -
m uta a ltın 
da  ya şa 
nan d ö 
n e m l e r d e  
bu yasaları 
y a p t ı k l a r ı  
için, m illete  
karşı d e v 
leti k o ru 
m ayı ön  
p landa  tu t
m u ş la rd ır .  
B ir yasa  
m a d d e s iy 
le ta n ıd ık 
ları özgür- 
l ü k l e r i ,

am a faka t ancak gibi iba re le rden  sohra gelen  
cüm le le rle  tüm üyle  geçe rs iz  kılm ışlard ır. A y
rıca kanun yapm a te kn iğ i’ne m uha lif b ir b i
ç im de, gaye t m uğlak ifade lerle  yazılan ve ha
kim  takd irin in  çok gen iş  tu tu lduğu  kanun  
m a d de le rinde  h a z ır lad ık la rı yasan ın  içine  
serp iş tirm iş le rd ir. 141, 142, 163 kalkarsa, ye 
dekte  312 m adde hazır beklem ekted ir. N ite 
kim  A da le t B akan ı’da m adden in  epeyce zor
landığı ve  esnetild iğ in i beyan etm iştir. Ş ayet 
312. m adde b ir kazaya uğra rsa  TC K  ve Te
rörle M ücade le  K anunu ’ndaki b irçok m adde  
bu boş luğu  do lduracaklard ır.

Şunu demek istiyoruz, tek maddeye takı
lıp katmak yanıltıcıdır. Olaya temelden yakla- 
şılmalıdır. Türkiye’nin hukuk sorunu birkaç 
maddenin düzeltilmesiyle çözülemez. Ülke
nin, normal zamanda yapılmış bir sivil anaya
saya ihtiyacı vardır. T ü rk iye ’nin özgürlük le rle  
so rununun  tem e linde  bu ih tiyaç yatm aktadır.

"A s lında  T ü rk iye ’nin gene l o la rak özgür
lük le rle  ilgili sorunun  iki tem el kaynağı vardır. 
Bun la rdan  b irincis i yü rürlüktek i anayasanın  
kendis id ir. T ürk  C eza K anunu ve  TM K b irer 
sapm a değ ild ir; aks ine  her ikisi de  dayand ık
ları s iyasi fe lse fe  bakım ından  1982 anayasa 
s ıy la  uyum  içeris indedir. Bu fe lse fen in  özü” 
hikm et-i hüküm et” ve “dev le tin  bekas ı”dır. Bu 
anayasa  ve geçerlilik le ri ona  dayanan  yasa 
lar açısından , b irey le r dev le t karşıs ında  hak 
sah ib i değil, ödev lid irle r; bu ödevin  özünü de  
resm i po litika la rın  h ikm etinden sual e tm em ek  
ve her ha lükarda  dev le tin  bekasın ı gözetm ek  
o luşturm aktadır. Bu an lay ış ta  dev le t hukuka  
değil, hukuk devle te  ta b id ir” "’

B ilhassa  son b ir kaç yıldır, devleti hukuka  
tâb i k ılm ak b ir yana, dev le ti korum ak adına  
hukuk a raçsa llaş tırılm ış , dev le t s iyasetin in  
basit b ir aracı ha line ge tirilm iştir.

O nun iç ind ir ki, sayın  E rbakan ’ın dörtyıl 
önce söyled iğ i sözün, 28 Ş ubat ik lim ine g iril
d iğ inde  suç o lduğu fa rked ilm iş  ve  hakkında  
dava  açılm ıştır. Ve hukuk “s iyase ten  K a tl”in 
bir aracı haline getirilm iştir.

M ese le  sadece E rbakan ’ın, Masan Celal 
G ü ze l’in Akın B irda l’ ın ve benzerle rin in  hü
küm g iym esinden  İbaret değ ild ir. S adece bu 
o lsaydı, düze ltilm es i m üm kün b ir arıza o larak  
n ite leneb ilird i. A m a bunun çok  daha  ö tes inde  
vah im  sonuçları o lacak b ir had ise ile karşı 
karşıyayız . M ülkün tem eli o lan A da le tin , m ü l

Hasan Celal Güzel
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ke sahib o lm ak, m ülkü korum ak adm a, y ıp ra 
tıld ığ ı, ada lete  varo lan  güven in  tam iri çok zor 
o lacak şekilde  ağır b ir b iç im de zedelendiğ i 
bir dönem i yaşıyoruz.

Yargıtay başkanı S ayın Sam i S e lçuk ’un 
312. m addeye ilişkin çok ye rinde  b ir tesb itine  
yer vere rek yazıyı nok ta lam ak istiyoruz. “S o 
nuç o larak ceza  hukukunun  tem el ilke lerine  
te rs düşen bu m adde ile, hukukun üs tün lüğü 
ne yaslanan b ir düzen  ku rm ak güçtür. Ü lke
m izde düşünceyi aç ık lam a  özgürlüğünü ve 
A B ’ye g irm e sürecin i teh likeye  düşüren bir 
m adde karş ıs ındayız . Bu teh like  ancak m ad
denin kesin ve saydam  b ir an la tım a kavuş tu 
ru lm asıyla  savuştu ru lab ilir. A m a ben bu b e 
ceriy i göste recek b ir uzm an bu lunab ileceğ in 
den çok kuşku luyum . N itek im  bu yüzden y a r
gının verd iğ i ka ra rla r hukukçu la r a rasında  b i
le hep ta rtışm a  konusu o lm aktadır. Bu da yü 
rürlükte bu lunduğu sü rece  bu m addeyi uygu 
lam ak du rum unda ka lan yargıyı ve ceza lan 
dırılan ları, top lum  gözünde  m ağdur kılarak  
devleti y ıp ra tm aktadır."

D e V - 
leti koru
mak için, 
d e v l e t i  

y ı p r a t -  

mak gibi 
ga rip  b ir 
s o n u c a  

s e b e p  

olan, 312 
ve b e n 
zeri m ad
deleri ih
tiva eden 
kanunları 
d e ğ iş t ir - Akın Birdal

mek, tepki yasa larm dan ülkeyi kurta rarak, 
hukukun üstün lüğüne dayanan yasa la r ya p 
mak bir pa rlam entonun  en önce lik li görevid ir. 
Bu, parlam entonun onurunu yükse ltecek  g ö 
revi parlam ento  üye lerinden bek lem ek b iz im - 
de tabii hakkım ızdır.

Prof. Dr. M ustafa Erdoğan. Yeni Bin Yıl 20.7. 2000.

G ü n d e r  V e r h e u g e n  T ü r k iy e ’d e

G ünte r V erheugen A B ’nin gen iş lem eden  
sorum lu kom iseri. A vrupa  B iriiğ i’ne aday  
gösterilen Türk iye , sorum lu  kom iser ta ra fı
ndan geçtiğ im iz  ha fta  içeris inde dene tlen 
di. “Kopenhag K rite rle ri” A B ’ye g iriş yo lunda  
büyük b ir önem  arzed iyor. G ün te r Verha- 
ugen, A hm et N ecde t Sezer, B ü len t Ecevit, 
M esut Y ılm az, insan hak la rından  sorum lu  
devle t bakanı R üşdü K azım  Y üce len  ile gö 
rüştü. Verheugen s iv il top lum  kuru luş la rıy la  
görüşm eyi de ihm al e tm iye rek  a ra la rında  
M azlum -D er, İHD, H e ls inki Y urttaş la r D er
neğinin yöne tic ile riy le  fik ir a lışveriş inde  bu 
lundu.

Bülent Ecevit gö rüşm e  neticesinde yine  
“ecek-acak” lı cüm le le ri sa rfe tti. E ce v it’in 
her konuda olduğu gibi insan hakları husu
sunda da m azereti hazır: “bu ka ra rla r hükü
m et kararı değil. TB M M  onayına  sunulacak. 
TBM M  yetk ile ri a ş ıla m a z .” D iğer kana tla r
dan MHP ise az ın lık la r konusunda  konuşu l
m asına dahi razı ge lm iyor. Kürtle rin  azın lık  
o larak tan ım lanm asın ı M HP va tana  İhanet

o larak değerlend iriyor. M H P ’lilerin  devam lı 
olarak böyle sert b ir çıkışın  ard ından süt 
dökm üş kedi o lm a ları a lış tığ ım ız b ir durum . 
Aklanarak! hüküm ete  yeni dahil o lan A nap  
genel başkanı M esu t Y ılm az herşeye evet 
dediği gibi bunada  sorun ç ıka rm adan evet 
diyecektir. M az lum -D er G enel Başkanı Y ıl
maz Ensaroğlu yaptığ ı aç ık lam a la rla  “o lum 
lu ge lişm e” o lm adığ ın ı ifade etti. A vrupa  B ir
liğinin görüşm eden so 
rumlu kom iseri "T ürk i
ye ’de insan hakları a ç ı
sından bir ile rlem e g ö 
rem ed im . Bu ben im  
için end işe  ve ric i b ir 
durum dur. Biz Helsinki 
sonrası hızlı b ir ile rle 
me bekliyorduk. T ü rk i
ye ’nin bir program  be 
lirlem esin i ve u ygu la 
masını is tiyoruz. Aksi 
halde katılım  ortaklığ ı 
zora  g ire r.” ifa d e le ri 
Türkiye için tra ji-kom ik  
bir durum du.
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YÖK ÜZERİNE 
"DERİN” TARTIŞMALAR

Sa id  Baykara

R e k tö r a d a y la r ın a  iliş k in  Y Ö K  lis te s in in  
C u m h u rb a ş k a n ı A h m e t N e c d e t S e z e r ta ra 
fın d a n  o n a y la n m a y ıp  g e ri iade  e d ilm e s i, fa 
ka t Y Ö K ’un bu lis te d e  ıs ra rc ı o lu p  ayn e n  
te k ra r C u m h u rb a ş k a m ’na  su n m a s ı ilg in ç  
ta rtış m a la ra  g e b e  o la c a k  g ib i g ö rü lü y o r.Z i-  
ra  ta rih te  ilk  kez  Y Ö K 'ü n  su n d u ğ u  b ir lis te  
g e ri iade  e d ilm iş  o lu yo r. Ö n c e lik le  S ü le y 
m an  D e m ire l’in  C u m h u rb a ş k a n lığ ı d ö n e 
m inde  Y Ö K 'ü n  h e r is te d iğ in i Ç a n k a y a ’ya  
y a p tırm a y a  fe n a  h a ld e  a lış tığ ı g ö z ö n ü n d e  
b u lu n d u ru lu rs a , bu  ye n i d u ru m u n  K em a l 
G ü rü z  ve  d e s te k ç ile r i a ç ıs ın d a n  ne kad a r 
can  s ık ıc ı b ir g e liş m e  o ld u ğ u  ta h m in  e d ile 
bilir.

Ü s te lik  bu ta r tış m a d a  C u m h u rb a ş k a n lı
ğı ta ra fı g e n iş  k it le le r in  d e s te ğ in e  sa h ip ke n  
Y Ö K  b a ş k a n lığ ı ’n ın  G e s ta p o v a r i u y g u la 
m a la rıy la  g e n e l b ir  a n tip a tiy e  yo l aç tığ ı g ö 
rü lüyo r. Ö y le  ya . Ü n iv e rs ite  iç in d e  ya p ıla n  
s e ç im le rd e  d ö ry ü z d e n  fa z la  oy  a lan  k iş ile 
rin değ il d e  b ir te k  oy  a la n  o d a  ke n d i k e n 
d in e  v e rilm iş  b ir  o y  o ls a  g e re k  k iş ile rin  
a d a y  o la ra k  b e lir le n m e s i ha n g i a k lıse lim  
s a h ib in in  ta s v ib in i g ö rü r?  C u m h u rb a ş k a - 
n ı’n ın  ce v a b i m e k tu b u n d a  a ç ık ç a  b e lir tt iğ i 
g ib i, bu, "ak ıl ve  b ilim  d ış ı y ö n te m le rd e n  
g ü c ü n ü  a lm a k ” , “ ilk e le r i ve  ö lç ü tle ri a n la ş ıl
m aya n , a ç ık la n m a y a n  s ü b je k tif  d e ğ e r le n 
d irm e le r” y a p m a k  a n la m ın a  g e lm iy o r m u?

G erç i d ü n y a n ın  h e r y e r in d e  ü n iv e rs ite  
ve ya  b e n ze ri k u ru m la rd a k i a ta m a la rd a  b e l
li ö lçü d e  k a y ırm a la r  y a ş a n a b ilm e k te d ir . A n 
c a k  h içb ir  k r ite ri b u lu n m a y a n , h a tta  ta y in  
e d ilm iş  k r ite r le r i e z ip  g e ç e n  u y g u la m a la rın  
h e rh a ld e  T ü rk iy e ’y e  m a h s u s  o lm a s ı g e re 
kir. N e m e s le k i b a şa rı v e  de  ü re tile n , o r ta 
ya  ko n u lu r ç a lış m a  ve  b ilim s e l b u lu ş  g ib i 
u nsu rla r, ö y le  a n la ş ılıy o rk i Y Ö K  iç in  h içb ir  
d e ğ e r ve  ö n e m e  h a iz  d e ğ ild ir.

Peki n e d ir  Y Ö K  iç in  v a z g e ç ilm e z  ön e m  
ta ş ıya n  şe y?  G a z e te le re  y a n s ıy a n  h a b e r le 
re b a k ılırs a  M illi G ü v e n lik  K u ru lu ’n d a n  k e n 
d is in e  s u n u la n  “ ir t ic a y la  s a v a ş  s tra te jis i" ! 
M G K ’nın N isa n  ayı to p la n tıs ın d a  a lın a n  
ka ra r la r ç e rç e v e s in d e  ü n iv e rs ite le rd e  “ irti- 
c a y a  ka rş ı s a v a ş ” b a ş la tıla c a k m ış  (bu g ü n e  
k a d a r y a p ıla n  ş e y i n a s ıl a d la n d ır ıy o r la r? )  
ve  şu te d b ir le r in  u y g u la m a y a  ko n m a s ı 
Y Ö K  B a ş k a n lığ ı’n a  b ild ir ilm iş :

’  R e k tö rle r ir t ic a y a  ta v iz  v e rm e y e c e k .
* İrtica i y ö n e tim le r in  h a k im iy e tin e  son  

v e rm e k  iç in  d o ç e n tle r i Y Ö K  a ta y a c a k .

CUMHURBAŞKANI A hMED N
: : Gqrev::Sürelerı .06 A ğus to s  20 00  ta r ih in d e  
so n a  e recek: o lan  22  Ü n ive rs ite  R ek tö rlüğü  
;;için,;; ilg idek i lyaz ın ıza  ekli o la ra k  C um h ur- 
:: ba şkan lığ ı M a ka m ın a  s u n u la n ,Y ü kse kö ğ re 
tim  ;G ene l K u ru lu n u n  ad ay  b e lir lem e  ka ra rı, 

:,;k aşağ ıda  aç ık la nan  ne 
d e n le rle , Y ü ce  M a k a - 

: m m : em  i rl e r i: d oğ ru Itu s u n-̂  
da  geri gö nderilm iş tir,

1- 1 .7 .1 9 9 2
g ü n lü , v3826 sa-:; 

y ı l ı ' Y asa  ile  
d e ğ iş t i r i le n ; 
25 47  say ılı 
Y ü k s e  k ö ğ - i 
re tim  K u ru - 

:# .< m u K a n u - 
n u ’nun : 13.

m a d d e s in in  (a) fık ra s ın ın  1;; bend ine , ge re , ‘ü e v le t  Ü n ive rs ite le rin d e  
rektör, p ro fe sö r a ka d e m ik  u n va n ın a  sa h ip  k iş ile r  a ras ınd an  gö revde k i 
re k tö rü n  çağ rıs ı ile  to p la n a ca k  ü n ive rs ite  ö ğ re tim  üye le ri ta ra fın dan  
se ç ile ce k  a d a y la r a ra s ın d a n  C u m h u rb a ş k a n ın c a  atanır. R ek tö rün  gö r 
rev  süres i;4 : yıld ır. Süresi: sona  e re n le r aynı yö n te m le  ye n id e n  atana^. 
bilirler. A n c a k  iki d ö n e m d e n  fa z la  re k tö rlü k  yap ılam az ; R ektör, ü n iv e r
s ite  ve ya  y ü kse k  te kn o lo ji en s titü sü  tüze l: k iş iliğ in i tem sil, eder. R e k tö r 

"adayr se ç im le ri: g iz li o y la  yap ılır: O y  ve re n  h e rö ğ re tim  üyesi oy p u s u 
las ın a  y a ln ız b ir  is im  yaza b ilir. B irinc i to p la n tıd a  öğ re tim  üye le rin in  en 

: a z .y a rıs ın ın  ha z ır bu lu nm a sı şarttır. B u  s a ğ la n a m a d ığ ı.ta kd ird e  to p 
lantı 4 8  sa a t e rte le n ir: ve. n isap ’: a ra n m a ks ız ın  se ç im e  geç ilir. Bu to p 
lantıda: en  çok: oy  a lan  6 k işi a d ay  o la ra k  se ç ilm iş  sa y  ılır, bun la rd an  
Y ü kse kö ğ re tim  K u ru lu n u n  seçe ce ğ i üç  k iş i a ta nm a k  ü ze re  C u m h u r
b a şka n ın a  su n u lu r.”

B öy lece , tü m ü  a ta nan  re k tö rle rin  ö n ce  se çm e , so n ra  d a  a ta m a  o l
m ak ü ze re  b irb irin i iz leyen  a ş a m a la r so n u cu n d a  b e lir lenm e s i yön tem i 
kabu l e d ile re k  ü n ive rs ite le rin  d e m o k ra tik le ş tir ilm e le ri yö n ü n d e  ö n e m li 
b ir a d ım  a tılm ış tır.

Y ap ıla n  de ğ iş ik liğ in  g e re kçe s in d e  d e  "yön e ten le rin  se ç im le  iş b a ş ı
na: ge lm e le r i d e m o k ra s in in  en te m e l ve  vazgeç ilm ez; ku ra lla n n d a n d ır. 
Ü n ive rs ite  ö ğ re tim  üye le ri g ib i " to p lu m u n  en  iyi yetişm iş^ b irik im li ve  
se çk in  k iş ile r in d e n :o lu şa n  ka d ro la rın  ken d i yö n e tic ile rin i seçebilm eleT: 

ri aks i d ü şü n ü lm e m e s i g e re ke n  b ir  o lg u d u r.’’ gö rüşün e  ye r v e r ilm iş tir ;; 
Bu de ğ iş ik lik le , 1981 y ılın d a n  beri u yg u la n a n  re k tö rle rin  a tanm ası y e 

rine  s e ç im le  b e lir le n m e le ri yö n te m i kabu l ed ilm iş tir.
G e rçe k te n , b ilim se l v e  y ö n e tse l ö z e rk liğ e  lay ık  o lm a s ı ge re ke n  

ü n ive rs ite le rim iz  :kendin i yö n e te c e k  k iş ile ri s e ç m e : o lan a ğ ın d a n  y o k 
s u n  bı ra k ılm am a lıd ır.: Ü n ive rs ite  ö ğ re tim  üye le rin in :;iradesine,: hu kuka  : 
ve  d e m o k ra s iye  sayg ı g ö s te rilm e lid ir.

; K a tılım c ılığ a ; ç o k  se s liliğ e  ve  d e m o k ra tike şm e ye  h e r;k u ru m d a n  
ço k  ü n ive rs ite le rin  g e re ks in im i va rd ır. Ü n iv e rs ite le r :seç ilm iş  o rg a n la r 
e liy le  yö n e tilm e lid ir le r.

Ü n ive rs ite  yö n e tic ile rin in  se ç im le  be lir le n m e le ri; d e m okra tik leş -: 
m e n in  ö n d e  g e le n ko şu lla rın d a n  b irid ir, A n ca k  ya p ıla ca k  se ç im le r ve
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son uç la rı ö ğ re tim  ü ye le rin in  g e rçe k  irad e le rin i yan s ıtm a lı, inan d ırıc ı, d o 
yu rucu , ün iye rş ite rıin  sayg ın lığ ın ı; ko ruyuöu  o lm a lıd ır  ;

Ü n ive rş ite le r. gücunü  ak ıl ve b ilim  d iş i ku rum  ve yö n te m le rd e n  a lm a 
y a  kalkişıYsa sayg inhğm ı y itirir. R e k tö r seç im le ri, ü n ive rs ite le re  ve  Y ü k 
se kö ğ re tim  K ü ru m ü ’na  za ra r ve ric i d u ru m a  ge tir ilm em e lid în

Y ü kse kö ğ re tim  K urum u, ilke le ri ve  ö lçü tle ri a n la ş ılm a ya n , a ç ık la n 
m a yan  sü b je k tif d e ğ e rle n d irm e le r le  D okuz  E ylü l Ü n ive rs ite ş i’n iri öğ re tim  
üye le ri ta ra fın d a n  yap ılan  se ç im d e  en ço k  oy a lan la r ye rin e  b ire r oy  a lan  
k iş ile ri re k tö r aday lan  o la ra k  be lir lem iş tir.

B ö y lece  C um h urb aşkan ı, D okuz  E y lü l Ü n ive rs ite s i'n e  ilişk in  re k tö r 
a d â y la n n d a n i b ir k iş iy i se çm e  zo ru n lu lu ğ u  İle karşı ka rş ıya  b ıra k ılm a - 
m aktad ır. :

A n a y a s a ’hm  130. m a d d e s in e  gö re , ‘‘K anu nun  b e lir led iğ i üsu l ve 
e sa s la ra  gö re , rek tö rle r C u m h u rb a şka n ın ca .se ç i|ir  ve  a ta n ır;" 104.' m a d 
d e s in d e  de  Ü n ive rs ite  rek tö rle rin i se çm e k  C u m h u rb a şka n ın ın  g ö rev  ve  
ye tk ile r i a ra s ın d a  sayılm ış tır. B una  ka rş ılık  A n a ya sa 'd a , re k tö rle ri s e ç 
m e k ya  d a  a ta m ak Y ü kse kö ğ re tim  K u ru m u ’nun  ye tk ile r i a ra s ın d a  öhgö-: 
rü lm ü ş tü r .: ■

Y üksekö ğ re tirn  K u ru m u  G ene ! K uru lu  uygun gö rdüğ ü  k iş in in  üiniver- 
s ite  re k tö rü  o lm asın ı sa ğ la m a k  iç in  C u m h u rb a şka n ın ın  seç jm  h a kk ın a  s ı
n ır lam a  g e tirem e z. C u m h u rb a şka n ın ın  Â n a ya sa d a  ö n g ö rü le n  re k tö r  s e ç 
m e k  ya  d a  a ta m a k  g ö rev  v e y e tk is in e  g e tir ile n  s ın ır la m a  ise  A n a y a s a  ve  
d e m o kra s i ile  bağdaşa m az.

G eçe rli b ilg i ve kan ıt yo kke n  a d a y  a d ay la rın ın  a ld ık la rı oy la rı göze tr 
m e ye re k  b ire r oy a lan  k iş ile ri re k tö r adayı o la ra k  se çm e k  d e m o k ra s i Ve 
öze rk  ü n ive rs ite  an layışı ile  ba ğ d a şa m a z .

O ysa  tüm  ün ive rs ite  ö ğ re tim  ü ye le rin in  irad e le rin i ya n s ıta n  seçim , 
re k tö r a d a y  a d a y la n n ın  s a p ta n m a s ın ın  yan ı s ıra  a ld ık la n  o y la ra  gö re  b ir 
seç im  s ıra lam asın ı da  içe rd iğ i gib i tüm  ö ğ re tim  ü ye le rin in  ön ce lik le rin i de 

gö s te rm ek ted ir.
Y asada, Y ü kse kö ğ re tim  K u ru lu 'n u n  altı re k tö r a d ay  aday ın ı hang i ö l

çü tle re  g ö re  üçe  in d ire ce ğ in e  ilişk in  öze l b ir kura l b u lu n m a m a s ı o b je k tif 
v e  so m u t v e r ile r  o lm a ks ız ın  keyfi se ç im le rle  re k tö r adayın ı b e lir le m e s in e  

o la n a k  ve re m e z .
Y ü kse kö ğ re tim  K u ru m u  so m u t ve ge çerli ka n ıtla n n  va rlığ ın d a , d e ğ i

ş ik  b ir s ıra la m a  öngöreb ilir. S o m u t ve  ge çerli ka n ıtla r b u lu n m a m a s ı d u 
ru m u n d a  ise; seçm e  ye tk is in in  o b je k tif ku llan ılm as ı ge rekir. Bu seç im in  
d o ğ ru  ve  ad il yap ılm ış  sa y ıla b ilm e s i iç in  de  he rşe yd e n  ö iic e , ün ive rs ite  
ö ğ re tim  ü ye le rin in  irades ine ,: h u ku ka  ve  de m o k ra s iye  sayg ı g ö s te r ilm e li
dir. Y ü kse kö ğ re tim  K u ru m u  ve  Ü n ive rs ite le r, ü lkem iz in  d e m o k ra tik le şm e  
sü rec in i e n g e lley ic i değ il, h ız la n d ın c ı k u ru m la r o lm a lıd ır.

Ç u m h u rb a şka n liğ in a : ü ç  a d a yd a n  b irin i 9 Eylü l Ü n iv e rs ite s i’ne re k tö r 
se çm e  zo ru n lu lu ğ u  ile  karşı karşıya^ b ıra km a ya n  b ir aday lis tes i su n u la 
rak, d e m o k ra tik  ü n ive rs iten in  ön ü n d e k i e n b ü yü k  en g e lin  Y ü kse kö ğ re tim  
K u ru rhu  o ld u ğ u  b iç im in dek i s u ç la m a la ra  ha k lılık  ka za n d ır ılm a m a lıd ir;

2- Ü n ive rs ite  rek tö rle ri iç in  yapıılan seç im le rin  he rb iri ayrı ayn  iş le m 
lerd ir. :Bu neden le , he rb ir ün ive rs iteye : ilişk in  seç im  s o n u ç la n n ın  ayn  a y 
rı ya z ıla rla  C um h u rb a şka n lığ ı M a ka m ın a  su n u lm a s ı/g e re k ir.

Y u ka rıd a  yazılı r ie d e n le rle  22  ün ive rs ite  rek tö r a d a y la rın ın  seç im in e  
ilişk in  yazı ve  seçim  son uç la rı ek te  geri gö n d e rilm iş tir.

G e re ğ in i rica  ederim .

* Ö ğ r e n c ile r le  b ire b ir  d iy a lo g  ö n g ö re n  
p s ik o lo j ik  h a re k e t  p la n ı y a p ı la c a k .

* İr t ic a i fa a l iy e t le r in  y o ğ u n la ş t ığ ı  y e r 
le rd e  y u r t s o ru n u  ç ö z ü le c e k .

* A ta tü rk ç ü  o lm a y a n  p e rs o n e l ü n iv e r 
s ite d e  k a lm a y a c a k .

* T ü rb a n a  k a rş ı  k a ra r lı  ira d e  g ö s te r i
le c e k .

(B u  “ te d b ir le r i ” h a b e r  v e re n  g a z e te n in  
M ill iy e t,  2 0 .7 .2 0 0 0 -  h e m  b u  h u k u k s u z  v e  
d e s p o tç a  u y g u la m a la r ı  ş ir in  g ö s te re n  ü s 
lu b u , h e m  d e  b u  h a b e r in  h e m e n  y a n ıb a -  
ş ın d a  C u m h u rb a ş k a n ı 'n ın  Y Ö K ’e  c e v a b i 
m e k tu b u n u n  m e th e d e r  ta r z d a k i y a y ın ı - 
S e z e r ’İn D e rs  G ib i m e k tu b u  b a ş lığ ıy la -  
is e  a y r ıc a  i lg in ç  b ir  h a d is e .

B ü tü n  b u n la r d a n  s o n ra  D o ğ r a m a -  
c ı 'n ın  şu  s ö z le r i d a h a  iy i a n la ş ı lıy o r .  B e n  
o ls a m  b ir  te k  o y  a la n ı a d a y  y a p a rd ım . 
Ç ü n k ü  h iç k im s e y e  a n g a je  o lm a z  v e  Y Ö K  
b a ş k a n ı o n u  k o la y c a  y ö n le n d ir e b i l i r !

Y Ö K ’ü n  a s ıl fo n k s iy o n u n u n  " ir t ic a y la  
m ü c a d e le ” o la r a k  te n s ip  b u y ru lm u ş  o l
m a s ın a  b a k ı l ı r s a  v e  ü s te l ik  c e s a re t in i 
M G K 'd a n  a ld ığ ı y ö n ü n d e k i id d ia la ra  k u 
la k  v e r ile c e k  o lu r s a ,  s o n  y a ş a n a n  h a d i
s e n in  b a s it  b ir  Y Ö K -Ç a n k a y a  ih t i la fı  o l
m a d ığ ı, T ü r k iy e ’d e k i k im is i " d e r in ” ik t id a r  
o d a k la r ı a r a s ın d a  b ir  "b i le k  g ü re ş i” a n la 
m ın a  g e ld iğ i d ü ş ü n ü le b il ir .  İy i n iy e t in d e n  
k u ş k u  d u y u lm a y a n  C u m h u rb a ş k a n ı  S e 
z e r ’İn g e rç e k te n  " ir t ic a ” d iy e  b ir  b ü y ü k  
te h lik e n in  v a r lı ğ ın a  in a n d ır ı lm a s ı ,  b r if in g 
le r v b . y o lla r la  h u k u k u  d a h i ih m a l e tm e y i 
g e re k t ire c e k  v a h im  b ir  d u ru m u n  s ö z k o -  
n u s u  o ld u ğ u n a  in a n d ır ı lm a s ı  ih t im a li ise  
k u ş k u s u z  m e v c u t .  Ü n iv e rs ite le re  g e lin c e . 
B ü tü n  ü lk e d e  o ld u ğ u  g ib i,  ü n iv e rs ite le rd e  
d e  in s a n la r  a r a s ın d a  h u s u m e t  to h u m la r ı  
e k e re k ,  g e r g in -  m '  

l ik le r  m e y d a n a  
g e t ire c e k , b u ra 
la r ın  b il im s e l ç a -  
l ı ş m a l a r d a n ,  
ü r e t k e n l i  k t e n  
y o k s u n  k ö h n e  
b ir  k u ru m  h a lin e  
g e t i r i l m e s i n i ,  
m a k s a t lıc a  y a p ı 
la n  b irş e y  o la ra k  
g ö rm e k  is te m e 
s e k  d e  b a s ir e t  
v e  a k lıs e lim d e n  

s o n  d e re c e  u z a k  
d a v ra n ış la r  o la 
ra k  d e ğ e r le n d ir i

y o ru z . ■
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K iB R is’nsr S iy a s î  R a y  H a t̂ it n d a  K t r il m a

20. yy ’in son ya rım ında  T ü rk iye ’yi ve dünyayı 
ilg ilend iren  önem li sorun la rdan  birisi de K ıb 
rıs m ese lesiyd i. Tarih boyunca  Kıbrıs da im a  
doğu akden iz in  yum uşak  karnı o lm a öze lliğ i
ni korum uştu . Ş im di de aynı öze lliğ in i ko ru 
m aya devam  ediyor.

Türk ve  dünya  basında  K ıbrıs la  ilgili iki 
m esele yoğun luk  kazandı. B unlardan b irinc i
si K ıb rıs ’ ın ge leceğ in i ilg ilend iren  kon fede 
rasyon sorunu idi. D iğeri ise K ıbrıs Polis gü 
cünün KKTC  İçişleri B akan lığ ı’na bağ lam ak  
is tenm esiyd i.

A B D ’de m evcu t BİN C lin ton yönetim i son  
aylarını yaşa rken  O rtadoğu Politikası ve K ıb 
rıs konusunda  b ir ç ıkış gerçekleştirm esi o l
dukça  d ikka t çek ic i. İç po litikası dış s iyasete  
endeksli olan A B D  C lin ton yönetim i, yeni b ir 
za fe r kazanacağı um uduyla  K ıbrıs konusun
da üstü kapalı m esa jla r gönderiyor. B asında  
ye r alan habere  göre  C lin ton ’un K ıbrıs özel 
tem silc is i A lfred  M oser, hem  Rauf D enktaş ile 
adada yaptığ ı gö rüşm ede  hem  de A nka ra ’da  
m uha tap la rıy la  bu luşm asında , T ürk  d ip lo 
m atla rına ; S üren iz g ittikçe  daralıyor. AB ve  
dünya kam uoyunun  sabrı tükeniyor. “G örüş
m elerden bir şey ç ıkm az, uzlaşm az ta ra f 
o lursanız K lerides son şans ın ız ” tehd id in i sa 
vurduğu ye r aldı. D iğer ta ra ftan  A vrupa  B irli- 
ğ i’nin T ü rk iye ’yi z iya re ti ve AB uyum  sü rec in 
de T ü rk iye ’ye yapm asın ı istediği şeyleri yap 
madığı şek lindek i değerlend irm e le ri ortado-

ğ u d a  K ıb r ı s  m e s e 

le s in i  y e n id e n  g ü n 

d e m e  g e t i r d i .

İşte bu baskıla r ne ticesinde 5 Tem m uz’da 
C enevre ’de K lerides ile R auf D enktaş arasın 
da, B irleşm iş M ille tle r G enel S ekre teri Kofi 
Annan göze tim inde  do laylı gö rüşm e ge rçek
leştirild i. KKTC  eşit şa rtla rda  m üzakere le re  
hazır o lduğunu ancak K K T C ’ni tasa llu t a ltın
da tu tacak  herhangi b ir an tlaşm a o lam ayaca
ğını b ild irm esi; K le rides ’inde A B D ’nin B irleşik  
Kıbrıs tezi çerçeves inde  adadak i Türklere  
Rum yönetim i içeris inde ayrıca lık lı b ir grup 
m uam elesi göreceğ in i be lirtir ta rzdak i açık la 
m aları ne tices inde sonuç a lınm adan  sona er
di. Ş im diki du rum da  R um larla  T ü rk le r a rasın
da herhangi b ir p rob lem  bu lunam azken  bu 
denli ç ık ış la rın  yapılm ası, göz le ri is ter iste
mez dünya  denge le rine  çeviriyor.

K ıb rıs ’ı ikinci ve fark lı b ir boyu tta  gün
dem de tu tan  d iğe r b ir konu da K ıbrıs Polis 
gücünün KKTC, içişleri B akan lığ ına  bağ lan
m ak is tem esiyd i. Bu ge lişm e  üzerine : Türk  
m edyasında köşe yazarla rı sü tün la rında  ko
nuyla  ilglii yaz ıla r yazdılar. K ıb rıs  G üvenlik  
Kuvvetleri kom utanı Ali N ihat Ö zeyran lı da 
gelişm eyi ha in lik  o la rak n ite ley ince  m esele  
yeni b ir boyut kazanarak K K TC ’nin dem okra
tik leşm e m ese les ine  dönüştü . T ü k iye ’de Si
yasi karar m ekan izm asın ıda  önem li etkisi 
olan C ihet-i A skerim iz  an laşılan  K ıb ırıs ’ta  da  
ağırlığ ın ı koym ak istiyordu. H albuki top lum 
sal b ir gö rev  icra  eden Polis gücünün  sivil bir 
idari m erkeze bağ lanm ası ge rekm ez mi?
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ÎDRİS KAHRAMAN

O r t a d o ğ u 'd a  U zLA ynRM A  G İrİş îm l 

C a m p  D a v t o  G ö r ü ş m e l e r i

Temmuz ayında dünya gündemindeki gelişm e
lerden birisi de Camp David görüşmeleriydi. 
Büyük ağabey rolündeki ABD ’nin girişim leri so
nucu, O rtadoğunun kanlı iki devleti Filistin ve İs
rail liderleri bir araya getirildi. 20. yy ’ın getirdiği 
birikmiş sorunlara çözüm ler aramaya girişildi.

Büyük oranda 1967 Arap-İsrail Savaşı ile 
hızlanan ve g iderek İsrail’in Emperyalist faa li
yetleriyle derin leştirilen bu sorunların bir şekilde 
yeni dünya konjonktüründe çözülmeye çalışıldı
ğı gözleniyor. İsrailin işgalci faaliyetleri sonucu 
Filistinli m üslüm anların bir anda kendi vatanla
rında kendilerini yabancı olarak bulmalarının  
getirdiği psikoloji ile ve haklı olarak meselelerin 
kolayca çözülm eyeceği anlaşılıyor.

Filistin-İsrail antlaşmasında kendi politikala
rına pay çıkararak bunu kullanacak olan Clinton 
yönetim inin bu girişim lerine Filistin’den büyük 
tepki geldi. Başta muhalefet gurupları olarak 
üzere birçok kuruluş Camp David’in Filistinlilere 
karşı bir komplo olduğunu dile getirdiler. Hama- 
s’ın resmi sözcüsü, İbrahim Goşe, Zirveyi; “Ma
did süreciyle başlayan tavizler zirvesi" olarak ni
teleyerek, karşı çıktı. Öte yandan Filistin özerk 
yönetim ine muhalif olan gruplar Şam’da bir top
lantı yaparak Camp David Zirvesinin bir komlo 
olduğunu söylediler. Hamas Lideri Şeyh Ya- 
sin'de Filistinlilere “Zirveden çıkacak antlaşm a
yı reddedin çağrısında bulundu.

Camp David görüşmelerinin ağırlıklı nokta
sını şu üç konu oluşturuyor. 1- Kudüs’ün statü
sü, 2- Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dön
mesi, 3- Nihai sınırların tespit edilmesi. Filistin, 
mülteciler konusunda sınırsız dönüş ve yüklü 
bir tazm inat isterken, İsrail sadece aileleri bu
luşturma ile sınırlı kalmasını öngörüyor. Ku
düs’ün statüsü konusundaki görüşm elerde iki 
taraftan da çeşitli öneriler geldiği bildirildi, (cep 
telefonların bile yasaklandığı zirvede görüşm e
lerin detaylarıyla birlikte sızdırılması de zirvenin 
amacı konusunda önemli ipuçları içeriyor.) Do
ğu Kudüs’ün su, eğitim ve idari hizmetlerinden 
belediye bazında Filistin yönetim i sorumlu kılı

nırken, aynı zamanda Filistine İsrail yönetim in
de kısmi özerklikten başka birşeyin verilm eye
ceği İsrail tarafından söylemiş oluyor.

Merkezi Londra’da bulunan Şark'ü l-Evsat 
adlı gazetenin haberinde A rafat’ ın Clinton ve 
Barak’a hitaben "Kudüs’ten vazgeçecek Arap li
der daha anasından doğmadı” dediği b ild irilir
ken, aynı haberde Arafat'ın Kudüs’ün Ağlam a  
Duvarı ve Yahudi bölümünden vazgeçm eye ha
zır olduğu söyleniyordu. Zaten görüşm elerin tı
kandığı konu da Kudüs meselesiydi. Dini ve 
Jeopolitik bir öneme sahip olan Kudüsün has
sas bir yapı arzetmesi ve İsrail’in emperyal 
yaklaşımı Filistinliler için meseleyi çıkm aza sü- 
rüklüyordu. Filistin’in 242 nolu B.M. kararına 
dayanarak 13 Eylül’de antlaşmanın im zalanm a
sı konusunda görüş birliği olduğu, ancak tara f
ların yerleşim sorunu ile nihai sınır konularının 
daha sonra müzakere edileceği b ild irilerek za
ten sonu başından belli olan bu zirve sonuçsuz 
kaldı. Filistin ve İsrail arasındaki meselelerin 
yüzeysel olmadığı, bunun dini tarihi ve Sosyal 
temele dayandığı birkez daha bu zirveyle orta
ya çıktı. İsrail’in kendi tavrını gözden geçirerek, 
anlayışını değiştirmeden bir sonucun ortaya 
çıkmayacağı da anlaşılmış oldu.
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w MIRAS
yKotii arkadaşa yaklaşma, sana zarar getirir; kötü- 

^̂ 2 Hık yılandır, dikkat et, seni sokar.

yüzlü adama sır verme; sözün yayılır, sırrın 

ıprtaya çıkar.

^Dedi-kodu yapanları evine yaklaştırma, görüp- 

0oğrendiklerini bütün halka yayarlar.
IV '
||.Tecrübe edilmiş ve güvenilir insana iyice yapış;

’f ;böyle insandan sen zevk duyarsın.

s|5Her sözü dinle, fakat hemen inanma; gönül sır- 

"|, rıriı açma, onu sımsıkı sakla.

^Başkasını kıskanma, çok fazla yiyip-içme; bu iki 

l'̂ îşi yapan insanın başı derdden kurtulmaz.

:£|;fiayasız adamdan kaç, uzak dur; haya sahibine 

;|'benden binlerce selâm.

jlHiç bir işte acele etme, sabırlı ol, kendini tut; sa- 

^  bırlı insanlar arzulanna erişirler.

Hangi işe girersen, önce sonunu düşün; sonu 

düşünülmeyen işler insana zarar getirir.

duya uyma ve kendin de dedikodu yaparak, fıt- j^  

ne uyandırma.

Söz her şeyi altüst eden bir rüzgârdır, kalbi sızlap l̂ 

tır; kalbi sızlayan kimse seni mahvedebilir.

Doğru ol, dürüst hareket et; doğruluk ınsarılv;^; 

mes'ûd eder. ■

Hareketi doğru olan insan ne der, dinle; doğıu 

insan her iki dünyayı kazanır.

İnsan gününün mes'ûd geçmesini isterse, bunun^ 

çâresini doğrulukta aramalıdır.

Sen muhakkak zengin olmak istersen, bil kı, asrfö 

zenginler kısmeti doğrulukta bulmuşlardır.

Büyük ve halka baş olmak istersen, doğru yol-, 

dan şaşma.

İnsan uslu-başlı, tavrı ve hareketi doğru olursa,

her iki dünyada güneşi parlar. ^
''i?k

Dâima iyilik yap, kötülükten uzak dur, ıster«s 

otur-lster kalk, bundan sana hep iyilik gelir.

soz konuşma, insanları çekiştirme, dedıko-

•rtuq ru
^  Kâmil Paşa: "Aman Edward dikkat et, çarpışacağız.” Ingiltere Kralı; “Merak etme paşam, dümen benim elimde."

a y r a m o ğ  u (Cottereli'ye ithaf ediyoruz!) Bu karikatür 1910 yılında çıkan Kalem Dergisi’nden alınmıştır.
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t ' Kayış Ne Çeker

Nasreddin Hoca çift sürerken boyun

duruğun kayışı kopar. Bütün düzeni bo

zulur. Hoca hemen başındaki tülbentini 

çıkarıp onun yerine bağlar. Kırık, dökük 

ne varsa sarıp sarmalar ve öküzlere:

 ̂ "Hay!" deyip yine önüne katar. Bir 

miktar sürüp, söker; Nâzik tülbent zora 

dayanmayıp çatır çatır çözülüp kopar. 

Nasreddin Hoca hiç aldırış etmeden 

gönlü gayet hoş:

- Sen de gör e/kayış ne çekermiş!" der. ■

Latifeler, Lamiî-zâde Abdullah Çelebi /

Dirîgâ gitti kadr-i fazi u irfân 

Maârif defterini dürdü devrân

Ne denli eylese kesb-i fezâil 

Bulamaz mertebe bir merd-i kâmil

Muradı her kişinin cem’-i emvâl 

Maârif yanlarında hâk-i pâmâl

- Şehdi

(“Yazıklai' olsun ki devrân maarif defterini dürdü, irfan ve 
bilginin değeri uçup gitti.
Olgun bir insan ne kadar bilgi edinirse edinsin bununla 
bir mertebe elde edemez.
Herkesin dileği mal biriktirmek, bu kişilerin yanında ma
rifet ayaklar altmda değersiz bir şey.’’)

r  „ “1
ênl<iÖ öyfe 6ir şey b\r Ri onÖcjn ancaR 6irşeij söyfenıenıel<fe 6irşey ycıpmcınıcıRfa 6irşey ofmcıına(<fcı sal̂ inaGifiriz.

La Edri,

NÜKTELER

• Ondördüncü Lul’nin terzisi devlet İşlerinin 
nasıl düzeleceğine dair bu meşhur krala bir lâ
yiha takdim etmiş. Kral, Nazırlar Heyeti Reisi
ni çağırtmış demiş ki;

"Bak... Terzini hana devIeUıı nasıl idare edil
mesi icab ettiğ ini şu lâyiha ile bildiridi. Şimdi 
senm vazifen de bana onun yapması icap eden 
elbiseyi dilenendir.!''

■■■• Ondördüncü Lui bir âlimi büyük bir memuri
yete tâyine karar vermiş amma, asaletini tes- 
-bıt etmek istemiş. Sülalesini sorunca şu cevabı 
almış:

'■Efendimiz... Kitap okumakdan aile şeceremin 
adlarına hafızamda yer ayırmadım. Fakat mu
hakkak ki, Nuh'un gemisinde bulunmuş üç oğ

lundan birisinin torunuyum!”

• Fransa’da tanınmış bir âlim Sen nehrmde.’v:^ 
karşıdan karşıya geçmek için kayığa binmışvf^: 
Yolda kendi kendisine bazı şeyler söylemeyaC^ 
başlamış. Kayıkçı sormuş:

“Kiminle konuşuyorsunuz?"

Alim dalgın dalgın cevab vermiş:

“Volter ve Russo ile... ”
Kayık karşı sahile varmış. Alim parayı verııu 
kayıkçı itiraz etmiş:

“Yok efendim... Siz üç kişi idiniz. Ben arkadaş-, 
larınızı tanımıyorum. Sadece sizinle pazarirt 
ettim. Volter ile Russo’nun da parasını 
vereceksiniz.!”

Bîr tefifıRe anınÖa gemiyi terReÖenJarefer geminin Batmamasını 6ir türfıi ajjedemezfer
W. Brudzinski
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ISIM Başlık

0 0  DD S  □

Pınar Yay., 168 s.

Abdullah Hacıoğlu (S' Zafer Özdemir

TAKVA YOLU 
İbni Teymiyye

Bu kitap, genelde, müslümanların bir kesiminin gözardı ettiği, diğer bir ke

siminin de olduğundan başka anlamlarda algıladığı takva kavramı ve ona bağlı 

olan bazı kavramları ele almaktadır. Rıza, sabır, tevekkül, sevgi, Allah sevgisi, kin, 

aşk, hased, gıbta gibi insanın düşünce ve eylemlerini yönlendiren kavramların, Kur’an a ve Sünnet’e dayalı olarak an

latılması, müslümanlar olarak, gerçekten ihtiyacımız olan bir meseledir.

İnsanların, açıkça ortaya koyduğu ve dışardan gözlenebilen bir takım eylemler ve davranışlar vardır. Bu davranış 

ve eylemlerine bakarak onlar hakkında olumlu veya olumsuz bir takım hükümler veririz. Bu hükümlerin verilmesine 

neden olan eylemler ve davranışlar, insanın iç dünyasındaki bir takım duyguların, düşüncelerin ve isteklerin dışa vu

rulması olayıdır. Dolayısıyla bu yansımanın olumlu değerlendirmelere neden olmasını istiyorsak, “kalbimizin amelle

rini” Allah’ın hudutları içinde tutmak ve terbiye etmek mecburiyetindeyiz. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, söz ve dü

şünce olarak ne kadar doğru olursak olalım, eylemlerimiz düşünce ve sözlerimizin tersini ortaya koyacaktır. Bu durum 

ise, bugün, müslümanlar olarak yaşadığımız sıkıntı ve çözümsüzlüklerin en temel sebeplerinden biridir. Söz ve eylem 

çelişkisi ortadan kalkmadığı sürece de, bu çözümsüzlük ve sıkıntı sürecektir. “Takva Yolu” isimli bu çahşma bu çeliş

kiyi ortadan kaldırmaya yönelik çabaların ne olması ve takva sahibi insanların nasıl olması gerektiği konusunu, Kur’an 

ve Sünnet doğrultusunda ortaya koyma amacını taşımaktadır.

i liK t Ş i B i ı M I
Değişme ve 
Üniversiteier

İİiiii

imge Kıtatevi, 384 s.

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE ÜNİVERSİTELER 
Taner Timur

“Toplumsal Değişme ve Üniversiteler” isimli bu yeni çalışma mutlaka yeniden 

yapılanması gerektiğine inanılan üniversitelerimizi, düzeyli bir akademik tartışma yap- 

maksızm, tarihimizi yapay bir biçimde yorumlayan ABD üniversite modelini mutlak bir 

değer olarak benimseyen ve aslında Kemalizme de tamamen ters bir özel üniversite fikri

ni Kemalizm adına sunan, kendisini bu konuda çok yetkili sayan YÖK yönetimine karşı 

biHmsel bir cevap niteliği taşımaktadır.

Taner Timur bu araştırmasında birçok özgün görüşler ileri sürüyor, yorumlar 

yapıyor. Timur’un kişisel yorumlarını paylaşmayanların dahi üniversiteler ve yüksek 

öğrenim konusunda çeşitli bakış açıları ve tezlerle ilgili açıldamalannı yararh bulacak

larını umuyoruz.

Özgür ve çağdaş anlamda özerk bir üniversiteyi tehdit eden güçleri, özgür üniver

sitenin düşmanlarını sınıfsal, kamusal ve kurumsal planda ortaya koymaya çalışan bu 

eser, üniversite sorunları üzerine düşünenlere bir kaynak olacak, yeni tartışma konuları 

açacaktır. Ayrıca bu eser, şu anki gündemimizi meşgül eden rektör krizine de iyi bir arka 

plan sunmakta.
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Başlık ISIM

KUR’AN TEFSİRİNDE SAPMA VE NEDENLERİ

Yrd. Doc. Dr. Abdülcelil Candan

Zaman olmuş taassubundan dolayı âyetler mensûh addedil

miş, sadece bir cihad âyeti ile yüzlerce âyetin neshedildiği kabul 

edilmiştir. Art niyetliler tarafından 

Kur’an’dan âyetler öne sürülerek İs

lam’ın sınıfsal bir toplum önerdiği 

savunulmuş, İslam’da mülkiyetin ol

madığı iddia edilmiştir. Batı teknolo

jisine ayak uydurmak için Kur’an’da 

bilgisayarın mevcut olduğu öne sü

rülmüş, kimileri uğradıkları baskı ve 

despotizme Kur’an’dan deliller bul

maya çalışmışlardır. Kimileri de şifa 

bulmak için Kur’an âyetlerinin mü

rekkebini suda eritip içmeye kalk- 

Denge Yay., 352 sh. mıştır. Zaman olmuş savaşlarda zafer 

elde edilsin diye Buharı okutulmuş fakat sonradan savaş gemileri 

Buharı ile değil, buhar ile çalıştığının farkına varılmıştır. Kur’an 

da, Buhari de okunmaktan çok uygulanmak için gönderilmişler

dir ve buna benzer yüzlerce misal...

îkbal, bu konuda en güzelini söylemiştir:

“Bizden sufî ve mollaya selam olsun ki bize onlar Allah’ın teb

liğini nakletmişlerdir. Ne var ki onların yorumları Allah’ı da Ceb

rail’i de Mustafa’yı da hayrete salmıştır.”

MAHREM MACERA

Şeyh Hamidu Kan

Biliyorsunuz, bir siyah öğrencilerin yaz

gısı, bir bakıma biraz da posta katarınm- 

kine benziyor. Evimizden çıkarken, ke

sinlikle geri dönüp dönemeyeceğimizi 

kestiremiyoruz. Yolun sonunda kendi 

maceramıza yöneliyor, tutsak düşüyoruz. 

Birden anlıyoruz ki, tüm yolculuğumuz 

boyunca durmaksızın değişmiş ve so

nunda bir başkası olmuşuz... Kimi kez de 

değişim ta

mamlanmaz, 

bizi ikircikli 

bir duruma so

kar ve şaşkın

lıkla olduğu

muz yerde ka

lakalırız. O za

man yüreğimiz 

utanç dolu, 

saklanacak yer

ararız!... a ı
Ozgun Yay., 182sh.

Yeni Çıkan Kitaplar
1- Adem’in Oğlu Habil Gibi 01, Cevdet Said, Pınar 

yay., 448 sh.

2- İsrail’in Doğuşu, Alan R. Taylor, Pınar yay., 144 

sh.

3- İslami Kavramlar, Mevdudi, Pınar yay., 184 sh.

4- Tüketim Köleliği, İvan lllıch, Pınar yay. 168 sh.

5- 28 Şubat’tan Balgat’a Mücahit, Ergun Aksoy, 

Ümit yay., 252 sh.

6- X İlişkiler, Mahmut Çetin, Edille Yay. 302 sh,

7- Benliğin İnşası, Sadık Kılıç, İnsan Yay., 291 sh.

8- Şakayık, Pearl S. Buck, Bakış Yay., 329 sh.

9- Şelir, Max Weber, Bakış Yay., 400 sh.

10- Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, Taner Ti

mur, İmge Kitabevi, 384 sh.

11- Hayatı ve Siyaseti Düşünmek, Yalçın Akdoğan, 

Şehir Yay., 152 sh.

12- Siyasal İslam, Yalçın Akdoğan, Şehir Yay., 344 

sh.

13- Sosyoloji, Kavramlar ve Sorunlar, İsmail Doğan, 

Sistem Yayıncılık, 496 sh.

14- Post-Modern Savaş, Chris Hables Cray, Alfa 

Yay., 412 sh.

15- Balkan’lardan Batı Çin’e Türkiye’nin Yeni 

Jeopolitik Konumu, lan O. Lesser, Graham E. 

Fuller, Alfa Yay., 235 sh.

16- 21. Yüzyılda Küreselleşen Dünya ve Türkiye 

Perspektifi, Cüneyt Ülsever, Timaş Yay., 255 sh.

17- Yusuf İle Züleyha, Nazan Bekiroğlu, Timaş Yay., 

224 sh.

18- Modern Devlet, Christophar Pierson, Çivi 

Yazılan, 331 sh.

19- Tarih, Felsefe, Siyaset, Üzerine Konuşmalar, 

Muhammed Arkoun, Vadi Yay., 194 sh.

20- Harput Şehrengizi, Metin Önal Mengüşoğlu, 

Beyan Yay., 155 sh.
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Merhaba Sürücü Kursunda
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İSLAMCILIK 
ENTEGRİ2M VE KORKU

Mustafa Benchenane
(Çev: Serdar Hekimhan)

Fransız Milli Savunma Dergisi El̂ im 1997 sayısında “Isiamcılılc" tehrıicesini(!) konu alan bir 
yazı yayınniannıştı. Metnin yazarı, Saint-Etienne Hukuk Fakültesinde Savunma Problemle
ri ve Siyasal Bilimler profesörü olan Mustafa Benchenane. Yazı bazı objektif tesbitlere yer 
vermekle birlikte "oryantalist" bir yaklaşımla kaleme alınmış. Umran’ın önceki sayıların
da vurguladığımız gibi, fundamentalizm ve şiddet kavramıyla İslamcılığı özdeşleştiren Na- 
toist/Oryantalist yaklaşım, “yeni soğuk savaş" döneminin genel geçer söylemi haline 
geldi. İşte bu tutumun tipik bir örneğini oluşturuyor, aşağıdaki yazı.

Yazının konu başlıkları şöyle: İslamcılık, umutsuzluğun politik ifadesi; entegrizm (kök- 
tendincilik); korku göstergesi olarak entegrizm (köktendincilik); Batının kültürel hege
monyasına karşı bir direnç, İslamcılık, bir totaliter rejim projesi.

İslam’ı ve müslümanlan stratejik bir tehdit olarak değerlendiren bu yazıyı yeni soğuk 
savaşın temel dinamiklerini kavramada yardımcı olacağı düşüncesiyle belge olarak su
nuyoruz.

Ümran
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‘Integrisme’, kelimesi içinde 'integre' (bütün
leşme), ve '(slamcılık’ kelimesi içinde de ‘İslam’ 
vardır. Bu kelimelerin büyük yankısı var. Hiçbir 
engelin, onları amaçlanndan vazgeçiremediği 
aşın politik hareketlere bu kelimeler şuursuzca 
bir meşruluk ve saygınlık kazandırıyor. Ama ay
nı zamanda. İslamcılık -ki İslam demek değildir- 
bir milyar Müslümanın dini saygınlığını da zede
liyor. Öyleyse kelimelere aldanmamak lazımdır.

Köktendinci hareketlerin aralarında çeşitli 
derecede farklar bulunmasına rağmen tüm İs
lam alemini etkilediği görülüyor. Nijerya’dan Ka- 
no’ya. Endonezya’dan Jakarta’ya. Kazablan- 
ka’dan İsfahan’a, Cezayir’den Kahire’ye. Filis
tin’den Arabistan’a kadar her yerde bu duyarlılık 
kendini gösteriyor ve bu halklann kültürel ve 
politik sosyolojisinin altyapısını oluşturuyor.

Arap bölgesi -ki Fas’tan başlayıp tüm Ortado
ğu'dan Türkiye ve Iran sınırlanna kadar yayılan 
bölge- için, bu politik gerçek, gerginliklerin, den
gesizliklerin ve karışıklıkların kaynağıdır. Sadece 
doğrudan ilgili olan ülkeleri değil, hatta az veya 
çok karşılıklı ilişkiler sebebiyle tüm Akdeniz Av
rupa’sını da etkilemektedir.

Cezayir’de yaşanan trajediden sıkça bahsedi
liyor, fakat tüm Arap dünyasını etkileyen zıtlık
ların bugün bu ülkede kristalize olduğu genellik
le unutuluyor. Mesela, bazen açık, bazen gizli ol
sa da, Tunus ve Fas toplumu köktendinci akım
larla karşılaşıyorlar, ancak Müslüman Kardeşler 
hareketinin doğduğu Mısır’da, Başkan Nasır za
manında amansız bir şekilde mücadele edilme
sine rağmen daha etkili oluyorlar.

İslamcılık üzerine araştırma yapan yazarlar
dan bazıları bu akımın düşünürlerinin konuşma 
ve yazıları üzerinde çalıştılar. "Genellikle bunlar 
Udeh (Mısırlı, 1954’te asıldı). Seyit Kutup (Mısırlı, 
1966’da asıldı), Mevdudi (PakistanlI, 1979’da öl
dü) Haşan El Benna (Mısırlı 1906-1949) ve diğer
leri”. Bu çalışmalar konuyu ilginç bir şekilde ay
dınlatmalarına rağmen tamamlanması gerekir. 
İşte bunun için, bu çalışma dört eksenin üzerine 
yapılacaktır.

İslamcılığın başlıca üç sebebi var; aynca bir 
politik projenin taşıyıcısıdır.

İslamcılık umutsuzluğun politik ifadesi, 
İslamcılık, modernleşme ve değişim karşısın

daki korkunun göstergesi,
İslamcılık, batının kültürel hegemonyasına 

karşı bir direnç hareketi,
İslamcılık, bir totaliter rejim projesi

İslamcılık, politik: mutsuzluğun ifâdesi:

Umutsuzluk, Müslüman Arap toplumlannın 
ve rejimlerinin tüm alanlardaki başarısızlığının 
direkt sonucudur.

Önce ekonomik başansızlık; bütün kalkınma 
stratejileri -ister liberal model, ister Sovyetler 
Birliği’nden esinlenen katı ekonomik planlama
ya dayalı gelişmeci sosyalist model olsun- deği
şik ölçülerde başarısız kaldılar. Geçen yıla kadar, 
bütün bu ülkeler, ekonomik kalkınma hızından 
daha yüksek bir nüfus artış yüzdesine sahiptiler. 
Bu demektir ki bu ülkeler kalkınma yerine azge
lişmişlik batağına saplanıyorlar. Fas, Cezayir ve 
Tunus’a nüfus artış hızını yavaşlatmak için yar
dım edilse bile, bu hayat standardı ve kültür se
viyesinin yükselmesini sağlamıyor. Çünkü hala 
insanlar, iş bulamıyorlar, ev bulamıyorlar ve 
ekonomik sebeplerle evlenemiyorlar. Cezayir'de 
nüfusun %60’ı yirmi yaşın altında ve geleceğin
den umutsuz gençlerden oluşuyor. Bu onlar için 
yann olmadığı anlamına geliyor. Onların, bir iş 
bulma, barınma, evlenme, bir araba veya hiç de
ğilse bir mobilet sahibi olmak için hiçbir şanslan 
yok. Büyük şehirlerde insanlar, 8-10 kişi bir oda
da bir arada yaşıyorlar ve Mısır’da bir çok insan, 
mezarlıklarda ve mezarların içinde yaşıyorlar.

Azgelişmişlik, zengin denilen ülkeleri bile fa
kir olanlar kadar etkiliyor. Cezayir 100 milyar do
lan sanayileşmek ve tarımı geliştirmek uğruna 
çarçur etti ve böylece teknoloji ve gıda alanında 
dışa bağımlılığı arttı. Kalkınmayı sağlayacağına 
inanılan 30 yıllık yoğun yatırımların sonucu, ve
rimliliğin (rantabilite) bir kelimesini dahi bilme
yen kamu iktisadi teşebbüsleri, her türlü yolsuz
luk ve kokuşmuşluk, gelir dağılımındaki denge
sizliğin artması, tüm toplumdaki yozlaşma ve 
bozulma, köyden kente yoğun göçlerle tam bir 
felaket oldu. Fas ve Tunus’ta görünüşteki ekono
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mik denge -ki o da kuraklık veya turistlere yö
nelik saldınlardan kolaylıkla etkilenebilir- sadece 
şu andaki uygun ekononnik koşullar ve maalesef 
bazen dennokratlara kadar uzanan yoğun bir 
baskı politikası ile sağlanmıştır. Albay Kadda- 
fi'nin köktendincilerle asla uzlaşmadığı Libya, yıl
lardan beri maruz kaldığı hava ambargosu ile 
çok zayıfladı. -Ambargoya sebep olan konunun 
Uluslararası Adalet Divam’na götürülmesi sure
tiyle onurlu bir çözüm için ısrarlı baskılara rağ
men, kirizin çözümü için herhangi bir olumlu 
adım atılmış değiL-

Israil'den sonra Washington’dan en fazla 
ekonomik yardım alan ikinci ülke olan Mısır, 
Amerikan nüfuzu altında. Sedat’ın İsrail ziyareti 
ve sonrasında Camp David anlaşması, ekonomik 
iflasın göstergesi olduğu kadar, Arap-Israil sava
şı ve Filistin probleminin çözümünün imkansızlı
ğını anlamış olmanın da göstergesidir.

Arap ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun 
borçlanması, IMF’nin ekonomik reçetelerinin uy
gulanması ve borç ödemeleri ile olduğu gibi ge
ri emilmektedir. Bazıları, en azından yer altından 
petrol fışkıran zengin Körfez ülkelerinin (Arabis
tan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emir
likleri) az gelişmişlikten muaf tutulması gerekti
ğini düşünüyorlar. Oysa, petrol ihraç etmek, 
anahtar teslimi havaalanlan, oteller ve otoyollar 
yaptırmak ne zamandan beri gelişmişlik sayılı
yor? Bir bilgisayar basmacı (klavyesi) ile oyna
mak ne zamandan beri bu aletin teknolojisine 
sahip olmak anlamına geliyor? En gelişmiş silah
lar satın almak ne zamandan beri 'onları tam ka
pasite ile ve etkili bir şekilde kullanabilmeyi 
simgeliyor? Bu ülkelerle ilgili olarak açık gerçek 
şudur ki, zengin olanlan da dahil, tüm Arap ülke
leri, herhangi bir teknolojiyi kavramıyorlar, yani 
hiçbirisi bir buluşun, ya da yeniliğin kaynağı de
ğiller. Müslüman Arap ülkeleri bilimsel ve tekno
lojik alanda taklit aşamasında bile değiller, ki an
cak bundan sonra bilim ve teknolojide özgün 
gelişme ve yenilikler aşamasına geçilebilir. De
mek sadece para sahibi olmak, gelişmiş olmak 
için yeterli değil, hatta şurası bir gerçek ki, para 
olmadan da gelişme şansı vardır. 1991 Körfez sa

vaşından sonra, Amerikalılar bu savaşın faturası
nı Araplara ödettiler ve Suudi Arabistan ve Ku
veyt'in mali kaynaklan kururken bundan en kâr
lı çıkanlar Amerikan işadamları ve silah sanayii 
oldu.

Arap alemi ekonomik az gelişmişlik kadar, 
politik az gelişmişliğin de acısını çekiyor. Bu ülke 
halkları ne zaman ki bağımsızlıklarını kazandılar, 
yöneticileri onlara; "kısa zamanda ekonomik ge
lişme sağlayabilmek için otoriter rejim gerekti
ğini ve ne zaman bu sonuca ulaşılırsa, o zaman 
politik özgürlüklerin söz konusu olabileceğini" 
söylediler. Genel değerlendirmelerin yapıldığı 
bağımsızlığın bir çok onuncu yılları sonunda, 
otoriter rejimler veya diktatörler tarafından yö
netilmiş olmalanna rağmen varlıklarının psikolo
jik ve maddi şartlannn daha da bozulmasını an
lamakta halk zorlanıyor. Bu sebeple, bugün bir 
yol arayışı içinde olan halka bir yol, bizzat ken- 
dilenne ait olan bir rejim ve uygun bir alan vaat 
ediyorlar. Gerçekten Müslüman ülkelerin halkı - 
veya büyük bir kısmı-yasal meşruiyetini İs
lam’dan alan bir sistem kurmaya her zaman te
şebbüs etmişlerdir. Solcular, Sosyalizmin haklılı
ğını Kur’an ayetlerini kendilerine göre yorumla
yarak anlattılar. Muhafazakârlar ise kendi ikti
darlarını kurmak için Kur’an'dan ve İslam tasav
vufundan daha fazla yararlandılar. Fas kralı bile 
kendisini "Peygamber soyu" ve “emir-ül mü’mi- 
nin” olarak ilan etmiyor mu? Suudi Arabistan'a 
gelince, sivil alanda olduğu kadar ceza alanında 
da şeriat veya ilahi kanunlan uygulamıyor mu?

Bazılan ise, solcu ve Marksist siyasi rakipleri
ni zayıflatmak için Islami köktendincilikten fay
dalanmanın daha akıllı bir yol olduğunu sandılar. 
Sedat’ın Mısır’da, Çadli’nin Cezayir’de yaptığı bu- 
dur. Bu onlann hem iktidarlarına, hem de hayat
larına mal oldu. Rejim karşıtı örgütlerin ve anar
şi ve terörün merkezi haline gelen on binlerce 
caminin yapımına izin verdiler. Dinin ağır ve sü
rekli etkisi halkın üzerinde fark ediliyor. Tam ola
rak günde beş defa her mahalle veya köye ha
kim yüksek minarelerden gelen, bir davetten zi
yade emir veren yüksek ezan sesleriyle halk na
maza çağrılıyor.
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Filistin de. İsrail de birkaç yıl önce, Filistin 
Kurtuluş Örgütü’nü zayıflatmak ve Arafat’ın iti
barını azaltnnak için Hamas hareketinin gelişme
sini destekledi. Bilinen şu ki. bu makyavelist tak- 
dk İsrail’e ve barış sürecine pahalıya mal oldu.

Ürdün'de İslamcılar politik hayata entegre ol
dular, bu Kral Hüseyin'in onlan kontrol etme 
yöntemi oldu. Arabistan ve Sudan'da onlar ikti
darda. Buna ragnnen Suudi rejimi birkaç yıldan 
beri, özellikle Körfez Savaşından bu yana, dinin 
esasları konusunda kendisinden daha radikal 
(katı) olanlar tarafmdan reddedilmektedir. Ceza
yir’de ise, İslamcıların 1995 Başkanlık seçimi ve 
1997 Yasama Meclisi seçimlerinde aday göster
melerinin onları ılımlılaştıracağı sanıldı. Bugün 
Hamas ve El Nahda temsilcileri Milli Meclisin üç
te birini elinde tutuyor. Laikliği kabul etmiş olan 
Arap ülkelerine gelince; onların başına gelenler 
biliniyor. Nasır 1967-6 gün savaşından beri poli
tik olarak öldü; Saddam Hüseyin. 7 yıldan beri 
devam eden ambargo ve bizzat Saddam Hüse
yin'in kendisi tarafından ızdırap çektirilen bir 
halka hükmediyor. Suriye’deki Nusayri azınlığa 
dayanan Hafız Esad rejimi ise. 20 yıl önce Hama 
şehrinde -20.000'den fazla insanı öldürme paha
sına- köktendincilerin kökünü kazıdı.

Siyasi çoğulculuğa benzer bir rejimin uygu
landığı bazı Arap ülkelerinde demokrasiye geçiş 
süreci yaşandığı umut edilebilir. Ancak bu geçiş, 
ekonomik ve sosyal kriz yanında, toplumun ya
şadığı kimlik krizi sebebiyle de tıkanmış gibi gö
rünüyor.

Nihayet bu umutsuzluk, uluslararası etkenler 
tarafından da besleniyor. Uluslararası hayatın bir 
aktörü olabilmek için, Arap aleminin içinde bu
lunduğu yetersizlik, aşağılanmışlık ve hınç duy
gularının kaynağıdır.

Arap rönesansı fikrinin lideri ve Arap milliyet
çiliğinin sembolü olan, milli menfaaderinden 
kaygılı, devledn sağlamlaştırılması ve modernli
ğe geçişte Arap alemi içinde Mısır'ın rolünün bi
lincinde olan, ekonomik gelişme, ilerieme ve la
iklik gönüllüsü Nasır 6 gün savaşından sonra yı
kıldı. Nasır'la birlikte aynı zamanda Arap milli
yetçiliği hareketi de ölümcül bir darbe aldı ve

oluşan boşluğun büyük bir kısmı köktehdinciler 
tarafından dolduruldu. Bu olay sadece Mısır'da 
değil, tüm Arap dünyasında etkili oldu.

Eğer köktendincilik. polidk umutsuzluğun ifa
desi ise, modernleşme ve değişime karşı korku
nun da bir göstergesidir.

Köktendincilik, modernleşme ve değişime 

karşı korkunun göstergesi

Bu korku genellikle insan tabiatında vardır. 
Biliniyor ki. bir işletmede, üniversite veya orduda 
olsun, değişime yol açabilecek her eylem, buna 
karşı bir dirençle karşılaşır, bir toplumsal değişim 
ise daha da kuvvetli bir dirençle karşılaşır.

Eğer Cezayir örneği ele alınırsa, I962'den be
ri ikddarı elinde tutan askeri rejim, ülkenin sos
yolojik, psikolojik ve kültürel gerçeklerini dikka
te almadan, hızlı bir sanayileşme hamlesine gi- 
rişn, fakat bu davranışı aynı şiddette bir direnç
le frenlendi. Ülke henüz hazırianmadan yoğun 
bir teknoloji transfer edildi. Hatırlayalım ki, 
1962’de Cezayir nüfusunun %80 den fazlası oku- 
ma-yazma bilmiyordu. Cezayir’li yöneticiler, kal
kınmanın ancak zihniyet değişikliği ile tamamla
nabilecek uzun bir tarihi süreç olduğunu anla
madılar. Ekonomik ve kültürel kalkınma birbiri
ne sıkıca bağlıdır ve kültürel değişim ise emir ve 
kararname ile sağlanamaz. Türkiye'de kuvvedi 
bir köktendinci pardnin ortaya çıkması da bunu 
gösteriyor.

Cezayir'de sanayileşme toplumdaki gelir da
ğılımı dengesizliğini iyice artırdı. Çok küçük bir 
azınlık modernleşme trenine binebildi ve nimet
lerinden isdfade edebildi, hayat standartları yük
seldi, pasaport alıp yurt dışına çıkabildi ve çocuk
larını ülkedeki Fransız okullannda okutabildi. Bu 
mudu azınlığın Avrupa modernizmine göre şekil
lenebilmesi için Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri
nin kolejlerinde ve üniversitelerinde, hatta bazen 
ABD’de eğidm alması için, ülke on binlerce mil
yon dolar harcadı. Böylece onlar modernliğin ül
kede tutunmasını sağlayan aktörier oldular. On- 
lann böyle rahat ve konforiu hayat sürmeleri, 
onlar farkına varmasa bile iki can sıkıcı sonuç do
ğurdu. Bu Orta ve üst sınıflar rejime hizmet ede
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rek suç ortağı oldular. Onların hayat standartları 
ve yaşann tarzlan, kendilerini ait oldukları halk
tan ayırdı ve toplumdan tecrit oldular. Aynı zam
anda toplumun büyük çoğunluğu Arap dünyası
na ait olma saplantısı ile Araplaşmaya yönelmiş 
oldukları için modernleşme trenine binemediler 
ve yol kenarında yüzüstü bırakıldılar. Onlar için, 
memuriyet veya endüstriyel alanda istihdam 
edilmek üzere Fransız eğitiminden geçmiş kişiler
le rekabet edebilmek çok zordu.

Araplaştırma stratejik bir seçenek oldu ve 
kaldı. Fakat yeterli Arapça öğretmeni olmadığı 
için Ortadoğu ülkelerinden öğretmen getirildi. 
Böylece kalitesi tartışmalı binlerce öğretmen Ce
zayir'e geldi. Bunların çoğu Müslüman Kardeşler 
hareketi mensup veya sempatizanı idi. Yani Or
tadoğu'daki köktendinci akımlann taraftan ki, 
bunlar Cezayir’in Fransızlar tarafından kirletilmiş 
olduğunu ve dolayısıyla yeniden Araplaşmak ve 
Müslümanlaşmak gerektiğini düşünüyorlardı. 
Araplaştırma için Kur’an ayetlerini bir pedagojik 
araç gibi kullanarak, kaba ve anlaşılmaz bir bi
çimde yorumlayarak, çok katı bir (slam anlayışı
nı aşıladılar. Bu elbette Arapça ve İslam'ın kötü 
bir tarzda kullanımı idi. Çünkü Arapça, güncelleş
miş, canlı ve modernleşmeye uygun bir medeni
yet dilidir; İslam ise hoşgörüyü teşvik eden ve 
bağnazlığı reddeden bir dindir. Bu sayede Arap 
aydınları geleneksel yaşam tarzlanndan kurtul
dular. Giyim kuşamlan, adetleri, yaşam tarzlan, 
kısacası kültürleri batılılaşmış ve çoğunlukla, 
kendi halklarının kimlik ve geleneklerini hatırla
tan her şeyi hor görmek değilse bile, onlara kar
şı kibirli bir üstünlük hissediyorlar. Bu elitlerin 
sadece Fransızca veya İngilizce konuşarak bö
bürlendikleri sıkça görülür.

Bütün bu etkenler bir araya geldiğinde mo
dernleşmenin, batılılaşmak olduğuna inanılma
ya başlanıyor. Oysa bu modernleşme/Batılılaş- 
ma, bazılarında hem şiddetle reddetme, hem de 
cezbedicilik duygulannı harekete geçiriyor. Cez- 
bedicilik, çünkü refah, konfor, maddi avantajlar 
ve iktidarla özdeşleşme sayesinde imtiyazlar el
de etmeye imkan veriyor. Cezbedicilik, çünkü 
aynı zamanda on milyonlarca aile, batılı televiz

yonlardaki “parabol" denilen televizyon filmleri 
ve pembe diziler ile -ki İslamcılar tarafından 
“şeytani diziler" anlamında "para-diabolik" diye 
isimlendiriliyorlar- büyüleniyorlar. Böylece onlar, 
kendilerine bu kadar yakın olan Avrupa'nın ha
yat seviyesi ile özgürlük, sürekli yenilik ve icat
larla ne kadar uzakta olduğunu ve Arap toplum- 
larının ise güçsüzlük ve başarısızlıklar içinde yu
varlandığını keşfediyorlar.

Bununla birlikte, bu modernleşme ve batılı
laşma, bu alanda hiçbir umudu olmayanlar tara
fından da şiddetle reddedilmeye sebep oluyor. 
Bu çok belirgin bir psikolojik etkendir. Kendisini 
cezbeden bu sistemin kendilerini asla kabul et
meyeceği kanısına varan bu kişiler, ona karşı is
yan ediyorlar ve onun meydana getirdiği yıkım 
ve tahribi dile getiriyorlar. Böylece umutsuzlar 
ve isyancılar üretiliyor. Batılı modernleşmeye 
karşı çıkanlar, aynı zamanda bunun bir çıkmaz 
olduğunu da düşünüyorlar. Bu sonuncular Batılı 
toplumlann temelini şöyle algılıyorlar;

"İnsanı izole eden, onu yaralayan ve mutsuz
luk veren çılgın bir ferdiyetçilik (individualizm); 
bütün moral ve ahlak değerlerinden yoksun, sa
dece kendi menfaati ile ilgilenen, başı boş bir 
maddecilik (materyalizm); evrensel kardeşlik 
idealine sırtını dönen, kendinden başkasına düş
man bir milliyetçilik (nasyonalizm) ve sadece 
nefsani duygulannı tatmin etmeye arayışı."

Batının bu itiraf edilmeyen cazibesi, derin bir 
tiksinti ve zıtlaşma olarak kendini gösteriyor. Bu 
şeytani cezbenin reddi ve reddetmenin cezbe
sinden kurtulma çaresi Kur’an ve sünnete geri 
dönüşle sağlanacak Islami devlettir. Madem 
modernleşme “kafir" olarak nitelenen batıdan 
geliyor, o yıkıcı ve bozguncudur. Kendi benliğine, 
özüne ve Islami kaynaklara yeniden dönerek 
ona karşı durmak kaçınılmazdır. Aşın Müslü
manlığın yükselişinin esas sebebi ve göstergesi 
bu kültürel boyuttur.

Köktendindlik; Müslünnan dünyası üzerinde 

kültürel hegemonya girişimi olarak: algılanan Ba

tılılaşmaya karşı bir direnç

Bir ülkenin gücünden bahsedildiği zaman, as-
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amaların kendi aralarında birlik ve bera- 
sağlamak ve onları aktif hale getirmek için 
ıhudi-Hristiyan düşmanlığına ihtiyacı var. 
)nlar devletin kontrolünü ele geçirirlerse, 
)mik ve sosyal başarısızlıkları, sadece du- 
rını daha da zorlaştıracak. Şurası gerçek ki, 
lann arttığı bir dönemde, kendi hatalan- 
rumluluğunu yükleyecek bir düşman sahi- 
lak daha kolay bir yol gibi görünüyor. Bu- 
aşın Müslümanlar ve Avrupa’nın radikal 
în birleşiyor.
tı ve özellikle Avrupa, Akdeniz’in güney kı-
3 olup bitenlere karşı kayıtsız kalmamak 
jadır, çünkü bu doğrudan onunla ilgilidir 
idi hayati menfaatleri bir gün söz konusu 
r.

ım saygıya layıktır, çünkü, o, kardeşlik ve 
rü telkin eder ve çünkü bir milyardan faz- 
nın inanç sistemidir.
ımcılık ise totaliter bir rejim ideolojisinin 

Tüm dünyadan tecrit edip, yalnız bırak- 
ıtediği Müslüman halk için yakın ve dogru- 
r tehdit oluşturuyor. Onlar, Müslümanlann 
nı ve tarihlerini gasp etmeyi hedefliyor, (s- 
gın gelişimini engellemek ve geriletmek 
nu doğuran ve geliştiren sebeplere karşı 
geçmek kaçınılmazdır. Eğer bugün insan- 
ğazlayan ve kesen bu insanlara karşı ön- 
Imamıyorsa, şiddet tek çaredir, yasal ve 
dur ve iş işten geçmeden yapılmalıdır. Ay
landa bir Akdeniz Avrupası bölgesi oluş- 
^ zorunludur, çünkü dünya köyünde bir- 
aşıyoruz ve çünkü Akdeniz bir bütün oluş- 
dar ve kapalı bir bölgedir. Faşizmin bu ye- 
i doğrudan Avrupa'yı tehdit ediyor, 
îkla bir saatlik mesafedeki bu bölgede 
ra ilgisiz kalmak mümkün değildir. Herkes 
ki. eğer Güney bir fırtınalar bölgesi olma- 

: tutmuş ise pek büyük bir anlam ifade et- 
:ektir. Bu meydan okuma ile Akdeniz’in 
1 ve güneyi politik dayanışmayı sürdüre- 
ayati öneme haiz bu çıkar birlikteliğinin 
gelmesini sağlama fırsatını yakalamıştır.

îğlıklı bir para leh olarak tanımlayıp, Arap veya Berberi kıyafet- 
î teknoloji dü- II Fransız askeri karikatürleriyle hicvediyorlar,
birlik ve bera- Cezayir’de Fransızca konuşanlann niçin aşağıla-
e dünya geliş- yıcı bir ifade ile "Fransız Partisi" olarak belirtildiği
zaman kültü- böylece daha iyi anlaşılıyor. Bu şekilde, yabancı-

Limdan dünya lann yandaşı, daha doğrusu işbirlikçisi olduklan
îüç ilişkilerinin anlatılmak isteniyor, (şte bunun içindir ki Ceza-
cesin üstünlü- yirli köktendinciler, ülkelerinin halen sömürge-
?urası muhak- İlkten kurtulmadığını düşünüyorlar. Onların gö-
dalar. Onlar er zünde, bağımsızlık ve egemenlik sadece bir bay-
rinde kültürel rak yerine başka bir bayrak çekmekten ibaret
işgaline göre değil. Bunun için kültür emperyalizminden de

lürekli oluyor, kurtulmak lazımdır. Bu sonuca ancak Fransız
menlik kurul- kültürünün kökünün kazınması ve böylece Fran-
yerine beyin- sız varlığı ve etkisinin yok edilmesi gerçekleşti-
ctan ibarettir, ğinde ulaşılmış olacak.
Amerikan kül- Köktendinciler için iç düşman Batılı bir ya-
eserlerinin de bancı dili konuşanlardır. Hem de öncelikli düş-
empoze edil- mandır, çünkü onlar Müslüman toplumlar içine,

onlan bozarak, kendi kimliklerini kayıp ettirerek, 
bir yer işgal dinlerinden uzaklaştınp, İslam'ın ve Allah’ın bilin-
jil nötr değil- mediği İslam öncesi Cahiliye dönemine götüre-
3rının, düşün- rek zayıflatmak için Batılılar tarafından yetiştiri-
aşıyıcısıdırlar. len "Truva at/''dır. İslamcılar, Cahiliye toplumu 
I oluştururlar, haline geldiği için, batılı kâfirlere ve Batılılıaştık-
1, onu gelişti- lan için kâfir olan Arap elitlere karşı savaşmak
îştirebilir; ve- zorunda olduklanna inandınldılar. 
i yarış ve re- En tehlikeli mitlerden birisi de, “öz kimlik"
jktan uzakla- kavramıdır ki, Islamcılann kültürel kimliğin kay-
Işte bu yüz- bolması korkusuna verdikleri cevaptır. Bu korku,
k değil, aynı elbette Müslüman dünyanın tanık olduğu büyük
savaşı da ya- çalkantılar, küreselleşme olarak adlandırılan
} iç içe girmiş Amerikan menfaatleh doğrultusunda dünyanın
n daha etkili tek kültürlüleştirilmesi (bu sadece ekonomik ve

ticari alanda değil) sonucu tahrip olan kültürel 
'İlgının ve Ba- kimlikle aynı oranda canlı bir korkudur. Bu kor
ün farkında- ku kasılması o kadar güçlü ki, bu etkenlerin bir-
cu belirleyici likteligi ile kimlik daha da kınlganlaştı ve halkta.
Onlar, bölge- yannlann belirsizliği, umutsuzluk ve kaderine
idi kültürün- terkedilmişlik duygusu ağır basmaya başladı,
alıştıniması- Umutsuz ve bilinçsiz yığınları daha kolay ma-

:ı gücü, yerli nipüle etmek için iki mit kullanan köktendinci-
,üllü köleleri ler, bu alanda başarılı da oluyorlar. Bu mitler. Iş
ınlan “siyah lam'ın altın çağı olan "Asrı Saadet" ve "umutlu
ransız asker- yarınlar"dır. Asn Saadet miti. Hz. Peygamber’in
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