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“Arsız” bir çağda yaşıyoruz; ar, nâmûs, iffet, edep, hayâ, itti- 
kâ.. kavramlarının umursanmadığı, ‘para etmediği’O) bir çağ- 
da... Buna karşılık hayâsızlık ve iffetsizliğin, fahşâ ve münke- 
rin, günah ve haramın., kol gezdiği, terviç edildiği bir çağda 
yaşıyoruz.

insanoğlunun yeryüzü macerası başlayalı beri şeytanın gö
revi, insanlara “fahşâyı emretmeic”(2/169,268), “günahları 
süslemek”(15/39), “vesvese vermek”( 114/4)-• sûretiyle onla
rı “ayartmak”(11/64) ve doğru yoldan “saptırmak”(4/60, 
25/29, 27/24, vd.)... Fakat bugün, şeytanın her zamankinden 
daha donanımlı, daha etkili olduğu bir Ahir Zaman’dayız. 
Şeytanın tüm medyatik unsurları, iletişim araçlarını, eğlence 
ve reklam sektörünü, eğitim imkanlarını, psikolojik harp tek
niklerini... kullanarak insanları “sağlarından, sollarından, önle
rinden, arkalarından”(7/17) çepeçevre kuşatıp “atlıları ve ya
yaları ile” saldırıya geçtiği ve nihayet “onlara mallarında ve 
evlatlarında ortak olduğu”(17/64) bir topyekün savaşa tanık 
oluyoruz bugün...

Bu çok yönlü‘hayâsız saldırı karşısında “insan” olarak, 
“mümin” olarak ayakta kalabilmek, yeryüzü sınavını başarıy
la sonuçlandırabilmek için kesinlikle “Hüdâ”ya muhtacız:

“Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer Benden size bir hida- 
yet/rehber(hüdâ) gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar için 
herhangi bir korku yoktur ve onlar üzülmezler. İnkâr edip âyetleri
mizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebe
dî kalırlar. ”(2/38-39)

insanlara düşen, işte bu Hüdâ’ya(Kur’ân’a, Peygamber’e) 
tabi olmaktır.

Kur’ân, şeytanın çok yönlü ayartma teknikleri karşısında 
insanlığa eşsiz bir imkân sunar: “Takvâ elbisesi”!(7/26) Tak
vanın ilk adımı ise hayâdır. Hayâyı kuşanmadan takvâ elbise
si giyilmez. Hayâyı kuşanmayan Allah’tan ittikâ etmez, sakın
maz/korkmaz. Allah’a karşı sorumluluklarının bilincine erme
nin ilk basamağı hayâdır; Allah’tan hayâ etmek, insanlardan 
hayâ etmek, kendi nefsinden hayâ etmek...

Ve Peygamberimiz(s.) buyuruyor:
“Hayâ, îmanın nizâmıdır. Bir şeyin nizâmı bozulunca 

parçaları darma dağın olur. Her dinin bir ahlâkı vardır, Is
lâm’ın ahlâkı da hayâ’dır” (İbn Mâce, Zühd, 17).

Ümran, bu bilinçle, ipini leoparmış arsız bir çağda “Hayâ
yı Kuşanma Vakti” diyor. Ve sizlere kapsamlı bir dosya sunu
yor. Abdullah Yıldız’m yönettiği ve Ali Bulaç’la Münib En
gin Noyan’m katıldığı açıkoturuma ilaveten; yazarlarımız Yıl
dırım Canoğlu, Mustafa Aydın, Serdar Demirel, Dilaver 
Demirağ, Ahmet Dağ, Mehmet Ozay, Mustafa Aldı, Naci 
Cepe ve Selim Şevkioğlu, yazıları ile konuya farklı pencereler 
açıyorlar.

Ümran’ın bu sayısında ayrıca; Ahmed Yüksel Ozemre ho
camızın “Radyasyon Paranoyası” başlıklı derinlikli incele
mesini, “ek" sayfalarımızda ilgililerin dikkatine sunuyoruz.

Yeni Umran’larda buluşmak duâsıyla...

Arsız Bir Çağda Hayâyı Kuşanmak!

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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G Ü N D E M

RESMİ İDEOLOJİNİN KRİZİ 
VE “DERİN” KÜRT SORUNU

ABDULLAH YILDIZ

B aşbakan Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 12 
Ağustos Diyarbakır gezi- 

sinde “Kürt sorunu”nun adını 
koymasıyla, sorun, siyasal gün
demin ana tartışma konusu hali
ne geldi.

Elbette, Sayın Erdoğan, du
rup dururken, sıradan bir gezi ol
sun diye gitmemişti Diyarba
kır’a; derinlerde bir şeyler olu
yordu ve Başbakan olarak inisi
yatif alıp sorunu kökten çözmek 
arzusundaydı. Zira, uzun süredir 
Güneydoğu’da ciddi bir terör 
olayı yaşanmazken, son birkaç 
ayda PKK terörünün manidar 
bir biçimde yeniden parlayıver- 
mesi yeni gelişmelerin habercisi 
gibi görünüyordu.

Acaba PKK terörünü son ay
larda yeniden alevlendiren güç
ler kimlerdi ya da faktörler ne
lerdi? Kürtlerin de Türklerin de 
çıkarına olmayan bu ani tırma
nış, hangi harici ve dahili güç 
odaklarının ekmeğine yağ sür
mekteydi?

PKK'ABD-Derin Devlet İlişkisi

Kamuoyu bu soruların cevabını 
aramaktayken, “İmralı Saki- 
ni”nden ilginç bir açıklama gel

di: “Son olayların arkasında 
ABD var; terörü ABD destek
liyor!” (Yeniçağ gazetesi,
19.07.2005) A BD ’nin Türki
ye’yi Kuzey Irak’tan sıkıştırdığı 
malumdu; ancak yıllardır dillen
dirilen “ABD’nin PKK’yı des
teklediği” iddialarının Apo tara
fından onaylanması anlamlıydı. 
Aslında ondan da anlamlı bir 
yorum, Kara Kuvvetleri eski ko
mutanı emekli org. Aytaç Yal- 
man’dan geldi: “ABD Öcalan’ı 
yakalayarak Barzani ve Talaba- 
ni’ye alternatif olma ihtimalini 
ortadan kaldırdı. Böylece ikisi
ni de Amerika’ya bağımlı hale 
getirdi.” (Milliyet, 17.08.2005) 
Sahi, Apo’yu C IA ’dan teslim 
alan o zamanın Başbakanı Ece- 
vit, aylar önce Nokta dergisine 
“ABD bize Apo’yu niye teslim 
etti, hâlâ anlayabilmiş değilim” 
dememiş miydi? (Nokta, Şubat 
2005) Fakat iş burada bitmiyor
du; ipin ucu ABD’den de öte, 
daha derinlere uzanıyordu.

PKK’nın “derin” ilişkileri 
hakkında ardarda gelen açıkla
malar, sorunun üzerindeki sis 
perdesini bir miktar da olsa ara
lıyordu: Abdülmelik Fırat’ın 
Vakit gazetesine (22.07.2005) 
yaptığı “Devlet isterse PKK te

rörünü bir günde bitirir; tıpkı 
Hizbullah terörünü bitirdiği gi
bi..” açıklaması, sanki Şerafet- 
tin E lç i’nin Akşam'da- 
ki(23.08.2005) ifadeleri ile daha 
bir netlik kazanıyordu: “Apo 
devletin denetiminde; devlet 
güçleri istemese o, örgütü bu ka
dar rahat yönetebilir mi? Derin 
devletin PKK çatışmalarından 
çıkarları var...” Benzer bir soru
yu Yaşar Okuyan soruyordu: 
“Imralı’da mahkum bir adam, 64 
sayfa mektubu hangi yollarla 
(Nisan ayındaki) PKK kongresi
ne gönderiyor?” (Vakit,
21.08.2005) Bunlara, birkaç yıl
dır dillerde dolaşan “Çevik 
Bir’in İmralı’da Apo ile görüş
tüğü” söylentilerinin teyiden 
tekrarlanmasını da eklemek ge
rekiyor. (Üm it Fırat’ın Derya 
Sazak’a cevabı -Milliyet 22.08. 
2005) Aynı görüşmeyi dillendi
ren Bingöl eski Belediye Başkanı 
Selahattin Kaya’mn beyanı ise 
sisleri daha bir aralıyor(Neşe 
Düzel’le röportaj, Radikal
22.08.2005): “Kızılelmacılarla 
Ocalan’ın çıkarları çakışıyor. 
Derin devlet PKK’yı kullanıp 
AB sürecini aksatmak istiyor.”

Evet, sorun “derin” bir so
rundu ve tartışıldıkça da bazı 
gerçekler ortaya çıkıyordu. Kim- 
bilir, deşeledikçe daha neler, ne
ler dökülecekti ortaya?

Çözüm İçin 
Temel Referans: İslam

İşte sayın Başbakan böylesine 
netameli b ir meseleye neşter 
vurmak arzusundaydı. İş, soru
nun adını koymakla bitmiyordu.
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KÜRT SORUNU / YILDIZ

Laikçi ve etnik-ulusçu resmi ide- 
olojinin, kendi halkıyla, tarihiy
le, değerleriyle kavgalı bir yöne
tim anlayışının kangren haline 
getirdiği diğer sorunlar gibi Kürt 
sorunu da elbette, resmi ideolo
jinin dar kalıpları içinde çözüle
mezdi. Bu bağlamda, sorunun 
çözümünü, resmi ideolojinin bo- 
razanlığını yapan -yer yer eleştir
seler de- Türk “aydmlar”la tar
tışmanın bir yarar getirmesi 
mümkün görünmediği gibi, PKK 
güdümünde siyaset yapan laikçi 
Kürt “aydmlar”la paslaşmanın 
da hiçbir yararı sözkonusu değil
di. Sorunun çözümüne ilişkin 
tek farklı, yerli ve köklü öneri Is- 
lâmi kesimden geldi ve Vakit ga
zetesince gündemleştirildi. “Bu

ülkenin halklarını bir arada tu
tan 1000 yıllık harç İslâm’dır 
ve sorun ancak Islâm’la çözü
lür.” (Vakit, 14.08.2005) “Ay
dınlar”! fazlaca önemseyen cı- 
het4 siyasiye, ciJıet-i kalemiye 
ve cihet-i askeriye bu sese kulak 
vermelidir. Bütün kışkırtmalara, 
oyun ve entrikalara rağmen bu 
“millet”i bir iç çatışmadan uzak 
tutan bin yıllık harçtaki İslâm 
çimentosunu azaltmaya veya 
yok etmeye çalışanlar, sadece 
bindikleri dalı keserler ve bu 
topraklara, bu millete ihanet 
ederler.

Evet, problemin bizatihi se
bebi ve kaynağı olan “resmi 
ideoloji” bir kenara bırakılmalı
dır artık ve çözüm için kesinlik

le yeni referanslar aranmalıdır. 
Bu referanslar için de uzağa git
meye gerek yoktur: Referans 
Kurtuluş Savaşı’dır, Çanakkale 
Zaferi’dir, Osmanlı’nm “millet-
i İslam” anlayışıdır; hepsinin 
ortak paydası da İslâm’dır. Kur
tuluş Savaşı’nın amacı olan Mî- 
sâk-ı Millî, aynen; “Mondros 
Mütarekesi imzalandığında iş
gal altında bulunmayan ve 
Anâsır-ı İslâm’ın çoğunlukta 
olduğu topraklar bölünmez bir 
bütündür” der; sadece ‘Türkle- 
rin’ değil... Lozan’daki kurucu 
irade de sadece Türkler değil, 
Anasır-ı İslam’dır yani Müslü
man çoğunluktur. Çanakkale 
Savaşı ise, Türk, Kürt, Arap, 
Çerkez, Laz, Arnavut... bütün 
bir ümmetin zaferidir. Osman- 
lı’da Etrâk(Türkler), Ek- 
rât(Kürtler), Çerâkise( Çerkeş - 
ler)... tüm Müslüman halkların 
ve dahi gayrimüslim tebaanın, 
yüzyıllar boyu İslâm sayesinde 
kardeşçe, kendi kimlikleri, li
sanları, örfleri ile mutlu olarak 
yaşadıkları da herkesin imrendi
ği bir vakıadır.

Artık, sorunları daha da de
rinleştiren, kangrenleştiren ithal 
çözümleri bir kenara bırakıp 
kendi kadîm tecrübelerimize ve 
referanslarımıza dönmenin tam 
zamanıdır, vesselam. ■
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BİR “HU” ÇEKSEM 
KARŞIKİ DAĞLAR YIKILIR!

ABDURRAHMAN DİLİP AK

B iliyorum, bu şarkı böyle 
değildi. “Bir ‘o f çeksem 
karşıki dağlar yıkılır" ola- 

çaktı. Kimi of çeker, kimi derdi
ni ummana döker. Ama peki, 
çaresizlerin çaresi olması gere
kenler! Kenar-ı Dicle’de bir kurt 
bir koyunu aşırdığında ilahi ada
let onu kendisinden soracak 
olanlar! Allah’ın, onların elleri 
ile zalimleri cezalandırmak, maz
lumlara yardım etmek istediği 
insanlar! Ki onlar Hac ve Umre 
ehlidir. Bu HU da Hac ve Umre 
platformunun adı..

Peki ya hacılar kendi hakla
rını savunmaktan bile acizseler 
ne olacak?!. Oysa 100.000 hacı 
adayı, 300.000 hacı aday adayı!! 
Bir rakam değil bu. Geçmiş yıl
larda hacı olanlarla birlikte Mil
yonları bulur..

Çok Zaman Oldu!..
Her şey 1914’de, Alman as

kerlerinin Osmanlı bayrağı çek
tikleri gemileri ile Sivastapol’u 
bombalamaları ile başladı.. Os- 
manlı devleti 1. Dünya Savaşına 
girdi. Ü ç cephede birden saldırı
ya uğradık.. 3 yıl iki ay sonra, 
1918 Ekim’inde, Mondros müta
rekesi yapıldığında 20 Milyon 
insandan dörtte biri ölü, kayıp 
ya da sakat kalmıştı.. Toprakla
rımızın beşte dördünü kaybet
miştik..

19 1 4 ’den sonra yol emniyeti 
kalmadığından, kıtlık ve kaç kaç 
yıllarında Hac yolu kapandı 
Türklere ve bir daha da hiçbir 
zaman kamil anlamda açılma
dı... 1919’da başlayan Kurtuluş 
Savaşı yıllarında da yollar kapalı 
idi. 1922’den 1954’e kadar, Tek 
Parti döneminde kapatılan hac 
yolu kapalı kaldı. Hac fiilen ya
saklandı.. Birkaç yüz kişiden iba
ret ilk kafile ilk kez hava yolu ile 
aktarmalı bir şekilde hacca gitti
ğinde işler yavaş yavaş düzelecek 
sanıldı. Ama o düzelme hiçbir 
zaman olmadı... 2. Dünya Savaşı 
yılları, İsrail devletinin kurulma
sı aşamasında çıkan bölgedeki 
çatışmalar yol emniyetinin sağ
lanmasına gölge düşürüyordu..

Eskiden hacca Peygamber ve 
sahabe mezarları ziyaret edilerek 
başlanırdı. Hz. İbrahim’e selam 
verilmeden, onun makamı ziya
ret edilmeden nasıl gidilirdi 
Mekke, Medine’ye. Hz. Peygam
ber sormaz mıydı, ‘atam İbra
him’den selam getirmedin mi’ 
diye.. Hele Kudüs’e uğranma
dan nasıl gidilirdi Mekke’ye!

1914’den 1952’ye; 1. Dünya 
Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kema
list devrimler ve Tek Parti, DP 
dönemi, 2. Dünya Savaşı ve son
rası bölgedeki çatışmalar, iktidar 
kavgaları...

1960  sonrası hac yolu açıldı

ama, her sene hac mevsiminde 
Suriye’de kolera çıktığı için ka
radan hacca izin verilmedi. Hac 
yolculuğu pahalı, sayısız engel
lerle dolu idi. Ancak 12 
Mart’tan sonra MNP’nin kurul
ması ve ardından MSP’nin ikti
dar ortağı olması ile hac yolu bi
raz rahatladı ise de, beklenen ra
hatlık tam olarak sağlanmadı.

12 Eylül’den sonra Özal dö
neminde Hac yolculuğunda ye
niden bir rahatlama oldu. Ama 
bu kez kota ve hava yolu ile Di- 
yanet’in organize ettiği pahalı 
hac yolculuğu dönemi başladı. 
Özel acentelerin de devreye gir
mesi ile göreceli bir rahatlama 
yaşandı.

Gelinen Noktada Durum Ne?
Bugün hacca ancak kurada 

adınız çıkabilirse gidiyorsunuz. 
Farklı illerdeki akraba ve arka
daşlar farklı kuruluşlarla, farklı 
zamanlarda hacca çıkmaya zor
lanıyor; kalacakları oteller de 
farklı olabiliyor. 8 üyeli Bakan- 
lıklararası H ac Koordinasyon 
Kurulu bu konuda tek belirleyi
ci. Hacca ne zaman, kimle, han
gi acente ile gideceğinize, hangi 
araçla ve hangi güzergah üzerin
den bu yolculuğu yapacağınıza 
siz karar veremiyorsunuz.. Hatta 
kıyafetinizi bile bu kurul belirli
yor. Mesela ben şu firma ile, şu 
tarihte, karadan, denizden, de
miryolu ile gideceğim diyemezsi
niz. Mesela A nteb’e kadar arka
daşınızın aracı ile, oradan Şam’a 
dolmuşla, Ürdün’e otobüsle, 
Maan’a kadar trenle, oradan 
otomobille hac yada umreye gi
demezsiniz. Mesela, umre ya da 
hac vizesi aldınız, vize süresince 
hiçbir şekilde sizin başka bir ül
keye de gitmenize izin verilme
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yecektir. Tur onay belgesi ve Di' 
yanet sertifikası istenecektir. 
Amerikaya ya da İspanyaya gi
derken sizden istenmeyen belge
leri Hac ve Umre konusunda siz
den talep edeceklerdir ve üstelik 
diğer turlarda pazarlık şansınız 
varken, taksitli ödemeniz müm
künken, Hacca giderken Ispan
ya’da tatil için ödediğinizin 4 
katını aylar önce peşin alacak
lardır sizden..

Kim Takar Yasaları!
Aslında A tipi acen

te olmadan yurt dışına 
tur düzenleyemezsiniz.
Ama Diyanet, turizm 
acentesi olmadığı hal
de, kotanın % 60’ını 
kendine ayırır. Asgari fi
yat ilan eder, rekabet ku 
rallarını ihlal ederek, Ken
disi bu işte rakip olduğu halde, 
rakiplerine kural koyar, mal sa
tar, denetler ve onların rehber
lerinin, diyanet personelinden 
atama şartı getirir. İlk kez hacca 
gidecek Diyanet görevlisinin 
hem tur masrafını, hem de har
cırahını size ödetirler.

İnanç hürriyeti, seyahat 
hürriyeti, rekabet kuralları., 
kim takar!

Yasaya göre 80.000 dolar tu
rizm girdisi olan A  tipi acenteler 
yurt dışına tur düzenleyebilir.. 
Ama Diyanet’in yok! Kurul bu 
rakamı tamamen keyfi bir şekil
de 1 Milyon dolara çıkartır. “İh
racat yapmayan ithalat yapa
maz” der gibi, hacılar turist geti
ren firmalara kota olarak verilir. 
Bir bakıma İsrail’den, Rusya’dan 
gelen turistlerin otel parası hacı
lardan alınır. Hac tecrübesi ol
mayan bu acenteler hacıları 200 
dolara kendileri adına bu işi ya

pacak taşeron acentelere devre
derler. Onlar da bu hacıları kayıt 
acentelerine satar, onlar da çan
tacılara. Bu işlemler kitabına uy
durulur; çoğu fiktif işlemlerdir. 
Yasa himayesinde mali hile ya
pılır, vatandaş yolunur.

Mesela yasaya göre yabancı

firmalar yurt dışı tur düzenleye
mez ama yabancı ortaklı turizm 
şirketlerine de verilir bu kota. 
Hacıların sırtından birilerine 
teşvik verilir.

“Hacı” demek yasak, ama 
devlet “nasıl hacı olunur”, bu
nu örgütleyen yönetmelik ya
yınlar.

Sizin mezhebiniz, içtihadla- 
rımz farklı olabilir; Mina’da du
rup durmamanıza laik devletin 
memurları karar verir. ‘Kurban 
kesilmeden saç kesilir mi’ diye 
sormazsınız, çünkü sabahın er
ken saatlerinde kurbanınız kesil
di denir, kesilip kesilmediği bile
mezsiniz. Vicdanlar yaralıdır.

Yüzbin kişi kısa bir sürede 
Cidde hava alanına inince, yaş
lı, hasta, çocuklu kadınlar, en
gelliler için 8-10 saat süren güm

rüklerdeki çile başlar.. Dönüşte 
sizi yine uzun kuyruklar bekle
mektedir.. Günlerce uçak bek
lersiniz ve geçen zamanda ko
naklama parası da alınır sizden.

Ve Hacı olursunuz!?
Peki Hacca Yemen ya da 

Etopya üzerinden niye gideme
yelim? Niye bu aşağılanma, soy
gun ve çile?

Oysa, kuralar çekilip herkese 
gidiş sertifikası verilse, tecrübe, 

insan kaynakları ve sözleş
ip meler açısından yeterli 

olan tur düzenleyen fir
malardan istediğimiz biri 
ile yapabilsek bu yolcu
luğu.. Bir takım suisti- 
maller için götürdüğü 

hacı adayı başına mesela 
3 0 0 0  dolar teminat yatır

salar..
Bu gün, 3 ay önce çıkartı

lan bir bakanlar kurulu kararna
mesi ile son 10 yılın en kötü 
noktasına gelindi. Halk başör
tüsü, İmam Hatip, Kur’an 
Kursu sorununa çözüm bekler
ken, Hac konusu hukuk ihlalleri 
ile bir azap yoluna dönüştürüldü. 
Tek bir Bakanlar Kurulu kararı 
ile bu sorunlar büyük ölçüde çö
zülebilecekken iktidardan ses 
çıkmıyor. Tek başına İçişleri 
Bakanının genelgesi ile karayo
lu ile hac ve umre yolu açılabilir.

Peki bu konuda neden bir şey 
yapılmıyor.. Bu sorunun cevabı 
yok.

Kanun Yoluna Gidiliyor
Kısa adı IN TU RSA P olan 

İnanç Turizmi Seyahat Acenta- 
ları ve Gönüllüleri Platformu 
hac ve umre adaylarını haklarını 
aramaya çağırıyor. Platformun 
desteklediği “H U  PR O JESİ” 
hac ve umre konusunda adayları
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uyarıyor ve kanun yolu ile hak
larını aramaya çağırıyor. 
www.intursap.org sitesinde ya
yınlanan çağrıda, Hacı adayları
nın bölgelerinde partiler, vakıf 
ve dernekler, yerel medya ve 
milletvekillerine ulaşarak sesle
rini duyurmaları çağrısı yapılı
yor. Telefon, Fax, SM S, e-mail
le belli kurumlara ulaşmaları, il 
ve ilçe insan hakları kurullarına 
başvurmaları, rekabet kuruluna, 
savcılıklara ihbarda bulunulma
sı, hak kaybına uğrayanların taz
minat davaları açmaları isteni
yor. Bu konuda internet sitesin
de ayrıntılı bilgiler yer alıyor..

Başbakanlık, AK Parti G e
nel Merkezi, TBMM Başkanlığı, 
TBMM İnsan hakları Komisyo
nu, Dilekçe Karma Komisyonu, 
Adalet Komisyonu, Turizm Ko
misyonuna, Diyanete, TU R - 
SA B’a, Turizm Bakanlığı, İçiş
leri, Dışişleri, Sağlık ve Maliye 
Bakanlığı, Diyanetten sorumlu 
Devlet Bakanlığına, müftülük
lere de yazmak mümkün. Konu 
ile ilgili olarak MÜSİAD ve 
ASKON gibi işadamları der
nekleri Mazlum-Der, Özgürder 
gibi insan hakları kuruluşları, 
Hukukçular Demeği, Tüketici
ler Derneği gibi demekler, Di- 
yanet-Sen gibi sendikalarla iş
birliği yapma çağrısı yapan plat
form sözcülerine göre bazı acen
te sahipleri ve vatandaşlar şim
diden rekabet kuruluna, Danış
tay’a dava açma ve suç duyurusu 
girişimlerini başlattılar bile. Hu
kukçulara göre, her hacı adayı 
ödediği paranın tamamına yakı
nını tazminat davası açarak 
mahkeme masrafları ile birlikte 
geri alması mümkün. Bunun yo
lu da yine platformun internet 
sitesinde. ■

G ünümüz dünyasına ege
men olan kavramlar 
hiçbir şekilde gerçeği 

temsil etmiyor. Bütün kavramlar 
ideolojik ve politik çıkarlar doğ
rultusunda sınırsız bir şekilde sö
mürülüyor. Küresel diktatörlüğün 
dili ve söylemi kanlı bir dil ve 
söylemdir. Küresel planda kulla
nılan bütün sözcükler ideolojik 
maskelere dönüşmüştür. Medya 
dili ve söylemi de keza ideolojik 
içerikli olarak üretiliyor. Bütün 
dünyada egemen sınıflar, farklı 
unsurları aşağılayarak, etiketleye
rek, damgalayarak, kendilerini 
meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bü
tün toplumlar tepeden inme sü
reçlerle karşı karşıya bulunuyor. 
Siyasette ilkesizlikler/ ayrımcılık
lar, ulusal bencillikler, hukuksuz
luklar kamu vicdanını yeteri ka
dar sarsmıyor. Kamuoyu duyarsız
laşıyor. Milliyetçi kimlikler radi
kalleşiyor. Toplumsal bütünleş
meyi sağlayan kültürel bütünlük
ler, kültürel tutarlılıklar parçala
nıyor.

İnsanlıktan, ahlaktan yoksun 
ceberut güçler, kamu yararı yeri
ne, ayrıcalıkların ve çıkar grupla
rının yararını gözetiyor. Bütün 
toplumlarda gerçeklikler ideolo
jik amaçlar doğrultusunda mas
keleniyor. Halklar/toplumlar fi
ziksel saldırılara bir şekilde yanıt 
verebilirken, ideolojik saldırılara 
yanıt veremiyor. Ahlaki perspek

tifler/çerçeveler aşındığı için, 
ideolojik saldırılar karşısında he
pimiz sessiz kalıyoruz. Bu sessizli
ğin ahlaki bir yanlışlık olduğunu 
bilmeliyiz. İdeolojik ufuklar ger
çeği yansıtmıyor, buna rağmen 
ideolojik emperyalizm bütün yo
ğunluğuyla sürüyor, ideolojik en
feksiyon yayılıyor.

Geçmişte tarihin merkezi 
olan İslam Dünyası toplumları 
olaylara karşı kayıtsızlığını sürdü
rüyor. Eski yüzyılların diliyle, bu 
yüzyıla hitap edemiyor. Geçmişe 
açık bir şimdi’den, geleceğe açık 
bir şimdi’ye geçmek gerekiyor. 
İslam Dünyası toplumlarını 
Amerikan çıkarları doğrultusun
da dönüştürme projelerine Türki
ye destek verebiliyor. Ameri
ka’nın vizyon ve stratejilerini 
paylaşmak demek, küresel dikta
törlüğün vizyon ve perspektifleri
ni paylaşmak demektir. Ameri
kan stratejilerini paylaşmak de
mek haksız işgal ve istilaları, kat
liam ve işkenceleri, kıyımları ve 
toplama kamplarını paylaşmak 
demektir.

Bugünün dünyasında ideolo- 
j ik terör kurumlaşıyor. Küresel si
yasal sistem ancak yalanlarla sür- 
dürülebiliyor. Toplumlarımız ta- 
rihsizleştiriliyor, kültürsüzleştiri- 
liyor, anlamsızlaştırılıyor, inanç- 
sızlaştırılıyor. Hepimize hayat ve
ren erdemler tuzla buz oluyor. 
Kural tanımayan küreselleşme
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karşısında İslam Dünyası ülkele
ri, eylem yeteneği olmayan, siya
sal bir perspektifi olmayan, stra
tejisi olmayan ülkelere dönüş
müştür. Ülkelerimiz savaşlar yo
luyla Amerikan eyaletleri haline 
getirilmek istenmektedir. İslam 
Dünyası toplumları kendi kav
ram ve kurumlarma, kendi kül
tür ve uygarlıklarına olan 
inançlarını yitiriyor. İslam Dün
yası toplumlarında, Türkiye’de 
olduğu gibi, İslami anlamda algı
sal, düşünsel ve ahlaki bulanık
lıklar yaşanıyor. Düşünsel ber
raklığımızı yitiriyoruz. Modern 
zamanların mutlaklaştırılan ve 
artık müzelere kaldırdmaları ge
reken efsaneleri karşısında ma
alesef tutunamıyoruz. Islami kav
ram ve kurumlar açıkça demora
lize ediliyor. Bestseller ideoloji
ler/söylemler yoluyla, Islami ce- 
maatler/akımlar/hareketler etki- 
sizleştirilebiliyor, uyumlulaştıra- 
biliyor. Islam i kavram/kurum, 
toplumlarında ikincilleştiriliyor, 
marjinal unsurlara dönüştürülü
yor, kendi, referans kaynaklarını 
terke zorlanıyor.

Hemen her ülkede, Müslü- 
manlar arasında yaşanan bencil 
ve keyfi bölünmeler ve parçalan
malardan cesaret alan ideolojik 
bürokrasi, saltanatını dilediği bi
çimde sürdürebiliyor. Islami 
gruplar/cemaatler kendi gün
demlerini, problemlerini, ilgileri
ni; dünyanın tek ve eşsiz günde
mi, problemi ve ilgisi gibi görüle
biliyor. Durum böyle olunca, 
kendini böylesine kibirli bir şe
kilde tanımlayan gruplar ve ce
maatler diğer grupları/çabala- 
rı/çalışmaları izleme ihtiyacı duy
muyor. Bugün, hemen her ülkede 
ideolojik alan, askeri alanla bü
tünleşmiş durumdadır. Bugün, 
her toplumda yaygın bir şekilde 
kullanımda bulunan ideolojik dil

ve söylem, eksiksiz bir biçimde 
Batı’mn tahakkümünü esas alan 
bir dil ve söylemdir. Batı’nın İs
lam Dünyasına yönelik tarihsel 
takıntıları eksiksiz bir şekilde 
devam etmektedir. Halen kulla
nımda bulunan Batılı ideolojik 
dil, propaganda hileleri üzerine 
kurulmuş bir dil’dir. İslam Dün
yası toplumları bugün, işbirlikçi 
yönetimler aracılığıyla büyük 
güçlerin çıkarlarına hizmet eden, 
alet olan ve büyük güçlerin 
oyunlarına katılan, tarihin bir o 
yana bir bu yana sürüklediği, ko
lay aldatılabilen, gücünü kulla
namayan, amaçsız toplumlar ha
line getirilmiştir. Kendisini yeni
leme istek ve iradesine sahip ol
mayan toplumlar yabancı model
leri taklit etmeye ve dışardan ge
len yeniliklere öykünmeye baş
larlar. Kendilerini yenilemeyen 
ve yeniden üretemeyenler tari
hin dışında kalırlar.

Toplumlarımıza yönelik pa
sifleştirme süreçleri sonunda, 
toplumlarımız siyasal anlamda 
uysallaştırılabilmiştir. Bugün, 
Türkiye’de olduğu gibi, siyasal 
iktidarlar, resmi ideoloji alanına 
vaziyet edemiyor, bu alanı kesin
likle kontrol edemiyor, sorgula- 
yamıyor. İçerisinde yaşadığımız 
toplumlarda, Müslümanlar ola
rak, sömürgeci bakış açılarıyla 
yargılanmaya, sömürgeci ilişki 
biçimlerine maruz kalmaya alıştı
rıldık. Bugün, hepimiz çok ağır 
ahlaki kültürel bedeller ödüyo
ruz. Sahici olmayan tutumlar, 
tarzlar, tercihler bir ilişki biçi
mine dönüşüyor. Bir hizbe, bir 
ideolojiye, bir çıkara tutsak olan
lar özgür tercihler yapamıyor. 
Ahlaki/içsel yoğunluktan bir İs- 
lami ilgi bir etki uyandırmıyor.

Tarihsel sarsıntılar karşısın
da, gelişen olayların çok gerisin
de kalan yorumlar sebebiyle, ta

rih karşısındaki tepkilerimiz çok 
yetersiz kalıyor. Ucuz tercihler, 
ucuz konumlar, ucuz beğeniler 
adına, aldırışsızlıklar, boş ver- 
mişlikler nedeniyle, hayat veren 
değerlerimiz birer birer yitip gi
diyor. Ahlaki anlamda bir öze
leştiri yapmalıyız. Somut bir ah
laki ufuk içerisinde hareket et
meliyiz. Kendi adımıza düşünme
ye, davranmaya cesaret etmeliyiz. 
Bir hizip tarafından hipnotize 
edilmeye izin vermemeliyiz. Ger
çekçi bir dille ve derin bir içten
likle sorunlarımızı dile getirmeli
yiz. Çıkarlarına tutsak olanlarla, 
hiziplerine tutsak olanlarla, ide
olojilerine tutsak olanlarla hiçbir 
şey konuşulamaz, iletişim kurula
maz, yardımlaşılamaz ve dayanı- 
şılamaz.

Umutlarımızı kıran ıssızlığı 
aşmalı, tarihin karşısına onurla 
ve izzetle çıkabilmeliyiz.

Kendimizi nitelikli bir şekilde 
ve bilgece dile getirebilmeliyiz. 
Özlemlerimizin çok güçlü temel
leri ve ifadesi olmalı.

Her alanda tarihsel bir yenili
ğe cesaret etmeliyiz.

Ancak bilinçli bir hareket, 
bilinçli bir dayanışma baskı yapa
bilir, etki uyandırabilir.

Ödünç alman düşüncelerle, 
konjektürel ve statükocu dü
şüncelerle, tercihlerle, düşkün
lük dönemleri aşılamaz, atlatıla- 
maz.

Kendimiz olduğumuzda gücü
müzün, sınırlarımızın ve bilinci
mizin farkına varırız.

Taklit etmeye devam ettiği
miz sürece yok olacağımızı bil
meliyiz. Kendimiz olmadığımızda 
bir hiçiz.

İdeolojik/politik saldırıların 
maskesi olan her biri bir sömürü 
aracı kavramların baskısı altında 
kalarak, kendi referans kaynakla
rımızı terk etmemeliyiz. ■
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GAZZFDEN BÜYÜK KAÇIŞ MI, 
TİYATRO MU?

MUSTAFA ÖZCAN

B eni İsrail tarihi sürgün ve 
göçler tarihidir. Hz.Yu
suf tan Musa Aleyhissela- 

ma kadar Beni İsrail, Mısır’da 
400 yıl kadar sürgünde kalmıştır. 
400 yıl sonra Hz. Musa ile huruç 
(exodus) gerçekleşmiş ve Beni İs
rail tarih sahnesine çıkmıştır. 
400 yıl boyunca, Beni İsrail, yer
leşik bir medeniyet olan Mısır’da 
yerli halkla bütünleşememiştir. 
Ama Mekke’ye hicret eden Beni 
İsmail ise yerli halkla bütünleşe
rek Araplaşmıştır. Huruç tarihi, 
takriben M.Ö. 1200’lerdir.1

Beni İsrail’in bundan sonraki 
dönemi yükseliş ve alçalışlar, sür
gün ve geri dönüşlerle doludur. 
Hz.Davut ve Hz.Süleyman(a.s) 
dönemleri gibi parlak dönemle
rin ardından zafiyet ve dağılma 
süreçlerine girilmiş, devletleri yı
kılmış, ünlü Babil (Nebukednaz- 
zar) ve Roma sürgünlerini yaşa
mışlardır.

1. Dünya Savaşı sonrasında 
İngilizlerin marifetiyle bölgeye 
yerleştirilip 1948’de İsrail adıyla 
devlet haline getirilen Siyonist 
Yahudiler, bu kez bölge insanına 
ardarda sürgünler, katliamlar, yı
kımlar yaşatmaya başlamıştır.

Kırk Yıl İşgal Altında Tutulan 
Gazze Neden Boşaltıldı?

1956 yılındaki Üçlü Saldırı sıra
sında İsrail, İmam Şafii’nin de

doğum yeri olan Gazze’yi ele ge
çirmiş, bir yıl sonra tahliye et
mişti. 1967’de bir kez daha Gaz
ze’yi işgal etmiş ve bu işgal yakla
şık 38 sene sürmüştür. Şaron dö
neminde burası yeniden tahliye 
edilmiştir. 8-9 bin civarındaki 
‘yerleşimci’ (aslında ‘gaspçı’) gü
rültülü bir şekilde burasını tahli
ye ettiler. Tahliye beklendiği gibi 
uzun sürmedi ve 22 ve 23 Ağus
tos tarihleri itibarıyla Gazze’nin 
boşaltılması tamamlandı ve sıra 
Batı Şeria’daki dört yerleşim 
merkezine geldi. Bununla birlik
te, Şaron tahliyenin hemen ar
dından sanki Filistinlilere sevinç 
tattırmamak için Batı Şeria’daki 
yerleşim merkezlerini genişlete
cekleri yönündeki sözlerini de 
tekrarladı.

Ne olmuştur da 20-30 yıl ön
ce “Yahuda ve Samara’dan çekil
me kararı alan hükümeti askeri 
darbeyle devireceğim” diyen Şa- 
ron gitmiş, yerine Gazze’yi tahli
ye eden Şaron gelmiştir? General 
Şaron ile Başbakan Şaron arasın
daki bu fark nereden kaynaklan
maktadır?

Şu bir vakıa ki, İsrail’de barış 
yapmak savaş yapmaktan daha 
zordur. Savaşta bakan bile kay
betmeyen İsrail, başbakanların
dan birisini barışa kurban ver
miştir. Bunun için İsrail’de barış 
yapmak ancak Şaron gibi savaş 
çılgınlarma(warmonger) nasip

oluyor ve onların kalibresinde li
derler gerektiriyor. 1979 yılında 
Sedat’la Camp David anlaşması
nı imzalayan Menahem Begin de 
bu tarz bir liderdi. Kendisi İsra
il’in kuruluşundaki çete reislerin- 
dendi; ayrıca Likud Cephesi lide
ri idi. 1993 Oslo Anlaşmasını 
imzalayan Rabin de ‘kemik kıran’ 
lakabıyla anılan Şaron gibi eski 
generallerden birisiydi. Şaron 
hepsinden de azılı harp yanlısı 
bir tedhişçi. Şaron mu değişti 
yoksa gerçekler mi?

Bu soruya cevap verebilmek 
için çekilmenin mahiyetini iyi 
anlamalıyız. Esasen Gazze’den 
çekilme gerçek bir çekilme de
ğil. İsrail Lübnan’dan çekildiği 
sırada yaptığı gibi uluslar arası 
sınırlarına çekilmiyor. Sadece 
askerlerini ve yerleşimcilerini 
yeniden konuşlandırıyor. Gaz
ze’den çekilme bu anlamda tam 
bir çekilme değil. Çekilmenin 
gerçekleştiği topraklarda Filistin
lilere bağımsızlık verilmiyor. An
laşmalı bir çekilme değil, tek yan
lı bir çekilme. Elbette Şaron, 
Gazze’de tutunamadıkları ve zor
landıkları için çekiliyor. Filistin
lilerin demografik üstünlükleri İs
rail’e burada hayat hakkı tanıma
mıştır. İkinci olarak da, Filistinli
lerin eylemleri İsrail’i taciz etmiş 
ve bunaltmıştır. Gazze’nin strate
jik avantajı Batı Şeria ve Golan 
Tepeleri ile mukayese edilemez. 
Nihayetinde Gazze 365 km. kare
lik kenarda bir toprak parçasıdır. 
Bu kadar küçük bir toprak parça
sında dünyanın en kesif nüfusu 
barınıyor. 1 milyon 300 bin Filis
tinli daracık toprak parçasında sı
kışmış kalmış vaziyette. Daha ön
ce yerleşimcileri yüreklendiren 
Şaron, çekilme aşamasında şöyle 
demek zorunda kalmıştır: “Yerle
şimciler için Gazze’de bir gelecek 
göremiyorum. .”2
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Gazze’den Çekilişin Stratejik 
ve Sembolik Anlamları

İsrail’in Gazze’den çekilmesinin 
stratejik öneminden ziyade sem- 
bolik önemi var. Çekilmenin 
sembolik sonuçlarını üç maddede 
toplamak mümkündür.

1-Siyonizm kavramının tadili 
ve yeniden yorumlanması.

2'Büyük İsrail hayalinin yeni- 
den gözden geçirilmesi.

3'Tevrat’a dayalı olarak Arz-ı 
Mev’ud kavramının tadil edilme- 
si.

Şimdi, gerçekten de Gaz- 
ze’nin Arz-ı Mev’ud’a dahil olup 
olmadığı tartışılmaktadır. Fehmi 
Huveydi’nin yazdığı gibi, bazı 
Yahudiler daha yüksek sesle bu
rasının Arz-ı Mev’ud’a dahil ol
madığını savunuyorlar.3

Aslında Yahudiler, karakte
ristik özellikleri gereği çekilme 
hezimetini zafere çevirmenin 
yollarını arıyor. Bu bağlamda, Fi
listinlilere zafer havası tattırmak 
istemiyorlar. Bu gayeye matuf ol
mak üzere Şeyh Ahmet Yasin gi
bi Filistin’in sembolik liderlerini 
şehid ettiler. Ardından yine geri
de ‘ganimet’ bırakmamak için 
bütün yerleşkeleri tahrip ettiler. 
Kısaca, Asuri, Babil ve Romalıla
rın kendilerine yaptıklarını onlar 
da Filistinlilere reva gördüler. 
Hatta bu çelişkiye bigane kala
mayan Haaretz gazetesi şöyle sor
maktan kendisini alamamıştır: 
“Türkler yıkmamıştı, biz neden 
yıkıyoruz? Türkler medeniyet ka
tili değildi de ondan!”

Bu açıdan bazıları çekilmeye 
kötümser bir havada bakıyor. 
Bunlardan birisi olan Fehmi Hu- 
veydi, çekilmeyi fitne olarak nite
lendiriyor.

Şaron aslında Gazze’den tek 
yanlı olarak çekilerek Oslo An

laşmasından sonra Yol Haritası
nı da sebote ediyor ve toprağa 
gömüyor. Burada ABD ikiyüzlü 
bir politika izliyor. Hem Gaz
ze’den çekilmeyi Yol Haritası 
kapsamında değerlendirmek isti
yor hem de Batı Şeria’daki yerle
şim merkezlerinde kalınmasına 
yeşil ışık yakıyor. Uluslar arası 
camianın ağzına rüşvet kabilin
den bir tutam bal çalarak Batı 
Şeria’daki işgali tahkim ve derin
leştirmek istiyor. Gazze’den çe
kilmeyi dramatize ederek Batı 
Şeria’daki varlığını kalıcı kılmak 
istiyor. Dolayısıyla çekilme işle
mi bir nevi tiyatroyu andırıyor.

Prof. Dr. Richard Faik bu hu
susta şunları yazıyor: “Yahudile- 
rin bizzat Yahudi askerler tarafın
dan zorla bölgeyi terk etmeye 
zorlanması görüntülerinin 
T V ’lerde gösterilmesi baştan be
ridir İsrail’in uygulamaya çalıştığı 
bir hiledir. Gözden çıkarılan yer
leşimlerin ve sonra geri çekilme
nin gösterilmesinin altında, as
lında İsrail’in Ürdün Nehri’nin 
Batı Yakası’ndaki yerini sağlam

laştırmak için bir pazarlık aracı 
oluşturmaya çalışması yatmakta
dır. Gazze yerleşimcileri İsrail iş
galinin daha da genişleyeceğini 
ve Tel Aviv tarafından terk edil
meyeceklerini umuyorlardı. Bir 
bakıma kandırılan insanlar duru
muna düşmüşlerdir.”4.

Bu madalyonun birinci yüzü
dür. İkinci yüzünde ise yerleşim
cilere tanınan imtiyazlar ve yük
sek tazminat miktarları vardır; 
Filistinliler gibi bir mağduriyetle
ri yoktur. Şaron’a itirazları dinî
dir: ‘Bu toprakları bize tanrı ba
ğışladı, sen Tanrı’nın buyruğuna 
karşı çıkıyorsun’ diyorlar. Aslın
da Şaron ile yerleşimciler arasın
da bu hususta bir ihtilaf ve dini 
bir tezat yok. Şaron sadece bura
dan geri çekilerek kuvvet almak 
istiyor ve reel-politaka yapıyor. 
Şaron, Aralık 2004’te çekilmeyi 
gündeme getirmeden önce hep 
şöyle diyerek yerleşimcileri tes
kin ediyordu: “Netzarim yerleşim 
bölgesinin bizce Tel Aviv’den bir 
farkı yoktur.”

Gazze’den çekildikten sonra
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Şaron artık mesaisini daha rahat 
bir şekilde Batı Şeria’ya kayd ire
bilecek ve burasını yutmaya tek
sif edecektir. Bunun yanında 
Gazze’den çekilen bir ‘barış ada
mı’ olarak diplomatik taarruza 
geçecektir. Arapları daha rahat 
bir biçimde İsrail’i tanımaya da
vet edecektir. Silvan Şalom bir 
yıl içinde 10 Arap ülkesi tarafın
dan tanınma beklediklerini açık
lamıştı. Mübarek ilk sinyali verdi 
ve Şaron için ‘yiğit adam’ tabiri
ni kullandı. ‘Barış adamı’ diye
rek zaten ilk siftahı uluslar arası 
camianın patronu Bush yapmıştı. 
İsrail bugüne kadar sadece Gazze 
Şeridi’nde 16 bin Filistinlinin 
evini yıkmıştır. Bu mezalim kar
şısında dünyanın nutku tutul
muştur. Şimdi onun yarısı kadar 
gaspçı bir. yerleşimci grup burayı 
terk ediyor diye olayı -The Guar- 
dian’m deyimiyle- dünya çapında 
bir tiyatroya dönüştürdüler. He
lal olsun Şaron’a!

Filistin Devleti’nin Kuruluşu 
İmkânsızlaştırılıyor mu?

Gazze’de 21 yerleşim merkezin
den çekilirken Şaron, Batı Şe- 
ria’da önemsiz 4 yerleşim merke
zinden de çekilmektedir. Oysa ki 
Batı Şeria’da 120 civarında yerle
şim merkezi vardır ve buradaki 
yerleşimcilerin sayısı 400 bini 
bulmaktadır. Bunların 100’ü son 
Oslo Anlaşması’ndan sonra ku
rulmuştur. İsrail bununla da kal
mayarak Batı Şeria’nın yüzde 
60’ını yutmayı ve sadece yüzde 
40 ’mı Filistinlilere bırakmayı 
planlıyor. Bu durumda Filistinli
lere bırakılan parçalanmış top
raklarda bir Filistin devleti kur
ma imkanı kalmıyor. Leopar de
rili Filistin toprakları, devlet için 
elverişli olmaktan çıkıyor.

Bu bağlamda, Gazze’den çe
kilmeyle Güney Lübnan’dan çe
kilme arasında bir mukayese ya
pıldığında görülecektir ki, ikisi 
arasında hiçbir benzerlik yok. İs
rail Güney Lübnan’dan kendi 
uluslar arası sınırlarına çekilmiş
tir. Gazze’yi ise karadan, havadan 
ve denizden kontrol/abluka al
tında tutmaya devam edecektir. 
Dolayısıyla ikisinin durumu ol
dukça farklı. Tek benzerlik, Lüb
nan’da Hizbullah ile Gazze’de 
HAMAS ve İslami Cihad’ın di
renişle İsrail’i geri adım atmaya 
mecbur etmesidir. Bunun ötesin
de, İsrail açısından pek benzerlik 
yok. Filistin’e Lübnan muamelesi 
yapmıyor.

“Gazze’den geri çekilmeye 
yerleşimcilerin gösterdikleri dire
niş İsrail’in gelecekte Batı Yaka- 
sı’ndaki İsrail yerleşimlerinden 
geri çekilme planına karşı tedir
ginliğe yol açabileceğinin de bir 
göstergesi olarak algılanabilir. 
Yerleşimciler Gazze’de gösterdik
leri ve abartılan direniş gösterile
ri ile gelecekte her hangi bir İsra
illi liderin daha büyük oranda bir 
geri çekilme planını uygulamaya 
kalkması halinde fiziki olmasa bi
le siyasi olarak sonunun geleceği
ni gayet ciddi bir şekilde göster
mişlerdir. Bu açıdan bakıldığın
da, Gazze geri çekilmesi Batı Ya- 
kası’nda ciddi bir işgal planının 
ayrılmaz bir parçası olarak görül
mekte ve nihayetinde Filistinli
lerin kendilerine ait bağımsız bir 
devlet kurma hayallerinin de 
başlangıcı değil, tam tersine sonu 
olduğunu göstermektedir. Filis
tinliler bu gerçekleri görmeye 
başladıkları andan itibaren HA- 
M AS’a daha da yaklaşacaklar
dır”5

Ancak İsrail, Gazze’den bu 
surette çekilse de elini çekmeye

cektir. Bu bağlamda Oslo Anlaş
masını yürürlükten kaldırsa bile 
Filistinlileri bu anlaşmanın işine 
gelen maddelerinden sorumlu ve 
yükümlü tutmaktadır. Oslo A n
laşmasının mütemmim bazı mad
delerine göre, şiddet kullanan 
hareketler Filistin yönetimine 
ortak olamazlar. Bu açıdan İsrail 
HAMAS ve İslami Cihad gibi 
direniş yanlısı grupların yöneti
me ortak olmalarına ve seçimlere 
katılmalarına itiraz etmektedir. 
Bu da Özerk Yönetim’e açık bir 
müdahale biçimidir.

Arap asıllı Knesset milletve
killerinden Mervan Bişare, The 
Guardian’da yazmış olduğu bir 
makalede Filistinlilerin ‘barış sü
reci’ ve ‘yol haritası’ gibi cazibe
lerden hayal kırıklığına uğrama
ları halinde Üçüncü Intifadayı 
kaçınılmaz görmektedir.

Netice itibarıyla, Gazze’den 
çekilme bütün yönleriyle tahlil 
edildiğinde, her iki halkın ege
men eşitliği, uluslararası hukuka 
saygı ve Kudüs’ün statüsü ile Fi
listinli mültecilerin sorunlarına 
uygun bir çözüm bulmak için adil 
bir barış mücadelesinde tehlikeli 
bir geriye dönüşü simgelemekte
dir. Nihai kertede, Şaron’un 
Gazze’den çekilmesi barış amaçlı 
olmayıp İsrail’in güvenliğini ön- 
çekmektedir. Buradan da barış 
ve istikrar çıkmaz... ■

Notlar:
1-El Medhal li-Diraseti’t Tevrat Ve’l Ahd 

el-Kadim, Muhammed Ali Bar, Ka
lem yayınları, s: 65

2- Israeli Minister Quits as Gaza Pullout
Nears, Steven Erlanger, NYTimes, 7 
Ağustos 2005

3-Fitnetü’l-İnsihap min Gazze, el-Ah- 
ram, 9 Ağustos 2005

4-Zaman gazetesi, Richard Falk, İsrail bu 
kez mağdurları, oynuyor, 20 Ağustos 
2005

5-Zaman, 20 Ağustos 2005.
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HEYECAN VERİCİ BİR PROJE: 
ULUSLARARASI SARAJEVO 

ÜNİVERSİTESİ

TAHSİN ERKAN TÜRE
Konuşan: Yusuf ARMAĞAN

Bosna Hersek insanımızın gün
demine savaşla beraber giren bir ül
ke. Acı ama böyle. Şu sıralar daha 
ziyade romantik tarafıyla ilgilenilen 
bir konumda Bosna. Başçarşı, Trav- 
nik Kalesi, Mostar Köprüsü, Moriça 
Han ve kahve... Bu eksik ilişki biçi
mini kültürel, siyasi, sosyal, sanatsal 
anlamda da sürdürülebilir bir raya 
çekmek Bosna’nın ve Türkiye’nin 
insanlarına oldukça önemli bir katkı 
sağlayacaktır. İşte bu anlamda bü
yük fedakarlıklarla oluşturulmuş bir 
üniversiteden bahsetmek gerekiyor. 
Uluslararası Sarajevo Üniversitesi... 
Bugünlerde üniversitenin İstanbul 
bürosu oldukça hareketli. Öğrenci
ler, veliler, bilgi alanlar, kayıt yaptı
ranlarla dolup taşıyor. Böylesi bir or
tamda karşılaştığımız üniversite rek
törü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe 
öğrenciler ve velileri tarafından soru 
yağmuruna tutulmuşken iletiyoruz 
söyleşi teklifimizi. Oldukça enerjik 
ve sempatik yüzünde oluşan sıcak bir 
gülümsemenin eşliğinde geliyor kabul 
cevabı. Biz söyleşimizde çok heye
canlandık, umutlandık. Aynı heye
canı ve umudu Erkan Bey’in cümle
leri ,ile yakalayabilmeniz umuduyla 
sunuyoruz söyleşimizi.

İstanbul - 22/08/2005

Yusuf Armağan: ODTÜ, 
Amerika Kaliforniya Berkeley 
Üniversitesi, Ürdün Yarmouk 
Üniversitesi, Sultan Qaboos 
Üniversitesi, Bilkent Üniversi- 
tesi, Marmara Üniversitesi 
ÖSYM, TÜBİTAK, Türkiye Sa
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü., 
kariyerinizde karşılaştığımız bazı 
kurumlar. Oldukça başarılı bir 
kariyeriniz var. Bunca kariyerin 
üzerine neden Saraybosna?

T . Erkan Türe: Bosna’daki 
savaş sırasında yurtdışmda görev 
yapıyordum, kendimi çok çaresiz 
ve suçlu hissettim. Bir toplumun 
fertleri kökenleri, tarihleri ve

inançlarından dolayı katledildi, 
dünya adeta bunu seyretti. A n
ladığımız ve gördüğümüz kada
rıyla Boşnaklar hala zor şartlar
dalar ve büyük mücadeleler veri
yorlar. Bu sene Mayıs ayında 
Marmara Üniversitesi Mühen
dislik Fakültesi’nde görev yapar
ken Saraybosna Eğitim ve Öğre
timi Geliştirme Vakfı tarafından 
kurulan IU S’un rektörü olma 
teklifini aldım. Bu üniversite 
projesine girişen insanları tanı
dığımda hepsinde büyük bir iç
tenlik gözledim. Tanımadıkları 
insanlar için, uzaktaki bir dost 
toplum için maddi manevi bü
yük fedakarlıklar yaparak kalıcı 
bir eser ortaya koymak ve hayır
la anılmak istediklerini gördüm. 
Onun için böyle bir proje beni 
heyecanlandırdı. Bu defa bu gü
zel ülkenin insanları için ben de 
bir şeyler yapabilirim dedim. 
Ben yurtiçi ve yurtdışmda çeşitli 
üniversitelerde ve bilim kurum- 
larında öğretim üyeliği, koordi
natörlük, yöneticilik ve danış
manlık görevlerinde bulundum. 
Marmara Üniversitesi Mühen
dislik Fakültesinin 2000 yılında 
Avrupa Kalite Ödülü Finalisti 
olmasında çok önemli görevler 
üstlendim. Her ne kadar Bos
na’daki bu görev benim özel ha
yatımı alt üst edecek kadar deği
şiklik gerektirse de kabul etmek

zorunda olduğumu düşündüm. 
Galiba tarihi ve kültürel mirası
mızın ve şahit olduğumuz sava
şın bize yüklediği borç duygusu 
ateşlendi. Üstelik Bosna’daki es
kimiş üniversite sisteminin yanı
na çağdaş bir eğitim modeli koy
manın heyecanını da duydum.

Armağan: Balkanlarda ilk 
Türk üniversitesi diyebileceği
miz üniversitenin kuruluş ama
cım özetleyebilir misiniz?

Türe: Bir Avrupa ülkesi üni
versitesi olan IU S’un vizyonu 
şöyle: Kurucularımızın, eğitmen
lerimizin, öğrencilerimizin ve 
diğer paydaşlarımızın ortak ça
baları ile uluslar arası düzeyde 
kalitesi kabul edilen bir yüksek 
öğretim ve araştırma kurumu ve 
bir mükemmellik merkezi ol
maktır. IUS bilim, sanat ve tek
noloji üretip insanlık yararına 
sunmak; bilgiyi kendisi ve çevre
si için değere dönüştürebilen, 
özgür, katılımcı, paylaşımcı, de
ğişime ve gelişime açık fertler 
yetiştirmek için kuruldu. Bos
na’daki akademik beyin gücü
nün yarısı savaş döneminde ay
rılmış. Gidenlerin çoğu geri gel
miyor çünkü hem ücretler dü
şük, hem de Bosna’daki mevcut 
arkaik üniversite modeli onlara 
cazip gelmiyor. IUS onların bir 
kısmını çekebilir. 2003’te başla
yan ilk beş senede, üniversitenin
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açılması, tanınması ve üç fakül
tede 13 programın faaliyete geç- 
mesi, kampus inşaatının başla- 
ması ve bazı binaların teslim 
edilmesi öngörülüyor. Sonraki 
beş senede ise lisans üstü prog
ramlar ve araştırma enstitüleri 
açılması, kampus inşaatının ta
mamlanması gibi aşamalar gele
cek. Bosna üniversitelerinde Bo- 
logna Kriterlerine uyum projesi 
başladı, projenin başında da, 
sonbaharda IU S’ta görev yapa
cak Bosna’lı bir profesör var. 
IUS modeli, çalışma sistematiği 
ve oradaki üniversitelerle yaptı
ğı işbirlikleri ile bu misyona cid
di katkılar sağlayacaktır.

Armağan: Üniversite bir va
kıf bünyesinde faaliyet gösteri
yor. Bosna’dan ve Türkiye’den 
çok önemli isimlerin maddi, fik
rî, manevî anlamda katkıları 
var. Bu üniversite fikrinin ortaya 
çıkışını doğrusu merak ediyoruz.

Türe: Bosna savaşı bittikten 
sonra Bosna Eğitim Bakanı Tür
kiye’ye geldiğinde bazı bürokrat
lara “Türkiye bize söz vermişti. 
Bosna’da bir üniversite kuracak
tınız. Sözünüzü yerine getirme
diniz” diye sitem etmiş. Bizimki
ler de demişler ki, “Üniversitele

ri hükümetler değil, sivil toplum 
örgütleri daha kolay kurar. Bir 
vakıf bunu yapsın. Siz Bosna’da 
vakfın mevzuat tarafını araştırın. 
Biz de buradan hayırseverleri 
bulmaya çalışalım.” Böyle başla
mış ve çok zorluklar aşılarak bu
güne gelinmiş. Merhum Aliya 
İzzetbegoviç’in doğrudan katkı
sını bilmiyorum ama ruhunun 
bu projenin gerçekleşmesinden 
çok huzur duyacağına eminim. 
Nitekim onun yakın arkadaşları 
ve çevresi de bu projeyi çok 
önemsiyor ve destekliyor.

Armağan: Üniversitenizi di
ğer üniversitelerden ayıran te
mel özellikler neler olacak? Na
sıl bir eğitim vaat ediyorsunuz? 
Üniversite yakın ve uzak gele
cekte kendisine nasıl bir ufuk çi
ziyor? Hedefleriniz neler?

Türe: Biz günümüzün yöne
tim modeli olan Toplam Kalite 
Yönetimini hem idari süreçleri
mizde, hem de eğitim süreçleri
mizde uyguluyoruz. IU S’ta öğre
nim gören bir öğrenci küçük sı
nıflarda okur ve çok yakın öğre
tim üyesi desteği ile, derslerde 
seyirci değil katılımcı bir rol üst
lenir. IU S’ta öğrenimin temel 
özellikleri: takım çalışması ile

aktif öğrenme, öğrencinin asis
tanlık yaparak üniversite hayatı
na bizzat katılımı, uygulamalı 
projeler yaparak beceri kazanma 
ve topluma doğrudan katkı sağ
layarak öğrenme, sürekli ölçme- 
değerlendirme, yoğun bilgisayar 
ve görsel teknoloji kullanımı, re
kabet yerine paylaşımı esas alma 
demektir. Öğrenci fakülteler ve 
programlar arasında kolayca ge
çiş yapabilir veya seçtiği prog
ramda çok sayıda seçmeli ders 
alarak kendini farklı yönlerde 
geliştirebilir. Kendine güvenen 
çift diploma almayı hedefleyebi
lir. Bunlar günümüz üniversite
lerinin pek çoğunda yeterince 
vurgulanmayan veya yaygın ola
rak uygulanmayan yaklaşımlar
dır. Özgür ve huzurlu bir ortam
da, bizimle benzer değerleri taşı
yan dost bir ülkede, dünya stan
dartlarında bir üniversite sunu
yoruz. IU S’ta okuyan her Türk 
öğrenci çok akıcı İngilizce ile ve 
temel Boşnakça konuşma bece
risiyle, çok iyi bilgisayar kullan
ma, sunum yapma, sorun çözme, 
rapor yazma ve takım çalışması 
becerileriyle mezun olacak. 
IU S’ta fakülteler ve programlar, 
akademik personel ve öğrenciler 
birbirleriyle rekabet etmez. 
IU S’un personeli, öğrencileri ve 
birimleri birbirini tamamlayan 
takım arkadaşlarıdır. Hedefimiz 
Avrupa’nın en iyi üniversiteleri 
arasında olmak, mezunlarımızı 
dünyanın her yerinde başarılı 
olacak bilgi, beceri ve donanım
la yetiştirmek. Şu anda ABD, 
Avusturya, Kanada, Avustralya, 
Bosna ve Türkiye’den profesör
ler ve öğretim elemanları var, 
akademik kadrolara çok nitelikli 
başvurular alıyoruz. Ayrıca Bos
na’daki çeşitli kuruluşlarda gö
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rev yapan, iyi eğitime ve çok de
ğerli birikime sahip değişik ülke
lerden gelmiş yöneticiler de aka
demik kadromuzu verecekleri 
seçmeli derslerle zenginleştire
cekler. Türkiye’de çok yüksek 
puanlarla girilen üniversitelerde 
hala 20-30 sene önceki ders not
ları ve yöntemlerle eğitim yapan 
akademisyenler var, lU S’ta bun
lar olmayacak. IUS öğrenci ve 
öğrenme odaklı olmayan, kalite
yi, şeffaflığı, hesap verebilirliği 
ve kolay erişilebilirliği benimse
meyen, uygulamadan kopuk sır
ça köşkte yaşayan akademisyen
ler için değil.

Armağan: Türkiye’den baş
vurmayı düşünen öğrenciler ne 
yapmalı?

Türe: Türkiye’den Ö SS’deki 
185 barajını geçenler (veya 
SA T  vb. gibi uluslar arası sınav
larda yeterli puan alanlar) bize 
doğrudan müracaat edebilir, ay
rıca bir sınav yok. İstanbul Ofisi
mize (0212 533 3771) baş vura
rak, Internet sayfamıza girerek 
(www.ius.edu.ba) temel bilgiler 
edinilebilir. Diploma, Ö SS pu
anı, kimlik, resim gibi çok temel 
belgelerle başvuruluyor. Tabii ki 
pasaport gerekiyor, iyi haber: 
Bosna Türkiye vatandaşlarından 
vize istemiyor. İstanbul — Saray- 
bosna 100 dakikalık bir uçuş!

Armağan: Eğitiminiz belli 
bir ücrete tabi. Bu konu hakkın
da söylemek istediklerinizi alabi
lir miyiz? Burs imkanları var mı?

Türe: İngilizce hazırlık sınıfı 
için eğitim ücreti yıllık 4 bin Eu- 
ro. Yurtlarda kalan öğrencilerin 
aylık geçinme masrafları (harca
ma alışkanlıklarına bağlı olarak) 
150 - 250 Euro arasında tutuyor. 
Fakültelerde ücretler ise 5500 
Euro. Türkiye’den gelen öğren

ciler için IUS göreceli olarak 
ekonomik sayılabilir. Zira Tür
kiye’deki pek çok vakıf üniversi
tesinin sadece öğrenim ücreti 
IU S’taki öğrenim ücreti + tüm 
geçinme masraflarından daha 
yüksek. Çeşitli burs veya indi
rimler söz konusu olabiliyor. 
Ö SS puanına göre indirimler, 
başarılı veya gerçek ihtiyaç sahi
bi öğrencilere kısmi burslar veya 
öğrenci asistanlık gibi fırsatlar 
sunuluyor. Ofisimizle bağlantı 
kurarak ayrıntılı bilgi almakta 
yarar var.

Armağan: Bosna’da öğrenci
leri nasıl bir yaşam bekliyor?

Türe: IU S’u yurt dışındaki 
üniversite alternatifleri arasında 
benzersiz kılan bir noktayı sor
dunuz. Buraya gelecek öğrenci
leri Avrupa’da geçerliği olan bir 
diploma alma imkanı ve çok gü
zel bir tarih ve kültür şehrinde, 
dost, güvenli ve güvenilir bir or
tamda öğrenim bekliyor. Hem 
Avrupa’ya, hem Türkiye’ye çok 
yakınız, bunu tarihi, coğrafi, 
duygusal ve kültürel anlamda 
söylüyorum. IU S’u düşünen öğ
renci ve aileler önce Saraybos- 
na’ya gelen herhangi bir kişiye 
sorsunlar, zannediyorum karar 
vermeleri kolay olacaktır. Yem
yeşil bir ülke, kolay ulaşım, lez
zetli bir mutfak, dost ve candan 
insanlar, zengin kültürel hayat, 
birbirinden güzel ve anlamlı ta
rihi eserler ve şehirler görmek is
teyenleri davet ediyoruz. Bura
dan Avrupa’ya açılmak da çok 
kolay. IU S’ta bir aile sıcaklığı 
bulacaklarına emin olabilirler. 
Veliler de evlatlarını bize gönül 
rahatlığı ile emanet edebilirler. 
Bu sonbaharda çeşitli öğrenci 
kulüpleri kurarak sosyal, sportif 
ve kültürel faaliyetleri sıklaştıra

cağız, Saraybosna bu anlamda da 
çok zengin fırsatlar sunuyor.

Armağan: Geçtiğimiz yıl
okulunuz İngilizce hazırlıkla baş
ladı. Bu sene öğrencilerin tercih 
ettiği bölümler faaliyete geçiyor. 
İlk kabul edilen öğrencilerinizin 
başarı düzeyleri nasıldı? Bu sene 
açılan bölümler hangileri?

Türe: Birinci yılımızda yeni 
başlamamızdan kaynaklanan ba
zı eksiklikler sebebiyle Hazırlık 
Sınıfında başarılı olan öğrenci 
yüzdesi 55 civarında oldu. Başa- 
rısız olanları bir dönemlik bir 
programa alıyoruz, böylece arka
daşlarına dört sene sonunda ye
tişme fırsatı vereceğiz. Üniversi
temiz akademik yapı olarak Tür
kiye’deki Sabancı Üniversitesi 
modeli üzerine kuruldu. Buna 
göre birinci yıl tüm öğrenciler 
ortak üniversite dersleri alırlar. 
Bu dersleri ABD, Avusturya, 
Kanada, Avustralya, Bosna ve 
Türkiye’den seçilmiş, dünyanın 
en iyi üniversitelerinde yetişmiş 
ve ders vermiş profesörler ve öğ
retim elemanları veriyor. Bu 
modelin en önemli özelliği Fa
külteler ve Programlar arasında 
kolay geçiş yapılabilmesi. Yani 
tercih hatası diye bir şey söz ko
nusu değil, memnun değilseniz 
programınızı, hatta fakültenizi 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca her 
akademik programın içinde çok 
sayıda serbest seçmeli ders var. 
Mesela bilgisayar mühendisliği 
okuyan üç öğrenciden birisi iş
letme derslerine yönelirken 
İkincisi endüstri mühendisliği 
konularına, üçüncüsü ise grafik 
tasarımı derslerine ilgi gösterebi
lir  ve o programdan çok sayıda 
ders alabilir. Dediğim gibi çift 
anadal yaparak iki diploma alma 
imkanı da var. Fakülteler ve 
programlar şöyle:
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Sanat ve Sosyal Bilgiler Fakül
tesi altında Görsel Sanatlar ve 
İletişim Tasarımı, Kültürel Çalış- 
malar, Sosyal ve Siyasi Bilimler 
ile Batı Dilleri ve Edebiyatları.

iktisat ve İşletme Fakültesi al
tında Yönetim Bilimleri, Ekono
mi ile Uluslararası İlişkiler ve 
Halkla İlişkiler.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi altında Biyoloji ve Bi- 
omühendislik, Bilgisayar Bilim
leri ve Mühendisliği, Endüstri 
Mühendisliği, Malzeme Bilimle
ri ve Mühendisliği, Mikroelekt
ronik ile Sistem Tasarımı.

Armağan: Üniversitenizde 
okuyan öğrencilerinizle aranızda 
hoş bir diyalog var. Bunu onlar
la İstanbul’da yaptığınız toplan
tıda gözlemledik. Yeni müracaat 
eden öğrenciler ve velilerle de 
bu ilişki biçiminizi sürdürüyorsu
nuz. Bu bizim pek de alışık olma
dığımız bir durum. Ne diyeceksi
niz? Bu durum öğrenci-hoca iliş
kisinde önemli olsa gerek?

Türe: Sizin de gözlediğiniz 
bu diyalog ve iletişim tarzı bizim 
en belirgin vasıflarımızdan birisi 
olacak. Pek çok üniversitede öğ
rencinin akademisyenlere ve 
üniversite yönetimine erişmesi 
çok zordur. Bir özeleştiri yapar
sak akademisyenler bir üniversi- 
tenin öğrenci için var olduğunu 
kabul etmekte ve buna uygun 
davranışları göstermekte yete
rince başarılı sayılmaz. Üniversi
te yönetimleri misyonlarını doğ
ru tanımlarsa ve bunun gereğini 
yaparsa akademisyenler ve yöne
ticiler bugün gözlediğiniz gibi 
davranmak zorundadırlar, başka 
yolu yok! Biz Marmara Mühen
dislikte 2000 yılında Avrupa 
Kalite Ödülü finalisti olurken en 
temel üstünlüklerimizden birisi

öğretim üyesi-öğrenci ve yöne- 
tim-öğrenci ilişkileri oldu. Dün
yada gidiş bu yönde ve IUS bu 
konuda öncü ve model olmayı 
amaçlıyor. Bunu da rektör ola
rak en önce ben yapmalıyım.

Armağan: Yeni kampüsünü- 
zün inşaat halinde olduğunu bi
liyoruz. Eğitim ve yurt binanız 
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Tü re: Şu anda Avusturya 
döneminde yapılmış ve Vakfı
mız tarafından kiralanıp restore 
edilmiş çok güzel bir binada eği
tim yapılıyor. Bu asırlık bina çok 
geniş bir kapalı alana sahip ve 
2005 -  2006 Akademik Yılında 
da bize yetecek, ancak 2006 son
baharında yeni kampüsümüzden 
bir binayı da kullanmaya başla
yacağız. Kampüsümüz Saraje- 
vo’ya 10 km mesafede, havaala
nına çok yakın olan Ilıca Beledi
yesi sınırları içinde 65 dönüm
lük etrafından nehir geçen çok 
güzel bir arazide kurulacak. 
Kampüs tam anlamı ile bir bü
tünleşik tesis olacak, yani akade
mik binaları, yurtları, sosyal ve 
sportif tesisleri, oteli, çarşısı her 
şeyi içinde olacak. Ilıca’da yatay 
yapılanma ve çok zengin yeşil 
alanlar var, bu yüzden ferah ve 
huzurlu bir beldedir. Kampus bi
tene kadar şehir merkezine daha 
yakın olan mevcut binamızın 
imkanlarından ve güzel konu
mundan yararlanmaya devam 
edeceğiz. İlk sene az sayıda öğ
rencimiz olduğu ve binamız bü
yük olduğu için öğrencilerimizi 
yurtlara dönüştürülen üst katta 
misafir ettik. Bu sonbahardan 
itibaren tüm bina eğitim ve araş
tırma amaçlı kullanılacağı için 
Vakıf Yönetimi yurt olarak kul
lanılmak üzere güzel binalar ki
raladı. Geçen sene gelen öğren

cilerin bir kısmı ise evlere çık
mak istiyorlar, yurtta kalmaya 
göre daha rahat ve hesaplı ola
cağını düşünüyorlar. Yurt işlet
mesi Vakıf Yönetiminde olacak. 
IUS olarak biz yurtlarla yakın
dan ilgilenecek ve sunulan hiz
metlerin kalitesini denetleyece
ğiz. Ben yurt olarak kiralanan bi
naları inceledim. Bunlar lüks 
apartmanlar olarak yapılmış. Ya
ni yurttan çok ev rahatlığı sunu
luyor. 2, 3, 4 ve 5 kişilik odalar 
olacak. Yurtlarda kişisel temizlik 
için gerekli donanım ve otoma
tik çamaşır yıkama makineleri 
var. Yatak, çarşaf vb. gibi parça
lar ve genel temizlik için ayrıca 
görevliler olacak. Kampüs temel 
atma töreni bu sonbaharda yapı
lacak ve üst düzeyde bir katılım 
ve tanıtım imkanı sunacak.

Armağan: Gençlere ve veli
lere bir mesajınız var mı?

Türe: Öğrenci ve velilerin 
ilk sorusu “IU S ’un denkliği var 
mı?” oluyor. Bu bilincin yerleş
mesinden memnunuz, ancak bu
nun doğru bir bağlamda değer
lendirilmediğini görüyoruz. IUS 
Türkiye’nin bir üniversitesi de
ğil, bir Avmpa ülkesinin eğitim 
kurumu. Yurt dışındaki bir üni
versite açılır açılmaz YÖK’e ge
lip “biz denklik istiyoruz” diye 
izin almaya çalışmaz. Öğrencile
re tavsiyem üniversite seçerken 
“Kolay diploma veriyor mu? 
Diploması ile devlet memuru 
olabilir miyim? Bu diploma ile 
askerlik sürem kaç ay kısalır?” 
gibi sorularla yola çıkmasınlar. 
Gerçek hayatta diplomalara de
ğil kişilerin bilgi, beceri ve do
nanımlarına bakılır, piyasa değe
rini bunlar oluşturur. Bir öğrenci 
üniversite seçerken şu sorulara 
cevap aramalıdır:
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• Bu üniversite nasıl bir öğren
me ortamı sunuyor? Üniver
sitenin bulunduğu ülke ve şe
hirde hayat nasıl? Güvenli 
mi, ayrımcılık var mı? Kültü
rel farklılıklar benim yaşantı
ma tahammülsüzlük derece
sine varıyor mu?

• Bu üniversite nasıl öğretim 
elemanları ile eğitim hizmeti 
sunuyor?

• Bu üniversitede ne tür araç, 
gereçler, hangi yöntem ve 
yaklaşımlarla eğitim yapılıyor?

• Bu üniversitenin öğrenciye 
bakışı nasıldır? İdari ve aka
demik personelin öğrenciye 
yaklaşımı, ona verdiği değer, 
gösterdiği ilgi ne düzeydedir?

• Bu üniversitenin diğer ku- 
rumlarla, dış dünya ile ilişki
leri nasıldır? Bana ne gibi 
açılımlar, fırsatlar sunabilir?

• Bu üniversitede eğitim al
mam bana hangi bilgi ve be
cerileri kazandıracaktır?

• Bu üniversiteden mezun ol
duğumda benim piyasa değe
rim ne olur?

• Bu üniversiteyi bitirdiğimde 
dünyanın her yerinde başarı
lı olacak bir birikim ve dona
nıma sahip olacak mıyım? 
IUS Türkiye’den gelecek öğ

rencilerin denklik konusundaki 
endişelerini önemsemektedir ve 
bu konuda YOK üyelerinden de 
danışmanlık alarak gerekli 
adımları sağlam bir sistematik 
içinde atmaktadır. Eğitim yeni 
başladığı için bu sürecin birkaç 
sene süreceğini bilmek gereki
yor. Türkiye’de istediği gibi bir 
üniversiteye giremeyen tüm öğ
rencilere ve velilerine bizi tanı
malarını ve yukarıdaki sorulara 
diğer alternatiflerden alacakları 
cevapları karşılaştırarak bilinçli

tercih yapmalarını öneriyorum.
Armağan: Söyleşimizi oku

yanlar bu heyecan verici üniver
siteye ne gibi bir katkıda bulu
nabilirler?

Türe: Öğrenci veya veli ol
mayıp da bu projeden heyecan 
duyan bir okurumuz bizi arayıp, 
“IUS için ne yapabilirim?” diye 
sorabilir. Belki yakınlarında ih
mal edilmiş, nitelikli ama fakir 
öğrenci adayları vardır. Bu öğ
rencilere burs verebilir veya bize 
destek olarak bu tür öğrencileri 
kendi adına okutmamızı isteye
bilir. Bu sene IU S’ta Bosna’daki 
savaşta babaları şehit edilmiş 17 
genç tam burslu olarak öğrenim 
görecek. Hem bu tür öğrencileri 
desteklemek, hem kampüsü inşa 
etmek, hem IU S’u yaşatmak Va
kıf için ağır bir yük, herkes bu 
yükü kaldırmaya talip olanlara 
küçük de olsa bir el verebilir. Bi
linsin ki IU S’a bağışlanan her 
kuruşu çok iyi değerlendiririz, 
emaneti ziyan etmeyiz. Biz o 
coğrafyadaki (veya yakınımızda
ki) böyle gençleri en iyi şekilde 
yetiştirirsek barışçı ve bütünleş
tirici bir dünya vizyonunun vari
si ve sahibi olduğumuzu göstere
biliriz. Dünyadaki haksızlıklar, 
acılar ve eşitsizlikler için üzül
mekle yetinmeyelim, belki daha 
fazlasını yapabiliriz. Bosna ve 
Balkan coğrafyasından, Türki
ye’den ve tabii dünyanın her ye
rinden gelecek öğrencilere açık 
bir üniversiteyiz. Onları birbirle- 
riyle kaynaştıracak, günümüz 
dünyasının gerektirdiği dona
nımla oniarı yetiştirecek bir eği
tim kurumu olmak istiyoruz. 
Çok yeni olmamıza rağmen şu 
anda bile pek çok ülkeden öğ
rencimiz var, IU S’ta temsil edi
len ülkelerin sayısının artması

hedeflerimiz arasında. Bir okuru
muz “ben Bosna’dan, Arnavut
luk’tan, Kosova’dan, Sancak’tan, 
Diyarbakır’dan, A çe’den, Su
dan’dan, Myanmar’dan, Afga
nistan’dan bir gence IU S’ta eği
tim görmesi için burs vermek is
tiyorum” derse, biz oralardan du
rumu en uygun öğrenciyi bulur 
getiririz. “Ben bir genci bursla 
destekleyeceğim ama sizin verdi
ğiniz rakamlara göre yıllık öğre
nim ücreti + geçinme masrafı 
6000 Euro’yu geçiyor, ben ise en 
fazla 2000 Euro verebilirim” di
yorsanız, ben kalan masraflar 
için Vakıftan destek alırım ve o 
genci okuturum. Size o gencin 
eğitimiyle ilgili düzenli rapor 
gönderirim ve okuttuğunuz gen
cin IU S’u bitirince dünyanın en 
iyi üniversitelerinin yüksek li
sans programlarından kabul ala
cağına, en iyi şirketlerde iş bula
cağına garanti verebilirim. Daha 
mütevazı bütçeyle destek olmak 
isteyenler ise bizim öğrenim bur
su verdiğimiz bir gencin barınma 
ve beslenme masraflarını karşı
layabilir. Bir öğrencinin kitapla
rını alabilir, giyim masraflarını 
karşılayabilir. Bilgisayar alıp la
boratuarımıza bağışlayabilir. 
IU S’u bir dergiye, elektronik ya
yına abone yapabilir.

Armağan: Hocam sizi hem 
toplantılar hem bu söyleşiye ver
diğiniz cevaplar boyunca hep 
heyecanlı gördük. Allah heyeca
nınızı eksik etmesin. Teşekkür 
ediyoruz.

Türe: Bize kendimizi anlat
ma ve tanıtma fırsatı verdiğiniz 
için çok teşekkür ediyoruz. Yolu 
Bosna’ya düşenleri mutlaka 
IU S’a da bekliyoruz. Bizi unut
mayınız. ■
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BUNALIMLI TOPLUMDA GENÇ ÖNCÜLERİN GÖREVİ:

SAĞLAM ALLAH İNANCINI 
YERLEŞTİRMEK

YILDIRIM CANOGLU

“Günü kurtarmak isteyenler Akasya;
Geleceği kurtarmak isteyenler ise Çınar dikerler. ”

Mustafa Özel

Refah Partisini İktidara Taşıyan Korku: 
Hayâsızlık

R efah Partisinin birinci parti olarak çıktığı 
1996 seçimleri sonrasında, eski Cumhur
başkanı Org. Kenan Evrenle seçimler 

üzerine yapılmış bir röportajla, 29.07.2005 tarihli 
Hürriyet Kelebek’te yer alan Fatih Ürek’le Ar- 
to’nun anne ve babaları uyaran açıklamaları ara
sında ilginç bir bağlantı var.

1996 seçimlerinden Refah Partisinin birinci 
parti olarak çıkması sonrasında Kenan Evrenle 
seçimler üzerine yapılan bir röportajda, “Seçimle
ri niçin Refah Partisi kazandı?” sorusuna Evren’in 
verdiği cevap çok çarpıcıydı. Evren soruyu, “Re- 
fah’ı popo kazandırdı” ifadesini kullanarak ce
vaplandırmaya başlamıştı. Sonra da bu ibareyi ni
çin kullandığını emekli bir arkadaşı ile yaptığı 
sohbete dayanarak açıklamıştı. Evren, emekli or
general bir arkadaşı ile seçimler üzerinde sohbet 
ederken arkadaşına, “paşam hangi partiye rey ver
din” diye bir soru sorar. Emekli arkadaşının verdi
ği cevap Evren’in oturduğu koltuktan ayağa fırla
masına sebep olur. Emekli orgeneral tereddüt et
meden Evren’in sorusuna “Refah” diye cevap ve- 
ririr. Evren, “Nasıl olur paşam? Sen onları hiç 
sevmezsin ve senin düşüncen onlarla hiç bağ

daşmaz” diyerek şaşkınlığını gizleyemez. Emekli 
orgeneral gayet sakin bir tarzda “anlatayım paşam” 
der ve konuyu açar:

“Refah’ı ve Erbakan’ı hiç sevmem; bu doğrudur. 
Bir gün küçük torunumla birlikte Fatih Ürek ve arka
daşlarının birlikte hazırladığı bir programı seyrediyor
duk. Torunum bana aniden, ‘dede ben büyüyünce 
bunlar gibi olacağım’ dedi. Beynimden vurulmuşa 
döndüm. Onlarla ilgili çocuğa söylenebilecek ne kadar 
kötülük varsa sayıp döktüm. A ncak torunumun ver
diği cevap daha korkunç, daha düşündürücüydü...

‘Madem o kadar kötüler, niçin bütün gün 
onları televizyonlarda seyrediyoruz• Niçin tele- 
vizyonlarda hep onlar varV O  masum insanın ma
sumane ve fakat o kadar da içten sorduğu soruya ve
recek cevabım yoktu. îşte o anda Refah’a  oy vermeye 
karar verdim. Dinsizin hakkından imansız gelirdi. Bu 
ahlakî çürümeyi ancak bunlar durdurabilirdi. Gençle
rin dejenere edilmesine bunlar mani olabilirdi. Bu dü
şünce ile sevmediğim ve istemediğim halde Refah’a  rey 
verdim paşam .”

İşte bu açıklamalar üzerine Evren, ‘Refah’ı po
po kazandırdı’ ifadesini kullanır.

Kendisine karşı olanların bile kendisini kurta
rıcı olarak gördüğü bir hareket, ne yazık ki bu de
ğişimi göremeyip 28 Şubat Post-modem Darbesi
ne toslayınca hareketin genç kadrosu; ‘değiştim’
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diyerek mevcut akıntıya kendisini kaptırmayı bir 
kurtuluş olarak görmüştür.

Yaşam Tarzı ile Fıtrat Arasındaki Tezadın 
Sonucu: Bunalım

Evren’in emekli orgeneral arkadaşının şikayetçi 
olduğu Fatih Ürek ve arkadaşları ise bugün, genç- 
ligin gidişatından şikayet etmekte, anne ve baba- 
ları uyarma ihtiyacı duymaktadırlar:

“(Fatih Ürek:)Yıllardır yazlık mekanlarda çalışan 
birisi olarak, son bir kaç yılda gördüklerim canımı 
çok acıtıyor. 14-16 yaşındaki çocukların ellerin
den ne sigara düşüyor, ne de içki kadehi. Kendi 
kendime soruyorum, ‘Bu çocukların aileleri yok mu’ 
diye... Kulüplere gelenler bir gecede 4-5 milyar, 
hatta bazen daha fazla harcıyor. Baba parası yiyorlar. 
Gördüklerimi anlatsam sayfalar yetmez...”1

“(Arto:)14 yaşındaki çocuklar beach’lerde eğle
niyorlar. İçki içeni de var sigara içeni de. Çünkü bu
ralarda, gece kulüplerinde olduğu gibi 18 yaş sınırı 
yok. Tabi ki bu çocuklar eğlensin ama ailelerinin 
gözetimi altında. Kulüplere gidenler ise henüz 18’ine 
basan gençler. Grup halinde geliyorlar, hesap 6 mil
yarı buluyor. Bazıları babasının hesabına yazdırıyor, 
bazıları 5-6 milyarı nakit ödüyor. Gece hayatında 
gördüklerim gidişatın hiç de iyi olmadığını gösteri
yor.”!

Emekli orgeneralin Fatih Ürek ve arkadaşla
rından şikayetçi oluşundan bu yana 8 yıl geçmiş
tir. 8 yıl sonra Fatih Ürek gibiler aracılığıyla eki
len tarlanın mahsulü şimdi biçilmektedir. Bu ürü
nün yetişmesinde dahli olanların bile gördükleri 
üründen dehşete kapıldıkları anlaşılmaktadır. Se
naryoyu başkaları yazmış, Fatih Ürek gibiler birer 
piyon olarak sahnede rol almışlardır. Sonuçtan se
naryoyu yazanlar memnun; piyonlar ise dehşete 
kapılmış gibiler.

İnsanların içinde yaşadıkları gayrı insani du
rumdan bir müddet sonra şikayetçi olmaları çok 
doğal bir hadisedir. Şikayetin nedeni, insan fıtra
tı ile yaşam tarzı arasındaki tezattır. Fıtratla yaşa
nılan hayat arasındaki çatışma veya uyum, buna
lım veya mutluluğa sebebiyet verir. Bugün dün
yadaki bunalımın temelinde fıtratla yaşam tarzı 
arasındaki uyumsuzluk yatmaktadır.

Allah insanı belli kanuniyetlere sahip olarak 
yaratmıştır. Fıtrat dediğimiz bu kanunlara insan 
uymak zorundadır. Bunlara uyduğu sürece mutlu,

uymadığı zamanda mutsuzdur, bunalımdadır. Bu 
kanuniyetleri bir bütün olarak keşfetmek ancak 
yaratıcının bilgisi ile mümkün olabilmektedir. Ya
ratıcının yol göstermesi olmadan inşa edilen ya
şam tarzı, hayatın parçalanmasına sebebiyet verir. 
İnsan gelgitler içinde bocalayıp durur: O nedenle 
Allah Kur’an’da insanları fıtrat dinine çağırır:

“Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde hevâlarına 
uymuşlardır. Allah’ın saptırdığına kim yol göstere
cek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.

O halde sen yüzünü, bir hanîf olarak dine, Al
lah’ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Al
lah’ın yaratışında değiştirme olamaz. Doğru ve es
kimez din işte budur. Fakat insanların çokları bil
miyorlar. O’na yönelmiş kişiler olarak O’ndan sakı
nın! Namazı/duayı yerine getirin ve sakın şirke sa- 
panlardan olmayın; Onlardan ki, dinlerini parçala
yıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi 
elindekiyle sevinip övünür.”(Rûm 30/29-32)

Allah’ın yaratışında herhangi bir değişiklik 
olamayacağına göre insan, yaşam tarzını, düşünce 
tarzını değiştirip fıtratın yasalarına uymaya çalış
malıdır. Ne yazık ki, insanların çoğunluğu bu 
gerçeği görememekte ve de bilememektedir. Fıt
rata aykırı bir şekilde yaşadıkları hayatın kendile
rine çıkaracağı faturanın şuurunda değiller:

“İnsanların içinde kimi de vardır ki: “Allah’a ve 
ahiret gününe inandık” derler; halbuki iman etmiş 
değillerdir. Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışır
lar. Halbuki sadece kendilerini aldatırlar da farkına 
varmazlar. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah 
hastalıklarını artırmıştır ve yalancılık ettikleri için 
bunlara pek acı bir azap vardır.

Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın!” 
denildiği zaman: “Biz ancak düzelticileriz” derler. 
Ha! Doğrusu bunlar ortalığı karıştıranlardır. Fakat 
şuurları olmadığından farkında değillerdir.

Yine bunlara: “İnsanları inandıkların gibi ina
nın.” dendiği zaman: “Biz de o budalaların inandık
ları gibi mi inanalım?” derler. Doğrusu budala ken
dileridir, fakat bilmezler.

Bir de iman edenlerle karşılaştıklarında: “Biz de 
inandık” derler. Kendi şeytanları ile başbaşa kaldık
larında: “Emin olun biz sizinle beraberiz, biz ancak 
alay ediyoruz.” derler. Asıl Allah onlarla alay ediyor 
ve taşkınlıkları içinde bocalarlarken kendilerini 
sürükleyip götürüyor.

İşte bunlar öyle kimselerdir ki hidayet karşılığın
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da sapıklığı satın almışlardır da ticaretleri kar etme
miştir. Kar yolunu tutmuş da değillerdir.”(Bakara
2/8-16)

Özetle fıtrata ters bir yaşam sürenler “sağırdır
lar, dilsizdirler ve kördürler.” (2/18)

Gerçeği algılama ile ilgili tüm mekanizmaları, 
içinde yaşadıkları sistem tarafından tahrip edil
miştir. Bundan dolayı gerçeği göremezler, bile
mezler ve yaptıklarının şuurunda olamazlar.

Batakhanelerde ticaret metaı haline getirilen
ler bizim kızlarımız ve erkeklerimizdir; diri diri gö
mülen ve canlı cenaze haline getirilenler bizim 
insanlarımızdır. Milletinden, ülkesinden ve 
inançlarından koparılanlar bizim insanlarımızdır. 
O büyük hesap gününde, onları kurtarmak için ne 
yaptığımızdan sorgulanacağımız insanlardır bun
lar:

“Diri diri gömülen kıza sorulduğunda; hangi 
suçtan öldürüldü diye”(Tekvir 81/8,9)

Evet bu hesap sorulacaktır. ‘Zalimlerin zulmü 
altında inleyen mazlumlar için ne yaptınız?’ soru
su ile karşılaşacağız. Bu gerçek gözden uzak tutul
mamalıdır. Fatih Ürek ve arkadaşlarının çığlıkları 
‘bizi kurtarın’ çığlıklarıdır. Zalimlerin sultası de
vam ettiği sürece de bu çığlıklar hiç bitmeyecek
tir.

İnsanların ve Toplumların 
Özünü Değiştirebilmek

Ancak bunu yapabilmek için Rûm/31 ve 32. ayet
lerde bazı ön şartların sağlanması gerektiğine dik
kat çekilmektedir.

Fıtrat dini, fert ve toplumu temel değerleri, bi
rincil değerleri, ana frekansları gözönüne alarak 
değiştirmeyi hedefler. Bunalım yaratan ana para
metrelere dikkat çekerek köklü, özlü bir değişimi 
öngörür. Bir zihniyet değişimi gerçekleştirmeden 
sonuçları yasalarla değiştirmeye kalkmaz. Yukarı
ya alıntıladığımız Rum sûresinin31, 32. ayetlerin
de değişim için, ‘Allah’a yönelin’, ‘Allah’tan 
korkun’, ‘O ’na ibadet edin’, ‘Şirke sapanlardan 
olmayın’, ‘Dinin bütünlüğünü bozmayın,’ gibi 
bazı ön koşulların var olduğunu görüyoruz. Şüphe
siz ki fıtrat dininin hayatı tanzim etmesi için ge
rekli ön koşullar, sadece bunlar değildir.

Böyle bir değişim için ciddi bir ön hazırlığa ih
tiyaç vardır. Burada sorulacak ana soru, öncelikle 
neyi değiştirelim ki köklü kalıcı bir değişim mey
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dana gelmiş olsun? İnsanın/ toplumun özü değiş
miş olsun. Sorun, sonuçları tartışmak, onlar üzeri
ne îmal-i fikr eylemek değildir. İyi, olumlu sonuç
lar doğuracak ana noktalar, ana konular nelerdir? 
Neler sebep, neler sonuçtur? Daha açıkçası, deği
şimin ana dinamikleri nelerdir? Söylemek istedi
ğimiz, Kur’ân-ı Kerim’de Rad 11, Enfal 53’de dik
kat çekilen husustur:

“Allah, bir kez bir kavme verdiği bir nimeti, on
lar kendilerindeki bu nimete erme sebebini değiştir
medikçe değiştirecek değildir.

Tıpkı Firavun hanedanı ve onlardan öncekilerin 
gidişi gibi. Onlar, Rab’lerinin ayetlerine yalan dedi
ler, Biz de kendilerini günahları yüzünden helak et
tik ve Firavun hanedanını suda boğduk. Onların 
hepsi zalim kimselerdi.’’(Enfal 8/53-54)

“Gerçek şu ki Allah, bir toplumun mâruz kaldığı 
şeyleri, onlar, kendilerine ilişkin olanı değiştirme
dikçe, değiştirmez. Allah bir topluma bir perişanlık 
dileyince de artık onu geri çevirecek bir güç yoktur. 
Ve onlar için Allah’ın dışında koruyucu bir dost da 
olamaz.” (Rad 13/11)

Fıtrata Aykırı Bir Sisteme Başkaldıran Bir 
Genç Öncü Grubu: Ashab-ı Kehf

Bugün şikayet edilen noktalar, nelerin sonuçları
dır. Hangi sebepleri değiştirirsek bugünkü sonuç
lar otomatik olarak değişir. G eçen sayıdaki yazıda 
iki cariyenin konuşmasından ve Hz. Yusuf un ta
kındığı tavırdan hareketle bazı ana noktalarda te
mel bazı sorular sorup cevaplarını aramıştık. Elde 
ettiğimiz cevapları özet olarak vermiştik:

Cevap: “Allah’a ve Ahiret gününe iman etmiş 
olmaktır (12/3 7).
Cevap: “Allah’a hiçbir şekilde şirk koşmamak
lık 12/38-39)-.
Cevap, sadece Allah’a kulluk etme ve sadece Al
lah’a ibadet etmedir.
Cevap: “Dosdoğru olan bir dine tabi olma
dı^ 12/40).”

Bu yazımızda toplumu değiştirmenin ana dina
miklerini, bir başka genç öncü grubun mücadele
sini gözönüne alarak bulmaya çalışacağız. Bu genç 
öncüler, Kuran’da Ashab-ı K ehf olarak isimlendi
rilir. Kehf sûresinin bir bölümü, bu genç öncüle
rin mücadelesini anlatır. Kur’ân onları, ‘Rableri- 
ne iman etmiş genç yiğitler grubu’ olarak tanım
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lar( 18/13). Bu genç yiğitler, 
mevcut sisteme, yaşam tarzına 
başkaldırıp bir mağaraya sığın
mışlardır. Kıyamlarındaki ana 
neden yaptıkları duada gizli
dir.

“Hani, o yiğit gençler o ma
ğaraya sığındılar da şöyle dedi
ler: “Ey Rabbimiz, katından bir 
rahmet ver bize ve işlerimizde 
doğru olanı kolaylaştır.” (18/10)

Onlar, mevcut sistemin 
rabbınden ayrı olan başka bir 
Rabbe inanmaktadırlar. On
ların iman ettiği rab, alemlerin Rab’bidir ve on
dan başka hiç bir ilah yoktur:

“Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O’ndan 
başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saç
ma söz söylemiş oluruz.”(18/14)

Kavimlerine karşı tavır almalarının ana nede
ni, ellerinde hiç bir kanıt olmadan Alemlerin 
Rabbinden başka ilah edinmiş olmaları ve böyle
likle Allah’a iftira etmiş olmalarıdır:

“Şunlar, şu kavmimiz O’ndan başka ilahlar 
edindiler. Onlar hakkında açık bir kanıt getirselerdi 
ya! Yalan düzerek Allah’a iftira edenden daha zalim 
kim olabilir? ...Madem ki onlardan ve Allah dışında
ki taptıklarınızdan yüz çevirip kıyam ettiniz, hadi 
mağaraya sığının ki, Rabbiniz size rahmetinden bir 
nasip yaysın ve işinizde size kolaylık ve başarı sağla- 
sın.”(18/15,16)

Gençlerin mağaraya sığınmaları ve yıllarca 
orada uykuda kaldıktan sonra kavimleri tarafın
dan bulunmaları; ilahi sünnetin, insanların dikka
tini çok önemli bir kaç noktaya teksif etmelerini 
sağlamak içindir:

Birincisi, İnsanların dikkatini ahiret hayatına 
çekmektir:

“Böylece insanları onlar hakkında bilgilendirdik 
ki, Allah’ın vaadinin hak, kıyamet saatinin de kuş
kusuz olduğunu bilsinler.”( 18/21)

İkincisi, gaybi bilgiler konusunda gereksiz tar
tışmalardan kaçınılmasıdır:

“De ki: “Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir.

Onlar hakkında bilgisi olan, çok azdır.” O halde, on
lar hakkında yüzeysel bir tartışma dışında hiçbir 
çekişmeye girme. Onlar hakkında, konuşup du
ranlardan hiç kimseye bir şey sorma.”( 18/22).

“De ki: ‘Onların ne kadar kaldıklarını Allah da
ha iyi bilir’...”(18/26)

Uçüncüsü, gerçek bilginin Allah’ın kitabında 
var olduğu ve o bilgiler referans alınarak davranıl- 
ması gerektiğidir:

“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku.
O’nun kelimelerini değiştirecek hiçbir kudret yok
tur. O’nun dışında bir sığınak/bir dayanak asla bu
lamazsın.” (18/27)

Dördüncüsü, anlık düşünmeyip uzun vadeli 
ve derinlemesine düşünüp günün modasına ve gü
nün zalim olan hakimlerine tabi olmamak; mazlu
mun yanında olmak onu korumak. A llah’la 
Kur’an’la ilişkisini koparmış olanlara karşı tavır 
almaktır:

“Benliğini, sabah-akşam yüzünü isteyerek 
Rablerine yalvaranlarla beraber tut. İğreti dünya 
hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan kay
dırıp uzaklaştırma. Ve sakın, kalbinin bizim zikri- 
mizden/Kur’an’ımızdan gafil koyduğumuz, boş ar
zularına uymuş kişiye boyun eğme. Böylesinin işi 
hep aşırılıktır.”(18/28)

Ashabı Kehfin mücadelesi ile Hz. Yusufun 
mücadelesini beraber ele aldığımızda, toplumsal 
değişim için gerekli ana frekansların neler olması 
gerektiği konusunda yeterli ve açık bir bilgiye sa
hip olabilmekteyiz. Buna göre toplumsal değişim
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için fert veya toplumun;
• Allah’la ilişkisinin düzenlenmesi,
• Ahiret hayatı ile ilişkisinin düzenlenmesi
• Kur’ân’la ilişkisinin düzenlenmesi
• Peygamberlikle ilişkisinin düzenlenmesi
• Dinle ilişkisinin düzenlenmesi
• Bu beşli ilişkiye bağlı olarak insanlar arası iliş

kinin yeniden düzenlenmesi gerekir.

Allah’la İlişkinin Düzenlenmesi

Fıtrat dininde her şey, Allah’a imanla ilişkili ola
rak inşa edilmiştir. Allah inancı hayatın ağırlık 
noktasına yerleştirilmiştir. Hiçbir şey bundan 
bağımsız olarak düşünülemez. Dolayısıyla Allah’ı 
nasıl anlayıp, nasıl inandığımız son derece önem
lidir. Bu da ancak Allah’ın bize kendisini nasıl ta
nıttığı ile anlamlı hale gelir. Allah bize kendini 
peygamberler ve kitaplar aracılığıyla tanıtmakta
dır. O nedenle Allah inancı melekler, peygamber
ler, kitaplara olan inanç ile bağlantılı olarak düşü
nülmek zorundadır. Bir yaratıcının varlığını kabul 
etmekle, Allah’a iman etmek aynı şeyler değildir. 
Bu nedenle İslam, iman kavramına özel vurgu ya
par. Dolayısıyla Allah’a iman etmek demek, in
sanlığa gönderdiği peygamberler ve kitaplar aracı
lığıyla Allah’ın kendisini tanımladığı şekilde ka
yıtsız şartsız kabullenmek, inanmak demektir. A l
lah kendisini ‘Esmâü’l-Hüsnâ’ diye isimlendiri
len 99 sıfatla tanıtmaktadır. Allah’a iman etmek 
demek, bu 99 sıfatın gereği olan bir anlayışın, ruh
sal bütünlüğün ve bir teslimiyetin gösterilmesi de
mektir:

“En güzel isimler (Esmâü’l-Hüsnâ) Allah’ındır; 
O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde ters bir 
tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettiklerinin cezası
nı çekeceklerdir.” (7/180)

Bunun aksi bir durum ise Allah’ın hakkını ge
rektiği gibi takdir edememek, idrak edememek 
anlamına gelmektedir:

“Ey insanlar! Size bir örnek verildi; onu dinleyin. 
O Allah’ın yanında yakarıp durduklarınız var ya, 
hepsi bir araya toplansalar bir sinek bile yaratamaz
lar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu bile 
ondan geri alamazlar. İsteyen de âciz, istenen de...

Allah’ı, şanına yaraşır biçimde takdir edemedi
ler... ” (22/73,74)

İnsanların Allah’ın güzel isimlerini ve sıfatla

rını, özellikle İlah, Rab, Hâdî, Velî, Vekîl gibi sı
fatlarını yeterince anlayıp takdir edemediği ve bu 
nedenle de yanlış yollara saptığı bilinmektedir. 
Tarih boyunca insanlıktaki en büyük sapma, bu 
kavramların ihata ettiği alanla ilgili olarak kul
luk, ibadet, dostluk, yol göstericilik ve tevekkül 
çerçevesinde olmaktadır. Bu kapsamda meydana 
gelen yanlış anlayışlar, tüm bunalım ve çatışmala
rın ana nedenidir. Bu kavramların ihtiva ettiği 
çerçeve üzerinde burada ayrıntılı durulmayacaktır. 
Bununla beraber bu kavramların Kur’an’da nasıl 
yer aldığı örneklemelerle verilmeye çalışılacaktır.

Yalnızca Allah’ı İlah ve 
Rab Olarak Kabul Etmek

İlah ve Rab sıfatları genellikle Allah’a ibadet ve 
kulluk kavramları ile birlikte geçmektedir. 
Kur’ân’da ismi geçen kavimlere gönderilen pey
gamberlerin kavimlerine yaptıkları ilk çağrılarda, 
bu dört kavramın birlikte kullanıldığını görmek
teyiz:

“... Nûh’u toplumuna dedi ki: “Ey toplumum! 
Allah’a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan başka 
tanrınız yok. Üstünüze çok büyük bir azabın inme
sinden korkuyorum.” (7/59, 11/25)

“...Hûd toplumuna dedi ki: “Ey toplumum! Al
lah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yok. 
Hâlâ sakınmıyor musunuz?” (7/65, 11/50)

“Sâlih toplumuna dedi ki: “Ey toplumum! Al
lah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka ilahınız yok. 
“ (7/73 11/61)

“Şuayb toplumuna dedi ki: “Ey toplumum! Al
lah’a kulluk edin. Size O’ndan başka ilah yok! Si
ze Rabbinizden açık bir kanıt gelmiştir. Ölçü ve tar
tıda dürüst davranın. İnsanların eşyasına el koy
maya tenezzül etmeyin. Yeryüzünde, orası barışa 
kavuştuktan sonra bozgun çıkarmayın. Eğer ina
nan insanlarsanız bu sizin için daha hayırlı-
dır.”(7/85, 11/84)

Kur’ân incelendiğinde bu şekilde bir davetin 
yalnızca ismi geçen toplumlarla ilgili olmadığı, 
bütün peygamberlerin aynı çerçevede toplumları 
davetle sorumlu kılındığı görülmektedir:

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona 
şöyle vahyetmiş olmayalım: ‘Gerçek şu: ilah yok 
benden başka, artık bana kulluk/ibadet 
edin’.”(21/25)
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Fıtrat dininde bütün ilişki zinciri adeta bu dört 
temel kavram üzerine oturtulmuş gibidir. Tevhidi 
değer sistemi ile diğer değer sistemleri, İslam kül
tür ve medeniyeti ile diğer kültür ve medeniyetler 
arasındaki bir uzlaşma, bu dört kavram üzerinde, 
Kur’an’m ortaya koyduğu çerçevenin kabul edil
mesi ile, sağlanabilir:

“De ki: “Ey Ehli Kitap! Sizin ve bizim aramızda 
aynı olan şu söze gelin: “Allah’tan başkasına kul
luk etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. 
Allah’ı bırakıp birbirimizi rabler edinmeyelim!” 
Eğer yüz çevirirlerse şöyle söyle: “Şahit olun, biz 
müslümanlarız/Allah’a teslim olanlarız!” (3/64)

Tevhidi değerlerle Şeytanî değerler arasındaki 
mücadelenin fünyesi, Rab kavramına yüklenilen 
anlamdır. Yalnızca Allah’ı Rab olarak kabul et
mek demek, mevcut sistemlerin ilahını tanıma
mak anlamına geldiği için müminler tarih boyu 
zülme uğramışlardır:

“Onlar sırf, ‘Rabbimiz Allah’tır’ dedikleri için 
haksız yere yurtlarından çıkarıldılar...”(22/40)

Tarih boyu zulme uğramış olsalar bile nihaye
tinde mağdur olmayacak olanlar, korkularından 
arınacak olanlar ‘Rabbimiz Allahtır’ deyip dos
doğru istikamet tutturanlar olacaktır:

“Şu bir gerçek ki, “Rabbimiz Allah’tır!” deyip 
sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha 
bire iner de şöyle derler: “Korkmayın, üzülmeyin! 
Size vaat edilen cennetle sevinin.”(41/30)

Bu dört kavramın semantik alanları iyice anla- 
şılamadığı zaman sapla saman, doğru ile yanlış, te
miz ile pis, hakla batıl birbirine karıştırılmaktadır. 
Helalle haramı karıştıran herkes, kendisini rableş- 
tirmektedir. Bunlara tâbi olanlar da, bilincinde 
olsun veya olmasın, tâbi olduklarını rableştirmek- 
tedirler.

Bunun ilginç bir örneği, Hz. Peygamber zama
nındaki Adiyy bin Hatem olayıdır. Hz. Peygam
ber Tevbe sûresi 31. ayeti cemaate okumaktadır:

“Allah’ın yanında hahamlarını ve ruhbanla
rını da rabler edindiler. Meryem’in oğlu Mesih’i 
de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah’tan 
başkasına ibadet/kulluk etmemeleri emredilmiş
ti. İlah yok o tek Allah’tan başka. Onların ortak 
koştuklarından arınmıştır O. “(9/31)

Yeni Müslüman olmuş Adiy bin Hatem cema

ate yeni dahil olmuştur ve Peygamberin Hıristi- 
yanlarla ilgili “Onlar hahamlarını ve ruhbanları
nı da rabler edindiler” ifadesine, ‘onlar hahamla
rını ve ruhbanlarını rabler edinmezler’ diye itiraz 
eder. Hz. Peygamber’in cevabı, bu kavramların se
mantik alanını çerçeveleme anlamında önemlidir: 

“Onların rahipleri, hahamları, helâli haram, 
haramı helâl yapıyorlar, halk da onlara uyuyor. 
İşte halkın onları rabler edinmesi budur.”

Dolayısıyla İlah, Rab, ibadet ve kulluk kav
ramlarının çerçevesi yeterince iyi anlaşılamaz ise, 
bataklığa saplanmak her an mümkündür. Onun 
için Kur’ân’da kulluğun yalnızca Allah’a yapılma

sına ilişkin ayetler, çok geniş bir yer tutar. ̂  Bu
nun yanısıra Allah’tan başkasına kulluk yapılma

ması,^ Allah’tan başkasına ibadet edilmemesi^ 
için de yoğun uyarı ayetleri bulunmaktadır.

Yalnızca Allahtan Korkmak

Bu kavramlarla iç içe geçmiş bir şekilde ve bu 
kavramlara sadakati artıran, onlara olan imanı pe
kiştiren bir kavram olarak Allah korkusu, A l
lah’a iman konusunda son derece önemli bir rol 
oynar. Allah’a iman etmek demek, aynı zamanda 
Allah’tan başkasından korkmamak demektir. Yal
nızca Allah’tan korkarak tüm beşeri korkulardan 
arınmak, Allah korkusunun ana hedefidir. Bun
dan dolayıdır ki tüm peygamberler, davet bölge
sindeki halkı Allah’tan korkmaya davet etmiştir:

“Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Siz hiç 
sakınmıyor musunuz?”

“Ben sizin için gelmiş, güvenilir bir resulüm.” 
“Artık Allah’tan sakının da bana itaat 
edin.”(26/106-108)

“Kardeşleri Hûd onlara: “Siz hiç sakınmıyor 
musunuz?” demişti.

“Ben sizin için, güvenilir bir resulüm.” “Artık 
Allah’tan sakının da bana itaat edin.” (26/124-126) 

“Kardeşleri Sâlih onlara demişti ki: “Siz hiç sa
kınmıyor musunuz?”

“Ben sizin için emin bir resulüm.” “Artık Al
lah’tan sakının ve bana itaat edin.” (26/142-144) 

“Kardeşler Lût onlara şöyle demişti: “Hâlâ sa
kınmıyor musunuz?”

“Ben size gelen emin bir elçiyim.” “Artık Al
lah’tan sakının da bana itaat edin.” (26/161-163) 

“Şuayb onlara demişti ki: “Hâlâ sakınmıyor 
musunuz?”

Ümran-Eylül -2005 23



KAPAK

“Kuşkusuz, ben sizin için güvenilir bir resulüm.” 
“Artık Allah’tan sakının da bana itaat edin.” “Sizi 
ve önceki nesilleri yaratandan sakının!” (26/177- 
179,184)

Değişik kavimlere peygamberlerinin yaptığı 
“Allah’tan korkun” çağrısından sonra o kavimle- 
rin işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye dönük 
davetin yapılması, korku ile terk etme arasında
ki ilişkiden dolayıdır. Genelde insanlar korktuk
ları insanlara, makamlara, kuruluşlara karşı kusur 
işlememeye gayret sarf ederler. Bu insan psikoloji
sinde var olan önemli bir özelliktir. Bundan dola- 
yı peygamberler, toplumları önce Allah’tan kork
maya sonra da yaptıkları kötülüklerden, yanlışlık
lardan vazgeçirmeye davet etmişlerdir.

Olayın bir başka boyutu da, iman etmiş ve dos
doğru yol üzerinde olanların şeytanın tuzaklarına 
düşmemesi için Allah korkusunun gene çok temel 
bir rol oynamış olmasıdır. îman etmiş olanlar, yal
nızca Allah’tan korkarak kendilerini bir taraftan 
özgürleştirirlerken; diğer taraftan da sapmaya kar
şı kendilerini güvenceye alırlar.

“Onlar ki Allah’ın mesajlarını tebliğ edip 
O’ndan korkarlar, Allah’tan gayrı hiç kimseden 
korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter.“
(33/39)

“Allah onlar için şiddetli bir azap hazırladı. Ar
tık Allah’tan korkun, ey iman etmiş akıl ve gönül 
sahipleri! Allah size bir Zikir/bir uyarıcı/bir düşün
dürücü indirmiştir.”(65/10)

Korku duygusu, Allah’ın canlıların yapısına 
yerleştirdiği bir erken uyarı sistemidir. Varlığına 
kastedecek tehlikeler karşısında onu tedbirli ol
maya, gerekli güvenlik önlemlerini almaya zorlar. 
Yalnızca Allah’tan korkmak demek muhtemel 
tehlikelere karşı tedbir almamak demek değildir. 
Tehlike ne kadar büyük olursa olsun yapılması ge
rekeni, stratejik bir mantıkla yapmak gerçekten 
yalnızca Allah’tan korkmak demektir. Tüm beşe
ri korkulara karşı yapılması gerekeni yapabilmek, 
gerçek anlamda yalnızca Allah’tan korkmanın en 
önemli ölçüsüdür.

“Tarafımdan söyle: “Ey iman eden kullarım, 
Rabbinizden korkun! Bu dünya hayatında güzel 
düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Allah’ın 
arzı/yeryüzü geniştir. Sadece sabredenlere, ücretleri 
hesapsız ödenecektir.” (39/10)

Yalnızca Allah’tan korkarak tüm korkular
dan arınabilmek için Allah’ın Hâdî, Velî ve Ve
kil gibi üç önemli vasfının çok iyi özümsenmiş 
ve anlaşılmış olması gerekir.

el-HADI: Yol gösteren, murada erdiren; Hi
dayet yaratan, istediği kulunu hayırlı yollara mu
vaffak kılan demektir. el-VELI: Yardımcı ve dost, 
el-VEKİL: Kendisine güvenilip dayanılan; Ken
disine havale olunan işleri, kulların işini düzeltip 
onların yapacağından daha iyi temin eden de
mektir.

Allah Yol Gösterendir

Yapılması gerekeni yapmak ve bunu yaparken de 
sapmamak için, tuzaklara takılıp düşmemek için 
insanın yol göstericiye ihtiyacı vardır. İşte bu 
amaçla Allah, insanlara Hâdî sıfatının bir gereği 
olarak dosdoğru yolu tanımlayıp göstermektedir:

“Şüphesiz, Allah, benim de Rabbimdir, sizin de 
Rabbinizdir. O halde O’na ibadet edin. Dosdoğru 
yol budur.” (19/36)

“ Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.” (76/39)

Allah’a iman edip doğru yola ulaşmak isteyen
lere Allah, dosdoğru yolu, mutluluk ve kurtuluş 
yolunu göstermeyi vaad etmektedir:

“Allah, iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir
yola yöneltir.” (22/54)

“Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yolla
rına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan ay
dınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.” (5/16) (ke
za 3/1014/175

Allah insanlara doğru yolu göstermek için ta
rihin değişik evrelerinde peygamberler ve kitaplar 
göndermiştir(14/l 34/6 42/52 43/43,44 23/73 
42/52 19/43). Dolayısıyla gerçeği arayanlar, bu 
kaynaklara sürekli baş vurmalıdırlar. Allah’ın yol 
göstericiliği, iman edenler için bir güç ve bir mo
tivasyon kaynağıdır.

Yalnızca Allah’ı Veli Kabul Etmek

Allah bu sıfatının doğal bir sonucu olarak iman 
etmiş olanların/muttakilerin yardımcısı ve dostu
dur. Yegane, tek sığınılacak mercidir. Allah’ın 
Velîliği Kuran’da, müminlere moral verilmek ve
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“Ey inananlar! İçinizden kim dininden dönerse 
şunu bilsin: Allah, yakında, kendilerini sevdiği ve 
kendisini seven, müminlere karşı şefkatli, kâfirlere 
karşı başı dik bir topluluk getirecektir. Bunlar Allah 
yolunda tüm gayretleriyle didinirler, hiçbir kınaya
nın kınamasından korkmazlar. Bu, Allah’ın, diledi
ğine yönelttiği bir lütuftur. Allah, yaratılışı ve yarat
tıklarını genişletir, her şeyi bilir.

Sizin Veliniz Allah’tır, O’nun resulüdür, bir de 
rükû eder bir halde namazı/duayı yerine getirip, 
zekâtı vererek iman edenlerdir.

Allah’ı, O’nun resulünü ve iman edenleri dost 
edinen/Allah’tan, O’nun resulünden ve iman eden
lerden yüz çeviren bilsin ki, galip gelecek olanlar 
Allah’ın taraftarlarıdır.”(5/54-56)

Toplumsal Bağları Kuvvetlendiren 
Bir Unsur Olarak Velî Kavramı

Tüm iman etmiş olanların sırdaş, dost, güvenile
cek, yardım dilenecek merci olarak Allah, melek
ler ve iman edenlerin dışındakileri veli kabul et
mesi yasaklanmıştır. Böyle davrananlarla ilgili en 
ağır tehdit olarak Allah’la ilişkilerinin kesileceği 
ifade edilmektedir. Böyle bir ifadenin kullanılmış 
olması, bu davranışın müminler için ne kadar teh
likeli olduğu anlamına gelmektedir:

“Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapan- 
ları veli edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah’la 
ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan ko
runmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakın
maya çağırır.” (3/28)

korkularından arındırılmak 
istendiği her konuda kullanıl
maktadır. Yol gösterme ile bir
likte kullanılmasının nedeni 
bu olsa gerek. Çünkü mevcut 
yaşam tarzından ayrı bir yaşam 
tarzı benimsemek büyük bir 
cesareti gerektirir. Allah’ın 
Veliliği hatırlatılarak gerekli 
cesaret müminlere verilmek 
isteniyor:

“Dinde baskı-zorlama-tik
sindirme yoktur. Doğru bilgiye 
dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı 
sapıştan açık bir biçimde ayrıl
mıştır. Her kim tâğuta sırt dö
nüp Allah’a inanırsa hiç kuşku
suz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parça
lanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en 
iyi biçimde bilendir.

Allah, iman sahiplerinin Velî’sidir; onları ka
ranlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara ge
lince, onların dostları tâğuttur ki, kendilerini nur
dan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dost
larıdır. Orada uzun süre kalacaklardır onlar.
“(2/256,257)

Genelde, doğru yoldan sapma tehlikesinin var 
olduğu durumlarda, iman edenleri korkularından 
arındırmak için ‘Allah’ın müminlerin velîsi oldu- 
ğu’ Kuran’da hatırlatılmaktadır:

“Ey iman edenler! Eğer küfre sapanlara boyun 
eğerseniz sizi ökçeleriniz üstünde yüz geri çevirir
ler de hüsrana uğrayanlar haline gelirsiniz.

Hayır, hayır! Sizin Mevlâ’nız Allah’tır. Ve O, 
yardımcıların en hayırlısıdır.

Allah’ın, kendileri hakkında hiçbir delil indir
mediği şeyleri Allah’a ortak koştukları için, küfre 
sapanlarm kalplerine korku salacağız. Barınakları 
ateştir onların. Ne kötüdür o zalimlerin varacakları 
yer! “(3/149-151)

V elî kavramı, sapanları korkutmak, iman 
edenleri sebatlarında kuvvetlendirmek, onlara 
moral vermek için kullanılırken; aynı zamanda da 
safları arındırmak ve yeni bir ilişki zinciri kurmak 
için de kullanılmaktadır. Vurgunun şiddetini ar
tırmak için zaman zaman Velî ve Allah’tan kork
ma kavramları birlikte zikredilmektedir:
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Velî kavramı, hangi toplumsal yapıya, hangi 
kimliğe, hangi iklime ait olduğumuzu belirleyen 
bir aidiyet kavramıdır

“İman edip yurtlarından hicret eden ve mallarıy- 
la canlarıyla Allah yolunda savaşanlar ile onları ba
rındıranlar ve yardıma koşanlar, birbirlerinin dostu
durlar. İman edip de hicret etmeyenler hicret edin
ceye kadar sizin için onlara velayet namına birşey 
yoktur... Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. 
Böyle yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir 
fesat olur.

İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihada 
gidenlerle onları barındırıp yardıma koşanlar, işte on- 
lardır gerçek mü’minler. Onlara bi bağışlama ve bol 
rızık vardır. Sonradan iman edip hicret eden ve sizin
le birlikte cihad edenler de sizdendir...”(8/72-75)

Toplumsal aidiyet anlamında toplumsal daya
nışmanın tehlikeye atılmaması için iman edenle
rin kimleri veli edinemeyeceğine ilişkin açık bir 
tavır konulmaktadır. Buna göre; kafirler (3/28 
4/144 5/57 9/23), münafıklar (4/89), Allah’ın ve 
müminlerin düşmanları (60/1), Allah’ın gazap- 
landığı toplumlar(58/14 60/13), Din konusunda 
müminlerle savaşanlar (60/9), Kitap verilenler 
(3/100 5/57-59), Yahudiler, Hıristiyanlar(5/51) 
ve zulmedenler(ll/113) iman edenler tarafından 
velî edinilmemelidir.

Bunlardan herhangi bir zümreyi velî edinen
ler, artık ayrı bir toplumsal yapıya, ayrı bir kültür 
ve medeniyete intikal edip dahil olmuşlardır:

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanla- 
rı veliler edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileri
dirler. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, 
onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya 
ve güzele kılavuzlamaz. “(5/51)

Görülebileceği gibi velî kavramı, farklı kültür 
ve medeniyetler arasındaki ilişkilerin düzenlen
mesinde anahtar rol oynamaktadır. Aynı zamanda 
mutluluğa veya bunalıma götürecek bir yaşam tar
zını tercih etmede de turnusol kağıdı görevi görür. 
Allah’tan başkasını veli edinmek demek, İslam 
cemaatinden, kültür ve medeniyetinden kopmak 
ve aynı zamanda kaosu, bunalımı ihtiva eden bir 
yaşam tarzını tercih etmiş olmak demektir:

“Allah’tan başkasını veliler edinenlerin duru
mu, bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer. 
Ve evlerin en güvensizi/en zayıfı elbette ki, dişi

örümceğin evidir. Keşke bilselerdi!”(29/41)

Bilindiği gibi, bazı örümcek ailelerinde, çiftleş
me sürecinde, dişi örümcek erkeği yiyerek öldür
mektedir. Doğan yavrulardan güçlüleri zayıflarını 
öldürüp yemektedir. Allah’tan başkasını velî edi
nenlerin halinin örümcek ailesine benzetilmesi; 
Allah’tan başkasını velî edinmiş bir toplumun, bir 
kaos, bir bunalım, bir korku ve kavga toplumu 
olacağı anlamına gelmektedir.

Bugün Batı’dan tüm dünyaya yayılmaya başla
yan toplumsal ilişki zinciri, tüm aile bağlarını ko
pararak insanı insanın kurdu haline getirmekte
dir. Fukuyama’nın Büyük Çö^üime’sinde, Breze- 
zinsky’nin Kontrolden Çıkmış Dünya’sında, Hun- 
tington’un Medeniyetler Çatışması ve Biz Kimiz’in
de gözler önüne serdikleri toplumsal ilişki zinciri 
kaos, korku, bunalım ve kavgadan başka bir şey 
değildir. Bu sistemlerin tümü çökünceye kadar bu 
kriz daha da derinleşerek devam edecektir. Çünkü 
onlar Allah’ı unuttular:

“O kimseler gibi olmayın ki, Allah’ı unuttular 
da Allah da onlara öz benliklerini unutturdu. Yol
dan çıkmışların ta kendileridir onlar.” (59/19)

Başta Genç Öncüler olmak üzere tüm davetçi- 
lerin bu gerçeği hiç unutmaması gerekir. Bu ilişki 
zinciri, Allah’la olan ilişkinin düzeltilmesi ile an
cak düzelebilir. Sapanların, yoldan çıkmışların sa
yısı ne olursa olsun bize düşen görev, Sırat-ı Müs
takim üzerinde birlik olup yürümektir:

“O halde sen, emrolunduğun gibi dosdoğru yürü! 
Seninle birlikte tövbe edenler de... Sakın aşırılık 
edip azmayın! (11/112)

Allaha Tevekkül Ederek
Dayanma ve Direnme Gücü Kazanmak

Allah’a iman etmiş olmak aynı zamanda yapılma
sı gerekeni yapıp Allah’a tevekkül etmektir. A l
lah’a iman eden herkesin her işinde mütevekkil 
olması, iman etmenin doğal ve zaruri sonucudur: “

“Ey iman edenler! Allah’ın, üzerinizdeki nimeti
ni hatırlayın! Hani bir topluluk ellerini size uzat
maya niyet etmişti de Allah onların ellerini sizden 
çekmişti. Allah’tan sakının! Müminler yalnız Al
lah’a tevekkül etsinler!” (5/11)

Tevekkül etme, Kur’ân’da genelde tehlike du
rumunda, mahiyetinin anlaşılamadığı, geleceği
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nin ne olabileceğinin bilinmediği durumlarda ve
ya olaylarda kullanılmaktadır:

“İnkarcılara, ikiyüzlülere itaat etme, onların 
ezalarına aldırma; Allah’a tevekkül et. Vekil ola
rak Allah yeter.”(33/48)

Allah’ın yol göstericiliğine tabi olanların, 
mevcut sistemden ayrı bir yol tutup mevcut sis
temle karşı karşıya gelmesi ve bunun sonucunda 
baskı ve işkenceye uğraması, mağdur olması do
ğaldır. İşte bu durumlarda müminlerden Allah’a 
tevekkül ederek sabretmeleri istenmektedir:

“O, bize yollarımızı göstermişken neden Allah’a 
tevekkül etmeyecekmişiz? Bize yaptığınız eziyetle
re elbette sabredeceğiz. Tevekkül edenler yalnız 
Allah’a tevekkül etsinler.” (14/12)

“O Allah yolunda hicret edenler, sabrederler ve 
yalnız Rablerine tevekkül ederler.” (16/42)

Hayati kararlar alınırken en doğrunun ne ola
bileceği, sadece bir öngörü ile tahmin edilmekte
dir. İnsanlar sadece perdenin bize bakan tarafına 
bakarak doğru kararı almaya çalışırlar. Perdenin 
arkasında ne olduğunu, hayır gördüklerimizin şer, 
şer gördüklerimizin hayır olup olamayacağını bile
memekteyiz:

“Bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan 
tiksinebilirsiniz. Ve bir şey sizin için şer olduğu hal
de siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” 
(2/216)

İşte karar almanın tüm şartlarını yerine getir
dikten sonra en uygun kararın alınması ve uygu
lanması konusunda kararsız kalmayıp, Allah’a te
vekkül etmek müminlerin mutlaka yapması gere
ken bir davranış şeklidir:

“Allah’tan bir merhamet/bir sevgi sayesindedir 
ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba-saba, 
katı yürekli olsaydın senin çevrenden kesinlikle da
ğılır giderlerdi. O halde bağışla onları, af dile onlar 
için; iş ve yönetim konusunda da onlarla şûraya 
git. Bir kez azmettin mi de artık Allah’a güvenip 
dayan! Allah, tevekkül edenleri sever.” 
(3/159)(Bak 8/60-61)

Mütevekkil olmak, Allah’ın sevgisini, yardı
mını, desteğini kazanmaya sebep olduğu için iman 
edenleri daha güçlü, daha dirençli, daha onurlu 
ve daha kararlı kılmaktadır.

Sonuç: Genç Öncülerin Öncelikli Görevi

Yalnızca Allah’ı ilah ve rab olarak kabul etmiş ve 
yalnızca Allah’a kulluk ve ibadete eden, Allah’ın 
gösterdiği yolda sebat etmiş, Allah’ı Velî ve Vekîl 
olarak benimsemiş, kısacası Allah’la ilişkisini A l
lah’ın istediği ölçülere uydurmuş fert ve toplumlar 
mutlu ve huzurludurlar. Böyle bir Allah inancına 
sahip olmayan fert ve toplumlar ise hem bu dün
yada zillet içinde yaşayacaklar, hem de öteki dün
yada zillete dûçar olacaklardır:

“Mûsa şöyle demişti: “Siz daha aşağı bir nimete 
daha üstün bir nimeti mi değişmek istiyorsunuz? 
İnin bir kasabaya; istediğiniz sizin olacaktır.” Ve 
üzerlerine zillet, eziklik ve yoksulluk damgası vu
ruldu, Allah’tan bir gazaba çarpıldılar.” (2/61)

“Buzağıyı ilah edinenler var ya, yakında onlara 
Rablerinden bir öfke ve dünya hayatında bir zillet 
ulaşacaktır. İftiracıları böyle cezalandırırız biz!”
(7/152)

“Allah’ın yanma başka bir ilah koyma ki, yapa
yalnız ve horlanmış olarak oturup kalmaya- 
sm!”(17/22)

Ellerindeki maddi, ekonomik ve teknolojik 
imkanların büyüklüğü bu sonucu değiştiremez:

“Ad toplumu yeryüzünde haksız bir biçimde bü
yüklük tasladı da şöyle dediler: “Bizden daha güçlü 
kim var?” Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın, 
evet O’nun, onlardan daha kuvvetli olduğunu gör
mediler mi? Bunlar, bizim ayetlerimize de karşı çıkı
yorlardı.

Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tat
tırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu 
bir rüzgâr gönderdik. Âhiretin azabı elbette ki daha 
rezil edicidir. Üstelik onlar hiçbir yardım da görme- 
yeceklerdir.”(41/15-16)

Saf, duru bir Allah inancına ulaşamayıp kalp
leri arınmayanlarm, gelgitler yaşayanların, kav
ramları çarpıtarak kendilerine meşruiyet arayan
ların, bazen o tarafta bazen bu tarafta olanların 
durumu da, dünyada rezillik, ahirette ise azap içe
risinde olmaktır:

“Ey resul! Kalpleri inanmamış olduğu halde 
ağızlarıyla “İnandık” diyenlerin küfürde yarışırcası
na koşanları seni üzmesin. Yahudilerden bazıları ya
lancılık etmek için dinlerler; huzuruna çıkmamış
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olan başka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine otur
muş kelimeleri, yapdarını bozup değiştirirler. “Size 
şu verilirse alın, eğer o verilmezse çekinin.” derler. 
Allah birini fitneye çarptırmak isterse sen onun 
için Allah karşısında hiçbir şey yapamazsın. Bun
lar o kişilerdir ki, Allah kalplerini temizlemek is
temiyor. Dünyada bir rezillik vardır onlar için; 
âhirette de büyük bir azap var onlara.” (5/41-42)

Fıtrat dini(lslam) bir değerler bütünüdür. Yal
nızca bu dünyayı değil aynı zamanda öteki dünya
yı da içine alan ve buna göre hayatı tanzim eden 
bir değerler bütünüdür. Merkezinde Allah inancı 
vardır. Fıtrat dininin temel değerleri, insanın 
Allah’la, Peygamberle, Kitapla ve ahiretle ilişki
sinin nasıl olması gerektiği üzerine kuruludur. 
Bu noktalardaki herhangi bir sapma veya yanlış 
algılama bir çok noktanın gözden kaybolmasına 
ve şizofren bir insan/toplum yapısının ortaya çık
masına sebebiyet vermektedir:

“Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, 
hiç kuşkusuz, iyiyi ve güzeli bulmuş olurlar; eğer sırt 
dönerlerse artık onlar tezat içerisinde olurlar. On
lara karşı sana Allah yeter.” (2/137)

Yaşam tarzlarını, Fıtrat Dininin gereklerine 
uydurmayanlar, Fıtrat Dinini bir bütün olarak gö- 
zönüne almayanlar, daima bunalım içerisinde bu
lunacak ve ruhlarındaki fırtınayı dindiremeyecek- 
lerdir. İnsanlığın dinginliğe ulaşması yukarıda ifa
de ettiğimiz beşli ilişkinin istenen şekilde düzen
lenmesi ile mümkündür. Bu beşli ilişki bir bütün
dür. Odak noktasında Allah inancı vardır. Diğer
leri bunu bütünleyen ilişki zinciridir. Bu dünyayı 
yeni baştan değiştirmek, her şeyi fıtratın ön gör
düğü bir çerçevede yerli yerine oturtmak isteyen 
genç öncülerin öncelikli görevi, sağlam bir Allah 
inancını topluma vermek olmalıdır. Bu noktada 
başlayan bir değişim, tüm ilişki zincirini yeniden 
tanzim edecektir.

Hz. Peygamber’in genç öncü Muaz İbni Ce- 
bel’i Yemen’e gönderirken ona yaptığı tavsiye, bu
günkü Qenç Öncülerin izlemesi gereken en doğru 
politikadır:

“Sen Ehl-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları 
davet edeceğin ilk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı 
tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekâtı farz kılmış 
olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtı
lacağını onlara haber ver. Onlar buna da itaat

ederlerse kendilerinden zekâtı al. Zekât alırken 
halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından 
sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zîra 
Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değil
dir.”^ )

Genç Öncülerin temel görevi, bu bütüncül 
bakış açısının başta gençler olmak üzere tüm top
luma vererek köklü, kalıcı bir değişimi gerçekleş
tirmektir. Günü kurtarmaya dönük tüm hareket
ler akasya dikmekle meşgul olur. Sonları büyüme
leri gibi hızlı olur. Geleceği kurtarmak isteyenler, 
kalıcı, uzun vadeli bir mücadeleyi önceleyerek çı
nar dikmeye gayret ederler. Çınarlar yavaş büyür 
ancak asırlara uzanır. Onun için;

• Genç Öncüler, akasya yerine çınar dikenler
dir.

• Genç Öncüler, yalnızca Allah’ı ilah ve rab 
olarak kabul edenlerdir.

• Genç Öncüler, yalnızca Allah’a ibadet ve 
kulluk edenlerdir.

• Genç Öncüler, Allah’ı Hâdî kabul edenlerdir
• Genç Öncüler, Allah’ı Velî ve Vekîl kabul 

edenlerdir.
Ve

• Genç Öncüler, yalnızca Allah’tan korkarak
tüm beşeri korkulardan arınanlardır. ■

Notlar:
1- Hürriyet Kelebek, Fatih Ürek’le Arto’nun açıklamaları,

29.07.2005
2-Yalnız Allah’a Kulluk
10/104 13/36 27/91 39/11,14,64 109/1-6 11/2,26 17/23 36/61 

41/14 46/21 2/83,133,172,138 12/40 16/114 29/17 41/37 
1/53/64 9/31 98/5 106/3 19/48-49 24/55 15/99 39/2,66 
20/1411/123 19/65 7/59,65,73,85 11/50,61,84 16/36 
22/77 23/23,3227/45 29/16,36 53/62 71/3 21/25,92 29/56 
3/51 6/102 10/319/36 29/17 43/64

3-Allah’tan başkasına Kulluk etmemek
3/64 5/117 7/59,65,73,85 10/3 11/26 17/23 19/36 22/26-32 

23/23 27/45 29/16,36 31/13 39/64-67 40/14,65,66 41/14 
53/52 71/2-3 72/18-21 98/5

4-Allah’tan başkasına ibadet etmemek 
11/2,50,61,84-87 18/110 19/48 21/24,25 23/32 27/91 29/16

39/2,3,11,14,15
5- [Buhârî, Zekât 1, 41, Sadaka 1, 63, Mezâlim 9, Megâzî 60,

Tevhid 1; Müslim, 
îmân 31, (19); Tirmizî, Zekât 6, (625); Ebû Dâvud, Zekât 4, 

(1584); Nesâî, Zekât 46, (5, 55).]
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MUSTAFA AYDIN

T oplumumuz esaslı bir ahlâki çözülme süre
ci yaşıyor; değer ve normlarda erozyon, 
kurumlarda çürüme; eylemlerde, tutum ve 

davranışlardı bir bozulma gözleniyor. Bu, manevi 
erozyon olarak da adlandırabileceğimiz bir süreç
tir. Söz konusu çözülmeler içinde belki de en 
önemlisi ahlâki olanıdır. Çünkü ahlâk her şeyin 
alt yapısını oluşturmaktadır. Her şeyi düzenleyen 
ahlâk bozulursa iş daha da zorlaşmış demektir. Zi
ra ahlâk, tutum ve davranışları temizleyecek yega
ne araçtır. Temizleyicinin kendisi (meselâ su) kir
lenmişse kirliliğin giderilmesi gerçekten zordur.

Ahlâk insanın insan olmasını sağlayan en 
önemli olgulardan birisidir. Kısaca belirtmek gere
kirse ahlâk, soyut bir olgu değil, eylem yüklü de
ğerlerdir. Bir davranışın iyi olduğuna ilişkin bir 
yargı veya eylem biçimidir. İnsani pek çok şeyi il
gilendiren ahlâk, yüksek tipli dinlerin hemen hep
sinin önemli konusu olmuştur. Bu bağlamda İslâm 
bir ahlâk dinidir; Kur’an öncelikle bir ahlâk kita
bı, Hz. Peygamber (a.) bir ahlaki örnek abidesidir 

Etkin ahlâk, özellikle dinin altını çizdiği, ma
nevi yaptırımlara kavuşturduğu ahlâktır. Bu ahlâk 
toplumsallaşarak yaşanır hale gelir. Sağlıklı bir 
sosyal/ politik düzen ahlâkın toplumca yaşanabil
mesini sağlayan düzendir. Bunun için toplumsal 
kontrol sisteminin sağlıklı çalışması gerekir, eğer 
bu kontrol sistemi bozulursa ahlâk da çözülmüş 
olur ve kendinden beklenen sonuçları veremez.

Ne var ki ülkemizdeki sağlıksız siyasal yapılan
ma, topluma rağmen konumlandırılan rejim adına 
yapılanlar, ahlâk sistemimizi kapsamlı bir çözülüşe 
sürüklemektedir. Yani bugün şikayetçisi olduğu

muz problemlerin önemli bir kısmı sistem tarafın
dan gerçekleştirilmektedir. Sözgelimi 28 Şubat pa
ranoyak hareketi, toplumsal barış ve düzeni sars
mış, ahlâkı esaslı bir çözülüş sürecine sokmuştur.

Biz bu yazımızda kısaca içinde yaşadığımız ah
lâki çözülüş sürecini, analiz etmeye çalışacağız. 
Konuyu yeterince açabilmek için de önce sosyal 
çözülme ve türevlerinden söz etmek, sanırız konu
nun yerinin daha iyi belirlenmesi açısından an
lamlı olacaktır.

Genel Olarak Çözülme

Çözülme, sosyolojinin önemli konularından birisi
dir. Genel olarak da, toplumun olan ve oyması ge
rektiği düşünülen yapıdan uzaklaşması anlamına 
gelmektedir. Çoğu kere çözülme varlığın önceki 
halinden uzaklaşıp yeni bir konum kazanması de
mektir.

Çözülme değişik alanlarda değişik anlamlarda 
kullanılmakta ve buna bağlı olarak da farklı biçim
lerde smıflandırılabilmektedir. Meselâ bunlardan 
birisine göre çözülme fiziki ve manevi olarak ikiye 
ayrılabilir. Fizik ve kimyanın konusu olan fiziki 
çözülme, maddi varlığın değişim geçirerek yeni bir 
biçim kazanmasıdır. Manevi çözülme ise, adı üze
rinde insanın manevi dünyasında meydana gelen 
ve daha çok da olumsuz değişim ve dönüşümlerdir.

İkinci bir çözülme biçimi sosyolojinin de asıl 
konusu olan sosyal ve kültürel çözülmedir. Teknik 
olarak birbirlerinden az çok farklı anlamlar ifade 
ediyorsa da sosyal ve kültürel çözülme beşeri dün
yamızdaki bir tür değişikliği anlatmada birleşmek
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tedir. Sosyologlar beşeri çerçevedeki çözülmeyi 
birbirinden farklı iki anlamda kullanmaktadırlar: 
Devinim ve bozulma. Birinci anlama göre her var- 
lık az veya çok değişir ve değişmek için de yapı 
öğeleri itibariyle devinir. Bu hareket, yeniden ya
pılanmak için bir zorunluluktur ve bu anlamda çö
zülme bizatihi olumsuz değildir. Ancak ikinci an
lamda çözülme, bozulma, devinimin sonunda 
olumsuz bir yapı kazanma demektir ki çoğu kere 
günlük dilde kullandığımız “sosyal çözülme" (top
lum çözülüyor, ahlâk çözülüyor ifadelerinde oldu
ğu gibi) bu anlamdadır.

Sosyal Antropologlar geneldeki sosyal çözül
meyi “kültürasyorı” ve “akültürasyon” kavramlarıy
la anlatmaya çalışırlar. Kültürasyorı, Türkçe’de 
kültürlenme ile karşılanır ve değişimin olumlu so
nucunu, değişin sonunda kültürel sağlıklı bir sen
teze ulaşmayı anlatır. Buna karşılık akültürasyon, 
kültürlenememe, kültürsüzleşme, yabancılaşma ve 
kültürel yozlaşma ile çevrilebilir ve değişimin 
olumsuz sonucunu ifade eder. Toplumumuz gerçek 
anlamıyla bir akültürasyon yani kültürel yozlaşma 
süreci yaşamaktadır. Biz bunlardan kültürel yozlaş
mayı tercih edebiliriz. Çünkü kültürel yozlaşma, 
insanın yoz hale gelmesini, yani içinde yaşadığı

toplumun değerlerine ters düştüğünü ve verimsiz
liğini ifade etmektedir. Anadolu’da kullanılan yoz 
mal ifadesi, yavrusu bulunmayan, süt vermeyen sa
dece kendisini besleyen hayvan anlamında kulla
nılmaktadır.

Kültürel yozlaşmanın sosyolojide pek çok alt 
biçimleri vardır ki bunlardan en önemli üç tanesi 
“fakirlik kültürü”, “zenginlik kültürü” ve “kargo 
kültürü” dür.

Zenginlik kültürü, genel kültürün değer ve 
kurallarıyla hesaplaşan bir yabancılaşma biçimidir. 
Cabadan kazanıp bolluk içinde yaşayanları genel 
ahlâk kuralları rahatsız eder. Bunun için de toplu
mun ahlâk kalıplarını kırarak kendilerine uygun 
bir (namus vb. gibi konularda) ahlâk anlayışı üre
tirler. “Zenginlikten zarar gelmez” gibi bir zengin
lik fetişizmi de doğururlar. Halbuki böylesi değer 
ve norm yoksunu zenginlikten ülke ve toplum fay
da değil pek çok zarar görür.

Tarih boyunca zenginlik kültürü seküler bir 
kültür olagelmiştir. Çünkü servet, doğası itibariyle 
dünyevidir ve vahiyle düzeltilmemiş seyri içinde 
manevi değerlere bir yabancılaşma getirir. “Parası 
var doğruyu bilir” yargısı sosyal hayatın en çirkin 
gerçeklerinden birisidir. Zenginlik kültürü buna
lımları sever, fakirlerin ıstırabından nemalanır. 
Harcamaları ahlâktan uzaktır, istikbal gibi laflarla 
bazı gerçeklerin üzerini örter. Ani kazandıkları 
için aniden kaybedebilirler.

Tabii ki her türlü zenginlik, zenginlik kültürü 
kapsamı içine girmez. Yani zenginlikle bağlantılıy
sa da onunla özdeş değildir. Bu, anormal bir kültü
rel üretimdir, tıpkı yoksulluk kültüründe olduğu 
gibi.

Evet, bir başka ahlâki çözülüş, yoksulluk kültü
rüdür ve bir öncekinde olduğu gibi yoksulluk kül
türü yoksullukla özdeş değildir, ondan hareketle 
ortaya çıkmış tipik bir yozlaşmadır. Yoksulluk kül
türü de belli semtleri ve mahalleleri teslim alır. 
Görünüşte buranın sakini insanlar modern bir ha
yat yaşarlar, ama dikkatli baktığımızda bu hayat; 
işsizlik ve gelir düşüklüğü, suçluluk, fuhuş, alko
lizm, uyuşturucu alışkanlığı, intiharlar, akıl hasta
lıkları ve benzeri toplumsal bozukluklar olarak 
karşımıza çıkar. Bu özellikler o semt sakinlerini 
iyiden sarmıştır. Günübirlik yaşarlar, büyük im
kanlar bahşetseniz yoksulluk geçmez, büyük meb
lağlar verseniz bir günde harcayıp bitirirler. Çünkü 
ihtiyaç duyulan şey para değil, her şeyinde etkin
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ve egemem olacak ilahi dayanaklı bir ahlâktır. 
Yok olan, çözülen ahlâktır.

Bir başka ahlaki çözülme biçimi ise kargo kül
türüdür. Kargo kültürü günübirlik, deyim yerin
deyse yukarıdan veya dışarıdan aşağıdaki kitlelere 
ulaştırılan kültürde kendini gösterir. Tipik örnek
lerini modem konserlerde görürüz. Burada kişi bir 
üst kültürle ve onun temsilcisi pop şarkıcısıyla ha
yatını birleştirdiğini düşünür. Bir trans yoluyla 
kendinden geçmek ve mantıksız bulunmak, top
lumsal değer ve normları, onun kontrol sistemini 
göz ardı etmek bu sürecin tipik özellikleridir. Üste
lik müzik bunu gayet iyi manipüle eder.

Bütün bunların ortak tarafı topumun genel ah
lâkını göz ardı etmeleridir. Gerçekten de bu sosyal 
çözülme süreçlerinde toplumu ayakta tutan değer- 
norm ve eylemler (kısaca ahlâk) sarsılmış, suç işle
yenlerin oranı artmış, atomize olma eğilimi ivme 
kazanmıştır. Gerektiği yerlere bağlılık duygusu ze
delenmiş, yapılan işler tatmin edici olmaktan çık
mıştır. Artık bir güvensizlik ve kaygı ortamı var
dır. Bu son yargılar da bizi ahlâki çözülme sorunu
na getirir.

Ahlâki Çözülme

Şüphesiz sosyal çözülme biçimlerinden birisi ve 
belki de en önemlisi ahlâki çözülmedir. Gerçekten 
de günümüzde büyük bir ahlâki çözülme yaşanıyor. 
Kur’ani bir ifadeyle bağy ve fahşâ (taşkınlık ve aşı
rılık) ulusal ve küresel boyutlarda yaygınlaşıyor ve 
sınır tanımıyor.

Ahlâki çözülme, modem kültürün yaşattığı bir 
dönüşüm sürecinde ivme kazanıyor. Bilme, inan
ma, eylem, estetik gibi insani olguların çözüldüğü 
bu süreçte:
- Din, bütün bir hayattan sırf trans sistemine,
- Rızık arama, bir kapitalist kazanç eylemine,
- Kapsayıcı ailesel hayat, boyutları belirsiz bir 

özel hayata,
- İnsanı konumlandıran bilgi, zihin jimnastiği

ne,
- Eğitimin kazandırması gerekli erdem, uzmanlı

ğa-
- Sosyal hayatta şerefli olmak yetenekliliğe,
- Kutsal sayılan emek, seküler bir işe, vb. dönü

şüyor.
Aslında bu çözülüş, modem kültürün, kadim 

kültür geleneğine bir ayak uyduramama hadisesi

dir. Ne var ki o, yavuz hırsız misali kendi anormal
liklerini normalmiş gibi sunmakta tereddüt etme
mektedir. Mesela zina, insan tabiatını gözeten ka
dim kültürlere göre bir sapma, bir ahlâksızlıktır. 
Ama moderniteye göre normal bir şeydir, bir çağ
daş yaşam biçimidir. Buradaki “çağdaş” klişesi, ke
rameti kendinden menkul bir referans sistemidir. 
Kabaca herhangi bir şey, modernite öyle buyurdu
ğu için iyidir. Bu kabalığı kadim kültür hiçbir za
man yapmamıştı.

Sonuç olarak denebilir ki ahlâkı orada belli bir 
yerde tutan şey, tevhidî dinlerdir ve tabi Islâm’dır. 
Bu bağlantı ele alınmadan ahlâk açıklanmış ola
maz. Dolayısıyla da burada ahlâki çözülüşün sebep 
ve sonuçlarına geçmeden önce İslâm’a göre Ahlâk 
üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.

İslâm’a Göre Ahlâk

İslâm’a göre ahlâki davranış, ahlâki değer giydiril
miş eylem (salih amel) dir. Söz konusu davranış, o 
insanını tabiatı, şeytan, nefsani arzular ve çevre 
şartları bileşkesinde ortaya çıkan bir gerçekleşti- 
rimdir. Bundan dolayıdır ki pratikteki İslâmi ah
lâk, sırf bir buyruk yasası değildir. Soyut ilkeler 
topluluğu anlamında ahlâk kavramı Kur’an’ın hiç
bir yerinde geçmez. Ama şüphe yoktur ki Kur’an, 
eşi bulunmayan bir ahlâk kitabıdır. Çünkü somut 
bir sonuç gerçekleştirmek üzere muhatabını etkile
me, çözme ve bağlama hedefini taşır. Ama sırf ah
lâkla ilgili somut bilgiler vermekle yetinmez.

Evet, denebilir ki İslâm, ahlâk üzerine kurul
muş bir dindir. Kur’an’m çatısını oluşturan takva, 
tezkiye, haşyet, vb gibi kavramlar ahlâki kavram
lardır. Bu çerçevede bütün ibadetler bir arınma sis
temidir. Meselâ zekat temizlik demektir. Takva ve 
fücûr dengesi üzerine kurulmuş insan tabiatı, için
de bulunduğu bir ikilem nedeniyle sık sık fücur le
hine bozulabilmektedir. Kaldı ki insanı fücura yö
nelten nefs, şeytan ve dünyanın albenisi gibi özel 
etkenler vardır. Onun için insan her zaman bir ah
laki çözülme ile karşı karşıyadır.

Söz konusu çözülme karşısında insan aklı bile 
kurtarıcı olmaz. Çünkü akıl denen olgu farklı şe
killerde bir görev icra eder. En azından içselleştir
me ve içkinleştirme gibi iki ayrı işlevi yerine geti
rir. Aklileştirme de denen içkinleştirme mevcut bir 
durumun kabulü için siparişe uygun gerekçeler 
bulmak demektir ve akıl bunu yeterince yapar.
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Ancak hemen anlaşılacağı üzere bu süreç genel ge
çer hiçbir ahlak ilkesi vermez. Mevcut maddi veri
leri kurar, güçlendirir, yerine göre ahlaksızlığı meş- 
rulaştırabilir. İçselleştirme ise, yeni dayanaklar is
ter ki İslam’da bu, Kur’an’dır, sünnettir. Yani akıl 
ancak bu referanslara dayanarak doğru hareket 
eder.

İslam’a göre ahlakın en önemli yönlerinden bi
risi bir örneklem üzerine oturmuş olmasıdır. İs
lam’a göre ahlakın etkinliği olumlu örnekler oluş
turabilmeye bağlıdır. Şüphesiz bu konuda ilk ve 
nihai örnek Hz. Peygamber (a.s.)dir. Çünkü 
Kur’an’ın ifadesiyle O “Büyük bir yaratılış (güzel 
huy) üzeredir”. Ahlak, her çağda ikincil örneklerle 
desteklenmiş olmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi İslam’a göre takva 
ve fücur dengesi üzerine kurulmuş insan ruhu, 
içinde bulunduğu ikilem nedeniyle her an bozul
maya namzettir. Semavi dinlerin bütün mesajları
nı insanın, arındırılması üzerine kurması tesadüf 
değildir. Bu konuda semavi dinlerin özellikle İs
lam’ın temel esprisi şudur: kendi haline bırakılmış 
ve özel olarak arındırılma işlevine tabi tutulmamış 
insan doğası tortulaşır. Kendi haline oluşan sosyal 
birikimin, bir güç ayrışmasıyla zayıflar ve güçlüler 
haline dönüşmesi gibi kendi haline bırakılmış ah
laki yapı da olumsuz bir şekil alır. İstenen noktada 
bulunması için ilahi mesajdan yararlanarak arındı
rılmak zorundadır. Çünkü insanı fücur kutbuna 
doğru çeken pek çok etken vardır.

Kadim kültürler insanın doğasını göz önünde 
bulunduruyordu: Çin’de Konfüçyüs, Hindistan’da 
Buda, İran’da Zerdüşt aynı şeyleri söylemişlerdi. 
Hz. Muhammed(a.s.)’ın getirdiklerinin içeriği de 
aynıdır. Ne var ki geçen zaman insanı bu doğadan 
uzaklaştırmış, modem kültür, sapmayı daha bir pe
kiştirmiştir. Dolayısıyla da günümüzde ulusal-kü- 
resel düzeylerde kapsamlı bir ahlaki erozyon yaşan
maktadır.

Ahlâki Çözülmenin Sebepleri

Ahlaki çözülmenin sebepleri ahlâkı ikame etme 
imkânlarının tam tersi şartlara dayanıyor. Daha 
önce de belirtildiği üzere ahlâk bütünüyle argü- 
mantatif yani teorik bir çerçeve değildir; eylemsel- 
dir ve örneklendirmeyi gerektirir. Burada iyi ör
nekler sunabilmek, kötü örnekleri ortadan kaldır
mak ve ahlâk dişiliği meşruiyet dışı olarak pekiştir

mek gerekiyor. Bu son nokta bizi ahlâk ile sosyal- 
politik otorite arasındaki ilişkiye götürür. Gerçek
ten de yaşanan ulusal -küresel ahlâki çözülüş, biz
zat otorite tarafından ahlâkın saf dışı edilmesi ve 
ahlâki zaafların pekiştirilmesiyle ilgilidir. Türki
ye’de olup bitenlere baktığımızda bunları rahatlık
la görürüz. İrtica ile mücadele paranoyasıyla top
lumsal kontrol yok edilirken: içki, kumar, fuhuş ve 
bunların kurumsallaşmış biçimleri bizzat rejim ta
rafından desteklenip teşvik edilmektedir. Bir ki- 
bar-ı kelâmda ifade edildiği gibi taşlar bağlanmış 
köpekler salıverilmiş oluyor.

Belirtildiği üzere bu olup bitenlerin hiçbirisi 
argümantatif değildir. Genel geçer mantıki özel
likler taşıyan bir tartışma üzerine oturmamaktadır. 
Ahlâki sembollere saldırı bu durumu daha iyi açık
lamaktadır. Mesela toplumun ahlâk sisteminin bir 
sembolü olan başörtüsüne karşı verilen mücadele 
hiçbir genel geçer kurala dayanmamaktadır. Böyle 
bir yasak “Bizden izinsiz böyle bir şey yapamazsı
nız” gibi bir erk dayatmasından öte akli, ahlâki, 
hukuki, insani, kültürel hiçbir temele dayanma
maktadır. Hatta bu, sistemin bir istismarı, Anaya
sal düzenin sömürüsüdür. Ama daha önemlisi, ah- 
lâken meydana getirdiği boşluktur. Bu hareket 
meşruiyet ölçülerini çökertmiş, kararlı biçimde ba
şını örtmeye çalışanların bile üzerinde uzun sürede 
olumsuz etkiler gösterecek bir gelişme ortaya koy
muştur.

Bütün bunlardan da anlaşılacağı üzere ahlaken 
çözülme ile ahlaken arınma arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Ahlâken arınma ilahi dayanaklar bulmaya 
ve bunları ömeklendirmeye bağlı olduğu gibi, ah
lâki çözülme de bu dayanakların, örneklerin kay
bolmasıyla yakından ilgilidir. Ahlâklılık kabaca, 
sosyal denetimle ilgili bir iştir. Bu ise sosyal kont
rol ile elde edilir. Sosyal baskı ve bunun doğurdu
ğu kontrol sisteminin bozulduğu yerde ahlâk da 
çözülür ve etkinliğini kaybeder.

İnsanları alttan birleştiren ahlâk akıldan farklı 
olarak sadece neyin yapılması gerektiğini değil, 
neyin yapılmaması gerektiğini de gösterir, eylem
lere ölçek görevi yerine getirir. Ahlâksızlık toplu
mu oluşturan fertlerde, çıkarcılık, kendini düşün
me, nefsani arzuları ön plana çıkarma, istikrarsız
lık, durulması gerekli yerde durmama, söz ve ey
lemlerin birbirini tutmaması şeklinde gösterir. İşin 
gerçeği bu tür belirtileri iyi değerlendirebilmek ge
rekir.
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Sonuç

Yukarıda da belirtilenlerden dolayı ahlâk da deği
şebilmekte, olumlu-olumsuz, tutum ve davranışlar 
yer değiştirebilmektedir. Onun için mümin, haya
tını sıkça gözden geçirip ahlâki esaslara göre yeni
den dizayn etmelidir ve bu ilkece ancak sosyal 
şartların bir yansıması olan rasyonellikte değil, 
Kur’an’m rehberliğinde mümkündür. Ne var ki bu 
rehberlik, bir sosyal platformda gerçekleşir. İslâmî 
hayat bir sosyal kontrol ve denetleme (emri bi’l- 
marûfve nehy-i ani’l-münker) sistemi içerisinde ce
reyan eder. Esasen genel anlamda toplumsal hayat, 
ahlâk sistemi de denen bu kontrol mekanizmasına 
bağlıdır ki sosyolojinin ağır toplarından Durkhe- 
im’a göre, “sosyal olan bireyin dışında ve üzerinde
dir”. Yani fertle başlayıp onunla bitmeyen ve ferdi 
bir baskı içerisinde tutan olgudur. Bunun olmadı
ğı yerde toplum yoktur.

Gerçekten de yaşanmakta olan ahlâki çözülüş 
süreci yalnız inanç dünyasını sarsmakla kalma
makta, asgari bir yaşama ortamı olan toplumsal 
hayat yok edilmektedir. Çözülüş, adlandırmada 
güçlük çektiğimiz (pek çok sözcükle nitelenebi
len) garip bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

Dikkat edildiğinde görülür ki ulusal ve küresel 
sistem, topluma özgü kontrol sisteminin yok edil
diği, kontrolün siyasal (iktidar değil) otoritenin 
eline geçtiği bir ortam inşa etmeye çalışmaktadır. 
Bir başka deyişle küreselliğin figürlerinden de ya
rarlanarak insanlık sürüleştirilmektedir. Ulusal 
çerçevede 28 Şubat hareketinin, küresel bazda 
Amerikan hegemonisinin yaptığı şey de budur.

Daha açık bir örnekle anlatmak gerekirse 28 
Şubat’ın başörtüsüyle verdiği savaş, sonuçları iti
bariyle yalnızca başörtüsüyle sınırlı kalmamıştır. 
Toplumsal düzeni bozmuş, ahlaklılığın suç olduğu
nu, İslâm dişiliğin meşruiyetini geliştirmiş, pekiş
tirmiş ve yaygmlaştırmıştır. Emr-i bi’l-maruf nehy-i 
ani’l-münker’in tam tersi, münkerin saldırı ve sa
taşmasının meşruiyetini, marufun suç oluşunu ge
tirmiştir. Hatırlanacağı üzere söz konusu süreçte 
başörtülü kadınlara fiili saldırılar yaşanmış, oto- 
büs-dolmuş duraklarında, eline fırsat geçmiş mün
kire yatkın insanlar tarafından hakaretler edilmiş, 
yine büyük şehirlerdeki çalışan mesture kadınların 
önemli bir kısmı iş yerlerinden kapı dışarı edilebil
mişlerdir. Aksine kurumsallaşmış ahlâki düşüklük
ler bir nevi ulusal-küresel sistemin teşviki ve koru

ması altına alınmıştır.
Mevcut süreçte güya ferdileşme ve özel hayat 

korunmakta ve bazı lüzumsuzluklar sosyal deneti
min dışına çıkarılmaktadır. Aslında bu süreç pek 
çok insanı kontrolsüzlüğe götürmektedir. Mücade
lesi verilen İslamcılığın sekülerleşmekte olduğu, 
mesela başörtüsünün anlamını yitirdiği düşüncesi 
bu özel hayat diktesinin bir sonucu olarak karşımı
za çıkmaktadır. Çünkü başörtüsü de bu süreçte set
rin değil, bir özgürleşmenin işareti olarak ortaya 
çıkmakta ve sonunda da bu, kişisel olarak nereyi, 
nasıl örtülmesi gerektiğine karar veriyorsa öyle bir 
şekilde gerçekleşecek bir örtü haline gelebilmekte
dir.

Ben şahsen, bir konserdeki iki çocuğun başör
tüsünü beline bağlamasını abartmıyorum ve hatta 
başörtüsüne inanmayanların bile terbiye ve edebin 
başörtüsüyle ilgisini öncelikli vurgulamalarından 
mutluluk duyuyorum. Yani herkesin ortak kabu
lün, başörtüsü dışında edebin olmadığı değil, ama 
onun bizzat edebin asıl adresi olduğudur. Burada 
altı çizilmesi gerekli asıl soru, bir ahlâki erozyonun 
topluluğu nasıl sandığıdır.

Bu erozyondan çıkışın yolu, bozulmanın tersi 
bir süreçten geçiyor. Nasıl kontrol sistemi yok edi
lerek bu sonuçlar elde ediliyorsa Müslümanlar ter
si bir süreci işletmek zorundadırlar. Varlı-yoklu, 
bir başkasının hayatına müdahale anlamına bir 
kontrolden elbette söz edilemez. Ama son zaman
larda herkesin diline pelesenk ettiği “herkes istedi
ği gibi yaşar” düşüncesi doğru değildir.

Müslümanlar sosyal kontrol sistemini kurmak 
zorundadır. Bunun yasal çerçevede pratik yolu 
Müslüman’ın Allah tarafından gözetlendiğinin bi
lincinde olmaktır. Müslüman, hayatının yalnız 
kendi bedeni üzerinde başlayıp bittiğini sanmama
lıdır. İslâm’da iyi veya kötü örnek olmanın, Cema
ati (mü’minler birliğini) olumsuz yönde etkileme
nin vebalinin büyük olduğu unutulmamalıdır.

Müslüman’a düşen, gücünün sınırları içinde 
yapabildiklerini yapmaktır. Unutmamalıdır ki ha
yat bundan ibaret değildir. Dünya hayatı (Ku- 
ran’m ifadesiyle) kısa bir geçimlikten ibarettir. Al
lah’ın yardımı yine gerçekten mü’mince davran
manın üstüne gelecektir. Marufu yok edenlere ge
lince, Kur’an’î  bir perspektifle söylemek gerekirse, 
Allah’a ve ahiret gününe inandıklarını sanan ama 
gerçekte inanmayanların hesabı ise çetin olacak
tır. ■
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mış ancak doğasına günaha meyil de eklenmiştir. 
Zira Allah, zül celâl, yeryüzünde bir melek toplu
luğu var etmiyordu. O ’nun muradı beşer, şaşar 
olan ancak tövbe edip af dileyen kullardı.

Bu yüzden olsa gerek Ebû Eyyûb (r.a)’ın nak- 
lettiği bir hadiste Resûlullah (s) şöyle buyuruyor: 
“Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâla haz
retleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fa
kat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yara
tırdı.”1

Ebu Hüreyre (r.a)’den gelen bir rivayet de şöy- 
ledir: “Resûlullah (s) buyurdular ki: “Nefsim kud
ret elinde olan Zât’a  yemin ederim ki, eğer siz hiç gü
nah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah 
işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve 
onlan mağfiret ederdi.”2

Beşer cinsinin hangi ferdinin ayağı tökezlemez 
ki? Mâsumiyet sadece peygamberlere ait bir sıfat 
değil midir? Bu sorulara İslam perspektifinden çı
kacak yanıt “evet” olduğu şüphesizdir. Yüce Mev
la’nın “tevvâb” sıfatı olmasaydı kurtuluşa ermekte 
mümkün olmazdı. Bu alan A llah’ın, azîmuşşân, 
bağışlayıcı ve rahmet edici sıfatının tecelli ettiği 
alandır.

T arih denilen olgu özü itibarıyla insanın 
imtihan serüveninden ibarettir. Farklı dö
nemlerin örtüşen ve ayrışan özellikleri 

vardır. İçinden geçtiğimiz ve adına “küreselleşme” 
denilen dönem birçok yönüyle kendisinden önce
ki dönemlerden ciddi mânâda ayrışmaktadır. 
Bunlardan bir tanesi de günahların birey ve top
lum düzeyinde teşhir edilerek işlenmesidir.

Günah işlemek bir ayıp olmanın da ötesinde 
gurur duyulan, medya ile özendirilen, özel alan 
kabul edilen yuvaların en mahrem köşelerine ka
dar taşınan ayrıcalıklı bir olgudur bu dönemde.

Günah insanoğlunun var kılın
masıyla var olan bir imtihan ara
cıdır. Günah olmasaydı imti
hanın da mânâsı olmazdı.

limiyet üzere yaratıl-
İnsan fıtratı itaat ve tes-

Buraya kadar bir sorun yok.
Sorun, mü’min olduğunu söyleyip, işlediği gü

nahlardan pişmanlık duymamak, günahlarını baş
kalarının gözüne sokarak yapmak; günahı pornog
rafik hüviyete sokarak teşhircilik yapmak, bura
dan da “imaj” üretme işgüzarlığına soyunmakta
dır.

Günahla gündem oluşturup, günahla ekmek
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kazanmak birilerinin içini gıcıklıyorsa burada 
problem var demektir. Ve Müslümanları dinden 
uzaklaştırmak üzere dört koldan çalışan kimi med
ya kuruluşları da; yükselen bu trendi “manşet”leş- 
tirmekle; “Siz rabbinizden uzaklaştıkça bizim indi
mizde değerlisiniz. Biz sizi günahlarınızla seviyo
ruz.” tavırları sergileyerek zayıf kalpleri iğfal edip 
bu süreci dine rağmen umumîleştirmeye çalışmak
tadır..

Günah; inanan kişinin yüreğini ezmiyor, onu 
bağışlanma arayışına sevk etmiyorsa, orada artık 
kırılmalardan değil belki de kopuşlardan bahset
mek gerekmektedir.

Günahın beşer cinsinden sâdır olması vâkidir. 
Lâkin, günah, ayağı tökezleyen mü’min bireyin 
kozmik dünyasında yakıcı bir vicdan azabını te
tikler, yeryüzünü; bütün genişliğine rağmen ona 
dar eder, sığınacak hiçbir liman bırakmaz. Tek ça
re vardır; o da Tevvâb -tövbeleri kabul eden- olan 
Yüce Mevla’ya sığınmak, teslim olmaktır.

İnsanoğlu tarih sahnesinde akıp giderken ken
disinden sâdır olan hataları Yüce Mevla’nın tev
vâb sıfatının rahmet yağmurlarıyla yoğurmuş, ha
yatını öyle ikame ettirmiştir.

Aksinin olduğu yerlerde topyekün helak söz 
konusu olmuş, Allah Teâla tövbe eden yeni top
luluklar var etmiş
tir.

Allah Teâla 
günah hususunda 
kullarını çok net 
ihtar eder: “Qünahın 
açığını da gizlisini de bırakın!
Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını 
mutlaka ç e k e c e k le r d ir (En’am: 120)

Mü’min topluluk günahtan ve çirkin işlerden 
kaçınan topluluktur. Aslında bu özellik bütün 
dinlerin ortak noktasıdır. Hele hele semâvî dinle
rin konsantre özü olan İslam, kutsal kitabında de- 
faatle günah olgusuna vurgu yapmış, inanları sa
dece yılandan çıyandan kaçar gibi ondan kaçın
malarını salık vermemiş, emretmiştir. İslam toplu
mu demek ahlâk toplumu demektir, bu bir abartı 
değil, teslim olmanın olmazsa olmazıdır.

Ahlâksız müslüman yok mudur? Vardır tabii. 
Ancak ahlâksız müslüman imandan çok küfre da
ha yakındır. Zira İslam kayıtsız şartsız Allah’a tev- 
hid üzerine teslim olmaksa eğer, ahlâksızlık içeri

ği nisbetinde bu teslimiyeti zedelemektir.
Seküler dünya bakışının tanımadığı “günah” 

kavramı dinin merkezi kavramlarındandır. Dün
yevileşen bir hayatın günaha dûçar olması kaçı
nılmazdır.

Küreselleşen Günahlar

Küreselleşme olgusu kendi başına müsbet bir süre
ci ifade etmez. Her nedense küreselleşmeye güzel
lemeler dizmek moda olmuş, ister bilerek ister bil
meyerek birçok kalem küreselleşmenin nimetleri
ni ön plana çıkarmakla bu sürecin içinde barın
dırdığı musibetlere de perde germiştir.

Küreselleşme üzerine sarfedilen sözlerin ifrat 
ve tefritten uzak olması gerektiğine inanıyorum. 
Zira imkânlarla handikapları iç içe barındıran bu 
süreç kutsal bir süreç değil, insanoğlu tarihinin 
vardığı bir aşamadır.

Küreselleşmenin en büyük handikaplarından 
biri günah merkezli bir yaşam tarzını meşrulaştır
ması, belirgin bir şekilde teşvik etmesi, zaman za
man da dokunulmaz kılmasıdır. Eşcinselliği bire
yin özgürce bedeninden istifade etme hakkı ola
rak görmesi, buna yapılacak itirazları başkasının 
kişisel tercihine müdahale olarak görmesi söyle
diklerimize bir

misal olarak 
zikredilebilir.

Medya kişi
sel ve toplum
sal günahları 
sürekli zihni
mizde canlı tut
mak için ale
nen terör estiri
yor. Hayatın ne
redeyse her ka
resi günahla süs
leniyor. Günah
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işlemeye tanınan özgürlük günah işlememeye ta
nınmıyor. Sistem tartışmasız olarak günah işleme
me karşısında günah işlemeden yana tavır koyuyor.

Bu süreç içerisinde maalesef mütedeyyin saf
larda dökülmeler yaşanıyor; câzibesi yüksek olan 
günah alanları sınır genişletip teslimiyet alanları
nı yavaş yavaş işgal etmeye başlıyor. İlk demlerde 
alan kayması yaşayan fertler olması gereken mah
cup tavırlar sergilerdi. Ancak zamanla küreselleş
me sürecinin sunduğu meşrulaştırma imkânlarıyla 
mahcubiyet tavırların yerini günahları müdafaa 
ve alenen icra almaya başladı.

Küreselleşme adına, zamanın şartları adına, 
Allah’ın rahmetini genişletme adına iblisin giy
dirmesini normalleştiriyoruz. Seküler dünyanın 
kurumlan bizi günahlarımızla sevdiğinden biz de 
onlara şirin gözükmek adına, belki biraz makbul 
olmak için, belki de medyatik olma uğruna gü
nahlarımızı teşhir ediyor, günahlarımızla alkış 
toplama çabası içerisine giriyoruz. Günahlarımızı 
teşhir ederek günah işlemekten kaçınan hayatlar 
üzerine gölge düşürdüğümüz umurumuzda olmu
yor. Mütedeyyin bir dünya ile seküler bir dünya 
arasında zannedildiği kadar bir farkın olmadığı te
mel iddialarımız arasına giriyor ve her gün bunu 
isbat etmenin ince ayarlarının peşinde koşuyoruz.

Hayvanlar kadar cinsel özgürlük isteyen yazar
ları tasdik edercesine deniz kıyılarımızı daha fazla 
para kazanmak uğruna her türlü fuhşa açıyoruz..

“İnsanın ayağını üç şey yerden keser: Motor, pu
ro ve aşk” söylemiyle ve bir mankenle yaşanan aşk - 
siz buna zina deyin- söylentileriyle medyanın alkış 
ve takdirlerini toplama başarısını(!) gösteriyoruz.

Yeni başörtüsü denemeleriyle rüküşleşen ama 
bunu fark edemeyecek derecede kendisinden ge
çen, muhafazakâr camianın kimi muhafazakar ha
nımları torun büyütme yaşında yıldız model rolü
ne soyunmakta bir beis görmüyorsa..

Alişan konserinden gazetelere yansıyan ‘göbe
ği açık başı örtülü kız’ görüntüsüne şaşırmaya şa
şırmayı marifet sayan kanaat önderleri de bu ca
miadan çıkıyorsa, bize de sormak düşüyor: Bizler 
neyi muhâfaza ediyoruz?.

Saymakta zorlanacağımız nice niyet kaymala
rının ürünü amelî sapmalar geleceğimizi tehdit 
eder boyutlara ulaşıyor..

Meşrulaştırılması İslam adına imkansızları 
meşrulaştırma gayretlerine giriyoruz:

Neymiş efendim! İslam küresel değerlerle bu
luşmalıymış da, dini metinler tarihsel perspektif
ten yeniden ele alınmalıymış da, her birey özne 
olup kendi din anlayışını kendisi oluşturabilirmiş 
de., ve bu tarz nice hezeyan..

İslam’ın küreselleşmesi hâdisesinden bahset
miyoruz, zaten İslam küresel bir dindir. Söz konu
su olan hedonik küreselleşmenin İslam’a dayatıl- 
masıdır.

Bu vakıa amel boyutunda kalmıyor, inanç sis
temine dahi sıçrıyor.

“Ehli Kitap da cennete gider” dâvası bazı ke
simlerde kabul görünce İslam’ı küreselleştirme 
sevdalıları bir adım daha ileriye giderek diğer din 
mensuplarının da cennete gidebileceğini savun
maya başladılar, ve tabii bütün bunlar İslam’ı da
ha hümanist (!) kılma adına yapılıyor.

Binbir gece masalı misâli binbir çeşit tevil var. 
Alın size bunlardan bir postmodern tevil:

Dağın tepesine ulaştıran birçok patika yol \ ar
mış; birisi kestirme yoldan zirveye ulaşırken diğe
ri yolu uzatıp hedefe öyle varıyormuş. Neticede 
patika yolların tümü dağın tepesine gidiyormuş, 
ve orası Tanrı’yı ifade ediyormuş. Bu patika yollar 
da dinlermiş...

Sonuç itibarıyla semâvî dinlerin öğretilerinin 
insanı kurtuluşa erdirmeye yettiği iddia edilerek 
bir nev’i helal ve haram; şirk ve tevhid koalisyo
nu tesis ediliyor.

Resûl-ü Kibriya (s.)’in ümmetini uyardığı 
iman ve küfür arasındaki med cezir hâlleri hadis 
literatüründe genel olarak kıyâmet alâmetlerinin 
zikredilği “Kitâb-ul Fiten” bablarında zikredilmiş, 
kaos döneminde mü’minlerin karşılaşacağı belalar 
sıralanarak o günlere ulaşacakların dikkat etmesi 
gereken kırmızı çizgiler izah edilmiştir.

İşte bu sahih hadislerden birinde Efendimiz 
(s.) buyurdular: “Karanlık gecenin parçalan gibi olan 
fitnelerden önce, hayırlı ameller işlemede acele edin.
O fitne geldi mi kişi mü’min olarak sabaha erer de kâ
fir olarak akşama girer. M ü’min olarak akşama erer 
de kâfir olarak sabaha ulaşır; dinini basit bir dünya 
menfaatine satar.’’3

Dünya menfaati; para olarak, makam, şöhret, 
ev, araba vb olarak karşımıza çıkar. Bunlar seküler 
dünya için ne kadar önemli gözükürse gözüksün 
Allah indinde hiçbir değeri yoktur, âhiret itiba
rıyla basit bir dünya menfaatidir.
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Efendimiz Hazretleri dünya metâsmın ahlâk 
zaafı olanlar için bir helak sebebi olacağını da bi
ze haber veriyor:

“Öyleyse sevinin ve sizi sevindiren şeyi ümid edin. 
Allah’a yemin olsun, sizler için fakirlikten korkmuyo
rum. Ben size dünyanın genişlemesinden korkuyo
rum. Sizden öncekilere dünya genişlemişti de hemen 
dünya için birbirleriyle boğuşmaya başladılar ve helak 
oldular. Genişleyen dünyanın onlar gibi sizi de helak 
etmesinde korkuyorum,”4

Dünyaya düşkünlük ona kulluk derecesine bi
le varabilir. Efendimiz: “Dirheme -yeşil dolara- ku
maşa -imaja- kul olanlara yazıklar olsun! Kendilerine 
bunlardan verildiğinde razı olurlar, verilmediğinde de 
g azap lan ır la rbuyurmuştur.5

Evet, materyalist dünyada insanlar imajları 
için yaşarlar, imajı putlaştırırlar. Zira sahip oldu
ğunuz imaj kadar varsınız, imajınız kadar bir yer 
işgal edersiniz. İmaj belirleyiciler bir tanrı edasıy
la hareket edip, fütursuzca dine ait alanı heva ve 
hevesinin alanı kılar. Hazcılık bir değer hâline ge
tirilir.

Ancak bu hâl bir mü’min için düşünülemez. 
Günah eğer mü’min kalbinde bir sızıya, bir nedâ- 
mete dönüşmüyor da aksine bir tad, bir haz oluyor
sa o kişinin iman tadını alması söz konusu olamaz.

Nevvâs bin Sem’an el-Ansâri (r.a) anlatıyor: 
“Resûlullah (s.)’e iyilik (bin) ve günah (ism) hakkın
da sordum. Bana şu cevabı verdi: “İyilik (b in ), güzel 
ahlâktır. Günah ise (ism) içini rahatsız eden ve baş
kasının muttali olmasından korktuğun şeydir.”6 

Günahı âşikâr icra eden ve bundan yüreği sızla
mayan birisi için dinden kopuş alâmetleri zuhur et
miş demektir. Bu kopuşların günlük hayatta iman
la küfür arasında gidiş-geliş şeklinde cereyan edebi
leceğini Allah Resûlü(s.)’in yukarıda zikrettiğimiz 
hadiste gâyet veciz ifadelerle beyan etmiştir.

Bu yüzden bu yol, yol değildir. Bunun isbatı ve 
bu vesileyle insanlığın içine yuvarlandığı bu de
ğersizlikten kurtulmanın yolu İslam’ı temsil eden 
mü’min topluluktan geçer. Günahlarla kalbi ka
rarmış asrı, ancak kalbi iman nuru ile dolu bir top
luluk pâk edebilir. Bunun için imanın üstünlüğü
ne ve sunduğu imkânlarına inanan ve hiç tered
dütsüz günahları kerih gören bir duruş gerekmek
tedir.

İslam helal ve haram koalisyonunu kat’i suret
te reddeder, ikisinin birbirinden çok net çizgilerle

ayrıldığını Allah Rasûlü(s.) bize bildirir: “Helâl 
belli, haram da bellidir. İkisi arasında da (halâl mi, 
haram mı belli olmayan birtakım) şüpheli şeyler var
dır ki, çok kimseler onları bilmezler. Şüpheli şeylerden 
her kim sakınırsa, dinini ve ırzını kurtarmış olur. Her 
kim şüpheli şeylerin içine dalarsa harâmın da içine 
dalmış olur. Tıpkı (içine girmek yasak edilen) koru et- 
râfında davar otlatan çoban gibidir ki, sürüsünü o ko
ruya (düşürüp) otlatmak tehlikesi karşısında bulunur. 
Haberiniz olsun, her padişahın bir korusu olur. Bili
niz ki, Allah’ın korusu da harâm ettiği şeylerdir. Uya
nık olunuz, bedenin içinde bir et parçası vardır ki, o 
iyi olursa bütün beden iyi olur. Bozuk olursa bütün 
beden bozuk olur. İşte o (et parçası) kalbur."7

İslam’ın mesajı bu kadar nettir. Şüpheli şeyler
den bile kaçınmak takvanın gereğidir.

Allah’ın rahmetini daraltmayalım ama O ’nun 
azabını da unutmayalım. Unutmayalım ki A l
lah’ın hep rahmetini düşünen kişi yanlışlara duçar 
olur.

Müslüman havf ve reca denkleminde vasat du
ruş sahibidir. Allah zülcelâl, günahları arsızca teş
hir etme hayasızlığına düşenleri sevmez, ta ki tey
be etsin. Hayayı imandan bir şube8 kılan da 
O ’dur. Bu muhtevadan hayayı korumak imanı da 
korumak mânâsına gelir.

Mü’min kalp hayaya muhalif davranışlardan 
uzak durur, bir günah irtikâb ettiğinde de A l
lah’tan, zül celâl, hemen bağışlanma diler:

“Ve onlar utanç verici bir iş yaptıkları veya 
varlık sebebine aykırı bir davranışta bulunduk
ları zaman, Allah’ı hatırlar ve hemen günahla- 
rınm affı için yalvarırlar. Zaten Allah’tan baş
ka kim günahları affedebilir. Onlar işledikleri 
günah üzerinde de bilerek ısrar etmezler.” (Al-i 
İmran: 3/135)

Ya Rab! Bizleri günahlarında ısrar etmeyen, 
tevbeyi fazilet bilen, sürekli istiğfar eden kulların
dan eyle! ■

Kaynaklar:
1 Müslim: 4/2748, hn: 2748; Tim izi: 5/548, hn: 3539.
2 Müslim: 4/2106, hn: 2748; Müsnedi Ahmed: 2/309, hn:

8068.
3 Müslim: 1/110, hn: 118; Tirmizi: 4/487, hn: 2195.
4 Buhari: 3/1152, hn: 2988.
5 Buhari: 3/1057, hn: 2730.
6 Müslim: 4/1980, hn: 2553; Tirmizî, 4/597, hn: 2389.
7 Buhari: 1/28, hn: 52.
8 Buhari: 1/12, hn: 9; Tirmizi: 4/375, hn: 2027.
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ARSIZ GÖZ YA DA 
KAYBOLMANIN ESTETİĞİ

DİLAVER DEMİRAĞ

T esettür ile son günlerde yine gündeme ge
len toplumdaki ahlaki bozulmaya dair şi- 
kayetler arasında ne tür bir kökensel bağ 

kurulabilir? Hiç şüphesiz ilk etapta kadının be- 
densel örtünmesi tam da bugün şikayet edilen ah
laksal bozulma, kadının bedenini seyirlik bir hale 
getirerek sergileme olgusunun bir yerde panzehiri
dir denecektir. Hiç kuşkusuz bu tespitler doğru ol
makla birlikte benim asıl üzerinde durduğum kö
kensel bağ sorusunun cevabı bu değil. Benim üze
rinde durduğum, bu iki karşıt gibi duran olgu ara
sında bir bağlantı yahut bir tamamlama olup ol
madığı. Benim bu soruya yanıtım evettir, günü
müzün libidanal ya da ‘zampara kapitalizmi’ ile ör
tünme birbirinin tamamlayıcılarıdırlar. Yani ka
pitalizm kendi ‘çıplaklığını’ şehvet düşkünlüğünü 
onaylatmak için örtünmeyi ötekileştirerek, buna 
karşılık örtünme ise çıplaklığı ve şehveti ‘öteki’ 
leştirerek kendi pratiğini oluşturur. Elbette bu iki
si birbirini dışlayan, birbirini nakzeden olgular, 
ama diğer yanda da bir anlamda varolmak için de 
birbirlerine gereksinim duyan olgular.* Ben bu 
yazıda bu ‘öteki’likten yola çıkarak medya tarafın
dan kışkırtılan şehvetperestlik olgusunun batı 
kültüründeki izlerini süreceğim -her şey gibi cin
selliğin kışkırtılması da batı kaynaklı bir olgu -ve 
bu izi sürerken de batı kültürünü pagan geçmişin
den aydınlanmaya uzanan kesikli hattında, bakı
şın nasıl merkezi olduğunu, görüntünün nasıl da 
sözle olan bağı kaybederek pomografikleştiğini ve 
cinselliğin görüntülerin dili ile nasıl hayatımıza

yerleştirildiğini, buna karşılık tesettürün başka bir 
kültür olarak sözün namusunu iade eden bakışın 
merkeziliğini ilga eden bir olgu olduğunu, Islami 
cinselliğin ise cinselliği doğallaştırarak onu esteti- 
ze ettiğini ve hayatımızı çok daha insani bir hat
tın içine soktuğunu, Virilio’nun mekanın kaybol
ması bağlamında kullandığı “kaybolmanın esteti
ği” kavramını tesettüre transfer ederek ortaya 
koymaya çalışacağım. Bu noktada bu yazının te
mel bir iddiası var, pomografikleşmenin (bu kay
ramla da görüntünün geçmişte olduğu gibi bir ha
kikatin yansıması olmaktan çıkıp kendi başına bir 
olgu haline gelmesini kastediyorum) izi pagan 
geçmişe dek sürülebilir, paganizm her ne kadar 
görüntünün hakikatin bir yansıması olduğu tezin
den yol çıksa da sonuçta ‘görmeden inanmama’ 
halidir. Dolayısıyla Paganizm görüntünün gerçek
liğe dönüşmesi, gözün merkeze yerleşmesi olgusu
dur. Buna karşılık İbrahim’i dinler ama özellikle 
de İslam ve Musevilik görüntünün değil sözün 
merkezde olduğu hakikatin söz aracılığıyla tecelli 
ettiği bir medeniyet ve inanç halidir. İslam ve 
Musevilik görmeden inanmayan paganlara karşı
lık duymadan inanmayanlara tekabül eder, bu 
medeniyetlere, söz hakikati kalpte tecelli ettirdiği 
için ‘kalp medeniyeti’ de denebilir, özellikle İslam 
bu konuda tavizsiz bir tutum içinde olarak teh- 
viddten asla sapmadı. Ancak bu İslam’ın görüntü 
estetiği alanında en muhteşem eserler meydana 
getirmesine de engel olmadı. Yani İslam görüntü
yü tezyinileştirerek dünyayı güzelleştirirken, gö

38 Umran-Eylül •2005



ARSIZ GÖZ / DEMİRAĞ

rüntünün hakikatin yerine geçmesine de asla izin 
vermedi. Bu nedenle ben Müslüman medya diye 
bir kavramın İslam’ın ruhuna aykırı olduğuna, da
hası İslami bir sinemanın da olanaklı olamayaca
ğına inanlardanım. İslami sinema diye bir olgu 
varsa bunun ancak perspektif içermeyen ve geç
mişte en muhteşem örnekleri sergilenen, hem gö
rüntüyü, hem cinselliği hayatın içine yerleştirerek 
kendiliğindenleştiren Karagöz olacağını düşünü
yorum. Bununla kastım her iki olgunun da İslami 
kaygılar ile yapılmayacağı değil her iki teknik ol
gunun da İslam’ın ruhuna uymadığı ile ilgilidir. 
Çünkü sinema da, T V ’de görüntünün kendi başı
na bir hakikat olması olgusunun bir sonucudur. 
Her ikisi de görüntüyü bir araç değil, amaç edinen 
teknik buluşlardır. Bu nedenle bu buluşlar pagan- 
lığa aittir. Bu söylediklerimden selefi bir duruşum 
olduğu anlaşılmamalı, ben İslam ülkelerinde sine
ma yapılmasına karşı değilim, hatta bu alanda ger
çekten iyi çalışmalar da yapılmıştır, hakeza Müs- 
lümanlar medyadan faydalanıp El Cezire örneğin
de olduğu gibi bu işi çok nitelikli, bir biçimde ya
pabilirler de, ama ne Akad’ın Çağrısı bir İslami 
Sinemadır, ne de El Cezire İslami bir Tv’dir. Bun
lar Müslümanların yaptığı aktüalite ve sanatsal 
çalışmalardır. Ama sonuçta öz olarak ne BBC ile 
El Cezire farklıdır, ne de Çağrı ile Louis Bunuel’in 
Gündüz Güzeli yahut Kral Süleyman’ın Tapınağı 
filmi özde farklıdır. Bununla kastım da bu yapıtla
rın içerik olarak farksızlığı değil, teknik boyuttaki 
farksızlığıdır. Diyeceğim, İslam metafizik boyutta 
görüntünün gerçekliğine itibar etmez, aslolan söz
dür, çünkü Hakikatin tecellisi olarak Kur’an bir 
sözdür, ilk ayet Oku’dur. Tüm bunlar İslam’ın göz 
değil söz eksenli bir medeniyet ve metafizik oluş
turduğunu ortaya koyar.

Konunun teorik çerçevesini çizdikten sonra 
asıl konumuza yani pomografikleşme, şehvet kül
türü olgusuna dönebiliriz.

Öncelikle ironik bir olguya dikkat çekmek is
tiyorum o da Türkiye’de özellikle medyadaki ka
naat önderi konumundaki laikçi-beyaz Türk ya
zarların “çıplaklık” kültürünü cansiperane savun
maları çünkü onların nezdinde bu olgular çağdaş 
hayatın bir parçası, ve buna karşı çıkmak ahlaken 
muhafazakar olmak bir anlamda geriye gitmek an
lamına geliyor.

Çağdaşlığın Çıplaklığı:
Beyaz Türk Laikliğinde Cinsel Savunu

Türkiye’de çağdaş yaşama kültürünün gurusu ko
numundaki medyatik kanaat önderleri için moda, 
moda aracılığıyla gelen bedenin erotize edilmesi, 
tıpkı içki gibi çağdaş yaşamın sembollerindendir. 
Bu nedenle bunlara yönelik her karşı çıkış, hatta 
bu tür görüntülerin kamusal alanda yasaklanması 
hemen laiklikten sapılma, çağdaş yaşama kültü
ründen sapma olarak konumlandırılıp geri püs- 
kürtülmeye çalışılır ve akabinde de orduya selam 
çakılır. Bu kesimin tipik sözcülerinden Bekir Coş
kun Vatan grubunun haber dergisi Haftalıkta 
kendisiyle yapılan söyleşide kamusal alanda cinsel 
ima uyandıran reklamların yasaklanmasına da 
dikkat çekerek “Ilımlı İslam" korkusunu dışa vuru
yor. Söz konusu söyleşi de bu tür afişlerin yasaklan
masının ülkenin bir “Gizli İslam Cumhuriyeti” olma
sının göstergesi olduğunu vurgulayarak şunları söylü
yor: “Evet. Bu modelde adam yine kravaünı takacak, 
yine Japon arabasına binecek, televizyonunu seyrede
cek. Ama kadınlan kapalı olacak. Yargıç, savcı kad
roları öyle kurulacak ki dini unsurlar ön plana alına
rak karar verilecek, öyle çıplak afiş fotoğraf filan 
da yok ( ..)  Bütün uygulamaları İslami esaslara göre 
kurulmuş ama bunlar bildiğimiz görüntü içinde ola
cak”1 Bu ifadeler Beyaz Türklerin “müstesna” 
isimlerinden Bekir Coşkun’un laiklik adına neden 
rahatsız olduğunu ortaya koyuyor; “öyle çıplak 
afiş, fotoğraf da yok” ifadesi, beyaz Türklerin kur
dukları Batılı tüketim kültürü eksenli kentli ya
şam biçiminin disipline edilmesinden duyduğu 
kaygının bir ifadesi. Onlara göre kadınların moda 
adı altında en mahrem yerlerini açmaları “sitil”, 
kamusal hayatın içkiye teslim olması “bireysel 
zevk”, Internet vb mekanlarda “grup seks” yahut 
“eş değiştirme” çağrıları “bireysel seçim ve fanta- 
zi”; tüm bu ahlaki boşluk ise demokrasi ve özgür
lük tarafından güvenceye alınan çağdaş hayat bi
çimi. Laiklik ise bu hayat biçiminin bir unsuru 
hatta sigortası. Laiklik kavramının bu denli çarpı
tılması ve içeriğinin boşaltılması laiklik konusun
da ciddi olan insanların tüylerini diken diken 
edecektir.

Peki artık gerçek anlamda kamusal bilgi üret
mekten çok birer “kültürel ajan” ve “acente” ha
line dönüşen medyanın kanaat önderleri, neden
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İslam metafizik boyutta görüntü

nün gerçekliğine itibar etmez, as- 

lolan sözdür, çünkü Hakikatin te

cellisi olarak Kur’an bir sözdür, ilk 

ayet Oku'dur. Tüm bunlar Islamın 

göz değil söz eksenli bir medeni

yet ve metafizik oluşturduğunu 

ortaya koyar.

özellikle de cinselliğin alenileşmesinin ortadan 
kalkması ve muhafazakarları da gözeten bir kamu- 
sal kültür talebini görmezden gelip kendi sözde 
kamusallıklarını neden bir özgürleşme olarak pa
zarlıyorlar. Dahası bugünkü mahremi yıkan şeh
vet kültüründe medyanın konumu ne?

“Tüketim kültürünün derinleşen etkisi al
tında cinsellik, geleneksel evlilik ve aile yaşamı
nın zincirlerinden sıyrılmış, ticari tüketim için 
halka açık bir gösteri haline dönmüştü. Bir tü
ketim türü olarak cinsellik-üremeye odaklan
maktan ayrılıp zevk ve keyif ile bağdaştırılmış 
şekliyle o ana dek, İstanbul’da fesat ve ahlaksızlık 
yuvası olarak tanımlanan belli muhitler ve mahaller ile 
sınırlı kalmıştı. Oysa artık erotizm ve cinsellik görün
tüleri her yerde cesurca teşhir ediliyordu-şekrin cadde
lerinde sergilenen reklam panolarında, aile ortamının 
içindeki ticari televizyon kanallarında, bayilerde satı
lan kuşe baskılı dergi kapaklarında, yüksek tirajlı ga
zetelerin Pazar eklerinde. Görüntüler piyasasında su
nulanlar çok geçmeden ürünler piyasasında çeşitli fi
yat ve kalitelerde satılmaya başlandı. Kentin orta sınıf 
alanlarında cinsel bedenlerin bakımı ve güzelleştiril
mesine yönelik hizmetlerde muazzam bir patlama ol
du; çok çeşitli sağlık-güzellik-diyet-fitness ürünlerin
den kozmetik ve plastik cerrahinin en gelişmiş yöntem
lerini müşterilerine sunan merkezlere kadar uzanıyor
du bu hizmetler. Bu kadar göze batmasa da kentin da
ha dar gelirli kesimleri de bu dalganın etkisine girmiş
ti. Kentin kenar mahallelerindeki semt pazarlarında 
artık son moda kadın iç çamaşırlarının ucuz versiyon
larını satan özel tezgahlar bulunuyor; sayısız sebze

meyve tezgâhının, Tayvan’dan gelen mutfak eşyaları
nın yanı sıra vızır vızır işliyordu.”2 Kısacası medya 
modem cinsellik rejimin yaratımında en büyük 
paya sahip. Cinsel perhiz karşıtı, püritenizmin can 
düşmanı ve özgürlüğün büyük öncüsü havaları ile 
sunulan ve üst sınıfların tüketim kalıplarının ve 
tüketim kültürünün -ki bu aslında Amerikan kül
türünden başka bir şey değildir- otta sınıflara ve 
onlarla da daha alt orta sınıflara satmaktan ibaret 
olan bu kültür, Beyaz Türkler tarafından Laiklik 
olarak sunuluyor, cinselliğin bir tüketim unsuru 
haline gelmesi baskı söylemi ile içeçedir, Foucaul- 
t’un çok güzel sunduğu gibi Cinselliğin söylemleş- 
tirilerek iktidarın bir nesnesi kılınması için Puri- 
tanizm yani muhafazakar ahlakçılık bulunmaz bir 
malzeme sunar. Tüketim kültürü hep muhafazakar 
ahlakın hasta ettiğini, canavarca bir baskı rejimi 
yarattığını, ahlakı bir demir kafese dönüştürdüğü
nü söyleyerek size özgürlük vaadeder, özgürlüğü 
kısıtlamalardan sıyrılmak, baskıdan özgürleşmek 
adıyla yutturur. Oysa bu “özgürleşme” mitinin 
kendisi bir baskıdır. Bizatihi kendisi bir dışlama 
rejimine dönüşerek, kendisi gibi olmayanı “öteki- 
leştirir”; bu anlamda tüketim kültürü ve onun cin
sellik rejimi özgürlükçü değil hasbehas totaliter
dir. Kapitalizm post modern olarak adlandırılan 
dönemde hayatın tüm alanlarını kuşatan bir plas
tik kafese dönüştü, geçmişe oranla daha da güçle
nerek totaliter bir “büyük anlatıya” dönüştü. İşin 
ilginci kapitalizmin cinselliği tepe tepe kullandı
ğı bu kültürel dönüşümde solun epey bir payı var. 
Cinsel Devrim henüz yeni palazlanmakta olan 
post modem kapitalist kültür için hayli elverişli 
bir zemin hazırladı.

Cinsel Devrim solcuların sandığı gibi arzuyu 
yani içimizde kültür tarafından evcilleştirildiği 
düşünülen büyük öteki olarak doğayı özgür kıl
madı, tersine tüketici bir Puritanizm tarafından 
farklı zincirlere vurulmasına yol açtı. Ve bu “dev
rimden” en büyük zararı da kadınlar gördü.

Başkaldırının feminist cephesinde yer alan 
sosyalist feminist Lyn Segal: “Daha etkin doğum 
kontrol yöntemlerinin yardımıyla kadının kurtu
luşunu cinsel olarak tanımlamak kadınları bazı 
cinsel baskılardan kurtardı ama cins olarak er
keklere tabi olmaktan kurtarmadı... Cinsel dav
ranışı içgüdüsel kurtuluş ve fiziksel haz olarak 
görmek, penisin bir fetih aracı, kadınların da
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cinsel nesneler olarak görüldüğü bir hetero- 
seksüelliğe eşlik eden mevcut egemenlik 
örüngülerini çözümlemekten çok, güçlen- 
ditmeye hizmet eder.”3 Müslüman entelek
tüel Ekber Ahmet’ de olguyu Müslümanca 
bir değerlendirmeye tabi tutarak kadınların 
mevcut cinsellik kültürünün kurbanları oldu
ğunu gösterir: “Seksin en önemli insani etkinliği 
düzeyine yükseltilmesi-bulvar gazeteleri haberle
rini hep memeler, popolar, etrafında örmektedir- 
kültürel bir iflas anlamına geldiği gibi, kadınların 
konumunu sergilemektedir. Bu toplumda ka
dınların üstündeki baskı özellikle korkunç
tur...Tecavüze uğramak, sakatlanmak ve 
taciz edilmek; postmodern çağın kadınının 
yazgısında bunlar yazılı gibidir.. .Batılı ka
dınlar evdeki boyunduruklarından kurtulmuşlardır; 
yeni bir umudu, yeni bir özgürlüğe kavuşmayı garan
ti etmişlerdir. Ama bu özgürlük bir yandan da yeni - 
bazan korkutucu- sonuçları beraberinde getirmiştir. 
Yalnızlık bunlardan yalnızca biridir. Kadınlar artık 
erkeklerin en uçuk fantazilerinin ve en şiddet dolu ta
sarılarının boy hedefidir. Bu fantazilerde sadistçe te
cavüze uğrayacaklar, boğazlanacak, parça parça doğ
ranacak ve -özellikle son yıllarda -dilim dilim yenecek
lerdir. ”4 Kısacası batıda aklı başında herkes bu ya
şam biçimini yerden yere vurur ve kapitalizm kar
şısında toplumu güçlü kılmanın yolları üzerine ka
fa yorarken bizim ilerici medya ve ileri solcuları
mız şehvet kültürünün gönüllü ajanları haline ge
lir ve kent denilen vahşi ormandaki yırtıcıların 
ağzına layık yemekler üretimini sağlarlar. Bunun 
nedeni Türk medyasının da aydınının da kendini 
aşağılık kompleksinden kurtararamamış olması ve 
medya tarafından yaratılan “öteki” olma halinden 
duyulan korku yahut medeni cesaret eksikliğidir.

Türkiye’deki belli başlı Freudçulardan cinsel
lik makeri ya da cinsellik gurmesi Haydar Dümen 
ve diğer evlilik terapistlerine, medyanın cinsel da
nışmanlarına dek bu endüstrinin kültürel ceoları 
olan uzman hekimler sürekli ‘arzunun özgürlüğü’ 
tezini işleyip bizleri sağlıklı ilişkiler kurmaya, haz 
almanın doğal bir şey olduğunu keşfetmeye, hiç 
kimseyi cinsel tercihleri nedeniyle yargılama
mamız gerektiğine, önemli olanın karşılıklı rıza 
olduğuna, bu anlamda sapkın hazlar olmadığına 
bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Bu sayede pornogra
fi endüstrisi başta olmak üzere bu işten çöplenen

herkes cebini doldururken bizlerin ruhları ise 
müthiş şekilde yoksullaşıyor. Bu hengamede aşk 
kaybolunca da bu kez Ahmet Altan gibi Aşk “Gu- 
ru’larının “Aldatmak” gibi pek “edebi”! ? hikayele
ri vasıtsıyla yeniden icad ediliyor, duygularımızda 
ticari değişme uygun hale gelip endüstrileşiyor. 
Böylece hem bedenimiz hem ruhumuz bu sefil ta
cirler tarafından ele geçiriliyor. Pagan mirasın 
güçlü olarak aktığı ikinci ana damar ise karnaval 
oldu. Karnavallar Rio, Mardigras, Faşing gibi orta
çağdan beri süregelen şenliklerde gündelik haya
tın rutin baskıları askıya alındı, dünya ters yüz 
edildi ve orjiler yaşandı/yaşanıyor. Bir anlamda 
karnaval ruhu mizahının devrimci enerjisinden, 
karnavalların ardından gelişen ayaklanmalardan 
soyularak kontrollü-ki Deluze günümüz toplumla- 
rı için Denetim toplumu tanımlaması yapmıştır- 
bir biçimde içgüdülerde serbestleşme yaşanmıştır. 
Bugün bu karnaval sanal bir kamu olarak T V ’ye 
ve Intrenet ortamına taşındı.

Pagan mirasın en güçlü aktığı ikinci asli damar 
ise pomografikleşmenin en güçlü olduğu görsellik 
kültüründe yatıyor. Bakışın ve gözün egemenliği 
de pagan kültüre, onun kanıtlayıcı, iktidarsı zih
niyet dünyasına eşlik eder.

“Karanlık güç ve dizginsiz arzunun oluşturduğu 
bu kasvetli dünyada pagan kişi, şehrin sokaklarında 
hamamlarda, amfiteatr’da, forumlarda gördüklerine 
inanmak isteyerek teminat arıyordu. Daha da ileri git
meye, taş idollere, resmedilmiş imgelere, tiyatro kos
tümlerine düpedüz gerçekmiş gibi inanmaya ihtiyacı 
vardı . Bakacaktı ve İnanacaktı ”5
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Romalılar soyut yahut somut geometrik figür' 
lerle, heykel, resim ve görsel imgelerle zamanı il
ga ederek bir ebediyet arayışını da icad etmiş olu
yorlardı. Yani bakmakla inanmak arasında kuru
lan bağ bir yanıyla da bakanı oluş ve bozuluşun 
gerçeğinden, zamanın yokolduğu ebediyete de ta- 
şıyabilmeliydi. Pagan kültürün bu bakış odaklılığı 
Hrıstiyanlığın Logos-Işık söylemlerinde (ilk Hıris- 
tiyanlar için Tanrı saf bir Işık-Sözdü) hayat bulu
yordu. Tanrı kendi varlığını sözler kadar inancın 
saf ışığı ile görülebilir hale getiriyordu, O ’nun 
Varlığı bu şekilde biliniyordu. Bu ise paganların 
Bakma ve İnanma arasında kurduğu denklemi bir 
başka şekilde kurmasıydı. Bakış tam da bu neden
le Batı kültüründe hep başat bir rol oynadı. Ay
dınlanma sürecindeyse göz inanma niteliğini mu
hafaza ederek bir yan anlam daha kazandı; bil
mek. “Göz, doğanın bilgisini en nesnel biçimde elde 
edebilecek temel bir aygıttı. Ancak doğada her şey 
gözlemlenebilir değildir, gerçeklik gizlenmiştir. Burada 
gözün rolü, gerçeği gizleyen peçeyi delip geçerek doğa
nın özünü keşfetmekti. Doğayı inceleyen göz yansız, 
müstakil bir gözdür. Gözlemleyen, duygularından 
arınmış, tarafsız ve bedensiz bir öznedir.. Qörme ar
zusu ile bilmek arzusu bilme edimini şekillendi
ren erotik arzu arasında içsel bir bağ söz konu
sudur. Bilme arzusunun cinsel arzu ve meraktan ay
rılmayacağım öne süren Brooks, görme arzusunun 
aynı zamanda bilme ve sahip olma arzusu olduğunu 
gösterir.”6 Çıplaklığı pomografikleştiren, onu ar
zunun hükmedici kollarına bırakan beden değil
dir. Çünkü Yunan ya da Roma heykellerinde ol
duğu gibi çıplaklık zıddı olan örtüyü de içerebilir. 
Yani çıplakken de örtülü olabilir. Eğer bakışı ken
dine odaklayarak, gözü merkezleştirmiyor ise o 
imge teşhir etmez, ama buna karşılık örtülü bir be
den çıplak bir bedenden çok daha fazla bakışı 
kendine çekerek, kendi imgesine kilitler. Öyleyse 
çıplaklığı sorunsallaştıran şey çıplaklığın kendisi 
değil arzulayan bakıştır. Gözün sunağına yerleşen 
ve bakışı kendine odaklayana her şey çıplaktır ve 
pornografiktir. Bu noktada en basit ve yaygın ör
nek, plajdaki kadın giyinik kadın örneklemidir. 
Plajdaki kadın tıpkı bedeni çıplak olan yerli gibi 
bakış açısından odaklanılan bir nesne değil de, 
görüntünün üzerinden kayıp gittiği yüz gibi olabi
lir ve o zaman mayolu bir beden giyinik beden gi
bi anonimleşir. Buna karşılık her yanı örtülü ama

bedenin çok küçük bir bölümü açıkta olan bir giy
si, içindekini çıplaklaştırır ve bakışı kışkırtır. Bu 
nedenle günümüzün erotize edilen bedeni özellik
le bakışı odaklamak içindir. Bu bakımdan da kış
kırtıcıdır, tahrik eder. Kapitalist bakış dikizleyen, 
röntgenleyen bir bakıştır, arzuyu tahrik etmek bu 
bakış mantığının temel hedefidir. Bu nedenle İs- 
lami ahlakçılık, sorunu, ahlaki bozulma yahut 
yozlaşma biçiminde tanımlayarak asıl noktayı göz
den kaçırmakta. Kapitalizm için ahlak önemli de
ğildir, kapitalizm için kârlılık önemlidir. Marks’ın 
dediği kapitalist kâr için her şeyi göze alabilir.

Haşan Bülent Kahramanın dediği gibi “Kapita
lizm arzuyu sadece tahrik eder. Sürekli olarak tahrik 
edilen şeyin tatmin edilmesiyse eşyanın doğasına aykı
rıdır. Tanımı gereği yanlıştır.”7 Hal Böyle olunca 
yani tüketim mantığı ve bu mantığın üreticisi 
kapitalizmle hesaplaşılmadıkça ama burum öte
sinde Takva örtüsü ile örtünmedikçe cinselliğin 
pornografikleşmesi hep olacaktır. Takva örtüsü 
kavramının önemi bugünlerde ne yazık ki unutul
muş bir halde ve özellikle başörtüsü bir aksesuara 
dönüşmüş durumda. Oysa o bedenin görünmez- 
leşmesi, kadının cinsiyetinden soyunması hali
dir. Bir kadın örtülüyken de “kışkırtıcı” olabilir. 
Bu anlamda tesettür “kaybolma” yani cinsel 
kimliğin görünürlüğünü kaybetmesi halidir. Hal 
böyle olduğu içindir ki Islami moda ve markadan 
söz ederek tüketim kapitalizminde diğerleri ile ya
rışa giren Müslüman tacirler en büyük fenalığı 
Müslümanlara yapıyorlar. Daha fazla mal satabil
mek uğruna ümmeti zelil ediyorlar. Yarış mantığı 
ve moda tutkusu bu tacirleri öylesine esir almış ki 
eleştirdikleri, karşı çıktıkları -daha doğrusu bir za
manlar karşı çıktıkları demek lazım, çünkü bu
günlerde Müslüman etiketli işadamlarının çoğu
nun diğerlerinden bir farkı kalmadı, onlarda suit 
otellerde tatil yapıyorlar, onlarda çocuklarını 
Amerikan üniversitelerinde okutup çocuklarını 
en pahalı yerlerden giydiriyorlar, onlarında ço
cukları tüketim “mabetlerinden” çıkmıyor, solar
yumlarda bronzlaşıyorlar, onlar da tantanalı beş 
yıldızlı düğünler yapıp su gibi para harcıyorlar.Ve 
onların liderleri her yerde halkı azarlıyor, yoksul
ların taleplerine “devlete yatırım yapmaz, iş bul
maz, devlet yatırımları teşvik eder” diyerek onla
rın mantığını dile getiriyor- sistemin hizmetinde 
yılmadan çalışıyorlar. Aynı sistem gibi totaliter
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bir mantıkla herkesi kendilerine uydurmak isti' 
yorlar. Islami moda akımını yaratıcılarından olan 
işadamı hocaların vaazları ile örtünmeyi teşvikte 
başarılı olamadıklarını ama kendilerinin bunu ba
şardığını ifade ederek şunları söylüyor.

“Amacımız sadece Türkiye’deki modayı etkilemek 
değil. Dünya modasına damga vurmak istedik. Bü
tün Avrupa’ya yayılacağız-Dünyanm akışını değişti- 
receğizMini etek dünyaya nasıl yayıldı1 Aynı şekilde 
tesettürü bütün dünyaya yayacağız”8 ifadelerin ta- 
lihsizliği bir yana öngörülen olmadı ve bir çok 
“açık kadın” söz konusu firmanın ürünlerini alır
ken başörtüsünü bıraktı ya da başörtüsünü boyun 
bağı vb şekilde tamamlayıcı aksesuar olarak kul
landı, “kapalı” ama zengin kadınlar ise yerli mar
kalara yüz vermeyip “aslı varken suretine ne ihti
yaç” diyerek batılı markalara sinek gibi üşüştüler. 
Böylece söz konusu kadınlar modaya uyarak hem 
çağdaş ve seçkin, hem de güzel görünüyorlardı. 
Söz konusu işadamı da, Müslüman etiketli sosye
tiklerde görüntüye tapınmayı, imajı önemsemeyi 
sürdürüyorlar. Oysa takva örtüsü görüntüye değil 
gönle odaklanan, kalbin içindekileri önemseyen 
nefs kokusu yerine imanın kokusu ile kokulan- 
maktır. Tesettür modasının başlatıcısı olan firma
nın iç çamaşırı ve mayo defilelerinin vazgeçilme
zi mankenler ile yaptığı tantanalı defileyi izleyen 
bir toplumbilimci şu gözlemeleri aktarıyor: “Ya
nımda oturanların gözleri başlangıçta profesyonel 
mankenlerin yüzleri, maskaraya bulanmış kocaman 
mavi gözleri, dudak kalemi çekilmiş ağızlan, hokl<a 
burunları, özenle alınmış kaşları üzerineydi. Sonra 
“Şu bele bak” diye bağırdı yanımdaki bir genç kadın; 
“kendimi on birinci kattan aşağı atacağım”. Muhte
şem görünüşlü mankenlerin karşısında duyduğu aşa
ğılık hissini dile getiriyordu. “Off! Şu surata bak! Sa
dece yüzlerine bakıyorum, kıyafetlere değil," diyordu 
diğer bir kapalı kadın. “Bu kadınlar beni baştan çıkar
tıyor” dedi bir diğeri kahkahalar arasında... Manken
ler yürürken vücut hatlarının büyük bölümünün kıya
fetlerin altından fark edilebildiği dikkatimi çekti. Dol
gun göğüsleri, sicim gibi belleri ve ince sütun gibi ba
cakları ‘Islami’ giysilerin içinden kendilerini belli edi
yordu.”9 Kısacası tüketim kapitalizmi ile hesapla
şılmadıkça ve bu dünyanın “gösterenleri”, simge
leri olan “Islami” işadamları gerektiği biçimde 
uyarılmadıkça, ne tesettür tesettürlüğünü muhafa
za edecek, ne de çıplaklık kültürü üzerine uzun

ahlaki söylevler bitecek. “Kadınlar tesettür giyim 
eşyalarını kendi adlarına tüketiyorlar, simgelediği kav
ramlar adına değil. Geniş bir kitle tarafından giyilme
leri için ... kıyafetlerinin artık “Islami ahlakı sorunsuz 
şekilde temsil etmeleri gerekmiyordu. Tesettür giyim 
artık sadece bir gösterendi, bu ikilinin diğer yarısına 
yani gösterilene gerek kalmamıştı... “Nesnelerin Sis
teminde, Baudrillard “bir gösterileni olmayan, sade
ce kendini işaret eden, saf gösteren” olgusu üzerinde 
duruyor. Baudrillard “metaya” yaklaşımını Marksist 
düşünürlerin gereksinime bağlı yaklaşımlarından fark
lı kılmak için bu kavramı geliştiriyor. Marksistler “ya
pay gereksinim”ler yarattığı için reklamcılığı eleştiri
yorlardı. Bu yapay gereksinimleri “otantik” saydıkları 
ihtiyaçlardan ayn tutuyorlardı. Buna karşılık Baudril
lard “işaretlerin mantığında” ya da yirminci yüzyıl 
sonlarında incelediği tüketim toplumunda “simgelerin 
mantığında olduğu gibi nesneler de artık belli işleve ya 
da tanımlanmış gereksinime bağlı değildirler.” düşün
cesini savunmaktadır... Metalaşma çağında, (sos- 
yetik pb) tesettür inanca uygun bir giyim tarzı 
olmaktan öteye geçerek farklı bir anlam kazan
maktadır.”10 Modalaşmış tesettür yukarda yaza
rın tespitleri doğrultusunda bir meta halini al
makta, tesettürlü bedene de tüketim kültürünün 
farkedilme, çarpıcı olma ve bunlarla bağlantılı 
olarak güzellik mitine yaslanarak o “soyunuk” ba
kışa teslim olmakta. Böylece tesettür Islami poli
tikanın değil Islami kimliğin simgesine dönüş
mekte.

Buraya kadar sistemin dönüştürücü etkisi eşli
ğinde pagan/zampara kapitalizmin çıplaklığı, cin
selliği teşvik ettiğini, dolaysıyla sorunu sadece ah
laki tahkim ile çözmeye yönelen, ahlaki yozlaşma 
söylemine yaslanan bir politik anlayışın sorunu 
çözemeyeceğini savunmaya çalıştım. Cinsellik ar
tık sistemin nirengi noktalarından birisi ve dola
yısıyla sistem için örtünmek, kapanmak en büyük 
felaket, başörtülü kızlara yönelik sistemli saldırı
nın altında da bu yatıyor. Bu süreçte tesettüre 
moda ve markanın baştan çıkarıcılığını sokarak 
sisteme destek olan ve Allah’a kul olmayı değil de 
tatlı kazançları tercih eden kimi işadamları da 
Müslümanların varoluş mücadelesinde adeta site
min Turuva atı pozisyonuna dönüşmekteler. O n
lar tesettürün içindeki “metafizik değerin” ilga 
edilmesine yol açıyorlar. Tesettüre moda ve mar
kayı sokarak onun takva örtüsü olmaktan çıkara
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rak bir metaya dönüşmesine yol açan söz konusu 
firmanın defilelerine karşı Vakit gazetesinde ifa- 
de edilenler ile benim söylemeye çalıştığım aynı.

“Türkiye, kapitalist dünyanın bir parçası olarak o 
atmosferin içine girmiştir.. Dini ne olursa olsun, in
sanlar arasındaki akçalı ticari ilişkilerinde kapitalizmin 
kurallarına uyum sağlamadan edememektedirler. Bu 
bir realitedir. ... Giyim 3-4 yıldır defile düzenliyor.. 
Biz hadiseyi tüketimi arttırıcı, pazarlama krizini çözü
cü bir girişim olduğu yönünden ele aldık ve Islami te
vazu, züht ve takvaya dayalı tasarrufçu hayat felsefe
sine tahripkar bir girişim olduğu tezinden bu defilelere 
karşı çıktık. Bu hadiseler kapitalistik iş ilişkilerinin 
egemenliğine girmiş Müslümanların arasında kabul 
bulmuş, kabul görmüş oldu çıktı... Demokrasilerde 
çoğunlukta olanlar haklıdır. Biz azınlıkta olduğumuz
dan, havlu attık. Kapitalistleşmedikçe, Müslüman 
olunamayacağı realitesi karşısında mağlup olduk. Çe
lelim çözümüne. Bu işin çözümü yok. Zira İs
lam’a uygun, Müslümana yaraşır ve tasavvufu 
ön planda tutan takvaya dayalı hayat tarzı, bü
tün piyasayı felç eder. Dengelerin üzerine ku
rulduğu defileli israfçılığı tekmelediğimiz an, ka
pitalistik bina çöker. Ya bir defa Allah için bu 
çöküntünün altında kalacağız ya da ömrü billah 
emperyalizmin borç halkasıyla haysiyetsiz ve 
şahsiyetsiz dolaşarak birbirimize İslam sataca
ğız’’11 evet çıplaklığın, cinselliğin metalaştırılma- 
sının karşısındaki tek çözüm yazarın dediği gibi 
çöküntünün altında kalmaktan geçiyor. Ama or
tada bunu göze alacak ne solcu, ne de İslamcı kal
dı neredeyse.. Tüketici arzu herkesi kendine ben
zetmiş bir halde, sistem kendisine benzemeyeni 
çiğneyip atıyor. Ama ben yine de Müslümanlara 
umut bağlamış haldeyim. Çünkü hala aslanlar gi
bi sistemle çarpışan Çarşamba cemaati gibi örnek
ler oldukça bu dinin mensuplarının tümünden 
umut kesilmez. Fakat pozitif bir ayrımcılık yapma 
pahasına bu sessiz ya da sürünerek gelen devrimin 
öncüleri örtülerini Takva örtüsüne dönüştüren 
başörtülü kızlar olacak. Onlar özgürlükçü bir ila
hiyatın da, özgürlükçü bir İslam toplumunun da 
şafağı olacaklar.

*Oteki” ile “ötekileştirme” olgusunu aynı ka
bul etmek doğru olacaktır. Her benlik varolabil
mek için bir ayna anlamında bir “öteki”ne muh
taçtır. Bu insan olarak kaldığımız, toplum halinde

yaşadığımız ve dil kullandığımız sürece kaçınama
yacağımız bir yazgı. Yani öteki bir anlamda hayat 
zıtlıklarla kaimdir biçimindeki kadim bilgiyle ba
rışık bir öznellik biçimine işaret eder. Kavramak, 
anlamak ancak karşıtı ile olanak dahilindedir, bil
gi dediğimiz olgu böyle oluşur. “Ötekileştirme” ise 
bir hiyerarşi kurarak, “öteki”yi bastırarak onu 
kendi hilafına tanımlayarak kendini meşrulaştır
ma eylemidir. Biri insanlık kadar eskiyken diğeri 
modernliğin bir sonucudur.

Not 1: Yazıda sözü geçen moda ve markacı fir
manın ismi özellikle yazılmamıştır. Ve bunda da 
reklamını yapmamak kaygısı ön planda olmuştur.

Not 2- Bu yazı Güzellik Miti, Kimlik ve Sınıf 
Savaşları başlığı ile sürecektir. ■
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HAYA/T PERDESİNİ YIRTAN 
AR(Z)I ÇATLATAN MODERNLİK

AHMED DAĞ

D ini kavramların anlaşılması ve argüman- 
ların temellendirilmesinde kavramların 
yerli yerinde, anlamına bağlı kalarak kul

lanılması oldukça önemlidir. Haya kavramı, zi
hinsel algılayışımız içerisinde Islami-dini bir lite
ratür içerisinde anlamını bulmaktan çok gelenek
sellik içerisinde kendine bir anlam bulmuş ve san
ki dinin bir kavramı değil de etiğin ve geleneğin 
bir kavramı olarak kullanılmıştır. Hayasız bir kişi
nin davranışları tasvir edilirken önce şuursuzluğu 
daha sonra şuursuzca yaptığı davranışlarını utan
ma duygusunu yitirerek sürdürmesi kastedilir. Ha
ya kavramını geleneksellik içine mahkum eder
sek hayalı olmak yada olmamak bir tercih mese
lesi olur. Eğer Resulullah’ın buyurduğu “haya 
imandandır” hadisini okumaya tabi tutarsak, ha
yayı imanın bir cüzü olarak kabul ederek hayayı 
Allah’ın insandan beklediği bir davranış tarzı ola
rak anlamalıyız. Toplumun bireyin-kulun gözetle- 
yicisi olmasından daha önemli olan Allah’ın gö- 
zetleyici olmasıdır. Toplumdan ve konum sahiple
rinden çok Allah’ a karşı haya içerisinde bulun
malıyız.

Dönüştürücü bir olgu olan modemizm dinden 
çok gelenekselliği silkeler. Böylece modernizm 
içerisinde, geleneksel literatüre hapsedilen haya 
kavramı geçerliliğini yitirme tehlikesini daha çok 
hissetmektedir. Resulullah’m sünnet-i seniyyesin- 
den hareket edip modernizmi anlamak daha kolay 
olur. Resulüllah bir hadisinde* kişisel ve toplum
sal manada önce utanmanın yeryüzünden kalk
masından daha sonra da kötülüğün ve kötü karak-

Utanırdı sütninem burnunu göstermekten 
Kızımın gösterdiği kefen bezine mahrem.

N.F.K.

terli insanların vücut bulmasından söz eder. Mev- 
lana’nın deyimiyle modern dünyada bireyin ayna
sını kaybedip sudaki aksine saldırması durumu 
meydana gelmiştir. Yeryüzünde marazi durumun 
gittikçe arızileşmesinin nedeni insanın amaç ola
rak değil araç olarak görülmesidir. Modemizm ve 
buna bağlı olarak kapitalizm, küreselleşme, popü
lizm büyük bir tantana içerisinde yaşlı, çirkin bir 
ihtiyar kokana teyzenin makyaj lanması marife
tiyle güzellikler iddiasında ve vaatlerinde bulunu
yor. Modemizm, tüketim kültürünün etkisiyle kış
kırtıcılık yaparak zamanı, çağı, deruni düşünceyi 
ve hayatı tüketerek kişilerde içsel bir kıyamet 
anaforu, toplumlarda ise kokuşmuş/decadence 
mekanlar, buna bağlı olarak insanlar oluşturuyor 
ve Baudrillard’ın “asıl çılgınlık” olarak gördüğü 
oluşumları meydana getiriyor. Tahrip edici, uyuz
laştırıcı, aptallaştırıcı, kokulu ve yaralı modern za
manlar hayadan yoksun, lanete uğramış bireyin 
samimiyet, diyalog, sohbet ortamından ve güzel
liklerden kaçarak zamanı yiyen akrebin kıskancı
na yakalandığı zamanlardır. Haya, acıma, mutlu
luk duyma, gerçek sevme duygusundan ve basiret
lerinden yoksun, tüketme sevdasından kaynakla
nan zaafiyetlerle ibadet edercesine alış veriş ya
pan, sanal dünyaya saklanan, ölümü-nü zihinsel 
olarak öteleyen -bir anlamda ölümün öldürülmesi 
çabası- Irak’ta öldürülen çocuklara karşı duygu 
körlüğüne ve duygu ötesi yaklaşma zihniyetine sa
hip, taparcasına-uğruna ölürcesine spor müsaba
kalarına ilgi duyan, mağlubiyet hazımsızlığından 
dolayı seslendirilen küfürleşmeler ve tatminsizlik
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ler yaşayan insan tipi modem insan tipolojisidir. 
Duygusal körlük ve insani basiretlerden yoksun 
olma modem insanın hasletlerindendir. Bu tür 
olumsuz vasıflara sahip modern birey duygu açlığı
nı ya Internet yada televizyonla dertleşerek gider
mektedir. Haya duygusunu yitiren modem insan 
yaratıcının nazarında eksik bir kulluğa sahip olan 
insandır. Haya duygusunu eylemlerinde referans 
almayan modern insan gizil bir inançsızlık içeri
sindedir. Din, ahlak, sorumluluk gibi basiretler
den uzak, kutsalla bağlarını koparmış birey, feno
menler dünyasında Allah tasavvurunu zihninden 
attıktan sonra önce kendine sonra çevresine karşı 
sorumsuzca ve güvensiz, tedirgin bir hayat sürdür
mektedir. Özne olmaktan çok nesne, eyleyen de
ğil seyreden, belirleyen değil belirlenen modern 
hilkat garibesi, ucubeleştirilen bir insan tipi ile 
karşı karşıyayız. Ne yazık ki genel manada ülke in
sanları olarak modernleştirmenin dönüştürerek 
yok ettiği bireyler olmaktan kendimizi kurtara
madık. Oysaki haya ve edeple geçmişimize, bizi 
biz yapan asli değerlerimize dönebilir ve bu yok 
edici, iğdiş edici, savurucu taarruza karşı siperleri
mizi oluşturabiliriz. Geçmişimizle bağlantı kura
rak geçmişte yaşayan müteyakkız -her an uyanık
lık halinde olan gafletten uzak- samimi, 
gayretli, hizmet ehli, sarsılmaz bir niyeti 
ve fikri olan, dünya-ahiret dengesini 
kurabilen, mümeyyiz bir akla sahip 
üstün bir şahsiyete sahip olabiliriz.
Parçalı ve muğlak bir kimliğe sahip, 
nevrotik, seküler, yaratıcıyla bütün 
bağlarını koparmış, kendi buhra
nıyla ve sorunlarıyla boğuşan, in
sanlığın sorunlarına eğilemeyecek 
modem insan bencil bir insan tipi
dir. Hayanın yitirilmesiyle imanın 
da gideceğini buyuran 
Resulullah hayasız 
insanın aynı za
manda ema
net duygusu
nu da yiti- 
r e c e ğ i n i  
s ö y l e r .
E m a n e t  
duygusuna 
sahip ol

mayan birey kendisine ait olanı emanetten gör
meyip kendine ait olan ve olmayan her şeye karşı 
ihanet içerisinde bulunacaktır. Kendisinde ema
net duygusunu taşıyan kul kendisinin gurbetçi ol
duğu bilinciyle vuslata-sılaya kavuşacağı duygu
suyla gönlünü zenginleştirmekle meşgul olur. Ha
ya ve emanet duygusunu kaybederse ihtiras içeri
sinde, pragmatist bir varlık haline gelir.

Haya sadece mücerretliğe haiz olan bir kavram 
değil aynı zamanda mücessemleşebilen bir kav
ramdır. Nitekim Resulullah (s.) “Haya bir adam 
biçiminde olsaydı, gerçekten iyi adam olurdu. Ar
sızlık ta bir adam biçiminde olsaydı şüphesiz ki kö
tü bir adam olurdu.” buyurur. Yine hayasıyla mü
cessemleşen insanların toplum ve tarihte bıraktı
ğı etkiler ortadadır. Hayasızlığı ise kendinde mü
cessemleştiren insanların halinin ise şahidi yine 
insanlıktır. Lut kavminin cinsel sapkınlığı, Ad 
kavmimin müzmin ahlaksızlığı ibretlik bir geçmiş
ken günümüz modern topluluklardaki homosek
süellik, fuhuş, cinayet, rüşvet kumar, dolandırıcı
lık, çıplaklık, lolita denilen küçük kızlara-sabile- 
re- meyletme, utanma ve haya duygularının yiti
rilmesi sonucu ortaya çıkan sapkınlıklardır. Nu

rettin Topçu utanma ve haya duygusunun in
sanlık için bir paratoner olduğunu 

vurgulamıştır. Ona göre utanma 
ve haya duygusu hem izzeti
nefsin hem de şeref ve haysi
yetin bizdeki bekçisidir. 
Utanma ve haya duygusunu 
geleneksel formlar içerisinde 
algılayan mütedeyyin insan
lar “takva” kavramını ise sa
dece tasavvufi akımlara ait 
bir kavram gibi konumlan- 
dırmışlardır. Oysaki utanma 

ve haya dinin bir kavra
mı olduğu gibi tak

va da A llah’ın 
(c.c) buyurduğu 
“Ey Ademoğulla- 
rı! Size ayıp yer
leriniz örtecek 
giysi, süslenecek 
elbise yaratık. 
Takva elbisesi... 
İşte o daha ha
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yırlıdır.” (7/27) ayetinde olduğu gibi dinin bir em
ri ve gereğidir. Burada takva elbisesinden kast edi
len haya ve utanma duygusudur. Demek ki eğer 
Müslümanız diyorsak takvaya sahip olmak zorun
dayız. O halde takva zühd hayatı yaşayan insanla
rın işidir söylemini üreterek hayayı lüks bir şey 
olarak zihinlerimizde algılamamalıyız.

Modernliğin iğdiş edici, bireyleri müstehcen
leştirici nabzım 1970’lerde tespit eden ve 1990’la- 
ra kadar sokaktaki kirliliğe katılmayıp alternatif 
hayat anlayışları ile bu kirlilikten korunmaya ça
lışan bu ülkenin Müslümanları teşhir edilen bede
ne karşın kutsal bir gövde inşa etmeye çalıştılar. 
Söylemlerinde de “kadının kendini teşhir etme 
mekanı evidir, seyircisi ise kendi helali olan koca
sıdır.” ifadesini kullandılar. Birtakım kesimin “İs
lamcılar kadını hapsediyor, özgürlüklerinden 
mahrum ediyor” söylemlerine karşın ise asıl mo- 
demizmin demir kafesinin sokak olduğu söylemi
ni geliştirdiler. “Mabetsiz Şehir” adlı kitabın yazarı 
Osman Yüksel Serdengeçti “kadınların kafes arka
sından çıkarılarak sokakta kafeslendiğini" ifade et
miştir. 1990’larda üniversitelerde ve kamuda gö
rünürlükleri artan dindar kadın gövdeleri zaman
la boyut değiştirerek dindar bir kadın giyimi olan 
takvayı öne çıkaran kılık -kıyafetlerden, modern 
bir kavram olan imaja dayalı modem bir kadın kı- 
lık-kıyafetlerini tercih etme aşamasına -az zaman
da, bol kazançla- ge-tiri-lmiştir. Modern kadın 
gövde inşası projesi dindar kadın gövdesi inşasın
dan daha hızlı ve daha başarılı olmuştur. Burun
lardaki hızmalar, rujlu dudaklar, alınmış kaşlar, 
dar pantolonlar, rengarenk eşarp göstergeleri din
darların çabucak, zorluk çekmeden asrileşmeyi ka
bullendiğinin göstergesidir. Burada şaşılacak du
rum Ali Bulaç’ın dediği gibi dindarların asrileş
meyi zorlanmadan kabullenmeleridir. 1990’lı yıl
larda büyük kopuş ve savrulma yaşayan mahalle 
içerisindeki görünürlükler “bir şeyin kopmasıyla 
her şeyin koptuğunu” gösterir durumdadır. Kent
leşen fakat şehirleşemeyen, asrileşen fakat mede
nileşemeyen toplumsal içerisindeki tahribatın art
masının kaynaklan oldukça fazladır. Toplumsal 
çözülme, kokuşmuşluk ve ahlaksızlıkların nedeni 
edebin ve hayanın dinsel kodlarının geleneksel 
kodlara dönüştürülmesinden sonra yok edilmesi
dir. Ustad Necip Fazıl bu durumu “Bir şey koptu 
benden, her şeyi tutan bir şey" diye tasvir ediyor.

Haya ve edep dinin gereğinden olup kulun da şah
siyetini oluşturan önemli hasletlerdendir. Edebini 
ve hayasını yitirmiş olan bir birey her lüzumsuzlu
ğu yapmaya muktedir modern insan tipidir. Yara
tıcıyla bağlarını koparmış olan modern insan pa- 
ganist bir tutumla her şeyi (para, makam, kadın 
vs. her türlü maddi şeyleri) kendine put edinir. 
Dinsel bir kod olan hayanın geleneksel bir koda 
dönüştürüldükten sonra modernlik tarafından 
mağlubiyete uğratıldığı ülkemizde zina tartışmala
rında -halbuki bunun yasaklanmamasını tartış
mak bile hayasızlık- bir yazarın söylemi olan 
“Hayvanlar kadar özgür olamayacak mıyız?” söyle
mi ise modernliğe (şehvetperestlik, tanrısızlık ve 
arsızlık yönüyle) boğdurulan geleneksel zihniyetin 
dönüştürüldüğünün göstergesidir. Zina tartışması 
edep, haya ve yaratıcı düzleminde tartışılmamış
tır. Oysa ki Mevlana insanla hayvanı ayıran özel
liğin takva olduğunu, yine edep ve hayasını yitir
miş insanın köpeklikle birliktelik içerisinde oldu
ğunu söylemiştir. Yine geçmişte babaları tarafın- 
dan akşam namazından sonra evde olmaları tel
kin edilen genç kızlar ve erkekler, yine önlerin
den bir erkek geçtiği zaman beklemeyi tercih 
eden annelere ve babalara sahip olan neslin dö
nüşümünü sağlayan gelenekselliğin dönüştürül
mesi değil mi? Genç neslin “anne, baba onlar si
zin zamamnızdaydı” söyleminin dillendirilmesin- 
deki kök paradigmalar nelerdir? Gecenin geç va
kitlerinde banklarda öpüşen bir başörtülünün ye
tişmesine kaynaklık eden söylemler nelerdir? Ya
da annesinin giymiş olduğu kılık kıyafeti gericili
ğe hapsedip iğreti bulan, caddede annesinin ya
nında yürümekten içtinap edip önünde veya geri
sinde yürümeyi tercih eden, annesine benzeme
mek için çırpınır bir vaziyette giyinen genç kızın 
psikolojisi nasıl oluşturulmuştur? İşte bu ve buna 
benzeri soru-n-ların üzerinde düşünmek lazım. ■

* “Allah bir kimseyi helak etmek istediği za
man ondan utanmayı kaldırır. Utanması kalkınca 
hep kötülük işlediğini görürsün. Kötü kişiye kim
se güvenmez. O hep hainlik yapar ve hainliğe uğ
rar. Bu defa da acıma duygusundan mahrum olur 
ve lanetlenerek kovulur. Böylece o kişi İslam’dan 
uzaklaşır.” (İbn Mace)
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açıkoturum
Yöneten: Abdullah YILDIZ 

Katılanlar: Ali BULAÇ, Münib Engin NOYAN

Abdullah Yddız: Umran’ın bu ayki açıkotu
rum gündemi “hayâyı kuşanma vakti”. Bugün, 
gerçekten korkunç bir hayâsızlık/iffetsizlik vakı
asıyla karşı karşıyayız. Özellikle yaz aylarında, in
sanlar sahilleri, eğlence merkezlerini ağzına kadar 
doldururlarken üzerlerinde ne varsa boşaltıyor, çı
karıyorlar. Neredeyse plajlardan naklen yayın ya
par hale gelen TVler çıplaklıktan geçilmiyor. 
Reklamlara, normal günlük haberlere kadar yansı
yan korkunç bir arsızlık, teşhircilik, girdabına çe
kiyor insanımızı, sihirli/şeytani kutu... Gençlik 
planlı bir şekilde ‘günah batağında’ boğulmak is
teniyor. Kur’anî ifadeyle ‘günaha dadanmış’ bi
reylerden oluşan bir toplum manzarası arzulanı
yor. Bu arsız ortamdan en son yakınması gereken 
insanlar bile isyan ediyorlar artık. Geçenler Hür- 
riyet/Kelebek'te yer alan bir haberde Fatih Ürek ve 
Arto -ki işleri malum-, “Aileler çocuklarına sahip 
çıksın” çağrısı yapıyorlar: “14-16 yaşındaki çocuk
lar eğlence merkezlerinde bir gecede 4-5 milyar 
harcıyorlar.. Ellerinden içki, sigara düşmüyor.. 
Gördüklerimizi anlatsak sayfalar yetmez.. Gidişat

hiç iyi değil.” diyorlar. Tabi ki, Televole-BBG 
kültürünün doğal sonucu olarak ahlak iyice dibe 
vurdu. Bence çok planlı-programlı biçimde ger
çekleştirilen bu ahlaki çürüme, giderek dindar, 
duyarlı aile çocuklarını da etkiliyor ve kuşatma al
tına alıyor. Bir de bakıyorsunuz, -meselâ Kon
ya’da- ‘altı kaval üstü şişhane’ türünden başı örtü
lü ama göbeği açık kızlarımız bir konserde göbek 
atabiliyor...

Evet Engin Bey, karşı karşıya bulunduğumuz 
bu arsız şeytanî kuşatma hakkında ne dersiniz?

Münib Engin Noyan: Ben komplo teorilerine 
pek alışık bir adam değilim, çok da sıhhatli bak
mam, ama artık ortada gün gibi aşikar bir durum 
var. Üstelik kendileri de beyan ediyorlar bu duru
mu. Bana öyle geliyor ki, bu iş İngiliz politikası di
ye tabir ettiğimiz bir tarzda yürütülüyor; mücadele 
edemiyorsan eğer, onu kendi içine çek/absorbe et ve 
kendi istediğin gibi şekillendir...

Şu bir vakıa ki, Hıristiyan batı dünyasının, ki
lisenin istibdadından kopma süreci hala devam 
ediyor. Öyle bir baskı yemiş, özgürlükten öyle bir
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yoksun kalmış ki adam, ‘önüm-arkam'sağım-so- 
lum günah’.. Malum, Batı dünyasında kadın iğ
renç bir varlık olarak kabul edilirdi. Cinselliğin 
her türlüsü bir facia. İnsan fıtratına yüzde yüz ters 
bir hayât tarzı. Her şey kilisenin istibdadı altında.. 
Şimdi, basit bir fizik kuralı var, daha doğrusu sün- 
netullahın işleyişi böyle: Bir yayı ne kadar aşağı 
bastırırsan o kadar yukarı fırlar. Böyle bir istibdat
tan kurtulunca şaşırdı adamlar; ‘şunu da yapalım, 
bunu da yapalım; biz artık özgürüz, bize baskı ya
pan yok’... Kendi kullandıkları bir ifadeyi aynen 
aktarayım (bir Müslüman olarak insanın tüylerini 
ürpertiyor ama): “A llah ’ı hayâtım ızdan kovdu k.” 
Kullandıkları ifade aynen bu. Yani artık -hâşâ- 
‘Sen bize karışma, bizim hayâtımıza müdahale et
me; biz ne istersek onu yaparız.’ Bu işin özü bu. 
Allah’ı hayâttan kovmakla başlıyor iş zaten. İste
diğiniz kadar ahlâk kuralı koyun, bir kıymeti ol
maz ki!..

Yıldız: Dostoyevski’nin deyişiyle; “E ğer ev
rende A llah  olm asaydı, her şey m eşru olurdu .”

Noyan: Allah’ı hayâttan çıkardınız mı, artık 
her şeyi yaparsınız. Dediğim gibi, bu kendi ifade
leri. Şimdi birden bire rahatladılar. Ben bunu şu
na benzetiyorum. Küçükken çocuklara baskı ya
parlar; işte ‘dondurma yeme, şeker yeme, onu ye
me, bunu yeme, şunu yapma, bunu yapma’; ço
cuk bir kere o istibdattan kurtulduğu anda luna
parka yada nereye giderse artık keten helvası yer, 
üstüne dondurma yer, üstüne karpuz, üstüne mı
sır ondan sonra dönme dolaba binip kusar. Şim 
di batı dünyası bu. Tabi ki, toplumsal süreçler 
uzun sürer, bir toplum kendi bağırsağını birkaç 
yüzyıl içerisinde bozar. Çok hoş ‘özgür olmak’, fa
kat Batı toplumları ipin ucunu kaçırınca iş zıva
nadan çıktı. Artık kendileri de rahatsızlar ama 
birileri için sözümona ‘kazanılmış haklar’dan (!) 
geri dönmek zor iş. Bunlar kendi kafalarına göre 
kazandıkları haklar; onun için rücû etmek çok 
zor. Bakın bunun en güzel örneği Hollanda’dır. 
Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edemiyor. 
Adam, “Uyuşturucu benim demokratik hakkım, 
çekiyorum ve kimseye de zararım dokunmuyor” 
diyor. Hükümet bununla mücadele edemediği 
için, bu insanlar büsbütün perişan olmasın diye 
miktar-ı kafi serbest bıraktı. İsteyen gidip belirli 
yerlerden uyuşturucusunu alabiliyor... Özetle 
ipin ucu büsbütün kaçmış durumda...

Bakın, ‘hayâ’ kavramını tanımlarken, aşağı 
yukarı bütün ulema ‘fıtrî hayâ’dan bahsederler. 
Yani insan denilen canlı modelinin programına 
Allah Teala tarafından yazılmış en büyük unsur
lardan biridir hayâ. Hayâsız olmak çok zor bir şey, 
ateist olmak gibi. Yani inanılmaz zorlukta bir şey. 
Müthiş bir karşı çaba gerektiriyor. Ama bir kere 
de bu işe alıştıktan sonra, -hani bizim Türkçe’de 
çok güzel bir ifade vardır; ‘a r  dam arı ça tlam ak ’ 
diye- o damar bir kere çatladı mı bir dikersin, iki 
dikersin, otuz iki yerinden çatlarsa o damara “by- 
pass” yapmak gerekir. Ve insanı hayvandan ayıran 
birkaç unsurdan biridir hayâ. Hiçbir hayvanda ha
yâ duygusu yoktur. İnsanı insan yapan ise hayâ 
duygusudur...

Yıldız: Hayânın fıtrî bir duygu olduğunu, Hz. 
Adem ve Havva ilgili âyetlerde de görüyoruz: 
A ’râf ve Tâhâ sûrelerinde “..o  ağacın meyvesini tat
tıklarında, ikisine de ayıp yerleri açılıverdi ve üzerleri
ni üst üste cennet yapraklarıyla yamamaya başladı
lar. ”(7/22; 20/121) buyuruluyor. Yani şeytana al
datıp da yasak meyveden yediklerinde çırılçıplak 
kalıyorlar, ama hemen fıtrî bir refleksle edeb yer
lerini yapraklarla kapatıyorlar. Demek ki, hayâ ve 
örtünme fıtrî bir duygu iken; çıplaklık şeytanın 
hedeflediği bir sonuç. Nitekim devamındaki âyet
te ilginç bir uyarı yer alır: “Ey Adem oğullan, şey
tan nasıl ki, anne-babanızı çirkin  yerlerini ken d i
lerine gösterm ek için cennetten çıkardıysa sakın si
zi de belaya uğratmasın!"(7/27) Bu âyet üzerinde iyi 
düşünmemiz lazım. Hayâ iman ve fıtratla alakalı 
iken, hayasızlık/çıplaklık şeytanla alakalı ve küfre 
kadar yol açıyor...

Noyan: Şimdi olay şu; hayâ duygusu insanda 
fıtri olduğu için en azgın herifte bile hayâ duygu
su var, örtülü duruyor; adam küfretmiş yani üzeri
ni kapatmış o hayâ duygusunun ama duruyor ora
da... Bu fıtri duygu, bir bakıyorsunuz, hayasızlığa 
bir tepki olarak ortaya çıkıyor. Ve bir edep şahika
sı olan İslam ölçüleri dünyada yükseliş gösteriyor. 
Adamlar ne yapacak buna karşı? Açıkça diyebilir
ler mi; ‘biz İslam’ın bu ahlaki değerlerini, edep ve 
hayâ anlayışını kabul etmiyoruz’ diye, elbette di
yemezler.. O zaman ne yapacaklar? Bu İslami de
ğerler yükselirken yapabilecekleri en önemli iş, 
şeytani değerleri İslam aleminin içine enjekte et
mek. Özellikle de bizim gibi iki arada bir derede 
kalmış, iki cami arasında bînamaz kalmış toplum-
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lara -ki bence Türkiye bunun en tipik örneğidir- 
bu değerleri enjekte etmek. Peki neyle enjekte 
edecek? Medyayı kullanacak, reklamı kullanacak; 
artık ‘global köy uz ya, her şeyi kullanabiliyor. Ha
ni bir enerji içeceği reklamı var; herifin söylediği 
lafa bak: “içindeki hayvanı serbest bırak!” Şim
di bu ne demek Allah aşkına!?..

Bakın, size Yeni Aktüel’in 26 Temmuz - 1 
Ağustos sayısından küçük bir alıntı okuyayım: 
“Bir zamanlar iç çamaşırı dünyasının en iyi bili
nen ismi Cüneyt Ayral artık gazeteci-yazar olarak 
tanınıyor. ( . . . )  Ayral modayı tarif ediyor: “Her
kes, karşı cinsi cezbedeceğine inandığı biçimde 
kendisini sergilemek ve beğenilmek için çaba har
car. Bu beğenilmek için sergileme biçimini belir
leyen ortama da moda diyoruz işte.” ( ...)

“Cosmo Girl Yazı İşleri Müdürü Özlem Ko- 
tan’sa zamane gençliğine işaret ederek, “Hemen 
hepsi oldukça teşhirci ve kimin niye kendilerine 
baktığı çok da umurlarında değil! Bir tür özgürlük, 
zincirlerini koparmıştık ifadesi gibi geliyor bu ba
n a ^ ...)”

Laflara bakın; “içindeki hayvanı serbest bırak" , 
“zincirlerini kopar”, özgür ol! Maalesef bu anlayış
lar enjekte ediliyor gençliğe. Tabi, mütedeyyin 
insanların çocukları da etkileniyor bunlardan. 
Aadamlarm silahları çok kuvvetli...

Ancak bizde de problemler var. Şöyle bir prob
lemden söz etmek istiyorum: Biz -tabir yerindeyse- 
kraldan daha fazla kralcılık yapıyoruz. Hz. Pey
gamber^.) “Din kolaylıktır, kim ki onu zorlaştmrsa 
bu din ona galip gelir.” derken ve benzer bir hadis
te “bu din metindir” buyururken, biz bunun tersini 
yapıyoruz. Yani Din’e bir takım ilaveler yaparak, 
kendi takatimizin üstünde bir şeyler yükleyerek 
insanı Allah’a ibadet etmekten ikrah eder hale 
getiriyoruz. Çünkü yol bu; yolcu yol alamaz, hede
fine varamaz. İslam’ın insan fıtratıyla yüze yüz ör- 
tüşen rahatlıklarını, kolaylıklarını kedimizce 
‘kraldan çok kralcılık yaparak’ -aslında bu ifadeyi 
başka türlü telaffuz etme gerekir ama söylemekten 
korkarım- zorlaştırıyoruz. Yetişen müslüman nesle 
yapmamız gerekmeyen o kadar baskılar yapıyoruz 
ki, sonuçta bu baskılar, çocukların farklı noktala
ra yönelmelerine yol açıyor. Müzik konusunda, 
eğlence konusunda alternatif üretmek yerine ‘otur 
aşağı’ diyor ve kapatıyoruz. İşte o zaman, öbürü 
hemen kapar onu. Biz alternatif üretmediğimiz sü

rece çocuklarımız ister istemez o cazibe merkezle
rine kaçar; kaçıyor zaten. En basit bir şey söyleye
yim; elektro gitarla yapılmış müziğe mekruh diyor 
adam, ama tamburla yaparsan caiz oluyor. Böyle 
şey olur mu? İkisi de telli saz... Dar alana kıstırır- 
sak çocuklarımızı, İslam’ın ruhunda ve özünde ol
mayan yasakları, feodal baskıları İslam adına ko
yarsak, böyle ucubeler çıkar ortaya; çıkacak, başka 
yolu yok. Bu arada dikkat! Buna karşı mücadele 
edelim derken düşebileceğimiz en büyük tehlike 
baskıyı arttırmaktır...

Yıldız: Yani tersinden söylersek; bu tür anlam
sız baskı ve yasaklarla, ‘Allah’ın haram kılmadık
larını haram kılarak’ şeytana yardımcı olmamak 
lazım... Zaten şeytanın işi-gücü fahşâyı emret
mek... Bakara sûresinin 169 ve 268. ayetlerinde 
“şeytan  fahşây ı em reder” buyuruluyor. Engin Be
yin altını çizdiği gibi, uluslararası şeytani güçler 
İslam’la mücadele ederken açıkça ‘sizin ahlakınız
la, iffetinizle, bu anlayışınızla mücadele ediyoruz’ 
diyemiyor ama ahlaksızlığı/arsızlığı yaygınlaştıra
rak, meşrulaştırarak günaha kapı aralıyor. Bu bağ
lamda Ali Abiye dönersek; “şeytanın fahşâyı emret
m esin d en  neyi anlamalıyız? Emretmek sadece 
‘yap-et’ demek midir?

Bulaç: Şimdi, Şeytan bizim davranışlarımızın 
sembolik ifadesidir bir bakıma. Muhakkak ki şah
siyet sahibi, ‘şeytan’ adını verdiğimiz bir varlık 
var, ama aynı zamanda onun değişik türevleri de 
var. Peygamber efendimizin(s.) ifade ettiği gibi 
“damarlarınızda akan kanda mündemiçtir”; yani o 
kadar bizimle iç içe içkin bir vaziyette bulunur. 
Şeytan elbette müminleri doğru yoldan saptırmak 
ister. Tabi bunu doğrudan doğruya kulağına fısıl
damaz, emretmez, çeşitli şekillerde yaklaşır; ‘üst
lerinden, a ltların dan , sağ ların dan , so lların - 
d a n ..’(7/17). Bunların her biri ayrı bir semboldür. 
Mesela ‘sağ’; şeytan bir şeyi sevap formuna soka
rak, dostane yaklaşir. Veya ‘sol’; onun kinini, öf
kesini, husumetini körükleyerek düşmanca yakla
şır. Yani çeşitli yollardan yaklaşır. Buna ilaveten, 
bir ayet daha var; gayet açık: “O nlar insan lar  
a ras ın d a  fa h şâ n m  y ay ılm asın ı a rzu la r
la r .”(24/19 ) Fahşâyı yayıyorlar; sistemli, bilinçli 
ve amaçlı bir şekilde. Peki, bunu niçin yapıyorlar? 
İki sebebi var: 1) Bu onların zaten kültürü; dünya
ya/kendilerine bakışları bu. 2 )  Engin Bey’in dedi
ği gibi, müminlere karşı fikri, entelektüel veya ah
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laki, hatta politik düzeyde yeterince mücadele 
edemediklerini düşündüklerinde onları ahlaki ba
kımdan zaafa düşürmek için bunu bir silah olarak 
kullanıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği’nde istenilen 
özellikler arasında bu şart aranıyor. Mesela eşcin
selliği sevimli ve masum gösterici bir-iki sahnenin 
diziye eklenmesi şartıyla o diziyi finanse ediyorlar.

Yıldız: izninizle, tam yeri gelmişken; sizin ifa
delerinizi destekleyen bir anekdot aktarayım: 15- 
21 Ekim 2004 tarihli Gerçek Hayât'ta yer alan 
Sosyal Demokrat Parti Alman-Türk Forumu baş
kanı, siyaset bilimci Bülent Güven’in ifadesi ay
nen şöyle: “Kültür projeleri için (AB tarafından) ay
rılan fonlar Türkiye’de köklü bir değer değişimini 
amaçlıyor... Örnek olarak; bu finanse edilen diziler
de/yapımlarda bir eşcin sel karaktere yer verilm iş
se, o m utlaka iyilik abidesi bir kişilik o larak  ç ı
kıyor karşım ıza.”

Bulaç: Ve geleneğimizde/kültürümüzde hiç ol
mayan, olması da bugüne kadar düşünülmemiş 
şeyler dizilere konu ediliyor. Mesela, Yabancı Da- 
mat’ta Müslüman bir Antepli kız bir Yunanlı er
keğe aşık olur. Ve tabi arada bir din engeli var, 
milliyetçi önyargılar var, Türk-Yunan savaşı var 
vb... Tabi bunlar öne çıkartılır; bunların ne kadar 
anlamsız/saçma engeller olduğu, eğer iki kişi birbi
rini sevmişse bütün meselelerin çözüldüğü telkin 
edilir. Yine o dizide damat tarafının uzaktan bir 
akrabası eşcinseldir ve Anteb’e gelir ama ‘dünya 
şekeri bir adam’ olarak sunulur; bütün dizinin 
amacı budur zaten. Başka bir diziye bakalım. Me
sela Aşka Sürgün; Midyat-lstanbul arasında geçer. 
Orda da -ki asla Midyat’ta, Mardin’de yüzyıllarca 
böyle bir vakıa yaşanmış değil, işitilmiş değil; ne 
bir Müslüman bunu düşünür ne de bir Süryani bu
nu düşünür- Midyat’ta Müslüman bir kız Süryani 
bir erkeğe aşık olur ve bir trajediyle sonuçlanır bu 
aşk. Burda da engel yine dindir. İşte bu iki dizinin 
ve benzer dizilerin finanse edilmesinin amacı bu
dur; bu bir komplo değil, gerçektir.

Şimdi, konuyu genelleyerek şeytani vesveseyi 
Hz. Adem’den itibaren almak icap ederse; Kur’an- 
ı Kerim’de -sizin de hatırlattığınız gibi- o ilk gü
nah dediğimiz olay var: Allah Hz. Adem ve Hav
va’yı yarattı, cennete yerleştirdi ve onlara dedi ki: 
‘Burada istediğiniz gibi yiyin, için, gezip dolaşın, 
sizin için bir engel yok ancak şu ağaca yaklaşma
yın.’ Bizim bazı alimlerimize göre, o “ağaç” yapıl

maması gereken bir şeyi temsil eder. Fakat onlar 
yapılmaması gereken işi yapar yapmaz -ki onların 
yapmazdan önceki kıyafetleri takva elbisesiydi, 
çünkü onlar Allah’ın sözünü dinliyorlardı, A l
lah’tan sakınıyorlardı, korkuyorlardı ve öyle yaşı
yorlardı- yani o ilk günahla birlikte bu takva elbi
sesini bilinçli bir şekilde çıkardılar ve o zaman 
çıplaklıklarının/kusurlarının farkına vardılar ve 
son derece refleksif bir hareketle ellerine ne geçir- 
dilerse üzerlerini örttüler. Şimdi bu insanın traje
disi gibi bir şeydir. Yani bir yandan bunu yapar 
öbür yandan da pişman olur, onun azabını çeker. 
Hatta denir ki, zina edenlerin hemen hemen hep
si, yaptıkları o kötü işten sonra -eğer ruhları nasır- 
laşmamışsa- fıtri bir pişmanlık duyarlar. Ve eğer 
dini kültürlerinde böyle bir şey varsa bir an evvel 
yıkanmak isterler, o manevi kirden arınmak/te
mizlenmek için...

Yıldız: Bayanların -açık saçık giyinenler de 
dahil- kazârâ görünen yerlerini refleksif olarak 
örtmeye çalışmaları, eteklerini dizlerinden aşağı 
doğru uzatmaya çalışmaları da, bu fıtri hayâ duy
gusunun bir yansıması değil mi?

Bulaç: Evet, meselenin yaratılışla ilgili kısmı 
budur. Bunun tarihte de bu şekilde cereyan ettiği
ni görüyoruz. Yeryüzüne inişinden sonra insanın 
yeryüzü hayâtı başlar, insanın tarihi, medeniyeti 
başlar. Medeniyet ise, gerçekte giyimle-örtüyle 
ilişkilidir. Yani medeniyetin zirvede olduğu za
manlarda örtünün de çok sofistike olduğunu, işle
meler ve benzeri sanatsal şeylerle giyimin bir de
rinlik kazandığını görüyoruz. Tam aksine medeni
yetten kopmaya, ilkelleşmeye doğru gidildiğinde 
de bu sefer çıplaklık başlar. Bunun somut örneği, 
çağdaşlarımız Afrika’da Avustralya’da, Amazon 
ormanlarında yaşayan ilkel kabilelerdir. Örtü 
medeniyet, çıplaklık ilkelliktir.

Noyan: Malumunuz, ben Tiyatro Nazariyesi 
okudum yurt dışında. Kıyafet Tarihi bizim dersle
rimizden bir tanesiydi. İlk derste hocamız dedi ki: 
“M edeniyet T arih i, giyinmenin ve örtünm enin  
t a r i h i d i r Evet aynen böyle söyledi Prof. Dr. 
BönschL

Yıldız: Peki, bu açıdan bakarsak; Batı uygarlı
ğındaki plaj kültürü, denize girme kültürü yani 
çıplaklık kültürü bir anlamda o kadim batı gele
neğinden bir sapma, bir kırılma mıdır?

Noyan: Tabii. Araştırdığımızda göreceğiz ki,
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mayo ilk çıktığında kıyamet kopuyor. İşte ‘Kıya- 
met bu, Dante’nin Cehennemi bu’ gibilerinden 
yazılar çıkıyor; ‘rezillik bu, bittik biz’ falan diyor- 
lar. Üstelik o mayo günümüzdeki gibi de değil, pa
çalı mayo, bizim haşema gibi. Yani bu olay çok ye
ni. 1. Dünya Savaşından sonra başlıyor. Bu savaş 
öyle bir vahşet ki, medeniyet tarihinde bu güne 
kadar görülmeyen vahşetlerden bir tanesi, vahşeti 
başlatan o zaten. Eskiden savaş ahlaklıydı, bu işle 
görevli olan insanlar bir yerlere gidip savaşırlardı, 
ölen ölür, kalan kalırdı. Ama 1. Dünya Savaşında 
harp artık cephe gerisine taştı. Savaşla alakası ol
mayan, bu işten anlamayan masum insanlar vah
şetin kurbanı olmaya başladılar, vahşeti yaşadılar. 
Vahşeti bir kere yaşamaya başlarsan ahlakın çö
küşü gelir arından. Ahlak anormal derecede çök
tü. Sonra da mayo, çıplaklık, bilmem ne faslı baş
ladı. Harpten sonra olması gayet manidardır. 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra ise tamamen çöktü ah
lak. Elbette ki Hıristiyanlık da Musevilik de ahla
kı öğütlemiştir insanlara; zira her ikisi de İslam’dır 
sonuç olarak... Belki çok materyalist bir yaklaşım 
olacak ama, ekonomik hayâtın, sosyal ilişkilerin 
değişmesiyle, mübarek Kur’an’m “mütref” dediği 
sınıfın ortaya çıkmasıyla beraber ahlak çökmeye 
başladı. Ekonomik sistemle çok yakın alakalı bir 
şey. Ne yapacak adam, neyinizle sizden bir şeyler 
elde edecek? Önce sizi soyacak ki, bir kere daha 
giydirebilsin. Maddenizi de soyacak mananızı da 
soyacak. İnsanlardaki bu duyguları yok ettiğiniz 
zaman her şeyi yapar. Bir kere soyunmaya görsün, 
hemen arkası gelir. En kolay şey özgürlüktür. ‘Be
den benim’ diyor; ‘ben  vücudum üzerinde h a k  sa 
hibiyim , ne istersem  yaparım ’ diyor. Soyunuyor, 
teşhir ediyor, sunuyor.

Yeni Aktüel’den  (25 Temmuz-1 Ağustos 2005) 
bir alıntı daha: Balçiçek Pamir yazıyor: “Parmağı
nı gözüne sokarcasına “Beni fark et” diye ısrar et
mek, “beni güzel ve seksi bul” demek de bir çeşit 
şiddet değil midir? Bakılma arzusuna sahip olmak 
tamam da, ya esiri haline gelmek? Bu durum mu
dur son günlerde gittikçe artan açılıp saçılma gö
rüntülerinin ? (...) Nasıl açmasın? Kıyasıya bir re
kabet var ortada. Sadece elde etme üzerine kuru
lu değil; arzulanan olma üzerine.”

Yıldız: Bir alıntı da ben yapayım, müsaadenizle: 
Ahmet Rıfat merhum, Tasvir-i Ahlâk’mda bir ha
disten söz eder: “Utanmıyorsan dilediğini yap!”

Noyan: Harika! Bunların yaptıkları tam utan
mazlık, arsızlık...

Yıldız: Evet, Ali abi, Engin Beyin bıraktığı 
yerden devam ederseniz...

Bulaç: Şimdi, bu çıplaklık, soyunma modem 
bir durumdur; modernlikle ortaya çıkan bir kopuş
tur. Burada Hıristiyanlığa da çok haksızlık etme
mek lazım. Engin Bey’in çok güzel ifade ettiği gi
bi, Hıristiyanlık/Kilise sadece bu kopuşun ortaya 
çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Meselenin özüne gelirsek; insanda üç büyük 
kuvvet vardır; enerjiyi biriktiren ve onu motive 
eden, harekete geçiren üç büyük kuvvet: bunlar
dan biri şehvettir, İkincisi bilgi edinme arzusudur, 
üçüncüsü de gazaplanma/öfkelenme, güç kullan
ma merkezidir. Bunlar insanın fıtrî güçleridir. 
Mesela, gazaplanma güç kullanımını gerektirir, 
bunu adaletle dengelersiniz. Eğer gücü adaletle 
kullanırsanız faydalı olur; hakkı alır hak sahibine 
vermiş olursunuz. Hikmetle bilgi edinme gücünü 
dengelersiniz; eğer hikmet sahibi birisi iseniz, bil
gi çok yararlı hale gelir. Görünenden görünmeye
ne, bilinenden bilinmeyene ulaşırsınız, eşyadaki 
hikmeti kavrarsınız ve elde ettiğiniz bütün bilgiler 
faydalı hale gelir; hem insana hem de topluma 
faydalı. Şehvet gücü de öyledir. Eğer bunu iffetle 
dengelemezseniz -ki onu dengeleyen iffet/hayâdır- 
çok yıkıcı ve zararlı hale gelir, ama dengelediğiniz 
zaman neslin devamına sebep olur. Allah’ın sayı
sız rahmetinin, lûtfunun tecellisine vesile olur. 
Mümin bir kadınla evli olmaktan daha güzel ne 
olabilir dünyada? Peygamberimiz(s.)“Bana üç şey 
sevdirildi; gözümün nuru namaz, güzel koku ve ka
dın” diyor. Yani saliha mümin bir kadınla evlilik 
yuvayı cennet köşelerinden bir köşe yapar. Yine 
Rasulullah efendimiz, “Hanımının elini tutmak, o 
gün bütün küçük günahların parmaklarından dökülüp 
gitmesine sebep olur” diyor. Burada hayâ vardır, if
fet vardır.

Benim kanaatime göre iki kültür arsında kesin 
bir çatışma var. Bu iki kültürün uzlaşması, barış
ması, bir araya gelmesi mümkün değil. Bütün din
leri ihtiva eden ‘ed-Din’ olan İslâmiyet kadının 
kişiliğini temel alır, dişiliğini ikinci plana çeker, 
ama bunu yok etmez. Toplumsal hayata, evinin 
dışına çıktığı zaman kişiliğiyle öne çıkmasını sağ
lar, onun herkese gösterdiği kişiliğidir. Kişilik ne
rede belli olur, yüzde belli olur. Bir insanı kolun
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dan, parmağından, bacağından ta- 
nıyamazsın fakat yüzünden tanır
sın. Şeriat diyor ki; ‘el, yüz ve 
ayaklar hariç bedenini ört’. Bir 
mümin kadın örtünür; o onun ki
şiliğidir, o şekilde çıkar toplumsal 
alana. Modern kültür ise kişiliği 
geri plana iter, dişiliği/bedeni öne 
çıkarır. Bir insanla yüz yüze ilişki 
adil bir ilişkidir, insani bir ilişki
dir; konuşursun, itiraz edersin, pa
zarlık yaparsın.. Ama beden üze
rinden bir ilişki öyle değildir. O 
bedeniyle senin zihnine gelir, yer
leşir. Bu kültür bedeni, dişiliği tü
ketime sunan metalaştıran bir 
kültürdür. Büyük bir endüstri; 
medya, reklam, tanıtım, her şey 
kadının dişiliğinin ön planda ol
ması, bedeninin cinsel tüketime, 
kitlesel tüketime sunulması üzeri
ne oturmuştur. Dolayısıyla kişiliği 
öne çıkarıp dişiliği geri pla
na/mahrem alana çeken İslam 
kültürüyle diğer kültür arasında 
böyle derin bir çatışma var.

Şimdi üçüncü önemli faktör; kilisenin ve Ro
ma hukukunun getirdiği o tanımsal çerçeve, bah
settiğimiz yay’ın çok aşağı çekilip serbest kalma
sından sonra zıplamasına yol açtı. Kilise şu doktri
ni vaz’ etti: “Adem’i ilk günah işlemeye sevk eden 
Havva’dır, kadındır; o, şeytanın ajanı olmuştur. 
Tanrı biricik oğlunu bu günahın kefareti olarak 
gönderdi, dolayısıyla acı çekti. O halde kadın suç
ludur.” Neslin üremesi için seküler Hıristiyanlar 
cinsel birleşmede bulunmalı. İyi bir Hıristiyan 
mümkün mertebe en az seviyede cinsel zevk alan 
Hıristiyan’dır. Roma hukuku da benzer bir telak
kiye sahiptir. Kadın ölüdür ve hiçbir hakkı-huku- 
ku yoktur; ne mülkiyet edinme ne miras ne de söz 
söyleme hakkı. Yunan’da da öyledir; kadınlar, kö
leler, yabancılar ve çocuklar demokrasiye katıla
mazlar. Özgür erkekler sadece insandır ve şahsiyet 
sahibidir.

Ticarî ve sınaî kapitalizm ile şehirlerin ortaya 
çıkmasından sonra insanlar kitlesel olarak büyük 
şehirlere göç etti ve orada kadın emeği de erkeğin 
emeği gibi önem kazandı. Fakat eşit işe eşit ücret

sistemi uygulanmadı; erkeğe tam, kadına yarım 
ücret ödendi. Bu durum patlamaya yol açtı. Kili
senin dogmaları, gelenekler, örfler altüst oldu. Fe
minist hareketler ortaya çıktı ve bu çıkışa etki 
eden bir bakıma masum faktörler vardı. ‘Ben ni
çin günah objesiyim’ dedi kadın.. Kilise de şöyle 
dedi: ‘Kadın doğum yaparken sancı çeker, sancı o 
ilahi cezanın tezahürüdür.’ Halbuki İslâmiyet’te 
doğum sancısı sevap sebebidir, kadın o doğum sı
rasında ölürse şehid olur. Kiliseye göre, doğum sı
rasında kadın ile bebekten biri tercih edilecekse 
bebeğin hayatı tercih edilir. İslâm hukukunda ise 
tam tersine, eğer birisi feda edilecekse kadın ter
cih edilir. Yani İslâm, kadını yüceltir. Özetle Ba
tılı kadın; ‘Benim vücudum niçin günah objesi ol
sun. Neden ben şeytanın ajanı olayım? Erkeğe 
tam ücret verirken bana neden yarı ücret veriyor
sun?’ diye isyan etti... Ve ifrattan tefrite giden bir 
kültür oluştu.

Kısaca; bugün biz bu kültürün çok ağır, sistem
li ve bazen politik amaçlı saldırılarıyla yüz yüzeyiz. 
Dolayısıyla işin bu yönü üzerinde, bu savaş üzerin
de iyi düşünmek zorundayız.
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Yıldız: Bu sistemli saldırıyı anlamak babında, 
Seyyid Kutub’un -ki böyle bir Ağustos günü şehid 
edildi; Allah rahmet eylesin- Fi Zilal’il Kur’an’da 
Isra Suresinin 64. ayetini tefsir ederken çizdiği bir 
savaş sahnesi var: Allahu Teala bu âyette şeytanın 
ve şeytanî güç odaklarının hangi tür yöntemlerle 
kullarına saldıracağına dair bir stratejik bakış ve
riyor bize: “Gücünün yettiğini sesinle ayart, onla
rı atlıların ve yayaların la yaygaraya boğ/kuşat, 
m allarına ve çocu kların a  ortak ol, onlara v aat
lerde bulun; ama şeytan sadece onlan aldatmak için 
vaat eder.” Alimler ayetteki ‘ses/savt’ı şarkıcı ka
dınlar diye tefsir etmişler; şimdi bu ayartma (istif- 
zâz) işini medya vasıtasıyla yapıyor, şeytan. A tlı
larınla ve yayalarınla yaygara kopar derken ‘iclâb’ 
kavramı kullanılıyor... A li abi, lütfeder misiniz, 
nedir bu?

Bulaç: Yani bu, ‘onları kendine çek, cazibe 
merkezi oluştur’ demektir.

Yıldız: Evet, bugün şeytanî güçler müthiş bir 
cazibe merkezi oluşturmuş durumda. Ayetin deva
mında; ‘mallarında ve çocuklarda onlara ortak ol’ 
deniyor. Bugün şeytani güçler, insanların malları
nı sömürdükleri gibi, yeni nesilleri de kendilerine 
hizmet eder hale getiriyorlar yani onlara ortak 
oluyorlar. Müslüman aileler ciddi biçimde çocuk
larına sahip olamama endişesini yaşıyorlar. Şimdi 
tam da Kur’ân’ın tasvir ettiği bu savaş manzarası 
içerisinde değil miyiz? Herkes Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin siyasi-stratejik yönüyle ilgileniyor; oy
sa BOP her şeyden önce bir zihinsel proje. Şu an 
şeytani güçlerin İslam dünyasına karşı atlılarıyla, 
yayalarıyla, medyasıyla, vaatleriyle yürüttüğü ope
rasyon, bu âyetteki savaş manzarası ile örtüşmüyor 
mu?

Noyan: Yüzde yüz örtüşüyor.. Besbelli ki bu 
budur. Şimdi burada bir problem var. Hadi en 
azından kendi memleketimizden bahsedelim. Hiç 
olmazsa çuvaldızı kendimize batıralım. Biz bu ça
ğın bu memlekette yaşayan Müslümanları olarak 
aklımızı kullanmayı bir türlü beceremediğimiz 
için üzerimize pislik yağıyor. Sünnetullahm işleyi
şi bu! Daha ne diyecek Cenabı Allah; açıkça söy
lüyor: “A kılların ı kullanm ayanları A llah  p islik  
içinde bırak ır!” (10/100) Bakın nereden, hangi 
yollardan giriyorlar! Müslüman ailelerimizin ço
cuklarının oynadıkları oyuncaklara bakın. Barbie 
Bebek diye bir ucube var. ‘A hir zam an fah işes i’

diyorum ben ona. Barbie, bebek değil kadındır, 
kadın. İnternette Barbie bebek muhaliflerinin si
teleri var, Müslüman değil bunlar, gayri müslim. 
Araştırıyorsunuz Barbie bebeği, bebek demek 
mümkün değil. Affedersiniz, ‘1. Dünya Savaşı 
sonrasında malul olmuş erkeklerin kadın bulama
ma durumu karşısında -ki plastik sektörü de savaş 
sonrası çok gelişmiş- yaptıkları şişme bebek mode
linden aynen yapılmıştır’ diye, adamlar kendileri 
yazıyor. Yahu bu Barbie bebek her evde var. Şu 
Barbie bebeğe bak! Bebek değil resmen dişi.. Bit
medi, bir başkası da var; erkek arkadaşı Ken. Şim
di bu arkadaşlığın hududu ne, nerede başlıyor, ne-

Barbie Bebek ile Müslüman Bebek

Shahid Athar1
Türkçe Yeniden Söyleyen:

Münib Engin Noyan

Dedi Barbie Bebek, Müslüman Bebeğe:
"Hoş geldin Amerika Birleşik Devletlerine!
Hür ve cesur/kahraman insanların ülkesine!
Bak keyfine!”

Dedi Müslüman Bebek, Barbie  Bebeğe:
" Hür ve cesur/kahram an insanilarve  
' Keyfine b a k !’ demekten kasdin ne?”

Dedi Barbie Bebek Müslüman Bebeğe:
"Bize göre 'h ü r  olmak,
şu sıkıcı kıyafetlerden, Allah’tan ve insanlardan 
kurtulmuş olmak demek;
Kendi hayât tarzm\,
erkek ya da dişi kendi arkadaşını
dilediğince seçebilmek demek.
' Cesaret/kahramanlık, 
uyuşturucu/uyarıcı haplar, 
alkol ve seks konusunda 
değişik tecrübeler yaşamak demek.
'K e y if  ise
flört etmek, dans etmek, içki içmek 
ve seni mutlu  eden her konuda 
kafana göre takılmak demek!

Dedi Müslüman Bebek, B arbie  Bebeğe:
"Doğrusu pek şaşırdım buna!
Bizim için 'h ü r’ olmak 
Özgürce konuşmak 
Özgürce düşünmek
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rede bitiyor; nasıl bir arkadaşlık bu? Bir Hıristiyan 
arkadaşım öyle demişti: ‘Sizin işiniz ne kolay, siz
de ölçü belli, kural belli’. Hududu çizmiş Cenabı 
Hak, ne yapacağın belli. Onlarda tersine muğlak 
hudutlar olduğu için arkadaşlık nereye kadar belli 
değil. Hıristiyanlar tepki gösterdi Barbie’nin er
kek arkadaşı Ken’e, onun tanımını yaptırdılar... 
Fakat Barbie bebek aynı zamanda sarışın ve mavi 
gözlü. Şimdi bizim Anadolu’daki kız çocuğu Bar
bie bebek istiyor. Babası da Müslüman ve zerre 
kadar kötü niyeti yok; tak, kızım istedi diye alıyor, 
onu getiriyor. Şimdi oynuyor kız Barbie bebekle. 
Sarışın, mavi gözlü, hokka burunlu. Oynarken

Ve Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’a, celle celâluhu, 
özgürce kulluk etmek demek!
Sen gerçekten 'hür' müsün?
Bizim için "cesaret/kahram anlık"
Şeytanın ayartmalarına, 
şehvetin çağrısına 
ve nefrete karşı 
mücâdele etmek demek!
Sen "cesur/kahram an" mısın?
Bizim için " k e y if ’
Hayâtın sunduğu güzelliklerin tadını 
Dostlarımız, ailemizle ve tabiatla uyum içinde çı
kartmak demek

Yalnızca Ken2 ile birlikte değil!

Dedi Barbie Bebek, Müslüman Bebeğe:
Bunların hepsi de güzel değerler; ancak 
Onları bizimle birlikte yaşadıkça unutursun 
Bizimle birlikte yaşadıkça eriyip gider onlar 
Bizden biri olursun sen de 
Senin de bir Ken’ in olur 
Yaşadıkça bizimle birlikte!

Dedi Müslüman Bebek, Barbie Bebeğe
Biz kulluk etmeyiz asla sizin kulluk ettiklerinize
Siz de kulluk etmezsiniz asla
Bizim kulluk ettiğimize
Sizin dininiz/hayât tarzınız size
Bizim dinimiz/hayât tarzımız bize!

ı Dr.med. Shahid Athar, halen Amerikada yaşamak
ta olan, Pakistam kökenli bir Müslüman hekim 
kardeşimizdir. Amerika Birleşik Devletlerinde bir
çok İslâmî Sivil Toplum Örgütünde görev yapmış 
saygın bir zâttır. Ayrıntılı bilgi için www.islamfor- 
today.com/athar.html adresine bakabilirsiniz.

2 Ken, Barbie Bebek’in, deyim yerindeyse ve maga
zin "jargonu” ile "uzatmalı erkek arkadaşı”C!)dır.

anası diyor ki; “Kız Zehra bir gel hele!” Kız kafayı 
bir kaldırıyor, anası Barbie bebeğe hiç benzemi
yor; kısa boylu, biraz esmer, işte bizim insanımız 
yahu. “Benim anam ne kadar çirkin” diyor. Gidi
yor sonra elini yüzünü yıkamaya, aynaya bir bakı
yor kara kaşlı-kara gözlü kız. “Ben ne kadar çirki
nim!” diyor.

Yıldız: Tıpkı beyaz adam karşısında kendi si
yah renginden utanan Zenci gibi...

Noyan: Aynen. Çocuk psikolojisinde bunlar o 
kadar derin etkiler yapıyor ki!.. İnanın, çocukla
rın ruhuna işliyor. Barbie bebeğin oyuncağı, evi 
bitmiyor ki, sistem damardan giriyor hiç farkında 
olmadan. Eğer biz yeterince müteyakkız davran
maz isek, uyanık olmaz isek, çocuklarımızın kendi 
evlerine kendi odalarına ne zaman patlayacağı 
belli olmayan bu saatli bombaları yerleştiriyoruz. 
Zihinlerine yerleştiriyoruz.

Yıldız: Galiba İranlılar bu tehlikeyi farkettik- 
lerinden Barbie bebeğin alternatifini ürettiler. 
Tabi, bizim Batıcı medya, bununla alay etti...

Noyan: İran doğru yaptı; hiç olmazsa alterna
tif bir şey... Devam edelim; Müslüman çocukların 
odalarında Bugs Bunny diye bir tavşan var. Oysa 
bu Bugs Bunny dünyanın en aşağılık herifidir. Da
hası, Müslüman çocuk yuvalarında duvarda do
muz resmi var, hani çizgi filmlerdeki domuz var 
ya, papyonlu zıplaya zıplaya gidiyor, çok da sevim
li bir şey. Sen bu çocuğa nasıl anlatacaksın bunun 
haram olduğunu. O minik pembecik domuz niye 
haram olsun ki!? Evet, çocukların odalarında olan 
resimler bunlar. Vallahi paranoyak bir reaksiyon 
değil, adamlar kendileri söylüyorlar, açıkça beyan 
ediyorlar bunları. Biz alternatif de üretmiyoruz 
ama. Bunlara karşı bir şey de yapmıyoruz. Dünya
nın her yerinde çocuklarına göre uygun oyuncak
lar yapıyorlar. Fakat biz burada yapmıyoruz bunla
rı. Barbie bebekle oynayan kızın yapacağı ilk iş -ki 
yapmıyorsa içinden gelmediği için değil korku
dan, ana-baba korkusundan yapmıyordur- onun 
gibi olmak, onun gibi giyinmektir; boyasıyla, bil
mem nesiyle onun gibi süslenmektir; dişi olmaktır 
yani, kişi olmak değil... Bir kadının süslenmesi 
hatta erkeğin de süslenmesi elbette güzel bir şey. 
Hz. Peygamber (s.) tavsiye etmiş; ‘güzel olun, şık 
olun, güzel kokulanın’ diye. Ama süslenmekle fıt
ratı bozmak arasında bir fark var. Bunlar fıtratı 
bozuyor. Ve bu çocukların hepsi ıstırap çekiyor;
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ben biliyorum, Barbie bebek gibi giyinen çocukla- 
rımız vallahi acı çekiyor. Onlar hoplaya zıplaya 
eğleniyorlar, ‘dünya umurlarında değil’ gibi., ama 
acı çekiyorlar. Yanlarına gittiğinizde, sizinle en 
ufak bir diyalog kurabildiği anda, ona güzel ve an
lamlı bir dünyanın, çok hoş değerlerin, insanların 
mütedeyyin, mutlu ve heyecanlı ve de coşkulu 
olabildiği bir dünyanın varlığını anlattığınızda 
gözlerinden yaşlar geliyor bu çocukların. Bu ço
cuklar şeytan falan değil. Bu açık-saçık gezen, ar 
ve haya duygusunu artık kızağın üstüne koymuş 
çocukları kötü zannetmek ikinci bir hata. Biz bu 
çocukların önüne alternatif çıkarmadık, onlara 
bir şey anlatmadık...

Yıldız: Çünkü onlar, sadece şeytanın ayartma
ları ile karşı karşıyalar ve şeytani kuşatmayı bir 
türlü yaramıyorlar. Bir adama kırk defe deli dersen 
deli olurmuş...

Bulaç: Şimdi bakınız, bu modem kültürün pa
rametrelerinden biri de aşırı uyarılma üzerine

oturmuş olmasıdır. Mesela 
gözlerimiz 100-150-200 
mumluk ampul yandığı za
man ışığı alır ve nesneyi 
görür, ama gözünüze 500 
mumluk bir ampul tuttuğu
nuz zaman kamaşır, göre
meyiz. Burada aşırı uyarıl
ma vardır işte. Veya çok ge
niş bir salonda gece yarısı, 
kapkaranlık zayıf bir mum
la aydınlatmaya çalıştığın 
zaman köşedeki nesneleri 
göremezsin, burada yetersiz 
uyarılma var. Şimdi kadm- 
erkek ilişkisi yani cinsellik 
de dengede tutulduğu za
man amacına hizmet eder, 
maksat hasıl olur. Ama ka
dını teşhire açık çıplak be
deni ile öne çıkardığı za
man yani kişiliğini geri pla
na itip dişiliğini vurguladığı 
zaman ve bunu her alanda 
kullandığı, kitlesel tüketi
me sunduğu zaman, bir süre 
sonra erkek kadından ge
rekli mesajı alamaz hale ge

lir, çıplak bedenini kanıksar. Şimdi mesela örtülü 
bir kadının hafifçe bacağı açılacak olsa bu erkek 
için dikkat çekici bir şey olur. Ama plajda yüzler
ce kadın hatta üstsüz de olsa burada aşırı uyarılma 
olduğundan insanlar bunu kanıksar. Bu kültürün 
özünde cinselliğin abartılması ve aşırı bir şekilde 
uyarması var. Ama bu duygu ölmediği için yani 
mesaj alamıyor ama duygu ölmüyor bunu başka 
şekillerde ikame etmeye çalışıyor; eşcinsellikler, 
cinsel saplantılar kurumlaşarak yani bir davranış 
tarzı haline gelerek bu şekilde devam ediyor.

Birincisi bu.. İkincisi de şehir hayatı çok kala
balık, milyonlarca insan bir arada yaşıyor, bu da 
tabii değil. Ama kapitalizmle birlikte bu modern 
kent ortaya çıktı. Geleneksel şehirlerde tabiatla 
uyum vardı; modern kentlerde insanları neyle tu
tacaksın, onları bir şekilde tutmak durumundasın. 
Yani bu işin politik bir tarafı da var; yoksa ayakla
nırlar, iç savaşlar, huzursuzluklar çıkar. O  zaman 
bunları ikincil bir takım şeylerle oyalamak gere
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kir. Dikkat edersiniz son yıllarda futbola çok bü
yük bir önem verildi. En önemli haber kanalları 
bile asıl işlerini bırakıp futbol yayınlıyorlar; Ntv, 
CNN, Tv-8 devamlı futbol yayınlıyor. Medya sü
rekli futbol, cinsellik, eğlence var. Tatil kültürünü 
de buna dönüştürdüler. Engin Bey’in dediği gibi 
bizim kendimize özgü alternatiflerimiz yok, olma
dığı için bunu tüketmeye çalışıyoruz. Mesela bu 
son iki senede dindar kesimde tatil konusunda 
müthiş bir patlama meydana gelmiş. Hemen bü
tün aileler Akdeniz ve Ege sahillerine akıyor. Sa
hilde temel mantık ‘kum, güneş ve su’dur ve bura
da genel eğilim çıplaklıktır. Çünkü suya girecek
sin, erkek veya kadın fark etmez suya girip yüze
ceksin. Kadınlar için özel havuzlar yapılmış. De
niz için tepeden tırnağa haşemalar var, erkeklerin 
de haşemaları var. Ama bir de bakıyorsun mayo
lu/bikinili kadınlar da gelip oraya giriyor ve 
karısını haşemaya sokan erkekler de onlara bakı
yor. Sonra, tepeden tırnağa haşema giymiş kadın
lar da oraya giriyor. Oradaki her şeye alışıyor in
sanlar...

Yıldız: Bu anlattıklarınız, bana bir köylü tanı
dığın televizyonla ilgili ilk gözlemlerini hatırlattı. 
Diyor ki; köylere ilk televizyon geldiğinde, -ki o 
zaman bir tek kanal var ve kumanda filan da yok- 
affedersiniz bazı ayıp sahneler, öpüşmeler filan ya
yınlandığında, odadaki hanımlar, kızlar, çocuklar 
utanır, hemen kaçıp dışarı çıkarlardı. Tabi, bir 
çık, iki çık, üç çık... olmuyor. Giderek arkalarını 
dönmeye başladılar. Daha sonra kafalarını öne eğ
diler ve bir süre sonra da göz ucuyla seyretmeye 
başladılar... Şimdi ise hiç utanan, hayâ eden yok...

Bulaç: Evet, aynen öyle oldu. Ben kendi göz
lemimi anlatayım; 1980’deyiz; bizim Fatih o za
manlar 4-5 yaşında, çok iyi hatırlıyorum; bir gün 
evde kayın valideyle baldızlarla falan oturuyoruz, 
dediğin gibi öpüşme sahneleri falan çıkıyor, “Fa
tih su getir” deyip yolluyoruz, yine çıkıyor, yine 
“Fatih su getir”, böyle dağıtıyoruz havayı. Ondan 
sonra Fatih soruyor; “Ya, bu kadınlarla erkekler 
öpüşünce sizin neden su içesiniz geliyor?”

Maalesef, artık rahatlıkla seyrediyoruz. Nas- 
reddin Hoca, affedersiniz, karpuzun üzerine bev- 
letmiş; acıkınca da, ‘yahu burasına değmemiştir’, 
‘burası da temizdir’., diye meşrulaştırarak onu ye
miş. Biz de “değdi, değmedi” diye o karpuzu yiyo
ruz ve yemeyi de meşrülaştırıyoruz; deniz kenarın

da, kumsalda, güneşte tatil yapmayı meşrûlaştırdı- 
ğımız gibi. Sanki başka tatil alternatifimiz yok! 
Onlar sahile gidip Temmuzun, Ağustos’un sıca
ğında cayır cayır yanarken, biz de kendi aramızda 
anlaşıp mesela Rize’nin, Trabzon’un yaylalarına 
çıkalım! Bir yaz tatilimizi Bosna’da, Makedon
ya’da Şam’da müslümanlar arasında geçirelim!

Noyan: Ya da umreye gidelim!
Bulaç: Evet, umreye gidelim; Hicaz’ı, Suriye’yi 

gezelim! Ama, müslüman ailelerin kafasına ‘su, 
güneş ve kum olmadan tatil yapılmaz’ anlayışını 
yerleştirdiler. Adam gidip illa yanacak ve üstelik 
bir de -affedersiniz- kazıklanacak! Özellikle din
dar aileler, bu tür tatil yerlerinde felaket kazıkla
nıyorlar; gidin bakın, son derece kalitesiz hizmet
ler, yüksek ücretler...

Yıldız: İnsan böyle bir ortamda dinlenmek ye
rine, yorulup geliyor...

Noyan: Ceddine rahmet!
Bulaç: Televizyonlarımızın durumuna gelir

sek; -isim vermeyeyim ama- dindarların müslü- 
manların sözde hisse senedi alarak finanse ettiği 
televizyon(lar) bugün yeşil pavyon gibi. Yani 
Müslüman seyircimiz eğlenmesin mi? Eğlensin ta
bi... Peki nasıl eğlenecek?

Noyan: Alternatif yok!..
Bulaç: Hiçbir alternatif yok. Yeşile boya git

sin... Neyse...
Şimdi, güzellik tanımlanıyor, paketleniyor. 

Yani güzelliğin bir biçimi var, formu var. Mesela 
Çin güzeli var, Hint güzeli, Brezilya güzeli var, 
Kürt güzeli var... Bu zamanda artık bunlar güzel 
değiller. Güzel olanlar Batılı kadınlar ve herkes 
ona uyduruyor kendisini. Mesela günümüzde ba
şörtüsü reklamlarında bir eşarp var bir de eşarbın 
örttüğü yüz; ama dikkat edilirse yüz öndedir. De
mek ki örtüneceksen ve güzel görüneceksen yüzün 
böyle olmalı.. Oysa bizim kadınlarımız öyle olmak 
zorunda değil. Şimdi bakın, bizim kadınlarımız 
hayâtın zorluklarına katlanıyor, yoksulluk çeki
yor, çocuk doğuruyor ve birkaç senede deforme 
oluyor., güzellik salonlarına gitmeye başlıyor, yi
yor, yiyor., sonra zayıflamak için eve koşu bandı 
alıyorlar.. Yani tek farkımız bizim başörtülü olma
mız! Alternatif üretemiyoruz. Halbuki alternatif 
mümkün, hala mümkün, her zaman mümkün.. 
Ancak bu, yüksek entelektüel, ahlakî ve dinî for
masyona sahip olmayı gerektirir.
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Noyan: Bizde bir aşağılık kompleksi var. Yani 
biz bu tarz eğlenceyi, hayâtı isterken şöyle düşü' 
nüyoruz: ‘din bize sınırlar koymuş, biz bu sınırlar 
içinde diğerlerini ne kadar yapabiliriz?’ Yani sıfır 
kilometre bir şey yapmak değil, aşağılık komplek- 
si var! Ben niye gitmeyeyim, niye lüks otelde ye- 
mek yemeyeyim? Sen yiyemezsin lüks otelde, zira 
sen ‘Müslüman’sın kardeşim! Bizde bir kompleks, 
bir hoşnutsuzluk var. Biz kendi medeniyetimizi 
sevmiyoruz, aşağı, hor, hâkir görüyoruz! Yeşile bo
yayıp işi bitirmeye çalışıyoruz. Zuhruf sûresin- 
de(43/54), “Firavun, halkını ahmaklaştırdı ( f  este- 
haffe) ve itaat altına aldı/yönetti” buyuruluyor... 
Ne demek bu? Firavun’un medyası da sihirbazla
rıydı... Bizim ilk korsan özel televizyonumuz da 
Magic Box, yani ‘sih ir ku tusu ’... Bizim yapacağı
mız şey, çocuklarımızın gösterdiği sapmalara karşı 
cüzzamlı muamelesi yapmak değil, bunlar alarm 
sinyalleridir. Başın ağrıyorsa muhakkak bir sorun, 
bir problem vardır orada.. “Bu çocuklarımızın, 
gençlerimizin hâli ne olacak?” dediğimizde bu iyi 
bir şey, bu problemi görüyoruz demektir. Demek 
ki problem var ve sorunu görüyoruz... “Bu çocuk
lar sapıttı” diyerek, onları dışarı itmek yerine 
problemin çözümü doğrultusunda alternatifler 
üretmek lazım. Herkes bunu tek başına yapamaz. 
Burada iş bize düşüyor.

Bulaç: Şimdi ben buna bir ilavede bulunmak 
istiyorum. Ben buna “Self-hater sendromu” diyo
rum yani kendinden nefret... Bu, derece farkıyla 
herkeste var. Mesela Sami Yusuf ismindeki bir 
Azeri Türk, El-Muallim isminde Peygamber Efen
dimizi öven bir klip yaptı ve muazzam tuttu. Ben 
bunun niçin bu kadar tuttuğunu düşündüm? Bi
zim Türk, Müslüman, Arap, İran zevkiyle hitap 
etmiyor; Batı zevkiyle hitap ediyor. Batı zevkiyle 
hitap eden pop parça olduğu için bizde de çok tu
tuyor. Şimdi bakın; Fatih Sultan Hastanesi, “Me
dical Park” oldu. Esma Hatun Hastanesi “Medi- 
pol” oldu. Üsküdar Hastanesi “Hospital Türk” ol
du.. Ömür Çamlıca Hastanesi “Medicana” oldu. 
Hayrunnisa hastanesinin Hayr’ı atıldı Nisa’sı kal
dı. Faysal Finans “Family” oldu... En övündüğü
müz içecek “Cola Turka”. Bu içeceğin reklamı 
“içindeki potansiyeli ortaya çıkar” diyor. Eyüp’te 
Piyer Loti’de restore edilen evler yabancı isimler
le anılıyor. Dikkat edin kendimizden bir kaçış var; 
bu muhafazakar/dindar insanlar neyi muhafaza 
ediyor? Dili bile, kökünü bile muhafaza edemiyor,

bundan kaçıyoruz. Oysa “Esma Hatun” ne kadar 
güzel isim; “Hayrunnisa” ne kadar güzel bir isim; 
“Fatih Sultan” ne güzel bir isim! Bir geleneği var.. 
Sen kalitenle, hizmetinle kök sal sektöre.. Ama 
yok, şiddetle kaçıyoruz...

Noyan: Acaba bu Sultanahmet’in adını değiş
tirip, “Blue Mosque” yapmaya varır mı?

Bulaç: Mesela biz İstanbul’a sembol arıyoruz. 
İstanbul Mimarlık Kongresine büyük mimarlar 
geldi Zaman gazetesinden arkadaşlar toplayıp he
likopterle tarihî İstanbul yarımadasını gezdirdiler. 
Adamlar bağırdılar, ‘ne sembol arıyorsunuz, işte 
Sultanahmet!’ dediler...

Böyle bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu çok 
güçlü bir entelektüel bir hamleyle hallolabilir. 
Bunu da Müslümanlar yapacak. Fakat şu an id
manda telef oluyoruz. Paraya, servete sahip oluyor 
fakat nasıl harcayacağını bilemiyor. Biz sonradan 
görme bir kültür geliştiriyoruz. Bizi bu hâle getiren 
de kültürdür. Amerikan ekonomisi % 3 tarımdır, 
% 17 sanayidir, % 80 hizmettir. Hizmet nedir? 
Kültürdür; Hollywood’dur, fast-food’dur, Mc Do- 
nald’dır, kot pantolondur. Kendine ait bir kültü
rün olursa direnirsin. Silahlı bir güce sahip olman 
da gerekmez. Zaten onların ekonomisiyle, tekno
lojisiyle yarışacak durumda değiliz ama kendi kül
türümüzü yaşayabiliriz. O da sünnete uygun yaşa
maktır.

Yıldız: Önümde bir hadis var; bunu okumanın 
tam zamanı galiba: Peygamberimiz (s.) buyuruyor 
ki: “H ayâ im anm  nizam ıdır. B ir şeyin nizamı 
bozulunca parçalan ıp  darm adağın  olur. H er di
nin bir ah lak ı vardır İslâm ’ın ah la k ı da  ‘ha- 
y â ’d ır.” (İbn Mâce, Zühd 17)

Bulaç: Devamlı bir şekilde hadislerde ‘hayâ’ 
ile ‘iman’ arasında bir bağlantı kuruluyor, hayâsız
lıkla da küfür arasında bağlantı yapılıyor. Bazı 
alimlerimiz diyorlar ki kişi büyük bir günah işledi
ği anda mü’min değildir. Bunu bir hadise dayandı
rarak söylemişlerdir. Resulullah Efendimiz buyu
rur ki: “İnsanda hayâsızlığın en  uç noktası zinadır. 
Bir mü’min zina yaptığı zaman iman bir bulut gibi 
kalbinin üzerinden yükselir. O  anda ölürse iman
sız ölür. Ondan sonra kalbine tekrar girer.”

Yıldız: Buharî ve Müslim’in  îman bölümünde; 
hem “H ayâ îm andandır.” buyurulur, hem de 
“Hayanın azlığı küfürdür” buyurulur.

Bulaç: Yani küfre ait bir davranıştır; küfrün 
türevidir, küfrün fiilidir, sıfatıdır. Basında okuyo
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ruz; bir kadının çıplak ya da transparan elbise giy
mesi “büyük bir cesaret” olarak nitelenir. Bu ne
yin cesaretidir? Hayâ damarı patlayınca cesur 
olursun! Şimdi tekrar takva elbisesine dönme za
manıdır. Bunu şu şekilde anlamamız gerekir. Biz 
erkek ve kadın olarak, Kur’an’da ve sünnette tarif 
edilen şekilde giyinmeliyiz. Bu, takva elbisesinin 
maddî cihetidir. Konya’daki hadiseyi ciddiye al
mamız gerekir. Başörtülü ve göbeği açık birkaç kız 
göbek atıyorsa burada bir hadise var.

Peki, takva elbisesi nedir? Hayâdır. Avret ör
tülecek, şeffaf olmayacak vücut hatlarını belli 
edecek şekilde dar olmayacak. Başka bir dinin 
sembollerini içermeyecek veya onları çağrıştırıcı 
şekilde olmayacak. Çok dikkat çekici olmayacak. 
Yani bir mü’mine kadın güzel olacak, estetik ola
cak, elbette paspal olmayacak. Abdullah İbn Ab- 
bas(r.a), Peygamberimizin arkasında at üzerinde 
giderken genç ve güzel bir sahabi kız görüyor, ba
kıyor. Peygamberimiz(s.) İbn Abbas’m yüzünü 
eliyle çeviriyor. Tabi genç bir çocuk olduğu için 
tekrar bakıyor, Peygamberimiz tekrar çeviriyor. 
Üçüncü defa da bakmak isteyince Peygamberimiz 
“ilk bakış lehine, İkincisi aleyhinedir..” diyor. 
Dikkat edersek, İbn Abbas’m yüzünü çeviriyor. 
Kıza demiyor ki, ‘kızım, üstüne başına dikkat et!’ 
Erkek de kadın kadar sorumludur. Şimdi kadınla
rımız haşema ile özel havuzda yüzüyor, biz de gidip 
başka çıplak kadınlara bakıyorsak bu olmaz. Hem 
kadın, hem erkek hayâyı kuşanacak, takva elbi
sesini giyecek..

Yıldız; Nûr sûresi 30-31’de de önce erkeğe 
sonra da kadına “bakışlarını yere indirmeleri” ya
ni hayâ emrediliyor! .

Bulaç: Evet, “takvâ elbisesi”nin ikinci anlamı
na gelince: Servet sahibi olabiliriz, zengin de ola
biliriz, helâl yoldan.. Çok zengin olduğumuzda is
tediğimiz gibi harcama hakkını dinimiz bize ver
mez. Belli standartları koruyarak yaşamak zorun
dayız. Ben şundan korkuyorum; petrol Arapların 
başına felaket getirdi. Arap yarımadasının çok asil 
aileleri vardı. İslâmî ilimleri, dili, kültürü nesilden 
nesile aktaran hakikaten köklü aileler vardı. Pet
rol bedevilerin bölgesinde çıktı. Bedevi gerçekten 
bedevidir. Ebu Ubeyde der ki: “Bu tefsir, topuğu
na işeyen bedevi Arapların diliyle yazılmıştır.” Saf 
sağlam bir dil.. O adamlar deveden indiler Merce- 
dese bindiler.. Bizimkiler de yerel yönetimden 
merkezi iktidara geldiler; bu yolla statüler, serma

ye nisbî bir şekilde el değiştirdi. Bizim tarafa da bir 
şeyler akıyor; helal-haram akıyor. Bunun kültürü
ne sahip olmadıkları için her şeyi kolayca saçıp sa
vuruyorlar. Sonradan görme her şeyi İslâmîleştiri- 
yor, her şeyi tüketiyor. Bu çok yanlış. Oysa din
darlar asil olur. 19. yüzyıldan beri biz bunun mü
cadelesini veriyoruz. Yani bu Batılılaşmayı/asrîleş
meyi küçümsüyorduk. Muasır olmak bu değil di
yorduk. Muhammed Abduh böyle demedi mi, 
Mehmed Akif böyle demedi mi, Necip Fazıl böy
le demedi mi? Bizden öncekilerin mücadelesi bu 
değil miydi? Peki biz nasıl birden bire bu kadar as- 
rî, sonradan görme, sorumsuz; bedene, eğlenceye 
vurgu yapan, komşusunu, şehirdeki aç insanı dik
kate almayan insanlar haline geldik. Halbuki tak
va elbisesi, sade giyinmek, mütevazî giyinmek, 
servete sahip olsa dahi meşrû yolda ve israfa, ha
rama girmeden durmasını bilmektir. İşte takva el
bisesi budur. Takvanın en önemli unsuru hayâdır. 
Allah’tan hayâ etmek, meleklerden hayâ etmek, 
insandan hayâ etmek...

Noyan: Takva her hâlükârda manevi bir hâl 
midir? Niçin elbiseyle temsil ediyor da başka bir 
şey söylemiyor? Hz.Ali Efendimiz(r.a) buyuruyor 
ki “edep akim dışarıdan görünümüdür”. Akim 
dışarıya vurmuş hali.. Kıyafetimiz ve davranışımız 
da öyle.. Dinî mekruhu işleyene fâsık, aklî mekru
hu işleyene mecnûn, örfî mekruhu işleyene de eb
leh denir. Şimdi bütün bunlar birbiriyle iç içe.. 
Bana sordular Türkiye’de Çağdaş Türk edebiyatı 
ne durumdadır? Ben de dedim Türkiye’de ne ka
dar edeb varsa o kadar edebiyat vardır. Dikkat et, 
edebiyat demişiz. Bizim medeniyetimiz edebten 
yoksun olan bir şey edebiyat kategorisinde değer
lendirilmez. Benim kanaatime göre biz ağır bir 
travma geçirdik. Kaza sonrası travma gibi maddî 
travma ve manevî travma. Bu, toplumun, dini ha
yâtın pratiğine fiilen yansıdı... Bir Avrupalıya şu
nu demiştim: “Sen bir Müslümandan seküler ol
masını nasıl bekleyebilirsin?” Adam, “Hiç yolu 
yok mu yahu” dedi.. Dedim “Yok!” Sana örneğini 
söyleyeyim.. Bu tütün mekruh mu? Mekruh.. Biz 
bunu içiyor muyuz? İçiyoruz.. Sana nargile hak
kında bir beyit söyleyeyim:

“Anasır-ı erbaayı nargilede tevhid eyleyeyim;
Hay deyip çekeyim, Hû deyip üfleyeyim..’’
Mekruh olan nargilesinde bile tevhid var. 

Bundan nasıl seküler olmasını bekleyebiliriniz. Bu 
adamın hayâtı bu, yani din hayâtla iç içe. Bu
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ülkede yaşanan ağır travma, dinin hayâta yansı- 
yan yönünü kesti, koparttı.

Yıldız: Affedersiniz, bu Din, tuvalete hangi 
ayağınızla gireceğinize dahi karışıyor..

Noyan: İnsanın hanımıyla cinsel ilişkisine da
hi din karışıyor. Hayâtla iç içe.. Ama bu bağ ko
parılınca, yani din folklorik tarzda yaşanmaya baş
lanınca, “Ah neydi eski Ramazanlar...” muhabbe
ti olmaya başlayınca, dinin hayâtla olan bağını 
kopartınca insan Hz. Peygamber Efendimizi bile 
doğru dürüst tanımıyor..Na’t-ı Şerifleri gözden ge
çirin; ağlamaktan başka bir şey yoktur.. Bir tek 
tavrını öven, bir davranış biçimini hayranlıkla 
anlatan bir şey yok. Sürekli ağlayarak bir şeyler 
söylemek... Ben şuna inanıyorum: Allah Rasülu 
aleyhisselâm hoşnut kalmayacak bu na’tlardan.. 
Kopmuş bağ... Hep geliriz aynı noktaya... ‘Ed-Din’ 
ile mazlum memleketimdeki din aynı noktaya ge
lecek; Peygamber sevgisi soyut değil somut ola
cak, hayâta yansıyacak. Kur’an’ı nasıl duvara as
tıysak Peygamberin sünnetini de duvara astık.. 
Yani gümüş yüzük takmakla, bıyık kırpmakla ol
muyor bu iş. Bu bağlar yeniden kurulduğunda tak
va elbisesi kendiliğinden giyilecek. Yapıştırmacı 
bir hayâ/edeb elbisesi giydirilmesi doğru değil. O 
da yapıştırma bıyık gibi düşer bir süre sonra...

Yıldız: Peygamber Efendimizin en büyük özel
liğinin hayâ olduğu beyan edilir. Genç bir kız gibi 
yüzü kızarırdı denilir.. Ahzâb suresinin 53.âyetin
de; Peygamberin evine rasgele gidilmemesi, gidil
mişse yemek yiyip kalkılması, uzun sohbete dalın
maması ihtar edilir; zira O, utancından kalkın di- 
yememektedir. Allah ise hakkı söylemekten çe
kinmez...

Noyan: Cenab-ı Allah müdahale ediyor yani..
Yıldız: Hayâyı kuşanma konusunda Hz.Yusuf 

da çok önemli bir örnek.. Azizin karısının çirkin 
teklifi karşısında “Ben Rabbimden korkarım” di
yerek Rabbinden hayâ ediyor. Yusuf sûresi 
24.âyette “Eğer Rabbinin doğruyu gösteren delili
ni görmeseydi Yusuf da onu arzulamıştı.” Ama 
giydiği elbise takvâ elbisesi olduğu için ona yönel
medi. Hayâ ise takvanın ilk aşaması. Öyle ki, bu 
takva elbisesi, kadından kaçarken arkadan yırtıl
dı. Günümüzün insanı ise takvâ elbisesini, hayâ 
elbisesini kuşanamadığı için gömleği hep önden 
açılıyor, hem de kolayca. Burada Kuşeyri, güzel bir 
tefsir yapıyor. Azizin karısı (Züleyha) Yusuf a aba
yı yakmış, fahşâya karar vermiş; fakat o ara bir pu

tun üzerini örtmüş.. Yusuf, ‘ne yapıyorsun?’ deyin
ce, ‘ben o puttan utanıyorum’ demiş. Bunun üze
rine Yusuf; ‘ben senin putundan utandığından çok 
daha fazla Rabbimden utanıyorum.’ cevabını ver
miş. Yani iş, önce Allah’tan utanma ile başlıyor; 
sonra kuldan utanma, kendi nefsinden utanma 
geliyor..

Bulaç: Hayâ, hududun manevî tarifidir. Allah 
hudutlar koyuyor. Bu çok önemli bir şeydir. Eğer 
insanın hududu yoksa ondan korkmanız lazımdır. 
Fakat hudut biliyorsa ondan korkma. Engin 
Bey’den korkmam. Neden korkmam? Neler yapa
bileceğini, elinin nereye kadar uzanabileceğini bi
lirim. Hudut var çünkü.. Giderim, tâ Kapıkule sı
nırına kadar, ondan ötesine gidemem.. Evet Allah 
hudut çiziyor bizlere; bunun manevi türevi de ha- 
yâdır. Sufinin biri eşeğine yük taşıtır; yolda yeme
ğini yer, eşeğini ise ‘köyde arpa yediririm’ diyerek 
aç bırakır. Sonra köye varınca bakıyor ki eşek yor
gun düşmüş. Eşeğinin gözüne bakar ve “Senden 
hayâ ettim; ben karnımı doyurdum, yemeğimi ye
dim, seni aç bıraktım” der; kendi kendisine nefis 
muhasebesi yapar. İnsan bir fiil işlediği zaman, ha
kikaten bilgisi imana dönüşmüş ise, sağ omzuyla 
sol omuzu arasındaki meleklerden hayâ eder. Bu 
sağ ve sol omzundaki melekler her şeyi yazıyor.. 
Selam veriyoruz onlara.. Önce Allah’tan hayâ 
ediyoruz; ihsan şuuru.. Evet o bilinç çerçevesinde 
meleklerden hayâ ediyorsan, insanlardan hayâ 
ediyorsan, o seni bir hudut içerisinde tutar. Sivil
lerin katledildiği vahşi savaş teknolojisinin çık
masıyla birlikte hayâ da ahlak ta berhava oldu! 
Hadiste buyurulduğu üzere parçalandı.. En tehli
keli insan, hayâsını kaybetmiş insandır.

Yıldız: “K ork  A llah ’tan  korkm ayan dan ” de
nir halk arasında; Allah’tan hayâ etmeyen, insan
lardan da, kendisinden de hayâ etmez...

Son söz: Allame Zürkani, “Hayâ hayât kelime
sinden türemiştir.” der ve devam eder: “Kalp A l
lah’a imanla hayât bulursa onda hayâ artar.”

Kur’ân buyuruyor: “Ey inananlar! H ayat v ere
c ek  şeylere sizi çağırdığı zam an , A llah  ve Resu
lüne uyun. Ve bilin ki, A llah  kişi ile onun kalbi 
arasın a  girer ve siz mutlaka onun huzurunda topla
nacaksınız-’’ (Enfal 8/24)

İnsan, kendi nefsi ile kalbi arasına giren Rab- 
binden nasıl hayâ etmez! Ve insan, kendisine şah 
damarından daha yakın bilip îman ettiği Rabbin
den hayâ ederek hayat bulur. ■
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HAYÂ: 
KENDİ ÜZERİNDE TİTİZLENME

MEHMET ÖZAY

H ayâ konusunu, ilgili ayet ve hadisler bağ
lamında ele almak ortaya konulabilecek 
çabalardan biriydi. Ancak bu metni 

farklı bir mecradan, yani dil bağlamında ele almak 
da mümkündür. Gündelik tecrübelerimiz sırasın
da kendimizin ve başkalarının eylemlerinin ne 
kadar ‘farkında’ olduğumuz konusunun üzerinde 
durulmayı hak edecek kadar önem arz etmesinden 
kaynaklanıyor. Kendimize, çocuğumuza, öğrenci
mize ya da tanımadığımız birine yaptığı ya da ya
pacağı eylemler konusunda kritikte bulunurken 
‘emir kipini’ kullanmak, sergilenebilecek yakla
şımlardan biridir. Özellikle de kapalı ve gelenek
sel toplumsal yapılar içerisinde çözüm olarak da 
kullanılabilir. Ancak günümüz kompleks toplum
sal yapısı içerisinde bireylerin birer ‘aktör’ olmala
rı beklentisi, hem içten (bireysel) hem dıştan 
(toplumsal) bir zorunluluk arz etmektedir. Bu ak
törlüğün nasıl yerine getirileceği ‘hayâ’ kavramın
dan yola çıkılarak bu yazıda ele alınmaya çalışıla
caktır.

İnsanların deneyimlerini gerçekleştirirken bir 
çıkış noktasına ihtiyaçları vardır. Toplumsal ya
şantımızda olguları adlandırmamız, anlamlandır
mamız ve yorumlamamız dil aracılığıyla sağlanır. 
Bilinçli ve kendinde bir aktörün çıkış noktası işte 
bu kullandığı dil’dir. Bu bağlamda ‘hayâ’ kavramı
nın birey için ne anlam ifade ettiği büyük bir 
problem olarak ortada durmaktadır. İlk bakışta, 
oldukça yalın bir ifadeyle, ‘Utanma, çekinme ya 
da kötü bir eylemin veya işin yapılmasından veya 
iyi bir işin terkinden ötürü insanın yüzünün kızar

ması’1 şeklinde tanımlanabilecek ‘hayâ’ kelimesi 
hangi eylem ve sözlerden, niçin ve nasıl çekinil- 
mesi, utanılması, sakınılması gerektiğini de bera
berinde getirmektedir. Ancak burada yapılması 
gereken ilk iş, yani çıkış noktası, ‘hayâ’ kelimesi
nin öncelikle hangi dil içerisinde hangi termino
loji ile birlikte ele alındığının tespitidir; böylece 
bu kelimenin gündelik yaşantımız içerisindeki de
ğeri de ortaya çıkacaktır.

Bir topluma ve bir toprağa aidiyetini kazandı
ran unsurlardan biri olan dil, aynı zamanda, kül
türel kimliği de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, 
bir tek kavramı alıp, onun üzerinden bir takım so
nuçlara varmak yeterli olmayacaktır. Çünkü bü
tün bir dil olgusu, içerisinde taşıdığı kelimeler, de
yimler, kavramlar bağlamında anlamlıdır ve bir 
bütünlük arz eder. ‘Tek tek kavramların anlamı, 
herhangi bir kavram bütünü içerisinde yer alan 
diğer kavramlarla karşılıklı ilişkileri dolayısıyla 
belirlenebilir.’2

Buradan yola çıkarak, ‘hayâ’nın İslami termi
nolojide ele alınışı edep, ar, ahlâk vb. olumlu di
ğer bir takım kavramların yanı sıra, hayâsızlık, ah
lâksızlık vb. kavram dizgesini yanında taşırken, 
bütün bir İslam toplumunun varlığını yakından il
gilendiren tavır ve davranışlardan başlayarak bü
tün bir yaşam tarzını biçimlendirme ve şekillen
dirme olgusuyla iç içelik arz ettiğini ileri sürebili
riz.

Bir kültür yapısı içerisindeki kavramların gü
cü, hayâttaki karşılıklarıyla kendini gösterir. Kav
ramların gücünde ortaya çıkacak bir zafiyet, salt
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dil yoksunluğu olarak değil, aynı zamanda, bir 
kültürel donanım ve yaşam pratiğinin de eksikliği 
anlamına gelir. Yaşadığımız bu dönemde, toplum
da kendilerini ‘Müslüman’ olarak tanımlayanların 
hayâ ile irtibatları şüphe götürmeyecek denli 
problemlidir. O zaman işe nereden başlamalı soru
suna verilecek yanıt, bireylerin kullanageldikleri 
ya da hafızalarında var olan ancak pasifleşmiş dil 
olgusunda yatar.

Gündelik yaşantısında ‘hayâ’ kavramın yer 
ver(e)meyen bir kişi, aynı zamanda, zihninde ha
yâsızlık denilen bir başka olguya da yer v e r e m e 
yecektir, ya da bunun tersi de mümkün. O zati)an 
durup bu kavramın niçin zikredilmeği,- hatırlan
madığı ve uygulamaya tabi kılınmadığı sorulmalı
dır. Bu sorgulamanın yapılabilmesini sağlayan ise 
gene dil olacaktır. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi 
dil, çevremizdeki olguları adlandırmanın, anlam
landırmanın ve yorumlamanın yolu olduğuna gö
re hangi dili, dolayısıyla hangi kavramlar ile gün
delik yaşantımızı, hayâtımızı ve dünyayı algılaya
cağımıza karar vermek ciddi bir noktayı oluşturu
yor.

Örneğin, hayâtın bu günden ibaret, yaşanacak 
ve alınacak hazlardan ve zevklerden müteşekkil 
olduğunun ileri sürülmesi, bu ifadenin ardındaki 
bir dünya görüşünü, dolayısıyla bu düşünceye yol 
veren bir dil ve kavramlar dizgesinin varlığına işa
ret eder. O zaman İslam’ın böyle bir anlayış ileri 
sürdüğünü söylememiz mümkün mü? İşte bir baş

ka soru ve soruya anlamlan
dıracak ve karşılık gelecek 
kavramlar dizgesi ihtiyacı...

Yukarıda değindiğimiz 
haz ve zevklerden devam 
edelim. Yaşadığımız dünya
dan, gündelik hayâtımızdan 
maksimum haz ve zevk alma 
orijinli bir düşünceden de
ğilsek (öyle varsayıyoruz) ve 
İslam’dan isek o zaman bir 
kez daha durup, kendimizi 
bütün olası saldırılardan sıkı 
sıkıya kollayıp bir yanıt ver
memiz gerekiyor. İslam’ın 
bahşettiği nedir? İslam bir 
aktör olmasını istediği Müs
lüman’dan kendiyle uğraş

masını salık verir.
Müslüman bireylerin çıkış noktasını ise ‘Müs

lüman’ kelimesi oluşturmalıdır. Bir dildeki kavra
mın ya da kelimenin önemi diğer kelime bütünle
riyle yan yana gelmesi ile ortaya çıkar. Salt bir 
kavram tek başına bir olguyu ortaya koysa da, alt 
yapısını ve bütünlüğünü sağlayan dildeki diğer 
kavramlarla desteklenmesidir. Bu çerçevede, 
‘Müslüman’ kelimesini, kullanmak suretiyle, bire
yin ya da bir toplumsal grubun kendini tanımla
ması mümkün müdür ? Mümkündür. Ancak tek 
şartla. ‘Müslüman’ kelimesini destekleyecek, altı
nı dolduracak bir dizi yan kavrama ihtiyaç vardır. 
Nasıl ki bir insanın dini aidiyetinin salt nüfus ka
ğıdında yazılı bir tek kelimeden ibaret olmadığı 
aksine, toplumsal hayâtın akışı içerisinde kendini 
bilinçli ya da bilinçsiz Müslüman kelimesi ile ta
nımlamayan kişinin, Müslümanlığına hem kendi
sinin hem de -toplumsal tanınırlığının sağlanabil
mesi için- diğerleri tarafından kani olunabilmesi 
bir gereklilik arz eder.

Müslüman bir bireyin hayât serüveni içerisinde, 
Müslümanlığın temel yapı taşlarını oluşturan un
surları berraklaştıracak bir kavramlar dizinine ihti
yaç duymaması ya da bu kavramlar dizinini şu veya 
bu sebeple toplumsal hayâtın odağından uzaklaştır
ması (ya da uzaklaştırılmasına tepki vermemesi) ve 
ulaşılması mümkün olmayacak denli zaman ve me
kân sınırlarının ötesine taşıması bugünkü Müslü
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man toplumun en başta gelen sorunudur.
Dilsel plânda geri kalmışlık örneği gösteren 

günümüz Müslüman’ını diriltebilecek olan şu ol
gudur: İnsanoğlunun bireysel ve toplumsal varolu
şunun anlamını yaşam tecrübelerinden alır gözük
mesine rağmen, bunun asıl çıkış kaynağı dildir. 
Dile, dolayısıyla kavramlara hangi boyutta değer 
ve önem atfedildiği bir kişinin Müslüman kimliği
nin oluşumunda ya da oluşmamasında başat bir 
faktördür.

Hayâ’nın ele alındığı bu yazının aslında kav
ramlar düzeyinde farkında olup olmamanın öne
mine dikkat çekilmektedir. Hayâ’yı önce zihni
mizde ve sonra da toplumsal yaşantımızda bir yere 
oturtabilmek, bu kavramın zıddımn da mutlaka 
gündeme getirilmesiyle olabilir. Dolayısıyla bir ki
şinin hayâsızlık konusunda geliştirebileceği total 
bilgi, onu hayâ sahibi bir kişi olmaya gösterecek 
izlekleri ortaya koyabilecektir. Hayâsızlığı ve ha
yâsızları düşüncesinde ve gündelik yaşamında bir 
temele oturtabilmek ise sosyal çevrenin ciddi bir 
tahlilini gerektirir. Bu çatışmayı getirir mi ? G eti
rebilir ya da getirmeye bilir, bu başka bir sorun.

Kendiyle uğraşma olgusu kadim zamanlardan 
bu yana insanlığı meşgul edegelmiştirvKendi‘yle 
uğraşma, yani bireyin ruhu öncellediği ve yönünü 
maddeden manaya çevirdiği an, kişiyi evrenin 
merkezine oturtmanın imkanını ortaya koymasıy
la değil de, kendinden yola çıkarak hayâtı anlam
landırmanın sırrını yakalamaya çalışmaya aracılık 
eder. Hayâ‘nm bununla ilgisi ne denmemelidir; 
utanma, çekinme duygusu ruhu yücelerin ve ruhu 
ötelerle meşgul olanların gerçekleştirebildiği bir 
yaklaşım iken, hayâsızlık maddi dünyanın geçici
liğinin ayırdına varmamakla, aksine onun cazibe
si içerisinde günün koşuşturmalarını ar damarının 
çatlamasıyla şekillendirenlere has bir özelliktir. 
Sonsuzluk duygusunun metaya ve insana duyulan 
özlemle ilişkilendirilmesi, hayâtın özünden ölüm 
ve öte düşüncesinin çıkartılması, koparılması ya 
da hafife alınmasının bir sonucudur ki, hayâ sahi
bi bir topluma kolay kolay rastlayamıyoruz. Kişi
nin kendinden veya bir başka kuldan hayâ etme
si, A llahtan hayâ etmenin bir göstergesi olarak 
okunabilir. Allah'tan hayâ etmenin konu edildiği

bir Hadis'te şöyle bir yaklaşım ortaya konur: Al
lah'tan hakkıyla hayâ ediniz, denerek Müslümanla
rın duyu organlarını, akıllarını ve bedenlerini gü
nahlardan koruması, ahireti isteyerek dünyanın 
geçici zevklerini terk etmeleri gerektiği ifade edi
lir.3 Dünya'da yaşamak ancak onunla kalıcı bir ir
tibat kurmamak ölüm olgusunun hatırda tutulma
sını gerektirir. Ölüm kişiye korku salan bir döne
meç olarak değil de, farklı bir yaşama başlamanın 
ve bu dünyadaki düşüncelerin ve eylemlerin bir 
iman sistematiği etrafında örüntülenmesi anlamı
na gelir. Sokrates yaşadığı dönemde, gençleri bu 
yönde uyarmasıyla tanınır. Sokrates, gençlere kar
şı, sürekli mal-mülk, şan-şöhret peşinde oldukları
nı, buna karşın erdem ve ruh ile irtibatlarının ol
madığını sürekli haykırmakta; ve onlara, kendile
riyle uğraşmalarını1 salık vermektedir.4

** *

Geleneksel denilen ve aynı tür insan grubu
nun bir arada, aynı kültürel donelerle çevrili bir 
toplumsal standarda sahip olduğu bir ortamda ya
şayan Müslüman’ın düşünce ve algılama süreçleri 
ile söz konusu çevrenin dışına çıkmış ve içine gir
diği kozmopolit bir toplumsal yapıda varlığını sür
dürmek arasında fark vardır. Bu farkı doğuran il
kinde taklide dayanan ve kişiyi aslında pek de ge
rektirmedikçe baş vurmak zorunda bırakmayan 
bir yaşam perspektifi söz konusudur. Öte yandan 
ikinci durumda ise Müslüman’ın var olabilmesi ve 
kendi olabilmesi hayât karşısında dinamik bir bi
linç ile karşılamasıyla ilişkilidir. Ancak bu düşün
ce süreci zorlu bir süreçtir. Bunun altında kalkabi
lecek bireyler sürekli bir donanıma muhtaçtır. Bu 
donanımın kaynağı Kur’an’ın ve sünnetin Müslü- 
manlara bahşetmiş olduğu yoldur. ■

* * *

Notlar:
1 İslam Ansiklopedisi, ‘Hayâ’ maddesi, C 16, s. 554.
2 Taussig, Michael, The Genesis of Capitalism amongst a 

South American Peasantry: Devil’s Labor and the Bap
tism of Money, (edit) Michael Lambek, A Reader O f 
Anthropology, Blackwell, 2002, s. 489.

3 İslam Ansiklopedisi, Hayâ maddesi, C  8, s 555
4 Foucault, Michael, Ders Notları (1970-1982), YKY, Is

tanbul, 1993, s. 135.
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DERİN SAPKINLIK: 
AHLAKÎ ÇÜRÜMENİN EDEBÎ HALİ

MUSTAFA ALDI

“İffetsiz biçim sanatta da  galip geliyor.” 
J. Baudrillard1

G ünümüz toplumunun teknolojik haz kül
türünün esirleştirici ve hedonist boyutla
rını içselleştirmesi süreci üzerinde farklı 

yorumlamalar yapılabilir. Zihniyet dönüşümünün, 
heva ve hevesperestliğin izlerinin sürülebileceği 
alanların başında genel olarak yayın dünyası, özel 
olarak da kitap dünyası gelir. Sanatsal duyuş, düşü
nüş biçiminin yeniden örgütlendiği metalaşan cin- 
siyetçilik anlayışının baskısı altında üretilen edebi 
eserlerin çevrildiği yada yeniden yazıldığı meta an
latılara inançsızlık zamanlarında aydın, yazar ve sı
radan okuyucuların düşünsel/duyusal ilgilerindeki 
dönüşümlerin sosyal/yazınsal bağlamının irdelen
mesi poplaşan, müstehcenleşen ve iştiyakla tüketi
len sapkınlık ürünü eserlerin tarihi sürecini anla
mamıza olanak tanıyacaktır, iffetsiz kültür haya
tındaki hedonist, hazcı yozlaşma saptaması salt ya
yımlanan ürünlere bakılarak yapılabilecek gibi de
ğildir. Bilakis ürünlerin bu durumu dile getiren 
yansıtmacı bir boyutunun olduğu da hatırda tutul
malıdır.

Edebiyattın, hayatı, hayatın edebiyatı gibi nitele
meler edebiyat ve hayat ilişkisinin ayrılmazlığının 
göstergesidir. İnsan ruhunun ve ruhî/yaşamsal eği
limlerin göstergesi mahiyetindeki yazınsal ürünler 
en genel anlamıyla bir hayat üslûbudur. Alman 
kültür bilimcisi W. Dilthey (1833-1911) edebiya
tı “hayatın temsili ve ifadesi” olarak değerlendirir. 
Dilthey yaşamsal deneyimi yazınsal üretkenliğin 
temeline oturtur. Azınlık edebiyatı tartışmalarının 
odağındaki isim Mario Levi son romanı Lunapark 
Kapandı’yı değerlendirirken Dilthey’in “yaşam de
neyimi” deyişini haklılaştıracak yargılarda buluna

rak şöyle der: “Edebiyatta herşey otobiyografiktir. 
Ancak şurası da kesin, hiçbir zaman yaşanılanlar 
tüm çıplaklığıyla anlatılmazlar. Üstelik yazar ba
zen yaşayamadıklarını anlattığı hikayelerde yaşa
mak isteyebilir.” Mahremiyetsizliğin boy verdiği 
edebî iklimin popülerleştirilmesi magazinleştiril- 
mesi yada yazar/romancı nitelemesinin televole 
ikonlarından Pınar Altuğ, Tülin Şahin gibi isimle
re değin herkese dağıtılması yazın dünyasındaki 
hedonist yozlaşmanın sıradan örnekleri niteliğin
de. Gösteri dünyasının edebiyatla hemhal oluşu
nun kültürel/siyasal bağlamını anımsamak için 
edebiyat ve yaşam ilişkiselliğinin “yazınsal gerçek
lik”2 ortamında nasıl kurulduğunu anlatan şu ifa
deler üzerinde düşünülmeli: “Edebiyat yaşanılanı 
ve yaşanılmakta olanı sunar ve bunun sonunda ya
şanılmış olanı çoğaltma eylemini gerçekleştirir.”3 
Günümüz edebî kamusunda yada yazınsal iktidarın 
içerisinde önemli bir iktidar öğesi haline gelen 
cinsiyetçi hedonistler ve eşcinsel hegemonyayı 
anlamlandırmak için; çoğaltılan bu eserlerin sun
duğu yaşam ideasının bayağılığı kadar; kitle ileti
şim araçlarında da popülerleştirilmesinin genç zi
hinlerin okuma uğraşını sabote edici bir kültürel 
ayrık otu oluşunun da farkında olmak gerekiyor. 
Utançsızlaşmış edebiyat ortamında boy veren ay
rık otlarının sapkınlık düzeyinde ya da bunun algı
lanışındaki, alımlanmasındaki tepkisizlik ise bu 
tür yaşamların ve ikonların seksenlerden itibaren 
medyatik ortamdaki afyonik etkisinden kaynakla
nan uzun süreli alıştırma politikalarının sonucu.

Büyük Günahlar Sokağı’na dönüşen yazın dün
yasındaki sapkınlık türünün/yöneliminin kurucu
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bir imgelem olarak kodlanışı hususunda kategorik 
bir ayrımlamaya başvurduğumuzda sapkınlığın şu 
halleriyle karşılaşılır: Tarihî roman furyasının yay
gınlaşması, romanesk türün çoğalmasıyla tarihin 
bir cinsel arzu nesnesi olarak kodlanması, eşcinsel
liği bir yaşam tarzı haline dönüştüren edebiyatçıla
rın eserlerinin popülerleşmesi, akademik küresel
leşmenin göstergesi niteliğindeki mikro iktidar 
analizcilerinin sapkın eğilimleri, yeraltı edebiyatı, 
burjuva yaşam tarzının olumsuzlanması, statüko
nun kurucu ahlakının tersyüz edilmesi gibi cilalı 
sözlerle sapkınlığı entellektüel ortamda yaygınlaş
tırmaları ve gündelik köşe yazılarında yada dünya- 
politik yorumlama denemelerinde sapkınlık öğesi
nin bilinçaltından bilince çıktığı yorum yazıları ilk 
elde hatırlanabilir. Bu tasvir denemesi bağlamında 
eser ve yazar ilişkiselliğini ve dönemi içerisindeki 
yönelimlerini anlamak açısından ruhçözümsel eleş
tirinin imkanlarından bir usûl olarak yararlanıla
bilir, ancak sosyo-yazınsal bir tasvirde bu tür yo
rumlamayı şu an için ertelemenin daha anlamlı 
olduğunu düşünüyorum.

Sapkınlık kavramı, günümüzde ağırlıklı olarak 
şiir odaklı gelişen Türk eleştiri geleneğinde kulla
nılan bir kavram değildir. Düzyazı ve kurgusal me
tinlerin sapkınlık odaklı olarak analiz edilmesi salt 
bir ahlaki eleştiri değildir. Hakim yaşam biçiminin 
alttan alta poplaştırdığı bir yaşam tarzının cerh 
edilmesidir. Edebî ürünlerin eleştirilmesi hususun
da Wellek - Waren İkilisi yapıtta hangi öğelerin 
nasıl düzenlendiğine odaklanırken Jacobson bir 
halet-i ruhiyenin bir iktidar biçiminin anlaşılır kı
lınmasına imkan tanıyan yapıtın bildirisel boyutla
rı üzerinde durur.4 Sapkınlığın bildirisel boyutları 
üzerindeki suskunluk hali yazınsal ortamındaki de
ğersizliğin de göstergesi niteliğindedir. Çünkü top
lumsal tarih içindeki bireyin kişilik yapısını değer 
yargılarından bağımsız düşünemeyiz. Değer yargı
ları ise içerdikleri kadar dışladıkları, evet dedikle
ri kadar hayır dedikleriyle de tanımlanabilir ve 
farklı dünya tasarımlarından, yaşam biçimlerinden 
(din) ayırt edilebilir. Kabul yada red hali bilinçli 
bir tavrın sonucu olabileceği gibi alışkanlıklara gö
mülü bir bilinç halinin de göstergesi olabilir. Ede
bi kurgu, sanatsal özerklik yada daha bütüncül bir 
tanımla "Sanat(çı) dini”ne mensubiyet adına “her- 
şey mübahtır” düsturunu yaşamsal kılan hedo- 
nist/zevkperest yazın dünyası oluşturduğu meşru

iyet evreninde birçok sapkın eğilimi kışkırtabili
yor, bu durumdan nemalanabiliyor. Sapkınlık yö
netimli edebi ürünler üzerinde düşünüldüğünde ilk 
akla gelen niteleme Sodome ve Gomore tasviridir. 
Sapkın eğilimlerin izinin sürülebileceği ve Rene 
Guenon’un “ucube”, S. Hüseyin Nasr’ın “büyük bir 
sapma veya sapkınlık” olarak gördüğü Batı uygarlı
ğının mitolojik ve yazınsal evrenine eğilmek 
önemli açılımlar sunacaktır. Yunan mitolojisinin 
tanrılarından Apollon eşcinsel bir tanrıdır; post
modernist edebiyat telakkisine de kaynaklık eden 
Horatius’un (M.O. 65-8) hedonist hazcı edebiyat 
anlayışla karşılaşırız. Eğitsel yönelimli edebî anla
yıştan eğlence merkezli edebî anlayışa geçişin de 
prototipidir Horatius.

Hazcı edebiyat günümüzde cinsellik temalı ola
rak yaygınlaşıyor. Kusursuz serbest piyasa zamanla
rında sansür akla gelmeyecek bir yazı setleme biçi
mi olarak kodlanırken; bu eserlere ilişkin ahlakî 
bir yargılama dahi yapılamıyor. İnsanı baştan çıka
ran edebiyat anlayışı fıtrî değerlere kafa tutarak 
şeytandan yana olduğunu her daim ortaya koyu
yor. Böyle bir ortamda değerleme, değerlendirme 
yetimiz dahi elimizden alınıyor. “Cinsellik, bugün 
her zamankinden daha çok karmaşıklaşmış, ayrm- 
tılanmış ve çetrefilleşmiş bir gerçekliktir. Gene 
önceki dönemlere oranla bu durumun yaşanma
sındaki en önemli fark “sapkınlık" kavramının git
gide hayatımızdan uzaklaşmasıdır. Aykırı cinsel 
tercih ve kimlikler geçerlilikleri kabul edilerek 
meşrulaşmaktadır.”6 Batı metafiziğinin kurucu im
gelemini oluşturan cinsellik, sadizm ve hedonizm 
günümüzde bir alt-kültür bileşeni olmaktan çıka
rak yaygınlık kazanmaktadır. Yunan mitolojisin
den kaynaklanan sapkın eğilimler Batı uygarlığı
nın epistemik/yaşamsal krizinin belirginleştiği iki 
dünya savaşı arasında ve sonrasında estetik dünya
sında yaygınlaşmıştır. Günümüzde ise propaganda
sı yapılan “bir yaşam biçimine” dönüştürülmüştür.7 
Kapitalizmin kültür endüstrisinin yazınsal/görsel 
bölümüne dahil olan sapkınlık eğilimlerinin yay
gınlaşmasında alt-kültüre haddinden fazla ve fü- 
tûrsuzca yönelen sol kökenli düşünürlerin de kat
kıları sözkonusudur. Sosyalist tartışmaların yoğun 
olduğu yıllarda “burjuva sapkınlığı” olarak değerlen
dirilen eşcinsellik bugünün dünyasında bir kimlik 
politikası olarak gündeme taşınmaktadır. Bu eği
lim bugünün dünyasında külliyat oluşturacak ya

Umran-Eylül •2005 65



KAPAK

pıtlara ve entellektüel siyasi desteklere sahiptir. 
1895’te İngiltere’de Oscar Wilde’in hapis cezası 
almasıyla başlayan eşcinselliğin yazın dünyasında
ki yolculuğu atmışlı ve yetmişli yıllarda Foucault, 
Genet, Sontag vb. felsefeci ve sanatçılarca entel- 
lektüel düzlemde savunusu yapılmıştır. Bu duru
mun Batılı mahfillerde yansıyışının yada gündelik 
yorumlarda dahi hemen gündeme gelişinin tipik 
göstergesi tipik bir üçüncü dünya solcusu olan Ta
rık Ali’nin Z’net’te “Gelecek Bombayla Kurulmaz" 
başlığını taşıyan yazısıdır. Pakistan ve Afganistan 
futbol takımları arasında yapılması düşünülen fut
bol maçıyla ilgili olarak şunları yazıyor: “Pakistan 
kardeşlik bağlarını perçinlemek için altı ay önce 
Afganistan’a dostluk maçı futbol takımı gönderdi. 
Takımlar Kabil stadyumuna daha ayak basar bas
maz, güvenlik görevlileri sahaya girip Pakistan ta
kımının uygunsuz kılıklar içinde olduğunu söyledi. 
Afgan takımı dizin altına kadar uzanan şortlar gi
yerken onlar kısa şort giymişlerdi. Belki de Pakis- 
tanlılar’m kımıl kımıl baldırlarının tamamı erkek 
olan izleyiciler arasında kargaşaya sebep olacağını 
düşündüler, kim bilir?” Beyaz Türk oryantalisti 
M.G.Kırıkkanat’ı aratmayan Tarık A li’nin yorum
ları salt gündelik siyasî yorumlarla sınırlı değil. Se- 
lahaddin Eyyubi üzerine yazdığı kurgusal romanı 
ise ‘tarihi roman nasıl olmamalıdır?’ın güzel bir ör
neği olmasının yanında; onun sapkınlığının izinin 
sürülmesine de katkılar sunuyor. İlhamlarını dola
yısıyla da imanlarını yitiren edebî ortamın dili 
Varlığın meskeni olan bir dil değil artık.

Maddî hazların doyumsuzluğunda haz kışkırtı
cılığı yapan hedonist duyguları yeşerten sapkınlık 
edebiyatı salt eşcinsellikle açıklanamaz. Roma
nesk meşgûliyetlerin beslediği Bovarizm’in ötesi
ne adımlayamayan yapıtlarla dolu yazın dünyası. 
Lucas’ın “suçluluk çağının biçimi” olarak metafor- 
laştırdığı roman; günümüz yayın dünyasında ucuz 
kitap sunumlarından çeviri telif kitaplara değin 
sapkın düşünüş ve zihinsel eğilimlerin ilgisinin 
yoğunlaştırıldığı metinlerin genel türü olarak ah
laksızlık anlatısının biçimine dönüşüyor. 1968 
Nobel Edebiyat Ödülünü alan Japon edebiyatçı 
Yasunari Kawabata, Gabriel Garcia Marguez, kö
tülüğün metafizikçisi Georges Bataille metinleri 
pornografik edebiyat denilen ve Gilles Deleuze’un 
“pomoloji" olarak yücelttiği yapıtlar arasında ilk 
akla gelenler.8 Hazcılığın bir ‘muhalif kültürel

yönelim’ olarak seks, alkol ve rock’n roll’u istih
dam edişi İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarına, 
ama özellikle de Beat’çilerin geliştirdiği “ben fark
lıyım./” tavrına kadar uzanır. Muhalif kültür mak- 
ro iktidarın kısıtlamalarına karşıydı. İktidarın 
olumsuzlamak açısından sapkın bir eğilime yöne
lerek yerleşik ahlaki kaygıları yıkmanın, yerinden 
etmenin gerekli olduğu yanılgısını yaygınlaştırı
yordu. Bu süreçte pornografi endüstrisi, muhalif 
kültürün sansür karşıtı mücadelesinden de yarar
lanarak hakim ekonomik yapının en çok kazanan 
sektörlerinden biri haline geldi.9 Tao felsefesi sos
lu cinsellik yorumları cinselliğin mistifiye edilişi
ni sağlıyor. Meta estetiği cinselliği, hayasızlığı, 
utançsızlığı kurgu içinde işlevselleştirirken erkek 
kahramanlar Don Juan’laşıyor. Kadın kahraman
lar Sadeleşiyor. Don Juan’laşan karakterlere en 
iyi örnek Şair Nevzat Çelik’in ilk romanı Bağış
lanmış Hüzün’ün Cem Beyoğlu’su. Edebiyatın ha
yasızlıktan beslenişi, politik, düşünyapısal ve ah
lakî kaygıların yaşamdan dışlanmasından kaynak
lanıyor. Yazın ve yayın dünyasının başat hali yada 
sunduğu tahayyül ufkunun popüler kılmanı haz 
vermeye yönelik. Sanatsal kaygının yüce erdemle
ri, sanatın sosyal yargılar barındırması yada sana
tın içli bir içeriğinin olması gibi yüce erdemler, 
seküler bir erdem estetiğini kurmaya çalışan ve 
şeytanla kol kola yürüyen narsisizm, ironik kayıt
sızlık ve hazcılıktan beslenen cool kişilikin yazınsal 
ürünlerinden bu yana terkedilmişti. Sorumsuzlaş
ma, sahteleşme durumunun yazın dünyasına yan- 
sıyışı hususunda siyasal kaygılı eleştirmen Ahmet 
Oktay şöyle diyor: “Yazın dünyası bireycileşme; 
sorumsuzlaşma ve soyutlaşma eğilimlerinin kuşat
ması altında büyük ölçüde bir haz ve oyun aracı 
olarak algılanıyor.”10 Kültürel hedonizmin bu ha
li küresel ölçekte akademileri ve kültürel incele
meleri de etkiliyor. Reel sosyalizmin çöküşüyle 
birlikte sol kimlikli edebiyatçıların geneli edebi
yatla kimliklerini terketmişlerdi. Yeni kimlikleri
ni gösteri toplumunun normları bağlamında yeni
den anlamlandırdılar. İnternetin sanal ortamı ya
şamın gerçeklerinden tiksinti derecesinde kaçış 
ve alt kültür merakı kültür kuramını, kültürel in
celemeleri derinden etkiledi. “Kültür kuramı oku
yan öğrenciler arasında beden çok moda bir konu 
başlığına dönüştü, ama üzerinde fikir üretilen ge
nellikle erotik beden oluyor, açlık çeken beden
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değil. Çalışan değil ama çiftleşen bedenlere odak
lanmış yoğun bir merak var.”11

Kültürel hedonizmin boyutlarını ve temel ku
rucu yönelimleri Temel fıkralarına da yansıyor. 
Roman yazma sevdasına kapılan Temel, geç mo
dem zamanların danışmanlık teknolojisine uya
rak büyük romancılardan birine gitmiş. Roman 
yazmak istediğini belirtmiş. “Neler tavsiye edersi
niz?” diye sormuş. Büyük romancı “Bak Temel” 
demiş, “günümüzde romanda üç şey mutlaka bu
lunmalı” demiş. Temel “nedir onlar?” diye sormuş. 
Büyük romancı “yazacağın romanda ilk olarak 
mutlaka cinsellik olmalı” demiş, “hem de öyle sı
radan cinsellik değil. Abartılmış, süslenmiş, sav
rulmuş cinsellik. İkincisi mutlaka gizem olmalı gü
nümüz romanında. Araştırılacak cinayetler olmalı 
yoksa roman kabul edilmez. Yazdıkların epeyce 
karmaşık olmalı anlaşılmamalı. Üçüncüsü” demiş 
büyük romancı; “soyluluk olacak. Yazacağın roma
nın kahramanları soylular olacak mutlaka. Öyle 
sıradan insanları anlatarak roman yazılmaz günü
müzde, yazarsan da tutulmaz, beğenilmez.”12 Bü
yük romancının öğütleri günümüz yazın ortamının 
yöneliminin anlaşılmasını ve popüler kılmışını 
anlamamıza olanak tanıyacak açıklıkta.

Geç modem zamanlarda okuma uğraşı keyif 
alınacak bir haz aracına indirgendi. Seksenli yıl
lardan başlayan bu yönelim bugün tüketim toplu- 
munun hedonist değerlerinin sanatçı dininin de 
katkısıyla derinleşiyor. Toplumdaki değişim dönü
şüm süreçlerini zihinsel kategorilerin deformasyo- 
nunu anlamanın bir yolu yazının toplumsal tarih
sel düzlemdeki siyasal işlevinin farkında olmakla 
sağlanabilir. Modernleşme süreçlerini irdeleyen 
Peter Berger, toplumda müstehcen konuşmalara 
duyulan iştiyâkm toplum ve mahremiyet ilişkisinin 
sorunlu yapısına bağlar.13 Hevâ ve heves kültürü
nün oluşturduğu imgelem dünyası hususunda libe
ral felsefenin “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsin
ler” mantığının dışında bir mekanizma geliştirile
bilir mi? Ya da din ve sanat ilişkisi üzerinde uyum- 
lulaşan konformist zihnî duruş dışında bir tavır ge
liştirilebilir mi? Hidayet romanları eleştirisinin po
püler romanların, genç kız edebiyatı ürünlerinin 
müslümanlarca içselleştirilmesinde etkileri olmuş 
mudur? sorularının hakkaniyetli olası yanıtlarının 
zihinsel yabancılaşmayı aşmamızda ve kimlikli, 
ahlaklı sanatı düşünme denememizde olumlu kat

kıları olacaktır. Sorun temelde ahlak sorunudur. 
T.S. Eliot’un dediği gibi “Edebî eserlerde ifade bu
lan ahlak hükümleri, kendileri ister bu değerlerle 
yaşasın, ister yaşamasın, çağdaş kuşağın tecrübesi
nin mahsûlleridir.”14 İnsan zihni edebî ürünleri 
nasıl ve hangi ölçütlere göre değerlendirir? Kantçı 
özerk estetik teorisi herşeyi mübah görmemizi ge
rektirir mi? İbahiyenin küresel kitle kültürünün 
mezhebi haline geldiği zamanlarda ahlak ve sanat 
ilişkisini yeniden düşünmek gerekmektedir.

Sanatçılıkla elde edildiği varsayılan dokunul
mazlık zırhı sanatçıları geç modern zamanların 
ahlaksızlık dininin misyoneri kılıyor. Sanatı top
lumsal ve siyasal değişmenin aracı olarak işlevsel 
kılma araçsallığı Fransız İhtilali ile başladı ve reel 
sosyalizmin düşünsel çöküşünün başladığı seksenli 
yılların başlarına değin sürdürüldü. Bu yıllardan 
sonra Tolstoy’un geçen yüzyılın sonlarında betim
lediği sanatsal kirlenme barizleşti. Sanat ve med
yanın pompaladığı marazî burjuva bireyciliği iffet 
kavramını aşındırdı, özgürlük taleplerini ise cinsel 
özgürlüğe endeksli bir hale getirdi.15 Sanatın me- 
talaştığı, sanatçının popüler bir rol modeli ikonası 
haline geldiği şöhretler düzeninde ahlak odaklı 
kuramsal sanatsal eleştiri ilkelerimizin dillendiril- 
diği bir alan olmayı bekliyor. ■
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DESİNLER / DEMESİNLER DİYE...

NACI CEPE

F
arkında mıyız bilmiyorum, ama çoğu zaman 
sanki birileri hayatlarımızı görünmez bir 
gözle izliyormuş gibi bir takım vesveseli ku

runtular yaşıyoruz.
Seküler yaşam biçimini tercih etmiş olanlar 

hep gizli vesveseler ile kendilerini şüpheci kaygı
ların kontrolüne bırakarak hareket ederler. Farklı 
bilinç manzaraları sergilerler. Sanki umacıya dö
nüşen korkuyu yanlarında, beraberlerinde taşıyor 
gibiler, içeriği boş ve anlamsız bu tür korkuları 
karşısında kendi kendine sessiz dedikodu yapan 
bir vehimle, “Acaba ne derler? Acaba ne oluruz? 
Acaba başarabilir miyiz? Acaba başaramadığımız
da sonumuz mu gelir?” gibi keskin ama saçma sa
pan soruları, endişelere vardıracak kadar müvesvis 
kaygılar yüklenirler. Basit, ucuz vehimlerine ku
lak kabartıp yine aynı yoldan pahalıya mal olacak 
daha yanlış evhamlar üretirler. Derin bunalım ta
şıyan bu tür kaygı ve kuşkulara karşın ise tutarsız, 
şartlı savunma refleksleri geliştirirler. Yenilgide 
başarısızlığı örtmek, galibiyette başarıyı kutlamak 
için ifrat ve tefrit ekseninin uç noktalarında tesel
lilere sığınırlar, imaj yaftasıyla. Korkularına veya 
cesaretlerine hep yeni yeni sığmaklık yapacak li
manları aramak için yollara koyulurlar..

Şüphesiz tüm bunlar, seküler yaşam biçimine 
mensubiyetle alakalı psikolojik dayatmalar.

Sekülerizme iman arttıkça aidiyetlerimizi ve 
biricik değerlerimizi özgürce yaşatamıyoruz. 
İnançlarımızı, akidevi düsturlarımızı istenilir de
recelerde ne yazık ki sahiplenemiyoruz.

İnsanımız, post- modern seküler paradigmanın 
karmaşık labirentlerinde arayışlarını, yaşama

“K orku lan  bir son 

Sonsuz korkulardan iyidir.”

umutlarını bir sonuç sağlanamayacak yanılsama
lar ile bulmaya çabalıyor. Kendini ve kendi özünü 
hatırlaymcaya kadar da bu yanılsamaların ve çö
zümsüzlüklerin sürgit devam edeceği anlaşılıyor. 
İnsanımızın yaşadığı kaostan çıkabilmesi için 
“kendine ve özüne dön!” çağrısını yapabilme ce
saretini, kendi özgüveniyle özgür bir arayışla bul
ması gerekiyor.

Hayatlarımızı “desinler diye” inşa etmeye ça
lışıyorsak, bir vizyonla gösterime sokulan nesnel 
bir metadan ne farkımız kalır? Komplekslerimizi 
doyumlu hale getirerek ve h iç bir şey yapmadan 
bir “tatmin olma” uğraşısından başka ne işe yarar 
çabalarımız!..

Ya da “demesinler diye”  yeni yeni imajlara 
bezenip, örtülü korkular yaşayıp, kendi gerçekliği
mizden uzaklaşmakla sahtelik ve riyakârlığın dün
yasına taşınıp sinerek yaşamamızın ne anlamı ola
bilir!.

“Hiç bir imaj, hakikatin kendi kaynağında 
olan berraklığına sahip değildir.”

Çağımızın insanı daha iyi yaşamak için vizyon 
ve imaj ile birlikte kendine bir tür yaşam felsefesi 
geliştirdi. Bugün bu sihirli kelimeleri hayatımızın 
her alanına yerleştirerek taşımak aslında bir histe
riye dönüştürüldü. Vizyon, hayatı/mızı vitrinleş- 
tirme, imaj ise ‘nasıl daha fazla iyi görünebilirim’in, 
‘nasıl açıklarımı örtebilirim’ in derdine düşmektir.

Hayatlarımızı, bir inanç ikliminin bereketinde 
idame ettirebilir, yine bu inanç ikliminin değer 
ölçülerinden dilediğimiz kadar ve sınırsızca yarar
lanabiliriz kuşkusuz. Ama hayatlarımızı bizim iste
diğimiz biçimde yaşamamıza rıza göstermeyip bu
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DESİNLER DEMESİNLER / CEPE

rini, biraz duyarlı olur
sak rahatça görebiliriz 
sanırım.

Görsel iletişim dün- 
yasında doğrunun nasıl 
da çarpıtılarak yalan 
uydurularak verildiğine 
her zaman tanık o l
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na izin vermeyen koşullandırıcı çevrelerin varlığı
na da dikkat edilmesi gerekiyor.

İmaj, hem olumlu hem de olumsuz anlamlarda 
kullanılabilen olan bir kavramdır. Asıl anlamı; 
saptırıp bozan ve değiştiren özelliğiyle ortaya çık
maktadır. Zira imajla iyiyi kötü, kötüyü iyi olarak 
lanse edebilirsiniz. Dahası, “imaj olmazsa hiç bir 
şey olmaz” deyip, bu mantık/sızlık kalıpları içinde 
yaşayabilirsiniz. Ama bu mantıksızlığa inanarak, 
bu şartlı kabule rıza göstererek yaşamak post-mo- 
dern bir esaret değil midir ?

Modem seküler paradigmanın epistemik kö
keninde yatan yakıcı gerçek/öz budur diyebiliriz. 
Sözde gelişme/geliştirme adına yola çıkılan, hare
ket noktası ve yönü belli olan bir siyasi stratejidir 
bu. Seküler egemenliğin dünyada nasıl ve ne tür 
yollarla muktedir olduğunun resmini veren gö
rüntüdür bu...

Çıkarcı seküler dünyanın aldatmacalı, uyut- 
macalı yaşam biçimine, imaj ve vizyona dayalı gö
rüntüdür bu...

Fıtrat ve yaratılış yasalarının hayra yönelten, 
değiştiren, dönüştüren, şekil veren, yarar sağla
yan, bütünleştiren, adalet ve hakkı birey ve toplu
ma teslim eden, teessüs eden, inşa eden, yaşatan 
hakiki yüzüne karşılık; imaj ve vizyonun bozan, 
yozlaştıran, yabancılaştıran sahte yüzüne dik
kat!..

Başlıkta da belirttiğimiz gibi, “desinler diye” 
hayatın akışına kendimizi bırakıp, sorumsuz bir 
kavrayışla yaşamaya devam ettiğimiz müddetçe 
artık önümüzü göremeyeceğimiz de aşikâr.

Gerek ekonomik, kültürel ve gerekse sosyal 
hayatımıza şekil ver
mek için toplumsal ya
şam dokumuzu değiştir
meye kalkan karanlık 
güçlerin finans sağla
dıkları projelerin salt 
yardım olmadığını, bel
li bir amacı besledikle-

maktayız. Başat güçlerin kontrolünde değerlerimi
zi değiştirerek nasıl bir hayasızlıkla yozlaştırma ey
lemi yapıldığını, bazı görsel iletişim dünyasının 
sunumlarından takip ederek öğrenmekteyiz. Ör
neğin bir medya kanalında bir hıristiyan erkekle 
bir müslüman kızımızı evlendirmeye kalkmaları 
dini hassasiyetler yönünden kabullenilmesi zor bir 
durum olmasına rağmen nasıl da basite indirgene
rek meşrû gösterilmeye çalışılıyor ve insanların 
bilinçaltlarına kazılmaya çalışılıyor! Kötü ve yan
lış olan nasıl iyi ve doğru gibi gösterilmeye çalışı
lıyor! İşte tipik bir imaj örneği! Bu durum aynı za
manda, değişim adına değil ama değiştirme adına 
yapılan bir fiili dayatma!

Görsel medyanın bütün dünyada imaj ve viz
yon adına yaptığı illüzyon gösterileri ile insan ha
yatını nasıl hipnotize ettiği artık çok net görülebi
liyor.

Yerli medyanın inancımızı, kültürümüzü ve 
geleneklerimizi değiştirmeye yönelik senaryoları 
kurgulayıp hayatın içinden alman yığınla absürd 
dram, trajedi ve aşk hikayelerini basitleştirerek 
güya ironik eserler diye sergilemesi de ürkütücü 
boyutlara ulaştı. Karanlık finans çevrelerinin des
tekledikleri zihin ve yaşam tarzı kirliliklerini em
poze eden filmlerin vizyona girmesi de kaygı veri
ci. İnanç ve değerlerimizin imajını bozma operas
yonları sadece malum çevrelerin desteğiyle olma
yıp, gösterime giren bu yapıtlara aranılan sponsor
lar orta ölçekli iş yerlerine sahip dindar kesimden 
de destek alınması ayrıca üzücü bir yön. Müslü
man iş adamları sponsorluğu imaj ve vizyon adına 
yapıyorsa bunu iki kez düşünmesi, yok eğer sadece



KAPAK

reklam için bu desteği veriyor ise reklam verilen 
yapıtın içeriğinden mutlaka haberdar olması gere
kir.

Yakın geçmişin o meş’um günleri; bir misyon 
adına yola çıkanları, yine o misyona ait sadakati, 
nitelikleri ve duruşların sağlamlığını test edip geç
ti. Bıyık ve sakalla başlayan ve sadece imaj yönüy
le yapılan formel değişimlerin, konjonktürel orta
mın da germesiyle buharlaşmasına, “demesinler 
diye” yaşanılan hezeyanlara, çözülmelere ve korku 
psikolojilerine dönüşmesine tanık olduk o malum 
süreçte.

Başörtüsü yüzünden mağdur olan çocukları
mız, ikinci mağduriyetlerini işe müracaatta ‘din
dar’ iş adamlarımızdan gördüler, hayâsızca. Maale
sef ya işe alınmadılar ya da çok ucuz çalıştırılmak 
istendiler. Şüphesiz bir veya bir kaç kişinin yaptı
ğı yanlışlarla bir genelleme yapılamaz. Ancak 
duyduklarımız, biz müminleri hem şaşırtmış hem 
de üzmüştü. Bu yaşanan tablo imaj ve vizyonun 
bozulması mıdır? Yoksa işlerin kesada girme endi
şesi midir? Bugün için bile müslüman iş dünyasın
da vesvese besleyen, umutları gölgeleyen meş’um 
süreç hala devam etmektedir.

Neden kendimizi özeleştirilere tabi tutmuyo
ruz? Cevap aramak, daha iyisini yaşamamız adına 
ibadetlerimizde yaptığımız gibi “nefis muhasebe
si” ilkesini canlı tutmak için “bugün ne yaptık?” 
bireysel sorusu mu daha kolay, yoksa bütün sosyal 
hayatımızın geleceğini ilgilendiren bir durum mu
hasebesi yapmak mı daha kolay? Eğer ciddi an
lamda bir durum muhasebesi yapmaz isek ne za
man bu yaşanılan hayâsızlık, ahlaki erozyon ve 
çürümeler son bulacaktır ne zaman Allah’ım?!..

Hayatlarımızı desinler-demesinler eksenine 
oturtarak yapay ve geçici taleplerimizi kirli kazanç 
kapısı yapıp kullanmanın çok ucuz sayılacağı ger
çeğini unutmayalım. Hayata, topluma ve kendi
mize karşı sorumluluklarımızda kadir bilirliklere 
değer veren ve şükreden bir nitelikte olmalıyız. 
Koca bir hayatı fütursuzca harcayarak zayiat için
de geçirmemeliyiz.

Bütün yaşadıklarımız imaj ve vizyon adına ya
pıldıysa ve hala yapılmaya devam ediliyorsa bu ya
kışıksız durum bizim inanç değerlerimizle asla 
uyuşmaz ve uzlaşmaz. Elbette inancımızı idrak et
mek ve özümsemek sadece şekilden ibaret olma
malı. Önemli olan dil ikrarının kalp tasdikine dö
nüşerek içselleşmesidir.

Bütün zamanların hakikat umudunun yolcula
rı! Değişmeyi biçimsel olarak değil gerçek bir ima
nın takvası ve ameli ile süsleyelim. Dik duruşu
muz, uzun erimli ideal ilkelerimize sadakatimiz de
vam ediyorsa çözüm için inancımıza uygun ak 
gayretlerimizi gösterelim. Artık bizi olumsuzluğa 
çeken imaj yaftalarını birer birer söküp riyakârlık 
ve kandırmaca dolu vizyon eğilimlerimize bir son 
verelim artık.

Evet, senaryosu başkalarınca yazılan oyunların 
aktörlüğünü yaparak hayatlarımızı yaşamamalı; 
öncelikle kendimizi iyi dinleyip, kirlenmiş ruhları
mızdaki o, vicdanı silen feryad-ı figan olan sesleri 
duymalıyız artık. Hayatlarımızı teker teker intiha
ra sürüklemek isteyenlere karşı içimizdeki sese ku
lak vermeliyiz. Gerçek hayatın aktörü olabilmek 
için, inancından hiç ödün vermeyen hayırhah mü
minler olabilmek için dinlemeliyiz bu sesi!..

Post-modem seküler dünya; gerçeği gösterme
yen, yaşatmayan, inançlara saygı duymayan eşit
siz, adaletsiz ahlaki bakımından çökmüş ruhsuz ve 
günahkâr bir dünyadır. Bu dünya kan, göz yaşı ve 
acı verme lüksüne(!) düşkün bencil bir dünyadır.

Post-modern seküler dünya vizyon ve imajı sa
dece kendi çıkarı için kullanmaktadır. Tanrıyı ve 
dini, hayattan kovup antroposentrik( insan mer
kezli) ve küresel egemenlikli bir kuşatma adına 
yapmaktadır tüm bunları.

Bizler, hayatlarımızı desinler-demesinler 
komplekslerine mahkum edemeyiz.

İmaj ve vizyon, asla bir inancı, bir imanı yok 
sayamaz ve buna muktedir de değildir. Hak bir 
inanç, riyakârlık dolu imaj ve vizyonu zaten için
de barındırmaz. İmaj ve vizyon eğer hakkı temsil 
ediyorsa, zaten hak ettiği kadar kullanılır, hak et
mediğini talep bile etmez.

Bizim şaşmaz yolumuzun ve yol haritamızın is
tikameti bellidir. Sapkın yollar olsa da yol arayan 
yolcu için Müstakim Yol da bellidir. Üzerinde yü
rünülen yolun hayra matuf sonu da bellidir. Ken
dimizi yeniden gözden geçirerek düşünmemiz ge
reken şudur:

“Ya olduğumuz gibi görünmek;
Ya da göründüğümüz gibi olmak!..”
Ne “desinler diye” gösterişçi bir riyakârlıkla 

vizyonu, ne de “demesinler diye” yetersizlikleri
mizi örtmeye çalışan savunmacı bir kompleksle 
imajı tercih etmeliyiz!

Vesselam. ■
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“CESARETİN VAR MI?” YA DA 
HAYÂSIZLIĞIN DİĞER ADI

SELİM ŞEVKİOĞLU

R eklamını yaptığı şampuandan güç aldığını 
ifade etmek için, “Cesaretin var mı?” 
sloganını kullanıyor bakımlı(!) görünen 

genç kadın. Çekici bir erkeğin yanında bu şampu
anın kendisine kattıkları ile rahat edebildiği ha
vasını vermeye çalışarak, “Ben kullanıyorum ve 
cesaret kazanıyorum, sen ise kullanmadığın için 
korkak bir zavallısın” demeye getiriyor sözü.

Karşı cinsi etkileyebilmek için yanına sokul
maya cesaret etmeniz gerekiyor çünkü. Bunun 
için de size güven verecek bir şampuana ihtiyaç 
duyuyorsunuz. İmajınızdan ibaret olduğunuz için 
bakımlı görünmeniz gerekiyor elbet. Kadınsanız 
şuh, erkekseniz kuul olmalısınız. Tüm ikili ilişki
lere telmih edilen çarpık ve çürük bir var oluşsal 
diyalektikle sesleniyor modemizm. Gönüle hitap 
edecek hiçbir argümanı olmadığı için, gözlere hi
tap etmeyi tercih ediyor. Siyah saçlarını savur
duktan sonra ince belli endamını cüretkarca ser
gileyerek bir insanın aklını nasıl çelebileceğinizin 
yolunu öğretiyor.

Hemen her tür kozmetik ürününde benzeri te
malar işleniyor artık. Kullandığınız ürün ve nes
neler ile var oluşunuz arasında birebir paralellik 
kurulmaya çalışılıyor. Şu marka şampuan ile yıka
dığın saçlarını savur ve tüm erkekleri etkin altına 
al. Park yeri sorununu dahi bu şekilde çözümleye
bilirsin. Bir sevgili mi arıyorsun ? Hah hah hah, 
sorun yaptığın şeye de bak! Şu marka kozmetik 
ürününü kullanır ya da şu marka blucini giyersen 
böyle bir derdin olmaz. Çünkü tek eksiğin cesaret 
ve sana bu cesareti verecek olan nesneden yoksun

olmak. Karizman yoksa ve görsel estetiğe hitap 
edemiyorsan şayet var olamayacaksın. Var olma
nın birinci ve olmazsa olmaz şartı kullandığınız 
nesneler. Siz ise, onlar olmadan bir hiçsiniz. Cesa
reti falan da unutun.

Böyle düşünüyorsunuz öyle mi? Var olmak bu 
kadar kolay ve görsel algılara dayanıyor demek. 
Ve tüm sır, nesnelere medyun olduğunuz etkili 
iletişimde. Ve var olmak o kadar basit bir algı ki, 
bu yüzden bir erkeği tavlamak, ya da toplum içine 
çıkmak için cesaretimizin olup olmadığını soru
yorsunuz bize! Elinizi görüyor ve rest çekiyorum 
hepinize. Sıra bende., ve şimdi siz söyleyin baka
lım:

O kozmetik ürünü kullanmadan ya da o mar
kalı blucini giymeden, sadece kendi şahsiyetiniz 
ile insan içine çıkmaya cesaretiniz var mı? Son 
model arabanızın veya bulunduğunuz makamın 
koltuğuna yaslanmadan diğer insanlarla ilişki kur
maya.. bir otomobile sahip olmadan; hiç bir nes
ne ya da imgenin gölgesine, hiçbir canlı ya da ölü
nün ardına sığınmadan var olmayı göze alabilir 
misiniz?

Topluma ayak uydurmadan, saçlarınızın kıv
rımlarına güvenmeden, başınızdaki örtü ile oku
maya kalkışmaya cesaret edebilir misiniz! Peki ya 
bu vaziyette olmanıza rağmen yazın otuz beş dere
ce sıcağında sokağa çıkmaya! Maddi çıkarlarınız 
ile manevi olanlar karşı karşıya geldiği zaman 
hangisini tercih edersiniz? Hangi makam ve mev
kide olursa olsun zalimin zulmünü haykırabilir 
misiniz! Gerici, yobaz, örümcek kafalı gibi haka-
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retlere maruz kalmak pahasına em rolunduğım uz 
gibi yaşamaya., tüm rizikoları göze alarak iyiliği 
em redip kötü lükten  sakındırm aya.. bir kötülük  
gördüğünüz zam an  elinizle, dilinizle düzeltm eye
çalışmaya cesaret edebilir misiniz?

Sadece Müslüman oldukları için üzerlerine oy
nanan oyunlardan dolayı gün yüzü göremedikleri 
için, üçüncü dünya ülkesi sıfatına layık görülme
ye. Terörist muamelesine tabi tutulacağını, bu sı
fatından dolayı öz yurdunda dahi aşağılanacağını 
bilmene rağmen göğsünüzü gere gere “ben  de

m üslüm anlardanım ” diyebilir misiniz.
Her şeyin para ile ölçüldüğü bir zamanda on

dan yüz çevirmeye! Herkesin dış görünüşe önem 
verdiği bir yerde özle ilgilenmeye, kargaların fink 
attığı bir gökyüzünün kelaynakları sayılıp dışlan
maya! Tropikal ağaçların sıra sıra dizildiği bir 
kumsalda güneşlenip denize girmek yerine, mu
kaddes olana talip olduğunuz için sürüldüğünüz 
yakıcı çöllerde terlemeye rıza gösterebilir misiniz? 
İkna odalarını bilir misiniz siz bayım. Başınızdaki 
örtü yüzünden, kapıların yüzüne kapanmasına ta

hammül edip, bu halinizle var olmaya sebat 
edebilir misiniz?

Hemen herkesin televizyon karşısında 
vakit öldürdüğü bir zamanda, eline kitap ala
rak anlam peşinde koşmaya. Ve hemen her 
gencin popüler olmak sevdasına kapılıp bir 
sevgili edinme derdine düştüğü yerde bir Mu- 
sab’ın, bir Ulubatlı’nın yaşadığı hayata öykü
nüp talip olmaya cesaret edebilir misiniz?

Sadece kendisine kavuşmayı umduğunuz 
için, sırtınızı yalnızca Allah’a yaslayarak 
İ ’lâ y-ı K elim etu llah  uğruna tahkir edilip 
tecrit edilmeye sabredebilir misiniz bayım?

Ey sen! kullandığı şampuandan cesaret 
alarak saçlarını rüzgarda savuran şuh kadın! 
Varlığını bu şekilde ortaya koymak ne de ko
lay değil mi?! Ya da hey sen., ne ve kimsen 
artık; o markalı elbiseyi giymeden insan içi
ne çıkmaya cesaret edemeyecek kadar zayıf 
mısın yoksa?!

Son sorumu sizin dilinizi kullanarak soru
yorum baylar:

Tercih hakkı yine size ait. Her iki yanı
nızda bulunan ve birbirinden farklı niteliğe 
haiz iki hayat tarzı sizin seçim yapmanızı bek
liyor. Biri popüler olandan son derece uzak 
olduğu için göze hitap etmeyen., ancak, me
şakkate rıza göstererek fıtratınız ile uyumlu 
olabileceğiniz ve Allah’a teslim olup nefsani 
arzulara direnerek kendiniz kalıp var olabile
ceğiniz türden. Diğeri ise popüler olduğu için 
son derece rağbet görüp desteklenen., var 
olabilmek için göze hoş gelene meyletmeniz 
kâfi gelen meşhur türden bir hayat.. 

Hangisini tercih edersiniz?
Popüler olanı mı., fıtrata uygun olanı mı? 
Tokat yok! ■
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İSİMSİZ IKI KUR’AN HADIMI: 
ALİ ŞEFLEK VE ÖMER SEZGİN

ABDULLAH YILDIZ

Y az ayları, genellikle tatil ve seyahat mev
simi olarak bilinir ve değerlendirilir. A n
cak, ülkemizde yaz aylarının bir özelliği 

daha vardır. Seküler eğitim sisteminin kast-ı 
mahsusa ile ihmal, hatta iptal etme çabası içinde 
bulunduğu Kur’ân öğretimi, Müslüman halkımı
zın istek ve çabalan doğrultusunda camilerde açı
lan Yaz Kur’ân Kursları ile verilmeye çalışılır. 
Çocuklar, koltuklarının altına kıstırdıkları Elif- 
bâ’lar ve Mushaf-ı Şeriflerle camilerin yolunu tu
tar, o güzel mekanları cıvıl cıvıl şenlendirirler. 28 
Şubat sürecinde getirilen
12 yaş sınırlamasına ve çe
şitli engellere rağmen, bu 
seneki yaz kurslarına ilgi ol
dukça fazla, elhamdülil
lah... İnsanımız, İslâm’ı blo
ke etme çalışmalarına ve 
planlı olarak yürütülen yoz
laştırma faaliyetlerine ve 
pompalanan hayasızlık, if
fetsizlik, ahlaksızlık ortamı
na inat Kur’ân’a koşuyor...

Çocuklarımızın harıl 
harıl Kur’ân öğrendiği, 
okuduğu, Kur’ân’ın manevî 
lezzetini tattığı bir mevsim
de, tevafuka bakın ki,
“Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şanlar" dizimizin bu 
ayki konukları olan iki de
ğerli Kur’ân hizmetkârı ho

camızı, bir tatil programı vesilesiyle tanıma şere
fine nail oldum. Bizim medyada bile hep meşhur
ların revaçta olduğu bir süreçte, ömürleri Kur’ân 
hizmetinde geçmiş bu mütevazı, gönül ehli hoca
larımızla Kur’ân eğitimi üzerine, Kur’ân kursları 
ve imam-hatiplerin geçmişi ve bugünü üzerine 
sohbet etmek, doğrusu benim için ayrı bir bahti
yarlık...

Kur’ân sevdasıyla yola çıkan iki değerli hoca
mızın hayat serüvenlerinin ilginç şekilde birbir
lerine benzemesi de yine güzel bir tevafuk...
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s* 4 i  ' * «  h P'Ali Şeflek Hoca

Hafızlık Geleneği ve Ayağı Kesik 
İsmail Efendinin Rahle-i Tedrisinde 

Birleşen Yollar

Ali Şeflek Hocamız, 1926’da Denizli’nin Tavas 
ilçesine bağlı Hırka köyünde; Ömer Sezgin I lo
camız ise, 1933 yılında Sinop’un Boyabat ilçesi
ne bağlı Uluköy’de dünyaya gelmişler...

Ezanların “T arın uludur, Tanrı uludur” diye 
okutulduğu, kadınların örtülerinin yırtıldığı, 
Kur’ân öğrenmenin hatta evinde Arapça her
hangi bir kitap bulundurmanın bile suç sayılıp 
jandarma tarafından der-dest edildiği bir dönem
de Kur’ân eğitimine başlamış hocalarımız...

(Bu mâhut döneme ilişkin her iki hocamızın 
da ilginç hatıraları ve duyumları var: Her ikisi de 
Kur’ân öğrenirken jandarma baskınına uğramış; 
Kur’ânları ellerinden alınıp toplanmış, arkadaş
larıyla birlikte cami penceresinden kaçmışlar. 
Nazilli’de, evlerinde Kur’ân öğreten Şakir Bilgiç 
Hoca ile esnaftan Ahmet Efendi, karakola götü
rülmüş ve kendi çocuklarına bile Kur’ân öğret
meyeceklerine dair kendilerinden imza alınmış. 
Akşehir’de H acı Süleyman Efendi, evinde 
Kur’ân öğretiyor diye, tam da hutbe okurken tu
tuklanıp karakola götürülmüş, sorgulanmış ve o 
gün Akşehir’de Cuma namazı kılınmamış... -Ho- 
ca’nm Ankara’ya gidip İnönü ile görüştüğü ve 
‘ben senin hocanım’ diyerek durumu anlattığı ve 
görevine devam ettiği söylenir.- 1960 İhtilali 
sonrasında, bazı üniversite öğrencilerinin De
mokratlar tarafından öldürülüp kıyma yapıldığı 
iddiaları hutbelerde bile tekrarlanmış...)

193 7’de ilkokulu bitiren A li Şeflek, bu dö
nemde Tavas ve Nazilli’de Kur’an öğreneceği bir 
hoca bulamayınca, 1939’da yeni harflerle kendi 
kendine Kur’ân öğrenmeye başlamış ve Kur’ân’m 
yarıdan fazlasını -her cüzden 12 sayfa- ezberle
miş; hıfzının geri kalanını ise Afyon’da, Asker 
Hâfız nâmıyla bilinen Mehmet Eren Hoca ile ta
mamlamış. Ayrıca meşhur kıraat üstadı Ayağı 
Kesik İsmail Efendiden talim görmüş; ondan 
Aşera ve Takrib ilim ve Mehâric-i Hurûf Talimi 
icazetnamesini almış. İşin ilginç tarafı; Ömer 
Sezgin Hocamız da, 1946’da kendi köyünde İzzet 
Hoca ile başladığı hafızlık eğitimini her cüzün 
12. sayfasına kadar getirdikten sonra, 1950’de İs
tanbul’a gelerek önce Gönenli Mehmet Efendi
den, sonra da o sıralar İstanbul Dülgerzade 
Kur’ân Kursunda hocalık yapan Ayağı Kesik İs
mail Efendiden ders alarak bitirmiş...

Ali Şeflek Hoca, merhum İsmail Hoca ile il
gili bir hatırasını anlatıyor: “İsmail Hoca bana 
İlm-i Vücûh okutmak istemişti. Ben ‘Hocam se
sim güzel değil’ diyerek isteksizliğimi belirtince, 
bana ne dedi biliyor musunuz: Sesin güzel değil- 
se, öğrenirsin ve sesi güzel olanlara öğretirsin!”

AYAĞI KESİK İS M A İL H O C A  EFENDİ

Ali Şeflek ve Ömer Sezgin hocamızın da rahle-i ted
risinde birleştiği Ayağı Kesik İsm ail (Bayrı) Hoca, 
rahmetle ve minnetle anılması gereken büyük bir sî- 
mâ... Öğrencilerinden ve yakınında bulunanlardan, 
kendisini yıllarca sırtlarından taşıyanlardan yararla
narak hakkında müstakil yazılar yazılması gereken 
büyük bir üstad... Ş im dilik öğrenebildiğim iz kada
rıyla; Serezli Hacı Ahmet Efendinin yeğeni olan ve 
baytar mektebinde talebe iken tramvay altında kala
rak iki ayağı da dizlerinin üst tarafından kesilen, da
ha sonra kendini Kur'ân ilim lerine adayan, aşere-i 
takrîb üzere kıraat dersleri veren, yüzlerce öğrenci 
yetiştiren büyük bir âlim. “Özene özene yetiştirdiğim  
nâdir talebelerimden" dediği M ustafa Özdem ir Hoca 
da aşere-i takrîb üzere ders veren ender hocalardan
dı. Otuz yıl süreyle Kur’ân öğreten Mustafa Hoca, 
geçen yıl vefat etti.
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Bunun üzerine Hoca’dan İlm-i Vücûh talimine 
başlamış A li Hoca...

Nazilli Kur’ân Kursu ve Ali Şeflek Hoca

Ali Hoca, Afyon’da kendisini yetiştirdikten son
ra, 1949’da Nazilli Kur’ân Kursunda görev alır. O 
yıllarda sayıları 40-50 olan öğrenci mevcudunu, 
müstafi olarak görevden el çektirildiği 1958 yı
lında tam 972’ye kadar ulaştırır. Nazilli’de bir 
yandan Kur’ân öğretmeye devam ederken, bir 
yandan da ilim öğrenmeyi ihmal etmez. Boşnak 
Hâfız olarak bilinen Koca Camii imamı Hacı 
Mustafa Ersöz’den Arapça dersleri alır.

(Sohbetimiz esnasında Ali Hoca, Arapça’nın 
önemini sık sık vurguluyor ve Arapça kelimele
rin dilimizden çıkarılması operasyonunun, 
Kur’ân’la ve İslâm’la bağlarımızı koparmak ama
cıyla kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatı
yor.)

A li Şeflek Hoca başta olmak üzere Nazilli 
Kur’ân Kursuna yıllarca emek veren diğer hoca
ların da büyük gayretleri ile, bu kurs bir ekol ha
line gelir. Bu kursta yetişen Haşan Balur, Şem- 
seddin Yazırh, Orhan Bağcı gibi kişiler Diyanet 
teşkilatında önemli görevlere kadar yükselirler. 
Ali Şeflek Hocanın Nazilli Kur’ân Kursunda ye
tiştirdiği talebesi Doç. Dr. Mustafa Oztürk ise, 
şu an Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 
öğretim üyesidir.

Bu çerçevede A li Hoca, hayli yaşlı bir zât 
olan Hâfız Mehmet Gökçe’nin bir kilometre yol

ASKER HAFIZ; M E H M E T EREN HOCA EFENDİ

Ali Şeflek Hoca’mızın kendisinden ders aldığı Hafız 

Mehmet Eren Hoca 1941-42 yılında Adapazarı’na 

asker gitmiş. Komutanları kendisini çok sevmiş. As

kerliği bitirdikten sonra Adapazarı'na yerleşmiş. 

Orada otuz yıl hizmet vermiş; 'Asker Hafız’ olarak ün

lenmiş. Şimdiye kadar yirmi bin civarında talebe ye

tiştiren Mehmet Eren Hoca’nın halen sağ olduğunu 

ve Reîsü’l-Kurrâ sıfatının Hacı Hafız Ahmet Efendi

den sonra kendisine geçtiğini öğreniyoruz. Allah 

ömrünü hayırlı kılsın.

yürüyerek kur
sa gelip ders 
verdiğini hay
ranlıkla ve 
minnetle anı
yor. “O yıllar
da hocalarımız 
çok fedakârdı” 
diyor ve verdi
ği bir örnekle 
bizi farklı bir 
zamana taşı
yor: “İmamla
rın çoğu maaşlı değildi; köylünün kendi araların
da toplayıp verdikleri buğdaylarla, yiyeceklerle 
geçinirlerdi. Bu buğdaylar ya getirilip camiye dö
külür ya da hocalar heybelerini alıp bizzat toplar
lardı...”

Tıpkı bu hocalarımız gibi, fedakârca Nazilli 
Kur’ân Kursunun gelişip büyümesi için çaba sar- 
feden A li Şeflek Hoca, bir gün Müftülüğe çağrı
lır ve ‘hakkında Nurculuk iddiası var’ denilerek 
görevden el çektirilir. Bu olayları üzülerek ve 
isim vermemeye özen göstererek anlatan A li Ho
camız; “ayrılmamız önemli değil ama, maalesef, 
bizden sonra kurs hızla irtifa kaybetti ve eski can
lılığına bir türlü kavuşamadı” diye hayıflanıyor. 
Neyse ki, kendisinden altı sene sonra Mustafa 
Ozdemir Hoca Nazilli’ye gelir ve kursu yeniden 
ihya eder; otuz yıl boyunca burada hizmet verir.

Ali Şeflek Hocamız, kendisini Kur’ân ve 
Arapça eğitimine adamış bir büyüğümüz olarak, 
hâlâ kendi çapında Kur’an ve Arapça öğretmeye, 
hafızları dinleyerek onların hıfzını pekiştirmeye 
devam ediyor, usanmadan, bıkmadan ve seksene 
ulaşmış yaşına bakmadan...

İlk İmam-Hatip Nesli ve Ömer Sezgin Hoca

Dülgerzade Kur’ân Kursunda Ayağı Kesik İsmail 
Efendinin rahle-i tedrisinde yetişip “Tashih-i 
H u rû f’ diploması alan Ömer Sezgin Hocamız 
ise, 1951’de yeni açılan İmam-Hatip Okulu’nun 
ilk öğrencilerinden biri olur...

İmam-Hatip Okulu’na kayıt yaptırmadan ön
ce, o günlerde yayılan bir dedikoduya takılır ka
fası: “B u okullar devlet tarafından dinsiz yetiş

\
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tirm ek  için açıld ı” şeklindeki söylentiden etkile
nen Ömer Hoca, bir vesileyle Üsküdar/Kısıklı’da 
ikamet etmekte olan Süleyman Hilmi Tunahan 
Hocaefendi’nin yanma uğrar. “Hocam ne dersi
niz; bu okula kaydolayım mı?” diye sorar. Süley
man Efendi, “Sen kaydol evlat” diyerek onun gö
nül huzuru içinde ÎHL’ye kaydolmasına vesile 
olur. (Süleyman Efendinin talebeleri ile imam- 
hatipliler arasında düşmanlık olduğunu söyle
yenlere duyurulur!) Merhum Mahmud Celaled- 
din Ökten’in, Menderes hükümetinin Milli Eği
tim Bakanı Tevfik İleri üzerindeki bütün nüfu
zunu kullanarak açılmasını sağladığı ve ilk mü
dürlüğünü yaptığı Îmam-Hatip Okulunun Lan- 
ga’daki küçücük medrese binasında öğrenime 
başlayanlar arasında Ömer Hocanın hatırladığı 
bazı isimler şunlar: Ihsan Toksarı, Ahmet Kah
raman, Yahya Kutlu, Bekir Topaloğlu, Süley
man Aşıkkaya, Selahaddin Kaya... Bunlardan 
bazıları 17 yaşını geçtikleri için, ancak yaşlarını 
küçülterek okula kaydolurlar. Ömer Sezgin de 17 
yaşındadır, fakat gün farkıyla okula kayıt yaptıra
bilmiştir, 27 numara ile...

Bu yıllara ait hoş bir hatıra naklediyor Ömer 
Hoca: “Yaşı büyük arkadaşlarımızdan bir kısmı 
okul dışında şapka giymiyorlardı. Bir gün hocala
rımızdan biri 19-20 yaşında olan Yahya arkadaşı
mızı şapkasız görür ve sorar; ‘niçin giymiyorsun?’ 
diye. Yahya’nın verdiği cevap çok ilginçtir: “Ho
cam, şapkamı giyip tramvaya bindiğim zaman, 
yolcular beni biletçi zannediyorlar.”

Daha sonra Vefa Lisesi’nin karşısındaki ahşap 
binada gıcırtılar arasında faaliyetini sürdüren bu 
ilk Îmam-Hatip Okulunun öğrencileri, her ne 
kadar kasıtlı olarak gönderilen bazı ateist hoca
larla muhatap oldularsa da bazı açılardan da şans
lı idiler. Zamanın büyük alimleri onların dersle
rine gelmekte idi: Zekai Konrapa, Nurettin 
Topçu, Ali Rıza Sağman, Mehmet Sofuoğlu, 
Kızılminare Camii İmamı Mahmut Bayram Ho
ca, Fatih dersiamlarından Arnavut Hoca nâmıyla 
meşhur Hüsrev Hoca gibi pek çok ünlü hocadan 
ders alma şerefine nail oldular... (Bu hocalardan 
bir çoğu Yüksek İslam Enstitüsü’nde de hocalık 
yaptılar.)

Daha Îmam-Hatip Okulunu bitirmeden Sü- 
leymaniye Camiinde müezzinlik yapmaya başla

yan daha sonra da çeşitli camilerde imamlık ya
pan Ömer Hoca, 1959-1960’da askerlik görevini 
tamamlar ve 1961’de de Yüksek İslâm Enstitü
süne kaydolur. İlk kez 1958’de Fındıklı’da açılan 
Yüksek İslâm Enstitüsü’nün ilk müdürü de Ah
met Davudoğlu Hoca’dır. Hocaları arasında Ze
kai Konrapa, Mehmet Sofuoğlu, Ali Özek, Hil
mi Ziya Ülken, Halil Ziya Erce, Abdülkadir 
Karahan gibi isimleri hatırlayan Ömer Hoca, 
Emin Işık, Saim Yeprem, Selahattin Kaya, Os
man Kandemir, Yusuf Ziya Kavakçı gibi arka
daşlarıyla birlikte Yüksek İslâm’da okuduğu yıl
larda bir yandan da dışarıdan Emin Saraç, Mah
mut Bayram gibi hocalardan Arapça ve diğer 
ders alarak kendisini yetiştirir.

1965’te Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun 
olarak Bilecik’te Din Dersi öğretmenliğine başla
yan Ömer Sezgin Hoca, üç okulda birden din 
derslerine girer, İlim Yayma Cemiyeti’nin de des
teği ile Bilecik İmam-Hatip O kulu için arsa alı
nıp yapılmasına önayak olur. 1973’e kadar Bile
cik’te görev ve hizmetlerini sürdüren Ömer Ho
camız, o yıllarda “A llah’ı insanlar yarattı” diyen 
ve bu yüzden de cenaze namazı kılınmayan ateist 
İmren Öktem’in fikirdaşlarıyla çetin mücadelele
re girer. 1973’te İstanbul’a gelen Hocamız 14 yı
lı Yedikule Lisesinde olmak üzere çeşitli okullar
da öğretmenlik ve yöneticilik yapar...

Ankara’da askerlik görevini bulunurken ger
çekleşen 27 Mayıs Darbesinin sıcak günlerine 
bizzat tanık olan Ömer Sezgin Hoca, Yedek Su
bay Okul Komutanının ihtilali onaylamayıp öğ
rencilerinin nümayişlere katılmalarına izin ver
memesi üzerine hapsedilmesini ve İhtilal sonra
sında namaz kılan komutanların görevden atıl
malarını hatırlıyor, esefle...

Kitap okumayı, okuduğu kitaplardan alıntıla
dığı sayısız notları derlemeyi çok seven Omer 
Sezgin Hoca, mütevazı yaşayışı, ilmi birikimi, ah
lâkı, va’z u nasihati ile çevresini aydınlatmaya 
devam ediyor.

Ali Şeflek ve Ömer Sezgin hocalarımıza Yü
ce Rabbimizden hayırlı ömürler, sağlık ve sıhhat
ler diliyor, fî-sebilillah ortaya koydukları gayret
lerin, güzel çalışmaların yeni nesillerce de örnek 
alınacağını ümit ediyoruz. ■
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Sevgili Dostum,
Dostum... Üstelik ‘sevgili’...
Bu her asil kavramın beylik - 

leştirilmesi becerilmiş zaman dili
minde ne kadar sığ, ne denli kof 
ama (bir o kadar da) ne çok ge
reksindiğimiz bir şey: dostluk, üs
telik sevgili boyutunda...

Sevmenin karşılıklılığını be
lirten ‘sevişmek’ kavramının yal
nızca ve yalnızca yatakla sınırlan
dırıldığı bir dönemde bilmem ne 
derece anlamlı sayılır ve ne dü
zeyde yankı bulur söylediğim. 
Hâlbuki ben, bu kalıplaştırılmış 
ifadeyi senin için bütün hakika
tiyle dillendirme iddiasındayım: 
Sen benim dostumsun! Üstelik 
sevgili çapında.

Fakat durumumun garabeti
nin farkındayım çünkü ne kadar 
tersini istersem isteyeyim, ben de 
bu çağda yaşamaktayım. Bu çağ
da, yani kirlenme çağında. Ma
lûm, XX. yüzyıla birçok ad takıl
dı: uzay çağı, atom çağı, bilgi ça
ğı... Benim taktığım adı anımsat
mama izin ver lütfen: kirlenme 
çağı. Tabii ki ancak kolejli ço
cukların önüne sürüldüğünde so
nuç devşirilebilinecek şu çevre 
kirliliği oyalamacası türü bir şey
den söz etmediğimi çıkarmışsmdır. 
Ben ‘kirlilik’ derken zihin kirlen
mesinden söz etmedeyim ve ona

bağlı olarak da ruh kirliliğinden.
Demem o ki, sana ‘dostum’ 

derken aynı zamanda gizli gizli 
yüzüm kızarmada. Öyle ya, günü
müzde neredeyse herkes herkesin 
dostu. Bırakalım dostluğu, ona 
evrilmenin ilk adımı sayılan ar
kadaşlık bile ne denli posalanmış 
bir kavram: Aslında her an birbi- 
riyle gırtlak gırtlağa boğuşmaya 
hazır iki ortak, bu ortakların kur
duğu şirkette çalışan ve gece gün
düz birbirinin ayağını kaydırma
nın hayalini kuran iki mesai ar
kadaşı; -Ne demekse! Rastgele 
aynı kurumda çalışmanın dışında 
aralarında hiçbir ortak nokta bu
lamayan insanlar niçin ‘arkadaş’ 
diye adlandırılır ki!- her ikisi de 
yanyana oturma süresi boyunca 
öbüründen gına getiren iki yol ar
kadaşı... Güya arkadaşlığı sınıf
landıracağız ve belki de, birinin 
ötekine göre üstünlüğünü vurgu
layacağız. Peki sonuç? Hâlbuki 
‘arkadaş’ insanın arkasını tam bir 
güvenle emanet edebileceği kim
se demek. Arkasını, yani hiç gör
mediği, göremeyeceği, o yüzden 
de kesin emniyete alınması gere
ken yeri. Yani sırtından gelecek 
tehlikeleri, onun adına ve tıpkı 
onun gibi savuşturabilecek Uya- 
katte birinden söz ediyoruz. Ya 
şimdiki arkadaşlıklar?

Ne gezer!
Bizi biz yapan değerlerin tü

münü fesada uğratanlar, belli, bu 
deyime özel bir gayret sarfetmeli- 
ler ki ortada esamisi okunma- 
makta: Arkadaş değil arka taşı...

Pek kullanılmayan, pek ne 
kelime, hiç kullanılmayan bir de
yim olduğu için anımsatmamı o 
ünlü ukalâlığım çerçevesinde de
ğerlendirme lütfen: Aynı anlama 
hizmet etse de bu deyimin birbiri
ne yapışık iki farklı göndermesi 
var.

İlki şu: İnsanlar eskiden ağır 
yükleri semerle taşırdı. Üstelik 
taş semeri, yük semerinden fark
lıydı. Burada, somut anlamıyla 
sırtta semerle taşman yükteki ka- 
vilikten hareketle, zengin anla
mıyla, bir yük olarak sırtta taşı
maya geçiş yapılarak, o kişinin ar
kadaşlığından çok külfetliliği an
latılıyor.

İkincisi daha kolay dikkatten 
kaçabilir zannındayım: Taş yapı 
ustalığında temel yerine geçen ve 
yapının bütün yükünü çeken kos
kocaman bir taşla örülmeye baş
lanır duvar. Ve hâliyle bu taş, du
varda gözükmez; duvar yükseldik
çe görme alanının dışında kalır. 
İşte yapının dört tarafında bulu
nan ve bütün yükü arkalayan, o 
neredeyse kaya çapındaki taşa da
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arka taşı denir. Böylelikle sözü 
edilen kişinin külfetliliği ifade 
edilmekle kalınmıyor, aynı za
manda bu külfetin kallaviliği de 
vurgulanıyor.

Arkadaş... Arka taşı... Bıraka- 
lım dostluklarımızı, arkadaşlıkla
rımız sence ne düzeyde? Bu kir
lenme değil de ne!

Hani bir kere ailenle, bir kaç 
kere de yalnız geldiğin ve sabah
ladığımız -ezandan sonra da otur
duğun koltukta, tam konuşmanın 
ortasında, birden sızıp kaldığın- 
evimi anımsıyorsundur (uma
rım). İşte orasını tutmama aracı
lık eden mahalleli emlâkçıyla bir 
gün sokakta karşılaşmıştım ve ba
na elini uzatarak:

- Ooo (......), nasılsın?
Dediğinde donup kalmıştım. 

Donup kalmaktan başka bürüne
ceğim bir ruh hâli yoktu. Çün
kü...

İstersen şöyle anlatayım:
Gayrettepe’de görevli bir po

lis memuru, o ruhsuzlaştırıcı mes
leğine karşın nasıl olmuşsa bir ka
dına vurulmuş. Kadın da yabana 
atılır cinsten değilmiş hani. Hele 
başını öne eğer gibi yaparken göz
lerine kondurduğu melüllük... 
Gel zaman, git zaman, gizli gizli 
şurada burada buluşup görüşmüş
ler. Lise yıllarının buhurlarını 
tütsülemişler hayallerinde: Kâh 
karanlık sinema salonlarında ya
van Amerikan filmlerini seyreder 
gibi yaparken hasret gidermişler; 
kâh ucuz pidecilerin arka masala
rında dizdize pineklemişler.

Fakat kadın anasının gözü; 
adamı çok geçmeden avucunun 
içine almış bile. (Gerçi kadın ve 
erkekten aynı anda sözedilen du
rumlarda böylesi tarantula tuzak
larından bir erkeğin olsun kurtul
duğunu tarih görmemiş ya.) Yal
nızlığından, terkedilmişliğinden 
başlamış, çocukluğunda ağabeyi

nin çektirdikleriyle devam etmiş, 
“Şöyle bana kadınlığımı hissetti
recek bir adam çıkmadı karşıma.” 
ile sözlerini bağlamış kadın; üste
lik, demin sözünü ettiğimiz şu 
Türkân Şoray’dan araklama, baş 
öne eğikken göze aktarılan mah
zunluğu da ekleyerek.

(Dur! Hemen, “Ne var bun
da? Nereye baksan söyledikleri
nin tornadan çıkmış tıpkılarıyla 
karşılaşmıyor muyuz?” deme. He
men söyleyeyim.) Terslik şurada: 
adam zaten evli. (Bu sefer de, 
“Vah güzel kardeşim. Hiç büyü
meyecek misin? Çoktan kimin eli 
kimi cebindeleştiğimizi bilmez 
misin?” diyen sesini duyar gibi
yim. Olsun, sen yine de bir yol 
izin ver.)

Çocuklarını terketme pahası
na evinden ayrılır polis; Fatih’te, 
Atik Ali Paşa Camii’nin arka so
kağında tuttuğu bir dairede ‘sev
diği’ kadınla birlikte yaşamaya 
başlar. İki taraf da hayallerine 
denk bulur bu yaşantıyı başlarda. 
Gerçi pervazların arasından sızan 
toz yüzünden ortalık iki günde 
hiç kadın eli değmemişçesine ba
tar ama hem çarşıya yakındır ev, 
hem de adamın işine. Yarı bod- 
rumluk kimin umurunda! İnsanın 
yanında gözlerinin içine bakan 
biri varsa.

Nikâh mı? Dedik ya, adam 
resmi bir kişilik. Resmen suç ol
mayan bir şeyden, kim, niçin, ne 
çeşit bir vicdan muhasebesi sonu
cu rahatsızlık hissetsin!

Fakat hangi kahpece yıkılan 
yuvanın üzerine yenisi kurulabil
miş ki!

Çok geçmeden adam, uğruna 
yuvasını yıktığı kadının da karı
sından farklı olmadığını anladı
ğından mı ne, gün be gün huysuz
laşır. İstersen çağın sihirli sözcü
ğüne sığınarak özetleyelim duru
mu: anlaşamazlar.

Ve sonun başlangıcı: adam 
kadını pataklamaya başlar. Erkek 
adam ya; üstelik şartlar da uygun: 
ne arayanı var kadıncağızın, ne 
soranı. “Sesi ayyuka çıkan kadı
nın imdadına niçin konu komşu 
koşmazmış?” demeye niyetlen
mişsen, “Ne çabuk unuttun insa
nımızı?” derim ben de. Peki ya 
adamın mesleği neydi? Polis de
mek, çağdaş yeniçeri demek değil 
mi? Devletin tecessüm etmiş hâli 
kabul edilen birine kimin gıkı çı
kabilir ki? Hem “Kimi kime şikâ
yet edeceksin?” durumu da var.

Tarantula eskisi zavallı kadın
cağız, sonradan komşuların anlat
tığına göre, kimileyin günlerce 
hastahanelerde yatmak duru
munda kalmış. Çoğun sol gözü şiş 
gezmiş. (Niçin sürekli sol gözü? 
Ben de bir anlam veremedim.)

Hikâyenin sonu hayli ara
besk: Sen hatanın idraki de, ben 
çoluk çocuğun hasreti diyeyim; 
adam kendini iyice içkiye verir 
bu arada. Geceleri sık sık eve gel
memeye başlar. Günaşırı kadının 
çığlıklarına adamın ağlamaları 
karışır zamanla. Başlarda kendine 
epey bir komşu edinen kadın, 
kimselerin yüzüne bakamaz ol
muştur artık. (Malûm, tek gözle 
ancak şeşi beş görülür.) Rahatlık
la evlerine girip çıktığı, ikindi 
üzerleri birlikte sarma sardığı ka
dınlarla sokakta karşılaştığında 
yolunu değiştirir. Zaten İstan
bul’daki biricik akrabası amcaoğ- 
lunun izini de adam yüzünden 
kaybetmiştir:

- Ben anlamam lan süt karde
şi, müt kardeşi. O erkek, sen de 
eksik etek değil misin? Ben oldu
ğum müddetçe bu eve giremez!

Kimselere açamaz derdini ka
dın; kimselere açılamaz. Bir gı
dım daha katlanmasını sağlaya
cak bir nasihatçık olsun alamaz. 
Koca misali bağrına bastığı adam

78 Umran-Eylül ■2005



KONU / YAZAR

dan da soğumuştur. Sen kadının 
soğuması nedir, bilir misin? Kadı- 
nın erkeğinden soğuması ile 
Rabb’in kulunun kalbini mühür' 
lemesi birbirine benzer.

İki taraf da birbirinin açığını 
kollamaya başlamıştır artık; kıvıl
cım bekleyen harman yeri misali.

Ve bir gece yarısı adam, bey
lik tabancasıyla ilkin kadının 
beyniyle yatak odasının duvarla
rını ebrular; ardından da kendi 
şakağından sızan mayi yüzünden 
karıncaların salonda yollarını şa
şırmasına sebep olur.

Ne günahı varsa, ev de çevre 
sakinleri tarafından lânetlenir; 
uğursuzlukla yaftalanır. Kim cam
daki “Kiralık” ilânını görüp zaten 
havada kapılası daireyle ilgilen
meye kalksa, fırsat kollarcasma 
bigudili bir kadın başı pencere
den bakıp:

- Kardeş, bakar mısınız? Siz o 
evi tutmayın; orası uğursuz. İşte 
böyle böyle...

Dediği için uzun bir süre ev 
boş kalır.

Beş yıl oturduğum evin sahi
binin “Ben bu binayı restore edip 
kendim için işyeri yapacağım” 
palavrasına inanıp harıl harıl ev 
aradığım bir akşamüstü, civardan 
geçerken ben de camdaki o gü
neşten solmuş “Kiralık” yazısını 
görüp verilen telefonu aradığım
da, güvenilmezliğini sesine yan
sıtmamayı becerememiş emlâkçı, 
dükkânının çok yakında, falan 
yerde olduğunu ama orasının çok 
‘taliplisi çıktığını’, sahibinin öyle 
herkese ev veren adamlardan ol
madığını, mutlaka iyi bir kefil 
göstermemin şart olduğunu, hat
ta 40 dereden su getirmem gerek
tiğini söyledi. Bu arada, işimi, 
memleketimi, cinsimi, cibilliyeti
mi, üstelik ayaküstü, ne zaman ve 
nasıl sorguladığını, ancak dükkâ
nına giderken anlayabildiğimi

bilmem söylememe gerek var mı?
Başta emlâkçılar ve tamirciler 

olmak üzere bütün esnafa, tıbbiy- 
yuna ve siyasiyyuna güvenmeyen 
biri olmama karşın, evi tutmak is
tediğimi, sahibiyle yüzyüze ko
nuştuğumuzda anlaşacağımızı 
sandığımı ve zaten gerekir diye 
40 dereden derlediğim suyu ce
bimde taşıdığımı söyledim.

Işıkçı bıyığının üstüne sivri 
uçlu ama az kavisli bir gaga burun 
koy, en üstüne de kabzımal gözle
ri yerleştir. Ardından da kırlaş
maya yüz tutmuş sarı bir saç, afisi 
sönmek üzere bir fil kulak, kıza
rıklığı uçmuş bir çakı dudak al. 
Bunların hepsini ruh lekelerine 
işaret diye okunsa haksızlık sayıl
mayacak güneş lekeleriyle alalan
mış sarı bozuğu bir yüzün çevresi
ne gereğince serpiştir. Yanına da, 
eve yemeğe giderken bile dükkâ
nının camına “Camideyim” yazı
sını yapıştıran edayı ekle, işte 
emlâkçı bu.

Tabii ki 40 dereden getirdi
ğim suyun şişesini açmadı. Bekâ
rım ya o sıralar, en başta eve karı- 
kız atmamam gerektiğini söyledi; 
hem de şöyle bir yol göstermeyle:

- Tabii, genç adamsın. Karı- 
kız ayağın vardır. Ama artık kızın 
evinde mi buluşursun, bir otele 
mi götürürsün; orası senin bilece
ğin iş.

Üstelik bu sözlere, ne iş yaptı
ğımı, nerede çalıştığımı, ne tür 
biri olduğumu yüzyüzeyken bir 
kere daha söyledikten sonra mu
hatap oluyorum.

İki dakika önce bana karı-kız 
tarağında ağabeylik eden adam, 
bilmem ki bütün konuşmamız bo
yunca aralara kaç kez “(A...h), 
inşallah, (A...h)’m izniyle” sıkış
tırdı.

Neyse, daireye görmeye gittik. 
Adam elinden geldiğince rolünü 
iyi oynayacak ya, evin kapısını

besmeleyle açmayı, içeriye girdi
ğinde melekûta selâm vermeyi 
ihmâl eder mi hiç?

Ev sahibimin ‘beyaz yalan’ma 
inanmışım ya, neredeyse kafamı 
sokacağım bir deliğe bile razıyım. 
Yine de evin -Underground Pala- 
ce denli olmasa da- kendine özgü 
bir cazibe yüklenmişliği gözüm
den kaçmadı.

Ertesi gün, kontratı imzalar 
imzalamaz, güneş lekeli yüzüne 
yaydığı zafer kazanmış kumandan 
yayvanlığındaki bir gülümseme 
eşliğinde, bana evin hikâyesini 
anlattı. Anlattıklarının üzerimde 
hiçbir yan etki bırakmayacağını, 
dahası, belki de böylesi bir maziyi 
artı bir değer addedeceğimi nere
den bilsin? “Bir de okumuş adam 
olacaksın! Bak, gördün mü, nasıl 
kazıkladım seni?” diyen bakışları
na fırlattığım tükürük nazarını 
rahmet saymaması olası mı?

İşte bu adam, bu sınıfının ör
neği emlâkçı, birkaç gün sonra 
benimle dükkânının yakınlarında 
karşılaştığında elini uzatarak:

- Ooo dostum, nasılsın?
Diyebiliyor.
Fakat ben seni bu kavramı ça

ğın böylesi kirletmişliğinden 
arındırarak selâmlamaktayım. 
Dostum! Yani bürünmek istedi
ğim ‘öteki’m.

Ne ki epeydir ötekimden, 
benliğimi bütünleyen sacayağı
nın bir öğesinden yoksunum. Bil
mekteyim, başın ancak çok sıkış
tığında beni ihmâl edersin. O 
yüzden de sözlerim aslında naz 
makamına denk gelmekte. Buna 
karşın epeydir buralardan uzaklı
ğın, aslında beni de kendimden 
uzaklaştırmış durumda; bilesin.

Seni hasretle kucaklarım dos
tum.

Selâm ile... ■
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ZÜLKÜF ORUÇ’LA
“BİR ÖĞRENCİ HAREKETİ OLARAK M TTB”

KİTABI ÜZERİNE

MUSTAFA ALDI

G eçtiğimiz ay Pınar Yayın
ları arasında çıkan Bir 
Öğrenci Hareketi Ola

rak M T T B  kitabı üzerine yazarı 
Zülküf O ruç’la görüştük. Bu mü
lakatı sizler için Mustafa Aldı ha
zırladı.

Mustafa Aldı: M T T B ’yi bir 
öğrenci hareketi olarak ele aldı
ğınız çalışmanız Pınar yayınları 
arasında çıktı. M T TB’nin oluş
tuğu siyasî ve toplumsal ortam 
nasıl bir konjonktürün ürünüy
dü? Bir öğrenci hareketi olarak 
odaklanıldığmda ikinci Meşrû
tiyetten günümüze değin oluşan 
gençlik hareketleri içerisindeki 
yeri neydi?

Zülküf Oruç: Dikkatli göz
lerden asla kaçmayacaktır; 
M T T B ’yi tarihsel bir bağlam 
içinde ele almaya yönelik çaba
lar beni adeta bir yakın tarih 
okuması ile karşı karşıya getirdi. 
Bunu yaparken dünya sistemi 
dediğimiz mekanizmanın yaşadı
ğı sarsıntılar ve yeniden kendine 
gelişler bunun bir imparatorluk 
bakiyesi olarak Türkiye Cumhu
riyetine yansımaları, bu doğrul
tuda Türkiye’deki müesses düze
nin teşekkül biçimi, bu düzen 
içindeki aktörlerin konumlanışı

ve M T TB’nin kendine ait tarihi; 
tüm bunlar iç içe geçmiş halka
lar olarak birbirinden bağımsız 
düşünülemeyecek kadar birbiri
ne ilintilidir. Unutulmamalıdır 
ki M TTB içinde faaliyet göste
ren gençler Cumhuriyetin ak
varyumunda yani ulus devletin 
aurasmda yetişti. Biraz yakından 
bakanlar özellikle ilk dönemin
de M TTB faaliyetlerinde rol 
alan kuşağın imparatorluğun da
ğılması ve genç cumhuriyetin 
kurulmasını bir arada yaşayan, 
bundan dolayı biraz hırçın ve 
kabına sığamayan bir kuşak ol
duğunu göreceklerdir. Bu döne
min uluslar arası ortamının da 
etkisi ile içerde devletin artan 
otoriter karakteri ve tek partinin 
kendine özgü demokrasisi ve si
yasal aidiyet olarak resmi kimli
ğin artan etnik içeriği 
M TTB’nin duruşu ile paraleldir, 
ikinci Dünya Savaşı sonrası yıl
larda da M T TB’nin söylemi ve 
faaliyetlerinde baskın konuma 
yükselen anti komünizm de dö
nemin genel siyaseti ile örtüşür. 
Hatta gözlemim odur ki, 1965 
sonrası uluslar arası sistem için
de Türkiye’nin göreli özerklik 
arayışı ile M T T B ’nin dış politi
ka söylemi birbirini dışlama
maktadır.

Yüksek tahsil öğrencilerinin 
faaliyet gösterdiği bir öğrenci ör
gütlenmesi olarak M TTB gerek 
1916-80 gibi uzun bir dönemi 
kapsayan faaliyet dönemi ile ge
rekse de gençlik kitlesinin dina
mizminden dolayı Türk siyasal 
hayatında önemli bir örgütlen
medir. Gençlerin sosyal kültürel 
ve hatta gündelik ihtiyaçlarının 
önemli bir kısmına yönelik faali
yetleri olan M T TB aynı zaman
da gençlerin siyasal bilinç ka
zandığı bir kurum olarak da 
önemlidir.

Aldı: Necip Fazıl 1940’lı yıl
ların ikinci yarısındaki M T T B ’yi 
değerlendirirken “terbiyeli re
jim gramafonu” olarak değer
lendiriyor. M T T B ’nin ikti
d a r la r la  ilişkileri nasıl olmuş
tur? Özellikle Tek parti döne
minde Türk Ocakları’nın dahi 
kapatıldığı bir ortamda kapatıl
mayan M T T B ’nin 1936’da ka
patılışında etkili olan iç ve dış 
gelişmeler nelerdir?

Oruç: İtiraf etmeliyim ki, ça
lışmamın önemli eksikliklerin
den birisi çoğunlukla yazılı ve 
resmi kaynaklara dayalı olarak 
hazırlanmış olmasıdır. Kaldı ki 
M TTB içinde etkili olmuş in
sanlarla yaptığımız görüşmeler 
neticesinde vardığım yargılar
dan biri de, insanların, tarihi, 
bugün durdukları yeri meşru an
lamlı kılacak bir şekilde tekrar 
ele almaları ve dolayısıyla döne
min gerçeğine dair bir bilgiden 
kendileri ile birlikte beni de 
uzaklaştırmalarıydı. Bunlardan 
dolayı M T T B ’nin devletle olan 
ilişki biçimine dair söyleyecekle
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çında yer alan M TTB, tek parti
nin tüm sivil alanı kendi çerçe
vesi içine alma ve devlet ile bü
tünleşme çabaları doğrultusunda 
örgütlü yapılanmaları teker te
ker ortadan kaldırdığı bir dö
nemde dahi varlığını sürdürdü. 
İktidarın Kadro hareketi ile me
safesini açmasına paralel 
M TTB’de Kadro ile bir tartışma
nın içine girdiğini görüyoruz as
lında tüm bu tartışmalar sembo
liktir. Bu dönemde M T TB’nin 
soytürkçü çevrelerle yakınlaştığı 
da bir vakıadır. 1936 yılında 
M T TB’nin Hatay mitingi za
mansız bulunarak birlik kapatıl
ma noktasına gelir. Bir adım 
sonra İkinci Dünya Savaşı yılla
rında, M TTB’nin anti komünist 
bir zeminde tüm mücadelesini 
sola karşı konumlandırdığına şa
hit oluyoruz. 27 Mayıs ertesinde, 
dönemin siyasi koşullarının bir 
getirisi olarak, M TTB kısa süreli 
bir sol etki altına girse de 1970’li 
yılların ortasına kadar M TTB 
sola karşı mücadelenin merkezi 
olma iddiasındadır. M T T B ’de 
genel anlamda söylemin Islâmi-

rim, doğruluğu be
nim incelemelerim
le mukayyet olan 
şeyler. M TTB baş- 
kanlarından biri 
“Ankara’ya gittiği
mizde, eğer sabah 
gittiysek öğleden 
sonar, eğer akşam 
gittiysek ertesi sa
bah mutlaka Cum
hurbaşkanı ile görü
şürdük” şeklinde 
devletin üst ma
kamları ile olan iliş
kilerinin ne kadar 
yakın ve bu ma
kamlar nezdinde ne 
kadar ciddiye alındıklarını ifade 
ediyordu.

M TTB nihai olarak resmi bir 
kurumdu. Sürekli olarak meşru 
ve geniş bir zeminde faaliyet 
göstermek gibi bir kaygı göze 
çarpıyordu, iktidar ile olan iliş
kiler bu anlamda varoldukları 
süre içinde, her ne zaman bir ge
lişme ile ilgili nümayiş, tezahü
rat gerekli ise kamuoyu oluşması 
ihtiyacı belirdiyse, M T TB’li 
gençlere müracaat edilirdi diye
bileceğimiz kadar yakındı diye- 
mesek de göze çarpar bir biçim
de iktidarın tercihleri ile bir ya
kınlık vakıaydı. Kitapta M TTB 
ideolojisi, ele aldığımız bölüm
de, devlet başlığı altında 
M T TB’nin söyleminin Islâmi- 
leşmesi ile birlikte devleti her 
şeyin üzerinde tutan, hürmetle 
kutsayan anlayışın aşındığı göz
lenmekteydi.

Aldı: M TTB’nin otuzlu yıl
lardan itibaren solla ilişkileri, 
sola bakışı soğuk savaş zihniyeti
ni yansıtıyor. 1932-1934 yılları 
arasında yayımlanan ve “inkıla-
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bin ideolojisini yapmakla” kendini 
görevli gören Kadro hareketine 
bakışları benzer misyonu üstlen
melerine rağmen olumsuz. Na
zım Hikmet, Muhsin Ertuğrul ve 
T R T  üzerinden de bu muhale
fetlerini yaygınlaştırıyorlar. 27 
Mayıs sonrasında ise kısmen sol- 
Kemalist grubun eline geçiyor. 
Bu perspektiften bakıldığında 
sol ve M T T B  ilişkisini nasıl 
okumak gerekir?

Oruç: Yukarıda da ifade etti
ğim gibi, M TTB, kısa bir dönem 
hariç tutulursa, ağırlıklı olarak 
sağ diye nitelediğimiz bir kitle
nin etkisi altında kalmıştır. Tür
kiye’de sol, aslında Batıcılık ya 
da benim tez boyunca Kemalist 
Milliyetçilik olarak ifade ettiğim 
şeyle akraba bir siyasal aidiyet 
olarak var olagelmiştir. Kemalist 
Milliyetçilik, dönem dönem içe
riği değişse dahi kimi temel refe
ranslar üzerinde süreklilik de ar- 
zeder. Sol, M TTB ve sağ kitle 
tarafından batılılaşma içinde bir 
damar olarak algılana gelmiştir. 
1930’lu yıllarda iktidarın yama-
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leşmesine paralel olarak sola 
karşı sorgulama artık kapitaliz
min sorgulanmasıyla beraberdir 
ve solla beraber sağcılık da kabul 
edilemez bulunur.

Aldı: M T T B ’nin İslâm ve 
Osmanlı geçmişini anlamlandır
ması çeşitli dönemlerde farklılık 
gösteriyor. Bu durumun değiş
mesi ellili yıllardan itibaren ger
çekleşiyor. İsmail Kahraman ve 
sonrasında ise İslâmcı düşünce 
ile irtibatı gelişmeye başlıyor. Bu 
durumun en bariz göstergelerin
den biri de amblem değişikliği. 
M TTB’nin düzenlediği konfe
ranslara Muhammed Kutup 
çağrılıyor. Dünya İslâm Talebe 
Teşkilatı (11FSO) ile ilişkileri ge
lişiyor vb.. M T TB’nin sağcılık
tan kısmî kopuşu sağlaması nasıl 
bir süreç izlemiştir?

Oruç: Dikkat edilirse, çalış
mamın kavramsal çerçevesini 
Yusuf Akçura’nın üç tarz-ı siya
setinden mülhem ve bana kalır
sa İkinci Meşrutiyetten günü
müze Türk siyasal hayatının ha
la süregelen üç siyasal akımı 
Türkçülük, İslamcılık ve Batıcı
lık ve bunların mücadelesi oluş
turmaktadır. Batı dışı dünyanın 
Batı ile karşılaşması ile birlikte, 
yerli olan ile batılı olanı nasıl bir

araya getireceğimiz tarzında bir 
entelektüel problem ortaya çı
kar. Bu aslında bize özgü bir du
rum değildir. Batının bilim ve 
teknik anlamdaki üstünlüğü as
keri üstünlüğü ile somutlaşırken 
bunlarla hesaplaşmak kaçınıl
maz bir hal alır. İkinci Meşruti
yet Türkçüleri de İslâmcılar da 
birbirine benzer bir biçimde Ba
tının bilim ve tekniğinin içsel
leştirilmesini, buna karşın ahlak 
ve maneviyatta yerli kalınması 
gerektiğini söyleyerek modern
leşmeye kapı aralarlar. Bu durum 
kısmen Topçu’da farklılaşsa da 
İsmet Özel’in Üç Meseîe’sine ka
dar bir ‘mesele’ değil adeta bir 
‘kaziye-i muhkeme’dir. Dolayı
sıyla Türkçü ve İslâmcılar aslın
da kategorik anlamda birbirin
den çok farklı değildir. Farklılaş
tıkları nokta, yerli olanı tanım
lama biçimleridir. Türkçüler, di
ni, Türk millî kimliğinin kurucu 
unsurlarından biri olarak görür
ken İslâmcılar, dini, millî kimli
ğin hayat kaynağı olarak göiür- 
ler. İkinci Meşrutiyet dönemin
de hakim unsur İslâmcılık, mü
meyyiz bir duruş kazanma çaba
sında olanlar Türkçüler iken, 
Tek Parti dönemi boyunca sin
dirilen İslâmcılık, 1965 sonrası 
buna benzer bir çaba içine girer. 
Türkçülük de bu dönem içinde

İslâmileşme süreci yaşar ve artık 
din, Türklüğün ayrılmaz ve imti
yazlı bir rüknüdür. 1974 yılında 
yaşanan amblem değişikliği 
Türk sağındaki bu genel trendin 
M TTB üzerindeki bir izdüşümü 
olarak anlaşılabilir. 1970’li yıllar 
ile birlikte özellikle Ortadoğu 
coğrafyasında ve Hint alt kıta
sında gelişen İslâmi hareketlerin 
entelektüel meyveleri Türk 
okurları arasında makes bulduk
ça, M T T B ’de genel anlamda 
sağcı kitleden kopuş başlar, fakat 
bu bana göre asla paradigma dü
zeyinde bir ayrılma, bir kopuş 
değildir, ama esaslı bir dönüşü
me de işaret etmektedir. Ba- 
tı’nın bir bütün olarak sorgulan
ması, modernleşmenin batılılaş
ma olarak anlam bulmasının tar
tışılması için  henüz M T T B ’li 
kitle hazır değildir; birkaç erken 
örneği parantez içine alırsak, bu
nun için 8 0 ’li yılların sonunu 
beklememiz gerekecektir.

Benim için  milliyetçilik, ça
lışma boyunca, olanı bütün ola
rak görmemi sağlayan bir kav
ramdı. Kem alist M illiyetçilik 
ile M T T B ’n in  temsil ettiği mil
liyetçilik aslında tamamen 
farklı değildi. Ayrıştıkları nok
ta ise, kendileri için kurgula
dıkları tarihten geçiyordu. Ke
malist M illiyetçilik, “m illeti”, 
Osmanî ve İslâmî bağlarını ve 
böylesi bir geçmişi parantez içi
ne alarak kim i zaman etnik 
vurgusu yüksek bir siyasal top
luluk olarak tanımlama arayı- 
şındadır. M T T B  saflarında ise 
buna derin bir itiraz yükselmek
tedir. Kemalist tarihin köksüz
lüğü sürekli vurgulanır ve bu
nun karşısında İslâm ve onun 
bir parçası olarak düşünülen 
Osmanlı tarihi yüceltilir.
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Aldı: Sanat hususunda “ide
alist, millî, yerli ve soylu bir sanat” 
felsefesini benimseyen M TTB, 
1930’lu ydlardan itibaren sanat
çılarla polemikler yaşıyor. Zeki 
Alasya ve Metin Akpınar gibi sa
natçıları bünyesinde barındırı
yor vb.. 1960’lardan sonra ise 
Millî Sinema anlayışının savu
nulduğu önemli bir mekan olu
yor. M TTB’nin sanat ve sanatçı
ya bakışı nasıldır? Kemal Ta- 
hir’le ilişkileri var mı?

Oruç: M TTB saflarında sa
nat ve buna bağlı faaliyetler hep 
daha genel bir fikri mücadelenin 
alt başlığı ve araçları olarak an
laşılmaktadır. Her şeyde olduğu 
gibi milli, yerli bir sanat aracılı
ğıyla genç kitlelere mesaj verilir 
ve hali hazırdaki yoz sanatsal fa
aliyetlerin ifsad edici etkisinden 
bu kitle korunur. M TTB Sinema 
Kulübü daha sonra ulusal an
lamda bir etki doğurmuştur ve 
önemli bir damar olarak sinema 
tarihi içinde yerini almıştır. Ke
mal Tahir ile ilgili özel bir vur
guya hiç rastlamadım. Eğer 
M TTB’ye fikir öncülüğü yapan 
bir isim aranacaksa bu Necip Fa- 
zıl’dır.

Aldı: M TTB yetmişli yıllar
dan itibaren Türk Eğitim Siste
mi içerisinde hararetli tartışma
lara neden olan ve bu durumunu 
sürdüren Meslek Liselerinin 
alan dışı tercih yapabilmeleri ya 
da daha öncesinde başörtüsü 
taktığı gerekçesiyle üniversiteye 
alınmayan Hatice Babacan ola
yıyla ilgili aktif tavırlar geliştiri
yor vb.. Bu bağlamda M T TB’nin 
Tek parti döneminden, kapatıl
dığı 1980’e kadar Cumhuriyet’in 
eğitim politikalarına bakışı nasıl 
olmuştur?

Oruç: M TTB mücadelesinin 
özünü, faaliyet gösterdiği kitle 
ile de ilgili olarak eğitim ve 
onun milli bir hale getirilmesi 
çabalarında aramak gerekir. Ba
tılılaşmanın ve buna bağlı ola
rak köksüzleşmenin en çok yan
sıdığı alan eğitim sistemimiz ol
maktadır. Milli-manevi değerle
rimize bağlı bir neslin yetiştiril
mesi, adeta M T TB’nin varlık se
bebidir. Çalışmamda değindiğim 
gibi, Ahmet Mithat Efendi’nin 
Felatun Bey’le Rakım Efendi’si, 
bize M TTB’nin gençlik ve onun 
eğitimine dair fikirleri için zen
gin bir semboller manzumesi su
nar. Köksüz, taklitçi ve yüzeysel 
bir batılılaşmayı simgeleyen Fe
latun Bey karşısında, Rakım 
Efendi yerli, ciddi, Batıyı bir ba
tıcıdan daha iyi bilen, hem 
Arapça ve Farsça’yı hem de 
Fransızca’yı bilen, ailesine ve 
toplumuna bağlı bir gençtir. Ra
kım efendilerin nasıl yetişeceği 
M TTB için önemlidir. Bir çok 
konferanslar bu soruya cevap 
bulmak için düzenlenmektedir. 
Ardından, bana kalırsa alterna
tif bir eğitim yolunda çok önem
li bir girişim olarak Sosyal İlim
ler Enstitüsünün kurulması bu 
çabaların somutlaşmasıdır.

Aldı: AET, İsrail, Siyonizm, 
ABD, Sovyetler Birliği, Kıbrıs 
ve diğer dış politika konularında 
M T TB’nin devletin politikala
rından farklılaşan görüşleri, tez
leri var mıdır? Varsa nelerdir?

Oruç: M T TB’nin Tek Parti 
yıllarında, devletin statüko yan
lısı dış politika tercihleri karşı
sında açıkça ifade edilmeyen 
ama her faaliyette karşımıza çı
kan bir irredentizmi ve yayılma

cılığı dillendirdiği görülür. G e
rek yabancılara olan bakış açısı, 
gerekse Hatay, daha sonra Ker
kük ve Kıbrıs meselelerindeki 
tavrı bunu gösterir. Dış Türkler 
söylemi, M T T B ’nin Türkçü da
mar üzerinde uygun uluslar arası 
koşullar oluştuğunda beliren, 
ulus devlet sınırları dışında ka
lan soydaşlara yönelik ilgisini 
gösterir. Bu ilgi Alman-SSCB 
çatışmasında Almanya’nın ya
nında olmakla yada Soğuk Savaş 
dönemi Amerikan dış politikası
nın esir halklar argümanı ile de 
örtüştüğü müddetçe, Türkçü 
çevrelerde kimi zaman resmi 
çevrelerde de ilgi uyandırır. Ker
kük’e, Kıbrıs’a yönelik ilgi bu
nunla ilintilendirilebilir. Kıbrıs 
Türk M illiyetçiliğinin anava
tandaki Türkçü çevrelerle olan 
derin ilişkileri Kıbrıs’a yönelik 
ilginin bir başka boyutunu, da 
oluşturur. SSC B  karşıtlığı, So
ğuk Savaş dönemi boyunca 
M T T B ’de karşılık bulmuştur. 
Buna bağlı olarak 70’li yılların 
ortalarına kadar açıkça dillendi
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rilmeyen bir Amerika’ya karşı 
hayırhah ama asla sağlam olma
yan bir bağdan da söz edilebilir. 
İsrail ve Siyonizm söylemi 
M TTB saflarında 60’lı yılların 
sonlarında tedavüle girer. 
M TTB’deki İslâmileşmeye para
lel olarak resmi politikadan ayrı
şarak M T T B  söylemi içinde 
merkezi bir yere oturur. AET ise 
Milli Görüş’ün tavrına benzer 
bir biçimde Hıristiyan kulübüdür 
ve bizim için muzır bir eğilimdir. 
70’li yıllardan bu yana M TTB 
kökenli kitlenin Avrupa kurum- 
larına yönelik anlayış değişimi 
cevaplanması gereken bir soru
dur.

Aldı: Fahri Aral, Bilgi Üni
versitesi yayınlarından çıkan 
“Bozkurt’tarı Kur’ân a” adlı kita
ba yazdığı önsözde, M TTB’nin 
bütün dönemlerinin Muhafaza
kar ideoloji içerisinde değerlen
direbileceğini belirtiyordu. Sol 
lûgatçenin genel olarak İslâmcı- 
lığı da Muhafazakarlık içerisin
de değerlendirmeye eğilimli zih
nî durumu da hatırda tutulursa, 
muhafazakarlığı ya da 
M T T B ’nin muhafazakarlığını 
nasıl değerlendirmek gerekiyor? 
İsmail Kahraman da, iktidarı 
muhafaza bağlamında,
M T T B ’nin İkinci Meşrûtiyet 
yıllarında İttihad ve Terakki ta
rafından kurdurulduğunu belirti
yor. M T TB’de muhafazakarlığın 
halleri, biçimleri nasıldır?

Oruç: M TTB yada daha ge
nel anlamda sağ kitlenin milli
yetçi muhafazakar aidiyetinin 
muhafazakar ideolojinin nere
sinde durduğu hala netleştire- 
mediğim bir soru. Ben çalış

mamda temel açıklayıcı çerçe
veyi Muhafazakarlık değil M illi
yetçilik üzerinden oluşturdum. 
Aydınlanma sonrası, Fransa 
merkezli radikal dönüşümler, sı
nıfsal alt üst oluşlar karşısında 
gelenek ve onun temsilcisi aris
tokrat zümrelerin bir tepkisi ola
rak ortaya çıkan Muhafazakar
lık, tedrici kendiliğinden deği
şimleri tercih ediyordu. Bu an
lamda Kemalist Milliyetçiliğin 
radikal modernizmi karşısında 
M TTB taşranın değerlerini, yer- 
liliği, milliliği önceleyen bir mo
dernleşmeyi önceliyor. Bizde ge
lenek denilen şey yada muhafa
zası gerekli olan şeyin taşıyıcılı
ğını yapacak bir aristokrasi var 
mı? Merkeze karşı taşranın, çev
renin tepkisini kente gelen kit
lelerin ani dönüşümlere verdiği 
cevabı Muhafazakarlık olarak 
anlamak ne kadar doğrudur? 
Ben bu anlamda Milliyetçilik ve 
onun biçimlerini Türk siyasal 
hayatında aramayı daha anlamlı 
bulduğumu söylemeliyim. Yerli 
ve kozmopolit olanı uyumlu ha
le getirme arayışları ve impara
torluktan ulus devlete geçişte 
türdeş bir topluluk olarak ulusun 
tanımlanması Batı dışı milliyet
çiliklerin ortak özelliği. Bana ka
lırsa, Türkiye’de yaşayan bir mil
let hala oluşabilmiş değil. 
M T T B ’de de böylesi bir milletin 
teşekkülü doğrultusunda bir mü
cadele göze çarpmaktadır.

Eğer olan biteni anlamaya 
çalışıyorsak, Muhafazkarlık 
M T T B ’yi anlamada iyi bir alet 
olmadığı kanaatindeyim. Etnik, 
dini, modernist türleri ile Milli
yetçilik, resmi ideolojiyi ve 
onun karşısında ya da civarında 
M T T B ’nin duruşunu anlamada

ve daha sonra M T TB’nin yaşa
dığı İslâmileşme sürecini anla
mada daha yarayışlı aletlerdir.

Aldı: Son olarak M TTB saf
larında gençliklerini geçiren öğ
rencilerin, akademisyenlerin 
önemli bir kısmı muhafazakar- 
demokrat siyaset yapıyor. Muha- 
fazakar-demokrat söylem ise İs
lamcılığı dışlıyor. Bu dönüşüm
de M TTB sonrasındaki gelişme
ler, farklılaşmalar ya da sürekli
liklerin nasıl bir etkisi olmuştur?

Oruç: Açıkçası muhafazakar 
demokrat siyasetin ne olduğunu 
hala anlayabilmiş değilim. Eğer 
doğru anlıyorsam, kentteki taş
ranın siyasete yürümesi, bu an
lamda 1970’li yıllardan bu yana 
ticari, entelektüel anlamda olu
şan İslâmi sermayenin Türki
ye’de 80 sonrasında hegemonik 
olma ve kitleselleşme kabiliyeti 
en yüksek bir durumda olduğu 
belliydi. Dünya sistemi ve onun
la ilintili olarak Türkiye’deki 
müesses düzenin kabul edebile
ceği bir siyaset biçimi arayışı bi
zi muhafazakar demokratlığa mı 
getirdi, zaman gösterecek. Bana 
kalırsa sistem içi siyaset yapmak 
ve iktidara talip olmak isteyen 
yapılanmalar için bu tarz bir söy
lemi ben daha tutarlı ve olgun
laşmış buluyorum. Fakat bu söy
lemin adını daha açık koymalı
yız; ben açıkçası yeni sağ-liberal 
etkileşimlerin baskın ve açıkla
yıcı olduğunu düşünüyorum. S i
yasi ve iktisadi bir liberalizm bir 
süre için İslâmi kitlelerin önünü 
açsa dahi, dini anlama ve yaşa
ma biçimleri üzerinde önemli 
dönüşümleri beraberinde getire
cektir. ■

84 Ümran-Eylül •2005



GİDERKEN SÖYLEDİ

SELİM ŞEVKİOĞLU

C ami avlusuna girince su
suyoruz aniden. Ölümle 
göz göze gelişimiz nede

niyle bu. Diller susuyor, bakışlar 
konuşuyor bu defa. En anlamlı 
olan konuşuyor. Ölüm konuşun
ca biz susmak zorunda kalıyoruz . 
Ölüm konuştuğunda susmak zo
runda kalacağımızı biliyoruz çün
kü. En gür sadâ, tüm diğerlerini 
olduğu gibi bastırıyor sesimizi. 
Her daim aramızda kol gezen, 
haykırışlarını duymamak için ba
zen kulaklarımızı tıkadığımız be
yaz renkli karanlığın içinde bulu
yoruz kendimizi. Soluğu ile yü
reklerimize duyuyoruz ılık ürper
tiyi. Tüm heybetine rağmen gör
mezlikten gelmeye çalıştığımızın 
kuşatmasına izin veriyoruz. İzin 
vermek istemesek bile bir gün 
kuşatacağına eminiz. Mükemmel 
belagate sahip bu bedensiz hati
bin dizlerinin dibine çökünce ha
tırlıyoruz unutulmaya yüz tutan 
ne kadar değer varsa. Karanlığın 
içinden gelen ışık ayan ediyor 
içimizdeki tüm çeperleri. Dağılı
yor kendi gafletimizle eşya ile 
aramıza koyduğumuz sis. Tevazu 
ve pişmanlık ile başınızı öne eğe
rek ona saygı duyduğunuzu belli 
ettiğinizde aralıyor perdesini., ve 
hakikati görüyoruz uzaktan. Yü
rüyüp varabileceğin ya da dur
dukça uzak düşeceğin hakikati. 
Ümit ve korku arasındayken olu
yor hepsi. Haşyet ile yanma va
rınca oluyor. Giden bir güverci
nin ardından bakarken. Kasvetli 
bir akşam vakti, doğup büyüdü
ğünüz şehirden ve tüm dostları
nızdan ayrılmak üzere olduğunuz 
bir Tren garında gözlerinizin 
önünden geçenler gibi. Ölmeden 
önce ölüme, gitmeden gidebil
meyi başardığınızda oluyor. Göz
leriniz dolduğunda., ve bir yağ

mur damlası yüreğinizdeki leke
leri yaladığında. Yaptıklarının 
aynasında kendi yapamadıklarını
zın hesabı ile yüzleştiğinizde olu
yor. Yaşadıklarınızdan arda kalan
larla dolu eski bir valizin ağırlığı
nı kollarınızda hissettiğimizde, 
tüm tonların onunkinin yanında 
donuk ve tüm ışıkların sönük kal
dığını fark ediyoruz bir daha. Ne 
kadar konuşursanız konuşun sus
tururum sizi diye meydan okuyor.. 
ve nereye saklanırsanız bulurum 
diyor bize. Dize geliyoruz bu muh
teşem heybet karşısında. Cüssele
rin en heybetlisi ona ait ve sözle
rin en manalı olanı onun susku
sunda mündemiç çünkü. Hatırla- 
nışt ise- anılışı ile tezat teşkil ede
cek kadar taaccübe şayan.

Ölümden bahsederken yüreği 
ile birlikte titriyor cemaate sesle
nen hatibin kulaklarımıza aşina 
gelen kadife sesi. ‘Her andır ölen 
kaybettiğimiz hücrelerimiz gibi’ 
hitabına, ‘hayat mıdır kuşatan bi
zi, ölüm müdür kol gezen aramız
da’ mısraı ile mukabele ederken 
biz de titriyoruz. Ve bir daha anlı
yoruz ki; ölümü yakın hissettikçe 
dirilip, uzaklaştıkça öldüğümüzü. 
Tüm yolların çıkmaz oluşu onun 
varlığı sebebiyle. O halde kaçabi
lecekmiş gibi davranmak niye!

Hatip; ‘on beş günlük Um- 
re’de on beş kelime etmedi. Biz

anlattık o dinledi. Şimdi ise o an
latıyor biz dinliyoruz’ deyince 
canlanıyor ve kendine özgü lisa
nıyla anlatıyor adeta;

‘Saygılı olanı bağrına basan 
müşfik bir anadır ölüm. Onu yok 
saymadan yaşayanı sonsuz variye
tine mirasçı eden bir baba. Üç 
günlük gölgelik uğruna kendisini 
unutanı unutandır.

Vuslat bilenlere beyaz kanat
larını geren, kendinden kaçanla
ra her an sivri dişlerini geçirendir 
’ diyor.

Tahliller ve sloganlarla yürü
yen gurubun yeniden en önüne 
geçerek ölümün nasıl olup da di
ri kıldığını anlatıyor bize. Ona 
zindanları reva görenlere rağmen 
el üstünde tutuluyor bu defa. Ar
dında bıraktığı telekleri kirpikle
rimize takılıyken bir güvercini 
daha uğurluyoruz son yoluculu- 
ğuna.

Düğün günü olduğu için tabu
tunun üzerine tülbentini sarmış
lar.. yanında da en az onun kadar 
sevdiği Filistin puşisi duruyor.

Nurulhak Saatçioğlu’nu Rah- 
man’a uğurladık. Ölmedi ki 
ölünce hatırladık onu diyelim. 
Biz onu hiç unutmadık. İnşallah 
ölüm de unutmayacak.

Kendisine Allah’dan rahmet, 
aile ve sevenlerine sabrı cemil 
niyaz ediyoruz. ■
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Y A N S I M A L A R

MUHTEŞEM BİR RÜYA

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

B ir süredir anekdotlar ak- 
tardığımız, Türk-Arap 
ilişkileri hakkında son 

bir hatıra daha aktaralım ve bu 
konuyu şimdilik noktalayalım. 
Bu hatıra İrfan Küçükköy’ün Bir 
Uyanışın Anatomisi Mücadele 
Birliği isimli kitabından.

Türk-Amerikan ilişkileri 
Kıbrıs yüzünden bozulmuştur 
“Bu esnada ABD Başkanı John' 
son’dan bir mektup gelir. Bu 
mektupta Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’ye Johnson “Bizim silah
larımızı bizim istemediğimiz yer- 
lerde kullanamazsınız” der. İs- 
met İnönü, mektubu basma sız
dırır. Ve Türkiye dış politikası- 
nın yeni hedefini ortaya koyar. 
“Bize müsaade etmezseniz Yeni 
Bir Dünya kurulur ve Türkiye 
içinde yerini alır.”

İsmet İnönü’nün bu açıkla
maları blöf gibi karşılandı. Hem 
Amerika’da hem Türkiye’de. İki 
senelik bir didinişten sonra İs
met İnönü kafasındaki fikirleri 
uygulama alanına sokmak istedi. 
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı 
İbrahim Elmalı’yı, Kuzey Afrika 
seyahatine, Türkiye Başbakanı
nı temsilen tam yetki ile gönde
riyor. Kuzey Afrika ülkelerinde 
Diyanet İşleri Başkanı krallar gi
bi karşılanıyor.

Bu serüveni, İbrahim Elma- 
lı’dan uzun uzun dinledim... Yol
culuğu başbakan adına ve Türk 
konsolosluklarının organizesi ile 
yapıyormuş. Başbakanı temsilen 
olduğu için başbakan gibi karşı
lanıyor. Kendisi şöyle ifade edi
yor; “Gittiğim her yerde devlet 
başkanı gibi karşılandım. G itti
ğim ülkelerin gazetelerinin man
şet haberleri hep ben idim. Ga
zetelerde resmim baş köşede olu
yordu. Haber bültenlerinin ilk 
ve en uzun haberleri benim ile 
ilgili oluyordu. Anladım ki bu 
ülkelere gidiş gayemiz, konsolos
larımız tarafından yetkililere iyi 
anlatılmış. Cezayir’de üç gün 
kaldım. Her gün televizyon 
programında idim. Bumedyan 
benimle birlikte televizyona çı
kıyordu. Bumedyan’a bir şehire 
uçakla gitmek istediğimi söyle
dim. Bana şöyle cevap verdi; 
“Efendim sizi özel uçağımla gön
dermek isterim, ancak şu anda 
halk sizin o şehre gideceğinizi 
biliyor. Sizi görmek için yollara 
çıkarlar. Onları mahrum bırak
mayınız.” Öylece kara yolu ile 
yola çıktık... Civar köylerden 
halk yollara çıkmışlar, Türki
ye’nin Diyanet İşleri Başkanı’nı 
görmek için. Yol boyunça zaman 
zaman arabadan indim. Hepsini

selamladım. “Türkiye, Türkiye” 
diye slogan atıyorlardı.

Diyanet İşleri Başkanı, Ceza
yir’den Tunus’a geçti. Orada da 
aynı karşılanmıştı. Libya’ya var
dığı gün, acilen Türkiye’ye çağ
rıldı. Elmalı, kendi ifadesi ile 
“bir muhteşem rüyadan uyan
mış” gibiydi. (İrfan Küçükköy, 
Bir Uyanışın Anatomisi Mücadele 
Birliği, Sh 55-56)

MODERN BİR EFSANE

Nedense halk arasında (hatta 
okumuş kesim arasında) Filistin
lilerin Yahud ilere karşı iyi mü
cadele etmediği hatta toprakla
rını Yahudilere sattıkları ve İsra
il devletinin böyle oluştuğu gibi 
yaygın bir inanış vardır. Yahudi- 
lerin Güneydoğu Anadolu böl
gesinden gizlice toprak aldıkları 
şayiası yayıldığı sırada da bu tür 
yazılar ve korkular tekrar çık
mıştı ortaya. Ancak bu gerçek 
değildir. 1936’da tüm Filistin’in 
ancak % 6 ’sı Yahudilerin elinde
dir.1

Bu tarihte Yahudah Alka- 
lai’nin Filistin’e yerleşmesinin 
üzerinden neredeyse bir asır geç
mişti. Doğu Avrupa kökenli 
olan haham Alkalai (1789- 
1878) “Belgrat yakınlarındaki 
Semlin köyünde dinsel görev 
yüklenmiş, kendi halinde bir in
sandı. Her mutaassıp Yahudi gi
bi Mesihçi geleneğe inanırdı.”2 
1845 yılında yayınladığı Yahu- 
danın Teklifi isimli kitabında 
Mesih’i beklemek yerine daha 
pratik bir şeyler yapılmasını 
önerir. Mesela Yahudilerin Filis
tin’e göçünün özendirilmesi gi
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bi. Bunun içinde acilen bir fon 
oluşturulmalıdır. “Böyle bir ey
lem kurtarıcı Mesih’in ortaya 
çıkması için bir başlangıç ola- 
çaktır,”3

“Alkalai’nin iki temel çağrısı 
vardı; İbranice’nin günlük dilde 
yeniden hayat bulması ve kutsal 
İsrail topraklarının yeniden fethi 
için diplomasi, satın alma ve kı

lıç.”«
“Alkalai’nin İbrani gelenek

lerinin aksine Musevilerin kefa
retinin bir an önce tamamlanıp 
insanoğlu tarafından Filistin’e 
dönüş sürecinin hızlandırılması 
fikrini benimsemesi, 1840 Şam 
katliamı ve bu katliama karşı 
oluşan tepkinin sonucudur. Bir 
Fransisken papazının esrarengiz 
ölümünün Şam Yahudilerinin 
eseri olduğunu iddia eden şehrin 
Hıristiyanları, Musevi mahalle
sini basmış ve orada yaşayan tüm 
Yahudileri öldürmüşlerdi.”5 

O, diğer dindaşlarına örnek 
olmak için Filistin’e yerleşir. 
Aradan geçen bir asra rağmen 
Filistin’in ancak % 6’sı Yahudi- 
lerindir. Bu arada I. Dünya Sa
vaşı sonrası başlayan Manda yö
netimi devrini de hesaba katın. 
Ve bu günlerin moda deyimi ile, 
bu modern şehir efsanesine artık 
inanmayın. ■

Notlar:
1 Ralph Schoenm an, Siyonizm’in 

Gizli Tarihi, Kardelen Yayınları- 
İstanbul 1992 S. 44

2 Mim Kemal Öke, Filistin Sorunu, 
Ufuk Kitapları, İstanbul 2002 S.

24
3 Dr Reşad Abdullah Şami, Din 

Devleti İsrail, İlke Yayınlan, İstan
bul 2002 s. 86

4 Mehmet Yılmaz, M a f  dal, Zaman 
Kitap s. 37

5 Mim Kemal Öke, Filistin Sorunu, 
Ufuk Kitapları- İstanbul 2002 S. 
24

Bilmelisin k i . . .

Bilmelisin ki... Duvarda 
asılı diplomalar insanı insan 
yapmaya yetmez.

Bilmelisin ki... Karşında
kini kırmamak ve inançlarını 
savunmak arasında çizginin 
nereden geçtiğini bulmak zor.

Bilmelisin ki... Gerçek ar
kadaşlar arasına mesafe gir
mez. Gerçek sevgilerin de.

Bilmelisin ki... Tecrübe
nin kaç yaş günü partisi yaşa
dığınızla ilgisi yok, ne tür de
neyimler yaşadığınızla var.

Bilmelisin ki... Aile hep 
insanın yanında olmuyor. 
Akrabanız olmayan insanlar
dan ilgi, sevgi ve güven öğre
nebiliyorsunuz. Aile her za
man biyolojik değil.

Bilmelisin ki... Ne kadar 
yakın olursa olsunlar en iyi 
arkadaşlar da ara sıra üzebilir. 
Onları affetmek gerekir.

Bilmelisin ki... Bazen baş

kalarını affetmek yetmiyor. 
Bazen insanın kendisini affe
debilmesi gerekiyor.

Bilmelisin ki... Yüreğiniz 
ne kadar kan ağlarsa ağlasın 
dünya sizin için dönmesini 
durdurmuyor.

Bilmelisin ki... Şartlar ve 
olaylar, kim olduğumuzu etki
lemiş olabilir. Ama ne oldu
ğumuzdan kendimiz sorumlu
yuz.

Bilmelisin ki... İki kişi 
münakaşa ediyorsa, bu birbir
lerini sevmedikleri anlamına 
gelmez. Etmemeleri de sev
dikleri anlamına gelmez.

Bilmelisin ki... Fler prob
lem kendi içinde bir fırsat 
saklar.

Ve problem, fırsatın ya
nında cüce kalır.

Bilmelisin ki... Sevgiyi ça
buk kaybediyorsun, pişmanlı
ğın uzun yıllar sürüyor. ■
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FA H R ED D İN  G ÖR

B ulutsuz bir gün, hava sı
cak mı sıcak, nem de 
hayli fazla... Rüzgar ke

silmiş, nefes almak güçleşiyor, 
ter desen gömleğin dışına taş
mış... Sırığına sarılmış fasulye
nin yaprakları eğilmiş, pörsü- 
müş, ağaç dalına konmuş bir kuş 
susuzluktan ağzını açmış, kendi
sine gölge bir yer bulan köpeğin 
dili bir karış dışarıda... Bu, dün
yadaki sıcağın perişan ettiği can
lıların basit görünen halleri.

Sıcak soğuk havalarda sevi
lir.Düşünsenize dışarısı buz gibi 
ayaz, iliklerinize kadar titriyörsü
nüz,böyle bir yerden de kendini
zi sıcacık bir yere atmışsınız, bir 
de buğuları tüten sıcak bir çorba 
ikram etmişler höpür höpür içi
yorsunuz. (Ne de keyiflidir değil 
mi?)

Sıcağı soğuğuyla bu dünya
daki zaman gelip geçiyor. Asıl 
varılacak yerdeki ebedi mutlu
luk yani cennet veya tutuşturul
muş cehennem ateşi, hepsi de bu 
dünyada kazanılacak şeyler. Yu
nus Emre: “O dünyada odun 
yoktur, herkes odununu buradan 
taşır.” diyor. Söz cennet cehen
nemden açılınca aklıma Nasred- 
din Hoca’dan bir fıkra geldi. Ola 
ki düşüncelerimizi biraz olsun 
serinletir:

Nasreddin Hoca çocukken 
babası onu alıp mahalle mekte
bine götürdü ve hocasına “Eti 
senin, kemiği benim!” diyerek 
teslim etti. Küçük Nasreddin ya
ramaz mı yaramaz, her gün bir 
başka olayın faili... Hocası bu 
afacan çocuğun gözünü korku
tup biraz disipline girmesi için 
duvarda asılı duran falakayı gös
tererek, “Bunu tanıyor musun?” 
diye sormuş.’’Hayır!” 
demiş Nasreddin.
Hocası devam ede
rek “Bu falaka söz 
dinlemeyen yara
mazlık yapanlara da
yak atmak için kul
lanılır.Hem dayak 
cennetten çıkmadır.
Ona göre!” de- 
miş.Nasreddin sor
muş hocasına: “Cen
net nedir peki?” Ho
ca: “Herkesin mutlu 
olduğu, yeşillikler 
içinde güllük gülis
tanlık bir yerdir.” 
demiş. “Peki cehen
nem nedir?” sorusu 
üzerine, hoca: “O 
kızgın alevli bir ateş
tir, oraya Allah’a asi 
olanlar, cennetten 
çıkarılan şeytan ve

yardımcıları ve şeytana uyanlar 
girecektir.” demiş. Küçük Nas- 
reddin soğuk bir günde ocaktaki 
odunların yanışını seyrederken, 
birden fırlayıp duvardaki falaka
yı yerinden alıp, çocukların hay
ret dolu bakışları arasında ateşin 
içine atmış. Biraz sonra sınıfa ge
len hocaları, falakayı yerinde gö
remeyince, “Nerede falaka?” di
ye sormuş. Küçük Nasreddin 
ayağa kalkarak,

-Falaka şimdi cehennemde.
Hoca: -Nasıl cehennemde?
Nasreddin: -Siz cennetten 

çıkanların cehennemlik olduğu
nu söylemediniz mi?

Hoca: -Yani?
Nasreddin: Ben de cennet

ten çıkan falakayı ateşin ortası
na attım. A llah’ın sevmediği şe
yin aramızda ne işi var?
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RADYASYON PARANOYASI
Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMRE
(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Eski Başkanı)

Radyasyondan Korunma Hakkında Temel Veriler

Kâinat'ın gözleyebildiğimiz her yeri ama her yeri, ve dolayı
sıyla da Dünyâ’mız, bir "radyasyon banyosu” içindedir. Bu 
radyasyon banyosu iki cins radyasyon içerir: 1) taşıdığı ener
jiyi dalgasal bir hareketle yayan elektromagnetik radyasyon
lar, ve 2) kinetik enerjili tâneciksel radyasyonlar. Diinyâ’ya 
Kâinat’ın her yönünden gelen radyasyonların bir kısmı elekt
romagnetik radyasyonlardır, diğer bir kısmı da kozmik ışın
lar şeklinde gelen İyonlaştırıcı radyasyonlar dır. Civarımızda
ki en büyük elektro- magnetik radyasyon kaynakları Güneş ve 
bunun radyasyonun bir bölümünü Dünyâ'ya yansıtan Ay’dır.

Ayrıca Dünyâ’nın kendisi de toprağın ihtiva etmekte ol
duğu radyoaktif elementler dolayısıyla bir doğal radyasyon 
kaynağiĞn. Yer Küresi'nin her noktasında: 1) topraktaki rad
yoaktif elementlerin, ve 2) uzaydan gelen kozmik ışınların or
taklaşa belirledikleri bir raydasyon dozu vardır. Buna o yerin 
yıllık  doğal radyasyon dozu denir. Bu doğal radyasyon dozu 
bir insanın o noktada bir yılda mâruz kaldığı radyasyon do
zunu gösterir.

Bunun ötesinde de insan eli yapımı teknolojik araçlar da 
radyasyon yayabilmektedirler. Bu türden radyasyon kaynak
larının bazıları şunlardır: radarlar, yüksek gerilimli elektrik 
nakil hatları, transformatörler, Tıb’da kullanılan (ultrasonlu

olanlar hâriç) görüntüleme cihazlarının çoğu, lâzerler, kömür 
yakarak enerji üteren termik santrallerin dumanları ve külle
ri1, nükleer tesislerin2 yeterince güvenlik altına alınmamış 
olanları, nükleer tıbda kullanılan radyoaktif maddeler ile gö
rüntüleme ve tedâvî cihazları, televizyon ve bilgisayar ekran
ları, mikrodalga fırınları, radyo ve televizyon vericileri, cep 
telefonları ve bunların baz istasyonları, bazı saatlerin rak- 
kamfarının karanlıkta görülmesini sağlayan fosforlu boyalar, 
Japon sobası denilen ve gazyağı yakan sobalara mahsûs tor- 
yumlu fitiller; topraktan radyoaktif potasyum masseden do
mates ve patates, muz, domates gibi meyva ve sebzeler ve 
ilh ...

İnsan vücûdu da: 1) toprakta doğal olarak bulunan kar- 
bon-14 ve potasyum-40 gibi radyoaktif maddelerin meyva ve 
sebzelere de geçebilmesi, ya da 2) topraktan fışkıran radyo
aktif radon gazının solunulması dolayısıyla, zorunlu olarak, 
radyoaktif maddelere ve bunların yayınladıkları radyasyonla
ra yataklık eder. Yâni radyasyondan kurtulmanın imkânı yok
tur. Radyasyon Kâinat’ın ve insanın doğasında mevcûttur ve 
mevcûd olmaya da devam edecektir.

Mesele ne ölçüde bir radyasyon dozunun insan sağlığı
na zarar verdiği ve bunun önüne geçmek için ne gibi tedbir
lerin alınması gerektiğidir. Bu konu, devletlerde, genellikle 
ya Atom Enerjisi ya da Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman teş
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kilâtların görev alanına girmektedir. Türkiye’de bu görev 
2690 sayılı kânûnla Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TA- 
EK’e) verilmiş bulunmaktadır. Bu konuda her devlet kendine 
mahsûs “radyasyondan korunma normları” geliştirmiş ise 
de hepsi de, 1928 yılındanberi hiçbir devlete tâbî olmaksızın 
faaliyette bulunan İlmî bir kuruluş olan, "Uluslararası Rad
yasyondan Korunma Komitesi"nin (International Committee 
on Radiological Protection: ICRP’nin) geliştirmiş olduğu 
normları aşamazlar.

Bu normların mâhiyetini anlayabilmek için biri Gray 
(Gy), diğeri de Sievert (Sv) diye adlandırılan iki radyasyon 
dozu birimini bilmek gerekir. Canlı hücreler hâriç olmak üze
re, herhangi bir maddeye çarpan bir radyasyon eğer o mad
deye kilo başına 1 Joule'luk bir enerji intikâl ettiriyorsa, bu 
takdirde bu radyasyonun madde tarafından absorplanmış 
olan dozunun 1 Gy olduğu ifâde edilir. Sievert ise yalnızca 
canlı hücrelerin absorpladığı eşdeğer ya da etkin doz birim i- 
dir. Bu büyüklük Gray’in her radyasyon tipine ve her organa 
has bir ağırlık faktörü ile çarpılması suretiyle elde edilir.

Farklı radyasyonların ağırlık faktörleri şunlardır:

Fotonlar (gamma ya da X ışınları) 1
Elektronlar (beta ışınları) 1
Nötronlar 5 ilâ 20 (enerjilerine göre)
Protonlar 5
Alfa tanecikleri, ağır iyonlar 20

Farklı organların ve dokuların ağırlık faktörleri ise şun
lardır:

Husyeler 0,20
Kemik iliği, akciğer, mide 0,12
idrar kesesi, meme, karaciğer, yemek borusu, tiroid 0,05 
Deri, kemik yüzeyleri 0,01
Diğer organlar 0,05

Sievert (Sv) birimi radyasyonların sebeb olduğu biyolo
jik  riskin değerlendirilmesinde kullanılır. Hiroşima ve Naga- 
saki’ye atılan atom bombalarının insanların üzerindeki etkile
rinin incelenmesinden radyasyon dozunun fonksiyonu olarak 
şu etkilerin ortaya çıktığı ilmen tesbit edilmiştir:

0,3 İlâ 1 Sievert (S v ) : yorgunluk hissi, tâdil olmuş kan formülü.
1 ilâ 2,5 Sv : kan ve hazım bozuklukları.
2.5 ilâ 4 Sv : kusma, baş dönmesi, kan form ülü bozuklu 

ğu, bağışıklık sistemi manialarının çökmesi

4 ilâ 8 Sv: benzer fakat çok daha şiddetli semptomlar. Radyasyona 
mâruz kalmış olanları % 50’sinin ölümü.

8 Sv’den yüksek doz: aynı fakat daha daha şiddetli semptomlar.

Radyasyona mâruz kalmış olanların % 90'ının kesin ölümü.

ICRP’nin bir görevi de insanların bir yılda risksiz olarak 
absorplayabilecekleri müsaade edilen maksimum radyasyon 
dozlarının normlarını tesbit etmektir. Bu tesbitleri esnâsında 
ICRP kullandığı matematiksel modelleri açıklamamaktadır. 
Ayrıca ICRP bu dozları zaman zaman gözden de geçirmekte
dir. Bu normlara uluslararası radyasyon normları denilmek
tedir. Her bir devlet: 1) "kendi özel ihtiyaçlarına, ve 2) “ken
dine özgü radyasyondan korunma felsefesi” ne göre daha kı
sıtlayıcı normları kendi “m illî radyasyon normları” olarak vaz 
edip uygulayabilmektedir. Çernobil kazasını izleyen dönem
de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) da, misâl olarak 
zikredilmek gerekirse: 1) ithâl edilen gıdâ maddeleri, 2) süt,
3) et, 4) çay ve i lh . .. için çok daha katı normlar uygulamış
tır.

Bu tedbirler sâyesinde, ve Çernobil kazâsı dolayısıyla 
Türkiye’de adam başına düşen yıllık  fazladan radyasyon do
zunun zararsızlığından^ ötürü kimse kanser olup ölmemiştlr, 
ölmeyecektir de.

“Sievert oldukça yüksek bir birim olduğundan doğal 
radyasyon mertebesindeki radyasyon seviyeleri için “m ili- 
eSieverf (mSv) diye Sievert’in binde biri büyüklüğünde bir 
birim kullanılır. 19901ı yıllara kadar kullanılmış olan mrem 
(milirem) birimi ile mSv birimi arasında: 1 mSv = 100 mrem 
bağıntısı vardır.

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhûriyeti’nin yıllık 
doğal radyasyon dozu düzeyleri TAEK tarafından tesbit edil
miştir. Birkaç misâl vermiş olmak için bu değerlerin İstanbul 
için 0,66 mSv/yıl, Ankara için 0,9 mSv/yıl, Erzurum için 1,75 
mSv/yıl ve Sivrihisar için de 3,74 mSv/yıl olduğunu söyleye
lim. İstanbul’un doğal radyasyon düzeyinden 5,5 misli bir 
doğal radyasyon düzeyine sâhib olan Sivrihisar’ın bu doğal 
radyasyon düzeyinin sebebi Sivrihisar’ın meskûn yerinin al
tında büyük toryum kaynaklarının bulunmasıdır.

ICRP 1946 yılında, kişilerin mâruz kaldıkları doğal rad
yasyon dozunun dışında, nükleer enerji atanında çalışanlar 
için maksimum müsaade edilir radyasyon dozunu 460 
mSv/yıl ve halk için de 150 mSv/yıl olarak tesbit etmişti. 
1977’de ICRP bu dozları sırasıyla 50 mSv/yıl ve 5 mSv/yıl
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düzeylerine indirmişti. 1990 yılında alınmış olan bir kararla 
da ICRP söz konusu dozları sırasıyla 20 mSv/yıl ve 1 mSv/yıl 
düzeylerine çekmiş bulunmaktadır.

Gene ICRP’nin tesbitine göre fazladan 0,5 Sv’lik (yâni 
500 mSv’lik) bir radyasyon dozuna mâruz kalmak kanserden 
ölüm riskini % 2 oranında arttıran teorik bir riske tekâbül et
mektedir. Hemen belirtelim ki Çernobil kazâsından i ’tibâren 
bir sene içinde Türkiye'de insanlar 0,594 mSv (= 59,4 
mRem) düzeyinde, yâni söz konusu riske tekabül eden rad
yasyon dozundan 842,7 kere daha az bir ek radyasyon dozu
na mâruz kalmışlardır. Eğer insanlar 0,594 mSv/yıl’lık bir 
radyasyon dozu sonucu kanser olup ölselerdi bu dozun yak
laşık 6,3 misline tekâbül eden 3,74 mSv/yıl’lık sürekli bir 
radyasyon dozuna mâruz kalmakta olan Sivrihisar sâkinleri
nin de kanser olup ölmüş olması gerekmez miydi? Kaldı ki 
şimdiye kadar bu mertebeden dozlardan dolayı radyasyon 
hastalığına yakalanmış ya da ölmüş bir tek kişi göstermek ya 
da birisinin bu mertebeden bir doz sonucu ölmüş olduğunu 
ispatlamak mümkün olmamıştır.

Bu doz Çernobil kazasından etkilenmiş olan diğer Avru
pa ülkelerinin dozlarıyla karşılaştırıldığında diğer ülkelerinki- 
ne nazaran da düşük kalmaktadırlar. Meselâ İsveç'de kritik 
bölgelerdeki yıllık doz 5. mSv iken bu, Yunanistan’da 3,8 mSv 
ve İsviçre’de de 2 mSv olmuştur. Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı ve OECD-Nükleer Enerji Ajansı gibi kurumların değer
lendirmelerine göre Türkiye, Avrupa’da Çernobil kazâsından 
etkilenme sıralamasında 16. {ve sondan bir evvelki) sırada
dır. Avrupa’nın tümü dahî alınsa bu radyasyon dozları insan 
sağlığı açısından önemsenecek bir riske sebeb olabilecek 
düzeyde bulunmamaktadırlar.

Radyasyondan korunma konusu: 1) bu İşin uzmanı ol
mayanlara, 2) vehimlerini ilim sayanlara, 3) kendilerini araş- 
tıcı-gazeteci sayıp da bu konuda yalnızca kulaktan dolma de
dikoduları ve cehaletlerini sergileyenlere, 4) Doğu Karade
niz'deki kanser olaylarını 5 ayda aydınlatmak üzere şarkıcılı
ğı bırakıp “artık ilim adamlığına soyunduklarım" ilân eden 
şarkıcılara bırakılamayacak kadar ciddî bir konudur. Radyas
yon konusunda (hele Çernobil kazâsında çıkan ve Türkiye’yi 
etki altına alan radyasyonlar konusunda), mesnetsiz dediko
duları yeniden dile getiren ya da vehimlerini hâzâ ilim sayan 
değil de, gerçekten de: I) söz söyleyebilecek, II) yorumlar ya
pabilecek ve III) önlemler önerecek bir kimse olabilmek için, 
en azından, radyasyonların:

1) Mâhiyetini;
2) Kökenlerini;
3) Spektrumlarım;
4) Çeşitli ölçüm birimlerini;
5) Ölçüm yöntemlerini;
6) Ölçülmelerini gerçekleştiren cihazların yapısını, fiziksel 

prensiplerini, kullanım usûllerini,
7) Madde ile etkileşmelerini;
8) Yararlarını;
9) Zararlarını;
10) Zararlarının önüne geçmek için gerekli olan teknolojik 

öğeleri ve hesap yöntemlerini;
11) Canlı hücre ile etkileşmelerini;
12) Kansere ve diğer bozukluklara yol açma risklerini ve 

bunların bilimsel hesabını;
13) Bir canlı tarafından absorplanan dozun ölçülmesini ve bu 

dozu hesaplama yöntemlerini;
14) Ölümcül radyasyon dozu düzeylerini;
15) Aslî müdâhale düzeylerini;
16) Türetilmiş müdâhale düzeylerini;
17) Aslî ve türetilmiş müdâhale düzeylerinin tesbitindeki 

farklı felsefeleri;
18) ICRP (Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi), 

WHO (Dünyâ Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü), FAO (Gıdâ ve Tarım Örgütü), IAEA (Uluslarara
sı Atom Enerjisi Ajansı), AB (Avrupa Birliği), OECD 
Nükleer Enerji Ajansı (OECD-NEA) gibi uluslararası ör
gütlerin: I) aslî ve türetilmiş müdâhale düzeylerinin tes
bitindeki tutum ve felsefelerini, II) bunların arasındaki 
farkları ve nüansları, III) bu örgütlerin radyasyon ile ilg i
li yayınlarını;

19) Radyasyondan korunma ilminin ahlâkî İlkesi olan ALA- 
RA İlkesi’ni ve bunun gerektirdiği dengeli stratejinin te
mel ilkelerini; ve en önemlisi de

20) Bir kişinin değil de, belirli şartlar altında, bir popülâsyo- 
nun absorpladığı radyasyon dozunun; ve

21) Radyasyon riskinin hesaplanması için gerekli stratejiyi 
ve hesap yöntemlerini çok iyi bilmek gereklidir.

Bunlar binenlerine o kadar sıkı bağlıdırlar ki Çernobil 
kazası gibi çok yönlü bir olayda bunlardan birini ihmâl etmek 
konuyu saptırmak ve kavram kargaşasına yol açmak için de, 
insanları şüphe ve vehme sürüklemek İçin de yeter de artar 
bile! Bu işte iyi niyet sâhibi olmak yeterli değildir; mutlaka 
“Radyasyondan Korunma” konusunda uzman olmak gerekir! 
Akademik titrl olup da Çernobil kazâsı dolayısıyla İlmî ger
çekleri değil yalnızca kendi vehimlerini dile getirerek bir sü
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rü isabetsiz yorumlarda bulunmuş olanlar ülkenin dengesine 
de huzuruna da zarar vermişlerdir.

Bu konuda ibretâmiz bir misâl olmak üzere, radyasyon
dan korunma konusunda hiçbir uzmanlıkları bulunmayan Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi’nden ikisi kimyacı biri biyolog 
uç doçentin 1986 yılında kaleme almış oldukları ve Basın’da 
abartılarak ve haksız yere “ODTÜ Raporu" diye lânse edilmiş 
olan bir vehimnâmedeTAEK’in kontrolü altında piyasa sürü
len çaylar İç in "... sâdece çaydan alınacak radyasyon bile 
gelecek nesillerde birçok çocuğun ölü ve sakat doğmasına 
sebep olabilecektli ibaresinin yazılı olmasının yüzlerce hâ
mile kadını, haksız yere, vehimlere ve bunun sonucu olarak 
da kürtaja sevk etmiş olduğınu söylemek yeter. Acabâ bu ki
şiler bu kadar çocuğun doğmadan nâhak yere katlinden do
laylı olarak sorumlu olduklarını idrâk edip de pişman olmuş
lar mıdır?

Bir Tedhiş Aracı Olarak Radyasyon Korkusu

Çernobil kazâsı:

1) Türkiye halkının belirli bir konu etrâfında hassaslaştırıl
ması ve paranoyaya sevk edilmesi için gerekli parametre 
ve stratejilerin tesbitine çalışan yabancı İstihbarat örgüt
leri,

2) Nükleer enerjinin fevkalâde tehlikeli olduğu konusunda 
dezinformasyona dayalı kamuoyu ihdâs etmek ve Türki
ye'nin nükleer enerjiye geçerek petrole bağımlılığını azalt
masının önünü kesmek isteyen Dünyâ Petrol Karteli,

3) Bilerek ya da bilmeyerek petrolcülere çalışan aracılar ve 
çevreciler,

4) Avrupa çay pazarının % 80 küsûr kadarını tekellerinde 
tutan ve türk çayını bu pazara sokmak istemeyen Ingilte
re ve Hollanda,

5) Ingiliz çaylarının ithalâtçıları,
6) Türk tındığını ucuza kapatmak isteyen yabancı alıcılar,
7) O zamanki hükümeti zayıt göstermek isteyen siyâsî ve si

vil muhâlefet,
8) Güç delisi bürokrasi baronları,
9) Kendilerini vitrinde tutmak tutmak ve bir avantaj sağla

mak isteyen, ama konunun câhili olan siyâsîler ve üni
versite mensûbları,

10) TAEK’e başkan olmayı beklerken olamamış olan biri er
kek diğeri kadın iki kişi,

11) Bir gazetenin, pazarlayamadığı çelik kap-kacağı satmak 
isteyen yan kuruluşu,

12) Lab’li deterjanların satışını arttırmak isteyen İthalâtçılar,
13) Bilumum anarşistler, ve
14) TAEK’in başında dinine, örfüne, ananesine bağlı bir şah

sın bulunmasını çekemeyenler İçin beklemedikleri bir 
anda gökten yağan bir kudret helvası olmuştu.

Bütün bu faktörleri ve Çernobil kazâsının Türkiye üzerin
deki diğer etkilerini Nisan 2004'de Bilge Yayınları’nda çıkan 
Çernobil Komplosu başlıklı kitabımda ayrıntılarıyla takdîm ve 
tahlîl etmiş bulunmaktayım. Sözü edilen bütün bu faktörler, 
Çernobil kazasını bahâne ederek, halkta radyasyon korkusu 
ve hattâ bunun ötesinde bir radyasyon paranoyası uyandır
mak suretiyle belirli menfaatler elde etmeğe yönelik bir ted
hiş unsuru olarak uygulanmışlardır.

Bu paranoya o kadar yayılmıştır ki radyasyondan korun
ma ilminin verilerini bilmeyen pekçok kimse (ve ne yazık ki 
üniversitede titr sahibi bâzı kimseler dahî), tasarımları ve 
üretimleri esnâsında uygulanan uluslararası radyasyon 
normlarına rağmen, cep telefonlarının da mikrodalga fırınla
rının da kansere sebeb olduklarını ve kullanılmamaları ge
rektiğini iddia edecek kadar İşi azıtmışlardır.

Kabûl Edilebilir Risk Kavramı

İnsanların ve hattâ ilim adamlarının bir bölümünün dahî 
“Kabûl edilebilir risk” kavramından haberleri olmaması da 
bunları radyasyon konusunda aşırı bir fobiye (korkuya) ve 
paranoyaya sürüklemektedir.

“Radiation Rlsks and Radiation Protection at CRNL/Edi
tör: D.K. Myers, AECL - 9181, Jan. 1986” dokümanına daya
narak ÇNAEM Nükleer Mühendislik Bölümü eski Başkanı ve 
bir risk analizi uzmanı olan Dr. Ulvi Adalıoğlu’nun İnsan ve 
Kâinat dergisinin Mayıs 1988 nüshasındaki bir yazısında 
Kuzey Amerika halkı İçin yapılmış olan bir risk analizinin so
nuçları sunulmaktadır.

Buna göre yalnızca 10 mSv/yıl'lık bir radyasyon dozuna 
(yâni Çernobil kazâsından sonra Türkiye'de bir kimseye yük
lenmiş olan 0,594 mSv/yıl’lık dozun yaklaşık 17 misli bir do
za) mâruz kalan bir insanın önündeki 5 0 y ıl içinde, bu aldığı 
doz sebebiyle, kanser olup ölmesi ihtimâli:

1) 3 paket sigara İçmenin kansere yol açması,
2) Bisikletle 700 km yol kateden bir kimsenin yolun sonun-
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da bir kazaya kurban gitmesi,
3 Otomobille 10.000 km yol kateden bir insanın yolun so

nunda bir kazaya kurban gitmesi,
4) Bir işçinin bir fabrikada 18 aylık bir çalışma sonunda iş 

kazası sebebiyle ölmesi, ve
5) Bir inşaat amelesinin bir inşaatta 4 ay çalıştıktan sonra 

bir iş kazasında ölmesi ihtimallerinden birine eşit olmak
tadır.

Demek ki Kuzey Amerika halkından birisi Çernobil kaza
sı dolayısıyla bir yılda 0,5 mSv kadar bir radyasyon almış ol
sa bunun, önündeki 50 y ıl içinde kendisinde bir kanser hâsıl 
ederek bu yüzden ölümüne yol açması ihtimâli:

•  Hayatında yalnızca üstüste üç sigara içmiş olan bir kim
senin sırf bu sebebden ötürü önündeki 50 y ıl içinde ak
ciğer kanserinden ölmesi,

•  Bir kimsenin bisikletle 14.000 km katettikten sonra bir 
kazaya kurban giderek ölmesi,

•  Bir kimsenin otomobille 200.000 km katettikten sonra bir 
kazaya kurban giderek ölmesi,

•  Bir işçinin bir fabrikada 30 yıl çalıştıktan sonra bir iş bir 
kazasına kurban giderek ölmesi, ve

•  Bir inşaat işçisinin bir İnşaatta 80 ay çalıştıktan sonra bir 
iş bir kazâsına kurban giderek ölmesi,

ihtimallerinden birine eşit olacaktır.

Çernobil kazasının Türk insanına fazladan yüklemiş ol
duğu ortalama radyasyon dozu dolayısıyla ferdiölümcül kan
ser riski ÇNAEM Sağlık Fiziği Bölümü uzmanlarından Dr. 
Haşan Alkan'ın yaptığı hesaplara göre: 0,000.000.170/yıl ka
dardır (Bk. Dr. Haşan Alkan: Çernobil Nükleer Reaktör Kazâ- 
sının Türk Top!umunda Yaratabileceği Radyolojik Sonuçların 
Araştırılması).

Trafik kazalarının kişiye yüklediği 0,000.110/yıl’lık ölüm 
riski İse Çernobil kazasının Türkiye'de kişiye yüklediği ölüm 
riskinden yaklaşık 1000 m isli daha yüksektir!

ICRP'nin ICRP-60 sayılı yayınına göre beklenmedik bir 
olaydan kaynaklanan riskler, eğer günlük hayatta karşılaşılan 
ve kolayca kabûl edilen risklerden küçük veyâ bunlara eşit 
iseler ya da yüksek güvenlik standartlarına sahip meslek 
gruplarının haiz olduğu ölüm riskinden 10 kere daha küçük 
iseier kabûl edilebilir riskler sınıfına girmektedirler. Buna gö
re ve Çernobil kazasının Türk insanına yüklemiş olduğu risk

yüksek güvenlik standartlarına sahip meslek gruplarının haiz 
olduğu riskden yaklaşık 1000 kere daha küçük olduğundan 
kabûl edilebilen ve özel tedbir gerektirmeyen bir risktir.

Bu durum karşısında insanların, Çernobil kazasının riski 
ile uğraşacak yerde, kıymetli zamanlarını: 1) ölümcül riskleri 
bu kazanın riskinden onbinlerce defa daha yüksek olan hava 
kirliliğinin azaltılması, 2) kezâ aynı risk grubuna giren Bele
diye otobüslerinin ayarsız motorları dolayısıyla egzosların- 
dan kustukları kanserijen gazların önlenmesi, 3) ölümcül ris
ki Çernobil kazâsınınkinden binlerce kere yüksek olan ve A) 
kötü eğitim, B) kötü sinyalizasyon, ve C) kötü uygulamalar 
yüzünden gerçek bir felâket hâlini alan, çoğu kere de trafik te
rörü diye isimlendirilen trafik trajedisinin sone erdirilmesi, 4) 
LSD, ekstazi, tiner, esrar, eroin, kokain gibi uyuşturucuların 
bir yılda aldığı canların önüne geçilebilmesi için alınması 
gerekli tedbirler, 5) çevreyi kirleten kimyasalların İzâlesi, 6) 
içkinin ve tütünün insan sağlığı üzerindeki mahv edici etkile
ri gibi gerçekten de hayatî sorunlar İçin sarfetmeleri daha uy
gun olmaz mıydı?

Elbette daha isabetli olurdu; ama, yalanlarla-dolanlarla, 
İnsanlarda nâhak yere bir radyasyon fobisi İhdas ederek bu 
durumdan İstifâde etmek bâzı menfaat ve şer mahfelerinin 
özellikle İşlerine gelmektedir.

Çernobil Kazâsı Türkiye'deki Kanser Vakalarını Arttırdı Mı?

Dünya Sağlık Örgütü’nün geçmiş yıllardaki raporlarına 
göre kanserlilerin dünya nüfûsuna oranı yüzde 22’dlr. Çerno
bil kazasından önce Türkiye’de yalapşap tutulmakta olan 
farklı kanser istatistiklerine göre bu oran bizim için yüzde 5-
12 arasındaydı4. Türkiye kansere karşı global olarak çok sıkı 
profilâktik yâni önleyici tedbirler mi uyguluyor kİ bu oran 
dünya ortalamasının en az yarısı kadar aşağıya çekilmiş ol
sun?

Çernobil kazâsından sonra Sağlık Bakanlığı: 1) kanser 
İstatistiklerinin ciddî bir biçimde tutulmasını sağlamış, ve 
sistematik olmasa bile, 2 ) kanser taramaları da yaptırtmıştır. 
Bunların sonucu olarak o zamana kadar kayıtlara geçmemiş 
olan kanser hastaları kayıtlara geçirilmiş, kayıtlı toplam kan
serli sayısı da bundan ötürü artmıştır ve artmaya da devam 
etmektedir. En azından bu şayL Türkiye’deki kanserlilerin 
oranı dünyadaki kanserlilerin oranına erişinceve kadar a rt 
mava devâm edecektir.
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Lösemili çocukların oranındaki artış iddiasına gelince bu 
konuda 1) Hacettepe Üniversitesi5, 2) Karadeniz Üniversite
si, 3) Trakya Üniversitesi, 4) Gazi Üniversitesi, 5) Ege Üni
versitesi Tıp Fakülteleri ve kezâ 6) İstanbul Üniversitesi’nden 
konuyla ilgili pekçok bilim adamı çeşitli panellerde de yazılı 
ve görüntülü basında da birbiri ardına ellerindeki sonuçları 
takdîm eden açıklamalarda bulundular6. Buna göre: Türki
ye’de lösemili çocuk vakalarının oranında bir artış gözlenme- 
mekteydi. Bu sonuç Uluslararası Kanserle Savaş Birliği ve 
Yunan Kanser Cemiyetinin Dünyâ Sağlık Örgütü’nün 
(VVHO'nun) işbirliğiyle 6-8 Aralık 1991’de Atina’da yapılan ve 
“Çernobil Kazasının Uzun Vadeli Etkileri” ne tahsîs edilmiş 
olan bir uluslararası toplantıda Finlandiya adına sunulan teb
liğin içeriği ile de tutarlıydı. Nitekim Çernobil kazasından en 
fazla etkilenmiş ülkelerin başında gelen Finlandiya’da da ve 
İsveç'de de 1980 İlâ 1990 yılları arasında lösemi oranında 
bâriz bir düşüş gözlenmişti.

İsveç Radyasyondan Korunma M illî Enstitüsü’nün 1987 
yılındaki bir incelemesine göre Sovyetler Birliği dışında ka
lan bütün Avrupa ülkelerinde Çernobil kazasından sonra aha
li tarafından alınmış olan eşdeğer etkin radyasyon dozu 
200.000 adam-Sievert kadardır; ve bu, doz-etki bağıntısının 
lineer olması varsayımı altında, kazadan sonraki 50 yıl için
de ancak^OOO adedi ölümle sonuçlanması beklenen fazladan 
6000 kanser vakasına yol açabilecektir.

Sağduyu sahiplerinin şu iki soruyu sormaları gerekir: 1) 
Edirne ve civarı 3 Mayıs 1986’da bir radyasyon dalgasına 
mâruz kalmış, Doğu Karadeniz ise bundan bir hafta sonra 
Edirne’dekinden daha düşük düzeyde bir radyasyon dalgası
na uğramıştır. Bu durumda, Edirne’de kanserlilerin arttığı yö
nünde niçin hiçbir iddia yoktur da kamuoyuna hep Doğu Ka
radeniz’de kanserlilerin artmış olduğu iddiası pompalanmak
tadır? 2) Çernobil kazâsı sırasında Türkiye’nin nüfûsu 51,5 
milyondu, şimdi 72,5 milyondur. Sebebi ne olursa olsun, 
aradaki 21 milyon nüfûs artışına tekabül eden kanserli hasta 
sayısındaki doğal artış cehâlet dolayısıyla mı yoksa hınzırlı
ğına mı hiç söz konusu edilmemektedir?

Bir başka garâbet nümûnesi de soba bacası gibi sigara 
içip de sonunda akciğer kanserinden ölen Doğu Karadenizli
ler için dahî ölüm sebebinin 19 sene önce Çernobil kazâsın- 
da yayılan radyasyon olduğuna inanılması ve buna bendeni
zin sebeb olduğum iddiasıyla da hakkımda dâvâlar açılması
dır. 2004’de Trabzon’dan 3 kişi: biri bir dernek başkanı, bir 
diğeri bir şarkıcı, sonuncusu da bir müteahhid Çernobil ka-

zâsı dolayısıyla yakınlarını öldürdüğümü(l) ileri sürerek hak
kımda dâvâ açtılar. Dernek başkanı hızını alamadı; benim 
hakkımda bir de Avrupa insan Hakları Mahkemesi’nde de dâ
vâ açacağı hakkında gazetecilere ve televizyonlara beyânat(l) 
verdi. Bu da kâfî gelmedi bir milletvekili de bu durumdan 
esinlenerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 93 
arkadaşı ile bir dilekçe vererek Çernobil kazasının bütün bo
yutlarıyla araştırılması İçin bir dilekçe verdi. Bunun üzerine 
bendeniz de TBMM Başkanı sayın Bülent Arınç’a şu mektu
bu göndermek zorunda kaldım:

Üsküdar, 12 Haziran 2004

Sayın Bülent ARINÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Ankara

Konu: Çernobil Fâciası’nın bütün boyutlarıyla araştırıl
ması hakkında Meclis Araştırması açılması.

Muhterem Efendim,

1. İstanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 93 Milletvekilinin, Çer
nobil Fâclası’nın bütün boyutlarıyla araştırılarak benzer 
olayların tekrarlanmaması için alınması gereken önlem
lerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin bir önergeyi TBMM Başkanlığı 
makamına 3 Haziran 2004 târihinde takdîm etmiş olduk
ları resmen açıklanmış bulunmaktadır.

2. Ancak bu arada, 1993 yılı başında 19. Dönem’in 3. yasa
ma yılında:

A  İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, 
Çernobil Fâclası’nın Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve 
halkı aydınlatmak,

B. SHP Grubu adına Grup Başkanvekillerl İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Kara- 
kaş’ın Çernobil Fâciasfyla ilgili gerçeklerin ve sorumlu
ların ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tes- 
bit etmek,

C. Ordu Milletvekili Refaiddin Şâhin ve 24 arkadaşının Çer
nobil Fâciası’nın Türkiye'deki etkilerini araştırmak

D. Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının Çer
nobil Fâclası’nın verdiği zararların tesbiti ve giderilmesi 
için alınacak önlemleri belirlemek

amacıyla Anayasa’nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
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cü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergelerinin kabûl edilmiş; bu amaçla teşekkül eden ve 
Mustafa Parlak, Mustafa Ünaldı, Algan Hacaloğlu, Halil İbra
him Özsoy, Evren Bulut, Ergun Özdemir, Ertekin Durutürk, 
Bülent Akarcalı, Hacı Filiz, Fethiye Özver, Fahri Gündüz, Ah
met Sezai Özbek’den oluşan Meclis Araştırma Komisyo- 
nu’nun dokuzbuçuk ay sürmüş olan inceleme ve sorgulama
ları sonunda kaleme aldığı ve Resmî Gazete’de 8 punto hurû- 
fatla basılmış 103 sayfalık S. Sayısı: 455 olan raporu7 da 
TBMM tarafından kabûl edilmiş ve Medva'da sorgusuz infâ-

za tâbi' tutulmuş olan bütün sanıkların da$ bövlece beraat 
etmiş oldukları, maalesef, kimsenin hatırına gelmiş değildir.

3. Bendeniz Çernobll kazası esnâsında ve akabinde Tür
kiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı idim. Türkiye bu kazanın 
etkilerini, konusuna bihakkın vâkıf harikulade bir ekibin: 1) 
ilmi, 2) dirâyeti ve 3) özverisi sayesinde minimum zarar dü
zeyinde atlatmıştır.

Bu kazânın 1) Türkive üzerindeki etkilerinin ve 2) bunun
la Haili olarak alınmış olan tedbirlerin bütün İlm î sorumIulu
du ise tamâmen bana rScîdir.

O zamanki Hükümet de bana itimâd etmiş; işime katiyyen 
müdâhalede bulunmamıştır. Zâten rahmetli Turgut Özal ben
denizin tesir altına alınamayacak bir kimse olduğumu her- 
kesden daha iyi bilmekteydi.

4 . 1993 yılındaki TBMM’nde çeşitli milletvekillerinin ve 
bâzı Komisyon üyelerinin dahî bendenizi Çernobil kazâsının 
Türkiye üzerindeki etkileri konusunda, fütursuzca, başlıca sa
nık olarak ilân etmelerine, Medya’nın aylarca süren sorgusuz 
infazına ve Başbakan Süleyman Demirel’in, Başbakan Yar
dımcısı Prof.Dr. Erdal İnönü'nün ve Sağlık Bakanı Yıldırım 
Aktuna'nın hakkımda Cumhûriyet Başsavcılığfna suç duyu
rusunda bulunmuş9 olmalarına rağmen bu TBMM Araştırma 
Komlsyonu’na hesap vermek üzere dâvet dahî edilmemiş ol
mam beni şaşırtmıştır.

Bunun üzerine ilişikte takdîm ettiğim ârizamı TBMM 
Başkanına, Komisyon Başkanına ve Komisyon üyelerine 
göndermek mecbûriyetinde kalmıştım.

Ümid ederim ki bu 2. TBMM Araştırma Komisyonu hiç 
deûilse artık bu sefer bendenizi hesap vermede dâvet etme- 
mezlik etmez!

5.1993 yılında Nehir Yayınlarfnda yayınlanmış olan 280 
sayfalık Türkiye'nin Çernobil Çilesi ve Şubat 2004’de de Bil
ge Yayınlarfnda yayınlanmış olan 340 sayfalık Çernobil 
Komplosu başlıklı kitaplarımda Çernobil kazasının bütün 
perde önünü ve arkasını pekçok ayrıntısıyla takdîm etmiş bu
lunuyorum.

Bu son kitabımdan bir adet lütuf kâr ilginize ekte takdîm 
olunmaktadır.

6. Eğer Makâmınız’ca uygun görülecek olursa, yeni kuru
lan Araştırma Komisyonu'nun işlevinden tamâmen bağımsız 
olarak, sayın Milletvekllleri’ne: 1) bu konu, ve özellikle de 2) 
bu konunun hangi çıkar mahfelleri tarafından ve niçin piş iri
lip p iş irilip  önümüze konulduğunun, kitabımda tüm ayrıntı
larıyla açıklayamamış olduğum, gerçek sebebleri hakkında 
da bir brifing verebilirim.

7. Sa’yinlzin meşkûr olması nlyâzımla hörmetlerimi arz 
ederim, Efendim.

Prof.Dr. Ahmet Yüksel ÛZEMRE
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

Eski Başkanı (21.01.1985-06.04.1987)

Ekleri:
1)1994 yılındaki TBMM Araştırma Komisyonu’na ârizam.
2)1994 yılındaki TBMM Araştırma Komisyonu’nun nihaî 

raporunun fotokopisi.
3)Nisan 2004 târihll Çernobil Komplosu başlıklı kitabım.

Gözden kaçan ve hiç kimsenin yanaşmak istemediği bir 
başka konu daha var ki o da Doğu Karadeniz’de yamaçlara 
ekilen çay ve fındık için kullanılmakta olan, Dünyâ’da çok tar
tışmalı olmasına rağmen Türkiye’deki gübrelerin yaklaşık % 
56’sını teşkil eden nitratlı gübrelerdir. Bunlar bölgenin yağış
larıyla toprağın altına geçmekte ve kaynak içme sularına ka
rışmaktadır. Oysa bugün, litre başına 10 miligramdan yüksek 
oranlarda nitratla kirlenen içme sularının “mavi çocuk send- 
romu" denilen bir sendromun yanında hem kansere yol açma 
hem de hâmile kadınların düşük yapma potansiyelini arttırdı
ğı tıbben tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz’in bütün içme su
larının bu yönden titizlikle analiz edilmesi bugün kaçınılma
yacak bir zarûret olmuştur.
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Acabâ bu konu kamuoyuna yansımasın da nitratlı gübre 
tacirlerinin kârlarına kesat gelmesin diye mi dikkatler, haksız 
yere, hep Çernobil kazâsının üzerinde yoğunlaştırılmak iste
niyor. Bunun da açıklığa kavuşturulması gerekir.

Son aylarda Çernobil'in Doğu Karadeniz insanını kanser 
yapmış olduğu paranoyası gene Medya’ya yoğun bir biçim
de pompalanmaya başlandı.

Bazı dış mahtellerin ve onların yurttaki temsilcilerinin 
Doğu Karadeniz üzerinde uzun vadeli bazı emellerinin oldu
ğu bugün artık iyice açığa çıkmış bulunmaktadır. Bu emelle
rini gerçekleştirmek, yöre halkını dertlerine eğilmeyen(!) dev
letten soğutmak, Pontus kökenli bazı etnik topluluklara “Türk 
Yurttaşlığından ayrı bir kimlik bilinci kazandırmak için Do
ğu Karadeniz’de sürekli bir huzursuzluk ihdas edilmek isten
mektedir. Bilmem hiç dikkat ettiniz mi? Son zamanlarda bazı 
Doğu Karadeniz kökenli sanatçılar Yunan ezgileriyle örtüşen 
besteler yapmağa başladılar. Acabâ bu da mı bir tesâdüftür?

Avrupa çay piyâsasındaki paylarını azaltacak diye, Türk 
çayı İngiltere ve Hollanda’nın korkulu rüyasıdır. Bu iki ülke 
türk çayını rezil etmek ve radyasyonlu diye lânse etmek için 
senelerce amansız bir mücâdele vermişler ve ne yazıktır ki bu 
konuda kendilerine destek olan bazı bürokrat ve teknokratla
rı10 da, Medya’nın yabancı çay ticâreti de yapan belirli bir bö
lümünü de kullanmışlardır.

"Dünya Petrol Karteli” , m illî ya da uluslararası alanda, 
kendisiyle işbirliği içindeki şirketlere yatırımları için kolaylık 
sağlarken"ellerindeki bütün imkânları kullanarak petrol pa

zarına rakib olan nükleer enerjiyi halklarına öcü olarak gös

termeyi de şart koşmaktadır. Acabâ bunun Türkiye'ye de uy
gulanmasına boyun eğmiş olanlar var mıdır? Hükümetin bu
nu araştırması da elbette isâbetli olurdu.

Ancak halkta mesnetsiz bir radyasyon fobisi uyandırmak 
gerek siyâsî, gerekse ekonomik sebeplerden ötürü yurt için
de ve dışındaki bâzı mahfellerin işine gelmektedir. Bu mah- 
felleri ve yardakçılarını teşhis ve temyiz etmek, mel'anetlerini 
idrâk etmek ve maskelerini düşürmek de büyük bir hizmet 
olacaktır.

Notlar:
1 Bu kömürler, Tabîat’ta, daima içinde radyoaktif bir element olan uran

yum filizleri karışmış olarak bulunmaktadır.
2 Meselâ Bulgaristan ve Ermenistan’daki nükleer santraller ve Rusya’da-

kilerin bir bölümü iie A.BD., Ingiltere ve Fransa’daki uranyum zen
ginleştirme ve tükenmiş nükleer yakıtların içinden plutonyumu ayık
lama tesisleri gibi.

3 Tiroidin radyoaktif 1-131 aracılığıyla yapılan teşhisi için hastaya klinik
te 40 mikroküri kadar 1-131 verilebilmektedir. Böyle bir teşhis için ti
roide yüklenen doz ise 700 mSv’dir. Oysa Türkiye'de Çernobil kaza
sı dolayısıyla tiroid'e yüklenmesi muhtemel en yüksek doz 0,75 mSv 
idi; ve bu da klinik dozunun ancak 1/933 idi. Dünyâ’da kimsenin ti- 
roid teşhisi için klinikte verilen 700 mSv gibi bir dozdan öldüğü tes- 
bit edilmemiştir.

4 Çernobil kazasından önce Fransa’da dahî doğrudürüst kanser istatis
tikleri tutulmuyordu. Avrupa'da en iyi kanser istatistikleri 1980 yılın- 
danberi Yunanistan'da tutulmaktaydı.

5 Hacettepe Üniversitesi Tıb Fakültesi’nin söz konusu raporunda şöyle
denilmektedir:" . . .  Son 10 yılda ülkemizdeki üniversitelerin tümün
de toplam olarak 10,618 çocukluk çağı kanser vakası görülmüştür. 
Bu vakaların % 56'sı Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji ve 
Onkoloji ünitelerinde izlenmiştir... Pediatrik Hematoloji Ünitesi'nde 
1987 öncesinde ortalama 100 akut kösemi vakası görülürken 1987 
sonrasında bu rakam ortalama 94'tür... Hacettepe Çocuk Hastahâ- 
nesi Pediatrik Onkoloji Ünitesi'nde ise lentoma ve diğer kanser tür
lerine bakıldığında 1987 öncesindeki 5 y ıl içinde [yıl başına] 76 ile 
88 lentoma ve 146 He 162 arasında değişen sayılarda diğer kanser
ler görülürken 1987 ve sonrasında bu rakkamlar lentoma için 63 ite 
98 ve diğer kanser türleri için ise 147 ile 196 arasında olmuştur. Va
kalar geldikleri bölgeler itibariyle değerlendirildiğinde özellikle Kara
deniz Bölgesi'nden gelen hastalarda, kamuoyunda ifâde edilenin ak
sine, anlamlı b ir artış olmadığı gözlenmiştir... Sonuç olarak, ülke
mizin herhangi b ir yerinde Çernobil kazâsına bağlı kanser vakaların
da veya genetik hastalıklarda anlamlı b ir artış beklenmemektedir. 
Ancak görülen odur ki, gelecek 50 y ı l için çocuklarımızı kötü beslen
me ve enfeksiyon gib i radyasyondan daha önemli tehlikeler bekle
mektedir. Bunun yanında sigara içen annenin veya babanın kendile
rine, çocuklarına ve çevrelerine verebilecekleri zarar, Çernobil sonu
cu oluşan riske göre kıyaslanamayacak kadar yüksektir. . . . ”

6 Hacettepe, Karadeniz Teknik, Trakya, Gazi ve Ege Üniversiteleri Tıb Fa
külteleri ile Sağlık Bakanlığı’nın bu konudaki raporları TBMM’nin 
Çernobil kazasının Türkiye’deki etkilerini ve sorumlularını araştırmak 
üzere 1993 yılında teşkil ettiği Maclis Araştırma Komisyonu’nun 
Resmî Gazete’de de yayınlanmış olan 103 sayfalık nihaî raporunun 
72-84. sayfalarında yer almış bulunmaktadır.

7 TBMM Araştırma Komisyonu’nun bu raporunu hatırlatmakbâbında ve
rahat okunabilmesi için A4 sayfası ebadında büyütüp ciltleterek bu 
yazının eki olarak takdîm etmekteyim.

8 Bu sanıklar(l): Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal,
Hükümet Üyeleri ve özellikle de Sanayi ve Ticâret Bakanı ve Türkiye 
Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı Câhit Aral, YÖK Başkanı 
Prof.Dr. İhsan Doğramacı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı 
Prof.Dr. Ahmet Yüksel Özemre ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu idi.

9 Yalnızca bu suç duyurularından değil, SHP’nin yurt sathında tahrîk ve
teşvik etmiş olduğu hep aynı formattaki 400 küsûr suç duyurusun
dan da beraat etmiş bulunmaktayım.

10 Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Çernobil Komplosu, Bilge Yayınları, İs
tanbul Nisan 2004.
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