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Yeni Yeşil Kuşak Projesi ve Yoğunluğu Azaltılmış İslâm

Küresel planda 11 Eylül süreci ile alenileşen “İslâm’ın yo
ğunluğunu azaltma” yani İslâm Dininin hayata müdahale 
alanlarım daraltma operasyonu, son zamanlarda Türkiye 
başta olmak üzere İslâm dünyasındaki bazı Müslüman elitle
rin, siyaset ve din adamlarının da bilerek ya da bilmeyerek 
bu projede “kullanılabilirlik” oranlarının ciddi ölçüde art
ması nedeniyle oldukça tehlikeli bir boyut kazanmış bulunu
yor. Ö nceleri İslâm’ın insan ve toplum hayatının çeşitli 
alanlarına müdahalesi harici baskılarla önlenm eye çalışılır
ken; şimdilerde aynı şey “siyasal İslâmcı” eskisi yeni “light- 
İslâmcı” siyaset ve fikir erbabı tarafından dillendirilip talep 
edilir olmuştur. Fikir ve siyaset arenasında isbatı vücut et
mek için din-siyaset ayrılığını çoktan içselleştirenler, artık 
“İslâm’ın bir devlet modeli öngörmediğini”, “dinin ekono
miye de, paraya da karıştırılmaması gerektiğini”, “İslâm 
birliğinin gereksiz olduğunu”... savunabilm ekte; buna kar
şılık Avrupa Birliği’ne girmeye, A B D ’nin yaldızlı “Büyük 
Ortadoğu Projesi” (bize göre “Yeni Yeşil Kuşak Projesi”) 
içinde taşeron olarak yer almaya can atabilm ektedirler.

İşte asıl tehlike buradadır ve bu yaldızlı projelere teşne 
olanlar, A BD -İngiltere-İsrail ittifakının Ortadoğu coğrafya
sına nizam vermek için Öncelikle “ed-D în” olan İslâm’ı de
forme edip dönüştürme/ azaltma/ budama/ laikleştirme/ libe
ralleştirme/ omurgasızlaştırma...’ya çalıştığın ı g ö r e m e 
mektedirler.

Ümran, “Yeni Yeşik Kuşak Projesi” olarak adlandır
mayı teklif ettiği “Büyük Ortadoğu P ro je s i”nin öncelikle 
ve özellikle İslâm’ın özünü değiştirmeye, “Radikal/ Terörist 
İslâm”a karşı “Light/ Ilımlı İslâm” üretmeye yönelik ope
rasyonlarla işe başladığına dikkat çekm ek ve bu konuda 
Müslümanları uyarmak amacıyla konuyu kapağına taşıdı. Bu 
çerçevede Yıldırım Canoğlu yeni bir şirk dini olan “Pazar 
Tektanncılığı"nı ve Yeni Yeşil Kuşak projesini, Mustafa Ay
dın “İslâmî yoğunluğu azaltma” operasyonlarını, yeniden 
Ümran sayfalarını süsleyen Atasoy Müftüoğlu bu bağlamda 
yaşanan “şiddetli savrulmaları ve eyyamcılıkları” ele alıyor
lar. Ahmet Cemil Ertunç ve Ramazan Kayan “ed-D în” olan 
İslâm’ın ne olduğu ve Müslüman’ın İslâm’dan ne anlaması 
gerektiğine ilişkin derinlikli yazılarıyla ufuk açarken, D ila- 
ver Demirağ ye Muammer Yalçın “muhafazakârlık” kavra
m ının İslâm’la ilişkisi(zliği)ni irdeliyorlar.

Umran’m Gündem bölümündeki gazeteci İbrahim Ka
ragül un “Büyük Ortadoğu Projesi”nin arkasındaki sinsi n i
yetleri gözler önüne seren makalesi ile gazeteci Mustafa Öz- 
can’m Ezher’e yönelik “Tunus M odeli” operasyonları 
araştıran belgesel incelemesi Yeni Yeşik Kuşak’ı bütün bo
yutlarıyla kavramamıza yardımcı oluyor. A yrıca Gündem ’de 
yer alan Alptekin Dursunoğlu’nun İran, M.Nüzhet Çetin- 
baş’m Kafkasya, Tevfik Em in’in Kıbrıs üzerine yazıları ise, 
dış politikaya ilişkin yeni perspektifler çiziyor.

U m ran’ın Yaşayan İslâm, Kültür ve Sanat, Analiz  bölüm
leri yine dopdolu.

Yeni Ü m ranlarda buluşmamız ve dostlarınızı da U m - 
ra n ’la buluşturmanız dileğiyle.
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sı.

İbrahim Karagül: Yeni Şafak gazete
si dış politika sayfası editörü.

Ramazan Kayan: Kur’an araştırma
ları yapıyor.

Abdullah Laroui: Faslı düşünür, Ko
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M. Hadi Yılmaz: Araştırmacı yazar.
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G Ü N D E M

“BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ”
OSMANLI COĞRAFYASINDA 

AMERİKAN BAYRAĞI

İBRAHİM KARAGÜL

K uzey Afrika’dan O rta ve 
Güney Asya’ya kadar 
yeryüzünün ana ekseni- 

n i oluşturan İslam coğrafyasının 
hemen her köşesine asker yer
leştiren Amerika, Afganistan ve 
Irak’m işgalinden sonra Müslü
man dünyayı kontrol altına al
mak ve 21. yüzyıl boyunca dene
tim altında tutmak için yeni bir 
süreç başlattı. 1990’lardan bu 
yana ve özellikle son üç yılda 
A BD-İngiltere-lsrail üçlüsünün 
istila operasyonları ile devam 
eden Yeni Dünya Düzeni arayı
şı, Irak işgalinin ardından dün
yaya karşı verilen bir hegemon
ya savaşma dönüştü. Yeryüzü
nün “şah damarı” olan, kaynak
ları ve dünya ticaret yollarını 
barındıran, A B D ’nin küresel 
hegemonya arzusunu tehdit ede
bilecek potansiyel m uhalefeti 
besleyen İslam coğrafyasına yö
nelik bu emperyal saldırganlık, 
şimdilerde Türkiye’de de tartı
şılmaya başlanan “Büyük O rta
doğu Projesi” ile yeni bir aşa
maya girdi. Türkiye için yeni 
yüzyıla dönük büyük strateji ola
rak benimsenen, hem  T ü rki
ye’ye hem de İslam dünyasına 
pazarlanan projenin, İslam dün
yası üzerinde Amerikan-İngiliz 
hegemonyasını kurumsallaştır

maktan başka bir amacı yok.
Ortadoğu haritasını yeniden 

şekillendirme projesinde, Kıbrıs 
sorununun çözülmesini de içere
cek şekilde, Türkiye’ye merkezi 
bir rol vermeyi tasarlayan ABD, 
Türkiye’yi Ortadoğu, Doğu 
Akdeniz, Karadeniz, Kafkaslar 
ve Orta Asya’yı içine alan böl
gede Anglo-Am erikan cephe 
için yeni görevlere hazırlıyor. 
Soğuk Savaş sonrası benzer bir 
misyonu “ABD-İngiltere-lsrail 
cephesi” için Kafkaslar ve Orta 
Asya’da yürüten Türkiye, aynı 
güçler tarafından daha kapsamlı 
ve keskin bir göreve hazırlanıyor. 
Ilımlı İslam kimliğini taşıyan, la
ik ve demokratik değerlere bağlı, 
batılı kurum ve sermaye çevrele
riyle barışık, imparatorluk geç
mişinden ilham alan, Batı’nın 
“ İs lam  te h d id i” söyleminden 
hareketle “İslam” etiketinden 
sıyrılmaya çalışan, tercihini Ba- 
tı’dan yana yapmış bir siyasal ik
tidarın büyük bir iştahla üstüne 
atladığı, sapla samanı birbirine 
karıştıran bazı Müslüman aydın
ların geçmişin nostaljisiyle der
hal sahiplendiği, Türkiye ve İs
lam dünyasının yüzyılını belirle
yecek bir Amerikan projesinin 
Irak’ta ihale almak yada iktidara 
yakın olma adına sorgulanmadan

benimsendiği bir dönemdeyiz. 
Bir zamanlar Müslümanların or
tak kaygılarıyla hareket eden, İs- 
lami hassasiyetleri tartışılmaz va
kıf ve ticari çevrelerin, A BD ’nin 
Ankara Büyükelçisi Eric Edel- 
man ile Büyük Ortadoğu projesin 
çerçevesinde istişareler yaptığı 
ve bu “büyük” projede rol kap
maya çalıştığı günleri yaşıyoruz.

ABD , “Yeni Ortadoğu” ya 
da “Büyük Ortadoğu” olarak ta
nımladığı bölgelerde, askeri seçe
neklerin yanısıra “siyasi ve eko
nomik reform” adı altında ken
di siyasi ve ekonomik hegemon
yasını sağlamlaştıracak adımlar 
atıyor. Türkiye, bu projede rol al
makla A BD ’nin yaşadığımız coğ
rafyaya yönelik istila kampanya
sında cephe ülke haline gelmek
te, ABD-İslam dünyası arasında
ki krizi kendisine çekmektedir.

Osmanlı siyasal otoritesinin 
ortadan kalktığı Birinci Dünya 
Savaşı sonrası bölgede oluşturu
lan statükoyu değiştirmeyi, O r
tadoğu ve O rta Asya’yı içine 
alan bölgenin en az yüz yılını 
belirlemeyi hedefleyen bir çalış
ma var karşımızda. A B D ’nin 
bölgedeki hegem onyasını gü
vence altına almayı ve bölgenin 
özgürleşme iradesini kırmayı 
am açlayan, “ y erli” ve “ öz” 
olan her talebi düşman ilan 
eden ve aslında bölgenin çıkar
larına karşı küresel güç merkez
lerinin çıkarlarının güvencesi 
olacak bir “istikrar ve düzen” 
arayışı var. Nitekim , “Ortado
ğu’yu özgürleştirme” girişimi si
vil değil, “askeri/güvenlik ek
senli” bir proje. Bunu kalkıp da, 
Türkiye ve bölge için tarihi fır
sat olarak pazarlamak, yaşadığı
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OSMANLI COĞRAFYASINDA AMERİKAN BAYRAĞI / KARAGÜL

mız coğrafya için büyük bir ta
lihsizlik.

Afganistan ve Irak’ın işgali, 
kitle imha silahı tehdidi adı al
tında Müslüman ülkelere yöne
lik silahsızlandırma projesi, İslam 
dünyasını merkez alan “terör 
tehdidi” ve yine hedefteki ülke
lerde uygulanmaya çalışılan “re
jim değişikliği” projeleriyle “Bü
yük Ortadoğu Projesi” Anglo- 
Amerikan cephenin tek yanlı 
küresel hegemonya tezinin aşa
maları. Bu tezin ağrılık merkezi, 
Fas’tan Endonezya’ya ulaşan ve 
yeryüzünün orta kuşağını oluş
turan İslam coğrafyası. Malaka 
Boğazı’ndan Basra Körfezi’ne, 
Doğu Akdeniz’den Kızıldeniz’e 
kadar, 21 . yüzyılın en şiddetli 
hakimiyet mücadelesinin yaşa
nacağı bölgelere büyük oranda 
yerleşen ABD, Soğuk Savaş dö
neminin dar çerçeveli Ortado
ğu’sunun sınırlarını yeniden ta
nımlanıp, sınırlarını Somali’den 
Karadeniz’e, Pakistan’dan Kaf- 
kaslar ve Orta Asya’ya kadar 
genişletiliyor.

“Büyük Dönüşüm” 
ve Yeni Harita

ABD Başkanı’nın Güvenlik Da
nışmanı Condoleezza Rice’m 7 
Ağustos 2003’te The Washington 
Post’ta yayınlanan ve 22 ülkeyi 
hedef alan “Transforming The 
Middle East” (Ortadoğu’yu dö
nüştürmek) başlıklı yazısı, ABD 
Başkanı George Bush’un 6 Ka- 
sım’da açıkladığı “Ortadoğu’yu 
Özgürleştirme Stratejisi” , Baş
kan Yardımcısı D ick Che- 
ney’nin Davos’ta açıkladığı “Bü
yük Ortadoğu’da Reform” pro
jesi, Dışişleri Bakanı Colin Po- 
well’m konuya ilişkin açıklama
ları, sürecin, 21. yüzyıl İslam

dünyasının şeklini belirleyecek 
bir “harita”ya dönüşmekte oldu
ğunu gösteriyor. Sözkonusu pro
jeyle ilgili en net bilgiler W as
hington Post gazetesinin 9 Şubat 
2003 sayısında yayınlandı. Gaze
teye göre, İslam coğrafyasına 
“demokrasi ve özgürlük” getir
meyi hedefleyen proje, “bu 
amaçla” Arap ve Güney Asya ül
kelerinde köklü siyasi ve ekono
mik reformlar yapılmasını içeri
yor. Hedeflenen dönüşümün sağ
lanması için Batı’nın yardımları 
artıracağı, bu ülkelerin Dünya 
T icaret Örgütü’ne üyeliklerine 
yardım edileceği ve ABD  yöneti
minin “Büyük Ortadoğu” girişi
minin, haziran ayında yapılacak 
G -8  zirve toplantısında ilan edi
leceği, A B D ’nin Avrupa ile bu 
konuda pazarlıklara başladığı be
lirtiliyor.

Joint Force Quarterly (JFQ) 
adıyla Institute for National 
Strategic Studies ve National 
Defense University tarafından 
Amerikan ordusu için çıkarılan 
derginin Sonbahar 1995 sayısı
nın ana dosyası Büyük Ortadoğu 
idi. The Greater Meddle East 
(Büyük Ortadoğu) başlıklı yazı 
dahil, A BD ’nin Ortadoğu’ya yö
nelik hedeflerinin analiz edildiği

sayıda, Turkey’s Role in the 
G reater Middle East (Büyük Or
tadoğu’da Türkiye’n in  Rolü) 
başlığı altında Türkiye’nin duru
mu da ele alınıyordu.

Derginin Sonbahar 1995 sa
yısında yer alan Hans Binnen- 
dijk imzalı “Focus on the Midd
le East” başlıklı yazıda, Ortado
ğu’daki yeni gelişmelerin ABD  
çıkarlarını tehdit ettiği belirtile
rek, Büyük Ortadoğu’da A BD  çı
karlarını yeniden güvence altına 
almak için öneriler yer alıyor. 
“Büyük Ortadoğu”nun haritasını 
da çizen yazar, Soğuk Savaş’ın 
dar kapsamlı Ortadoğu tanımı
nın eskidiğini, geliştirilen “Bü
yük O rtadoğu”nun kuzeyde 
T ürkiye’den güneyde Afrika 
Boynuzu’na, B atı’da Fas’tan 
Doğu’da Pakistan’a uzanan böl
geyi kapsadığı”nı belirtiyor. Ya
zar, A B D ’nin çıkarlarının, bu 
bölgelerde petrol kaynaklarının 
güvence altına almayı, İsrail’in 
güvenliğini sağlamayı ve siyasal 
hareketleri sınırlandırmayı ge
rektirdiğini belirtiyor.

“Eski N A T O  Öldü, 
Yenisini Kuruyoruz”

Amerika’nın N A T O  temsilcisi
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R. Nicholas Burns’ün, 19 Ocak 
2003 tarihinde Çek Cumhuriye- 
ti’nin başkenti Prag’da yaptığı 
“Yeni N A T O  ve Büyük Orta- 
doğu” başlıklı konuşmada daha 
çarpıcı ifadeleri okuyoruz: NA- 
T O ’nun Büyük Ortadoğu hedefi
ne kilitlendiğini söyleyen 
Burns’ün ifadeleri çok çarpıcı: 
“Soğuk Savaş döneminde Batı 
Avrupa’yı savunmak için bölge
ye devasa bir kıta ordusu yığ
dık. N A TO  Avrupa ve Kuzey 
Amerika’yı savunmaya devam 
edecek. Ancak bunu Batı A v
rupa’da, Merkez Avrupa’da, 
Kuzey Amerika’da oturarak ya
pabileceğimize inanmıyoruz. 
Kavramsal ilgimizi ve askeri gü
cümüzü Doğu’ya ve Güney’e 
konuşlandırmalıyız. N A - 
T O ’nun geleceği Doğu ve Gü- 
ney’dir. Bu da “Büyük Ortado- 
ğu”dur. N A T O ’nun geleceği, 
krizlere el koymak ve cevap 
vermektir. Bu, Fransa, Ispanya, 
Çek Cumhuriyeti ya da Ameri
ka için büyük tehdit oluşturan, 
Orta ve Güney Asya, Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika’da yer alan ül
kelerde yapılacak askeri, kur
tarma ya da barış gücü operas
yonları şeklinde olacaktır. H e
pimizin kabul ettiği gibi tehdit, 
terörizm, küresel terörizm ve 
kitle imha silahlarıyla gelmek
tedir...”

Devam edelim: “N A T O
1995’ten bu yana yürüttüğü 
“Akdeniz Diyaloğu” programıy
la Mısır ve Ürdün’ün de içinde 
bulunduğu altı Arap ülkesini İs
rail ile bir araya getiriyor. Bu 
programı genişletmek ve İsrail ile 
Araplar arasındaki diyaloğu ge
liştirmek için daha çok tartışma 
yapılmalı. Akdeniz Diyaloğu’nun 
güçlendirilmesine inanıyoruz... 
İstanbul’da yapılacak zirveye ha

zırlandığımız aylar boyunca bu 
konuda daha çok tartışma yapa
cağız... Şimdi, eğer yeni bir mis
yonumuz varsa yeni bir askeri 
doktrine, bu misyonu başaracak 
yeni bir askeri yapılanmaya ihti
yacımız var... İstanbul Zirvesine 

hazırlanırken -İstanbul bu 
zirve için uygun bir yerdir- 
bir adım atmamız gerekti

ğine inanıyoruz. N A 
T O ’nun genişle

mesini, sadece 
“Akdeniz D i

yaloğu” ile 
değil, Kaf

kasya ve 
O r t a

Asya ile birlikte 
düşünmek zorunda
yız... Yeni ortaklar, yeni 
üyeler, yeni askeri yete
nekler ve yeni stratejik 
misyon. Hepsini topladı
ğımızda yeni bir N A - 

T O ’muz oluyor. Eski N A - 
T O ’yu şan ve şerefle emekliğe 
ayırdık. Soğuk Savaş dönemin
deki yaptıkları için teşekkür 
ederiz. Fakat şimdi yeni bir 
N A T O  inşa ediyoruz. Çok  
farklı bir zaman ve çok farklı 
tehditler için...”

Batı için, Sovyet tehdidinden 
daha önemli olan ne? N A T O  ve 
ABD  liderliğindeki ülkeleri se
ferber eden, Batı’nın güvenlik 
doktrinini temelden değiştiren, 
onu Müslüman dünyaya karşı kü
resel ordu kurmaya iten ne tür

bir olağanüstü gelişme yaşıyoruz? 
Denizleri, hava üsleri, boğazla
rı, kaynakları ele geçirilen bu 
coğrafya Batı’yı neden bu kadar 
korkutuyor?

“Adriyatik’ten Çin Seddi’ne” 
ve “Osmanlı Misyonu”

“Yeni Amerikan Yüzyılı” mi
marları, “Büyük Ortadoğu” pro
jesi ile Türkiye’ye yeni bir gele
cek tayin ediyor. Ortadoğu’yu 
Amerika ile Avrupa arasındaki 
paylaşımda yeni stratejik merkez 
olarak gören, bütün yolların Ku
düs’e çıktığı A BD  önceliklerine 
göre bir Ortadoğu kurgulayan 

çevreler, Türkiye’yi bir 
çatışma alanı olarak 
sahneye sürmeye ha

zırlanıyor. “T ü rk i
ye’yi merkez ülke 

y a p a c a ğ ı ” na  
inanılan giri

şim, Os- 
manlı vur
gusuyla ta

raftar toplu
yor. “Yeni O sm anlıcı

lık” ya da “Osmanlı misyonu” 
gibi heyecan verici kavramlar 
kullanılarak, Türkiye’nin yeni
den cepheden cepheye koşturul
ması için hazırlıklar yapılıyor.

1990’lardan sonra “ İslam  
tehdidi” , “ İslamcı terörizm ” 
kavramlarını üretenler, 1996’da 
“Türk-Israil ekseni”ni oluştu
ranlar, bütün İslam coğrafyasını 
anti-terör merkezleriyle dona
tanlar, 1997’lerden sonra “önle
yici saldırı” , “Kitle imha silah
ları tehdidi ve silahsızlanma” , 
“şer ekseni” politikalarıyla dün
yayı büyük bir belirsizliğe doğru 
sürükleyenler, Afganistan ve 
Irak’ı “özgürlük adına” işgal 
edenler şimdi işgal haritalarında
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ki devasa coğrafyası kapsayan ye
ni ve bütünleştirici bir sloganla 
çıkıyorlar karşımıza.

Kafkaslar ve Orta Asya için 
“A d riy a tik ’ten  Ç in S ed d i’n e ” 
sloganını kullananlar şimdi “Bü
yük Ortadoğu” projesi için “Os- 
manii misyonu” sloganını keş
fettiler. Am erika 1 9 9 0 ’larda 
Türkiye için “A driyatik’ten 
Çin Seddi’ne uzanan bir ufuk 
sundu. Oysa bize sunulan Adri
yatik’ten Çin Seddi’ne kadar ta
şeronluktu. O n yıl önceki senar
yo şimdi genişletilerek yeniden 
canlandırılıyor. Yeni misyon, 
“Osmanlı tecrübesi” veya bölge 
halklarıyla aramızdaki “ortak  
geçmiş”in Türkiye’nin çıkarları 
için değil, Amerika’nın çıkarları 
için seferber edilmesidir. Söz ko
nusu girişim, Osmanlı mirasının 
ya da bölgenin tarihinin  
A B D ’nin küresel çıkarlarına 
tahvil edilmesinden başka bir 
anlam taşımıyor.

Amerika, dünyanın kaynak
larını sömürmekle kalmıyor, 
Türkiye’nin tarihini de sömürü
yor'. ABD  iîe Avrupa ve diğer 
güç merkezleri arasında artık 
“Büyük Ortadoğu” projesi ekse
ninde gelişecek kapışmanın cep
he ülkesi Türkiye olacak. İsrail- 
Filistin krizi, Kıbrıs, Kuzey 
Irak, Hazar havzası, Kuzey-Gü- 
ney Kafkasya, Basra Körfezi, 
Doğu Akdeniz ve Kızıldeniz 
çevresi, kapışmanın en sarsıcı 
alanları olarak öne çıkacak.

Başkent İstanbul mu Olacak?

Haziran ayında İstanbul’da yapı
lacak N A TO  zirvesi, hem N A 
T O  hem Türkiye hem Ameri
ka’nın İslam dünyasına yönelik 
hedefleri hem de Avrupa Birliği, 
Rusya ve Ç in’in Anglo-Ameri-

kan cepheyle ilişkileri bakımın
dan son derece önemli olacak. 
Soğuk Savaş sonrasının en 
önemli zirvelerinden biri olması 
beklenen İstanbul buluşması ve 
sonrasında hem N A T O ’nun ye
ni görevi somutlaşacak, hem 
Amerika-İngiltere-İsrail üçlü- 
sü’nün İslam dünyasını dönüş
türme projesinin ana hatları net
leşecek hem Türkiye’nin bu pro
jede üsleneceği rol belirginleşe
cek hem de AB, Rusya ve Ç in ’in 
karşı tezleri daha rahatlıkla izle
nebilecek.

Amerika’nın yeni bir “tran 
sa tlan tik  in isiyatif” olarak öne 
çıkardığı proje, George Bush’un 
ev sahipliğini yapacağı Sea Is- 
land’daki G -8 Zirvesi’nde ilan 
edilecek. İstanbul’daki N A T O  
zirvesinin ana gündemi de bu 
proje olacak. Öyle görünüyor ki 
İstanbul, A BD ’nin bu kapsamlı 
projesinde çok önemli bir yer tu
tacak, belki de projenin başkenti 
olarak öne çıkacak. Zirvelerden 
sonra N A TO ’nun üsleneceği kü
resel role ilişkin tartışmalar daha 
uzun süre devam edecek. Ancak, 
1990’lardan sonra Kafkaslar, Or
ta Asya, Doğu Avrupa ve Doğu 
Akdeniz’e doğru genişleyen itti
fak, ABD tarafından ilk kez net

bir adrese; İslam coğrafyası ya 
da “Büyük Ortadoğu”ya yön
lendirilecek.

Proje, çok güçlü “demokra
si”, “özgürlükler” ve “refah” 
vurgusuyla pazarlanıyor. İslam 
dünyasında “siyasi ve ekonomik 
reformlar” başlığı altında, Mars
hall yardımları, tekno-parklar, 
fikir özgürlüğü ve refahın yaygın
laştırılması gibi oldukça cazip, 
baskıcı yönetim lerle Amerika 
arasında tercih yapmak zorunda 
bırakılan kitleleri tahrik edici 
teşvikler sıralanıyor.

Türkiye’nin İran ve Suriye ile 
kurduğu yakınlık, bölgenin gele
ceğine etki edecek en önemli ge
lişme olarak öne çıktı. Irak’ta ya
şanan ve bütün bölgeyi tehdit 
eden acı tecrübeden sonra bekle
nen, bu birlikteliğin yerli ve böl
genin çıkarlarını öncelemesi. 
Ortadoğu’da devrim niteliğinde 
gelişmelerin önünü açabilecek 
bu birliktelik, Türkiye, İran ve 
Suriye’yi yöneten reformcu kad
roların bölge için yerli, bağımsız 
ve kalıcı bir şeyler bırakıp bıra
kamayacağının net bir göstergesi 
olacaktır.

Irak işgalinden sonra bölgede 
iki süreç gelişti: Türkiye-İran- 
Suriye yakınlaşması ve “Irak’ın
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Komşuları” toplantıları. Bölge
nin Türk-Fars ve Arap üç temel 
unsurundan oluşan birinci geliş
me şimdiden caydırıcı etkisini 
gösterdi. Türkiye, Kuveyt, Ü r
dün, Suriye, İran, S. Arabistan, 
Bahreyn’in katıldığı “komşular” 
süreci ise bu kadar şanslı değil. 
Dışişleri Bakanı Abdullah 
G ül’ün, Kuveyt’teki toplantıda, 
bölge ülkelerini kendi güvenlik 
ve işbirliği şemsiyelerini kurma
ya çağırması, Avrupa’nın yaptığı 
gibi savaş ve çatışmalardan ge
rekli dersler çıkarılmasını iste
mesi, “Artık kendi bölgemize sa
hip çıkma cesaretini göstermeli- 
yiz. Siyasi kararlılıkla kendi çok 
taraflı işbirliği ve güvenlik çer
çevemizi oluşturabiliriz■ B u so
rumluluğu alacak kabiliyete sa
hibiz” şeklindeki sözleri, bölge 
için ileri düzeyde bir perspektif 
sunuyor. Ancak söz konusu sü
reç, gerçekten bölgenin dina
miklerini harekete geçirmeyi mi 
amaçlıyor yoksa İran ve Suriye’yi 
yumuşatarak A BD ’nin Ortado
ğu’ya yönelik hedeflerinin önü
nü açmayı mı? “Üçlü inisiyatif’ 
ve “komşular toplantıları”, 
A BD ’nin bugünlerde tartışmaya 
açtığı “Büyük Ortadoğu Projesi” 
içinde ne anlam ifade ediyor? İs
lam dünyasının dönüşümü böl
gesel inisiyatiflerle mi sağlana
cak yoksa Amerika’nın askeri ve 
ekonomik tezlerinin önünü aç

mayı hedefleyen kapsamlı proje
lerle mi?

İslam Dünyasını ABD  
Adına Terbiye Etme

Türk-ABD ilişkileri Soğuk Sa- 
vaş’tan sonra ikinci kez tanımla
nıyor. Bu sefer Türkiye’ye yükle
nen misyon çok daha riskli. Yine 
“Osmanlı misyonu”, “bölgesel 
diplomasi merkezi” sıfatlarıyla 
Türkiye, İslam dünyasını Ang- 
lo-Amerikan cephe için terbiye 
etme, dönüştürme, ıslah etme 
misyonuna soyunuyor.

Türkiye’ye yüklenmek iste
nen bu rolü New York Times ya
zarı Thomas Friedman’ın yazıla
rında da görüyoruz. Friedman, 
“Batı demokrasisi ve açık toplu- 
muyla Doğu’nun totaliter dinci
liği arasında Ü çüncü Dünya  
Savaşı” yaşandığını iddia ederek, 
bu savaşın kazanılmasında kilit 
ülke olarak Türkiye’yi gösteriyor.

“20. Yüzyılda Nazilere ve ko
münistlere karşı verilen savaşlar
dan sonra şimdi “totaliter dinci
lere, İslamcılara” karşı savaş ve
rildiğini, bunun 3. Dünya Savaşı 
olduğunu, İslam dünyasının ken
di içinde büyük bir iç savaş yaşa
dığını” belirten Friedman, 1. ve 
2. dünya savaşlarında olduğu gibi 
şimdi de A BD ’nin müttefiklerine 
destek vermesi çağrısı yapıyor.

Friedman’ın şu yargısı çok 
önemli: “Binlerce nükleer füze
si olan Sovyetler Birliği ile el- 
K aide’yi nasıl karşılaştırırız• 
Sovyetler’in hayata duyduğu  
sevgi bize duydukları nefretten  
daha büyüktü. Aram ızdaki 
farklara rağmen m edeniyetin  
tem el taşlarında m utabakat 
içindeydik. Oysa İslamcı grup
lar söz konusu olduğunda bize 
duydukları nefret hayata duy

dukları sevgiden büyük olan in
sanlarla karşı karşıyayız.” Fri- 
edman’a göre A BD , İslam dün
yasında bir devrim harekatına 
girişti ve bölgeyi dönüştürüyor. 
Bu dönüşümde en etkin rol ise 
Türkiye’ye verilmeli. Yeni “açık 
toplum ve totaliter İslamcılık” 
arasındaki savaşta Türkiye en et
kili silah olacak.

Dışişleri Bakanı Abdullah 
G ül’ün Tahran’daki İKÖ top
lantısında Arap dünyasına yöne
lik konuşması, iyi niyet çabaları
nın yanında A B D ’nin taleplerini 
yansıtıyordu. Yine Abdullah 
G ül’ün Washington ziyaretinde 
ABD  yönetimine A k Parti hükü
metinin Türkiye ve İslam dünya
sında güçlenen Amerikan karşıt
lığını kırmak için çalışacağı gü
vencesini vermesi ve bölgedeki 
A BD  çıkarlarının güvencesi ola
rak göstermesi, aynı yaklaşımın 
göstergesiydi. G ül’ün, AK Par- 
ti’nin değerlerinin Amerikan de
ğerleriyle örtüştüğünü söylemesi 
ancak A BD ’nin küresel işgal se
rüvenine, bu bağlamda demokra
si, insan hakları ve özgürlüklere 
karşı savaş açmasına değinme
mesi nasıl açıklanabilir? Ortada 
Irak’ta işbirliğinin çok ötesinde 
Amerikan çıkarlarının her alan
da savunulması gibi geniş çerçe
veli bir işbirliği söz konusu.

Avrupa Birliği’ne tam üyelik 
yolunda seferberlik başlatan Ak 
Parti yönetim i, Türkiye için 
Amerikan dış politikasına en
deksli bir gelecek öngörüyor. Bu
nu aynı zamanda iktidar güven
cesi olarak gören ve iç politik 
manevralarını Brüksel ve Was- 
hington’dan aldığı güçle yürüten 
A k Parti yönetimi, bölgede yük
selen A BD  düşmanlığını göğüs
lemeyi başarabilecek mi? Ameri
ka ve Avrupa’yı Ortadoğu ve Or-
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ta Asya’ya taşıyacak sorumlulu
ğun altından kalkabilecek mi? 
Kendisi ve Türkiye için büyük 
risk taşıyan bu hevesi Birinci 
Dünya Savaşı sonrası yaşananlar
la ele alanlar, Türkiye ve bölge 
için hiç de parlak bir gelecek ön
göremeyecektir.

Oya Berberoğlu, Akşam gaze
tesinin 21 Şubat sayısındaki yazı
sında A BD ’nin Büyük Ortadoğu 
projesine yönelik Türkiye’de yü
rütülen çalışmalarla ilgili şu il
ginç bilgileri aktardı: “ABD'rıin 
Ankara Büyükelçisi Eric Edelmarı, 
A nkara’dan kalkıp geliyor. Yer İs
tanbul A m avutköy’deki ABD  rezi- 
dansı. Geçtiğimiz sah günü öğleden 
sonra bazı Türk sivil toplum örgüt
leriyle buluşuluyor. Tabii konsolos 
da var. Ağırlıklı konu A BD ’nin 
gündem yaratmaya çalıştığı Büyük 
Ortadoğu Projesi (BO P). Bizimki
ler işbirliğine davet ediliyor. Edel- 
man, ‘Ortadoğu’da demokrasiyi 
sivil toplum örgütleriyle başara
biliriz, bize yardım edin’ mesajım  
veriyor. ( . . . )  O  toplantıya A Ç  E V , 
TÜ S EV , Tarih Vakfı, Helsinki 
Yurttaşlar Demeği, Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı, Türkiye G ö
nüllü Teşekküller Vakfı gibi kuru
luşlar davetliymiş, katılmış. ( . . . ) ” 
Yüzlerce vakfı bünyesinde barın
dıran Gönüllü Teşekküller Vak- 
fı‘nm  A BD  misyonuyla görüşme
lerine yer veren Berberoğlu, vakıf 
yöneticisinin projeye verdiği des
teğe işaret ediyor.

İslam dünyasının geleceğini 
belirleyecek bilgi, donanım ve 
umuda sahip kuşakların, Osman- 
lı topraklarında ABD bayrağını 
dalgalandırmalarının, gelecek 
nesiller tarafından nasıl okunaca
ğı, günlük siyasi ve ekonomik ç ı
karlar uğruna yüz yıllık bir gele
ceğin feda edilmesinin ağır so
nuçları iyi değerlendirilmeli. ■

O kullarda ve diğer kamu 
kuruluşlarında başörtü
sünü yasaklayan Fran

sız tasarılarına karşı gelişen Müs
lümanların büyük öfkesi Fransız 
yönetimini dehşete düşürdü. 17 
O cak’ta Fransalı müslümanların 
caddeleri doldurması, onlardaki 
öfkenin derinliğinin bir görter- 
gesi olup olmamanın ötesinde, 
Hükümeti, planları üzerinde ye
niden düşünmeye zorlama bağla
mında etkili olacaktır. (Fakat, 
bilindiği gibi, Fransız parlamen
tosu başörtü yasağını onayladı- 
Umran) Bununla birlikte, bu 
olay Fransız liberalizmi
nin doğasında derin bir 
islamfobi olduğunu doğ
ruluyor. Başbakan Jac- 
que Chirac’ın bu konu
da geri adım atması, 
mevcut fobiyi sona erdi
recek tek olay gibi gö
zükse de, bu epizot fark
lı anlamlarla karşımıza 
çıkacağa benziyor. Son 
olaylar, Fransa’nın, Irak 
savaşını müteakip Müs
lüman Dünya’nm dünya 
politikasında A m eri
ka’ya alternatif olma sa
vını da büyük ölçüde ze
deledi.

Çok sayıda yorumcu, 
önerilen başörtü yasağı
nın, Islami şiarlara duyu

lan antipatiden çok Fransız gele
neğiyle örtüştüğü yönünde birle- 
şiyor. Bununla beraber, sözkonu- 
su örtü yasağı aynı zamanda, iyi 
bir şekilde inşa edilmiş batı gele
neğinin de bir parçası olarak gö
rülmelidir. Şöyle ki; bu gelenek 
islami değerlere ve müslüman 
toplumlara vurgu yaparak müslü- 
man kadını hedef almaktadır.

Batının en gurur duyduğu id
dialardan biri de; kadını erkek 
egemen geleneksel toplumdan 
ve varsayılan kısıtlam alardan 
kurtarıp özgür hale getirmektir. 
Oysa, bizlere durmaksızın tekrar-
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lanan, "batıda kadın eğitim görme 
ve çalışma özgürlüğüne sahiptir ve 
cinselliğini de özgürce yaşayabilir” 
söylemlerine rağmen, realite çi- 
zilen imajdan çok farklıdır. G er
çekte batılı kadın, erkek egemen 
yapısını koruyan toplum içinde 
bir seks objesi konumundadır. 
Bu yüzden batılı kadından bek
lenilen; erkeklerin isteklerini 
karşılamak bağlamında seksi gi- 
yim-kuşam, seksi davranışlar ve 
ulaşılabilirliktir. Kadınların bir 
kısmı, kendilerine eğitim, kari
yer ve ekonomik anlamda fırsat
lar sunan bu “özgürlük”ten hoş
nut gözükse de, nihayetinde Ba
tılı kadınların büyük çoğunluğu 
için hayat, güzellik ve sexualite- 
nin imkansız ideallerine ulaş
mak için verilen mücadelenin 
yanında, annelik içgüdülerinin 
tatmin edilebileceği en emin ge
leneksel sosyal kurumlar olan ai
lenin ve huzurlu yuvaların artık 
değerini yitirdiği bir dünyayı 
ekonomik olarak yönetmekten 
ibaret hale gelmiştir. Şaşırtıcı 
olan nokta şu ki, batıklar hala 
kendi realitelerini ve Müslüman 
kadınların İslam tarafından sağ
lanan özgürlük ve saygı kavram
ları üzerine titreyişlerinin sebep

lerini ve örtünmenin de tüm 
bunları sağlamada önemli bir 
faktör olduğunu anlayamamak
tadırlar.

İşin aslına bakılırsa, Batı, 
kendi dünyasına ait realiteleri 
ustalıkla kamufle etm ektedir. 
Batı kültürü kadınları daha iyi 
konumuna getirmek için dizayn 
ettiği imajlarla doludur. Bu yüz
den Batı kültürünün sofistike ve 
baştan çıkarıcı yönüne aldanabi- 
len Müslüman kadın, bu kısıtlı 
özgürlük ve çıkarlar için ne bü
yük bedeller ödeyeceğini göre
memektedir.

İnkar edilmesi mümkün ol
mayan bir hakikat de şudur ki; 
bir çok müslüman toplumun 
kültüründe görülen İslami olma
yan davranış ve uygulamalar, as
lında İslam’ın müslüman kadına 
garanti ettiği İslami bir çevrede 
eğitim görme ve çalışma hakkı, 
kendi evliliklerinde söz sahibi 
olma hakkı ve evlilik kurumu 
içinde kendi bağımsız hayatını 
yaşama hakkı gibi hak ve özgür
lükleri inkar etmektedirler. Ö r
neğin; bir çok cahil müslüman 
toplumda kadınların evliliğe, 
onur için ölümlerine ve işkence
lere iğrenç ve dehşete düşürücü

bir şekilde zorlandığı uygulama
larla karşılaşabilmekteyiz. V e 
maalesef Batı, İslam’ın imajını 
zedelemek için bu cahilane ve 
ilkel uygulamalara aktif ya da 
pasif olarak onay vermekte ve 
ustaca sömürmektedir.

Bugün islami hareketlerin, 
Batının İslam toplumlarını sin
dirmeye ve hegemonya altına al
maya yönelik politikaları ile ve 
diğer tüm sorunlarla meşgul ol
maları anlaşılabilir bir şeydir. 
Ama doğrusu, çoğunlukla bu dış 
tehditlere cevap olarak çıkan sö
zünü ettiğimiz iç muhafazakar
lık, kadının durumunu daha kö
tüye götüren ya da en azından 
gelişmesini, ilerlemesini engel
leyen bir faktördür. Dolayısıyla, 
İslâmî hareketler, Müslümanla
rın sosyal problemlerine hitab 
eden bir vizyona sahip olmalı, 
bazı müslüman kadınların anla
şılabilir şikayetlerinin batılı or
ganizasyonlar tarafından sömü
rülmesine fırsat vermemeli, batı
kların istismarına açık alanları, 
adaletsizlik ve haksızlıkları orta
dan kaldırmaya yönelik çalışma
ları, faaliyetlerinin bir parçası 
haline getirmelidirler. m

(Crescent International, Şubat 2004; s. 4)
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S eçime katılım oranı ile reji
min meşruiyeti doğru oran
tılıdır.

İran, 20 Şubat parlamento 
seçim lerine, işte bu yargının 
doğruluğunu baştan kabul etmiş 
bir siyasal'psikolojik havayla 
girdi.

Seçimden doğacak sonuçları 
kendi lehine çevirm ek üzere 
muhafazakârlardan, boykotçu 
reformculara, karşı devrimciler' 
den, W ashington ve Tel-A viv’e 
kadar konuyla ilgilenen herkes, 
İran halkıyla bu yargı temelinde 
bir iletişim kurmaya çalıştı.

Muhafazakarlar ve boykot 
kararma uymayan reformcular, 
bu yargıya dayalı olarak seçimle
re katılmayı “dinî ve m illî bir fa
riza” olarak ortaya koydu.

Seçim i boykot eden reform
cular, aynı yargıya dayalı olarak 
kendilerini seçime sokmayan 
sistemin meşruiyetini tartışmaya 
açmayı ve bu şekilde sistemle 
hesaplaşmayı hedeflediler.

W ashington ve İsrail ise, yi
ne bu yargıdan hareketle uluslar 
arası topluma halk-rejim  çelişki
sine dayalı bir İran manzarası 
göstermek ve Irak için başlatılan 
“özgürleştirme süreci”nin İran 
için de geçerli olduğuna onları 
ikna etmek hedefini güttü.

Seçim Öncesi Siyasal Hava

Hotbird uydusundan Farsça T V  
yayını yapan V oice o f America 
(Amerika’nın Sesi) seçimlerin 
yapıldığı akşam, karşı devrimci 
İranlı gazeteci Nurizade’nin di
linden şu yorumu yapıyordu:

“ABD , Ortadoğu ülkelerin
deki demokratikleşmeye katkı 
sağlamak isterken, A B D ’nin A B 
üyesi dostlarından İran’la ilgili

İRAN'DAKİ 
PARLAMENTO SEÇİMLERİ

ALPTEKİN DURSUNOĞLU

"Marsilya Valiliği, aşın sağa Ulusal Cephe Partisi (FN) lideri 
Jean-M arie Le Pen’in, gelecek ay yapılacak bölgesel seçimlere, 

Alpes-Provence-Cote d ’Azur bölgesinden adaylık başvurusunu reddetti. 
Son kamuoyu araştırmalan, halkın yüzde 64 ’ünün bu seçimlere 

ilgi göstermediğini ortaya koyuyor. Fransa'da 1998 yılında yapılan 
son bölgesel seçimlerde, katılım oranı yüzde 58'de kalmıştı.” 

Hürriyet 18 Şubat 2004

olarak hep karşı tezler duyuyor
du. Almanya, Fransa ve İngilte
re, İrak için yapılanların İran 
için yapılamayacağını; çünkü 
İran’da halkın yüzde yetmişinin 
oyuyla iş başına gelmiş bir cum
hurbaşkanı bulunduğunu söylü
yordu. İşte İran halkı şimdi bu 
seçimle A B ülke liderlerine: ‘Sa
yın A B ülkeleri liderleri, bizler 
İslam Cumhuriyeti rej imine ver
diğimiz destekten pişman olduk, 
şimdi bunu geri alıyoruz’ demiş 
olacak.”

20 Şubat parlamento seçim
leri, İran’da dostun da düşmanın 
da üzerinde icma ettiği “Seçime 
katılım oranı ile rejimin meşru
iyeti doğru orantılıdır” yargısı 
temelinde yapıldı.

Aslında 20 Şubat’tan çok 
önce birtakım gerilimlerin ya
şanması bekleniyordu. Çünkü 
Anayasal bir kurum olan Şura-yı 
Nigehban’m (Anayasayı Koru
yucular Konseyi) milletvekilliği 
için başvuran adaylardan belli 
bir kesimin, özellikle de İbrahim 
Yezdî’n in  liderliğini yaptığı 
“M illî Mezhebî”ler olarak da bi-

linen “Nehzet-i Âzâdî’nin aday
larını reddedeceği beklentisi 
vardı.

N ehzet-i - Âzâdî, (Özgürlük 
H areketi), adını İran takvimin
de H atem î’nin cumhurbaşkanlı
ğına seçildiği tarihten alan ve 
yaklaşık 15 siyasal parti ve grup
tan oluşan 2 Hordad (23 Mayıs) 
cephesinin içinde yer alıyordu.

‘M illî Mezhebî’lerin adaylık
larının reddedilecek olması 2 
Hordad Cephesi içinde tansiyo
nu yükseltecek, siyasal havayı
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gerecekti.
Fakat Şura-yı N igehban’ın 

hiç de beklenmedik bir şekilde 
ve 25 yıllık İslam Cumhuriyeti 
tarihinde görülmemiş bir uygu- 
lamayla aralarında M. Rıza Ha- 
temî’n in1 ve Behzat N ebevî’nin2 
de bulunduğu 2 Hordad’a men
sup birçok adayı reddetmesi, 
beklentilere rahmet okuttu.

Bilindiği üzere bu gelişme 
üzerine hâlen (6. dönem) m illet
vekili olup da reddedilenler, 
mecliste oturma eylemi yaptılar, 
kabineden ve üst düzey bürok
ratlardan istifa tehditleri yüksel
di.

İnkılap Rehberi Ayetullah 
Hameneî’nin devreye girmesi ve 
“bir önceki dönemde adaylıkları 
kabul edilenlerin herhangi bir 
yargı süreci yoksa bu dönemde 
de kabul edilmesi gerektiği” yö
nündeki uyarısı üzerine Şûra-yı 
Nigehban, aralarında M. Rıza 
Hatemî’nin de bulunduğu daha 
önce reddedilen bazı adayların 
adaylığını kabul etti.

Şura-yı Nigeh- 
ban, bu yeni karar
la Rehber’in uyarı
sını bir bakıma 
dikkate almış, ama 
bu uyarıyı bütü
nüyle de dikkate 
almamıştı. Çünkü 
örneğin Rehber’in 
söylediği kapsamda 
yer alan ve halen 
meclis başkan ve
killiği yapan Beh- 
zad N ebevî’nin 
adaylığı yine onay
lanmamıştı.

Bu süreç içeri
sinde adaylıkları 
yeni kararla kabul 
edilenler, reddedi

lenleri yalnız bırakmadılar ve 
onlar da kabul edilinceye kadar 
eylem lerini sürdüreceklerini 
açıkladılar.

Ne Şura-yı Nigehban, ne de 
protestocular kararlarından geri 
adım atmadı, seçimlerin ertelen
mesi yönündeki talepler de boşa 
çıktı.

Seçim Süreci ve Siyasal 
Gruplar

Peki bütün bunlar olurken 2 
Hordad cephesi nasıl bir tavır 
belirleyecekti. C ephe’nin en 
önemli isimleri olan Cumhur
başkanı H atem î’ye ve M eclis 
başkanı Kerrubî’ye yönelik bas
kılar da artıyordu. Zira protesto
cular, Cephe’nin ortak hareket 
ederek ve seçimleri boykot et
mesi gerektiğini söylüyor ve bu 
konuda baskı yapıyordu.

Fakat H atem î ve Kerrubî 
baskılara boyun eğmedi, 2 Hor
dad Cephesi içerisinde yer alan 
“Hizb-i Müşareket” ve “Sâzman-

ı Mücahidîn-i İnkılab-ı İslâmî” 
dışındaki gruplar, seçimlere katı
lacaklarını ilan ettiler.

Bununla birlikte Cephe içe
risinde adaylığı konusunda her
hangi bir sorun olmamakla bir
likte reddedilen adaylara destek 
vermek için adaylıktan çekilen 
800 kadar kişi de oldu. Bunlar 
arasında Cephe’nin seçkin isim
leri arasında yer alan A li Ekber 
Muteşemî-pûr da bulunuyordu.

20 Şubat seçimlerine işte bu 
siyasal hava içerisinde girilmişti. 
Bu seçim, 25 yıllık İslam Cum 
huriyeti tarihi boyunca sistem 
içi grupların da ilk kez boykot 
ettikleri bir seçim olması açısın
dan önemliydi.

Yani ilk defa katılım açısın
dan A B D  ve karşı devrimci 
gruplara cesaret verecek bir so
nuç beklenebilirdi.

A BD , gerek “Radio Ferda” 
ve “V oice of Am erica” (V O A ) 
gibi kendi yayın organları, ge
rekse destek verdiği “Radio Sa- 
da-ye İran”, “Jaam-e Jeem ”, “T e- 
pesh” ve “IT V ” gibi Los Ange- 
les’ten yayın yapan karşı dev
rimci medya aracılığıyla halkı 20 
Şubat seçimlerini boykota çağır
dı.

A BD , tümüyle muhafazakar
ların kazandığı az katılımlı bir 
seçim beklediğini ve ümit ettiği
ni açıkça dile getirdi.

Fakat 20 Şubat seçimlerinin 
her iki beklenti açısından da 
A B D ’yi hayal kırıklığına uğrattı
ğı söylenebilir.

Yukarıda adı geçen medya 
organları seçim gününün akşa
mına kadar yüzde 5 veya 10 c i
varında bir katılım olabileceğini 
söylüyorlardı. “Radio Sada-ye 
İran”, seçim günü Türkiye sa
atiyle 13 civarında Tahran’dan
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arayan Iranlılara bağlanıyor ve 
onların izlenimlerini aktarıyor- 
du.

Bağlanan şahıslar, tüm seçim 
noktalarına gittiklerini, buralar
da hiç kimseyi göremediklerini, 
sadece bir yerde birçok arabanın 
yığıldığını ve yabancı gazetecile
re yalancı bir izdiham görüntüsü 
verildiğini ifade ediyordu.

Fakat seçime katılımın çok
luğundan dolayı saat 18’de b it
mesi gereken seçimin saat 23 ’e 
kadar uzatıldığı haberleri ajans
lar tarafından geçilmeye başla
nınca V O A , akşam saatlerinde 
Tahran’dan kendilerine ulaşan 
ve insanların korkudan dolayı 
seçime katıldığını ifade eden bir 
faksı ekranına getiriyordu.

Bu yazının yazıldığı (Pazar 
günü) tarih itibariyle sayım bü
yük oranda tamamlanmıştı. Isna 
haber ajansına göre ^aklaşık so
nuçlar şu şekilde idi:

28 ildeki 206 seçim bölgesin
de, 4 6  milyon 3 5 1  bin 3 2  top
lam seçmenden 23  milyon 4 3 8  
bin 3 0  oy kullanılmıştı ve bu da 
seçmen yeterliliğine sahip olan
ların yüzde 5 0 .5 7 ’sine tekabül 
ediyordu.

Büyük şehirlerden Tah- 
ran ’da: K atılım  oranı yüzde 
33 .77 , Meşhed’de: 56.55 , Şi- 
raz’da 5 7 .73 , H uzistan’da, 
51.08, İsfehan’da: 41.62, Teb
riz’de: 55.98 olmuştu. Diğer il
lerde de katılım  oranı yüzde 
50 ’nin üzerindeydi.

Seçimleri kimin kazandığına 
gelince. T ah ran ’da muhafaza
karların adayı Gulam Ali Had- 
dad Adil (Çıplaklık Kültürü ve 
Kültürel Çıplaklık adıyla bir kita
bı Türkçe’ye de tercüme edil
miştir.) en çok oyu alan kişi ola
rak listenin başında yer alırken,

onu Ahm et Tevekkülî adlı re
formcu aday izliyordu.

Ülke genelinde ise şu ana ka
dar kesinleşen 194 sandalyenin: 
3 9 ’una reformcular, 26 ’sma ba
ğımsızlar, 129’una ise muhafaza
karlar sahip oldu. Bu noktada 
“bağımsız” kelimesinin Türk si
yasî literatüründen farklı bir an
lama geldiğini de belirtm ekte 
yarar var. İran’da bağımsızlar, 
muhafazakarlardan (sağ) da re
formculardan (sol) da olmayan 
ve müstakil bir siyasal cereyanı 
ifade eden grubun ortak adıdır.

Sonuç

20 Şubat seçimleri Şûra-yı Ni- 
gehban’m adaylara yönelik tutu
mu ve önceki seçimlerle kıyas
landığında katılımın düşüklüğü 
ile İslam Cumhuriyeti tarihinde 
bir ilk oldu.

Bu sonuca göre H atem î’nin 
cumhurbaşkanlığına serildiği ta
rih olan 1997’den beri içerideki 
güç ve iktidar mücadelesinin 
halkı büyük ölçüde rahatsız etti
ği söylenebilir.

Sistem dışı muhalif grupların 
rejimin meşruiyetini tartışmaya 
açmak için seçimleri boykot edi
şine alışık olan İran, bu seçimle 
birlikte ilk kez sistem içinde yer 
alan güçlerin de seçim boyko
tuyla karşı karşıya gelmiş oldu.

1997’den beri girdikleri se
çimlerden hep yenilgiyle çıkan 
sağ kanat, bu seçimlerden zaferle 
çıkmış olsa da seçim öncesi Şu- 
ra-yı Nigehban’m aldığı karar
lar, onların bu zaferlerini gölge
leyen bir unsur olarak değerlen
dirilecektir.

Şimdiye kadar hem yasama 
hem de yürütme gücünü elinde 
bulunduran solun bu seçimle ya

sama gücünü kaybetmiş olması, 
süreç içerisinde zaten düşmekte 
olan oylarını daha da azaltabilir.

Halkın reform taleplerini 
hem yasamada hem  de yürütme
de birer siyasal şov malzemesine 
dönüştüren solun aksine, seçim
den zaferle çıkan sağ cenahın 
halkın büyük bir kesiminin bek
lentisi olan siyasî ve ekonomik 
reformları daha gerçekçi bir te
melde hayata geçirmek için çalı
şacağı beklenebilir.

Sağ parlamenterlerin çoğun
lukta olacağı 7. dönem meclisin 
halkın gözüne giren faaliyetleri, 
bu kesimi yaklaşık iki yıl sonra 
yapılacak başkanlık seçimlerin
de iddialı kılacaktır.

Sağın bürokrasideki gücüne 
ve ağırlığına güvenerek gelenek
sel siyasal çizgisini sürdürmesi 
durumunda ise, İran’da halk si
yaset ilişkisinin ciddi bir meşru
iyet krizi yaşayabileceği söylene
bilir. ■

Dipnotlar
1 Cephe’nin en büyük partisi olan “Hizb-i

Müşareketsin lideri (Cumhurbaşkanı
nın kardeşi)

2 “Sâzman-ı Mücahidîn-i İnkılab-ı İslâmî
(İslam İnkılabı Mücahitleri Partisi İU 
deri) lideri
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ÇEÇEN DİRENİŞİNİN 
GELECEĞİ

MEHDİ NÜZHET ÇETİNBAŞ

dünya kamuoyunu aldatan iğ
renç bir politika izlediğini görü
rüz.

Eylül 1999’dan beri Çeçenis- 
tan’da devam eden savaş binler
ce insanın ölümüne ve Ç eçen 
halkının yarıdan fazlasının yurt
larını terketmesine neden o l
muştur.

M oskova metrosunda 
meydana gelen patla
mada kırk masum in

sanın hayatını kaybetmesi her 
zaman olduğu gibi Ç eçenistan’ı 
gündeme getirdi. Aslan Masha- 
dov yönetimi bu olayı şiddetle 
kınadığını bildirdi.

Rus hükümeti her fırsatta 
yaptığı gibi yine “Ç eçen  terö- 
r u ’nden bahsetti. Terörizm in 
kökünün kazınacağına dair be
yanat üstüne beyanatlar verildi.

Rusya Federasyonu D evlet 
Başkanı Putin 5 yıl önce göreve 
gelirken Ç eçen meselesini çözü
me kavuşturacağını, daha doğru
su Çeçenlerin kökünü kazıyaca
ğını söyleyerek iktidara gelmişti. 
Putin zaman zaman Slav m illi
yetçiliği yaparak, zaman zaman 
da Slav dışı unsurları radikal İs
lam tehlikesiyle korkutarak beş 
yılını tamamladı.

Rusya’nın Çeçenistan’daki 
insan H aklan ihlalleri

Batı, Rusya’yı demokratikleşme 
ve insan hakları alanında yete
rince denetlem em iştir. Rusya 
parlamenterlerinin Avrupa Par
lamentosunda askıya alınan kısa 
süreli oy hakları göstermelikten 
öteye gitmemiştir.

Rusya kendi insan hakları ör
gütlerinden de geçersiz not al

mıştır. Putin döneminde insan 
hakları ihlalleri artarak sürmüş
tür. Putin döneminde Çeçenis- 
tan’da 60 binden fazla sivil insan 
hayatını kaybetmiştir. Aynı dö
nemde yüz binlerce insan mülte
ci durumuna düşmüştür.

Putin Yeksin ile Aslan Mas- 
hadov arasında imzalanan anlaş
mayı çiğneyerek hukuka karşı da 
büyük bir suç işlemiştir.

Uluslararası hukukun gereği 
olan ‘devlette devamlılık esastır’ 
kuralını çiğneyerek Ç eçenistan’ı 
zorla ele geçirmeye çalışmıştır. 
Bunu yaparken her türlü provo
kasyon ve dezenformasyonu kul
lanmaktan çekinmemiştir

Önümüzdeki M art ayının 
14’ünde Rusya Devlet Başkanlı
ğı seçimleri var. Son günlerde 
Rusya’nın Ç eçen  meselesini 
gündeme getirerek, orada savaşa 
katılan Türk vatandaşlarını ba
hane ederek 
sert demeçler 
vermesi tam a
men Putin’nin 
seçim kampan
yasına yönelik 
bir iç yatırım
dır. Ç eçen me
selesini başın
dan bu yana in
celersek Rus
ya’nın bu ko
nuda bütün

Dünya Kamuoyu ve Kafkasya

Paris Kulübü, Rusya’ya verdiği 
kredilerin Ç eçenistan’daki sava
şın finansında kullanılm asına 
karşı sessiz kalmış, sadece kredi
lerin geri dönüşünün nasıl ga
ranti altına alınabileceğini he
saplamıştır.

Kuzey Kafkasya’da ekonomik 
alanların daraltılması, Sovyetler 
döneminden kalan sanayi kuru
luşlarının revize edilememesi, 
yeni yatırımların gerçekleşme
mesi, buna bağlı olarak artan iş
sizlik, devlet kurumlarına hakim 
olan Politbüro ve K G B ruhunun 
bir türlü aşılamaması, kamusal 
alanda şeffaflaşmanın sağlana
maması, özel sektörü çekecek 
güven ortamı için gerekli adım
ların atılmaması sonuç itibariyle 
yasa dişiliği besleyen etkenler 
olmuştur. Fidye için adam kaçır
manın artış kaydetmesi, terörün
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tırmanması, yer altı ekonomisi- 
nin daha da güçlenmesi tesadüfi 
değildir.

Kafkas diasporası 11 Eylül’de 
Amerika’ya yapılan terör saldırı
larının ardından başlayan hassas 
süreein, Rusya ve Gürcistan gibi 
etnik temelli sorunları olan ül
keler tarafından istismar edilme
sinden, dünya kamuoyunun du
yarlılığını yansıtan bu sürecin 
çok haksız bir şekilde Kafkas
ya’daki küçük halkların varlık 
m ücadelelerini bastıran, daha 
açık bir deyimle başlarını ezen 
bir balyoza dönüştürülmesinden 
son derece rahatsızdır.

Sorunun Temelinde 
Rus Yayılmacılığı Var

Kafkas halklarının 400 yıldan 
beri egemen devlet terörünün 
kurbanı oldukları unutulmama
lıdır. Kafkas halkları özgürlüğü
nü soluyacak ve geleceğe umutla 
bakacak barış ortamını aramak
tadır. Hiçbir zaman saldırgan ve 
işgalci politikalara sıcak bakma
mış olan Kafkasyalılar 1864’te 
yurtlarından çıkmaya mecbur 
bırakılarak büyük bir kıyıma uğ
ratılmışlardır. Sürgünden önce 5 
milyon olan Kafkasya nüfusu 
137 yıl sonra yine 5 milyon civa
rındadır. Bununla birlikte dias- 
poradaki Kafkasyalı nüfusu bu
gün Kafkasya’dakinden kat kat 
fazladır. Sözgelimi Abhazya’da 
yüz bin, Türkiye’de ise 400 bin 
Abhaz yaşamaktadır. Onca savaş 
ve sürgünlerin acılarına rağmen 
Kafkasyalılar şiddete başvurma
mış, gittikleri yerlerde toplumla 
uyum içinde yaşamaya gayret 
sarfetmiş ve çevrelerine güven 
telkin etmişlerdir. Türkiye, Ü r
dün, Suriye, Mısır, İsrail, Ameri

ka gibi ülkelerdeki Kafkas dias- 
porası kendi kültürlerini muha
faza etmeye çalışırken Kafkas
ya’daki gelişmelerle yakından il
gilenmeyi de ihmal etmemişler
dir. Doğal olarak Kafkasya’nın 
geleceği diasporayı da yakından 
ilgilendirmektedir.

Çeçenistan ve Abhazya soru
nu, “Rusya ve Gürcistan’ın iç m e
seleleridir” denilerek geçiştirile
meyecek kadar ciddidir. Rus
ya’nın 11 Eylül’den sonra teröre 
karşı oluşan hissiyatı Çeçenlerin 
aleyhine kullanmak istediği gö
rülmüştür. Nitekim Putin bir te
levizyon konuşmasında “Ç eçe- 
nistan'daki olayların uluslararası 
terörizmle mücadelenin dışında ol
duğu düşünülemez” diyerek bu 
cumhuriyete yönelik operasyon
larına meşruiyet zemini bulmaya 
ve Rusya Federasyonu’na bağlı 
askeri güçlerce işlenmiş tüm in
sanlık suçlarını temize çıkarma
ya çalışması dikkatten kaçma
mıştır. (Putin’in bu yaklaşımı 
Rusya içindeki sivil kuruluşları 
da son derece rahatsız etmiş; 
Memorial, Rusya İnsan Hakları 
Örgütü, Helsinki Moskova Gru
bu, Asker Anneleri Komitesi, 
Saharov Vakfı gibi kuruluşlar 18 
Eylül’de eylem yaparak Mosko
va’nın Ç eçenistan  meselesini 
güç kullanarak çözme politikası
nı haklı göstermek için Ameri
ka’daki terör olaylarını kullan
masına tepki göstermiştir.)

Bölgedeki halkların varlık 
mücadeleleri, bir takım provo
kasyonlarla terörize edilirse 400 
yıllık sancılı bir tarihin sahibi 
Kafkasya, yeni istikrarsızlıklara 
ve çatışmalara gebe olmaktan 
kurtulamayacaktır.

Bilindiği gibi Çeçenler, gü
neye inme hedefinden asla vaz

geçmeyen Ruslara karşı yüzyıllar 
boyu bağımsızlık mücadelesi 
vermektedir. Bu böyle iken, 
1990’dan sonra çok haksız bir 
şekilde Rusya içerisindeki birta
kım terör eylemlerinin faturası 
Çeçenlere kesilmiştir. Çeçenis
tan sorunu “uluslararası terörizm
le mücadele" kapsamına alındığı 
takdirde bu tarihi geçmişi inkar 
anlamına gelecektir. Şayet Çe- 
çenistan’m terörizmin odağı ha
line geldiği yönünde bir iddia 
kabul edilse dahi anti-terörizm 
hareketinin, bir milletin toptan 
imhasına endekslenmiş olması 
izahı mümkün olmayan tarihi 
bir yanılgıdır. Çeçenistan mese
lesi kendi bölgesel ve tarihi pers
pektifleri gözardı edilerek masa
ya yatırılmamalıdır. Çünkü bu 
tür yaklaşımlar Kafkasya’ya is
tikrar getirmekten çok uzaktır. 
Çeçen halkının asgari düzeyde 
kabul edebileceği bir çözüm 
önerisi ortaya konulmadıkça res
mi temsilciler arasında anlaşma 
sağlansa bile kontrol dışı direnç 
noktalarının yeniden ortaya çık
ması kaçınılmaz olacaktır.

Çeçenistan Sorununun 
Çözümü İçin Neler Yapılmalı?

Güney Kafkasya ile sınırlandırıl
mış bir istikrar arayışının bölge
nin bütününe kalıcı ve tam bir 
istikrar armağan etme şansı he
men hemen sıfırdır. 1990’dan 
sonra bağımsızlığını kazanan Er
menistan, Azerbaycan ve Gür- 
cüstan Kafkasya denkleminin üç 
temel taşı olarak algılanırken 
coğrafik, stratejik ve sosyo-kül- 
türel açılardan güneyle birlikte 
denklemin öteki tarafında yer 
alması gereken Kuzey Kafkasya, 
Rusya’nın tasarruf alanına terke-
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dilerek tek yanlı çözüm önerileri 
ön plana çıkartılmıştır.

Eylül 1999’dan beri devam 
eden ve neredeyse Ç eçen halkı- 
nın topyekün imhasına endeks- 
lenmiş olan savaş bir an önce 
durdurulmalı ve siyasi çözüm 
yolları aranmalıdır.

-Bunun ilk adımı olarak daha 
fazla kan akmadan ateşkes ilan 
edilmeli ve Rusya askeri varlığı
nı Çeçenistan’dan çekmelidir.

-Henüz 1994-1996 savaşının 
yıkıcı etkilerinden kurtulama- 
dan 1999’da yeni bir felaketin 
içine sürüklenen Ç eçenistan’ın 
üçüncü bir trajediye tahammülü 
yoktur. Bu nedenle taraflar ara
sında kalıcı bir barış sağlanmalı
dır. Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ile Çe- 
çenistan Devlet Başkanı Aslan 
Mashadov’u müzakereler masa
sında buluşturacak adımlar atıl
malıdır. Bunun için  N A T O , 
BM, A G İT  ve A B gibi uluslara
rası kuruluşlar devreye girerek 
ağırlığını koymalıdır.

-Rusya 1996 ve 1997’de Çe- 
çenistan ile yaptığı barış anlaş
malarının gereklerini yerine ge
tirmemekle yetinmemiş, 1996 
savaşındaki yenilgisinin öcünü 
alma güdüsüyle hareket etmiştir. 
Bu nedenle Rusya-Çeçenistan 
görüşmelerinde uluslararası aracı 
ve gözlemcilerin bulunması za
ruret halini almıştır. Tarafların 
taahhütlerini yerine getirmek
ten kaçınmalarını engelleyecek 
uluslararası bir mekanizma oluş
turulmalıdır.

-Çeçenistan’da işlenen savaş 
suçlarını ve insan hakları ihlal
lerini araştıracak uluslararası ba
ğımsız bir komisyon kurulmalı
dır. Toplama kampları mağdur

ları, işkenceye maruz kalanlar, 
evlerinin ve işyerlerinin yıkıl
masıyla maddi zarara uğrayanlar 
tespit edilmeli ve bu insanlık 
trajedisinin kayıtları tarihi vesi

kalar olarak saklanmalıdır. Ayrı
ca mağdurların zararlarının taz
mini için gerekli yasal işlemler 
başlatılmalıdır.

-Çeçenistan’da suça karışan

lar tespit edilmeli ve bağımsız 
yargılama süreci işletilmelidir.

-Uluslararası yardım kuruluş

larının Ç eçen istan ’a girişinin 
önündeki tüm engeller kaldırıl
malıdır.

-Bağımsız medyanın Ç eçe
nistan’da serbest dolaşımı sağ
lanmalıdır.

Sonuç

Uluslararası kamuoyunun Çeçe- 
nistan’ı Rusya’nın bir iç meselesi 

olarak görme tercihinin birinci 
dereceden mağdurları yine Ç e
çen halkıdır. Bu tür yaklaşımlar 
Ç eçenistan’ı kendi arka bahçesi 
olarak gören Rusya’nın işini ko
laylaştırmıştır. Orada yaşanan 

insanlık dışı gelişmelere üstü ka

palı onay veren böylesi bir ter
cih artık sorgulanmalıdır.

Kafkasya’nın sürekli bir hu
zursuzluk ve çalkantı içinde bu
lunması Rusya’nın işine gelen 
bir durumdur. Ülkede meydana 
gelen her türlü olumsuzluğu Ç e
çen savaşıyla örtmeye çalışmak
tadırlar.

Bugün Çeçenistan artık barış 
istemektedir. Ç eçen yönetimi 
bir barış anlaşması taslağı hazır
lamıştır. Başta Avrupa Birliği ol
mak üzere çeşitli dünya parla
mentolarının temsilcileri bu ba
rış antlaşmasına destek imzaları 
koymuşlardır. Bu anlaşmaya des
tek veren parlamenter sayısı 147 
olmuştur. Türkiye parlamento
sundan ise bu anlaşmayı henüz 
imzalayan milletvekili yoktur.

Dışişleri bakanımız Abdullah 
G ül’ün Moskova ziyareti Ç eçen 
meselesinin masaya yatırılacağı 
görüşmelere sahne olacaktır şek
linde görüşler ortaya atılıyor. 
Rusya’da alt düzey dışişleri bü
rokratlarının geçtiğimiz hafta
larda Türkiye’yi suçlayan demeç
ler vermesi Abdullah Gül’ün zi
yareti öncesi oldukça manidar
dır. Türkiye’yi sürekli baskı al
tında tutarak, Rusya yavuz hırsız 
rolünü çok iyi becermektedir. 
1994 yılında bu yana katlettiği 
250 bin sivil Ç eçen’nin hesabı
nın Rusya’dan sorulmaması bu 
cüretkarlığı daha da arttırmakta
dır. Türkiye 5 milyondan fazla 
Kuzey Kafkasya kökenli vatan
daşıyla ister istemez Çeçenistan- 
Rusya ih tilafın ın  tarafı duru
mundadır. Bu hususu Rusya Fe
derasyonu yöneticilerine hatır
latacak yiğit bir politikacı arıyo
ruz. Kimbilir belki birgün bulu
ruz ümidindeyim. ■
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İSLAM VE DEMOKRASİ: 
BÜYÜK DENEY

NO AH FELDMAN
Türkçesi: Ahmet ERTEN

ABD’nin “Büyük Ortadoğu” projesi çerçevesinde 

İslâm dünyasında gerçekleştirmeyi düşündüğü değişimin 

ipuçlarını yansıtması bakım ından aşağıdaki m akaleyi 

Ümran okuyucuları için çevirmeyi uygun bulduk.

B undan bir yıl önce, İslam 
dünyasındaki demokrasi 
umutlan sadece ve sade- 

ce bireysel olarak bazı devletle
rin politikalarındaki artan geliş
melere bağlıydı. Örnek vermek 
gerekirse, Türkiye’deki serbest 
seçimlerin sonunda güç şu anda 
pekçoklarım n tahmin ettiğin
den çok daha az bir ordu müda
halesi ile ülkeyi gayet demokra
tik bir şekilde idare eden İslami 
kökenli partide bulunuyor. Fas 
ve Pakistan’daki sözde serbest 
seçimler de bize gösterdi ki, İs
lam cı diyebileceğimiz partiler 
de, otokrasi kuralları onlara bu 
şansı tanıdığında oy alabiliyor
lar. Bu arada İran’a baktığımızda 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Hatem i’nin ezici bir şekilde ka
zandığı iki seçim zaferini anlam
lı bir değişime dönüştürecek is
teğe ya da kapasiteye sahip ol
madığı açıkça belli olmaya baş
ladı. Yeni geçer kural keskin bir 
geçiş yerine aşamalı ve kademeli 
bir geçişin daha uygun ve uygu
lanabilir olduğudur.

Irak savaşı bütün bunları de
ğiştirdi. Bağdat düştüğü sırada, 
Anglo-Amerikan koalisyonu ilk 
yasal Arap demokrasisini tesis 
etmekten sorumlu olduğunu ve 
çoğunluğunun Müslüman oldu
ğu ülkelerde anayasal bir de
mokrasi ilan edileceğini deklare 
e t t i . Irak’ta demokrasiyi inşa et
mek için gerekli olan en temel 
hukuksal ön şartların ve düzenin 
eksik olduğunu düşünürsek bu 
çok uzun boylu bir süreç ve is
tek. Fakat Irak öyle doğal bir de
ney alanı olacak ki, İslam’ın ka
musal hayatta çok önemli bir rol 
oynadığı bir ülkede sıfırdan baş
layıp demokrasinin inşa edilme
si olasılığını bize gösterecek. Ya

ni artık öyle ufak tefek düzelt
melerle işin olamayacağının bi
linmesi ve köklü değişikliklere 
gidilmesi gerekecek. Ya Irak’taki 
deney başarılı olacak ve bunun 
yankısı diğer Arap ve İslam ül
kelerindeki demokratikleşme 
hareketlerini. cesaretlendirecek, 
ya da başarısız olup İslami de
mokrasinin kırılganlığının baş
langıcı olacak.

Irak’taki gelişmeler nispeten 
daha kolay değerlendirilebilir. 
2004’ün sonbaharına kadar ana
yasal bir konvansiyon yerleştiril
meli.Iraklı insanlar yıl sonuna 
kadar müzakere, değiştirme ve

onaylama için anayasal bir tasla
ğa sahip olmalılar ki, düzenli se
çimlere geçiş sağlanabilsin.

Eğer serbest bir anayasal mü
zakere ortamı yaratılırsa( uydu
dan Arapça canlı yayın misali), 
bu İslam ve benzeri demokrasile
rin tarihlerinde bir dönüm nok
tası olacaktır. Demokrasiden il- 
hamlanan memur kesimi, başı 
örtülü bayanlar ve katı laikçiler 
sadece federalizm ya da olası bir 
Kürt hükümeti hakkında değil, 
aynı zamanda İslam ’la devlet 
arasındaki ilişki hakkında da 
müzakerede bulunacaklar, izle
yiciler İslam ve kadm-erkek eşit
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liği, farklı inançlardaki vatan- 
daşlara yapılan muameleler, ca
milerin finansm anı ve buna 
benzer İslam dünyasında artık 
teorik olarak konuşulan pekçok 
konunun tartışıldığı söylevlere 
davet edilecekler. Bütün bunla
rın arkasında yatan temel bir so
ru var: Bir devlet karakter olarak 
îslami ama aynı zamanda gerçek 
manada demokratik olabilir mi? 
Cevap ise şurada gizli: onaylan
mış bir anayasa ve seçimlerin so
nucunda yapılacak müzakereler 
İslam ve demokrasinin uzlaşmaz 
ve bağdaşmaz olduğu önyargısını 
çürütecek nitelikte olacaktır.

Yalnız Irak’taki olası bir ba
şarı bir kereliğini yapılmış bir dış 
müdahale olarak kalacaktır, 
çünkü bu tarz bir durumun deva
sa m aliyetinden dolayı İslam

dünyasının başka bir bölgesinde 
tekrarlanması mümkün değil. 
Yine de Irak’taki yeni oluşmaya 
başlayan demokrasinin varlığı 
yoğun Am erikan baskısından 
korkan otokratik Müslüman li
derleri etkileyecektir. Ayrıca, 
başarılı ve demokratik bir Irak 
modelini benimsemek isteyen 
İslam ülkeleri vatandaşları da 
bundan etkileneceklerdir.

Demokratik Irak’ın sadece 
varlığı bile en sonunda İran’ı re
form yapmaya zorlayacaktır. Su
udi Arabistan’ın danışma m ecli
si için konsensüs tabanlı bir se
çim prosedürü uygulamasına 
geçmesi de şaşırtıcı olmayacak
tır. Bu her nekadar bazı Körfez 
ülkelerinde yaygın bir şekilde 
görülen kanun koyucu meclis gi
bi olmasa da tamamen atanmış 

bir kurulun oluşu
mu için bir geliş
medir. Uzun za
mandan beri erte
lenen seçimleri 
2 0 0 3 ’de yapan 
Ürdün monarşisi 
ise daha da fazla 
liberalleşecektir.

Tersine, eğer 
Irak’ta güvenlik

sağlanamaz ve anayasal süreç 
oyalanırsa veya Afganistan’daki 
gibi bir ek gösteri niteliğine bü
rünürse, Mısır ve Cezayir gibi ül
kelerdeki otokratlar disiplin ya 
da anarşi arasındaki tercihlerin
deki ısrarlarından dolayı haklı 
çıkacaklardır. Fas, Ürdün ve ba
zı Körfez ülkelerindeki temkinli 
liberalleşme hareketleri ise diz- 
g inlenecektir. İndonezya’daki 
güçlü ordu ise Cumhurbaşkanı 
Megawati Sukarnoputri’yi kıs
kaçta tutabilmek için El-Kaide 
terör tehdidini kullanacaktır. 
Irak’taki bir başarısızlık Pakistan 
Cumhurbaşkanı Pervez Müşer
refin  yozlaşmış politikayı otori
ter bir biçimde kontrol altında 
tutmasını sağlayacak her türlü 
kanıtı ona sağlamış olacak, ve 
Amerika da onu desteklemeye 
devam edecektir.

Irak deneyinin çökmesinden 
sonra gerçek kaybedenler ise sa
dece Iraklı insanlar olmayacak
tır, aynı zamanda demokrasinin 
sadece İsveç ya da Sri Lanka için 
değil kendi inanç ve kültürel de
ğerleriyle de uyumlu olduğunu 
savunmaya başlayan pek çok 
müslüman da kaybeden olacak
tır. Demokratik gelişmenin bü
yümesindeki parola kelime her 
ne kadar “sabır” olsa da, demok
rasiyi sindirebilecek İslam dün
yasının umutlarının artıp azal
ması da Irak’taki anayasal hükü
metin kaderine bağlı. Bu da acı 
bir gerçek olsa gerek. Irak’m İs
lam dünyasından ayrılan özellik
leri olmasına rağmen, Irak 2004 
yılında İslam ve demokrasi tar
tışmalarının içinden süzüldüğü 
bir prizma olacaktır. ■

(The Economist / The World in
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TARİH BAŞLADIĞI YERE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

PEKİ KIBRIS NEYİMİZ OLUR?

TEVFIK EMİN

Dünyanın Kalbine Giden Yol 
Kıbrıs’tan Geçer!

B ugün ‘Ortadoğu’ diye bi- 
linen coğrafya ve uzun 
yıllar ondan beslenen, 

onu da besleyen Akdeniz havza
sı kaçınılmaz olarak yeniden ta
rihin kalbi oluyor. Tarihin belki 
de ‘başladığı nokta’ya yeniden 
dönmesi şeklinde ifade edebile
ceğimiz bu vaka aslında çok da 
şaşırtıcı değil. En azından İbra- 
him i dinlerin mirasının yaşadığı 
coğrafya olması bakımından 
önemi tarihin hiçbir döneminde 
gözardı edilemeyecek bir bölge, 
Akdeniz havzası ve Ortadoğu. 
Bu kara ve deniz havzası olarak 
iki farklı alan şeklinde kategori- 
ze edilebilecek bölgeleri tek bir 
bölge şeklinde ifade ettik; zira 
Akdeniz dünyası, Ortadoğu kara 
parçası ve onun coğrafi, beşeri, 
kültürel, ekonomik uzantıların
dan ayrı düşünülemez.

Büyük bir kolay(cı)lıkla şu 
soruyu sorabiliriz: Kıbrıs nedir? 
Eski Yunan dünyasının kalbinin 
attığı bölge şeklinde nitelenen 
bu Doğu Akdeniz havzası ilk de
fa olarak Rom a’nın dağılmasıyla 
tarihsel önem ini kazanmıştır. 
Medeniyetlerin hem karşı karşı
ya geldikleri hem de iç içe geç
tikleri coğrafya olarak Kıbrıs, ta
rihsel olarak da, bugün de ‘coğ
rafi’ anlamının ötesinde bir an
lam ifade etm ektedir. Bra- 
udel(1972)’e ' göre Akdeniz ve 
Akdeniz dünyasının tarihi şu 
faktörler göz ardı edilerek anlaşı
lamazdı: Coğrafi koşulların ve 
çevrenin konumu/ etkisi, mede
niyetlerin ortak kaderinin kesiş
me alanı olarak Akdeniz dünya
sının genel tarihi seyri ve büyük 
imparatorluklar/ devletler ara

sındaki mücadele. Toynbee ve 
Spengler’e nazaran bir ‘Total ta
rih ’2 anlayışını benimsediğini 
ifade eden Fransız tarihçisine 
göre bu üç temel sacayağını 
oluşturan değerler insanlığın or
tak birikimiyle mümkün olmuş
tur.

Medeniyetlerin Yüzleşme
Alanı Olarak Akdeniz ve 

Kıbrıs

İslam dünyası ve tarihi açısın
dan Kıbrıs’ın sembolik önemi 
hala sabittir. A ntik Yunan ve 
Helenistik kültürden beslendiği
ni iddia eden ve kendini bu dö
neme refere eden modern Batı 
dünyasının, Rönesans ve R e
form hareketlerinin felsefi kö
kenlerin i yakalamada İslam

dünyasının dolaylı katkılarını 
yok sayması manidardır. Bu dö
nemin hemen bütün felsefe ve 
düşünce mirası İslam kültür ve 
medeniyeti sayesinde bugün ha
la varlığını sürdürebilmektedir. 
İşte bu yönüyle Kıbrıs ve dahil 
olduğu Akdeniz havzası İslam 
medeniyetinin Batı ile ilk ciddi 
ve başarılı yüzleşmesini temsil 
etmektedir. Tarihi boyunca M ı
sır, Pers, Roma, Bizans, Ceneviz, 
Venedik, Osmanlı ve İngiliz im
paratorlukları gibi güçlü tarihsel 
yapıların yükseliş dönemleri ile 
simgeleşmiştir Kıbrıs.

Dört Halife devrinden Os- 
manlı’nın yükselişine dek İslam 
medeniyetinin temsilcileri A k
deniz üzerinden İspanyaya uzan
mışlar ve tarihin en ileri mede
niyet nümunelerinden birini or
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taya koymuşlardır. Bu çerçevede 
Kıbrıs’a da birçok sefer düzen- 
lenmiş ve adada bir de müslü- 
man şehri kurulmuştur. Adanın 
İslam medeniyetinin tem silcile
rinden birinin mutlak hakimiye
tine geçmesi 1570-71 yılında 
gerçekleşmiştir. O sm anlı’m n 
Akdeniz’deki üstünlüğünün sim
gesidir bir bakıma Kıbrıs. Akde
niz dünyası için konuşuyorsak 
eğer bu bölgede hakim her dev
letin attığı bir adımdır. Ada, 
yaklaşık 300 yıl süren bir siyasal 
otoritenin ardından de facto  ola
rak İngiliz hakimiyetine bırakıl
mıştır. 1914’te Birinci Dünya 
Savaşının başlamasına dek res
men Osmanlı Sultanına bağlı 
olan ada savaş sonrası dönemde 
resmen İngiliz kolonisi haline 
gelmiştir (Lozan Antlaşm ası, 
1923). Bu kayıp Osm anlı’m n 
Balkanlar, Kafkasya ve Ortado
ğu’daki bağımsızlık ve işgal hare
ketleri ile birlikte Anadolu ve 
Trakya’ya çekilme sürecinin bir 
parçasıydı.

imparatorluğun dağılması sü
recinde ve sonrasında (Cumhu
riyetin ilk yılları) yönetici elitler 
düzeyinde yaşanan zihinsel sav
rulma ve kimlik bunalımı 80 kü
sur yıllık Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin potansiyel olarak devral
dığı bütün bir mirasına gereği gi
bi sahip çıkamaması sonucunu 
doğurmuştur. Elbette Kıbrıs da 
bu kafa karışıklığından nasibini 
alan konuların başında gelmek
tedir.

Dış Politikaya ‘Dışarı’dan 
Bakmak

Cumhuriyeti kuran elitist züm
renin kendi kendisini sömürge
leştirme olarak nitelenebilecek

bir yaklaşımla geçmişten miras 
aldığı ne kadar hak ve sorumlu
luk varsa reddetmesi, askeri bü
rokrasinin de ifade ettiği gibi(!), 
“Türkiye’nin Anadolu’ya hap- 
solması” sonucunu doğurmuş
tur.3 Bugün ise Soğuk Savaş son
rası dönemin dinamik iç ve dış 
siyaset arenasında statik bütün 
politikalarımızı gözden geçirme
nin vakti geldi, geçiyor. Kana
atimizce Kıbrıs konusundaki ka
fa karışıklığının başladığı yer ha
diseye yaklaşım meselesidir. 
Yaklaşık 50 yıldır Kıbrıs’ı kendi
sine ‘mesele’ edinen Türkiye’nin 
bu konuya yaklaşımı oldukça tu
tarsız olmuştur. 1950’lerin orta
sına kadar “Türkiye’nin Kıbrıs di
ye bir meselesi yoktur" şeklinde 
tezahür eden yaklaşımın yerine 
ortaya çıkan ilgi etnik kimlikle
rin yükselmeye başladığı 
1930’lardan kalma hadiselerden 
beslenerek geliştirilmiştir.4 A n
kara’nın Kıbrıs’a olan ilgisini 
ancak yükselen bu etnik m illi
yetçilik dalgası celbedebilmiştir.

Adadaki Türk kimliğinin varlığı 
tehdit edilinceye dek bu konu 
görmezden gelinm iştir. Oysa 
‘orada tek bir Müslüman Türk 
olmamış olsa bile Türkiye’nin 
bir Kıbrıs meselesi olmak zorun
dadır.’5 Meseleye yaklaşımdaki 
ik inci hata Kıbrıs’ın bir 
‘Ege’(kastedilen coğrafya değil
dir) ya da Türk-Yunan sorununa 
indirgenmiş olmasıdır. Oysa 
Kıbrıs tam da ‘Akdeniz dünya- 
sı’na aittir ve konu bu bağlamda 
değerlendirilmelidir. Batı istika
metinde güvenlik politikalarını 
50 küsur yıldır Yunanistan’a en- 
deksleyen Türkiye, Avrupa ile 
ciddi bir ilişki içine girememiş
tir.

Balkanlar, Kafkasya, Akde
niz havzası ve Ortadoğu, O rta ve 
Ö n Asya gibi jeopolitik, strate
jik  önemi haiz pek çok mirasa 
sahip çıkması gereken Türkiye 
dış politikasını yıllardır ikili iliş
kiler temelinde yürütmek zaafın
da bulunmuştur. Oysa ister iste
mez devraldığı mirası ona tarihi 
sorumluluklarının da ötesinde 
bir hassasiyet kazandırmalıydı. 
Dini başta olmak üzere coğrafya
sı, tarihi, siyasi ve beşeri kültürü, 
ekonomisi ve insan unsuru bakı
mından çevresini kuşatan ger
çekliklere sırt dönerek, yüzleş
mekten kaçarak bir dış politika 
yürütülemezdi. Nitekim bu du
rum Türkiye’ye rağmen uluslara
rası dengelerin zorunlu kılmasıy
la nitelik ve netlik kazanmıştır. 
Türkiye bugün çok boyutlu ve 
derinlikli bir dış politika izleme
lidir. Bu politika elbette ki cari 
uluslararası dengeleri iyi gözet
meli fakat temelde bu dengeleri 
orta ve uzun vadede Türkiye le
hine çevirmek üzere oluşturul
malıdır.

20 Ümran-Mart .2 0 0 4



PEKİ KIBRIS NEYİMİZ OLUR? / EMİN

Biraz da Bugün:
Kıbrıs Nereye Düşer?

Kıbrıs üzerinde yeni bir müzake- 
re sürecine girilmesiyle birlikte 
mevcut şartları şu eksenlerde 
tartışabiliriz:

1. Ülke içi Dinam ikler: 
“Bugünkü siyasi iktidar, ‘Bu me
sele çözülememiştir, çözmemiş- 
lerdir’ ithamıyla ortaya çıktı. 
Bugüne kadar görev almış hükü
metlerin tümünü itham etti. ‘Biz 
bunu çözeceğiz’ dedi. Çözmeye 
kalkışınca da işin o kadar kolay 
olmadığını gördü. Karşısına dev
let çıktı.”6 Tartışmaların oda
ğındaki Kıbrıs adası bir bakıma 
ülke içi dengelerin de yeniden 
tanımlanması anlamına gelmek
tedir. Zira ada üzerinde yaklaşık 
40 yıl süren bir statükonun sar
sılması, aynı zamanda bu statü
konun sağlayıcısı devlet yapısı
nın da tartışılması demektir. 
Görünürde ordunun temsil etti
ği bu karşılıklı çıkarlardan besle
nen endüstri, medya, bürokrasi 
ve siyaset ayaklarından müte
şekkil, meşruiyetini çoktan yitir
miş bir ‘gölge iktidar’m gücü ve 
etkisinin de sınanması anlamına 
geliyor son süreç. AKP hüküme
tinin sivilleşme yönünde atmış 
olduğu adımların ülkeyi bu yön
de ne kadar ileri götüreceği el
bette bu devlet iktidarı’m n7 di
renci ile de alakalıdır. Kıbrıs ko

nusunun bugüne kadar hemen 
her sivil karakterli hükümete 
karşı adeta bir ‘aba altından so
pa’ şeklinde kullanılması sivil ve 
siyaset iktidar alanlarının geniş
lemeye başladığı dönemlerde 
statükoya yeniden geri dönüş 
anlamına gelmiştir. A B  yolunda 
anayasal reformları hızlandıran 
Türkiye, yalnızca din ve dinin 
yeri üzerinde değil aynı zamanda 
sekülerleştirilen alanların da ta
mamında çetin  mücadelelere 
sahne olacaktır. AKP iktidarın
da yeniden ağırlığını koyan halk 
ile yönetici elit arasındaki gü
vensizlik iklimi aşılmadıkça 
Türkiye içeride sağlıklı bir yapı
ya kavuşamayacaktır. Cumhuri- 
yet’in kuruluşundan bu yana, 
halka güdülecek koyun muame
lesinde bulunan yönetici seçkin
ler artık halka rağmen hareket 
edilemeyeceğini, değilse bedeli
nin yüksek olduğunu görmüş ol
malılar. İşte Kıbrıs da bu bedel
lerden biridir. İç siyasete niza- 
mat vermede her dönem kulla
nışlı bir araç olan Kıbrıs ne yazık 
k i asli karakteri bakımından dış 
politik bir araç olarak kullanıla
mamıştır. Tutarsız politikalar 
Kıbrıs ve diğer adalar üzerinden 
bütün bir Ege ve Akdeniz’de ül
kenin pozisyonunun sürekli geri
lemesine neden olmuştur.

2. K ıbrıs’taki Dengeler: 
Kıbrıslı Rumların Yunanistan’la

birleşme idaelleri A B  üyelikleri 
yoluyla dolaylı da olsa gerçekleş
mektedir. Buna karşın Kuzey 
Kıbrıs uluslararası meşruiyet ya
kalayamamıştır. Bu statik durum 
üzerinden 20 yılı aşkın bir za
mandır siyaset sürdürmenin ar
tık  imkansızlığı görülmüştür. 
Kuzey Kıbrıs ekonomik perfor
mansı ile, siyaset mekanizması
nın taşıdığı zaaflarla üzerinde ya
şayan halkını dahi bezdirmiştir. 
‘M illi mesele’ argümanının ardı
na saklanarak iktidarını pekişti
ren Denktaş’m yönetiminde ge
çen 30 yılı aşkın zamanda Kıb- 
rıslı Türklerin nereden nereye 
geldikleri aşikardır. Elbette am
bargolar ve diğer dış etkenlerin 
bu durumda hisseleri vardır an
cak asıl sorun Türkiye’nin Kuzey 
Kıbrıs’a bakışı ve Kıbrıs’taki yö
netici seçkinlerin pozisyonlarını 
koruma savaşıdır. Kıbrıslı Türk- 
ler bugün ciddi bir kimlik soru
nu ile karşı karşıyadır. Ne müs- 
lümanlıklarmdan emin, ne Türk 
ne de Avrupalıdırlar. Yaşanan 
travmanın izleri, Kıbrıs birleşsin 
ya da birleşmesin, uzun yıllar sü
receğe benziyor. ‘Kıbrıs Türktür, 
Türk Kalacaktır’ sloganının re
feransı elbette ki Osmanlı ve do
laylı olarak İslam’dı. Ancak bu
gün gelinen nokta itibarıyla 
Kıbrıs Türklerinin böylesi bir al
gıya sahip oldukları tartışmalı
dır. Kimlik kaybının başlıca se-
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heplerinden birisi Türkiye’nin 
Kuzey Kıbrıs’ı adeta ‘arka çöplü
ğü’ şeklinde görmesidir. Bölgeye 
yerleştirilen Anadolu insanının 
herhangi bir donanıma sahip ol
mayışı ve kumarhaler başta ol
mak üzere Türkiye’de yasakla
nan pek çok ‘ahlakı piçleştirme’ 
aracının buraya aktarılması, 
Kıbrıs’ın gelecekte Türk kalabil
me garantisi olan gençliğin tü
kenmesinin yolunu açmaktadır. 
Müzakerelerde ele alınacak yer
leşim, mülk edinme vb. konular, 
ada halkının yakın bir zamanda 
tektipleşmesi sonucu önemini 
yitirecektir. Bu nedenle Türki
ye’ye düşen sorumluluk öncelik
le kültür politikaları ile Kıbrıslı 
Türklere kimlik kazandırma ara
yışı olmalıdır. A ncak bu aynı za
manda Türkiye’nin de açmazla
rından biri olduğu için yakın bir 
gelecekte uygulanabilir görün
memektedir.

3. Bölgesel ve Uluslararası 
Dengeler: Türkiye bu zaman zar

fında bölge ülkelerin
den ve ABD , A B, BM 
gibi kuruluşlardan ge
reken desteği alama
mış, dahası bunun 
için ciddi bir gayret de 
sarfetmemiştir. Hayati 
önem ifade eden me
seleler yüzeysel bir re
torikle değerlendiril
miş ve ancak bir çö
züm arayışında ortaya 
çıkabilecek yeni im
kanlar kapalı devre 
politikalar nedeniyle 
elde edilememiştir. 
Kuzey Kıbrıs’ın İKÖ 
tarafından dahi tanın- 
mayışı çok manidar
dır. Soğuk Savaş dö
neminde N A T O  çer

çevesinde aynı saflarda yer alan 
Yunanistan ve Türkiye adeta bir 
‘soğuk barış’ dönemi geçirmişler
dir. Bugün ise hem A BD  hem de 
A B ’nin bölge üzerinden, özellik
le de Türkiye üzerinden geleceğe 
dair hesaplar yaptıkları aşikardır. 
A B D ’nin ‘Büyük Ortadoğu’ diye 
kastettiği ve İslam dünyasının 
yüzde 8 0 ’ini içine alan kuşakta 
bir takım değişiklikler öngördü
ğü artık herkesçe malum. Bu 
bağlamda değişim/ dönüşüm tar
tışmaları önümüzdeki belki 30- 
50 yıllık süreci belirleyecektir. 
Kıbrıs ve dahil olduğu Akdeniz 
havzası da bu coğrafyanın dışın
da düşünülemez. Zira Kıbrıs’ta 
etkin bir bölgesel ya da siipergüç 
burayı bir sıçrama tahtası şeklin
de kullanacak ve bütün bir O r
tadoğu, Kuzey Afrika ve Güney 
Avrupa’yı kontrol edebilecektir. 
1990 ’ların başından bu yana 
A B D ’nin Türkiye’ye yakın kara 
ve deniz havzaları ile ilgilenmesi 
boşuna değildir. Bu çerçevede

N A T O , ustalıkla A B D ’nin bir 
manevra aracı olarak kullanıl
mıştır. Balkanlar ve [Afganistan 
yoluyla] Orta Asya gibi bölgele
re N A T O  sayesinde ‘kurtarıcı’ 
olarak girebilmiştir A BD . A B ise 
karşı manevra olarak Kıbrıs’ın 
üyeliğine yeşil ışık yakmıştır. Bu 
yolla hem Kıbrıs’ı kendisine 
bağlamış, hem de A B D ’yi devre 
dışı bırakmak suretiyle Türkiye 
üzerinde baskı kurmayı amaçla
mıştır. Yerel ve bölgesel güç 
dengeleri ile uluslararası denge
ler arasındaki ilişki ve bağımlılık 
giderek artıyor. Kıbrıs adasında
ki gelişmeleri dünya çapındaki 
bir hegemonya mücadelesinin 
bir değişkeni şeklinde algılamak 
gerekir. A B D ’nin son birkaç yıl
lık döneme kadar Kıbrıs’ta doğ
rudan inisiyatif almamasını İn
giltere’n in  meseledeki rolüne 
bağlayabiliriz. A ncak 11 Eylül 
sonrası oluşan konjonktür, A BD  
önderliğindeki anglo-sakson e t
ki alanının dünya ölçeğinde ya
yılma arayışı ile şekilleniyor. 
Dünyaya artık ‘güvenlik ve aske
ri öncelikler’ penceresinden ba
kan bir süpergüç, İmparatorluk 
çağının sona ermesinden; bir 
başka deyişle ulus-devlet projesi
nin hayata geçirilmesinden bu 
yana zaten yerli yerine oturma
mış taşları yeniden oynatmayı 
kafasına koymuşa benziyor. Bu 
yeni dünya algısı (aslında kö
kenleri bakımından oldukça eski 
sayılır; Roma’ya kadar uzanır) İs
lam dünyasının ama özellikle 
Türkiye ve geleneksel etki alan
larının birer cephe haline geti
rilmesini öngörüyor. ABD-İngil- 
tere ve İsrail eksenine karşı as
keri imkanları oldukça kısıtlı 
olan A B, diplomasi ve siyasi yo
luyla mukabelede bulunma gay
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reti içinde. A B Komisyonu Baş
kanı Prodi’nin ziyareti ve ardın
dan Başbakan Tayyip Erdo
ğan’ın açıklamaları ile AB-Tür- 
kiye münasebetlerinin yeni çeh
resi ve karakteri de ortaya çık 
mış oldu. Güvenlik eksenli de
ğerlendirmeler ve kaygılar her 
türlü ekonomik ve siyasi uyum
suzluğa rağmen işbirliğini zorun
lu kılmaktadır. Hem Türkiye ve 
hem de A B, yanıbaşlarındaki 
kıskacı görmüş dürümdalar ve 
buna karşılık vermek için zoraki 
bir evliliğe hazırlar. Türkiye bir 
yandan 1 Mart tezkeresi ile sem- 
bolleşen karşı duruşunu A B  ile 
yakınlaşarak güçlendirmeye ça
lışırken, diğer yandan özellikle 
Kıbrıs konusunda olası tavizlere 
karşı pozisyonunu ise A BD  ile 
dirsek teması sayesinde güçlen
dirme gayreti içindedir.

A BD ’nin Balkanlar, Kafkas
ya, Ortadoğu ve Orta Asya poli
tikalarını Türkiye üzerinden yü
rütme düşüncesi yaklaşık 10 yıl
dır dile getiriliyor zaten. Bu ne
denle nispeten istikrarlı bir böl
gesel güç olarak Türkiye’nin AB 
ile ilişkilerinde kazanacağı her 
pozisyonun aslında kendi çıkarı
na olduğu varsayımıyla hareket 
ediyor. Akdeniz ve havzasında 
da güçlü bir Türkiye’yi Ortadoğu 
ve Balkanlar için sıçrama tahta
sı olarak görüyor Amerikalılar. 
Son süreçteki dahilleri de bunun 
göstergelerindendir.

4 . Arınan Planı: Kıbrıs me
selesinin, içinde bulunduğumuz 
günlerde tartışıldığı zemin olma
sı bakımından, BM  genel sekre
terinin adıyla anılan uzlaşma 
planından da bahsetmek yararlı 
olacaktır. Planın çok boyutlu

hale gelmesinin nedeni doğru
dan ya da dolaylı olarak Türki
ye- Yunanistan, Türkiye- A B 
ilişkilerini ve A B D ’yi ilgilendir
mesidir. Planın detaylarıyla tar
tışılmadan yapılan bütün değer
lendirmeler eksik, değilse yön
lendirici mahiyette yapılmıştır. 
Planın genel özelliklerine kısaca 
değinmekte fayda var. Bir defa, 
plan oldukça uzun, detaylı ve 
karmaşık bir dille hazırlanmıştır. 
Belgenin hukuk term inolojisi 
bakımından dahi zor bir dile sa
hip olduğu ifade ediliyor. Bu du
rum karşılıklı güvensizliği gideri
ci değil aksi yönde bir etkiye yol 
açıyor. Böylesine teknik detay
larla dolu bir planın, temel ko
nularda dahi anlaşma zemini ya
kalayamamış tarafların müzake
relere yaklaşımında olumsuz bir 
etkisi olmuştur. Bugünlerde bu 
plana ‘mevcut en iyi çözüm’ gö
züyle bakmak aceleci bir tavır 
olabilir.8 Dikkatli bir analize her 
zamankinden daha çok ihtiyacı
mız vardır. A ncak bölgesel ve 
uluslararası ilişkilerin seyri boy- 
leşine hayati bir konuda müza
kere etme zeminini oldukça da
raltmış ve özellikle Türkiye’yi 
adeta plana mahkum etmiştir. 
Bütün bir gelecek perspektifini 
Batı’ya odaklamış bir ülkenin 
başka türlü hareket etmesi de 
zordur zaten. A B ’yi biricik hedef 
olarak benimseyen kadrolar bu 
uğurda yapılacak fedalara değe
ceği zehabına kapılmışlardır. 
G elinen noktada müzakerelere 
iki farklı yaklaşımın hakim oldu
ğu aşikar: Kıbrıs müzakerelerini 
A B  ile müzakerelere başlamada 
bir basamak ve bu sayede içeride 
sivilleşmenin önünü açacak bir 
yol olarak benimseyen görüş; di
ğer yandan Kıbrıs müzakerele-
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rinde BM  planının zemin olarak 
kabülünün dahi tavizkar bir tu- 
tum olup Türkiye’nin geleceğini 
tehlikeye- atacak gelişmelere ge
be olduğunu savunan 
görüş. Her iki görü Kyreroa
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taşıyorken, bizler için yeniden 
imar ve inşa için bir zemin sun
maktadır. Bu noktada son gün
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şün de ciddi analizler olmaksızın 
yapıldığını ifade etmeliyiz.9 G ö
rüşlerin her ikisinin de ifade et
tiklerinin ötesinde iç siyasete 
dair mesajlar olduğunu okumak 
çok zor olmasa gerek. Önümüz
deki günleri hem Türkiye iç ve 
dış siyaseti hem de ululslararası 
siyaset bakım ından yakından 
ama yukarıdan bir bakışla takip 
etmeliyiz.

Yeniden ‘Büyük’ Yüzleşme

Son olarak, açık bir biçimde 
görmemiz gereken gerçek şu: 
Dünyanın önümüzdeki 50-100 
yıllık geleceğinin belirleneceği 
coğrafya, çoğu tarih yazımcıları
na göre insanlığın medeniyet 
kurduğu ilk bölge olan eski M e
zopotamya bölgesi oluyor. A n 
cak bu bir tevafuktan ve coğraf
yadan öte anlamlar taşıyor. Se- 
küler tecrübeye direnen son kale 
olarak İslam ve İslam dünyası
nın yeniden bir cazibe merkezi 
haline gelmesi kaçınılmazdı. Bu 
cazibe Batı için ‘yıkıcı’ bir anlam

şim/ dönüşüm’ tartışmalarını 
gözden kaçırmamalı ve doğru 
değerlendirmeliyiz. Kıbrıs düğü
mü ise bu ‘büyük’ değişim dalga
sının ilk ayaklarından biri ola
cak.

Yaklaşık 1000 yıllık bir İslam 
hakimiyetinin (öyle ya da böyle 
bölgeye rengini veren esas unsur 
olarak İslam) hüküm sürdüğü - 
Avrupa merkezli tanımlama da
iresinde Ortadoğu diye bilinen- 
coğrafya ve bu coğrafyanın 
Türk/ Fars/ Afrika/ H int ve 
Uzakdoğu şeklinde sıralanabile
cek doğal uzantıları yeniden bü
yük mücadelenin odağına yer
leştirild i). Hoşumuza gitsin ya 
da gitmesin gelinen noktada tar
tışılanın bizatihi biz ve temsil et- 
tiğimiz(veya edemediğimiz) de
ğerler olduğunu kabul ederek; 
cesaretle meseleye yüzümüzü 
dönmemiz gerekmektedir.

Kendi insan unsuruna yaban
cı yönetici elitlerin artık kendi
lerini de yakacak ölçüde büyü
yen bu ateşi görmeleri için fazla 
zamanları kalmadı. Sömürge 
dünyasının, iki dünya savaşının 
ve ardından Soğuk Savaş döne
minin siyaset etme biçim lerinin

ğ a jr '  ne kadar
A!,ato5, büyük zaaflar

, ' "Yerji Erenköy i  wtaşıdığının ortaya 
çıkması için bölgede 

yabancı güçlerin işgaline 
mi gerek duymalıydık? Bu zaaf

lar kim bilir kaç asırdır biliniyor 
ve fakat kendi kendimize itiraf 
edemediğimiz için sürüp gidiyor
du. Bir defa modern dünyanın 

kategorik tanımlamaları için
de suni bölünmeler yaşayan, 

etnik/dini bölünmüşlüklerin ge
leceği yeniden kurabilmede ye
gane potansiyele sahip müslü- 
man kimlikleri parçaladığı İslam 
toplumları bugün bir ‘yabancı’ 
eliyle değişimi ve dönüştürülme
yi bekliyor. İçerideki dinamikle
rini sürekli statik olmaya zorla
yan, kaynaklarını özgürce ve 
kendince kullanmaktan aciz, yö
netici kadrolar ile halklar ara
sında derin uçurum ve karşılıklı 
güvensizliğin hakim olduğu bir 
hasta toplum haline geldi müs- 
lümanlar.

“O nlara yeryüzünde bozgun
culuk yapıp fitne çıkarmayın denil
diğinde; biz ancak ıslah edicileriz, 
derler ...’’10 11 Eylül sonrası iş
gallerle daha da belirginleşen 
yeni dünya düzeninin yeniden 
kurgulanması sürecinde A B D  ve 
müttefikleri daha fazla demokra
si, özgürlükler ve refah adına İs
lam dünyasını neo-oryantalist 
bir bakışla tanımlama gayretin
de. A B ’nin Türkiye’yi de içine 
alarak sonuçlanacak bir genişle
me süreci ile Müslüman dünya
sına mesaj verme çabasında ol
duğu açık. Yani, A B D ’nin Irak 
işgali ile daha da belirginleşen 
küstah tavrına karşın daha yu
muşak ve üstü örtülü mesajlar 
veren A B  askeri zaafını diplo
matik yollardan kapatmanın sa-
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vaşını veriyor. G elinen noktada 
dünyanın askeri ve ekonomik 
bir savaş alanına dönüştüğünü 
kuvvetle savunabiliriz. Savaşın 
en çetin geç[tiği/eceği] coğrafya 
ise kaçınılmaz olarak İslam dün- 
yası oluyor. İnsanlık tarihi ilahi 
kanun dairesinde devinip duran, 
dinamikliğini ise yaşanan dö
nemsel pozisyon değişikliklerine 
borçlu olan bir oyunun yeniden 
sahneye konmasından ibaret gi
bi. Tarih ise eskilerin deyişiyle 
tekerrürden ibaret sanki. Din 
adına yapılan savaşların çok ge
ride kaldığı varsayımını haksız 
çıkarır şekilde dinler yeniden 
mücadelenin merkezine oturmuş 
durumda. İnsanoğlu yeniden 
başladığı noktaya mı dönüyor 
yoksa? Peki ama zaten dünya ha
yatı bu noktadan ibaret değil 
mi? HAK ile B A T IL ’m mücade
lesi... ta

Dipnotlar
1 Braudel Fernand, The Mediterranean 

and The Mediterranean World in the 
Age o f Philip II vol. 1, Harper &. Row, 
1972.

2 Braudel Fernand, The Mediterranean 
and The Mediterranean World in the 
Age o f Philip II vol. 2 s. 1240, Harper &  
Row, 1972

3 Babacan Mehmet, Doğu Batı Islam 
Dünyası Üçgeninde Türkiye, Ümran 
Dergisi 102. sayı Ek, Şubat 2003.

4 Volkan Vamık D., Cyprus- War and 
Adaptation A Psychoanalitic History o f 
Two Ethnic Groups in Conflict, Uni
versity Press of Virginia Charlottesvil- 
le, 1979.

5 Davutoğlu Ahmet, Stratejik Derinlik, 
s. 179, Küre Yayınları, Eylül 2001.

6 S. Demirel’den aktaran Muharrem Sa- 
rıkaya, Sabah, (AKV Bülten) 9 Şubat 
2004.

7 Bayramoğlu Ali, Hükümetin iktidar 
olma süreci..., Yeni Şafak, 14 Şubat 
2004.

8 Akgönenç Oya, Kıbrıs’ta Yeni Geliş- 
meler: Tehlikeli Planlar ve Oyunlar, 
Ümran Dergisi 100. sayı Ek, Aralık

2002.
9 Bu analizlerde gözden kaçırılan esas 

nokta NATO’nun misyonunun yeni
den tanımlandığı, bu yolla ABD’nin 
‘Büyük Ortadoğu’ düşüncesinde Tür
kiye’ye yeni bir rol biçildiği; AB’nin 
ise bu coğrafyadaki hedeflerini Tür
kiye üzerinden- zayıflatarak ya da elini 
güçlendirerek ama bir şekilde yanında 
tutarak- gerçekleştirmeyi planladığı 
bu dönemde stratejik her türlü bakışın 
bu uluslararası dengeleri de içine 
alarak yapılması gereğidir. [T.E.]

10 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi 

11.Ayet (2/11).

Kaynaklar

1) Akgönenç Oya, Kıbrıs’ta Yeni Geliş
meler: Tehlikeli Planlar ve Oyunlar, 
Ümran Dergisi, Aralık 2002.

2) Basis for Agreement on a Comprehensi
ve Settlement o f the Cyprus Problem, 
UN, December 10, 2002.

3) Bayramoğlu Ali, Hükümet- Ordu 
Dengesi, Yeni Şafak’tan alıntılayan 
AKV Bülten, 7 Ocak 2004.

4) Berkan İsmet, Kıbrıs Sadece Kıbrıs De
ğil, Radikal’den alıntılayan AKV Bül
ten, 7 Ocak 2004-

5) Braudel Fernand, The Mediterranean 
and The Mediterranean World in the 
Age o f  Philip II vol. 1-2, Harper &. 
Row, 1972.

6) Chubin Shahram, Green Jerrold D., 
Lesser lan O. (Rapporteur), Turkish 
Society and Foreign Policy in Troubled 
Times, RAND Corporation, April 
25-27, 2001.

7) Davutoğlu Ahmet, Stratejik Derinlik 
Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre 
Yayınları, Eylül 2001.

8) Emre Akif, Kıbrıs ‘Büyük Ortado
ğu'nun sıçrama tahtası mı?, Yeni Şafak, 
17 Şubat 2004.

9) Kadritzke Niels, Reuniting a Divided 
Island: Cyprus North and South, Le 
Monde Diplomatique English Edition, 
2002 .

10) Karadjis Michael, Cyprus: Myth o f  
‘Turkish Cyprus’ Collapses, Green Left 
Weekly, January 29, 2003.

11) Karagül Ibrahim, ‘Yeni Osmanlıcılık’ 
dersleri, ‘Büyük Ortadoğu’ ve Kıbrıs,
Yeni Şafak, 7 Şubat 2004-

12) Karagül İbrahim, Prodi’nin Getirdiği 
Mesaj ve ‘Jeopolitik’ Zorunluluk, Yeni 
Şafak’tan alıntı: AKV Bülten, 17 
Ocak 2004.

13) Ker-Lindsay James and Richmond

Oliver P. Edited by, The Work o f the 
UN in Cyprus Promoting Peace and De

velopment, Palgrave Publishers, 2001.
14) Khalilzad Zalmay, Larrabee F. Step

hen, Lesser lan O., The Future o f  
Turkish-Western Relations: Toward a 
Strategic Plan, RAND Corporation, 

2000.

15) Kıvanç Taha, Yemiyeceğiz, Yeni Şa
fak’tan alıntılayan AKV Bülten, 22 

Ocak 2004.
16) Koru Fehmi, Kıbrıs’ta Konuşma Zama

nı, Yeni Şafak, 7 Şubat 2004.
17) Kömürcü Güler, İşte Washington Zir

vesine Damgasını Vuracaklar, Ak- 
şam’dan alıntı: AKV Bülten, 9 Ocak 

2004.
18) Larrabee F. Stephen and Lesser lan

O., Turkish Foreign Policy in an Age o f  

Uncertainty, National Security Research 
Division, RAND Corporation, 2003.

19) Lesser Ian O., Turkey, Greece, and the 

U.S. in a  Changing Strategic Environ
ment: Testimony Before the House In
ternational Relations Committee, 
Subcommittee on Europe, RAND 

Corporation, June 2001.
20) Mert Nuray, Tartışmadaki Kısırdöngü, 

Radikal’den alıntı: AKV Bülten, 12 
Şubat 2004-

21) Migdalovitz Carol (Foreign Affairs, 

Defense, and Trade Division), 

IB89140: Cyprus: Status o f U.N. N e
gotiations, US Congress Issue Brief Re

port, February 10, 2000.
22) Rouleau Eric, Turkey’s Dream o f De

mocracy, Foreign Affairs, November/ 
December 2000.

23) Sarıkaya Muharrem, De Gaulle ün 

Çektiği Çizgi, Sabah’tan alıntı: AKV 
Bülten, 9 Şubat 2004-

24) Solana Javier, Turkey’s EU Future, 

NYTimes, December 9, 2002.
25) US Policy in the Eastern Mediterranean: 

Managing The Greece, Turkey, Cyprus 

Triangle, House of Representatives, 
Subcomittee on Europe, Comittee on 

International Relations, Washington 
D.C., June 13, 2001.

26) Volkan Vamık D., Cyprus- War and 
Adaptation A Psychoanalitic History o f  
Two Ethnic Groups in Conflict, Uni

versity Press of Virginia Charlottesvil
le, 1979.

27) Yetkin Murat, İşte Annan’in Mektubu, 

Radikal, 7 Şubat 2004.

U mran'M art •2004 25



GÜNDEM

KIBRIS TÜRK’ÜNÜN 
DÎNÎ GELECEĞİ

ABDULLAH YILDIZ

G eçen ay Newyork’ta 
başlayıp Kıbrıs’ta de- 
vam eden ‘tarihî’ görüş

melerle, asırlık Kıbrıs sorunu
nun artık son aşamasına gelindi
ği hakim bir kanaat. Bu süreçte 
herkes Kıbrıs’ın coğrafî, siyasî, 
ekonomik geleceğini tartışıyor. 
Ancak biz, çok daha temel bir 
sorunu; Kıbrıs Türk’ünün “var” 
ya da “yok” olmasını belirleye
cek dinî kimlik (sizlik) sorunu
nu yani “Yavru V atan”m İslâmî 
geleceğini gündeme getirmek is
tiyoruz. Zira, şimdiye değin, Kıb
rıs Türklerinin “M üslüm an” 
kimliğini ihyâ ve inşâ etme nok
tasında olumlu hiçbir adım at
madığı gibi, aksine bu kimliğin 
ciddi yaralar almasına seyirci 
kalmış olsa da “Anavatan” Tür
kiye’nin, bundan sonra Ada 
Türkleriyle ilişkilerinin tabii 
olarak zayıflayacağı düşüncesin
den hareketle, önümüzdeki yıl
larda Kıbrıs’ın “dini kimlik soru- 
n ü ’nun daha da derinleşeceği ve 
İslâmî geleceğinin ciddi biçimde 
tehlike altına gireceği endişesini 
taşıyoruz. Doğrusu, son yıllarda 
“Anavatan”da yürütülen “dini 
azaltma” operasyonlarının Kıb
rıs’taki sismik etkilerine ilave
ten, parasının hesabını bilme
yen bir avuç eyyamcı taifesinin 
kumar, eğlence ve sefahat üssü 
haline getirdiği “Yavru Y a 

tan”m, bundan böyle, manevî 
yozlaşma anaforunda boğulmak
la karşı karşıya kalacağını düşü
nüyoruz.

Kıbrıs’ın Dînî Geçmişi ve 
İngiliz Entrikaları

Hz. Osman(r.a) zamanında baş
layan yirmiyi aşkın sefer sonun
da Müslümanlıkla tanışan ve 
Hz. Peygamber(s)’in halası Üm- 
mü Haram Rümeysa bintü Mil- 
hân(r.anhâ)’m medfûn bulun
duğu Kıbrıs adası, aslında kadîm 
bir İslâmî kültür mirasına sahip. 
Uzun süre İslâm hakimiyetinde 
kalan Kıbrıs, daha sonra bir hay
li el değiştirmişse de Osmanlılar 
tarafından fethedildiği 1570’den 
bu yana bir Islâm diyarı olma 
özelliğini sürdürdü.

Kıbrıs’ın Osmanlılar’dan İn
giliz yönetim ine geçtiği 
1878’den itibaren ada Türkleri 
için netameli günler başladı. Os
m anlIdan emanet aldıkları Kıb
rıs Türklerini hem milli hem de 
dini kimliklerinden soyutlamak 
için her türlü yöntemi kullanan 
Ingilizler Rum çoğunluğa karşı 
Türk unsura hiçbir zaman eşit 
muamelede bulunmadılar. Ingi- 
lizler, Lozan’a gelinceye kadar 
şer’iye m ahkem elerini, evkaf 
müessesesini ve müftülük ma
kamını doğrudan idare ettiler.

Rumlara verdikleri kendi mües- 
seselerini kontrol edip geliştirme 
hakkını Türklerden esirgedikleri 
gibi 1927’den sonra Türk cema
atini siyasi liderlikten, 1929’dan 
sonra da dini liderlikten uzun 
süre mahrum bıraktılar. Buna 
karşılık Rumların şımarıklıkları
na ve Türklere yönelik saldırıla
rına göz yuman İngiliz sömürge 
yönetimi, eşit siyasi dengelerin 
Rumlar lehine değişmesine im
kan tanıyıp “Enosis”i gerçekleş
tirme yolundaki faaliyetlerine da 
çanak tuttular.

1928’de Kıbrıs Evkaf (İslam 
Dini Emvali) İdaresi Fermanı’nı 
çıkartan Ingiliz yönetimi, İslam 
Cem aati’nin kurumu olan Ev- 
k âf’ı bir devlet dairesi haline ge
tirerek; Rumlara ait kilise malla
rının idaresine hiçbir müdahale
de bulunmazken, Türklere ait İs
lam mallarının idaresine keyfi 
olarak el koydu. İngiliz yöneti
mindeki Vakıflar İdaresi, bu dö
nemde cam iler başta olmak üze
re dini kurumlan korumadığı gi
bi, halkı irşat edecek, aydınlata
cak din adamı yetiştirip istih
dam etme vazifesini de yerine 
getirmedi.

D inin Kıbrıs Türklerinin ha
yatındaki yerinin zayıflaması 
için gerekli her türlü tedbiri alan 
İngiliz yönetim i, onları İs
lâm’dan soğutmak için akıl al
maz yöntemlere başvurmuştur: 
Mesela, Türkleri “Kıbrıs İslâm 
C em aati” olarak isimlendiren 
Ingilizler, ‘siz T ü r k  değilsin iz, 
M ü slü m an sın ız ’ diyerek bütün 
Türk öğrencilerin zorla Cuma 
namazına götürülmesi yoluna gi
der. Bu uygulama, o günün şart
larında, Türklere milliyetlerini 
unutturmak için  İngilizlerin İs
lam’ı kullandığı şeklinde algıla
nır. Türklerin bir bölümü Cuma
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namazına sadece İngilizler gidin 
dediği için gitmez hale gelir. R a
uf Denktaş o günleri şöyle anla
tır: “Cuma günleri de camiye gö
türülürdük. Fakat camiye zorla 
götürüldüğümüz için buna karşı 
bir reaksiyon vardı içimizde. Bü
yüklerimiz ise Ingilizler bize mil
liyetçiliğimizi unutturmak için

dini bir araç olarak kullanıyor 
derlerdi... O  zaman bizim kuşak 
da buna tepki olarak, Türklüğü
nü göstermek için camiye gitme
di ve yavaş yavaş dinden soğu
du.” (Zaman gazetesi, 18.12.1993)

Cumhuriyet Devrimleri 
ve Kıbrıs Türkleri

Türkiye’de 1923 ’te Cum huri
yet’in kurulm asından sonra 
gerçekleştirilen devrimler, İngi
liz sömürge yönetiminde olmala
rına “rağmen” Kıbrıslı Türkleri 
yakından etkilemiş ve Türki
ye’deki uygulamalar fazlasıyla 
adaya yansımıştır. Özellikle dini 
hayatı sınırlamaya yönelik re
formlar Kıbrıs’ta fazlasıyla uygu
lama imkanı bulmuştur. Türki
ye’ye özgü laiklik anlayışı doğ
rultusunda bütün dini kurumla- 
rın ortadan kaldırıldığı bir dö
nemde Kıbrıs Türkünün dini 
varlığı büyük yaralar almıştır. 
Mesela, 1930’lu yıllarda Türki
ye’de din dersleri okullardan 
kaldırıldığında, Kıbrıs Türkleri 
de okullarından din derslerini 
kaldırmışlardır. Ü stelik , sonra
ki yıllarda din dersi Türkiye’de 
orta okul ve liselere seçmeli ola
rak yeniden konulduktan ancak 
20 yıl sonra Kıbrıs’taki Türk 
okullarında bu uygulamaya ge
çilmek istenmiş, o zaman da bu 
dersleri okutacak öğretmen ol
madığından başarılı olunama
mıştır. Keza, “Anavatan”daki ki-

10 Ocak 1948, Kurun Gazetesi/Kıbrıs

lık-kıyafet, Latin alfabesi gibi 
değişiklikler ile Türkçe ezan ve 
Kur’ân uygulamasının Ingiliz yö
netimindeki Kıbrıs’ta daha fazla 
makes bulabilmiş olması ilginç
tir. Ve ne yazık ki, Türkçe ezan 
ve Kur’ân tartışmaları Kıbrıs 
Türkünün dinî duyarlılığını za
yıflatan önemli unsurlardan biri 
olmuştur.

Yine, Türkiye’de nasıl ki her 
türlü sivil Islâmi faaliyet “irtica” 
diye yaftalanıp mahkum edilmiş 
ise, Kıbrıs’ta da aynı şekilde bü
tün İslâmî aktiviteler “gerici- 
lik ”le damgalanmıştır. Denktaş, 
K ıbrıs’taki manevi bunalım ın 
nedenlerini şöyle özetler: “D i
nimizi öğrenmek isteyenler ‘ge
rici, laiklik düşmanı’ ilan edildi. 
Bu ilan edenlerin ise, laikliği ta
rif edecek bilgileri yoktu. Bir 
yanda fes giymeye devam ettiği 
için İngilizlerin lider addettiği 
bir grup; diğer yanda dinden 
uzak, laikliği dinsizlik olarak ka
bul etmiş ‘ilerici’ liderler ve bun
ların arasında sıkışmış, şaşırmış 
bir halk.”

Hiç kuşku yok ki, bu gelişme
ler sonucu oluşan psikolojik or

tam, yeni nesillerin dine bakışı
nı doğrudan etkilemiş ve dünya 
görüşlerinin şekillenmesinde be
lirleyici olmuştur. Bir fikir ver
mesi bakımından, 1999’da Kıb
rıs’ta tanık olduğum bir gözlemi
mi aktarmalıyım: Kıbrıs’a gitti
ğim günün ertesinde, Kıbrıs’ta 
yayınlanan Türk gazetelerini in
celemiştim. Gazetelerin tabloid 
boyda çıkıyor olmaları dikkatimi 
çekmişti. Dikkatimi çeken bir 
şey daha olmuştu: Cam ilerin 
bomboş olduğu Kıbrıs’ta nere
deyse bütün gazeteler, açılış me
rasimi ertlenen bir Kur’ân Kur- 
su’nu gündeme getiriyor ve söz 
birliği etm işçesine “T ü r k i
y e ’d en  ir t ica  ith a l ediyoruz” yo
rumunu yapıyorlardı. Böyle bir 
ortamda İslâmî kimliğin inşâsı
nın nasıl mümkün olabileceğini, 
dinî duyarlılığı canlandırmaya 
yönelik bazı cılız sivil girişimle
rin ne gibi tepkilerle karşılaştığı
nı ve karşılaşabileceğini varın siz 
düşünün...

Kıbrıs T ürk ’ünün 
İslâmî Geleceği

Aslında Kıbrıs Türkleri, dini ve 
milli haklarına sahip çıkma ko
nusunda dinamik ve mücadeleci 
bir geleneğe sahiptirler ve bunu 
kanlarıyla, canlarıyla ispatlamış
lardır. 1929’da Müftülük maka
mının kaldırılışından 1954’e ya
ni bu makamın tekrar kuruluşu
na kadar geçen zamanda; Kıbrıs 
Türkleri Müftülük makamının 
Türk cemaatine iadesi için yo
ğun bir mücadeleye girmişlerdir. 
1931’de gayrı resmi olarak topla
nan Ulusal Kongre’nin en 
önem li gündem maddesi müf
tülük meselesidir. Daha kong
renin ilk günü Türk cemaati 
kendi müftüsünü seçmiş ve seç
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tiği müftüyü Kongre başkanlı- 
ğma getirmiştir. Yıllar süren ıs
rarlı çabalar sonucunda, İngiliz 
idaresi, Kıbrıs Türk toplumunun 
temel sorunlarını incelemek üze
re bir komisyon oluşturmak zo
runda kalmıştır. 1948’de oluştu
rulan Türk İşleri Komisyonu’nun 
hazırladığı rapor(1949) Kıbrıs 
Türklerinin dini reisliğini yürüt
mek üzere bir müftü seçimini ge
rekli bulmuştur. Ancak, İngiliz 
hükümeti Türkiye’den bir müftü 
getirip bu ihtiyacı karşılamayı 
denemiş; Şubat 1951’de T C  D i
yanet İşleri Başkanlığı’m n tavsi
yesi ile 72 yaşında oldukça yaşlı 
bir zât olan Muğla’lı ilim adamı 
Yakup Cemal Menzilcioğlu 
Kıbrıs Müftülüğüne getirilmişse 
de; Türkiye’deki ezan değişikliği
nin aynen Kıbrıs’ta da uygulan
ması nedeniyle yaşanan tartış
malar sonucu Menzilcioğlu Tür
kiye’ye geri gelmiş ve bir daha 
adaya dönmemiştir. Nihayet, İn
giliz sömürge yönetimi, 1952’de 
Kıbrıs Müftülüğü Makamı’nı 
yeniden kurup müftülük seçimi 
ile ilgili hükümleri ilan etmiş; 
Aralık 1953’te yapılan seçimler 
sonucunda Mehmet Dânâ Efen
di ittifakla müftülük görevine ge
tirilmiştir. Bu, Kıbrıs’ta yapılan 
ilk ve son müftülük seçimidir.

Fakat, altı çizilmesi gereken 
önemli hususlardan biri de; İngi
liz yönetiminde Kıbrıs Rumları 
dini faaliyetlerini özgürce yapıp 
kiliselerini ve dini kurumlarmı 
son derece canlı tutarlarken; 
Türklerin din işlerini de yürüten 
Evkaf m üzerine düşen görevleri 
yapmadığı; bu yüzden çoğu köy 
ve şehirlerdeki camilerde namaz 
kıldıracak din adamı kalmadığı, 
hoca ve vaiz kıtlığı nedeniyle 
dinlerini unutan, hatta Hıristi- 
yanlaşan köyler bile olduğu ger

çeğidir. 1956 yılında Dr. Fazıl 
Küçük, cemaatin önüne geçecek 
imam kalmadığımndan cuma ve 
bayram namazlarının dahi bir 
çok yerde kılınamadığını itiraf 
etmiştir(Haikm Sesi, 4  Kasım 
1956). 1972 yılma gelindiğinde 
bile, sembolik değeri olan Mago- 
sa Lala Mustafa Paşa Cam ii’nde 
Bayram namazını kıldıracak 
imam bulunamadığını, hastalık
tan  yatağa düşen müezzinin 
güçlükle kalkıp namazı kıldır
mak zorunda kaldığını, bir çok 
yerde de benzer sıkıntıların ya
şandığını o günlerin gazeteleri 
tespit etmiş bulunuyor(Ni?;am,
11.2.1972). Bu nedenlerle, aynı 
yıl Türkiye’den Kıbrıs’a bir D i
yanet heyeti gittiğini ve ertesi 
yıl sadece 4 resmi din görevlisi
nin Kıbrıs’ta görevlendirildiğini 
görüyoruz.

1974 Kıbrıs Barış harekatı 
sonrasında da maalesef durum 
değişmemiş; Kıbrıs’ta dinî eğitim 
verecek kalıcı kurumlar açmak 
yerine adaya sınırlı sayıda din 
görevlisi göndermekle yetinil- 
miştir. 1976’da okullara din der
si konulmuş, ancak ogün-bugün- 
dür, din dersi okutacak öğret
men problemi çözümlenememiş- 
tir. K K T C ’nin kurulmasından 
sonra da dini hayatta çok önem
li değişiklik olmamıştır. Vakıf
lar O rgütü’ne bağlı olarak çalı
şan Din işleri Dairesi’nin ayrı 
bir mal varlığı ve gelir kaynağı
nın olmaması nedeniyle dini 
hizm etler son derece yetersiz 
kalmıştır. Müftülük görevi bile 
yıllardır vekaleten yürütülmek
tedir. Kıbrıs’ta din görevlisi ihti
yacını karşılamak üzere bir okul 
açılması yönündeki talepler ise 
resmi makamlarca ciddi olarak 
ele alınmamıştır. Bizim anlaya
madığımız nokta ise, dinî kim li

ğin ihyâsına sıcak bakan Denk- 
taş vb. zevâtm da bu tür girişim
lere önayak olmamasıdır. Halen, 
Kıbrıs’ta en çok yetişmiş din gö
revlisi grubu T C  Diyanet görev
lileridir ve adadaki Müslümanla
rın dini hizmet ihtiyacını bir öl
çüde bunlar karşılamaktadır. Sa 
dece 17 kadrolu cami görevlisi 
bulunan K K TC  Din İşleri Daire
si, toplam 149 cami bulunması
na rağmen, yasaya göre ancak 46 
cami görevlisi kadrosuna sahip
tir. Ç ok yetersiz olm asına rağ
m en 46 k işilik  kadronun bile 
2 9 ’u boştur. Kadrosuz görevli
lerin çoğunluğu ise 60 yaşın 
üzerindedir. Kıbrıs’ın A B ’ye gir
mesi halinde Türkiye’n in  bu 
yöndeki nisbi katkısının akibeti- 
nin de olacağı belli değildir.

Bu durumda, dinî duyarlılığı 
giderek zayıflayan, en basit dini 
bilgilerini öğrenm ekten bile 
mahrum bulunan ve giderek di
nini unutmaya mahkum bırakı
lan Kıbrıs Türk’ünün, gelecekte 
seküler bir “Türklük” kavramıy
la “varlığını” sürdürmesi bekle
nemez.

Sonuç olarak; eğer gerekli 
tedbirler alınmaz, Kıbrıs Türkle
rinin millî kim likleri dînî aidi
yet temelinde yeniden ihyâ ve 
inşâ edilmezse, “K ıbrıs  T ü rk-  
tü r, T ü r k  K a la c a k t ır ” lafını 
kuru bir slogan olarak tekrarla
maya dahi kimsenin mecâli kal
mayacaktır. ■
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BATI ORYANTALİZMİ VE LİBERAL İSLAM:
KARŞILIKLI GÜVENSİZLİK

ABDULLAH LAROUİ
Türkçesi: Zeynep S. DOĞRUER

S özlerime, Fas’ın Tanca şehrinde yaşayan 
bir İspanyol’un hikâyesini anlatarak başla
mak istiyorum. İspanyol, bir gün, o bölgede 

bulunan yerel Ulema Konseyinin başkanma gide
rek şöyle demiş: “Ben kendimi sizin dininize yakın 
hissediyorum; fakat beni rahatsız eden bir şey var. 
Eğer o olmasaydı, dininizi tamamen benimser
dim.”

“Nedir o?”, diye sormuş âlim.
“Ben profesyonel bir müzisyenim” diye cevap 

vermiş İspanyol, “ve İslâm, müziği yasaklıyor.”
“Bunu size kim söyledi?” demiş âlim, sitemle 

karışık bir kızgınlıkla. Bugünlerde İslâm’a dönece
ği söylenen İspanyol cevap vermemiş. Cebinden 
bir kâğıt parçası çıkararak din adamına vermiş. 
Din adamı, kâğıtta yazanları okumuş ve her şeyi 
anlamış. Bu, o bölgedeki bir profesörün kısa bir 
süre önce neşrettiği bir kitabın tanıtım ilânıymış. 
Â lim , kitabın, beş yüz yıllık olduğunu ve 
Kur’ân’m alenen okunması konusunda “Sama” 
olarak bilinen dinî bir ihtilafla ilgili olduğunu sa
bırla açıklamış. Bazı âlimlere göre yasak olanın, 
Kur’ân ayetlerinin bestelenmesi olduğunu; çünkü 
böyle bir durumda dinleyicinin ilgisinin mânâdan 
çok müzikte yoğunlaşabileceğini anlatmış; fakat 
biraz sonra âlimin boşuna konuştuğu anlaşılmış. 
Ziyaretçisi, makaleyi, tamamen anlamak istediği 
gibi; kendi dininden daha katı ve tutucu bir İslâm 
tasviri olarak anlamış. Aksi taktirde, dönüş yap
ması anlamsız olacakmış. Âlim  ona, sâde, makûl 
ve herkesin ikna olacağı, yatıştırıcı bir İslâm su
nuyordu; fakat bu, İspanyol’a göre, tek kelimeyle

düzenbazcaydı ve gerçek değildi.
Size bu hikâyeyi anlatıyorum; çünkü İslâmî 

fundamentalizm olarak bilinen hareketin son za
manlardaki gelişimini ve bunun anlamını batıda
ki endişeli kitleye açıklamayı amaçlayan yayın sa
yısının artmasıyla, kendimi sık sık Tancalı İspan
yol ile yüzleşen zavallı âlim gibi hissetmeye başla
dım.

Batı Oryantalizmi

Oryantalizme karşı eski ve çoğunlukla da asılsız 
olan mücadeleyi yeniden başlatmaya niyetli deği
lim. “Çağdaş Arapların ideolojisi" adlı ilk kitabım 
da belli başlı oryantalistlerin eserlerinin kritiğini 
yaptım; ama batıyı telkin ettikleri için değil, daha 
çok İslâm geleneğine sempati duyduklarını hisset
tiğim için. Özellikle de Hamilton G ibb  ve Cantwell 
Smith üzerinde, M uhammed Abduh ve M uhammed 
İkbal gibi modernistlere haksız muamelede bulun
dukları için, kasıtlı olarak, ısrarla durdum. O nla
rın kibirli tavrı ile merhum profesör Albert H oura- 
ni’nin dengeli ve ihtiyatlı hâlini kıyaslarsanız, 
vurgumu anlayacaksınız.

Batı oryantalizmi derken kastettiğim, tama
men Gibb  ve taraftarlarının tutumudur. Bu tutu
mu, hiçbir zaman tam olarak kavrayamamışımdır. 
İşte bu yüzden, bunu, sizlerin önünde bütün çıp
laklığıyla tartışmaya karar verdim.

Mamafih, bir “batı oryantalizmi” tarifi yaparak 
onu ayırmak için açık bir sebep var. Doğu coğraf
yasının uzak yada yakın pek çok bölümünde ve
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aynı zamanda da, batı yarımküredeki ülkelerde, 
doğulular tarafından yapılan muazzam işler var. Er 
geç, bu iki grup arasında dinî, siyasî ve metodolo
jik  zıtlıklar gibi mühim farklılıklar zuhur edecek
tir. Bana göre, asıl bölünme, belli değer ve ideal
leri hakikat olarak kabul edenlerle, etmeyenler 
arasında olacak. Pek çok doğulu, şüphesiz, batının 
değerlerini paylaşacak ve bu yüzden batılı oryan
talistlerin arasında sayılacakken, batıkların bir 
çoğu da kendi miraslarından şüphe edecek ve top
lumda kesinlikle dışlanacaklardır. Oryantalizm, 
batının bütün şehirlerinde hâkim olduğu için de
ğil, ortak epistemolojik tahminleri paylaştığı için 
batılıdır.

U N ESC O  tarafından yayınlanan "İnsan H ak
larının Felsefi Esasları” adlı kitabı ele alalım. Kitap; 
biri, meşhur Mısırlı bir felsefe profesörüne, diğeri 
de Doğu Afrika’dan bir siyasî tahlilciye ait İslâm 
konulu iki makaleden meydana geliyor. Görünüş
te, her ikisi de kat’iyetle Hindistan ve Afrika’daki 
çölün aşağı bölgelerindekilerle kıyasla batılıdır. 
Milliyete, dine ve anadile, yazarın seçtiği perspek
tif kadar itibar edilmez. Afrikalı Müslüman yazar, 
İslâm tarihi hakkmdaki olumsuz düşüncelerini 
tevhid inancının ışığında arz etmiştir; fakat şaşır

tıcı olan, gerek eski, gerekse modem zamanlarda, 
kritiğin, tevhid inancı çerçevesinde yapılmasıdır. 
Şu ana kadar, aynı fikrin sadece üç izahını duy
duk. Muharririmiz tarafından kullanılan “tevhid 
paradoksu” ifadesi, Hıristiyan ve en nihayetinde 
gnostik kaynaklı münakaşalı bir keşif olup, Henry 
Corbin’in demek istediğinden bir cihetle farklılık 
gösterir. Gerçek mânâda yenilik, İbrahim’in efsa
nesiyle geçmişte bir ilişkisi olmayan, gerçekten bi
linmeyen zaman dilimlerinden gelen bir kritik 
olacaktır. İşte oryantalizm olan hâlâ budur; fakat 
batılı değildir.

Oryantalizm, batıyı bir vakıa olarak değil de, 
bütünüyle ezelde takdir edilmiş, başlangıçtan iti
baren tam ve kesin bir fikir olarak aldığı taktirde, 
batılıdır. Eğer bu noktadan başlarsa, konusunu, 
başlangıçtaki şekline indirgenmiş, bütünüyle fark
lı bir madde olarak oluşturmalıdır. İki tutum, 
açıkça birbirleriyle bağlantılıdır; eğer batı, yerine 
getirilmiş bir vaat ise, batı karşıtlığı da, aksi beyan 
edilmedikçe, yerine getirilmemiş bir vaattir. Eğer 
ilki önceden kararlaştırıldıysa, İkincisi ister iste
mez tesadüfi olacaktır. Her iki durumda da, tekâ- 
mülî bir ilerleme yoktur. Batıda olumlu gelişmeler 
gözlendiği zaman, bunlar, önceden mevcut olan 
kökleriyle ifade edilir ve böylece batı karşıtlığı da, 
noksanlar, kusurlar ve yokluklarla ifade edilir. B i
ri, değiştiği halde aynı kalabilen hoş bir mucizey
ken, diğeri ise kendiyle çelişip, değişmesine müsa
ade edilmeyen nâhoş bir tesadüf olan İslâm’dır.

Her iki tutumun da, batılı oryantalistler ve 
Müslüman fundamentalistler için müşterek oldu
ğu gayet açıktır. İkincisi, gerek eski, gerekse mo
dern zamanlarda, tarihi, ciddiyetle dikkate almayı 
da reddediyor; batıyı, son olarak verilen bir kav
ram olarak algılıyor ve onu, gerçek ve saf olarak 
nitelendirdiği İslâm ile her cihette kıyaslıyor.

Böylesi bir tarih hatasının doğrudan doğuraca
ğı sonuç, her iki taraftaki tartışmaların da haklı 
yanlarının olduğunun ortaya çıkmasıdır. İslâmî 
eserlerde yer alan batı hakkındaki eklektik sub- 
jektivizm çok açıktır; fakat bu, aynı zamanda or
yantalist eserlerde de, açıkça polemik olmadığı 
halde, kolaylıkla görülebilir.

“Batı oryantalizmi” ifadesiyle ne kastettiğimi 
açıkça izah edebildiğimi umuyor ve konuşmamın 
ana konusuna dönüyorum. Her kim, kat’i sûretle, 
batının değerler sistemi olan liberalizm, rasyona
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lizm, hümanizm gibi düşünce akımlarının İslâm’a 
zıt olduğunu iddia ederse ve bu yüzden, kendi sa- 
hasında doğru olsa da 'teolojiyi kastediyorum', bu 
görüşlerini, sosyoloji veya siyaset bilimi açısından 
açıklayamaz. İddiası; batılı olmayanda, asla batılı- 
da olandan daha fazlası bulunamaz, der. “İslâm’ın 
emsalsizliği” tabirinin arkasında da aynı lüzumsuz 
söz tekrarını görüyorum ve geçen yirmi yıl boyun- 
ca benim asıl işim, bunu, Müslüman dinleyicileri
nin gözleri önüne sermekti. Sonraları, aynı müca
deleyi vermeye, farklı şartlar altında, aynı dili ve 
aynı mantığı kullanarak devam ettim.

Ulus Devlet

Fikrimi açıklamak için, çağdaş İslâm’daki devlet 
örneğini ele alacağım.

Bizlere, İslâm’ın, adaletsiz ve düzeni bozulmuş 
eski dünya imparatorluklarını ortadan kaldırarak, 
yerine bağımsız, eşit ve dindar bir toplum düzeni 
(ümmet) getireceği anlatılırdı. İslâm, bu büyük işi 
devamlı bir gerçeğe dönüştürmekte başarılı oldu 
mu? Bir ilâhiyatçı yada hukukçu, tarihteki olayla
ra körleşmiş bir gözle bakıp, dava (misyon) tabir
lerini analiz etmeye konsantre olurken, pozitif bir 
tarihçi derhal ve mutlaka “hayır” cevabını vere
cektir. Bir elimizde İslâmî olarak nitelendirilen 
tarih devletlerinin başarısı, diğerinde de, gayet 
güzel bir şekilde ifade edilmiş hilâfet teorisi var. 
Bir realist olan Maverdi’nin ellerinde bile görü
nenleri korumak gayesi yatar.

Şimdilerde de, geçmişte olduğu gibi, pek çok 
kişi mevcut olayları inkâr etmek için teoriyi refe
rans gösteriyor. Koloni devri boyunca, cahil idare
ciler ve âlimler, Müslümanların, aşiret ile ümmet 
arasında bir fark görmediği ve batılı bir azınlığın 
hiçbir zaman hayalî ulus-devlet kurma çağrısına 
ehemmiyet vermeyeceği konusunda hemfikirdi
ler. Bugün, İslâm dünyasının birçok bölgesinde, 
yerel kuruluşları, evrensel İslâm devletleriyle de
ğiştirmek için güçlü bir gayret var. Bundan dola
yı, öyle görünüyor ki, İslâm, teoride ve pratikte, 
modern ulus-devletin kanunlarıyla, tam mânâsıy
la uyuşamamaktadır.

Bugün, hâlâ, vatandaşların çoğunluğu Müslü
man olduğu için yada İslâm Birliği Organizasyonu 
(O lC )’nun resmî üyeleri oldukları için, İslâm ül
kesi olarak nitelendirilen kırkı aşkın ülke var. Bu

ülkelerin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadıklarını 
anlamak için de bir yol yok. Eğer İslâmî devlet te
orisi ile başlarsak, yargılamak bize düşmez. Burada 
durmalı ve sormalıyız: Kim o yoldan gidecek ka
dar mantıksız olabilir? Sekülerizm, demokrasi, in
san hakları ve kadınların özgürlüğü gibi gündem
deki tartışmalarla ilgili olarak mevcut anayasa ve 
kanunlar, hukuk, çağdaş parlamentoların kararla
rı ve vekillerin oyları vb. konularda insanlar sü
rekli olarak tartışmaktadır. Belirttiğim gibi, bize 
çoğu zaman teklif edilen, ilk halifelerin devrine 
dâhi uymayan aynı eski teoridir. Müslüman yöne
ticiler, aynı taktikleri kullanarak: “İnsanların 
% 90’ı onlarla ittifak etmediği durumlarda bile, İs
lâm buna izin verir, şunu yasaklar” demeye devam 
ediyorlar. Bu, tarihî ve tecrübî olmayan eğilim, 
genellikle mevcut devletin, bir koloni devleti ol
ması ve bundan dolayı İslâmî olarak adlandırıla- 
mayacağı tezini haklı çıkarır. Ancak, bu, her za
man doğru değildir; çünkü inkâr olunamaz bir ta
rihî sürekliliği olan bir çok örnek tespit ettik M e
selâ, Şu’ubiyye hareketi, batı Avrupa’nın koloni
lerinin yayılmasından daha eskidir.

Bugünün ulus-devleti, sömürgecilik tarafından 
oluşturulmuş olsa da, olmasa da, nüfusun çoğunlu
ğu tarafından kabul görse de görmese de, birçok 
yerel ideologun gözünde meşrû olsa da olmasa da, 
yerinde durmaktadır. Gayri meşrû oluşu ve buna 
binâen, siyasî iradesizliği gibi herhangi bir yargı, 
sadece önyargı olabilir. Böyle bir tutumun batılı- 
lar arasında oldukça yaygın oluşu, eski komünist 
ülkeler vb. diğer yerlerde çalışan araştırmacılarla 
kıyasladığımız zaman, oldukça tuhaf görünüyor. 
Bolşevik tarihi boyunca, tarihî sürekliliğin bir de
receye kadar bulunduğu Bohemya ve Romanya gi
bi bazı örnekler olsa da, emperyalist manipülas- 
yonların o bölgedeki sonucu olan ve ulus-devlet 
gerçeğini kabullenmeyi reddeden siyasî bir teori
miz vardı. Bir çeşit “coop ta tiv e  a te is t’’ halifelik olan 
bu evrensel komünist devlet, bölgeye onlarca yıl - 
uzak geçmişte değil, bu yüzyılda- ortaçağlara ait sı
nırlı imkânlarla değil, modern teknolojinin güçlü 
vasıtalarıyla hükmetti. Gücünün doruğunda oldu
ğu halde, hâlâ batılı bilginler ulus-devletin orada 
olduğunu ve o bölgenin geleceğinin şekillenme
sindeki alt yapıyı oluşturduğunu asla unutmadılar. 
Proletaryanın, yıkılamaz gibi görünen partisi, n i
hayette, umulmadık bir şekilde çöktüğü zaman,
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orada bulunduğundan şüphelendikleri şeyi keşfet
tiler.

O vakit ortaya çıkan, iki farklı tutum: bir ta
rafta, teorinin sert bir biçimde reddi ve gerçeğin 
kolaylıkla kabulü, diğer yanda, teorinin şuursuzca 
kabulü ve gerçeklerin ısrarla reddi idi. Bunlar, 
fundamentalizmin, doğulular tarafından tatbik 
edilse de, benim, batılı olarak nitelendirdiğim 
başka bir çehresini gösteriyor.

Muhammed Abduh’un Büyük imtihanı

Otuz yıl önce yazdığım bir kitapta, liberal politi
kacı Lütfi Seyyid ile bilim ve teknik taraftarı, Sa 
lama Musa’ya karşı Şeyh’in prototipi olarak Mu- 
hammed Abduh’u seçmiştim. Aynı zamanda, bu 
üç ideal tipin her birinin, yerel devletin sömürge
cilik vesayetinden bağımsızlığa ve parlamento ka
nunlarına geçerek, daha sonra da kültürel m illi
yetçilik ve sosyalizm yoluna girişi gibi birçok deği
şikliğe ister istemez katlandığını ifade ettim. Sö 
mürge hâkimiyetinin altında her üçü de, az çok 
devrin ikliminden etkilendiler ve hepsi de liberal 
değerlerle dolduruldu. Şeyh’i karakterize eden, ye
ni kazandığı ideallerine geleneksel bir dayanak 
bulmak için gösterdiği değişmez çabadır. Bu sü
rekli ideolojik dönüş, G ibb ve öğrencilerince ka
bul edilemez olarak görülmektedir.

Abduh’u pek çok tutarsızlığa, yüzeyselliğe gö
türen ve belki de onun çok derin bir İslâm refor
mu kurmasını engelleyen bu durumu saklamayı

hiç denemedim; fakat benim görüşüme göre, şart
lara yüklenilebilen bu kusurlar, belli vasıflarla bü
yük ölçüde dengeleniyordu: vaat, fikir özgürlüğü 
ve tecessüsü, sebat vb. Abduh, felsefî ve teolojik 
İslâm geleneği hakkında, günümüz şeyhlerinin 
birçoğunun sahip olmadığı kadar, detaylı bir bilgi
ye sahiptir. Eğer batı ilmini kavrayışı zayıf olma
saydı, hiç olmazsa onun bir kısmını günümüzdeki 
İslâm ideologlarının pek çoğundan daha fazla, ce
surca ve açık fikirlilikle kazanmaya çalışırdı. Ben 
ilk kitabımı yazdığım sıralarda, Abduh’un bu pozi
tif görüşü, akademik Arap çevrelerine hâkim du
rumdaydı.

Geçenlerde, aynı konuya döndüm ve vaziyetin 
tamamen tersine döndüğünü görünce şaşkınlığa 
uğradım. Doğal olarak ben, evvelden, Abduh’un, 
yüzyıl önce ileri sürdüğü çözümlerin günümüz 
şartlarına artık uydurulmadığmı ve genç âlimlerin 
değerlendirmelerinin daha eleştirel olduğunu bili
yordum; fakat bulduğum, farklıydı. A hlâkî kına
ma ve karşılıklı siyasî şikâyet, rasyonel kritizmin 
yerine geçmişti. Tutarsız, riyakâr, fırsatçı, işbirlik
çi, oportünist, hain, dinsiz vb. ifadeler, ona iftira 
edenler tarafından söylenenlerin en hafiflerin^ 
dendir. Abduh, şimdilerde, hakikî ve kalıcı İslâmî 
reformun önündeki yegâne engelmiş gibi gösteri
liyor.

Genellikle, referans vermeksizin, Abduh’un 
kritiklerinin pek çoğu ağırlıklı olarak o çalışmaya 
dayandığı halde, meşhur 1947 kitabındaki bu sert 
tepkiyi, G ibb’in olumsuz değerlendirmesinin baş
lattığını söylemiyorum. Demek istediğim, 
Gibb’in, liberal çağın İslâmcı reformistlerine dair 
olumsuz görüşü olduğu kadar, İbn Haldun’un batı 
biliminde yeni bir dönem başlatan özgünlüğünü 
inkârıdır. Çağın ortasında, ilgi birdenbire felsefe
den teolojiye, edebiyattan hukuka, marjinal okul
lardan Ortodoks İslâm’a kaydı. Mutezile’nin buna 
rağmen, başlangıçta göründüğü gibi, çok da libe
ral olmadığı, Gazali’nin sadece kuvvetli bir man
tık âlimi değil, hakikî bir filozof olduğu, Eşari’nin 
kendi düşüncesinde akıllı ve tedbirli “Mutezil” 
nasihatçisinden daha sabit olduğu, İbn Hanbel 
veya İbn Hazm’m, Kur’ân ve sünnet tefsirinde ta
kip ettiği literalist itikâdm kabul olunabilir tek 
tefsir olduğu ve böylece meşhur filozofların yada 
çok bilgili düşünürlerin felsefenin en kötü düş
manları olarak takdim edildiği anlaşıldı. Değişi
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min arkasındaki ana prensipleri görünüşte ikna 
ediciydi: N için mevcut İslâmî yaşamda, gözle gö
rülebilir bir iz bırakılmaksızın uzun zaman önce 
kaybolan okullara çok kıymet ver(meliy)dik?

Mamafih, burada üzerinde durulması gereken, 
İslâmî çevrelerde de aynı değişimin gözlemlenebi
leceğidir. Bu sadece bir tesadüf müdür? Soruyu ce
vaplamak, kolay olmayacak. Ben burada, el-Ezher 
yada el-Qarawiyiri gibi geleneksel eğitim veren 
yerlere değil, profesörlerinin pek çoğu Avrupalı 
yada Avrupa’da eğitim almış olan, üniversitelere 
işaret ediyorum. Felsefecilerin, en azından onların 
arasındaki idealistlerin (ilahiyün) ebedî mahkû
miyetten kurtulacağını kim iddia edebilir? “Şeyh 
Abduh”. Peki ya, asla kurtulamayacaklarını kim 
söyleyebilir? A vicenna ve Averroes’in yetkili edi
törü Süleyman Dinia. Eğer bu durumda gerçekten 
uygunluk varsa, bu, tarihteki olayları geniş bir an
layışla ortaya çıkaran, objektif bir hakikattir.

Bununla beraber, biz, Gazali’nin muhaliflerine 
karşı galip gelişin, legalizmin rasyonel tefsiri (Ra, 
T a ’m l) mağlup edişinin ve “Fıkıh” tarihindeki 
neticenin (Hanefîlik, Mâlikîlik, Şafiîlik, Hanbelî- 
lik) literalist ve fideist okulların artan itibarını 
gösterdiğini biliyoruz. Yazılı tarih, her alanda, mo
dem  Avrupa tarihinin, alışılmış olana açıkça mu
halefet eğilimi içinde olduğunu gösterir: geçen za
man, geleneksel düşünceyi zayıflayacağına kuv
vetlendirir ve hiç durmadan yenilenerek canla
nan bu gelenek, zamanı hareketsiz veya dairesel 
yaparak, başlangıç noktasına doğru götürür. Bu 
tarz bir karışıklığın, er yada geç keşfedilmesi kaçı
nılmazdı. Batılı âlimler, önceleri bunun farkında 
değillerdi; sonra, aşina oldukları fikir akımlarının 
önemini özellikle abarttılar ve onda, kendi tarih
lerinden bir bölüm buldular; fakat kendilerini, za
manla bu kat’i gerçeği kabul etmeye zorladılar ve 
ona anlam vermeye çalıştılar.

Bu kabataslak tariften yola çıkarak belirlediği
miz üç bağımsız hareketi neticelendirmek kolay 
olacak. Biri, tamamen İslâmî ve uzak geçmişte vu
ku bulmuş, diğeri, yine İslâmî; fakat daha yakın bir 
zamanda olmuş ve üçüncüsü de, aynı şekilde yakın 
geçmişte gerçekleşmiş; fakat batı ilmine ait. Bu
gün her üç hareket de, literalist geleneğin elinde
ki liberal rasyonel eğilimlerin hezimetine yönelik
tir. Böylesi bir ittifak, âdet üzerine, objektif gerçe
ğin prensibi gibi görülüyor. Eğer durum öyle olsay

dı, bu fırsat, uzlaşma için ideal olurdu. Müslüman 
âlimler, batıdaki meslektaşlarını tebrik etmeliler
di ve bütün topluluk uyum içinde kusursuz, değiş
mez İslâm için çalışmayı daima sürdürmeliydi. Pe
ki ama neden bambaşka bir manzarayla karşı kar- 
şıyayız?

Farklı B ir Bakış

Tarihte, olaylar hiçbir zaman tek taraflı değildir. 
Biraz evvel zikredilen hareketler, göründükleri ka
dar bağımsız değildirler. Biz, burada, Konfüçya- 
nizm ve Yahudilik gibi zamanı ve yerleri ayrı olan 
dinleri kıyaslamıyoruz; fakat İslâmiyet ve Hıristi
yanlık, daima temas hâlinde, daima ihtilaf halin
deydi: İslâmiyet, bu iddiaların ikisi de tamamen 
gerçek olmadığı için, bir çeşit telâfi hareketi ile 
muhalif tarafta yer alırken, Hıristiyan Batı, gele
nekten liberalizme doğru gelişti.

Kısa bir an için, şu an gerçekleşme ihtimâli ol
masa da, en azından Arap topraklarında olması 
gerçekten mümkün olan bir şey hayal edelim: Ba
tının din tarihini öğrenmek ve anlamaya çalışmak 
için bir enstitü vücuda getirmek. Dahası, orada 
çalışma yapan âlimlerin, geçen yüzyılın Fransa ve 
İngiltere’sinin etkin neokatolizmi vasıtası ile A l
manya’nın metafizikal romantizminden derinden 
etkilendiklerini farz edelim. Onlar için, Luther’in
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reformunun muvaffak olmadı
ğını, karşı reformun insan kal
bine daha uygun, daha tatmin 
edici geldiği neticesini çıkar
mak tabiî değil miydi? Ayrıca,
19. yüzyılın ikinci yarısında,
Rus Ortodoks düşüncesinin, 
batılı entelektüeller arasında 
yayılmış etkisini görmek, bu 
âlimleri daha ileri gitmeye ve 
genellikle müsamahakâr ve uz
laşmacı olan Roma kilisesinin 
hakikî Hıristiyanlık m esajını 
tahrif ettiğini ifade etmeye teş
vik etmedi mi? Bunun bir kısmı, 
hakikatte, İran devriminden önce ! 
etkin olan bir enstitüde çalışan 
Henry Corbin tarafından açıkça 
öne sürülmüştü. Batının din ta
rihinde, böylesi bir yeniden 
y a p ı la n m a , 
tamamen ha
yalî değildir; 
birçok yoldan 
belgelerle ispat edilebilir ve felsefe ile edebiyatın 
meşhur isimleri tarafmdanmış gibi, desteklenebi
lirdi. Bu, batıdaki önemli âlimler tarafından kabul 
görecekti. Bununla beraber, büyük çoğunluk red
dedecekti. Onlar şöyle diyeceklerdi: “Pekâlâ libe
ralizm tutarsız görünebilir, pek çok felsefe profesö
rünün fikrine göre bozulabilir; fakat o, hâlâ canlı 
ve iyi; son iki yüzyıldır öyleydi ve hâlâ ekonomik, 
sosyal ve siyasî alanlarda hâkim faktör.”

Peki ama, eğer makûl uyuşmazlıklar, entelek
tüel iflâs ve tarihî hâkimiyet ile gelecek arasında 
mutlak bir karşılıklı alâka ve uyum yoksa, böyle 
bir tartışma ne ifade eder? Liberalizm; deizm, se- 
külerizm, bireyselcilik, ahlâkçılık gibi dinî terim
lerle açıklanırsa, yüzeysel ve zayıf olabilir, sınıfta
ki -“medrese”deki demeliydim- her mücadeleyi 
kaybedebilir ve zafer hâlâ dışarıdadır.

Eğer böyle bir tartışma, batının şartlarında 
makbul olsaydı, İslâm’ı ilgilendirdiğinde de aynı 
şekilde kabul edilmeliydi. Eski yada yeni çalışma
lardan toplanan hiçbir delil, liberal Islâm’ın yalnız 
olma ihtimâli olmadığı iddiasını çıkaramaz; çünkü
o, makûl bir ihtilâfı temsil ediyor. Gerçek ente
lektüeller arasında, bugün çok popüler olan neo-

Hanbelizm, teoride tu
tarlı olabilir, ve hâlâ za
manımıza uygunsuz bu
lunabilirken, m antıklı 
olarak, birçoğunun gö
zünde inkâr olan neo- 

Mu’tezilizm mevcut du- 
■ rumumuzla benzeyiş için- 

de olabilir.
Eğitim lilerin çoğunlu

ğunu oluşturan; fakat kabul 
J edilmeli ki nüfusun yarısın

dan daha az bir kısmının muh
temel seçimi olan liberal İslâm, 

bugünlerde sessiz ve anlaşılmaz 
ise, bu, deneme, onun imanın 
beş şartına aykırı olduğunu yada 
Peygamberin mutlak ilâhi üstün
lük mesajını tahrif ettiğini gös

terdiği için değildir. K ana
atim ce, bu tam am en 

şimdiye kadar, her 
ekonomik gelişmeyi 
takip eden, devri

min üç gücü olan zenginlik, pozitif bilim ve teknolo
jin in  müşterek desteğine hiçbir zaman itim at edil
mediği içindir.

Hiç kimse, Şintoizm, Budizm veya Konfüçya- 
nizmin, Asya’da muhtemel bir uyanış içinde olu
şuna ehemmiyet vermez; çünkü herkes o bölgede
ki insanların başka endişe ve dertleri olduğunun 
farkındadır. Kur’ân-ı Kerîm’de “Allah hiç kimseye 
tek bedende iki kalp vermemiştir,” buyurulmaktadır 
(33; 4 ). Batının geçmişteki düşmanlarına yönelik, 
şimdiye kadar mükemmel bir şekilde çalışıyormuş 
gibi görünen olumlu siyaseti, bu âyet üzerine ku
rulmuştur. Neden bu, diğer yerlere doğru genişle
tilmesin ki?

Liberal Islâm

Söylemeye çalıştığım şey, sadece şundan ibâret: 
“İslâm ve demokrasi birbirine zıttır”, veya, “diğer 
dinler sadece ara sıra fundamentalistken, İslâm as
len öyledir” gibi ifadeler, “liberalizm, dogmatizmi 
yalanlar” ifadesinden fazla anlamlı değildir. G eç
mişte var olabilecek kadar kuvvetli, bugün hâlâ 
mevcutmuş gibi tesirli olan kusursuz bir fikir, kişi
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nin liberalizm ve demokrasiyi benimsemesini ön
leyemez. Sadece maddesel bir güç, bir toplumda 
işleyen diğer güçleri durdurabilir.

Bana göre, liberal Islâm, müsamahakâr veya 
makûl Islâm’dan daha fazlasını ifade ediyor. İşte, 
onun, İslâm âleminde bir yerlerde, zaten var oldu
ğunu, yada yakında var olacağını samimiyetle söy- 
leyememe sebebim de bu. İnsanlar, dikkatlerini, 
evlilik, insan hakları, sekülerizm gibi hususlar üze
rinde odaklıyor ve bunların liberal İslâm’a dair 
esaslar olduğunu düşünüyor gibi görünüyorlar. Bu
nun altında, kanaatimce, dinî reform ve siyasî 
devrim arasında bir karışıklık yatıyor. Dogma ve 
hukuk birbirine yakından bağlı olsa bile konuya 
ait tartışmalı reformları dogmada (Akide) değişik
lik yapmadan geçici zaruret veya çare (Maslahat, 
İstihsan) bahanesi altında ortaya koymanın pek 
çok yolları var.

Ben, “liberal İslâm” ifadesi ile, benden, İslâm 
toplumlarında, olmasını istediğim reformları te
ferruatlı bir şekilde anlatmamı talep etmeyecek, 
tamamen farklı bir şeyi kastediyorum.

Ben, “liberal” ifadesini, bir toplumun, kendi 
kanunları ile idare edilmesi için serbest bırakılma
sı gibi bir durumla tarif ettim; kanunlardan bahse
derken “spesifik (belirli) kanunlar” demedim; 
çünkü bu, gelenekçilerin aşina olduğu bir hiledir. 
Ben, hızlı değişim şartlarında, bunların nihâyette 
A llah ’tan geldiğine inansak da, toplumun, bizim 
kurallarımıza uymadığına ikna olmak için sadece 
gözlerimizi açmaya ihtiyacımız olduğunu düşünü
yorum. Mucizeler, hemen gerçekleşmezler. Hadi
senin doğruluğunu kabul etmek, benim “Q ati’a” 
(ayrılık, kopma) dediğim, bütün kapıları açan bir 
fikir devrimine varıyor. Her şey, mümkün hâle ge
liyor. Ben, başka türlü, yakın zamanlarda Rus
ya’da, ondan önce de İspanya’da ne olduğunu an
lamıyorum. İktisatçıların ve istatistikçilerin, bu 
ülkelerde, “geçiş” olarak adlandırdıkları, bana, şu 
ifadenin sade tercümesi gibi görünüyor: “İdeoloji, 
uzun vadede sosyolojiden daha az tesirlidir.” Bu 
gerçek kabul edilir edilmez, biraz önce zikredilen 
reformlar, vazgeçilemez hâle gelecek; çünkü ide
olojik hareketler için muhalefet edenler dâhil, 
hepsinin çıkarlarına hizmet edecek. Bu noktadan 
yola çıkarak, İslâm ülkelerinde, “dava”m n (dinî 
mesaj) üstünlüğünü veya dinî elitin nüfuzunu, 
yoksulluğun ve ekonomik gelişmenin doğrudan

sonucu olarak görmüyorum.
Burada, pek çoğunuz itiraz edecek. Güçlü İs- 

lâmcı hareketlerle, ziyadesiyle hızlı bir kalkınma 
gösteren milletler onlar değil miydi? Ben, bu ülke
lerin ekonomik kalkınmalarının, geçmişte olduğu 
kadar güçlü ve hızlı oluşunun, genel ve kat’î bir 
değişim yapmaya yetecek kadar uzun sürmediğini 
hissediyorum. Dahası, bu kalkınma, muhtemelen 
istemeyerek, karşıt kültürel bir politika ile zayıfla
tıldı. Yerel liderler, siyasî İslâm taraftarlarıyla ters 
düşüp, hatalarının farkına vardıklarında, siyasî Is
lâm, oralarda teşvik edilmişti bile.

Bununla beraber, batı, batılı olmayan m illetle
rin ekonomik gelişmeleri konusunda aynı siyaseti 
takip etmiyor. Ekonomik gelişme, liberalleşme 
yolunda gerekli bir adım olarak görülüyor ve bu 
sebepten, Çin, Doğu Avrupa gibi ülkelerde aktif 
olarak aranıyor. Halbuki, ihtiraslar hakikate dö
nüşmeden önce bile, ekonomik kalkınma, Islâm 
ülkeleriyle ilgili olunca, bir tehdit olarak görülü
yordu.

Berlin duvarının çöküşü, kuşatma ve propa
ganda siyasetine bağlı olmadığı kadar, akıllı bir 
kolay borçlanma, serbest ticaret ve artan kültürel 
değişim siyasetine de bağlı değildir. Aynı strateji, 
başka yerde aynı sonuçları korumalıydı. Gelişen 
bir toplum, er yada geç kendini, yeni isteklerine 
cevap vermeyen fikir ve ideallerden kurtarır.

Böyle bir gelişmenin, Asya’nın “A jam ” ülkele
rinde, Ortadoğu Arap ve Kuzey Afrika ülkelerine 
nazaran daha kolay meydana çıkmasının, As- 
ya’dakilerin daha az dindar olduklarından değil, 
sadece, diğerlerinin daha şanslı olmalarından kay
naklandığını burada teferruatlı bir biçimde anlat
ma gereği duymuyorum. Eminim ki, birçoğu şu 
anda da yaptıkları gibi, bunun, gelecekte bir gün, 
geniş İslâm dünyasında bir yerlerde gerçekleşece
ğini, toplum kanunlarının, geleneğin kaidelerine 
veya ideolojinin emirlerine en sonunda galip o la
cağını görünce, bazı Asya milletlerinin, icraatla
rında sendeleyişleriyle yüzleşerek, haykırış ve ba
ğırışlarla şikâyet edecekler. Evet, tohumlar daima 
oradaydı, önceleri onları göremedik; fakat şimdi 
farkına vardık ve mutluyuz. ■

(Konferans, Ortadoğu Çalışmaları Birliği'nin RI Rich- 
mon'daki İ lâ h î  T a k d ir  konulu senelik toplantısında verilmiştir.)

Ümran • Mart ■ 2004 35



K A P A K

TEVHİD DİNİNE KARŞI BİR ŞİRK GİRİŞİMİ:
“PAZAR TEKTANRICILIĞI” 

VE YENİ YEŞİL KUŞAK

YILDIRIM CANOĞLU

Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin 
mal ve şeref hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir.

Hz. Muhammed (s.)

Yeni Yeşil Kuşak Projesinin Amacı

H atırlanacağı üzere, Sovyet yayılmacılığı
na bir set oluşturabilmek için A BD  tara
fından ‘yeşil kuşak’ diye adlandırılan bir 

proje geliştirilmişti. Bu projeye göre Sovyetler bir
liği, güneyindeki halkı Müslüman olan ülkeler 
aracılığı ile kuşatılıp içine kapatılacaktı. Bunun 
için bu ülkelerde Din kontrollü bir şekilde öne çı
karılarak Komünizme karşı bir mücadele aracı 
olarak kullanılacaktı. Özellikle Sovyetlerin Afga
nistan’ı işgali ile bu proje hayatı bir öneme kazan
dı. A BD , Afganistan’da verilen bağımsızlık hare
ketine büyük destek vererek projeyi fiilen yürürlü
ğe soktu/ Afgan Mücahitleri dünyanın her yerin
de özgürlük savaşçıları olarak alkışlandı.

Bu arada İran’da İslâmî bir devrim yapılmış ve 
devrimin önderleri, A B D ’ye 'büyük ş ey tan ’ diye
rek kafa tutmuşlardı. Ayrıca İran İslam devrimini 
çevre ülkelere yaymak için girişimlerde bulun
muşlardı. Dünyanın en stratejik bölgesinde önem
li bir müttefikini ve önemli petrol bölgesini kay
beden ABD , yeşil kuşak projesinin kapsamına 
İran’ı dahil etti ve İran’ı, Vehhabi ve Sünni bir 
kuşatmaya almayı tasarladı. Ayrıca Saddam’ı öz
gürlük kahramanı olarak alkışlayıp ve destekleye
rek İran üzerine saldırttı.

Cezayir’de F IS ’in Türkiye’de Refah’m hükü

met oluşu, halkı Müslüman olan ülkelerde İslâmî 
dirilişin çok önemli birer göstergesi olmuştur. Her 
iki ülkede de, halkın özgür iradesi ile hükümet 
olan İslâmî hassasiyeti yüksek bu partiler, Batı 
destekli darbelerle iktidardan uzaklaştırılmıştır. 
Bir taraftan Müslümanlar üzerinde baskı artırılır
ken, diğer taraftan kurdurulan paravan örgütler 
aracılığı ile terör eylemleri gerçekleştirilmiştir. İs
lam adına şiddet eylemini yapanlar nedense hep 
Müslüman önderlere ve Müslüman halka karşı 
saldırmışlardır. İslam için ayağa kalktığını söyle
yenler, Müslüman kıyımı yapmışlardır. A ncak bu, 
müslüman kamu oyu tarafından yeterince tartışı- 
labilmiş değildir. Bu arada Türkiye’de paravan ta
rikatlar kurdurularak Müslüman’a ve İslam’a du
yulan güven sarsılmak istenmiştir. B u dönem bir 
hazırlık ve alt yapı hazırlama süreci olarak de
ğerlendirilebilir.

Yeni Yeşil Kuşak projesinde eski düşman olan 
Komünizm yerine, Yeni düşman olarak İslam  
konmuştur. Huntington, Bernard Lewis ve Brze- 
zinsky gibi teorisyenler, C IA  ile birlikte teorik bir 
alt yapı oluşturarak yeni düşmanı dünyaya tanıt
maya ve kabul ettirmeye çalışmışlardır. M edeni
yetler çatışması tezi bunun için ileri sürülmüştür. 
11 Eylül provokasyonu bu teze haklılık kazandıra
bilmek, Amerikalılara ve dünyaya büyük bir teh
like altında olduklarına inandırmak için A BD  ta-
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rafmdan planlanıp icra edilmiştir. 11 Eylülle bir
likte tüm Müslüman coğrafya tehlikeli bölge ilan 
edilmiş ve oralarda güvenliğin sağlanabilmesi için 
işgal de dahil her türlü tedbirin alınması öne sü
rülmüştür. Bugün piyasaya sürülen ‘Büyük O rta
doğu Projesi’nin amacı bu olup ‘Yeşil Kuşak  
Projesi’nin yeni bir versiyonudur.

Ancak bu noktaya gelmeden önce, özellikle 
İran İslam Devriminden sonra İslam dinine dö
nük yeni bir kavramlaştırma sürecinin yaşandığı
nı görmekteyiz. ‘Siyasal İslam’, ‘Radikal İslam’, 
‘Dinî Fundamentalizm’, ‘Ilımlı İslam’, ‘Türk Müs
lümanlığı’, ‘İslâmî Terör’, ‘D inî Şiddet’ ve ‘D inî 
M illeyitçilik’ gibi kavramlar bir alt yapı oluştur
mak için yapılmış ön çalışmaların sonucu olarak 
bu dönemde ortaya sürülmüştür. İslam’a karşı baş
latılacak saldırının başlangıçtaki kilometre taşları 
mahiyetindedirler. 20 yıllık bir sürecin sonunda 
şimdi Büyük Ortadoğu Projesi ile yeni bir saldırı 
başlatılmıştır.

B u saldırının amacı şöyle sıralanabilir:
1- İslam Dinini özünden koparacak tarzda 

yeni bir yorumlama ve kavramlaştırma ile ha
yatla ilgisini koparmak.

2- ABD-İsrail-İngiltere şer ittifakının bu

bölgede daha rahat at oynatabilmesi ve bu bölge
yi daha rahat sömürebilmesi için Müslümanla
rın düşünme, olayları algılama, yorumlama ve 
değerlendirme tarzları ile yaşam tarzlarını değiş
tirmek.

3- ABD  değerlerinin küreselleşmesine karşı 
İslâmî direnişi kırmak.

4- Bu coğrafyanın başta enerji olmak üzere 
tüm zenginliklerine el koymak.

5- Bu bölgedeki su ve ulaşım yollarını ele ge
çirmek.

Yeni Yeşil Kuşak Projesinin Aktörleri

2 0  yıllık bir süreçte bu kavramlar sürekli tek
rarlanarak Müslümanların zihninde kısmen de 
olsa bir kirlenme ve kavram kargaşası meydana 
getirilmiştir. A ncak projeden istenilen verim el
de edilememiştir. Çünkü bu kavramlar, Müslü
manların dışında üretilip Müslüman dünyaya su
nulmaktaydı. Müslümanlar bu kavramsallaştırma- 
ya fazla iltifat etmemişlerdir. Bugün başlatılan tar
tışmalara baktığımızda Yeşil Kuşak Projesine 
yerli unsurların da dahil edildiği anlaşılmaktadır. 
Baskı ve korkunun oluşturduğu anaforda ‘m ü na-  
f ık la r ’la ‘ka lb in d e  h a s ta lık  b u lu n an lar ’ , bu role
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soyunmuş veya soyundurulmuştur. Yeşil Kuşak 
projesinde bundan sonra rol alacak aktörler, 
Ümmetin içerisinde bulunan, İslâmî terminolo
jiyi bilen ve kavramları yerinden koparıp ayrı 
anlamlar yükleyebilecek olan oportünist ve re
vizyonist bir grup olacaktır. V e bunlar, Saddam 
gibi rolleri bitene kadar A BD ’nin yeni gözdeleri 
ve yeni işbirlikçileridir. Bunlar, A B D ’ nin yeni 
danışmanları, istihbaratçıları ve muhbirleridir. 
Bundan sonra bir çok kavram dışarıda üretilmiş 
olsa bile, içerdeki unsurlar tarafından piyasaya 
sürülecek ve meşrulaştırılmaya çalışılacaktır.

W ashington’da düşünce kuruluşu N ixon  
Merkezi tarafından düzenlenen “Tasavvufu ve 
Amerikan politikasındaki potansiyel rolünü an
lamak” başlıklı panelde, Şeyh Kabbani’nin, A BD  
yönetimine, başlattığı savaşta başarı sağlayabilme
si tasavvufçularla çalışmasını önermesi, gelinen 
sürecin tehlike boyutlarını göstermeye yeter de 
artar:

“ABD  başarıya ulaşmak istiyorsa, tasavvuf
çularla çalışmalıdır.. Birbirimizin dilini öğrenme
liyiz. Birbirimiz arasında köprüler kurmalıyız. 
Farklı medeniyetler arasında köprü kurulması ta
savvuftur... Bazı Vahabiler terörist değil. Ancak 
Sufiler arasında terörist yoktur. Sufiler, Müslü
man olsun ya da olmasın, iletişim kurar. Eğer

A BD  başarılı olmak istiyorsa, Vahabilerden 
başkasına da (yani yeni işbirlikçilere) ulaşmak 
zorundadır. Tasavvuf felsefesine göre, başındaki 
liderden memnun olmayan halkın, sultanla savaş
ma yoluna gitmesi yasaktır... Vahabilik ise her 
türlü hareketi kısıtlamaktadır. Amerika bu du
rumda ne yapmalı? Tasavvuf felsefesiyle yöneti
len halk, rejim ona ne derse ona göre hareket 
edecektir. O zaman rejimin nasıl olacağı önem
lidir.”

Yukarıdaki ifadeleri iyi okumalıyız. Buradaki 
mesajın anlamı şudur: Önümüzdeki dönemlerde 
başta tarikatlar olmak üzere Müslüman cemaatler 
ve aydınlar üzerine baskı uygulanarak projeye da
hil olmaları istenecektir. Mevcut yapılara sızılarak 
saptırılmaya bölünmeye zorlanacaktır. A li Kal
kancı ve Müslim Gündüz örneğinde olduğu gibi 
büyük finansal kaynaklarla yeni tarikatlar kurdu
rulup meşhur edilmeye çalışılacaktır.

A BD  Müslüman coğrafyada dejenerasyon ve 
çözülme sürecini hızlandırabilmek, ‘kalbinde has- 
talik bulunanlar’ı paniğe sürükleyip bu kervana 
katılmasını sağlamak için içerdeki işbirlikçileri 
aracılığıyla Müslümanlara baskıyı artıracaktır. D i
ğer taraftan terörizmin kaynağı olarak Müslüman 
coğrafyada yapılan dini eğitim müfredatını göste
rerek, Müslümanların düşünme, algılama, yorum
lama ve değerlendirme anlayışlarını istediği isti
kamette değiştirebilecek yeni bir müfredatın uy
gulanmasını istemektedir. Bu arada İslam’ı, Müs- 
lümanlara daha iyi anlatabilm ek(l) için T V  yayı
nı başlatmaktadır.

Bütün bu uğraşıların ana hedefi, Tevhid di
ninin temel doğrularını yeni bir kavramsallaştır
ma ile dejenere etmek ve Protestanlaştırıp ha
yattan el etek çekmesini sağlamaktır. Son za
manlarda Türkiye’de din üzerinde başlatılan 
tartışmaların, tesadüf olmayıp Yeşil Kuşak Proje
sinin bir ürünü olduğu kanaatindeyiz

Uzak olmayan bir geçmişte kendilerinden baş
ka herkesi uzlaşmacı olarak gören ve suçlayan ba
zı aydın, siyasetçi ve cemaat mensuplarının bu 
gün kullandığı kavramlara ve yaptığı değerlendir
melere baktığımızda, yorum yapmakta gerçekte

zorlanmaktayız:
“Din içi bir tartışma olarak bakıldığında din ile 

dünyanın ayrı olduğu kuşku götürmezdir. Din inancı, 
dünya ise dinden insanların anladıklannı temsil eder.
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Beşerin anlayış tozuna bulandıktan sonra vahiy artık 
bir yorumsa insanların dinden anladıkları başka yo
rumlan yok sayan bir otorite yetkisi ile donatılamaz- 
İslam’ın inanç sisteminde tek otorite A llah olduğu ve 
diğer tüm yetki ve güçler izafi sayıldığı için herhangi 
bir yorum ve görüşün mutlaklaştırılmış bir yetki arm a
ğan edilerek kamu düzenine egemen kılınması geçerli 
bir yaklaşım olarak gözükm em ektedir.. Dinin mini
mal olamayacağı ve hayatın her alanı ve adımına dair 
mutlaka bir sözü bulunması gereken dev bir cüsse ol
duğunu düşünenler beşerin kendisini gerçekleştirip yü
kümlülük üstleneceği ve bundan da sorumlu tutulaca
ğı özgürlük alanı
nı ortadan kaldır
m aya azmetmiş
lerdir.”

“Yeni İslamcı
lık, sadece bir 
strateji değişikli
ğinden ibaret de
ğildir. Yeni İslam
cılık, hem içerde 
hem de dışarıda dünyanın yeni bir okumasına ve do
layısıyla yeni bir dünya görüşüne dayanm aktadır.”

“Bu birliktelikleri ne etnik, ne dini köken, ne de 
coğrafyaya bağlı düşünebiliriz- Dünyada artık böyle 
bir şey kaldı mı? Bu kamplaşmaları başlatır. M ünase
betler kesilebilir, dışlanabiliriz.” “Ekonominin ve si
yasetin dinle imanla alakası yoktur. Dini bu konulara 
bulaştırmak dine zarar vermektedir ve dinin istismarı
d ır ..”

“Yeni bir din anlayışı geliştirmek lazım. Yeni İs
lamcılık dediğimiz şey budur ... Yeni İslamcılık diyor 
ki, sizin beslenme kaynaklarınızın zamanı geçmiştir. 
Artık bunların yerine yeni siyasetnameler yazılması, 
yeni devlet görüşleri geliştirilmesi lazım. Ben bunun ti
pik örneğini yazdım. Kuran’dan siyasi m odel çıkar
m ak mümkün değildir. A m a bir siyasal ahlak değerle
ri, bir siyasal perspektif çıkarmak m üm kün... Ümmet 
bir din birliği değildir, siyasal ve sosyal birliktir. D ola
yısıyla ben İslam birliği, ümmet birliği değil, A fro A v
rasya Milletler Birliği gibi bir l<avram olması gerektiği
ni savunuyorum.”

Bu alıntıları daha da zenginleştirmek müm
kündür. Ancak bunlar, bu yeni dönemde İslam 
dünyasının çekilmek istendiği tartışmanın boyut
larını anlatmaya yeterdir. İfadeleri yakından ana
liz ettiğimizde bu sözleri sarf edenlerin bir kısmı

gerçekten samimidir ve İslam dünyasındaki buna
lıma çare aramaktadır. Bir kısmı kalbindeki hasta
lığı meşru gösterecek bir söylemi yeğlemektedir. 
Bir kısmı da yaranarak ikbal peşinde koşmaktadır. 
Dolayısıyla Yeni Yeşil Kuşak projesinde rol ala
bilecek insan unsurunun, hom ojen olmamakla 
birlikte, 4 farklı gruptan oluştuğunu söyleyebiliriz:

1.Grup: Bunlar, İslam ’ın samimi müntesiple- 
ri olup sorunlara çözüm ararkenyanlış istikamete 
sapanlardır.

2 .Grup: Bunlar imanın lezzetine tam olarak 
eremeyip kalplerinde gelgit olayları yaşayan k a l

b in d e  h as ta lık  
bu lu n an lard ır.

3 . G  r u p : 
Bunlar, İs
lam ’ın samimi 
m üntesibi o l
mayıp ve fakat 
İslam’ın içinde 
gözüken ve her 
d u r u m d a n  

menfaat elde etmek isteyen münafıklardır.
4 .G ru p: Bunlar, İslam’ın açık aleni düş

manları olan müşrik ve kafirlerdir.
Yeni yeşil kuşak hareketinde İslam’ın açık düş

m anları^ . grup insan unsuru), 3. gruptakilerle be
raber çalışırlar. 4. gruptakilerin açığa çıkmaları 
uygun olmadığı için; bunların çizdiği strateji ve 
politikalar, 3. gruptakiler aracılığıyla seslendirilir 
ve uygulanmaya çalışılır. Asıl tehlike, bu 2 gru- 
bun(3. ve 4- grup) varlığı veya çalışması değildir. 
Bu iki gruptan gelebilecek tehlike, doğal olarak 
beklenmesi gerekendir. Böyle bir saldırı ve tahrip 
hareketinin beklenmemiş olması yanlıştır. Asıl 
tehlike, 3, ve 4- grupta olanların 1. ve 2. gruptaki- 
lerle bağlantı kurarak birlikte çalışmalarıdır. 1. ve 
2. gruptakilerin böyle bir işbirliğinin farkına var
mamış olmaları, meydana gelebilecek tahribatı 
engellemez.

B u  yeni dönemde Yeni Yeşil K uşak  hareketine 
karşı verilecek mücadelede bu 4  grup insan un
surunun varlığı göz önüne alınm alı ve bunlar ar
sında ki işbirliğini engelleyecek politikalar geliş
tirilmelidir. Özellikle 1. Grup insan unsuruna nü
fuz etmeleri engellenmelidir. Ayrıca kalbinde has
talık bulunanların hastalıklarını tedavi edici bir sü
reç eş zamanlı olarak başlatılmalıdır.

A B D ’nin Yeni Yeşil Kuşak projesinin ulaşmak 
istediği ana hedef, Tevhid dininin temel doğru
larını yeni bir kavramsallaştırma ile dejenere et
mek ve Protestanlaştırıp hayattan el etek çek
mesini sağlamaktır.
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K ur’ân Dini Nasıl Tanımlamaktadır?

Son zamanlarda D in kavramı üzerinde başlatılan 
tartışma ve kavramlaştırmamn tesadüfi olmadığı
na; Yeni Yeşil Kuşak hareketinin yeni bir saldırısı 
olduğuna ve buna karşı tavır alınması gerektiğine 
inanıyoruz. O nedenle Kur’ân ve sünnette Dinden 
ne anlatılmak istendiğini öncelikle tartışmamızda 
fayda vardır. Özellikle Kur’ân’da Din kelimesinin 
geçtiği ayetlerde ne anlatılmak istenmektedir?

Din kelimesi dil yönünden incelendiğinde; baş 
eğmek, itaat etmek, hakkını almak, ödünç almak, 
borç etmek, adet edinmek, baş eğdirmek, zorla
mak, hesaba çekmek, idare etmek, ceza veya mü
kafat vermek, hizmet etmek, borç vermek gibi an
lamları bulunm aktadır(l-4).

Kur’ân-ı Kerim’de bütün bu anlamların kate- 
gorize edilerek birbiri ile bağlantılı 5 ana anlamda 
kullanıldığını söyleyebiliriz:

B irincisi: ‘Yüce egemenlik sahibinden gelen 
üstünlük ve galibiyet.’

İkincisi: Bu yüksek egemenlik sahibinin ver
diklerine karşı kendini borçlu hissedip boyun eğ
mek, ona itaat etmek, tapınmak, hizmetkarlık 
yapmak.

Ü çüncüsü : Bu yüksek hakim î 
otoriteden gelen değerler sistemi çer
çevesinde fıtrat üzerine inşa edilen 
‘fikri ve ameli nizam’.

Dördüncüsü: Yüksek otorite sa
hibinden gelen değerler sistemini be
nimseyip yaşama aktaran insan top
luluğu, ‘M illet’.

Beşincisi: ‘Bu nizama uymaya ve 
ihlasla bağlanmaya karşı bu yüksek 
otoritenin verdiği mükafat veya karşı 
gelmek suretiyle isyan etmeğe verdiği 
ceza.’

Kur’ân-ı Kerim’de “Din” kelime
si bazen birinci ve ikinci(M üm in 6.4- 
65, Zümer2,3, 11-17, nahl 52 Â li im- 
ran 83, Beyyine 5) , bazen üçün- 
cü(Yunus 103,104, Yusuf 40, Rum 
26-30, Nur 2 , Tevbe 36, Yusuf 76, 
Enam 137, Şura 21, Kafirun 6), bazen 
dördüncü(2/130,135 3/95 4/125
6/161 16/123 22/78), bazan da beşin- 
ci(Zariyat 5,6, Maun 1-3, İnfitar 17- 

19) manada kullanmıştır. Kur’ân -1 Kerim’de din 
kelimesinin 5 manayı da içerecek şekilde kullanıl
dığı bir çok ayet bulunmaktadır(Tevbe 29,33, 
Mümin 26, Â li imran 19,85 Enfal 39, Nasr 1 -3 )1 

Mevdudi, Kur’ân’da Din kavramına yüklenen 
anlamın bütün bunları içerecek şekilde bir bütün 
oluşturduğunu ifade etmektedir:1

“Fakat biz, daha sonra Kur’ân-ı K erim in  bu ke
limeyi kapsamlı bir terim olarak kullandığını, bu te
rimle her ne olursa olsun, kişinin yüksek bir otoriteye 
boyun eğdiği, itaatini ve uyulmasını kabul ettiği, ha
yatında kanun, kaide ve sınırları ile bağlı bulunduğu, 
kendisine itaat etmede büyüklük, m ükafat ve derece
lerde ilerleme umduğu, isyan halinde de zillet, aşağılık 
ve kötü sonuçtan korktuğu bir hayat nizamını kastet
tiğini görüyoruz• ”

Tevbe 29 ve Mümin 26’da, din kelimesine 
yüklenen bütün anlamlar yer almaktadır:

“K endilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve 
ahiret gününe inanmayan, A llah’ın ve Peygam
berinin haram  ettiği şeyleri haram  tanımayan, 
hak dini din olarak kabul etmeyen kimselerle, 
zelil ve hakir (olmuş bir halde) kendi elleriyle 
cizye v erecekleri zamana kadar m uh arebe  
edin .” (Tevbe, 2 9 ) .
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Ayette ‘Allah’ın ve Peygamberinin haram et
tiği şeyleri haram tanımayan’ tabirinde; aile ha
yatından, topluma ve günlük hayatın tanzim edil
mesine kadar tüm ilişkilere ilişkin kanun, kural ve 
kaideler dile getirilmektedir. Daha açıkçası A l
lah’ın ve Peygamberin vazettiği genel hükümlerle 
inşa edilen bir sistemin varlığından bahsedilmek
tedir. Hz. Peygamber Tevbe sûresinin 31. âyetini 
“Onlar A llah’ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve 
Meryem oğlu M esih’i rableri olarak kabul ettiler. O y
sa tek ilâhtan başkasına kulluk etmemekle emrolun- 
muşlardı. Ondan başka ilâh yoktur. Allah, koştukla
rı eşlerden münezzehtir." (Tevbe, 3 1 ) okuyup aşağı
daki şekilde yorumlarken, din kelimesindeki 5 an
lamın nasıl bir bütünlük içerisinde olduğunun da 
güzel bir örneğini vermiştir:

“Aslında onlar, bunlara (ruhbanlarına) tapınma
dılar, ancak bunlar (Allah’ın haram ettiği bir şeyi) 
kendileri için helâl kılınca hemen helâl addediverdiler, 
(Allah’ın helâl kıldığı bir şeyi de) kendilerine haram  
edince hemen haram addediverdiler." Tirmizî, Tefsir, 
Berâe, (3094).

Hz. Musa’nın Firavun’a karşı verdiği mücade
leyi anlatan âyetlerde tarafların dini hangi anlam
da anladıklarının çok güzel örnekleri bulunmak
tadır:

“Firavun: “Bırakın beni dedi, M usa’yı öldüreyim; 
varsın Rabbine yalvarsın! Çünkü Ben O ’nun, dini
nizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat 
çıkaracağından korkuyorum." (40  Mümin, 26) 

Firavunun endişesi, sadece toplumun inançla
rına ilişkin değerlerinin değişmesi değil; aynı za
manda halkın içinde yaşadığı ve kendisini bağım
lı hissettiği kurallar, kaideler ve kanunlar bütünü
nün oluşturduğu bir nizam ve bir yaşam tarzının 
da değişmesidir. Yerleşik nizamı değiştireceğinden 
korktuğu için Hz. Musa’yı fesat çıkarmakla suçla
maktadır. Firavun Din kelimesini 5 anlamı içeren 
bir bütünlük içinde anladığından Hz. Musa’ya ilk 
tepkisini: “Ey M usa, sizin R abb ’iniz kim dir?” 
(20/49) diyerek göstermiştir. Hz. Musa Firavun’a 
verdiği cevapta, Firavun’un dışında daha üst bir 
otorite olarak A llah ’ı Rab olarak adlandırmış ve 
onun yol göstericiliğini dile getirmiştir:

“ Bizim dedi: rabbimiz her şey’e hilkatini veren 
sonra da yolunu gösterendir." (20/50)

Bu cevap karşısında Firavunun, önde gelenle
re hitaben; “Ey önde gelenler, sizin için benden baş

ka bir ilah olduğunu bilmiyorum." (28/38) dedi. 
“Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi; dedi 
ki: Sizin en yüce Rabbiniz ben im .” (79/23-24) Fira
vun’un bu tarzda bir konuşma yapmış olması, rab 
kelimesindeki derin anlamı çok iyi bildiği anlamı
na gelmektedir.

Eğer en yüksek otorite A llah ise yaşam onun 
emirlerine göre; yok eğer en yüksek otorite Fira- 
vun’sa yaşam onun emir ve direktiflerine göre 
tanzim edilecektir. Hz. Musa ile Firavun arasında
ki tartışmanın Rab kavramı etrafında şekillenme
sinin ana nedeni budur.

Hz. Musa’nın getirmek istediği Dinin anlamı
nı, Firavun kavminin önde gelenleri ile sihirbaz
lar da Firavun gibi anlayıp benzer tepkiyi göster
mişlerdir:

“Firavun kavminin önde gelenleri, dediler ki: 
M usa ve kavmini bu toprakta (M ısır’da) bozguncu
luk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri 
için mi (serbest) bırakacaksın1” ( 7 / 127)

“(Sihirbazlar) Dediler ki: Bunlar her halde iki si
hirbazdır, sizi sihirleriyle yurdunuzdan sürüp-çı- 
karmak ve örnek olarak tutturduğunuz yolunuzu 
(dininizi) yok etmek istemektedirler.” (20/63)
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Görüldüğü gibi Musa’nın getirdiği Din, sadece 
ibadeti içeren bir inanç sistemi olmanın ötesinde; 
hayatın tanzimini de içerdiği için Hz. Musa, tıpkı 
bu günkü gibi, bozguncu olmakla suçlanmıştır.

Bu boyutu ile Din kelimesinin, değerler siste
mini vaaz eden otorite ile birlikte Kur’ân’da kul
lanıldığını görmekteyiz:

“Böylece (Yusuf) kardeşinin kabından önce onla
rın kaplarını (yoklam aya) başladı, sonra da onu kar
deşinin kabından çıkardı. İşte biz Yusuf için böyle bir 
plan düzenledik. (Yoksa) Hüküm darın dininde 
(yürürlükteki kanuna göre) kardeşini (yanında) alı
k o y a m a z d ı  . ”
(12/76)

Özet ola
rak: Din keli
mesinin birinci 
a n l a m ı n d a  
yüksek otorite, 
üstün güç, in
san yapısını bi
len ve ona göre 
nasıl yaşaması gerektiğine ilişkin bilgileri (Di
nin 3 . anlamı) bildiren yol gösterici bir güç o l - , 
malıdır. İnsana sunulan bu ikrama karşı insan, 
bu yüksek otoriteye karşı kendisini borçlu his
setmeli, ona gereken saygıyı göstermeli, ona ita
at ve ibadet etmelidir (Dinin 2. anlamı). Kendi
sine sunulan reçeteye bağlı olarak yaşayıp hem  
bireysel hem de toplumsal bazda barışı ve düze
ni sağlayacak bir toplum kurulmalıdır(4. an
lam). Kendisine verilen reçeteye uyduğunda 
ödüllendirilmeli, aksi durumda da cezalandırıl
malıdır (5 . anlam).

Dinleri Birbirinden Ayıran 
Temel U nsur ve İki Ana Din

insanın yeryüzünde nasıl yaşaması ve hangi değer
lere göre hayatını tanzim etmesi gerektiğine iliş
kin kaideleri, kuralları ve kanunları kimin vaaz 
edeceği, vaaz edilen bu nizamda insanın yetki ve 
sorumlulukları ve vaaz eden otoriteye karşı insa
nın sorumlulukları, bu dünya ile ölüm sonrası ha
yat arasında ki ilişkinin nasıl kurulacağı, otorite
den insana doğru yönelen ödül ve cezanın ne ola
cağı dinleri birbirinden ayıran temel unsurlardır.

Allah alemlerin yaratıcısı ve rabbi, kanun ve

hüküm koyucusu, olarak insana uymaları gereken 
temel değerleri, kanuniyetleri, ‘A llah’ın dini’ adı 
ile bildirmiştir. İnsan ise buna uyup uymamakta 
serbest olup kendine A llah’ın dininin dışında baş
ka bir din arayabilmektedir:

“ Peki onlar, Allah’ın dininden başka bir din 
mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa - 
istese de, istemese de- O ’na teslim olmuştur ve O ’rıa 
döndürülmektedirler.” (3/83)

Tevhid dininde A llah en yüksek otorite olup 
temel değerleri koymada hiçbir ortak kabul etme
mektedir:

“Yoksa on
ların birtakım  
ortakları mı 
var ki, Allah’ın 
izin verm ediği 
şeyleri, dinden  
kendilerine teş
ri’ ettiler (bir 
şeriat kıldılar) 
? Eğer o fasıl k e

limesi olmasaydı, elbette aralarında hüküm (karar) 
verilirdi. G erçekten zalimler için acıklı bir azap var
dır." (42/21)

Burada Allah’ın kendi otoritesini paylaşma
dığını görmekteyiz. K ur’ân yapısı içerisinde in
sanoğlunun böyle bir otorite kullanımına kal
kışması şirk olarak nitelendirilmektedir. Bu açı
dan baktığımızda Allah’ın dini dışındakilerin 
hepsi, şirk dinidir. Dolayısıyla ana eksen olarak 
iki farklı din vardır: Tevhid Dini (Allah’ın Di- 
ni= İslam), Şirk dini.

Kur’ân’da Yunus sûresinde bu iki farklı dinin 
varlığı, bunları birbirinden ayıran ana kriter ve 
insanların din seçimlerine bağlı olarak isimlendi- 
rilmeleri yapılmaktadır:

“De ki: Ey insanlar, eğer benim  dinimden ya
na bir kuşku içindeyseniz, ben, sizin Allah’tan 
başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak 
ben,sizin hayatınıza son verecek olan A llah’a  ibadet 
ederim. B en , m ü ’m inlerden olmakla emrolun-
d u m .” (10/104)

Burada din kavramının birinci anlamında yer 
alan yüksek otorite ve hükümdarın A llah olduğu; 
ikinci anlamı ile itaat ve teslimiyetin yalnızca ona 
yapılması gerektiği belirtilirken gizli olarak ölüm 
ötesi hatırlatılarak 5. anlama dikkat çekilm ekte

ABD'İsrail'İngiltere şer ittifakının amacı, bu böl
gede daha rahat at oynatabilmek ve bu bölgeyi 
daha rahat sömürebilmek için Müslümanların dü
şünme, olayları algılama, yorumlama ve değerlen
dirme tarzları ile yaşam tarzlarını değiştirmektir.

4 2  Ümran - Mart ■2004



PAZAR TEKTANRICILIĞI VE YENİ YEŞİL KUŞAK / CANOĞLU

dir. Bu dine tabi olanlar ise mümin olarak(4.an
lam) isimlendirilmektedir.

Yunus 105 ve 106. ayetlerde ise, müminlerin 
muvahid olarak tevhid dinine yönelmeleri, müş
riklerden olmamaları istenirken; tevhid dininin 
dışında ki dinlere inanmanın, onu benimsemenin 
şirk olduğu ve müntesiplerinin de müşrik olarak 
adlandırıldığı görülmektedir:

“Ve: B ir m u v ah h id  (harıif) o la ra k  yüzünü d i- 
n e doğru yönelt ve sa k ın  m ü şrik lerd en  o lm a. Sa
na yaran da, zararı da olmayan Allah’tan başkaları
na tapma. Eğer sen (bu emirlerin tersini) yapacak 
olursan, bu du
rum da m uhak
kak  sen zulme 
s a p a n l a r d a n  
olursun (diye de 
emrolundum) .
(10/105,106)

Yunus 108’e 
b a k t ı ğ ı m ı z d a  
104. ayette 
açıkça ifade edilmeyen bir nokta öne çekilerek, 
A llah’tan insanlığa gönderilen bilgiye vurgu ya
pılmaktadır. İnsanın kurtuluşu ve mutluluğu bu 
gelen bilgiye tabi olup olmamasına bağlıdır ve bu 
konudaki seçimde insan bırakılmıştır:

“De ki: Ey insanlar, şüphesiz size R abbin izden  
h a k  gelm iştir . K im  h id a y ete  u laşırsa , o, ancak  
kendi nefsi için hidayete ulaşmıştır. Kim de saparsa, o 
da, kendi aleyhine sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir 
vekil değilim." (1/108)

108. ayette bahsedilen hakkın ne olduğunun 
daha iyi anlaşılabilmesi için, Ademle eşi yeryüzü
ne gönderilirken kendilerine verilen talimata 
bakmak yeterlidir.

“Dedik: İnin oradan hepiniz, sonra benden size ne 
zaman bir h id ay etç i g elir  de k im  o h idayetç im in  
iz ince g id erse o n la ra  b ir  korku  yoktur ve m a h 
zun o la c a k la r  on la r  değ ild ir” (2/038)

Görüldüğü gibi insanoğlu yeryüzüne gönderi
lirken başıboş bırakılmamış, kurtuluş ve mutlulu
ğu için fıtratına uygun bir şekilde nasıl yaşaması 
ve nasıl davranması gerektiği kendisine bildiril
miştir. Hz. Adem’le başlayan Hz. Muhammed’le 
son bulan peygamberler silsilesinin görevi de bu 
olmuştur. İnsanın A llah ’la , insanın kendisi ile, 
insanın nesillerle, ferdin ailesi ve toplumu ile iliş

kilerinin A llah ’tan gelen hidayet, vahyi bilgi, çer
çevesinde yeniden tanzim edilmesi sağlanmış; in
sanın öteki dünyada ki durumunun bu dünyaya 
bağımlı olduğu hatırlatılarak kendisine burada çe
ki düzen vermesi sağlanmak istenmiştir. İşte bu 
Tevhid dinidir. Tevhid dini insanı olumlu ve 
olumsuz yönleri ve ölüm sonrasındaki ödül ve 
ceza sistemini de göz önüne alarak bir bütün 
olarak almakta hayatı ona göre tanzim etm ekte
dir. Bu anlamı ile Tevhid dini insan fıtratının bir 
yansımasıdır:

“O  halde (ey Peygamber ve Peygamber’e uyan
lar) yüzünü sa
mimiyetle ve ta
mamen bu dine  
çev ir, A lla h ’ın  
f ı t r a t ın a  çev ir  
k i O  insanları bu 
f ı t r a t  ü zer in e  
y aratm ıştır . A l
lah’ın yaratması 

d eğ iş t ir i lem ez -
İşte doğru din  (budur) fa k a t  in san ların  çoğu b il- 
m ez ler .” (30/30)

Yukarıdan incelemelerden anlaşılabileceği gi
bi dinleri birbirinden ayıran ana kriter, dinin 5 
anlamında da etkili olan bilginin ne olduğu, ne
reden ve nasıl elde edileceğidir. Tevhid dininde 
bu bilgi, vahyi bilgi olup A llah’tan insanlara hida- 
yetçiler aracılığıyla gönderilmektedir. B u  bilgi in
sanlık için gerekli olan ana değerleri içerir, ana 
frekansları verir; peygamberler ise bunları yo
rumlar uygular ve gerekli olduğunda diğer bile
şenleri de ortaya koyar. Peygamberler ana de
ğerler etrafında bir zihniyet, bir anlama ve de
ğerlendirme ve yorumlama sistemi geliştirir. B u  
sistem, zamanı zemini ve içinde bulunulan ko
şulları ana değerlerle birlikte ele alır. Kendi 
içinde bir bütündür. A lim ler, bu sistemi zaman, 
zemin ve koşulları da göz önüne alarak geliştirir, 
zenginleştirir. B u  noktada akıl, deney ve gözlem 
işin içerisine girer. İçtihat da bundan başka bir 
şey değildir.

Şirk dininde vahyi bilgi ya yoktur ya da parça
lanmış olarak vardır. Bütünlük kaybolmuştur. 
Şirk dinindeki bilgi, genelde, yalnızca insan aklı
na, deney ve gözleme dayandığından, izafi oldu
ğundan, insanı ve hayatı bir bütün olarak kuşata-

Amerikan emperyalizminin Yeni Yeşil Kuşak 
stratejisine, “Pazar Tektanrıcılığı”na ve İslam’ı 
Protestanlaştırma operasyonlarına karşı, Müslü
manların Kur’ân ve sünnet eksenli Ibrahimî bir 
duruş sergilemeleri gerekmektedir.
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YOĞUNLUĞU AZALTILMIŞ 
İSLÂM

MUSTAFA AYDIN

Müslümanlar son zamanlarda gerçekten 
bir konumlandırılma sorunu yaşamak- 
tadırlar. Bu konudaki sorunların bir yö

nünü revizyonculuk ve İslâm’ı yeniden gözden ge
çirme gibi noktalardan, dergimizin geçen sayıla
rında ele almış; bazı Müslümanların vekarlı bir 
duruş yerine İslâmî ağırlıklarından bir şeyler ata
rak hafiflemeye çalıştığı üzerinde durmuştuk. Bu 
durum 28 Şubat mantığının inşa etmeye çalıştığı 
bir sonuçtu. Şimdi küreselleşerek sürdürülen söz- 
konusu mantığın temel esprisi “ Is lâm i yoğunlu
ğun  aza ltılm as ı”dır. Hatta şimdi bu uygulamada 
bizzat Müslüman’ın kendisine bir görev yüklen
meye çalışılmaktadır ki yazının konusunu kısaca 
bu kesit oluşturmaktadır

Aslında modern kültür, bütün kurum ve kuru
luşlarıyla İslâm’a karşı belirgin bir karşıt politika 
izliyor. Şüphesiz bu politika İslâm’ın yok sayılma
sı değil, etkin olmayan (edilgin) bir İslâm’a ulaş
ma çabasıdır. Bugün A BD ’nin terörle mücadele 
adı altında sürdürdüğü faaliyetin de, A B ’nin uzun 
zamandır Müslüman kürelenirken suskun kalan 
ama Fransa örneğiyle açığa çıkmaya başlayan tav
rı da, ulusal çizgideki 28 Şubat örneği de aynı po
litikanın görünümleridir. Sonuç olarak da bu, İs
lâm’ı, kamusal, küresel gibi adlarla nitelenen ide
olojik, pozitivist, rasyonalist, kapitalist modern 
kültür etkinliğindeki bir alandan soyutlama faali
yetidir. Yani özelin dışında kamusal, siyasal, laik 
ne ile adlandırılırsa adlandırılsın kendine özgü 
saydığı bir alandan sürüp çıkarma hareketidir. 

Buna göre İslâm var olacaksa hiçbir şeye bulaş

madan insanların vicdanında yaşamayı kabul et
meli ve öyle ortalıklarda da gözükmemelidir. B i
lindiği gibi görünürlüğün en belirgin biçim i taşı
nan sembollerdir. Bu açıdan bakıldığında önce 
ulusal sonra küresel boyutta başörtüsüne karşı ve
rilen savaş daha iyi anlaşılabilmektedir. Başörtüsü 
yasağı, bir başkasının hakkını ihlalini önleyen bir 
hukuk olayı değil, etkin erkin kendine özgü gör
düğü alandan İslâm’ı soyutlama gayretidir. Çünkü 
görünürlük bir etkinlik belirtisidir ki erkin buna 
izni düşünülemez. Hatırlanacağı üzere biz daha 
önceki yazılarımızda başörtüsü yasağını etkin siya
setin bir harem kuralı olarak değerlendirmiştik. 
Gerçekten de ulusal ve küresel erke göre başörtü
sü gibi semboller İslâm’ın vicdani bir kanaat ola
rak din olmasının ötesinde, bir etkinlik halidir ki 
buna izin verilemez.

Son zamanlarda ilginç bir süreç yaşıyoruz. Ulu- 
sal-küresel çevrelerde Islâmi yoğunluğun azaldığı
na ilişkin çabalar ve bunlar üzerine değerlendir
meler yoğunlaşmış bulunuyor. Bazıları, siyasal İs
lâm’ın etkinliğinin azaldığına yorup sevinç ve 
mutluluklarını dile getirirken bazı İslâmi çevreler
de ise böyle bir süreci yakalamanın rahatlığı ya
şanmaktadır. Yani bu kesime göre zımnen de olsa 
İslâm her yerde karşımıza çıkacak bir din değil, 
bunun bir yeri vardır ve artık yerini bulma yolun
dadır. ‘Siyasal İslâm’, İslâm’ın da biz Müslümanla
rın da başımızın derdi idi. Çok şükür ki tasfiye 
oluyor. Bu gerçekleştiği oranda ulusal ve özellikle 
de küresel dünyada Müslüman olarak saygınlığı
mızı kazanmış olacağız.
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Söz konusu edilen, kamusal ve küresel alandan 
Islâm’ın boşaltılması iki temel işlemle gerçekleş
mektedir. Islâm’ın söz konusu etkinliğinin reddi, 
bu alanın “mutlak evrensel” olarak takdim edilen 
Batı değerleriyle doldurulmasının gerekliliği iddi
ası.

Buna göre İslâm’ın sosyal/ politik dünya için 
söyleyeceği bir şey olamaz. Vicdani bir kanaat 
üzerine kurulu bir din olarak İslâm’ın sosyal/ kül
türel, ideolojik/ siyasal dünyaya müdahalesi söz 
konusu değildir. Esasen bu, kabul de edilemez 
çünkü bu müdahale sonuç olarak bir terörizmdir.

İkincisi ise kamusal-küresel alan ancak Batı
nın evrensel değerleriyle doldurulabilir. Bu alan 
ona aittir. Üstelik bunlar evrensel değerlerdir. Bu 
alanı başkalarıyla paylaşmayacak ortak değerler
dir.

Yoğunluğun Azaltılmasında
Müslüman’ın Kullanılması

Bu süreçte önemli gelişmelerden birisi İslâmî yo
ğunluğun azaltılmasında bizzat Müslümanların 
kullanılması, onların aralığıyla İslâm’ın gözetim 
ve denetim altında tutulmasıdır. Bir başka deyişle 
Batı İslâm’ı alandan çıkarmanın yollarım meşru
laştırmak istemekte, bunun için de İslâmî refe
ranslar kullanmayı tercih 
etmektedir. Bu konuda 
gönüllü çevreler bulmak
ta, onlar aracılığıyla ey
lemlerine “İs lâ m î m eşru -  
la ş t ır ım ” yolları keşfet
mektedir. Bu çerçevede 
bir kesim Müslüman özet
le şöyle demektedir: “Is
lâm’ın öyle sanıldığı gibi 
dünyevi iddiaları yoktur.
Bundan dolayı da yürür
lükte olan ulusal ve küre
sel sistemlerle, onun değer 
ve normlarıyla bir çelişki
si olamaz. İslâm mevcut 
modern oluşumları her 
haliyle onaylar çünkü o, 
vicdani-içsel bir kanaat
tir, ama söz konusu sistem 
dünyevi-dışsal bir olgu

dur. Dolayısıyla İslâm’ın düzen adına söyleyeceği 
bir şey yoktur. Eğer birileri var diyorsa bunlar te
rörist kişilerdir ve bunlarla el birliğiyle mücadele 
edilmesi gerekir.”

Bu kesimler, İslâm’ı bu çizgide tutmak için İs
lâm içerikli çözümler de önermektedirler. Bazı ta
rikat şeyhleri bunların başında gelmektedir. M e
selâ medyadan edindiğimiz bilgilere göre Şeyh 
Nazım Kıbrısî ve özellikle damadı olan Şeyh Rab
bani ilk akla gelen isimlerdir. A B D ’de önemli 
Müslüman temsilcilerden birisi kabul edilen Kab- 
banî, Müslüman’ın belirgin vasfının “itaat” oldu
ğu, İslâm’ın, müminden otoritelere itaat etmesini 
istediğini söylemektedir.

Bu şeyh ve benzerleri, Müslümanlar üzerinde 
Amerikan etkinliğini sağlayıcı yollar göstermek
tedirler ki bunların başında tasavvuftan yararlan
ma gelmektedir. Bu projeyi geliştirmek üzere son 
zamanlarda bazı toplantılar düzenlenmekte, A BD  
rejisörlüğünde oryantalistler ve bu tarikat çevrele
ri Batı etkinliğini artırma ve İslâm yoğunluğunu 
azaltma konusunda tarikatlar üzerinden projeler 
üretmeye çalışmaktadırlar.

Bu hareketin temel sayıltısı tasavvuf ve tarika
tın hoşgörü ve itaatinden yararlanmaktır. Ancak 
bu gerekçe doğru değildir. Gerçi söz konusu şeyh
ler Batı kültürüne bağlılıkları nedeniyle bulun

dukları yerde hoş görülüyor 
ve dini kisveler ile oralarda 
rahatlıkla dolaşabiliyorsa 
da genelde sıradan Müslü- 
manlar, yer yer hegemonik 
bir baskı ortamında ciddi 
sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Yukarıda belirttiğimiz 
üzere tasavvuftan beklenti 
onun sırf hoşgörü ve itaat 
içeriğinden kaynaklanmı
yor. Bu çevrelerce tasav
vuf, kaidesiz kuralsız, ka
musal alan ve düzeniyle il
gili hiçbir önerisi olmayan 
İslâm olarak görülüyor. Kü
resel arenada beklentiler 
de bu çevrelerin tasavvuf 
ve tarikatçılığı deyim ye
rindeyse bir “om urgasız  İs
lâm ” olarak algılamalarına
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tavra rastlanmakla birlikte onu belli sabiteleri 
olan dini çevreler daha bir öncelikle benimsemiş
lerdir. A ncak muhafazakar tavrı var kılan, yani 
mevcut ideoloji, inanç ve eğilimleri muhafazakar 
kılan asıl neden, sırf aşırı kültürel dönüşümlere 
tepki değil, özellikle baskı ortamıdır. Yani statüko
dan bunalan belirgin inanç kesimleri, deyim ye
rindeyse bir gri renkli ideoloji olan muhafazakarlı
ğın çatısı altına sığınmaktadırlar. Türkiye’deki du
rum bunu çok iyi açıklamaktadır. Kemalist düze
nin baskısı karşısında Müslümanlar en az zararla, 
muhafazakarlık kimliğinin altında yaşayabilecek
leri kanaatine varmışlar, hatta buna kendilerini 
mecbur hissetmişlerdir. Yani muhafazakar İslâmî 
kimlik olağanüstülüklerin getirdiği sahte bir kim
liktir. Buradaki sahte kimliğin asıl kahramanı da 
halk değil sistemin bizzat kendisidir.

Böylesi bir ortamda AK Parti muhafazakarlığı 
kimlik edinmiş, kendini halka böyle arz etmiş ve 
ülkenin yandan fazlasıyla bu kimliği paylaşmıştır. 
Gerçi seçmen kitlesiyle bu kimlik arasında her ha
liyle bilinçli bir tekabüliyet olmadığı ileri sürülebi
lir; ancak bu çok önemli de değildir, çünkü en 
azından ciddi bir itirazın olmadığı söylenebilir. 
Esasen burada yadırganacak bir durum da yoktur. 
Aksine daha başka nedenleri ne olursa olsun bu 
bir siyasal partinin başarısıdır; bu eğilimde bir kit
le vardır ve A K  Parti buna tercüman olmuştur.

Burada tartışmak istediğimiz asıl konu muhafa

zakarlığın sorunları ve hele kimliğin öbür kanadı 
nı oluşturan demokrasi ile ne dereceye kadar bağ 
daştığı değil, tartıştığımız şey daha çok muhafaza 
karlık kutbuyla ilgili olan kimliğin İslâm ile olar 
bağlantısıdır. Bir başka deyişle muhafazakarlığır 
aynı zamanda bir Islâm modeli olarak anlaşılması 
öyle kanalize edilmesi tehlikesidir.

Şüphesiz muhafazakar demokrat kimliğin, biı 
İslâm anlayışı olabilir ve meselâ geleneksel ve mo
derni temsil eden iki olgunun bileşkesinde “ılımlı” 
bir İslam anlayışını benimseyebilir. A ncak bu ora
da kendi başına duran genel geçerli bir İslâm ola
rak takdim edilmemeli veya öyle algılanmamalı
dır. Maalesef böylesi bir tehlike hissedilmektedir. 
Mesela bazı kamuoyu araştırmaları A K Parti kitle
sinin ortalama yüzde yetmişinin İslâm’ın sosyal/ 
politik bir yönünün olmaması gerektiğine inandı
ğını gösteriyor. Bu görüş, muhafazakarlığa yükle
nen ılımlı İslâm temel imajını yansıtmaktadır. 
Hatta buradan hareketle bazıları A K Parti M uha
fazakar İslam’ının Siyasal Islâm’ı tasfiye ettiği yoru
munda bile bulunmaktadır. Şüphesiz bu süreçte 
teşkilatın rolünün ne olduğunu ortaya koymak ve 
bir tekabüliyetten söz etmek mümkün değildir 
ama, olumsuz bir manipülasyon riski hep vardır.

Esasen ideoloji ve beyanlar doğrultusunda bir 
muhafazakar/ demokrat dindar tipi belirme eğilimi 
vardır. Bu tipin en temel özelliklerinden birisi, her 
haliyle dindar ama içeriğinin boş olmasıdır. Yani 
bu, potansiyel olarak dindarlıkla yüklü ama, din
darın din bakımından hiçbir sorunu içermeyen; İs
lam’ı sürecin içine hiçbir biçimde katmayan bir 
din anlayışı ve politikasıdır. Bu cümleler geçmişte 
dincilikle itham edilen bir partinin şimdilik din 
politikasını da özetlemektedir.

Bu politika siyaset arenasında kendisine güçlü, 
kalıcı bir yer bulmak ve meşruiyet sağlamak için 
yapılmış olabilir. A ncak bu politika daha sonra as
gari ihtiyaçları için İslami bir politika üretebilme
nin yollarını kapattığı gibi, bilinçli olmasa bile İs
lâm’ın yoğunluğunu azaltma politikalarına imkan
lar sunmaktadır. Bu konuda gerçekten duyarlı 
olunmalıdır.

Etkin Islâm ve Evtensel Olmayan Batı

Yazımızın başlarında da belirttiğimiz gibi İslâmi 
yoğunluğun azaltılmasının iki temel alt argümanı 
vardı: İslâm’ın vicdani bir kanaat sistemi olduğu
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ve dolayısıyla ona nisbet edilen müdahaleciliğinin 
kırılması gerektiği; İkincisi ise özel etkinlik alanı- 
mn yalnızca evrensel Batı değerleriyle doldurul
ması gerektiğidir.

Aslında bu argümanların ikisi de yanlıştır:
1) Bir kere İslâm yalnızca bir kanaat sistemi 

değil, hayatın bütününü ilgilendiren bir değerler 
sistemidir. Çünkü İslâm en azından bir inanç, ni
yet ve bilgi dünyası olarak hayatın bütününe yan
sıyan bir projeksiyon sistemidir; ekonomik, sosyal, 
siyasal, ailesel, eğitimsel hayatın bütününü ilgilen
dirir. Ancak burada Islamilik bunlar üzerine bir 
“İslâm” etiketi iliştirmekten kaynaklanmaz, çünkü 
çoğu kere bu bir dışsal bir mensubiyet durumu ola
rak kalır ve bir şeyin Islâmiliğini sağlamaz. Islâmi 
denebilecek beşeri olgu, İslâm’ın projeksiyonunda 
oluşmuş olgudur ve içseldir. Bu anlamada İslâm dı
şında kalan hiçbir alan yoktur. Dolayısıyla özel- 
kamusal, sosyal-siyasal, ailesel-eğitimsel bir ayırım 
yapılamaz. Ne var ki kamusalın ve küreselin etkin 
güçleri her alanda kendi doğasına icrada bulunabi
len bir İslâm istememekte, kendi alanlarında gör
dükleri İslâm’ı siyasallıkla ve hatta teröristlikle suç
layıp, mücadele edilmesi gerekli bir düşman olarak 
görmektedirler.

Söylemeye bile gerek yoktur ki siyasallıkla an
latmak istedikleri şey, güncel hayatta kullanılan 
siyaset değildir. Burada siyasal olan, Müslüman’ın 
elinde bulunan her şeydir; okullardır, basındır, ti
carethanedir ve hatta camidir. İslâm’ı hatırlatan 
ve görünür kılan her sembol de bir siyasal simge
dir.

2) Islâmi yoğunluğu azaltmada kullanılan argü
manlardan İkincisi kamusal ve küresel olarak nite
lenen beşeri etkinlik alanının ancak evrensel Batı 
değerleriyle doldurulabileceği iddiasıdır. Belirtme
liyiz ki buradaki eleştirimiz salt Batı değerlerinin 
varlığına değil, “evrensel” olarak takdiminedir.

Bir kere kesinlikle bilinmelidir ki Batı değerle
ri evrensel değil, küresel değerlerdir. Evrensel kı
saca, bir çıkış yeri bilinmeyen, dolayısıyla da bin
lerine aidiyeti bulunmayan, insanlığın ortak de
ğerleridir. Buna karşılık birilerinin etiketini taşı
yan değerler küresel değerlerdir. Küresellik binle
rine ait değerlerin yer küresi boyutunda yaygınlaş
masıdır.

S. Sayyid’in de gayet yerinde belirttiği gibi ba
şında tapu gibi “Batı” yazan ve Batılının peşini 
bırakıp, insanlığın ortaklığına bir türlü tevdi ede

mediği değerler, yaygınlık düzeyi ne olursa olsun 
evrensel olamazlar. Buna karşılık mesela hak, ada
let evrensel değerlerdir. Çünkü bunlar insani ol
manın ötesinde kimsenin patentini taşımamakta
dırlar.

Hemen belirtelim ki evrensel ve küresel ara
sındaki fark yalnızca kaynak ve aidiyet sorunuyla 
sınırlı değildir. Küresel değerler, başkası bundan 
ne derece yararlanırsa yararlansın sahibinin çıkarı
nı taşır, öncelikle onun düzeninin işlerliğini sağ
lar. Sözgelimi bir Batı değeri olarak demokrasi ne 
kadar kabul görmüş bir sistem olursa olsun önce
likle sınai/ kapitalist dünyanın bir siyasal sistemi
dir, bağlı bulunduğu dünyanın diğer değerlerine de 
sıkı sıkıya bağlı olduğu gibi ürettiği değerler de her 
haliyle ortaya değildirler. Kendi dışında var olan 
(mesela Islami) değerleri beklenmedik bir zaman
da dışlamaması için bir neden yoktur.

Bütün bu nedenlerden dolayı Müslüman Batı
nın küresel değerlerine kayıtsız bakamadığı gibi, 
sosyal etkinlik alanını da İslam’dan soyutlayıp ala
nı her haliyle onlarla doldurmayı düşünemez. Şüp
hesiz İslâm, hiçbir sisteme mutlak karşıtlık üstüne 
kurulu değildir ama mutlak kabul üstüne de işle
mez. Evrensel değer çoğu kere yüksek tipli dinlerin 
(ve mesela İslâm’ın) getirdiği ya da pekiştirdiği de
ğerlerdir. Bundan dolayıdır ki Batı kendi değerle
rini yaygınlaştırmak istemekte, bunun için de top- 
lumlara müdahalelerde bulunmaktadır. Unutul
mamalıdır ki İslâm’ın yoğunluğunun azaltılması 
yalnız Müslümanların değil, bütün insanlığın 
aleyhine bir gelişmedir.

Sonuç olarak denebilir ki; Islâmi yoğunluğun 
azaltılması projesi üstüne kurulu olan 28 Şubat ha
reketi, ne denli paranoyak bir niteliğe sahip olursa 
olsun özellikle Müslümanlar üzerinde sağladığı oto 
sansür sitemiyle sonuçlarını devşirmektedir. Üste
lik bu politika, 11 Eylül sonrasında bir küresel po
litika tarafından sürdürülmektedir. Her yola baş
vuran bu postmodern tavır, şimdi de Müslümanla
rı kullanmaya çalışmaktadır.

Bu bağlamda da AK Parti her haliyle, bilinçli 
olmasa bile, bir kullanılabilirlik noktasında bulun
maktadır. Bugün A K  Parti bir yükselen harekettir 
ve elbette alkışçısı da çoktur. Her hald° bize düşen 
sadece alkışlamak değil dostça eleştirm ektir. 
Onun için A K  Parti bu söylenenleri samimi bir 
özeliştiri saymalı ve daha dikkatli ve duyarlı ol
malıdır. ■
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O layları, yerel bağlamda ve boyutlarda de
ğil, dünya çapında izlemek, yorumlamak 
ve değerlendirmek gerekiyor. Karşı kar

şıya bulunduğumuz siyasal küreselleşme, bir tür 
bağımlılığı da birlikte getiriyor. Zayıf ve güçsüz 
tüm toplumlar karar alma süreçlerinin dışında tu
tuluyor. “Özgürlük mücadelesi” sloganı, emperya
list tutkuları hayata geçirmek için kullanılan etki
li bir maskedir bugün. “Terörizm” ise, dünya ka
muoyunu sürekli olarak korkutmak, denetlemek 
ve baskı altına alabilmek için kullanılan ideolojik 
bir araç haline getirilmiştir. Bu araç, A B D  ve İsra
il tarafından yürütülen iki büyük emperyalizmin 
tasarladığı bir araçtır. Bu araç, İslam’ı etkisizleştir
mek için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. İsla
m’a karşı dünya çapında militan bir örgütlenme 
biçimi gerçekleştirilmektedir. İslam’a ve Müslü- 
manlara, paranoyak ve histerik suçlamalar yönel
tilmektedir. A BD  İslam Dünyasını özellikle de 
Ortadoğu’yu kendi ideolojik-jeopolitik tercihleri
ne göre konumlandırmaya çalışıyor. Bu konum
landırma sürecinde de Türkiye araç olarak kulla
nılıyor.

İslam’ın bütün dünyada, bütün boyutlarıyla 
engellenmesi projesi ve pratiği, sansasyonel, ucuz, 
ölçüsüz, dışlayıcı, ayrımcı, yüzeysel ve önyargılı 
genellemelerle, düşmanlığa dayalı imge mühen
disliği yoluyla ve emperyalist term inoloji ile yürü
tülüyor. Günümüzde, İslam ve Müslümanlar ile il
gili olarak, bilginin yerini önyargılar ve çarpıtma
lar almıştır. Bu konuda, bütün toplumlar düşünsel 
alanda koşullandırılmakta, propogandanın baskısı

altına alınmakta, kamuoyu yönlendirme teknikle
riyle yönlendirilmekte, zihinler ve ruhlar köleleş- 
tirilmeye çalışılmaktadır. İslam ve Müslümanlar 
sansasyonel bir medya malzemesi konumuna geti
rilmişlerdir, egemen söyleme özgü medyatik kav
ramlarla tanımlanır olmuşlardır.

İslam’ı, İslami anlam ve amaçları Batılı çerçe
velere göre tanımlamak, oryantalist kalıplara ve 
sloganlara göre yorumlamak düşünsel ve entelek
tüel bir felaket halini almıştır. Karşı karşıya bu
lunduğumuz bu felaket sebebiyle, İslami referens- 
larm yerini konjonktürel referenaslar alıyor, süre
ce teslim olan kadrolar, oportünist refleksler ve 
oportünist hesaplarla tercihler yapıyor. Bu neden
le İslami hassasiyetlerimiz, duyarlıklarımız dumu
ra uğruyor, bir tür düşünsel bir bunaklık hali yaşı
yoruz. Yine bu nedenle İslami yönelişler, oluşum
lar, düşünsel ve ahlaki gecikmelere maruz kalıyor, 
İslami tercihlerimiz ciddiyetini kaybediyor, düzey- 
sizleştiriliyor, sulandırılıyor, özel bir soruna dö
nüştürülüyor, bireyselleşiyor, resmileşiyor, etnik
leşiyor, ulusallaşıyor, pragmatikleşiyor, sekülerle- 
şiyor, liberalleşiyor, köksüzleşiyor, kültürsüzleşi- 
yor, taşralılaşıyor ve gerçeklikle uzlaşıyor. Bu ür
küntü verici gelişmeler sebebiyle kalbi, ruhi, ahla
ki yoğunluklarımızı kaybediyoruz.

Küresel dünya, elektronik medyanın abartılı, 
aşırı, hızlı, yoğun propogandacı söylemi ile İslam’ı 
marjinalleştirme savaşı veriyor. Günümüz insanı 
bilgi ve düşünce değil, imge tüketiyor, elektronik 
medya aracılığıyla nesnel olanı değil, gerçek olanı 
değil, dayatılanı öğreniyor. Görsel medyatik yo
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ğunluk, bilmeye ve düşünmeye imkan vermiyor, 
herşeyi seyirlik hale getiriyor. Kamuoyu iletişimi 
ve oluşumu ideolojik anlamda yönlendiriliyor. 
Toplumlarımızm, insanımızın düşünsel, psikolojik 
ve fiziksel sağlığı bozuluyor. İşgal altında bulunan 
toplumlarımızda benzersiz insanlık dramları ve 
benzersiz bir kaos yaşanıyor. Toplumlarımız yoğun 
bir şekilde hırpalanıyor. Bir toplumun, bir halkın 
karşı karşıya kalabileceği en büyük felaketin, işgal 
ve istilaya maruz kalmak olduğunu bilmek gereki
yor.

Bugünün tarihini Hıristiyan fundamentalizm- 
ler ve Siyonist fundamentalizmler yönlendiriyor, 
belirliyor. Bu nedenle tarih hepimizi taciz ediyor, 
bunaltıyor, işgaller, istilalar, aşırı mahrumiyetler, 
perişanlıklar, akıldışılıklar, ahlakdışılıklar, deje
nerasyonlar, manipülasyon yoluyla gerçekleştiri
len körleştirici kuşatma, ahlaki ve zihinsel çerçe
veleri tahrip ediyor, değiştiriyor. Toplumlarımızda 
temeller yerinden oynuyor, sarsılıyor, insani bağ
ların, derinliklerin sıcaklığı, kalbi bağların, derin
liklerin sıcaklığı tükeniyor. Toplumlarımız sürekli 
ve ağır işgallerin onur kırıcı tahribatını yaşıyor. 
Toplumlarımızı dış e t
kenler belirliyor. Haksız 
ve barbar işgaller çok 
karanlık bir dünyada ya
şadığımızı gösteriyor. Fi- 
nans çevrelerinin siyasal 
süreçleri kontrol edebil
diği, seçim süreçlerinin 
alınıp satılabildiği bir 
dünyada yaşıyoruz. Sis
tem her alanda yalnızca 
kâr etmeyi amaçladığı 
için, ahlaki bir denetim 
mekanizmasına sahip 
değildir. Bu durum sos
yal, ahlaki ve toplumsal 
felaketleri, sefaletleri 
çoğaltmaktadır.

İslam! kimliğimiz ve 
kültürümüz gittikçe is- 
tikrarsızlaşıyor. Bir kim
lik ve kültür travması 
yaşıyoruz. İslami dünya
mızı ve hayatımızı, İsla
m’a özgü parametrelerle,

ilke, ölçü ve yargılarla yaşamak ve yorumlamak 
yerine, Batı’lı parametrelerle yaşamak ve yorum
lamak gibi yanlış, kişiliksiz ve geleceksiz yol ve 
yöntemlere başvuruyoruz. Egemen söylem, algıla
rımızı kısıtlıyor, algılarımızı baskı altına alıyor ve 
çarpıtıyor. Algılarımıza, bilincimize ve kalbimize 
mukayyet olmamız gerekiyor.

Algılarımızı, bilincimizi ve kalbimizi yoğun bir 
şekilde yeniden harekete geçirebilmeliyiz.

En anlamlı, en hayati, en erdemli değerlerimi
zi, ölçülerimizi, en güzel şekilde yeniden temsil e t
mek üzere hassasiyetlerimizi yenilemeli ve güçlen- 
dirmeliyiz.

Sorumlu olduğumuz şeyleri yapmaya bıkma
dan, usanmadan ve içtenlikle devam etmeliyiz.

En büyük dayanağımız ve gücümüz, kendi b i
lincimiz, kendi algılarımız ve kendi kalbimizdir.

Kendi bilincimizden ve algılarımızdan vazge
çerek, bize empoze edilenin yanında yer almak, 
ahlaki ölümü seçmek demektir.

Başkalarının hikayesini değil, kendi hikayemi
zi anlatmalıyız.

Yanıltıcı iyimserliklere ve yapay umutlara bo
yun eğmemeliyiz.

Kendi özgün inanç, 
kültür ve uygarlık de
ğerlerini temsil edeme
yen bir toplumun bağ
ımsız ve özgür varlığın
dan söz edilemez.

Uğrunda savaşmadı
ğımız, çaba harcamadı
ğımız, sorumluluk a l
madığımız değerlerin, 
ölçülerin ve ilişki b i
çim lerinin  kaybından 
rahatsızlık duymaya, şi
kayet etmeye hakkımız 
yoktur.

Bir eylemimiz, çaba
mız, üretkenliğimiz o l
madan zamanın içeri
sinde var olamayız, e t
kili olamayız. Bir eyle
mimiz, çabamız olma
dan yaşamak, zamanın 
dışında yaşamaktır. 

Adanmış bir kimliği
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ve kişiliği h iç bir dünyevi ve maddi güç engelleye
mez.

Bilincimizde, ruhumuzda ortaya çıkan kopma
lar, çatlaklar, bilincimizde ve ruhumuzda bir ya
bancılaşma yaşandığının açık işaretleridir. Hiç bir 
ciddi çaba harcamaksızm, yalnızca bekleyerek ve 
yalnızca umut ederek her hangi bir alanda bir ba
şarı kazanıldığı, bir sonuç elde edildiği hiç bir za
man görülmemiştir.

içerisinde bulunduğumuz tehlikeli savrulma
lar, çirkin eyyamcılıklar, zelil teslimiyetçi düşün
celer ve ilişkiler, yön duygusundan yoksunluklar, 
zihinsel ve ruhsal karışıklıklar, entelektüel ve dü
şünsel yorgunluklar, tembellikler, bireyci bencil
likler ve birleşik irade yoksunlukları, üzerinde cid
diyetle düşünmemiz ve önlem almamız gereken 
büyük düşüşün somut belirtileridir.

Statükoyu kabul eden, statükoyla bütünleşen, 
düşünsel, kültürel, entellektüel ve siyasal kadro
lar, hareketler, hızla sıradanlaşıyor, anlam ve ilke
den bağımsız hale geliyor, köhne algılarla kon- 
jonktürel kimlikleri ve ilişkileri seçiyor.

Yeni bir hayat kurabilmemiz için, etiketlerin 
ve klişelerin ötesini görebilmemiz, uzun soluklu 
bir yürüyüş için, tutku dolu bir bağlılığa sahip ol
mamız gerekiyor.

Kendi inançlarına, düşüncelerine ve eylemle
rine sahip olmayanlar, iç bir işgale direnemezler.

Direnebilmek için özgürce inanmak, 
özgürce düşünmek ve özgürce üretmek 
zorunludur.

Tarihin ve siyasetin dışında kalan 
bir inancın, bir düşüncenin işlevleri 
son derece sınırlıdır. Tarihsel ve siya
sal bağlamda bir varlık ve hayatiyet 
kazanmak, düşünsel, kültürel ve ahla
ki anlamda, bütünsel, tutarlı ve evren
sel bir çerçeve içerisinde bir varlık ve 
hayatiyet kazanmakla mümkündür. 
Tarihsel ve siyasal bağlamda etkili 
olabilmek için, hayatın bütün boyut
larına yönelik sürekli, yoğun, derinlik
li, geniş ufuklu, içerikler, eylemler, e t
kinlikler üretilebilmelidir. Değerler
den bağımsız bir hayat ve dünya düşü
nülemez. Değerler alanı ile, düşünsel, 
entelektüel ve siyasal alan birbirinden 
bağımsız olamaz.

Aziz İslam’ı, şu ya da bu kavmin ta
rihi ile, kültürü ile, şu ya da bu tarihsel dönemin 
ya da tarihsel kişiliğin telakkileri ile bağdaştırma
ya çalışmak, evrensel İslami birikimin, potansiye
lin ve enerjinin parçalanması sonucunu doğurur.

Günümüz dünyasına, farklı’yı karşıt gibi, öteki 
gibi algılayan ilkel ve maço bir zihniyet egemen
dir. İslam uygarlığı hiç bir zaman “öteki” üretme
di, farklı unsurları ve kültürleri bünyesinde barı
ndırmaktan rahatsız olmadı. Evrensel insani, ah
laki ilkeleri, ölçütleri ve ilişkileri İslam uygarlığı 
üretti, yaşattı ve temsil etti. Farklı ile birlikte 
yaşama ahlakı ve etkileşim içerisinde bulunma 
kültürü İslam’ın temel özellikleri arasındadır. G ü
nümüzde modern uygarlık, farklı dünyalara imkan 
vermeyen bir dünya dayatmaktadır.

Koşulların ve sürecin vicdanlarımızın, kalbi
mizin içini boşaltmasına izin veremeyiz. Olayla
rın, süreçlerin seline kapılamayız. Akıntıya ve ya
paylıklara teslim olamayız. Hayatımızı belirsiz ko
numlarla, belirsiz kimlik ve kişiliklerle sürdüreme
yiz. İktidar ilişkilerinin belirleyici olduğu günübir
lik kişiliklere ve kimliklere tevessül ve tenezzül 
edemeyiz.

Ahlaksız ve vicdansız bir realpolitik ile, ürkün
tü veren olumsuz değişim ve dönüşümlerin neden 
olduğu yozlaşmalar, bayağılıklar ve sıradanlaşan 
eyyamcılıklar karşısında kayıtsız kalamayız. ■
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AHMET CEMİL ERTUNÇ

I slâm, oldukça yoğun bir şekilde, genel olarak 
tüm dünyanın, özel olarak da Türkiye’nin 
gündeminde yer aldı ve yer almaya da devam 

ediyor. İslâm’ın anlamı ve ilgi alanı ise, üzerinde 
en çok durulan konuyu teşkil etti ve ediyor. Eski
den, bazı istisnaları hariç, sadece müslümanlar, İs
lâm’ın anlamına ve ilgi alanına değinip, bu konu
daki farklı görüşleri nedeniyle aralarında tartışır
larken; artık müslüman olmayanlar da konuyla il
gilenmeye ve oldukça iddialı şeyler söylemeye 
başladılar. Bunun son örneklerinden birisini A BD  
Eski Başkanı C linton oluşturuyor. Clinton, C id
de’de yapılan Ekonomik Forum’da ‘H z■ Muham- 
med yaşasaydı...’ diye başlayan bir konuşma yaptı 
ve eğer yaşasaydı, kapitalist sisteme destek verece
ğine ilişkin bir şeyler söyledi. Bu konuşmasıyla da 
Forum’a katılanların alkışını aldı. Gelinen bugün
kü aşamada neredeyse hemen herkes kendince bir 
‘İslâm’ tanımı yapıyor. Artık, her an ‘Aslında İs
lâm  ’ diye başlayan yeni bir tanımla karşılaşmak
mümkün. Tüm bu tanımların, bir tanımın sahip 
olması gereken formata uygun bir şekilde ‘İs
lâ m ...’ diye değil de, ‘Aslında İslâm...’ diye başla
ması ise, son derece önemli bir özellik olarak an
lam kazanıyor. ‘Aslında İslâm ...’ ifadesiyle başlayan 
tanımlar, şu ana kadar yapılmış tanımların yanlış 
veya eksik olduğunu/olabileceğini, tek doğru tanı
mın sadece kendisine ait olduğunu ifade eden bir 
yaklaşımı temsil ediyor. Kabul etmek gerekir ki, 
bu oldukça iddialı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın, 
‘B a n a g ö re ...’nin makul sayılabilecek sübjektifliği
ni de aşan ve sübjektif olduğunda kuşku bulunma
yan bir yargıyı herkese dayattığı açıktır.

Esasen, biz müslümanlar ‘Aslında İs lâm ....’ di
ye başlayan tanımlara alışık bir kitleyiz. Bu, ya
bancısı olmadığımız bir ifade tarzıdır. Dini kimli
ğimizin tarihini oluşturan 15 asırlık süreçte bunun 
sayısız örnekleriyle karşılaştık. Bu uzun zaman di
liminde, kendisini genel eğilimin dışında tutan 
herkes, ‘Aslında..’ diye başlayan bir İslâm anlayışı
na sığındı. Özellikle son yüz yıldır da, üzerinde ya
şadığımız coğrafyada, bizleri kuşatmaya çalışan 
resmi ideolojinin ‘Aslında İs lâm ...’ diye başlayan 
tanımlar selinin ortasında yaşıyoruz. Yalnız bura
da, ‘Aslında İslâm’ diye başlayan tanımlar gelene
ğinde açığa çıkan önemli bir kırılma söz konusu
dur. ‘Müslümanlar’ hem en her zaman kendi du
rumlarını anlamlandırmanın ve gidişatlarının il
kesi olan dini doğru ifade edebilmenin kaygılarıy
la ‘İslâm’ tanımı yapmalarına karşılık; yüz yıldır bu 
coğrafyada yapılan ‘resm i’ tanımların hedefi hep 
‘ötekini’ konumlandırmak ve biçimlendirmek kay
gılarının gereği olarak açığa çıkmıştır. Toplumsal 
bir gerçeklik olan İslâm’ı yok etmenin veya yok 
saymanın imkansızlığı, ‘evcilleştirilmiş’ bir İslâm in
şa etme projesini devreye sokmuştur. Bu projenin 
temel öngörüsü, İslâm’ı hayattan uzaklaştırmak ve 
vicdanın derinliklerine hapsetmekti. Hep bunu 
başarmanın çabası yürütüldü; İslâm’ın hayattaki 
en küçük görünümüne bile tahammül edilemedi.

A ncak son zamanlarda, özellikle de 3-5 yıldır 
önemli bir sürece tanık olmaya başladık. Kendisi
ni ‘müslüman’ olarak niteleyen ve bu kimliği hiç
te iğreti durmayan bir biçimde üzerinde taşıyan 
bazı kimseler, İslâm’ın özellikle ilgi alanına ilişkin 
önemli sayılabilecek bir şeyler söylemeye başladı-
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lar. Esasında dile getirilen söylem, bu coğrafyanın 
insanları için yabancı olmayan bir söylemi çağrış
tırmaktadır ve bu yönüyle de orijinal değildir. 
Ancak buna rağmen söz konusu söylem orijinallik 
niteliği kazanmaktadır. Çünkü ilk defa, kendisini 
‘müslüman’ olarak tanımlayan ve bu kimliği içsel
leştirmiş bazı kimseler, ‘dinlerine’ biçtikleri ilgi 
alanı konusunda ‘resmi’ söylemle örtüşen şeyler 
ifade etmeye başladılar. Hiç kuşkusuz bu, köklü 
sayılacak bir değişimi temsil etmektedir. Üstelik 
bu kimseler, bugün savundukları görüşleriyle, dün 
savundukları görüşlere göre tam karşıt sayılabile
cek bir konumda yer almaya başladılar. Halbuki 
onlar, daha dün denecek kadar yakın zaman önce
sinde, İslâm’ın tüm hayatı kuşatan bir din olduğu
nu ifade ediyorlardı. Söz ve yazılarının temel ko
nusu bu idi. A ncak bugün, hayat karşısında daha 
edilgen, eninden ve boyundan çekip küçültülmüş 
İslâm anlayışının sözcülüğünü yapıyorlar. Gerçek
leşen değişimi ise, özel sohbetlerinde ‘Aslında 
biz---’ diye başlayan ve ‘günah çıkarma' psikolojisi
ni yansıtan cümlelerle dile getiriyorlar. Onlar bu
nu yaparken, hem Türkiye’deki ve hem de Dün
yadaki statüko ile hemen hiçbir problemi olma
yan, ‘hoşgörü’ , ‘uyum’ , ‘sevgi’ , ‘barış’... gibi ‘kutsa
nan’ kavramların ekseninde yer alan ‘light’, ‘evcil
leştirilmiş’ bir İslâm anlayışının mühendisliğine so
yunmuş görünümü sergiliyorlar. Çabaları, İslâm 
ile ‘ötekilerin’ çatışma alanlarını sıfır noktasına in
dirmeye odaklanmış durumda. Bunu ise İslâm’ı 
yeniden tanımlayarak; hayatın merkezinden kıyı

sına çekerek yapmaya çalışıyorlar. ‘Başörtüsü prob
lemini’ başörtüsünü çıkarılarak çözme ‘yöntemi’ ise, 
tüm bu yapılanları açıklayan özel ve somut bir ör
nek olarak anlam kazanıyor.

N iyet okuyuculuğu yapmanın anlamı yok. 
Kalplerde olanı A llah ’tan başkasının bilemeyece
ğine iman etmiş kimselerin niyet okuyuculuğuna 
kalkışması ise hiç olmaması gereken bir şey. Dola
yısıyla, bu bazı kimselerin sahip oldukları değişi
min ve özellikle bugün temsil ettikleri İslâm anla
yışının, bazı art niyetlerin, global veya yerel oyun
ların gereği olduğunu ve bunlarında bu oyuna bi
lerek katıldıklarını söylemek doğru olmaz. Duru
mu olumlu taraftan görmek gerekirse, söz konusu 
kimseler açısından yaşanan değişimin bir iç mu
hasebe gereği olduğu, bugün de en az dünkü kadar 
samimi oldukları söylenebilir; öyle olmaları da 
umulur. A ncak ne var ki bu yaklaşım, kişileri de
ğerlendirirken ‘zanla hükmetmeme’ ve ‘günaha gir
m em e’ adına bir ihtiyatın gereği olmasına karşılık; 
sergilenen yanlışlıkların kabullenildiği anlamına 
da gelmez. Zira, kişilerin niyetleri ile eylemleri 
farklı şeyleri ifade eder. Niyetler üzerinde konuşa- 
masak da, eylemler üzerinde konuşabiliriz.

Islâm’ın Kapsamı

Konunun esasını, İslâm’ın kapsamına/ilgi alanına 
ilişkin kanaat ve görüşler oluşturmaktadır. Bu ko
nudaki bütün tespitler iki kutuplu bir eksen üze
rinde yer almıştır ve almaktadır. Eksenin bir ucu
nu, hayatla hemen hiçbir bağı bulunmayan ve 
vicdanın derinliklerinde yer alan bir İslâm anlayı
şı temsil ederken; diğer tarafı ise bireysel ve top
lumsal boyutuyla tüm hayatı kuşatmaya ve yön
lendirmeye aday bir İslâm anlayışı temsil etm ek
tedir. Yapılmış bütün tespitler ise bu eksenin bir 
yerine ilişmiş ve diğer tespitlerden iliştiği noktaya 
göre ayrılmıştır. A ncak bu iki kutuplu eksen sabit 
değil; denge sürekli değişiyor. Bazı zamanlar bir 
kutup baskın çıkarken, diğer bazı zamanlar da ise 
öbür taraf baskın olmuştur.

Yakın zamanlara kadar, İslâm’ın siyasetle ilişki
sine dair söz ve yazılar gündemin ağırlıklı konusu
nu teşkil ederdi. İslâm’ın tüm hayatı kuşatıcı oldu
ğu görüşlerine karşılık; birileri siyaseti merkeze 
alarak İslâm’ın siyasetle herhangi bir ilgisinin bu
lunmadığını söyleyip, İslâm’ı yönetim olgusunun
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kıyısına itelemenin çabasını yürütürlerdi. Ancak 
bugün liste kabardı. Artık İslâm-hukuk, İslâm' 
ekonomi, İslâm-eğitim, İslâm-toplusal kurumlar 
ve hatta İslâm-günlük hayat, İslâm-bireysel davra
nışlar, İslâm-bireysel görünümler ilişkilerine deği
nen söz ve yazılar gündemde güçlü bir şekilde yer
lerini almaya başladı. Hepsinin de ortak noktasını, 
Islâm’ın bütün bu alanlarla ne oranda ilgili olduğu 
tespit etme çabaları oluşturuyor. Veya daha doğru 
bir ifadeyle, son zamanlarda hem ‘ötekilerin’ hem 
de ‘bizimkilerin’ birleştiği bir anlayışın gereği ola
rak, İslâm’ın bu alanlarla bir ilgisinin bulunmadı
ğının ispatı yapılmaya çalışılıyor. Anlaşıldığı ve 
görüldüğü kadarıyla, gerçekte İslâm ile söz konusu 
alanların ilişkine dair sorulmuş ve cevabı aranan 
ciddi bir soru yok. Cevap baştan belli. Bütün bo
yutlarıyla toplumsal hayatın, büyük bir kısmıyla da 
bireysel hayatın İslâm’ın ilgi alanı dışında olduğu
na adeta ‘iman’ edilmiş durumda. İslâm’ın toplum
sal ve bireysel alanlarla olan mevcut ilişkilerinin, 
açıkça söylensin veya söylenmesin, sonradan oluş
muş patolojik bir durum olduğu dile getiriliyor. 
Tarihsel süreçte yaşananlar, bu patolojik durumun 
sebebi olarak gösteriliyor. ‘Emeviler zamanında...’, 
‘Abbasiler zamanında...’, ‘Saltanat çağında...’ diye 
başlayan ifadelerle, tarih içerisinde İslâm ile haya
tın bir çok alanı arasında ‘yapay’ bağlar oluşturul
duğu iddia ediliyor. Bu ‘yanlışlığı’ tashih etmek adı
na, söz konusu ‘yapay’ ilişkilerin iptal edilmesi ge
rektiği savunuluyor. Böylelikle İslâm’ı ‘asıl’ meka
nına kavuşturma gibi ‘iyi niyetli’ bir çaba yürütül
düğü görünümü verilmeye çalışılıyor veya bazı 
‘müslümanlar’ samimi bir şekilde buna inanıp, bu
nu yaygınlaştırmanın gayretini taşıyorlar. En il
ginç olanı ise, gündemde ‘Islâm gerçekten nedir?’, 
‘İslâm’ın toplumsala ilgisi nerelere kadar uzanır?’ gibi 
cevabı ciddi çabalarla aranan ciddi soruların bu
lunmamasıdır. Var gibi görünen sorulardaki ‘ger
çekten’ ifadesi ise, hemen her zaman, sadece söy
lem olarak var; ciddi bir araştırma ve çabanın çıkış 
noktası olarak hemen hiç yok.

Herkes kabul eder ki, bir şeyin taraftarı veya 
karşıtı olmanın verdiği etkiyle ‘A slın da...’ diye 
başlayşın tanımlar yapmak ve bu tanımlardan ha
reketle tanımlanan şeye bir ilgi alanı (kapsam) ta
yin etmek son derece kolaydır. Sübjektif eğilim
ler, bireysel tutum ve tavırlar hiç zorlanmadan ye
ni tanımlar ve yaklaşımlar üretebilir. Tahayyül

edilerek inşa edilen cevapların doğrulukları ise 1 ti
tizlikle’ seçilen ‘delillerle’ ispatlanabilir. Bunu İs
lâm’la örneklendirecek olursak; sıklıkla rastlandı
ğı üzere, İslâm, eğer vicdanın seslerinden sadece 
bir ses konumuna oturtulmak isteniyorsa ‘Sizin di
niniz size, benim dinim bana’, ‘Dinde zorlama yoktur’ 
gibi bağlamından koparılmış ‘deliller’ amaca fazla
sıyla hizmet edebilmektedir.Veya tam tersi yapı
lıp, 11 Eylül postmodern terör eyleminin etkisiyle 
‘vahşi İslâm’ anlayışı inşa edilmek isteniyorsa, ‘K a 
firleri tuttuğunuz yerde öldürün’ gibi, yine bağlamla
rından koparılan ‘delillerle’ sahip olunan iddiaların 
‘haklılıkları’ kolaylıkla ispatlanabilmektedir. Ç o 
ğunlukla ‘dışarıdakilerin sahip olduğu bu tür anla
yışlar ve bunların ispatlanma yöntemleri, çoktan
dır biliniyor ve örneklerine sıklıkla şahit olunu
yordu. A ncak bugünlerde ‘içeriden’ birilerinin de 
İslâm’ı ekonomiden, siyasetten, eğitimden ve hat
ta toplumsal hayatın bir çok alanından kıyılara 
iteleme çabası yürütürlerken, benzer yöntemi ta
kip ettikleri ve aynı şekilde bağlamlarından kopa
rılmış ‘delillerle’ anlayışlarını ‘doğrulamaya’ çalış
tıkları gözleniyor. Örneğin ‘paranın (siz bunu eko 
nominin diye anlayın) dini-imanı olm az’ denilebili- 
yor. Bununla da İslâm’ın denetiminden uzak bir 
ekonomik alan teşkil ediliyor veya böylesi alanla
rın İslâm harici olmadıkları dile getirilmiş oluyor. 
Burada dikkat çeken şey, delillerden hareketle bir 
anlayışın inşa edilmesi sürecinin yaşanıyor olması 
değil, İslâm’dan kopuk veya İslâm’a rağmen oluş
turulan anlayışların ‘keşfedilen’ ‘delillerle’ haklı k ı
lınmaya çalışılmasıdır.

Biliyoruz ki, bu güne kadar, İslâm’ın ilgi alanı
na dair görüşlerini dile getiren ‘dışarıdan’ kimseler 
dahi ‘İki yüz civarındaki ayetin hayata doğrudan 
müdahale eder nitelikte olduğunu; bunları bir şe
kilde yok etmeden veya yeni tanımlarla anlam de
ğişimine uğratılmadan İslâm’ı toplumsal hayattan 
uzaklaştırmanın mümkün olmadığını söyleyip du
ruyorlardı. Üstelik onlar bunu söylerken tamamen 
bireysel ve hatta vicdani kabul ettikleri, ancak 
esasen aynı zamanda toplumsal olan ayetleri hesa
ba katmıyorlardı. Eğer onları da dikkate alsalar, 
neredeyse tüm Kur’ân’m toplumsal alanla ilgili 
olacağının farkındaydılar. Ama ne gariptir ki bu
gün artık bazı ‘müslümanlar’ o ‘iki yüz civarında’ 
ayeti de görmez oldular. Halbuki ‘iman ettikleri’ 
şey, bir ayeti dahi göz ardı etmeyi mümkün kılma
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dığı halde, bunlar bu yeni yolu tercih eder oldular. 
Savunulan görüşü bir an için doğru kabul edip, İs
lâm’ın ekonomiyle, yönetim işleriyle, hukukla... 
ilgisinin olmadığını varsaysak; bü durumda örne
ğin tüketim olgusunun temelinde yer alan ‘cimrili
ği’ (3/180) ve 'savurganlığı'(17 /26), ‘başkalarının il
ke ve şartlarına, A llah’ın tayin ettiği ilke ve şanlara 
rağmen uymayı’

ve Resulüne ita
at’ (64/12), ‘K ur’ân ’a  uym ak’ (7 /52), ‘adalet üzere 
olmak' (55/9), ‘zekat’ (24 /56 ), ‘işi ehline verm ek’ 
(4/58), ‘işleri istişare ile yürütmek’ (42/38)... şartla
rını; evlenmeye (5/5), evliliğin sürdürülmesine 
(4/19), boşanmaya (65/2), mirasa (4/12), savaş 
hukukuna (2/193), ceza hukukuna (5/38)... ilişkin 
ilke ve ölçüleri ne yapacağız; bu konudaki ayetle
ri nasıl anlayacağız?

Din Nedir?

Anlaşılan o ki, ‘din’in ne olduğunu, kısaca da ol
sa, hatırlamak gerekiyor. ‘Dinin ne olduğu?’ sorusu
na verilmiş bir çok cevap var. Ü st başlığını ‘Din’ 
oluşturan herhangi bir kitapta, bir çok din tanımı 
bulunabilir: ‘Kutsala inanm ak’ , ‘ahlâk ilkelerinin re
feranslarından birisi’ , ‘inanç sistemi’ , ‘bireysel davra
nışların temelinde yer alan duygu ve düşünceler bütü
nü’...  vs gibi. Elbette ki birbirinden farklı tüm bu 
tanımların oluşma nedeni, tanımda dikkate alı
nan referansların birbirlerinden farklı olmasıdır. 
Ancak, konumuz herhangi bir ‘din’ değil, ‘Is
lâm’ dır. İslâm’ın ne olduğu ve ilgi alanının nerele
re uzandığıdır. Bu durumda onun referansına yö
nelmek gerekiyor. Bu referansın Kur’ân olduğun
da ise kuşku yok. Zaten, Kur’an’ı atlayan/dikkate 
almayan herhangi bir İslâm tanımın ve anlayışı
nın, Hz Peygamber ile insanlığa sunulan ‘din’i bi
rebir ifade edemeyeceği, tüm ‘müslümanlar’ arasın
da tartışılmaz bir ortak noktadır. İkinci, üçündü 
dereceden referanslar değişebilir, ama birinci kay

nağın Kur’an olduğu tartışma götürmez. Bu du
rumda Kur’an’a yönelmek bir tercih değil, zorun
luluktur.

Kur’an’ı okuyan her müslüman bilir ki, Kur’ân, 
çok farklı din anlayışlarının varlığını kabul eder. 
Kur’ân, hiçbir şekilde, insanları ‘dinli’ yapma ça
bası yürütmez. Onun için önemli olan kişinin

hangi dine
mensup oldu
ğudur. Mensup 
olunması gere
ken din ise İs
lâm’dır: ‘Dikkat 
et, hâlis din yal
nız A llah ’ındır. 
O ’nu bırakıp
kendilerine bir 

takım dostlar edinenler: Onlara, ‘bizi sadece A llah’a  
yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz’, derler. Doğrusu 
Allah, ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında hüküm  
verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve inkarcı kimseyi 
doğru yola iletmez’ (39/3). Kur’an, diğer tüm dinle
ri, aralarındaki bütün farklılıklara ve hatta karşıt
lıklara rağmen, İslâm’ın karşısında bir kategoriye 
yerleştirir. Çünkü hepsi de bazı özellikleriyle İs
lâm’dan farklı olma konusunda benzerlik/aynılık 
içerisindedirler. İslâm ise hepsinden farklıdır. İs
lâm nevî şahsına münhasır bir niteliğe sahiptir. 
Diğerlerinin sadece ‘din’ oluşlarına karşılık, İslâm 
‘ed-din’dir. Bu ayrımın dayanağı olan İslâm’a ait 
bazı özelliklerden akla ilk gelenleri şöyle sırala
mak mümkündür: İslâm, A llah’ın peygamberle
riyle insanlığa sunduğu, kaynağını vahyin oluştur
duğu dinler içerisinde, vahyi niteliğini hiç kaybet
memiş tek dindir. Bu onu vahiy temelli diğer din
lerden ayırır. İslâm, Hz Adem’den Hz Muham- 
med’e kadar devam eden süreçte, hayata yansıyan 
boyutunda bazı küçük değişiklikler geçirse bile, 
esası hiç değişmeyen, insanlığın ilk ve insanlıkla 
birlikte hep var olan tek dinidir. Bu onu diğer tüm 
dinlerden ayırır. Çünkü diğer tüm dinler, belirli 
bir topluma ve zamana özgüdürler. İslâm, hayatın 
sadece bir söylemi/teorisi değil, bizzat gerçeğidir. 
Vahiyle bildirilen ilke ve şartları peygamberlerin 
uygulamasıyla tartışılmaz örnekliğine sahip ol
muştur. İslâm, insanın varoluş, hayat, ölüm, ölüm 
sonrası gibi hemen her zaman varlığını korumuş 
temel sorularını cevaplayan ve bunların eksenin

(1 6 :3 6 ; 9 /24), 
‘fa iz i’ (3/130) 
yasaklayan ayet
leri; ‘helal k a 
zanç’ (45 /2 2 ), 
‘ölçü ve tartıyı 
doğru yapm ak’ 
(83/1), ‘A llah’a

İslam’ın hayata müdahalesini önlemeye çalışan' 
lar, toplumsal bir gerçeklik olan İslâm’ı yok et
menin veya yok saymanın imkansızlığı sebebiyle 
‘evcilleştirilmiş’ bir İslâm inşa etme projesini dev
reye sokmuşlardır.
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de hayatı kuşatan tek dindir. Halbuki, diğer din- 
lerin hepsi de ya sadece bir inanç sistemi veya ha- 
yatın içerisinde seramonik bazı davranışlar bütü
nüdür... Söylenebilecek daha bir yığın farklılık 
var ve işte bütün bunlar, dinler içerisinde sadece 
bir dini ‘ed-din’ yapar: ‘Allah katında hak din sadece 
İslâm’dır... Kim, İslâm’dan başka bir dine uyarsa, 
bilsin ki bu din asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette 
zarara uğrayanlardan olacaktır’ (3 /19 ,85).

İslâm “ed-Dîn”dir

İslâm’ın herhangi bir ‘din’ değil de ‘ed-din’ oluşu
nun sayısız denecek kadar çok nedeni vardır. Bun
lardan birisi de İslâm’ın ilgi alanıyla ilgilidir. İs
lâm, hiçbir zaman diğer dinler gibi sadece inanç- 
vicdan-bireysel ahlâk bağlamında bir anlam ka
zanmaz. O  insanın tüm hayatı kuşatır. Hatta daha 
da ötesine gider ve canlı-cansız tüm varlıkları, 
tüm varlıkların hayatını kuşatır. Bunun ne anla
ma geldiğini tespit edebilmek için, örneğin, R ah
man sûresine bir göz atmak fazlasıyla yetecektir. 
Rahman sûresinde Güneş, Ay, bitkiler, ağaçlar, 
gökyüzü, yeryüzü, meyveler, deniz, denizin içinde
ki inci ve mercanlar ile denizin üzerinde yüzen ge
miler ismen ifade edilerek, evreni oluşturan var
lıkların birbirleriyle ilişkilerinde açığa çıkan ve 
evrendeki bütün varlıkları, oluşumları, değişmele
ri kuşatan bir dengeden/sistemden (nizam) bahse
dilir. Bildirildiğine göre bu ‘denge’ varlıkların A l
lah’ın iradesine teslimiyetleriyle gerçeklik kazan
maktadır (55/6). Çünkü, söz konusu dengenin fa
ili A llah’tır; O ’nun varlıkların özlerine, özellikle
rine, birbirleriyle ilişkilerine egemen kıldığı ölçü
lerden oluşmaktadır (5/7). Bir başka ayette ise bu 
durum şöyle ifade edilir: ‘Şüphesiz Allah gökleri ve 
yeri, nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki 
onların dengesi/nizamı eğer bir bozulursa, A llah’tan 
başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O , halim
dir, çok bağışlayıcıdır’ (35/41)- Rahman sûresine 
dönecek olursak, dengenin (nizamın) faili ve özel
liğine dair tespiti takiben, evrenin parçası olan ve 
evren gibi A llah tarafından yaratılmış bulunan 
insanlara hitap edilerek, evrendeki dengeyi boz
mamaları emredilir: ‘Sakın dengeyi bozm ayın’ 
(55/8) denir. Söz konusu dengenin bozulmama 
şartı veya ne yapılırsa bozulacağı ise somut bir ör
nekle açıklanır: ‘İşlerinizi adaletli yapın ve hiç bir öl

çüyü eksik tutmayın’ (5/9). Bu emir ve gereği ile il
gili olarak verilen örnek, ve diğer bir çok ayetin 
tanıklığı, şu gerçeği ortaya koyar: Evreni oluştu
ran cansız nesnelerin, hayvanların, bitkilerin ve 
insan bedeninin birbiriyle ilişkilerindeki uyumlu 
bütünlüğün ve bu bütünlükte geçerli olan denge
nin/sistemin insanın eylemlerindeki gereği ‘ada
let’ tir. Adaletin günlük hayattaki somut karşılıkla
rından birisi ise ‘ölçü ve tartı da doğru olmak’tır. Bu, 
bir başka söyleyişle, bedeniyle evrendeki sistemin 
zorunlu mensubu olan insanın, günlük hayatında 
adaletli olmaması durumunda, öncelikle kendi 
varlığında açığa çıkan bir denge bozulmasına ta
nık olacak demektir. A llah ’a şartsız itaat eden be
denin uyduğu yasalarla, A llah ’ın uyulmasını va
hiyle emrettiği yasaları (adalet gibi)dikkate alma
dan gerçekleştirilen davranışlar, aynı kişide buluş
tuğunda bir çatışma oluşur. Kişide bir yığın prob
lemler açığa çıkar. Bu problemler bazen bir hasta
lıktır, bazen kişilik bozukluğudur, bazen düşük ka- 
rakterliliktir, bazen de A ID S’dir... vb. Ne var ki, 
denge bir kez bozuldu mu, bu sadece o kişide kal
maz; yakın çevresindeki herkesi etkilemeye baş
lar. Etkisini gerçekleştirip yaygınlık kazandığında, 
benzer durumda olanlar çoğaldığında, tüm toplu
mu veya içinde yaşanılan coğrafyayı etkilemeye 
başlar. Benzerleri daha da çoğalınca tüm insanlı
ğı, tüm yeryüzünü etkiler. Bu son aşamada yaşa
nanların tezahürü ise bazen soykırımdır, bazen 
küresel sapkınlıklardır, bazen savaştır, bazen sö
mürüdür, baskıdır, toplumsal kaostur, çevre kir
lenmesidir...vb. Ve sonuçta dünyanın, evrenin 
dengesi kaybolur; hayat sıkıntıların, kötülüklerin, 
zorlukların, her türlü olumsuz özelliklerin egemen
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olduğu bir arenaya dönüşür. O  halde insan, hiçbir 
şekilde kendi kişiliği ile bedeni, ruhu ile maddesi, 
düşünce ve duygulan ile organizması, inancı ile 
yaşantısı arasındaki dengeyi bozmamalıdır. Boz
muşsa bir an önce düzeltmelidir. Gerçekleşmiş bo
zuklukları düzelterek, her şeyi yeniden ‘yerli yerine 
koyarak’ (adalet), ‘denge’yi tekrar temin etmelidir: 
‘G erçek şu ki, insanlar kendi iç dünyalarındaki bozul
maları düzeltmedikçe, Allah onların genel durumunu 
düzeltmez’ (13/11).

‘Dengeyi korumanın gereği, maddede ‘istense 
de istenmese de’ (3/83; 13/15;17/44), insanda ise 
‘işitince/bilince’ (72/13; 3/193) A llah’ın iradesine, 
ilke ve şartlarına 'teslim olm ak’tır. İnsan bu tesli
miyet aşamasında şunu unutmamalıdır ki, A l
lah’ın, varlıkları için tayin ettiği ilke ve ölçüler, 
oluşturduğu ‘denge’, varlıkların özlerine uygun 
olandır; varlıklar için olması gereken temin eden 
ve bunun sürekliliğini sağlayandır. Yoksa bu ‘itaat’ 
(ibadet) bir ‘egemenin’ egosunu tatmin etmek, bir 
ihtiyacını karşılamak adına gerçekleştirilen bir 
şey değildir: ‘Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni 
doyurmalarını da istemiyorum’ (Zarıyat, 5 1 :5 7 ). 
‘Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah insanları hangi 
fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. A llah’ın yaratışın
da değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; faka t in
sanların çoğu bilmezler’ (30 /30).

İslâm insan hayatını kuşatır; bireysel ve top
lumsal yönüyle tüm hayat İslâm’ın ilgi alanında 
yer alır. ‘İbadet’ ise İslâm’ın hayatı kuşatıcılığımn 
bir diğer önemli örneğidir. Diğer tüm dinlerin iba
det anlayışı, özel bazı davranışların ismi olmasına 
karşılık; Kur’an, ibadeti daha kapsamlı ve derin
likli bir anlamda kullanır. Kur’an’m anlamlandır
masıyla ibadet, belirli zamana ve mekana ait olan 
ve hayatın genel gidişatıyla sıkı bağları bulunan 
bazı törensel davranışların yanı sıra; A llah’ın var
lık olarak birliğinin ve ilahlığıyla, rabblığıyla, me- 
likliğiyle, hüdalığıyla... eşsizliğini, ortaksızlığmı 
tasdik etmeyi; O ’nun iradesine tam bir teslimiye
ti; O ’nun istediği gibi yaşamayı; bireysel yaşantı
nın her türlü gereklerinden, toplumsal yaşantının 
bütün alanlarına kadar öncelikle ve en temel ölçü 
olarak O ’nun ilkelerine uymayı ifade eder. Evren
deki dengeyi bozmamak ve onunla uyumlu olmak 
adına insandan istenen bilinçli tutum ve davra
nışları, eylemleri ifade eder. Örneğin bir mümin, 
A llah’a karşı sahip olduğu sorumluluk bilincinin

etkisiyle, kederli bir insanın kederine ortak olur
ken, felakete uğramış bir insanın yardımına koşar
ken, bir mazluma yardım ederken, çoluk-çocuk 
sahibi bir düşkünün elinden tutarken, hem maddi 
ve hem de manevi anlamıyla yolunu kaybetmiş 
birisine yol gösterirken, bir cahile ilim öğretirken, 
verdiği sözü yerine getirirken, canlıların hayatları
nı tehdit eden zararlı şeylere engel olurken, insan
lara zarar veya zorluk veren bir şeyi kaldırırken, 
insanlara doğru söz söylerken, insanlara güler yüz
lü davranırken, her türlü kötülükten kaçınırken, 
sorumluluğunda olan kişilerin ve kendisinin ihti
yacını karşılamak için çalışırken, zalim ve zorbala
ra boyun eğmeyip direnirken, iyi ve doğru şeyler 
düşünürken ... tüm bu tutum ve davranışları ya
parken ibadet etmiş olur. Çünkü tüm bunlar yara
tıkları kuşatmış olan ‘denge’nin insanın davranış
larındaki, yaşantısındaki karşılıklarıdır. Aksini 
gerçekleştirmek ve bunu ilkeleştirmek ise o den
geyi bozmaktır. Bu nedenle Kur’an, ‘ibadet’ terim i
ni hiçbir zaman sadece belirli zamana ve mekana 
ait bazı törensel davranışların (namaz, oruç, hac 
vb.) ismi olarak kullanmaz. Elbette ki namaz, 
oruç, hac... gibi davranışlar da ibadettir. Ama on
ların ibadet oluşları, ancak hayatın bütünlüğünde 
her şeyin yerli yerinde oluşunun vesilesi veya te
minatı olmalarıyla bağlantılıdır. Namazın failini 
‘kötülüklerden alıkoyan olması’ (29 :45) şartı bunun 
en somut delilidir. Kötülüklerden alıkoymayan 
namaz için Kur’an’m cevabı ‘Şu nam az kılanların 
vay haline ‘ (107:4-5) uyarısıdır.

İnsan iradeye sahip kılındığı için, eylemlerin
den sorumludur. Bu nedenle zamanı gelince bü
tün yaptıklarının hesabını verecektir (55/31). O 
halde insana düşen, evrendeki dengenin bilinçli 
(55/46) bir mensubu olarak, eylemlerini de bu 
dengeye uygun gerçekleştirmek ve hem dünya ha
yatını ve hem de ebedî olan ahiretini esenlik kıl
maktır: ‘İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midirV 
(55/60). İnsan, eğer hesap vermek ve A llah’ın 
bildirdiği ilke ve şartlara göre yaşamak istemiyor
sa, bunu yapabilir. Yalnız bir şartla; A llah’ın ya
rattığı bedenini ve evreni terk etmek şartıyla. Fa
kat tabi ki eğer bunu yapabiliyorsa ve A llah’ın ev
reninden başka gidecek bir yer varsa (55/33). Ya
zımızı, 78 ayetlik Rahman sûresinde 31 kez tekrar
lanan bir ayetle bitirelim: ‘Öyle ise, Rabbinizin ni
metlerinden hangisini yalanlayabilirsinizV ■
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MU SLUMANIN İSLAM’LA SINAVI

RAMAZAN KAYAN

T arih boyunca savaş ve şiddet yolu ile İs- 
lam’ı silme ve sindirme operasyonların
dan beklenen sonucu alamayan şer ve şirk 

odakları; yaptıkları yöntem değişiklikleri ile İs
lam’a sızma ve kuşatma yolunu seçmişlerdir. Bu 
yolla İslam’ı azaltmayı, etkisizleştirmeyi, gelecek
leri açısından kaçınılmaz görüyorlardı. Tüm za
manların çözüm ve cevabı olan İslam’ı varlıklar 
için birinci derecede tehdit gören odaklar kon- 
septlerini bu eksende tesbite gittiler. B içilen İslam 
daha gür filizleniyordu... Din budanmak istendik
çe dal-budak salıyordu. Bu gerçeği görenler İs
lam’a içten sızma, kontrol altına alma ve zamanla 
dönüştürme ve ilahî olanı beşerileştirme manev
ralarına girişiyorlardı. Özden kopuş ve yozlaşma
nın ilk aşaması böyle başlıyordu.

İlk günden bu güne bu hesaplar hiç durmadı... 
Rasûlüllah(s)’ın yolunu tehdit, ve tekziblerle ke- 
semeyenler daha yumuşak tekliflerle karşısına ç ı
kıyorlardı... İslamsızlaştırma da başarılı olama
yanlar bu defa İslam’ı azaltma ve mecrasının dışı
na kaydırmak için çaba sarf ediyorlardı. Beşerin 
müdahalesine açık bir din talebi ile geliyorlardı. 
Din üzerinde pazarlık payının olması gerektiği ka
naatini taşıyorlardı. Üzerinde kalem oynatılacak 
bir d in ... Sırasmca bazı hükümleri çizilebilecek... 
Eklenti kabul eden d in ... Diyalog ve uzlaşma için 
bunda ısrarcı idiler. Toplumsal bütünlük için 
mutlaka buna ihtiyaç olduğu düşüncesini taşıyor
lardı. Güç odakları dine nüfuz etmeyi, saflara hü- 
lul etmeyi oldukça önemsiyorlardı. Din üzerinde 
belirleyici olma konumunda kendilerini görüyor
lardı. İstiyorlar ki İslamm kimi esasları, sınırları

belirlenirken yetkili olsunlar. Bu amaçları için 
Peygamberi de kullanmak istediler. O ’nu ikna 
için ciddi uğraşlar verdiler. A ncak Yüce 
Kur’ân’dan öğreniyoruz ki bu kapı kapalıdır. Pey
gamber şiddetle uyarılıyor:

"Müşrikler, sana vahyettiğimizderı başka bir şeyi 
yalan yere bize isnat etmen için seni, neredeyse, sana 
vahyettiğimizden saptıracaklar ve ancak o taktirde se
ni candan dost kabul edeceklerdi.

Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten, nere
deyse onlara birazcık meyledecektin.

O  zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve ölümün sı
kıntılarını kat kat tattırırdık; sonra bize karşı kendin 
için bir yardımcı da bulamazdın." (lsra-73-75)

Şirk odaklarının İslam üzerinde tasarrufta giri
şimlerine kesin bir red...

İslam’a ve Peygambere olan görece ilginin ge
risinde saklı olan sinsi tuzaklar... Dinin sabitele- 
rini tartışmaya açıp, değişime zorlamak... N etice
de vahiyle oynamak ve sulandırmak... Akışkan 
ve değişken bir din arzusu...

Bu bağlamda gelen rivayetler farklı da olsa te
ma aynıdır.

Kafirler, Rasûlüllah(s)’a Müslüman olma süre
cinde bir müddet, atalar dininin gereklerine ve 
kutsamalarına devam edebilme önerisinde bulun
muşlardır. Peygamber(s)’den belli bir vakte kadar 
ilahlarını yüceltmelerine toleranslı olmasını ve 
onları kınamamasını, yapılanlara göz yummasını 
istiyorlardı. Bu taktirde İslami daveti gündemleri
ne alacaklarını ve değerlendireceklerini ifade edi
yorlardı.

Kabe’nin avlusunda bulunan putlara ses çıkar
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mazsa, tavaftan onu engellemeyeceklerini dile ge
tiriyorlardı.

Sakif kabilesi; putlardan bir çırpıda vazgeçe
meyeceklerini bunu zamana yaymak gerektiğini, 
eğer bunu da kabul etmeyecekse kendilerinin na
mazdan muaf tutulmalarını talep ettiler...

A llah Rasûlü(s) tüm bu önerileri dikkatle din
liyor ve değerlendiriyordu... O  bir beşerdi... O  sı
kıntılı günlerde onların iman etmelerini, baskıla
rın kalkmasını çok arzuluyordu. Buna nasıl yol bu
lunabilir diye düşünüyordu. Kafirlerin arzusu ile 
Rasulullah’m arzusunun karşı karşıya kaldığı nok
tada ayetler devreye giriyordu. D inin sınırları ile 
oynamak iste
yenlere karşı 
Allah Rasulüne 
sebat verdi, onu 
sağ lam laştırd ı.
Çünkü Peygam
berlerini dini 
yalnızca O ’na 
has kılması ve 
şirkin bütün çe
şitleriyle mücadele etmesi için göndermişti. Bu 
kararlılık ve netlik içinde Nebi(s) tevhidi söyle
mini sürdürdü. İlk etapta maslahat içeren kimi uz- 
laşı önerilerini reddetti. Sakiflilerin namaz konu
sundaki isteklerine ise:

“Namaz olmayan dinde hayır yoktur.” buyur
du. (el-Bidaye)

Çünkü söz konusu olan din A llah ’ın dini id i... 
Hüküm, A llah’ın hükmü id i... A llah ’ın sözü üze
rine bir söz mü? O ’nun kararma rağmen bir karar 
mı? Kimin haddine?!

Dine alan ve sınır tesbitine yeltenm ek... Bu 
ne büyük cüret? İslam A llah’ın iradesi olarak ha
yatın tüm sahalarında söz sahibidir. İslam’a alan 
belirlemeye kalkışmak, ilahi iradeye sınırlama ge
tirmek bunun anlamı ilahlaşma yolunda hız al
m aktır...

“İyi anlayan bir toplum için A llah’tan daha güzel 
hüküm verecek kim vardır?" “Allah hüküm verenlerin 
en üstünü değil midir?” (T in-6)

A llah’ın boyasına ve İslam’ın boyutlarına ta
hammülü olmayanlara sormak gerekmez mi? Din 
hayatın rengini ve yönünü belirlemeyecekse, 
Rabbani sıbğa -boya- ile yaşam anlam kazanmaya- 
caksa kendini İslam’a nisbet etmenin bir anlamı 
kalır mı?

“Allah’ın (verdiği) rengiyle boyandık. A llah’tan 
daha güzel rengi kim verebilir?” (Bakara-138)

Ayetlerin açık beyanına rağmen grileşenler ne 
kadar da çok!

İnsanlık tarihi boyunca müstekbir zorbalar A l
lah’ın sınırlarını zorladılar. Kulluğa tahdid getirip 
kullan köleleştirdiler...

Kur’an’da sembolleşen ismi ile Firavun uygula
dığı soykırım politikaları ile sonuca gidemeyince 
yöntem değiştirdi. D ini ve dindarları etkisizleştir
mek için güttüğü politika bu defa şöyle gerçekleş
ti:

“Firavun dedi ki: ‘Ben size izin vermeden mi ona
im an ettiniz?’” 
(A ’ra f-123) 

îm an eden 
sihirbazlara h i
taben bunu 
söylüyor... Eğer 
iman etmeniz 
gerekiyorsa be
nim  iznime ve 
yasalarıma bağ

lı olarak gerçekleşmesi gerekir.
Küfran müsadesine ve müsamahasına bağlı bir 

im an... Çerçevesi Firavun tarafından çizilmiş bir 
d in ... Egemenlerin iradesi ve ipoteği altında bir 
kulluk...

Egemen güçler her zaman dinin toplumsal ha
yat içindeki yerini ve rolünü biçimlendirmeyi 
kendi görev alanı içinde tutarlar.

Soru şu; İslam mı hayatı tanzim edecek, yoksa 
İslam tanzim edilmiş bir hayata monte mi edilecek?

Bugün hayata müdahil olmaktan uzaklaştırı
lıp, beşeri müdahalelere açık tutulan bir İslâmî 
anlayışla karşı karşıyayız. Çağın sorunlarına İslam 
da çözüm aramak adına yola çıkıp İslam’ı çağdaş 
zorbaların arzularına bağımlı kılm ak... Din, içi 
boşaltılmış, kültürel zemine çekilen, toplumsal 
oluşumda alt bir kimlik muamelesine tabi tutulan 
tali bir unsura dönüştü sanki... Rabbin razı olaca
ğı bir İslam yerine, kendilerini dünyaya nizam 
verme makamında görenlerin çıkarlarına muhale
fet etmeyen bir din tasavvuru... Küresel kuşatma
ya teşne ve teslim d in ...

İslam taleplerini geri mi çekti?
Ahkamı, evamiri, nevahii, feraizi, vücubatı, 

şeriatı olmayan bir d in ... ne kadar A llah ’ın dini
dir?

İslami yenilenme arayışları ile din-siyaset ayrış
masını içselleştirme, İslam’ın varoluş amacının 
dışında tutulması, hayata müdahale alanlarının 
daraltılması, “dinin devlet talebi yoktur” yaklaşım
ları yaygınlaşma ve normalleşme zemini arıyor.
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Nerede duruyoruz?
Dine alan belirlemek konumunda mıyız? Yok

sa dinin belirlediği konumla yükümlü müyüz? Be
lirleyici olan din mi, insan mı? Din mi insana, in
san mı dine tabi?

Kamusal alandan dışlanan, siyasal talepleri bu
danan, yaşam tarzına dönüşmeyen etkisizleştirilen 
bir İslam’ın referansı vahiy olabilir mi?

Dinin sürgünü başlatıldı. Hayattan tecrid ve 
tehcir edilen d in ... Ö nce mabetlere oradan da 
vicdanlara sürülen İslam’ın gurbetine tanıklık 
ediyoruz.

Din kamusal alandan tard edilerek, bireysel 
alana mahkum kılınıyor. Müslümanlığın seküler- 
leştirilmesi, protestanlaştırılması projeleri küresel 
boyutlarda yürütülüyor. Siyasal, toplumsal, kültü
rel hedeflerinden uzaklaştırılan Müslümanlar 
ılımlı, güdümlü, uyumlu bir kimliğe büründürül
mek isteniyorlar.

Emperyalizmin keşif kolu oryantalizmin tuzak
ları bununla da bitmiyor.

İslam karşıtlarının İslam’a yönelik operasyon
ları kimi zaman baskı ve şiddet yolu ile modem za
manlarda ise daha çok barışçıl ve bilimsel yön
temlerle gerçekleşiyor. Bir taraftan diz çöktüreme- 
diklerini terörize eden, diğer yandan diz çöktür
düklerini ise sekülerize eden şer üçgeni...

Onlar bunu İslam’a yapmaya çalışırken kimi 
Müslüman aydın, alim, akademisyen, entellektü- 
el, düşünür ve siyasi bu plânın bir parçası, figürü 
olabiliyor.

İslam’ı bir felsefe ya da sosyoloji malzemesi 
olarak algılayanlar, onun künhüne vakıf olmak
tan uzak, modern kültürün normları ile kendileri
ni sınırlayanlardır.

Vahyin gerçekliğinden saptırıp, mutlak doğru
larını tartışmaya açıp, din üzerinden yapılan tar
tışmalarda felsefik ve ideolojik çarpıtmalarla İs
lam’ın mutlaklığını zedelemek ve yaralamak ciddi 
boyutlarda seyrediyor. Dinsel doğrulardan, evren
sel değerlere yönlendirme... Herşeyi profan bir 
zemine çekm ek... Zihinleri fiziki dünya ile sınır
lam ak... Gaybi, vahyi, metafizik olana kuşku ile 
bakm ak... Dini asli mecrasının dışına kaydır
m ak... Rasyonalist, pozitivist, modernist yakla
şımlarla vahyi sorgulamaya alm ak...

Dinin ampirik metotlarla ele alınıp, uhrevi, 
gaybi boyutunun atlandığı bir zeminde din hızla 
ideolojileşme, sekülerleşme, felsefileşme, liberal

leşme, rasyonelleşme sürecine sürüklenir...
Çünkü modernizmde -din de dahil- her şey 

tartışma konusudur. Mutlak doğru yoktur. Kutsal 
yoktur... Akıl, bilim madde, tecrübe, kutsanır ve 
putlaşır... Paganizmin yeni versiyonu... Libera
lizm zemininde temel İslami değerlerin yozlaşma
sı, kimlik ve kişilik savrulması hız kazanır.

Sonuçta Batı felsefesinin kalıpları ile dini algı
lam a... Sosyolojinin verileri ile dini tanım a... 
Yani kutsalı olmayan bir d in ... O  şartlarda din, 
toplumsal dayanışma ve kitleleri kontrol için ihti
yaca binaen devreye konulan veya yedekte tutu
lan bir nesnedir. Bu durumda din hangi ellerde, 
ne tür emellere alet ediliyor?

Tarihselliğin Kur’an’a biçtiği ömür dikkatimi
zi çekiyor mu? Hermenötik, oryantalist yaklaşım 
ve yorumlarla küçültülen, azaltılan İslam’ın fonk- 
siyonelliği ne olabilir, insanlığa ne sunabilir, tah
min edebiliriz.

Dinler Tarihi ve Din Sosyolojisi analizlerine 
konu olan İslam’la, mükellef olduğumuz İslam’ı 
tefrik ve tesbit etmek durumundayız.

Yaşanan süreçle başlayan akıl-kalp kaymasının 
sonuçları ortaya çıkıyor... İslami yenilenme ara
yışları ile din-siyaset ayrışmasını içselleştirme, İs
lam’ın varoluş amacının dışında tutulması, hayata 
müdahale alanlarının daraltılması, “dinin devlet 
talebi yoktur” yaklaşımları yaygınlaşma ve nor
malleşme zemini arıyor...

Düşünsel düzlemde oluşan bu sapma, yaşam 
tarzında da “ibahiye” mezhebinin yeniden nükset
mesini beraberinde getirmektedir.

Tantavi’nin çizgisi ve çık ışı... Elitlerin yeni 
söylemi... Entellerin eğip-bükmesi... Light-İs- 
lamcı duruşlar... Toplumsal ve siyasal dönüşüm
ler ve tükenişler... Fiili durumun somut gösterge
leri. ..

Bu kırılgan ve kaygan zeminde kim, hangi de
ğirmene su taşımaktadır?

İslami düşünce ve pratiğin karşı karşıya bulun
duğu handikapları sağlıklı ve soğuk kanlı okumak 
durumundayız.

İslam’a ilgi duyan herkesin şu tercihte netleş
mesi zorunludur:

İslam teslim olunacak bir özne mi, yoksa tes
lim alınacak bir nesne mi?

Tabi burada anlatılanlar yaratılanların İs
lam’la sınavı... İslam’ın Sahibi ve Koruyucusu 
olanın hesabı tüm hesapların üstündedir... ■
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MUHAFAZAKÂRLIK VE İSLAM 
“NEYİ KAYBETTİĞİNİ HATIRLA”

DİLAVER DEMİRAĞ

İ smet Özel’den ödünç aldığım başlık, bu yüzyı
lın en büyük direniş gücü olarak İslamcılığın 
yaşadığı dönüşümün bana göre geldiği hazin 

durağın bir tespiti. Ne yazık ki İslamcılık bugün 
statüko elinde acı çeken bir mahkum. ‘Ne yazık 
k i’ diyorum çünkü İslamcılığın bugün gelinen 
noktada muhafazakârlığa fit olması, kendi hayat 
düsturunu bu kavramla açıklamaya teşne olması 
büyük bir kayıp, hem de “yeryüzünün lanetlileri” 
adına olabilecek en büyük kayıp. İslamcılık bir 
dönem bu ülke için bir “direniş” imkanı idi. Da
hası İslamcılık bir umut, özellikle batı dışı top- 
lumlara kendi küllerinden doğan bir phonex olma 
iddiasıydı. Oysa bugün İslamcılık “kırk katır mı”, 
“kırk satır mı” denilebilecek bir seçenekle karşı 
karşıya; ya kıyıcılık biçim ine dönüşmüş nihilizan 
bir şiddet, ya da sistemin için de kendisine verilen 
alanda olmaya rıza gösteren bir uyumculuk. Hal
buki İslamcılığı özgün kılan tam da vazgeçilen, 
küresel sistem tarafından değiştirilmek istenen id
diasıydı. A lternatif bir medeniyet olmak ve bunu 
yaparken de batıya benzemeden, kendisini oluştu
ran esaslı nitelikleri muhafaza ederek, alternatif 
olma unsurunu buradan yola çıkarak oluşturmak. 
İslamcılık alternatif bir medeniyet olma iddiasını 
yitirdiği anda artık ya başkalığını vahşi yöntemler 
ile ortaya koymak (el-Kaide örneğindeki gibi) ya 
da kültürel bir unsur olmayı kabullenip artık 
u m u t o lm a  vasfını kaybederek, ama en önemlisi 
farklılığını, başkalığını yani tekilliğini kaybederek 
varolanlar içinde bir varolan olmak durumunda 
kalır. Bugün gelinen noktada sistem karşıtı bir ha

reket iken, artık sistemin asli nosyonları ile barı
şan bir hareket olmasının nedeni, bana göre İs
lamcılığın kapitalizmle hesaplaşmaya girişmekten 
sola benzeme korkusu nedeni ile kaçınması oldu.

O  yüzden eski bir İslamcı olarak Erdoğan’ın 
Suudi Arabistan’da yaptığı konuşmada sarfettiği 
“ekonominin dini olmaz” sözü hemen hemen hiçbir 
yerde ciddi bir reddiye ile karşılaşmadı. G erçi bu 
söz artık A K P’nin muhafazakârlıktan da öte neo- 
liberalizm ile muhafazakârlığın bana göre gayrı 
meşru çocuğu olan Yeni-sağcılığa evrildiğini gös
teriyordu. A ncak değişimi mutlaklaştırarak mu
hafazakârlıkla fikri anlamda irtibatını sorunlu ha
le sokan A K P’lilerin herhalde bu yolun sonunun 
Amerikan sağı gibi düpedüz faşizm ile sonuçlana
bileceğini bilmediklerini düşünüyorum. Her ne 
kadar içime sinmese de politik başarı adına elde 
edilebilecekler için verilebilir tavizleri, dahası 
pragmatik olmayı anlasam da, bugün gelinen nok
ta ne pragmatizmle, ne politik başarı için -ki bu da 
eğer siz asıl hedefinize varmak için politik başarı
ya ihtiyaç duyuyor iseniz geçerlidir- taviz vermek
le açıklanabilir. Bu düpedüz sistemin stepnesi, da
hası truva atı olmayı kabul etmektir. Öyleyse bu 
yeni burjuvalara söylenebilecek tek bir şey var; 
“yolunuz açık olsun!”.

Benim sorunum artık dönüşmüş olanlarla de
ğil, içlerindeki direniş ruhunu hala sıcak tutanlar 
ile. İslâm’ın bu türlü dönüştürülmesine razı mısı
nız? Eğer değilseniz, o zaman sesiniz daha yüksek 
çıkmalı ve bu yeni İslâmî burjuvaya karşı en sert 
eleştiriler, bunların bozucu tavırlarına karşı en ni-
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çelikli direnişler sîzlerden gelmeli. Yazının İsmet 
Özel’den ödünç alman başlığı direniş ruhunu sür
dürmekte ısrarlı olacak olan “müzmin muhalifle
re”.

Teslimiyet Ya Da Direniş Olarak 
Muhafazakârlık

Önce bir tespitle başlamak istiyorum. Hafızası 
olamayan toplumlar ‘muhafazakâr’ da olamazlar. 
Çünkü muhafazakârlık doğası gereği hafızaya, de
ğerlerin hatırlanıp, muhafaza edilmesine ve ku
şaktan kuşağa aktarılabilm esine dayanır. 
Gerçekten muhafazakâr bir toplumda 
“biz evleniyoruz”, “pop star” 
gözetliyor”, “televole” vb magazinel 
programların değil rating rekorları kır
ması, izlenmesi bile olanaksızdır (bu 
arada küresel sistemin para ve T V  aracı
lığıyla toplumsal dinamikleri yok ederek,
İslam ülkelerini köleleştirmeye yö 
nelik hamlelerinde sıra Arap top- 
lumlarmda; Abu Dabi T V ’sinde 
Biri Bizi Gözetliyor programı
nın Arap versiyonu yayınlan
maya başlanmış.)

G erçekten muhafaza
kâr bir toplum olabilsey- 
dik, bu programa katılan 
insanlar özellikle de kız
lar sokakta yürüyemez, 
bir kahraman edasıyla 
karşılanmazlardı; yaşa
dıkları aşağılanmadan dolayı eve ka
panmak zorunda kalırlardı. Bu prog
ramlara katılan gençlerin aileleri 
(özellikle de babalar) değil çocukları
na “seninle onur duyuyoruz” demek, 
böylesi çocukları olduğu için her
halde canlarına kıymayı düşü
necek denli bir utanç ve aşağı
lanma içinde olurlardı. A n 
cak sözde muhafazakâr Türk 
toplumu böyle hissetmek ve 
düşünmek bir yana, çocukları
na adeta kahraman muamelesi yapı
yorlar.

Hedefim aşağılanmayı fazlası ile hakeden, tik

sinti duyduğum bu yıvışık kitle değil, amacım 
Türk toplumunun bugün geldiği noktada tüm 
herşey gibi muhafazakârlığın da içini boşaltması. 
Tüm bunlardan dolayı da m o d ern  m u h a fa za kâ r  
ya da m u h a fa za kâ r  d em o k ra t  gibi kavramlar ile 
tipik bir sağ siyasi olma sürecine girmiş bulunan 
bir kısım eski İslamcı söylemleri ile bu topluma 
bu kadarlık muhafazakârlık fazla bile dedirtecek 
bir konum içindeler. A çıkçası ben onları kınamı
yorum, oluşturdukları melez kavramlar, siyasal ka
fa karışıklığını olduğu kadar, toplumun da içinde 
bulunduğu zihinsel, kültürel ve ahlaki kafa karı
şıklığını yansıttıklarını ve toplumun da onlarda 

kendi yansımasını bulduğunu düşünüyorum. 
Tüm bu kafa karışıklıkları da muhafaza

kârlık kavramı çevresinde düğümlendiği 
için muhafazakârlığı ve özellikle de muha
fazakârlığın din ile olan yol arkadaşlığının 
ne anlama geldiğini el almak istiyorum. 

Sonda söyleyeceğimi başta söylemek icab 
ederse, sahih anlamı ile dini bir temel olma

dıkça muhafazakârlığın muhafazakârlık ola
mayacağını, ama daha önemlisi din olarak 
İslâm’ın muhafazakâr olmadığını belirte
yim.

Bunu böyle ifade ettikten sonra konu
muza dönersek, muhafazakârlık ne anlam 
ifade ediyor. Muhafazakârlık da tıpkı ge
lenek gibi nev-zuhur yani yeni icat bir 
kavram. Modernlik sözkonusu olma

dan önce ne gelenek kavramı sözko- 
nusuydu, ne de gelenekten yola çı
kan ve refleksif/insiyaki olarak onu 
korumak isteyen muhafazakârlık. 

Bir dikatomi (ikilik) olarak modern
lik karşısında batı sosyolojisinin ürettiği 

bir kavramdı ve oryantalist bir bakışla 
geleneksel modern öncesi olmakla bir
likte esas olarak batı dışı toplumları 
ifade etmekteydi, ve bir tür ilkelliği, 

gelişmemiş olmayı ifade ediyordu. 
M uhafazakârlığın varolabilmesi 
için toplumsal zamanın hız kazan
mış, mekanın parçalı bir hale gel
miş olması gerekirdi. Yani daha 
açık bir deyişle değişim denilen 

bir olgunun adeta fetiş haline 
gelmesi, bu hızlı değişim
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karşısında toplumu ayakta tutan aile, din vb ku
mruların dağılma tehlikesi geçirecek denli ciddi 
bir sarsıntı geçiriyor olması gerekirdi.

“Muhafazakârlık kapitalist m odernleşm e sü
reci karşısında, bu sürecin çözdüğü siyasal, top
lumsal ve kültürel yapıların belki daha doğrusu
o yapılara yüklenen anlam ve değerlerin sürek
liliği adına gösterilen tepkiye dayanır. Fakat bu 
tepki, modern muhafazakârlığın ön-evresi saya
bileceğimiz feodal zümresel gelenekçilikteki ve 
restorasyoncu revanşizmdeki gibi “yeni olanın” 
mutlak reddi
yesiyle yahut 
salt tepkisellik- 
le/reaksiyoner- 
likle tanım la
namaz. M uha
fazakârlık, “es
ki” (kadim ve 
ezeli) ve yerleşik olanın, geleneksel ve kutsalın 
sürekliliğini m odern zamanlarda sağlamaya ça
lışmanın iradesine ve yeteneğine sahiptir. Bu  
irade ve yetenekle Restorasyonculuk ve gelenek
çilikten farklılaşarak kendini vareder.” l

Salt tepkisel olmadığı gibi seçici de olan mu
hafazakârlık M anheim ’in tanımı ile kendisi hak
kında bilinçli, rasyonel, bu anlamıyla da düşü- 
nümsel yani kendisi hakkında düşünen bir gele
nekçiliktir. Dahası aydınlanmanın dünyayı akılla 
ve düşünce ile biçimlendirme iddiasını küstahça 
bulduğundan, “doğal” olanın hakkını savunur, 
ona sahip çıkar. Yani muhafazakârlık değişime de
ğil, değişimin kurgusal spekülatif ve iradeci bir 
mantıkla dayatılmasma karşıdır. Değişim doğal 
bir biçimde kendiliğinden olmalıdır. A ncak “do
ğal” olan yitip gitmekte ya da biçim değiştirmekte 
olduğundan, doğal yahut kendiliğinden olanın 
akledilmesi, tanımlanması ya da bu anlamda yeni
den içeriklendirilerek biçimlendirilmesi gerekir.

Dolayısıyla karşı çıkılan Aydınlanmaya benzer 
biçimde aydınlanma karşıtı ama aydınlanmış bir 
akla dayalı modern muhafazakârlık olur. Yani so
nuçta muhafazakârlık da düşman ikizi radikal m o
dernlik gibi modernliğe dayalıdır. Sonuçta muha
fazakârlık bir puzle yani yap-boz gibi değişen mo
dernliğe uyarlanarak kendini her an yeniden ta
nımlar. Bu anlamda Fransız devriminde somutla
şan m ilitan aydmlanmacılığa yahut militan mo-

dernizme karşı bir tepki olarak biçim lenen muha
fazakârlık, tasarımsal (muhayyel) soyut bir toplum 
ütopyası yerine organik bir toplum ve hayat anla
yışı öngören bir zihniyet geliştirir, bu değerler adı
na bir direnişin sembolü olur. Muhafazakârlık üç 
şeyin değiştirilmesine, aşmdırılmasına tepki gös
termiştir, din, devlet ve otorite. Bunlara millet ya
hut cemaat, gelenek ve tarih de eklenebilir. Boy- 
lece muhafazakârlık iki kol halinde tezahür eder. 
İlk kol dini muhafazakârlık olarak ortaya çıkmış
tır; dini muhafazakârlık için değişime direnmesi,

muhafaza edil
mesi gereken 
kurumlar din 
yani kutsal de
ğerler yahut va
hiy tarafından 
ö n g ö rü le n le r , 
cemaat ve tabi 

cemaat değerleri ile dini değerlerin meczedilme- 
sinden oluşan gelenek.

Sağcdık olarak da tarif edilebilecek olan m illi
yetçi kol için muhafaza edilecek değerler ise mil
let, devlet ve otorite üçlüsü olmuştur. Muhafaza
kârlığın milliyetçilik ile birleşmesi başlangıçta 
“organik” bir nitelik taşıyan ve modernliğe karşı 
doğal olanın direnişini temsil eden muhafazakâr
lığın sağcılaşmasına, dolayısıyla da statükocu ve 
otorite tapmıcısı bir toplum tasarımına evrilmesi- 
ne yol açarak reddedilen jakobenizme eklem len
mesine yol açtı. 2 .Dünya Savaşı sonrası ise muha
fazakârlık liberalizmle birleşerek iyice kendini in
kar eden bir biçime evrildi. Günümüzde muhafa
zakârlık batıda görüldüğü gibi giderek daha sağa 
savrularak yeni bir tür faşizme dönüşme yolunda.

Din /e Muhafazakârlık: Muhafazakârlık Neyi 
Muhafaza Edemedi?

Muhafazakârlık esas olarak devrimci değişime 
karşı çıkan bir anlayış güder, yoksa bizatihi deği
şim bir sorun teşkil etmez., değişimler ani, hızlı bir 
biçimde ve toplumu oluşturan gelenek, otorite, 
hiyerarşik sınıflaşma, mevcut toplumsal kurumlar 
gibi “bünyeyi” teşkil eden yapılara yani asli unsur
lara zarar verici bir biçimde değil de, bunları “mu
hafaza” ederek, yeniden yorumlayarak “zamanın 
değişen şartlarına” uyarlayarak, süreklileştirici bir

Sahih anlamı ile dini bir temel olmadıkça muha- 
fazakârlığm muhafazakârlık olamayacağını, ama 
daha önemlisi din olarak İslâm’ın muhafazakâr 
olmadığını belirteyim.
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modernleşme anlayışını öne çıkartır. Bu anlamda 
muhafazakârlık ile modernleşme arasındaki ilişki 
Guenon’un tanımladığı anlam da gelenek ile ol
duğu gibi bir “hasmanelik” bir “ontolojik uyum
suzluk” ilişkisi değil, daha çok bir “dengeleme” 
ilişkisidir. Bu yanıyla muhafazakârlık modernliğin 
dini aşındırıcı “aşırılıkları”na karşı onu koruyan, 
ona sahip çıkan bir tutum takınır. A ncak bunun 
nedeni Gelenekçilik te olduğu gibi metafizik bir di
reniş olması nedeni ile değil, dinin bir toplumsal 
çimento, kurumlan muhafaza etmeye elverişli bir 
ara dolgu olması 
n e d e n iy le d ir .
Muhafazakârlık, 
radikal modern
leşmenin tahrip
kar hamlelerine 
karşı dini bir set, 
bir engel olarak 
görür; din en büyük korkusu olan dağılmaya karşı 
yapıştırıcı olan yanıyla en işe yarar araçtır. Yani 
din kendinde bir a m a ç  olmaktan çok, “istikrarın” 
toplumun çimentosu olmasından kaynaklanan bir 
a ra ç  tır muhafazakârlık için. H al böyle olunca da 
muhafazakârlaşmış geleneğe (adet, alışkanlık an
lamında) dönüşmüş olan din zamanla iyice “so
luklaşıp” düzenin kıyısında bir yer edinir kendine. 
Sağcılaşan bir din sistemin uslu bekçisi olarak, 
kendine verilen rol ile yetinmek durumundadır. 
Dolayısıyla muhafazakârlaşan din itaat vaaz ettiği 
için düzenin kitleleri avutmakta, isyanlarını en
gellemekte kullandığı en iyi araç oluverir, siste
min değerleri ile çatışmaya girmediği, sistemin 
muhafazasını temin ettiği müddetçe din korun
cak, bir dokunulmazlık halesi ile çevrelenecektir. 
Ama din restorasyoncu ve rövanşist bir tavır ile 
kendisi için varolmaya kalkar, ve bu düzlemde de 
sistemin değerleri ile çatışmaya girer ise bu kez he
def tahtasına oturtulur. Kısacası sistemin dinden 
talep ettiği kendi değerlerini ve varlığını geniş 
kitleler nezdinde m eşru laştırm ak , bu anlamda da 
afyon  vazifesi görmektir.

Dolayısıyla muhafazakârlık aslında muhafaza 
etme iddiası taşıdığı şeyleri muhafaza edemediği 
gibi, kendini koruma potansiyeli olan dinin de 
muhafaza edilebilmesini güçleştirir.

Deyim yerinde ise sadece ahrete razı olan, es- 
katolojik yani tüm varoluşunu ölüm sonrası hayat

üzerine kuran bir din bir süre sonra “dünyasını” 
kaybetmiş olarak, ondan ahretini “muhafaza et
me” uğruna vazgeçtiğinden ahretini de kaybede
rek bedel öder.

Kısacası muhafazakârlık dine bir “a r a ç ” olarak 
yaklaştığı için onun hayatı yönetme talebine izin 
vermediği ve tüm enerjisini “statü kon u n  m u h a 
fa z a s ın a ” hasrettiği için, dini muhafaza etmeyi 
başaramamıştır. Dahası din hayattar olamayıp da 
sadece muhafaza edilen müzelik bir malzeme ha
line getirilince de soluklaşır, muhafaza üzerine ku

rulan bir din 
hayatı ıskalar 
ve bir süre son
ra taşlaşarak, 
d o n u k laşarak  
değişim karşı
sında direncini 
kaybederek, is

temeye istemeye aşınır ve geriye özü gitmiş bir 
kabuk kalır. Son yıllarda ise “dindar” zenginlerin 
bu düzenden nemalanmasımn bir sonucu olarak 
dini muhafazakârlık neo-liberal değerler ile bü
tünleşerek “ölümcül” bir dansa başladı. Muhafaza
kâr demokratlık da bu ölümcül birleşimin yani İs- 
lami sermaye denilen ucûbenin ortaya çıkardığı 
bir yaratık.

Hasılı kelam muhafazakârlık aslında dinin asa
lağına dönüşmüş bir modernlikten başka da bir 
şey değildir.

Buraya kadar muhafazakârlık olgusunu açmaya 
din ile olan ilişkisini ele almaya çalıştım. Konuya 
son noktayı Islâm’ın m uhafazakârlık olmadığını, 
mustazafların ve mazlumların umudu olarak mu
hafazakârlığın temsil ettiği statüko ile uzlaşmayı 
reddettiğini belirtmek kalıyor. Sanırım muhafaza
kârlığın üstümüzde bıraktığı kirlerden kurtulmak 
için pek çoğumuzun yeniden Kur’ân’la tanışması 
ve onunla ruhumuzu yıkaması gerekiyor. İşte o za
man yani Kur’ân’ın ruhu ile bütünleşen din tüm 
“lanetlilerin” yeniden umudu olacak. İşte bunun 
için diyorum ki “neyi kaybettiğimizi” hatırlaya
lım. ■

Dipnotlar
1- Tanıl Bora, “Türk Muhafazakârlığında Bazı Yol İzleri”,

Toplum ve Bilim Sayı 74-Güz 1997, s. 6

Muhafazakârlık aslında muhafaza etme iddiası 
taşıdığı şeyleri muhafaza edemediği gibi, kendini 
koruma potansiyeli olan dinin de muhafaza edi
lebilmesini güçleştirir.
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GENETIGI BOZULMUŞ 
TÜRKİYE MUHAFAZAKÂRLIĞI

MUAMMER YALÇIN

M uhafazakâr sözcüğü siyasal ve sosyolojik 
bir kavram olarak Avrupa’da ilk defa 
19. yüzyılın 2. çeyreğinde kullanılmaya 

başlamıştır. Tem el anlamı tutucu olmak, mevcu

du korumak ̂  olan sözcüğün, siyasal ve sosyolojik 
alanlardaki kullanımları temel anlamıyla ilintili 
olmakla birlikte az çok farklılıklar gösterir.

Sosyolojik bir kavram olarak muhafazakarlık, 
toplumun geçmişten miras olarak elde ettiği her 
türlü gelenek, görenek ve kültürel mirasın korun
ması, elde tutulması demektir. Bu itibarla, sosyal 
değişimler göz önüne alındığında değişmeden ya
na olmayan bir sosyal tavır olarak da anlamlandı- 
rılabilir. Nitekim siyasal arenada kendisini muha
fazakar olarak tanımlayan siyasal partiler, sosyo
kültürel yapıya paralel olarak siyasal ve ekonomik 
sistemin değişmeden hayatiyetini sürdürmesini 
savunur.

Siyasal ve sosyolojik bir kavram olarak ortaya 
çıktığı Avrupa ülkelerinde muhafazakar partiler, 
yine Batı mahreçli bir sözcük olan “sağ - sol” kav
ramlarından “sağ” sözcüğü ile kendilerini ifade 
ederler. Türkiye’de de muhafazakarlar, Anadolu 
kültürü, gelenek ve göreneğinin korunmasını, si
yasal yapılanmaların da bu değerlere saygılı bi
çimde oluşmasını isteyen partiler, “sağ” partiler
dir.

İran’da olduğu gibi “kurulu düzeni korumak” 
anlamında da kullanılır muhafazakarlık. Bu biçi
miyle kullanıldığında Türkiye’deki muhafazakar
lar “sol” tanımlı siyasal partiler olarak kendini 
gösterir. Burada bir çelişki var gibi görünse de as

lında ifadenin, mercek altına alınıp incelendiğin
de pek de çelişkili ve karmaşık olmadığı görüle
cektir.

Bir kere işe her konuda olmasa bile birçok hu
susta olduğu gibi bu konu da “Türkiye’nin özel ko
şulları” çerçevesinde ele alınarak başlanmalıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti, gelenek görenek ve tarihi 
kültürü kendisine mihenk alarak kurulmuş bir 
devlet yıkılarak ikame edilmiştir. O  nedenledir ki 
kurulu düzen, her konuda olmasa bile, büyük öl
çüde geniş halk kitlelerinin reddi miras etmeden 
sahiplendiği Anadolu kültürü ile “dokusal uyuş
mazlık” içindedir.

Kurulu düzeni korumayı kendilerine görev ad
deden kurum ve kuruluşlar, görevlerini bihakkın 
yapabilmeleri için rejime dolaylı bile olsa zarar ve
ren hatta ileride zarar verebileceği varsayılan her 
türlü geleneği yıkmak, kültürel dokuyu ortadan 
kaldırmak için var güçleriyle, devletin bütün ola
naklarını da seferber ederek, çalışmakta bir beis 
görmemektedir.

Buna mukabil kültürel ve buna bağlı olarak si
yasal kimlikli muhafazakarlar, devletle karşı karşı
ya gelmek istemedikleri, m illetin devletine olan 
bağlılığını ve bakış açısını bozmamak, önemlisi 
hizmetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmesi için 
ılımlı bir politika izlemeyi yeğlemektedir.

Türkiye’de, Avrupa devletlerinin aksine sağcı 
muhafazakarlar değişimci, reformist, açılım cı, 
dünyadaki gelişmelere açık; buna karşın solcu mu
hafazakarlar (rejim  korucuları)da korumacılık kis
vesi altında değişim, gelişim ve entegrasyonlara
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kapalı, tutucu bir tavır sergilemektedir. Burada is
ter istemez, Türk solu, Avrupa’daki sol düşünce
lerden hiç mi etkilenmiyor, onların aksine neden 
tutucu bir tutum sergiliyor? soruları akla gelmek
tedir. Aslında bunun ip uçlarını yukarıda verdik; 
ama daha açık bir biçimde bir kere daha söyle
mekte yarar var, sanırım. Türkiye’de genellikle te
peden inmeci, sırtını Anadolu kültür ve insanına 
dayamadan sırf devletin imkanlarıyla ayakta kal
mayı hedefleyen insanlar sol görüşü savunmakta
dır.

Konuya tekrar dönmek gerekirse genel anlam
da muhafazakarlar, aslında değişme olgusuna kar
şıdır. Bu, zihinsel algılamayla doğrudan ilintili bir 
durumdur. Bu tür algılamaların kökünde var ola
nın (oluşanın) büyük deneyimler sonucu ortaya 
çıkması nedeniyle iyi, doğru güzel, ahlaki ve 
mümkün olanın en sağlıklı 
biçimi olduğu ön kabulü ve 
her gün yeni bir şeyi tecrü
be etmeye kalkışmanın, be
raberinde istikrarsızlığı ve 
kimi tehlikeleri de getirece
ği korkusu vardır.

Pek doğaldır ki, “statü
ko içinde kişinin işgal ettiği 
sosyal, ekonomik yer, ka
zandığı konum, kendisine 
biçilen değer ve yüklenilen 
fonksiyon da kişinin muha
fazakar olup olmamasını et
kileyen en önemli etkenler

dendir.”^
Aslında muhafazakâr, 

yüzyılların tecrübesi ve ne
sillerin akıl süzgecinden ge
çip elendikten sonra bir yaşam biçimi halini almış 
verileri -kültürel mirası- koruması ve bir sonraki 
nesle aktarma çabası içinde olması bakımından 
yararlı hatta mutlaka savunulması gereken sosyo
lojik bir olgu olması bakımından yararlı görülse de 
gelişimin önünde duran en büyük engel olması 
bakımından da zararlıdır. Çünkü insan, bugünkü 
ekonomik, kültürel, insan hakları, kısacası en son 
ulaşabildiği yaşam düzeyine gelişmelerin sonunda 
gelebilmiştir. Değişim, daha iyi bir yaşam, daha 
saygın bir konumun olmazsa olmaz ön koşuludur.

Siyasal ve sosyolojik anlamda “öteki” ifadesini

hakim güçler kullanır. Zira onlara göre bir hakim 
bir de adını bu şekilde zikretmeseler de mahkum 
vardır. Reform ve Rönesans ile birlikte ekonomik 
yönden giderek güçlenen Avrupa ülkeler, güçlen
diklerini hissettikleri andan itibaren Doğu karşı
sındaki malubiyetlerinin de verdiği bir hırsla ken
dilerini merkeze alma çalışmasına girdiler. Kendi
lerini merkezde olduklarını dünyaya kanıtladık
tan sonra da haritanın merkezine Avrupa’yı, A v
rupa’nın etrafına da ötelileştirilmiş kıta ve ülkele
ri yerleştirerek işe başladılar. Dünyanın kalbi ora
da atınca da ötekilere kendi kanlarını (kültürleri
ni evrensel kültür adı altında) pompalamaya baş
ladılar. Pompalanan kan, vücuttaki damar mesa
besindeki üst düzey işbirlikçiler yoluyla bütün bir 
dünyaya iletilmektedir.

Pompalanan bu kan, ötekileri başkalaştırmaya 
başladı. Ö nceleri kan 
uyuşmazlığı oluşmuşsa da 
kısa sürede değişik formül
lerle bu zorluk aşıldı. Şim 
dilerde ötekiler artık mer
kez gibi düşünmeye, olay
ları onlar gibi yorumlama
ya, eğlencelerini, tatilleri
ni onlar gibi planlamaya 
başladılar ki, bu, başkalaş- 
mışlığın en bariz gösterge
sidir.

Muhafazakâra düşen 
gelişime ket vurmak değil, 
başkalaştırmalara mukave
met göstermek, durdur
mak, sonra da hücuma ge
çip kaybettiklerini yeni
den kazanmak ve gelişimi 

kendi içinde sağlamaya çalışmak ve bunu da ba
şarmaktır. Muhafazakarların didişecek, boş pole
miklerle geçirilecek ne zamanı ne de hakkı vardır. 
Zira yorgan gidinceye kadar başkalaştırma kavga
sı devam edecek; kavga, yorgan gidince bitecek; 
ancak o zaman ortada buluşulabilecek hiçbir de
ğer kalmayacak. Eskilerin tabiriyle “B a’de hara- 
bü’l -  Basra.” ■

Dipnotlar
1 Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1988.
2 Sosyal Bilimler Ansiklopedisi,C. III, s.- 62, Risale Yay. İst. 1990.
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“SİZİN DİNİNİZ SİZE, 
BENİM DİNİM BANA”

VİLDAN VATANDAŞ

R isaletin 6. yılıydı. Müşrikler, alay ve aşağı- 
lama biçiminde başlayan, hakaret ve teh
ditlerle devam eden ve en sonunda ağır 

işkenceler aşamasına ulaşan tepkileriyle İslâm da
vetini durduramaymca, tekliflerde bulunmaya 
başladılar. Mekke yönetimini ve zenginliklerini 
paylaşabileceklerini söylediler. Hatta, gelenekle
rine aykırı olmakla birlikte, Resûlüllah’ı kral ola
rak tanımaya da hazır olduklarını bildirdiler. İste
dikleri tek bir şey vardı; tevhid gerçeğinin insanın 
bireysel ve toplumsal hayatında karşılığı olan so
rumlulukları gözden geçirip, yeniden düzenlemek 
ve mevcut hayat tarzını meşru kabul etmek. Özel
likle de bazı siyasî, ekonomik hassasiyetlerine do
kunulmasını istemiyorlardı. Bu bazı hassasiyetleri
nin meşruiyet dayanağı olan ilkeler kabul edilme
li veya açıkça tepkide bulunulmamalıydı. Eğer bu 
gerçekleşirse, İslâm ile aralarındaki her türlü ayrı
lığı, husumeti, kini, şiddeti sona erdirmeye razıy
dılar. Hatta İslâm’ın bir çok özelliğini kabul etme
ye de razıydılar. Menfaatlerinin devamı için bazı 
sorumluluklar üstlenmeye de razıydılar. Ama ye
ter ki Resûlüllah tebliğ ettiği dinde bazı değişik
liklere razı olsun. Fakat, her seferinde, her türlü 
teklifleri geri çevrildi; karşılarında ilkelerinden ve 
gidişatından hiçbir şekilde taviz vermeyen bir da
va ve lideri vardı.

Müşriklerin anlamadıkları veya anlamak iste
medikleri şey, İslâm’ı, bir çok örneğine rastladık
ları veya hakkında bilgileri bulunan herhangi bir

De ki: ‘Ey kâfirler!
Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.
Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz.
Ben sizin ibadet ettiğinize asla ibadet etmeyeceğim.
Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
Sizin dininiz size, benim dinim de bana’ (Kafirûn, 109:1-6)

siyasî/dinî hareket olarak; Resûlüllah’ı ise ilke ve 
gidişatını şartlara göre kendisi belirleyen bir top
lumsal hareketin lideri olarak düşünmeleriydi. İs
lâm davetinin ilkelerini de, insanlara sunuluş 
yöntemini de A llah’ın belirlediğini, ilke ve yönte
me uyma konusunda Resûlüllah’m da diğer insan
lardan farksız olduğunu, herhangi bir ayrıcalığa, 
imtiyaza sahip olmadığını anlamıyor, anlayamı
yor, anlamak istemiyorlardı. Onlar, İslâm’ı Mekke 
dinine eklemlemenin çarelerini ararken ve bu 
amaçla kendilerince son derece cazip bazı teklif
lerle Resûlüllah’a gittikleri zaman, durumu başta 
Resûlüllah olmak üzere müminler açısından ilke 
ve şartlara bağlayan ayetleri bilmiyor veya işitmiş- 
lerse de bunların Resûlüllah tarafından değiştiri
lebilecek şeyler olduğunu zannediyorlardı.

Risalet sürecinde tüm rehberlik ve kontrol va
hiyde idi. Bu nedenle risalet sürecinde önemli k ı
rılmalara, sapmalara neden olmaya aday müşrik 
tekliflerinin reddedilmesinde de kararı vahiy ver
di. A llah vahyi ile her adımda Resulünü kontrol 
etti ve yönetti. Örneğin, ilk tekliflerle ilgili olarak 
vahyolunan ayet grubunun birisinde Resûlüllah’a 
‘boş sözlerden, işlerden, tekliflerden yüz çevirmesi ge
rektiği’ bildirildi. Müminlerin işleriyle müşriklerin 
işlerinin; müminlerin durumlarıyla müşriklerin 
durumlarının farklı olduğu açıklandı(Kasas, 
28 :52-55). Bu İslâm ile şirk, müminlerle müşrikler 
arasında ortak bir nokta tesis etmek amacında 
olan tekliflerin kabul edilmemesi gerektiğini bil
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diren ilahî bir uyarıydı. Diğer bir ayet grubunda da 
özellikle ‘farklılığa’ değinildi; Müminlerle müşrik- 
lerin farklı yolların yolcular^ oldukları ifade edil
di. Yollardan birisi hakti, huzurdu, esenlikti; diğe
ri batıldı, ezaydı, azaptı. V e her kim, hangi yolu 
seçerse sadece kendisi için seçiyordu. Herkes seçi
minin sonuna razı olmak zorundaydı (Zümer,
39:38-41).

Müminlerle müşriklerin inançları ve hayat 
tarzları farklıydı; bu hem bilinen ve görünen bo
yutuyla böyleydi ve hem de ayetler bu farklılığı sü
rekli ifade ediyordu. A ncak buna rağmen acaba 
ortak bir şeyler, en azından sorumluluk açısından 
geçerli olan ortak bir alan olamaz mıydı? Kur’an 
bu yöndeki düşünceye ve bu düşüncenin neden 
olduğu teklife kısaca ve en açık ifadeyle ‘hayır’ de
di: ‘De ki: Bizim yaptıklarımızdan siz sorumlu değilsi
niz; biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değiliz- 
Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak, sonra ara
mızda hak ile hükmedecektir. O, en âdil hüküm ve
ren, her şeyi hakkıyla bilendir’ (Sebe, 3 4 :2 5 ,2 6 ). 
Kur’an açıkça diyordu ki, İslâm ile şirk hiçbir za
man ortak paydaları olmayan iki ayrı inanç siste
mi, iki ayrı hayat tarzıdır. Bu nedenle, müminler 
bu farklılığa göre davranmalı, müşriklerle olan 
ilişkilerini buna göre ayarlamalıdırlar. Ancak bu
nun hiçbir zaman, her ne kadar o anda şirk cephe
sinde yer alıyor olsalar da, bütün müşriklerin aynı 
oldukları anlamına gelmeyeceği de bildirildi. Mü
minlerin, bazı müşriklerin hakikate karşı tama
men kör ve sağır olmadıklarını bilmeleri ve onla
ra İslâm davetini ulaştırmaları gerekliydi. Yalnız 
onlara daveti sunarken kalplerini kazanmak için 
gerçeği eğip bükmenin anlamı yoktu; gerçek oldu
ğu gibi bildirilmeliydi: ‘Resulüm/ Onlar seni yalan
larlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size ait
tir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin 
yaptığınızdan uzağım. A ncak onlardan seni dinleyen
ler vardır. Fakat sağırlara -üstelik akılları da ermiyor
sa -sen  mi duyuracaksın? (Yunus, 10 :41-42). ‘Şayet 
sana karşı gelirlerse de ki: Ben  sizin yaptıklarınızdan 
muhakkak ki uzağım. Sen O  mutlak galip ve engin 
m erham et sahibine güvenip dayan’ (Şuara, 
2 6 :216 ,217 ).

Bütün bunlara rağmen, kendi cephelerinden 
baktıkları zaman, halâ İslâm’ı kendi inanç ve ha
yat tarzlarına, Resûlüllah’ı da kendi toplulukları
na dahil edebileceklerini umanlar vardı. Eşraftan

bazıları, çok cazip teklifler götürdükleri zaman Re- 
sûlüllah’ın istedikleri çizgiye çekebileceklerini dü
şünüyorlardı. Zaten U tbe b. Rabia’m n ve Velid b. 
Muğire’nin bazı teklifleri bildirmek için Resûlül- 
lah’la görüşmelerinin veya Resülüllah’ı meclisleri
ne çağırıp bazı tekliflerini tehditler eşliğinde su
narak kabulünü kolaylaştırmaya çalışmalarının 
nedenleri, Resûlüllah’m taviz verebileceğine dair 
kanaatleriydi. İçlerinden birileri bu işi biraz daha 
ileri götürerek, Resülüllah’a bazı putları kabul et
me veya kabul etmiyorsa bile açık tepki vermeme 
teklifinde bulundular.Bu İslâm daveti açısından 
son derece garip bir teklifti. Bir ayet bu teklifi en 
ufak şüpheye yer vermeyecek şekilde anında red
detti: ‘De ki: ‘Ey insanlar! Benim dinimden şüphede 
iseniz, bilin ki ben A llah’ı bırakıp da sizin taptıklarını
za tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah’a  
kulluk ederim. Ben müminlerden olm akla emrolun- 
dum’ (Yunus, 1 0 :1 0 4 ) . Ayet açıktı, karar kesindi; 
ama yumuşak sayılabilecek bir üslûp vardı. Eşraf
tan birileri bundan cesaret almış olmalı ki, bir 
sonraki zamanda tekliflerini bir adım daha ileri 
götürerek tekrar sundular. Resûlüllah’ı kendi ilke 
ve inançlarına göre davranmaya, bunun gereği 
olarak da putlarına saygı göstermeye davet ettiler. 
Bu sefer vahyin üslûbu sertleşti: öyle bir teklifin 
kesinlikle kabul edilemeyeceği sert ve her zaman 
olduğu gibi kesin bir ifadeyle reddedildi. Bu arada 
Resûlüllah’a da bir uyarı da bulunularak, son de
rece kararlı olmaya davet edildi. Fakat esasında bu 
Resûlüllah’tan çok müşriklere bir mesajdı; Resû- 
lüllah’m durumunu açıklayan ve tekliflerinin h iç
bir şekilde kabul edilmeyeceğini gösteren bir do
laylı bildirimdi. A yet şöyleydi: ‘De ki: ‘Ey cahiller! 
Bana A llah’tan başkasına kulluk etmemi mi emredi
yorsunuz?’ Resûlüm! Şüphesiz sana da senden önce
kilere de ‘A llah’a  ortak koşarsan, Andolsun işlerin 
mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun!’ 
diye vahyolundu (Zümer, 39 : 6 4 ,6 5 ).

Günler bu şekilde geçmeye başladı. Müşrikler 
her ne yaparlarsa yapsınlar İslâm davetini durdu- 
ramamış veya risalet süresinde bir sapmaya neden 
olamamışlardı. Ne tehditleri, ne baskı ve işkence
leri ve ne de teklifleri işe yaramıştı. Daha başka 
ne yapacaklarını düşünüyorlar, ama bir türlü yeni 
bir şey bulamıyorlardı. Sıkıntılıydılar. Problemle
ri gün geçtikçe büyüyordu. Bir şeyler yapmalı ve 
İslâm davetini engellemeli; Resûlüllah’ı saflarına
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çekm eliydiler. Yoğun 
düşünceler içerisinde 
yeni bir taktik bulmanın 
çabasını yürütürlerken,
Resülüllah için hayatın 
ne kadar sıkıntılı oldu- 
ğunu, kendisini her açı
dan yığınla sıkıntıya sa
hip kıldıklarını düşün
düler. A rtık  ticaretle 
uğraşamıyordu. Eskiden 
de zengin değildi, ama 
şimdi iyice yoksullaş- 
mıştı. Eskiden, Abdul- 
m uttalib’in torunu ol
ması nedeniyle insanla
rın sevdikleri, takdirle 
andıkları birisiydi; ama 
şimdi insanlar ya onunla konuşmuyor ya da ko
nuşmaktan korkuyorlardı. Konuşmuyorlardı çün
kü inançları ve hayat tarzları farklılaşmıştı. Ko
nuşmaktan korkuyorlardı, çünkü müminlerin baş
larına gelenlerin kendilerinin de başlarına gelme
sinden çekiniyorlardı. Müşrik eşraf, kendi arala
rında Resülüllah’m ikbalini kendi elleriyle sön
dürdüğünü konuştu. Kanaatlerince, Muhammed 
bütün nasiplerini yok etmişti. Nim etler içerisinde 
yüzebilecek birisi olmasına rağmen, yoksulluk, sı
kıntı içerisinde bir hayat sürdürür olmuştu. Bunlar 
kendilerinin hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri 
zor şartlardı, zor durumlardı. Bu nedenle, kendile
rince son derece makul bir görüş olarak, Resülül- 
lah’la görüşüp durumunu gözden geçirmesini iste
diler. İyi niyetli olduklarını, tamamıyla kendisini 
düşündüklerini bildirip, olup-biteni bir kez daha 
düşünmesini söylediler. Kendisi İslâm daveti ne
deniyle sıkıntı ve yoksulluk içerisindeyken, eski 
arkadaşları olan kendilerinin halâ zevk ve sefa 
içerisinde oluşlarını; zengin, güçlü oluşlarını dü
şünmeliydi. Kendileri nimetler içerisindeydiler. 
Para, kadın, şan, ün, makam, itibar yarışında halâ 
öndeydiler. Muhammed iyice düşünmeli ve hata
larını fark etmeliydi. Eğer durumunu gözden ge
çirmez ve gidişatını değiştirmezse eşraftan birisi 
olması durumunda elde edeceği nimetlere, nasip
lere kavuşması bir daha mümkün değildi; tüm 
bunları kesip atmış olacaktı.

Müşrik liderler, başta Resülüllah olmak üzere

m  §P P |  müminlerin nimetlerden 
mahrum, sıkıntılı bir ha
yat yaşadıklarını, ikbal
lerini kararttıklarını, na
siplerini kesip attıklarını 
konuşup, ‘Bizimle birlikte 
olursanız, davanızdan  
vazgeçip bizim safımıza ge
çerseniz nimetler içerisinde 
yüzersiniz’ m esajlarını 
dillendirdikleri sırada 
vahyolunan bir ayet gu
rubu durumu açıklığa ka
vuşturdu. Müşriklerin 
kanaatlerinin yanlışlığı
nı oraya koydu ve başta 
Resülüllah olmak üzere 
müminlere bir müjde de 

verdi. Vahyolunan ayet grubu, Kevser sûresinin 
ayetleriydi. Bu kısa sûrede nimetlerin asıl sahiple
rinin müminler olduğu bildirildi. Müminlerin öl
çülemez ve sayılamaz miktarda nimete ebediyen sa
hip olacakları müjdelendi. Nasipleri kesik olanla
rın, ikballerini karartanların müşrikler olduğu 
açıklandı. Resûlüllah’m ve diğer müminlerin h iç
bir şekilde müşriklerin aldatıcı durumlarına kan
mamaları ve verdiği, vereceği nimetler nedeniyle 
Allah’a karşı sorumluluklarının gereklerini yerine 
getirmeleri gerektiği bildirildi: ‘(Resûlum!) Hiç kuş
kun olmasın ki sana bol nimet (kevser) verdik. O hal
de sen yalnızca Rabbine kulluk et ve sadece onun için 
kurban kes. Şu bir gerçek ki, asıl sonu kesik olan, sa
na kin besleyendir’ (Kevser, 108:1-3).

Tüm bunlar İslâm davetinin lehine bir gidişa
tı inşa eden, her seferinde müşrikleri mahcup ve 
perişan eden şeylerdi. Her seferinde başlarını eğip, 
aşağılanmış bir halde durumlarıyla baş başa bıra
kılanlar müşriklerdi. Her zaman olduğu gibi, yeni 
bir şey bulmanın, İslâm davetini istedikleri gibi 
durduracak veya değiştirecek bir şeyler bulmanın 
çabası içerisinde yine kendi içlerine kapandılar.

Müşrik eşraf her zaman olduğu üzere, yine Ka
be’nin yanında, Dâr’ul Nedve’nin gölgeliğinde 
oturmuş sohbet ediyorlardı. Sohbetlerinin konu
su, yıllardır olageldiği üzere, yine İslâm daveti ve 
Resülüllah idi. Daha başka ne yapabileceklerini, 
daveti nasıl durduracaklarını, ‘eski problemsiz gün
lerine' tekrar nasıl kavuşacaklarını düşünüyor, ko
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nuşuyor ve tartışıyorlardı. Tekliflerini değiştirme' 
liydiler; bütün mal ve makam teklifleri reddedil- 
mişti. Aynı türden tekliflerin bir işe yaramayacağı 
anlaşılmıştı. O zamana kadar Resûlüllah’a götür
dükleri tekliflerinde hep Resûlüllah’tan bir şey is
tediklerini fark ettiler. Bir şeyler teklif ediyorlar 
ama değişikliği hep Resûlüllah’tan istiyorlardı. 
Kendileri inançlarından ve gidişatlarından taviz 
vermeye hiç yanaşmamışlardı. Belki de bu durum 
Resûlüllah’m tepkisini çekiyordu. Eğer kendileri 
de bazı tavizler verirlerse tekliflerinin kabul gör
me ihtimali olabileceğini düşündüler. Görüş ma
kul görünüyordu. Madem ki Resûlüllah Allah’a 
iman etmeye ve 
bu imanın ge
reğine göre ya
şamaya davet 
ediyordu; A l
lah ’a inandık
larını söyleseler 
ne olurdu? Za
ten kendileri 
A llah’a bazı sıfatlarıyla inanan kimselerdi. A l
lah’a inandıklarını söylerlerse, Muhammed’i yu
muşatabilir ve saflarına çekebilirlerdi. Bu düşün
celer içerisindeyken Resûlüllah’m Kabe’ye yaklaş
tığını ve tavafa başladığını fark ettiler. Düşündük
leri şeyi uygulamaya koymak için Velid b. Muğire, 
As b. Vail, Esved b. Muttalib, Ümeyye b. Halef 
hem en yerlerinden kalkıp Resulülah’a yaklaştılar. 
Velib b. Muğire ‘M uhammed bizi dinle' dedi; ‘Şim
dice l<adar ne teklif ettiysek hepsini reddettin. Seni 
kralımız olarak tanımaya, en zenginimiz kılmaya, en  
güzel kızlarla evlendirmeye razı olduğumuzu bildirdik; 
hiç birisine iltifat etmedin. A m a durumunu da görü
yoruz. Sıkıntılısın, yoksullaştın. Sen bu kötü şartlara 
layık birisi değilsin. Senin aramızda her zaman değer
li bir yerin oldu. G el bir anlaşma yapalım. Umuyoruz 
ki bu senin de bizimde iyiliğimize olacak. Aramızdaki 
anlamsız kin ve düşmanlığı sona erdireceğiz■ Teklifi
miz şu, biz senin Allah’ına inanalım ve ona tapalım; 
sen de bizim putlarımızı kabul et; onlar hakkında ileri 
geri konuşmaktan vazgeç. Böylelikle hem senin inan
cın, hem de bizim inancımız geçerli olur. Bir süre böy
le gidelim. Eğer senin A llah’ına tapmamız hakkımızda 
daha fazla imkanlara neden olacaksa, bizler bu nimet
lerden mahrum kalmamış oluruz. Sen de bizim ilahla
rımızı kabul ettiğin için, ilahlarımızın lütuflarından

mahrum kalmamış olursun. Böylelikle sen de biz de 
mutlu, istediğine kavuşmuş oluruz■ N e dersin, kabul 
ediyor musun? Kabul et de şu aramızdaki husumeti 
burada bitirelim’. Resûlüllah duydukları karşısında 
şaşırdı. Müşrikler halâ kendi ilkelerini, inançları
nı koruyan bazı tekliflerle karşısına çıkıyorlardı. 
Halbuki daha önce bu tür tekliflerine cevaplar 
bizzat vahiyle verilmişti. Artık bu tür tekliflerle 
karşılaşmayacağını düşünüyordu. Ama bazı küçük 
değişikliklerle yine benzer teklifi önüne koymuş
lardı. Bir şey demeden oradan uzaklaştı. Evine git
ti. Kendisi açısından üzerinde düşünülecek, değer
lendirmeye gerek duyulacak bir durum yoktu. Bu

nedenle söz ko
nusu teklifi dik
kate bile alma
dı. A ncak o ge
ce vahyolunan 
bir sûre artık bu 
tür tekliflerin 
sonunu getirme 
k a r a r l ı l ığ ın ın  

gereğini ifade eden bir üslûba sahipti. Allah, R e
sulüne ‘De k i . . ’ emriyle bu sûre ile bildirileni müş
rik eşrafa açıkça söylemesini istiyordu. Resûlüllah 
sabah erkenden Kabe’ye gitti. Eşraf yine toplan
mış sohbet ediyordu. M uhtemelen önceki gün di
le getirdikleri tekliflerini düşünüyorlardı. Resûlül' 
lah’m sessizce yanlarından uzaklaşmış olması n e
deniyle, tekliflerinin kabul edilme ihtimali olabi
leceğinin umudu ile görüşlerini dile getiriyorlardı. 
Resûlüllah’ı görünce tekliflerinin kabul edildiği
ni, kabul edilmese bile en azından konuşacakları 
bazı ortak noktaların dile getirileceğini düşünerek 
sevindiler. Fakat sevinçleri kısa sürdü. Müşrik eş
rafa yaklaşan Resûlüllah vahyolunan son ayetleri 
okumaya başladı:‘De ki: ‘Ey kâfirler! Ben sizin iba
det ettiklerinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet et
tiğime ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize as
la ibadet etmeyeceğim. Siz de benim ibadet ettiğime 
ibadet edecek değilsiniz■ Sizin dininiz size, benim di
nim de bana’ (Kafirûn, 109 :1 -6 ). Sonra, Resûlül- 
lah dönüp evine gitti. Müşrik eşraf donup kalmış
tı. Şaşkındılar. Şaşkınlıkları kısa sürede öfkeye 
dönüştü. Teklifleri reddedilmekle kalmamış, bir 
de ‘Ey hakikati örtenler, nankörler (kafirler)’ diye 
ağır bir ifadeyle aşağılanmalardı. Bir kez daha 
kaybeden, mahcup olan kendileri olmuştu. ■

Müminlerle müşriklerin inançları ve hayat tarz
ları farklıydı; bu hem bilinen ve görünen boyu
tuyla böyleydi ve hem de ayetler bu farklılığı sü
rekli ifade ediyordu.
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MÜ’MİN/MÜSLİM
Bir Tefekkür Denemesi...

MÜNİB ENGİN NO YAN

A dana’dan Kayseri’ye giderken ...
“Niye ille de ‘mü’min Müslümanlar’dan söz 

ediyorsun son zamanlarda?” diye sormuştu Sadık, 
“Bir ayırım mı yapıyorsun Müslümanlar arasında 
böyle demekle kendince?”

“Kendiliğinden gelişti, besbelli zihnimde pişti 
sonra da dilime düştü... E v et... S ırf nüfus kâğıt
larının ‘dini’ hanesinde ‘İslâm’ yazdığı için, işle
rinde geldiğinde ya da başlan sıkıştığında ‘Canım 
biz de Müslümanız!’ diye kendilerinde İslâm ve 
Müslümanlar üzerine ahkâm kesme -  fetvâ ver- 
m e(!) hakkını görüp de, Âlem lerin Rabbi Yüce 
A llah’ın, celle celâluhu, dîni olan İslâm’ın hiçbir 
vecîbesini doğru dürüst, hatta h iç yerine getirme
yen tayfanın âhir zamanda çoğalmasından olsa 
gerek! Hani Hak T e ’âlâ, celle celâluhu, mubârek 
Hucurât suresinin ondördüncü âyet-i kerimesin
de, Bismillâhirrahmânirrahîm... Bedeviler, ‘Biz 
imana erdik’ derler. De ki [onlara, ey M uh.am.med]: 
‘Siz [daha] imana ermediniz: ‘Biz [zahiren] teslim ol
duk’ demeniz daha doğrudur; çünkü [gerçek] inanç 
henüz kalplerinize girmiş değil.’ buyuruyor y a ...” 

Sonra söz döndü dolaştı “iman” ve “teslimi
yet” ilişkisine geldi dayandı.

Şimdi otobüste Adana’dan Kayseri’ye doğru 
yol alırken, bir kere daha yokluyorum zihnimi Sa- 
dık’la olan ateşli sohbetimizden ortaya çıkanlara 
dair...

“İman”, besbelli ki varlık âleminde yegâne 
akıl ve vicdan sahibi varlıklar olan biz insanlarla, 
mubârek Kur’ân’m bize âkil varlıklar olduğunu 
haber verdiği ama bizim idrak alanımızın dışında

kalan cınnler için sözkunusu yalnızca. Çünkü 
“iman” herşeyden önce akıl, açık bir şuur ve idrak 
ve bir de özgür irade sahibi olmayı gerektirir. Var
lık âlemi, insanlar ve cınnler dışındaki canlı 
ve/veya cansız bütün unsurlarıyla, zaten serapâ ve 
bizâtihi “müslim”dir -  yani, Âlem lerin Rabbi Yü
ce A llah’ın, celle celâluhu, koyduğu sağlam nizâ
ma, hiç itiraz etmeden, uyar. Dolayısıyla “müs- 
lim”, yani “teslim olma keyfiyeti” iki türlüdür di
yebiliriz:

1. Zorunlu Teslim iyet — ki, insanlar ve cinn- 
ler dışındaki canlı ve/veya cansız bütün unsurla
rıyla varlık âleminin durumudur;

2. İrâdî Teslimiyet -  ki, varlık âleminde ye
gâne akıl ve vicdan sahibi varlıklar olan insanlar
la cinnlerin, Hak ve Hakikat karşısında aldıkları 
tavır/takındıkları tutumun sonucudur ve ancak 
onlara mahsus bir keyfiyettir.

Ne var ki “Zorunlu Teslim iyet” dediğimiz aslî 
olandır ve “İrâdî Teslim iyet”te mündemiçtir. Zira 
kendi aklıyla ve vicdanıyla teslim olmayan, bir 
başka deyişle “İrâdî Teslim iyet”i kabul etmeyen, 
buna yanaşmayan kimseler bile -netice itibariyle 
İlâhî Küllî İrâde’nin kendilerine takdir ettiği “ka
der” bağlamında, bu “kader”i genel hatları/ana 
unsurlarıyla değiştirmeyeceklerine göre- “zorun
lu” bir “teslimiyet”e, deyim yerindeyse “mah- 
kûm”durlar zâten! G enel hatları/ana unsurlarıyla 
değiştirilemez olan, yani İlâhî Küllî İrâde’nin tak
dir ettiği “kader”, besbelli ki insanın döllenmiş bir 
yumurta hücresi olarak meydana geldiği andan 
itibaren başlayan ferdî serüveniyle birlikte varlık
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kazanan “psiko-biyolojik kapitaP’idir: DNA yapı 
taşlarının/sarmallarının sıralanması, kromozom 
sayısı ve İlâhî Küllî İrâde tarafından takdir edil
miş öm rü... Bismillâhirrahmânirrahîm...

Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, 
A llah’ın izni olmadan ölm ez■ (3 Â l-i İmrân 145)

Bütün bunlardan dolayı “Zorunlu Teslimiyet” 
pasiftir.

Buna mukabil “İrâdî Teslimiyet” şuurlu bir ak- 
tivite gerektirir. Yani “İrâdî Teslimiyet”in her an 
diri tutulması, denetlenmesi ve zorunlu hallerde 
tashih edilmesi şarttır. Uçuş rotası önceden ve en 
doğru şekilde tayin edilmiş bir tayyarenin, uçuş sı
rasında maruz kaldığı hava akımları yüzünden ta
yin edilmiş rotadan sapma eğilimi göstermesi ve 
arzu edilen/kararlaştırılan hedefe ulaşabilmesi 
için, sözkonusu sapmaların gerekli araçlar tarafın
dan sürekli denetlenerek, giderilmesi, aslî rotayı 
takip edebilmesinin sağlanması gibi. “İrâdî Tesli- 
miyet”te bu denetimi ve gerekli düzeltmeyi sağla
yacak olan, deyim yerindeyse, “araçlar”, hiç kuş
ku yok ki yalnızca mubârek Kur’ân ve Sünnet-i 
Rasûlullâh, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, ile kuru
lan, korunan ve sürdürülen sahih ve dinamik iliş
kidir -  ki, her iki ana kaynağın rehberliğinden en 
doğru şekilde yararlanabilmemiz ancak böyle bir 
ilişkiyle mümkündür.

İnsan, kendince doğru, iyi ve yararlı bildiği şe
ye inanır. Bu inancın güçlenip, kesin bir kanaat 
haline gelmesi ise “iman”dır. Ne var ki insanın 
kendince doğru, iyi ve yararlı bildiği şey, her za
man Hak ve H akikatle örtüşmez ya da örtüşme- 
yebilir. Dolayısıyla insan yalnızca Hak ve Haki- 
kat’e değil, “bâtıP’a da “iman” e.m e durumu
na/tehlikesine düşebilir. Neyin Hak ve Hakikat, 
neyin “bâtıl” olduğunu bilmemizi ve ayırd edebil
memizi sağlayan yegâne ölçü ise, yanılmaya/yanıl- 
tılmaya her zaman ve kolayca müsait olan “salt” 
akıl değil, “mubârek Kur’ân ve ve Sünnet-i Rasû- 
lullâh’ın, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, rehberliğine 
teslim olmuş/teslim edilmiş” bir başka deyişle ko
ruma ve güvence altına alınmış akıldır.

Gelgelelim “iman” ile “teslimiyet” arasındaki 
dolaylı/zorunlu ilişkiyi de mutlaka gözönünde bu
lundurmak gerekir. İnsan “iman” ettiği, yani doğ
ruluğuna, iyiliğine, yararlılığına kesin kanaat ge
tirdiği her şeye - ister Hak, ister “bâtıl” - bir süre

sonra, ister istemez “teslim’ olur. “Teslim iyet”in 
gereği ise, “teslim olunan”a kayıtsız-şartsız uy
maktır.

Bazen de “teslimiyet”, adına “iman” dediğimiz 
“kesinleşmiş kanaat”in neticesinde ortaya çıkmaz. 
Bir başka deyişle, ille de “iman destekli” olması 
gerekmez. Belli durum ve şartlarda zorunluluk, 
ama genellikle de “maslahat”, yani “faydacılık” ya 
da “bir yarar umma hali” “teslimiyet”e yol açabi
lir. Söz gelimi, insan, baş edemediği bir güce, “tes
lim” olur, yani o gücün koyduğu nizâma/kurallara 
kayıtsız-şartsız uyar ama bu yüzden ille de o güce,
o gücün doğru ve/veya Hak 
olduğuna “iman” etmez!
Ya da belli menfaatler el
de etm enin dayanılmaz 
cazibesi, insanı, ille de 
doğru ve/veya Hak ol
duğuna “iman” et
mediği bir gücün 
koyduğu nizâma/ku
rallara kayıtsız-şartsız 
boyun eğmeye, yani “tes
lim” olmaya sevkedebilir!
Bu tür bir “teslim iyet”,
“mutlak” değil “muğlak”, 
yani geçici ve değişken, 
daha doğru bir deyişle du
rum ve şartların değişmesi
ne bağlı olarak değişmeye 
hazır ve de değişen/değişe
bilen bir “teslim iyet”tir;
“Zorunlu Teslim iyet”in bir 
çeşididir.

Mubârek Kur’ân’ın bize 
öğrettiğine göre, Â lem le
rin Rabbi Yüce A llah’ın, 
celle celâluhu, Katında 
makbûl olan “teslimiyet”,
“iman destekli/iman alt- 
yapılı teslimiyet”tir ve yi
ne Âlem lerin Rabbi Yüce 
A llah ’ın, celle celâluhu,
Katında makbûl olan 
“iman” ise “Hak ve Haki- 
kat’e iman”dır yalnızca!

“İm an” ile “teslim i
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yet” arasındaki dolaylı/zorunlu ilişkinin yol açtığı 
“teslimiyet”, zaman içinde, kendiliğinden, “tabiî”, 
yani “Sünnetullâh” gereği bir süreç neticesinde 
meydana gelir. Bu sürecin “tabiî” yoldan, yani 
kendiliğinden tamamlanmasına bir insanın ömrü 
yetmeyebilir. Hak T e ’âlâ’mn, celle celâluhu, mu- 

bârek Baqara ve mübarek Â l-i İmrân surelerinde 
tekrarlanan önemli ikazı, besbelli bu yüzdendir -  
Allahu ‘alem: Bismillâhirrahmânirrahîm...

O ’na teslim olmadan ölümün sizi alt etmesine izin 
verm eyin.” (2 Baqara 132/3 Â l-i İmrân 102)

Mubârek Baqara suresindeki âyet-i kerimede, 
bir önceki cümlede Hak T e ’âlâ, celle celâluhu, 
ed-dîn’i, yani Kendi Katında insansoyu için uygun 
gördüğü/kabûl ettiği ve sonunda mubârek Kur’ân 
ile kemâle erdireceği inanç sistemini, bahşettiğin
den söz eder. Mubârek A l-i İmrân suresindeki 
âyet-i kerimede ise seslenişin muhatapları 
mü’min lerdir ve eksen terim taqu>a, yani rahmet
li üstâd Muhammed Esed’in o müthiş tanımlama
sıyla, “A llah’a karşı sorumluluk bilinci” içinde ol
ma keyfiyeti ve bunun gereğini haqq  üzere yerine 
getirme gayretini ortaya koymaya davettir. “A l
lah’a karşı sorumluluk bilinci” önce ve ancak Hak 
ve Hakikat’e “iman” ile kazanılır.

Besbelli, Hak T e ’âlâ, celle celâluhu, akıl ve 

vicdan sahibi olan kulları için Hak ve Hakikat’e 

“iman”ı “öncül şart” koşar ama yeterli bulmaz!

Hak ve Hakikat’e “iman”, yine Hak ve Haki

kat’e “İrâdî Teslim iyet” ile bütünleştirilip böylece 

kemâle erdirilmek zorundadır!

Hak ve Hakikat’e “iman”ı, Hak ve Hakikat’e 

“İrâdî Teslimiyet” ile bütünleştirip kemâle erdir

mek ise başlı başına bir “Tevhîd Eylemi”dir (Ab- 

dullâh Yıldız kardeşimin kulakları çınlasın!).

Mü’min/mü’mine Müslüman işte bu “Tevhîd 

Eylemi”ni, nereden, ne zaman ve nasıl geleceğini 

kimsenin bilmediği/asla bilemeyeceği ama gelme

si kaçınılmaz olan kendi Son Saati ve o, deyim 

yerindeyse, “Evrensel Son Saat” gelip çatmadan, 

yani bir an önce, hemen gerçekleştiren, en azın

dan gerçekleştirebilme yolunda “azm ve cihâd” 

eden kimsedir — Allahu ‘alem.

Yalnızca nüfus kâğıdındaki “dini” hanesinde 

yazan “İslâm” ifadesinden yola çıkarak, başının sı

kıştığı ya da işine gelen her yerde “Canım  ben de 

Müslümanım işte! N e var bunda!” diye ahkâm 

kesen tayfanın bilgilerine arz edilir! ■
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RABBIMIZLE SÖZLEŞME METNİ: 
KUR’ÂN-I KERÎM

AHMET YAŞAR

E bedî hamdler, sayısız, sonsuz şükürler 
Alem lerin Rabb’ı olan Allahu Teâlâ ve 
Tekaddes Hazrederi üzerine olsun.

Biliniz ki, Kur’ân-ı Kerîm ezel âleminde Alla- 
hu Teâlâ Hazrederi ile yaptığımız anlaşmanın eli
mizdeki metnidir. Bundan dolayı Kur’ân hüküm
lerini hayatımıza tatbik edebildiğimiz ölçüde ezel 
âleminde Rabb’imizle yaptığımız bu büyük anlaş
maya sadık ve bağlı kalacağımızı hiç unutmayı
nız.

Şunu da bilmelisiniz ki, Rabb’imizle olan an
laşmalarımızı gönlü
müzden; bizden baş
ka h içbir güç ve 
kudretin söküp ç ı
karması mümkün 
değildir. Am a ne 
yazık ki bu ümmet 
tevhîd ilminden ga
fil olduğundan dola
yı, ruhlar âleminde
ki sözlerini unutup 
nefsin ve şeytanın 
vesveselerine tabi 
olarak Islâm ve 
Kur’ân’la olan bağ
larını teker teker koparmıştır.

Bu kopuşa rağmen, mü’minlerin Kur’ân-ı Ke- 
rîm’den ve İslâm’dan kopuk olan bu yaşayışlarını 
yeterli görmeyen şer odakları, onların mânevî 
dünyaları ile aralarında kalan küçücük bağları dâ
hi söküp atmanın gayreti içerisinde bulunmakta

dır. Bu şer güçlerin arzularına ulaşamamaları için, 
mü’minler olarak gece gündüz demeden tevhîd il
mini tahsil edip öğrendiklerimizi önce hayatımı
za aktararak muttakilerden olmaya, ardından da 
bu güzellikleri diğer kardeşlerimize ulaştırarak 
muttakî mü’minlerin sayılarını artırmaya gayret 
etmeliyiz.

A llah ’la olan bağlarımızdan evvela takvâyı, 
ardından da şer’i ahkâmı bizden koparan şer güç 
sahipleri, şimdi bir merhale daha ileri giderek, 
maalesef mü’minlerin bazılarının kılmakta oldu

ğu namazı terk ettir
mek, bunu başara
mazsalar, namazını 
ifsat ettirm ek için 
uğraşmaya başlamış
lardır.

Bu gayelerini 
gerçekleştirmek için 
öncelikle mü’minle- 
re sünnet namazları, 
namazlardaki sün
n et, müstehap ve 
mendupları terk et
m elerini, farz olma
dığı iç in  bunların 

terkiyle namazın bozulmayacağını ve noksanlaş- 
mayacağmı telkin etmektedirler. Bunu başardık
tan sonra da sırasıyla vacip diye bir kavram olma
dığından, vaciplerin terkini, ardından da farzların 
terkini telkin etmekte ve A llah ’ın affedici oldu
ğunu, bütün bu noksanlıklarımızı affedeceğini
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ifade etmeye başlayarak dolayısıyla ibadetlerin 
terkini telkin etmektedirler.

Neticede şer odaklarının temsilcisi olan alim 
müsveddeleri, insanlara ruhu kaybolmuş, huşû ve 
huzurdan mahrum, sadece şekil olarak edâ edilip 
Allah tarafından da kabul edilip edilmeyeceği 
belli olmayan kuru bir namazı tavsiye ediyorlar. 
Bunlara karşı uyanık olmalı ve tevhîd ilminin 
tahsiline ehemmiyet vererek oyunlarına gelme
meye çalışmalıyız.

Namazda Huşû ve H uzur

Allahu Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de başkalarını al
datmak veya bazılarına daha şirin görünmek için 
ibadet yapanlara yazıklar olsun, veyl olsun buyur
maktadır:

‘‘Yazıklar olsun o nam az kılanlara ki,
Onlar namazlarını ciddiye almazlar.
Onlar gösteriş yapanlardır,” (Maun 4-6)
Bu sebeple, iba

detlerinizi gösteriş 
için değil A llah’ın 
emri olduğu için 
yapınız. Nafile, ya
ni hiç bir mecburi
yet olmadan gö
nüllü olarak yapı
lan ibadetleri 
mümkün mertebe 
tenha yerlerde ya
parak riyadan ko
rununuz. Sürekli 
olarak aksatmadan 
yerine getirdiğiniz 
nafileleri ise, umu
mi yerlerde riya 
olur, düşüncesiyle 
terk etmeninde ri
yakârlık olduğunu, 
riyakârlığın ise in
sanı şirke sürükle
yen en büyük ve 
tehlikeli kötü ah
laklardan biri ol
duğunu asla unut
mayınız. Şunu da

hatırınızdan çıkarmayınız ki riyakârlık insan nef
sini beslediği için insana çok cazip görünen ve 
korunulması çok güç olan bir şirk hortumudur. 
Eğer bundan korunamazsak, bizi şirk bataklığına 
doğru çeker. Dünya ve ahiretimizin felaketine se
bep o lu r.( ...)

Yine, her zaman sizlere hatırlattığımız üzere, 
namazlarımızda tadil-i erkâna riâyet etme husu
sunda yeteri kadar azim ve gayret göstermemekte
siniz. Halbuki namaz, âdab ve erkânı olan bir iba
dettir. Bu sebeple, emredildiği gibi ikâme edilme
lidir.

Bu hususta şunu da hatırlatmakta fayda gör
mekteyim: Şeytanın şerrinden A llah ’a sığınarak 
namaza başlanır. Sadece “Eûzü besmele” okumak
la yetinilmemeli ve ısrarla Allahu T eâlâ ’m n bizi 
şeytanın vesvesesinden koruması için yalvarmalı- 
yız. Namazın evvelinde şeytanın vesveselerinden 
kurtulmak için A llah’a ısrarla yalvarırsak, inşaal- 
lah huşû ve huzur içinde namazımızı edâ ederiz.

Nefsin ve şey
tanın arzu ve istek
lerine ısrarla karşı 
koyarak A llahu 
T e â lâ ’ya itaat ve 
ibadette samimi 
davranır, kalplere 
yerleşerek putlaş
mış olan bütün be
şerî düşünce ve fi
kirleri yıkarsanız; 
ebedî âlemde inşa- 
allah m utm ainne 
makamına ulaşırsı
nız.

Namazda Fati
ha süresini oku
mak vacibdir. Fati- 
hasız namaz caiz 
olmaz. Bunun için 
h iç değilse, namazı 
ifsat etmeden kıla
cak kadar Kur’ân-ı 
Kerîm okumayı da 
mutlaka öğreniniz.

C am ilere soh
bet dinlemek için
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erkenden gidiniz ki, anlatılanlardan istifâde 
etme imkânına sahip olabilesiniz. Biliniz ki 
sizleri kısa zaman dilimleri içerisinde kür 
süden eğitecek olağanüstü bir imkân ve 
kudrete sahip değiliz. Biz sırtımızda ema
net olarak bulunan bilgileri, gücümüz 
nispetince sizlere ulaştırarak vebal- Â 
den kurtulmanın gayreti içerisin 
deyiz.

Sizler ise, yapılan tebliğler
den istifâde etmemek 
için sohbet meclis
lerine iştirakten 
sürekli kaçıyor
sunuz. Halbuki göz
lerinizi kapata
rak, kulaklarınızı tıkayarak, 
sohbet meclislerine 
uğramayarak veya , 
ilgi göstermeyerek 
vebalden kurtula 
cağınızı veya başı 
niza gelecek olan
belâ ve musibetlerden korunabileceğinizi sanma
nız ancak, gaflet ve cehaletenizden kaynaklanır.

A rtık  sahip olduğunuz dinin kıymetini bile
rek, adab ve erkanlarına göre hayatınızı tanzim 
etm enin gayreti içerisinde olunuz, ibadetlerinizi 
mutlaka adab ve erkanlarına uygun olarak yerine 
getirmeye çalışınız. Bu mübarek günleri, bu güzel 
hasletlere alışmak için en güzel şekilde değerlen
diriniz.

Ahiret ve Hesap Bilinci

Bu hayatı bize bahşeden Allahu Teâlâ Hazretleri, 
hayatımızdan hakkıyla istifade etmeyi de, hepi
mize nasip etsin.

Unutm a ki, emredilenleri yaşamaya çalışarak 
cenneti kazansan dahi, dünya hayatından ayrılış, 
senin için büyük bir kayıptır. Zira, âhiretin yük
sek derecelerini elde edeceğin kazanç yerini kay
bediyorsun. Senin vazifen, bu kaybı yaşamadan 
zamanını en iyi şekilde değerlendirerek, vazifele
rini noksansız bir şekilde yerine getirip Kur’ân-ı 
Kerîm’de sana bildirilen en yüksek makama en 
yakın olan yeri elde etmek olmalıdır.

Ahiret günü sana vaad edilen ve 
noksan amellerin neticesi kavuşama
dığın o yüksek makamları görünce, 
boşa harcanan dünya hayatının, se
nin için ne kadar büyük bir kayıp

i  olduğunu, daha güzel anlarsın. Zi-
I  kirşiz ve muhabbetsiz olarak boşa 
wk geçirdiğin zamanların hasretliği- 

§|k ni, büyük bir ızdırapla çeker- 
sin. Bundan dolayı cennete 
dahi gitsen, boşa geçirdiğin 
dünya hayatının senin için  ne 
büyük kayıp olacağını düşün
meli ve vakitlerini en güzel 

şekilde değerlendirm enin 
gayreti içerisinde olm alı
sın.

H iç kimse bir nefesin 
dahi Allahu Teâlâ tarafın- 

f  dan boşa yaratıldığını dü
şünemez. Bu şekilde düşü
nenler ne yazık ki Allahu 
T eâlâ ’nın sıfatlarını hak

kıyla öğrenememiş, taklid-i iman seviyesini aşa
mamış olan, zavallı insanlardır. Zira Allahu T e- 
âlâ’yı ve sıfatlarını bizlere bildiren tevhîd ilmini 
tahsil eden insanlar, O ’nun en küçük bir zerreyi 
dahi lüzumsuz yaratmadığını çok iyi bilirler.

Bundan dolayı, ancak tevhîd ilmini tahsil 
ederek hayatının hiç bir zamanını A llah’tan gafil 
geçirmeyenler kurtuluşa ererler. Bizler de vaad 
edilen bu ebedî kurtuluşu kazanmak istiyorsak, 
vakitlerimizi A llah’ın rızasını kazanmak için, 
amel-i salih ve hayırlarla süslemenin gayretinde 
olalım.

Dünya hayatında fakirliğinin en tehlikelisi
nin, fakirliğin bir kısmını teşkil eden ekonomik 
fakirlik olmadığını asla hatırınızdan çıkarmayı
nız. Çünkü dünya hayatında ki asıl fakirlerin, 
Kur’ân-ı Kerîm ve tevhîd ilminden mahrum 
olanlar olduğunu, bunların da noksanlıkları nis
petinde fakir kaldıklarını hatırınızdan çıkarmaya
rak, tevhîd ilmi ve Kur’ân fakirlerinden olmamak 
için, ilim tahsiline yönelmelisiniz. Kur’ân-ı Ke- 
rîm’i sürekli olarak anlamak, O ’nda saklı olan 
hikmetleri kavramak, tecellilerinden faydalan
mak için tefekkür ederek okuyunuz. ■
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NE! ÇİZGİ ROMAN 
SANAT MIYMIŞ?

HASANALİ YILDIRIM

B ugünkü edebiyatımız r o  
mansızdır, o kadar roman
sız ki, en genç romancımı

zı, (tabii edebiyat dışında kalanlar 
sözümüzün de dışındadır) belirt
mek için Reşat Nuri’ye yada Peya- 
mi Safa’ya kadar çıkmak gereke
cek galiba.

Elbette ki daha gençler tara
fından hiç roman yazılmadı değil. 
Ahmet Hamdi Tanpınâr var. Sa
bahattin A li’nin bir iki denemesi 
var. Orhan Kemal’in hâtıra ile h i
kâye arası “Küçük Adamın Notla
rı” var. Daha başka adlar da sırala
yabiliriz. Ama bunlardan hiçbiri
ne tam bir gönül rahatlığı ile he
nüz romancı diyemiyoruz. Çünkü 
bu sıfatı vermek için ölçü olarak 
Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, Ya- 
kup Kadri, Halide Edip gibi bütün 
ömürlerini bu yolda harcayan us
taların bıraktıkları eserlerin bütü
nü geliyor gözümüzün önüne.”

1951 tarihli Varlık’m 368. sa
yısında Yaşar Nabi’nin “Romansız 
Edebiyat” başlıklı yazısından tas-, 
hihlerini muhafaza ederek alıntı
ladığım bu satırları niçin günyüzü- 
ne çıkarma gereği duydum? 53 yıl 
sonra da edebiyat dünyamızda bir 
şeylerin pek değişmediğini, hâlâ 
edebiyatımızın romansızlığımn 
sürdüğünü savunmak için mi? 
Yoksa Tanpınar’ın, Orhan Ke
mal’in, hatta Sabahattin A li’nin

romancılığını sorgulayacağım da 
kendime 53 yıl öncesinden mes
net bulma derdinde miyim?

İkisi de değil. Derdim şu: Bir 
önceki yazımda ben ‘çizgi roman’ 
der demez, insanların baskın ço
ğunluğunun Teksas, Tommiks, 
hatta bilemediniz Zagor, Mandra- 
ke ve Kızılmaske türünden, ço
cukluk günlerinin en sevgili yol
daşları oldukları halde bugün bu
run kıvırmanın gözalıcı hırçınlığı
na terkedilen ürünlerini anımsa
malarının kastıma denk gelmedi
ğini belirginleştirmek. Yaşar Na
bi’nin sözlerini durumumuza uyar
layacak olursak, bugünkü (Haydi, 
şu pelesenke burada cevaz vere
lim.) popüler kültürümüz, sahici 
ucuz romandan olduğu denli çizgi 
romandan da yoksun. O yüzden de 
geçen sayıda söylediklerim, oku
rumun önemli bir bölümünün 
sandığı gibi ne bir çizgi roman sa- 
vunmasıydı ne de bir çizgi roman 
yüceltisi. Yalnızca çizgi romanın 
artık ne olduğuna, nerelere geldi
ğine dair bir işaretti söylediklerim. 
Ne ki ‘tavuk’ dediğimde ‘civciv’in 
anlaşılmasından olduğu kadar 
‘zümrüt’ dediğimde imitasyonun 
anlaşılmasından da ben sorumlu 
değilim.

Zaten pek de beklenmedik sa
yılmayan sahte oklara maruz bıra
kılan o yazının amacı tam da buy

du: ‘klâsik’in yananlamlarından 
bîhaber bir kültür ortamında, bir 
alt kültür öğesinin ‘modern’le te
masının ardından nerelere evrildi- 
ğini serimleyebilmek.

Buna karşın söylediklerim, 
bağlamı çerçevesinde değerlendi
rileceğine, ele aldığım konuyu ba
hane kılarak ucuz burun kıvırma
ların hışmına uğradı.

Ne gam.
Halbuki çizgi roman dolayı- 

mında neleri neleri tartışabilirdik.
Sahiden vuku bulanı olduğu 

denli muhtemeli, yani olasılık ve
ya zorunluluk yasalarına göre ola
naklıyı anlatırken, çizgi romanın, 
örneğin roman ve hikâyeye göre 
durumu ne? Dilerseniz bunu sor
gulamaya başlayarak söyledikleri
mizin tutarlılık düzeyini belirgin
leştirmeyi deneyelim.

Çizgi romanın dilbilimi

Çizgi romanın neliğini kurcalar
ken zihnimizde öne almamızın zo
runlu olduğu noktayı pekiştirelim: 
Sanıldığının tersine çizgi roman, 
bir tür roman olduğu denli, edebi
yattan da, resimden de ayrıldığı 
noktada sinemanın kucağında ha
yat bulur. Ne ki bizim sözünü etti
ğimiz çizgi roman ise sinemaya ol
duğu kadar televizyona da çok şey 
borçlu. Dahası, bugün kabullendi
ğimiz anlamda çizgi romandan sö- 
zetmek demek, aslında kâğıt üzeri
ne sabitleştirilmiş televizyon gö
rüntülerinden sözetmek demek. 
Doğru, geçen yıllar süresince çizgi 
romanın dili kendiliğinden bir ge
lişme gösterdi ama oluşan bu yeni 
anlatım öğesine dilbilim açısın
dan yakınlaşan herhangi bir dene
menin ülkemizde sözkonusuzluğu, 
belki de çizgi romana dair varolan 
yanılgıların (en hafifinden kü-

8 0  Ümran-Mart •2004



ÇİZGİ RO M A N /YILDIRIM

çümsemenin) başlıca sebebi.
Buradaki ‘dil’in metaforik bir 

yakıştırma değil, bizzat zihnimizin 
dünyasını imleyen anlamına gel- 
diğini belirtmeliyim.

Yazımın başında vurguladığım 
farklı çizgi romanları örneklemem 
gerekirse, ilkin Alaska, ardından 
da Ken Parker adıyla ülkemizde 
yayımlanan ürün başta olmak üze
re Martin Mystère (Ki o da ülke
mizde nedense ilkin Atlantis adıy
la yayımlanmıştı.) ve yakın za
manlarda yayımlanmaya başlayan 
Dampyr’i sıralayabilirim. Saydık
larımın tümünün de İtalyan oku- 
lundanlığı, aynı zamanda çizgi ro
manın sanatlılığının da nerelerde 
geliştiğinin ipucunu vermekte.

Dilerseniz meramın izini sür
meyi kolaylaştırmak için bir çizgi 
romanın izleğini serimlemeyi de
neyelim.

Yeni çizgi romanın en temel 
örneğini model seçmek en iyisi.

Alaska’nın soğuğu

İlkin kahramanımızı tanımayı de
neyelim. Böylelikle yeni çizgi ro
manda karakterlerin, klâsik çizgi 
romanda olduğu gibi iyi-kötü, dü
rüst- sahtekâr, haklı-haksız, güçlü- 
zayıf gibi belirgin şablonlar doğ
rultusunda ele alınmadığını da 
görmüş oluruz. Alaska adlı çizgi 
romanın ana karakteri Ken Par- 
ker’ı çok kısa bir süre gören birisi 
tarafından tanımlanması şöyle: 
“Saygı uyandıracak kadar iri ve 
kuvvetli. Dürüstlüğünden şüphe 
edilemeyecek kadar da kötü gi
yimli biri.”

‘Uzun tüfek’ lâkabıyla maruf 
Ken Parker, kardeşi Bill’le birlik
te, dededen kalma uzun namlulu 
ve tek atışlı tüfeğiyle dağlarda av
cılık ederek geçinmeye çalışan sı
radan bir Amerikan köylüsü... Bir 
kürk satışı sonrasında kazandıkları

yüklü parayı çalmak için kendile
rine pusu kuran ve çıkan çatışma
da kardeşini öldüren üç kişiyi bul
maya ve kısas uygulamaya yemin 
eder. Macera romanlarının ve 
filmlerinin beylik mevzuu insan 
avı, Alaska’nın görünürdeki loko
motifi. (Dikkat! Yalnızca görü
nürde.) birçok macera boyunca 
sürer bu insan avı. Sonunda Ken 
Parker, uzun yıllar kalacağı Ame
rikan ordusunda sivil izci olarak 
hayatını sürdürmeye karar kılar.

Keskin nişancılığı dışında hiç
bir olağandışı niteliği olamayan 
bu adam, mesleğini severek olma
sa bile gereğince icra eder. Ayak
ları sürekli yere basan, duyarlılığı
nı, hatta duygusallığını peçeleme- 
yi başarmak dışında kendisiyle 
hiçbir çatışma yaşamayan bu wes
tern döneminin yarı-askeri, zama
nına göre hayli kültürlü biri. Uzun 
seferlerin bitmez geceleri boyunca 
herkes bir köşeye çekilip kâğıt oy
narken veya kadın muhabbeti 
ederken, onu kamp ateşinin sol
gun ışığı altında kitap okurken gö
rürüz. Yaşadığı çağda zerre mikta- 
rınca tanınmadığını bildiğimiz 
Edgar Ailen Poe bile bu kovboyun 
başucu yazarı olabilmekte.

Buna karşın, çevresi onu her 
nasılsa öyle kabulleneceğine, şu
rasına burasına, kılığına kıyafeti
ne, kimileyin de mesleğine göre 
değerlendirir. Bu değerlendirme
lerden de asla yakındığına şahit 
olunmaz. Örneğin bir tür yarı-as- 
kerlik sayılan mesleği yüzünden 
ne siviller arasında sevilir ne de 
askerler arasında. Her iki tarafta 
da öbür yanı eksiktir. Hakir görü
len mesleği yüzünden ne askerler
le aynı masaya oturarak yemek yi
yebilir örneğin, ne de herhangi bir 
sivil müşteri gibi lokantada. Yine 
aynı gerekçeyle, izci kıyafeti üs
tündeyken otel odasında yatması
na da izin verilmez. Ne ki onun

için sorun değildir bu tür muame
leler; hiç yüksünmeden gidip ahır
da atlarla birlikte sabahlar.

Kızılderililer niçin kafa 
derisi yüzer?

Ana karakterin başka bir dikkat 
çekici yönü ise tüm öteki Alaska 
karakterlerinin nesneleşmiş kişi
likleri yüzünden, birbirleriyle ile
tişimleri nesnelerarası ilişki çerçe
vesinde değerlendirilebilir nitelik
teyken, onlardan farklı bir ahlâk 
anlayışı güttüğü için olsa gerek, 
Ken Parker’m öteki ile ilişkisi em- 
pati kökenli bir nitelik arzeder. 
Öbür bireylerin birbiriyle ilişkisi, 
akıl eksenli ve çıkar temelli iken, 
bundan dolayı da aralarında ya
bancılaşma, karşısındakini kü
çümseme, kendini merkeze alma 
tarzında gelişirken, Ken Parker’da 
öteki ilişkisi duyarlılık ekseninde 
seyreder. O  yüzden de kişisel çı
karlarını sıklıkla gözardt eder.

Örneğin tüfeğiyle ilişkisini de 
bu bağlamda değerlendirmek ola
sı. Kendisi her ne kadar bu duru
mu, tüfeğinin namlusunun uzun
luğuyla ve nişan tertibatının üs
tünlüğüyle açıklasa da, aslında de
deden kalma, ağızdan dolmalı ve 
tek atışlı bu çakaralmazla duygu 
eksenli bir ilişkisi vardır. Ortak 
kabule göre iyilerin karşısında yer 
almasına da rastlayabiliriz, yanı 
başında savaşmasına da. Bir olay
da Kızılderililerle savaşırken baş
ka bir macerada Kızılderililer için 
savaşması da onun karakterinin 
tutarsızlığıyla ilgili değil.

Peki neyle ilgili?
Tıpkı gündelik gerçeklikte ol

duğu gibi sahici sanat gerçekliğin
de de, olağan kabullerde yer alan 
kalıp yargıların, şartların değişme
siyle ne tür anlam kaymalarına 
uğrayabileceklerinin, insanın en 
asli trajedisi çerçevesinde dile ge
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tirilmesinin birçok nefis örneğiyle 
doludur Alaska hikâyeleri.

Alaska’nın sıradışılıkları say
makla bitmez. Örneğin başka hiç
bir çizgi romanda göremeyeceği
miz, başkahramanm macerada 
kahramanlıklarını sergilememesi, 
Alaska’nın olağan sürprizlerinden 
biri. Her maceranın baş kişisi Ken 
Parker değildir. Hatta kimi mace
ralarda, hikâyenin sonlarına doğ
ru şöyle bir ortalarda görülüverir 
ancak.

Bilindiği gibi Vahşi Batı efsa
nelerinin olmazsa olmazı Kızılde
rililer, öteki çizgi romanlarda be
yazların çiftliklerine, kervanlarına 
veya bir avuç kahramanın yaşadı
ğı kalelere saldırır, çoluk-çocuk 
demeden kafa derisi yüzerler; dav
ranışları, duruşları, bakışları vah
şetin ta kendisidir. Alaska’daki 
Kızılderililer ise beyazlara karşı ni
çin o denli acımasız davrandıkla
rını söyleme hakkına sahiptirler. 
Tarihi gerçeklerde olduğu gibi bu 
çizgi romanda da Kızılderililer, 
vahşeti beyazlardan öğrenirler.

Klâsik’in amacı

Klâsik tiyatrodan devralınmış 
önemli bir ilke niteliğindeki üç- 
birlik kuralına göre yer-eylem-za- 
man birlikteliği klâsik romanın 
esasıdır. Bu esasa göre konu, temel 
ve belirgin bir eylem öbeği çevre
sinde, belirtilmiş ve süreğen bir 
zaman dilimi içerisinde, adı belirli 
bir yerde geçmelidir. Yine aynı il
ke gereğince, genellikle ürünün 
başlangıcında, yerin, kişilerin, dö
nemin uzun uzadıya tasvirlerine 
yer verilir. Bu açıdan bakıldığında 
Alaska’nın üç-birlik kuralına sıkı 
sıkıya bağlı kaldığı görülür. Buna 
karşın karakterlerin iç dünyaları
na dair ince işlenmiş ipuçları, da
ha ilk karelerde öylesine ustaca 
metne yedirilir ki örneğin bir tip,

huyu-suyu hakkında o ana değin 
verilen kanıya uymayan bir davra
nış sergilediğinde, çizilen portrede 
sözkonusu değişime dair gerekçe
lerin izi bulunabilir. Zaten yan 
tiplerin başka bir macerada gözük
mesi de, süreklilik ve bağlantı il
kesi çerçevesinde inandırıcılığa 
hizmet içindir. Üstelik böylesi bir 
kaygı klâsik roman türleri arasın
da yeralan nehir romana özgüdür.

Çizgi roman hakkmdaki ilk 
yazımı okuyarak söylediklerimi öz
deşleştirmeyi denemekten çekin
medikleri türün geleneksel örnek
lerinde okur, olayların peşpeşe sı
ralanmasına kendilerini kaptıra
rak olaylarla ve bu olayları yaşa
yan kişilerle birörnekleşirler. Tıp
kı klâsik romanda olduğu gibi klâ
sik çizgi romanda da zaten bu 
amaçlanandır. Zihin etkinliğini 
bir kenara bırakarak duygu/izle
nim merkezli bir ilişkiyi hedefle
yen bu tarza göre ürünün başlangı
cında ana karakteri yakından ilgi
lendiren bir sorun ortaya atılır; 
araya başka zıt olaylar sürülür ve 
başka kişilerin de devreye girme
siyle işler gittikçe çatallaşır. Sürgit 
arttırılan gerilimin de katkısıyla 
okur, yaşadığının dışında ama tı
patıp benzeyen bir yaşantının içi
ne çekilir. Doruk noktaya kadar 
tırmandırılan karmaşayla atbaşı 
halinde yükseltilen özdeşleşme 
tam zirvedeyken, son bölümde 
olayların çözüme kavuşturulma
sıyla okur, yapay bir biçimde içine 
sokulduğu gerilimden kurtarılarak 
rahatlatılır. Alaska’da ise okuyu
cuyu katharsis ve sahte doyuma 
ulaştıran kalıplar denetim altına 
alınır; karakterlerin yaşadığı geri
limin heyecanı yerine, sahici sa
natın karşısında duyulan estetik 
heyecan öncelenir.

Sözü geçen estetik heyecanın 
sağlanması için başvurulan temel 
öğe de, sinemaya özgü kurmaca

yönteminden başkası değildir. Ka
relerin tasarımında temel bakış 
açısı olarak kameranın vizörü esas 
alınır. Sahnelerin sıralanmasında 
da, planların dizilmesinde de sine
maya özgü kurgu yöntemleri uygu
lanır: tepeden, üstten, yandan, 
alttan bakışlara göre görüntüler 
dillendirilir. Kimi kesitlerde düpe
düz görüntülerde zincirleme, kes
me, bindirme, dairevi bindirme 
gibi kamera hareketleri belirleyi
cidir. Bu yüzden de başka çizgi ro
manlarda gördüğümüz, kişileri ve
ya olayları öne çıkaran, deyim ye
rindeyse bir pencereden dışarısını 
izliyormuş izlenimini uyandıran 
bir dil yerine, kişileri değil kişilik
leri, olayların kendisini değil o 
olayların kişiler üzerindeki etkile
rini öne alan anlatımla kotarılır 
kareler.

Bir Alaska macerası, kendisiy
le uzun yola çıkılan aracın bir par
çası olan, bu yüzden de yol boyun
ca yolcuyla atbaşı ilerleyen ve yü
zü yolcuya dönük bir aynadan izle
nir. Aynadan yansıyan yaşanan;

. çevresine, uyum sağlamakta zorla
nan çağdaş bireyin ruh burkuntu- 
larmın, farklı ton ve kıvrımlarda
ki tespitidir. Çünkü amaçlanan, 
Ken Parker tipinde okurun kendi
sini bulması değil, çağdaş bireye 
özgü yalnızlığın ve bu yalnızlığın 
giderilemezliğinin boyutlarından 
kendince paylar çıkarılmasına es
tetik bir ortam hazırlamak.

Bir yazar nasıl yazar?

Modern anlatı olanaklarıyla sine
ma (giderek televizyon) dilini bir
leştiren, bu birleşime de estetik 
yenilikler ekleyen Alaska’da puzz- 
le benzeri mozaik anlatım teknik
leri de kullanılır. Böylelikle de or- 
kestral bir çoksesliliğe/çokanlam- 
lılığa ulaşılır.

Büyük bir iddia mı bu? O za
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HİKAYE VE ROMANLARI

A. VAHAP AKBAŞ

man bir kuplecik bir Alaska sah
nesini tatmaya ne dersiniz?

Ken Parker, bir macerada bir 
yazarla tanışır. Akşam olmuş, gü
neş batmış ve ateşin etrafında kah
ve içilme saatidir. Sanattan, özel
likle de edebiyattan söz açılır ve 
yazar şöyle bir savda bulunur: As
lında bütün yazarlar', üç aşağı, beş 
yukarı hep aynı hikâyeyi anlatırlar.

Bu sav üzerine aralarında şöyle 
bir konuşma geçer:

-  O zaman yaratıcılık nerede 
kalıyor?

-  ‘Yoktan varetmek’ anlamın
daki yaratıcılık Tanrı’ya mahsus
tur. O  çok övülen ‘yaratıcı gelişme’ 
ise aslında kendi duygularımızın ve 
ifade yeteneğimizin süzgecinden 
geçirdiğimiz fikirlerdir.

-  Peki fikirler nereden geliyor?
-  Kültür ve deneylerle elde et

tiğimiz bilgilerden... Başka bir de
yişle okuduğumuz, gördüğümüz, 
hissettiğimiz her şeyden.

-  Demek ki bir yazar, kendin
den önce yazılanları temel almak 
zorunda.

-  Elbette. Yazarın özelliği mal
zemede değil, işleyiş şeklindedir. 
Biz yazarların bütün yaptığı, Ho- 
meros’un eserlerindeki ve Kutsal 
Kitap’taki hikâyeleri zamanımıza 
uydurarak yeniden yazmak...

-  Çok ilginç bir iddia. Demek 
ki büyük mucitler de daha önceki 
küçük icatları kendi mantıklarına 
göre birleştirmekten başka bir şey 
yapmamışlar.

-  Aynı şey, müzikte, resimde 
ve diğer dallarda da geçerli. Ama 
halk bunu asla bilmemeli! Aksi 
hâlde etrafımızda yaratılan sihirli 
halka kaybolur ve kitaplarımızı 
kimse satın almaz.

Bu kısacık metindeki sorunsa
lın derinliğine kayıtsız kalınması, 
ülkemizde edebiyatın, sanatın va
rolan ilkel algısının sürdürülme
sinden başka ne anlama gelir!

N ecip Fazıl’m bariz vasıf
larından biri, çok yön
lülüğüdür. O , bir edebi

yatçı olduğu kadar fikir ve mü
cadele adamıdır.

Başlangıçta edebî tarafı önde 
görünmektedir; ancak zamanla 
fikir ve mücadele adamlığının 
öne geçtiği görülür. Öyle ki bir 
noktadan sonra edebî eserleri de 
onun fikirlerini aksettiren özel
likler taşır. Esasında bir içi içe 
geçiş söz konusudur. Üstad, ede
bî eserlerinde fikirlerini, sanat
kârlığına halel getirmeden ak
settirirken; fikir eserlerinde de 
sanatkâr tarafını açık bir şekilde 
gösterir.

Belki bundan dolayı zaman 
zaman eserlerinin türe özgü sı
nırlarını çizmede zorluk çekil
mektedir. Kimi anı, biyografi 
eserleri roman özelliği taşırken; 
roman ve hikâyeleri de otobi
yografi özelliği taşımaktadır.

Muhteva, üslup hatta yapı 
bakımından da Üstad’ın eserleri 
arasında çok ortak nokta var. O, 
belirli fikirlerini, önemli buldu
ğu bazı buluşlarını da döne döne 
kullanır. Adeta bu fikirleri muh
telif eserlerinde, fasılalı tekrar
larla okuyucunun zihnine nak
şetmeye çalışır.

Bunun için, onun eserlerini 
birbirinden bağımsız olarak ele 
almak zor, neredeyse imkânsız
dır.

Biliyoruz ki Üstad, tarihî, fik
rî eserler yanında edebiyatın he
men bütün türlerinde üstün n i
telikli eserler vermiştir. Bunlar
dan şiir ve tiyatroları ayrı ince
lenmeyi gerektirecek mahiyet ve 
niceliktedir. Onun için, bu yazı
mızın konusunu, Üstad’m hikâ
ye ve romanlarıyla sınırlı tutma
ya çalıştık.

Hikâyeleri

Hikâye, Necip Fazıl’ın eser ver
diği ilk türlerden biridir. İlk h i
kâyeleri 1928’de Cumhuriyet ga
zetesinde yayımlanır. O  vakit 
büyük ilgi gören bu hikâyeler, 
1932’de yayımlanan “Birkaç H i
kâye Birkaç Tahlil" kitabında yer 
alır. Buradaki sekiz hikâye, yeni
leri de eklenerek 1965’te “Ruh 
Burkuntularından H ikâyeler” 
adıyla yayımlanır. Ü stad’m 
üçüncü şiir k itabı “H ikâyele- 
rim”in yayın tarihi 1970’tir. Bu 
kitapta kırk hikâye yer alır. “H i
kâyelerim”, Ü stad’m  ölümün
den sonra 1983’te, “Bütün eser- 
leri”nin ilk kitabı olarak son 
şekliyle yayımlanır. Bu baskıda 
hikâye sayısı elli ikiye çıkmıştır.

Hikâyelerin yazılış tarihine 
bakıldığında (İlk hikâyenin yazı
lış tarihi 1928, son hikâyenin 
yazılış tarihi M art 1971’dir.), 
Üstad’ın hikâyeyi önemsediği ve 
hayatının değişik dönemlerinde
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bu türü sürdürdüğü görülür. Son 
dönemlerde kaleme aldığı hikâ- 
yelerini Ahmed Abdülbaki adıy
la Büyük Doğu’da yayımladığı bi
linmektedir.

Durum böyleyken, ne yazık 
ki bu hikâyeler, kalem erbabın
dan Ustad’m diğer eserleri kadar 
ilgi görmemiştir. Hatta tama- 
miyle görmezlikten gelinmiştir 
denebilir. Ustad’ın bibliyograf
yası incelendiğinde hikâyelerine 
dair fazlaca bir şeye rastlanmadı
ğı görülecektir. Hakkındaki 
eserlerde bile ya bu konuya hiç 
değinilmemiş ya da konu kısaca 
geçiştirilmiştir. Kitabının hacmi 
göz önünde bulundurulduğunda 
Ustad’ın hikâyeleri ile ilgili dişe 
dokunur bir değerlendirmenin 
Mustafa Miyasoğlu tarafından 
yapıldığı söylenebilir.

Ustad’m hikâyelerinin öne
mi birkaç sebebe dayanmakta
dır. Evvela Mustafa Miyasoğ- 
lu ’nun bir tespitini kulak ardı 
etm em ek gerekir. Miyasoğlu, 
Üstad’m diğer tahkiyeli türlere 
yönelmesinde “gençlik çağının 
hikâyeci kabiliyetinin etkisi”ne 
işaret ediyor.

Ustad’m ilk hikâyelerini yaz
dığı, yayımladığı dönemde, ede
biyatta daha çok memleketçilik 
akımı etkiliydi. Bu eğilimdeki 
yazarlar, şairler memleketin gü
zelliklerini ve Anadolu’nun me
selelerini anlatacağım diye söy
lene söylene aşınmış, ruhsuz 
eserler yazmaktaydılar. Ustad şi
irleri ve hikâyeleriyle bu gruba 
mistik bir bakış açısıyla karşı 
durmuştur. Bergson felsefesinin 
de etkisiyle maddeciliğe karşı, 
ruhçuluğu ve manevî değerleri 
öne çıkarmıştır.

Hikâyeler konu bakımından 
mercek altına alındığında, ölüm, 
korku, yalnızlık, vehim, hafa
kan, ürperti gibi mücerret kav

ramların öne çıktığı görülür. Bu, 
bir bakıma-insan hayatında ma
nevî unsurların maddeden daha 
önem li olduğunu göstermeyi 
amaçlamaktadır. V e bu, batılı 
değerlere bir karşı duruştur aynı 
zamanda. Yerli çizgiyi temsil 
eden bir duruş.... Dönemin şart
ları içinde resmi ideolojiye karşı 
bir duruş da denebilir.

Ustad’m hikâyelerinde, diğer 
eserlerinde olduğu gibi otobi
yografik unsurlar ağırlıktadır. 
Hikâyelerin çoğu, onun haya
tından izler taşımaktadır. G en ç
lik yıllarında yaşanan bohem 
hayatı, askerlik günleri, kumar 
tutkusu, tasavvufa geçiş... Ustad, 
hayatından devşirdiği ve diğer 
eserlerinde de kullandığı bu 
malzemeyi sanat eserine dönüş
türmeyi ustalıkla başarıyor. Öyle 
ki bu hikâyeler, Orhan Okay’m 
da belirlediği gibi (Necip Fazıl 
Kısakürek, Ankara 1987) diğer 
eserlerine nispetle daha gerçekçi 
bir temele oturuyor.

Ustad, kimi olayları eserle
rinde tekrar tekrar kullanır. Sev
diği bazı hadisleri, özdeyişleri, 
kendi buluşu olan söz gruplarını 
da tekrarlamakta beis görmez. 
Mesela, şiirinde, piyes ve senar
yolarında kullandığı “akrebin 
kıskacı” im ajını hikâyelerinde 
de kullanır. “İyi insanlar iyi atla
ra bindiler ve gittiler” sözü hake
za. Böyle kullanımların çokça 
örneği var.

Üstad’ın nasirliğinde şair ta
rafı hep kendini hissettirmiştir. 
Hikâyelerinin üslubunda da şüp
hesiz şairliğinin izleri var. A ncak 
bu üslup, hikâyelerin ruhuna 
çok uygun düşmüştür. Üstad’ın 
üslubunun karakteristik özelliği 
olan paradoksal ifadeler, en gi
rift mücerret konuları müşahhas 
ifadelerle anlatmak, okuyucuyu 
şaşırtan zekice benzetmeler, ek-

siltili cümleler okuyucuda uyan
dırılmak istenen tesiri hakkıyla 
sağlamaktadır.

Üstad’m özellikle ilk hikâye
lerinin insan ruhuna nüfuz eden, 
onu ürperten bir yanı var. Bu, 
bahsettiğimiz üslup özellikleriyle 
beraber, mekânların seçimi ve 
başarılı tasviri sayesinde sağlanı
yor. Ustad hikâye türünün bü
tün imkânlarından faydalanma
yı başarıyor. Yerine göre açıkla
yıcı tasvirlerden, ya da hareketli 
ve izlenimci tasvirlerden yarar
lanıyor. “Paradi" gibi hikâyeler
de anlatılana münasip olarak 
çokça diyalogdan yararlanıyor. 
Bunu yaparken derin tahliller 
yapmaktan da geri durmuyor. 
Hikâyelere amaca uygun olarak 
bir esrarengizlik katmak ya da 
okuyucuda vehim, korku gibi 
duyguları hissettirmek için buna 
uygun mekânlar seçiyor. “Eski 
Elbiselerin Hafızası" buna güzel 
bir örnektir. Yalnızlık ve veh
min hakim olduğu hikâye için 
seçilen mekân Kapalıçarşı’dır. 
Çarşı’nm  kapandıktan, insanlar 
çekildikten sonraki hali...Eşyaya 
ruh verme, cansız mankenlerin 
hasbihali, elbiseyle vücut arasın
daki esrarlı rabıta, hikâyeyi il
ginç kıldığı kadar da trajik kılı
yor. Başka hikâyelerde de mak
sada denk düşen unsurlar kulla
nılıyor: “Ev karaltılarını andıran 
bodur siyahlıklar, eğri büğrü göl
geler, odadaki ızdırabtn nabzı 
olan saat, simsiyah sokaklar, me
zardaki ölüyü parçalayan sırt
lan...”

Ustad, hikâyelerinde değişik 
anlatım tekniklerinden yarar
lanmaktadır. Hikâyelerin bir bö
lümü, birinci kişi ağzından anla
tılmaktadır. Üçüncü kişi ağzın
dan anlatılanlar da var. “Zam a
nın Mimarisi" hikâyesinde oldu
ğu gibi tamamen farklı teknikle
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rin kullanıldığı da oluyor. Bu h i
kâyede Üstad, birinci çoğul kişi
yi kullanıyor. G elecek zaman ve 
geniş zamanı iç içe kullanarak 
ve zaman zaman okuyucuyla ko
nuşarak çarpıcı bir söyleyiş yaka
lıyor.

Hikâyeler, bazı ortak özellik
ler taşımakla beraber farklı ko
nulardan oluşuyor. A ncak hikâ
yelerin bir bölümü “kumar” ko
nusu etrafında bütünlük oluştu
ruyor. Bunlar da Üstad’m haya
tından izler taşıyan ve malzeme
sinin bir kısmı “N am -ı Diğer Par
maksız Salih”te kullanılan hikâ
yelerdir. 1 9 6 7 ’de birer hafta 
arayla yazılan “H asta Kum arba
zın Ölümü" ve “H asta Kumarba
zın Not D efteri” bu hikâyelerin 
sonuncularıdır. Bu hikâyelerin 
kahramanı yaptığı nefis mücade
lesi ve geçirdiği değişim bakı
mından yazarıyla örtüşmektedir.

Ü stad’m son dönemlerde 
yazdığı hikâyelerde öncekiler
den farklı olarak cemiyet mese
lelerine yöneldiği, özellikle yoz
laşan, yabancılaşan nesilleri ko
nu edindiği görülmektedir. T i
yatro ve romanlarında ve diğer 
bazı eserlerinde ifade ettiği dü
şünceleri, eleştirdiği fikir ve dav
ranışları hikâye türünün imkân
larıyla da iletmeye çalışmakta
dır. “M ini Etek, Babaanne, N ok
ta...” böyle hikâyelerdir.

Senaryo Romanları

Necip Fazıl’m yayımlanan ilk se
naryo çalışması “Vatan Şairi N a
m ık K em al”dir. Yayım tarihi: 
1944.

Üstad, diğer'senaryo roman
larını yirmi yıl gibi uzun bir ara
dan sonra kaleme alır ve onları 
toplu halde yayımlar. Toker Ya
yınlarından Ü stad’m bütün 
eserlerinin birinci kitabı olarak

NECİP FAZIL’IN HİKAYE VE ROMANLARI / AKBAŞ

çıkan (1972) "Senaryo Romanla
rı” altı senaryoyu ihtiva eder. 
Büyük Doğu Yayınları’nın 38 ’in- 
ci kitabı olarak çıkan “Senaryo 
Romanlarım” da ise dokuz senar
yo vardır: Sen Bana Ölümü Yen
dirdin, Deprem, Kâtibim, Villa 
Semer, V atan Şairi Namık Ke
mal, Canım  İstanbul, Ufuk Çiz
gisi, Son Tevbe, En Kötü Patron

Bunların dışında, Üstad’m 
“Battal G azi” adlı tamamlanma
mış bir senaryosunun varlığı da 
bilinmektedir.

Üstad’m senaryolarının bir 
kısmı filme alınmış, özellikle 
yetmişli yılların başında “Ç ile” 
adıyla çekilen “Deprem”, sinema 
seyircisi tarafından büyük bir 
alakayla karşılanmıştır.

Seyircinin, hatta okuyucu
nun senaryolara gösterdiği alaka, 
ne yazık ki edebiyat çevreleri ta
rafından gösterilmemiştir. Ü s
tad’m bu eseri karşısında da ke
tum kalınmıştır. Oysa onun se
naryolarını özenerek yazdığı, do
layısıyla onları önemsediği ko
laylıkla fark edilir. Abdulhak 
Hamid’in, tiyatrolarını oynansın 
diye değil, okunsun diye yazması 
gibi, Üstad da senaryo romanla
rını adeta okunsun diye kaleme 
almış. Onlara yalnızca “senaryo” 
demekle yetinmemesi, “roman” 
olarak sunması bundandır. Üslu
bundaki titizlik, açıklama ve tas
virlerde ayrıntıya inmesi ve ni
hayet onları, hayattayken bir 
bütün halinde yayımlaması bu
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nu göstermektedir. Görülüyor ki 
Ustad, senaryoları yazarken ede
bi değer taşımalarını ve kolay 
okunur olmalarını gözden ırak 
tutmamış.

“N am ık K em al” senaryosu 
teknik olarak diğerlerinden fark
lılık göstermektedir. Daha çok 
kronolojik tablolardan oluşuyor 
metin. Diğer metinlerde ise yu
karıda değindiğimiz hususlardan 
dolayı roman özelliği ağır bas
maktadır.

Ustad, diğer eserlerindeki üs
lup özelliklerini burada da sergi
lemektedir: B olca üç noktalı 
cümle, tezatlı ifadeler, ilginç 
benzetmeler, somutlamalar, iro
ni, çarpıcı fikir oyunları, zengin 
kelime dağarcığı...

Senaryolarda da şahsi hayat 
tecrübelerinin yansımaları var. 
“Sen bana Ölümü Yendirdin”deki 
at merakı gibi... Fikirleri ve zev
ki eserlerde kendini hissettiri
yor. Kimi kişiler onun fikirleri
nin savunucusu durumundadır. 
Aynı senaryodaki D oçent Mu
rat, Ustad’m edebiyatla ilgili fi
kirlerini ifade ediyor. Namık Ke
mal’in savunması, Üstad’m sa
vunmalarını hatırlatıyor. Namık 
Kemal değil de Ustad savunma 
yapıyor hissine kapılıyoruz met
ni okurken.

Kişiler, zaman zaman teatral 
konuşturuluyor. Klasik tiyatro 
eserlerindekini andıran, üstün 
bir lisanla konuşuyor kişiler. 
“Artık siliniyorum ufkunuzdan” 
gibi Hamletvari ifadeler var. Y i
ne “muşambadan dekor...” ya da 
“Kıskacında beynimi doğrayan 
fikir akrebinden beni kurtar...” 
gibi başka eserlerden aşina oldu
ğumuz ifadeler... Bazen en sade 
kişiler bile parlak cümlelerle ko
nuşturuluyor: “Deprem”deki
hemşire Selma gibi... Bu da Üs- 
tad’m hem tiyatro yazarlığından

hem de birikiminden ve yerleş
miş üslubundan buraya yansıyan 
bir durum olsa gerek.

Üstad’ın senaryolarında, Ye- 
şilçam filmlerinde sıkça gördü
ğümüz şımarık zengin kız, fakir 
gururlu genç, zengin ve aptal 
namzet, iflas eden fabrikatör ba
ba gibi tipler; birden kör olma, 
sevgiliyi uzaklaştırmak için ya
lan söyleme gibi olaylar yok de
ğil. A ncak birer tez etrafında 
örülmüş olmaları ve Üstad’m fi
kir yoğunluğundan ve üsluptaki 
ustalığından kaynaklanan kalite 
eserlere irtifa kazandırmaktadır.

Bu senaryo romanları, Üs- 
tad’m fikirlerini sinemanın gör
sel imkânlarından yararlanarak 
sunma isteğinin bir neticesidir, 
denebilir. Nitekim sinema dili
nin bir icabı olarak hızla gelişen, 
gerilimli bir dizi olayın içine Üs- 
tad’m yabancılaşma, ahlak eroz
yonu, edebiyat, kadın, kültür ve 
medeniyet, Yunus Emre ve ta
savvuf gibi birçok konuyla ilgili 
görüşlerinin sindirildiği görül
mektedir.

Bu görüşlerin daha etkili bir 
şekilde verilmesi için sıkça kar
şılaştırmalı karelerden ve tezatlı 
durumlardan yararlanılm akta
dır. “Kâtibim”deki Topkapı Sa 
rayı ve Mecidiye Kasrı görüntü
leri bu amaca yöneliktir. Topka- 
pı Sarayı, eski Türkiye’yi; M eci
diye Kasrı, yeni Türkiye’yi ifade 
etmektedir. Biri şahsiyetliliğin, 
diğeri ise yozlaşmanın, şahsiyet
sizliğin sembolüdür.

“Kâtibim”, kurgusu, mesajla
rı, tasvir zenginliği ve kişilerin 
canlılığıyla Üstad’m en başarılı 
senaryolarından biridir. Kültür 
değişmeleri, alafranga merakı, 
nesiller arasındaki fark, eski İs
tanbul’un özellikleri, çeşitli vesi
lelerle meddah karagöz gibi gele
neksel unsurlar ustalıkla verili

yor. Buradaki Faiz Efendi tipi, 
“Yaprak Döfcwmü”ndeki A li Rıza 
Bey gibi, “N okta” hikâyesindeki 
Hadimünnas Efendi gibi başarıy
la çizilmiş muzdarip bir şahsiyet
tir.

Bu seyaryo rom anının en 
kayda değer taraflarından biri, 
kurgu bakımından “Hançerli H a
nım ” hikâyesiyle benzerliğidir. 
Dördüncü Murat’ın meddahla
rından T ıflî tarafından anlatılan 
ve ilk romanlarımız üzerinde 
epey tesiri olan bu hikâye ile 
“Kâtibim” arasında şaşırtıcı bir 
benzerlik vardır. O  kadar ki 
H ançerli H anım ’da Padişah 
Dördüncü Murat sonunda olaya 
müdahele ederek sevenlerin ka
vuşmasını ve onları ayırmaya ça
lışan kötü kadının cezalandırıl
masını sağlar. Aynı şeyi “Kâti- 
bim”de Sultan Abdülaziz yapar.

Üstad’m senaryo romanları, 
kanaatime göre, onun bir kalıba 
girmeyen taşkın mizacını, girft iç 
dünyasını, şiir ve tiyatrolarından 
sonra, bize en hissettiren eseri
dir. Bunda sinema dilinin im
kânlarının payı büyüktür.

Romanları

Necip Fazıl, diğer bütün edebî 
türlerde eser verdikten sonra, 
ömrünün son dönemlerinde, biri 
yarım kalmış, iki otobiyografik 
roman yazdı: “Aynadaki Yalan” 
(1980) ve “K afa  Kâğıdı” (Ö lü
münden sonra yayımlandı:
1984).

Üstad’m başka türlerde yaz
dığı bazı eserler roman niteliğin
de bulunulup onlardan övgüyle 
söz edilirken; roman diye yazdığı 
ve takdim ettiği bu iki eser çoğu 

:mse tarafından roman sınıfına 
d., ıil edilemeyecek özellikte bu
lundu.

Misal: O rhan Okay, Üs-
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tad’la ilgili biyografi kitabında 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı Y. 
Ankara 1987) “A ynadaki Ya
lan” m  ideolojik bir karakter taşı- 
dığını; eserin tezinin edebî değe
rinin üzerinde olduğunu ve ade
ta her sayfasında varlığını hisset
tirdiğini söylemektedir. Okay’a 
göre “Kafa Kâğıdı” da “O  ve B en” 
ve “Babıâli"n'm hazırlık notları 
ve müsveddeleridir. Kurguları 
bir yana bırakılırsa, bunlara ro
man denemez.

D urali Yılmaz da “Roman 
Geleneği ve Aynadaki Yalan” 
(H areket, haziran 1980) adlı ya
zısında, Üstad’m kendisinden 
başka bir roman kahramanının 
romanda boy göstermesine ta
hammül etmediği görüşündedir. 
O na göre, yazar kişilerin üzerine 
bir yığın bilgi ve fikri yağmur gi
bi yağdırmakta ve yer yer roma
nı tamamen makaleye dönüştür
mektedir.

“A ynadaki Yalan”m  o tobi
yografik bir roman olduğu su gö
türmez. Biliyoruz: N aci eşittir 
Üstad. N aci’nin etrafındaki kişi
ler, Üstad’m hatıralarından ta
nıdığımız tiplerdir. Mekânlar, 
yine aynı eserlerden aşina oldu
ğumuz yerler. Olaylar hakeza. 
Ve N aci’nin eser boyunca sa
vunduğu fikirler, Üstad’m “1de- 
olocya Örgüsü"nde ve diğer bazı 
eserlerinde savunduğu görüşler
dir. Öyle ki bazen kullanılan ifa
deler, yapılan açıklamalar bile 
aynıdır.

Üstad, “Aynadaki Yalan”da 
doğu-batı, batılılaşm a, İslam, 
Komünizm, Kapitalizm, Faşizm 
gibi doktrinler, kadın, tasavvuf, 
dil, roman gibi önemli konular 
hakkmdaki görüşlerini N aci ara
cılığıyla savunur.

Bundan dolayı Üstad’m ro
manları için, fikirlerinin başka es
vap giydirilmiş biçimi denebilir.

“A ynadaki Yalan" la ilgili 
uzun bir inceleme yazısı yazan 
Nazım Hikmet Polat’ın kanaati 
de bu doğrultudadır (Kültür ve 
Sanat, S .19): “Çok sağlam ve 
oturmuş bir lisan, hareki olmak
tan ziyade tefekküre dalan insa
nı ifade eden bir üslup ile kale
me alman Aynadaki yalan; N e
cip Fazıl’m sanatına bir yenilik 
getirmemiştir. Belki şimdiye ka
dar yazdıklarından bir seçmeler 
mecmuasının roman kadrosuna 
göre güzel bir tasnif, tanzim ve 
terkibidir.”

Tabii ki bu kanaatleri paylaş
mayanlar da vardır. Fikrî ağırlı
ğın eserin kompozisyonunu boz
madığı; bunun eseri “düşünen 
adam”m romanı haline getirdi
ğini savunanlar da vardır. Mus
tafa Miyasoğlu bu görüştedir. 
Miyasoğlu’na göre roman “üsta- 
dane”dir, bir ilktir.

Şüphesiz bu fikir ayrılıkları, 
değerlendirmeyi yapanlarla Üs- 
tad’m romana bakışları arasın
daki farklılıktan kaynaklanmak
tadır. Üstad, kabul gören roman 
tariflerini reddetmekte ve roma
nımızın henüz yazılmadığını ile
ri sürmektedir. “Aynadaki Ya- 
ian”daki bir diyalogta ve “K afa  
Kâğıdı”nın başında romanla ilgi
li görüşlerini ifade etmektedir ki 
“Aynadaki Yalan" buralarda be
lirtilen niteliklere birebir uy
maktadır.

“A ynadaki Yalan"da N aci, 
“Meşhur Rom ancı”nın romancı
lığını eleştirirken romanın ter
sinden tarifini de yapar: “Roma
nın nereden başlayıp nereye git
tiğine dair bir fikri, içinde mese
le, beyin sancısı, ruh hafakanı 
çöreklenen tek satırı var mıdır? 
G enç kızları ve kenar mahalleli 
pembe hanımları ağlatsın, ye
ter!”

“K afa  Kâğıdı”n m  baş tarafın

da da Üstad, bir “ruhî hareket” 
romanı ele aldığını belirtiyor. Şu 

ifadeler, Üstad’m yaptığının ne 
derece bilincinde olduğunu or
taya koyuyor: “Romanda ana da
yanak olan (idealizasyon) feda 
edildikçe .kıymet düşer, kabak 
çekirdeğine kadar iner.”

“O ve Ben" ve “Babıâli”den  
sonra Üstad “K afa Kâğıdı”nı ni
çin yazdı, diye bir soru sorulabi

lir. G erçekten, Üstad’m bu son 
eserinde okuyucu için meçhul 
olan hiçbir şey yoktur.

Eserin konusu Üstad’m bildi

ğimiz hayatıdır. A ncak üzerinde 
durulması gereken birkaç nokta 
olduğu kanaatindeyim.

Üstad’m bu eserin baş tara
fında romanla ilgili görüşlerini 
derli toplu bir biçimde vermesi 
önem lidir. Burdan hareketle 

onun romanlarını daha iyi de
ğerlendirmek mümkün olacak

tır.
Üstad’m “yetmiş sekiz yıllık 

ömrünün ruhi ve teessüri halini 
başa alarak” yani sondan başa 
dönerek romanı kurması ve ro
man hakkmdaki mülahazalarını 

romanın bir bölümü gibi adde
derek oradan romana girmesi de 

kayda değerdir.
V e nihayet Üstad’m bu ro

manındaki üslup farkı dikkat çe
kicidir. Üstad, “K afa  K âğıdı’nda. 
şaşırtıcı denecek kadar yalın bir 
üslup kullanm aktadır. O rhan 

Okay’m bu romanı hatıra kitap
larının hazırlık notları gibi gör
mesi belki de bundandır. Halbu
ki bu, eseri değerlendiren kimi 
yazarlarca, uzun yıllar sonucun
da ulaşılan bir “ifade kolaylığı”, 
olarak görülmektedir. “Bilgece 

bir sadelik...” ■
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LEO TOLSTOY’UN 
ANARŞİST PEDAGOJİSİ

MUSTAFA ALDI

“Eğitim bir kişinin öteki kişiye zorla, şiddet yoluyla etki etmesidir.. .”
“İnsanların belli kalıp ve klişelere göre bile bile biçimlendirilmesi anlamındaki eği
timin verimsiz, haksız ve olanaksız olduğunu ispat etmek istiyorum. Eğitim hakkı 
diye bir şey yoktur." (Leo Tolstoy)

Giriş

M odernleşme süreci 
Berm ann’m ifadesiyle 
yakıcı/yıkıcı ve yapıcı 

bir sürecin adı olarak okundu- 
ğunda, insanların iktidarla iliş
kilerinin tasarlanıp düzenlenme
sinde eğitime çok önemli mis
yonlar yüklendiği de görülür. 
Modern iktidarın toplumsal bel
leği oluşturmak ya da onu yeni
den şekillendirm ek amacıyla 
oluşturduğu iktidar aygıtlarına 
Foucault’gil tabirle “Panopti
con” adı verilebilir. Panoptic ik
tidarın yeni tahakküm teknikle
rinin pre-modern döneme göre 
daha inceltilmiş teknikler oldu
ğu ve bu tekniklerin bireyleri ye
niden üreterek, zihinlerini şekil
lendirerek onları Westfelia dü
zeninin sadık hizmetçileri haline 
getirilmesinde en etkili kuruma
lardan birisi eğitim kurumlandır.

M odern zamanların -X IX . 
yüzyıldan itibaren- politik mesi- 
yanlk hareketleri genel olarak 
kategorize edildiğinde “politik 
teslis akımları” olarak da n ite
lendirilebilecek üç akım karşı

mıza çıkmaktadır. Liberalizm, 
Sosyalizm ve Anarşizm. X IX . 
Yüzyılın entelektüel ve irrasyo
nel tutkusu en yüksek olan öz
gürlük kavramının, liberal ve 
marksist kuramlarca araçsallaştı- 
rıldığı ancak anarşizmin “mutlak 
özgürlüğü” mitleştirdiği b ilin 
mektedir.

Mutlak özgürlüğün mitleşti- 
rilmesi sonucunda anarşistlerin 
karşı-toplum ağları oluşturmak 
ve varolan toplumsal düzendeki 
“hiyerarşik imgelemi” tersyüz et
mek amacıyla birtakım kurumsal 
deneyimleri de olmuştur.

Anarşizmin mutlak özgür
lükçü vurgusu onun entelektüel 
ve toplumsal cemaatlerde stere- 
otipleştirilm esine ve “kötücül 
kaos” imgesiyle yaftalanmasma 
neden olmuştur. Anarşizmin da
ha çok nihilizm ve terörizmle öz
deşleştirilmesi popüler söylemin 
onu ötekileştirerek öcüleştirme- 
si, anarşizmin toplumsal ve poli
tik tahayyülatının anlaşılmasına 
engel olmuştur. (W oodcock;

1996:14)
Daha çok edebi eserleriyle 

tanınan ancak stereotipleştiril-

miş popüler tahrifatın anarşist 
söylem inin etkisinde kalarak 
kendisini anarşist olarak tanım- 
lamayıp bir anlamda popüler 
anarşist söylemin nihilist, yıkıcı, 
anarşist imgesine teslim olduğu
nu söyleyebileceğimiz ancak du
ruşu ve tavırlarıyla anarşist olan 
Leo Tolstoy’un gerek anarşizm 
gerekse de bu akımdan etkilene
rek tahayyül etmeye çalıştığı öz
gürlükçü pedagojinin analiz 
edilmesi sıkıcılaşan, piyasalaşan 
eğitim ufkumuza yeni düşler dü
şürebilir.

Leo Tolstoy (1 8 2 8 -1 9 1 0 )

Tolstoy, Rusya’nın kır soylula
rından (eşrafından) olup Jasnaya 
Poliana’da dünyaya gelmiştir. 
Kazan Üniversitesinde bir süre 
okumuştur. Fransız ve Alm an 
öğretmenlerden aldığı dersler sı
rasında J.J.Rousseau’nun etk i
sinde kalarak aydınlanmaya yö
nelik kuşkuları oluşmuştur. Boy
nuna J.J.Rousseau’nun resminin 
bulunduğu bir madalyonu tak
ması Tolstoy’un romantik akım
dan beslenm esinin derecesini 
ortaya koyar. Kafkasya’da üst
lenmiş bulunan bir topçu alayın
da subay olarak çalışan Tolstoy 
Sivastopol’ün kuşatılmasını iz
ler. Tolstoy’da anarşist fikriyatın 
kazısını yapan kimi araştırmacı
lar, köylü yaşamına olan özlemi, 
toprak ve tabiatla iç içe oluş gibi 
durumlardan etkilenm esinin  
onun sorgulamalarını derinleş
tirdiğini belirtmektedirler. K en
tin yozluğuna karşı kırın ve basit 
toplumlarm erdemlerini yücelt- 
miştir. (W ood cock ;1996 :230) 
ordudan ayrıldıktan sonra İsviç
re üzerinden Fransa ve A lm an
ya’ya uzun yolculuklar yapar.
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Anarşist portrelerden bazıları
nın eserleriyle bazılarının kendi
leriyle görüşür. 1862’de evlenir. 
O nüç çocuğu dünyaya gelir. Bu 
sıralarda Savaş ve Barış ile Arma 
Karanina’yı yazar. 1874’de buna
lımları derinleşir. Bilim ler ve 
felsefeler onu tatmin etmez Bu 
yıllarda bütün üretimini kendisi 
yapar ve bir köylü gibi yaşar. İti
raflarım, Kutsal Kitaplar, Dinim, 
Kurtuluş Kendinizd.ed.ir, Sanat 
Nedir? Eserleri hayatının ikinci 
dönemine aittir. Ailesini terk 
eder ve bir tren istasyonunda 
ölür.

Tolstoy ve Anarşizm

“Tolstoy anarşizmin vicdanıdır."

(G.Bertal)

Stefan  Zwaig’in Tolstoy’u 
“günümüzün en tutkulu anarşis
ti” olarak tanımlamasına rağ
men, Tolstoy’un popüler söyle
min kötücül kaos olarak imge- 
selleştirdiği anarşizmin nihilist 
tasvirinin etkisiyle- kendisini 
anarşist olarak tanımlamaktan 
kaçınmıştır. Tolstoy’un kendini 
daha çok hristiyanlık ekseninde 
pasifist, şiddet karşıtı ve özel 
mülkiyet karşıtı bir anlayışla 
gerçekleştirmeye çalışm asının 
onu pratik anarşist kategorisine 
dahil ettiğini düşünen araştır
macılar bulunmaktadır. (Wood- 
cock;1998:228)

Felsefe araştırmalarında 
anarşizmin siyasi bir görüş ya da 
öğreti olarak farklı versiyonla
rı/türleri bulunmaktadır. Bun
lardan biriside pasifist anarşizm
dir. Şiddet karşıtı olmakla ön 
plana çıkan pasifist anarşizm her 
şeyden önce ahlaki bir devrimin 
zorunluluğuna inanır. Bu tür 
anarşizm Leo Tolstoy’da beden-

han’ı “kamusal eği
tim ” ve matbaanın 
etkisini/önemini en 
iyi anlayan kişi ola
rak tasvir ediyordu. 
(W oodcock; 1998: 
228) Tolstoy’un 
klasik anarşizminin 
önemli portrelerin
den biri olmasına 
rağmen hazırlanan 
bazı anarşizm kitap
larında onun adı
nın ve portresinin 
yer almaması il
ginçtir. (bkz. Av-

leşir. (Cevizci; 1999: 54) Tols
toy’un şiddet karşıtlığının ya
nında onun ateşli bir hristiyan 
olarak kurumsal dine (kiliseye) 
getirdiği eleştiriler göz ününde 
bulundurulduğunda onun dinsel 
anarşist olarak da değerlendiril
mesi imkanlıdır. (Arvani; 1991: 
59) (Aktaş; 1992: 41) T o ls
toy’un dini anarşizmi onun A l
lah’ın hükümranlığı dışındaki 
tüm iktidar odaklarına ve ku
rumsal tahakküm tekniklerine 
acımasızca eleştiri getirerek fıtra
tın gelişip serpilmesi ve özgürce 
ilahi hükümranlığın onaylanma
sına dayanır. (Aktaş; 1992: 41) 

Tolstoy’un bireysel tarihinin 
arayışıyla şekillendiği göz önün
de bulundurulduğunda onun 
1857’den itibaren anarşist yapıt
larla tanışmaya başladığı ve 
1862’de batı Avrupa’ya yaptığı 
bir gezi esnasında paradoksların 
adamı Proudhan’la 
tanıştı. Bu yıllarda 
Tolstoy’un zihnini 
en çok yorduğu ko
nu olan eğitim ko
nusunu konuştular.
Tolstoy paradoksla
rın insanı Proud-

rıch; 1992)

Bu tür değerlendirm elerin 
Tolstoy’un hıristiyanlıkla dola
yısıyla da ilahi olanla bağından 
kaynaklandığı düşünülebilir. 
Çünkü Tolstoy anarşist akımın 
patikalarından biri olan şiddet 
karşıtlığını geliştirmesinde Hz. 
İsa’nın Gabara Dağındaki vaazı 
etkili olmuştur. Tolstoy buradan 
hareketle kurumsal hristiyanlığa 
mesafeli bir duruş geliştirir. Kli
şenin resmi bir kurum olarak ci
nayete ve devletin soğuk soğuk 
yalan söyleyen öteki suçlarına 
ortak olduğunu belirterek, kili- 
sesiz, peygambersiz, ayinsiz salt 
dağdaki vaazla sınırlı bir hristi- 
yanlık teolo jisini dillendirir. 
(Arvon; 1991:6 0 -6 1)

Tolstoy’un kendisini klasik 
anarşizm(ler)den farklılaştıran 
yönü onun şiddet karşıtlığıdır. 
Hatta daha sonraları sivil itaat
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sizlik kareketinin önde gelen 
temsilcilerinden Gandhi üzerin- 
de etkili olmasının nedenlerin
den birisi “kötülüğe karşı şiddete 
başvurmadan direniş” anlayışı
dır. (A ktaş;1996 :35 , M e- 
riç; 1997:71)

Tolstoy anarşistlerin her ko
nuda yerden göğe kadar haklı ol
duklarını belirtm ekle birlikte; 
onların popüler söylemde de sık
ça dillendirilen, devrimin şiddet 
yoluyla olacağı savını benimse
mez. Özgürlüğün tepeden inme 
yöntemlerle ya da yasal tahak
kümle ulaşılabilecek bir erdem 
olduğuna inanmaz. Tolstoy’a gö
re gerçek özgürlük biçimi ve tü
rü ne olursa olsun insanın otori
teye itaat etmeye bir son verme
siyle mümkündür. Anarşizmi 
imkansızı istemek olarak tanım 
layan Marshall Tolstoy’u bu ve 
buna benzer düşüncelerinden 
dolayı “barışın kontu” olarak se
lamlar. (M arshall;2003:509)

Tolstoy ve Pedagoji

Tolstoy’un anarşizmle tanışma
sında etkili olan ve öğrenim ha
yatı boyunca etkisini üzerinde 
hissettiği Fransız filozofu J.J.Ro- 
usseau’nun uygarlık karşıtı görüş
lerini de dile getirdiği ve eğitsel 
bir klasik olan Emile eseri mo
dern eğitimin doğasının sorgu
lanmasındaki ön yapıtların ba
şında gelir. Tolstoy’un kır-kent 
antogonizmasma dayanan fikri
yatının oluşumunda etkili olan 
Rousseau aydmlanmacı olmasına 
rağmen akılcı değil romantikdir. 
“Mutlu vahşi” imgesini kullana
rak hristiyanlığm insan fıtratı 
üzerindeki kötücül yorumlarını 
reddeden Rousseau uygarlığın in
sanlığı yozlaştırıcı etkilerine dik-

m m  ■ - sss sbsss

T\, T o n c r o H  —  L  To ls îo i

kat çekmiştir. (Aktaş; 1997: 150) 

W eıschedel; 1997; 203-214) 
(Tozlu; 2003: 57)

Rousseau’dan etkilenen ve 
kır yaşamının mutluluğuna, top
rağa bağlılığa vurgu yapan Tols
toy 1856’da St.Petersburg’da 
köylülerin eğitimiyle uğraşır. 
Rousseau ve İncil klavuzluğunda 
yaşadığı dönemde Rusya’da uy
gulanan öğretim ve eğitim anla
yışının bireyin gelişmesini sekte
ye uğratıcı doğasını eleştirir; 
benzer durumların Avrupa’da da 
olduğunu belirterek şöyle der; 
“[Alman] okullarını gezdim. 
Gördüğüm manzara korkunç. 
Kral için dua, dayak her şeyin

ezbere öğretilmesi, pısırıklaştırıl
mış ve dejenere edilmiş çocuk
lar....” (A ytaç;1992:279)

Tolstoy halkı eğitmek ama
cıyla “zorunlu ve budalaca bir 
kurum” olarak değerlendirdiği 
tahakkümcü okul anlayışına 
karşı kendi okulunu Jasnaya Po- 
liana’da oluşturmaya çalıştı. 
1849 ve 1859 yıllarında açtığı 
ancak başarısızlıkla sonuçlanan 
bu çalışmalarında eğitici ve öğ
renciler arasındaki egemenlik 
ilişkilerini kaldırmayı amaçla
mıştır. (Cantzen; 2000:198, Ak- 
taş; 1992 :84 , A y taç ;1992 :280- 

81)
1 8 4 9 ’daki Jasnaya Poli- 

ana’daki denemesi yoksul köylü 
çocuklarının eğitimini amaçla
makla, belirli dersleri kendisi 
vermekte ve öğrencileriyle bir
likte oyunlar oynamaktadır. 
1859’daki denemesi, iki katlı bir 
binada, elliye yakın öğrenciyle 
ücretsiz olarak eğitim vermeyi 
amaçlıyordu. Serbest ve tahak- 
kümsüz bir eğitim anlayışını uy
gulamaya çalışarak pre-kapitalist 
dönemin makinalaşmamış ku
rumsal ilişkilerini, güven, saygı 
gibi erdemleri esas alan bir anla
yışı geliştirdi. Öğrencileri yaş 
esasına göre değil yeteneklerine 
göre sınıflara ayırdı. A ncak oku
lun içeriği noktasında belirsiz
likler vardı. Pedagojide okulun 
değil yaşamın belirleyici olması 
gerektiğine inanarak, öğrencile
rin kendi kendilerine öğrenme
lerini amaçlıyordu. Planlamanın 
olmasına rağmen öğretmen ve 
öğrencilerin buna bağlı kalmak 
gibi zorunlulukları bulunm a
maktaydı. Okuma, güzel yazı 
yazma, gramer, İncil tarihi, re
sim, müzik, matematik, maran
gozluk beden eğitimi ve estetik
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gibi derslerin yer aldığı bu okul- 
da fabrikasyon sisteminin zilleri 
bulunmamaktaydı. (Mars-
h a ll;2 0 0 3 :5 0 9 '5 3 6 , Aytaç;
1992-280-281)

Çocuklara alabildiğince az 
şey öğreterek onları eğitmenin 
doğru olduğuna inanan T ols
toy’un çağdaş pedagoglarca “pe
dagojik nihilist” olarak tanım
landığı bir gerçektir. Tolstoy 
okulunda ne ödev, ne devam ne 
selam verme mecburiyeti ne de 
kesin bir oturma düzeni bulun
mamaktaydı. Öğrenciye göre 
eğitim anlayışını benimseyen 
Tolstoy bir anlamda “cemaatçi” 
bir anlayışla okulu yönlendiri
yordu. O nun bu anlayışından 
dolayı X X .yy’da uygulanmaya 
çalışılan özgür okul ve eğitim 
anlayışının tem ellerini attığı 
söylenebilir. (M arshall; 2003, 
Aytaç; 1992)

Tolstoy’un bu denemeleri 
uzun sürmedi. 6-7 Haziran 
1862’de seyahatte iken evi polis
çe basılmış ve yasadışı çalışmalar 
yapmak ve devrimci belgeleri 
saklamak suçundan arandı. Bu 
olay onun reformcu eğitim iste
ğini derinden etkiledi. Bir daha 
dönmemek şartıyla başka ülkele
ri göç etmeyi düşündü ve oku
luyla birlikte çıkardığı Jasnaya 
Poliana eğitim dergisini 1862 
Aralık sayısıyla birlikte durdur
du. 1879 yılında bu alanda tek
rar denemede bulunmak istediy
se de bundan vazgeçti. (Ay- 
taç;1992:282)

Tolstoy’un pedagoji deneme
lerinde, öğrenciliğinden bu yana 
etkisinde kaldığı Fransız filozof 
Rousseau’nın büyük etkileri var
dır. Rousseau’nun aydınlanma 
karşıtlığına varan romantik 
“mutlu vahşi” metaforunun etki

si bulunmaktadır. Rousseau’nun 
Emile eserinde çocukta kökensel 
olarak iyi duygusunu geliştirmek 
ve zorlamalar ve ahlaki talimat
lardan kaçınmayı vurgulayan 
eğitsel anlayışının Tolstoy üze
rinde çok büyük etkisi olmuştur. 
(W eischedel; 1997:212)

Tolstoy’un okul denemeleri
nin yanında sürdürdüğü sanatsal 
etkinliklerini, iyi bir eğitim sis
temi oluşturmak amacıyla ara 
vermiştir. 1870’lerin ortasında 
Anna Karanina’yı yazarken eği
tim deneylerine duyduğu ilgi 
onun romanını geçici olarak da 
bırakmasına neden olmuştur. 
Özgürlükçü bir eğitm en olan 
Tolstoy’un uygulamaya çalıştığı 
öğretmen öğrenci ilişkisi W illi
am Godwin’in oluşturmaya ça
lıştığı anarşist pedagojiye çok 
yakındı. (W oodcock; 1996:233)

Sonuç

Anarşizm ve eğitim ilişkisini dü
şünmeye çabalamak bir anlamda 
imkansızın politikası üzerinde 
düşünmektir. Her türlü kurum
sal tahakküm stratejilerine mu
halifliği ile belirginleşen anarşist 
politik tahayyülün kendi fikriya
tı ekseninde kurumsal deneme
lerde bulunması belki “teorinin 
pratiği” olarak nitelendirilebilir. 
Ancak anarşist fikriyatın temel 
eksenlerinden “iyi şeyler müfre
datla öğretilemez” aforizmasımn 
imlediği gibi anarşizm ve eğitim 
imkansızın politikasıdır.

Tolstoy eğitim -öğretim  ve 
yetiştirme kavramlarını ciddi 
olarak vurgulamıştır. Eğitim ve 
öğretim kavramlarını sembolik 
kapital değerini sorgulayarak, 
eğitimin “ilke düzeyine yükselt
miş bir despotizm çabası” oldu

ğunu belirtir. Tolstoy’un üç defa 

denemede bulunduğu Jasnaya 

Poliana okulunun eğitim ve öğ

retim kavramlarında daha çok 

“yetiştirme” kavramını temel al

dığını belirten çalışmalar vardır, 

(bkz. Cantzen; 2000:198)

A ncak eğitimin ve yetiştir

menin analizi yapıldığında ara

larında çok derin farklar olmadı

ğı görülebilir. Burada asıl üzerin

de durulması gereken; imkansı

zın politikası olarak anarşizm ve 

eğitim ilişkisinin nasıllığma dair 

sorgulamalar ekseninde T o ls

toy’un gerek kurumsal anlamda 

gerekse teorik açılımlar yapmak 

açısından öncü bir anarşist port

re olmasıdır. m
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ÖMER SEYFEDDİN VE 
EFRUZ BEY

MUSTAFA MİYASOĞLU

Omer Seyfeddin, yıllar
dan beri okul kitapla
rında yer alan hikâye

leri ve televizyon filmlerine ko
nu olan kahramanları ile her 
yaştan okuyucu ve seyirci tara
fından bilinir. Kahramanlık hi
kâyeleri ve çocukluk hatıralarıy
la da çok sevilen bu hikâyecimiz, 
m illiyetçilik akımıyla dilimizi 
sadeleştirme anlayışının da ön- 
cülerindendir. Am a onun her
kes tarafından bilinmeyen veya 
üzerinde durulmayan bazı hikâ
yeleri de var ki, okunup tartışıl
masında fayda var. Özellikle Ef- 
ruz Bey tipinde ortaya koyduğu, 
Meşrutiyet dönem inin fikir 
akımlarına yönelik eleştirisi bu
gün bile geçerliliğini koruyor. 
Bu eser bir dizi hikâye şeklinde 
yazılmış, roman gibi sunulmuş
tur. Bir kahramanın pek çok h i
kâyede ortaya çıkması bakımın
dan Dede Korkut K itab ın ı andı
rır. Onun gibi sosyal ve siyasî ba
kımdan dönüm noktasındaki 
farklı telâkki ve davranışları çar
pıcı bir tarzda ortaya koyar. Ha
yatın içinden yola çıkan hikâye
leriyle, Ahm et M ithat’tan günü
müze kadar geçerli bir tavrı yan
sıtır.

Efruz Bey adlı bir dizi hikâye
si ile Ömer Seyfeddin, toplumu- 
muzda yaşanan pek çok darbe ile 
birlikte ortaya çıkan bedâvacı

kahramanları bir fantezi etrafın
da yeniden kurgulayarak, çağı
n ın önde gelen pek çok şahsiye
tini ve bunların benimsediği fi
kir akımlarını kıyasıya eleştirir. 
Böylece mizahî tavırla İttihatçı
ları eleştirirken, kendi çağı için 
de çok tutarlı bir “tanıklık” gö
revi yerine getirir. Efruz Bey tip

lemesiyle, daha sonra ortaya ç ı
kacak bedâvacı kahramanlara da 
işaret etmiş olur.

Eser, olağanüstü dönemlerde 
bu toplumda çok görülen “kurta
rıcı” tipini ele alarak önce onu 
hürriyetçi kimliğiyle anlatır, 
sonra da asâlet düşkünü, yabancı 
hayranı, halkçı, köycü ve eği
timci kimlikleriyle canlandırır. 
Toplumumuzun yakın geçmişin
de bu insanların batıcı aydınlar 
olarak pek çok örnekleri görül

müştür. Ömer Seyfeddin bu in
sanların İttihatçı olmasına ve 
aralarındaki fikrî yakınlıklara al
dırmadan, bağımsız bir aydın 
tavrıyla, mizahi bir dille yaptık
larını eleştirir.

Öm er Seyfeddin, Efruz 
Bey’den söz eden yedi hikâyesi 
yanında, bu tipin benzerlerini 
anlatan beş hikâye ile unutul
maz bir dönem eleştirisi ortaya 
koyar. Efruz Bey’den söz etmedi
ği halde, o çevrede ele alman h i
kâyelerin hepsi daha önce yazıl
mıştır. Sonraki hikâyelerin çe
kirdeği olduğu kabul edilen bu 
hikâyelerde Efruz Bey’in tavrı 
açıkça görülür.

Efruz Bey’den söz eden ilk h i
kâye Sivrisinek’tir. Burada bu ti
pin şarlatanlığının tem elinde 
onun “acz”inin en önemli etken 
olduğu belirtilir: Ömer Seyfed- 
din’e göre, “Âciz daima şarla- 
tan”dır. Bu bakımdan 12 hikâye- 
lik eser, bir şarlatanlar galerisi
dir.

Bizden Bir Don Kişot

Efruz Bey’in İttihat ve Terakki 
Fırkası ileri gelenleriyle, Meşru
tiyet döneminin önde gelen fikir 
adamlarını temsil ettiği düşünü
lürse, çağının bulunmaz bir tanı
ğı olduğu söylenebilir. Ö te yan
dan, İttihat ve Terakki Fırkası 
mensuplarının bazı görüşleriyle 
Cumhuriyet döneminde de etki
li oldukları dikkate alınırsa, bu 
m etnin neden yeterince okunup 
tartışılmadığı, eleştirdiği kişi ve 
görüşlerin neden aynı bakış açı
sıyla ele alınmadığı da anlaşılır.
O  günlerde hürriyet, ilim, dil, 
Türkçülük, köycülük, eğitim ve 
felsefe gibi alanlarda savunulan 
görüşler, zoraki akımlar görüntü
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sünden kurtulamamıştır.
Cumhuriyet bürokrasinin be

nimsediği görüşler bugün de Ef- 
ruz Bey kadar halka ve gerçekle
re ters düşen insanlar tarafından 
temsil ediliyor. Çünkü Efruz 
Bey, yazarının da belirttiği gibi 
“hepimizden bir parça” olmuş, 
aramızdaki yaşayışını sürdür
mektedir. Fakat Ömer Seyfeddin 
kadar cesur ve ön yargısız yazar
larımız bunları eleştirmediği için 
de yıllardır rüyası görülen Türk 
Rönesansı gerçekleşemiyor.

“Ömer Seyfeddin’in Don Ki- 
şot’u” olarak sunulan eser, anti- 
kahraman eleştirisiyle Ahm et 
M ithat Efendi’nin bazı eserlerin
deki tavrı sürdürürken, çağdaş 
Türk toplumunun geleceğine 
ilişkin bir öngörüde bulunur; 
çağdaşı olan politikacılarla fikir 
adamlarını da eleştirmiş olur. Bu 
yönüyle de politik eleştiriler ya
zan pek çok yazarımızı etkiler. 
Fakat siyaset ve toplum anlayış
larının farklılığından ötürü, h iç
bir yazarımız konuya Ömer Sey- 
feddin’in tavrıyla yaklaşmaz. Bu 
yüzden Efruz Bey sonraki dö
nemlerde de benzer tavırlarla 
yeniden ortaya çıkar, bedavacı 
kahramanlardan toplum kurtarı- 
lamaz.

Ömer Seyfeddin, bu toplu
mun Osmanlı mirası üzerinde 
yükselen bedavacı kahraman ti
pini ortaya koymakla ciddî bir 
tavır sergilemiştir. Bugün de her 
fikir akımının siyasete yansıma
sında benzer haller görüyoruz. 
Efruz Bey’deki hikâyelere göre, 
Meşrutiyet’ten sonra ortaya çı
kan fikir akımları ile türedi mü
tefekkirler, tıpkı o devrin “hürri
yet kahramanları” gibi köksüz ve 
yetersizdir. Sık sık da fikir değiş
tirirler. Bunları tanımadan, kişi

liklerini bilmeden sahtekârlıkla
rı anlaşılmaz. O nlarla ilgili ger
çekleri saklayanlar, elbette 
Ömer Seyfeddin’in getirdiği 
eleştiriden hoşlanmayacaklardır. 
Gerçeği saklamakla veya ancak 
küçük bir bölümünü ortaya koy
makla, yapılan sahtelikleri göz
den uzak tutuyorlar. O  yüzden 
1908-1918 yılları arasında görü
len şarlatanlıklar hâlâ sürüyor. 
Gerçekliği bugün de tartışılama- 
yan bu tipler, hâlâ gerektiği ka
dar anlaşılıp eleştirilemiyor.

Bu Toplumun Kroniği

Ömer Seyfeddin’in romanı da 
sayılan bu bir dizi hikâye, çağdaş 
edebiyatımızın en ilgi çekici me
tinlerinden biridir. Gerek ortaya 
koyduğu karakter, gerekse onun 
çevresindeki tipler ve olaylarla 
köksüz yenilikçiliğin, ucuz dev
rimciliğin ve batılılaşmanın ilgi 
çekici bir eleştirisini sergilemek
tedir. Bir yanıyla da Ahm et M it
hat’ın Felâtun Bey’ini, Recaizâ- 
de’nin Araba Sevdası’ndaki Bih- 
ruz Bey’ini ve Hüseyin Rah- 
m i’nin Şıpsevdi’deki Meftun 
Bey’ini sosyal ve siyasal bir çer
çeveye oturtur. O  bakımdan da 
kendisinden sonra yazılan pek 
çok benzeri eserin daha farklı 
boyutlar kazanmasına yol açmış
tır. Aziz Nesin’in Zübük adlı ro
manı, Haldun Taner’in Gözleri
mi Kaparım Vazifemi Yaparım 
adlı oyunu hep bu yörüngede sa
yılabilecek çalışmalardır. H al
dun Taner’in kahramanlarından 
birinin adı bile Efruz’dur. Öteki 
mizah ve hiciv metinlerinde bu 
eserin gözle görülür bir etkisi ol
duğu da söylenebilir.

Bu metne geleneksel hikâye
mizle Binbir G ece Masalları ve

çerçeve hikâyelerle Dede Kor
kut Kitabı açısından bakıldığın
da kendi içinde tematik bir bü
tünlüğe sahip olduğu görülür. Bu 
haliyle kendine göre bir bütün
lük kazanmış görünen kitaba, 
modem ya da Postmodern anla
yışlarla yaklaşıldığında, kolaj 
tekniğiyle oluşturulmuş bir ro
man denebilir. Yazarın sağlığın
da Sivrisinek’in Yeni M ec- 
mua’da, Hürriyete Lâyık Bir 
Kahraman adlı hikâyenin Vakit 
gazetesinde yayınladıktan sonra 
Efruz Bey adıyla ve roman olarak 
yayınlandığı, Efruz Bey’den söz 
eden öteki hikâyelerin de ancak 
ölümünden sonra ortaya çıktığı 
dikkate alınırsa, yazarın böyle 
bütünleştirm eyi düşündüğünü 
söyleyenlere hak verilebilir. Kırk 
yaşından sonra büyük eser yaz
maya hazırlanan yazarın bu ese
riyle ilgili niyeti hakkında fazla 
bilgimiz yok.

Bütün bunlara rağmen, Efruz 
Bey’in öneminden söz eden çok 
az araştırmacı var. Bazıları anla
madığı için, bazıları batıcı görüş
lerin eleştirisini yaygınlaştırarak 
yanlış paradigmaları sarsmamak 
maksadıyla, bazıları da bu hikâ
yelerde eleştirilen şahsiyetlerin 
hatırasını korumak kaygısıyla 
Efruz Bey’le Ömer Seyfeddin’in 
kimleri eleştirdiğini ortaya koy
maz. Esasen bu çabaların ne es
tetik ve ne de etik bir değeri ol
madığı ortadadır. Çünkü bir ese
rin anlaşılması ve topluma ilet
mek istediği mesajın ortaya kon
ması, o kültürün gelişmesi açı
sından çok daha önemlidir. Bir 
toplumun rahatsızlıklardan ve 
sağlıksız düşüncelerden arındı
rılması için yazılmış eserlerin 
mesajları saklanarak hiçbir geliş
me sağlanamaz. Don Kişot’un
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yok sayıldığı, görmezden gelindi- 
ği bir Aydınlanma Çağı düşünü
lebilir mi?

Sayısının çok az olduğunu 
ifade ettiğimiz araştırmacıların 
Efruz Bey’le ilgili görüşleri de 
eserin önemini vurgulayacak n i
telikte değildir. Bunlarla birlikte 
Efruz Bey’i değerlendiren Orhan 
Okay, eserin türü ve benzerleriy
le önemi hakkında benimsediği
miz görüşler söyler:

“Roman tekniği bakımından 
organik ilişkileri olmayan hikâ
yeleri, Efruz Bey’in bilgiç, opor
tünist, m enfaatçi, mugalâtacı, 
konformist tavır ve konuşmaları 
birbirine bağlar. Bu tipin kayna
ğı olarak Boratav, Do Eşot’la; 
Alangu, Aleko Konsantinofun 
“Bay Ganü Balkanski”siyle ilişki 
kurar. Kılık-kıyafeti, frenkçe ko
nuşma özentisi, bir türlü yerli 
vasıflara sahip olamayışı ile Ef
ruz Bey, Tanzimattan beri gelen

alafranga düşkünü Felâtun, Bih- 
ruz (Recaizade’nin Araba Sev- 
dası’nda), Şöhret (Hüseyin Rah- 
mi’nin Ş ık ’mda) tiplerinin Meş
rutiyetten sonraki daha zengin 
bir örneği olarak düşünülmeli
dir.”

Filozof Rıza Tevfik, İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu, Hamdullah 
Suphi ve benzeri batıcı düşünür
lerle o dönemde Nev-Yunani 
görüşleri savunan Yahya Kemal 
ve Sezgicilik anlayışının sözcüsü 
olan Mustafa Şekip Tunç gibi 
şahsiyetlerle onların görüşlerini 
eleştiren bu hikâyeler, bugün bi
le önemini korumakta ve çeşitli 
araştırmalara konu olacak nite
liktedir. Böyle bir çalışmada, h i
kâyelerdeki olaylarla kişilerin 
incelenmesi, gerçekten yaşan
mış olaylarla yaşayan kişilerin 
karşılaştırılması ve böylece yaza
rın kendi çağdaşlarıyla ilgili gö
rüşlerinin ortaya çıkarılması ge

rekir. Çünkü her iyi yazar gibi 
Ömer Seyfeddin de devrinin ka
rakteristik tiplerini, Meşrutiyet 
döneminde öne çıkan insanları 
anlatmıştır. Bir bakıma sosyal ve 
kültürel eleştirilerle yanlış top
lum modellerini, siyasi sapmala
rı sergilemeye çalışır.

İttihatçılardan biri olan ve 
pek çoğunu yakından tanıdığı 
insanları her türlü partizanlıktan 
ve fanatizmden uzak bir tarzda 
eleştiren Ömer Seyfeddin, Efruz 
Bey’de bu toplumun yüz yıllık 
kroniğini ortaya koyar. Bu ba
kımdan dikkatlerden kaçırılan 
bir büyük eser karşısında olduğu
muzu unutmayalım. Eseri de her 
büyük eserin gerektirdiği dikkat
le okumaya çalışalım. Ö ncelikle 
Ömer Seyfeddin’in çocuklara da 
seslenecek kadar büyük bir yazar 
olduğunu, ama çocuk kitabı ya
zarı olmadığını bilelim... ■

“Kudüs Dergisinin Üçüncü Sayısı Çıktı”
Üçüncü sayısıyla okuyucuların 

karşısına çıkan “Kudüs” üç aylık bir 
dış politika dergisi. Dergi, bir plat
form şeklinde oluşturulan Filistin 
Dostları Girişimi (FD G )’nin aktif bi
leşenlerinin katkısıyla yayma hazırla
nıyor. Dergide değiniler, İslam dün
yasının durumu, güncel siyasi tespit 
ve analizlerin yanı sıra Ortadoğu’nun 
kanayan yarası Filistin ile ilgili geliş
melerin kronolojik bir haber tablosu
na da yer veriyor.

Değiniler bölümünde sonra yer alan makaleler 
bölümünde ilk olarak Ahmet Emin Dağ’m, ‘Orta
doğu’nun Biçimlendiriliş Süreci’ başlıklı yazısı yer 
alıyor. Siyonist işgal devletince bir suikast sonucu 
şehid edilen Hamas’ın siyasi liderlerinden İsmail 
Ebu Şeneb ile Ağustos ayında vefat eden Filistin
li mücadeleci aydın Edward Said’i anlatan Ahmet 
Varol ve Abdurrahim Elveren’in kaleme aldıkları

yazıları, A lptekin Dursunoğlu’nun 
‘Liderlerini Yöneten Bir Halkın Dire
nişi’ başlıklı yazısı takip ediyor. Rus
ya’nın İKÖ ’ye Üyelik Başvurusu’nu 
Fatma Tunç ve A BD ’deki Filistin Lo- 
bisi’ni Kuroş Ahmedi kaleme almış
lar.

Abdullah Yıldız’m yönettiği ‘Irak 
Batağında Amerika ve İslami Hare
ketin Geleceği’ başlıklı tartışmanın 
ardından röportajlar ve ‘Ortadoğu’da 
Barış Mümkün mü? Nasıl?’ konulu 

soruşturma bölümü yer alıyor.
Aksa Haber’den Filistin güncesi ve kültür sa

nat bölümü de yer alan dergi hacmi kadar dolu.
Tam anlamıyla bir arşiv niteliğindeki Kudüs 

Dergisi, Filistin gönüllüleri ve İslam dünyası ve 
uluslararası siyasetle ilgilenen her okurun kütüp
hanesinde bulunması gereken bir kaynak.

Tel: (0 212) 635 15 05
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T arih, nehirde akan  su gi
bidir; bir kez geçtiğe yer
den asla tekrar geçm ez ve 

fa ka t geçmişler geleceğe suyun 
suya benzediği kadar benzer. Ve
ya şöyle diyelim şairden ilhamla:

A n cak yatağına sadık kalan 
bir nehir denize, daha önce aynı 
yataktan geçenlerin vardığı yere, 
ulaşabilir. Başkalarının açtığı va
dide çer çöp gibi sürüklenmeyi ka
bul etm ek, ya da önü kesilmiş ya
tağı, yeni ve derin arklarla hareke
te geçirerek, billur ve temiz bir 
suyla y ıka(n )m ak için talepkar ol
m ak.

İnsanların hafızasının üstü
nün örtülmesi, ya da beslendiği 
kaynağın kurutulması çalışma
ları tüm şiddetiyle sürerken, 
üniversitelerde fikri bir heye
can ve dinamizm kazandıracak 
atılım cı ve silkindirici ruhun 
yineden teşekkülü, tarihin ken
dilerinden beklediği akışı sağla
maları “değer yitim i” ve “kimlik 
krizinin” çözümündeki göstere
cekleri çaba, üniversite gençli
ğinin üzerlerindeki misyonun 
hakkını verm esinin  delilleri 
olacak. Bu delillerden biri de, 
üniversiteliler tarafından yeni 
çıkarılm aya başlanan M ecra 
dergisi...

M ecra’nm  listesine yazdığı 
bazı görevleri şeyle özetleyebi
liriz:

M ecra, klasik üniversite ge
leneğinin meşru bir aydın pro
totipi oluştur(a)mamasımn far
kında olarak, üniversitelerde 
insanlığın adil ve ahlaki imkan
larını seferber ederek oluşturu
lacak bir meşru prototip için 
kendince katkılarda bulunacak.

MECRA

M. ABBAS APAYDIN

Bulunan yere özgü sahih bir 
modelleme yapabilmek için ça 
lışacak, sistem, ülke ve nihaye
tindeki dünyadaki anlam krizi
nin üniversitedeki yansımaları
nı araştıracak. Toplumsal ve si
yasal hayattaki üniversitenin 
mühim rolünün bilincinde ola
rak, üniversitenin sorgulayıcı 
ve araştırıcı potansiyelini dina-

mize etm ek ve sele kapılmış gi
bi rotasız seyreden insanların 
takip edecekleri koordinatları 
müşterekçe tespit etmek için 
çalışacak. Üniversitelerin kül
türel birer havza olma rolünü 
diriltmek için uğraşacak, eğitim 
politikasının açmazlarını ve za

aflarını masaya yatırarak müm
kün çareler üzerinde duracak, 
asli işlerini bırakıp tali işlere 
yönelmiş üniversite ileri gelen
lerinin konum ve duruşlarını 
anlamlandırmak için çalışacak, 
yeni bir nesil ve kültür ihdas et
me operasyonun üniversite aya
ğındaki zihni sürecini deşifre 
etmeye çalışacak, bu bağlamda 
üniversitelerin  “ideolo jik  ve 
bağımlı” duruşu üzerinde kafa 
yoracak, üniversite üzerinden 
yürürlüğe konulmak istenen ta
rihi, sosyolojik ve siyasi p oliti
kaları süzüp değerlendirecek, is
tenilen bilginin diğer kurumla- 
ra servislendiği yer olarak üni
versitenin bilgi ve eğitim m an
tığı üzerine yoğunlaşarak, üni
versitelerde, sıkıştırılmış mev
cut yetersiz kodu açm ak için 
elinden geleni yapmaya çalışa
cak. İnsan zihninin yeniden in
şası ile hafızasını uyandırmak 
için var gücüyle uğraşacak...

Mecra, üniversitelerde bek
lenen bir canlanmaya katkı an
lamında bir zemin olma iddiası
nı taşıyarak bütün üniversiteli
lerin her türlü katkısını bekle
mektedir.

(212) 533 72 02
mecradersrisi@hotmail.com
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İKNA ODASI ÜZERİNE

HÜLYA ALPER

“Geleceğin ve umudun benden 
taammüden kopardması operas- 
yonunu, çaresizlik ve sıkıntı 
içinde hem yaşayıp hem seyredi- 
yor olmanın dehşet veren trans 
halı. Acıdan uyuşmuş bir halde 
sonsuza kadar tokmuş gibi oturu- 
yorum. Üniversiteyi kazanmış, 
büyülü bir dünya için seçilmiş 
olmanın kalbi durduran mutlu- 
luğu, ardından karanlık bir ku
yuya atılıyor olmanın tokluğu.

Kaydımı yaptırmak için gel
miştim. Ne olduğunu anlama
dan sesleri tek yönlü geçiren 
özel bir buzlu cam ın arkasına 
alınmıştım. Öğretmenlerin sesi
ni bana çoğaltarak taşıyor be
nimkini ise sadece anlamsız el 
kol hareketlerine dönüştürüyor. 
Bedensel bir şiddete uğramıyor
dum ama bedensel bir şiddete 
uğruyordum. Bana yersiz bir şe
kilde, başörtünü açmalısın aksi 
halde... diye tehditler savuran 
ses, vücudumun her yerinde öl
dürücü darbeler indiriyor, ke
miklerim dağılıyordu sanki, 
içimde tarifi imkansız bir bulan
tı oluşuyor, umutlarım, dünyaya 
dair bütün tasavvurlarım, bede
nime tutunmuş zamanla kayna
mış bütün dileklerim narkoz bile 
kullanılmadan benden kesiliyor
d u ...” (s.35)

Yıldız Ramazanoğlu, İkna  
Odası adlı Pınar yayınlarından 
çıkan son eserinde roman kahra
manı Nermin’in kendisini yıllar 
boyu etkisi altına alan ‘ikna oda
sı’ tecrübesini yukarıdaki cümle
lerle dile getirir.

Romanda, en büyük hayali 
doktor olmak isteyen Nermin’in 
başörtüsünü çıkarmaya ikna 
edilmek için özel bir odaya alm ı
şı ve bu odada yaşadığı 10-15 da
kikalık bir zaman diliminin daha 
sonraki hayatı üzerinde nasıl bir 
tesiri olduğu konu edilmektedir.

Nermin “Ben içime ihanet 
edince, içim boşalınca, hatta 
yok olunca hayatı bana geri geti
rebilecekler mi?” diye sorar ken
dine ve üniversite hayallerinden 
vazgeçerek ikna odasından ikna 
olmadan çıkar, sonra da aradan 
çok uzun bir süre geçmeden 
genç bir akademisyenle evlenir.

Görünüşte düzenli ve mutlu 
bir hayatı olmasına rağmen ko
şar adımlarla gittiği bir yolun 
birden aşamayacağı bir setle ke
silmesinden doğan şaşkınlık, hü
zün, yarı yolda kalmış olmanın 
verdiği sıkıntı Nermin’de sürekli 
aşmaya çalıştığı bir travmaya dö
nüşür.

Kitapta, N erm in’in bireysel 
mücadelesi konu edinilm ekle

birlikte, maruz kaldıkları çeşitli 
baskılara rağmen, başörtülü ol
mayı tercih  eden hanım ların 
psikolojilerine, hem İslâmî de
nen hem de bunun dışında ka
lan kesimlerden gördükleri ta
vırlara atıflar yapılır. Bu arada 
biri tamamen başını açmayı ter
cih etmiş diğeri ise peruk takan 
Nuray ve Seher’in hikayelerine 
de yer verilerek bu problemle 
yüzleşmeleri farklı olan kişiler
den de örnekler sunulur.

Bu eser, edebî bir çalışma 
olarak son yıllarda başörtülü 
müslüman hanımların yaşadığı 
sıkıntılara kısmen de olsa ayna 
tutması açısından önem taşı
maktadır. Edebiyatla ilişkisi 
“okuyucu” düzeyinde birisi ola
rak, eserin, edebî değeri üzerinde 
herhangi bir şey söylemeye ken
dimi yetkin görmemekle birlik
te, anlatılan düşünceler, değer
lendirmeler ve psikolojik tasvir
lerle sizi kendi içine alan bir ya
pısı olduğunu, okuyucuda hoş 
bir tat bıraktığını belirtmek iste
rim.

Üstelik geçen on yıllarda “İs
lâmî bir edebiyat” üretmek kay
gısıyla müslümanlarm tebliğ 
am açlı yazdıkları, her zaman 
kahramanlarının sonunda hida
yet buldukları, hayatın gerçekle
rinden kopuk suni bir takım ça
lışmaları düşününce bu eserin 
değerinin daha iyi anlaşılacağını 
sanıyorum.

Tabii edebî eserleri İslâmî ve 
gayr-i İslâmî diye iki kategoriye 
ayırarak işe başlamanın, edebi
yatı “üretim zihniyetiyle”-ele al
manın ne derece sağlıklı bir yak
laşım olduğu da ayrı bir tartışma
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konusudur. Benim şahsî kana
atim İslâmî bir edebiyat yerine 
müslümanların yaptığı edebiyat 
demek daha ihtiyatlı bir yakla
şımdır. Bu sebeple edebî bir ça
lışmayı, İslam’a davet kitabı ola
rak değerlendirmek doğru olma
sa gerek.

Bununla birlikte müslüman 
bir edebiyatçının çalışmalarına 
düşüncelerinin ve duygularının 
yansıması da tabii bir durumdur. 
Nitekim “İkna Odası" da kurgu
sal bir eser olmasına rağmen, 
müslüman bir hanımın iç dün
yasını gözler önüne sermekte, 
yer yer pek çok başörtülü müslü- 
man hanımın yaşadığı problem
leri gündeme getirmektedir. 
Nermin’in hayır deyişinin nede
nini açıklayan şu satırlarda da Y. 
Ramazanoğlu derin tahliller 
yapmaktadır: “Nermin hiçlikten 
varlık alanına el yordamıyla çık
masını, sabırla olgunlaşmasını 
istemediklerini anlamıştı. G e
reksiz bir olayın çıkmasına ne
den olduğum düşünülüyor de
mişti içinden. Bu benim elimde 
değildi. Bu fazlalıktan olayı çı
karmamak. Düşünüyorum, his
sediyorum, o halde durduracak
lardı beni bu geçitte.” (s.56) Üs
telik romanın sonunda N er
min’in geçirdiği travmanın etki
sinden kurtulduğu anlatılmakta 
böylece her şeye rağmen olum
suz bir tablo çizilmemekte ve bir 
anlamda okuyucuya umut aşı
lanmaktadır.

Bununla birlikte bu çalışma, 
bazılarının görmek istediği şekil
de, gönlü imanla dolu, hiçbir şe
ye aldırmayan, yaptıklarıyla 
onur duyan mücahide, dindar 
genç kızlara yer vermemekte, 
onların başarılı çalışmalarını 
gündeme getirmemektedir.

Çünkü Yıldız Ramazanoğlu’nun 
kendi ifadesiyle “büyük hikaye
den sadece küçük bir kesit” sun

maktadır^. Dolayısıyla başörtüsü 
problemleriyle ilgili bütün tab
loyu kısa bir romandan bekle
mek haksızlık olur.

Daha önemlisi örtüleri yü
zünden pek çok sıkıntılar çeken 
müslüman hanımların bireysel 
ve sosyal hayatta düştüğü veya

düşürülmek istediği rollere baka
cak olursak karşımıza hiç de iç 
açıcı tablolar çıkmamaktadır. Bu 
gün maalesef işlerinden atılmış, 
okullarını bırakmak zorunda 
kalmış pek çok genç hanım ken
di bireysel kaderlerine terk edi
lerek yalnızlık içine itilmişlerdir. 
Öyle ki her konuda kadın hakla
rından bahsedenler, önü kesilen 
hanımlara, başörtülü diye dönüp 
bakma ihtiyacı dahi hissetme
mişlerdir.

Diğer taraftan pek çok farklı 
kesim başörtülülere “yine mi ba
şörtüsü problemi? A şın artık 
bunları” ifadeleriyle bakar ol
muştur. Kimi “eksik aklınızla za

ten nenize okumak-çalışmak. 
Oturun evlerinizde” düşüncesiy
le, tam tersine okuma ve çalış
malarından yana olan kimileri 
ise, yeni fetvaların ışığında, “bu 
şartlar altında yapacak bir şey 
yok, bunu sorun etmeyin, açın 
başınızı” diyerek hükmetmeye 
kalkmıştır. M ücadele, müslü
man hanımın kimliği vs., söy
lemlerle eylemlerde boy göste
renlerin desteği ise miting alan
larında kalmıştır.

Haksız bir genellemeye git
meyerek müslüman hanımların 
bu seçimini her zaman ve her sü
reçte destekleyen, herkesimden 
insanların varlığını görmezden 
gelmemek gerekir. A ncak yo
ğunluklu olarak başörtüsü prob
lemiyle yüzleşen hanım ların 
Türkiye’de netice olarak yalnız 
bırakıldıkları, bir zamanlar kol
larına başörtülü bir hanımı tak
makla dindar olmanın gururunu 
duyan erkeklerin “bu hanımı
mın tercihi, benim değil” şeklin
de savunmalar yaptıkları, başör
tülü oldukları için kimsenin on
lara iş verm ek istemedikleri, 
genç kızlarımızın iş yerine, bü
yük patronlarımızdan ikinci eş 
olma teklifleri aldıkları ve bir 
sürü aşağılanmaya maruz kaldık
ları, psikolojik yardım alanları
nın bulunduğu, bazılarının kara
rından geri adım atma zorunda 
kalarak başını açtığı, pişmanlık
ların yaşandığı, peruk takmanın 
yeni bir örtünme biçimine dö
nüştüğü de bir gerçektir.

Bütün bu yaşananları düşü
nünce insan bunların her birini 
kaleme alacak hikayeler, roman
lar olsun istiyor. Yaşananlar hem 
bu günün insanına hem de gele
cek nesillere ulaştırılsın istiyor.

İkna Odası aslında bu anlam
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Anlamak farzdır.

da çok önemli bir misyonu yeri- 

ne getiriyor. N erm in’in dilin

den realiteyi tespite yönelik de

ğerlendirmeler yapıyor. Meselâ 

ikna odasında Nermin şöyle dü

şünüyor: “Kadınların tümünün 

okuyup kurtulmasını istiyorlar. 

Anladığım kadarıyla benim de 

kurtulmamı istiyorlar. O nlar
dan kurtulamıyorum. Onlar yü

zünden hiç kurtulamayacağımı 
da hissediyorum.” (s.31) Sonra 

yine şöyle diyor içten  içe... 

“Kim ister ki kesintisiz aşağılan

mak. Yukarıdan aşağıya, aşağı

dan yukarıya. En çok da kolayca 

kılık değiştirebilen mahir ve ko

mik dindar adamlar tarafından 

küçük görülmeyi. Gizli ve sinsi 

hor görülere uğramayı...” ( s.28) 
Eser, verilen pasajlarda da 

görüleceği gibi, başörtüsü soru

nu dolayımında şekillenmekle 

birlikte yer yer ahlakî bozulma

lara, sosyal problemlere de deği

niyor. Bütün bu açıklamalarıyla 

Yazar, bugün içinde bulunduğu

muz pek çok soruna usulca par

mak basıyor. Avaz avaz bağırmı

yor, her tarafı inleten bir haykı

rışla seslenmiyor insanlara, ama 

derinden, sakin ve etkili bir do

kunuş yapıyor... Kitabı bir so
lukta okuduktan sonra yazarın 

dokunuşunu duyuyor; duygu ve 

düşünce dünyama yeni bir şey

ler katıldığını fark ediyorum.

Dünyasını genişletmek iste

yenlere tavsiye olunur... ■

* Fadime Özkan'ın Yıldız Rama- 
zanoğlu ile röportajı, Yeni Şa
fak, 15.01.2004.

H enüz beyaz iplikle siyah 
ipliğin birbirinden ayrıl
madığı sabahın erken 

vakitlerinde Müezzin Hikmet 
Efendi yılların verdiği alışkanlık
la yatağından kalktı. Ortalık ıs
sızdı. Çocuklar uyuyordu. Karısı 
öleli yıllar olmuştu. Çocuklarını 
analık elinde perişan etmemek 
için evlenmemiş, bazen bu yüz
den kendisine kızdığı zamanlar 
da hiç eksik olmamıştı. Yaşı alt
mışını geçmiş, beyaz sakallı, ak 
saçlı ve iri cüsseli bir ihtiyar bun
dan sonra da bir şeyler yapamaz
dı. Artık kendisini kutsal gö
revlere adamıştı. “Hayat iş
te, bir varsın bir yoksun...” 
diyerek yavaşça odanın ka
pısını açtı. Vakit bir hayli 
ilerlemişti, bir an önce ab- 
dest alıp caminin yolunu 
tutmalıydı. Ezan vakti 
yaklaşmıştı. İnsanları i 
uyandırmak için güzel ğ  
bir sesle saba maka- 
mında ezanı okumalı, her 
gün devam eden düzeni 
bozmamalıydı. Yılların 
getirdiği alışkanlığın ya
nında, ihtiyarlığın verdi
ği korku ve ölüm 
endişesi Hikmet 
Efendi’yi dine 
daha da bağlamış 
,evini sadece yat

mak için kullanır hale getirmişti. 
Namaz aralarında sürekli Kur’an 
okuyor, ahir ömründe hesabı ko
laylaştıracak ne kadar hayır işi 
varsa yapmaya çalışıyordu. Tuva
letten sonra istibrâ yaptı, abdesti- 
ni aldı ve babasının mestine ben
zeyen, kahverengi mestini giydi. 
“Çocukları uyandırmamak için” 
dış kapıyı yavaşça kapadı. Cami
ye doğru giderken yolda mahalle 
köpeklerinden, ayyaşlardan ve 
geceden kalmış kötü kokulu mey
hanelerden başka kimsenin orta
lıkta görünmediği, herkesin en 
derin uykularda rüya gördüğü 
sahne, Hikmet Efendi’nin aklına 
bir film sahnesi gibi kazınmıştı. 
Birgün bu sahnenin değişmesini 

ne kadar istiyordu.
Caminin girişindeki “cep 

telefonlarınızı kapatın”, 
“ayakkabılarınız çalınabi- 
lir içeri alın” yazıları Hik

met Efendi’nin dahiyane 
ferasetinin bir yansı

ması olarak insan
ları uyarıyordu. Bu 
yazıları duvarda 
gördükçe müezzin 
derin bir haz duyu

yor, içinden her ne 
kadar yazdığım hatlar 

beğenilmese de bu ya
zılar herkes tarafından 

seviliyor zannıyla mutlu
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oluyordu. Ahşap kapıdan geçip, 
minareye doğru yöneldi. Yıllardır 
aynı mikrofona ezan okur, kendi 
sesini bir türlü dinleme fırsatı bu
lamazdı. Bir keresinde ezandaki 
sesinin nasıl olduğunu çok merak 
etmiş ve mikrofona son kuvvetiy
le ezanı haykırmıştı. Sonra sesini 
duyabilmek için koşarak dışarı 
çıkmış fakat hiçbir ses duymamış
tı. Buna nasıl çözüm bulacağını 
bugün bile anlayamamıştı. Soluk 
renkli açık yeşil bir cübbe, siyah 
bir sarık ve kahverengi mest gi
yen Hikmet Efendi ebru sanatını 
ve hüsn-ü hattı öğrenmek için 
yıllarca ders almıştı. Bu eğitim 
onu Kur’an’a daha çok yöneltmiş 
ama sanattan da nefret etmesine 
sebeb olmuştu. Minarenin kapısı
nı açtı, mikrofona doğru yanaşıp 
kırmızı düğmeyi aşağıya indirdi. 
Saba makamında o yanık sesiyle 
ezan okumaya başladı. Son za
manlarda ses tellerinin rahatsız
landığını ezan aralarındaki öksü
rüklerinden anlayan Hikmet 
Efendi, çoktandır artık bu mina
reden çekilme vaktinin geldiğini 
düşünüyordu. Namazda durup 
dururken akima takılan bu dü
şünce ve benzeri hayaller durma
dan birbirine bağlanıyor, bir tür
lü bitip tükenmiyordu. Belki ha
yal değil hatıraydı bunlar.

İlk defa babasının imamlık 
yaptığı camide ezan okumaya 
başlayan Hikmet, çocukluk yılla
rında pek de sesiyle ön plana çı
kabilecek bir müezzin olamayaca
ğını anlamıştı. Bir kere bile hiç 
kimse “Aferin” dememişti. Baba
sı dahi... Onu destekleyen bir tek 
büyükannesi vardı. “Oğlum ezan
lar hep senin nidan ile şenlensin” 
diyerek onu teşvik etmişti. Hatta 
ilk ezanını okuduğunda o gizemli 
ve gül kokulu sandığından; beyaz 
bir takke, siyah bir teşbih ve 
bembeyaz bir sarık çıkartıp Hik- 
met’e vermişti. Çocukluk yılla

rında kendisine hiç hediye alın
mayan bu hevesli yavrucağın ru
hunda bu hediye derin tesirler bı
rakacaktı. Ne zaman yaşlı bir ni
ne ve yanında küçük bir çocuk 
görse büyükannesi gözlerinde 
canlanacaktı. Ne mübarek kadın
dı, her zaman tertemiz, her zaman 
edepli...

Babası küçük Hikmet’in eza
na meraklı olduğunu fark edince 
ilk makam dersini vermeye çalış
mış, ona sesini iyi kullanması ge
rektiğini anlatmıştı. Babasından 
alabildiği kadar ilmi hıfz etmişti 
Hikmet, artık İstanbul’a büyük 
kıraat üstadlarına görünmeli on
ların birinden icazet almalıydı. 
Soğuk ve küflü medrese hücrele
rinde öğrendiği makamları yük
sek sesle okuyup, sesinin yankısı
nı dinleyen bugünleri hayatı bo
yunca unutmayan müezzin Hik
met her ne kadar sabahlara kadar 
makamlara çalışmışsa da sedasını 
ve okuyuş tarzını hocasına be- 
ğendirememişti. Hocası babasına 
benzemiyordu. “Olmadı!” deyip 
gönderiyordu. Günlerce sadece 
bir harfin mahrecine çalıştığı 
günler oluyordu. Kendisiyle bera
ber gelen öğrenciler birer birer 
icazet alırken Hikmet bir türlü 
başarı gösteremiyor, babasından 
gelen mektuplara cevaben “her- 
şeyi çok iyi öğreniyorum” diyor
du. İki arada sıkışan ve hocaları
nın karşısında ezilen, fakat hiçbir 
şey söyleyemeyen Hikmet, “bu 
kapıdan gitmeli, hak etmediğim 
ekmeği yiyorum” düşüncesine 
saplanmıştı bir kere...

Ve bir gün kaçtı... İki yıl İs
tanbul’da sefil halde yaşadı. Bir 
gün bir camide namaz kılarken 
içeride müezzinler için kırâet ya
rışmasının yapıldığını görünce, 
geçmiş günlerin verdiği alışkan
lıkla, onları dinlemeye karar ver
di.

Kırâet hocası orta yaşlı, beyaz

sarıklı, açık yeşil fistanlı yüzü 
nurlu, mübarek bir zata benziyor
du. Önündeki rahle yılların eski
liğini yüzüne yansıtmış, hoca- 
efendinin elinin altında gıcırda
yıp duruyordu. Hoca sadece “bir 
besmele” çektiriyor, ayet okuma
ya başlamadan öğrencilerini gön
deriyordu. Elinden bir şey gelme
yen hocaefendi kırâet ilminin ne 
kadar zor olduğunu biliyor, her
kesin bu ilmi tahsil edecek kadar 
sabırlı davranamayacağını yıllar
dır gözleriyle görüyordu. Kimse
nin beğenilmediğini, hocanın is
tediği tarzda okuyamadığını gö
ren Hikmet, bir de ben okuyayım 
deyip çektiği ızdırapların tesiriyle
o kadar güzel Kur’an-ı Kerim 
okuyor ki hocaefendiyi hayretler 
içinde bırakıyor. Bu okuyuş sade
ce beğenilmeyi değil hocanın du
asını ve küçük bir caminin müez
zinliğini de beraberinde getiriyor.

Şimdilerde kenar mahallele
rin birinde, küçük fakat güzel bir 
camide müezzinlik yapan Hikmet 
Efendi, namazın bittiğini haber 
veren imamın gür sesiyle kendine 
geldiği her zamanki gibi safları 
dağıtırken, eski günlerin verdiği 
tatlı hatıraların lezzetinden sıyrıl
mıştı. Sabah namazının kısa ve 
zevkli olmasına bir anlam vere
miyordu. İnsanlar evlerine dağı
lırken, herkes bir kişinin, cami
den çıkmayacağını, mihrabın 
önünde açtığı Kur’an’ı Arabî 
usûlle durmadan okuyacağını çok 
iyi biliyordu.

Birgün rahlenin önünde du
ran küçük çocuk, Hikmet Efen- 
di’ye okuduğu şeyin ne anlama 
geldiğini sormuştu. Müezzin Hik
met cevaben: “Ben de bilmiyo
rum, fakat iyi şeyler olmasa her
kes bunları okur muydu?” dedi. 
Çocuk sorusuna cevap almıştı, 
“ister anlamlı olsun, isterse an
lamsız ■
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E T K İ N L İ K L E R

21. YÜZYILDA 
MÜSLÜMANLARIN 

YOL HARİTASI

M. HADİ YILMAZ

A raştırma ve Kültür Vak- 
fı’nın Müslümanların 
uzun soluklu koşusunda 

yol gösterici olmak amacıyla dü- 
zenlediği seminer dizisinin ilk 
bölümü tamamlandı. 2 1 . yy .da  
M ü slü m an lar ın  Y ol H a r ita s ı  
başlıklı seminer dizisi, A K V ’nin 
daha önce İstan bu l T op lan tıları 
adıyla düzenlediği konuşmalar 
serisinin kendini yenileyerek de- 
vam eden farklı bir versiyonu 
olarak görülebilir.

Türkiye’deki İslâmî düşünce- 
nin seçkin temsilcilerinin konuş
macı olarak katıldığı ve kalabalık 
bir dinleyici kitlesinin izlediği 
Ocak 2004 programında, sırasıy
la; Numan Kurtulmuş “Yeni Bir 
Dünya Düzeni İçin Yol Gösterici 
Olmak", Mustafa Aydın “Müslü- 
manın Zihnen Arınması", Hikmet 
Demir “Ahlâk Bağlamında Küre
selleşme ve İslam’ın Yol Haritası”, 
Celalettin Vatandaş “Aydınlık ve 
Esenliğin Öznesinden Kültürün 
Nesnesine Kur'ân’la Yürümek" ve 
Abdurrahman Arslan “21 .Yüzyıl 
Müslümanlara Ne vaat ediyor?” 
başlıklı tebliğlerini sundular. 
Tebliğcilerin durum tespiti ve 
eleştiriden ziyade ufuk açıcı ve 
öneri getirici konuşmalar yapma
ları dikkati çekti.

AKV seminerlerinin ilk prog

ramında konuşan Doç. Dr. Nu
man Kurtulmuş, içinde yaşadığı
mız dünyanın kısa bir analizini 
yaptıktan sonra, hakim Yeni 
Dünya Düzeni karşısında Müslü
man dünyanın iki ana yanılsama
sına dikkat çekti: 1- Bu adamlar 
(A BD  ve işbirlikçileri) zaten 
kimseyi dinlemiyorlar, çok güç- 
lüler, dolayısıyla biz bunlarla uğ
raşanlayız. 2- Biz “Müslüman” ol
duğumuz için zaten en üstünüz, 
bırakalım ne yaparlarsa yapsın
lar. Her iki yanlış tepkinin de 
“teslimiyet hâli”ni yansıttığını 
vurgulayan Kurtulmuş, Müslü
manların bu yenilmişlik ve tesli
miyet psikolojisinden hızla sıyrıl
maları gerektiğini söyledi. Nu
man Kurtulmuş Müslümanların 
sahip oldukları zengin potansiye
li harekete geçirmelerinin tam 
zamanı olduğun hatırlatarak, bu 
çerçevede A BD ’deki Yahudi nü
fusu örnek gösterdi: “Amerika’da
6-7 milyon Yahudi var. 250 mil
yonluk Amerika’da tüm önemli 
sektörlerin % 70’i Yahudilerin 
kontrolündedir. Sinema sektö
ründeki en iyi aktörler, yönet
menler Yahudilerden oluşuyor. 
Gazetelerdeki en iyi köşe yazarla
rı Yahudi. Üniversitelerdeki en 
önemli hocalar onlardan. Dola
yısıyla kontrol de onların elinin

altında...” Daha sonra; çözüme 
giden yolun yani yol haritasının 
çok uzaklarda ve elde edilemez 
olmadığının altını çizen Kurtul
muş, çözümün tam da bu üzerin
de bulunduğumuz coğrafyada ol
duğu tespitini yaptı. Hangi tasnif 
yapılırsa yapılsın (Müslüman 
dünyası -  H ıristiyan dünyası, 
Doğu -  Batı, Kuzey -  Güney, 
Teknoloji kullananlar -  kullan
mayanlar...), Türkiye’nin “orta
da” yani “d en g e” rolünde olduğu
nu belirten Numan Kurtulmuş, 
“imkanımızın ve gücümüzün var 
olduğunu sadece bunları kullana
cak nitelikli, inanmış insan un
suruna ve bizim, Batı gibi “haklı
lığımızı güçten almak” yerine 
“gücümüzü Hak’tan alma”ya ihti
yacımız olduğunu” vurgulayarak 
konuşmasına son verdi.

Her Cumartesi akşamı 
A K V ’nin Fatih’teki hizmet bina
sının nezih konferans salonunda 
gerçekleştirilen sem inerlerin 
İkincisinde konuşmacı Kon
ya’dan gelen Doç. Dr. Mustafa 
Aydın idi. Aydın, Müslüman 
dünyanın ve özellikle de elitlerin 
zihinsel kirlilikten kurtulmadan 
yani zihnen arınmadan bir yol 
haritası çizmelerinin ve hatta iz
lemelerinin bile mümkün olama
yacağını söyledi. Zihinleri kirli 
ve karma karışık olan Müslüman 
aydınların, “yol haritasını” tepesi 
aşağı tutarak baktıklarını, dola- 
yasıyla durumlarını tespitte bile 
güçlük çektiklerini anlatan Ay
dın, çözüm olarak; Müslüman 
dünyanın Kur’ân’la yeniden te
masa geçerek zihin, düşünce ve 
kalp arınmasını gerçekleştirme
lerinin öncelikli görevleri oldu
ğunu belirtti.
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21. YÜZYILDA MÜSLÜMANLARIN YOL HARİTASI / YILM A Z

%  21.

Ml'SI.l MAM ARIN YOL HARİTASI

s ı

Üçüncü haftanın tebliğcisi 
Dr. Hikmet Demir’di. Günümüz
de sıkça tartışılan Küreselleşme 
ile ahlâk ve etik kavramları ara
sındaki ilişkiyi irdeleyen Demir, 
‘her şey mübah’ şeklindeki etik 
kodun küreselleşmenin kültürleri 
sömürücü ve tekleştirici gayretle
rinin sonucu olduğunu belirt- 
ti.küreselleşmenin küresel bir ah
laki çözülmeyi getirdiği ve ancak 
böylece varlığını sürdüreceğini 
göstermeye çalıştı. Onun için de 
küreselleşme olgusunun kendi 
meşruluğu ve sıhhati için global 
bir etik anlayışı oluşturmak zo
runluluğunu, “kültürel Enteg
rasyon” ve “küresel Sermaye” 
kavramlarının analiziyle detay- 
landırdı.

Tebliğinin ana noktasını ise 
şu soruda düğümlendirdi:

"Böylece ulus devletler yıkılarak 
Küreselleşme artıyor. Şimdi bu du
rumda Küreselleşme vardır! Bir du
rumdur. Burada yapılacak Küresel
leşmeye karşı çıkmak ya da kabul 
etmek ya da tanımlamak değil.

G lobal etik kavramını oluştur
m ak için dinlerin dogmalarından 
kurtulmak gerekmektedir. İşte bu
nun için insanların dinlerinden şüp
he etmeleri gerekmektedir. Ancak 
böyle mutlak gerçeklik öğrenilebi
liri!) Küreselleşm e, postmodern  
düşünceyi de kullanarak diyor ki 
önce bir dogmalarından şüphe ede
ceksiniz. Yani amiyane tabiriyle, 
“kardeşim helâl, haram yok; istedi
ğinizi yapabilirsin" diyor. Küresel 
değerler aynı zamanda K u ran ın  
yeniden okunmasını istiyorlar. Bu
nun için de hadisle sünneti yok ede
rek, sadece K ur'anı bırakmak isti
yorlar. Dolayısıyla Kur’an soyut bir 
şey oluyor, yani Kur’an entegre 
olan bir şey olabilir. Bu tuzaklardan 
kurtulmak için sünnete sıkı sıkı sa
rılmalıyız. Savunmacı bir yaklaşım
dan kaçınmalıyız ve şunu sormalı

yız: Biz burada, böylesi ortamda 
imkanlarımızı nasıl üretebiliriz?

Takiben, Doç. Dr. Celaleddin 
Vatandaş Kur’an’m anlaşılması, 
Kur’an’m geçmişin hikayelerine 
dönüştürülmesi ve ibadet kavra
mımızdaki yozlaşma konularında 
durarak tebliğini izleyicilere ak
tardı. İlkin Kur’an’ın anlaşılma
masını şöyle yorumladı: “Maale
sef Kur’an diğer kitaplarda oldu
ğu gibi Müslümanlar tarafından 
ihanete uğradı ve Kur’an’m bir 
hayal kitabı olmasından ziyade 
bir kültür kitabı oldu. Mesela 
mezarlıkta Yasin suresini okuya
rak oradaki ölüleri kurtarmak 
için okurken, sanki biz başka bir 
boyuttaymışız gibi kendimizi kur
tarmak için okumadık. Bu bağ
lamda Kur’an’ı sevenlerle Kur’an 
birbiriyle örtüşmüyor.” Kur’an’da 
yüzlerce defa onu apaçık bir şekil
de, anlaşılır şekilde indirdik ayetini 
zikrettikten sonra, Kur’an’ın na
sıl eskilerin masalına dönüştü
rüldüğünü anlatıyor Vatandaş: 
“Mekkeli müşrikler Kur’an’ı geç
mişin masalı olarak addediyorlar
dı. Biz de, bu Ad, Semud Kavmine 
ait, bu H z. M usa’nın kavmine ait 
diyerek Kur’an’ı eskilerin masal
ları haline sokuyoruz ve geriye

100 -  200 ayet kalıyor!” Ardın
dan ibadetlerin çarpıtılm asını 
gözlerimizin önüne seriyor V a
tandaş: “Kandil ibadetleri: “bir 
gecede hayatı kurtarma” formu
nu aldı. Ve ibadeti kültürleştir- 
me sürecinde bazı ibadetleri öne 
çıkarırken diğerlerini öteledik. 
Akletmek , fıkhetmek, sabretmek, 
ve güzel ahlâklı olmanın ibadet ol
duğunu unuttuk.” Bu manada 
potansiyel olarak Kur’an yol ha
ritamız olmaya devam ediyor an
cak pratikte de yol haritamız o l
ması için Kur’an’ı direkt bize ini- 
yormuş gibi okuyup, anlayıp, reh
ber edinmemiz gerekiyor ki 21. 
yy.da Müslümanların yol haritası 
olmaya devam etsin.

Ocak ayının son haftasında, 
son konuşmacı, “21 Yüzyıl Müs- 
lümanlara N eler Vadediyor?” 
başlıklı konuşmasının birinci bö
lümünü sunan A bdurrahm an  
Arsiim’dı. Bu ilk oturumda Ars- 
lan; güçlü ve yoğun bir moder- 
nizm eleştirisiyle hayatın önümü
ze koyduğu şablonlarda gizlenmiş 
ve pek de düşünmediğimiz tasav
vur yanlışlıklarını ayıklayarak 
can alıcı analizleri ilerdeki gün
lerde sunacağı konuşmasına sak
ladı. ■
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ÇANAKKALE’DE BULUTLAR... 
RÜZGARLAR...

E R T U Ğ R U L  B A Y R A M O Ğ L U

1. Bulut İçinde Kaybolan 
Düşman Alayı

Ç anakkale’de meydana gelen 
bir çok olağanüstü olay vardır.

Norfolk Kraliyet alayının bir 
bulutun içinde kaybolması da 
bunlardan biridir. Ingilizler bi
zim Bombo, onların 60. Tepe 
dedikleri stratejik bir tepeyi al
mak için bu alayı harekete geçi
rirler, bu alayın dördüncü tabu
ru diğerlerine göre daha ileri bir 
noktaya ulaşır. 10 subay ve 250 
askerden oluşan bu birlik eğer 
hedefine ulaşırsa Ingilizler 
amaçlarına oldukça yaklaşacak
lardı. Askerler hızla tepeye doğ
ru yol alırken tepede gri, mantar 
şeklinde bir bulut sanki onları 
bekliyordu. Hava müthiş rüzgar
lı olduğu halde bulut, hareket
sizdi. Birliğin son askeri de bulu
ta girinceye kadar orada duran 
bulut son askerin de bulutun içi
ne girmesi ile yolcularını alan 
bir gemi gibi harekete geçer. 
İşin ilginç tarafı yükselen bulut 
rüzgarın aksi yönünde yol alır.

Bu olaya şahit olan 22 kişilik 
Anzak Sahra birliğinden bazı as
kerler durumu şöyle anlatıyor:

-21 Ağustos 1915. Aşağıda 
geçenler, bu tarihte meydana

gelmiş garip olayların bir dökü
müdür. Bu olay savaşın en şid
detli ve son anlarında Anzak 
Suvla Koyu 60. Tepe’de meyda
na geldi. Gün ağarırken gök ber
raktı. Görünürde altı veya sekiz 
tane, hepsi birbirinin eşi olan 
ekmek somunu biçiminde bulut, 
60. Tepenin üzerinde yayılmış 
duruyordu. O sırada saatte 6 ve
ya 8 kilometrelik bir hızla gü
neyden esen meltem olmasına 
rağmen, bu bulutların ne biçim 
leri nede yerleri değişmiyordu. 
M eltemin etkisi ile kayıp gitme
diler. Bunlar bulunduğumuz ye
re göre 60 derecelik bir yüksek
likte asılı duruyorlardı. Bulut 
kümesinin tam altına gelen yer
de toprağın üstünde duran aynı 
biçimde bir bulut daha vardı. 
Yaklaşık 250 metre uzunluğun
da, 65 metre yüksekliğinde ve 
60 metre genişliğindeydi. Bu 
bulut oldukça yoğundu. Yapısı 
katı maddeymiş gibiydi. İngiliz- 
lerin bulunduğu bölge, savaş ye
rine 1000 metre kadar uzaklık
taydı. Bütün bunları Yeni Ze
landa kıtasının birinci sahra bir
liğine bağlı 3. Bölükteki 22 as
ker gördü, aralarında biz de var
dık. içinde bulunduğumuz siper
den güneybatı doğrultusunda

yere inmiş bulut duruyordu. Bu
lunduğumuz yer 60. Tepeye göre 
90 metre daha yukarda olduğun
dan üstten görebiliyorduk. Bu 
bulut daha sonra Kayacık dere 
denilen kuru bir derenin yatağı
na doğru ilerlediğinde onun da
ha önce durduğu zemini bütü
nüyle görebildik. Bu bulut di
ğerleri gibi açık gri renkte idi. 
Daha sonra 4- Norfolk Tabu
ru’nun bu kuru dere yatağından 
harekete geçerek 60. T ep e’ye 
doğru uygun adım yürüyüşe geç
tiğini farkettik. Buluta vardıkla
rında hiç çekinmeden dosdoğru 
içine girdiler ama tekrar içinden 
çıkıp 60. T ep e’de savaşa katılan 
hiçbir kimse olmadı. Bir süre 
sonra askerlerin sonuncusu da 
görünmez olunca, bulut sanki 
yükünü almışçasına yerden yük
seldi. Herhangi bir bulut gibi 
yukarıda duran diğerlerine ula
şıncaya kadar yavaş yavaş hava
landı. Bu ana kadar yukarıdaki 
bulutlar yerlerinde duruyorlar
dı. Yerdeki bulut yükselip aynı 
hizaya gelir gelmez birden kuze
ye doğru uzaklaşmaya başladılar. 
Trakya istikametine doğru gitti
ler, bir saat içinde de gözden 
kayboldular. Savaş sonunda bu 
tabur kayıp yada yok edilmiş sa
yıldı. Anzak çıkarmasının 50. 
yılında geç de olsa aşağıda imza
sı olan bizler anlattığımız bu 
olayın kelimesi kelimesine doğ
ru olduğunu beyan ederiz.

İmzaları bulunan tanıklar:
- İstihkam eri 4/165 künyeli, Feiçharrdt,

Malata Bay OfPlenty

- İstihkam eri 13/ 416 künyeli, D.Nevnes,

157 King Street Cambridge
- J.L. Newrnan, 75 Feyberg Street Octu-

moctai Tauranga
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ÇANAKKALEDE BULUTLAR / BAYRAMOĞLU

2. Bulutların Gölgesinde 
Bayram Namazı

Bulutlarla ilgili diğı 
bir olay da şöyle 
gelişmiştir:

1915 yılının 
T  emmuz ve
Ağustos ayları ı

o  / ı .. m m m  jmxaammmlSm

arası Rama-
zan’dır. A ncak Bayram namazı
nın kılınması tehlike arzet- 
mektedir; çünkü namaz sıra
sında yapılacak bir saldırı 
büyük zayiatlara sebep ola
bilecektir. Bundan dolayı 
Vehip Paşa, Bayram na
mazının kılınmasına pek 
taraf değildir. B ir hafızı 
çağırır ve askerlere bunu 
lisan-ı münasiple anlat
masını ister. Bundan son
rasını olayın şahidinden 
dinleyelim:

“Allah sevgisinde bir
leşen yüzlerce asker ayak
ta idi. Hak katında birlikte sec
deye varacaklardı. Hep beraber 
başımızı göğe kaldırdık; hevenk 
hevenk beyaz bulutlar göründü. 
Biraz sonra da bu bulutlar yere 
çöktü. Herkes “Allah-u Ekber” 
deyip yüzlerini toprağa sürdü... 
Yüce Allah bizi bulutlar arasın
da görünmez hale getirmişti... 
Sonra Bayram namazı eda edil
di. Namaz bitiminde, yüzlerce 
asker hep birden “La ilahe îllall- 
lah” sözlerini devamlı tekrarlı
yorlardı. Askerlerin bet-benizle- 
ri kül olmuş, kimsenin yüreğin
de dur durak kalmamıştı.”

3 . Yön Değiştiren Rüzgar

Çanakkale savaşı esnasında, İn
giliz Başvekili C hurchill Türkle-

dı ki, beklenm eyen bir şey oldu 
ve rüzgar yön değiştirerek 

karadan denize doğru 
esmeye başladı. 

Günler ve haf
talar boyunca 
da böyle de
vam etti. 
T a  düşman 
b ö l g e d e n

ayrılana kadar.
A ynı şekilde zehirli gazın 

Türkler tarafından da kulla
nılabileceğini düşünen İn- 
gilizler askerlerine gaz mas
keleri dağıtırlar ama asker
ler bunları takmazlar. Ve 
bunun sebebini şöyle 
açıklarlar “Türkler gaz 
kullanmazlar, onlar te
miz savaşçılardır”.

Kıble N e Tarafta?

V e Çanakkale’yi ka
zandıran ruhla ilgili 

son bir olay:
Zabit Muzaffer Bey ağır yara

lanır, o kadar kan kaybeder ki 
konuşamaz hale gelir. Son nefe
sini vermek üzeredir. Cebinden 
bir zarf çıkarır ve üzerine kanı 
ile şu cümleyi yazar;

-Kıble ne tarafta? 
Arkadaşları ne demek istedi

ğini anlarlar; onu Beytullah’a 
döndürürler. V e Muzaffer bey 
şehid düşer. ■

Kaynaklar

- Talha Uğurluel, Çanakkale Savaşları

ve Gezi Rehberi, Kaynak Yayınları

- Vehbi Vakkasoğlu, Bir Destandır

Çanakkale, Nesil Yayınları

- İbrahim Refik, Çanakkalenin Ruh

Portresi, Adım Yayınları

re zehirli gaz atmayı teklif eder. 
Bu teklife bazıları ‘insanlık suçu’ 
olduğu için  karşı çıkarlar. 
Churchill ise ısrar eder ve ekler 
“Türkler insan değildir k i”. Bu 
cevapta bütün bir batı emperya
lizminin mantığı gizlidir aslında.

Sonunda C hurchill’in istedi
ği karar çıkar.

Ç ıkarm anın yapıldığı gün
lerden başlayarak rüzgarın son
bahara kadar denizden karaya 
doğru esmesi beklenir. Coğrafi 
kurallara göre de bu böyledir. 
Çünkü rüzgar her zaman sıcak 
tarafa doğru eser. Yazın karalar, 
kışın denizler sıcak olur. Bu ne
denle havaların soğumasına ka
dar rüzgarın yönünü karaya çe
virmemesi beklenir.

Ingilizler tam zehirli varille
rini Anzak koyuna ulaştırmışlar
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

AL ELİMİ

F A H R E D D İN  G Ö R

H içbir işte dikiş tuttum- 
mayıp, avare gezip 
bulduğunu yiyen, bul

madığını isteyen yapışkan tipler 
vardır. O cağın  başından kalk
mazlar, almadan gitmezler. H a
ni bir cins meslek edinmişlerdir 
bu işi...

İşte bunlardan biri bir gün 
göle düşmüş, çırpınıyor. Adam
cağızın biri yardımına ko
şar, kıyıya yakın bir yerde 
çırpınm akta olan adama 
“ver elini”diye bağırarak eli
ni uzatır; ama adam batar 
çıkar elini bir türlü uzat
maz. Yardım etmek isteyen 
ısrarla “ver elini, kurtara
yım ” diye seslenmektedir 
ama nafile... Olayı seyre
den bir başkası yardım et
mek isteyen adama:

- “O cimrinin tekidir. 
Kimseye bir şey vermez, 
hep alır; ‘al elimi’ dersen 
elini uzatır” der.

Adam da:
- “A l elimi, al elimi” di

yerek elini uzatınca hemen 
yakalar.

Mekanın şerefini içinde oturanlar sağlar.
Atasözü

Böyle insanlara çok rastlan
dığından herkes karşı tedbirleri
ni de almak gereği duyar. Yine 
böyle işsiz, güçsüz, başarısız, bor
cunu ödemeye hiç niyeti olma
masıyla meşhur biri bir dostuna 
gitmiş. Sessizce :

- “Yahu dostum, senden çok 
önemli bir şey rica edeceğim ama 
bu söyleyeceğim aramızda sır ola
rak kalmalı. Bundan emin olabi

lirim değil mi?” demiş.
Öbürü:
- “Bilirsin ki benden hiçbir 

söz, hiçbir dedikodu çıkmaz.Gü
venle söyleyebilirsin” demiş.

Adam:
- “Israrım, çok mahrem bir sır 

oluşundan dolayıdır, kimse bil
memeli.” deyince öbürü:

- “Tamam, kimseye bir laf e t
mem; çok merak ettim, hadi an
lat” demiş.

Bizimki başlamış anlatmaya:
-“Mesele şu; biliyorsun ki son 

günlerde ekonomi perişan, her 
işim zarar ziyan. Bana biraz para 
lazım, bunu senden başkasından 
isteyemem. Kısa zamanda geri 
öderim, aman bu işimi gör, sırrı
mı sakla.”

Adamın geçmiş halini çok iyi 
bilen açıkgöz dostu sesini iyice 
alçaltıp kulağına fısıldamış:

- “Aman! Bu konu gerçekten 
saklanması zor bir sırdır, çok da 
önemlidir. Bunu ben bile duy

mamış olayım.”

Yahu, durup dururken 
bu fıkralar nereden çıktı di
ye aklınıza gelebilir. İstan
bul’un kışı bizi de etkiledi 
herhalde. O  da bana bir 
Karadeniz fıkrasını hatır
lattı:

M ahallenin konuşkan 
ihtiyarı, gençleri toplayıp 
sohbet edermiş. Bu sefer 
değişik konularda laftan la
fa geçiyormuş, dinleyenler 
de bu sözler nereye varacak 
diye merak ediyorlarmış. 
Sonunda ihtiyar “Eee uşa- 
ğum! Diyeceğum o ki, üşü- 
yi misunuz?” ■
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SİYASET VE EĞİTİMDE İSLAM DÜNYASINA “TUNUS MODELİ”

Belgesel İncelem e 2 :  
CAMİÜ’L EZHER

MUSTAFA ÖZCAN

ü m ran ın  Şubat 2004 e k ’inde, ABD-lngiltere-lsrail marifetiyle İslâm dünyasına 

dayatılan “T u n u s M o d e li”nin Kuzey A frika’ya yönelik sonuçlarını incelemiştik. Bu  
sayıda, önemine ve belirleyiciliğine binaen sadece E zh er  üzerinde oynanan oyunları, 

tarihsel arkaplanı ve son gelişmelerle birlikte ele alıyoruz.

EZHER'İN TARİHÇESİ: DEVRİMDEN KARŞI DEVRİME

Ezher kuruluşunda mezhep savunması gibi ideolojik bir 
vazifeyi üstlenmişti. Hatta aynı şey Kahire için bile söyle
nebilir. Fatimiler Am r Ibnü'l As’ın kurduğu Fustat yerine 
kurdukları şehre ideolojik bir isim bulmuşlardı: Kahire. Ya
ni Abbasileri kahredecek şehir. Beklentileri buydu. Ezher’i 
kurarken de aynı amacı gütmüşlerdi. Kendilerini ehl-i 
beyt'e nisbet e ttik leri için ideolojilerini de bu anlayışa 
adamışlardı. Kimi tarihçilerce kendilerine 'Yahudi dönme
si’ denmesi buna mani olmamış ve Fatimatü’z Zehra'dan 
mülhem olarak kurdukları camiye, ‘Camiü’l Ezher’ demiş
lerdi. Kuruluşu üzerinden bin kusur yıl geçen Ezher’i meş
hur Fatimi komutanlarından Cevher es-Sakli kurmuştu. İlk 
dönemde Ezher, Fatimi ideolojisini tahkim  için bir ideolo
jik  ve fikri m inber olarak kullanılmıştır. Ezher tarihinde çe
şitli evrilme dönemleri vardır. Fatimiler yıkıldıktan sonra 
bir dönem sönükleşmiş olan Ezher zamanla Memlûkler ve 
muakkipleri tarafından dönüştürülmüş ve itibarı iade edil
mişti. Böylece Fatimilerin elinde Fatimi ideolojisinin sa
vunma merkezi olan Ezher, sünni hanedanlıklar dönemin
de de sünni mektep ve ekollerin savunma mekanizması 
haline gelmiştir. Fatimiler’den sonra ikinci evrilme dönemi 
Mehmed Ali Paşa döneminde yaşanmıştır.

Mehmet Ali Paşa vakıfları müsadere etme yoluyla Ez
her’i atıl bırakmıştır. Tabir caizse, Ezher’in ulu ağacının 
köklerini kurutmuş ve dallarını kesmiştir. Ezher ondan 
sonra bir daha tam  anlamıyla belini doğrultamamıştır. 
Esasen bazı dönemlerinde Ezher müsbet ilimlerde bir var
lık gösterememiş ve bu, zülcenaheyn /  iki kanatlı olması
na mani olmuştur. Bu ilim yuvasının zaman zaman bu gi
bi teknik eksiklikleri olagelmiştir. Bununla birlikte, Meh
met Ali Paşa dönemine kadar merkezinde din olan tev- 
hid-i tedrisat yerini ikili sisteme bırakmıştır. Zamanla Isla-

mi asıl ve gövde kesilince yerini, batılı fer'e bırakmıştır. Asi 
izlek ve çığır kaybolmuş yerini fer’i /  batılı çizgi almıştır. 
Paradigma ve epistemolojik p iram it sistemi istihale geçir
miş ve dönüşmüştür. Bu süreç içinde Taha Hüseyin gibi 
tamamen batılı paradigmayı savunan kim i yazar ve düşü
nürler yeni paradigma ve çizgi üzerine tevhid-i tedrisatın 
Türkiye’deki gibi resmileştirilmesini savunmuşlardır. Bu
nun anlamı açıktın Ezher’in ocağına incir d ikmektir. Böyle
ce zamanla asıldan fer’e düşen Islami ilim lerin, batılı anla
yışın içinde eritilmesi murad edilmiştir. Şimdi de Ameri
kan yönetim i aynısını istemektedir. Bu gelişmeler, Ez- 
her'in rolü üzerinde derin izler bırakmıştır. Geçmişte ilmin 
bayraktan olan ve 'Kâbetü'l Hm' denilen Ezher öncü rolü
nü kaybetmiş ve batılı asıl çizgi karşısında tali bir çizgi de
rekesine düşmüştür. Artık asıl değil, tabidir. Vahidi kıyasi 
(pradigma) bizzat Ezher’in kendisi iken zamanla uydu ha
lini almıştır. Zamanla tevhidi tedrisat tersinden işletilmiş
tir. Taha Hüseyin gibilerinin teklifi sonucu yeni tevhid-i 
tedrisatın (yeni pradigma ve modele göre) kabulü ile, Ez
her’in tabutuna son çivi de çakılmış oldu. Ezher böylece 
karşı devrimin eline geçti.

Vaktiyle OsmanlI paşası Hurşid Paşa’nın mezalimine 
karşı çıkan Ezher uleması ve Nakibü’l Eşraf Ömer Mekrem 
onu devirdikten sonra kurnazlığı ve dehasıyla meşhur 
Mehmet Ali Paşa’yı yerine tensip etmişlerdi. Mehmet Ali 
Paşa ise ulemanın devrim ini tersine çevirmeyi başardı. 
Ulemanın cemilesine aksiyle mukabele e tti ve altlarında
ki zemini ellerinden aldı. Böylece kala kala tek  güç mer
kezi, otoriter ve müstebid idaresi kaldı. Ulemayı itaat altı
na alabilmek maksadıyla Ezher'in mail ve ilm i özerkliğine 
müdahale e tti ve son verdi. Onun ilk  icraatlarından birisi 
Ezher’in mali kaynaklarını ele geçirip vakıflarını talan ve 
müsadere etm ek olmuştur. Böylece Ezher'in damarlarını 
besleyen kaynakları kurutmuş ve ulemayı kapıkulu hali
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ne getirmiştir.
11 Eylül den sonra da 11 Eyiül rejiminin Müslümanla- 

ra diz çöktürm ek için düşündüğü çarelerden birisi mali 
kaynaklarını kurutma projesi olmuştur. 11 Eylül küresel 
rejiminin en önemli kilom etre taşlarından birisi, Müslü
manların mali kaynaklarını denetim  altına almaktır. Salih 
Kamil gibi Suudlu işadamları bile teröre destek veren zan
lılar durumuna düşmüşler, düşürülmüşlerdir. Bu çerçeve
de, vakıfların bütün mali kaynakları tarassut ve gözlem al
tına alınmıştır.

Geçmişte bir benzerini Ruslar ta tb ik  etmişlerdi. 1874 
tarihinde Ruslar Tataristan'daki vakıfları müsadere ve de
netim altına alarak Müslümanların ekonom ik vaziyetleri
ni zayıflatmışlardı. Bu yolla Kırımlı tatarların emlaklarının 
üçte ikisine el konmuştu. Bunun sonucu örgün eğitimleri 

çökertilm işti.1

MEHMET ALİ PAŞA'DAN NASIRA

Mısır'a birinci modernizm dalgası, Mehmet Ali Paşa döne
mi ile birlikte ayak bastı. Aslında bu, Mehmet Ali Paşa 
kostümü içindeki Fransız modernizmi idi. Zira Mehmet Ali 
Paşa bu modernizmini Fransa'dan devşirmişti. İkinci mo
dernizm dalgası ise Nasır ile geldi. Mısırlı modernistler Al- 
vin Toffler’i hatırlatırcasına modernizm sürecinin tamam
lanması için bir üçüncü dalgayı daha bekliyorlar. Gelir mi 
gelmez mi, belli değil ama Godot'yu bekler gibi üçüncü bir 
dalga modernizmi intizar ediyorlar!

Aslında Mısır'da Tanzimat Mehmet Ali Paşa dönemi ile 
birlikte başlamıştı. Tanzimat'la b irlikte bütün alanlara ikili 
sistem hakim olmuştur. Tanzimatın kökleşmesi sonucu, 
Türkiye'de devrim lerle ve Mısır'da Nasır’la birlikte ikili sis
tem  kaldırılmış yerini tamamen batılı hayat nizamı ve 
pradigması almıştır. Bu ikili sistem eğitimde de hukukta 
da yansımalarını bulmuştur. Bu süreçte sosyolojik olarak 
ümm etten ulus sürecine geçiş yaşanmıştır. Keza ümmete 
mensubiyetten zamanla vatana mensubiyete ve dolayı
sıyla vatandaşlık hukukuna intikal edilmiştir.

Bununla birlikte, 50 yıl sonra gelen Japon tanzimatın- 
daki gibi, Mısır ve Osmanlı topraklarındaki tanzimat giri
şimleri Müslümanları tam  olarak dönüştürememiş ve ba- 
tılılaştıramamıştır. İbni Haldun'un sosyolojik tesbitleri doğ
rultusunda Batı taklikçisi zümrenin zemini genişletmiş 
ama islami geleneği tüm den yokedememiş ve dini ve 
sosyal direnişi tam  manasıyla kıramamıştı. Japonlar batılı
laşmayı gönüllüce benimserken bu İslam dünyasına da
yatma suretiyle gelmiş ve direnişle karşılaşmıştır. Arnold 
Tonbyee yer ye r bu direnişi Yahudilerin Ruma Imparator- 
luğu'na direnişlerine benzetir. Bir yönüyle haksız da sayıl
maz. Bunun sonucu İslami k im lik  kendi topraklarında 
marjinal kalsa bile tamamen yo k  edilememiştir. Bunun 
nedeni, İslam'ın "farkfdır. Japonya tamamen batılılaşarak 
gelişmiş ama aynı anda özünü de kaybetmiştir. Buna m u
kabil Türkiye ve Mısır ne tam  batılılaştırıabilmiş ne de tam 
olarak köklerinden kopartılabilm iştir. Bakış açısına göre 
İslam’ın buradaki kritik  rolü lehte ve aleyhte değerlendiri
lebilir. Batıcılara göre, İslam'ın buradaki fonksiyonu men
fidir. Bize göre ise müspettir. Bazı Araplar Mehmet Ali Pa- 
şa'nın reform sürecini 'rönesans' dönemi olarak adlandır
maktadırlar ve bu bağlamda Mehmet Ali Paşa’nın İktidara 
gelişinin 200. yıldönümünü 2005 tarihinde kutlamaya ha- 
zırlanmaktalar.

Tonybee'nin kavramlarıyla analiz edecek olursak; Su

danlı Mehdi gibi öze dönüşcüler 19'uncu yüzyıl ZealoUu- 
(Junu temsil ederken Mehmet Ali Paşa da taklitçi Herodi- 
an modelini temsil etm ekte idi. Paşa galipleri tak lit e tm e
y i ve onlara uymayı şiar edinmiş bir öncü idi. Bundan do
layı karşı devrimcidir. Keza Tonybee'nin Zealot olarak ad
landırdığı Ezherlilere karşı içte, dışta da Vehhabilere karşı 
kah kendi namına kah Osmanlı taşeronu olarak savaşmış
tır. OsmanlI'yı en fazla zayıflatan iç gaile şüphesiz Mehmet 
Ali Paşa'nın isyanı olmuştur. Hem OsmanlI'yı hem de ken
disini iktidara getiren ulemanın rolünü zayıflatmış ve on
ların mezalimine karşı devrim ini çalmıştır.

Ancak, üm m et düşüncesinden kopup m illet düşün
cesiyle meşbu hale gelmiş olan bazı Arap aydınları kin ve 
intikam  dürtülerini ta tm in amacıyla Mehmet Ali Paşa’nın 
bu 'k iril' mirasına sahip çıkmışlardır. Bununla birlikte Meh
m et Ali Paşa’nın ümranla ilgili hayırla yadedilebilecek ça
lışmaları da olmuştur. Ancak o tokratik yönetim i sonucu 
sadece Ezher’i vakıflarından mahrum bırakmakla kalma
mış, Mısırlı fellahların emlakim da müsadere ederek, yağ
malayarak Mısır’ın bütün servetini neredeyse kendi zim 
metine geçirmiştir. Bu meyanda Kral Faruk’un babası Fu- 
ad’m emlakinin Mısır’ın bütün arazi ve emlakinin yedide 
birine ulaştığı ifade edilmektedir. 35 yıllık dönemi boyun
ca Mehmet Ali Paşa Mısır’da batılılaştırma projesini uygu
lamıştır.

Mısır’ın tanınmış laik düşünürlerinden ve Yusuf Karda- 
v i’nin karşı ağırlığı sayılabilecek Fuad Zekeriya, modern 
Arap aleminin ilk hakiki laiği olarak Mehmet Ali Paşa’yı 
saymaktadır. Bunda da haksız sayılmaz. Ünlü Arap düşü
nürlerinden Mahmut Emin el-Alem'e göre Msır'a yönelik 
Fransız hamlesi veya işgali askeri, siyasi olarak bütün cep
helerde başarısız olmuş ama bu hamle veya işgal yerel d i
namiklerle sürdürülmüş, tamamlanmış ve maksadına isal 
edilmiştir. Mehmet Ali Paşa Mısırlı biri olarak batılılaşma 
projesinin aracı haline gelmiştir. Bu manada Ingillzler de 
Hindistan’ı aracı bir yerli sınıfla idare etmiştir. Bu aracı ku- 
rumlara, dini müesseseler ve mandacı aydınlar da ilave 
edilmiştir. İthal veya içi boşaltılmış kavramlarla da bu sü
reç ikmal edilmeye çalışılmıştır. Fransız işgali döneminde 
ve sonrasında Mısır’da, Hindistan işgali döneminde ve 
sonrasında Hindistan'da uygulananlar bugün Bijyük Orta
doğu Projesi adı altında yine karşımıza çıkmaktadır. Amaç 
aynıdır. Sömürgeciliğin tamamlanması. Amerikan impara
torluğunun bir süre daha Müslümanlar üzerinden hayat 
bulmasıdır. Kavramlar da tahrif edilm iştir. İşgale özgürlük 
ve cihada vahşet adı verilmiştir. İş o kadar çığırından çık
mış ki tam  da Makyavelistçe hedefe ulaştıran her vasıta; 
yalan dahi meşrulaştırılmış ve ana hedefin hizmetine so

kulmuştur. Sabah gazetesi bu hususta şunları yazıyor:2 
“İrak diktatörü Saddam Hüseyin'in 45 dakika içinde kom 
şularını vurabilecek füze sistemleri var. Saddam atom 
bombası yapıyor. Saddam yakında İsrail'e saldırabilir.. 
Irak'a savaş nedeni gösterilen bu istihbarat, Londra'da 
sürgün hayatı yaşayan Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ah
m et Çelebi'den geliyo.du, ClA'nın 'güvenilmez' raporuna 
rağmen, Beyaz Saray’ın Çelebi’nin 'ciddi kaynakları'na gü
venmesi sonrası Irak savaşı çıktı. Sonuç: Silahlar buluna
madı. Irak'a giden bilim adamlarının 'Saddam'ın silahı yok' 
raporu vermesi sonrası çelebi ilk kez açık konuştu. Geç
mişte konuşulanların unutulması gerektiğini belirten Çe
lebi, ilginç açıklamalar yapti: 'Saddam Hüseyin'in silahla
rıyla ilgili istihbarat güvenilir olmasa ne olur ? Biz Am eri
ka'nın diktatörü devirmesi İçin gerekli adımları attık. Bu
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yeter. Amerikalılar Bağdat'a girdi. Diktatör Saddam gitti. 
Bizim daha daha önce söylediklerimizin bunun yanında 
ne önemi olabilir! Bush yönetim i şu anda günah keçisi arı
yor..."

MEHMET ALİ PAŞA'NIN AKILDAN ESİ: GOMOR

Aynı minvalde Mehmet Ali Paşa Fransız bayrağı dalgalan
dırmadan Fransa'nın emellerine hizmet etmiştir. Napol- 
yon Ezher ile başa çıkamamış ama o, 'içten biri' olarak çı
kabilmiştir! Ezher'in ocağına incir ağacı dikmiştir. Napol- 
yon yeni bir aristokrat tabaka vucuda getirmiş; Mehmet 
Ali Paşa da onu tak lit etmiş, Mısır'ın eski aristokrasisini y ı
kıp yerine kendi aristokrasisini kurmuştur. Mehmet Ali Pa
şa, Kal'a katliamıyla Memlüklerden kurtulmuş ve onları 
tenkil e tm ek suretiyle kendisine yeni yandaşlar bulmuş
tur. Keza Napolyon'la b irlikte Avrupa'da başlayan ulus 
devlet modeli ve hanedanlıkları atomize etme girişimi ilk 
meyvesini şarkta Mehm et Ali Paşa ile birlikte vermiştir. 
Mehmet Ali Paşa’yı yönlendiren ve teşvik edenlerin başın
da ise Fransız oryantalist Fransuva Gomor gelmekte idi. 
Daha sonra Gomor modeli Ürdün'de Gallup Paşa ve ben
zerlerine dönüşecektir. Rifae Tahtavi gibi öncü Ezherli ku
şağı Fransa'ya gönderme fikri ve projesi de yine onun fik 
ri ve eseridir. İşte bu kimseler zamanla Fransızlaşmanın ve 
batılılaşmanın aracı sınıfları haline gelmişlerdir. Bu takıma 

Hizb-i Fransa denmiştir.3
Hizb-i Fransa ifadesi bize Mehmet Ali Paşa'dan 150 yıl 

sonra iç savaş yaşayan Cezayir’deki batıcı ve köktenci 
(eradicators) grubu hatırlatmaktadır. Taha Hüseyin'e te- 
kaddüm eden ve öncülerinden olan Rıfae Tahtavi şizofre- 
nik ikili eğitim in (infısam en nekid) de mimarı olmuştur. 
Bu ikilem üzerinde Tahtavi Mısır'daki kültürel şizofreninin 
temellerini atmıştır. Halbuki yapılması gereken Ezher'i, 
gerekli batılı ilim leri istiap edecek şekilde genişletmek 
olacaktı. Bunun manilerinden birisi geleneksel ulemanın 
karşı duruşu olsa bile, bir diğer ve asıl önemli neden de, 
bu fikrin sahiplerinin gaye ve maksatlarının bu olmayışı 
idi. Bu tekamül anlayışı bu fikrin sahiplerinin emellerine 
hizmet etkmekten uzaktı. Babür soyundan Moğol Hakanı 
Ekber şah gibi cahil ama mağrur ve aynı zamanda zeki bi
risi olan Mehmet Ali Paşa Ezher'in dallarını buduyor ve 
gövdesini sarsıyordu. Böylelikle Mısır'ı Mısır yapan m üte
kamil kü ltür yerine ikircikli ve hecin kü ltür ikame edilmiş 
oluyordu.

Bu meyanda Şam diyarında kurulmaya başlanan mis
yoner ve yabancı okulların da sökün etmesiyle b irlikte 
kltürel kuşatma tamamlanmış ve muhkem hale getiril
mişti. Mengene sıkıştırılmıştı. Mehmet Ali Paşa Fransız Se- 
fir-i Kebiri ile konuşurken OsmanlIlardan sonra Araplaştır
ma siyaseti gütmeyeceğinin teminatını vermiş ve yön te 
mini izah ederken şöyle konuşmuştun "Mısır'da yaptıkla
rım, ing¡¡izlerin Hind'de yaptıklarından farksızdır. Hindis
tan'da ingilizlerin orduları var. Ama subayları İngiliz. Bizde 
de Arap askerleri var ama subayları Türk. Siz de Cezayir'de 
ordu kurmak istiyorsanız benim tarzımı ve yöntem im i be
nimsemelisiniz. Arap askerlerin başına Fransız subayları 
geçirmelisiniz..." Nitekim  Cezayir'de 1962'de Hizb-i Fransa 
tarafından çalınan devrimden sonra da böyle olmuştur. 
Mehmet Ali Paşa döneminde ne kadar yararlılıklar göste
rirse göstersin bir Arap asker, yüzbaşı rütbesine yüksele- 
mezdi. Osmanlı ile savaşlarında yararlılıklar göstermiş ba
zı Arap askerlerinin yüzbaşı rütbesine terfi edilmesi yö 

nündeki oğlu İbrahim'in yakarmalarını da kaale almamış
tır. Ona şöyle demiştir: "Sen bugünü değil yüzyıl sonrasını 
düşünmelisin. Bu gibi başlangıçların tehlikeli sonuçlan ola
bilir..." Nitekim 150 yıl sonra kehanet gerçekleşmiş ve bin
başı rütbesindeki Nasır, Hür Subaylar adı verilen bir darbe 
ile Mehmet Ali Hanedanını (Hidivlik) yıkmıştır. Sedat'ın bu 
meyanda kendisini ve Nasır'ı kastederek: “Biz Mısır'ın son 
iki firavunuyuz (yerli yöneticisi manasında)" dediği rivayet 
edilir. Eşi cihan Sedat bu sözü tekzip etse de vakıa aksine
dir.

Mehmet Ali Paşa kurnazlıkta rakip tanımıyordu, önce 
kendisini iktidara getiren Ömer Mekrem ve benzeri Ezher- 
lileri tasfiye etti. Nasır da Mehmet Ali Paşa'yı izleyerek 
devrimin ortakları olan Müslüman Kardeşler kadrosunu 
tasfiye etmiştir, zira her ikisinin de rehberi ve yastık altı 
kitabı aynıydi: Makyavelli’nin Prens adlı eseri. Hatta Meh
m et Ali Paşa kurnazlıkta kitabı hafif bile bulmuştur. Bu it i
barla nasıl Mehmet Ali Paşa'nın devrimi çalıntı b ir devrim 
ve karşı devrim ise Nasır'ın devrim i de aynı sıfatla malul- 
dur.

Mehmet Ali Paşa Makyavelli’y i keşfettikten sonra Er
meni asıllı veziri Artin'den bunu kendisine terceme etme
sini istemiştir. Artin, Paşa için hergün kitaptan on sahife 
çevirmektedir. Ancak Paşa üçüncü gün Artin ’e müdahale 
ederek şöyle demiştir: "Makyavelli'den öğrenecek bir şe
yim  yok. Onun bildiği dalavereler benim bildiklerim  ya
nında çocuk oyuncağı kalır. Behemahal tercemeyi bırak..." 
Velinimeti olan Ömer Mekrem'i Dimyat’a sürgün etmiştir. 
Ezher Şeyhlerinin seçimle işbaşına geçmesine son vermiş, 
yerine atama usulünü getirm iştir. Paşa, ulema tarafından 
seçilmesine rağmen Şeyh Mehdi'nin tayinini durdurmuş
tur.

(Bugün Hüsnü Mübarek de aynı şeyi yapmıştır. Fran
sa’nın başörtüsü yasağına şer'î kılıf uyduran M. Seyyid 
Tantavi’yi, daha ehiller dururken bu makama getirmiştir. 
'Şerefül makamı bii-mekin /  Makam şerefini oturanından 
alır’ fehvası gereği de bu makamı beş paralık etmiştir. Sa
hibi makamı yüceltir yoksa makam sahibini yüceltmez. 
Yücelmeyi makamda arayanlar sürekli yanılmışlar ve ma
kamları da suistimal etmişlerdir. Bu bağlamda günümüz 
Mısır parlementosunda İhvan yanlısı m illetvekillerinden 
olan Ali Leben Ezher şeyhi ve vekilinin ulema tarafından 
seçilmesi için Meclis'e bir kanun tasarısı vermiştir. Ama 
Meclis 1961 yılı ve 103 sayılı Ezher yasasına dayanarak bu 
talebi reddetmiştir. Bu kanunda değişiklik yapılamamıştır. 
Ezher Şeyhi'nin Islami Araştırmalar (Mecmau'l-Buhus el-ls- 
lamiye) Kurumu üyeleri tarafından seçilmesi istemi red
dedilmiştir. Ezher Vekili Abdulgani Aşur ise geçmişte de
nenen bu sistemin (seçimle başa gelme) faydasızlığının is- 
batlandığını ve ikinci bir defa denenmesine luzum görül
mediğini ileri sürmüş ve bu savunma üzerine tasarı red

dedilmiştir.)4
Mehmet Ali Paşa, ölümü üzerine Şeyh Sadat'ın bütün 

malvarlığına el koymuş ve bununla ulemaya gözdağı ver
miştir. Aynı doğrultuda Şeyh Devahili de hem azledilmiş 
hem de Dusuk'a sürgün edilmişti. Böylece M. Ali Paşa 
muhtemel hasım, rakip ve güç merkezleri ile halk ve ka
naat önderlerinden kurtulm uştur. Bu meyanda kullandığı 
yöntemler, komplo, muvazaa, satın alma ve korkutmadır. 
Kurmuş olduğu Divan-ı Ali ise formaliteden ibaret kalmış
tır. Kurduğu bütün divan ve meclisler o tokra tik yönetim i
ni perdelemek için uydurulmuş dekorlardı. Mehmet Ali 
Paşa'nın uydurduğu bu kurumlar, heyet-i temsiliye değil,
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tenfiziye (yürütme kurulları) idi. Yılda bir defa toplanan 
Meşveret Meclisi'nde numune için dahi olsa bir tek  Mısır
lı yoktu. Yapılanların adı da reform ve batılılaşma idi! Pa- 
şa'nın esasen anayasal veya şura düzeni diye bir düzen 
kurma kaygısı veya özlemi yoktu. Napolyon Bonapart’ın 
bıraktığı yerden Siyonist emellerine hizmet etmiştir. Ya- 
hudiler Ingiltere'de eşit haklar kazanmadan (1890) Paşa 
onlara hayal edilemeyecek büyük haklar vermiştir. Bu yö 
nüyle de İttihatçıların ve Jön Türklerin öncüsü sayılır. Ingil
tere'den 50 yıl önce Filistin’de Siyonistlere geniş haklar 
vermiştir. Onun döneminde toprak m ülkiyetinde feodali
teye dönülmüştür. ’Sehere’ adıyla anılan ırgatlar devlet 
namına yevmiyesiz meccanen çalışıyorlardı. Paşa bunun
la da kalmamış orduya gelir iradı için özel sektörün elin
de olan bir takım  sanayi dallarını da devletleştirm iştir. Bu 
sisteme 'tahcir' adı verilm iştir. Ziraatı, sanayiyi tamamen 
devletleştirm iştir. Faşist b ir idare tarzı kurmuştur. Kelle 
vergisini ilk  koyanlardan birisidir. Bu yönüyle ismet İnö
nü'ye de tekaddüm etmiştir. 1805 ile 1849 yılları arasın
daki iktidar döneminde bütün üm it ve beklentileri sön
müş ve batılılara geniş imtiyazlar bırakarak terk-i dünya 
etmiştir. Mısır merkezli imparatorluk hayalleri de kendi
siyle birlikte toprağa gömülmüştür.

Mehmet Ali Paşa modernizmi çökerken ondan yarım 
asır sonra başlayan Japon modernizmi dünyevi terakkide 
tavan yapmıştır. Zira, Paşa'nın modernizminde halk yoktu. 
Kendisi ve seçkin zümre vardı. Sistem yukarıdan aşağıya 
(tapdown) şeklinde işliyordu. Aşağıdan yukarıya değil. 
Halkın katılımı olmayınca başarı sınırlı kalmıştır. Halbuki 
daha iyi b ir sentez yapılabilirdi. Ama Paşa'da hile ve dala
vere bol olmasına rağmen bunu çekip çevirebilecek idrak 
kapasitesi bulunmuyordu. Meşhur Arap m ütefekkirlerin
den Burhan Galyon’a göre, Mehmet Ali Pşa'nın rönesansı 
bazılarını yükseltirken bazıları da alçaltmıştır. Bu vasıf 
Kur'ân-ı Kerim'de Firavun’un yöntem i sadedinde kullanıl
maktadır. Kısaca, Mehmet Ali Paşa devrimi, ÖmerMekrem 
gibi halk önderlerinin başlattığı devrim in çalınması ve ter
sine çevrilmesinden ibaretti. Mehmet Ali Paşa dönemi bu 
itibarla bir yapısal bozulma ve sapma dönemi olarak ad- 
landırılabilinir.

EZHER’İN AZALAN AMA KAYBOLMAYAN ROLÜ

Zaman zaman Ezher'in kaybolan rülü içinde ani parlama
lar da olmuştur. Bunun nedeni de bazı ahvalde, siyasidir. 
Sözgelimi, Hür Subaylar tarafından darbeyle tahtından in
dirilen Kral Faruk, saltanat devrinde seçilmiş iktidar ile In
giliz mandası arasında kaldığı dönem ler olmuştur. Bunu 
dengelemek için Saray zaman zaman Ezher'in rolünden 
yararlanmak istemiş ve m edet ummuştur, çaresizlik ve 
ambargo döneminde de Saddam aynı şeyi yapmış ve ne
fes alabilme siyasetinin mihverine İslam'ı da sokmuştu. 
Faruk'un taçlanmayan siyasi emellerinden birisi Ezher’i de 
istihdam ederek Türklerin ilga ettiği hilafeti yeniden Mıır'a 
getirmekti. Bilindiği gibi, meşhur olan tarihi görüşe göre 
Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fe thettikten sonra hilafeti de 
kutsal emanetlerle b irlikte İstanbul'a getirm işti. Bu kuru
mu Mısır'dan devralmıştı. İslam hukukunda ‘şartlar değiş
tiğinde eski hüküm avdet eder' anlayışı gereği Kral Faruk 
da hilafeti tekrar istirdat etm ek için harekete geçmişti. 
Bunun için de en iyi destek aldığı kurum Ezher ve onun 
şeyhi Mustafa Meraği idi. Halbuki Vefdciler ve Mustafö Nu- 
haş Paşa gibi başbakanların gözdesi, resmen hilafeti kal

dıran ve modern bir devlet kuran Mustafa Kemal idi. Hila
fetin ilgasından sonra Mekke Konferansından926) hilafet 
meselesi gündeme gelmiş ve o zaman Türkiye'den de bu 
konferansa gözlemci sıfatıyla delegeler katılmıştı. Bilaha
re Dışişleri Bakanı Tevfık Rüşdü Aras aynı doğrultudaki 
Kudüs Kongresini(l93l) boykot edip, bunu ‘dini siyasi 
amaçlara alet etmek' olarak değerlendirmişti. Kral Fa
ruk'un 1939'da liderlik etmesiyle yeniden gündeme gelen 
hilafet meselesi için dönemin Dışişleri Bakanı Saraçoğlu, 
bunun sadece korkaklık olduğunu ve tartışılmasının Müs
lümanların nezdinde tefrika doğuracağını ve faydadan zi
yade zarar getireceğini iddia etmiştir(5).

Özellikle bir dönem Faruk, playboy'luktan vakit bul
dukça Ramazan aylarında Ezher'e uğrar ve Ezher Şey- 
hi'nin vaaz ve neasihatlerini dinlerdi. Abdullah Afifi kralın 
özel imamı idi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Başbakan Ah
met Mahir kendi başına Mısır’ın mihver ülkeleri yanında 
savaşa katıllmasına karar verir. Camiü’i Ezher’de kralın da 
huzurunda vaazı sırasında bu durum Ezher şeyhine soru
lur. O da şöyle karşılık verin “Bu b ir savaştır ve bunda bi
zim hiçbir dahlimiz yoktur..." Bunun üzerine ortalık karışır 
ve yer yerinden oynar. Ülke Ingiliz vesayeti altındadır, 
şeyh'den görüşünü değiştirmesi istenir. Ancak o görüşle
rini değiştirmeyi reddettiği gibi evini iltizam eder. Bunun 
üzerine devlet ricali araya girerek rica m innet şeyh'in ye
niden makamına oturması sağlanır. Bu olaydan sonra 
genç bir avukat Ahm et Mahir’e yöne lik bir suuikast girişi
mi teşebbüsünde bulunur. Bazıları bunun nedenini, Ezher 
Şeyhi ile Mahir arasındaki tatsızlığa bağlar.

Ezher fırsat buldukça Filistin meselesinde de benzeri 
tavırlar göstermiştir. Mesela bizde Fethullah Gülen gibi 
ulemadan bazı zevat bir çözüm teklifi olarak Kudüs'e 
uluslararası bir statü verilmesini uygun görüyorlar. Halbu
ki Ezher Filistinlilerin ve Mescid-i Aksa'nın selameti açısın
dan bunun tersini savunmaktadır. Esasen İkinci Dünya Sa
vaşı sırasında Ezher'in takındığı tavır Birinci Dünya savaşı 
sırasında Ingilizlere karşı OsmanlI'yı destekleyenlerin tav
rıyla aynıdır. Bugün de Amerikan işgaline karşı Irak'ın ba
ğımsızlığını destekleyenlerle de aynı çerçevededir. Ne var 
ki mevcut Ezher Şeyhi Tantavi, ikircikli ve omurgasız açık
lamalarıyla Ezher'in heybetine ve İslam alemindeki mev
kiine gölge düşürmüş ve otoritesini yıkmıştır. Sürekli bir- 
biriyle çelişen fetvalara imza atmıştır. Yahudi hahamlarıy
la ve diplomatlarıyla biraraya gelmiş ve ’ta tb i’ denilen 
normalleşme sürecini savunmuştur. İsrail Filistinlilerle iliş
kilerini normalleştiremezken Mısırlılardan ve diğer İslam 
ülkelerinden İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesi isten
miştir. Irak işgali sırasında bazı Ezher ulemasının sert çıkış
larına rağmen Tantavi sessizliğe bürünmüş ve böylece Ez
her’i, Vatikan gibi hristiyan müesseselerinin gölgesinde 
bırakmıştır.

Halbuki geçmişte daha onurlu örnekler yaşanmıştır. 
Kral Faruk kraliçe Feride'yi boşadığında Ezher ulemasın
dan te ’bidle (yani sonsuz olarak) boşanan eşinin bir baş
kasıyla evlenmesinin yasaklanmasını istemişti, ulema bu 
kuralın sadece 'müminlerin anneleri' için geçerli olduğunu 
hatırlatmıştır. Kral Faruk'un hatırı için Feride’nin haklarına 
sınırlama getirilemezdi! önceki ulema bu tü r ısmarlama 
fetvalara karşı idi. 1953 yılında Fnransa, Fas Kralı V. Mu
ham m edi azletme ve sürgüne gönderme kararı alır. Bu
nun üzerine Tunus asıllı Ezher Şeyhi Muhammed Hıdır Hü
seyin ulema ile olağanüstü bir toplantı yapar. Heyet-i ki- 
bâr-ı ulemâyı toplantıya çağırır. Buradan bir çağrı yapılır.
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EZHER’İN TARİHÇESİ: DEVRİMDEN KARŞI DEVRİME

Fransa'nın sömürgeci idaresi ve politikaları kınanır. Fransa 
ile işbirliği yapan yerli işbirlikçiler de hain ilan edilir. Bu 
açıklamanın yarı resmi El Ahram  gazetesinde aynen ya
yınlanması istenir. Gazete idaresi açıklamayı yayınlamak
tan imtina etmektedir. Bunun üzerine Şeyh Hıdır Hüseyin 
istifa mektubunu dönemin Devlet Başkanı Muhammed 
Necip'e postalar. Vartadan kurtu lm ak isteyen yönetim  El 
Afıram’a ta lim at vererek Ezher açıklmamısının yayınlan
masını sağlar.

Bir başka olay da şudur: Sabık Tunus Lideri Habib Bur- 
giba Kahire’y i ziyareti sırasında Tunus asıllı Ezher şeyhi M. 
Hıdır Hüseyin'le mülaki o lm ak ister ve onu, ikametgahına 
tahsis edilen saraya çağırır. Hadır Hüseyin ulemanın onu
runu muhafaza ederek ayağına gitmeyi reddeder ve şu 
haberi yollar: "Gece gündüz bürom  ve evim ziyaretçilere 
açıktır. Dileyen beni burada bulur!..."

Muhammed Abdullah Semman, Hıdır Hüseyin’le ala
kalı b ir hatırasını şöyle nakleder: "Şeyhle temasım vardı. 
Ezher Şeyhliği’ne tayin kararı çıktığında bürosunun müdü
rü Şeyh Besyuni’ye  g ittim  ve şeyhe acıdığımı söyledim. 
Bana-, 'Merak etme, rahat ol' dedi. Tayin kararı çıktığında 
istifa dilekçesini iki nüsha olarak hazırladı ve birisini bana 
verdi. Ve 'ne zaman tutumumda bir zaaf sezersen, fü tu r 
gösterme, derhal istifamı gerekli mercilere gönder' dedi..." 
Yine Hıdır Hüseyin günleridir. Dönemin Vakıflar bakanı Ez- 
her’de bir konferans verm ek ister. Konuşma için Muham
med Abduh salonu tahsis edilir. Hıdır Hüseyin adamın di
ni hassasiyetinden emin değildir. Bundan dolayı re'sen 
bakanın konuşmasını iptal eder. Abdulmedd Selim Ezher 
şeyhi olduğu günlerde mâliyeden ek tahsisat ister. Maliye 
bakanı ödenek olmadığını söyler ve talebi geri çevirir. 0 
sıralarda Kral Faruk da Roma'da kaçamak yapmaktadır. 
Selim bakana aynen şöyle der: ‘‘Burada tasarruf, orada is
raf var.." Bunun üzerine kendisini evine hapseder.

Bugünkü Ezher şeyhi ise evlere şenliktir. Sudan'a ziya
ret için davet alır ama devlet görevlisi olduğunu ve gerek
li yerlerden izin gelmediğinden davete icabet edemeye
ceğini söyler. 11 Eylül’den sonra sık sık reform talebiyle 
ayağına gelen Amerikalıları geri çevirdiğini söyler. Lâkin 
bunların doğru olmadığı daha sonraki davranışlarından 
anlaşılır. Ahvaline m utta li olanlar onun Mısır makamların
dan ziyade Amerikan makamlarının emrine amade oldu
ğunu söylemektedirler, s. Pierre’in halefleri olan papalar 
kardinaller tarafından seçilirken Ezher şeyhi nominal ola
rak (ismen) başbakanlık statüsünde olsa da neticede bir 
devlet memurudur. Özelliği cumhurbaşkanına bağlı olma
sıdır. Bundan dolayı devletten gelen talimatlara göre ha
reket ediyor. Özenle insiyatif almaktan da kaçınıyor.

DOLAYLI MÜDAHALEDEN DOĞRUDAN MÜDAHALEYE

11 Eylül’e kadar dolaylı b ir kültürel emparyalizm vardı. 11 
Eylül’le birlikte bu, açıktan bir müdahale sureti kazandı. 
'Teröristleri' doğuran aşırı fikirlerin kaynağı ve kuluçkası 
olarak Islami eğitim müfredatı gösterilmeye başlandı. 
Böylece eski köye yeni adet getirildi. ABD, bunun sonucu, 
müfredatın İslam dünyası çapında değiştirilmesini talep 
etti. Eğitim, m illetlerin omiriliğini ve geleceğini teşkil eder. 
ABD ile Mısır arasında son zamanlarda imzalanan bir an
laşmaya göre; İngilizce öğretimi ilkokul birinci sınıflardan 
başlatılacaktır. Aslında bu; bizde, Oktay Sinanoğlu'nun sü
rekli uyardığı gibi doğrudan bir kü ltür emperyalizmidir. 
Akültürasyon projesidir. Başkasının kültürüyle beslenerek

kendi kültürüne şaşı bakmaktır. Aslı fer, fe r’i asıl yapmak
tır. Mısır Parlementosu’nda Eğitim Komisyonu üyesi olan 
İhvan m illetvekili Ahmet Leben, Ezher'le alakalı olarak 
Amerikalıların planlarını şöyle anlatmaktadır: "Ezher’de di
ni eğitim i kaldırmak yerine sivil eğitim i ikame etmek isti
yorlar. Şer'i ilim lerin tahsiline mani olmak istiyorlar." Ezher
1952 darbesinden beri bir kez daha mali istiklaliyetini ve 
kaynaklarını kaybetti. Kendi öz kaynakları olmadığından 
dolayı Ezher şeyhi mâliyeye m uhtaç durumda. Eskiden 
Ezher şeyhleri seçimle işbaşına getiriliyorlardı. Ama 1961 
yılında çıkarılan bir kanunla bu tamamen tersyüz edildi 
ve bu tarihten beri Ezher şeyhleri tamamen devletin 
kontrolünde ve atamayla işbaşına geliyorlar. Eğitim refor
mu adı altında dini müfredatta azaltmaya gidilirken yeri
ne başka maddeler geliyor. Ezher usulüne dahil olmayan 
maddelerle müfredat şişirildi ve bunun sonucu olarak ta
lebelerin iki yönü de köreltildi. Ne kendilerini tam dini ala
na teksif edebiliyorlar ne de diğer maddelerin ağırlığının 
altından kalkabiliyorlar. Hammaliye şeklinde bir ders 
programı var. Sonra Ezher'e üvey evlat muamelesi yapıl
maktadır. Kahire Üniversitesi’nin öğrencileri Ezher Üniver
sitesinin yarısı kadar ama bütçesi iki kat. Yani anlayacağı
nız gibi, Ezher’in adı var kendisi yok. şöhreti büyük, içi 
boş! Türkiye'de Kur'an kurslarına yapıldığı gibi, Ezher’den 
genel eğitime kaydırılmak için gençlerin bu okullara kabul 
yaşları yükseltildi. Bunun sonucu Türkiye'de binlerce 
Kur’an kursu atıl hale geldiği gibi, 1998,1999 yıllan arasın
da Mısırda tam 170 Ezher Enstitüsü kapandı. Ezher ensti
tüleri Türkiye’deki Imam-Hatip okullarına tekabül ediyor. 
Türkiye’de de orta kısımları kapatıldığı ve üniversiteye gi
rişte diğer liselere oranla şansları azaltıldığı için bu okul
lardan yoğun bir kaçış yaşandı. Bu olumsuz gelişmeler so
nucu Türkiye'de de yüzlerce Kur'an kursu ve imam hatip 
ya kapandı ya da kapanma derekesine geldi. Mısır'da da 
hemen hemen aynı dönemde ‘Ketâtib’ adı verilen Kur’an 
kurslan kapatılmış; adeta bir kıyım yaşanmıştır. Ezher 
Şeyhi Tantavi yeni Kur’an kurslan açılması için ağır şartlar 
getirmiştir. Cami yapımı bile muayyen şartlara bağlanmak 
istenmiştir. Yani, Türkiye'de yaşanan gelişmeler bire bir 
Mısır'da da yaşanmıştır.

1798’de Napolyon Bonapart'ın Mısır’a hamlesi ve işga
li sırasında Kur'an kurslarını sınırlandırmak için getirdiği 
şartların aynısı Tantavi döneminde uygulanmaktadır. Bu
gün Mısır'a, Napolyon'un şartlarını ABD dikte etmektedir. 
Ezher şeyhi de kurum adına bunların uygulamasından so
rum ludur ve keyfiyetini takip etm ektedir. Koruma ve iyi
leştirme adı altında Islami eğitim in tem ellerine kibrit-i ah- 
mer (kükürt) dökülmektedir. Mukayeselerle meseleyi da
ha da somutlaştırmak gerekirse: Mısır'da genel eğitim çer
çevesinde ilkokullardan lise çağına kadar bir öğrenci Halit 
Bin Velid hakkında dört satır, Hazreti Ömer hakkında altı 
satır okurken Napolyon hakkında tam 34 sayfa devirmek
tedir. Mısır Meclis Başkanı Fethi Surur eğitim  bakanı iken 
okutulan İslam tarihinin üçte ikisini budamış ve kırpmış
tır. Buna mukabil cinsellikle ilgili dersler ihdas edilmiş ve 
kırpılan müfredatın yerine geçirilmiştir. Böylece müsteh
cenlik teşvik edilerek ailenin temelleri de sarsılmıştır. Eği
tim i dönüştürerek ABD İslam dünyasının farklı kimliğini 

. yok etm ek ve mankurtlaştırarak kendisine bağlamak is
temektedir. Beyin yıkamanın önündeki en büyük engel 
ise din eğitim i ve buna bağlı tarih şuurudur. Ali Leben 
Meclis'e verdiği soru önergesinde hükümetin gizli politi
kası sonucu 30 bin Ezher öğrencisinin naklini başka okul-
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larayaptırdığını ifade etmiştir. Başbakan A tıf Abid'e yöne
lik soru önergesinde hükümetin Kasıtlı politikaları sonucu 
Ezher’e bağlı Kuran hıfzının yapıldığı 7100 (yedibin yüz) 
okulun kapandığı hatırlatılmıştır. Enstitü seviyesinde sırf 
Kufan hıfzıyla alakalı 23 enstitü kapanmayla karşı karşı
ya kalmıştır. Dahası yeni Ezher okullarının açılmasının önü 
de kapatılmıştır.

Sadettin Tantan’dan önce Türkiye'de imam hatipliler 
polis akademilerine gidebiliyorlar ve meslek olarak polis 
mesleğini tercih edebiliyorlardı. Bu yolu kapatan Sadettin 
Tantan oldu. Mısır'da ise Müslüman Kardeşler hareketine 
mensup m illetvekillilerinden Ekrem Şair ve 17 arkadaşının 
ortak imzasıyla polis akademilerine giriş kanununda deği
şiklik yapılarak Ezherlilerin diğer lise mezunlarıyla denkli
ği sağlanmıştır. Daha önce Ezheriiler bu alanda da üvey 

evlat muamelesiyle karşı karşıya bulunuyorlardı6

“BÜYÜK ORTADOĞU'NUN ALTYAPISI VE “TUNUS MODELİ"

M EMRİ Başkanı Yîgal Kermon, terörle mücadelenin eği
timden geçtiğini söylüyor. Bu bağlamda, istişhada ve kan 
dökülmesine övgüde bulunan Filistin Milli Otoritesi’nin ha
kim olduğu bölgedeki eğitim müfredatına mukabil Tu- 
nus’daki eğitim modelinin özünde İslam'ın hoşgörüsünü 
yansıttığını ve hiçbir şekilde İslam hukuku ve erkanıyla çe
lişmediğini söylemekte ve Siyonizm nokta-i nazarından 
İslam adına fetva vermektedir. Yahudi olarak İslam'da ne
yin doğru olup neyin doğru olmadığını da kendisi belirli
yor. Peygamberimizin bir hadisine atıfta bulunarak en bü
yü k  cihadın, asıl cihadın nefisle yapılan cihad (mücahade) 
olduğunu söylüyor ve bununla diğer cihad biçim lerini ip
tal ediyor. Ve İslam'ı temsil noktasında yegane doğru mo
delin Tunus modeli olduğunu ileri sürüyor. Tunus modeli
nin sadece islami değil aynı zamanda İslam dünyasındaki 
sessiz çoğunluğun da görüşü olduğunu söylemeyi de ih
mal etmiyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da 
bulunduğu sırada Bush'un gündeme getirdiği B iiyük  Orta
doğu Projesi'nin manevi altyapısını dini ve sosyal alanda
ki reformlar teşkil ediyor. Hatta buna m ütedair ABD ile AB 
arasında zımni bir mutabakatın sağlandığı da anlaşılıyor. 
Bunlar kısaca şu başlıklardan oluşuyor: Kadına daha bü
yü k  ve daha geniş bir rol vermek, sivil toplumu destekle
mek. Eğitim seviyesini ve kalitesini yükseltmek. Bunun 
yanında Ortadoğu ekonomisini de dünya ekonomisine 
bağlamak ve entegre etmek. Demokrasiyi yaymak. Nük
leer silahların yayılmasının önüne geçmek, mahalli güçler 
arasında askeri dengeyi sağlamak ve teröristleri etkisiz 
hale getirmek. Irak’ı yeniden yapılandırmak ve bu süreç
te Filistin devletinin ikamesini sağlamak...

David Frum ile birlikte kaleme aldığı An End to Evil: 
How  to Win the War on Terror adlı kitabında karanlıklar 
prensi Richard Perle, Mısır'da cumaları dhad kışkırtıcılığı 
yapan vaiz ve hatipler bulunduğu müddetçe Mısır’a yapı
lan yıllık Amerikan yardımının kesilmesini talep ediyor.

REFORMİST FIKIH VEYA DİNİ SÖYLEMİN GELİŞTİRİLMESİ

Amerikan temsilcileri nerede ve hangi noktada bulunur
larsa bulunsunlar iki de bir İslam dünyasındaki eğitim 
müfredatının gözden geçirilmesini istiyorlar. Bu bağlamda, 
Amerikan Dışişleri Bakanı Powell, Dubai'de münteşir The 
Arabian Business adlı dergiye verdiği beyanatta Arap dün

yasından reformlara hazır olmalarını istemiştir. Bu bağ
lamda, Araplardan demokrasiye geçmelerini, kadınlara si
yasi ve sosyal hayatta daha büyük haklar vermelerini ve 
mevcut eğitim  sistemlerinin de gözden geçirilmesini iste

m iştir7
Bu çağrılar Arap dünyasında çeşitli yankılar uyandır

mıştır. Mısır'da konuyu yakından takip eden Ali Leben 
Amerikan usûlü yeni dini söylemi mercek altına almıştır. 
Bu söyleme uygun olarak, 11 Haziran 2003 tarihinden iti
baren Mısırlı imam ve hatipler yeni söyleme adapte edil
mek üzere kursa tabi tutulmuşlar. Mısır Vakıflar Bakanı 
Hamdi Zakzuk'un sitayişle bahsettiği bu kursa yaklaşık 50 
imam ve hatip kursiyer katılmış. Kursiyerlerin tamamı 
master ve doktora derecesi hamillerinden oluşuyormuş. 
Kursiyerler İskenderiye'de üç ay boyunca hızlandırılmış 

kurstan geçirilmişler.8 Bakan Zakzuk bu geliştirme-mo- 
dernize etme kampanyasının Amerikan telkin leriyle ala
kası olmadığını söylese de kazın ayağının öyle olmadığını 
sağır sultan bile duydu. Duyumlara göre, Washington ve 
Kahire'de yoğunlaştırılmış eğitim  kursları aracılığıyla Mısır 
ve diğer Arap ülkelerinde dini söylem modernize edile
cekmiş. Mısır'daki kursları ikmal edenler daha sonra Was- 
hington'daki tekamül kurslarına katılıyorlarmış. Washing- 
ton'a gidecek kursiyerlerin sayısının 500-600 civarında o l
duğu tahmin ediliyor. Aynı çerçevede, Müslüman din 
adamlarıyla Hıristiyan ve Musevi din adamları, aralarında 
kaynaşma husule getirm ek için kurslar çerçevesinde bira- 
raya getiriliyorlarmış. Çalışma atölyelerinde üç dinin din 
adamları karşı karşıya getirilerek aralarındaki buzlar ve 
psikolojik engeller aşılıyor ve kaldırılıyormuş! Ali Leben 
bu kurslarda Islami kavramların içlerinin boşaltıldığını da 
belirtiyor. Sözgelimi, dhad kavramı nefisle mücahedeye 
indirgeniyor ve askeri konseptin tamamen dışına çıkartılı
yor. Bu tam  da MEMRI Başkanı Yigal Kermon'un cihada 
getirdiği tarife uyuyor. Ali Leben bu tü r toplantılarla Mı
sır’daki papazlar ile alim ler arasındaki farkların aşındırıl- 
maya çalışıldığını ifade ediyor. Aynı doğrultuda, hatipler
den, batılılara ve Siyonistlere karşı halkı kışkırtmamaları 
ve nefret duyguları aşılamamaları isteniyormuş. Bu da Bü
yük Ortadoğu Projesi çerçevesinde, İslam aleminde Ame
rikan ve İsrail nefretinin ortadan kaldırılmasıyla alakalı 
mücadele yürütü lm esi yönündeki tavsiye ve teklife  tam 
tamına uygunluk arzetmektedir.

Bu da gösteriyor ki Tunus'da uygulanan 'eğitim  yo luy
la köklerin kurutulması' projesi daha sonra Mısır ve Türki
ye gibi ülkelere teşmil edilmiştir. Bu projenin arkasında ise 
ABD gibi uluslararası güçlerin yanında özelde bazı Yahudi 
çevrelerin olduğu da anlaşılmaktadır. Müslüman Kardeşler 
mensubu m illetvekilleri Ekrem Şair ve Ali Leben Köklerin 
Kurutulması Projesi çerçevesinde bu yapılanlarla alakalı 
olarak 2003 ve 2004 eğitim yılında 5 Ezher fakültesinin ne
den kapatıldığını ve öğrencilerin neden diğer fakültelere 
dağıtıldıklarını Başbakan Atıf Abid'e bir soru önergesiyle 
sormuştur. Türkiye'de de aynı şekilde ilahiyatların önü ke
silmek istenmiştir. Sözgelimi Sakarya ve Eskişehir gibi şe
hirlerdeki ilahiyat fakültelerinin öğrenci kontenjanı azaltı
larak, atıl bırakılarak okullar kendi kendine kapanma em
ri vakisiyle karşı karşıya getirilmiştir. Eskişehir'de Mehmet 
Maksudoğlu gibi hocalar kendi özel gayretleriyle fakülte
nin sürekliliğini sağlamaya çalışmaktadırlar.

Bütün bunlar yaşanırken Mısır Vakıflar Bakanı Hamdi 
Zakzuk ise aynı proje bağlamında güya İslam'ın hakiki yü 
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zünü izah için Batılı ülkelere Islami m ütefikkirler ve düşü
nürler gönderme kampanyası başlatmıştır. Bu hususta 
Türkiye’nin üzerine düşen görevler de var. Mısırlı gazete- 
ci-yazar Fehmi Huveydi Büyük Ortadoğu Projesi çerçeve
sinde Türkiye’ye düşen görev alan ve tanımını şöyle izah 
ediyor: "Washington Türkiye'den Ortadoğu’da eksen rol 
oynamasını istiyor, şöyle ki Washington, Türkiye’nin de
mokrasi modelini ve dini 'ılımlılığını' pazarlama görevini 
üstleniyor. Hatta bu öyle bir dereceye ulaşıyor ki ABD Baş
kanı Bush Türkiye'nin İslam dünyasının çeşitli bölgelerine, 
ülkelerinde ta tb ik edilen 'ılımlı' modelin misyonerliğini üst
lenmesi için vaiz ve imamların bile gönderilmesini teklif 
ediyor..."

TANTAVl'DEN FETVALAR GEÇİDİ

Ezher Şeyhi Tantavi Fransa'nın başörtüsü yasağına onay 
vermesiyle İsim tarihinde ilklerden birine imza atmıştır. 
Böylece kendi kendisiyle çelişmiş ve bu da gözlerden kaç
mamıştır. sözgelimi el-Kuds el-Arabi gazetesinin yayın Yö
netmeni Abdulbari Atvan 'Ezher şeyhi’nin Çelişkileri' baş
lıklı makalesinde bunları gözler önüne sermiştir.

Mesela bazı Ezher alimleri Tantavi'ye müracaat ede
rek İrakta Amerikan işgaline karşı bir cihad fetvası neşre
dilmesini isterler. Tantavi bunu geri çevirme gerekçesi 
olarak cihad fetvasının ve ilanının ıraklı ulemaya düşece
ğini söyler ve Irak dışındaki ulemanın onların içişlerine ka
rışmasının doğru bir yöntem  olmayacağını gerekçe göste
rir. Ancak Ezher Şeyhi, Chirac’ın yasağına onay vererek bu 

prensibini başta kendisi çiğnemiştir.9 Binlerce kilometre 
öteden Fransa'nın yardımına fetva yağdırmış ve üç defa 
'yasak onların hakkıdır' diye tempo tutmuştur. Haklı ola
rak Fransız Müslümanlar da Ezher'in ve devlet elinde 
oyuncak olan şeyhinin kendilerini bağlamadığını söyle
mişlerdir. öyleki Ezher şeyhi devlet şeyhi olarak sadece 
efendilerini değil efendilerinin efendilerini bile memnun 
etmenin yollarını aramaktadır!

Mısır Müftüsü Ali Cuma da Ezher Şeyhi Tantavi’y i nak- 
zetmiştir. Ezher şeyhi o kadar yoldan çıkmış ki Irak işgali
ni kınayan ulemaya da cephe almıştır. Daha önce, Ezher 
Uleması Cephesi’ni nasıl yargı yoluyla çökertmişse aynı 
şekilde m uhalif ulemayı da derhal görevlerinden uzaklaş
tırmaktadır. Ezher Fetva Kurulu Başkanı Ali Ebû Flasan Irak 
saldırısı için ‘İslam'ı kökünden sökmek için savaş’ dediği 
için Tantavi tarafından kızağa çekilmiştir. Hatta Ezher Şey
hi Tantavi'nin bu alicenaplığına Fransızlar bile taaccüp et
mişler, şaşırıp kalmışlardır, sözgelimi Liberation gazetesi 
Ezher şeyhi’nin Sarkozi huzurunda verdiği yasağı onayla
yan fetva hakkında 'açık çek’ ifadesini kullanmıştır. Ezher 
şeyhi Islami şiar ve farzların yasaklanması için Fransız ma

kamlarına açık çek verm iştir.10 Öyle ki Fransa’nın yasağı 
sadece Fransız topraklarında da geçerli değildir. Ingilte
re’deki hatta Mısır’daki Fransız okullarından da başörtülü 
öğrenciler atılmaktadır. Bizdeki Zekeriya Beyaz gibiler 
doğrultusunda Arap matbuatında Chirac'ı Müslümanların 
ulu'l emri gibi göstermeye çalışanlar da eksik olmuyor. 
Yakında Bush oğlu Bush'u İslam alemine veya Büyük Or
tadoğu’ya halife ilan ederlerse de şaşırmamak lazım!

Ünlü Sudanlı Düşünür Abdulvehhab El Efendi'ye göre 
de Ezher Şeyhi ısmarlama (fıasbe’t-talep) fetvalar vermek
tedir. Daha önce m üfti iken banka nemaları ve faizleri için 
lehte fetva yayınlamıştı. Istibdatçılara istibdat lehinde, şa-

ronculara şaron lehinde fetvalar vermiştir. Keza Sad- 
dam'ın hem lehinde hem de aleyhinde fetvalar yayınlaya- 
bilm iştlr. Önce Amerikalılara karşı Saddam’ın safında sa
vaşmanın cihad olacağına dair fetva vermiş, ardından da 
işgalcile işbirliğine dair ‘güncelleştirilmiş’ yeni fetvalar ya

yınlamıştır. ̂  Keza istişhad eylemlerinin hem haramlığına 
hem de helallığına fetvalar vermiştir. Sonra başörtüsü ya 
sağına dair verdiği fetvanın gerekçesi evlere şenlik nevin- 
dendir. Fransa gibi demokrasi ile idare edilen bir ülkede 
yaşayan Müslümanların durumunu, mahmasa ve ölüm 
derecesinde açlık halindeki müslümanın domuz yemesi
ne benzetmiştir. Galiba Müslümanları Avrupa ülkelerin
den boşaltarak Avrupa'yı yeni bir Endülüs yapma niyetin
de. Bu, merhum Nasirüddin Elbani’nin darui'l harb olduğu 
gerekçesiyle Müslümanların İsrail’i terketm elerini isteyen 
fetvasını andırıyor.

Ezher Şeyhi'nin İsrail'le ilişkileri de istifhamdan hali 
değildir. 13.10.1997 tarihinde yani Ezher şeyhi olarak tayin 
edilmesinden bir yıl sonra Israil'li diplomatlar Ezher'in eşi
ğini aşındırmaya başlamışlardır. İsrail Büyükelçisi Zvi Mirâ- 
il Başhaham Elyahu Bakşi’den bir mesaj getirmiştir. Bun
dan iki ay sonra Haham Meir Lau Tantavi'yi makamında 
ziyaret etmiştir. 12 Nisan 2000 tarihinde Ezher şeyhliğinin 
de katılımıyla bir ortak dua ayini düzenlenmiş ve buna 5 
Tevrathan haham da iştirak etmiştir. 20-21 Kasım 2002’de 
İskenderiye'de üç din mensuplarının iştirak ettiği bir bu
luşma (mülteka) icra edilmiştir. Ezher şeyhi Fransız ma
kamlarının başörtüsünü müsadere etmelerini haklan ola
rak görüyorsa Fransız Müslümanlarının da hem chirac’ı 
hem de Tantavi’y i reddetmeleri hem dini hem de demok
ratik bir haklarıdır. Ama burada mesele bir temsil ve mer- 
c iiyet (referans makamı) meselesidir. Ezher şeyhi bu gibi 
açıklamalarıyla Ezher'in mevkiini ve otoritesini Müslü
manların nazarında bir kez daha sarsmıştır. Lübnan’da ya
yınlanan el-Aman dergisi yayın yönetm eni İbrahim el Mıs- 
ri’nin yazdığı gibi, İslam ulemasının merciiyet meselesi, 
halledilmesi gereken çok önemli meseleler arasındadır. 
Aksi taktirde bu gibi hatta daha garipleri yayınlanabilir. 
Bunun olmaması için Ezher’in derhal yeniden özerkliğine 
kavuşturulması gerekiyor. Bunun için de Ezher şeyhi’nin 
seçimle işbaşına gelmesi zaruri. Ayrıca, mali istiklaliyeti 
olması gerekir. Bunun temini için müsadere edilen evka
fın tekrar haziresine iade edilmesi icap ediyor. Ayrıca bu 
gibi hallerde ferdi fetva yerine heyet halinde fetva veril
mesi daha doğru bir tercihtir. Tank Bişri, Fadlallah, Ayetul- 
lah Cenneti ve suud Başmüftüsü Abdulaziz Şeyh gibi İslam 
dünyasının tanınmış simaları Tantavi’nin fetvasını reddet
mişlerdir. Ama Katar şeriat fakültesinin dekanlığına kadın 
atanmasını öven eski dekan Prof. Abdulhamid Ensari, Ez
her şeyhinin doğrusunu da eğrisini de savunanlar arasın
da olmuştur. Ezher Üniversitesi Rektörü Ahmet Tayyib de, 
şeyhini Daru'l Harp’de riba fetvasıyla savunmuştur. Daru’l 
harpte Müslümanların harbilerden riba alabileceklerine 
dair görüş şeyhin batıl görüşüne basamak yapılmak isten

m iştir.'12

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİNİN ALT BASAMAĞI:
“ILIMLI İSLAM"

Daha önce dini söylemin geliştirilmesi babında veya ılım
lı İslam projesinin ikamesi çerçevesinde; bunun, Büyük 
Ortadoğu Projesi’nin bir a lt basamağı olacağını söylemlş-
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tik. Haftalık Hisar gazetesinde bu konuyu yorumlayan Dr. 
Esat Öz şunları kaydetmektedir:

"Küresel imparatorluğun hükümranlığını daha elveriş
li zeminde sürdürebilmesi için, sadece Hristiyanlığa değil, 
Müslümanlığa ve Müslümanlara da ihtiyacı vardır. Ancak 
bunun için, öncelikle küresel hegemonyaya karşı koyabil
me bilincinin körelip refleksinin törpülenmesi gerekir. Bu 
çerçevede gündeme, ister istemez Batı’yla olabildiğince 
uyumlu ve küreselleşmeye bir şekilde eklemlenmeye ha
zır bir inanç sistemi ve mantığına dayalı "Ilımlı Islâm" yak
laşımı gelmektedir. Böyle bir yaklaşımın yaygınlaştırılıp 
hâkim kılınması, küresel hegemonyanın başarısı açısın
dan hayatı öneme haizdir. ABD'nin 21. yüzyıla ilişkin stra
te jik  hedefleri arasında “ Ilımlı Islâm"ı temsil eden ülke ve 
partilerin destekleneceğinin altı çizili olmasının esas sebe
bi budur.

Batı’nın Islâm stratejisi, aslında dünü, bugünü ve yarı
nı ile çok yönlü olarak araştırılmaya ve irdelenmeye m uh
taçtır. Burada kastedilen, birbirinden kopuk ve belirli müş
terek duyarlılıkları içermeyen akademik araştırmaların 
ötesinde, daha bilinçli ve sistematik çalışmaların yapılma
sıdır. Küresel aktörlerin beynini okuyabilmek ve yüzyıllık 
yol haritalarını tanım layabilm ek için bu tü r çabalar ve ça
lışmalar elzemdir.

"Ilımlı Islâm" projesi bağlamında duyduğumuz sorgu
lama ihtiyacı, İslâmî referanslı terör eylemlerinin önüne 
geçilmesine yöne lik samimi çabalarla ilişkili değildir. Doğ
rudan projenin asıl amacına, yani bir tü r rafine emperya
lizme dönüşmüş olan küresel hegemonyanın stratejik çı
karlarına ve jeopo litik  yayılmacılığına hizmet eden mahi
yetine yöneliktir, çünkü, son tahlilde küresel sermaye ve 
hegemonyanın çıkarları paralelinde işleyen küreselleşme 
sürecine sadık, en azından m uhalif olmayan bir bireyciliği 
empoze eden “Ilımlı Islâm projesi"yle nereye varılacağı az 
çok bellidir. Zira, bu projenin Müslüman destekçilerinin ta
kındığı tutum, Batı'nm küresel tehdit ve ekonom ik politi
ka tanımlamalarının değişik renklerdeki karbon kağıtla
rından arda kalanlardan farklı değildir.

Ilımlı İslâm söylemi, bu mânâda m uhalif duruşları en 
başından köhne ve kaba bir tavır olarak mahkum etme
ye amade zihniyet ve siyaset yapılarını ön plâna çıkar
maktadır. Unutulmaması gerekir ki, burada tartışılan he
gemonya siyasetini, sadece 11 Eylül saldırısına indirgeyip 
meşru müdafaa olarak izah etmek, dünya tarihini hiç bil
memek ve küresel adaletsizlikleri ciddiye almamakla eş 
değerdir.

“Ilımlı İslâm” Projesi/Söylemi Nedir, Ne Değildiı?
Son birkaç yıldır dünya gündeminde yer eden ve gi

derek popüler bir paradigma kim liği kazandırılan "Ilımlı Is
lâm" düşüncesi/projesi, görüldüğü gibi birçok açıdan 
önem arz etmektedir. Böyle b ir düşüncenin/yaklaşımın, 
hem kavramsal muhtevası, hem de reel-politik düzlem
deki konumlandırılışı bakımından ele alınmasında zaruret 
vardır. Birinci bağlamda ele alındığında, yalnızca Islâmf 
pratikleri (toplumsallıkları) tanımlayıp kategorize etmeye 
yönelik bir boyutu değil, teo lo jik b ir yorum  çabasını içer
diği de açıktır. Bu da, ister istemez Islâm'ın gerçekte neyi 
temsil ve ifade etmesi gerektiğine dair b ir yorum  ve ay
rıştırmayı içerir. Dolayısıyla, Batı merkezli olarak gündem
de olan bu konu da, Batı’nm yüklem ek istediği anlam ve 
rolden, hem de uluslararası konjonktürden bağımsız bir 
şekilde ele alınamaz.

“Ilımlı Islâm Yaklaşımı” küresel siyaset düzleminde

ele alındığında ise, kavramın/projenin güncel hegemonik 
mücadelelerdeki araçsallık boyutu ön plâna çıkmaktadır. 
Bu çerçevede, Batı’nın, özellikle de ABD’nin küresel impa
ratorluk siyasetinde dini kullanış biçim leri önem kazan
maktadır. Artık iyice gün ışığına çıktığı gibi, Amerika’da 
Hristiyanlığın neo-muhafazakar yorum u, im paratorluk 
projesinin bir taraftan İlâhî meşruluk temellerini oluştu
rurken, diğer taraftan toplumsal desteğin yönlendirilmesi
nin manevî itici gücü olarak kullanılmaktadır. İçe ve dışa 
dönük böyle bir "hegemonya ideolojisi" inşasında, İslâmi
y e t’in evrensel düzeyde yayılma eğilim i ile radikal İslâmî 
yapıların meydan okumaları ise, hegemonyanın tesisini 
gerektiren hedefler olarak kullanılmaktadır.

Altını bir kez daha çizmek gerekir ki, “ Ilımlı Islâm" yak
laşımı, belirli dünya ve toplum  tasavvurlarına dayalı kabul 
edilebilir bir "lslâm’’ın sınırlarını çizmenin ve buna dair 
projeler geliştirmenin bir diğer adıdır. Bunun için de, Ilımlı 
Islâm tanımlaması, dolayısıyla kategorileştirme çabası, 
gerek kavramsal muhtevası, gerekse küresel reel politika
daki kullanımı bakımlarından ayrı ayrı önem taşımakta ve 
sonuçta Batı’nın küresel egemenlik stratejilerinin başarısı 
için dinlere müdahil olması gerçeğine işaret etmektedir. 
Dün komünist dünyayı çevrelemek amacıyla doğrudan ve 
dolaylı olarak desteklenen "radikal İslâmî hareketler”, bu
gün Batı’nın küresel düşmanı pozisyonunu temsil e tm ek
tedir. İşte ılımlı Islâm projesi tam da bu noktada önem ka
zanmaktadır. Radikal ve Batı karşıtı İslâmî hareketler ve 
rejimler, “Ilımlı Islâm'la rakip hâle getirilm ek istenmekte
dir. İstanbul’u kana bulayan terör eylemlerinin bir çırpıda 
ve özellikle hegemonya siyasetiyle içli dışlı Batı medyası 
ve düşünce kuruluşları tarafından “Ilımlı Islârrfa yönelik 
bir saldırı olarak tanımlanması, konunun bu çerçevede de 
ele alınmasını gerektirmektedir.

Ancak, “lslâm”ın "Islâm’la  denetlenip frenlenmesi, ya 
ni mücadele ettirilmesi politikasından zarar görenlerin 
Müslümanlar, kazançlı çıkanların ise Batılı küresel ege
menler olacağı açıktır. Küresel im paratorluk projesinin 
akıl hocalarından Bernard Lewis ile S. Huntington’un bu 
gözlükle yeniden okunması yararlı olacaktır. Medeniyet
ler ile dinler arası çatışmanın m üm kün olamayacağı görü
şüne, farklı din ve medeniyetlerin karşı karşıya gelip sava- 
şamayacağı gibi basit bir algılama ve tanımlamayla ula
şanların, küresel hegemonya biçim leri ve dinler arası iliş
kiler hakkındaki gözlemlerini zenginleştirmeye ihtiyaçları 

vardır...” ^
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KIBRIS (SORUNU) KRONOLOJİSİ

Yıllar boyu Türkiye’nin dış politika gündeminde hep ilk sıralarda yer alan Kıbrıs Soru
nunun, nihayet geçen ay Neuıyork’ta başlayıp ada’da devam eden "tarihi” görüşmelerle sonu
na yaklaşıldığı hakim bir kanaat haline geldi. Bu nedenle, Kıbrıs’ın ve Kıbrıs Sorununun kro
nolojik akışını Ümran okuyucularının istifadelerine sunuyoruz-

Ümran Araştırma Qrubu

“Kıbrıs” ismi ile ilgili rivayetler: Bir rivayete göre 
adanın ismi halen iş le tilm ekte  olan zengin bakır m ade
ninin Latincesi olan “Kuprum ”dan, diğer b ir rivayete gö
re ise Ibranice kına ağacı dem ek olan “Koper”den ge l
miştir.

M.Ö.1450-M.S.1571: Osmanlı Öncesinde Kıbrıs

MÖ. 1450-1320: Mısır egemenliği.
M.Ö. 1320-1265: H itit egemenliği.
M.Ö. 1265-1000: Mısır egemenliği.
M.Ö. 1000-709: Fenike egemenliği.
M.Ö. 709-669: Asur egemenliği.
M.Ö. 669-588: Bağımsız krallıklar.
M.Ö. 588-525: Mısır egemenliği.
M.Ö. 525-333: Iran (Pers) egemenliği.
M.Ö. 333-301: Makedonya (Büyük İskender) ege

menliği.
M.Ö.301-59: Mısır egemenliği (Ptolemeo devri).
M.Ö. 59-M.S. 395: Roma egemenliği.
M.S. 395: Bizans egemenliği.
650: Hz. Osman'ın Şam Valisi M uaviye’nin Kıbrıs se

feri: Bu sefere, “Hala Sultan” olarak bilinen ve Enes. b. 
Malik(r.a)'in teyzesi, Rasûlüllah(s.)’ın da teyzeleri ta ra fın
dan akrabası olan Ümmü Haram Rümeysa b intu Mil- 
han(r.anhâ) da katılmış ve orada şehid olm uştur. Şehid 
olduğu Lamaka sahilinde yapılan türbe, adanın m anevi 
m ekanlarındandı.

653: Kıbrıs tam am en Müslümanların kontro lüne g ir
di. Adaya ilk  kez M üslüm anlar yerleşerek onlar için ay
rı b ir şehir kuru ldu ve ilk  camiler yapıldı. Bu yıldan son
ra Müslümanlar adaya yaklaşık y irm iy i aşkın sefer dü 
zenlediler.

963-969: Bizans İm parator Nikephoros II. Phokas, 
adayı Müslümanlardan geri aldı.

1191-1192: Kıbrıs Haçlı şövalyelerin in işgaline uğra
dı.

1192-1489: Luzinyanlar egemenliği. Bu dönemde-, 
Kıbrıs Kralları Anadolu Selçuklulan ile ticari ilişk iler kur
dular. Ancak daha sonraları I. Peter (1359-1369) A n ta l
ya 'yı işgal etti. Ertesi yıllarda Hamitoğullan beylerinden 
M ehm et Bey, Kıbrıslıları yen ilg iye  uğratarak Antalya'yı 
geri aldı. Kıbrıs'a çıkartma yaparak çok sayıda esir ve 
gan im et elde etti.

Luzinyan K ra lı!. Pierre 1366’da Mısır'a saldırmasıyla 
başlayan uzun mücadaleler sonunda Kıbrıs M em lûkle- 
re bağlandı. Her yıl 8.000 duka vergi verm ek du rum un
da kaldı.

1489-1570: Venedikliler egemenliği. Bu dönem de 
Yavuz Sultan Selim'in M em lûkler Devleti’ni 1517'de or
tadan kaldırması üzerine, Venedik lile r M em lûklere ver
d ik leri vergiyi OsmanlIlara verm eye başladılar.

1571-1878: Kıbns’ta  Osmanlı Dönemi

1570-1571: Kıbrıs Lala Mustafa Paşa kom utasındaki Os
manlI donanması tarafından fethedild i.

1571: Kıbrıs’ı kaybeden V ened ik lile rin  organize 
e ttiğ i Haçlı donanm ası ile Osmanlı donanm ası arasın
da Inebahtı’da deniz savaşı yapıld ı. Osmanlı d onan 
ması b ü yü k  kayıp la r verd i ise de, adanın egem enliğ i 
OsmanlIlarda kaldı. Osmanlı y ö n e tim i V ened ik lile r
den boşalan topraklara Anadolu 'dan getirdiği Türkleri 
yerleştirdi. Böylece adanın nüfusu Ortodoks Rum lar ve 
Müslüman Türkler o lm ak üzere iki ana unsurdan oluş
tu.
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1878-1915: Kıbrıs'ın Osmanlılafdan Ingilizlere Geçişi

4 Haziran 1878: Kıbns adası Ingilizlere üs olarak kiraya 
verildi: 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı (93 Harbi) sonunda 
Yeşilköy'e kadar ilerleyen Ruslarla Ayestefanos Anlaş- 
ması’nı im zalam ak zorunda kalan Osmanlılar'a yardım  
te k lif eden Ingiltere, Rusya'yı durdurm ak için üs o larak 
Kıbrıs’ın idaresinin kendilerine verilm esini istedi. Ingil
tere bu önerin in kabulü halinde, Kıbrıs'ın y ine  bir Os
manlI toprağı o larak kalacağını, gelirin in y ine  Osmanlı 
devletine a it sayılacağını ve ileride Rusya Kars, Ardahan 
ve Batum'u OsmanlI’ya  geri verdiğinde, Ing ilte re 'n in  de 
Kıbrıs’tan geri çekileceğini taahhüt etti. Berlin Kongre- 
si’nde desteğe ihtiyacı olan Osmanlı Devleti, Ingilizlerin 
de bastırması ile çaresiz kalarak Kıbrıs'ta yaşayan Müs
lümanların miras, evlenm e vb. d ini işlerine bakm ak 
üzere adada bir Şer'i M ahkem e’nin bulunması, vakıflar
la devlete a it arazinin idaresi ve her yıl Osmanlı devle
tine  ödenecek kira ile ilgili bir m ukavelenin yapılması 
şartıyla İngilizlerle anlaşmaya m ecbur kaldı.

4 Haziran 1878’de Yıldız Sarayı’nda gizli o larak im 
zalanan anlaşma m etn ine ek o larak 1 Temmuz 1878’de 
imzalanan ikinci b ir anlaşmada:

A- Adada b ir Şer'iye Mahkemesi kuru larak, Kıb
rıs’taki M üslümanların şeriata ilişkin işlerine bakacak,

B- Osmanlı Evkaf Nezareti, Ingiltere tarafından tayin  
olunacak bir m em urla b irlik te  adadaki camilere, m ed
reselere, mezarlıklara ve sair dini kuruluşlara a it em lak, 
arazi ve bağışları yöne tm e k  üzere bir m em ur tay in  
edecek,

Son maddede de: Rusya, Kars ve son savaşta elde 
etm iş olduğu diğer yerleri Osmanlı devletine geri vere
cek olursa, Kıbrıs Adası Ingiltere tarafından boşaltılacak 
ve 4 Haziran 1878 ta rih li antlaşma yü rü rlük ten  ka lka
cak, ifadeleriyle ilk  anlaşmaya ek m addeler ilave ed il

m iştir. (Sultan II.Abdulhamit, kendi hukukuna halel gel
memesi şartıyla anlaşmayı 15 Tem m uz 1878'de onay
lamıştır.)

12 Temmuz 1878’de Kıbrıs valisi Besim Paşa'nın Lef
koşe’de yapılan b ir tö ren le  idareyi Am iral John Hay’e 
devretm esiy le hukuken Osmanlı olan Kıbrıs, fiilen Ingi- 
lizlere geçmiş oldu.

5 Kasım 1914: Osmanlı Devletinin ittifa k  Devletleri 
safında I. Dünya Savaşına g irmesini (29 Ekim 1914) ba
hane eden Ingiltere, 5 Kasım 1914 tarih inde, 4 Haziran 
1878 antlaşmasının hüküm süz olduğunu ve Kıbrıs'ın In
g ilte re ’ye  ilhak edild iğ in i ilan e tti. Ardından b ir beyan
name yayın layarak "Kıbrıs’ta  doğup hâla adada yaşa
yan  Osmanlı vatandaşlarının ilhak tarih inden itibaren 
Ingiliz yurttaşlığına geçmiş sayılacağını, Kıbrıs'ta doğ
mamış fakat Kıbrıs’ta yaşayan OsmanlIların adayı te r- 
kedebileceği veya b ir yıl içinde terketm ezlerse Ingiliz 
vatandaşı sayılacaklarım" bildirdi. Böylece, haksız ola
rak adayı işgal eden Ingiltere, Kıbrıs'ı kendi toprağına 
katm ış oldu.

1915: Ingiltere, 1. Dünya Savaşı’na, kendi yanında 
savaşa girmesi halinde Kıbrıs’ın Yunanistan’a verileb ile 
ceğini bildirdi. Ingiliz idaresine geçmelerine rağmen 
m illi k im lik le rin i koruyan Kıbrıs Türkleri, bu ta rih ten  it i
baren adanın Yunanistan’a bağlanması yönündeki bas
kı ve ta leplere karşı topyekün  bir m ücadeleye girdiler. 
Bu m ücadeleler sonucu Ingiltere vaadini ye rine  ge tire 
medi.

1918: Osmanlı D evle ti’n in 4 Tem m uz 1878'de im 
zaladığı e k  anlaşm anın 6. Maddesi uyarınca Rusların 
Kars, Ardahan ve B atum 'u  verm esi du rum unda  Kıb
rıs’tan  çekileceğin i ta a hh ü t eden Ingiltere, 3 Mart 
1918’de Rusya ile yap tığım ız Brest-Litowsk anlaşması 
ile gerekli şartla r gerçekleşm esine rağm en Kıbrıs'tan 
çekilm edi.

İngiliz Yönetiminde Kıbns’ın Sosyal /  Dini Durumu

Kıbrıs'ta egemen oldukları dönem de Ingilizler, Os
manlI’dan em anet aldıkları, Lozan’da hukukunu ko 
ruyacaklarına dair güvence verd ik leri Türklerin hak
larını ko rum ak için hiç bir tedb ir a lm adıkları gibi, 
Rum çoğunluğun düşmanca saldırlarına ve iktisadi 
imha politikalarına karşın, Kıbrıs Türklerin i m ahalli 
Rum unsurla b irlik te  eşit m uam eleye dahi tab i tu t 
mamışlardır. Lozan'a gelinceye kadar şer’iye m ahke
melerini, evkaf müessesesini ve m ü ftü lü k  m akam ını 
doğrudan idare etm işler, -Rumlara verilen- kendi 
müesseselerini kon tro l edip geliştirm e hakkını Türk- 
lere verm edikleri gibi m ü ftü lü k  m akam ını da ilga 
ederek 1927’den sonra Türk cemaati çeyrek asır için
de siyasi liderden olduğu gibi dini reisten de m ahrum  
bırakmışlardır. Ingilizler, Rumların onca şımarıklığına 
göz yum m uş, eşit siyasi dengeleri Rum lar lehine çe
virmiş, Rumların Türklere yaptığı saldırıları yum uşak
lıkla karşılamışlardır. Rumların ENOSİSyani Kıbrıs’ı Yu
nanistan'a bağlama isteklerine ve bu amaçla çıkar

dıkları isyanlarına gereken karşılığı verm edikleri gibi, 
cezalandırmada Türklere haketm edikleri şekilde m ü 
eyyideler uygulamışlardır.

Ingiliz yöne tim i, 1928 yılında Kıbrıs Evkaf (İslam 
Dini Emvali) İdaresi Fermam’nı çıkartarak, İslam Ce- 
m aati'n in  kurum u olan evkafı bir devle t dairesi ha li
ne getirm iştir. Rumlara a it kilise mallarının idaresinde 
h içb ir müdahalesi o lm ayan hüküm et, Türklere a it İs
lam mallarının idaresine cem aatten hiç b ir görüş al
maksızın keyfi o larak el koym uştur. 1 Ocak 1929’dan 
itibaren m ü ftü lü k  m akam ının da ilgasıyla, Türk evkaf 
murahhası, artık hak im iyetine  karşı koyabilecek y e 
gane m evki sahibi olan m üftünün  de olm am asından 
dolayı bütün ye tk ile ri kendi şahsında topladı. Hükü
m etin  de desteğiyle, o, a rtık Türk cemaatin in te k  li
deri haline geldi. M üftü lüğün kaldırıldığı 1929’dan y e 
niden kurulduğu 1954'e kadar geçen zaman zarfında; 
gerek Kıbrıs Türklerin in İngiliz idaresine tekra r tekra r 
yapılan başvurularda M üftü lük  Makamı'nının, Türk
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1923-1960: Ingiliz Dominyonluğundan 
Bağımsız Kıbns Cumhuriyeti’ne

24 Temmuz 1923: Kurtuluş Savaşı sonunda Türkiye, İtilaf 
Devletleri ile imzaladığı Lozan Anlaşması’nm 20. Madde
si gereği Kıbrıs üzerindeki haklarından vazgeçti; böylece 
adadaki Ingiliz işgali kabul edilmiş oldu ve Kıbrıs tama
men bir Ingiliz toprağı haline geldi. Lozan'dan sonra Ingi
liz idaresinde yaşamak istemeyen Kıbrıslı Türkler kitle ler 
halinde adayı te rk  etmiş, adanın Ingilizlere kiralanması 
ve Ingilizler tarafından ilhakıyla hızlanan göç son haddi
ne varmıştır. Bugün sadece Türkiye'de 300.000 civarında 
Kıbrıs asıllı Türk'ün bulunduğu kaydedilmektedir. Adada 
kalan büyük çoğunluk ise, Türkiye’yle ilişkilerini kesme
miş, Türkiye'deki bütün değişikliklerden belki de Türki
y e ’de yaşayan Türklerden daha fazla etkilenmişlerdir.

1931: Rumlar, Ingilizlerin 1915'teki “Kıbrıs’ı Yunanis
tan ’a verme vaadini" temel alarak adayı Yunanistan'a 
bağlamak (ENOSlS) amacıyla Ingiltere’ye  karşı ayaklandı
lar. İsyancılar Ingiliz valisinin konağını yaktılar. Yunan 
büyükelçisi ve kilisenin desteğiyle çıkan isyan ancak iki 
ayda durdurulabildi. İsyanın bastırılması sonucunda, 
Türk tarafı da hiç bir menfi rolü olmamasına karşın, 
Rumlara konan yasakların ve hak kısıtlamalarının tüm ü
ne muhatap olarak fazlasıyla sıkıntı çekmeye başladı. Bu 
isyan sonrası alınan tedbirler çerçevesinde Türklere ait 
Kavanin Meclisi kapandı ve Türkler 1941 yılına kadar 
kendilerine a it mekanlara Türk bayrağı bile çekemediler.

1939’da İkinci Dünya Savaşı başlayınca İngiltere, Or
tadoğu’nun kontrolü için stratejik önemi olan adayı elin
den kaçırmamak için, özerklik vaadinde bulundu. Eno- 
sis’te  kararlı olan Rumlar bu öneriye sıcak bakmadılar.

1944'te Doktor Fazıl Küçük, Kıbns Milli Türk Halk Par
tisini kurdu.

1947 yılında atanan yeni Ingiliz Valisi Lord VVİnster,

1931 isyanına kalkışan papazların adaya dönmesine izin 
verdi ise de Rumlar, Kıbrıs'ın Yunanistan'a “ ilhak"ını iste
yerek bu haklarını kullanmadılar. VVİnster bu yıldan it i
baren adayı kendi seçtiği bir “İstişare Meclisi” ile idare e t
meye başladı.

15 Ocak 1950 tarihinde Başpiskopos Makarios, Kıb
rıs'ın Yunanistan'a ilhakı ile ilgili bir p leb is it (referandum) 
düzenleyerek, kiliselerde papazların gözetim inde oyla
ma yaptırdı. Bu referandumda, Rumlar % 90'ların üzerin
de bir oranda ilhakı kabul etmişler, Yunanistan hüküm e
ti de Birleşmiş M illetler'e ulusların kendi kaderlerini tayin 
haklarının Kıbrıs için de uygulanması yo lunda başvuruda 
bulunmuştur. Fakat Ingiltere ve 1950'ye gelinceye kadar 
Kıbrıs’a duyarsız kalan Türkiye buna karşı çıkmıştır.

1953 yılında Yunanistan ile Kıbrıs kilisesi o rtak hare
ket ederek EOKA ismiyle bilinen gizli ye r altı teşkilatını 
kurdular. Önce Ingilizlere sabotaj yapm ak suretiyle işe 
başlayan EOKA terörü giderek Türkleri hedef aldı.

1954 yılında Ingiltere, adanın, el değiştirm emesi kay- 
dıyla Kıbrıs'a muhtariyet verilmesi fikrin i ortaya attı. Baş
piskopos Makarios’un Yunan Başbakanı Papagos'u ikna 
etmesi ve ABD’nin de Yunanistan'a açık destek sözü ver
mesi üzerine, Rumlara self-determinasyon hakkı veril
mesini öngören bir teklif, Yunanistan tarafından BM Ge
nel Kurulu'na getirildi. Türkiye'nin karşı çıkması üzerine 
Yunan girişimi sonuçsuz kaldı.

1955 yılında, Ingiltere Kıbrıs meselesini görüşmek 
üzere Türkiye ve Yunanistan'ı Londra'ya çağırdı. Londra 
Konferansı öncesinde Rumlar, Türkleri katledeceklerini 
açıklamışlar; bunun üzerine Türkiye başbakanı Adnan 
Menderes 24 Ağustos 1955 günü Ingiltere 'ye bir nota ve
rerek Kıbrıs’ta vazifelerini yapacaklarını ü m it e ttiğ in i bil
dirmiş; Türkiye'nin savunması bakımından Kıbrıs'ta sta
tükonun değişmesine müsade etm eyeceklerin i söyleye
rek Kıbrıs davasında Türkiye’nin de ta ra f olduğunu dün-

cemaatine iadesi ile ilgili yoğun çalışma ve talepleri 
o lm uştur. 1931’de gayr-i resmi olarak toplanan Ulu
sal Kongre’nin en önem li gündem m addelerinden b i
ri de m ü ftü lü k  meselesidir. Daha kongrenin ilk  günü,
1 Mayıs 1931’de, Türk cemaati kendi m üftüsünü seç
miş ve seçtiği m üftüyü  Kongre Heyeti’nin de başına 
getirm iştir. Yıllar süren bu ısrarlı çabalar sonucunda, 
Ingiliz idaresi tarafından Kıbrıs Türk top lum unu  ilg i
lendiren tem el meseleleri etraflıca incelemek, top la 
nılan bilgilerden varılan sonuçları ve tavsiyeleri içere
cek detaylı b ir rapor hazırlamakla görevlendirilen bir 
kom isyon oluşturuldu. Türk İşleri Kom isyonu adı ve 
rilen kurum , 11 Haziran 1948 ta rih li Kıbrıs Resmi Ga- 
zetesi’nin 426 no ’lu bildirisi ile resmen o luşturu lm uş 
oldu. Türk top lum unca ilgiyle karşılanan söz konusu 
kom isyon 20 Ocak 1949'da çalışmalarını b itirm iş ve 
hazırlanan raporda Kıbrıs Türklerin in dini reisliğini 
y ü rü tm e k  üzere bir m üftü  seçilmesinin gerekliliği 
vurgulanmıştır.

M üftü lük konusunda Ingiliz hüküm etince uygun 
görülen çözüm-, TC Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirli

ğine girerek Türkiye'den bir m üftü  getirip  bu yönde 
ki m evcu t istekleri karşılamak şeklinde oldu. Şubat 
1951'de TC Diyanet İşleri Başkanlığı nın tavsiyesi ile 
72 yaşında oldukça yaşlı b ir zât olan Muğla'lı ilim  
adamı Yakup Cemal Menzilcioğlu Kıbrıs M üftü lüğüne 
getirildi. Ancak Türkiye’deki ezan değişikliğ in in ay
nen Kıbrıs'ta da uygulanması nedeniyle yaşanan ta r
tışmalar sonucu Menzilcioğlu Türkiye ’ye geldi ve bir 
daha adaya dönmedi.

Bu sorunların da etkisi ile Ingiliz söm ürge yö n e 
tim i, n ihayet, 10 Çylül 1952'de Resmi Gazete’de ya 
yınlanan kanunla Kıbrıs M üftülüğü M akam ı’nı y e n i
den tesis edip, m üftü lük  seçimi ile ilgili hüküm le ri 
ilan e tti. 30 Aralık 1953’te yapılan seçim ler sonucun
da M ehm et Dânâ Efendi ittifakla  m ü ftü lü k  görevine 
getirild i. Bu seçim Kıbrıs'ta yapılan ilk  ve son m üftü  
seçim i oldu. Seçim sonrası 18 Ocak 1954'de Baf’tan 
büyük b ir konvoyla hareket eden M. Dana Efendi 
Lefkoşe’de 19 pare top  atışıyla karşılandı. Aynı gün 
Ayasofya Camii'nde yapılan bir m erasim le  göreve 
başladı.
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yaya ilan etmişti. Konferans devam ederken, EOKA te rö 
rünün Türkleri de hedef almaya başlaması karşısında, İs
tanbul’da Türk hüküm etin in  de göz yum duğu m itingler 
kontrolden çıktı. “6-7 Eylül Olaylan” diye anılan yağma 
ve tahribat, Türkiye’deki Rumlar kadar, diğer azınlıkları 
da hedef aldı. Bu m itinglerde “Ya Taksim Ya Ölüm” slo
ganı yoğun bir biçimde kullanılmaya başlandı.

1956’da Ingiliz hüküm eti, adadaki karışıklıkların baş 
kışkırtıcısı sıfatıyla Baspiskopos Makarios’u Seyschelles 
Adalan'na sürdü. Aynı yıl, Birleşmiş M illetler'de Türkiye 
ilk kez, taksim’ tezini açıkladı. İngiltere, askeri üslerinin 
adada kalması koşuluyla ‘self-determinasyon’u kabul 
etmeye yanaştı.

19S7: NATO arabuluculuk görevini üstlenince, EOKA 
geçici olarak ateşkes ilan etti. Bu arada Makarios serbest 
bırakıldı.

27 Temmuz 1957: Türk Mukavemet Teşkilatı’nın Ku
ruluşu: Başlangıçta Ingiliz yönetim ine  karşı mücadele 
eden, fakat sonraları Türkleri imha etm eyi tek  vazife ha
line getiren EOKA saldırıları karşısında Türkler, öncelikle 
bazı m ukavem et grupları oluşturdular. Ancak bunların 
yetersiz oluşu sebebiyle ENOSİS'e engel olmak, Türklerin 
her türlü  güvenliğini sağlamak, Türkler arasında taraftar 
bulmaya çalışan sosyalist parti AKEL'in propaganda faali
yetlerine karşı durmak, Türkiye ile ilişkiler kurup bağlılı
ğı sürdürmek amacıyla 27 Temmuz 1957'de Burhan Nal- 
bantoğlu, Rauf R. Denktaş ve Kemal Tanrısevdi tarafın
dan Lefkoşe'de Türk Mukavemet Teşkilatı adıyla bir ör
güt kuruldu. Bu örgüt, “Kıbrıs Türktür” sloganıyla “tak
sim" fikrini savundu.

1958: Kıbrıs’ın Ingiliz M illetler Topluluğu içinde kal
masına ama Türkiye ve Yunanistan'la da bağlara sahip 
olmasına dayalı “MacMilları Planı” gündeme geldi.

1959 Londra ve Zürih Antlaşmalan: Kıbrıs sorunu 
1950’li yıllarda BM'de defalarca gündeme gelmiş, fakat 
Menderes hüküm etin in  kararlı tu tum uyla, Yunanistan 
ve Kıbrıs Rumları istedikleri sonucu alamamışlardı; niha
ye t Türkiye ile görüşmeye razı olarak masaya oturmayı 
kabul ettiler. Cemaat temsilcileri Makarios ve Dr. Küçük 
de toplantıya katıldılar. Bu görüşmeler sonunda, 11 Şu
bat 1959 Zürih ve 19 Şubat 1959 Londra antlaşmalarının 
imzalanması ile 16 Ağustos 1960'da bağımsız Kıbns 
Cumhuriyeti kuruldu. Ingiliz üslerinin adadaki varlığını 
sürdürmesi kabul edildi.

1960-1974: Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 
Kıbrıs Harekâtına

19 Şubat 1959 yılında ittifakla imzalanan Londra Antlaş- 
ması’nda ye r alan 27 madde ve bazı eklerle b irlik te  In
giltere, Türkiye ve Yunanistan tarafından “garanti” edile
cek olan Kıbrıs Cumhurlyeti'nin kuruluşu gerçekleşti:

1959 Zürih Antlaşması ile 1960 Kıbrıs Anayasası'nın 
koşulları belirlenmiş; hangi yapıda bir devlet oluşturula
cağı ve iki top lum un iktidarı nasıl paylaşacakları açıkça 
düzenlenmişti. 1960'ta Türkiye, Yunanistan ve Ingiltere 
arasında üç antlaşma; Kurucu Anlaşma, Garanti Anlaş
ması ve İttifak Anlaşması imzalandı. Kıbrıs adına ise, iki 
toplum un temsilcileri bu anlaşmalara ayrı ayrı imza koy
dular. Garanti Anlaşması ile Ingiltere, Türkiye ve Yuna
nistan, b irlik te  ve ayrı ayrı, Kıbrıs Cum huriyetin in  bağım

sızlığını, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasal 
düzenini garantileri altına almış oldular. 1960 Kibns Ana
yasası, anılan üç anlaşma ile aynı gün yürürlüğe girdi ve 
bu üç anlaşma anayasanın içinde ye r alarak, “anayasa 
hükm ünde” kabul edildi.

1960 Kibns Anayasası, iki top lum un eşitliği prensibi
ne dayanarak, egemenliğin, iki top lum  tarafından b irlik 
te  kullanılmasını benimsiyordu. Kıbrıs Anayasası'na göre 
Rumlar % 70, Türkler % 30 oranında temsil hakkına sa
hip olup devletin cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk 
olacaktı. (Makarios Cumhurbaşkanı, Fazıl Küçük Cumhur
başkanı Yardımcısı oldu.) Cumhurbaşkanı ile yardımcısı
nın bakanlar kurulu ile meclisten geçen yasaları veto e t
me hakkı vardı. Her iki toplumun; dini, kü ltüre l ve öğre
tim  işlerinden sorumlu birer “Cemaat Meclisi” olacak, ge
rekirse en ayrıcalıklı ülkeler olan Yunanistan ve Türkiye 
kendi toplum larına eğitim, kü ltü r ve benzeri alanlarda 
mali yardım  yapabileceği gibi öğretim  üyesi ve din ada
mı da gönderebilecekti. Ayrıca büyük şehirlerde beledi
ye le r ayrı ayrı olabilecekti.

Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ENOSlS'e ulaşmak için bir 
"sıçrama tahtası” olarak gören Kıbrıs Rumları ve Başpis
kopos Makarios, Türklere çeşitli baskılar uygulamaya ve 
onları devlet yönetim inden de uzaklaştırmaya çalıştılar.

1963'te Yunanistan Başbakanı Karamanlis’in istifası 
ve ülkeyi te rk  etmesinin ardından Yunanistan sürekli 
kabine bunalım ları geçirmeye başladı; bu yüzden Kıbrıs 
üzerindeki etkisi azaldı. Makarios kendi g irişim iyle yıl 
boyunca anayasayı değiştirme ve Türk Cumhurbaşkanı 
yardımcısının yetk ile rin i kısma faaliyetlerin i arttırdı. Ka
sım sonunda ABD Başkanı Kennecfy, Makarios'a bundan 
vazgeçmesini önerdi. Aralık başında da Türkiye te k  ta 
raflı değişiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. 21 Ara
lık ta k i Noel katliamı ile EOKA, Türk cemaatine karşı 'et
nik tem  izleme ve adadan kaçırma' politikasını doruğa çı
kardı. 30 A ra lık ta  ise Makarios 13 m addelik anayasa de
ğişikliği önerisini açıkladı. Kıbrıs Türkleri ve Türkiye, ada 
Türklerini azınlık durumuna düşürecek olan bu istekleri 
reddettiler. Terörün tırmanması üzerine Türkler, karışık 
yerleşim  bölgelerinden ve Rumların kolayca vurabile
cekleri köylerden çıktılar. Ada halkları böylece ik iye  ay
rılmış oldu. Rumlar, meşru ye tk ile rin i kullandıklarını öne 
sürerek Makarios'un istediği onüç anayasa değişikliğini 
yaptılar. 1963 sonlarında, devletten dışlanan Türklere 
karşı Rumlar ambargo uygulamaya başladı. Kıbrıs Türk 
halkı, kendisini ayrı yasama, yü rü tm e  ve yargı organla
rıyla yöne tm eye başladı; böylece adada iki ayrı yöne tim  
oluştu.

(Bu dönemde, ENOSİS amacından asla vazgeçmeyen 
ve bu amaçlarını açık açık ifade eden Rumlar, bunu ger
çekleştirm ek için “Akritas Planı” adı verdikleri gizli bir 
plan hazırlayıp uygulamaya koydular. İsmini İçişleri Ba
kanı P. Georghiandes'in takma adından alan Plan gere
ğince; EOKA tedhişçileriyle işbirliği yapan Rum jandarm a
ları ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını korum ak üzere adada ko
nuşlandırılmış Yunan Alayı, Türklere karşı saldırıya geçti. 
Türkler çoluk-çocuk demeden katledildi, evleri yıkıldı, 
dükkanları yağmalandı. Zor durumda kalan bazı yöre ler
deki Türkler daha güvenli yerlere göç e tm ek zorunda 
kaldılar. Saldırılar sonucu 103 Türk köyü Rumlar tarafın
dan yakılıp yıkıldı, yüzlerce Türk katledildi, 30.000 insan
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da muhacir durumuna düştü.)
1964:1 Ocakta Makarios, İttifak ve Garanti Anlaşma

larını feshettiğini açıkladı. 15 Ocak 1964'te toplanan ta 
raflar anlaşamayınca Türkiye BM Güvenlik Konseyine 
başvurdu. 4 Mart 1964'te alınan b ir kararla adaya BM as
keri gönderilmesi kararlaştırıldı. 27 M art’ta  BM Barış Gü
cü Kıbrıs’ta görev yapmaya başladı. Buna rağmen Türk- 
lere yöne lik  Yunan destekli Rum saldırıları sürdü. Yuna
nistan’la Ingiltere garantör devletler olarak olayların en
gellenmesi için harekete geçmeyince İsm et İnönü hükü
meti, Haziran ayı başlarında Kıbrıs’a müdahale kararı al
dı ve bu kararını 4 Haziran'da ABD'ye duyurdu. 5 Haziran 
günü, hem Türk-Amerikan ilişkilerini hem de Türk dış 
politikasını derinden etkileyecek olan ABD’nin ünlü John
son mektubu Türkiye’ye gönderildi. Bu m ektubun ardın
dan Türkiye, Kıbrıs’a kapsamlı bir müdahalede buluna
madı. Ancak 8 Ağustos 1964 Ağustos tarih inde Erenköy 
bölgesine sınırlı bir hava harekatı gerçekleştirildi. Yapılan 
hava harekatından sonra Rumiar ateşkes im zalamak zo
runda kaldılar. Türkiye’nin hava akmları sırasında da 
12.000 kişilik Yunan kuvveti Kıbrıs'a yerleşti. Katliamlar 
geçici olarak durdu ise de b ir süre sonra tekra r başladı.

25 Aralık 1964’te  Lefkoşe’deki Türk birliği silahlı Rum 
çetecilerine karşı mevzilendi ve Türkiye d ip lom atik  yo l
dan girişim lerde bulunurken, Türk uçakları da ih tar uçu
şu yapmaya başladılar. Bu kararlı tu tum  Yunanistan ve 
Ingiltere’y i de harekete geçmek zorunda bıraktı. Böyle- 
ce Kıbrıs Türkleri ciddi b ir soykırımdan kurtarılmış ve 
ENOSİS önlenmiş oldu.

1967: Yunanistan’da ordu (Albaylar Cuntası) 21 Nisan 
1967'de yönetim e el koydu ve 1974’e kadar iktidarda 
kaldı. Subaylar halkın sempatisini kazanmak için Kıb
rıs'ta EOKA’ya desteği arttırdılar. Türkler iyiden iyiye bel
li bölgelere sıkıştırılmaya başlandı. Albay Grivas ve 
Ada’daki Yunan kuvvetleri, büyük bir saldırıya geçti. 
Türklere karşı sürdürülen katliamların durdurulması için 
Türk ve Yunan başbakanları arasında düzenlenen top 
lantı bir sonuç vermeyince, Türkiye askeri müdahalede 
bulunacağını açıkladı. Yunanlılar üç Türk köyünden geri 
çekilirken arkalarında 24 ölü bıraktılar. TBMM hüküm ete 
müdahale yetkisi verdi. Türk uçakları Kıbrıs üzerinde ih
tar uçuşları yapmaya başladı. Donanma ve çıkarma b ir
likleri harekete geçti. Bunun üzerine ABD, A lbaylar Cun
tasına baskı yaptı. 30 Kasım'da varılan anlaşmaya göre, 
Türkiye’nin müdahale hazırlıklarını durdurması karşılı
ğında Yunanistan, 1964'te Ada'ya soktuğu 12.000 kişilik 
kuvveti ve General Grivas'ı geri çekecekti. Makarios, 
1967 ertesinde Kıbrıs Türklerinin dolaşım özgürlüklerini 
kısıtlamaya son verdi ve ambargoyu gevşetti. Bu arada 
1964'ten beri Türkiye'de bulunan Rauf Denktaş gizlice 
adaya g itti ve Yunanlılarca tu tuklandı ama Türkiye ve 
ABD'nin baskısıyla iade edildi.

Aralık 1963ten 1967 Aralık'ına kadar idari işleri “Ge
nel Komite” denen bir meclisle yürü ten Türkler, 29 Ara
lık 1967’de Kıbns Geçici Türk Yönetimi’ni ilan ederek, 
"Cumhuriyet Anayasası'nın bütün kuralları uygulanınca
ya kadar Türk bölgelerinde yaşayan Türkler geçici Türk 
yönetim ine bağlandılar." kararını aldılar. Geçici yö n e ti
min başkanlığına Dr. Fazıl Küçük, başkan yardımcılığına 
Rauf R. Denktaş getirildi.

28 Haziran 1969'da Türk ve Rum tem silciler arasında

toplumlararası görüşmeler başlatıldı ve başarısız da olsa
6 yıl sürdürüldü.

1974-1983: Kibns Harekâtından 
Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne

1974: Yunan cuntasının em riyle 15 Temmuz 1974 saba
hı Kıbrıs'ta bir darbe gerçekleşti. Yunan ordusunun des
teğiyle ENOSİS'in ne pahasına olursa olsun hemen ger
çekleşmesini isteyen EOKA-B örgütü ve yandaşları yöne
tim e el koyarak Kıbns Elen Oımhuriyeti'nin kurulduğunu 
ilan ettiler. İngiliz üssüne sığınan Makarios adayı terke- 
derken Cunta'nın seçtiği Nikos Sampson başa geçti. Tür
k iye'nin adaya müdahalesi Türklerin geleceği açısından 
kaçınılmaz hale gelmişti. Başbakan Bülent Ecevit, Garan
ti Anlaşması uyarınca, Ingiltere'yi o rtak  eylem e davet e t
ti. İngiltere'nin katılmaması üzerine, Türkiye garantörlük 
hakkına dayanarak, Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü ve bo
zulan düzeni tekrar kurm ak için harekete geçti. 19 Tem- 
muz’da Türk çıkarma gemileri denize açıldı ve 20 Tem
muz 1974 tarihinde Birinci Barış Harekâtı başladı. Girne 
bölgesi kontrol altına alındı. 25 Temmuz'da Cenevre’de 
b ir konferans toplandı. 30 Temmuz'da konferans b itt i
ğinde taraflar çok az konuda görüşbirliği sağlamışlardı. 
İkinci Cenevre Konferansı 8-13 Ağustosta  toplandı ve 
konferans, başarısızlıkla son buldu. 14 Ağustos sabahı 
başlayan Ddnd Banş Harekâtı ile de Türk birlik leri Mago- 
sa’dan Lefke'ye uzanan bölgeyi (adanın %37’si) kontrol 
altına aldı. Böylece 1958'lerde sözü edilen taksim, ku 
zeyde Türkler, güneyde Rumlar şeklinde fiilen gerçekleş
ti. Bu harekat sonucu, Kıbrıs’ta Nikos Sampson, Yunanis
tan'da ise askeri cunta devrildi. Paris'ten çağrılan Kara- 
manlis’in Yunanistan'a dönmesi ile bu ülke demokrasiye 
döndü; Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos 
Klerides de Rum toplum unun önderliğine getirildi.

Şubat 1975: Temmuz-Ağustos 1974'teki Cenevre 
Konferanslarımda ilke olarak iki “otonom” yönetim  kabul 
edilm işti. Türklerin oluşturduğu Otonom Kıbrıs Türk Yö
netim i Meclisi 13 Şubat 1975’te oy birliği ile Kıbns Türk 
Federe Devleti'ni ilan etti. Dem okratik parlam enter siste
me dayalı ve m illetler arası hukuka uygun olarak hazır
lanan anayasa yüzde yüze yakın b ir oy çokluğuyla ka
bul edildi.

Ağustos 1975: Viyana’da yapılan görüşmelerde ada
da nüfus mübadelesi kabul edilerek; 1975 yılı sonuna 
kadar bu mübadele gerçekleştirildi. Mübadele ile Kıb
rıs’ın güney kesim indeki Türkler kuzey kesimine-, kuzey 
kesim indeki Rumlar da güney kesim ine geçti. Nüfus m ü
badelesi BM gözetiminde gerçekleşti. Çeşitli kaynaklara 
göre bu tarihten günümüze kadar, Türkiye’den adaya 
30-40 bin civarında Türk yerleşimci gönderilm iş durum 
da.

Ocak-Şubat 1977: Denktaş ve Makarios BM Genel 
Sekreteri’nin de hazır bulunduğu b ir ortam da “bağımsız, 
bağlantısız, iki topluma dayalı federal bir cumhuriyet”
öngören bir anlaşma yaptılar.

1979: Denktaş ve Klerides arasında yapılan görüşme 
sonunda Kıbrıs Rumları “iki toplumlu federal çözümü’  
benimsediler.

1981-1982: Ekim 1981’deki seçim leri kazanan Yuna
nistan Başbakanı Papandreu, Şubat 1982'de Kıbrıs’a g itti
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ve burada yaptığı konuşmada “Kıbrıs'ın Helenlzmin bir 
parçası" olduğunu söyleyerek, Kıbrıs sorunu ile ilgili bü
tün tarafların katılacağı bir “uluslararası konferans” öner
di. BM Genel Kurulu, Rum tarafının başvurusu üzerine 
adadaki “işgal ordusu"nun (Türk ordusu) derhal çekilm e
sini ve m ültecilerin “ isteğe bağlı olarak" geri dönm eleri
ni tavsiye eden kararını aldı. Bunun üzerine KTFD Mecli
si, 17 Hazlran’da radikal b ir adım atarak “Kibns toplumu- 
nun self-determinaşyon hakkı’ na ilişkin bir karar aldı.

15 Kasım 1983: Kıbrıs Türkleri, kendi hak ve özgür
lüklerini kullanarak, dünya ve tarih önünde, Kuzey Kibns 
TürkCumhuriyeti'ni ilan ettiler. KKTC'nin kurulması, Rum 
tarafının, Yunanistan'ın ve Batılı devletlerin yanısıra BM 
Güvenlik Konseyi’nin de tepkisini çekti. Güvenlik Konse
yi, 18 Kasım'da aldığı b ir kararla bağımsızlık ilanını kına
dı.

1983-2004: KKTCden Annan Planı’na ve 
New York Görüşmelerine

13 Mayıs 1984'te BM Güvenlik Konseyi 550 sayılı kararı 
ile KKTC'nin ilanını ayrılıkçı bir hareket olarak tanımladı.

5 Mayıs 1985: Kurucu Meclisin hazırladığı anayasa % 
70.18 evet oyuyla kabul edildi. Rauf R. Denktaş da % 71 
oy ile Cumhurbaşkanı oldu. 23 Haziran'da yapılan Genel 
Seçimle de 7 partiden 50 m ille tvekili ile Cumhuriyet Par
lamentosu oluştu.

1985-1990: KKTC'nin kurulmasından sonra top lum la 
rarası görüşmeler yeniden başladı. KKTC kurulurken, 
1977-79 (Denktaş - Makarios ve Denktaş - Klerides) Do
ruk Anlaşmalarına atıfta bulunularak, iki top lum lu, İki 
kesimli federal b ir çözüme kapılar açık bırakılmıştı. Gö
rüşmeler sürecinde; New York'ta 17 Ocak 1985'te ve 29 
Mart 1986'da BM Genel Sekreteri’nin hazırlamış olduğu 
“Kibns Üzerine Anlaşma Taslağı’ , Kıbrıs Türkleri tarafın
dan kabul edildiği halde Rumlar tarafından reddedildi.

22 Mayıs 1987'de Avrupa Birliği ve 'Kıbrıs' (Rum Kesi
mi), 18 aylık görüşmeler sonucunda Gümrük Birliği pro
tokolü başlattı. Ocak 1988’de Anlaşmanın tüm  ada’yı 
kapsamasına karar verildi.

1990'da Türk ve Rum temsilciler arasındaki New 
York Zirvesi de başarısızlıkla sonuçlandı.

12 Mart 1990: BM Güvenlik Konseyi, 649 sayılı kara
rını aldı. Bu kararla BM, Ada’daki her iki tarafı da, kabul 
edilebilir bir çözüm bulma yolunda çaba gösterm eye ça
ğırdı. Bu karar böyle b ir çözümün iki toplumlu, ik i kesim
li bir anlayışa sahip olması ve çözümün siyasi olarak iki 
eşit toplum  liderinin direkt görüşmeleri yoluyla sağlan
ması gerektiğini vurguluyordu. BM Kararının, Kıbrıs Soru- 
nu'nu 1974 değil de, 1960'lara hatta öncelerine dayandı
rıyor olması önem li idi.

1990 Temmuz’unun ilk  haftası içinde Kıbrıs Rum Yö
netim i "Kıbrıs" adına AB’ye üyelik için başvurdu. BM'nin 
ve Türk tarafının uyarılarına rağmen top lu luk 11 Eylül 
1990'da bu başvurunun normal süreç içinde değerlendi
rilmesini kararlaştırdı.

1991: Turgut Özal, 1991’de Kıbrıs konusunda bir 
'dörtlü konferans' toplanmasını önererek, o güne kadar 
sorunun iki top lum  arasında görüşülmesi gerektiğini sa- 
vunagelmiş olan Türkiye’nin bu anlayışına da değişiklik 
getirdi. Özal'ın önerisine göre Kıbrıs sorunu; KKTC, Kıbrıs

Rum Yönetim i, Türkiye ve Yunanistan arasında ele alın
malıydı. 28 Haziran 1991'de BM Genel Sekreteri Perez de 
Cuellar, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporda Türki
ye'nin önerdiği Dörtlü Doruk Toplantısı'nı kabul ettiğini 
belirtti.

1992: Birleşmiş M illetler, 100 paragraftan oluşan BM 
Fikirler Dizisi'ni tarafların onayına sundu. New York’ta 
sürdürülen görüşmelerin ardından, BM Genel Sekreteri 
Butros Gali, toprak düzenlemeleri ve anayasal konuların 
tüm ünü kapsayacak bir paket anlaşma hazırladı. Türk 
tarafı 100 paragraftan 91 'ini onayladığını açıkladı. Kıbrıs 
Rum lideri Yorgo Vasiliu paketi onaylarken, daha sonra 
iktidara gelen Glafkos Klerides bu pakete karşı çıktı.

1993: AB, Haziran 1993’te Kıbrıs'ın tam üye lik için ge
rekli şartları taşıdığını belirten görüşünü yayınladı. Aynı 
yıl Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesim i arasında Ortak Sa
vunma Doktrini imzalandı.

1994: BM Genel Sekreteri Butros Gali nin g iriş im leriy
le ortak anlaşma zemininin oluşturulması için “Güven 
Arttma Önlemler Paketi’  düzenlendi. ABD’nin destek 
verdiği pakete Rum tarafı karşı çıkınca 1994'te rafa kal
dırıldı.

1994-1995: Avrupa Birliği Korfu, Essen, Cannes ve 
Madrid'te, açıkça topluluğun genişlemesinin ilk  adayları
nın Malta ve "Kıbrıs Cumhuriyeti” olduğunu belirtti.

1996: 3 Haziran’da bir Kıbrıslı Rum asker, BM deneti
m indeki bölgede bir Kıbrıslı Türk asker tarafından vuru
larak öldürüldü. 11 Ağustos 1996’da Kıbrıslı Rum m oto- 
sikletçiler, Yeşil Hattı geçmeye kalkışınca Kıbrıslı Türk 
göstericiler ve Türk askerleri ile çatıştı. 70'ten fazla kişi 
yaralandı. Bir Kıbrıslı Rum öldü. 14 Ağustos 1996’da Kıb
rıs’ta Derinya bölgesinde Türk güvenlik güçleri, Türk bay
rağını indirmeye kalkışan bir Rum gencine ateş açtı. 
Rum genç hayatını kaybetti. 8 Eylül 1996’da Güney Kıb
rıs tarafından açılan ateş sonucu b ir Türk askeri öldü, bi
ri yaralandı. 13 Ekim 1996’da Kıbrıs Türk kesim ine geçen 
bir Rum, Kıbrıslı Türk askerlerce öldürüldü. 6 Şubat 
1997’de Kıbrıslı Türk ve Rumlar birbirine ateş açtı. Ölen 
ya da yaralanan olmadı.

1997: 4 Ocak’ta Kıbrıslı Rumların, Rusya’dan S-300 
yerden havaya 150 km. menzilli füze alımına ilişkin an
laşmaya imza koyması uluslararası arenayı ve dolayısıy
la hassas Türk-Yunan ilişkilerini karıştırdı. Türkiye, Kıbrıs- 
lı Türklerin güvenliğini tehd it edecek herhangi bir geliş
meye göz yummayacağını açıkladı. Ingiltere ve BM de 
anlaşmaya sert tepki gösterdi.

24 Şubat 1997’de AB, Kıbrıs'ın AB’ye tam  üyeliğine 
ilişkin geleneksel tavrını değiştirerek, Kıbrıs'ın AB'ye tam  
üyeliğinin gerçekleşebilmesi için ada'da önce siyasi bir 
çözümün şart olduğunu açıkladı ve Yunanistan da bu 
açıklamaya tepkilerin i bildirdi. AB, ilk  defa topluluğa tam 
üyelik konusunda Kıbrıs Türklerinin de d ikkate alınması 
gerektiğini, tam  üyelik görüşmelerine Ada Türklerinin de 
katılması gerektiğini be lirtm ek suretiyle net bir şekilde 
ifade ediyordu. Yunanistan Dişişleri Bakanı Theodoras 
Pangalos, bu açıklamaların hemen ardından, AB’nin Do- 
ğu'ya doğru genişlemesini veto edeceğini açıkladı.

Mart 1997: Clinton’un 1997 yılını “Kibns Yılı” ilan e t
mesinin ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın 1993’ten 
beri d irekt görüşmelerde bulunmayan iki top lum  lideri
nin 1997 yılının ilk  altı ayı içerisinde masaya oturacağını
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açıklamasının ardından, uluslararası diplomasi trafiğ i hız
landı. 11 Mart'ta, Ingiltere Kıbrıs özel Temsilcisi H anng y, 
Denktaş ve Klerides ile ayrı ayrı görüşerek, iki top lum  li
deri arasındaki görüşm elerin birkaç ay içerisinde BM Ge
nel Sekreterl'nin kararıyla başlayacağını açıkladı. Yuna
nistan, Türkiye’ye karşı b ilinen sert tu tum unu yum uşa t
maya başladı.

9-10 Nisan 1997: Denktaş ile BM Genel Sekreteri Ko
fi Annan, İsviçre’nin Cenevre kentinde biraraya geldiler.

30 Nisan 1997: BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi 
üyesi, Genel Sekreter'in iki ay içerisinde gerçekleştirile
cek Denktaş - Klerides d ire k t temaslarına önderlik e tm e 
sini desteklediğini açıkladılar.

1999: AB'nin 10-11 Aralık 1999'da yaptığı Helsinki zir
vesinde Türkiye’nin AB’ye  ta m  üyelik için adaylığı resmi 
olarak kabul edildi. Türkiye için tarihi bir öneme sahip 
olan bu zirvenin sonuç belgesinde genişleme sürecinde
ki Türkiye'nin konum u ve Kıbrıs sorunuyla ilgili özel 
maddeler de ye r aldı. Buna göre “Avrupa Birliği Konseyi, 
3 Aralık tarihinde New York’ta Kıbrıs meselesinin kap
samlı bir çözümüne yönelik olarak başlatılan görüşme
leri memnuniyetle karşılar v e  BM Genel Sekreteri'nin bu 
süreci başarıyla sonuçlandırma yönündeki gayretlerine 
güçlü desteğini iföde eder. Avrupa Birliği Konseyi, politik 
bir çözümün Kıbrıs'ın Avrupa Birliği’ne katılımını kolay
laştıracağının altını çizer, üyelik müzakerelerinin ta
mamlanmasına kadar kapsamlı bir çözüme ulaşılama
mış olursa, Konseyin üyelik konusundaki karan, yukan- 
daki husus bir ön şart olmaksızın verilecektir. Bu konu
da, Konsey tüm ilgili faktörleri dikkate alacaktır.” denildi.

2000: AB Kom lsyonu’nun 7 Kasım 2000'de açıkladığı 
ve Türkiye'nin AB’ye  üye lik  sürecindeki “yo l haritasını'’ 
çizen Katılım Ortaklığı Belgesl'nde (KOB) ye r alan Kıbrıs'la 
ilgili ifadeler Türkiye-AB arasında büyük bir krize neden 
oldu. Komisyon'un, Yunanistan'ın baskısıyla KOB'un kısa 
vadeli öncelikler bölümüne Kıbrıs sorununun çözümüne 
ilişkin baskıcı ifadeler eklemesi Türkiye tarafından "ön
koşul" olarak algılandı. KOB’un içeriğinin Helsinki zirvesi
nin çizgisinde ye r almasını isteyen Türkiye, AB’nin bu tu 
tumuna Başbakan Bülent Ecevit dahil tüm  üst düzey 
ye tk ilile riy le  sert tepki gösterdi. KOB'un açıklanması ar
dından Çankaya’da düzenlenen “Kıbrıs" zirvesinden ise 
AB’ye sert ve net b ir mesaj çıktı. Zirvede KKTC lideri Ra
uf Denktaş’ın BM nezdinde yapılan dolaylı görüşmeler
den çekilmesi kararlaştırıldı.

2001: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Romano Pro- 
di Kıbrıs sorunu çözülmeden de Güney Kıbrıs'ın üye lik  
başvurusunun değerlendirilebileceğini söyledi. Türk Dı
şişleri Bakanı İsmail Cem Kıbrıs konusunda işlerin o lum 
lu gitmediğini açıkladı. Ecevit ve Bahçeli Kıbrıs’ta bedel 
ödemeye hazır olduklarını söylediler. Yıl sonunda Rauf 
Denktaş’ın, Glafkos Klerides’e  m ektupla yaptığı görüşme 
teklifi sonucunda ik i lider 4 A ra lık ta  Lefkoşa'daki 'Yeşil 
Hat’ta BM gözetim inde biraraya geldiler. Görüşme so
nunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilcisi Alva
ro De Soto, liderlerin 2002 Ocak ayında y ine Yeşil Hat’ta 
biraraya geleceklerini ve müzakereleri sürdüreceklerini 
açıkladı.

16 Ocak 2002’de doğrudan görüşmelere başlayan 
Denktaş ve Klerides, Ocak 2003’de 8 kez bir araya geldi.

15 Mayıs 2002: Doğrudan görüşmelere ivme kazan

dırmak amacıyla Kıbrıs’a gelen BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve Rum lider Kle- 
rides’le akşam yemeği için bir araya geldi.

3 Kasım 2002:11 Kasım 2002: BM Genel Sekreteri Ko
fi Annan, “Annan Planı" olarak tarihe geçecek olan barış 
planını taraflara sundu. (Annan Plam'nın tam  metni için 
bkz: Umran/Ocak 2003)

10 Aralık 2002: Kopenhag Zirvesi öncesinde bir anlaş
maya varılmasını sağlamak için Annan planında bazı de
ğişiklikler yapıldı. Revize edilen plan 2Annan Planı adını 
aldı.

12-13 Aralık 2002: Kopenhag Ziıvesi’nde, Kıbrıs Rum 
yönetim in in tek  yanlı müracaatı üzerine, Kıbrıs'ın AB’ye 
üye olarak kabul edilmesi kararı alındı.

5-14 Şubat 2003: Denktaş ve Klerides 13 kez bir ara
ya geldi. (İki lider 16 Ocak 2002'de başlayan yüz yüze gö
rüşmeler kapsamında 71 kez Kıbrıs’ta bir araya gelmiş 
oldu.)

26 Şubat 2003: BM Genel Sekreteri Kofi Annan, göz
den geçirilmiş planın 3. şeklini (3Annan Planı) taraflara 
sunmak üzere 26 Şubatta Kıbrıs’a geldi. Aynı gün önce 
Papadopulos, sonra da Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile 
b ir araya geldi ve taraflara yeni planı sundu. Denktaş, 
"Planda genelde değişen bir şey yo k '' açıklamasını yap
tı.

27 Şubat 2003: Denktaş, Klerides ve Papadopulos ile 
ara bölgede bir araya geldi. Annan liderlerden, 10 gün 
içinde kendisine yan ıt vermesini istedi ve yanıtlarını 
açıklaması için de 10 M artta  Lahey’e davet etti. Aynı 
gün Lefkoşa İnönü Meydanı’nda yapılan "Çözüm ve 
ABye hazırız” mitingine ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs 
Özel Koordinatörü Thomas VVeston da katıldı.

28 şubat 2003: Annan, Denktaş ve Papadopulos ile 
yeniden bir araya geldi ve adadan ayrılırken de ‘yolun 
sonuna gelindi” açıklamasını yaptı. Denktaş İse "Yolun 
değil, görüşmelerin sonu olur” karşılığını verdi.

10-11 Mart 2003: BM Genel Sekreteri Annan’ın, La- 
hey’de Denktaş ve Papadopulos ile yaptığı görüşmeler
den bir sonuç çıkmadı. Papadopulos, 13 M artta , Türk ta
rafının yüz yüze görüşme çağrısını reddetti.

31 Mart 2003: Türkiye’nin Kıbrıs’ta  5’li konferans ya
pılması önerisini, Rum yöne tim i reddettiğini açıkladı.

2 Nisan 2003: Cumhurbaşkanı Denktaş, Kıbrıs Rum 
tarafına 6 maddeden oluşan güven artırıcı önerilerini 
sundu. Öneri, Kıbrıs'ın her iki tarafına uygulanan her tü r
lü kısıtlamaların karşılıklı o larak kaldırılmasını, Maraş'ın 
yeniden İskana açılması için Rumlara verilmesini, Türk 
tarafının Temmuz 2000 tarihinden itibaren BM Barış Gü
cünün dolaşımı ile ilgili olarak uyguladığı tedbirlerin kal
dırılmasını ve iki ta ra f arasında karşılıklı saygı, hoşgörü 
ve anlayışın geliştirilmesi amacıya bir Uzlaşı Komitesi 
kurulmasını öngörüyordu. Denktaş, Papadopulos’a, öne
risiyle birlikte, görüşme çağrısı yapan bir de m ektup 
gönderdi.

3 Nisan'da Papadopulos, Denktaş’ın önerisini reddet
ti ve "Kendisiyle sadece BM çerçevesinde görüşebilirim ” 
yanıtını verdi. Denktaş, 4 Nisan’da Papadopulos’a ikinci 
bir m ektup göndererek görüşme çağrısını yineledi ve 
"Önerilerimiz masada duruyor" dedi.

5 Nisan 2003: Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sı Abdullah Gül, KKTC'yi ziyaret e tti ve KKTC'nln 2 Ni-
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