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“Burkalım Çağı”nda’Örnek ve Önder: Hz. Peygamber (s)

“Karanlık geceler gibi i§ler karıştığı zam an Kur*ân'i Ke- 
rîm*e sarılınız *’ (Y.Kandehlevî, Hadislerle Müslümanlık, c.5, s. 1783) 

Alemlere rabımet olarak gönderilen ve sahip olduğu 
mükemmel ahlâkı ^^ya^ayan Kurbân** olarak tanımlanan 
Hz. Peygamber(s.) böyle buyurdu.

İçinde bulunduğumuz "bunalım çağı”nda, “işlerin karan- 
İlk geceler gibi karıştığı” bir **zulümât** ve ‘^hüsrân** döne- 
mini yaşadığımız inkâr edilemez bir gerçeklik. Bütün işler 
ve ilişkiler, çağa egemen zifiri karanlık seküler zihniyetin 
dayattığı dünya görüşü ve hayat tarzı sayesinde karmakarı
şık bir hâl arzetmiş değil mi? Kafalar, gönüller, düşünceler, 
duygular, eylemler... karmakarışık değil mi?

Yaşamakta olduğumuz “bunalım çağı’*nı doğru ta- 
nı(mla)mak için Allah Rasûlü’nün insanlığa “üsve-i hasene: 
en güzel örnek:lik”(33/21) olarak gönderildiği “cahiliye ça- 
ğı’ n̂ı kısaca hatırla(t)mak gerek: Allah’ın mutlak egemen
lik alanına başka ortakları dahil eden şirk anlayışı; bunun 
doğal sonucu olarak tevhîd’den mahrum, teksîr’e mahkûm 
kişiliklerin parçalanmışlığı, toplumlann buhranı; güçlünün 
zayıfı ezip sömürdüğü, yönettiği bir zulüm düzeni; fuhşun, 
içkinin, kumarın ayyuka çıktığı, kız çocuklarının ‘diri mey
yit / yaşayan ölü’ hale getirildiği bir ahlakî çürümüşlük., 
ve diğer İcanşık/karanlık işler...

İşte böyle bir ortamda Hz. Peygamber geliyor; kendini 
Kur’ân’la terbiye ediyor, akleden kalbini Kur’ân’la yıkayıp 
arındırıyor, düşünce ve davranış kalıplarını Kur’ân’la şekil
lendiriyor ve böylece %uluqi azîm-, mükemmel ahlâk”(68/4) 
sahibi oluyor. O, cahiliye/bunalım çağına hakim düşünce 
ve davranış kalıplarından uzaklaşıp bambaşka bir “örnek 
kişilik” haline gelince, cehaletin zifiri karanlığında yaşayan 
câhiller; ‘bu kitap Mulıammed’in bahtını kararttı; çünkü 
atalarının dinini terketti’ diyorlar... Zifiri karanlıkta yaşa
maya alışanlar, tarihin her döneminde, ilahı nûr ile kendi
lerini aydınlatmaya çalışan kutlu elçileri bedbaht addetme
mişler miydi?

Âlemlerin Rabbi, son kutlu elçisini teselli ve teyid etti: 
"Ey Tâfıâ (Ey Rasûl)! Biz sana bu Kur'ân’ı bedbaht olasm 

diye indirmedik; ancak, Allah'tan korlian herkese bir öğütluya- 
n olmak üzere yeri ve yüce gökleri yaratamn katından indirilen 
bir vahiydir bu.'”(20/1-4)

İmdi, karanlık/bedbaht bir zaman diliminde Kur’ân’a 
sarılmak, “Yaşayan Kur’ân” olan Hz.Peygamber’i örnek ve 
önder edinmek yegane çıkış yolu ve en büyük bahtiyarlık!

Derginiz Ümran, bu sayısında kapsamlı bir kapak dos
yası halinde ve yetkin yazarlarının kaleminden Hz.Peygam- 
ber’in örnekliğini ve önderliğini sunma çabasında...

Umran’da bu ay yer alan diğer dosya ve yazılarımızdan 
bazılarına da dikkat çekmeliyiz:

Son aylarda sıkça tartışılan Büyük Ortadoğu projesi, 
Tevfik Emin’in detaylı araştırması ve Lütfü Özşahin’in yo
rum yazısına ilaveten Abdullah Yıldız, Ahmet Varol ve 
Mustafa Özcan’ın katıldığı panelde değerlendiriliyor. 
Ek’imizde yer alan Nicholas Burns’un konuşma metni, 
BOP’u ilk ağızdan öğrenme imkânı sunuyor.

Derin Analiz bölümümüzde Türkiye Müslümanları 
başta olmak üzere tüm İslâm dünyasının karşı karşıya bu
lunduğu “İlımlı Demokratik İslam” tuzağına dikkat çeken 
Yıldırım Canoğlu’nun incelemesini, (jündem’deki İbrahim 
Karagül’ün yazısı bütünlüyor.

Ümran, alışık olduğunuz bölümleriyle yine dopdolu. 
Yeni ve dalıa güzel Umran’larda buluşmak duasıyla.
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GÜNDEM

Rand Raporu ve 
“Sivil Demokratik İslâm” 
İ b r a h im  k a r a g ü l

Ahlaki Sınırlar 
Yıkılıyor
ATASOY

MÜFTÜOĞLU

Kıbrıs’ta Ne Oldu? 
ABDURRAHM AN D İLİP A K

11
Müslüman Versiyonla 
Kızılderili Katliamı 
UM UT CUMHUR

12
Halkı Özgürlüğe 
Kışkırtmak 
HU RİYE ÇELİK

13
“Bizler Direndik ve Kaçmadık” 
M. ABBAS APAYDIN

14
İsrail Vahşetine Vicdani İsyan 
H A C I KAYA

d e r in  ANALİZ

15
21. Yüzyıl Haçlı 
Savaşlarında Yeni 
Bir Tuzak 
“İlımlı İslam 
Cumhuriyeti” 
Y ILD IRIM  CANOĞLU

içindekiler
BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ PANEL
26
Angl(o)smanlı 
Dünyasına (mı?) Doğru 
Ilımlı Muhafazakâr İslâm Ülkesi 
Olarak Türkiye 
TEVFİK EMİN

35
Kaosun
Jeopolitiği
LÜTFÜ
ÖZŞAHÎN

KAPAK:

“BUNALIM Ç A Ğ r’NDA 
ÖRNEK VE ÖNDER 
HZ. PEYGAMBER

43
İnsanlığın Bilgi- 
Model İhtiyacı ve 
Hz. Peygamber’in 
(s) Örnekliği 
AHMET ÇEM İL 
ERDUNÇ

52
Kul ve Elçi Olarak Hz. 
Peygamber (s) 
MUSTAFA AYDIN

38
Büyük Ortadoğu Projesi 
Müslüman Zihni Hedef Alıyor 
Yöneten:

Abdullah Yıldız 
Panelistler:

Ahmet Varol 
Mustafa Özcan

55
Hayatın İçinde 
Bir Örnek:
Hz. Peygamber (s) 
HİKM ET DEM İR

60
Ümmetin Üsve-i Hasene İle
Mesafesi
H. VİCD AN  TEKİN

63
Peygamberler Din ve Medeniyet 
NECİP YOLCU

75
“Ve Bilin ki Allah’ın Rasülü
Aramızdadır
MÜNİB ENGİN NOYAN

68
Cihanda Hayat 
Mumunu O Yaktı 
KERİM  BU LAD I

YAŞAYAN İSLAM 

77
Ne Arıyoruz ve 
Nerede Arıyoruz?
VA H D ETTİN  İŞ IK

Ü M R A N /EK
Nicholas Bums: Yeni NATO ve Büyük Ortadoğu
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Ümran
"Bunalım Çağı"nda 

Örnek ve Önder 
Hz. Peygamber (s)

•  I I .  Y â t f J  H o ıb  $ 4 f9 ] l a n n d a  tvi K k T u n l :
ılımlı IsIöm Cumhuriyell 

• Kaosun Jeopoliliğl

• Anİ9(o)smanlı Dünyosı (mı?)

EK;
NicKölos liunu: YcnI NATO v< Dû>̂ ık Ortadıiju

KAPAK
Ahmed Ağırakça 
Mustafa Aydın 
Kerim Buladı 

Hikmet Demir 
Ahmet Cemil Ertunç 

Ramazan Kayan 
H. Vicdan Tekin 

Necip Yolcu

KÜLTÜR SANAT

GEÇMİŞTEN GELECEGE 
KO(NU).ŞANLAR

81
Sami Arslan’la Karanlık 
Gecelerden Nurlu Sabaha. 
ABDULLAH YILD IZ

e d e b i y a t

83
Knut
Hamsun’un
Türkiyesi
HASANALI
YlLDIRUvI

TELEVİZYON

88
Kriminal Bir Suç Aleti Olarak
Televizyon
AHM ET DAĞ

FİLM

92
Mel Gibson’un “Tutku”su 
OSMAN KÂM İL ÇO RBACI

PORTRE

94
Necip Fazıl’ı Anmak ve Anlamak 
MUSTAFA MİYASOĞLU

HİKAYE

97
Kırmızı İşık 
HARUN ÇOLAK

ETKİNLİK

99
BOP ve İslâm Dünyası
AZZAM TAM İM İ 
Ha^ Hacı KAYA

KİTAP

101
Bilgi Neyi Bilmektir?
H. KAYA-A.APAYDIN

YANSIMALAR

102
Terörist Kim? 
ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

AYNADAKİ
TEBESSÜM

104
Ah Şu Cep Telefonları 
FAHREDDİN GÖR

YAZARLAR

Ahmed Ağırakça: İslâm Tarihi 
profesörü.

M.Abbas Apaydın: Araştırmacı 
yazar, kitap kurdu.

Ertuğrul Bayramoğlu: Eğitimci, 
tarih araştırtnacısı.

Kerim Buladı: İlahiyat doktoru; 
Zeytinburnu merkez vaizi.

Nichoias Burns: ABD ’nin N A ' 
TO  daimi üyesi.

Yıldırım Canoğlu: Araştırmacı 
yazar.

Umut Cumhur: Uluslararası iliş
kiler uzman,ı.

Huriye Çelik: İnsan Hakları sa
vunucusu.

Harun Çolak: Edebiyatçı, öykü
cü, yazar, çevirmen.

Osman Kâmil Çorbacı: Edebi
yatçı, film eleştirmeni.

Ahmed Dağ: Eğitimci, araştır
macı yazar.

Hikmet Demir: Din sosyolojisi 
üzerinde yoğunlaşıyor.

Abdurrahman Dilipak: Vakit ga
zetesi başyazarı.

Ahmed Cemil Ertunç: İslam ta
rihçisi.

Tevfik Emin: Uluslararası ilişki
ler uzmanı, ekonomist.

Fahreddin Gör: Fıkra ve espiri 
ustası.

Vahdettin İşık: Eğitimci, araştır
macı, yazar.

İbrahim Karagül: Yenişafak Ga
zetesi dış politika sayfası ve 
editörü ve yazarı.

Hacı Kaya: Çevirmen.
Ramazan Kayan: Kur’an Araş

tırmacısı.
Atasoy Müftüoğlu: Düşünce

adamı, yazar.
Mustafa Miyasoğlu: Şair, edip; 

hikaye ve roman yazarı.
M. Engin Noyan: Kur’ân aşığı, 

tiyatrocu, yazar, öncü tele- 
vizyon^apımcısı.

Mehmet Özay: Eğitimci, çevir
men.

Mustafa Özcan: Yeni Asya gaze
tesi dış politika yazarı.

■ Lütfü Özşahin: Felsefe doktoru; 
IDinler Tarihi uzmanı.

Azzam Tamimi: Filistinli düşü
nür; İslâm Politik Düşünce 
Enstitüsü başkanı.

H. Vicdan Tekin: Din sosyoloji
si üzerinde yoğunlaşıyor.

Ahmet Varoi; Vakit gazetesi dış 
politika yazarı.

Haşan Ali Yıldırım: Öykücü, ya
zar, edebiyat, sinema, müzik 
eleştirmeni.

Abdullah Yıldız: Araştırmacı ya
zar.

Necip Yolcu: İlahiyatçı, yazar.
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RAND RAPORU VE 
“SİVİL DEMOKRATİK İSLAM”

İBRAHİM KARAGÜL

Y
irm ibirinci yüzyıl Ba- 
tı’nın İslam’ı kontrol al
tına almak için seferber 

olduğu bir yüzyıl mı olacak? 
Anglo'Am erikan cephenin İsra
il’le birlikte öncülüğünü yaptığı 
yeni küresel seferberlikle, askeri, 
siyasi, ekonom ik ve kültürel 
alanlarda İslam dünyasında radi
kal bir dönüşümün hazırlıkları 
yapılıyor. Bazılarının İslam dün
yasına yönelik “devrim ihracı’’ , 
bazılarının “yeni dünya savaşı” 
olarak tanımladığı, bazılarının 
ise Haçlı Savaşı olarak gösterdi
ği bu büyük dönüşüm projesi, 
A BD  ve İsrail işgallerinde gör
düğümüz gibi doğrudan müdaha
lelerin yanında, Müslüman top- 
lumlardaki bazı çevrelerle çok 
yakın işbirliği ile yürütülüyor, bu 
amaca yönelik entelektüel ve 
kurumsal yatırımlar için yoğun 
çaba harcanıyor. Son aylarda sa
dece Türkiye’deki çalışmalar bi
le bizlere yapılmak istenenlerle 
ilgili oldukça geniş malzeme su
nuyor. Resmi kurumlardan sivil 
toplum örgütlerine, modern ve 
laik çevrelerden sermaye grupla
rına kadar bir çok çevre, İslam’ı 
merkeze alan, Batı’nın yeni kü
resel hegemonyasına karşı Müs
lümanların direncini yok etmeyi 
amaçlayan çalışmaların bir şe

kilde içinde yer alıyor.
B atı’nın küresel hakimiyeti

nin kıyamete kadar süreceğini 
zannedenler, İslam’ın siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel ta
leplerini gelecek yüzyıllar için 
tehlike olarak algılıyor, refahın 
doyuramadığı kitlelerin İslam’a 
sarılabileceğinden endişe ediyor, 
İslam’ın insanlık için önerdiği 
gerçeklerin zamanla Batı’yı ken
di evinde vuracağından korku
yor, İslam’ın ve Müslümanların 
B a tı’nın nihai zaferini tehdit 
edecek şekilde insanlığa öncü
lük yapmasından kaygı duyuyor, 
refahın güvencesi olarak gör
dükleri küresel iktidar ve kay
nakları ele geçirmelerinin önün
deki İslam engelini ortadan kal
dırmak istiyor. Teknoloji, refah 
ve sınırsız askeri gücü elinde bu
lunduran Batı için artık bundan 
sonrasının olmadığının bilincin
de olanlar, A nglo-A m erikan 
cephenin küresel istila projesini 
din m erkezli bir saldırganlık 
olarak öne çıkarıyorlar. H risti- 
yan Sağcılar ile Yahudi siyonist- 
ler, Amerika’nın ekonomik, si
yasi ve askeri hedefleriyle şekil
lenen istila projelerini güçlü bir 
dini motivasyonla süslüyorlar. 
Bu amaca ulaşmak için Müslü- 
manlara yönelik proje üstüne

proje geliştiriyorlar ve uygulu
yorlar.

Terbiye edilmiş İslam, ruh
suzlaştırılmış Müslüman kitleler, 
kayıt altına alınmış Müslüman 
şahsiyetler, gelecekte bu bölgede 
ne tür gelişmelerin habercisi? 
A BD  ve İsrail’in Türkiye’deki 
İslamcı çevrelere yönelik diya
log ve işbirliği arayışı, İslam’ın 
kontrol altına alınması ve Müs
lümanların dönüştürülmesi ge
nel projesinde ne kadar etkili 
olacak? Türkiye’de ve hemen 
bütün Müslüman ülkelerde, de
ğişik siyasal grupların, aydınla
rın ya da toplumsal önderlerin, 
bir şekilde içinde yer almaya ve 
toplumsal projelerini yeniden 
şekillendirmeye çalıştığı bir sü
reç bu. İslam algısı, Müslüman
ların toplumsal talepleri, özgür
lük, insan hakları ve demokra
si W ashington ve Londra’nın 
geliştirdiği yeni İslam dünyası 
perspektifine göre yeniden ta
nımlanıyor.

Hemen bütün Müslüman ül
kelerde benzer çalışmalar yürü
tülüyor. Ders müfredatları değiş
tiriliyor, akademisyenler Ameri
ka’ya götürülüp kurslara tabi tu
tuluyor, İslami kuruluşların fi- 
nansal kaynakları denetim altı
na alınıp bazıları tasfiye ediliyor, 
A B D ’nin bölgesel çıkarları için 
engel oluşturmayacak tarzda İs
lam anlayışının yaygınlaştırıl
ması için toplantılar, sempoz
yumlar düzenleniyor, yeni tür 
İslam cı aydınlar yetiştirilip pi
yasaya sürülüyor. ‘Büyük O rta
doğu P ro jesi’, ‘T ü rk  modeli’, 
‘Ilım lı İslam ’ gibi hemen her 
gün yeni kavramlar ve eylemler
le gündemimizi işgal eden ve
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SİV İL  D EM OKRA TİK İSLAM  / KARAGÜL

kodlarını çözmeye çalıştığımız 
bir süreç yaşanıyor. Büyük büt- 
çeler ayrılan ciddi çalışmalar ya
pılıyor, stratejiler üretiliyor. Bu 
çalışm aların hem en hepsinin 
‘‘m edeniyetler çatışm ası” ön 
kabulü ile hazırlanması ve bütün 
tezlerin birbirini tamamlayıcı 
nitelikte olması son derece dik
kat çekici.

“M edeniyetin Problemli 
Çocuğu’'nu Adam Etm ek

Ünlü R A N D  C orporation’ın 
hazırladığı ve bu tarz araştırma
lara yılda 10 0  milyon dolar ayı
ran muhafazakar Sm ith R ic 
hardson V ak fı’nın finanse ettiği 
“Sivil Dem okratik İslam : O r
taklar, Kaynaklar ve Strateji
ler” başlıklı çalışma da bunlar
dan biri. Rapor, “İslam ve Müs- 
lümanlar, Batı demokrasisi, de
ğerleri ve küresel düzene uyumlu 
hale getirilemezse medeniyetler 
çatışması ihtimalinin yüksek ol
duğu” teziyle İslam ve Müslü
manların nasıl kontrol altına 
alınacağına dair W ashington ve 
Londra merkezli bir strateji su
nuyor.

88 sayfalık raporu kaleme 
alan C hery l Benard, A B D  Baş
kanı G eorge B u sh ’un Basra 
Körfezi ve Güney Asya danış
manı Zalmay Halilzad’ın karı
sı. Sosyolog ve feminist temalı 
romanlar yazıyor. A B D ’nin kü
resel hegemonya stratejisini be
lirleyen Y en i A m erikan Yüzyı
lı projesine Hristiyan sağcılar 
ve siyonist Yahudiler’le birlikte 
imza atan, petrol şirketlerinin 
öncü savaşçısı ve Afgan köken
li bir A m erikan şahini olan 
Halilzad, özellikle Afganistan 
ve Irak işgalleri sırasındaki rol
leri nedeniyle Türkiye’de ya

kından tanınıyor.
A BD ’ye İslam dünyası için 

strateji hazırlayan think-tank 
kuruluşlarından biri olan 
C IA ’ya bağlı muhafazakar 
RA N D  kuruluşu, daha önce de 
Pentagon’a Ortadoğu’da ne tür 
bir stratejinin takip edilmesi ge
rektiğini içeren bir brifing ver
mişti. Brifingi sunan RA N D  uz
manı Laurent Murawiec, Suudi 
Arabistan’ı A B D ’nin Ortado
ğu’daki en büyük düşmanı ilan 
etmiş, Ortadoğu’ya yönelik çok 
yönlü emperyal mücadele çağrısı 
yapmıştı. Ona göre bu kampan
ya; “T aktik  hedef Irak, strate
jik  hedef Suudi Arabistan ve 
ganimet M ısır” şeklinde yürü
tülmeliydi.

Amerika’nın Türkiye dahil, 
bölgedeki çalışmalarıyla bire bir 
örtüşen söz konusu rapor, 11 Ey- 
lül’den sonra A B D ’nin artık 
“ulus inşası” diye bir “görevi” 
olmadığına karar veren kadrola
rın “din inşası”na başladığına 
dair iddiaları haklı çıkarır nite
likte. İslam dünyasını “medeni
yetin problemli çocuğu” olarak 
gören, Müslümanları “ barbar 
gericiler” olarak niteleyen, 
Fransa’daki başörtüsü yasa
ğının Müslümanları mo
dernleştireceği için ge
rekli olduğunu öne sü
ren, Cheryl Benard, 
Müslümanları “ funda
m entalist, geleneksel, 
modernist ve laik” olmak 
üzere dört kategoriye 
ayırıyor ve şöyle bir 
strateji öneriyor:

‘'Anti-em- 
peryalist 
sosya list

§üncelerinden dolayı laiklere güve
nenleyiz. Fundamentalistlere ve 
geleneksel Müslümanlara da. Fun
damentalist ve gelenekseller arasın
da oluşabilecek bir yakınlık kesin
likle engellenmeli. Hatta birbirle- 
riyle savaşmaları teşvik edilmeli. 
ABD  ve Avrupa için güven telkin 
edilenler sadece, kitleleri yönlendir
mede Kur’an ’m rolünü sınırlandı
ran modernist Müs Umanlardır. 
Bu grup desteklenmelidir. Funda- 
mentalistler zayıflatılmak ve yok 
edilmelidir. ”

İslam’la Mücadele Stratejisi

Bugüne kadarki benzerlerinden 
farklı olarak “Sivil Demokratik 
İslam” raporu çok daha net ifa
deler içeriyor. Bir araştırma ve 
öneri metninden ziyade doğru
dan mücadele taktiklerini göste
ren bir eylem planı niteliğinde. 
Raporun sonlarında A m eri
ka’nın İslam’ı kontrol altına al
ması için neler yapması gerektiği 
madde madde şöyle sıralanıyor:

-U -
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GÜNDEM

1- ö n ce  modernist ve laik 
Müslümanları destekle. Bunun 
için: Modernist liderler, model- 
ler ve kadrolar oluştur. Eserlerini 
yaymla ve dağıt. Geniş kitlelere 
hitap etm elerini sağla. İslami 
eğitimde düşüncelerini öne çı
kar. Fundamentalist ve gelenek
sellere karşı onlara medya deste
ği ver. Gençlere İslam öncesi ve 
İslami dönemi içermeyen tarih 
bilinci aşıla. Laik kültürel ku
rumlan ve etkinlikleri güçlendir.

2- G elen ek sel M üslü
m anları fundam entalistlere 
karşı destekle. Bunun için: Ara
larındaki anlaşmazlıkları teşvik 
et ve fundamentalistlere yönelik 
eleştirileri cesaretlendir. İki ke
sim arasında oluşabilecek ittifakı 
engelle. Modernistlerle gelenek
selleri birbirini yakınlaştır. G e
leneksel kurumlarda modernist- 
lerin sayısını artır. Gelenekseller 
arasında farklılıklar ortaya çıkar. 
Mezhepler arasındaki farklılıkla
rı, Hanefi mezhebi ile Vahhabi- 
ler gibi diğer gruplar arasındaki 
farklılıkları büyüt.

3 - F u n d a m e n ta lis t le r le  
savaş. Bunun için; Onların İs
lam yorumunu ve çelişkilerini 
sorgula. İllegal gruplarla ve faali
yetlerle ilişkilerini bitir. Şiddet 
eylemlerinin sonuçlarını günde
me taşı. Toplumlarına öncülük 
etmede gösterecekleri başarısız
lıkları göster. Bu kesim içindeki 
liderlerin yolsuzluk gibi olumsuz 
durumlarını ortaya çıkarmaları 
için gazetecileri kullan. Bunları 
yaparken özellikle gençleri, din
dar geleneksel toplulukları, Ba- 
tı’daki Müslüman azınlıkları ve 
kadınları hedef al. Eylemlerine 
sempati beslenmesini ve kahra
manlaşmalarını ön le. O nları 
korkak ve düzen bozucu olarak 
göster.

4 - Seçici bir şekilde laik
leri destekle. Bunun için: Fun- 
damentalizmin ortak düşman o l
duğuna dair onları cesaretlendir. 
Laik Müslümanların A B D  kar
şıtı güçlerle, milliyetçilerle ve 
solcularla ittifak kurmalarını 
engelle. İslam’da din ve devletin 
ayrı olduğu ve bunun imanı teh
likeye atmadığı düşüncesine des
tekle.

5 -  “B a tılı İslam ” tezini 
destekle. (Burada Am erikan İs 
lâmî, Alman İslami, T ü rk  İslâ
mî, M alay İslami gibi kavramla
rın ve ortak bir İslam dünyası 
olmadığına dair kanaatin yay
gınlaştırılması isteniyor.)

6 - Sufizm i destekle ve 
güçlendir. Bütün ülkelerde güç
lü Sufi geleneğin kendi tarihleri
nin bir parçası olduğunu teşvik 
et. Sufi öğretileri okul müfredat
larına sok.

“İslam Kendi İçinde 
Ç atışacak”

Rapor, sadece Modernist İslami 
düşüncenin ve İslam’ın sufi yo
rumunun güçlendirilmesiyle 
Müslümanların Batı karşıtlığı
nın önlenebileceğini söylüyor. 
Sufilerin içe kapalı izolasyonist 
karakterinin kullanılmasını ön- 
celeyen rapor, herhalde bugün 
Irak’ta Kadiri öncülerinin halkı 
direnişe çağırmasını, Nakşilerin 
direnişe destek vermesini, hatta 
selefilerin bu mücadelede onlar
la birlikte hareket etmesini dik
kate almamış. A B D ’nin mez
hepler arası çatışmayı, Şii-Sünni 
savaşını, hatta Şiiler arasında 
gerilimi esas alan temel politika
sı bu raporda da kendini gösteri
yor.

C heryl Benard’ın, bu strate
ji için modeli Türkiye’dir. Bu

nun nedeni ise Türkiye’nin uy
guladığı “agresif laiklik”tir. Ra
porun A B D ’nin İslam dünyasına 
yönelik siyasi, askeri ve kültürel 
dayatmalarıyla çok yakın ilişkisi 
var. Türkiye’de ve diğer Müslü
man ülkelerde birbirine paralel 
biçimde yürütülen çalışmalar, 
konferanslar, paneller, eğitim 
çalışmaları, siyasi hareketler, 
ekonomik teşvikler bu 88 sayfa
lık raporda anlatılanlardan ba
ğımsız değil. 11 Eylül saldırıla
rından hemen sonra ortaya atı
lan “İslam kendi içinde çatışa
cak” tezini haklı çıkaracak öne
riler içeren rapor “yeni” , “pa
sif” ve Batı’nın 11 Eylül sonrası 
önceliklerine göre bir din inşa 
etmeyi amaçlıyor.

Raporu okurken kendi coğ
rafyamızda izlediğimiz bir çok 
çalışm anın aslında W ashing- 
ton’da planlandığını, yeni fik ir
ler olarak duyduğumuz bir çok 
sözün aslında oradan dikte edil
diğini anlıyoruz. Türkiye ve 
Müslüman ülkelerde yürütülen 
hararetli tartışmaların, konfe
ransların, seminerlerin, toplan
tıların, Am erikan şahinleriyle 
birlikte yapılan organizasyonla
rın adresinin neresi olduğunu 
anlıyoruz.

Ne yazık ki, A B D ’nin bölge
ye yönelik projeleri çerçevesin
de oturumdan oturuma koşan
lar, bu ve benzeri çalışmaları 
hiçbir şekilde gündemlerine al
mıyor. R A N D  raporunun T ü r
kiye’de ses getirmemesinin ne
deni ne olabilir? A B D ’nin yeni 
İslam projesinde yer alan İsla
mi kim likli şahsiyetler, acaba 
bu ve bunun gibi çalışmaları 
kamuoyuna sunmamakla neleri 
gizlemeye çalışıyorlar? Kendile-
rm ı mıi?
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E ̂ mperyalist küresel düzen, 
biz müslümanlan sefil, ze
lil, hor ve hakir bir haya

ta mahkum etmek üzere girişim
lerini çoğaltıyor, yoğunlaştırı
yor. Küresel düzenin biz müslü- 
manlarla ilgili olarak ürettiği 
aşağılayıcı dil, İslam toplumla- 
nnda bile yankı bulabiliyor. Bu 
dönemde, İslam’ın Batı değerleri 
temelinde yükselen küresel dü
zenle bağdaştırılmasına çalışılı
yor. Bu dönemde, onur kırıcı 
yargılarla etiketleniyoruz.

Küresel sermaye, dünyayı ho- 
moj.enleştirmeyi ve böylece ken
di çıkarları için elverişli hale ge
tirmeyi planlıyor. Homojenleş
tirmek, kimliksizleştirmek, kök
süzleştirmek ve kişiliksizleştir
mek anlamana geliyor. Bu ne
denle her toplumda ve hayatın 
her alanında bir piyasalaşma ya
şanıyor. Piyasalaşma her top
lumda sosyal yıkımları ve fela
ketleri hazırlıyor. Maddi anlayış, 
ticari anlayış ve bütün anlayış ve 
kavrayış biçim lerinin önüne ge
çiyor. Bu durum, insanlık ölçe
ğinde bir istikrarsızlık ve eşitsiz
lik durumu doğuruyor. İnsan ira
desi, teknolojinin iradesine tabi 
kılınıyor.

Tüketim toplumları, sorum
suz, kayıtsız, keyfi, sefih, müsrif, 
ölçüsüz, çıkarcı, dengesiz, edil
gin, anlık hevesler, zevkler ve 
tutkularla malul, münipülasyona 
açık, çılgın, yönlendirilmeye el
verişli, şımarık toplumlara dö
nüşüyor. Bugünün toplumları 
her alanda postmodern elektro
nik medyadan etkileniyor. Bu
gün bütün toplumlar küresel et
kilere açık hale geldiği için, öz
gün kültürler geleneksel kültür
ler bu gelişmeye direnemiyor, bu 
nedenle büyük sarsıntılar geçiri

AHLAKİ SINIRLAR YIKILIYOR

ATASOY MÜFTÜOĞLU

yor. Geleneksel özgün kültürler 
büyük bir belirsizlik ve istikrar
sızlık içerisine giriyor. Küresel 
etkiler, toplumların duyarlık bi
çimlerini ve ilgilerinin mahiye
tini de değiştirmiş bulunuyor. 
Bunun yanında günümüz dünya
sında bilim, ideolojik ve politik 
çıkarlara hizmet edebilecek şe
kilde tasarlanıyor, kullanılıyor 
ve sömürülüyor. Bilim, objektif 
bilgiye sahip olmak şeklinde an
laşılmıyor. Bir diğer yanda ırkçı
lıkların diledikleri gibi hareket 
edebildikleri, güç siyasetlerinin 
insanlığı yönlendirdiği, emper
yalizmin yeni işgal ve istilalar 
gerçekleştirdiği, tasarladığı çok 
tehlikeli bir dünya oluşuyor.

İnsanlığın dünyası, aklın, ah
lakın ve vicdanın sustuğu bir dö
nemi yaşıyor.

Bu dönemde Siyonist devle
tin sınırsız terör özgürlüğüne sa
hip olduğunu görüyoruz. Siyo
nist terör Amerika tarafından 
takdir ediliyor, tebrik ediliyor, 
taltif ediliyor ve teşvik ediliyor. 
Bugün, İsrail vahşetini, iğrençli
ğini tanımlayabilecek güçte bir 
dile sahip değiliz. Günümüzde 
emperyalizm / faşizm normal ha
yatın bir parçası haline gelmiş
tir. Afganistan’da, Irak’ta ma
sum / sivil halka yönelik Am eri
kan katliamları ara verilmeksi
zin sürdürülüyor. Dünya siyaseti.

sistemli bir şekilde korku ve ya
lan üretiyor, sahtekarlık üreti
yor, ikiyüzlülük üretiyor. Siyasal 
ilişkiler, manipülasyona, çarpıt
maya dayalı paranoyak ilişkiler 
halini almıştır. Faşist siyasetler, 
rakip kültür ve uygarlıkları, aşa
ğılık kültür ve uygarlıklar olarak 
görebilmektedir.

Batı dünyasının, İslam dün
yası ile olan ilişkileri ve rekabeti 
sırasında en çok sömürülen, en 
çok yüceltilen, Batı’nın tezlerini 
haklı çıkartabilmek için bir slo
gan olarak en çok takdis edilen 
kavram “demokrasi” kavramıdır. 
Demokrasi etiketi modern dün
yanın kullandığı en muğlak eti
kettir. Demokrasi adına masum 
ve mazlum halklara yönelik kat
liamlar gerçekleştirilmekte, yine 
demokrasi adına hiçbir gerekçe
ye dayanmaksızın yoksul ve güç
süz ülkeler işgal ve istila edilebil
mektedir. Batı dünyası kendi 
ideolojik çıkarlarını temsil et
mek üzere demokrasi kavramına, 
yerine ve zamana göre çok özel 
içerikler yüklüyor. Bu takdis 
edilmiş ve dokunulmaz kılınmış 
tanıma göre, Müslümanların İs
lam düşünce, inanç, kültür ve 
uygarlık hayatını, tanımlarını ve 
kurumlarını tercih ve inşa özgür
lükleri yoktur. Böyle bir tercih 
özgürlüğüne sahip olmadığı için
dir ki, Türkiye, bir başka uygarlık
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GÜNDEM

dünyası içerisinde 
kendisine gelecek 
aramaktadır. Sözünü 
ettiğimiz demokrasi 
istisnasız bütün kö- 
tülüklere açık, kötü
lüklere karşı müsa
mahalı, ancak îs- 
lami dünya görüşü
ne ve hayat tarzına 
kapalı ve müsama- 
hasızdır. Günümüz
de her tür ahlaksız
lık moda endüstrisi 
ve medya endüstrisi 
aracılığıyla günde
me girebiliyor. Bü
tün dünyada özellik
le genç kesimler 
medya kültürünü tü
ketiyor. Medya genç 
kuşaklara görünüş
ten ibaret kimlikler 
kazandırıyor, çok tutarsız prefab
rike kişilikler kazandırıyor. Med
ya kültürünün çok dar bir çerçe
vesi var. Nihai tercihi olmayan, 
istikrarlı tercihleri olmayan genç 
kesimler kimliklerini moda ile 
tanımlıyor, düşünsel, kültürel, 
ahlaki birikim yoluyla saygınlık 
kazanmak yerine, moda aracılı
ğıyla bir konum ve saygınlık arı
yor. Genç kuşaklar moda karşı
sında bütünüyle teslimiyetçi bir 
noktada bulunuyor. Kimliği ge
lişmemiş, herhangi bir ahlaki ve 
kültürel tercihi bulunmayan 
genç kesimler, ilgi çekebilmek 
için, fark edilebilmek için her 
türlü aşırılığa, düzeysizliğe ve sı
nırsızlığa moda yoluyla yönelebi
liyor.

Moda, ahlaki sınırları yıkı
yor.

Düşünsel, kültürel, entelek
tüel bir dünyası olmayan kadın
lar, moda yoluyla, medyanın

oluşturduğu kadın imgeleriyle 
kendilerini ifade etmeye çalışı
yor. Bütün dünyada Müslüman 
kadınlar kendileri için giyinir
lerken, modern kadınlar da baş
kaları için giyiniyor.

Günümüzde temel nitelikle
rin yerini ayrıntılar alıyor, yü
zeysel bilgiler ve konjonktürel 
tercihler alıyor. Elektronik ileti
şim, kitaba, dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerine ilgiyi azaltıyor. Gü
nümüz insanının yaşadığı kor
kunç umursamazlıklar, bütün 
kötülüklere bir şekilde alıştırıl- 
dığımızı gösteriyor. Üzerinde ıs
rarla ve önemle durmamız gere
ken uğradığımız algılama deği
şim lerini bile umursamıyoruz. 
Küresel düzenin istediği doğrul
tuda bir İslam algısı pazarlanıyor 
ve bizler bu sürece seyirci kalıyo
ruz. İslam’ı ve müslümanları sis
temin bir parçası haline getir
mek için gerçekleştirilen küresel

girişimler karşısında ka
yıtsız kalabiliyoruz. Her 
yerde ve her şartta ahla
ki ve vicdani bir konum
da bulunmamız gerekir
ken, inançlarımız ve dü
şüncelerimize rağmen 
oportünist rolleri üstlen
mek durumunda kalıyo
ruz.

Bugünün tarihini 
sorgulayan bir dil ve ta
vır geliştirmek yerine, 
tarihe mecbur bırakılı
yoruz, mahkum ediliyo
ruz.

İslam dünyası top- 
lumları, küresel emper
yalizmden ve faşizmden 
önce; yerel tiranlar, ti- 
ranlıklar; faşistler; ırkçı, 
gelenekçi, görenekçi, 
ham asetçi, masalcı, 

menkıbeci aşırılıklar, kısıtlayıcı, 
kökleştirici alışkanlıklar tara
fından tutsak alınıyor, her şeyi 
bildiğine inandan üstadlar, li
derler tarafından bir eşya mu
amelesine tabi tutuluyor.

Günümüzde İslam toplumla- 
rı, sosyo politik bir çıkmaz içeri
sindedir ve onurunu koruyama
maktadır. Bugünün küresel sah
nesinde jeopolitik ve ideolojik 
rakip İslamdır. İslami tercihleri
miz, yönelişlerimiz ve yaşayışı
mız küresel müdahalelerden ba
ğımsız değildir.

Geçmişte İslam dünyasında 
iç çekişme ve bölünmeler büyük 
bir çöküşe neden olmuştu, bu
gün de aynı şekilde bu bölünme
ler sürdüğü için, küresel müda
haleler karşısında, aziz İslam 
Ümmetine yakışır tavırlar alına
mıyor. Bugün her şeyden önce 
Ümmetin birliğine saygıyı esas 
alan bir anlayışın ve ahlakın 
gündeme alınması gerekiyor. ■
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R eferandum sonuçları or
tada. K K T C , de katılım: 
% 8 5 .3 ; Evet: % 6 4 .9 ; 

Hayır % 3 5 .1 . Rum  kesimi; ka
tılım: % 9 6 .5 3 ; Evet: % 2 4 .2 ; 
Hayır: % 7 5 .8 . Bu sonuçtan gö
ze çarpan ilk şey, Rumların “H a- 
yır”ının Türklerin  “Evet”inden 
daha güçlü olduğu.. Katılımda 
Rum kesiminde daha fazla.

Peki bu sonuçtan kim ka
zançlı çıktı? Sanırım hurra cevap 
vermek için biraz beklemek ge
rek.. Bundan sonraki süreci ki
min nasıl değerlendireceğine 
bakmakta yarar var.

T ü rk iye’nin istediği olma
mış gibi gözükse de aslında bu 
sonuçtan memnun olanlar ço
ğunlukta. Bir kesim "Biz evet d i
yelim , R u m lar hay ır d es in ” di
ye bekliyordu, öyle oldu.. A B D  
ve B M ’nin dediği olmadı. A B  
çevreleri de “derin bir hayal k ı
rıklığı” yaşadıklarını açıkladılar. 
Sonuçta kazanan kimse yok. Bu 
işde Ruslar devre dışı kalarak, 
asıl onlar kaybettiler. A B D  böl
gede üs kurmak istiyordu, şimdi 
bu hesaplarında zaman kayıp
ları sözkonusu.

Rumlar masaya işin başın
da 1-0 galip oturdular. “H a
yır” demeleri onlar için hiç
bir şeyi değiştirmiyor. A B  
üyesi olarak, bundan sonrası 
için veto hakkına sahip ola
caklar. Yani Tü rkiye hakkında 
karar vericiler arasına katılacak
lar.. Türkiye A B ’ye üye olmak 
istiyorsa, K K T C ’nin kendileri
ne verilmesini isteyecekler. 
Rumlar bunun rahatlığı içinde 
hareket ettiler. T ü rklerin  sorun 
çıkartacağı endişesi vardı, tüm 
baskılar A nkara’ya ve K K T C ’ye 
yöneltildi ama sorunu çıkartan 
karşı taraf oldu...

Şimdi gözler, Kuzey Kıbrıs’a

KIBRIS’TA NE OLDU?

ABDURRAHMAN DILIP AK

ambargonun kalkıp kalkmama
sında. K K T C  tanınacak mı? Bu
nu hep birlikte göreceğiz.. 1 Ma- 
yıs’ta Rumlar A B üyesi olunca, 
Tü rkiye’de elçilik açma hakkı
na da sahip olacaklar.. Türkiye 
Rumları tanımak zorunda kala
cak.. Ama K K T C ’nin durumu 
belirsizliğini korumaya devam 
edecek..

Bu arada ilginç bir gelişme 
yaşandı: Annan Plam ’nın kabul 
edilmemesi sonucu, B M  K ıb
rıs’tan çekilme kararı aldı. Bun-

RUM KEŞIiifl
■ .. v h İlİm B iS ,..:?» :;- j  /'

d an
sonra ne olacağı belli de

ğil.. Şimdi resmen bölünmüş bir 
Kıbrıs gerçeği ile karşı karşıya- 
yız. Bölünmenin asıl ve tek so
rumlusu, çözüm istemeyen taraf 
Kıbrıs Rum yönetimidir ve bu 
tavırları mutlaka not edilerek, 
bundan sonraki kararlarda bu 
tutumlarına göre karar verilme
lidir. Şimdi, A B ’nin verdiği söz
leri tutup, Türkiye’nin kırılan

onurunu tamir etmesi gerek. 
Şimdi sıra B ürüksel’de. A nka
ra’dan istenenler eksiksiz bir şe
kilde yerine getirildi, ama R am 
lar hiçbir şartı yerine getirmedi. 
Bakalım “suyu getiren mi, testi
yi kıran mı” ödüllendirilecek.. 
Evin hizm etçisi kırınca “kör 
müsün” diyenler, evin hanımı 
aynı yanlışı yapınca “hayırdır 
inşallah”, “kırılanda uğur var 
derler” diyip geçiştirecekler mi? 
Demokrasi dedikleri şey, helva
dan bir put mu, acıkınca yedik
leri ya da ucuz bir makyaj mal
zemesi mi onlar için, göreceğiz..

Şimdi Ankara ile KKTC ara
sındaki sorunların çözüme kavuş
turulması ve Ankara’nın, 
KK TC’nin üzerindeki ambargo

nun kaldırılması ve ta
nınması konusunda ileri 
doğru bir adım atması 

gerek.. Bu arada Denk- 
taş’ın da derhal istifa etmesi ge
rek. K K T C  bu zor zamanda ken
di içinde çelişkili ve Ankara ile 
uyumsuz bir yönetimle milli hak 
ve menafaatlerini koruyamaz.. 
D enktaş söyleyeceklerini sivil 
olarak da söyleyebilir. Kendi için
de güven krizi yaşayan, Ankara 
ile uyumsuz bir yönetimle 
K K TC ’deki haklarımızı savun
mamız ve korumamız güç olabilir.

1 M ayıs’ta Rumların üyeli
ğinin ardından Avrupa Parla
mentosu seçimleri tartışma gün
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demine gelecek.. Sanırım A B 
ülkeleri bu dönemde sessizliği 
tercih edecekler. İç politika he
saplan ile hareket edecekler. 
Hatta Türklere karşı bir tavır 
içinde olabilirler. Yunanistan 
ve Kıbrıs Rum  Yönetim i bu du
rumu istismar ederek “yavuz 
hırsız” rolüne soyunabilir. Buna 
karşı da hazırlıklı olmak gerekir.

Ankara A B ’ye, A B D ’ye ve 
B M  Genel Sekreterine verdiği 
sözü tuttu. Bu konuda hükümet 
ciddi bir risk de aldı. Buna rağ
men kararlılığını sürdürdü.. Bu 
talepte bulunan ülkeler, bu du
rumu görmezlikten gelemezler.. 
Bu sonuç, T ü rkiye’nin riskini 
artırmamalı ve aksine Türkiye 
için kolaylaştırıcı, telafi edici 
kararlar ve yaklaşımlar sergilen
meli ve A nkara bu konuda ısrar
lı olmalıdır..

Aslında herkes bu konunun 
tarafları olarak A nkara, Atina, 
K K T C  ve Kıbrıs Rum  yöneti
mini görse de, İngiltere garantör 
bir ülke olarak A B D ’nin yanın
da duruyor.. Sorun bir yanı ile 
B M  ’nin gündeminde olduğu gi
bi, A B ’nin de gündeminde.

A B D  Kıbrıs konusunda hep ak
tif bir tavır içinde olmuştur. 
Şimdi ise bölgede bir üs beklen
tisi var. Rusların ise Rum  kesi
minde büyük yatırımları olduğu 
biliniyor. Yeni yapılanmada 
R uslara yer yok. R uslar ise 
A B D  nin Akdeniz’de üs sahibi 
olmasını istemiyor, ama İsrail’in 
Kıbrıs üzerinde hesapları var. 
Dolayısı ile buradaki gelişmeler 
son derece karmaşık.. Hatta B ü 
yük Ortadoğu Projesi ve Su ri
ye’ye yönelik muhtemel bir as
keri operasyon açısından da 
K ıbrıs’ta Amerikan ve İngiliz 
askeri varlığının büyük ve 
önemli bir yeri var..

Şimdi A n k ara’n ın , A B ’ye 
“A B  kriterleri”ni anlatması, on
ları “ insan h ak la r ın a  saygılı b ir  
h u k u k  dev leti olmaya** çağırma
sı gerek..

Batılıların çıkarları sözkonu- 
su olduğunda kendi koydukları 
kuralları kendileri ihlal edecek 
olurlarsa, inandırıcılıklarını kay
bedeceklerdir.. Ulus devlet çer
çevesinde bazı şeyleri hasıraltı 
etmek mümkün olsa da çokulus
lu projelerde bunlar o kadar ko

lay olmaz ve dışarı sızar.
Kıbrıs konusu İstanbul’da 

Haziran ayında yapılacak N A 
T O  toplantısında da gündeme 
gelebilir.

Kıbrıs konusu BM , A B D , 
A B , N A T O  gibi ülke ve örgüt
lerin katılımı ile aslında daha da 
içinden çıkılmaz bir hal alacak
tır.. Bunun için de A nkara’nın 
bu aşamada, en azından Mayıs 
ayı içinde yoğun ve sessiz bir 
diplomasi uygulaması şart.. Ya
rın çok geç olabileceği gibi, bu 
konunun yüksek sesle tartışılma
ya başlaması da konjonktüre 
bağlı olarak T ü rkiye’nin aley
hinde olabilir.

Görünen o ki, K ıbrıs’ta h iç
bir şey bitmedi ve herşey yeni 
başlıyor.

6  ay bir güz gittik, herkes 
eteğindeki taşı döktü ama, so
nunda bir arpa boyu bile yol 
alınmadığı görüldü.

Görülen açık bir gerçek var, 
o da sorunun kaynağı ve çözüm 
istemeyen tarafın Rum  yönetimi 
ve Yunanistan olduğu.

Türkiye bunu gösterdi.
Selam, ve dua ile. ■
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B irinci ve İkinci Dünya 
Savaşları sonucunda üze- 
rinde egemenlik kurula

mayan coğrafya üzerinde Sovyet 
İmparatorluğu’nun çökm esin
den sonra A BD  tek başına haki
miyet projeleri üretmektedir. 
Uzunca bir süredir dondurulan 
paylaşım sorunu artık en sıcak 
haliyle gündeme girip oturmuş
tur.

Dünya savaşlarından itibaren 
A BD  ve Sovyetler Birliği muaz
zam kaynaklara sahip coğrafyaya 
egemen olmak için amansızca si
lahlanma yarışı içerisine girmiş
lerdi. Kitlesel imha silahları bile 
geliştirilmiş ancak yine de mut
lak otoriteyi sağlayabilecek bir 
silah teknolojisine ulaşılama
mıştı. Sovyetler dağılınca
A BD ’nin daha uzun beklemesi
ne gerek kalmamıştı ve Sovyet- 
lerin cesedi bile yerdeyken 
Irak’a savaş açılmıştı.

Büyük Ortadoğu Projesi ile 
geri kalmış ancak muazzam kay
naklar üzerinde bulunan sözde 
iktidarların tasfiyeleri gündem
dedir artık. Sovyetleri 
insan hakları ve öz- 
gürlük silahları ile vuran 
A BD  yönetim i bu 
kez bu silahlara ek 
olarak demokrasi ve 
refah silahlarını da 
ekleyerek büyük orta 
doğuya yönelm iştir.
Fas, Türkiye, Pakis
tan ve Kuzey Afrika 
yeni projeye göre or- 
tadoğu kabul edili
yor ve bu coğrafyaya 
özgürlük, demokrasi, 
insan hakları ve re
fah vaat ediliyor.

Demokrasi, insan 
hakları, özgürlük ve

MÜSLÜMAN VERSİYONLU 
KIZILDERİLİ KATLİAMI

UMUT CUMHUR

refah gibi kavramlar, bu kavram
ları kullananlar açısından son 
derece tesirli silahlar haline bü- 
rünebilmektedirler. A BD  kitle
lerin hoşuna gidecek olan bu 
kavramlar ile kurtarıcı rolünü 
oynamaktadır.

Büyük ortadoğu coğrafyasın
daki Müslüman halkların bu 
söylemlere kulak verip A B D ’nin 
yönlendirmesiyle hareket edip 
etmeyeceği meçhul iken bir çok 
kişi A BD ’nin bu girişimine bu
radaki yönetimlerin zorbalıkla
rından dolayı destek vermekte
dir. Ancak unutulan ve bahse
dilmeyen en önemli nokta bura
daki yönetimleri kimin ne için 

atadığıdır. Yukarıda da

tildiği gibi bu coğrafya paylaşıla- 
madığı için buralara geçici yöne
timler bilhassa baskıcı ve zorba 
olanlar A BD  ve Sovyetler Birli- 
ği’nce atanmıştı. Sovyet yanlıla
rı tek tek A BD  yanlısı tavırlara 
sonradan yönelmişlerdir.

ABD  şimdi bu sözde iktidar
ları yerinden edecek ve bu böl
gelere demokrasi ve insan hakla
rı ile refah getirecek... A BD  yö
netim i Hıristiyan çıkarlar ile 
milli çıkarlar doğrultusunda ha
reket edip modern haçlı seferini 
başlatmıştır. Bugün Hıristiyan 
çıkarları ile milli çıkarlar bu böl
ge üzerinde egemenlik kurulma
sını zorunlu kılmaktadır. Ancak 
iki tane aşılması gereken prob
lem vardır. Biri Müslümanların 
nükleer silahlara sahip olması
dır. Bu yüzden Pakistan sürekli 

taciz edilmekte köşeye sı
kıştırılmaya çalışıl

maktadır. İkinci 
problem ise artık 
marka haline gelmiş 
bulunan terör ey
lemleridir.

A BD  ikinci 
problemi ustalıkla 
kullanarak Ortado
ğu ve Kafkaslara gi
rebilmiştir. B irinci 
problem ise Sovyet
ler ne kadar A B D ’yi 
rahatsız ediyor idiyse
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hala A BD ’yi o ölçülerde rahatsız 
etmektedir.

A B D ’nin büyük Ortadoğu 
projesine destek verenler şu iki 
gerçeği akıllarından asla çıkart- 
mamalıdırlar. Eğer bu coğrafya
da gerçekten devrim niteliğinde 
bir dönüşüm olacaksa bu asla 
kansız olamayacaktır. Bilindiği 
gibi her devrim yine kendi ço
cuklarını yiyerek işe başlayacak
tır. Burada yenecek olan elbette 
ki şuursuzca A BD  yemine takı
lan Müslümanlar olacaktır. Ö te 
yandan A BD  alacaklarını aldık
tan sonra Kızılderililere ne yap
tıysa Müslümanlara da aynısını 
yapacaktır. Kitlesel imha silah
ları bir anda Müslümanlara dö
necektir. Kitlesel imha silahları
nın bir andan Müslümanlara 
dönmesine engel olabilecek tek 
reel gerçek Pakistan’ın nükleer 
silahlara sahip olmasıdır. Bu 
yüzden büyük Ortadoğu projesi
nin bel kemiğini Pakistan oluş
turmaktadır. Türkiye’ye bu proje 
kapsamında biçilen rol A BD ’nin 
Ortadoğu’ya girişi sırasında 1950 
li yıllarda biçilen ve ikicilik ola
rak adlandırılan rolden pek fark
lı değildir. Bu rol tamamıyla pa
sif ve karaktersiz bir rol olduğu 
için bütün İslam alemi ile Türki
ye’nin arasını bozmuştu. Şimdi 
yine aynı görev farklı ancak 
benzer bir misyonla Türkiye’ye 
verilmektedir.

A B D ’ye Büyük Ortadoğu 
Projesinde destek olanlar Müs
lümanlara yönelecek bir Kızılde
rili katliamını gözden uzak tut
mamalıdırlar. M illetçe tefekkür 
edip aksiyoner bir tavır sergile
yerek önümüze getirilen bu ve 
benzeri dayatmalara mecbur ol
madığımızı ispat etme günüdür 
artık. ■

HALKI ÖZGÜRLÜGE 
KIŞKIRTMAK

HURİYE ÇELİK

A ltıbuçuk aydır cezaevin
de olan Nurulhak Sa- 
atçioğlu tahliye edildi.

1999’da Malatya İnönü Üni- 
versitesi’nde uygulanan 
başörtüsü yasağını 
protesto ettikleri 
sırada 75 kişi ile 
birlikte gözaltına 
alınan Saatçioğlu 
kardeşler ve an
neleri Hûda Kaya 
T C K  146. maddede 
belirtilen anayasal düzeni 
değiştirmeye kalkışmak
tan ve bu suça iştirak etmekten 
dolayı tutuklu olarak idam istemi 
ile yargılanmışlardı.

Aylarca süren tutukluluk hal
lerinden sonra 146’lık oldukları 
iddia edilen ve idamla yargılanan 
bu kişilerin belirtilen suçun yasal 
unsurları olmadığı, olsa olsa 2911 
sayılı toplantı ve yürüyüş kanu
nunun çeşitli maddelerini ihlal 
ettikleri düşünülerek 75 kişinin 
19’u hariç gerisi beraat etmişti.

O  tarihlarde hakim kararı 
okurken suç unsuru olarak şu ifa
deyi kullanıyordu: “ ...H alk ı öz' 
gürlüğe kışkırtm ak!..**  Halkı öz
gürlüğe kışkırttıkları için 7’şer ay 
Malatya cazaevinde yattıktan 
sonra tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılan Saatçioğlu kar
deşler daha sonra kesinleşen ce
zaları nedeniyle 2 Ekim 2003 ta
rihinde yeniden tutuklanmışlar

ve Bakırköy Kadın Tutukevine 
konulmuşlardı.

Malatya’da tutuklandıkları 
esnada 16 yaşında olan ve ceza
evinde 17 yaşına giren Nurcihan 

Saatçioğlu ise Bakırköy Ka
dın Tutukevinden 20 Ka

sım 2003 tarihinde tahli
ye edilmişti. 28 Ekim 
2003 tarihinde cezaevi
ne giren ve halen Ban
dırma Cezaevinde bulu
nan İntişar Saatçioğlu 

ise 17 Ekim’de tahliye 
olacak.

Bir ay Bakırköy Kadın Tutu
kevinde, iki ay Akşehir cezaevin
de, ardından da 3.5 ay Bandırma 
Cezaevinde olmak üzere toplam 
6.5 ay daha önceki Malatya E T i
pi cezaevindeki infaz süresi ile 
birlikte toplam bir yıl cezaevinde 
kalan N urulhak Saatçioğlu 24 
nisan 2004 tarihinde tahliye ola
rak özgürlüğüne kavuşmuş bulu
nuyor.

24 Nisan günü tahliye edilen 
Nurulhak Saatçioğlu’na MAZ- 
LUM -DER Başörtüsü Komisyo- 
nu’nun organizesi ile Yenikapı İs- 
kelesi’nde bir karşılama yapıldı. 
Aralarında AK-Der, Özgür-Der, 
Başörtüsü Girişim Grubu gibi çe
şitli sivil toplum örgütlerinin yer 
aldığı karşılamaya Prof.Dr. A h
met Ağırakça ve vatandaşlar da 
katıldı. ■
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A BD ve İsrail’in yaptık- 
larına ilişkin kalbimiz
deki derin “karşı koyuş” 

duygusunu canlandıran şehitle
rin ruhu, hassasiyetlerimizde ve 
bakışımızdaki saf ve taraf bilin
cinin oluşturduğu kes(k)inliği- 
mizin dozaj ve tonajını tekrar 
ayarlamaya vesile oldu. İsrail 
güçlerinin işlediği suçlarm, sade
ce işgalin modern barbarlığına 
karşı direnişi güçlendireceği, 
gerçek yol haritamızı aydınlatan, 
suikast girişimlerine kararlı şu
uruyla göğüs geren Prof. Ranti- 
si’nin şehadetiyle tekrar hatırlı
yoruz. Amerikan hediyeli gü
dümlü ve hain füzelerin teröre 
karşı meşru müdafaa yaftasıyla 
getirdiği şehadetler; umulur ki 
Filistin’deki mücadeleden çıka
racağımız eylemsellik dersleriyle 
mücadelemizi ve saflarımızı sık
laştırarak, bir Filistinli mücahit 
gözüyle dünyayı okuma zorunlu
luğumuzu da hatırlatmış olur. Zi
ra şehitlerin misyonu, bir abide 
olarak sadece anılmayı değil, bir 
doküman olarak üretilmeyi ve 
modellemeyi gerekli kılar. Yoksa 
önceki lider Ahm et Yasin’in A l
lah’a şikayet ettiklerinden olma
mamız için bir neden kalmaz. 
Bugün nerede olursa olsun aynı 
çağda olan hemcinslerimizden 
haberdar olmayı gerektiren kü
reselleşme, tersinden bir kayıt
sızlık ve dertsizlik psikolojisini 
tetiklemekteki zulüm ve şiddet 
vakıalarına bir ekran ya da kağıt 
kadar yakın oluşumuz işin man
tığı gereği sadece bizlerde bir 
acıma, sızlama, üzülme ve uzak
lık duygusu oluşturabilir. Fakat 
meydan okumayı seçmek pasif 
bir “izleme” sonucu değil, dün
yadaki şablon örnekliklerin, mü
cadele ve harekete geçme kanu- 
niyetlerinin “izini sürme” sonu
cu oluşur. Şehitlerin sağladıkla
rı, paratonerlik yaparak tüm yü

“BİZLER DİRENDİK 
VE KAÇMADIK!”

M. ABBAS APAYDIN

Sııiliost ya da kanser. Sonunda ikisi de ölüm. Değişen bir şey yok. Bir Apache heli
kopteri mi, ¡(alp krizi mi derseniz, Apache’yi seçerim. Prof. A bdülaziz Rantisi

Yalanda bizim büyük ölümlerimizi duyacaksmız, o zaman almlanmızda şu yazılacak: 
"Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık" Şeyh A h m ed  Yasin

kü kendi üzerlerine toplayıp ge
ride kalanlara motivasyon ve ta
zelenme sağlamaktır.

R an tisi’nin ibret vesikası 
olan hayatının, zindan, sürgün, 
direniş, fedakarlık, dayanışma, 
hastalık, işkence, öğretim gibi 
unsurları ve neticede kutlu ayrı
lışı aynen Şeyh Yasin’in şehade- 
tinde olduğu gibi parçada üzücü 
ama bütünde, geride kalanları 
dirilten, onlara üretilecek değer
ler veren bir intikal...

Bir F ilistin linin  ağzından 
dersek; “olay, bizim için intika
mın ötesindedir, sorun işgale 
karşı mücadeledir.” Batılıların 
İslam dünyasında bu kanlı serü
veni durduracak bir gücün olma
dığını düşünmeleri ve bunun 
içinde haklı nedenleri olması 
sonsuza kadar büyünün ve zul
mün süreceği anlamına gelmez. 
Zira bu düşünce kısa vadelidir ve 
nihai hakikate aykırıdır. Boz
guncuların kendilerini ıslah edi
ciler olarak görmeleri, inkılapla 
köpük misali bir gün ortadan 
kalkmaya mahkum olacakları 
kesin gerçeğini değiştirmez. H at
ta kendilerini bekleyen ve kesin 
olan büyük kıyamet yanında iki 
külhanbeyi Bush ve Şaron için 
küçük kıyametin kapıda ya da

kapıya yakın olduğunu söylemek 
de bölgeye ilişkin siyasal ve ta
rihsel analizler sonrası ulaşacağı
mız nihai kerte sonucunda pek 
mümkün.

Anlaşılan İsrail, Rantisi’nin 
öldürümesi sonucu oluşacak 
muhtemel intikamların gerçek
leşmesiyle meydana gelen geri
limden ve kaostan beslenme ni
yetinde. Bu nevzuhur konseptte 
zaten itaat kültürü üreten bir İs- 
lami pratiği aralayarak, İstenme
yen İslam’ın zaten terör ve şid
det üreten olduğu imajını vere
rek, hem müslümanlan kendi 
içerisinde tuzak döngülere hap
setmek, hem de ayrılıkları kö
rükleyerek İslam’ı ayrıştırmak 
temel paradigma.

Rantisi’nin şehadeti vesile
siyle Türkiye’de bir çok yerde 
gösteriler düzenlendi, protesto
lar yapıldı, cenaze namazları kı
lındı. Aynı bir ay önce de oldu
ğu gibi...

Destansı mücadelelerini 
ölümle süsleyenlere gösterilecek 
sadakat; yapılacak somut bir gö
revin olduğu önbilgisinden ha
reketle A llah ’ın derdini dert 
edinerek F ilistinli insanların 
derdine ortak olmakla mümkün 
olabilir.
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İSRAİL VAHŞETİNE 
VİCDANİ İSYAN

HACI KAYA

Itai Svirski... 10 yıl boyunca 
paraşütçü askerler bölümünde 
ekip komutanlığı yapmış bir İsra
illi... Şimdi ise “Reddetme Ce- 
sareti”nin önde gelen üyelerin
den biri.

Hareket, işgal edilmiş toprak
larda görev yapmayı açıkça red
deden İtai Svirski dahil 12 İsrail 
subay ve askeri tarafından iki yıl 
önce önce başlatılmış. Bugün sa
yıları 600’e kadar varan retçi as
ker ve subaydan oluşan hareketin 
15 binden fazla destekçisi var. 
Sloganları ise “S E R U V ” yani; 
işgal edilmiş topraklarda görev 
yapmayı ret! Geçtiğimiz yıl, 27 
pilotun Filistin’i bombalamayı 
reddetmesi ile gündeme gelen bu 
vicdanî red hareketi giderek bü
yüyor ve Svirski’nin sözlerine ba
kılırsa daha da büyüyecek:

“3.5 milyon Filistinliyi hiçbir 
haklı neden olmaksızın ezmeye 
ve ülkemin kısa ve uzun vadeli 
güvenliğini tehlikeye atmaya ha
zır değilim...

“Hesaba katmam gereken bir 
başka şey de, işgal edilmiş top
raklarda görev yapmayı reddet
menin, demokrasiye ters bir ha
reket olduğu iddiasıydı. Bu meş
hur iddiaya göre, Filistin toprak
larını işgal etmek, demokratik 
yollarla seçilen hükümetin karan 
ve politikasıydı. Bu nedenle, hal
kın çoğunluğu eğer buna oy ver
diyse, bu politikayı uygulamayı 
reddetmek demokrasiye ters dü

şerdi. Bu gerçekten güçlü bir id
dia. Çoğunluğun idaresine saygı 
duyduğum için bunu aşmak be
nim için çok zor oldu. Ama bildi
ğim bir başka şey de, çoğunluğun 
idaresinin, demokrasinin bile
şenlerinden sadece biri olmasıy
dı. Evet önemli bir parçası, ama 
asla tek parçası değil. ( . . . )  Diğer 
genel değerler ve insani prensip
ler de demokrasinin parçalarıdır; 
olmalıdırlar da zaten. Bunların 
arasında, yaşama hakkı, hareket 
hakkı, sağhk ve eğitim hakkı, 
eşitlik, oy verme hakkı ve benze
ri temel insan hakları vardır. Ve 
işgal edilmiş topraklarda olduğu 
gibi, bu temel hakları böylesine 
ihlal edip, Filistinliler ile aynı 
yerde yaşayan İsrailli yerleşikler 
arasında böylesi güçlü bir ayırım
cılık yapmanın demokrasiyle h iç
bir alakası olamaz. Demokratik 
bir devlet, arka bahçesinde ırk 
ayırımı yapıyor. “Demokrasi adı
na” böylesi demokrasiye ters şey
ler yapmaya gitmeyi reddediyo
ruz... (BİA  H aber M erkezi, 
0510312004)

Filistinlilere yönelik bu vah
şetin İsrail’in ve Siyonizmin so
nunu hazırladığını söyleyen sade
ce Svirski değil. Meclis eski baş
kanı Awraham Burg da geçen 
yılın sonlarında The Guardian’da 
yayınlanan ‘̂S iyonizm in  Sonu  
Yakındır** başlıklı yazısında aynı 
şeyleri söylüyordu:

“Adil olmayan bir devlet,

ayakta kalamaz.. İsrail toplumu- 
nun sonuna doğru geri sayım baş
lamış durumda. Beit El ve Ofra 
gibi Batı Şeria yerleşimlerinde 
Siyonist olmak çok rahat. Ora
larda manzara şahane. Sardunya
ların, begonvillerin arasından 
bakınca işgali görmeyebiliyorsu
nuz. Filistin yol barikatlarının 
bir-iki kilometre ötesinden uza
nan otoyolda seyahat ederken, 
kendisine ayrılan bozuk, bloke 
edilmiş yollarda saatler boyu sü
rünmek zorunda bırakılan, horla
nan Arap’ın yaşadığı utancı anla
mak zor. İşgalciye ayrı, işgal edi
lene ayrı yol. Bu böyle gidemez. 
Araplar başını önüne eğip utanç 
ve öfkesini sonsuza dek içine atsa 
bile, bu böyle gitmez. İnsanların 
hissizliklerine dayanarak inşa 
edilen bir yapı, kaçınılmaz olarak 
çöker. İçinde bulunduğumuz anı 
unutmayın; Siyonizm’in üstyapısı 
şimdiden ucuz bir Kudüs düğün 
salonu gibi çökmeye başladı. A lt 
katta kolonlar yıkılırken hâlâ üst 
katta oynamaya ancak aklını ka
çıranlar devam eder. Filistinlile
rin çocuklarını önemsemeyi bı
rakmış olan İsrail, onlar tepeden 
tırnağa nefrete bürünmüş bir hal
de gelip, İsraillilerin kendilerini 
içine kapattıkları hayal dünyala
rının göbeğinde kendilerini ha
vaya uçurunca şaşırmamalı. Bi
zim eğlence mekânlarımızda inti
har ediyorlar, çünkü gerçek ha
yatları bir işkence... Günde bin 
elebaşını da öldürsek hiçbir şey 
çözemeyiz, çünkü liderler alttan 
geliyor; nefret ve öfkenin kayna
ğından, adaletsizliğin ve ahlaki 
çürümenin ‘altyapıları’ndan.. . ” 
(The Guardian  15.09.2003) 

İnancımız o ki, İsrail’in bizzat 
kendi içinde başlayan fıtr î isyan  
sü reci giderek yaygınlaşacak ve 
Siyonist vahşet, kanayan vicdan
ların tepki selinde boğulacaktır.«
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21. YÜZYIL HAÇLI SAVAŞLARINDA YENİ BİR TUZAK

‘̂ ILIMLI İSLAM CUMHURİYETİ”

YILDIRIM CANOGLU

"Rabbimiz, kalplerimizde iman eımiş obnlara karşı, bir kin bırakma." (59/10)

A BD 'İsrail'İngiltere Şeytan ittifakının gi
riştiği işgal tiareketleri, en az 15-20 yıl 
önce çizilmiş bir stratejinin uygun şartlar 

ortaya çıktığı için uygulamaya konulmasından 
ibarettir. Büyük Ortadoğu diye isimlendirilen 
neredeyse tamamı Müslüman ülkeler olan bir coğ
rafyanın, Şeytan ittifakı tarafından işgali, yeniden 
paylaşılması hedeflenmektedir. 11 Eylül provo
kasyonu, sadece bu işgalleri meşrulaştırmak ve İs
lam dünyasına karşı bir haçlı ruhunu canlandıra- 
bilmek için organize edilmiştir. Bush bugün bile 
ısrarla haçlı seferlerinden bahsetmektedir. A BD  
yönetimi, bir taraftan haçlı seferleri ile kendini 
görevli görürken; diğer taraftan Büyük Orta Do- 
ğu’da ‘İlımlı İslam Cumhuriyetleri* kurmayı he
deflemesi bir tezat gibi algılanabilir. G erçekte te
zat yoktur. Proje, Haçlı seferlerinin nihai amacına 
daha az zayiatla ulaşmak için kurulan stratejideki 
bir geçiş sürecidir. Müslümanlar belli bir kumpa
sın içine çekilmeye çalışılmaktadır. O  nedenle 
Müslümanlar, ne ile karşı karşıya kaldıklarını bu
günden görmelidirler. Müslüman dünyanın, slo
ganlarla aldatılma ve sloganlarla avunma anlayı
şından vazgeçip gerçeklerle yüzleşmesi ve yapıl
mak istenenler üzerinde çok iyi tefekkür, tezekkür 
ve tedebbür ederek öncelikli tedbirlerini alması 
ve karşı harekete geçmesi gerekir.

100  Yıl Sürecek Haçlı Savaşı

9 0 ’lı yılların ortalarına doğru A BD ’de yapılan bir 
çok filimde dünyanın doğal afetler dahil büyük

tehlikelerle karşı karşıya kalacağı işlenmeye başla
mıştır. Bu filmlerde açıkça söylenmesi bile, imalı 
bir şekilde düşmanın Müslümanlar olduğu, kurta
rıcıların da Evanjelik H ıristiyanlar ile Yahudi 
koalisyonu olduğu açık bir şekilde anlatılmakta
dır. Oysa daha önceki yıllarda çevrilen bu tür 
filmlerde kurtarıcılar; yalnızca Hıristiyanlar idi.  ̂
ABD  psikolojik savaş makinesi, film endüstrisini 
kendi amaçları istikametinde sürekli kullanmakta 
ve bu yolla kamuoyu oluşturmakta, istediği bazı 
şeyleri insanların şuuraltına yerleştirmektedir. 
Dolayısıyla bu filmlerde ciddi sayılabilecek bir 
kurtarıcı değişikliğine gidilmesi, dünyanın gelece
ğine ilişkin tasavvurun bir ölçüsü olarak değerlen
dirilebilir. A BD  yönetimi veya A BD  içindeki güç 
odakları, gelecekte din eksenli bazı projelerin ha
yata geçirilmesinde, Yahudi ittifakına ihtiyaç bu
lunduğunu A BD  kamuoyuna kabul ettirebilmek 
için bir ön şartlandırmayı bu filmler aracılığı ile 
yapmak lüzumu hissetmiştir. A BD  yönetimindeki 
Şahinler kanadının neredeyse tamamının Yahudi 
olması ve A BD ’nin, İsrail’in Ortadoğu’da yaptığı 
katliamlara kayıtsız şartsız destek vermiş olması, 
filmlerde oluşturulmak istenen Evanjelik H ıristi
yan- Yahudi ittifakının gerçekleşmesine ilişkin 
bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan 18 Temmuz 1 9 9 8 ’de İngilte
re’nin Canterbury katedralinde dünyadaki Angli
kan kiliselerinin üst düzey yöneticilerinin katıldı
ğı 14. Lambeth toplantısında Hıristiyanlığın yeni 
hedefi, T ü rk i cumhuriyetler, Ortadoğu halkları 
ve Müslüman ülkelerde H ıristiyanlığın yaygm-
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laştırılması olarak be- 
lirlenmiştir. Bu toplan' 
tıdan 2 yıl sonra 2 4  
Aralık 2 0 0 0 ’de de P a
pa, 3 . bin yılda A s
ya’nın H ıristiyanlaştı- 
rılm asını hedef olarak 
ortaya koymuştur.^

Burada dikkat edih 
mesi gereken nokta, H ı
ristiyanlık açısından biri 
A B D ’de, diğeri V a ti
kan’da olan iki ayrı 
ağırlık m erkezinin 
meydana gelmiş olması
dır. A BD  merkezi Yahu
dilerle işbirliği halinde 
ya da Yahudilerin kont- 
rolündedir. Vatikan ise 
böyle bir ittifaka şimdi
lik mesafeli durmakta
dır. Son zamanlarda gös
terime sokulan ‘İsa ’nın Ç ilesi’ filminin Vatikan 
destekli olduğu düşünülürse, V atikan’ın ABD 
merkezine karşı koalisyonu çözmeye dönük bir 
karşı saldırısı olarak değerlendirilebilir.

Diğer taraftan gene 90 ’lı yılların başında, Av
rupa’daki Müslümanların batı toplumlarından ay
rı bir ulus meydana getirdikleri ve bunlarla hesap
laşmanın kaçınılmaz olduğu üzerinde kamuoyu 
oluşturma çalışmaları yapılmaktaydı:

“Batıdaki Müslümanların çoğalmasıyla birlikte Av
rupa’da ‘on üçüncü ulus’ ortaya çıktı... Bunun yarat
tığı korku giderek bütün Batıyı sarıyor... B atı ile 
Avrupa’daki ‘on üçüncü ulus’ arasındaki sürtüşme
nin bundan sonraki aşaması tarihi bir hesaplaşmaya 
kadar varabilir.”^

Bu durumda Ortadoğu ve Asya’nın Hıristiyan- 
laştırılması kararından yaklaşık iki yd sonra 11 
Eylül provokatif hareketinin meydana gelmiş ol
ması bir tesadüf olarak değerlendirilebilir mi? 
A BD ’deki merkez, bu olayı hiçbir ciddi bilgi ve 
belge olmadan Müslümanların üzerine yıkmıştır. 
Ciddi bir kanıt olmadan ve olayın tartışılmasına 
müsaade edilmeden İslam coğrafyasının hemen 
hemen her tarafından insanların yer aldığı bir 
suçlular listesi, A BD  Psikolojik Savaş makinesi

tarafından dünya kamu
oyuna sunulmuştur. 
‘Ö nleyici Savaş D oktri
n i’ ile ‘yüzyıl sürecek 
bir haçlı savaşı/seferi’ 
başlatıldığı, bizzat ABD 
başkanı Bush tarafından 
kamuoyuna açıklanmış 
ve devamında Afganis
tan işgal edilmiştir.

Bush’un 11 Eylül 
sonrasında yüz yıl süre
cek bir haçlı seferinden 
bahsetmesi, Türkiye’de 
bazı çevrelerce bir dil 
sürçmesi, yanlış anlaşıl
ma olarak savunulup ge
çiştirilmeye çalışılmıştır. 
Oysa 19 Nisan 2004 ta
rihli gazetelerde görüldü
ğü gibi; Bush, A BD ’deki 
seçim  kampanyasında 

‘kendisinin 1 0 0  yıl sürecek bir haçlı seferinin 
içinde olduğunu’ açık bir şekilde tekrarlamıştır. 
Huntington’un medeniyetler çatışması tezinde, asıl 
düşman İslam iyet’le hesaplaşmanın kaçınılmaz 
olduğunu ifade e t m e s i n i ^  gözönüne aldığımızda, 
Hıristiyanlığın her iki merkezinin İslam’ı hedef 
olarak seçtiği ve İslamiyet’i yok etmek için sefer
ber oldukları anlaşılmaktadır. Hıristiyanlığın bu 
iki merkezi(ABD, A B) arasındaki çatışma mesele
nin özünden değil, ortadaki pastanın paylaşılma
sından kaynaklanmaktadır. Pastanın paylaşılma
sında anlaştıkları anda, ortak hareket edebilecek
lerine dikkat edilmelidir. Nitekim  Irak’ta giriştiği 
işgalden dolayı başı dertte olan A B D ’nin, teoris- 
yenlerinin çoğu Yahudi olan Büyük Ortadoğu 
Projesi’ni -İslam coğrafyasının tamamını kapsı
yor- önce N A T O ’ya sonra G -8 ’lere getirmek iste
mesi, pastayı kerhen paylaşmak istediği anlamına 
gelmektedir.

Aptallaştırıp K orkutarak Yürütülen 
Psikolo jik  Savaş

Hıristiyanlığın karar merkezlerinin Büyük Ortado
ğu diye tanımlanan coğrafyayı Hıristiyanlaştırma 
kararını vermesinden sonra, başta Türkiye olmak
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üzere İslam coğrafyasının her tarafında misyoner
lik faaliyetinin yoğunlaştırıldığını görmekteyiz. 
Türkiye’de mahalle aralarında, apartman katla
rında kiliseler açılıp yoğun bir faaliyet yürütül
müş; konu zaman zaman medyaya taşınmış, ancak 
kısa bir süre sonra olay örtbas edilmiştir. Bunun 
Satanizm dalgası ile eş zamanlı olması üzerinde 
pek durulmamıştır.

Türkiye’de gene bunlarla eş zamanlı olarak bir 
kısım medya aracılığı ile, daha önce rastlanmadık 
bir tarzda, akıl almaz bir şekilde toplumu yozlaştır
ma ve aptallaştırma faaliyetine ağırlık verilmiştir. 
Pop star kültürü olarak ünlenen bir çok program, 
birbirleri ile yarışır şekilde değişik kanallarda ser
gilenerek toplum uyuşturulmaya ve aptallaştırıl
maya çalışılmaktadır. Toplumun tüm bağışıklık 
sistemini tarumar edecek şekilde özel gizli bir pro
je  belli bir stratejiye uygun olarak pratiğe aktarıl
maktadır. Ana hedef olarak da gençlik seçilmiştir:

“Türkiye’de bir kesim var, vatan-millet hamaseti yapı
yor. Bir başka kesim de tamamen organize olmuş ve 
hmzırca plânlarla Türkiye’yi çökertmek için çalışı
yor. Pop-star tarzı yarışmalar da bu plânın bir parça
sı. Bu durum para ve reyting kaygısından öte bir şey. 
B ir toplumun kültürünü, millîliğini, o toplumu bir 
arada tutan değerleri yok etmeye yönelik bir plan... 
Bilinçli bir şekilde uygulanan bu politikalar halen de
vam ettiriliyor. Pop-star veya sanat güneşi gibi kavram 
ve yarışmalarla halkı etkilemek, kandırmak ve mane
vi değerlerinden uzaklaştırmak için yapılan bilinçli 
organizasyonların sonucudur bu durum... Bilinçli 
bir şekilde bu toplum batırılıyor. Ü lke satılıyor... 
Tarkan’a üç senedir sponsor olan kuruluşlara bakalım. 
Tarkan’ın son üç senelik sponsorları Coca Cola, Pep- 
si Cola ve Opet. Üçü de yabancı sermaye. Neden özel
likle bu şirketler Tarkan’ın sponsorluğunu üstleniyor? 
Opet, Tarkan’la konser başı 125 bin dolardan, toplam 
2.5 milyon dolarlık 20 konser anlaşması yaptı. Opet’in 
Genel Müdürü diyor ki: “Bodrum’daki konserde 30 
bin kişi vardı, ama bunların 27 bini bedavacıydı.” Be
nim hesaplarıma göre her konserde yaklaşık en az 100 
bin dolar civarında zarar ediyorlar. 20 konserde de 2 
milyon dolar zarar ediyorlar. Bu zararı benzin satarak 
karşılayamazlar...Onlar bir kültürü bitirip, yerine 
kendi kültürlerini veya istedikleri kültürü yerleştir
mek için bu paraları harcıyorlar. Bunun için de 
gençlere örnek olarak Tarkan 'ı çıkarıyorlar...
Atatürk zamanında tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. 

Ama mason dernekleri de kapatıldı. Türkiye’de yıllar
dan beri M G K ’da “Aman şeriat geliyor!”, “İrtica 
hortluyor!" fikri deklare ediliyor. Bunlar sadece mu
hafazakâr veya dinini yaşayan insanların organizas-

yonlanna yönelik söylemlerdir. Ancak Türkiye’de 
daha büyük, tehlikeli ve inanılmaz organizasyonlar 
var. Türkiye’de Sabetayist organizasyon var. 
Televizyon reklamlarına bakın, çıkan sanatçıların bü
yük çoğunluğu Sabetayist’tır. Türk Dışişleri Bakanlığı 
ve sanat dünyası başta olmak üzere bütün köşeler Sa- 
betayistler tarafından tutulmuştur. Bu durum muhafa
zakâr kesimlerin kendilerini muhafaza etmek için bir 
organizasyon içine girmelerini haklı kılıyor. Çünkü 
muhafazakâr kesimin dinî düşünceleri, yanlı propa
gandalar, misyonerlik faaliyetleriyle yok edilmek is

teniyor.”^

Diğer taraftan Attila Ilhan’ın ‘2 8  Şubat Sabe
tayist bir darbedir; ekonomiyi batırm ak ve halkı 
devletten soğutmak için yapılmıştır’ sözlerini ha
tırlarsak, Özdemir Erdoğan’ın yukarıda bahsettiği 
organizasyonun nasıl bir organizasyon olduğu da
ha iyi anlaşılır.

Halktan gelebilecek tepkileri engelleyebilmek 
için, belli aralıklarla ‘İrtica geliyor’ kampanyası
nın başlatılması; Hıristiyanlaştırma, aptallaştır
ma ve yozlaştırma faaliyetlerini toplumun dikka
tinden kaçırmak içindir. İçerdeki bu kampanyala
ra A BD -İsrail-İngiltere Şeytan ittifakının Irak 
ve Filistin’deki savaş üzerinden yürüttüğü psikolo
jik  savaşı katarsak; Türkiye’deki Müslüman insan 
unsurunun kuşatılarak teslim alınmaya çalışıldığı 
sonucuna varabiliriz.

Fillerin Ehlileştirilmesi ve Müslümanlar

Bizi döven el ile bize ağrı kesici veren el aynı be
dene aittir. İçerdeki işbirlikçi gruplar, sopayı 
gösterdikçe; sopadan kurtulmanın yolu olarak 
A B D  ile A B ’yi gösterenler işbirlikçilerin efen
dileridir. Kullanılan metot, filleri ehlileştirmek 
için kullanılanla aynıdır:

Filleri yakalayıp ehlileştirmek için, üstü kamuf
le edilmiş geniş bir çukur açılıp bir tuzak kurulur. 
Fil tuzağa doğru sürülüp çukurun içine düşürülür. 
Çukurun içine düşmüş olan fil, önce siyah bir 
adam tarafından sürekli dövülüp aç ve susuz bıra
kılır. Filin kurtuluş ümidini kaybettiği bir anda, 
oyunun baş aktörü, beyazlara bürünmüş beyaz giy
sili (maskeli) bir adam, siyah adam tam da fili dö
verken ortaya çıkar ve siyah adamı filin gözleri 
önünde döver gibi yaparak kovalar. Siyah adam 
ortamdan uzaklaştırıldıktan sonra; kurtarıcı beyaz 
maskeli adam, file su ve yiyecek vererek yaralarını
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tedavi eder. Kurtarıcı 
beyaz maskeli adam, fi
li çukurdan çıkarıp 
boynuna esaret zinciri- 
ni takar. Fil de kurtarı
cısına olan vefa borcu
nu ömür boyu ona hiz
met ederek öder.

Türkiye’de genelde 
halka, özelde ise dini 
hassasiyeti yüksek 
olan Müslümanlara 
karşı kurulan tuzak 
aynıdır. Bu ülkede bazı 
siyah adamlar, Müslü
man halkı sürekli dö
vüyor. Açlığa, yoksul
luğa ve korku içerisin
de yaşamaya mahkum 
ediyor. Yasaklar zinciri 
ile nefes alamaz bir ha
le getiriyor. Yolsuzluk, 
vurgun, soygun ve ta
lanla herkesin birbiri
ne, kurumlara, yönetime ve devlete olan güveni
ni yıkıyor. Bazı siyahlar da pop star kültürünü 
yaygınlaştırıp halkı aptallaştırma ve yozlaştırma 
faaliyetine hız veriyor. Bazıları da insanları göçe 
zorluyor. Karamsarlığın ülke üzerine bir karabasan 
gibi çöktüğü bir anda, beyaz maskeler içerisinde 
ortaya çıkan kurtarıcılar(I), bazı siyah adamları 
insan hakları, özgürlükler, demokrasi adına eleşti
riye başlıyor, zaman zaman da tokatlıyor. Ezilen, 
horlanan ve dövülen bir halka her türlü yardımı 
yapmaya hazır olduğunu belirtiyor. Büyük bir öz
veri gösterisi olarak da; yaraları saracak, ülkeyi çu
kurdan çıkaracak ve gerekli tımarı yapıp zinciri 
takacak her türlü bakıcıyı gönderiyor.

Ama ne olur ne olmaz diyor beyaz maskeli 
adam, içerdeki siyah adamlar emri vaki yapabilir, 
gene size zulmedebilir. Buna imkan vermemek 
için sizi koruma altına almalıyız. Sizin güçlü koru
yuculara ve korunaklı mekanlara(Kafese) ihtiya
cınız vardır diyor. Sizi siyah adamların zulmünden 
ancak ben (A B D ) ve A B  koruyabilir. AB koruna
ğı (kafesi) size yakındır. Tarih boyu ilişkiniz var. 
Şimdi biz o kafese girmenize yardımcı olalım. İler
de zaman zaman kafes sahiplerine haddini bildir

mek gerekebilir. O  za
man da sizin yardımı
nıza ihtiyacım olabilir. 
Şimdi kafes sahipleri
nin sizinle ilgili korku
ları, endişeleri var. 
Oraya girdiğinizde 
uyum göstereceğinizi, 
huzursuzluk çıkarm a
yacağınızı ve zorluk ç ı
karmayacağınızı onla
ra ispatlamanız gere
kir. O nların bu tür en
dişelerini izale etmeniz 
lazımdır. Bunun için, 
Kur’an eksenli anlayı
şınızı değiştirip zihin
sel bir değişim geçirdi
ğinizi gösterin. Müslü
man olarak kalın; am
ma benim tanımladı
ğım iyi bir Müslü- 
m an(ılım lı M üslü- 
m an )(!) olun. Bütün 

bunlara- rağmen A B  sizi korumaya almazsa, o za
man da sizin bizden başka hakiki dostunuz ve ko
ruyucunuz yok demektir. Bundan sonra ona göre 
davranır, isteklerimize karşı çıkmazsınız. Bu, sizin 
menfaatinizedir.

Yıllardır oynanan oyun aynıdır. Aktörler de
ğişmiş ama oyunun mahiyeti ve hedefi değişme
miştir. Bugün dünya çapında A BD  merkez üslü 
yürütülen psikolojik savaşın ana hedefi, Müslü
manları bir zihnî kırılma içerisine sokarak direnç
lerini kırıp teslim almaktır.

Zihinsel Travm a

Türkiye’deki gelişmelere baktığımızda bazı sorula
rı yüksek sesle sormak gerekiyor. A B ’ye dün şid
detle karşı çıkanların, bugün bu kadar hevesli 
olmalarının kökeninde yatan asıl neden nedir? 
İnsanların A B ’yi tercih etme hakları vardır. A n 
cak bu tercih etme nedenleri için İslâmî gerekçe
ler göstermeye kalkmalarını. B a tı medeniyetinin 
değerlerinin zaten İslam ’ın kendi değerleri oldu
ğunu söylemelerini nasıl anlamlandırmalıyız? 
Gerek BOP gerekse A B  ile ilgili düzenlenen pa
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nellerde, sempozyumlarda bazı sivil toplum tem- 
silcilerinin seslendirdiği düşünceler ne anlama 
gelmektedir? Nasıl yorumlanmalıdır? Nasıl de
ğerlendirilmelidir?

Görünen odur ki, İslâmî kavramları kullanma 
konusundaki hassasiyet zayıflamıştır. Kavramların 
anlam alanları düşünülmeden konuşulup yazılma
ya başlanmıştır. Aynı kelime kullanılmakta fakat 
kavramlara daha önce İslam dışı kişi veya kuruluş
ların yüklediği ■ anlamlar yüklenmektedir. Kav
ramsal çarpıtmayı yapanların hangi stratejik he
defleri olduğu ve İslam’la ilgili böyle bir kavram- 
sallaşmaya niçin gittikleri, Müslümanlar tarafın
dan iyice tartışılıp anlaşılmadan bilerek veya bil
meyerek onların istediği anlamlarda kelimeleri 
kullanmakla, istenen oyunun içine farkına vara
rak veya varmayarak düşülmekte ve oyuna hizmet 
eden bir aktör rolü oynanmaktadır.

Hergün bir itirafçı ortaya çıkmakta veya çıka
rılmakta, eskiden yaptıklarının, söylediklerinin 
bir istismar hareketi olduğunu söyleyip itiraflar 
yapmakta, değiştiklerini ve bir daha böyle bir ha
taya düşmeyeceklerini deklare etmektedirler. Dün 
karşı çıkılan bir çok şey bugün kutsanmakta, dün 
savunulanlar bugün istismar, saflık olarak değer
lendirilmekte, dün haram  denilenlere bugün helal 
denilmektedir.

Eğer dün karşı çıkılan B atılı değerlerin, bu
gün gerçekten İslâmî değerlerden başka bir şey 
olmadıkları söylenebiliyorsa; A B D  D eğerler 
Sistem ine dayalı bir globalleşmeye İslâmî gerek
çeler ileri sürülüp destek verilebiliyorsa, gerçek
ten de ölçü kaçırılmış, referanslar kaybolmuş 
demektir. Beyaz maskeli adamın tavsiyeleri ye
rine getiriliyor demektir. Kirlenmeye varan çok 
ciddi bir zihniyet kırılm ası ve kavramsal bir kar
gaşa var demektir.

Kelimelerin Anlam  Alanları,
A nahtar Kelime, Odak Kelime^

İnsanoğlu yaşam boyunca, haberleşmenin, iletişi
min, karşılıklı anlaşmanın aracı olarak değişik ke
limeleri türetmiş ve kullanmıştır. Kelimeler, yal
nızca bir konuşma aracı değil; aynı zamanda, top
lumun içinde bulunduğu durumu, dünya görüşü
nü, sistemi algılayıp değerlendirebilme aracıdır 
da. Toplumdaki ilişkiler, davranışlar, anlayışlar.

kültür ve yaşantı hakkında bilgi verirler.
Bazı kelimeler tek anlamlı, bazıları ise birden 

fazla anlamlıdır. Ayrıca bazı kelimelerin yalnızca 
sözlük anlamları(esas anlam) vardır. Bazılarının ise 
sözlük anlamlarının yanı sıra, sözlük anlamların
dan daha öncelikli olarak kullanılan başka anlam
ları da vardır. Bunlara ıstılahî anlam denmektedir.

Kelimelerin ıstılahî anlamları, bir mıknatısın 
çekim alanına benzer. Bir mıknatıs gibi kelimenin 
çevresinde bir anlam alanı meydana gelir. Başka 
kavramlarla özel bir ilişki ağı kurarak, genel dü
şünce ve kültürel yapı sisteminin içinde özel bir 
konum alır. Öyleyse ıstılahî mana, kelimenin 
içinde bulunduğu sistemden ve bu sistemdeki 
diğer kelimelerle kurduğu ilişkiden doğan özel 
bir anlamdır. G enel olarak bir sistem içinde yer 
alan bu tür kelimelere “anahtar kelime” adı veril- 
mektedir.'i'

Bir düşünce sisteminde, bir bilim dalında ken
dine özgü pek çok anahtar kelime mevcuttur. Bu 
kelimeler; bu alanla ilgilenen şahıslarda, kelime
nin kuşattığı alanın, ilişki ağının toptan bir bütün 
olarak canlanmasına neden olur. Bir bilgisayar 
mühendisinin, Bilgisayar dendiğinde donanım
dan yazılıma kadar bir çok alt anlam alanlarını 
içeren terimler, konular hafızasında canlanır. 
Klavye, monitör, güç kaynağı, mikroişlemci, bel
lek elemanları, hard disk, RAM , ROM , değişik gi
riş çıkış birimleri, işletim sistemi, değişik yazılım
lar gibi bir çok kavram gözünün önünden gelir ge
çer. Oysa bunların her biri başlı başına ağırlığı 
olan konulardır. Konumuz itibariyle bunlara alt 
anahtar kelimeler diyebiliriz. Öyleyse bilgisayar 
kelimesinin oluşturduğu sistem, bir çok anahtar 
sözcüğü içermekte, onlarla karışık bir ilişki ağı 
kurmaktadır. Bu nedenle bir anahtar sözcük olan 
bilgisayar kendi özel alanı içerisinde odak anahtar 
kelime veya kısaca odak kelime olarak nitelen
dirilmektedir. Fakat aynı bilgisayar terimi, İn ter
net içerisinde odak kelime olma özelliğini kaybe
der, bir anahtar kelime olma özelliği kazanır. D e
mek ki bir anahtar veya odak kelimenin sistem 
içerisinde kazandığı ıstılahî mana son derece 
önemlidir. O alanla ilgilenen bireyler tarafından 
aynı şekilde algılanmalıdır. Kafalarda aynı çağrı
şım olmalı, aynı şey canlanmalıdır. A ksi taktir
de o özel alanla ilgilenenlerin anlaşmaları müm
kün değildir.
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Ancak, aynı kelime, alanın dışındaki insanlar
da farklı çağrışımlara neden olabilir.

Bilgisayar kasasının içindeki ana kartı çıkart- 
sanız, sistem görünüş olarak bilgisayar olmasına 
karşılık bilgisayar fonksiyonunu görmesi mümkün 
değildir. O  şekli ile onu bilgisayar diye nitelendir
mek bilgisayar kavramını çarpıtmak, bozmak de
mektir.

Günümüzdeki kavram kargaşasının biraz daha 
anlaşılabilmesi için  televizyon kavramını, gözönü- 
ne alalım. T elev izyon  haberleşme sisteminde ses 
ve görüntüyü insanlara aktaran teknik bir cihaz
dır. Televizyonda ses ve görüntü aktarımı, birlikte 
olan iki önemli fonksiyondur. Sade bir insan için 
televizyonun belli görüntüsü ve kullanım şekli 
vardır. Ayar düğmeleri, güç kablosu, ekranı, ho
parlörü gibi belli konular kavram olarak bilinir. 
Nasıl çalıştığından ziyade nasıl kullanılacağı onun 
için daha önemlidir. Bir elektronik mühendisine 
televizyon kavramı; anten, yüksek frekans katı, ses 
frekans katı, görüntü katı, güç kaynağı, tüp vs. gi
bi kavramları hatırlatır. Kendi alanı ile ilgili mes
lektaşları ile anlaşabilmesi için bütün bu kavram
ların, kafasında aynı şekilde canlanması gerekir.

Televizyonda görüntü yok, ses varsa, şekil ola
rak televizyon olmasına karşılık; kötü bir radyo 
olarak fonksiyon icra ediyor demektir. O teknik 
cihaza televizyon denmiş olması, onun televizyonun 
fonksiyonunu yerine getirdiği anlamına gelmez.

İşte son yıllarda yaşanan psikolojik savaş or
tamında, ne kadar İslâmî temel kavram varsa, te
levizyon örneğinde olduğu gibi içi boşaltılarak rad
yo olarak algılanmaları istenmektedir. A BD  yö
netiminin uzun zamandır diline doladığı Ilımlı İs
lam  kelimesi ile yapmak istediği, içi boşaltılmış ve 
hayatla ilgisi koparılmış yeni bir dinin inşasıdır.

Psikolojik Savaşta Kavram Yozlaştırması^

Psikolojik savaş; zihinler üzerine yoğunlaştırılmış, 
insan iradesini çözmeye, suçlu olduğuna inandır
maya ve onu teslim almaya dönük bir savaştır. 
Muhatabın teslim alınıp eğitilmesi ve eski sisteme 
kazandırılması gayesi esastır. O  açıdan bir ideolo
j i  veya bir sistem e karşı mücadele veren insan
ların, uğrunda mücadele verdikleri düşünce ve 
fikirlerin gözden düşürülmesi ve o fikri temsil 
eden şahısların yıpratılması gerekir. Bu amaçla,

diğer psikolojik savaş faaliyetlerinin yanı sıra, o 
inanç veya düşünce sistemindeki temel kavramla
rın anlamları çarpıtılır:

“Psikolojik savaş, fikir ve eylem planındaki faaliyetle
riyle ilgili olarak kullandığı kelime ve deyimleri, ma
halli ve milli dildeki anlamlarını değiştirerek kullan
maktadır. Böylece, kelimelerin ve deyimlerin anlam
larını değiştirmek suretiyle kişiyi ve kitleyi yanılta- 

bilmeye çalışmaktadır.”®

Kavramların yıpratılması, gözden düşürülmesi, 
çarpıtılması değişik şekillerde yapılmaktadır: 

B irincisi; kavramlar, özel sıfatlarla nitelendi
rilerek korkutucu, ürkütücü bir görüntüye soku
lur. “Ortaçağ düşüncesi” , “çöl kanunu” , “gerici 
düşünce” , “çağdışı düşünce” , “ irtica” , “gerici” , 
“yobaz”, “çağdıp” , “bedevi” , “İslâm î terör” , 
“dinî faşizm”, “İslâm î şiddet” , “dinî m illiyetçi
lik” gibi kavramsallaştırmaları bu bağlamda de
ğerlendirmek gerekir.

İk incisi; ancak mevcut sistemin kirlenmesi, 
toplumun maddi ve özellikle manevi ihtiyaçlarına 
cevap verememesi; halkın İslâm’a daha istekli, 
daha şuurlu bir şekilde yönelmesine neden olabil
mektedir. Bu durumda birinci şekil kullanılarak 
yürütülen bir karalama kampanyasının ardından 
veya hemzaman, çarpıtmanın ikinci şekli kullanı
lır. Bu aşamada önceden toptan reddedip karala
dıkları kavramlara, şimdi başka anlamlar yükler
ler, kendi semantik alanından kopartıp anlam 
kaymasına uğramasını sağlarlar ve de sahip çıkar
lar. Ku’an-ı Kerim’in bu tehlikeye karşı yaptığı 
uyarıya bugün her zamankinden daha fazla dikkat 
edilmelidir:

“Ey Peygamber! K a lp ler i inanm adığı h a ld e ağızlarıy
la  ‘Hnandık’’ diyenlerle Y ah u d ilerden  küfür içinde ça
ba harcayanlar seni üzmesin. Onlar, y a lan a  ku lak  tU' 
tanlar, san a  gelm eyen  diğer b ir  toplu luk adına haber 
toplayanlardır. O nlar, kelim eler i yerlerin e kon u lduk
tan sonra saptırırlar . Si^e bu verilirse onu a lın , o v e
rilm ezse ondan  kaç ın ın  d er le r ...  İçlerinden birazı dı
şında, onlardan sürekli ihanet görür durursun.” (5/ 

41, 13. Ayrıca bak :2159 3178 )

A BD  Psikolojik Savaş makinesinin bugün 
yapmaya çalıştığı bundan farklı bir şey değildir. 
ABD  yöneticileri İslam’a inanmadıkları halde bi
zim İslam’ı yanlış anladığımızı ve yaşadığımızı söy-
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Rıyorlar. Her türlü kavramsal saptırmayı deniyor
lar. Müslümanlara tayin ettiği hareket alanı dışı
na çıkmamaları, kendilerine verilenlerle yetinme
leri gerektiğini ısrarla vurguluyorlar. Sürekli yalan 
söyleyip Müslümanları aldatıyorlar ve sürekli iha
net içerisinde bulunuyorlar.

Psikolojik Savaşta D in Adamları ve 
Kavram Yozlaştırma

Yürütülen psikolojik savaşta çarpıtılan, özü alın
mış dinî anahtar kavramların, Müslüman halk ta
rafından ilgiyle karşılanabilmesi, benimsenebil- 
mesi için Müslüman camia içindeki bazı din ada
mı veya cemaat liderlerinin desteğine ihtiyaç var
dır:

“..Psikolojilc savunma faaliyetleri sırasında, aşın solun 
dinsizliği ve Allahsızlığı mecburi kılan mahiyeti, teok
ratik özlemlerin dikta ve baskı muhtevası üzerinde 
durulur. Bu uyarıların halk kitleleri üzerinde gerekli 
uyarıcı sonuçları yoğun olarak meydana getirmesi için, 
bilhassa, din alanmda görev sahiplerinin uyarıcıhğı 

planlanır.”^

Türkiye’de baştan beri ancak daha yoğun bir 
şekilde 28 Şubat postmodern darbesinden sonra; 
dünyada ise 11 Eylül provokasyon hareketinden 
sonra, din adamlarına ve cemaat önderlerine cid
di görevler yüklenmiştir. A BD , Müslüman coğraf
yada giriştiği işgal hareketinde karşılaşabileceği 
mukavemeti kırabilmek için din adamlarına ve 
dini hassasiyet gösteren sivil toplum örgütlerine 
Özel ilgi göstermektedir. Düşünce kuruluşu N ixon 
Merkezi tarafından W ashington’da düzenlenen 
‘^Tasavvufu ve A m erikan  p o litika sın d ak i p o ta n 
siyel rolünü an lam ak'*  başlıklı panelde Şeyh 
Kabbani, ABD  yönetimine başlattığı savaşta ba
şarı sağlayabilmesi için tasavvufçularla çalışması
nı önerebilmektedir:

“A BD  başarıya ulaşmak istiyorsa, tasavvufçularla 
çalışmalıdır.. Birbirimizin dilini öğrenmeliyiz. Birbiri
miz arasında köprüler kurmalıyız. Farklı medeniyetler 
arasında köprü kurulması tasavvuftur.. Bazı Vahabiler 
terörist değil. Ancak Sufiier arasında terörist yoktur. 
Sufiler, Müslüman olsun ya da olmasın, iletişim kurar. 
Eğer ABD başarılı olmak istiyorsa, Vahabilerden baş
kasına da ulaşmak zorundadır. Tasavvuf felsefesine
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göre, başındaki liderden memnun olmayan halkın, 
sultanla savaşma yoluna gitmesi yasaktır... Vahabilik 
ise her türlü hareketi kısıtlamaktadır. Amerika bu du
rumda ne yapmalı? Tasavvuf felsefesiyle yönetilen 
halk, rejim ona ne derse ona göre hareket edecektir. 
O zaman rejimin nasıl olacağı önemlidir.”

Hz. Peygamberin en çok korktuğu konulardan 
biri, bu tür işbirliği içerisine giren ve halkı saptı
ran din adamlarının varlığıdır. Hz. Muhammed, 
böyle bir durumun meydana gelmesini ümmet 
için bir kaos, bir kargaşa ve bir kıyamet olarak n i
telendirmektedir:

“..Ümmetim için saptırıcı imamlardan korkarım. 
Ümmetimin arasına kılıç bir kere girdi mi, artık kı
yamet gününe kadar kaldırılmaz. Ümmetimden bir 
kısım kabileler müşriklere iltihak etmedikçe, ümme
timden bir kısım kabileler putlara tapmadıkça kıya
met kopmaz...” IMüslim, İmaret 170, (1920); Ebu Da- 
vud, Fiten 1, (4252); Tirmizî, Fiten 32, (2203, 2220, 
2230).

Diğer taraftan Türkiye’deki A BD  konsolosluk 
mensupları, sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek 
veya davet ederek Büyük Ortadoğu Projesi için 
destek arayışlarını açık bir şekilde sürdürmekte
dirler. Anlaşılan güç ve kuvvet peşinde koşan, iş
birliğine yatkın kişi ve kuruluşlar bu tür sondajlar
la tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu yolla kazanı
lan işbirlikçiler aracılığıyla Müslümanlar arasına 
fitne ve fesat sokulmak istenecektir. O  nedenle 
hiçbir Müslüman, böyle bir işbirliğine ne kurum
sal bazda ne de bireysel bazda girmemelidir. Çün
kü Allah bu tür bir davranışı m ü n a fık lık  olarak 
nitelendirmektedir:

“. .Onlar(mümfıklar) m üm in lerin  d ışında kâfirleri ve- 
li(dost) ed in irler, İzzet ve desteği onların  yanında m ı 
arıyorlar’ Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah’ındır.” 
(4/138,139)

Yeni bir Tuzak: Ilım lı İslam Cumhuriyeti

Bernard Levvis’e göre, “İslam dünyasının en büyük 
problemi, gerektiği gibi modernleşememesi, batı
ya kin ve düşmanlık beslemesidir. Bu düşmanlığın 
temel nedeni ise, din ile siyaseti birbirinden ayır
mamasıdır”,

A B D ’li Senatör Joseph Lieberman ise; “‘teolo
jik  demir perde’ artık inmiştir ve yeni bir soğuk

savaş başlamıştır. Terörizmle savaş sadece silah
ların savaşı değil, aynı zamanda fikirlerin savaşı
dır da”io diyerek yeni bir soğuk savaşın başladığı
nı seslendirmektedir.

BO P’a göre “İslam ülkelerindeki ‘İslâmî te- 
rör’(!)  bireysel ve yerel olmayıp teorik ve ideolo
jik  yönü vardır; bu nedenle de batı için ciddi bir 
tehdit oluşturmaktadır... İslam ülkelerindeki eği
tim sisteminin külliyen değiştirilerek modern
leştirilmesi ve batılılaştırılm ası gerekir.”

BO P’un stratejik hedefi, sadece İslam coğraf
yasını sömürgeleştirmek değil; aynı zamanda Batı
lı değerlere ve Globalleşmeye direnen, yeni bir 
hayat tarzı sunan İslam ’ı hayattan silmektir. Bel
ki de birinci öncelikli hedef budur.

İslam Dini, eğitimde kullanılan müfredat de
ğiştirilerek, farklı şekillerde yorumlama yapılarak 
kendi anlam sahasından kaydırılıp tahrif edilerek 
Protestanvârî yeni bir din haline sokulmak isten
mektedir. A llah ’ın helâl dediklerini haram, ha
ram dediklerini de helâllaştırarak tahrif edip yeni 
bir din inşa etmek, müşriklerin tarih boyu başvur
duğu bir çalışma tarzıdır:

“Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürme
yi güzel gösterdi ki, h em  kendilerin i m ahvetsin ler, hem  
de d inlerin i karıştırıp  bozsunlar, Allah dileseydi bunu 
yapamazlardı. O  halde onları, uydurduklarıyla baş b a 
şa  bırak!"  (6/137)

BO P’un tartışmaya açıldığı ve Kıbrıs sorunu 
ile uğraşıldığı bir dönemde A BD  Dışişleri Bakanı 
C olin Powell’in; “ Irak ’ta Tü rkiye, Pakistan ve 
M ısır’da olduğu gibi bir Ilım lı İslam Cum huri
yeti kurulacaktır” şeklinde bir cümle kullanması, 
ne gaf ne de bir dil sürçmesidir. Değişik toplantı
larda A BD ’li konuşmacıların llımh İslam Cumhuri
yeti tabirini kullanması, Povvell’in bu terimi çok 
bilinçli bir şekilde kullandığı ve yeni bir kavram
sallaştırma yapmaya çalıştığı şeklinde değerlendi
rilmelidir.

Bu söylemlerle yapılmak istenen, Şeyh Kabba- 
n i’nin konuşmasında yer alan itaat kültürünü ge
liştirecek ve böylelikle A B D ’nin işgal hareketleri
ne sessiz kalacak, hatta destek verecek bir düzen
lemenin yapdması ve yeni bir Müslüman tipin 
meydana getirilmesidir. Müfredatın değiştirilmesi 
demek, Kur’ân’ın parçalanması, zulme karşı çık
mayan, inzivayı öğütleyen, hayatın hiçbir alanı ile
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ilgisi olmayan, bireyin kalbine ve camiye hapse
dilmiş yeni bir dini ihdas etmek demektir. ABD 
psikolojik savaş makinesinin kendi dünya impara
torluğu için dünyaya enjekte etmeye çalıştığı slo
gandan öteye geçmeyen ‘evrensel değerlerin’, za
ten İslâmî değerler olduğunu Müslümanların ka
fasına yerleştirmek demektir. Bu tür yaldızlı slo
ganlarla Tevhid dinine ve Müslümanlara yeni 
bir tuzak kurulm aktadır. Bir dönem müşriklerin 
Hz. Muhammed’e kurduğu tuzağın benzerini şim
di de ABD , Müslümanlara kurmaktadır; Melez 
değerler sistemi:

“Aralannda A lbh ’ın iııdirdiği ile de hükmet ve onların he- 
valan n a uym a. A llahsın sana indirdiklerinin bir kıs' 
m ından seni şaşırtırlar diye onlardan  sakm”(5/49. 
Ayrıca bkz. 3/118-120, 2/ 85-86 ve 15/ 90-95)
“O nlar n eredeyse, sa n a  vahyettiğimizdeyı. bankasını 
bize karşı düzüp uydurm an için seni fitn eye düşüre
cek lerd i; o zamanda sen i dost edineceklerdi.
E ğer biz sen i sağlam laştırm asaydık, andolsun, sen  
on lara  az bir şey d e  olsa eğilim g ö ster ec ek t in ...” 

(17/73-75,68/9)

Bütün bunların yanı sıra muhtemelen ABD  
yönetimi bu söylemi ile, iki eksenli bir çatışmayı 
başlatmak istemektedir:

Birincisi; bu ülkedeki siyah adamları tahrik 
edip Müslümanlar üzerindeki baskılarını artır
mak; bu baskılardan bunalıp iradesi çözülenleri, 
münafıkları ve kalbinde hastalık bulunanları 
ABD  işbirlikçisi olarak koruma altına alıp hizmet 
gördürmektir. M ünafıklarla kalbinde hastalık bulu
nanların  zor zamanlardaki davranışlarının dönek
lik, pişmanlık ve teslimiyet olduğu unutulmamalı
dır. İslam tarihinde müşriklerle ilk savaş olan Be- 
dir’de iki ordu karşılaştığında, müşriklerin ordusu
nun Müslümanların 3 katı olduğunu gören İslam 
ordusu içerisindeki münafıklar ve kalbinde hasta
lık bulunanlar, panik içerisinde aldatıldıklarını 
söylemişlerdir:

"O sırada m ü n afık lar  ve kalp lerinde hasta lık  bu lu
nan lar, (Müslümanlar hakkında) ‘şu adam ları dinleri 
aldattı* diyorlardı. Oysa her kim Allah’a tevekkül ederse 
bilsin ki, Allah galiptir, güçlüdür ve hikmet sahibidir." 

(8/49)

Bir zamanlar A B ’ye, başka bir değerler sistemi
ne ilişkin medeniyetin bir projesi olduğu için en

çok karşı çıkanlar Müslümanlardı. Müslümanlar 
A B ’yi yıllarca bir Hıristiyan kulübü olarak görmüş 
ve seslendirmişlerdir. Ancak 28 Şubat Postmo
dern Sabetayist darbesinin getirdiği baskıdan bu
nalan bir kısım Müslümanlar, yüzde yüz bir söy
lem değişikliği ile A B ’yi ulaşılması gereken bir ide
al değerler sistemi olarak kabul etmeye başladılar. 
Bu, muhtemelen baskının getirdiği zihinsel bir kı
rılmanın sonucudur. İçerde baskı arttıkça h icret  
yurdu  bağlamında dün A B D  için söylenenler, 
bugün A B  için söylenmektedir. Bu Müslüman 
camianın bir zaafı olarak algılandığı sürece, tam 
bir teslimiyet hasıl olması ve fertlerin kendi de
ğerler sisteminden daha çok kuşkuya düşmesi için 
baskı yöntemi daha şiddetli bir şekilde kullanıla
cak demektir. Bu açıdan baktığımızda A BD  Dişiş- 
leri Bakanı Powell bir gaf, bir dil sürçmesi sonucu 
Ilım lı İs lam  C um huriyeti ifadesini söylememiştir. 
Bu söylemle Türkiye’deki bazı ‘fanatik laik ke
simler’ tahrik edilerek Müslümanlar üzerindeki 
baskılarını artırmaları istenmiş olabilir. Ayrıca bu 
kesimlere yeni bir döneme, yeni bir kavramsallaş- 
tırmaya hazır olun ve bunu hazmedin demek iste
yebilir. Diğer taraftan baskı altındaki Müslüman
lara kendilerini düşündükleri, yalnız olmadıkları, 
dost oldukları mesajını vermek isteyebilir.

İkincisi; Müslümanlar içerisinde dini konula
rı tartışmaya açtırarak kavga çıkarmak ve kendi 
karşısındaki bloğu bölmek, işgali daha az zayiatla 
gerçekleştirebilmektir. Henri Kissinger A BD ’nin 
hedefinin bu olduğunu itiraf etmekten çekinme
mektedir:

“Bundan böyle asıl çatışma İslam’ın kendi içinde

olacaktır.”

Bu, yeni bir tartışma ve tartışma ile gelecek 
daha derin bir parçalanmışlık dönemi oluşturul
maya çalışılacak demektir. Bunun için ya yeni ya
pılar kurulacak yada içerisine yerleşilmiş ve fakat 
şu an uyur vaziyette olanlar harekete geçirilecek
tir.

A BD ’de RAN D  Corporation’ın hazırladığı ve 
Sm ith Richardson Vakfı’nın finanse ettiği “Sivil 
D em okratik İslam: O rtaklar, Kaynaklar ve 
Stratejiler” başlıklı 88 sayfalık raporda, İslam ’ın 
ve Müslümanların batılı değerlere, küresel düze
ne nasıl entegre edilebileceği ve bunun için
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DERİN ANALİZ

A B D  yönetim inin nasıl bir strateji izlemesi ge- 
rektiği İncelenm ektedir. Raporda Müslümanlar, 
“fundamentalist, geleneksel, modernist ve laik”
olmak üzere dört gruba ayrdmakta ve bu dört gru
bun çatıştırılması üzerine bir strateji geliştirilmek
tedir:

“Anti-emperyalist ve sosyalist düşüncelerinden dolayı 
laiklere güvenilmez. Fundamentalisdere ve gelenek
sel Müslümanlara da. Fundamentalist ve geleneksel
ler arasında oluşabilecek yakınlık engellenmeli. Bir- 
birleriyle savaşmaları teşvik edilmeli. A BD ve Avrupa 
için güven telkin edilenler sadece, kitleleri yönlendir
mede Kur’an’ı sınırlandıran modernist Müslümanlar- 
dır. Bu grup desteklenmelidir. Fundamentalistler za- 
yıflatılmalı ve yok edilmelidir.” (Bu konuda daha faz

la bilgiyi, 11 nolu kaynakta bulabilirsiniz.)

Raporda bu stratejinin en kolay uygulanabile
ceği model ülke olarak Türkiye seçilmiştir. Gerek
çe olarak Türkiye’deki laiklerin ‘çok agresif ol
maları gösterilmektedir.

‘Model ülke T ü rk iy e ’ , ‘Ilım lı İslam ’, ‘T ü rk  
Müslümanlığı’, ‘Ilım lı İslam Cum huriyeti’ gibi 
kavramlaştırmalar, Şeytan İttifakının belli bir 
amaç için öngördükleridir. ‘100 yıl sürecek haçlı 
seferlerinden’ bahsedenlerin, aynı anda bize dö
nüp bu kavramlarla hitap etmesi büyük bir tezat 
değil midir? Müslümanların bunları, kendileri için 
bir aşama olarak görüp kullanmaya başlamaları 
çok büyük bir hata olur. Çünkü o kavramlara yük
lenen anlamlar çok  farklıdır. Dinamiti patlatan fi
til ne fonksiyon görüyorsa, bu kavramlar, ümmet 
içerisinde aynı rolü görecektir. Bu kavramsallaş
tırma ile bir taraftan zihinler kirletilirken, diğer 
taraftan Müslümanlar arasında sonu gelmez tartış
ma ve kavga sokulacaktır. Hz. Peygamber’in ifa
desi ile ‘Müslümanlar arasına kılıç bir kere girdi
mi kıyamete kadar bir daha çıkmaz’, bu unutulma
malıdır. Müslümanların, Türkiye’de hiçbir şeyin 
tesadüfen meydana gelmediğini, belli bir strateji
ye bağlı olarak işlerin götürülmeye çalışıldığını 
çok iyi görmeleri ve anlamaları gerekir.

Geçmişte Ehli K itabın başına gelen tehlikenin 
bizim başımıza da gelmemesi için teyakkuz halin
de olmalıyız. A llah ’ın uyarısına kulak vermeliyiz:

“D inlerini p a r ç a  p a r ç a  edip , grup grup o lan lar m r 
ya, senin on lar la  h içb ir  ilişkin  yoktur. Onların işi Al
lah’a lialmışür, sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber ve

recektir ."{61159)
“O  m üşriklerden  (olm ayın ki) on lar, d inlerin i ayırıp  

öbek  ö b ek  olmuşlardır. H er grup kendilerin dekin e gü
venmektedir.^^ (30/32)

Sonuç: N e Yapmalı?

Müslüman coğrafyadaki direnişin kaynağı, İslam 
dininin temel ilkeleri ve sunduğu hayat görüşü 
olarak kabul edildiği için, BO P kapsamında İs
lam’ın bu temel değerlerine daha yoğun saldırılar, 
hem doğrudan hem de yeni işbirlikçiler aracılığı 
ile yapılacaktır. Yeni paravan yapılar, organizas
yonlar öne çıkartılmaya ve tartışma çıkarmaya uğ
raşacaklardır. İhtilaflar körüklenecek, tarihte kal
mış tartışmalar günümüze taşınacak ümmet arası
na kin ve nefret tohumları ekilmek istenecektir.

Bu nedenle Müslümanların kavramlara dikkat 
etmesi ve her şeye stratejik bir zaviyeden bakması 
gerekir. Bugün karşı karşıya kaldığımız tehlike, 
adı İslam olan ve fakat Kur’ân’ın tanımladığı, Ra- 
sülüllah’ın anlatıp hayata geçirdiği İslam’la hiç il
gisi olmayan yeni bir dinin inşa edilme isteğidir. 
Bu, İslam’ın karmakarışık edilmesi, özünün bozul
ması, tahrif edilip şirk dinleri kategorisine sokul
masıdır. Bu noktada Kur’ân’ın çağrısına çok dik
kat edilmelidir:

" .. .  D ini doğru tutun ve on da  ayrılığa düşm eyin. F a 
kat sen in  kendilerin i davet ettiğin şey, m üşriklere  
ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yö

n elen i d e doğru yola  ile t ir .” (42/13)

Batı için ‘Şark M eselesi’ , Siyonizm için ‘B ü 
yük İsrail’ rüyası, hiçbir zaman bitmedi ve unu
tulmadı. Bu gerçeği Türkiye’deki herkesin çok iyi 
görmesi gerekir. Hiçbir Müslüman, ‘refahtan şı
marıp azmış’, ‘yoldan çıkmış’ bu çılgın şeytan itti
fakının sonu hüsranla bitecek maceralı yolculuğu
na, zihnen ya da fiilen destek vermemelidir:

“Ey kitap ehli! D ininizde haks ız  yere aşırı gitmeyin. 
Daha önce sapm ış, b irçok ların ı d a  saptırm ış ve böyle
ce doğru yolu kaybetm iş bir kavmin hevasına  ujima- 
yın".(5H l)

100 yıl sürecek bir H açlı savaşı başlattıklarını 
açık bir şekilde söylüyorlar. Tarihteki haçlı savaş
larında ise bunların yaptıkları vahşet ve katliam
lar bellidir. Müslümanların kafa taslarında şarap
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içenler bunların ataları idi. İslam dünyasında ata
larının geçmişte yaptıklarının benzerini bugün 
çocukları, Irak’ta camileri bombalayarak, kadınla
rı, çocukları öldürerek yapmaktadırlar. Batı, tarih 
boyu kan ve gözyaşının, vahşetin temsilcisi o l
muştur. Batı tarihi bunun örnekleriyle doludur. 
Orada sevgi, merhamet, aşk ve gönül yoktur.

Bugün genç nesillere bir tarih bilinci vererek 
medyanın sunduğu hayal âleminden uyanmalarını 
sağlamalıyız. Testi kırıldıktan sonra Denktaş gibi; 
“Suç hizde; gençlerimize milli ve manevi değer- 
leri öğretmedik" demenin bir faydası yoktur.

Haçlı seferinin ilan edilmesi ile tarihi hesap
laşma yeniden başlatılmıştır. Bu gerçeği görmek, 
kabullenmek ve ona göre konumlanmak gerek
mektedir. Bu aşamada teslimiyetin sonu hüsran
dır:

“Ey im an ed en ler , eğer kendilerine kitap  verilen lerden  
herhan gi bir gru ba  boyun eğecek olursanız, sizi im an ı

nızdan sonra tek ra r  kü fre döndürürler."(3/100)

Tüm Müslümanların bugün göstermesi gere
ken tavır, şer ittifakının tüm saldırılarına büyük 
bir sabırla ve cesaretle karşı çıkmaktır. Yaldızlı 
sloganlara kanmamaktır. Havuçla sopanın birlik
te kullanıldığını unutmamaktır. Siyah adamlarla 
beyaz adamlar madalyonun iki yüzünden ibarettir. 
Tüm  Müslümanları hatta inancı ne olursa olsun 
tüm müstazafları(ezilen, sömürülen, zayıf bırakıl
mışları) kucaklayacak şekilde. En Güzel Tarzda 
B ir  Mücadele ile Sırat-ı Müstakim üzere sabırla 
yürümektir:

"Ey iman edenler, b ir düşm an topluluğu ile k arşıla ştı
ğınız zam an seba t ed in  ve Allah’ı ço kça  z ikred in  ki, 
kurtuluşa eresiniz. Ayrıca A llah ’a  ve R esu lü ’n e itaat 
edin . Ve birbirin izle didişm eyin. Sonra içinize korku  
düşer ve kuvvetiniz eld en  gider. Sabırlı olun, çünkü 
Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım  a ta ra k  ve h a lk a  
gösteriş y ap arak  yurtlarından çıkan lar ve A llah  yo
lun a engel koyanlar gibi olmayın. A llah  onların  bütün  

yaptıkların ı çep eçev re kuşatm ıştır."  (8/45-47)

Müslümanlar olarak aradaki farklılıklarımızı. 
Şeytan ittifakı ile aramızdaki tezadın önüne geçir
memek, tezada dönüştürmemek, birlik ve dayanış
ma içerisinde bulunmak bugün için en acil göre
vimiz olmalıdır:

"Allah’ın ipine hepiniz sım sıkı yapışın . D ağılıp ay
rılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırla
yın. Hani siz düşm anlar idiniz. O , kalp lerin izin  a ra 
sını uzlaştınp-ısındırdı ve siz O ’nun nim etiy le k a r 
deşler o larak  sabahladın ız. Yine siz, tam ateş çukuru
nun kıyısmdayken, oradan sizi kurtardı. "(3/103)

Önümüzdeki günlerde Müslümanlar üzerinde
ki baskılar, muhtemelen daha da artırılacaktır. Bu 
baskılar karşısında;

Göğsümüz daralıp da Kitab’dan kuşkuya düş- 
memeliyiz(10/ 94,95, 11/ 12 42/14).

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara nefis
lerini (kendileri) unutturduğu kimseler gibi” olmama
lıyız. (59/19)
“Allah’tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece 
korkup'Sakınmalı ve ancak ve ancak Müslüman ola
rak ölmeliyiz.” (3/102)
“Hakkı batılın yerine geçirmemeli ve de gizlememeli

yiz.” (2/42, 3/71)
Ve;

Davet etmeli, emrolunduğumuz gibi dosdoğru bir is
tikamet tutturmalı, azmışların, sapmışların, gazaba 
uğramışların hevâlarına uymamalıyız.(42/15, 1/1-6)

Üm m et olarak azıtmadan ve zulme eğilim 
göstermeden, zulüm karşısında susmadan ve A l
lah’tan başkasını veli edinmeden, birlik ve bera
berlik içinde yolumuzu dosdoğru tutmalı ve ye
ni haçlı seferlerine karşı cesur ve onurlu İbrahi- 
mî bir duruş sergilemeliyiz.

Ve unutmamalıyız ki;
^Biz yolumuzu dosdoğru tutarsak sapan bize 

zarar veremez*- " ■
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BU YÜK GU P R O J E S İ

ANGL[0]SMANLI DÜNYASINA [MI?] DOĞRU
ILIMLI MUHAFAZAKÂR 

İSLÂM ÜLKESİ OLARAK TÜRKİYE

t e v f ik  em in

S on haftalarda 
gündemimize gi
rebilen ve İslam 

dünyası ekseninde cere
yan eden projeler ekse
ninde Türkiye’nin konu
munu değerlendirmek istediğimiz bu yazımızda 
“ılımlı”, “muhafazaiiâr", “îslam ülkesi” gibi kav
ramların kazandığı yeni anlamlan da tartışacağız. 
Ancak öncesinde kısaca projenin ait olduğu Batı 
ile tarihi karşılaşmaların ve ilişkilerin hatırlanma
sında fayda var kanaatindeyim.

Kendimiz ve Batı ile Yeniden Yüzleşme

Reform hareketleri ve modernleşme serüvenine 
kadar Batı dünyasının kalbi olan Avrupa’da, özel
likle ortaçağ kıta Avrupa’sındaki İslam algısı ön
celikli tehdit şeklinde olmuştur. Bizans’a ait Suriye 
ve civarının Müslümanların kontrolüne geçmesi 
ile Hıristiyan dünyasının dikkatleri kutsal toprak
lara ve dolayısıyla Müslümanlara çevrildi. Haçlı 
seferleriyle Kudüs’ün yeniden ele geçirilmesi ve 
kısa ömürlü de olsa bir Latin Kudüs devleti kurul
ması süreci, karşılıklı tehdit algılamasını derinleş
tirdi. A ncak bu iki dünya arasında Endülüs Eme- 
vi devleti ve Akdeniz’de ticaret yoluyla sadece 
mal alışverişi değil aynı zamanda bilgi, tecrübe et
kileşimi de olmuştur. Kısaca denilebilir ki, reform 
hareketlerine zemin teşkil edecek bilgi birikimini 
İslam dünyasına borçludur Avrupalılar. A ntik Yu
nan ve Grek-Rom en kültürü ve felsefesi büyük

‘‘Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapip fitne çıl<armayın de

nildiğinde; bizler ancak ıslah edicileriz, derler.. [2/11] 

“Yeryüzünde Fitne^ kalmaymcaya kadar onlarla savaşın. 
Eğer vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı 

düşmanlık yoktur.", [2/193]

oranda Arapça’dan çevi
ri eserlerle taşınmıştır 
Batı dünyasına.^ Ardın
dan yaşanan coğrafi ke
şifler, sömürge hareket
leri ve bunlara dinamiz

mini veren teknolojik gelişmeler Batı’nın İslam 
coğrafyasına, sonrasında ise dünyasına (sosyal, be
şeri ve kültürel dokusunu da içine alarak; bütün 
halinde) bakışında da köklü değişikliklere yol aç
mıştır. Hadiseyi değerlendirmede iki temel saca
yağından bahsedebiliriz; Batı içerisinde Osmanh 
ve İslam dünyasına yaklaşımlar ve Osmanh dün
yasında [dolayısıyla İslam dünyasında] yaşanan zi
hinsel, yapısal değişim. Batı’nın yaklaşık 200 yıl
dır Batı dışı, geri, üçüncü dünya ve sair tanımla
malarla tasvir ettikleri topluluklara yönelik tu
tumlarında özü bakımından herhangi bir değişim
den söz edemeyiz. Elbette bu zaman zarfında yön
tem ve araçlar değişti, yaklaşımlarda -küçük nü
anslarda da olsa- farklılıklar ortaya çıktı ancak te
mel eğilim olarak ifade edebileceğimiz tahakküm, 
zorlama ve aşındırma siyaseti karakterinden ödün 
verilmedi.

İslam dünyasında ise bu yaklaşımın yansımala
rı ciddi farklılıklar arzetti. İslami modernleşme, 
batılılaşma ve geleneği canlandırma gibi büyük 
oranda reaksiyoner tavırlar ortaya çıktı. Önceleri 
[Osmanlı’nın şahsında] Batı karşısında [askeri- 
ekonomik olarak] gerilemeye başlayan İslam dün
yasının ardından da sömürgeleştirilmesi çabaları
na karşı verdiği cevaplar karakteri gereği belki de
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reaksiyoner olmak zorundaydı. Zira topyekûn bir 
saldırı ile karşı karşıya kalınmıştı ve acil tedbirle- 
re ihtiyaç duyuluyordu. Ancak insan unsurunu 
gözardı eden her türlü yaklaşım devleti ve kurum
lan önceleyen, buna karşın yapısal sorunları es ge
çen nitelikteydi. Bugün gelinen noktada insan 
unsurunun kendisi ve yabancı ile olan yeniden 
yüzleşmesini gerçekleştiremezsek, İslam dünyası
nın kurumlan ve sosyal her türlü aracını yeniden 
imar etmemiz mümkün olmaz.

Dünün Mirası

Ortadoğu milletlerinin bugünkü durumlarını an
lamada Osmanlı tarihi ve mirası en önemli zemi
ni sağlayacaktır. Modern Ortadoğu şeklinde ta
nımlanan 1920 sonrası bölge tarihi, insan unsuru 
ve mevcut durumunu Osmanlı’nın modernleşme 
serüveninden ayrı, bağımsız düşünemeyiz. Yine bu 
tarihi süreçle birlikte din-siyaset ilişkisinin karak
teri de değişim yaşamıştır.

A B D ’li Ortadoğu araştırmacısı Alan Taylor’a 
göre^ Ortadoğu’daki mevcut dini ve seküler algı 
kendilerini Osmanlı coğrafyasındaki ve siyasetin
deki gerilim ve değişimlere borçludur. Batı karşı
sında geri çekilme sürecinde belirleyici rol oyna
yan iki temel bakış açısından bahsedebiliriz: ‘Batı 
ile rekabette modernleşme tecrübesinden fayda
lanmalı hatta onu aynen alıp tatbik etmeliyiz’, 
şeklinde ortaya çıkan ve 3.Selim, 2.Mahmud çiz
gisinde belirginleşen bakış ile Kuzey Afrika, O rta
doğu ve Hindistan’da güçlü yankı bulan İslam’ın 
kök(en)lerine yeniden dönüşü teklif eden bakış. 
Her ikisi de reformist olarak değerlendirilen bu iki 
bakış arasındaki gerilim bugün kendisini hemen 
bütün bir İslam dünyasında hissettiriyor. Ba- 
tı[lı/cı]laşma yanlısı hareketlerin otokratik de
mokrasi, anayasal monarşi veya totaliteryen dik
tatörlük şeklindeki yansımaları 20.yüzyılın başla
rında İslam coğrafyasının büyük bir kısmında ikti
darı ele geçirdi. Türkiye ve İran’da 1920’lerde; 
Mısır, Suriye ve Irak’ta ise 1950’lerde yeniden 
kurgulanan rejimlerin ortak özelliği seküler olma
larıydı. Reform görüşünü farklı bir perspektif ve 
araçlarla öneren bakış ise bölge ülkelerinin ço
ğunda bastırılmış ya da görmezden gelinmeye ça
lışılmıştır. Arap dünyası ve diğer İslam ülkelerin
de yaşanan milliyetçilik akımları ile birlikte mo

dernleşme tecrübeleri ve karşı direnç noktaları da 
karakter değiştirmiştir.

Modernleşme: Geçm işten Kopuş 
Geleceğe Var(am ay)ış

Batılıların Modern Ortadoğu diye tarif ettikleri 
20.yüzyıl mirası olan vakıa modern olduğu için 
kurgulanmış, kurgu olduğu için de değişime ya da 
modifikasyona mahkumdur. Osmanlı’nın devrini 
tamamlamasıyla birlikte yeni ortaya çıkan sun’i 
milli devletlerin hemen tamamı geçmişle olan 
bağlarını Osmanlı’yı yok sayarak kurmuşlar, kur- 
gulamışlardır. Türkiye İslam geleneği öncesine 
dayanan Hititler’e referans yaparken, Arap dev
letleri Abbasi hilafetine, İran şahları ise eski Pers 
imparatorluğuna gönderme y a p m ı ş l a r d ı r .4 Tarih 
yazımında yaşanan “Osmanlı’nın atlanması” böl
ge ülkelerinin yaşadığı travmanın boyutlarını göz
ler önüne sermektedir. İslam dünyasında tarihin 
birliği p a r ç a l a n m ı ş t ı r . 5  İngiliz sömürge imparator- 
luğu’nun önderliğinde 1.Dünya Savaşı’nın galip 
Batı blokunun bölgeyi adeta parsellemesi sonucu 
coğrafi, siyasi ve sosyal dokuda ciddi bir yırtılma 
sözkonusu oldu. Bu doku parçalanması yabancı ve 
yalancı olduğu için sürdürülebilmesi için içeride 
baskıcı, dışarıda ise bağımlı rejimlere ihtiyaç duy
du Batıklar. Arapçılıktan Arap milliyetçiliğine 
geçiş şeklinde nitelenen dönemde mevcut rejim
ler önce bölünmeler yaşadı ardındansa işbirliği 
arayışına girdi. Siyaset kurumu ise hemen tama
mında tek parti yönetimlerinin dikta rejimleri 
şeklinde sürmüştür uzun s ü r e .^  İki süpergüç ara
sındaki mücadele alanlarından birisi ve geleceği 
belirlemede en önemli bölgelerden olan Ortado
ğu, Baasçı rejimlerin birbirleriyle rekabeti hatta 
karşılıklı düşmanlıkları; İsrail’e karşı tutarsız, ka
rarsız politikalar; etnik ve dini kimliklerin sessiz 
sedasız kaşınması ve yükselişi; Arap, Fars, Türk 
devletleri arasındaki çekişmeler ve küresel kamp
laşmada aldıkları farklı pozisyonlar; iç siyasette 
baskılar ile şekillenen bir 50 yıl geçirdi. Modern
leşme serüvenleri ise hepsinde çeşitli boyutlarıyla 
farklı da olsa temelde aynı nedenle sancılı oldu: 
İslam ’ın durumu. Geçmişten devraldıkları İslami 
miraslarını geleceğe nasıl taşıyacakları ya da taşı
yıp taşımayacakları sorunlarıyla karşılaştı bu dev
letler. İslami modernizm tartışmaları, geleneksel
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kurumlann içerik ve öz değiştirmeden yalnız for- 
mal değişikliklerle günümüze aynen aktarılması, 
beşeri hayat ile ‘dini’ hayatın ayrılması gibi çok 
çeşitli öngörüler ve projeler geliştirilmeye çalışıl
dı. Modernleşme çabalarının kim ne derse desin 
‘îslami’ kimlikleri zedelediği ve aşındırdığı aşikar. 
Mikro-milli ve etnik kimliklerin öncelenmesi, öz
den çok biçim farklılıklarına dayalı mezhep farklı
lıklarının vurgulanması ‘ümmet’ bilincinde ciddi 
erozyona sebep oldu. Bugün halkları akraba olan 
Ortadoğu devletçiklerinin önce seçkinler nezdin- 
de ardından da hem içeriye hem de birbirlerine 
dönük olarak halklardaki ‘kardeşlik’ duyguları za
rar gördü. Irak-Iran savaşı ise ayrı bir trajedidir. 
Bugün sonuçları itibarıyla açıkça görülüyor ki, bu 
savaşın İran îslam devriminin etkisini kırmanın, 
bölgesel dini, etnik bölünmüşlükleri derinleştir
menin ve Ortadoğu’nun iki büyük devletini eko- 
nomik-askeri bakımdan zayıflatmanın dışında elle 
tutulur hiçbir yanı yoktur. Bu gelişmelerinse kime 
yaradığı 1991 Körfez İşgali’nde apaçık ortaya çık
mıştır.

Soğuk Savaş ve 
9/11 Sonrası Ortadoğu’nun H âl-i Pür Melali

Ortadoğu’nun düşman kardeşleri bugünlerde dışa
rıdan empoze edilecek bir projeyi asla kabul etm e
yeceklerini ısrarla vurguluyorlar. Yaşanan trajik 
hadiselerde ise dış güçlerin parmağı olduğunu sa
vunarak mevcut statükoyu korumanın savaşını 
veriyorlar.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve l.Körfez işgali
nin ardından yaşanan travmatik süreçte, merkezi
ni yaklaşık 60 yıldır kanayan bir yara olarak Filis
tin meselesinin oluşturduğu bir gerilim bütün bir 
İslam dünyasını kasıp kavuracağa benziyor. O rta
doğu halkları geleceklerinden endişeliler hatta 
umutsuzlar. Bu psikolojik vakıayı ortaya koyma
dan yapılacak her türlü makro analiz yetersiz kala
caktır. Ö ncelikle gelinen noktada Ortadoğu halk
larının içinde bulundukları durumu kısaca özetle
yelim.

1) Siyaset ve Temsil Sorunu: Bugün *Büyük Ortado
ğu’ diye yeniden pazarlanmaya çalışılan neo-oryan- 
talist bakışın işaret ettiği coğrafyanın hemen her 
karesi siyasi meşruiyetsiziik ve temsil sorununa 
mübtela. Soğuk Savaş’ın baskıcı/ otoriteryen ve se

küler rejimleri yaşanan son onbeş yıllık süreçte kıs
men esneseler de halen halk üzerindeki vesayet sür
mektedir. İslami hassasiyeti ile öne çıkan siyasetçi
ler 90’lann başından bu yana sistemli olarak ‘sis
tem’ dışına itildiler. Demokrasi oyunları ise iş cid
dileştiğinde birdenbire sona eriyor, yeni bir oyuna 
geçiliyordu. Cezayir ve sırasıyla Mısır, Suriye, İrak 
yaşanan süreçte en kanlı olaylara sahne olan dev
letler. Cezayir örneği Batılıların yüzüne her zaman 
vurmamız gereken bir tokat gibi durmaktadır. Bu
gün “demokrasi ve özgürlük” açığı nedeniyle yeni
den kurgulama gayretinde oldukları coğrafyada asıl 
hedefin diktatöryal rejimler değil Müslüman insan 
unsuru ve onların dünyaya dair iddiaları yani bir 
bütün olarak halklar olduğunu açıklıkla ifade ede
miyorlar. Kuveyt, Bahreyn ya da Umman gibi otok- 
ratik yönetimler halen ABD ve Batı dünyası için 
birer tehdit dahası ‘ehilleştirilmesi’ gerekli odaklar 
değil. Zira bu ülkeler -özellikle ABD’nin- bölgede
ki çıkarlarını temsil ediyor. Bölgedeki İslami söy
lem sahibi partilerin ve sivil grupların söylemlerini 
‘ılımblaştınna’ değilse etkisizleştirme arayışında Ba- 
tılılar. Bu çerçevede Türkiye’nin bir ‘model ülke’ 
olarak sunulması ve ‘ılımlı’ İslam’ın Batının demok- 
ratik-liberal değerleri ile çatışmadığının ispatına 
çalışılması doğru değerlendirilmelidir. Müslüman
ların kullandıkları metod ve araçları yeniden değer
lendirmeleri ancak temel hak ve iddialarından asla 
ödün vermemeleri gerekmektedir. Bu ise özellikle 
‘din’ algısında yaşanacak kırılmaları önlemekle ola
caktır. Müslümanlar kendilerini temsil edecek kad
roların önünü açamadıkları sürece hem içeride hem 
de dışarıda kendi menfaatlerini halklarının önünde 
tutan zorbalara mahkum kalmaya devam edecektir.

2) Ekonomik Durum: Soğuk Savaş döneminde adeta 
bir içe kapanma yaşayan Ortadoğu ülkeleri -petro 
dolar zengini Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, 
BAE ve 1991 Körfez İşgali’ne kadar Irak hariç- cid
di ekonomik büyümeler yaşamamıştır. Dünyanın 
Batı Avrupa, Japonya eksenli Uzakdoğu ve Kuzey 
Amerika dışında kalan ve ‘gelişmekte olan’, ‘azgeliş
miş’ şeklinde tanımlanan(!), büyük ölçüde IMF ta
rafından yeniden kurgulanan bölgelerinden; Türki
ye dahil bu coğrafyanın ülkeleri tabir-i caizse iki ile
ri bir geri adım atmıştır. Şimdi bu ölçüler ne denli 
göstergelerdir şeklinde bir itiraz geliştirebiliriz el
bette ancak nominal büyüklüklerin yanısıra temel 
sosyal göstergeler de durumun pek de iç açıcı olma
dığını gösteriyor.'  ̂ ABD’lilerin son zamanlarda sık
ça kullandıkları bir argüman olarak sadece şu bilgi
yi verebiliriz: 22 Arap ülkesinin toplam yıllık gayri 
safi milli hasılası yani yıllık ürettikleri değer 
AB’nin orta büyüklükteki ekonomilerinden Ispan
ya’nın ürettiği yaklaşık 30-40 milyar doların altın
da. Bu istatistiki listeyi daha da uzatabilir; finans 
kuruluşlarının büyüklüklerini, dış ticaret hacimleri
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ni vb. pek çok nominal göstergeyi sayabilirsiniz. 
A ncak hadiseye temel yaklaşımda önceleyeceğimiz 
mevcut rejim lerin karakteri ve halkm girişim ola
nakları olacak. 1997 Asya ekonomik krizi ile artan 
bir popülerlikle kullanılan “eş-dost kapitalizmi 
(crony capitalism )” ülke içi yatırımlarda ya da dış 
ticaret teşviklerinde bürokratik ve siyasi elit ile on
ları finanse eden ekonomik unsurlar arasındaki da
nışıklı dövüşü ifade etmektedir. Bu yönüyle O rta
doğu ülkelerinde de durum farksızdır. Ya hanedan 
üyelerinin (en canlı örneği Suudi Arabistan) ya da 
politik gücünü borçlu oldukları odakların belirleyi
ci oldukları ekonomiler haline gelmiştir bu ülkeler. ’ 
A rtan yoksulluk ve işsizlik oranlan sonucunda orta
ya çıkan memnuniyetsizlik ise Filistin meselesi baş
ta olmak üzere pek çok dış politik araç kullanılarak 
(bahane edilerek veya öne çıkarılarak) bastırılmış 
ve görmezden gelinmiştir. 1991 Körfez İşgali bölge 
ülkeleri arasındaki çatlakları kapatması gerekirken 
derinleştirmiştir. Petrol zengini Irak’ın Kuveyt’le 
olan sorunları; petrol zengini olmayan ancak siyasi 
ve askeri nüfuzu olan Mısır, Suriye gibi ülkeler ara
sındaki gerilimler İslam Konferansı Örgütü’nün ku
ruluşundan bu yana olduğu gibi son onbeş yılda da 
çevresinde hatta kalbinde olup bitenlere seyirci 
kalmasına neden olmuştur.

3 )  S osyal D o k u :  Bölge insanının bir arada yaşamayı 
terketm elerinin üzerinden neredeyse bir asır geçti. 
Bu zaman zarfında halklar yeniden tanımlandı ve 
bu yeni kim lik politikaları üzerinden bağımsız(!) 
uluS'devletler oluşturuldu. İmparatorluk mantığı 
içinde orta büyüklükte sayılabilecek bir milliyetçi
lik dalgasının ardından bölgede kur(dur)ulan Arap 
devletçikleri arasında işbirliği ya da birleşmelerin 
önünü almak içinse mikro-milliyetçilikler icat edil

di. Etnik ve mezhebi akımlar medenileşme serüve
nini tamamlayamamış bir grup azınlığın eliyle bes
lenmeye çalışılan temel politika oldu bu dönemde. 
Doğrusu, buradaki mikro-milliyetçiliği ‘k ab ilec ilik '  
şeklinde adlandırmak yerinde olacaktır. Ancak ül
ke halkları arasındaki bu sun’i ayrışmanın da öte
sinde yöneten- yönetilen gerilimi toplumsal hayata 
damgasını vurdu İslam ülkelerinde. Medya araçları, 
eğitim kurumlan, sivil toplumsal yapılar gibi devlet 
kurumlannı tamamlayan faktörler ya tamamen 
devre dışı bırakıldı ya da birer manipülasyon aracı 
şeklinde kullanıldı. Batıkların ‘açık bir toplum’un 
vazgeçilmez araçları olarak niteledikleri kurumlar 
resmi ideolojinin birer oyuncağı haline geldi. Eği
tim sistemi modern ile geleneksel arasında sıkışıp 
kalırken makul çözümler getirmek yerine yasakçı 
önlemler alındı hep. Bilimsel araştırmalar hemen 
hem en hiç fon bulamazken askeri harcamalar ve di
ğer devlet aygıtları olağanüstü büyüklükleri ile 
(orantısal olarak) sürekli fonlanma ihtiyacındaydı. 
Üniversite sistemi düzgün işlemedi ve ülke çocuk
larının pekçoğu geleceği yurtdışında aramaya başla
dı. Bugün Amerikan üniversitelerindeki uluslarara
sı öğrencilerin önemli bir kısmını Arap ve diğer İs
lam halkları teşkil ediyor. M odernin tatbiki ise İs
lam’dan nisbi de olsa kopuşla gerçekleşiyor ya da 
öyle olması gerektiği varsayılıyor. Bugün A B D ’nin 
açıkça dillendirdiği teklifler böylesi bir elitist zemin 
bulmuş durumda kendisine. El-Ezher ve Suudi A ra
bistan’ın Mekke ve Medine üniversiteleri dahil ol
mak üzere ‘dini’ eğitimin dahi yeniden kurgulan
ması niyetini gizlemiyor Amerikalılar.® Sosyal gü
venlik sistemi ise pek çok ülkede ya gelişigüzel işli
yor veya işlemiyor. İslam topluluklarına has daya
nışma ve yardımlaşma gibi özelliklerin zamanla
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tukları dünyanın kendi dinamiklerindeki sistem- 
dışı değişim potansiyeli. Değişim/ dönüşüm tartış- 
malarmın merkezindeki müslümanlarm bu konu
yu çok ciddi biçimde değerlendirmeleri gerek
mektedir. Çağlarının ‘değişim öncüsü’ olması ge
reken müslümanlarm bugün ‘yabancı’ ellerle de
ğiştirilmeyi bekler durumda olmaları ne acıdır. 
Öyleyse şu ayetleri hatırla(t)m akta fayda var:

"Bu böyledir. Çünkü, bir kavim (toplum) kendinde 
olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak ba
ğışladığını de^ştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, 
bilendir."^"Ey iman edenler, içinizden kim dininden 
geri döner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin 
onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği; mü’minlere 
karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise 'güçlü ve onurlu', 
Allah yolunda cihad eden ve kınayıcmm kınamasından 
korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah’ın bir fazlı
dır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olan
dır, bilendir.

Bu konuda M alik bin N ebi’den -daha 1973’te- 
bugünümüze ışık tutan tespitleri aktarmak yararlı 
olacaktır:

"Biz, inkılabı değişimleri gerektiren çok kritik bir dö
nemdeyiz: Ya, biz Müslümanlar kendi toplumumuzda 
değişimi kendimiz gerçekleştiririz; ya da çağın bir zorun
luluğu olarak değişim bize dışarıdan gelir, tıpkı Yemen, 
Zifar ve diğerlerinde olduğu gibi. Eğer biz kendi inkıla
bımızı gerçekleştirmeyecek olursak "değişim” bize dışa
rıdan gelecek ve kurtulamayacağımız bir zorunluluk 
olacaktır. Bunu tekrarlıyorum. Zira işin esası bu nok
tadadır. "İnkılap" ne demektir? "İnkılap: Mevcut du
rumların acilen değiştirilme çabasıdır." İnkılap bir 'de
ğişim’dir, "acil" olması gereklidir dememiz aslında ye
terli değildir. Aslında şöyle dememiz daha doğru olur: 
"İnkılap, hedefi belli bir aksiyondur; inkılabın hedefleri
ni mutlaka tesbit etmemiz gerekir.” İnkılap, değişimi 
zorunlu olan eşya ile ilgili olduğu gibi, aynı zamanda 
değişimin araçları ve hedeflerinin tespiti ile de alakalıdır. 
Bizim sorunlarımız; dünyanın mevcut sorunları ve bu
na ilaveten -mevcut içtimai konumumuz hasebiyle tek 
kelime ile özetleyecek olursak- geri Icalmışlıktır. "Geri 
l<almışlık" ile kültürel, sosyal ve siyasal tüm boyutlar 
anlaşılmalıdır. Dünya, oldukça tehlikeli bir konumda, 
iki husustan ötürü tehlikeli bir durumda:

1. Kendi bünyesinden kayruiklanan tehlike: Zira dün
ya, insanlığın hiç bir tarihi döneminde şahit olmadığı bir 
şekilde çok köklü evrensel değişimlerin ve gelişmelerin 
eşiğinde.

2 , Kendi yapımızdan kaynaklanan tehlike: Biz bu de
ğişimleri karşılayacak hazırlıkta mıyız, değil miyiz? Bu
nu bilmiyoruz. Ne demek "hazırlıklı” olmak?

Hazırlıklı olmanın birinci şartı: Bir şeyi karşılayacak 
güçte olmak demektir ve öncelikle de o şeyi bilmek de
mektir. Bundan hareketle şöyle diyebiliriz: Fikri akım
lar henüz hazırlıkb değiller; siyasi önderlikler ise bu sa
hadan oldukça uzakta. Sözümüzün bu aşamasında ar
tık şunu sorgulayabiliriz: "Geri kalmışlık" nedir? Ger
çekten "geri kalmışlık” tüm problemlerimizin toplamı 
olup toplumsal, siyasal, ekonomik ve daha da önemlisi 
psikolojik problemlerdir. Aslında dünyayı saran prob
lemlerin de temelini psikolojik problemler oluşturmakta
dır. Şüphesiz problemlerimizi iyi bir şekilde tahlil ettiği
mizde en büyük payın psikolojik nitelikli problemlerde 
olduğunu görürüz; fakat ne var ki iktisadi, siyasi ve top
lumsal nitelikli problemler daha baskın görünmekte
dir."^^
Bu psikolojik sıkıntının, vahiyle irtibatı yeni

den tesis ederek aşılabileceği apaçık ortada. G ele
ceğe dair iman tazelendikten sonra bu geleceği 
hazırlayacak gayreti ortaya koymak daha kolay 
olacaktır.

Sonuç: Türkiye N e Olacak?

Kimlik sıkıntısı çeken Türkiye’nin kafa karışıklı
ğına rağmen, geleceği İslam dünyasında [ümme
tinde] olan bir ülke burası. A B D ’lilerin çok çeşit
li senaryoları, öngörüleri var ‘Truva atı’nıni'*’ gele
ceği için. Elbette B atı’nın diğer aktörleri de ben
zer planlar yapıyorlar. Batı blokunun kendi için
deki hesaplaşmasında da İslam dünyasının yeni
den biçim lendirilmesi hayati öneme sahip. 
A B D ’nin önümüzdeki 25-30 yıl içinde bir rakip 
olarak karşısında A B ’yi bulup bulmayacağı, Rus
ya’nın bir küresel güç olmasa da orta vadede ciddi 
bir bölgesel güç olup olamayacağı, İsrail’in gelece
ği gibi pek çok soru işaretinin cevabı İslam dünya
sının bu dönemde alacağı pozisyona bağlı. Ancak 
büyük oyunda, İslam dünyasının geleceği ve karşı
sındaki ‘batıl’ın durumu netleşecek önümüzdeki 
dönemde. Vahyi merkez alan [tevhidi] bir bakışla 
kendisini, dünyayı ve ötesini anlamlandıran yega
ne aktör konumundaki İslam’ın bütün dünyevi 
düzenleri ‘zail’ etmesi ancak ‘iyiliği emreden, kö
tülükten meneden bir topluluk’un varlığı ve mü
dahalesi ile mümkün olacaktır. Türkiye’nin bu 
oyunda ‘düzenbaz/ hilekar’ olmasına asla müsaade 
etmemeliyiz. İslam dünyasının yaklaşık 1000 yıl 
koruyuculuğunu yapmış bir millet, bugün bu dün
yanın kabuğunun Batı için kırılmasında öncülük 
edemez. Tarihi, kimlik kodları böylesi bir hadise
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LÜTFÜ ÖZŞAHİN

İ kinci Körfez Savaşı ile A BD ’nin Irak’ı işgal 
etmesi, bugün halen dünya ölçeğinde önemi
ni korumaya devam etmektedir. Şüphesiz en 

önemli soru şu: böyle bir kaosa yol açacak, tüm 
dünyayı istikrarsızlaştıracak, özelde İslam ve onun 
yayıldığı coğrafyadaki milletleri yok etmeyi hedef
leyen ortama nasıl gelindi?

Bilindiği gibi Osmanlı devletinin gerilemeye 
başlamasıyla dünya siyaset ve diplomasi düzlemin
de önce İngiltere, sonra Fransa etkin konuma gel
miş; tüm dünyada koloniler oluşturarak global güç 
haline dönüşmüşlerdi. Ancak 1914 yılına gelindi
ğinde Avrupa’da Almanya ve İtalya gibi ülkeler 
de küresel denklemde var olduklarını ortaya koy
dular. Diğer taraftan Avusturya-Macaristan ve 
Osmanlı’nın varlıkları gelişen batı sermayesi ve 
yayılmacılığı için halen engel teşkil ediyordu. N i
hayet savaş patlak verdi. A BD  nin yardımıyla İn
giltere, Fransa ve Rusya Alman merkezli bloka 
karşı savaşı kazanarak Almanya ile beraber Avus
turya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları da 
tasfiye edildi.

1919 Paris Konferansı, Wilson Prensipleri, 
“self determinasyon” gibi diplomatik süreçlerin 
sonunda Osmanlı ve İslam coğrafyasında suni ola
rak oluşturulan işbirlikçi devletler ortaya çıkarıl
dı. Bu ortam batı sömürgeciliği ve jakoben moder
n ité uygulamaları için iyi bir düzlem oluşturdu. 
A ncak bu rahatlama Batının büyük ortağı A BD  
için fazla rantabl olmadı. Zira 1929 büyük ekono
mik krizi neredeyse çok uluslu şirketleri ve onla
rın güdümündeki A BD  ekonomisini çökertecek

hale getirdi. Öyle ki, Liberal-Kapitalist doktrin ir
tifa kaybetti. Ancak SSC B  güdümündeki Mark- 
sizmin ayrı bir çekim merkezi oluşturması, liberal 
doktrinin ayakta kalmasına göreceli olarak destek 
sağlıyordu. A BD  büyük bir ekonomik durgunluk 
yaşıyordu, ta ki 1939’daki ikinci emperyalistler 
arası savaşa kadar. Kelimenin tam anlamıyla bu 
savaş A BD ’nin yeniden doğuşu oldu; öyle ki A BD  
1945’te dünya tarihinin en büyük cinayetini işle
yerek Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atıp 
İngiltere, Fransa ile beraber Alman ve Japon mer
kezli ittifaka karşı başkan Truman’ın önderliğinde 
savaşı kazandığında, artık dünyanın yeni patronu 
ve en büyük politik, ekonomik ve askeri gücü ol
muştu.

A B D ’nin diplomasi “guru”su ve meşhur 
Diplomasi eserinin müellifi H .Kissinger’in dedi
ği gibi, **Artık  A B D  tüm dünyayı kendi tercihle
rine göre yönetecek düzeye gelmişti/* Bilahare 
Yalta Anlaşması ile dünya F.Rosvelt, W .C hurc- 
hil, J.S talin  arasında, tabiri caizse, parsellendi. 
Doğu Avrupa ülkeleri ve Almanya’nın doğusu 
Sovyet kontrolüne terk edilerek soğuk savaş döne
mine girildi. Artık ABD Sovyet liderliğindeki ko
münist Varşova paktına karşı hür ve demokratik 
dünyanın lideriydi. Dünya için “kızıl tehlike” kor
kunç bir tehditti. Tabii ABD  “kızıl tehlike” olgu
sunu iyi kullandı. Latin Amerika’dan Kore’ye, V i
etnam’a kadar bir çok yeri komünizm tehlikesi ba
hanesiyle işgal etti.

1950’den itibaren A BD  “kızıl tehlike”yi iyi 
mistifiye ederek İslam dünyasında kendi istediği
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rejimleri oluşturmak 
için bir çatışma, sin- 
dirme ve nihayetin
de bir sömürü aygıtı 
olarak kullandı.
Özellikle O rtado
ğu’da kontrollü bir 
“destabilizasyon” po
litikası ortaya koydu 
ve halklar kom ü
nizm tehlikesi ile 
sindirilerek acımasız 
bir şekilde sömürü 
devam ettirildi.

Ancak kadim fi
lozof Herakletios’un 
söylediği gibi “panta 
rei”(her şey akar) ve 
zaman su gibi aktı.
Köprünün altından çok sular geçti. 1980’li yılların 
başına gelindiğinde ABD  ekonomisi SO S verme
ye başlamıştı, aynı zamanda eski mağluplar A l
manya ve Japonya kendilerini toparlamış, A BD  
ile “ekonomik pastanın” paylaşımında rekabet 
ediyorlardı. Eski savaş ortağı Fransa da eskisi gibi 
uysal değildi; özellikle A BD ’nin Ortadoğu politi
kalarına itiraz ediyordu. Diğer taraftan “sarı dev” 
Çin uyanmış, önemli bir askeri-ekonomik güce 
dönüşmüştü.Yine Malezya, Singapur, G.Kore gibi 
“Asya Kaplanları” da iyice can sıkmaya başlamış
tı. Bundan önce 1979 İran İslam Devriminin tüm 
İslam dünyasında anti-Amerikan ve anti-siyonist 
hareketleri güçlendirmesi ise A B D ’nin sabrını za
ten iyice taşırmıştı.

Daha 1 9 8 2 ’de bu durumu Dünya Siyonist 
Teşkilatlanın dergisi olan K ivun iim  hemen ana
liz etti ve şu sonuca vardı: İsrail ve A B D ’nin ç ı
karları için N il’den Fırat’a kadar bütün İslam 
ülkelerini parçalamak.

1990’lı yıllara gelindiğinde S SC B  dağılmış, 
“Kızıl tehlike” ortadan kalkmış, ABD küresel düz
lemde tek aktör olarak kalmıştı. Ancak işsizlerin 
sayısı 40  milyona dayanmış, Yahudi lobisi ve çok 
uluslu şirketler çok  rahatsızdı. Ekonomi ve sömür
geleştirme faaliyeti iyi gitmiyordu. Yine 1990’h 
yıllarda o zaman Batı’nın kahramanı olan Sad- 
dam, B atı’nın verdiği tüm kimyasal silahları kul
landığı halde İran’ı alt edememişti. Bunun için ar

tık “yeni dünya dü- 
Zeni^^ni kurmanın 
zamanı gelip geç
mişti bile. Fakat na
sıl olmalıydı bu? 
Nereden başlanma
lıydı? H em en 
A B D ’nin Yahudi 
k ökenli strate jis- 
yenleri harekete 
geçti, artık global 
düzeyde tek bir 
düşman vardı, o dâ 
“yeşil tehlike” . Zi
ra bu yeşil tehlike 
anlatılm adan hür 
ve dem okratik 
dünyanın gözünde 

yeni dünya düzeni 
için yapılacak savaşın meşruiyyetı açıklanamaz- 
dı. İşte tam da bu sırada Saddam’ın Kuveyt’e 
girmesi ile uygun ortam oluşmuştu. Şimdi “yeşil 
tehlike”nin içi rahat doldurulabilirdi. İslam ve 
onun kavramlar çerçevesi ve tabi yayıldığı coğ
rafya.

S.H antington, Z.Brezinski, B .Levis, G .Ful- 
1er gibi Yahudi kökenli dış politika uzmanları 
bilimsel kisve altında makaleleri düzmeye başla
dılar. Onlara göre Ortadoğu’nun çok kültürlü 
yapısı, İslam ’ın moderniteye kapalı oluşu terö
rizm kültürünü besliyordu. Fakat bir din’e ve 
onun medeniyetine doğrudan cephe almak tehli
keli olurdu. Zira bunu dünyanın gözünde de 
meşru kılm ak mümkün olmazdı. Öyleyse ne yap
mak lazımdı?! W .H egel’in imajla ilgili örneği işe 
yaradı. Yani kendinize düşman olarak gösterdiği
niz “öteki” sizin ürününüz olmalı, onu yeniden 
inşâ ederek imajını bozmalısınız. Hemen imajı sa
bote etmeye yönelik kavramlar peş peşe gelmeye 
başladı. Fundamentalist-Entegrist İslam, RadiJcal-ls- 
lam, Militan-lslam, Siyasal-lslam  ve nihayet en bü
yük iftira ve imaj bozma: Terörist-îslam. Artık ye
ni dünya düzenini oluşturma ve İslam dünyasını 
işgal etmenin epistemolojik ve entelektüel temeli 
bulunmuştu. A BD  bundan böyle hür dünyayı bu 
tehlikeye karşı koruyacaktı. İkiz kulelerin vurul
masından sonra düğmeye basıldı. Önce Afganis
tan sonra Irak A B D  tarafından işgal edildi. Tabii
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ABD  bütün bunları Ortadoğu hallclarını özgürleş- 
tirmek, onları feodal yönetimlerden kurtarıp de
mokratikleştirmek için yapıyordu(!). Fakat işin 
tuhaf tarafı Ortadoğu’nun despotik rejimleri ken
di halklarını acımasızca kati ederken ve Saddam 
Ortadoğu’nun enerji kaynaklarını, İsrail’in gü
venliğini tehdit etmeden önce A BD ’nin ve onun 
müttefiklerinin kılı bile kıpırdamıyordu. İslam 
dünyasında böyle bir sorun yoktu, hatta her şey 
yolundaydı. Daha ilginç olanı Saddam’ın elinde 
olduğu söylenen kitle imha silahları da bulunama
mıştı; öyle ki, savaşın esas meşrû sebebi buydu. 
Diğer taraftan bu yeni dünya düzeni öyle bir şeydi 
ki hiç kimse, “Hayfa’dan Mısır’daki Assuan bara
jını, Türkiye dahil tüm Ortadoğu ülkelerini vura
cak menzili olan İsrail’in nükleer silahları, niçin 
savaş sebebi olmuyor?” diye soramazdı. Bu moda 
deyimle absürd bir soru olurdu. Zira İsrail “Tan- 
rı’nın seçkin halkı ve kutsanmış devleti'’ olarak 
bu nükleer silahları istediği gibi kullanma hak
kına sahipti. Zira 5 Kasım 1990 tarihli Le Figaro 
gazetesinde Alain Peyrefitte’nin de dediği gibi, 
ABD Körfez Savaşına Yahudi locaları ve iş adam
ları lobisinin etkisi sonucu girmiştir. Amaç Am e
rikan ekonomisini ve İsrail’in güvenliğini sağlama 
almak suretiyle ‘‘Pazar T ek  Tanncılığı’*na daya
nan yırtıcı kapitalist sömürgeciliği ve Yeni Dünya 
Düzenini İslam dünyasına yerleştirmek. Samuel 
Hantington’un dediği gibi, Batı medeniyetinin te
mel paradigmasına tek alternatif İslam'Konfüç- 
yanist medeniyettir.

Bugün batının ve özellikle A BD ’nin öncülü
ğünü yaptığı siyonist destekli yeni dünya düzenine 
göre Paris’in 
işgali sırasın
da Nazilere 
direnen Fran
sız direnişçiler 
bile terörist 
k a te g o ris in e  
girer. Ya da 
bu mantalite- 
ye göre vata
nı, dini, na
musu, özgür
lüğü ve insan
ca yaşamak 
için kurtuluş

savaşını veren Kuvayı Milliye, Cezayir bağımsızlık 
savaşını yürüten Emir Abdülkadir, Libya’da ba
ğımsızlık mücadelesi veren Ömer Muhtar, Filis
tin’de İsrail işgaline ve insanlık dışı cinayetlere 
karşı mücadele eden herkes ‘terörist’ sayılır.

Bugün artık ABD  ve ona yön veren çok ulus
lu şirketler ve Yahudi lobileri dünyayı “Pazar mo- 
noteizmi’’ne dayanan mantaliteleri ile, daha çok 
üretip daha çok tüketmek ve tüm dünyayı köleleş
tirmek adına, hem insani anlamda hem de ekolo
jik anlamda yerküreyi yaşanamaz hale getirmiştir. 
Hiç mübalağasız tüm insanlık ve yerküre tehdit 
altındadır. Yırtıcı ve çürütücü kapitalizmin ço
cukları “Büyük Ortadoğu Projesi” ile, İslâm’ı 
anti emperyalist içeriğinden soyutlayarak, kendi 
inşâ edecekleri yeni bir İslam projesini devreye so
karak, tüm Ortadoğu’yu “Büyük İs ra il’in haki
miyetine vermenin planlarını yapmaktadırlar. 
Böyle bir girişimin maazallah başarılı olması ise 
Moğol istilasından daha vahim sonuçlar doğura
cağı açıktır. Öyle ki, artık “Kaosun Jeopolitiğinin” 
mimarları İslam ülkelerinin üniversitelerinde Ber
nard Lewis, Z.Brzezinski, S.Huntington vs. gibi 
Yahudi kökenli stratejisyenlerin tezlerini bilimsel 
kisve altında Müslüman halka empoze etm ekte
dirler. Gerçekte ise bu toplumun “sosyal muhayyi
lesinden” kopuk, ona tamamen karşıt. Batının 
hizmetinde olan bir “siyasal aklı” temsil etm ekte
dirler, Behemehal milletimizin sosyal muhayyile
sini temsil eden siyasal aklı ön plana çıkaran bilim 
adamları ve düşünürler kendine düşen görevi yap
malıdırlar. Aksi taktirde “ kaosun jeopolitiği’’nin 
mimarları meydanı boş bulup, bu milleti tüm ta

rihsel ve top
lumsal değer
lerinden ko
partarak ya 
yok olm anın 
ya da köle ol
manın eşiğine 
g e tire ce k le r
dir. Tüm  in
sanlık h iç 
şüphesiz derin 
bir teşevvüş 
ve inhitatla 
karşı karşıya 
kalmıştır. ■
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BUYUK ORTADOĞU PROJESİ 
MÜSLÜMAN ZİHNİ HEDEF ALIYOR

Panel
Yöneten: Abdullah YILDIZ 

Panelistler: Ahmet VAROL, Mustafa ÖZCAN

Ümran Dergisi sahibi Abdullah Yıldız’m yönettiği, ga- 
zeteci-yazar Ahmet Varol ve Mustafa Özcan’m pane
list olarak katıldığı BOP Paneli, Radyo Barış organi
zasyonu ile 18 Nisan'da Adana Büyükşehir Belediyesi 
Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Salonu dolduran 
kalabalık dinleyici kitlesinin yakın ilgisi ve yazdı sorula
rıyla oldukça verimli ve hareketli geçen panelin özetini 
üm ran okuyucuları için aşağıda sunuyoruz.

Abdullah Yıldız: Ö ncelikle Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin, henüz “proje” diye isimlendirmekte 
bile tereddüt edilen bir “taslak” olduğunu, ABD 
ve dünya kamuoyunda yapdan tartışmalarla ol- 
gunlaştırdmaya çahşddığmı hatırlatmak istiyo
rum. Amerikan hegemonyasını, sınırlan bir hayli 
genişletilmiş Ortadoğu coğrafyasında tatbik et
mek amacını taşıyan bu taslak halindeki proje, 
klasik ifadeyle ‘efradını câmi, ağyânnı mânı’ bir 
biçimde tanımlanabilmiş değil. Hatta, bu proje
nin daha uygulama safhasına konmadan bittiğin
den, iflas ettiğinden söz ediliyor...

Ama kesin olan şu ki, nesnesi “biz” yani Müs
lümanlar olan bir proje ile karşı karşıyayız. Oyun
lar bizim üzerimizde oynanıyor, hesaplar bizim 
için yapılıyor, tuzaklar, projeler bize karşı hazırla
nıyor. A BD ’nin ve müttefiki Ingiltere ve İsrail’in 
denetim altına almayı, bloke etmeyi, dönüştürme
yi ve teslim almayı planladığı unsur ise, Fas’tan 
Endonezya’ya, Karadeniz’den Afrika’nın boynuzu
na kadar tüm İslâm coğrafyası, Müslümanlar ve 
bizatihi İslâm’ın kendisi! Kısaca 21. yüzyılda Müs
lümanlar yeni bir H açlı Seferi ile karşı karşıya!

Bu kısa hatırlatmadan sonra, Ortadoğu ve Fi
listin uzmanı değerli gazeteci kardeşlerimin müsa
adesiyle, “Büyük Ortadoğu" kavramının ilk kez ne 
zaman ve kimler tarafından kullanılmaya başladı
ğını da zikretmek istiyorum: Ö nce, İsrail Dışişleri 
eski Bakanı Şimon Perez’in 1993’te New York’ta 
basılan kitabının adının “Yeni Ortadoğu" olduğu
nu hatırlatmalıyım. Bu kitapta önerilenler ile 
BO P’un hedeflerinin birebir örtüştüğünü görüyo-

3 8  Ümran-M ayıs -2004

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


BOP MÜSLÜMAN ZÎHNÎ HEDEF ALIYOR / PANEL

mz. Benjam in Netanyahu’nun da 1995’te benzer 
bir kitap kaleme aldığını ve aynı yıl A BD ’de ilk 
kez “Büyük Ortadoğu” kavramı etrafında dar an
lamda tartışmaların başladığını öğreniyoruz. A n 
cak, 2003’te bu kavramın sıkça telaffuz edilişine 
ve projenin çerçevesinin de genel batlarıyla orta
ya çıkışına tanık olduk: Condoleezza R ice ’ın, 
“dönü§türülmesi*’nden  söz ettiği 22 ülke Ortado
ğu ve çevresinde yer alıyordu. G .W .B u sh ’un “öz- 
gürleştirm ek’’(l) istediği coğrafya aynı coğrafyay
dı. D ick  C heney’in Davos’ta önerdiği “reform ’’ 
projesi de aynı ülkeleri kapsıyordu. Nihayet, çok 
daha önemli bir belgeden söz etmeliyim: A BD ’nin 
N A TO  daimi üyesi N icholas B u rns’un Ekim 
2003’te Prag’da yaptığı “Yeni N A T O  ve Büyük 
Ortadoğu” başlıklı konuşma.. ( Um ran/ek’te oku
yabilirsiniz.) İzninizle, bu konuşmadan bir tek 
cümle aktarayım: Kuzey A m erika’da oturarak
bu işi yapabileceğimize inanmıyoruz- H em  kav- 
ramsal yönelimimizle hem  de askeri gücümüzle 
doğuya ve güneye konuşlanmak zorundayız- 
N A T O ’n u n  geleceğinin doğu’da ve güneyde ol' 
duğuna inanıyoruz- Bu da Büyük Ortadoğu’dur. ”

Böylece BO P’un sadece askerî ve stratejik bir 
proje olmadığını, daha öncelikli olarak “zihinsel” 
bir proje olduğunu da vurgulamış bulunuyoruz. Bu 
konu yol boyu tartışılacak...

Şimdi ben, ilk sözü, Filistin uzmanı sayın A h 
met Varol’a veriyor ve Şeyh Ahmed Yasin’in ar
dında halefi Prof. Abdülaziz R an tisi’nin de dün 
akşam şehid edilmesinin, gerçekte Büyük İsrail 
Projesi olan BOP açısından nasıl bir anlam ifade 
ettiğini açıklamasını istirham ediyorum.

Ahmet V arol; Rantisi’nin şehid edildiğini 
maalesef dün akşam öğrendik ve en yakınımızda
ki bir akrabamızı kaybetmiş gibi derin bir üzün
tüyle sarsıldık. Bu vesileyle, hayatla ölüm arasın
daki çizginin ne kadar yakın olduğunu da bir kez 
daha hissettik. Tabi ki, hayatın ölümle bitmediği
ne, bilakis ölümün sonsuz bir hayata açılan pence
re olduğuna inananlar için ölüm bir başlangıç...

Abdülaziz R an tisi’n in  hayatı çocukluğundan 
beri sürgünle, çileyle, direnişle ve tavizsiz bir 
mücadeleyle geçmiştir. Yedi yıl İsrail işgal devle
tinin hapishanelerinde işkenceye maruz kalmış, 
aylarca elleri, ayakları zincirlenerek hücre hap
sinde tutulmuştur. Ayrıca zekasının hakkını ve
ren çalışkan bir bilim adamıdır. V e nihayet Rab- 
bimiz onu şehadetle ödüllendirerek katına al

mıştır. Bu bir m ükâfattır...
Aslında onun hayatı, Filistin’e Veda  filminde 

sahnelendiği gibi, yurtlarından sürgün edilen, ev
lerine başka ülkelerden getirilen Yahudiler yerleş
tirilen, çocukları dahi ellerinden alınıp ismi ve 
zihni değiştirilmek istenen, hergün katliama uğra
yan Filistinlilerin çileli hayatlarının özeti gibidir. 
Ve aslında Büyük Ortadoğu Projesi de, Filistin’de 
elli yıldır devam eden sürgün ve katliamın Orta
doğu ve tüm İslam coğrafyası geneline taşınmak 
istenmesinden başka bir şey değildir.

Yeri gelmişken, bir şeyi daha vurgulayayım: 
Ahm et Yasin’in şehadeti sonrasında, dünya ka
muoyunda, Hamas’ta bir liderlik kavgası yaşana
bileceği gibi bazı yorumlar yapılmıştı. Ben de şunu 
yazmıştım: Hamas’ta liderlik makamına oturmak 
bir nimete konmak değildir, aksine kelle koltukta 
yaşamayı göze almaktır; dolayısıyla böyle bir kav
ga olmaz... Olsa olsa bunun adı, bir fedakârlık ya
rışıdır, bayrağı yere düşürmeme mücadelesidir ve 
A llah’ın izni ile bu bayrak yere düşmeyecektir... 
Ve İsrail, acımasızca akıttığı bu kan deryasında 
boğulacaktır...

Yıldız: Ahm et Varol kardeşimizin duygularına 
aynen katılıyorum... Müsaadenizle küçük bir ila
vede bulunduktan sonra Mustafa Özcan Bey’e yö
nelmek istiyorum: BOP hakkında yazılanların sa
tır aralarından okuyabildiğimiz kadarıyla, bu pro
jenin  önemli hedeflerinden biri ve belki de başlı- 
cası, işgalci İsrail devletini güvence altına al
m ak... İşte BO P’un baştan iflas etmesi bununla 
ilintili. Gayrı meşru bir işgali ne pahasına olursa 
olsun destekleyenler, en az işgalciler kadar suçlu
durlar ve İslâm coğrafyasında meşrû bir zemin bu
lamazlar. Dolayısıyla, Afganistan’dan sonra Irak’ı 
da işgal edip acımasızca katliamlar yapan ABD , 
korumaya çalıştığı İsrail’le birlikte çökecektir. 
Ama elbette büyük güçlerin çöküş süreçleri, za
man ve bedel itibariyle de büyük olur...

Sayın Mustafa Özcan’a dönersek; kendilerinin 
bir süredir, BO P’un pilot uygulaması olarak göre
bileceğimiz “T un us Modeli” üzerinde çalıştığını 
biliyoruz. Umran’ın son üç sayısında yer alan bu 
inceleme, bence BO P’un Müslüman zihni dönüş
türmeyi hedefleyen öncelikli ayağını kavramada 
önemli ipuçları sunuyor. Bu bağlamda A B D ’nin 
bütün İslam ülkelerindeki medreseleri ve dini eği
tim kurumlarını “ıhmhlaştırmak”, budamak ve 
açıkçası -tabirimi mazur görün- iğdiş etmek ama-
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cıyla müfredat programlarma müdahale etmeye 
başlaması, BO P’un mimarlarının petrol kuyula
rından ve coğrafi sınırlardan önce “MüsÎüman 
zihni dönüştürmek** niyetinde olduklarını ortaya 
koymuyor mu? Evet Mustafa Bey, özellikle 
BO P’un bu yönü üzerinde açıklamalarınızı yoğun
laştırabilir misiniz?

M ustafa Özcan: Peki. O  halde meseleye biraz 
gerilerden başlamalıyız: Aslında Büyük Ortadoğu 
Projesi’nin bir benzerini 19.yüzyılda bu coğrafyada 
ilk uygulayanlar Ingilizler. Onların Gladston’dan 
itibaren, birbirine bağlı iki politikaları vardı: 1-İs- 
lam birliğini dağıtmak; Osmanlı’yı bunun için 
yıktılar. 2-Îslam inancını deforme edip bozmak ve 
Müslümanları teslim almak. İşte asıl tehlike bu ve 
bugünkü BOP da bir anlamda bunun devamı. Za
ten İngiliz emperyalizmini günümüzde A BD  sür
dürüyor... Mısırlı bir filozofun güzel bir sözü var: 
^*îngilizler gitti, ama hize kavramlarını bıraktı,** 
Şimdi aynı şeyi A BD  yapıyor. Ve aslında, B O P’un 
en önemli ayağı zihinleri ve zihinsel mekanizma
nın araçları olan kavramları değiştirmek. Am eri
kalılar, Vashington Post yazarı David Ignatus’un 
belirttiği gibi **evrensel tahakküm için evrensel 
kavramlar üretmek** peşindeler. Yaptıkları tam 
bir beyin yıkama operasyonu... Zihinlerimizi ve 
kavramlarımızı değiştiriyorlar...

Hatırlarsanız, geçen aylarda Sayın Başbakan, 
S.Arabistan’ın Cidde kentinde bir konuşma yap

tı; “bugün artık İslam birliği bir hayal olmuştur” 
dedi. Bir hocaefendi de A B D ’de benzer şeyleri 
söyledi. Bunlar asla tesadüf değil... Ve bir hatır
latma daha: Müslümanların birliğe en fazla ihti
yaç duydukları bir zamanda, A BD  zihniyetli Zey- 
nelabidin bin Ali, geçen haftalarda Arap Birli- 
ği’ni neredeyse ortadan ikiye bölüyordu...

Yıldız: Müsaadenizle, bu söylediklerinize bir 
ilave de ben yapayım: G eçen aylarda A BD ’de 
Bernard Levvis’lerin de katıldığı bir panelde H i- 
şam Kabbani çirkin bir teklifte bulundu: “İslâm 
dünyasma hükmetmek istiyorsanız, tarikatlardan ya- 
rarlanmalısmız; zira tasavvuf itaat kültürü üretir” de
di. Yani bütün bunları bir araya getirdiğiniz za
man, Amerika’nın petrol kuyularından önce Müs
lüman zihinlere yerleşip oturmaya çalıştığını, bu
nun için de temel İslâmî kavramları hedef aldığı
nı görüyorsunuz. Son dönemlerde üm m et bilinci
nin, İslâm’ın bir “ hayat nizamı** olduğu fikrinin, 
“emri hiUma*rûf ve n eh y 4  ^aniUmünker** ilkesi
n in ... kasıtlı olarak aşındırıldığına şahit oluyoruz. 
Bunlar hiç tesadüf değil.

Özcan: Evet, A BD  şimdilerde Vehhabilik ye
rine Sufizmi kullanarak İslâm dünyasına yerleş
meyi planlıyor. Bir dönem Vehhabiliği kullandı
lar, şimdi kendileri için tehlike olmaya başlayınca 
tasfiye etmeye çalışıyorlar ve onun yerine itaati 
önceleyen bazı sufi tarikatları kullanmayı düşünü
yorlar. Bu yüzden, çok dikkatli olmak gerekiyor. 
Ama dikkat edilmesi gereken bir şey daha var: 
Amerika, Müslümanlar arasındaki mezhebi ayrı
lıkları körükleyerek İslam dünyasında bir iç savaş 
başlatmak istiyorlar...

Yıldız: Amerikalı bir yetkili, % undan  sonra 
savaş B atı ile İslam arasında değil, tslâm*ın 
kendi içinde olacaktır** demişti. Dikkat...

Özcan: Doğru, çok dikkatli olmalıyız. Bakın, 
Brzezinski’nin bir kitabı var; Kontrol’den Çıkmış 
Dünya diye. Orada dünyadaki çeşitli birliklerden 
söz ediyor ve siyasi birliği olmayan tek bölge ola
rak İslâm dünyasına dikkat çekiyordu. Yani ABD, 
İslâm birliğine, ümmet anlayışına temelden karşı 
çıkıyor ve dünya imparatorluğunu kurmak için bu 
birlikten yoksun bölgeye acilen konmak istiyor. 
Bu yüzden Bush, biraz da yaklaşan seçimler nede
niyle alelacele bu projeyi devreye soktu...

Yıldız: Yani, BO P ’un hedeflerinden biri de İs
lam birliğini engellemek midir?

Özcan: Şimdi, BO P’un görünen hedeflerini
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incelersek, basına yansıyanlar şunlar: 1. Demokra- 
siyi teşvik. 2. Etkin yönetim. 3. Bilgi toplumuna 
ulaşmak{İslam dünyasında okur-yazar oranını ar
tırmak). 4. Ekonomik fırsatları artırmak(Hani, 
‘terörizm ekonomik yokluktan kaynaklanıyor’ fi
lan gibi sözler buna yönelik). Ş.Perez’in Yeni O r
tadoğu kitabında da benzer ifadeleri görüyoruz: Pe- 
rez savaşa yatırım yapmak yerine teknoloj iye yatı
rım yapmaktan söz ediyor. Bu ülkelerin gelir sevi
yesine yükseltmekten dem vuruyor. Hatta diyor 
ki; böyle yaparsak, bu ülkelere tank yerine traktör 
satarız... Dahası Arap Birliği, İslâm Birliği yerine 
O rtadoğu  Birliği öneriyor; tabi bu birliğin içinde, 
daha doğrusu merkezinde İsrail var. Şimdi, Pe- 
rez’in bu projesini Amerika aldı, üstüne de ABD 
şapkası geçirdi... Bir de A BD  Dışişleri Bakanı C o
lin PoweU’in 12 Aralık 2003 ’te yaptığı konuşma
da altını çizdiği bir husus var: “Kadmm özgürleş
tirilmesi**. Tabi, onların özgürleştirmekten neyi 
kastettiklerini biliyoruz. Mesela, bir dönem' bazı 
İslam ülkelerinde ve bizde kadının özgürleşmesi, 
başörtüsünü çıkarıp atmak olarak anlaşıldı, anla
tıldı. Şimdi de, görünürde kapalı ama “açık” bir 
kadın tipi üretilmeye çalışılıyor. Yani, kısaca İs
lâm dünyasında kadının rolünü yeniden tanımla
yarak ve yeni bir “Müslüman kadın tipi” üretek 
Müslüman toplumları dönüştürmek istiyorlar... 
Hatta bu çerçevede İslam ülkelerine “karma eği
tim” i dayatıyorlar. Ezher başta olmak üzere, bu tür 
uygulamalar başladı b ile ...

Yıldız: Afedersiniz, geçen aylarda C linton’un 
S.Arabistan’da sarfettiği bir söz vardı: Eğer Hz. 
M uhammed yaşasaydı, bir otomobil fabrikası kurardı 
ve hanımlarından birini de başına yönetici yapardı... 
Tabi, bu sözleri bizimkiler alkışladı... Sizce bu söz 
ne anlama geliyor?

Özcan: Bir kere, C linton’un bu ifadesi, pey
gamberlik gibi âlî bir kurumu fabrikatörlük mesle
ğine tenzil etmesi bakımından bir hakaret taşıyor. 
Kaldı ki, peygamberin derdi de üretimi artırmak 
filan değil.. İnsanı ve toplumu topyekün inşa et
m ek... Tabi, Amerikalılar meselelere ekonomi 
gözlüğüyle bakıyor...

Evet, BO P’un ekonom i ayağını geçersek, 
önemli bir ayak da demokrasi. Aslında ABD de
mokrasiden yana değil ve hiçbir zaman da olmadı. 
İşte Irak; sözde demokrasi getireceklerdi. Bugün 
Irak’ta Saddam dönemindekinden daha fazla sayı
da mahkum var ve Guantanamo modeli uygulanı

yor; başlarına çuval geçiriliyor. İfade özgürlüğüne 
gelirsek; A BD  yanlısı değilseniz, Bremer’e karşı 
iseniz size hayat hakkı yok; nitekim çoğu gazeteler 
kapatıldı. Ve A BD  Irak’ı kontrollü olarak terket- 
tiği zaman bile, kendi çıkarlarını devam ettirecek 
bir siyasal ve anayasal yapı bırakmaya çalışıyor. 
Tıpkı II. Dünya Savaşı sonrası Japonya’da yaptığı 
gibi; ki biliyorsunuz, bugün Japonya, hâlâ Ameri
kalıların yaptığı Anayasa ile idare ediliyor. Yani 
demokrasi anlayışları da bu ...

Varol: Bir hatırlatmada bulunabilir miyim? 
Daha geçen haftalarda İstanbul’da A BD ’nin BOP 
çerçevesinde müzahir olduğu İslâm ve Demokrasi 
paneli düzenlenirken, aynı sıralarda Irak halkının 
tepesine Amerikan bombaları yağıyordu. İşte 
Amerika’nın İslâm dünyasına hediye etmek iste
diği demokrasi b u ...

Yıldız: Efendim teşekkürler. Bütün bunlar gös
teriyor ki, Müslümanlar olarak çok önemli süreç
ten geçiyoruz; belki İslâm tarihinin en önemli kı
rılma noktalarından birine tanıklık ediyoruz. M e
sela, önümüzdeki Haziran ayında İstanbul’da yapı
lacak olan N A T O  toplantısında BOP’un tartışıl
ması ve İslâm dünyasının geleceğine ilişkin 
önemli kararlar alınması bekleniyor. Bu çerçeve
de Ahmet Bey’e tekrar dönerken bir hatırlatma 
yapayım: Bilindiği gibi N A TO , I9 9 0 ’da Sovyet 
blokunun dağılmasının ardından 1991’de Kon- 
sept değişikliğine gitti. Eski *^kızd düşman*' Ko
münizm gitti, yerine “yeşil düşman** Islâm (fun- 
damentalizmi) geldi. Ve biz, o günlerden beri “İs
lâm köktendinciliği”, “İslâm fanatizmi”, “İslâmî 
terör” gibi kavramları sıkça işitmeye başladık. 
Dünya kamuoyunda ve hatta İslam ülkelerinde bu 
ve benzeri kavramlarla zihinler yeniden şekillen
dirilmeye ve herkes bu yeni tehdit algılamasına 
ikna edilmeye çalışılıyor. Yine bildiğiniz gibi, 11 
Eylül 2001 provokasyonu, ^^Islâmî terör** kavra
mının zihinlere iyice kazılması için ustaca kulla
nıldı. Ve ABD , bunu bahane ederek Afganistan’ı 
işgal etti; ardından da “kitle imha silahları” uydur
macasıyla Irak’ı işgal etti.

Şimdi, sorum şu: Acaba BO P’un şekillenme 
süreci ile, 1990’larda başlayıp 11 Eylül 2001’de ye
ni bir ivme kazanan “anti-İslam” süreci arasında 
bir paralellik yok mu?

Varol: Bundan birkaç yıl önce, bir toplantı 
için Macaristan’a gitmiştim. Orada Macar Müslü
manlarla karşılaştım. Onlarla konuşmamız sıra

Ü mran‘ Mayıs •2004 41

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


BÜ Y Ü K  ORTADOĞU PRO JESİ

sında merak ettiğim bir konuyu sormuştum: “Ma
carların İslam ve Müslüman algısı nedir? Yani 
Müslümanlar ve İslam hakkında ne biliyorlar, ne 
gibi bir fikirleri var?” Dediler ki; “iki şey bilirler: 
terör ve çok evlilik.” Tabi, medya araçları İslâm’ı 
böyle tanıtıyor. Zira, pek çok ülkede olduğu gibi 
Macar medyasında da Siyonist etkinliği var; en 
büyük medya kuruluşu bir Macar Yahudiye ait.. 
Yahudilerin gücünü abartmak için söylemiyorum, 
ama tüm dünya medyasına “anti-îslam ” duygular 
hakim. Bir örnek daha vereyim: İstanbul’da bom
balar patladığı zaman Avrupa’daydım. Burada ol
duğu gibi, orada da hemen el-Kaide vs. üzerinde 
duruldu ve tüm manşetlerde aynı ibare vardı: “ İs 
lâm  terörü ” ! Tabi, bütün bunlar bilinçli olarak 
yapılıyor. Bir inanç ve hayat sistemi olan İslâm’ı 
durdurmak için onu “terör”le özdeş göstermek is
tiyorlar. El'Kaide’yi de bir marka olarak kullanı
yorlar. ..

Sizin de belirttiğiniz gibi, Amerika “düş- 
man”sız yaşayamaz; dünya hakimiyetini sürdür
mek için mutlaka bir tehdit odağına ihtiyacı var. 
Bu nedenle, Komünizmin çöküşünden sonra ön
ce genel manada bir “terör”den söz ettiler, arka
sından da sinsice “terör”le “İslâm”ı birleştirdiler. 
Ve şimdi bunu bahane edip İslam dünyasına yer
leşmeye çalışıyorlar. İşgal operasyonunun ilk aya
ğı, bildiğiniz gibi Afganistan oldu. Peki neden A f
ganistan? Şundan: A BD  önce zayıf olandan başlı
yor; böylece hem ezici gücünü isbatlıyor hem de 
yara almıyor. Bir de Afganistan, Orta Asya’ya 
hükmetmek için atlama taşı. A BD  açısından Irak 
da aynı durumda idi. Dünyadan ve İslam âlemin
den tecrit edilmiş, ambargolarla zayıflatılmış, hır
palanmış bir Irak’a konmak kolay olacaktı. (Tabi, 
şimdi h iç de hesap etmedikleri bir direnişle karşı 
karşıyalar.) Irak’tan sonra da üçüncü hedef Suri
ye’dir. A BD  İran’dan önce Suriye’ye saldırmayı 
tercih eder; zira Suriye daha güçsüz. Ama daha da 
önemlisi, Suriye, Büyük İsrail Projesi’ni gerçekleş
tirmek için öncelikle yutulması gereken bir ülke. 
Zira İsrail’in en çok rahatsız olduğu ülkelerden bi
ri Suriye ve biri de Lübnan’dır. İsrail’e karşı en 
ciddi direnişi gösteren Hizbullah başta olmak üze
re diğer oluşumlar burada. Yani A BD  bir biçimde 
buraları da denetim altına alarak ve ardından 
İran’ı da safdışı bırakarak İsrail’i rahatlatmak isti
yor. Yani, özetle BOP projesinin amacı. Büyük İs
rail’e zemin hazırlamak...

Yıldız: BO P aslında BİP’tir diyebilir miyiz?
V arol: Evet, aynen öyle. İşte bu yüzden bu 

proje baştan iflas etmiştir ve tutmayacaktır. Ve 
Amerika giderek İsrailleşmektedir. Son haftalarda 
A BD ’nin Irak’ta yaptıkları İsrail’den farksızdır. 
Ama zalimleştikçe kan kaybetmektedir. Bakın, 
A BD  şimdi Almanya’daki askerlerini Irak’a gön
deriyor. Geçenlerde bir emekli Amerikan genera
li ile yapılan röportajı okumuştum: Diyor ki; bu
gün A BD  kara kuvvetlerinin % 75’i Güney Kore, 
Afganistan ve Irak’tadır. Bu şu demektir; ABD  
kara birlikleri ciddi bir savaş sendromu ile karşı 
karşıyadır; çünkü her yüz askerinden biri Afganis
tan veya çoğunlukla Irak’ta ölmüştür. A B D ’nin 
kayıplarıyla ilgili verdiği rakamlar yanıltıcıdır. 
Amerikan halkında giderek büyüyen savaş karşıtı 
tepkiyi kırmak ve askerlerin moralini güçlü tut
mak için yalan söylüyorlar. Geçenlerde bir tek 
olayda pusuya düşürülüp öldürülen A BD  askeri 
sayısı otuzdokuz idi. Ve sözünü ettiğim general di
yor ki, “A BD ’nin aciler seksen bin yeni asker al
ması lazım, yoksa Irak bataklığından çıkamaz.” Ve 
biz de inanıyoruz ki, A BD  Irak’ta boğulacaktır...

Yıldız: Sayın Özcan, sizin de BO P’un geleceği
ne ilişkin kanaatlerinizi alarak panelimizi nokta- 
layebilir miyiz?

Özcan: Aslında Büyük Ortadoğu Projesi, ka- 
bil-i tatbik bir proje değil... Zira Müslümanların 
vicdanlarında baştan mahkum ettikleri bir tasarı. 
Yani, meşrû zemini yok. Bu yüzden iflasa mah
kum.. Ve dikkat edilirse, projenin tartışılmaya 
başlamasıyla beraber İslâm dünyasında Amerikan 
aleyhtarlığı çığ gibi büyüyor, hatta nefrete dönü
şüyor; dahası bu duygu tersinden ümmet bilincini 
besliyor. İslâm ümmeti her zamankinden daha faz
la birliğe muhtaç olduğunu farkediyor...

Yıldız: Yani BO P’un bizim için “şer” anlamına 
gelen planları, -eğer müslümanlar akıllarını ve ba
siretlerini kullanabilirlerse- “hayr”a dönüşebilir. 
İslam dünyasına yönelik Amerikan-İsrail saldırısı 
ümmetin uyanıp dirilmesine ve birbirine yaklaşıp 
dayanışmasına vesile olmaktadır. Belki de tarihte 
ilk kez Şiilerle Sünniler birlikte Am erika’ya karşı 
savaşmaktadırlar. Bu ümmet için büyük bir “rah- 
met”tir ... Bizim şer gibi gördüğümüz şeylerde ha
yır, hayır gibi gördüğümüz şeylerde de şer olabilir; 
Allah en doğrusunu bilir. ■
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İNSANLIĞIN BİLGt-MODEL İHTİYACI VE
HZ. PEYGAMBER’İN (s) ÖRNEKLİĞİ

AHMET CEMİL ERTUNÇ

1.
Bilgi insan için önem li
dir. İnsan, her şeyden ön
ce biyolojik varlığına uy
gun olan ve olmayan şart
ları bilmek ve buna göre 
varlığını devam ettirmek ister. Fakat insan sadece 
biyolojik varlığı için değil, başka şeyler için de bil
giye ihtiyaç hisseder. Psikolojik dünyasını denge
de tutacak, kişiliğini her türlü olumsuz etkilerden 
koruyacak imkân ve şartları bilmek ister. Toplu
mun bir üyesi sıfatıyla, diğer insanlarla olan her 
türlü ilişkisini en uygun, en güzel, en doğru biçim
de ve şartlarda sürdürmek ister. Bunların yanı sı
ra, insan, düşünen, inanan, soran ve sorgulayan, 
varlığının nedenini ve amacını bilmek isteyen, 
geçmişi ile geleceği arasında irtibat kuran bir var
lıktır. Bu konularda da bilgi sahibi olmak, yine bu 
alanlarda açığa çıkan problemlerini çözmek, duru
munu anlamak, gidişatını doğru kılmak ister. K i
şiliğini, karakterini en güzel, en doğru şekilde in
şa etmek ister. Tüm bunlar için de bilgiye muh
taçtır.

Geçmişe dönüp bakıldığında kolaylıkla anlaşı
lır ki, insanlığın bilgi edinmeyle ilgili serüveni 
çok uzun ve karmaşıktır. İnsanlık, ihtiyacını his
settiği bilgiyi çok değişik kaynaklardan edinmiş 
ve her bir insan seçtiği kaynaktan aldığı bilgiye 
göre hayatını inşa etmiş, kişiliğini oluşturmuş, 
inanç ve düşüncesini şekillendirmiştir. Fakat ya
şanan tecrübeler göstermiştir ki, her bilgi "doğru” 
değildir; her bilgi amaca hizmet etmemektedir.

Ey iman edenler! Sizi yalatacak şeylere çağırdığı zaman Al
lah ve Resûlünün çağrısına koşun (Enfal, 24).

(O  Peygamber ki) insanlara iyiliği emredip, kötülüğü ya
saklar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helâl, murdar ve 

kötü şeyleri de haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir, 
üzerlerindeki bağlan ve zincirleri kırıp atar, (A ’raf, 157).

Zira, bilginin iç tutarlılı
ğa sahip olması, mantığa 
uygun olması onu “doğru” 
kılmaya yetmemektedir. 
Her bilgi doğru olmadığı 
için de, insanlar oldukça 

farklı şeylere inanmış, farklı özelliklere sahip ol
muş ve çok değişik hayat tarzları edinmişlerdir. Bu 
nedenle bazıları mutlu olurken, bazıları mutsuz ol
muş; bazıları bilgisinden ve hayatının gidişatın
dan eminken, diğer bazıları kuşku içinde kıvran
mış; bazıları sorumlu ve geleceği düşünen bir ha
yat sürerken, diğer bazıları sorumsuzca yaşamış; 
bazıları işlerinin ve hayatlarının sonunda huzura 
erişirken, diğer bazıları ise pişmanlık duymuştur. 
Önemli olan mutlak anlamda doğru bilgiye sahip 
olmaktır. Görece doğru olan veya doğru olduğu 
varsayılan bilgiler insanın temel “in san f problem
lerini çözememiş veya çözüyor görünümü altında 
sonu pişmanlık olan aldanışlara sürüklemiştir.

I I .
Bilgi önemlidir. Bilginin doğru olması daha da 
önemlidir. Ama, doğru bilginin doğru bir modele 
sahip olması çok daha önemlidir. Çünkü, salt 
doğru bilgi, doğru inancın, doğru düşüncenin ve 
doğru hayat tarzının teminatı olmaya tek başına 
yetmemektedir. İnsanlar, bireysel farklılıkları n e
deniyle, doğru bile olsa, bilgiyi farklı şekillerde al
gılayabilmekte ve farklı şekillerde uygulayabil
mektedirler. Zira, herkesin düşünme ve anlama 
kapasitesi, zihinsel yetenekleri, algılama imkân ve
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şartları birbirinden farklıdır. Bu nedenle, insanın, 
temel “msanf’ sorularına doğru cevaplar bulabil
mesi, problemlerini doğru şekilde çözmesi ve ha
yatını doğru şekilde inşa edebilmesi için, doğru 
bilginin yanı sıra, o bilginin doğru modeline de 
ihtiyacı vardır. Eğer doğru bilginin doğru modeli 
yoksa, yanlış gidişata, yanlış tutum ve tavırlara, 
yanlış inanç ve düşüncelere sahip olmak işten bi
le değildir.

I I I .
Yaratılış amacına uygun olabilmek, hayatı doğru 
inşa edebilmek için, 
doğru bilgiyi tem sil 
eden doğru modele ihti
yaç vardır. Kişi, örnek 
aldığı modeliyle anlam 
ve değer kazanır; örnek 
aldığı modeline göre şe
killenir. Model, kişili
ğin, inancın, hayat tarzı
nın en güçlü referansı
dır. Böyle olduğu içindir 
ki, bir insanı tanımak ve 
değerlendirmek için 
modelini bilmek fazla
sıyla yeter.

Her insan, varlığını 
anlamlandırırken, hayat 
tarzını inşa ederken, dü
şüncesini ve inancını 
oluştururken kendisine 
örnek alacağı model 
arar. B ilinçli veya bi
linçsiz bir şekilde mode
lini de bulur. Fakat insanın bütün özellikleri dik
kate alınarak ifade edilecek olursa, çoğu zaman 
çok boyutlu hayatm her bir alanı ve konusu için 
farklı model bulunmakta ve onlar gibi olunmaya 
çalışılmaktadır. Bu ise önemli bir probleme neden 
olabilmektedir. Farklı modellere uymak, kişinin 
psikolojik dünyasında, hayat tarzında açığa çıkan 
çatışmalara, garipliklere, problemlere yol açmak
tadır. Bunu aşabilmenin veya problemi küçülte- 
bilmenin tek yolu ise mümkün olduğunca en kap
samlı modele sahip olmaktır.. Mümkün olduğun
ca doğru bilgiyi temsil eden en kapsamlı modeli

bulmak gerekmektedir. İşin veya hayatın sonunda 
pişman olmamak, pişmanlıktan elleri ısırmamak, 
‘'eyvah ben ne yaptım'^ dememek için bu zorunlu
dur.

IV .
Bilginin kaynağı, niteliği, aracı konusunda yapıl
mış ve çoğu kesimde halâ devam eden felsefî tar
tışmalara girmeden ifade edilecek olursa, bir M üs
lüman için **doğru bilgi** vahyin bilgisidir. İnsan
lığın "doğru bilgi”yi bulma serüveninde amaca ula
şanlar, söz konusu bilgiyi bulan ve gereklerine 

“teslim’' olanlardır; yani 
Müslümanlardır. Elbette 
ki bu büyük bir imkândır. 
Ancak açıkladığımız ne
denlerden dolayı bu im
kân çoğu zaman tek baş-ı- 
na yetersiz kalmaktadır. 
Hayatı en doğru şekilde 
inşa edebilmek, kişilik ve 
karakteri en güzel şekilde 
oluşturabilmek için doğ
ru bir modele de ihtiyaç 
vardır. Bu durumda, doğ
ru bilgiye ulaşmışlar için 
cevabı aranacak soru şu
dur; “En doğru ve en kap- 
samlı model kimdir?” El
bette ki bir Müslüman 
için kötülük önderi ve 
sembolü İblis veya yan
daşları model olamaz. Fa
kat, ya bir melek? Bir me
lek Müslümanın örnek 

alacağı model olabilir mi?
Genel olarak bir insanın, özel olarak da bir 

Müslümanın örnek alacağı model melek de ola
maz. Çünkü melek, her insanda olduğu gibi, nef
sinin yanlış/kötü fısıltılarını duyup duran bir var
lık değil. Duygularıyla aklı arasında savaş vermi
yor. Biyolojik, psikolojik, toplumsal; maddî, ma
nevî ihtiyaçlarla kuşatılmış değil; acıkmıyor, susa
mıyor, hastalanmıyor, mal-mülk, makam-rütbe, 
iyi bir gelecek, itibarlı bir iş özlemi taşımıyor. 
Eşiyle, çocuğuyla, akrabasıyla, arkadaşıyla, kom
şusuyla arasında problemler çıkmıyor; ihanete uğ-

4 4  Ümran-M ayıs -2004

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


HZ. PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİ / ERTUNÇ

gezen, dışkısı görün
meyen, teri kokmayan, 
gölgesi olmayan, üzeri
ne sinekler konmayan, 
kırk erkeğin cinsel gü
cüne sahip bir varlık 
olarak tasavvur ettiler.
Daha da kötüsü, onu 
övmek, yüceltmek is
terken, A llah’ı aşağıla
dılar. A llah’ı beşerileş- 
tirirlerken, elçisini ila
hileştirdiler. Bunu ise 
sahabelerin isimlerini 
yanlışlarına alet ede
rek, o şahsiyetleri sah
te haberlerine kaynak 
kılarak, tarihsel ger
çekleri çarpıtarak yap
tılar. Şu iki örnekte ol
duğu üzere: “Muham- 
m ed sallallahu aleyhi 
vessellem ruhu ve bede
niyle her yerde, her m ec
liste hazır bulunur. Yer
de ve gökte dilediği za
man tasarruf eder ve do
laşır. Öldükten sonra da öldükten önceki haliyledir” 
“Sahabeden birisi anlattı: “Bir gün Resûlüllah güzel 
kokulu nefesi ve apaçık bir yüzle yanımıza geldi. Se
bebini sorduk, o da dedi ki; “Rabbim bu gece en güzel 
surette yanıma geldi ve “Ey Muhammedi" dedi. Ben 
de “Başım, gözüm üstüne, buyur ya Rab!” dedim. 
Buyurdu ki: “Melei alâ neden birbiriyle çekişiyor, bi
liyor musun?” “Bilmiyorum” dedim. Elini iki kürek 
kemiğim arasına koydu, onun serinliğini göğüslerimde 
hissettim. Bunun üzerine göklerde ve yerde olan her 
şey bana tecelli etti”

v ı ı ı .
Kur’ân’ın bildirdiği üzere. Peygamberlerin redde
dilme nedenlerinden eri önemlisini “m elek*’ ol
mamaları oluşturur; Kafirler/müşrikler, kendile
rine gönderilen peygamberin beşeriliğini inkârla
rının gerekçesi kılmışlardır. Fakat onların bu ta
vırlarına rağmen o kutlu elçiler “Biz de sizin gibi bir 
msanı;î”(İbrahim, 11) diyerek hakikati ilan etmek
ten çekinmediler. İnkarcıların anlamsız beklenti

lerini “Eğer yeryüzünde 
yerleşmiş gezip dolaşan  
melekler olsaydı, elbette 
onlara gökten, peygam
ber olarak bir melek gön
derirdik” (İsr a, 95) âye
tiyle cevaplayan yüce 
Allah, elçisinin kalbini 
yatıştırmak için de 
“(Resûlüm!) Senden ön
ce gönderdiğimiz bütün 
peygamberler de hiç şüp
hesiz yemek yerler, çarşı
larda dolaşırlardı” (Fuv' 
kan, 20) evrensel ger
çeği bildirmiştir. Ayrı
ca, insanların peygam
berin insan olduğunu 
unutmamaları, unuta
rak yanlışa sapmamala
rı için, Müslümanlığın 
anahtarı olan kelime-i 
tevhitte peygamberin 
insan oluşu özellikle 
vurgulanmıştır.

Bir hakikat elçisi ve 
hakikatin insanlar için 

en güzel modeli olan Hz Peygamber(s), kendisi
nin bir insan olduğunu risâlet süresince her fır
satta vurguladı. Müslümanları, Hz İsa’ya bağlan
dıklarını söyleyenlerin hatalarına düşmemeleri 
konusunda Müslümanları sık sık uyardı: “Hıristi
yanların İsa’yı övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Ben  
Allah’ın kuluyum. Benim için Allah’ın kulu ve resu
lü deyin”  ̂ dedi. Yüceltme zihniyetinin kolaylıkla 
kutsamaya dönüşeceğini bildiği için, kendisine 
yönelik övgülere hep müdahil oldu. “Ey yeryüzü
nün en hayırlısı” diyen kişiye “O dediğin İbra
him’dir”  ̂ karşılığını vererek, o övgüyü bir başka 
salih şahsiyete yönlendirdi. Yine bir defasında 
kendisini Hz Musa ile karşılaştıran ve “Allah’ın in
sanlar arasından seçip en üstün kıldığı kişi Muham- 
m ed’dir” diyene karşı, “Beni Musa’ya karşı üstün 
tutmayın. İnsanlar kıyamet günü bayılacaklar, ben de 
onlarla birlilüe bayılacağım. Ayıldığımda M usa’yı ar
şa sıkı sıkıya tutunmuş bir vaziyette göreceğim. Bilmi
yorum; o da bayılıp benden önce mi ayılacak, yoksa 
Allah onu bundan istisna mı tutacak”'̂ cevabını ver
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di. Bir başka seferinde ise, kendisine insanların en 
üstününün kim olduğunu soranlara “En müttaki- 
ier” cevabını verdi. Soruyu soranlar asıl istedikleri 
cevabı duyamadıkları için “Biz bunu sormuyoruz” 
diyerek sorularını tekrarladıklarında “Yusuf’ dedi 
ve devam etti: “O , Allah’ın dostunun oğludur. A l
lah’m peygamberinin oğludur. Allah'm peygamberi
dir”. İstedikleri cevabı alamayanlar “Biz bunu da 
sormamıştık” diyerek sorularını tekrarladıklarında 
“Bana Arap kavminden mi soruyorsunuz? Onların 
cahiliye döneminde hayırb olanları, eğer gidişatlarım 
sağlam kılmışlarsa, A llah’a  teslimiyet döneminde de 
en hayırlılardır”  ̂dedi ve kendisini tüm bu sorulara 
rağmen hiç zikretmedi. Böylelikle, kendisiyle ilgi
li gelişecek olan potansiyel kutsama zihniyetinin 
önünü kesmeye, kendisini “Kainatın efendisi”  ̂ kı
lacak zihniyeti engellemeye çalıştı.

O, bir insan olduğunu her fırsatta ifade etti. 
Dualarında dahi insan oluşunu dile getirdi. Bir se
ferinde “Allah’ım! Ben bir insanım. Herhangi bir 
kimseye lanet etmiş, kötü söz söylemiş, ya da el kal
dırmışsam, onu o kişi için bir dua, bir bağış, Kıyamet 
Günü kendisiyle sana yaklaşacağı bir araç kü” '̂̂  diye 
dua etti. Yine çoğu zaman, deği
şik vesilelerle, insan olmanın 
getirdiği eksikliklerin kendisin
de de bulunduğunu veya bulu
nacağını belirtti. Sıklıkla “V a
hiyden size söylediklerim i alın.
Eğer kendi görüşümü bildirirsem 
bilin ki ben ancak bir insanım; isa
bet de ederim, hata d a”.̂  ̂ “Ben bir 
insanım. Bazen aralarındaki prob
lemi çözmem için bana davacılar 
geliyor. Ben onları dinliyor ve ka 
rarımı dinlediklerime göre veriyo
rum. A m a birisi derdini iyi anlatır
ken diğeri anlatamıyor olabilir. Bu 
nedenle de ben yanlış karar vermiş 
olabilirim. Böyle bir hata yapar da 
her kime bir M üslüman kardeşinin 
hakkını verirsem, o  ancak ateştir: 
onu isterse alsın isterse geri ver
sin” 12 gibi söz ve açıklamalarla 
insan olduğunu ifade etti. Saha
beler ise onun bİr insan oluşu
nun getirdiği bazı yanlışlık veya 
eksikliklere şahit oldular ve ha

kikati bilen kimseler olarak hiç şaşırmadılar. Şu 
rivâyette olduğu gibi: “Resûlüllah’la birlikte namaz 
kılıyorduk. N am azda bir değişiklik yaptı. Herhalde 
vahiyle kendisine bu değişiklik bildirildi diye düşün
dük. Nam az sonrasında kendisine durumu sorunca: 
‘Eğer namazla ilgili herhangi bir yeni hüküm olursa 
onu size bildiririm. Ben sadece bir insanım. Sizin 
unuttuğunuz gibi ben de yanılırım. Eğer unutursam 
bana hatırlatın’ dedi. Anladık ki değişiklik unutması
nın sonucuymuş”

IX .
O bir insandı. İnsan olduğu için diğer tüm insan
ların hallerinden ve dillerinden anlamış ve onun 
hali ve dili diğer tüm insanlar tarafından anlaşılır 
olmuştur. Bir insan olduğu için, bazı kimseler İla
hî hakikati kabul etmiyor, hakikati reddederek 
azaba gidiyorlar diye “üzüldü”, üzüntüsünden “ne
redeyse kendisini mahvetti”(K eh f, 6). Kafir zorbala
rın Müslümanlara yönelik oyun ve tuzaklarından 
dolayı “endişe” etti(N ahl, 127). Müslümanların sı
kıntıları, uğradıkları zahmetler kendisine ağır gel
di; “incindi” ve “üzüldü”{T ev h e , 28). “Kitap nedir, 

iman nedir bilmezken”(Şura,52) 
elçi olarak seçilip Kur’ân ile eği
tildiği ve bu eğitiminin bir par
çası olarak da insanları gidecek
leri yolları konusunda uyarmaya 
başladığında zorlandı. Risâletin 
ilk günlerinde kendisine vahyo- 
lunan âyetleri insanlara bildir
me konusunda sıkıntı çekti. 
“Bunu kavmime nasıl söylerim”^̂̂  
diyerek korku ve endişesini dile 
getirdi. Bu nedenle de “Ey kor
ku, endişe örtüsüne bürünen kalk 
ve uyar” (Müddessir, 1,2) âye
tiyle muhatap oldu. Risâletin 
sıkıntılı o ilk günlerinde “Ya 
Rabbi! Jcalbime güven verecek ve 
benden bu Icederi giderecek yolu 
göster”^̂  diye dua ederek, kalbi
nin yatıştırılmasını, iradesinin 
güçlendirilmesini, adımlarının 
sağlamlaştırılmasını istedi.

O bir insan olduğu için, 
U hud’da amcası Hamza’nın 
vahşice parçalanmış bedeniyle
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HZ. PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİ / ERTUNÇ

karşılaşınca "And olsun ki, eğer Allah, Kureyş’e l<ar- 
şı herhangi bir yerde beni muzaffer kılarsa, elbette ben 
de onlardan otuz kişinin ölüsüne aynı şeyleri yapaca
ğım”^̂  diyerek yemin etti. Ancak, iman etmek 
geçmiş günahları sildiği için, amcası Hamza’yı 
korkunç bir şekilde şehit eden Vahşî’yi Müslüman 
olduğunda bağışladı, fakat bir insan olarak "Gözü
mün önünde olma, seni görünce acım tazeleniyor” 
demekten kendisini alamadı.

O  bir insandı ve pek tabiî olarak da bir insan 
olarak yaşadı ve bir insan olarak hayata gözlerini 
kapadı. Elbette ki onu diğer insanlardan ayıran bir 
çok özelliği vardı, ama bu özellikler de bir insan 
olmanın gerektirdiği özelliklerdi ve o bu özellikle
riyle modelleşti. Hz Omer(r.a) anlatıyor: Bir gün 
Resûlülbh’ın odasına, girdim. Örtüsüne sarılmış halde 
bir hasırın üzerine uzanmış yatıyordu. Altında hasır
dan başka bir şey yoktu. Yanına oturdum. Kalktı. Bir 
de ne göreyim, vücudu hasırın izleriyle doluydu. M e
rak içinde odayı incelemeye başladım. Bir köşede bir 
kap içinde yemek için saklanan bir avuç arpa, bir baş
ka köşede de Jcaraz yaprağı ve bir de duvara asılmış 
tam tabaklanmamış bir deri vardı. O dada başka bir 
şey görülmüyordu; ne bir yiyecek ne de bir giysi var
dı. Duygulandım; dayanamadım gözlerim yaşardı. 
Üzüntüm çok ağırlaştı kendimi tutamadım; ağlamaya 
başladım. Yüzüme baktı “Ömer neden ağlıyorsun?’ 
dedi. Düşüncemi saklamadan söyleme ihtiyacı hisset
tim; 'Ey Allah’ın Resûlü!’ N eden ağlamayayım? 
Baksana hasır her tarafına iz yapmış. Üzerinde elbi
se, altında örtü olarak şu gördüğüm kumaştan başJ<a- 
sı yok. O dada ise yiyecek olarak sadece şu gördükle
rim var. Kayser ve Kisra zenginlikler içinde yaşarlar
ken Allah’ın resulü ve sevgilisi olm ana rağmen senin 
evin ise işte bu!” dedim. 'Üzülme Ömer! Onlar kral 
ben ise peygamberim; kölenin yediği gibi yerim, köle
nin oturduğu gibi otururum; çünkü ben kuldan başka 
bir şey değilim’ dedi”

X .
O bir insandı; liderdi, komutandı, devlet başka- 
nıydı. Ama alışılagelmiş "insanüstü özelliklerle do
natılmış” bir lider, komutan ve devlet başkanı de
ğil; kelimenin tam anlamıyla "insan” lider, komu
tan ve devlet başkanıydı. Bu nedenle hakkında 
âyet vahyolunmamış konuları arkadaşlarıyla isti
şare ederdi. Hiçbir zaman "ben peygamberim”, "ben 
liderim”, "ben astığı astık, kestiği kestik bir komuta

nım” psikolojisine sahip olmadı. Örneğin: Mescid 
inşa edilirken, inşa işinde arkadaşlarıyla birlikte 
çalıştı. “Sen peygambersin, kerpiç taşımak sana ya
kışmıyor, ver o kerpici ben taşıyayım” diyen bir Müs- 
lümana "Yardım etmek istiyorsan sen de onlardan ta- 
şı”^̂  diyerek kerpiç yığınını gösterdi. Hakkında 
âyet inmeyen konularda, hep istişare yaptı. Be- 
dir’de ordunun yerleştirilmesi ve alınan esirlere 
ne yapılacağı konusunu arkadaşlarıyla görüşüp, 
konuştu. Hatta, esirler konusunda kendi görüşü 
yanlış, ama arkadaşlarından Hz Ömer’in görüşü 
vahyolunan âyetle isabetli bulundu. Uhud’da or
dusunu yönetti, savaşa fiilen iştirak etti, çarpışma
lar sırasında yaralandı, dişi kırıldı. Medine’yi ko
rumak için hendek kazarken insanların açlık çek
tiği o sıkıntı günlerinde, o elinde bulunan yiye
cekleri dağıtması nedeniyle herkesten çok açlık 
çekti; açlık duygusunu bastırmak için midesinin 
üzerine iki taş birden bağladı. Hudeybiye’de Müş
riklerle yapılan anlaşma konusunda arkadaşları
nın tepkisiyle karşılaştı ve onların bu tepkilerini, 
elçisi olduğu ilahî hakikate muhalefet olarak de
ğil, bir insan olması nedeniyle dile getirdiği görü
şüne muhalefet olarak algıladı ve normal karşıla
dı, olumsuz tepki vermedi.

X I.
O bir insandı; eşti, kocaydı. Evindeki haliyle 
"gülen ve tebessüm eden birisi”^̂  idi. Eşlerinden Ai- 
şe’yi sever, dinlenme anlarında başını Aişe’nin di
zine koyarak yatmaktan hoşlan irdi. Eşlerinin kıs
kançlık krizlerinden rahatsız olurdu. Bu nedenle, 
bir ara, eşlerine kırılmış ve onlardan bir ay kadar 
uzak kalmıştı.21 Bir gün eşiyle birlikte koşmuş ve 
yarışı kaybetmişti. Aradan birkaç yıl geçtikten 
sonra yine bir yolculuk sırasında yarışı yenilemiş 
ve bu sefer kazanınca memnuniyetini dile getir
mişti. Eşi Hz Aişe anlatıyor: "Yolculuklardan biri
sinde Resûlülbh ile birlikteydim. O zurnan oldukça 
gençtim. Kilolu değildim. Resûlüllah, yanındaki 
adamlara 'Siz önden gidin’ dedi. Adamlar aynimca 
bana ‘G el seninle yanşalım’ dedi. Yarıştık ve yarışı 
ben kazandım. Daha sonraki yolculuklardan birisinde 
yine benimle yarışmak istedi. Yarıştık. Ben kilo almış
tım, yanşı kaybettim. G ülerek ‘Bu öncekinin karşılı
ğı’ dedi” .22

O  bir insandı; eşti, kocaydı. Eşine iftira a tıl
dığı zaman, yapılan suçlamanın yanlışlığını is-
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KUL VE ELÇİ OLARAK 
HZ. PEYGAMBER (s)

MUSTAFA AYDIN

H azreti Peygamber (s.) Kur’an’m deyimiyle 
“yalnızca bir tebliğci” ise de o aynı za- 
manda A llah ’tan aldıklarını hayatında 

en iyi uygulayan ve bunun yollarını gösteren kim
sedir. Bunun içindir ki Kur’an’da kendisine ileti
len vahyi insanlara tebliğ ederken karşılaştığı güç
lükleri, sorunları ve verdiği kararları değerlendiren 
pek çok ayet vardır. Yani Peygamber bu süreçte 
edilgin bir postacı konumunda değil, taşıdığının 
farkında etkin bir elçidir. Esasen Hz. Peygamber 
ve muhatapları, vahyin inmesine sebep olan özgür 
iradeli baş aktörlerdir.

Hz. Peygamber bu konuda genel olarak tebliği
ni en iyi yaşayan bir örnektir. Onun bu örnekliği 
fiili, sözlü ve h atta  takriridir. Yani doğrudan bir 
şey yapmadığı, üzerine bir şey söylemeyip sükut et
tiği konular bile, en  azından yasak olmadığına iliş
kin bir işaret taşımaktadır.

Hz. Peygamber(s.)’in örnekliği bir başka açı
dan ferdi ve toplumsal eylemleri kapsamaktadır. 
Kur’an’ı en iyi yaşayan kişi olarak o bir prototiptir. 
Ancak o, yalnız ferdi değil, icraatlarıyla aynı za
manda toplumsal bir örnektir. İlk İslâm toplumu- 
nu oluşturan da O ’dur.

Buradaki önem li sorunlardan birisi şüphesiz 
Hz. Peygamber’in nasıl örnek alınacağıdır. Bu du
rum her şeyden ön ce onun algılanışına bağlıdır. 
Genelde Hz. Peygamber(s.)’i üç türlü algılama bi
çimi vardır;

a) Onu olağanüstü (ilahi) bir varlık olarak gör
mek,

b) Sıradan bir insan olarak görmek,
c) Bir Peygamber olarak görmek.
Baştan ikisi elbette yanlıştır. Hz. Muham-

med(s.)’in iki yönü vardır: Bir kul ve bir elçi. Bu 
söz konusu özellik Kelime-i şehadet (veya kelime-
i tevhid) de açıkça belirtilmiştir. Burada abd  (kul) 
onun beşeri tarafını, rasül ruhani tarafını anlatır. 
Bir beşer olarak o, doğar, yaşar ve ölür; evlenip ço
luk çocuk sahibi olur, torunlara karışır. Yer içer, 
sokaklarda dolaşır; bir şeylere sevinir veya üzülür. 
Bu gerçeği anlamayan müşrikler onu olağanüstü
lüklerde görmek isterler ve “Bu nasıl peygamber, 
aramızda dolaşıyor” derler.

Şüphesiz Hz. Peygamber her şeyden önce bir 
beşerdir. Bu durum onu, olağanüstülüklerde yaşa
yan ve dolayısıyla izlenmesi mümkün olmayan bir 
kişi olmaktan çıkarır, aksine mesajı almaya yöne
lik mükemmel bir elçilik vasfının yanında her şey
den önce bir insan olduğunu gösterir. Onun yal
nızca karizmatik bir kişi olmadığını vurgulayan 
pek çok ayet vardır. İşte onlardan bir kaçı:

“Muhammed sadece bir elçidir, ondan önce de 
bir çok elçi gelip geçmiştir. O  ölür veya öldürülür
se arkanız sıra geri mi döneceksiniz? Kim geriye 
dönerse bilsin ki A llah’a bir zarar vermiş olmaz. 
Allah şükredenleri ödüllendirecektir” (3/144).

“De ki Allah dilemedikçe ben kendime bile bir 
fayda ve zarar verecek güce sahip değilim. Eğer 
gaybı bilseydim daha çok iyilik yapardım. Ancak 
ben inanan insanlar için bir uyarıcı ve müjdeci
yim.” (7/188).

“De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım..” 
(41/6).

“(Ey Muhammed) senden önce de kimseye 
ölümsüzlük vermedik. Sen  öleceksin de onlar ebe
di mi kalacaklar!” (21/34),

Sonuç olarak Hz. Peygamber’in bir beşer oluşu
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KUL VE ELÇİ OLARAK HZ. PEYGAMBER / AYDIN

onun takip edilebilirliğini getirmektedir. Olağa- 
nüstülüklerle giden bir tebliğcinin örnek olması 
düşünülemezdi. Çünkü yapıp ettikleri bir mucize 
eseri olur; sıradan insan da mucize gösteremeyece- 
ğine göre peygamber bir örnek teşkil etmezdi.

Şüphesiz Hz. Peygamber(s.) beşer olarak da 
mükemmel bir insandır. Bedenen sağlıklıdır, üze
rinde tiksinti verecek bir şey yoktur. Ruhen de bü
yük bir olgunluğa sahiptir. Cesaret, fedakarlık, sa
bır, metanet ve benzeri iyi hasletlerle yüklüdür; 
bunların tersi kötü hasletlerden uzaktır.

Kur’an, “Peygamber’de sizin için iyi bir örnek 
vardır” buyurur. Hz. Peygamber(s.) de bir hadisle
rinde “Beni Rabbim eğitti, ne güzel eğitti” buyur
maktadır. Eğitimi Allah tarafından verilen bir in
san şüphesiz yegane ahlâk sahibidir.

Hz. Peygamber(s.)'in Ruhani Tarafı

Hz. Peygamber’in bir diğer yönü ilahi bir misyon 
yüklenmiş olmasıdır. Bu özellik Kelime-i Şehadet- 
te “ve Rasûlüh (onun elçisi)” olarak ifade edilmiş
tir.

Bu açıdan bakıldığında Hz. Peygamber bu mis
yonu layıkıyla temsil etme konumundadır. Yani 
daha önce de belirtildiği üzere o sıradan bir posta
cı durumunda değildir. Halka ilettiği mesajın içe
riğine layıkıyla vakıftır. Bunu ise bizzat yaşayarak 
göstermiştir. Söz ve fiilleri her haliyle mesaja uy
gundur. Esasen ilahi mesaj onun hayatından arın
dırılarak anlaşılamaz. Bir başka deyişle onun haya
tı vahyin bir açılımıdır. Esasen Kur’an’da onun 
mükemmel bir ahlak örneği olduğu belirtilir. Bu 
onun rasül tarafıdır ve gerçekten zor bir iştir.

Hz. Peygamber bu ikisinin bileşkesinde bir ha
yat sürmüştür. Tabir caizse o bir taraftan dünyaya 
öbür taraftan ahirete değmektedir.

Gerçekten Hz. Peygamber hayatında iyi bir in
san örneğidir, mesela espri yapıp gülüyor. Sosyal 
ilişkilerinde fevkaladedir; hastaları ziyaret ediyor, 
cenazelerin kaldırılmasında hazır bulunuyor, tazi
yelerini sunuyor; bolca infak ve tasaddukta bulu
nuyor.

Uhrevi hayatı da bambaşka; geçmiş ve gelecek 
günahları affedilmiş olmasına rağmen A llah’a kar
şı çok duyarlıdır. Kendi ifadesiyle “A llah’a daha 
çok şükreden bir kul olmak” amacıyla geceleri na
maz kdıyor; A llah’ı iyi tanıyan kişi olmasına rağ
men “Allahım seni layıkıyla bilemedik, gereğince 
ibadet edemedik” buyuruyor. Hud sûresindeki

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayeti önünde 
titriyor, “Bu sûre beni kocattı” diyor. Dualarını 
A llah’ın, talebe uygun sıfatlarıyla yapıyor ve acele 
etmiyor.

İşte Hz. Peygamber’in örnekliği bu kul ve elçi 
bileşkesindeki varlığında düğümleniyor. Yoksa ne 
olağanüstülüğü ve ne de olağanlığı örnek teşkil et
miyor. Hz. Peygamber’in ayrıcalığı ve Müslüman’a 
itaat yükümlülüğü de buradan kaynaklanıyor..

Hazreti Peygamber(s.)*in Ayrıcalığı ve 
Müslüman’ın İtaat Yükümlülüğü

Şüphesiz Hz. Peygamber’in Allah katında bir ayrı
calığı vardır. Deyim yerindeyse Allah onun üze
rinde ihtimamla durmuş, daha bir mükemmellikte 
ortaya koymuştur. Bu konuda Kur’an’da şöyle buy
rulur:

“(Ey Muhammed) senin göğsünü genişletme
dik mi, belini büken yükünü sırtından indirmedik 
mi, senin şanını yüceltmedik mi” (94/1-4).

“Yâ-sin, (Ey Muhammed), hikmet dolu 
Kur’an’a andolsun ki sen doğru yol üzere gönderil
miş elçilerdensin” (36/ 1-4).

“Ey Peygamber biz seni tanık, müjdeci, uyarıcı, 
Allah’ın izniyle ona çağıran ve aydınlatan bir ışık 
olarak gönderdik” (33/ 45-46).

“Şüphesiz sen büyük bir ahlâk sahibisin” (68/
4). .

Hz. Peygamber her haliyle örnektir. Sırf dün
yevi gözüken olaylarda bile peygamberin davranış
ları örnek davranışlardır. Bunun için de her Müs
lüman Hz. Peygamber(s.)’e itaatle yükümlü
dür. Yani Hz. Peygamber’i örnek edinmek Müslü
manlar için keyfi bir iş değil, müminin bin mane
vi zorunluluğudur. Her hangi bir konuda Allah ve 
Resulünün bir emir ve tavsiyesi varsa, buna uyup 
uymama konusunda artık mümin muhayyer değil
dir. Bu konuda pek çok ayet vardır ki işte bir kaçı:

“Ey inananlar, Allah’a itaat edin, Peygamber’e 
ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer 
bir şeyde çekişirseniz, A llah’a ve ahiret gününe 
inanıyorsanız, onu Allah’a ve elçisine götürün. En 
iyisi, sonuç bakımından en güzel olan budur” (4/
59).

“Hayır, Rabına andolsun ki aralarındaki çekiş
mede seni hakem tayin edip senin verdiğin hük
me, içlerinden bir sıkıntı duymadan tam anlamıy
la tezlim olmadıkça inanmış sayılmazlar” (4/65).

“(Ey Muhammed) de ki ‘A llah’ı seviyorsanız o
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halde bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günah
larınızı bağışlasın’, Allah bağışlayıcı ve merhamet
lidir” (3/31).

“Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar 
için A llah’ın elçisinde güzel bir örnek vardır” (33/ 
21).

Ö rneğin Önemi ve 
Hazreti Peygam ber(s.)’in Örnekliği

Hz. Peygamber(s.) her haliyle örnektir. Her türlü 
beşeri rolün en mükemmelini temsil etmektedir; 
aile hayatında iyi bir eş, eğitim alanında mükem
mel bir eğitimci, dini hayatında iyi bir kul, sosyal 
hayatında ilişkilerini gayet iyi ayarlayabilen bir 
sosyal kişi ve yine sağlıklı bir düşünür, iyi bir siya
set adamı, askerlerinin başında kahraman bir ko
mutandır.

Hz. Peygamber’in insan hayatının bütününü 
kapsayan bu örnekliğini ilkece, ferdi ve toplumsal 
iki boyutta inceleyebiliriz.

Gerçekten de Hz. Peygamber’in hareketi, sos
yolojik açıdan birbirine bağlı iki aşamayı ihtiva et
mektedir. Önce kabilecilik, aşiretçilik gibi bağları 
aşabilmiş, kişisel ve iradi olarak, hakikati kabul et
me durumunda bir fert ortaya çıkarmak, sonra da 
bu fertlerden oluşmuş sağlıklı bir toplum inşa et
mektir. Birincisi M ekke’nin, İkincisi Medine dö
neminin ana konusudur. Esasen sırf din açısından 
baktığımızda da olması gereken bu idi; önce kav
miyet bağlarının üstünde mesajı algılayabilen bir 
fert, sonra bunu yaşayıp pekiştirebilecek bir top
lum. Her hangi birisine öncelik tanımayan bir bü
tünlük. Bir başka deyişle toplumu taşıyan bir fert 
ve inanmış ferdi koruyup pekiştiren bir toplum.

Sosyolojiye göre fert topluma göre şekil alır, 
onun kültürünü edinmeyen fert, asosyal, normları
nı hayatına uygulayamayan insan anormaldir. Ya
ni “insan”ı bir şahsiyet (kişi) haline getiren top
lumsal kültürdür, onun değerleridir. İnsan bir sos
yalleşme sürecinin sonunda onun istediği ve bek
lediği türden bir kişi olur. Ancak sosyolojik görü
şün eksik tarafı topluma ait bir doğruluk ölçeğinin 
olmayışıdır. Yani on a göre toplum bizatihi doğru 
yoldadır; ferde düşen ise ona ayak uydurmaktır. 
Halbuki İslâm’a göre maruf üzere olmayan bir top
luluk olabilir ve yanlış, topluca icra edildiği için 
doğru olamaz. Doğru bizatihi telkin ve tebliğ edil
meli, ferdin doğruyu yaşayabileceği türden kurum
sallaşmış olmalıdır. Tabi geri dönüşlü olarak fert

de toplumu etkiler.
Sosyolojide fert ve toplum arasındaki bağ “sos

yalleşme”, yani ferdin topluma, onun değerlerine, 
normlarına uyumudur. Roller başta olmak üzere 
bütün davranış örüntüleri oradan alınır. Bu süreç
te örnekliğin büyük bir önemi vardır. Örnek rol ve 
davranışlar, diğer insanlar için takip edilebilecek 
birer nümune oluştururlar. İnsanlar hiç bulama
dıkları zaman rol ve davranışları soyut halleriyle 
idealleştirirler. Mesela insanların muhayyilesinde 
bir iyi öğretmen, bir iyi doktor vardır ve bu doğ
rultuda gelişmeler beklenir. Ne var ki bunun ger- 
çekleştirimi zordur. Çünkü örnek soyuttur. Halbu
ki buna karşılık doktor Ahm et Bey veya öğretmen 
Ali Bey, takibi kolay birer örnek oluşturabilir. So 
mut örnek ne kadar mükemmel ise o kadar etkin 
bir örneklik teşkil eder.

Örneğin genelde iki tipi vardır. A rche-tip (ar- 
ketip) ve prototip. Arketip, ilk örnektir, kendisin
de eksikler bulunsa bile arketip örnekliğinden bir 
şey kaybetmez. Prototip ise sonrası için de en iyi 
örnektir.

İslâm’ı yaşama bakımından Hz. Peygamber 
hem mükemmel bir arşetip ve hem de hem de pro
totiptir, yani yegane örnektir. Müslüman onu göz 
önünde bulundurduğu zaman neyi, nerede ve nasıl 
yapacağı konusunda bir öngörüye sahip olur.

Örneklik aslında bazılarının sandığı gibi kaba
ca bir taklid değil, takip işidir. Taklit bilinçsizce 
yapılan bir şeydir. Halbuki takip etmek bilerek iz
lemek, bir yetenek kazanmak, eylemlerini Pey
gamberi bir disiplin altına almak demektir. Mese
lâ işe sağ eliyle başlamak önce sağ adımını atmak 
her halükarda sağ ile başlamak anlamına gelmez. 
Bilerek yapmak, yaptığının farkında olmak de
mektir. Hz. Peygamberin davranışları hayata akta
rılınca, ondan alınmayan eylemlerde de nasıl ha
reket edileceğine ilişkin bir fikir verir. Alınanlar 
yeni davranışlar için bir projeksiyor görevi yerine 
getirir.

Hayatın bütününü içine alacak şekilde kap
samlı bir örnek şüphesiz Hz. Peygamberdir. Hayat
ta iken çevresindeki sahabe için somut - fiili ör
nekti, daha sonrakiler için örnekliği sünnet üze- 
rindendir, daha çok sözleridir.

Sonuç olarak denebilir ki pek çok olumsuz ör
neğin bulunduğu modern dünyada Müslüman’ın 
Hz. Peygamberin sünnetini özümsemeye her za
mankinden daha çok ihtiyacı vardır. ■
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HAYATIN iç in d e  BİR ÖRNEK: 
HZ. PEYGAMBER (s)

HİKMET DEMİR

T  ̂ arih boyunca İlâhi mesaj ve toplum ara
sındaki ilişki bağlamında öne çıkan 
önemli kavramlar olarak “kitap” ve “pey

gamber” dikkat çekmektedir. Zira Allah, topluma 
mesajlarını bir peygamber aracılığıyla ve kitaplar
la destekleyerek göndermektedir. Ancak burada 
altının çizilmesi gereken husus şudur; her kavme 
bir peygamber gönderilirken, her peygamberle 
birlikte nazil olan kitap yoktur. Şüphesiz bunun 
üzerinde düşündüğümüzde elde edeceğimiz ilk so
nuç; peygamberlerin toplum için sahip olduğu 
önemdir. Dolayısıyla peygamberler, ilâhi mesajın 
somutlaştırımı ve örneği olarak seçkin insanlardır.

İslâm ilahiyatında peygamberler hakkında va
cip (gerekli) olan sıfatlar başlığı altında beş temel 
özellik sıralanır. Bunlar; ismet (günah işlememe), 
sıdk (doğru olmak), emanet (aldığı görevi yerine 
getirme), fetanet (zeki ve anlayışlı insanlar olma
ları) ve tebliğ (A llah’ın mesajını insanlara eksiksiz 
ulaştmTia) dir. Peygamberler aldıkları risalet gö
revlerini, ilk önce kendileri uygulayarak insanlara 
tebliğ ederler. Buna göre peygamberlerin en 
önemli özellikleri; diğer insanlara ilâhi mesajı bir 
örneklik teşkil ederek ulaştırmaktır.

Yazının girişinde peygamberlerin örneklikleri
ni bilhassa vurgulama gereği duymamız, günümüz
de İslam ile ilgili tartışmalarda, özellikle Hz. Pey- 
gamber’e dair yanlış konumlandırmalar ile bilhas
sa sünnetlerin pratikte meydana gelmesi muhte
mel değer erimelerine karşı bir direnç oluşturacak 
olmasıdır. Gerçekten günümüzdeki tartışma ko
nularına baktığımızda, “sünnetin dindeki konu

mu”, “tarihsellik”, “Kur’an İslâmî”, “geleneksel- 
lik-modernlik” vb. başlıkların önplâna çıktığını 
rahatlıkla görebiliriz. Nitekim Diyanet’in en son 
2002 yılında yaptığı “Güncel İstişâre Toplantı- 
sı”nda da bu başlıkların temel tartışma konuları 
olduğu hatırlanacaktır.

Burada, İslâm dünyasındaki tarihsellik tartış
malarının sünnetten başladığını öncelikle hatır
latmak gereğini duyuyoruz. Sünnet ve hadisler 
üzerinde odaklanan tartışmalar, sonuçta bunların 
ne kadarının otantik olduğu noktasında yoğunlaş
maktadır. Bu ise son tahlilde, *‘n as ıl b ir peygam ' 
ber'' sorusuna verilebilecek cevabı gittikçe güç
leştirmektedir. Çünkü bu tartışmanın bir tarafına 
göre elde kalan hadisleri dikkate aldığımızda, 
bunlarla örnek bir peygamber portresi oluşturmak 
zor görünmektedir. Bunun, beraberinde Kur’an-ı 
Kerim’i anlama ve somutlaştırma konusunda da 
bir güçlüğü beraberinde getireceği âşikârdır. Bu 
bağlamda sünnetin dindeki konumu, tarihsellik 
ve Kur’an İslâmî tartışmalarının birbirleriyle çok 
yakın bağlantıları olduğu bilinmelidir. Diğer yan
dan, bu güncel tartışma konularının son tahlilde 
hep sünnet ve hadisle birebir ilişkisi görülebilir. 
Şüphesiz hadis kritik çalışmaları önemlidir. A n
cak İslâm’ın peygamberinin evrensel ve kıyamete 
kadar devam edecek ümmetine olan hitabını, son 
derece az sayıdaki hadisle sınırlamak insaf sınırla
rını oldukça zorlayan bir düşüncedir.

Örnek bir şahsiyete ve yüce bir ahlâka sahip 
olan Hz. Peygamber(s.), yukarıda zikredilen pey
gamberlere ait sıfatlara sahip, Kur’an-ı Kerim’in
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somut bir temessülü idi; “Muhammed, sizin erkek
lerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat O , A l
lah.’m R esûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. 
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (33/Ahzab, 40) 
“Andolsun ki, Rasûlüllah, sizin için, A llah’a ve 
âhiret gününe kavuşmayı umanlar ve A llah’ı çok
ça zikredenler için güzel bir örnektir.” (33/Ah
zab, 21) “Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” 
(68/Kalem, 4) Bu noktanın tespiti özel bir önem 
taşımaktadır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in bu vurgu
su, iki temel niteliğin altını çizmektedir. Birincisi, 
Allah’ın mesajının 
hayatın dışında âfâ- 
ki sözler içermediği
dir. İkincisi de,
Kur’an-ı K erim ’in 
so m u tlaştırım ın ın  
Hz. Peygamber ol
duğudur. Tüm bun
lar ise, “Kur’an İslâ
mî” kavramının biz
zat Kur’an - 1 Kerim 
tarafından yalan
landığının bir gös
tergesidir. Ö te yan
dan Hz. Peygam- 
ber’in sıkça zikredi
len Veda hutbesin
deki “Size iki şey bı
rakıyorum. Ona sa
rıldığınız müddetçe 
sapıtmazsınız. O n 
lar; A llah’ın kitabı ile benim sünnetimdir” sözü 
bu durumu bir başka açıdan göstermektedir.

Dünya ölçeğinde İslam’ın gittikçe bireyselleş
tirilme ve soyutlaştırılma projesinin sünnetten 
başlaması oldukça anlamlıdır. Çünkü çok büyük 
oranda geleneksel aktarım yoluyla öğrenilen ve 
Hz. Peygamber’in sünnetleri yoluyla somutlaştırıl
maya çalışılan İslâm, Hz. Peygamber’in örnekliği
nin sünnet ve hadis üzerinden tartışmaya açılma
sıyla postmodern zemine uygun hale gelmektedir.

Buraya kadar bir anlamda Hz. Peygamber’in 
örnekliğinin anlam ve önemine işaret etmeye ça
lıştık. Bundan sonra ilk önce muhtelif anlatımlar
da Hz. Peygamber’in örnekliğinin ne oranda bu
lunduğuna işaret ettikten sonra, örneklikle ilgili 
somut önerilerde bulunmaya çalışacağız.

Anlatı(m)larda Hz. Peygamber

Şüphesiz Hz. Peygamber, çok farklı platformlarda 
hayatı ve sözleriyle anlatıma konu olan bir insan
dır. Biz burada anlatı(m ) ile gerek siyer gerekse 
hadis olarak; hem sohbet, hem de derslerde Hz. 
Peygamber’in nasıl portreleştirildiğini “örneklik” 
bağlamında açımlamaya gayret edeceğiz. Bir çok 
kavramın altının çizilmesinin mümkün olduğu bu 
anlatı(m)larda biz, üç noktaya vurgu yapmakla 
yetineceğiz. Bunlardan ilki, peygamberlerle ilgili

an latı(m )lan n  ha
yatla bağlantısı.. 
İkincisi, bu anla- 
tı(m )ların güncelle
me, form ve dil ile 
ilişkisi. Üçüncüsü 
de, bu anlatı(m )la- 
rın bütüncül bakış 
açısı bağlamında de
ğerlendirilmesi.

Belirtmeliyiz ki, 
bu anlatı(m)Îar bir 
yandan Hz. Peygam
ber’in nasıl portre
leştirildiğini göste
rirken, diğer yandan 
bu anlatıyı kullanan 
grup/cemaatin vs. 
hayata bakışını, 
misyonunu da açığa 
çıkarır. Ayrıca anla- 

tı(m )lar bir tarih okuması olduğundan, anlatımı 
yapanın içinde yaşadığı döneme dair bilgiler ver
diği gibi, Hz. Peygamber’e yapılan yüklemelerin 
içeriğini de satır aralarında yansıtır. Bu bağlamda 
Hz. Peygamber’in nasıl okunduğu “örneklik” için 
model oluşturma/inşa etme sürecinde ciddi önem 
taşımaktadır.

A ) Mitolojik Bir K ahram an Olarak Peygamber: 
Bu anlatımlarda ilk dikkat çeken noktalardan bi
risi, Hz. Peygamber’in hayatının ve sözlerinin 
kahramanlık mitosu içinde inşa edilmeye çalışıl
masıdır. Şüphesiz “kahraman” kavramının top
lumlar için olumlu bir çağrışımı vardır. Öncelikle 
kahraman, toplumun bir kurtarıcısıdır. Ancak 
kahramanlığın çağrışımları daha çok “olağanüs

5 6  Umran • M ayıs >2004

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


HAYATİN İÇİNDE BİR ÖRNEK: HZ. PEYGAMBER / DEMİR

tü”lük üzerine kuruludur. Böyle bir peygamber an
latısı, hiçbir toplumsal bağlam ve detayı dikkate 
almadan bir dil kurmakta, dinleyicilerin son tah
lilde böyle bir peygamber ile kendi hayatları ara
sında hiçbir özdeşlik kuramamaları sonucunu do
ğurmakta ve ister istemez Hz. Peygamber’i tarihsi- 
leştirmektedir. Bu durumda peygamberin bir pro
totip olarak sunumu, toplum tarafından anlatının 
m itolojik unsurlarının yoğunluğu sebebiyle bir 
redde uğramaktadır. Sözgelimi; mucizelerin çevre
lediği, gündelik hayatının karelerinin bulunmak
ta zorlandığı tarihüstü/dışı bir peygamber bu tür
dendir. Halbuki Uhud savaşında istediği galibiye
ti alamayan, üç yıl boykot yaşayan, altı çocuğunu 
hayatta iken kaybeden, hanımları ile sorunlar ya
şayan bir peygamber vardır. Bu durum tamamıyla 
atlanarak, her şeye sihirli değneğiyle dokunarak 
halleden bir peygamber portresi çizilmektedir.

Hayatla bağlantı kurulduğunda ve Hz. Peygam- 
ber’in hayatı ile özdeşlikler elde edildiğinde, in
sanlar şüphesiz daha farklı düşüneceklerdir. G er
çekten bugün kişi çocuğunu hayatta iken kaybede
bileceğini, açlığa, mahrumiyetlere duçar kalabile
ceğini Hz. Peygamber’in hayatını kendi hayatına 
transfer ederek düşünebilir. Bunun dışında Hz. 
Peygamber’in gündelik hayatı, zevkleri beğenileri, 
hoşnutsuzlukları da önem taşımaktadır. Çünkü bu 
noktanın atlanması, sabahtan akşama kadar dini 
va’zlar veren ve O ’nun insani boyutunu atlayan 
bir peygamber anlatısına dönüşmektedir. Tam  da 
bu noktada Hıristiyanlık’ta Hz. İsa’ya (a.s) dair an
latımların geldiği noktayı hatırlatmak gerekir. İn
sanlar, kendi yaşadıkları hayattan ve gündelik 
meşgalelerden uzak duran bir Hz. İsa portresi kur
duklarından dolayı, bugün Hz. İsa artık tanrısal bir 
boyut kazanmıştır. (Ekanim-i Selase) Aslında iş; 
sadece Hz. İsa’nıtı bu portresiyle bitmemiş, Hıristi
yanlığın tüm yönelimleri de bu portrenin uzantıla
rına paralel olarak belirlenmiştir. Nitekim Hıristi
yanlık dünyaya karşı menfi bir tavır almış ve salt 
uhrevi bir din olmuştur ki; tarih boyunca uçlar 
arasında gezinirken, bugün seküler bir hayatın im
kan dahiline girmesinde etkileri bulunmaktadır. 
(Protestan yorum) Yine Hz. İsa’nın insanların aslî 
günahlarına bir keffaret olarak çarmıha gerildiği 
düşüncesi ve ardından bu argümanı destekleyici 
anlatı(m)lar, Hz. İsa’nın kahramanlık ve giderek 
tanrılaşmasında önemli bir rol oynamıştır.

Hz. Peygamber’e yüklenmeye çalışılan kahra
manlık mitosunun sonuçlarına toplum üzerinden 
baktığımızda, Hz. Peygamber’in aşırı yüceltmeci 
bir tavırla hayatın dışına itildiğini görürüz. N ite
kim bugün Hz. Peygamber’e ait eşyalara duyulan 
saygının sünnete sadakatten öne geçmesi bunu en 
net gösteren bir donedir. Öncelikle böyle bir ta
vır, toplumları kendi üzerine düşenleri yapma, so
rumluluklarına sahip olma gibi bir düşünceden 
uzaklaştırarak “kurtarıcı” arayışına sürükler. Bu 
şekilde toplum bir türlü kendi ergenliğine ulaşa
maz ve birisinin çıkarak onun işlerini halletmesi
ni ve kendisini hizalamasını bekler. Bu, o toplu
mun yukarıdan aşağıya bir dizaynı içselleştirmesi 
anlamına gelmektedir. Zira bu peygamber (=kur- 
tarıcı=kahraman) toplum gözünde, özel yetilerle 
donatılmış, tarih önünde imtiyazlı, başarısı garan
tilenmiş olağanüstü bir kişiliktir. Dolayısıyla Pey
gamber, bir örneklik olarak değil, kişi nezdinde 
kendi hayatıyla bağlantısı olmayan, hayatı aşan 
bir süpermen gibidir.

Aslında geçmiş toplumların da bu tür bir algı
lama yanlışlığı içine düştükleri de bir vakıadır. 
Nitekim Kur’an -1 Kerim, Mekke’li müşriklerin 
kendilerine mesaj getirenin bir melek olması la
zım geldiği şeklindeki itirazlarını reddetmektedir.

Bugün Hz. Peygamber’in örnekliğinin tam da 
bu noktada önemli olduğunun altını çizmeliyiz. 
Bu, aileden başlayarak tüm toplumsal katmanlar
da Peygamberi bir prototip olarak hayatın içine 
yeniden sokmak ve gündelik hayatta O ’nun ör
nekliğini yeniden gündeme getirmek ile müm
kündür. Dünyanın bir süredir yaşadığı bu erime 
sürecinde Rasülullah’ın sünnetinin bu erime kar
şısında insanlarca içselleştirilmesi ciddi bir önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda aile kurumuna önemli 
roller düşmektedir. Öncelikle aileler çocuklarına 
sağlıklı bir peygamber anlatısı (Siyer) okumalı, 
tüm peygamberlerin hayatları gerçeklikleri içinde 
dile getirilmeli ve ardından beraberce Hz. Pey
gamber’in hadislerini ve sünnetlerini çocuklara 
öğretmeli; yanlış hareketlerinde onları uyarmalı
dırlar.

B) O üncellem e, Form  ve Dil:
Din ve özelde Islâm ve Hz. Peygamber söz konusu 
olduğunda, bindörtyüz yıllık bir zaman farkı olum
lu ya da olumsuz imalarıyla hep dile getirilen bir
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husustur. Za
manla ilgili bu 
h atırla tm aların  
ilk elden altını 
çizdiği husus; 
g ü n c e l l e m e , 
form ve dildir.
Kimi yaklaşım
lar günümüzü 
mutlak merkeze 
alarak Hz. Pey- 
gamber’i, yaşa
dığı dönem, top
lum ve tarihle 
sınırlı tutan bir 
anlayışla ortaya 
çıkarken, diğer 
bazı yaklaşımlar o dönemin tarih ve toplumunu 
günümüze aynı formla steril bir ortama taşıma 
gayreti içerisinde görünmektedirler. İkinci yakla
şım, bazen bir anakronizme kayarak tarihin dışına 
çıkma eğilimine de girmektedir. Ancak belirtil
melidir ki, her iki yaklaşım da sağlıklı bir örneklik 
bağlamında düşünüldüğünde malüldür.

İlk yaklaşımın malüliyeti; günümüzün hakim 
paradigmasından bir tarih okuması ve kritiği yap
tığından. ilerlemeci, modern bir karaktere sahip 
olmasından kaynaklanmaktadır. Kanaatimizce 
sünnetin dindeki konumunun yeniden tartışmaya 
açılması, hadislerin sahihliğinin gündeme getiril
mesi bu bağlamda anlamlıdır. Diyanet’in en son 
“Güncel İstişâre Toplantısı”na ağırlıklı olarak bu 
konuların damgasını vurması, halkın güncel so
runlarına Fıkıh kitaplarındaki bildik cevaplar dı
şında ürettiği bir şeyin olmaması burada hatırlan
malıdır.

Konuyla ilgili genel tartışmalara göz attığımız
da, sünnet ve hadislerin yeni bir paradigma pers
pektifinden yeniden okunmasıyla elde sınırlı sayı
da hadis kalmıştır. Çünkü her farklı kesim farklı 
hadislerle ilgili tartışma açtığından, yara almayan
ların sayısı ancak o kadar kalmaktadır. Aslında bu 
okuma sadece hadise ve sünnete mahsus da değil
dir. Bunu diğer bilim dallarında da görebilmekte
yiz. Nitekim tefsir ve fıkıh kitaplarının erkek ege
men bir perspektifle yazıldığı iddiaları, bu okuma
ların bir neticesi gibi görünmektedir. Yani kısaca
sı, bu okumalar sonucunda bütün geleneksel biri

kimlerden çok 
yakın bir za
manda elde ne 
kalacağı şeklin
deki soru önem 
kazanmaktadır.

İkinci yakla
şım ise, ya o dö
nemi bugüne 
aynı formla ge
tirerek ya da o 
döneme kaça
rak bir güncel
leme problemi 
y aşam ak tad ır . 
Ö ncelikle akıl
dan çıkarılm a

malıdır ki, İslâm ve bu bağlamda Kur’an ve Sün
net, evrensel ve kıyamete kadar tüm insanlara ye
ten mesajı içinde barındırmaktadır. A ncak insan
lar ve toplumlann form ve dil olarak değişmekte 
oldukları da akıldan çıkarılmaması gerekli bir baş
ka husustur. Bu durumda sünnet ve hadislerin, gü
nümüze mesajlarının olduğunu akıldan çıkarma
dan nasıl anlayabilir ve örnekliğinden faydalana
biliriz? Yapılması gereken şey; hitap edilen kesi
min “dil”i ve kültürel seviyesi dikkat alınarak 
güncellemek ve örneklik teşkil edici bir dil kur
maktır.

Burada bir iki örnek üzerinde konuyu somut
laştırmak istiyorum. Bu bağlamda Hz. Peygam
ber’in (s) iki hadisini zikredeceğim: “Hz. Peygam
ber üç gün üst üste buğday ekmeği yemezdi.” Di
ğeri de; “Hz. Peygamber’in yatağı hurma lifinden- 
di” şeklindedir. Sözgelimi bu hadisler aile ya da 
muhtelif konuşmalar düşünüldüğünde aile üyele
rine, çocuklara, insanlara bağlamı anlatılmadığı 
ve nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde tartışılma
dığı zaman, dinleyicilerin bunu sadece dinlemek
le yetinmeleri söz konusudur. Ancak güncellene- 
rek bugünün diliyle açıklandığı zaman Hz. Pey
gamber.ve O ’nun sözleri hayatın içinde algılana
bilirler. Çünkü şu an içinde yaşadığımız toplum
da, hadiste zikredilen detayların birebir karşılığı 
yoktur. Bu hadislere dayanarak Hz. Peygamber’in 
hazcı bir yaşamdan uzak durduğu, dünya hayatını 
geçici bir konaklama yeri olarak gördüğü, ancak 
yaşayacak kadar yiyip içtiği, tüketim kültüründen
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uzak, eşyaya tamahkâr davranmadığı anlatıldığın- 
da, dinleyicilerin hayatını yeniden gözden geçir
meleri ve sorgulamaları imkân dahiline girmekte, 
Hz. Peygamber ve O ’nun sözleri örneklik teşkil 
edebilmektedir. Bu, aynı zamanda Hz. Peygam
ber’e bütüncül bakabilme problemine de işaret et
mektedir.

Buradaki temel sorun, görüldüğü gibi, sünne
tin ya da hadisin mesajının günümüzde tekâbül 
ettiği kavram/yaşam/felsefeye işaretinin ifade edi
lebilmesidir. İki nesil önce zor şartlar altında yaşa
mış kişiler ile bugünün çocuklarının çevre, eşya 
ve tüketimle ilgili algıları ve kullandıkları dil 
farklıdır. Dikkat edilirse belli bir yaş üzerindeki
ler, zor şartlar altında yaşadıklarından tüketim ko
nusunda daha dikkatli iken, yeni nesil tüketim 
felsefesini daha çabuk içselleştirmiş, bilgisayar ha
yatına girmiş, iletişim araçlarının sosyal mesafeyi 
kısaltmasıyla farklı hayat ve sosyo-kültürel talep
lerden haberdar olmuştur. Tüm bu ve benzeri fak
törler, diğerlerinde olduğu gibi sünnet ve hadiste 
de örneklik için güncelleme, form ve dilin önemi
ne işaret etmektedirler. Bu bağlamda içinde yaşa
dığımız yılların biraz öncesi ve sonrasına projeksi
yon tutulup, farklı öngörülerle sünnet ve hadisle
rin hayatın içinde yeniden tanımlanması ve açık
lanmasına dair çalışmalar yapılması gerektiği bir 
zaruret olarak ortadadır.

Bu noktada başlıkla bağlantıları içinde post- 
modernlik ve küreselleşme gibi farklı değerleri 
eritici süreçler karşısında, pratiklikleri ve en kü
çük toplumsal birimlerden başlayarak sonraki nes
le dil, gündelik hayat, oyun vb. bir çok fenomen
lerin içinde aktarılmaları sebebiyle sünnet ve ha
dislerin çok büyük önem taşıdığını belirtmeliyiz. 
Kanaatimce postmodernlik ve küreselleşme, bir 
çok gelenek ve dinlerin merkezinde omurgayı çö
kerterek ilerlemektedir. Bunu zaafiyete uğratacak 
omurga sünnet gibi göıünmektedir.

C) Sekülerliğin Yeni Peygamber Yüzleri ya da 
Bütüncüllük:
Hz. Peygamber’in (s) örnekliğinin sağlıklı bir şe
kilde kurulması ve anlatı(m )lara yansıyabilmesi, 
O ’nun hayatı ve temel çizgisini bütüncül bir şekil
de anlamakla mümkündür. Gündelik hayat içeri
sinde Peygamber’e yapılan yüklemelere baktığı
mızda, bunların peygambere parçacı bir rol vere

rek yaklaştıklarını görebiliyoruz. Bunlar, aslında 
Hz. Peygamber’i görmek istenilen konuma ait te
mennileri yansıtmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla, 
sekülerlik sürecinde bütünlüğün parçalanmasın
dan peygamber portresi de payını almış görün
mektedir. Nitekim bu portrelere baktığımızda bir 
boyutun, Hz. Peygamber’i tümüyle tanımlayan bir 
genişliğe ulaşması dikkat çekmektedir. Bu bağ
lamda karşımıza ayrı ayrı mutasavvıf, postmodern, 
küresel vb. peygamber portreleri çıkmaktadır. 
Halbuki bunlar bugünden Peygamber’e yapılan 
yüklemelerle elde edilecek niteliklerdir.

Bilinmelidir ki Hz. Peygamber bir insan olarak 
çok yönlü ve çok boyutludur. O ’nun bir insan ola
rak ailevî, ferdi hayatının yanı sıra çok farklı bo
yutlara vurgusu olan hayata sahip olduğunu bil
mekteyiz. Kanaatimizce bu bütünlük hiçbir şekil
de atlanmamahdır. Günümüzde sözgelimi tasav- 
vufi bir hayat yaşayan bir fert, çizdiği portreyle 
peygamberi de kendi sınırları içine hapsetmekte; 
İslâm’ın tek boyutlu algılanmasına sebep olmakta 
ve böylece sağlıklı bir anlatımın önünde engel 
olarak durmaktadır. Aynı şeyler postmodern ve 
küresel vb. nitelikler için de geçerlidir.

Sonuç Yerine:

Yazının başından bu yana Hz. Peygamber’in(s.) ör
nekliğinin altını çizmeye çalışırken, bu konudaki 
muhtemel yöntem problemlerine dikkat çektik. 
Zira bugün Hz. Peygamber’in örnekliğinin kabulü
nün daha çok bu problemler ve bilinç düzeyiyle 
ilintisini görebilmekteyiz. Öncelikle belirtilmeli
dir ki, peygamberlerin, kitapların yanında gönde
rilişinin bir anlamı varsa bu, örneklikten başka bir 
şey değildir. Diğer yandan bu örneklik, kısmî veya 
bir kaç boyuttan ibaret de değildir. Hz. Peygamber 
tüm yönleriyle ve yaşantısıyla bizim için örneklik 
olduğu gibi, Kur’an-ı Kerim’in hayat içinde bir te
messülü ve numune-i imtisâlidir. Nitekim herke
sin bildiği bir hadis bunu teyid etmektedir: Hz. 
Aiş’ye(r.a) Hz. Peygamber’in ahlakı nasıldı diye 
sorulduğunda O, “siz Kur’an okumuyor musunuz? 
O ’nun ahlakı Kur’an’dı” demiştir. Gerek Hz. Pey
gamber’in sünnetinin nesilden nesile pratiklerde 
aktarılması, gerekse hadislerle O ’nun örnekliğinin 
pekiştirilmesi, bir çok spekülatif, soyut düşünce ve 
tartışmalardan insanlığı uzaklaştırabilecektir. ■
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B ugün Hz. Muhammed’in(s.) müslümanla- 
rın hayatında sahih bir örnekliğinin teza- 
hür etmiyor olmasının, İslâm’ı dünyevi- 

leştirme, birey vicdanıyla sınırlandırma projeleri
nin giderek daha çok ağırlık ve muvaffakiyet ka
zanmasıyla doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. İnsa
nı merkeze alan, aşkından koparılmış bir düşünce 
dünyasının zihnimizle, şirkin tevhidle, doğrunun 
hakikat, fenomenin mucizeyle hercümerc olması 
kavramlar batağının bulanık gömüğü içinde müs- 
lümanları berrak, dupduru, canlı ve dinamik vu
zuh noktalarının olmadığı zehabına kapılmaya 
sevk etmektedir.

‘Yaşayan bir Kur’an’ olarak tarif kazanan Ra- 
sül-i Ekrem’in sayesinde İslam somutlaşıp hayat 
bulurken gerek “Kur’an İslami” vurguları, gerek 
sünnetin kasdi olarak masaya yatırılması, adeta 
önce öldürüp sonra otopsi yapılmak istenmesiyle 
giderek somut niteliğinden uzaklaştırmak isten
miş, oluşturduğu kafa karışıklığı hesaba katılacak 
olursa büyük ölçüde başarı da kazanmıştır. O top
sisi yapılmış bir şeye hayy ve ihya edici olarak ba
kılması psikolojik bakımdan mümkün görünme
mektedir. İlâhi mesajın anlaşılır olma zarureti ve 
seçilmiş bir elçinin kdavuzluğunda insanlara ulaş
tırıldığı, peygamberin söz ve otorite hakkı ile 
Kur’an-ı Kerim’in sık sık A llah Rasülüne itaat et
me doğrultusundaki buyruğu görmezden gelin
mektedir.

Bu gözardı edişlerin, zihinlerimizi dönüştüren 
paradigma sapmasının bize eşyayı Allah Rasü- 
lü’nden farklı algıladığımız bir zihin dünyası ar

mağan etmiş olmasıyla birebir ilgili olduğu kana
atindeyim. Bu yeni kriter, ötesi ötelere atılmış bir 
yeryüzüne bizleri hapseden seküler bir kriterdir. 
Bu bağlamda sünnetin sunnileşmesi sürecinde îs
lam anlayışına müslüman olmayanlardan ziyade 
müslümanlar tarafından bir tahrip yaşatıldığını 
söylemek maksadı aşmak olmayacaktır. Bu tahrip 
sürecinin birkaç farklı biçimde yaşatıldığına şahit 
olmaktayız.

Ö ncelikli problemlerden biri; Rasülullah’ın 
sadece harikulade yönleriyle bir nebze tanıtılmak 
suretiyle hayatın içinde değil üzerinde telakki 
edilmesidir. Bu, O ’nun örnekliğini zaten başın
dan imkansız sayan bir önkabulü doğurmaktadır 
ki, bu durumda “Andolsun ki A llah ’a ve âhiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve A llah ’ı çok zikre
denler için Rasûlüllah Üsve-i Hasene (güzel bir 
öm ek)dir” (33/Ahzab, 21) âyet-i kerimesinin ne
ye tekabül edeceği problem teşkil etmektedir. Y i
ne bir çok âyetin Hz. Muhammed’in uyarıcı, müj- 
deleyici, sakındırıcı ve belki en önemlisi beşer ol
duğuna yaptığı vurgu da gözden kaçırılmakta, do
layısıyla Rasülullah’ın yiyen, içen, uyuyan, evle
nip çocuk sahibi olan, galip de mağlup da olmuş, 
hastalanmış, A llah  tarafından ikaz edilmiş, pek 
çok sıkıntı ve elemle sınanmış ve ölümü de tat
mış bir fani olduğu unutulmaktadır. îlyas Sal
man’m oynadığı karakter, enişte rolündeki Şener 
Ş en ’e bulduğu paranın sâhibini aramak gerektiği
ni belirtiyor: “Hakkımız olmayan bu parayı nasıl 
harcarız? Günah değil mi?” diye soruyordu. Eniş
tesi; “ulan sen peygamber misin?” diye cevap ve
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riyordu. Bu ve benzeri peygamber gibi davranma- 
yı imkansız sayan ve O ’nu insanüstü bir varlık gi
bi göstermeye yönelik yaklaşımlar, yükümlülük
lerden ziyade naçar olunduğu, şartların mecbur 
bıraktığı gibi bahaneler vasıtasıyla sorumsuzluk 
ve masumiyet empoze eden iddialardır.

A llah Rasülü’nün örnekliğini nisyana terket- 
mek suretiyle, Kur’an-ı Kerim’in bilfiil hayata ak
tarımı yapılmâmış, âfâki değer ve öğütlerden mü
teşekkilmiş gibi algılanışı, âyetlerin bugünün 
gündelik hayatını olumlaması yahut mazur gös
termesi muhtemel manalara tevil ve tahvil edil
mesini yaygınlaştırmaktadır.

Diğer bir problem, Rasülullah’ın model teşkil 
etmesinin ve sünnetin Kur’an-ı Kerim’in alterna
tifi ve ondan bağımsız bir kurumsallaşma olarak 
anlaşılması şeklindeki son derece yanlış ve tehli
keli bir yaklaşımdır. Bir takım kimseler bunu, 
Kur’an dışı bir şeye uymak ve dolayısıyla “A l
lah’ın hükmünden başkasıyla hükmetmek” ile bir 
sayma noktasına kadar götürebilmiştir. Rasül-i 
Ekrem’in örnekliğini dışarıda bırakmak, yaşana
bilir bir İslâm’ı da ortadan kaldırmak olacaktır. 
Kendi hevasından ve vahiyden kaynağını alma
dan bir şey söylemeyen, Kitap’la beraber kendisi
ne hikm etin de verildiği N ebi’nin söz ve fiillerini 
uygulamaya değer bağlayıcılıkta ve itimada şayan 
kabul etmeyen bir mantığın O ’nun ileticiliğiyle 
âleme vahyolunmuş kitaba nasıl olup da güven 
duyduğu bana kalırsa paradoks içermektedir.

Şurası muhakkak ki, müslümanlar Peygam
ber’in örnekliğini bir kez hayata başat unsur ve 
referans olarak dahil edecek olurlarsa, onları bek
leyen göze almayacakları pek çok yüzleşmeyle de 
karşı karşıya kalacaklardır. Meselâ bugün dost 
edindiklerimiz (İslam düşmanları, mal istifi, star 
yahut idoller, cilâlı imajlar, lüks ve konfor, fayda
cılık yahut hazcılık, gurur ve gösteriş vb.) karşı
mıza dikilecektir.

“A llah ’a verilen söz mesuliyet gerektirir.” 
(33/Ahzab, 15)

Şüphesiz kaygısı ve meselesi olmak insani hür
riyetin yüklediği en öncelikli sorumluluktur ve is
tikamet hissine sahip olmayı gerektirir. Hakikat 
arayışı gibi bir mesele müslümanlarm gündemin
de yer almakta mıdır? Veya bir mesele olarak on
ları meşgul etmekte midir? Bu suallere müsbet ce
vaplarımız olduğunu düşünmüyorum. Doğruların 
sürekli değişiklik arzedebildiği hayat serüveninde, 
mümkün yollar arasından hakikat yolunun talibi 
olmak, o yolu yürümüş olanın kılavuzluğunda ro
tasının öğrenilmesini, aynı izlencelerin takip 
edilmesini gerektirir. Hakikat basit formülasyon- 
ları aşan yönüyle yürümek isteyeni ender bir isti
kamettir. Geçmişte takip edilmesi esnasında kar
şılaşılan tuzak ve meşakkatler bugün çok daha çe
şitlilik arzetmekte, ancak form olarak değişmekle 
beraber kalkış noktaları ve mantalite bakımından 
benzerlik hatta aynilikler göstermektedir.

Kulluğu ifa etmek, vahyi yaşamlaştırmak açı-
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ren âyetler olduğu gibi, anlaşılması ayrı bir bilim ve 
uzmanlığı gerektiren âyetler de vardır. Bundan do- 
layı, Kur’an’ın anlaşılmasında Hz. Peygamberin 
sünnetine olan ihtiyacımız, kayığın küreğe olan 
ihtiyacı gibidir. Nasıl ki kayıkçı, kürek olmadan 
kayığın yönünü tayin edemezse -ki birçok riskli ve 
tehlikeli durum ortaya çıkabilir- işte bunun gibi, 
bir Müslüman da Hz. Peygamberin hadislerine 
bakmadan, onun nebevî sünnetinden yararlanma
dan, Kur’an âyetlerinin bir kısmını anlayamaz. Bu 
açıdan Kur’an’ın anlaşılmasında peygamberimizin 
sünnetinin değeri çok büyüktür.

Diğer taraftan, insanlık birçok hususta peygam
berlerin çağrısına muhtaçtır. Bu sebeple İslam dü
şünce tarihinde çok sayıda Müslüman düşünür, 
peygamberliğin faydasının gerekliliği konusunda 
görüş birliğine varmışlardır. Bu konuda yüzyıllar 
boyunca hâkim olan temâyül şudur:

Nübüvvete ait bir başlangıç, nebevî bir ilk ha
reket olmaksızın, beşerî bir medeniyetin meydana 
gelmesi mümkün değildir. İnsanlığın değişik dö
nemlerine ait yapılan arkeolojik kazılardan bunu 
anlayabiliriz. İnsanlığın bugün sahip olduğu teknik 
medeniyet, ilahi yol göstermekle gelişip ilerlemeler 
kaydederek günümüzdeki mükemmel seviyesine 
ulaşmıştır.

Ünlü İslam düşünürü Fahrettin Râzi, bir ese
rinde “İnsanlığın Peygamberlere Olan İhtiyacı” 
başlığı altında insanlığın sanat ve teknik alanında 
sahip olduğu bilgilerin ve becerilerin genel prensi
bi, Allah tarafından gönderilen peygamberlerce 
konulmuştur, demektedir.^ Yani, peygamberler, sa
dece dinin uygulanmasıyla ilgili konularda değil, 
bir takım sanat ve teknik konularında da toplum- 
larına yol göstermişlerdir diyen Fahrettin Râzi, 
Kur’an’a dayanarak şu örnekleri verir;

Nuh peygamber’e Allah vahiyle gemi yapması
nı öğretmiştir.6 Bu sebeple halk arasında Nuh pey
gamber, marangozların pîri olarak kabul edilir.

İdris Peygamber, terzilik konusunda toplumuna 
örnek olmuştur.

Kur’an’da Dâvud Peygambere demir indirildi
ğinden, bir başka âyette de kendisine savaşta koru- 
nulacak zırh gibi giysilerin sanatının öğretildiğin
den bahsedilir.7 Eğer, teknolojinin ham maddesi
nin demir olduğu düşünülürse, peygamberin toplu
muna hangi konuda örneklik yaptığı daha iyi anla
şılabilir. Aynı zamanda âyette; “ (Davud)*a sizi sa- 
va§ta korumak için zırh yapma sanatım öğrettik” 
buyrulmasından, milletlerin kendi güvenliklerini

korumak için çağın gerektirdiği teknolojik üstün
lüğe de sahip olmaları gerektiğine bir uyarı vardır. 
Müslümanlar olarak Kur’an’da geçen bu çağrıdan 
bir ders çıkarmamız gerekir.

Peygamberler ideal toplum hayatında huzurlu 
bir yaşam biçiminin eksenine “adâlet ilkesini” koy
mak gerektiğini de öğretmişlerdir. İşte bunun için 
Allah peygamberlerine: “A llah adaleti ve iyilik 
yapmayı em reder”  ̂buyurmakla, huzurlu ve moral 
açıdan yüksek bir toplum modeline ancak, adâlet, 
eşitlik ve hak edilen ölçülerde iyiliklerin taksimatı 
ile ulaşılabileceğinin bilgisini iletmiş, onlar da bu 
konularda toplumlanna örnek olmuşlardır. Bu açı
dan din, şehir anlamına gelen Medîne ve bu şehir
de üretilen Medeniyet arasında çok yakın bir ilişki 
vardır.

Hz. Peygamber çeşitli sözlerinde peygamberlik 
kurumunun fayda ve önem ine işaret etmişlerdir. 
Konuyla doğrudan ilgili olan bir hadis-i şerifin 
meali şöyledir;

“Benimle insanların misali bir ateş yakan kim
se gibidir ki, ateş çevresini aydınlattığı zaman ate
şin çevresinde bulunan hayvanlar ve küçük kele
bekler ateşe düşmeye başladılar. O  kimse bu hay
vanları ateşe düşmekten sakındırmaya çalıştı. Fa
kat hayvanlar o kimseye galip gelerek düşüncesiz
ce, süratle ateşe düşüyorlardı. (İşte ben bu misâlde 
olduğu gibi) Siz düşüncesiz ve tedbirsiz olarak ate
şe düşerken, ben bellerinizden yakalayıp ateşe düş
mekten sizi kurtarmaya çalışıyorum.

Bu hadis’ten de öğrendiğimiz kadarıyla, bütün 
peygamberler insanları, helâkten ve felaketten ko
rumak için nübüvvetin fayda ve önemine dikkat 
çekmişlerdir. Bu anlamda peygamberler paratoner
ler gibidir.

O halde, tarih boyunca, insanlığın ilim, irfan, 
adâlet, yüksek ahlak ve faziletle donanmasında ge
tirdikleri öğretilerle örnek olmuş bu seçkin şahsi
yetlere kulak verelim!

Ne mutlu peygamberlerin aydınlık yolunu izle
yenlere!. ■

Dipnotlar
1 Fatır 35/24-
2 el-Enbiyâ 21/73.
3 en-NahI 16/44.
4 el-Haşr 59/7.
5 Râzî, Faiıreddîn, Kelam'a Giriş, {çev. Hüseyin Atay), Anicara, 1978, s.

217'19.
6H ud ll/ 37.
7E1-Enbiya21/81.
8 en-NahI 16/90.
9 Buharı, Sahih, VII, 186.
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HZrPEYGAMBERİN (s)— 
ÖNDERLİK VE ÖRNEKLİĞİ

AHMED AĞIRAKÇA

H er bir toplumun öncüsü halkı veya reaye- 
si tarafından taklid edilir ve örnek alınır. 
Eğer önder ve lider halkı tarafından sevi

liyor ve takdir ediliyorsa mutlaka her bir davranı
şı onlar için bir ömeklilik teşkil eder. Bilhassa bu 
kişi salt bir siyasi lider ve önder değil de aynı za
manda toplumun manevi rehberi ise bu durum o 
liderin ömekliliğine başka bir boyut kazandırır. 
Ayrıca siyasi önderliği, manevi rehberliğinin yanı 
sıra Allah tarafından görevlendirilmiş bir pey
gamber olması halinde de, sadece insanlar için ör
nek bir lider olmanın çok ötesinde, tabileri ve 
kendisine iman edenler için onun her bir davranı
şı ve yaşama tarzını taklid etmek, örnek almak ve 
aynen onun izinde yürümek bir fazilet ve ibadet 
olarak kabul edilir.

Ceneb-ı A llah’ın her bir toplumu bir önder 
peygamberle mukafaatlandırması onun rahmeti
nin tezahürüdür. Allah, peygamber göndermeden 
ve onları uyarmadan hiçbir toplum ve topluluğa 
sorumluluk yükleyip asla onları azap etmez (İsra, 
17/15). A llah’ın bu rahmeti gereğince toplum ve 
ümmetlere gelen peygamberler birer yol gösterici 
olarak örnek alınırlar. İnsanlar için cenah -1 A l
lah’ın gönderdiği son elçi ve son uyarıcı olan Hz. 
Muhammed (s.a.s)’in örnekliliği ise son bir ör- 
neklilik olduğu için daha mükemmel ve daha bir 
başkalık arzetmektedir. Kur’an-ı kerim’de *‘sizler  
için Allahsın Resulünde güzel örnek(ler) vardır 
(el-Ahzab, 33/21) buyurularak ümmetin uyması 
gereken şahsı belirlemiş ve peygambere uymanın 
güzelliğinden sözedilmiştir. Peygamber’e iman 
eden her bir mü’min için Rasulullah’a teslim ol

mak, gösterdiği yoldan gitmek, öğrettiği ibadetle
ri eksiksiz yapmak, imanına şüphe ve yanlışlıklar 
katmamak, saf ve temiz bir imanla, mükemmel bir 
ahlak ile imanının gereklerini yerine getirmek bir 
görev ve fazilettir.

Bütün peygamberler ümmetleri için birer ön
der, yol gösterici ve ulaşılmaz güzel örneklerle do
lu bir hayatın sahibidirler. Cahiliye devri diye ifa
de edilen peygamber öğreticiliğine takaddüm 
eden dönemdeki sıkıntılı hayat ve kötü örnekle
rin yaşandığı dönemin akabinde ilahi güzellikler
le bezenmiş fevkalade bir hayat insanlar için ör
nek olmayacaksa hangi tür yaşama biçimi örnek 
alınabilecektir. Cahiliye hayatının rezalet ve de- 
naetlerinden sonra Hz. Peygamber’in öğretileri, 
ulvi bir ahlakilik, muazzam ve mükemmel bir ör
nek yaşama tarzı olarak alınmış, ashap ve daha 
sonra kıyamete kadar gelip geçecek ümmetin bü
tün ferdleri için en makbul, muteber ve örnek bir 
hayat tarzı olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar 
için Resulullah gibi yaşamak, onun gibi yemek, 
içmek, onun gibi insanlara davranmak, onun gibi 
bir baba, bir eş, bir dost, bir komşu olmak her za
man arzulanan idealler olarak görülmüştür.

Hz. Peygamber’in öncelikle “Ben ahlâkın mü
kemmel ilkelerini tamamlamak üzere gönderil
dim” buyurması dünya hayatında insanların sahip 
olması gereken üstün ahlakî özellikleri öğretmek 
üzere gönderilen bir kişi olarak O ’na uyulması ge
rekmektedir. O, insanlar için büyük bir ihtiyaç 
olan inanmayı öğretmek üzere gelmiştir. Şirkten 
kurtulmak, yalnız A llah’a kul olmak ve yalnız ona 
ibadet etmek kulluğun vazgeçilmez bir gereğidir.

Umran-M ayıs -2004  6 5

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


KAPAK

Buna iman etmek insanı insan yapan ilk adımdır. 
Mükemmel bir insan olmak için iman ettikten 
sonra bu imanın gereği olan ibadetleri yerine ge- 
tirmek ahlakîliğin ikinci adımıdır. Resulullah in- 
sanları şirkten kurtarmanın yanında insanlığa öğ
rettiği ilkelerle mükemmel bir toplum ve muaz
zam bir medeniyetin temellerini atmıştır. İlkel 
ibadet anlayış ve biçimlerinden kurtulan insanlık, 
ilkel yaşama biçimini de geride 
bırakarak insanlar arası ilişkileri
ni en üst zirve noktaya ulaştıran 
ilkelere sahip olmuştur.

Peygamberimiz bu medeni 
yaşamanın ilkeleri arasında in
sanlara merhametli ve şefkatli 
olmayı, muhtaç ve güçsüz insan
lara yardım etmeyi öğretti. Tak- 
valı olmayı, haram ve çirkinlik
lerden uzak kalmayı öğretti. Var
lıklı insanların mallarında yok
sun ve yoksulların hakkı olduğu
nu anlattı. Muhtaçlara sadaka ve zekat vermenin 
bir iyilik yapmanın ötesinde bir görev olduğunu 
mü’minlerin zihnine nakşetti. Cömert olmayı teş
vik ederek cimriliğin iman ile bir arada buluna
mayacağını anlattı. Tem bellikten A llah’a sığın
mayı ve bir mü’minin asla tembel olmaması ge
rektiğini bildirdi. Emr-i b i’l ma’ruf ve nehy-i ani’l- 
münkeri/iyilik yapmak ve insanları kötülüklerden 
alıkoymanın önemini ümmete ve ferdlerine kav
rattı. İyilik yapmak ve kötülüklerden insanları ge
rektiğinde güçle ve sözle alıkoymanın bir görev 
olduğunu ve bu ilkenin İslam’ın temel bir öğretisi 
olarak kıyamete kadar devam etmesi gerektiğini 
bildirdi.

Yeryüzünde fitne ve fesad çıkarmanın kötülük
lerini, halkı ve toplumları ıslah etmenin faziletleri
ni öğretti. Kötü insanların ve müfsidlerin yolundan 
gidilemeyeceğini bildirdi. Her türlü uyuşturucu ve 
aklı gideren maddelerin Allah tarafından haram 
kılınıp yasaklandığını ve bunların toplum içinde 
büyük zararlara yol açan bağımlılıklar olduğunu öğ
retti. Hırsızlığı, zinayı, yalan söylemeyi, sihir ve ke
hanette bulunmayı, her türlü bid’at ve hurafeler
den uzak kalıp gerçekçi olmayı, insanların giybet 
ve dedikodusunu yapmanın çirkinliğini, laf taşıma
nın, başkasıyla alay etmenin, insanların arasını 
bozmanın yanlışlık ve günah olduğunu öğretti.

Hz. Peygamber’in getirdiği risalet öğretileri 
içinde en dikkat çekici hususlardan birisi olarak 
insanın tabii haklarına saygı duyulması ve insanın 
sahip olduğu izzet, şeref ve değerlerinin korunma
sı ilkesidir. İnsanın yaşama hakkını garanti altına 
alan İslam’ın bir insanı öldürmenin bütün insan
lığı öldürmesi anlamına geldiğini, bir mü’mini ka
sıtlı bir şekilde öldürmenin ebediyen cehennemde 

kalmayı gerektirdiğini ve A l
lah’ın gazab ve lanetini hakke
den bir davranış olduğunu bil
dirmektedir.

Kadınların birer emanet ol
duklarını, bu emanete en titiz 
bir şekilde riayet edilmesi gerek
tiğini bildirmiş ve bizzat bunu 
kendi eşlerine karşı sergilediği 
mükemmel davranışlarıyla üm
metin erkeklerine öğretmiş ve 
onlara m a’ruf /güzellikle mu
amele edilm esinin gereklerini 

bildirmiştir. Kadına bir anne, bir eş, bir kız çocu
ğu ve bir bacı gözü ile bakılmasının önem ve ge
reklerini öğretmiştir. Bu örnekliliğini de annesini 
hayırla yadedip, hz. H adice’ye, A işe’ye ve diğer 
eşlerine, kızı Fatıma’ya ve süt kız kardeşi Şeyma’ya 
karşı üstün davranışlarıyla ortaya koymuş ve nasıl 
davranılması gerektiğini öğretmiştir. Mü’minlerin 
en üstün olanlarını ahlaken en mükemmel olan
ları ile eşlerine karşı en saygılı ve merhametli dav
rananları olduğunu anlatmıştır. Dünyanın geçici 
bir meta olduğunu fakat bu metaın en hayırlı kıs
mının kadın olduğunu bildirmiştir.

Hz. Peygamber’in öm ekliliğini ortaya koyan 
önemli ilke ve öğretilerinden birisi de İslam’da ırk 
ve milliyet taassuplarının tam amen kaldırılmış ol
duğunu ve bir ırkın diğer bir ırka asla üstün olma
ması gerektiğini bildirmesidir. İnsanların bir er
kek ve bir dişiden yaratılmış olduğunu bildiren 
rabbimiz, hiçbir arabın arap olamayana, arap ol
mayanın da Araba üstün olmadığını anlatan pey
gamberimizin bu öğretileri İslam’ın vazgeçilmez 
ilkeleridir.

Resulullah’m örnekliliğinin en bariz alanların
dan birisi ilimle gelmiş olması ve ilmi sürekli ola
rak tavsiye edip insanları ilm e yönlendirip teşvik 
etmesidir. Cehaletin  tamamen yok olması ve il
min Müslümanlar arasında yayılması hususunda
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gösterdiği örnekliliği bütün dünyanın kabul ettiği 
bir örnekliliktir. Bilenlerle bilmeyenlerin asla eşit 
olmadıklarını bildirmesi, her bir bilenin üstünde 
bir bilenin daha olacağını anlatıp insanları daha 
ileri bir ilmi düzeye ulaştırmaya teşvik etmesi, il
min her mü’min erkek ve kadına farz olduğunu 
buyurması örnek alındığı en önemli özelliğidir. Bu 
teşvikleriyle Müslümanları ilmi araştırma ve bu
luşlara şevketmiş ve İslam medeniyetinin zirvesi
ne tırmanmasını sağlamıştır. îslamın ilk emrinin 
ilmi teşvik etmekle başlaması, insana bilmediğini 
A llah’ın vahiyle öğrettiğinin bildirilmesi bu dinin 
ilahi bir din olma özelliğinin de en bariz tarafıdır. 
A llah’tan en çok korkan ve en çok itaat edilmesi 
gerektiğini bilenlerin ilim sahibi kimseler olduğu
nun Kur’an-ı Kerim tarafından bildirilmesi ve bu 
hususu Rasulullah’ın ümmetine öğretmesi ümme
tin alimleri için, îslam ilimleri tarihi boyunca bir 
örnek teşkil etmiştir. Bu örnekliliği de Müslüman 
ilim adamlarının tefsir, hadis, fıkıh, tarih, tıp, ma
tematik, astronomi, kimya, fizik vs. alanlarda do
ruk noktalara ulaşmalarını sağlamıştır.

Hz. Peygamber cihanşümul bir dinin önderi ve 
öğretmeni olarak örnekliliğinin bir diğer yönü de 
adalet ilkelerini öğretme hususunda örnek olması
dır. Allah, emanetlerin ehline verilmesini, insan
lar arasında hükmedildiği zaman adaletle hükme- 
dilmesini, adaletin ve ihsanın her yerde hakim ol
masını emretmesi hususunu da peygamberin getir
diği vahiy sayesinde öğreniyoruz. Adalet bir top
lum ve ümmet için vazgeçilmesi mümkün olma
yan ve toplumlara hayatiyet kazandıran bir ilke 
olarak bu ümmete öğretilen en güzel bilgi haslet
lerinden birisidir. Bu konuda Rasulullah’ın ömek- 
liliği ve önderliği her zaman ümmetin ihtiyaç 
duyduğu bir husus olmuştur.

îslam adaleti hangi oranda emrediyorsa zulmü 
kaldırmayı ve ümmet arasında hiçbir zulüm örne
ğine rastlanmamasını da emretmektedir. Zalimle
rin sürekli yerildiğini, zulmün ve zalimlerin Allah 
tarafından sevilmediğini öğreten peygamberin bu 
konudaki önderliği de müsellemdir. Zira O, as- 
habtan Cabir’in naklettiği rivayete göre “zulüm
den sakınınız, zira zulüm kıyamet gününün aşıl
maz karanlıklarındandır” buyuruyor. Hatta sözko- 
nusu ravinin nakline baktığımızda zulüm ve cim
riliği beraber zikreden Hz. Peygamber bu iki kötü 
hasleti birlikte anmakla kötü amel ve davranışla

ra işaret etmekte ve bu hususta ümmetin ferdleri- 
ne gereken örnekliliği sergilemektedir.

İslam ümmetinin en vazgeçilmez özelliklerin
den birisi de sağlam bir yönetim biçim inin ön gö
rülmesidir. Hz. Peygamber, A llah ’ın kendisine 
“yönetim hususunda ashabıyla istişare etmesini” 
emretmesiyle bu hususu ümmet için önemli bir il
ke ve değer kabul etmiş ve ümmeti ilgilendiren 
her hususta toplum önderinin mutlak surette etra- 
fındakilerle danışarak karar almaya özen göster
mesini öğretmiştir. Kur’an-ı Kerim’de bu hususta 
kaydedilen iki ayetle bu ayetler doğrultusunda ha
reket eden Rasulullah’ın bir çok davranışı ve sözü 
de farklı kıymet taşıyan bir örnekliliktir. Bu çerçe
vede istişare ile birlikte, A llah’a, resulüne ve Müs
lüman yöneticilere itaat etmenin önemi de dile 
getirilerek itaatin yönetimdeki başarının bir par
çası olduğunu öğretmektedir.

Hz. Peygamber’in mü’minler arasında şefkat 
ve sevgi bağlarının güçlendirilmesi hususundaki 
istek ve tavsiyeleri O ’nun önemli örnekliliğin- 
dendir. Kardeşler olarak Müslümanların en çok 
ihtiyaç duydukları hususlardan birisi de kalbi bağ
lılıktır. Kalplerin katılaşmaması kasvetleşmemesi 
ve gaflet içinde kaybolmaması ile ilgili emir ve öğ
retileri, mazlum ve kimsesizlere, yetim ve fakirle
re olan yaklaşımları ümmetin diriliğini sağlayan 
dayanışma unsurlarıdır. Yetimin başının okşan
ması ve fakirin doyurulması ile ilgili örnek davra
nışları bizim için vazeçilmez güzelliklerdir.

Aynı şekilde Hz. Peygamber’in amu’l-vufûd 
adı verilen diplomatik ziyaret ve görüşmelerin ya
pıldığı yıl boyunca misafirlerini ağırlaması ve on
ları karşılarken güzel ve temiz elbiselerini giymek
le ashabına örnek bir davranış öğretmiş ve bizim 
için bir sünnetini göstermiştir. Mü’minlerin de te
miz ve güzel giyinmelerini bu örnekliliğiyle sağla
mıştır.

îslamın bütün hususlarda, bütün emir ve ne- 
hiylerde getirdiklerini ümmete tebliğ ve öğretme 
hususunda gösterdiği titizlik, önce ashap için son
ra da ardından gelen ümmetin bütün ferdleri için 
bir yol ve sünnettir. Hz. Peygamber’in bu öğretile
ri bizim için birer örnek teşkil edip her zaman ve 
her mekanda bunlara uyulması halinde Müslü
manlar için her zaman mutlu olmanın yolunu aç
tığını biliyoruz. Rasulullah’ın örnekliliği dünya ve 
ahirette kurtulmanın reçetesidir. ■
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CİHANDA HAYAT MUMUNU 
O YAKTI

KERİM BULADI

A lemlere rahmet olarak gönderilen Hz. 
Peygamber’in kutlu doğumunu idrak et- 
mi§ bulunuyoruz. Hz. Peygamberi s.), öy

le bir lütuf, öyle bir nim ettir ki, insanoğlu sonsuza 
dek onu methetmeye borçludur. Aslına onu hak
kıyla anlatmak, övmek insan takatinin dışındadır. 
Çünkü onu, bütün varlıkları ve kâinatı yaratan 
Allah Teâlâ, Kur’ân’ında “azîm” (çok yüce, çok 
büyük) sıfatı ile insanlığa duyurmuştur.

“ Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” ı Mu
hammed Hamdi Yazır bu âyeti şöyle açıklar; “Hiç 
şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. Sen 
gerçekten saygı değer karakter, meleke ve mane
viyat üzere yaratılmış bulunuyorsun. Onunla yü
rüyecek o gayeye ereceksin. İşte o ahlâk, doğru yo
lu, hak dini olan İslami teşkil eden Kur’ân edebi 
ve İlahî ahlaktır ki, onu yüce Allah lütfetmiştir. 
“Andolsun, Resûlüllah’ta sizin için güzel bir ör
nek vardır” (Ahzâb, 33/21) buyurmuştur. Onun 
büyüklüğünü insanlar anlayamaz.^

Onun ahlakı Kur’ân’ın kendisi idi. Ashaptan 
Sa’d (r.a), Hz. Âişe’ye “Ey mü’minlerin annesi! 
Bana R esûlü llah(s.)’İn ahlakını anlat” dedi. Hz. 
Aişe “Sen, K u r’ân okuyorsun değil mi” deyince 
Hz. Sa’d “Evet okuyorum” diye cevap verdi. Bu
nun üzerine Hz. Aişe “İşte Peygam ber(s,)’in ah
lakı K u r’ân’dı.”dedi.”3

Görüldüğü gibi Hz. Peygamberin ahlakı 
Kur’ân’ın kendisidir. Kur’ân’da anlatılan bütün 
ahlâkî meziyetlerin hepsi onda vardır. O , 
Kur’ân’ın emrettiği bütün hususları tatbik etmiş, 
yasakladığı bütün kötülüklerden ve günahlardan 
korunmuştur. O, Kur’ân’ın ifadesiyle “Em rolun
duğun gibi dosdoğru hareket et”  ̂ ilahî emrinin 
çizdiği müstakîm yolda hareket ediyordu. Hatta 
bu âyetin tesirinde o kadar kalmış ve öylesine bu

âyetin muhtevasında erimişti ki “Beni Hûd sûre
si ihtiyarlattı!”5 buyurmuş ve âyetin kapsadığı 
mesajın derinliğine ve azametine işaret etmiştir. 
O ’nun kadar faziletli, erdemli ve üstün ahlaka 
hiçbir kimse sahip olamamıştır. Bu sebeple onun 
hayatında, yaşayışında ve uygulamalarında bütün 
insanlık için büyük eşsiz bir örnek vardır.

Allah Teâlâ, Peygamberlik müessesesinin son 
temsilcisi Muhammed (s.) in yüce zatını, bütün 
kâinata rahmet olsun diye göndermiştir. Kur’ân 
bu üstün hakikati bütün insanlığa “(Resûlüm !) 
Biz seni ancak âlemlere rahm et olarak gönder- 
dik.”6 İfadesi ile duyurmaktadır. Bu açıdan Mu
hammed (s.) in risâleti mü’minler için büyük bir 
lütuftur. Bu ümmet, risâlet nim etinin kıymetini 
bilip hakkını yerine getirdiği zamanlarda gerek 
maddi ve gerekse manevî sahalarda üstün mede
niyetler kurmuştur. Kur’ân -1 Kerim bu nimet ve 
ihsanı şöyle anlatır:

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine A l
lah’ın âyetlerini okuyan (kötülüklerden ve in
kardan) kendilerini temizleyen, kendilerine k i
tap ve hikm eti öğreten b ir peygamber gönder
mekle Allah, mü’minlere büyük bir lütufta bu
lunmuştur. H albuki daha önce onlar apaçık bir 
sapıklık içinde idiler.”^

Hamdi Yazır, mü’minlere peygamber gönderil
mesinin büyük bir ilahî lütuf olduğunu belirtir: 
“Bütün insanlık âlemine bir hidâyet tarihini açan, 
âlemlere halis ilahî bir rahmet olan böyle yüksek 
şanlı bir peygamberin ümmeti bulunan ve özellik
le sohbet ve arkadaşlık şerefiyle şereflenmiş kılı
nan mü’minlere ne mutlu! O  öyle bir Resûl ki, 
onlara vahiy anlatarak A llah ’ın âyetlerini okur, 
ilahî bilgilere ulaştırır ve bakış güçlerini terbiye 
eder, onları ıslah ve tasfiye eder de ameli kuvvet
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lendirir, ahlaklarını tamamlar.’’̂
Seyyid Kutup ise bu âyeti şöyle izah eder: “Bu 

âyette büyük risâlet gerçeğine ve bu risâlette orta
ya çıkan ilahî lütuflara işaret edilmiştir. Bu, 
Kur’ân’ın kendisine mahsus biricik terbiye meto
dunu ihtiva eder. Bu ilahî gerçekler yanında, yer
yüzünün bütün ganimetleri, bütün eşyaları, dünya 
ile alakalı bütün değerleri hiç zikre değer olmayan 
basit şeyler halinde kalmaktadır...”9

Demek ki Hz. Peygamber, mü’minler için bü
yük bir nimettir. Diğer bütün nimetler onunla ta
mamlanır, onunla anlam kazanır. Ona ümmet ol
mak, onu sevmek, onunla konuşabilmek, onun 
hayat tarzını benimseyerek uygulamak kadar insa
nı huzurlu kılan hiçbir şey düşünülemez. Ahlakın 
tamamlanması ve nefsin tezkiye edilmesi de onun 
yoluna girmek ve ona bağlanmakla vücut bulur.

Hz. Peygamberin, Allah’ın âyetlerini mü’min
lere okuması ayrı bir nimettir. Şayet mü’minler 
tek başına bu ilahî lütfü düşünüp idrak etseydi, 
bütün benliği ile titrer, bütün varlığı ile Hak Te- 
âlâ’nın huzurunda teslimiyetle secdeye kapanır. 
O ’na şükreder ve O ’na ibadetten geri kalmazdı. 
A llah’ın kelamı ile muhatap olmanın, zatı ve sı
fatları hakkında bilgi edinmenin değerini 
mü’minler anlasaydı, ne büyük ikramla karşı kar
şıya kaldıklarını o zaman fark eder ve O ’nun yo
lunda kendilerini fedadan asla çekinmezlerdi.

Bu konuda başka bir âyette “Nitekim  kendi 
içinizden size âyetlerimizi okuyan, sizi kötülük
lerden armdıran, size Kitab’ı ve hikmeti talim 
edip bilmediklerinizi öğreten bir Resûl gönder-
dik.^ıo

O, öyle bir peygamber ki, onlara bütün filozof
lara ders verecek kitap ve hikmeti öğretiyor, oku
ma yazma bilmezken onlara kitap ve yazıyı belle
tiyor. Uer türlü hikmeti içine alan hukuk ilmi ve 
şartlarını, kanun koymadaki hikmeti, yüksek ah
lakı, insanlığın menfaatini, dünya ve âhiret ilmi
ni, kâinat nizamında geçerli ve hükümran olan 
kanunları ve ilahî sünnetin hülasasını, bunları 
tatbikat ve uygulama şeklini sözlü ve fiili sünneti 
ile öğretiyor. “Muhammed aleyhisselâm, insanlı
ğa ne getirdi?” diye sorulacak olursa bu âyeti oku
mak, yeterlidir. Hz. Muhammed’in peygamber 
olarak gönderilişinde gerek dünya ve gerekse âhi- 
retle ilgili böyle büyük bir nimeti tamamlama var- 
dır.ıı

O  peygamber, ümmetini tertemiz yapmış̂ û ê 
onları yüceltmiştir. Düşünce, fikir ve gönül dün

yalarını arıtmış, birey, aile, toplum, millet ve dev
let hayatlarını tanzim etmiş, evlerini, eşyalarını, 
sosyal nizamlarını bir düzene koymuştur. Eğitim, 
ahlak, ticaret, ekonomik ve İktisadî hayatlarına 
yeni bir anlayış, kavrayış ve tertip getirmiştir. O n 
ların hayatını, yaşayışlarını, tutum ve davranışla
rını değiştirmiş ve tazelemiştir.

Muhammed İkbal’in bu konudaki tespiti dik
kate şayandır: “Ey zuhuru ile hayata gençlik geti
ren (Hazreti Muhammed), senin tecellin hayat 
rüyasının tabiridir. Yeryüzü, senin bârgâhına^^ sa
ha olduğu için kıymet kazanmıştır. Asuman^^ se
nin bârgâhının damını öpebildiği için ulvidir. C i
handa hayat mumunu sen yaktın, köleleri efendi
lik mertebesine yükselttin. Müslüman, Peygamber 
sırrından haberdar değil. Bu Kâbe, tekrar puthane
oldu.”H

İkbal’in dediği gibi, dünyada hayat mumunu o 
yakmış, hayata yeni ve ebedî bir bakış o kazandır
mış, şirk, küfür, fesat, riya, ihanet, günah ve ben
zeri kötülüklerle kararan kalpleri, bozulan fıtratla
rı, paslanan vicdanları o temizlemiş ve insanlık 
onunla kendini bulmuş ve gençleşmiştir. Fakat 
buna rağmen, bugün insanlık onun diriltici ve 
gençleştirici nefessini pek taktir edememiş, 
mü’minler bu güneş gibi açık hakikat ortada iken, 
nesillerini onun hayat verici düsturları ile eğite- 
memiş ve o yüce şahsiyetin model davranışları ile 
tanıştıramamışlardır.

Muhammed (a.s) m risâleti, sadece Araplara 
has bir lütuf değildir. Bütün beşeriyet, Arap olan 
veya olmayan herkes, onun risâleti ile aydınlan
mış ve ondan faydalanmıştır. Onun ziyası ile gö
nüller, aileler, toplumlar, milletler ve devletler 
hayata kavuşmuştur. Onun risâlet ve tebliği olma
saydı, insanlık yaradılışının gayesini öğrenemezdi. 
Maddî ve manevî açıdan insanlığa izzet ve şerefi, 
onun peygamberliği sunmuştur. O, A llah’ın bu 
ümmete sunduğu en muazzam bir nimet ve ihsan
dır. Bu ümmet, onun sayesinde şan, şeref, şahsi
yet, vakar ve ciddiyet kazanmıştır. Ancak onun 
sunduğu ilahî umdeler, bu ümmetin her yönüyle 
yükselmesini sağlamıştır. 5̂

Muhammed İkbal ne güzel ifade etmiştir. 
“Müslüman’ın kalbinde Mustafa (a.s) nın makamı 
vardır. Siz onun adı ile şeref kazanırsınız. Din 
anahtarı ile dünya kapısını açtı. Dünya anası, ona 
benzer bir evlât doğurmadı. Mahşer gününde bi
zim şeref ve itibarımız odur. Onun lütfü da, kah
rı da baştan aşağı rahmettir. Lütfü dostlara, kahrı

üm ran-M ayıs ‘ 2004  6 9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


KAPAK

düşmanlara rahmettir. Düşmanlara rahmet kapısı- 
nı açan o, Mékke halkına “Bugün size kınama ve 
serzeniş yoktur” !^ dedi. Bu nizamın canı odur. 
Müslüman’ın varlığı, onun tecelli ettiği yerdir. 
Yolundaki bir toz. Tur dağları kadar azametli ve 
mübarektir. Medine toprağı, dünya ve ukba (âhi- 
ret) dan daha güzeldir. O  ne bahtiyar şehirdir ki 
sevgili oradadır. îki dünya nüshasının önsözü 
odur. Mustafa’nın dini, hayat dinidir. Onun şeri
atı hayat dininin tefsiridir. Sen  zemin isen seni 
âsuman (gök) yapar. Seni hakkın istediği hale ge
tirir. Onun cilası, taşı yapar. Demirin gönlündeki 
pası koparıp alır. Mustafa’nın  dininin şiarı elden 
gitti mi, o milletin elinden beka remzi ve işareti 
çıkar gider. 17

Hz. Peygamberi tanımak ve sevmek ancak A l
lah’ın lütfü ve inayeti ile olur. Onun aşkı ve sev
gisi ile bütünleşmeden peygamber sırrına vakıf ol
mak, o deryadan bir katrecik damla almak hayal
den öte geçemez. Onun sünnetine teslim olmadan 
o sevilebilir mi? Onun, hayat pınarından samimi
yet ve izanla ıslanmadan mutlu olunabilir mi? 
O ’nun getirdiği ve tebliğ ettiği hakikatlere boyun 
eğmeden ve hayat nizamı yapmadan Müslüman 
olunabilir mi? İşte bu konuda Kur’ân’ın cevabı: 
“Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, 
inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi istekle- 
rine göre seçme hakkı yoktur. H er kim A llah’a 
ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa 
düşmüş oIur.” i®

Başka bir âyette şöyle buyurulmaktadır: H a
yır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaş
mazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da 
verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duy
maksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe 
iman etmiş olamazlar.” Diğer bir âyette ise “Ey 
İman edenler! A llah’ın ve Resûlünün önüne 
geçmeyin A llah’tan korku n ...’’ ®̂ buyurulmakta- 
dır.

Bütün bu âyetler, inananlara nasıl hareket 
edeceklerini, Resûlüllah’a nasıl bağlı kalacakları
nı beyan etmekte, onun tebliğ ettiği emir ve ya
saklara kayıtsız şartsız uymaları gerektiğine işaret 
etmektedir. İnananlar, yaptıkları işlerde, söyledik
leri sözlerde ve çıkardıkları hükümlerde, verdikle
ri kararlarda A llah ve Resûlü’nün hükümlerine 
bağlı kalmak zorundadırlar. Hz. Peygamber’in ha
yatına, uygulamasına zıt olan şeyleri, elinin tersi 
ile itmek mü’minin imanın ve bu konudaki ihla- 
sının eseridir.

İman, sadece inandık demekle gerçekleşmez. 
İman sözleşmesi ile A llah ve Resûlüne bağlılığa 
ahdeden bir insan, hayatını Kur’ân ve sünnet ile 
bütünleştirmesi gerekir. İnandım deyip te, A llah 
ve Resûlünün tayin ettiği ölçülere göre yaşama
yan insan, Allah ve Resûlünü nasıl sevebilir? 
Onun bu sözü yalan ve riyadan başka ne olabilir? 
Bugün Müslüman’ım diyenlerin problemi de bu
radan kaynaklanmaktadır. “Müjdecim, kurtarı
cım, efendim, peygamberim, sana uymayan şey 
hayat olsa teperim” diyebilecek imana, cesarete 
ve samimiyete ihtiyaç vardır.

“Kutlu Doğum” haftası ve bu anlamda yapılan 
çeşitli faaliyetlerde şu gerçekleri sorgulamamız ge
rekir? Birey, aile, cemiyet, toplum ve millet haya
tımız, ticaret, ahlak, eğitim, öğretim, sanat, kültür 
ve sosyal yaşantımız ne kadar Hz. Peygamberimi
zin hayatı ile örtüşüyor? N e kadar sünnetin ruhu
na uygun? Ne kadar sünnetle barışık? Sözümüz, 
özümüz, kararımız, hükmümüz, adaletimiz, hakka
niyetimiz, işimizi, aşımız, davranışımız, akrabaları
mız, komşularımız ve bütün insanlarla olan alaka
mızı nasıl düzenliyoruz? Kitabı ve sünnet bu konu
larda hakem tayin edebiliyor muyuz? Bu gibi soru
ları çoğaltmak mümkündür. Bütün bunlara ne ka
dar olumlu cevap verebiliyorsak işte o zaman kut
lu doğumun hakikatini anlamış oluruz. ■
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KUTLU iz

RAMAZAN KAYAN

A lemlerin Yaratıcısı, yarattığı alemleri 
rahmetsiz bırakmadı. Yaratılan insanın 
tüm inkar, isyan ve ihanetine rağmen 

Rahm an kullarından vazgeçmedi. Kendilerini 
rahmete kapalı tutanları bile rahmeti kuşattı. İlk 
insandan son insana insanlık semasında rahmet 
yağmuru hep çiseledi. Rahmet pınarı; vahiy ... 
Rahmet kervanı; risalet... Bu pınar hiç kuruma- 
dı... Bu kervan hiç durmadı... İşte bu rahmetin 
mükemmel ve muhteşem sunumu: Hz. Muham- 
med(s.)...

"Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönder
d ik .” (Enbiya 107)

Bu rahmet tüm çağları, zamanları, toplumları, 
uygarlıkları kapsamaktadır. Bu rahmetin gölgesi 
bu gün de üstümüzdedir. Kavurucu dünya çölün
de, hayat veren rahmet melteminin esintisine, 
kokusuna sinelerimizi açık tutmaya dünden daha 
çok bugün muhtacız...

Şu gerçeğin altını çizelim: Çağın insanı Hz. 
Muhammed’e yabancılaşıyor ve hızla ondan uzak
laşıyor. Peygamberi soluğun, ilk kez bu kadar, in
sanlığın hayatından uzaklaştığını görüyoruz. Yer
yüzünü kasıp kavuran, gökleri bile işgal etmeye 
yönelen “rahmetsizlik” tehdidiyle karşı karşıyayız.

Bugün mü’minler olarak Rasulullah(s.) ile bu
luşma zeminimiz sağlam mı? Acaba talep, tavır ve 
tercihlerimizle O ’na yaklaşmakta mıdır kişiliği
miz? Çağlar üstü N ebi(s.)’yi kendi çağımıza müda
hil kılabiliyor muyuz?

O ’nu kendi nefsimizden önde tutma sadaka- 
tından bahsedebilecek durumda mıyız? Hani

“Peygamber, m ü’minlere nefislerinden önce gelir” 
gerçekliğinin neresindeyiz? Nesillerimizin O ’nun- 
la tanışıklığını, bizatihi kendimizin O ’nunla barı
şık olma içtenliğimizin ispatını yapabildik mi?

Nice bir zamandır, O ’na uzak düştük... Düşün
sel, kültürel, sosyal, politik, ekonomik, ideolojik 
savrulmaların, erimelerin anaforunda O ’ndan 
koptuk... O ’na mesafeliyiz... Sanki “O ’nsuz da ola- 
bilir”miş gibi bir hüsranın yolu açıldı...

Nebevi yöntemi dillendirirken bile, cahili söy
lem ve eylemlerden kurtulamayışımız... O ’nun 
“yüce ahlakına” vurgu yaparken, ahlaki çürüme
mizi durduramayışımız... Adres; Hz Muham- 
med(s.) iken, çıkmaz sokaklardaki ısrar ve inadı
mız bizi kime götürür?

Dembedem, anbean rahmet peygamberinden 
koptuk... Yüreğimizi O ’ndan çevirip kime kaptır
dık? Rahmete susamışlığımıza rağmen, sünnet pı
narından yüreğimizi yıkamayışımıza şaşmak ge
rekmiyor mu? Kendimizi O ’nun eline, O ’nun sün
netine, O ’nun şefkatine terk etme seviyesini ve 
becerisini gösteremeyecek miyiz?

Rabbimizin terbiyesinden geçen Rasulümüzün 
bize olan düşkünlüğünü nasd unutabiliriz?

"And olsun size içinizden öyle bir peygamber gel
miştir ki, sizin sıkmtıya uğramanız O ’na çok ağır ge
lir. O , size çok düşkün, m ü’minlere karşı çok şefi<at- 
lidir; merhametlidir.” (Tevbe 128)

Önceki peygamberlere verilmeyen “rauf’ ve 
“rahim” sıfatları ile onurlandırılan sadece Hz. Mu
hammed (s.)’dir. Ümmeti üzerinde titreyen bir 
yürek... Onlara karşı olabildiğince “rauf’, “rahim”
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ve “haris” olan Hz. Peygamber’in bu şefkat, mer- 
hamet ve hassasiyetini yalnız kendi asrının saha
be nesli ile sınırlayabilir miyiz? Peygamberi şefkat 
ve rahmetin tüm çağlara yansımasını ve yankısını 
yok saymak mümkün müdür? O  bize karşı “ha
ris/düşkün”... Dün olduğu gibi bugün de... Yarın 
da öyle olacak... Bunda kuşku yok! Önemli olan; 
biz O ’na ne kadar düşkünüz? Bunun cevabı bizim 
O ’na sunduğumuz itaat ve ittihada saklıdır... O  
"içinizden biri” değil miydi? Yani kendisine ulaşıl
mayacak bir örnek değil... Tüm yönleriyle bize gö
re, bizim için, bizden biri...

Yine kendi ifadelerinden ümmetini nasıl kol
ladığını ve koruduğunu görelim:

"Ben ve insanlar şuna benzeriz: Bir adam vardır, 
ateş yakar; iyice aydınlanınca kelebekler ve diğer ya
ratıklar gelip o ateşe düşerler ve adam  da onları dur
madan ateşten kurtarmaya çalışır... İşte ben de sizin 
elinizden tutup kurtarmaya çalışıyorum; Siz ise o ate
şe girmeye yelteniyorsunuz." (Buhari-Müslim) 

Çağdaş cahiliyenin yakıcı, boğucu, tüketici, 
eritici olumsuzluklarına karşın Rasulullah’ın elini 
elimizde hissetmek... Küresel ifsat ve ateşe karşın 
Muhammedi bir soluk... Sıcak ve diriltici bir ne
fes... Ruhsuz, mekanik bir yaşama iksir olacak bir 
müdahale...

Kendimize yabancılaşma 
sürecinde, bize “öz nefsimiz
den evla” olan Peygamberi
mizle buluşma zeminimiz 
nasıl gerçekleşecek? İşte bu 
zemin; Rasulullah’ın siyer 
ve sünnetidir... O ’nun ör
nekliği, önderliği, öncülü
ğüdür güvencemiz...

O  "üsve-i hasene”d ir . ..
"Rahmeten lil alem in"dir...
O ’nda “huluk-u azim" var...
O  "siracen münira" idi...

"And olsun ki, Rasulullah 
sizin için, A llah’a  ve ahiret gü
nüne kavuşmayı umanlar ve 
Allah’ı çok zikredenler için gü
zel bir örnektir.” (Ahzab 21)

"Ve sen elbette yüce bir 
ahlak üzeresin.” (Kalem 4)

"Ey Peygamber, biz seni 
bir şahit, bir müjdeci ve bir

uyarıcı olarak gönderdik. H em  Allah’a, onun izniyle 
bir davetçi ve nur saçan bir kandil..."  (Ahzab 45- 
46)

Şimdi biz Muhammedi pratiğin neresindeyiz? 
Onun örnekliğini çağımıza taşıma sorumluluğunu 
sürdürebiliyor muyuz? Ya da nebevi iklime taşın
ma ihtiyacı hissediyor muyuz? Peygamberi uygula
ma ile örtüşen ve ayrışan yönlerimizin envanteri 
elimizde mi? O ’nunla olan müştereklerimizde bir 
aşınma, bir azalma mı yaşıyoruz yoksa Muhamme
di modelle bütünleşiyor muyuz?

Mü’minler olarak şunu diyebiliyor muyuz?
Kur’ani öğreti, Muhammedi disiplin ile örtüş- 

meyen her türlü kuram, söylem, yöntem, eylem 
bizden uzaktır... Hz. Rasul’e kapalı tutulan akıl, 
idrak, irade ve kalp zaten batıldır...

İslami değerlerden uzak, “bireyselleşmenin”, 
“özgürleşmenin” doğurduğu savrulmalara karşın 
peygamberi çizgide sadakat ve samimiyet sınavın
da kararlılık göstermek durumundayız... Tüm  pa
radoksları aşarak nebevi paradigmanın eskimezli- 
ğini, aşılmazlığını ağyare anlatm a mecburiyetimiz 
var.

A rtık sünnetle tezyin ve tanzim edilmeyen bir 
yaşamın nasıl bir ziyana dönüştüğünü görebilecek 

durumdayız... “Vasat üm
met” b ilinci ile zamana ta
nıklık ederken. Peygambe
rin tanıklığından kopma
mak, O ’na inkıyad ve ittiba 
da gaflete düşmemek... 
O ’nun emir-komutası altın
da yürümek... Alışkanlıkla
rımızın, açmazlarımızın yeri
ni sünnete terk etm esi.... 
A ykırılıklarım ızın, aymaz
lıklarımızın terbiye-i Ahme- 
diye ile disipline edilmesi.... 
M odem  hurafelerin, çağdaş 
bid’atlerin ifsad ve iğfal sü
recinde sünneti seniyyeye 
temessük zaruretinin idra
kindeyiz... Çünkü sünnet, 
nebevi bir deneyim ve dene
timdir. Sünnet korumasın
dan kopanların kaybolmuş- 
luğunu, terkedilim işliğini 
gayet n et görüyoruz...
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Bugün kapsamı daraltılan, içi boşaltılan, an
lam kaymasına maruz kalan bir “sünnet” anlayışı 
ile karşı karşıyayız... Özünden uzaklaştırılan, şekle 
indirgenen fonksiyonelliğini kaybetmiş bir “sün
net” kabulü yozlaşma ve sapma nedenidir.

Sünnet; zamanı, mekanı aşarak, Hz. Peygam
berin örnek, özne ve öncü kişiliğini hayatımıza ta
şıma, yaşatma, yansıtma pratiğidir... Peygamberi 
yaşam tarzını içselleştirme, nebevi disiplinle şekil
lenme çabasıdır.... Muhammedi aidiyetin fiili is
patıdır; sünnet...

Sünnet bir yaşam tarzıdır... İslami kişiliğin 
oluşum, İslami kimliğin kazanım mektebidir... İs
lami yaşamı yabancılaştırıcı, başkalaştırıcı etkile
re karşın sünnet korumasından kopmamak...

Hayatı algılama ve anlamlandırmada Hz. Mu- 
hammed’le gerçekleşen mutabakat ve O ’ndan alı
nan muvafakatin ismidir, sünnet... Peygamberi 
perspektifle insanı, toplumu, eşyayı, evreni, uy
garlığı okuma, yorumlama ve anlama bilincidir...

Sünnet, kendi kabullerimizi peygamberi doğ
rularla test etme ihtiyacıdır... Hayatın her saha ve 
safhasında Hz. Muhammed’in olurunu almak... 
O ’nun onaylamadığı, O ’na rağmen, hiçbir kabule 
ve karara olumlu bakmamak... O ’nsuz olamayaca
ğımızı, O ’na rağmenci arayışların hükümsüzlüğü
nü söylemek durumundayız....

Sünnet, aynı zamanda bir zihnî algılayıştır... 
Yaşamı kavrayış biçimidir... Vahyin hayata aktarı
cısı ve hayatlaştırıcısı olan Hz. Peygamberin çizgi
si üzere bir duruş ve anlayıştır...

Düşünsel kodlamalarımızın, eylemsel prog
ramlamalarımızın kalkış noktası nebevi tesbit ve 
tavsiyeler olması durumunda anlam kazanacak
tır... Hareket alanımızı Allah ve Rasulü’nün belir
lemesine bırakmak bizi meşruiyet zemininde tuta
caktır... Onlardan bağımsız kalkış, duruş ve varo
luşun aldanıştan başka bir getirisi olmayacaktır...

“Ey iman edenler! Allah ve Rasulü'nün önüne 
geçmeyin. A llah’tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, 
bilendir." (Hucurat 1)

“Ö nüne geçmeyin”: Telakki, tasavvur, iddia, 
söylem, eylem, açılım ve atıhmlannızı rabbani sı
nırlamayı baz alarak belirleyin... Çünkü bu kendi
ni ve haddini bilmenin gereğidir.

Peygamberi uygulamayı, nebevi örnekliği ön- 
celemek durumundayız... Bu sayede Allah yolu
nun eri olma kararlılığını sürdürenler Peygamberi

kışlada temel eğitime alınmış olurlar... Dinlemek, 
itaat, feragat, sebat, metanet, şehadet, sorumluluk 
duygusu, mücadele bilinci, direnme ruhu yani 
vahyin öngördüğü bir kişilik gelişimi ve kimlik 
kazanımı ortaya çıkar... Bu durum mü’min kişili
ğin kendini peygamberi tercih, teklif, tavır ve ta
leplere hazır hale getirmesidir.

Bu gün hayatın Kur’an ve sünnet merkezli ye
niden dizayn edilmesi gerekiyor... Baş mimarı Ra- 
sulullah (s.) olan yeniden bir toplumsal inşa ve 
ihya hareketi... İnsaniyet ve adaleti önceleyen er
dem ve onuru önemseyen bir oluşum...

Nebevi görgü ve geleneğe dayanan, Hz. Mu
hammed (s.)’in rengini, soluğunu, kokusunu, su
yunu, ışığını yansıtabilecek bir yapılanma... Kin 
ve kir taşıyıcı kapitalizmin çirkinliklerine ve çar
pıklıklarına karşın toplumlann arınma ve ablak
lanma kapısı...

O  halde, “rahm eten lil âlemin” olanın rah
met ve şefkatini, adalet ve ahlakını çağın insanı
na kim taşıyacak? Yürekler sünnet pınarında yı
kanmayacak mı?

Karartılan dünyamıza “sirâcen m ünîrâ”dan 
bir ışık yansımayacak mı?

“U sve4 hasene”den  bir kutlu iz düşmeyecek 
mi yolumuza?

“H uluk'ü  a?im”den , günümüze, gönlümüze, 
gündemimize bir pay olmayacak mı?

Özürlü, öksüz, dul, yetim, hasta, tutuklu, yok
sul, mahrum, mazlum, mağdur, sokak çocuğu, 
uyuşturucu bağımlısı... ama her kesimden ve her
kes rahmete susamış, şefkate muhtaç...

Peygamber (s.) Efendimizin irşad ve ikaz bu
yurduğu projelendirme, programlama ve planla
malarda sanki gecikiyoruz... Sorumluluk şimdi 
kimde?

“Komşusu açken, tok yatan bizden değildir." iba
resi kime ait? Bunu söyleyen ümmeti olduğumuz 
rahmet peygamberi değil mi? A çlık  sorunu kimin 
sorunu? Yaşadığımız dünyada günde 24 bin insan 
açlıktan ölüyor, kime ne? Kentleşme kültürü ile 
betonlaşan dünyamıza komşuluğu gömen bizler 
değil miyiz?”

“İşçinin hakkmı alnmm teri kurumadan veriniz." 
Zulmün, sömürünün, soygunun; emeği, alın teri
ni, insan onurunu tükettiği bir dünyada inananla
rın farkı ve ahlakı piyasaya kurban mı gidecek?

“Bizi aldatan, bizden değildir." Hz. Muhammed
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(s.)’e bir nebze saygısı, ilgisi olan” haksız kazanç”, 
“haksız rekabet”, “hak ihlali” sınırlarını zorlama 
cesaretini kendinde bulabilir mi? Siz, şimdi bunla
rın ümmeti Muhammed’den uzak olduğunu söyle
yebilir misiniz? İş hayatımızın, ticari çabalarımızın 
kriterlerini kimden alıyoruz?

Nebi(s.) değil miydi “rüşvet alan da veren de 
m el’undur’’ diyen?... Toplumsal kokuşmuşluk, çü
rümüşlük ve kirlilikle savaşmak için daha ne de
nilmesi gerekiyordu? “A lan memnun, veren mem
nun” mantalitesine ve m eranetine, sünnet bilin
ci taşıyan hangi yürek tahammül edebilir?

O ki; “Vallahi, eğer M uham med’in kızı Faüm a  
hırsızlık etmiş olsaydı onunda elini keserdim .” diyen
di. İşte Muhammedi adalet... Hukukun siyasallaş- 
tığı, güçlülerin haklı bulunduğu; adalet sarayların
da sürdürülen zulümleri, adalet üzerinden işlenen 
cinayetleri nebevi disiplin dışında hangi disiplin 
dizginleyebilir? Bu sorumluluk şimdilerde kime 
ait?

“Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim.” 
dediğini duymayanımız var mıdır? Böyle iken 
O ’nun ahlak-ı Ahmediyesinden uzak düşen bir 
yaşamı kabullenme zilletine düşmekten bizi kim 
kurtaracak? Bu tefessüh ve tükeniş İslam’la bağda
şır mı?

O, (Sallallahü aleyhi ve sellem): “M erhamet 
etmeyene, merhamet olunmaz”... “Yerdekilere m er
hamet edin ki, göktekiler de size rahmet etsin” der. 
Söyler misiniz? Kendisine merhameti olmayan ki
me merhamet edebilir? Rahm an’dan kopuyoruz... 
Rahmet peygamberine uzak düşüyoruz. Zulüm 
çarkları öğütüyor günbegün bizi... Kasvet ve gaflet 
girdabında yüreklerimizi kime terk ettik?

Biz şimdi kimdeniz?
Ümmet isek... Ehli Sünnet isek... Sünni’liği- 

mizin mezhep fanatizminden öte peygamberce bir 
yaşam modeline tekabül etmesi gerekmiyor mu?

“Sünnetimden yüz çeviren benden değildir." Sün
neti terk etmenin zamanla ne tür çözülmelere ve 
savrulmalara dönüştüğü bilinen bir gerçektir...

Sünnetle başlayan mensubiyet ve meşruiyet 
korunabildi mi?

Artık bir yol bulabilmeliyiz... Haz, çıkar, kon
for kuşatmasını yaracak bizi O ’na taşıyacak, 
O ’nunla buluşturacak bir sefere çıkmalıyız... Kut
lu izi yakalamalıyız... O ’nun işaret buyurduğu bir 
yürüyüşte buluşmalıyız...

“Bir yolcu gibi o l . . .” Dünyevileştiren tüm ba
ğımlılık ve bağlantılara karşı sade ve seyyah bir 
ruhla.... Renkli, sesli, zevkli, lezzetli bir yaşamı 

“bir yolcu gibi ol” mesajı ile sorgulaya sorgulaya...
Nebevi iklime taşınabilsek... Peygamberi solu

ğu teneffüs etsek...
Modern cahiliyenin çılgınlıklarından sıyrılıp 

“Hira”lanmızı bulabilsek... Arınsak... Vahyi kuşa
nacak kıvama ulaşsak... A llah Rasulü (s.)’ün öne
rilerinden hareketle evlerimizi “Dar’ul-Erkam”laş- 

tırabilsek... “T a if ’e gitme riskini göze alabilsek; 
varsın taşlanalım, dışlanalım, kovulalım... Yeter 
ki, T a ifli günlerimiz olsun... Ç ile cenderelerinde 
pişsek... “Akabe”lerimize ulaşabilsek... Rabbimiz 
adına Rasulümüzle tecdid-i biatta bulunsak... 
“M edine” arayışımız bu günde devam etse... 
“Sevr”de ikinin İkincisi ile hüznü, heyecanı, h ic
reti solusak... “Taleal bedru”larla coşsak... Kutlu 
konuğun devesinin kapımızda konaklaması için 
Rabbimize yakarıversek... O  heyecanla yürekleri
miz duracak gibi olsa... O ’nun gölgesi üstümüze 
düşse... Nebevi bilinç ile bir “Mescid”inşa etsek, 
çamurunu yoğursak, kerpiçlerini sırtımızda taşı- 
sak... Terimiz, takvamız harca karışsa... Mescid 
Rasulullah (s.) ile iletişim ve halleşme mekanımız 
olsa... Edep, erdem, onur, ahlak, takva için diz 
çöksek... O ’nun rahle-i tedrisinden geçsek... “As- 
hab-ı Suffe”leşsek... İlim, hikmet, ihlas arayışımız 

bir ömür sürse... K itab’ın satırları arasında ayet 
ayet gezinsek... Rahmete, izzete, selam yurduna 

yol bulsak... Gecelerimizin ucunda “teheccüd” ol
sa... Gözyaşlarımızla yüreklerimizi beslesek... Yal
nızlığımızı Rabbimizle paylaşsak... Birlediğimiz 
Allah (cc) ile birlikte olabilsek... Dualarla donan
sak... Kardeşleşerek kardeşliğe ruh katsak... “Gü

zel sözün sadaka” olduğu bir dünyada buluşsak... 
Barışsak, affetsek, kaynaşsak ve hep birlikte yürü- 
yebilsek... Bedir’e... Uhud’a... Hendek’e... Mu- 
te’ye... Tebük’e... M ekke’ye... Huneyn’e yürüsek, 
yürüsek ve ölümü ayakta karşılayabilsek... Ölüm
den sonrası için amel defterlerimizi açık tutacak 
yatırımlarımız olsa... Mahşer gününde de arayışı

mızı sürdürsek... Efendimiz (s .)’i ya Sırat’ta ya Mi- 
zan’da ya da Havuz’un başında bir bulabilsek... Bu 
hasretlik bir bitse, Rabbim ne olur!

Bizi O ’nsuz bırakma! ' ■
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EUR AH aÜNLÜâÜ ■

‘‘VE BİLİN Kİ ALLAH’IN RASÛLÜ 
ARANIZDADIR!”

MÜNİB e n g in  NOYAN

Korkuyorum,..
Mübarek Ramazan’ı adım adım -- gıdım gıdım, 

hoppalası '  cuppalası, vıcık vıcık nostaljisi bol bir 
“panayır muhabbeti’’ne dönüştürmeyi başaran zih
niyet karşısında, gözüne ışık tutulmuş tavşan yavru
su misali kör, sağır, duyarsız ve eylemsiz kalakalan 
ve giderek bu hokkabazlığa alışıp, güncel deyişle 
“uyum sağlayan” ve hatta bizzat kendi onun bir par
çası ve uygulayıcısı haline dönüşen şaşkın, bezgin, 
inancına alabildiğine yabancılaşmış Müslüman kar
deşlerimin yürekler acısı, utanç verici hallerine ba
karak, Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın, celle celâlu- 
hu. Alemlere Rahmet olarak gönderdiği Son Rasû- 
lünün, aleyhissalâtu vesselâm, doğumuyla dünyamı
zı şereflendirdiği günü anmak ve kutlamak adına 
gerçekleştirilen “Kutlu Doğum Haftası Etkinlikle- 
ri”nin de giderek bir tür “Gözüyaşlı Sevgililer Gü- 
nü”ne dönüşmesinden korkuyorum!

Yapmasından hakikisine kadar her çeşit çiçeğin 
ticaretini yapanlar, “Kutlu Doğum Hşıftası” yaklaşır
ken, 14 Şubat “Sevgililer Günü”nde tükettikleri 
kırmızı gül stoklarını tazeleyerek, yeni bir satış fur
yasının tatlı kârını bolca elde etme fırsatını iple çe
kiyorlar, dört gözle bekliyorlar nicedir!

Korkuyorum...
Hele geçenlerde icâbet etmek durumunda kaldı

ğım, mesture mü’mine hanımefendiler ile eşleri 
mestur mü’min beyefendilerin çoğunlukta olduğu 
bir düğünde, alaturka klarnet cayırtısı ve “çıstak” 
davul gümbürtüsü eşliğinde söylenen “Yetiş yâ Mu
hammed, yetiş yâ A li!” nakaratlı şarkıyla, el çırpa
rak, topuk teperek kurtlarını döken gençlerin tüyler 
ürpertici rakslarına, yüreğim yanarak, ruhum dara
larak şahit olup, son anda öfke tuzağına düşmeden 
terk-i mekân etmeyi başardığımdan beri büsbütün 
korkuyorum!

Korkuyorum...

Çünkü böylesi bir yozlaşma uç örneğindeki gibi 
olmasa bile, “Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri”nin 
hemen hepsinde Hz. Peygamber’i, sallallâhu ‘aleyhi 
vesellem, gelip bizi kurtarması için, en azından Üm 
metinin içinde buluduğu yürekler acısı, utanç verici 
duruma, tâbir-i âmiyâne ile, el koyması için, manzu
melerle, İlâhîlerle yalvar yakar ve gözyaşları içinde 
dâvet edip duruyoruz! Hem de hiç korkmadan, 
utanmadan ve sıkılmadan!

... ve soruyorum:
“Ya Alemlerin Rabbi Yüce Allah, celle celâlu- 

hu, mubârek Kur’ân’da bildirdiği üzere bu duamıza 
icâbet etmeyi irâde buyurur ve Hicrî onbeşinci yüz
yılın ilk çeyreğini idrâk etmekte olduğumuz şu gün
lerde Son Rasûlünü, ‘aleyhissalâtu vesselâm, haki
katen bir kere daha aramıza gönderirse, ne yaparız?” 
diye düşündünüz mü hiç?

Sonra sormaya devam ediyorum, son zamanlar
da verdiğim bütün konferanslarda ve bütün sohbet
lerimde mü’min Müslüman kardeşlerime:

“Ya Âlemlerin Rabbi Yüce Allah, celle celâlu- 
hu, mubârek Kur’ân’da bildirdiği üzere bu dûamıza 
icâbet etmeyi irâde buyurur ve Hicrî onbeşinci yüz
yılın ilk çeyreğini idrâk etmekte olduğumuz şu gün
lerde Son Rasûlünü, ‘aleyhissalâtu vesselâm, haki
katen bir kere daha aramıza gönderecek olsa ve o 
da, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, tıpkı dünya hayatı
nı yaşadığı o günlerdeki gibi çarşıda, pazarda, cadde
de, sokakta aramızda dolaşsa, o’nu, sallallahu ‘aley
hi ve sellem, görür görmez tanır mısınız?”

Önce şaşırıyor dinleyicilerim...
Böyle bir soruyu besbelli nicedir duymamışlar, 

hele kendi kendilerine hiç sormamışlar!
Ama ben onları şaşırtmak değil, kelimenin tam 

mânâsıyla sarsmak istiyorum!
“Haydi! Cevap verin! Söyleyin! Sokakta görse

niz tanır mısınız o’nu, ‘aleyhissalâtu vesselâm?”
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YAŞAYAN İSLÂM

Bir an için düşünüyorlar bu bir hayli zorlayıcı ıs- 
rarım karşısında...

Ne yazık ki pek uzun sürmüyor düşünme gayret
leri ve yerini hemen, kolayca, bir bocalama haline 
terkediyor. Sonra derin bir iç geçirip yarı korku, ya
rı tevazu içinde boyunlarını büküyor dinleyicile
rim... Dudaklarından neredeyse bir fısıltı halinde 
dökülüveren cevap ise, tedirgin bir “Hayır...” olu
yor genellikle. Pek azı, yalnızca pek azı “Evet!” de
meye hazırlanıyor ama, bir ihtimal bu “cür’etkâr”{ !) 
cevapları yüzünden çoğunluk tarafından eleştirilme 
ve belki de azarlanma korkusu galebe çalıyor - onlar 
da susup boyun bükmeyi tercih ediyorlar!

“Neden susuyorsunuz? Bu ne tedirginlik!” diye 
sarsmaya devam ediyorum dinleyicilerimi tatlı-sert 
bir tavırda, “Elbette ki tanırsınız o’nu, sallallahu 
‘aleyhi ve sellem! Hemen, görür görmez, daha ilk 
bakışta tanırsınız! Bundan hiç kuşkunuz olmasın! 
Siz o’nun, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, sevgili üm
meti, o da, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, sizin sevgili
ler sevgilisi peygamberiniz değil mi? Elbette ki he
men tanırsınız o’nu, sallallahu ‘aleyhi ve sellem. 
Hatta bulunduğunuz yerden on dakika önce geçmiş 
bile olsa, teninin-terinin o benzersiz letâfetteki ko
kusundan tanırsınız o’nu, sallallahu ‘aleyhi ve sel
lem. Bundan hiç kuşkunuz olmasın! Sakın!”

Biraz rahatlar gibi oluyorlar. İnce, mahcup bir 
tebessüm dolanıveriyor dudaklarına; mü’min Müs
lümanlar olarak nicedir yitirdikleri özgüvenleri, de
rin, deyim yerindeyse “komasal” uykusundan uyanır 
gibi oluyor bir an için. Öylesine ölesiye hazır, öyle
sine ölesiye muhtaçlar ki buna!

Ama kardeşleri, fakîr, bu hassas konuda insaf 
nedir bilmiyor, bilmek istemiyor bir türlü!

“Ama mesele bu değil!” diye devam ediyorum 
sözüme, “Mesele, o, sallallahu ‘aleyhi ve sellem, bi
zi görür görmez, daha ilk bakışta tanır mı acaba? 
Evet! Esas mesele bu!”

Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın, celle celâluhu, 
mubârek Tevbe suresinin 128. âyet-i kerimesinde: 

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Gerçek §u ki, [ey insanlar,] size kendi içinizden bir 

Rasûl gelmiştir: sizin [öte dünyada] çekmek zorunda ka
labileceğiniz sıkmtıdan ötürü kendini [zihnen] büyük bir 
yük altında hisseden; size çok düşkün [ve] müminlere 
l<arşı şeflmt ve merhametle dolu bir Rasûl...

yüce ifâdesiyle bizlere tanıttığı Muazzez Peygam
berimiz, ‘aleyhissalâtu vesselâm, göğsünü gere gere, 
güzel gözleri parlaya parlaya “İşte bu benim, beni 
kendine en güzel örnek bilen sevgili ümmetim!” di
yebilecek midir, hâl-i pür melâlimizi görünce?

O ki, ‘aleyhissalâtu vesselâm, “Ümmetimin yiye
mediğini yemem, giyemediğini giymem!” diyendi...

O ki, ‘aleyhissalâtu vesselâm, “Kim ki kendini

bir kavme benzetir, o kavimden olur!” diye uyaran
dı...

O ki, ‘aleyhissalâtu vesselâm, “Kadınların hakla
rını gözetin ve bu hususta A llah ’tan korkun!” diye 
tavsiyede bulunandı...

Korkuyorum!
Gösterişli ve israf kuyusu düğün demeklerimizi, 

ziyafet sofralarımızı, evlerimizi, “villa”larımızı, yaz
lıklarımızı, onları, “deli kızın çeyizi” misali tıka basa 
doldurduğumuz bilumum “çağdaş”(!) mobilyaları, 
ateş pahası lüks otomobillerimizi, karnı tok-sırtı pek 
mü’mine hanımların alacah*bulacalı, şıkırtılı-pıkır- 
tıh sözümona ve inadına görgüsüz, göz kamaştıran 
“tesettür” kıyafetlerini ve bunların satışa arz edildi
ği şatafatlı mağazaları, görücüye çıkartıldıkları 
“maskaralık resm-i geçidi” misali “defile”leri görse, 
ne der, ne yapar?

Ya, değil kendimizi benzetmek, taklid etmek, 
kendimize “resmen” örnek aldığımız, hayat tarzın
dan, hedeflerine, beklentilerine, “prestij göstergele
rine”, değer yargılarına, hatta umutlarına, hayalleri
ne ve rüyalarına kadar birebir ama son derece kötü 
bir kopyası, daha doğru bir deyişle karikatürü haline 
geldiğimiz kavmi/medeniyeti onaylar mı?

Alemlerin Rabbi Yüce A llah ’ın, celle celâluhu, 
“birbirlerinin evliyâsı/en yakını” kıldığı ve herşey- 
den önce, ister hanımlarımız, ister kızlarımız olsun
lar, “din kardeşlerimiz” hükmünde olan bilumum 
mü’mine Müslüman hanımefendilere karşı sergile
diğimiz tavırlara, onlara toplum hayatında verdiği
miz yere, biçtiğimiz değere hayran kalıp “yıldızlı afe
rin” verir mi?

Korkuyorum!
Hem de ölesiye korkuyor ve utanıyorum!
... ve gecenin sabaha dönen saatlerinde, kan-ter 

içinde oturmuş mubârek Kur’ân ’ı okurken emektar 
rahlemin başında, mubârek Hucurât suresinin bütün 
imana ermiş olanlara seslenen mubârek 7. âyet-i ke
rimesinin ilk cümlesi, tokat gibi patlıyor ruhumda:

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ve bilin ki, Allah'ın Rasûlü aranızdadır!
Sarsılıyomm...
O, ‘aleyhissalâtu vesselâm, aramızda! Bugün, şu 

anda ve her an burada!
Mubârek âyet apaçık bildiriyor işte - geçmiş de

ğil, geniş zaman kipinde!
Ürperiyomm...
Bu “Kutlu Doğum Haftası”n ı da ciddî bir özeleş

tiri yapmaya hazır, apaçık, diri bir şuur ile samimi 
bir kararlılığa, selîm ve hassas bir kalbi katık ederek, 
kelimenin tam anlamıyla, “idrâk etmek” yerine, 
kendimizi ve çevremizi sığ ve sanal bir duygusallık 
selinde boğarak geçirecek olursak, gerçekten de vay 
halimize! ■
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NE ARIYORUZ 
VE NEREDE ARIYORUZ ?

VAHDETTİN IŞIK

Dostlar!
Tutanak’ta yer alan her eleştirinin, her değer

lendirmenin bir “ihya ve tecdid” için, bir kalkış 
noktasının hangi hususları dikkate alarak maksa
dını hasıl edebileceğini teSB iT  için yola konul
muş birer işaret olarak algılanacağını umuyorum.

Şöyle de denilebilir. Yaralarımızı sarmak mak
sadıyla maluliyetlerimizi teŞH iS etme gayretin
deyiz.

Birinci gailemiz bu!..
İkinci olarak da; müKteSeBâtımızın hâlâ ge

çerliliğini koruyan önermelerini, teSB iT lerin i 
(daha vurgulu bir ifadeyle söylersek SaBiTelerini) 
kalınlaştırmak ve derinleştirmek gailesindeyiz.

Dostlar!
'SaBiTeleri kalınlaştırmak ve derinleştirmek 

hayatın farklı veçhelerinden, farklı renklerinden 
ve bu hayatın yaşayanları olarak muVaHhiD in
sanların enfusî tecrübelerinden haberli olmakla,

- Bu tecrübeleri katıştırmakla,
- Bu tecrübeleri ortaklaştırmakla,
Ve nihayetinde, bu tecrübeleri bütünleştir

mekle mümkündür.
Bunun için, farklı coğrafyalarda yaşanan tec

rübelere gözlerimizi ve gönüllerimizi açmalıyız.
Biz bir ümmetiz, bunu unutmamalıyız.
Ama yanıbaşımızda, bizim deneyimimizden 

farklı deneyimler yaşayan kardeşlerimizin de mük- 
tesebatına gönlümüzü açık tutmalıyız.

Tabii ki, süzgeçlerimizi kullanarak!..
Ama aramıza duvarlar örmeden
Nefislerimize tutsak düşmeden
Merhametimizi yitirmeden

Öfkemizi kuşanmadan...
Ve
İnsaf libasımızı,
Edeb libâsımızı yırtmadan!...
Dostlar!
İki hususun altını çizmeyi elzem görüyorum bu 

noktada: Sabitelerimizi kalınlaştırmak ve derin
leştirmek için tecrübelerden istifade etm enin 
öneminden bahsediyoruz.

Ve buna binaen de önce; Üm m et bütününün 
birer cüz’ü olan, farklı coğrafyalarda yaşanmış tec
rübelere aklımızı ve yüreğimizi açık tutmalıyız de
dik;

Ek olarak; yanıbaşımızda farklı enfüsî ve afakî 
bağlamlara binaen oluşmuş, yaşanmış tecrübelere 
aklımızı ve yüreğimizi açık tutmalıyız diyoruz.

İşte tam da bu noktada şu iki hususunun altını 
çizmek istiyorum:

1. Öznel/şahsi tarihimizi teZeKküR etmeliyiz.
2. Gerek şahsi geçmişimizi gerekse de farklı 

şahsi yahut hizipsel tecrübeleri tezekkür ederken,
Ya, “nostaljik bir öykünme”, yahut ‘ilerlemeci 

tarihsel algı’nın yansıması olan bir bakışla “geçmi
şi değersizleştirme”, ikilemine düşmemeliyiz. Çün
kü birinci tutum, yani nostaljik öykünme bugün 
yapılıp edilen herşeyi değersizleştinneyi, bir özgü
ven kaybını, tarihi /geçmişi kutsamayı.

Dolayısıyla; bugünkü zeminde müslümanca 
varolmanın imkanlarını anlamak ve ihya etmek 
için gerekli iradeyi yitirmeyi beslemektedir.

İkinci tutum, yani “geçmişi değersizleştirme” 
ise şimdi / şu an olanı “değerli/ileri”, geçmişte ka
lanı ise “geri” gören, bugünü dünle ilintili hatta
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YAŞAYAN İSLÂM

irtibatlı olarak göremeyen, bunca yaşanmışlığı 
/1400 kusûr yıllık inşaa’yı yok sayan tarihsiz, kök
süz bir zihnin zeminine katkıda bulunmaktadır.

Oysa dostlar, “ne aradığımız” kadar, belki bu
gün daha fazla “nerede aradığımız” önemlidir.

Evet, “ne aradığımız” önemli fakat bugün “ne
rede aradığımız” bir fazla daha önemli.

Niye bunu söyleme gereği görüyorum?
Şunun için:
Bir kere, “egemen o la n ’ı “evrensel ve doğru 

olan” zanneden bir eğilim var yaygın olarak.
Kimi bunu düşünerek, taşınarak bir tercih ola

rak benimsemiş.
Kimisi de bir “akış"a kapılmış...
Akışa kapılmış diyorum çünkü, “neyi kaybetti- 

g”ini ve “nerede araması gerektiği”ni danışmak için 
seçtiği klavuz, bugünün egemen paradigması!

Okunulan kitapların ana ekseni.
Takip edilen gündemler.
Kullanılan uslûb,
1400 küsür yıllık müslümanlann tecrübe- 

si’nden iz sürerek yeniden oluşturulmak yerine, 
daha çok Batılı kaynaklardan besleniyor.

Bırak tarihi, bugünün dünyasında İran’da, M ı
sır’da, Pakistan’da hatta Suriye’de yaşayan müslü- 
manların tecrübesini dahi “<ii§an”dan bulan ve bi
zim bağlamımıza denk düşmez diye elinin tersiyle 
kenara iten söylemin revaçta olduğu bir bir süreç 
yaşıyoruz.

Bu tutuma, bu yönelime ilişkin bemim çekin- 
gelerim var dostlar!

Elbette İslami olan’ı Doğu’yla, Otadoğu’yla 
hatta buradaki insanların tarihine has tecrübeler
le sınırlandırmak benim niyetim de değil haddim 
de değil.

Doğu da A llah’ın, Batı da!
Benim demem o ki, bu tutum üstünlüğü “tak

va” yerine “m odem  hayatın gerekleri ile donanımlı” 
olmada görmeye eğilimden besleniyor olabilir.

İnsanların pek çoğunun, “donanımlı insan”dan 
anladığı, daha çok batılı dilleri bilen, bilgisayar 
kullanmak gibi teknik birikimlere sahip, batıda 
eğitim almış yahut batı tarzı eğitim almış olmak.

Bu, çözümü nerede aradığımız ve ne aradığımız 
hususunda bir zemin kayması yaşadığımızın gös
tergesi gibi geliyor bana.

Dostlar! Yineleyerek söylüyorum; benim der
dim bunlardan haberli olmakla hatta bunları öğ

reniyor almakla ilgili değil. Benim  derdim; niye 
öncelikle bunlar?

Ve, niye öncelikle Batı!
Bu durum üzerinde düşünelim diyorum. Konu

şalım diyorum. Yoksa, herkesin tercihi kendine!
Dostlar!
Bu uzun girişi, bu netam eli hususu hangi mak

satla sizlere arzettiğimi de belirteyim. Ö nceki ya
zımızı okuyanlar hatırlayacaklardır.

Demiştik ki:
“Bizim zayıf olduğumuz hususlar, aynı zamanda 

bize güç kazandıracak olan noktaları da işaret 
eder.”

Öyleyse,
Müktesebatımızı bu noktada teZeKküR ede

lim. Bir muRaKaBeye tabi tutalım. Bir muHaSe- 
Be yapalım.

Ki; zaaflarımızı teSB iT  edebilelim.
Buradan kalkarak da kendimizi taHKiM etm e

ye, taSHiH etmeye yani, bir teCD îD  ve İhYâ’ya 
hangi kalkış noktalarından yol bulabileceğimize 
dair işaretler yakalayalım.

Buradan kalkarak da;
“N e aramalıyız?” ve değindiğim gibi, biraz da 

altını çizerek “N erede aramalıyız?” sorularına ce
vap oluşturmada kimi işaretler koymaya gayret 
edeceğim.

Evet, Ne arıyoruz?
1980 ‘li yıllardan itibaren yoğun olarak “herşe- 

yin bir alternatifini üretme” çabası var müslüman- 
larda.

Önce bu süreeçte neler inşaa edindiğini tesbit 
edebilmek için bazı göstergeleri hatırlayalım.

- İslami T V  kanalları ve radyolar açıldı.
- İslami kolejler ve dershaneler kuruldu.
- İslami siteler yapıldı.
- İslami kola üretimi gerçekleştirildi.
- Tesettür defileleri ve ‘birinci sınıf insanlar 

için’ başörtüsü reklamları yapıldı.
- İngilizce kurslarına, gitar kurslarına, meslek 

edindirme kurslarına başörtülü bayanların artan 
yoğun ilgisi devam ediyor.

Müslüman siyasetçilerin “uyum ” çabaları, ka
deh tokuşturmayı, rotary klüplerinde hatta Biel- 
derberg toplantılarında boy göstermeyi çoktan 
normalleştirdi gibi.

-Artık cami ve evlerde değil, çoğunlukla İsla
mi dernek’lerde ve İslami ca fe ’lerde buluşuyoruz/
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oturuyoruz.
'Körpe çocuklarımızı 

A B D ’ye, Avusturya’ya vs. 
ama özellikle Batı’ya eğitim 
almaya gönderiyoruz.

Uzatmak mümkün ama 
şimdilik bu kadarıyla yetine
lim.

Peki, bunlar bizi teSKiN 
etti mi?

İtm inan yakalayabildik
mi?

Sahi kendimizle barışık 
mıyız artık!

Allah’la daha yakın mıyız 
dersiniz?

Kamusal hayat denilen “or
tak pota”ya dünden daha fazla  
liatıldığımız kesin.

Daha çok tüccar var aramızda, daha çok bü
rokrat var.

Biz de marka’dan anlıyoruz artık. Hem de baş
kalarının markalarıyla rekabet edebilecek marka
lan biz üretiyoruz.

T V ’ler neredeyse hergün bizi konuşuyor 
Şampiyon sporcularımız 
Şampiyon öğrencilerimiz 
Medyada gündem olan ve her mevzuda fikir 

beyan eden entellektüellerimiz de var artık.
Hatta yeni ve içimizde, bir “öteki”ler kategori

si bile oluşturduk.
İçimizdekilerin ‘kamusal hayat’a az karışmışla

rından bir “ötekiler” var ve bazılarımız bunlardan 
farklı olduğunu en azından bazı miHRaKlara an
latabilmiş görünüyor.

Ama daha çok aile yıkılıyor artık. 
Çocuklarımız bizden daha iyi müslüman olmu

yor.
Çok kazandığımız halde geçinemiyoruz.
Ve hâlâ, "güven bunalımı” yaşıyoruz.
Hâlâ, kaygılıyız
Ve artık daha çok kişi “depresyon” başta ol

mak üzere psikolojik sorun yaşıyor.
Evet dostlar!
Tekrar soruyorum:
“Ne arıyoruz?” ve “Nerede arıyoruz?”
Ve, tekrar düşünelim diyorum:
Dostlar! Batı’ya ve batılı olana gösterilen rağ

beti yadırgadığımı söylerken, 
insanoğlunun bu kısmının ta
rihini, müktesebatını tek tek 
“murdar” görmediğimi belir
teyim.

Benim maksadım “özgün” 
yani, “hakikaten bize ait” bir 
var oluşun izini, usülünü ya
kalamaktan ibaret.

, Ben, yadırgadığım tutu-
mun özgünlüğü unsurlara  
hasrettiğini, parçacı bir bakış 
açısma sahip olduğunu söy
lemeye çalışıyorum.

Özgünlüğün “terkip”te  ve 
“üslüp”ta olduğunun bazıları
nca gözden kaçırıldığını işaret 
etmek istiyorum.

“Terkip” ve “üslub” ise, 
öncelikle bizim kendi referanslarımızda aranmalı
dır diyorum.

Yani, Kur’an’da. Yani, Peygamberin şahitliğinde 
ve tabii, izini ümmetin 1400 küsûr yıllık müktese- 
batında yakalayacığımız örfte.

Bütün bir dünyanın imkanlarını sömüren, em
peryalist iktidarların imkanlarıyla beslenen or
yantalist entellektüleller in ürünleri ise ancak bu 
eksende anlamlandırıldığında faydalı olabilir. 

Yoksa:
Kur’an’ı okuma ve anlamanın usulüne. 
Peygamber sünneti’nin değerine,
Tarih’e ve Müslümanların müktesebatına ba

kışımız da “marazi” olacaktır.
“Terkip ve uslûb”umuz bize ait olduktan son

ra, insan oğlunun her tecrübesine bakmak elbet
te bir takım faideler sağlar bize.

Yani bir ayağımızı kendi anlam haritamızın öz
gün referansları ile özgün tecrübe alanı olan tari
himize sabitledikten sonra,

Diğer ayağımızı, bütün insanlığın tecrübe 
alanlarında gezinerek “hikmet devşirmek”tir bize 
yakışan tutum.

Burada benim gündemimi belirleyen ve “Ne 
aramalıyız?”, “Nerede aramalıyız?” sorusuna cevap 
aramada katkı sağlayacağını umduğum Leyi Sure- 
si’nin ilk 11 ayetini sizlerle paylaşmak istiyorum: 

Merhum Seyyid Kutub’un Fî Zilal’il-Kur’an 
tefsirinden okuyahm.

Ümran‘ M ayıs -2004  7 9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


YAŞAYAN İSLAM

i - Örttüğü zctman geceye andolsun. 2- Ortaya çı
kıp göründüğü zaman gündüze andolsun, 3- Erkeği ve 
dişiyi yaratana andolsun.

Yüce Allah, bu iki mucizenin, yani gece ve 
gündüz delilinin üstüne yemin etmektedir. Hem 
de bunlarm her ikisini tabloyu canlandıran niteli
ği ile anlatarak. “Örttüğü zaman geceye andol
sun”... “Ortaya çıkıp göründüğü zaman gündüze 
andolsun”. Yeryüzünü bürüyüp örttüğü ve görün
mez hale getirdiği zaman geceye, aydınlanıp orta
ya çıktığı zaman gündüze andolsun. Gündüzün ay
dınlanması ile herşey ortaya çıkar ve görülür. G e
ce ve gündüz yer yuvarlağının yörüngesinde dö
nmesi ile ortaya çıkan birbirine karşıt iki mücize- 
dir. Hem biçim açısından, hem özellik bakımın
dan ve hem de sonuçları açısından “karşılıklı iki 
mucize”dirler.

Yine yüce A llah kainattaki ve insanlardaki bu 
karşılıklı gerçeklerin ve durumun üstüne yemin 
ederek insanların çalışmasının ve gittikleri yolla
rın çeşitli olduğunu belirtmektedir. Dolayısı ile 
alacakları karşılığın da çeşitli olacağını ifade et
mektedir.

4- Sizin işiniz çeşit çeşittir. 5 , Kim verir korunur
sa, 6- Ve en güzel sözü doğrularsa, 7- O nu en kolay 
başanya ulaştırırız, 8- Fakat kim cimrilik eder, kendi
ni zengin görüp kendisini müstağni sayarsa, 9- Ve en 
güzel sözü de yalanlarsa, 10- Biz de onu en zora yö
neltiriz, 11 - Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir 
fayda sağlamaz.

İşte çeşit çeşit insanların, değişik değişik eği
limlerin, çeşit çeşit sistemlerin, birbirine benze
meyen hedeflerin buluştuğu iki ayrı dizidir bunlar. 
Bu dizilerden her birinin bu dünya hayatında izle
diği bir yol vardır. Herbirinin gittiği yolda kendi
ne ait başarısı vardır. Kim verir korunursa, ve en 
güzel sözü doğrularsa onu en kolay başarıya ulaştı
rırız.

Veren, korkup sakınan, en güzeli doğrulayan 
kimse ruhunu temizlemek ve ona doğru yola ilet
mek için yapabileceğini sonuna kadar yapmış de
mektir. İşte bu kişi o zaman yüce A llah’ın yardımı
nı kendi iradesi ve dilemesi ile üstüne almış oldu
ğu ve nasib edeceği başarısını hak eder. Bu başarı 
olmazsa insan bir hiçtir ve hiçbir şeyi yapamaz.

Yüce A llah’ın en kolayı elde etmeye başarılı 

kıldığı kimse, hedefe ulaşmış demektir. Kolaylık

la, yumuşaklıkla ve sükunetle ulaşmış demektir. 

Henüz şu yeryüzünde iken ve kolaylık içinde ya

şarken ulaşmış demektir. Kolaylık, bu kişinin 

içinden kaynar, çevresinde neler varsa, kimler 

varsa tümünün üzerine seller gibi boşalır. Adımla

rını kolay atar, yolunda kolay yürür, tüm işleri ele 

almasında bir kolaylık vardır. Gerek toplu gerek 

parça parça tüm işlerin de sakin ve güvenli bir ba

şarı vardır. Bu, içinde herşeyi bulunduran bir de

recedir. Çünkü bunu elde eden kişi, Rabbinin R e

sulüne verdiği söze onunla birlikte katılır. “Ve se

ni kolay olana başardı kılarız."

“Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp 

kendisini Allah’tan müstağni sayarsa ve en güzel sözü 

de yalanlarsa, biz de onu en zora yöneltiriz- Çukura 

düştüğü zaman mah ona hiçbir fayda sağlamaz-’’
C anını ve malını vermeyip cimrilik eden, rab- 

binden ve onun doğru yolundan yüç çeviren, rab

binin çağrısını ve öğretisini yalanlayan kimse 
kendini sapıklığa atma konusunda yapabileceğini 

en sonuna kadar yapmış demektir. Böyle birisi yü

ce A llah ’ın herşeyi kendisine zorlaştırmasını hak 

etmiştir, dolayısı ile yüce A llah onu en zora yö

neltir. O na güçsüzlük ve eksiklik verir, her türlü 

kolaylıktan mahrum eder. A ttığı her adımı zorluk 

ve sıkıntı kaynağı kılar. Bu yüzden her ne kadar 

kurtuluş yolunda yürüdüğünü zannetsede doğru 

yoldan sapmış ve bedbahtlık yolunu tutmuş de

m ek ti. Ayağı sürçer, bu sürçmeden kendisini yü

ce A llah’ın yolundan ve O ’nun hoşnutluğundan 

uzaklaştıran başka bir sürçme ile korumaya çalışır. 

Sürçmelerin ve sapmaların sonunda ayağı kayıp 

düştüğü ve yere yıkıldığı zaman cimrilik edip ver

mediği, kendisini A llah’tan ve O ’nun doğru yo

lundan uzaklaştırdığı malı ona bir yarar sağlama

yacaktır. “Çukura düştüğü zaman mah ona hiçbir 

fayda sağlam az"  Kötülüğün ve günahın kolayca 

işleyebilmesi, bu kişinin dünyada kurtuluşa erse 

de başarı sağlasa da, ona zorluğun sağlanması an

lamına gelir. Cehennemden daha zor bir şey olur 

mu hiç?
Cehennem, zorluğun ta kendisidir!

Ves’selam... ■
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G E Ç M İ Ş T E N  G E L E C E G E  K O ( N U ) Ş A N L A R

SAMİ ARSLAN’LA
KARANLIK GECELERDEN NURLU SABAHA...

ABDULLAH YILDIZ

N' isan ayındaki bazı programlarım sebebiy
le İsparta’ya yol görününce, bir süredir 
aksattığım “G eçm işten G eleceğe 

Ko(nu)şanlar” dizisi çerçevesinde mutlaka görüş
mem gereken isimler arasında yer alan Sami Ars- 
lan Hoca’yla sohbet etmenin imkanlarını araştır
maya başladım. “Denizli M üftüsü” olarak ün ka
zanan ve sonra birkaç dönem de Denizli milletve
killiği yapan Sami Hoca’nın İsparta’da ikamet et
tiğini biliyordum. Bu yüzden gezi ve sohbet prog
ramıma Sami Arslan’la yapacağım mülakatı da 
ekledim...

Sivas-İsparta hattındaki yoğun programları
mın ve üç gece üstüste yaptığım kısa uyuklamalı 
otobüs yolculuklarının tüm yorgunluğunu unuttu
ran 40 dakikalık musahabe, deyim yerindeyse ‘her 
şeye değdi’. Bu görüşmeye tavassut eden kardeşle
rime yürekten teşekkür ediyorum...

Bir hakkı teslim etmek sadedinde ifade etme
liyim ki; Sami Arslan Hoca’nın, bizim 
kuşağın fikir, his ve heyecan dünyasın
da önemli ve inkar edilemez bir yeri 
vardır. Adana İmam-Hatip Lisesi’nde 
tahsil hayatımı sürdürdüğüm 60 ’lı 
yılların ortalarında alıp okudu
ğum ilk İslâmî kitaplardan bir
kaçı Denizli M üftüsü Sami 
Arslan imzasını taşımaktaydı 
ve ben şahsen sadece bu se
beple dahi, kendilerine vefâ 
borcum olduğunu düşünüyo

rum. Zira, o yıllarda bulabildiğimiz İslâmî eser sa
yısı, neredeyse iki elin parmaklan kadardı...

1966-67 yıllarında alıp ilk sayfasının sağ üst 
köşesine “Abdullah Yıldız, Adana İmam Hatip 
Okulu 2-A  sınıfı öğrencisi” ibaresini yazdıktan 
sonra acemi imzamı kondurduğum Karanlık (ge
celerin N urlu Sabahı, Madde Çukurunda Ka- 
nayan Yara, Fazilet Yarışı isimli kitapların yaza
rı Sami Arslan’la mülâkî olmak büyük bahtiyar
lıktı benim için. Kısa bir süre de olsa bizleri kabul 
edip sohbet etmek lûtfunda bulunan bu 70 ’lik de
likanlıyı hâlâ diri, canlı ve heyecanlı bulmak, 
doğrusu beni çok sevindirdi...

Hafif aksak ama seri adımlarla içeri dalan âte- 
şîn bakışlar... Bir dâvâ ve mücadele adamının ka
rarlılığını yansıtan sert ve etkileyici yüz hatları... 
Muhatabında saygı dolu bir tedirginlik uyandıran 
tanışma ve konuşma üslûbu... Tam  da kitapların
daki hissiyat yüklü ifadelerinden hareketle haya

limde canlandırdığım Sami Arslan Hoca..'. 
Sadece kendileriyle tanışmak, görüşmek 

ve eserleriyle İslâm i düşünce ve duyarlılık 
dünyamıza yaptığı katkılardan dolayı teşek

kür etmek, minnet hislerimi ifade et
mek için bu randevuyu talep ettiği

mi kırık dökük ve utangaç cümle
lerle belirtmeye gayret ediyorum. 
Ve bu görüşmeye tavassut eden 
arkadaşlarımın hatırlatmış olma
sına rağmen, sohbetimizi kayda 
almama, resim çekmeme ya da
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hiç olmazsa not almama izin vermesini istirham 
ediyorum. Ama hayır, başaramıyorum. Sami Ho- 
ca’nın, anlayışla karşıladığım ve saygı duyduğum 

kendine özgü hassasiyetleri ve çeşitli mülâhazala
rı var hatırâtının yazılmaması ve yayınlanmaması 
konusunda. Ve bu hassasiyetler, özellikle siyasi 
hayatı ve milletvekilliği dönemine ilişkin...

İşte bu yüzden, Sami Arslan H oca’ya, sadece 
60’lı yıllarda Türkiye’de ilk İslâmî duyarlılık fitili
ni ateşleyen kitaplarının serüvenini soruyor ve 
yalnızca bu konularda yaptığımız konuşmaları ak
tarma konusunda müsaade alabiliyorum.

Sanırım, onun “K a ra n lık  Q ece ler in  N urlu  
S a b a h ı” isimli kitabını bilmeyen yoktur. Neden 

böyle bir kitap yazma gereği duyduğunu ve niçin 
böyle bir isim verdiğini soruyorum kendilerine. 
"Biz" diyor, "İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne gi
ren ikinci nesiliz. Gittiğimde gördüm ki, ne doğru-dü- 
rüst ders kitabı var ne de arlcadaşlarm eline alıp oku
yacağı herhangi bir dinî kitap. Halkın, genç nesillerin, 
dinlerini öğrenmek için başvurabileceği eserler de yok. 
Bu yüzden, derhal bir şeyler yazma gereği duydum .” 
Sami Hoca tevazu göstererek, çok şey bildiğinden 
değil; biraz atak oluşu, biraz da vaaz ve konuşma
ya yatkınlığından, daha o yıllarda oturup bu heye
can, umut ve uyarı yüklü ilk kitabını yazdığını 
söylüyor ve öyküsünü anlatmaya devam ediyor: 
"Arapça hattım güzel olmadığından âyet ve hadisleri 
güzel yazan bir akadaşım a yazdırdım. Kitabın basımı 
için İsparta’ya gelip bazı dostlardan para temin ettim. 
Ve sıra geldi kitabın ismine. . . Z eka i K o n ra p a  H oca  
da inceledi yazdıklarımı ve birlikte isim aram aya baş
ladık. Zekai H oca dedi ki: “K a ra n lık  Ç e ce ler in  
N urlu S a b a h ı” olsun. Kitaba bu ismi verdik ve beş- 

bin adet bastırdık. T am  dağıtımına başlamıştık ki 27 
Ma ı̂ıs Darbesi oldu . .. ”

Sami Arslan Hoca, daha sonra, bu ilk kitabı 
dolayısıyla İsparta Cumhuriyet Savcılığı tarafın
dan nasıl mahkemeye verilip yargılandığını, polis 
baskınları ile evininin nasıl didik didik arandığı

nı, kitabını incelemek üzere oluşturulan Diyanet 
İnceleme Heyeti’nin ve daha sonra Ceza Hukuku 
profesörleri Sulhi Dönmezler, N urullah Kunter 
ve Sahir Erm an’dan oluşan bilirkişi heyetinin ra

poru üzerine nasıl beraat ettiğini, sanki o günleri 
yeniden yaşıyormuşcasına heyecan içinde ve bir

çırpıda anlatıyor bize... Yer yer, kitaptan dolayı 
başına gelenlere duyduğu hiddet yansıyor konuş
ma üslûbuna, hazan da bir kitaptan korkuya kapı
lan sistem muhafızlarının acınası haline gülümse

yen bir ifade...
M a d d e Ç u ku ru n da K a n a y a n  Y ara, F az ile t  

Y arışı isimli kitapları ile imamlar için hazırladığı 
bir de H utbe kitabı kaleme alır daha sonra... 
Yüksek İslâm’dan mezun olup da Denizli Müftülü- 

ğü’ne atandığında imamların gelişigüzel hutbe 
okuduklarını görür ve derhal Cuma hutbeleri ya
zarak bunları teksir makinesi ile çoğaltmaya baş
lar. Ama bu hutbeler zamanın valisini rahatsız 
eder. Sam i Hoca’yı huzuruna çağıran Vali Bey, 
hutbelerin kendi kontrolünden geçmeden çoğal- 
tılmaması ihtarında bulunur. Sam i Arslan Hoca, 
biraz sert bir ifadeyle “Niçin?” der. Vali Bey:

-"Ben sizin âmirinizim ve böyle istiyorum” ceva
bını verir.

Bunun üzerine Sami H oca şöyle kükrer:

- “Efendim, İdarî konularda âmirim olabilirsiniz, 
am a din konusunda da Müftü olarak ben sizin âmiji- 

dolayısıyla siz İslâm'ı bilmediğinize göre benim  

hazırladığım hutbeleri denetleyemezsiniz! ”
Vali Bey’in Müftü Sam i Arslan Hoca’yı, bu 

ifadelerinden dolayı huzurundan kovmaya kalkış

ması ile adeta kızılca kıyamet kopar. Hoca tenzil-
i rütbe ile bir kazaya müftü tayin edilir. Ama Sa
mi Arslan bu; bıkmadan usanmadan hakkını arar, 
mücadelesini sürdürür. N ihayet bir “ihtar”la yeti
nilerek tekrar görevine iade ed ilir...

Sonra A P ve DP’den Denizli milletvekili ola
rak siyaset arenasında gösterdiği aktiviteler gelir 
Sami Arslan’ın...

Siyasî hayat ve hatırâtının yazılmasını isteme
yen; kendisinin de yazmayı düşünmediğini söyle
yen Sami H oca’ya verdiğim sözü tutuyor ve bu dö
neme ilişkin olarak anlattıklarından hafızamda 
kalanları da ketmediyorum..

Eh, bize de, Sami Hoca’n ın  hem bu tutumuna 

hem de geçmişte yapıp ettiklerine saygı duymak 
düşer..

Sami Arslan Hoca’ya, ‘6 0 ’lardan itibaren İslâ
mî duyarlılığımızı besleyen heyecan ve duygu yük
lü kitapları ve cesur mücadele örnekliği için m in

net hislerime ilaveten duâlar gönderiyorum. ■
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H erkes, baktığında ru- 
hundakini görür; zih- 
nindekini gösterir. Ki- 

mileyin insan gözüyle gördüğü
nü dillendirirken, gördüklerinin, 
ruhu ve zihnindeki izlerini ak
tarmaktan çok, bilerek ya da 
ayırdında olmadan, kendindeki- 
leri işin içine karıştırır: başka 
sevgilerini, kinlerini, nefretleri
ni, bağlılıklarını. Kendi dünya 
görüşünün süzgecinden geçmiş 
izlenimleri aktarır, ‘gördüklerim’ 
diyerek. Gördükleri sonrasında 
önyargılarının tersine şeyler çık
sa da ortaya, kimsenin önceki 
donanımlarının etkisini bütü
nüyle sildiği söylenemez. Tüm 
bunlar, Türkiye’yi şu ya da bu ta
rihte gezmiş bütün yabancılar 
için az çok geçerli.

Birçok yabancı gezmiş Os- 
manlı Türkiyesi’ni. Kimi gör
düklerinin etkisiyle önceki dü
şüncelerini silmek zorunda kal
mış, kimi de gördükleriyle daha 
bir pekiştirmiş önyargılarını. Bü
tün kinini, bütün nefretini kus
muş yazdıklarına. İster anı kılı
ğında yazılmış olsun bu satırlar, 
ister seyahatname. Sonuç değiş
miyor. Çünkü bakılınca görülen, 
gözün önündeki değil, geçmişin 
kini, tarihin kiri.

Gelirler, gezerler Türkiye’nin 
şurasını, burasını. Ama hep gör
dükleri, atalarından miras kalma 
kin ve nefret. Gördüklerinden 
çok onları anlatırlar anılarında, 
günlüklerinde. Yine de çok az 
Batılı, ‘Türk’ ile ‘Müslüman’.ara- 
sında fark olduğunu, Türkler’in 
adam yemediğini, akşam yemek
lerinde Hristiyan azınlığın ço
cuklarını kaynatıp kendi çocuk

KNUT HAMSUN’UN 
TÜRKİYESİ

HASANALİ YILDIRIM

larına yedirmediğini söyler.
Bu Avrupalılar’ın en ünlüle

rinden biri ‘Türk dostu’ diye anı
lan Pierre Loti. Türkiye üzerine 
yazıp da kin ve nefret kusmayan 
bu nadir Batılı halkasında, N or
veç edebiyatının bilindik yazarı 
Knut. Hamsun’un da eklendiği

ni, Yapı Kredi Yayınları’ndan 
çıkmış “İstanbul’da İki İskandi
nav Seyyah” adlı kitaptan öğre
niyoruz. Kitaptaki ikinci seyyah, 
ünlü masalcı Hans C hristian 
Andersen. Andersen’in yazdık
larından çok Hamsun’unkiler 
dikkate değer. Onunkiler nadir 
halkaya girmiyor pek.

Kelimenin tam anlamıyla bir

gezgin Hamsun. Yalnızca doğdu
ğu ve yaşadığı ülkenin değil bü
tün Avrupa’nın, hatta Ameri
ka’nın da gezgini. Fakat gittiği 
her yerde ‘G öçebe’ kalan bu şair 
ruhlu romancı, bütün Avrupa’yı 
gezip de göremediğini, arayıp da 
bulamadığını elde etmiş bir ada
mın tarzıyla kaleme sarılmış İs
tanbul izlenimlerini aktarırken. 
Gezi notlarına verdiği addan bi
le belli yaşadığı etkilenmişlik, 
aradığını bulmuş adam hali: ‘H i
lâlin Altında’.

Süreğen Gezgin Hamsun

Gezmek Hamsun’un kaderi. İlk 
büyük gezisini, daha üç yaşın
dayken ailesinin güneyden kuze
ye göçü sırasında yaşar.

Çok zor şartlar altında ama 
çok güzel bir doğanın içinde ge
çen bir çocukluk. Ardından, ek
meğini kazanmak için yeniden 
yollara düşüş. Gurbet ellerde, 
kâh şurada, kâh burada günübir
lik işler. Kunduracı çıraklığı, sa
tıcılık, hatta öğretmen yardımcı
lığı. Ve bu arada emsalsiz bir ha
yat deneyimi. Belki de o yüzden, 
daha 18’indeyken ilk romanını 
yayımlatabilmesi. Fakat yakayı 
bir türlü sefaletten kurtaramayış.
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Kim bilir belki ayr\ı gerekçeyle, 
herkesin kapıldığı düşe ‘hayır!’ 
diyememe ve Amerika’ya bağla
nan umutlar, İki kez gitmeye ve 
birçok marjinal işte çalışmaya 
karşın bir türlü tutunamama.

Ve ilerlemiş bir yaşta Nazi- 
ler’e verdiği desteğin ancak bir 
tür delilik olabileceği gerekçe
siyle evine kapatılma, ardından 
bir psikiyatri kliniğine yatırılma. 
Üstelik, 1920 Nobel Edebiyat 
Odülü’ne karşın. Ve sanki çok 
mutlu bir hayat yaşamış gibi acı
lar içinde ölüme terk ediliş.

Daha A m erika’daki günle
rinde, demokrasinin beşiği diye 
anılan bu ülkede gördüklerinden 
çıkardığı sonuç: demokrasi, k it
lelerin tiranlığı!

Kafasındaki ideal toplum, 
düzenin ve disiplinin hakim ol
duğu ataerkil bir irade; buna 
bağlı olarak da gururlu ama aynı 
zamanda alçakgönüllü bir halk. 
Akla ve mantığa tapma yerine 
içgüdüleri, sezgiyi ve doğallığı 
seçiş. Bu özelliklerini yitirmeye 
başlıyor diye bir kitabında kendi 
memleketini bile topa tutar.

1952’deki ölümünün ardın
dan 40 yıl geçmiş olmasına kar
şın, yaşadığı kasabaya bir heyke
linin dikilmesine bile izin veril
meyecek kadar aykırı biri Ham- 
sun. Her ne kadar bu itirazların 
nedeni, Nazi sempatizanlığı gibi 
siyasi görüşlerine bağlansa da 
asıl sebep, adı ister Avrupa M e
deniyeti, ister Batı Medeniyeti, 
isterse modemite olsun, bütün 
bu gelişmeleri reddetmesinde 
yatıyor olamaz mı?

‘A çhk’la ilân edilen, ‘G öçe
be’ ile süren, ‘Toprağın Bereketi’ 
ile bilinmedik dönemeçlere kıv
rılan Hamsun’un bitimsiz gezisi
nin duraklarından biri de İstan

bul. İstanbul’u gezerken yaptığı 
değerlendirmeleri kavrayabil
mek için, ‘Toprağın Bereke- 
ti’nde, kahramanın basit ve sade 
bir hayatı, teknolojinin sunduğu 
cilâlı nimetlere, cerzebeli maki
nelere nasıl da tercih ettiği akla 
getirilmeli. Devletten uzak ve 
kendi kendine yeterli bir çiftçi
nin, teknolojiye karşı çıkışını 
simgelediği bu eseri, tüm gezi 
notlarını daha iyi anlayabilmek 
için gerekli.

Sürekli Muhalif

1. Dünya Savaşı sırasında da safı 
bellidir: Almanya’nın yanında 
ve İngiltere’nin tam karşısında. 
İngiltere’den tiksinesiye nefret 
eder çünkü o ‘modern hayat’ de
nilen çılgınlığın mimarıdır. Pe
ki, Türkler hakkında ne der? 
Hamsun’un, kitapta Türkler 
hakkındaki ilk cümlesi aynen şu: 
“Türk, üç yüz yıldır devamlı ge
riye gitmekte.” (s. 63) Dikkat, 
tarih 1899. Daha bu cümleden 
bile Hamsun’un bu tespiti, bir
çok Avrupalı gibi pek de sevine
rek yapmadığını çıkarabiliriz. 
Sözlerini şöyle sürdürüyor yazar: 
“Halbuki bir zamanlar (...) yedi 
cihana hakimdi, konuştuğu za
man dünya sükût eylerdi. (...) 
Stanbul dünyanın merkezi ve 
kültürün ikametgâhıydı. ( ...)  
Deve kervanları durmak yorul
mak bilmeden Şark’ın zenginlik
lerini Stanbul’a taşırlardı. Ve 
Sultan zarif sarayında kimseden 
menfi bir cevap işitmeden yaşa
dı.

Zaman zaman, hükümdarın 
bu dev kuvveti taşıyamaz hale 
geldiği olurdu. Bu müthiş azamet 
onu ezerken, etrafına bakıp bu 
mutlak kuvvete karşı koyamaya

cağını anlar, kendine dönerdi. 
Nereye mi giderdi? Kalbini A l
lah’a açmak üzere bahçesine çe
kilir, kibrinden arınmak üzere 
dervişlere, dağlara, tekkelere gi
der, çile gömleği giyer, gece gün
düz oruç tutardı.”

A ncak dedelerinin gördüğü 
bu devran değiştikten sonra, ya
ni İngiliz, Fransız ve Ruslar’ın, 
yani handiyse bütün dünyanın 
elele vererek Osm anlı’yı Nava- 
rin’de hezimete uğratmasından 
sonra bile arda kalanlar için söy
lediği şu: “Lâkin tebasındaki 40 
milyon insanı, sahip olduğu na
mütenahi zenginlikleri ve Mu- 
hammed’in sarsılmaz doktrini ile 
hâlâ dünyadaki en kuvvetli im
paratorluklarından biridir Tür
kiye.” (s. 64)

Daha sonra, Avrupa karşısın
daki yenilgilerin çaresini Avru
pai silâhlarla önleyebileceklerini 
düşünen payitahtın düştüğü hal
leri, halk ile sultanlar arasında 
açılan mesafeyi resmeder: “Yazık 
ki, Türk müminler padişahlarına 
ne olduğunu bir türlü anlamı
yorlar. Ü ç, dört kuvvetli yaban
cı Pera’daki otellerinde otur
muşlar, padişahın ne yapacağına 
karar veriyorlar. Padişah bu üç, 
dört yabancının dediklerine uy
mazsa da kara horozlarını öttü
rüyor, şehre ateş kusturuyorlar.” 
(s. 65) Acaba şimdilerdeki ya
bancı kuvvetler, IM F temsilcile
ri filân, neredeki otelleri tercih 
ediyorlar? Belki o zamanlar ye
tersizdi Avrupalılaşmamız. Şim 
di Avrupalılaştık da ne oldu? 
Hakkımızda karar veren üç dört 
yabancının dediklerine uymadı
ğımızda başımıza gelecekler ne 
kadar değişti?

Dönem, devr-i Abdülhamid. 
Yenilik dalgasıyla yapılan re

8 4  Ümran’ M ayıs -2004

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


»ZvvM-rl

KNUT HAMSUN’UN TÜRKİYESÎ / YILDIRIM

formlardaki fazlalıktan rahatsız
lık duyacak kadar gözü açık ya
pısıyla Hamsun, uzun zamandır 
varolan ve yeni açılan okulları 
ele alır, eğitimin üzerinde ısrarla 
durur. İstanbul’daki üniversite
den, veteriner fakültesinden, or
mancılık, balıkçılık, hatta ipek- 
böcekçiliği tedrisatı yapan öğre
tim kurumlarından, askeri mek
teplerden, medrese, tekke ve za
viyelerden söz eder; başkaları
nın, ‘kara cahil Türkler’ görüşü
ne inat.

Birçok Avrupai gelişmeye rı
za gösteren Padişah’ın bu tavrını 
müslüman halkın bir türlü anla
yamadığını vurgulayan yazar, 
1829’da G irit’in alınmasıyla so
nuçlanan Yunan çekişmesi vesi
lesiyle de Türkler’in savaş anla
yışına temas eder: “Çünkü Türk 
Sultanı, Peygamber’in halefi ve 
İslâm’ın H alifesi’dir. Peygam
ber’in cübbesini muhafaza eder. 
İşte Şark’ta harp veya sulha se
bep olan, bu cübbedir“, (s. 68)

Cübbesi uğruna savaşılan ya 
da barış yapılan bu peygamber 
kimdir? Bu soruya verdiği cevap, 
değil yalnızca günümüz lâikleri
ni, müminleri bile hayrete düşü
recek türden. Dinleyelim: “Hiç
bir fani[ye], ona inanıldığı kadar 
samimiyetle inanılmamıştır. (...) 
tek Tanrı’ya iman edilmesini te
min etmiş, bir dünya dini yarat
mıştır.” (s. 68)

‘Yoksa Burası Türkiye 
Değil mi?’

Böyle bir dinin mensuplarının 
yaşadığı ülkeyi gezme şansını 
1899’da yakalar bu iflâh olmaz 
gezgin. İki yıl boyunca Rusya, 

, Kafkasya ve Türkiye’yi kapsayan 
bir yolculuğa çıkar. Aradığı, gi

zemli, özgün, bozulmamış, kirle
tilmemiş güzellikler... İki yıl bo
yunca gördüklerini de “Striden- 
de Liv / Mücadeleli Hayat” adıy
la kitaplaştırır. 1905 yılında ba
sılmış bu az bilinen gezi notları
nın Türkiye bölümümün adı H i
lâlin Altında.

İnadına Kostantinopel dedi
ği İstanbul’a daha adımını atma
dan, her ne kadar bu eski alış
kanlıklarından vazgeçmiş olsalar 
da Türkler’in adam yediklerin
den söz ederek başlıyor gezi not
larına. Sonra da, gezi notlarının 
neredeyse her satırının altında 
yatan şu tespitini dillendiriyor: 
“Gördüklerimiz, düşündükleri
mizden çok farklı. Yoksa biz 
Türkiye’de değil miyiz?” (s. 17) 
Her gördüğüyle şaşkınlığı daha 
da tırmanır: “Ben otuz senedir, 
beceriksiz sultanlar tarafından 
iflâsın eşiğine getirilmiş bir 
memlekete dair yazılmış yazıları 
okumaktayım. Halbuki vapur, 
bağlık bahçelik küçük şehirleri 
ve güllerin kıpkızıl parıltısıyla  ̂
gözümüzü alan bir masal diyarın
da yol alıyor.” (s. 17)

İlerleyen satırlarda, başta İn- 
gilizler olmak üzere öteki Avru- 
palı ülkelerin ortaya atıp besle
dikleri Türk düşmanlığıyla, ‘Bak 
kaç saattir buradayım, bir Türk 
çıkıp da ne beni gelip yemeye 
kalktı, ne de gemidekilerden bi
rini ısırdı’ yollu cümlelerle ince 
ince alay ediyor; hem atalarıyla, 
hem de çağdaşlarıyla.

Sükûnetinden ve sessizliğin
den övgüyle söz ettiği İstanbul’u 
Moskova’yla karşılaştıran ve ki
mi bakımlardan Moskova’yı be
ğenen yazar, sonuçta şunu söyle
meden edemez: “Moskova’da ol
mayan bir şey var burada: Sem a
ya yükselen beyaz minareler...”

(s. 20) Bir de minarelerin şimdi
ki görünümüne bakın. Apart
manların arasına sıkışmışlar, 
varlar mı, yoklar mı belli değil. 
Bir zamanlar bütün bir şehri ku
şatan ve ona anlam veren mina
reler, bugün çarpık yapıların, 
çirkin üst geçitlerin tutsaklığı al
tında. Yoksa şimdi minareleri
mizle değil de gökdelenlerimizle 
mi övünsek? Bugün hangi Batılı, 
Türkiye’yi ziyaret ettiğinde bü
cür gökdelenlerimizi görüp de 
onlardan övgüyle söz edebilir?

İlk gecenin ertesinde, yanın
daki kadınla bir kahvehaneye gi
derler. Oraya ilk kez bir kadının 
girmiş olmasına karşın, kimsenin 
dönüp bakmamasına, şaşırma
masına şaşırır. "““Müşterilerin 
hepsi bizden tarafa bakmamak 
üzere anlaşmışlar sanki. Meraklı- 
lık Şarklıların tenezzül etmedik
leri bir davranıştır.” (s. 23)

İnsanların sakin ve telâşsız 
yaşantılarına da şaşırıyor yazar. 
Büroya ya da fabrikaya koşmak- 
tansa sedire oturarak hayatın ta
dını çıkaran ve derin düşüncele
re dalan insanlara gıpta ile ba
kar. Amerika’da bizzat yaşadığı 
traktörlü ziraat hayatı ile Ana
dolu’daki karasabanlı çiftçilik 
anlayışını da karşılaştırmadan 
edemez. Sonuçta, birinin açgöz
lülüğü yerine ötekinin kanaat
kârlığının sağladığı kazancı yü
celtir. Biri, bir sürü teknolojik 
aletle üretir de üretir, kazanır da 
kazanır ama bir türlü gözü doy
maz; öbürü yalnızca kendine ye
tecek kadar eker ve kazancıyla 
rahat ve sakince, huzur içinde 
yaşar.

Zaten kendisini İstanbul’a 
getiren gemideki yol arkadaşı Ja
pon’la da alay eder; ‘gelişme’yi 
‘Batıya benzeme’ diye anlıyor di
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EDEBİYAT

ye. Üstelik daha o zamanlar, Ja- 
ponlar’ın o ünlü kalkmma ham
lelerinin adı hâlâ Japon Mucize
si idi.

K ur’an Okuyan Adamın 
Bakışları

Şehri gezdiği sırada, kendilerine 
mecburi rehberlik eden Rum’un 
ahlâk ve tavırlarından rahatsızlı
ğını her fırsatta dile getiren ya
zar, standart bir İstanbul turu ye
rine, şehri aklına geldiği gibi 
gezmeyi seçer. Yolu Ayasofya’ya 
vardığında Hristiyan mimarisi
nin bu önemsenen örneğinden 
çok, bir köşede diz çökmüş, ileri 
geri sallanarak bir şeyler mırılda
nan gençlerle ilgilenir. ‘İlahiyat 
talebeleri’ dediği bu insanların 
vecd içerisinde okumalarından, 
Batılı adama özgü bakış açısıyla 
‘Acaba rol mü yapıyorlar?’ diye 
kuşkulanır ve öğrencileri gözet
lemeye başlar. İçlerinden biriyle 
bir anlık gözgöze gelir. Kur’an 
okuyan adamın bakışlarındaki o 
derinliği, kendisini delip geçen 
ve sonsuzluğu hedefleyen o eda
yı ömrü boyunca unutamayaca
ğını vurgular.

Son tahlilde mensubu olduğu 
dünyanın gözlükleriyle hayata 
baktığı için, gerek Peygamberi
miz, gerekse İslâm dini hakkın- 
daki sözleri, son derece derme 
çatma ve kulaktan dolma bilgi
lerle dolu. İslâm dini hakkındaki 
satır arası görüşleri de, zaman za
man Haçlı ittifakını çağrıştıra
cak denli katı ve çaıpık. Tüm o 
farklılığına ve kişisel özellikleri
ne karşın.

İslâmi emirlerde anlamadığı 
yerleri de ‘muamma’ diye geçiş
tirmekte ama bu muamma üzeri
ne çarpıcı şeyler söylemekte: 
“Eğer insan ulu ve mukaddes

mefhumları tahrif etmek, silmek 
arzusunda ise, o zaman muam
mayı ‘izah eder’, kolay anlaşılır 
hale getirir, kilise müdavimleri
nin fikir seviyesine indirir. 
Amerikanlaştırır.” (s. 29) Sanki 
“İslâm’ı modern bilimle izah et
me” ya da “halkın anlayacağı bi
çimde apaçık bir İslâm” tekerle
melerini dillerinden düşürme
yen kimi günümüz ilâhiyatçıları
na, ta o zamandan cevap veriyor 
gibi.

Fakat Batılı bakış açısının 
merak duygusuyla neredeyse 
putlaştırdığı dervişan zikrini de 
görmeden edemeyen aynı Ham- 
sun, başlıklarından dolayı der
vişlere ‘şeker külâhı’ diyebiliyor. 
Zikre taktığı ad da çarpıcı:‘çığlık 
atma’. Tipik bir Batı şablonculu- 
ğu. Oradaki manevi havayı anla
masa da takdir edebilme yerine 
bir martı derecesine indirgeme. 
Çünkü kim olursa olsun, Batılı 
kafası farklı olanı ancak ‘indir
gediğinde’ anlayabilir.

Uzun uzun anlattığı tekke zi
yaretinde bol yorum yanlışlarına 
karşın yine de gerçeği ifade ça
bası gözlemlenmiyor değil.

“Dünyanın her tarafında Tan- 
rı’ya başka başka şekillerde iba
det edilir. V e bütün insanlar en 
hakiki T anrı’ya ve yegâne doğru 
şekliyle ibadet ederler. Halbuki 
Türk A lllah’a ibadet eder. Lâ 
ilahe illallah.” (s. 41)

A llah’a ibadet eden Türk’ün 
gündelik hayatına da şaşakalır. 
Fakat onu sıradan bir Avrupalı 
aydından ayıran temel özelliği, 
gördüğünü bildikleriyle anlam
landırmak yerine anlamaya ça
lışmak olduğu için, karasabanla 
tarla süren Türk köylüsünü gör
düğünde, bugünkü şehirde yaşa
yan Türk gibi ‘Ne ilkel adam
mış” demek yerine, John Stuart 
MiU’in ‘mekanik icatların insa
nın hayatını kolaylaştırıp kolay
laştırmadığı’ sorgulamasına atıf 
yapabiliyor.

Harem ve birden fazla kadın
la evlenme hakkında söyledikle
ri, duyduklarını aktarm aktan 
öteye gidebilmiş ama. Şöyle bir 
karşılaştırma yapmadan edemi
yor: Acaba Hristiyanlık’ta da 
birden fazla kadınla evlilik 
mümkün olsa, Avrupalılar da 
Türkler gibi yine tek eşi mi ter
cih ederlerdi?

Müslüman Erkekler
Türban mı Takıyor?

Birçok yerde erkeklerin türban 
giydiklerinden söz ediyor. İşi bil
meyen de, Osmanlı erkeklerinin 
kadınlar gibi ortalıkta başörtü
süyle dolaştıklarını sanabilir. Fa
kat bu hata yazara ait değil; tipik 
bir çeviri hatası. Aslında sorun, 
Fransızca ‘türban’ kelimesinin 
günümüzde ‘başörtüsü’yle karşı
lanmasında. Fakat ‘ türban’ın ba
şörtüsü değil ‘sarık’, ‘türbanlı’nın 
da ‘müslüman’ demek olduğunu 
bilmek, bu küçük sorunu çözü
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KNUT HAMSUN’UN TÜRKÎYESÎ / YILDIRIM

yor.
Her Avrupalı gibi Eyüp’ü ve 

Kapalıçarşı’yı görmeden edemez. 
Buraları gezerken sergilediği ta
vır, anlamaya çalışan ama bil
diklerinin anlamasına elverişli 
olmayan bir çocuk merakı. Yine 
de tütün, tütün çubukları ve 
nargile hakkındaki öğrendikleri
ni aktarmadan kendini alamı
yor. Biz de böylelikle şimdilerde 
yok olan bu kültürün derinliğin
den bir nebzecik haberdar olabi
liyoruz.

Bütün İstanbul gezintileri sı
rasında dilinden eksik etmediği 
hava; bir masal diyarında dolaşı
yorum.

Her masal gibi bu masalın da 
kahramanları ve soytarıları var. 
Ne kendisine rehberlik eden 
Rum kahramanlığa lâyık Ham- 
sun’a göre, ne de kendisine bir 
şeyler satmak için çırpınan Ya
hudi.

Dinleyelim; “Mütevazi bir 
adam, kibar ve dostane bir tavır
la yanımıza yaklaşarak kendini 
tanıttı; Abdullah. Avrupa’daki 
hava durumu; Amerika’da açı
lan Dünya Fuarı; bir hayli lisana 
vakıf bir adam bu.

Bir Yahudi.
Bize behemehal bir Türk es

naf bulmazsanız haliniz harap! 
diye geçiriyorum içimden. Az 
önce bir kılıç görmüştüm, tam 
size münasip, kellenize ve dahi 
kalbinize, bilesiniz! Bir Türk’le 
konuşmak istiyorum, diye gürlü
yorum. O  zaman Yahudi geri çe
kilip, yerini Türk’e bırakıyor. 
Türk tam bizim arzu ettiğimiz gi
bi biri, dükkân sahibinin oğlu, 
yabancı bir lisan konuşmuyor ve 
karşımızda da ezilip büzülmü
yor.” (s. 59)

Gezinin tüm olumlu izlenim

lerine karşın silinmeyen (belki 
de silinemez olan) Haçlı zihni
yetinin verilerine de rastlanmı
yor değil Hamsun’un satırları 
arasında. Mensubu olduğu tarafa 
Şark’ı şikâyet eden ve onları 
uyaran “(...) hiçbir memleket 
Avrupa’ya karşı duramaz, dünya
da hiçbir kuvvet Avrupa’ya kar
şı duramaz. A ncak Şark’taki 
yangın tüm beşeriyetin ve asrın 
korktuğunu başına getirebilir: 
Bir dünya yangınına sebep ola
bilir. Ateşle oyun olmaz. Ateşle 
oynanılacaksa da, bu iş birden 
fazla kişi tarafından yapılmalı ki 
kibriti çakanın kim olduğu belli 
olmasın.” (s. 71) türünden ifade
ler de yer almıyor değil yazdıkla
rında. Şark’ın yüzyıllardır Avru
pa’ya karşı temsilcisi ve müdafii 
konumundaki Osmanlı’yı ‘dün
yayı kasıp kavurabilecek ateş’ di
ye tanımlayan Hamsun, Osman- 
lı’ya karşı, mensubu olduğu dün
yayı davet ettiği şey, atalarının- 
kiyle aynı; birleşmek!

Fakat hemen bu satırların ar
dından, atalarının paranoyasını 
hatırlatan şeyler söyler; “Bırakın 
şimdiye kadar olduğu üzere, hat
ta daha da kötüye doğru gitsin. 
Şark daimi ve içten içe bir hazır
lık içindedir ve günü geldiğinde 
hazırlıklı olacaktır. Çünkü Şark 
doğru yoldadır ve bu işten anla
yan birinin hesaplarına göre de 
bu yolda devam etmeye vakti 
vardır”.

Hamsun’a göre Türkler, sü
rekli ve içten bir hazırlık içinde
lermiş. Ve anlaşıldığına göre bu 
hazırlık evresinden bugün bile 
çıkılmamış. Paranoya değil de 
ne ki bu ifadeler!

Daha paranoyakçası da var 
bu ifadelerin. Eğer İslâm, üçlü 
bir ittifak gerçekleştirirseymiş, o

günün dünyasındaki yüz elli mil
yonu aşkın güçlü müslüman bir 
araya gelirseymiş, Avrupa’nın 
hali duman olurmuş.

Herhalde Hamsun’u bu satır
lardan yola çıkarak günümüzde 
çok yaygınlaşan bir komplo te- 
orisyeni olarak değerlendirmek, 
haksızlık olmasa gerek.

Ürettiği bu komplo teorisi
nin ürkünçlüğünden olsa gerek, 
Hamsun Avrupalı hemcinslerini 
uyarmadan edemiyor: “Hasta 
adam sapasağlamdır, oturduğu 
yerde daha büyümekte ve kuv
vetlenmektedir. Pera’daki üç bü
yük kuvvet kendilerine Şark’ta 
kıvılcımlar yaratmaktan başka 
bir eğlence bulsalar iyi olacak.”

Çünkü “Boğaziçi’ndeki ‘has
ta adam’, günün birinde eski sul
tanların sarayına doğru uzanıp, 
peygamberin cübbesini ortaya 
çıkaracak ve dünyayı ateşe vere
bilecek adamdır”, (s. 72)

Knut Hamsun’un ‘Hilâlin 
Altında’sının hatırlattığı soru, 
insanın, bırakın doğru cevap 
bulmayı, sormaktan bile çekine
ceği bir soru: A caba ‘hasta 
adam’ı gücünden kuvvetinden 
eden, dışarıdan bünyesine girmiş 
bir salgın hastalık mıydı; yoksa 
başka bir yolla mı canına kaste
dildi?

Ne olursa olsun, Hamsun’un 
son cümlelerindeki (s.72) hü
küm değişmiyor: “İslâm bir za
manlar yüksek bir kültürü temsil 
ediyordu. Konstantinopel’i payi
taht yapan bir Müslümanlar fe
derasyonunda, Garp ve Şark me
deniyetlerinin membaları birbi
rine kavuşacak ve muhtemelen 
yepyeni bir kültür nehri fışkıra
caktır”.

Bilm em  anlatabiliyor mu
yum? ■
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T E L E V İ Z Y O N

F ̂ aulkner her zamanm ve 
mekanın kendine göre in- 
san tipi olduğunu söyler. 

Ona göre modern zamanın insan 
tipi de aylak insan tipidir. İnşa- 
noğlu sanayileşirken çalıştığı 
makinenin gürültüsünden dolayı 
kendi biçim inin ve içeriğinin ne 
kadar değiştiğini fark etmiyordu 
bile. Gürültü, karmaşa, gergin 
yüzler mekanda varlıklarını sür
dürürken bu kaotik ve can sıkıcı 
durumdan kurtulmak için maki
neden kaçmaya çalışırken far
kında olmadan kendini makine
ye kaptırmıştır. Modem zama
nın kavramı olan “boş zamanı 
değerlendirme” aylaklığını gi
derme aracı olarak televizyonu 
keşfetmiştir. Gündelik hayatını 
öznellikten, kozmik hayattan ve 
yaratıcıdan uzak bir şekilde sür
düren kul günlük hayatın mono
tonluğundan ve rutinler cehen
neminden kendini; beyaz fanus
ta var kabul ettiği ışıltılı manevi 
cennete atma gereği duymuştur. 
Kendi acılarıyla ve sorunlarıyla 
yüzleşmekten çok başkalarının 
acılarını, kendi mutluluklarını 
yaşamaktan çok başkalarının 
mutluluklarını yaşamaya başla
mıştır.

Modern zamanın göstergesi 
olan durum yani düşüncenin ve 
aklın modaya teslim olması du
rumu yaşanmıştır. Modern araç- 
sal akıl artık düşünceyi düşüne
mez bir hale ge/tiri/lmiştir. Ak- 
ledebilme ve düşünebilme yetisi 
pragmatist bir kumpasla ölçül
meye başlanmıştır. Düşünce sı
nıflandırılıp zaman ve mekana 
yerleştirilme edilgenliğiyle karşı
laşıp çürüme ve donmayla karşı

KRİMİNAL BİR SUÇ ALETİ 
OLARAK TELEVİZYON

AHMET DAG

karşıya kalmıştır.
Pşikyatristler duyguların bas- 

tırılmaması gerektiğini söyleye
rek kapitalizmi kışkırtıp dolay- 
sıyla televizyonculuğun müsteh
cenleşmesine ve yozlaşmasına 
teorik yataklık ediyordu. Medya 
Freudyen bir tavırla mahrem ile 
kamusal, birey ile toplum arasın
daki ayırıcı duvarları yıktı. M ah
remiyeti ve masumiyeti olan öz
nenin yönlerini nesneleştirip ki
şiliklerini de toplumsallaştırdı. 
Bireysel şiddet, pornografik ve 
ışıltılı hayatlar toplumdaki ahla
ki aşındırmayı hızlandırmıştır. 
Artık bireysel şiddet ve cinnet 
beyaz cam yoluyla toplumsal şid
dete ve cinnete dönmüştür. 
Kendi imajını, öznesini, figürü
nü kendi üreten medya bu üreti
mi yaparken kendine rant sağla
mış, tüketirken bile de rant sağ
lama ahlaksızlığından geri kal
mamıştır. Nitekim bireysel cin 
netin toplumsal cinnete döndü
ğünüm göstergesi olan Burçin 
Bircan böyle bir paradigmanın 
kurbanı olmuştur. Bireyi özendi
rici ve kışkırtıcı program yapan 
tasarlayıcılar bu yolla kazandık
ları kahramanın ölümüne yol 
açtığı gibi onun ölüm olayını da

kitlelere dramatize ederek prim 
kazanmayı da utanılacak bir şey 
olarak görmemiştir.

Toplum  insanlarının mo
dernleşme safsatasıyla ruhsuzlaş
tırılan soğuk kalplerini yine mo
dernleşmenin alt kültürü olan 
programları devşirerek ısıtmaya 
çalışıyorlar. Bunu yapmak da 
kanı kanla temizlemek, çirkini 
çirkinlikle güzelleştirme döngü
südür. Batılı tecrübeyi ve para
digmayı eleştirebilme ve tahlil 
edebilme gücünden yoksun tele
vizyoncular yaptıkları tahribatın 
farkında bile değiller.

Kapitalizm ve küreselleşme 
paralelindeki modemizm eşyayı 
üretirken aynı zamanda insanı 
da tüketir. Çünkü Batı felsefesi
nin pagan paradigmalarında in
sanı ruhi boyutundan koparan 
asli paradigmalar var. Spinoza 
insanı güçlü bir elin attığı taş, 
Camus sürgüne gönderilmiş, 
atılmış bir varlık, J.P. Sartre “ya
bancı”, Newton ise insanı maki
ne ile karşılaştırarak tanımlar. 
Sonuçta teorik olarak biçim len
dirilen insan günlük hayatta 
Adam Sim ith’in tasarladığı eko
nomik hayvan olarak varlığını 
idame ettirir. Kendi kültürel an
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lam kodlarmdan uzak olan jako- 
ben aydınlar Kuran’ın şerefli 
mahluk diye taçlandırdığı insan 
fenomenini göz ardı etmiştir.

Hakikatten ve mutlak varlık
tan koparılmış insan kutsallığını 
yitirmiş profan bir yaratığa dö
nüşmüştür. Aciz, ekranın karşı
sında yamulmuş insan tipi gü
nün ertesinde televizyonun di
liyle konuşan onun görüntüle
riyle edim gerçekleştiren şizofre- 
nik bir zombi halini almıştır. En 
duygusal en kaba ve vahşi, en 
kültürlü ve cahil, en patetik hal
lerini beyaz fanusta temerküzleş- 
tiriyor. Kurgu, faraziye ve vehim 
içinde kendini var kılabilmenin 
savaşımını veriyor.

Zenginle-fakirin birbirleri
nin dünyalarma tanık oldukları 
beyaz camda maddi do
yumu sağlayanda mad
di doyumdan uzak ka
lan da psişik bir dünya
ya dönüp otantiklikle 
baş başa kalıp doyum 
arayışına girenler otan- 
tikliği ve hazzı putlaştı
ran beyaz camda çalış
ma ile eğlenme, maddi 
dünya ile tinsel dünya, 
üretici ile tüketici ara
sındaki büyük yarılma
yı yamalama ile -d o l
durma- çalışırken dol
dururken boşaltmaya 
da çalışır.

Yaşamın anlamsız
lığı, yapay ve aldatıcılı
ğı televizyondaki haki
kat farz edilenle -fara- 
ziyelerle- hakikat değiş 
tokuş edilir. Böylelikle 
birey Platon’un bece
remediği ayaklarını ba
sabileceği bir mekan 
olarak idealar alemini.

Haşan Sabbah’ın büyük çaba 
sarf ettiği Alamut Kalesini tele
vizyon aracılığıyla evinin içinde 
cisimleştirdi. Modern dünyanın 
aldatmacası olan vehmin, kur
gunun hakikate ve gerçeğe dön
mesine itiraz et/e/meyen bir kul 
oturuyordu koltukta artık. Evin
de keyifle oturduğu sıkıntılardan 
kaçma aracı olan koltuk yada 
kalabalığın merhametine sığın
mak için gittiği sinemadaki kol
tuk bin bir gece masallarındaki 
destansı sıkıntılardan kaçırıcı 
bir halıya dönüyordu. Bu durum 
da Adorno’ya göre değerlerin yı
kılmasına ağlayıp sızlanarak so
runu toplumun geri kalmış hali
ne değil de insan ruhunun değiş
kenliğine bağlayan kültür eleş
tirmenine benzeyen durumdur.

Haşan Aycın, Gece Yürüyüşü

Maddeci, reel ve acının hissedil
diği dünyadan tinsel-sanal bir 
dünyaya kaçış modern insanın 
en büyük hazzıdır.

Kapitalizm ve modemizmin 
kışkırttığı teknolojik harikanın 
reklamları da izleyicisinin bütün 
seyrettiğinde ızdırabm ve mutlu
luğun her an içinden çıkabilece
ği pandora kutusu gibiydi. Rek
lamlar bireye bazen çocuk yetiş
tirmeyi bazen iş adamlığını ba
zen kız tavlamayı bazen de soy
gun, cinayet ve fuhşun nasıl ya
pılacağını öğretiyordu. Ekono
mik ihtiyaçlar yarar motivasyo
nunu kullanarak bireyi tüketime 
alıştırıyor, cinsel ihtiyaçlar ise 
mitolojik Eros’un yerini alarak- 
T V  reklamları ve pornografik 
yayınlar- bireyin tatmin duygu

sunu gidermesi için ah
laksızlığa sevk ediyor
du.

Şiddetin, müsteh
cenliğin havarileri ma
sumiyetin tahripçileri 
simyacılığı ile kapitaliz
min ölümcül nimetleri
ni insanlığın hizmetine 
televizyon yoluyla so
karlar. Bunu yaparken 
de Foucault’un deyi
miyle bireyi nesneleşti- 
rirken öldürür. Bireyi 
a jite  ederek parçalar 
kan ve ölümü göstere
rek birey denen varlığı 
taşlaşmaya uğratır. 
Böylelikle toplum bir 
çok sendrom yaşayabi
lir. “ İster insan ilişkile
ri isterse donuk tecm- 
beler vb. biçiminde ol
sun her yeri kaplayan 
öznellik, kendi ölümü
ne bir tepkidir, birey 
varoluşun da yönetildi
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ği İçin, son kısımları da canlı 
tutmak her zamankinden daha 
fazla çaba gerektirir. Psişik kas
vet, şeyleşenleri rahat bırakmaz, 
insanların haklı nedenleri görü
nür şekilde artar. Bugün şeyleş- 
me süreci şiddetli, bir sığınak gi
bidir. Ve insanoğlu zeminde ka
palı kalmıştır. Otantikliğe, ya
şantıya ve duygulara yönelik çıl
gınca arayışlar. Sular yükseldik
çe tavana vurmaktadır.

Jakoby bu toplumsal sendro- 
mun sonucunda ortaya çıkan 
bellek yitimini Marks’ın şeyleş- 
me kavramıyla aynı görür. M o
dernizm ile yaratıcıdan uzaklaş
tırılan insan kendi dahil çevre
sindeki her şeyi tanrısallaştırır. 
Ashabın örnekliğinin yerini 
pop-starlar, Kanuninin yerini 
Tarkan ve Bayhan almaya baş
lar. Bu iyi, niyetten uzak kaotik 
ortamda iyi niyetle döşendiği 
söylenen taşlara basarak ilerle
yen birey alevin içine yürümek
te, sendelemekte, bunalımlar
dan bunalımlara koşarak birbiri
ni yok eden açmazların ve her 
şeyin bir şey için olduğu amaçla
rı izlemekteydi.

Neo Freudyen anlayışı tele
vizyon kültüründe kullanıldığı 
açıkça ortadadır. Televizyon so
ğuyan kalpleri ısındıran konfor- 
mist teknolojik bir harika ol
muştur artık. Kalplerini moder- 
nizmin soğuk enstrümanlarında 
dondurup taşlaştıran Müslüman- 
larda bu teknolojik harikayı bü
tün acılarını sağaltan onları 
mutlu eden makine olarak gör
meye başlamışlardır. “Yaşayan
lara musallat olan şey bir birey
sel ve ruhsal boğulma heyulası
dır. Konformist psikolojinin ya
tıştırmaya çalıştığı budur.”4 Ne 
yazık ki yürekleri taşlaşmış olan

lar yada yüreklerini ısıtma gereği 
duyanlar başörtülü bayanlar ya
da dindar erkekler oluyor. En 
müstehcen , en trajik dehşeten
giz olaylarf narkoza tabi kılın
mış bir şizofrenik hasta gibi N o
el’i şatafatla kutluyor, orucunu 
hurmayla açma özentisini göste
riyordu.

Evlerimizi medreseye dönüş
türeceğimizi söylediğimiz nostal
jik  günlerin yerini televizyon iz
lemenin ritüel gibi algılandığı 
günler aldı. Evlerimiz tüketimin 
azmettiricisi bir hale geldi. T ele
vizyonunda katkısıyla A lvin  
ToffIer’in “Şok” adlı kitabında 
belirttiği “ Evleri nesnelerin ön 
kapıdan girip arka kapıdan çıktı
ğı kocaman bir zaman yeme ma
kinesidir. Ve bu girip-çıkma iş
lemi büyük bir hıza ulaşmakta- 
dır.”5 Televizyon reklamları va
sıtasıyla tüketimi kışkırtıp kul- 
lan-at kültürünü hızlandırmıştır. 
Bu kültür bizim kafa yapımızı da 
yavaş yavaş belirlem ektedir. 
Model insan ve örnek insan ol
manın yerini modüler insan al
maya başlamıştır. Mekanlarımız 
bile artık şizofrenik bir vitrinle 
döşeniyor. Hindi satan bir İslami 
market yada m üstehcenliğin 
ürünlerini televizyonlarımız var.

Mütedeyyin insanlar Müslü
man olduklarını söyleyenlerce 
sekülerleştiriyorlar. Bunu bizim 
fark edebilmediğimiz bir oto-ko- 
lonizasyonla yapıyorlar. Mevla- 
na’nın dediği “İbn-ül V akt” yani 
vaktin oğlu olan mütedeyyin in
sanlara zamanla aylak haline ge
tirilecek, zamanı eritmesini öğ
retilecek. T V  karşısında kendi
ni tanımlayan Kul aylak özne- 
nesne karışımı bir haline ge/ti- 
ri/lmeye başla/n/dı.

Kapitalizmin gönüllü hiz

metkarı, televizyon eşyayı üretir
ken aynı zamanda insanı da yok, 
ediyor. Modemizmin buhranın
da çırpınan Kul bütün varlığını, 
hislerini, benliğini olmayan bir 
yerde yani ekranda yokluğun ay
nasında arıyor, ekrandaki imgeyi 
hakikate yeğliyordu. Çirkin- gü
zele, kötü-iyiye yani bütün ger
çeklik kuruntuya indirgenebili
yordu ekranda. Birey bireylikten 
çıkartılmış, bütün duyguları sö
külerek öznesizleştirilmiştir. T e 
levizyona bağlı olan birey özgür 
olduğunu düşünerek -sadece dü
şünerek- fakat özgürlüğünü elin
den alan beyaz cam ın içinde 
medyanın zincirleriyle bağlan
mıştır. En bilinçli olduğunu söy
leyenler bile televizyonun eğlen
celi bahçesinde panayır görün
tülerini izleyerek vakitlerini ge
çiriyorlardı. Zevk ve hazzını do
yurmak isteyen bireyler moder- 
nizmin eğlenceli bahçesinde 
müstehcenliği, fuhşu kuşatıcı kı
yafetiyle evlenen çılgın avcılara 
dönmektedir.

Bu hali hazır manzarayı sos
yolog O rrin Klapp “Simgesel 
Önderler” kitabında şu şekilde 
betimliyor. “Beklenmeyen en
geller, şaşkınlıklar, aptallıklar 
yarışmalar, skandallar geçici eğ
lenceler sersemletici bir hızla ge
lip gitmekte A BD  benzeri bir ül
kede açık bir kamu dramının 
sahnesidir. Yeni yazlar belirir. 
Gösteride en iyi yeri kapabilmek 
için sürekli yarışma vardır. Her 
an her şey olabilir. Çoğunlukla 
da olur.”6

Ruhsuz modemizmin içinde 
yani W eber’in ifadesiyle demir 
kafese terk edilmiş bir insan var
dır. Ç ok boyutlu, kültürlerin 
kaynaşmasından oluşan bir var
lık olduğu söylense de ortada tek
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boyutlu bir insan vardır. Bu tek 
boyutlu insanda o anda ve bura- 
da yaşar, geçmişinden kopartıl- 
mış-anakronik şizofreniye uğra
mak' geleceği anlamaktan tama- , 
men uzaktır. Yine bu insan tipi 
yine bu anda ve burada tükenip 
gider. A nın ve mekanın içine sı
kıştırılmış insanın içinde yaşadı
ğı dünyadaki ilişkiler bütünü ya
pay, süzdürülmüş bir ilişki- renk
siz insanın beklentilerini tespit 
eden ruhtan yoksun program uz
manları ve kalpten yoksun ro
mantikler tarafından idare edi
len demir bir kafese dönmüştür. 
İnsanlar bu demir kafesteki “hiç
lik” ve “boşluk” ile daha önce 
daha önce ulaşamadıkları bir uy
garlık düzeyine ulaştıklarını zan
nederler. Çünkü kamera He id' 
deger’in deyişiyle kişiye silah 
çekmekle kamera yöneltmek ay' 
nı gibidir. Bu cazibe ve tehditle 
karşılaşan Kul kendini sürekli 
çeken manyetikle televizyon gir' 
dabıyla karşı karşıya kalmıştır. 
Ne yazık ki bu çekim alanından 
ve girdaptan mütedeyyin insan
lar da kendilerini kurtaramamış- 
tır. Dinini ve kendini anlatabil
me gayesiyle mütedeyyin insan
ların kollarındaki bileziklerle 
kurulan televizyonlarımızda 
kendi öznelerine nişan alan 
programlar yapılıyordu. Stüdyo, 
mikrofon ve kamera büyülü bir 
beyaz cam karşısında en ahmak 
ve acizi bile kendini ateşe çalan 
bir Promete gibi görüyordu. Bu 
televizyonlar ve uzmanlar enfor- 
me işlevini tamamen yitirip 
uyuşturma, eğlendirme işlevini 
yürütmeye başlamıştır.

Kendi tarihi geçmişinden ko
partılan özne anlamında Habil- 
Kabil tecrübesini kavim ve top
luluk olarak Lut, Semud, tecrü

besini analiz edebilme ferasetini 
yitirmemeliyiz. Bu anlamda ge
çenlerde haber programlarına 
konu olan 4 yaşındaki bir çocu
ğun 10-11 aylık kardeşini bıçak
la öldürmesinin nedenlerini an
lamakta bizim için zor olmamalı. 
Gerek gösterge bilim açısından 
gerekse Kurani bakış açısından 
bu olayı anlayabiliriz. Kabil’in 
Habil’i öldürmesi sonucu karşı
laştığı manzara onun ne yapaca
ğını bil/e/memesi ve sıkıntıya 
düşmesine yol açmıştır. Yaratıcı
nın ona gösterdiği bir gösterge 
ile bu sıkıntıyı aşmıştır. Hem bu 
tarihi tecrübeden hem de sosyo
lojinin kavramları olan göste- 
ren-gösterge İkilisinden yararla
nırsak meydana ge/tiri/len faci
anın tamamen televizyon kültü
rünün tahribatı olduğunu anla
yabiliriz. Gösteren-gösterge ara
sında kalan 4 yaşındaki çocuk
tur. Televizyon ne yazık ki bizim 
ülkemizde aile efradının en 
önemli oğlu çocuklu bir yuvanın 
ise en sempatik oyuncağı olmuş
tur. Çocuğuna sevgi ve şefkat 
vermenin bir sıkıntı ve yorgun
luk olarak algılayan anne ve ba
balar çocuklarını televizyonun 
merhametsiz kollarına atmışlar
dır.

Toplum belleğini ve onunla 
birlikte aklını yitirmektedir. 
Geçmişi düşünebilme yetenek
sizliğinin yada gönülsüzlüğünün 
bedelini düşünememektedir. 
Bellek yitimi geçmiş düşünceyi 
fazladan bir “entelektüel çöp
lük” gibi sırtından atan “radikal” 
amprizm ve pozitivizmden geç
mişin devlerine ve dehalarına 
çok erken doyma talihsizliğine 
uğradıkları için selim duran açık 
göz kurumlara kadar çeşitli bi
çimler alır. Bir reklam bedeline

yada reyting uğruna muhatabı 

olduğu kitleyi dönüştüren bir 

kesim haline geldiğimizin far

kında bile değiliz. Dansöz oyna

dığında alkışlayan yada ciddiyet

siz programlarda göründüğünde 

var olduğunu hisseden bireyleri

o mekana taşıyan da ne yazık ki 

kendimiz olabiliyoruz.

Popüler kültürle ve merkezle 

şok bir durumla karşılaşılan çev

re diye nitelendirilen  kesim 

merkezin cazibeleri karşısında 

yamulmuşlardır. V e modemizme 

göre kendilerini tanımlayan 

Müslümanlar modemizmi ve po

pülizmi hakikat olarak gördüler. 

Halbuki yapmaları gereken şey 

“Modernizmin normatif olma

yan boyutu, bizim zaman ve me

kanımızın bir gerçekliğidir. 

Müslüman toplum artık yayılan 

globalleşme, mücadele, yabancı

laşma hakim teknolojik ve eko

nomik süreç, akılcılık ve sekü- 

lerleşme baskısı ile varolan mo- 

dernizm gerçeğinin bir parçası 

olup olm adığının tartışmasını 

bir kenara bırakmalıdır. Bunun 

yerine modernizme neresinde 

durduğuna karar vermelidir. Bu 

meydan okuma ile nasıl yüz yüze 

geleceğini bilmelidir.”® ■

Dipnot
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2. Jakoby, a.g.e shf. 82
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4. Jakoby, a.g.e shf. 19
5. A. ToffIer, ŞOK, Altın yay. Shf 51
6. A. ToffIer , a.g.e shf. 135
7. A. ToffIer , a.g.e shf. 143
8. Abdül Vehap el-Efendi, İslam ve 
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MEL GİBSON’UN “TUTKU”SU

OSMAN KÂMİL ÇORBACI

“Eloi! Eloi! Lam asabaktani!” 
“Tanrım ! Tanrım ! Beni ni

çin yalnız bıraktın!”
Bu sözler, Hıristiyan inanışı

na göre Hz. Isa’nın son sözleri... 
Mel Gibson’un yazıp yönettiği 
T h e Passion of Christ/Tutku - 
Hz. Isa’nın Ç ilesi adlı filmde de 
Hz. İsa’ya atfedilen son sözler... 
Hıristiyan itikadı bu sözleri, Hz. 
İsa’nın ‘bab;^sına’(!)  karşı son si
temi kabul eder. Filminde, ana 
kahramanının ağzından söyletti
ği bu “Beni niçin yalnız bırak
tın?” sitemini Vatikan da duyar 
ve koyu Katolik Mel Gibson’un 
bu yapımını yalnız bırakmaz; Pa
pa, bu siteme elinden geldiği en 
üst düzeyde karşılık verir ve fil
mi takdis ederek destekler.

Mel Gibson bu son filminde 
para yerine papadan endüljansı 
garantilemiş gibi gözüküyor. Zira 
filmin tüm kazancı İspanyol asıl
lı örgüt Opus D ei vakfına devre
diliyor. Vakfın adı “T an rı’nm 
İş ler i” anlam ına geliyor ve 
inanç felsefesi, beden acısına ve 
çileye dayanıyor. Bu tarikat 
mensuplarının, kalın ipten veya 
demirden kırbaçlarla sırtlarına 
vurup kendilerine azap ettirerek 
yerine getirdikleri dini ritüeller, 
Şiilik ’in bazı kollarında da var.

M

Fakat bu tarikat, Şiiler’den fark
lı olarak bacaklarına cilice deni
len ve ete batan demirler de ta
kıyorlar ve böylelikle çektikleri 
ıstırabı arttırıyorlar. T abii ki 
Mel Gibson, bu temayı filminde 
hareket transferi olarak kullan
maktan geri duramazdı.

Aslında Mel Gibson, V ati
kan’a epeyce yakın bir yönet
men. Filmini çekmeye niyetlen
diğinde sponsor bulamaz; 30  
milyon dolan kendi cebinden 
verip filmi bitirir. Bir süre, şim
şekleri üzerine çekmek isteme
yen büyük dağıtım şirketlerinin 
kapısını boşuna aşındırır. Bakar 
ki bu yolla bir sonuç elde edeme-

yecek, filmin kopyalarını Am e
rika’daki büyük Hıristiyan grup
larına ve papaya gönderir. Film
de anlattıkların ın  Hıristiyan 
inancına aykırı olmadığını, ter
sine dört Incil’de anlatılan çer
çeveye sadık kaldığını kanıtla
dıktan sonra filmi bağımsız kü
çük dağıtım şirketleri üzerinden 
dağıtmaya başlar ve film birden 
patlar: Tutku, artık dünya ça
pında bir sinema olayıdır.

K aranlık Film in Ardındaki 
K aranlık G üç

Dünyanın, serveti en çok tartışı
lan devleti durumundaki, 1000 
kişilik bürokrasisi ve 2500 kişilik 
işçisi ile 900 milyon kişiyi, h iç
bir aksaklığa düşmeden yöneten; 
dışardan bakıldığı zaman dünya
nın en kârlı şirketi olan V ati
kan’ın desteğini alan film, şu an
da tüm zamanların en çok gişe 
hasılatı getiren filmleri arasında 
6. sırada...

Bu filmi daha iyi anlayabil
mek için dilerseniz, biraz da Hz. 
İsa temasını ele alan öteki film
lere bir göz atalım.

Hz. İsa teması üzerine çeki
len diğer filmlerin bu kadar fazla 
hasılat rekorları kıramaması, üs
tünde ayrıca durulması gereken 
bir konu.

G enel olarak Hollywood 
filmlerinde bir dini alt metnin 
varlığı inkâr edilemez bir gerçek. 
Bu alt metinlerin oluşturulma
sında en büyük kaynak olarak 
kutsal kitaplar kullanılır. Günü
müze kadar W illiam  W yler’ın 
B en  H u r’u ve Derek Jarman’ın 
Sebastiane’ı hariç, filmlerde Hz.

9 2  Ümran-M ayıs -2004

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


MEL GİBSON’UN TUTKUSU / ÇORBACI

İsa’dan, hep doğa üstü bir varhk 
olarak bahsedildi. İlk defa “insan 
Hz. İsa’ya”, Marksist ateist ve eş- 
cinsel Pier Paola Passolini’nin, 
yalın bir sinema dili kullanarak, 
tamamı amatör oyuncularla si- 
yah'beyaz çektiği M atta’ya G ö
re Incil’inde rastlarız. Passoli- 
n i’nin, M atta’nın sözlerine bire
bir bağlı kalarak çektiği bu film, 
inançlı Hristiyanlar’ın nezdinde 
izlenilmeye en uygun 45 film 
arasında, Sch in d ler’in L iste- 
si’nin ardından ikinci sırada yer 
alıyor.

Mel Gibson’un Tutku’sunda 
izleyici, daha çok filmdeki şidde
te odaklandırıldığı için, “Bir an 
önce bu işkenceye son verilsin!” 
edasıyla, filmi umutsuzca seyre
der. Passolini’nin filmi M atta’ya 
Göre İncil’in çekirdeğini ise Hz. 
İsa’nın öğretileri oluşturduğu 
için bu türden uçukluklara film
de yer verilmez.

Hz İsa’nın, kendisine biçil
miş “Tanrı’nın Oğlu” görevini 
reddetmesi durumunda yaşaya
bileceği insani hayatın olası h i
kâyesinin anlatıldığı. M artin 
Scorsese’in T h e  Last Tem ptati
on O f Christ/Günaha Son Çağ
rı filminde W illiam  Dafoe’yu 
neye inanması, ne yapması ge
rektiği konusunda kafası karışık 
olan ‘insan İsa’ kimliğinde gör
müştük. Son dönem sinemasın
da Hz. İsa’ya göndermeler yapan 
filmler arasında, M atrix serisini, 
Donnie D arko’yu, Stigmata’yı 
ve Yeşil Y ol’u sayabiliriz.

T u tk u ’nun Sihri 
Nereden G eliyor ?

Hollywood’un en popüler ak
tör/yönetm enlerinden olan 
Mel G ibson’un üçüncü yönet

menlik ürünü 
neden ben 
z e r l e r i n d e n  
bu denli farklı 
bir popülarite 
kazandı?

M el G ib 
son’un varlığı 
elbette ki fil
min cilâsı için 
önem li ama 
ondan daha önemlisi, Hristiyan 
toplumunun, artık böyle bir ya
pıma ihtiyaç duyması... 11 Ey
lül sonrasında terör korkusuyla 
yaşayan A m erika’da, dini 
inançlara sığınan bir çok kesim 
için ve pedofili merkezli çeşitli 
skandallar yüzünden gençlerle 
bağı iyice kopan kilisenin hatı
rı için Vatikan, M el G ibson’a 
en kanlı Hz. İsa filmini yaptır
dı; çünkü böylece hem  kendi 
popülaritesini ikiye, üçe, beşe... 
katladı, hem de yıllarca uğruna 
milyonlarca dolar harcadığı ve 
son yıllarda arttırdığı misyoner
lik faaliyetlerinde ileri noktaya 
ulaştı. Yani zemin müsait oldu
ğu için bir taşla bir çok kuş vu
ruldu.

Aslında film Hz. İsa’nın  öğ
retileriyle ve hayatıyla pek de 
ilgilenmiyor. Bir başka ilginç 
nokta da şu: Müslüman olan 
veya olmayan bütün sinem a 
izleyicilerinin seyrettiği Mus
tafa A k kad ’ın çek tiğ i T h e  
Message/Çağrı filmi gibi değil 
sözünü ettiğimiz yapım. T u t
ku, daha çok H ıristiyanlar için 
çekilm iş bir film  izlenim i 
uyandırıyor. İddiaya göre film , 
Hz. İsa’n ın  öldürülüşünden(!) 
önceki 12 saat üzerine odakla
nılm ış ve dört İncil yorumu
nun bir bileşeni olarak senar
yolaştırılmış.

A cı Yok mu, A cı 1

“Çarmıha ger, çarmıha ger!” di
ye nefret uyandıran bir sedanın 
eşliğinde kırbaç sallarken ağız
dan dökülen salyalar, yüze, aya
ğa sıçrayan, gözümüze gözümüze 
sokulan kan damlaları, etin par
ça parça edilişindeki detaylar... 
Bu sahnelerin hepsi izleyicilerin 
akıllarında yer etmesi için dü
zenlenmiş provokasyon sahnele
ri...

Sinema acıya yabancı mı? 
Hayır! İzlediğimiz filmler, bizi 
kendimizle yüzleştirmiyor mu? 
Evet! Bu yüzleşme sırasında acı 
çekmiyor muyuz? Çekiyoruz! Fa
kat meselâ Stanley Kubrick’in 
C lockw ork Orange/Otomatik 
Portakal’ındaki gibi kendimizle 
yüzleşirken çektiğimiz acıya 
benzemiyor Tutku’nun bize çek
tirmek istediği acı. Tutku’nun 
bizden istediği acı, doğan tüm 
insanların günahkâr doğduğu ve 
onların tüm günahlarını Tan- 
rı’nın oğlu İsa’n ın (!) üstlenmesi
nin bedelini, ruhani ve bedeni 
acılarla ödemek.

Salt acı...
\

Yahudi Düşmanlığı

Filmin baştan sona Yahudi düş
manlığı yaptığı tespiti, bence so
runlu bir tespit. Çünkü filmde 
kötü Yahudiler kadar kötü R o
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malılar da var. Ö te yarıdan, Hı- 
ristiyanlar’ın Yahudiler’e ilk defa 
bu denli açıktan açığa tavır aldı
ğı bir film olması acısından da il
ginç bir film Tutku. Düşmanlığı 
kışkırtan, sönmüş bir ateşe nefes 
veren böyle bir film neden yapıl
sın ki? Filmde Kutsal Kitap’ta 
var olmayan hiçbir şey yok. Sa 
dece, Roma valisinin ayaklanma 
olasılığından çekinm iş olduğu 
gerçeği, çok kalın harflerle yazıl
mış. Fakat 1962- 65 yılları ara
sında gerçekleştirilen İkinci V a
tikan Konsili sonucunda ortaya 
çıkan reformist tavırla birlikte 
Museviler’in, kolektif olarak Hz. 
İsa’nın ölümünden sorumlu tu
tulamayacağı, Katolik Kilisesi 
tarafından açıklanmış olmasına 
rağmen. Mel Gibson bu yorumu 
kabul etmiyor. Çünkü o gele- 
nekselci Katolikler’e yakınlığıyla 
tanınan biri. Zaten babası da, 
film gösterime girdikten sonra 
yaptığı bir açıklamada, İkinci 
Vatikan Konsili’ni ve Yahudi
ler’le ilgili bu kabulü, Yahudi- 
1er’in masonik bir tezgâhı olarak 
değerlendiriyor. Mel Gibson’un 
babasına göre, ayrıca, II. Dünya 
Savaşı sırasındaki Yahudi soykı
rımı da büyük ölçüde kurmaca 
bir hikâye... Babasının bu açıkla
maları, oğul Mel G ibson’un an- 
ti-semitist suçlamalarını reddet
mesine gölge düşürür nitelikte.

Amerika içinde gitgide tırma
nan Hristiyan-Musevi gerginliği
ni körüklediğine şüphe duymaya
cağımız filmin, ne yazık ki sine
masal açıdan pek bir değeri yok. 
Belli ki Tutku, daha çok siyasi ve 
toplumsal yönüyle insanların 
gündeminde yer edecek ve konu
şulmaya devam edecek bir film. ■

NECİP FAZIL’I ANMAK VE 
ANLAMAK

MUSTAFA MİYASOĞLU

1
 940 yılının öncesinde ve 

sonrasında Necip Fazıl’ın 
kültür ve sanat hayatımız

da, sanatı ve düşüncesiyle her
kesçe ilgi çekici bir konumu var
dı. Şiiri, tiyatro eserleri, hikâye
leri ve düşünce yazılarıyla çağdaş 
Türk edebiyatına ilgi duyan yer
li ve yabancı bütün kültür adam
larının ve hazırlanan antolojile
rin, ders kitaplarının vazgeçil
mez gördüğü isimlerden biriydi. 
Bu konumu yüzünden, devlet 
yöneticileri tarafından bile sü
rekli fikirlerine müracaat edilen, 
görüşülen bir şahsiyetti. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında yeniden 
yapılanma ve dünyanın değişen 
konumu içinde Türkiye’ye yara
şır bir tavır sahibi olma konu
sunda söyledikleri de ilgi görü
yordu. O  dönemde yazdığı gazete 
yazıları da büyük okuyucu kitle
sinin ilgisini çekiyordu. Maarif 
dâvâmız konusunda yazdığı yazı
lar, devrin bakanları tarafından 
takip edilecek değerde bulunur
du.

Pek çok fikir adamının aksi
ne, İkinci Dünya Savaşı’nın 
mutlaka çıkacağını savunması ve 
muhtemel kamplaşmaların nasıl 
olacağı konusunda çok önceden 
yaptığı tahminlerin benzer şekil
lerde oluşması, Necip Fazıl’a ka

muoyunda büyük ilgi gösterilme
sine de yol açmıştır. Ben ve Öte- 
si’nde topladığı şiirlerinden sonra 
Ç ile’de büyük sancıları ve çağı
mızın duyarlığını modern bir 
Türk şiiriyle ifadeye çalışması. 
Bir A dam  Yaratm ak piyesinde 
çağdaş bir trajedi formunda İnsa
nın evrensel problemlerini sor
gulaması, “Çerçeve” başlıklı köşe 
yazılarında büyük meseleleri kısa 
fikir yazıları halinde ortaya koy
ması, Necip Fazıl’ı o dönemde 
hiç kimsede görülmeyecek nite
likte özelliklerin toplandığı bir 
şahsiyet haline getirmiş; hem sa
nat ve hem de fikir hayatının 
vazgeçilmez odaklarından biri ol
masına yol açmıştır.

Hem Şair H em  Estet

Tanzimat’ın 100. yıldönümü ve
silesiyle N am ık K em al’e dair 
Ankara ve İstanbul Üniversitesi 
hocalarına müştereken birer ki
tap hazırlatılırken, Türk Dil Ku- 
rumu’nun yayınladığı benzer ha
cimdeki bir kitabın yazarı Necip 
Fazıl’dı. Üçü de 1940 yılında ya
yınlanan bu kitapların verdiği iz
lenim, Necip Fazıl’ın o dönemde 
iki fakülte hoca grubunun ortak
laşa yapabilecekleri işi tek başı
na yapabilir önemde görülmesi
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NECİP FAZIL’I ANMAK VE ANLAMAK / MİYASOĞLU

dir. Gerçekten de İbrahim Nec- 
mi Dihnen’in TD K  adma bazı 
notlar ilâvesiyle yayınlanan N e
cip Fazıl imzalı Namık Kemal 
adlı kitap, Tanzimat döneminin 
bu öncü şairini ilk kez farklı bir 
değerlendirme çabasını ortaya 
koymaktadır. Onun estetik de
ğerlendirmeleri hâlâ önemini 
korumaktadır.

Bir bakıma, Tanzimat’ın ilâ
nının yüzüncü yıldönümünde, 
onu en iyi anlayarak öncülerini 
sorgular nitelikte değerlendir
meleriyle, Abdülhak Hâmid’den 
sonra Namık Kemal’in olmak is
teyip de olamadığı şahsiyet ola
rak görülmüştür Necip Fazıl... 
Şahsiyeti, eserleri ve tesiriyle de 
bu intibaı verir. Şiiri hem yeni, 
hem de millîdir. Tiyatrosu ve 
düşüncesi de öyle.

Böylesine önemli ve etkili 
bir şahsiyet daha sonra öylesine 
parçalanmış bir kültür atmosfe
riyle karşı karşıya kalıyor ki, so
kaktaki insandan başbakana ka

dar büyük taraftarlıklardan bü
yük tepkilere kadar tek başına 
göğüslemek zorunda bırakılıyor. 
Bunun en önemli sebebi Büyük 
Doğu dergisiyle ortaya koyduğu 
tavırdır:

‘*D urun kalabalıklar, bu  
cadde çıkmaz sokak!

Haykırsam kollarım, makas 
gibi a ça ra k !./'

Bu mısralarda ortaya koydu
ğu tavrın gerisinde İslâm düşün
cesi vardır ve bu düşünceyle 
çevresinde olup bitenleri sorgu
lamaya girişir. Büyük Doğu’nun 
ilk sayısında bu şuurla hazırla
nan “Nefs Muhasebesi” başlıklı 
anketin birinci sorusu, “A llah’a 
inanıyor musunuz?” şeklindedir. 
Bilim, sanat ve siyaset alanında 
tanınmış kişilere yöneltilen so
rulara verilen cevaplar, bir çok 
tanınmış şahsiyetin ne kadar şu
ursuz bir hayat tarzı yaşadıklarını 
ortaya koyar. Yine o dönemlerde 
yazdığı şu noktalama da onun

kendisine ne tür bir görev verdi
ğini anlatması bakımından ilgi 
çekicidir:

“Ben şairim, gaibi kurcala' 
yan çilingir.

Canlı cenazelerin başında 
M ünker'N ekir! ”

Sade şairliği bir “cüce” işi gö
ren ve gözünün “büyük sanat- 
kârlılc’ta olduğunu söyleyen N e
cip Fazıl, gerçekten bir büyük sa
natkâra yaraşan tavırları ve gö
rüşleri ortaya koymaya başlar. 
Yüzyıllık gidişe “dur” demeye ve 
yapılan yanlışları tek başına kal
sa da göstermeye sonuna kadar 
kararlı olan bir tavrı kırk yıl sür
dürür. Onun büyüklüğü burdan 
gelmektedir.

İnancına bağlı fikirler geliş
tirmesi, eserler ortaya koyması 
ve bu eserlerin anlaşılması için 
gereken atmosfer için mücadele 
vermesi, kendi ifadesi ile “aksi
yona girmesi” onu hem büyük 
bir sanatkâr, hem de kahraman
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PO RTRE

konumuna yükseltmiştir. Çünkü 
mücadelesi ¿^alnız fikir ve sanat 
alanmda kalmamış, yazdığı yazı
lar ve yayınladığı dergilerle, hü
kümetleri ve devlet mekanizma
larını hedef almıştır. Bu konuda 
da çoğu zaman yalnız kalmıştır, 
ama yılmamıştır.

Necip Fazıl’ın ölümüne ka
dar pek çok sanat ve kültür ada
mı tarafından olduğu kadar, üni
versite çevrelerinden de destek 
görememesinin sebebi, resmî 
ideoloji ve taraftarlarına karşı 
yürüttüğü mücadelenin kararlılı
ğıdır. O  yüzden resmî destekli 
basın tarafından sürekli komplo
lara maruz bırakılmış, iftiralara 
uğramış, dünya çapındaki eserle
ri görmezden gelinmiş, eserleri 
okul kitaplarıyla antolojilerde 
anılmaz olmuştur. Onu yalnızca 
Kaldırımlar şairi olarak anmak; 
daha sonra yazdıklarını görmez
likten gelmek ve inancı uğruna 
yaptıklarını, A taç’ın ifadesiyle 
“densizlik” olarak n itelendir
mek, batıcılığı benimsemiş, sol
cu veya Kemalist aydınların or
tak tavrı olmuştur. Halbuki asıl 
densizlik budur; Necip Fazıl’ın 
1940 sonrası ortaya koyduğu fi
kir ve eserleri küçümsemektir. 
Çünkü bu eserlerde savunduğu 
görüş ve tesbitler, bugün yalnız 
Türkiye’de değil, bütün dünyada 
haklılık kazanmıştır. Batıcı ve 
solcu düşüncelerden kopan bü
tün aydınlar, bugün Necip Fa- 
zıl’ın kırk yıl önce söylemek için 
hapse atılmayı göze aldığı şeyleri 
tartışıyorlar. Dünyadaki ve Tür
kiye’deki değişim, hep Necip Fa- 
zıl’ı haklı çıkardı. Kemal Tabir, 
A ttila İlhan ve Cem il M eriç’ten 
bu yana batıcı-sol çevrelerde gö
rülen bütün yerli, millî ve gele
neksel değerlere yönelme çaba
larında Necip Fazıl’ın etkisi her 
zaman belirgindir.

Ölümünden On Yıl,
Yirmi Yıl Sonra

Türkiye Yazarlar Birliği’nin, “O n 
Yıl Sonra Necip Fazıl” adıyla ve 
bir hafta süreyle düzenlediği ge
niş katılımlı toplantıların, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi ile Yazarlar Birliği’nin 
ortak yayını olarak yayınlanma
sı, Yapı Kredi Yayınları arasında 
N ecip Fazıl Kısakürek-Seğm eler 
adlı bir kitabın yayınlanması, 
Bilgi Yayınlarının biyografi dizi
sinde Necip Fazıl’a da yer verme
si, Kültür Bakanlığı’ndan sonra 
Türkiye’deki bütün kültür, sanat 
ve bilim çevrelerinin bu büyük 
ve dünya çapındaki şahsiyeti ye
niden anlamaya ve değerlendir
meye çalıştığının bir göstergesi 
sayılmalıdır.

Bu arada pek çok belediyenin 
'hazırlıksız da olsa- anma prog
ramları düzenlemesi, bir tür sa
hiplenmenin göstergeleridir ve 
daha ciddî yapılması beklenir...

Necip Fazılın ölümünden he
men sonra, beş edebiyat dergisi
nin özel sayısı ve on tanıtma, 
derleme kitabıyla değerlendiril
meye, anlaşılmaya çalışılması n i
hayet sonuç vermeye başlamış, 
Arapça ve İngilizceye çevrilen 
eserlerinin yanında, Türkiye’de
ki pek çok çevre onu yeni baştan 
okumaya ve değeri üzerinde dü
şünmeye başlamıştır. Bu çaba, 
onun tek parti iktidarına muha
lefetini, dünyanın değişen den
gelerine karşı Türkiye’nin konu
munu belirleme gayretini, kimlik 
krizine karşı tarihî ve dinî değer
lerimizi ihya çabasını, yakın ta
rih değerlendirmelerini, estetik 
ve ideolojik tutarlılığını anlama 
ve anlatma seviyesine gelir ve 
yeni nesiller Necip Fazıl’m me
sajını anlayabilecek duyarlığı ka
zanabilirse, bu, Türk kültür ha

yatının büyük kazancı olur. Çün
kü onun mesajında, M ehm et 
Akif, Yahya Kemal ve Ahmet 
Haşim gibi dinî, tarihî ve estetik 
değerlerin savunucularının çok 
daha temelli bir bileşime ulaştı
ğını ve onun kişiliğinde, yalnız 
yirminci yüzyıl sanat ve kültür 
değerlerimiz değil, ondokuzuncu 
yüzyıl aydınlarının batıdan alı
nan değerlerle ona karşı çıkma 
çabası ile divan, halk ve tekke 
edebiyatlarının tüm güzellikleri
nin buluştuğunu görüyoruz.

Dehâlar böyledir; Homeros, 
Shakespeare, Hugo, G oethe ve 
Dostoyevski kendi milletlerinin 
değerlerini, aktüel ve politik, ta
rihî ve dinî bütün meselelerini 
kendilerine dert edinmişler ve 
bunlara eserlerinde yer vermiş
lerdir. Onları anlamak, milletle
rini anlamakla eşdeğerdedir. Bu 
anlamda Necip Fazıl, yeniden 
keşfedilir ve bütün Türkiye ve 
çevresinde yaşayan insanlar için 
ortaya koyduğu görüşler tartışıl
maya başlanırsa, kültür hayatı
mız için yeni bir toparlanma ve 
kısır çekişmelerden kurtulma 
imkânı verir.

Dr. Muhammed H arb’in 
1980 ’den sonra N ecip Fazıl’ı 
Arapçaya çevirme çabasının ge
risinde, Mısır’dan başlayarak onu 
İslâm dünyasına tanıtma ve me
sajına olduğu kadar estetik başa
rısına da dikkati çekme gayreti 
vardı. Necip Fazıl’ın şiir ve hikâ
yelerini İngilizceye ve Urducaya 
çevirerek Pakistan çevresinde 
İngilizce bir kitapla Necip Fazıl’ı 
tanıtma gayretine giren Masood 
Akhtar Shaikh, Shakespeare gi
bi dünya çapında bir şahsiyeti
mizi neden yeterince değerlendi
rip tanıtamadiğimizi söylemekte
dir. Ona göre Türkiye, Necip Fa- 
zıl’la kendisini çok daha iyi tanı
tabilir. Tıpkı İngiltere gibi...
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Bütün bunlar belki parçalan
mış ve birbirine kapalı kamplar 
halinde kısır çekişmeleri sürdü
ren kültür çevrelerini uyandırır 
da dünya çapındaki sanat ve fikir 
adamımızı anlama ve ondan fay
dalanma gayretine tüm Türk ay
dınlarını yöneltir umudundayım. 
Çünkü tarihî, dinî ve edebî de
ğerler, siz onlara bakmayı ve on
ları değerlendirmeyi bildiğiniz 
sürece size faydalı olur ve hayatı
nıza girer. Önceki yıllarda, özel
likle Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Necip Fazıl ve Burhan Toprak 
tarafından keşfedilen ve Fuat 
Köprülü’nün Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar adlı kitabıyla 
aydınlara tanıtılan Yunus Emre, 
neden sonra Unesco tarafından 
dünya çapında anılacak kadar 
alâka görmüştür. Mevlâna, bizde 
ve dünyada sahip çıkıldıktan 
sonra U nesco’nun programına 
dâhil edilmiştir. Ahmet Yesevi 
de yakın dönemde Türk dünyası 
ile Kültür Bakanlığı’nın alâkaları 
sonucu yeniden okunmaya baş
lanmış, bütün Türk toplumları- 
nın atası kabul edilmiştir. Necip 
Fazıl da böylesi alâkalar ve değer
lendirmelerle yeniden anlaşılabi
lir...

Ölümünün 20. yılı, gerçekten 
de onun adına ve eserine yaraşır 
bir nitelikte anma ve anlama ça
balarına vesile olamadı, ama Bir 
Adam  Yaratmak adlı şaheseri Şe
hir Tiyatroları tarafından sahne
ye konmuştu, oynanmaya devam 
ediyor. Doğumunun 100. yıldö
nümünde de Necip Fazıl’ı yine 
en büyük eseri sahnede temsil 
ederek onun sanatı ve düşünce
siyle ne kadar önemli olduğunu 
ortaya koyuyor. ■

KIRMIZI IŞIK

HARUN ÇOLAK

İyi İnsanlar size bir örnek verildi.

Her taraf soğuktu. Dünya
nın ört bir tarafından 
gelen ve iliklere kadar 

işleyen beyaz bir soğuk. Beyaz, 
saflığı; temizliği anımsattığı de
recede soğuğu, üşümeyi ve yalnız
lığı da hatırlatır. Gece, uçsuz bu
caksız hayallerin ellere doğduğu, 
zamansız ölmemek için insanla
rın karanlık dehlizlere daldığı an
ların birleşimidir sadece. Artık 
kurtuluş yoktur. Denizin maviliği 
dalga dalga yeşile akarken, ağır 
yüklü tankerler sonsuzluğa uza
nacaklara cüsseli devlerin yaşadı
ğı çağların bohemini göstermek
tedir. Refahın, zenginliğin ve 
tehlikenin içiçe geçtiği ağır aksak 
dakikalar başhyordur bir yerler
de. Koyu, bulanık, tüller arkasın
daki odada, ölen dostların nostal
jiye karışmış parçaları çalınıyor 
taş plaklardan. Düşüncelerimiz 
değişiyor hızla. Hiçbir şeye karar
lılık kazandıramayan ve hayatı
mızı yönlendiren bir karmaşa be
liriyor önümüzde; Tereddüt. 
Maddesel döngüye bakılırsa tek 
gerçek ölüm. Her gün yaşlanıyo
ruz, kırk günlük çileler çıkardıkça 
en baştan tekrar çıkıyoruz yolcu
luğumuza. Bütün mücevherlerini 
takıp taşıtıran şehirse süslenmiş, 
eğleniyor müritleriyle. Bazı sokak 
lambaları yanıp yanıp sönüyor, 
tıpkı karanlığa göz kırpan adam
lar gibi.

Adam yatağından kalktı, ye
diği her şeyi kusmaya başladı. 
Dün yedikleri dokunmuş olma
lıydı. Üşüyordu. Kollarını ovuş
turdu. Birden karşı odada yanan 
ışığı fark etti. Gözlerinin içine 
kadar gelip doluşuveren esrarı ya
ni ışığı çözememişti bir türlü. Fa
kat bir şeyi çok iyi biliyordu artık 
karanlığı parçalayan bu sahte gü
neşin, dünyaya gelmesine yardım 
eden akıllıya övgüler yağdırma- 
yacaktı.

G eceler, kimilerine ilham 
kaynağı, kimilerine kurtuluş re
çetelerinin hazırlandığı, kimileri
ne ise bitmek bilmeyen dadikala- 
rın armağan edildiği dinlenme 
vakitleri, bana da bir hasta gibi 
çekilmez geliyor. Aslında bütün 
varlığım tik takların uçunda, 
uyurken uyandığımda hep kar
şımda aynı sesi çıkaran saat var. 
Sabahlara değin suskun bekle
mek istiyorum. Sanki ben uyur
sam bütün yatağına çivilenmiş 
ama uyuyamayan adamlar üstü
me hücum edeceklermiş gibi geli
yor. Adam bu düşünceler içinde 
yatağın üstüne yığılıp kaldı. Son 
günlerde tek yaptığı düşünmek 
ve sayısız hesapların kafasına yı- 
dığı çakıl taşlarının ayaklarına 
batmasın müsaade etmekti. Kor
kuyla uyandı. Hâlâ yaşıyordu. 
Kendini uyanık tutmak için eline 
bir kitap aldı. Eskiden beri kitap
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HİKAYE

okumaya karşı büyük bir tutkusu 
vardı. Gerçi yetişemiyordu, in
sanlar ne kadar da rahat ve çok 
yazıyorlardı. Esprii yapmayalı ne 
kadar zaman olmuştu? En son 
güldüğü günü hatırlamıyordu bi
le. Ölüm, o kötü kaza. Yüzüstü 
yatan, kafası sağa dönmüş, kanlı, 
soğuk ve beyaz ceset. Elinde ol
madan bir hastalık kazanmıştı. 
Geceleri oğlunun üzerini örtme
ye gittiğinde, o ceset gibi yatma
masına dikkat ediyor ve eliyle 
farklı şekilde yatıyordu.

Adam bir gece yarı çıldırıp, 
“intihar” dedi. Birgün tek çare, 
yok etmekten geçiyor kendini ya 
da büyük hatıraya saygımı hiç yi- 
tirmemeliyim. Tek kurtuluşum 
iki yoldan birisi. Hani “Elest tü 
bir rabbiküm” sorusuna verilen 
cevabın içinde bulunduğu ilk ha
tıra. Günlerdir evde televizyon 
izlenmiyor. Müzik seti açılmıyor
du. Her odada bir matem havası 
esiyor, hane halkı sahte dahi olsa 
hüzün maskesi takmaya devam 
ediyordu “ele güne karşı rezil ol
mamak için.” Hummalı bir çalış
ma başlamıştı kazadan sonra, ön
ce fakirlerden olmak üzere bütün 
komşulara yemekler dağıtılmıştı. 
Kırkıncı gün mevlidi ve helvası 
da ihmal edilmemişti. Her şey 
babadan, aneden görüldüğü gibi 
yapılmıştı. Tencereler aynı şekil
de kapatılmış, başsağlığı sözleri 
aynı tavırlarla karşılanmış, sonra 
ilk defa her camiinin avlusundan 
geçtiğinde “senin de lahmacunu 
yeriz bir gün” diyen ihtiyarın 
kendisine bakmadığın ve eskisi 
kadar neşeli görünmediğini he
mencecik fark ediverdi. Karanlık 
odalarda kalmaya çalışmalıydı ne 
de olsa mezar daracık bir yerdi. 
Sürekli yokluğu, kaybolmayı dü
şünüyordu. Gerçi daha önce ba
bası ölmüştü fakat o ihtiyardı. Bu 
ise tam da hayatının baharında 
gözlerini yummuştu. G enç ölmek

haksızlık değil miydi? Ya yarın 
kendisi de ölüverirse. Uyumama- 
lıydı mücadele ancak böyle 
mümkündü. Uykuda tedbirsiz ka
lıyordu insan.

Bu ruh haleti içinde birkaç ay 
gitti geldi. Birkaç gram zayıfladı. 
Az konuştu az yemeye çalıştı. 
Her defasında insanlar “bu da 
geçer, senin başın sağ olsun” di
yor arkasından, ölenin iyilikleri
ni anlatmaya başlıyorlardı. G e
çer miydi? Sahiden unutmak bü
yük bir nimet mi yoksa hezimet 
miydi? Her şeyi düşünüp oğlu 
için mükemmel yarınlar hazırla
malıydı ve düşünceleri değiştikçe 
aklı, aklı değiştikçe tavırları de
ğişmeye başladı. Önce kaybettiği 
gramları geri aldı. Gülmeye baş
ladı. Birgün haberleri izlemek ba
hanesiyle televizyonu, diğer gün 
İngilizce öğrenmek bahanesiyle 
müzik setini açtı, bir daha kapa
tılmayacağını bile bile. Eski alış
kanlıklar tekrar yerlerini almaya 
başladı. Eskisi kadar kimse hatır
lamıyor ve hatırlatmıyordu öleni. 
Nihayet hayat devam ediyordu 
ve yaşamak gerekti.

En sonunda uzun zamandır 
giydiği siyah elbiselerini başka 
ölülerin arkasından giymek için 
çıkartıp özenle dolaptaki elbise
lerin en az kullanılanların altına 
yerleştirdi. Renga renk elbiseleri
ne hasretle sarıldı.

Hiç uğramadığı caminin av
lusundan bile geçmek istemiyor
du. İşlerini uzun zamandır başlı
yordu, bu yüzden çoğu yarım kal
mıştı. Sabahlara kadar çalışıp en 
son tasarladığı tiyatro eserini 
yazmalıydı. Çocuklar okulda ne
den aşk şiirleri karalamıyordu es
kisi gibi ya da hüzünlü tavırları 
dolayısıyla yazılanlar kendisine 
getirilmiyordu. Kalbi tekrar he
yecanla çarpmaya başladı. Çan
tasını masanın altından çıkadı. 
İçine en sevdiği makaleleri ve

denemeleri koydu. Son okuduğu 
roman hakkında ciddi bir eleştiri 
yazmıştı. Kendisiyle gurur duyu
yordu. “Normale dönmek güzel” 
dedi. İçinde bulunduğu sıkıcı ha
vadan kurtulmak için arkadaşla
rını her zamanki yerlerine davet 
etmişti. Arkadaşları o gece: “G i
dişin boşluklara saldı bizi, gelişin 
sevindirdi hepimizi” tan şarkılar 
söylediler. Evet, adam şunu iyice 
kavramıştı ki unutmak en kutsal 
duygulardan biriydi. İnsan acı 
dolu olayların ilk günkü ızdırabı 
içinde yaşamak zorunda kalsaydı, 
her halde dünyada insan denilen 
mahluk kalmazdı diye düşündü.

Hüzünle geçirilen günlerin 
intikamını almak için durmadan 
içiyor, gülüyordu. Arkadaşlarına 
“ne yapalı kardeşim toplumda yer 
edinmişiz bir kere, kuruallara uy
malı, her telden çalmalıyız. 
Ölenle ölünemez ki, davlucunun 
önünde oynanır, ölünün başında 
Kur’an okunur.” dedi. Gözlerinin 
ağırlığı altında eziliyordu. Mey
hanede sızmamak için arkadaşla
rından izin isteyip kalktı ve ara
basına bindi. Evet gitmeliydi.

Evde herkes televizyonun ba
şına oturmuş, son günlerin moda 
dizisini merakla izliyordu. Kapı 
zilinin birkaç kez uzun uzun çal
masıyla irkilen kadın telaşla ye
rinden kalktı. Kapıyı açtı. Karşı
sında iri cüsseli iki polisi görünce 
şaşırdı. Yolun ortasında yüz üstü, 
başı sağa dönük kanlar içinde ya
tan soğuk ve beyaz ceset, bir yanı 
bir sönen ambulasın kırmızı ışığı 
altında görevliler tarafından in
celendi. Ölü olduğu anlaşılınca 
üzeri gazete kağıtlarıyla örtüldü. 
Gazetede üç ay önce aynı sebeb- 
ten ölen kardeşinin haberi man
şetten verilmişti. Kadının çığlığı 
tüm mahalleyi ayağa kaldırmıştı. 
Bundan sonra caminin avlusun
daki ihtiyar mihrabın karşısından 
ayrılmayacaktı. ■
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Hukukçular Dem eği’nin konu
ğu olarak Türkiye’ye gelen İslam 
Politik Düşünce Enstitüsü Başlcanı 
Filistinli düşünür Dr. Azzam T a
mimi BO P ve İslam Dünyası adlı 
konferansında Büyük Ortadoğu  
Projesi, Irak Savaşı, Batı Sömürge
ciliği gibi gündemle ilgili önemli ko
nulara değindi. B O P ’la ilgili haliha
zırda bir belirsizliğin ve şaşkınlığn 
olduğundan söz ederek konuşması
na başlayan Tamimi proje hakkın
da şunları söyledi:

“Projenin Haziran ayında 
G S’lerin onayına sunulması için 
hazırlandığını dikkate alırsak 
sözkonusu şaşkınlık ve belirsizlik 
ortadan kalkacaktır. Proje konu- 
sunda henüz A B ’nin desteği 
alınmış değil. A lınacağını da 
zannetmiyorum. BOP, daha ön
ce BM ’nin Ortadoğu’ya yönelik 
hazırlamış olduğu iki adet rapora 
dayanmaktadır. Bu iki rapor bi
lim sellikten ve objektiflikten 
uzaktır. Bu raporlara dayalı ola
rak hazırlanmış olan BOP, bakıl
dığında daha önceden hazırlan
mış olduğu İzlenimini uyandır
maktadır. Ayrıca projenin 
A BD ’nin bölgedeki işgaliyle eş 
zamanlı olarak devreye sokulma
sı da dikkat çekici ! Proje bütün 
Arapça ve Türkçe konuşan Asya 
ve Afrika ülkelerini içine almak
tadır. Buna İran ve Pakistan da
h il... A BD  hazırlamış olduğu Bü
yük Ortadoğu Projesi ile kendi 
kültürel ve toplumsal değerlerini 
ön plana çıkarmakta, yerel de
ğerleri ise adeta yok saymaktadır. 
Ümmetin sözcüsü İslam alimleri
nin sesi kesilmekte, İslam’ın böl
gedeki fonksiyonu azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Dinin mukaddes 
değerleri yok sayılmaktadır. Böl
genin aşağılanması hedef alın

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ 
VE İSLÂM DÜNYASI

A Z Z A M  T A M İM İ

H az: Hacı K A Y A

makta tek özgürlükçü devlet ola
rak İsrail sunulmaktadır. ABD 
tarifsiz üstü kapalı kavramlar 
kullanıyor. Ne anlama gedikleri
ni söylemiyor. Eğer İsrail’i model 
olarak sunuyorsa bunu anlama
mak için bir neden yok, İsrail’in 
nasıl bir model olduğu açık bir 
şekilde ortada!”

Bir Ingiliz ekonomi dergisinde 
A B D ’nin dışarıya pazarlamaya ça
lıştığı demokrasinin, Kapitalizme 
pazar ekonom isi sağlama ve 
A B D ’nin çıkarlarına tehdit oluş
turmaya fırsat vermeme, şeklinde 
tanımlandığına diklcat çeken Tam i
mi, BO P’la dillendirilen dem okra
sinin de bu iki unsurun dışında baş
ka bir unsur içermediğini, 
ABD'nin hazırlamış olduğu projey
le bölge insanını köleleştirmeye ça- 
lışüğını, kendisini dünyanın efendi
si konumunda gördüğünü belirterek 
kolonyalizm bağlamında konuşma
sını şöyle sürdürdü:

“Afrika ve Asya ölçeğinde 
öteden beri devam etmekte olan 
emperyalizm yeni aktör 
A B D ’nin bayraktarlığında de
vam etmektedir. Daha önce 
Fransız ve İngilizlerin Ortado
ğu’daki emperyal yayılmacılığını, 
onların çekilmesiyle A BD  dev
ralmış oldu.

A BD ’nin bölgedeki sömürge

ciliği Neo-Kolonyalizm olarak 
tanımlanmaktadır. Ben buna ka
tılmıyorum. A BD ’nin Afganis
tan ve Irak işgaline bakıldığında 
doğrudan bir sömürgecilikle kar
şı karşıya olduğumuzu görürüz. 
Kullandığı estrümanlar farklı o l
sa da eski sömürgeciliğin bir de
vamı. Neo- Kolonyalizm’e gelin
ce; bu kavramı ilk olarak Gana 
lideri Nekroma’nın kullandığı 
söylenmektedir. Ona göre Yeni 
Sömürgecilik emperyalizmin en 
kötü şekli. Çünkü bu tarz bir em
peryalizmde sömürülenlerin şi
kayet hakkı olmadığı gibi sömü
renler de sorumluluk taşımıyor. 
Eski sömürgecilikte sömüren ül
keler halkına ve diğer ülkelere 
hesap vermek durumundaydı. Bu 
bağlamda sadece Afrika örneğini 
ele almak isabetli değil. Asya’yı 
da buna dahil ettiğimiz zaman 
yüzyılı aşkın bir süredir stratejik 
önem arzeden bu iki kıta, esasen 
sömürgeciliğin iki türlüsüyle de 
karşı karşıya bulunmaktadır. A f
ganistan ve İrak örneğinde oldu
ğu gibi A BD  dolaylı müdahale
ler; yani neo-kolonyalizm sonuç 
vermediği zaman direkt müdaha
lede bulunmakta ve eski tarz sö
mürgeciliği devam ettirmek su
retiyle insanları aşağılamakta ve 
bölge insanının değerlerini ayak-
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ETKİN LİK

lar altına almaktadır.
Bunun en güzel örneği Sad' 

dam...Bilindiği gibi Saddam’ın 
liderliğini yaptığı Baas rejimi 
A BD ’nin bir ürünüdür. Öteden 
beri ABD  tarafından destekle- 
nen ve İran’a karşı silahlandırı
lan Saddam ne zamanki halka 
yakınlaşmaya ve İslami değerlere 
karşı yumuşak bir tutum içersin
de olmaya başladı, işte o zaman 
ABD  siyaseti açısından tehlike 
arzeden Saddam doğrudan mü
dahaleyle alaşağı edildi. Japonya 
ve Çin gibi ülkelere karşı ise 
neo-kolonyal anlayışla hareket 
etmektedir. İslam dünyasının 
bağrına çöken Fransız ve Ingiliz- 
1er hem Yahudi sorununu çöz
mek hem de emperyalist emelle
rini devam ettirmek için Siyo- 
nizmi bir araç olarak kullandılar. 
Yahudilerin Ortadoğu’ya yereş- 
melerini ve 1948 İsrail devleti
nin kurulmasını sağlayan İngil
tere’nin bölgeden çekilmesiyle 
birlikte A BD  Ortadoğu mirasına 
sahip olmak için devreye girdi. 
Buradan itibaren A BD ’nin, sö
mürgeciliğin ileri karakolu ola
rak kullanılan İsrail ile stratejik 
ortaklık ilişkileri kurmaması dü
şünülemezdi.

Tamimi’nin, îslam Dünyasmm  
asıl probleminin kendi dini ve kül
türel değerlerinden uzaklaşmak su
retiyle sömürülmeye müsait lıale 
gelmesinden kaynaklandığına vur
gu yapması, Sadddam ve Kaddafi 
örneklerinden hareketle Batı em 

peryalizminin tslam  
dünyasındaki dirilişi 
daha filizlenm eden  
kırmak için kullan
dıkları yöntemlerden 
birisinin de Batı yan
lısı elitleri kullanma
larına atıfta bulun
ması özellikle dikkat 
çekiciydi:

İslam Dünyası 
kendi iç dinamikle

rini kaybedince Malik Binne- 
b i’nin ifadesiyle sömürülmeye 
müsait hazır lokma haline geldi. 
Bunu çok iyi farkeden Batı dün
yası Müslümanların yeniden ih
yasını sağlayacak değerlerine ve 
kültürel kodlarına doğrudan mü
dahalede bulunmaya başladı. 
Özellikle genç kitleyi hedef alan 
Batı, zihinlerini dumura uğrat
mak, ciddi meseleler konusunda 
kafa yormalarına engel olmak 
için çıkardıkları müstehcen ya
yınlarla onları erotizme özendir
meye çalışmaktadır. İlginç olan 
da; bu türden yayımların dağıtı
mını üstlenen yerel medya pat
ronlarının yeri geldiği zaman 
toplumun değerlerinden bahset
meleridir. Batı emperyalizminin, 
İslam dünyasındaki dirilişi daha 
filizlenmeden kırmak için kul
landıkları yöntemlerden birisi de

Batı yanlısı elitleri kullanmaları
dır. Libya lideri M. Kaddafi ve 
Saddam bunun açık örnekleridir. 
Öyle ki bunlar kendi varlıklarını 
tehlikede gördükleri anda ülke
lerini dahi satmaktan geri dur
mazlar. Dikkat edilirse öteden 
beri İslam dünyasında yönetim
ler tarafından hedef tahtası hali
ne getirilen genellikle İslam’ın 
ve toplumun değerlerine vurgu 
yapan îslam bilginleri ve vakıflar 
olmuştur.

A B D ’nin dem okrasi, insan 
haklan, özgürlük gibi liavramlarla 
süslediği eski sömürgeciliğinin 
İrak’ta pek tutmadığını söyleyen 
Tamimi son olarak şunları söyledi:

Eğer A BD  Irak’ta başarılı ol
saydı sömürgeciliğini İran ve Su
riye’ye hatta Suudi Arabistan’a 
kadar yayacaktı. Bu üç ülke de 
bence Irak’taki direnişe çok şey 
borçlu. B B C ’de Poul W olfovitz’e 
çok yakın olan bir siyasi ile bir 
programda biraraya gelmiştik. 
Kendisi BO P’un artık A BD  açı
sından fayda arzetmediğini be
lirtti.

A BD  ne İrak halkı için ne de 
Müslümanlar için hayırlı şeyler 
temenni etmektedir. Tankların 
arkasında neleri getirdikleri bel
li. İrak artık bu büyünün bozul
duğunun farkına vardı. ■

Genç Öncüler Dergisi 
Ödüllü Yazı Ve Karikatür Yarışması

Liseli öğrenciler tarafından hazırlanan Genç Öncüler dergisi “Tele 
v izy o n u n  H ayatım ızd ak i Y eri” konulu bir yazı ve karikatür yarışma
sı düzenliyor. I.lere bilgisayar, 2.lere 300 milyon tl.lık alış-veriş çe
ki, 3.lere de DVD-VCD player kazandıracak Genç Öncüler yazı ve 
karikatür yarışmasının so n  b a şv u ru  tarilıi 1 5  M ayıs 2004.

Seçici kurulunda Mehmet Akif Ak, Ahmet Kekeç ve AbdullahYıldız gi
bi isimlerin yer aldığı yarışma ülkemizin gelecekteki yazar ve çizer
lerini ortaya çıkarmak için düzenlenmiş önemli bir kültür hizmeti ni
teliğinde.
İrtibat ve teslim  a d re si: Sofular Mh. Yeşiltekke sk. No:4 Fatih/ İs
tanbul (O 212) 533 72 02 genconculer@hotmail .com
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B ilgi ve “bilmek”... A li 
Bulaç’m kaleminden çı- 
kan ve Bakış yayınları 

tarafından yayımlanan kitap, İs- 
lam Tefekkürü ve bilim gelene
ğinden hareketle bilgi sorunu- 
nu(epistemoloji) ele almakta, 
salt aklın verilerine dayalı mo
dern bilim geleneği ile İslam’ın, 
basiret, fıkh, füad, ak l...g ib i 
kavramları bağlamında bilgiye 
bakış açısını karşılaştırmalı ola
rak değerlendirmektedir.

Modern bilim in, şehadet 
(görsel tanıklık) seviyesinde ve 
tefekkür boyutunu önemseme
den nesnelerin ve nesneler ara
sındaki maddi ilişkilerin bilgi
siyle yetindiğini, İslami bilgi 
anlayışının, bununla yetinme
yip gerçek bilginin elde edilme
si için bilgiye konu olanı, arka
sındaki manayı yakalamak için 
tefekkür boyutunda ele aldığına 
yer verilmektedir.

Bakış yayınlan: (0212) 512 77 38

l û m  « ■ • r İ B r I ' l

Bilgi Neyi Bilmektir

ALİ BÜLAÇ

b il g i n e y i b il m e k t ir  ?

H. KAYA-A.APAYDIN

İSMAÎl,

SERENCAM 
Batum’da doğup daha altı aylık
ken İstanbul’a gelen ve Çengel
köy’deki Sultan Vahdettin’in şeh
zadeyken oturmuş olduğu köşkü
nün ahırında çocukluk ve gençlik 
dönemini geçiren İsmail Kazdal, 
bu dönem süresince kendi ifade
siyle “Osmanlı hanedanın geride 
kalmış son örnekleriyle” birlikte 
yaşamış, “elli beş - atmış yıllık” bir 
zaman dilimi içinde değişik saha
lardan bir çok ünlü simayla tanış
mış, önemli anılarla dolu zengin 
bir hayat birikimine sahip olma 
imkanı elde etmiş...

Pınar yayınları tarafından ya
yımlanan ve İsmail Kazdal’ın biz
zat kendi kaleminden çıkmış oto
biyografik bir ürün olan Seren- 
cam, sözkonusu zengin hayat biri
kimini okurlara sunmasının yanı 
sıra, bir yönüyle de ZO.yüzyılın 
Türkiye’sine ayna tutan tarihi eser 
olma özelliği taşıyor.

Pınar yayınlan (0212) 520 98 90

BİZE GELEN LER

• Owen Chadwick, 19. Yüzyıl 
Avrupalı Aklın Sekülerleşmesi, 
Birey Yayınları:

19.Yüzyıl Avrupa’sının din, la
iklik ve sekülerleşme tartışmala
rının arka planını irdeleyerek 
günümüz okuyucularının dikka
tine sunuyor.

• Nevin Meriç, Qiindelik Hayat 
ve Fetvalar, Pınar Yayınlan:

1999-2000 yılı ekim ayları arsın
da bir yıllık zaman zarfında İs
tanbul Müftülüğü’nde görevli 
olan bayan fetva uzmanı Nevin 
Meriç’e gelen soruların tasnif 
edilmesi, başlıklandıniması ve 
değerlendirimesinden oluşmak
tadır.

• Mehmet Emin Kazcı, Bir Sevcla 
Terapisi, Birey Yayınları.

• Faysal Akcan, Rümeysa, Ekin 
Yayınları.

• Dr. Yavuz Gökalp Yıldız, Oyun 
İçinde Oyun Büyük Ortadoğu, 
Sanat Yayınlan.

• Ahmet Cihan, Reform Çağında 
Osmanlı İmiye Sınıfı, Birey Ya
yınlan.

• Kemal H. Harpat, Balkanlarda 
Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, 
İmge Yayınlan.

• Kadir Çınar, Çarmıha Qerilen 
Hz. İsa Değildi, Düşünce Yayın
ları.

• Suat Parlar, Barbarlığın En  
Büyük Aşaması, Anka Yayınları.
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Y A N S I M A L A R

İ srail başbakanı, Şehit Ran- 
cisi’nin ardından “Terörün 
başını ezdik” dedi; oysa terö

rü kuruluşundan bile evvel bir 
araç olarak kullanmaya başlayan 
İsrail’in ta kendisidir. Bunu anla
yabilmek için döneminin önemli 
siyonist liderlerinden Aleksandr 
Jabotinsky’nin Demir Duvar ma
kalesine bir gözatahm:

Bugün sömürgeleştirme 
faaliyeti, en sınırlandırılmış ha- 
liyle bile, yerli halkm iradesine 
rağmen sürdürülmek zorunda
dır. Dolayısı ile bu faaliyet an
cak ve ancak yöre halkının hiç 
bir şekilde kıramayacağı, adına 
Demir Duvar diyebileceğimiz bir 
güç kalkanının ardında sürdürü
lüp geliştirilebilir. İşte bizim 
Arap politikamız budur. Bunu 
herhangi başka bir biçimde for
müle etmeye kalkışmak da olsa 
olsa ikiyüzlülüktür... Zor mutlak 
surette kullanılmahdır, hem de 
bütün şiddeti ile, hiçbir hoşgörü 
olmaksızın. Bizim bu konuda 
militaristlerle vejeteryenler ara
sında pek elle tutulur bir ayrım 
yoktur aslında. Birinciler Muse
vi süngülerinden oluşan Demir 
Duvarı yeğlerken, ötekiler İngi
liz süngülerinden bir Demir D u
varı daha uygun görmektedir
ler...” (Si^oni^m’in Gizli Tarihi- 
Ralph Schoenman-Kardelen Yaym- 
ları- İstanbul 1992)

Jabotinsky başka bir yazısında 
da şöyle der: “Komşusu ne kadar 
iyi ve candan olursa olsun ona 
inanan aptaldır. Adalete inanan 
da aptaldır. Adalet, bileği güçlü 
olanın ve bu bileği büyük bir ıs
rarla istediklerini gerçekleştir
mek için kullananındır”( Filistin 
Sorunu- Mim Kemal Öke -  Ufuk 
Kitapları- İstanbul 2002)

Siyonistler bu düşünceleri

ERTUGRUL BAYRAMOGLU

pratikte Katliamlarla yerine getir
diler. Bunların en meşhurların
dan olan Der Yasin katliamından 
kurtulabilen Nane Halil isimli bir 
hanım olayları şöyle anlatıyor. 
“Bir adam eline geçirdiği bıçakla 
Cemile Hişm’i baştan aşağı yardı, 
sonra aynı adam yengem Fatma’yı 
aynı şekilde öldürdü.” Müslüman 
bir toplum ırza tecavüz olayları
nın çok da rahat anlatılamayaca
ğını göz önüne almamıza rağmen 
bu olayda bir çok hanım bu çeşit

olayları da aktarmak zorunda kal
mışlardır. Cesetlerin parçalanma
sı ise vaka-i adiyedendir.

İşin ilginç tarafı Hagana ko
mutanlarından Zvi Ankori “ko
parılmış cinsel organlarla karınla
rı deşilmiş kadınlar gördüm... Dü
pedüz katliamdı...” demesidir (Si
yonizm’in Gizli Tarihi- Ralph Scho
enman-Kardelen Yayınlan- İstanbul 
1992)

Menahem Begtn Der Yasin 
katliamında gönderdiği bir meaj- 
da şöyle diyor. “Bu görkemli fetih 
eyleminden dolayı tebriklerimi 
kabul ediniz. Bütün komutan ve 
askerlere tebriklerimi iletiniz. El
lerinizi sıkarak tebrik ediyoruz. Bu 
büyük saldırıdaki mükemmel li
derlik ve savaşçı ruhu dolayısı ile 
hepimiz gururlandık. Ölülerimi
zin anısına saygı duruşuna geçiyo
ruz. Yaralılarımızın sevgi ve mu
habbetle ellerini sıkıyoruz. Asker
lere söyleyiniz; bu hücumunuz ve 
fethinizle İsrail’de tarih yazdınız. 
Zafere kadar buna devam ediniz. 
Der Yasin’de olduğu gibi, bundan 
böyle her yerde, düşmana saldıra
cağız ve darbeler indireceğiz.Tan- 
rı. Tanrı sen bizi fetih için seçtin” 
(Terörün efendileri-Mesut Kara§a- 
han -  Pınar Yayınlan- 2003)

D er Y asin’in katillerinden 
biri olan Scheib isimli bir siyo
nist 1967  yılında bir konuşma
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TERÖRİST KİM? / BAYRAMOGLU

da; “Der Yasin olmasa idi, bu 
gün İsrail devleti topraklarında 
hala yarım milyon Arap yaşıyor 
olacaktı. V e tabii İsrail Devleti 
de olmayacaktı. Bunu hiç hesap
tan çıkarmayıp hep sorumluluk
larımızın bilincinde olmamız ge
rekir.” ( Siyonizm'in Gizli Tarihi- 
Ralph Schoenman-Kardelen Yayın
ları- İstanbul 1992)

Nobel Barış Ödülü sahibi 
Menaham Beğin “Der Yasin ol
madan İsrail olamazdı demekte
dir” (Düşman Kardeşler- Ömer 
Turan -A k  K a yayınları- İstanbul 
2002)

1948 ’deki Dueima katliamı 
resmi İsrail Savunma Kuvvetleri 
tarafından yapılmıştı (Siyonizm’in 
Gizli Tarihi- Ralph Schoenman- 
Kardelen Yayınlan- İstanbul 1992) 
Katliamla ilgili olarak aşağıda an- 
lıntılanacak satırlar katliama ka
tılmış bir askerin Siyonist İşçile
rin yönettiği Histadrut Genel İşçi 
Federasyonunun resmi yayın or
ganı Davar’da çıkmıştır;

“Araplardan 80 ile 100 arası 
erkek, kadın ve çocuk öldürdüler. 
Çocukları kafalarına sopalarla 
vura vura öldürdüler. Bütün ev
ler cesetlerle doluydu. Önce er
keklerle kadınlar aç, susuz evle
re tıkıldı, sonrada kundakçılar 
tarafından üzerlerine dinamit 
atıldı.

“B ir komutan askerlerden 
birine az sonra havaya uçuracağı 
eve iki kadın getirmesini emret
ti... B ir başka asker bir Arap ka
dına öldürmeden önce nasıl teca
vüz ettiğini gururla anlatıyordu. 
Yeni bebeği olmuş bir Arap ka
dınına İlci gün boyu ortalık hiz
meti yaptırdıktan sonra bebeği 
ile birlikte vurdular. Kaliteli ço
cuklar diye nitelenen iyi öğre
nim görmüş, iyi hal bilir komu
tanlar... en aşağılık katillere dö
nüşmüşlerdi ve bu bir savaş çıl
gınlığı filan da değildi; sürme ve

yoketme yöntemi sonucu böy- 
leydiler. Ne kadar az arap kalırsa 
o kadar iyi idi onlar için” (Siyo
nizm’in Gizli Tarihi- Ralph Schoen- 
man-Kardelen Yayınlan- İstanbul 
1992)

İntifada olayları Filistinlilerin 
cesaretini yükseltince Şamir olay
ların “korku engelini yıktığı- 
nı”söylüyor ve ekliyordu “yapma
mız gereken, bu engeli yeniden 
inşa edip bölgedeki Araplar ara
sında ölüm korkusunu tekrar yer
leştirmektir” (Siyonizm’in Gizli 
Tarihi- Ralph Schoenman-Kardelen 
Yayınlan- İstanbul 1992)

Bu beyanat aslında İsrail’in te
rörü nasıl resmileştirdiğinin bel
gesidir.

Prof. Benjion Dinor Haga- 
nah’ın tarihinde “ülkemizde Ya- 
hudilerden başkasına yer yok
tur. Araplara çekilin diyeceğiz. 
Eğer razı olmaz ve direnirlerse 
onları kuvvet kullanarak geri 
atacağız” diyerek aynı mantığı 
sergilemektedir.

Filistin’e Yahudi göçünden 
sorumlu Yahudi Ajansı Göçmen 
Dairesi başkanı J. Weitz 1940 yı
lında şunu diyordu “Şu noktada 
herbirimiz tarafından açıkça bi
linmelidir ki, bu topraklar üzerin
de iki ayrı halka yer yoktur. Eğer 
Araplar bu küçücük ülkede yaşa
yacaklarsa biz hedefimize hiçbir 
zaman varamayacağız demektir. 
Öyleyse, Arapları buradan uzak
laştırıp komşu ülkelere sürmeliyiz 
hem de hepsini. Tek bir köy tek 
bir aşiret kalmamacasına.”

Joseph Weitz bu konuyu en 
açık şekli ile açıklıyor “Galile’yi 
Araplardan temizlemek için te
rör, adam öldürme, yıldırma, top
rak gasbı, sosyal hizmetlerden 
men gibi yollara başvurmak zo
rundayız” (Sİ3/oni?:m’m Gizli Tari- 
hi- Ralph Schoenman-Kardelen Ya
yınları- İstanbul 1992)

İsrail Silahlı Kuvvetleri Genel

Kurmay Başkanı Rafeel Ey tan ise 
“Açıkça ilan ediyoruz ki Arapla
rın İsrail’in bir santimetresini da
hi işgal etme hakları yoktur. Siz 
iyi yürekli, yumuşak huylu in
sanlar şunu iyi bilin ki Adolf 
H itler’in gaz odaları bile birer 
cennet sarayıdır.” Aynı kişi İsra
il Parlementosu Savunma Komi
tesinin önünde şunları söylüyordu 
“Topraklara yerleşmeyi tamam
ladığımızda, bütün Arapların ya
pabilecekleri tek şey, şişenin 
içindeki ilaç yemiş hamambö
cekleri gibi panik halinde bir 
oraya bir buraya koşturmak ola
caktır” (Siyonizm’in Gizli Tarihi- 
Ralph Schoenman-Kardelen Yayın
lan- İstanbul 1992)

Tüm bu örgütlerin ortak man
tığını Şamir kendi örgütünün ya
yın organında özetlemişti: “U lu 
sal mücadele söz konusu oldu
ğunda hiç bir ahlaki duraksama 
tanımıyoruz” (Terörün Efendileri- 
Mesut Karaşahan -  Pınar Yayınlan- 
2003) Yaptıkları bu sözünün ne 
kadar doğru olduğunu göstermek
tedir.

Moşe Dayan ise öğrencilere 
karşı yaptığı konuşmada sınır ta
nımaz: “Arapların yaşadığı bu ül
keye geldik ve şimdi burada bir 
İbrani Yahudi devleti kuruyoruz. 
Arap köylerinin yerini yahudi 
köyleri aldı. Sizler bugün o köyle
rin adını bil bilmiyorsunuz. Kına
mıyorum çünkü artık o coğrafya 
kitapları yok... Sadece coğrafya 
kitapları değil, o köyler de yok... 
Tek bir yeni yerleşme yeri yoktur 
ki eski bir Arap köyünün üzerine 
kurulmuş olmasın.” (Siyonizm’in 
Gizli Tarihi- Ralph Schoenman- 
Kardelen Yayınlan- İstarıbul 1992)

Filistin halkının yaptığı top
raklarını işgal eden ve bunu ger
çekleştirmek için terörü bir araç 
olarak kullanan işgalcilere karşı 
mücadeledir. Bu böyle b ilin
melidir. ■
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

AH ŞU CEP TELEFONLARI

fa h r ed d in  gor

u an celefonsuz bir dünyayı 
düşünebiliyor musunuz bil- 
mem, herhalde “hadi canım 

sen’de, olmaz böyle bir şey” diye
ceksiniz.

Telefon insanoğlunun icat et
tiği, geliştirdiği en enteresan ve 
vazgeçilmez aletlerden biri, belki 
de en başta geleni...

Onunla çok şey kazandığımız 
gibi çok değerler de kaybediyoruz. 
Önce onu çok kısa mesafelerde, 
sonra şehirlerarası, sonra ülkelera
rası, sonra kıtalararası, sonra uy
dular yolu ile tüm dünyanın her 
köşesi ile haberleşmekte kullan
dık. O da bu zaman diliminde 
kendini çok hızlı geliştirdi. İki 
parçalı kollu telefonlardan şimdi 
antika dediğimiz değişik ahizeli 
telefonlara ve sonunda mobil tele
fonlara ve onun en gelişmiş versi
yonları cep telefonlarına ulaştık. 
Hatta onunla banka hesaplarına, 
internete girebiliyor, hatta fotoğ
raf çekiyor ve aktarabiliyorsunuz.

Ona sahip olmak bir tutku, 
onunla konuşmak vazgeçilmez, 
onsuz hayat düşünülmez oldu. 
Onun sayesinde kiminle nerede 
olduğun belli, en mahrem konuş
malarına istenirse ulaşılabiliyor. ■ 

Bu cep telefonu hikayeleri 
toplumumuzda trajedi, dram ve 
komedilere malzeme olmaya da 
başladı. Ayağında ayakkabısı yok, 
üstünde ceketi yok ama cep tele
fonu elinde... Onun için soygun
lar, gasplar yapılıyor, karı koca bo

şanıyor, çocuklar evleri terk edi
yor. Evde herşeyden tasarruf var, 
telefon parasından tasarruf yok; 
hanımlar iki ev ötedeki komşu ha
nıma yemek tarifi soruyor...

Gördüğüm bir hale üzüleyim 
mi güleyim mi şaşırdım kaldım. 
Güzel güneşli bir bahar günü sa
hilde dolaşıyorum; bir elinde bas
tonu, gözlerinde şık koyu güneş 
gözlükleri ile dolaşan bir âmâ deli
kanlı cebinden güzel melodisi ile 
uyarıldığı cep telefonunu çıkarıp 
konuşmaya başladı, ben de gayrı 
ihtiyari ona baktım ama şaşkınlık
tan donup kaldım. Zira âmâ deli
kanlının cep telefonu son model 
görüntülü bir telefondu.

Birkaç ay önce rastladığım bir 
başka telefon muhabbetini de ha
tırladım bu vesileyle: Bostan- 
cı’dan Taksim’e giden bir dolmuş
tayız; vakit akşam öncesi, hava 
hafiften yağmurlu, trafik de bu sa
atte bu hava şartlarına göre daha 
da berbat bir şekilde yavaş ilerli
yor. Ben dolmuşta arka dörtlü kol
tuğun başındayım, yanımda genç 
bir kız, onun yanında oldukça şiş
man orta yaşı geçkin bir adam, 
onun yanında da genç bir hanım 
var. Ortadaki koltukta iki arkadaş, 
önde de bir bayan oturuyor, mini
büs şoförü teybine bir Orhan 
Gencebay kaseti koymuş hafif 
tonda çalıyor. Ortadaki iki arka
daş hafif sesle arada sırada konu
şuyorlar; genelde dolmuş oldukça 
sakin ve sessiz. Araba Bağdat Cad

desi üzerinde yavaş ilerlerken bir 
cep telefonu sesi yankılandı. Ar
kadaki cam kenarındaki bayanın 
telefonu imiş çalan, önce arayanla 
merhabalaştılar, sonra ‘sen kapat 
ben seni arayım’ dedi ve tuşlara 
basıp başladı muhabbete, aman 
bir muhabbet ki sormayın. Sesi de 
pek gür; utanma sıkılma yok, san
ki adeta evinde konuşuyor. O ko
nuşuyor herkes onu dinleme baht
sızlığında... Önce bu pervasızlığı 
herkesde bir tebessüme sebep ol
du, daha sonra sinirler gerilmeye 
başladı; yanımdaki genç kız güle
rek yavaş sesle “hay çenen kop
sun!” diye söylenip duruyor, ben 
gülmemek için dudaklarımı ısırı
yorum, Ortadaki şişman adamın 
rengi kızarmaya başladı, trafik da
ha da yavaş akıyor ama telefon 
konuşması sürüyor; dolmuş Altu
nizade’ye varamadı, kalkalı 40 da
kikayı bulmuş; yarım saattir tele
fon konuşması dinlemeye devam 
ediyoruz. Yine yanımdaki kız daha 
yüksek sesle “çenen kopsun” söy
lemlerine devam ediyor. Herkes 
oflayıp puflamaya başladı. Tele
fonlu hanım, gittiği partiden, giy
diği elbiseden, Uludağ’daki kayak 
partisinden, babasının alacağı ara
badan, İsviçre’ye yapacağı geziden 
bahsediyor, zaman zaman kahka
halarla arabayı çınlatıyor. Köprü
nün üzerindeyken yanımdaki kı
zın telefonu çaldı, o da açtı anne
sine dolmuşta olduğunu söyleyip 
kapattı; o kapatırken şişman ada
mın telefonu da çalmaz mı?! Bü
tün arabadakiler dayanamayıp 
kahkahayı koyverdiler. Hanım 
oralı olmayıp telefon sohbetini 
sürdürürken şişman adam da baş
ladı telefon konuşmasına... Karşı 
taraftakine şöyle diyordu;

“ Oooofff offff!!! Köprü üzerin
deyiz şu an; telefon konuşmaların
dan iyice şiştim. Ateş bastı zaten; 
öğlende de enginar yemişim...” 
deyip kapattı. Ama ben de daya
namayıp gülmeye başladım...
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Nicholas Bums’ün 2003 yılı sonlarında Prag’da gerçekleştirilen Nato ve Büyük Or
tadoğu başlıklı konferansta yaptığı konuşmasını içeren aşağıdaki metin, Haziran ayı 
içersinde İstanbul’da toplanacak olan NATO Zirvesi öncesi NATO ittifakının Soğuk 
Savaş ve 11 Eylül 2001 sonrası girdiği ‘kabuk değiştirme’ sürecini ve bir süredir gün
demde olan Büyük Ortadoğu meselesini anlamlandırmada ufuk açıcı bir nitelik taşı
maktadır.

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle NATO’nun işlevini yitirmekte olduğu yönündeki 
tartışmalar yerini bir süre sonra, NATO’nun Soğuş Savaş döneminde Batı Avrupa ve 
Kuzey Ameril<a’yı koruma plânlarınıfı bu sefer farkh bir mecrada geliştirilmesi yönün
deki çalışmalara bırakmıştır.

Batı kendine düşman yaratmadaki maharetini bir kez daha ortaya koyarak, kendi 
stratejik hedefleri bağlamında bu sefer İslam toplumlannı dönüştürülmesi gereken nes
neler konumunda görmeye başlamıştır. NATO, giderek belirgin bir şekilde, Ameri- 
lia’nın başını çektiği dönüştürücü gücün önemli bir aracı olarak müslüman toplumlar 
üzerinde plânlar yapmaktadır. Batı bütün kurum ve kuruluşlarıyla ideolojik ve dini he
gemonyanın peşisıra politikalarına şekil vermeye devam etmektedir. Genelde Baü’nın 
özelde Birleşik Devletler politilialarına dair ipuçları veren aşağıdaki metinde. Birleşik 
Devletler yönetiminin Büyük Ortadoğu projesi adıyla yeni yapılanma konusunda 
Amerika’daki siyasal partiler arasında bir ayrımın söz konusu olmadığı ve bunun bir 
medeniyet projesi çerçevesinde ele alındığını görmek de olası. Bums konuşmasında, hu 
projenin yamsıra, altı Arap ülkesi ve İsrail arasında siyasi ve askeri gelişmelerin plân- 
landığı bir Akdeniz Diyaloğu oluşumundan da söz etmektedir.

NATO bağlamında Türkiye’ye biçilen yeni rolün Soğuk Savaş dönemindekinden 
farkh olmayacağı, yani askeri gücünü kullanma temeline dayanan bir hizmete soyun
ması söz konusudur. Ancak bu seferki görev müslüman toplumların yaşadığı bölgeler 
içinde gerçekleştirilmesi gibi bir fark taşımaktadır. Bir başica nokta, Bums’un bahsetti- 
ği ittifak içindeki üll<eler arası teknoloji açığının kapatılması konusunda Türkiye’ye pay 
verilip verilmeyeceği hususudur. Yoksa Türkiye taşeron bir ülke olma noktasından bir 
adım öteye götürülmeyecek midir? Bunu zaman gösterecek. Geliştirilmekte olan poli
tikaların izini sürmeye yardımcı olacağı kanaatiyle iyi okumalar diliyoruz-

Mehmet Özay
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İyi günler baylar ve bayanlar,

Burada tanıdık yüzlerle beraber olmak benim 
için büyük bir keyif. Beni davet ettikleri ve kon
feransa sponsor oldukları için Zantovsky ve Sas- 
ha Vondra’ya teşekkür etmek istiyorum. Bu bü

yük bir nezaket. Amerikan'ın Çek Cumhuriyeti 
büyükelçisi dostum Craig stapleton beni buraya 

gelmeye ikna etti. Gerçekleştirdiği bu proje için 

kendisine büyük saygı duyuyorum. Aynı zaman
da, Çek Cumhuriyeti’nin NATO Büyükelçisi Karel 
Kovanda'nın burada bulunmasından da hoşnut 
olduğumu belirtmem gerekiyor. NATO’da en 

uzun süreli hizmet veren bir büyükelçi olan Ka

rel bizim dekanımızdır ve hepimizden çok daha 
üstün niteliklere sahiptir. Burada bulunduğu için 

Karel’e de teşekkür etmek istiyorum. Ve son ola
rak, Türkiye’yi NATO’da etkin bir şekilde temsil 

etmiş olan eski büyükelçi ve en iyi dostlanmdan 
ve meslektaşlarımdan biri olan Onur Öymen’in 
burada olmasından memnunum.

Hazır bir konuşma metnim yok, ancak kısaca 
bahsetmek istediğim bazı hususlar var. Ve daha 

sonra bir tartışma ortamı yaratmak ve sizlerin 
gözlemlerinizi gündeme getirmenizi isteyece

ğim. Bana yöneltmek istediğiniz sorulara cesa
retle yanıt vereceğim.

Konuşmalardan anladığım kadarıyla son de
rece faydalı geçtiğine inandığım konferansın ön

ceki bölümlerini izleyemediğim için özür dilerim.
Konferansa ‘‘NATO ve Bı^yük Ortadoğu" ismi

nin verilmesi son derece uygun olduğu kana
atindeyim. çünkü Bush yönetiminde NATO’nun 

çalışma alanının yönelmek zorunda olduğuna 
inandığımız Büyük Ortadoğu’ya doğru bir gidiş 

söz konusu. Konuşmamda bu konuyu ele ala

cağım. NATO 54 yıldır varlığını sürdüren bir ku
ruluştur. Bu sürenin büyük bir bölümünde NA

TO’ya karşı bir tek tehdit vardı ve askeri ve dip
lomatik stratejimiz bu tehdit çerçevesinde olu
şuyordu.

Sasha’nın başanlı bir şekilde organize ettiği 

ve Devlet Başkanı Havel’in yönlendirdiği Prag 

Zirvesi sanırım, NATO’nun 54 yıllık tarihinde 
önemli bir dönem noktasıydı, çünkü bu zirve 
bize yeni bir misyon yükledi. Bu zirve askeri 

açıdan yeniden yapılanmak zorunda olduğumu
zu ortaya koydU; daha iyi sonuçlara ulaşmak

amacıyla ittifakı değişime götürecek yedi yeni 
üye kazandırdı; ve tehditler değiştikçe, bizim de 

bu tehditlerle birlikte değişmemiz gerektiği yö
nünde güçlü bir eleştirel yaklaşım geliştirmemi

ze olanak tanıdı.
Bush yönetiminde. Başkan Bush, Devlet Ba

kanı Powell ve Savunma Bakanı Rumsfeld tara
fından yönlendirilen politikalar Prag gündemini 

uygulamaya çalışmıştır. Sanırım, Prag gündemini 

on yıl boyunca uygulayacağız. Bu değişimin ne 
kadar da önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Prag Zirvesi’nde bir araya gelen NATO üyesi on- 
dokuz ülke lideri ortak bir transatlantik gündem
le ilgili kavram ve uygulama bağlamında aynı 

görüşü paylaştı. Bu gelişme önemli bir misyonu 

oluşturmaktadır. Bu misyon geçen birkaç gün 
içinde dile getirilen hususları doğrudan ortaya 
koymaktadır. Soğuk Savaş boyunca Batı Avru

pa’yı koruma adına Batı Avrupa’da devasa bir kı
ta ordusu yapılandırdık. Avrupa ve Kuzey Ameri
ka hâlâ NATO’nun güvencesi (mandate) altında

dır. Fakat Batı veya Orta Avrupa’da ya da Kuzey 
Amerika’da oturarak bu işi yapabileceğimize 
inanmıyoruz. Hem kavramsal yönelimimizle 
hem de askeri gücümüzle doğuya ve güneye ko
nuşlanmak zorundayız. NATO’nun geleceğinin 
doğu’da ve güneyde olduğuna inanıyoruz. Bu da 

Büyük Ortadoğu’dur.
NATO’nun gelecekteki misyonu, krizleri önle

me ve söz konusu krizlere karşılık verme şeklin
de olacaktır. Krizlere verilecek karşılık ya bir sa
vaş görevi veya bir rehine kurtarma operasyonu 
ya da Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Birle

şik Devletler’e yönelecek tehditin kaynağı olabi

lecek Orta ve Güney Asya, Orta Doğu ve Kuzey 

Afrika ülkelerinde gerçekleştirilecek barış gücü 

operasyonlan şeklinde olacaktır. Bu tehdit, hepi
mizin bildiği üzere, Başkan Bush’un 11 Eylül 
2001’den bu yana dile getirdiği üzere kitlesel im

ha silahlarıyla küresel terörizmle eş anlamlıdır. 

Söz konusu küresel tehdit Amerikan halkını ve 
aynı zamanda, NATO içinde yer alan -bir süre 

sonra sayısı yirmialtıya çıkacak olan- ondokuz 
ülke halkının tamamını da etkileyen en büyük 
tehdittir. Bu, temel bir değişim işaretidir.

Birleşik Devletler’de siyasal partiler arasında 

bu konuda partizanca bir ayrım olduğunu zan
netmiyorum. Bununla ilgili olarak. Demokrat bir
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dostum olan Ron Asmus’un bir süre önce Fore- 

ign Affairs’de yayınnianan çalışnnasınm okunnna- 
sını tavsiye ediyorunn. Bush yönetiminin uygula
dığı politikaları eleştirdiği ilk birkaç sayfayı ve 

benim başında bulunduğum yönetimin politika- 

larını eleştirdiği sonuç bölümünü göz ardı eder

sek, Ron’un argümanının temel noktasının NA
TO’nun değişime olan ihtiyacını ortaya koymak

tadır. NATO’nun görev alanıyla ilgili bu değişim 
Büyük Ortadoğu’dur. Sanırım, Birleşik Devlet
lerde Demokradarla Cumhuriyetçilerin hem fikir 

olabilecekleri pek çok ortak nokta vardır.
Prag Zirvesi’nden bu yana gelişmeler hangi 

yönde seyretd? Irak krizi sırasında Fransa, Al
manya, Birleşik Devleder, Çek Cumhuriyeti ve di
ğer NATO müttefikleri -ki NATO Afganistan'a git

meli banşı tesis etme adına BM’nin görevini üst
lenmelidir yönündeki karan 11 Ağustos'da ger

çekleştirdik. Artık Afganistan’da yaklaşık 6000 ci
varında askerimiz bulunuyor ve bu gücün -iki 
yıldır bulunduğu- Başkent Kabil'den başka eya

letlerde de görev almasını tartışıyoruz. Kabil'den 

daha geniş bölgeleri kapsayan, uluslar arası ba
rış gücü koruması olmaksızın Afganistan’da uzun 

vadeli bir banş şansı yoktur. Alman hükümeti bu 
tartışmada ilk sırada yer alıyor. Alman hüküme
ti bu büyük değişimde NATO’ya kılavuzluk yap

ma arzusundaydı ve Almanya, gelecekte Afga

nistan'da nasıl bir politika uygulayacağımız ko

nusunda bizim için bir model işlevi göreceğine 

inandığımız küçük bir eyalet gücü oluşturmak 
amacıyla otuz gün içersinde askeri kuvvetlerini 

Kunduz eyaletine yerleşdrme hazırlıklan yap

maktadır.
Böylece Afganistan böylece ilk örneği teşkil 

etti; Irak savaşı dolayısıyla, Adandğin iki yakası 
arasında ortaya çıkan krizi sona erdirmekle -da

ha doğrusu söz konusu krizin giderilmeye baş
lanmasına- kalmadı, aynı zamanda bu şardarda 

nasıl hareket etmemiz gerektiğine dair ortak bir 

kavramsal strateji de sunmuş oldu, ikinci örneği 

ise İrak oluşturdu. Gelecek yıl üyeliğe kabul edi

lecek olan yedi ülkeyi de dahil ederek söylersek, 
yirmialtı NATO ülkesinden onsekizinin Irak'da as
keri güçleri bulunmaktadır, derde bunlara başka 

güçlerde katılacaktır. Sanırım birkaç ay içersinde 

Irak’da asker bulunduran ülke sayısı yirmiyi ge

çecek. NATO, aynı zamanda, Polonya ve Ispan-

Yeni 
KLASİK Kitapla]
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ya’nın Ağustos sonunda yeni birlikler gönderme
sini destekleme kararı aldı. Bu iki ülkeye lojistik, 
istihbarat, iletişim desteği sağladık. Irak’da aske
ri güçlere baktığınızda, İngiltere, Birleşik Devlet

ler, Polonya ve Ispanya'nın öncü olduğunu göre
ceksiniz. Aynca Türkiye de Irak’da askeri güç bu
lundurma karan aldı. Bu gelişmeden ötürü Türk 
hükümetini ve Millet Meclisi’ni tebrik ediyoruz.

söz konusu bu gelişmeler, Avrupa’daki so- 
runlan Bosna, Kosova ve Makedonya’da halen 

çözülememiş olan güvenlik sorunlarıyla baş edil
mesine ilâve olarak NATO, krizin baş gösterdiği 
yerde ön saflarda yer almamız gerektiği yönün

de bir karara vardığının somut göstergeleridir. 
Bunun NATO’nun geçici taktik kararı olduğunu 
düşünmüyorum. Bu, güvenlik konusundaki deği
şim nedeniyle, almak zorunda kaldığımız, fakat 
memnuniyetle benimsediğimiz uzun vadeli stra
tejik bir karardır. NATO ülkeleri bu konuda hem 

fikirdir.
Söz konusu Büyük Ortadoğu’daki bu strate

jiyle ilgili bir başka boyut ise şudur: NATO 1995 

yılından bu yana, İsrail’in yamsıra Mısır ve Ür
dün’le birlikte Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin 
yer aldığı toplam altı Arap ülkesinin bulunduğu, 

"Akdeniz Diyalogu" adıyla anılan bir program ge

liştirmiştir. Akdeniz projesi bağlamında Arap ül
keleri ve İsrail arasında siyasal diyaloğu geliştir
me konusunda görüşmeler devam etmektedir. 
Akdeniz diyalogunu önemsiyoruz ve belki de ka
tılıma ülkeler arasında askeri tatbikatlannda yer 
aldığı daha fezla askeri içerikli bir yapı kazanma
sını arzuluyoruz. Bu konferansta bu konuda bir 
takım tartışmaların yapıldığını biliyorum. Böylesi 

bir icraatın gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi 

konusunda NATO’da herhangi bir karar almış de
ğiliz. Fakat bu, son derece hayati bir konudur. 
Haziran’da Türkiye’de gerçekleştirilecek NATO 
toplantısının yapılacağı İstanbul Zirvesi’ne yak
laştıkça bu konuda bir dizi önemli tartışmanın 
yapılacağını tahmin ediyorum.

Artık yeni bir misyon sahibiysek, o zaman ye
ni bir askeri doktrine ihtiyacımız var demektir ve 

bu yeni misyonu gerçekleştirmede başanlı ol

mamızı sağlayacak farklı bir askeri güce sahip ol

mak zorundayız. Fransa. Almanya, Birieşik Dev

letler ve İngiltere ve diğer üye ülkeler Batı Avru

pa topraklannda birkaç yüz bin asker barındır

manın maliyetini karşılama konusunda istekli ol
duklarından Soğuk Savaş sürecince başarılı ol
duk. Fakat bu görev NATO nükleer şemsiyesi 
desteğindeki ağır silahlar, tank gücü, konvansi- 

yonel güçlerie gerçekleştirildi.
Afganistan’da barışı korumada veya yukanda 

zikrettiğim ülkelerdeki potansiyel krizle müca
delede ya da gelecekte herhangi bir ülkede rehi
ne kurtarma görevinde başarılı olacaksak, son 

derece farklı bir askeri güce sahip olmalıyız. Prag 
Zirvesi’nde bu gücün neler olması gerektiği ko

nusunda görüş biriiğine vardık. Askeri variiğımız 
Almanya'dan, Fransa’dan. Orta Avrupa'dan bin

lerce kilometre uzakta konuşlandırılacağından 
stratejik bir canlanmaya ihtiyacımız var. Genel
likle Birieşik Devletler böylesi bir askeri güce sa

hipken. Avrupa’lı müttefikler bu güçten yoksun
durlar. Prag'da Avrupa’lı müttefiklerin bu kapasi
teye erişmesine karar verdik.

İkincisi, son iki yıldır Afganistan’da ve Irak’da 
şahit olduğumuz üzere söz konusu misyonu ger

çekleştirmek amacıyla havada yakıt ikmali ya

pabilecek düzeyde teknik imkânlar geliştirmek 
zorunda olduğumuzu ifade ettik. Bu konuda bir 
örnek vermek gerekirse, savaş esnasında uça

ğıyla Kırgızistan’dan Afganistan’a uçan ve geri 

dönen Norveç F-16 savaş uçağını kullanan bir ba
yan pilotla konuştum. Bayan pilot bu uçuşu sıra
sında havada beş kez yakıt ikmali yaptığını söy

ledi. Birieşik Devletler’in ve diğer bazı ülkelerin 
yaptığı gibi, hava kuvvetlerimiz havada yakıt ik
mali yapacak kapasitede olmadıkça bir müttefik 

olarak 'sınır ötesi’ savaşlarda ve uzun vadeli stra

tejik askeri görevlerde başarılı olmamız müm
kün değildir.

Sırb ordusunun NATO uçakları ve hava üsleri 
arasında geçen konuşmaları dinleyebildikleri Ko

sova Savaşı sırasında eksikliğini duyduğumuz 
güvenli iletişim ağlanna sahip olmamız gerektiği

ni ifade ettik. İrak ve Afganistan savaşları esna

sında sivil ölümleri asgariye indirdiğinden ötürü 
hataya olanak tanımayan savaş araç gereçleri 

imal etmek zorunda olduğumuzu; ayrıca, gele
cekte söz konusu olacak barış gücünü tesisde ve 

savaş türieri nedeniyle daha özel biriiklere ihti
yacımız olduğunu beyan ettik.

Bütün bunların maliyetli işler olduğu aşikâr
dır. Yani, Avrupa ülkeleri özellikle bu dönüşüm
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bağlamında, savunma harcamaları gerçekleştir
mede ve gelecekte daha etkin olma adına daha 

akıllıca harcamalar yapmayı dikkate almak zo
runda olduklan anlamına gelmektedir. Bu yeni 

misyonumuzla alâkalıdır; askeri yapılannı dönüş
türme adına ve uzak coğrafi bölgelerdeki savaş

larda başarılı olma adına önemli işler yapmış 
olan Fransa, İngiltere ve Birleşik Krallık gibi ülke

lerin öncülüğünde yeni askeri güce sahip olaca
ğız. Ayrıca yeni üye ülkelerimiz var. 1999 yılında 
NATO’ya iştirak eden Çek Cumhuriyeti, Macaris

tan ve Polanya’ya ilâveten on ülkenin daha üye
liği söz konusudur. Birleşik Devletler yönetimin
de yer alan bizler Başkan Bush’un Prag’da dile 
getirdiği üzere, bu yeni üye ülkelerin ittifaka ye
ni bir ruh katacağına inanıyoruz. Üye olacak on 

yeni ülke dolayısıyla, çabalarımızın ağırlık mer
kezinin doğuya kaydığını düşünüyoruz. Bu ge

nişleme NATO’da yapısal değişikliği gündeme ge
tirecektir. Söz konusu bu ülkelerin tarihi geçmiş
leri, dünyayı algılama tarzlan ve güvenlik mese
lelerine yaklaşımları NATO yapısında olumlu bir 

değişimi gündeme getirecektir.
Bu ülkelerin aynı zamanda Avrupa Birliği üye

si olmak ve bu iki kurum arasında seçim yap

mak zorunda oldukları yönünde Washington hü
kümetine büyük bir güvenimiz söz konusudur. 

NATO ve Avrupa Birliği arasındaki sadakati test 
etmemiz gerekmiyor. Bu ülkeler her iki kuru
mun da üyesi olmalıdırlar. Böylece her iki kuru

ma da güç katmış olacaklardır. Söz konusu bu iki 
kurumun birlikte genişleme göstermesi Avru
pa’da demokrasiyi güçlendirmede tarihi bir fark 

yaratacaktır.
Yeni üye ülkelere ilâve olarak, yeni üyeleri

miz de söz konusudur. 1989, 1990 ve 1991 yılın
da Şansölye Kohl, Başkan Mitterrand, Başkan H. 
W. Bush ve Başkan Thatcher'ın dile getirdiği tek, 

özgür, banş içinde, istikrarlı ve birleşik Avrupa 

bağlamındaki stratejik hedef başarıyla gerçek

leştirilirse, o zaman Rusya, Ukrayna ve Orta Asya 
ülkelerini ve -stratejik bütünlük bağlamında- 

Kafkas ülkelerini de aramızda görmemiz müm

kün olacaktır, söz konusu bu ülkelerin yakın bir 
gelecekte NATO üyesi olma olasılıklan gözükmü
yor. Ancak bu ülkeler olmaksızın Avrupa’da kalı

cı bir barış tesis etmek mümkün değildir. Ve 

Prag Zirvesi’ne ilâve olarak, NATO-Rusya Konse

yi’nin kurulmasıyla Rusyayı da içine alacak; ayn- 
ca, oldukça tedrici ve kimi zaman rahatsız edici 

bir süreç olan Ukrayna’yı da içermek amacıyla 
bir başka stratejik karar aldık. Rusya, NATO ile 

daha yapıcı bir temele dayanan uzun vadeli bir 
anlaşmaya çok daha açık olmuştur.

Hükümetimiz, bir başka adım daha atmamız 
gerektiğine inanıyor. Bu yıl İstanbul Zirve’sini 
dört gözle bekliyoruz. İstanbul, zirve için son de

rece uygun bir mekân. Sadece NATO’nun Akde
niz Diyaloğu’yla ilişkisini geliştirmeyi değil, aynı 
zamanda Kafkasya ve Orta Asya ile de bu ilişkiyi 
geliştirmeyi düşünmeliyiz. Söz konusu bu bölge

lerdeki ülkeler Afganistan’da sergilenen çabalar 
için son derece büyük önem arz etmektedir. Bu 

ülkeler bizimle -yani NATO ittfakındaki ülkelerle- 
demokratik değerlerin tümünü paylaşmıyorlar. 
Fakat bu ülkeler, barışın korunmasında bizimle 
birlikte hareket etmek ve çatışmayı önlemede 
bizimle birlikte olmayı arzuladıkları stratejik bir 

perspektifi paylaşmaktadırlar. Bu ülkeler bizim 
ortaklanmızdır ve bu ülkelerle ortaklığı geliştir
meliyiz.

Yeni ortaklar, yeni üyeler, yeni askeri güç ve 
yeni stratejik görev bir arada ele alındığında ye

ni bir NATO’ya sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. 
En azından, mecazi anlamda, Soğuk Savaş döne
minde gerçekleştirdiği başarılardan ötürü eski 

NATO’yu şerefli bir emekliliğe sevk ettik; fakat şu 
an çok farklı tehditler karşısında çok farklı bir za
man dilimi için yeni bir NATO inşa etmekteyiz.

Konuşmamı, söz konusu bu yeni NATO oluşu

mu devam ederken AvrupalIlar ve Amerikalılar 

olarak bizlere meydan okuyan kimi oluşumlara 
değinerek sona erdireceğim. Şu ana kadar dile 
getirdiğim görüşler, -içine girdiğimiz büyük deği
şim- PragZirvesi’nin ve zirveden bu yana gerçek

leşen başanlardır. Fakat, Prag Zirvesi’nde yer alan 
liderlerin bakış açısını tamamlamak için, hâlâ bi

ze meydan okuyan üç büyük tehlike olduğunu 

düşünüyorum. Bu sorunları şu şekilde ele alaca

ğım.
Birincisi, ittifakın askeri dönüşümünü tamam

lamak zorundayız. Bu bağlamda pek çok çalışma 
gerçekleştirdik. Henüz geçen Çarşamba günü, bir 

yıl önce burada 21 Kasım günü kurulması karar- 

laştınlan NATO Acil Harekat Gücünü, Hollanda'nın 

Brunssum Kasabasında hayata geçirdik. Henüz
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tam kapasiteyle çalışmamakla birlikte, bu birim
den sorumlu General Jones’a NATO Konseyi tara
fından yarın bu gücü kullanması talimatı verilse, 
hemen harekete geçebilir. Bu yeni birim, geçen 
ellidört yıl içinde tanık olmadığımız ölçüde, her
hangi bir kriz anında günlerle ifade edilebilecek 
çok kısa bir sürede hızla hareket kabiliyetini or
taya koyabilecek şekilde, NATO’nun askeri kapa

sitesindeki çarpıcı bir gelişmeyi ortaya koymak
tadır.

Avrupa ülkelerini Birleşik Devletler’indeki dö
nüşüm sürecine zorlamak amacıyla, Virginia 

Eyaletinin Norfolk şehrinde yeni bir Dönüşüm 

Karargâhı (Transformation Command) oluştur
duk. Yeni olanaklar yaratarak kendimizi güçlen
dirme konusunda sayısız adım attık.

Fakat şu ana kadar askeri bağlamda hayata 

geçirilemeyen iki husus vardır. Avrupa’nın her
hangi bir kriz anında -ne NATO ne de Avrupa Bir
liği içinde- Avrupalı müttefiklerimiz süratli bir şe

kilde harekete geçme konusunda büyük bir ye
terlilik sağlayabilmek amacıyla ne savunma ko
nusundaki harcamalarda artış yapılmış -bu 
mümkün olmasa bile- ne de daha akıllıca harca
ma yapma konusunda stratejik bir karar almıştır.

Bununla ilgili size hemen iki rakam sunmak 
istiyorum. Başkan Bush, 2003 yılı savunma har- 
camalan için Kongre’den 376 milyar Dolar temin 
etti. Müttefiklerimizden onsekiz ülke ise bu yıl 
içinde sadece 140 milyar Dolar harcama yapa
caklar. şimdi, harcamalar konusunda İttifak için

deki bu büyük açık 1949 yılından beri mevcut
tur. Fakat ortaya çıkan yeni durum askeri kapa
sitedeki önceliğin gelişmiş teknolojiyle sağlanı

yor olmasıdır. Ve bu durum maliyetleri artırmak

tadır. Böylece, harcamalardaki gerçek açık sa
vunma harcamaları açığından çok daha büyük
tür. ittifak içindeki gerçek kriz işte buradan kay
naklanmaktadır. Bu açık mutlaka kapatılmalıdır. 
Fransa, Ingiltere, Norveç ve Türkiye, Birleşik Dev
letlerle birlikte büyük savunma harcamalan ko
nusunda ulusal taahhütleri gerçekleştirmede ön

cü olmuşlardır. Şayet parlamento üyesiyseniz, iç 
ve dış öncelikler arasında karar verme konusun

da seçim yapmak zor bir iştir. Başkan Chirac bu 
seçimi yapmıştır. Ona minnettarız. Başbakan Bla- 
ir de bu seçimi yapmıştır. Fakat diğer müttefikler 
bu seçimi henüz yapmamışlardır. Aslında Alman

ya ve Hollanda 2007 yılına kadar savunma büt
çelerini aşmış dürümdalar. Bunun Avrupalı müt
tefiklerimizin ciddiyetle eğilmeleri gereken bir 
konu olduğunu düşünüyorum.

İkincisi, Lord Robertson’un “kullanılabilirlik 
açığı" (usabitily gap) olarak adlandırdığı konudur. 
NATO’ya üye ülkelerin asker nüfusu 2.4 milyon
dur. Bu sayının 55.000’i Avrupa dışında Bosna’da, 
Kosova’da Makedonya’da, Irak’da, Afganistan’da, 
Afrika’da ve dünyanın diğer değişik bölgelerinde 

konuşlanmış durumdadır. Avrupalı müttefikleri
miz asker konusunda limiti aştıklarını, yurtdışı- 
na asker göndermeye daha fazla katkıda bulu- 

namayacaklannı ifade ediyorlar. Yapılabilecek 
olan sadece buysa, o zaman Avrupa askeri nüfu
sunun % 3 ’ü Avrupa dışında konuşlandınlabilir. 
Bu, sonucu tahmin edilmesi güç bir problemdir.

Hepimize yönelik tehditler uzun dönemli ‘sı
nır dışında’ asker bulundurmayı gerektirdiğini 
varsayarsak o zaman AvrupalIlar donanımlı, eği
timli birliklerini Fransızların konuşlandığı Batı Af
rika veya çoğumuzun asker bulundurduğu Afga
nistan ve Irak gibi bölgelere gitmeye hazır asker
lerin oranını artırmaları gerekiyor. Bu, üzerinde 
ciddiyetle karar verilmesi gereken bir sorundur. 
Bu durum NATO’nun karşı karşıya kaldığı ilk teh
likedir. ikinci halledilmesi gereken problem ise, 
Avrupa Birliği ve NATO arasında güçlü bağlar te

sis edilmesidir. Bu iki örgüt arasında mevcut iliş
kilerden memnuniyet duyduğumuz söylene
mez. Bazı Avrupa ülkelerinin yöneticileri Ameri

kalıların pek olumlu şeylerden bahsetmedikle
rinden yakındıklanndan Avrupa Birliği hakkında 
olumlu birşeyler söylemek isterim. Başkan Bush 
ve yönetimimiz Avrupa Birliği’ni desteklemekte

dir. Birliğin genişlemesine ve güçlenmesine 

olumlu yaklaşıyoruz. Avrupa’nın güvenliğini ve 

savunma politikasını destekliyoruz. Avrupa Birli- 
ği’nin Makedonya’da barış gücü içinde yer alma
sından memnuniyet duyduk ve orada büyük ba
şarı elde ettiler. Avrupa halklarına ve liderlerine 
karşı büyük bir saygı beslemekteyiz. Güvenlik ve 
savunma konularında daha aktif olmayı isteme

niz son derece anlamlıdır. 1990’lı yıllann başla

rında Bosna ile ilgili olarak yaşadığımız tartışma
lara dönüp baktığımızda, NATO’nun rol almadığı 

bir durumda, Avrupa’nın tek başına hareket et
mede oldukça önemli bir kapasiteye sahip olma-
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sı gerekmektedir.
Avrupa -Avrupa Birliği ve NATO- ikili yapısıy

la Dogu'da önemli bir tarihi oluşum meydana ge
tirecektir. Ortak bir güvenlik sorumuz var ve Av
rupa Solana'nın Selanik Zirvesi'nde ortaya attığı 
ve Başkan Bush’un kararlarıyla örtüşen bir gü
venlik sözleşmesine sahiptir. Bütün bu hususlar 

bizleri birleştirmektedir.
Daha da ötesi, bu yılın Mart ayında bir araya 

gelerek, NATO’nun ve Avrupa Birligi’nin nasıl ha
reket edeceği noktasında yedi özel anlaşma ko

nusunda görüş birliğine vardık. Özellikle, “Berlin 
Plus” anlaşmasıyla NATO’nun, bir savunma ve 

güvenlik gücü olarak gelişmesine katkıda bulu
narak Avrupa Birliği'ne yardımcı olacağı ifade 

edilmiştir. Elbette Avrupa Birliği AvrupalIların ve 

Amerikalılann geçen elli yıl boyunca gerçekleş
tirdikleri şeyleri motomot kopya etmeyecektir. 

Bu bağlamda NATO’yla rekabet halinde ne yeni 
bir askeri karargâh ne de SHAPE ile mücadele 

edecek yeni bir plânlama birimi kurulacaktır. Bir 
ay sonra, Fransa, Almanya, Belçika ve Lüksem- 
burg liderleri Brüksel’de buluştuklarında, yeni bir 

Avrupa Birliği askeri karargâhı yaratma-, yeni bir 
plânlama birimi kurma-, Avrupa anayasası için or
tak savunma şartı oluşturma; bir Avrupa Kalesi 

ya da bir Adantik karşıtı savunma ticareti haline 
gelmediği sürece itiraz edilemeyecek olan silah

lanmadan sorumlu bir örgüt (agency) oluşturma 
konusundaki isteklerini dile getirdiklerinde şaş

kınlığımızı hayal ediniz.
Bu durum, birlikte çalışmak zorunda olduğu

muz NATO, Avrupa Birliği ilişkilerinde önemli bir 
konudur. Yann Brüksel’de bu konunun ele alına

cağı bir toplanU gerçekleştirilecek. Bu konuyu 
sonuçlandırmak için aylarca müzakerelere de

vam edeceğiz. Konuyu şu şekilde özetlemek is

tiyorum. NATO ve Avrupa Birliği arasındaki işbir
liğini garanti altına alabilirsek ve bu durum ilişki

mizin temelini oluşturursa, o zaman işler yolun

da gidecektir. Fakat, bazı Avrupa Birliği üyeleri 
rekabete dayalı bir ilişkiye dönmeyi tasarlarlarsa 

o zaman büyük bir anlaşmazlık doğacaktır, çün

kü Amerikalılar NATO’nun devamından yanadır- 
1ar. Bizler, Avrupa Birliği üyesi değiliz, bu yüzden 

birliğin iç işlerine müdahil olmak istemiyoruz. Fa
kat, NATO'nun ne zaman müdahil olacağı konu

sunda reddetme hakkına sahip olarak, Avru-
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pa’da etkin bir güvenlik kurumu olarak NATO’yu 

devam ettirme taraftarıyız. Şayet NATO herhan

gi bir krize bulaşmak istemiyorsa, Avrupa Birli- 

ği’nin en güçlü destekçisi bizler oluruz ve NA- 

TO'nun bütün kaynaklannı -SHAPE ve NATO kay

naklarını- Avrupa Birliği’ne devrederiz. Şu an tar- 

tışığımız çok önemli bir konudur. Bu konuda 

duygusallığa yer olmadan bunu halledebiliriz di

ye düşünüyorum, çünkü, NATO’da önde gelen 

ülkeler güçlü bir NATO’nun devamından yanadır.

Değinmek istediğim son nokta, Avrupa’nın 

gelecekte Birleşik Devletler’e rakip olmasıyla ilgi

lidir. Biz Anrierikalılar bunu kesinlikle reddediyo

ruz. Biz, Başkan Bush’un onbir ay önce Prag’da 

dile getirdiği üzere ittifakın ve ortaklığın deva

mından yanayız. Kendimizi Avrupa’ya rakip ola

rak değil, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Or

taya çıkan yeni tehditlere göz attığınızda bu teh

ditleri de paylaştığımızı görürsünüz. Hem Ameri

ka hem de Avrupa düşmanlar tarafından aynı 

tehdide maruz kalmaktadır. Bu yüzden düşman

lara karşı, rakipler olarak değil, Atlantiğin her iki 

yakasını içeren bir ittifak olarak ortak hareket 

etmeliyiz.

Üçüncüsü, Irak krizi sonrası Atlantik Ötesi iliş

kileri yeniden tesis edilmesiyle âlâkalıdır. Bunu 

başarabiliriz. Zaten bir süredir bu yolda mesafe 

kattettik. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyin

de İrak konusunda onbeş oyumuz vardı. Çevre 

felâketleri, uluslararası suç ve uyuşturucu, kadın 

ve çocuk ticareti ile karşı karşıya geldiğimiz kü

resel tehlikelere göz attığınızda söz konusu bu 

tehditlere beraber maruz kaldığımızı ve birlikte 

hareket etmemiz gerektiğini görürsünüz. Uma

rım, NATO’nun hayati önemini ve NATO temelli 

güçlü bir ortaklığın AvrupalIlar için olduğu kadar 

Amerikalılar için de hayati olduğunu fark ederiz. 

Ayrıca, umarım bu, üzerinde anlaşmaya varaca

ğımız bir anlaşma olur. Beni dinlediğiniz için çok 

teşekkür ederim.

24 Ekim, 2003
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