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Ümran'm geçen sayısında başlattığımız, “İslâmî mo
delcin yeniden inşâsını istihdaf eden bir “iktidar dili” 
oluşturma gerekliliği etrafındaki tartışma, bu ay da yeni 
ve farklı yaklaşımlarla devam ediyor.

Geçen sayımızda yer alan ve bu sayımızda da(52. say- 
fa) yinelediğimiz “Soruşturma”nın çerçevesini belirleyen 
soru, ‘efrâdını câmi, ağyarını mâni’ bir tanımlama iddiası 
taşımasa da “İslâmî model”, “muhalefet dili”, “iktidar dili”, 
“din dili” vb. kavramsallaş tırmalar etrafında verimli bir 
münazara ve müzakere sürecini başlatacak kışkırtıcı öğe
ler taşıması itibariyle umduğumuz yararlı sonuçlan hasıl 
edeceğe benziyor. Ümran’in Mayıs ve Haziran sayılarında 
yer verdiğimiz gerek soruşturma kapsamındaki yazıların, 
gerekse sözkonusu soruya değgin makalelerin, “hayata Is
lâm’ın rengini vermek” anlamındaki “iktidar” çabaları
na ve bu amacı gerçekleştirmeye yönelik bir “iktidar di- 
li”nin oluşturulmasına önemli katkılar sağlayacağını dü
şünüyoruz. Soru’da sözünü ettiğimiz “muhalefet/eleştiri 
dili” alışkanlığının “sorV’nun bizzat kendisine takılarak 
aslî “soruncun halline ilişkin açılımları ve çözüm öneri
lerini ıskalamaya medâr olmaması temennisiyle, İslâmî 

-duvarlılığa-sahip-kalemkrden ufuk acıcı üretimler bekle- 
diğimizi ve Ümran sayfalarının bu minvâldeki yazılara 
açık olduğunu da belirtmek istiyoruz.

Başlattığımız tartışma çerçevesinde değerli fikir ve 
hareket adamlarımızın ortaya koydukları “İslâmî model” 
ya da “modeller” in “tedricen” inşâsında, “al<âid”e mi, 
“tasavvurun inşâsı”m  mı, “İslâm/Kur’ân dilinin edi
nilmesi” n t  mi, “yeni içtihadlar”a mı, “hangi İslâm?” 
sorusuna mı, yoksa “hangi Müslüman?” sorusuna mı, 
“model öncüler” yetiştirmeye mi... öncelik verilmesi ge
rektiğine ilişkin tesbit ve teklifleri, inanıyoruz ki, İslâm’ı 
hayata hakim kılma çabalarını sahih ve sağlıklı bir mec- 
râya sokacaktır. Bu vesileyle, dosyamıza derinlikli maka
leleri ve cevâbî yazılarıyla katkıda bulunan yazarlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

Sözünü ettiğimiz çabalara farklı bir boyut ve zenginlik 
kazandıran Ali Şeriati’nin nefis bir metnini de ayrıca vur
gulamakta yarar var: İkbâl’de Yeniden Yapılanma/İnşâ.

Bir klasik haline gelen Umran/ek'te ise; sadece Türki
ye’nin değil tüm dünya ülkelerinin geleceğini yalcından 
ilgilendiren önemli bir gelişmeye ışık tutan bir analiz yer 
alıyor: BM Güvenlik Konseyi’nin İflası.

İbrahim Karagül, Ahmet Rıdvan’ın yazıları ve Fehmi 
Koru’yla röportajın yer aldığı Qündem bölümümüz; 
D.Mehmet Doğan’m analiz yazısı; A.Cemil Ertunç ve 
Engin Noyan’m metinlerinden oluşan Yaşayan İslâm 
bölümümüz ve Hasanali Yıldırım, Murat Çelik, Mustafa 
Miyasoğlu, Serdar Tabanoğlu, Lütfiü Şehsuvaroğlu ve di
ğer imzaların yer aldığı Kültür-Sanat bölümümüz her za
manki gibi yine canlı ve renkli.

Yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.

“Muhalefet Dili”nden “İktidar Dili”ne
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G Ü N D E M

“İSLAM’LA SAVAŞ”IN 
YOL HARİTASI

İBRAHİM KARAGÜL

İ slam dünyasına yönelik on 
yıllık tasfiye operasyonla
rından sonra son iki yıldır 

açık savaşa dönen ve Irak’tn işga
liyle devam eden köleleştirme 
harekatının en tehlikeli ve sar
sıcı aşaması başladı. Irak’ın işga
linden sonra gözler İran ve Suri
ye’ye çevrilirken özellikle Ha- 
mas, Hizbullah ve Islami Cihad 
gibi grupların ortadan kaldırıl
ması için bu ülkelere yönelik 
şantajlar, Ortadoğu’nun genelini 
bunalıma sürükleyecek şekilde 
gelişiyor. Irak’ta işgal sonrası ku
rulacak; sivil yönetim ertelenir
ken Amerika’nın bu ülkeye yö
nelik politikaları çıkmaza girme 
eğilimi göstermeye başladı. Ü l
kenin yeniden yapılandırılması 
için gönderilen ekip geri çekile
rek, Yahudi Lobisi ve Amerikalı 
Hristiyan Siyonistler’e bağlı 
isimler bu ülkeye gönderildi. 
Amerikan ve İngiliz askeri güçle
rinin ülkede uzun bir süre kalaca
ğı, bunun yanı sıra kalıcı askeri 
üsler kuracağı kesinleşti. Öyle ki, 
bu üslerin ihaleleri bile yapıldı 
ve Irak’m petrol zenginliğini pa
zarlaması beklenen ABD Başkan 
Yardımcısı Dick Cheney’nin şir
keti olan Halliburton gibi şirket
lerle ihale anlaşmaları yapıldı.

İslamcı güçlerin iktidara gele-

ceği korkusuyla Irak’ta serbest se
çimlerin yapılması en az iki yıl 
ertelendi. Tıpkı Afganistan’da 
olduğu gibi. Amerika-İngiltere 
ve İsrail, hemen her gün işgal 
güçlerine karşı protesto gösteri
lerine sahne olan Irak’ta, uzun 
yıllar sürmesi öngörülen ve Irak 
merkezli olarak bütün Ortado
ğu’yu denetime almayı amaçla
yan yeni bir süreç başlattı. Irak’ı 
ana üs olarak kullanacak olan bu 
güçler, önümüzdeki dönemde 
İran, Suriye, Lübnan, Suudi 
Arabistan ve Yemen’i hedef al
mak için önemli adımlar atıyor
lar.

ABD Başkanı George Bush, 
işgal sonrası “zafer konuşma- 
sı”nda, Irak savaşının bittiğini 
ancak “teröre karşı savaş”m de
vam ettiğini, Afganistan’dan Fi- 
lipinler’e ve Afrika’ya kadar ge
niş bir coğrafyada savaşın sürece
ğini söyledi. Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld ise Kabil’de 
Afganistan’da çatışmalar döne
minin kapandığını açıkladı. Oy
sa ne Irak savaşı ne de Afganis
tan savaşı bitmedi. Her gün Af
ganistan ve Irak’tan gelen haber
ler, işlerin Amerika’nın istediği 
yönde gitmediğini gösteriyor. 
Afganistan’daki kukla yönetimin 
başı Hamid Karzai istifa edebile

ceğini bile söylemek zorunda ka
lırken, ülkede merkezi yönetime 
ve Amerikan askerlerine yönelik 
saldırılar gün geçtikçe daha da 
etkili oluyor. Irak’ta ise Şiiler, 
Araplar ve Türkmenler huzur
suz. Kürtler’in dışında Amerikan 
varlığına taraftar bulmak müm
kün görünmüyor. ABD destekçi
si isimlerin ise kitle tabanlarının 
olmadığı ortaya çıktı. Görünen o 
ki Amerika, işgal baskılarını ar
tırmadıkça bu ülkede tutunmak
ta zorlanacak. Baskılar arttıkça 
da tepkiler güç kazanacak. Bu
nun yanı sıra İran, Suriye ve 
Türkiye başta olmak üzere bölge 
ülkelerin Irak’taki Amerikan 
varlığından ve bu varlığın Irak 
ve çevresine yönelttiği tehditler
den oldukça rahatsız.

Irak işgali sonrası küresel sa
vaşın merkezi Filistin ve çevre
sinde yoğunlaştı. Yol Haritası İs
rail ve Filistin taraflarına sunul
du. ABD ve İsrail’in öncelikleri
ne göre oluşturulan ve içinde 
ABD Başkan Yardımcısı Dick 
Cheney’nin kızı Elizabeth Che
ney’nin de bulunduğu Filistin’i 
Yeniden Yapdandırma Komis- 
yonu’nun belirlediği Mahmud 
Abbas Filistin’in Başbakanı ola
rak atandı. ABD, Dışişleri Baka
nı Colin Powell’ı Şam’a gönder
di. Suriye’ye Lübnan’daki as
kerlerini geri çekmesi, Hizbul- 
lah’m dağıtılması, Lübnan’ın 
güneyindeki füzelerin İsrail’e 
karşı oluşturduğu tehdidin ber
taraf edilmesi ve İsrail’i hedef 
alan politikalarına son verilme
si için ültimatom verildi. İran’a 
da, Hizbullah’m dağıtılması, İs
rail’i hedef alan politikalara son 
vermesi, kitle imha silahlarına 
son verip silahsızlanma sürecini
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başlatması, Kuzey Irak’a karış
maması, Güney Irak’taki Şiiler 
üzerinde nüfuz kullanmaması 
konusunda muhtıra verildi. 
Devrim’den sonra Lübnan’a gi
den ilk İran Devlet Başkanı olan 
İran Cumhurbaşkanı Muham- 
med Hatemi, Lübnan, Suriye ve 
Hizbullah yetkilileriyle yeni du
rumu ele aldı. Aynı dönemde 
Türkiye’ye, “A BD  ve İsrail’in 
hedefi olan iki ülkeden uzak 
dur” mesajı verildi ve bizzat 
A BD ’nin Ankara Büyükelçisi 
Robert Pearson, Türk ordusu
nu Kuzey Irak’taki faaliyetle
rinden rahatsız olduklarını dile 
getirdi. Üçüncü kanallardan 
Türkiye’ye bölgedeki askeri birli
ğini çekmesi uyarısı yapıldı. Bas
kılardan sonra Filistinli grupların 
Şam’daki büroları kapatıldı ve 
bu gruplar ülkeyi resmi olarak 
terk etti.

“Yahudi-Hristiyan Siyonistler” 
Zirvesi Toplandı

ABD’deki Yahudi lobisi ile bir
likte dünyaya yeniden biçim ver
mek için yola çıkan Amerikalı 
Hıristiyan sağcı örgütler, daha 
doğrusu Hıristiyan Siyonistler 
Washington’daki Omni Shore- 
ham Oteli’nde 17 ve 18 Mayıs 
tarihlerinde iki günlük toplantı 
yaptılar. Toplantıya otuz civarın
da Yahudi ve Hıristiyan örgütle 
binden fazla delege katıldı. Ame
rika, Avrupa Birliği, Rusya ve 
Birleşmiş Milletler’in ortak pro
jesi olarak hazırlanan ve 2005’te 
İsrail’in tanıyacağı bir Filistin 
Devleti’nin öngören Yol Harita
sı planını sabote etmek için yapı
lan bu toplantılara hemen bütün 
Yahudi lobi kuruluşları ile onlar
ca Hıristiyan örgüt ve think tank 
kuruluşu katıldı. Toplantının 
ana amacı Yol Haritası gibi gös-

lik küresel savaşın bundan sonra 
ne tür bir yol izleyeceği idi. Top
lantıya katılım şartları, “Yol Ha- 
ritası’na karşı olmak, İran, Su
riye, Libya ve Suudi Arabis
tan’ın İslamcı terörizmden so
rumlu olduğunu kabul etmek, 
Yahudi-Hristiyan Siyonizmi 
için geleceğe yönelik stretijik 
açılımlar sunmak” olarak belir
lendi. Türkiye’de yakından bili
nen JIN SA ’mn yanı sıra, Ame
rika Siyonist Organizasyonu, 
İsrail’in Dostları, Amerika 
Hristiyan Koalisyonu gibi bir 
çok kuruluşun katıldığı toplantı
da, “terörle savaş”ın Öncü isim
lerinden Mechael Ladeen ve 
Daniel Pipes gibi isimler de ko
nuştu. Konuşmalarda beklendiği 
gibi Yol Hitası’nın Tanrı’nın 
emirlerine aykırı olduğu ve uygu
lanmaması gerektiği tekrarlanır
ken, konuşmacılar İslam’la sava
şın sürdürülmesi, İslam dünyası
nın kökleştirilmesi, işgal edilme
si veya denetim altın alınması 
yolunda sözler sarfettiler.

Aynı dönemde İsrail Savun
ma Bakanı Şoul Mofaz, Yol Ha- 
ritası’nın kabul edilemez olduğu
nu açıkladı. İsrail Başbakanı Ari
ci Şaron planın uygulanmaması 
için Amerika’ya gidip George

cid-i Aksa’yı Yahudiler’e açma
ya hazırlanıyor. Şaron’un, İkinci 
İntifada’yı başlatan provokasyo
nundan sonra bölge yeniden ate
şe atılacak. Filistinlilerle asla ba-

çı İsrailliler’in oluşturduğu ke
simler ve Ortadoğu’yu yeniden 
biçimlendirmek, daha doğrusu 
işgal itmek isteyen, bölgenin 
zenginliklerine el koymayı amaç
layan, bir Hristiyan-Yahudi itti
fakı ile yeni dünya düzeni kurma
yı hedefleyen Amerikan siyo- 
nistleri, “Nijerya’dan M ısır’a, 
Balkanlar’dan Pakistan’a, Keş
mir’e ve Filipinler’e kadar İs
lam’ın, Hıristiyanlarla, Hindu- 
larla ve Yahudilerle savaş halin
de” olduğu teziyle bu bölgelere 
ağrılık veriyorlar. Aynı dönemde 
Filipinler’de Moro Müslümanla
rın^ yönelik saldırılar tırmanır
ken Endonezya’nın petrol ve do- 
ğalgaz bölgesi A çe’de kriz tır
mandı ve çatışmalar başladı.

Yol Haritası’nın iptal edilme
si amacıyla Amerikalı sağcı grup
larla görüşmeler yapmak için da
ha önce ABD’ye giden İsrail Tu
rizm Bakanı Benny Elon’un şu 
sözleri Haaretz gazetesinde ya
yınlandı: “Şurası net, İslam yok 
oluyor. Müslüman dünyada
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güçlü bir inanç dalgasının değil, 
İslam’ın küllerini görüyoruz. 
İslam nasıl yok olacak? Çok ba
sit: Birkaç yıl içinde, İslam’a 
karşı bir Hıristiyan Haçlı Sava
şı başlatılacak. Bu milenyumun 
en büyük olayı olacak...”

İslam coğrafyasını kapsayan 
kriz, Irak ’la birlikte Pakis
tan’dan Fas’a kadar genişleme 
eğilimine girdi. Iran, Suriye, 
Lübnan ile birlikte bölgedeki 
Müslüman gruplara yönelik yeni 
tarz saldırı hazırlıkları sürerken 
Suudi Arabistan’ın Başkenti Ri- 
yad’da ve Fas’ın Kazablanka 
kentinde meydana gelen intihar 
saldırıları, bunlarla hemen aynı 
günlerde Filistin’de ard arda 
meydana gelen beş intihar saldı
rısı ve ardından Filistin toprakla
rının kordon altına alınması, sa
vaşın artık Afganistan veya Irak 
gibi ülkelerle sınırlı kalmayaca
ğını, İslam coğrafyasının bütünü
ne yönelik etkilerini göstermeye 
başladığını ortaya koydu.

Riyad Saldırısı ve Vinell 
Şirketinin Paralı Askerleri

S. Arabistan’ın en güvenli ken
tinde, Suudi-Amerika ilişkileri
nin kemik kadrolarının, ABD

askeri istihbarat görevli
lerinin ve CIA mensupla
rının kaldığı yerleşim bi
rimi ve “Amerikan dev
let terörü”nün en önemli 
örneklerini ortaya koyan 
bir şirketin merkezi vurul
du. Suudi Kraliyet ailesi
nin güvenliğini, iktidarı
nı ve zenginliğini koru
mak için özel muhafızlar 
yetiştiren Vinell Corpo
ration adlı şirketin kirli 
dosyaları, ABD ile Suud 
ailesi arasındaki gizli iliş
kileri gözler önüne serdi. 

Önce bir inşaat şirketi olarak ku
rulan, 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Amerika’nın askeri ihale
lerini almaya başlayan, inşaat ve 
enerji işlerinin yanı sıra “paralı 
asker yetiştiren”, CIA ve ABD 
askeri istihbaratının öncü gücü 
olarak çalışan, Latin Am eri
ka’da, Ortadoğu’da ve V iet
nam’da karanlık işler çeviren, 
binlerce insanın ölümüne yol 
açan ABD “örtülü operasyon- 
lar”ında rol alan, darbelerde ve 
iç savaşlarda adı geçen, Penta
gon’un askeri müdahalelerinde 
yasal engellerle karşılaştığı kirli 
işlerde kullanılan, Türkiye da
hil, bir çok ülkede faaliyet göste
ren, Körfez Savaşı sonrası Kuzey 
Irak’ta “Kürtler’e yardım” adı al
tında çalışan karanlık bir şirket 
ya da örgüt olan Vinell, ABD 
Başkan Yardımcısı Dick Cheney 
ve Bush ailesine bağlı. Ekono
mik kriz sırasında çöken şirketle
ri satın almak için Türkiye’ye ge
len Cariyle Group da şirketin 
sahiplerinden.

Soğuk Savaş döneminde ko
münizme karşı Am erika’nın 
müttefiklerine paralı asker ye
tiştiren ve söz konusu rejimleri 
ayakta tutan, komünizm tehdi
dinin ortadan kalkmasından

sonra ise aynı rejimleri bu sefer 
İslamcılara karşı koruma rolü
nü üslenen şirket bünyesinde 
yüzlerce emekli general, CLA 
mensubu ve ABD askeri istih
barat üyesi görev yapıyor. Özel 
muhafız yetiştirmenin ötesinde, 
ülkenin kritik güvenlik noktala
rına bu kişiler yerleştirilmiş. Su
udi ailesini korumak için paralı 
asker görevi üsleniyorlar ve ülke
nin güvenliğini ellerinde tutu
yorlar. Bunun için de milyonlar
ca dolar alıyorlar.

Kabe Ayaklanmasını Vinell’in 
Ölüm Timleri Bastırdı

Şirketin S. Arabistan’daki en 
meşhur görevi, 21 Kasım 
197 9 ’da Suudi yönetimini devir
mek için çıkan ayaklanmayı bas
tırması oldu. Kraliyet Muhafız 
Birlikleri’nde 18 yıl görev yapan 
Cüheyman el-Uteybi liderliğin
deki Suudi hanedanına yönelik 
darbe, Vinell’in paralı askerleri 
tarafından kanlı bir şekilde bastı
rıldı. Kabe’ye giren devrimciler, 
ABD ile ilişkilerin kesilmesini, 
ülkedeki monarşi rejimine son 
verilmesini istiyordu. Suudi as
kerleri 22 gün Kabe’ye giremedi. 
V inell’in “ölüm timleri”nden 
oluşan üç bin paralı asker Ka
be’ye saldırdı. Kabe top ve mer
mi yağmuruna tutuldu. Açılan 
kapılardan tanklar içeri girdi. 
Vinell’in paralı askerleri Ka
be’deki kişileri öldürmek için 
zehirli gazlar kullandılar. Bod
ruma sığman kişiler zehirli su
larla öldürüldü. 40 0  kişi yakıl
dı. Tutuklananlar da Vinell’in 
adamları tarafından sorgulandı. 
İğrenç işkencelere tabi tutuldu
lar. Elleri, ayakları ve parmak
ları kesildi. 243  kişi idam edil
di. Saldırıyı El Kaide de başka 
örgütler de yapmış olabilir. Zira,

6  Umıan-Haziran •2003



YOL HARİTASI / KARAGÜL

bölgedeki ABD-İsrail varlığına 
karşı, özellikle de Afganistan ve 
Irak’ın işgalinden sonra çok sa- 
yıda yeni örgüt kuruldu. Saldırı
nın A BD ’nin askeri birliklerini 
Suudi Arabistan’dan çektiği bir 
dönemde yapdması ilk bakışta 
kuşku uyandırdı. Ancak ABD bu 
ülkedeki sadece askeri üsleri bo
şaltıyor. Oysa rejim korumacılı
ğı aynen devam ediyor.

Amerika’nın Doğu Afrika’da 
ve Endonezya ve Malezya gibi 
güneydoğu Asya ülkelerinde sal
dırılar olacağı uyarılarından son
ra meydana gelen Riyad saldırısı
nın hemen ardından bu sefer 
Fas’ın Kazablanka kentinde bir 
gecede yedi yere saldırılar düzen
lerdi, 40 kişi öldü, 70 kişi yara- 
landu Saldırılarda, Belçika Kon
solosluğu, bir İspanyol kulübü, 
Yahudi İttifak Derneği merkezi 
ve mezarlığıyla, Safir oteli hedef 
alındı. Riyad saldırısı, petrol zen
gini doğu eyaletlerinde karışıklık 
çıkarılması beklenen Suudi Ara
bistan’ı savaşın içine çekerken 
Fas’taki saldırılar, 11 Eylül’den 
bu yana kısmi bir sükunet yaşa
yan Kuzey Afrika’yı bir anda 
hareketlendirdi.

Saldırı İslamcı Grupların 
Kalbine Yöneldi

İslamcı gruplara yönelik savaş, 
ekonomik ve siyasi desteğin ke
silmesi şeklinde çevrede seyre
derken şimdi bu grupların kalbi
ne ulaşma, onları tamamen yok 
etme aşamasına geldi. Savaşın 
merkeze yaklaşmasıyla şiddetli 
tepkiler ortaya çıkmaya başladı. 
Yani savaş merkeze yaklaştıkça 
tepkinin şiddeti artıyor. Varolan 
örgütlerden bazıları tepkilerini 
saldırılarla ortaya koyarken bazı
ları kendini kamufle etme yolu
na gidiyor. Afganistan ve Irak’ın

işgalinin İslam coğrafyasında 
uyandırdığı “savunmasızlık ve 
güvensizlik duygusu”nun da et
kisiyle yeni örgütler, gruplar or
taya çıkıyor. Daha önce demok
ratik veya “ılımlı” yapıda olan 
gruplar sertleşiyor ve “sömürge
ciliğe karşı kurtuluş savaşı” ge
rekçesiyle kendilerini yeniden 
konumlandırıyor.

Amerika ve İsrail öncülüğün
de yürütülen savaşta, bir taraftan 
“muhalif söylemlere sahip ikti
dar kadroları” ortadan kaldırılır
ken veya bu ülkeler işgal edilir
ken diğer taraftan yine Amerika 
ve İsrail karşıtı gruplar tasfiye 
ediliyor. Bu iki boyutlu savaşın 
en kritik aşaması Irak’ın işgalin
den sonra başlatıldı. Ortadoğu 
merkezli ve bütüıvislam dünyası
nı etkileme gücüne sahip örgüt
lerin yok edilmesi sürecinin son 
ve en şiddetli safhası yaşanıyor.

Filistin’e Başbakan olarak 
atanan Mahmud Abbas’ın göre
ve gelme şartı olarak Hamas ve 
İslami Cihad’ın tasfiyesi ile Filis
tin halkının silahsızlandırılma
sını taahhüt etmesi, 18 Mayıs’ta 
İsrail Başbakanı Ariel Şaron’la 
yaptığı görüşmede bu taahhüdü
nü yinelemesi, önümüzdeki gün
lerde ABD, İsrail ve Abbas yöne
timinin bu örgütlere karşı “ortak 
cephe”de savaşacaklarına işaret 
ediyor. Görüşme ve taahhüt, Şa- 
ron yönetiminin “Yol Harita- 
sı”nı kabul etmediği, sabote et
mek için girişimlere başladığı bir 
dönemde gerçekleşti. ABD-İsrail 
ve yeni Filistin yönetimi, “teröre 
karşı savaş” kapsamında uygula
dıkları politikalarında sadece 
Hamas ve İslami Cihad’ı hedef 
almıyor. İki ülke dışında bütün 
dünyanın Filistin’in yasal lideri 
olarak tanıdığı Yaser Arafat’ı ve 
ekibini de devre dışı bırakıyor.

Bu da “terör kozu”nu boşa çı
kartıyor. İsrail, son karar olarak 
Arafat’la görüşen bütün Filistinli 
yetkililere ambargo uygulama, 
onların muhatap almama kararı 
aldı. Yani Filistin’de hem “te
rör” hem “rejim değişikliği” 
hem de “silahsızlandırma” pro
jesi uygulanıyor. Amerika ve İs
rail bütün direnişçi güçleri silah
sızlandırıp tasfiye etmek istiyor.

İslam Coğrafyasını 
Savunmasız Bırakmak...

K itle im ha silahları paranoyası 
ile dünyayı rehin alan A BD , si
lahsızlandırılmış Irak’ı kolayca 
işgal etti. Şimdi aynı oyun bütün 
İslam coğrafyasına genişletiliyor. 
Bü çerçevede, xi:ddr direnç nok-‘ 
talan olan İslamcı gruplar tama
men ortadan kaldırılmaya çalışı
lıyor. Bugünkü Hamas, Hizbul- 
lalı, İslami Cihad ve diğer örgüt
lere yönelik son tehdidin nedeni 
bu. ABD ve müttefikleri İslam 
dünyasını toptan silahsızlandırı
yor. Muhalif yapıları tasfiye edi
yor ve bu coğrafyayı savunmasız 
hale getiriyor. Topyekün işgale 
karşı kitleleri etkileme gücü olan 
yapıları ortadan kaldırıyor. Böy-
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lece bu coğrafya ABD denetimi' 
ne açık hale getiriliyor, işgaller 
sürerken İslam dünyasındaki re
jimlerin ABD’ye kayıtsız şartsız 
teslimi kitlelerde ciddi kaygılara 
neden oluyor. ABD’nin terörist 
olarak nitelediği güçler ise itibar 
kazanıyor. Süreç böyle devam 
ederse, A BD  ile bu örgütler ara
sındaki savaş zamanla A BD  ile 
bölge halkları nezdinde bir sa
vaşa dönüşecek. Zira ABD poli
tikaları bu örgütleri zayıflatmıyor 
aksine daha da güçlendiriyor ve 
onlara kitle desteği sağlıyor. 
A BD  saldırdıkça örgütler çoğa
lacak, tepkiler şiddetlenecek, 
kitleler harekete geçecek. A BD  
saldırdıkça söz konusu örgütler, 
kitleler için işgale karşı savaşta 
doğal temsilciler haline gelecek. 
Küresel savaşın en sarsıcı döne
mi şimdi başlıyor.

Bundan Sonra Neler Olur?

Önümüzdeki günlerde küresel 
savaş kapsamında gündemimize 
girecek gelişmeler şöyle sıralana
bilir:

1- Hamas, İslami Cihad, Hiz
bullah gibi İslami hareketlere yö
nelik yok etme saldırıları yoğun
laşacak.

2- Filistin lideri Yaser Arafat 
ve çevresindeki eski kadrolar Fi
listin meselesinin dışına çıkarıl
masına yönelik gelişmeler kendi
ni gösterecek. Arafat ve yakın 
çevresinin Filistin dışına sürgünü 
gündeme gelecek. Zira İsrail de 
Amerika da Arafat’ı muhatap 
olarak almıyor. Avrupa Birliği 
ve dünyanın geri kalanı ise Ara
fat’ı hala yasal ve meşru lider ola
rak tanıyor. Buna çerçevede 
ABD-İsrail ile dünyanın belirli 
güç merkezlerinin Ortadoğu po
litikası daha da ayrışacak.

3- İran ve Suriye’ye yönelik 
silahsızlanma, rejim değişikliği 
ve yukarıda adı geçen örgütlere 
destek nedeniyle terör suçlama
ları yoğunlaşacak. Bu iki ülke 
yoğun baskı altında tutularak 
kontrol altına alınmaları için ye
ni krizler ortaya çıkarılacak.

4- Suudi Arabistan ve Ye- 
men’in istikrarsızlaştırılması için 
yeni gelişmeler olabilir. Özellikle 
Suudi Arabistan’ın petrol böl
gesi olan doğu eyaletlerindeki 
Şiiler’in bu ülkeden koparılma
sına yönelik girişimler hız kaza
nacak.

5- Irak’m parçalanmasına yö
nelik Şii, Kürt ve Ürdün-Filis- 
tin eksenli Arap nüfus arasın
daki bölünme derinleşecek. 
Irak’m parçalanma tehlikesi 
özellikle Türkiye ve İran’ı derin
den sarsabilir.

6- Ortadoğu’nun dışında Do
ğu Afrika ülkeleri ile Malezya ve 
Endonezya’yı etkileyecek geliş
melerin olacağına dair ciddi en
dişeler var. Endonezya’nın parça
lanması ve Malezya’nın istikrar
sızlığı sürüklenmesi muhtemel. 
Bu amaca yönelik güvenlik endi
şeleri ve özellikle Endonezya’da 
etnik ve din eksenli çatışmalar 
tırmanabilir.

Küresel savaş bütün İslam 
coğrafyasında aralıksız sürecek. 
Bazen Afganistan ve Irak’ta ol
duğu gibi işgallerle, bazen Ha
mas, İslami Cihad ve Hizbullah 
gibi örgütlerin tasfiyesi şeklin
de, bazen Irak, Afganistan, En
donezya, Basra Körfezi gibi pet
rol ve ekonomik cephelerle, ba
zen Müslüman ülkelerde rejim 
ile kitleler arasında çıkacak 
krizler veya çatışmalarla, bazen 
Amerika’ya yakın ülkeleri de 
içine alacak şekilde siyasi istik
rarsızlıklarla devam edecek.

C IA ’in eski Başkanı James Wo- 
osley, bu savaşın Amerika için 
Dördüncü Dünya Savaşı oldu
ğunu ve en az Soğuk Savaş döne
mi kadar uzun süreceğini söyle
memiş miydi? Amerikalı Hıristi
yan Siyonistler ile İsrailli ırkçı 
örgütler bunu bir Kıyamet sava
şı olarak algılamıyorlar mı? Bu 
savaş bütün İslam coğrafyasını si
yasi, askeri ve ekonomik olarak 
kontrol altına almayı hedeflemi
yor mu? Bugünkü Amerika ve İs
rail yöneticileri savaşı İslam’a 
karşı bir Haçlı Savaşı olarak gör
müyorlar mı?

Savaş bütün cephelerde belki 
yıllarca sürecek. İslam dünyası 
işgal ve köleleştirme ile kendi 
rejimleri arasına sıkışıp kalmış 
durumda. Ne haritanın bütünü
nü görebiliyorlar, ne gelişmeleri 
analiz edip anlayabiliyorlar ne de 
tanımlayıp tavır geliştirebiliyor- 
lar. Müslüman ülke yöneticileri
nin ve ordularının böyle bir sa
vaşa direnme gücü, iradesi veya 
niyeti yok. Önümüzdeki yıllarda 
dünya, İslam coğrafyasının her 
köşesinde küresel işgal ve yağ
ma savaşına karşı direniş örgüt
lerinin mücadelelerine şahit 
olabilir ve bu örgütler birer 
kurtuluş savaşçıları olarak gö
rülüp geniş kitle desteğini yan
larına çekebilir. O zaman İslam 
dünyasına dışarıdan gelen tehli
kenin yanı sıra yeni bir gerilim, 
iç çatışmalar dönemi başlayabi
lir. Kitlelere yabancılaşmış re
jimlerle söz konusu örgütler ara
sında çıkabilecek yeni bunalım, 
İslam’ın siyasal, sosyal, kültü
rel ve ekonomik söylemlerini 
devre dışı bırakmayı amaçlayan 
küresel sistemin bütün oyunla
rını tersine çevirebilir. ■
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O rta yerde ciddi hiç bir 
sebep bulunmadığı hal- 
de, bir kaşık suda nasıl 

fırtına koparılabildiğini görmek 
istiyorsanız, “Buyrun Türki
ye’ye!...” demek gerekiyor. Tabii 
ki siz, biz, hepimiz zaten Türki
ye’deyiz. Fakat siz dilerseniz, uzay
dan gelen bir yolcu gibi Türkiye 
göklerinde süzülebilir; Anadolu 
bozkırının ve Cumhuriyet’in kal
bi mesabesindeki Ankara’nın 
yüksek bir depresyonlu ortamını 
yakından izleyebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı ile hükümet 
arasında yaşanan atama krizleri, 
genç subaylar gerginliği, ya da 
“genç subaylar” adı üzerinden ge
leceğe yönelik hesap-kitap teda-

HEM HÜKÜMETİ HEM ORDUYU 
DESTABİLİZE ETMEK DENEMESİ

A H M E T  R ID V A N

rikleri vs. Türkiye yeniden ka
ranlık günlere doğru yol mu ala
caktı? İşin, yani yaşadığımız kri
zin temelinde, Avrupa Birliği yo
lunda hükümetin hazırladığı “6. 
Uyum Paketi”ni yatıyordu? Ya 
da YÖK Yasası ile Mahalli İda
reler Yasasının değiştirilmesine 
yönelik bir girişim mi söz konusu 
idi? Yoksa buna benzer ileri-geri 
sebeplerin hepsi bahane de, asıl 
önümüzdeki 30 Ağustos’a doğru, 
her sene mutad olan klasik Tür
kiye krizlerinden biriyle mi karşı 
karşıya idik?

Her tansiyona ve meşrebe gö
re sebep çok!.. Dilediğiniz sebe
bin ipine sarılabilir ve dilediğiniz 
illüzyonla gözlerinizi boyayabilir
siniz. Ya da tam aksi bir kanaata 
zâhip olarak yangına körükle git
meniz de yasak değildir. Yani is
ter meydan okuyabilir; isterseniz 
de yaşadığımız kaosa Türkiye’nin 
kaderi ve şartlan diyerekten, 
kendinizi arabesk ağıtlara ve aç
mazlara bırakabilirsiniz...

Önce İki Tespit:
Star ve Cumhuriyet

1. Seçimlerden önce ve seçimler 
sırasında, bağımsızlıkçı bir çizgi 
ortaya koyan Star gazetesi ile te
levizyonunun, bir aşamada ciddi 
bir ray değişikliğine maruz kaldı
ğını sakın ola ki unutmayın!.. Se-
çimler sırasında IMF’ye ve Kemal 
Derviş’e meydan savaşı açan, 
ABD’ye en ağır eleştirilerle vazi
yet alan, dış kredi alimini redde
den Genç Parti ve Star Grubu; 
son iki ay içerisinde mevcut poli- 
tialarını terketmesi yetmezmişçe
sine, şimdi bütünüyle, ülkeyi ka
rıştırmak isteyen bir mihrakın 
sözcülüğüne soyunmuş gibi bir gö
rüntü veriyor. Sizin anlayacağınız, 
Cumhuriyet gazetesini kimler 
yönlendiriyorsa, işte o merkezle
rin güdümüne girdi Star! Bunun 
adına, “islami terör veya funda
mentalist tehlike üretim merkezi” 
de diyebilirsiniz.

2. Aynı rolü eskiden beri aşkla 
yürüten Cumhuriyet gazetesinin 
kaçıncı iflas veya batma tehlikesi 
geçirdiğini; bu korkunç akıbetin 
önüne geçmek için zenginler ku
lübünün, hem de Çevik Bir gibi 
paşaların da içinde bulunduğu ba
zılarının bu gazete için nasıl yeni 
kaynaklar icad edebildiklerini hü

kümet ricaline kim fısıldar bilmi
yorum.

Bu gazetenin ardında bir ara, 
İstanbul’daki bir belediye reisi 
varken, bir ara da Çukurova 
Grubu ile Turgay Ciner vs.’nin 
adı geçti. Düşünebiliyor musunuz? 
Patronları Avrupa Birliği’nden 
yana, gazeteleri ihtilal sözcülüğü
ne teşne!.. Yoksa davul patronla
rın omuzunda da tokmağı karan
lık bazı güçlere mi teslim ettiler? 
40 binlik tirajı ile işaret fişeğini 
Cumhuriyet ateşliyor; Aydın Do- 
ğan’ın Hürriyet ve Milliyet’i baş
ta olmak üzere diğer medya da el
birliği ile, ordu arasında ihtilâf 
üretiyor, orduyu hükümetin üzeri
ne kışkırtmak için koro halinde 
bir yayın gerçekleştiriyor.

Peki o zaman sormak gerekmi
yor mu? Yaşadığımız kriz süresin
de hükümet, kimi veya kimleri 
muhatap aldı dersiniz?

Bu haberleri kotaran gazete
ci/muhabirleri mi yoksa genel ya
yın müdürlerini mi? Hükümetin, 
bu yayınların sahibi medya pat
ronlarına dokunan bir sözü kına
ması veya eleştirisi oldu mu? (Bize 
göre hükümet, Cumhuriyet gaze
tesinin sermaye yapı ve ortaklığı
nı, en kısa zamanda teşhis ve tes
pit etmeli, buradaki “mübhem ya
pılanmayı”, 1997’den bu tarafa ne
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olup bittiğini alabildiğine vuzuha 
kavuşturmalıdır.) Ve tabii bir de, 
bundan böyle, Genç Parti ve Star 
Grubu ile Cumhuriyet gazetesi
nin, aynı mihrak tarafından ma- 
nipüle edileceklerini unutmamak 
kaydıyla...

irtica Merdiveninin 
Basamakları

Şöyle geriye dönüp bakacak olur
sak, Nisan başı veya ortalarından 
itibaren Türkiye hep irtica konu
şuyor, âdeta irtica ile yatıp kalkı
yor. Gerçi tedâvülde ne bir Müs
lim Gündüz, ne de Aczimendilik 
gibi bir vak’a var. Yok ama, Tür
kiye elitlerinin hafakanını kabart
mak o kadar da zor değil ki... 
Uzaktan bir nanik, ya da en ufak 
bir şuuraltı tahriki, bıyıkların bu
rulmasına ve eğer yetmeyecek gi
bi olursa kılıçlarının salanmasına 
yetip de artıyor bile. Uzaktan ya
kından veya içeriden dışarıdan, 
görünür görünmez bir mihrakın, 
irtica çağrışımına yol açacak en 
ufak bir tahrik ve iması kâfi gele
nlesin mi yani?

İster Irak’ta çamura batalım, is
ter ekonomi dibe vurmak tehlikesi

ile karşı karşıya bulunsun. İrticaî 
imaj ve tehlikeler, hepsinden 
önemli değil midir? Maalesef 
ABD, İngiliz ve İsrail istihbaratla
rı ve onların güdümündeki ulusla
rarası basın, Türkiye yönetimleri
nin bu kolay manipüle edilebilir 
yanını iyi bildikleri için, istedikle
ri mevsim ve konjonktürde Türki
ye’yi rahatlıkla destabilize edebil
mektedirler. Eh tabiî, onları haklı 
çıkarmak ve ihtiyaç halinde de ge
rekçe, görüntü ve cepheleşme 
üretmek noktasında, içimizdeki 
bazı partnerlerini harekete geçir
mekte de güçlük çekmiyorlar işte.

Bu bakımdan, irtica parantezi 
içinde mütâlea edilebilecek geliş
melere şöyle bir göz atarak hatır
lamaya çalışalım:

Hiç kuşkusuz Tayyip Bey’in, 
belediye kadrolarını bürokrasiye 
taşımaktaki ısrarı, bu tartışmala
rın başında geliyor. Cumhurbaş
kanı bu noktada bir nevi set göre
vi üstendiği için, ciddi bir arıza- 
dan söz edilemez.

İlk önemli fitilin ateşlenmesi 
ise; İçişleri Bakanlığı’nm hazırla
dığı bir yasa tasarısı sırasında ger
çekleşti. İlgili tasarı Dışişlerine 
görüş için gönderiliyor ve orada

bir bürokrat Milli Gö
rüş teşkilatım terör örgü
tü olarak listeye ekleyi- 
veriyor. Sonra bu açığa 
çıkıyor ve hükümet aynı 
örgütü liste dışına çeki
yor. İşte irtica tartışma
ları ile hükümetin ilişki- 
lendirilmesi bu hadise 
ile başlıyor. Sonra Ab
dullah Gül’ün, yurtdı- 
şmdaki demek, kulüp, 
cemaat, okul vs. ile ilgili 
genelgesi!. Bu örgütler
le, Türk büyükelçileri il
gilenebilirler. Gerekçe 
ise; biz ilgilenmediğimiz 
durumlarda, yabancı is

tihbaratlar onlarla çok meşgul 
oluyorlar. Bu tehlikenin önüne 
geçilmesi gerekir vs.

Asıl kıyamet bu genelge üzeri
ne kopmuştu, hatırlarsanız. Mili 
Güvenlik Kurulu Genel Sekrete- 
ri’nin gizli Avrupa temasları da 
gene bu sıralarda ortaya çıkmıştı. 
Tartışmayı netleştirecek olursak; 
dışarıdaki örgütlerle Türkiye, le
gal değil, illegal planda ilgilensin 
denilmek isteniyordu. Legal ilgi, 
dışarıdaki örgütleri meşrûlaştıra- 
cak demekti. Ama Türkiye derin 
devletinin legal ilişkiden yana ol
madığı âşikâr değil mi? Çok çok 
eskiden beri içerideki ve dışarıda
ki örgüt, grup, para çevreleri ve 
cemaatlerle, illegal planda ilişki
lere devam edilmek isteniyordu. 
Meselenin püf noktası burada ve 
hükümetin irticacılığı da gene bu
radan kaynaklanmaktadır. Tun- 
cer Paşa’nın gazetelere yansıyan 
gizli Avrupa temasları da, illegal 
ilişkinin sürüp gittiğinin en açık 
işaretidir.

18 Nisan’da başlayan genelge 
tartışması, tabiî ki, 23 Nisan’a 
kadar devam ettirilecek demekti. 
Nitekim öyle de oldu ve paşaları
mızın yanı sıra Cumhurbaşkanı
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HEM HÜKÜMETİ HEM ORDUYU DESTABİLİZE ETMEK/ RIDVAN

23 Nisan resepsiyonuna iştirak 
etmediler. Tartışma ve sataşma 
rüzgarı kesilecek gibi gözükmü
yordu. Bir hafta sonra (30 Nisan 
2003) Milli Güvenlik Kurulu 
toplanacağına göre, tansiyon da- 
ha da artırılarak, askerlerin hü- 
kümete ültimatom çekmesine 
kadar götürülmek lâzım gelmez 
miydi?

İngiltere 
Orduyu Tahrik Ediyor

Bu arada Wolfowitz’in Türkiye 
azarlaması ve 13 Mayıs’ta, Ingiliz 
uluslararası Stratejik Araştırmalar 
Merkezi’nin baklayı ağzından çı- 
karıvermesi: “Eğer T ürk hükü
m eti önümüzdeki bir kaç yıl için
de, sistemi değiştirmek amaçlı

kullanmak ve bu yoldan AKP’yi 
hizaya getirmek istemiş oluyor. 
Daha ötede de Türk Ordusuna 
öncelikleri hatırlatılıyor. Sizin işi
niz Avrupa Birliğinden ziyade, sis
temin sahipliğidir. Yani bir darbe 
konusunda Türk Ordusu teşvik 
ediliyor.

Raporu böyle okursak bir an
lamı olur. Aksi halde, ordu/hükü
met krizine çanak tutmaktan baş
ka ne işe yarar?

Buraya kadar yazdıklarımızı 
özetleyecek olursak: Türkiye’de 
bir irtica paranoyası üretiliyor ve 
“Genç Subaylar” vs. sloganıyla, 
kademe kademe yeni bir ara rejim 
dönemine doğru hızla sürüklen
mek isteniyoruz. Genel görüntü 
ise, Türkiye’nin, kendi yerel şart-

herhangi bir radikal ad ım atar-  tarıyla izah edilmesi gereken bir__ lirsiniz işi...

witz demek istiyordu ki; siz nasıl 
oluyor da, hükümet ve Meclis ira
desine ipotek koymuyorsunuz? Bi
zim muhatabımız sizsiniz çünkü. 
Türkiye için liderlik vazifenizi, ya
ni tayin edici irade rolünüzü oy
madanız ve bundan kaçındınız! 
Öyleyse buyurun, vazifenizi şimdi 
yapın. Çünkü aynen Irak’ta oldu
ğu gibi, yarın Iran veya Suriye ko
nusunda da Türkiye’den beklenti
lerimiz olacak.

Dolayısıyla ABD dışişleri ba
kan yardımcısı, orduyu ne kadar 
yerden yere vurursa vursun, bu sal
dırının asıl amacı, hükümetin hi
zaya getirilmesini sağlamaktan 
başka türlü okunamaz. Bunu sağ
layın diyor Wolfowitz! Hüküme
tin başını vurmaya kadar götürebi-

sa, Batıda ne kadar kabul edile
mez ve zıtlaşmayı göze alan bir 
tavır olarak görülürse görülsün, 
ordu hükümeti devirebilir.”

İşte üretilen irtica paronayası- 
nın taşınmak istediği nokta da bu
rası idi.

Raporun özüne yeni baştan 
dikkat lütfen: “Hükümet sistemle 
oynamaya Icalkışırsa; ordu batıyla 
zıtlaşmayı, yani Avrupa Birliği’nin 
dışında kalmayı dahi göze alarak 
darbe yapabilir! ”

İlgili rapor bizim basında, her 
ne kadar herhangi bir sivil toplum 
kuruluşunun görüşü biçiminde 
vazedilmiş olsa bile, adı geçen ku
ruluşun İngiliz devlet ve istihba
ratının görüşlerini yansıttığını 
unutmamak gerekiyor.

İkinci dikkat edeceğimiz nok
ta da, ordunun tutum ve tasavvu
runa ilişkin, en ufak bir kınama 
ve eleştiriye yer verilmemiş olma
sıdır. Daha önemlisi de raporun 
muhtevası ile, AKP hükümetinin 
bazı politikalarından caydırılmak 
istenmesi... Yani İngiltere, bizim 
orduyu tahrik ederek, sopa olarak

süreç. Görünen durum bu. Fakat 
maalesef durum bundan bütünüy
le farklı ve Türkiye hükümetiyle, 
ordusuyla tamamen dışarıdan ma- 
nipüle ediliyor, yeni bir istikrar
sızlık dönemine sürüklenmek iste
niyor. Hadiseyi sırf hükümet ve 
ordu çatışması biçiminde algılar
sak, meselenin künhüne eremiye- 
ceğimiz gibi, yangına da körükle 
gitmiş oluruz. Çok şükür hükümet 
bu oyuna düşmemeye çalışıyor.

Şeytan Dışarıdan, 
Mankenler İçeriden

Önce soruyu kendi kendimize so
ralım: Türkiye bu ortama ne za
man ve hangi tarihten itibaren sü
rüklenmeye başladı? İkincisi de, 
niçin Türkiye’nin içi ile böyle oy
nanıyor ve buradaki maksat nedir?

Herşeyin başı kuşkusuz, 1 Mart
2003 tarihli tezkerenin TBMM'de 
reddinde toplanıyor. ABD tezke
renin reddinden başta orduyu; ya
ni Genelkurmayı; bilahere de hü
kümeti sorumlu tutuyor. Wolfo-

İkinci bir hususa daha dikkat 
çekelim:

Wolfowitz’in peşi sıra, ABD 
yönetimindeki diğer Musevi yetki
liler de sökün ettiğine göre; bu 
grubun özel bir Türkiye projesi yü
rüttüğünden asla kuşku duyulma- 
malıdır. ABD yönetimi ile Türki
ye’nin arasını büsbütün bozmak, 
Ortadoğu ve meselâ Irak politika
larından tamamıyle soyutlamak... 
Şu an için bunda kısmen muvaffak 
olduklarını unutmamak icab eder.

Irak tezkeresinin reddinden 
sonra, içimizdeki ABD misyonları; 
Türkiye-ABD ilişkilerinin daha 
da bozulacağı ve dolayısıyla kendi
lerinin boşluğa düşebilecekleri en
dişesiyle zaten iyice şaşırmış du
rumda idiler. Dikkat edin, o sıra
larda Türkiye’de, sistematik irtica 
tekerlemeleri henüz başlamamıştı. 
Yani bizimkilerin kulağına içeri
den veya dışarıdan karsuyu vs. 
kaçmamıştı.

Hal böyle iken, daha 30 
Mart’ta, Doğu Periçek’in Aydınlık 
dergisinde çıkan bir haber/yoru
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mun başlığını burada hatırlamak 
gerekiyor. “AJBD’nin Yeni Yol 
Haritası: Teknokratlar Hüküme
ti!... ABD, Kuzey Cephesini aç
mayan Türkiye’ye yeni hükümet 
modeli öneriyor.” Tam sayfa haci- 
mindeki bu haber yorumun detay
larına burada girmek istemiyorum. 
Fakat ABD açısından, asıl sorunun 
hükümet olduğu ve onun terbiye 
edilmek istendiği ortada değil mi?

Peki, ABD’nin isteği olan hü
kümetin etkisizleştirilmesi, ya da 
müdahale edilerek kolunun kana
dının kırılması nasıl sağlanacak
tır? Orta yerde fol yok, yumurta 
yokken bu nasıl mümkün olabilir
di? Ya da Türk Genelkurmayı, bu 
hükümet aleyhtarı tahrik, teşvik 
ve hatta tahrip yönlendirmesini 
haksız ve antidemokratik bulur da 
geri durursa, o zaman ne olurdu?

Nitekim şartlar tamamen bu 
merkezde idi. İşte irtica ürkütme- 
cesi bunun için başlatıldı Türki
ye’de. AKP’yi ve hükümeti köşeye 
sıkıştırması noktasında asker zor
lanıyor. Bu noktada isteksiz davra
nılacak olursa, ordunun kendi 
içinde “genç subaylar” vs. edebiya
tı ile, destabilize edilebileceğinin 
işaretleri veriliyor. Sizin anlayaca
ğınız, hükümet ve ordu üzerinde 
çift taraflı bir markaj söz konusu.

Hangisi Oltaya Takılırsa!

Tabiî, çift taraflı bu markaj farkedil- 
mez de, her iki taraf sorunu birbirin- 
de aramaya kalkarsa, işte asıl veha- 
met orada başlayacak demektir.

Şöyle ki, üzerindeki ordu bas
kısını hafifletmek veya bertaraf et
mek için hükümet, Musevi lobile
rinden yardım beklentilerine ve 
ABD’nin İran politikasına daha zi
yade râm olmayı düşünebilir. Hü
kümet böyle yaparken; askerler de 
laiklik aleyhtarı bir hükümetle iş

birliği içinde girmediklerini, daha 
ötede ABD ve Musevi lobilerine 
güven vermek ihtiyacıyla hükü
meti köşeye sıkıştırdıklarını kanıt
lamak yolunu tercih edebilirler.

Sonuç nereye varır bilinmez 
ama, şimdiki halde ordu AB poli- 
tilarınm yanında yer aldığını, hü
kümet de gerginlik ateşine odun 
taşımaktan yana olmadığını açık
larken; uzaktan uzağa, oyunun far
kına varıldığının işareti veriliyor.

Burada, mevcut probleme ale- 
lâde bir taraf olmaktan ziyade, da
ha üst bir idrak ile yaklaşmak ge
rektiği meydandadır sanıyorum. 
Özellikle bizim kesimlerin, daima 
bir “karşıtlık rolü”ne itilmek is
tendiği ve bundan da çoğu zaman 
muvaffak olunduğu bilinen bir hu
sustur. Aydın Doğan Grubunun 
Tuncer Kılmç Paşa’nın gizli Av
rupa temaslarını deşifre ederken, 
son zamanlarda, nasıl “genç su
baylar” vaveylasına dahil oluver- 
diğine iyi dikkat etmek gerekiyor. 
Bu hadise ile malûm bir mihrak, 
MGK Genel Sekreteri’ni meydana 
attı ve sonra da geriye çekiliverdi. 
Meydana, yani bizim piyasaya ih
raç edilen bu tartışma ile, amaçla
nan politikanın ne olduğunu kav
ramak hiç de zor olmamalıdır.

Açık Pazar ve Gündem İhracı

Alın bu mevzuyu siz tartışın. Dola
yısıyla da adı geçen Paşayı yerden 
yere vurun!. Sonraki yapılanı 
unutmamak kaydıyla tabiki... 
Tuncer Paşa tartışmasının içine 
hükümeti de dahil ederek, ordu- 
hükümet gerilimini daha bir so
mutlaştırmak... Bizim içimizde ko
numlandırdıkları önemli bazı part
nerlerinin işi zaten bu. Onların ih
raç ve icad ettikleri gündeme, bizi 
ve hükümeti de ekleyerek, sürekli 
kriz ve taraf oluşturmak. İstiyorlar

ki Türkiye sürekli bu tür krizlerin 
içinde yüzsün ve meşgul olsun. Ne 
Irak’ı konuşabilsin, ne de hüküme
tin fevkalade başarılı hizmet ve 
projelerini... Şu krizlerin dışında 
manşet ve gündemler sanki haram 
edilmiş bizlere!

Medyası ve Gazetesi Olmayan 
Bir Hükümet

Buradan çıkarmamız gereken bazı 
sonuçlara da işaret etmek gerekir
se, neler söylenebilir?

1- Herşeye rağmen hükümetin 
soğukkanlılığını koruması. Ordu 
ile itilmek istendiği bir gerginliğe 
sürüklenmemesi.

2- Bilderberg gibi tartışmalar
la, hükümetin kendi içinde, iç çe
lişkiler üretmeyi amaçlayan ve bu 
yoldan kitleleri ve AKP’li parla
menterleri bezginliğe sürüklemek 
isteyenlerin oyunlarına asla fırsat 
verilmemesi.

3- Hükümetin başta ekonomi 
olmak üzere politikaları fevkalade 
başarılıdır. Bu başarıyı topluma ve 
medyaya ayaküstü açıklamalardan 
ziyade, iyi kurgulanmış basın top
lantılarıyla aktarmayı tercih etmesi.

4- Asıl başarı, iktidar ömrünün 
uzunluğundadır. İsterse taş taş üs
tüne konmasın; tek partili bir ikti
darın varlığı dahi, çoğu sorunların 
aşılmasına kifayet edebilecektir.

5- Hükümetin medya ve bası
nının olmadığı anlaşılıyor! Mev
cut basın ve televizyonlar, karşı 
stratejileri deşifre etmek ve sağlık
lı bir kamuoyu oluşturmaktan zi
yade, sürekli kriz tartışarak, başka
larının gündemini çoğaltıyorlar. 
Hükümet faaliyetlerini yeterince 
yansıtmadıkları gibi, bu hususta 
kamuoyuna da tercüman olmak is
temiyorlar. Lütfen buraya bir 
“mim” koyun. ■
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Hikmet Erdem: Sayın Koru, 
dilerseniz şöyle başlayalım: Bildiği
niz gibi, Irak Savaşı esnasında, 
ABD askerlerinin konuşlandırılma
sı ve Türkiye üzerinden Kuzey 
Irak’a nakli vb konularda izin ver
meyi içeren “Tezkere’’ Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
onaylanmamış; Türkiye-ABD iliş
kilerinde bir kırılma yaşanmıştır. 
Sizce, o günkü koalisyon güçlerinin 
sıklet merkezini oluşturan ABD, 
İngiltere ve parantez içinde (İsrail) 
ekseniyle, Türkiye arasındaki ilişki
ler nasıl bir seyir takip eder?

Fehmi Koru: İzninizle, biraz, 
olayın arka planına bakmakta 
yarar görüyorum. Amerika Birle
şik Devletleri, 11 Eylül sonrası 
dizayn edilmiş olan yeni politi-

ABD-AB ARASINDA TÜRKİYE

FEH M İ K O R U  
Konuşan: Hikmet ERDEM

insanlarına hiç değilse güvence 
vermiş. Bugün, ortaya çıkan 
manzara bunu gösteriyor. Dola
yısıyla, aslında, Kuzey Irak’ta bir 
cephe açılmasına ve Türkiye 
topraklarında çok sayıda asker 
bulundurulmasına gerek yok; 
ama, aradan geçen bunca zaman
dan sonra bile, hâlâ, Amerika,

ken, düşünürken, bunu bir uy
garlıklar çatışması olarak sunma
yacak tarzda o planın bir ayrıntı
sı olarak da geliştirmişti. Yani, 
Türkiye bir Müslüman ülke, bu
rada yaşayan insanların büyük 
bir bölümü Müslüman; dolayısıy
la, onun bu eksen içerisinde yer 
alması, ortaya çıkabilecek olan

kasıyla, "teröre karşı mücadele” 
adını verdiği yeni politikasıyla 
bu bölgeye gelmeye karar verdi
ğinde, sadece Irak’ı değil, başka 
ülkeleri de hedef olarak seçtiği
nin ipuçlarını vermişti. Zaten 
Başkan Bush’un geçep yılbaşın
da yaptığı ulusa sesleniş konuş
masında, Irak zaten baş hedef 
haline dönüştürülmüştü; ama, bu 
arada, İran, Suriye ve Kuzey Ko
re gibi ülkeler de şer ekseni olarak 
ilan edilmişti. Dolayısıyla, Ame
rika, bu bölgeye sadece Irak’a dü
zen getirmek üzere değil, bundan 
sonraki duraklarını da, bir şekil
de, o planlarına uygun şekilde el
den geçirmek üzere gelmek niye
tindeydi; bu sebeple, Türkiye 
önemliydi Amerika’nın planları 
açısından. Savaş oldu, bitti; orta
ya çıkan manzarayı hepimiz bili
yoruz. Aslında, çok daha basit 
bir yolla Irak yönetimini dize ge
tirmiş Amerika. Cumhuriyet 
muhafızlarını toptan satın almış, 
büyük ihtimalle, savaşmama kar
şılığı, Irak yönetimine, önemli

Türkiye’nin, kuzeyden cephe aç
masına müsaade etmemesini so
run haline getiriyor. Dolayısıyla, 
sizin sorunuz, doğru bir soru.

Amerika, İngiltere ve tabiî, 
onların bu bölgedeki en doğal 
uzantıları olan İsrail, bölgede or
taya çıkan yeni durumdan en 
fazla yararlanan ülkeler. Bu ülke
ler, yanlarına Türkiye’yi de ala
cak tarzda bir plan yapmışlardı; 
ancak, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, ikinci tezkereyi ka
bul etmemesi tüm baskılara rağ
men ve hükümetin de arzu etme
sine rağmen, kabul etmemesiyle, 
Türkiye bu eksenin dışında kal
mış oldu. Şimdi, Amerika’nın çı
kardığı gürültüler, Türkiye’nin 
hata yaptığı yolundaki eleştiriler, 
aslında, o eksenin en önemli un
surlarından bir tanesinin eksik 
kalmasıyla ilgilidir. Niçin en 
önemli unsurlarından biri; çün
kü, Amerika Birleşik Devletleri, 
öncelikle, bu bölgeye ama, aslın
da, bütün dünyaya egemen ola
cak bir emperyal planı düşler-

uygarlıklar çatışması görüntüsü
nü zedeleyecekti ve böylece, 
Amerika, planlarını çok daha 
hassas bir biçimde uygulama im
kânı bulacaktı. Bu yüzden, Tür
kiye üzerinde büyük baskı yapıl
dı; dolayısıyla, bu kırılmıştır.

Erdem: Efendim, tam bu söy
lediğiniz şeyleri teyit eder mahiyet
te, yani, Türkiye’nin koalisyonun 
bir parçası olması planlandığı tezi
nizi doğrular mahiyette ben, ikinci 
soruyu da dilerseniz sorayım:

Türkiye’den ABD ’ye giden iki 
gazeteci, bu aşamada, ABD Sa
vunma Bakan Yardımcısı Wolfo- 
vuitz'le yaptığı bir ropörtajda, W ol
fowitz “Türkiye, Irak Savaşında 
hatalı davranmıştır, gerekli işbirliği 
sürecinde ABD’ye yeterli desteği 
vermemiştir; dolayısıyla, bizden 
özür dilemelidir" ifadesini kullandı 
ve devamında “bu süreçte Türk or
dusu liderlik inisiyatifini kullana- 
mamıştır” diye bir söz sarf etti. 
Acaba, stratejik müttefik A BD ’yle 
ihtilaflar büyüyor mu; size göre, bu 
sözler ne anlam ifade ediyor?
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Koru: Şimdi, Amerika’da yö
netime egemen olan insanlar -ki, 
Wolfowitz bunların en önemlile
rinden bir tanesi- Türkiye ile 
ABD ilişkilerinde bir kırılma 
meydana geldiği görüşünün, hiç 
değilse, Türkler tarafından, ka
bul edilmesini arzu ediyorlar. 
Oysa, ben, bu kanaatte değilim. 
Türkiye-Amerika ilişkileri, bu 
ekibin arzu ettiği istikamette za
ten gelişmesi mümkün olmayan 
ilişkilerdir. Türkiye, hiçbir za
man, egemenlik mücadelesi ve
ren emperyal bir gücün bölgesel 
karakolu görevi üstlenemez. Bu 
bakımdan, Türkiye’yi ileri kara
kol olarak gören bir zihniyetin 
yanında Türkiye’nin yer alması 
mümkün olmadığı için, onların 
istediği istikamette politikaların 
Ankara tarafından üretilmesi za
ten mümkün değildir. Bu bakım
dan, ben, başlangıçtan itibaren, 
Amerika’daki bu ekibin bir yan
lış değerlendirme sonucunda 
Türkiye’yi yanlarına çekme gibi 
bir derdi olduğunu gördüm.

Wolfowitz, aslında, şunu söy
lemeye çalışıyor: Türkiye için 
önceden biçtikleri görev, ikinci 
tezkere konusunda onlar açısın
dan olumsuz gelişme sonucu

Türkiye tarafından üstlenilenle - 
di. Ne oldu; Türkiye başka ko
laylıklar gösterdi Amerika’ya, 
işini kolaylaştırdı aslında. Eğer 
savaş ciddî bir savaş olarak ger
çekleşseydi, Amerika, Türki
ye’den gördüğü bu kolaylık saye
sinde yine savaşın fazla uzaması
nı engelleyecekti. Bu bakımdan, 
aslında, Türkiye, daha doğrusu 
hükümet, Amerika’ya, eğer bir 
hata söz konusuysa, çok fazla ko
laylık gösterdiği için hata yap
mıştır. Şimdi, Wolfowitz’in söy
lemeye çalıştığı şu: O görev, as
lında, bitmiş bir görev değil on
ların kafasında; yani, Türkiye, 
hâlâ, onların arzu ettiği tarzda 
davranması gereken bir ülke ola
rak görülüyor. Ama, bunun için 
de, önce, hata yaptığının kabul 
edilmesini istiyorlar. Eğer siz ha
ta yaptım derseniz, hata yaptığı
nızı kabul ederseniz, o takdirde, 
size, aynı hatayı bir daha işleme
yeceğiniz tarzda o eski görevinizi 
yeniden verecekler. O da, demin 
anlatmaya çalıştığım gibi, dün
yayı fethe çıkmış olan bir anla
yışla hareket eden Amerika’da o 
şahinler ekibinin, bu bölge için 
düşündükleri, uygarlıklar çatış
ması görüntüsünü vermeyecek

tarzda Türkiye’nin onların 
yanında yer almasıdır. Bu
nu Türkiye’den bekliyor
lar.

Wolfowitz’in konuşma
sının ikinci bölümü, yani, 
askerlerin kriz sırasında ye
terince liderlik yapmadık
larına dair eleştirisi, aslın
da, bir başka gerçeği ortaya 
koyuyor, o da şudur: Ame
rika tarafından Irak’m işga
linden sonra, Washing
ton’un, Türkiye’ye bir as
kerî müttefik olarak ihtiya
cı kalmadı. 51 inci eyaleti 

gibi davranabileceği bir ülkeyi 
işgal ediyor zaten Amerika. Bu
nu, askerî birliklerinin eğitimi 
için kullanabileceği bir üs olarak 
da düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, 
Türkiye’yle askerî ilişkileri artık 
sona erdi Amerika’nın, Türki
ye’ye askerî açıdan, stratejik açı
dan ihtiyacı kalmadı. O takdir
de, bunu hatırlatıyor askerlere; 
diyor ki, sizinle ilişkilerimiz bun
dan sonra asgarî düzeydedir. 
Onu, bir hata üzerinden söylü
yor, yani, liderlik yapmadınız; 
ama, bence, önemli olan, gerek
çenin kendisi değil, sonucun 
kendisidir. Sonuç da, ABD hem 
de Pentagon’un ağzından, yani, 
Amerikan Savunma Bakanlığı
nın en önemli insanının ağzın
dan, artık, Türkiye’de ilişki düz
leminin askerî olmadığını ilan 
etmiş oluyorlar. Bu da, bizi, de
min söylemeye çalıştığım nokta
ya götürüyor; o da, artık, Türki
ye’nin askerî bir görevi yok 
Amerika’nın nezdinde. Onun 
yanında yer alarak, bu bölgeye 
verilecek olan düzende siyasal 
bir görev üstlenmesi, Türki
ye’den beklenen bu. Bunu da ha
tırlatmış oluyor Wolfowitz.

1 4  Ümran-Haziran -2003



ABD-AB ARASINDA TÜRKİYE / KORU

Erdem: Efendim, Bernard Le
vis’in, Amerilca’daki bu şahinlere 
de akıl hocalığı yaptığını biliyoruz. 
Batılı entelektüellerin aksine onun 
şöyle bir görüşü var: Kudüs’e gele
cek olan barışın yolu Bağdat’tan 
geçer. ABD, bu teze dayanarak, 
Bağdat’ı Saddam ’dan, olmayan 
kimyasal silahlardan ve güya Filis
tin'e liaynaklık eden terörden te
mizledi. Bu teze göre, A BD ’nin 
yeni yol haritası önümüzdeki sü
reçte Kudüs’e mi ilerliyor; yoksa, 
Şam’a, Tahran’a veya Riyad’a mı 
ilerliyor? Sizin bu husustaki görüş
lerinizi öğrenmek istiyoruz.

Koru: Bir defa, şu uyanda 
bulunmakta ben yarar görüyo
rum. Amerika Birleşik Devletle
ri, daha doğrusu şu anda Was-

larla baş etmekte zorlanıyor. Bu 
balcımdan, her şeyin, planladık
ları gibi gitmediği belli.

Bu uyandan sonra, bu ekibin 
aslında bölgeyle ilgili, hatta dün
yayla ilgili planlarının 1992 tari
hine dayandığını hatırlatmak is
terim. O tarihte yazdıkları rapor
da -ki, bu raporu sonra 2000 yı
lında yayınladılar- birinci hede
fin Irak olduğu; ama, bölgede, 
Suriye gibi, İran gibi rejimlerin 
de bir şekilde hizaya getirilmesi 
gerektiğinin kayıtları var. Türki
ye’nin de büyük bir Amerikan 
askerî üssüne dönüştürülmesi ar
zusu o raporda çok açıkça oku
nuyor. Nitekim, Amerika, savaş
tan önce, Samsun limanından 
başlayarak, İstanbul yakınların-

hington’a egemen olan ekip, dakfSabiha Gökçen Hava_Lirna- 
Irak’la ilgili planlarını, hiç değil- nına kadar, güneydeki hemen
se bugün baktığımız noktadan 
gördüğümüz kadarıyla, büyüle 
çapta gerçekleştiremediler, yani, 
orada, bekledikleri gibi bir hüs- 
nükabul görmediler. Yeni bir dü
zen kurmakta çok ciddî zorluklar 
yaşıyorlar. Bu bakımdan, bundan 
sonra yapacakları noktasında te
reddütler yaşandığı açıktır. Böl
geye düzen versin diye gönder
dikleri ilk ekipten vazgeçtiler, 
başına bir general getirmişlerdi,
o generali geri çekiyorlar. Onun 
yerine bir diplomat gönderdiler 
ve ekibi de büyük çapta değiştir
diler. Bu da başarısızlığın bir gös
tergesi.

Buna paralel olarak, Bas
ra’dan Musul’a kadar uzanan bü
yük coğrafyada, Irak coğrafyasın
da arzu ettikleri tarzda yönetim
ler yerine, hüdainabit, kendili
ğinden olan yönetimler oluşma
ya başladı. Bu arada, etnik ve 
dinsel açıdan farklılıklar çok faz
la ortaya çıkıyor. Amerika bun

hemen bütün limanların ve ha
vaalanlarının kendisinin kulla
nımına açılmasını talep etmiştir. 
Demek ki, Türkiye’yi büyük bir 
üs, askerî üs olarak gören o ra
pordaki anlayışı, Amerika, savaş 
öncesinde hayata geçirme çaba- 
sındaydı; bu belli.

Bütün bunlar niçin yapılıyor? 
Sebeplere baktığımızda, onların 
en başında, İsrail güvenliği geli
yor, bu topraklarda belli sınırlar 
içerisinde bir ülke haline dönüş
mesi geliyor. Irak devre dışı kal
dıktan sonra, eğer Suriye’nin ya 
şimdiki rejimiyle, İsrail’le bir an
laşmaya yanaşması ya da böyle 
bir yanaşma söz konusu olamaya
caksa, o takdirde, rejimin değiş
tirilmesi gibi zorlamalara muha
tap edilmesi mümkün değil. Bu 
balcımdan, İsrail, sizin Kudüs’ün 
geleceği veya Kudüs’e gelecek 
barışın Irak’tan geçtiği yolunda
ki söylediğiniz tespit, zaten o ra
porun içerisinde var olan bir ger

çektir. Ancak, en baştaki uyarı
mı tekrar hatırlayalım: Her şey 
bu kitapta, planda, yazıldığı gibi 
gitmiyor bölgede. Bu balcımdan, 
bundan sonra Amerika’nın o 
planda ne tür bir revizyon yapa
cağını ve Suriye-İran gibi ülkele
re nasıl davranacağını tam bile
memekle birlikte, bu İsrail odak
lı projenin her zaman ayakta ka
lacağı söylenebilir. Çünkü, neti
ce itibariyle, bu projeyi hayata 
geçirmeye çalışan kadro, aslında, 
hareket noktası olarak İsrail’in 
güvenliğini seçmiş olan kadro
dur.

Erdem: Efendim az önce Tür
kiye’ye biçilen yeni rolün siyasî bir 
rol olduğunu ifade ettiniz.- Bunu 
biraz açar mısınız, ne anlama geli- 

j o r ?
Koru: Bu meseleyi şöyle izah 

edebiliriz sanıyorum: Anladığım 
kadarıyla, Türkiye, bir defa, çok 
sayıda Amerikan askerini top
raklarında barındıracak; ama, as
la kendi askerleriyle görev yap
mayacak demektir. İkincisi, 
Irak’ta, Suriye’de, İran’da Ame
rika’nın arzu ettiği istikamette 
gitmeyen her yeni gelişmede, 
Türkiye’nin bir tür düzen koyucu 
olarak devreye girdiği yeni bir 
ortam arzusudur. Türkiye’nin İs
rail’le olan yalcın ilişkilerinin yi
ne askerî konumdan siyasal bo
yuta yükselmesi ve İsrail’in gü
venliğini sağlayacak tarzda, Filis
tin sorununda Amerika’nın ya
nında yer almasıdır. Onun da ne 
olduğu üç aşağı beş yukarı belli. 
İsrail’de şu anda egemen olan 
kadro “Filistinliler için bir devlet 
vardır; o devletin adı da Ü r
dün’dür” diyen kadro. Dolayısıy
la, o topraklarda Filistin devleti 
kurulmasını arzu etmiyorlar. Bu
nu Filistinlilere kabul ettirmek
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çok güç. Özellikle Amerika gibi, 
İsrail gibi, bu bölgenin içerisinde 
olmayan unsurların dayattığı çö
zümlerin kabul edilmesi zor; 
ama, Türkiye gibi, daha önce, ta
rihsel olarak bu bölgede bulun
muş ve o topraklar üzerinde bir 
nüfuzu bulunan ülkenin onlar
dan yana çözümler için devreye 
girdiği görülürse, o takdirde, bu
nun kabul edilebilir bir barış gibi 
sunulması daha kolay olur.

Bütün bunların üzerinde söy
lenebilecek olan şu: Türkiye, bir 
uygarlıklar çatışması biçiminde 
çok rahat görülebilecek olan 
operasyonun böyle görülmemesi
ni sağlamak için Amerika’ya ge
rekli olan bir ülke. Bu bölgede 
bunu sağlamak için bir işbirliğini 
Amerika öngörüyor ve bu plan
lama içerisinde de zaten kendi 
askerleriyle bölgede bulunduğu 
için Türk askerlerine ihtiyacı ol
muyor. Böyle bir işbirliğini, zan
nediyorum, Washington’dakiler 
düşünüyorlar. Bu, zaten anlaşıla
bilir bir şey; 2000 yıl önceki Ro
ma İmparatorluğuna benzer bir 
imparatorluk düşü olduğu için 
bu, o dönemde de, Roma, asker
lerini her yerde bulunduran ve 
askerinin bulunduğu her yeri 
kendi toprağı kabul eden bir an
layışa sahipti. Ama, oralarda 
bölgesel birtakım kavimler, aşi
retler vardı ve Roma onları bir 
tür vasal, kendisine bağımlı dev
letçik olarak kullanmıştı. Şimdi 
de Amerika hemen hemen aynı 
zihniyetle hareket eden bir kad
ronun elinde. Onlar da, kendile
rinin askerî gücüne ek olarak, 
bölgesel varlığın pekiştiği bir dü
zenleme düşünüyorlar ve onun 
için de vasal devlet, bağlı devlet 
olarak da Türkiye ve benzeri ül
keleri görüyorlar. Ama, Türki

ye’nin böyle bir proje içerisinde 
yer alması mümkün değil.

Erdem: Son zamanlarda özel
likle Suudi Arabistan’da ve Fas’ta 
meydana gelen terör olayları zihni
mizde şöyle bir çağrışım yaptırıyor: 
-Basında çıl<an haberlerle de bunu 
birleştirecek olursak- 11 Eylül ben
zeri hadiseler peş peşe meydana ge
liyor ve bu olayların arl<asında da 
İsrail’in olabileceği şeklinde değer
lendirmeler var. Amerilia’nın, Or
tadoğu ve İslam ülkeleri üzerindeki 
az önce bahsettiğimiz yol haritasına 
bu hadiseler bir liatkı sağlar mı, siz 
nasıl görüyorsunuz bunları?

Koru: Şimdi, tabiî, terör ey
lemleri, bireysel ve örgütsel ola
rak yapılabilen eylemler. Yani, 
bir kişi kendi kafasına bir şeyi 
koyduğu takdirde, bugün tekno
lojik imkânlar onu gerçekleştir
mesine imkân sağlıyor; ama, ay
nı şeyi bir örgüt de planlayıp, bi
reyleri o planladığı eylemler için 
kullanabilir. Terör, bir alacaka
ranlık alanda gerçekleşiyor; do
layısıyla, terör örgütü veya teröre 
bulaşmış bir bireyin kimlerle na
sıl yollarının kesiştiğini önceden 
düşünebilmek, hatta eylemler 
sonrasında bile değerlendirmek 
çok güçtür. Bu bakımdan da, işte 
terörü yapan ile o terörü yaptıran 
arasında farklılıklar olabileceği
ne dair düşünceler yaygınlaşıyor. 
Bakıyorsunuz bir yere, amacı çok 
farklı olan bir eylem konuluyor; 
ama, o eylemin kime yarar sağla
dığı sorusuna cevap verdiğimiz
de, o eylemde ölen insanın asla 
çıkar sağlamasını istemeyeceği 
kişilere, gruplara, devletlere de o 
olayın yararının dokunduğu gö
rülebiliyor. Bu bakımdan, sizin 
sorunuz türü sorulan sormak ga
yet meşru. Ancak, ben, olayı bi
raz farklı görüyorum, bu son za

manlarda karşımıza çıkmış olan 
bu terör olaylarını...

Bunlar, elbette, çok açık bir 
biçimde provokasyon olabilir ve 
Amerika’nın bölgesel planlarını 
daha kolay gerçekleştirmesine 
yaramak üzere bazı odaklar tara
fından sahneye konulmuş olabi
lir; ancak, benim gördüğüm, 
Amerika’nın Irak operasyonuyla 
Pandora’nın kutusunu açtığını 
söyleyebiliriz. Hepimiz televiz
yonlarda seyrettik, savaş sırasın
da esir aldığı insanlara aşağılayı
cı muamelelerde bulundu Ame
rika Birleşik Devletleri, hâlâ da
ha Irak içerisinde insanlara in
sanca muamele yapmadığı görü
lüyor; bir yerler basılıyor, orada 
karşılarına çıkan kadın, erkek, 
çoluk çocuk ayırmaksızın, insan
lar, hiçbir zaman kabul edileme
yecek muamelelere maruz bırakı
lıyorlar ve bunlar dünyanın gözü 
önünde, televizyonlarla yayınla
nacak şekilde yapılıyor. Bunun 
tepki çekmemesi mümkün değil
dir. Bu balcımdan, zaten en ba
şından itibaren bu savaşa, sadece 
yanlış bir gerekçeyle yapıldığı 
için değil, bu savaş, başka yanlış
lıkları doğurabileceği için karşı 
çıkıldı. Ben, şahsen pek çok se
bepten karşı çıktım; ama, en 
önemli sebeplerden bir tanesi, 
savaşın açacağı yeni sürecin, sa
vaşı başlatanların tahmin ede
meyeceği kadar, dünyamızı bir 
kaosa sürükleyeceği endişesi de 
bu gerekçelerden bir tanesiydi. 
Ben, sağda solda patlayan bom
baları, insanların kendilerini bi
rer intihar komandosu haline 
dönüştürecek tarzda davranma
larını, eylem koymalarını, başka 
insanların ölümüne sebep olma
larını, hep bu aşağılanmışlığın 
tepkisi olarak görme eğiliminde-
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yim. Bu bakımdan, elbette, baş
ka amaçlı ve başka odakların 
planladığı tarzda eylemler de 
olabilir onlar; ama, bilemediğim 
için, sadece tahminde bulunma 
noktasındayız. Benim tahminim 
ise, bu ve benzeri eylemlerin, 
Irak Savaşıyla başlayan, Ameri
ka’nın işgaliyle devam eden ve 
yarın ne olacağı bilinmez bir or
tamda gerçekleşen bu projenin 
hayata geçirilmesini tetiklediği 
tepkiler olduğunu düşünüyorum 
ve Amerika’nın bir de bu sebep
le yaptığı şeyi yeniden değerlen
dirmesi ve yol yakınken yanlış
tan dönmesi gerektiğini düşünü
yorum.

Erdem: Tüm bu gelişmeler ışı- 
-ğında ve özellikle ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki gelişmeleri dikkate 
alarak, Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasındaki münasebetlerin seyri siz
ce gelecekte nasıl olabilir?

Koru: Bütün bu söyledikleri
mize ek olarak şunu da söylemek 
lazım: Amerika Birleşik Devlet
leri, Sovyet sisteminin çöküşün
den sonra dünyada egemen bir 
güç olarak ayakta kalmış tek ül
ke; yani, istediği kuralı koyabile
cek ve o kuralların -ne kadar an
lamsız, ne kadar yanlış olursa ol
sun- uygulanmasını sağlayabile
cek bir güce sahip. Amerika Bir
leşik Devletlerinin gücü, aslında, 
mesela, Avrupa Birliğiyle muka
yese edilmeyecek kadar fazla. Bu 
bakımdan, Türkiye gibi ülkele
rin, olan bitenden rahatsızlık 
duysalar bile, Amerika’nın karşı
sında yer almaları çok zor. İşte 
kriz süresince hep beraber göz
lemledik; mümkün olduğu kadar 
yardım ediyor Amerika’ya hükü
metler; Türkiye’deki Ak Parti 
hükümeti de böyle yaptı ama, 
bazı noktalarda işte beklenme

yen gelişmeler de yaşanabiliyor.
Şimdi, Avrupa Birliğine gel

diğiniz zaman, A B ’yi Ameri
ka’nın karşıtı bir kutup olarak 
görmek bizi aldatabilir. Evet, sa
vaş sırasında Avrupa Birliğinin 
çekirdek unsurları olarak sayma
mız gereken Almanya, Fransa gi
bi ülkeler Amerika’nın karşısın
da açık tavır aldılar. Nitekim, sa
vaş sonrasında da, Amerika, 
özellikle Fransa’yı hedef seçerek 
davrandı. Bu bakımdan, sanki, 
bu çekirdek kadro sebebiyle, AB 
ile Amerika arasında çok ciddî 
bir kavga varmış gibi algılanabi
lir; ama, bu, bence yanlış bir al
gılama. Neticede, Amerika yine 
güçlü bir ülke. Avrupa Birliği, 
öncelikle ekonojni, sonra siya
set, sonra askerî önemi olan bir 
kuruluş. Bu bakımdan, Türki
ye’nin Avrupa Birliğiyle ilişkile
rini Amerika’yla olan paralel bir 
ilişki olarak görmemek lazım; 
ama, bu demek değil ki, Ameri
ka ile yakın bir ülke, Ameri
ka’nın dediklerini kısmen de ol
sa yapmış olan bir ülke, bütünü
nü yapmak istemiş olan bir hü
kümet, bunu yaptı diye Avrupa 
Birliğinden kopması gerekir ya 
da Avrupa Birliğine üye olmak 
istiyor diye Amerika’yla ters düş
mesi gerekir.

Ben, Türkiye’nin çok boyutlu 
politikalar üretmesi gerektiğini 
düşünüyorum. AK Parti Hükü
meti iktidara gelir gelmez, kuca
ğında Avrupa Birliği konusunu 
buldu. Daha onu çözemezken, 
savaş ortamına girildi; bu bakım
dan, çok boyutlu bir politika ge- 
liştiremedi. Eğer geliştiremezse, 
ya Amerika’nın oyuncağı haline 
düşecektir veya Avrupa Birliği
nin. Netice itibariyle, her ikisi 
de, Türkiye’yi siyasî açıdan kul

lanılabilir görme eğilimine gire
ceklerdir birbirlerine karşı. Bu 
yüzden de, Türkiye’nin, AB üye
si olmaya çaba göstermesinde ya
rar var. Çok boyutlu politikayı 
kastediyorum. ABD’nin yanlış 
gördüğü noktalarda, karşısında 
yer alarak, ama, genel hatlaııyla 
da Amerika’ya karşı denilecek 
bir tavırdan da sakınarak, bu ara
da Avrasya ve Ortadoğu boyutu
nu ihmal etmeyerek, Irak konu
sunda yapılan yanlışları Ameri
ka’yla birlikte değil, kendi koy
duğu şartlarda telafi edecek tarz
da devreye girebilen bir ülke ola
rak konumlandırmalı Türkiye 
kendisini. Bunu yapabildiği tak
tirde, Türkiye şahsiyetli bir poli
tika izlemiş olacak. Bu politika
nın doğal uzantısı, Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine üye olmasıdır; 
çünkü, savaş öncesi ve sırasında 
görüldü ki, Türkiye’nin aldığı ta
vır, sonuç belirlemede etkilidir. 
Bütün AB üyeleri bir tarafa, Tür
kiye’nin tavrı bir tarafa olarak 
ortaya çıktı. Dolayısıyla, Avrupa 
Birliği, eğer, uluslararası siyasî 
arenada bir güç olmak istiyorsa, 
Türkiye çok önemlidir AB için. 
Bunu idrak ettiği anlaşılıyor; 
çünkü, daha önce hiç tarih telaf
fuz etmeyen yetkililer, artık 2004 
sonu, 2005 başında müzakere sü
recinin başlayacağını telaffuz et
meye başladılar. Ardından 2011 
gibi bir tarih kesin üyelik için 
söylendi, tam üyelik için söylen
di. Onu da 2007’ye çekme niye
ti, Berlusconi’nin ağzından dile 
getirildi. Biliyoruz ki, A B içeri
sinde, 25 üye olduktan sonra ka
pıda bekleyen 2 artı 1 üye var. 
İki aday üye, Bulgaristan ve Ro
manya üçüncü aday üye Türkiye. 
AB içerisindeki tartışmalarda, 
bunları 2-1 gibi almak yerine,
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üçünü birden alalım tarzında 
yaklaşımlar söz konusu. Dolayı
sıyla da, Türkiye’nin 2007 civa
rında tam üye olabilecek şekilde
2004 sonunda müzakere sürecine 
başlaması mümkün olabileceğe 
benziyor. Hükümet de, şu sıralar 
iki yıllık süreyi biz iki ayda kapa
talım gibi ciddî bir çaba içerisine 
girdi. Bunu da çok önemli ve so
nuç almada kaçınılmaz görüyo
rum ben. Bu bakımdan, AB üye
liğine daha yalcın olduğu anlaşılı
yor Türkiye’nin.

Avrupa Birliği üyesi olan bir 
Türkiye, Amerika’yla ilişkilerin
de kendi şartlarını daha güçlü 
koruyabilecek olan bir ülke ola
caktır. Amerika’yla yakın ilişkisi, 
AB içerisinde gücünü artıracak
tır. Bu bakımdan, eğer böyle çok 
boyutlu bir politika geliştirebilir
se Türkiye, Washington’daki 
ekibin, artık, zaten fazla başarılı 
olamayacağı görüntüsünü verme
ye başlamış olan projesinin aka
mete uğramasından sonra bölge
ye verilecek olan yeni düzende 
çok aktif rol alabilecektir. Bunu 
Avrupa Birliği üyeliğiyle birlikte 
düşündüğümüzde ve Ameri
ka’nın da Türkiye’den kendi arzu 
ettiği istikamette yanlış talepleri
ni değil, Türkiye’nin bölgede dü
zenleyici bir güç olarak kendi 
inisiyatifini kullanabileceğini ka
bul etmesiyle, doğru yapmış ola
cağı kanaatindeyim.

Erdem: Efendim, çok teşekkür 
ediyorum sorularımıza cevap verdi
ğiniz için.

Koru: Ben de teşekkür ediyo
rum. ■

B ugünlerde cevabını aradı
ğımız en temel sorulardan 
biri de doların değerinin 

neden düştüğüdür.
Ekonomi ile ilgili yazılar ya

zan bir köşe yazarı Türkiye’deki 
çarpıklıkları anlattıktan sonra 
bazen yazısını “Burası Türkiye 
abicim” diye bitiriyor. Evet ger
çekten burası Türkiye abicim. 
Bazen Türkiye’de olan biteni an
lamakta insan zorlanıyor. Her
halde şöyle dense pek yanlış ol
maz; Türkiye’ye ne oluyorsa 
dolara da o oluyor. Türkiye’yi iyi 
anlamadan, sadece günlük politi
kalara bakarak olan biteni izah 
etmek mümkün değildir. Deve
nin “nerem düzgün ki” demesi gi
bi, Türkiye’nin neresi düzgün ki 
doların gidişatı da düzgün olsun.

Bilindiği üzere uzun süredir 
dünya genelinde doların değeri 
zaten düşüyordu. Ama tam tersi
ne dünyada doların değeri düşer
ken Türkiye’de yükseliyordu. 
Dolara benzer ters işleyişi benzin 
fiyatlarında da gözlemlemek 
mümkün. Mesela, bütün dünya
da dolar kuru arttıkça ve petrol 
fiyatları yükseldikçe benzine zam 
yapılır. Şayet kur geriler ve pet
rol fiyatları düşerse, benzin fiyat
larının da düşmesi gerekir. Ama 
görüyoruz ki bu sistem Türki
ye’de işlemiyor; benzin fiyatla

rında her hangi bir indirim yapıl
mıyor. Dolar 1,5 milyon liranın 
altına düştü, petrol fiyatları ise 
son altı ayda dünyada en düşük 
seviyesinde. Altı ay önce Türki
ye’de 96 sent olan benzin bugün 
1,24 dolar seviyesine yükseldi. 
Türkiye dünyanın en pahalı ben
zinini tüketiyor durumdadır. 
Özetle, Türkiye’de ekonomi çok 
hassas dengeler üzerine kuruldu
ğu ve manipülasyonlara açık ol
duğu için en ufak bir konjonktü- 
rel dalgalanmada dünyanın tersi
ne gelişmeler her zaman Türki
ye’de olabilmektedir.

Türkiye’nin getirildiği nokta
ya baktığımızda görülen manzara 
özetle şudur ve bu manzara dola
rın içine düştüğü durumu anla
mamıza yardımcı olacaktır: Ç ö
ken finans sistemi, üretmeyen re- 
el sektör, gelir dağılımındaki 
korkunç adaletsizlik, her gün 
binlerin eklendiği işsizler ordusu, 
intihar girişimleri, bunalım geçi
ren insanlar, sönen umutlar... 
Bu haliyle toplum pimi çekilmiş 
bomba gibi sanki. Bu iç karartan 
manzaraya karşılık, çarpık sis
tem yakın zamana kadar teselli 
ekonomisi ile işi idare etmeye, 
günü kurtarmaya çalışmıştır. 
Ama hasta kanser olduğundan, 
hastalık bütün vücudu sardığın
dan, pansuman tedavileri ve aşı
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lar bir işe yaramamıştır.
Tabii ki, bu sıkıntılar bir yıl

lık, iki yıllık sıkıntılar olmayıp, 
yılların birikimidir. Çözüm ise 
problemin kaynağına neşter vur
maktan geçer. Kriz aşısı artık çö
züm değildir. Her şeyin karmaka
rışık olduğu bir ortamda aşıyı da 
kolay bulamazsınız zaten. IMF 
kredileri, ABD’nin vereceği bir 
milyar hibe gibi el parasıyla da 
kangren hale gelen krizi aşmak 
mümkün değildir.

Sistemin siyasete müdahale
leri nedeniyle güçlü hükümetle
rin kurulamadığı ülkemizde zor
lama koalisyonlarla geçen son 11 
yıllık dönemde 9 ayrı hükümet 
ve 240 bakan görev yapmış olup, 
yanlış yönetimlerin ve baskıcı 
uygulamaların maliyeti 450 mil
yar doları bulmuştur, irtica para
noyası ile toplum sindirilip sus
turulurken, sermaye renk ayırı
mına tabi tutulmuş, boykot liste
leri yayınlanmış, fakat bu arada 
da Türkiye’nin kaynakları tüke
tilmiştir.

Usulsüz ve yandaş ihalelerine 
80 milyar dolar, PKK ile müca
deleye 100 milyar dolar, banka 
hortumlama ve görev zararlarına 
40 milyar dolar, borç faizine 270 
milyar dolar gitmiştir. Ayrıca 
borçlanmaya da 154 milyar dolar 
gitmiştir. Bu muazzam servet 
uçup giderken fobileri ile uğra
şan Türkiye bugün ABD’den 1 
milyar dolar hibe alacak diye 
kırk takla atmaktadır.

larca dolar birikmiştir. ABD Ha
zine bakanlığı verilerine göre 
Türkiye’de tedavülde yaklaşık 10 
milyar dolar bulunuyor. Buna 
karşılık, Türkiye’de tedavüldeki 
TL’nin(diğer bir ifadeyle emis
yon hacminin) dolar karşılığı 5,5 
milyar doların biraz altındadır.

ABD Dünya parası yaptığı do
lar ile veresiye yaşamaktadır. Sü
rekli karşılığı olmayan çek kes
mektedir. Karşılığını üretmeden 
piyasaya sürdüğü dolar ile her 
türlü ihtiyacını karşılamaktadır. 
Tüm dünyada tedavülde bulu
nan 650 milyar ABD Dolarının 
üçte biri Amerika’da, üçte ikisi 
ise Amerika dışında işlem gör
mektedir. Borsa, IMF ve Dünya 
Bankası gibi kuruluşları vasıta
sıyla da her türlü manipülasyonu 
yapabilmektedir.--

Dolar-Euro kapışmasını da 
göz. ardı etmemek lazım. ABD 
parasını Eııro’ya karşı bilinçli 
olarak devalüe etmiştir. Böylece, 
ürettiği malları ucuza satıyor, ih
racatını artırmış oluyor. Bütçe 
açıkları astronomik rakamlara 
ulaşan ABD bir kısım açıklarını 
böylece kapatmış olacaktır. Di
ğer taraftan, petrol fiyatlarını 20 
dolarlar civarında tutmak iste
yen, dünyanın en çok petrol tü

keten ülkesi ABD, Euro ile işlem 
yapan ülkeleri petrolü daha pa
halı kullanma durumunda bırak
mıştır.

Türkiye’nin Durumu

2003 Bütçe kalemleri incelendi
ğinde ülkemizin içinde bulundu
ğu durum ve dışa bağımlılığın 
boyutları daha net anlaşılacaktır: 
Bütçenin gelir kalemleri yaklaşık 
101 katrilyon, gider kalemleri ise 
yaklaşık 147 katrilyon civarında
dır. Arada 46 katrilyonluk bir 
açık bulunmaktadır. Bu da yakla
şık 30 milyar dolara tekabül et
mektedir. Bu açığın sebebi ise 
toplam 65,5 katrilyon liralık 
borç faizi ödemeleridir. Görüldü
ğü üzere sadece faizler bütçe ge-
1 i derinin %65 ’ ini alıp götür inek
tedir. Sayın Maliye Bakanımızın 
açıklamasına göre Devletin ola
ğan giderleri 80 katrilyon T L ’dir. 
Gelirleri ise 101 katrilyon 
TL’dir. Aradaki 21 katrilyonluk 
artı değere karşılık 65,5 katril
yonluk sadece faizden oluşan 
borç nasıl ödenecektir.

Büyük bir açığın olduğu arit
metik olarak ortadadır. Devlet 
giderlerinin gelirlerinden fazla 
olması, yani bütçenin açık ver

Gelelim Doların Durumuna

Yıllardır Dolarizasyon politikası 
ile ABD’ye sıfır faizli kredi açan 
Türkiye’de bütçe açıkları nede
niyle Türk Lirası’mn değeri düş
müş ve TL’de sıfırlar artmıştır. 
T L ’nin değeri düştükçe dolara 
dönen vatandaşın elinde milyar
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mesi durumunda, bu açığın bir 
şekilde kapanması gerekmekte
dir. Borçlanma yoluyla kapatılan 
bu açıkların bedeli ise faizdir. Bu 
sorunu ciddi bir şekilde yaşayan 
ülkemiz öyle bir duruma gelmiş
tir ki, faizini ödemek için daha 
yüksek oranlarda faizlerle borç
lanma zorunda kalmaktadır. 
Devletin topladığı vergilerin ta
mamı iç borç ödemesine gitmek
tedir. 1990 yılında iç borçlar 
GSM H’nin %6’sı iken, bu rakam 
şimdilerde %50’nin üzerine çık
mıştır. Dış borç ise yeni borç bu
lunarak ödenmekte, ödemelerin 
çoğu borç faizine gitmekte, ana 
para ödemeleri yerinde saymak
tadır. Türkiye, kazandığından 
çok daha fazla para harcayan ve 
açığını sürekli aşırı borçlanarak 
kapatan bir ülke konumundadır. 
Üstelik giderlerdeki artış hızı ge
lirlerden daha çok olmakta ve 
fark da giderek artmaktadır.

Türkiye rant ekonomisine tu
tulduğu için, doğrudan yatırımın 
değil, sıcak paranın peşinde do
laşıp durmuştur. Devlet en büyük 
borçludur. Para kaynağı ise ban
kalardır. Piyasada dolaşan hazine 
bono ve tahvillerinin % 45 ’i 
bankaların elindedir. Bunlar dı
şarıdan para getirerek devlete sa
tıyorlar. Devlet yakın zamanlara 
kadar iç borçlanmaya %80-100 
faiz ödedi. Bu rakamlar dünya öl
çeğine göre inanılmaz yüksek ra
kamlardı. Şimdilerde % 53’ler 
dolayında bulunan Merkez Ban
kası faizleri de dünya standartla
rına göre bir hayli yüksektir.

Spekülatörler için Türkiye 
verimli bir alandır. Spekülatör
ler yurtdışında yıllarca kazana
madıkları paraları Türkiye’de 
çok kısa sürede kazanabilmekte
dirler. ABD’de bir yılda elde etti
ği geliri Türkiye’de 7 günde kaza
nabilmektedir. Spekülatörün

Türkiye’de nasıl vahşice para ka
zandığını Ankara Ticaret Odası 
bir araştırma yaptırarak rakamsal 
olarak açıkladı. Burada birçok 
rakamla kafaları fazla karıştırma
dan şunu söyleyebiliriz: Speküla
tör, Türkiye’de 1.000.000 doları 
faizde değerlendirerek 18 ayda 
2.578.000 dolara çıkarabiliyor- 
ken, aynı geliri Japonya’da 75 
yılda, AB ülkelerinde 47 yılda, 
ABD’de ise 45 yılda kazanabil
mektedir.

Ne Oldu da Dolar Düştü?

Bir ülkede cari işlem açığı arttık
ça bu açığı kapatmak için dış fi
nansman kaynaklarından serma
ye girişi artar. Artan döviz arzı o 
ülkenin parasının değerini yük
seltir. Diğer bir ifadeyle arz fazla
sı nedeniyle dövizin değeri düşer.

Diğer sebepleri de şöyle sıra
layabiliriz:

- Ekonomideki kısmi iyileş
meler ile piyasalarda oluşan gü
ven ortamı,

- IMF ile yapılan 4.üncü göz
den geçirmenin olumlu sonuç
lanması ve ilk parti 700 milyon 
dolar kredinin serbest bırakılma
sı. Yine aynı görüşmeler çerçeve

sinde, önümüzdeki üç yıl içeri
sinde IMF’den 16 milyar dolarlık 
bir kaynağın aktarılacak olması,

- IMF ile yapılacak 5.nci göz
den geçirmenin olumlu' bir hava 
içinde başlamış olması,

- Irak savaşının sona ermesi 
ile savaş riskinin bitmesi,

- Vergi barışı ve normal vergi 
ödemeleri nedeniyle meydana 
gelen likid TL ihtiyacının döviz 
satışlarını artırması,

- Hâzinenin başarılı biçimde 
itfa tutarlarının üzerinde borç
lanması,

. - Döviz piyasasında yaşanan 
talep azalması

- Reel faizlerin diğer ülkelere 
göre yüksek oluşu nedeniyle, ya
tırımcıların TL enstrümanlarına 
yönelmesi.

Biraz Dikkat!

Doların düşüşünü ‘ekonomi düz
lüğe çıkıyor’ şeklinde yorumla
mak yanıltıcı olabildiği gibi, yeni 
bir krizin habercisi de olabilir. 
Dolar üzerinden ihracat yapan 
binlerce ihracatçı gelirlerinin 
azalması nedeniyle şimdiden sız
lanmaya başladı bile.

Ayrıca Türk Lirasının dolar 
karşısında değer kazanmasıyla 
birlikte ithalat -ucuzladığmdan- 
artmakta, ihracat ise azalmakta
dır. Bu da cari işlem açığını artır
maktadır. Şu günlerde ithalat 
neredeyse ihracatın iki katına 
çıkmıştır. İhracatın ithalatı kar
şılama oranının % 50’lere kadar 
düşmesi ekonomi için tehlikeli 
bir gelişmedir. Bu nedenle, do
lardaki düşüşün dikkatli bir şe
kilde izlenmesi ve atılacak adım
ların geciktirilmeden atılması 
gerekmektedir. En küçük bir fal
so dahi ekonomide nisbi olarak 
oluşmuş dengeleri bir anda alt 
üst edebilir. ■
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A N A L İ Z

MAYINLI SAHADA İKİ YAZI

D. MEHMET DOĞAN

1. “A T A T Ü R K  VE LA İK LİK ”

azıya bu başlığı koyarken bir hayli tereddüt 
ettim. Sonunda, bütün kötü ihtimalleri -ki 
bir yazı İçin en kötü ihtimâl hiç okunma- 

maktır- gözönüne alarak bu başlıkta karar kıldım.
Aslında bu başlık altında yazdığım ilk yazı bu. 

Bu başlığı taşıyan yüzlerce, binlerce yazı gördüm 
ve bir kısmını da okudum. Yine bu başlığı taşıyan 
çok sayıda konuşma dinledim. Hatta bütün yazıla
rını bu başlık altında yazan, bütün konuşmalarını 
bu başlığa göre yapan çok sayıda yazar, siyaset 
adamı, hukukçu vb. tanıdım.

Şimdi bu satırların yazarı olarak itiraf etmeli
yim ki, bu başlık altında bir yazı bana okutturul
mak istenseydi, zamanımı israf etmemek için asla 
okumaya yanaşmazdım.

“Atatürk ve Laiklik” başlığı neden bende ve 
muhtemelen okur-yazar büyük bir çoğunluk üze
rinde okunmazlık etkisi uyandırıyor? Sebebi gayet 
açık: Bu başlığı taşıyan yazıların -belki bazı istis
naları vardır, fakat ben rastlamadım- hiç bir za
man gerçeği araştırma zahmetine katlanılmış tesi
ri uyandırmaması...

Bu yazılarda ne gerçek Atatürk’ü ve ne de ger
çek laikliği bulabilirsiniz. Bu adı taşıyan yazılar ne 
ilmidir, ne de bir parça siyasî ve sosyal analiz ihti
va eder. Peşin hüküm, kesin karar ve ekseriya 
“tehditkâr eda” bu yazıların esasını oluşturur.

Bu yazılar “tarif edilmiş Atatürk” ve “tarif edil
miş laiklik” üzerine kurulmuştur. Okuyucuda hiç 
bir gerçek duygusu uyandırmazlar bu yüzden. Bü

tün bunlara rağmen şu günlerde bu başlığı taşıyan 
-riskine rağmen- bir yazı kaleme almak mecburi
yetini hissettim. Bu yazının başlığı binlerce benze
riyle aynı olmakla beraber, muhtevasının asla on
lar gibi olmadığını, sonuna kadar okuyanlar takdir 
edeceklerdir sanıyorum.

Bu yazı ne tarif edilmiş bir “Atatürk” ve ne de 
tarif edilmiş bir “laiklik” kavramına dayanıyor. 
Türkiye’de yan yana anılması mecburiyet olarak 
hissedilen Atatürk ve laiklik kavramlarının muh
tevasını, Atatürk’ün laiklikten ne anladığını uy
gulamaya bakarak kavramaya çalışma arzusunun 
kapısını aralamaya gayret ediyor bu yazı.

Atatürk “laiklik” tabirini kullandı mı? Halen ha
yatta olan -Allah uzun ömürler versin- basınımı
zın her hâlde en kıdemli emekdarlarından, kıy
metli araştırmacı İsmet Bozdağ’a göre, Atatürk 
hiç bir zaman böyle bir kelime kullanmamıştır. Bu 
İsmet Paşa’ya mahsus bir kelimedir ve onun Ana- 
yasa’ya sokulması da Atatürk’ün hastalığı döne
mine rastlatılmıştır...

Doğrusu böyle bir yaklaşımın konuyu anlama
mıza pek fazla yardımcı olamayacağını düşünüyo
rum. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e gö
re, Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta bir “İslâm 
cumhuriyeti” olarak kurulmuştur. Gerçekten, 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda “Türkiye devleti' 
nin dini, din-i İslâmdır” deniliyordu. Bu ibare 
1928’e kadar korundu. O sıralar laiklik de aynı za
manda Türkiye’yi yöneten tek partinin altı oku 
arasında yer aldı (CHF 2. Kurultayı, 1927). Tür
kiye’nin bir “parti devleti” olduğu bu dönemde,
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laiklik prensibinin Anayasa’da yer almasının bü
yük bir önem taşımadığı ortadadır. Yani laikliğin, 
diğer oklar-ilkeler gibi yönetim prensipleri arasın
da yer aldığını kabul etmemiz gerekiyor. O zaman 
Atatürk’ün bu kelimeyi kullanıp kullanmaması 
fazla önem de taşımıyor. Atatürk’ün laiklik uygu- 
malarını bilmek bundan çok daha önemli görünü
yor bize.

Eğer uygulamayı bilirsek, Türkiye’de laikliğin 
pratik anlamını daha iyi anlayacağız. Aynı zaman
da Atatürk’ün laiklik anlayışını kavramamız 
mümkün olacak. Benim de tercih ettiğim başlığı 
taşıyan yazılarda ne Atatürk gerçeğini bulabilirsi
niz ne de laiklik gerçeğini.

Türkiye’de laikliğin iki kaba tertip tarifi yay
gın. Birincisi, “din ve devlet işlerinin ayrılması” 
olarak ibareleştiriliyor. İkincisi ise “din ve dünya 
işlerini ayırmak” olarak ifade ediliyor. İkincisi
nin “mümkün”, “olabilir” bir tarif sayılmayacağı 
şüphesizdir.

Dinler, dünyada insanların neleri yapıp neleri 
yapmayacakları yönünde kaideler koyar ve buna 
göre öte-dünyanın belirleneceğini öngörür.

Bırakalım İslâm şeriatini, Hz. Musa’ya gelen 
on emrin dört tanesini hatırlayalım: Öldürmeye
ceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşun 
hakkında yalan şahitlik etmeyeceksin.

Bunlar “uhrevî” emirler midir, “dünyevî” buy
ruklar mı? Bu emirlere uymak bugün bütün dün
yanın hukuk sistemlerinde yer almakta, uyulma
ması cezayı gerektirmektedir.

Din ve devlet işlerini ayırmaya gelince, bunun 
nereye kadar ve ne ölçüde gerçekleştirilebileceği 
her toplumda, ülkede farklı olmaktadır. Türkiye 
bir istisna teşkil etmiyor bu bakımdan. Geçenler
de Belçika’dan, yani A B ’nin başkentinden yazılan 
bir yazıda, Türkiyeli gazetecilerin Türkiye’nin ye
ni iktidarı ile ilgili nitelemelerinden bunalan bir 
yetkilinin “ne yani, İngiltere kraliçesi de Angli
kan kilisesinin başıdır” demek zorunluluğunu his
settiği ifade ediliyordu.

Bu gerçekten bizim aklımızın almayacağı bir 
iştir. Demokrasinin beşiği olan ve gerçek laikliğin 
ortaya çıktığı ülkelerden birinde, kralın/kraliçe
nin sıfatlarından birinin “dinî” olabileceği aklımı
zın alacağı bir şey olabilir mi? Ama öyledir. Büyük 
Britanya kralı Anglikan kilisesinin başıdır! Bu da 
İngiltere’de laikliğe halel getirmemektedir!

“Atatürk ve laiklik” başlığından biraz uzaklaş
tık galiba. Evet, Atatürk dönemindeki uygulama
lara bakarak onun nasıl bir laiklik anlayışına sa
hip olduğunu çıkarabiliriz. Elbette bu hususta çok 
sayıda örnek bulabiliriz. Benim yıllar önce bir ki
tapta (Naşit Hakkı Uluğ: Hemşehrimiz Atatürk) 
okuyup, başka kaynaklarla doğrulayamadığım 
için, ihtimal vermediğim bir uygulama bu yaz 
Cumhuriyet Arşivi’nde CHP belgelerini karıştı
rırken ciddiyet kazandı.

Atatürk -ki o zaman bu ismi taşımıyordu- “Ga
zi Mustafa Kemal Paşa” veya kısaca “Gazi” olarak 
anılıyordu. “Gazi” Türk toplumunun o sıralar bir 
fâniye verebileceği en yüksek rütbe idi. Türki
ye’de o sırada birden fazla mareşal olmasına rağ
men bir tek “Gazi” vardı ve bu unvan Mustafa Ke
mal Paşa’ya TBMM tarafından verilmişti (19 Ey
lül 1921).

“Gazi” kelimesinin M. Kemal Paşa’ya verildiği 
tarihte ve sonra dinî mahiyetini asla kaybetmedi
ğini burada kaydetmekte yarar var.

Gazi aynı zamanda C.H.Partisi (O zaman “Fır- 
ka”sı) başkanı olarak Diyanet İşleri Reisi Ri- 
fat(Börekçi)’a bir görev veriyor. Bu görev kesin
likle dünyevî bir görev. “Dünyevî” ve hem de “si
yasî” bir vazife. Şu anda laiklik üzerinde konuşan, 
yazan, ahkâm kesen herkesin bunu teslim edece
ğinden şüphe etmiyorum.

Gazi, CHP Genel Başkanı olarak, Diyanet İş
leri Reisi Rifat’ı C H F’nin Ankara il başkanlığı
na tayin ediyor (Unvanı: CHF Ankara Vilayet 
İdare Heyeti Reisi). O da elbette bunu, ek görev 
olarak kabul ediyor. Arşivde CHP arşivinde “Ri- 
fat” imzalı çok sayıda vesika var.

Devrin Diyanet İşleri Başkanı, CHF Ankara İl 
Başkanı sıfatıyla çok sayıda siyasî karara imza atı
yor. Bu gazete yazısında bununla ilgili vesikaları 
sunma imkânına sahip değiliz ne yazık ki. Geçen
lerde, Sadık Albayrak, Rifat Efendi’nin başörtülü 
zevcelerinin 1930’larda Ankara Belediye Meclisi
ne seçtirildiğini (“tayin edildiğini” de diyebiliriz) 
yazmıştı. Yakın tarihi araştırsak, konuyla igili baş
ka bâkir vesikalara rastlayacağımızdan şüphe et
miyorum.

Bu yazının alışılmış “Atatürk ve laiklik” yazıla
rından biri olmadığı artık anlaşılmış olmalıdır. 
Bundan sonra bu başlık altında ahkâm kesenlerin, 
“dini siyasete âlet etmek” konusuna ağırlık veren-
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leıin, konunun bu tarafını nasıl değerlendirecek
lerini, sizi bilmiyorum ama, ben gerçekten merak 
ediyorum. Bu merakımı, başta Atatürk Dil ve Ta
rih Yüksek Kurumu olmak üzere, üniversitelerin 
Atatürk İnkılapları Araştırma merkezlerinin de
ğerli araştırmacılarının tatmin edeceğini ümid 
ediyorum. Binlerce kişi bu fasıldan unvan kazanı
yor, makam sahibi oluyor, ekmek yiyor. Öyleyse 
gerçeğe ulaşmak için ümitsiz olmamalıyız!...

2. İZİN DE(M İ)YİZ?

Türkiye’de ciddi ve gerçek anlambilimi/semantik 
çalışmaları yok gibi. Elbette, bir hayli “anlambili- 
mi” kitabı tercüme edilmiş durumda. Türkçe telif 
edilmiş bir kaç anlambilimi kitabı da mevcut. Bu 
tercüme ve teliflere bakarak varılacak nokta ise 
şu: Türkiye’de yalnız “anlambilimi” kıtlığı değil, 
ağır bir “anlam meselesi” 
var! Bu “mânâsız” bir 
cümle gibi görünebilir ilk 
bakışta. Elbette böyle bir 
konudan bahsederken 
“mânasızlık” etmekten 
kaçınacağımız tahmin 
edilebilir!

Türkiye’nin yönetim 
mekanizmalarında bulu
nan kişilerin konuşmaları 
gerektiğinde, resmiyet 
adına bir şeyler söyledik- . 
lerinde sarfettikleri kalıp sözlerden, günlük hayat
ta trafiğe çıkan arabalara yapıştırılan çıkartmalara 
kadar en çok kullanılan ibareler ve bunların an
lam çerçeveleri araştırılmış olabilir mi? Bir itiraf 
olarak kabul edilirse, ben böyle bir araştırma ya
pıldığını bilmiyorum. Bilenlerin uyarısına müte
şekkir olacağımı da beyan ediyorum.

Mesela, “izindeyiz!” kelimesi, bu çerçevede 
Türkiye’de en çok kullanılan ibarelerdendir. Ya
lın olarak kullanıldığı gibi “Atam izindeyiz!” şek
linde de kullanılmaktadır. Bir ara daha fazla ol
makla birlikte, trafiğe çıkan otomobillerde bu iba
reye hâlâ -seyrek de olsa- rastlanıyor. Sıradan bir 
vatandaşın bu ibareyi otomobilinin camına yapış
tırması ile protokole dahil zevatın en tepesinden 
başlayarak Anıtkabir’deki deftere yazması veya 
resmî konuşmalarda kullanması elbette bir yerde

aynı saikle açıklanabilir. Fakat, Anıtkabir’de yazı
lan, kürsüde konuşulan ve sokağa salınan araba
larda yer alan ibare aynı anlam boyutunu taşır mı?

Geçenlerde bir gazetede çok alışılmış başlık ta
şıyan bir yazım yayınlandı. “Atatürk ve laiklik”. 
Okunma ihtimalini çok zayıflatan başlığına rağ
men bir hayli okuyucusu olmuştu bu yazının. Ki
mi, “bu yazar böyle şeyler yazmaz, ne oldu da bu 
bahislere girdi? Bir beklentisi, bir sıkıntısı mı var 
yoksa?” diye bir çeşit merak giderme hissiyle yazı
yı okumuştu. Kimi de, “bu başlık altında da ilginç 
sözler söylenebilir mi?” diye okumaya girişmişti. 
Bir kısmı ise, aradıklarını bulabilmek umuduyla, 
eline almıştı gazetenin o sayfasını. Çok az bir kıs
mı ise -kaçan zamanların hesabını yaparak böyle 
yazılar okumaya tövbe etmiş kimselerdi bunlaı- 
her şeye rağmen tövbelerini bozarak gönülsüzce 

okumaya girişmişlerdi. Bi
ze ulaşan yankılara bakı- 

— lırsa, sonuç her türlü oku
yucu için şaşırtıcı olmuş
tu.

Yazının asıl gazetenin 
yönetimi için şaşırtıcı ol
duğu tahmin edilebilir. 
İlk yazıyı tam olarak kav
rayamadan yayınlayan ga
zete ilgilileri (seçtikleri 
spottan bunu çıkarmak 
zor değildi), bu sunduğu

muz ikinci yazıyı yayınlamaktan imtina ettiler. 
Ortada vahim bir durum vardı ve yanlış yorumla
nabilirdi! Yazar mayınlı sahada dolaşabilirdi, fakat 
başkalarını bu sahaya çekmemeliydi!

Bu yazıdan sonra, hiç bir “ilgili”den, “yetki- 
li”den, “merkez”den, “enstitü”den vs. tık çıkmadı.

1930’lu yıllarda Diyanet İşleri Reisi, Cumhuri
yet Halk Partisi’nin Ankara il başkanlığına tayin 
edilmiş miydi?

Edilmişse, neden edilmişti?
Edilmemişse, hatamız neden sayısı binlere ula

şan resmî, ödenekli “atatürkçülük araştırmacısı” 
kişi ve kurum tarafından düzeltilmek yoluna gidil
memişti?

Bize göre, vesikalar ortadadır ve Diyanet İş
leri Reisi Rifat (Börekçi) bir süre aynı zamanda 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara İl başkan
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lığını yapmıştır. Doğrudan siyasetle uğraşmıştır, 
siyasî kararlara imza atmıştır. Bu dinle siyase
tin birlikte yürütülmesi, dinin siyasete âlet edil
mesi, veya siyasetin dine âlet edilmesi anlamına 
gelmez mi? Veya din ve devlet işlerinin karıştı
rılması şeklinde anlaşılmaz mı?

İşte Rifat Efendi’nin CHP Ankara “Vilayet 
İdare Heyeti Reisi” olarak kazalara gönderdiği 18 
Mart 1931 tarihli yazı:

“Kazanız dahilinde her hangi bir teşekkül na
mına veya müstakillen namzetlik koymak teşeb
büsünde bulunanlar veya namzetlik koymak sure- 
tile dahi fırkamızın (partimizin) muvaffakiyeti 
aleyhinde her hangi kimseler tarafından her han
gi bir mahiyette faaliyet his olunursa etrafile ve 
mufassal olarak süratle malumat verilmesi rica 
olunur efendim.”

Rifat Efendi bunu kendiliğinden yapmamıştır 
elbette, buna gücü de yetmez zaten. Ankara ili 
parti başkanlığını Gazi(Atatürk)’nin emriyle yap
mıştır.

Zamanın Cumhurbaşkanının bu fiili bir “laik
lik ihlali” sayılabilir mi?

Ya da, bu fiil tamamen “laiklik” çerçevesinde 
yapılmış olabilir mi?

Bu sorulara “hayır ihlal değildir!” Veya “laiklik 
çerçevesinde yapılmıştır!” cevabı veriliyorsa, o za
man, Atatürk’ün bu uygulamasının, tekrarlanma
sı kabul edilebilir bir fiil hâline gelmektedir. Hat
ta onun da ötesinde, “izindeyiz” ibaresine göre, 
mecburiyet hâlini almaktadır.

“Atatürk’ün izindeyim!”
Bu cümle basit, sıradan bir hüküm cümlesi de

ğildir. Bir kesin kabulü ifade etmektedir. Onun 
izindeysem, onun yapıp ettiklerini bilmem, hatta 
aynı şekilde icra etmem gerekir.

Bütün Atatürk’ün izinde olanları (belki de 
Anayasal bir mecburiyet olarak da yorumlanıyor 
olabilir bu), bunu ifade edenleri, bu konuda sami
miyetle düşünmeye davet ediyorum. Bazıları “be
nim Atatürk’üm böyle bir şey yapmaz! Binaena
leyh benim görüşlerimde bir değişiklik yok!” diye
bilir. Fakat meselenin böylece geçiştirilmesi 
mümkün değildir.

Atatürk’ün ne zaman ve ne ölçüde “izinde” ol
mamız gerekir?

İşte bunun apaçık ortaya konulması şarttır. 
Yoksa, “Atatürk ne yaptıysa doğrudur, hiç bir hu

susta yanlış yapmamıştır, ondan hata sâdır ol
maz!” dememiz gerekir ki bu durumda, ¿zindeliği
miz bizi farklı mecralara götürebilir.

İzinde olmak, hiç tartışmasız o ne yapmışsa 
yapmak, nasıl davranmışsa öyle davranmaktır. Bu 
bize ciddi bir uygulama programı verir ve mükel
lefiyet yükler.

Kenan Paşa için 1980’lerde uydurulmuş bir 
fıkra vardı. Kenan Evren yaz ortasında hastalan
mış. Doktorları çağırmış ve şöyle demiş: “Bana si
roz teşhisi koyun ve ölümüm 10 Kasımda olsun!”

Sıradan vatandaş için izinde olmak fazla an
lam veya güçlük taşımaz elbette. Fakat onun gibi 
mes’ul mevkide olanlar için durum o kadar kolay 
olmamalıdır.

Mesela, sayın Cumhurbaşkanımız bir “hayrül- 
halef’ olarak onun yaptıklarını bir ayırıma tâbi 
tutmadan yapmakla kendini mükellef hissetmeli 
midir? Öyle sanıyorum ki, Türkiye’nin bugünkü 
şartlarında “elbette böyle olması gerekir” diyenler 
büyük bir yekûn tutuyordur.

Şimdi Türkiye’yi yöneten parti Diyanet İşleri 
Başkanını aynı zamanda Ankara il başkanı yapsa 
ne yapmış olur? Yargıtay başsavcısı buna ne der? 
Anayasa Mahkemesi ne demelidir? Türkiye’de yö
netimin ve siyasetin tarafları nasıl tavır takınır?

Tekrar sıradan vatandaşa dönelim. Sorumuz 
şu: “Neden bu çıkartmayı arabana yapıştırdın?” 
Elbette bize şu cevabı vermeyeceklerdir: “Abi tra
fikte çok işime yarıyor!”

Bu ibareyi taşıyan arabanın sahibine, şoförüne 
trafik memurunun tavrı farklı olabilir mi? Soruyu 
şöyle de sorabiliriz: Farklı olmayabilir mi? Memle
ketin bu halinde, trafik memurlarının atatürkçü- 
lüğünü böylesine izhar eden kişileri cezalandırma
sı kolay bir iş olabilir mi?

Atatürk hata yapmaz! Atatürkçü onun izin
deyse hata yapmış olamaz!

Halen hayatta olan birine “izindeyim” demek 
mümkün elbette. Bu en çok bir mensubiyet ve 
sempati ifadesi olabilir.

Ya artık hayatta olmayan ve karizması resmen 
teşci ilenmiş, kanunlara, anayasalara girmiş, huku
kî hükümlere esas ittihaz edilmiş birine?

Son tahlilde, hepimiz zorunlu olarak onun 
izindeyiz: Çünkü eninde sonunda onun gibi 
öleceğiz! ■

24 Um ran • Haziran • 2003



K A P A K

İSLÂMÎ DÜŞÜNCE: 
İKTİDAR OLMAKLA 

İKTİDAR YARATMAK ARASINDA

ABDURRAHMAN ARSLAN

I

ünümüzün dünyası zihinleri kendisiyle 
şekillendirmiş olan mevcut bilginin tabi
atımdan, yaşanmakta olan hayat tarzının 

pratiğine kadar uzanan bir kırılma; buna bağlı ola
rak, alacağı şekli şimdiden kestirmenin zor olduğu 
kültürel, siyasal, sosyal zeminlerin giderek parça
lanmaya uğradığı bir dönemden geçiyor. Kırılma 
süreçleriyle beraber yer yüzündeki bütün toplum
lar zihinler üzerinde giderek yerleşmeye hazırlanan 
yeni bir “küresel episteme”in egemenliği altına gi
riyor; bu yüzden de bahis konusu “episteme”in do
ğurduğu yeni türden sosyal değişiklikler yaşamakla 
yüz yüze gelmekteler.

Doğal olarak bu değişikliklerden müslümanlar 
da etkilenmekte; meydana gelen değişiklikler 
müslüman zihne hakim paradigmanın içini boşalt
makta; bunun neticesi olarak sahip olduğumuz bil
gi başta olmak üzere, bütün siyasal/sosyal toplum 
tasavvurları büyük nisbette anlam kaybına uğraya
rak işlevsiz kalmakta. Bugünün zihniyet dünyasını 
kuşatmaya başlayan yeni siyasal/sosyal kültürün bu 
özelliği, aynı şekilde müslüman muhayyileyi ve 
dolayısıyla islami düşünceyi, müslümanın bütün 
islami düşünme istek ve iddialarına rağmen muh
teva olarak yeni bir dönüşüm için yönlendirmek
te, her şeyin kendisinin öngördüğü şekilde anlam
landırmasını istemektedir.

Müslümanlar 1980’lerin sonlarından itibaren 
fikri ve siyasi düzeyde ivme kazanırken, aynı za
man içinde islami düşüncenin de bu yönlendirme

nin neticesi olarak, ciddi sayılacak nisbette içeri
ğinin belirsizleştiğine şahit olduk. Yönlendirme
nin sebep olduğu dönüşümler müslümanlara çok 
tabii geldiğinden, üzerinde fazla düşünmeye ihti
yaç duymadıklarını söyleyebiliriz. Yani soğuk sava
şın bittiğini ve dünyadaki entellektüel değişimleri 
hesaba katmaksızın hem fikri hem de siyasi olarak 
alışılagelen tutumlarını devam ettirdiler. Ne var ki 
soğuk savaşın bitimi her şeyden önemlisi batılı he
gemonyanın küresel nitelik kazanmış olduğunu 
gözler önüne sermekteydi. Sonradan da daha iyi 
anlaşıldığı üzere bu durum müslümanlar cihetin
den fazlaca önem taşımasına rağmen, gözlerden 
kaçmış oldu. Bu yüzden dünya genelinde, özellikle 
fikri düzeyde hızlı niteliksel değişimler olurken, 
müslümanların genel olarak bu durumu hesaba 
katmadıklarını söyleyebiliriz.

Bu sebeple 1980’ler bittiğinde küresel çapta or
taya çıkan somut değişiklikleri, zihnen fazla hazır
lıklı olunmadığından, müslümanların anlamlan
dırmakta ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Özel
likle bilginin doğasıyla ilgili meydana gelen teorik 
kırılmaya koşut olarak cereyan eden değişimlere 
gösterilen ilgisizliğin muhtemel sebeplerini, küre- 
selliğin tartışıldığı bir zamanda, müslümanların 
temsil ettiği konum ve argümanlarının değişme
den aynı kalacağı varsayımına dayanmakta oldu
ğunu söyleyebiliriz. Fakat durum ne yazık ki umul
duğu gibi neticelenmedi. Dolayısıyla “küresel epis- 
teme”in belirlediği yeni siyasal/sosyal kültür ve 
neo-liberalizm, müslümanların uzun zamandan be
ri savunageldikleri argümanların içeriğini dönüş
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türmekte zorlanmadı. Bu yüzden müslümanlar, 
ulufecilik ile burjuva olmayı birbirine karıştırmada 
bir mahzur görmeyen bu ülkede, sözümona “ana- 
dolu burjuvazisi” söylemiyle, çok geçmeden “Öza- 
lizm”le aynı kulvara düşmekten büyük keyf alma
ya başladılar. Bu bize şimdilerde İslami düşünce
nin 1960’ların sonlarından itibaren uğradığı kırıl
mayla, bilhassa bu kırılma sonrasında daha çok 
güçlenmeye başlayan bazı klasik kabullerini yeni
den tahlil etmeyi elzem hale getiriyor. Zira gelece
ğe ilişkin iddiaları cihetinden islami düşünce; Ab- 
dulhamit, Demokrat Parti ve Özalizmi izleyen 
“sağcı” çizgiyi yeniden üretmekten vazgeçip, kendi 
geleceği açısın
dan bunu aş
mak; yani neo- 
liberalizmle ara
sındaki hem te
orik hem de 
pratik farkı or
taya koymak zo
rundadır. Önce
den de bahis 
konusu ettiğimiz gibi, kırılma yaşamakta olan bu 
günün dünyasında her şeyden önce kalkınmacı, 
ilerlemeci bir İslamcılık anlayışının neo-liberal ik
tisat ve post-modern kültür evreninde fazla şansı 
bulunmuyor.

II
Bu bilgi anlayışı öncelikle müslümanlarm İs

lam’ı anlama ve yaşama kaygısıyla alakalı ciddi bir 
hedef değişikliğini muhtevasında taşımakta olu
şuyla önemlidir. Zira bu bilginin edinilmesi süreç
leri içinde müslüman “geleneksel” düşünme ve ya
şama biçimini yeterli bulmayarak daha ferdi ve 
içinde yaşanan hayatın ideallerini kolayca kendi
ne rehber edinen yeni bir zihniyetin sahibi olmuş
tur. Müslümanlar böylece Kur’an tarafından ifade 
edilen insanın yeryüzündeki gayesinden çok, için
de yaşadıkları hayatın kendinde içkin olan gayesi 
peşinde koşmaya başladılar. Bu hayat tarzının ön
gördüğü hedefleri; hayatı müslümanca yaşamaya 
çalışırken, müslümanlar kendileri için islamileşti- 
rilen hedefler haline getirdiler. Ya da İslam’dan bu 
hayatın ideallerini onaylaması için olağanüstü ça- 
ba sarfederek, her merciden ihtiyacı karşılayacak 
fetva peşinde koştular.

Bilhassa giderek önderlik konumunu kazanma
ya başlayan yeni müslüman kuşaklar, yüksek eği

timle elde ettikleri statü içerikli mesleki formas
yon içinde, bir müslüman olarak düşünmeyi ve bu 
formasyon alanı tarafından tanımlanan ve onun 
içinde elde edilecek başarıları, özünde bütünüyle 
mesleke ait ve şahsi olduğu halde, İslam’a ait başa
rılar olarak “kutsamış”; nihayette de Darwinist te
melli rekabetçi bir toplum anlayışına ait başarılar 
kolayca islamileştirilmiş oldu. Bu süreçler içinde 
müslümanın başarısıyla İslam’ı yüceltiyor gibi an
laşılmasına rağmen, aslında İslam müslümana hiz
met eden bir konuma yerleştirilmiş ve bu da müs- 
lümanın faaliyetlerinin içerikte mevcut hayatın 
öngördüğü ideallere hizmet ettiğini, dolayısıyla se-

k ü le r le ş tiğ in i 
görmesine mani 
olmuştur.

Ö z e l l i k l e  
mesleki formas
yonla biçimle
nen zihniyet, 
başta siyaset ol
mak üzere haya
tın bütün alan

larında hiyerarşiyi önemseyen; bunun neticesi ola
rak siyasal/sosyal pratik içindeki her türden “ikti
dar” mevkilenmesini yüceltmekle neticelenmiştir. 
Mütekebbir olmayı kışkırtan bir kültür ve sınıfsal 
nitelikle yüklü modern toplumsallık içinde “kari
yer” ve “iktidar” müslümanları, İslam’ın öngördü
ğü insan modeli olarak “kamil insan” olmaktan 
uzaklaştırmış, buna ilişkin bütün imkanların müs
lüman eliyle ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. Bu 
haliyle müslüman, artık müslümanlığmdan önce - 
zira bunun amelde/davranışta fazla belirtisi görün
memektedir- kendi mesleki kimliğini bütün çevik
liğiyle öne koyan biri durumuna düşmüştür.

Ne var ki bütün bunların, ahlakın kalpler üze
rindeki yaptırımcı gücünü aşındırırken, Darwinci 
başarının islamileştirilmesi sebebiyle, önemsen
memiş olduğu görmekteyiz. Dolayısıyla müslüman, 
İslam’ın öngördüğü “insan modeli” olma arzusu ve 
iddiasıyla kendini algılarken, aslında muhalefet 
ettiği anlayışı/kişiyi/toplumu İslam adına yeniden 
üretmiş olmaktaydı.

Bu anlayış doğal olarak müslümanın muhalifiy
le arasındaki farklılığı, nihai olarak sadece “iktidar 
alanı”na indirgemekle neticelenmiş oldu. Fakat bu 
anlayış islami düşünceyi aynı zamanda mahiyet 
olarak dönüştürerek dar bir alana hapsetmiş; müs- 
lümanı, kendine muhalif olarak gördüğüyle bir

İktidar; mümin için olması gerekeni yaşayarak 
hayata katıp, hayata İslam’ın “renginin” veril
mesi olarak anlaşılması gerekirken, hayatın için
de iktidar taşıdığına inanılan mevkileri ele 
geçirme mücadelesi özelliği taşımıştır.
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“ikame” ilişkisi içine yerleştirmiştir. Bu ilişki tarzı- 
nın belirlediği süreçler içinde bir müslüman olarak 
elde edilmiş mesleki ve/veya yeni kimlikler ve si
yasal talepler, 21 yüzyılda yaşanmaya başlanan kü
resel düzeydeki kırılmalarla beraber müslümanın 
hayat ve siyaset bilincini de parçalamıştır.

Müslümanın bu durumda her türlü iktidarı; ha
yatın pratiğinden, toplumun yönetimini de kapsa
yan her ölçekteki bütün “iktidar” çeşitlerini soru
nun çözüm alanı olarak görmesi; müslümanların 
hayatla ilgili faaliyetlerini değil, iktidarla ilgili fa
aliyetlerini, yani müslümanın kendini bu ikti- 
dar(lar)a “ikame” etme ilişkisini, meselenin esası 
olarak görmesi
ne sebep olmuş
tur. Şu da var 
ki, iktidar ilişki
sinin tanzimi 
aynı zamanda 
bir aciliyet ola- 
rak görüldüğün-

Bugün müslümanın kullandığı “dil”, içinde yaşa
dığımız sosyal gerçekliği dünyevi bütün talep ve 
başarılarla yüklü olarak kavramakta; ama bu 
“dil” ahirete ait çok az şeyi artık kendi içinde ba- 
rındırab ilmektedir.-----------------------

den bunun, İs
lam’ın ahlak ve
ideallerinden çok, Machiavelist bir anlayışla tan
zim edilmesinde de herhangi bir irrasyonellik gör
memiştir.

III

Bahis konusu olan bu meseleyi biribirine içkin 
iki düzeyde tahlil edebileceğimize inanıyorum. 
Bunlardan biri islami söylemin bizzat kendisiyle; 
diğeri de islami söylemin 1960’ların sonlarından 
itibaren uğradığını düşündüğüm kırılmayla ilgili
dir. İlki, bilindiği gibi kökenleri itibariyle müslü- 
manların modern batı ile karşılaştıkları tarihe da
yanıyor. Bu karşılaşmayla beraber alınan yenilgi
ler, dünyadaki diğer toplumlarda olduğu gibi, müs- 
lümanlara da aynı soruyu sordurmuştu: Neden bu 
güçler ilerlediler ve neden müslümanlar geri kaldı? 
Burada dikkat çeken husus yenilgi ile geriliğin, ga
libiyet ile ileriliğin özdeşleştirilmiş olmasıdır. Bu
na ilave olarak sorunun muhtemel açılımlarının 
da bahis konusu edilmesi gerekiyor; zira müslü- 
manlar için fazlaca önem taşıyor. Sorunun muhte
melen en önemli açılımı, daha başlangıçta “İsla
m’ın anlaşılması” gibi “yeni” bir meseleyi müslü- 
manların entellektüel gündemine sokmuş olması
dır. Fakat bunun da belli bir kabule dayandığını 
belirtmemizde fayda var.

Meseleyi özetlersek, geri kalmışlık İslam’ın, 
müslümanlar tarafından iyi anlaşılamamış/yorum- 
lanamamış olmasının sebebi olarak görülmüştür. 
Bu kabule göre, yoksa islamın ilerlemeyi sağlaya
cak dinamizme ve güce sahip olmadığını düşün
mek mümkün değildir. İslam’ın iyi anlaşılamamış 
olduğu kabulü "ilerleme” nosyonunu tartışma dışı 
bırakarak, İslam’ın ilerleme eksenli yeni bir “oku
ma biçimi”ne tabi kılınmasını doğurmuş, daha 
sonraları bu türden bir zihniyet yapısına da meşru
iyet kazandırmıştır. Bu okuma biçimine göre müs- 
lüman toplumlardaki ilerlemenin olmayışının te
melinde İslam’ın özünden uzaklaşma yatmaktadır.

Ne var ki bu ka
bulün aynı za
manda İslam’ın 
doğrularını/ilke
lerini ilermenin 
nesnesi haline 
getirdiğini be
lirtmeliyiz. Bu

------------------------------------------  anlayıp İslam’ı
samimi olarak 

müdafaa ederken, ne yazık ki “form” düzeyinde 
kalmaktan kurtulamamakta; bunu yaparken de 
doğal olarak sadece İslam’ı kendisine referans aldı
ğına inanmaktadır. Fakat onun İslam’ı “okuyuş 
mantığı” yada “yorum formati’ında bizzat ilerle
meyi referans aldığını söylememiz gerekiyor. Dola
yısıyla burada referans olarak alman İslam, haki
katte bir “araç” düzeyine indirilmiş durumdadır. 
Diğer bir anlatımla “ötekinin” bulunduğu mevki- 
ye müslümanın ulaşmasını sağlayacak bir “araç” iş
levi yüklenmiştir. Bununla ilerlemeyi sağlayacak; 
ilerlemenin öngördüğü hedeflere ulaştıracak bir 
imkan niteliği kazanmıştır. Bu durumda ilerlemeyi 
referans alan okuma biçimi için Kur’an; belirleyen 
değil, artık belirlenen bir mevkide yer alır. Dolayı
sıyla ilerlemenin kendini tanımlarken seçtiği he
def ile, İslam’ı okuma biçiminin kendinde içkin 
olduğu hedef aynı olmak gibi özellik taşır.

İkinci mesele olarak islami söylemin 1960’ların 
sonlarından itibaren uğradığı kırılmadan söz etme
miz gerekiyor. 1970’lerden itibaren islami düşünce 
bilgi ve temsil düzeyinde ciddi bir kırılmadan geç
miş; aydın/teknokrat kesim önder konuma geçmiş
tir. Bu kırılmayla beraber müslüman zihnin İslam’ı 
anlama biçimiyle, modern bilgiyi anlama biçimi 
arasındaki fark giderek ortadan kalkmaya başla
mıştır. Bu durum bilhassa 1980’lerden itibaren İs-
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larn’ın hem bilgi hem de kamusal düzeydeki temsi
linde tesirini daha açık bir şekilde göstermiş; bu 
tarihten itibaren miislüman aydın İslam’ı, ciddi bir 
dönüşüm yaşamakta olan yeni kamusallıkla daha 
çok uyumlu; buna karşılık İslam’ın düşünce gele
neğiyle olan niteliksel ilişkisi de o nisbette zayıf, 
yeni bir bilgi anlayışıyla beraber temsil etmeye 
başlıyor. Bu yeni temsil biçiminin önemli özelliği, 
kendini bilhassa 1980’lerden itibaren yaşanmakta 
olan yeni dönüşümlere fazlasıyla uyarlama ihtiyacı 
içinde görmüş olmasıdır. Fakat bu temsile hakim 
bilgi anlayışı, İslâm’ı da aynı hedefleri gözeten bir 
mevkiye yerleştirmesiyle dikat çeker.

İslami bilginin uğradığı niteliksel değişimle bu 
bilginin müslümanın entellektüel dünyasında yer 
edinmeye başlamasının; müslümanın İslam’ı anla
ma ve bilhassa yaşama “kaygısında” da ciddi hedef 
değişiklikleri yarattığını söyleyebiliriz. İslami dü
şünce farklı bir konumda kendini algılarken, bu 
dönemden itibaren aslında adım adım karşı çıka
rak muhalefet ettiğini varsaydığı modern siya
sal/sosyal anlayışı İslam adına yeniden üretmiş ol
du. Yine aynı şekilde hayatı yeniden tanımlama ve 
düzenleme iddialarına rağmen, muhalif olarak gör
düğüyle arasındaki en büyük farkı, söz konusu etti
ğimiz gibi, iktidar alanına indirgemekten kurtula
madı. Aslında bu, “hayatı” modern siyasete indir
gemek demekti. Fakat buna rağmen islami düşün
ce bizzat “iktidarın” kendisini ne yazık ki İslam 
adına tahvil etmekten uzak durmuş; bütün dikkat
lerini “form” üzerinde yoğunlaştırması sebebiyle, 
iktidar olgusunun mahiyetini sorgulamak ihtiyacı 
duymamış, sadece “öteki”nin elinde tuttuğu ikti
dara sahip olmak isteği taşımıştır.

Bunun yanında hayatın akışı içinde yaşadığı 
fikri/siyasi süreçlerde muhalefetini kendisiyle ikti
darı elinde bulunduran “öteki(ler)” arasındaki kül
tür ve yaşam değerlerinin farklılığına indirgeyerek 
meşrulaştırmıştır. Onları islami değerlerden uzak
laşmış olmakla eleştiriye tabi tutmuş, iktidarın ger
çek/meşru sahipleri olarak görmemiştir. İktidarla 
alakalı bu “kuramlaştırma”, günümüzde daha çok 
“halkına yabancılaşmış elitler” şeklinde ifade edil
mekte; onların/ötekilerin yerine ise diğer karşıtlığı 
temsil eden “halkına yabancılaşmamış olan”ların 
geçmesi gerektiği sık sık dile getirilmektedir. Bura
da dikkat çeken önemli husus, iktidar/yönetim me
selesinin sık sık dile getirdiğimiz gibi, bir “ikame” 
meselesine indirgenmiş olmasıdır.

Bu iktidar tahayyülünün bir çok eksik ve aksak

tarafı olması yanında önemli saymamız gereken 
esas yanlışlıklarından biri; talip olduğu iktidarın 
“mahiyeti”ni ve bu iktidarın toplum üzerindeki 
“iktidar olma biçimi”ni, dahası onun ulus-devlete 
ait bir iktidar olduğunu ihmal etmiş olmasıdır. 
İkincisi bu iktidar nihayetinde kendinin belirledi
ği araçlar, kurumlar ve usûller sürecinde/aracılığı 
ile kendine ulaşılacak yollan belirlemesiyle, bu sü
rece katılanları istemedikleri halde Makyavelist 
bir “zemine” yerleştirmekte, bu yüzden de müslü- 
manlarm siyasete ahlaki bir içerik katmalarına as
la imkan vermemektedir. Üçüncüsü de bu iktidar 
çabası bir “ikame” meselesi olduğundan müslü- 
manlara, kendine ait herhangi bir “mevzi” kazan
dırmamakta; tam tersine müslümana sadece mo
dern siyaset yapma imkanı vermektedir. Buradaki 
temel sorun, islami hayat ile modernleşme arasın
daki gerilimin bir iktidar mücadelesine indirgen
miş olmasıdır.

İslami düşüncede özellikle 1970’lerden itibaren 
kabul görmüş bu iktidar algısı, her şeyden evvel is
lami düşünceyi dar bir alana hapsetmiş; tarihi, ha
yatı, var-oluşu iktidar eksenli okumaya ve anlam
landırmaya çalışan bir anlayışın yaygınlaşmasına 
zemin hazırlamıştır. Daha önemlisi her müslüman 
ferdin, muhalif/öteki olarak tanımladığıyla bir 
“ikame” ilişkisi içinde kendini algılamasına sebep 
olmuştur. Bu ilişki süreçleri içinde bir müslüman 
olarak elde edilmiş yeni kimlikler ve siyasal/sosyal 
talepler, 21. yüzyılda yaşanmaya başlanan küresel 
çaptaki kırılmalarla beraber müslümanın kendi 
amel tutarlığını bütünüyle kırılgan hale getirmiştir.

Kişisel bir kanaat olarak, şimdi karşımızda cevap 
bekleyen ve fazlasıyla önemli sayılması gereken bir 
soru bulunuyor. Acaba İslam belirli siyasal/sosyal 
bağlamlara uyarlanabilen bir din midir? Diğer bir 
ifadeyle, acaba vahiy kaynaklı dinlerin, ideolojiler
de olduğu gibi, özelliğinde bu varmıdır? Yoksa bu
nun aksi mi varittir? Yani vahiy kaynaklı bir din 
olarak İslam, nihai amacını kendinin belirlediği si
yasal/sosyal bağlamlar inşa etmekte ısrarlı mıdır?

IV
Şurası açıktır ki islami düşünce, kendini açıkça 

ifade etmese de, her şeyden evvel “İslam tarihi ne
den modernliği yaşamamış bir tarihti?” sorusunun 
gölgesinde kurulmuş bir düşüncedir ve böyle bir 
tarih perspektifini içkindir. Bu nedenle İslam tari
hinde Avrupa tarihi gibi “ilerleme” arayan veya bu 
tarih deneyiminde modern anlamda bir “ilerleme”
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bulmak ihtiyacı içinde olanlar; islami değerleri ay
nı zamanda durağanlaştırılmış değerlerin dünyası 
olarak anlamakta. Bu tarih deneyimi içindeki en 
büyük eksiklik ise, “akılcılık”m olmayışı gösteril
mektedir. Günümüz islami düşüncesinin sorunu 
öncelikle bundan kurtulmayı gerektiriyor. Zira 
ilerleme anlayışı ile kurgulanmış ve kendine has 
bir özellik taşıyan bu “var-olma” ve düşünme tarzı, 
hayatımıza hakim kültürün en temel özelliğidir. 
Böyle bir kabul üzerine kurulu olan modern tarz 
varoluş; kendinin, dünyada diğer din ve hayat 
tarzlarına rağmen evrensel sayılmasını istemekte
dir; halbuki bu anlamda bir evrensellik anlayışını 
müslümanların kabul etmesi mümkün değildir.

Buna rağmen müslümanların kendilerini yine 
de bu ilerleme nosyonu içinde anlamlandırmakta 
olduklarını kaydetmemiz gerekiyor. İlerlemeci id
rak tarzının belirlediği “yorumlama” biçimiyle 
mevcut hayatın gerçekliğini olumlamayı; 
Kur’an’m, bu hayat tarzının gerekli kıldığı kav
ramsal ve maddi araçları kullanmak ve özümsemek 
üzere olumlu bir “cevap” vermesi; müslümanların 
artık zihinselleştirerek benimsediği toplumsal rol
leri, ilişkileri rahatlatması ve meşrulaştırması yö
nünde içtihada açık hale getirilmesi, bugün müs- 
lümanların faaliyetlerinin özünü teşkil ediyor. 
Müslüman bunu, içinde yaşadığı dünyada varlığını 
sürdürmesinin artık biricik imkanı olarak görmek
tedir. Hatta Kur’an’la ilgili yapılan yeni “yorumla
rın” modernist sentezi bir çok müslümana, sözüm 
ona, yeni bir “uygarlığın”, hatta batıyı da kapsaya
cak “kurtuluşçu” bir uygarlığın imkanları şeklinde 
görünmektedir.

Bu kabul aslında geçmişin sunduğu imkan biri
kiminin; üstelik bu birikim içinde hayati öneme 
haiz olan “tefsir usûlu’nün de kullanışsız olduğu
nun ilanıdır. İlerlemeci bir kabulle bugün, “uygar
lık” bağlamında, geçmiş mirasın yetersizliğine ya
pılan vurgu, “ithal” edilecek yeni yöntemin ko
layca meşruiyet kazanmasını sağlamaktadır. Fakat 
modern dünya ile “boy ölçüşmek” üzere bir “geri 
kalmışlık” durumu yaratıldıktan sonra, bunu geç
mişin usûl ve kavramsal araçlarının yetersiz olma
sı ile açıklamaya çalışmak, karşılaştığımız yeni bir 
tesbit sayılamaz.

Fakat şu noktayı önemle belirtmemiz gereki
yor: Yaşamakta olduğumuz durumu İslam’ın top
lumsal düşünce tarihindeki bilinen “ihya” hare
ketleri ile, günümüz müslümanlarının -fakat bil
hassa teologların- modern dünyayla karşılaşmala
rıyla ortaya çıkan ve “adaptasyoncu ihya” şeklinde

nitelendirebileceğimize inandığım taklide dayalı 
faaliyet ile karıştırmamak gerekiyor. Zira ilki, ha
kikatin kendi geleneği içinde ulema eliyle mevcut 
“duruşun” yeniden düzenlenmesine yönelik ol
muştu; bu da ümmete ruh ve güç vermişti. İkinci
si ise iki önemli boyut taşımakta: Biri, modern 
dünyanın kavramsal araçlarını/fiziksel imkanlarını 
ve nihayette de ideallerini bünyesine aktarmak ve 
bu aktarımın nasıl halledileceği meselesidir. Diğe
ri ise, bu aktarımın neticesinde şekil bulmuş hayat 
dünyasının ve toplumsal evrenle kurulacak ilişki
nin nasıl olacağıyla ilgilidir. Yeni hayat evreni 
müslümanların tarihsel birikimleri içinde yaşayıp 
geldikleri ilişki biçiminin kendisi ile uyuşmadığın
dan, bu ilişkilerin mahiyetine dair bir dönüşüm ta
lebinde bulunmaktadır. Dolayısıyla bugünkü me
sele form/biçim’e değil, bilhassa öz/mahiyete iliş
kin bulunuyor.

Bu yüzden islami düşüncenin niteliğini tahlil 
etmek önem kazanmakta. Çünkü islami düşünce
nin bugün vardığı nokta; başlangıçtaki iddiasına 
rağmen modernist dünya görüşüne karşı bir alter
natif olmaktan çok, neredeyse onun alternatifsiz 
olduğunu kanıtlar bir niteliğe bürünmüştür. Müs
lümanların modern hayat evreni içinde ister kav
ramsal isterse maddi düzeydeki her şeyin İslam adı
na yeniden üretilmesiyle yaşanan sorunların aşıla
bileceğine inanmış olmaları, islami düşünceye ba
his konusu ettiğimiz niteliği kazandıran önemli se
beptir. Hakikatte günümüzün müslüman muhayyi
lesine hakim durumdaki bu anlayış/mantık, aslın
da müslümanların İslam adına ellerinde tuttukları 
bütün imkanları işlevsiz hale getirmekte ve orta
dan kaldırmakta; bunun yanında müslümanların 
geleceklerini modern toplumun kaderiyle özdeş
leştirmektedir.

Modern hayat karşısında bir taklit ve tüketim 
mantığı içinde cereyan eden bu tavır karşısında, 
İslam’ın öne sürülen çözüm şeklinin burada ide
olojik, dolayısıyla meşrulaştırmaya bir temel işlevi 
gördüğünü söyleyebiliriz. Bu durumda diğer önem
li bir hususun tartışılmak üzere bahis konusu edil
mesi gerekiyor. O da şudur: Müslüman tahayyülün 
islami olana veya islami dediği şeye verdiği içerik 
nedir? Bu tahayyül dünyasının islami dediği şeyi 
algılama ve yorumlama hususiyetinin ne(ler) ol
duğunu gözden geçirmek gerekiyor. Yapılması ha
linde bunun müslümanların modern dünya karşı
sındaki muhalefetlerini içeriklendirme tarzları 
hakkında bize yol göstereceğini söyleyebiliriz.

İslam’ın günümüz müslümanının zihninde gi
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derek artan şekilde yer etmesine, bir “bilgi” olarak 
onu doldurmasına karşılık, bunun aynı zihnin İsla- 
mi olarak düzenlenmesinde ne kadar etkin ve in- 
şacı olduğu üzerinde sanırım yeniden düşünmek 
durumundayız. Zira bugün müslümanın kullandığı 
“dil”, içinde yaşadığımız sosyal gerçekliği dünyevi 
bütün talep ve başarılarla yüklü olarak kavramak
ta; ama bu “dil” ahirete ait çok az şeyi artık kendi 
içinde barındırabilmektedir. Bu yüzden de modern 
hayatın, Peygamberin bizim için örneklediği ha
yattan koparan bir ilişkiler diyalektiğine sahip ol
duğunu görmekte zorlanmaktadır. Halbuki müslü- 
man aklının, gündelik hayat içindeki hakim ilişki
leri “ahiret alanından” kopmaksızın düşünmesi ve 
amel etmesi bu hususun esasını teşkil etmektedir. 
Bu sebeple söz konusu “dil”in belirlediği islami an
layış, modern hayatın ilişkiler diyalektiğinin nite
liğini ihmal etmiş; daha önemlisi, iktidar nosyonu
nu bu ilişkilerin belirlediği biçimde anlamak gibi 
bir yanlışlığın içine düşmekten kurtulamamıştır.

Bunun bir neticesi olarak 1970’lerden itibaren 
islami düşünce bir yandan gelişme gösterirken, bir 
yandan da iktidar anlayışını kendi yaşam biçimiy
le beraber deney imlemekten çok; İslam adına hak
lı olarak eleştiride bulunduğu mevcut hayat tarzı
nın ilişkiler dünyası içinde, karşısındaki muhalifi
ne bakarak tanımlamıştır. Ne varki bu tanımlama 
aynı zamanda müslüman için bir konum biçmiştir. 
Bunun müslümanı olması gereken kendi özgün ko
numundan/rolünden uzaklaştırmış olması yanın
da, karşı çıktığı muhalifin kendisine ait özgün di
namiklerini görmesine engel olmuştur. Dolayısıyla 
hem bu dinamikleri süreçlendirmiş modern insa
nın/toplumun amaçlarını, yani gelecek beklentisi
ni gözden kaçırmış, hem de inşa ettiğine inandığı 
muhalif söylemi kendisi için özgün ve meşru dina
miklerden yoksun bırakmıştır. Bunun neticesinde, 
muhalif ile bu muhalife bakılarak üretilmiş yaşam 
biçiminden, tüketim kodlarına ve nihayette de ik
tidar anlayışına kadar; yani muhalif ile müslüma- 
nın ürettikleri arasında biribirlerini onaylayan 
kendiliğinden kurulmuş diyalektiği göremez ol
muş; bu yüzden de müslüman muhalifine benze
mekten kurtulamamıştır.

V
Çağdaş İslam düşüncesinin izlediği seyri anla

mak için, modern dönemde İslam dünyasının batı 
ile kaçınılmaz olarak girdiği etkileşim süreçlerini 
izlemek gerekmekte. Hatta bu etkileşim islami dü

şüncenin geçirdiği değişimin merkezini teşkil et
mektedir diyebiliriz. Hiç şüphe yok ki çağdaş İsla- 
mi düşüncenin üzerinde en çok yoğunlaştığı husu
sun aynı zamanda “İslam devleti” nosyonu olduğu
nu da belirtmemiz gerekiyor. Ne varki islami dü
şüncenin İslam devleti algısından önce onun, kişi
sel olarak ihmal ettiğini düşündüğüm, “iktidar” 
nosyonu üzerinde ciddi bir tahlilin yapılması gere
kiyor. Bunun yapılmasını zorunlu kılan iki sebep 
bulunuyor. İlki modern iktidarın mahiyeti ile, İs
lam’ın öngördüğü iktidarın mahiyeti arasında, ki
şisel kanıma göre, ciddi bir farkın bulunmasıdır. 
İkincisi ise, islami düşüncenin modern toplumsal
lık içindeki iktidar olma çabası kendine has, fakat 
özgün olmayan bir diyalektik içinde cereyan et
mekte; bu da “ötekine” ait olanın yerine geçmeyi 
gerektiren bir “ikame” olma/etme mantığı üzerine 
kurulmuş olmak gibi bir özellik taşımaktadır.

İktidarı; mümin için olması gerekeni yaşayarak 
hayata katıp, hayata İslam’ın “renginin” verilmesi 
olarak anlamaktan çok, hayatın içinde iktidar ta
şıdığına inanılan mevkileri/bütün mikro iktidar 
alanlarını ele geçirmek şeklinde anlamış olmak se
bebiyle; islami çaba/mücadele bir “iktidar” yarat
ma mücadelesi olamamış, tersine günümüzde sade
ce bir iktidar olma/iktidara gelme mücadelesi özel
liği taşımıştır.

İslami düşüncenin iktidar anlayışı “ötekine” ait 
olanın yerine geçmeyi esas alarak kendini tanım
lamış, bu yüzden de iktidara gelmek/sahip olmak 
bir “ikame” olma/etme süreci olarak tasarlanmıştır. 
Müslümanların bu hususta gösterdiği çaba İslâm’ın 
istediği “iktidar yaratma” mücadelesi olmaktan bu 
nedenle uzağa düşmüştür. “İktidar olmak/iktidar a 
gelmek” ile, "iktidar yaratmak” arasında mahiyet 
olarak önemli saymamız gereken bir fark vardır. İl
ki “ikameyle”, İkincisi ise “hayatın ilişkilerini” değiş
tirmekle gerçekleştirilir. Bu nedenle “iktidar ya
ratma” mücadelesi aynı paradigma içinde sürdürü
len siyasal bir çaba asla değildir; bu her şeyden ön
ce hakim paradigmadan kopuşu esas alan episte- 
molojik bir çabayı da içermektedir. Bu çaba bir dü
şünce formu olarak kendini sosyal olandan ayrış
tırmamış muhteva taşıdığı nisbette “iktidar yarat
ma” imkanını elinde bulundurur. Zira buradaki 
önemli husus, siyasi eylemin sahibi olan öznenin 
nasıl bir hayat tarzını somutlaştırmakta oluşunun 
belirleyici role sahip olmasıdır. ■
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Pozitivizmin iddiasının aksine din, insanlığın 
en önemli gelişim ilkesidir. Çünkü o, bir in- 
sanın kendini tanımlama ve konumlandır- 

ma yoludur. Bununla birlikte din, çoğu kere nes
nelleştirilmiş fiilirbir duruma işaret etmez; kapsam
lı, sembolik ve aşkın bir sistemdir. Bundan dolayı 
da mesela ideoloji gibi içkin olgulardan farklı bir 
yapıya sahiptir. Çünkü ideoloji bazı soyut yönleri
ne rağmen tek boyutlu bir sosyal gerçekliktir. Di
nin ideoloji düzeyinde algılanmasının sakıncaları 
da buradan doğar.

Din, geleneksel dünyanın olgularının en önem
li kültürel taşıyıcısıdır. Ancak kendi varlığını da bu 
taşıyıcılar aracılığıyla sürdürür. Din, hem insanı 
Allah’a, hem de dünyevi olanı kutsala bağlar. Salt 
doğmaya veya zihinsel bir kurguya, mekanikleşmiş 
bir davranış biçimine indirgendiğinde ideoloji ko
numuna iner. Ne yazık ki bu, modern dönemlerde 
dinin algılanış ve ifade ediliş ortamı bir hayli değiş
miş ve buradan önemli sorunlar doğmuştur.

Modern çağlarda İslâm ile ilgili önemli sorun
lardan birisi her halde İslâm’ın kendi tabiatında et
kin lcılınamamasıdır. Bunun ilk akla gelen sebebi 
de İslâm dilinin güncelleştirilemeyişidir. Çünkü İs
lâm, etkin kültürün diliyle anlaşılmakta ama orta, 
beklenen düzeyde bir sonuç çıkmamaktadır.Mese- 
lâ çoğulculuk, demokrasi, insan hakları, özgürlük 
ve benzeri olgular elbette münhasıran İslâm’ın kar
şı olduğu şeyler değildir. Ne var ki bunlarla kurulan 
kültürel dünya İslâmi bir atmosferi yansıtmamak
tadır. Hatta güç eksenli bir varoluş talebi, İslâm’ın 
tabiatından daha da uzaklaştırabilmektedir.

Burada paradoksal bir sorun yaşanmaktadır: Bir

taraftan yürürlükteki dili kullanmak mecburiyeti, 
diğer taraftan onu aşmak ve İslâm’a özgü bir orta
mı oluşturabilmek. İşin gerçeği başkalarıyla anlaşa
bilecek bir dil kullanmak kaçınılmazdır. Dil ve sos- 
yal olgular Durkheim’in ifadesiyle “dışımızda ve 
üzerimizde” dir. Keyfi olarak ona yan çizemeyiz ve 
gönlümüzce kendi içimizde bir dil oluşturama- 
yız.Esasen bu durum her haliyle sorun değildir. So
run,din gibi bir yönüyle iradi bir olgunun konjonk
türü aşabilme imkanlarının bilinmesidir.

Şerif Mardin’in de belirttiği gibi İslâm, insan ile 
Allah arasında sırf bir inanç sistemi değildir, kap
samlı bir hayat anlayışıdır. (İslâm’ın İslam olarak 
yaşanabilmesinin yanında) Müslümanların kendi
lerini yeniden üretebilmeleri de fert ve grupça hep
sinin paylaşabildikleri ortak bir “İslâm dili” gerçek
leştirebilmelerine bağlıdır. Bu ise teori ve pratiğin 
birleştirilmesiyle mümkündür.

Yine Martin, Müslüman toplum, (sosyal bilim
lerde kök- paradigma da denen) anlam kümelerin
den hareketle din-dünya-Tanrı arasındaki ilişkileri 
anlamlandırmayı mümkün kılacak sosyal pratikler 
oluşturur ve dolayısıyla kendini yeniden üre
tir.Türkiye ve diğer İslam ülkelerinde bu anlam 
haritaları, medeniyet değiştirme adına bozulduğu 
için bir kültürel boşluk, çatışma ve çelişki meyda
na gelmiştir. Öyle ki seküler sistem, sıkıntısını doğ
rudan İslâmi söylemle mücadele ederek götürmeye 
çalışıyor ve problemleri çözmüyor, azıtıyor.

Gerçekten de modern çağlarda din dilinin ge
nel bir sorunu olduğu kadar İslâm dilinin de bazı 
sorunları vardır. İşte bu yazı, İslâm’ı etkin kılmak 
ama modern kültüre indirgememek olarak ifade
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edebileceğimiz bu sorunu almayı ve ilk elde bazı 
önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Genel Olarak Dil

Dilin önemi, üzerinde uzunca durmayı gerektirme' 
yecek kadar açıktır. Kısaca bazı hatırlatmalarda bu
lunmak gerekirse dil, genelde tarihsel varlık olgu
larını, yerine göre oluşturan, geliştiren ve kuşaktan 
kuşağa aktaran beşeri bir mekanizmadır. Dil, in
sanla birlikte vardır. Allah’ın Ademe öğrettiği 
isimlerle başlamış olmalıdır ki insanı diğer varlık
lardan farklı kılan da budur.

Ancak burada söz konusu edilen isimler (dola
yısıyla dil) nominalizmin iddia ettiği gibi nesnel 
dünyanın sırf bir yansıması değildirler. Çünkü de
ğerler gibi pek çok şey, bu arada vahiy edilen şey, 
bir nesneye karşılık değildir. Onun için de dilde 
yansımasını bulan ama bir nesneye indirgeneme- 
yen bir hakikat vardır. Ancak bu hakikatin dışlaş
masında toplum ve konjonktürün önemli bir payı 
vardır.

Dilin, bir söz ile ilgili olan dar ve özel; bir de şe
kil, tarz ve davranış biçiminde gösteren geniş ve 
genel iki türünden söz edebiliriz. Dil deyince her 
ne kadar ilk elde birincisi akla geliyorsa da, her be
şeri olanın kendine has bir ifade biçimi vardır ki, 
dinin ifadesi bunlardan birisidir.

Esasen Turner’in de belirttiği gibi dil, kendini 
oluşturan köle- paradigmalar aracılığıyla anlam 
üretir. Söz konusu kök- paradigmalar fert ve grup
lara kültürel haritalar sunan ve kültürleşmede yeni 
bir imkan bulmalarını sağlayan anlam kümeleridir.

Ancak burada, her zaman ve her yerde geçerli 
olsa da özellikle dil için önemli bir ilkenin altını 
çizmek gerekiyor: Gerçek ve hakikat farklılığı. 
Gerçek, zihindeki tasarıya mutabık olan şeydir. 
Hakikat ise dışımızda, orada var olan şeydir. Ger
çek, dil ile yeniden kurulur, hakikat ise dili kurar. 
Esasen aşağıda üzerinde durmak istediğimiz sorun 
da, bir gerçek İslâm dili değil, bir hakikat İslâm di
linin ne olduğudur.

İçinde bulunduğumuz kültürel dünya bizi bir 
din dili kurmaya zorlamaktadır. Ancak bu, hakikat 
olmaktan çok kurgusal bir şeydir. Konjonktürün 
desteklediği, kullandığımız Batılı kavramlar bu 
kurgunun yapı taşlarıdır. Sembollerin işaretleşme- 
siyle beliren ortam; sonsuzluk, bölünme, idea gibi 
kavramlar verilebilecek ilk argümanlardır.

Ulusçuluk gibi modern imkanlar da bu kurgu- 
sallığı desteklemektedir. Şüphesiz ulus dilinin im
kanlarının herhangi bir din, ideoloji veya dünya 
görüşünün ifade edilmesinde önemsenemeyecek 
bir etkiye sahiptir. Şiirsel, sembolik, mantıksal ve
ya mecazi anlatıma daha az veya daha çok yatkın 
bir dildin söz edilebilir. Ancak dinin toplum diline 
indirgenmesi yegane avantaj sayılamaz. Dinin ken
dine özgü bir dili vardır ve tarihsel tecrübeler de 
gösteriyor ki bu dil kendini daha farklı biçimlerde 
açabiliyor. Yani din dilinin sınırları toplumun gün
cel dilinin sınırlarından daha geniştir. Bu gelinen 
noktada denebilir ki, bir din dili vardır ve bunun 
kendine özgülükleri bilinmelidir.

Din Dili

Belirtildiği üzere dinin de kendine özgü bir dili ve 
hatta daha alt düzeylerde gerçekleşen bir lehçe ve 
söylemi vardır. Dil bağlamında dinin burada birbi
rinden farklı iki düzeyinden söz edebiliriz: Din dili 
ve dini dil.

Din dili, kısaca dinin kendine has, içten bir ifa
de yoludur ve özellikle modern dönemlerdeki gün
lük dilden farklı özelliklere sahiptir. Buna karşılık 
dini dil, dini dıştan anlatan söylemsel bir dildir, 
konusu dindir ama projeksiyonu dinin dışındadır. 
Denebilir ki dini dil, dinin nesnel bir açıklanış yo
ludur ve ona inanmadan da gerçekleşir. Ama din 
dili ona katılmayı/ anlamayı gerektirir.

Din dili (bir ulus dini olmaktan çok), aynı dine 
inanan çok farklı insan grupları arasında bir üm
met dilidir. Tarihteki büyük cemaatlerin bir din 
çevresinde oluşması tesadüf değildir. Klasik (8- 12. 
yüzyıllar arası) İslâm uygarlığında da Kur’ân çevre
sinde bir İslâm dili oluşmuştu. Bu, sırf lisan olan 
Arapça’dan farklı bir şeydi, ortaya çıkan sembolik 
dil ile İslâm coğrafyasının önemli bir kısmı rahat
lıkla anlaşabiliyordu. Bu, sessiz, mantıksallığı fazla
ca ön plana çıkmamış bir dildi. Kelimeler, sözlük 
anlamlarının ötesinde bir anlam dünyasına sahipti. 
Belki de en önemli özelliği bir “doğrudan anlam” 
yolu olmasıydı. Bu anlamlar yerlerini sembollerde 
buluyorlardı. Sonra, her dinin metinleştikçe an
lamlarının mantıksallaşıp daralması gibi İslam 
dünyasında da bir dil daralması meydana geldi.

Din dilinin her halde en önemli problemlerin
den birisi güncel dilin, nesnel dünyanın yansıması
nı ön plana çıkaran nominalist gerçekliğine karşı-
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hk, hakikatin öncelik taşımasıdır. Gerçekten de 
vahyi olgular nominal bir değere karşılık değildir- 
ler. Mesela adalet, dışımızda var olan bir nesneye 
denk düşmez. Buna karşılık adalet olgusu, adalet 
düşüncesiyle birebir örtüşen bir hakikate sahiptir. 
Ancak bu durum, felsefi düşünce tarihindeki kav
ramın nesneden önce gelişini ifade eden bir re
alizm de değildir. Zümrüdü Anka da, Kaf dağı da 
birer gerçektirler ama hakikat değildirler. Bu açı
dan Allah, Kur’ân’ı bir realite değil, hak olarak in
dirmiştir.

Dini dilin mantıksal ve kurgusallığına karşılık 
din dili sembolik bir dildir bu sebeple din dilinin 
sorunu, sembolik dünyanın çözülüşü ve işaretsel 
hale gelişi ile yakından ilgilidir.

Sembol, taşıyan demektir ve (Schwarz’a göre) 
haberci olarak da çevrilebilir. Ancak sembol işa
retle karıştırılmamalıdır, işaret dünyevidir, sembol 
ise bir kutsalı anlatma yoludur. Bir başka deyişle 
sembol bir köprüdür ve farklı unsurları bir araya ge
tirir, bütünleştirir ve gizli anlamı ortaya çıkaran bir 
tasvirde bulunur.

Dünyevi kültür işaretle çalışır, görevi de bir şe
yi iletmekten ibarettir. Dar anlamda dil de bir işa
ret sistemidir. Mesela (O) oksijenin sembolü değil, 
işaretidir. Bu da kimya diline ait bir açıklama işidir.

Dinin dayandığı vahiy sembolik bir sistemdir. 
Onun için de öncelikle onu açıklamaya değil anla
maya ihtiyaç vardır. Esasen dinin sembolik ifadesi 
dilden önce gelir ve bir bakıma teorik şifreyi verir.

Semboller çok boyutludurlar ve varlıklar ara
sında bir tamamlayıcılık görevini yerine getirir. 
Bilginin bağımsız bir şeklini ifade eden semboller 
işlevsel bir tutarlılığa sahiptir ve bu tutarlılık keyfi 
değildir.

Semboller kendini mit ve ritler halinde göste
rir. Mitler geleneksel toplumların omurga kemikle
rini oluştururlar. Ünlü antropolog Malinowski’nin 
ifadesiyle birer pragmatik yasa görevini yerine geti
rirler. Çoğu şiirsel bir sözlü ifade ile bir hakikati 
anlatır. Zaman bilincini yeniden kurar, dünyevili
ğin varlığı yalınlaştırmasına karşılık insanın eşyayı 
olduğu gibi görmesini sağlar.

“Düzene uygun” anlamına gelen rit ise, bir mo
delin gelişmesini ve sistemin onun üzerinden anla
şılmasını sağlar. Bu model, dini zihinsel bir kurgu, 
farazi ve hayali bir olgu olmaktan çıkarıp yaşanır 
hale getirir. Mabet ilk rit oluşturma yoludur. Ma
bet bir dini toprağa bağlayan, bir yeri profan kulla

nımından ayırarak ona hakikat değeri kazandıran 
bir işlemdir. Bu hakikat değerinin kaynağı çoğu ke
re ilahi olandır.

Bu sembolik işlem süreci kendini zaman üzerin
de de gösterir. Bu açıdan bakıldığında mesela bay
ramlar önemli ritüellerdir. Bayram, kutsalın yeryü- 
zündeki tasviridir ve katılan her kişi için mitin ci
simleşmesinin ve olmuş olanın yeniden canlanma
sının vazgeçilmez araç ilkesidir.

Kurban kesme yine önemli bir dini rittir. Bura
da kurban kutsal ile profan arasında kurulmuş bir 
köprüdür. Amaç, kan ya da et değildir. Bunların 
ötesinde gerçekleşen manevi bir süreçtir. Bu bağ
lamdan koparılan kurban, çoğu kere anlaşılama
makta, ya etlik olarak algılanmakta ya da bir yardı
ma (infaka) indirgenmektedir.

Ne var ki din dilinin üzerinde cereyan ettiği bu 
sembolik anlatıma dayalı dünya, kırılıp düz man
tıksal bir dünya ortaya çıkmıştır. Yani sadece sem
bolik dünya ve ona yönelik inanç çözülmemiş, 
onun yerine zihni inşaya dayalı bir nrlam doğmuş^ 
tur.

Din Dilini Etkileyen Tarihsel Gelişme: 
insani Süreçlerin Ayrışması

Din dilini olumsuz yönde etkileyen modern kültür, 
insani süreçlerin ayrıştırılması üzerine oturmakta
dır. Bu söz konusu ayrışma Hıristiyan düşüncesinin
6- 16. yüzyıllar arası, bin yıllık oluşumları içinde 
gerçekleşmiştir.Daha önce inanç, bilgi, eylem, es
tetik, gibi beşeri olgu ve eğilimler, ilk elde birbirle
rinden ilkece birbirlerinden farklılık gösterseler bi
le bir bütünlük arz ediyorlardı; biri diğerine indir
genmiyor ve biri diğerinin mutlak denetimi altın
da bulunmuyordu. Daha önemlisi de bu olup biten
ler şu anda anladığımızdan çok farklı bir din çerçe
vesinde kurulup bütünleştiriliyordu. Söz konusu 
bütünlük, Hıristiyanlığın bilme ve inanma süreçle
rini birbirilerinden koparıp karşı karşıya getirme
siyle başladı.

Tartışma ilk bakışta gayet makul gözüken bir 
soru üzerine kurulmuştu: Daha dindarca bir hayat 
bilme mi yoksa inanma mı üstüne kuruluydu. Da
ha sade bir anlatımla Allah’ın bizden beklediği, 
inanmamız mı, kendisini bilip tanımamız mı; bir 
başka ifadeyle vahiy bir bilgi süreci mi yoksa inan
ma süreci midir?

Birbirini tamamlayan bu iki olgu karşı karşıya
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getirildi, yüzyıllar tartışıldı. Gnostikler (bilmeci- 
ler) bilginin, agnostikler (bilinemezciler) inanma
nın önceliğini savundular. 16. yüzyıla gelindiğinde 
bilme ve inanma artık uzlaştırılmayacak şekilde 
birbirinden koparılmış oluyordu. Gittikçe inanç 
dini, bilgi bilimi temsil eder hale gelmişti. İmdi iki 
ayrı doğru vardı: Dinin/ vahyin doğruları, bilimin 
doğruları.

Modern çağlara gelindiğinde yalnızca yan yana 
iki gerçeklik alanı yoktu, bilimin üstünlüğü vardı. 
Yani birbirine paralel beşeri süreçler birbirinden 
koparılmakla kalmadı, bunlardan birisi olan bilme 
her şeyin merkezi referans noktası haline getirildi. 
19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde ise bilgi/ zihin sü
recinin özel bir olgusu olan pozitivist bilgi her şe
yin yegane ölçeği haline geldi. Artık bütün süreç
ler ondan referans almak zorundaydı. Sadeleştire
rek ifade etmek gerekirse bir inanç ya da eylemin 
önemli, anlamlı ya da doğru olması bilim tarafın
dan onaylanmasına bağlıydı. Doğası itibariyle fark
lı olan bu zihin süreci farklı kalbi bir olgu olan 
inanç süreci için söylediği şey mutlaktı. Aksine bi
limi nedensiz olarak hiçbir şeyden referans almak 
zorunda değildi.

Zihin sürecinin yegane merkez haline getiril
mesi İnsanî olan pek çok şeyi bozdu. Şüphesiz bun
lardan en çok etkilenen de din oldu. Din kendisi

ne özgülüklerde iradi bir çabanın dışında artık 
özellikle zihinde kurulan bir olgu idi. Semboller 
dünyası işaretlere dönüşmüş, kendine has ifadeler 
rasyonelleştirilmiş kavramlara indirgenir olmuştu.

Bu durum her din gibi Müslümanları da olum
suz yönde etkileyen bir gelişmedir ki, aşağıda İslâm 
dilinin güncelleştirilmesinde karşılaştığımız sorun
ların önemli bir kısmının buradan pay aldığı görü
lecektir.

İslâm Dilinin Genel Özelliği

Din dilinin özüne uygun olarak İslâm dili de onun 
temel kitabı olan Kur’ân çerçevesinde oluşmuş, 
sembolik ifadeleriyle örülmüş bir dildir. Bismillah, 
elhamdülillah, inşaallah, sübhanallah, estağfirul- 
lah, hayatın belli dönemeçlerinde yer alan kelime 
veya deyimlerden bazılarıdır. Bir güzel şey görünce 
“inşaallah, ölüm haberini duyunca “innalillah..” 
demek Kur’ân’m tavsiyelerine uygun olarak haya
tın tüm alanları için Allah’tan bir referans almak 
demektir. Hatta Kur’ân’m Ehl-i Kitaba “gelin or
tak bir kelimede (yani Allah kelimesinde) birleşe- 
lim” çağrısı, İslâm dilinin dikkat çeken bir örneği
dir.

Gerçi günümüzde pek çok kişi bu kavramları 
kullanmaktadır. Ne var ki eksendeki dünya görü
şüyle bir bağlantısını olmaması sebebiyle tam anla
mıyla bir İslâm dili özelliği göster(e)memektedir. 
Kaldı ki bir kısmı her haliyle sekülerleştirilmiştir.

İslâm dili yalnızca bilişsel iletişim sağlayan bir 
dil değil, sufilerin ifadesiyle aynı zamanda bir “hal 
dili” dir ve kendisini duruşta, hayat tarzında göste
rir. İslâm’ı sonradan kabul eden pek çok Müslü
man’ı çeken şeyin de bu sembolik dil olduğu söyle
nebilir. Gerçekten burası her haliyle akılcı hesap
lara dayanmayan bir alandır.

Gerçekten de İslâm’da pek çok şey, sembolik 
bir ifadeye sahiptir. Mesela Allah bize görünmezli- 
ği tercih etmiş, Yahudilerin görme talebi abes kar
şılanmıştır. Ancak bu çerçevede pek çok şey sem
bollerle somutlaştırılmıştır. Bu konuda Kabe güzel 
.bir örnektir. İslâm’da Kabe nihai tahlilde mümin
lerin namazda kendisine yöneldikleri bir kıble ol
masının yanında; mutlak, kendisi hiçbir şeye, ben
zemeyen, eşyaya varlık veren ve beşeri tefekkür 
burçlarını aşan Allah’ın yeryüzündeki bir işareti 
(eve) dir. Çünkü yine Kur’ân’m beyanına göre “yü
zümüzü nereye çevirirsek çevirelim Allah’ın yüzü
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oradadır”.
Kur’ân’da geniş bir yere sahip bulunan kıssalar 

sembolik birer anlatımdırlar. Bunun içindir ki bu 
anlatılan olayların ne yer ve ne de tarihi üzerinde 
durulmamaktadır. Önemli olan mesajdır, bunun 
için reel ayrıntıların atlanmış olması tesadüf değil
dir.

Ahirete iman ile ilgili kıyamet, kitap, hesap, sı
rat, mizan gibi bütün anlatımlar semboliktirler. 
Buralarda teşhis ve intak (şahıslaştırma ve konuş
turma) gibi sembolik anlatımın yolları kullanılmış
tır. Meselâ “Cehennem onlara yaklaştırılır” gibi 
ifadelere sıkça rastlanır (Rasyonel anlatıma göre 
Cehennem oradadır durmaktadır ve kişi ona götü
rülür). Ama birinci anlatımın daha vurgulu bir an
lamı vardır.

İslâm’da şeriat, tarikat gibi kavramlar, hiçbir za
man maddi anlamlarıyla “yol” olarak çevrilemez
ler, bunlar manevi gidişlerdir. Bütün ibadetler nes
nel mantıksal değil, sembolik bir anlayış üstüne 
kurulmuşlardır. Bü çerçevede mesela namaz, ka
inattaki bütün varlıkların farklı konum ve durum
larını resmetmektedir: Bazıları ayakta, bazıları rüku 
ve secde halinde bulunmaktadırlar. Yine namazın 
müminler için bir “miraç (yükseliş)” olması her ha
liyle manevidir. Zekatın “temizlenme” anlamına 
gelmesi manidardır. Ramazan/ oruç, günahları eri
ten sembolik bir yoldur. Hacdaki en belirgin ey
lemler için Allah, bunların “Şeâirillah: Allah’ın 
sembolleri” olduğunu belirtir. Gerçekten de sa’y, 
şeytan taşlama, zamanı ve mekanı birleştiren Kabe 
çevresindeki tavaf, Arafat’taki vakfe, nesnel bir ol
gunun ötesinde Allah'ın sembolleridir. (Söyleme
ye gerek yoktur ki orada taşlanan bir şeytan yok, bu 
sembolik işlemle mümin Allah için kendi içindeki 
şeytanı veya şeytanlıkları red ve tel’in etmektedir).

Kur’ân gerçekten, kainatın bir başka yönünün 
olduğuna dikkatimizi çeker. “Gerçekten de gökler
de ve yerde inananlar için işaretler vardır” (Casi- 
ye/3), “Biz İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu 
gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun” 
(En’am/75) ayetleri bunun açık bir örneğidir. Yani 
“bu dünya” modern kültürün anladığı haliyle sırf 
fiziksel bir dünya değildir.

İslâm dili bu sembolik anlayış üstüne kuruludur 
ve modern dönemlere kadar bu kesintisiz süregel
miştir. Ne var ki modern çağlarda, zihin önceliğine 
dayalı bir din ve İslâm dili oluşmaya başlamış, bu 
bağlamda İslam dili yerine bir İslami söylem ön

plana çıkmıştır.
Söylem genelde toplumsal şartların ve kon

jonktürün ürünü bir şeydir. İçinde bulunduğu kül
türün kalıplarıyla oluşturulmuştur, daha da önem
lisi alternatifliklerde var kılınmıştır. Öyle olunca 
da bir dil olayı olarak söylem, çabuk değişen, tüke
tilen bir şeydir. Siyasal İslâm, İslâmcılık, Yeni İs- 
lâmcılık bunun tipik bir örneğidir.

Tabii ki söylem ve onun oluşturduğu kavramlar 
İslam’ı anlatmaya yetmemektedir. Mesela bu açı
dan bakıldığında kültürlü Müslüman demokrat ve 
muhafazakar Müslüman, aydın din adamı, dini bü
tün bir insan ve hatta dindar insan kavramları gün
lük hayatta bir anlam ifade ediyorlarsa da hiçbir İs
lami ölçek niteliği taşımazlar, aksine yanıltıcı an
lamlar ihtiva ederler. Mesela bunlardan dindarlık, 
Kur’ânda anlamını bulmaz, çünkü Kur’ân’daki “Di
ni Allah’a has kılmak” ifadesini bütünüyle dışta bı
rakır. Yine mümini tasvir eden müttekî, muhsin, 
mukarreb, salih ve benzeri bir düzine kadar ifade
den hiçbirisine denk düşmez.—

Günümüzde İslâm Dilinin Başlıca Sorunları

İslâm dilinin oluşturulmasında günümüzde bazı en
geller vardır ki iradi bir çaba ile aşılması gerekli bu 
engellerden kısaca söz etmek yararlı olacaktır.

1- Toplumsal ve Konjonktürel Şartlar:
İslâm dilinin önündeki önemli engellerden birisi 
toplumsal ve konjonktürel şartlardır. Ancak bu, 
din dilinin ulus diline indirgenmesi gibi yapay ve 
zorlamalı bir hareketten toplumsallığa ve nihayet 
kaçınılması zor bir genel ortama kadar farklı çizgi
lerde bir etkiyi ifade eder.

İşin gerçeği günümüzde İslâmi anlayış, belki 
geçmiştekilerden daha fazlasıyla, kişisel, grupsal, 
ulusal/ ülkesel, hatta bölgesel/ kıtasal eğilimlerden 
etkilenmektedir. Bu çerçevede uzun bir zamandır 
uluslara ait İslami anlayışlardan söz edilirken, şim
di kıtasal anlayışlardan bahsedilir olmuş ve mesela 
bir Amerika veya Avrupa Müslümanlığı deyimi 
kullanılır olmuştur. Elbette bunlar artılar ve eksiler 
taşımaktadırlar. Her şeyden önce bu anlayış çoğu 
kere Kur’ânî bir anlayıştan çok kültürel farklılıkla
ra dayanmaktadır. Bu farklılık yer yer, İslam’ın, 
kendine özgü bir belirleyici olmaktan çıkıp genel 
bir kimliği ve belli konularda bir duyarlılığı ifade 
etmektedir. Şüphesiz burada ortamın önemi bü
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yüktür. Müslüman kendisinin dışındaki bir kültür 
tarafından kuşatılmış bulunuyor. Kaçınılmaz olan 
“kültürleşme” kuralı gereğince etkileşmektedirler. 
Ne var ki şartlar eşit değildir ve böylesi ortamlarda 
baskın kültür diğeri üzerinde daha etken olmakta 
ve buna uygun bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Tarih 
boyunca bu hep böyle olmuştur. Meselâ 13. yüzyıl- 
da Anadolu’da yaşayan bir Rum veya 17. yüzyılda 
Balkanlarda yaşayan bir çok Hıristiyan çevrenin 
dili olan Osmanlıca’yı kullanmıştır. Sözgelimi kar
şılaştığı insanlara (Müslüman gibi) selam veriyor, 
duruma göre Kurban Bayramlarında kurban kesi
yordu. Kendisini, zorlandığı için değil ama mecbur 
hissettiği bu dille ifade ediyordu. Elbette bu tavır 
onu Hıristiyanlıktan çıkarmıyordu ama etkin bir 
Hıristiyanlık anlatımından uzaktı. Bugün hakim 
bir dilin etkisi altında müslümanın kendini ifade 
biçimi kabaca bu anekdotla açıklanabilir.

Kaldı ki İslâm toplumlarının kendisine has gö
züken bazı eğilimleri, İslâmi anlayış ve ifade ediş 
biçimini fevkalade etkilemektedir. Bu çerçevede 
belli eksenlerde belli öncelikler oraya çıkmaktadır. 
Burada ayrıntısına girmeyeceğimiz eksenler ve ön
celiklerin bazıları şöyle sıralanabilir:

-Eylem-söylem ekseninde söylemin önceliği, 
-Din-ahlak ekseninde ahlakın önceliği, 
-Ritüel-öz ekseninde ritüelin önceliği, 
-Özne-nesne ekseninde nesnenin önceliği.
Tabi ki insanları bunlara yönlendiren bir kültü

rel birikim ve zorlayıcı şartlar vardır. Mesela dini 
vurgunun zorlaştığı, dindar dinci nitelemelerinin 
sevimsiz göründüğü bir ortamda ahlakın vurgusunu 
öne çıkarmaktadır. Söylemeye bile gerek yoktur ki 
sağlıklı bir anlayış, bu eksen ve önceliklerin ötesin
de duruma bir bütün olarak bakabilmeye bağlıdır.

2-İslâm’ı AIternatifliklerde Algılamak
İslam’ın kendine özgülüklerde anlaşılmasının 
önündeki en önemli engellerden birisi, şüphesiz 
onun bir alternatiflik içinde anlaşılmasıdır. Çünkü 
taraf olmaya zorlanmak, bir şeyin özel belirgin çiz
gilerde ve uç noktalarda ifadesini getirir. Bu durum 
deyim yerindeyse hem rakibin dilini gözetme, hem 
de ne pahasına olursa olsun varolabilme kaygıları
nı getirmektedir. Elbette bu İslâm’ın tabiatından 
farklı bir ifade biçimi olabilmektedir.

Maalesef sözünü ettiğimiz alternatiflik genelde 
günümüze ait bir şeydir, tarihsel örneklerine pek 
rastlanmaz. Meselâ Mevlana Celalettin Rumi,

Şeyh Sadii Şirazi, Molla Cami, İbn A ’rabi, Yunus 
Emre gibi geçmişteki bilginlerin hiç birisi (ki İslâm 
düşünürleri ifadesi bile askıda kalır) bugünün dili 
ile, İslâm’ın yapısal sorunları olarak adlandırılabi
lecek hiçbir tema işlememişlerdir. İslami duyarlılı
ğından şüphe etmediğimiz hiçbirisi “İslâm nedir?” 
sorusuna bir cevap bulmaya, “İslam’ı daha iyi nasıl 
anlayabileceğimiz” konusunda bir teori geliştirme
ye çalışmamışlardır. Ama üzerinde durdukları her 
tema İslam’ı etiksel bir gerçekleştirmedir. Yani bir 
İslami dil değil, bir İslam dili kullanmışlardır. Fel
sefe, tasavvuf tüm İslami ilimlerle meşgul düşünür
lerin özel türden sorunlarla ilgilendiklerini, ama 
bunun için çoğu kere bir yöntem üzerinde durma
dıklarını görürüz. Modern bir tema olan yöntemin 
kurgusal bir iş olduğunun farkında gibidirler. Çün
kü tarihsel İslam, kurgusal değil, olgusaldı.

3 -Kavramlaştırma ve Tanımlama Sorunu
Genelde bir metin halinde sabitleşen her türlü 
inanç ve felsefe sisteminin bir anlaşılma sorunu 
vardır. İslâm da başlangıçta vahiy aşamasında söz
lü idi, daha sonra metin haline geldi. Metin haline 
gelişin bir önemi ve gereği varsa da anlaşılma ile il
gili bazı sorunlar getirdiğinde şüphe yoktur. Mese
la sözlü anlatımda, kapsamlı bir bağlam devreye 
girmediğinden mana çoğu kere tektir ve açıktır; 
öncelikle zahiri anlaşılır ve mümini bağlar, istisna
lar metin üstünde ortaya çıkar.

Metin üstündeki anlayış sorunlarının önemli 
bir kısmı kavramlaştırma ve tanımlama biçimlerin
de ortaya çıkar. Şüphesiz bu zihni işlem, aynı za
manda bir kurgulama yoludur.

Söz konusu zihni işlem, genelde tarih boyunca 
her döneme ait bir sorundur. Ancak yukarıda söz 
konusu ettiğimiz, insani olguların ayrışması süreci 
sonunda zihnin, mantıksal düşüncenin eksen hali
ne gelmesi yeni sorunlar doğurmuş, kavramlaştır- 
ma ve tanımlama farklı bir boyut kazanmıştır.

Kavramlaştırma ve tanımlama iradi bir işlem 
olduğu için yerine göre keyfi bir inşayı ifade eder. 
Çoğu kere pratikle (ve orijinle) bağlantısı kurula
mayan İslami söylem bu kurgunun ürünüdür. İşin 
ilginç tarafı, tarafımızdan kurulan bu şey, zamanla 
dış gerçekliği olan ve kendisine denk düşen nesne
den daha gerçek bir şey olarak algılanır, hatta nes
nenin uyumsuzlukları buna göre düzeltilmeye çalı
şılır. Kaldı ki bu tanımlamanın esnekliği çok fazla 
olduğundan dolayı eylemlere belirleyicilik yapa
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maz. Hayatımız ona uymu
yorsa ve bunda bir zorluk 
varsa, hayatımızda bir deği
şiklik yapmak yerine İslami 
anlayışımızı değiştirerek (!) 
sorunu çözmüş oluruz. (Biz 
ona gidemiyorsak onu ken
dimize getiririz). Kavram ve 
tanım (diğer güncel sorun
larda bir önem taşısalar bile) 
kurgusallığın mekanizması
dır.

Esasen Kur’ân’a iyi dik
kat ettiğimizde görürüz ki; 
hiçbir kelime Aristotal an
lamda (İnsan düşünen hay
vandır, gibi) tanımlanma- 
mıştır. Mesela Allah sıkça 
müminlerden bahseder. An
cak Kur’ân’ın hiçbir yerinde 
mümin tanımına rastlan
maz. Farklı yerlerde farklı 
özellikleri hatırlatılır, tasvir 
edilir. Kur’ân ile sıkça ilgile
nen insanda mümin konu
sunda derin bir anlam olu
şur, üstelik bu anlam zihni olmaktan çok kalbidir 
ve doğrudan hayata katılma konumundadır. Doğ
rudan hayata katma ise özellikle din açısından ye
gane hedeftir. Bir başka deyişle bu dil ve anlayış 
nominal değil, hakikat olan bir anlayıştır.

Kur’ân vahiy için “Biz onu hak olarak gönder
dik”, “O sana hak olarak indirilmiştir” ifadelerini 
kullanır. Buna göre Kur’ânî ifadenin bir garantisi 
vardır. Gerçi o bağlamın dışında bir İslam anlayışı 
inşa edilebilir ama Kur’ân bağlamında bir hak olan 
vardır.

4'Kelime Sığlığı, îndirgemecilik ve 
Çeviri Problemi
İslam dilinin önündeki engellerden birisi de keli
me sığlığı ve buna bağlı olarak indirgemeciliktir. 
Gerçekten de Müslümanlar dili kullanırken 
Kur’ânda aynı şey için kullanılan pek çok kelimeyi 
tek söze/kavrama indirgemektedirler. Mesela 
Kur’ân’da inananlar için mümin, mutteki, muhsin, 
mukarreb, salih gibi bir düzineyi aşkın, niteleyici 
kelime kullanılmaktadır. Ama genel olarak müslü- 
manlara göre inanmayanlara karşılık Allah’a, Pey

anlamları çok farklıdır; bi
rincisi potansiyel oluşum im

kanını, İkincisi mutlak bir olup bitmeyi anlatır.
Bu gün Kur’ânî ifadelerin güncel kavramlarla 

karşılanmasında indirgemecilikler yapılmaktadır. 
Marksizm’in güncel olduğu dönemlerde müstez’af 
ve müstekbir gibi Kur’ânî lafızlar sömürülenler ve 
sömürenler olarak karşılanmıştı. Bu heyecan verici 
bir çeviriydi. Halbuki dikkatli baktığımızda görülür 
ki bu kelimelerin karşılıkları daha farklıdır. İlk el
de zaafa düşürülenler anlamına gelen müstez’af, 
yalnızca birileri tarafından ezilmişliği ifade etmi
yor, geldiği noktada kendinin de bir payının oldu
ğu bir duruma işaret ediyor. Zaafa düşürülmüş ama 
gerekli bir tepkide bulunmayanların bunu bir ma
zeret olarak göstermelerine karşılık meleklerin “öy
leyse niçin göç etmediniz” mealindeki ayet ezilmiş
liğin sorumluluğunu yalnızca ezenlere yükleme
mek ted ir.

İslâm Dili İçin Kur’ânî Çizginin Önemi

İslâm dili, bir Kur’ân dilidir. Bu dil Kur’ânî lafızlar 
ve bunların anlamlarıyla örülmüş bir anlayış ve al
gılayış dilidir. Mantıksal olmaktan çok sembolik

gambere ve ah ire te inanan 
bir “mümin” vardır. Ancak 
mümin konusunda yeterince 
Kur’ânî bir algılayış oluşma
dığı için bu kelimenin ifade 
ettiği mana farklarının hiç
bir anlamı kalmamaktadır. 
Halbuki bir mümin sıfatı 
olarak salih ile muhsinin 
farklı ama tamamlayıcı bir 
tarafı, yönü vardır. Bu arada 
unutulmamalıdır ki İslam, 
incelikli bir dindir ve Kur’ân 
indirgemeci bir tavırdan çok 
uzaktır.

Ne yazık ki bu konuda 
pek çok çeviri sıkıntısı ya
şanmaktadır. Yani bazı farklı 
kelimeler, tek anlamla çev
rilmektedir. “Allah dilerse” 
diye çevrilen “Şâe” ve “erâ- 
de” bunun açıklnr örneğidir. 
Halbuki şâe dilemek, erâde 
murad etmek demektir ki
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olan bu dil, aynı zamanda bir gerçekleştirime bağ
lıdır. Bir başka deyişle hazır sonuçlar verilmemek
te, yollar gösterilmektedir. Bu yol, iktidara ulaşma
yı amaçlayan bir yöntemden çok, insanı din günü
ne hazırlayan bir hidayet yoludur. Bir başka deyiş
le Müslüman’ın bu dünyada fiziksel varlığını değil, 
öncelikle manevi dünyasını var kılmaya yöneliktir. 
Bu çizgi Kur’ân’a farklı açılardan baktığımızda da 
rahatlıkla anlaşılır.

Nüzul sırasında Kur’ân’ın ilk sûresi olan Alâk, 
Allah’ın hükümranlığına atıfla başlar. Çünkü et
kinliğin yegane kaynağı odur. Onun adına yapıl
mayan iş/iktidar, anlamsız bir kaba kuvvet olarak 
kalır, insanın alâk gibi basit bir tortudan gelişinin 
basitliği ortaya çıkar. Bu basitliği ancak vahy ile 
eğitilmişlik ortadan kaldırabilir.

Tertipte ilk sırada bulunan Fatiha suresi de Al
lah’ın bütün canlılar üstündeki etkinliğinin vurgu
suyla başlar ve bu yüce varlığın hidayetine duyulan 
ihtiyacın altını çizer, yoksa insan sapıtmakla karşı 
karşıyadır.

Kur’ânda sıkça geçen kelimelerin bir arada dü
şünülmesi bile İslâm dili hakkında bize bazı ipuçla
rı verir: Allah, ahiret, cennet-cehennem, doğru
luk, fesat, fitne, heva ve heves, istiğfar, melek, 
Mescid-i Haram, mümin/ müslim, muhsin, salih- 
ler, mukarrabin, kafir, müşrik, münafık, namaz, 
oruç, peygamber, sabır, şeytan şükür, takva, tevek
kül, tevbe, zekat ve diğerleri. Bir çerçevede düşü
nülüp birbirleriyle irtibatlandırıldığmda bir İslami 
tablo ortaya çıkmaktadır.

Kaynağını ve yolunu Kur’ân’da bulan İslâm di
li, modern anlayışın, gerçeği sırf bir adlandırmada 
bulan nominalizmine karşılık bir hakikattir. Hak 
insanın zihninde isteğe bağlı olarak kurulan değil, 
orada duran bir şeydir. İfadesini de lafız ve mana
nın birliğinde bulur. Frith Schuon’un dediği gibi 
bir sembolün, doğrudan veya varoluşsal olarak kav
ramak maksadıyla ayırıcı düşünceyle analiz edilme
si çoğu kere geçerli bir yol değildir. Bundan dolayı 
“Allah altı günde yeri ve göğü yarattıktan sonra ar
şa çekildi” ayetinde “Allah’ın arşı istiva etmesi” 
öylece anlaşılmalıdır. Her şeyi yaratan Allah, aziz, 
hakim, kadir, olarak algılandığı sürece arşı istiva 
etmesinin hiçbir sorunu yoktur. Esasen sembolik 
anlatıma dayalı bu ayetin tenzih kaygısıyla görmez
likten gelinmesinin ciddi bir gerekçesi olamaz. Zi
ra bu yaklaşım Allah’ın hiçbir zati sıfatını ortadan

kaldırmaz.
Ayrıca hatırlatmalıyız ki İslâm dili soyut bir 

mantıksallıktan çok, somut örnekler üstüne kuru
ludur. Örneklem bir şeyi hayata dökmenin en 
önemli yoludur. Günlük dil öğreniminde bile 
önemli olan dil kurallarının ezberlemek değil, çok 
açık bir örnek üzerinde gösterebilmek, bunu tered
düt etmeden ortaya koyabilmektir. Sözün kısası İs
lâm’ın gerçek algılanışı için Kur’ân, Allah’ın sözü 
olduğunun bilincine vararak, organik, canlı ve bü
tünlük içinde okunmalıdır. ■
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MARAZIN ONTOLOJİK BOYUTU 
VE DİLDE DÖNÜŞÜM

MUSTAFA TEKİN

İ slam dünyasının modernleşme süreci içinde 
tanımlanabilecek tecrübeleri, son bir kaç yüz
yıldan bu yana ve “din” bağlamında oldukça 

yoğun tartışma ve anlatımlarla bugün kendisini 
daha iyi hissettirmektedir. Aydınlanma’dan bu 
yana dinin yeni anlamlandmlış ve konumlandırı- 
lış biçimine paralel olarak ve sosyo-politik geliş
melerin de beslediği “din” merkezli yeni sorunlar, 
farklı formlarla farkh deneyimleri tarih sahnesine 
çıkarmıştır. Tam da bu noktada paradigmatik dü
zeyde yaşanan gramer değişimi, müslüman toplu
mun dilinde de ciddi dönüşümlere zemin hazırla
mıştır. Bu bağlamda “dil” bu gramer değişiminin 
izlerinin sürülebileceği en temel alanlardan biri 
haline gelmiştir. Biz bu makalede bu dili söylem
ler ve bazı pratikler üzerinden çözümlemeye; dola
yısıyla sosyal, siyasal, kültürel vs. alanlarda nasıl 
bir zihin yapısını barındırdığını anlamaya, bura
dan yola çıkarak da varsa zaafiyetlerin nasıl aşıla
cağını tartışmaya çalışacağız.

Öncelikle tarih boyunca medeniyetlerin birbi
rinden ayrışmasında en temel noktayı paradigma
nın oluşturduğunu akılda tutmak, perspektifin 
kaybedilmemesi açısından önem taşımaktadır. 
Kültürlerarası etkileşimi sosyolojik bir gerçeklik 
olarak görmek gerekli olduğu kadar, paradigmal 
farklılığı görmezden gelmek varlığa ilişkin bütün 
mahiyet tartışmalarını çökertecektir. Bu durum, 
aslında en temel sorunsalın, kendi özgül ağırlığını 
muhafaza ederek donanımlarla ilişkiler noktasın
da yoğunlaştığına işaret etmektedir.

Kültürel ve daha üst düzeyde medeniyetlerin

karşılaştığı noktalar, dönüşümün izlenebildiği dö
nemler olarak bizim tarihi yaklaşımımızı analitik 
kılarak boylamsal önermeleri önümüze getirebile
cektir. Genelde tarih, özelde modernlik tam da 
böyle bir perspektifle okunduğunda bize ilginç do
neler sunması olası görünmektedir. Fakat biz bu
rada ara sıra zamansal ve mekansal taşırmalarda 
bulunsak da, özelde Osmanlı’nm modernleşme 
tecrübesini takip ederek Islami söylemlerin bugü
ne kadar geçirdiği serüveni zihni bilinçaltı oku
maları ile ve sosyolojik düzlemde değerlendirdik
ten sonra, gelecekte hangi çizgide yol alabileceği
ne dair kestirimlerde bulunmaya ve bu kestirimle- 
rin “İslamilik” bağlantısı ve tartışmasında nerede 
durduğunu irdelemeye çalışacağız. Bu evreni ve 
dönemi tercih edişimizdeki temel sebep; Osman- 
lı’nın modem olanla karşılaşması ve bize konu
muzla ilgili veriler sunacak derecede bir tartışma 
ortamının oluşmasıdır.

Tarihsel Arkaplan

Osmanlı’mn modernlik/Batı ile ilk karşılaştığı ya 
da daha doğrusu bunun farkına vardığı an, o dö
nemde hakimiyetin ortodoksisi sayılan (bugün 
ekonominin yeni ortodoksiyi oluşturan bir göster
ge sayılması gibi) savaş meydanlarıdır. Osman- 
lı’nın kendi zaafiyetlerini anladığı bu nokta, za
manla Batı’nın daha çok farkındalığını getiren 
eşik olmuştur. Böylece OsmanlInın son dönemle
rinde görüş sahası giderek modern temayüllerle 
genişleme seyri izlemiştir. “Biz niçin yenildik?”
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sorusu gittikçe Osmanlı’nın kendi paradigmasına 
doğru derinleştirdiği ve ileri düzeyde psiko-pato- 
lojik marazları getiren bir soru olmuştur. “Yenil
gi” , ilk önceleri (maddi boyutta algılanarak) o 
dönemin ortodoksisi enstrümanlarla telafi edil
meye çalışılsa da, sorunun düşünsel boyutu bugü
ne kadarki tartışmaların odağına oturmuştur.

Bu yenilgi kavramına tam da bu noktada bir 
mim koymak gerekmektedir. Çünkü bu, bugün İs- 
lami söylemlerin zaafiyetini deşifre eden ve o za
mandan bu yana takip edebileceğimiz ana damar
dır. Bugün İslami söylemlerin dili ve temel ref
leksleri gözönüne alındığında, bu zihni bilinçaltı
nın belirleyiciliğini görmek rahatlıkla mümkün
dür. Bu bağlamda İslami söylemler yenilmiş, mağ
dur edilmiş, argümanlarını kuvvetle dillendirme
yen bir kırılganlık ve çekingenlik içindedirler. Di
ğer yandan henüz reşit olmamışlık hali içinde 
kendisine bir yol gösteren, rehberlik eden bekle
mekte, Batı ile kendisi arasındaki söylemsel vaku
mu düzleştirme gayreti içinde görünmektedir. Bu
na ister iktidar olamama anlamında “muhalefet 
dili” , ister “yenilgi dili” diyelim, son tahlilde 
kendisini “ileri”nin yanında “geri” olarak ko
numlandıran ve buna dogmatik bir inanç olarak 
bağlanan bir dille karşı karşıya olduğumuz bellidir.

Şüphesiz yenilmişlik psikolojisinin bir toplum
sal tekabüliyeti bulunmaktadır. Fakat asıl sorun; 
bu yenilmişlik durumunun içinden çıkarılacak 
“özgüven dili”nin geliştirilememiş olmasıdır. Do
layısıyla sorunun sosyolojik bir durumu aşarak on- 
tolojik boyutta algılandığı gözlemlenmektedir. 
Modern paradigmanın meydan okuyucu (Chal- 

lenge) niteliği tam da bu 
noktada kendisini gös

termektedir. Bu ye
nilmişlik psikolojisi

nin aldığı nevrotik 
durum, geleceğe 

yönelik söylem
lerin inşasın

da genetik 
iç e r ik le r  
kazanmış
tır. Burada 

belirtilmelidir 
ki, yenilgi psiko

lojisini atmak sosyal,

siyasal, ekonomik gelişmelere de paralel bir seyir 
izleyecektir. Ne varki bu, gücün merkeze alındığı 
muhayyel bir geleceğe işaret etmekte, hedefine 
vardığında metamorfoz kalıntısı haline getirmek
te, mümkün imkan ve sorumluluk bağlamında 
“şimdi”nin genişlemesini ifade etmemekte ise, 
kromozomlarını kaybetmiş bir söyleme varılacağı
nı da kestirmek zor değildir. Bu, iktidarın bütün 
enstrümanlarıyla muhalif dil kullanan bir söylem
dir ki, öncelikle yerini kendisi bile içselleştirme- 
miştir.

Genel olarak tarihi anlatıma yoğunlaşıldığm- 
da İslami söylem, kuvvet ve niceliğin nitelik ya
nındaki göreliliğini vurgulayan bir dil kullanır ve 
bunu tarihten örneklendirme yolunu tutar. Bu iki 
farklı zihniyet yapısını açığa çıkarmak da dolayı
sıyla iki anlama gelmektedir: İlkin, bu anlatımlar 
tarihsel düzeyde bir kahramanlığa vurgu yapmak 
bağlamında anlamlıdırlar. Eğer gerçekten durum 
buysa, sosyal gerçeklik ile tekabüliyetini temel so
runsal olarak açığa çıkarır. İkinci anlamı ise, nite
liğin niceliğe önceleneceği yaklaşımını içerir. An
cak bunun, ilk anlamın içinde eriyen sosyal bir se
yir izlediği görülmektedir. Eğer yukarıda belirtilen 
anlatım oluşturulacaksa, haklı olmanın güçlü ol
maya feda edilmediği bir dilin inşası gerekmekte
dir.

Osmanlı’da giderek paradigmaya doğru geniş
letilen ve derinleştirilen soru(n), dinle bağlantı 
noktalarını problemli ve gerilimli bir alan kılmış
tır. Batı dünyasının bir kaç kavram etrafında algı
landığı ve daha sonra o kavramlar üzerinden bir 
İslam dünyası okuması yapıldığında “geri” ülkeler
le İslam ülkelerini çakıştıran bir söylem ortaya 
çıkmıştır. “Kalkınma”, “ilerleme”, “ileri”, “gelişmiş" 
anahtar kavramlarının o günden bu yana işlerliği
ni hala koruduğunu ve İslami söylemlerin belir
lenmesinde önemli roller oynadığını belirtmeli
yiz. Daha önce tanımlanmış alanlara işaret eden 
bu kavramların içerisine sıkışan İslami söylem, 
kendi birikim ve paradigmasını bu bağlamda sor
gulayan bir konumu içselleştirmiştir. Böylece de- 
runi/içsel/introspektif ve ontoloji perspektifinde 
gittikçe aşınmalar oluşmuştur. Şüphesiz teknolo
jik açıdan yapılan Batı ve Osmanlı okumasının 
ardından oluşturulan ilerilik-gerilik durumu fiilen 
mevcuttur. Ancak Batı'nın İslam dünyasına yöne
lik geliştirdiği ve İslam’ın genetik yapısıyla ilinti-
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lendirdiği “geri’lik  kavramı, çoğunlukla teknolo
jik ve maddi anlamda değil, paradigma düzlemin
de bir tartışmanın konusu olmuştur. İşte sorun da 
zaten tam bu noktada deşifre olmaktadır: “Mara- 
zi(!) bir paradigmadan nasıl sağlıklı bir inşa çı
karılacak?” Bunun sıkıntılarını bugünün İslami 
söylem ve dillerinde rahatlıkla gözlemlemek 
mümkündür.

Osmanlı’nın son dönemlerinde İslam’ın terak
kiye mani olup olmadığı tartışması içinde “İs
lam'ın terakkiye mani olmadığı” tezi yanında du
ran İslami söylem, aslında bu argümanın içeriğine 
uygun tarihi seyrini bozmuş değildir. “İyi” ve “gü
zel” olanla İslami olanı özdeşleştirme potansiyeli
ni hep içinde taşıyan İslam bilinçaltı, bu bağlam
da terakki için de aynı eşleştirmeyi yapmış; “iyi” 
ve “salah” arasını kapatmaya çalışırken, paradok
sal olarak ikisi arasındaki mesafeyi açmıştır. Ta
rihsel süreç içerisinde içi maddi öğelerle dolduru
lan “iyi” kavramı, “salah” olana yabancılaşarak 
salt rasyonellik içinde tanım ve anlam kazanmış
tır. Bunun neticesi olarak “müslümanlar da her şe
yin en iyisine layıktır” söyleminin üretilmesi ve yay
gınlaşması mümkün olabilmiştir. Ya da artık “bir 
lokma bir hırka”dan “bin lokma bin hırka”ya dö
nüşüm içselleştirilebilmiştir.

Yüzyıl öncesinde İslam’ın terakkiye mani olup 
olmadığı söylemi etrafında cereyan eden tartışma 
ile, bugün İslam ve çağdaş değerler arasında bir te
zadın bulunmadığı söylemi arasında herhangi bir 
mesafenin bulunmaması, bundan da öte aynı ye- 
nilmişlik psikolojisini üzerinde taşıması belki bize 
İslami söylem dilinin durumu hakkında ipucu ve
rebilir. “İlerleme”, “çağdaş değerler” gibi seküler 
içerikleri merkezileştirerek kendisini konumlan- 
dırmaya çalışan söylem, pratikte “ahiret” ve “iç- 
gözlem”e yabancılaşarak Özgüvensizliğini pekiştir
mektedir.

Dikkat edilirse “müslümanlar da her şeyin en 
iyisine layıktır” söylemi, cehalet, gerilik, köylülük 
ile özdeşleştirilen İslami tecrübenin, bir noktadan 
sonra dönüşümünü ilan eden savunmacı bir yak
laşımdır. Bu özdeşleştirme İslami söylemin dilinde 
gerçekten çok belirleyici olmuştur. Özellikle 
1980’den sonra müslümanlar bu formülasyonu 
bozmak için ekonomik gelişim çizgilerine de para
lel olarak farklı bir inşanın içinde olmuşlardır. Fa
kat bu inşa, giyim kuşamdan evleri dizayna ve ya

şam biçimine kadar çok geniş bir yelpazede kendi
sini göstermiştir ki, “kendisi” olma konusunda ol
dukça sıkıntılar yaşadığı birinci elden gözlemlene- 
bilmektedir. Öyle ki, tasavvufi tecrübenin bile bu 
seküler süreçten aldığı nasip dönüşümün boyutla
rı hakkında oldukça fikir vericidir. Burada tasav
vufi tecrübenin zikri, iddiaları ve teorileri itibarıy
la dünyevileşme ile arasındaki mesafenin oldukça 
geniş olmasındandır.

Sağdan Sola İslami Dil

Yenilgi psikolojisi bağlamında açıklanmaya çalışı
lan muhalefet dili, belki monolitik bir yaklaşım 
olarak algılanabilir. Ancak bu psikoloji, bilinçal
tında muhafaza edilerek tüm reflekslerin kalkış 
noktası olarak değerlendirildiğinden nüfuz alanı
nın oldukça genişlediği bilinmelidir. Devamlı ola
rak “geri” ve “ilkel” olanla nitelenen bir kategori
nin, böyle olmadığını ispata çalışması şeklinde 
oluşan bu dil sağlıksızdır ve panik içinde durmak
tadır. Bu da İslami söylemin eklemlenmesine ze
min hazırlayarak kendine güvensizliğini deşifre 
etmektedir.

Bu çerçevede İslami söylem, dil ve pratiklerin 
Türkiye özelinde sağdan sola doğru serüvenine kı
saca bakmak aydınlatıcı olabilir. Aslında bugün
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dünyanın geldiği noktada çok da açıklayıcı olma- 
yan sağ ve sol, son zamanlarda İslami söylemin se
rüveninde sıklıkla zikredilir olmuştur. Bilindiği gi
bi Osmanlı’nın son dönemlerinde Batıcılığın din
le ilişkilerine koyduğu mesafe ve bu çerçevede or
taya koyduğu tutum, o zamandan bu yana daha 
çok din ve sağcılık ile daha yakın ilişkilerin geliş
mesini sonuçlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde ge
lenek ve bunun 
izin verdiği ölçü
de dine yakın 
duran sağ, İslami 
söylemi de içine 
alan bir genişlik
te tanımlanmış
tır. Bu süreç içe
risinde çoğun
lukla sağın refleksleriyle örtüşen bir İslami dilin 
geliştiği öncelikli tespitlerimizden biri olabilir. Bu 
dil, İslami söylemin kendisini kendi başına ifade 
edememesinin de en önemli sebeplerinden biri
dir. Özellikle 1980’den sonra gelenek eleştirisi ve 
dışa daha açık modernleşme politikalarının da et
kisiyle İslami söylemin sağcı söylemde ayrışması
nın giderek netleştiği bir süreç yaşandı. O zamana 
kadar muhafazakar, mukaddesatçı, statükocu, kıs
men liberal ve geleneksel dindarlan da içine ala
cak derecede istiap haddi genişleyen sağcılığın 
özellikle muhafazakar ve statükocu niteliği İslami 
söyleme de transfer edilmiştir. Bu süreç boyunca 
İslami söylem kendisini sağ jargonun içinden ifa
de ederek sağın serüveni sırasındaki birikim ve 
tecrübelerini kimi zaman içselleştirici nitelikler 
kazanmıştır.

Şüphesiz solun dinle ilişkilerinin belirleyici ol
duğu sağcı-İslam ilişkisi, aynı zamanda geleneksel 
dindarlığın korunduğu oranda sürekliliğini sağla
yabilmiştir. Ancak 1980’lerden sonra hızlanan li
beral politikalar, dışa daha açık ilişkiler, modern
leşme ile birlikte gelenekselliğe ve geleneksel din
darlığa eleştiri İslami söylemi farklı arayışlara it
miştir. Bilindiği gibi Türkiye’de sağ statüko ve 
muhafazakarlıkla tanımlanırken sol da ilerici, öz
gürlükçü, değişimci temel nitelikleri ile tasvir 
edilmiştir. Sağ kendi sınırlarına dayanınca bugün 
gelinen noktada İslami söylemin dili kendi olma
nın imkanını yakalamışken, birden sol içinden 
konuşan bir çevrim yaşamaya başlamıştır. Bu bağ

lamda statükocu ve muhafazakar olmadığını ifade 
etmenin yegane dilini “sol” olarak gören İslami 
söylem, bütün tarihi birikim ve imkanlarını har
camaktadır. Çünkü basit bir insaniliğe irca edile
rek tarihselleştirilebilecek olan “sol”, kavram ve 
teorileriyle insanlığın başlangıcına kadar geri gö
türülebilecek bir tarih felsefesi okumasını müm
kün kılmamakta, bunun da ötesinde pratikleriyle

ilerici, özgürlük
çü, değişimciliğin 
tam tersi bir de
neyimi yansıt
maktadır. Dola
yısıyla İslami söy
lemin özgürlük 
ve anti-statüko- 
culuğu savunma

nın yegane imkanı olarak “sol” içine eklemlenme
si, muhalefet dilinde ısrar ettiğinin göstergesi ola
rak okunabilir.

“Zaruret” ve “Değişim”
Arasında Salınan Fıkıh

“İslam’ın modern dünyaya ayak uyduramadığı” söy
lemi modernist jargonun çok sık tekrar edilen 
önermelerindendir. Aslında tipik Comte’çu ve 
Durkheim’cı tezi tekrar eden bu söylem, İslami 
dilin apolojetik konumunda oldukça belirleyici 
olmuştur. Bunu İslam dünyasının fıkıh termino
lojisinde izlemek mümkündür. Gerçekten İs
lam’ın modern dünyaya ayak uyduramadığı, bir 
eleştiri olarak ne zaman dillendirilse bunun karşı
sında fıkhın iki kaidesi öne çıkarılır. Bunlardan 
ilki “zaru ret” , diğeri de “değişim ” üzerinde 
odaklanmaktadır. Dikkati çeken bir diğer nokta 
da zaruret ve değişimin Mecelle’ye atfen zikredil
mesidir. Bilindiği gibi Mecelle, Osmanlı’ntn ken
disini modernleştirmesinin göstergelerinden biri 
olarak okunmaktadır ve bu bağlamda bir kırılma 
noktası vurgusu taşımaktadır. Bu fıkıh kaidelerin
den ilki, “zaruretler haramları mübah kılar”, diğeri 
de, “zamanın değişmesi ile hükmün değişmesi gere
kir” şeklinde ifadeye konulabilir. Özellikle son 
önerme, “zaman sana uymuyorsa sen zamana uy” 
şeklinde halk düzeyinde bir anlatıma da kavuş
muştur.

Burada zaruret ve değişimin İslam üzerinden

İster iktidar olamama anlamında “muhalefet 
dili” , ister “yenilgi dili” diyelim, son tahlilde 
kendisini “ileri”nin yanında “geri” olarak ko
numlandıran ve buna dogmatik bir inanç ola
rak bağlanan bir dille karşı karşıyayız.
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işletilmesi, İslami söylemin fıkıh içerisinden fakat 
bir o kadar da dışarıdan konuştuğunun göstergesi' 
dir. Bir başka ifadeyle, nasıl fıkıh içinde kalarak 
İslam’ın dışından konuşabiliriz endişesini açığa çı
karmaktadır. Burada "zaruret” kelimesine yoğun- 
laşıldığmda, bu kelimenin İslami söylemin muha
lefet alanlarını tanımladığını görmek rahatlıkla 
mümkündür. Diğer yandan modern dönemin 
merkezi kavram
larından olan 
"değişim”in niçin 
fıkıh içinden çı
karılmaya çalışıl
dığı sorusu da bu 
çerçevede olduk
ça anlamlıdır.
Çünkü sosyolo
jik gerçekliğin veri olarak alınması, son tahlilde 
değişimin devamlı olarak İslam üzerinden işletil
mesini sonuçlayan bir girişimdir. Dolayısıyla dur
madan kendisinin değişmesi gerektiğini bilinçal
tında taşıyan bir islami söylemin, muhalefet dilini 
kullanmakta olduğunu anlamak herhalde zor de
ğildir.

Sonuç Yerine

Yukarıda anlattıklarımız çerçevesinde İslami söy
lem ve pratiklerin dilini, sosyolojik temayüllerin 
yönlendirdiğini söylemek mümkündür. Gerçek
ten İslam dünyası, modernlikle karşılaşmasının 
ardından yaşadığı kriz ve bunalımın acısını hala 
yaşamaya devam etmektedir. Bunun gerek söylem 
gerek pratik düzeyinden örneklerini bulmakta zor
lanmayız. Fakat bugün geldiği noktada ik t i
dar/m uhalefet dilini tartışıyor olmanın kendisi 
bile kanaatimizce ümit verici bir gelişmedir. İsla
mi söylem dilinin aşağıda kısaca belirteceğimiz so
runları aşması durumunda kendi imkanlarının da 
farkına varabileceğini belirtmeliyiz.

Buna göre öncelikle yenilgi psikolojisini üze
rinden atması gerekmektedir. Şüphesiz bunun 
söylendiği kadar kolay olmadığı bellidir. Ancak 
çok uzun bir tarihe, birikime, donanıma, medeni
yet tecrübesine dayanan bir mirasın sahipleri ola
rak kendine güvenle konuşmanın bu bağlamda 
enstrümanları elindedir. “Tarih”in aynı zamanda 
her bakımdan bir hafıza olduğu akılda tutulursa,

bir çok imkanın yönelimler oranında kendisini 
açığa çıkaracağını söyleyebiliriz. Bu, tarihin daha 
çok analitik biçimde okunması, önümüze hangi 
imkanları açabileceğinin tartışılması ile mümkün
dür.

Anlatılanlar çerçevesinde ortaya çıkan bir di
ğer sorun da oryantosyondur. Buna p erspektif 
problem i demek dc mümkündür. Öncelikle İslami

söylemler nerede 
durduğunu ve 
nereden konuş
tuğunu çok iyi 
bilmek durumun
dadırlar. Günde
lik yaşam pratik
lerimizde daha 
net bir biçimde 

izlenebilecek olan oryantasyon sorunu, dilin “îsla- 
milik” ile olan tartışmasını hala sıcak ve canlı tut
maktadır. Popüler kültür ve popüler dindarlığın 
arttığı, gösterinin alabildiğince çoğaldığı bir or
tamda oryantasyon sorununun gittikçe derinleşti
ği gözlerden kaçmamaktadır. Bu bağlamda dini 
sembollerin görünürlüğünün yaygınlaşması ora
nında bir özgüven dilinin gelişmemesi altının çi
zilmesi gereken temel bir husustur. Bugün İslami 
söylemin kendisini farklı yerlerden ifadeye çalış
ması, “kendisi” olarak konuşamaması problemin 
bir başka yüzünü göstermektedir.

Yine İslami söylemlerin kendi dilini kullanma
sı sağlıklı söylem ve pratiklerin inşası için önem 
taşıyan bir başka noktadır. Yazının başında Os- 
manlı’nın son dönemlerinde meydana gelen kırıl
mayı bir gramer değişimi olarak değerlendirmiş
tik. Gramer değişimi, toplum düzeyinde düşünül
düğü zaman tüm tarihin, birikimin, hafızanın ve 
reflekslerin de bir anda değişeceği, bundan da öte 
aslında bir intibak sorunu yaşanacağı bilinmelidir. 
Kaldı ki, içinde yaşadığı çevrenin de tüm etkile
riyle birlikte genetik yapısında bulunan eski gra
merini değiştirmek, sanıldığı kadar da kolay değil
dir. Bu bağlamda kendi kavramlarını hatırlaması, 
yoksa üretmesi ve tanımlaması bir zorunluluk ola
rak görünmektedir.

Bilinmelidir ki, İslam dünyası sosyolojik ola
rak kendisine bulaşan bu marazı, ontolojik bir bo
yuta ulaşmadan dönüştürmenin mümkün çabası 
içinde olduğu oranda yenebilecektir. ■

Dini sembollerin görünürlüğünün yaygınlaşma
sı oranında bir özgüven dilinin gelişmemesi, Is- 
lami söylemin kendisini farklı yerlerden ifadeye 
çalışması, “kendisi” olarak konuşamaması altı
nın çizilmesi gereken temel bir husustur.
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İKBÂL’DE 
YENİDEN YAPILANMA/İNŞÂ

ALİ ŞERİATI 
Türkçesi: Zeynep S. DOĞRUER

Eğer biri, Müslümanlığın tarihsel 
süreç içinde bozulan şeklini ye- 
niden inşa eder, ruhunu tek vü

cut haline döndürerek yeniden birleş
tirir ve 20. yüzyılda İsrafil’in, surunu 
ölü bir topluma üflemesi ve onun ha
reketini, gücünü, ruhunu diriltmesi gi
bi, İslâm’ın mevcut, doğudan uzak 
esaslarını bir kalıba koyarsa, Muham- 
med İkbâl gibi örnek şahsiyetler yeni
den doğabilir ve yetişebilir. Muham- 
med İkbâl; Gazalî, Muhyiddin İbn 
Arabî ve Mevlânâ gibi sadece tasavvufla ve metafi
zik ile ilgilenen bir mutasavvıf değildir. Mutasavvıf
lar, ferdi tekâmülün, ruhun temizlenmesinin ve ben
liğin ruhânî aydınlığı üzerinde durdular. Sadece az 
sayıda insanı kendileri gibi yetiştirdiler; ancak Mo
ğol saldırısına, sonraki despotça düzenin oluşumuna 
ve insanlara yapılan baskının farkında olmayacak 
kadar dünyaya yabancı kaldılar.

İkbâl, İslâm tarihinde, kılıcın, gücün, savaşın, 
mücadelenin, güç gösterisinin ve düşmanları mağlup 
etmenin, insanların zihinlerinde ve sosyal ilişkile
rindeki reform ve inkılâba tesir etmek için kâfi oldu
ğunu düşünen Ebû Müslim, Haşan Sabbah ve Selâ- 
haddin Eyyubî gibi bir şahsiyet de değildi.

İkbâl, Hintli Seyyid Ahmet Han gibi, İslâm top- 
lumunun, hangi durumda olursa olsun (İngiliz vali
lerinin tahakkümü altında dâhi olsa), modem ilmî 
tefsirlerle, İslâmî içtihatlarla, Kur’an ayetlerinin 20. 
yüzyılın fennî ve mantıkî yorumlarıyla ve derin ma
lûmatlı felsefî ve ilmî araştırmalarla yeniden canla
nacağını düşünen âlimlere de benzemiyordu.

İkbâl, ilmin, insanlığın kurtuluşu, gelişmesi ve ıs
tıraplarının dinmesi için kâfi olduğunu düşünen bir
takım batılı düşünürlerden de değildi. Ekonomik ih
tiyaçlarla İnsanî ihtiyaçları aynı kefeye koyan filo
zoflardan da değildi. Hintli ve Budist düşünürler, zi

hin huzurunu ve ruhî kurtuluşu, tena
süh (hicret) olarak; ya da Nirvana’ya 
ulaşmayı, insanlık görevmin tamamla
nışı olarak görürlerdi. İkbâl, -bir tane 
de olsa- aç insanın, köleliğin, mahru
miyetin ve rezaletin olduğu bir toplum
da, bütün bunlara rağmen refaha ve 
ahlâkî şuura erişmiş, saf, yüksek ruhlar 
ile disiplinli ve eğitimli insanlar hayal 
eden bu hemşehrileri gibi de değildi.

İkbâl; "Hayatın en güzel hallerini, fe 
cirle tan yerinin ağarması arasındaki öz

lemlerde ve tefekkürde buldum” derdi. İkbâl, materya
lizmden sıyrılmış, lekesiz ruhu ile büyük bir mutasav
vıftı. Aynı zamanda O, çağımızın ilmine, teknolojik 
ilerlemelerine ve insanlığın gelişimine önem ve de
ğer verirdi. Sufizm, Hristiyanlık, Lao Tzu ve Buda 
inançlarıyla canlanan duyguları; ilme, mantığa ve 
bilimsel gelişmelere verdiği değeri azaltmadı. İkbâl, 
Francis Bacon ya da Claude Bemard gibi fenomen
lerin ve maddî tezahürlerin arasındaki ilişkinin keşfi 
ve maddî hayat için, doğal güçlerin istihdamı ile sı
nırlı, sadece olaylara dayanan “kuru” bir ilmin savu
nucusu değildi. Aynı zamanda bazılarının yaptığı gi
bi, felsefeyi, ilmi, dini, mantığı ve vahyi mânâsız bir 
şekilde birleştirmezdi. Mantığı ve ilmi, günümüzde 
anlaşıldığı gibi, aşkın, duygunun ve ilhamın insan 
ruhundaki tekâmülü olarak sayar; fakat onların ga
yelerini kabul etmezdi.

İkbâl’in insanlığa verdiği en büyük öğüt şudur: 
“İsa gibi bir kalbiniz> Sokrat gibi fikirleriniz ve Se- 
zar gibi kuvvetiniz olsun; fakat bunların hepsi tek 
kişide, ruhun tek bir hedefe vâsıl olması temeli 
üzerine olsun ” Bu, İkbâl gibi olmak demektir: Ken
di döneminde siyasal şuurun doruğuna erişmiş, in
sanların, 20.yüzyıl bağımsızlık sembolü olarak gördü
ğü, liberal ve milliyetçi bir lider olmak. İkbâl, felsefî 
düşünce alanında, bugün, batıda Bergson ile veya İs
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lâm tarihinde Gazalî ile aynı mertebede olduğu dü
şünülen çağdaş bir düşünür ve filozoftur. Aynı za
manda, yaşadığı ve Müslümanların kurtuluşu, bi
linçlenmesi ve özgürlüğü için cihad ettiği İslâm top- 
lumunun ve insanlığın durumunu düşünen, bizlerin, 
İslâm toplumunun ıslahatçısı olarak itibar ettiğimiz 
biridir. Onun gayretleri, sadece sathî ve fennî ya da 
Sartre’in deyimiyle "sahte solcuların entelektüel de
lilleri” gibi değil, sorumluluklarının bilincinde olan 
fertlerin gayretleri gibidir. İkbâl, çabalar ve mücade
le eder. Mevlânâ’nın hayranlarındandır. Manevî 
yükselişlerinde, onunla birlikte yolculuk eder ve aşı
lan alevleriyle, ıstırabıyla ve manevî endişeleriyle 
yanardı. Bu büyük adam, tek taraflı ya da tek boyut
lu bir Müslüman değildi; parçalara ayrılmadı. Tam 
mânâsıyla bir Müslüman’dı. Mevlânâ’yı sevdiği hal
de, onun etkisinde kalmadı. Avrupa’ya, oradaki fel
sefe okullarını tanımak için gitti ve onları kendi çağ
daşlarına tanıttı. Herkes İkbâli bir 20. yüzyıl filozofu 
olarak kabul eder; fakat O, batılı düşünceye teslim 
olmaz; aksine, batıyı fetheder. İkbâl, 20. yüzyılda ve 
batı medeniyetinde münekkit bir zihin ve seçme gü
cüyle yaşadı. Mevlânâ’nın, İslâmî ruhun hakikî bo
yutlarıyla ters düşmeyen ve onları tekzip etmeyen sâ
dık bir müridiydi.

Tasavvuf der ki; “Yokluğumuzda kaderimizin önce
den tayin edilmesi seni memnun etmiyorsa, şikâyet et
m e,” ya da “Eğer dünya seninle mutabık değilse (sana 
uygun gelmiyorsa), sen dünya ile mutabık ol." Fakat 
mutasavvıf İkbâl der ki; “Eger dünya seninle mutâ- 
bık değilse, ona bakkaldır!” Burada dünya, "kader” 
ve “insanoğlunun hayatı” anlamına geliyor. İnsan 
bir dalgadır, durgun bir sahil değil. Erkeğin ya da di
şinin varlığı ve oluşu harekettedir, harekette olmalı
dır. İkbâPin tasavvufu, Hint mistisizmi ya da dinî ta
assup gibi değil, Kur’an mistisizmi gibidir. İnsanın 
dünyayı değiştirmesi gerektiğine inanır. İslâm, insa
nı önemsemeyen kadercilik yerine, insanın önemli 
bir rol üstlendiği bir anlayışı getirmiştir. Bu, İslâm’ın 
dünya görüşü, hayat felsefesi ve ahlâkıyla yarattığı 
ilerleyen ve müspet esas kaidesi gibi, en büyük inkı
lâptır.

Hümanistlerin ve liberal entelektüellerin İslâm’a 
karşı yaptıkları en büyük tenkit, dinin mutlak doğru 
veya İlâhî emir olarak telakki edilmesi, bundan do
layı insanların tam bir teslimiyetle inanması ve bu
nun sonucunda da Müslümanların, Allah ile olan 
ilişkilerinde serbestçe hareket etmelerinin mantıken 
kısıtlanmasıdır. Eğer bu, doğru olsaydı, İslâm adına 
bir utanç kaynağı olacaktı. Kölelik olacaktı; gücün, 
özgürlüğün, sorumluluğun inkârı olacaktı. Bu, statü
koya ve “ne olacaksa olsun”a bırakmak, dünya haya

tında insana empoze edilen akıbeti kabul etmek ve 
hayatın faydasızlığı ile boşluğunu kabul etmek ola
caktı.

Geçmişte ve günümüzde olayların gerçekleştiği 
ve gelecekte de vuku bulmaya kaderin emriyle de
vam edeceği gibi herhangi bir tenkit ve itiraz çaba
ları da, “bizim için önceden ne takdir edildiyse" ina
nışı gibidir. Bu sûrede, insanoğlunun değişmek ve 
statükoyu düzeltmek adına yaptığı girişimler imkân
sız, mantıksız ve ihtiyatsız olur. Fakat İslâm felsefe
sinde tek Allah (cc), mutlak güçtür; her şeye kâdirdir 
ve yaratmak, rehberlik, deva ve kainatın hâkimiyeti 
sadece O ’na mahsustur. Nitekim, Kur’ân-ı Kerîm’de 

Dikkat edin ki, yaratmak ve emretmek yalnız 
ve yalnız O’na mahsustur.”(7 :54) buyurulmuştur. 
Bu geniş kainatta yaşayan insanların kimi Allah’ın 
emirlerinden ayrılmazken, kimi de istediği gibi ser
bestçe yaşayabilir. Müslüman, hür irade ile isyan ve 
teslimiyet gücüne sahiptir. Bu suretle hareketlerinin 
yapıcısı ve sorumlusu da kendisidir. “Herkes kazan
dığına karşı rehin tutulacaktır.” (74:38) “.. .Şüp
he yok ki Rabbin, kimin O’nun yolundan saptığını 
ve kimin O’nun rehberliğine uyduğunu hakkıyla 
bilir.” (53:30)

Hümanist, varoluşçu ve radikallerin, dini ve Al
lah’ı yalanlama ve inkâr için kullandıkları bu pren
sipleri, İkbâl, Kur’an’daki tasavvufî yolculuğunda, 
insanlara iyilik yapma ve sorumluluk sahibi olma 
şeklinde yorumlamıştır. Hümanist, varoluşçu ve ra
dikaller, İslâm’ın ve Allah’ın, zihinlerde insan hürri
yeti, itibarı, salâhiyeti ve sorumluluğuyla zıt olarak 
algılandığını düşünüyorlar.. Halbuki İslâm, felsefî is
pat ve izahlara başvurmadan, açık ve net bir şekilde 
şöyle beyanda bulunur: “ O gün kişi (hayır veya 
şer) iki elinin önden ne gönderdiğine bakacak...” 
(78:40)

Görünüşü, imana yönelişi ve İslâmî tasavvufuyla 
İkbâl, çağımızın bütün felsefî ve manevî hallerine 
nüfuz etmiştir. O, Hint Okyanusunun derinliklerin
den Avrupa’daki heybetli dağların zirvesine yüksel
miş Müslüman bir göçmendi. İkbâl Avrupa’da kal
madı; harikulade seyahatinde öğrendiklerini anlat
mak için, bize geri döndü. Kişiliğine bakınca, 
O’nun, 20. yüzyılda kendini anlama bilincine ulaş
ma yolundaki yeni nesil için bir model, bir örnek 
teşkil ettiği bir kere daha görülür. Ruhanî ve aydın
lık bir kültürün kalbi olan diyardan seçilmiş, doğu 
telkinleriyle dolu parlak bir ruh. Çok sayıda batılı 
düşünce, medeniyet diyarı, idrak, ilerleme ve yaratı
cılığın gücüyle ilim, zihninde yer edinmişti. Bütün 
bu yatırımlarla, 20. yüzyılın âlimi hâline geldi. O, 
batıya ve yeniliklere düşman olan, yeni medeniyete
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sebepsiz yere muhalefet eden, geçmişin gericilerin
den değildi. Seçme ve kritik etme cesareti olmayan, 
batının yuttuğu taklitçilerden de değildi. Bir taraf
tan ilmi kullanırken, diğer taraftan, ilmin, insanlığın 
manevî gereklerini ve gelişme ihtiyaçlarını karşıla
ma konusundaki kusurlarını ve yetersizliğini de id
rak ediyordu; bu eksikliğin giderilmesi için çözüm 
teklifleri getiriyordu. İkbâl’in, dünyaya ve insanlara 
arz ettiği, felsefî-manevî açıklamalar üzerine kurulu 
bir dünya görüşü vardı. İkbâl, sosyal öğretisini bu 
dünya görüşü üzerine tesis etmişti. Bağlı olduğu kül
tür ve tarihe dayanarak, günümüzde insanoğlunun 
gelişmesinin elverdiği kadar, Hz. Ali ayarında bir in
san mefhumu düşünmüştür. “Hz. Ali ayarında” ne 
demektir? Hz. Ali ayarında demek; doğulu kalbine 
ve batılı zihnine sahip bir insan demektir. Derin ve 
engin düşünen insan demektir. Güzel ve muhteşem 
bir aşkı anlatan bir insan demektir. Hayatın acıları 
kadar, ruhun ızdıraplarını da tanıyan biri demektir. 
Hem Allah’ı, hem de insanları bilen biri demektir.

İkbâl, ilmin ışığına sahip, aşk ve iman ile yanan, 
keskin bakışları, esir milletlerin kaderini sorgulama
dan, gafletin ve cehaletin galip gelmesine asla izin 
vermeyen biriydi. Reformları, inkılâpları ve zihinsel 
değişimleri araştırırdı. Bir düşünür olarak, ilmin ruh
suz gözünün (Francis Bacon’a göre) kainatın bütün 
gerçeklerini görmekten âciz olduğunu idrak etmişti. 
Sevdalı bir kalbin, sadece zâhitlik, kendini alçaltma 
ve paklama ile hiçbir şeye ulaşamayacağını hisseder
di. Çünkü madde dünyası, toplumun ve hayatın ka
bullendiği bir insanı yalnız başına serbest bırakmaz. 
Kişi toplum kervanıyla birlikte hareket eder ve ken
dine ondan ayrı bir yol seçemez. İşte bizim, hem fel
sefî ihtiyaçlarımıza cevap verecek, hem de dünyaca 
kabul görecek, medeniyet ve dünyanın yeni kültürü 
tarafından fark edilecek, bir “düşünce ve hareket 
ekolü” isteme sebebimiz budur. Biz, düşünce ve ha
reket ekolünü; kişiyi, kültürümüzün ve bütün mane
vî/dinî servetlerimizin farkında olan, 4. veya 5. yüz
yıldan değil, günümüzden vazgeçmeyen bir birey 
olarak yetiştirmesi için istiyoruz.

Biz, sorgulayabilen, İlmî bir düşünce yapısına sa
hip, insanlarının ıstıraplarına, hayatına, esaretine ve 
sıkıntılarına kayıtsız kalmayan insanlar yetiştirmek 
için böyle bir oluşumun özlemini çektik. Hem insan
lığın gerçek ve (somut) ıstıraplarını, bütün toplum- 
ların ve kendi toplumunun içinde bulunduğu kar
maşayı ve zorlukları düşünen, hem de örnek insanı, 
insanın önemini, insanlığın tarihteki ebedî vazifesi
ni unutmayan ve bütün insan ideallerini maddî tü
ketim seviyesine indirmeyen bireylerin yetişmesini 
arzuladık. Bizim, bu muhtelif sahalarda ulaşmaya ça

lıştığımız her şey, İkbâl ’de bulunabilir. Çünkü İkbâl 
’in yaptığı tek şey -ki bu, 20. yüzyılda, İslâmî bir top
lumda, İkbâl’in bir Müslüman olarak gerçekleştirdi
ği en büyük başarıdır-, eski ve yeni kültürlere ait 
zengin bilgisiyle ve İslâm’ı örnek alarak kurduğu ide
olojik ekolün ona verdikleriyle kendini geliştirmeye 
çalışmasıdır. İkbâl için mükemmel ve örnek bir in
san diyemeyiz. O, ayrılıp dağıldıktan sonra, 20. yüz
yılda tam bir Müslüman ve mükemmel bir İslâmî 
şahsiyet olarak yeniden yapılandı. Bu yeniden yapı
lanma, biz Müslüman aydınların atacağı ilk adım 
için bir başlangıç noktasıdır. Biz, en büyük sorumlu
luğu kendimizi ve toplumumuzu yeniden yapılandır
ma hususunda hissetmeliyiz. Seyyid Cemal (Cema- 
leddin Afgani) yeniden uyanış gibi bir duyguyu mey
dana koyan ilk kişidir. İkbâl, “Kimsiniz? Kimdiniz?” 
sorularını sorarak, Seyyid Cemal’in insanlarda can
landırdığı bu hareketin tohumunun ilk meyvesi ol
du. Bu ilk mahsul, büyük bir model, bir örnek ve bi
zim uyanışımızdır. Doğulular gibi biz de dünyanın bu 
bölümüne aidiz; bu tarihle bağlantımız var. Tabiatın 
ve batının karşı durduğu insanlarız.

Peki, biz “İkbâl bir reformcuydu” derken ne de
mek istiyoruz? Gerçekten de reform, bir toplumu, 
bütün talihsizlik, ıstırap ve zorluklarından kurtara
bilir mi? Toplumla ilgili ilişki ve düşüncede ani, 
sert ve köklü bir inkılâp yer almamalı mı? İkbâl’in 
bir reformist olduğunu söylediğimizde, eğitimli sı
nıftakiler, sosyo-politik anlamda “reform”un “inkı
lâp” ile zıt olduğunu düşünürler. Çoğunlukla “re
form” dediğimizde, tedrici değişimi veya üst kade
medeki değişimi kastederiz. “İnkılap” ise, alt yapı
daki ani değişime, topyekün bir çöküşe ve akabin
de de yeniden yapılanmaya işaret eder. Bu değişim
ler içinde, İlcbâl’e reformist derken, toplumda yavaş 
ve tedrici bir değişimi kast etmiyoruz.. Maksadımız, 
tedrici değişim veya haricî reform değildir. Biz bu 
kelimeyi, “inkılâb”ı da içeren genel anlamıyla kul
lanıyoruz.

İkbâl’in bir reformist olduğunu, Seyyid Ce- 
mal’den sonraki büyük düşünürlerin yüzyılın dünya
daki en büyük reformistleri olarak bilindiğini söyler
ken, onların, toplumdaki tedrici ve haricî değişimi 
desteklediklerini söylemiyoruz.. Onlar, düşüncede, 
görüşlerde ve duygulardaki köklü bir inkılâbın, ide
olojik ve kültürel bir inkılâbın taraftarıydılar. İkbâl, 
Seyyid Cemal, Kevakibî, Muhammed Abduh, İbn 
İbrahim ve Mağrib Ulema Cemiyeti’nin üyeleri, son 
yüzyılda doğuyu sarsan büyük adamlardı. Kişisel re
formun bir çözüm olmayacağına inandıkları için, 
bunların reformları ya da “ıslah edici inkılâpları” 
topluma yönelik olmaktadır. H
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NEBEVİ ÖRNEKLİK BAĞLAMINDA 
“İNŞÂ EDİCİ” DİL GELİŞTİRMEK

ABDULLAH YILDIZ

“Kur’ân edebiyat değil, hayattır; dolayısıyla O 'na  

bir düşünce tarzı değil, bir yaşama tarzı olarak bakılm alıdır.”

A llah, insanı akıl ve irade sahibi bir varlık 
olarak yarattı ve ona iki yol göster- 
di(90/10). İnsanı ahsen-i takvîm ile es- 

fel-i sâfilîn, iman ile küfür, hak ile batıl, doğru ile 
eğri...’den bîrini tercihte serbest-  bıraktı(76/3)7 
Allah, akl'i selimini kullanıp hak yolu seçenlere 
nebileri, rasûlleri vasıtasıyla, onların yolunu ay
dınlatacak şaşmaz hakikatleri, İlâhî gerçeklikleri 
inzal buyurdu.

Örnek Şahsiyetler: Peygamberler

Ve Allah, bütün peygamberlerini insanlar için 
“örnek kişilikler” kıldı; onları mükemmel sıfat
larla donattı.

Kur’ân, “üsvetün hasene” (en mükemmel, en 
güzel, en ideal, kapsayıcı örneklik) olarak pey
gamberler içinde özellikle Hz. Muhammed(s.) ve 
atası İbrahim(a.s)’in kişiliklerini vurgular:

“Andolsun, Allah’ın elçisinde sizin için, Allah'a 
ve Ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok 
anan kimseler için en mükemmel bir örnek(üsvetün 
hasene) vardır." (33/21)

“İbrahim ve onunla birlikte olanlarda sizin 
için güzel bir örnek(üsvetün hasene) vardır. Ha
ni onlar kendi l<avimlerine demişlerdi ki: ‘Biz, sîzler
den ve Allah’ın dışında tapmakta olduklarınızdan ger
çekten uzağız. Sizi tanımayıp inkar ettik. Sizinle ara
mızda, siz Allah’a bir olarak iman edinceye kadar 
ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir’ ...

"And olsun, onlarda sizler için, Allah’ı ve Ahi
ret gününü umut etmekte olanlar için güzel bir ör-

Aliya İzzetbegoviç

nek(üsvetün hasene) vardır. Kim de yüz çevirecek 
olursa, artık şüphesiz Allah, Ganiy’dir, Hamid’dir.” 
(60/4,6)

Hz. İbrahim “ûlü’l-azm” peygamberlerdendi. 
Azim, irade ve kararlılık sahibi idi.

Hz. İbrahim “halîlullah” ‘Allah’ın dostu’ un
vanını alan bir peygamberdi. Allah Teâlâ, Hz. İb
rahim’i kendisine “halîl” (dost) edinmişti.(4/125)

“İbrahim” kelimesinin manası “millet baba- 
sı” demektir.(22/78) İbrahim kendi milletinin de
ğil, kendisinden sonra gelen peygamberlerin de 
babası/atasıdır. Hz. Muhammed(s), ümmetine 
“atası İbrahim”e selam göndermeyi öğütledi.

Aşağıda da zikredileceği üzere, Kur’ân’da şah
siyet özellikleri en detaylı ve kapsayıcı biçimde 
tasvir edilen peygamber Hz. İbrahim’dir.

Bu ümmete örnek olarak gönderilen Hz. Mu
hammedi.) ise, “yüce bir ahlâka (huluqun azîm) 
sahip” (68/4) idi. Kuşkusuz o, “güzel ahlakı ta
mamlamak üzere gönderilmişti”. Onun ahlâkı, 
Hz. Ayşe’nin ifadesi ile “K ur’ân ahlâkı” idi. A h
lâk (kökü “huluq”); yalnızca kişinin doğuştan sa
hip bulunduğu karakteri, mizacı ya da tabiatını 
değil en genel anlamda “yaşama tarzı”nı da kapsa
dığına göre, “hulusun azîm”, ‘üstün bir hayat tar
zı’ olarak tanımlanabilir.1

Kur’ân’m “en güzel örnek” olarak sunduğu 
Hz. Muhammed(s) ve Hz. İbrahim(a.s) başta ol
mak üzere bütün peygamberler, özelde kendi ka- 
vimleri, genelde ise bütün insanlık için “model 
kişilikler” olarak karşımıza çıkarlar. Onlar, sade
ce Allahu Teâlâ’dan aldıkları ilahı hakikâtleri in
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sanlara duyurmakla kalmamışlar, tebliğ ettikleri 
ilkeler doğrultusunda örnek bir hayat yaşayarak 
yeni bir insan ve toplum tipi inşâ etmenin müca
delesini vermişlerdir.

Hâl, Kâl ve E f’âl Dili

Peygamberler, oluşturmayı hedefledikleri insan ti
pini kendi şahıslarında; toplum modelini de ken
di cemaatlerinin şahsında model olarak sunmuş
lardır. Muhatap oldukları toplumları ne’ye çağır
mışlarsa, o çağrıyı öncelikle kendi hayatlarında 
uygulamışlar; onu bir hayat tarzı haline getirmiş
lerdir. Onların sözleri ile fiilleri ve hâlleri arasın
da asla bir çelişki bulunmamıştır; yani onların li- 
sân-ı hâl, lisân-ı kâl ve ef’âl’leri birbiriyle uyum
lu olmuş, bir bütünlük arzetmiştir.

Bu bütünlüğü ve uyumu Şuayb(a.s), Meyden 
ve Eyke halkına şöyle ifade eder:

“B en , sizden yapm am anızı istediğim şeyi, si- 
zin hilafınıza yapm ak istiyor da değilim .”( 11/88) 

(Bu çerçevede Kuı’ân-ı Kerim, müminlere 
“başkalarına erdemli olmayı emredip de kendilerini 
unutmamalarını’’(2/44) ve “yapmadıkları / yapma
yacakları şeyi söylememelerini”(6 1/2) tavsiye eder.)

Bütün peygamberler, inançları, ibadetleri, ah
lâkları, kişilikleri, hayatları, davranışları, duruşla
rı, davetleri, ilişkileri... ile insanlar için “m ükem - 
m el” örneklerdir: Onların küfr’ü, şirk’i, kizb’i, bâ- 
tıl’ı, dalâlet’i, ihânet’i, şerr’i, isyân’ı, tuğyân’ı, 
bağy’i, ğayy’i, münker’i, fahşâ’yı, fısk’ı, fücûr’u, fe- 
sâd’ı, zulm’ü, cürm’ü... ortadan kaldırma mücade
leleri; îman’ı, tevhîd’i, hidâyet’i, hakk’t, sıdk’ı, 
rüşd’ü, hayr’ı, İslâm’ı, ihsân’ı, ihlâs’ı, ıslâh’ı, silm’i, 
hilm’i, fikr’i, zikr’i, şükr’ü, hamd’i, mârufu, mî- 
zân’ı, mikyâl’i, kıst’ı, adalet’i, vefâ’yı, ittikâ’yı... 
inşâ etme cehdleri ile bütünleşir.

Kur’ân, Hz. Ibrahim(a.s) ve Hz. Muham- 
med(s.a.v)’in karakteristik özelliklerine genişçe 
yer vermek kaydıyla, bütün peygamberlerin “mo
del k işilik lerin i tanımlar:

“(Ey Muhammed) De ki: “Şüphesiz Rabbim beni 
dosdoğru yola(sırât-ı m ü stakim ), dosdoğru di- 
ne(dîn-i qayyim) ve Allah’ı birleyen(hanîf) İbra
him’in dinine (m illet 4  İbrahim ) iletti. O hiçbir za
man ortak koşan lardan  değ ild i.”(6/161)

Akidevî özellikleri bakımından; yalnız Allah’a 
iman eden(37/lll), îmanında emîn ve mutmain

olan(2/260); yalnız Allah’a teslim olan, özünü 
A llah ’a  teslim  ed en (3/20) ve Müslüman olarak 
can vermek isteyen(12/101); bir hanif olarak A l
lah’ı birleyen ve asla O ’na şirk koşmayan(6/79); 
yalnızca Allah’tan korkan(6/80,81), yalnız A l
lah’a yönelen(16/120), A llah’a hicret 
eden(29/26), O ’na sığınan, dünyada ve âhirette 
O ’nu velî( 12/101) ve vekîl edinen, üzüntü ve ta
sasını yalnız A llah ’a  şekvâ eden( 12/86), O ’na 
inâbe eden; kendini Allah’a verip adayan(l 1/75), 
tertemiz bir kalple, kalb-i selimle Rabbine ge- 
len(37/84), ihlasla O ’na bağlanan(38/46), buna 
karşılık, insanların Allah’ın dışında taptıkları şey
lerden ve Allah’ın düşmanlarından kopup uzak- 
laşan(9/114)... muvahhid kimseler idi.

Karakter ve seciye itibariyle; dosdoğru 
olan(19/56), yalnızca doğruyu, hakkı, gerçeği 
söyleyen (7/105), Doğru Yolda olan (6/84), Doğ
ru Yolu gösteren (21/73), emîn; güvenilir 
olan(26/106, 125, 143, 162, 178), va’dinde sadık 
olan( 19/55), sözünü yerine getiren (76/7), ahde 
vefalı olan(53/37), halîm; hilm sahibi, ılımlı, yu
muşak huylu(l 1/75), reşîd; rüşd sahibi, ol- 
gun(21/51), evvâh; merhamet sahibi, içli, yufka 
yürekli(l 1/75; 9/114)... şahsiyetlerdi.

İnsan ve toplum ilişkilerinde; ihsan sahibi 
olan; güzel davranan, kendilerinden güzellikler 
sadır olan(76/8-10), salih olan; ıslah eden, düzel
ten, Allah rızasına uygun davranan(16/122; 
26/83,84), hayırlı işler yapan(21/73), sabırlı 
olan(12/83; 21 /85-86)... insanlardı.

Çağrı faaliyetlerinde; hakkı apaçık tebliğ eden 
(5/92, 99; 16/35, 82), sadece Rabbine davet 
eden(22/67), insanlara öğüt verip nasihat 
eden(7/65, 67, 71, 72), şâhidlik; örneklik ve ta
nıklık eden(33/45), tebliğinde müjdeleyici ve 
uyarıcı olan(2/213; 33/45), davetinde kararlı vc 
ısrarlı olup uzlaşmayan(26/168), insanlığı aydın- 
latan(33/46), aklını kullanıp doğru düşünen ve 
insanları da doğru düşünmeye çağıran(26/75-76; 
29/19) Kitab’la, hüküm ve hikmetle, delille, ilim 
ve basiretle tebliğ eden(29/27; 6/83; 21/74; 
38/45)... davetçilerdi.

Hayat tarzlarında; Allah’ın rahmetinden 
umudunu kesmeyen(12/87;15/55-56), güçlü bir 
iradeye sahip olan(38/45), âhiret yurdunu düşü- 
nen(38/46), yalnızca Allah’a kulluk ve ibadet 
eden(2/133; 21/73), namazı dosdoğru kılmayı ve
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zekât vermeyi emreden(14/37; 21/73), yalnızca 
O ’ndan isteyip O’na yalvaran(2/127-129; 14/35- 
41; 37/100) Allah’ın nimetlerine şükredip(14/37; 
16/121) hamd eden(14/39-41)... kullar idi.

Bir hayli uzatılması mümkün olan peygamber
lerin bu karakteristik özellikleri, onların hâl, kal 
ve ef’âl bütünlüğünü yansıtır.

İnsanlara Şahidlik Eden 
“Vasat Ümmetsin Kurucu Misyonu

Peygamberlerin kendileri, insanların örnek alaca
ğı model kişilikler olurken; Nebevî söylem etra
fında hâlelenen çekirdek insan unsuru da tepeden 
tırnağa inkılapçı tevhid akidesine göre şekillen
miş bir müminler topluluğunun nüvesini teşkil 
eder.

Kur’ân, Hz. Muhammed(s) ümmetini, tüm in
sanlara şâhidlik(örneklik) eden vasat bir ümmet 
olarak tanımlar:

“Ve böylece sizin, dengeli ve ölçülü bir toplum 
(ümmeten vasatâ) olmanızı istedik ki, (hayatınızla) 
tüm insanlığın huzurunda hakikatin şahitleri olasınız 
ve Elçi de sizin huzurunuzda ona şâhitlik yapsın...” 
(2/143)

Elmalılı Hamdi Yazır, böyle meâllendirdiği bu 
âyetin yorumunu şöyle yapar: “Ey Muhammed 
ümmeti, işte böyle bir sırât-ı müstakime hidayet 
etmek sûretiyle biz sizi vasat; merkez ve her tarafı 
denk, mutedil, hayırlı bir ümmet yaptık ki, siz di
ğer nâs üzerine kavlen veya fiilen ve hâlen şâhid-
i âdil ve nümûne-i imtisâl olasınız; adalet nümü- 
nesi ve hak şahidleri olasınız.”2

Yukarıdaki âyette geçen üç anahtar kavrama 
açıklık getirmek gerekiyor: Ümmet, vasat, şahid
lik:

Elmalılı, Bakara sûresinin 134.âyeti bağlamın
da “ümmet” kavramını açıklar: Ümmet; 'imam* 
kökünden alınmış bir çoğul isimdir ki, çeşitli in
san gruplarına önder olan ve kendisine uyulan bir 
cemaat demektir. Yani bir imamın çevresinde 
kuvvetli bir birlik oluşturup muntazam bir sûrette 
icrayı faaliyet eden ve bu şekilde çeşitli sınıflar ve 
insan grupları üzerine hakim olan hey’eti içtima
iyedir. Diğer bir tabirle ümmet, imameti kübrâyı 
hâiz cemaattir. Demek ki ümmet, hâkim bir mil
letin fertlerinden meydana gelmiş olan bir hey’eti 
içtimaiyedir.3 Elmalılı, daha sonra bu âyette sözü

edilen ümmetin; İbrahim(a.s) ile Yakub(a.s) ve 
bunların vasiyetlerini tutan, muvahhid ve Müslü
man olan oğulları olup çeşitli insan gruplarının 
tevhidi için onların önüne geçmiş, uyulmaya ve 
itaat edilmeye lâyık bir cemaat olduğunu söyler.

Vasat kelimesinin ifade ettiği anlamı da Mu
hammed Esed’den alalım: Lafzen ‘orta bir toplum’ 
yani aşırılıklar karşısında âdil bir denge gözeten ve 
hem zevk ve sefahati hem de mübalağalı bir züh
dü reddederek insanın tabiatını ve imkânlarını 
değerlendirmede gerçekçi ve makul davranan bir 
topluluk. Kur’ân sıkça tekrarladığı, hayatın her 
cephesinde dengeli ve ölçülü olma çağrısı ile 
uyumlu olarak müminlere, hayatlarının bedeni ve 
maddi yönüne çok fazla ağırlık vermemelerini 
öğütler; ama aynı zamanda insanın bu bedenî ha
yat ile ilgili ihtiyaç ve isteklerinin İlahî iradenin 
eseri ve bu nedenle de meşrû olduğunu kabul 
eder. Daha ileri bir tahlilde, “dengeli ve ölçülü 
bir toplum” ifadesinin insanın varoluş problemi
ne Islâmi yaklaşımı temsil ettiği söylenebilir: Ruh 
ile beden arasında fıtrî bir çatışma olduğu görüşü
nün reddi ve insan hayatının bu ikili cephesinde
ki tabiî ve ilahî bütünlüğün açık bir teyidi. İslâm’a 
özgü olan bu dengeli davranış, doğrudan Allah’ın 
birliği ve bütün hilkatin temelinde yatan amacın 
tekliği kavramından doğmaktadır.4

Şahid ise, Elmalılı’ya göre; ortada, mutavassıt, 
âdil, yalnızca gerçeği söyleyen, sözü dinlenir ve sö
züne itibar edilir kimse demek olur. Bu münase
betle, fi’len ve hâl’en nümûne-i imtisal kabul edi
len ve kendisine uyulan kimselere dahi şahid de
nilir.

Elmalılı, ez-cümle, yukarıdaki âyetin anlamını 
şöyle verir: İşte Cenâb-ı Allah, ümmet-i Muham
med’i insanlar arasında böyle hakşinâs, yalnızca 
hakkı söyleyen, âdil ve dosdoğru güzel ahlâkı, ilim 
ve irfanı ile seçkin, örnek alınmaya lâyık, merke
zî bir cazibe ve önderliğe sahip, kendisine uyulan 
bir cemaat yapmak ve tam manasıyla âdil bir ha
kim ümmet teşkil etmek için saye-i Muhammedî- 
de yeni bir Sırât-ı Müstakîm’e hidayet buyurmuş
tur. Müslümanlar şuna-buna uyuntu olmayacak 
ve diğer akvâma nümûne-i imtisal ve mercî olmak 
lâzım gelecektir.5

Yukarıda anlatılanları özetle ifade etmek gere
kirse; “dengeli, ölçülü, mutedil bir toplum” de
mek olan “vasat ümmetsin kâl, hâl ve ef’âl birli
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ği ve tutarlılığı ile bütünlenen “şahidliği: örnekli
ği” bir cazibe merkezi oluşturur. Böylece insanlığa 
örnek ve önder olan bir “model” ortaya çıkar.

Ancak, vasat ümmet’i ayakta tutan ve bu üm
metin öncülüğünde tüm insanlığı da ayakta tuta
cak olan üç temel rükün sözkonusudur: denge(rrû' 
zân), ölçü(mikyâl) ve adalet(kıst).

Şuayb(a.s)’m Önerisi: 
Mikyâl-Mîzân-Kıst Toplumu

Şuayb aleyhisselamm Kur’ân’da etraflıca anlatılan 
(7/85-93; 11/84-95; 26/176-191) çağrısını dikkat
le incelediğimizde; kavmi olan Medyen ve Eyke 
halkının, inanç bazında “Allah’a karşı sorumlu
luklarını” tamamen unuttuklarını, sosyo-ekono- 
mik planda da “mikyar(ölçü-tartı), “mizan”(den- 
ge) ve “kıst”(adalet) kavramlarını hiçe sayan bir 
yol, hayat tarzı (millet) tuttuklarını böylece külli 
bir fesat ve kaos ortamına girdiklerini görürüz: 

“Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ ı gönderdik. Dedi 
ki: ‘Ey kavmim, yalnız Allah’a  kulluk edin; sizin on
dan başl<a ilâhınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir 
delil gelmiştir, ölçü(keyl) ve dengeyi(mîzân) tam 
gözetin! İnsanları, haklan olan şeylerden yoksun bı
rakmayın ve böylece (dengeleri yerine oturtup) ıslah 
ettikten sonra yeryüzünde bozgunculuk(fesâd) yap
mayın. Bunlar sizin yararınıza olan ilkelerdir; eğer 
inanırsanız." (7/85)

“...V e ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün 
azabından korkuyorum. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve 
dengeyi adaletle(kıst) yerine getirin... Eğer iman et
mişlerden iseniz, Allah’ın (helalinden) bıraktığı (kâr) 
sizin için daha hayırlıdır. Ama ben sizin üzerinize bir 
bekçi değilim."(11/84-86)

Böylece Şuayb(a.s)’ın Medyen ve Eykelilere 
“mikyâl”i ve “mîzân” ı “kist” ile ikâme 
eden( 11/85) bir hayat tarzı önerdiğini öğrenmiş 
bulunuyoruz.

Ancak, tekrar ifade etmeliyiz ki, Şuayb(a.s), 
kavmine önerdiği hayat tarzını kendi şahsında ve 
çok az sayıdaki mümin grubun(raht) şahsında 
temsil etmekte ve buna dikkat çekmektedir. Ken
disinin Allah tarafından toplumunu uyarmak ve 
ıslah etmek üzere görevlendirildiğini, bir öm ek ki
şilik olarak hâl, kâl ve e f  âl bütünlüğüne sahip bu
lunduğunu, yani söyledikleri ile yapıp-ettikleri 
arasında bir tutarsızlık bulunmadığını( 11/88) da

özellikle vurgulamaktadır.
Meyden ve Eykelilerin tepkilerinin üç nokta

da yoğunlaşması da ilginçtir: Öncelikle Şu- 
ayb(a.s)’ın, önerdiği tevhîd eksenli yeni hayat 
tarzı ve onun da odağında yer alan namaz yani 
tevhîd inancının eyleme, amele dönüşmüş biçimi 
olan ibadet hedef alınır:

“Dediler ki: Ey Şuayb! Babalarımızın taptıklarını, 
yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk 
etmemizi sana namazın mı emrediyor?”( 11/87)

Bu “tevhid eylemi”ni yani namazı kabul ettik
leri taktirde hayatlarına tevhîdî çizgide yeni bir 
yön vermeleri gerektiğinin de bilincinde oldukla
rından, Şuayb’ın çağrısının “kabul edilemez” ol
duğunu belirttiler. Bu yüzden ikinci tepkileri 
O ’nun önerilerine idi:

“Ey Şuayb” dediler; “söylediklerinden pek bir şey 
anlamıyoruz! ”(11/91)

Oysa Şuayb(a.s), kavmi arasında üstün hitabet 
yeteneği ve fasîh konuşması ile bilinirdi. Bir bakı
ma, kavmin önde gelenleri O ’na şöyle demek isti
yordu: ‘Ey Şuayb, sen neden bahsediyorsun? Bizim 
sosyo-ekonomik yapımızın ve çıkarlarımızın te
melini oluşturan vurgun, soygun ve talandan na
sıl vazgeçeriz? Önerdiğin ölçü, denge ve adaleti 
nasıl uygularız? O zaman, geleneksel yaşam biçi
mimiz tamamen altüst olur? Bu da işimize gel
m ez...’

Sonra da, çağrısında ve yeni hayat tardında ısrar 
ettiği taktirde Şuayb’ı ve beraberindekileri sürgün 
edip öldürecekleri tehdidinde bulundular:

“Ey Şuayb! Kesinlikle seni ve seninle beraber ina
nanları memleketimizden çıkaracağız; yahut da bizim 
milletimize (dinimize, hayat tarzımıza) döneceksi
niz..."  (7/88)

“Eğer raht’ın olmasa seni mutlaka taşlayarak öl
dürürüz." (11/91)

Şu’ayb aleyhisselâmın çağrısına kulak verip 
tıpkı O ’nun gibi hâl, kâl ve ef âl tutarlılığına sahip 
bulunan çok az sayıdaki mümin grubun(raht) var
lığı, onları daha temkinli davranmaya itmişti.

İşte burada, “İbrahim ve onunla birlikte olan- 
larda"(60/6) var bulunan “örneklik”, Şuayb’la bir
likte olan ve sonunda kurtuluşa eren az sayıdaki 
iman etmiş topluluk(raht)ta da ortaya çıkar. Sayı
ları ‘üçten yahut yediden ona kadar olan erkek 
topluluğu’ ifade eden “rah t”6 kelimesinin 
Kur’ân’da yalnızca Hz. Şuayb’ın ömek cemaati
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için kullanılmış olması da câlib-i dikkattir. Ama 
daha fazla câlib-i dikkat olan husus, Şuayb aley- 
hisselâmın bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda
ki cemaatiyle birlikte namaz eksenli ve ölçüyü- 
dengeyi adaletle ayakta tutan bir hayat tarzını ör
nek olarak yaşaması ve sunmasıdır.

Peki nedir m îzân-m ikyâl-kıst temeline dayalı 
hayat m odeli?

Mimarı; ‘tartmak, miktarını ölçmek’ manasın
daki “ve-ze-ne” kökünden gelir. Ancak, bu kav
ram; ‘bir şeyin miktarını ölçmek/tartmak’tan ada
letin ölçüsü olan vahyî gerçekliğe ve hatta A l
lah’ın kainatı bir denge/düzen/ölçü üzre yaratma
sına kadar oldukça geniş bir anlam sahasına sa
hiptir. Aynı kökten türeyen vezn, terazi ile denge
leyip ölçmek/tartmak; keyl-m ikyâl ise, kile ile 
ölçmek, hububatı bir kapla ölçmek anlamında
dır.?

Mîzân, Rahman sûresinde bütün kainata ve 
eşyaya egemen olan ‘kozm ik/fıtrî denge ’yi işaret 
eder: “O , göğü yükseltti ve bir ölçü/denge(mîzân)— 
koydu; o halde mîzânda/n şaşmayın. Ölçü/denge- 
yi(vezn) adâletle(kıst) ayakta tutun ve mîzânı boz
mayın.” (55/7,8,9)

Isrâ sûresinde vezn-keyl-kıst, ticarî-sosyal iliş
kilerde ölçüyü tam ve âdil gözetmeyi vurgular: 
“Kileyle ölçtüğünüzde ölçüyü(keyl) yerine getirin ve 
doğru terazi(kıstas) ile vezn edin.” (17/35)

“Allah hakk olarak kitabı indirdi ve mizanı da . . ” 
(42/17) âyetinde ise mîzân; insan düşünce ve dav
ranışlarının vurulması gereken vahyî ölçüleri ifa
de eder. Eğer insanların amelleri bu mîzân’a uy
gunsa, kıyamet günü Rabbinin rızasına kavuşur; 
uygun değilse kızgın ateşe girer(101/6-11).

Mizan’ın iki kefesinin birbirine denk olması, 
yani ifrat(ağırlık) ve tefrit(hafiflik)ten uzak bir 
tutarlılık, ölçülülük, dengelilik, yerindelik halin
de olması adi ve Icıst’tır. Adi, denkliği duyularla, 
basiretle idrak olunanı; kist ise insaf, merhamet 
ve adaletle verilen veya alınan, bölüştürülen nasi
bi ifade eder. Kur’ân ‘aşırılığa kaçmayan, doğru 
davranan, her haklıya hakkını veren, hak’tan na
sibini veren’ m uksit insanlardan oluşan mute- 
dil(vasat) bir toplum, denge(mîzân) ve ölçü- 
yü(mikyâl) gözeten bir yaşama tarzı önerir. İnsan
lar ve toplumlar mîzân’a/mikyâl’e uygun bir hayat 
tarzı yaşarlarsa adi ve kist yapmış olur, dünya ve 
ahiret mutluluğuna kavuşurlar:7

“Andolsun biz peygamberleri açık belgelerle gön
derdik ve insanların adaleti(kıst) ayakta tutmaları 
için beraberlerinde k itab ’ı ve m îzân’ı indirdik. Bir de 
dem ir’i indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insan
lar için büyük faydalar vardır.” (57/25)

Kısaca; vahyin öngördüğü “vasat ümmet” ve 
“denge toplumu”, mîzan ve mikyâl’i gözeterek, 
“kitab”ın çerçevesini belirlediği adalet’i / kıst’ı 
ikâme etmek esasına dayanır. Gerektiğinde mî- 
zân’ı, mikyâPi ve kıst’ı uygulamada “demir” de adi, 
insaf ve merhametle kullanılır.

İmdi; Kur’ân’m “model şahsiyetler” olarak 
sunduğu Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve Hz. Şu
ayb aleyhimüsselâmın (ve diğer peygamberlerin) 
“beraberlerindekilerle birlikte” hâl, kâl ve e f  âlle- 
riyle nasıl bir “insan tipi” inşâ ettiklerini ve bu in
sanlardan oluşan “örnek bir toplum”(vasat üm
met) vücûda getirdiklerini anlamaya çalıştık. O n
lar, reddettikleri şirke, küfre, batıla dayalı hayat 
tarzının karşısına kendi şahıslarında ve cemaatle- 
rinde tebellür eden tevhîd eksenli “alternatif ha
yat modelini” koydular.

Eğer biz, nebevî gelenekte olduğu gibi hâl, kâl 
ve efâl tutarlılığına sahip örnek kişilikler, 
raht’lar ve insanlığa şahitlik edecek model toplu
luklar inşâ edebilirsek, “hakk”ı tebliğ ve temsil 
etmiş oluruz. “Hakk” gelince de yani tevhidî “ör
neklik”, bir hayat tarzı olarak insanlara sunulunca 
da “bâtıl” kendiliğinden zâil olur. Zaten bâtıl zâil 
olmaya mahkûmdur(17/81;34/49).

O halde, yalnızca bâtıl’a muhalefetle yetinme
yen, hakic’ı şahsında ve toplum hayatında iktidar 
kılan “inşâ edici” bir “hal, kâl ve e f â l  dili” ne ih
tiyacımız var. 0

Dipnotlar:

1) Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, çev. Cahit Koytak, 
Ahmet Ertürk, İşaret y., İstanbul-1996, c.3, s. 1174- 
1175

2) Elmalılı Hamdi Yazır, H ak Dini, Kur’ân Dili, Eser kita-
bevi, İstanbul-1971, c.I, s. 523-524

3) A.g.e., c.I, s. 508
4) M. Esed, Kur'ân Mesajı, c .I , s.39-40
5) E.H. Yazır, H ak Dini, Kur’ân Dili, c.I, s.524
6) Bkz. El-Müncid, Beyrut-1960; Mevlüt Sarı, el-Mevârid,

İstanbul.
7) Ali Ünal, Kur’ân’da Temel Kavramlar, Beyan y., Istan-

bul-1986, s. 277-282

Ümran -Haziran -2003  51



S O R U Ş T U R M A

BİR ‘İKTİDAR DİLİ” 
OLUŞTURMAK

Geçen sayımızda haşlattığımız “Bir İktidar Dili Oluşturmak” başlıklı tartışmayı bu sayımızda da sürdürüyoruz. 
Bu nedenle geçen sayıdaki sorumuzu yineliyor ve soru(n)un çerçevesini hayli aşan derinlik ve perspektife sahip 
yazıların yeni verimli tartışmaları da renkleyeceğini umuyoruz. Önümüzdeki sayılarda, işbu soruyu tekrarlamaksa 
zın, bu minvaldeki yazılara yer vermeyi arzuladığımızı da belirtmek istiyoruz.

SO R U
Temelleri daha gerilere götürülebiliıse de, 19.yüzyıl ortalarından itibaren İslâm ülkelerinin Batılı sömürgeci- 

lerin istilalarına maruz kalmaları ve 20,yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğunun inhitatı ile genel anlamda 
Müslümanların ‘•iktidarlarını” kaybettikleri söylenebilir. İktidarlarını kaybeden Müslümanların, o günlerden 
başlayıp günümüze kadar devam eden “iktidar aray ışları” , onların siyasî söylemlerini belirleyen en önemli etken
lerden biri oklu denebilir. “M uhalefet D ili” diye isimlend irebileceğimiz bu söylem, doğası gereği protest, eleştirel, 
tepkisel, reddiyeci, savunmacı bir üslûp olarak ortaya çıktı. İslâmî hareketlerin ve düşünce akımlarının unehyi 
a n i’l'tnünker”i öncelemesiyle, bir anlamda "em ri b i’l-tna’r û f ’ geri planda kaldı; böylece Kur’ân’ın sürekli bir 
arada zikrederek birbiriyle atbaşı gitmesi gerektiğini vurguladığı bu iki faaliyetin arası ayrılmış oldu.

İmdi, İslâmî hareketlerin en önemli iktidar alternatifi haline geldiği ve yer yerde iktidar olduğu son çeyrek 
asırda, Müslümanların bir “iktidar D ili” geliştirme ve “m a ’r û f ’ çerçevesinde bir “a ltern a tif m odel” inşâ etme 
arayışına girdiklerini ve bu konuda çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz.

1) Sizce bu zorluklar nelerdir ve nasıl aşılabilir? Müslümanlar nasıl bir “iktidar dili" geliştirmelidir? 
İnsanüğa sunulabilecek İslâmî bir “model” inşâ etmenin temel parametreleri sizce neler olmahdır?

2) Eğer konuya farklı açıdan yaklaşıyorsanız, sizin görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

HER ZEMİNDE İSLAMCILIK DİLİNİN VE 
MÜSLÜMAN TİPİN İN  GELİŞTİRİLM E 

İMKANI/ZORUNLULUĞU VARDIR

M uharrem Balcı

S o n  zamanlarda, soruşturm anızın başlığıyla ifade 

edecek olursak, “bir iktidar dili oluşturm ak” bağla

m ında değerlendirilebilecek pek çok  tartışm a yapıl

m aktadır. Bu tartışm aların için i doldurabilm ek için  

yeni İslam cılık , yeni-m uhafazakarlık, dem okratik 

m uhafazakarlık vs. kavram laştırm aları etrafında ya

şanan ana ilişkin değerlendirm eler yapılm aya, du

rum açıklanm aya ve geleceğe ilişkin öngörüler ve 

önerilerde bulunm aya bir ih tiyaç olduğu açıktır. Za

ten  asıl olan, yaşanan durumu her yönüyle dinam ik 

bir süreç olarak algılam ak, düşüncelerim izi yeniden

gözden geçirm ek ve değişen koşullara cevap verebi

lecek  düşünceler üretm ektir.

K anaatim izce, em ri b i’l-m aru f ve nehyi an i’l-mün- 

ker  ibaresini, sorunuzda belirtm iş olduğunuz şekilde 

bölm enin  ve em ri b i’l-m aru f  kısm ını “iktidar d ili”, 

nehyi an i’l-m ünker  k ısm ını ise «doğası gereği protest, 

eleştirel, tepkisel, reddiyeci, savunm acı bir üslûba 

sahip» bir “m uhalefet d ili” olarak tanım lam ak so

runlu bir ayrımdır. H er şeyden ö n ce, böylesi bir ay

rım ı yapm anın m antıksal olarak pek mümkün olm a

dığı kanaatin i taşıyoruz.

İk inci olarak da, İslam  dünyasının özellikle son 

iki üç yüzyıllık tarih in e daha d ikkatli ve derinlikli 

bakacak olursak, böylesi bir pratikle karşılaşma şan

sımız son derece kısıtlıd ır. İslam dünyasının, iki yüz
yılı aşkın bir süredir H ıristiyan-Y ahudi B atılı güçle

rin  fiili işgali altında olduğu açık  bir gerçektir. İslam 

toplum u gerek kendi coğrafyalarında ve gerekse de
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tüm dünya genelinde iktidarlarını kaybetmekte ol
duklarının farkına vardıkları andan itibaren de, bu 
işgalci güçlere karşı yoğun bir mücadele içerisine gir
mişlerdir. Bu noktada, öncelikle mücadele ettikleri 
kesimlerin kimliklerinin net biçimde ortaya konma
sı gerekmektedir.

Topraklarını ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel 
işgal altına almaya çalışan Batılı güçlere karşı elbet
te şiddetli bir tepki ve mücadele verilecektir. Bunun 
başka türlüsü düşünülemezdi zaten. Öncelikle coğ
rafyanın yabancı işgalden ve işgalciden arındırılma
sı gerekmekteydi. Bu türden bir tavrın “muhalefet 
dili” kategorisinde değerlendirilerek yalnızca “pro- 
test, tepkisel, reddiyeci” gibi sıfatlarla nitelenmesi, 
gerçekleştirilmek istenen mücadeleyi -en azından- 
eksik anlamak olacaktır.

Hemen belirtilmesi gereken bir diğer husus da, 
on sekizinci yüzyılın sonlarından itibaren İslam dün
yasının yaşadığı tüm bu olumsuz ve sıkıntılı koşulla
ra rağmen, gerek ilk dönemin ve gerekse sonraki dö
nemlerin Müslüman önderleri, aydınları ve hareket- 
leri, -oluşturulmasını zorunlu gördükleri ve öncele- 
dikleri bu direniş hareketlerinin yanı sıra- kültürel 
anlamda da gelişmeleri anlama ve Müslüman toplu
mun problemi olarak gördükleri meselelerin çözü
müne dönük yapıcı -sorunuzdaki ifadelendirmeyle 
emri bi’l-ma’rûf niteliği taşıyan- entelektüel bir uğraş 
içerisinde olmuşlardır. Başka bir deyişle, söyledikle
rimizi toparlayacak olursak, emri bi’l-ma’rûf ve nehyi 
ani’l-münker şeklinde ayırmayı uygun bulduğunuz 
iki tutuma aynı anda sahip olabilmişlerdir.

İslam dünyasının yakın geçmişine baktığımızda; 
İslam toplumunun sosyolojik olarak farklı kesimleri
ne hitap eden, farklı üsluplar ve yöntemler benimse
miş çok sayıda hareket, ulema ve aydınla karşılaşırız. 
Bunlardan bir kısmı, kullandıkları üslup ve yöntem
lerinde -soruda kullanılan ikili ayrıma da denk düşe
bilecek şekilde- uzlaşmaz bir tutum sergilemişlerdir. 
Ancak bunların tüm İslam dünyası genelindeki ha
reketler ve düşünceler içerisinde işgal ettikleri ora
nın sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi gereklidir. İla
veten, bu hareketlerin söylemleri, yöntemleri ve ge
leceğe ilişkin talepleri de üstünkörü bir şekilde de
ğerlendirilip geçilmemelidir.

Genelde yapılan bir yanlışlık, tüm İslam dünya
sında mücadele veren hareketleri ve düşünceleri 
toptancı bir perspektifle değerlendirerek, hepsinde 
aynı özelliklerin olduğunu vehmetmektir. Oysa, İs
lam dünyasında -yukarıda da belirtildiği üzere- birbi
rinden farklı yöntemler benimsemiş, farklı üsluplar

geliştirmiş, farklı kesimlere hitap eden ve önüne 
farklı hedefler koymuş hareketler mevcuttur. İslam 
coğrafyasının değişik bölgelerinde karşımıza çıkan 
tasavvuf karakteri taşıyan hareketleri, radikal-funda- 
mentalist olarak adlandırılan hareketleri ve siyasal 
partiler aracılığıyla gerçekleştirilen hareketleri nasıl 
değerlendireceğimiz, aslında, meselenin en can alıcı 
noktasıdır. Kanaatimizce, bu hareketlerin hepsi İs
lamcılık ya da İslami hareket kavramının alt başlıkları 
olarak değerlendirilmelidir. Bu anlamda, biz, Islamcı- 
lık/lslami hareket kavramını bir “şemsiye” kavram 
olarak değerlendirmekteyiz.

Buradan çıkan sonuç, Müslümanların, son bir 
kaç yüzyıldır muhatap oldukları gelişmelere farklı bi
çimlerde karşılık verdikleridir.

Bilinmesi gereken bir diğer husus da, bu farklı bi
çimlerin aynı ülke içinde ve aynı koşullarda üretil
miş olduğudur. Başka bir deyişle, bugün iktidar dili - 
muhalefet dili olarak adlandırılan söz konusu farklı 
üsluplar, İslam dünyasında her zaman olabilmiştir. 
Birbirlerinden kopuk değildirler. Birinin bittiği nok
tada, diğeri başlamış değildir. Aynı anda, ~aym-coğ-- 
rafyada birlikte var olmuşlardır. Daha ileri giderek 
şunu da söyleyebiliriz: Söz konusu muhalefet-iktidar 
söylemini, tek bir hareket içerisinde dahi görebil
mekteyiz. Örneğin, söz konusu ayrımı kullanacak 
olursak eğer, “muhalefet dili” kategorisinde değer
lendirilen Cemaleddin Afgani’nin ya da Muham- 
med Abduh’un pratiklerine bütünlüklü bir şekilde 
baktığımızda “iktidar dili” ile alakalı çok sayıda mal
zeme bulma imkanına sahibiz. Her şeyi bir kenara 
bırakalım, Abduh’un Mısır’daki eğitim politikaları 
konusundaki gayretlerini hatırladığımızda söz konu
su ayrımların pek bir ehemmiyeti kalmayacaktır. 
Hindistan’da Müslümanların yaşadıkları tecrübele
rin, aynı şekilde Mısır’da, İran’da ve daha pek çok 
başka Müslüman coğrafyada yaşanan pratiklerin; üs
tün körü olmayan bir bakışla ve oryantalistik “pro- 
test, tepkisel/reaksiyoner ve dolayısıyla gerici” türü 
aynılaştıncı nitelemelerin tuzağına düşmeden, İslami 
pratiklerin çeşitliliğini ve zenginliğini anlamaya izin 
verecek tarzda araştırılmayı hak ettiği kanaatindeyiz.

Alternatif bir İslami model arayışları, çok uzunca 
bir süredir sürekli olarak Müslümanların gündemin
de olan bir konudur. Yalnızca Türkiye’nin değil, tüm 
İslam dünyası için önem taşıyan bir meseledir. An
cak var sayıldığı gibi, İslam dünyasının bir model 
yokluğu sıkıntısı çektiği kanaatinde değiliz; tam ter
sine, tüm İslam dünyasında bir “alternatif İslami mo
del enflasyonu” vardır. Türkiye’de de, pazarlanacak
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bir ticari ürün gibi, İslami bir model oluşturulmaya 
ve görücüye çıkarılmaya çalışılır. Çok kısa olarak 
söyleyecek olursak, bu perspektifle İslami bir model 
oluşturmanın da, İslam dünyasının problemlerini 
çözmenin de imkanı yoktur. İslam dünyasının son 
derece ciddi zihniyet problemleri vardır. Sosyal, 
ekonomik ve kültürel problemleri vardır. Bu prob- 
lemlerin gündeme taşınması ve tüm ayrıntılarıyla ve 
en geniş şekliyle tartışılması gerekmektedir. İslam 
dünyasının bu temel gündemi, güncel meselelere ve 
gelişmelere kurban edilmemelidir. Örneğin, Türki
ye, son on yıl içerisinde bir Refah-Yol deneyimini, 
28 Şubat tecrübesini yaşadı ve şimdilerde de AK 
Parti tecrübesini yaşamaktadır. AK Parti kimliğinde 
bir partinin bugün Türkiye’de hükümet olabilmesi 
son derece önemli bir olaydır. Ancak, İslam dünya
sının yüzlerce yıldır Batı ile ve Batı’nın siyasi, eko
nomik, askeri ve kültürel emperyalizmiyle sürdürdü
ğü mücadelenin sona erdiğini düşündürecek bir tu
tum içinde olmak son derece yanlış bir yaklaşımdır. 
Dolayısıyla, AK Parti’nin başarısını değerlendirmek, 
tebrik etmek ve Türkiye’nin güncel gelişmelerine 
duyarlı olmak ayrı bir olaydır; İslam dünyası için ge
çerliliğini hala sürdürmekte olan temel meseleleri 
üzerinde düşünmeye ve belli hassasiyetlere vurguda 
bulunmaya devam etmek ayrı bir olaydır. Böylesi bir 
tavır, AK Parti için de, Türkiye için de, tüm bir İs
lam dünyası için de çok daha hayırlı sonuçlar doğu
racaktır.

Alternatif bir İslami model tartışmalarına döne
cek olursak, bu mesele, yanlış bir çerçevede tartışıl
maktadır. Öncelikle, Müslümanlar kafalarına göre 
bir model geliştirme durumunda değillerdir. Sonuç 
itibariyle, kendilerini sınırlayan ve yönlendiren ilke
leri içeren Kur’an-ı Kerim vardır. Önlerinde Hz. Pey- 
gamber’in mükemmel örnekliği vardır. Bir çok kez 
yaşamış oldukları “altın çağlar” içeren son derece 
zengin ve saygın bir tarihsel mirasa sahiptirler. Baş
ka bir deyişle, aslında, modelleri önlerinde durmak
tadır. Müslümanların karar vermeleri gereken husus, 
“yalnızca ve yalnızca tek bir İslam modeli vardır” öner
mesi ile “farklı farklı İslami modeller olabilir” önerme
sinden hangisini tercih edecekleridir. Aslına bakıla
cak olursa, İslam dünyası çok uzun zaman öncesinde 
bu sorunun cevabını vermiştir ve vermeye de devam 
etmektedir: İran, Mısır, Hindistan Sudan, Cezayir, 
Tunus, Bosna ve diğer örnekler/modeller ve tecrübe
ler üzerinde bu bağlamda yeniden düşünülmelidir.

Geleceğe dönük bir perspektifi tümüyle dışla- 
maksızın ve böyle bir uğraşı bütünüyle yersiz ve an

lamsız görmeksizin, bu konuyla ilgili birkaç hususa 
daha değinmek istiyoruz: Alternatif bir İslami model 
arayışları çerçevesinde dikkatimizi çeken ikinci bir 
husus da, sanki bu “model” üretildiğinde bütün 
problemlerin biteceği şeklinde bir anlayış çerçeve
sinde tartışmaların sürdürüldüğüdür. Durumun böy
le olmayacağı bir yana, tartışmanın bu boyutu, “po- 
zitivist” bir zihniyet, başka bir deyişle “toplumsal 
mühendislik” özellikleri taşımaktadır. (Söz konusu 
tartışmalara, pozitivizm ve modernizm eleştirisi ya
pan aydınlarımızın hararetle katılmaları da üzerinde 
durulması gereken ayrı bir paradokstur.)

İkinci olarak, yaşanılan an, insanların ve toplum- 
ların geçmişe bakışlarını ve geleceklerini belirle
mektedir. Dolayısıyla, öncelikle yapılması gereken 
bugünün sağlıklı bir değerlendirmesini yapabilmek
tir. Bunu yaparken de, Müslüman için elzem olan 
husus; dinin kitabıyla, peygamberiyle, tarihi ve kül
türel değerleriyle ve coğrafyasıyla bağlarını en sağ
lıklı şekilde kurabilmesi ve sürdürebilmesidir. Mo
deller üzerinde düşünürken, her insanın ve toplu
mun zihninde bir modelin var olduğunun ve bu mo
dellerin yaşanılan tecrübeler doğrultusunda değişim
ler geçirebileceğinin farkında olmamız gerekiyor.

Söylemek istediğimiz, nihai olarak, modeller üze
rinde gereğinden fazla yoğunlaşarak bugünü ihmal 
etmekten kaçınmak gerektiğidir. Üretilecek model
ler, nihayetinde, insanidir. Tarihseldir. Yani, ‘yaşa
nılan an’la ve koşullarla kayıtlıdır. Bugün için çok 
uygun olabilen bir model, yarın için uygun düşmeye
bilir. Ya da, bu coğrafya için uygun olduğu düşünü
len bir model başka bir İslam coğrafyası için uygun 
olmayabilir. O an için ve o toplum için farklı bir 
model üzerinde çalışmak gerekir. Buradaki ya da bu 
zamandaki bir uygulamanın, bir başka coğrafyadaki 
ya da bir başka zamandaki uygulamaya karşı mutlak 
anlamda herhangi bir üstünlüğü yoktur. İslam dün
yasının bu meseleyi, kanaatimizce, bu esneklikte ve 
bu dinamiklik içerisinde tartışması gerekmektedir.

Sonuç olarak, gerek muhalefette ve gerekse de 
iktidarda, Müslümanlardan istenen, her koşul altın
da Müslüman olduklarını gösterir bir duruş ve davra
nış içerisinde olmalarıdır. Ahlaken sağlam ve dü
rüst; elinden ve dilinden tüm insanlığın emin oldu
ğu; Müslüman onuruyla hareket eden; coğrafyasına, 
tarihine, dindaşlarına/ümmetine ve insanlığa ihanet 
etmeyen; ülkesini bilen; çağını ve dünyasını tanıyan 
ve değerleri uğruna mücadele edebilen bir İslamcılık 
söyleminin/dilinin ve Müslüman tipinin her koşulda 
geliştirilme ve yaşatılma zorunluluğu vardır.
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YENİ BİR “İKTİDAR DİLİ” ANCAK YENİ 
BİR “TASAVVUR İNŞÂSIYLA” 

MÜMKÜNDÜR

Mustafa îslamoğlu

Din dili, siyaset dili, ekonomi dili, sanat dili, bilim 
dili... Hangi alanda olursa olsun, “yeni bir dil oluş
turmaktan” söz edilen her yerde, zorunlu olarak, ucu 
“algı tarzına”, yani “tasavvura” dayanan bir “yeni
den inşa” konuşuluyor demektir.

Çünkü dil, düşüncenin aracıdır. Soruşturma ko
nusu olan alanda bir kavram olarak vurgulanan “dil 
oluşturmak”, evleviyyetle bir “mantık” oluşturmak
tır. Hem “söz”, hem de “sözün arkasında yatan zihni 
işleyiş” anlamına gelen mantık, aklın vitrinidir. O 
vitrinde sergilenen her ürün, onu üreten “aklın” sa
dece “niceliğini” ele vermez, aynı zamanda “niteliği
ni” de ele verir.

Burada kastettiğimiz akıl, sahibinin “Allah-in- 
san-tabiat”tan oluşan üçlü varlık sferini algılama bi
çimidir. Bu anlamda akıl, aidiyyetini ele veren sıfat
lar almak durumundadır. “Müşrik akıl”, “Yunan ak
lı”, “Batı aklı”, “İslam aklı” gibi.

Bir dilin yeniden inşasından söz eden kişi, bu in
şayı mutlaka bir tasavvura, yani bir “algı tarzına” re
feransla yapmak durumundadır. Bir referans çevresi 
olmadan, yukarıda dile getirdiğimiz anlamda bir 
“akıldan” söz etmek mümkün değildir. Aklın kendi 
kendisini referans vermesi, bir totolojidir. Her toto- 
loji bir çıkmaz, bir kriz halidir.

Peki “yeni bir dil oluşturmaktan” söz eden akıl, 
bunu hangi referans çevresine nisbetle oluşturacaktır?

Eğer bu aklın sahibi müslümansa, elbette bu so
runun cevabı bellidir: İslam. İslam’dan söz edilen 
her yerde, reel bir durum olarak ister istemez “Han
gi İslam?” sorusu gündeme gelmektedir. Bu soru, 
“Müslümandan İslam’a giden” aklın sorusudur. Eğer 
bu akıl, doğru bir tasavvurdan neşet eden ve “İs
lam’dan müslümana giden” bir akıl olsaydı, “Hangi 
müslüman?” diye sorardı.

Çünkü “Hangi İslam” diye soran bir akıl, “İs
lam’ı nesneleştiren” bir akıldır. Oysa, adı üstünde 
müslüman, kayıtsız şartsız Allah’ın iradesine teslim 
olan kişidir. İslam’ını nesneleştirdiği zaman, kendi 
müslümanlığma ilişkin temelleri tahribe yönelmiş 
demektir. İslam, bir müslümanın “nesnesi” değil,

“öznesidir”. Kişi, İslam öznesinin elinde inşa oldu
ğu kadar müslümandır.

İslam bir değerler sistemidir. Bu sistemin “kuru
cu dilini” Allah inşa etmiştir: Vahiy. Bir kurucu dil 
olarak vahiy, muhatabında dörtlü bir inşa sürecini 
gerçekleştirir: Kelime ve kavramlarıyla, muhatabı
nın tasavvurunu inşa eder. Çünkü tasavvur, aklın 
ana rahmidir. Tasavvurdaki milimetrik bir sapma 
akılda metrelere, eylemde kilometrelere tekabül 
eder. Bu nedenledir ki, sapmış bir eylemin düzeltil
mesi ancak tasavvurdaki sapma açısının giderilmesi
ne bağlıdır.

İnsan hayatı, doğru-yanlış, iyi-kötü, hak-batıl, 
kalıcı-geçici, kâr-zarar, gelir-gider, adalet-zulüm, ka- 
zanç-kayıp, güzel-çirkin gibi kavramlar ekseninde 
deveran eder. Din, bilim, ekonomi, sanat, siyaset vb. 
alanların hepsinde de “dil” işte bu mutasavver kav
ramlar dünyası üzerine inşa edilir. Bu ve daha buna 
benzer bir çok kavram anlamını tasavvurumuzda bu
lur. Yani tasavvur kavramsal dünyamızdır. Akıl “Bu 
büyüktür”, “Şu kârlıdır”, “Bu kötüdür”, "Şu kayıptır” 
önermelerini yapabilmek için, tasavvurun ona “bü
yük”, “kâr”, “kötü”, “kayıp” kavramlarını ödünç ver
mesi gerekir. Eğer bu kavramların içerikleri yanlışsa, 
akıl önermelerini yanlış üzerine bina eder.

Vahiy yalnızca kavramsal dünyamız olan tasav
vurumuzu inşa etmekle kalmaz, aynı zamanda öner
meler dünyamız olan “aklımızı” da inşa eder. Bunu 
yaptığı önermelerle gerçekleştirir. Mesela “Zalimden 
başkasına düşmanlık yoktur” hükmü, vahyin inşa 
etmek istediği akla sunduğu bir çok önermeden sa
dece biridir.

Üçüncü olarak vahiy “şahsiyetimizi” inşa eder. 
Bu inşayı, örnek gösterdiği peygamberlerin şahsında 
yapar.

Sonuç olarak vahiy, bu üçlü inşanın nesnesi olan 
insanı, “hayatı inşanın öznesi olmaya” çağırır ve 
ona yaratılış amacına uygun bir hayatın inşa sorum
luluğunu hatırlatır.

“Hayatı inşanın” enstrümanlarından biri siyaset
tir. İnsanın olduğu her yerde, sosyal bir kurum ola
rak siyaset vardır ve var olmaya devam edecektir. Si
yaseti dışlayan bir “yeniden inşa”, “hayata dair” ol
maktan çok “memata dair” olmayı öncelemiş de
mektir ki, referans çevremiz bunu dengesiz bir yön
tem olarak görmektedir.

“İktidar" ve “muhalefet”, siyaset etme durumla
rından iki durumdur. Bu iki durum da mutlak değil
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görecedir. Siyasetin öznesi değil de nesnesiyseniz, siz 
siyasetin dilini oluşturamaz, ancak mevcut siyasetin 
oluşturulmuş dilini kullanırsınız. Muhalefette ya da 
iktidarda olmanız fark etmez. Yok siz siyasetin özne- 
si olursanız, o zaman dili siz inşa edersiniz.

Yeniden inşa edilmesi gereken dil “iktidar dili” 
olmaktan daha çok, “siyaset dili” olmalıdır. Bu dil, 
yönetme sanatının her durumuna cevap veren bir 
dağarcığa sahip olacaktır zaten. Bunun için öncelik- 
le “dilin eskiyebileceği”, “zamana maruz bir araç” ol
duğu gerçeği kabul edilmelidir.

Zamana maruz kalan her unsur gibi “eski siyaset 
dili” de zamana maruz kalmıştır. Dolayısıyla, büyük 
boyutta geçerliliğini yitirip işlevsizleşmiştir. Dil, 
maksadı ifşa ve meramı izah aracıdır. Bir dil ki, artık 
maksadı ifşa ve meramı izah edemiyorsa, o dil, refe
rans çevresine müracaatla yenilenmelidir.

Bu çaba, son 150 yıldan beri sürmektedir. Fakat, 
bu süreç başarılı bir siyaset dili inşasıyla sonuçlan
mamıştır. Bunun birden çok sebebi vardır.

Birincisi, bu çabalar sırasında, “yeni bir dil” inşa
sının, “yeni bir tasavvur” inşasıyla doğrudan bağlan
tılı olduğu, bozulan tasavvurlar yeniden inşa edilme
den hayatın alanlarının ve bu alanlara ait dilin yeni
den inşa edilemeyeceği gerçeği görülememiştir.

İkincisi, yeni bir din dili inşa etmeden yeni bir si
yaset dili inşa edilmeye kalkılmıştır. Tıpkı M. Raci 
el-Faruki’nin “yeni bir bilim dili” inşası çabasında 
olduğu gibi, olanca dirayetine rağmen sonuç verme
miştir. Bütün bu inşa süreçleri entegre bir sistem ola
rak kabul edilip birbiriyle eşgüdümlü olarak icra 
edilmedikçe, “alan dili inşası” amacını gerçekleşti
remeyecektir.

Üçüncüsü, son 150 yıldır inşa edilmeye çalışılan 
dil “muhalefet dili” olmuştur. Bunun zaafı “iktidar 
dili” olmamasından daha çok, tez olmayıp antitez ol
masındandır. Bu da savunmacı ve özgüveni olmayan 
bir siyaset tarzının eseridir. Nitekim bu dil tutmamış 
ve bugün işlevsizleşmiştir.

Dördüncüsü, elitist ve yalıtkan bir tasavvurun 
eseridir. Devlet ve güvenliği, millet ve özgürlüğün 
önüne geçiren bir dil olmuştur. “Dinin siyasetini in* 
şa etmek yerine dini siyasallaştıran” bir mekaniz
maya dönüşmüştür. Sonuçta ortaya, doğru tasavvu
run inşa ettiği müslüman bir akla ait doğru bir “siya
set dili” yerine, bunun “karikatürü” çıkmıştır.

Bu sonuç sürpriz değildir. Çünkü, tasavvur refe
rans çevresine göre yeniden inşa edilmeden, hiçbir 
alan dili yeniden inşa edilemez.

ÖNCE “İSLAM NEDİR?”
SORUSU CEVAPLANMALI

M. Hayri Kırbaşoğlu

“İslâmî hareketlerin en önemli iktidar alternatifi ha
line geldiği ve yer yer de iktidar olduğu” ön kabulü
ne dayalı sorularınıza geçmeden önce, bizzat bu ön 
kabulün kendisinin tartışmalı olduğunun altını çiz
mek isterim. Yer yer gerçekleşen iktidarlardan ne 
kastedildiği açık olmadığından da, bu konuda bir 
tartışmaya girmenin anlamlı olmadığı ortadadır. Ke
za “alternatif model(ler)” inşası yolunda arayışlar 
bulunduğu ön kabulünü de, asıl tartışılması gereken 
konu olarak mutlaka masaya yatırmak gerekir. Ma
mafih böyle bir arayışın bulunduğunu var saymak ve 
bu varsayımdan hareketle sorularınıza cevap ver
mekte de bir beis yoktur.

Soru: Alternatif model oluşturma çabaları önün
deki zorluklar nelerdir?

Cevap: İslâmî hareketlerin genel karakteri, din 
anlayışlarının geleneksel-popüler anlayışlardan pek 
de farklı olmamasıdır. Bir başka ifade ile, bu hareket
ler geçmişten miras alınan düşünce ve kültür mirası
nı, herhangi bir eleştiriye/ değerlendirmeye/ sorgula
maya tabi tutmaksızın doğru-geçerli kabul ederler ve 
modellerini bu kabul üzerine bina ederler. Bu tür ha
reketler içerisinde batı geleneğini reddetme konu
sundaki eğilimlerinde çok güçlü olduğu bilinmekte
dir. Mamafih yine bu hareketler içerisinde, hem Ba
tı geleneğine hem de İslam geleneğine eleştirel bir 
şekilde yaklaşan ve gelenekçi olmaktan ziyade ’’ye
nilikçi” denebilecek eylemler mevcuttur. Ancak bu 
“yenilikçi” eğilimlerin İslâmî hareketler içerisinde 
“egemen olmadıklarını” unutmamak gerekir.

Daha da önemlisi, İslâmî hareketlerin neredeyse 
hiç birinin bir siyaset-toplum felsefesinin olmaması
dır. Tam aksine oldukça naiv bir şekilde bir takım 
İslâmî hükümlerin toplumun belli alanlarına giydi
rilmesini amaçlayan bir “Toplum Mühendisliği” an
layışı, İslâmî hareketlerin en göze çarpan özelliğini 
teşkil etmektedir. Bu değerlendirmelerin ne ölçüde 
geçerli olduğunu görmek için, iktidarda Islâmîzasyon 
politikaları uygulama şansına sahip Pakistan, İran, 
Suudi Arabistan ve Sudan tecrübelerine bakmak ye
terli olacaktır.

Soru: İslâmî bir model inşa etmenin temel para
metreleri neler olmalıdır?

Cevap: Böyle bir model inşa etmeye teşebbüs et

56 Ümran-Haziran -2003



BİR “İKTİDAR DİLİ” OLUŞTURMAK

meden önce, cevabı aranması gereken hayati soru, 
müslümanların -pek azı hariç entellektüellerin ve 
ulemanın da- sormaktan ısrarla kaçındıkları şu soru
dur: İslam nedir? Hepimizin cevabını bildiğimizi 
zannettiğimiz, ancak cevabını 14 asır aradığımız ve 
yüzlerce-binlerce farklı cevap karşısında hâlâ cevap 
arayışlarını sürdürdüğümüz bir sorudur bu. Elbette 
bu cevapların kesiştiği/örtüştüğü pek çok noktanın 
varlığını da inkar edemeyiz. Ancak mesele İslâmî bir 
model olunca, cevaplanması gereken soruların sayısı 
yoğun bir biçimde artış göstermektedir.

Bu noktada özellikle üzerinde durulması gereken 
husus, -soru’nun üslûbunun özenle belirlendiğini 
varsayarak- “İslâmî bir model" tabirinin monist/tek
çi bir anlayışı îmâ etmesinin doğurduğu problemdir. 
Zira İslâmî hareketler genelde “İslâmî modeller” den 
ziyade tek bir “İslâmî model” arayışı içerisindedirler. 
Bu monist eğilimden dolayı İslâmî hareketlerin sık 
sık belli bir anlayışı topluma dayatmayı amaçlayan 
bir tür toplum mühendisliği yapmakla eleştirilmesi 
yersiz değildir. Bu bağlamada jslâmî model arayışla
rının bağrında İslâmî olmayan eğilimleri de barındı
ran ama özellikle İslam açısından -çoğulcu- bir anla
yışa kucak açması olmazsa olmaz bir şarttır.

İslam nedir? sorusunun cevabı hiç de zannedildi
ği kadar kolay değildir. Bu sorunun cevabını arar
ken, konunun ne kadar karmaşık olduğunun da bi
lincinde olmak gerekir. Meselenin felsefi, epistemo- 
lojik ve metodolojik boyutları üzerinde bile ciltlerce 
yazmak mümkündür. Buna rağmen İslâmî hareketle
rin, meselenin felsefi, epistemolojik ve metodolojik 
boyutlarını tartışıp konum ve tutumlarını belirle- 
meksizin model(ler) arayışına giriştiklerini hayretle 
ve dahası dehşetle gözlemlemekteyiz. Model inşası
nın “boyacı küpüne bir şeyi sokup çıkarma” basitli
ğine indirgendiğine dair örnekler hiç de az değildir.

Problemi müşahhas konularla daha anlaşılır kıl
mak için, -mesela- Allah anlayışının bile siyaset-yö- 
netim alanında görünür etkilerinden bahsedebiliriz. 
Sünni siyaset anlayışında “es-sultân zıllullâh fi’l-ard" 
anlayışının temel özelliği, “Kadir-i Mutlak İlah” an
layışından oluşan bir Allah tasavvurunun yansıması 
olduğu yolundaki yorum calib-i dikkattir. “Kadir-i 
Mutlak llah”ın mutlak gücü, O’nun yeryüzündeki 
gölgesi olan “Sultan"a, oradan da kademe kademe ai
lede babanın otoritesine, eğitim alanında “hoca”nın 
otoritesine doğru yayılım göstermektedir. Böylesi bir 
Allah tasavvurunun etkisinde gelişen otoriter anlayı
şın sonuçta bir “itaat kültürü”ne yol açtığı malum
dur. Böylesi bir itaat kültüründe “muhalefet”e, hele

İslâmî olmayan muhalefete ne ölçüde yer verilebile
ceği ciddi bir tartışma konusudur. Zira daha yakın za
mana kadar İslâmî kesimde -özellikle de “İslamcı ya
zar” zümresinde- Demokrasinin İslam’a aykırı olduğu 
yolunda fetvâlar son derece yaygın iken, ne olduysa 
aniden bu kesimlerde Demokrasinin İslam’a uygun 
olduğu yorumları neşvünemâ buluverdi. Bunun ilke
siz bir “değişim-dönüşüm”den başka bir izahı olmasa 
gerektir.

Benzer şekilde çoğulculuk, siyasi liberalizm, piya
sa ekonomisi, globalizasyon, temel insan hakları, 
sosyal devlet, kadının siyasal hakları, anayasa, siya
sal partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, med
ya, fikir-düşünce-inanç-basm hürriyeti, çevre, ulus
lararası ilişkiler, sanat, kültür, bilim ve benzeri gibi 
konularda İslâmî yaklaşımın ne olduğu konularında 
açık ve detaylı yorumlar ve tartışmalar gerçekleşti
rilmeden bir model arayışına gitmenin gerçekçi ve 
inandırıcı olması söz konusu değildir.

Peki bu konuda olumlu hiçbir gelişmeden söz 
edilemez mi? Elbette İslam dünyasında “İslâmî mo
deller” arayışını olumlu yönde etkileyecek bazı geliş
meler -epistomolojik, felsefi ve metodolojik hassasi
yetleri de göz önüne alan çabalar- yok değildir. En 
geniş anlamda “Yenilikçi” çizgi olarak nitelendirile
bilecek bu damar, şu anda yaygın ve etkili olmasa da, 
istikrarlı ve güçlenen adımlarla ürünlerini vermeye 
devam etmektedir.

Bu soyut değerlendirmeleri somut hale getirmek 
ve daha yakından incelemeyi mümkün kılmak için, 
“Yenilikçi” damara mensup ilim ve fikir adamların
dan da kısaca bahsetmek yararlı olacaktır. Bu bağ
lamda Muhammed İkbal, Malik bin Nebi, Mevdûdî, 
Fazlurrahman, Haşan Hanefî, Nasr Hâmid Ebu 
Zeyd, Ali Şeriatî, Aliya İzzetbegoviç, Roger Gara- 
udy, Abdullahi Ahmed en-Naîm, Ahmed el-Kâtib 
gibi isimleri ve onların eserlerini -aralarındaki nü
anslar bir yana bırakılarak- burada örnek vermek 
mümkündür. Kuşkusuz bu listeyi daha da uzatmak 
mümkündür. Bu ve benzeri ilim ve fikir adamlarının 
eserleri, İslâmî model(ler) arayışına hazırlık amacı
na, iyi bir başlangıç olabilir.

Burada İslâmî model(ler) anlayışının altında 
zımnen ulus-devlet(ler) anlayışının bulunduğunu da 
göz ardı etmemek gerekir. Kuşkusuz bir yandan ulus- 
devlet(ler) modeli üzerinden İslâmî model arayışları 
sürecektir. Ama İslâmî model bununla sınırlanamaz, 
sınırlanmamalıdır. Tam aksine uluslararası düzen ve 
global gelişmeler bağlamında İslâmî model teklifleri
nin neler olabileceği konusu da gündemin ilk sıra
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sında yer almalıdır. Dünyadaki bilgi-iletişim-tekno- 
loji alanındaki baş döndürücü gelişmelerin insanlı
ğın felaketine de yol açabileceğine de, uluslar arsı 
hukukun, daha fenası “ADALET” kavramının an
lamsız hale gelebileceğine dair yaşadığımız “IRAK 
İSTİLASI” yeterince ibret vericidir. İslâmî modeller 
arayışının ulusal ölçek kadar uluslar arası ölçekte de 
sürdürülmesin zorunluluğu ortadadır. Ancak bilgi 
toplumu değil sanayi toplumu haline bile gelememiş 
olan İslam dünyasının böyle bir misyonu yerine ge
tirmesi, mevcut şartlarda mümkün görünmemekte
dir. Dolayısıyla bizim söz konusu ettiğimiz cılız ümit 
ışığı bile, kısa vadeli değil uzun vadeli bir ümittir. Bu 
ümidi kısa vadeye çekmek müslüman entelijansiya- 
nın performansına bağlıdır.

KERVAN YOLDA 
YOL NEREDE 

Metin Onal Mengüşoğlu

Müslümanlar, ülkeleri batılı sömürgecilerin son iki 
yüz yıldaki istilasına uğrayınca, siyasi güç ve iradele
ri ellerinden gitti diye mi iktidarlarını kaybettiler? 
Yoksa uzun bir geçmişten beri her mekanda iktidar 
görünüp aslında bir türlü İslâm adına muktedir ol
madıkları için mi? Bir çoğumuz bu denklemin birin
ci şıkkını sahih ve doğrulanabilir görme temayülün- 
deyiz. Oysa ben iktidarın yalnızca şeklî bir hadise ol
madığını/olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok 
tipik bir modelini iki binli yılların başında Türkiye 
yaşamaktadır. Halen ülkede hükümet mevkiinde 
oturan ve birçok aslî, siyasî, İçtimaî ve İktisadî konu
da pek az iktidarı bulunan mevcut parti ve yönetici
leri için neyi, nasıl düşünmeliyiz?

Bu vakıa ile geçmişteki iktidar(sızlık)ların ne gi
bi bir alakası vardır?

İktidar sahibi olmanın vazgeçilmez şartı elbette 
irade sahibi olmaktır. İradesini kaybeden yahut onu 
gereği gibi kullanmayanın insaniyetini ayakta tutan 
temel direk çökmüş demektir. İnsanı neredeyse ulû- 
hiyetten pay sahibi yapan, diğer yaratılmışlara karşı 
imtiyazlı kılan ve bununla da fıtratını şereflendiren 
irade i cüz’iyye değil miydi?

Ne demek istiyorum?
Sünni veya Şii İslâm dünyasında halkın eline ve

rilen asırlardan beri halka okutulan ve ezberletilen 
akaid kitaplarının çerçevesini çizdiği yaşama sta-

dartlarma, inanç ilkelerine yeniden bir göz atmak 
meramımı destekleyici hayli ip uçları verecektir.

Bahis mevzuu akaid kitapları mü’minlerine en 
ufak bir düşünme veya tartışma imkan ve fırsatı asla 
tanımaz. Onların dili “bu böyledir” şeklinde müte- 
hakkimane bir dildir. “Şuna itikad eden hak üzere
dir, buna itikad eden ise batıldır”. İşte Kur’an ve 
Sünnet’ten istihraç edildiği iddiası taşıyan ve asla 
Kur’an ve Sünnet’in kendi olması düşünülemeyecek 
bu kitaplar, marazlılar için şifa drajeleri dağıtan tüp
lere benzeyen işlevler yüklüdür sanki. Yine aynı ki
tapların denetleyici dili sık sık şöyle bir fomülasyon- 
la da karşımıza çıkar. “Şuna bağlanırsan ehl-i sünnet 
dairesinde kalırsın, buna bağlanırsan bâtıla düşer sa
pık olursun.” Şimdi sorsam İslâm dünyası halen han
gi akaid kitaplarına göre itikadını düzenlemektedir? 
Cevap değişmiş midir?

İtikad etmemiz için akaid kitaplarının önümüze 
sürdüğü, benim şifa dağıtıcı haplara benzettiğim hu
susları şöyle özetleyebiliriz: hayrın ve şerrin müştere
ken Allah’tan geldiğine Mehdi Resulün ve İsa Aley- 
hisselamm bir gün dönüp insanlığı kurtaracağına, 
Sırat’ın bir köprü, Kevser’in ise bildiğimiz havuz ol
duğuna, velilerin tabii olanı değiştirici kerametine, 
resuller ve velilerin ahirette yakınlarına şefaat ede
ceğine, kabir azabına, münker ve nekir sorgusuna, 
başımızdaki yönetici fasık ve facir de olsa ona itaat 
olunması gerektiğine, hilafetin Resûllüllah’tan son
ra otuz sene süreceğine ve hilafet hakkının Kureyş 
kabilesinde bulunduğuna, Allah’ın dünya ve ahiret
te çıplak gözle görülebileceğine iman, kişiyi hak üze
re kılar ve ehl-i sünnet dairesinde tutar...

Dikkat edilirse tarih boyunca yukarıda sayılan 
itikadi konuların tamamı Müslümanlar arasında za
man zaman kanlı çatışmalara medar olacak şekilde 
tartışılmış konulardır. Halen de tartışılmaktadır. 
Bunca tartışmaya açık konuların böylesine kesin 
iman drajelerine dönüşmüş olması düşündürücü de
ğil midir? Böylesine şüpheli mevzularda insanların 
kalbini ve zihnini tek tip bir kumpasa kıstırmaya ça
lışırsanız o insanın kendine ait bir iradesi kalır mı ar
tık?

Bu teorik kalıpla(ştırmala)ra bir de her tarihi dö
nemdeki siyasi baskıları, İçtimaî karışıklıkları, mez
hebi taassupları ve resmi tektipleştirme projelerini 
katmalıyız.

Şöyle kısa bir zihin cimnastiği daha yapılabilir. 
İslam coğrafyasının en muttaki görünümlü mü’min- 
leri bir büyük zat’a intisab etmiş, mürid olmuş kim
seler değil midir? Mürid olmak esasen irade etmek,
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iradeyi kullanmak anlamını taşımaktadır. Fakat ne 
yazık ki bizim kitlelerimizin itikadından tezahür 
eden tam tersine bir görüntüdür. Mürid sanki irade- 
sini şeyhine teslim eden kimseye denmektedir. Şeyh 
sanki Allah ile mürid arasında bir aracıdır. Tıpkı 
geçmiş zamanlardaki pagan inanışları gibi. Dünya ve 
ahiret kurtuluşu sanki onların yüzü suyu hürmetine 
mümkün kılınacaktır. Müridin yerine efendi dua 
edecek, düşünecek ve karar verecektir. Müride dü
şen ise hiç düşünmeden, gözünü kırpmadan, “niçin” 
bile demeden sadece ve sadece itaattir.

Çerçevesini kabaca çizdiğimiz böylesine bir at
mosferde iradenin, fıtratın bağışladığı istikamette bir 
aktivite içinde bulunduğu söylenebilir mi?

Pekala, iradesini kaybetmiş bir toplumun iktida
rından nasıl bahsedeceğiz?

İşte bizim söyleyip durduğumuz, zaman zaman 
tekrara düştüğümüzü bile bile üzerinde ısrar ettiğimiz 
hep budur. Islami dünyada asırların biriktirdiği ira
desiz, iktidarsız dahili marazın teşhisi doğru yapılma
lıdır. Yani biz müslümanlar, ne son İslâm Devleti 
Osmanlı’nm yıkılışı, ne de batılı sömürgecilerin ül
kelerimizi istilası akabinde iktidar ve irademizi kay
bettik.

Kabahati, kusuru bizzat içimizde, itikadi dünya
mızda, geleneğimizde ve genlerimizde aramalıyız di
ye düşünüyorm. Böyle inkılâbî bir kalkışa, uyanışa, 
dirilişe niyetlenmedikçe bırakınız bir iktidar dilini 
inşa etmeyi, sıradan bir dile sahip olduğumuzu bile 
iddiaya mecalimiz bulunmayacaktır.

Çare? Çare bizzat içimizdeki, bize engeller çıkar
tan, üreten şeytani fitne ile mücadele ve mücahede- 
den geçmektedir. Yoksa dışımızdaki kuşatmayı yar
maya çabalarımız fayda vermeyecektir.

Biz mü’minler arzın yegane muvafıklarıyız.. Yer
yüzü bize musahhar kılınmıştır. Allah adına iş görü
rüz. Öyle ise mevcut muhalif dili nereden edindik 
diye sorgulamalıyız? Ben diyorum ki geleneksel aka- 
id şablonu bu dili edindirdi. Kulluk, Allah’tan baş
kasına boyun eğmemek, bir basiret hali, bir şuur din
ginliği iken ve serapa bir mes’uliyet dikkati olması 
gerekirken nasıl olur da kölelik derecesine düşer? 
Mahza iradesizliğe dönüşür?

Bence vahy’in iman öğretisini akaid kitaplarının 
mevcut şablonu ile değiştirdiğimiz tarihten bu yana 
zillet içerisindeyiz.

Bizim acılarımız ve hastalığımız sanıldığından 
daha köklü ve daha derunidir. Mevcut kötü halimi
zi batının ülkelerimizi istilasına bağlamak yerine, 
içimizdeki şeytanın nerelerimizi ne ölçüde istila et

tiğine yoralım. Türkiye özelinde bütün suçu 23 dev- 
rimlerine yüklemek tarih perspektivindeki darlığı 
gösterir bana göre. Bu sebeptendir ki ben ülkemizde 
yenilerde Neo Osmanlıcı bir dile davetiye çıkartan, 
Vahy’in Saadet Asrı yerine insanlara yine bir Os- 
manii modeli öneren arkadaşlarımıza acı tebessüm
lerimden başka bir şey gönderemiyorum. Zilletin far
kına varıp bir iktidar dili oluşturmaya çabalarken, İs
lâmî modelin yeniden inşası üzerinde yoğunlaşırken, 
her zaman olduğu gibi en büyük (ç)engelin Müslü
man veya gelenekçi çevrelerden geleceğini düşünü
yorum, bundan bir hayli endişeliyim. Elbette kim 
akaidinin sorgulanmasını ister? Ancak Müslümanlar 
amentülerini, akaid kitaplarını, bütün kutsanmış 
kültürlerini bir tecdide tabi tutarak Vahy’in dili ile 
tashih etmedikçe/edemedikçe hedeften giderek 
uzaklaşırlar kanaatindeyim.

Allah’a hamdolsun ki şu katıldığımız soruşturma 
dosyası yolun göründüğü, yola çıkıldığını ve kerva
nın inşallah yol boyunca dizile dizile büyüyeceğini 
gösteren manidar bir tablodur.

YENİ BİR BİLİNÇ GEREKİYOR 

A tasoy Müftüoğlu

İçerisinde yaşadığımız dünyada, çağ’da, hayatın her 
alanını etkileyen, değiştiren, güçler, gerçekler, dina
mikler ortaya çıkmıştır. Bu güçlerin, İslam Dünyası 
toplumlarını kendi inançlarına, kültür ve uygarlığına 
yabancılaştırmaya devam ettiğini, İslam kültür ve uy
garlığının bir şekilde rehin alındığını olayları yaşaya
rak görüyoruz. Bu durumda, sözü geçen yabancılaştırı- 
cı güçlere, gerçeklere, yanıt vermek yerine geçmişe 
kapanmak bir çözüm olmadığı gibi, bu yabancılaştırı- 
cı etkilere boyun eğmek de bir çözüm değildir.

Yabancı bir tehdit karşısında, bir toplumun, bir 
kültür ve uygarlığın, tehdide meydan okumak yeri
ne, içinde kapanması, o toplumun hayatiyetini yitir
mesi anlamına gelir. Bugün İslam Dünyası toplumla- 
rı, hayatın her alanında soğuk bir rasyonalizm teme
linde gerçekleşen sanayi ve teknoloji uygarlığının 
ağır baskısı altındadır. İslam Dünyası toplumları, her 
geçen gün yeni emperyalist pratiklere maruz kalıyor. 
Tek kutuplu bir çağ’da, dünyayı küresel hukuksuz
luklarla şekillenen korkunç bir fanatizm yönetiyor.

İşitsel ve görsel endüstriyi ellerinde tutan küresel 
tekeller, sinema, TV ve müzik aracılığıyla; dünyevi
lik, tüketicilik, amaçsızlık, hazcılık temelinde yükse

Ümran - Haziran • 2003 59



SORUŞTURMA

len Amerikan hayat tarzını yansıtan tek bir kültür 
oluşturuyor; bayağı zevklere özgü, içi boş, parayı, şid
deti ve erotizmi yücelten bu tek kültür, bütün özgün
lükleri ve çeşitlilikleri yok ediyor. İşitsel ve görsel 
endüstri baronları, imaj mühendisliği yoluyla dünya 
çapında bir kültürsüzleştirme süreci başlatıyor, bu 
süreçte bütün farklı anlam sistemleri ve kültürel ge
lenekler çözülüyor, dağılıyor. Düşüncesizleştirilen, 
fikirsizleştirilen günümüz insanı ve özellikle de gü
nümüz kadını, imaj mühendisliklerinin kronik köle
leri haline getiriliyor.

Toplumlarımızın, îslami anlamda hayatiyetlerini 
korumaları, sürdürmeleri ve hayatiyetlerini güçlen
dirmeleri, karşı karşıya bulunduğumuz her türlü bas
kıya İslami karşılıklar geliştirmesi halinde mümkün 
olabilir. İslam’ın ve müslümanlarm, tarihin-çağın 
içerisinde belirleyici, tayin edici bir konuma yükse
lebilmesi için, önce yeni bir bilince, yeni çerçevele
re, çözümlemelere, yorumlara ihtiyacımız vardır.

Ekonomik anlamda, siyasal, kültürel ve ideolojik 
anlamda küresel bir totaliterlik karşısında bulunuyo
ruz. Bu totaliterlik hayatın her alanında, parçalayıcı 
etkiler doğuruyor. Bir değerler sistemiyle dengelen
medikçe, küreselleşme-modem-postmodern çözüm
ler kesinlikle bir çıkış yolu bulamayacaktır. Modern 
dünya, ekonomik güç aracılığıyla, İslam Dünyası 
üzerinde siyasal ve kültürel etkilerini sürdürüyor. Bi
lim, teknoloji ve ekonomi, bütün insani dünyaları 
yok etme pahasına, kapitalist ihtirasların hizmetine 
girmiş bulunuyor.

Toplumlarımızı kuşatan ağır koşulları sorgula
mak, içtenlikle analiz etmek, tartışmak ve bu ağır ko
şulları değiştirmek zorundayız. İnançlarımızla bir va
dide, pratiklerimizle bir başka vadide yaşayamayız. 
Düşünsel, kültürel, entellektüel atalet ve meskenet
ten acilen özgürleşmemiz gerekir. Hiç bir alanda, 
hiçbir şey eskiden olduğu gibi, bugün yaşadığımız gi
bi devam edemez. Farkında olmaksızın zihinlerimiz 
ve ruhlarımız sömürgeleştiriliyor, içtenliklerimizi, 
doğallıklarımızı yitiriyoruz. Geçmişe özgü, duygusal, 
romantik çerçevelerin, yöntemlerin, ilgilerin doğru 
sonuçlar vermediğini tecrübe ederek gördük. Gerçek 
dünyayı doğru kavrayarak, bu dünya içerisinde İslam 
Dünyası gerçeğini yeniden tanımlayarak işe başlaya
biliriz. Son iki yüzyıl içerisinde, dünya çapında, siya
sal, kültürel, ekonomik alanda yeni gelişmeler, in- 
şa’lar, kurumlar, süreçler, oiuşumlar’la karşılaştık. 
Bütün bu olayların-olguların mahiyeti ve niteliği 
üzerinde yeterince düşünmedik, yeterli değerlendir

meleri yapmadık. Modern, postmodern uygarlığın, 
bütün dünyayı etkileyen, tarzı, yöntemi, tanımları ol
masaydı, İslam uygarlığı bünyesinde çok köklü tartış
malara, yorumlara, önerilere ihtiyaç olmayabilirdi. 
Modernizmin ortaya çıkışı, modern kavram ve ku
mruların dünyayı dönüştürmeye başlamasıyla birlik
te, İslam Dünyası toplumları bünyesinde, yeni bir di
le, söyleme, çözümlemeye ve modele ihtiyaç duyul
maya başlandı.

Yeni çözümler, çerçeveler, sorular, yapılar, ku
rumlar yeni bir bilinç ister. Yeni bir bilinç, yeni bir 
dille hayat bulur. Yeni bir dil’in yeni içtihad’lara ih
tiyacı olacaktır. Bu içtihad’larla içerisinde yaşadığı
mız tarihin tanımlanması, çözümlenmesi gerekir. 
Yaşadığımız dünyayı, tarihi, İslami ölçüleri, hassasi
yetleri, sınırları koruyarak yaşamamız, dünyaya, tari
he, çağa, İslami pratikleri özgürce temsil ederek ka
tılmamız gerekir.

Aziz İslam, insanlığı bir bütün olarak gören bir 
ahlak anlayışına sahiptir. Anlamsız iç bölünmeleri 
ve parçalanmaları aşarak, küresel koşulları dikkate 
alarak aklın, bilincin ve bilginin imkanlarını kulla
narak, ahlakın imkanlarını kullanarak, küresel öl
çekte yeni ilişkiler, yöntemler, kurumlar ve dayanış
malar gerçekleştirebiliriz.

En geniş anlamda diyaloga açık bir dil üzerinde 
yoğunlaşmalıyız. Her alanda anlamlı bir iletişim di
yalogla sağlanabilir. Bu dil’in, sloganlaştırmaya ve 
popülizme ihtiyaç duymayan, çatışmacı olmayan, 
tepkisel olmayan, tek çizgili olmayan, tek kültürlü 
olmayan, fanatizme imkan vermeyen, bütün renkle
ri kuşatan bir dil olarak tasarlanması zorunludur. Bü
tün fanatizmler, bencillikler, egoizmler, aşırılıklar, 
taraftarlarının ufkunu kapatır, taraftarlarını yalnız
laştırır. Fanatizmler, aşırılıklar, bencillikler, egoizm
ler taraftarlarını adaletten ve hakkaniyetten uzaklaş
tırır, ifrat’a ya da tefrite sevkeder. Bütün fanatizm
ler ve egoizmler taraftarlarını- marjinalleştirir ve et
kisizleştirir. Fanatik, bencil, aşırı, egoist bir dil ve 
hareket, kendilerinden başkalarına ilgi duymaz, baş
kalarıyla bir dayanışmaya ve işbirliğine inanmaz. Bu 
bağlamda, hiç bir farklı’nın kendisini diğer farklı un
surlardan daha üstün ve daha ayrıcalıklı telakki et
mediği bir evrensel akıl ve ahlak’ı, temel almalıyız. 
Yeni bir dil, yorum farklılıklarını sorun haline getir
meyen, ayrıntıcılığa, parçacı yaklaşımlara ve teslimi
yetçiliğe düşmeyen, klişelere, kalıpçılığa dayanma
yan, kavramları, tanımları, ölçüleri, hizip-grup-ce- 
maat çıkarları için sömürmeyen^dünyaya, tarihe, ça
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ğa bir bütün olarak bakan; kültürümüzü, tarihimizi, 
geleneğimizi eleştirel anlamda yeniden gözden geçi
ren, bugünün önceliklerine ağırlık veren; etnik bağ
lılıkları, milliyet, mezhep, meşrep bağlılıklarını Um- 
met’e ait bağlılıklarrdan, sorumluluklardan üstün 
tutmayan; dengeli, adil, ölçülü düşünceleri, görüşle
ri içeren, yüzeysel değerlendirmelere başvurmaksızın 
nitelikli, derinlikli, kuşatıcı bir ufka bakan bir dil ol
malıdır.

Yeni bir dil oluşturacak kadroların, özgür bir 
inanca, kimliğe, kişiliğe, düşünceye, entelektüel bi
rikime, içtenliğe, sorumluluğa sahip olmaları ve 
üretmeye cesaret etmeleri gerekir. Bu kadrolar, top
lumsal, sosyal, kültürel hayatın içerisinde sorumlu
luklar alan, eylemci düşünür, entellektüel, alim gele
neğinin temsilcileri olmalı, kendilerini toplumsal, 
sosyal, siyasal hayattan soyutlamamak, gerçekliğin 
dışında kalmamalıdır. Bu kadrolar, bugünün tarihini 
sorgulayabilen, ortak insanlık değerlerini, ufkunu ve 
vicdanını temsil eden, kuşatıcı düşünceler, fikirler 
ve etkinlikler oluşturan, değişimi hazırlayan özgür
leştirici kadrolar olmalıdır.

En güçlü, en güzel, en iyi umutlar ortak bir bilin
cin inşa’sı ile sağlanabilir. Zayıfların gücü bilinçli ve 
yoğun dayanışmalardır. Birbirlerinden yalıtılmış, bi
reylerle, gruplarla her hangi bir mücadele yürütüle
mez.

Toplumlarımızda siyasal iradenin, iktidarın oluş
ması için, toplumlarımızın güçlü, sorumlu ve aktif 
olmaları gerekir. Evrensel anlamda, politik ufku, 
kimliği ve müktesebatı olmayan politik kadrolar; 
kendi inanç ve düşüncelerini özgürleştiremeyen po
litik hareketler; ekonomik ve teknik araçlar haline 
gelmiş politik partiler; politik liderlik işlevi taşıma
yan politik partiler, özgürleştirici bir politik çerçeve
ye sahip olmayan politik hareketler toplumlarımızda 
bir iktidar dili oluşturamaz, yapısal bir değişimi ger- 
çekleştiremezler. Bilinçli bir siyasal topluluk olmak
sızın, bilinçli bir siyasal iradeden söz edilemez.

Yeni gerçekler, yeni kavramsallaştırmalar ister.
Kendi etkin, kalıcı, nitelikli, içtenlikli, yoğun, 

sistemli, ufuklu, üretken çabalarımız olmaksızın ta
rih üzerinde belirleyici olamayız. Aziz Peygamberi
miz Efendimiz ve aziz izleyicileri, tarihi ve toplumu 
ve Ümmet’i kendi çok aziz, çok özgür, çok ateşli ça
balarıyla inşa ettiler, bir kurtarıcı bekleyerek değil. 
Bu nedenle hırslı kehanetlerde bulunmaktan, propa
ganda amaçlı gelecek tahminleri yürütmekten ka
çınmamız gerekir.

HANGİ İSLAMCILIĞIN DİLİ?

Hamza Türkmen

Siyasal İslam’ın bittiğini ilan eden sosyologların en faz
la ilgilendikleri konulardan birisi İslamcılık tartışmala
rıdır. Bu tartışma ve araştırmalar özellikle de “Kuzeyli” 
olamayan çoğu ülke sosyologlarının öncelikli ekmek 
kapısını oluşturmaktadır. Biz Müslümanlara gelince bu 
tartışma, öncelikle İslam’dan, İslam tarihinden ve İslam 
toplumundan neyi anladığımızla ilgili bir fıkhetme so
runu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak İslamcılık tartış
maları Müslümanlar arasında çoğu kez bize elbise biçen
lerin kavram ve kalıplarıyla değerlendirilmeye çalışılı
yor ya da fıkhetme cehdinden uzak bir taklitçilik ve mu
hafazakarlıkla ele alınıyor.

Hiçbir İslamcılık tartışması ideolojik perspektiften 
veya din tartışmasından kopuk değildir. Bu tartışma
larda herkes, kendi din algısını temel alarak sosyal va
kıayı yorumlamaya çalışırken, aslında kendi kimliğini 
ve duruşunu ortaya koymaktadır. Müslümanlar arasın
da yapılan her İslamcılık tartışmasının ardında ise ya 
Osmanlıcı veya gelenekçi bir kaygı, ya devletçi veya 
milliyetçi bir kaygı, ya modernist veya uzlaşmacı bir 
kaygı, ya da Kur’an ve tevhid eksenli bir kaygı bulun
maktadır.

Osmanlılardan bu yana İslamcılık genel olarak bir 
iktidar arayışının veya iktidarla alakalı bir projenin ifa
desi olarak kullanılmıştır. Dile getirilme biçimleri fark
lı olsa da hiçbir din, hiçbir mezhep veya hiçbir ideoloji 
aslında iktidar perspektifinden ve hayalinden arınmış 
değildir. Aslında bu konuyla ilgili sorun, iktidarı düşle
mek değil, neyin veya hangi din/dünya görüşü algısının 
iktidar için düşünüldüğüdür.

Örneğin kendileri “İslamcılık” ifadesini hiç kullan
mamalarına rağmen ittihad-ı İslam ve yeniden diriliş 
idealini gündeme getiren Cemaleddin Afgani liderli
ğindeki Urvetu’l Vuska hareketi, İslam coğrafyasında
ki statüleri meşrulaştırmak için değil, ümmetin sahih 
değerlerini korumak ve yeniden ihya etmek için bir 
mücadelenin içinde olmuştur. Ama İttihad-ı Terakki 
Osmanlısı’nda icat edilen İslamcılık, istibdat devletini 
korumak için kullanılan bir araç olarak düşünülmüş
tür. Cumhuriyet Türkiyesi’ııdeki “Türk İslamcılar” ise, 
uzun yıllar sahibi olduklarını sandıkları yeni Türk ulus 
devletine, dini kimliklerini kabul ettirebilmenin mü
cadelesini vermişlerdir. Yani 1970’li yıllara kadar yaşa
dığımız sınırlar içinde sürdürülen İslamcılığın siyaset 
dili ya geleneksel Osmanlı nizamını ve devletini sa
vunmaya ya da modern Türk devletine ortak olmaya
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yönelik olmuştur.
Islah çizgisinin takipçisi Urvetu’l Vuska söylemi

nin İslam coğrafyasında mayalanıp hareket boyutuna 
ulaşmaya başladığı yıllar 1940’lardır. Bu yıllarda İslam 
coğrafyası sömürge yönetimleri altındadır ve Müslü
manların çocukları gittikleri okullarda alternatif ola
rak ya laik ya da sosyalist sistem ve ulus devlet model
lerinin çağdaşlığa uygun olduğu telkinleri altında ye
tiştirilmekteydi. İşte bu yıllardan itibaren İslam’ın sa
dece dar bir inanç sistemi olmadığını, aynı zamanda 
bir düzen ve devlet dini olduğunu ön plana çıkartan İs- 
lami oluşum ve hareketler, tüm zaaf ve eksiklerine rağ
men bağımsız ve kompleksiz İslami kimliklerin inşası 
açısından önemli katkılarda bulundular. Bu çabalar, 
büyük nisbette ümit vadeden genç nesillerin İslami 
uyanış ve bilinçleniş yolunu açtı. Evrensel İslami hare
ketin elde ettiği düşünsel ve pratik kazanımlarm Tür
kiye’ye yansıması ve yaygınlaşması ancak 1970’li yıl
lardan sonra olabildi. Türkiye’ye ulaşan bu söylemin 
usuli boyutu dikkatleri öze dönüşe, yani Kitap ve Sün- 
net’e; siyasi boyutu ise cemaatleşmeye ve İslam devle
tine yöneltiyordu.

1970’li yıllara gelindiğinde Türkiye Müslümanları, 
İslam anlayışlarını iktidarsız ve devletsiz düşünmüyor
lardı. Ancak Osmanlı’dan gelen geleneksel İslamcı çiz
ginin devlet anlayışı, mevcut statüko içinde oluşurken; 
tevhidi uyanış sürecinin taşıdığı devlet anlayışı ise 
mevcut statükoya karşı bağımsız bir İslam devleti tezi
ne dayanıyordu. Birinci anlayış zorunlu olarak devral
dığı muhafazakarlık algısı içinde milli statükoyla bü
tünleşirken, ikinci yaklaşım bağımsız İslami kimliğin 
inşasına ve İslam devrimi idealine yöneliyordu. Birin
ci anlayış ulus devleti dindarlaştıracağını zannediyor
du, ikinci anlayış ise ulusal devleti resmi ideolojinin 
ayrışmaz paydaşı ve tahakküm aracı olarak görüyordu. 
Ulus vatanı, devleti ve ritüellerini savunan geleneksel 
İslam anlayışına karşılık, tevhidi bilinçlenme, kimliği
ni ulus değerlerden ayrıştırarak oluşturmaya çabaladığı 
için, ulusal ideolojinin sol yorumu kadar muhafazakar - 
sağcı yorumu ile de hesaplaşmak zorundaydı.

Tahkik, özeleştiri, hesaplaşma kavramlarıyla gele
neksel kesimin ciddi anlamda ünsiyeti olmadı. Gerek 
batini, mezhepçi ve eklektik din anlayışından arınmak 
için, gerek ulusal tapınçlardan ayrışmak için gelenek
sel kesimler ciddi bir tartışma ve özeleştiriye yanaşma
dı. Bu konularda ciddi bir bilinçlenme süreci başlatan 
tevhidi uyanış çizgisi de tabii olarak resmi devlet poli
tikası kadar geleneksel kesimden de eleştiri aldı, suç
landı ve yıpratılmaya çalışıldı.

Dolayısıyla “İktidar dili” açısından baktığımızda 
“Müslümanlar” diye bir genellemenin pek doğru olma

dığı açıktır. “İktidar dili”ni geleneksel İslami camiala
rın kullanımı farklidır ve tabii ki zaafları da. Bu konu
da -en azından Türkiye’de- ciddi kavram karışıklıkları
nın diğer bir ifadeyle kafa karışıklıklarının temel ne
denlerinden birisi de İslamcılık tartışmalarının can
landığı yakın tarihin nesnel bir şekilde ortaya konul- 
mamasıdır.

1960’lı yılların Türkiye İslamcısı ve “Kanlı Pazar” 
tetikçisi Mehmet Şevket Eygi’nin 26 Ocak 2001 tarih
li Gerçek Hayat dergisindeki İslamcılıkla ilgili şu söz
leri son derece açıklayıcıdır: "İslamcılar başlarına gelene 
layıktırlar. Hatta daha beteri olabilirdi de, Allah rahmetiy
le esirgedi. Başlangıçta şuurlu, dindar, aksiyoncu Müslü
manlık manasına gelen İslamcılık, daha sonra beşeri bir 
ideoloji, aktivist bir siyasi hareket haline dönüştü. Son otuz 
yıl içinde bol bol rüzgar ekildi, şimdi onun meyvesi olan fır
tınalar biçiliyor.”

Gelenekçi anlayış açısını özet olarak sunan bu yak
laşıma göre İslamcılık, Türk Devleti’nin belirlediği sı
nırlar içinde bir alt kimlik olarak yaşanması murat edi
len dini mutluluğun ve kazanımlarm ifadesi olarak iyi
dir; ama resmi ideolojiden ve muharref gelenekten ay
rışmaya, İslam’ı üst kimlik olarak aşılamaya çalıştığı za
man şuursuzluktur. Resmi ideoloji veya resmi ideoloji
nin fahri avukatlığını yapan milli kimlikli laik, din
dar, muhafazakar kişiler, statükodan kopuşu ifade eden 
“İslamcılık” eleştirilerinde ise bilinçli Müslümanları 
kökü dışarıdalıkla, dini ideolojileştirmek veya siyasal
laştırmaca suçlamaktadırlar.

Yine Şevket Eygi’nin tevhidi uyanışı “aktivist bir 
siyasi hareket” haline gelmekle suçlaması örnekliğin
den hareket edecek olursak; şu siyasallaşma, dinin ide
olojikleştirilmesi, slogancılık veya kökü dışarıdalık 
suçlamalarının geleneksel kesimler tarafından niçin 
dillendirildiğini de açıklığa kavuşturmuş olacaktır. 
Geleneksel İslamcılık anlayışına göre ABD’nin 6. filo
sunu protesto eden gençlere sopa, bıçak ve satırlarla 
saldırı ve katliam düzenlemek, devletin ulusal dış poli
tikalarını dini motiflerle süslemek, ulusal partileri des
teklemek veya kurmak kökü dışarıdalık, dini siyasallaş
tırma ve siyasi hareket olmayıp “şuurlu, dindar, aksi
yoncu” meziyetler olarak görülecek; ama dini Allah’a 
has kılmak gayreti içinde kendi birikimi oranınca çaba 
sarfeden, kimliğini resmi ideolojiden ayrıştırmaya çalı
şan ıslah ve uyanış hareketleri ise “tu kaka” ilan edile
cektir.

Bu konuda en büyük yanılgılardan birisi de, Müs
lümanları ulusalcılıktan arınmaya ve kendi özgün ce
maatleşmelerini kurmaya teşvik ettiğini bildiğimiz Ab
durrahman Arslan’m, 1960’lı yıllardan sonraki İslam
cılığın yaşadığı kırılma ile içine düştüğü içler acısı du
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ruma, bu tarihten itibaren kendi ilmi geleneğinden ve 
köklerinden koptuğu için düştüğü iddiasıdır (İktibas 
Dergisi, Mart 2003). İslam ve ümmet bağını önceleyen 
Arslan’ın bu iddiaları tabii ki üzücüdür. Bu iddiayı za
ten resmi ideoloji, milli dindarlar ve ulusçuluğa bulaş
mış gelenekçi Müslümanlar dillendirmektedir. İslamla 
tanışmasını tevhidi uyanış çizgisi içinde gerçekleştir
miş bir kişinin söz konusu tespitleri, İslamcılık anlayı
şının sadece siyasi duruşla ilgili olmadığı din usulü al
gılayışı ile de yakından ilgili olduğu vurgumuza bir ke
re daha dikkatleri yöneltmelidir.

1960’lı yıllardaki kentleşme ile yükselişe geçen 
modernleşme tabii ki tüm toplumu etkilemişti. Bu et
kiden hiç kimse müstağni kaldığını iddia edemez. İçe 
kapanan cemaatlerdeki veya kırsal kesimdeki yaşantı
ların modernizmden daha geç etkilenmesini geleneğin 
sahihliğine bağlamayı anlamlı bulmak mümkün gö
rünmüyor. Geleneksel kesimin liselere, üniversitelere, 
kentlere, fabrikalara, resmi dairelere, iş hayatına açıl
dığında ve kurumlaşma yarışma girdiğinde, tevhidi 
uyanışı temsil eden çizgiden çok daha kötü yerlere gel
diği ortadadır. JKaldıJd Türkiye'deki batılı paradigma - 
ya ait en büyük modernleşme unsuru ulusçuluktur. 
Tevhidi uyanış ulusçuluktan bir kopma yaşarken bu 
çizgiyi hangi gelenekçi bölücülükle, vatan-devlet düş
manlığı ile veya kökü dışarıdalıkla suçlamamıştır ki? 
1960’h yıllara gelindiğinde Türkiye’deki hangi “ilmi 
gelenek” modernizmin en temel taşıyıcı unsurları olan 
devletçi, ulusçu, muhafazakar kimliklerden arınmış 
idi? 1970’li yıllardan itibaren yaygınlaşan tevhidi bi
linçlenme çizgisini lcadük bırakmaya çalışan ve belirli 
ölçülerde de başarılı olan neden; bu çizginin batılı pa
radigmaya ait olan ulusal kimlikten, ulusal tarihten, 
ulusal hedeflerden ve ulusal dindarlıktan kopmaya ça
lışması değil midir? İyi ki 1960’lı yıllardan sonraki yıl
larda İslamcılığın muharref değerlere yaslanan ve ulu
sal dindarlık anlayışını besleyen “köklerden” kopul- 
muştur. Ve inzal olduğu dönemde bir çobanın da anla
yabildiği Kur’an’dan ve Rasulullah(s)’m uygulamala
rından yaralanabilmeyi; tarihi süreç içinde avam-ha- 
vas ikilemi ile bir “din adamlığı” zümresine has kılan 
saptırılmış “ulema” ve “medrese” kavramlarını aşıp 
Kur’an’daki fıkıh, ihsan, takva, alim, ilim, zan, yalcin, 
şahitlik gibi kavramların Tevhidi uyanış süreci ile ye
niden canlandırılması da en önemli kazanmalarımız
dan olmuştur.

Geleneksel İslam algısı içinde ulus devlet yapılan
masına karşı en önemli ama gerisi getirilemeyen tepki 
Şeyh Said’in direnişi olmuştu. Tevhidi uyanış ise bi
linçlenmesini hep tuğyana karşı “la” şiarıyla birlikte 
gerçekleştirdi. Ama bütün bunlara rağmen gerek Tür

kiye’de gerek İslam coğrafyasında münkere karşı çıkı
şın mantığı, sürekliliği, yeterliliği ve sünnetullaha uy
gunluğu tartışma gerektiren bir durumdur. Ayrıca ya
şanan zulme ve münkere karşı çıkarken “emri bi’l- 
ma’ruf’un ertelendiği iddiası da “İslamcılığın” sahip 
olduğu din anlayışını gözden geçirmeyi gerektirir. 
Müslümanlar için kötülüğün savılması ma’ruf ile mün
demiç, hayrın ve iyiliğin yaygınlaştırılması da münke
re karşı çıkışla mümkündür. Sorun, ma’ruf telakkisi ile 
nasıl bir din anlayışına sahip olunduğu ve iç eğitimde 
gereği gibi Kur’an merkezli bilgilenme ve kültürlenme- 
nin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğiyle ilgilidir.

Tabii ki geleneksel/muhafazakar İslam algısındaki 
“siyaset dili”nin taşıdığı temel zaaflar kadar olmasa da, 
1970’li yıllardan itibaren tevhidi bilinçlenme çizgisi
nin kullandığı siyasal dil de önemli zaaflar taşıyordu. 
Ancak bu zaafları farklı din algılarının ortak sonuçları 
olarak değil, farklı sonuçları olarak görmek gerekmek
tedir.

Birinci yaklaşım, mevcut sistem içinde devleti sa
vunarak kuşatabileceğini ve iktidar olacağını sanıyor
du. Bu y a k l a ş ı m  yaşadığı pratikler i ç i n d e  hu s t r a t e j i n i n  

gerçekleşemeyeceğini net olarak gördü. Ancak yönte
mini sahih ölçülerle dönüştürebilecek tevhidi bir kim
lik inşasına gitmediği için, ilkelerden çok duygusallığa 
ve faydacılığa pirim verdiğinden ötürü, daha uzlaşma
cı ilişkilere ve eklektik kimliklere savruldu. Bu kesim, 
en çok Ak Parti ve Saadet Partisi tabanları yanında, 
diğer sağcı partiler içinde varolmaya çalışan Nurcu, 
Süleymancı, Fethullah Gülen bağlısı ve diğer bir çok 
tarikatçı cemaatlerden oluşmaktadır. Bizce bu cami
anın “iktidar dili” geliştirmekten çok, bir tevhid dili ve 
bağımsız Müslüman kimlik bilinci yakalamaya ihtiyacı 
vardır. Zira Türkiye İslamcılarının gelenekçi ve ulusçu 
hurafelerden arınıp “ben sadece Müslümanlardanım” 
diyemedikleri sürece, geliştirmeyi düşünecekleri siya
set dili, onları daha çok reel siyaset diliyle bütünleşme
ye sevkedecektir. Tevhidi uyanış çizgisinden ödünç al
dıkları bazı söylem ve sloganlar ise, sadece tevhidi çiz
ginin etkilediği potansiyelin oylarını tavlamaya ve ön 
kesmeye dönük reel siyasetlerinin sosu olacaktır.

İkinci yaklaşım ise tevhidi uyanış çizgisine yönel
miş yeni ve genç öbeklerden oluşmuştur. Bu öbeklerin 
bilinçlenme süreçleri arasında hem zamansal hem de 
niteliksel farklar bulunmaktadır. Bu kesimler kendile
rini hiçbir zaman İslamcı olarak takdim etmemişlerdir. 
Ancak tevhidi uyanış çizgisini takip edenler, Müslü
manlık anlayışlarındaki zindelik ve İslam anlayışını 
ahir zamanı bekleyen bir inziva anlayışından arındırıp 
yaşamlaştırmaya çalışan, yaşanabilir bir ümmet ve İs
lam devleti arayışına yönelen talepleriyle, rejim açısın
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dan da uluslararası istikbar açısından da daha öncelik' 
li tehdit ve kontrol altında tutulması gereken tehlike
li potansiyel olarak algılanmaya başlandıklarında; ar
tık İslamcılık veya “Siyasal İslam” nitelemeleri de ad
res değiştirdi. İslamcılık yakıştırmasının yeni muha
tapları, çoğunlukla gelenekçi din anlayışından ve res
mi ideolojinin sağcı-ulusçu söylemlerinden kopan ve
ya kopma eğilimi gösteren bir olumluluğu taşıyorlardı.

Gelenekçi ve ulus devletçi gelenekten kopuşun ne 
kadar duygusal ve sloganik ne kadar bilinçli olduğu 
hep tartışılmıştır. Ancak tevhidi uyanışın hitap ettiği 
insan unsuru olarak en fazla talep bulduğu kaynak ta
bii ki eski İslamcı/gelenekçi potansiyeldi. Bu kesimler
le paylaşılan bazı şekilsel ve duygusal ortaklıklar de
vam ettiği ve sahih mesajlar taşındığı oranda “Ey 
iman edenler, iman ediniz” hitabı sürekli karşılık bu
luyordu. Ancak gerek sistemin kışkırtmaları gerekse 
bilinçlenme sürecindeki yeniliğin taşıdığı zaaflar ve 
gerekse geleneksel kesimin idrakini kilitleyen taassubi 
bir direniş içine girmesi sonucu kesimler arasında ge
lişebilir ve sağlıklı diyaloglar kurulamadı. Özellikle 
İran İslam İnkılabı ile birlikte sistem tarafından eski 
İslamcılar, dini ve dini yaşamı temsil etme seviyesin
de değerlendirme lütfuyla karşılaşırken, tevhidi bi
linçlenme süreci ise dini siyasileştiren, ideolojikleşti
ren, protestanlaştıran kökü dışarıda akımlar olarak ka
ralanmaya çalışıldı.

Tevhidi uyanış çizgisinin yeniliği tabii ki acemilik 
ve zaafları da içinde barındırıyordu. Öncelikle “İslam 
Devleti” ve devrim hedefi kimlik ayrışmasına yardım 
etmekle birlikte, ölçüsüz bir romantizmi de besliyordu. 
Siyasi dil, slogancılığı aşan bir olgunluğu henüz yaka
layamamıştı. Kimlik oluşturumu ve netliği, devrimi 
öncelikle nefislerde yaşama, niteliksel gelişim, ümme
tin inşası aşamalarına gerekli özeni ve önceliği göster
meden kilitlenilen devrim ve devlet hedeflerinin çoş- 
kulu romantizmi, devrim şartlarının oluşmadığı anla
şılmaya başlandıkça yerini karamsarlığa bıraktı. Ka
ramsarlık çözülmeye ve çoğu kere de geleneksel siya
set dilinin tekrar kutsanmasına yol açtı. Yani yakın bir 
dönemde iktidara ulaşamıyacağını düşünmeye başla
yan “radikal İslamcı” potansiyelden başarıya endeks- 
lenmiş kesimler, ya iktidarda elde etmeyi düşledikleri 
gücü başka sahalarda aramaya başladılar ya da reel po
litikayı önemseyerek geleneksel partili siyasete geri 
döndüler.

Geleneksel İslamcı kesimler ise partili siyasetle dev
leti ele geçiremeyeceklerini anlayan bir moral bozuklu
ğu ile ya parkurlarındaki yenilgiyi kabul ederek içe ka
pandılar veya mücadeleyi bıraktılar ya da iddialarından 
vazgeçmiş bir yurttaşlık dili ile devleti hukukileştirmeye

çalışan bir siyaset dili üretmeye başladılar.
İslamcılıkla nitelendirilen geleneksel kesimlerin 

de tevhidi uyanış çizgisinin de önceledikleri siyasi he
deflere mevcut pratikleri içinde ulaşamayacaklarını 
anlaşıldıkça çözülmeler yaşanmaktadır. Tevhidi uya
nış çizgisinin sağladığı kazanımlara rağmen çözülme 
her iki kesimde de, İslarni duyarlılıkların zayıflaması
na neden olmaktadır. Geleneksel İslamcı kesim taşı
dığı tüm zaaflara ve ödünç kimlik kirliliklerine rağ
men şekilsel de olsa İslam dininin en temel ve muh
kem rükunlarına aidiyeti devam ettiği için kesimler 
arasında mutlak bir kopukluk söz konusu olmamalı ve 
duyarlılık konusundaki kayıplar ortak sorun olarak al
gılanmalıdır.

Öncelikle bunca kırılma ve aşılamamış zaaflardan 
sonra tekrar bir “iktidar dili” arayışına girmek, kolay re
çetelere ulaşabileceğimiz beklentisini doğurmamalıdır. 
Tabii ki her dünya görüşünün bir iktidar hedefi olacak
tır. Ancak bu hedefe götürecek strateji özgün ve sahih 
değerlere ve gerçekçi tespitlere dayanmalıdır. Siyaset 
dilimizi geçmiş birikimimizin konjonktürel tespitlerin
den arınmış olan sahih değerlerini önceleyerek ve sağ
lıklı bir özeleştiriyle oluşturabiliriz. Öncelikle Müslü
manların iktidar hedefi, Kur’an’ın nasslarım yaşamlaş- 
tırma mücadelesine mi; yoksa modernist değerlerin ku
şattığı kendi yaşantılarını imkanlı kılma aracına mı te
kabül ettiğini belirlemeleri gerekir.

Eğer geliştireceğimiz “iktidar dili” özgün ve sahih 
değerleri önceleyecek ise, o zaman tabii ki toplumsal 
değişimin sünnetinden ne anladığımızla ve “ma’rufu 
emredip münkerden sakındıracak” olan örnek ümmet 
inşasının hangi değerlerle ve nasıl olacağı ile ilgili so
rularını gündemimizin başına koymalıyız.

İktidar dili, öncelikle iktidarda sergilenmesi arzula
nan toplumsal modelin, bu dili kullanacaklar arasında 
modelleştirilmesini gerektirir. Müslümanlar açısından 
da bu dilin olgunlaşması, yitirdiğimiz Kitap merkezli 
din algımızı ve Kur’an neslini, modern dünyanın sekü- 
ler kuşatması altında yeniden nasıl kazanacağımız ve 
inşa edeceğimiz sorularının cevabı ile mümkün olacak
tır. Kur’an neslinin inşası ise öncelikle, dayatan zulüm 
ve baskılar karşısında insani tepkiler verebilme erdem
liliğine ulaşmış insanların, pratik yaşamın içinde kav
ram ve tasavvurlarını Kur’anileştirmeleri çabasıyla 
başlar. Kur’an merkezli bir inanç ve alem tasavvurun
da; Kur’an hakemliğinde bir tarih, kültür ve gelenek 
değerlendirmesinde, Kur’an temelli bir kimlik inşasın
da başarılı olmak arzu ettiğimiz dilin gelişmesine de 
hizmet etmek olacaktır. ■

6 4  Ümran-Haziran -2003



Y A Ş A Y A N  İ S L Â M

İN ANÇ-DÜ ŞÜN CE-E YLEM 
VE KUR’ÂN

AHMET CEMİL ERTUNÇ

Ey iman edenler! Sizi yaşatacak şeylere çağırdığı zaman 
Allah ve Resûliinün çağrısına koşun. (Enfal, 24)
Sizi Icaranlıklardan aydınlığa çılcarmak için kulunu apaçık 
ayetlerle gönderen O’dur. Şüphesiz Allah sîzlere Icarşı çok 
şefkatli, çok merhametlidir. (Hadid, 9).
Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor. (Yunus, 25)

R esulüllah(s) bir ümmi idi; okuma-yazması 
olmayan, o günün felsefelerinden, bilimler
den haberi bulunmayan birisi idi. İlahî gö

rev kendisine verildiği zaman, ne görevinin gerek
lerini ve ne de kendisine verilen vahyi insanlara 
nasıl sunacağını biliyordu. Fakat İlahi irade bunu 
özellikle murad etmiş, kendisine ahlâkı güzel ama 
entelektüel birikimleri olmayan birisini elçi olarak 
seçmişti. Çünkü, onu beşeri düşüncelerin her türlü 
yanlışlıklarından uzakta, tertemiz yetiştirecek ve 
insanlığın örnek şahsiyeti yapacaktı. Her vahyolu- 
nan ayetle de bu safha safha gerçekleştirilir. Ayet
ler Resulüllah’ı bilgilendirir ve eğitir; onu bir dava 
lideri olarak yetiştirir; bir mü’min olarak örnek şah
siyet kılar. Dolayısıyla, Resulüllah’ın yetiştirilip 
önder kılınmasında, Mekke ve Medine halkından 
insanlığın zirvelerinin çıkarılışında hep Kur’an var
dır. O, İslam davetinin her aşamasını kontrol eder; 
mevcut şartların değerlendirilmesinde, mii’minle- 
rin atacakları her yeni adımda, müşriklere karşı yü
rütülecek mücadelede hep o kaynaklık ve rehberlik 
yapar. Mü’minlerin kalpleri davetin en zor günle
rinde onunla kuvvet bulur ve umutlanır; müşrikle
rin iç yüzleri, çelişkiler, akılsızlıkları, zorbalıkları, 
hilebazlıkları onunla ortaya serilir. Bu çerçeveden 
olmak üzere, sırf politik nedenlerle müşriklerin Re- 
sulüllah’a sundukları bazı teklifleri cevaplayan ve 
İslam davetindeki muhtemel sapmayı engelleyen 
de Kur’an olur.

Şöyle ki:
Alaylar, aşağılamalar, hakaretler, tehditler ve 

işkencelerle geçen yılları takiben, önce Hamza bin 
Abdulmuttalib gibi güçlü kuvvetli ve saygın birisi
nin, onu takibende Ömer bin Hattab gibi Mekke 
Şehir devletinin en önemli adamlarından ve lider
lerinden birisinin Müslüman olması, Mekke ileri 
gelenlerini telaşlandırır. Mekke ileri gelenleri şaş
kınlık ve korku içerisinde kalakalırlar. Yıllardır yok 
etmeye veya durdurmaya çalıştıkları İslâm daveti
nin, gün geçtikçe daha da güçlenip yaygınlık kazan
dığını hayretler içerisinde izlerler. Baskı, tehdit ve 
işkencelerin hiç bir işe yaramamasına bir türlü an
lam veremezler. Bütün önlem ve çabalarına rağmen 
gelişmelerin hiç bir şekilde kendilerinden yana ger
çekleşmemesini, buna karşılık her yeni günün Müs- 
li'ımanlar açısından yeni umutların habercisi olma
sını akıllarına sığdıramazlar. İki adamlarının Müs
lüman olmasıyla da telaşa kapılırlar. Bir şeyler, fa
kat kendileri açısından çözüm getirici bir şeyler ya
pılması gerektiğinin telaş ve heyecanı içinde 
Dâr’un Nedve’de toplanırlar. Birbirlerine, “Mu- 
hammed’in işi büyüyor, bizim işimiz ise karışıyor” diye
rek, durumlarını iyileştirecek, sistemlerini koruya
cak çözüm arayışına girerler.

Mekke ileri gelenleri, gelinen bu son aşamada 
şunu anlamışlardır; zorbalık, baskı tehdit ve işken
celer kendilerine bir fayda sağlamadığı gibi, üstelik 
kendi aleyhlerine yeni ve önemli gelişmelere neden 
olmaktadır. O Halde problemi “hoşgörü” ve “barış” 
ortamında görüşüp, konuşarak; gerekirse anlaşarak 
halletmelidirler. Aslında gayeleri “hoşgörü” ve "ba
rış”, yahut konuşup anlaşmak değil, bunlar aracılı
ğıyla üstünlüğü, kontrolü tekrar ele geçirmektir. Bu 
nedenle meclisteki görüşmede, yıllardır inanmadık
ları halde sırf İslam davetine engel olabilmek için
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davetin lideri Resûlül- 
lah’ı sihirbaz, kâhin, top
lumda karışıklıklara ne
den olan birisi... suçlama
larının işe yaramadığını 
belirtip, Resûlüllah’la 
“dostça” görüşmeye karar 
verirler. Bu konuda ken
dilerine temsilci olarak 
Utbe bin Rabia’yı seçer
ler.

Utbe bin Rabi’a,
Mekke Şehir Devletini 
büyük bir problemden 
kurtarma “şerefini” kaza
nacağı inancıyla kendisi
ne verilen görevi büyük 
bir istekle kabul eder. İşi
ni en uygun biçimiyle ye
rine getirip, başarılı ola
cağına emindir. Çünkü 
şiir konusunda derin ve geniş bilgi sahibidir. Zira, 
düşüncesine göre, Resûlüllah’ın insanlara bildirdiği 
sözlerin en önemli özelliği şiir olmasıdır. Kendisi de 
şiirden iyi anlayan birisi olduğu için, bu özelliğiyle 
Resûlüllah’ı yenip, davasından vazgeçirecek veya 
hiç değilse ortak bir anlaşma zemini bulması müm
kün olabilecektir. Bunu ise “Ona bazı tekliflerle gide
ceğim. Bunlardan hangisini kabul ederse etsin. İstediği
ni veririz. Böylelikle bizimle uğraşmaktan engellemiş 
oluruz” sözleriyle dile getirir. Toplantıda bulunan
lar onun bu kararını destekleyip; “Tekliflerinin l<abul 
ediyoruz■ Git ve onunla konuş” derler.

Dar’un Nedve üyelerinin toplantı yaptığı ve 
kendilerine temsilci olarak Utbe bin Rabi’a’yı seç
tikleri sırada, Resûlüllah’ın evlerin arasından çıka
rak Kabe’ye doğru geldiğini görürler. Mekke ileri 
gelenleri şanslı günde olduklarını düşünürler; Re- 
sulüllah’ı aramak zahmetinden kurtulmuşlardır. 
Resulüllah, Kabe’nin yakınına, Mekke ileri gelen
lerinin toplantı yerlerinden biraz ileriye gelip, otu
rur. Utbe bin Rabi’a, toplantıda alınan karar gereği 
arkadaşlarından ayrılarak Resûlüllah’m yanma gi
der ve hemen yanına oturur. Vakit kaybetmeden 
konuşmaya başlar. Önce övücü bir şeyler söyler: 
“Yeğenim! biliyorsun ki sen ailece ve soyca hepimizden 
daha şereflisin” der. Daha sonra ses tonu ve cümle
leri değişir: “Ancak ne var ki sen 1<avminin başına bü
yük bir iş, büyük bir sıkıntı getirdin. Böylelikle toplum
da dağılmalara, parçalanmalara neden oldun. Üstelik 
kavminin en akıllılarını akılsızlıkla itham edip dinlerini

ve ilâhlarını reddettin. Ata
larımızı suçlayıp aşağıla
dın.” Suçlayan bu ifadele
ri nasihat ve teklif izler; 
fakat sözlerinin arasına 
tehdidini yerleştirmeyi de 
ihmal etmez: “Bütün bun
lara rağmen sana bir teklif
te bulunacağım. Beni dinle
yip, teklifimi düşün. Belki 
bu teklifimin hiç değilse bir 
kısmını kabul edersin. 
Araplar içinde bizi rezil et
tin. Vallahi bizler kılıçları
mızı sıyırıp, birbirimizi yok 
edecek bir çarpışmaya hazır 
bekliyoruz■ Gel sen beni 
dinle de bütün bunlara ge
rek ¡çalmasın."

Utbe, yumuşak bir üs
lupla başladığı konuşma

sını, Resulüllah’m kendileri açısından oldukça bü
yük olan kabahatlerini sıraladıktan sonra, “biz senin 
iyiliğini istiyoruz” izlenimini verecek cümlelerle de
vam ettirir. Resulüllah’ı biraz yumuşattığını veya 
belki de korkuttuğunu düşündüğü için teklifini 
açıkça ifade eder: “Yeğenim! Eğer senin bu işe kalkış
maktaki amacın mal elde edip, yengin olmaksa, bunla
ra gerek yok. Sana mal verir en zenginimiz yaparız. 
Yok eğer senin amacın şeref ve şan kazanmaksa seni en 
şereflimiz ilan ederiz. Eğer kral olmak istiyorsan, seni 
kralımız olarak tanımaya hazırız. Yok eğer bunların hiç 
birisi değil de bir cinin etkisine girmiş isen, o cini senden 
uzaklaştumak için tedavi ettirelim. Bu uğurda bütün 
malımızı harcamaya vanz■ Çünkü biliyoruz ki musallat 
olan bir cin, gerekli tedavi yapılmadıkça insandan uzak
laşmaz. Fakat bunların hiçbiri değil de söylediğin şiirle
rin coşkusuna kapılıyorsan, biliyoruz ki Abdulmuttalib 
oğullarının şiirleriyle kimse baş edemez”-

Resulüllah, Utbe bin Rabia’nın sözlerini hiç 
kesmeden sonuna kadar dinler. Ne sözleriyle ne de 
davranışlarıyla herhangi bir tepki vermez. Utbe’nin 
konuşmasını bitirdiğini anlayınca “Konuşman bitti 
mi Ey Ebu’l Velid?” diye sorar. Utbe “Evet” deyince, 
“O halde şimdi de sen beni dinle” diyerek Fussilat sû
resini okumaya başlar.

Burada dikkati çeken husus, Resûlüllah’m tar
tışma ortamından özellikle kaçınması ve Utbe’nin 
sözlerini sonuna kadar hiç kesmeden dinledikten 
ve söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sorduktan 
sonra, kendisinin de sonuna kadar dinlenmesi ge
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rektiği anlamına gelen teklifiyle Fussilat sûresinin 
okumaya başlamasıdır. Resûlüllah, Utbe’nin tehdit 
ve tekliflerine cevabı kendi sözleriyle değil, Kur’an 
ile verir:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,
1 . H â. Mîm.
2. (K ur’an) rahmân ve rahîm olan Allah İmandan indiril

miştir.
3. (B u ,) bilen bir l<avim için, âyetleri Arapça okunarak 

açıklanmış bir kitaptır.
4. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Falcat onların çoğu 

yüz çevirdi. Artık dinlemezler.
5. Dediler ki: Bizi çağırdığın şeye l<arşı kalplerimiz l<apalı- 

dır. Kulaklarımızda da bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda 
bir perde bulunmaktadır. Onun için sen (istediğini) yap, biz de 
yapmaktayız!

6. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhı
nızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O ’na yönelin, 
O ’ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline!

7 ■ Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
8. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir 

müliâfat vardır.
9. De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip 

O ’na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, âlemlerin Rabbidir.
10. O , yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereket

ler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözet
meden gıdalar takdir etti.

11. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerkü
reye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de “İsteye
rek geldik” dediler.

12. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her 
göğe görevini vahyetti. Ve biz, yakın semâyı Icandillerle donat
tık, bozulmaktan da koruduk. İşte bu, aziz, alîm Allah’ın tak
diridir.

13 Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki: İşte sizi Ad ve Se- 
mûd’un başına gelen kasırgaya benzer bir liasırgaya karşı uya
rıyorum!

14- Peygamberler onlara: Önlerinden ve arkalarından ge
lerek “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin" dedikleri zaman, 
“Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirirdi. Onun için biz si
zinle gönderilen şeyleri inl<âr ediyoruz” demişlerdi.

15. Ad kavmine gelince, yeryüzünde haksız yere büyüklük 
tasladılar ve: Bizden daha kuvvetli kim var? dediler. Onlar 
kendilerini yaratan Allah’ın, onlardan daha kuvvetli olduğunu 
görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi (mucizelerimizi) inkâr 
ediyorlardı.

16. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet 
azâbını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgâr gön
derdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsvay edicidir. Onlara 
yardım da edilmez.

17. Semûd’a  gelince onlara doğru yolu gösterdik, ama on
lar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta olduk
ları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın yıldırımı onları çarpa.

18. İnananları kurtardık. Onlar (Allah’tan) korkuyorlardı.
19. Allah’ın düşmanlan, ateşe sürülmek üzere toplandık

ları gün, hepsi bir araya getirilirler.

20. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve 
derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir.

21. Derilerine: Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz? derler. 
Onlar da: Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu. İlk 
defa sizi o yaratmıştır. Yine O ’na döndürülüyorsunuz, derler.

22. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerini
zin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz, yaptıkları
nızdan çoğunu Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.

23. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o 
mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

24. Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir. Ve 
eğer (tekrar dünyaya dönüp Allah’ı) hoşnut etmek isterlerse, 
memnun edilecek değillerdir.

25. Biz onlara birtakım arkadaşlar musallat ettik de onlar 
önlerinde ve arlcalarında ne varsa hepsini bunlara süslü göster
diler. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar 
için (uygulanan) azap onlara da gerekli olmuştur. Kuşkusuz 
onlar hüsrana düşenlerdi.

26. lnl<âr edenler: Bu Kur’an ’ı dinlemeyin, okunurken 
gürültü yapın. Umulur ki bastırırsınız, dediler.

27. O inkâr edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve onla
rı yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız-

28. İşte bu, Allah düşmanlarının cezası, ateştir. Ayetleri- 
mizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî 
kalacakları yurt (cehemıem) vardır.

29. Kâfirler cehennemde: Rabbimiz! Cinlerden ve insan
lardan bizi saptıraıılan bize göster de aşağılanmışiardan olsun
lar diye onları ayaklarımızın akm a alalım! diyecekler.

30. Şüphesiz, Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru 
yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, 
üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin! derler.

31. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarmı- 
ZiZ-Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediği
niz her şey orada sizin için hazırdır.

3 2 .Gafûr ve rahîm olan Allah’ın ikramı olarak.
33. (İnsanları) Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve "Ben müs- 

lümanlardanım” diyenden kimin sözü daha güzeldir?
34. İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir 

şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan 
kimse, sanki candan bir dost olur.

35. Buna (bu güzel davranışa) ancak sabredenler kavuş
turulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse ka
vuşturulur.

36. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek 
olursa, hemen Allah’a  sığın. Çünkü O , işiten, bilendir.

37. Gece ve gündüz, güneş ve ay O ’nun âyetlerindendir.
Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde 
etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin!......

Resûlüllah’ı, iki elini yere dayayıp sessiz bir şe
kilde dinleyen Utbe önce şaşırır, sonra korkar. İşit
tiği her sözle de korkusu katlanarak artar. İşittikle
ri karşısında söyleyecek bir kelime dahi bulamadan 
telaşla yerinden kalkar. Resulüllah’a yaklaşır. Elle
riyle Resûlüllah’ın ağzını kapayıp, susturmaya çalı
şır. “Hısımlığımızın aşkına yeter. Ne olursun sus!” di
yerek, susması için yalvarır. Fakat, Resûlüllah, oku- 
ma'sını devam ettirir. Fussilat sûresinin secde ayeti
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olan 37. ayetini okuyup secde ettikten sonra “Ey 
Ebu’l Velid! İşitmekten özenle kaçındığın şeylerden bi
risini dinlemiş bulunuyorsun. Artık işte sen, işte o” de
yip “Senin, teklif ve tehditlerine karşılık cevabım bu- 
dur” anlamına gelen sözlerini bitirir. Utbe perişan 
bir halde yerinden kalkar ve arkadaşlarına doğru gi
der.

Utbe’nin Resûlüllah’la konuşmasını uzaktan 
seyreden Mekke eşrafı, konuşma sonunda Utbe’nin 
garip bir şekilde yerinden kalkıp, yanlarına doğru 
aynı gariplik içerisinde geldiğini görünce korkarlar. 
Şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıp; “Vallahi Ut
be de değişmiş olarak dönüyor” demeye başlarlar. U t
be yanlarına gelince, heyecan ve merakla sorarlar; 
“Ey Ebu’l Velid! Ne oldu, ne konuştunuz?” Utbe üze
rinden atamadığı şaşkınlık ve gariplik içerisinde 
anlatmaya başlar: “Vallahi ondan öyle sözler işittim ki, 
bu sözlerin benzerini şimdiye 1<adar hiç işitmedim. Val
lahi bunlar ne sihirdir, ne kehanet, ne de şiir. Ey Ku- 
reyş topluluğu! Gelin beni dinleyin. Siz bu işi bana bı
rakın ve benimle birlikte hareket edin. Bu adamı serbest 
bırakalım. Ona ilişmeyelim. Ondan uzaklaşalım. Val
lahi ondan duyduğum sözler öyle bir mesaj taşıyor ki, 
şayet onu Arap toplumu reddedip öldürürse, biz elimizi 
vurmadan bu işten kurtulmuş oluruz. Yok eğer onun 
söylediklerini Arap toplumu alır ve kabul ederse, onlar
la bütün insanların hakkından geliriz. Bütün insanlara 
hükümdar oluruz- Çünkü onun kudret ve şerefi, bizim 
kudret ve şerefimiz olur. Böylelikle insanların en mesu- 
du oluruz. Gelin bu söylediklerimi kabul edin. Eğer de
diklerim olmazsa sonunda bana isyan edin”.

Utbe’nin bu sözler karşısında Dâr’un Nedve’nin 
üyeleri olan Mekke’nin müşrik ileri gelenleri iyice 
şaşırırlar. Utbe’nin de Resûlüllah’m etkisinde kal
mış olmasını sihirle yorumlayıp; “Vallahi o, seni de 
sözleriyle büyülemiş” derler. Utbe’nin cevabı ise “Bu 
sizin görüşünüzdür. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ne is
tiyorsanız onu yapın” olur. Sonra da Resûlüllah’la 
görüşmesini takiben kapıldığı şaşkınlık ve garipliği 
şöyle açıklar; “Muhammed, “(Onlar) eğer yüz çevi
rirlerse deki; Ben sizi Ad ve Semud (kavimlerini 
helak eden) yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı 
uyardım”(Fussilet, 13) deyince, ağzını tutarak, sözü
ne daha fazla devam etmemesi için akrabalık bağlarımız 
adına yemin verdim. Çünkü ben, M uhammed’in bir 
şey söylediği zaman hep doğruyu söylediğini, yanlışının 
hiç açığa çıkmadığını bildiğim için, o an ifade ettiği aza
bın üzerime ineceğinden korktum.”

Utbe bin Rabi’a’nın bazı teklif ve tehditlerle 
Resûlüllah’ı davasından vazgeçirme veya ortak an
laşma zemini oluşturma gayretlerinin başarısızlıkla

sonuçlanmasından muhtemelen kısa bir süre sonra 
Velid bin Muğire de benzer bir girişimde bulunur. 
Mekke şehir devletinin en yaşlı ve sözü en çok din
lenen bu şahsiyeti, kişisel girişimiyle problemi çö
züme kavuşturabileceğini, böylelikle eski günlerin
deki gibi mevcut sistemin devamını sağlanabilece
ğini ummuş olmalıdır. Resûlüllah aynen Utbe bin 
Rabia’ya karşı takındığı tavrı, Velid bin Muğire’ye 
karşı da takınır ve onun konuşmalarını takiben bir 
bölüm ayet okuyarak cevabını verir. Velid neye uğ
radığını anlayamaz; şaşırır, garipleşir ve o hâl üzere 
arkadaşlarının arasına döner; “Ne söyleyeyim, bilmi
yorum ki. Vallahi ben ondan öyle sözler işittim ki, o ne 
insan sözüne benziyor ne de cin veya kahin sözüne. 
Vallahi içinizde şiirleri, şiirin recezini, kasidesini, liâhin 
sözlerini benden daha iyi bilen yoktur. Vallahi onun 
sözleri bunlardan hiç birine benzemiyor. Onun sözle
rinde öyle bir tatlılık ve parlaklık var ki, ağaçlan bol 
meyveli, gövdesi güçlü bir ağaç gibi. Muhak]<ak ki, o 
üstün gelecektir. Çünkü ondan daha üstünü olamaz”. 
Mekke eşrafı yine korkuya kapılır; “Velid de dininden 
döndü" demeye başlarlar. Onu Müslüman olmaktan 
alıkoymanın çarelerini düşünürler. Bu konuda en 
gayretli olan ise Ebu Cehil’dir; “Bırakın onun ben 
hallederim" diyerek Velid bin Muğire’nin yanma gi
dip; “Kavminin ileri gelenleri senin için mal topluyor
lar" der. Velid, Ebu Cehil’in ne demek istediğini 
anlayamaz.“Benim için mal mı topluyorlar? Neden?” 
diye sorar. Ebu Cehil “Sana verecekler. Çünkü senin 
M uhammed’den etkilendiğini düşünüyorlar” cevabını 
verir. Velid durumu anlamıştır. Eğer Resûlül- 
lah’tan etkilenmiş ise, kendisine mal vererek Resû- 
lüllah’ı desteklemekten vazgeçmesini arzulamakta
dırlar. Ayrıca mal toplayarak gururuyla oynamakta
dırlar. Her ne kadar Resûlüllah’tan duydukları kar
şısında etkilenmişse de, Müslüman olmayı düşün
memektedir. Çünkü gururu baskın çıkar. Kendisi 
için mal toplamalarının gereksiz olduğunu ifade 
eder; “Benim M ekke’deki herkesten zengin olduğumu 
bilmiyorlar mı ki, bana mal topluyorlar?" der. Velid’i 
istediği konuma çekmenin başarısını yaşayan Ebu 
Cehil, fırsatı kaçırmayıp, teklifini sunar; “O halde, 
sen kavmini memnun etmek için Muhammed’i inkâr 
edici bir şeyler söyle”. Velid, arkadaşlarını memnun 
edecek nitelikte söyleyebileceği bir şeyler düşünür. 
Fakat söyleyecek bir şey bulamaz. Resûlüllah’m ya
nından ayrıldığı zaman söylediği sözleri tekrarla
maktan kendisini alamayıp, “Beni kendi halime bıra
kın. Bu hususta bir şeyler düşüneyim” diyerek Ebu 
Cehil’i yanından uzaklaştırır. ■
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TEVAFUK: MUCİZEDEKİ İKRAM

MÜNİB ENGİN NO YAN

M übarek Kur’ân’ı okudukça, daha doğru 
bir deyişle, mübarek Kur’ân’ın azimli 
bir talebesi/müslim bir muhatabı olma 

gayreti, hatta kelimenin en geniş anlamıyla cihâ
dı içinde katetmenin nasîb olduğu her yeni aşa- 
mada, Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) müt
hiş mucizelerine yeniden, yeniden şahit oluyo
rum!

Herşeyden önce şu kesin: mübarek Kur’ân 
azimli talebesi/müslim muhatabının, deyim yerin
deyse, zihnini açıyor. Sözgelimi gündelik hayatın 
içinde karşılaştığı en sıradan olayları bile, daha 
doğru değerlendirip, daha sıhhatli bir şekilde, ya
ni Hak ve Hakikat perspektifinden anlamlandım- 
bilmesine yardım ediyor. Bu sayede insan şaşkın
lığa ve çaresizliğe düşmekten, yılgınlığa ve bezgin
liğe uğramaktan, kısacası, sürekli bocalar bir hal
de perişan olmaktan kurtuluyor. Şartlar ne olursa 
olsun, olaylar ve durumlar karşısındaki tavrını ve 
tutumunu, mübarek Kur’ân’a teslim olmuş, yani 
onun terbiyesine girerek aydınlanmış, berraklaş
mış, keskinleşmiş, sürekli uyanık, Hak ve Haki
kat'in şahidi olmak konusunda alabildiğine titizle
nen bir zihinle denetleyip, belirleyebilmek, içinde 
yaşadığımız kaotik çağ ve ortamda, bir insanın sa
hip olabileceği en değerli şeylerin başında geliyor, 
hiç kuşku yok!

Mübarek Kur’ân’m en büyük mucizelerinden 
biri de, onu okudukça, azimli talebesi/müslim mu
hatabının imânını arttırması, güçlendirmesi, pe
kiştirmesi! Öylesine diri, öylesine dinamik bir me
tin ki mübarek Kur’ân, hayatın her şartı ve anıyla 
kolayca bütünleşiveriyor. Yalnızca, (kim tarafın

dan, hangi zihniyet ve amaçla yapılmış olursa ol
sun) netice itibariyle kevnî âyetleri okumaya ça
lışmaktan başka birşey olmayan tabiat belgeselle
rini seyrederken değil, haber programlarında, üs
telik de en ilgisiz kişilerin, en aykırı anlatımların- 
da brilermubarek Kur’ân’ın âyetlerini keşfetmek, 
hatta neredeyse kelimesi kelimesine işitmek 
mümkün! “Ne söylediklerinin farkında değiller! 
Hiç istemeden, yani kafa yapısı olarak Hak ve Ha
kikati inkâra şartlamış olanlardan olsalar bile, 
Hak ve Hakikati nasıl da doğruluyorlar!” diye ba
ğırası geliyor insanın. Bir gün interaktif televizyon 
yayıncılığı gündelik hayatın sıradanlıkları arasın
da yer almaya başlayınca, Müslümanlara çok iş 
düşecek, sorumlulukları kat be kat artacak besbel
li!

Alemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.) mübarek 
Kur’ân’dan alabildiğine istifade edelim, onunla 
gelişelim, yücelelim diye onu biz kullarına cazip 
kılmak için ne mümkünse yapmış. Bu sayede mü
barek Kur’ân’dan yalnızca âlimler değil, en sıra
dan insanlar da, önce haz, sonra da feyz alabiliyor
lar - yeter ki onun azimli bir talebesi/müslim bir 
muhatabı olmaya âmâde olsunlar!

Alemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.) mübarek 
Kur’ân’da yalnızca bazı kıssaları, bazı ifadeleri de
ğil, bazı mübarek âyetleri, olduğu gibi, aynen, har- 
fiyyen tekrar ediyor. Bu hususiyete dikkatimi ilk 
çeken Prof.Dr. Rudi Paret’in (Alemlerin Rabbi 
Yüce Allah (c.c.) taksirâtını affetsin!) ünlü ve son 
derece değerli çalışması olan “Kommentar und 
Konkordanz” adlı eseri olmuştu. “Konkordanz” te
vafuk demek, yani uyumlu olma, uygun gelme. Da
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ha sonra rahmetli üstâd Bedîüzzaman Saîd Nur- 
sî’yi okurken (Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın 
(c.c.) sonsuz rahmeti üzerine olsun, onu Cenne
tinde Peygamberlere komşu eylesin!) onun da 
mübarek Kur’ân’m bu hususiyeti, daha doğru bir 
deyişle mucizesi üzerinde titizlikle durduğunu, an
lamına ve önemine dikkat çektiğini gördüm. 
Arapça bilmediğim için mübarek Kur’ân’ı mealin
den okuyup anlamaya çalışanlardanım. Bu yüz
den, mazlum ve mahzun ülkemde yapılıp yayım
lanmış hemen hemen bütün mübarek Kur’ân me
allerini edinip okumaya çalıştım yıllarca. Müba
rek Kur’ân’m bu mucizevî hususiyetini, yani, bazı 
âyetlerin aynen, harfiyyen tekrar edilmiş olmala
rını, yoğun ve sistematik okuma gayretime rağ
men bir türlü 
keşfetmemiş, far
kına varmamış 
olmam beni çok 
şaşırttı. Ama be
ni asıl şaşırtan,
Arap harflerini 
okumayı öğre
nip, mübarek Kur’ân’ı, mealinin yanısıra, deyim 
yerindeyse “yüzünden” de takip etmeye başladık
tan sonra bile, bu durumun devam etmesi oldu. 
Nihayet, kendi kendime geliştirdiğim bir yöntem
le, mübarek Kur’ân’ı önce gözlerimi kapatarak 
dinlemeye, sonra dinlediğim bölümü, Arapça 
metni gözümle de takip ederek bir defa daha din
lemeye ve ancak bu aşamadan sonra muhtelif me
al ve tefsirlerden istifade ederek anlamını içime 
sindire sindire, zihnime yerleştire yerleştire öğren
meye başladığımda, bu mucizevî tekrarları, deyim 
yerindeyse “yakalamaya” başladım! Elbette! Mü
barek Kur’ân yazılı olarak değil, eskilerin deyişiy
le şifahî bir metin olarak nâzil olmuştu ve ilk mu
hatapları onu dinleyerek tanımış, anlamış ve öğ
renmişlerdi. Aynı ifadelerin sesli tekrarı, hiç kuş
ku yok ki gözden önce kulakla algılanıyor, işitme 
yoluyla algılama, belki de çok daha çabuk ve de
rinlemesine nüfuz ediyor, işleniyor insan zihnine; 
hele buna bir de mübarek Kur’ân’ın, deyim yerin
deyse “akustik mucizesi” eklenince!

Bunun içindir ki, “Kur’an okunduğu zaman 
ona kulak verin, sesinizi kesip dinleyin onu, ki 
[Allah’ın] esirgemesiyle kuşatılasınız!”(7 A’râf 204)

Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) özellikle 
bu harfiyyen tekrarları neden uygun gördüğünün

üzerinde çok düşündüm, anlamaya çalıştım. Bes
belli ki bariz işaretlerdi bunlar. Alimler, mübarek 
Kur’ân’m muhtelif âyetleri arasındaki dolaylı iliş
kileri, bağlantıları, göndermeleri, mübarek 
Kur’ân’a ilmî düzeyde vâkıf oldukları için, kuşku 
yok ki bulur, keşfeder, araştırır ve ilmî seviyeleri 
orantısında buradan önemli sonuçlara varırlar. 
Sonra bunları eserlerinde, meselâ tefsirlerinde, 
âlim olmayan, sıradan mü’minlere ve mü’minlere 
açıklar, anlatır, öğretirler. Ama, bana öyle geliyor 
ki, Alemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.), sonsuz lü
tuf, kerem ve inâyetiyle mübarek Kur’ân’ın muci
zeleri, tarif edilemez güzellikleri, eşsiz ve benzersiz, 
asla taklîd edilemez dokusunu-yapısı karşısında 
yalnızca âlimler hayran kalsın, yalnızca onların

imanları güçlen
sin, parlasın iste
memiş besbelli. 
Biz sıradan 
mü’minler ve 
mü’minelere de 
bu muhteşem ka
pıyı açmış. Rah

metli üstâd Muhammed Esed’in o pek isabetli 
benzetmesiyle, mübarek Kur’ân, her odası hikmet 
ve rahmet dolu bir muhteşem köşktür ki, onun 
kapısını açıp içeri girebilmenin tek ve asıl anahta
rı, Sünnet-i Rasûlullâh’ın özü olan mübarek Ha
dîslerdir. Sıradan bir mü’min ya da mü’mine ola
rak, o tek ve asıl anahtarı kullanıp bu muhteşem 
köşkten içeri girdiğimizi düşünelim. Her mübarek 
sure, hacmine ve muhtevasının özelliğine göre ay
rı bir katta, ayrı bir oda, ayrı bir salon; mübarek 
âyetler de, o oda ve salonların, amaçlarına en uy
gun ve en güzel şekilde döşenip süslendiği eşyalar 
olsa... Geleneksel mushaf tertibine sadık kalarak, 
o eşsiz benzersiz köşkün eşsiz benzersiz kabul salo
nu olan mübarek Fatiha’dan hemen sonra, müba
rek Bakara suresi salonunun kapısını usulca açıp 
içeri girdiğimizde, hemen girişte zarif bir sehpanın 
üzerine yerleştirilmiş, meselâ lacivert kristalden 
bir vazonun içinde, upuzun saplı süt beyazı bir 
goncagül görüp de, onu bir süre hayran hayran 
seyretmiş olduğumuzu varsayalım.

“Ulâike ‘alâ hüden min rabbihim ve ulâike 
hümül'müflihûn.” (2 Bakara 5)

Bu salondaki ziyaretimizi, içinde bulunan bilu
mum güzelliklere hayran kala kala, karşılarında du
dağımızı ısıra ısıra, tamamladıktan sonra, sırasıyla
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diğer salonları da ziyaret edelim. Bu tadına doyum 
olmaz ziyaret turunun belli bir aşamasında, müba
rek Lokman suresi salonundan içeri girdiğimizde, 
hemen girişte, zarif bir sehpanın üzerine yerleştiril- 
miş, lacivert kristalden bir vazonun içinde, upuzun 
saplı süt beyazı bir goncagül görsek ne yaparız?

“Ulâike ‘alâ hüden min rabbihim ve ulâike 
hümü’l-müflihûn.” (2 Bakara 5)

“Ben bu güzelliği daha önce de bir yerde gör
müş, hatta hayran hayran onu seyretmiştim!” de
mez miyiz? Sonra da, eğer o eşsiz benzersiz köşkün 
daimi misafiri olmak, hep onun içinde yaşayıp, 
hayata ve dünyaya onun pencerelerinden bakmak 
konusunda ciddî ve samimî bir kararlılık içindey
sek, o aynı zarif sehpanın üzerine yerleştirilmiş, 
içindeki aynı upuzun saplı süt beyazı bir goncagü- 
lün bulunduğu, aynı lacivert kristalden vazoyu da
ha önce nerede gördüğümüzü heyecan ve merakla 
araştırmak istemez miyiz? Bu araştırma sonucunda 
yeniden mübarek Bakara suresi-salonuna dönüp 
aynı âyeti görünce (ki, mâlum olduğu üzere, âyet
kelimesi Arapçada “işaret” anlamını da içermek
tedir!), “Acaba iki ayrı salonda, üstelik de birbir
lerinden bu kadar uzak olmalarına rağmen (ki, 
âlimler tarafından bildirildiği üzere, geleneksel 
mushaf tertibine göre mübarek Bakara suresi ikin
ci, mübarek Lokman suresi otuzbirinci sırada; nâ- 
zil oluşlarına göre, mübarek Lokman suresi elliye- 
dinci, mübarek Bakara suresi ise doksanikinci sı
radadır) neden aynı şık ve zarif eşya, aynı yerde 
duruyor? Bu tesâdüfen öyle olamayacağına göre, 
acaba hikmeti nedir? Bu köşkün Sahibi ve Mima
rı, onu İnşa Eden ve Döşeyen, bu bariz işareti, ba
riz bir şekilde kullanmakla, bencileyin garip ama 
dikkatli ziyaretçinin dikkatini neye çekmek iste
mektedir?” diye düşünmez miyiz? Sonra bu birebir 
tekrarların bir defaya mahsus olmadığını, müba
rek İbrâhim suresinin salonuyla, mübarek Fâtır su
resinin salonunda, bu defa bir değil, üstelik yanya- 
na duran birbirinden zarif iki “eşya” için de sözko- 
nusu olduğunu farkedince, büsbütün şaşırıp, hay
ran kalmaz mıyız? Merakımız daha da kamçılan
maz mı?

“E-lem-tera enne'llâhe halaqa,s-semâvâti ve’l- 
‘arda bi,l-haqqi; in-yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi- 
halqin cedîd.”(14 İbrahim 19)

“Ve mâ-zâlike ‘alâ’llâhi bi-‘azîz.”(14 İbrahim 20)
“İn-yeşe’ yüzhibküm ve ye’ti bi-halqin ce- 

dîd.”(35 Fâtır 16)

“Ve mâ-zâlike ‘alâ’llâhi bi-‘azîz.” (35 Fâtır 17)
Kuşku yok, bu güzelliği, bu mucizevî hususiye

ti keşfetmek için ille de âlim olmak gerekmez! 
Yalnızca mübarek Kur’ân’ın azimli ve titiz bir ta- 
lebesi/müslim bir muhatabı olmak ve onu nazil ol
duğu lisanda, ya o lisanı adamakıllı öğrenerek, an
layacak şekilde okumak, ya da hiç olmazsa benzer 
ses (yani, bir anlamda da söz) çağrışımlarını algı
lamaya açık olabilecek kadar dikkat, hassasiyet, 
ciddiyet, gayret ve samimiyet içinde, ama mutla
ka yine nazil olduğu lisanda, muntazaman dinle
mek yeterlidir. Evet, bundan hiç kuşkum yok! Bu, 
Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) sıradan 
mü’min ve mü’mine kullarına sunduğu en güzel 
ikramlardan biridir! O güzel ve halis mü’minler ve 
mü’mineler ki, mübarek Kur’ân’ı hayatlarının 
merkezine yerleştirmişlerdir; o güzel ve halis 
mü’minler ve mü’mineler ki, onlar herşeyden çok 
mübarek Kur’ân’ı severler, sayarlar ve bu sevgi ve 
saygının yegâne somut tezahürü olarak, onunla 
çok yakın, sıcak, canlı bir ilişki kurup, bu ilişkiyi 
ömürlerince sürdürür, hep diri, taze ve temiz kal
masına gayret ederler; o güzel ve halis mü’minler 
ve mü’mineler ki, onların, salt bu sıfatı taşımala
rından dolayı, tâbir-i âmiyâne ile “boş vakitleri” 
zaten yoktur, olamaz, olsa olsa “kendilerine ayır
dıkları vakitleri” vardır - ve onlar, kendilerini, ke
limenin en geniş anlamıyla, ancak ve ancak mü
barek Kur’ân’da buldukları için, o özel vakitlerini 
yalnızca o’nunla değerlendirir, anlamlı kılar ve de 
şereflendirirler! Mükâfatları bu dünyada da, aslî 
hayat olan ahirette de ona göre olacaktır elbet! 
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah’ın (c.c.) bu müthiş 
ikramının farkına varıp da, şükür secdelerine ka
panmamak mümkün mü?

Ne mutlu bu ikramı keşfedenlere, ne mutlu bu 
ikramı keşfetmemize vesîle olanlara!

Peki, ya mübarek Kur’ân’ın, besbelli Arapça 
bilmeyen, öğrenme imkânı olmayan sıradan 
mü’minler ve mü’minelerin de o’nu okuyup anla
yabilmeleri, kendilerine hayat rehberi edinebil
meleri cehdi içinde, muhtelif lisanlarda meali
ni/tercümesini yapan âlimler, bu mucizevî hususi
yeti aktarabilmek konusunda ne yapmışlardır?

Bu hassas ve önemli konuyu ayrıntılı bir şekil
de ele alıp irdelemeye, inşaallah devam edece
ğim... ffl
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ABDULLAH YILDIZ

O  bir “Kur’ân âşığı”, bir Mu- 
hammed Esed / Kur’ân Me
sajı tiryakisi idi. İstisnasız 

her görüşmemizde, Kur’ân’dan son 
okuduğu âyetlerde yeni keşfettiği hu
susları gündeme getirir; mutlaka 
Kur’ân’ı anlama ve yaşama merkezli 
bir sohbetin kapısını aralardı. Sık sık 
Cin sûresindeki “Biz, doğru ile eğri- 
yi ayırd etme bilincine bizi ulaştıran 
acâip /  olağanüstü güzel bir Kur’ân 
dinledik ve böylece iman ettik” me
alindeki âyeti hatırlatır; ben de Tirmizî’de yer alan 
“Kur'ân çok tekrar edilmekten dolayı eskimez, tadı azal
maz; onun acâibi (hayranlık uyandıran, hayretâmiz ye
nilikleri) son bulmaz...” hadisini ilave ederdim. Soh
betlerimiz hep Kur’ân müzakeresi biçiminde geçer
di...

Kendisiyle çeyrek asrı aşan bir tanışıklığımız var
dı. B ekir Şamlı benim için bir dost, bir ağabey, bir 
göniildaş idi. 1970’li yılların sonlarında bir grup ar
kadaşla birlikte omuzladığımız Pınar dergisinde yer 
alan Şam lılar Zücaciye reklâmı bizim için apayrı bir 
anlam ifade ediyordu. Onun fikir ve gönül desteği
nin ötesinde, fiili katkılarını hayırla yâd etmeli o 
günlerin Pınar okuyucuları. Dahası, birçok öğrenci 
evinin zücaciye ihtiyacı onun marifetiyle halledilir
di. Tuğla-kiremit ticaretine başladığında pek çok ga
ribanın gecekondusuna kamyonlarla tuğla-kiremit 
gönderdiğine ve sayısız duâ aldığına bizzat ben tanık 
oldum.

Müthiş bir ‘kitap hastası’ idi Bekir ağabey. Tah
sil düzeyinin kat be kat üzerinde kitaplar okur, oku
duklarını dostlarıyla tartışır, sözünü dosdoğru söyler, 
sakınmaz ve çekinmezdi. Aliya İzzetbegoviç’in Do
ğu ve Batı Arasında İslâm ile H üseyin Kâzım Kad

ri’nin 20. Asırda İslâmiyet isimli ki
taplarını ‘hârika’ bulur ve bu kitapla
rın yeterince okunup gündeme gel
memesine hayıflanırdı. Son yıllarında 
Kur’ân’ı anlamaya yönelik kitaplara 
ağırlık vermişti; Muhammed Esed’in 
meâlinin diğerleriyle farkını fark et
miş ve eşe-dosta yüzlerce meâl hediye 
etmişti. Kendisiyle sohbetlerimizin 
ana eksenini de “Kur’ân’ı anlama, 
yaşama ve yaşatma” çabaları teşkil 
ediyordu...

Bekir ağabeyle 3. Dahiliye/318’deki son sohbeti
miz yine Kur’ân üzerineydi. Başucunda yine Kur’ân 
Mesajı vardı. Amansız hastalığın’ pençesinden kur
tulamayacağını anlamış, Rabbine teslimiyeti bir kat 
daha artmıştı. Son günlerinde kendisini arayan her
kesten helâllik diliyor; uzaktaki tanıdıklarını ve ak
rabalarını ise bizzat kendisi arayarak onlara ez-cüm- 
le “Allah’a ısmarladık” diyordu. Telefon görüşmele
rinden bir kısmını benim yanımda yaptı; özel söyle
yecekleri olabilir diye kendisini yalnız bırakmak is
tediğimde oturmamı işaret etti; bazen onu dinleme
yip çıktığım da oldu. Karşısındakilerin ne söyledikle
rini bilmiyorum ama, Bekir ağabey, veda ifadeleri 
karşısında ağlayıp sızlayanları “kendine gel; hepimiz 
Allah’tan geldik, Allah’a döneceğiz. . .” şeklinde te
selli ediyor; olağanüstü bir metanetle “asıl buluşma 
yeri”nin huzur-u İlâhî olduğunu tekrarlıyordu.

Son demlerine kadar, muhatap olduğu herkesi 
Kur’ân’a, Kur’ân’ı anlamaya ve Kur’ân’a sarılmaya 
çağırdı. Elinden düşürmediği Kur’ân meâlini hasta
nedeki yatağının hep başucunda, bazen da saatlerce 
göğsünde tuttu. Bir ara bana sordu: “Abdullahcığım, 
Allah peygamberini ne ile eğitti?" Dedim ki, “Bekir 
abi, cevabını biliyorsun; elbette Kur’ân’la. Ve yine

72 Ü m ran-H aziran-2003



I

biliyorsun ki, O ’nun ahlâkı, ‘Kur’ân ahlâkı’ idi; O 
‘yaşayan Kur’ân’ idi.” Bunun üzerine “işte” dedi, “bü
tün mesele burada düğümleniyor: Müslümanlar 
kendilerini Kur’ân’Ia eğitmeli; Kur’ân onların dü
şünce ve davranış metodu haline gelmeli.”

Ardından, görüşme imkanı bulamadığı arkadaş
lara selâmını iletmemi, haklarını helâl etmelerini ri- 
câ etmemi söyledi ve ekledi: “Arkadaşlarımız ve bü
tün Müslümanlar, Kur’ân’ı anlama, tefekkür ve te- 
debbür etme çalışmalarını bırakmamalı; bizi kurtara
cak olan bu; bizi öbür tarafta bir araya getirecek olan 
da bu...” Bu tavsiyelerini arkadaşlara, Müslümanla- 
ra ileteceğime dair kendisine söz verdim. Ve işte Va- 
kit’teki köşe yazımdan sonra bu sayfalarla Bekir ağa
beyin mesajını sizlere aktarmış bulunuyorum...

Artık iyice tıkanan akciğerlerini yormamak için 
kendisini fazla konuşturmamaya, bazen onun yerine 
ben konuşmaya çalışıyordum. Bekir Abi, entelektü
el bir esnaftı ve sıkı bir Ümran okuyucusuydu. Ön
ceki sayımızda yer alan William Chittick’in makale
sine hayran kaldığını ifade etti ve yeni sayının hazır
lıklarından ve diğer etkinliklerimizden haberdar ol
mak istedi. Uzun uzun anlattım. Kur’ân araştırmala
rına daha geniş yer vermekte olduğumuzu, Kur’ânî 
ilkelere göre şekillenmiş bir insan ve toplum mode
linin nasıl inşâ edilmesi gerektiğini müzakereye açtı
ğımızı; makale ve soruşturma cevaplarının gelmekte 
olduğunu... aktardıkça, sönmeye yüz tutan gözleri 
adeta yeniden parladı...

İlle de bir şeyler söylemek istiyor; “Kur’ân’ı ön- 
celemek gerekir” diyordu. Bu çerçevede yakınlarda 
okuduğu bir kitaptan bir İslâm âliminin; İbn Teymi- 
ye’nin şu sözünü hatırlattı: “Ömür boyu bir yığın ki
tap okudum; keşke hep Kur’ân okuyaymışım. ”

Yorulan, tıkanmak üzre olan, burnuna oksijen 
tüpünden biteviye gelen havaya rağmen zorlanan 
akciğerlerine Yüce Rabbimizin inşirâh vermesi için 
sık sık birlikte dua ettik; inşirâh sûresini okuduk, 
Hz. Musa’nın “Rabbi’şrahlî sadrî: Ya Rabbi, göğsü
mü genişlet..” duasını tekrarladık...

Nihayet, seyahatte olan büyük oğlu da gecenin 
ilerleyen vaktinde gelebilmişti. Onu göremeyeceği 
endişesiyle, bir hayli telaşlıydı. Gözlerindeki nemli 
ışıltı beni de ziyadesiyle mesrûr' etti; kendisini ço
cuklarıyla baş başa bıraktım...

Bir süre sonra tekrar beni istediğini söylediler; 
girdim. Saatlerdir sıkı sılaya elinde tuttuğu ve şaha
det parmağını da arasına koyduğu Kur’ân meâlini 
açarak bana uzattı: “Abdullahcığım, ben artık oku
yamıyorum; çocuklarıma vasiyet olarak, Lokman

BİR KUR’AN A ŞIĞI/YILDIZ

aleyhisselâmın oğluna öğütlerini benim adıma okur 
musun?” Hastanenin balkonuna çıktık; Kur’ân’t, ko
ridor tarafından yansıyan loş ışığa çevirerek okuma
ya başladım: (Lokman 31/12-19)

“Bi?; Lokman'a şu hikmeti bağışladık: ‘Allah’a  şükret; 
çünkü (O'na) şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur; nan
körlük etmeyi tercih eden ise (bilsin ki), Allah kesinlikle hiçbir 
şeye muhtaç değildir ve her zaman hamde lâyıktır.'

"Lokman, oğluna öğüt verirken şöyle konuştu: 'Ey benim 
sevgili oğlum! Allah’tan başkasına İlâhi sıfatlar yakıştırma. Bil 
ki böyle (düzmece) ortaklık yakıştırmalar, gerçekten büyük bir 
zulümdür!

"(Allah diyor ki:)"Biz insana, anne babasına karşı iyi 
davranmasını emrettik: annesi onu nice acılara liatlanarak kar
nında taşıdı ve çocuğunun annesine bağımlılığı iki yıl sürdü; 
(öyleyse ey insanoğlu,) Bana ve anne-babana şükret; (unut
ma ki) bütün yollar sonunda Bana ulaşır.”

"(Allah diyor ki:) "(Anne babana saygılı ol;) ama eğer se
nin aklının (ilahlık) yakıştıramayacağı bir şeye Benimle birlik
te ilahlık yakıştırman için zorlarlarsa onlara uyma; (o durum
da bile) onlara bu dünyada iyilikle davran ve Bana yönelenle
rin yolundan git; sonunda Bana döneceksiniz; ve o zaman (ha
yatta iken) yapmış oîduğunüzhef şeyr(gerçek şeldiyle) size 
göstereceğim.’’

"(Lokman,) ‘Yavrucuğum!’ (diye devam etti) ‘Ortada 
yalnız hardal tanesi Icadar bir şey de olsa, (yaptıklarınız) bir 
kayanın içinde (saklı) da bulunsa, yahut gökler(in tepesin)de 
ve yer(in derinliklerin)de de olsa Allah onu aydınlığa çılcarır: 
çünkü Allah, kuşkusuz, akıl-sır ermez bir (hikmet sahibi)dir ve 
her şeyden haberdardır.

"Yavrucuğum! Namazında kararlılık göster; doğru/yararlı 
olanı emret, kötü/eğriden vazgeçir; başına gelebileceklere de sa
bırla l<atlan: bu azim ve liararlıhk gösterilmeye değer bir şeydir!

"(Yersiz) bir gurura kapılarak insanlara üstünlük taslama 
ve yeryüzünde küstahça gezip durma: unutma ki Allah böbür
lenerek küstahlık yapanları sevmez.

“Davranışlarında ölçülü ve dengeli ol, sesini yükseltme: 
çünkü , unutma ki, seslerin en çirkini eşeğin anırmasıdır’ ..."

Bir “Kur’ân âşığı”, çocuklarına Lokman(a.s)’ın 
öğütlerinden başka ne söyleyebilirdi ki? Sürekli 
Kur’ân’la hemhâl olan bir mümin, ölümü başka tür
lü nasıl karşılayabilirdi ki?

Bütün bu olup bitenlerden sonra, kendisinin yal
nız bırakılmasını, ışıkların söndürülmesini istedi. 
“Artık Rabbimle baş başa kalmak istiyorum” der gi
biydi.

Gecenin saat üçünde hastaneden ayrıldım.
Ertesi gün, öğleye doğru cep telefonum çaldı; ek

randa Ferit Şamlı yazıyordu. Ne söyleyeceğini his
setmiştim: "Abdullah Abi, babamı kaybettik...”

Allah taksirâtını affeylesin Bekir Abi, Allah’ın 
rahmeti üzerine olsun! 8
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MEKTUP İÇİN GÜZELLEME

H A SA N A Lİ YILD IRIM

I
Nedir mektup!
Daha doğru bir biçimde sora

cak olursak, ne idi mektup?
Ne geliyor aklımıza ilkin? İki 

dost arasında, aslında aracıya ge- 
reksinilmediği halde, sırf aradaki 
muhabbetin sıcaklığından nasip
sizlerin nezdinde aleni keramet 
sadır etmemek için başvurulan, 
tabula rasa’da kimi harflerin bi- 
raraya getirilişiyle ruh ve vücut 
bulan, asıl meramı satır araların
da gizli bir tür define haritası de
ğil mi? Hiçbir hazine gömülü ol
mayan bu definede mumyalanan, 
ölümsüzlüğe adaylanan, iki ru
hun dile getirilemez sırlarının 
tek bir kalıba dökülmüş, tek bir 
bedende bütünleşmiş bir sevgi 
meyvesi yalnızca. O yüzden bir

meyve gibi adım adım açılan ve 
özünü yalnızca bir kişiye bahşe
den bir aleni hazine.

Bir dosttan bir dosta gitmedi
ğinde, dolayısıyla ancak ruhunu

birbirine yakınlaştırmanın üst 
mertebesine erenlerin derin esra
rını barındırmadığında, örneğin 
amirden memura bir emri tebliğ 
ettiğinde veya ekâbirandan her
hangi bir konuda yardım istendi
ğinde ya da herhangi bir vesiley
le ortaya çıkan bir durumdan il
gilisi haberdar edildiğinde, kısa
cası mahrem bir durumu açığa 
vurmadığında bile öznel bir sırri- 
liği içinde gizleyen; ne ki bu giz
lediğini sözcüklerin tanıdığı aç
ma oranmca açığa çıkaran bir 
‘örtük ifşa’.

Okuma yazma bilen bir arka
daşın aracılığıyla yazılan ve yine 
okuma yazmayı çat pat sökeya- 
zan bir ilkokul çocuğunca oku
nan asker mektubundan tutun 
da, tüm aracılıklara gereksinimi

ortadan kaldıran, yalnızca iki 
kalp arasındaki akıntıyı birinden 
ötekine taşıyan aşk mektubuna 
değin her zarfın içindeki mazruf, 
aslında bütün yetkinliğini içten

liğinden almaz mıydı?
İçtenlik, yani çağdaşlığın, ye

rini resmiyete bıraktırdığı tarihi 
eser.

II
Demek ki bize, kültür dünya

sına girişin ana kapısı diye tanıtı
lan okuryazarlık, aslında bizi va- 
dettiği dünyaya ulaştırmadı ama 
mahremiyetlerini baştacı eden 
toplumumuzun en ücra köyünde 
yaşayanının bile mahremiyetleri
ni bitpazarında peşkeş çekebildi.

O yüzden değil mi, çoğun 
mahremiyetlerine sahip çıkmak 
için işlenilen cinayetlerin sergi
lendiği gazetelerin üçüncü sayfa 
haberleri, bir gazetenin en çok 
okunan yeri haline geldi.

III
Yirminci yüzyıl, başka birçok 

şey kadar mahremiyeti de öldür
dü. Önceleri kişiye ait saydığımız 
birçok değer, bu yüzyılla birlikte 
orta malılaştırılmakla kalınmadı, 
ortalığa ait tüm ortalamaları da 
bize esasmış gibi yutturmanın 
hayli mahir yollarını keşfettirdi. 
Bu tespitin ikinci yarısına, ken
dilerine ilerlemeci denmesinden 
haz duyanların katılması olanak
sız ama bizim derdimiz zaten bu
rası değil, mahremiyet bahsi. 
Çünkü mektubu ne telefon ye
rinden edebilirdi ne de şu nevzu- 
hur mail denilen ileti.

İşin şaşırtıcı yanı, geçen yüz
yılın mahremiyetleri tanımayan 
anlayışı, aynı zamanda, kâğıttan 
kaplanlar kadar tehlikeli ortam
larında, oyun kâğıtlarından inşa 
edilen kuleler gibi mahremiyet-

Yazan tarafından gönderilenin eline ne zaman 
ulaşacağı, dahası ulaşıp ulaşmayacağı bile belirsiz
ken çağdaş ileti öyle mi! Bir tık ve “işlem ta
mam”! Sahiden tamam mı?
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leıden yapılar kurdu; dilediğinin 
mahremiyetlerini piyasaya süre
rek istediğini yerle bir etti.

Gazetecilik ile mahremiyet 
tanımazlık özdeşleştirildiği ka
dar, iç hesaplaşma ile iç dökme 
arasındaki fark da ortadan kaldı
rıldı.

Daha acısı, arsızcasma mah
remiyetlerini ortaya sürmek de 
sanatın etkin gücü haline getiril
di. Özellikle roman, varsaymaca 
mahremiyetlerden devşirilen bir 
yatak odası ayrıntıları sergisi du
rumuna düşürüldü. Bu da yet
mezmiş gibi, resimde, tiyatroda, 
sinemada mahremiyet ifşası, sa
natın icrası gibi gösterildi.

Açıklanması zor bir başka 
mistikliği de barındırır bünyesin
de mektup: belirsizlik. Yazan ta
rafından gönderilenin eline ne 
zaman ulaşacağı, dahası ulaşıp 
ulaşmayacağı bile belirsizken 
çağdaş ileti öyle mi! Bir tık ve 
“işlem tamam”! Sahiden tamam 
mı? İşte asıl bu tamlığın doğurdu
ğu kuruluk, bu kesinliğin doğur
duğu keskinlik, modern hayatın 
tekdüzeliğini perçinleyen gerçek 
bir diişgücüsüzlük değil mi?

Mektup öleli beri düşgücü de 
can çekişmekte.

IV
Ne ki mahremiyetlerimiz, ki

şiliğimizin rengini billûrlaştırdığı 
halde, yalnız bizim için ve bizim 
tarafımızdan belirlenen bir avuç 
seçilmiş için loş odaların alaca
sında belli belirsiz dillendirilen 
imalardan hareketle devşirilen 
bir ayrıcalıkta paylaşılabilirler- 
den değil miydi?

Peki mahremiyetin ölümü 
neyi doğurdu? Yeni sanat verim
leriyle örülü kalıcı ürünleri mi?

Ne gezer...

Mahremiyetin ölümü asla do
ğurucu değildir ki!

V
Dikkat! Günah çıkarmada bi

le, günah çıkaranla Tanrı’nın 
yeryüzündeki temsilcisi arasında 
mahremiyeti koruyan “bir kılıf 
değil midir, günah çıkarma kabi
ni?

İşte tam da bu yüzden yüzyüze 
gelmekten çok daha üstün bir 
kudretten pay almakta mektup: 
İki sahici ruhun sahihlik diyarın
daki buluşmalarından ortaya çı
kan tokuşmanın görünmez ama 
hissedilir kıvılcımları ile iki yü
zün gündelik yaşantının olağan
lığının sefaletinde bir araya gele
rek birbirlerine çağrıştıracakla- 
rıyla karşılaştırılabilir mi hiç!

VI
İki ruh arasında gerileceğine, 

duyduklarına saklama yetisinden 
bile yoksun iki kulak arasına ge
rili bir telden medet uman tele
fona, dahası, mail denilen nevzu- 
hurun zuhuruna gerek kalmadan 
ölmüştü mektup; doğru ama hani 
kötü vestemlerde kötü adamlar, 
sırtından vurdukları rakipleri öl
dükten sonra bile tabancalarını 
kurbanlarının üzerlerine boşal
tırlar ya, işte böylesi bir acımasız

lık sözkonusu bu iki ileti türünün 
mektuba ettiğinde.

VII
Mektubun yeni, dahası ultra- 

modern bir versiyonu olmasın 
ileti? Hani, telefondan sonra, 
sanki yeniden asla, yazıya dönüş 
var ya işin içinde. Hem malûm: 
Önce yazı vardı.

Keşke! Adı üzerinde: ileti. 
Yani, neyse derdi, onu bir çırpıda 
aktaran ve orada kalan. Ne mu
hatabına ne de bir başkasına bir 
şey söylemeyen bir tür “Karnım 
acıktı” ifşaı.

Bu kadar.

VIII
Peki ya samimiyet?
Peki ya o samimiyetin tüm if

şaları, cümleleri, dahası sözcük
leri bir kenara iterek bir tek harf
le, vav’la, mimle, elifle, sin’le 
bütün meramını aktarabilecek 
inceliğe tırmanabilmesi!

IX
Unutmayalım: Kur’an’dan ve 

Kütübü Sitte’den sonra en kutlu 
kitap Mektubat.

X
Tuhaftır, mektubun aracılık

tan sıyrılıp kendine özgü bir tür
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EDEBİYAT

TARİHÎ ROMAN KAVRAMI VE 
ROMANDA TARİH ŞUURU

M U ST A FA  M İYASO Ğ LU

halini alması da moderniteyle bir- 
likte gerçekleşir. O güne değin 
meramı aktaran bir nitelikteyten, 
salon hayatının ortaya çıkışıyla 
pekişik bir biçimde yaşama kültü
rünün zenginleşmesiyle, gündelik 
gereksinimleri aşan ruh gereklilik
lerine daha fazla süre ayrılmasıyla 
birlikte, ilkin içdökmelerle başla
yan, ardından kendine özgü bir 
çeşit mesafeli içtenlik barındıran, 
en sonunda da bir insana özgü 
tüm özellikleri, başka hiçbir ifade 
biçiminde ortaya çıkamayacak bir 
tarzda gün ışığına kavuşturan 
mektup, doğrusu tam bir sır küpü 
aslında. Örtülmüş bir halde mu
hatabının eline ulaşan, barındır
dığı bütün gizleri ve kişisellikleri 
içinde örtülediği halde, dışarıdan 
bakıldığında yalnızca gönderen ve 
gönderilenden haber veren, buna 
karşın, gebe olduğu gerçek kudre
ti yalnızca açana gösteren bir sır 
küpü.

Fakat et ve kemikten oluşma 
bir beden tarafından yazılan, aynı 
tür bir beden sahibi postacıyla ta
şınan ve yerine ulaştıran bir kutlu 
mahfaza.

Evet, mektup kendini her ev
resinde ele verir.

XI
Mektup koku taşır: yazanın, 

taşıyanın, okuyup da saklaya
nın ...

Evet, bir ten kokusu bu; kolay 
algılanmayan, buna karşın yine de 
varolan... İyi bir mektup, ten ko
kusu kılığında ruh kokusundan da 
haber veren mektup...

XII
“Her yazı mektuptur” diyor 

Ataç. Mektubun ölümünün anla
mı bu. ■

R oman kavramı, anlatı 
türlerinden biri olmak 
bakımından, tarih duy

gusuyla birlikte ele alınmak du
rumundadır. Yaşanan sahneleri 
ve olayları canlandıran tiyatro 
ile şairin ferdî duygusunu ifade 
eden lirik şiir dışında, edebî tür
lerin pek çoğu anlatı karakteri 
taşır ve daha yazılırken mâzi duy
gusu verir. Bu bakımdan, Aydın
lanma Çağı ile birlikte bilimsel 
çalışmalarla sanat çalışmaları dil 
ve teknik olarak birbirinden ay
rılıncaya kadar, tarih de bir yazı 
edebiyat türü sayılır ve romanla 
çok iç içe görülürdü. Kısaca, geç
mişte yaşamış insanlar ile olmuş 
hadiselerin anlatımına tarih; ola
bilecek hadiselerle hayalî kişile
rin anlatımına da roman denmesi 
daha yaygındı. Elbette ikisi de 
edebî sayılırdı.

Tarihi roman kavramı, bu tür
lerin dil ve anlatım olarak kesin 
bir ayrıma tâbi tutulduğu bir dö
nemden sonra söz konusu olur. 
Tarih, bizde de edebiyattan çok 
bilimin ilgi alanına girdiği ve 
belgelerin rasyonel çerçevede de
ğerlendirilen bir çalışma alanı 
olarak edebiyattan ayrıldığı za
man bu kavram ortaya çıkar. 
Böylece, tarihî olaylarla kişilerin 
ve mekânların aslına uygunluğu 
tarihî roman için asgarî şart ola

rak görülür; tarihî dönemlerin 
fert ve toplumdaki yansımalarını 
anlatabilmek için, belgelerde bu
lunan boşlukları romancının 
muhayyilesinden doldurmasına 
râzı olunur. Bu özellikleri taşıma
yan ve tarihi gerçekliği önemse
meden keyfi bir tarzda tarihten 
söz eden romanlara fantezi gö
züyle bakılır.

Tarihin bir edebiyat türü sa
yıldığı ve tarih kitaplarının da 
teşbih ve- istiare gibi edebî sanat
lardan yararlanarak okuyucusu
nu etkilemeye çalıştığı dönem
lerde, tarih kitaplarıyla tarihi ro
man arasında ciddî bir ayrımın 
olmadığı rahatlıkla söylenebilir. 
Çünkü edebiyat türleri arasında 
geçişlilik her zaman görülür. T i
yatroda anlatıcı, romanda diya
log, tarihi anlatan metinlerde de 
kişiler ve olaylarla ilgili psikolo
jik tahlillerle sosyolojik açılama
lara rastlamak mümkün. O yüz
den, tarih ile roman; biyografi ve 
hatırat türleri birbiriyle akraba 
gibidir. Bu türler de artık bilim
sel tarihin kaynaklan arasında 
sayılır.

Homeros’un destanları ile 
Herodot’un tarihi kadar Efla- 
tun’un Sokrates’le çevresinin ko
nuşmalarını anlatan diyalogları 
bile roman türünün hazırlayıcıla
rı olarak görülmüştür. Çünkü 11-
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yada Truva Savaşı’nı anlatırken 
sosyal ve tarihi roman gibi yazıl
mış ve bu türlerin ilk örneği ola
rak görülmüştür. Bu destanda 
Truva o kadar gerçekçi bir tarzda 
anlatılmış ki, Schileman adlı Al
man arkeolog bu şehrin harabele
rini destana bakarak ortaya çıkar
mıştır. Sokrates kadar çağının ya
şayışı için de Eflatun’un yazdıkla
rı en canlı belgeler sayılır. Bu yüz
den felsefeciler “Romancımız Ef
latun” diye anmaktadır.

Anabasıs / Onbinlerin Dönüşü 
adlı eserin yazarı Ksenophon’u 
“savaş muhabiri” olarak nitelen
direnler olduğu gibi, yanında sa
vaşa katıldığı Kyros’un hayatını 
anlatan kitabına da “biyografik 
roman” diyenler var. Eflatun’dan 
sonra Ksenophon da Sokrates’in

Tarih ve Kültür Mirası

İki Dünya Savaşı’m anlatan pek 
çok batılı romancı, aynı zamanda 
sanatçının çağma tanıklık ettiği
ne de inanır. Böylece, romanla 
tarihin kesiştiği nokta yeniden 
ortaya çıkar. O yüzden, roman tü
rü bizde gelişmeden önce, Evliya 
Çelebi’nin Seyahatnâme’ si ile 
Aşıkpaşazâde ve Naima gibi pek 
çok Osmanlı tarihçisinin eserleri 
roman gibi okunur ve Osmanlılık 
düşüncesi devlet adamlarıyla ay
dınlar arasında ortak bir şuur 
olur. Bu anlayışın Osmanlı’nın 
son yıllarına kadar devam ettiğini 
görüyoruz.

Daha ilk romanlarımızdan bi
rinde tarih şuuru kendini şöyle 
gösterir: Namık Kemal’in Ce^mı

ya koyması bakımından önemli
dir.

Ahmet Mithat Efendi’nin, 
Dağarcık’taki yazılarından başla
yarak son eserlerine kadar yaşadı
ğı günlere de tarih düşüren bir ya
nı vardır. Jön Türk adlı romanı 
bunlardan biridir. Ahmet M etin ve 
Şirzat ise, tarih içinde bir yolcu
luk gibidir. Süleyman Muslî adlı 
romanıyla, 13. yüzyıldaki Ortado
ğu coğrafyasının yaşadığı acıları 
bir macera çevresinde anlatırken, 
aşk ve fedakârlık duygularıyla Hı
ristiyanların İslâm dünyasına sal
dırılarının gerisindeki zihniyeti 
de ortaya koyar. Haçlı Seferleri 
sırasında İstanbul’u işgal eden La- 
tinlerin 50 yıl boyunca şehri nasıl 
yağmaladığını, Musullu Süley
man’ın maceralarıyla okumanın

Savunma’sını ve Şö/en’i yazar...
Bunlar gösteriyor ki, Rönesans 

ve Aydınlanma Çağı ile birlikte 
bugünkü formunu kazanan tarihî 
romanın unsurları, nitelikleri be
lirlenmiş edebî bir tür olarak orta
ya çıkmadan önce de insanı top
lum içinde anlatan ve tarihilik 
duygusu veren bütün anlatı me
tinlerinde vardı. O yüzden de 
Cervantes’in kahramanı Don Ki- 
şot, tarih boyunca yazılmış bütün 
önemli şövalye romanlarını oku
yarak tarihî bir görev yapar: Böy
lece, artık insanlar sanal bir dün
yayı ortaya koyan şövalye roman
larına inanmaz olur. Buna rağmen 
Romantik Walter Scott, Ivanho 
ve Arslan Yürekli Richard’ı yazarak 
şövalyeliğin yüce değerlerini sa
vunur. Öte yandan, Balzac Paris’i, 
Dickens Londra’yı anlatırken 
Fransız İhtilâli’nin toplumdaki ta
rihi etkilerine tanıklık ederler.

ve Banş’ta Tolstoy’un kah
ramanı Piyer, Napolyon ile kendi 
kaderinin Moskova’da değişeceği
ne kesinlikle inanır ve Kutsal Ki- 
tap’ta buna ait deliller bulur.

adlı romanı okuyucuyu 17. yüzyı
la götürerek Türk-İran savaşları 
sırasında yaşamış bir sipahinin 
macerasını anlatır. Osmanlı Tari
hi yazarı olan Namık Kemal’in 
tarihî şahsiyetleri ele alan mo
nografileri de tarihten ibret alan 
yeni kahramanlara özlemini orta-

ayrı bir tadı olduğu muhakkaktır. 
Ahmet Mithat Efendi, tarih ve 
kültür mirasını sahiplenir.

Servet-i Fünûn döneminde 
romancılarımız da pek çok aydı
nımızın benimsediği pozitivist 
dünya görüşünün tabii bir sonucu 
olarak batılılaşmayı hedef edin-
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miş, tarih şuurundan kopmuşlar
dır. Halit Ziya ile Mehmet Ra
uf un romanlarında din ve tarih 
şuuruna rastlanmadığı gibi, anla
tılan insanlarda bu toplumun 
millî değerlerine ait hiçbir unsu
run dikkate değer bir tarzda orta
ya konmadığı görülür.

Birinci Dünya Harbi, Çanak
kale Savaşı, Mütareke ve Millî 
Mücadele dönemi boyunca yaşa
nanlar, aydınlarımızın dünyaya 
bakışlarını alt üst eder. Bir çok 
yazarın tarih şuuru olmadan dire
nişçi saflarına geçtiği ve milliyet
çi olduğu söylenebilir. Cumhuri
yet dönemi de başlangıçta tarih 
şuuruna yabancıdır. Yirminci yüz
yılın başlarında, önce kendine 
göre bir sosyete oluşturma, ardın
dan dağılan devletin topraklarını 
koruma, sonra da yeni insan tipi 
yetiştirme gayretleri yüzünden, 
romanın çok önemli malzemesi 
olan tarih ihmal edilmiş, hatta 
bazen tarihî miras tamamen yok 
sayılmıştır. Bunun sonucunda, 
tek boyutlu romanlar, köy röpor
tajları ve ideolojik kurgular ro
man adıyla yayınlanmıştır.

Bu arada, Reşat Nuri’nin Yeşil 
Gece, Halide Edib’in Vurun Kah
peye ve Yakup Kadri’nin Yaban 
adlı romanları, yakın tarihin “sa
rıklı mücahitleri”ni “vatan haini” 
ilan etme görevini üstlenirler. Bu 
dönemde Yakup Kadri, Kiralık 
Konak’tan sonra Hüküm Gecesi, 
Sodom ve Gomore, Ankara, Bir 
Sürgün ve Panorama gibi roman
larıyla 20. yüzyılın kroniğini orta
ya koyarken dünya görüşünü de 
sergiler. Abdülaziz dönemine ait 
bir aşk hikâyesi olan Hep O Şarkı 
ise nostaljik tadlar içerir.

Her dönemde tarihi olayları 
macera romanları için sadece 
malzeme gibi gören ve günümüzü 
değerlendirmek için tarihin ışık 
tutmasını isteyen yazarlar da var

dır. Fakat bunların eserleri pek 
dikkati çekmez. Ahmet Refik, M. 
Turhan Tan ve Abdullah Ziya 
Kozanoğlu gibi popüler romancı
lar bir yana bırakılırsa, 1960’tan 
önceki dönemde tarihe romancı 
tavrıyla yaklaşan ve edebî çevre
lerde yazdıkları ilgi gören roman
cılarımız çok azdı. Birer romanıy
la Mithat Cemal Kuntay (Üç İs
tanbul), Nahit Sırrı Orik (Sultan 
Hamid Düşerken) ve Safiye Erol 
(Ciğerdelen) bunlar arasında dik
kate değer isimlerdir.

Tarihten Yola Çıkan 
Romancılar

Ahmet Hamdi Tanpmar’ın hem 
Abdülhamid dönemini tasarlaya
rak, hem de Mütareke ve İstiklâl 
Savaşı ile ikinci Dünya Savaşı yıl
larını yaşayıp çevresini gözleyerek 
yazdığı romanlar çok önemli.

Tanpınar’m 1944 yılında tef
rika edildikten sonra, ancak ölü
münden on yıl sonra yarım haliy
le kitaplaşabilen Mahur Beste adlı 
romanı, Abdülhamid döneminde 
yaşamış Behçet Efendi ile çevresi
ni anlatırken, tarihi değerlerimiz
den yeni bir insan tipi için ipuç
ları arama çabasını ortaya koy
maktadır. Sahnenin Dışındakiler 
(tefrikası 1950) adlı ikinci roma
nı, Mahur Beste’nin Millî Müca
dele yıllarındaki devamıdır ve İs
tanbul halkının çoğunu “sahne
nin dışında” bularak yakın tarihe 
ışık tutar. Huzur adlı romanı, bir 
aşk hikâyesinin çevresinde II. 
Dünya Savaşı yıllarındaki huzur
suzluğu ele alır. Bu üçlemeden 
sonraki Saatleri Ayarlama Enstitü
sü, bütün tespitlerini alegorik bir 
hikâyeye yüklemesi ve açıkça 
söyleyemediklerini sembollerle 
ifade etme çabasını yansıtması 
bakımından önemlidir. Yarım ka

lan Aydaki Kadın ise, çok partili 
hayatın eleştirisi gibidir. Kısacası 
Tanpmar, yaşadığımız hayatı de
ğerlendirmek ve kendimize özgü 
bir hayat kurabilmek için tarihi 
yeni baştan gözden geçirmeyi de
neyen romancı tavrı ortaya koyar. 
Ondaki tarih şuuru, kültür ve me
deniyet değerleriyle birlikte geliş
mektedir. Böylece, yaşadığı döne
min köklerini önceki yüzyılda 
arayan ve yanlışlıkların temelini 
araştıran bir romancı dikkatinin 
tarihe yönelişini görüyoruz.

1960 sonrasına gelinceye ka
dar, romanımızda tarih şuuru 
Tanpınar dışında pek az bir ro
mancıda görülür. Millî Mücadele 
bile resmî ideoloji gözüyle ve tek 
yanlı bir tarzda ele alınır. İlk kez 
Tarık Buğra, Küçük Ağa’da bu 
resmî ideoloji gözlüğünü bıraka
rak olayları oluş tarzı ve kendi 
mantığı içinde ele almaya çalışır. 
Farklı tarih görüşüyle dikkati çe
ken Tarık Buğra, Küçük Ağa adlı 
romanıyla başladığı sanatçının 
çağına tanıklığını Firavun İmanı, 
Yağmur Beklerken, Dönemeçte 
eserleriyle sürdürür, kendine özgü 
bir tarih şuuru ortaya koyar. Ke
mal Tahir Esir Şehir dizisiyle ya
kın tarihin romanını yazarken, 
Devlet Ana romanı ile Osmanlı 
tarihine yönelir. Bu iki romancı
nın Osmanlı’yı konu alan roman
ları, ortaya koydukları tarih tezle
ri kadar bize özgü roman dilleriy
le de tartışmaya yol açtılar.

Daha sonra Mustafa Necati 
Sepetçioğlu, Erol Toy, Yavuz Ba- 
hadıroğlu, Mehmed Niyazi, Ah
met Altan ve Orhan Pamuk gibi 
popüler tarihi roman yazanlarının 
tarihe ve romana bakışları başlı 
başına bir çalışmanın konusu ola
cak kadar hem birbirinden farklı, 
hem de önceki örneklere oldukça 
uzaktır. S
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G izlice girdiğimiz bahçe- 
den aceleyle uyku tu
lumlarımızı toplayıp sa

bahın ilk ışıkları ile birlikte Kuşa
dası’ndan Söke yoluna koyulduk. 
Kırık dökük bir araba durdu, bizi 
Milas yolu üzerinde bıraktı. Ora
dan Milas’a kısa bir yolculuk. Mi
las da bir bakkaldan ekmek arası 
bir şeyler ayarlayıp biraz yemek 
molası verdik. Hem yemek yiyor 
hem de etrafı kesiyorduk. Aslında 
canımız ev yemekleri çekmişti 
ama aradan geçen yıllar buraları 
da değiştirmiş her tarafı büyük 
kentlerdeki gibi ‘fast food’ tipi 
yerler işgal etmişti. On beş- yirmi 
sene önceki otostop yolculukla- 
rımda uğradığım Milas’ın insanla
rı canlandı bir an hafızamda. O 
zamanlar biz buralara inince in
sanlar yabancı olduğumuzu he
men anlarlardı. Üzerimizdeki kı
yafetler onlara biz şehirden geli- 
yoruzu açığa vururdu. Bu farklılık 
giysilerimizin kaliteli ya da mar
kalı vs. oluşundan değildi elbet. 
En azından çok belirgin olmasa 
da bir giyim tarzı, yemek çeşidi 
farklılıkları, alışveriş yerlerinin 
renkliliği vb bazı kültürel ayrım
lar vardı. Bu geçen sürenin ardın- 
dansa durum tam tersine dön
müştü. Mesela büyük şehirlerin 
lüks semtlerindeki lüks mağazalar 
ve o mağazalarda satılan moda 
giysileri, buradaki insanların üze
rinde görebiliyordunuz. Elbette 
derdimiz insanların nasıl ve ne 
giydiği, neyi giyip neyi giymeye
ceği, orada olanın burada olma
ması gerektiği değil, olamaz da za
ten. Bunlar zurnanın son deliği, 
bizim derdimiz kendi değerimizi 
üretememek ve dolayısıyla popü
ler kültürün buraları da kendine

UYKU TULUMUNDAN 
SECCADE - II

H A LD U N  A R SLA N C A N  
M U R A T  ÇELİK

benzetmesiydi. E tabii o zamanlar 
televizyon tek kanallıydı, şimdi 
ise varın siz sayın. O zamanlar 
gençler “sınıf bilinci!” türünde

yordu çünkü yaşanılan bu gerçek 
gün gibi apaçık karşınızda duru
yordu. Kötülemek, yok saymakla 
da iş bitmiyordu^ Kötülediğiniz,

şekillenirken yıllar içinde evrim 
geçirmiş ve ‘televole!’ sınıfına 
terfi etmişti. Bir zaman sora “yer
siz yurtsuzluk”, kimliksizleşme 
belleksizleşme, aidiyetin silinip 
yerine evrenselleşmenin konma
ya çalışılması sonucunda da... bu 
arada biz bunları konuşurken 
önümüzden iki genç geçiyor. Tam 
da konu mankeni gibi. Onların 
dış görünüşlerinde konuştukları
mızın bir özetini görüyoruz. Mu
rat’la bakışıyoruz. Yaşam her an 
vurduğu ardı arkası kesilmeyen 
tokatlarla bizi şaşkına çeviriyor
du. Biz, bize sunulan her şeyi akıl 
ve kalp süzgecinden geçirmeden 
aynen alıp üstümüze geçirmişiz. 
Hayatın her alanında böyle bu. 
Geçirmişiz ama bol duruyor işte 
üstümüzdeki elbise. Oturmuyor 
bir türlü bedenimize. Bu iş öyle, 
bu konular üzerine bol-bol konuş
makla da düzelmiyordu. Yaşam 
bir köşeye oturup düşünenler de
ğil düşündüğünü hayata geçiren
lerle şekilleniyordu. Var olanı 
görmezden gelip kolaycı bir tavır
la reddetmekte olmuyor, olmu

yok saydığınız şeyin yerine bir 
şeyler koymanız gerekiyordu. Ke
limenin tam anlamıyla bir örnek- 
sizlik yaşıyorduk; biz örneğimizi 
“oku’mayı” unuttuk!

Tekrar yola koyulduk. Bir 
kamyonet bizi Yatağan-Marmaris 
çıkışma kadar götürdü. Marmaris 
sapağında biraz fazla kaldık, kim
se bizi almıyordu. Biz de tekrar 
yürümeye karar verdik. İyi ki ya
nımıza çekirdek almışız. Bir yan
dan çıtlıyor, bir yandan da yürü
yüp otostop çekiyorduk. İlk ben
zin istasyonunda mola vermeyi 
düşünüyorduk ki bir araba durdu. 
Yine her zaman ki gibi arabaya 
balıklama bir dalış. Bu sefer Hal
dun’u şoför yanma oturtamadım, 
çünkü şoförün yanında başka bi
risi vardı. İçerde son sesine kadar 
açılmış bir kaset çalar (üstelik ho
parlörler arkada tam da kafamızın 
yanındaydı) ve cazır-cuzur bir ses 
gürültüsünde varolma savaşı ve
ren Mahzun-i Şerif; “Yuh-Yuh ça
lanlara/ yuh nefsine uyanlara” 
çok da sevdiğim bir parça ama gel 
gör ki yine o cazır-cızırtı.
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Ezanın bitmesiyle düşünceler
den sıyrılıp camiye girdik. Akşam 
ibadetimizi yaptıktan sonra 
imamla tanışıp görüştük. Konyalı 
olduğunu ve on iki senedir imam
lık yaptığını söyledi. Esasen kö
yün camisinde vazifeliymiş ama 
yazları burada görev yapıyormuş. 
Biz de İstanbul’dan geldiğimizi ve 
mesleklerimiz üzerine biraz lafla
dıktan sonra konuyu ezan mesele
sine getirdik. Eğer izin verirse ses 
tesisatına bir bakmak istediğimizi 
(bu arada ben müzisyen olduğu
mu söyledim) imkanlar elverdi
ğince bir ses tonlaması yapabile
ceğimizi dile getirdik. Hoca ‘niye, 
nesi var ki’ dedi. Biz durumu eli
mizden geldiğince izah ettik. Hal
dun (orta sahayı sağlam tutup 
tam saha pres yapıyordu) ‘hocam, 
aslında sesiniz çok güzel, ama o 
güzel ses bu cızırtıda kayboluyor, 
makamınızın etkisi hissedilmiyor. 
Eğer izin verirseniz iki dakikada 
şu tesisatı ayarlayalım sesiniz ve 
ezanın güzelliği ortaya çıksın! So
nunda bir ‘olur’ aldık. Tesisatı 
gördüğümüzde yanılmadığımızı 
anladık. Tam düşündüğümüz gibi 
çok kötüydü. Öylesine konmuş 
en ucuzundan bir tesisattı. ‘Sesi 
veriyor ya , yeter’ mantığını gün 
ışığına çıkarıyordu. Zaten kulla
nılan metal hoparlörler hemen 
her camide görebileceğiniz cins
tendi. Üstelik olağanüstü güzel
likteki minarenin üzerinde çok 
kötü duruyordu. Kullanılan mik
rofonu anlatmaya gerek yok sanı
rım. Hemen işe koyulduk. Ampli
fikatörün gücü hoparlörlere göre 
hayli fazlaydı. Bir de daha çok du
yulsun diye volüm düğmesini bi
raz fazla açınca sesin niye çatladı
ğı anlaşılıyordu. Verdik mikrofo
nu hocanın eline ‘konuşun ho
cam’ dedik. Ben tesisatın başında 
Haldun ‘de bahçede çıkan sesi

kontrol ediyor ve yumuşatmaya 
çalışıyorduk. Cami hoparlörün
den her zaman ezan sesi duymaya 
alışmış olan esnaf bur sefer; ’ses 
kontrol, bir-iki, ses kontrol, oldu 
mu?’ gibi kelimeleri duyması bel
ki de epeydir yerini dahi unuttuk
ları camiyi onlara hatırlattı, (ora
da namaz kıldığımız sürece cema
at zaten üç kişiyi geçmemişti, sü
rekli bizle beraber namaz kılan di
ğer kişi belediyenin çay bahçesi
ne bakan Musa öğretmendi.) 
Toplanan esnafın aşağıdan bize 
meraklı gözlerle bakması görül
meye değerdi doğrusu.

Sonuçta ses gerçekten (bu im
kanlara rağmen) daha bir güzel
leşmiş en azından cızırtıdan kur
tulmuş biraz da olsa bir yumuşak
lık gelmişti. Ama yeterli değildi. 
Biraz daha uğraşmak gerekiyordu. 
Fakat işin üzücü tarafı imamın ‘ya 
boş verin, idare eder1 diyerek ola
ya noktayı koymasıydı. Canımız 
sıkılmıştı. Neden böyle oluyordu? 
Bizler niye her konuda emaneti 
zayi ediyorduk? Çoğu konuda ol
duğu gibi bu konuda da asıl suçlu 
bu insanlar değildi. Dedelerimiz, 
dedelerimizin babaları, ‘mezar 
taşlarını saydığımız’ kuşaklardı. 
Tüm bu sorunlar belki de çok-çok 
öncelerden beri yüzleşilmeyen, 
çözülmeyen, kaçılan sorunların 
birikmiş tortularıydı. Ruhsuz, he
yecansız, estetiksiz insan tipi bir
kaç kuşak içinde olgunlaşıp orta
ya çıkmıştı. Aman sende! İdare 
ediyor sloganı, geçmişi kutsayan 
muttaki, maceradan, heyecandan 
uzak vatandaş profili; her şeyi pa
raya, ekonomiye bağlayan basi
retsizlik... Siz de bir hoparlör me
selesini amma büyüttünüz diyen
lere yaşamın sırrının ayrıntılarda 
gizli olduğunu bir kez daha hatır
latmak gerek sanırım. Hep küçük 
şeylerdi bizi bizden alıp bizi bize

yabancılaştıran! Şeytan büyük 
uçurumlar için önce küçük çu
kurlar kazıyor! Ne olurdu sanki 
bu iptidai tesisat yerine (bizim 
müzisyen tabiriyle) ‘baba gibi bir 
tesisat’ döşense ve insanın o do
ğal, içten, samimi ve güzel sesine 
yakın bir ses elde edilse; (hatta 
küçük, yoğunluğu olmayan yer
lerde uygun bir yükseklikten çıp
lak sesle okunsa. Orada kaldığı
mız günlerin birinde namaz önce
si elektrikler kesilmişti. Hocanın 
cami avlusunun duvarına çıkıp 
koya doğru dönerek eli kulağında 
çıplak sesle insanları ibadete ça
ğırmasının bizdeki etkisini anlat
maya sanırım hiçbir kelimenin 
gücü yetmez. Tüylerimiz diken - 
diken olmuştu. O an çocukluğu
mun İstanbul’unda Aksaray Val- 
de Sultan Camiinde okunan 
ezanlar geldi gözümün önüne. 
Yoldan geçen turistlerin nasıl bü
yülenerek bu çağrıyı dinledikleri
ni asla unutamam.) belki biri o 
güzel sesin hatırına namaza gelir, 
hele böyle tatil beldelerinde ola 
ki bir turist.... çok mu zor? Hiç de 
değil; biraz ince bir anlayış ve bi
raz gayret hepsi bu. (Hocaya Bod
rum’a gidip yeni bir tesisat almak 
için restoranları, pansiyonları bü
tün esnafı tek - tek dolaşıp yar
dım istemeyi teklif ettiğimizde, 
teklifimizin cevapsız kalacağını 
zaten biliyorduk.)

Mahzun-i Şerif dinleyerek ta
tilimizin ilk durağı Marmaris’e 
geldiğimizde yolculuğa başladığı
mız şehre geri döndük sandık. 
Hemen bir minibüse atlayıp eski 
dostumuzun yaşadığı Marmaris’in 
küçük bir kasabasına geldik. Biraz 
sohbetten sora yolculuğun yor
gunluğunu atmak için kasabayı 
gezmeye başladık. Denize girmek 
için sesiz sakin bir yer aramaya 
koyulduk. Koyun tamamı yine o

80 Ümran-Haziran ■2003



UYKU TULUMUNDAN SECCADE / ÇELİK

plastik beyaz şezlonglarla doluy
du. Üstelik halka açık olmasına 
rağmen sahilin neredeyse tama
mına yayılan şezlongların hepsi 
de ücretliydi! Neyse... Uygun bir 
yer bulup denize girdik. Çocuklar 
gibi eğleniyorduk. Bir ara kayalar
dan suya balıklama atlayış dene
melerine geçtik. Bu işi öylesine 
beceriksiz yapıyorduk ki karınla
rımız her defasında suya çarpmak
tan domates gibi kızarmıştı. Birbi
rimizin atlayışıyla alay edip gülü
şüyorduk. Ama bu beceriksizliği
mizle eğlenenlerin yalnızca ikimi
zin olmadığını gülerek parmakla
rıyla diğer insanlara bizi gösteren
leri fark edince anladık. Hemen, 
hiç bozuntuya vermeden (kızar
mış göbeklerimizi de saklayarak) 
ağır-ağır sudan çıktık, 
üzerinde hiçbir şey olmamış gibi 
biraz oylandıktan sonra giyinip 
kasabanın içlerine doğru yürüme
ye başladık. Bizi tatsız bir sürpriz 
bekliyordu.

Akşam ibadeti için camiye gi
rip ben şadırvana doğru yöneldi
ğimde Murat içeri giriyordu. Bu 
arada ezan başlamıştı. Abdest al
maya başladım, nasılsa yetişirim 
diyordum fakat ezan öyle çabuk 
okundu ki cemaati kaçırmamak 
için içeri girdiğimde çoktan ka
met okunmuş ve namaza durmuş
lardı bile. Alelacele cemaate ka
tıldım. Rekatlar birbiri ardınca 
öyle hızlı kılınıyordu ki ne zaman 
başladık ne zaman bitirdik anla
yamadım. Aptallaşmıştım, büyük 
bir saygısızlıktı bu ve sinirlerim 
bozulmuştu. Namaz bitince bu 
durum bende patlamaya dönüştü; 
‘hoca efendi, Allah aşkına bu na
sıl namaz! Bir yere mi yetişiyoruz, 
ne bu acele? Alay mı ediliyor?’ di
ye sesimi yükselterek itiraz etme
ye başladım. Benim bu ani çıkı
şımdan dolayı imam ve zaten on-

on beş kişiden oluşan cemaat bir 
an için dondu kaldı. Zamanın o 
en kısa aralığında birbirimizi sü
züyorduk. Derken Murat’ta ken
dini tutamadı ve ‘sizler bu işten 
sorumlu değil misiniz? Neden ikaz 
etmiyorsunuz?’ diye cemaate söy
lenmeye başladı. Zamanın bu en 
kısa aralıkları birbirine bir film 
şeridi gibi eklenip önümüzden 
hızla geçerken birden ortamın 
havası buz gibi oldu. Hepimiz şaş
kındık ve bizden başka herkes tek 
kelime etmeden sünneti kılmak 
için caminin dört yanına dağılı
yordu. Biz bulanık bir göle atılan 
iki küçük çakıl taşı gibi etrafımıza 
dalgalar yayarak sessizce olduğu
muz yere doğru çöktük. Hoca 
efendi yine aynı hızda sünneti de 
kılıp el-fatiha deyip çıktığında 
cemaat de tek kelime etmeden 
arkalarına dahi bakmadan birer- 
birer çıktılar camiden; hepimizin 
yanında bir suçluluk duygusu! So
nunda biz de ışıkları söndürüp 
terk ettik bu gemiyi!

Yolda yürürken hala olayın 
şokunu yaşıyorduk. Biz söylenir
ken cemaatin o şaşkın bakışlarını 
hiç unutmayacağız; o bakışlarda 
unuttukları ve belli ki rutinleştir- 
dikleri bir şeyin hakikatiyle tanış

ma şaşkınlığı vardı. Biz de şaşkın
dık. Ben bir ara yaşanılanın ger
çek mi yoksa bir hayal mi olduğu
na bile tereddüt ettim. Zira böyle 
bir olayla daha önce hiç karşılaş
mamıştım. Hatta kendime şaşır
dım böyle bir tepki nasıl verdim 
diye. Murat ise daha önce bir-iki 
sefer aynı olayı yaşadığını dile ge
tirdi. Fakat bizi içten içe rahatsız 
eden şey bizim bu olay karşısında
ki yanlış davranış biçimimiz ve 
performansımızın yetersizliğiydi. 
Pekala namaz sonunda hocayı 
bekleyip güzelce oturup onunla 
konuşabilir ve birbirimizi irşad 
edebilirdik. Bu iş öyle çabucak öf
kesine yenik düşüp hemen sağa 
sola bağırmakla olmuyordu. Ka
mil insan farkını bir kez daha an- 

Tekamüle ulaşma yo
lunda atacağımız daha nice adım
lar vardı ve belki de bizi olgun
laştıran yanlışlarımızı görebilme 
sanatıydı! Hayat bir imtihan ye
riydi ve bizler sürekli deneniyor
duk.

Bir şeyler atıştırdıktan ve ola
yın şokunu biraz üzerimizden at
tıktan sonra dostumuzun dükka
nına gidip sohbete başladık. O sı
rada yanımıza bir genç gelip se
lam vererek oturdu. Genç adam
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‘abi camide çok iyi yaptınız, iyi 
oldu kendimize geldik’ demez mi. 
Meğer o da o sırada camideymiş. 
Bu durumun sık-sık yaşandığını 
imam da dahil hepsinin esnaf ol
duğunu aceleciliğin bundan kay
naklandığını söylüyordu. Yaşanı
lan olayın kasaba da hemen ko
nuşulmaya başlandığını genç ada
mın ağzından duymak da hayra 
alametti doğrusu. Nitekim yatsı 
namazı için gittiğimizde ağır-ağır 
huzurlu bir namaz kıldık. Ertesi 
sabah günün ilk ışıklarıyla birlik
te denizden karaya doğru ufak bir 
ırmak gibi uzanan suyun üzerinde 
yüzen ördekleri biraz seyrettikten 
sonra yolculuğumuzun ikinci du
rağı Bordum ’a doğru yola koyul
duk.

Marmaris’in çıkışında bizi bir 
minibüs aldı. Uzun bir süre, ağır- 
ağır, kıvrıla-kıvrıla dağı çıktık. 
Marmaris ve daha sonra özellikle 
Gökova Körfezi’nin yukarıdan 
görünüşü nefisti. Çıkışı bitirdiği
mizde gözlerimiz aşağıdan bize ba
kıyordu. Manzaranın güzelliği 
bizden gözlerimizi çalmıştı. O an 
kördük!

Temiz havanın verdiği zinde
likle sabah kendiliğimden uyan
dım. Hava henüz aydınlanmamış
tı. Uyku tulumunun içinde yana 
doğru döndüm, Murat’ta uyanmış 
kalkmak üzereydi. Etrafta kimse

cikler yoktu. Kıyıya vuran minik 
dalgacıkların sesinden başka bir 
ses de duyulmuyordu. Kalkıp de
niz suyuyla abdest aldık. Şezlong- 
ların(!) yanına uyku tulumlarını 
serip sabah ibadetimizi yaptık. 
Güneşin doğuşunu bekledikten 
sonra ben (bir-iki hafta önce bir 
seriye başlamıştım Esma ul Hüs- 
na’ları yorumluyordum) üzerinde 
çalıştığım Allah’ın isimlerinin 
yazılı olduğu defterimi Murat’ta 
akşamdan hazırladığı oltasını alıp 
iskeleye gittik. Murat iskeleden 
oltasını Ya Rezzak!^ deyip denize 
atarken ben çay bahçesinde Zü’l 
Celali Ve’l İkram^ esmasını res
me döküyordum. Güneş iyice 
yükselip yavaş-yavaş insanlar or
talıkta görünmeye başladığında 
malzemelerimi toplayıp Murat’ın 
yanına doğru yürümeye başladım. 
Tekrar çay bahçesine geldik. Ba
lık tutamamıştık ama Zü’l Celali 
ve’l İkram bana resmimi tamam
lamayı nasip etmişti. Keyifli bir 
şekilde resme geçirdiğimiz esmaya 
bakıyorduk. Sonra kahvaltı için 
orda tanışıp arkadaş olduğumuz 
bakkal Yusuf tan (Erzurum’dan 
iki sene önce buraya gelmiş ve 
burada evlenmiş, çoğu zaman ora
daki sıcak arkadaş sohbetlerini, 
para ve müşteri telaşı kokmayan 
samimi ilişkileri bize büyük biz 
özlemle anlatıyordu. Bir yanı Er

zurum’daydı Yusuf un. Şimdi bu 
gurbet yerinde bir başka Yusuf un 
yalnızlığını büyütüyordu. Gözleri 
ağzından dökülen kelimelerden 
çok daha önce anlamını veriyor, 
kendi düştüğü kuyusundan bize 
bir başka Yusuf masalı anlatıyor
du.) sıcak ekmek, zeytin, peynir 
ve domates aldık. Belediye çay 
bahçesinin o güzel tahta sandal
yelerine kurulup kahvaltımızı 
ederken Yusuf, annesinin yeni 
yaptığı börekten bize de getirdi.
O da oturdu yanımıza, derken 
Musa öğretmen çaylarla yanımız
da beliriverdi. Bakkal Yusuf, Mu
sa öğretmen, Murat ve ben, hepi
miz birbirimizin kuyusunda birbi
rimizin öyküsüne karışırken karşı
mızdaki o nefis manzarayı seyre
diyoruz. Aslında seyrettiğimiz 
manzara değil, biz o manzarayı 
oraya çizeni tefekkür ediyoruz! 
Ve ruhlarımız çok-çok önceler
den gelen bir tanışıklığı o ana ta
şıyordu.

Yemek faslından sonra keyif 
çayı ile sohbete devam ettik. Ben 
çantamdan Paul Klee’nin modern 
sanat üzerine verdiği bir konfe
ransı içeren kitabını çıkarıp oku
maya başladım. Murat ta ufak bo
yutlu kur’an mealini çıkarıp rast 
gele ortasından bir yerlerden oku
maya başladı. Çayın kokusu, dal
gaların sesi... keyfimize diyecek 
yoktu doğrusu. Ben o sırada kita
bın çok ilginç bir yerine geldim. 
Klee psişik-fizyonomi adı verilen 
konuyu kısaca anlatıyordu. Bu 
konu kafamı uzun zamandır meş
gul ediyordu. Bir sohbetimizde 
Murat’la bunu konuşmuştuk. İn
san güzelliğinin tözünü araştırı
yordum. Özellikle de kadın bede
ninin çekiciliğinin nedenlerini. 
Zira tatil müddetince de etrafta 
gördüğümüz kadınların vücutla
rındaki formel farklılıklar ‘neden
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biri diğerine göre daha çekici?’ 
sorusunu sormama neden oluyor
du. Bu çekiciliği sadece cinsellik
le açıklamak okyanusun kıyısında 
yüzmek olabilirdi ancak. Kendi 
çalışmalarım açısından baktığım
da; bedenin sahip olduğu eğriler, 
bu eğrilerin birbirleriyle eklemle- 
nişlerindeki ritim ve armoni ve 
tüm bunların ötesinde sürekli 
“Neden böyle?” sorusunu sordur- 
tan Hakikat arayışı. Ben tam 
bunları düşünürken M urat'.... ka
dınlara, oğullara, yığın-yığm bi
riktirilmiş...^’ diye okumaya baş
ladı. İşte beni meşgul eden işin 
estetik kısmının hakikatini anla
tan söz. Kainat kitabında ise bu
nun karşılığını bulmamız gereki
yordu. Hemen her konuda olduğu 
gibi asırlardır bu soruyu da rafa 
kaldırmıştık. Resim, heykel, mü
zik bunlar malayani şeylerdi. Pe
kala ama, yaş ve kuru ne varsa 
kaydedilmemiş miydi LEVHA
LARDA?! Ne yapalım “kınayan
lara selam, yola devam!”

Bodrum’a doğru giderken 
Marmaris ve Gökova Körfezini 
bir hayli geride bırakmıştık ki 
yolda bizim gibi iki otostopçu da
ha gördük. Minibüs sahibi sağ ol
sun onları da aldı. Önde şoför ve 
tabii her zaman ki gibi Haldun, 
arkada ise ben ve iki yeni otos
topçu. Görüntü çok iyiydi arabayı 
dolmuşa çevirmiştik ve halimiz
den pek memnunduk. Ben arkada 
genç otostopçularla muhabbete 
daldım Haldun da önde şoförle 
konuşuyordu. Çocuklar İzmir’e 
gidiyormuş. Hemen yanımda otu
ranı yarın vatani görevine başla
yacakmış İzmir Bornova’da. Tabii 
tahmin edeceğiniz gibi muhabbet 
bundan sonra bir süre askerlik 
anıları geyiğiyle sürdü. Çocukları 
İzmir sapağında indirip biz yolla
rın o çekici macerasına doğru

ilerlerken arabayı bir sessizlik 
kaplamıştı.

Bodrum’un o şirin kasabasına 
geldiğimiz günün akşamı, kasaba
nın girişinde sağlı sollu sıralanan 
hediyelik eşya satılan tezgahlan 
dolaşmaya koyulmuştuk. Seramik 
kap kaçaklar ilgimi çekmiş özel
likle de sırları çok hoşuma gitmiş
ti. Bu ilgiden memnun kalan tez
gahtaki kız malını tanıtmaya baş
ladı. Ben de seramikle uğraştığımı 
söyledim. Derken genç kız grup 
halinde kaldıkları sanat atölye
sinden bahsetmeye başladı. Kasa
badan biraz uzakta sonatçıların 
gelip ziyaret ettikleri bazen çalış
malarını yürüttükleri bir akademi 
olduğunu ve bütün yıl boyunca 
açık olduğunu anlattı. Özel bir 
bankanın yardımlarıyla kasaba- 
nın dışında (söylediğine göre bin 
yıllığına kiralanmış bir arazide!!) 
kurulmuş. Hatta şu sıralar Fransız 
bir heykeltıraşın atölyede çalış
makta olduğunu söyleyip, yapıtla
rını bize anlatmaya başladı. Ben 
de görmekten memnun olacağımı 
belirttim. Bunun üzerine o da bizi 
akademiye davet etti. Telefon ve 
adresi verdi.

Bir-iki gün sonra telefonla 
randevulaşıp oraya gitmek için 
yola koyulduk. Yürüyerek kasaba
nın dışına çıkıp esas köyün kurul
duğu bölgeye geldik. Orada köy 
yemekleri yapan ilginç bir lokan
tada yemeğimiz yedikten sonra 
tekrar yola koyulduk. (Ben güzel 
yemeklerle beraber diş dolgumu 
da yutmuştum!) Niyetimiz yürü
yerek gitmekti ama güneşin etki
siyle bu fikirden vazgeçip bir oüre 
sonra otostop çekmeye başladık. 
Bizi eski bir pikap aldı ve akade
minin oraya kadar getirdi. Ağaç
lar arasında tipik Akdeniz ve Ege 
sahillerinin o bildik beyaz bada
nalı evlerinden farklı modern ve

çevreye uyumla siyah renkli yapı
larla karşılaştık. Genç bir ressam 
adayı bizi karşıladı ve bekleme sa
lonuna aldı. Yalnız genç sanatçı 
kardeşimizin burada sigara içil- 
mediğini belirtmek için YASAK 
kelimesini kullanması çok hoşu
ma gitmişti; sanat, sanatçı ve YA
SAK! Biz bu üçgenin yasak kıs
mında payımıza düşen açımızı he
saplıyorduk!

Çok geçmeden bizi davet 
eden genç kız elinde Fransız sa
natçının işlerinin yer aldığı bir 
katalogla yanımıza geldi. Biz ka
taloga bakarken Fransız heykeltı
raş içeri girdi. Orta yaşlarda uzun 
boylu biriydi. Kısa bir tanışma 
faslından sonra bize diğer işleri
nin yer aldığı başka bir katalogu 
daha gösterdi. Oradaki yapıtlaı 
daha açıklayıcıydı. Biraz incele
dikten sonra işlerinin oldukça et
kileyici olduğunu ve işlerine ve 
tekniğine yakın çalışan çok 
önemli bir İngiliz heykeltıraşın 
bir sergisini birkaç yıl önce İstan
bul’da gördüğümü söyledim. Ken
disi İngiliz sanatçıyı çok severmiş 
ve benzerlikleri onayladı ve sonra 
da ayrıldıkları noktaları izah et
meye başladı. (Bu sırada Murat 
yasak! üzerine bizden uzaklaşıp 
bahçeye çıktı ve sigara molasında 
bizi rahatlıkla görebileceği bir ye
re oturdu.) Aslında niye uzaklaş
tığını biliyordum, çünkü onun il
gisin çeken, biz Fransız sanatçıyla 
sohbet ederken gerek sanatçının 
gerekse etrafındaki sanatçı aday
larının vücut dilini daha iyi göre
bilmekti. Çünkü gerçekten, kimi 
sanatçının fotoğraflarını çekiyor 
kimisi de hayran-hayran seyredi
yordu. Yüzlerde sanatçıya karşı 
sürekli var olan iple gerilmiş gibi 
bir tebessüm her ne hikmetse sa
natçı gittikten sonra yerini düz 
bir çizgiye bırakıyordu!
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Daha sonra Fransız sanatçının 
çalışmalarının dayandığı estetiği 
fark ettim. Modern sanatın büyük 
ustalarından Piet Mondrian’ı çok 
sevdiğini kendi sanatı üzerindeki 
etkisini reddetmediğini ve ayrıl- 
dıkları noktaları Mondrian ile 
kendi eserlerinin arasındaki iliş
kiyi hoş bir alçak gönüllülükle 
anlatmaya koyuldu. (Oysa bu gö
rüşmeden yarım saat sonra üst 
kattaki kütüphanede otururken 
tanınmış bir kadın yazarımız gel
miş kitaplarıyla ilgili ayak üstü 
sohbette Murat ona Marquez’i se
ver misiniz diye sorduğunda o, 
hemen kendi eserini savunmaya 
başlamıştı!)

Sohbetimiz sırasında modern 
sanat tarihindeki ustaların yapıt
ları ile Fransız sanatçının yapıtla
rı arasında kıyaslamalar yaptık. O 
ise hiçbir komplekse kapılmadan 
büyük bir memnuniyetle söyle
diklerimi dinledi ve o sanatçılarla 
kıyaslanmaktan memnun oldu. 
Fakat bu sohbet sırasında ilgimi 
çeken şey etrafımızdaki diğer sa
natçı adaylarının sohbete hiç ka
tılmamaları ve arada bir fotoğraf 
çekiyor olmalarıydı. Bu halimizle 
nasıl bir görüntü oluşturuyorduk 
acaba! O sırada dışarıda oturup 
bizi dikkatle seyreden Murat’ın 
böyle uzakta durup olan bitene 
bakışını ve neler düşündüğünü 
anlayabiliyordum.

Bizi bu altı günlük yolculuğu 
yazıya döküp kalıcı kılmaya iten 
şey, yıllar öncesiyle şimdinin ara
sında kalanlardı; kendimize, de
ğerlerimize yabancılaşma ve ha
yata karşı duruşumuzdaki farklı
lıklar ve de yaşanılan olayların 
bir irdelemesini yaparken bunla
rın üzerimizdeki izdüşümleriydi. 
Dolayısıyla kaderin bizi bu madde 
aleminin zaman ve mekan yolcu
luğunda getirdiği ve getireceği

konuma bir bakıma şahit olma 
merakını ve belki biraz da gençle
re, genç kalan yaşlılara bir küçük 
mesaj olur beklentisini paylaşa
bilirle arzusuydu. Önümüze gelen 
sahneler bize bir kez daha alışıl
mış düşünme, konuşma ve algıla
ma durumunun gözden geçirilme
sinin şart olduğunu gösteriyordu. 
Her şeyden önce kendimize ka
yıtsız kakmıyorduk. Gerek birey 
olarak yaşadığımız Allah’la ara
mızdaki dikey ilişkinin ikilemleri 
gerekse insan-insan ilişkisi olarak 
yaşadığımız (ya da yaşamayı nere
deyse unuttuğumuz) ilişkiler yu
mağının ‘ideal’ olarak gözden ge- 
çirilmesiydi dileğimiz. Bunu ya
parken ya da yapmaya çalışırken 
ise alışılmış yaşam ve söylev ka
lıplarının dışında bu ‘ideal’in tam 
da ortasına girip çıkmak,çıkmaya 
çalışmak,bizzat orada bulunmak, 
okuduklarımızı, dinlediklerimizi 
dilimizin kuru teoriğinden kurta
rıp yaşamın pratik yanma geçir
mekti. Nitekim basit bir tatil yap
ma ihtiyacının bile artık neredey
se ekonomik nedenlerden dolayı 
bir lüks olmaya başlaması (hatta 
olması) ya da unutulmaya yüz tut
muş bir gerçeklik olarak tatil an
layışının sadece sorumsuzca eğle
nilen ve bedensel yorgunlukların 
atıldığı boş bir zaman aralığı ol
duğu yanılgısı, bütün bunların dı
şında bir de tatil için seçilen ye
rin takva dairesinde! ve nefis mü
cadelesi safhasındaki yeri gerçek
ten düşündürücüydü. Maddi ve 
manevi olarak bakıldığında bizde 
oluşansa zorlu bir imtihanın orta
sına balıklama bir dalış ve Rabb’e 
sığınarak "somut cemaatten soyut 
cemaate” terfi edebilme imkanla
rını her türlü ortamda arayabilme 
gayretiydi. Dolayısıyla bu gayret 
kişiliğin o onurlu anahtarını kal
bine asıp var olabilme, tebliğ ede

bilme, ön safta durabilme ruhu
nun gerçekleştirilebilip gerçekleş
tirilemeyeceğinin merakı olarak 
bizde yerini alıyor, Allah’ın Resu
lünü ve arkadaşlarını bu çağın 
gerçekliğinde ve bulunulan me
kanlarda görebilme çabasına dö
nüşüyordu. Biz korolar halinde 
her kafadan bir ses çıkarıp bağır
maya devam ederken ‘birileri’ bu 
bağırtıları belli bir ses aralığında 
düzenleyip çaktırmadan istediği 
gibi bize dinletiyordu! Kaybolan 
değerler bulmacasında bizim yeri
miz yukarıdan aşağıya sıralanan 
boş karelerde ‘kendine yabancı
laşma’ olarak yazılıyordu.

İstanbul’da tatil heyecanı ile 
sırt çantalarımızı hazırladığımızda 
bir an önce sabahın olmasını isti
yorduk. On beş sene aradan sonra 
ilk kez beraber yolculuk yapacak
tık. Nihayet sabah olup yola çık
tığımızda az kalsın Yalova vapu
runu kaçırıyorduk. Bu heyecanla 
üç saat sonraki gemiyi oturup 
beklemek hiç de hoş olmazdı doğ
rusu. Yalova’da gemiden inip şe
hir dışına doğru yürümeye başla
dık. İstanbul’un o insanı saran 
havası yavaş-yavaş etkisini kay
bediyordu. Üzerimizde eski gün
lerdeki gibi tatlı bir otostop ma
cerası heyecanı vardı. Zamanın 
üstümüzü örten perdesini aralayıp 
ellerimizi otostop için ilk kez kal

edir iyoruz. Güneş yakıcı altın sarı
sı çocuklarını bütün şehre yayıp 
ve özellikle de üzerinde durduğu
muz asfalt yolu hararetiyle esir al
dığında biz sırtımızda çantaları
mız ve uyklı tulumlarımız..... ■

1 - E-Rezzak; Rızıklan halkeden ve kul
larına bahşeden ve her canlının nzkı-
na'kefil olan

2- Zü’l Celali V e’l İkram; Ululuk ve ik
ram sahibi

3- Al-i İmran Suresi 14. ayet
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10 yaşındaki erkek çocuğun
dan 55 yaşındaki kadınına 
kadar tüm sinemaseverlerin 

merakla beklediği söylenen video 
oyununu andıran “güncellenmiş” 
Matrix hakkında, ‘ilk başta görsel 
efekt manyağı, aksiyon ağırlıklı ol
mak üzere ama sürekli aksiyonu 
felsefenin takip ettiği, cinsellik 
yüklü, dolayısıyla hitap kesimini 
genişletmiş bir film’ yorumunu ya
pacağım.

Yönetmen “izleyiciler film bi
tene dek harap ve bitap düşmüş 
olacaklar. Nefes nefese kalarak 
kendilerini sinema salonlarından 
dışarı atacaklar. Biz bunun için bu
radayız, film boyunca koltukların-

MATRİX: 
ANLATI ÇÖPLÜĞÜ

H . SER D A R  T A B A N O Ğ LU

nelerin doğmuş olmasının yanında 
filmde sanal teknolojinin sırf gör
sel amaçlarla değil aynı zamanda - 
ve özellikle- dramaturjik amaçlarla

Morpheus karakterlerinde, İsa’nın 
yeniden doğuşu mitine yapılan 
atıfları fark ediyoruz. Morpheus 
canlandıranın deyimiyle “eski bir

da tepeden tırnağa dehşet içinde, 
allak bullak olmuş bir biçimde 
dimdik oturmaları için” derken 
biraz abartmış. Matrix izleyicisinin 
görebileceği her şeyi gördük film
de. ‘Kara Murat benim’ sahneleri, 
‘erkekseniz teker teker gelin’ sah
neleri, havada duran kurşunlar, ‘e 
hadi yeter, diğer sahneye geçelim’ 
dedirtecek sahneler. Bu arada 
Matrix’teyken ölümün gerçek ha
yatta ta ölüm demek olduğu çeliş
kisi olmasaydı kanımca heyecan 
hiç olmazdı.

Filmin teknik yönü üzerinde, 
sinematografik yeniliklerin ilk de
fa kullanılışı, bununla gerçek me
kanik görüntüyle, bilgisayar efekti
nin ayırt edilemez biçimde benzeş
mesi üzerinde durmayacağım. Ger
çek olanla olmayanı ortaya koy
maya çalışan Matrix’i izleyenler, 
gerçek olanla olmayan arasındaki 
farkın neredeyse algılanamaz hale 
geldiği bir dünyanın içine gömül
müş bulunuyorlar. Daha önce hiç 
kullanılmamış görsel efektlerle, si
nemada yeni bir hikaye anlatma 
tarzının ortaya çıkması, izlemenin 
son derece zevkli kılmabildiği sah-

kullanılması, yani özel efektlerin 
her zaman olduğu gibi bir “cila” 
değil, bizzat entrikanın ve olay ör
güsünün temel öğeleri olması dik
kate değer.

Newsweek’in 2003 yılını Mat
rix yılı olarak ilan etmesinde fil
min video oyununun, animasyon
larının ve değişik kamera arkası 
görüntülerinin ve bir dizi versiyo
nun aralıklı olarak piyasaya sunu
lacak olması da etkili olmuş her
halde. Ama büyük bir ilgi karşısın
da güncellenmiş versiyonları ka
zanç yollarını arttırmak için silsi- 
leli olarak pazarlamak kapitalin iş
leyişi açısından artık alışılageldik 
durumlar. Yine Reloaded’ın ger
çekten yarıda kesilen bir film gibi 
son buluyor olması da aynı durum.

Yapımcı kardeşler veya “hikaye 
anlatıcıları” asla görüş ayrılığına 
düşmediklerini, ateşli felsefe ve bi- 
lim-kurgu okurları olduklarını be
lirtiyorlar. Felsefeye, dine, edebi
yata ve mitolojiye ilişkin birçok 
referans içeren dev bir puzzle’ı an
dıran film, göndermelerle ve meta- 
forlarla dolu. Filmin özellikle ana 
karakterleri olan Neo, Trinity ve

çevirmeli telefonu andıran” biri. 
İnsanlara uykuda çeşitli biçimler
de görünen düşleri simgelerken -ki
o insanları uykularından uyandı
ran ilk kişidir- Trinity Hıristiyan
lıktaki üçlemeyi ifade ediyor. Zira 
Neo, Morpheus ve Trinity’nin “o 
üçlü” olduğu artık malumunuz. 
Ajan Simith şeytanı temsil ediyor. 
Zion, İncil’de Hz. Davut’un “Tan- 
rı’nm Kalesi” olarak adlandırdığı 
şehrine verilen ad olarak karşımıza 
çıkıyor. Kahraman Neo ise “ye- 
ni”den geliyor. İlk filmde doğumu, 
İkincisinde yaşamı, üçüncüsünde 
de muhtemelen sonu anlatılıyor. 
Daha doğrusu ilkinde bir peygam
berin doğumu, İkincisinde bunu 
kabullenmesi ve hayatı, üçüncü- 
sünde de muhtemelen peygambe
rin “risalet” ve “kurîarma”görevini 
hakkıyla yapması anlatılacak. Za
ten ikinci filmde peygamber oldu
ğuna ikna olmuş ve yolunun tan
rıyla kesişeceği bir serüvene doğru 
kanat çırpıyor. İkinci filmde Ya- 
huda figürü Cypher’m ihanetine 
uğramıyor ve İsa gibi öldükten 
sonra dirilmiyor ama Matrix için
de mucizevi güçlerini acayip ko
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nuşturuyor: Ölüleri diriltiyor.
Artık filmdeki deyimiyle “ne 
olduğunu düşünmüyor, 
Ne(o) olduğunu biliyor”. Za
mana hükmedecek gerçek bir 
kahraman o artık. Bu arada 
Reloaded’da makineden iba
ret varlıklara karşı da 
Neo’nun peygamberi bir şef
kat duyduğunu da görüyoruz.

Direnişçilerin girdikleri büyük 
savaşta zafer ve kurtuluş için ilahi 
bir kahraman gerekiyordu. Aradı
lar, mücadele ettiler ve peygam
berlerini buldular. Ardından onu, 
yeteneklerini tam olarak kullana
bilmesi için yetiştirdiler. Artık gö
nül rahatlığıyla kendilerini kurtu
luşa götürecek Mesih’lerine inana
bilirlerdi. Çözüm bir kez daha kut
sal ellere geçmişti. Bir bilim-kurgu 
filmi de olsa Wachowski Kardeş- 
ler’in Matrix’i özünde Zen ve Hin
du rahipler gibi görünenlerin ve 
konuşanların olduğu böylesi bir 
Mesih efsanesi.

Neo karşılaştığı matrixin mi
marıyla ya da Tanrıyla olan diyalo
gun sonunda ‘bir daha karşıma 
çıkmazsan iyi olur’ diyerek tanrısı
nı tehdit ediyor. Aynen Promet- 
he’nin yaptığı gibi. Neo daha ön
ceki seçilmişler(peygamberler) gi
bi davranmayıp farklı bir tercih ya
pıyor. Bizzat tanrı rolünü oynaya
rak, tanrısını reddederek. Tanrı
dan mutluluğu ve bilgiyi çalmanın 
mitolojide ve ondan oluşan felse
felerde çok işlenen bir konu oldu
ğu malumunuzdur.

Zionu yeniden kuracak kişi sa
yısının 13 erkek oluşu, bu sayının
da mitolojideki uğursuzluğu ve 
İsa’nın havarilerinin sayısıyla aynı 
oluşu, ilk filmdeki Neo’nun daire
siyle, Anahtarcının bulunduğu ye
rin numarasının aynı oluşu gibi 
birçok sekans ikinci filme giydiril
miş. Yani göndermeleriyle izleyici
leri sonsuz bir beyin jimnastiğine 
çağırıyor.

Film tam bir “anlatı çöplüğü”. 
Gerçi ikinci filmde felsefe biraz ar
ka plana atılmış ve kahramanları
mızın aşk, sevgi, dostluk, ihanet 
gibi dava dışı ikili ilişkilerine ağır
lık veriliyor ama Descartes’ten 
Platon’a, Hıristiyanlık’tan Bu
dizm’e ve dinler tarihine, yapay ze
ka teorilerinden simülasyona, çizgi 
roman dinamiklerinden dövüş sa
natlarına ve sibeıpunka, varoluşa 
ve gerçekliğe dair tüm meseleleri 
bilimkurgusal aksiyon türünün ku
ralları içinde adeta haykırıyor. 
Çağdaş sibernetik üzerinden Hıris
tiyanlığa, Platonculuğa ve Budiz- 
me ait sembol ve öğretileri, popü
ler kültür ürünü bir film içinde us
ta işi birer metafora dönüştüren 
kült bir film Matrix; aslında mo
dernleştirilmiş geçmiş felsefeler. 
Matrix’te birçok olayı ve mantığı 
“zıp”lanmış bir şekilde görüyorsu
nuz. Süpermen’den Alice Harilialar 
Diyarında’ya, Torn ve Jerry ’den Be
şinci Element’e birçok film, kitap, 
masal gizlenmiş filmin detaylarına. 
Birçok dine ve dünya görüşüne 
ilişkin sembolleri ve düşünceleri 
eklektik bir biçimde karıştıran 
film, doğu mistisizminden ilham 
alan tam postmodern mantıkla ‘ne 
koysan uyar’ mantığı içerisinde 
kendi gerçeklikleri ve bütünlükle
ri olan parçaları bulunduğu yerden 
alarak kendine yamamak suretiyle 
hem bir sözüm ona felsefe geliştiri
yor hem de alıntıladığı yerlerin öz
gün ve otantik doğalarını, yani sis
temlerini yıpratıyor. Antik Yunan 
paradigmasını tekrar önümüze ge

tirmek, ikincil kaynaklarla 
sürekli yenilenmeye çalış
mak, bunu da adet haline 
getirmek artık adet oldu. 
Eskileri yeniden ambalajla
mak, bunu da yeni teknik
lerle süslemek matrix meta- 
forundan hareketle söyleye
bileceklerimiz. Matrix bir 
“geri dönüşüm kutusu”ndan 

ibaret.
Netice itibariyle doğu felsefe

sindeki bu dünyaya ait yaklaşımlar 
kullanılıyor ve bunlar hadım edili
yor. Belli ki modemitenin geldiği 
nokta olarak tatminsizlik ve ara
yıştan başka bir yere gidememesi 
batı felsefesinin soluğu geçmişte 
ve ötekilerde almasına neden ol
du. Geçmiş tecrübeleri ve dene
yimleriyle yabancı tecrübelerin 
haz alma ve sömürme formatını 
bozmadan harmanlanmak bizi 
bekleyen felsefenin görüntüleri. 
Yoga ve spritüel alanların Matrix 
kuşağını besleyen kaynaklar oldu
ğu söylenmesi insanların tatmin 
ve haz arayışını genişlettiklerini ve 
yaydıklarını gösteriyor. Bunu bir 
tanrı arayışı olarak da okuyabiliriz. 
Eğer sonuçta aranan bulunamazsa 
bu sürecin götüreceği yer ııeo-ni- 
hilizmden başka bir yer olmayacak 
tabi ki. Hiççiliği dizginleyen film, 
tersinden bakarsak aynı zamanda 
dinin mucizeviliğini, haklığmı ve 
cevap oluşunu bir kez daha pe
kiştiriyor ve insanlara hatırlatı
yor. Zira bu dünyayı “geçici ger
çek” olarak algılamak, herkesin 
“bir tek kurtarıcı” beklenmeksi
zin “seçilmiş kişi”, mutlu ama 
dengeli, ahlaklı ve özgür olabile
ceği inancı, Matrix’in kafa karı
şıklığının ürünü olduğunu kolay
ca ortaya çıkarıyor.

Oyunculardan biri röportajın
da: “Film karşısında sergiledikleri 
heyecan, heves ve düşkünlük. İn
sanlar gerçekten sevdikleri bir film 
izledikleri için adeta minnettar gö-
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rünüyorlar. Yapımcı kardeşler, si- 
nemaya gitmeyi yeni ve ilginç bir 
deneyim haline getirdiler.” diyor. 
Gerçekten de başka bir fenomen 
de sinemanın, medyanın yeni bir 
felsefe üretme aracı olarak gelişti
rilmesidir. Medya ve tekno aletler 
hayatımıza yön vermekle kalmı
yor, felsefe ve düşünce üretme ge
leneklerini de değiştiriyor aynı za
manda. Kitapların ve sözel tartış
manın yerini tekno aletler, pagan 
ritüeller, sanal teknolojiler, görün
tülü aksiyomlar almış bulunmakta. 
Felsefenin ürettikleri şimdi felsefe 
üretmeye yarıyorlar.

“Gerçek dünya nükleer bir ço
rak gezegendir. Boşaltılmış kentler 
yanıp kömür olmuş ve dünyada ya
şam ancak yeraltında mümkündür. 
Ama eksiksiz bir kopyası bilgisayar

dürmektedir. İnsanlar bir simular- 
kın, kendi gerçekliğini taşıyan bir 
kopyanın içinde yaşar. Matrix ori
jinali olmayan bir kopyadır.” Tüm 
bunlardan hareketle gerçeği gör
mek için dünyanın perde gibi önü
ne çekilmiş olduğunu söyleyen 
Matrix garip bir şekilde sanal ger
çekliğin daha az sanal hissedilme
sini sağladı. Film insanların kont
rol altında ve özgür olmadığını 
söylemesine rağmen “sistemi” de
şifre etmediği gibi cehaletin mut
luluk olduğu bir mantığı hepsin
den daha fazla araladı. Çünkü sa
dece mesih’in değiştirebileceği bir 
tutsaklık ve esir durumu, mutlu 
yaşamak varken bilgilenmenin bir 
anlamının olmadığı, kötü bir ger
çeklikte yaşamaktansa iyi bir sa
nal dünyada yaşamak yeğdir duru
muna getirmesi filmin modemite- 
nin hız ve haz arayışını yeniden 
üretmesine neden olmuş. Acı ger
çeklere ulaşmak mı yeğdir, yoksa 
cehaletin konforuna sahip olmak 
mı? Filmde aksi seçenek tercih 
edilse de izleyicilere zımnen ikinci 
seçenek öngörülmüş. Film tarih

boyunca yaşamın içinde daha de
rin bir anlam aramayı olumlamı- 
yor, bu bulunan anlamın doğurdu
ğu çaresizlik içinde mecburen ya
şamayı olumluyor. Varoluşa bir 
anlam yüklüyor ama o anlam saye
sinde varoluşu ‘olması gerektiği 
için buradayım, sen de öylesin’ 
şeklindeki bir kader anlayışıyla an- 
lamsızlaştırıyor. ‘Yaşadığımız dün
ya gerçek mi’ sorusuna verilen ‘ha
yır’ yanıtı, ‘o zaman dünyayı istedi
ğin gibi yaşa’ anlayışına sevk edi
yor. Film “yakarış” gibi görünmesi
ne rağmen, zamana ve değerlere is
yan ediyor izlenimi vermesine rağ
men, post modeme özgü bir du
rumla bunlardan hiçbirini samimi
ce vermiyor. İlk filmdeki Cypher’e 
kulak verelim: “Bu bifteğin gerçek 
olmadığını biliyorum; Matrix’in 
beynime onun sulu ve lezzetli ol
duğunu söylediğini biliyorum. 
Ama kimin umurunda. Farkına 
vardığım şey şu: Cehalet mutlu
luktur.” İkinci filmdeki konsey 
elemanı benzer şeyler anlatıyor: 
“Makinelerden kaçıyoruz ama ma
kineler olmadan burada da (zion) 
yaşayamıyoruz. Her özgür kalma 
girişimimiz yeni bir mahkumiyet 
zinciri oluşturur”. Kahine dönecek 
olursak: “Seçim güç sahibi olanlar
la olmayanlar arasında yaratılmış 
bir illüzyondur.”

Matrix, gerçeğin, yani “matri- 
xin” asıl gerçekliği örttüğünü söy
lediği noktada, kendi ürettiği ha
yal ve simülasyonun gerçeği belir
lediğinin, daha doğrusu Matrix fil
minin asıl gerçekliği örttüğünün 
ve bu anlamda şu an yaşanan dün
ya için bir matrix işlevi gördüğü
nün farkında herhalde.

Filmin tutarsızlıkları filmin ha
kikat anları olmuş ve felsefedeki 
paradokslar mimarın(tanrının) da 
söylediği gibi felsefenin içine yedi- 
rilmiş. Bu ise başarısızlığı ve senar
yo zayıflığını örtmüş. Yani Matrix, 
paradokslarını ve çelişkilerini, te
zatlarını sahiplenerek, onları nor
malleştirerek hem kendini meşru
laştırmış hem de kendine görece 
bir felsefi derinlik kazandırmış ka
nımca. Çatlak olarak görülen şey
ler, bilinçli tercihler mi senaryola
rı kurgularken, yoksa diialist dü
şüncenin tıkanıklık noktaları mı? 
Bunlar birbiri içerisine karışmış.

Baudrillard’ın metninden yola 
çıktık, metnin kendisini de göste
relim anlayışı filmde takıntılı bir 
teşhircilik durumu yaratmış; zira 
birinci filmde neonun CDlerini 
arasına koyduğu kitap Baudril- 
lard’ın ilgili kitabıydı. Filmin İkin
cisi de Baudrillard’ın “uçuk” me
tinlerinden acayip ilham almış gö
züküyor.

Film yarıda kalmışsa da son 
bölümde felsefe yine karış(tı- 
rıl)acak gibi. Zira taıırıya(mimar) 
karşı beklenmeyen bir seçim yap
ması döngüyü kıracak gözükü
yordu da Hıristiyanlığın çevrim
sel tarih felsefesinin kırılması olu
yor tabi).

Bana kalırsa Matrix bir prog
ramdan ibaret. Sistemi geri besle
yen ve bypas eden, bu anlamda, 
tersinden; sitemin çökmesini ve 
kilitlenmesini tehir eden, bir neb
ze olsun rahatlık ve ferahlık veren 
arkası gelecek bir tür program. ■
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OKUMANIN İŞLEVİ

C A N ER  DOĞAN

K elam-ı kibar mertebesin
de olan bu dizelerden de 
hareketle okumayı anla

maya muhtacız sanıyorum. Oku
mak yüzeysel olmamalıdır. Oku
manın şekil yanı bir tarafa, içsel- 
liği duygularımıza hitap etmeli
dir. Yalnızca kitaplar değil, eşya
nın tabiatı da okunmalıdır. Öyle 
bir okunmalıdır ki insan varlığın
dan haberdar olmalıdır.

Okumayı bilmeyen Hakkı bi
lemez, Hakkı bilmeyen kendini 
bilemez. Okumanın ruhunda an
lamak,bilmek ve eşyadaki ruhu 
görmek var. Anlamadan, duyma
dan, hissetmeden okumanın ha
riçten gazel okumadan farkı yok
tur. Önemli olan okuduklarınızı 
bünyemizde eritebilmektir. Oku
dukça zihnimizin pası, kalbimizin 
kiri temizlenmelidir. Okudukça 
gözlerimizdeki perde kalkmalı ve 
erdemi fark edebilmeliyiz.

Rivayet olunur ki sayfalar do
lusu şiirlerini Yunus Emre’ye ve
ren, sonra da şiirleri hakkındaki 
fikrini soran kişiye Yunus’un ce
vabı kısa ve net olur: “Niçin bu 
kadar uğraştın, ete kemiğe bürün
düm Yunus gibi göründüm, desen 
yeterdi.”der. Bu dizelerde de Yu
nus’un gördüğünü görmek ne gü
zel. Önemli olan görebilmek ve

| , Okumaktan mani ne |
Kişi Hakk’ı bilmektir -.1

|
Çün okudun bilmezsin 

Ha bir kuru emektir.
< " , ' 

görünebilmektir. Eğer okudukla
rımız bizi aynı eksen etrafında do
lanmaya itiyorsa bunun zamanı 
doldurmanın önüne geçemeyece
ğini bilmeliyiz. Okuduklarımız bi
zi değiştirmelidir, hem de öyle de
ğişim ki azmimize azim, fehmimi- 
ze menzil kazandırmalıdır.

İnsan okumayı asil bir ibadet 
kabul etmelidir. Okumayan bir 
milletin, ülke olarak yıllık okuma 
ortalamamamızın binde yedi ol
duğu söylenmekte, milliyetinden 
söz edilemez. Okumayan insanın 
işiten kulağı, gören gözü, konuşan 
dili olamaz. Ancak kitaplardır bi
ze sınırların ötesini yolculuk yap- 
tıranjilimize akıcılık, gönlümüze 
rahatlık sağlayan; ilahi olan me
sajlarla muhatap kılan.

Allah’ın peygamberine ilk 
emri okudur. Oku... oku... 
oku... Hem de “Yaratan Rabbi- 
nin adıyla oku. O insanı bir kan 
pıhtısında yarattı.” İnsan yaratılı

şını okumalıdır. Dünyaya gelişini 
ve gelişindeki evreleri okumalı
dır. Hz. İbrahim gibi yıldızları, 
Hz. Nuh gibi denizleri, Hz. Musa 
gibi nefisleri okumalıdır. Ayırt 
edici, fark edici, şükredici olmalı
dır, insanlar. Okudukça berrak
laşmalı, bilenmeli, zinde kalmalı
dır.

Okumak nefsimizi değiştirmi- 
yorsa, hayata bakışınızı netleştir- 
miyorsa, kulluğumuzu perçinle
miyorsa bir anlam ifade etmez. 
Okuyan insan düşünen, üreten; 
ürettikçe hayatına mana veren 
insandır. Görünenden hareketle 
aşkına köprü kuran insan, oku
manın ne olduğunu bilendir.

Müslümanların kitabının adı 
“Kur’an”dır. İlk ayette “karee” 
(okumak fiilinden)kökünden ge
liyor, kitabımız Kur’an da. Önem
li olan da bu okumanın şekli. 
Kur’an’ın mezarlıkta okumak için 
ve fal bakmak için gelmediğini 
bilen her insan ondaki manayı 
görür. Bu fark ediş okumanın ne 
şekilde olacağını sağlam ve salim 
insanlara göstermektedir. Oku
manın temelinde yaşayan Kur’an 
olmak var. Nefsimizi ikinci plana 
itmek var.

İnsan okudukça kabuğunu kı
rar, ufkunu açar ve göğsünün ge
nişlemesine yardımcı olur. İnsa
nın okudukça dili çözülür, sözleri 
değerlenir, söyledikleri iz bırak
maya başlar.

Okumayı bu denli önceleyen 
bir dinin mensubuna, bir peygam
berin ümmetine bir köşede mis
kin miskin beklemek yakışmaz ve 
yaraşmaz. Okumalı, üretmeli, 
inanmalı ve inandığımızı yaşama
lıyız.
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T ürkiye Yazarlar Birli- 
ği’nin “Yaşayan Sanatçı- 
lara Vefa” başlığını taşı

yan ve 25. yıl etkinlikleri içinde 
anılan bir dizi faaliyetinden bi
rincisi İstanbul’da Kemal Tahir 
için yapılmıştı; İkincisi ise Baha- 
ettin Karakoç’a hasredildi. Kah
ramanmaraş’ta yapılan ve iki 
tam gün süren toplantı süresince 
birkaç oturum yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür 
Merkezi’nde yapılan programın 
açılışında TYB Kahramanmaraş 
Şube Başkanı İsmail Göktürk’ün 
kısa açış konuşmasının ardından 
TYB Genel Başkanı Dr. Nazif 
Öztürk, hem Yazarlar Birliğinin 
yirmibeş yıllık mücadelesine, 
kimliğine, çalışmalarına; Türki
ye önadı alışıyla kamu yararına 
kuruluş statüsüne değindiği ko
nuşmasında 25 yıl faaliyetlerin
den bahsetti. Yaşayan Sanatçıla
ra Vefa toplantılarının bu İkin
cisini niçin Bahaettin Karakoç 
adına düzenlediklerini ve Kahra
manmaraş’ı seçmelerindeki saik- 
leri dile getiren Öztürk emeği 
geçenleri de unutmayarak TYB 
Maraş şubesine, Kültür Bakanlı
ğı ve Kültür Müdürlüğüne, Vali
liğe, Ticaret Odası’na ve Beledi
ye Başkanına ayrı ayrı teşekkür 
etti.

Vali Yardımcısı Yakup Vatan 
edebiyat ve düşünce dünyasına 
aşina olduğunu vukuflu konuş
masında ortaya koyduktan sonra 
Belediye Başkanı Mustafa Poyraz 
söz aldı. Poyraz, T Y B ’nin böyle 
bir toplantıyı Kahramanmaraş’ta 
yapmasına müteşekkir oldukları
nı, mahalli idarelerin şehrin ede
biyat ve kültürünü geliştirmede

ŞEHRİN KAPILARINDAKİ ŞAİR? 
BAHAETTİN KARAKOÇ

L Ü T F Ü  ŞE H SU V A R O Ğ L U

Yaşayan Sanatçılara Vefa toplantı- 
larının İkincisi Kahraınanmaraş’ta 
yapıldı. Bahaettin Karakoç: Şehrin 
Kapılarındaki Şair ve Türk Şiirinin 
25 Yılı programı Türkiye Yazarlar 
Birliği’nin 25. yıl faaliyetlerinden 
biriydi. 17-19 Mayıs tarihleri ara
sında düzenlenen programda beş 

| oturum ve bir panel yapıldı.

ve tanıtımında görevleri bulun
duğunu söyleyerek hemşehrileri 
“aksakal”ları Bahaettin Kara- 
koç’a Allah’tan verimli ve sağ
lıklı daha nice ömürler diledi. 
Kahramanmaraş’ın bir başka bü
yük şairi Erdem Bayazıt’m Baha
ettin Karakoç’a TYB plaketini 
takdiminden sonra kürsüye 
T Y B ’nin kurucu başkanı D. 
Mehmet Doğan söz aldı. Doğan 
konuşmasında hem Türk şiirinin 
yirmi beş yılını irdeledi, hem de 
Bahaettin Karakoç’un şiir dün
yasına kısa göndermeler yaptı. 
Yurt içinde ve dışında düzenle
dikleri onlarca programa ve se
yahate birlikte katıldıklarını,Ka
rakoç’un yol arkadaşlığının çok 
keyifli olduğunu dile getiren Do
ğan, şairi ilk olarak Seyran kita
bıyla tanıdığını, bu kitabın da 43 
yaşında basıldığını daha sonraki

hayatında aradaki mesafeyi ka- 
j patmak için çok velud çalıştığını 
■ anlattı.
i 19 Kitap ve Dolunay Mektebi

Birinci gün yapılan oturumların 
-i tamamında konuşmacıların teb- 
: liğlerinde Bahaettin Karakoç’un 
: şiirine, hayatına, Dolunay dergi- 

İ sine, mücadelesine yer verildi.
Mehmet Narlı Karakoç’un 

hayatını özetlediği konuşmasın
da K. Maraş ve Karakoç soyadla
rı çevresinde şekillenen şiirimi
zin de kısa tarihçesini anlattı. 
Önce Abdurrahim Karakoç’un o 
meşhur Fiasan’a Mektuplar baş
lığını taşıyan şiirlerinin edebiyat 
çevrelerinde tanındığını, Baha
ettin Karakoç’un ise çeşitli der
gilerde şiirleri yayınlanmasına 
ve ilk kitabının 1962’de çıkma
sına rağmen Hareket Yayınla
rından çıkan Seyran(1975 yılın
da yayınlandı) isimli şiir kitabın
dan sonra tanındığını dile geti
ren Narlı, 1975’ten itibaren 
Türk şiirinde modem ile gelene
ği buluşturan Bahaettin Kara
koç’un yirmiye yalcın eseri ya
nında çıkardığı Dolunay dergi
siyle de bir mektep görevi gördü
ğünü ve birçok genç şairin yetiş-
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meşinde emeği bulunduğunu an
lattı.

Ramazan Avcı, bilgisayar 
destekli sunumunda gerçekten 
“ağyarına mani efradını cami” 
prensibine nasıl uyulacağını gös
terdi. Karakoç’un eserleri, Dolu
nay nüshalarının kapaklan per
deye yansıtıldı. Olcay Yazıcı da 
Bahaettin Karakoç’un şiir serü
venini ve birlikte katıldıkları şi
ir programlarını anlattı.

Verilen yemek arasından 
sonra öğleden sonraki oturuma 
geçildi. Oturum başlamadan 
TYB eski genel başkanlarmdan 
Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu kısa ko
nuşmasında Karakoç’un gelenek 
ile modern şiir arasındaki yerini 
anlatarak en beğendiği şiiri Ke- 
pez’de şairin değerlerine, tarihi
ne, inançlarına nasıl sağlam bir 
zincirle bağlandığının,ama mo
dern unsurları da içselleştirerek 
nasıl günümüzün şairi olduğu
nun altını çizdi.

Ay ışığında başlar en uzun sar
hoşluğum

Asırlar kemirse de koparamaz
lar zincirlerimi

Küfrün kirli ayakları gönlümü 
tekmeleyemez

Ben beş vakit sabrın gül suyuy- 
la yıkanırım

benim adım Kepez

Bahaettin Karakoç ise konuş
masında, adına böyle bir toplan
tı tertiplediği için Yazarbar Birli- 
ği’ne teşekkür ettikten sonra ha
yatından arakesitler verdi. Şiirin 
tabii olarak yaşandığı bir aile or
tamında dünyaya gözlerini açtı
ğını, yaşadığı çevrenin zaten bu 
şiir dünyasını besleyen figürlerle; 
dağlarla, derelerle, ağaçlarla, çi

çeklerle, kuşlarla, böceklerle do
lu olduğunu dile getirdi. Şiir 
çevrelerini, poetikasını, nasıl 
yazdığını, Dolunay mücadelesi
ni, hiçbir şeyden yılmayarak na
sıl canla başla çalıştığını anlattı. 
Kahramanmaraş’ın aksakalı şa
irin emekli olmasının mevzuba
his olamayacağını dile getirerek 
bundan sonra da şiir için kavga 
vereceğine azimli olduğunu be
lirtti.

Oturum başlamadan son kişi
sel konuşma Abdurrahim Kara- 
koç’a verildi. O da doğup büyü
düğü yerleri, aile ortamını, ağa
beyi ve kendisinin şiirdeki serü
venlerini anlatırken belki de 
meşhur bir şairin yine meşhur 
bir şair olan kardeşi için konuş
ma yapmanın dayanılmaz sıkın
tısı içinde şairlerin her birinin 
ayrı ayrı dünyaları olmaklığın
dan dem vurdu.

Yerellikten Millîliğe /  Millîlik
ten Evrenselliğe, Gelenek ve 

Modern arasında Karakoç

ikinci Oturum’da Vahap Akbaş, 
Prof. Dr. Turan Koç ve R. Şükrü 
Güngör Kendi Dilinden Bahaet

tin Karakoç ve Şiirini masaya 
yatırdılar. Vahap Akbaş, Kara
koç’un şiirlerindeki mazmunları 
ve söz deryasındaki incelikleri 
değerlendirdiği konuşmasında 
ayrıca şairle şiir yollarında nasıl 
derin bir arkadaşlık tesis ettikle
rini aktardı. Akbaş, Karakoç’un 
Trakya beylerbeyi olarak isim 
yapmadan önce Türk Edebiyatı 
dergisinde şiiri yayınlandığında 
Vakıf binasında Karakoç’la ilk 
tanışmasını da anlattı. Prof. Koç 
ise Bahaettin Karakoç’un düşün
ce dünyasını, kimi şiirlerindeki 
felsefî derinlikleri irdelediği teb
liğinde öğrencilik yıllarındaki 
edebiyat ve düşünce muhitinde
ki Kahramanmaraşlı dostlarına 
ve bu arada Abdurrahim Kara
koç ve Bahaettin Karakoç’a na
sıl bir ünsiyetin kendiliğinden 
meydana çıktığına tanıklık etti. 
Recep Şükrü Güngör ise Dolu
nay muhitindeki şiir serüvenleri
ne parmak bastı. Üçüncü otu
rumda Dr. Ersin Ozarslan ve Dr. 
İbrahim Bülbül Bahaettin Kara
koç’un şiir anlayışını ve Türk şi
irindeki yerini ele aldılar. Dr. İb
rahim Bülbül ise yoğun bir eme
ğin mahsûlü çalışmasında nere
deyse şairin bütün şiirlerindeki 
kahramanları, kavramları, maz
munları İslam ve Türk düşünce 
geleneği içindeki konumları iti
bariyle didikledi. Dr. Ozarslan, 
Karakoç’un poetikasını ortaya 
koyarak geleneksel şiirden yola 
çıkıp

hayat içinde karşılaşılan yeni 
unsurları, çevreyi, kelimeleri, şe
killeri kullanarak kendine has 
bir şiir inşa ettiğini ileri sürdü. 
Bahaettin Karakoç’un şiir anla
yışı ve Türk şiiri içindeki yeri 
hususunda ortaya konan tebliğ
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ŞEHRİN KAPILARINDAKİ ŞAİR / ŞEHSUVAROĞLU

lerin müzakeresinde ise Hüseyin 
Özbay, Mehmet Ayçı, Ali Yurt- 
gezen ve Metin Önül Mengüşoğ- 
lu konuştular. Özbay bazı anah
tar kelimelerden yola çıkarak şa
irin kavram dünyasını irdeledi. 
“Toprağa bas deli gönül toprağa” 
diyen ve en güzel şiirlerinden bi
ri olan Kepez’de kendisini kepe
ze benzeten şairin son şiirlerin
den birinde Güneşten Ö te’ye 
ulaşma peşinde olduğunu söyle
yen Özbay, Karakoç’un hem top- 
rağaçok yalcın duran ve tabiatı 
üzerindeki bütün çiçekleriyle 
içinde hisseden karakterini; 
hem de ötelere gitmek, hatta gü
neşten de öteye gitmek isteyen 
sonsuzluk arayışını ve ötelere 
olan aşkını kelime coğrafyası
içinde mütalaa etti.

Şiirde Bitmeyen Kavgalar / 
Bitmeyen Arayışlar

ikinci gün iki oturum ve bir pa
nel yapıldı. Bu oturumlarda 
Türk şiirinin son yirmi beş yılı 
tartışıldı. Birinci oturumda Er- 
tuğrul Aydın son 25 yıl şiirinin 
genel görünümünü sundu. Va- 
hap Akbaş ise tebliğinde son 25 
yılda yazılan şiirlerin ne kadar 
özgün olduğunu ele aldığı konuş
masında, hazırlanan Kültür ve 
Sanat yıllıklarından da anlaşıla
cağı üzere her on yılda bir yapı
lan değerlendirmelerde genellik
le birbirine benzer ifadeler kulla
nıldığına dikkat çekti. Mehmet 
Lütfi Şen Türk şiirindeki mo
dernleşme serüvenini yüz yıllık 
bir perspektifle ele aldığı konuş
masında Yahya Kemal, Ahmet 
Haşim ve Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar’ın da dile getirdikleri mo
dem şiir, daha doğrusu saf şiir

üzerinde durdu ve modern şiirin 
ne idüğü konusunda tartışma 
başlattı. Lütfi Şeıı’in diğer ko
nuşmacılar gibi bir metne bağlı 
kalmadan yaptığı konuşma ger
çekten de ilginçti. Aruz ve hece 
ile artık şiir yazılamayacağı biçi
mindeki bir iddia dinleyiciler 
arasında yeni bir tartışmaya yol 
açtı. Şen’in konuşması ikinci gü
ne canlılık getirdi. Geleneksel 
şiirin müdafaası ve modem şiirin 
ne olup olmadığı hususu daha 
uzun yıllar tartışılacağa benzer. 
Her halde hem geleneği hem de 
modern şiiri edebiyat eleştir
menlerinden çok daha etkili sa
vunucusu şüphesiz şiirin / şairin 
kendisi olacaktır. Gerçekten gü
zel eserler verilirse herhalde ten
kidin ondan sonra bir tutarlılığı 
söz konusu olabilecektir. Fakat 
her ikisinden de veya başka sen
tez arayışlarından da ümid kes
mek veya ümidvar olmak için yi
ne de sayısız gerekçeler buluna
bilir.

ikinci oturumda Mehmet 
Narlı, Cevat Akkanat ve Hay- 
ıeddin Orhanoğlu konuştular. 
Narlı yirmi beş yılın geniş bir pa
noramasını koydu ortaya. Akka
nat ise tenkid, münekkid, müla
haza, muaheze, kritik gibi kav
ramlardan yola çıkarak şiirdeki 
tenkidin asır macerasını öne ser
di. Bu yıl rahmete göçen şair ve 
münekkid Nazir Akalın’ın vefa
tından sonra basılan Şairin Eldi
venleri başlıklı eleştiri kitabın
dan da alıntılar yapan ve kitabı 
tanıtan Akkanat, gerçekten “ba
şını bir gayeye satan kahraman” 
gibi şiire ve şairin dünyasına 
yaklaşmak gerektiğini dile getir
di. Hayreddin Orhanoğlu şiiri
mizin son yirmibeş yılındaki şiir

ve çevre ilişkisini incelediği teb
liğinde bütün o yıllıklarda bili
nen şairlere göndermeler yap- 
malda birlikte şiirimizin bugün 
terazisindeki iki kefede İsmet 
Özel ve Sezai Karakoç’un bulun
duğuna parmak bastı ve Özel’in 
şiirinin Karakoç’a doğru meylini 
dillendirdi. İki gün boyunca sü
ren oturumların sonunda yapı
lan panelde Hüseyin Özbay,Me
tin Önal Mengüşoğlu ve Musta
fa Kök konuştular. Panelde hem 
Türk şiirinin son yirmibeş yılı ve 
modernlik ile gelenek tartışma
ları ele alındı, hem de Bahaettin 
Karakoç’un şiiri ile Yaşayan Sa
natçılara Saygı başlığı etrafında
ki asıl toplantı konusu yeniden 

_ ________ özet
lendi.

İki gün boyunca sabahtan ak
şama kadar yapılan toplantıların 
ardından Ali Yurtgezen’in bağ 
evinde ve Kahramanmaraş Ya
zarlar Birliği’nin hoş bir mahfili 
haline gelen Divan Çayevinde 
yapılan sohbetler de katılanlara 
ayrı bir lezzet verdi. Tıpkı bura
larda yenilen ve içilenlerin lez
zeti gibi... Sadece lezzetinden 
bahsetmemiz gerekenler toplan
tılar ve bağevi ve çayevi değil el
bette. Maraş’m dondurmaları, 
Belediye Başkanı’nın Paşam lo
kantasında verdiği yemek ve dö
nüş günü çıkılan Başkonuş Yay
lası da var. Başkonuş’un küfür 
küfür esen ve iğne yapraklı ağaç
larının katkısıyla güzel bir melo
diye dönüşen hafif rüzgârı, orada 
yenen nefis şiş kebabı ve içilen 
ayranıyla Türkiye Yazarlar Birli
ğinin Yaşayan Sanatçılara Vefa 
programının Kahramanmaraş 
faslını tam bir ziyafete dönüştür
dü. 0
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K İ T A P

İLERLEME VE DİN

H Ü S E Y İN  C EYH A N

Yakın bir geçmişe kadar 
“medeniyet” denilince sa
dece Batı uygarlığı anlaşı

lıyordu. Modernliğin seküler 
kavramlarının ve kurumlarının 
tartışılmaya ve aşılmaya başlan
masıyla birlikte bu çarpık anlayış 
terkedildi: Medeniyet değil, me
deniyetlerden sözediyoruz artık. 
Huntington’ın “medeniyetler ça
tışması” tezi, bir analiz ve varoluş 
biçimi olarak medeniyetleri ye
niden dünyanın gündemine ge
tirdi. Bu süreç, insanlık tarihine, 
medeniyetlerin serüvenlerine il
gide yoğun bir artış gözlenmesine 
yol açtı. Ancak elimizde bu ko
nuda özgün Türkçe metinler he
nüz yok.

İşte Dawson’m “İlerleme ve 
Din” isimli kitabı, bu boşluğu 
dolduracak ve düşünce dünya
mızda önemli tartışmaların ve 
açılımların yaşanmasına imkân 
tanıyacak öncü bir karşılaştırma
lı medeniyetler tarihi çalışması. 
Davvson, bu kitabında, uygar
lıkla (sivilizasyon) medeniyeti 
birbirinden ayırt etmemizi müm
kün kılan bir perspektif geliştire
rek, ufuk ve zihin açıcı bir mede
niyetler tasnifi ve incelemesi su
nuyor bize. Karşılaştırmalı bir 
dinler, kültürler, medeniyetler

ve düşünce tarihi çalışması ol
ması; seküler Batı uygarlığının 
kapsamlı ve bütüncül bir pers
pektifle eleştirel tarihini sunma
sı; tüm dünyayı sekiilerleştirme 
ve aynileştirme kaygısı ile hare
ket eden Batı uygarlığının insan
lığı yeni-paganizm biçimlerini 
eşiğine getirme tehlikesi taşıdığı
na yaklaşık bir asır öncesinden 
dikkat çekmesi gibi nedenlerle 
Dawson’in bu çalışmasının, hem 
metodolojik bakımdan, hem de 
sunduğu argümanlar bakımından 
düşünce dünyamıza yepyeni açı
lımlar kazandıracağı söylenebilir. 
Açılım Kitap: Tel: 0212 520 98 90 
Fax: 0212 527 06 77

D EV RİM  O TO M O BİLİ

Konak Yayınları, Mustafa Miya- 
soğlu’nun Zügüdar isimli gezi ki
tabından sonra, Devrim Otomo
bili adını verdiği hikâye kitabını 
da yayın dünyamıza kazandırdı.

Devrim Otomobili, romanla
rıyla edebiyatımızda kendine öz
gü bir yer edinen Mustafa Miya- 
soğlu’nun son yıllarda yazdığı hi
kâyeleri ortaya koymaktadır. 
Pancur adlı kitabından sonra ya
zılan ve farklı bir dille insanımızı 
anlatan bu hikâyelerde bilgece 
bir ironi dikkati çekmektedir.

Bu kitaptaki hikâyelerin ko
nu edindiği iki ihtilal ve iki 
muhtıra döneminde yaşayan ve 
toplumun farklı kesiminden seçi
len insanların ortak özelliği, bir 
“mesele” sahibi olmalarıdır. 
Kimliklerine ve yaşama hakları
na sahip çıkan bu insanların hi
kâyeleri dergilerde yayınlanırken 
yabancı dillere çevrilerek anto
lojilere girdi. Kendine özgü nite
liklere sahip olan bu hikâyelerin 
her biri farklı bir dünyayı ortaya 
koyarken, farklı anlatım teknik
leri deneyen bir romancının us
talıklarını da sergilemektedir.

Mustafa Miyasoğlu’na özgü 
bir anlatımla yazılan ve 16 hikâ
yeden oluşan Devrim Otomobili, 
hem seçtiği insanların özeleştiri
sini yansıtmakta ve hem de yaşa
nan çarpıklıkları ortaya koymak
tadır. O yüzden, bu kitapta anla
tılan olaylar ve insanlar bugüne 
kadar hikâye ve romanlara konu 
olmamıştır. Toplumumuzun son 
kırk yılından kesitler sunan bu 
hikâyeleri bazen acı bir gülümse
meyle, bazen de şaşkınlıkla oku-

92 Ümran - Haziran • 2003



İLERLEME VE DİN / CEYHAN

yacak, yaşadığımız hayat üzerin
de farklı görüşler kazanacaksınız.

Elinizden bırakmak istemeye
ceğiniz kadar sürükleyici bir dille 
yazılmış olan Devrim Otomobi- 
ii’ndeki hikâyeler, ödüller kazan
mış bir romancının dikkatlerini 
sergilemektedir. Bu hikâyeler 
toplumumuzun taşrasıyla büyük 
şehir hayatından kesitler yansı
tırken, sancılı üniversite gençliği 
ile aydın çevrelerde yaşanan çar
pıcı değişimlere yer vermekte, 
unutulmaz tipler ve sahneler de 
ortaya koymaktadır.

Devrimci ve gelenekçi çevre
lerin tipik özellikleriyle anlatıl
dığı bu hikâyelerde, yozlaşmış 
tiplerle insani değerlere bağlı ka
lanların yan yana görünen ha
yatları, traji-komik durumlar ve 
akıl almaz çatışmalar oluşturur. 
Bir bakıma da bu bizim hayatı
mız.
Konak Yayınları: Tel: 0212 638 18 51 
Fax: 0212 518 97 28

“BEN İM  SU Ç U M  NE?”

Araştırmacı Yazar M. Emin Ger
ger’den Belge bir Kitap: Fotoğraf

leıinin ortaya konduğu ve bu ya
sanın RTÜK’ün işlevini azalttı
ğına ve yetkilerinin daraltıldığı
na işaret edildiği çalışma 5 bö
lümden oluşuyor. Birinci bölümü 
öncelikle medya kavramlarına, 
ikinci bölümü RTÜ K’te görev 
yapan üyelerinin çalışmalarına 
ayıran Coşkunserçe, üçüncü bö
lümde RTÜK Yasası ile ilgili 
TBM M ’deki konuşmalara yer 
veriyor. Kitabın 4. bölümünde 
yasanın medya yansımaları yer 
alırken son bölümde ise 4756 sa
yılı yasanın yapısı ile Cumhur
başkanı ve milletvekillerince 
Anayasa Mahkemesi’ne yapıan 
itirazlar anlatılarak bu yasaya gö
re uygulanan müeyyidelerin altı 
çiziliyor. Çalışmasının amacını 
“Toplumu RTÜ K ve yasaları ko
nusunda bazı yönleriyle bilgilen
dirmek, ayrıca medyanın kültü
rel, siyasal ve ekonomik alandaki 
etkilerine dikkat çekerek, karın
ca kararınca “Medya Bilincine” 
katkıda bulunmak” sözleriyle 
özetleyen Coşkunserçe’nin kita
bı, RTÜK hakkında ayrıntılı bil
gi edinmek isteyenlerin tüm ihti
yaçlarını karşılayacak düzeyde. 
Ocak Yayınları: Tel: 0312 384 03 
28 Fax: 0312 384 10 50

S e v g i  C O Ş K U N S E RÇ E

K A V G A  VE 
K A VRA M LA RIYLA

RTÜK uzmanı Sevgi Coşkunser- 
çe, okurlarına sunduğu Kavga ve 
Kavramlarıyla RTÜK kitabında 
iletişimdeki Yeni Dünya Düzeni
nin ve bu düzenin yanlış enfor
masyonunun olumsuz etkilerine 
dikkat çekiyor.

Yapısı, işlevi ve 4756 sayılı 
RTÜK Yasası’nın olumsuz yön-

K A V G A

KAVRAMLARIYLA

larla Irak’ta ABD Vahşeti: “Benim 
Suçum Ne?” adlı kitap Kaşmir 
Yayınları tarafından yayınlandı. 
Araştırmacı yazar M. Emin Ger
ger’in hazırladığı kitap tam anla
mıyla “dehşetli bir ibretler tablo
su” niteliğinde. Kitapta yer alan 
dörtyüz civarındaki “fotoğraf’ 
yazarın deyimiyle; “Irak’ı işgal 
edip yağmalayan ABD İngiliz 
barbarlığının, insanlık suçlarının 
apaçık delilleri, belgeleridir.!” 
ABD-İngiliz barbarlığını, vahşe
tini Belgeleyen birbirinden 
önemli yüzlerce fotoğrafın yeral- 
dığı bu Belge Kitabı isteme adre
si İpek Dağıtım, Çatalçeşme Sk. 
No: 52/B Çağaloğlu İstanbul 
Tel: (0212) 528 71 94-95
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KİTAP

PEYGAM BERLER TA RİH İ

Büyük alim Muhammed Ali Sâ- 
bûnî’nin “en-Nübüvvet ve’l En- 
biyâ” adlı kitabı, ‘Peygamberlik 
ve Peygamberler Tarihi’ üzerine 
yazılmış ender kitaplardan birisi
dir.

Yazar, Peygamberlerin hayatı
nı; ilk önce Kur’an ayetlerinden, 
daha sonra sahîh hadislerden, 
diğer ayrıntıları ise sahîh tarihi 
rivayetlerden alıntılar yaparak 
anlatmaya çalışıyor.

Ahsen Yayınları: Tel: 0212 511 
33 69 Fax: 0212 511 77 16

YENt ÇIKAN KİTAPLAR
1- İkindi Güneşi, Afet İlgaz, 

Birey
2- Adım Adım Kur’an Dili, 

Necla Yasdıman, Özel
3- Barbarlığın Kaynağı Pet

rol, Suat Parlar, Anka
4- Dolmakalem Savaşları, 

Cengiz Özakıncı, Otopsi
5- İstanbulun Tarihçesi ve 

Sure-i Fetih Tefsiri, 
Ömer Nasuhi Bilmen, 
Gelenek

6- Kına ve Ayna Kültlerde 
Ölüm ve İntihar, Müs- 
lüm Yücel, Elma

7- Uçuş Denemeleri, İbra
him Tenekeci, Birun

8- Silah Ticareti Kılavuzu, 
Giteotı Burrows, Metis

9- Kuru Kafa ve Kemik Tari
katının Gizli Tarihi, Ay- 
doğan Vatandaş, Matris

10- Şizoid Görüngü ve Ken
dilik, Harry Guntrip, 
Metis

11- Bir Küte Binbir Küresel
leşme, Peter L. Bergekr, 
Kitap Yayınevi

12- Marmara Kitabeleri, A. 
Güner Elgin, Ö tüken

13- Doğu Sorunu ve Büyük 
Güçler, Hüner Tuncer, 
Ümit

14' Avrasya ve Demirel,

Hulusi Turgut, ABC
15- Pembe Köşkten Masal

lar, Gülsün Bilgehan, 
Bilgi

16- Hermetika Hermesin 
Kayıp Sözleri, Timothy 
Freke, Özel

17- Küresel Rekabette Etkin 
Devlet, Ömer Demir, 
Nobel

18- Neden Psikanaliz, Roger 
Perron, İthati

20- Osmanlı imparatorluğu 
Klasik Çağ, Halil İııalak, 
YKY

21- Türk Diş Politikası 
1774'2000, Wiliam Ha
le, Mozaik

22- Asya Üretim Tarzı ve 
Osmanlı Toplumu, Sen- 
cer Divitçioğlu, YKY

23- Yahudilikte Aile, Ro
nald de Vaux, Arasta,

24- Eşlerinin Gözüyle Ede' 
biyatçılarımız, Tahsin 
Yıldırım, Selis

25' Umut Felsefesi, Lokman 
Çilingiş, Elis

26- Kur.’an’ın Anlaşılmasın
da Dil Problemi, M. Mu
rat Karakaya, Marifet

27- İman Ahlak İlişkisi, İL 
hami Güler, Ankara 
Okulu

KIBRIS DİYE BİR ADA

Avrupa Birliği sürecinde Türkiye 
ve Kıbrıs halkı için büyük öneme 
haiz olan Kıbrıs sorunu son yıllar
da Birleşmiş Milletler’in de gün
demine girdi.

Bu sorunun bir şekilde çözü
me kavuşturulması hem Türkiye 
hemde Kıbrıs halkı için aciliyet

ifade etmektedir.

Elinizdeki bu kitapta Mehmet 

Altan, Kıbrıs sorununa farklı açı

lardan bakmayı ve olayın akıl bo

yutunda tartışılmasına çalışılma

sını önermektedir.

Gündem Yayınları Tel: 0212 528 

51 13 Fax: 0212 511 77 16
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Y A N S I M A L A R

İ ki körfez savaşında da Amerika 
diğer ülkelerin kamuoyunu yön- 
lendirmek için basını oldukça 

usta bir şekilde kullandı. Binlerce in
san ölürken nasıl bir bataklık kuşu
nun ön plana çıkarılarak Saddam’ın 
katilliğinin simgesi haline getirildiği
ni hatırlayalım. Batı bir imaj oluştu
ruyor, bunu basın yoluyla pazarlıyor. 
Saddam’ın da bir zamanlar İran’a 
karşı nasıl parlatıldığını ve katliam
ları karşısında batılı ülkelerin nasıl 
sessiz kaldığını unutmadık.

Evet bu tür bir gazetecilik var ve 
bunun bilinen ilk temsilcilerinden 
biri W illiam  Randolph Hearst. Bu 
gazete sahibi yaptığı kampanya ile 
Amerika’nın Küba’ya müdahalesini 
sağlamıştır. Ö nce Küba’nın geçmişi
ni bir kere daha hatırlayalım:

(!) sonra İspanyollar ve Avrupalı ça
pulcular hızla bu yeni kıtanın zengin
liklerini ele geçirmeye başlarlar. Bu 
işgal sırasında Küba bir üs gibi kulla
nılır. 1523 yılında Havana esie tüc
carları için bir merkez haline gelmiş
tir ancak Küba’nın tütün ve şeker ka
mışı tarlaları ülkenin en önemli ge
lirleri arasındadır. Ada İspanyol işga- 
lindedir ama yönetim halktan tepki 
çekmektedir, sonunda 1868 yılında 
Manuel de Cespedes isimli birinin 
başkanlığında bir ayaklanma çıkar, 
kısa sürede büyüyen ayaklanmayı çok 
kanlı bir şekilde bastırmaya çalışırlar. 
Aslında ada şeker kamışı ve tütün ile 
oldukça zenginleşmeye başlıyordu ve 
isyancılar bu tarlalara saldırmıyorlar
dı, bu tarlaların sahiplerinin Ameri
ka’da büyük ortakları olduklarını bi
liyorlardı ve Newyorklu bu zenginler 
ayaklanmaya finans destek de sağlı
yorlardı. Florida’nm 90 mil uzağında 
bulunan bu ada elbette A BD ’nin 
dikkatini çekecekti ve çekti de.

Aslında 1830 yılından itibaren 
bazı senatörler buranın satın alınma
sını veya ilhak edilmesini istiyorlardı 
hatta 1869 yılında A BD  dışişleri ba
kanı Hamilton Fish bu alım satım 
için Madrid’e birini gönderdi ama 
başarısız oldu

T ahta XII.A lfonso geçince o asi

SEN YERİNDE KAL 
BEN SAVAŞI ÇIKARIRIM

E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ LU

lerle anlaşma yolunu seçti ve genel 
afla adada geçici bir huzur ortamı 
sağlanmış oldu ama isyancılar New- 
yorktan yardım alarak isyanı küçükte 
olsa devam ettirdiler. Asilerle New
yorklu zenginlerin bağını kuran kişi 
Jose Martin isimli bir gazeteci idi. Vc 
bu zenginler adanın geleceğini çok 
parlak gördükleri için yabancı ellerde 
kalmaşını istemiyorlardı. Bu nedenle 
W illiam Randolph Hearst sahip ol
duğu gazetelerle büyük bir kampanya 
başlatır. Hearst gazetesini sarı kağıda 
basıyordu, bu nedenle, bu tür gazete
ciliğe Sarı Gazetecilik denilmeye 
başlandı.

1897 yılında Hearst bir muhabi
rini adaya gönderir ama muhabir kı
sa bir süre sonra “Herşey sakin, olay 
çıkmayacak, döneceğim” diye haber 
gönderir. Hearst’ın cevabı kısadır: 
“ Sen yerinde kal, ben savaşı çıkarı
rım. ” Hearst’ın gazeteleri Küba hak
kında kışkırtıcı yazılar yazmaya de
vam ederler ve bu arada bir kahra
man bulurlar; Evangelina Cisneros. 
Bu Kübalı kız, siyasi sebebten hapis
tedir. Hearst önce kızın maceralarını 
yayınlamaya başlar, A BD  Başkanı 
M c Ktnleyy’in annesinin başkanı ol
duğu Kadınlar Birliğine bildiriler ya
yınlatır. “Zavallı bir kızın, işkence
lerle hapishanede tutulduğu ve kur
tarılması gerektiği” bildiriliyordu bu 
bildirilerde. Hearst bir adım daha 
atar ve adaya gönderdiği gazeteciler 
kanalı ile kızı kurtararak Newyork’a 
getirir ve adeta halk Evangilina’yı 
karşılamak için sokaklara dökülür. 
Halk artık Küba’daki bu kötü yöneti
me karşı savaş çığlıkları atıyordu.

Zengin çevrelerin sözcülüğünü üst
lenen Senatör Thurston savaşın ge
reğini şöyle açıklıyordu: “ Savaş bi
ze yarar getirir, demiryoları daha 
fazla işleyecek, fabrikalarımız daha 
çok çalışacak, üretim artacak. Yani 
savaş Amerikan ekonomisinin her 
dalını canlandıracak” .—

ABD başkanı İspanya’ya bir no
ta vererek bu işi barışçı yollardan 
halletmek istediğini bildirdi ve tabii 
olarak İspanya bunu reddetti. Bu
arada Havana’daki A BD  konsoloslu
ğu adadaki vatandaşlarının can ve 
mal güvenliği için önlem alınmasını 
ister. Ve tabi ki tüm bunlar olurken 
Hearst’in gazeteleri adada yapılan 
inanılmaz işkenceler ve zulümlerle il
gili haberler yapıyordu. Bunun so
nunda vatandaşlarının cangüvenliği 
adına A BD  adaya Maine isimli bir 
savaş gemisi gönderir, gemide olduk
ça büyük oranda cephane vardır. 15 
Şubat 1898 gecesi gemi büyük bir 
patlama ile batar ve 258 A BD  askeri 
sulara gömülür, gazeteler tam bir 
bombardıman başlatır: “olay sabotaj
dır, düşmanın işidir” . Hatta çizim- 
lerle şemalarla M aine’e düşmanın 
nasıl sızdığı, tuzak kurduğu, sualtı ba- 
ombaları yerleştirdiği anlatıldı. A rtık 
halk sokaklardadır. Oysa Küba’ da bu 
gemiyi batıracak ne mayın ne deni
zaltı vardır. İspanyollarsa geminin 
cephaneliğinin ateş alması sonucu 
battığını iddia ettiler ama nafile. S o 
nunda Nisan 1898’de savaş kararı 
parlementodan çıktı.

Ne dersiniz? Bu olaylar size de bir 
şeyler hatırlattı mı ? 0

Ümran-Hazircın -2003 95



A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

YOLUNACAK KAZLAR

FA H R E D D IN  G O R

Şam ancak hazır olan beyinlere güler.
PASTEUR

S ultan 2. Mahmut sık sık 
yanma iki yardımcısını 
da alarak değişik kıyafet- 

lerle İstanbul’un çeşitli semtle
rinde dolaşırdı. Böylece halkın 
sıkıntılarını öğrenir, idareye kar
şı tepkilerini ölçerdi.

Yine bir gün, yardımcılarıyla 
Sirkeci’den bir kayığa binip Bey- 
lerbeyi’ne doğru yola çıktılar.

Kayıkçı, işinde usta, ömrü de
nizde geçmiş, zeki bir ihtiyardı. 
Görür görmez padişahı tanımış, 
ancak belli etmemişti. Aradan 
hayli zaman geçti; padişah kayık
çıya dönerek hal hatır sordu. Ar
dından:

“Baba, 32 ile nasılsın?” diye 
sordu.

Kayıkçı:
“32’yi 30 ’a vuruyorum 15 çı

kıyor” diye cevap verdi.
Biraz sonra padişah tekrar 

sordu:
“Son zamanlarda İstanbul’da 

hırsızlar fazlalaşmış diye duydum. 
Senin evine de giren oldu mu?”

Kayıkçı:
“İki ay önce biri girdi. Birkaç 

gündür birisi daha dadandı, eve 
girmeye çalışıyor” dedi.

Beylerbeyi İskelesi’ne yana

şırken padişah, kayıkçıya :
“Baba, sana iki besili kaz gön

dersem incitmeden yolabilir mi
sin ?”deyince; kayıkçı gülerek: 

“Hem de hiç incitmeden cas
cavlak yolarım” dedi.

Padişah kayığa bir kese altın 
atıp karaya çıktı. İki yardımcısı 
padişah ile kayıkçı arasındaki 
konuşmadan bir mana çıkarama
dılar ve bu sözlerin manası bir 
gün kendilerine sorulacak olursa 
cevabını verememe endişesine 
kapıldılar.

Hemen ertesi gün, Sirkeci’de 
ihtiyar kayıkçıyı aramaya koyul
dular. Kayıkçı Baba’yı kahveha
nede tütün sarıp çay içerken bul
dular. Ve yanına gittiler. Kendi
siyle özel olarak görüşmek iste
diklerini söylediler. İhtiyar ka
yıkçı onları evine götürdü, çay- 
kahve ikram etti ve ne istedikle
rini sordu. Onlar da:

“Baba, dün Beylerbeyi’ne üç 
müşteri götürmüştün. Onlardan 
sana soru soran padişah efendi- 
mizdi. Aranızda geçen konuşma
ların manasını çözemedik; merak 
ettik ve öğrenmek için geldik.” 
dediler.

Ve babanın önüne bir kese

altın koydular. Baba bıyıkaltı gü
lerek:

“Bir kese bir cevap içindir. 
Padişahımız sordu 32 ile nasılsın 
diye. Yani geçimin nasıldır dedi. 
Ben de 32’yi 30’a vuruyorum 15 
çıkıyor dedim. Yani ağzımda 32 
dişim var ay da 30 gündür, çalış
tığım günün kazancı da bizi 15 
gün geçindiriyor demek iste- 
d im.” Adamlar küçümseyerek:

“Cevap çok basitmiş” dediler. 
Ve ikinci sorunun cevabını öğ
renmek istediler.

Kayıkçı:
“Bu cevap da çok önemli” de

yip ikinci kese altını istedi.
Ve adamlar çaresiz verdi.
Kayıkçı:
“Hünkarımız buyurdular ki; 

‘son zamanlarda şehirde hırsızlar 
çoğalmış, sana da gelen oldu 
mu?’ diye.Yani ‘son ayda evle
nenler arttı, senin de evlenecek 
oğlun var mı?’ demek istedi. Ben 
de evime bir kaşık hırsızı girdi, 
yani bir oğlumu evlendirdim, di
ğeri de etrafımda dolaşıyor, yani 
diğer oğlum da sofrada bir kaşık 
hırsızı istiyor dedim.”

Adamlar yine bir kese bıra
kıp üçüncü sorunun cevabını is
tediler.

İhtiyar kayıkçı:
“Canım onun cevabını da sîz

ler bulun” dedikten sonra şaşkın 
bakışmalarını küçümseyerek; 
“Padişah efendimiz ‘sana iki be
sili kaz göndereyim mi, incitme
den yolabilir misin?’ demişti. A l
lah ömrünüzü uzun etsin, işte si
zi gönderdi” deyip onları uğurla
dı. as
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BM 
GÜVENLİK KONSEYİ NİN İFLASI

Michael J. Glennon
Foreign Affairs, Mayıs/Haziran, 2003 .

Hazırlayan: 
Dr. Mehmet Ozay

Foreign Affairs’in M ayıs/Haziran-2003 tarihli sayısında M ichaelJ. G lennon imza
sıyla yayımlanan aşağıdaki inceleme, İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş 
Milletler ve onun güç kullanma aygıtı olan Güvenlik Konseyinin iflasın eşiğine geldiği
ni ortaya koyuyor.

A m erika Birleşik Devletleri’nin “kitle imha silahları ürettiği” iddiası ile İrak’a  saldır
m ak için Birleşmiş Milletler kurumunu bir “onay mekanizması” olarak kullanmak iste
mesi ve BM denetçilerinin Irak1 taki incelemelerinden ve hazırladıkları raporlarından tat
min olmaması ile başlayan süreç, nihayet A B D ’nin uluslar arası hukuk kurallarını ve 
teamülleri bir kenara bırakarak M illetleri hiçe sayması ve Irak’a müdahalesi
ile sonuçlandı. Böylece İkinci Dünya Savaşı sonrasında BM ’nin kurulmasında en aktif 
rolü oynayan dünyanın ‘Hiper G ücü’ yada ‘yegane süper gücü', kendi elleriyle oluştur
duğu uluslar arası en önemli kuruluşun varlığını tartışılır hale getirdi; dahası onu nere
deyse iflasa sürükledi.

Bütün dünyanın geleceğini ilgilendirdiği kadar Türkiye’nin geleceğini ve uluslar ara
sı ilişkilerini yakından etkileyebilecek böylesi önemli bir gelişmeye ışık tutan bu kapsam
lı analizi, Mehmet O zay’m çevirisiyle sunuyoruz.
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ÜMRAN EK

H ESA PLA ŞM A

Güney Afrika başbakanı Jan Christian Smuts 
Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu hakkında “N i
hayet çadırlar toplandı. Büyük insanlık kervanı 
yeniden yürüyüşe geçti.” değerlendirmesinde bu
lunmuştu. Bir nesil sonra bu kitlesel hareketin, 
uluslar arası yasaların uygulanması yönünde ge
lişme kaydettiği görüldü. 1945 yılında, Cemi
yet’in yerini çok daha sağlam bir yapıya sahip 
olan Birleşmiş Milletler aldı ve Birleşik Devletler 
Sekreteri Cordell Hull bu gelişmeyi “İnsanlığın 
en büyük özleminin gerçekleştirilmesi” olarak 
coşkuyla karşıladı. Dünya bir kez daha harekete 
geçmişti.

Fakat, bu yılın başlarında bu insanlık kervanı 
sonunda durma noktasına geldi. Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyi’nin dramatik bir şekilde 
işlevini kaybetmesiyle, yasa uyarınca güç kullanı
mı konusunda başarısızlığa uğradığı ortaya çıktı.

Aslında yıllardır hiçbir gelişme kaydedilme
mişti. Yönetmelikte yer alan ve Güvenlik Konse- 
yi’nin tasarrufundaki, Birleşmiş Milletler’in güç 
kullanımına dair mevcut maddeleri meşru bir ku
rumun karşı koyamayacağı oranda güçlü olan je 
opolitik güçlere kurban gitti. 2003 yılma gelindi
ğinde güç kullanıp kullanmama endişesi taşıyan 
ülkelerin karşı karşıya kaldıkları temel sorun, söz 
konusu bu gücün yasal olup olmadığı değildi. 
Aksine, XIX. yüzyılda olduğu gibi, söz konusu bu 
ülkeler, güç kullanmanın akıllıca bir iş olup ol
madığını sorgulamaya başlamışlardı.

Uluslar arası güvenlik sisteminin sonunun 
başlangıcı, 12 Eylül 2002 tarihinde Başkan Geor
ge W. Bush’un, pek çok kişiyi şaşırtacak şekilde, 
Irak meselesini Genel Kurul’a taşımasıyla ve si
lahsızlanma konusunda gereğini yerine getirme
mesi nedeniyle Irak’a karşı harekete geçme ko
nusunda Birleşmiş Milletler’e meydan okumasıy
la - biraz erken bir şekilde- gündeme geldi. Bush, 
“Çözüm için Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon- 
seyi’yle birlikte hareket edeceğiz” açıklamasında 
bulunmasına rağmen, BM işbirliğinde bulunma
dığı taktirde yalnız başlarına hareket edecekleri 
ihtarında bulundu.

Washington’un bu tehdidi, bir ay sonra Kong- 
re’nin Bush’a, BM’den yetki almaksızın Irak’a 
karşı güç kullanımı konusunda yetki vermesiyle 
de teyit edilmiş oldu. Amerikan’ın bu mesajı, üst 
düzey bir yetkilinin “Güvenlik Konseyi’ne ihtiya
cımız yok.” sözüyle belirttiği gibi son derece açık
tı.

İki hafta sonra, yani 25 Ekim’de, Birleşik 
Devletler Iralc’a karşı savaşa yetki verecek olan 
bir çözüm önerisinde bulundu. Fakat Bush, Gü
venlik Konseyi’nin bu tedbiri almayı reddetmesi 
halinde kararından dönmeyeceği uyarısında bu
lundu. Bush, “BM, Saddam Hüseyin’i silahsızlan
dırma noktasında isteksiz davranırsa ve Saddam 
Hüseyin silahsızlanmazsa, Birleşik Devletler Sad- 
dam’ı silahsızlandırma konusunda bir koalisyona 
öncülük edecektir.” açıklamasında bulundu. Sıkı 
pazarlıklar sonucu, Konsey, Bush’un 7 Kasım’da- 
ki meydan okumasına 1441 No’lu kararı oybirli
ğiyle çıkarmak suretiyle karşılık verdi. Söz konu
su bu karara göre, Irak daha önceki çözüm öneri
lerini “ihlal ettiği”, yeni bir denetim mekanizma
sına tabi tutulacağı ve silahsızlanma konusunda 
gerekenleri yapmadığı taktirde “ciddi sonuçlarla 
karşı karşıya kalacağı” konusunda uyarılıyordu. 
Bununla beraber, söz konusu bu çözüm açık bir 
şekilde güç kullanımını dile getirmiyordu ve 
Washington silaha başvurmadan önce bir başka 
tartışma için konseye dönme sözü verdi.

1441 N o’lu karar için yapılan oylama, politik 
gücünün büyük bir bölümünü ülkesinin ilk etap
ta BM’nin yörüngesine sokulması için çalışan ve 
bu yönde uluslar arası destek sağlama konusunda 
büyük çaba sarf eden Dışişleri Bakanı Colin Po- 
well’in bireysel zaferiydi. Bununla beraber, bir sü
re sonra yeni denetçiler rejiminin etkinliği ve 
Irak’m işbirliğinin boyutlarıyla ilgili bir takım 
endişeler ortaya çıktı. 21 Ocak 2003 tarihinde 
Powell, “Denetçiler işe yaramayacak.” açıklama
sını yaptı. Powell, 5 Şubat günü BM ’ye dönerek 
Irak’m hâlâ kitle imha silahlarını sakladığına da
ir destekleyici kanıtlar ileri sürdü. Fransa ve A l
manya daha fazla vakit tanınması yönündeki bas
kılarıyla bu görüşe karşılık verdiler. Müttefik 
güçler arasında zaten üst düzeyde seyreden geri
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lim dayanak noktası bulmaya başladı. 18 Avrupa 
ülkesi Amerika’yı desteklediklerine dair bir mek
tup kaleme almalarıyla bu gerilim daha da arttı.

14 Şubat günü denetçiler, on bir hafta devam 
eden ve hiçbir KİS’e (Kitle İmha Silahı) rastlan
madığına dair araştırmalarının sonuçlarını içeren 
raporu Güvenlik Konseyi’ne sundular. On gün 
sonra, yani 24 Şubat günü Birleşik Devletler, İn
giltere ve İspanya, BM Tüzüğünün (Barışı tehdit 
eden koşulları konu alan) VII. Bölümü bağla
mında Konseyin “Iralc’m 1441 No’lu Kararla do
ğan son fırsatı değerlendiremediği” şeklinde 
açıklama yapmasını gerektirecek bir önerge sun
dular. Fransa, Almanya ve Rusya bir kez daha 
Irak’a süre tanınmasını önerdiler. 28 Şubat günü, 
giderek önüne daha fazla engeller çıkarılmaya 
başlanan Beyaz Saray, bütün kartlarını açtı. Ba
sın Sözcüsü Ari Fleischer Amerikan hedeflerinin 
artık sadece Irak’m silahsızlandırılmasının değil,

karşı gösterilen farklı tepkilerle birlikte tedrici 
olarak konseyin güvenilirliğini zayıflatan Ameri
ka’nın tek kutuplu konuma gelmesiydi. Konsey 
olağan durumlarda, ağır aksak da olsa, işlevini 
yerine getirebilmesine rağmen, büyük gerilimle- 
rin yaşandığı dönemlerde gereken etkinliği gös
terememiştir. Bu başarısızlığın nedeni bir ülkeyle 
bağlantılı değildi; aksine uluslar arası sistemin 
gelişiminin ve evriminin önlenemeyen bir sonu
cuydu.

Güç politikalarındaki değişimleri dikkate ala
lım. ABD’nin üstünlüğünü giderek daha belirgin 
hale getirmesine tepkiler tahmin edilebilmektey
di: bununla birbirine rakip koalisyonlar ortaya 
çıkmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden itiba
ren Fransa, Çin ve Rusya dünyada daha dengeli 
bir sistem oluşturma yolunda çaba sarf ettiler. 
Fransa’nın eski Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine 
açıkça bu amacı 1998 yılında “Siyasal olarak tek

artık “rejim değişikliği”nin gerekli olduğu yolun
da bir açıklamada bulundu.

Bu gelişmeyi, gerilimli bir lobi çalışmaları dö
nemi takip etti. 5 Mart günü Fransa ve Rusya, 
Irak’a karşı güç kullanımına yetki veren nihai ka
rarı engelleyeceklerini ilân ettiler. Ertesi gün Çin 
de aynı tavrı takınacağını açıkladı. İngiltere bir 
uzlaşma önerisi gündeme getirdi; fakat konseyin 
beş daimi üyesi bu konuda görüş birliğine vara
madı. Uluslar arası barışın ve istikrarın ciddi şe
kilde tehdit edilmesi karşı karşıya kalan Güven
lik Konseyi tam anlamıyla kilitlenmiş oldu.

G Ü Ç  P O L İT İK A L A R I

Bu noktada Başkan Bush’un yaptığı gibi, BM’nin 
Irak konusundaki karşı karşıya kaldığı açmaz, söz 
konusu bu dünya birliğinin “etkisiz ve gereksiz 
bir tartışma topluluğu olarak tarihte yerini alma
sına” neden olacağı şeklinde yorumlamak kolay
dır. Gerçekte konseyin kaderi uzun zamandan 
beri ipotek altındaydı. Sorun II. Körfez Savaşı 
değil, aksine dünya gücünde BM ’nin işleviyle tu
tarsızlık taşıyan bir düzenlemeye doğru daha ön
ce başlamış olan değişimdi. Bu değişim -Irak kri
zi değil-, kültürel çatışmalar ve güç kullanımına

kutuplu bir dünyayı kabul edemeyiz. İşte bu yüz
den çok kutuplu bir dünyanın oluşumu mücade
lesini veriyoruz.” demek suretiyle itiraf etti. Fran
sa Devlet Başkanı Jacques Chirac bu hedefe ulaş
ma yolunda büyük gayret gösterdi. Chirac’ın 
1990’lı yılların başlarındaki dış politika danışma
nı Pierre Lellouche’ye göre, Chirac “Avrupa’nın, 
Amerikan siyasal ve askeri gücüne eş değer ola
bilecek çok kutuplu bir dünya” tasavvur ediyor
du. Chirac bu düşüncesini “Egemen güce sahip 
bir toplum daima tehlikelidir ve tepki doğurmak
tadır” açıklamasıyla dile getiriyordu.

Son yıllarda, Rusya ve Çin de benzer kaygıla
rı taşımaktadırlar. Aslında 2001 yılı Temmuz 
ayında söz konusu bu iki ülkenin imzaladıkları ve 
“çok kutuplu bir dünya” düşüncelerini teyit eden 
bir anlaşmayla bu amaca bir resmiyet kazandırıl
mış oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Rusya’nın tek kutuplu bir dünyaya hoşgörülü ba
kamayacağını açıklarken, Ç in’in eski başkanı Ji- 
ang Zemin de benzer açıklamalarda bulunmuş
tur. Almanya, bu gayeye daha geç katılmasına 
rağmen, Amerikan hegemonyasına karşı ortaya 
çıkan blokun önde gelen bir üyesi haline geldi. 
Dışişleri Bakanı Joschka Fischer 2000 yılında 
“1945 yılından sonra, Avrupa’nın temel düşün
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cesinin bireysel devletlerin hegemonik hırslarını 
reddetmek olduğunu ve bunun hâlâ devam etti
ğini” dile getirdi. Almanya’nın eski Şansölyesi 
Helmut Schmidt bile, Almanya ve Fransa’nın 
“Müttefikimiz Birleşik Devletleri’nin hegemon
yasından kurtulmak için ortak bir çıkar etrafında 
toplanması” görüşüyle tartışmaya katıldı.

Böylesi bir muhalefetle karşı karşıya kalan 
Washington üstünlüğünü devam ettirmesini sağ
layacak her şeyi yapmaya niyetli olduğunu açık
ça dile getirdi. Bush yönetimi 2002 yılı Eylül 
ayında ulusal güvenlik stratejisiyle ilgili ayrıntılı 
bir raporu gündeme getirdi. Bu rapor artık, başka 
hiçbir devletin Amerika’nın sahip olduğu askeri 
güce rakip olamayacağını garanti altına alma yo
lundaki plânlarında şüpheye yer bırakmadı. Da
ha ihtilaflı olan husus, artık popülaritesini yitir
miş olan bu rapor, aynı zamanda, önceden hare
kete geçme doktrinini ilân etmiş oldu. Yeri gel
mişken, bu doktrinin açıkça, BM ’nin Tüzüğüyle 
çeliştiğini vurgulayalım. Yönetmeliğin 51. Mad
desi kendisine, haklı olduğu durumda ve “BM ’in 
herhangi bir üye ülkesine karşı silahlı bir saldırı 
söz konusu olduğunda” güç kullanımına izin ver
mektedir. Diğer taraftan Amerikan politikası 
Amerikalıların “düşmanlarımızın saldırmasına 
fırsat veremeyiz” yaklaşımından kaynaklanmak
tadır. Bununla beraber, “düşmanlarımızdan gele
cek saldırılarından önce harekete geçmek ve bu 
saldırıyı engellemek için Birleşik Devletler gere
kirse ilk saldırıyı gerçekleştiren taraf olacaktır” 
açıklaması yapıldı.

Gücün parçalanmasından ayrı olarak, daha 
derin ve uzun süreli ikinci bir fay hattı, A BD ’nin 
BM ’deki diğer ülkelerden ayrılması oldu. Bu ko
puş kültürel bir nitelik taşımaktadır. ABD, silah
lı müdahale gibi çok temel konularda, Kuzey ve 
Batı uluslarını Güney ve Doğu uluslarından ayır
maktadır. 20 Eylül 1999 tarihinde Genel Sekre
ter Kofi Annan “-Her nerede ortaya çıkarsa çık
sın- insan haklarının kitlesel ve sistematik bir 
şiddetle ihlal edilmesine asla izin verilmemesi il
kesi etrafında daha güçlü bir birliğe” duyulan ih
tiyacı dile getirdi. Bu konuşma BM üyeleri ara
sında haftalarca sürecek tartışmalara yol açtı. Ka

muoyu önünde açık açık konuşan üye ülkelerin 
yaklaşık üçte birini teşkil eden ulusların temsilci
leri kimi koşullarda insani müdahale lehine görüş 
beyan ettiler, diğer üçte biri temsil eden ulusların 
temsilcileri ise bu görüşe muhalefet ettiler ve ge
ri kalan üçte bir ülke temsilcisi ise muğlak, suya 
sabuna dokunmayacak ifadeler sarf ettiler. Bu gö
rüşe destek verenlerin temelde Batılı ülkeler ol
duğunun vurgulanması gerekmektedir. Bununla 
birlikte, muhalif kalanlar ise çoğunlukla Latin 
Amerika, Afrika ve Arap ülkeleriydi.

Kısa bir süre sonra anlaşmazlığın sadece insa
ni müdahale ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. 22 
Şubat 2003 tarihinde Bağlantısızlar Hareketi dı
şişleri bakanları Kuala Lumpur’da, Irak’a karşı 
güç kullanımına karşı olduklarını ifade eden bir 
deklarasyon imzaladılar. 114 ülkenin (temelde 
gelişmekte olan ülkeler) içinde yer aldığı söz ko
nusu bu muhalif grup dünya nüfusunun % 55’ini 
ve BM ’ye üye ülkelerin de yaklaşık üçte ikisini 
temsil etmektedirler.

BM’nin kuralları, gücün kullanılıp kullanıl
mayacağını ve kullanılacaksa bunun ne zaman 
gerçekleştirileceği konusunda küresel bir bakışı - 
aslında evrensel kanunu- destekler gözükmesine 
rağmen, bütün bu gelişmeler BM üyelerinin açık
ça anlaşamadıklarını ortaya koymaktadır.

Daha da ötesi, güç kullanımı konusundaki 
kültürel ayrımlar Batı’yı sadece dünyanın geri ka
lanından ayırmamaktadır. Giderek artan bir şe
kilde söz konusu bu ayrımlar A BD ’yi, Batı’nın 
geri kalanından da ayırmaktadır. Özellikle 
önemli bir konuda, Avrupa ve Amerika’nın tav
rı farklılık göstermektedir ve günbegün daha da 
keskin ayrımlara doğru bir seyir izlemektedir. Bu 
konu, uluslar arası ilişkilerde yasanın rolüyle bağ
lantılıdır. Anlaşmazlığa neden olan iki kaynak 
söz konusudur: Birincisi yasaları kimin yapaca
ğıyla, yani bizzat devletler mi yoksa uluslar üstü 
bir kurum mu bu işi üstlenecektir?

Amerikalılar büyük ölçüde uluslar üstü yapı
lanmayı reddetmektedirler. W ashington’un, 
A BD ’nin bütçe açığını sınırlandıracak, para biri
mini kontrol edecek veya ordudaki eşcinseller 
konusunda karar verecek uluslar arası bir yöneti-
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me izin vermesini hayal etmek son derece zordur. 
Bununla birlikte, bu ve benzeri sorunlar uluslar 
üstü (örneğin Avrupa Birliği ve Avrupa İnsan 
Haklan Mahkemesi gibi) kurumlarca çözümlen- 
meye çalışılmaktadır. Francis Fukuyama, “Ame
rikalılar ulus-devletten başka herhangi bir de- 
mokıatik meşruiyet kaynağı görmek istemiyor
lar” diyordu. Fakat Avıupalılar demokratik meş
ruiyeti, uluslar arası toplumun arzusu doğrultu
sunda gerçekleşmesi şeklinde kabul etmektedir
ler. Böylece Avrupalılar, Amerikalıların nefretle 
karşılayacakları egemenliklerine yönelik müda
halelere rahatça boyun eğebilmektedirler. Fakat, 
güç kullanımını sınırlandıran Güvenlik Konseyi 
kararları bir örnektir.

YA SA N IN  SO N U

—BMUn kaygılar-imn temelini oluşturan bir başka- 
genel anlaşmazlık kaynağı uluslar arası kuralların 
ortaya konmasında ortaya çıkmaktadır. Ameri
kalılar mevcut kanunların ıslahını tercih etmek
te; mümkün olduğunca uzun süre rekabete açık 
bir alan bırakma ve serbest piyasanın başarısızlı-

• ğa uğramasından sonra gündeme getirilecek dü
zenlemeleri son bir çare olarak görme yanlısı bir 
eğilim sergilemektedirler. Avrupalılar ise krizler 
ve piyasa olumsuzlukları ortaya çıkmadan önce 
önleyici tedbirler alma taraftarıdırlar. AvrupalI

lar, nihai amaçlarını saptama ve gelecekte ortaya 
çıkacak sorunlardan önce harekete geçme ve so
runlar gelişme kaydetmeden önce düzenlemeler 
yapma eğilimi göstermektedirler. Söz konusu bu 
yaklaşım istikrar ve öngörülebilirlik içermekte
dir; diğer taraftan Amerikalıların ise, yeniliklerle 
ve zaman zaman ortaya çıkan kaoslarla baş ede
bilecekleri anlaşılmaktadır. İleri teknoloji ve te- 
lekominikasyon endüstrisi bağlamında Atlanti- 
ğin her iki yakası arasında ortaya çıkan uyuşmaz
lıklar sorunların temelinde birincil nedeni oluş
turmaktadır. Bu yüzden güç kullanımı konusun
da her iki cepheden gelen tepkiler farklılık taşı
maktadır.

Ayrıca bu durum, BM sisteminin etkisiz hale 
getirildiğinin kanıtı olan -BM ’nin güç kullanımı

konusundaki yasalarına uyma ihtiyacı konusun
da- söz konusu görüşlerdeki farklılığı belirleyen 
bir başka husustur. 1945’den bu yana pek çok 
devlet, tüzükle aleni bir şekilde çelişecek şekilde, 
pek çok kez silahlı güç kullandığından, BM yö
netiminin zaten çöktüğü söylenebilir. Tüzüğün 
şekillendirilmesinde uluslar arası toplum gücün 
ne zaman kabul edilemez olduğunu doğru bir şe
kilde saptamada başarısız olmuştur. Böylesi bir 
görüşün ne zaman gündeme getirileceğine dair 
örnekler verilmesinde de başarılı olunamamıştır.

Gelinen bu noktada, geleneksel uluslar arası 
yasa doktrini çerçevesinde sayısız kez dile getiril
miş olabilir. Uzun süreden beri pek çok devlet ta
rafından bir anlaşmanın kitlesel olarak ihlali, - 
anlaşmayı artık bağlayıcı bir niteliğe haiz olma
yan bir kağıt parçasına indirgemek suretiyle- an
laşmanın kullanılamazlığa terk edilmesinde gö
rülebilmektedir. Söz konusu ihlaller, aynı zamary 
da, eski anlaşma normların yerine geçmesi ve bir 
kez ihlale izin verilmesiyle yeni yasayı oluşturan 
müteakip gelenek olarak da görülebilir. Son ola
rak, muhalif devlet uygulaması da yasayı bir kafa 
karışıklığına sevk etmiş, ve böylece meşru kural
ların artık şeffaf olmadığı ve otoritenin bir müda
halesinin mümkün olmadığı düşünülebilir. Bu
nunla beraber, aslında analitik bir sistemin uygu
lanabileceği hiçbir fark yaratmamaktadır. Ulus
lar arası yasanın yokluğu uzun süredir, herhangi 
bir otoritenin kısıtlamasının söz konusu olmadı
ğında ve herhangi bir ülkenin harekete geçme 
konusunda kendini özgür hissettiği bir durumda 
geçerliliğini sürdürmektedir. Mevcut krizleri ta
nımlamada hangi doktriner formülasyon kullanı
lırsa kullanılsın elde edilecek sonuç aynı olacak
tır. Wittgenstein, “Bir adamın dindar olup olma
dığını bilmek istiyorsanız, bu soruyu adama sor
mak yerine onu gözlemleyiniz.” diyor. Burada da 
benzer bir durum söz konusudur, yani bir devle
tin hangi yasayı kabul edip etmediğini bilmek is
tiyorsanız söz konusu devleti gözlemlemeniz ye- 
terlidir. Şayet devletler BM’nin güç kullanımı 
bağlamındaki bağlayıcı kurallarını uygulamaya 
niyetli olmuş olsalardı, söz konusu kuralları ihlal 
etmenin maliyetini, uymakla ortaya çıkan mali
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yetten çok daha fazla yaparlardı.
Fakat devletler bu yönde bir gelişme göster

mediler. Bu gözlemden şüphe duyan Kuzey Ko
re’nin niçin artık A BD ’yle saldırmazlık anlaşma
sı konusunda bu denli ısrarcı olduğunu düşünebi
lir. Böylesi bir şart, BM Tüzüğünün temelini 
oluşturmaktadır. Fakat hiç kimse Pyongyang! 
teskin etmeyi bekleyemez. Yönetmelik, 1928 yı
lında, II. Dünya Savaşı’na girecek önde gelen her 
ülkenin ulusal siyasetin bir aracı olarak savaştan 
yararlanmayacağını açıkladığı Kellogg-Briand 
Anlaşmasına uygundur. Siyaset tarihçisi Thomas 
Bailey’e göre “Bu anlaşma yanılsamaya yol aça
cak bir örnek teşkil etmekte; sadece aldatıcı de
ğil, aynı zamanda tehlikeli bir durum da arz et
mektedir. Çünkü kamuoyunu sahte bir güvenlik 
duygusuna kaptırmaktadır.” Diğer taraftan, bu 
günlerde rasyonel bir şekilde yönetilen hiçbir 
devlet, BM Yönetmeliğinin, ülkenin güvenliğini 
sağlayacağına inanma gibi bir yanılsama içerisine 
girmeyecektir.

Şaşırtıcı bir şekilde, son derece belirgin işa
retlere rağmen, kimi uluslar arası avukatlar Irak 
krizi nedeniyle BM ’nin konumu hakkında endişe 
edilecek hiçbir durumun olmadığı konusunda ıs
rarlıydılar. Fransa, Rusya ve Ç in’in, A BD ’in BM 
kararını göz ardı edeceği yolunda gündeme getir
diği öneriyi veto edecekleri yönündeki açıklama
larını yapmadan günler önce, 2 Mart’ta, (Ameri
ka Uluslar Arası Hukukçular Derneği başkanı ve 
Princeton Woodrow Okulu’nun Dekanı) Anne- 
Marie Slaughter, “Bugün gelinen süreç, BM ’nin 
kurucularının öngördükleri şeyin ta kendisidir.” 
açıklamasını yaptı. Diğer uzmanlar da benzer id
dialarda bulundular. Çünkü devletler BM tüzü
ğünün güç kullanımı konusundaki yasalarının ar
tık bağlayıcı olmadığını, bu yasaların zorlayıcı 
olarak kabul edilmesi gerektiğini açıkça dile ge
tirmemişlerdi. Fakat bir tek devletin uygulaması
nın genellikle devletlerin bağlayıcı olarak gör
dükleri durumun en iyi kanıtı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Gerçek durum, -elbette ABD hariç 
olmak üzere- hiçbir devletin aslında bu kuralla
rın, artık eski kuralların eskidiği bu yüzden yeni
leriyle değiştirilebileceği söylemek suretiyle bir

kural kabul edebilmeleri mümkün değildir. Diğer 
devletler gereksiz çekişmeden kaçınarak, Kellogg 
Briand Anlaşmasının artık iyi bir yasa olmadığı
nı dile getirirken, sadece birkaç ülke bu anlaşma
nın halen yürürlükte olduğunu ciddi bir şekilde 
ileri sürebilmektedir.

Kimi analizciler ise, BM ’in güç kullanımına 
dair yasaların işlevini yitirdiğini itiraf etmenin, 
uluslar arası yasaların da terk edilmesi anlamına 
geleceği endişesini taşımaktadırlar. Kimi uzman
lar, kamuoyunun Başkan Bush’u, Kongre’ye ve 
BM ’e gitmeye zorlamasının, uluslar arası yasanın 
hâlâ güç politikalarını şekillendirdiği şeklinde 
yorumlamaktadırlar. Fakat işlerlik kazanan ku
ralları kağıt üzerindeki kurallardan ayırma yasal 
kuralını terk etmekle aynı şey değildir. Güç kul
lanımına karşı olma yönündeki çaba XX. yüzyıl
daki önemli bir uluslar arası tecrübe olmasına 
rağmen, gerçek olan bu tecrübenin başarısızlıkla 
sonuçlanmasıdır. Bu başarısızlığı görmezden gel
mek gelecekte böylesi bir başka tecrübe olasılığı 
umudunu artırmamaktadır.

Aslında, 2002 yılı Eylül ayında A BD ’nin, 
ulusal güvenlik açıklamasında artık güç kullanı
mı konusunda BM Tüzüğünü dikkate almayaca
ğını dile getirmede kendini rahat hissetmesine 
şaşmamak gerekiyordu. Bütün kurallar çökmüş
tür. “Yasal” ve “yasal olmayan” güç kullanımına 
uygulandığında anlamlarını yitirmişlerdir. Po- 
well’in 20 Ekim günü söylediği gibi “Başkan, Ko- 
sova’da gerçekleştirdiğimiz gibi, artık Irak’a mü
dahale konusunda yetkinin kendisinde olduğuna 
inanmaktadır.” Elbette N A TO ’nun Yugoslav
ya’da gerçekleştirdiği güç kullanımında hiçbir şe
kilde Güvenlik Konseyi’nin yetkisi söz konusu 
değildi. Bu uygulama, engellemeye yönelik ol
maktan çok, artık insani müdahaleye izin verme
yen BM Tüzüğünü açıkça ihlâl etmiştir. Fakat 
Powell, Irak’a saldırma konusunda Güvenlik 
Konseyi’nin değil, A BD ’nin bütün yetkilere sa
hip olduğunu söylerken haklıydı. Çünkü 
ABD’nin bu yönde hareket etmesini engelleye
bilecek hiçbir uluslar arası yasa mevcut değildi. 
Bu yüzden yasa dışı hareket etmek olanaksızdı.
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Bütün bunlar, Güvenlik Konseyi’ni devreden çı
karan temel güçlerdi. Fransa, Almanya ve Belçi
ka Irak’da bir savaş hadisesi durumunda Türki
ye’nin sınırlarını korumayı engellemek suretiyle 
ABD’nin bu girişimini engellemeye çalıştıkların
da, N A TO ’nun da içinde yer aldığı diğer uluslar 
arası kuruluşlar da birdenbire işin içine girmiş ol
du. (Fransa Dışişleri Bakanlığı danışmanı Franço
is Heisbourg ‘A tlantik ittifakının sonu geldi” 
açıklamasını yaptı.)

Güç, kültür ve güvenlik rüzgarları, niçin en 
şiddetli jeopolitik kasırgaları savuşturmak için ta
sarlanmış olan meşru savunma duvarlarını yıkıp 
devirdi? Bu soruya cevap vermeyi kolaylaştıracak 
şu cümleyi dikkate alınız: “Her şeyden önce ha
yati çıkarlarımızı savunmak zorundayız; kabul 
edilemeyecek olan herhangi bir şeye sadece hayır

kararlarına bağlı değildir.” açıklamasını yapmıştı.
Irak krizi sırasında Fransa, Rusya ve Çin ken

dilerini A BD ’nin yerinde bulsalar her biri, 
ABD’nin yaptığı şekilde konseyi kullanmaları - 
veya konseyi dikkate almayacak tehditler savur
maları- olasıdır. Benzer şekilde, Washington da 
kendisini Paris, Moskova veya Beijing’in konu
munda bulsa söz konusu bu üç ülkenin yaptığı şe
kilde veto hakkını kullanırdı. Devletler -potansi
yel rakiplerinin gücünü değil- kendi güçlerini ar
tırmak için harekete geçerler. Bu icraatta yeni bir 
şey yoktur; bu icraatın kökeni, Atina’lı generali
ne bahtsız Melialılara “Bizim sahip olduğumuz 
güce sahip olsanız siz de bu şekilde davranırdınız” 
diyen Thucydides’e kadar geri götürülebilir. Bu 
anlayış hiçbir normatif yargı belirtmemektedir; 
sadece devletlerin nasıl bir siyaset izlediklerini 
ortaya koymaktadır.

Bununla beraber, gerçek, Güvenlik Konse- 
yi’nin kaderi asla Irak sorununda ne yaptığı veya 
ne yapmadığına bağlı değildi. Amerika’nın tek 
kutupluluğu, iki kutupluluğun Soğuk Savaş dö
nemi boyunca işlemez hale getirdiği gibi, konseyi 
çoktan yıpratmıştı. Eski güç yapısı Sovyetler Bir
liğine konseyi kilitlemesini teşvik edecek bir du
rum oluşturmuştu; şu anki güç yapısı ABD’nin,

GÜVENLİK KONSEYİ’NİN İFLASI

diyemeyiz.” Bu açıklamanın Paul Wolfowitz, Do
nald Rumsfeld veya John Bolton gibi şahinlerin 
sözleri olmadığı söylendiğinde şaşırtıcı gelebilir. 
Aslında, bu sözler, o zamanlar Fransa’nın Dışişle
ri Bakanı olan Vedrine tarafından 2001 yılında 
sarfedilmişti. Benzer şekilde, Amerika’nın “hiper 
gücünü” eleştirenler “Diğer yönetimler karşısında 
kendimi yükümlü hissetmiyorum.” açıklamasının 
kesinlikle bir Amerikalı tarafından dile getirilmiş 
olabileceğini tahmin edebilirler. Aslında bu 
cümle Alman Şansölyesi Gerhard Schröder tara
fından 20 Şubat 2003 tarihinde söylendi. İlk ve 
son jeopolitik gerçek, devletlerin güce sahip ol
maya devam etmek suretiyle güvenliklerini sağla
malarıdır. Bu işi beceriksiz bir şekilde gerçekleşti
ren yasal kurumlar sonunda varlık sebebi ortadan 
kalkmaktadır.

Bu ilkenin bir sonucu olarak, güce sahip olma 
konusunda, devletler kendilerine olanak tanıya
cak kurumsal araçları kullanmaktadırlar. Fransa, 
Rusya ve Çin için söz konusu bu araçlardan biri 
kendilerine Güvenlik Konseyi’nde kendilerine 
tanınmış olan veto hakkıdır. Ayrıca, söz konusu 
bu üç ülkenin veto haklarını ABD’yi engelleme 
ve girdikleri süreçte ortaya koydukları çok kutup
lu dünya kurma projesini gerçekleştirme yolunda

kullanabilecekleri öngörülebilirdi. Irak konusun
da Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen tartış
malarda Fransızlar bu projelerinde samimiydiler. 
Hedef Irak’ı silahsızlandırmak değildi. Aksine, 
Fransa’nın amaçları BM büyükelçisinin şu açıkla
masında net bir şekilde görülmektedir: “Müzake
reler boyunca Fransa’nın temel ve değişmez he
defi' Güvenlik Konseyi’nin rolü ve otoritesini 
kuvvetlendirmektir.” (ve büyükelçi Fransa’nın 
rolü ve otoritesini de açıklamasına eklemiş olabi
lir.) Fransa’nın çıkarı, ABD’yi iddiasından vazge
çirmeye zorlamada ve böylece Fransa diplomasisi 
karşısında boyun eğmek durumunda bırakmada 
yatmaktadır. Benzer şekilde, Birleşik Devletler, 
konseyi Washington’un tek kutuplu bir sistem 
kurma yönündeki kendi projesini gerçekleştirme
de kullanması -veya göz ardı etmesi- beklenmiş 
olabilir. Başkan Bush 2003 yılında Ulusa Sesleniş 
konuşmasında “Bu ulusun yönelimi başkalarının

Um ran . Haziran ■ 2003 7



ÜMRAN EK

konseyi bypass etmesini teşvik etmektedir. Bu es
nada, konseyin hiçbir olumlu seçeneği yoktur. 
Bir Amerikan saldırısını onaylaması konseyin or
tadan kaldıramayacağı şeyi tasdik etmesi şeklinde 
anlaşılabilirdi. Bir savaşı onaylamadığını dile ge
tirmesi durumunda, ABD veto hakkını kullana
bilirdi. Herhangi bir karar almaması durumunda 
konsey yeniden devre dışı bırakılabilirdi. Irak ko
nusunda ortaya çıkan anlaşmazlık konseyi mah
kum etmemiş, aksine bunu, jeopolitik gerçeklik 
yapmıştır. İşte bu, görünürde 10 Kasım 2002 tari
hinde, ABD’nin kendisini -Irak’ın “yasayı ihlal 
ettiği” şeklinde bir açıklamayı beklemesine rağ- 
men- konseyin kararıyla bağımlı tutmayacağı yö
nündeki açıklamasıyla tezat oluşturan Powell’ın 
sıradışı mesajıydı. 1441 No’lu karar ve bu kararın 
Irak tarafından kabul edilmesi bir şekilde BM’nin 
zaferi olarak yorumlandı. Fakat bu konseyin elde 
ettiği bir zafer değildi. Şayet ABD, Irak’ı güç kul
lanımıyla tehdit etmeseydi, İraklılar büyük ölçü
de yeni denetçi rejimini reddetmiş olacaklardı. 
Bununla birlikte, böylesi güç kullanımıyla ortaya 
çıkan tehditler BM tüzüğünü yıpratmaktadır. 
Güvenlik Konseyi, Irak’da bir rejim değişikliği 
politikasını ortaya atması veya bu yönde askeri 
adımlar atması konusunda ABD’ye asla yetki ver
medi. Böylece, konseyin “zaferi”, güç tarafından 
desteklenen diplomasinin zaferidir -veya daha 
doğrusu, BM tüzüğünün ihlalinde tek taraflı güç 
tehdidiyle desteklenen bir politika-. Tek taraflılı
ğın yasadışı tehdidi çok taraflılığın “yasal” işlerli
ğine olanak tanıdı. Güvenlik Konseyi tüzüğün 
ihlâlinden kazanım elde etti.

1441 No’lu karar Amerikan diplomasisin za
ferini kesin bir şekilde ortaya koyduğu kadar, ay
nı zamanda, uluslat arası yasanın bir yenilgisini 
de temsil etti. Sekiz hafta süren müzakerelerden 
sonrasında tedbir alındığında Fransa, Çin ve Rus 
diplomatlar, Irak’a saldırması konusunda ABD’ye 
yetki vermediklerini -1441 No’lu karar hiçbir şe
kilde “otomatik” bir mekanizmanın işlerliğini 
gündeme getirmedi- vurgulayarak toplantı salo
nunu terk ettiler. Bu arada, Amerikalı diplomat
lar konseyin bunu kesinlikle ortaya koyduğunu 
iddia ettiler. Çözümün dilini sorarsanız, söz ko

nusu bu her iki iddiayı da desteklediğini kesin bir 
şekilde söyleyebiliriz. İşte bu yasanın işareti değil
dir. Herhangi bir yasa koyucunun birinci vazifesi 
mantıklı bir şekilde konuşmak; herkesin anlaya
bileceği ve herkesin aynı anlam verebileceği şe
kilde yasaları açık ve net bir şekilde ortaya koy
maktır. BM üyeleri Güvenlik Konseyi’nin karar
larına uymak için tüzük çerçevesinde bir sorum
luluğa sahiptirler. Ayrıca, söz konusu üyeler kon
seyin kararları açık ve net bir şekilde ortaya koy
masını bekleme hakkına sahiptirler. Tehditler 
karşısında bu görevden çekinmek yasanın temel
lerine zarar vermektedir.

İkincisi, diplomatik faydası ne olursa olsun, 
24 Şubat günü sunulan çözüm Güvenlik Konse- 
yi’nin marjinalleşmesini teyit etmiştir. Bu kararın 
muğlak ifadeleri yasal bir tatsızlık karşılığında da 
olsa üst düzey bir desteği sağlamaya yönlendirildi. 
Hedeflendiği gibi, çözümde ortaya konan ifadeler 
herhangi olası bir yoruma açıktı. Bununla bera
ber, her anlama gelen yasal bir enstrüman/araç 
aynı zamanda, hiçbir anlama gelmeyebilir de. İş
levinin sona ermek üzere olduğu bir dönemde, 
konsey önemli bir şeyler yapmaktan ziyade sade
ce bir şeyler söylemesinin daha önemli hale gel
miştir. 1441 No’lu karar benimsendiğinde olduğu 
gibi, önerilen uzlaşma devletlere bir kez daha 
özel, karşılıklı anlayışlar konseyin içi boş demeç
lerine anlam verdiği şeklinde iddialar ortaya at
malarına olanak tanımış olurdu. Woodrow Wil- 
son’un 14 Maddelik Anlaşma metninin hazırlan
masından 85 yıl sonra, uluslar arası yasa’nın en 
resmi yükümlülükleri, kaşla göz arasında, gizli an
laşmalarla hatırlanmak durumuna gelmiştir.

YETERSİZLİK KARŞISINDA  
GÜNDEME G ETİRİLEN  M AZERETLER

Dünyayı yeniden çok kutuplu bir yapıya kazan
dırmaya çalışan devletler ve yorumcular konse
yin etkinliğini yitirmesine yanıt olarak çeşitli 
stratejiler geliştirmişlerdir. Fransa gibi kimi Av
rupa ülkeleri Amerika’nın harekete geçmesine 
karşı konseyin uluslar üstü bir kontrol mekaniz
ması gibi davranmak suretiyle güç dengesizlikle-
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rinin, kültür ve güvenlik uyumsuzluklarının üste
sinden gelebileceğine inanıyorlardı. Fransızlar 
Amerikanın gücünü kontrol etmek için Güven
lik Konseyi’nin ağırlığını koymasını ümit ediyor
lardı. Şayet bu işe yaramış olsaydı, söz konusu bu 
strateji uluslar üstücülük düşüncesi aracılığıyla 
dünyayı çok kutuplu bir yapıya dönüştürmüş 
olurdu. Fakat bu yaklaşım kaçınılamaz bir şekilde 
bir ikilem içermektedir: Avrupalı uluslar üstü gö
rüş yanlıları için elde edilebilir başarı ne olabilir
di?

Elbette, Fransa Amerika’nın Irak projesini 
veto edebilirdi. Fakat bu şekilde başarıya ulaşmak 
mümkün değildi, çünkü Amerikan’ın niyeti her 
halükârda gerçekleşecekti ve bu süreçte Fran
sa’nın ABD’yi engelleyebileceği kurumsal yapı 
kırılacaktı. Bu ikilemi ortadan kaldıramamalaıı 
Fransızları diplomatik bağlamda bir açmaza sü- 
rükledi. T elevizyonlar çekim yaparken  ̂J^ansa___
Dışişleri Bakanı, Amerikalı bakana karşı parma
ğını sallayabilir veya bir başka konunun görüşül
düğü bir toplantıda Irak konusunu gündeme ge
tirmek suretiyle tuzağa düşürebilirdi. Fakat Fran
sa’nın şiddetli bir şekilde karşı olduğu Güvenlik 
Konseyi’nin savaşı engelleme konusundaki yeter
sizliği, konseyin yetersizliğine olduğu kadar, 
Fransa’nın zayıflığına da işaret etti.

Bu esnada, yorumcular Amerika’nın yasayı 
tehdit etmesinden önce davranmak için bir ta
kım sözlü stratejiler geliştirdiler. Kimi yorumcu
lar, Vedrine’nin “kararlarını kendi yorumları ve 
kendi çıkarları çerçevesinde almaları” yolunda 
sarf ettiği cümlenin aksine, ülkelerin ortak çıkar
lar doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini 
ileri sürdüler. Slaughter, ABD’nin, BM içinde yer 
alması gerektiğini ileri sürdü, çünkü diğer uluslar 
“ABD’yi kısıtlayabilecekleri bir foruma ihtiyaç 
duymaktadırlar.” The New York gazetesinden 
Hendrik Hertberg “Engellenmemiş güçten şüp
helenmeyen muhafazarkârlıktan ne elde edilebil
di...? Sınırlı hükümette ve kontrol noktalarında 
muhafazakâr inanç nerede yer almaktadır? Meza
rında Burke’nın kemikleri sızlıyor. Madison ve 
Hamilton’un da kemikleri sızlıyor.” Hertzberg, 
Washington’un gönüllü bir şekilde elinde tuttu

ğu gücü terk etmesi ve ABD’nin diğer güçlerle 
eşit bir hale geleceği çok kutuplu bir dünya lehin
de hegemonyasında feragat etmesi gerektiğini di
le getirdi.

Suni gücü engellemek için yerel olarak kulla
nılması şartıyla hiç kimse kontrol ve denge kulla
nılmasından şüphe duymaz. İhtirasa ihtirasla kar
şılık verme özgürlüğü korumanın düzenini kuran
ların formülüydü. Bununla beraber, bu yaklaşımı 
uluslar arası arenada uygulamak A BD’nin kendi 
çıkarları doğrultusunda hareket etmesini, karşı
sındaki diğer rakiplerini -ve aslında değerleri 
kendisininkinden çok daha farklı olan güç sahibi 
rakiplerini- engellemesini gerektirecek bir du
rumdur. Hertzberg ve diğerlerinin, bu durumun 
basitçe ABD’nin kendisinin Çin ve Rusya tara
fından kontrol altında tutulmasına izin vereceği
ni beklemenin gerçekçi olmadığını fark etmemiş 
oldukları anlaşılıyor. Her şeyden öte, Çin, Fransa 
veya Rusya -ya da herhangi başka bir ülke- ken
disini ABD’nin konumunda farz etse gönüllü bir 
şekilde böylesi bir güçten feragat eder miydi? 
Fransa’nın, kendisi ve ABD arasındaki ihtilafı or
tadan kaldırmaya yöneldiğini de hatırlayalım - 
ancak kendisiyle, Fransa’nın gücünü kontrol ede
bilecek daha az güç sahibi bir ülke (Chirac, san
ki “çok iyi yetiştirilmemiş” gibi davranmakla suç
ladığı kimi ülkeler) arasındaki dengesizliği kaldır
maya yönelmediğini de hatırlamalıyız.

Uzun baskı dönemiyle devletlerin etki altında 
tutulabildiği, daha da ötesi gücün kimi yeni ve 
denenmemiş yeri, ABD’nin hegemonik gücün 
uygulanmasından ziyade, daha güvenli olacağına 
inanmak için pek fazla neden yok. Dünya’nm ka
derini, küresel çoğulculuğun kimi belirsiz muha
fazasına terk edilmesine güvenenler eski sorunu 
gündeme getirmektedirler: Bu gardiyanı kim ko
ruyacak? Ve (Fransa’nın Saddam’dan istediği gi
bi) diktatörlerden, kitle imha silahlarına karşı ya
sal engellemeler getirmeleri talebinde bulunmak 
suretiyle - bu gardiyan uluslar arası barışı nasıl 
koruyacak? Bir bağlamda, ortak çıkarlar güdenler 
(communitarians) bunu dile getirmede başarısız 
olmalarına rağmen, James Madison gerçekleştir
mek üzeredir. ABD anayasasını kaleme aldıkları
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sırada, Madison ve diğer kurucular, dünya toplu- 
munun günümüzde Amerikan hegemonyasıyla 
baş etmek zorunda kaldığı durumdaki aynı iki
lemle karşı karşıya kalmışlardır. Bu anayasanın 
çerçevesini çizenlerin konuyu ortaya koydukları 
gibi, sorun güçlünün kanunlara itaat etmek ama
cıyla niçin herhangi bir teşvik edici unsura sahip 
olması gerektiğiydi. Madison’un bu soruya verdi
ği karşılık, teşvik edici unsurların gelecekte orta
ya çıkacak -güçlülerin bir zaman sonra zayıf düşe
bilecekleri ve o zaman kanunun korumasına ihti
yaç duyacakları ihtimalinin söz konusu olduğu- 
koşulların değerlendirilmesinde yattığı noktasın
daydı. Madison günümüzde güçlülerin kurallar 
üzerinde oynamalarını teşvik eden unsurun “için
de bulundukları koşulların belirsizliğinden” kay
naklandığını dile getirmişti. Fakat, gelecek kesin
lik ifade etse veya güçlüler geleceğin kesinlik ifa
de edeceğine inanmış olsalar veya bu gelecek gü
cün devam eden hükümranlığını öngörse kanun
lara uymaları konusunda güçlüler nazarındaki 
teşvik edici unsur etkisini yitirir. Bu durumda he
gemonya ile eşitlik ilkesi arasında gerilimli bir 
durum söz konusu olduğu görülmektedir. Ege
menler güçlerini meşru sınırlamalara konu olma
sını her zaman için reddetmişlerdir. Ingiltere de
nizlere hükmederken, Whitehall deniz engelleri
ni ortadan kaldırmak amacıyla güç kullanımı ko
nusunda -söz konusu bu sınırlar ABD ve diğer da
ha zayıf konumdaki devletlerce desteklenen sı
nırlamalar getirilmesine karşı çıkmıştı. Bir hiper 
güç tarafından uygulanan herhangi bir egemenlik 
sistemi yasanın otantikliğinin devamlılığında ve
ya kurulmasında büyük zorluklarla karşılaşacak
tır. İşte bu durum, günümüzde uluslar arası toplu
mun karşı karşıya kaldığı Madisonvari bir ikilem
dir. Bu ikilem geçen kış Güvenlik Konseyi’nin 
kaderini belirleyecek ölçüde dramatik bir şekilde 
ortaya çıkan işte bu ikilemdir.

SİL BAŞTAN

Güvenlik Konseyi’nin tüzüğünce belirtilmiş olan 
sorumluluğu, uluslar arası barış ve güvenliğin te
sis edilmesiydi. Tüzük, konseyin nezareti altında

bu sorumluluğun yerine getirilmesi için bir plân 
hazırlamıştı. BM kurucuları, çok büyük payanda
ları ve çok yüksek kuleleriyle -korkunç hayvan 
başlarıyla süslü- çok katlı bir Gotik yapı inşa et
tiler.

2003 yılı kış aylarında söz konusu bu devasa 
yapı çöktü. Bu çöküşün nedenlerini araştırmak 
için başlangıçta hazırlanan plâna geri dönmek ve 
mimarlarını sorumlu tutmak cazip görünmekte
dir. Bununla beraber, gerçek şu ki, konseyin çök
mesine yol açan neden yapının temelinde mey
dana gelen değişmelerden kaynaklanmaktadır. 
BM tapınağının üzerinde yükseldiği zeminin ya
rıklardan oluştuğu bu yıl çok açık bir şekilde.or
taya çıktı. Söz konusu bu zemin insanlığın deva
sa meşru tapmağına dayanak olmaktan uzaktı. 
Güç ayrılıkları, kültürel farklılıklar ve güç kulla
nımı konusundaki farklı görüşler tapınağın yıkıl
masına sebebiyet verdi.

Kanun genel olarak işleyişi etkilemektedir, el
bette kanunun da amacı budur zaten. Ancak, ulus
lar arası güvenlikle alâkalı uluslar arası meşru ku
rumlar, rejimler ve kanunlar büyük ölçüde ne se
bep ne de sonuçtur -yani, belirleyici nedenlerin 
yansımalarıdır. Bunlar bir devletin ortaya koyaca
ğı davranışın özerk, bağımsız determinantları de
ğildirler; fakat bu davranışı belirleyici yöndeki da
ha büyük güçlerin etkileridirler. Daha derinlerde 
gerçekleşen değişiklikler, yeni gerçeklikler ve yeni 
ilişkiler ortaya çıktıkça devletler, güçlerini pekiş- 
tirici yeni fırsatlardan yararlanmaya yönelirler. 
Devletlerin kendilerini bu şekilde yeniden ko
numlandırmaları, gelişmelere ayak uyduramayan 
kökleşmiş kurumlarla eş zamanlılıktan uzaklaştır
dığında güvenlik kurallarının ihlali ortaya çık
maktadır. Bir zamanlar işlevini yerine getiren ku
rallar artık kağıt üzerinde kalmaya başlar. Bu sü
reç, bir zamanlar jeopolitik dinamiklerin belirleyi
cisi olan uluslar arası güvenliğin tesis edilmesi 
amacıyla çok iyi plânlanmış kurallar da bile orta
ya çıkabilmektedir. Söz konusu dinamikleri göz 
önüne almadan hazırlanmış daha kötü kurallara 
gelince, bunlar daha az bir sürede etkilerini kay
betmektedirler ve genellikle şikayetler başlar baş
lamaz dağılmaya başlamaktadır. Her iki durumda 
da, BM’nin etkinliğini yitirmesinde görüldüğü
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üzere, geçerlilik süresi oldukça kısadır. BM’nin 
Askeri Komite Bölümü’nün etkinliği hemen he- 
men sona ermiştir. Diğer taraftan, tüzüğün güç 
kullanımı bir dönem sonra etkinliğini yitirmiştir. 
Soğuk Savaş döneminde sorunlu bir şekilde varlı- 
ğını devam ettiren Güvenlik Konseyi, 1990’lı yıl
larda kısa süreli de olsa canlanır gibi oldu; fakat 
Kosova ve Irak gelişmelerinde sorunlar patlak ver
di.

Bir süre sonra, siyaset yapıcılar her şeyi sil baş
tan ele almaya başlayacaklar. Bu süreç başladı
ğında, Güvenlik Konseyi’nin maruz kaldığı geliş
meden çıkarılacak ilk ders uluslar arası mühen
disliğin ilk ilkesi olmalıdır: ortaya konan plân ne 
olursa olsun, mutlaka yerine getirmesi gereken 
bir işlevi olmalıdır. Yeni bir uluslar arası meşru 
düzen etkinliğini sağlayacaksa gücün, kültürün 
ve güvenliğin temel dinamiklerini belirlemek zo
rundadır. Şayet bunu başaramazsa -ortaya konan 
normlar gerçeklerle bağdaşmaz ve devletlerin 
gerçekte nasıl bir siyaset izlemeleri gerektiği yö
nünde kriterleri ve devletlerin karşısında konum 
belirledikleri gerçek güçleri belirlemezse- uluslar 
arası toplum gene kağıt üzerinde kalan kurallarla 
karşı karşıya kalacaktır. BM sisteminin işlevsizli
ği temelde bir meşruiyet sorunu değil; aksine je 
opolitik bir sorundur. Zayıflatıcı olduğu kanıtla
nan yasal çarpıklıklar sonuçları değil, etkileri 
oluşturuyordu. Slaughter, savunmasında “BM ki
mi gerçekler siyasetin üzerinde olduğu önermesi
ne dayanarak kuruldu” demiştir. Söz konusu bu 
gerçekler kağıt üzerindeki kurallardan ziyade iş
lerlik kazanan kurallarla uzlaşırsa meşru kurumlar 
-ve harekete geçmelerine yol açan “gerçekler”- 
siyasal taahhütlerden kaynaklanmak zorundadır, 
siyasal taahhütlerin meşru kumrulardan değil.

BM’nin başarısızlığından çıkarılacak ikinci 
ders, devletlerin söz konusu BM kurallarına nasıl 
uygun hareket etmeleri gerektiğinden değil, ger
çekte nasıl hareket ediyor olduklarından kaynak
lanmak zorundadır. Oliver Wendell Holmes “Ya
salarla alâkalı bir kurumun ilk gereksinimi doğru 
ya da yanlış dünya toplumunun gerçek his ve ta
leplerine yanıt verebilmesidir.“ diyordu. Bu anla
yış doğa yasalarına inanmaya devam edenlere, 
devletleri hangi ilkelerin kontrol etmesi gerekti

ğini ve devletlerin söz konusu bu ilkeleri kabul 
edip etmeyeceklerini “bilen” masabaşı felsefecile
ri nefret edilen bir şey olacaktır. Fakat bu ide
alistler kendilerine uluslar arası meşru sistemin 
gönüllülük esasına dayandığını bir kez daha ha
tırlatabilirler. İyi de olsa kötü de olsa, bu kuru
mun yasaları devletin rızasına dayanmaktadır. 
Devletler, üzerinde görüş birliğine varmadıkları 
kurallar konusunda sorumlu tutulamazlar. Beğe
nin ya da beğenmeyin, söz konusu bu sistem 
Westfalya Antlaşmasına dayanmaktadır ve bu
gün bu daha da yoğun bir şekilde hissedilmekte
dir. Bu sistemin, idealistlerin kendi öznel ahlâk 
kavramlarına dayanabilirmiş gibi yapmak bu du
rumu gerçekte böyle yapmayacaktır. Yeni dünya 
düzenin mimarları gerçekleri görmek zorundadır
lar -siyasetin ötesindeki imgesel gerçeklikler dı
şında- örneğin savaş teorisi ve egemen eşit dev
letler kavramı gibi. Bu ve diğer eski dogmalar ev- 
rensel gerçeklik, adalet ve ahlâkın arkaik kav- 
ramlarına dayanmaktadır. Yeryüzü aşkın gerçek
liğine ait fikirlerin birbiriyle tezat teşkil etmesin
den önce olduğu gibi, Shaw’m Sezar’a söylettiği 
gibi “kabile ve adasındaki gelenekler doğa ka
nunlarıdır” düşüncesini paylaşan her kıtadan in
san tarafından da benimsendiği gibi nadir bir şe
kilde parçalı bir yapı oluşturmaktadır. Doğa yasa
sı ve doğal haklar konusundaki ortaçağ fikirleri 
(Bentham’ın bunları “debdebe hakkındaki saç
malıklar” (nonsense on stilts) -her yerde saldır
gan devletleri harekete geçirmeye hizmet etmek
le beraber- kültürlenmiş öncelikler için kullanış
lı adlandırmalar dan çok daha fazlasını sağlamak
tadır.

Dünya yeni ve geçişken bir döneme doğru 
ilerlerken, eski ahlâki söylem gündemden kalk
malıdır; böylece karar vericiler pragmatik olarak 
gerçekte şansa bağlı olan hususa yoğunlaşabilir
ler. Uluslar arası barış ve güvenliğin sağlanması 
yolundaki gerçek sorunlar son derece sarihtir: 
Hedefimiz nedir? Bu hedeflere ulaşma noktasında 
hangi araçları seçtik? Bu araçlar işe yarayacak mı? 
Şayet işe yaramayacaklarsa, işe yaramamalarının 
sebebi ne olabilir? Alternatif çözümler mümkün 
mü? Şayet mümkünse, hangi dengelere ihtiyaç 
duyulmaktadır? Bu dengeleri kurma konusunda
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kararlı mıyız? Birbiriyle rekabet halindeki alter
natiflerin kazanımları nelerdir? Bunlar ne tür 
desteklere sahiptirler?

Bu tip sorulara cevap vermek kapsamlı meşru 
bir metafiziğe ihtiyaç duymaz. Ne büyük teorilere 
ne de kendi haklı görmeye yer vardır. Holmes, 
kanun yaşamının mantığa değil fakat deneyime 
dayandığını ileri sürmüştü. İnsanlık iyi ve kötü 
hakkında kesin bir konsensüse varmaları gerek
miyor. Bundan önce gerçekleştirilmesi gereken 
husus teorik değil deneysel alandır. Bir konsensü
se varma, ‘doğru’ ve ‘yanlış’ polemiğine dayalı re
torik aşılmak ve gereksiz yere acılara katlanmak 
durumunda kalan insanların somut ihtiyaçları ve 
tercihlerine eğilmek suretiyle, süreci soyutlama
ların azaltılmasıyla hızlandırılabilir. Politika ya
pıcılar bu gibi sorulara cevap veremeyebilirler. 
Güvenlik Konseyi’ni işlevsiz kılan güçler, George 
Kennan’m kelimeleriyle ifade edersek “uluslar 
arası istikrarsızlığın derin kaynakları” bu işlerin
den vazgeçmeyeceklerdir. Fakat, en azından poli
tika yapıcılar doğru soruları sorabilirler. Doğa ka
nununun tabii fakat istenmeyen bir neticesi ola
rak devletlerin egemen eşitler oldukları fikridir. 
Kennan’m vurguladığı gibi, egemen eşitlik kavra
mı bir mittir; devletler arasındaki eşitsizlik kav
ramla “dalga geçmektedir.” Devletlere uygulan
dığında, her devletin eşit olduğu önergesi bu 
eşitliğin olmadığına dair her yerde beliren kanıt
larla -n e güç, ne refah, ne uluslar arası düzene 
saygı, ne de insan hakları konularında eşit bir du
rumun olmadığını ortaya konmaktadır. Bununla 
birlikte, egemen eşitlik ilkesi BM’nin bütüncül 
yapısını canlandırmakta -ve egemen eşitlik var
sayımından kaynaklanan K İS’lere müdahale edip 
ele geçirilmesi gibi ortaya çıkan krizlere etkin bir 
çözüm bulmada muktedirsiz kılmaktadır. Devlet
lere birbirleriyle eşitlermiş muamelesi yapmak, 
bireylere eşitler olarak davranılmasını engelle
mektedir: Şayet Yugoslavya her bir devletin hak
kına müdahale edilmeme hakkını gerçek anlam
da tanımış olsa, insan haklarının Yugoslavya va
tandaşları diğer devletlerdeki bireylerin hakları
na eşit olduğunu inkâr etmiş olurdu. Çünkü bi
reylerin insan hakları ancak müdahale edilmek 
suretiyle korunabilmektedir. Bu yıl, devletleri

eşitler olarak kabul etmenin akıldışılığı, Güven
lik Konseyi’nin isteğinin -temsilcileri yanyana 
oturan ve ortak bir yaklaşım sergileyen ve İspan
ya, Pakistan ve Almanya ile beraber oy kullanan 
ülkeler- Angola, Gine veya Kamerun tarafından 
saptanmasıyla ortaya çıktığında daha önce olma
dığı denli kendisini burada da hissettirmiştir. 
Eşitlik ilkesi geçici üyelere fiili (bir oylamada po
tansiyel başarı için gerekli kritik dokuz oy çoğun
luğunu inkâr etmek suretiyle) veto hakkı tanın
masına izin vermektedir. Elbette, daimi beş üye
ye veto hakkı tanınması konseyin tüzüğünün ba
şıboş bir eşitlikçiliğin karşı belirlenmiş bir panze
hiri işlevini görüyordu. Fakat, bu işe yaramadı; 
daimi üyelerin veto hakkı, A BD ’yi Fransa konu
muna indirmek ve Fransa’yı Irak konusundaki 
tartışmalar boyunca konseyde geçici üye statüsü
ne sahip olmayan Hindistan üzerinde bir konum 
bahşetmek suretiyle problemi aynı anda hem hal
letmiş hem de halledememiş bir konuma itmiştir. 
Bununla birlikte, daimi üyelerin veto hakkı geçi
ci üyelerin veto hakkını sulandırma konusunda 
hiçbir şey yapmadı. Sonuç, gerçek dünyanın güç 
yapısını hayali bir aynanın doğruluğuyla beraber 
yansıtan ve buna uygun davranan bir Güvenlik 
Konseyi oldu. Yine de, geçen kış döneminde çı
karılan üçüncü önemli ders: kurumların, kendi 
yapılarına eklemlenmiş bozuklukları düzeltmenin 
beklenemeyeceğidir.

BM İŞLEVİNİ SÜRD ÜREBİLECEK Mİ?

Güvenlik Konseyi’nin bir süre sonra önemli gü
venlik sorunlarıyla baş edebilmek amacıyla yeni
den işlevini kazanabileceğine inanmak için pek 
fazla sebep yok. Bununla birlikte, zaten Irak’da 
savaş başladı. Şayet savaş kısa sürede ve başarıyla 
sona ererse, ABD Irak’daki, büyük bir olasılıkla 
var olmayan K İS’leri ele geçirebilirse, Irak’daki 
ulus inşası yolunda giderse, konseyin yeniden ha
yatiyet kazanması için çok fazla bir etki ortaya 
çıkmayacaktır. Bu durumda, konsey Milletler 
Cemiyeti’nin izinden gitmiş olacaktır. Daha son
ra, Amerikalı karar vericiler Kosova sorununda 
N A TO ’ya yaptıkları gibi konsey üzerinde çok da
ha fazla etki uygulayacaklardır: Bir daha asla. Bu
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bağlamda tesis edilen mevcut koalisyonlar bunu 
etkili bir şekilde yerine getireceklerdir.

Diğer taraftan, savaş uzun ve kanlı bir şekilde 
sürerse, ABD Irak’daki K İS’leri ele geçiremezse 
ve Irak’daki uluslaşma süreci inkıtaya uğrarsa, sa
vaş karşıtları, ‘BM tüzüğü çerçevesinde harekete 
geçseydi, A BD ’nin böylesi bir belâya düçar olma
yacaktı’ iddiasını ileri sürerek bu gelişmeden kâr
lı çıkacaklar. Fakat Güvenlik Konseyi, Ameri
ka’nın başarısızlığından bir kazanım elde edeme
yecektir. Konsey’de pusuya yatmış bir vaziyette 
beklemek, ve paradoksal bir şekilde, ABD’nin gi
derek artan bir veto dalgası karşısında bir toplan
tıda vazifesinin idrakinde bir şekilde katılımını 
zorlaştırmak suretiyle muhaliflerin koordine etti
ği koalisyonlar oluşturulacak ve mevcutları da 
güçlendirilecektir.

Güvenlik Konseyi, dünya gücünün üst düze
yindeki hiyerarşilerle doğrudan bağlantılı olma- 
yan konuları ele alırsa, zaman zaman faydalı ola- 
bileceğini kanıtlayacaktır. Önde gelen her ülke 
terörizm ve K IS’nın yayılması tehlikesiyle karşı 
karşıyadır. Bu ülkelerden hiçbiri söz konusu bu 
tehditlere izin vermek suretiyle herhangi bir kaza
nım elde edemeyeceklerdir. Bununla birlikte, ih
tiyaç duyulan askeri çözümün dışında bir çözüm
se, konseyin daimi üyeleri arasında şüphelerin de
vam etmesi ve konseyin güvenilirliğini kaybetme
si, söz konusu bu gibi konularla baş etmede etkin
liğini yıpratacaktır. Yine de, savaş başlamış du
rumda; A BD ’nin güç kullanmasını engellemek 
amacıyla bir takım baskılarla karşı karşıya kalma
sı olasıdır. Bütün bunlar karşı koymak zorunda 
olacağı baskılardır. Buna rağmen, Chirac savaş 
“her zaman için en kötü çözüm” değildir açıkla
masını yaptı. Miloseviç’den Hitler’e değin pek 
çok tiranla mücadelede güç kullanımı ve savaş 
diplomasiye göre daha iyi bir seçenek oluşturdu. 
Savaş kimi zaman, KIS’lerin yayılmasıyla müca
delede tek ve bu yüzden iyi bir yol olabilir. Savaş 
dışındakilerin maruz kaldıkları acılar dikkate alı
nırsa, güç kullanımı askerlerden ziyade daha çok 
çocukların ölümüne yol açan (Irak’a uygulanan 
ambargonun kanıtladığı gibi) ekonomik yaptı
rımlara nazaran daha insani bir çözüm olabilir. 
İkinci Körfez Savaşı’ndan sonraki daha büyük

tehlike ABD’nin başvurmaması gereken güç kul
lanımı değil, fakat savaşın dehşetinden zarar gö
renler, kamu oyu muhalefeti ve ekonominin işler
liği için başvurması gerekirken başvurmamasıdır. 
Diinya’nın giderek artmakta olan başıbozukluk 
riski, ABD’ye sahip olduğu gücü parçalanmaya 
doğru giden seyri durdurmak veya yavaşlatmak 
için etkin bir şekilde kullanması konusundaki da
ha az sorumluluktan ziyade daha çok sorumluluk 
vermektedir. Kanuna inanan herkes insanlığın 
yürüyüşüne yeniden başladığını görmeye istekli
dirler.

ABD, düzensizlik merkezlerine karşı harekete 
geçmede, küresel barışın ve güvenliğin devam et
tirilmesine yönlendirilmiş yeni uluslar arası me
kanizmalar oluşturmak için sahip olduğu gücü 
paylaşmaktan kârlı çıkabilir. Amerikan hege
monyası sonsuza kadar devam etmeyecektir. Bu- 
nunla beraber, askeri güç kullanımı elverişli ol- 
madığında, akıllıca hareket etme, ABD’nin ulu
sal çıkarlarını koruma veya geliştirmeye yarayan, 
gerçekçi bir şekilde inşa edilmiş kurumlar yaratıl
masını tavsiye etmektedir. Böylesi kurumlar, po
tansiyel olarak tek kutuplu dönemin uzatılmasıy
la, Amerikan’m üstünlüğünü güçlendirebilir.

Bununla birlikte, yasa taraftarları, Güvenlik 
Konseyi’nin büyük hasara maruz kalmış yapısının 
yerini alacak yeni bir kurumsal yapı inşa edilme
si olasılığı hakkında ciddi bir şekilde düşünmek 
zorundadır. Konsey’in işlerliğini yitirmesine yol 
açan kuvvetler ortadan kalkmayacaktır. Ne bir 
zafer kazanmış ne de yola getirilmiş ABD, söz ko
nusu yeni bağlamda eski sınırlamalara boyun eğ
mek için yeterli güdüye sahip olacaktır. Ne fiilen 
korunan ne de aşağı düzeyde rakipler söz konusu 
bu sınırlamaları empoze etme çabasından vazgeç
mek amacıyla yeterli engelleyici faktörlere sahip
tirler. Her ulus, diğer ulusların pahasına, daha 
çok güç ve güvenlik elde etmeye çalışmaya de
vam edeceği gibi, güç kullanılması gerektiğinde 
anlaşmazlıklar ortaya çıkmaya da devam edecek
tir. Beğenin ya da beğenmeyin, dünyada işler bu 
şekilde yürütülüyor. İnsanlığın yasa kanununa 
doğru yürüyüşünde bu gerçeği kabul etmek ilk 
adım olacaktır.
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