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İslam Çağı, İslam Kardeşliği ve Kimlik Sorunu

Allah’ın Rasûlü(s.) Mekke’yi fethedip de Kabe’deki putları ‘Hak geldi, batıl yok olup
gitti. Kuşku yok ki bâtıl yok olmaya mahkumdur’( 17:81) âyetini okuyarak bir bir 
kırdıktan sonra Habeş asıllı Bilâl’e(r.a), Kabe’nin üzerine çıkarak ezan okumasını 
emretmişti. İslâm’ın Müslüman zihinlerde meydana getirdiği köklü inkılâbı kavra
maktan uzak kimi müşriklerin ‘Bir siyahi Kabe’nin üzerinde ha!’ mırıltıları arasın
da Bilâl’in okuduğu ezan Hakk’m bâtıl’a galebesini simgelemekle kalmıyor, aynı za
manda Cahiliye Çağının sona erdiğim ve İslâm Çağının başladığını tüm insanlığa 
ilan ediyordu. Bu inkılâbın asıl amacı; kalplerde çöreklenen putları kırıp zihinleri 
körelten cahiliye tortularını temizleyerek hayatın merkezine Allah’ı yerleştirmekti. 
“Islâm Çağı”nda, her şey Allah-merkezli olarak yeniden tanımlanıyor, bütün iş ve 
ilişkiler Allah’ı merkeze alarak yeniden kuruluyordu. Rasûlüllah’m(s) Mekke’nin 
fethinden sonra yaptığı konuşmaların bir bölümü şöyleydi:

“...Ey insanlar, iyi biliniz ki, cahiliye dönemine ait olan ve övünme nedeni ka
bul edilen her şey şu anda ayaklarımın altındadır; hepsi kaldırılmıştır... Bütün in
sanlar Adem’dendir ve Adem topraktan yaratılmıştır...”

“İslâm Çağında cahiliye özelliklerini ortaya çıkarmayın. Müslüman Müslüma- 
m n kardeşidir. Müslümanlar kendilerinden olmayanlara karşı birdirler, bütündür
ler. Düşmanlarına karşı topluca hareket eder, birbirleriyle yardımlaşırlar...” (Ce- 
laleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslâm Daveti, Pınar y.İst-2005)

“İslâm Çağı”, cahil! anlayış ve değer yargılarını, cahili kimlik tanımlamalarını da 
çöp sepetine atmış, yerine ‘İslâm  kardeşliğini” ikâme etmişti. Medine’de 120 yıl
dır birbirleriyle savaşmış olan Evs ve Hazrec kabileleri bu bilinçle “kardeş” olmuş
lardı; bu birlikteliği kendileri için tehlikeli gören Yahudi Şemmas bin Kays’m fitne
sini de “Allah’ın İpi”ne yani Kur’ân’a sarılarak(3/103) boşa çıkarmışlardı...

İmdi, Kur’ân/lslâm sayesinde kalpleri birbirine kaynaşmış olan Müslümanları, 
bugün de birbirine kırdırmak için çağdaş Şemmaslar yeni yeni sinsi plânlar hazırlı
yor. ABD’nin Siyonist güdümlü politikasının mimarlarından Yahudi asıllı Zbigniev 
Brzezinsky’nin, “Bundan sonra savaş Müslümanlarla diğerlerinin savaşı değil, 
Müslümanlarla Müslümanların savaşı olacaktır.” sözü, bir öngörü olarak değil, bir 
strateji olarak okunmalıdır. ABD-lsrail-lngiltere şer üçlüsünün, BOP çerçevesinde 
mezhebi(Şii-Sünni) ve etnik(Arap-Kürt-Türk) ayrılıkları ha bire körükledikleri ve 
bu amaç için milyarlarca dolar ayırarak bütün medyatik, psikolojik, istihbari imkan
larını seferber ettikleri de biliniyor.

İşte böyle bir süreçte; Müslümanlar, değer/kıymet ölçüsü olarak ırk, kan, dil, 
renk, mezhep, meşrep değil “takvâ” ve “kardeşlik” merkezli bir söylemi önceleme- 
li, bu fitne ateşini Kur’ân’a sarılarak söndürmelidirler. İslâm Çağı’nda ayaklar altı
na alman cahili övünme unsurlarını asla ve kat’a yeniden terviç etmemelidirler.

Derginiz Ümran, bu sebeple 0cak-2006 sayısını “İslâm Kardeşliği”ne ayırdı. 
Kapak dosyamızın, ülke gündemini uzun süre “alt-üst” edeceğe benzeyen “kimlik” 
tartışmalarına önemİi bir açılım getireceğine inanıyoruz.

Ayrıca, bu sayımızda yer alan; kıymetli edebiyatçımız Afet İlgaz ile yaptığımız 
röportajı, Samir Amin’in Avrupa üzerine değerlendirmelerini ve Abbas Pirimoğ- 
lu ’nun Hitler’in Kavgam 'ma karşı Kmalızâde’nin Ahlâk-ı Alâ’î’sini öneren yazısını ıs- 
kalamamanızı öneririz.

Ümran’m yeni dizaynını beğeneceğinizi umar;
Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

Üm ran D ergisi Abone Hattı: 0212  514  57 47 abone@umran.org
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Gündem

ÜLKENİN ENERJİSİNİ TÜKETENLER 
VEBAL ALTINDA

Gündem e bakm aya devam  ede
lim.

Bir ta ra fta n  "ü s t k im lik " -  
“a it  k im lik "  ta r tış m a la r ı ile o r
ta lık  to z  dum an oluyor. Ü lkenin  
bu kadar m eselesi varken  bu 
gibi kısır ta r tış m a la r la  enerjis i-

Metin Alpaslan

im di M enem en o lay la 
rının 7 5 . yıldönüm ü v e 
s ile s iy le  d e v le t in  en  
tep es in d ek ile r de dahil 

olm ak ü zere  yine irtica  konusu 
iş lenm eye başladı. Sanki T ürk i
ye'n in  başka önem li bir m esele
si yokm uş gibi, C um hurbaşkanı 
bu konuda m esaj yayın layarak, 
"b a ğ n a z  d ü ş ü n c e le rin  b irey , 
toplum  ve d e v le t yapısın ı e tk ile 
m em esi için duyarlı olunm ası" 
çağrısında bulundu ve ilerici a tı- 
lım ların sürdürü lm esi g e rek tiğ i
ni söyledi. G enelku rm ay başka
nı da bir dem eç v e re re k  " irtica"  
te h lik e s in e  d ik k a t ç e k ti ve  
gençliğin bu tü r ak ım lara  karşı 
teh like  içinde olduğunu b e lirtti. 
CHP'nin ise yıldönüm ü tö ren leri 
ves iles iy le  M en e m e n 'e  büyük  
bir ç ıkartm a yapacağı bild irili
yor.

Bu arada, Başbakanın  Kon
ya 'd a  herkes ta ra fın d a n  ta n ı
nan ve saygı gören T ah ir Bü- 
yükkö rükçü 'yü  z iy a re ti, "G izli 
Şeyh Z iy a re t i( l)"  hab er başlığı 
ile "B aşbakan u lem asın ı z iy a 
r e t  e t t i"  şeklinde serv ise  konu
luyor.

P a tro n la r  K ulübü T Ü S İ- 
AD'ın, B aşbakanın katılm adığ ı 
am a C um hurbaşkanın ın  'onur 
konuğu' o larak  ilk d e fa  katıld ığı 
to p la n tıs ın d a , M u s ta fa  Koç,

re k tö r Y ü ce l A şkın 'a  reva  g ö rü 
len m uam eley i ve uzun g ö za ltı 
süresin i tasv ip  e tm en in  m üm 
kün o lm a d ığ ın ı a ç ık lıy o r. Bu 
to p lan tıd a  aynı zam and a C um 
hurbaşkanı ile fik ir birliği iç e ri
sinde, seçim  barajın ın  düşürü l
m esi ta rtış m a s ı aç ıla rak  yeni 
bir gündem  o luşturu lu yor. H er 
zam an olduğu gibi TÜ S İA D  yine  
üstüne v a z ife  o lm ayan ko nu lar
da gündem  o luşturm aya , s iya 
seti yö n le n d irm eye  devam  ed i
yor. Babası Rahm i Koç da, O r
han Pam uk davasının yan lış lığ ı
nı beyan la, T ü rk iye  a leyh ine bir 
durum  y a ra ttığ ın ı söylüyor. Bu 
arada D İSK  Başkanı Sü leym an  
Ç eleb i de , " M u s ta fa  K oç'un  
söylediği sözlerin  a ltın a  im zam ı 
a tıy o ru m " d iyerek  ona destek  
veriyo r.

Y in e b ir şey ler mi oluyor?  
Efendim , Başbakan güya "G a
vur İzm ir"  dem işm iş. B aşba
kanlık sözcüsü, 'B aşbakan İz 
m ir'in  "solun kalesi" olduğunu  
söyled i' d iyor am a fayda e tm i
yor. CHP p ro tes to  için M en e
m en 'e bir huruç h areke tin e  ç ı
k ıyor.

2 8  Şubat döneminin 5 7 / ç e 
tesini andıran bir kam panyanın  
başlangıç sinyalleri gibi gözüken  
buna benzer daha ne gibi konu
larla Türkiye meşgul ediliyor?

nin heba edilm esi ü lkem  adına 
g erçekten  üzüntü  v e ric id ir. Bu 
g ü ze l v a ta n ın  -d in a m ik le r in i 
k a v ra y a m a m ış , ha la  çağd ış ı 
d o ğ m alarıy la  h a re k e t eden bir 
z ih n iye t, ilkel ta k ın tıla r ıy la  ül
keyi g erm eye  devam  ed iyo r. İs
tanb u l'un  herhangi b ir sokağ ın
da herhangi bir a p a rtm a n a  gi
rin ve d a ire lerin  kapısını çalıp  
e tn ik  k im lik le r in i s o ru n . O 
a p a rtm a n d a  Türk, K ü rt, Laz, 
Ç erkez, Boşnak, A rn a v u t, Gür
cü v.s. kökenli insan ların  nasıl 
kardeşçe yaşad ık ların ı, e tn is i- 
ten in  onlar için hiç de önem li 
olm adığını, bu va tan  için can la
rını seve seve verecek le rin i gö
receksin iz . T ü rk iye 'n in  p rob le
mi a lt k im lik -üst kim lik gibi ko
n u la r d e ğ ild ir. T ü rk iy e 'n in  
p ro b le m i, ha la  v a z g e ç ilm e z  
d o ğ m alarıy la  h are k e t edip m il
le tin  h assasiyetlerin i hiçe sa
yan lard ır; bu m illeti b ir leş tiren  
h a ra n  İslâm olduğunu, bu m il
le tin  İs la m 'ın  b a y ra k ta r lığ ın ı  
yap arak  k ıta la rı aştığ ın ı göz a r
dı ed en lerd ir. T ü rk iy e 'd e  yaşa 
nan "bölünm e send rom u" as
lında bölünm eyi a rzu  eden lerin  
ekm eğine yağ sü rm e k te d ir. Ko
nunun sürekli gün dem de tu tu 
lup ta rtış ılm as ı, bölünm eyi h ız
la n d ırm akta n  başka b ir şeye  
yara m a m a k ta d ır. Ne y a p a rla r
sa yapsın lar bu kirli savaş to p 
lum katm an la rın ı e tk ile y e m e -  
m iştir. H akkari'd e  şeh it edilen  
A ğrılı M ehm etç iğ i başka türlü  
nasıl izah edeb ilis in iz?

T ü rk iye 'n in  to p lum sal ger-
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çeklerini ve kü ltü re l kim liğini 
inkar eden baskıcı yö n e tim  an 
layışı, T ü rk iye 'n in  bugünkü iç
ler acısı halin in baş sorum lusu- 
dur. insanım ızın; çalışacağı bir 
işe, huzur ve güven içinde y a 
şayacağı b ir eve, düşüncelerin i 
özgürce ifade  edeceği bir o r ta 
ma, inancını ö zgürce yaşaya ca 
ğı bir ü lkeye  ih tiyac ı vard ır. 
D evletin  asli görevi de işsizliği, 
yoksulluğu, açlığı, güvensizliğ i, 
a y ır ım c ılığ ı o r ta d a n  ka ld ırıp  
a d a le ti s a ğ la y a ra k  insan ın ı 
m utlu e tm e k tir .

G eçenlerde yeni asgari üc
re t açıklandı; tam ı tam ın a  3 8 0  
YTL. B ozdur bozdur harca! Ka- 
m u-Sen ve  T ü rk -İş 'in  yap tığ ı 
ara ş tırm a la ra  göre, halen T ü r
kiye 'de açlık  sınırı 7 2 7  YTL; 
nerdeyse asgari üc re tin  iki katı. 
Yoksulluk sınırı ise, 1 8 9 3  YTL  
olarak açıklandı; bu da asgari 
ücretin  beş katına yaklaş ıyor. 
Dolayısıyla, asgari ü cre t bir se
fa le t ü cre tid ir. Böyle bir ü c re t
le insanca yaşam ak m üm kün  
değildir.

Dini d u yg u la rı ve m anevi 
d e ğ e rle ri ta h r ip  n o k ta s ın d a , 
m edya, serm aye , sivil ve askeri 
bürokrasi hep b erab er bu kadar  
saldırıya devam  ed erlerse , geli
necek nokta, bunalım , te rö r ve 
k a o s tu r. İs lâ m î d e ğ e rle re ,  
K ur'ân 'a , K ur'ân  kursuna, ba 
şörtüsüne irtica  d iye  sa ld ıran 
lar, m anevi bunalım ın, te rö rü n  
ve eko n om ik  s ık ın tıla rın  baş 
m üsebbibi o ldukların ı b ilm eli
d irler.

T ü rk iy e 'd e  h e rk e s  y e r in i, 
görevini ve haddini b ilm elid ir.

irtica geliyor diye kandırdıkları gençleri, çığ gibi büyüyen alkol, 
uyuşturucu ve suç bataklığına atarak köklerinden kopardılar.

dem ler o luşturm ayı b ırakm alı
d ırlar.

Bugünün "sıcak sorun ları” 
olan ekonom ik kriz, ge lir dağılı
m ın d ak i a d a le ts iz lik , s iyasa l 
tem s il krizi, s iv il-asker ilişkileri 
sorunu, la ik -an ti laik çatışm ası, 
A levi-Sünni fark lılaşm ası, K ü rt-  
Tü rk  ayrış ım ı, ileric i-geric i ön
ya rg ıla rı, çağdaş-dinci veya ba- 
şö rtü lü -b aşö rtü sü z gibi kalıp lar 
eksen in d e  o lu ş tu ru lan  k im lik  
bunalım ı, toplum sal bağları g i
derek  za y ıfla tm a k ta d ır .

B ir insan öğü tm e m akinesi 
gibi çalışan m evcu t eğitim  sis
te m i, m ille t evladının beynini 
yiyen  bir canavar gibi. M evcut

inanıp neye inanm ayacağın ı b i
lem ez hale g e lm iş tir. Ne m illi 
dava kalm ış, ne dini dava!

İrtica  geliyor diye kandırdık
ları gençleri, çığ gibi büyüyen al
kol, uyuşturucu ve suç batak lığ ı
na a ta rak  köklerinden kopardı
lar.

Ü n ivers ite  gençliği arasında  
yapılan  bir an ke te  göre, genç li
ğin % 7 5 'i  bu ülkede yaşam ak  
is tem iyo r. A rtık  "bu m e m le k e t
te  yaşan m a z"  sözü gençlik a ra 
sında sıklıkla duyulur hale g e l
m iş tir. Ü lkesi ile insanları a ra 
sındaki en h ayati bağ olan a id i
y e t bağı s ilinm ekted ir.

Bu fac iay ı nasıl ön leyeceği-
A nayasa, kanun v e -h u k u k a -a l-------e ğ it im sis te m iy le—g ençlik diri------n i d ü şü n m ek , ö z g ü r, ad il v e~
dırm adan y e tk ile rin i aşan ko
nu lard a  b e y a n a tla r  savu ra n , 
kendilerin i m ille tin  ve tem s ilc i
lerinin üzerinde  gören kişi ve  
kuruluşlar, bunca sorun, sıkıntı, 
bunalım varken  m ille tin  d eğ e r
le riy le  u ğ ra ş m a y ı, suni gün-

diri to p rağ a  göm ülüyor. U yuş
tu ru cu  kullanm a yaşı 11'e inmiş. 
İslâm  dışı bir hayata  ö zen d iri
len genç lerde m isyon ve ideal 
yok a rtık . Koyu bir ceha le t ve  
köksüzlük anaforuna yu v a rla 
nan gençlik, bu ü lkede neye

onurlu bir T ü rk iye  için çalışm ak  
yerine , hala suni gündem lerle  
ülkenin enerjis in i hoyratça  tü 
k e ten le r, m ille t ve ta rih  hu zu 
runda hesap verecek lerin i ve  
bu vebalin  a ltınd a kalacakların ı 
bilm elid irler.
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F B t r e iA - Z lY A R E T lY E  

BASANLAR

Abdurrahman Dilipak

Sahi N ed ir 
Şu Kom pio D enen Ş ey?

K om plo : 1) B ir k im seye, b ir ku
ruluşa karşı toplu  o larak  alınan  
g izli karar, gizli düzen. 2 )  T op
luca ve g iz lice yü rü tü len  h e r
hangi bir plan. 3 ) T uzak. "G izli"  
bir kara r sonucu, gene "gizli bir 
topluluk" ta ra fın d a n , “ planlı" 
o larak yü rü tü len  her tü r  ey lem  
veya  ey lem ler bütününe kom p
lo d iyoruz. "K om pio  te o r ile r i"

E Bl, ard ından C1Â geldi; 
M İT 'le  g ö rü ştü ler, Em 
n iy e t le  de görüşm üş  
o lm a lıla r , pek i J İ-

TEM 'le!..

Kömürcü "Askeri İstihbarat Ö r
gütü olan DİA'nın (Defense In te l
ligence A gency ) D irektörü A m i
ral Lowell E. Jacoby ve de nere
deyse tüm  dünyanın elektronik

K o m p lo  te o r i le r i  ü re tm e 
den, som ut g erçek lerd en  yola  
çıkarak  olayı ta n ım la m a y a  ça lı
şalım : C IA başkanın ın  A nkara
ziy a re tin in  arkasındaki büyük  
sır, A B D ’nin S u riy e ’ye  sa ld ır
m adan önce T ü rk iy e 'y e  uçak 
y a k ıtı ve  aske ri m a lzem e s tok- 
lam ası ile ilgili değil.. Büyük sır, 
A m e rik a lıla r ın  bütü n  işkence  
tekn ik le rin i d en e m ele rin e  rağ 
m en, 6 0  günde bile ko n u ştu r
m adıkları insan ları T ü rk  is tih 
b aratın ın  nasıl o luyor da 2 -3  
gün gibi kısa g ö za ltı süresinde  
bülbül gibi ko n u şturd ukları. B il
m iyo rsan ız b ir b ilene so racak
sınız.. İyi haber alan kaynaklara  
göre, b iz im kile r, te lif  hakkı ken
d ilerine  a it olan bu bilgiyi bir sır 
o larak  saklam ış lar. Y an i C IA ve  
FBI b aşkan ları A B D 'y e  e lle ri 
boş dönm üşler. A m a Büyüka- 
n ıt, A BD  z iy a re t i s ıras ın d a  
A BD 'nin  bazı önem li isim lerinin  
dillerin in  a ltınd aki baklay ı b ir
kaç dakikada sökm üş. Erdoğan  
hükü m eti hakkında bülbül gibi 
konuşm uşlar. Yani B üyükan ıt 
A B D 'd en  büyük k a za n ım la rla  
dönüyor..

CIA Başkanı Goss gitti; Güler

dinleme işlerini yapan NSA'nın  
( National S ecurity  Agency) tepe  
isimlerinden Thomas Wilson An
kara'ya, M İT ve TSK'daki ilgili- 
yetkililerim izle görüşmek üzere  
gelse bizimkilerin ruhu duyar mı 
acaba?" diye soruyor..

A s lın d a  is tih b a ra t ö rg ü tü  
başkanları genelde g izlice ge- 
lir-g id erle r. Bu defa davul ç a la 
rak geld iler. H ay ırd ır inşallah! 
Bir basın to p lan tıs ı düzenleyip  
akşam  da g a ze te c ile rle  y e m e k 
te  bu luşm adıkları kaldı..

C IA  B aşkanı ş a y e t A n k a 
ra 'ya  gelip, İslam i te rö r ö rg ü tle 
ri, Irak, Iran, PKK vb., gibi kritik  
başlıklı to p la n tıla r yaptı. Peki 
KKK ko m u tan ı ne yap ıyo rd u  
A m erika 'da?  O da ge lm eyen ler
le orada konuşm uş olm asın. P e
ki bu görüşm eler o rtak  bir m a
sada değerlend irilecek mi, yo k
sa herkesin kendi ajandasında  
mı kalacak?

İşte  bu sorunun cevabı yok. 
Cevapsız bir soru varsa, im da
dım ıza kom plo te o rile ri yetiş ir.. 
A nti-kom p lo  teo risyen i kom plo
culara inat yine de en açıklayıcı 
bilgileri b ize bu kesim  sağlar..

bu işlerin, neden, niçin, nasıl ve  
k im le r ta ra f ın d a n  y a p ıld ığ ın ı 
bulm aya yönelik  bir an a liz  yön
te m id ir. Komplo teorisyeni ise 
bu konuda yoğunlaşm ış ve  be
lirttiğ im iz  durum ları d eş ifre  e t 
m eye  ve a n la tm aya  yö n e lik  te 
o rile r ü re ten  k im selere  denir. 
(B u  ö z e t b ilg iy i in te r n e tte n  
k o rsan g azete .c o m 'd an  ald ım .)

M ese la  C em  Y a re n  K ı
rım 'd an  şunları y a z ıy o r. "ABD, 
B irleşm iş  M ille tle r 'd e  b ir  'ö z e l 
E k ip r o lu ştu rd u  diye... Bu ekip, 
dü n yad ak i b ü tü n  'te rö r  o la y la 
rın a , te rö r  şü p h e lerin e , te rö r  
ile  İlin til i k iş ile re  ka rş ı h iç  k im 
seye  h a b e r verm ed en  ve h içb ir  
k ıs ıtla m a  o lm aks ız ın  m ü d ah ale  
ed eb ilecek; ilg ilile ri p a k e t  o la 
ra k  is ted iğ i y e re  g ö tü rü p  s o r
gu layab ilecek; g e re k tiğ in d e  s i
lah  ku llan arak  'İn fa z ' da y a p a 
b ile c e k ’ diye. Bu Ö ze l E kip  iç in 
de Sırp ö ze l h a re k a t ek ip le ri 
olm asına rağ m en , b ir  te k  Türk  
Ö ze l H a re k a t m ensubu o lm a d ı
ğı gibi, Türk asıllı b ir  te k  p e rs o 
n e l de yok. Ş im d i bu ek ib in  O r
tad o ğ u  ve K u ze y  A v ra s y a  t im i
n in  T ü rk iy e 'd e  k o n u ş la n d ır ıl
m as ı söz konusu. Y e r o la rak  
tim  ik iye  b ö lü nüyor; b ir  grup  
A d an a  İncirlik , d iğ e r ek ip  Im ra -  
lı'd a  konuşlanacak. İm ra lı'd a k l  
ekib in  hava yolu  ile  b ir  yere  
m ü d ah a les i s ö z  konusu o lursa  
b ir  yedek  m e y d a n  k u lla n ıla 
c a k ."  Başka idd ia ları da var; 
Yoksa T ü rk iy e 'y e  P a k is tan , A f-
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ganistan ü ze rin d e n  g e tir ile n  
bir paket mi te s lim  edild i?

D üğm eye Basıldı m ı?
Ya da D üğm eye Basan Kim?

M ahir K ayn ak 'a  göre: Global 
sermaye ile ABD yö n etim i a ra 
sında derin  bir çelişki var. Ne- 
oconlar, Bush yö n e tim in i des
te k liy o r  ve Bush liderliğ inde  
O rtadoğu 'da k a rtla rın  yeniden  
karılm asın ı, BOP'un gerçek leş 
m esini is tiyo rla r..

Daha başka bir ifade ile, Ân- 
ti-sem itik  siyonistlerle, semitik 
siyonistler arasında örtü lü  bir 
savaş yaşan ıyor. H er iki ta ra f  
ta  T ü rk iy e 'y i kend i yan ın d a  
görm ek istiyor; te h d it ed iyo r 
ve bir tak ım  te k lif le rd e  bulunu
yo rlar. ABD derin  d ev le ti zorda  
a n la y a c a ğ ın ız .. FBI B u sh 'tan  
yana, CIA karşı kan atta !

Bu arada küçük bir h a tır la t
m a, A B D 'de 3  bakanlığ ın b ü tçe
sinde, 2 3  İslam ülkesinde de
m okratik  h a re k e tle ri d es te k le 
m ek ü ze re , I l ım lı İs la m  için  
m edya ve S T K 'la ra  dağıtılm ak  
ü zere  2 0  m ilyar d o lar ayrılm ış 
tı. Pentagon da g eçtiğ im iz  ay 
O rtadoğu 'da sıcak çatışm a böl
gesinde A m erikan  o perasyon
larının halka tan ıtım ın d a  A m e
rikan çıkarların ın  gözetilm esin i 
s a ğ lam ak  için y in e  m ed y a , 
S T K 'la r, p o lit ik a c ıla r ve to p 
lum sal a k tö r le re  a k ta r ılm a k  
ü zere  3 0 0  m ilyon do larlık  ek 
bir ödenek ay ırd ı. Bu arada e r 
ken seçim  ta rtış m a la r ı ve d a r
be söylen tilerin in  yoğunlaştığ ı 
şu günlerde Van Ü nivers ites i

ABD'de B bakanlığın bütçesin
de, 23 İslam ülkesinde demok
ratik hareketleri desteklemek 

üzere, Ilımlı İslam için medya ve 
STK'lara dağıtılmak üzere 20 

milyar dolar ayrılmıştı. 
Pentagon ise buna 300 milyon 

dolar ilave etti.

yor. Türk iye 'ye  olağanüstü ser
m aye girişi de bunu gösteriyor. 
Yine de bir darbe olursa? O z a 
man bunu karşı bir darbe iz leye
bilir.

A n kara 'd a  siyasi hava h are 
ketli. E rbakan'ın  bir tak ım  s iya
si g ö rüşm eler yapm ası boşuna 
değil. A N A P , DYP, M HP k ıp ırd ı
yor. Solda ve sağda yeni o lu 
şum lar sözkonusu.

Erken seçim  olacak mı, o l
m ayacak m ı? Belli değil. B ü tçe
den sonra Anayasa ta r t ış m a la 
rı başladığında Erdoğan'ın g e r
çek n iye ti daha iyi an laşılacak. 
A m a eğ er kontrolü e linde tu ta 
m az ise partis i dağılabilir ve ü l
ke belirs iz liğe  sürüklenebilir..

FBI B askani R o b e rt M ul- 
le r 'in  a rd ın d an  C IA  B aşkanı 
P o rte r Goss'un gelm esi, Suriye

r e k tö r ü —ve-Ş e m d in lU d e —yaşa=— ve lran konusurtda-sürecin hız-

A BD 'nin yen i A nkara  Büyü
kelçisi Ross W ilso n ’in kişiliği 
önem li. W ilson A zerb a y c a n 'd a 
ki "kad ife  d evrim "? !in  teo ris - 
yen lerinden  ve~ İran 'ın  parça
lanm ası konusunda çalışm ış bir 
dip lom at.. R usya 'y ı ve M ısır'ı iyi 
tan ıy an  biri.. B ir d iğ er özelliği 
de Erm eni lobis ine yakın bir 
isim olm ası.. Bu b ilg ilerden yola  
çıkarak şöyle b ir k e h an ette  bu
lunm ak ta  m üm kün: Fazla sür
m ez, T ü rk iye 'n in  doğu ve gü
ney s ın ırında bir tak ım  o laylar  
çıkarsa şaşm ayın . Bunun anla
mı şu: A ze rb a y c a n , İran, K ürt 
bölgesi, S u riye  ve M ısır'a d ik 
kat! Ve tab i T ü rk iy e 'y e ..

2 0 0 6  zo r b ir yıl olacak..
H ıris tiy a n la rın  Noell, Müslü

m anların  H ac ve  Kurbanı bir 
geçsin, görün bakın, ondan son
ra ne ler o lacak? Y in e  de Hacc'a  
dikkat e tm e k  gerek.. Kudüs'e 
de. Bush'a kalsa, elini çabuk tu 
ta c a k tı. A m a iki bayram  arası 
yeni bir askeri hareka tın  İslam  
dünyasında A B D 'ye  yönelik ö f
keyi p a tla ta c a ğ ı korkusu ile ve  
biraz da C ondalase Rice'nin ça 
baları ile o p erasyo n la r e rte le n 
di.

Son söz: A n kara 'd a  yo lsuz
luk ve darb e  konuşuluyor. Su
su rlu k 'tan  daha elim  ve daha  
vahim  bir ge lişm e olm ak üzere  
Van lO O .Yıl Ü n ivers ites inde ve  
Şem din li'de  DERİN  DEVLET ve  
DERİN G ERÇEK o rta y a  ç ık tı. 
Erken Seçim  ve  C um hurbaşka
nı seç im leri, Ö zkö k ’ten  sonra  
kim in G e n e lk u rm a y  başkanı

nan o lay larla  ilgili ta rtış m a la r, 
em ek li g e n e ra lle r in  s iy a s e te  
ısınm a tu rla rı, A n kara 'd a  işlerin  
oldukça yoğunluk kazandığ ını 
g österiyor.

B irileri darbe is tiyo r, am a  
global serm aye buna karşı çıkı

landığı ve geri sayım ın başlad ı
ğı yo rum ların ın  yapılm asına se
bep oldu. Bu z iy a re tle ri PKK ile 
s ın ır la n d ırm a k  çok in an d ırıc ı 
değil. Bu konular is tih b a ra tç ı
lardan çok politikacıları ilg ilen
d iren  konular.

olacağı konuşuluyor. Konuşu
lan bir d iğ er konu ise ABD'nin  
Suriye ve İra n 'ı vurup vurm a
yacağ ı. V itr in d e  hep A m erika lı
lar olsa da, İsrail her zam an işin 
içinde ve k a rtla r ı e linde tu tu 
yor.
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—AHMEDİNEJAD-VE— 
BOZULAN EZBERLER

Alptekin Dursunoğlu
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¡edik leri büin iyorken, A hm edi- 
nejad 'ın  İsrail konusundaki söz
leri neden tü m  dünyada geniş 
yan k ıla r uyandırd ı?

İran C um hurbaşkanı A hm e- 
d in e ja d 'ın  b ir s e m p o zy u m d a  
" İs ra il 'in  h a r ita d a n  s ilin m e s i 
g e re k tiğ i"  yönündeki sözü, y ıl
lar önce İslam  C u m h u riye ti'n in  
kurucusu im am  H um eyn i ta ra 
fından söylenm iş b ir sözdü. A h-
rnedinojad'ın M ekke 'd eki İslam

® ran 'ın  Filistin  sorununa ve  
İsra il'e  yak laş ım  biçim inin,
bu ülkenin tü m  O rtadoğu
politikasın ın  eksenini te ş 

kil e ttiğ i söylenebilir.
1979  y ılında gerçek leş tird iğ i 

İslam  D evrim i ile ülkesine dö
nen İm am  H um eyni'n in , 1 9 6 3 'te  
başlayan 16 y ıllık  sürgün haya
tın d a  Şah re jim i ile yaşadığı te 
m el çelişkilerden  biri, onun Fi
listin  sorununa ve İs ra il'e  yö n e
lik yaklaşım  biçim iydi. O, daha  
1 9 6 0 'la rd a , Şah rejim in i yere l, 
İsra il'i bölgesel, A B D 'y i ise bu 
ikisini destek leyen  bir küresel 
sorun o larak  tan ım lıyo rd u .

Onun F ilis tin  m e s e les in e  
yaklaşım ı, bunu bir ulusal ba
ğ ım sızlık  m ücadelesi o larak  gö
ren A ra fa t gibi Filistin li lid erle 
rin bakış açısından da, bu m e
seleyi ü lkelerin in  jeo p o litik  ç ı
k a r la rı eksen in d e  sah ip lenen  
Mısır, Irak, S u riye  ve Ürdün gibi 
ü lk e le rin  p o lit ik a la r ın d a n  da 
çok fark lıyd ı. O, "her Müslüman 
bir kova su dökse İsrail'i sel gö
türür" d iyerek  Filistin m ese le 
sini İslam  ü m m etin in  sorunu  
olarak  tan ım lıyo r, kurduğu İs
lam C u m huriyeti'n in  O rtadoğu  
politikasının eksenine de Filis
tin  sorununu ye rle ş tiriy o rd u .

Filistin  sorununu bir ulusal 
bağım sızlık  sorunu o larak  gö
ren yere l lid e rle r de, bundan  
kendi ü lkelerin in  jeo p o litik  ç ı
karları doğru ltusunda is tifa d e  
eden bölge ü lkeleri de zam an  
içinde İs ra il'i tan ıy ıp , S iyonist 
re jim le  m ü za k e re le re  o tu rd u la r  
ve an laşm ala r yap tıla r.

Filistin  sorununa yaklaş ım  
biçim i ve bu yaklaş ım la  ü re ttiğ i 
O rtadoğu politikası, İran 'a  je 
opo litik  b ir avanta j ka za n d ır
m adığı gibi, tüm  uluslar arası 
ç ıkarların ı te h d it eden bir krize  
dönüştü. İran 'ın , Filistin li yere l 
lid e rle r veya  d iğer bölge ü lke
leri gibi İsra il'i bir gerçek o larak  
kabullenip  p azarlığa  dayalı bir 
siyaset iz lem esi, kuşkusuz ulu
sal je o p o litik  ç ıkarları açısından  
te h d id i f ırs a ta  d ö n ü ş tü re c e k  
im kân lar g e tireb ilird i. B inaena
leyh, İran 'ın  jeo p o litik  ç ıkar t e 
m elinde bu ta rz  bir esnek s iya 
se t iz le y e m e m e s in in , F ilis tin  
m eselesin i İs lâm î bir ilkesellik le  
tan ım lam asın d an  kayn ak lan d ı
ğı söylenebilir.

Peki, İran 'ın  1979 'd an  bu y a 
na Filistin  sorununu tan ım lay ış  
biçim i ve İsrail karşısındaki res 
m î tu tu m u  ortad ayken  ve 2 7  
y ıld ır İran 'd ak i en ye tk ili ağ ız la -

Konferansı Ö rgütü to p la n tıs ın 
da yaptığ ı ve kam u oyuna " İs ra 
il'in  A v ru p a 'y a  taş ın m as ı ö n e ri
s i"  o larak sunulan açık lam a ise 
birinci aç ık lam adan dolay ı ken
disini ırkçılık la  su ç layan lara  v e 
rilm iş daha yum uşak ve  düşün
dürücü bir cevap tı.

İsrail karşıs ındaki 2 7  yıllık  
geleneksel İran p o litika la rı o r
ta d a y k e n , A h m ed in e jad 'ın  bu 
aç ık lam ayla  İslam  dünyasın ın  
tü rb in le rin e  oynadığ ın ı, Cem al 
A bdunnasır, M u am m er Kaddafi 
veya Saddam  Hüseyin  gibi ku
lağa hoş gelen; am a içi boş ç ı
kışlar yap arak , iç p o litikada  v e 
ya bölgesel p o litika la rd a  ran t 
elde e tm e y e  çalıştığ ın ı söyle
m ek güç.

Bu aç ık lam aların , z a te n  sü
rek li o la rak  ABD ve İs ra il'in  
aç ıkça  te h d it le r in e  m u h a ta p  
olan ve y ü rü ttü ğ ü  n ükleer pro
je  çerçevesinde de -şu an kesil
miş de olsa- AB ü lke le riy le  m ü
z a k e re le r  y ü r ü tm e k te  olan  
İran 'ın  işini k o la y la ş tırm a y a c a 
ğı o rtad ad ır. Ö te yand an yaşa
nan uluslar arası sorun ları daha  
da ç ıkm aza sokab ileceğ i endi
şesinden dolayı içeride  bu aç ık 
lam aları e le ş tiren  siyasi çe v re 
lerin varlığ ı o rta d a y k e n  A hm e- 
dinejad 'ın , bu a ç ık lam ala rı iç 
p o litikada  kazanç end işesiy le  
dile  g e tird iğ in i s ö y le m e k  de 
zordur.

Peki, dünyada İs ra il'le  ilgili
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verili peşin kabu lleri sarsan ve 
ezberi bozan bu açık lam a ile 
İran C um hurbaşkanı ne yapm ış  
oldu?

1- "Y ah udi soykırım ı"nın
ta rtış ılm as ın ı suç kapsam ında  
gören A vrupa yasa ları ile dü
şünce ve ifade özgürlüğünü her 
tü r lü  d e ğ e rin  ü s tü n d e  tu ta n  
A vrupa d eğ e rle ri arasındaki çe 
lişkiyi bütün çıp lak lığ ıy la  o rta 
ya koym uş oldu.

2 -  İslam  düşüncesinin gerek  
"Siyonizm " g erekse "anti se- 
m itizim " gibi b ir ırkçılık  ü re te - 
m eyeceğin i, M üslüm anların  ta 
rihin hiçbir dönem inde böylesi 
bir lekeye bulaşm adığın ı, anti 
s e m itizm  tü rü  b ir ırk ç ılık tan  
dolayı H ıris tiyan  ve A vrupa ta 
rihinin sabıkalı o lduğunu o rtaya  
koyd u . Ç ünkü A h m e d in e ja d , 
A vrupa 'ya: "T artış ılm as ın ı bile  
suç sayd ığ ın ız  b ir  soykırım  idd i
ası yüzünden ken d in iz i vebal 
a ltın d a  g ö rü yo r ve Yahudilerin  
b ir  d ev le tin in  bu lunm ası g erek 
tiğ in i söylü yorsan ız, bu devle
tin  b ede lin i neden s iz le r ödem i
yorsunuz? S izin  soykırım ın ızın  
b edelin i neden yü zy ılla rd ır Ya
hud ilerle  barış  içinde yaşayan  
F ilis tin li M ü s lü m an la r ödesin?  
E ğ er ş e fk a tin izd e  ve m e rh a m e 
tin izd e  sam im i isen iz  so yk ırı
m ın yapıld ığı ü lke le rd e  Yahudi- 
le r  için d e v le t ku rm a hakkı ve 
rin  b iz  de onu d e s te k le y e lim "  
dem iş oldu.

İs ra ill i le r , A h m e d in e ja d 'ı, 
"Y ahud ilere  a ta la r ın d a n  m iras  
kalan to p rak la rd a  dem o kra tik  
b ir d e v le t k u rm a  hakkın ı çok 
gören b ir ırk ç ı"  o larak  suçladı
lar. İs ra illile rin -b u -ak ıl yü rü tm e  
biçim inden te o r ik  o larak  en çok 
gocunm ası gereken  ülke ABD  
olm alıydı. Çünkü bugünkü İsrail 
v a ta n d a ş la rın ın  H z. M u sa ’nın 
to ru n ları olduğu ta rtışm as ı bir 
yana, bin y ılla r önce a ta lardan  
m iras kalan to p ra k la r, to ru n la 

ra b ırak ılacak olursa, tüm  ABD  
y e tk ilile rin in  koltukların ı K ız ıl
d e rilile re  te rk  ederek a ta ların ın  
yurduna dönm esi g erekecek tir .

İran 'ın  2 7  yıllık İsrail tu tu -  
mu o rtad ayken  A hm edinejad 'ın  
bu aç ık lam aların ın  dünyada ne
den bu ölçüde yankı yap tığ ı so
rusuna dönecek olursak:

B irincisi, bu açıklam a İslam  
Dünyasında bile n eredeyse iç
s e lleş tirilm ey e  başlanan bir e z 
beri bozdu.

İkincisi, bu açık lam a bir psi
kolojik savaş ta k tiğ i ç e rç e v e 
sinde dünya kam uoyuna sunu l
du. B ilindiği gibi İran, N PT ü ye 
liği ç e rç e v e s in d e  barışç ı bir 
nükleer program  y ü rü tü y o r ve  
N PT konvansiyonuna ta a h h ü t
lerinden dolay ı da n ükleer te 
s is le r in i U lu s la ra ra s ı A to m  
Enerjisi A jansı'n ın  d en e tim in e  
(U A E A ) açm ış bulunuyor. ABD  
ve İsrail, İran 'ın  kendi m üh en
dislik im kân la rıy la  kurm ayı ba
şardığ ı İs fah an ve N a ta n z 'd a k i 
n ü k leer te s is le rd e  nük leer si
lah ü re tm e k  is te d iğ in i iddia  
ed iyo r. K im i zam an ABD ve İs
ra il'in  a s keri te h d it le r in e  de 
m aru z kalan İran, sorunu A l
m anya, Fransa ve İn g ilte re 'd e n  
oluşan üç AB ü lkesiyle m ü za 
k e re  e d e re k  aşm ay a  ç a lış tı. 
İran 2 0 0 3  y ılında başladığı bu 
m ü z a k e re le rd e  b ir iy i n iy e t  
adım ı a tt ı ve İsfahan ve Na- 
ta n z 'd a k i fa a liy e tle r in i gönüllü  
o la rak  askıya aldı. İra n ’ın te k 
nik ve hukuki haklılığ ı ile ABD  
baskıları aras ında  sıkışan ve  
m ü za k e re le ri sürüncem ede b ı
rak m a y a  çalışan bu üç ülke, 
T a h ra n ’Lnükleer p rogram ından  
v a zg e ç irm e y e  çalıştı. Üç AB ü l
kesinin süreci s ıkm aza sokan  
a d ım ların ı fa rk  eden İran, fa a li
y e tle r in i askıya  aldığı İsfahan  
te s is le rin i 3  T em m u z'd a  a k tif  
hale geçird i. Üç ülkenin ABD ile 
b ir lik te  s a v u rd u ğ u  G ü ven lik

Konseyi teh d id i T a h ra n 'ı y ıld ır
m adı. G üvenlik  K onseyi te h d i
dinin g erçekç i o lm adığ ın ı fark  
eden AB ü lke le ri, ön şarts ız  
o larak te k ra r  m ü za k e re y e  ha
z ır o ldu kların ı aç ık lad ıla r. H e 
nüz resm en b aşlam am ış olsa 
da iki ta ra fın  da m ü zakere le ri 
s ü rd ü rm ekten  başka bir seçe
neği yok gibi g ö zü kü yo r.

G örü nen  o ki A h m e d in e - 
jad 'ın  İsrail konusunda söyledi
ği sözler, iş te  bu d ip lom atik  
gündem  çerçeves in d e , Tahran 'ı 
y a ln ız laş tırm an m  ve  Güvenlik  
Konseyi tehd id in i gerçekçi kıl
m anın psikolojik savaş m a lze 
m esine teb d il ed ilm ek is ten i
y o r. F a k a t A h m e d in e ja d 'ın  

a ç ık la m a la r ın ın  han g i d inden 
olursa olsun akıl, v icdan ve in
saf sah ip leri üzerin d ek i etkisi 
göz önünde bulunduru lduğun
da, onların  is tifa d e  e tm e k  is te 
diği bu psikolojik savaş bom ba
sının kendi e lle rin d e  p a tla yaca 
ğını tah m in  e tm e k  de müm kün.
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ÜMİTLER VE KORKULAR

form  bsk lsn tüsri s!t!nd3 ç s r-  
çekleşen bu son z irven in  farklı 
olacağı söylendi. Eylem  planına  
ve z irve  ard ından yayın lanan  
bild iriye bakıld ığında, her z irv e 
de te kra rlan a n  F ilis tin 'e  destek

İsmail Yaşa

gibi yuvarlak  kararla rın  yan ın 
da, İslam  dünyasının yeni v iz 
yon ve hedefle rine  ulaşabilm esi 
için, İKÖ'nün 21’inci yüzyılın  ko
şullarına uygun bir şekilde yen i
den düzenlenm esi, üye ü lke le r
deki resm i sivil top lum  kuruluş-

Islam ü lkeleri bugün küresel- 
leşm enln, se rt esen değişim  
rüzgarların ın , iç ve dış bas
kıların etkisi a ltınd a, içinde 

bulundukları kriz dönem ini en 
az hasarla a tla tm a k ta n  başka 
bir şey düşünecek durum da de
ğildir. Irak 'ın  işgalinin ardından  
adeta  paçaları tu tu şan  O rtad o 
ğu ülkeleri liderleri, her türlü  
im kanı ve p la tfo rm u , ü lke lerin 
deki statükonun devam ını sağ
layabilm ek için ku llan m aktad ır
lar. M ekke Z irvesi de, bu genel 
tav ırd an  nasibini a lm ış tır.

İslam Konferansı Ö rgütü 3. 
O lağanüstü Z irves i, 7 -8  A ralık  
ta rih le rin d e  Suudi A rab istan 'ın  
M ekke kentinde yapıld ı. Üye ül
kelerin en yüksek düzeyd e ka
tıldığı z irved e  T ü rk iye 'y i Meclis 
Başkanı B ülent A rınç ve Dışişle
ri Bakanı Abdullah Gül tem sil 
e tti. İki günlük z irved e , İKÖ'nün
10 Yıllık Eylem  Planı onaylandı. 
Z irve  sonunda ise, sonuç b ild ir
gesi ve "M ekke D eklarasyonu"  
yayın landı.

57  İslam  ülkesini üye olarak  
bünyesinde top layan  İKÖ, ku
rulduğu 1 9 6 9 'd a n  beri kayda  
değer bir varlık  o rta y a  koyam a
dı ve İslam  ü lkeleri halklarının  
üm it bağlayabileceği, karşılaş
tık la rı sorunlara çözüm  üreten

bir m erc i' olam adı. Bu aslında  
sadece İKÖ İçin geçerli değil... 
A rap Birliği ve K örfez İşbirliği 
Konseyi gibi üye ülke sayısı çok 
daha az olan ö rg ü tle r de iş lev
sizlik ve h an ta llık ta  İKÖ ile aynı 
kaderi paylaş ıyor. A rap Birliği 
2 2 , K ö rfez  İşbirliği Konseyi 5  
üyeli olm asına rağm en bu ö r
gü tle r bir tü rlü  kendi ara larında  
bir b irlik  s a ğ la y am am ış la rd ır. 
Bu ülkelerin  her birinin aynı z a 
m anda İKÖ üyesi de olduğu dü
şünülürse, sorunun yapısal ol
m aktan  ö te  olduğu an laşılacak
tır .

Yen iden  yap ılanm a ve re -

larıy la  ilişkilerin in  g ü ç le n d iril
mesi, İslam  dünyasının e n te le k 
tüel ve ekonom ik gelişm esinin  
sağlanm ası, düşük olan refah  
düzeyin in a rtır ıla ra k  yaygın laş- 
t ı r ı lması v e e ğ it im ka li tesinin 
yükseltilm esi gibi gelecek İçin 
üm it v a a t eden kara rla rın  yer  
aldığı da g ö rü lm ekted ir. Fakat 
tam  da bu noktada şu soru akla 
gelm ekted ir: Bu k a ra rla r ne öl
çüde hayata  g eç irilecektir?

İKÖ'nün bir tü rlü  kendisin
den beklenen rolü o yn a yam a
masının belli başlı bir tak ım  ne
denleri var. Bunların en başın
da, hiç şüphesiz, ö rgütü  o luştu
ran ü lkelerin bağım sız h areket 
edem em esi g e lm ekted ir. İslam  
ülkelerin in  bir çoğu -m aa lese f- 
W a s h in g to n ’dan, L o n d ra 'd a n  
veya P aris 'ten  gelen d ire k tif le 
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re göre ta v ır  b e lir lem ekte d ir. 
Fas'ın başkenti R a b a t'ta  yapı
lan ve Filistin sorununun ele 
alındığı Arap B irliğ i z irvelerin in ,

teğ i o lm ayan ve başına buyruk  
d avran m aya alışkın lid e rle rle , 
bundan sonra da m uhatap o la 
rak görü lm eyecektir. İKÖ, üye-

bazıların ın , İsrail ile iyi ilişkiler 
g eliş tireb ilm ek için can a ttığ ı 
bilinen bir gerçek, fa k a t İKÖ, 
Mescid-i Aksa'nın yakılm asına

bir önceki Fas Kralı Hasan'ın terini bağlayıcı belirli k rite rle re ------tepki o larak  k u ru lan -b ir örgüt,
yakın dostluğunu kazanan İsrail 
ta ra fın d an  d inlendiğinin o rtaya  
çıkm ası, üye ü lke lerin  sad akat
sizliğinin hangi b o yu tla ra  ulaşa
bileceğinin vahim  bir g ö sterg e
sidir.

İkincisi; üye ü lke lerin  kendi 
özel g ü n dem leri ve ç ıka rla rı, 
farklı s tra te jile r i va rd ır ve her 
biri kendi gündem ini z irvey e  ta 
şım akta, s tra te jis in i ö rg ü te  be
n im setm eye ça lışm aktad ır. Üye 
ülkelerin ç ıkarların ın  zam an za 
man b irb irlerine  te rs  düşmesi 
de buna eklenince, ciddi an lam 
da an laşm azlık lar ve h a tta  hu
su m e tle r o rta y a  ç ık m a k ta d ır. 
Bunun en canlı ve som ut örneği 
İra n 'ın  n ü k le e r p ro g ra m ı ve 
İran -K ö rfez  ü lke leri ilişkileridir. 
İran için nükleer program ı geri 
dönülem ez m illi bir dava iken, 
K ö rfe z  ü lk e le ri bu p ro g ram ı 
bölge güvenliğ ine yönelik bü
yük bir te h d it o larak  a lg ılam ak
tad ırla r.

İKÖ'nün bir başka açm azı 
da, üye ülke lid erlerind en  bir 
çoğunun o ü lke le rd e  yaşayan  
h a lk la rı te m s il e tm e m e s id ir . 
Halkların öncelik leri ile liderle 
rin öncelikleri fa rk lı olduğu için 
de, Müslüm an halk ların  beklen
tile ri z irve le re  ta m  olarak  yan- 
sım am aktad ır. İKÖ, içerisinde  
çok m iktarda d ik ta tö r barındı
ran bir ö rg ü ttü r ve işlevsiz kal
m asının en önem li nedenlerin 
den biri de budur. H ayati öne
me sahip bir çok konuda halkla-

jim ler, İslam  ü lke lerin in  birlik  
olm asının önündeki en büyük 
en g e ld ir. İKÖ, h iç b ir zam an  
uluslararası aren ad a  Birleşm iş  
M ille tle r veya A vrupa Birliği gi
bi ciddi bir m uh atap  olarak gö
rü lm em iştir. A rd ında halk des-

ve yap tırım  gücüne sahip o lm a
dıkça, alınan kararla r kağ ıt ü ze 
rinde kalm aya devam  ed ece k
tir .

İKÖ, d iğer ü lkelere önderlik  
edecek bir ülkenin lo ko m o tifli
ğine ihtiyaç duym aktad ır. M ev-

asla bunun şem siyesi o lm am alı
dır.

Mekke Z irves i'n d e  gündem e  
gelen o rtak  fe tv a  kurulu konusu 
da son derece önem lid ir. Fakat 
bu adım , fe tva n ın  's iyasallaş
m ası' teh likesin i de içinde ba-

Mekke Z irve si'n d e  ele alınan te rö rle  m ücadele, h oşgö rü , barış  ve  ılım lı İs
lam gibi konular, A m erik a 'n ın  s ö ylem leriy le  ve bölge üzerindeki planla
rıy la  ö rtü şm e k tedir ve İK Ö 'nün, bu planın uygulanm asında kullanılm a ih 
tim alin i akla ge tirm e k te d ir.

cut şartla rd a  bu görevi te k  bir 
ülkenin üstlenm esi m üm kün de
ğildir. Ö rgüt içerisinde Türkiye, 
İran, Suudi A rab istan , M ısır ve  
M alezya gibi belli bir ağırlığa  
sahip ü lkeler var. Fakat bu ü lke
lerin  hiçbiri iç lerinden birinin  
İK Ö 'ye dam gasını vurm asını ka
bul e tm e y e c e k tir . Buna ra ğ 
men, İKÖ çatısı altında bir şey
ler yapm ak ve ö rgüte canlılık  
kaza n d ırm a k  is teye n  T ü rk iy e  
ve M alezya gibi ü lkeler o rtak  
h areket ederek  örgüte  lokom o
tiflik  yapab ilirler.

M ekke Z irvesi'nde ele alınan  
te rö rle  m ücadele, hoşgörü, ba
rış ve ılımlı İslam  gibi konular, 
A m e rik a 'n ın  s ö y le m le riy le  ve 
bölge üzerindeki p lanlarıy la  ö r
tü şm ekted ir ki, bu durum , dile 
g etirilen  re fo rm ların  Büyük O r
tadoğu Projesi'n in bir parçası
f t |m a  WQ İ l / n ^ ı ı n  K ı i n l a n ı n  ı ı\/-

gulanm asında kullan ılm a ih ti
malini akla g e tirm ekted ir. Bu
nun doğru olup olm adığını ve  
İKÖ'nün atacağ ı adım ların  ne 
ölçüde BOP ile parale llik  arz  
edeceğini zam anla göreceğiz.

İslam  ü lkeleri liderlerinden

rın d ırm a k ta d ır . K ö rfe z  S ava- 
şı'nda, Irak 'ın  işgalinde ve ben
zeri durum larda fe tv a la rın  ve 
karşı fe tv a la rın  havada uçuştu
ğu unu tu lm am alıd ır. Bu nedenle  
böyle bir kurul, ilmi y e te rlilik le 
ri göz önünde bulundurularak, 
h ü kü m etlere  göbeğinden bağlı 
olm ayan a lim lerden o luşturu l
m alıdır. Bugünkü yapısıyla İKÖ 
bünyesinde o luşturu lacak ortak  
fe tv a  kurulunun hangi konular
da fe tv a  vereb ileceğ i ve üye ül
kelerin bu fe tv a la ra  ne ölçüde 
uyacağı ise tam a m en  ayrı bir 
ta rtış m a  konusu ve başlı başına 
bir problem dir.

A rapça'da bir atasözü  v a r
dır: "M â lâ  yudraku külluhu, lâ 
yutraku  cülluhu"... Yani, tam am ı 
e lde e d ile m e y e n  şeyin  çoğu  
te rk  edilm ez. Ya hep, ya hiç an
layışının yan lış lığ ın ı an latm ak

l/ı ı l l  - i n i l i r  İ K Ö S / û  r a n l ı l ı L  |/a .

zandırm a çabalarına da bu göz
le bakılm alıdır. Yapılan çalışm a
lar isten ilen seviyede olmasa 
da, elde edilen kazan ım lar en 
güzel şekilde değerlendirilm eli 
ve olumlu ad ım lar sonuna kadar 
desteklenm elid ir.
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FİLİSTİN'DEN MISIR'A SEÇİMLERDE
İHVAN VE HAMAS DAMGASI

Mustafa Eğilli

•  slam 'ı ve M üslüm anları he
def alan sa ld ırıların  dozu, 
g id e re k  a r t ıy o r . M üslü- 

C m a n ia rı d ö n ü ş tü rm e y e , 
m anipüle e tm e y e  ve özünden  
k o p a rm a y a  y ö n e lik  p ro je le r, 
sinsice bir bir uygu lam aya ko
nuyor. B ir yand an te rö rle  m ü
cadele, dem okrasi, özgürlük, in
san hakları, hoşgörü gibi c a f
caflı s loganlar eşliğ inde terv iç  
edilen  "ılım lı İslam cılık" ve  
özendirilen  -sözüm  ona- sivil 
toplum culuk; ö te  yandan rad i
kallik ve m arjina llik  diye tö rp ü 
lenen h assa s iye tle r, unutulan  
değerler, İslam  düşm anlarıy la  
kurulan kirli ilişk iler ve ihanete  
varacak işbirliğ i... Ancak, bu iç 
k a ra rta n  o lu m su zlu k la ra  ra ğ 
men, güzel g e lişm eler de o lm u
yor değil. Bunlardan biri de Ye- 
m en'in başkenti Sana'da yap ı
lan Uluslararası Kudüs Konfe
ransı idi.

Bu denli geçiş katılım lı ulus
la ra ra s ı b ir o rg a n iza s y o n u n  
M üslüm anlarca başarıy la  g er
çekleştirilm es i ta b iî ki önem liy
di. Ancak to p la n tıy ı anlam lı kı
lan en büyük özellik , İslam cısın
dan ulusalcısına, Şiisinden Sün- 
nisine, sağcısından solcusuna, 
M üslüm an’ ından H ır is tiy a n ’ına 
tü m  fraks iyo n larıy la  aynı kaygı

ları taş ıyan  güçlerin o rtak  bir 
am aç için, Kudüs davası için bir 
araya geleb ilm esiydi.

İlki geçen yıl H aziran ayında  
L übnan 'da Kudüs M üessesesi 
öncülüğünde yapılan U luslara
rası Kudüs K onferansı’na bu yıl 
Şeyh Yusuf Kardavi, H am as’ın 
siyasi lideri Halid M eşal, Irak  
A lim ler H eyeti Başkanı Halis ed- 
Dari, Yem en Meclis Başkanı ve 
Yem en Islah Partis i L ideri A b
dullah Hüseyin e l-A hm ar ve İran  
Cum hurbaşkanı dan ışm anların 
dan Seyyid Ali Ekber M uhteşe
mi ve Yem en im an Ü niversitesi 
kurucusu Dr. A bdulm ecid ez- 
Zindani gibi önem li şahsiyetler 
katıld ı. Kudüs K onferansı'na En
donezya, Pakistan, Bahreyn, İn
g iltere , C ezayir, Som ali, M ısır ve 
Güney A frika  gibi kırka yakın ül
keden 7 0  ayrı kurum un tem s il
cisi 4 0 0 ’ü aşkın davetlin in  yanı 
sıra, T ü rk iy e ’den Vakit g azetes i 
yazarı A hm et Varol, IHH tem s il
cisi M urat Yaşa ve SADER Baş
kanı M ehm et Çelik ile b irlik te  iş
tirak  e ttik .

Kudüs K onferansı'nda S iyo
nist işgal a ltın d a k i K udüs'ün  
kültürel ve sosyal kim liğinin ko
runm asına yöne lik  h azırlan an  
8 0  proje katılım cılara  tan ıtıld ı. 
Kudüs M üessesesi Genel S e kre 

te r i r>r rk rp m  Adluni Kudüs 
M üessesesi’nce hazırlanan p ro 
je le rle  ilgili ka tılım c ıla ra  detay lı 
bilgi ve re rek  bu pro je lerin  yaşa
ma geçirileb ilm esi için destek  
istedi. A yrıca Yusuf K ard av i’nin 
ön eris iy le  U lu s lararas ı Kudüs 
Vakfı'm n kurulm ası kararı a lın 
dı. Top lantıda Kudüs Vakfı için
4  milyon dolar gibi önem li m ik
tard a  bağışta bulunuldu.

Top lantı için bulunduğum uz  
Y em en 'de ve daha sonra g itt iğ i
m iz Som ali’de önem li te m a s la r
da bulunduk. Çeşitli İslam  ü lke
lerinden gelen M üslüm an şahsi
y e tle r le  görüştük; Londra S iya 
sal İslam i Düşünce Enstitüsü  
Başkanı A zzam  T e m im i’den So
mali İslam i H a re k e t lid e rle rin 
den Dr. İbrahim  M uham m ed Du- 
sufi’ye, Lübnanlı eski m ille tve 
kili Av. Es’ad H erm u ş’a kadar 
birçok sim adan, ü lke le riy le  ilgili 
birinci elden bilg ilendik, g e r
çek leş tird ik . G erek Y e m en 'd e  
soluduğum uz siyasi a tm o s fe r  
gerekse de sonrasında takip  e t 
tiğ im iz gündem  hâsılasında Fi
listin ve M ısır ü zerine  bazı m ü
lahazalarda bu lunm akta y a ra r  
var.

Bir yıla  yay ıla rak  yapılan y e 
rel seçim lerin  15 A ra lık ta  yap ı
lan dördüncü aşam asında Filis
tin  İslam i D ireniş H areke ti Ha- 
mas, % 5 0 ,5  oran ında oy alarak  
önem li başarı e lde e tt i. Bu du
rum, içte  ve d ışta çeşitli endişe  
ve korkulara neden oldu. Ocak 
2 5 'd e  yap ılacak olan p arlam en 
to  seçim lerinden H am as'ın  z a 
ferle  çıkm a olasılığı, İsrail başta  
olm ak ü zere  A B D 'yi ve AB ü lke
lerini ko rku ttu . Sözde d em o kra
si havariliğ i yapan bu ülkeler, 
seçim sonuçlarını ta n ım a y a c a k 
ları yönünde aç ık lam alar y ap 
m aya başladılar. O rtadoğu 'daki 
tek  dem o kratik  ülke d iye lanse  
edilen İsrail, H am as'ın  ka tılac a 
ğı p arlam ento  seçim lerin i en 
gellem e te h d itle rin d e  bulunu
yor. ABD ise, silah b ırakarak se
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çim lere katılm ası konusunda Fi
listin Yö netim i üzerinden Ha- 
m as'a baskı yap ıyo r. Ham as'ın  
seçim  başarısına en ilginç tep -
k iyi AD D ış P o lit ik a  Y ü ksek  
Tem silcisi J a v ie r Solana verdi; 
Ham as'ın p arlam en to  seçim leri 
sonrasında Filistin s iyasetinde  
in is iyatifi ele geçirm esi duru
m unda AB'nin Filistin Y ö n eti- 
m i'ne yap m akta  olduğu insani 
y a rd ım la r ı kesm e teh d id in d e  
bulundu. N edense B atılıla rın  kı
vanç duydukları dem okrasi ve  
insan hakları gibi d eğ e rle r Müs- 
lüm anlara gelince b irden buhar- 
laşıveriyor.

F ilis tin  İs lam i d iren iş in in  
b a y ra k ta n  Ham as'ın  seçim lere  
katılım ı, belli bazı kaygıları da 
beraberinde g e tird i. C evaplan
d ırılm ayı bekleyen soru lar z i
h in le ri k u rc a la m a y a  başlad ı. 
Ham as siyasallaşm a sürecine  
g ire re k  s ilah  b ıra k a c a k  mı? 
G ayri m eşru saydığ ı İs ra il'in  
varlığ ını tan ım ayan , ta rih i Filis
tin  to prak ların ın  tam am ın ın  ö z
gürlüğünü savunan, uzlaşm a ve 
işbirliğini reddeden net ilke le r
den vaz mı geçiliyor?  Y irm i yıla 
yakın bir süred ir S iyonist işgale 
karşı sürdürülen in tifad a , he
defle rine  tam  o larak  ulaşm adan  
sona mı erecek? Küresel em 
peryalizm e karşı küresel d iren i
şi sem bolize eden in tifad a  bay
rağı, bir tak ım  siyasi ç ıkarlar 
uğruna elden düşürülecek mi? 
Bu ve benzeri soruların  cevabı
nı, Halid M eşal'in  Sana'daki Ku
düs K onferansı’nda yaptığ ı ko
nuşm asında arad ık . M eşal, İs
lam dünyasının değişik bölgele
rinden gelen konuklara hitaben  
yaptığ ı konuşm ada çok net me-

ana m u h a le fe t o larak  Filistin  
yönetim i üzerinde baskı po liti
kaları uygu layarak kazanım lar 
elde etm ek is teyeb ilir. Aslında 
Ham as için en uygun konum -on

Hamas, Filistin'de Siyonist 
işgal var olduğu sürece 

direnişin de devam edeceğini, 
silah bırakması diye bir şeyin 
söz konusu olmadığını kesin 

bir dille vurguluyor.

to p lan tın ın  m ahiyeti dolayısıyla  
seçim  konusuna değinm edi. A n
cak Ham as'ın üst düzey sorum 
lu la rın d a n  Said S iyam , Ü r
dün'de yayın lanan h afta lık  es- 
Sebil g azetes ine  verdiği m ü la 
k a tta  bu konulara açıklık g e tir 
di. S iyam , Ham as'ın Oslo an laş
m asının bir gereği o larak y a p ı
lan 1 9 9 6  seçim ini boykot e tm e 
si ile son seçim lere ka tılm as ın 
da ilkesel bir değişiklik o lm ad ı
ğını, aksine bunun, siyasi ve 
tak tik se l bir tu tu m dan kayn a k
landığ ın ı b e lir te re k  H am as 'ın  
tem e l ilkelerinden ödün v e rm e 
yeceğ i yönünde güvence verd i. 
S eçim lere  g irm elerin in , silah bı
ra k tırm a y ı g e re k tirm e d iğ in e , 
hem  siyasi hem de askeri a lan 
da m ücadele verm enin m üm kün  
olduğuna Lübnan H izbullah'ın ı 
örnek gösterdi.

Anlaşıldığı kadarıyla Ham as,

azından ş im dilik- m u h a le fe tte  
kalm ası. F ilistin Ö zerk Y ö n e ti
mi, hem ABD ve İsrail'le  girdiği 
kirli ilişkiler hem  de içine düştü
ğü yo lsuzluklar açısından tam  
bir bataklık. Ham as'ın  bu alana 
kaym ası, ilkesel olduğu kada
rıy la reel politik  olarak da ol
dukça riskli. F ilis tin 'de Ham as  
için söz konusu olan riskli du
rum , hem en hem en bütün çağ
daş İslami h a reke tle ri bir şekil
de e tk ile m iş  olan M ıs ır ’daki 
Müslüman Kardeşler h areketi 
(İhvan) için de geçerli.

M ısır'daki seçim  sürecini ha
ra re tle  destek leyen  ABD yöne
tim i, seçim lerde liberal ve laik 
a d a y la rın  ka za n a c a ğ ın ı um u
yordu. S eçim lerd e İhvan’a olan 
teveccüh A vrupa ülkelerin i ve 
özellik le  A B D 'yi oldukça şaş ırt
tı. Seçim  sürecinde M ısır gü
ven lik  g ü ç le rin in  ta h r ik le r in e  
bağlı olarak 14 kişinin ölüm üyle  
sonuçlanan şiddet o laylarına ve 
seçim lerde yap ılan  usulsüzlük
lere ABD'nin ciddi bir tepki v e r
m em esi d ikkat çekici. M ısır ge
nel seçim lerinde yasaklı olm ası
na rağm en İhvan 'ın  desteklediği 
adaylar büyük başarı elde e tt i
ler. İhvan, 8 8  sandalyeyle , yeni 
M ısır parlam entosunun yaklaşık 
% 2 7 's in i teşkil ederek; ik tid a r
daki Ulusal P arti'n in  karşısına 
ana m u h a le fe t partis i o larak  
çıktı. Bu gelişm e, hem Hüsnü 
M übarek rejim i hem de Bush 
yönetim i için can sıkıcı bir du
rum . Birçok İslam  ülkesinde ör-

sa jlar verd i. F ilis tin 'de  Siyonist— 0 c a k -2 0 ö 5  seçim lerde F ilistin— gütlenm iş bulunan İhvan hare-
işgal var olduğu sürece d iren i
şin de devam  edeceğin i kesin 
bir dille ifade e tt i. H am as’ ın si
lah bırakm asının sözkonusu ol
madığını ve ne şekilde olursa  
olsun İs ra il’le h içbir ilişkiye gi
rilm eyeceğin i vurguladı. Meşal,

p a r la m e n to s u n d a  önem li b ir 
ağırlık  elde edecek. Doğrusu, 
gerekli gücü olsa bile H am as’ın 
hüküm et olm ak isteyeceği kuş
kulu. Belki bir koalisyon hükü
m eti dahilinde bazı bakanlıklara  
ta lip  olabilir. Ya da güçlü bir

ketin in, M ısır’daki seçim başarı
sı sonrasında M ısır yönetim i ile 
geliştireceğ i ilişki ile ABD'nin  
İslam 'a ve M üslüm anlara yöne
lik uyguladığı yıkıcı politikalara  
karşı tak ın acağı tu tu m  oldukça 
önem li.
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-AVRUPA-ANTİ-LİBERAÜZM-VE- 
ANTİ-ATLANTİSİZM YOLUNDA

Samir Amin
Türkçesi: Ahmet E mirdar

M o n th ly  R ev iew  dergi - 
sinin Kasım  2 0 0 4  
sayıs ın da y e r  alan  
"ABD Em peryalizm i; 

Avrupa ve O rta  Doğu" başlıklı 
yazın ızda şöyle bir sonuca v a rı
yorsunuz; “A vrupa solun olacak, 
'sol' ifadesi is te r çok ciddiye  
alınsın, is terse hiç önem senm e
sin.'' Bu durum da tüm  Am erikan  
ve İngiliz yorum cuların  görüşle
rinin aksine, Fransa'da "n o n /h a- 
yır"  ve Hollanda'da "n e e /h ay ır"  
ekseriyetin in  çıkm ış olması A v 
rupa'ya doğru  a tılm ış çok büyük 
bir adım  değil m idir, ve ilave po
z itif gelişm eler için kritik  fa k tö r
ler nelerdir?

-Evet, "non" ve "nee" sonuç
ları, A vrupa'ya doğru  bir adım 
dır, belki çok büyük bir adım de
ğil, ama ilk adım . Bazı açılım ları 
g etirm ekted ir. Am a bu bir ga
ranti değildir. Bu neden böyle- 
dir? Z ira  bilinen Avrupa Projesi, 
şimdiye kadar da halen de iki te 
mel terc ih  üzerine dayandırıl
mıştı: Bunlardan birincisi libera
lizm, ekonom ik liberalizm , hatta  
neo-liberalizm , ve h atta  hatta  
yeni şartlarda aşırı neo-libera- 
lizm; İkincisi ise, A tlantis izm , ya 
ni Avrupa yönetici sınıfı ile A m e
rikan yönetici sınıfı arasında da-

yanışm a, tam  bir güç birliği._____
Hal böyle olunca bu proje, 

doğal olarak Avrupa'nın hiçbir 
yerinde, ne Batı Avrupa ve ne de

Avrupa insanının bu pro jeye  b ir 
itirazı v a r; projenin  başlang ı
cından bu yana geçen uzun za 
man içinde ilk defa oldukça ve 
açıkça ifade edilm iş b ir itira z . 
Fran sızların  " n o n "  dem esi, açık 
b ir şekilde a n ti-lib e ra l; hatta 
aynı derecede olm asa bile bü 
yük oranda a n ti-A tla n tis is t bir 
ta v ırd ır.

veni Doğu Avrupa'nın çalışan sı
nıflarının ta lep lerin i karşılam ak
tadır. Dolayısıyla bu projeye kar
şı m eydan okunm alıydı; -ve ger^ 
çekten  esastan  ciddi şekilde  
karşı konulm uştur- ne var ki sol 
seçm en e k s e riy e tin in  p ro jey i 
şimdiye kadar olduğu gibi şimdi 
de liberal ve A tlan tis is t bir proje  
olarak benim sem esi utanç v e ri
cidir. Fakat şu anda Avrupa in
sanının bu projeye bir itirazı var; 
projenin başlangıcından bu yana  
geçen uzun zam an içinde ilk de 
fa oldukça ve açıkça ifade ed il
miş bir itiraz. Fransızların  "non" 
demesi, açık bir şekilde an ti-li- 
beral; h atta  aynı derecede o lm a
sa bile büyük oranda an ti-A tlan - 
tisist bir tav ırd ır. Dolayısıyla bu 
tavır, yeni bir Avrupa'nın inşa
sında yolun açılm ası dem ektir.

A vrupa sosyal hareketi, ta 
leplerinde "A vrupa"yı sorgula
m akta ve ‘b ir  başka  A vrupa, 
sosyal bir Avrupa, dem okratik  
bir Avrupa, vs istiyoruz' dem ek
teydi; faka t bu ta lep  şim diye ka
dar müphem kalm aktaydı. Ş im 
diye kadar, is tem ekte  oldukları 
bir başka, daha iyi A vrupa'ya sa
hip olmanın ve onun liberalizm 
den uzaklaşıp zam anla ondan 
tam am en kurtulm asın ın şartları 
konusunda çok net bir duruş 
serg ileyem iyorlard ı. K ap ita lizm 
den çıkm asından söz e tm iy o 
rum. Bu çok daha karm aşıktır. 
Fakat liberalizm den çıkm aya ge
lince, bu düzenlenm iş; çalışan 
sın ıfla rla  k a p ita lizm  aras ında  
yeni bir güç dengesine dayana
cak şekilde kuvvetli bir şekilde 
yeniden düzenlenm iş bir kap ita 
lizm e doğru gidiş dem ektir. Ş im 
di, işte bu b ir başka  A vrupa'ya  
doğru devasa bir adım olabilir. 
Bu ge lişm eyi yakınd an  ta k ip  
edegeldim . Daha dün akşam Pa
ris 'te, büyük ve geniş bir toplum  
kesimi tem silc ileri ile, çoğunlu-
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ğunu sosyal dem o krat ve sosya
lis tle r in  de o luşturdu ğu  çok 
önem li bir Avrupa toplantısına  
katıld ım . K atılım cılar heyecanlı 
bir şekilde, yeni bir Avrupa için 
Avrupa'da solun, en azından so
lun bir kesiminin, bir araya gel
mesi şartların ın  oluşm akta oldu
ğunu ifade ediyorlard ı.

Şimdi kritik fak tö rle re  gelin
ce, pek çok kritik  fa k tö r bulun
m aktadır. Bu kolay o lm ayacak
tır . Uzun ve çetin bir uğraş ge
rekm ekted ir. Bu önüm üzdeki bir 
kaç hafta içinde gerçekleşecek  
bir değişim değildir; zira benim  
Avrupa'daki yönetici sınıflardan  
hiç bir beklentim  yok. Bunlar do
ğuda olsunlar batıda olsunlar; 
veya geleneksel sağ veya m ev
cut halleriyle sol seçm en kitlesi
nin çoğunluğu olsunlar. Bunların 
yeni bir Avrupa'nın inşasına ka t
kıda bulunmak yönünde bir adım  
atm aların ı beklem iyorum . Onlar 
düşm andırlar. Onlar buna karşı
dırlar. Belli bir dereceye kadar 
etkin m anevra yaparlar. Dahası 
gerek her bir Avrupa ülkesinde
ki veya gerekse değişik Avrupa 
ülkelerindeki çalışan sınıf kesim 
lerinin farklı gerçekçi çıkarları 
benzeşm em ekted ir ve dolayısıy
la onları o rtak bir cephede bir 
araya getirm ek kolay değildir.

Bu uzun zam an alacaktır.
-Aynı yazınızda, Sovyetlerin 

çökmesiyle birlikte sözkonusu 
olan dünya piyasalarının bütün
leşmesi ve tüm küreye şamil ha
le gelmesi durumunun, Ingiliz he
gemonyasındaki 1860-1880 ser
best ticaret dönemindekinden 
daha iyi bir kaderinin olmavaca-

Lib eralizm d en  çıkm aya ge lin ce, bu d üze nlen m iş;

çalışan s ın ıfla rla  kap italizm  ara sınd a yen i b ir güç

dengesine dayan aca k şekilde k uvvetli b ir  şekilde

i yeniden düze nlen m iş b ir  kap ita lizm e  d o ğ ru  gidiş

■ \ '  i
d e m e ktir. Ş im d i, işte bu bir başka A v ru p a 'ya

doğru  devasa b ir  adım  o la b ilir .

-Evet, şu anda dalganın en 
üst noktasının aşılıp aşılmadığını 
bilm iyorum , fakat öyle olduğunu 
sanıyorum; sanırım en azından  
bu noktadan çok uzakta değiliz. 
Bunun ispatı, e lb e tte  A vrupa'da
ki "non-hayır" sonucudur, zira  
bu sadece Fransa ve H ollan
da'da alınm ış bir sonuç değildir. 
Bilindiği gibi A lm anya, İta lya, İs
panya ve b enzeri y e rle rd e k i 
"e v e t” hiç bir dem okratik ta r tış 
ma yapılm adan alınm ıştı. Demek 
ki herhangi b ir  dem okratik ta r 
tışm a söz konusu olsaydı o ra lar
da da m utlaka “hayır" çıkardı. 
Bu da neo-liberal, liberal virüsün 
dalganın üst noktasına eriş tiğ i
nin göstergesid ir.

Şimdi, bunun Doğu Asya yö
netici sınıfları, özellikle de Çinli
ler arasında gerçekten önemli 
bir gücü var mıdır? Bilmiyorum. 
Burada çok önemli bir iki yüzlü 
lük m evcut. Bunun da hem dahi
li, hem uluslararası değişik se
bepleri var. Dahili olarak kendi 
çalışan sınıfları ile yanyana gel
diklerinde ortak  bir cephe o rta 
ya koym aları gerekiyor. Harici 
o la rak  ise, hâlâ  kap ita li z m in

m ekted irler. Global sistem  için
de daha iyi bir yere  gelm ek için 
pazarlık  yapabileceklerin i düşü
nüyorlar. Dolayısıyla, kendileri
nin öyle inandıklarının sanılm a
sını is te m e k te d ir le r. G erçekte  
derinden  böyle inand ık ların ı 
sanm ıyorum ... Çinliler çok Prag
m a tik  in san la rd ır, kelim enin  
hem iyi hem kötü anlam ıyla, ta 
m am  mı?

-Evet.
-Bu da onların gerçekte  neo- 

liberal o lm aktan çok m illiyetçi 
oldukları anlam ına gelir. Bir ba
kım a onlar ABD'nin yönetici sını
fına daha yakındırlar; onlar da 
başkaları söz konusu olduğunda 
neo-liberal, am a kendi çıkarları 
söz konusu olduğunda çok daha 
m illiyetçi kesilm ekted irler. Dola
yısıyla çok m illiye tç id irler. Neo- 
liberalizm den çıkacaklar mı der
seniz, bence çıkm ak zorundalar 
ve iki sebeple yavaş yavaş çıka
caklar.

B irincis i, küresel s is tem le  
m evcut haliyle her geçen gün 
daha çok güçlük yaşayacaklar; 
ikinci ise, çalışan sınıfların, çalı- 

ı ve çiftçi sı-kap lta lizm in___ şan sanayi işçilerinin ve ç if tç i:
ğım söylüyorsunuz. Sizce liberal 
virüsün emperyalizmi, şu anda 
gel-git dalgasının çıkabileceği en 
üst seviyesinde midir? Eğer öy
leyse, Doğu Asya'da, özellikle 
Çin aydın çevrelerinde hâlâ ne
den güçlü gözükmektedir?

önemli bir gelişm e kaydetm ek  
için yegane yol olduğunu; küre
sel sistem de kendilerinin yeni 
ortaya çıkm akta olan güç olduk
larını, kendilerinin yüksek bek
lenti ve hedeflerinin olduğunu 
söylem eye devam etm ek is te 

m im in büyük kesim inin güçlü 
desteğini sağlayam ayacaklardır.

Bu nedenle, bir şekilde libe
ral virüsün yüksek dalgasından  
dışa itilecekler ve onlar da ya
vaş yavaş dışa çıkacaklardır.

-Çin'den söz etmişken, mev
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cut durum , ABD ile Çin ve J a 
ponya -A B D 'n in  iki en büyük  
kreditörü , özellik le Japonya d e
vasa b ir k re d iiö r- arasındaki du
rum bazı güçlükler de a rze tm ek- 
ted ir. Pek çok kim se m evcut du
rumun daha faz la  sürdürülm esi
nin saçm alık getireceğin i söylü
yor. M evcut gidişat böyle sü rer
se, ABD bütün dünyanın ta s a r
ruflarım  bir kaç yılda yutup tü 
ketecek. Bu a rtan  gerilim in nasıl 
bir seyir tak ip  edeceğini düşü-

ülke değildir Örneğin askeri ba
kımdan zay ıf olan petro l-zengin i 
ülkeler, özellikle^Körfez Ü lkeleri, 
A B D 'ye  a k ta rd ık la r ı paran ın  
kendileri için tam am en kayıp bir 
para olduğunu kısa zam anda an 
layacaklardır.

Bence bu durum da, bir yanda  
ABD diğer yanda dünyanın geri 
kalan ülkeleri olm ak üzere ara la 
rındaki gerginlik daha da a r ta 
caktır. Şu anda insanlar giderek  
olup bitenirTdaha^fazla^ farkîna

tek  verm ek savm akta  ve onları 
susturup gözleri korku tm akta - 
lar. Ira k 'tak i A m erikan işgaline  
karşı çıkanlar bu tü r  te za tla rla  
karşı karşı kaldıklarında onlara  
tavsiyen iz nedir?

-Ben tam  te rs in e  in an ıyo 
rum. Irak 'tak i direnişi destek le 
m em ek, en reaksiyoner politik  
İs lâm î unsurlara destek verm ek  
dem ektir; z ira  Am erikan sald ır
ganlığ ı karş ıs ında, ö ze llik le

nüyorsunuz?
-Evet, bu durumun uzun süre 

böyle sürdürülem eyeceğini dü
şünüyorum . A B D 'ye bu denli 
borç para verm ekte olan devlet
ler bu politikalarını gözden geç ir
mek zorunda kalacaklardır.

G eçm işte  Jap o n ya  b en zer  
politikaları uygulam ak zorunda  
idi; zira Japonya'n ın  Çin ve Sov- 
yetle re  karşı korunm ak üzere  
gücü yoktu. Fakat bugün durum  
farklı. Çin ise, ABD için büyük bir 
kred itör olm ayı m ecbur olduğu 
için değil, kendisi öyle istediği 
için seçti. Bunu seçtile r, zira  
m evcut küresel sistem de büyük 
oyuncular, bu arada ABD üzerin 
de baskı kurm an ın  bu yolla  
mümkün olacağına inanıyorlar
dı. Ama artık  olay kendilerinin  
düşündüklerinin ötesine geçm iş
tir, ve artık  buna devam  etm ek  
isteyeceklerin i sanm ıyorum .

Fakat bu konuda Çinliler ya l
nız değil. Bir ölçüye kadar A vru
pa, h atta  en fak ir ülkeler, hatta  
genel anlam da fak ir güney ülke
leri ve petrol zengini ülkeler de 
ABD'ye borç verir durum dadır. 
Bir anlam da tüm  bu insanlar fa z 
ladan olan p ara la rın ı ABD 'de  
tu tm a k ta la r , z ira  onlara göre  
kapitalist sistem in küresel dü
zeyde nihai koruyucusu ve en 
emin ülkesi orasıdır. Fakat sanı
rım giderek onlar da anlayacak
lar ki bunun da sınırı vard ır ve 
ABD onların parası için en emin

varm akta  ve gerilim  de bu y ü z 
den artm aktad ır. ABD'nin yöne
tic i s ınıfı, yer küre üzerinde, 
özellik le de Orta Doğu -O rta  As
y a ’yı da içine alacak şekilde ge
nişletilm iş O rta Doğu- petro lleri 
üzerinde askeri bir kontrol oluş
tu rm aya  çalışm aktalar, zira  böy
le bir askeri kontrol sayesinde  
çok baskın bir konuma gelecek
lerine ve neticede ABD'nin tic a 
re t dengesi açıklarını diğer ülke
lere daha kolay karşıla tab ilecek
l e r i  inanıyorlar. Bu askeri p la
nın başarısız olm aya başladığını 
düşünüyorum . Bunun ispatı 
Irak ’tır . Sonuçta artan  bir geri
lim kaçınılm az olacaktır.

Bütün bunlar Avrupa'daki ge
lişm elerle birlikte ele alındığın
da, yani Avrupa'nın bir bütün 
olarak veya Avrupa solu ve halk
larının içindeki eğilim ler sonucu 
A tlan tis izm 'd en , libera lizm  ve 
A tlan tis izm ’den uzaklaşm a eği
lim leri sergilemesi göz önünde 
bulundurulduğunda gerilim  daha 
da artacak ve sonuçta Am erikan  
yönetici sınıfı, eninde sonunda 
küresel sistem içinde ‘hegem o- 
n'ık güç' yerine, bir ölçüde ortak  
olmayı kabul etm ek zorunda ka
lacaktır.

- Ira k 'ta n  söz aç ılm ışken , 
ABD'nin Irak'ı işgaline karşı ç ı
kanların sık sık karşılaştıkları bir 
problem  söz konusu. ABD sald ı
rısına karşı olm ayı, en reaksiyo- 
ner politik İs lâm î unsurlara des

Irak 'tak i saldırganlık karşısında 
insanlar kendilerini yalnız, des
tek len m em iş , dünyanın başka  
yerlerindeki insanlar -bu arada  
A B D 'd ek ile r d ah il- ta ra fın d a n  
kuvvetli bir şekilde desteklen
memiş hissedince, Irak içinde ve 
başka yerlerde tepki eğilim leri 
artacak  ve şöyle denm eye baş
lanacak: "Bakın bunlar bize her 
zam an karşılar. Anlaşılm anın hiç 
bir şansı yok, dolayısıyla bizim  
en radikal kültürel gerekçelerle  
savaşm aktan  başka seçeneği
miz yok."

Bunları her gün Arap ülkele
rinde duyuyorum . Öte yandan  
eğer Irak direnişi desteklenir, ol
duğu gibi şarts ız şekilde d estek
lenirse; yani A m erikan işgali la
ne tle n ir, A m e rika lıla rın  ülkeyi 
te rk  e tm eleri istenirse, bu Irak  
içinde veya diğer Arap ü lkelerin
deki dem okratik  güçlere daha  
fazla  şans tan ım ak anlam ına ge
lecektir, zira o durum da bakın 
biz yalnız değiliz, insanlar bizim  
is te k le rim iz i a n lıy o rla r dem e  
şansına sahip olacaklardır.

Bu yüzden böyle bir göz da
ğına pabuç bırakm am ak lazım 
dır. Dediğim gibi tam  tersi doğ
ru.

*  Sam  ir  A m in 'in  m rzine s ite 
sindeki 18 Tem m uz 2 0 0 5  ta 
rih li röporta jın ın  çevirisidir.
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Kapak

Kimlik Tartışmalarında Boğulmamak İçin...
İSLÂM-ÎMAN KARDEŞLİĞİ

ABDULLAH YILDIZ

“İşte bu sizin ümmetiniz, bir tek millettir (ümmet-i vâhide). 
Rabbiniz de Benim. Yalnız Bana kulluk edin.’’ (21/92; 23/52)

s slam Dini, vahyî gerçekliğe kayıtsız-şartsız

I îman edip teslim olanların zihinsel kodları
nı tevhîd ekseninde yeniden tanımlar; 
inanç, düşünce ve davranış kalıplarını sil- 
baştan değiştirir. Hayatlarının m erkez  ine Allah’ı 

yerleştirerek tepeden tırnağa “A llah’ın boyası” 
(2/138) ile boyanan Müminler; bütün iş ve iliş
kilerini Allah’ın vaz’ettiği ilkelere göre şekillen
dirirken aidiyet duygularını ve kimliklerini de 
yeniden tanımlayıp kökten değiştirirler. Rableri- 
nin kendilerine lâyık gördüğü “M üslümanlar” 
isminin(22/78) bilincinde olarak; kavim, kabile, 
renk, dil, kültür, coğrafya gibi kimlik tanımla
malarında kullanılan bütün cahilî/“lâ-dmî” yani 
seküler unsurları iptal eder ve yerine bir tek 
esası; “Îm an/İslâm  kardeşliğ i” esasım koyarlar.

îm an Edenler Gerçek Kardeştir

İslâm toplumu, zengini-fakiri, yetimi(2/220), 
kadmı-erkeği(9/71), farklı dilleri ve renkle- 
ri(49/13) ile sadece “din kardeşlerf’nden olu
şan bir îm an toplumudur. Kur’ân-ı Kerîm, kimlik 
farklılaşmasında belirleyici unsur olarak îm an

rmdan çok daha güçlü ve belirleyicidir. Hicret 
sonrası, Mekkeli ve Medineli Müslümanlar ara
sında yaşanan kardeşlik, bunun eşsiz bir örneği
dir. Medine’de Enes b. Malik’in evinde, o güne 
kadar insanların aşina olduğu kan ve süt kardeş
liğinin çok ötesinde, insanlık tarihinde ilk kez, 
îman temelli ve maddî-manevî her tür ortaklığı, 
dayanışmayı içeren bir kardeşlik kurumu inşa 
edilmiştir. Medineli ensâr(yardımcılar), Mekke
li m uhacir(göçm en) kardeşleriyle her şeylerini 
paylaşıp onları kendi nefislerine tercih etmişler
dir:

“Daha önceden Medine’yi yurt edinmiş ve gö
nüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendi
lerine göç edip gelenleri severler ve onlara verilen
lerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmez
ler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile on la
rı kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri
liğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenler
dir.” (59/9)

Kardeş ilan edilen Müslümanlar, başlangıçta 
birbirlerine varis bile oldular. Fakat varislik, iki 
yıl kadar sonra bir âyetle iptal edildi: “Rahim sa- 
hipleri (akraba olanlar). Allah’ın kitabına göre

ve ameli esas alır ve sadece vahyî gerçekliğe 
iman edip aynı tevhîdî hayat tarzını yaşayan in
sanları kardeşler olarak tanımlar.

“Mü’m inler sadece kardeştirler...”(49/10) 
“Eğer tevbe edip nam azı k ılar ve zeka tı verir

lerse, artık onlar dinde kardeşlerin izdir.”(9/11) 
Bu kardeşlik, önceki aidiyet/kimlik duygula-

birbirlerine (varis olmaya) daha uygundurlar. Al
lah her şeyi bilir.” (8/75)

Muhacirler Medine’ye gelip başlarını sokacak 
bir yer bulamadıkları, geçimlerini sağlamak için 
ne yapacaklarını bilemedikleri zaman, Medineli 
kardeşleri onlara her türlü yardımı yapmış, evle
rini açıp yemeklerini paylaştılar. Kardeşliğin te-
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Mednte'deMasiönıaniar .Aİİah’m insanlığatırbüyök
nimeti olan Kur'ân’a sarılarak kardeşler olmuşlar, ak- 
leden kalpleri bu nimetle kaynaşmış; inançları, akide
leri, düşünceleri, fikirleri, değer yargıları, dünya gö
rüşleri, hisleri, heyecanları, davranış kalıpları onun 
sayesinde aynileşmiş ve bir tek kimliğe, "Müslüman" 
kimliğine sahip olmuşlardı

sisinden sonra ise bunlar bir zorunluluk 
halini aldı. Fedakarlıkta sınır tanımayan 
ensardan bazıları Rasulüllah’a başvurup 
kendi hurmalıklarını muhacirler arasında 
paylaştırmasını önerdiler. Rasulüllah(s.) 
bunu kabul etmedi. Bu sefer ‘Bakım ve sula
ma işlerini Muhacirler üzerlerine alsınlar, 
ürünü onlarla paylaşalım ’ dediler. Ensar, 
kardeşliğin gereklerini yerine getirmekte 
öylesine istekliydiler ki, onların bu özellik
leri muhacirleri şaşkın ve hayran bırakmış
tı. Muhacirler bir defasında Rasulüllah’a: 
‘Ey A llah’ın Resulü! Yanlarına gelip sığındı
ğımız bu insanların benzerini hiç görmedik. 
Aza ortak edip, çoktan vermekte kendilerini 
geçecek hiç kimse yok. Çalışmadık, am a bizi 
ürünlerine ortak ettiler. Bu nedenle bütün se
vabı onların toplamasından korkuyoruz. Bu 
gidişle bize sevap kalm ayacak’ dediler. Rasû- 
lüllah bu anlamlı sözler karşısında onlara; 
‘Sizler onları övdüğünüz ve onlar için A llah’a  
duacı olduğunuz sürece sevapta siz de pay sa
hibisiniz’1 buyurdu.

Bu kardeşlik bilinci, Medine’de 120 yıl 
boyunca birbirlerinin kanım dökmekte 
olan Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki 
düşmanlığa da son vermiş, onların kalpleri
ni kaynaştırmıştı.

Evs ile Hazrec’i Kardeş Yapan 
Belirleyici Kimlik: İslâm

Rasûlüllah(s) Mekke’den Medine’ye hicret 
etmeden önce burada Evs ve Hazrec adlı 
iki Arap kabilesi ile Beni Kaynuka, Beni Na
dir ve Beni Kurayza adlı üç Yahûdi kabilesi 
vardı. Evs ve Hazrec hem kendi aralarında 
hem de Yahudilerle kavga halinde idiler;

önce Yahûdîlere üstünlük sağlamışlarsa da 
çok geçmeden Yahûdi entrikaları ile bir
birlerine düşmüşler ve yıllarca savaşmışlar
dı. Bu savaşların sonuncusu Buâs Harbi 
idi. Hicretten yaklaşık 5 yıl önce sona eren 
ve aralıklarla tam 120 yıl süren bu savaşta 
taraflar büyük kayıplar vererek zayıf düştü
ler. Bu durum Yahûdîlerin iktisâden güç
lenmelerine yol açtı. Akabe’de Rasûlüllah’a 
biat eden Evs ve Hazredi Müslümanlar, 
aralarındaki bu düşmanlığın ancak Hz.Pey- 
gamber’in(s.) hakemliği ve İslâm’ın sevgi 
bâğrile ortadan kalkabileceğini anlamışlar--  
dı. Gerçekten, Rasûlüllah’m Medine’yi teş
rifiyle, bu iki kabile arasındaki asırlık kin 
ve düşmanlık sona erdi...

Ancak, bu güzel gelişme Yahûdîlerin 
kıskançlık ve fitne damarını kabarttı. Mü
minlerin birlik ve kardeşliğini kendi gele
cekleri için tehlikeli gören Yahudiler ha
rekete geçtiler. Şemmas bin Kays isimli İs
lâm düşmanı yaşlı bir Yahudi, bir gün Evs 
ve Hazredi müslümanlarm birlikte gayet 
samimi bir şekilde oturup muhabbet ettik
lerini gördü. Cahiliye devrinde birbirine 
düşman olan bu insanların İslam’dan son
raki kardeşliklerine tanık olunca; “A llah’a  
yem in ederim  ki, bunlar böyle toplandıkça 
bizim  buralarda rahatım ız ka lm az” dedi ve 
bir Yahudi delikanlıya: “Haydi şunların yan
larına otur, “Buâs Günü”nü ve daha önceki
lerini hatırlarına getir ve o zaman söyledikle
ri şiirlerden bazı parça lan  da okuyuver” tali
matını verdi. “Buâs Günü”, 120 yıllık Evs- 
Hazrec savaşında Evslilerin galip geldiği 
gün idi. Yahudi delikanlı, kendisine verilen 
talimatı harfiyen yerine getirdi; derken ta
raflar arasında bir münakaşa çıktı ve her iki 
taraf kendi kabilesini öven sözler söyleme
ye ve birbirleriyle ağız kavgasına başladılar. 
Öfkelenerek: “Haydi silah, silah, haydi Zahi- 
re’ye, H arre m eydanına!” diye birbirine 
meydan okudular. Tam kavga başlamak 
üzere idi ki, durumu öğrenen Peygamberi- 
miz(s.) hızla onların yanlarına geldi: “Ey 
Müslümanlar topluluğu!.. Allah Allah! Ben 
aranızda bulunurken de cahiliye davası mı 
yapıyorsunuz? Allah sizi İslam ’a  hidayet et
tikten, küfürden kurtarıp kerem  ve yardım ı 
ile cahiliyenin kökünü kestikten  ve aranızı
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bulduktan sonra, y ine eski küfre mi dönüyor
sunuz?’’ diye nasihat etti. Müminlerin artık 
Islâm üst kimliği altında birleştiklerini, es
ki cahilî kavmiyet duygularının tekrar ye-

o da “Ey Bilâl, o siyah ayaklarınla şu kafam a  
basm adıkça kendimi affetmeyeceğim” diye
rek kardeşinden özür dilemişti. Mekke fet- 
hedildiğinde, Rasûlüllah’m talimatıyla Kâ-

şermesinin kendilerini küfre kadar sürükle- 
yeceğini hatırlattı. Düştükleri tuzağın farkı
na varan Evs ve Hazrecliler, derhal ellerin
deki silahları bırakıp pişmanlık ve gözyaş
ları içinde birbirlerine sarıldılar. Bunun 
üzerine şu öğüt verici âyet nazil oldu:

“Hep birlikte A llah ’ın ipine (Kur’ân’a) 
sımsıkı sarılın ve sakın  tefrikaya düşmeyin. 
Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ha
ni siz birbirinize düşm anlar idiniz de O, 
kalblerin izi birleştirmişti. O’nun bu nimeti 
sâyesinde kardeş olmuştunuz. Siz bir ateş 
çukurunun kenarında iken sizi oradan O kur
tarmıştı. Hidayete eresiniz diye Allah size 
âyetlerini böyle açıklar. ”(3/103)

Evet, Medine’de Müslümanlar, Allah’ın 
insanlığa en büyük nimeti olan Kur’ân’a sa
rılarak kardeşler  olmuşlar, akleden kalpleri 
bu nimetle kaynaşmış; inançları, akideleri, 
düşünceleri, fikirleri, değer yargıları, dünya 
görüşleri, hisleri, heyecanları, davranış ka
lıpları onun sayesinde aynıleşmiş ve bir tek 
kimliğe, “Müslüman” kimliğine sahip ol
muşlardı. Artık onlar aidiyetlerini bir coğ
rafya parçasına, bir etnik yapıya, bir siyasi 
çatıya, bir dile, bir renge değil, bir tek dî
ne, tevhîd dini olan, “ed-Dîn” olan “İslâm ”a 
nispet eder olmuşlardı. Bu hassasiyetle, as
len Farisi/lranlı olan Selmân, kendisini 
“Selm ân bin İslâm ” (İslâm oğlu Selmân) 
olarak tanımlamıştı. Siyahi Bilal, Rum Su- 
heyb ve diğerleri, başka şey değil sadece 
“kard eş”tiler artık.

“İslâm  Çağı”nda Cahiliye Anlayışına 
Geri Dönmemek İçin...

Medine modelinde “im an-am el” ve “tev
hîd” ekseninde inşa edilen yeni kimlik/kar-

be’nin üzerine çıkarak, bazı müşriklerin 
‘Bir siyahi K abe’nin üzerinde ha!’ mırıltıları 
arasında ezan okuyan yine Bilâl’di. Gerçek
leştirdiği büyük inkılâpla “İslâm  Ç ağı”m 
açan Rasûlüllah, Mekke’nin fethi tamamla
nınca şöyle konuşmuştu:

“Hamd Allah’adır. A llah’tan başka  ilâh  
yoktur... Ey insanlar iyi biliniz ki, cahiliye  
dönemine ait olan ve övünme nedeni kabul 
edilen her şey şu anda ayaklarım ın altında
dır; hepsi kaldırılm ıştır... Bütün insanlar 
A dem ’dendir ve Adem topraktan yaratılm ış
tır. İnsanlar iki kısımdır; bir kısm ı Müslü
man diğer kısmı kafirdir. M üslümanlar Al
lah katında değerli ve şereflidir. K afir olan
lar ise azgın ve yaram azdır. Kafirlerin Allah 
katında hiçbir değeri yoktur...” “İslâm  çağın
da cahiliye özelliklerin i ortaya çıkarmayın. 
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslü
m anlar kendilerinden olm ayanlara karşı 
birdirler, bütündürler. Düşmanlarına karşı 
topluca hareket eder, birbirleriyle yardım la
şırlar. M üslüm anların kan ları b irb irin e  
eşittir. A ralarında fa r k  yoktur.”2

Bu kardeşlik selam  ve sevgi ile pekişti
rildi. Peygamberimiz, Müminlerin birbirle
rini sevmelerini ve her karşılaştıklarında 
selamlaşmaları istedi: “Varlığım (kudret) 
elinde bulunan Allah’a  yemin ederim ki siz 
iman etm edikçe cennete giremezsiniz. B irbi
rinizi sevm edikçe de gerektiği gibi iman 
edem ezsiniz. Ben size yerine getirdiğiniz za
man aranızda sevgiyi oluşturup pekiştirecek 
bir şey söyleyeyim mi? O selâm dır. Selâmı 
aranızda yaygınlaştırın. ”3 Müminlerin sevgi

"Varlığım (kudret) elinde bulunan Allah'a yemin ede- 
rim ki siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birhi-

deşlik bilincinin cahilî alışkanlıklarla, lâ-dî- 
nî/seküler değer yargılarıyla zedelenmesine 
asla izin verilmedi. Mesela; Habeş asıllı din 
kardeşi Bilâl’le tartışırken kızgınlıkla ona 
“Ey siyah kadının oğlu” diye hitab eden 
Ebû Zer’e Hz.Peygamber(s.), bunun bir 
“cahiliye davranışı” olduğunu hatırlatmış;

rinizi sevmedikçe de gerektiği gibi iman edemezsiniz. 
Ben size yerine getirdiğiniz zaman aranızda sevgiyi 
oluşturup pekiştirecek bir şey söyleyeyim mi?
0 selâmdır. Selâmı aranızda yaygınlaştırın."
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olduklarını; vücudun bir or
ganı acı çektiğinde bu acıyı 
bütün vücut yaşadığı gibi, 
müminlerin de birbirlerinin 
acılarına duyarsız olamaya
caklarını ifade etti. Bir mü
minin diğer müminle üç 
günden fazla küs durması
nın helal olmadığını, kendi
si için istediğini din kardeşi 
için de istem edikçe g erçek
ten iman -etm iş o lam ayaca—  
ğım4 bildirdi.

Ashab, îman kardeşliği
ne dair Kur’ânî hükümlere 
harfiyen uydular ve bunun 
bozulmaması için aralarındaki anlaşmazlık
ları adaletle halledip düzeltmek için azami 
gayreti sarfettiler:

“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle 
vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri 
ötekine saldırırsa, A llah’ın buyruğuna dönün- 
ceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dö
nerse artık araların ı adaletle düzeltin ve adil 
davranın. Şüphesiz ki Allah, âdil davrananla
rı sever. ”

“Mii’m inler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerin izin  arasın ı bulup-düzeltin ve 
Allah’tan korkup-sakının; umulur ki esirge
n irsin iz” (49/9-10)

Keza onlar, mümin kardeşleri hakkında 
kötü zanda bulunmamaya, gıybet etmeme
ye, onların gizli yönlerini araştırmamaya, 
birbirlerine kötü lâkap takmamaya özen 
gösterdiler.

“Ey iman edenler, zandan çok kaçının; 
çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs et
meyin (birbirinizin gizli yönlerini araştırma
yın). Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın  
(arkasından çekiştirmesin.) Sizden biriniz, 
ölü kardeşinin etini yem eyi sever mi? İşte, 
bundan tiksindiniz. A llah’tan korkup-sakı- 
nın. Şüphesiz Allah, tevbeleri kabul edendir, 
çok esirgeyendir.” (49/12)

Zira onlar biliyorlardı ki; herkes bu 
dünyada yaptıklarının hesabını bir bir vere
cek ve o “kulakları sağır eden o ses geldiğin
de, kişi o gün, kendi kardeşinden, annesinden, 
babasından, eşinden ve çocuklarından kaça-

KürlnîffiarraiiiePıfikvâ esasının

Allah'ın seçtiği kullar olan 
peygamberlerden bazılarının 
iman etmeyen eş, ana-baba 

ya da çocuklarının "aile"den 
sayılmamaları ve bu kutlu elçiler 

isteseler de onlara bir faydalarının 
dokunmaması ibretâmizdir

cak”(80/33-36). O gün kim
senin kimseye faydası do
kunmayacak, kan bağının, 
akrabalığın, yakınlığın da 
bir anlamı olmayacak.

Kan Bağı ve Kan
Kardeşliği İman 

Kardeşliğinin
Önüne Geçemez

Kur’an müminlere, de- 
ğer/kıymet ölçüsünün ırk, 
kan, dil, renk değil takva 
olduğunu söyler:

“Ey insanlar! Doğrusu 
biz  sizi bir erk ek le  bir dişi

den yarattık . Ve birbirin izle tanışm anız için 
sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. M uhak
kak  ki Allah katında en değerli olanınız, 
O’na karşı derin bir sorum luluk bilincine 
sahip (muttaki) olanınızdır. Şüphesiz Allah 
bilendir, her şeyden haberdardır. ”(49/13) 

Kur’ân, aynı anne-babadan gelen insan 
türü arasında üstünlüğün kavim, kabile gi
bi ‘tanınma’ özelliklerinde değil ‘takvâ’da 
olduğunu vurgular. Muhammed Esed’e gö
re; “takvâ sahibi” anlamına gelen ‘mutta- 
feî’nin “Allah’tan korkan” şeklindeki alışıla
gelen çevirisi, bu ibarenin olumlu içeriğini 
yeterli biçimde yansıtmaz, yani O’nun her 
zaman ve her yerde hazır olduğunun far
kında olmayı ve kişinin bu farkında oluşun 
ışığı altında kendi varlığını biçimlendirme 
arzusunu... Keza, “kötülükten sakınan” ve
ya “sorumluluğu konusunda dikkatli olan” 
şeklindeki çeviri ise, İlahî sommluluk bilin
ci kavramının sadece belirli bir yönünü 
yansıtır.5

Demek ki, kavim/kabile aidiyetine, “ta- 
mşma”mn ötesinde bir anlam yüklemek, 
bir ayrıcalık izafe etmek ilahi mesajın özü
ne ters düşer. Zaten, âyetteki “li-te‘ârafû: 
birbirinizle tanışmanız için” ibaresi, “m a’rûf 
üzere birbirinizle bayırlarda yarışm anız 
için” şeklinde anlaşılmıştır.

Aşağıdaki âyet; bir mümin için hiçbir şe
yin Allah ve Rasûlü’nden ve O’nun yolunda
ki bir çabadan daha sevimli, daha değerli, 
daha anlamlı olamayacağını beyan buyurur.
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“De ki: “Eğer babaların ız, çocuklarınız, 
kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandı
ğınız m allar, a z  kâ r  getireceğinden korktu
ğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, siz-

yana uğrayanlardan  oIuruml”(ll/45-47) 
“Hani İbrahim  babası A zer’e: “Sen putla

rı ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu, ben seni 
ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyo-
rum.” dem işti.” (6/74)

“İbrahim ’in babası için a f  dilemesi, sade
ce ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki, 
onun A llah’ın düşmanı olduğu kendisine 
belli olunca, ondan uzaklaştı. ” (9/114) 

Dolayısıyla, müminler açısından din 
kardeşi olmayan gerçekte “kardeş"T eş”¡“ve
lî” olamaz. Bütün peygamberler, çağrılarına 
uyanlarla yeni bir ‘kardeşlik  hukuku’ inşa
ederek işe başladılar. Kur’ân’da, “.....kavmi-
ne kardeşleri ..... ’i gönder dik... ’’(örnek:
11/50,61,84,) kalıbıyla kıssaları sıkça tek
rar edilen Nûh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb... 
peygamberler, kan kardeşleri olan bir top
lumu uyarmakla görevlendirilmişler; ama, 
yeni bir temel yani iman esası üzerine ye
ni bir kardeşlik bilinci tesis etmeye baş
ladıkları andan itibaren bizzat kan kardeş
leri ve akrabaları tarafından dışlanmış, taş
lanmış, haksızlığa uğratılmış, yurtlarından 
sürülmüş ve hatta şehid edilmişlerdir.

Müminler Sadece Mümin Kardeşlerinin 
Velîleri ve Sırdaşlarıdır

Kur’ân, sadece îman kardeşlerinin birbirle
rini velî/dost/sırdaş edinebileceklerini, ka

fir/müşrik olanların ise ak- 
raba-aşiret hatta kardeş, an
ne-baba bile olsalar asla ve
lî edinilemeyeceklerini sık
ça tekrarlar.

“Ey iman edenler, eğer 
im ana karşı inkârı sevip- 
tercih ediyorlarsa, babaları
nızı ve kardeşlerin izi veliler 
edinmeyin. Sizden kim  onla
rı veli edinirse, işte bunlar 
zalim lerdir.” (9/23)

______ “Allah’a  ve. ahir et gününe

lere A llah’tan, O’nun Resûlü’nden ve O’nun 
yolunda cihad etm ekten  daha sevimli ise, 
artık Allah’ın (azap) emri gelinceye kadar 
bekleyedunın. Allah, fa s ık la r  topluluğuna 
hidayet vermez. ” (9/24)

Eğer, kendilerine karşı ciddi zaaf taşıdı
ğımız yakın akraba, aşiret/ırk, kardeş, eş, 
ana-baba, ticaret, mal-mülk gibi şeyler uğ
runa gösterdiğimiz çabalar -hâşâ- Allah’tan, 
Rasûlünden ve Allah yolunda cehd etmek
ten bize daha sevimli gelmeye başlamışsa, - 
Allah korusun- bizler Sırât-ı Müstakim’den 
çıkmışız demektir; bu durumda da Allah’ın 
azabını hak etmemiz kaçınılmaz olur.

Kısaca; Kur’ân îm an-am el-takvâ esası
nın dışında bir değer ölçüsü tanımaz. Al
lah’ın seçtiği kullar olan peygamberlerden 
bazılarının iman etmeyen eş, ana-baba ya 
da çocuklarının “aile”den sayılmamaları ve 
bu kutlu elçiler isteseler de onlara bir fay
dalarının dokunmaması ibretâmizdir:

“Allah, inkârcılara, Nuh’un karısı ile 
Lût’un karısını m isal verdi. Bu ikisi, kulları
mızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında 
iken onlara hain lik ettiler. K ocaları Al
lah ’tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. 
Onlara: ‘Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de 
girin!’ denildi. ”(66/10)

“Nuh Rabbine dua edip 
dedi ki: “Ey Rabbim! Şüphe
siz oğlum da ailem dendir.
Senin vâdin ise elbette haktır.
Sen hakim ler hakimisin. ”

“Allah buyurdu ki: Ey 
Nuh! O asla senin ailenden  
değildir. Çünkü onun yaptığı 
kötü bir iştir. O halde hakkın
da bilgin olmayan bir şeyi 
benden isteme! Ben sana ca
hillerden olm am anı tavsiye___

Herkes bu dünyada yaptıklarının 
hesabını bir bir verecek ve 

"kulakları sağır eden o 
ses geldiğinde, kişi o gön, 

kendi kardeşinden, annesinden, 
babasından, eşinden ve 
çocuklarından kaçacak".

ederim.
“Nuh dedi ki: Ey Rabbim! 

Ben senden hakkında bilgim  
olmayan şeyi istemekten sana 
sığınırım. Eğer beni bağışla
m az ve esirgemezsen, ben zi-

0 gün kimsenin kimseye faydası 
dokunmayacak, kan bağının, 
akrabalığın, yakınlığın da 

bir anlamı olmayacak.

iman eden hiçbir topluluk bu
lamazsın ki, A llah’a  ve elçi
sine başkaldıran  kim selerle  
bir sevgi/dostluk bağı kur
muş olsunlar; bunlar, ister 
bab a lan , ister çocuklan , is-
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ter K ardeşlen, isterse kendi aşiretten  olsun. 
Onlar, öyle kimselerdir ki, Allah kalplerine 
imanı yazm ış ve on lan  kendinden bir ruh ile 
desteklem iştir...” (58/22)

Gerçek dostluk/kardeşlik, gönül bağı, 
kalb kaynaşması sadece inananlar arasında 
kurulur.

“Mümin erkek ler le  mümin kadınlar da  
birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emre
der, kötülükten akkorlar, namazı dosdoğru

karılacak olursanız, m utlaka b iz  de sizinle 
birlikte çıkarız ve size karşı olan hiç kimseye, 
hiçbir zaman itaat etmeyiz. -E ğ ers iz e  karşı 
sav aşılırsa elbette size yardım  ederiz.’ Oysa 
Allah, şahidlik etmektedir ki onlar, gerçekten  
yalancıdırlar.” (59/11)

Yine Kur’ân-ı Kerim, Hesap gününde sa
dece ibadetlerimizden değil, bütün işleri
mizden, ilişkilerimizden ve dostluklarımız
dan da hesaba çekileceğimizi vurgulu bir

kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne 
itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet ede-

dille hatırlatır:
“Yoksa Allah, sizden, cihad edip Allah,

çektir. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibi
d ir.” (9/71)

Müminler, ancak kendileri gibi takva bi
lincine sahip olan, Dosdoğru Yol’da yürü
yen doğru insanlarla beraber olur(9/119), 
gerçek anlamda kardeşlik ilişk isi kurarlar. 
Zira onlar bilirler ki, kendilerinden olma
yanlar, müminlere düşmanlık edip tuzak 
kurmaktan asla geri durmazlar.

“Ey iman edenler! Kendi dışınızdakileri 
sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık  
etmekten asla geri durmazlar, hep sıkıntıya 
düşmenizi isterler. Gerçekten, kin ve düşman
lıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde 
sakladıkları ise daha büyüktür. Eğer düşünüp

Bu süreçte Müslümanlar, ırk, kan, dil, renk, mezhep, 
meşrep değil "takva" ve "kardeşlik" merkezli bir söylemi 
öncelemeli, bu fitne ateşini Kur'ân'a sarılarak 
söndürmelidirler.

anlıyorsanız, âyetlerimizi size açıklam ış bu
lunuyoruz.” (3/118)

Kur’ân, kâfirlerin, münafıkların ve in
karcı Kitap ehlinin birbirlerine kardeş ol
duklarını ifşâ eder. Onlar birbirlerindendir- 
ler, birbirlerine benzerler ve kötülük üzre 
birleşirler.

“M ünafık erk ek ler  ve m ünafık kadınlar  
birbirlerindendir. Kötülüğü em reder, iyilik
ten m eneder ve ellerini sımsıkı tutarlar. Al- 
lâh’ı unuttular, O da onları unuttu. Münafık
lar; işte yoldan çıkanlar onlardır.”(9/67) 

“M ünafıklık edenleri görmüyor musun; 
Kitap ehlinden inkâr eden kardeşlerine der
ler ki: Andolsun, eğer siz (yurdunuzdan) çı-

peygamber_Ai£_müminlerden başkasını kendi
lerine sırdaş edinm eyenleri ortaya çıkarm a
dan bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yap
tıklarınızdan haberdardır. ”(9/16)

“Ey iman edenler! M üminleri bırakıp  da  
kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Al
lah’a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek 
istiyorsunuz?” (4/144)

Bu kardeşlik, insanların kendi takdirle
rine ve değer ölçülerine göre değil 
din/îman bağına göre şekillenir ve mü
minlerin başka türden bir kardeşlik ilişkisi 
kurmalarına müsaade etmez; babaları belli 
olmayan kimsesizleri bile “din kardeşi” ola
rak bağırlarına basmalarını emreder:

“Onları (evlatlıkları) babalan  adına çağı
rın. Allah yanında o daha doğrudur. Eğer ba 
baların ı bilm iyorsanız, onlar sizin dinde 
kard eş ler in iz  ve v e lîle r  in iz /dostların ız
d a .”(33/5)

İslâm toplumu, tarihte bunun en güzel 
örneklerini vermiştir. Mesela; Emeviler 
devrinde, babası belli olmayan Ziyad bin 
Ebihi(622-673), bölge valiliği görevine ka
dar yükselebilmiştir.

Nihayet; müminler arasındaki iman/İs
lâm kardeşliği sadece bu dünyaya has bir ol
gu değildir; onlar Cennet’te de kardeş ola
rak birbirlerini selamlayacaklardır(15/47). 
Kafirler ise, Cehennem’de, inkarcı kardeşle
rini lanetleyeceklerdir (7/38).

Ve Kur’ân, müminlerin, mümin kardeş
leri için şöyle duâ etmelerini ister:

“Rabbimiz, bizi ve bizden  önce iman et
miş olan kardeşlerim izi bağ ışla  ve kalp leri
m izde im an eden lere karşı bir kin/ukde bı
rakm a. Rabbimiz, gerçekten sen, çok şefkatli
sin, çok esirgeyicisin.” (59/10)
Çağdaş Şemmas’lara Karşı 
“Allah’ın  İp f ’ne Sarılıp
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İslâm Kardeşliğini Pekiştirmek

Bugün İslâm dünyası, yukarıda tasvir etme
ye çalıştığımız anlamda ideal İslâm kardeş-
liğini ayakta tutamıyorsa da, bu kardeşlik 
bilinci canlı olarak mevcudiyetini sürdür
mekte ve mesela hacda olduğu gibi çok 
farklı renkleri, dilleri, mezhepleri bir araya 
getirmeyi başarabilmektedir. Bu kardeşlik; 
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, entelek
tüel birlikteliklere vücut verecek bir potan
siyel imkân olmanın çok ötesinde mümin
ler için imanî/akidevî bir mecburiyettir.

İşte, İslâm Birliğini her an kuvveden fiile 
çıkma potansiyeline sahip olan bu kardeşlik 
bilinci, ‘çağımızın Şemmas’ları’ olarak 
isimlendirebileceğimiz İslam karşıtı şer güç
lerin tarihi kinlerini harekete geçirmiş ve 
Müslüman dünyayı etnik ve mezhebi çatış
maların girdabına sürükleyecek şeytani 
planlar kotarmalarına yol açmıştır. Siyonist 
güdümlü ABD politikasının mimarlarından 
Yahudi asıllı -çağdaş Şemmas- Zbigniev 
Brzezinsky’nin şu sözü oldukça manidardır:

“Bundan sonra savaş Müslümanlarla 
diğerlerinin savaşı olmayacaktır; Müslü
m anlarla Müslümanların savaşı olacak
tır.”

Bugün ABD-lsrail-lngiltere şer üçlüsü, 
Irak’ta tutuşturmaya çalıştıkları mezhe- 
bi(Şii-Sünni) ve etnik(Arap-Kürt-Türk) ça
tışma fitnesini tüm İslam dünyasına yay
mak ve bütün Müslümanları bu yangında 
boğmak istiyor. Osmanlı’nm inhitatı sonra
sında Anadolu’da hakim iki unsur olan 
Türk ve Kürtlerin, İslâm sâyesinde kayna
şan kalpleriyle kardeşlik temeli üzerine 
kurdukları siyasî-sosyal birlik de, çağdaş 
Şemmas’larca torpillenmeye çalışılıyor. 
Müminleri birbirine düşürmek için cahilî 
kavmiyet duygularını sürekli canlı tutan 
ve muhtemelen mezhebi ve hatta meşrebi 
ayrılıkları da körükleyecek olan şeytani

li, bu fitne ateşini Kur’ân’a sarılarak sön- 
dürmelidirler:

Kur’ân, Müslümanları, mezhep ve meş
eleriyle böbürlenmemeleri konusundare

uyarmıştır:
“Yalnız O’na yönelin ve O’ndan korkun; 

namazı kılın ve müşriklerden olmayın. Din-

Müslümanlar, içine düştükleri ırkî, mezhebi, meşrebi ayrı
lık çukurundan, ancak Allah'ın İpi (Hablullah) olan Kur'ân'a 
sımsıkı sarılarak(3/l03) ve kardeşlik/iimmet bilincini pe
kiştirerek çıkabilir ve böylece gerçek kurtuluşa erebilirler.

lerini parçalayıp  f ır k a  f ır k a  olanlardan (ol
mayın ki) h er  fırk a , kendilerinde olan  ile 
böbürlenm ektedir.” (30/31-32)

“Ve işte sizin bu ümmetiniz b ir tek üm
mettir, ben de sizin Rabbinizim, benden kor
kun! Fakat işlerini aralarında parçalayıp çe
şitli kitaplara ayırdılar. H er f ır k a  kendile
rinde olanla övünmektedir. ”(23/53)

İslâm Çağı’nda ayaklar altına alman ca
hilî övünme unsurlarına dönmek mi? Al
lah korusun!

Gün kavmiyet ve mezhep/meşrep kaygı
larını bir kenara bırakıp yegane üst kimliği
miz olan İslâm kardeşliğini, Medine mode
lindeki gönül bağını yeniden canlandırma 
zamanıdır.

Bilinmelidir ki, Müslümanlar, içine düş
tükleri ırkî, mezhebî, meşrebî ayrılık çuku
rundan, ancak Allah’ın İpi (H ablullah) olan 
Kur’ân’a sımsıkı sarılarak(3/103) ve kar
deşlik/ümmet bilincini pekiştirerek çıkabi
lir ve böylece gerçek kurtuluşa erebilirler.

Notlar
1 İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihâye, 11/328; Tir- 

mizî, Sıfati’l Kıyame 44.
~Z Celaleddin Vatandaş, “Hz. M uhammed’irı 

Hayatı ve İslâm Daveti”, Pınar yay. Istanbul- 
2005.

3 Müslim, İman 93-94; Tirmizî, Et’ime 45, 
Kıyamet 56; İbni Mace, Mukaddime 9, E deh 11.

4 Buharî, İman 7; Müslim, İman 17.
5 Muhammed Esed, Kur’ân M esajı, Bakara 

2/3.âyetin meal-tefsiri, 2 nolu dipnot.

güçlerin bu amaç için bütün medyatik, psi
kolojik ve istihbari imkanlarını seferber et
tiklerinden/edeceklerinden kuşkumuz ol
mamalıdır.

Bu süreçte Müslümanlar, ırk, kan, dil, 
renk, mezhep, meşrep değil “takvâ” ve 
“kardeşlik” merkezli bir söylem geliştirme-
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Kapak

ÂRAFTAKİLER YA DA 
ALT-ÜST EDİLEN KİMİLİK)

TEVFİK EMİN

İti üstü [kimlik] derken kim olduğu
muz, nerede “dur”duğumuz ve nereye 
koştuğumuz sorularının gerçek anla
mından uzaklaştık ve kendimizi esasın

da ait olmadığımız bir paradigmanın fasit daire
sinde bulduk. Alt üst olan bir akıl ve gittikçe bi
yolojik işlevi dışında hükmü kalmayan bir kalb 
ile güya “kim”liğimizi tartışıyoruz, bize ruhun
dan üfleyen ve hayat verenin  iradesini unutarak! 
Yaşanan acıklı kopuşun hikayesini ya da Şaye- 
gân’m veciz ifadesiyle katmerli vehimi doğru an
lamak ve tamir/ imar vazifesini yeniden düşün
mek zamanıdır. Kendimize ve aleme yabancılaş
mamız o denli derinleşti ki, artık sahici olanla 
sahte olanı ayırt etme yetisinden mahrumuz. Bu 
bir arıza hali ise ve sistemik bir karakter arzedi- 
yorsa yani arzın varisi olan insanoğlu bir bütün 
halinde ona yabancılaşmışsa yapılacak şey ye
ni [den] bir devrim, ya da mevcudun yapı-bozu- 
mu değil; kelimenin en İslami içeriği ve zaman/ 
mekan üstü çağrışımı ile in h labd ır. İnsanoğlu
nun kayıp halinin ve kalpten gelen bir değişime 
ihtiyacımızın kısa hikayesine geçebiliriz artık.

Zaman [dişilik] bahsinde Hegel’in mirasının 
taşıyıcısı Weber’in, Protestan Ahlakı ve Kapitaliz
min Ruhunda modern kapitalizmin doğuşunu 
[Marx’m anladığı biçimde] kendine yabancılaşm a  
değil de esasında dünyaya yabancılaşm a  olgu
suyla irtibatlandırması evrensel insanlık serüve
ninin geldiği noktayı tahlilde önemlidir.1 Zira 
ona göre protestan reformasyonun sahip olduğu 
radikal bir aşkın Tanrı tasavvurunun son derece 
dramatik dünyevi sonuçları olmuştur: Her birey
den ve gündelik hayatın her düzeyinde [dini] 
eksene dayalı (axial) püriten bir ahlak talep edi
lir hale geldiğinde artık kişi (self) toplumdan ve
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toplum da tabiattan ayrıştırılabilir duruma ge
linmişti. Elbette dünyevi göstergeler giderek 
ağırlık kazanıyordu ancak bu süreçte ona kay
naklık eden aşkın boyut giderek içkin  (imma
nent) bir mahiyete bürünüyordu. Fakat bu du
rum bir örtüşme hali ile değil, varlık tasavvu
runda giderek büyüyen bir farklılaşma ve [Yara
tıcı ile insan arasında] kopuşla neticelendi. Yine 
Weber’in yerinde gözlemi ile akılcılığın modern 
dünyası aşkın bir otoritenin bağlayıcılığı olmak
sızın kendi bürokratik ve ekonomik gücüne 
hükmetmekle gittikçe bir demir kafese dönüşü
yordu.2 İşte bu demir kafesin içini Calvinist di- 
sipliner anlayışın etkisiyle klasikler “ekonomik 
insan (homo economicus)”a teveccüh etmek su
retiyle, Marx ise işgücü (labor) ve sermaye (ka
pital) karşıtlığının dinamik karakterinde ilki le
hinde totaliteryenizm le doldurmaya çabaladı. 
Olmadı, Nietzsche ile birlikte alt-üst edilen bü
tün bir felsefi hiyerarşinin bilgi ile güç arasında
ki iktidar odaklı ilişkiyi muhafaza eden karakte
ri sorgulandı. Modern sonrası (post) düşünürle
rin “göstergesel” ve im ajinatif gerçeklik iddiaları 
ise esasında Kantçı dünya görüşünün içkin ve 
mücessem bir ahlakilik öngörüsünü hatırlatır 
biçimde yine modern olmaktan kurtulamadı. 
Hasılı, içinde yaşadığımız dünyaya kaynaklık 
eden -yahut onu kadim kaynaklarından eden- 
pozitivist geleneğin açmazları bugünün kaçış 
çizgilerine de yol gösterir oldu.

Dünyanın Hâl- i Pür M elâli

Postu modern dünya sistemi her yanından çatır
darken ve tıkanan kanalizasyon borularını te
mizlemeye uğraşırken bütün dünyaya pislik saç



maya devam ediyor. Yeryüzü putperestlik, 
kan dökücülük, zulüm ve fitnenin değişik 
formlarıyla yeniden hakimiyetini müşahe
de ediyor. Hatta müşahede edecek “kalb”i

terör paranoyalarını sayabiliriz) ve mekan
larda ise (son örneklerini Paris ve New Or- 
leans’ta gördüğümüz gibi) yegane tercih 
kaçış oluyor, yokluğun ve yoksaymanm da-

de yitirdiği için gözlerini olan bitene yum- 
mayı tercih ediyor. Mevcut göstergelerin 
tümü aksini gösterir/ iletir de olsa, Batı’nın 
öncülüğünde yaratıcılığından ziyade yıkımı 
baskın bir beşeri düzenin imkansızlığı ne
deniyle insanlık mümkün olan başka bir 
mekan ve zaman tasavvurunda değil; ken
disine anlam veren varoluşsal (existanti- 
al) ve bilişsel (cognitive) ne kadar unsur 
varsa hepsinin tabii mecrasından sapmış 
vaziyette. Aşırılıklar çağının nihilizmine ka
pılmış, suyun üzerindeki “çöp” misaliyiz 
bugün.

Batı’da marjinalleştirilmiş ihraç fazlası 
“kaos” ve etrafındaki teorileri saymazsanız, 
fizik ve sosyal bilimlerin hemen tamamında 
“denge” arayışı tesadüfi değildir. Tabiatın 
ve insanın merkeze aklı alarak fizik göster
geler üzerinden okunması çabaları denge 
arayışlarını yalnızca “görünür” aleme indir
gemiş ve İslam literatürünün (elbette kay
nağını Kur’an’dan alan) merkezi kavramla
rından “itminan”ı ve çağrışımları olan kalb 
dinginliği, iç huzuru ve en genel anlamda 
vicdani hasletleri dışlamıştır. Maddi mede
niyet dinin belirleyen olduğu hayati pratik
leri yozlaştırdıktan, kendine benzettikten 
ve dönüştürüp istediği içeriği verdikten 
sonra dünyaya artık dinin vadettiklerini de 
arzetmek zorundaydı. Fakat bunların tü
münü, karakteri gereği maddi göstergelerle 
gerçekleştirmeyi (ikame etmeyi) denedi. 
Adalet, ölçü/ mizan ve hem içsel hem de 
dışsal denge kurucu İlahi Irade’nin yerine 
kendi kurumlarmı ikame etmeye çalıştı. 
Mesela, insan davranışlarına odaklanmayan 
fakat dayanan büyülü mikro (“rational ex
pectations theory” gibi) ve genelleştirilmesi 
üzerinden makro büyüme/ kalkınma teori
lerinin (bilhassa 90’lardan sonraki neokla- 
sik  ve “endogenous growth” modelleri) tü-

yanılmaz boşluğuna kaçış. Açıkça gorulu- 
yor ki, kıta Avrupasmm ve -bireyselci öz
gürlük nosyonunu milliyetçilik ve cumhu
riyetçilikten önde tutan- Anglo-Sakson tec
rübesi iflas noktasındadır. Bilhassa kutsal 
m odem  Amerikan toplumu batı dışı top- 
lumlara demokrasi ve özgürlükler konu
sunda model olma vasfını yitirmiş durum
dadır.

Yeryüzünde aynı anda birden fazla dün
yanın varolduğunu kabul edecek olursak, 
“üçüncü dünya”da ve “gelişmiş”lerin dün
yasında olan bitenin [kaçınılmaz biçimde] 
paradoksal oluşu da aslında sistemin kuru
cu yapısıyla çatışmaz olur. Öyleyse şunu id
dia edebiliriz: Batı uygarlığı için “ilerleme” 
ve “büyüme”nin Tanrı ile olan binlerce yıl
lık çatışma neticesinde “mutlak” otoriteyi 
elde tutma ve sırf bu nedenle batı dışı top- 
lumlara tahakkümü meşrulaştırma çabası
nın araçları olmaktan öte gerçek bir anlamı 
yoktur. Post kapitalist çağda uluslar üstü 
bir mahiyet arzeden sermaye ve onun koru
yucusu askeri endüstriyel yapının küre
sel [leştiri] ci mantığı da dünya siyasetinin 
Makyavelist karakterinde aslında hiçbir şe
yin değişmediğinin göstergesidir. Ya da 
Schmitt’i hatırlarsak: Liberal paradigma si
yasal tasavvurun dost-düşman İkilisini re
kabet ve retorik üzerinden münakaşa düz
lemine taşıdığında esasta yaptığı içerikte 
değil ambalajda değişikliktir. Ona [batı] 
teknolojik ve dolaylı olarak iktisadi gücünü 
de (elbette oryantalist dünya görüşünün 
“ doğulu ’’larca içselleştirilmesi dolayısıyla 
dünyanın batı dışı toplumlarmdaki akıl tu
tulması neticesinde) veren bir kurumsal ve 
kavramsal sömürge dünyasından izler taşı
yor her yer.

Dünyanın şimdiki görüntüsü tam teatral 
bir mizansen havası arzediyor. Dahası, ol-

ırtü insani/ beşeri ve içtimai olanı makine-------dukça dramatik bir- haldedir. Birleşmiş Mil-
düzeninde tasarlamış; vicdanın isyan ettiği 
noktaları ise “genel trendden sapma” ola
rak “irrasyonel (akıldışı)” ilan etmiştir. Me
kanik toplumsal düzenin işlevini yitirdiği 
zamanlarda (kişisel düzeyde delilik/ inti
har, toplumsal düzeyde ise tüketim çılgınlı
ğı, isyan hareketleri, tabii afetler, savaş ve

letler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Dünya Ticaret Örgütü (W TO), Dünya Ban
kası ve diğer sistem destek unsurları (ar
dındaki kurucu aklı gizlemek üzere oluştu
rulmuşlardır) da artık işlevsizleşmiş ve in
sanoğlu -ne zaman başladığı konusunda 
üzerinde ittifak edilemeyen- kadim hiyerar
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şik “orman” düzenine yeniden dönmüştür. 
Batıkların görmek ve kabullenmekten imti
na ettikleri, hatta ürktükleri biçimde kölelik  
ve kast sistemi yeniden hayat bulmuştur 
(elbette yeni toplumsal formasyonlarda ye
ni biçimler alarak). Yakın geçmişteki ör
neklerini hatırlatmaya dahi gerek yok, sanı
rım: IMF’nin el attığı hemen her ülkeyi 
ekonomik darboğaz girdabına bu defa hiç 
kurtulamamacasma hapsetmesi, Dünya Ti
caret Örgütü toplantılarında neo-merkanti- 
lizmin  zaferi, Dünya Bankası’nm toplumsal 
destekleri ancak değişim ve dönüşüm (yani 
ötekinin  entegrasyonu) şartına bağlaması 
ve nihayet BM’nin Afganistan, Irak, Keşmir 
ve Filistin başta olmak üzere pek çok 
“oyun”u başarıyla oynaması vb.

İthal İkameci Siyasetsizlik 
Ya Da Basiretsizlik

Batı dışı toplumların geri kalmışlıklarının  
kendilerine hatırlatılması ile3 başladıkları 
taklikçi modernleşme hareketlerinin hemen 
tamamı köksüz ve yersiz yurtsuzdur, ithal 
ikameci sanayileşme tecrübesine ilham ola
cak biçimde geçtiğimiz iki yüz yıldır tartışı
lan batılı kurum ve kavramların ithali veya 
etkisiyle geleneksel olanların tümü demode 
ilan ediliverdi. Hıristiyanlığın, Roma toplu- 
munun hiyerarşik karakteri, bürokrasisi ve 
dini geleneğinin şekillendirdiği bir dünya 
algısını miras alıp dışlayıcı ve özel (exclusi
ve) bir millet (nation) olarak Hıristiyan ale

mi (Christendom) vurgusu rcformasyonun 
hızlandırması ile günümüzün ulus-devlet- 
lerine temel teşkil etmesinin karşısında ola
rak son vahiy Kur’anin  oldukça geniş çer
çevede andığı ümmet mevcut bütün dünye
vi aidiyet merkezlerinden farklıdır. Ümme
tin bir parçası olmak için mesela seküler 
vatandaşlık imtiyazının gereği -elinizde ol
mayan bir durum olarak- belirli bir toprak 
üzerinde doğmuş olmak yahut da Hıristi
yanlıktaki gibi toplumsal aidiyet için kişi
nin iradesi ve isteği kadar toplumun da onu 
kabule hazır olması şartı aranmaz.4 Asabi
yet, ehliyet ve liyakat esasları kişinin onto- 
lojik ve epistemolojik bilinç düzeyi ile irti
batlıdır. Yani kısacası ümmet kimliği mo
dern tasavvurun hayatı aynştırıcı ve parça
layıcı karakterinin aksine, müteal olan 
iman boyutu ile dünyevi olan aidiyet ifade
si tam bir gönüllü birliktelikle örtüşme hali
ni yakalar. O halde etnisite temelinde bir 
seküler vatandaşlık anlayışı yahut Hıristi
yan milletler anlayışının kurtuluş doktrini
ni içkinleştirmesi, Yahudi itikadmmsa se
çilmiştik vehmi bizlere ümmetin sağladığı 
açık, itminan ve emniyeti bir arada vadeden 
tasavvuruna yaklaşamaz dahi. Halen hayat 
üreten pratiği ve dimdik ayakta olan ebedi 
kurtuluş vaadi ile İslam temel kaynakları 
ile bizlere ilham olmaya her daim hazır hal
dedir. Fransız devriminin eşitlikçi, özgür
lükçü ve cumhuriyet temelinde birleştirici 
karakteri bizlere ancak ümrandan uygarlık 
düzeyine düşüşü vadediyor. İthal değerler 
ve kavramsal verilerden hareketle bir yere 
varmamızı imkansız kılan bir dini aidiyet 
duygusu İslam toplumlarında halen mev
cuttur. Bu nedenle etnik kimliği nedeniyle 
aynı Rabb’e iman etmiş insanları birbirin
den ayıramayacağımız gibi, İslam’ın yüzyıl
lar boyunca sunduğu huzur dolu bir dün
yada kendilerini müslüman hisseden gayri 
müslimlerin hukuku da çoğu alanda iç içe 
geçmiş durumdadır. Öyle ki, Allah’ın gös
terdiği doğrultuda mü’min-müşrik ve mü’mi- 
nûn-kâfirûn gibi temel ayrımların gözettiği 
adalet ve doğruluk İslam toplumlarım üm- 
meten vasata düzeyine yükselten değerler 
olmuştur. Çok kültürcülük masallarıyla 
öfekileştirdikleri yabancıların  toplumsal en
tegrasyonunu hedefleyen Batılılar için böy- 
lesi bir hayat imkanı bahşeden zemini an
lamlandırmak zordur.
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Modern düşünme biçimlerinin neden olduğu 
siyaset boşluğu yahut da basiretsizliğimiz yü
zünden kuşatıcı ve kucaklayıcı bir üslup/ dil ge- 
liştiremiyoruz. Oysa millet, vatan ve kimlik bah-
sinde biziere vahyin açtığı dosdoğru yolu takip 
etmeli ve olan biteni yeniden Islami perspektif
ten değerlendirmeliyiz. “Arabm Arap olmayana 
takvadan başka bir üstünlüğü yoktur” diyen bir 
Peygamberin hem zamanın hem de mekanın 
bağlayıcılığından bizleri kurtarıp öte dünyaya 
bağlamasını yeniden düşünmeliyiz. Düşünme 
biçimimizi modernin tasallutundan çekip alabi
lir ve bir başka zihin dünyasının imkanına ina
nabilirsek eğer, çağdaş soru(n)larımızm pek ço
ğunun birer vehimden ibaret olduğunu kolay
lıkla görebiliriz.

Hayalden Tasavvura Yeniden 
İslam [ın] B ir[leştirici]liği

Bugün arza kaybettiği ruhu yeniden üfleyecek 
“ölçü”nün ne olduğu konusunda bir şüphemiz 
yoksa da hakkında “bilgi”miz pek az nedense. 
Zihinler ve kalplerin dünyevi işleyişin dışında 
çalışmaması nedeniyle yaşanan krizlerimize kri
zin kökenleri ve nedenleri ile aynı yerden bak
ma, mevcut “hayat tarzı”nm neticesi olan sorun
salları yine ona kaynaklık eden akıl yardımıyla 
izahat çabası, çıkmaz sokağa çıkar! Bir hayalet 
gibi bütün bir ümmetin üzerini gölgeleyen terör 
ve -batılılarm anladığı biçimiyle kan dökmek 
üzerine bina edilmiş- “küresel cihad” heyulası 
karşısında özür dilemeci (apologist) bir yaklaşı
mı asla benimseyenleyiz. Yine postmodernistler- 
den esinle İslam coğrafyasının değişik bölgele
rinde varolmaya devam eden kardeşlik bağlarını 
hiper asabiye (İbni Haldun’un meşhur kavram- 
sallaştırmasma çarpıtmacı bir atıfla) olarak tarif 
ve şiddet sarmalından çıkış için yegane yol ola- 
raksa sufilerin sulh i kûl (tümüyle barış) halini 
teklif eden bir anlayışa5 kendimizi teslim ede
meyiz. Doğru! Şiddet sarmalından en önce çık
ması gereken müslümanlardır. O halde işe ken
di “ev”lerimizi yani önce kalplerimizi sonra aile
vi ve beşeri ilişkilerimizi temizlemekle başlama-

riz: “iyiliği emredip, kötülükten men eden” [va
sat] bir ümmet olmak. Bu ümmet pek çok yö
nüyle bütün insanlığa örnek olacaktır.

En önemli mesele, dünyanın kalbi ve vicda-

hyız. Fakat bn asla kendi kendimizi sürekli kı
namak ve başka bir zeminden kendimizi tanım
lamak suretiyle yargılamak değildir. Bize yine 
“bizim” aynamızdan bakmak olmazsa olmazdır. 
Başka türlüsü zulümdür. Sonra, bir kez içinde 
bulunduğumuz “mekan”ı (en genel anlamda; 
coğrafya dahil) düzeltmekle işimizin (emanet 
şuurunun gereği) geriye kalan kısmına geçebili

nı olan müslümanlarm yeniden emanet şuurunu 
kuşanarak ümmediğin verdiği kuşatıcılıkla yeni
den hayata “gözlerini açma”larıdır. İslam Konfe
ransı Teşkilatı (ya da İKÖ) da bizzat Islami ve 
insani değerlerin yani beşeriyetin fıtratında va
rolanın mücessemleşmesini temsil etmelidir. 
Birleştirici bir siyaset yapıcı üst kurum olarak 
önce yaşanan kaosu doğru anlamalı ve anlam- 
landırmalıdır. Dışarıdan değil, kendi içimizden 
ve “içeri” den (yani Kur’an ve Sünnet perspekti
finden) bir bakışla yeniden tefekkür vaktidir. 
Ardından beşeri birlikteliğin olmazsa olmaz un
surlarından güvenin yeniden tesisi gereklidir. 
Zorlu mu zorlu bir görev, fakat emanetin so
rumluluğunu taşıyamazsak eğer “bizim yerimize 
Allah’ın onları sevdiği, onların da Allah’a gönül
den iman ettiği” bir toplulukla değiştiriliriz, me
sele bu. Allah’ın iradesi istikametince dünyaya 
meydan okuma cüretinde fakat diğer yandan be
şeriyete karşı olabildiğince merhametli ve hassas 
bir tek insandan çevresindeki bir avuç “inanmış 
genç”e, oradan da bir millete (İslam ümmetidir) 
ve dünyaya kadar büyük bir renk/ desen (ırk ve 
kültür bağlamında) cümbüşünün o muazzam 
harmonisi (İslam kardeşliği bağıyla) insanlığa 
kaybettiği bütün değerleri yeniden hatırlatacak
tır.

Notlar
1 Marx’m da erken dönem yazılarında bu fenomenin farkın

da olduğuna dair tezin hoş bir ifadesi için bkz. Hannah 
Arendt, The Vita Activa and the M odem Age, içinde The Hu
man Condition, The University of Chicago Press, 1998, s. 
254.

2 Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit o j  Capita
lism, çev. Talcott Parsons, George Allen & Unwin Ltd., 
1948. Aktaran: Robert N. Bellah, Epilogue, içinde Meaning 
and Modernity Religion, Polity and Self, ed. Madsen, Sulli
van, Swidler ve Tipton, University of California Press, 
2002, s. 257-8.

3 Burada üstad Cemil Meriç’i anmalıyız. Bizi “biz” yapan de
ğerlerimizden utanmak ve onları gizlemekle başladığımız
kompleks dolu batılyaj yolculuğumuzun sonunda “sen bir 
az gelişmişsin” aşağdamasına muhatab oluşumuz geldiği
miz yabancılaşmanın  acıklı sonucudur.

4 Karşılaştırmalı bir bakış için bkz. Ahmet Davutoğlu, Alter
native Paradigms The Impact o f Islamic and Western Wel- 
tanschauungs on Political Theory, University Press of Ame
rica, 1994, s. 184.

5 Akbar S. Ahmed, Introduction: God’s Gamble, içinde Islam  
Under Siege, Polity Press, 2003.
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Kapak

KİMLİK BİLİNCİ VEYA KİMLİKLER 
DÜNYASINDAKİ YERİMİZE DAİR

AHMET CEMİL ERTUNÇ

ahip olduklarıyla veya aidiyetleriyle ken-

S dişini tanımlayan birey veya grup bu yap
tığıyla sadece kendisini tanımlamış ol
maz, aynı zamanda ‘ötekilerden’ farklılığı

nı da dile getirmiş olur. Bir başka söyleyişle hem 
durumunu ve hem de 1ötekiler’ açısından duru
şunu belirlemiş, böylelikle de bir özne olarak 
varlığını belirlemiş olur. Örneğin, bir kimse sa
hibi bulunduğu aklı esas alıp ‘akıllı' olduğunu 
ifade ederken kendisini tüm ‘akılsızlardan' ayı
rıp akıllı bir özne olarak konumlandırmasına 
karşılık, ‘insanlığına’ vurguda bulunduğu değer
lendirme ve görüşlerinde ise ‘insan’ kümesine ai
diyetini dile getirerek kendisini ‘insan’ olmayan
lardan ayırıp, kendisini özel bir varlık olarak ko
numlandırmış olmaktadır. Yine, sahip olduğu 
bir özellik olması nedeniyle kendisini ‘namuslu’ 
olarak tanımlayan veya Müslüman kitlesine dâ
hil olduğu için ‘Müslüman’ olarak tanımlayan ki
şinin durumu da aynıdır. Her ikisinde de 
‘ben/biz’ ile ‘ötekiler’ arasında ayrım yapılmakta 
ve 'ben/biz’in kim ve nasıl olduğu dile getiril
mektedir. Buradaki veya benzer örnekler üzerin
de biraz dikkatlice durulduğunda, sahip olduk
larıyla kendisini tanımlayan birey veya grubun, 
bu tanımıyla söz konusu özelliğe sahip büyük 
kümeye dâhil olduğunu dile getirmiş olmaktan 
başka bir şey yapmadığı anlaşılmaktadır. Örne
ğin ‘namuslu’ olduğunu söyleyen kişi, kendisini 
namuslular kümesine dâhil ederek bir aidiyetini 
ifade etmektedir. Bu da insana ilişkin tanımla
maların her birinin bir aidiyeti dile getirdiğini 
göstermesi açısından önemlidir.

Konuyu uzatmadan söylemek gerekirse, aidi
yete ilişkin tanımlamalar, esasen kimliğe ilişkin 
tanımlamalardır. Çünkü aidiyete ilişkin her ta

nımlama bir kimlik tanımlaması olarak anlam 
kazanmaktadır. Kişi aidiyetiyle kim olduğunu 
veya olmadığını ifade ettiği gibi, kimliğiyle de 
aynı şeyi ifade etmektedir. Örneğin 'Ben Yahu
di’yim ’ diyen kişi bu sözüyle Yahudilerin teşkil 
ettiği kümeye olan aidiyetini dile getirdiği gibi, 
bir Yahudi’nin sahip olduğu/olması beklenen 
zihniyete, düşünceye, hal ve hareketlere, tutum 
ve tavırlara da sahip olduğunu, yani tüm bunla
rı sembolize eden Yahudi kimliğini taşıdığını di
le getirmiş olmaktadır. Dolayısıyla ‘Ben Yahu
di’yim ’ diyen kişinin ‘vaat edilmiş topraklar’ ko
nusunda, Filistinlilerin hakları ve özgürlükleri 
konusunda, İsrail devletinin Filistinlilere yap
tıklarını değerlendirme tarzı konusunda, İslam 
konusunda, Hitler konusunda ne tür düşünce ve 
kanaatlere sahip olduğunu tahmin etmek zor 
değildir. Bireysel istisnalar bir yana, bu kimse
nin de tipik bir Yahudi’nin ilgili konular ve du
rumlar hakkmdaki benzer düşünce, tutum ve 
anlayışlarına sahip olması beklenir. Zira bir 
kimse ‘Ben Yahudi’yim ’ demekle kendisini Yahu
di kimliğinin sembolize ettiği bir inanç, zihni
yet, anlayış, davranış, hayat tarzı dünyasına 
mensup kılmakta ve onlara göre olduğunu/ol
manın çabası içerisinde bulunduğunu ifade et
mektedir. Yine aynı şekilde olmak üzere, eğer 
bir kişi ‘Ben Müslüman’ım’ diyorsa bu sözüyle 
hem Müslüman kümesine aidiyetini ve hem de 
bir Müslüman’ın sahip olduğu/olması beklenen 
özelliklere sahip olduğunu veya sahip olma yö
nünde bir çaba içerisinde bulunduğunu dile ge
tirmiş olmaktadır. Dolayısıyla bu kişinin İslam’a 
aykırı inanç ve hayat tarzına sahip olduğu veya 
İslam’a uygun şeylere karşıt olduğu düşünüle
mez. Fakat bu şahısta gözlemlenen söz ve davra
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nışlar İslam’a aykırı ise, bu durumda eğer 
sözü yalan değilse veya birilerini aldatma 
amacı taşımıyorsa, o zaman bu kimse için 
bir kimlik probleminin varlığından bahse-

bir feministin her iki cinse yaklaşımının ni
teliği, laik bir kişinin veya devletin dinin 
toplumsallığına karşı tutum ve tavrı, bir 
ulusalcının kutsal değerlerinin neler olduğu

dilebilir. Müslüman kimliğinin o kişiyi ta- konusunda bir görüş ve kanaate sahip ol- 
mak için o kişiyi bireysel açıdan özellikle ta
nımaya ihtiyaç yoktur; kimliği onun kim ol
duğunu gösterir. Zira kimlik ‘kim?’ olundu
ğunu ifade eden bir şeydir. Tabi ki, kimlik
lerin bazen toplumlara göre sahip olduğu 
kısmî anlam ve içerik farklılıklarını göz ardı 
etmemek de gerekmektedir. Bu açıdan ör
neğin ulusallığın anlam ve işlevinin Batı’da 
ve Türkiye’de bazı farklılıklara sahip oldu
ğunun bilinmesi önemlidir. Doğduğu coğ
rafya olan Batı toplumlarmda dine rağmen 
ve hatta dine karşıt bir kolektif kimlik ola
rak inşa edilen ulusallık Türkiye’de yukarı
dan aşağıya bir etkiyle inşa edilirken, refe
rans alman kültürel değerler içinde İslam’ın 
güçlü bir konuma sahip olması nedeniyle 
Batı’daki anlamında yer alan din karşıtlığı 
Türkiye’deki anlamında büyük oranda yu
muşamak zorunda kalmıştır. Yine laiklikte 
de bir değişim yaşanmış ve Türkiye’deki la
ik anlayışla Batı’daki laik anlayış arasında 
önemli farklılıklar açığa çıkmıştır. Ama şu 
da göz ardı edilmemelidir ki, kimliklerin 
ekseninde yer alan anlamlar kolay kolay de
ğişmemek tedir.

Kimliğin belirleyici ve şekillendirici 
özelliğini bizden olan bir örnek üzerinde 
açıklayacak olursak konu daha anlaşılır 
olacaktır. İslam’ın kaynağı ve dolayısıyla 
Müslüman kimliğinin referansı olan 
Kur’an, nüzul sürecinin ilk günlerinden iti
baren sadece inanç olarak belirleyici olma-

nımlamadığı, Müslüman ismini sadece kar
şılığı bulunmayan sanal bir isim olarak be
nimsediği ve başkalarım değil öncelikle ve 
sadece kendisini aldattığı söylenebilir.

Kimlik önemli ve kapsamlı bir konudur. 
Kimlik bağlamında üzerinde durulabilecek 
konular ve özellikler pek çoktur. Bunların 
içerisinde en önemlisi ise kimliğin işleviyle 
ilgilidir. Şöyle ki, kimlik birey veya grubun 
kendisine sığındığı pasif bir kalıp değil; 
kendisine dâhil olanı değiştirip, dönüştü
ren ve özel bir karaktere kavuşturan dina
mik bir yapıdır. Kimlikler statik değil dina
miktirler. Şimdi bu özellik üzerinde biraz 
duralım.

Kimlikler Belirleyici ve Şekillendiricidir

Yukarıda değinildiği üzere her kimlik, men
subu olan kişi veya gruptan şahıslar, top
lumlar, olaylar ve olgular karşısında belirli 
bir konumda yer almasını ve belirli bir du
ruş sergilemesini ister. Dinamikliği bunu 
gerektirir. İstediği konum ve duruşun ger
çekleşmesi için de mensupları için kurallar 
belirler, teşviklerde bulunur, ödül ve cezalar 
takdir eder. Bu nedenledir ki modern döne
min en popüler kolektif kimliklerinden ulu
salcılık, laiklik, demokratlık, feminizm veya 
kadim kimliklerden İslam, Hıristiyanlık, 
Musevilik, Budizm ve diğerleri hep aynı şe
kilde mensupları için bir zihniyet dünyası 
inşa etmiş, bir hayat tarzı belirlemiş ve tüm 
bu belirleyip inşa ettiklerine göre olunması
nı istemişlerdir. Dolayısıyla bir Müslü
man’ın insanlarla ilişkilerinde, evliliğinde, 
ticaretinde dininin gereklerine göre tutum 
ve tavırlar sergilemesi, istek ve arzularını di
ninin izin verdiği sınırlara göre oluşturması 
ve gerçekleştirmesi veya bir Yahudi’nin, Bu
dist’in, Faşistin, Komünistin, Feministin, 
suç çetesi mensubunun... iman ettiği inan
cın, ideolojinin veya mensubu olduğu gru
bun değerlerine göre tutum ve tavırlar sergi
lemesi özel bir tercih veya bir rastlantı değil, 
mensubu olunan kimliğin belirleyiciliği ve 
şekillendiriciliği nedeniyledir. Dolayısıyla,

i p
' 1  « P 1

OCAK ‘06 ÜMRAN 29



mış, davranış ve hayat tarzı olarak da men
suplarını belirli tutum ve tavırlara sahip ol
maya ve belirli tutum ve tavırlardan uzak 
durmaya çağırmıştır. Bu açıdan ‘ötekilerin’ 
özelliği olan zorbalığı, saldırganlığı, kibirli 
olmayı, bencilliği, hayra engel olmayı, yeti
mi gözetmemeyi, yoksula yardımcı olma
mayı, mal düşkünlüğünü, cimriliği, boş iş
lerle uğraşmayı, nankörlüğü, adaletsizliği, 
yalancılığı, tepeden bakıcılığı aşağılayıp 
eleştirmesi ve bunları müminlere yasakla
ması önemlidir. Kur’an bu bazı tutum ve 
davranışları yasakladığı gibi, bu tutum ve 
davranışları ‘doğru’, ‘normal’ veya ‘hoş’ gös
teren zihniyeti, anlayışı veya bunlara imkân 
sağlayan aklı işletmemeyi de müminlerin 
sahip olmamaları gereken olumsuz özellik
ler arasında saymıştır. Bunu yaparken de 
sadece biçimin değil, içeriğin de önemine 
dikkat çekmiştir. Müslüman kimliğinin ge
reklerini dile getiren çok sayıdaki ayetten 
seçilmiş şu ayet konu bağlamında önemli 
bir örnektir: ‘De ki; ‘Gelin, A llah’ın neyi y a 
sakladığını size anlatayım: A llah’tan başka  
şeylere asla ilâhlık yakıştırmayın; anne-ba- 
banıza iyilik yapın ve onlara karşı saygısız
lıkta bulunmayın; çocuklarınızı yoksulluk 
korkusuyla öldürmeyin; çünkü sizin de, onla
rın da rızklarını sağlayacak olan Allah’tır. 
Açık veya gizli hiçbir utanç verici fiili işlem e
yin ve adaleti yerine getirmek dışında, Al
lah’ın değer verdiği insan hayatına haksızca  
kıymayın. Allah size aklınızı başınıza alası
nız diye bunları emrediyor. Ergenlik çağına 
erişinceye kadar, yetimin mal varlığına, onun

iyiliği için olm adıkça dokunmayın Bütün 
alışverişlerinizde ölçü ve tartıyı tam olarak, 
adaletle yapın. Allah hiçbir insana, taşıyabi
leceğinden daha fa z la  yük yüklemez. Ve bir 
görüş belirttiğinizde, yakın  akrabanıza karşı 
olsa da, adaletli olun. A llah’a  karşı verdiğiniz 
sözlere daima riayet edin. Allah bunu düşü
nüp öğüt alırsınız diye emretti.’ Şüphesiz bu, 
benim dosdoğru yolumdur. O halde ona uyun, 
diğer yollardan gitmeyin ki, sizi O’nun yolun
dan ayırıp saptırmış olurlar. Allah bütün 
bunları size emretti ki, yolunuzu Allah’ın ki

ta b ıy la  bulmuş olasınız.’ (6:151-153).
Konu bağlamında önemli olan bir husus 

da, kimliğin belirleyici ve şekillendirici ol
ma özelliğinin hangi düzeyde gerçekleştiği 
veya ifade edilen kimliğe ne oranda uygun 
durum ve duruş sergilendiğiyle ilgilidir. 
Eğer birey veya grup, mensubu olduğunu 
ifade ettiği kimliğin gereklerini büyük 
oranda yerine getirmiyorsa bu durum o 
kimliğin söz konusu birey veya grupta ger
çeklik kazanamadığının önemli bir göster
gesidir. Hâlbuki her kimlik mensubuna 
egemen olmak ve mensubunu kendisine 
göre inşa etmek ister. Bundan dolayıdır ki 
her din, inanç, ideoloji, anlayış, hayat tar
zı... mensuplarından tam bir teslimiyet is
terler. Gereklerini yerine getirmede parçacı 
veya bazı hâl ve durumlarda ‘ötekilerine’ gö
re olmayı olumlu değerlendirmezler. Bu 
açıdan, Kur’an’m, temel işlevlerinden biri
sini ‘kötülüklerden alıkoym ak ’ olarak bildir
diği namaz ibadetini hareketler açısından 
yerine getirmelerine karşılık kötülüklerden 
uzak durmayanları eleştirilip aşağılaması ve 
hatta azapla uyarması önemli ve anlamlıdır: 
‘5u nam az kılanların vay haline! Ki onlar na
m azları konusunda gafild irler’ (107:4-5). 
Hâlbuki ‘Müminler o kim selerdir ki, namazı 
gerektiği gibi kılarlar.’ (8:3).

Alt -Üst K im likler ve
îCimlikler Arası İlişkiler

Kimlik, bireye veya gruba özel konum duy
gusu ve değişmez bir öz verir. Aynı zaman
da da bireyin veya grubun toplumsal ilişki
lerine, ‘ötekilerle’ olan karmaşık bağlarına 
anlam ve değer kazandırır. Bu nedenle bi
reylerin ve grupların her zaman çok sayıda 
kimliği vardır. Birey veya grup, üyesi oldu
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ğu her toplumsal gruba veya katmana fark
lı nitelikte bir bağlılık besler ve bunlar da 
farklı kimliklerin oluşmasına imkân sağlar. 
Bir birey veya grupta bulunan bu çok sayı-

üzerinde bir kimlik olma iddiasına kalkış- 
mamıştır. Söz konusu istisnaların en kap
samlı ve şiddetlisi ise 1930’larm Türki
ye’sinde yaşanmıştır. 1930’larm Türki-

daki kimlikler ise birbirlerine oranla daha ye'sinde, İslam hayatın dışına itilemediği
özel veya genel konumlarda bulunur ve bu
na göre de sıralanırlar. Kimliklerin birbirle- 
riyle ilişkilerini soğan örneğiyle açıklamak 
mümkündür; iç içe veya bir başka söyleyiş
le üst üste yerleşmiş katlar biçiminde. Ör
neğin; ‘Müslüman’ kimliği özne bireyi ‘Müs
lüman olmayanlardan’, ‘Türk’ kimliği Müs
lüman olanlar da dahil olmak üzere ‘Türk 
olmayanlardan’, ‘İstanbullu’ kimliği bütün 
‘İstanbullu olm ayanlardan’, ‘genç’, ‘erkek ’, 
‘baba’, ‘memur’, ‘öğretmen’, ‘edebiyat öğret
meni’... kimlikleri söz konusu bireyi tüm bu 
kimliklere sahip olmayanlardan (ötekiler
den) ayırır ve böylelikle biricik bir özne in
şa eder.

Elbette ki kimliklerin hepsi aynı içeriğe 
ve kapsama sahip değildir; bazıları bazıları
nı kapsar ve içerir. Bu ilişki düzleminde 
eğer iki veya daha fazla kimlik birbirleriyle 
çatışmıyorsa, söz konusu kimliklerin ta
nımladığı birey veya grup açısından her
hangi bir problemin varlığından bahsedil
mez. Örneğin ‘Müslüman’ olmak, ‘Türk’, ‘İs
tanbullu’, ‘genç’, ‘erk ek ’, ‘baba’, ‘memur’, ‘öğ
retmen’, ‘edebiyat öğretmeni’... olmaya engel 
değildir. Bunun tersi de doğrudur; ‘İstan
bullu’ olmak ‘genç’, ‘erkek ’, ‘baba’, ‘memur’, 
‘öğretmen’, ‘edebiyat öğretmeni’ olmaya engel 
olmadığı gibi ‘Türk’ ve ‘Müslüman’ olmaya 
da engel değildir. Çünkü bunlar içerik ve 
kapsamları açısından birbirlerinden farklı 
düzeyleri temsil ederler, fakat birbirleriyle 
de çelişmezler. Ayrıca hâkim kimlik olma 
konusunda birbirleriyle çatışmaları da yok
tur. Zira çok uzun süreleri kapsayan tarih
sel deneyimler sonunda, aralarında çatışma 
veya çelişme çıkabilecek bazı kimlikler alt
üst ilişkileri açısından birbirleriyle uyumlu 
bir sıralamaya sahip olmuşlar ve böylelikle 
bireyler ve gruplar için çatışma nedeni ol-

için ulusallığın bir unsuru haline getirilme
ye çalışılmış, ulusallık üst kimlik yapılma
ya çalışılmış ama tüm bu çalışmalar, ölü 
doğan çocuk örneği, tarihin sayfalarında 
kalıp gitmiştir. Kimliklerin uyumlu hale ge
lişi ve birbirlerine göre alt-üst ilişkisine sa
hip oluşlarıyla ilgili olmak üzere verdiğimiz 
‘Müslüman’ ve ‘Türk’ kimlikleri örneği, yine 
‘Müslümanlık’ ile ‘A rap’, ‘Fars’, ‘Kürt’, ‘Laz’, 
‘Çeçen’, ‘Boşnak’, ‘Berberî’... kimlikleri açı
sından da aynı niteliğe sahiptir. Bu et
nik/kültürel kimlikler de İslam açısından 
alt kimlik konumunda yer almışlar ve men
supları dinleri ile etnik/kültürel kimlikleri 
arasında bir çatışma yaşamadan hayatlarını 
sürdürmüşlerdir. Çünkü bu etnik/kültürel 
kimlikler İslam’ın egemenliğine teslim ol
muş, onun üst kimlik olarak belirleyiciliği
ni ve şekillendiriciliğini kabul etmişlerdir. 
Aynı zamanda, uzun bir tarihin şahitlik et
tiği üzere, üst kimlik olarak İslam’ın kabul 
edilmesi aynı düzeydeki farklı alt kimlikle
rin aralarındaki muhtemel çatışma ve geri-

İslam'ın üst kimlik olduğu toplumlarda 'Türk', 'Fars', 
'Kürt', 'Laz', 'Boşnak'... birbirleriyle ilgili herhangi bir 
problem yaşamadan bir arada varlıklarını sürdürebilmiş
lerdir; üstelik bin yılı aşkın bir süre. İslam aynı düzeydeki 
etnik/kültürel kimlikler arasındaki tüm farklı unsurları fiz
yolojik kardeşlikten daha sağlam ve yakın kardeş kılmıştır.

limleri önlemiştir. Böylelikle İslam’ın üst 
kimlik olduğu toplumlarda ‘Türk', ‘Fars’, 
‘Kürt’, ‘L az’, ‘Boşnak’... birbirleriyle ilgili 
herhangi bir problem yaşamadan bir arada

maktan uzaklaşmışlardır. Bunun en bildik 
örneğin ‘Müslüman’ ve ‘Türk’ kimlikleridir. 
Bin yılı aşkın süredir Müslüman olan Türk 
toplulukları, Türklüklerinin Müslümanlık
larının bir alt kimliği olduğunu kabullen
mişler ve Türklük, bireysel çok küçük istis
nalar hariç hiçbir zaman Müslümanlığın

varlıklarını sürdürebilmişlerdir; üstelik bin 
yılı aşkın bir süre. Üstelik İslam aynı dü
zeydeki etnik/kültürel kimlikler arasındaki 
muhtemel çatışma ve gerilimleri önlemekle 
kalmamış, tüm bu farklı unsurları birbirine 
fizyolojik kardeşlikten de daha sağlam ve 
yakın kardeş kılmıştır. Bu kardeşliği inşa
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eden ayetlerden birisi şöyle diri ‘Müminler 
kardeştirler, kardeşlerinizin arasını düzel- 
tin.’ (49:10). Öte yandan, İslam’ın üst kim
lik olduğu dönemlerde binlerce yıl ‘kardeş
çe’ bir arada yaşayan farklı etnik/kültürel 
kimliklerin mensupları, ulusal kimliğin üst 
kimlik olduğu ve İslam’ın geri planlara itil
diği kısacık dönemlerde bile birbirlerine 
karşı derin husumetler besler; birbirleriyle 
didişir, savaşır hale gelmişlerdir. Bu, üst 
kimliklerin nitelikleri arasındaki farkı gös
teren önemli bir durumdur.

Uzun bir tarifti“ geçmişe sahip toplum- 
larda farklı düzeylerdeki kimlikler alt-üst 
ilişkisi içerisinde birbirleriyle uyumlu bir 
beraberlik sergilemelerine karşılık, bazen 
de birbirleriyle çatışmışlardır. Çatışmanın 
kaynağında egemenlik mücadelesi vardır. 
Söz konusu egemenliğin alanını ve konusu
nu ise birey ve gruplar üzeride belirleyici ve 
şekillendirici olma iradesini elde bulundur
ma çabası oluşturmaktadır. Örneğin, tüm 
Ortaçağ boyunca üst kimliği Hıristiyanlık 
olan Batı toplumlarmda Aydınlanmayla bir
likte bir kimlik savaşı da başlamış ve sa
nal/hayalî bir şekilde inşa edilen ‘Ulusallık’ 
Hıristiyanlığın egemenliğini büyük oranda 
elinden almıştır. Bu değişimi takiben Batılı 
bireyler ve toplumlar için Hıristiyanlık, ye-

Yüz yılı aşkın sûredir sanal bir ulusal kimlik peşinde koştu
ran ve bu uğurda nice acılara neden olan irade, insanımızın 
asıl üst kimliğinin İslam olduğunu görmezlikten geldiği sû
rece gûcûnü küresel devlerin yer aldığı savaş alanında he
ba etmekten kurtulamayacaktır.

ni haliyle büyük oranda hayattan kopuk alt 
kimliklerden birisi ve hatta çoğu için tari
hin derinliklerinde kalmış bir kimlik haline 
gelmiştir. Hıristiyanlığın bazı zamanlar üst 
sıralara çıkması ancak Hıristiyan olmayan
larla ilişkilerde, özellikle de Müslüman top- 
lumlarla ilişkilerde mümkün olmuş, bu da 
Müslümanlara yönelik nostaljik bir kinin 
depreşmesi biçiminde gerçekleşmiştir.

Kimlik çatışması açısından Türkiye’nin 
Batılılaşma süreci de önemli bir örnektir. 
Kuşku yok ki Türkiye’nin modernleş
me/batılılaşma serüveni, Türkiye’deki Müs-

lüman kesimlerin kim likler evreninde 
önemli değişikliklere gitme ve yeni üst 
kimlikler- oluşturma çabalarının gereğine 
göre şekillenmiştir. Gerçekleşen, daha çok 
bir kimlikler çatışmasıdır. Batının değerle
rini referans alan ve Müslüman halkın tüm 
kimliklerinin üstüne oturtulmak istenen 
bir kimlik inşa etme ve bunu egemen kılma 
mücadelesi hem düşünce ve inançta hem 
de hayat tarzında olanca şiddetiyle yürütül
müştür. Söz konusu değişim uğruna bazen 
idam sehpaları kurulmuş, bazen cezaevleri 
ağzına kadar doldurulmuş, bazen de bütün 
şartları yerine getirmelerine rağmen kız öğ
renciler hak ettikleri üniversitelerin kapı
sından geri çevrilip içeri alınmamışlar ve 
alınmamaktadırlar.

Günümüzde Kim likler Arası 
Gerilimler ve Türkiye

İnsanın olduğu her yerde kimlik vardır. Zi
ra insan her zaman kendisini bir özne ola
rak algılama ve ‘ötekilere’ göre tanımlama 
eğilimindedir. Ancak kimlik konusu tari
hin hiçbir kesitinde günümüzdeki kadar 
popüler olmamıştır. Modern döneme kadar 
geçen uzun zaman içerisinde genellikle di
nin üst kimlik olduğu bir kimlikler sistemi 
varlığını problemsiz şekilde devam ettir
miş, insanlar bu kimlikler evreninde hayat
ları sürmüşlerdir. Kimlik hiçbir zaman tar
tışma konularının popüler malzemesi ol
mamıştır. Ancak günümüzde durum değiş
miştir. Niçin? Bu çok uzun cevabı gerekti
ren ve üzerinde özellikle ve ayrıca durmayı 
gerektirecek önemli bir sorudur. Fakat bu
na rağmen, kısalığı nedeniyle eksikleri ola
cağını peşinen kabul ederek, en kısa şekil
de söz konusu soruyu cevaplamak gerekir
se; konunun temelinde modernite vardır. 
Dinin egemen olduğu bir dünyada dine 
rağmen ve hatta çoğu zaman dine karşıt bir 
konumda inşa olunan modernite, birçok 
bakımdan, toplumdan ve hayattan uzaklaş
tırdığı dinin binlerce yıldır yerine getirdiği 
işlevleri yerine getirecek yeni bir inanç un
suru, zihniyet, toplumsal sistem, hayat tar
zı olarak boy göstermiştir. Modern zaman
larla birlikte, ideolojiler dinin inanç yönü
nün karşılığı olarak insanlığın zihnine ve 
hayatının merkezine otururlarken, ulusal
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kimlik, laiklik, modern bilim, kapitalizm, 
demokrasi, liberalizm, feminizm... ve tüm 
diğer modern kavram, sistem ve hayat tarz
ları, bireylerin vicdanına sürgün edilerek

ettirme yaklaşımını sürdürdüğü sürece iç 
parçalanmayı önleyemeyeceğini ve küresel
leşme seli karşısında hepten zayıflayacağım 
fark etmiş bulunuyor. Türkiye’nin AB üye-

toplumdan ve hayattan uzaklaştırılan dinin lığı süreci ise ulusal kimliğin geleceğine
boşattığı alanlara yerleşmişlerdir. Ama ne 
var ki dinin binlerce yıldır gerçekleştirdiği 
işlevleri de gerektiği şekliyle yerine getire
mediler. Bu ise modern inançların, zihniye
tin, toplumsal sistemlerin, hayat tarzının 
bizzat kendi unsurları ve birbirleri arasında 
kesintisiz bir soğuk savaşı açığa çıkardı. 
Modernite, en büyük ideali olan ‘cenneti 
gökten yeryüzüne indirmeyi’ bir türlü başa
ramadı, hatta yeryüzünü ‘cehennem’ kıldı; 
iki dünya savaşı, Dünya’yı binlerce kez im
ha edecek miktarda nükleer silah stoku, 
soykırımlar, varlığına yabancılaşan insan
lar, elle tutulur hiçbir gerçek bırakmayıp 
tüm gerçekleri buharlaştıran sanallık... 
modernitenin insanlığa takdim ettiği dün
yanın temel unsurları haline geldi. Sonun
da küreselleşme devreye girdi.

Küreselleşme tüm sanallığma/hayaliliği- 
ne rağmen yaklaşık iki yüzyıldır insanlığın 
iğreti de olsa sığmağı haline gelen ulusal 
kimliği alttan ve üstten aşındırarak insanı 
hepten ‘evsiz’leştirmeye başladı. Küreselleş
me nedeniyle düşünceden hayat tarzına, si
yasetten ekonomiye, hukuktan kültüre ka
dar tüm ulusal sınırlar son sürat yerle bir 
olmaya başladı. Fakat bu aşamada ilginç ve 
paradoksal bir şekilde mikro ulusçuluklar 
doğmaya başladı. Böylelikle iki yüz yıllık 
bir geçmişi olan ulusal kimlik dışarıdan ve 
kendi içinden gelen aşındırıcı, parçalayıcı, 
tahrip edici etkilere karşı koymakta iyiden 
iyiye zorlanır oldu. Bunun en tipik örneği 
Türkiye’dir. Ulusal kimlik, bugünün Türki
ye’sinde, dağa-taşa yazdığı ve üst kimlik 
olarak takdim ettiği ismiyle varlığını sür
dürmekte zorlanmaya başlamıştır. Çünkü 
küreselleşmenin etkisiyle hem egemenlik 
sınırları silikleşmeye ve hem de seksen yıl-

şu veya bu etkiyle- birer bağımsız kimlik 
olarak ‘b iz de varız' demeye başladılar. Tür
kiye’deki devlet aygıtını elinde bulunduran 
ulusalcı resmi irade, ulusallığın gereğine 
uygun bir şekilde, üst kimlik olarak bir et
nik/kültürel kimliğin isminde ısrar ettiği ve 
tüm toplum kesimlerine bunu zorla kabul

ilişkin kaygıları daha da artırıyor. Bu ne
denle de şimdilerde TC  vatandaşlığı’ ismini

Bin yılı aşkın suredir Müslüman olan Türk toplulukları, 
Türklüklerinin Müslümanlıklarının bir alt kimliği olduğunu 
kabullenmişler ve Türklük, bireysel çok küçük istisnalar 
hariç hiçbir zaman Müslümanlığın üzerinde bir kimlik olma 
iddiasına kalkışmamıştır.

taşıyan ve eskiden üst kimlik olarak dayat
tığı ismi de alt kimlikler kategorisine yer
leştiren yeni bir kimlik inşa etme sürecine 
girmek zorunda kalındı. Bu açıdan T C  va
tandaşlığı ’ üst kimliği ne bugünün hükü
metinin özel bir tercihidir, ne de birilerinin 
politik gelecekleri adına ürettikleri özel bir 
şey.

Yaşananlar küreselleşme selinin sürük
leyip getirdiği bir aşamadır. Küreselleşme 
seline karşı güçlü olabilmek için bütün et
nik kimlikleri kucaklayan yeni bir üst kim
liğe ihtiyaç hissedilmiştir. Süreç neler geti
rir? Bu konuda yığınla öngörüde bulunmak 
mümkündür. Ancak unutulmamalıdır ki, 
yüz yılı aşkın süredir sanal/hayali bir ulusal 
kimlik peşinde koşturan ve bu uğurda nice 
acılara neden olan irade, bu ülkenin insan
larının asıl üst kimliğinin İslam olduğunu 
görmezlikten geldiği sürece güç ve kuvveti
ni küresel devlerin yer aldığı savaş alanında 
heba etmekten başka bir şey yapamayacak
tır. Yine unutulmamalıdır ki modernite Hı
ristiyanlığın egemen olduğu Batı dünyasın
da doğmuştur ve Hıristiyanlığa tepkiselli- 
ğin ürünüdür. Bu ülke ise ne Batı’dır ve ne

gizisyon mahkemeleri işleten, hakikati zor
balığın sesiyle kısmaya çalışan Hıristiyan
lıktır. Elbette ki başkalarının tecrübelerin
den yararlanılabilir ama başkalarının tecrü
beleri olduğu gibi alınamaz. Eğer böyle ol
saydı, her yeni kuşak tüm geçmiş kuşaklar
dan daha tecrübeli olurdu.
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KİMLİK BUNALIMI

Kapak

MUSTAFA AYDIN

zunca bir kimlik tartışması yaşadık.

e  Tüm bu tartışmalar, var olan ulusal 
kimlik bunalımının resmidir. Demek 
toplumca tetikte bulunuyoruz, küçük 

bir kıvılcım işleri alevlendiriyor, kaygılar dökü
lüp iniyor.

Tartışmanın en önemli görünümlerinden bi
risi ise şüphesiz bir ulusal kimlik sorunumuzun 
olmadığına inananların gösterdiği tepkisel tavır
dır. Bu tabloyu tamamlayan bir başka şey, yazı
lanlarda açık bir şeyin söylenmemesidir. Esasen 
çoğunun yazısının başıyla sonu bile birbirini 
tutmamaktadır.

Bilindiği gibi tartışma Başbakan sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ülkenin bir kesiminin siyasal 
sorunlarının çözümüyle ilgili olarak “Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığı bir üst kimlik; Türk, 
Kürt, vb. birer alt kimliktirler” şeklindeki açık
lamalarıyla başlamıştı. Ulusalcı çizgideki yazar
ların (bu arada ana muhalefet partisi liderinin) 
dediği şey ise “Türk’ü bir alt kimlik yerine koya
mazsınız; Türk, ulusun üst kimliğidir ve bu bir 
sorun olarak bile artık tartışılamaz, iş çözülüp 
bitmiştir”.

Ne var ki bütünüyle gerçekçi olmayan ve so
runları da çözmeye yetmemiş bulunan bu anla
yış, görüşünü garip bir içerik, eda ve üslupla an
latmaktadır. Buna göre Başbakan, kurmayı kafa
ya koyduğu şeriat devletinin kimliğini belirle
meye çalışmaktadır. Bu arada sayın Erdoğan’ın 
İslâm’ın (kimlik bile değil) toplumun bir birleş
tirici harcı olduğunu söylemesi bu çevreleri çile
den çıkarmıştır.

Ne yazık ki gerçekten de ülkenin içinde bu

lunduğu bir soruna çözüm arar gözüken bu tar
tışma büyük çapta AKP ye muhalefet ve İs
lâm’dan duyulan endişeler üstüne kurulmuş bu
lunmakta, genel geçer bir mantıki muhakemeyi 
de dayanmamaktadır. Daha da önemlisi bir kim
lik tartışmasının şartlarını taşımamaktadır. Bu 
bakımdan biz yazımızı kimlik hakkında bazı de
ğerlendirici bilgilerle devam ettirmek istiyoruz.

Genel O larak Kimlik

Gerçekten de son dönemlerde sosyal bilimlerin 
en önemli tartışma konularından birisi kimlik
tir. Kısaca kimlik, sosyal kişi grup ve örgütlerin 
üzerine iliştirilmiş ve onun kim olduğunu nite
leyen bir sosyal- politik etiketleme işlemidir. Ya
ni çoğu kere kimlik, sosyal varlığın özüne ilişkin 
değil, öncelikle dıştan görünümüne ilişkin bir 
olgudur. Eski dildeki hüviyet, mahiyete ilişkin, 
özsel bir ifadeydi. Kimliğin dışa ait olmasından 
dolayı da bu iliştirmede etiket sahibinin rolü ol
duğu kadar, dışarıdan bir başkasının da yaptığı 
yüklemelerin de önemli bir payı olabilmektedir. 
Halbuki burada kimin kendini ne olarak gördü
ğü, neye nispet ettiği önemlidir. Ne var ki sosyal 
varlığın kendisine irade ve kabulünün dışında 
kimlikler iliştirilebilmektedir.

Kimlik sorununun modern kültürün içkin 
bireyci anlayışının bir ürünü olduğu kabul edi
lir. Daha önceleri kimlik benzeri durumlar var 
idiyse de bunlar o varlığı diğerlerinden (ayırma
da olsa bile) soyutlamada kullanılmıyordu. Hal
buki şimdiki kimlik sadece sahibim tanımla
makla kalmıyor, kendini ön plana çıkarabilmek
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için başkalarını yeniden tanımlayıp etiket
lemeyi de sağlıyor. Burada bir güç de devre
ye giriyor ve kurguluyor.

Gücün işin içine karışmasının da etki
siyle, kimlikler her zaman yatay düzlemde 
birbirlerine eşit olarak algılanmamakta, alt
lı- üstlü bir hal alabilmektedir. Yani başat 
kimlik ve alt kimlikler algısı doğabilmekte- 
dir.

Kimlikle ilgili en önemli sorunlar şu 
noktalarda toplanmaktadır :

A) İnsan ve toplumlarm kendi üstlendi
ği kimlikle, başkalarının iliştirdiği kimlik 
arasındaki çelişki. İnsanlar kendini ne ola
rak görüyor ve neye nispet ediyorsa kimliği 
odur. Dışarıdan belirleme bir dayatmadır, 
kimliğe ve dolayısıyla kişiliğe karşı bir say
gısızlıktır.

B) Kimlikle ilgili sorunların önemli bir 
kısmı da başat kimliği belirlemeden kay
naklanmaktadır. Başat ya da üst kimlik, fert 
ve toplumlarm kendisi için bulduğu en 
kapsayıcı kimliktir. İç içe taşıdığı bir çok 
kimliğin içinden seçtiği en kapsayıcı kim
liktir. Bu da üstten binlerinin buyurmasıy
la gerçekleşmez. Kanaatleri bir kültürel or
tamda gelişse de bu salt bir siyasal dikte 
olamaz.

----- 1968 de İzmir-de Şerif Mardin-Başkanh-
ğmda kimlikle ilgili bir grup çalışması ya
pılmıştı. Üst kimliği belirlemeye yönelik bir 
soruda: İzmirli, işçi, Türk ve Müslüman 
kimliklerinin sıraya konması istenmişti. So
nuçta Müslümanlık bir numara, Türk iki 
numaralı kimlikti. Laikçi rahatsızlığa rağ
men toplumun hala başat kimliğinin Müs

lümanlık olduğunu sanıyorum. Tabi bu di
ğer kimliklerin olmadığı anlamına gelmez, 
hele üst kimlik mensubiyet konusundaki 
duyarlılıkla ilgili bir sorundur. İnsan birile- 
ri tarafından herhangi bir kimliğe zorlan
madığı sürece de yatay ve dikey düzlemler
de, farklı bağlamlarda farklı kimlikleri bu
lunabilir. Coğrafyada Doğulu, Dinde Müs
lüman, Tarihsellikte Osmanlı, örneklerinde 
olduğu gibi Ancak bazıları daha kapsayıcı 
olabilir. Burada İslâm diğerlerini de kapsa
yacak nitelikte bir toplumsal üst kimliktir.

Toplumsal ve Siyasal Kimlik

Bu son yargılardan da hareketle denebilir ki 
modern çağlarda bazı kereler birbirleriyle 
çelişen iki kimlik var olmaktadır: Toplum
sal kimlik, siyasal kimlik. Ne yazık ki top- 
lumumuzda da bu iki kimlik arasında bir 
çelişki vardır ve çözümsüzlüğü yaşamakta
dır. Başlıkta kullandığımız kimlik bunalımı 
da bunu ifade etmektedir. Toplumumuz ta- 
rihen Doğu ve Osmanlı ile de pekiştirilmiş 
bir İslâm kimliğine sahiptir. Bu, seküler ni
telikli bir Batı kimliğiyle değiştirilmeye ça
lışılmakta ama yeterince başarılı olunama
maktadır. Böylece sorun daha çok ulusal 
-k i mİ ik- ç ev-res i nd e düğümlenmektedir—  

Esasen modern ulusçu kimlik hemen 
pek çok yerde problem olmuştur. Bilindiği 
gibi modern ulus yapıları genel olarak bir 
bölgedeki etnik unsurlardan birisini öne 
alıp diğerlerini ona tabi kılma esası üstüne 
kurulmuştur. O bölgedeki yaşayan bütün 
bir halk bu etnik üst kimlik çerçevesinde
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vaı kılınmaya çalışılmış, bu da uiğer alt 
kimlikler açısından sıkıntılar doğurmuştur. 
Bu durum siyasal yurttaşlık bağlamında bi
le çözüme kavuşturulamamış, birer bölgeyi 
esas alan ABD ve Kanada’nm dışında İngil
tere ve İspanya gibi ülkelerde bile uzun sü
re çatışma sebebi olmuştur.

Üst kimlik olarak kabul edilen etnik ol
gu ne kadar geniş alınmaya ve mesela eşit 
yurttaşlık statüsü verilmeye çalışılsa da ba
zı durumlarda ırkçı görüntü
den kurtulunamamıştır. Bunun - - — - - 
dikkat çekici örneklerinden bi
risi TC Anayasasının 66. mad
desidir. Gayet anlamlı bir bi
çimde son taraftaki cümlelerle 
vatandaşlığı garantiye alan 
madde “Türk devletine vatan
daşlık İDağnie bağlı olan Herke
si Türk saymakla” Türklüğü 
genel itibari bir kimlik olarak 
görürken devamında Türk’ü 
“Türk Ananın ve Türk babanın 
çocuğu” olarak ifade etmiş ve 
böylece de itibari genel kimlik 
geri dönüşlü olarak bir ırk kim
liğine dönüşmüştür. Ve elbette 
burada da belirtildiği gibi Türk anne ve ba
badan doğmayan kimse Türk değildir, ana
sı babasının etnisitesi neyse odur.

Böyle olunca da siyasal üst kimlik, genel 
toplumsal kimlikle de, diğer alt etnik kim
liklerle de sorunlu hale gelmektedir. Diğer 
bir ifadeyle farklı bir bağlamda problem ol
mayacak Türk kimliği ırkçı bir üst tanımla 
genel toplumsal kimlikle de sorunlu hale 
gelmektedir. Esasen yeterince özümsene- 
memiş bu kimliği icat edebilmek için İslâm 
gibi bir kültürel kimliği, Kürt gibi naiv et~ 
nisite kimliğini görmezlikten gelmişiz.

Halbuki madem modern dönemlerde 
bir sosyal- politik kimlik gerekiyor. Bu, 
toplumun bütününü kapsayabilmelidir. Ne 
var ki ulusalcı çizgi saym Başbakan’m “Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşlığı” ve bazı 
Kürt ile gelenlerinin “Türkiyeli” kimliğini, 
sosyal kimlik olarak Türk’ün diğerleriyle 
eşitlenebilirliği düşüncesiyle vatana ihanet 
olarak görmektedirler. Sanki tam birlik sağ
lanmış gibi parçalanmaktan korkulmakta
dır. İşin gerçeği Anayasaya etnik nitelikli

biı kimliğin yazılması zorunluluğu da yok
tur, tarihsel olarak bir Türk vardır ve yega- 
ııe referansını da Anayasadan almamakta
dır.

Sonuç O larak

İslânTm kaynaştırıcı bir unsur 
olarak görülmesine bile tahammülü 

olmayan bir seçkinci kesimle
_____çözüme ulaşmak

kolay gözükmüyor. Bu durumda da 
biz daha pek çok kimlik tartışması 

yapar, kimliğin sıkboğaz ettiği 
sorunlarla partallaşır dururuz.

Gerçekten de ülkemizde bir kimlik bunalı
mı yaşanmaktadır, üretilen kimlik yeterin
ce tutmamıştır. Bunun bir kısmı genel top

lumsal mensubiyeti kapsama- 
masmdan, bir kısmı ise etnik 
kimlikler—arası—çelişkilerden, 
kısacası daha kapsayıcı bir üst 
kimliğin olmayışından kaynak
lanmaktadır.

Farklı bağlamlarda farklı 
kimlikleri olmakla birlikte top- 
lumumuzun nihai kültürel 
kimliği İslâm’dır. Her türlü Is- 
lâmi girişime karşı çıkanlar da 
tabii olarak kendilerini bu 
mensubiyetin içinde görmekte
dirler. Bu toplumda yüzde dok
san dokuzluk bir başka mensu
biyet bağı yoktur. Bunun yüzde 
birlik istisnası ise kuralı boz

maz.
Ulus kimliği diğer kimliklerle uyumlu 

hale getirilebilmeli, kapsayıcı olmalıdır. 
Esasen Anayasaya etnik içerikli bir kimliğin 
yazılması zorunluluğu da yoktur. Bir dö
nemlerin mutlak ulusçu mantığı dünyanın 
geldiği noktada anlamını bir hayli yitirmiş 
bulunuyor. Artık anlaşılmış olmalıdır ki 
ulusal kimlikler sırf üstten buyurmakla ol
muyor veya en azından istenen bir yere 
oturmuyor. Seçkinci bir yapılanmanın öte
sinde toplumsal gerçekliğe denk düştüğü 
nispette anlam kazanıyor. Toplumsal kim
liklerle örtüşen bir siyasal kimliğe ihtiyaç 
var. Sağlıklı ve kapsamlı bir kimlik oluşu
munda İslâm’ın rolü büyüktür. Birileri Baş
bakan’m beton benzetmesinden alınsa da 
İslâm’la uyum, siyasal kimliğini anlamlı ha
le getirecek en önemli yoldur. Ne var ki İs
lâm’ın kaynaştırıcı bir unsur olarak görül
mesine bile tahammülü olmayan bir seç
kinci kesimle çözüme ulaşmak kolay gö
zükmüyor. Bu durumda da biz daha pek 
çok kimlik tartışması yapar, kimliğin sık
boğaz ettiği sorunlarla partallaşırız.
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KİMLİK SORUNU YAŞAYANLAR

Kapak

AHMED AĞIRAKÇA

imlik, sözlük anlamı itibariyle insanı

K tanıtan bir belge olup diğer insanlardan 
farkını belirler. Her insanın diğerlerin
den mutlaka bir farkı vardır. Bu fark 

bazen sadece bir isim, bazen bir aile, bazen bir 
şehir ve ülke, bazen bir soy ve ırk olarak ifade 
edilebilir. Dolayısıyla her insanın kendi özel is
mi onun ilk kimliğidir, mensup olduğu aile ikin
ci bir kimliktir; yaşadığı ülke ve doğduğu şehir 
bir diğer kimlik iken, geldiği soy ve ırkı da onun 
bir başka kimliğidir. Ancak bütün bunlar birer 
alt kimlik mahiyetinde olan kimlikler olabilir. 
Ama insan olmanın kişiye verdiği şeref ve üstün
lük her şeyin fevkindedir. Yaratılmışların en 
mükemmeli olan insana yaratıcının verdiği de
ğer, üstün bir şeref ve kimlik olarak yeter. Allah 
insanı keremli kılmış ve en mükemmel şekilde 
yarattığını bildirmiştir.

Cenab-ı Allah’ın Hz. Adem’i yaratması ve me
leklerin ona saygı göstermelerini, önünde eğil
melerini istemesi meleklerden bile üstün bir var
lık olduğunu kanıtlamaktadır. Meleklerden üs
tün olan bir varlığın bundan daha dûn olan bir 
isme veya kimliğe talip olması düşüncesinin de- 
nâetini ve basitliğim göstermektedir. Öncelikle 
varlığı üstün kılan özellik onun yaratılma hede- 
fidir. İnsanın düşünen bir varlık olarak yaratıl- 
ması sorumlu kılınmasına sebep olmuştur. Bir 
varlığın sorumlu olması ise akıllı olmasına bağ
lıdır. Akıllı olan varlık da kendisine verilen bu 
akim değerini bilip insan olmanın üstünlüğünü 
müdrik olmalıdır. Akıl düşünmeyi gerektirdiği 
için kalp ile birlikte çalışması gerekir. Kalp ve 
aklın birlikte çalışması ise insanı tam anlamıyla

sağlam bir düşünme yoluna götürür. Sağlam bir 
şekilde beyni ve kalbiyle düşünen kimseler duy
gusallık ve taassuptan uzak olurlar. Duygusallık 
ve taassubu terk edenler yaratılış gayelerini daha 
kolay ve daha rahat anlarlar. Yaratılış gayelerim 
anlayanlar mutlaka kendilerim yaratanı tanır ve 
yaratılış gayesi ve fıtratın gereği olan ibadet duy
gusunu eyleme geçirirler. Eyleme geçen ibadet 
duygusu ise imanın tezahürünü ortaya koyar. 
İmanla birlikte ibadet eden kimse ise artık ken
di kimliğini belirlemiş olur.

Varlıkların en üstün ve en şereflisi olan kişi 
ise imanla ibadet eden ve ben Müslümanlarda- 
mm diyen kimsedir. Yukarıda ifade ettiğimiz alt 
kimliklerden kişinin özel ismi, ailesi, doğum ye
ri ve yaşadığı ülke ile mensup olduğu soy ve mil
liyet gerçekten birer alt kimliktir. Bu kimliklerin 
görmezlikten gelinmesi de doğru bir yaklaşım 
olmamakla birlikte bu kimliklerin üstünde olan 
akıl ve kalbin harekete geçirdiği inanç duygusu 
ve gerçeği ise kişinin manen en çok kabullene
ceği bir kişilik kimliğidir.

Sosyal bir gerçek olan insanın kişisel kimliği
nin, tanınmak ve diğerlerinden ayrıştırılmak 
maksadıyla oluşan bir kimlik olduğu muhak
kaktır. İsim, aile, soy, sop ve milliyet, ülke ve 
doğum yeri gibi kimlikler de inkâr edilemez. 
Bunlar insana tanışmak ve diğerlerinden ayrıştı
rılmak için verilen ve Allah’ın ayetlerinden bir 
ayet olarak kabul edilen bir derece daha üst-alt 
kimliklerdir. “Ey İmarı edenler doğrusu biz sizi 
bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanış
manız için sizi halklara-uluslara ve kabilelere  
ayırdık. Allah katında en üstün olanınız O’dan en
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HrprpV Kir Hnvan vp bİrlpStlrİCİ b ir  kavramyo jf
özelliğini taşıyan bir üst kim lik gerekir. O 
da İslam sosyolojisi-ter-minolojisinde bütün 
kimlikleri tek bir şemsiye altında tutan bir
leştirici, kaynaştırıcı ve insanları kardeş kı
lan “ümmet” kavramıdır.

çok korkanınız  ve O na en çok itaat edeniniz- 
dir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şey
den haberdar olandır.”(Hucurât, 49/13) Al
lah’ın bu muazzam buyruğu bütün sosyolo
jik  ayırım ve tahlillerin üstünde olup sosyal 
bir vakıayı ifade etmekle birlikte üstün bir 
varlık olan insanın en üst kimliğini Allah’a 
en çok yakın olma ile anlatmıştır.

Allah insanları sadece tanışmaları için 
halklara, milletlere, kabile ve aşiretlere, boy 
ve oymaklara böldüğünü ifade buyururken 
bir gerçeği anlatıyor; halkların, milletlerin 
ve ırkların varlığım tanımak ilahi bir emrin 
gereğidir. Fakat bunlar ayetin ifadesiyle alt
ta kalıyor ve üste çıkarılan kimlik ise takva, 
ibadet ve iman kimliğidir. Bu kimlikler de 
sosyolojik olarak ifade edilirken birer ger
çeğin yansıtıldığı muhakkaktır. İnsanlığın 
bir vakıası olarak bir zamanlar yeryüzünde 
Sümerler, Akadlar, Hititler Urartular, eski 
Mısırlı ve Yunanlılar, Romalılar ve Persler 
vardı. Ama bugün bunlar yok artık. Bugün 
de Türkler, Araplar, Farisiler, Hindliler, 
Çinliler, Malaylar, İngiliz, Fransız ve Al
manlar var. Ama dün diğerleri de vardı, an
cak eskiler hal-i hazırda olmadığına göre 
bunlar da bir gün gelir silinir, unutulur ve 
sadece tarihte yaşadıkları hatırlanır. Bu 
isimler onların her birinin ırklarını anlatan 
isimleri idi. Bunlar da sadece tanınmak ve 
tanışmak içindir. Buna göre tanınma ve ta
nışmanın ötesinde insanın üstün bir varlık 
olduğunu anlatan bir kimlik gerekir. İnsa
na üstünlük veren insanlar arasında ayırım 
yapmayan, üstünlük iddialarına yol açma
yacak onları kardeş kılacak ve bir araya ge-

Ulus devletlerde kimlik sorunlarının ya
şanması doğaldır. Zira bugünkü dünyanın 
etnik yapısı ve aynı toprak parçası üzerinde 
birçok etnik grubun yaşamış olması ve bu 
etnik grupları birleştiren bir unsurun olma
ması, sürekli kavga ve çekişmelerin ortaya 
çıkması ulus devlet özelliğinden kaynak
lanmaktadır. Ulus devletin, ister istemez bi
raz çoğunluk veya siyasal etkinlik açısın
dan daha güçlü olan ırkı daha öne çıkaraca
ğı muhakkaktır. Bu da bir üst kim lik ola
maz. Çünkü ırk adı diğerlerinden ayrı olan 
bir unsur olarak sadece tanınmayı belirler. 
Çoğunluk üstünlük değildir. Eğer böyle ol
saydı Güney Afrika’da beyazlar asırlardan 
beri üstünlüklerini zorla siyahilere dayata
mazlardı. Çünkü çoğunluk siyahlardı. Gü
ney Afrika’da üst kimlik hiçbir zaman zen
cilik olamadı. Çok uluslu toprak parçaları 
üzerinde kurulan devletler ulusçuluk yap
maya kalkışırlarsa başları dertten asla uzak 
olmaz, her zaman başları ağrır. Bir ırkı öne 
çıkarıp diğerlerini altta tuttuğunuzda, ister 
istemez altta kalanların sesleri her zaman 
çıkacaktır. Örneğin 1989 yılında Bulgaris
tan’da Bulgarlığm üst kimlik kabul edilip 
Orada yaşayan Türklerin şehir, belde ve 
köylerinin ve özellikle şahısların isimleri
nin değiştirilmeye kalkışılması üzerine yer 
yerinden oynamıştı. Bu uygulamaya en çok 
Türkiye karşı çıkmıştı. Ama bir vakıa ola
rak Türkiye’de Türkler, Kürtler, Araplar, 
Zazalar, Çcrkezler, Gürcüler, Abazalar, Çe- 
çenler, Lazlar, Anadolu’nun fethinden son
ra Müslüman olan ve Türkçeyi de konuşan 
hatta zamanla kendi dillerim unutan Ana
dolu ve Karadeniz Rumları; örneğin Rize, 
Ordu, Giresun, Kayseri, Malatya, Çorum, 
Erzurum vs. civarında yaşayan Müslüman 
Rumlar, bugün azınlık olarak kalan Erme- 
niler, Hıristiyan Rumlar, Süryaniler, Kelda- 
nîler, Çingeneler (Karaçi ve Romanlar) vs. 
bir çok ırk yaşamaktadır. Ama ulus devlet 
olan Türkiye Cumhuriyeti hepsini tav’an ve 
kerhen ulus kavramı içine sokarak Türk
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ilan etti. Türkiyeliler olarak hepimiz Türk olduk 
veya olmak zorunda kaldık. Halbuki Türk değil 
de belki Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden 
beri Iraklı, Suriyeli, BulgaristanlI, YunanistanlI, 
Mısırlı, lranlı dendiği gibi “Türkiyeli" denseydi 
belki gocunmalar ve rahatsızlıklar kavga ve dö
vüşler bu boyutlarda olmazdı. Türk kimliği 70- 
80 yıl sonra da olsa bir üst kim lik  olarak kabul 
edilmiyor artık.

Öncelikle şunu ifade edelim ki; Müslüman 
olarak bizim açımızdan ırk, soy, sop ve milliye
tin bir isimden ibaret olmasından başka bir özel
liği ve kutsiyeti yoktur. Yukarıda ifade ettiğimiz 
gibi bu coğrafyada, “Balkanlardan Basra Körfe
zine kadar” yaşayan halkların ve milletlerin tek 
kimliği vardır, o da “ümmet” kimliğidir. Dikkat 
edilirse Müslüman kimlik demiyoruz. Ümmet 
kimliği denilince bu kimliğin içine bütün halk
lar, milletler girdiği gibi Müslümanlarla birlikte 
yaşayan ve İslam diyarında vatandaş olan gayr-i 
Müslimler de bu kavramın içindedir. “İslam üst 
kimliği” bir toprak parçası üzerinde yaşayan 
değişik halkların tümünün Müslüman olması

halinde bir üst kimlik olabilir. Ama çeşitli ırk
lara mensup olan Müslümanlarla Müslüman ol
mayan ve başka dinlere mensup olanların hep
sinin bir arada yaşadığı bir toplumun Üst kim- 
liği ancak “ümmet” kavramıyla iiade edilebilir. 
Ümmet kavramı sosyolojik olarak aynı vatan 
toprağı üzerinde yaşayan bütün ırk ve dinlerin 
tümünü kapsamaktadır. Onun için biz Müs- 
lümanlar olarak bu kavramı İslam diyarında en 
üst kimlik olarak asırlardır kullandık ve bunun 
kıyamete kadar böyle kullanılması gerektiğine 
inanıyoruz. İnsanların huzuru ancak böylesi çok 
geniş ve ulvi bir kavramın kullanılmasıyla sağ
lanabilir. Aksi takdirde ırkçılık ve ulusçuluk 
duygularını hiçbir zaman içimizden atamaya
cağız. Siyasiler de bu konuda kimlik tespitinde 
bulunurken ümmet kavramını kullanmaktan 
çekinmesinler. Asıl çimento budur. Siyasi 
hesaplar bu gibi yanlışlıkları bazen kaldıramaz, 
hatta insanı kavmiyet duygusuna sürükleyip ırk
çı ve kavmiyetçi yapar. Irkını diğerlerinde üstün 
görmek, üstün bir ırk olarak kabul etmek basit 
düşünen insanların düşünce ve duygusudur.

Bir kurbanımız da kardeşlerimize kurban olsun!
Kurban Bayramı vesilesiyle kardeşlerimizi tekrar hatırlıyoruz.

Kafkas Vakfı Çeçen mülteci kardeşlerimiz için, Yeryüzü Doktorları da Kongo’daki 
fakir Müslüman kardeşlerimiz için kurban seferberliği başlattı.

O  o

K a f k a s  
V a k f i

Kafkas Vakfı 
Çeçen mültecileri için Kurban Bedeli: 200 YTL

Ziraat Bankası İstanbul Fatih Şubesi 
Hesap Numaraları:

T L : 2109996-5001 
U S D : 2124461-5001 

EURO: 2124462-5001 
_____M ıfR a n k  İstanbul A ltunizade Şubesi_____

Y E R Y Ü Z Ü
DOKTORLARI

TÜRKİYE

Yeryüzü Doktorları Türkiye 
Kongo Müslümanları için Kurban Bedeli: 

50$ (Elli Dolar)
Asya Finans Kurumu İstanbul Üsküdar Şubesi: 

689939-5 no’lu YTL hesabı 
— 68993§=frno!ttrtiSB-hesabı—

Hesap Numaraları:
T L : 00 158 00 728 871 6031 

USD : 40 32 325 
EURO : 40 32 326 

İrtibat için tel: 0216 481 06 77 
bilQi@kafkas.ora.tr 
www.kafkas.org.tr

İrtibat tel: (0212) 588 25 45 
(0533) 668 0911  

www.yeryuzudoktorlarl.org
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PARC ALI KİMLİKTEN 
BÜTÜNCÜL KİMLİĞE DOĞRU

HİKMET DEMİR

Kapak

odern dönemin en önemli tartışma

M konularından birisi de şüphesiz kim
liktir. Bunda kimliğin modern dö
nemde sorunsallaşan doğası tabii ki 

büyük bir rol oynamaktadır. Geleneksel dönem
deki varlık ve bilgi anlayışının büyük ölçüde hü
manist bir karaktere evrilerek(!) değişmesi, geli
şen sosyal, siyasal ve kültürel olaylarla da bağ
lantılı olarak kimlik konusunda bir farklılaşma
yı ve bugüne kadar devam edegelen tartışmayı 
ortaya çıkarmıştır. Bu tartışmalar çok farklı 
formlarda devam etmekte, alt kimlik üst kimlik
ten küresel vatandaşlığa kadar genişleyen çok 
geniş bir alanı tanımlamaktadır.

Varlık anlayışımızdan başlayarak davranış 
kalıplarımızı belirleyen bilgi kaynaklarımız/kay
nağımız, ürettiğimiz değerleri belirleyen öncül
lerimiz vb. bir şekilde kimliğimizin tezahürleri
ne yansırlar. Bu bağlamda, duruşumuz, yöne
limlerimiz, genel davranış kalıplarımız bizim 
kimliğimizle ilgili büyük oranda ipuçlarını ver
diği gibi, bunların kaynakları ve referansları da 
çok önemlidir. Gündelik hayatımız içinde bun
larla ilgili bir çok doneler bulmak mümkündür. 
Sözgelimi; gündelik hayatta kılık kıyafetten dav
ranışlara kadar bir çok niteliklerin “din”gibi bir 
faktörle ilişkisi, din ile kimlik arasında olumlu 
olarak bir yakınlığın bulunduğunu göstermekte
dir. Çünkü her din, mensubunu tanımlar ve 
onun için yollar çizer ve roller yükler. Meselâ; 
Afganistan ya da Irak halkı için duyulan olumlu 
hisler, bu kimliğin evrensel boyuttaki tezahürle
ridir. Diğer yandan bir takım alt kimliklere de 
sahip olunabilir. Meselâ; Hindistan ile Ingiltere 
arasındaki bir maçta Hindistan tarafını tutan ül

kemiz insanları, İngiltere, Hindistan, güçlü ülke, 
Asya ülkesi, ezilmişlik, sömürü vb. gibi anahtar 
kavramlar etrafında düşünerek bir yansıtma 
yapmaktadır. Yine bunun gibi kimi semboller, 
sembolik isimler, kişilere karşı takınılan tavır
larda sahip olunan kimliğin doğrudan bir yön
lendirmesi bulunmaktadır.

Bugün gerek “kimlik” kelimesi zikredilerek 
yapılan tartışmalara, gerekse bu kelime zikredil - 
meksizin “kimliğe” referansı zorunlu kılan tar
tışmalara baktığımız zaman, birkaç husus üze
rinde yoğunlaşmamızın zorunlu olduğu ortaya 
çıkmaktadır. En öncelikli sorun, günümüz insa
nının parçalı, çok farklı referanslardan beslenen 
bir kimliğe sahip olmasıdır. Bu şekilde bireyler 
gündelik hayatları içerisindeki farklı faaliyet 
alanları kadar birbirinden bağımsız kimliğe bü
rünmek durumunda kalmaktadırlar. Farklı refe
ranslardan beslenmesi sebebiyle birbiriyle çoğu 
zaman çatışan bu kimlikler, insanı gündelik ha
yatında bir tezatlar silsilesi içine sokarak kimlik 
krizini derinleştirmektedir. Bu tanımlamaya ça
lıştığımız problemi yanlış anlamaları önlemek 
için sosyal rollerle karıştırmamak gerekir. Yani 
bir ferdin toplumda baba, işçi, öğrenci vs. rolle
ri ve bu rollere uygun davranış biçimleri konu
muzun dışındadır. Her ne kadar kimlik sorunu
nun sosyal rollere sirayet eden boyutları varsa 
da, temelde birinci sorunsal kimliktir.

Kimlikle ilintili en önemli sorunlardan birisi 
de, modern zamanlarda kimliklerin üstten ta
nımlanan ve dayatılan bir nitelikle de önplana 
çıkmasıdır. Bu, nihai tahlilde bir homojenleştir
me ameliyesi olarak kendisini göstermektedir. 
Batı’da ulus-devlet projesi olarak öne sürülen bu

40 ÜMRAN OCAK'06



homojenleşme süreci, Mussolini ve Adolf 
Hitler ile doruk noktasına ulaşmıştır. An
cak uzun vadede toplum içindeki tüm in
sanları yukarıdan bir tanım içerisine sıkış-
tırma gayreti, kimlikle ilgili sorunları daha 
da arttırmaktadır.

Bir diğer sorun ise, bir yandan ideoloji- 
lerce insana giydirilmeye çalışılan kimlikle, 
bugün ulaştığımız noktada kimlik farkları
nın kaybolmasıyla ortaya çıkan kimliksizlik 
ve nihayet bir nihilist tavra ulaşan dönü
şümdür. İdeolojiler içinde erime sorunları
nın bir nebze kaybolduğunu varsaysak bile, 
savrulmanın aidiyeti zafiyete uğratacak ve 
muğlaklaştıracak bir kimlik (sizlik) boyu
tuna ulaşmasını görmezden gelmek pek 
mümkün görünmemektedir. Bu kimliksiz
liği, biseksüellikten cinsiyetler arası farklı
lıkların azalmasına, eklektik dinsel, ideolo
jik  yapılara ve yaşamlara kadar izlemek 
mümkündür.

Modern Kimliğin Doğası

Geleneksel toplumun kimlikle ilintili en 
önemli özelliği, insanı bir süreklilik içinde 
geldiği ve gideceği yerle bağlantılı olarak 
ele alması; bu çerçevede bütüncül olarak 
aşkın değerden beslenen bir varlık ve kim
lik inşa etmesidir. Böylece kimliği inşa 
ederken, sadece dünya ile sınırlandırmadı
ğı gibi, varlığı dünya içinde kategorilere 
ayırmadığından bütüncül bir perspektife 
sahiptir. Bu, insanın varoluşsal konumu ve 
süreci dikkate alındığında, realiteyle örtü- 
şen niteliğe sahiptir.

Modern dönemin en önemli özelliği, 
varlığa ilişkin bakışındaki değişimdir. Mez
kur değişimin bir sonucu olarak varlık, ta
biat, insana göre, insan merkezli veya bir 
başka deyişle, hümanist bir biçimde tanım
lanmaktadır. Bu, aynı zamanda insanın gel
diği ve gideceği yerle bağlantısının koparı
larak “dünya”ya hapsedilmesini sonuçla- 
mış; böyleceinsan sadece dünyevi faaliyet-

den anlam
landırmış ol
du.” (Ars- 
lan, 1993;
7) İnsanın, 
yüzünü gök- 
y ü z ü n d e n  
y e r y ü z ü n e  
çevirmesinin 
sonucu olan 
bu durum en 
iyi ifadesini 
D e s c a r  t e s ’ m  
“Düşünüyorum ;
O halde varım” sözünde bula
caktır. Varlığını yine kendisine 
refere ederek meşrulaştıran bu motto, insa
noğlunun yeryüzünde Tanrı’ya referans 
yapmadan yaşama isteğini dillendirdi.

Bunun ortaya çıkardığı sonuç ise; evre
ne, insana ve Tanrı’ya dair yeni bir tanım ve 
bakıştır. Böylece evrenin Tanrı tarafından 
yaratıldığı, insanın Tanrı’ya bağlı tanımı, 
bu dünyaya bakış tamamen değişecek, se- 
küler bir biçimde yeni bir insan, Tanrı ve 
evren tasavvuru yapılacaktır. Bu tasavvurda 
insan, aşkından kopuk, Tanrı tarafından ta
nımlanan değil; Tanrı da dahil her şeyi ta
nımlayan, Âhiret ile bağlantıları kesilerek 
“dünyevî” sınırlar içinde hapsolmuş, yegâ
ne hedefi dünyevî çıkarlar olan bir varlık 
haline gelecektir. Bu insanın yol haritası çi
zecek bir beslenme kaynağı olmadığından, 
dünyevî alan içerisindeki faaliyet alanlarını 
da birbirinden kopuk resmedecek ve kimli
ği bölünecektir. Nitekim Batı dünyasının, 
insanın farklı boyutlarını yegâne bütün ha
line getiren tanımları bu durumu çok güzel 
bir şekilde özetlemektedir: Homo Econo- 
micus, Homo Religious vb. Diğer yandan 
insanın metafizik bir dille tanımı, giderek 
yerini salt maddeleşmiş, maddeye indirgen
miş bir çerçeve ile ortaya çıkacaktır: “İnsan 
konuşan bir hayvandır.” Böylece nihâi tah- 

_ lilde değer üreten, ahlâkiliği ile bir yer edi-
leriyle varlık bulan bir çerçeve tanımın nes
nesi haline gelmiştir. Sonuç olarak “mo
dern kimlik yeni (şimdi için) ve gelecek 
adına her şeyi ve özellikle de geçmişi mah
kum ederek hem kendisini var kılıp meşru
laştırdı; hem de bu ‘geleceği’ dünya ile sı
nırlayan yeni bir zaman kavrayışı ile yeni-

nen, dünya refahını yegâne amaç haline ge
tiren, maddi tatminden öte bir ahlâk(!) ta
nımayan bir varlığa doğru evrilme(!) gözle
necektir. Dolayısıyla modern kimliğin krizi 
aslında varlığa bakıştan kaynaklanan bir 
durumdur.
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Kimlik Sorununun Açılımı

İnsan, doğuştan kendisine bir kimlik biç
mesi söz konusu değildir. İnsanın, içine 
doğduğu toplumun “varlık” telakkisi için
de kimliği şekillenir. Bu açıdan kimliğin 
belirlenimi, bir bakıma dışarıdan içeriye bir 
nüfuza bağlı olduğu gibi, diğer taraftan bir 
çok faktörleri de içinde barındırmaktadır. 
Dolayısıyla toplumun varlık anlayışı ve onu 
besleyen kaynak büyük önem taşımaktadır. 
Yazımızın bu safhasında genel olarak toplu- 
mumuzda “kimlik” bağlamında ortaya çı
kan zaafiyetleri tarihsel süreç ve bazı so
nuçları üzerinden ele almaya çalışacağız.

Batı’da da bugün bir kimlik krizi söz ko
nusudur. Bu kriz, teori ile pratik arasında 
tutarsızlığı içinde barındırmamaktadır. Bir 
başka deyişle, bu kriz zaten Batı’nın Aydın
lanma Felsefesinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan varlık anlayışından beslenmektedir. 
Dolayısıyla Tanrı’ya rağmenci bir tutumla 
ve aşkından koparak seküler bir temelde 
yapılanan Batı dünyasındaki manzara tabii 
bir sonuçtur. İnsanın bir meta haline gel
mesi, alkolizm, fuhuş sektörü, istismar, ci
nayetler vb. örneklerini çoğaltabileceğimiz 
bir çok şey bu krizin ne kadar derinleştiği
ni göstermektedir.

Türkiye’deki kimlik bunalımı ise, iki 
katmanlı incelenmesi gereken bir fenomen
dir. İlkin, tarihi süreç içerisinde müslüman 
bir ülke olan Türkiye’ye Batı üzerinden 
farklı bir varlık anlayışının sirayet etmesi. 
Bu süreç o kadar etkili olmuştur ki, bugün 
gelinen nokta ciddi bir dünyevileşmiş yaşa

mı konusu kılmıştır. İkincisi ise, aslın
da aidiyet olarak “müslüman” şeklinde 
kendisini tanımlayan-ve-toplumsal hafızası 
bu yönde işleyen topiumumuzun Batılı pa
radigmanın etkisiyle reflekslerinde oluşan 
gelgitler. Yani modern görünüp geleneksel 
davranışlarda bulunmak biçimindeki teza
hürleri de bulunan bu durum, düşünce 
dünyası ve zihniyetlerdeki bir dilemmayı 
da açığa çıkarmaktadır.

Modem, kapitalist bir zihni bilinçaltının 
hakim olduğu bir dünyada, sözgelimi eko
nominin kendine ait bir işleyişi vardır. Bu 
işleyişte “insan insanın kurdudur” ve iş ha
yatında “bırakınız yapsınlar, bırakınız geç
sinler” temel ilkesi işletilir. Temel hedef; 
insan gücünden azami verimi elde edebil
mek, daha çok kazanmak, daha çok tüket
mek, dünyada refah içinde bir hayat yaşa
mak vb.dir. Bunları elde ederken ya da kar
şıdaki insanla ilişki kurarken, anlaşma 
önemlidir. Bu anlaşma da daha çok güç 
merkezinde şekillenmektedir. Borç ver
mek, güzel bir şekilde borçlanmak, karşı
lıksız borç vermek, yardım modern kültüre 
yabancı olan kavramlardır.

Müslüman bir zihin, sömürüye varan 
bir istismarı, daha çok kazanmak, daha çok 
tüketmek ve dünyada müreffeh bir hayatı 
temel amaç olarak göremez. O, her işinde 
Allah’ın (CC) rızasını kazanmak üzere ha
reket eder. Dolayısıyla hayatını biriktirmek 
ve tüketmek üzerine kurulu bir zeminde 
inşa etmez. Zekât, sadaka ile yardım etmek, 
komşusu açken tok yatmamak, akrabaları
nı, yetimi, yoksulu gözetmek gibi karşılık
sız vererek uhrevî hayatını kazanır. Böyle 
bir parçalanmışlık içinde bulunan günü
müz toplumu, bu farklı etkilemeler arasın
da gelgitler yaşamaktadır. Her faaliyet ala
nını değiştirdikçe, kimliği bölünüp parçala
narak birbiriyle tutarsız, birbirinden ba
ğımsız parçalara ayrılmaktadır. Krizi derin
leştiren ise bu parçalanmışlıktır.

Günümüzde kimlik bağlamında irdelen
mesi gereken en önemli problem, aidiyetle
rin zayıflayarak herkesin her yerde ve her 
şey olabildiği bir duruma gelinmesidir. 
Kendisine sadece bir ideoloji, din, felsefe 
vb.ne refere etmeden bunlardan öğeler taşı
yan eklektik portreler görünür olmakta ve 
“haz” bunların en temel hayat felsefesi ha
line gelmektedir. Hayatın, evrenin, insanın
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anlamım kavrayamadığı için “protest” ol
mayı bir kimlik haline getirerek kendisini 
dünyeviliğin içine bırakan “dehrî” bir has
talıktır bu. Dolayısıyla bu içerikle ortaya çı-
kan bir nihilizm yeni nesle sirayet etmiş gö— 
rünmektedir. İşin vahim boyutu ise, Aliya 
İzzetbegoviç’in de belirttiği gibi, çağdaş ni
hilizm; uygarlık içinde bir din formatmda 
ortaya çıkmaktadır. O’na göre nihilizm, Al
lah’ı inkar etmek değildir. O, çağdaş insan
ların hayatında Tanrı yokluğuna veya Bec- 
kett’e göre insan yokluğuna, insanın müm
kün olmayışına, varlığın şartları altında 
gerçekleşmesinin mümkün olmayışına kar
şı protestodur. (Begoviç, 1994; 105) Netice 
itibarıyla ahlâki alanda hayırla şer arasında
ki her türlü ayırıcı özelliği inkar eden gö
rüşlerle ilintilidir ve Nietzsche’nin üzerine 
parmak bastığı ve metafizik değerlerin aşa
ma aşama yok oluşunu ifade etmektedir. 
(Şayegan, 2005; 25) Kendilerini herhangi 
bir hakikat, varlık, hayır, şer, doğru, yanlış, 
değer vb. ile bağlı görmeyen ve her şeye 
“serbest” yaklaşan bu hayat tarzı, Türki
ye’de bilhassa gençler üzerinde etkili gö
rünmektedir. Belki Batı’daki kadar olmasa 
bile, yeni neslin değerlere gittikçe yabancı
laşan tutumu bu bağlamda kırmızı sinyal 
olarak kabul edilmelidir. Aşkından kopuş, 
genel olarak hayatta bulunuşun anlamını 
mu ğlaklaş tırmaktadır.

Öyle bir toplum haline geldik ki, cep te
lefonu için insan öldüren, cinayeti ve hır
sızlığı hobi haline getirmiş, hayattaki tek 
gayesi para olan ve bu dünyayı yegâne 
amaç haline getiren insanların sayısı hiç te 
istisna değildir. Genel olarak Türkiye man
zarasına baktığımız zaman, aslında nasıl bir 
kimliğe sahip olduğumuzu da anlamakta 
gecikmeyeceğiz. Ancak suçları önlemek 
için caddelere kamera yerleştirme teklifleri
ne, zararlı alışkanlıkların çağdaşlık adına 
savunulmaya devam edilmesine, Batı’dan 
kopya ile değer yozlaşmalarını normalleşti
ren film ve dizilere bakacak olursak “kim
lik” le ilgili sorunların hala anlaşılamadığı- 

-na-hükrnedebilmz------------------ -------------------

sürdlüğün baştan çıkancılığma direneme- 
yen fertler ve nihayet davranış bozuklukla
rı. Kendisine dayatılan farklı kimlikleri ha
yatının farklı alanlarında durmadan değişti
rerek yaşama uyum sağlamaya çalışan bu 
portre, tabii olarak sonuçta “kim” olduğu
nu kaçırmakta; kendisini tanımakta zorluk 
çekmektedir. Bu, “herkes böyle yapıyor” 
söylemiyle meşrulaşmaktadır. Ancak şu bi
linen bir gerçektir ki, durduğu zemin çok
tan altından kaymıştır.

Bir filmde geçen şu mottoyu hatırlama
nın tam yeridir: “En korkunç olan bu dün
yadaki yerini bilmemendir.” İnsan, hüma
nist bir tavırla (insanın kendi üzerindeki 
otoriteyi ve Âhireti reddetmesi tavrı) varlı
ğın hiyerarşisinde yaptığı bu oynama ile 
Tanrı’nm yerine ikame olmaya çalışmış, ye
rini ve konumunu kaybetmiştir. Bu bakım
dan öncelikli yapılması gereken şey, ona 
tekrar yerini ve konumunu hatırlatmaktan 
geçmektedir.

Kendisine Allah tarafından müslüman 
ismi verilen (Hac, 78); O’ndan gelip dönü
şün O’na olacağına inanılan bir çerçeve, bi
ze aslında yeterince ipuçları vermektedir. 
Bu çerçeve, bugüne kadar dünyaya şiddet, 
yoksulluk ve sömürü dışında ciddi hiç bir 
şey önermemiş çağdaş Roma zihniyetinden 
farklı olmalıdır. Hikmetli yürüyüş, insan 
yüzlü önerileri, insan, varlık anlayışları ile

Önümüzde yorgun bir insan portresi 
durmaktadır. Ne yapacağını nasıl davrana
cağını bilemeyen, “doğru”yu kaybeden an
cak yanlışın da onu belirli bir noktaya ge
tirdiği; dolayısıyla gelgitlerle dolu bir hayat 
yaşayan insandır bu. Fıtratına uygun dav
ranmaya çalıştığında, “normalleşen” bir ab-

farklı olmalıdır.

Notlar
1- Arslan, Abdurrahman 1993; “İnsan Ya da Akim

Kimliği”, Bilgi ve Hikmet, S. 4, İst.
2- İzzetbegoviç, Aliya 1994; Doğu ve Batı Arasında

İslam, Çev. Salih Şaban, İst., Nehir Yay.
3- Şayegan, Daryuş 2005; Batı Karşısında Asya, 

Çev. Derya Örs, İst., Anka Yay.
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Kapak

BEŞ (N)'ÎN (K)'Sİ KİM?

H. VİCDAN TEKİN

ilgilerimizin beynimize kim, ne, nerede, 
ne zaman, nasıl ve niçin kayıtlarıyla kod
lanması durumunda daha uzun süre ka
lıcı olacağı yolunda yaygın bir kanaat 

bulunmaktadır.Bunlar arasında diğerlerinin 
kendisiyle anlam kazanacağı kim sorusu, şüphe
siz daha öncelikli bir öneme haizdir. Ayrıca ken
dimize yabancılaşıp yabancılaşmama açısından 
kim, kimlik, kendini bilmek; kimsesizlik veya 
kimliksizlik endişelerinin önemli bir kırılma 
noktası teşkil ettiğini düşünüyorum. Kendini 
bilme yahut kendini bilmezlik halinin berraklaş
tığı bu nokta, Rabbini bilmeye de imkan sağlaya
bilecek bir kalkış noktası olabilir.

İsrarla kendi hafızasından silme çabalarına 
rağmen ve girdiği her kılıkla beraber hüviyeti İs
lam’la tebarüz etmiş olan bu coğrafyanın insanı, 
Batı’mn gözünde hep İslam’la algılanacağının, 
onunla bir sayılmaya devam edeceğinin idrakine 
varmak durumundadır. Müslümanlar eli kolu 
bağlanmış hallerinin modern zamanlarda ulus
çuluk, postmodern dönemde ise daha küçük ye
rellik ve etnisiteye yapılan vurgular dolayısıyla 
vestiyerde uzatılan her deli gömleğini (giderek 
daha da parçalanmış kimlikleri) gönüllü olarak 
üzerlerine geçirmiş olmalarının neticesi olduğu
nu görmek zorundadır. Uzun yıllar bizim gele
nek ve kültürümüzün yabancısı kimlikler geçi
rildi üstümüze ve yalnız bu ülkenin değil, bütün 
İslam coğrafyasının evladı sahici olmayan çatış
maların göbeğinde buldu kendini. Onun dışın
dakiler tarafını, ideolojisini sorarken, o kendine 
“sahiden ben kimim?”, “niçin ve hangi tarafta
yım?”, “bu dünyadaki esas konumum nedir?”, 
“yapıp eylediklerim hangi sahici hedeflerin ha
yata geçmesine yöneliktir?” diye sormamıştır.

Kimlik, bir yönüyle aidiyet ifade derken di

ğer taraftan ait olunduğu kabul edilen dünya te
lakkisinin telkin ettiği bir takım değerlere sahip 
olmayı zorunlu kılar. Günümüzde global plan
lar doğrultusunda farklı türden tahribatlar göze 
çarpmaktadır. Bu illüzyon, irade ve ihtiyarımız 
dışında yapay istek ve ihtiyaçlar sunmaktadır. 
Bilinç, hafıza, yargılar ve kimliğimizdeki bu tah
ribat ve tahrifatlar dünyevileşme marifetiyle çok 
hızlı ve kolay seyretmektedir. Rezervleri olmaya 
imkan sağlayan bütün mukaddeslerin gözden çı
karıldığı bu vetire yalnız, yabancı, bir çok etike
tine rağmen tek bir hüviyeti olmayan bireyler 
türetmiştir.

Kendimizle ilgili malumattan yoksun bulun
mamız giderek istikbalimizi daha karanlık bir 
meçhule çevirmektedir. Halbuki gerek iç bütün
lüğümüzü temin etmemiz, gerek uğrunda yaşa
yacak değerlere sahip olmamız, erdemi amaçla
mamız kendimize, kimliğimize dair, “öz”ümüze 
ilişkin tutarlı bir bilince kavuşmamıza bağlıdır. 
Özgüven ve özsaygının başladığı bu merhaleyi 
aşamamak şiddetin, kaosun, hüznün, oyuncak 
olmak ve oyuna gelmenin de sebebini teşkil et
mektedir.

Çağdaşlık, muasır medeniyetler seviyesine 
ulaşma (!), sözüm ona insan hakları ve mutlulu
ğun kalıplarını dayatanlar “ne”liğimize dair de 
kalıplar hazırlamaktan geri durmamıştır. Hazi
neler üzerinde fukara bugünün müslümanları 
Batı’nm hafriyatından âbideler inşa edebileceği
ni düşünmektedir. Dolaplar dönsün diye dişli 
yağlamaya, pazarlıklar sürsün diye o pazarlıkla
ra malzeme olmaya, dünya sistemine şu ya da bu 
tarafından yamanma çabalarına devam etmekten 
vicdanı sızlamayan bir müslüman nasıl insanlı
ğın vicdanı olmayı umabilir?

Denî her ne varsa onlardan kurtulmanın yi
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ne denî olan bu dünyada mümkün olması nede
ni, yani âhirete dönük veçhesi bakımından ve 
âkibetimizi tayin edecek yer olması yönüyle 
önem arz eden bu dünya hayatı, ona anlamını
veren Allah'ın muradına muhalif geçirilmeye- 
cek, kimliksiz yaşanmayacak bir hasat yeridir. 
Belki de varılması kaçınılmaz olan o yerden yo
la koyulmamak, akıbetine aldırmaz bir vurdum
duymazlık insan teklerine ve topluluklarına 
kendini kaybettirmektedir.

Bizi üstün kılan şeyin temsil ettiğimiz değer
ler olduğuna itimat etmemiz, kendimizi ve sahip 
olduklarımızı fark ettirebilir. Müslüman, kendi 
dışındaki hiç kimsenin özgün ve değerli bir şey 
üretmeye yetkin olmadığını; buna karşın kendi
sinin farkının olduğunu farkedebilen bir şahıs
tır. Teslim olduğumuz şeyden başka bir aidiyet, 
bize silm ve selamet getiremez. Hüviyetimizi bu
radan başka yerde aramak, kim olduğumuzu, 
adımızı (müslüman) koyandan başkasının yafta
lamasına bırakmak, asli değerlerimizi kaybede
rek tedavülden kalkmamıza yol açmaktan başka 
işe yaramaz.

Ahval ve şeraitin dayatmalarına tabi olmamız 
kimliğimizi feda etmemiz anlamına gelir. Mu- 
kayyed bir ahlaklılığın, ahlâki olacağı düşünüle
mez. Şartların öyle veya böyle olması kimliğini
zin icap ettirdiği pratiklerle mesafemizi açma
malıdır. Şerle kuşatılmak.bizi Hayırdan alıkoy- 
mamalıdır; biz eylemlerimizin semereleriyle de
ğil, niyetleriyle nakde vurulacağı bir öğretiye ta
bi olduğumuzu hatırdan çıkarmamalıyız. Sonu
cu uzakta görmek, hatta göremeyeceğinden 
emin olmak bizi sorumluluklardan vareste kıla
maz. Bizi biraz da biz yapan niyet,irade ve ter
cihlerimiz değil midir?

Müslümanlar iktisadi şartları kötüye gitmeye 
başlayalı beri yoksullaşmadılar. Eşyanın ve ha
yatın anlamını bahşeden bütünlükten kopup, el
de etmenin nelere mal olacağına aldırmadan 
başkalarının sahip olduklarına, kendilerinin ol
mayan şeylere odaklanmaya başlayalı yoksullaş
maya, kendisine vadedilenlerin hangi gayeye 
hizmet edeceğini hesap etmeyeli de temyiz yete
neklerini kaybetmeye başlamıştır. Hayrın yerine

ellerimiz eldivenlerimizden daha kara? Rozetle
rimiz yüreklerimizden daha büyük, korkuları
mız umutlarımızdan? Zalime öfkemiz,onun ye
rinde kendimizin olmamasından kaynaklanıyor
olmasın? Gerçekten kerem sahibi miyiz , yoksa 
verdiğimiz görülsün diye mi veriyoruz? Nemela- 
zımcılıktan mı kinimiz sustu, yoksa yürekleri
miz hoşgörüyle mi dopdolu? İnsan en anlamlı 
sorusunu yitirip “niçin” diyemeyince önce kendi 
anlamı, sonra nerede, nasıl gibi soruları veya 
bunlar için kendine verdiği cevapların manası 
da kaybolmuştur.

Anlaşılmaya, mesele edilmeye değer mesele
lerimizin olmaması, çaresiz olduğumuz zehabı
na kaptırdı bizi. Işıltılı bir bataklığa, batışımıza 
götüren tarafa dikilen gözlerimiz görme hassa
sından mahrum kalmıştır. Kanayan, acıyan, bü
yüyen yaralarımız var. Ancak her defasında on
ların artan dozla uyuşturulmasına göz yumuyo
ruz. Uyuşturucu zaman zaman para, konfor, 
medya aracılığıyla tezahür ederken, bazen ger
çekten alkol veya uyuşturucular oluyor.

Allah karşısında ne olduğumuzu hatırlamak
la işe başlamak mümkündür. Bir veya bir kaç 
boyutumuz öne çıkarılarak yapılan; düşünen, 
bilen, toplum halinde yaşayan yahut “ekonomik 
hayvan” tariflerinin ıskaladığı bir biz olmalı biz
den içeru. Bizden içeru bir şeylerin kalmaması 
ile kendimizi yaşadığımız âna, gurbet yeri olan 
bu âleme hapsetmiş mahkumlarız. Parmaklıkla
rımız korkularımız, duvarlarımız zaaflarımız, 
maddi imkanları çok zayıf olanlar hayatta kala
bilme, varlıklılarsa elindekilerden mahrum ol
mama hedefine kilitlenmiş durumdadır. Âhiret- 
ten yırtarak dünyayı yamalı bohçaya çeviriyo
ruz. Hüznümüzün ve maduriyetimizin sebebi de 
budur. Bu dünyanın kiri ve günahlarımızın ve
balini silmek için hem ter hem de gözyaşı dök
mekten başka yolumuz yok.

Teslimiyetimiz, tanık olduğumuzu vurgula
makla başlamaktadır. Bu, tesadüfi, yahut alelade 
bir başlangıç değildir. Allah’ın birliğine eşsizliği
ne Hz. Muhammed’in (SAV) O’nun kulu ve elçi
si olduğuna şehadet etmekle başladığımız İslam 
serüveni, zamana, olaylara ve birbirimize tamken az nsk taşıyan, en fazla kâr getiren ıyi( ! )yı şer 

yerine ise dünyevi hedeflerine engel olan , raha
tını kaçıran kötü(!)yü ikame etmiştir.

Hangi grup ve meşrebin mensubu olduğuna 
bakmadan her bir mü’minin kendisine sorması 
gereken hayati sorular olduğunu düşünüyorum. 
Niçin emniyette olmadığımı hissediyorum? Ne
den içinde insan olmayan elbiseler gibiyiz? Niye

lığımızla sürüp gitmektedir. Bu şahitlik teyak
kuz gerektiren, nefes alıp vermekten öte bir can
lılık isteyen, bilincimizi ve hafızamızı uyanık 
tutmaya zorlayan ciddi bir yükümlülüktür. Ya
lancı şahitliğin büyük bir cürüm olduğu da ha
tırlanacak olursa,. Beş n’nin k’sı bu şahitliğin 
ayırdma varmak zorundadır.
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Kapak

Kİ M  LİG İN ALTI Nl ÜSTÜ N E G ETİRMEK 
YA DA ASLİ KİMLİĞE DÖ NM EK

AHMET DAĞ

aşbakan R.Tayyip Erdoğan’ın dillendir-

B diği üst kimlik-alt kimlik söylemi kuyu
ya atılan ses getirici taş hükmündeydi. 
Kendisinin oldukça akıllı olduğunu sa

nan entel/lektüel/lerimiz -köşe kapıcılarımız/ya
zarlarımız kuyudan taşı çıkarma azmine ve tela
şına kapıldılar. Her konuda sessizliği kendine 
düstur edinen suskun bilim adamlarımız, akade
mi dünyamız -birkaç akademisyen dışında- bu 
tartışmada da kampüsünden -fildişi kulesinden- 
çıkmayıp seslendireceği ve dillendireceği bir 
söylemi olmadıklarını yinelediler. Başbakanın 
“bu mesele bir meseledir, bu meseleyi ilim 
adamları tartışsın.” çağrısı da bizim atıl akade
misyenleri teyakkuza geçirmedi. Meselenin sağ
lıklı bir halde tartışılması ve meselenin sosyo
kültürel realite içerisinde alınması böylelikle ıs
kalanmış oldu. Ve söz konusu tartışma bir nevi 
köylü Mehmet Ağanın kahvesinde geçen tartış
ma içeriğinden uzaklaşamayıp öküz altında bu
zağı arama işlevine dönüştürüldü ve polemikleş- 
tirildi. Bazı ilerici görüşlü aydınlarımız Başbaka
nın bu söylemi ortaya atmasında bir maksadı ol
duğunu sosyo-kültürel geçmiş birikiminden ha
reketle bir medyum kehanetinde bulundular. 
Nitekim Başbakanın “Din çim entodur” söylemi 
ve birlikteliğimizi sağlayan gücün Müslümanlı
ğımız olduğu tespitini dillendirmesi bazı kalem
şorların köşesinde/arenasında cephane/mermi 
olarak kullanıldı. “Ben size dememiş miydim?; 
ben bunun ciğerini bilirim !” bilmiş edasıyla bı
yıklarının altından gülüp sözde hinliğin keşfine 
varmışçasına Arşimetvari bir gurur yaşadılar. 
Oysa, kimlik tartışması mevzu edilirse, bin kü
sur yılı aşkın İslam kültürüyle ilişki kurmuş bir

etnisite iseniz kimliği ile ilgili tanımlamalarınıza 
Müslümanlığımızı katmak zorundasınız ki aksi 
takdirde yaptığınız tanım tam bir kimlik tanımı
olmaz.

Aslında bu tür tartışmalar 200 yıllık kafa ka
rışıklığımızın, sömürgeleştirilmiş beynimizin 
meseleleri algılamakta ne kadar sorunlu ve ma- 
razi haller sergilediğimizin göstergesidir. “Kürt 
sorunu”, “Türban”, “Tasavvuf”, “Şeriat”, “Laik
lik”, “Üst kimlik- alt kimlik”, “Osmanlı”, “Ata
türkçülük” vs. daha yüzlerce kavram ve düşün
ceye bakışımız, yorumlamamız hep marazi ol
muştur. “Üst kimlik-alt kimlik” tartışmasına 
farklı bakış açıları vardır. Meseleye Haber- 
mas’tan devşirme “Anayasal yurttaşlık” kavra
mıyla bakan, dinin, toplumlarm ve milletlerin 
oluşmasında ve birlikteliğinde etken olmadığını 
düşünen insanlık dinini kurmaya yeminli Com- 
te-vari pozitivist paradigmayla bakan, yine bu 
topraklar üzerinde yaşayan Türklüğe saygı du
yan diğer devletlerden uzak duran, Türk oldu
ğunu dillendirdiğinde kişinin üst kimlik olarak 
Türklüğü kabul eden kişinin gerçek Türk oldu
ğunu söyleyen1 Adorno-vari ulusçu algılama ka
fasına sahip beyinler, Yine Türk’ün ne olduğu 
tanımına Anayasanın 66. (“Türk devletine va
tandaşlık ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk 
babaların veya Türk ananın çocuğu Türktür.”) 
maddesini delil gösterip sadece Türklüğün üst 
kimlik olduğunu söyleyip Mussolini-vari tek 
millet anlayışını hakim kılmak isteyen kafa yapı
sı. Yani oldukça dramatik/hezeyanlı algılamalar, 
tespitlerle dolu tartışmalara konu olan bir tartış
ma yaşamaktayız. Kuyuya taş atanın bu tür tar
tışmalarda sorunlar yaşadığını ve kendilerinin
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sosyal-psikolog danışmanlar bulması ge
rektiğini söyleyenlerin (Haşan Cemal) atı
lan taşları çıkarmaya kalkan akil adamlar 
olduklarını sanmaları meseleye bakış açıla-

rmcaları ilaçlamaktan vazgeçen ve vasiye
tinde tüm işlerinde ulemaya danıştığının 
delilleri olan sandıkla beraber gömülmek 
isteyen Kanuni Sultan Süleyman’ı asli kim-

rından dolayı tam bir hezeyandır.
Yeni üst kimlik yaratma çabası, hangi 

dünya tasavvurlarını kullanacağımız mese
lesi, hastalıklı kafaların menşei olan Tanzi
mat’la beraber ortaya çıkmış nevzuhur bir 
söylemdir. Türklük, Osmanlılık, Ümmetçi
lik tartışmaları ulus-devlet anlayışım para
digma olarak kullanan Cumhuriyet ideolo
jis i üst kimlik olarak “Türk”ü konumlan- 
dırmıştır. Diğer etnisiteleri ve kültürleri 
folklorik ve yerel bir çerçeveye hapsederek 
yok saymıştır. Üst kimlik-alt kimlik tartış
ması sudur ettiğinden beri basında çıkan 
yazılardan ortaya çıkan sonuç, ulus-devlet 
anlayışının bazı meselelere çözüm getire
memiş olduğudur.

Kimlik kavramını ulusa ait bir kavram 
olarak düşünmek aslında tanımı yapıldığın
da tek tip insan tipi üretme kaygısını içinde 
taşımaktadır. Başbakanın “Din çimentodur” 
söylemi bazı aydınlarımız tarafından anaya
saya ve rejime karşı bir tehdit olarak algı
landı. Oysa ki yıllar önce Şerif Mardin, İs
lam’ın ülke^topraklarmda bir tutkal görevi 
gördüğünü, özellikle Güneydoğuda bu tut
kalın eritildiğini ve “Kürt sorunu” denilen 
sorunun böylelikle ortaya çıktığını söyle
mektedir. Türk olmak yada Türkiye Cum
huriyeti vatandaşı olmak ferdi bağlamda ki
şilere ne gibi ahlaki vasıflar verir? Durkhe- 
im’in dini referansları olmayan toplumlarm 
ahlaki olarak daha kolay çözülebileceği 
söylemini batıdan gelen her düşünceyi mu
kaddes emanet gibi gören zihniyet neden 
görmezlikten geliyor. Üst kimlik-alt kimlik 
tartışmasından daha çok ‘a sli kim liğ im iz  
n ed ir, n e o lm alıd ır?’ tartışması bize daha 
çok fayda verecek bir münazara konusu de
ğil midir? Yada geçmişimize, medeniyeti
mize, bizi biz yapan değerlere Fransız kal- 
mak bize ne kazandıracaktır? Başbakan ‘t a 

liklerimizi oluştururken model olarak kul- 
lanacak mıyız? Yoksa bu soruyu soran ze
vatı hilafet ve şeriat özlemcisi diye yaftala
yacak mısınız?

Tanzimat’la beraber rotasından çıkarılıp 
farklı bir mecraya icbar edilen toplumsalın 
ve kurumsalın nitelikleri köksüzleşmenin 
sonucunda eriyip buharlaşmıştır. 
Toplumsal kimlik batılılaşma ve se- 
külerleşme çırpınışlarıyla anak
ronik, marazi haller kazanmış
tır. 1950’lere kadar köylü, Ha- 
so-Memo muamelesiyle karşı 
karşıya kalan çevre 
1970’lerde hızlı bir şekil
de kente taşınmış, bü
yük şehrin bulvarla
rında kay
bol/un/mayla yüz 
yüze kalmıştır.
Önce radyo ve 
gazete, daha 
sonra televiz
yon ve video ka
setleri ve arabesk müzik kültürüyle, 
günümüzde ise internet ve magazinsel 
sinema, dizi ve programlarla dönüş- 
tür/ül/me projesiyle yüz yüze kalmış
tır. Kendi ürettikleri kimliği büyük 
bir zevk ve iştahla tüketip, Sıcağı Sıca
ğına, Yetiş Fato Ablalarla çevreyi yoğu
rup pişirmekten, Kadının Sesi, Sizin 
Sesiniz gibi programlarla merkez me
ziyetlerini iftiharla sunmaktan büyük 
bir lezzet alıyorlar. Asli kimliklerin
den uzaklaştırılan ülke insanları -Kür- 
dü, Çerkezi, Lazı, Gürcüsü, Romanıy
la- tanımsızlık, kimliksizlik, kişiliksiz
lik zaaflarıyla üst kimlik-alt kimlik gi
bi yapay, basit kavramlarla tanımlan- 

_m akisim iyoL_______________________
şörtüsü meselesinde ulemaya danışılmalı’ de
diğinde, bir takım kişilerin ve kesimlerin 
bizi mollalar yönetiyor deyip feryadı figan 
etmesi m arazi Fransızlığın  bir göstergesi 
midir? Ya ağaçlara zarar veren karıncaların 
ilaçlanması meselesinde Ebu’s-Suud efendi
den fetva isteyen, fetva verilmeyince de ka-

Bazıları yabancılaşma ve köksüz
leşme içerisinde olan Bihruz Bey psi
kolojisiyle mahalleye, ülke insanlarına 
saldırgan tutumla, birileri erdem, ah
lak, Müslümanca hayattan bahsettiği 
konulara karşı tepki koyma, gürültü 
çıkarma davranışlarında bulunma ah-
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liiIci içindedirler İlk Türk. roTTiâiıİHirndcin doğrul&r. Bu ülkede kimse, -m/ünferit birkaç
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası 

—adh romanında batılılaşmış bir figür olan 
Bihruz Bey, parkta gezintiye çıkar, daha alt 
tabakadan hemşehrilerini şalvar içinde gö
rüp şikayete başlar: “Qu’est ce que c’est gue 
ça? Est-ce que le carnaval est arrive? (Bu da 
ne? Karnaval zamanımı geldi?) Şerif Mar-

Bu ülkede, insanların Müslümanlıklarıyla ilişki kurmalarını 
engelleyici bilinçsiz refleksler ortadan kaldırılmalıdır. Yok
sa kimliğimiz alt-iistolurrasli kimliğimizi yitiripiieuber  
melezleşmiş bir Türk ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak yaşarız.

din bu psikolojiyi mahalle kültürüne karşı 
duyulan nefret olarak yorumluyor. Bihruz 
Bey aklıma geldikçe çalışma arkadaşım 
Remzi Efendi’nin anlattığı bir hadiseyi ha
tırlarım. Hadise kısaca şudur: Sonradan 
Müslüman olan bir Fransız, sakal ve sarı
ğıyla Topkapı Sarayında gezinirken polis 
tarafından bu ne kıyafet denilip karakola gö
türülür. O da bu kıyafetiyle kendisinin bir 
Osmanlı’ya benzediğini, kendisini tutup 
karakola götürenlerin ise atalarından dev
şirme kıyafete sahip olduğunu ironilc bir 
üslupla söyler ve pasaportunu masaya ko
yar?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 
yada Türk olmak ferde kişilik, erdem, ahlak 
gibi faziletler vermeyi sağlayıcı bir etken 
midir? Ahlak sahibi olmayan, hırsızlık, fu
huş yapan, haram-helal dengesini kaybe
den bir Müslüman’ın Müslümanlığı tartışı
lırken acaba bunları yapan bir Türk’ün 
Türklüğü tartışılmaktamıdır yada tartışıl
malı mıdır? “İıınem e’l m üm inûne ihvetün” 
(Bütün Müslümanlar kardeştir)2 ilkesini, 
Müslüman olduğunu söyleyenler nasıl algı
lamalıdır?

Tabii ki bu soruları sormak, bu ülkede 
birilerini kızdırabilir. Ama İslam Peygambe
ri Hz. Muhammed(s), “Arap’ın Acem’e (Arap 
olmayana), Acem’in de Arap’a  üstünlüğü yok
tur. ” buyuruyor. Yine insanların kendisinin 
asli Türk olduğunu söylemesi veya Türklü
ğünü üst kimlik olarak söylemesi ne birinci 
önermeyi doğrular ne de ikinci önermeyi

kişinin dışında- sekizince göbekten annean
nesinin, dedesinin, babaannesinin veya bü
yükbabasının Türk olduğunu ispatlayamaz. 
Yine alkolik olan, fuhuş yapan, yalan söyle
yen, dolandırıcı olan, adam öldüren bir Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye Cum
huriyetinin ne işine yarar?

Toplumumuz ve insanımız buhran ge
çirmektedir. Toplum her an cinnet geçirme 
potansiyelini içinde taşımaktadır. Sokağın 
ortasında karısını delik deşik eden adam ti
pi, beraber olduğu kadının vücudunun her 
yanma sadistçe adını yazan varolma/onto- 
lojik kaygı taşıyan ucube varlık tipi, hapis
hanelerin dolup taşmasını sağlayan top
lumsal düzenlemeler, hayatlarında dinin 
neyi öğütlediğini duymayan öğrenci kulak
ları...

Artık düzen kendisine kimin ve neyin 
tehdit olduğunu iyi bilmelidir. Okullarında 
Müslüman’ca bir hayat tasavvurunu ger
çekleştirmek isteyen, gözyaşından başka 
hiçbir tepkisi olmayan yeni fidanlar yetiş
tirmenin heyecanından yoksun, çiçek gibi 
gördükleri sabilerin seslerini duymak için 
çırpman, mahzun bir şekilde boynunu bük
müş, kapılarda duran başörtülülerin mi; 
yoksa öğrencisini cinsel olarak tahrik edip, 
onlardan biriyle ilişkiye giren, bütün ahlaki 
erdemlerini yitirmiş olan bir Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlığı kimliğine sahip öğret
meni mi tehdit ve tehlike olarak görecek
tir? Ya da “Rüşvet alan da veren de melun
dur.” hadisini içselleştirip rüşvetten sakı
nan, bunun bir zillet olduğunu düşünen 
mi; yoksa “Benim memurum işini bilir” 
sözlerini zekice rüşvet almakla iş bilmek 
arasında bir korelasyon olarak algılayan, 
fütursuzca rüşvet alıp-veren memur-insan 
tipi mi tehlikeli ve tehdittir?

Bu ülkede medya, anayasal düzenleme
ler vs. bilumum kurumlar, tüzükler, ka
nunlar insanların Müslümanlıklarıyla ilişki 
kurmalarını engelleyici bilinçsiz refleksleri 
ortadan kaldırmalıdır. Yoksa kimliğimiz 
alt-üst olur, asli kimliğimizi yitirip ucube, 
melezleşmiş bir Türk ve Türkiye Cumhuri
yeti vatandaşı olarak yaşarız.

N otlar
1. Namık Kemal Zeybek, Tercüman, 10.12.2005-

12-22
2. Hucurat Suresi, 10
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Kapak

ATES ÇUKURUNDAKİ 
KİMLİKLERİN YAZILARI

-k im lik  m e k a n ı o la ra k  u lu s a l e d e b iy a t-

ASIM ÖZ

“Butıca bilgiden sonra ne bağışlaması? Düşün ki 
tarihin aldatıcı yollan, yapay dehlizleri çoktur. 

Ve iletir, aldatır, fısıldayan aşın hırslarla, 
Yönlendirir bizi boş şeylerle...”

T.S. Eliot, “Gerention”1

ir simgeler ve ilişkiler sistemi olarak

B kimlik tartışmaları Türkiye’de kültürel 
ve siyasal tartışmaların merkezinde yer 
alıyor. Tartışmaların odağında Kürtlerin 

varlığını yadsıyan resmî tarih tezlerini bu gün 
artık aklı başında hiç kimsenin kabul edemeye
ceğinin anlaşılmış olmasının yanında; dış etki
lerle iç etkilerin diyalektik etkileşiminin inkâr 
edilemez etkisi söz konusu. Kimlikler bir top
lumsal ilişkiler sistemi içinde oluşur. Kimliğin 
oluşumu ve kendi öz tanımlamasını nasıl yaptı
ğı ve farklılığını kolektif olarak nasıl biçimlen
dirdiği önemlidir. Kolektif kimliklerin tarihsel 
olarak oluşturulup kurgulanmasının, inşa edil
mesinin en önemli göstergesi ulusların tahayyül 
edilişidir. Ulusların kimlik kurma sürecinde dil 
politikalarının önemi büyüktür. Batı tarihinde 
ulus devletler merkeziyetçi politikalarını lisanda 
birlik üzerinden de pekiştirmişlerdir. Lehçeler 
içerisinde bir lehçe kültürel homojenlik sağla
mak amacıyla ön plana çıkartıldı. Ulusal edebi-

ulusçuluklarm ne kadar kötü sonuçlar oluştur
duğu kısa ve uzun yirminci yüzyıl tarihine bakı
larak anlaşılabilir. Ulusal asabiyetleri körükle
yen bencillikler üreten ulusalcı edebiyatların ca
hili kültürün üretilip sür eklileş tir ilmesindeki 
katkısı dil üzerinden sürdürülür. Dil üzerinden 
cahilî kültür propagandası yapmak sadece mo
dern zamanlara özgü bir durum değildir. Farklı 
tarihsel ve toplumsal zamanlarda da insanlar ya
zı ve dil aracılığı ile asabiyetçi duyguları kabart
mışlardır. Evs ve Hazrec kabileleri arasındaki 
millet-i İslâm kardeşliğinin kavmî bencillikleri 
ortaya çıkaran, etnik tecessüsü kışkırtan şiir 
söyleyişleri ile tahrik edilişi cahilî edebiyatın bir 
örneği olarak hatırlanabilir.

Ulusçuluklar ve Cahili Kültür

Günümüzün uzun süren yüzyılında ulus mer
kezli dilsel cemaat biçimleri ulusların aidiyet bi
çimlerini şekillendirmiştir. Herkesin üzerinde

imtiyazlı kılmışıyla sağlandı. Türkiye’de ise ben
zer çalışmalar Genç Kalem ler gibi girişimlerle 
sağlanmaya çalışıldı. Ulusların kimlik kurma sü
recinde ulusal edebiyatlar, yazılı kültür, medya 
vb. kültürel teknolojiler önemli bir tahayyül un
suru oluşu kadar sosyalizasyon aracı da olmuş
lardır. Büyük aidiyetlerden kaçış çizgileri olarak

larm ve ulusal bilinç hallerinin ortaya çıkışında 
siyasî ekonomik ve dinî ilişki biçimlerinin ya
nında belirli yoğunluktaki dilsel ve kültürel or
taklığın önemli bir etken olduğu rahatlıkla söy
lenebilir. Bu çerçevede ulusalcı aidiyetler dilsel, 
kökensel ve esin (maneviyat/tinsellik) birlikteli
ğini oluşturmak için kültürel toplumsallaştırma
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siyasalarını icat ederler. Ulusçuluğun tinsel 
dünyasını edebî biçimler aracılığı ile oluş
turma, kanıtlama ve yaygınlaştırma politi
kaları gündeme gelir. Bu manada ulusal 
edebiyatlar bir kimlik mekanı haline gelir. 
“Edebiyatım var o halde varım” yargısı ulus 
devlet ve ulusçuluğun var olması için bir il
ke, bir bedâhet-i evveliye olur. Bu çalışma-

Akvâm-ı İslâmiye'nin bir unsuru olan Kültlerin kültürel söy
lemlerini dillendiren aydınları/ edebiyatçıları, genellikle 
seküler bir zihniyet dünyasına sahiptir ve Kürtlerin İsİânT
azlaştırılması amaçlanmaktadır.

da edebiyatın edebiyatı olarak tanımlanan 
ve edebiyatı inceleyen bir edebî tür olarak 
eleştirinin imkanlarından faydalanarak 
Türk ve Kürt ulusal edebiyatlarının ana ek
senlerinin Islâmsızlaştırma hususunda ca
hili kültüre yaptıkları katkı üzerinde duru
lacaktır. Tür eksenli bir Kürtçe ya da Türk
çe edebiyat okumasından ziyade bu dillerde 
üretilen eserlerin ulusçu tahayyül dünyası
na dair bakış açıları ele alınacaktır. Estetik
çi eleştirmen Ernest Robert Curtius’a göre 
“Siyasî bir rol oynamak isteyen kimse ede
bî temellere dayanmak zorundadır. Söz ve 
yazı sanatına hâkim olmadıkça halkın ha
yatında hâkim olmaya çalışmak boşuna
dır.” Edebî yüceltiyi siyasallıktan ayıran ve 
abartan bu yargının tamamına katılamasak 
da bir ulusun günlüğü olarak icat edilen ve 
onun geçmişinin şimdisinin ve geleceğinin 
öyküsünü dil vasıtasıyla ifadesi olan ulusal 
edebiyatın etkisini, önemini kavramamıza 
imkan tanıması açısından önemlidir. Türk 
ulusal edebiyatının ulus inşa sürecindeki 
rolü modernleşme sürecindeki Türkiye 
analizlerinde ihmal edilmeyen bir alandır. 
Ulus inşa sürecinin Kürt dili ve edebiyatı 
üzerinden irdelenmesi bu çalışmanın ana 
unsuru olacaktır. Ama bu okuma biçiminin 
Kürt kavmini yadsıyan, Kürt dilini yok sa
yan ağırlıklı olarak Tek Parti döneminde 
gelişen “Dağ Türkü” ve “Dağ Türkçesi” gi
bi asimilasyon politikaları ile karıştırılma
ması gerekir.

Her ulusçuluk, hilkat garibesi anlatıları

mitleştirerek bir cemaat söylemi inşa eder. 
Meseleye edebiyat açısından yaklaşıldığın
da Ka’b b. Eşref taifesi şairlerinden Melih 
Cevdet Anday, “Kürt sorununun Kürtçe 
konuşanların birleşmesi biçiminde bir çö
züme varacağını sanmıyorum. Sadece dil, 
böyle bir çözüm için gerekli birliği sağla
maya yetmez.”2 diyorsa da Kürt dili ve ede
biyatı anlatılarının, kurgularının siyasal sü
reç üzerindeki etkisi dilin önemli bir siyasal 
mücadele aracı olduğunu gösterir. Dil ve 
kültür politikalarını yönlendiren siyasal 
dildir. Karşılıklı etkileşim içerisinde birbiri
ni besleyen bu süreçler ulusçulukların icat 
döneminde daha net bir biçimde görülür. 
Türk ulusçuluğunun siyasal bedenine ka
vuştuğu ve kültür politikalarını cebrî yön
temlerle uyguladığı 1936 yılı Mayıs ayında 
çıkan İstatistik Bülteninde Türkiye’de ana 
dili birbirinden farklı 17 tane etnik grubun 
yaşadığı ifade edilir. 1960’lı yıllara kadar 
yapılan nüfus sayımlarında ana dil ile ilgili 
bilgiler de yer alır. Zamanla ana dil, anne 
dili ayrımı yapılmış ana dil resmi dille eş 
anlamlı hale gelmiştir.

19. yy. sonlarından itibaren oluşmaya 
başlayan Türk ve Kürt ulusçu söylemleri iğ
renç bir kültürel leş olarak ulusalcı kültürü 
oluşturmak için; ulusal bencillikleri, sap
lantıları körükleyerek ulusalcı duyguları 
ayağa kaldıran mitlere sarılmışlardır. Te- 
kebbürcü, tekâsürcü ve alaycı dil bencillik
lerini canlandırmışlardır. Kültürel mitlere 
sarılan ulusalcıların ortak özelliği gavur ka
yırıcı oluşlarıdır. Akvâm-ı İslâmiye’nin bir 
unsuru olan Kürtlerin kültürel söylemleri
ni dillendiren ve inisiyatif sahibi olan ay
dınları, edebiyatçıları genellikle seküler bir 
zihniyet dünyasına sahiptir. Ulusalcı rejim
lerin, ulusçu bağnazlıkların, narsisizmlerin 
baskıları bahane edilerek Kürtlerin tslâm- 
sızlaştınlm ası amaçlanmaktadır. Kürtlerin 
etnik kökeni, dilleri ve yaşam tarzlarına da
ir yapılan antropolojik araştırmaların, anı
ların seyahat kitaplarının ağırlıklı bir bölü
münün farkı kutsayıcı ve Türk, Arap ve 
Farslılara benzemeyen bir halkın kültürel 
ve tinsel dünyasını temellendirirken İslâm 
öncesi inançlara gönderme yapılması mani
dardır. Zerdüştlük(Mecusilik) ulusal bir 
din olarak anlamlandırılırken; Zerdüşt’ün 
Kürt kimliği özellikle vurgulanır.3 1920’ler-
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den sonra Kürt ulusçuluğu temellendirilir- 
ken Arap ve Türklerin Kürtler üzerinde ha
kimiyet kurmalarında İslâm’ın olumsuz bir 
etkisinin olduğu üzerinde durulur. Kürtle-

koyar. Türk ulusçuluğunun yıllarca yok 
saydığı Nevruz son yıllarda “Türklüğün di
riliş günü” olarak temellendirildi. Kürt 
ulusçuluğu ise aynı olayı yıllardır ateşle

rm ulusal bilinçlerinin körelmesmde İs- karşılar.»
lâm’m olumsuz etkilerinin olduğu belirtilir. 
H aw ar*  dergisi bu çerçevede yayımlanır.4 
Bugünkü ulusçuluklar modern ve bâtıl fi
kirler ve iktidar teknolojileriyle biçimlen
miştir. Geleneksel toplumlarda soy, nesep 
ve kabile asabiyetini çağrıştıran metinler 
genellikle sözlü anlatı formunda nesilden 
nesile aktarılmıştır. Bu anlatılar ulusal bi
lincin tasavvurunda yeniden okunmuş, an
lamlandırılmış ve mitleştirilmiştir. Türk 
ulusçuluğu ve Kürt ulusçuluğunun köken 
araştırmaları, tarihsel göndermeleri, efsane
lerle kendilerini farklılaştırmaları, dil üze
rinden sürdürdükleri tartışmalar aslında 
birbirini ötekileştirerek yadsıyan ulusçu ta
hayyül ufkunun ya da modern aşiretçilik 
olarak ulusçuluğun anlaşılmasına önemli 
katkılar yapar.3 Bu bağlamda en önemli un
surlar Nevruz’un iki ulus bilincindeki anla
mı, Demirci Kawa efsanesi, Bilge Tonyu- 
kuk vb. efsanelerin birbirine benzeyişleri 
ve her iki tasavvurun da bu anlatılar üze
rinde mülkiyet iddiasında bulunuşu ilginç
tir. Türk mitolojik kültürünün temelini 
oluşturan Ergenekon Destanını kanıtlamak 
için Tevrat ve Kur’an’a yapılan gönderme
lerle Türk ulusçuluğu kendine kutsal bir sı
ğmak arar. Kürt ulusçuluğu ise Tevrat ve 
Kur’an’a gitmez. Firdevsî’nin Şehnâme’sin- 
den hareket eder. Şehnâme'de anlatılan De
mirci Kawa isyanı Kürt ulusçuluğunun en 
önemli iki mitinden biridir. Irak’m kuze
yindeki Süleymaniye meydanında heykeli 
bulunan Demirci Kawa elinde kesik bir baş 
tutar. Kürt ulusçuluğu ile Türk ulusçuluğu 
aynı olay üzerinden ırkî temellerini oluştu
rurlar. Biri Demirci Kawa’ya ulaşırken diğe
ri Bilge Tonyukuk’a ulaşır. Şehnâme’de De
mirci Kawa anlatılırken; Kawa’nm “önlüğü- 
nü ıııızr
ğı” anlatılır. Türk ulusçuluğu Kürt ulusçu
luğunun ulusal renkleri olarak anlamlan
dırdığı yeşil, kırmızı, sarı renkleri gök kül
türüne mensubiyetin bir göstergesi olarak 
anlamlandırır. Politikanın müziğini yapan 
Şiwan Perver, Kawa Destanı kasetiyle ola
yın Kürt ulusçuluğundaki önemini ortaya

Ulusçu söylemler geçmişin acılı, trajik 
ya da ihtişamlı günlerini işlevsel kılarlarken 
“kendi geçmişlerini uygun bir zemine 
oturtmak” amacıyla arkeolojik buluntular
dan başlayarak çeşitli mitolojik söylemleri 
kullanırlar. Kürt ulusçuluğu bu süreçte De
mirci Kawa efsanesinin yanında Hz.Süley
man’la ilgili başka bir anlatıya da sahip çı
kar.*

Köken arayışlarında İslâm sürekli ola
rak kötülenir. Türk ulusçuluğunun biçim
lenme, bedenlenme sürecinde İslâm nasıl 
olumsuzlandıysa, eleştirildiyse benzer yak
laşım tarzları Kürt ulusçuluğunda da görü
lür. İsmail Beşikçi, Bazil Nikitin gibi ya
zarlar Hawar Dergisinin söylemim dillendi
rerek Kürtlerin Müslüman olmakla ulus bi
lincini yitirdiklerini; Türk’e, Arap’a ve 
Fars’a köle olduklarım belirtirler. Bu süreç
te Kürt ulusçuluğunun haklılaştırılarak tır
manışında Türk, Arap ve Fars ulusçulukla
rının kışkırtıcı etkileri söz konusudur. Bir 
tepki hareketi olarak Kürt ulusçuluğu “bü-

Ulusçuluklann yaptıkları hiçbir biçimde İslâm'a ve Müslü- 
manlara mâl edilemez. Ulusçu politikalar Kiirtlerin Müslü
manlığından rahatsızlık duyan sanat, edebiyat ve bilim 
çevrelerinin düşünsel değirmenlerine fikir taşıyor.

yük ölçüde Arap, Fars ve Türk ulusçulukla
rının kültürel baskı ve asimilasyon girişim
lerine bir tepki olarak ortaya çıkmış ve ge
lişmiştir.”8 Ulusçulukların yaptıkları hiçbir 
biçimde İslâm’a ve Müslümanlara mâl edi
lemez. Ulusçu politikalar Kürtlerin Müslü-

biyat ve bilim çevrelerinin düşünsel değir
menlerine fikir taşıyor. Çağdaş Kürt ozanı 
Şiwan Perver’in bazı kasetlerinde yer alan 
“bin yıl sonra m erhaba” ifadesi ile Kürtlerin 
İslâm’a girişiyle ulusal benliklerini yitirdik
leri vurgulanır. Sosyolog İsmail Beşikçi 
Kürtlerin İslâm ümmetinin bir parçası ol-
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İsmail Beşikçi Kültlerin İslâm ümmetinin bir parçası 
olmaktan kurtuldukları zaman ulusal benliklerine ka- 
vuşacaklarını ve ümmet söyleminin Kürt ulusal bilinç
lenmesini engellemek amacıyla icat edildiğini ifade 
etmektedir.

maktan kurtuldukları zaman ulusal benlik
lerine kavuşacaklarını ve ümmet söylemi
nin Kürt ulusal bilinçlenmesini engellemek 
amacıyla icat edildiğini ifade etmektedir.9

Musa Anter de Kürtler ve İslâm ilişkisi
nin Kürt ulusçuluğunu olumsuz etkilediği
ni belirtir. Anter “Kürtler İslâmî devirde Se- 
lâmün Aleyküm ve Aleyküm Selâm şeklin- 
de selâmlaşıyorlardı. Ancak bunun yerine 
şimdi zafer işareti ile selâmlaşıyorlar” söz
leriyle ulusçuluğun gündelik hayat pratik
lerini nasıl etkilediğini örneklendirir. İslâm 
milletinden duyduğu rahatsızlığı ise şöyle 
ifade eder “Kürt halkı dinî zaviyeden dava
sına bir çözüm gelmeyeceğini bilir. Kürdü 
ezen üç İslâm ulusudur. Türk, Arap ve 
Acem. Hangi müslümandan medet uma
cak?”10 Ulusçuluklar kendilerini hayali bir 
cemaat olarak inşa ederlerken köklü aidiyet 
bilinçlerini olumsuzlarlar. Kişilerin, grup
ların, kavimlerin cahili tutumları, kalıntıla
rı Allah’ın dinine mâl edilerek gâvurlaştır
ma söylemlerine yer açılır. Ulusçuluğun İs
lâm’dan rahatsızlığını ortaya koyan bu ak
tarımlardan sonra acaba dilin dünyasında 
dile gelen ve bilinçleri dilen ulusçuluk na
sıl inşa ediliyor? Sorusuna odaklanmak ge
rekiyor.

Cennetin Dillerinden 
Ulusların Dillerine

Ulusal ve etnik süreçlerin dünya toplumla- 
rmda hâlâ belirleyici etkileri vardır. Fehmi 
Şinnavi’nin “ümmetin yetimleri”, ünlü Rus 
dil bilimcisi N.Y. Marr’m “tarihin üvey evlat
ları” olarak tanımladığı Kür derin etno-kül- 
türel bilinçlerinin edebiyat dünyasını nasıl 
etkilediğine bakmadan önce toplumlardaki 
dil politikalarına kısaca değinmek gerekiyor.

Genelde Türk edebiyatının ulusçu ka
rakterinin belirginleştiği yirminci yüzyıl

ana batlarıyla biliniyor. Dildeki ulusçu yö
nelişler biçimlenirken Arapça üzerinden 
İslâm’a dair olumsuz—tutumlar ortaya ko
nuyordu. Kültürel değişim siyasetlerinin 
dil politikalarına özel önem vermelerinin 
altında yatan temel sebep toplumun Islâm- 
sızlaştırılmak istenmesidir. Benzer tartış
malar Kürt ulusçuluğunda da görülür. 
1920’li yıllardan itibaren Kürt bölgelerine 
seyahat eden, bölge antropolojisini araştı
ran ve devrin sömürgeci güçlerinin istihba
rat servislerinde çalışan üst düzey görevli
lerin Kürt diliyle ilgili yargılarında özellik
le yazı dili olarak Latin alfabesinin Kürt
çe’yi Arapça’dan daha iyi ifade ettiğini be
lirtmeleri manidardır.11 Yıllar sonra Kürt 
edebiyatçılarının yazı dili olarak Latin alfa
besini benimsemeleri sürecin seyrini ve 
zihniyet dünyasını anlamak açısından 
önemlidir. Bugün edebiyat ortamında Kürt 
dili ve edebiyatı üzerine sağlıklı araştırma
lar yapılmıyor. Meseleler ya devletçi söy
lem ya da ulusalcı Kürt söylemi etrafında 
tartışılıyor. Filan oğlu filan edebiyatları ya 
da dilleri üzerindeki tartışmalar insanlık 
tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Adem(as)’e eşyanın isimlerinin öğretilme
sinden Babil Kulesi Efsanesine; Cennette 
konuşulacak dilin ne’liğine ilişkin tartış
malar yapılmıştır. İslâm dünyasında Arap
ça ve Farsça üzerinden yürütülen cennetin 
dili tartışmaları Rönesans sonrası Avru
pa’sında da görülür. Herkes cennette ko
nuşulacak dilin kendi atalarının dili oldu
ğunu düşünür. Bu tartışmalar ulusların 
icadıyla birlikte daha dünyevi bir biçimde 
tartışılır. Artık cennet yerine en eski, en iş
lenmiş, en zengin, en köklü gibi tartışma 
kodları istihdam edilir. Herder’in dediği gi
bi “her ulus kendisini ilk doğan ulus ola
rak görmeyi ve ülkesini insanlığın doğdu
ğu yer olarak kabul etmeyi çok sever.”12 
Ümmetin Ehl-i beyt bilincini bulanıklaştı
ran dil asabiyeleri cahilî bir kalıntı olarak 
hâlâ varlığını korumaktadır. Tanışma vesi
lesi olması gereken diller, dilme aracı ola
rak kullanılmaktadır. Kürtçe’nin varlığının 
uzunca bir süre inkar edilmesi, Kürtçe’nin 
dil olma durumunun yok sayılması “vatan
daş Türkçe konuş” kampanyalarına uyma
yanların cezalandırılması lisan asabiyetçili- 
ğinin bariz göstergesidir. Siyasal iktidarla
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rın yanında Imam-ı Gazali’nin “ilim erba
bının şaşkınları” olarak değerlendirdiği 
edebiyat meftunlarının da asabiyetçi dil 
politikaları değirmenine su taşıyışları il-

gramer çalışmalarının ağırlık veren Kürt di
li çalışmaları ilk başlarda Farsoloji içinde 
değerlendirilmiştir.16 1833’de İstanbul’da 
basılan Kürtçe-Arapça sözlük, 1898’de Ka-

ginçtir. Islâm’ın; “Ey insanlar! Hepinizin 
atası Adem’dir. Adem ise topraktandır. 
Aranızda takva ve fazilet üstünlüğünden 
başka bir üstünlük yoktur” uyarısı dil cahi- 
liyesinin sürdürücülerince görmezden ge
linmiştir.

Kürtçe üzerinde Türkiye’de mahallî dil, 
ana dil vb. gibi tanımlar üzerinden sürdü
rülen tartışmalar mevcut.13 Ağırlıklı olarak 
sözlü bir edebiyat geleneğine sahip olan 
Kürt diliyle yazılmış edebî parçalar 
17.yy’da görülür. Kürtçe epikin yazı vasıta
sıyla sağlamlaştırılmasında Bitlis Emiri Şe~ 
refeddin tarafından yazılan Şerefnâme ilk 
pan-Kürt tarihi olarak okunur. Kürtlerin 
hayallerini süsleyen bir eser bir tür Leyla ve 
Mecnun ya da Romeo-Juliet hikayesi olan 
Mem û Zin Ahmedi Hâni tarafından yazılır. 
Kuzeydoğu Irak’ta geçen bir direniş hikaye
si olan Dımdım  ilk yazılı eserler arasında
dır.14 ilk bilinen Kürt edebiyatı çalışmaları
nı irdeleyen ulusalcılar Osmanlı ve Safevi- 
ler arasındaki çatışmalara karşı Kürt edebi
yatının doğduğunu belirtirler. 2650 dizelik 
Mem û Zin’in yazarı Ahmedi H âni(1650- 
1706) ulusal bir şair olarak değer
lendirilir. Kürt ulusalcılarına gö
re Kürtlerin bağımsızlığının ge
cikmesinde Osmanlı ve Iran im
paratorluklarının özerk yönetim 
politikalarının olumsuz etkisi ol
muştur. Onlara göre fatih prens
lerin yerini alan dinî liderler Kürt 
şairlerini acımasızca cezalandırdı
lar. 19.yy’da Hacı Kadiri Koyi(1816-1884) 
Kürtlerin kendi dillerinde okuyamayışları 
üzerinde din adamlarının egoist ve düşün
sel tembelliklerinin etkili olduğunu belirtir. 
19.yy. ortalarında Rus İmparatorluk Aka
demisi komisyonundan Peter Lerch’in Kürt 

-mahkumlar-arasmda-Kürt-dilLüzerinde-ça^

hire’de yayınlanan ilk Kürtçe gazete Kürdis- 
tan’dan bugüne Kürt toplumunun entelek
tüel ve politik eylemcileri yazılı kültürü 
önemsemişleridir. 60’lı yıllardan itibaren 
Avrupa’ya göç eden Kürtler bu ülkelerde dil 
ve edebiyat çalışmalarını sürdürmüşler, 
80’li yıllardan itibaren de kurumsal düz
lemde çalışmalar yapılmıştır. Dil unsuru 
Kürt ulusçuluğunun uzun zamanlı oluşum 
sürecinde belirleyici bir unsur olmuştur. 
Iran kökenli bir dil olan Kürt dili “Kürtle
rin etnik olarak ayrışmasında başlıca bağla
yıcı etmen ve özgün kültürün yaratılmasın
da maddî alt yapı olmuştur.”17 1908’de ya
yımlanan Kürt Teavün ve Terakki G azetesi, 
uygarlığın ve eğitimin anahtarı olarak dili 
görüyordu. Kürt folklorunun zenginliği ve 
yazılı olmayan halk edebiyatı ürünlerinin 
yazı diline geçirilmesi için çalışmaların ge
rekliliğini salık veriyordu. Ağırlıklı olarak 
eski söylencelerin, masalların, destanların 
yazıya geçirilmesine odaklanan Kürt dili ve 
edebiyatı çalışmaları “dilin ve edebiyatın 
ulusal gelenek ve duyguları korumanın ve 
kütleler arasında tutulmasını sağlamanın 
etkili bir unsuru olduğu görüşünden hare

ket ederek” modern bir ulus oluşturma
yı hedeflemiştir.18 Kürtlerin sözlü ve 

yazılı edebiyat gelenekleri fabl, ma
sal, epik ve lirik şiirler kendi de

neyimleri kadar Ortado
ğu’nun diğer halkla

rından da et
kiler ta-
şır. 20 .yy. f
kadar hâ
kim edebî tür Türk,
Arap ve Fars edebi
yatlarında olduğu 
gibi şiirdir. Kürt di-
l i n r lp  İ İV  r iy k v ı

Y

*

lışmalar yapmak için Smolenski bölgesini 
ziyaret edişine kadar uzanan Kürdoloji 
araştırmaları; Kürt dili, tarihi, edebiyatı ve 
kültürü üzerine yoğunlaşmıştır. Yazı dili
nin yaratılması ve geliştirilmesi folklor ve 
ortaçağ edebiyatının sözlü ürünlerinin der
lenmesi ve basımı çalışmaları, sözlük ve

1912 yılında ya
yımlanır. Edebi
yat literatüründe 
serhatî ve serpe- 
hatî ya da çîrok  ve 
ku rteçîrok  denilen 
bu tür hem sözlü
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U lu sçuluk m o d e m  b ir g e lişm edir; do layısıy la  ulusçu 
ede biyat da etnik bilinci h areketlendiren görece yeni bir 
fenom end iıv y k ıs ç iH m ılia y y ile ^ l^ d in i4 iiş a ^ d e F k e n  m o ^  
d e m  durum a tekabül e ttiğ in i düşündüğü anlatı b iç im le 
rini yeniden anla m la n d ırır.

geleneği hem de kurgusal metinleri barın
dırır. Kürt ulusal bilincini yermek amacıyla 
yayımlanan gazeteler bu süreçte Kürt dili 
ve kültürünü geliştirecek ulusal bir dil siya
sası oluşturma hedefini de gözetirler.19 Ha- 
war Dergisi çevresinde kendini gösteren şa
ir Cigerxwin 20.yy. Suriye’sinde Kürtçe şi
ir yazan şairlerin en tanınmışıdır. Cigerx
win ulusal kimlikli edebiyatın Islâm’a nasıl 
baktığını göstermesi açısından ilginç bir ki
şiliktir. Molla kökenli olan ve ulusalcı ede
biyat için dininden vazgeçen Cigerxwin’un 
birkaç dizesi şöyledir. “Rabbim! Sen bana 
Hacc ve Zekatı vermedin/Öyleyse bana da 
namazla oruç lazım değildir/ (...) (Mollay
ken) Bir çok ayetleri okudum ama ne söy
lediğimi bilmezdim/bunların (okudukları
mın) hepsi manasızdı.”20 Kültürel kimlik
lerin birincil aidiyetleri yıkmak için işlev- 
selleştirilişinin ve yeni ulusal kimliğin ede
bî metinlerle inşa edilmesinin göstergesi 
mahiyetindeki bu dizeler aslında Kürt ulus
çuluğunun edebî düzlemdeki hâkim yöne
lişini kavramamıza da imkân tanıyor. Bu 
inşa süreci sadece bu güne değil geçmişe 
ilişkin bir tasavvuru da gündeme taşıyor.

Ulusçuluk modern bir gelişmedir; dolayı
sıyla ulusçu edebiyat da etnik bilinci hare
ketlendiren—görece—yeni—bir—fenomendir. 
Ulusçu muhayyile kendini inşa ederken 
modern duruma tekabül ettiğini düşündü
ğü anlatı biçimlerini yeniden anlamlandı
rır; bu bağlamda 1597’de yazılan Şerefnâme 
ve Ahmed Hani’nin yazdığı Mem û Ziıı’de 
yer alan kavmiyetçi unsurlar modern ulus
çuluk tahayyülünün kökenleri olarak yeni
den anlamlandırılır ve bugüne çağrılır. 
Ulus oluşturma süreçlerinde dil edebiyat ve 
kültürün önemi Gregory Jusdanis’in G ecik
miş Modernlik ve Estetik Kültür çalışmasın
da ortaya konulmuştu. Dilin Kürt ulusçulu
ğunun laik biçimde inşa edilişindeki öne
mini Amir Hassanpour ortaya koyar.21 Has- 
sanpour Ahmed Hani’yi(1650-1700) Hacı 
Kadiri Koyi(1817-1897) ile birlikte -Kürt 
ulusçuluğunun iki havarisi olarak görür. 
Hassanpour’un Hani’nin Mem û Zin’ini Kürt 
ulusçuluğunun kökeni olarak tayin edişin
den çok önceleri 20.yy.’da ulusalcı Bedir- 
han ailesi Mem û Zin’i kültürel gurur vesile
si olarak görür ve Mem û Zin’i ilk Kürt ulu
sal destanı olarak kabul eder. Martin van 
Brunessen Hâni’nin metninin Kürt ulusçu
luğunun anlamlandırdığı gibi olmadığını 
şu şekilde ifade eder: “Hâni tarafından kul
lanılan politik terimler onun zamanında 
başka bir anlama sahiptir. Mem û Zin’ deki 
isim ve terimler sanki her zaman bu günkü 
anlama sahipmiş gibi yorumlamakla, bü
yük ihtimalle Ahmed Hani’nin tam olarak 
ne söylediğini yanlış anlarız.”22 Ulusçuluk
ların geçmişi tahayyül ediş biçimleri anak
roniktir. Özellikle sözlü ve yazılı anlatı bi
çimlerinin bu günün kavramları ve zihniyet 
dünyasıyla okunmasında bu durum bâriz 
bir şekilde görülür.

Sonuç Yerine

Harold Pinter Mesaj şiirinde, “tek pislik... 
savaştığın pisliğin üstüne bulaşmasıdır bi
lirsin” der. 19.yy. son yıllarından 20 yy. ilk 
birkaç on yıllık zaman diliminde yeni bir 
anlatı söylemi olarak ulusal edebiyatlar Or
tadoğu coğrafyasında ortaya çıkmaya başla
dı. Ulusların icat edilişinde inkar edilemez 
rolü olan ulusal edebiyatlar karşı çıktıkları 
ulusal bencillikleri ve iktidar ilişkilerini sü-
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rekli olarak yeniden üretirler. Türk ulusal 
edebiyatının dışladığı Kürt dili ve edebiyatı 
da kendi alt ötekisini oluşturmaktadır. Za- 
zaca üzerinden sürdürülen kimlik mücade-
lesi kültürel kodlar oluşturmakta, Kırmanç 
kültürel kibrine duyulan kızgınlıkla güçlen- 
mektedir. Dünyayı, olayları görme biçimleri 
anlamlandırma durumları farklıdır. Her in
san dünyayı görmek için bir bakış açısına 
bağlanmak durumundadır. Bakış açıları 
dünyayı bir başka biçimde görmeleriyle be- 
lirginleşirler. Bir bütünü görmek isteyenler 
aynı zamanda bir başka bütünü yadsımak, 
algılarını idraklerini kalplerini kapatmak 
durumuyla yüzyüzedirler. Kürt dili ve ede
biyatının varlığını doğrudan yadsıyan çar
pık söylemleri teşvik eden siyasî retorikler
den öteye dilin millet-i İslâm’ı nasıl dildiği, 
dilin/dillerin dilediği gelecek tahayyülerinin 
mahiyetine ilişkin çabalar daha anlamlıdır. 
Ayrıca bu Müslümanca bir ödevdir. Böylesi 
bir ödevin tam olarak yerine getirilmesinin 
zorluğunun ayırdmda olmakta gerekli. Kürt 
dili ve edebiyatı tarihinin bütüncül olarak 
bilinmeyişi, bu edebiyatın kavşak noktaları
nın farkına varılmayışı ilgili literatürün ve 
kaynak yapısının yeterli düzeyde tahlil edil
meyişi belli başlı engeller olarak önümüzde 
durmaktadır. Ulusal edebiyatın varlığından 
ya da yokluğundan söz etmek çoğu kere bir 
siyasal konumlanış meselesidir. Varlık iddi
asında bulunan bir edebiyat erki varolduğu
nu eserler yoluyla kanıtlamıştır. Tek benci 
edebiyat kelamcılarmm/teologlarınm epis- 
temolojik ya da ontolojik yokluk arasında 
gidip gelen tartışma üsluplarının meselenin 
özünün anlaşılmasına fazla katkıları yoktur. 
Ulusalcılığın bir ideoloji olarak edebî meti
ne yansımasıyla ulusal değerlerin oluştur
duğu uygarlığın yansımaları arasındaki fark 
bir dilde edebiyat yapmakla o dili kutsamak 
arasındaki farktır. Millet-i İslâm’a mensûbi- 
yetin bu günkü bilincini tekbenci asabiyeci 
edebiyat dünyasına yansıtabilmeliyiz.

Ira k 'ın  kuzeyindeki S üleym aniye m eydanında heykeli bulu
nan Dem irci Kawa elinde kesik b ir baş tu ta r. Kürt u lusçulu
ğu ile Tü rk  u lusçuluğu aynı olay üzerinden ırk î tem ellerin i
o lu ş tu ru rla r. Biri D em irci Kaw a'ya ulaşırken diğ e ri Bilge 
To n yu k u k 'a  ulaşır.

3) Müfit Yüksel, “Dünden yarma Kürtler ve İslâmi
yet”, Kürt Soruştuıması içinde, Sor yay. 2. Baskı, 
Ankara 1992 ss.364

4) Cemşit Bender Kürt Tarihi ve Uygarlığı Sayfa 72
5) Aşiretçilik olarak Milliyetçilik, Bkz. Haşan Uşak, 

Kürdistan’da Aşiretçilik ve Milliyetçilik, Aram yay. 
1st. 2005

6) Mehmet Kaya, Bilge Tonyukuk mu, Demirci Gave 
mi? Maniizm yay. 1st. 2002

7) Jonathan C. Randal, Bunca Bilgiden Sonra Ne Ba
ğışlaması? Çev. Faysal Nerse Avesta yay. 1st. 1998 
ss.33 vd.

8) Martın Von Bruinessen, Kürdistan Üzerine Yazılar, 
Çev. Nevzat Kıraç vd. İletişim yay.1st. 2005, ss.176, 
Mustafa Özel, “Kürt Meselesine Türkçe Çözüm”, 
Anlayış dergisi, Kasım 2004, ss.23

9) İsmail Beşikçi, Kürt Aydını üzeri ne Düşünceler say
la 25-26

10) Musa Anter, Kürt Soruşturması Sor yay. Ankara 
1992 ss.361

11) Edward W. Charles Noel, Kürdistan 1919 Çev. Bü- 
len Birer Avesta yay. 1999 1st.

12) Akt. Maurice Olender, Cennetin Dilleri, Dost yay. 
Çev. Nevzat Yılmaz Ankara 1998 ss.16-17

13) Kürtçenin Dil Özelliği için bk. Sabah Kara, “Kürt 
Dili ve Kimliği”, Mazlum-Der Kürt Sorunu Foı-mu, 
Sor yay. Ankara 1993 ss.303 vd. Kürtçe’nin Farsça 
ile benzerliği için W. R. Hay Kürdistanda iki yıl 
Çev. Fahriye Adsoy Avesta 2005

14) Jonathan C. Randal, a.g.e., ss.39
15) Joyce Blau, “Kürt Kültürünün Geri Planı”, Stock

holm Kürt Konferansı, Doz yay. 1st. 1992 ss.114- 
115

16) Rohat, Kürdoloji Biliminin 200 yıllık Geçmişi, Deng 
yay. 1st. 1991

17) M.S. Lazarev-Ş.X. Mihoyan, Kürdistan Tarihi, Çev. 
İbrahim Kale, Avesta yay. 1st. Ss.20

18) Kemal Mazhar Ahmed, 1. Dünya Savaşında Kürdis
tan, Çev. M. Hüseyin Doz yay. 1st. 1996 ss.95; 
Kürt Söylenceleri için bkz. Gürdal Aksoy, Kürt Di
li ve Söylenceleri Üzerine İncelemeler, Öteki yay. 
Ankara 1992

19) Ferhat Shakely, Modem Kürt Öykü Sanatı, Çev.Ro- 
hat Alakom Avesta yay.1st. 1998 ss.12

20) Wadie Twaideh. Kürt Milliyetçiliğin Tarihi. Çev. Is-
Notlar
* Hawar: çok zor durumda olan bir Kürt’ün diğerin

den yardım istediği durumlarda kullandığı bir yar
dım çağrısıdır. (W . R. Hay, Kürdistan’da  İki Yıl, 
Çev. Fahriye Adsoy Avesta yay. lst.2005 sayfa 
209)

1) T.S. Eliot, Ç orak  Ü lke Dört Kuartet
2) Melih Cevdet Anday’la Söyleşi, Metin Sever, Kürt 

Sorunu, Cem yay. İst. 1992 ss.33

mail Çekem-Alper Duman İletişim yay. tst.1999 
ss.50 Müfid Yüksel a.g.e. ss.384

21) Amir Hassanpour, Kürdistan’d a  Dil ve M illiyetçilik  
(1918-1985), Çev. İbrahim  Bingöl-Cemil Gün- 
doğan Avesta yay. lst.2005  ss. 29-90-128 vd.

22) Martın Van Bruneissen, “Ahmede Hani’nin Mem û 
Zin’i ...”, Abbas Vali, Kürt M illiyetçiliğinin K öken 
leri içinde, Avesta yay. Çev. Fahriye Aksoy vd. 
lst.2005 ss.81
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"M ÜSLÜM ANIM " DİYENLERİN 
KİMLİK SORUNU OLAMAZ

ABDURRAHMAN ARSLAN
Konuşan: Abdullah YILDIZ

A bdullah Yıldız: Abdurrahman Ağabey, 
Rabbimizin bize lütuf buyurduğu ismi 
taşıyan “Müslümanlar” olarak, “millet-i 
İslâm ” olarak bugün yeniden ümmet 

olma çabası içindeyiz. Uzun süredir yaşamakta 
olduğumuz bölünmüşlük ve parçalanmışlık ha
linden, dağınıklıktan kurtulmak istiyoruz. Ama 
elbette Müslümanların bir araya gelmelerinin 
önünde ciddi zihinsel, psikolojik, fiili ve kon- 
jonktürel engeller de var. Sizce ümmet bilincini 
yeniden kuşanma yani yeniden ümmet olma ih
tiyacını gerçekten hissediyor muyuz? Ümmetin 
birliğinin önündeki engeller nelerdir?

Bölünmüş Olsa da İslâm  Dünyası 
Ümmet Olma İmkanına Sahip

Abdurrahman Arslan: Şimdi efendim, niçin 
ümmet olmak istiyoruz? Bu soruya bir cevap 
vermemiz gerekiyor. Yani bizim ümmet olma ar
zumuzu dış şartlar, yani içinde yaşadığımız kon
jonktür mü uyandırıyor? Yoksa ümmet olmak 
bizim inandığımız dinin gereği midir? Yani di
namizmini içeriden mi alıyor? Yoksa dışarıya 
karşı bir cevap olarak mı ortaya çıkıyor ümmet 
olma arzumuz? Önce bunun tespit edilmesi ge
rekir. Gerçi çok zor değil bunu tespit etmek. Ya
ni dış şartlara bakarak bizim ümmet olma arzu
muzu dış şartların gereği olarak düşünmek, ben
ce atı arabanın önüne koşmak gibi bir şey olur. 
Ümmet olma arzusu bizim inandığımız dinin 
temsil ettiği bilgi türünün bir doğal yada zorun

lu sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bundan dolayı 
bütün parçalanmışlığına rağmen varlığını sür
düren bir ümmet var veya bir İslam dünyası var 
iddiasında bulunuyoruz. Ama burada, belki de 
en başlangıçta sormamız gereken bir başka soru 
daha var. Biz nasıl bir dünyada yada ne tür şart
ların belirlediği bir dünyada ümmet olmak isti
yoruz? Eğer bu şartları iyi tespit etmezsek, bizim 
ümmet olma çabamızı bu şartların belirleme ih
timali de vardır. Dolayısıyla ümmet olalım der
ken bakıyoruz ki; toplum  olmuşuz, ulus devlet ol
muşuz yada başka bir şey olmuşuz. Evet, işin 
böyle bir boyutu var.

Şimdi, burada şöyle bir soru sormamız gere
kiyor: Ümmet olma arzusundayız, ama nasıl bir 
dünyada ümmet olacağız? Bu soru, ümmet ol
mak istediğimiz ortamı, dış dünyayı, yani siyasal 
yada ideolojik dünyayı tanımlamakla ilgili. Ki 
biz, ümmet olma tavrımızı bir bakıma bu dünya
nın şartlarına rağmen oluşturalım. Aksi halde 
yakın döneme kadar yaptığımız hataya tekrar 
düşebiliriz. İçinde yaşadığımız ve karşı olduğu
muzu söylediğimiz dünyanın kavramsal yada 
maddi araçlarını alarak yeniden ümmet olma ça
basına gireriz; ama araçların bizi belirlediğini, 
kendi idealleri doğrultusunda yönlendirdiğini 
ise ihmal ederiz. Nitekim bugün aşağı yukarı 
son 50-100 yıllık modernleşme tecrübemiz biraz 
da böyle bir yolu izlemektedir. Bütün ümmet ol
ma arzularımıza rağmen bir türlü olamıyoruz. 
Çok somut bir örnek vermek istersek, mesela 
Pakistan’ın kuruluşu bir bakıma kendi alanında
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bir Müslüman devlet/ümmet olma arzusuy- 
du. Ama biz sonradan gördük ki, ulus dev
let konsepti ve ulus devlet konteynın için- 
de ümmet olmanın imkanı yoktur. Niçin

Ama, bütün bunlara rağmen gerçekten 
bunlarla sorunlarımızın çözülmediğini gör
dük. Gerçekten de bugüne baktığımızda 
Müslümanların, sorunlarının çözümü için

yoktur, nasıl yoktur, ulus devlet nasıl bir 
konteynırdır ki buna müsaade etmiyor? 
Bunu elbette analiz etmemiz gerekiyor. 
Ama bizim 50 yıllık kısa tecrübede öğren
diğimiz aşağı yukarı bu.

Yıldız: Yani yeniden ümmet olmayı 
ödünç kavramlarla veya kuramlarla başara
mayız. Kendi özgün İslâmî kodlarımızı kul
lanarak kendimizi yeniden inşa etmeliyiz.

Arşlara: Şimdi, tabii ki ümmet olmak, 
aslında sorunlarımıza ne ile sahip çıkacağı
mızla ilgili bir şey. Gerçekten sorunlarımı
za ne ile sahip çıkacağız ki ümmet olalım? 
Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara 
rağmen Müslüman dünya batı emperyaliz
minin saldırısına maruz kaldığı dönemin 
öncesine kadar sorunlarına İslam’la sahip 
çıkmaya çalışıyordu; fakirliğine, yoksullu
ğuna, savaşlarına rağmen, bütün yüz yüze 
geldiği sorunlara İslam’la sahip çıkmaya ça
lıştı ve onunla çözüm aradı hep. Fakat mo
dern dünya, İslam dünyasının üzerine var
maya başladığında ise, bu gücün karşısında 
bu kez karşılaştığı sorunlara batıdan ithal 
edilen değerlerle, araçlarla sahip çıkmaya 
başladı. En azından bugün dünden oldukça 
farklı bir tavır içinde. Belki onu dünden bü
yük nispette farklı kılan bir düşünce içinde 
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela 
sorunlarının çözümü için, ırk temeline da
yalı ulus devleti siyasal/sosyal sorunlarını 
çözecek bir ihtiyacı olarak gördü. En azın
dan, karşılaştığı bazı sorunları batıda geliş
tirilmiş değerler yada uzmanlar aracılı
ğıyla çözmeye çalıştı büyük oranda. Ya
ni sorunlarımızın çözüm kaynağı değiş
ti bu süreç içerisinde; İslam böyle bir 
kaynak olmaktan çıktı, yerine batılı de
ğerler geçti. Biz batılı değerlerle sorunları
mıza sahip çıkmaya çalıştık. Yani sorunları
mızı modernleşerek çözebileceğimize inan
dığımızdan, her defasında daha çok mo
dernleşme arzusu içinde olduk. Aşağı yuka
rı 50-100 yıllık maceramız buydu.

daha çok modernleşme talebinde bulunma
dıklarını görmekteyiz. Kanımca önemli 
nokta bu. Huntington bir makalesinde di
yor ki: Eskiden okuyanlar bizim tarafımız- 
daydılar, batı hayranıydılar; oysa şimdi du
rum değişti; okuyanlar bizden nefret edi
yor, bize karşı çıkıyor, halk ise bizim tarafı
mıza geçti, bize yönelik bir hayranlık besli
yor...

Demek ki 19.yüzyıhn sonları, 20.yüzyı- 
lın başlarını bu Müslüman ümmetin parça
lanma yüzyılı olarak görmek gerekir; ben 
öyle görüyorum. Ve ümit ediyorum, dua 
ediyorum ki, 21.yüzyıl İslam ümmetinin 
yeniden birleşme yüzyılı olsun. 20.yüzyıl 
nasıl bir parçalanma yüzyılı olduysa, 
21.yüzyılın da bir birleşme yüzyılı olacağı
na inanıyorum. Müslümanların büyük bir 
çoğunluğu da buna inanıyor. Üstelik şartlar 
da bunu zorluyor.

Yıldız: Müslüman dünya böyle bir çaba 
içerisinde gözüküyor, elhamdülillah. Sizce, 
Müslümanların yeniden ümmet olmalarının 
yolu-yordamı nasıl olmalıdır? Ümmetin bir
liğini kurmak, kimi çevrelerin dillendirdiği 
gibi, bir ütopya mıdır?

Arslan: Bu, bizim 
için köken olarak çok 
yabancı bir şey değil 
elbette. Yeterli olma- 

bile geçmişteki 
tecrübe bizim böyle 
bir talepte bulunma-
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mızı gerekli kılıyor, bunu bir ütopya ol
maktan çıkartıyor. Onun için ben bu işin 
ütopya olduğu kanaatinde “değilim-. Dedi
ğim gibi, bütün parçalanmışlığa rağmen İs
lam dünyasında ümmet olmanın imkanları

bir kültür, homojen bir hukuk, homojen bir 
toprak gibi idealler taşıyan bir projeden ha- 
reket ederek bir ümmet tasarlayacaksınız. İs
lam’da böyle bir homojenleştirme yok. Bu 
beklentiden vazgeçeceğiz. Yani İslâm zaten

vardır. Elbette ümmet olmak demek böyle 
kendiliğinden olabilecek bir şey değildir. 
Bunun bir takım şartları vardır elbette. 
Kuşkusuz ki bunlar, müslümanlar olarak 
bizim sorumluluklarımızı hatırlatan şeyler.

İslam sadece bir inanç sistemi değil aynı zamanda 
bir bilgi biçimlir. İmana dönüşmesi gereken bir bilgi 

biçimi... Dolayısıyla bizi ümmet olmaya zorlayan kişisel 
bir tercih, iradi bir tercih değildir. Bu bilgi türünün bizi 

zorunlu olarak götürdüğü güzergâhtır.

Ümmet Olmak Kendi Tercihimiz Değil, 
İnancımızın Emridir

Yalnız, burada, benim kişisel kanaatime gö
re, iki şeyin üzerinde durmamız gerekiyor: 
Bu son dönemlerde Müslümanlar arasında, 
özellikle Irak’m işgali ile birlikte sadece 
Türkiye’de değil, dünyanın diğer Müslü
man ülkelerinde de yakın zamana kadar 
ümmet kavramını ağzına almayan bir çok 
insanın da bu kavram üzerinde yeniden dü
şünmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla 
içinde yaşadığımız durumu aşmanın bir 
imkanı ve bir zorunluluk olarak yeniden 
düşünülmektedir. Şimdi, genel olarak ulus 
devletin bize önerdiği siyasal-sosyal projeden 
kalkarak bir ümmet tasarladığımız için İslam 
dünyasına baktığımızda bunun imkansız ol
duğu kanaatine varıyoruz. Benim kanaatime 
göre, bu yanlış bir bakış açısıdır. Önce bu 
kalkış noktasını, bu tasarımı terk etmemiz 
gerekiyor. Ümmet olmak, homojen, mono- 
blok bir yapı olmak anlamına gelmez. Eğer 
biz böyle düşünüyorsak, bu ulus devletin pro
jesidir, o bizden uzak dursun. Hem diyeceksi
niz ki, ‘insanları tek-tipleştiriyorsunuz’, bu 
konuda eleştireceksiniz, hem de ulus-devlet 
gibi gerçekten homojen bir ulus, homojen

hukuk getirmişse; sözgelimi bu, İslam hu
kuku olduğu için sorunlar bitecek anlamı
na asla gelmez. Sorunlar olacaktır, ama so
runları Müslümanlar bu hukukla çözecek
lerdir. “Bunu uygularsanız her şey hallola
cak”; hayır, İslam’ın böyle bir iddiası yok. 
İslam’ın yaşandığı bir toplulukta da doğal 
olarak sorunlar olacaktır, bunun kaçarı 
yok; ama buraya müracaat ederek çözüm 
bulmamız lazım. Sorun bununla ilgilidir. 
Dolayısıyla ümmet olmak ütopya gibi dü
şünüyoruz bu anlamda, yani ümmet olmak 
sorunsuz, mono-blok, Endonezya ile Fas 
arasındaki insanların büyük bir iletişim ya
pısı içerisinde bir birlikteliği, aynı nefesi al
dıkları, aynı şekilde oturup kalktıkları bir 
şey; hayır, ümmet bu değil. Ümmet çeşitli
lik içinde olur, hatta bazen kendi içinde 
olan sorunları çözemedikleri için kavga da 
edebilirler. Bütün bunlara rağmen kavgalı 
olsalar bile bunun bir ümmet olduğunu ka
bul etmemiz lazım. Yoksa, Rabbimizin ‘iki 
taraf birbirleriyle zıt düştüğünde aralarını 
bulun’(49/9) demesi boşuna değil. Yani 
Müslümanlar arasında da kavga çıkabilir. 
Dolayısıyla bu onların ümmet olmadığı an
lamına gelmez...

Yıldız: Yeniden ümmet olma ile ilgili, 
üzerinde durmak istediğiniz ikinci husus...

Arslan: İkinci husus ise, ümmet olmak 
müslümanlarm iradi tercihleriyle ilgili de
ğildir. Yani sadece “yok arkadaş ümmet ol
mazsak 21.yüzyılda yaşayamayız” gibi kişi
sel bir tercih değildir ümmet olma gerekli
liği. Bütün parçalanmışlığına rağmen bir İs
lam dünyası vardır. Peki, bir şeyi dünya kı
lan nedir? Hangi kriterlerden kalkıp bunlar 
bir dünyadır yada bir dünya değildir veya bir 
dünya olam azlar diyeceğiz, hangi kriterleri 
kullanacağız bunu derken? Şimdi 1.5 mil
yar nüfuslu, sınırlan şu kadar genişlemekte 
olan İslam dünyası değil midir? Bir kişi 
“hayır değildir” diyebilir. Ben buna itiraz
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etmiyorum. İslam dünyası yada İslam üm
meti olmanın kriteri bellidir. 1,5 milyar nü
fusu, sınırları ekstra şeylerdir. Ümmet ol- 
mak, bu büyük coğrafyalarda beraber yaşa-

sarıklı şalvarlı halleriyle, kadınlarımız te- 
settürlü halleriyle hayatlarımızı sürdürür
ken; bedenlerimizin karşı çıktığımız öteki- 
nin rollerini yerine getirmesi gibi.. Aslında

makta olmak meselesi de değildir. Kanaati
me göre bizi ümmet olmaya zorlayan İs
lam’a ait bilginin kendisidir. İslam sadece 
bir inanç sistemi değil aynı zamanda bir bil
gi biçimidir. İmana dönüşmesi gereken bir 
bilgi biçimidir İslam. Dolayısıyla bizi ümmet 
olmaya zorlayan kişisel bir tercih, iradi bir 
tercih değildir. Bu bilgi türünün bizi zorunlu 
olarak götürdüğü güzergahtır. Bu güzergah
taki insanlar o bilgi biçimine hangi derece
de iman etmişse, bu bilgi biçiminin bizi gö
türeceği güzergahın önderleri de onlar ola
caktır. Önce inandığımız dinin bize sundu
ğu bilgi biçiminin gücüne inanmalıyız. Bek 
ki bugün 21.yüzyılın post-modem dünyasın- 
da Müslümanlara karşı yürütülen düşmanlı- 
ğın kaynağında da bu bilginin taşıdığı alt 
edilmesi mümkün olmayan o potansiyel güç 

.vardır. Ben bundan olduğunu düşünüyo
rum. Kişisel kanaatime göre stratejik top
raklara sahip olduğumuzdan dolayı bu in
sanlar bize karşı bir şeyler yapmıyorlar. Bu 
bilgi biçiminin gücüne karşı girişilmiş ha
reketlerdir. Aslında bu bilgi biçiminin dı
şında olan insanlar, bu bilgi biçiminin in
sanları nasıl topyekün eğittiğini, hem bilinç 
olarak, hem de eylem olarak düzenlediğini 
görmektedirler. Bundan dolayı da bir İslam 
ümmeti en azından bizim vicdanlarımızda 
ve bilincimizde bu bilgi biçiminin zorunlu 
bir hali olarak vardır. Sorun bu potansiyel 
gücü görünür bir güce döndürmektir de
yim yerindeyse.

işte, ‘biz 21.yüzyılın şartlarını öğrenmek 
durumundayız’ deyişim de bundan dolayı
dır. 21.yüzyıl, temel karakteristik yapısı 
içerisinde nasıl bir yüzyıl olma özelliğini ta-

bedenlerimizin yerine getirmesi gereken 
rollere baktığımızda bizim o ötekinden bir 
farkımız yok; farkımız sadece dış görünü
şümüzde. -Gerçi kadınlarımız yine kapalı
lar; ama erkeklerimizde o dış görünüş farkı 
da artık kalmadı.- Yani fark artık niceliksel
dir, dışsaldır; içeriksel yani keyfiyete ait de
ğil.. Oysa sorun içerikle, muhteva ile ilgili
dir. Ümmet olmak da bu içerikten, bu 
muhtevadan kalkarak bir yere, sosyal varo
luşun başka bir düzeyine geçme halidir di
ye düşünüyorum; dolayısıyla ümmet olmak 
birinci derecede bir bilgi biçimini gerektir
mektedir, bilginin gücü ile ilgilidir. Ancak 
böyle bir bilginin gücü insanları bir ümmet 
yapmaya yeter.

İkincisi ise bu bilginin inşa ettiği şuurla 
ilgilidir. Elbette bu ikisi bulunduğu yerde 
kalmıyor; kendilerine ait bir açılıma içkin- 
dirler. Bunlar bir amel türü olarak kendile
rini tezahür ettiriyorlar, yani bir davranış 
biçimi bir sosyal ilişki türü olarak kendile
rini tezahür ettiriyorlar. Böylece bu bilgi bi
çiminin yada bilinç biçiminin sosyolojik bir 
açılımı ortaya çıkıyor, işte belki de ümmet 
bu sosyolojik açılımın kendisini ifade ettiği 
bir alan yada bir varoluş biçimi. Bundan 
dolayı da ümmet olmak, dışarıya karşı bir

Bir Müslüman olarak biz, 'İslam'a inanıyorum' dediğimiz
de, aslında kimliğimizi cebimizde, yanımızda daha doğrusu 
kalbimizde taşıyoruz demektir. Bu anlamıyla da başka bir 
toprağa, başka bir ırka borçluluğunuz olamaz.
Böyle bir kimlik sunuyor insanlara vahiy...

şımaktadır? Aksi halde dikkat etmezsek, 
21.yüzyılın kendi karakteristik özelliği bi
zim bu Islami çabamıza, ümmet olma çaba
mıza kendi karakteristiğini katabilir. Bu ka
tış ise bizi hep karşı çıktığımız ötekine  bü
yük nispette benzetebilir. Aşağı yukarı bu
gün benzediğimiz gibi. Yani erkeklerimiz

anti olma, karşıt olma sonucunda Müslü
manların karar verip varacağı bir sosyal va
roluş değil; Müslüman’ı da önceleyen, 
inandığı bilginin gücünden gelen bir şey. 
Ve bu güç yeryüzündeki bütün müslüman- 
larm bilinçlerinde ve yüreklerinde mevcut
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sorunların nereden kaynaklandığı, nereden 
geldiği üzerinde de pek kafa yorulmadı, di
ye düşünüyorum. Maalesef, Islâmi düşün
ceye sahip insanlar da, kendi dışındaki, o 
öteki diye tanımladığı dünyanın kavramla
rını, benzetmeler kurarak kendi dünyasına 
kabaca aktardı, sonra kendi malıymış gibi 
kullandı. Mesela millet kavramı. Hepimizin 
bildiği gibi, millet kavramı aslında bu ana
lojilerden üretilmiş bir kavramdır. Medeni- 
yet kavramı da, kültür kavramı da bu analo
jilerden üretilmiş kavramlardır. Sizin de ya
zılarınızda sıkça vurguladığınız ‘din, şeriat, 
hayat tarzı’ anlamındaki m illet kavramı...

Yıldız: Ki, ‘millet-i İslâm’, ‘millet-i İb
rahim’ derken tam da bu kastolunur...

Arslan: Ama bu kavramın aslı bu olma
sına rağmen içerik anlamı, ulus devletin 
doldurduğu gibi doldurulmuştur. İslâm Di
ni, üm m eti de bir inanç birliği olarak görür. 
İslam’a göre, ırki farklılıklar, etnik farklılık
lar ayrılık sebebi değildir. İslam, ayrılığa se
bebiyet verecek şeyi, A lla h ’ın ip in d en  
u zak laşm a  olarak tanımlar. İslam’a göre 
millet bu dine inanan insanların topluluğu
dur, bir ırka ait insanların topluluğu değil
dir. Oysa bugün ulus devlet, milleti böyle 
anlıyor; bir ırka ait insanların topluluğu 
olarak bize dayatıyor. M edeniyet kavramı 
da öyle; İslam’a ait bir isim olduğu için çok 
kolay kullanıyoruz. Aslında içerik anlamı 
İslam’a ait değildir, başka bir dünyanın tec
rübesiyle doludur bu. K im lik  de biraz böy
le. Biliyorsunuz kimlik, ulus devletle birlik
te ortaya çıkmış bir sorun. Ulus devlet, bi
rey/vatandaş olan insana bir kimlik vermiş. 
Kimliğin oturduğu temel ırkidir, etnik bir 
yapıdır. Ulus devlete göre kendi sınırları 
içinde yaşayan bütün insanlar o ırka ait 
kimliği taşırlar. Bu ulusun homojen bir 
toprağı vardır. Ulus devlet bir konteynır 
olarak bütün bu homojenliği muhafaza et
mek, onu belli bir tarihin güzergahından 
alarak, başka bir zamana taşıyıp götürmek 
göreviyle yüklü bir yapıdır. Hangi dine, 
hangi ırka, hangi cinse ait olduğu hiç

Ayrılıkların Sebebi Etnik Farklılıklar 
Değil, “Allah’ın îpi”nden Uzaklaşmak

Yıldız: Ümmetin mono-blok bir yapı olma
dığını, birlik içinde çeşitlilik taşıdığını, bu
nun da doğal bir şey olduğunu söylediniz. 
Yani ümmet, farklılıkları ortadan kaldıran 
bir tek-tip manzara arz etmez. Peki, bu 
böyle iken, Müslümanların kimlik tartış
maları içinde boğulmalarına ne dersiniz?

Arslan: Şimdi, Başbakanın, kimlik tar
tışmalarına yol açan Hakkari konuşması 
hakkında, Islâmi kesim dahil, genel olarak

tur. Bunu Müslümanların hayatlarında 
açıkça görmek mümkün. Aşağı yukarı yer
yüzünün bütün coğrafyalarında hangi 
renkten ve hangi ırktan olursa olsun ‘ben 
Müslüman’ım’ diyen insan büyük oranda 
gündelik hayatında sünnete müracaat ede
rek kendi hayatını düzenlemektedir. Bu bü
tün ulusal bilinçleri aşan; ümmet olma bi
lincinin bir ifadesidir. Eğer biz bunu daha 
sık dokuyabilirsek, şüphesiz ki bu ümmet 
olma hali belki daha çok köklü olacaktır, 
çok daha somut hale gelecektir diye düşü
nüyorum.
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önemsenmez. Onu bir vatandaş kimliği ile 
kimliklendirir ve böylesine homojen bir 
kimlik verir ona. Dolayısıyla bugün tartışı
lan kimlik meselesi modern bir meseledir. 
Bu kimliğin getirdiği sorunlar da İslam’a ait 
sorunlar değil, modern sorunlardır. Nite
kim 1980’lerden itibaren batıdaki ulus dev
letin kimliği, bu homojen toplum, homojen 
kültür, homojen ırk anlayışı birden bire kı
rılmaya uğradı. Bu pozitivist paradigmanın 
çöküşüyle beraber başladı. Kırılmanın se
beplerinden birisi de feminizmin ortaya çı
kışıdır. Çünkü vatandaş çok soyut bir kav
ramdır. Bu vatandaşın kimliği, cinsiyeti 
hakkında bir bilgi vermez. Yani vatandaş 
kadın mıdır, erkek midir belli değildir. 
Çünkü bu cinsiyet farklılıklarını ulus dev
let, vatandaş kavramı temelinde yada bir ır
ka ait olmak temelinde yok saymıştır. İlk 
defa batıda büyük oranda feminizm buna 
bir itirazda bulunmuştur: ‘Tamam, ben bir 
vatandaşım ama benim cinsiyetim farklıdır; 
dolayısıyla benim cinsiyetimin farklılığını 
gözetmek durumundasınız.’ Aslında bu iti
raz modernitenin siyasal projesi olan ulus 
devlete bir itirazdır. İtiraz sadece bununla 
başlayıp devam etmedi. İtiraz belki 
1960’lardan itibaren başlamıştı. Ama 
1980’e gelindiğinde itirazlar o kadar çoğal
dı ki, öngörülen siyasal, sosyal projeler çat
ladı birden bire. Özellikle pozitivist felsefe
nin kırılmaya uğraması ile birlikte bunlar 
yaşandı. Yani ilim, hakiki mürşit olmaktan 
çıkınca; ulus devletin pozitivist paradigma
ya dayanarak yaptığı homojen toplum, ho
mojen kimlik tanımı birden bire çöktü. 
Çünkü bunların hepsi, bir siyaset olarak 
pozitivist felsefe üzerinde kurulmuştu. Po
zitivist felsefe, ‘artık ben mutlak doğruyu 
temsil etmiyorum; yani artık hakiki mürşit 
ben değilim’ deyince birdenbire bir kırılma
meydana geldi. Kırılma ile birlikte de o so- 
yut vatandaşın tanımı sorunlu hale geldi. 
Gerçekten eğer böyle bir durum varsa, biz 
insanı nasıl tanımlayacağız? Özne olarak, o 
varlığı neye dayanarak tanımlayacağız. 
Çünkü doğru olarak tanımladığımızdan 
emin olduğumuz pozitivist felsefe çökmüş

tür, kırılmaya uğramıştır. Böyle bir durum
da insanı nasıl tanımlayacaktır? Bundan 
dolayıdır ki postmodern felsefe öznenin 
parçalandığım  ilan etti. Yani biz artık insan 
denen özneyi tanımlayamıyoruz. Bundan 
dolayı özne parçalanmıştır. Bir vatandaş 
olarak, bir birey olarak parçalanmıştır. Pe
ki, parçalanan bir insanın yeniden kimlik- 
lendirilmesi gerekir. Çünkü parçalanmak 
demek, o aidiyetin de ortadan kalkması de
mektir. O halde bu parçalanma ile birlikte 
bir kimlik sorunu çıktı ortaya. Yani insan 
olarak ben kendimi nasıl tanımlayacağım? 
Kimlik sorunu bu kırılmanın neticesinde 
1980’lerden itibaren kendini göstermeye 
başladı...

“Müslümanun” Diyen Bir İnsanın 
Kimlik Sorunu Olamaz

Yıldız: Kendilerini, aidiyet olarak, Allah’ın 
Müslümanlara has kıldığı İslâm dinine ait 
bilen Müslümanların bu türden bir kim lik  
sorunu olmaması gerekir, diyebilir miyiz?

Arslan: Tabi ki! Ulus devlet yada kimlik 
sorunu bir aidiyet meselesidir. Ve ulus dev
let, kimliğin aidiyetini bir ırka, bir etnik ya
pıya oturtmuştur. Ulus devletin bir ırka, et
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nik yapıya oturttuğu kimliğin görünüşle bi- 
ze çok şey söylediğine inanabilir, böyle bir 
aldatmacaya kapılabiliriz. Oysa kimlik sa
dece bir ırka aidiyeti ifade etmez. Eğer biz 
ırk için kimliği böyle düşünürsek o zaman 
işin içinden çıkamayız. Çünkü kimlik, eğer 
biyolojik olarak bir ırka ait kılınırsa; gün
delik hayat içerisinde yaşadığımız toplum 
dünyasında yada evrende bizim davranışla
rımızı neye göre düzenleyeceğimiz bir so
run olur. Bizim dünya görüşümüz bir so~ 
run olur. Bundan dolayı İslam açısından

kim liği böyle bir dünya görüşü olarak ta- 
mmlanabilir. Zaten bu modernist kimlik 
gerçekten-de İnsanın ufkunu- daraltan—bir 
kimliktir. Şimdi bence, ‘Müslümamm’ di
yen bir insanın aslında bir kimlik sorunu
olamaz. Oysa hepimiz hâlâ kimlik sorununu 
tartışıyoruz. Ha, Kürtlerin meselesine gelin
ce; burada bir kimlik sorunu yok mudur? 
İster Kürt, ister Türk, isterse Arap olsun, 
‘ben Müslümamm’ diyorsa, onun bir kimlik 
sorunu yoktur. Onun kimliğini zaten vahiy 
belirlemiştir ve de tanımlamıştır. Bu anlam-

baktığımızda, böyle bir kimlik tanımının 
mümkün olamadığını, kabul edilebilir ola
madığını görüyoruz. İslam’a göre en azın
dan kimlik, bir insanın dünya görüşünü 
içerir. Basit bir ifadeyle, bizim neyi yiyip

da Müslüman, kimliğini bir ulus devlete ba
ğımlı kalarak tanımlamaz; çünkü siz eğer 
modern ulus devletin kimliğini taşıyorsa
nız, siz kimliğinizi tanımladığınızda o ulus 
devlete referansta bulunmak mecburiyetin-

neyi içmediğimiz de bizim kimliğimizin bir 
parçasıdır. Ticaret yaparken bir şeyin ha
ram, helal olduğunu söylediğimiz andan 
itibaren bu bizim kimliğimizin bir parçası
dır. Mahremiyet ile na-mahremiyet ilişkisi
nin içerisindeki davranış kalıplarımız da bu 
kimliğin bir parçasıdır. Dolayısıyla İslam

Bir Müslüman olarak biz, ‘İslam'a inanıyorum' dediği
mizde, aslında kimliğimizi cebimizde, yanımızda daha 
doğrusu kalbimizde taşıyoruz demektir. Bu anlamıyla 
da başka bir toprağa, başka bir ırka borçluluğunuz ola
maz. Böyle bir kimlik sunuyor insanlara vahiy

deşiniz. İşte Çin’de de olsanız, ‘ben falanca 
memleketin vatandaşıyım’ diyerek bir kim
lik tanımında bulunursunuz. Oysa bir Müs
lüman olarak biz, ‘İslam’a inanıyorum’ de
diğimizde, aslında kimliğimizi cebimizde, 
yanımızda daha doğrusu kalbimizde taşıyo
ruz demektir. Bu anlamıyla da başka bir top
rağa, başka bir ırka borçluluğunuz olamaz. 
Böyle bir kimlik sunuyor insanlara vahiy 
kaynaklı dinler. Böyle bir durumda onun 
dünya görüşü, davranışları, neyi yapıp neyi 
yapmayacağı, bütün bu davranış biçimleri 
bu kimliğin bir parçası oluyor yada kimliği
ni oluşturuyor.

Buradaki sorun son dönemlerde yaşadı
ğımız sorun. İslam, bu kimliği verdikten 
sonra, insanlara, farklı dilden olmalarından 
dolayı ne öneriyor ya da onlara nasıl bir öz
gürlük vaat ediyor sorusuna baktığımızda 
ise şunu görüyoruz: İslam böyle bir kimlik 
tanımını yaptıktan sonra, bu insana, “İs
lam’ı kendi diline göre yaşa” yada “herkes 
kendi dinini kendi diliyle yaşamak hakkına 
sahiptir” diyor. Şimdi eğer bir ırk, bir ka
vim kendi anadilini bu dini yaşarken kulla- 
namıyorsa, burada ciddi bir özgürlük soru
nu var demektir. Yani Kürtler açısından ya
da başka bir kavim açısından konuşursak, 
burada ümmetin bir parçası olan ve inandı
ğı dinini kendi dili ile yaşayamadığından, 
kendi dilini konuşamadığından dolayı
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problemi olan bir Kürt meselesi ile karşı 
karşıya geliyoruz. Bu İslam’ın öngördüğü 
anlamda bir k im lik  sorunu  olarak düşünü
lemez, kabul edilemez. Çünkü o, ‘La İlahe

M üslüm an, 'La İlahe illa lla h ' dediğ i andan itib a re n  
zaten kendini k im lik le n d irm iş tir. A rtık  o kendi k im li-

— ğini seçm iş tir. Neyi y iy ip  neyi içm eyeceği, k im in le  
beraber olup kim inle berabe r o lm a yacağı, k im in le  
hangi hukukun çerçevesi içerisinde beraber o la ca ğ ı, 
zaten bunu söylediği andan itib a re n  b e lir le n m iştir. 
D olayısıyla  burada m ü slü m an lar açısından b ir k im lik  
sorunu söz konusu edilem ez.

yasma karşı yürüttüğü mücadelenin ikinci 
aşaması olarak görüyorum. Biz yine bugün 
Grek dünyasından kendisini mayalamış 
modernist düşünceyle bir hesaplaşma için
deyiz. Ve bunu entelektüel düzeyde başar
mak zorundayız. Esas zor olan budur. Baş
kasının ürettiği kavramlarla biz kendi so
runlarımızı analiz edip ne anlayabiliriz ne 
de çözebiliriz.

Batı uygarlığı ile hesaplaşmamız episte- 
molojik bir temelde başlayıp bitmesi gere
ken bir süreçtir. Başka bir şey değildir. Bu
nun yanında, bu hesaplaşmanın siyasal ve 
sosyal bir özellik yada bir yapı kazanması 
gerektiğine de işaret etmek istiyorum; üm
met olmanın imkanları bağlamında. Şimdi 
biz modernist sosyal teoriye baktığımızda 
onun üçlü bir yapı üzerine kurulduğunu 
görüyoruz: Birey, toplum ve ulus; modern 
toplumsallığı, sosyal hayatı kuran bir üç
gendir bu. Çünkü modern sosyolojiye göre 
toplumu meydana getiren en küçük birim 
bireydir. Ondan sonra toplum  gelir, sonra 
da ulus gelir. Aslında fazlasıyla soyut kav
ramlardır bunlar. Benim naçizane fikrim; 
İslam’ın da kendi sosyal dünyası -ki biz onu 
bir ümmet, bir millet olarak tanımlayalım- 
üçlü bir yapıda oluşturulur: a ile , cem aat,

illallah’ dediği andan itibaren zaten kendi
ni kimliklendirmiştir. Artık o kendi kimli
ğini seçmiştir. Neyi yiyip neyi içmeyeceği, 
kiminle beraber olup kiminle beraber ol
mayacağı, kiminle hangi hukukun çerçeve
si içerisinde beraber olacağı, zaten bunu 
söylediği andan itibaren belirlenmiştir. Do
layısıyla burada müslümanlar açısından bir 
kimlik sorunu söz konusu edilemez. Ama 
dillerinden dolayı ve inandığı İslam’ı yaşa
mada kendi dillerini kullanmada sıkıntı çe
ken müslümanlarm sorunlarından bahse
debiliriz. Tabi ki diğer müslümanlarm baş
ta gelen görevi de bu sorunu ortadan kal
dırmaktır. Çünkü bugün, eğer 20.yüzyılm 
kirlerinden kurtulmak istiyorsak, bilelim ki 
farklı ırklardan olmak bir ayrılık sebebi de
ğil. Onun bir ayrılık olduğunu söyleyen, 
ulus devletin ideolojisidir.

Müslümanlar, Zihinlerindeki 
Batılı Kavram ve Kalıplardan 

Kurtulmalı

Yıldız: Yani ‘ümmet’ bilincine sahip Müslü
manların, ‘Müslümanca’ düşünenlerin, ulus 
devletin dayattığı anlamda bir kimlik prob
lemleri olamaz...

Arslan: Evet. Dolayısıyla bizim ümmet 
olma yolunda yapmamız gereken en önem
li şeylerden birisi de, 20.yüzyıl ile birlikte 
zihinlerimize nakşedilmiş bu kirlerden 
kurtulmaktır. Hangi ırka ait olursak olalım, 
zihnimiz yoğun bir şekilde kirlendi. Bunu 
kabul edelim, eğer ümmet olmak istiyorsak 
biz bu kirlilikten kurtulmak zorundayız. 
Bu da entelektüel düzeyde batılı kavramlar
la ve kalıplarla yemden ciddi şekıldefhesap- umnıet. Aıııa İslam, lupl 
laşmayı gerektiriyor. Bu kolay bir şey değil.
Bence müslümanlarm önündeki en önemli 
belki de en zor ama yapılması gereken he
saplaşma budur. Entelektüel bir hesaplaş
ma. Ben bunları kişisel olarak 11.-13.yüz
yıllar arasında İslam dünyasının Grek dün-

umun en küçük bi
riminin birey yada fert olduğunu söylemi
yor. İslam’a göre birey yoktur, birey ola
maz. Çünkü birey, kendini kendi akima, 
kendi heva ve hevesine göre düzenleyen in
sandır. İslam’da Mü’m in  vardır; Mü’min de 
kendini vahye göre düzenleyen insan tipi-
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Hir insan rrmrlplirlir Dolayısıvla İslam’a o'ö-' J J
re toplumun en küçük birimini birey değil, 
aile oluşturur. Burada, bir mü’min bir de 
mü’mine vardır. Aile burada meydana gelir. 
Dolayısıyla, tarihte ilk defa kadm-erkek 
arasındaki ilişkiler Hz.Adem ile Havva ara
sında düzenlenerek yeryüzüne gönderilen 
ilişki türüdür. Bu nedenle aile ve onunla 
birlikte düşünmemiz gereken kadın ile er
kek arasındaki ilişkiler Hz.Adem ile Hav
va’nın haşa bir flört neticesinde elde ettikle
ri bir şey değildir.

Evet o şartlar uygun düşmezse eriyip gi
debilir, yok olabilir ama yine de aile verili
dir. Dolayısıyla, kadın erkek ilişkileri üze
rinde konuşuyorsak bu şu demektir. Biz ay
nı zamanda bir toplumun dünya görüşü 
üzerinde konuşuyoruz. Bundan dolayı da 
ben özellikle kız kardeşlerimizden rica edi
yorum. İslam eşitlikçi ilişkiler kurmak is
teyen bir din değildir. İslam adalet üzerin
de ilişkiler kurulmasını isteyen bir dindir. 
Biz eşitlikçi düşüncelerle aile ilişkilerimize 
bakmamahyız. Mü’minler kendi aralarında
ki ilişkiyi eşitlik temelinde anlamlandıra- 
mazlar, meşrûlaştıramazlar. Modernist dü
şünce, eşitlik ve eşitleştirici bir ideolojidir. 
Modernist kimlik anlayışı da eşitlikçi bir te
melden hareket eder. Oysa İslam her şeyi 
adalet üzerine kurduğunu söyler. Adalet de 
verilidir; modern insan haklarının icat etti
ği bir şey değildir.

Biz adaletin ne olduğunu Kur’an’dan ve 
Sünnet’ten öğreniyoruz. Dolayısıyla özel
likle kadm-erkek arasındaki ilişkileri eşitlik 
üzerinde temellendirmekten vazgeçelim. 
Çünkü eşitlikçi arayış ailenin yaşamasına 
asla müsaade etmez. Bu şu demektir. Top
lumun en küçük birimi ailenin yok olması 
demektir. Oysa biz ümmeti kurmak istiyor
sak, ümmetin üzerinde oturduğu ilk basa
mak ailedir. Ondan sonra cemaat yada ce
maatler gelir. Ben burada tek bir cemaati, 
homojen bir yapıyı kastetmiyorum. Belki 
de yüzlerce cemaati kastediyorum. Belki de 
akşamları namaz kıldığımız camideki ce
maati de kastediyorum. Eğer bu anlamda

hir rpmaat olabilirsek; yani yoksulundan- 
zengininden, ölüsünden-dirisinden, sağın- 
dan-hastasından haberdar olduğumuz ve 
sorumluluk hissettiğimiz insanların toplu
luğu olarak cemaati kastediyorum. Dolayı
sıyla ümmeti kurmanın ikinci basamağının 
cemaat ve cemaatlar olduğunu düşünüyo
rum.

Üçüncü basamak olarak ümmet ve üm
met bilincidir. Dolayısıyla İslam’ın sosyal 
dünyası bu üçünün üzerinden inşa edilir. 
Ailenin bir cemaat olduğunu hesap dışı tut
mayalım. Aile kendi başına bir cemaattir. 
Evin erkeği akşam namazında imam olup 
aile fertlerini arkasına dizdiğinde, gerçek
ten bir cemaatin lideri olduğunu görecek
tir. Ama aynı zamanda bu durum formel 
düzeyde, askerin cephedeki diziliş biçimiy
le benzerlik gösterir. Zira namaz şeyta
na/şeytanlara karşı verilen bir savaşı temsil 
eder. Önde eli kılıç tutan erkekler, arkada 
onları destekleyen kadınlar; bu arkada ol
mak hor göründüğünden değil, ümmetin 
geleceğini kendi rahimlerinde taşıdıkların
dan dolayı korunmak üzere arkaya koyul
muş kadınlardan müteşekkil bir durumdur.

Eğer Rasulüllah’m savaşlarına bakarsa
nız bu mantaliteyi görürsünüz. Dolayısıyla 
kılman namazın o formel yapısı ile müslü- 
manlarm meydanlardaki savaş düzeni ara
sında doğrudan ilişki olduğunu düşünürüz. 
Bundan dolayı da aile bir cemaattir. Aile bir 
topluluğun siyasal ve sosyal kültür üretmi
yorsa, bilin ki müslümanlar bir iddiada bu
lunamazlar. Aile sadece yemeğin pişirildiği, 
yatakların olduğu bir yer değildir. Mahre
miyetin, siyasal kültürün üretildiği bir yer
dir. Onun için kadınlarımız da erkekleri
miz de evi sıcak bir ocaktan ibaret görmek
ten vazgeçmelidir. Bu kültürü orada üretip 
cemaat olmak zorundayız. Ondan sonra ca
mideki cemaatlerle bütünleşeceğiz. Zaten, 
İslam bizi alıp oraya götürecek...

Yıldız: İnşaallah, aileden, cemaatten, ca
miden başlayarak yeniden ümmet olacağız.

Arslan: İnşaallah!..
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VE PERÇEMLERİNE TUTUNMUŞ 
SOLGUN BİR ÜRPERTİ...

SELİM ŞEVKİOĞLU

K urbanlarınızın ne etleri ne de kanları 
ulaşmaz Allah’a., yalnızca takva. Ula
şan içinizde göğeren teslimiyet duy
gusudur ancak. Ve perçemlerine tu

tunmuş solgun bir ürperti. Çeperlerine takı
lıp titreyen her ne varsa işte o. Sevgi ve mu
habbet.. haşyet ve samimiyet. Kah öldürüp 
kah dirilten ikircil bir tedirginlik.

Kurbanlarınızın ne etleri ne de kanlan 
ulaşmaz Allah’a., yalnızca takva. Allah’a ula
şan, İbrahim î ve İsmail! duygularımızdır an
cak. Ve gönlümüzde kurduğumuz otağdan 
yansıyanlar. Uçurduğumuz kuşun rengi ney
se o. Beyaz bir taklalı güvercin., kanadı kırık 
narin bir kelebek., ya da kapkara bir sinek 
belki.

Cebinizden çıkan para da değildir ulaşa
cak olan., ruhunuzu katamadığınız zaman. 
Ve bir türlü içselleştirilememiş zahmetler. 
Dualarınız olmasaydı şayet olur muydu kıy
m etiniz.. ve yakarışlarınız. Ne kan ister Allah, 
ne de para. Birinin ihtiyacı varsa şayet, sizsi- 
niz bunlara. Selim bir kalp tepsisiyle sunul
mayan her yemişin içi geçmiştir. Ve salih ol
maktan uzak bir amelle müsavidir.

Bir sınavdır kurban. İbrahim (as) ve İsma
il (as) ile ete kemiğe büründürülerek sembol- 
leştirilmiş bir temsildir. Kişinin karşısına en
gel olarak en kıymetlisini çıkarmaktır. Ger
çek iyiliğin ne olduğunu öğretmek. Var ola
bilm ek için yok olmaya razı olmaktır. İsma
il’in teslimiyetini hatırlamak ve ibret almaktır 
sonra. Yüzünü Yare dönebilmek için, Lâ di
yerek bıçağı ağyare vurabilm ektir. İbra- 
him (as) gibi geçebilmektir süfli olandan. Ve 
Halil olmak için, evlad-ı iyalden. İşte o zaman 
yakınlık olur kurban. Ve Halil olur İbra-

fark varsa şayet, en çok da İsmail olm aktır 
Kurban. Canan olmuşsa can., ve aynileşmişse 
vuranla vurulan, kulun kendi yerini tespit et
mesidir o zaman. Hidayet ettikten sonra, ya
ratıcılığını göstererek kulunun kalbini teskin 
edene, İbrahim gibi karşılığını ödemesi ve 
şükrünü eda etmesidir. Feda etmek ve paylaş
mak olmadan, yakınlığın da oluşmayacağını 
bilmesidir.

Hizmetine verilen mahlukatı ve uhdesinde 
olan yanlarını kendisine boyun eğdirdikten 
sonra, yalnızca Allah’a secde etmektir Kur
ban. Nefsini arzularına gem vurarak insan 
olabilmektir. Ve kurbanın boynu ile birlikte 
kesm ektir aramıza giren ihtirasları. Yüzmek
tir beşeriyet derisini acımadan. Ağırlık veren 
kılıfından sıyrılarak, içindeki insana kavuş
maktır. Hürriyettir kurban. Nefsimize uydu
ğumuz için düşürüldüğümüz bu yerden kalk
maktır. Bedenimiz gibi, duygu ve am elleri
mize de insan olmanın gereğini öğreterek iki 
ayağımız üzerinde doğrultmaktır.

Bayram, feda ettiğimiz ölçüde bayram dır.. 
ve asıl bayram kurban ettiğimiz yanlarımız 
admadır. İnsan; feda edemeyeceği hiçbir şe
yin sahibi değildir çünkü. Yanma kalacak 
olan kıyıp önden gönderebildikleridir ancak. 
Ve ruhunuzu katamadığınız hiçbir şeyin kıy
meti yoktur. Olsa bile, ne tatlıdır ne de hoş. 
Başa kakılarak verilmiş bir sadaka kadar de
ğersiz.. ve buruşturularak yüze çalınacak na
maz kadar da boş. El öpmekten ziyade gözü
nüzden okunan muhabbettir anneyi mesrur 
eden. Eğilip kalkmak olmadığı gibi namaz, 
yalnızca hayvan boğazlamak da değildir Kur
ban. Kurbanına, kattığı ruh ile kurbiyet kur-
malı insan., kı, zor zamanlarınızda başlarının 
üzerinde yeri olsun. Hiç unutmasın sizi., ve 
sırattan geçerken sırtına alıp uçursun. Ya da 
tutuversin ellerinizden. Ayaklarınızın tökez
lediği bir anda., ve tam da, içi ateş dolu bir 
uçurumun en kenarında.

Kurbanlarınız makbul, bayramınız m üba
rek olsun.

_hım (as). Uost olabilmenin leda edebilmek de 
olduğunu bilip, elinin tersiyle düzelttiği ağya
re saplayarak soğuk çeliği, ispat etmektir sev
gisini. Gözünü kırpmadan atlamaktır ateşe. 
Ve teslimiyet gösterildiğinde., gökten inenin 
kurban değil de rahmet olacağını öğrenmek
tir.

Bıçağı tutan ile altına yatan arasında bir
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Düşünce

DÜSÜNSEL DİKTATÖRLÜKLER
_____________________t _______________________________- - ____________________ ___________________________________________________________________

ATASOY MÜFTÜOĞLU

üslümanlar, dün-

M  yanın Tieresinde 
yaşıyor olurlarsa 
olsunlar, küstah 

bir sömürgeci tavrın muhatabı 
durumundadırlar. “Özgürlük, 
eşitlik, kardeşlik” gibi kavram
lar, Ivlüslümanlar söz konusu 
olduğunda, içi boş, soyut klişe
lere dönüşmektedir. Bugünün 
dünyası, maalesef “biz” ve “öte
kiler” olarak kategorize edil
miştir. Egemen düşünce ve ha
yat tarzı dışında, başka bir top
lum modeli üzerinde düşünme 
özgürlüğü ve eğilimine hayat 
hakkı yoktur. Düşünsel bir dik
tatörlük, ideolojik enformas
yon kanalıyla hepimizi rehin 
almak üzeredir. Bu diktatör
lüksek kutuplu, otoriter bir 
dünya projesini hayata geçir
mek istemektedir. Tek kutuplu 
dünya projesi adına yürütülen 
savaşlar, işgaller ve katliamlar 
olağan hale gelmiştir.

Bugünün politik dili, opor
tünizme ve demagojiye dayalı 
bir dil’dir. Modernlik, postmo- 
dernlik üzerine geliştirilen bü
tün masallara rağmen, her ül
kede kibirli bir elit despotizmi

yaşanmaktadır. Otoriter, totali
ter, tepeden inme bir modern
leştirme serüveni yaşayan Tür
kiye, bu defa da, Avrupa Birliği 
adına zorla empoze edilen kav
ramlara, kuramlara ve değerle
re muhatap olmaktadır. Avrupa 
Birliğinin Türkiye yaklaşımı so
runludur, önyargılıdır ve belir
sizdir. Avrupa kimliği ile İslam 
kimliği arasında sürekli bir ger
ginlik yaşanmakta, Türkiye, 
Avrupa ile ilgili saplantıların
dan bir türlü kurtulamamakta- 
dır.

Modern zamanlarda, emper
yalizmlerin, modernizmi yay
mak için geliştirildiği anlaşıl
maktadır. Bu dönemde, Batılı 
olmayan toplumlar, modern, 
postmodern etkilerin, çözümle
rin çekiciliğine kapılmışlardır. 
Modern, postmodern zamanlar 
güçlülerin öykülerinin anlatıl
dığı zamanlardır. Güçlülerin 
öyküsünde, Batılı insanın ayrı
calıklı olduğunu, ötekileştiri- 
lenlerin hiç bir yasal güvenceye 
sahip olmayan sürüler olduğu
nu görüyoruz.

Günümüz dünyası insanla
rın kimlik duygularını yok

eden bir başıboşluklar dünyası
dır. Hemen her toplumda mut
laklar ve kutsallar sorgulanır
ken, piyasa güçleri mutlaklaştı- 
rılmakta ve kutsallaştırılmakta- 
dır. Piyasa söylemi ne pahasına 
olursa olsun bütün söylemlerin 
üzerinde tutulabilmektedir. İk
tisadi akıl ve neoliberal çerçeve 
yüceltilmektedir. Bu ortam, ür
kütücü tekdüzelikler ve ürkü
tücü sıradanlıklar üretmekte
dir. Her alanda tutarlılık ve 
bütünlük bilinci buharlaşmak
ta ve hakikat tutkusu sarsıl
maktadır. Masum, mahzun ve 
mazlum halkların hayatları ve 
ruhları paramparça edilmekte
dir. Müslüman ölümleri bugün, 
kıyım-kınm olarak algılanmı
yor. Militarist şiddetin muhata
bı olan Filistinliler, İraklılar, 
AfganistanlIlar insan sayılma
yan insanlar olarak görülebili
yor.

Bugünün dünyasında köle
lik yeni, yepyeni biçimler al
makta, şöhrete kölelik, paraya 
kölelik, iktidara kölelik gönül
lü köleliğe dönüşmektedir. Gö
nüllü kölelikler, karakter adı
na, onur adına, kişilik adına
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her ne varsa silip süpürüyor. 
Şöhrete, paraya, iktidara boyun 
eğen kişilikler, bütünüyle gös- 
teriş görgüsüzlükleriyle malûl

küşün, algısal bir bozgunun 
adıdır.

Direniş, hayatın her alanm- 
da ortaya konulması gereken

muz dönemde Fransa’da ve Av
rupa’nın çeşitli ülkelerinde ya
şananlar, siyasal adaletsizlikle- 
rin , kültürel, sosyal eşitsizlikle-

hale gelebiliyor.
Doğrudan iletişim dönemi 

kapandığı için, dostluklara, da
yanışmalara ayıracak aziz vakit
ler kalmadığı için, anlam/er
dem iletişimi/ilişkisi gerçekleş
tirilemediği için, soylu düşü
nceler, fikirler tükenmekte, 
aşınmaktadır. Yüzeysel, spekü
latif değerlendirmeler, nitelikli 
sesleri, çabaları, oluşumları 
bastırabilmektedir. Bu dönem, 
dini algıların/yaklaşımların, 
modern postmodern düşünce
lerle uyumlu hale getirilmesi 
konusunda çok yoğun çabalara 
tanıklık etmektedir. Postmo
dern dönem, bütünlüklerin, 
kesinliklerin reddedildiği bir 
dönemdir. Bu dönemde her 
alanda, dini alanda bile ciddi
yetsizliklerin, laubaliliklerin, 
sınırsızlıkların, ilkesizliklerin, 
ölçüsüzlüklerin, belirsizlikle
rin, tamamlanmamışlıkların 
çoğaldığını görüyoruz. Ne- 
onurculuk örneğinde izlenebi
leceği gibi, bütün egemen ide
olojilerle, kuramlarla, iktidar
larla, sistemlerle uyuşma ve iş
birliği halinde olan bir din algı
sı gündemde tutulabilmektedir. 
Neonurculuk, egemen iktidar 
aygıtlarını, fosil haline gelen 
resmi ideoloileri, resmi çerçe
veleri asla sorgulama ihtiyacı

bir haysiyet mücadelesidir. Ne 
pahasına olursa olsun, hepimi
ze yakışan sağlam bir duruş sa
hibi olmaktır, popülizme ve 
anarşizme ödün vermemektir,

S ervet ve soya dayalı değ erler, 
ö lç ü tle r İslam  tarafınd an  kınan
m ış tır . B ü tü n  m illiy e tç ilik le r  
tek ta ra flılık  ve dar görü şlü lü k 
şeklinde te za h ü r e tm e k te d ir. 
E tn ik  S eçilm iş lik  d u yg u su nu n 
g ayri ahlaki o lduğun u bilm ek 
g ere kir.

hiç bir aşırılığa yönelmemek
tir, dar çerçeveli, tek boyutlu 
kesin yargılarda bulunmamak
tır. Bilinçli olmak demek, bi
zimle ilgili olan her şeyin far
kında olmak demektir. İslam’ın 
en doğru, en güzel, en bütün
cül şekilde anlatılması günü
müzün en önemli çabası olma
lıdır. Servet ve soya dayalı de
ğerler, ölçütler İslam tarafından 
kınanmıştır. Bütün milliyetçi
likler tek taraflılık ve dar görüş
lülük şeklinde tezahür etmek
tedir. Etnik seçilmişlik duygu
sunun gayri ahlaki olduğunu 
bilmek gerekir. Egemen, bü-

rin, faşist kampanyaların, azın
lıkları gettolaşmaya sevkeden 
ayrımcılıkların, gizli/açık ırkçı
lıkların sonucudur. Toplumsal 
protestolar sistemli bir şekilde 
kenarda tutulanların öfkesini 
yansıtmaktadır.

İslam’ın şiddet ve nefrete in
dirgenmesi İslam’a haksızlıktır. 
İslam, din ile dünya arasındaki 
dengeyi temsil eder. Müslü- 
manlar, insan tabiatının evren
selliği düşüncesine inanır, bu 
nedenle de hiç bir şekilde bir 
ayrımcılık yapmazlar. Doğu da, 
Batı da, Allah’a aittir. Müslü
man bilinç, Doğu’yu, Batı’yı, 
Kuzey’i, Güney’i bütün bir in
sanlığı içerisine alacak şekilde 
konuşur. Islami tepkiler, tavır
lar, yorumlar, anlamlı, kuşatıcı, 
nitelikli, onurlu ve vakur olma
lıdır. Sorumluluk almayı gerek
tirmeyen, tavır almayı gerektir
meyen, eylem yapmayı gerek
tirmeyen, içsel yönelişlerle sı
nırlı duygusal bir yol, sorunsuz 
ve kolaycı bir yol’dur.

Durağanlık bir kader olma
malıdır.

İnsani ilişkilerde etnik kö
keni dikkate almayan bir bilinç 
geliştirilmelidir.

Islami bir iklimde, müslü- 
manlar birbirlerinin etnik özel
liklerini, niteliklerini kökenle-

duymuyor, bu çerçevelere mu- 
halefet etmiyor, her türlü dev
let politikasını mutlaklaştırı
yor, devlete, sisteme, konjonk
türe, her türlü statükoya sonu
na kadar sadık bir akımı temsil 
ediyor. Bu durum algısal bir çö

rokratık ve ideolojik aygıtın, 
egemen etnik topluluğun ve 
onun seçkinliklerinin ayrıcalık
larını temsil etmesi durumun
da; nerede olursa olsun, rakip 
ve zayıf etnik unsurlar harekete 
geçiyor. İçerisinde bulunduğu

rini farketmeden, tecessüs et
meden, sorun haline getirme
den yaşarlar.

Birbirlerinin kökenlerini so
run haline getirenler, İslam’ın, 
görkemli niteliklerini ve er
demlerini temsil edemezler.
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Düşünce

"KAVGAM" DEĞİL 
"AHLÂK-I ALÂ'Î"

ABBAS PİRİMOĞLU

itler’in Kavgam  adlı

H kitabının dışarı ta- 
şarcasma bir bolluk
la kitapevlerinin ca- 

mekanlarım süslediği dönemde 
tanımıştım Kmalızade’nin Ah- 
lâk - 1  Alâ’i’sini. Tavsiye üzerine 
okuduğum bir akademik çalış
ma, XVI .yüzyılda yaşamış Is- 
partalı düşünür olan Kmah-zâ- 
de Ali Çelebi’nin gözüyle Os- 
manlı’nm cemiyet, devlet ve 
hükümdar anlayışını irdeliyor
du. Bu çalışma aynı zamanda 
toplumumuzun geçmişte, siya
set felsefesi açısından neleri 
kendisine problem edindiği, si
yaset ilmini inşa ederken temel 
ilkelerini neye göre tespit ettiği 
hususunda da epeyi ipuçları ve
riyordu. Kitabı bitirir bitirmez 
şu soruyu sormadan edeme
dim: Neden Kmalızâde değil de 
Hitler? Neden Ahlâk-ı A lâ’î de
ğil de Kavgam?

Bunun bir sebebi olmalıydı. 
Kavgam’ı ucuz fiyatla gençliğin 
önüne süren elin bir hedeften 
berî olduğunu düşünmek 
mümkün olmasa gerekti. Ama
cın düşün hayatımıza yeni bir

Kavgam'ı ucuz fiyatla gençli
ğin önüne süren elin bir hedef
ten beıt olduğunu düşünmek 
mümkün olmasa gerekti.

ufuk açmaya mı yoksa totaliter 
ve baskıcı rejim özlemcileri için 
toplumsal tabanda taraftar ka
zanmaya mı yönelik olduğuna 
gelmeden önce şu tespitimi pe
şinen dile getirmek istiyorum. 
Yine olan oluyor, yapılmakta 
olan yapılıyordu. Machiavelli, 
Hobbes, Rousseau, Locke,

Dürkheim, Weber, Lenin, Hit
ler... biri diğerinin yerini alır
ken Kmalızâdelere kalan ise 
hep unutulmak oluyordu. On
ların şahsında asıl yokluğa 
mahkum edilmek istenenin ise 
bir medeniyet olduğunu hatır
latmaya dahi lüzum olmadığı 
kanaatindeyim.

İşin Sırrı Kavramlarda

Adolf Hitler bu olayda sadece 
bir simgedir. Yapılmak istenen, 
onun şahsından hareketle bir 
imge oluşturmaktır. Daha açık 
bir ifade ile toplum, devlet, hu
kuk, siyaset ve insan gibi temel 
konularda, zihinlerdeki tasa
rımları istenilen kıvamlarda ye- 
nibaştan oluşturmaya çalış
maktır. Bilindiği üzere Hitler 
ırkçılık, milliyetçilik, sosyalizm 
vurguları vasıtasıyla halk ile 
önderi arasındaki irrasyonel 
ilişkiye dayanan ve devletin yü
celiği düşüncesini ön plana çı
karan bir aksiyonun lideridir.

Hitler denince benim aklı
ma iki isim gelir: Hegel ve Cari 
Schmitt. İlki Hitler’i ortaya çı
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karacak bir toplumun felsefi alt 
yapısını kuran isim, İkincisi ise 
Nazi hükümetinin “baş hukuk- 
çusu” unvanını kazanacak ka-
dar Hitler’e yakın bir kişidir. 
Hegel’e göre nasıl ebedi ahenk 
içinde bulunan tabiat, içerisin
de aklilik taşıyorsa; devlette, 
öylesine gerçekleşmiş bir aklî- 
liktir. Onun deyimiyle “aklî 
olan gerçektir ve gerçek olan 
aklîdir” Bu mevcut olanın iyi 
olarak kutsanması anlamına 
gelmektedir.1 Devleti “Tanrının 
yeryüzündeki yürüyüşü”2 olarak 
tanımlayan Hegel’de, devlet ta- 
pımcılığm zirvesine onun şu 
ünlü cümlesinde erişilir: “Dev
let, dünyada mevcut İlâhi düşün
cedir.”3 Devletin gerçekleşmiş 
akıl ve ruh olması sebebiyle ka
nunu da nesnel ruhun dışa vu
ruşu şeklinde nitelenmekte ve 
sadece kanuna itaat edenin hür 
olabileceği söylenmektedir.4 
Zira “insan bütün ruhi gerçekli
ğini devletten alm aktadır” de
mek suretiyle, insan varlığının, 
siyasi otoritenin müdahale ala
nından muaf tutulan vicdan 
alanı da devletin kontrolüne 
verilerek, ferdin nefsinin tama
men devlet tarafından emilme
sine zemin hazırlanmıştır.5 Bu
nun doğal bir sonucu olarak 
Hegel’in siyaset felsefesinde ön
derlik ilkesi tartışmasız ve ke
sin bir itaat üzerine kurulmuş
tur. Önderin hakimiyetim sı
nırlayan bütün görüşleri redde
den Hegel’e göre esasen önder- 

lıalk biı

tezahür eden akim ilerlemesi 
ile izah edilir. Hegel buna za
manın ruhu ismini verir. Bu 
ruhla yüklü olan ulus üstün 
olup diğer uluslar haklardan 
mahrumdurlar üstelik dünya 
tarihinde hesaba da dahil edil
mezler. Peki bu misyonla yüklü 
olan ulus nasıl tespit edilecek
tir? Bu sorunun cevabı Hegel 
için çok basittir: Savaşta kaza
nılan zafer dünya ruhunun ne
rede mukim olduğunun göster
gesidir. Aynı şekilde savaşı kay
beden millet de dünya ruhunun 
kendisiyle uyum halinde olma
dığını ispat etmiş olur.7 Bu yak

manın ruhunu taşıdığını kabu
le zorlar. Zira o ulus savaşta üs
tün olmakla bir gerçekliği orta- 
va kovmuştur. O gerçeklik hem 
iyi hem de aklidir. Dolayısıyla 
dünyanın ruhunu taşımaktadır. 
Bu hemen anlaşılacağı üzere 
kuvvetin putlaştırılmasıdır. 
Böylece Hegel, Machiavelli bile 
kuvveti ahlakla özdeşleştirmek
ten sakınırken kuvveti-devleti- 
ah lâk la  özdeşleştirerek  ondan 
daha ileriye gitmiştir.8

Bir hukuk profesörü olan 
Cari Schmitt, “Politik olan ne
dir?” sorusuna cevap arar. So
ruyu sormasındaki amaçta poli
tik kararlarda dayanılan kıstası 
tespit etmektir.9 Profesör iki 
sonuca ulaşır: Düşmanlık ve 
karar cılık... Düşmanlıktan ka
sıt kolektif düşmanlıktır ve top
lumlar için varoluşsal öneme 
haiz bir ilişki türüdür. Schmitt 
insanın düşmanlarını tanımla
masının, kendi öz benliğini ta
nımlaması yolunda attığı ilk 
adım olduğunu düşünüyor, 
“bana düşmanını söyle sana 
kim olduğunu söyleyeyim” di
yerek bu konudaki ifadelerini 
şöyle tamamlıyordu: “Ayırım  
yapıyorum öyleyse varım ”10. Ka- 
rarcılık ise “devletin hükümda
rının almış olduğu kararlarda 
hiçbir evrensel prensibe ve hiç
bir doğal bağa riayet etmeden 
karar almasıdır”11 şeklinde ta
nımlanmak suretiyle, alman 
politik kararlarda asıl olanın 
keyfilik  olduğu açıkça vurgula-

hiç olup biçimsiz taşımın yukarıda bahsedildiği myordıı: te o  Strauss’unsız
yığından başka bir şey değil
dir^

Hegel dünya tarihini değer
lendirirken de aynı ilkelere da
yanır. Dünyada gelişen olaylar 
anlamsız olup bitm eler ile değil

üzere akli olan gerçektir, gerçek 
olan aklidir diyen bir mantık 
için yadırganmaması gerekir. 
Mevcut olanın iyi olarak kabul 
edildiği bu yaklaşımın tabii ne
ticesi,savaşta üstün olanın za

Schmitt’i eleştirirken “hayvani 
güç hayranlığı”12 ile suçladığı 
politik düşmanlığı ve kararcılı- 
ğı savunan görüşleri günümüz
de de, muhafazakar ve sol ka
nat şeklindeki açılımlarla ken-

Dünyada gelişen o la yla r anlam 
sız olup b itm e le r ile değil te za 
hür eden aklın ilerlem esi ile 
izah e d ilir. Hegel buna zam anın 
ruhu ism ini v e rir . Bu ruhla y ü k 
lü olan ulus üstün olup d iğ er 
u luslar haklardan m a hru m d u r
lar üstelik  dünya tarih inde  he
saba da dahil ed ilm ezle r.
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dişini göstermektedir. Bunun 
başlıca sebeplerinden biriside 
Schmitt’in öncelikle üzerinde 
durduğu hükümranlık, ulusal 
birlik, uluslar arası düşmanlığı 
görmezden gelmenin tehlikele
ri, anayasal istikrar, savaş gibi 
konuların; bir kez daha Avrupa 
siyasetinin merkezi temaları 
haline gelmiş olmasıdır.13

Hitler’in arka planına dair 
bu iki düşünürün görüşlerine 
kısaca temas ettikten sonra 
bambaşka bir dünyaya, yani Kı- 
nalızâde’nin “Ahlâk-ı Aîâ’î”sine

geçmek istiyorum. Başkalığın, 
yaşadıkları asırların farklılığın
dan değil, tarafların varlık  ve 
bilgiye dair tasavvurlarındaki 
farklılıktan kaynaklandığını ve 
bu farkında düşüncelerin yapı 
taşları olan kavramlar vasıtasıy
la temâyüz ettiğini hatırlatarak.

Şeytanını Fısıltısını Bırak,
Sâdık Muhbire Bak

Kmalı-zâde, evvela insana ko
numunu vermekle işe başlar. 
Allah’ın meleklere secde etme

sini buy urduğu insan mahluka- 
tın en hayırlısı ve en üstünü
dür.14 Diğer varlıklar ihsanla
rın istifadesine sunulmuş birer 
vasıtadan ibarettirler. Dolayı
sıyla insandan daha üstün(e/- 
dal) olmaları mümkün değil
dir.15 Toplu halde yaşamak ha
li karınca, arı ve bazı kuşlarda 
görülse de bunların arasındaki 
ilişkiler şuura ve tefekküre de
ğil, içgüdüye dayanır.16 İnsan
larda, bir arada yaşamaya mec
bur olmakla birlikte onlarda di
ğer canlılarda olmayan müstes
na bir yön vardır: Akıl ve tem- 
yiz(iyiyi kötüden ayırt etme) 
melekesi.17 İşte bu içtima hali
ne Kmalızade bir araya gelme, 
medenileşme, şehirleşme, dev
let oluşturma anlamında te
m eddün  demektedir.18

Temeddün halinin yani in
sanların cemiyet ve devlet oluş
turma halinin altında yatan psi
kolojik zemini tespit ederken 
Kmalızade, farkını ortaya koy
maktadır. Bütün bu ilişkilerin 
altında yatan asıl belirleyici et
ken m u habbet  yani sevgidir. 
Ülke içerisinde uygulanan ka
nun ve kaideler nihayetinde 
birtakım emir ve yasaklar olup 
soğuk mefhumlardır. Fertler 
zahiri kontrolün kalktığı veya 
görülmediklerini hissettikleri 
anda ise kanuni müeyyideleri 
ihmâl veya ihlâl edebilirler. Oy
sa sevgi sübjektif, dışarıdan 
müdâhale ve müşâhede edilme
yen bir alana aittir. Kmalızade 
sevgiyi cemiyet yaşamında ada
letten bile önce görmektedir. 
Çünkü adalette karşı karşıya 
gelen kişilerin istek ve arzuları 
çatışmakta iken sevgide ise kişi 
arzusundan sevdiği kişi adına 
vazgeçmektedir. Daha açık bir

70 ÜMRAN OCAK‘06



ifadeyle muhabbet ittihadı sağ
larken, adalet ikiliğin ortaya 
çıkmasından sonra gerekmek- 
tedir. Bu nedenle sevgi adalet-

tâmme, yani eksiksiz mükem
mel siyâset denir. Bu Medîne-i 
fazılada uygulanan siyasettir ve 
temelinde de İslam hukuku ve

risi şeytanın fısıltısına kulak 
asmamak, diğeri de sadık muh
birleri dinlemektir. İlkinde ül- 
kede kötülükle mücadele edi-

ten daha üstündür.19
Kmalızâde, devletleri fazi

letli ve faziletsiz olmak üzere 
iki ana kategoride ele alır. Bu 
iki tip devleti birbirinden ayı
ran onların tâbi oldukları ka
nun ve kaidelerden ziyade, içe
risindeki insanların tavır davra
nış ve inançları ile kuruluşları
nın temelinde yatan ana sebep
tir. Medîne-i fâzıla’nm kurulu
şunun ana sebebi iyilik ve gü
zellikler iken, Medîne-i gayr-ı 
fâzıla’nm kuruluş temelinde 
kötülükler ve bozucu unsurlar 
bulunmaktadır.20 Kmalızâde, 
Medine tasnifinde kullandığı 
kıstası siyaset için de kullanır 
ve siyaseti iki şekilde ele alır. İl
ki siyâset-i fâzıladır ki buna

ahlakı yatar. Diğer siyaset türü 
olan siyâset-i gayr-ı fazıla(fazi- 
letsiz siyaset) ise nakıs (eksik) 
olup Medîne-i gayr-ı fâzılada 
uygulanır. İlkinde hedef Al
lah’ın ahlakı ile ahlâklanmak ve 
ülke içerisinde saadeti temin 
etmek iken, fazıl olmayan siya
set sahibinin hedefi tagal- 
lüb(galebe çalma, üstün çıkma, 
zorbalık) ve tasallut(sulta kur
ma, musallat olma ve güce da
yalı hakimiyet tesis etme) yo
luyla nefs-i emmarenin arzula
rına ulaşmak ve bunun için şa
kilik yapmak, yani her türlü 
kötülük içinde olmaktır.21

Bu meyanda Kmalızâde, hü
kümdarlara bazı tavsiyelerde 
bulunmaktadır. Bunlardan bi

Kınalızâde, devletleri faziletli ve faziletsiz olmak özere iki ana kate
goride ele alır. Bu iki tip devleti birbirinden ayıran onların tabi olduk
ları kanun ve kaidelerden ziyade, içerisindeki insanların tavır davra
nış ve inançlarıdır. Medîne-i fâzıla'nın kuruluşunun ana sebebi iyilik 
ve güzellikler iken, Medîne-i gayr-ı fâzıla'nın kuruluş temelinde kötü
lükler ve bozucu unsurlar bulunmaktadır.

lirken konunun siyasi cephesi
ne dikkat çekilmek istenmek
tedir. Şeriatin katli caiz görme
diği durumlarda, ülkeyi elde 
tutmak için lazımdır diyerek 
bu cezanın uygulanamayacağı
nı, kimsenin öldürülemeyece- 
ğini, aksine bir görüşün şeytan 
fısıltısı olduğunu ve dinlenme
mesi gerektiğini tembihlemek
tedir.22 Anlaşılacağı üzere dü
şünürümüz burada Medine-i 
fazıla diye tanımladığı ideal 
devletin hukuk devleti olduğu
nu, hükümdarların hukukla 
mukayyet bulunduğunu ve 
hiçbir siyasi gerekçe ile yöneti
cilerin keyfi davranmak sure
tiyle şeraitin/hukukun dışına 
çıkamayacaklarım bildirmekte
dir. Diğer husus da, hükümda
rın görünür olması, gizlenme- 
mesidir. İhtiyaç sahiplerinin 
ihtiyacını, haksızlığa uğraya
nın mağduriyetini iletebilmesi
dir. Hükümdar köşesine çekil- 
memeli, ülkesinde bu açıdan 
olup bitenlerden haberdar ol
malı ve tedbirlerini almalıdır. 
Gerekirse bu konuda kendisini 
haberdar edecek güveneceği 
insanlardan sadık muhbirler 
bulundurmalıdır.23 Görüleceği 
üzere düşünürümüz “sadık 
muhbir” bulundurma önerisin
de bulunurken de, devletin gü
venliğini değil, insanların sa
adeti ve ihtiyaçlarının karşılan
masını kendisine dert edin
mektedir.

Kmalızâde, İslam hüküm
darları için kullanılan Halife- 
tu’llâh (Allah’ın halifesi) ve Zıl- 
lu’llâh(Allah’ın gölgesi) gibi ta-
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nimsemişlir. Ona göre hüküm
dar madem ki Allah’ın halifesi- 
ve gölgesidir; o halde O’na uy
malı ve O’nun ahlâkıyla ahlâk- 
lanmalıdır. Gücü yettiği kadar 
kendisini fazilet ve kemâl ile 
donatmalı; adalet, insaf ve cö
mertlikte herkese örnek olmalı, 
asla kimseye^zulmetmemeli- 
dir.24 Görüleceği üzere düşü
nürümüz hükümdarlara gölge 
olduklarım hatırlatarak onların 
aksine bir kanaat ve tavırla ne
fislerine uyarak keyfi bir şekil
de davranmamaları için kendi
lerini uyarmaktadır.

Sorunlarımızı Tartışırken

Geçmişi olduğu gibi günümüze 
taşıyarak taklit etmek mümkün 
değildir. Kaldı ki, mümkün ol
sa bile, taşman halin takatiyle, 
içerisinde yaşadığımız sorunla
rı çözebilmek hiç mümkün de
ğildir. Tıpkı bir başka toplumu 
taklit etmekte varılan bereket
sizlik halinde olduğu gibi. Çün
kü taklit, mukallidin yetersizli
ğinin izharından başka bir şey 
değildir. Sorunları çözmekte 
yetersizlik, yani üretimsizlik.

Kmalızâde’de şu iki hususu 
tespit etmenin hiçte zor olma
yacağı kanaatindeyim. İlki dü
şünürümüzün “Allah merkezli” 
bir dünya görüşüne sahip oldu
ğudur. İkincisi ise, ideal olarak 
tanımladığı cemiyet, devlet ve 
siyaset anlayışında insanın  
odak noktaya konumlanmış ol
masıdır. Yani kurduğu sitemin 
merkezinde insan bulunmakta
dır. Düşünürümüzün sistemin
de ikinci hususun mevcudiyeti
ni ve meşruiyetini birinci hu
sustan aldığı tartışmasızdır. Yi-

radigmalardan kaynaklanan 
sistemlerde problemli olduğu 
konusu yeri gelmişken zikre
dilmesi gereken bir husustur.

Şüphesiz ki Hegel, Schmitt 
ve Hitler’in temsil ettiği siyaset 
anlayışının batının tek çizgisi 
olduğunu iddia etmek müm
kün değilse de, önemli bir da
marı olduğunu inkâr etmekte 
mümkün değildir. Üstelik bu 
damar günümüzde her geçen 
gün palazlanmakta ve özellikle 
ABD’de hakim olan neoconlar 
marifetiyle, İslam ülkelerinde 
yürürlüğe konabilmek için, 
böyle bir çizgiyi taşıyabilecek 
kesimlerle ilişkiler geliştirilir
ken toplumsal alanda da taraf
tarlar bulunmaya çalışılmakta
dır.

Hitler’in K avgam m m  bize 
verebileceği hiçbir şeyin olma
dığı kanaatindeyim. Çünkü 
hiçbir zaman Müslümanlar 
devleti Tanrının yeryüzündeki 
yürüyüşü olarak görmemişler 
ve böyle bir teori de üretme
mişlerdir. Toplumlarm kurulu
şunda yatan temelin “düşman
lık” olduğunu hiçbir zaman id
dia etmedikleri gibi savaşta ka
zanılan zaferle zamanın ru
hu/anlamı arasında sebep so
nuç ilişkisi kurmamışlardır. 
Çünkü onlara göre anlam “kuv- 
vet”te değil ötelerden gelen 
âsum ani b ilg id e  mündemiçtir.

Şeyhoğlu, Kmalızâde ve da
ha nicelerini keşfettikçe sorun
larımızın çözümünü eninde so
nunda bulacağız demektir. 
Çünkü her keşifle kazanacağı
mız inkişaf bizleri taklitçilikten 
kurtarırken aynı zamanda üre
tici de kılacaktır. Toplum ola
rak yaşadığımız yüzlerce yılın

sılanın yanında sorunlarımızın 
çok da kayda değer kalmadığım 

öğretecektir.
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Düşünce

SOSYAL BİR YARA: 
"YOKSULLUK"

NECİP YOLCU

ünyamızda pekçok

D insan yoksulluk için
de yaşıyor. Hedefleri 
arasında yoksullukla 

mücadele de olan birleşmiş 
milletler (BM) örgütü tarafın
dan hazırlanan bir rapora göre 
dünyadaki her beş kişiden biri- 

■ si yoksul durumdadır. Yoksul
luk ve zenginlik eskiden de var
dı. Ama durum bugünkü kadar 
yoksullar aleyhinde değildi. 
Yoksulları kendi hallerine bıra
kalım, onların ne halleri varsa 
görsünler demek, büyük bir in
sanlık ayıbıdır. Yoksulluk, sos
yal bir âfettir. Her türlü kötülü
ğün besleyicisidir. Yardımlaş
ma, canlıların ortak özelliğidir. 
Asâyiş ve sosyal güvenliğin te
minatıdır. Yoksulluğun top- 
lumları hangi felâkete götürebi
leceğine dikkat çeken Peygam
berimiz bir hadislerinde şöyle 
buyurmuşlardır:

“F akirlik , neredeyse küfür 
olacaktı.”1

Fakirlik, insanın zorunlu

Makalemizin başında zikret
tiğimiz hadiste, sevgili Peygam
berimiz: “Fakirlik neredeyse kü
fü r olacaktı" buyurmakla çok 
önemli bir hususa dikkatlerimi
zi çekmiştir. Bizâtihi fakir insan 
olmak, kötü değildir; kötü olan 
fakirlik probleminin yol açabi
leceği tehlikelerdir. Özellikle 
bir toplumda gelir dağılımında 
ortaya çıkan adâletsiz paylaşım, 
toplumlarm temelinde her tür
lü yıkıcı düşünce ve inançların 
mayalanmasına zemin hazırlar.

Fakirlik, insanları aşağılık 
kompleksine sürükleyebilir. İn
san önce, aşağılık duygusundan 
kurtulmak için, her türlü kut
sallarını ve değerlerini gözden 
çıkarmaya teşebbüs edebilir. 
Çünkü aç insan, inançlarını 
yer. Hatta, İslam dininin yasak
ladığı her türlü haram yollara 
tevessül edebilir. Daha da ileri
si, insanları, servet düşmanı ha
line bile getirebilir. Geçen yüz
yılda görüldüğü gibi, bilhassa 
sosyalizm ve komünizm gibi yı-

ihtiyaçlarmı bile karşılayamama 
durumudur. Bir başka ifade ile, 
dış bir destek olmadan fakir ve 
yoksul kimselerin ekonomik 
açıdan ihtiyaçlarını karşılaya- 
mama sebebinden dolayı, zor 
durumda/güçsüz kalmalarıdır.

Özellikle, yaşadığımız ileti
şim çağında, reklam gibi araçla
rın devreye sokulmasıyla, top
lum, aşırı derecede tüketimin 
körüklenmesi motive edilmiş, 
sonuçta israf almış yürümüş, 
toplumsal hayatta sosyal denge
lerde ve gelir düzeyi dibe vur
muş aile yapılarında alt-üst ol
malar yaşanmış ve sınıfsal fark
lılaşmaların artmasına yol açıl
mıştır. Elbette reklam, üretilen 
bir malın tanıtımı açısından 
önemlidir. Ama onun ötesinde, 
farklı gelir düzeylerine sahip 
olan toplum katmanlarında 
yönlendirici bir işlev yarattığı 
için, alım düzeyi düşük olan ai-

kıcı fikirlere sahip olanlar, fakir 
insanları istismar ederek, top
lumsal düzende asayişin sağ
lanmasını güçlendirici eylemle
re kalkışmışlardır. Geçmişte ül
kemiz bundan çok acılar çek
miştir.
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lelerde bazı huzursuzlukların 
doğmasına da sebep olabilmek
tedir. Fakirlik ve işsizlik gibi 
sosyal problemler, halkın alım 
gücünü olumsuz yönde etkile
diğinden, ailelerde boşanma da
valarını alabildiğine artırmış ve 
aile kurumlan büyük yara al
mıştır.

Elbette fakirlik milletlerin

run lokal değil, küresel düzey
de ele alınıp çözülmesi gereken 
bir-sorun olarak değerlendiril
mesi gerekir.

İslam’a göre fakirlik, isten-

dukları bilincini taşımaları ge
rekmektedir.
—Bütün bu olumsuz şartlara 

rağmen fakirlik övünülecek bir 
durum değildir. Maalesef bizim

meyen bir durumdur. Fakirli
ğin, çaresizlikten kaynaklanan 
bir iç güdüyle, sosyal hayatta 
yol açacağı tehlikelerden dolayı 
peygamber efendimiz, fakirlik-

geleneksel din anlayışımızda 
‘fakirliği’ teşvik edici birçok ar
güman mevcuttur. Bunlar ge
rek hadis olarak ve gerekse İs
lam büyüklerinin sözleri olarak

kaderi değildir. Bu sebeple İs
lam, “veren el, alan elden üs
tündür”2 ilkesiyle tüketimden 
ziyâde, sürekli üretmeyi teşvik 
etmiştir. Ama bu konuda insan
larımıza gerek yeterince eğitim 
verilmemesi, üretime yönelik 
teşvik ve desteklerin yeterince 
sağlanamaması, diğer taraftan, 
kişinin kendisinden kaynakla
nan beşerî zaaflar gibi çok yön
lü sebeplerden dolayı, fakirlik 
bir yazgı gibi karşılanmıştır. 
Mesele, tamamıyla fakirliği or
tadan kaldırmak olmasa bile, 
en azından fakir sayısını azalt
maktır.

Bilindiği gibi her türlü top
lumsal felâketin başı, cehâlettir. 
Bundan dolayı peygamberimiz: 
“İlim ve mal her kusuru örter. 
Cehalet ve fa k ir lik  de her kusuru 
ortaya çıkarır"3 buyurarak, so
nuç itibariyle cehâlet ve fakirli
ği yenmenin gerekliliğine de
ğinmişlerdir. Açlık, yoksulluk 
ve geri kalmışlığın arkasında 
cehâlet yatar. İslam dünyasında 
hâlâ, çocuklar ve ebeveynler, 
bir deri bir kemik kalmış ve aç
lık kamplarında bulaşıcı hasta
lıklar ve kitlesel ölümler kol ge
ziyorsa, bunda eğitimsizlik ka
dar, o toplumlarda geçerli olan 
gelir dağılımındaki adaletsizlik
lerin ve kötü yönetimlerin de 
büyük payı vardır. Açlık ve 
yoksulluk problemi sadece fa
kir olan İslam ülkelerinde de
ğil, Latin Amerika ülkeleri gibi 
ülkelerde de geçerlidir. Bu so

ten dolayı Allah’a sığınmayı

Fakirlik problemini az da olsa 
çözmeye yönelik bu dinî sorum
lulukla kuşatılmış pratik çözüm 
önerileri nedenli toplumumuzda
yoksulların lehine gereği gibi iş
letilmektedir?

tavsiye etmişlerdir. Bu konuda 
ondan bazı duâlar şöyledir: “Al
lah’ım! Fakirlikten, yoksulluk
tan, düşkünlükten, haksızlık et
mekten ve haksızlığa uğram ak
tan sana sığınırım.”4 Elbette fa
kirlik probleminin üstesinden 
gelmek için beyin ve el ile işbir
liği yapacağız, bu arada duayı 
da unutmayacağız. Sebeplere 
sarılmadan tevekkül, İslam’ın 
ruhuna aykırıdır.

İslam dininde fakirlerin du
rumunu düzeltmeye ve iyileş
tirmeye yönelik çeşitli tedbirler 
alınmıştır. Bunların başında; 
zekât, fıtır sadakası, karz-ı ha- 
sen, infak, nafaka, sadaka, kef- 
fâretler gibi fakirleri koruyup 
gözetmeye yönelik dinî-mali 
sorumluluklar getirilmiştir. 73 
Bu soruya kapsamlı cevaplar 
vermek zorundayız. Eğer bir 
mahallede fakir, düşkün bir in
san varsa, dinî ve cinsiyet kim
liği ne olursa olsun, orada otu
ran bütün zengin Müslümanlar 
o sorunu çözmek zorunda ol

tedâvülde dolaşmaktadır. Sanki 
İslam dini fakirliği teşvik edi
yormuş gibi yanlış sonuçların 
doğmasına sebebiyet vermekte
dir. Çalışmayı ve bir saatlik te
fekkürü bin yıllık ibadete denk 
gören bir din nasıl olur da fa
kirliği özendirici motivasyon
işlevi görebilir?

Ayrıca fakirlik, aşağılanacak 
bir durum da değildir. Bütün 
gayret ve çabalara rağmen her
kes ekonomik gelir bakımından 
eşit düzeyde olmayabilir. Mül
kün gerçek sahibi Allah’tır.5 in
sanlar, fakirlik problemini yen
mek için ellerinden gelen çaba
yı gösterdikleri halde ekono
mik durumlarında bir iyileşme 
sözkonusu değilse, kesinlikle 
Allah’a ve topluma isyan etme
melidirler. Sadece zenginlik de
ğil, fakirlik de bir imtihan sebe
bidir. Kesinlikle sabredilmeli, 
ama, kurtulmak için tek çözüm 
yolu olan çalışmak, asla elden 
bırakılmamalıdır. Flerkes ma
hallesindeki fakir ve yoksulla
rın ihtiyaçlarını giderirse, o ül
kede ihtiyaç sahipleri olabildi
ğince asgari düzeye indirilmiş 
olur. Ayrıca, inanç fakirliğinin 
yolunun mide fakirliğinden 
geçtiği unutulmamalıdır.

Notlar
1 Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, IV, 542 

(6199).
2 Buharı, Vasaya 9.
3 Münavi, a.g.e., IV, 391 (5720).
4 Nesei, Istiâze 14-15.
5 Âl'i îmrân 3/26.
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Kültür & Sanal

V
GÜVERCİN 

GERDANLIĞINDA

Hasanali Yıldırım

G üzel Dostum ,
Bu h asta lar ve h asta lık la r  

çağında, kendini taş ran ın  k ir le 
rinden korum aya h asta lık  dü
zeyinde titiz le n e n  sana selâm  
olsun!

Emin ol, ben m ektup ların ın  
içeriğ ine veya bu içeriğ i bürün
dürdüğün yetk in liğe  değil, çok 
az kalem  erbabında g ö reb ild i
ğim  içten liğ ine vurgunum . İşte  
o iç ten lik  zil takas ım ı g e tir iy o r. 
O içten liğ in  ta k d irk â rıy ım  çün
kü sen, günüm üz Türk  y a z a r la 
rının n eredeyse tüm ünün y a p a 
m ayacağ ı fe d a k â rlığ ı g e rç e k 
leştirm iş , m evcu t dil ve düşün
ce düzeyinde sahaya çıkm ak- 
tansa kendini yakın  çevren in  
bilin irliğ ine em an et e tm e y i seç
miş biricik adam sın.

Ben şendeki bu tav izs iz liğ e  
m eftunum !

Tabii ki olağan bir köşesine  
çekilm ek durum u değil bu. Am a  
bilesin, insanım ız bu terc ih in i 
an layam ayacak  bir dü zeye  sü-

kez an la tm am a, üste lik  açıkça  
yazm am a karşın, daha benim  
ne diye evim e te le v izy o n  sok
m adığım ı bile gereğ ince k a v ra 
yan ına ras tlam ad ım . Ya zü p p e
ce bir a rtis tik  ham le d iye y o ru 
yo rla r seçim im i veya basit, üs

te lik  iş levsiz bir kendini korum a  
güdüsü... B ir kendini bile is teye  
top lu m a sağ ırlaş tırm a g ayre ti 
sayan lar bile yok değil. Hâlbuki 
benim  ne denli sıkı bir radyo  
d in le y ic is i o lduğum u sü rek li 
gözard ı e tm e d e le r. O yüzden  
de, s inem aya ilgim e karşın, ne 
diye g örüntü  yerin e  sesi s e ç ti
ğimi nasıl an layab ilirle r ki!

D o ğrusunu  is te rs e n  do s
tu m , insanların  asıl h azm ed e
m ediği şu: Nasıl o luyor da çağ ı
m ızda biri g örünm ekten  kaçın ı
yo r?  İş te  bunu h afsa la la rın a  
s ığ d ıra m ıy o rla r. Çünkü tü m ü , 
zih in lerin in  görüntü  ta ra fın d an  
nasıl Ü m ra n iy e  Ç ö p lüğü 'ne  
d ö n d ü rü ld ü k le rin in  fa rk ın d a  
değ iller ki!

G eçelim .
G eçelim  ve hızla ikinci soru

na odak lanalım . D ilersen ilkin il
kem izi analım : Sanat im gelerle

İm g e le rle  düşünm ek... (B ilir
sin, önce leri de konuşm uştuk; 
şu 'im g e ' konusunun ülkem izde  
g ereğ ince anlaşılm adığın ı, belli 
ki üç v a k te  kadar da an laşılm a
sı için o r ta lık ta  hiçbir a lâm etin  
belirm ediğ in i savunagelm işim -

17-23 A ralık 2005

dir. M erak e tm e , o raya  g irm e 
den k a rş ıla y a c a ğ ım  so ru n u .) 
Peki düşünce aslında ne ile iş 
görür? Basit: ka v ra m la rla . De
m ek ki sanat, fe lse fe -b ilim d en  
fark lı bir yol iz le y e re k , kendisi
ne hem  ana m a lzem e kabu lle 
nerek , hem de o m a lzem e y i ha
re k e t noktası sayarak  ka v ra m 
larla ça lışm aktansa, o ka v ra m 
ların ‘hayal ediles i g ö rü n tü le 
riy le ' iş görür.

B uradan d evam  e tm e d e n , 
konum uza ışık tu ta c a ğ ın ı san
dığım  başka b ir a lana kayalım  
mı? "D üşüncelerim i an la tacak  
k e lim e  b u la m ıy o ru m ."  Bir 
a n ım s a m a y a  ça lış  b aka lım ; 
şim diye değin bu gibi sözleri 
kaç kez duym uşsundur? H âlbu
ki biliyorsun, bu çok adi bir y a 
lan. Çünkü düşünce dediğ im iz  
şey kavram larla  ve kavram lar  
üzerinden  yap ılan  bir zih in  e t-
r \ ı ı ı ı ı y  i u i i  ı U o ı t r i 1 u u

zihin etk in liğ in in  ana m a lze m e 
sidir. Yani düşünm e denilen  iş, 
za te n  sözcükler ü zerinden  iş
ler. Başka bir ifad e y le , düşünü
len bir şey, düşünülürken, za 
te n  s ö zc ü k le rin i bu lm uş d e 
m e ktir. Ne kom ik değil m i?

OCAK ‘06 ÜMRAN 75



Tabi! kJ sss! ksstım  bu m ln- m uhstsbsndski or^sk kü ltü r®  nin ikisini bird9rs "fsd® k2y j!S!P."
va! değil. D ikkat!

D üşünce ile sö zc ü k -te rim -  
kavram  aras ındaki b ireb ir ilin ti
yi işa re t e ttik te n  sonra şunu 
te s lim  e tm e k  d u ru m u n d ay ız : 
D ü şü n ce le r, s ö z c ü k le r le /k a v 
ram larla  iş g ö rm ek dem ek; ö y
leyse düşünülüp de dile g e tir i
lem eyecek  b ir düşünceden sö- 
zed ilem e z. A m a duygular öyle  
mi? D uyguları tam  anlam ıyla  
ifade edeb ilm ek, biz onları han
gi b o y u tta  a lg ılıyorsak hiç ka 
yıp v e rm ed en  karş ım ızd ak in e  
a k ta rm a k  o lanaklı mı? Çünkü  
yapısı gereğ i duygular, düştüğü  
yeri yakm akla  ye tin irle r.

İş te  yu karıd ak i p a ra g ra fta  
ö z e tle d iğ im  görüş, pek  

yakın  bir zam ana de
ğin ta ra f ım c a  da 

o n a y l a n m a k 
ta y k e n , a r 

t ık  bu 
k a -

bulü ik in 
ci b ir e m re  kad ar  
geri çekm iş durum dayım . G el
g itim i sağ layan  şurası: İyi de 
biz duyg u larım ızı da, tıpk ı dü
şüncelerim iz  gibi sözcükler ( te 
rim le r, k a v ra m la r ) ü zerin d en  
a k ta rm ıy o r  m u yu z?  A c ıkm a  
hissim izi a n la tırken  bize ye ten  
sözcükler, örneğin  üzülm e e v 
resinde ne d iye zay ıflas ın  ki!

Çok keskin b ir iddia gibi mi 
geldi sana? Peki, açm ayı den e
yelim :

- A c ık tım .
- K arnım  zil çalıyor.
Bu iki ifadenin , m eram  bakı

m ından ara la rın d a  hiçbir fark  
yok. Peki ya işa re t e ttik le r i şe
yin boyutu  bakım ından? A n la 
tab ild im  mi? Ö yleyse b iraz da
ha açalım :

İk in c i ifa d e  b irin c is in d e n ,

dayanan bir bilgi birim ini (d e 
y im ) elde var bir sayarak  işe 
b a ş la m a k la  y e t in m iy o r , ayn ı 
zam and a ondan, ilkine oranla, 
(y ine o rtak laşa ) son derece alt 
düzeyd e seyre ts e  bile bir so
y u tla m a  kaygıs ı da b ek liyo r. 
(D ikkat: İkinci ifade başka bir 
dile çevrild iğ inde, bir deyim den  
h are k e t e ttiğ i için ya düpedüz  
ilk iyle karş ılan ır veya o dildeki 
ben zer bir dey im e başvuru lur.)

— Bir de şuna bakalım :
- Şu an bir karıncanın  ta ş ıd ı

ğı b ir buğ day  ta n e s in e  b ile  
m uhtacım .

Bu ifadededeki m eram ı, sü
tün  içindeki yağı a ra r gibi bulup  
o rta y a  ç ıkarm ak durum undayız  
ya, işte  bu g a y re ti yerin e  g e ti
rirken , aynı zam and a duygunun  
düzeyi hakkında da daha a y rın 
tılı bir fik re  kavuşm uyor m u
yuz?  A n la tab iliyo r m uyum ? İs
te rs e n  yine de apaçık layayım : 

İlk  ifa d e d e n  üçü n cü sü n e  
doğru bir tü r  yukarı ç ık 

m adan söz ed eb iliyo 
ruz, değil mi? 

Ü s t e l i k  
b u

m a n m a , 
hem  ifadenin  n ite 
liğ i b ak ım ın d an  böyle , 
(e d e b iy a t)  hem  de ş id d e ti 
açısından (e tk ile n im ). D em ek ki 
duyg u lan ım ın  ş id d e tin i karş ı- 
sındakinde aynen can landırm a  
anlam ında değil am a n ite liğ in i 
ak ta rm a  bakım ından duygu ile 
d ü şü n cey i b ir ib ir le r in e  (en  
azından şim dilik ilkece) eş dü
zeyd e  sayab iliriz . Belki d uyg u
ların ak ta rım ıy la  düşüncelerin  
paylaşım ı arasındaki b iricik a y 
rım , kend ilerin i d illen d irm e e v 
res inde değil de, e tk ililik  boyu
tund a bir fa rk lılık  a rze tm e k te ;  
o kadar.

Ö yleyse duygu ve düşünce

deki sanatın  düşünm esi, yan i 
sözcüklerle  (veya  yerin e  göre  
bu sözcüklerin  ilgili sanat d a lın 
daki kendine özgü bir kılığa bü
rünm üş ç e ş itle m e le riy le  = ses /  
re n k /ta s a r ım ...)  iş görm esi de  
bir kendine özgülük b a rın d ır
m ak durum unda: im gelilik. Bu
rada im ge, kend ine özgü bir dü 
şünm e ta rz ın ın  hem  aracı, hem  
de am acı durum unda: olağan  
durum da b irb irind en  fark lı eşya  
ve hadisenin b iraraya  g e tir il
m esindeki 'b ina '... iş te  bu b ina
nın herhangi bir katın ın ra s tg e -  
le bir penceresind en  bakarken  
görünenden h a re k e tle  g ö rü n 
m eyenin  görüntüsünü ç izm ek, 
sanatın  te m e l işlevi... O yüzden  
de açık lad ığ ından çok daha y a 
lın ve aynı zam an d a çok daha  
aç ık -seç ik tir. Y in e  aynı yüzden , 
fe lse fe -b ilim e  o ran la  çok daha  
etk iley ic i ve doğ urtgan ... Z a te n  
sanatın  büyüsü de, belâsı da 
burada değil mi?

F e isefe -b iiim m  doğruluğunu  
s ın ayab ileceğ im iz onca yo rd am  
varken, sanat ifadesinin e tk ile 
yiciliğ i karşısında savunm asız  
k a la b ilm ektey iz . (B ild iğini b ili
yorum  dostum  am a yeri g e ld i

ği iç in a n ım s a tm a d a n  
e d e m e y e c e ğ i m :  

Biri is p a t

kayg ı
sıyla yola  
çıkar ve aynı 
yolla  kend is in i de- 
n e t le te b ilirk e n , öbü rü  ikna  
am açlıd ır ve ancak hedefe ne 
oranda yakın laşabild iğ i sorgu
lanab ilird ir.)

U laş tığ ım ız  evrey i y in e le 
yelim : A m acı, taşıd ığ ı anlam ı 
daha bir kavram am ıza  yard ım  
sağlam aksa ve bu n ite liğ i b a 
rın d ırm ayan bir ifade en az bir 
anlam  katm an ın d an  yoksun ka-
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Iıyorsa im ge, insana aç ık lad ı
ğından daha yakın durm ak zo 
runda.

Konunun başka bir boyutu: 
Aslında sanat her ev red e  im ge
le r y a ra tm a z ; te rs in e , h a z ır  
bulduğu im geleri belli am açlar  
ve  b e k le n tile r  d o ğ u ltu su n d a  
yeniden düzenler, im ge y a ra tı
cılığı ise en çok şa irlere , üstelik  
de o ta ifen in  parm akla  g ö s te ri
lecek kadarına özgüdür. Belki 
de o yüzden  ilk yarg ım ız ı "S a 
n a t im g e le rle  d ü ş ü n m e k te n  
çok, im geleri am m s a (t)m a k tır ."  
diye yeniden ifade edeb iliriz .

Dostum , bu aşam ada konu
m uzu daha bir p ek iş tirm ek  için 
k a rş ıla ş tırm a m ız ı sü rd ü re lim :

la geçerli değ ild ir.) Aynı b iç im 
de, biri m eram ın ı en az  sözcü k
le ve en açık biçim de d ille n d ir
m ek derd indeyken, öbürü en az  
sözcükle (B urada, dem inki gibi

nilen k ıvam a en kolay yoldan  
u laştırılm a am acı doğru ltusun
da kurgulanır. Sanat ifad e le rin 
de ise sözcükler, isten ilen en 
fa z la /d e r in /e tk i le y ic i  sonuca  
ulaşm a kaygısına yö n e lik tir. O 
yüzden biri zihnin önceden be
lirlen m iş  h a re k e t s ın ırla rın ın  
içinde ve belli başlı an la tım  ku
ra lla rın a  u ya ra k  iş görürken , 
öbürü her bir sanatç ıya  özgü  
ya ra tım  ta rz ın a  uygun bir bi
çim de, her evred e  yen ilenerek  
fark lı im ge ler kılığında gün yü 
züne ç ıkar. Aynı yüzden , 'ilim ' 
için ‘bir no kta  idi' dem em izi 
m üm kün kılan n iteliğ i sanata  
da teşm il şansına sahip değiliz. 
(Y ani sanat nokta değildi ki sa

sanatın  tü rü n e  göre sözcüğü il
gili b irim le değ iş tirm e şansına  
sahib iz.) en çok, en derin  ve en  
etk iley ic i düşünceyi d o ğ u rtm a k  
peşinde...

B ilm em  senin gibi b irine bu
nu an ım satm aya  gerek  v a r mı 
am a sen d ilersen ukalâ lığ ım a  
yor: S an at im ge ile başlayan ve  
b iten  bir zih in e tk in liğ i değil t a 
bii ki; işin bir de ahenk yönü  
var. D ilersen burada klasik, do 
layıs ıy la  en yanlış am a eğ e r us
ta lık la  yorum land ığ ında bütün  
zam an la r için geçerli b ir tan ım ı 
analım : V ezin li ve ka fiye li söz
lere  şiir denir.

Sö y lem eye  bile g erek  yok: 
Bugün şiir, ne vezin li, ne de k a 
fiye li bir sözdür. Buna karşın  
kafiyey i uyak değil de uyum  d i
ye a lırsak, vezn i de iç uyum  d i
ye kabu llen irsek, tan ım ın  ö zü 
nü yeniden yakalam ış o lu ruz. 
A yn ı za m a n d a , d em in  s a n a t  
için söyled iğ im iz "S a n at im g e
lerle  düşünm ekten  çok, im g e le 
ri a m m s a (t)m a k tır ."  te s p itin i  
de b en zer biçim de yo ru m lam a k  
durum und ayız. Bu te s p itte n  e l
de e ttik le rim ize , bir de ahenk  
gibi, o rijin a lite  gibi kim i öğeleri 
de ek lem lem ek zo ru n d ay ız . O 
zam an da karşım ıza, nered eyse  
ceb irle  ka rş ılaş tır ılab ilecek  ilke  
ve yasa lara  uym ası zoru n lu  bir 
yapı çıkar.

İşte  bu yapın ın ad ıd ır sanat.
B ilm em  zihninde b irkaç ş im 

şek parıltıs ın ın  bulanık ayd ın lı
ğına denk kimi ipuçları uyandı- 
rab ild im  mi, sevgili dostum .

F e lsefe-b ilim  ifad e lerin d e  söz- 
cüklerin  seçim ini ve kullanım  
ta rz ın ı belirleyen  kura lların  te 
m elinde tu tu m lu luk , d ikkati diri 
tu tm a  ve m eram -ifad e  eşitliğ in i 
sağ lam ak esastır. D o lay ıs ıy la  
bu tü r  ifad e le rd e  düşünce, is te -

n atç ıla r ta ra fın d a n  çoğa ltılab il- 
sin. Ö yleyse şöyle bir spekülas
yona hakkım ız va r dem ektir: İn 
san yara tıs ın ın  doruğa ulaştığı 
bir evred e  fe lse fe -b ilim in  söy
leyecek sözü kalm am asın ı düş- 
leyeb iliriz  am a bu sanat için as-

G elecek seterde sana d ü za- 
yak hasta lık lardan  ve h a s ta lık 
ları iy ileştird iğ in e  im an e tt iğ i
m iz kişilerin  ah lâklarından söz 
e tm e y i düşünüyorum .

M eraklanm anı d iliyorum .
S evg iler dilerim  dostum .
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AFET İLGAZ: 
“GÜZEL 

TOPLUMUN 
EDEBİYATI DA 
GÜZEL OLUR”

Konuşan: Musafa ALDI

m anızın  sebebi nedir? S i
zin çocuk edeb iyatç ıs ı o la 
rak  a n ılm a m a n ız ı n eye  
bağlıyorsunuz?

İlg az: V a k tiy le  A le v  
A la tlı'y la  çok iyi ahbaptık . 
0  bana dedi ki "çocuk ro 
m anı y a za rı o lduğunu bi
y o g ra fin e  koym a z ira  bu 
bir y a za r için p restij d eğ il
d ir” dedi Ben de A lev  A la t-  
lı iyi b ir ya za rd ır, m u tlaka  
b ir b ild iğ i v a rd ır  d ey ip  
uzun zam an d ır bu lafı e t 
m em . A lev  H anım  çocuk  
e d eb iya tı bir rom ancı için 
n a k ıs a d ır an la m ın d a  b ir  

g az 'la  çocuk ed eb iya tı, ço- şey ler söylem işti. Ben de
cuk edeb iya tın ın  m ah iyeti, herhalde  doğru olsa gerek
m asallar ve çocuk ro m an- diye düşündüm . Z ira  insan
ları ü z e r in e  y a p tığ ım ız  y e te ri kadar ed eb iya t ya -

1937 Ezine doğum lu. V a r 
lık, Türk Dili, Y e d ite p e , İs- 
tanb u l gibi pek çok d e rg i- 
de yaz ı yazan  ve şu anda  
Milli G a ze te 'd e  köşe y a 
zarlığ ı ya p m a k ta  olan A fe t 
İlgaz'ın  pek b ilinm eyen bir 
yönü de çocuk rom anları 
y a z a r ı o lu ş u d u r. F ra n 
sa'da 12-16 yaş arası ço
cu k lar için ü re tilen  çocuk  
ed eb iyatı ürün lerin in  a ğ ır
lıklı o la rak  rom an tü rü n d e  
olm ası çocuk e d e b iy a tın 
da rom an tü rünün  iş lev
selliğini o rta y a  koyar. Ü m 
ran dergisi o larak  A fe t II-

söyleşiyi ilg iy le  okuyaca
ğınızı u m u yoruz. A fe t İl
gaz önem li b ir çocuk e d e 
b iy a tç ıs ıd ır . E d e b iy a tç ı 
k im liğ in i y e tiş k in le r  için  
yazd ığ ı m e tin ie rle  ed eb i 
kam u ya  is p a t e tm iş t ir .  
1 9 6 5 'te  B aşö rtü lü ler öy 
küsüyle TDK öykü ödülünü  
a lm ış , 1 9 5 9 'd a  ilk eseri 
olan E ş ik tek ile r rom anıyla  
T ö reh an  S a n at Ö dülünü, 
1 9 9 3 'te  Yol adlı rom anıyla  
T .Y .B .'n in  Y ılın  R om anı 
ödülünü a lm ış tır.

M u s ta fa  A ld ı: "B en  
ed eb iya ta , yazı dünyasına  
g a ze te  ve h ikaye lerle  g ir
dim. A n to lo jile rd e  'h ik a y e 
ci' o larak  an ılırım . Sonra  
'h ikayeci ve rom ancı' de 
diler. Şim di de 'den em eci'. 
A m a hiçbir zam an sadece  
'g a ze te c i' değil" d iyorsu 
nuz, İkindi Güneşi'nin ön
sözünde. Ç ocuklar için ro 
man yazm ış  o lm anıza ra ğ 
men ed eb î kim liğ in izi ta 
n ım larken  çocuk e d e b iy a t
çısı n ite le m es in i yap m a-

pam ıyor çocuk kitab ı y a 
zarken . Yani kendini gös
te re m iy o r. B ütün h ü n e rle 
rini ku llan am ıyor.

A id i: A n cak  y e tiş k in  
ed e b iy a tç ıla r çocuklar için 
e s e rle r y a zm a d ık la rı z a 
m an, ta m a m e n  ehil o lm a 
yan , ç a la k a le m  y a z a n , 
ed eb iya t ka teg o ris in e  g ir 
m eyecek eserle rin  yoğu n
lukta olduğu bir alan o lu 
yor. A fe t İlgaz çocu k lar  
için e s e r le r  y a zd ığ ı z a 
man, çocuklar bu eserle ri 
o kur, daha so n ra  d iğ e r  
eserleri okum ası için ba
sam ak olur.

İlgaz: Çok haklıs ın ız da, 
tab i bu işin başka bir ta r a 
fı. Çocuk k itap la rım  k eş fe 
dilince de sesim i ç ık a rm a 
dım . Çocuk k itap la rım  ç ık 
tı bir yerden  eninde so
nunda.. M u sta fa  Ruhi Şirin  
beni M illi Eğ itim  Bakanlığı 
çocuk yayın  kurulu adına  
ara yarak ; kurulun “ bir k i
tap  bir y a z a r"  pro jesinden  
bah setti çocuk k ita p la rın ı
zı yo llay ın  dedi, yo llad ım .
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Y a z G öçebeleri'n i seçti. Oradan  
olum lu cevap geldi, ancak bir 
iki yerd e , bir iki kelim e var on
ları te m iz le y in  denildi. p ..kuru-

llg az: D oğru , y a n i, doğru  
olan ta ra fla r ı var.. C u m h u riy e t
ten  önce çocuk ed eb iya tın a  d a
ir ciddi eser var m ı? Yok. O çer-

Bunları ya z ıy o ru m . Ç anakkale  
fo lkloru  ile b ir lik te  kim liğ im izi 
saklam adan yazılm alı.

Aldı: Ç ocuklar için ed e b iy a t
su dem iş im bir yerd e . Onları------çevede çocuk e d eb iya tı m o d er-------ned ir? E d e b iy a tç ılardan b a z ıla -
d ü ze lttim , yen iden gönderdim . 
H erhalde s ıraya  girdi am a bu 
proje geçerliliğ in i hala koruyor 
mu bilm iyorum ?

Aldı: M ustafa  Ruhi Şirin ve 
kurulun d iğ er ü ye le ri ayrıld ı. 
H a tta  bunun ü zerin e  2 8  çocuk 
kitab ı y a za rı da bakanlığ ın k i
ta p la r ın ı y a y ın la m a s ın a  iz in  
v e rm e y e c e ğ in i aç ık lad ı, 'M illi 
E ğ itim  B akan lığ ı p ro je le r im i 
d ik k a te  a lm ıy o r' e le ş tir ile r in i 
yap tı. MEB yeni m ü fred a tla  b ir
lik te  çocukların  çocuk ed eb iya 
tıy la  ve d iğer k itap la rla  daha iyi 
ilişk i k u rm a la r ın ı s a ğ lam ak  
am acıy la  b ir tak ım  d ü zen lem e
ler yap tı. Ö rneğin serbest oku
ma s a a tle ri, 1 00  te m e l eser 
projesi gibi. 10 0  te m e l eserle  il
gili pek çok e le ş tir ile rd e  bulu
nuldu. M eh m e t A k if'le  Necip  
Fazıl lis teye  sonradan eklendi. 
O n lar da E x u p e ry 'in  Küçük  
Prens'i ç ık a rtıld ık ta n  sonra g ir
di. L is teye  yaşayan  çocuk e d e 
b iya tç ıla rın ın  eserle rin in  a lın 
m am ası çok e leş tirild i. Siz 100  
tem e l eser pro jesine nasıl bakı
yorsunuz?

İlgaz: A m a bu doğru bir ö l
çü. H erkes kendi eserin in  a lın 
ması için kargaşa ç ıkaracaktı. 
Evvela ö len leri bir a lsın lar, oku
sunlar. Başka bir d izi de yapılır 
yaşayan lar için. İyi bir k rite r  
yani.

Aldı: Am a T ü rk iye 'd e  çocuk 
ed eb iyatı 1 9 7 0 'le rd e n  itibaren  
gelişm eye başladı. Eser v e re n 
lerin çoğu hala yaşıyo r. Eski
den eser verm iş  o lan lar da ço 
cuk edeb iyatç ıs ı değil. Am a bir 
şekilde çocukların  okuyab ilece
ği ese rle rd ir gibi d eğ e rlen d ir
m e le r yap ıld ı. Bu e le ş tir ile re  
nasıl yak laş ıyorsun uz?

niten in  getird iğ i b ir yaz ı tü rü . 
Sözlü kültü rün kuşaktan  kuşa
ğa ak tarıld ığ ı, tekno lo jin in  çok 
y a y g ın la ş m a d ığ ı z a m a n la rd a  
e b eve yn le r çocukların  an la tı ih
tiyac ın ı m asallarla , d estan larla  
m en k ıb e le rle  k a rş ıla y a b iliy o r
lardı.

A ld ı: Ç a n a k k a le li o lm a n ız  
hasebiyle, çocuk edeb iya tın d a  
an la tılan  Ç anakka le 'y i nasıl bu
luyorsunuz? Ç an akka le 'y i ço
cuklar için yazan G ülten Dayı- 
oğlu, Serpil Ural gibi y a za rla rd a  
şöyle bir şey var. Soğuk savaş  
sonrası yılların ın  küresel s iya
setle rin e  uygun ta rzd a  çok kül
tü r lü lü k , b arış , s a v a ş tığ ın d a  
pişm an olan, kusura bakm ayın  
diyen.. Ö zellik le  üçüncü nesil 
üzerinden  barış ve çok k ü ltü r
lülüğü egem en kılm ak isteyen  
bir an la tı dünyası var. Siz Ç a
nakkale  savaşı y a z ılırk e n  Ç a
nakkale yöresin in  ta rih î, kü ltü 
rel dokusuyla b ir lik te  a n la tıl
malı d iyorsunuz.

İlgaz: S u re t-i haktan  görü
nerek  T ü rk iye 'n in  nasıl a ltın ı 
oydukların ı b iliyorum  da ondan.

W

rı örneğin C em al S ü reyya o l
sun, Yaşar K em al olsun, Haşan  
A ycın olsun çocu k lar için e d e 
b iya t düşüncesine olum suz b a 
k ıyorlar. Ç ocuklar için ed e b iy a t 
olm az d iyo rla r. İy i ed eb iyat o l
sun çocuk ta  okusun. Çocuk bir 
kısım ke lim e leri b ilm iyor d iye  
çocuk dilinde sö y leyeceğ iz d iye  
ucûbe k e lim e le r le  e d e b iy a t  
yapm am ak, ke lim e leri çocuğun  
dünyasına in tika l e ttirm e k  la 
zım . B öylece çocu klar ye tişk in  
dünyasıyla bir an önce ta n ış -  
m alı..

İlgaz: Evet, bence doğru t a 
ra fla rı var. Y an i onlara çocuk  
edeb iyatı o lur d iyen lerden  d a 
ha faz la  kendim i yakın h issed i
yorum . M esela çocukların  en 
çok sevd iğ i h e r ne s e b e p le  
olursa olsun okuduğu k ita p la ra  
bakın hepsinin ye tişk in le r için 
yazılm ış e s e r le r olduğunu gö 
rürsünüz. Ç ocuklar için y a z ıl
mış değil o n la r y e tiş k in le rin  
okuduğu am a çocukların daha  
çok okuduğu için çocuk k itab ı 
sayılan k itap la r. Robenson C ru - 
esa'dan tu t  ta  Ju les  V e rn e 'e

Ç ocukların en çok sevdiği her ne 
sebeple olursa olsu n okuduğu k i
taplara  bakın hepsinin yetişk in ler 
için ya zılm ış  e se rle r olduğunu g ö 
rü rsü nü z. Ç ocu klar için yazılm ış  
d e ğ iL  o n la r yetişk i n le r in o k u d u ğ ıı  
ama çocukların  daha çok okuduğu 
için çocuk kitabı sayılan  kita p lar. 
Robenson C ru e sa 'd a n  tu t ta Ju le s  
V erne 'e  kadar.
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2 0 -3 0  sene evvel büyiik  üstat, re jisö r Muhsin E rtu ğ ru i un şöyie  b ir 
cüm lesini h a tırlıyo ru m : "M a sa l dönem i a rtık  b itm iş tir !"  Dehşet içinde 
ka lm ıştım . Çocuklara  m asallar yerine  gerçek le ri anlatalım  şeklinde rö 
portajından bir cümle aklım da. Halbuki masa! insanın çocuk ve ya bü
yü k m etafiziğe olan ihtiyacından doğm uş bir ede biyat tü rü d ü r. Ç ocuk
lar eskiden Battal Gazi d in le rlerd i, H z. A li'n in  cenklerin i d in le rlerd i. 
Onlarda b ir nevi m asaldır. M etafizik v a rd ır  işin içinde.

kadar. Po llyanna'd a z a n n e tm i
yorum  çocu klar için yazılm ış  
olsun. Po llyanna aslında çok 
çekici bir ro m and ır. H a tta  y e 
tişk in lerin  de gençlik dön em in 
de en çok okudukları başlıca ki
ta p la rd a n  b iri. Ben b u n ların  
z a n n e tm iy o ru m  çocuk k itab ı 
o larak yazıls ın . Rom an olarak  
y a z ılm ış tır. Y e tişk in  ve ya ço
cuk kim okursa okusun am a ço
cuk k itab ı o kuyorum  kaygısı 
y o ktu r onlarda. Küçük Kadın
lar, Küçük E rkek ler serisinde  
de öyle olduğunu zan n ed iyo 
rum . Ben aynı fik re  ya tk ın ım . 
"N iye  çocuk ed eb iyatı y a zd ı
n ız?" d iyeceksin iz . B ilm iyorum , 
bir dönem  yazd ım  işte . Am a

benim  K arad ay lak  o da çocuk 
rom anı filan  değild ir. O rada de
ve ile bir çocuğun serüveni v a r
dır. Ç anakkale ta ra fın d a  geçen  
asında uzun bir h ikayeydi. Ben 
çocuklar için ayrıca  k ita p la ş tır
dım . K azdağı Ö ykü lerinde de 
var, yani son hikaye k itab ım da.

A ldı: G ü n ü m ü zd e  m asalın  
bitiş inden h a re k e tle  çocuk ed e 
biyatında m asalın  yeri sorgula
n ıyor. Çocuk edeb iyatın d a  m a
salın yeri ve işlevi nedir?

İlgaz: M asallar b itti değil bi
tir ild i. Ben bir şey hatır lıyo ru m , 
2 0 - 3 0  sene evvel büyük ü sta t, 
re jisör Muhsin E rtuğru l'un  şöy
le bir cüm lesini h a tırlıyorum : 
"M asal dönem i a rtık  b itm iş tir!”

D ehşet içinde ka lm ış tım . Ço
cuk lara  m a sa lla r y e r in e  g e r
çekleri an la ta lım  şeklinde rö 
porta jından  b ir cüm le  ak lım d a. 
H albuki m asal insanın çocuk  
veya  büyük m e ta fiz iğ e  olan ih
tiyac ın dan  doğm uş bir ed eb iya t 
tü rü d ü r. Ç ocuklar eskiden B a t
ta l Gazi d in le rle rd i, Hz. A li'n in  
cenklerin i d in le rle rd i. O nlarda  
b ir nevi m a s a ld ır . M e ta f iz ik  
v a rd ır işin içinde.

Aldı: M asal değil de, m asa l
c ıla r b itti herhalde. H am innelik  
kurum unun y ıp ran m asıy la  ilgili 
d en e m elerin izd e  kendi y a ş a n tı
n ızdan h areke tle  d e ğ e rle n d ir
m elerd e  bulunuyorsunuz. H a
m innelik nedir?

İlgaz: H a m in n e lik , köşed e  
o tu ran , elinde teşb ih , başında  
nam az başörtüsü, huzur içinde  
günlerini geçiren  e tra fın d a  onu 
seven çocukları, to ru n la rı olan  
kadın ların  zam an zam an gös
te rm e k  zorunda kald ık ları bil
g e lik tir. H am inne b ilgedir. H a
m inne gençlerin  içinden ç ıka
m adıkları her şeye öyle  b ir ta h 
lil ve çözüm de bulunur ki bu g e
lenekten  gelen bir te c rü b e , fe 
ras e tle  g etir ilen  çözüm d ür. B e
nim annem  9 7  yaşında. B izim  
aklım ızın  erm ed iğ i no kta lard a  
öyle bir laf ed e r ki; çok sade bir 
la ftır  am a işi çö züm ler. Bu ise 
tecrübeden , yaştan , İslam  eğ i
tim in e  daha yatk ın  büyüm üş ol
m alarından , fe ra s e tte n  k ayn a k 
lanan b ilge lik tir. D ediğ in iz gibi 
m asal b itm edi, m asa lc ıla r b itti 
aslında. M asal g e rç e k te n  e v 
renseld ir. Biz batı m asalların ı 
kullan ıyoruz oniar B inbir Gece  
M a s a lla rın ı s e v m iş le rd ir . B iz  
m esela ikide bir K ral Ç ıplak de
riz. Bu bir batı m asalıd ır as lın 
da. Grim m  y a zm ış tır . M asalın  
dili d ik k a t ç e k ic id ir . Ç ocuğa  
ras tg e le  günlük konuşm a d iliy 
le o luşturu lm uş bir yaz ı v e re 
ceğine hiç ve rm e . B ir üst dil y a 
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pabiliyor m usun? Ed ebiyat dili 
o lu ştu rab iliyo r musun? Bu yü z 
den zo rd u r çocuk ed eb iyatı ha
z ırlam ak. M asalda bu çözüm -

var; sokak ço cu k larıy la  ilgili, 
"B en olsam  K em ale ttin  Tuğcu  
o kuturdum " dem ektesin iz . Tuğ- 
cu'nun çocuk edeb iyatım ızdaki

rem eyen le r v ard ır. B ilge anne... 
Bu gün çocuğu nasıl büyü tm ek  
için şartlan d ırılıyo rs a  anne ço
cuğa öyle m uam ele  ed iyo r. Ben

lenm iştir. le k e r le m e le r  vardır. 
M asal çok cazip  hale g e tir ilm iş 
t ir  te k e r le m e le r le . "D eve le r te l
lal iken, p ire le r b erb er iken..." 
P e rte v  Naili B o ra tav 'ın  masal 
kitab ı vardı bende. Türk  m asal
ların ı derlem iş , o kadar güzel 
ö rn e k le r vard ı ki., e d eb iya ta  
ıs ın d ırıy o r b irkaç  p a ra g ra fla . 
Yani söz san atın a  ısındırıyor. 
A yrıca  o lağ an ü stü lü k lere  ısın
d ırıyor. P ire lerin  b erb er olması, 
babanın beşiğini sallam ak gibi., 
h ayatın  çe lişk ilerine  götü rüyor. 
Bu yüzden m asal çok önem li
dir. Ş im dilerd e de m asal yazan  
var. Tek  tü k  d en e y e n le r var 
am a bilm iyorum  eski tad ı v e re 
b iliy o rla r m ı? A n la tılırk e n  ki 
oluşan tad ı y azm a m asallarda  
o lu ş tu ra b iliy o rla r mı b ilm iyo 
rum . Aslında çocuk edeb iyatı 
m asald ır. Benim  bir de çocuk 
ed eb iyatı d ey in ce aklım a K e
m a le ttin  Tuğcu gelir. K e m a le t
tin  Tuğcu çocuk edeb iyatında  
büyük is im dir ve te k tir .

Aldı: Son zam anla rda K em a
le ttin  Tuğcu'nun eserlerin i ço
cuklara okutm anın çocuk psiko
lojisine za ra r lı o lduğuna dair 
y a z ıla r ç ıkıyor. Siz ise Hece'nin  
Çocuk Edebiyatı Özel Sayısın
da, sokak çocukları için yapılan  
etk in lik lerde K em ale ttin  Tuğcu 
sevginizi özellik le  vurguluyor
sunuz. Türk çocuk edebiyatının  
ta r ih î seyrine baktığ ım ızda en 
ü retken  kalem inin K.Tuğcu ol
duğunu görüyoruz. Sosyal ger- 
çeküğir-aeıy ı çoeuğun-dünyası- 
na d irek t o larak sunm anın ço
cuğun psikolojisini olum suz e t 
k ileyeceğinden h areketle  Tuğcu 
e leştiriliyor. Bugünün çocukla
rının onun eserlerin i okum ası 
za ra rlıd ır gibisinden yarg ıla r o r
ta y a  a tılıyo r. Bir de şu husus

ve sîzdeki karşılığı nedir?
İlgaz: K e m ale ttin  Tuğcu'da  

a h la k î o lm a y ı ö ğ ü tle y e n  her 
şey v ard ır. H ayatın  g erçek leri 
m ese les in e  ge lin ce  T u ğ cu 'd a  
bunun en âlâsı var. Hepsi fak ir, 
öksüz çocu klard ır. Çocuk orada  
yaln ız lığ ın ı h issetm ez. Ben bu 
hususa çok d ikkat ederim . Ço
cuk k itap ların d a  önem  verd iğ im  
bir şey varsa  budur. A nasız ba
basız çocuklar okusun isted im  
k ita p la rım ı. K endilerin i ya ln ız  
hissetm esin ler isted im . Çünkü  
T ü rk iy e 'd e  an asız-b abasız  ço
cuk çoktu r. A yrıca  analı babalı 
olduğu halde kendini anasız ba 
basız hisseden çocuk da çok
tu r . Ç ocuklarım ızın  hepsi ze n 
gin olsun fa k ir  olsun öksüzdür. 
Y e te r i kad ar sıcaklık sevgi ya  
da doğru bir sıcaklık sevgi gö-

bunu is tem iyo ru m . M odern  psi
kologlar şöyle  şöyle yap ın  di
yor, anne ler de ona g ö re  d avra 
n ıyorlar. H ayır! G eleneksel a ile 
deki anne daha e tk in d ir çocu
ğun üzerinde. S a m im iy e tle  se- 
viyordur çocuğunu. H a ta la rı da 
vard ır o kadın ın. Çocuğa kötü  
m uam ele de ed iyo rd u r, to k a t ta  
atıyo rd u r am a sevgis inde sam i
m idir. Benim  çocuk e d e b iy a tın 
da g ö ze ttiğ im  en başlıca şey 
çocuklara ya ln ız  o lm adıkların ı 
h iss e ttirm e k tir . Eğer beni oku
yorsan ız her an n e le r gününde, 
babalar gününde veryan s ın  ed i
yorum . Bir de annesiz babasız  
çocuklar günü yap sa n ıza  diye. 
A nneler gününde, b ab a la r gü
nünde çocukları a ğ la tm a y a  ne 
hakkın ız var?  Y ığ ın la rla  anne
siz babasız çocuk v a r . Ekran

Kem alettin Tu ğ c u 'd a  ah lakî olm a yı öğütleyen her şey v a rd ır . Hayatın 
g erçekleri m eselesine gejince Tu ğ c u 'd a  bunun en âlâsı va r. H epsi fa 
kir, öksüz ç o cu k la rd ır. Çocuk orada ya lnızlığ ın ı h issetm ez. Ç ocu k ki
ta p larınd a  önem  ve rd iğ im  b ir şey varsa budur. Anasız babasız ço cu k 
lar okusun istedim  k ita p la rım ı. Kendilerini yalnız h issetm esin ler is te 
d im . Çünkü Tü rk iy e 'd e  ana sız-b a b a sız  çocuk ç o k tu r. A yrıca  analı ba
balı o lduğu halde kendini anasız babasız hisseden çocu k da ç o k tu r.
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karşısında çocukla£a_hçdly<? vo - 
ren anne leri baba ları g örerek  
çocukları derinden y a ra lam aya  
ne hakkın ız var?  Bir okurum  
dedi ki; "H ocahan ım  sizin y a z ı
nızı kes tim , m u ay en eh an em e  
astım " dedi. Çocuk doktoruyd u. 
Gelen geçen okusun diye dedi. 
G erçekten  de m o d ern ite  insan
ları nasıl m utsuz ed iyorsa ço
cukları da m utsuz ed iyo r. En 
çok beni yara layan  anne günü, 
baba günü, kadın gü n ü, bilm em

m a  o k ı ı l r la n  v p r m i ş l e r  nkııyıın  
diye. H a rry  P o tte r bir büyücü
dür. K ita p ta  ve film de Kabala  
b ü yü cü sü n ü n  re k la m ı y a p ıl
m a k ta d ır. Ben buna nasıl isyan 
e tm e y e y im . M asalların  m e ta fi
zik b o yu tla rın a  isyan ed erler, 
te le v iz y o n la r  H a rry  P o tte r 'in  
re k la m ın ı y a p a r la r . K üçücük  
ço cu k larım ız  bunu okur. B üyü
cü v a r ya o rada, çocuğun m e ta 
fiz iğ e  duyd uğu  eğ ilim  orada  
ta tm in  o luyor. A m a yan lış  f r i r

size. Yahudi büyü cü lere  karşı 
ne önerirs in iz  d iyeceksin iz , Bir 
y a z  Ç a n a k k a le 'y e  g id iy o ru z . 
Torun larım  v a r arabada; s ik ili
y o rla r tab i sağa sola b akm ak
tan . B abaanne m asal an la t bi
ze.. Bütün m asa lla r b itm iş. A n
nesi an latm ış , babası an latm ış , 
ben a n la tm ış ım , k ita p la rd a n  
okum uşlar, uydurm uşum , on lar 
da b itm iş.. Ne a n la ta y ım  ç o c u k 
la ra?  M e n k ıb e  a n la t t ım . A l
lah'ım  nasıl bir ilg iydi öyle. Eve

ne gibi k a te g o rile re  ayrılm ış  
toplum  gün lerid ir. B izim  bay
ram larım ızd a  y e tim le r  öksüzler 
okşanır. Evvela o n lar g iyd irilir. 
Peyg am b erim iz  y e tim  ve öksüz  
olduğu için ye tim in  başını okşa
yın ız d iyor. B izim  k ü ltü rü m ü z
de çocuk ya ln ız  değild ir. Y e tim  
de olsa, öksüz de olsa, babası 
da ayrılsa, anası da ayrılsa eğer 
iyi a lg ılam ışsak İs lam iye ti, y a l
nız değ ild ir o çocuk. Am a iyi al- 
g ılayam am ışsak o başka tab ii. 
O çocuğun sevabını A llah ken
disi ta k d ir ed e c e k tir o ayrı bir 
şey. A m a bizim  to p lu m u m u z  
çocuğun y a ln ız  ka lm a m as ın a  
çok d ikkat eder. B izim  to p lu 
m um uz kim senin ya ln ız  ka lm a
m asına çok d ikka t eder. B ay
ra m la rd a  ö lü le re  g id e r dua  
eder. O nlar da ya ln ız  değild ir. 
M e rh a m e t to p lu m u d u r b iz im  
top lum um uz. M e rh a m e t ü ze ri
ne kurulu, dostluk üzerine  ku
rulu. Çok faz la  kullanıldığı için 
ku lla n m a k  is te m iy o ru m  am a  
"sevgi to p lu m u ". Ne b ileyim , ne 
dersen iz deyin . Böyle güzel bir 
top lum . Bunun ed eb iyatı da gü
zel olur d iye düşünüyorum .

Aldı: G enelde T ü rk  edeb iya 
tında yü zd e  ye tm iş  çeviri e d e 
biyatı ürün leri var. V e  son dö
nem çocuk ed eb iyatın ın  kü re 
selleşm esi, m arkalaşm ası du ru 
mu var.

İlgaz: H a rry  P o tte r  çok bü
yük teh lik e  a rz  ed iyo r. Toru n u 

ta tm in .
Aldı: Siz Kabala büyüsü o l

duğunu ısrarla  söylüyorsunuz. 
Kabalacılık  nedir?

İlg az: K ab a la c ılık  d ü n yay ı 
büyüyle d e ğ iş tirm e y e  çalışan  
ö ğ re tid ir. M istik bir ö ğ re tid ir. 
Dünyayı d eğ iş tirecek ler. N ey 
le? H a rfle r le , şek illerle  o yn a ya 
rak yön vere c e k le r. K ris to f Ko- 
lom b'un A m e rik a 'y ı buluşunu  
bile böyle izah ed erler. K ris to f 
Kolom b gülhaç 'lıd ır. Yan i m a
sonların  a ta la r ı o lan ta p ın a k  
şöva lye leri var ya onların ilk 
a ta la rı gü lh açlılard ır. R ü zg arla 
rı da e tk iliy o r tab i. Am a bu son
suza kad ar g itm ez. A m a bunlar 
şer ü zerin e  kurulm uş ö ğ re tile r. 
B unlara sonuna kadar izin v e 
r ilm e z . Y a n i b u n la r b a tıld ır .  
H ak geldi, batıl zâil oldu hesa
bı.. G eçende Ç anakkale hakkın
da yazd ığ ım ı okudunuz mu bil
m iyo rum , k itap larım d a da var 
za te n . O bir destan d ır ve des
tan d a  her şey vard ır. Destanın  
m an e vî boyutu da vard ır, savaş 
boyutu da vard ır, hepsi vard ır. 
B ütün ü lke le rd e  bütün m ille tle 
rin destan ların d a  bu vard ır. A y 
rıca bu h a k ik a ttir. İki yüz elli ki
lo m erm iy i adam  ka ld ıram azsa  
açıklay ın  bana adam  nasıl ka l
d ırdı? K uantum  fiz iğ i bunu na
sıl kald ırd ığ ın ı gö steriyo r. Bunu 
da mı b ilm iyorsunuz? Popüler 
bilim i de mi tak ip  e tm iy o rs u 
nuz? Ben bir şey an latacağ ım

gidene kad ar öy le  d ö rt göz, 
dö rt kulak o ld u la r d in led ile r. 
Neyi an la tırs ın  m esela? A bdül- 
kadir G eylanî'n in  eşkiyaya v e r
diği cevabı an la tırs ın . Hani a l
tın la rın ı söylem iş ya.. Eşkıya d i
yor "hani sen söylem esen ben 
b ile m e y e c e k tim , niçin s ö y le 
d in?" " A lt ın la r ı k u rta rırd ım  
am a A llah 'la  a ra m  açılırd ı"  d i
yor. Yani bizim  m e ta fiz ik  ih ti
y a c ım ız ı ö r tm e y e  ç a lış a n la r, 
H arry  P o tte r'd e k i Kabala büyü
cü lerine y e r açan la rd ır. Ben e v 
liya m enkıbelerin i büyük bir ke
y ifle  çocu klarım a, to ru n la rım a  
an la tıyo ru m . B üyük bir key ifle  
din liyorlar. Ne v a r bunlarda y a 
ni? Hem  ah lak î m esa jla r verir, 
hem kurgusu itib a riy le  güzel hi
kaye lerd ir. Kıssa ta ra fı da v a r
dır. Bence çocuk ed eb iyatın d a  
bunlar yap ılm alıd ır. Kim y a p a 
bilecekse y ap m alıd ır. Ü rü n le ri
m iz, çocukların  y a d ırg a m a y a 
cakları yeni b ir dille, üslûbla, 
kurguyla, yeni bir bakış açısıyla  
yeniden  o lu ş tu ru lm a lıd ır. M a
sa llarım ız , m en k ıb e lerim iz  eğ er  
ile ride  hikaye yazm a k  is tiy o r
sak çocuklara sıcak m esa jla r  
veren  h ikaye ler. M esela "H e - 
idi" ne kadar sevild i. O rada gü
zel bir kom pozisyon var. D ağ
lar, ç im en ler, te re y a ğ lı e k m e k 
ler fa lan .. Ç ocuklara sıcak g e 
len aynı zam an d a hayatı sevdi
ren ve sade yaşam ayı sevdiren  
bu gibi şey le r yapab iliyorsak
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bunları yap m alıy ız .
Aldı: Ç ocuklar için yazm anın  

fa rk lı sebep leri var. Hece'nin  
"Ç ocuk E d eb iya tı Ö zel Sayı- 
sı” nda "Ben çocuk kitap larım ı 
ş im d i d ü ş ü n ü yo ru m  da n iye  
y a z d ım  d iy e ."  Ç o c u k la r için  
y azm an ız ın  te m e l yön lend iric i
si ne oldu?

İlgaz: Ç o c u k la r için n iye  
yazd ığ ım ı tam  bilm iyorum  am a  
galiba o k itap ları kendi çocuk
larım  için yazd ım . O nlar küçük
ken. B ir de R ıfa t B ey'in  teşvik  
e ttiğ in i h a tır lıyo ru m . Kendi y a 
y ın ev im iz  vard ı. Benim  "Annem  
A n em " ilk orda ç ık tı. H a tta , ba
na şöyle tak ıld ığ ın ı bile şimdi 
h a tır la d ım : "B en im  H ababam  
Sın ıfı'na uygun o larak  sen de 
"H a  Anam  S ın ıfı" y a z!"  Benim  
ki "H a A nam  S ın ıfı" o lm adı ama  
ona b en zer bir şey oldu. "A n 
nem  A nnem " oldu. Ü stelik  be
nim ki H ababam  sınıfı gibi m i
z a h î bir rom an da değ ild ir. "A n
nem  A n n em ” bir d ram d ır

Aldı: Ç ocuklar için yazm anın  
özel gerek lilik le ri, dili, üslûbu 
vs. n e lerd ir?  Ç ocuklara hayatın  
g erçek lerin i, çelişkilerin i a n la t
m ak için nasıl bir yol iz len m eli
dir?

İlgaz: Ben çocuklar için y a 
zarken , hep söylerin  ya, onları 
te s e lli için y azard ım . " İş" olsun 
diye, kurm aca çocuk kitab ı y a z 
m adım  hiç. K alp ten  gelen bir is
te k t i  ben im ki. M e m le k e tim in  
kalbi k ırık  çocukların ı düşünü
rüm . Benim  bütün kitap larım  
öyled ir. "Teselli ed ic i" k ita p la r
d ır yani. N iye tim  bu o lm uştur 
hep. B aşarabild im , başaram a- 
dım , orası ayrı. H ep insandarr 
yana, m azlum dan yana, kalbi 
kırık lardan  yana ta v ır  koydum . 
Yani galiba benim  k itap la r pro
fesyo n e llik ten  uzak, am atö rce  
y azılm ış  "m e rh a m e t"  k itap la 
rıy d ı. B ira z  K e m a le ttin  Tuğ- 
cu 'n unkiler gibi.

Aldı: Ed eb iya t ve çocuk iliş
kisini düşündüğüm üzde bugün  
çocuk k lasik leri o larak  d eğ e r
lendirilen  çeviri ve te lif  e s erle 
rin aslında çocuklar için y a z ıl
m adığını g ö rüyoruz. Bu açıdan  
çocuk ed eb iya tın ın  m ah iyeti ve  
o rtaya  çıkış koşullarına b aktığ ı
m ızda n e le r söylenebilir?  Ço
cuk ed eb iyatın ın  çocuğun g e li
şim sürecine ka tk ıla rı nelerd ir?  
Çocuk e d e b iy a tın ın  h e d e fle ri 
ne o lm alıd ır?

İlgaz: Ben şunu iddia edeb i
lirim  ki, ders k itap ları dışında 
kitap okum ayan çocuk ana dili
ne hâkim  olam az. Hâkim  olm ayı 
bırakın bir yana, okuduğunu an
layam az. A yrıca  benim  yeis do
lu gün lerim de, beni elim den tu 
tup  o y e is te n  k u rta ran , k itap lar  
olm u ştur. M esela bir keresinde  
beni bir dönem in bun alım ların 
dan bir sosyalist k itap  k u rta r
m ıştı. A leksandra  K ollo ta i'in  bir 
kitab ı. K ad ın lar ü zerin e  y a z ıl
mış bir k ita p tı. Ş iir gibi güzel, 
câzip b ir k ita p tı. B ir keresinde  
A bdülkad ir G eylan î H a zre tle r i
nin bir k itab ı, galiba M ektu p la 
rıydı veya  "M ifta h -u l Kulûb." 
Şim di em in o lam ıyorum . H a tta  
o k itap tan  bir cüm le hâlâ ak lım 
dadır. H er hangi bir şeyden şi
kayet ed erken  G eylan î H a z re t
le r in in  b ir cüm lesi ge lir aklım a: 
"H akkı halka mı ş ikayet ed iyo r
sun?" Bir keresinde M. Şem - 
seddin Nuri E fendi’nin (Y ahya  
Efendi Dergahın ın  son tü rb ed a- 
rı) bir k itab ın ı, annem in k itap la 
rı arasında bulm uştum . K itap 
tan  başım ı kald ırd ığ ım da kalb i
mi iy ileşm iş buldum . İşte  ço-

yazm ış o lm alıy ım . O nları iy ileş
tiric i k ita p la r. Kalbe dokunan, 
akan k ita p la r . B en im  çocuk  
edeb iya tım  da bu!

Aldı: Çocuk ed eb iyatı ile ilg i
li ç a lış m a la rın ız ı s ü rd ü rm e y i 
düşünüyor m usunuz?

İlgaz: H ayır. Çocuk e d e b iy a 
tı zo r geliyor bana. Z ira  h a fta 
da dört gün yazı y a z ıy o ru m . 
Kolay yazı yazan  biri değilim . 
Edebiyatçı geçm işim  beni oku
m aya, a ra ş tırm a  y ap m aya  z o r
luyor. Yani lap topun başına ge
çip te  haber y a za m ıy o ru m . İlle 
onları kom poze e tm e liy im , e d e 
bî b ir üslûp v e rm e liy im , ta r ih 
ten  örnek g e tirm e liy im . A lâ lade  
y a z ıla r da ya za b ilir im  am a o 
benim  hoşuma g itm e zd i. G aze 
te  yazıla rım  beni ta tm in  de ed i
yor. Çok özendiğ im  için hoşla
nıyorum  da. O nlardan çıkan ki
ta p la r da fena o lm u yor. Bayağı 
iyi den em eler o luşuyor. Çocuk  
ed eb iyatı değil, h içbir şey, hi
kaye de, rom an da y a z a m a y a 
cağım  galiba ben. E d eb î h a y a tı
mın son dönem ini yaş ıyo ru m  
galiba ben. Ş im diye  k ad ar y a p 
tık la rım ın  kâfi olduğunu g ö rü 
yor A llah herhalde. 8 - 9  ta n e  
rom anım  var, 6 -7  ta n e  hikaye  
kitab ım  var, 4  ta n e  d en e m e o l
du, seyahat k itab ından  tu t  ta  
İta lyan ca 'd an  çeviri bile y a p 
tım .

Aldı: Milli Eğ itim  B akan lığ ı
nın bir y a za r bir eser projesi 
kapsam ında yay ım la n a c a k  olan  
ve TR T 'de Çocuk B ahçesi sa
a tin d e  “ A rkas ı Y a r ın "  d iz is i 
olarak  oynayan “Y a z  G öçebe le 
ri" rom anın ızdan kısaca b ahse
d er m isiniz?

İlgaz: Y a z G öçebe leri'ne  g e 
lince: Ü vey babalı bir evd e  y e t i
şen iki çocuğun ta tlı, yum uşak, 
gerilim siz am a aynı zam and a  
heyecan veric i h aya tın d an  bir 
k e s ittir. Üvey baba iyi b ir baba-

ç o c u k la r da iy i ç o c u k la rd ır . 
U fak te fe k  küçük g erilim le r de 
k ita p ta  küçük m izah î h ikaye ler  
olarak  yer a lır. Bu aile  bir yaz  
m evsim i içinde a ile v î z a ru r e t 
lerden dolayı üç sem t d e ğ iş ti
rirler...
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DOSTUM mkii inan lie ııgııı suyıeyecetueı  mıe oâŞıarKen iki ı ıoKıaya um 
kat çekm em  g erekte

AKİF’İ 
HATIRLAMAK

Zübeyir Yetik

Birincisi, A kif ile ilgili o larak sö y leyeceklerim  bir e le ş tir
m en ya da ed eb iyat tarihç is i s ıfa tı Ne söylenm iş değ ild ir de, 
yaln ızca onun dostu oluşum dolay ıs ıy lad ır; dost o larak  bir 
dostum un hatıras ın ı yad e tm e k te n  ib a re ttir ..

İkincisi, "on la r" nasıl düşünüyorlard ı, zam an  zam an farklı 
düşündükleri o luyor muydu ya da bu düşünce ya ln ızca bana 
mı a it t ir  b ilem em  am a, ben, A kif İnan 'dan  ya da N ihat A rm a- 
ğan'dan söz e tm e m  g erektiğ ind e onları "m ü n fe rit"  o larak  gö
rem iyo r ve her ikisini bir arada a lg ılay ıp , kendim le b irlik te  bir 
"üçlü" o larak  saym aktan  başka türlüsünü yapam ıyorum .

Çünkü, lisenin ilk yıllarında her b irim iz kendi b ild iğ im iz yol 
üzerinde yürürken7bir ras tlan tı sonucu "ayn ı yolun üzerinde"  
olduğum uzu öğrenm iş, anlam ış v e ^ T g u n d e n  sonra da, üçü
m üz de, bild iğ im iz ve inandığım ız "d a v a m ız” için çırpınm ış; 
bir öm rü öylece geçirm iştik ..

Bizi b irleş tiren  ya da esasen b ir lik te  olduğum uzun fa rk ı
na v a rd ırtan  ras tlan tı, okul bahçesinde elim deki dergiyi oku
duğum  sırada N ihat A rm ağan ta ra fın d a n  görülm em  ve a rd ın 
dan A k iP le ta n ış tır ılm a fn  şeklinde o lm uştU rB u tan ışm anın  a r 
dından b irlik te  ve yan ım ıza  birkaç arkadaşı da a larak çok sıkı 
bir kendim izi ye tiş tirm e , g e liş tirm e süreci içine g irm iştik ..

Lise sonrasında, Yüce Takd ir gereğ i, N ih a t'ın  payına İs
tanbul, A k if 'in k in e  A nkara, bana da İzm ir düştü.. Y ılla rca  o ra 
larda çırpındık, davam ız  için.. O nlar hep bulundukları yerd e  
iken, ben kısa bir A nkara , uzunca bir U rfa  durağı yap tık tan  
sonra İstanbul'da k a ra r kılabildim ..

N ihat, ta  baştan itibaren  ve hep yayınc ılık la  uğraştı; k ita p 
lar yayın ladı ve daha önem lisi hem kendi yayın lad ık ların ı, hem  
de başkaların ı genç insanlara okutm ak için büyük bir azim le  
çırpındı.. B ir dönem  “ okum uş" o lanların  büyük bir bölüm ünün  
N ih a t'ın  sabırlı tak ib i sayesinde okum uş olduklarını söyle
m em  ab artı o lm ayacaktır.

Akif, bir süre Hilâl dergisini y ü rü ttü k te n  sonra Türkocağı 
Genel M erkezin de görev aldı, oraya gelen gençlerle  ilgilendi.. 
Ü nivers itey i b itird ik ten  sonra, ö ğ re tm en liğ e  başlayarak "in-

Nihat Armağan -
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san kazanm a"y ı bu alanda sür
dürdü.. Daha sonra Edebiyat ve 
M a v e ra  d e rg ile rin in  yay ın ın a  
k a tk ıla rı oldu.. Bu arada açık  
o tu ru m lara  katıld ı, konferans-

çalışan..
Ve y ine aynı sebep ten  ö tü 

rü, ben, d ernekç ilik ten  büyük 
fayda um m uş, ileride  kurulacak  
bir partin in  zem inin i o luşturur

dikacılık" sta jı yap m ıştır. Ü çün- 
cüsü de, ilkin E ğ itim -B ir-S en 'i, 
ardından da M em ur-Sen K onfe 
derasyonunu kurarak fiilen  sen- 
dikacılık yapm ağa başlam asıd ır.

lar verd i, günlük köşe yazıları 
ve k ita p la r yazdı..

Ben ise, dedim  ya "üçlü"yü  
bir a rad a  düşünm ekten kendim i 
a la m ıy o ru m , g a z e te c ilik  y a p 
t ım , İz m ir  T ü rk o c a ğ ı'n ı bir 
“okuT'a dönüştürüp, sonra bu 
"okuT'un Buca Eğitim  Enstitüsü  
ve Ü n ivers ite 'ye  dek uzanm ası
na ça lış tım , daha geniş bir şem 
siye ve daha kucaklayıcı bir ku
ruluş düşüncem in ve çabam ın  
ürünü o larak o rtaya  çıkan T ü r
k iy e  K o m ü n izm le  M ücade le  
D erneği ile daha geniş k itle le re  
ulaşm ağa çabaladım ..Ve, o gün 
için b izim  kesim deki bütün d e r
g ile rd e  y ay ın lan an  m a k a le le 
r im le  y a zm a ğ ı sü rd ü rd ü k te n  
başka üç ayrı derginin de y a y ı
nına katk ıd a bulundum ..Urfa y ıl
larım da ise, yazıy ı da b ırakm ak
sızın, kurduğum  üç dernek ve 
bir sendika ile, sonradan U r- 
fa 'y a  dam gaların ı vuracak genç 
bir ekibin yetişm esine katkıda  
bulundum . İstanbul'a Milli Gaze- 
te 'n in  başına geld ikten sonra da 
konferans ve sem inerlerle  da
vam ı an latab ilm ek için hiç bir 
fırs a tı kaçırm adım ..

D ikkat edilirse, benim le ilgili 
p arag ra f d iğer iki dostum unkin- 
den uzun oldu..

Çünkü, N ihat d iğer " ik im iz”e 
göre daha tedb irli; A kif ise, di
ğer " ik im iz"e  göre daha te m 
kinli idi.. Bana gelince, ben daha 
a ta k tım  ve o yüzden daha çok 
dal üzerinde dolaşıyordum  ve 
bu da - iş te  gördüğünüz gibi- 
p a ra g ra fı g en iş le tiyo rd u .. Ve, 
bu, "h iz m e t” ya da "e tk in lik"te  
daha ileri durum da olm ak anla
m ına gelm iyordu..

um uduyla T ü rk iye  K om ünizm le  
M ücadele D erneği'n in  doğum u
na yol açan "şem siyesi daha 
geniş bir dernek" fikrimin haya
ta  geçm esi için çırpınm ış, Ur- 
fa 'dayken bile d ern ek lerle  bir 
dirilişi yakalam ağa çalışm ış; da
hası, İz m ir”de henüz Dem irel'i 
genel başkan yapm am ış olan 
AP'nin ça lışm alarına  katılm ış, 
daha sonra M illî N izam  için ol
sun, M illî S e lâm et için olsun ko
şuşturm uş, Ö z-M e ta l-İş 'i kura
rak bizim  kesim de sendikacılığı 
başlatıp , H A K -İŞ  K o n fed eras
yonunun kuruluşunu gerçekleş
tirm iştim ..

B un ları y a p a rk e n , h er iki 
dostum dan da e le ş tir i a lm ış
tım .. O nlar, biri te d b ir diğeri 
tem kin  gereği, benim  bu çıkışla
rım ı pek de onaylam ıyor; ö ze l
lik le  f ik r î  ç a lış m a la ra  ağ ırlık  
verm em i is tiyo rla rd ı.. "E lb e tte  
haklılardı, am a, ben f ik r î çalış
m ayı da boşlam ıyor, yazıdan  
kopm uyordum ..” d iyeb ilirim , bu 
bir gerçek; am a, asıl gerçek on
ların haklılığ ıydı..

N itekim , k itap  yazm am ı dö
nem im  bu çalışm alard ın  uzak
laşm am , h a tta  günlük yazıy ı bı
rakm am  ile başladı.. Ve, dahası, 
yeniden "h iz m e t"  aşkıy la  İS- 
K İ”nin önerisini " e v e t” dem em 
le b irlik te  bu dönem  sona erdi.. 
Tekrar başladığım  sendikacılık  
ise, bu gerçeğin  tu zu  biberi ol
du...

N ih a t” ın hiç itib a r e tm e m e 
sine karşılık, bu e tk in lik le r ile 
A k if'in  ilişkisi üç ayrı zam anda  
ve üç ayrı b içim dedir, ilki Tür- 
kocağı d o la y ıs ıy la  o lm u ş tu r. 
Am a orada etk in  üye ya da der-

Bütün bu süreç içinde, be 
lirtm ek  g erek ir ki, A kif yaz ı ve 
çiziy le , öze llik le  de ed e b iy e t ve  
şiirle ilişkisini hiç kesm em iştir; 
M e m u r-S en  G enel B aşkan lığ ı 
yaptığ ı sürece şiire y e te r i ka 
d a r zam an  a y ıra m a d ığ ın d a n  
hep yakınm ış olsa da..

A ra larındaki co ğ ra fî m esa
fe lerin  uzaklığ ına karşın bu "ü ç
lü” , d iyeb ilirim  ki, hep b ir arada  
ya da bitişik de değil, "yap ış ık"  
gibi, yekvücutm uşcasına yaşa 
m ışlardır; ta  son zam an la rın a  
dek..

Son zam an la ra  yakın  b ir dö
nem de A kif İnan'ın ta r ik a t la r 
dan birine intisabı ile b irlik te , 
bu "yapış ık lık” durum unda bir 
çözülm e olduğu da g e rç e k tir . 
N itekim , A n kara 'ya  her g id iş im 
de b irlik te  olduğum ve ıs rarla rı 
üzerine evinde m isafir kaldığ ım  
A k if'in  ta r ik a ta  g irm e s in d e n  
sonraki gidişim de bana epeyce  
te lk inde bulunduğunu, ben söz
lerini kulak arkası ed ince de  
evine m isafir e tm e konusunda  
alışılm ış ısrarlarda bu lunm adı
ğ ın ı, d a v e ti usulen y a p tığ ın ı 
fa rk  edince, ona açık bir şekilde  
"A kifc iğ im , faz la  üste lem e, sen 
ehl-i tariks in  ve a rtık  ik im iz a y 
rı dünyaların  insanlarıyız; bunu 
ikim iz de biliyorken niye kend i
m izi s ık ıntıya sokalım ?" d em iş
tim ..

Am a, bu “ ayrı dün yaların  in
sanları" durum una gelm e g e r
çeğine karşılık, bu "ü ç lü ” geç
mişin h atırına  olsa g erek  yine  
de geçm işteki gibi b irb irine  m u
am ele e tm eğ i sürdürdü; deyim  
yerinde ise, b irb irlerin i severek  
ve hoşlanarak taş ım ağa devam

Bu yapı fa rk ım ız  dolay ıs ıy la
dır ki, N ihat hep soran, sorgula
yan ve bunun sonuçlarına göre  
de "ö n eren " kişiydi.. Akif, "soh
b e t” ehliydi ve özellik le  edeb î 
konu lardak i sohbetine doyum  
olm azdı. Ben ise, " ta r tış a n ” ki
ş iyd im , ta r t ış a ra k  a n la tm ağ a

nek y ö n e tim in d e  d eğ ild ir de, 
önce kütüphane, sonra da Ge
nel M erkez M üdürüdür. Genç
lerle ve daha başka larıy la  ilişki
si bu yolla o lm u ştur. İkincisi, 
U laştırm a İşveren leri Sendika
s ın d a  uzm an olarak  çalışm ası
dır. Burada, den ileb ilir ki, "sen

e ttile r..
Ta ki, önce Akif, sonra da N i

hat "dar-ı beka''ya in tika l ed in 
ceye kadar.. Ve, b öylece de, 
üçüncü arkadaşların ı a rk a la rın 
dan ağ ıt yaksın, kendilerin i ra h 
m etle  ansın diye bu dünyada  
yaln ız b ıraktılar...
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b o ğ a z ım d a  hiç k a v b o lm a v a n  
bir düğüm  hissediyorum ...

İnce b ir sızı iç im de... A m a  
R ahm an 'ın  rah m etin d en  um ut 
kesilir mi hiç diye güçlü d u ru 
yorum ...

Tuğçe Köroğlu

Ü m ran... Ü m m etin  uzun soluklu  
yürüyüşü... M ed en iyete  yö n e l
tilen  güçlü çağrı...

Ü m ran, hep, anıldığı u m u t 
üzre , içinden çık ılm az karan lık 
ların kapladığı deh liz le re  doğru  
tu ttu  vah iyden yakalad ığ ı ışığı
nı... Kayıp ruh lara seslendi, bu
lunduğu yol üzre, dosdoğru... 
Ve o ses nice zam an sonra y a n 
kı buldu... U m ut taşıd ığ ı kör ku
yulardan bir el uzandı... G a y re t
le sarıldı buz kesm iş taş la ra ...

İşte yüzleşm enin  başladığı 
nokta... Yankın ın  vad ile rden  sü
zülüp de göğe yöneldiği... Y e p 
yen i b ir uyan ış ı m ü jd e le d iğ i 
nokta... H aya ile kuşanıp h a y a 
ta  kavuşm a...

Z o rd u r bu yol üzerinde d u r
mak... O m uzlarında dağların  ta -  
ş ıy a m a d ığ ı y ü k (5 9 /2 1 ) . . .  A n 
cak... O ağ ırlık  kalkar, yü re k le re  
sevgi düşünce... U fu ktan  her 
zo rlu k la  b e ra b e r b ir ko lay lık  
parlar...

İşte o haya o yükü taş ın ır k ı
lan sevg i ile  b ü tü n le ş in c e

HAYY'ın merhameti yağsın yeryüzüne... 
HAYA,yağmur olup da döşsün yüreğine... 
HAYAT bulsun içinde...

H a y a  b a ş ö rtü s ü n d e n  mi 
ib are t?

H a lb u k i H z .M u h a m m e d  
(s .)'in  buyurduğu ü zre  "H aya  
im anın n izam ıd ır, İs lam 'ın  a h la 
kıd ır...” O 'nun bu nezih , hoş, 
ta t lı ifadesi ne denli k ıym etli 
ve geniş olduğunu g ö s te riy o r-  
hayâ 'n ın  ...

İş te  o noktada te s e ttü r  ke li
m esi k u rta rıc ı kelim e o luyor...

H ayy'ın  m erh am eti, tıpk ı yağ - 
m urun düştüğü kavruk t oprak  
gibi kavuşur hayata ...

Ü m ran,
Y ü ce A llah 'ın  vahyin in  gü

ze lliğ iy le  an lam landırd ığ ı bakış 
açıs ıy la  yen id en  yaka lad ı in 
sanlığı... V e  bu sıcak karş ılam a
yı karşılıksız b ırakm adı...

Tarih: 0 3  A ra lık  2 0 0 5 .. .  M e 
kan: B ağcılar K ü ltür M erkezi...

H aya ile kuşanm ış H ayy'a  
vurulm uş y ü re k le r karşım ızda... 
V e yanıbaşım ızda...

Münib Engin Noyan - A bdul
lah Y ıld ız  - Sibel Eraslan.

M evzu: H ayâyı Kuşanm ak
"H ayasızlığ ın  en büyük ser

m aye olduğu dönem de, başör
tüsünün, te s e ttü rü n  en ge llen 
diği bir dünyada hayâ'y ı kuşan
m ak d iyo ru z” diye giriş yap ıyo r 
Abdullah Y ıld ız ... İşin özü; e li
m izi taş ın  a ltın a  koyuyoruz... 
Y a h u t Engin N oyan 'ın  d ey im iy 
le arı kovanına çom ağım ızı de 
ğil de parm ağ ım ızı sokuyoruz...

Başörtüsü dendiğ inde sanki

Hayat mayat diyorlar 
Benim gözüm mayat’k  

Hayatın eksiği var: 
Hayat eksik hayatta.

Necip Fazıl Kısakiirek

M üslüm an e rk e k le re  düşen v a 
z ife  de su yüzüne çıkıyor; h a tta  
tüm  insan lara... M esele im anın, 
takvan ın , hayanın dışa yan s ı
ması ü zerin e  kurulu aslında... 
Takva ve ahlakla kuşanm ış bir 
ruh, te s e ttü rü n  g iys ile rden  ö te  
davran ış ları da içine alan ne 
m u h teşem  bir kavram  olduğu
nun ayrım ın a  v a rm ış tır... Ve S i
bel Eras lan 'ın  “ Esas haya; A l
lah'ın bizi her an gördüğü b ilg i
s id ir..." şeklindeki hoş tesp iti 
güçlü bir vurgu yap ıyo r... M üs
lüm an b ayan lar üzerinden  ha
yanın  irdelen iş in in , haya k a v ra 
m ını d a ra ltm a k  olduğunu z ik re 
d iyor... V e  tü m  sald ırıların  ka
dın ü zerin d en  gerçek leş tiğ in i, 
'ö rtü  a tıld ığ ı zam an ö zg ü rleş il- 
diği' iddiasının y ine  kadın ü ze 
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rinden yapıld ığ ın ı söylüyor. Ce- 
z a y ir-F a s  m od ern leşm esinden  
Irak, B osna-H ersek zu lüm lerine  
dek hep kadın m erkezli bir sal-

UwifUtıto pianüian

d ir in in v a r olduğunu be lg e le rle 
o rta y a  koyuyor... B ir A fgan ka
dının burkasım  çıkarırken ki fo 
to ğ ra fın ın  ü zerin d e  "w elcom e  
sunshine"(hoş geldin güneş ışı
ğı) adlı başlığın bu durum u o l
dukça iyi ifade  e ttiğ in i vurgu lu 
yor...

L a f d ö n ü y o r d o laş ıyo r... 
U m ran 'ın  E y lü l-2 0 0 5  sayısında  
y e r bulan o m üth iş  Barbie b e
bek -M üslüm an bebek d iya lo 
guna geliyor... Engin Noyan, hiç 
lafını es irg em eyen  bir M ü'm in  
z a t o larak  B arbie  bebeğe dair 
oldukça iddialı ke lim e ler seçi
y o r ve aslında gerçeğ i yan s ıtı
yor...

M üslüm an anne babalar da 
dahil tüm  insanlığı e tk ileyen  bir 
hadiseye değ in iyor... Gözüm ün  
önünde küçük zenci bir kız can 
lan ıyor... Çekik gö zleriy le  kısa 
boylu şirin bir Japon kız... A y 
naya bakıyor... B ir de elindeki 
B arbie B ebek'e ... A ynadaki su
re tle  barışık değil... Güzel o l
m ak is tiyo r... Sevilm ek... B eğe
n ilm e k ... A n lam  kaza n m a k ... 
V a rlığ ın ı a n la m la n d ırm a k ... 
Am a o hiç de B arb ie 'ye  ben ze
m iyor... D eğişm ek istiyor...

H ele  de çocuklara sald ırılın 
ca m asum  b ir görüntü  a ltında, 
ru h larına  ta a rru z  e ttik le rin d e , 
hiç d a y a n a m ıy o ru m ... Engin  
N oyan başörtüsü m eselesi geç
tiğ in d e  "K adın  üzerinden v u r
m aya ça lış ıyo rla r. Erkeksen ba
na sald ırsana diye geçiriyoru m  
iç im den" d iyor... A ynı hisse ka 
p ılıyor herkes ad eta ... "Çocu-

tir iy o r...
“T akva  (A llah 'a  karşı g e l

m ekten  sakınm a) elbisesi var  
ya, işte  o daha hayırlıd ır. Bu
(g iy s ile r ), A lla h 'ın ra h m e t in in 
a la m e tle r in d e n d ir . Belki öğüt 
a lır la r  (d iy e  o n la rı in san lara  
v e rd ik ) .(A râ f /2 6 )"

A klım a çok sevdiğ im  bir ifa 
de geliyor...

T akvan ın  gereğ in i vurgu lu
yor ad eta ...

" H e r şeyi; h a y a tı, ö lüm ü, 
dostu, arkadaşı, n e fre ti, sevgiyi 
tay in  edici bir ölçüyü kuşan
m ak tır ."  Abdullah Çan'ın d ey i
şiyle aslında:

" A y e tle r in  a ra s ın d a n  b ir 
a y e t o la rak  a rzd a  be lirm ek ve  
tüm  a y e tle rin  parıltıs ın ı y a n s ıt
m a k tır ." ** )

D em ek ki...
...H e r şey O 'nu sevm e k le  

başlar...
H er ka ld ırış ım ızda başım ızı 

gökyüzüne... H er uyan ışım ızda  
güneş doğduğu zam an  arşın  
üstünde... Yükselen  bu bilinç... 
Bu ışık... V a r oldukça... K aranlık  
yok oluşa m ahkum dur...

İlk y e ry ü zü n e  te ş r if e tt iğ i
m iz an ku lağ ım ızda yankı bulan 
o ses yükse ld ikçe sem ada her 
tü rlü  ıs tırap  yo k  oluşa m ah
kum ...

İnsanlığın ziyandan  ku rtu l
m ası ad ına yo la  çıkm ış olan  
Ü m ran bir hak ve sabır te la k k i
si iç ind e h a y a 'y ı kuşan m aya  
çağrıda bu lunarak ışık tu ttu  ka 
ran lığa...

Y ü c e  R ah m an  ra z ı olsun  
H ayy 'a  vuru lm uş bu te r te m iz  
yü rek lerd en ...

Y ü ce A llah 'ın  sevgisi, m e r
h am eti, b e re k e ti üzerin izd e  ol
sun...------------------------------------------------

M.Engin Noyan • Sibel Eraslan • Abdullah Y ıld ız 

0 3  Aralık 2 005  Cumartesi S a a t l9 .0 0

İnsanlığın ziyandan kurtulması 
adına yola çıkmış olan Ümran bir 
hak ve sabır telakkisi içinde ha- 
ya'yı kuşanmaya çağrıda buluna
rak ışık tuttu karanlığa...

m eselenin  anlaşılm asını ko lay 
laştırıyor...

Dişi o lm aktan  ö te , kişi o lm a
sı g erektiğ in i öncelik le  ö ğ re t
m ek g erek iyo r çocuklara as lın 
da... Bu kadın fıtra t ın ı h iç lem i- 
yor, ya ln ızca  önceliğ i kişiliğin  
güzelliğ ine veriyor...

V e  o güzellik  haya fırças ıy la  
A llah 'ın  rengiyle  boyanm aktan  
g eliyo r aslında...

"B iz A llah'ın  boyasıyla  bo- 
yanm ışızd ır. Boyası A llah 'ınk in - 
den daha güzel olan kim dir?  
Biz ona ibadet e d e n le riz"  (de- 
y in ).(B a k a ra /1 3 8 )

V e  m esele ö rtü n m e ü ze rin 
den g iderken Engin Noyan, m e
d en iyetin  başlangıcının ö rtü n 
m eden geçtiğ in i vu rg u layarak  
hayayı kuşanm anın ta k v a  e lb i
sesiyle bütü nleştiğ in i z ik re d i
yor... M üslüm an e rk ek le rin  te -

ğ u m u n -e lin d e k i oyuncağa da------s e ttü rü  üzerinde d u ru yo r in a t-
m ı?" diye h ay ıflan ıyo r ... A lte r
n a tif  o lu ş tu rm a k  g e re k tiğ in i 
hissediyor...

A b d u llah  Y ıld ız ’ ın "K ad ın , 
kişiliğ ini se rg ile m e k  is tiyo rsa  
ö rtü n m e li... D iş iliğ in i s e rg ile 
m ek is tiyo rsa  başka..." ifadesi

la... Ve te s p itle rin d e  vu rg u lad ı
ğı eşinin öncelikle onun m ü'm i- 
ne kardeşi olduğu ve kardeşi 
için onun zorluğunu paylaşm ası 
g erektiğ in i z ik re tm es i herkesin  
zihnini h areke tlen d iriyo r... T a k 
va,bu erd em li davran ışı g e re k 

H ayy 'ın  y ü re k le rim iz i y e n i
den d iriltm es i,

H aya  ile  kuşan ıp  H a y a t'a  
kavuşm a um uduyla ve duas ıy
la...

( * )M e c r a  D e r g is i /M a r t  2 0 0 4 ;  A ş k , 
S e v d a d a n  da  Ö te .
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la h 'a  k a rs ı s o ru m lu lu k  b ilin c i 
d u y m a k "  t a r i f id i r .  E ğ e r in sa n - 
d a k i a r  ve  h a y a d u y g u s u n u n  ze-

HAYAYI KUŞANMA
VAKTİ!

Abdullah Sabit

d e le n m e s i sö z  k o n u s u y s a  in 
sa n la rın  A lla h 'a  ka rş ı d u y d u k la 
rı s o ru m lu lu k  b ilin c in in  ze d e 
le n m e s i de sö z  k o n u s u d u r. Bu 
h a y a s ız lığ ın  y a y g ın la ş tır ı lm a s ı
nın b ir in c i a m a c ı. İn s a n la rı A l
la h 'ın  ku lu  o lm a k ta n  a lık o y m a k , 
s o ru m lu lu k  b ilin c in d e n  a lık o y 
m ak, in s a n la rı la u b a lile ş t irm e k , 
f ı t r i  in s ic a m ın ı b o z m a k . S iz  b ir  
ş e y in  d e n g e s in i b o z a rs a n ız , 
o nu  ke n d i m e c ra s ın ın  d ış ına  ç ı
k a r tırs a n ız , o in s ic a m ı ta h r ip  
e d e rs e n iz , o nu  h e rh a n g i b ir  şe 
k ild e  k o n tro l e tm e n iz , y ö n e t
m e n iz  m ü m k ü n d ü r, b u n u  ya -

B ir  h a y a s ız lık t ır  s ü rü p  g id iy o r ...  
Ö y le  ki bu y a n g ın  hız ke sm e d e n  
M ü s lü m a n  m a h a lle re  de u la ş 
m ış  ve  s ıç ra m ış  d u ru m d a . ‘Y a 
k ıtı  in s a n la r o la n  a te ş te n ’ k e n 
d im iz i, a ile m iz i ve  in sa n lığ ı k o 
ru y a b ilm e m iz  a n c a k  e v im iz e  
k a d a r g e lm iş  bu y a n g ın a  to p y e -  
kun  b ir  s e fe rb e r l ik le  ka rş ı k o y 
m a k la  m ü m k ü n  g ö rü n ü y o r . Ü m 
ra n , g e ç t iğ im iz  E y lü l a y ın d a  
g ü n d e m in i ta m a m ıy la  bu k o n u 
ya  a y ıra ra k  "H a y a y ı K u şa n m a  
V a k t i "  b a ş lığ ıy la  h a y a s ız lık  
ya n g ın ın a  ka rş ı n e le r y a p a b il ir i-  
z in  ce v a p la rın ı b u lm a y a  ç a lış 
m ış tı. E y lü l sa y ım ız ın  o ld u k ç a  
d ik k a t  çe km e s i bu k o n u d a  daha  
ç o k  ka fa  y o rm a m ız  ve  k o n u ş 
m a m ız  g e re k t iğ in i b ir  kez  daha  
b iz le re  h a t ı r la t t ı .

D e rg im iz in  G ü n g ö re n  b ö lge  
te m s ilc i l iğ i,  A ra lık  a y ın d a  'Ü m 
ra n  T o p la n tı la r ı ' ç e rç e v e s in d e  
"H a y a y ı K u ş a n m a k " b a ş lığ ıy la  
b ir  pane l d ü z e n le d i. D e rg im iz in  
s a h ib i ve  e d itö rü  Abdullah  Y ıl
d ız ' ın y ö n e t t iğ i,  M ürıib Engin  
N oyan  ve  S ib el Eras lan 'm  k o 
n u şm acı o la ra k  k a tıld ığ ı p a ne l 
2 ,5  sa a t sü rd ü . Ö n e m li k o n u la 
ra  d e ğ in ile n  k o n fe ra n s ta n  bazı 
p a s a jla rı d e rg im iz  o k u y u c u la r ı

na s u n u y o ru z :
E n g in  N o ya n : " A r  ve  haya  

d u y g u s u  in s a n a  m a h s u s  b ir  
d u y g u d u r. H e r insan  b ir  ş e k ild e  
a r ve  haya  e d e r. A n ca k  g ü n ü 
m ü zd e , a h la k s ız lık  in sa n ın  ço k  
te m e l m e s e le le r in d e n  b ir i o la n  
ö z g ü r lü k , c e s a re t, ş a h s iy e t k a 
za n m a  g ib i u n s u r la r la  b ir  a ra y a  
g e t i r i l iy o r  ve  bu ş e k ild e  s e rv is  
e d i l iy o r .  Ş e y ta n  ve  d o s t la r ı  
k a v ra m la r ı te rs y ü z  e d iy o r . Ç ıp 
la k lığ ın  i lk e ll ik  o ld u ğ u , m e d e n i
y e t in  ö r tü n m e y le  baş lad ığ ı g e r 
çe ğ i y e r in i 'n e  ka d a r a ç ılırs a n  o 
k a d a r m o d e rn , o k a d a r i le r i-  
s in 'e  b ıra k t ı . "

" İn s a n ın  f iz ik i  m an a d a  d ü r 
tü le r in i  h a y a tın  g ü n d e m in e  t a 
ş ıy a ra k , in sa n ın  a r ve h aya  d u y 
g u la r ın ın  re n c id e  e d ilm e s in in  
ö n c e lik le  z ih n i b ir  h a y a s ız lık la  
b aş la d ığ ı a ş ik a r. Ö nce b iz  ru h u 
m u zd a  h a y a s ız la ş ıy o ru z , m a n e 
v iy a tım ız d a  a h la k s ız la ş ıy o ru z , 
o n d a n  s o n ra  bu a h la k s ız lık  e l- 
b e t te k i  d ışa  v u ru y o r .  B u n u n  
b aşka  b ir  izah ı y o k ."

"H a y a  n e re d e ys e  ta k v a y la  
eş a n la m lıd ır . T a k v a y la  i lg il i  b u 
la b ile c e ğ im iz  g ü ze l ta n ım la m a 
la rd a n  b ir  ta n e s i ra h m e t li M u- 
h a m m e d  E se d 'in  g e t ird iğ i "A l-

p a rs ın ız . B u ra d a  d ik k a t  e tm e 
m iz  g e re k e n  ş e y  K u r 'a n 'ın  ş e y 
ta n a  m a h su s  d e d iğ i bu ş e y le r in  
sa d e ce  ço k  c a z ip  k ılın m ış  o lm a 
sı, ço k  hoş k ı lık la ra  s o ku lm a s ı 
d e ğ il, b ir  m a s u m iy e t m a ske s i 
a lt ın d a  g e lm e s id ir .  H a ya s ız lık  
k e s in lik le  h a ya  ta n ım a z . Ç ocuk, 
y e t iş k in ,  ka d ın , e rk e k , b ilg ili,  
b ilg is iz  a y rım ı y a p m a d a n  he r 
ta ra f ta n  s a ld ır ır ,  h e r ta ra f ta n  
ke n d in i o r ta y a  k o y a r. E v in izd e  
b u lu n d u rd u ğ u n u z , h e d iy e  e t t i 
ğ in iz , a ld ığ ın ız  h e r b a rb ie  b e 
bek ne za m a n  p a tla y a c a ğ ı be lli 
o lm a y a n  ç o k  te h l ik e li ,  p a rç a  t e 
s ir l i  b ir  s a a t li b o m b a d ır . B u n la 
rı im h a  e d in , çö p e  a tın . Bunu 
sade ce  b ir  m ü s lü m a n  k a rd e ş i
n iz  o la ra k  ben  s ö y le m iy o ru m . 
B ira z  ak ıl b ira z  v ic d a n  sa h ib i 
g a y r i m ü s lim  in s a n la r  da bu 
fe ry a d ı d ile  g e t i r iy o r la r .  A h la k 
s ız lığ ın  y a y g ın la ş t ı r ı lm a s ın d a , 
ç o c u k la r ın  z ih n in e  y e r le ş t i r i l 
m e s in d e k i en ö n e m li u n s u r la r 
dan  b ir  ta n e s i b u d u r. M a s u m i
y e t  m a ske s i ta k a ra k  h a y a tın ı
z ın  iç in e  g ire r .  Ç o cu k la rın ız ın  
b e s le n m e  ç a n ta la r ın ın ,  o k u l 
ç a n ta la r ın ın , k a le m  k u tu la r ın ın  
ü z e r in d e  o " a h ir  za m a n  fa h iş e - 
s i"  b a rb ie  b e b e k le r in  re s im le r i,  
s u re t le r i  v a r. Ç o c u k la rın  z lh in -
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lerinde, ruh larında, m a n e v iy a t
larında ağ ır ta h r ib a tla r  yap ıyo r. 
Öyle o lam ayacak ların ı b iliyo r
lar. Ö yle olm anın h a s re tiy le  ya -
ş ıy o rlar; bir gün ben de böyle 
olur m uyum , bu kad ar güzel, 
hoş, canının her isted iğ in i y a 
pabilen, şanslı bir kız o labilir 
m iyim ? O ynadığ ım  b arb ie  be
bek olm am ı en g e lliyo r bu din. 
İç lerinde bu çelişkiy i y a ş a r la r
ken, bu çocuklardan kendi din
lerinden hoşnut o lm a ların ı, A l
lah'ın em irle rin e  zo rla  değil gö
nü lle riy le , ka lp le riy le  boyun eğ 
m elerin i nasıl b ek leriz? !.."

Sibel Eraslan: " İs te r  g e le 
neksel okum alarda , is te rse  se
lefi okum alarda olsun, bunların  
hepsinde gördüğüm  bir şey var. 
B irbirinden fark lı ak ım la rı te m 
sil eden İslam  a lim lerin in  haya  
konusunda o rtak  bir n o k ta lan  
var. B irinci an lam ıy la  haya A l- 
lah-u T e a la ’nın h erkese verdiğ i 
utan m a duygusu, doğal u tan 
gaçlık. Başkasının önünde y a 
p am a yacağ ım ız  şe y le ri g iz le 
m em iz; eş im izd e n , a rk a d a ş ı
m ızdan saklam am ız. Bu h aya 
nın iç ifadesi. İkinci anlam ı ki bu 
bizim  için asıl haya kavram ın ı 
ifade ediyor, esas haya A llah'ın  
bizi her an gördüğü bilgisidir. 
"A llah 'ın  bizi her an gördüğü  
bilgisi” o larak  ald ığ ın ız  zam an  
hayayı, a h ire t bilinci ç ık ıyo r o r
ta y a . Bugünkü M üslüm anların  
yani b izlerin  en büyük bunalı
mın sebebi biz a h ire t bilgisini 
çıkard ık , dinim izi d ü n y e v ile ş tir
dik. A llah 'a  hesap vereceğ im iz  
bilincini y itir in ce  h ayay ı m uh a
fa za  e tm e k te n  nasıl bahsede
ceğiz. D ü n yev ileş tird iğ im iz  di-

islam toplumlarmın modern

leşmesi veya modernleşmiyor-

a n la tıy o rla r . B iraz daha ö n ce le 
re  gidelim . Bosna Savaşın ı ne 
ile ha tırlıyo rsu n u z?  K adın lara  
te c a v ü z le  ha tır lıyo ru m  ben. İs-
te r  başı açık, is te r başı kapalı 
adı M üslüm an olan kad ın lar bu 
iğrenç m u am eleye  m aruz kaldı. 
O kadar çok M üslüm an te c a v ü 
ze uğradı ki Bosna Savaşı ön
cesi D ünya S a vaş  S u ç lu la rı 
M ahkem esine o zam ana kadar 
savaş sırasında te c a v ü ze  u ğ ra 
mış kadın lar baş vuram ıyordu , 
bir savaş suçu o la rak  kabul 
edilm iyordu çünkü. A m a Bosna 
Savaşı sonrası a rtık  bir savaş  
suçu o larak  kabul edild i. O had
de varm ış tı çünkü. M üslüm an  
kadının bedeninin şahsında İs
la m ’ın hayası, iffe ti, özgüveni 
sarsılsın diye b ir silah o larak  
kullanıld ı. M odern leşm eye d ire 
nen O rtad oğu 'da İnsan H akları 
İz lem e  Ö rgütünün raporuna gö
re 4 0 .0 0 0  kadının ırz ına  g eç il
di. G ördüğünüz ü zere  y ine  ka
dın bedeni üzerinden bir c e za 
la n d ırm a  İs lam  to p lu m la rın a . 
Ebu G ureyb 'deki çarşaflı kad ın 
ları h a tır la tm a y a  gerek  v a r mı, 
bilm em . Bakü'nün tam  o rta s ın 
da bir heykel; çarşaflı bir kadın 
başını aç ıyor ve  a ltında şunlar 
y a z ıyo r. "B akü 'deki Türk  kadı
nının ayd ın lanm ası çarşafı ba
şından ç ık a rtm a s ıy la  g e rç e k 
leşm iş tir.” V e T ü rk iye . 1 9 6 8  y ı
lından beri bir yasak var. İş İs
lam  top lum larm ın  m o d ern leş 
m esine veya m od ern leşm iyo r
sa ceza  verilm es in e  geldiğinde  
neden bu iş kadın üzerinden  ya- 
pılıyor?  Çünkü kadın b ir to p lu -

sa cezalandırılması neden ka

dın özerinden yapılıyor? Çiinkü 

kadın bir toplumun hayatıdır, 

iffetidir, özgüvenidir.

u n u tm am alıy ız .”
"C e za y ir ve Fas M odern leş

m esin i o ku d u ğ u n u z za m a n  
A saf H üseyin  şunu söylüyor: İş
galci F rans ız la r buraya geld ik
leri zam an  yerli kadın lara T a t 
m alar' d iyorlar. Ve bu T a tm a -  
lar'ın  m odern leşm esi, çağa uy
gun hale getir ilm es i için iki şey 
söylü yorlar. B irincisi F ransız lar 
C eza y ir'd e , Fas 'ta , K uzey A fr i
ka'da oku llar ku racak lar ve bu 
yerli 'F a tm a la r' bu Fransız ko
le jlerinde okuyacaklar. İkincisi 
bu T a tm a la r ın ’ g iysilerin i de 
ğ iş tireceğ iz . Bir kere  bu g iyd ik
leri hay ık tan  (b izdek i çarşafa  
benzer beyaz bir k ıy a fe t) ku r
tu lac ak lar. Ve hayıkla ilgili bir 
h areke t başlıyor. Önce e ğ itm e 
ye b aş lıyo rla r K uzey A frika lı 
kadın ları, aynı zam and a m ev
cut k ıy a fe tle rin  aşağı, köylü k ı
y a fe t le r  olduğunu, insanları ge 
ri b ıraktığ ın ı, m odern kadın gö
rü n tü s ü n d e n  u zak  o ldu ğunu  
em po ze ed iyo rlar. Yani K uzey  
A frika  m odern leşm esinde kad ı
nın te s e ttü rü n d e n  u za k la ş (tı-  
rıl)m ası m ihenk noktası. A fg a 
n istan 'a  gidelim . İşgalin peşi si

n im izle  b irlik te  h a y a d a  p e y d e r = r a  A m erika  şunu d illendird i. Biz
pey hayatım ızd an  u zak laş ır ha
le geldi. U m ran'ın  “ H ayayı ku
şanm a” çağrısı inşallah Allah  
(cc)'ın  bizi her an gördüğü, he
sap vereceğ im iz  b ilinc ine bir 
çağ rı o lu r. H a y a n ın  h a y a tla  
olan b a ğ la n tıs ın ı k e s in lik le

A fgan kadınına özgürlük g e tir 
dik, b u rk a la rın d an  so yu n d u r
duk. C eza y ir'e , Fas'a b ak ıyo r
sunuz, A fg an is tan 'a  bakıyo rsu
nuz, m od ern leşm eyi Fransızlar  
hayıktan  soyunm ayla , A m e ri
k a lıla r burkadan  so yu n m ayla

m un h ayatıd ır, iffe tid ir, özg ü 
v e n id ir . H aya  ş e re f d em e k , 
onur dem ek. Bundan dolayı ka
d ın lar üzerinden yapılan  bu dö
nüşüm e karşı d irenm eli, sabırla  
bu hayam ızı, iffe t im iz  korum a  
m ücadelem izi sü rd ü rm eliy iz ."

OCAK ‘06 ÜMRAN 89



Aynadaki Tebessüm

ŞAHİN İLE 
KARTAL

Fahrettin G ör

İm re n ile c e k  h a y a t la r  v a r  im 
re n d ir ir , am a b ilin m e z  ki o h a 
y a t ın  iç ind e ne ç ile le r  v a r! O 
y ü z d e n  h iç  k im s e  iş in d e n  
m e m n u n  d e ğ ild ir . B ö y le s in e
" b ir  s ö y le  bin ah iş it"  d e r le r  
ya ...

Z a m a n ın  b ir in d e , a v  m e 
rak lıs ı v a r lık lı b ir a d a m  a v la n 
m ak için b ir kö ye  g itm iş . T a b i, 
b ö lg e y i b ile n , o ld u k ç a  d inç  
g ö rü n e n , o r ta  y a ş ı g e ç k in , 
h a ld e n  a n la y a n , ze k i b ir k ö y 
lü yü  k e n d is in e  ç a n ta c ı t u t -  
m uş. D a ğ T H e re , te p e  b a ş la ^  
m ış la r y ü rü m e y e ... B iz im  a v 
cın ın  n efes i kes ilm iş ; s o lu k 
lan m a ih tiy a c ı d u y a r o lm u ş. 
İh t iy a rs a  ta z ı g ibi hiç y o ru lm a  
b ilm e z  h a ld e  g ö rü n ü y o r. S o r
m uş avcı:

-K a ç  y a ş ın d a s ın , b ab a ?  
- 6 0 ' ı  g e ç tik  b e y im , d em iş  

ih t iy a r .
A d a m , d e v a m la :
-M a ş a lla h  s a n a ; d iş le r in  

s a ğ lam , n e fe s in  y e r in d e , b a 

c a k la r ın  k u v v e tli, g ö z le r in  iyi 
g ö rü y o r. Ben sen in  y a r ı y a ş ın 
da o lm a m a  ra ğ m e n  d a la ğ ım  
ş iş ti, y o ru ld u m .

İh tiy a r:
-Ö y le  o lm a s ın a  ö y le  de ... 

Sen y in e  bu h a lim e  k u lak  a s 
m a g its in .

-N iy e  h a lin d e n  m e m n u n  
değ ils in  gibi s ö y led in ?

K öylü  s ık ın tılı b ir ş e k ild e  
z o ra k i g ü lü m s e y ip ; "B a k  sana  
b ir  h ik a y e  a n la ta y ın rT d e y ip  
b aş lam ış  a n la tm a y a :

" B ir  ş a h in le  k a r ta l a h b a p  
o lm u ş la r. B a ş la m ış la r y a r e n li
ğe ... D o s tlu k la r ın ı p e k iş t irm e k  
için  b irb ir le r in i e v le r in d e  y e 
m eğ e  d a v e t e tm iş le r ... Ö nce  
k a r ta l ç a ğ ırm ış  şah in i, ulu d a 
ğın te p e s in d e k i k a ra n lık  in in e . 
K ap ıd a  k a rş ıla m ış  k a r ta l a rk a 
d aş ın ı. Leş ko ku lu , k a ra n lık  
inin iç in e  g irm iş le r . K ö şed e  
b ir y e rd e  d u ra n  ko ku şm u ş e t 
te n  y e m e ğ i b u y u r e tm iş  ş a h i
ne. Ş ah in  bu iğ re n ç  y e rd e , iğ 
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re n ç  y e m e ğ in  k a rş ıs ın d a  a n 
cak  b ir iki g ag a  v u rm u ş , 

y e r  g ib i ya p m ış . D ah a  
s o n ra , "B u g ü n  

hiç iş ta h ım

y o k ''d e y ip  ç e k ilm iş  k e n a ra .  
E rte s i gün, şah in  k a r ta lı ça- 
.ğ ırm ış .

U lu gö lü n  k ıy ıs ın d a k i koca  
ç ın a r ın  ü s tü n d e k i y u v a s ın a .  
K a rta l u ç a ra k  g e lm iş , koca  ç ı
n a r ın  y a n ın a . B u lu ş m u ş la r .  
G e lm iş le r y u v a y a .

K a rta l pek b e ğ e n m iş  m a n 
z a ra y ı, a m a  b akm ış  ki o r ta lık 
ta  y iy e c e k  yo k . " Y a h u "  dem iş; 
“ S en  ben i y e m e ğ e  d a v e t e t 
m e m iş  m iyd in ?  Y e m e k le r i g ö 
re m e d im ."

Ş ah in , "A c ık tın s a  h e m e n ” 
d e y ip  ş im şe k  h ız ıy la  uçup b ir 
k e k lik  y a k a la y ıp  g e lm iş , b ıra k 
m ış k a r ta lın  ö n ü n e ...

K a r ta l o g ün e k a d a r hiç 
b ö y le  le z z e t li b ir a v  y e m e m iş . 
A rd ın d a n  b ir dah a  h a v a la n ıp  
b ir b esili b ıld ırc ın  y a k a la m ış . 
K a rta l onu b it irm e d e n , şah in  
g ö le  d a lıp  iri b ir s a za n  k a p 
m ış. G e tir ip  b ıra k m ış  a rk a d a 
şın ın  a y a k la r ın ın  d ib in e . Z iy a 
fe t te n  şaşk ın a  d ö n en  k a rta l;  
"Ş a h in  ka rd e ş , ev in in  m a n z a 

ra s ın a , v e r 
d iğ in  z iy a fe 
te  h a y ra n  o l

d u m . Bana  
h a y a t ta  

t a tm a 
d ığ ım  şe y le ri 
y e d ird in . B il

m e d iğ im  ş e y le r i  
ö ğ r e t t in "  d iy e re k  

k e n d i h a lin e  d e  e s e f  
e d e re k  sorm uş:
-Ş a h in  ka rd e ş , sen  kaç  

yıl y a ş a rs ın ?
- 6 0 - 7 0  yıl, 

d em iş  şah in .
-S e n  kaç  

y ıl y a ş a rs ın  
k a r ta l k a rd e ş ?  

- 2 0 0 - 3 0 0  y ıl,
d em iş  k a r ta l.

Ş a h in , g ıp ta y la  b a k m ış  
k a rta la ...

"V e  ben  b ö y le  g ü ze l y e rd e , 
bunca g ü ze l y iy e c e k le r  y iy e 
re k  6 0 - 7 0  y ıld a n  fa z la  y a ş a -  
y a m ıy o ru m . S en se  3 0 0  yıl y a -  
ş ıy o rm u ş s u n " d iy e  s e rz e n iş te  
bulununca;

K a rta l;
-Ü z ü lm e  d o s tu m , d em iş ; 

b en im  gibi k a ra n lık  in d e  o tu 
ru p  leş y iy e re k  3 0 0  y ıl y a ş a 
m a k ta n s a , sen in  gibi te r te m iz  
h a v a d a  g ü ze l y iy e c e k le r  y iy e 
re k  y a ş a m a k , ben im  3 0 0  yılı 
y a ş a m a m d a n  bin d e fa  daha  
g ü ze ld ir.

K öylü , bu h ik a y e d e n  sonra:
-B e y im , b iz im  gibi ış ıksız, 

yo lsu z, m ektep s izT cah iT , b ö y 
le 7 0 - 8 0  yıl y a ş a m a k ta n s a , 
sizin  gibi 3 0  y ıl y a ş a m a y ı bin 
d e fa  dah a  te rc ih  e d e r i^ .

U zu n, am a  g ü ze l v e  hay ırlı 
y a ş a m a k  d ile ğ iy le ...

İslâm  
ümmetinin  

Kurban 
Bayramını 

tebrik ediyor; 
bayramın ve 
haccın İslâm  

alem ine hayırlar 
getirmesini 

Cenab-ı Hak’tan 
niyaz ediyoruz.

Ümran
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Yansımalar

ŞİMETTERLİNK

Ertuğrul Bayramoğlu

B undan y ılla r önce çok bü
yük bir kasırga A v u s tra l
ya 'n ın  güneyinde te ş e k 

kül etm iş . Bu kasırga kuzeye  
doğru yürüyor; H int ve Ç in 'e gi
decek ve m ilyo n larca  insanın  
h a y a tın a  son v e re c e k ... H er  
tü rlü  en erjiy le  dolm uş ve insan
lığın ü zerin e  g id iyor. V e  tü m  in
sanlık da bunu iz liyor... H erkes  
büyük b ir fe la k e t  b e k le rk e n  
beklenm edik  bir değişiklik olu
yor; bu büyük kasırga A v u s tra l
ya 'y ı g eç tik te n  sonra H in t ve  
Çin'e g idecekken, yön d eğ iş ti

re re k , yönünü
okyanusa çe
v ire re k  bütün  

e n e rjis in i o k 
yanu sa boşa l
tıy o r  ve insan

lık bü 
y ü k

ONU NE KADAR ÇOK SEVDİM?

Rahip, mezarlıktaki iş in i bitirmek üzereydi. 0  anda elli y ıllık  karısını kaybeden 78 
yaşındaki adam:

"Onu ne kadar çok sevdim." diyerek çığlık çığlığa ağlamaya başlamıştı.
Yaşlı adamın yaşlı sesi törenin asil sessizliğini bozmuştu. Mezar başındaki 

diğer aile bireyleri ve dostlar şoke olmuşlardı, utanç içindeydiler. Yetişkin çocuk
ları alı al moru mor babalarını yatıştırmaya çalıştılar:

“Tamam, baba. Seni anlıyoruz!”
Yaşlı adam gözlerini dikm iş, kazılan mezara yavaş yavaş inen tabuta bakıyor

du. Rahip törene devam etti. Törenin sonunda, aile bireylerini ölüm töreninin ka
panışı olarak tabutun üstüne toprak atmaya çağırdı. Yaşlı adam hariç, hepsi sıray
la toprak attılar.

Yaşlı adam hala:
"Onu ne kadar çok sevdim" diye sesli sesli konuşuyordu. Kızı ve iki oğlu ko

nuşmasını engellemek istediler, ama o devam etti:
"Onu sevm iştim !"
Kalabalık mezarlığı terk etmeye hazırlanırken yaşlı adam, gitmemekte diren i

yordu. Gözlerini mezara dikm iş bakıyordu. Rahip yaklaştı:
"Kendinizi nasıl hissettiğinizi biliyorum , ama gilıne zamanı geldi. Buradan 

ayrılmalı ve kendimizi hayatın akışına bırakmalıyız." dedi.
Yaşlı adam, çaresizlik içinde bir kez daha "Onu ne kadar çok sevdim." diye

rek söylendi. "Beni anlamıyorsunuz,” dedi Rahip’e: “Beri bunu ona sadece bir ke
re söyleyebild im ."

bir fe la k e tte n  kurtu luyor.
Bunun ü zerine  bütün m e te -  

o ro lo jis tle r, fiz ik ç ile r ve k im y a 
c ıla r hepsi s e fe rb er o luyo rlar: 
Bu m u a zza m  güç, A v u s tra l
y a 'n ın  k u ze y in d e n  g e lip  A s 
y a 'y a  yö n e lerek  her şeyi kasıp  
kavurm ası g erek irken , nasıl o l
du da yön değ iş tird i ve o kyan u 
sa tü m  enerjis in i dö kerek  yok  
oldu? Bunu in celem eye başlı
yo rla r. Sonunda itt ifa k la  te s b it  
e tt ik le r i husus şudur: M eğ er  
tam  o ta r ih te , A v u s tra ly a 'd a  
ke leb e k ler bir yerd en  b ir y e re  
göç ed erlerm iş . Bu göç esna
sında o ke lebeklerin  k a n a tla rı
nın o hafif ç ırp ın tıla rı b irleşerek  
bu m u azzam  gücün yön değ iş
tirm es in i sağlam ış...

Sonuç: Fikri ça lışm alar o k a 
dar ö nem lid ir ki, kasırga halin 
de insanlığı fe ia k e te  sü rü k le 
yen bir çok h a re k e tle r i, b ir ke 
lebek kadar etkisi olan fik ir  y o 
luyla yönünden çev ireb ilirs in iz .

SUr ATEŞ ve AHLAK

Su, a teş  ve ahlak dostluk k u r
m uşlar; do laş ırlarken  b irb irle 
rini m erak  e tm e y e  b aşlam ış
lar.

Suya sorm uşlar, "K a y b o 
lursan seni nasıl bu lacağ ız?"

Y a n ıt, "N e re d e  bir ş ır ıltı, 
çağıltı duyarsan ız ben o ra d a 
yım ."

A teşe , "Seni y itir irs e k  ne 
yap a lım ? ”

A teş, "B ir dum an gö rd ü 
ğünüz yerd e  ben varım ."

Sıra ahlaka gelince, y a n ıt  
şu olmuş:

"B eni kayb ed ersen iz, bir 
daha k e s in lik le  b u la m a z s ı
nız!"
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Kur'an'ın Rehberliğine Çağrı, Yıldırım Canoğlu, 
11/24
Yolların Ayrılış Noktasında İslam, Yaşar Düzenli, 
11/35
“Yol Ayrımı"nda Yolumuzu Dosdoğru Tutmak, 
Açıkoturum Yöneten: Abdullah Yıldız, 11/42 
Hayatın Muhtelif Yollarına ve Yolcularına Dair, A. 
Cemil Ertunç, 11/55
Bir Hassasiyet Aşınması Hikayesi, Hikmet 
Demir,11/61
Nereye Gidiyorsak, Oradayız, Vicdan Tekin, 11/65 
Öncülerin Öncelikli Görevleri:Sls Perdesinin 
Arkasını Görebilmek, Yıldırım Canoğlu, 12/14 
Fransa Olayları: Batı Kültürünün Derin Çelişkisi, 

Mustafa Aydın, 12/24
Babll'den Paris'e Medeniyetin Med-Ceziri, Tevfik 
Emin, 11/28
Hakan Albayrak:"Batı Bitiyor, Doğu Uyanıyor!” , 
Abdullah Yıldız, 12/31
Şimdi Aslanların Tarihi Başlıyor, Dllaver Demirağ, 
12/41
Yanan Paris mi?, Ferhat Kentel, 12/44 
"Lanetli" Sınıfın Tarihsel Öfkesi, Ahmet Dağ, 12/49 
Sağlam Allah İnancını Yerleştirmek, Yıldırım 
Canoğlu, 9/18
Ahlaki Çözülme, Mustafa Aydın, 9/29 
Küreselleşen Dünyada Günahla İmaj İnşası, Serdar 
Demirel, 9/34
Arsız Göz Ya Da Kaybolmanın Estetiği, Dilaver 
Demirağ, 9/38
Açıkoturum, Yöneten Abdullah Yıldız, 9/48 
Haya/t Perdesini Yırtan Ar(z)ı Çatlatan Modernlik, 
Ahmet Dağ, 9/45
Haya: Kendi Üzerinde Titizlenme, Mehmet Özay,
9/61
Derin Sapkınlık Ahlakî Çürümenin Edebî Hali, 
Mustafa Aldı, 9/64
Desinler/Demesinler Diye, Naci Cepe, 9/68 
Cesaretin Var mı? Ya da Hayasızlığın Diğer Adı, 
Selim Şevkioğlu, 9/71 
Açıkoturum, Yöneten: Abdullah Yıldız, 8/20

Terörün Ffendileri'nin Terör İle Savaşı. Turan 
Kışlakçı, 8/34
Qua Vadis: Reform Kasidesi İvme Kazanan—  
Süreklilik, A s tr rrâ z r8 ^ 9 —
Postmodern Putlar ve "Öteki” Şiddeti, Tevfik Emin, 
8/44
Küresel ABD Terörü, Cemil Arslan, 8/48 
Ramazan: Bir Tevhid Eylemi ve Hayat Tarzı, Ahmed 
C. Ertunç, 10/41
Ramazan ve İftar Oruç Tutanı Doyurmak, Kerim 
Buladı, 10/62
Ramazan ve Çocuk Okullara Ramazan Pedagojisi, 
Asım Öz, 10/65
Ramazan ve Infak, Necip Yolcu, 10/69 
Açıkoturum, Yöneten: Abdullah Yıldız, 10/47 
Ramazan ve Dua Kavlî Duadan F iilî Duaya, Abdullah 
Yıldız, 10/59
Ramazan ve Hayat, Naci Cepe, 10/71

SORUŞTURMA (BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI HARKIN
DAKİ GÖRÜŞLER)
“Başörtü Yasağı Toplum Mühendisliğinin İflasıdır", 
Merve Kavakçı, 5/71
“Başörtüsü Özgürlük Mücadelesinin Simgesidir” ,
Sabahattin Zaim. 5/72
“Her Soru Soruldu; Artık Sözü Dinlenir Hale
Getirmeliyiz” , Cihan Aktaş, 5/73
Başörtüsü Yasağı Hakkında, Hayrettin Karaman,
5/75
İktidar ve Muktediri, Abdurrahman Dillpak, 5/75 
"Başörtüsü Yasağı Ayırımcılıktır", Özdemlr Erdoğan, 
5/76
"Yasakçılar 'Kanun Yerine Kafam' Anlayışıyla 
Hareket Ediyor” , Mustafa Başoğlu, 5/77 
“Özgürlükler Ihlâlcllerin İnsafına Bırakılamaz!", 
Ayhan Bilgen, 5/78
Son Olaylar Yasakçıların iy i Niyet’ Testi Oldu, 
Naciye Kaynak, 5/78

SEYYİD KUTUB
Seyyid Kutub: Bir Şehidin Biyografisi, Fatmanur 
Altun, 8/55
İslam Düşüncesinin Serüveninde Seyyid Kutub, 
İsmail Sağlam, 8/58
Şehid Seyyid Kutub ve Örnek Bir Kur’an Nesli, 
Abdurrahman Emiroğlu,8/60

YAŞAYAN İSLAM
Kur'an Tesirleri ve Ataerkil Söylemler, Hilal Kaplan, 
2/67
Namaz ve Huşû, Ahmet Yaşar, 2/72 
Ebubekir S ifil’e Açık Mektup,Ahmed Yüksel Özemre, 

' 2/73
Rahmet Peygamberi, Kerim Buladı, 4/74 
Ez-Zilzal, Abdulkadir Es-Sufi, 4/77 
Yusuf'a Gömleğini Tersten Giydlremezsiniz!, Yusuf 
Armağan, 6/51
Tecellî mi, Âyet mi?, M. Rifat Kademoğlu, 6/55 
“Ya Milletimize Dönersiniz Ya D a ..."!, Abdullah 
Yıldız, 7/57
Sonradan Gelenler Arka Safta Dursun!, Muammer 
Yalçın, 7/59
Kur'ân ve Sünnette Ekolojik Denge, Bahattin 
Dartma, 7/62
Sümeyye: -Teslim ve Özgür ve Ö lüm süz-, Reyyan 
Ağlamaz, 7/65
Zeki Soyak Hoca'nın Vasiyetnamesi 7/66 
İfsada Dair, Zübeyir Yetik, 12/53 
Kalbin Beş Devası, Abdullah Yıldız, 12/55 
Hakk'ın Teminatı, 12/57

İnsan Rir Fmanetçi, Mahmut Hakkı Akın. R./R3 
Sınıf Atlayan Müslümanlar, Necip Yolcu, 8/65

ANALİZ
Dünya Görüşü Olarak Sekülerizm, Ahmet Perviz Ma 
Kemerli, 1/28
İslâmî Siyaset Kuramı ve Modernite, S.nzur, 2/21 
Kültür Ve Medeniyet Değerler Üzerinde Yükselen Bir 
Bütündür, Yıldırım Canoğlu, 2/32 
Farklı Medeniyetler Arasında Mücadele 
Kaçınılmazdır, Yıldırım Canoğlu, 3/26 
Tevhidi Değerlerle Şeytanî Değerler Arasında 
Uzlaşma Olmaz, Yıldırım Canoğlu, 4/17 
Kadife Darbelerden Çıkan Ders: M illeti Yaşat ki 
Devlet Yaşasın, Yıldırım Canoğlu, 5/20 
Tarık Ramazan: Yeni Bir Martın Luther mi?, M.H. 
Fa ruk i, 7/19
İslam'ın Değil, Anlayışların Reforma İhtiyacı var, 
İbrahim Sarmış, 8/49
Öncülerin Öncelikli Görevleri: Sırat-ı Müstakime 
Çağrı, Yıldırım Canoğlu, 10/31

DÜŞÜNCE
Bitmeyen Fetvalar Ve Küçük Hamdi Efendiler!.., 
Nurettin Özcan. 1/61 —

KÜLTÜR SANAT
Hollywood'un Savaşı, Hasanali Yıldırım, 1/66 
Doğumunun 100. Yılında Arif Nihat Asya,Mustafa 
Miyasoğlu, 1/71
Nemelazım, Ne Kadar Lazım?!..., Naci Cepe, 1/74 
Tercümanı Yok Halimizin, Hasanali Yıldırım, 2/75 
Kardeşim Nihat İçin, Zübeyir Yetik, 2/77 
Karanlığın Yüreği'ne Giden Yol: Etiyopya, Mehmet 
Özay, 2/79
Ergonomik Dünya, Reyyan Ağlamaz, 2/83 
Ne Övünmekteyim Kötümserliğimden Ne de 
Yerinmekte, Hasanali Yıldırım, 3/71 
Ziya Osman Saba, Mustafa M iyasoğlu,3/74 
Şehir Üzerine Notlar, Vahap Akbaş, 3/78 
"Gülün Rengine Dönüştü Sesim” , Cevat Akkanat, 
3/83
Okumak İnsanı Niçin Yoksullaştırmakta? , Hasanali 
Yıldırım, 4/83
Akif Hakkında, Zübeyir Yetik, 4/86
M. Şevket Eygl ve “Düşünce Suçu” , Selahaddin
Güven, 4/89
Menan Cinlerine “Çarpıldım” , Ahmet Mercan, 4/91 
İkna Odası, Selim Şevkioğlu, 5/87 
Film Kısa, Emek Uzun, Hasanali Yıldırım, 6/64 
PakistanlI Edebiyat Dostu Mesut Akhtar, Mustafa 
Miyasoğlu, 6/68
Çığlığın Yankısızlığı, Okumamakta Direniş, Ahmed 
Dağ, 6/72
İlköğretim Ders Kitaplarında Görsel İmgeler, Asım 
Öz, 6/74
Dördüncü Dünya Savaşı, Alptekin Dursunoğlu, 6/78
Gençlik Şöleni, Mert Eroğlu, 6/81
AKV Ümran Toplantıları, Abdullah Sabit
Fotoğraflarla Başörtüsü Sergisi’nden Fotoğraflanan-
lar, Başörtüsüne Özgürlük G irişim i, 6/83
Beyaz Buluşma: Başörtüsüne Özgürlük M itingi,
Yahya Genç, 6/85
Bir Başörtüsü Hikayesi, A.G., 6/86
Türk Sineması Ne Kadar Var? , Hasanali Yıldırım,
7/67
Şairin Kimliği Ya Da Kimliksiz Şair, Harun Çolak, 
7/70
Haldun Taner’in Sanatçı Portresi, Mustafa 
Miyasoğlu, 7/75
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GEZİ/İZLENİM , 7/78 
KİTAP, 7/82
Kanamayan Dizler, Osman Kurt, 7/86 
Öfkenizden kudurun!, 7/88 
Güvercin Gerdanlığında, Hasanali Yıldırım, 11/68 
Az Yazmak Cok Yazmak. A.Vahan Akbaş. 11/71 
Yakın ve Uzak İkizler Cahit Uçuk-Ferah Pehlevi, 
Mustafa Aldı, 11/73
Age'de Bir Osmanlı izi Bağdat'tan Age'ye Uzanan Bir 
İlim Merkezi, Mehmet Özay, 11/75 
Güneş Batı'dan Doğmaz, Ramazan Tamer, 11/79 
AKV Ümran Ramazan Etkinlikleri İftar Hasreti, Yahya 
Genç, 11/82 
KİTAP, 11/84
Doğu Konferansı Seyir Defteri, Yıldız Ramazanoğlu, 
12/68
Doğu Aydınlarının İstanbul Buluşması, Isa 
Hanoğlu, 12/64
Mehmet Bekaroğlu:“Emperyalizme Karşı Ortak
Cephe Kurmalıyız” .Yahya Genç, 12/66
AKV Seminer Programı, 12/74
Güvercin Gerdanlığında, Hasanali Yıldırım, 12/75
Batı'nın Bakışları- Altında:Orhan Pamuk ve
İslamcılık, Asım Öz, 12/78
KİTAP, 12/83
Üsküplü Hafız Idrls Hoca, Ali Dursun12/84 
Güvercinin Gerdanlığında, Hasanali Yıldırım, 9/77 
Zülküf Oruç’la “Bir Öğrenci Hareketi Olarak MTTB” 
Kitabı Üzerine, Mustafa Aldı, 9/80 
Giderken Söyledi, Selim Şevkioğlu, 9/85 
Yanlış Bahçenin Orkidesi, Hasanali Yıldırım, 8/71 
Yahya Kemal'in Sesi ve Aksiyonu, Mustafa 
Miyasoğlu, 8/74
Sır Kapısı, Selim Şevkioğlu, 8/78 
Koşullandırılmış Hayat Serüvenimiz, Naci 
Cepe,8/81
Güzellik Üzerine Aforizmalar İnsan Hâlâ Güzel, 
Ramazan Demir, 8/83

“Haydi Kızlar Okula" Başörtülüler Dışarı!, A. Dilek 
Aktunç
Güvercinin Gerdanlığında, Hasanali Yıldırım,10/78 
Bir Ramazan Hatırası, Osman Kurt, 10/81 
Ahmed Raslm'in Osmanlı Tarihi Üzerine Metin 
Hasırcı İle. Yahva Genç. 10/62___________________

YANSIMALAR
Ev Zencileri Modern Tom Amcalar, Ertuğrul 
Bayramoğlu, 1/78
Ahmet Hamdi Aksekili'nln Vasiyeti, Ertuğrul 
Bayramoğlu, 2/84
Çanakkale'de Ölüme Gülerek Gidenler, Ertuğrul 
Bayramoğlu, 3/86
Kolomb Döneminde Avrupa, Ertuğrul Bayramoğlu, 
4/94
Imşi Basra İmiş, Ertuğrul Bayramoğlu, 7/84 
Küçük Şeyler, Ertuğrul Bayramoğlu 11/86 
Nazım Hlkmet'i Nasıl B ilird in iz? , Ertuğrul 
Bayramoğlu, 12/86
Muhteşem Bir Rüya, Ertuğrul Bayaramoğlu, 9/86 
Aydın Cephesinde Şehid Düşen Arap Askerler, 
Ertuğrul Bayramoğlu, 8/87 
Yaban Kazları, Ertuğrul Bayramoğlu, 10/86

AYNADAKİ TEBESSÜM
Allah’ın Gazabına Uğrasınlar!, Fahrettin Gör, 1/80 
Kitap Yerine Öküz, Fahrettin Gör, 2/88 
Fani Dünyadan Nasiplenmek, Fahrettin Gör, 3/88 
Babalar Doğru Söyler, Fahrettin Gör, 4/96 
İnsanlık Hâli, Fahrettin Görü, 6/87 
Hey Gidi Gençlik!, Fahrettin Gör, 7/87 
Sahibini Hayvanlıktan Kurtaramayan Kürk, Fahrettin 
Gör, 11/87
Şartlı M isafirlik, Fahrettin Gör, 12/88 
Serin Günler Dileğiyle, Fahrettin Gör, 9/88 
Zalimin Zulmü Varsa Mazlumun Allah'ı Var, 
Fahrettin Gör, 10/88

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KO(NU)ŞANLAR
28 Şubat'ın Simgesel Mahkumu, Dava adamı, 
Mehmet Kutlular, Abdullah Yıldız, 2/61 
İktisadın Duayeni, “Vakıf Adam” Sabahattin Zaim,
Ahdııllah Yıldız, 3/63____________________________
Fevziye Nuroğlu“Yürüyen Hayrat", Abdullah Yıldız, 
5/80
Şeyho Duman İle İsmail Hatip Erzen Ü zerine, 
Abdullah Yıldız,12/59
İsimsiz İki Kur'an Hâdiml A li Şeflek ve Ömer Sezgin, 
Abdullah Yıldız, 9/73
Mustafa Necati Bursalı: Çileyle Yoğrulan Gönül, 
Abdullah Yıldız, 8/67
ŞOle Yüksel Şenler: “Tesettür Gizlenmektir", Fatma 
Kutluoğlu, 8/73

UMRAN/EK
1-Umran Tartışılıyor -1 -
2 - Ümran 2004 İndeksi -1 -
Hacı Emin el- Hüseyni ve Filistin Davası - 2 -
Iran-ABD İlişkileri Kronolojisi -3 -
Bütün Yönleriyle Suriye -4 -
Başörtüsü Yasağının Somut Olaylar ve Anketlere
Göre Değerlendirilmesi -5 -
Çağdaş Firavun Kerimov'un Özbekistan'ı -6 -
1- Gençlik Araştırmaları/İstatistikler, 
Tespitler, Yorumlar -7 -
2- Irak Dünya Mahkemesi Özet Kararı -
7-
Lozan Antlaşması -11-
Radyasyon Paranoyası, Ahmed Yüksel Özemre -9 - 
Avrupa Birliği: Siyasal ve Kültürel Bir Perspektif -
8-

Sevr Antlaşması -10-
J. Tulkens'in AİHM Kararına Karşı Oy Yazısı -12-

Konu/Kavram
(İlk rakamlar ay numarasını, sonrakiler yazının Aslan Mashadov 4/11 Değerler sistemi 3/26

bulunduğu sayfayı temsil ediyor) Avusturya 11/79 Değişim yasaları 9/20
Avrupa Birliği 10 /11,11 /8 ,11/10 , Başörtüsü 2 /4 8 ,5 /3 0 ,5 /5 0 ,5 /5 4 ,6 /4 Devşirme politikaları 7/46

11/16 Başörtüsü ve AİHM 5 /33 ,5 /46 ,12 /4 Din d ili 7/52
AB tarihi 1 /4 ,1 /7 ,4 /9 5 Başörtüsü ve hükümet 6/15 Din ve tasavvuf 6/55
AB ve medeniyet 1/7 Başörtüsü ve siyaset 5/36 Din ve toplumsal yaşam 3/28 ,3 /41 ,3 /4 3
AB ve m illiyetçilik 10/25,11/12 Batı patentli Sufizm 2/10 Dine Karşı Din 1/39, 5/6
AB ve özgürlükler 1/6 Beyaz Türk laikliği 9/39 Dini kim lik 2/19
AB ve sömürgeler 1/10 Bir Mart tezkeresi 4/5 Doğu Konferansı 12/68
AB ve Türkiye 1/9, 7/13 Bürokratik darbe 8/7 Dönüşen Hayatlar 6/41
AB ve ümmet bilinci 1/16 Büyük Ortadoğu Projesi 1 /52 ,5/5,10 /11 Dördüncü Dünya Savaşı 8/24
ABD ve demokrasi 3/16 CIA ve Bülent Ecevit 3/24 Düşünce suçu 4/89
ABD ve Irak 3/17 Çağdaş çıplaklık 9/39, 9/45 Eğitim Sistemi 10/19
ABD ve İslam 5/6 Çağdaş şehir ve insan 3/80 Ekolojik denge 7/62
ABD ve Türkive 4/4 Çağdaşlık 6/28 Fmperyalizm ve İslam 8/2(1
Açe 2/18,11/77 Çanakkale 3/86 Etiyopya 2/79
Ahlaki çürüme 9 /64 ,9 /29 Çeçenistan direnişi 4/9 Euro (Avrupa) Islamı 4 /27 ,4 /33 ,4 /4 0 ,
Akılsızlık çağı 12/12 Çeçenistan tarihi 4/9 4 /52 ,4 /58 ,4 /72
Almanya 10/13,11/79 Çıplaklık 4/22 Faizsiz bankacılık 3/69
Amerikan Islamı 4 /52 ,19 Çocuğun din eğitimi 7/46 Faşizm 10/27
Amerikancı İslam 1/39 Çoğulculuk 4/64 Felluce 1/18
Amine Wedud olayı 4/12 Çok kültürlülük 4/63 Fevziye Nuroğlu 5/80
Arif Nihat Asya 1/71 D/8 oluşumu 7/12 Fırka-i Naciye 3/53
Askeri modernizasyon 7/8 Darbe yöntemleri 5/23 Filistin Intifadası 8/14
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Filistin ve Hamas 2/13 
-Fransa-olayları—

Gazali ve kuantum teorisi 
Gençliğin arayışı 
7/55
Gençlik şöleni 
Gençlik ve uyuşturucu 
George Soros5/5 
Gizemcilik 1/52 
Gizil Dünya Devleti 
Günahla imaj inşası 
Güvenlik stratejileri 
Hac ibadeti 3/45 
Haya kavramı 9/61 
Hayasızlığın cesareti 
Hayayı kuşanma vakti 
Hesap bilinci 6/35 
Hollywood savaşı 
Hoşgörü anlayışı 
Hz. Yusuf kıssası 
Ilımlı İslam 4/12,10/11 
Irak'ta iç savaş 
İdeolojik enfeksiyon 
İdeolojik şizofreni 
İmaj kompleksi 
İman krizi 10/7
Infak 6/26
Ingiliz Islamı 4/72 
İnsanın anlam arayışı 
İnsanın inşası 
Iran seçimleri7/10 
İran'a yönelik tehditler 3/8 
İslam Dünyası 
12/31
İslam İktisadı 3/68 
İslam Konferans Örgütü 
İslam Üniversiteleri 
İslam ve Batı 2/9 
İslam ve Seküierizm 
İslam'da ahlak 
İslam'ı dönüştürmek 
İslamcılık 12/78 
Islami cemaatler 
Islami reform 7/20 
Islami siyaset 
Islami tehdit 1/39 
İsmail Hatip Erzen 
İyimserlik ve kötümserlik 
Kamusal alan 5/37 
Kavramsal kargaşa 
Kemalizm 10/11 
Kim lik inşası 6/24 
Kirnlik krizi 6 /24 ,11 /8  
Kimlik ve şehir 
Kimlik ve tebliğ 
Kongo Müslümanları 
Kur'aıı İle sınanmak 
Kur’an tefsirleri 
Kur'an’da gençlik

12/1'!, 12/24.12/31 - 
6/16
7/24, 7 /34,7/34, 7/39,

6/81
7/36

5/20
9/34
7/8

6/51

9/72
9/48

1/56
1/35

3/60
9/8
3/4
9/68

11/35
11/39

1 /2 2 ,1 /25 ,2 /6 ,6 /14 ,

7/12 ,10 /16 ,10 /17  
11/42

4/42,
9/32
1/48

10/16

2/4,2/21

12/59
3/71

2/32

6/28

7/78
1/43
2/67
7/42

6/30

Kur'an’ın rehberliği 
Küçük Hamdi Efendi 
Küçük şeyler 11/86 
Kültür ve medeniyet 
Kültür 2/36 
Kültürel tahribat

11/24 
-1/6-1—

2/32,2/38 , 2/40

8/17
4/14
1/48
3/4
9/35

Kültürel yozlaşma 
Küresel siyaset 
Küresel terörizm 
Küreselleşen günahlar 
M. Akif Ersoy4/83 
Malatya Ekolü 
Malcolm X 
Medeniyet 2/33 
Medeniyetler buluşması 
Medeniyetler çatışması 
Medeniyetler diyalogu 
Medeniyetlerin yol ayrımı 
Medya tahribatı 
Mehmet Kutlular 
Melankolik gençlik 
Mesut Akhtar 6/68 
M ille t 7/57,10/34
M illi Türk Talebe Birliği 
M istisizm 1/52
Modern Devlet 
ivlodernıte 2 /21 ,3 /37 ,4 /4 5  
Modernizm 10/9 
Mutedil din 6/43 
Müstekbir 4/21 
Namaz ve huşu 
Nebevi kurtuluş çağrısı 
Nihat Armağan 
Nostaljik muhafazakarlık 
Okuma alışkanlığı 
Okuma geleneği 4/83 
Omurgasız din 
Ontolojik duruş 
Ontolojik seçim 
Ortadoğu siyaseti 
Oryantalizm 2/6 
Örtünmenin fıtri temellen 
Ötekiieştirme 3/6 
Özbekistan zulmü 
Özgürlük maskesi 
Pedogoji 10/65 
Post modern Soykırımlar 1/20 
Postmodern darbe 2/54 
Postmodern din ve siyaset 2/53

12/59
1/78

1/5
2 /3 2 ,3 /2 6 ,4 /1 7 ,9 /1 8
1/4
11/42
7/36
2/61
7/39

9/80

5/12

2/72
6/35
2/78
10/9
6/72

1/33
2/48
5/59
11/17

5/39

6/12
7/4

Postmodern katliamlar 
Postmodern putlar 
Postmodern tahribat 
Psikolojik savaş 
Püritenler 1/79 
Ramazan ve çocuk 
Ramazan ve dua 
Ramazan: Bir hayat tarzı 
Rand raporları 
Renkli devrimler

1/20
8/44
2/42
3/12

10/65
10/59
10/41,10/47,10/71
5/7
5/9, 5/20

1/66
3/12
3/63

7/69
5/4

2/28
3/19
6/14

Resmi ideo lo ji/ krizi 9/4
Retorik-------- 7/47—
Savaş Filmleri 
Savaşın efendileri 
Sebahattin Zaim 
Seküierizm 1 /28 ,1 /30  
Seyyid Kutub 8/55, 8/58, 8 /6 0  
Sır kapısı 8/78
Sırlar Islami 1/32 
Sinema ve kapitalizm 
Sivil toplum kuruluşları 
Siyasal b llinç2/23 
Siyaset ve aşkınlık 
Siyonistler ve Kürtler 
Siyonizm ve ABD 
Srebrenica 8/1-1—
STK'lar ve İslam 5/4
Sufizm ve Batı 2/10
Sufizm 1 /48 ,1/49
Suriye ve Hariri suikastı 3 /22 ,4 /6  
Şair ve kimllk7/71 
Şehir ruhu 3/78 
Şemdinli olayları 12/11
Tarık Ramazan “  7/19 
Tebliğ/ davet/ irşad 6/30
Tefrikanın İslam'a zararları 3/57 
Terörün efendileri 8/34
Teslimiyetçi İslam 1/38
Tevhid ve tefrika 3/50
Tevhidi ve Şeytani Değerler4/17 
Toplum mühendisliği 6/74
Toplumsal bilim lerin zaafları 
Toplumsal dönüşüm projesi

3/28
7/25

Toplumsal hafıza 
Tüketim 4/21 
Tüketim kültürü 
Türk sineması 
Türkiye gençliği 
Türkiye'de m illiyetçilik 
Ümmet bilinci 
Ümmet kavramı 
Ümmet tasavvuru

6/38

2/83
7/67
7/35, 7/55 
4/5
3/45, 7/15
3/40
3/34

Yaratılışta varlık-bllgi-değer 4/17
Yazmanın niceliği 
Yeni Amerikan yüzyılı 
Yeni Hilafet 10/18 
Yeni şeytan ayetleri 
Yeni TCK 6 /7 ,6 /9  
Yeniden İnşa 6/47 
Yeryüzü doktorları 
Yeryüzünde bağy 
Yol kavramı 10/31 
Yol ve yolcular 
YÖK ve 28 Şubat 
YÖK ve İktidar 
Zihin kayması 
Zihinsel yehma 
Zihni inşa 11/38 
Ziya Osman Saba

11/71
2/7

1/40

7/81
11/36

11/55
8/6
8/6
10/5
11/24

3/74
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