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““fifieerr ‹‹ttttiiffaakk››””nnaa KKaarrflfl›› ““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””

Geçti¤imiz ay Türkiye ardarda iki önemli uluslararas› toplant›ya ev
sahipli¤i yapt›. Önce (14-16 Haziran 2004) ‹‹ssllaamm KKoonnffeerraannss›› ÖÖrr--
ggüüttüü (‹KÖ) D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›, ard›ndan da (28-29 Ha-
ziran 2004) NNAATTOO ZZiirrvveessii ‹stanbul’da gerçeklifltirildi.

Türkiye, ‹KÖ’ye eskisinden çok daha fazla ilgi göstererek;
hem Prof.Dr. Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun ‹KÖ Genel Sekreterli¤e
seçilmesini hem de K›br›s Türklerinin konferansta “cemaat” dü-
zeyinden “Devlet” düzeyine yükseltilerek K›br›s Türk Devleti is-
miyle temsilini sa¤lamak sûretiyle önemli diplomatik sonuçlar el-
de etti. Bu arada, toplant› öncesinde, toplant› esnas›nda ve son-
ras›nda yaflananlar, ‹slâm dünyas›n›n oldukça büyük ve güçlü bir
potansiyele sahip oldu¤unu, Türkiye’nin önayak olmas› halinde
de güçlü bir ““‹‹ssllaamm BBiirrllii¤¤ii””nin “hayâl” de¤il, h›zla kuvveden fiile
ç›kabilecek bir “alternatif gerçeklik” oldu¤unu ortaya koydu.

NATO Zirvesi’ne gelince: ABD-‹ngiltere-‹srail ““fifieerr ‹‹ttttiiffaa--
kk››””n›n Büyük Ortado¤u Projesi’ni (BOP, yeni ad›yla GOKAG:
Genifl Ortado¤u ve Kuzey Afrika Giriflimi) hayata geçirmek için
NATO’yu bir ““TTrruuvvaa aatt››”” gibi kullanmak istedi¤i bir süreçte ku-
rum yeniden yap›land›r›l›yor ve bu yeni dönemde Türkiye’ye
odak bir rol verilmek istendi¤i anlafl›l›yor. 

Her iki toplant›n›n da eski Osmanl› Pâyitaht›’nda yap›lmas›-
n›n bir tek sembolik ve fiili anlam› oldu¤u söylenebilir: ABD, bir
süredir tart›fl›l›p duran BOP kapsam›nda ‹slâm dünyas›n› ““tteeddiipp
eettmmee”” operasyonunu -zaten 1991 Konsepti ile Komünizm’in yeri-
ne ‹slâm’› “yeni tehdit” ilan etmifl bulunan- NATO flemsiyesi al-
t›nda gerçeklefltirmek ve Büyük/Genifl Ortado¤u ve Kuzey Afri-
ka’da yüzy›llar boyu hakim olmufl Osmanl›’n›n miras›na sahip
Türkiye’ye de bu operasyonda odak bir ““ttaaflfleerroonnlluukk”” görevi yük-
lemek istemektedir.

‹mdi, Türkiye bir ikilemle karfl› karfl›yad›r: Ya ABD’nin BOP’la
‹slâm dünyas›n› tedip etme operasyonunda tafleronluk (demokra-
tik/laik model, örnek ülke vs.ad› alt›nda) üstlenip kendisinin de için-
de bulundu¤u bir dünya’ya karfl› ““fifieerr ‹‹ttttiiffaakk››””n›n yan›nda yer ala-
cak ve böylece kendi sonunu haz›rlayacak; ya da yüzy›llar boyu de-
ruhte etti¤i “ümmetin liderli¤i” misyonunu yeniden üzerine alarak
1.5 milyarl›k ‹slâm âlemini derleyip toparlayacak ve bir ““aalltteerrnnaattiiff
ggüüçç mmeerrkkeezzii”” olarak onlar›n karfl›s›na dikecektir. Bugün, Erba-
kan’›n D-8 Projesi ve son ‹stanbul-‹KÖ toplant›s›n›n ‹slâm dünya-
s›ndaki potansiyel ““üümmmmeett bbiilliinnccii””ni nas›l harekete geçirdi¤ini gö-
rebilecek gözlere, iflitebilecek kulaklara, akledebilecek kalplere ih-
tiyaç var! ‹nan›yosak, Atasoy Müftüo¤lu a¤abeyin ifadesiyle, “ken-
di tarihimizi yeniden bafllatabiliriz.”

Derginiz UUmmrraann, böyle bir süreçte Müslüman Dünya’n›n
““üümmmmeett bbiilliinnccii”” ekseninde yeniden dirilip ““fifieerr ‹‹ttttiiffaakk››””na kar-
fl› direnifle geçerek ““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””ni yeniden kurabilece¤i iddi-
as›yla konuyu kapa¤›na tafl›yor. Y›ld›r›m Cano¤lu ve Serdar De-
mirel konuyu “ümmet” kavram› çerçevesinde, Abdullah Y›ld›z ve
Turan K›fllakç› ise ‹KÖ ve di¤er birlik çabalar› ba¤lam›nda ince-
liyorlar. Lütfü Özflahin’in “derkenar”› ise konuya farkl› bir boyut
getiriyor. AAllii MMaazzrruuii’nin ““KKüürreesseelllleeflflmmee vvee ‹‹ssllââmm MMeeddeenniiyyeettii--
nniinn GGeelleeccee¤¤ii”” bafll›kl› konuflmas›n› da bu ba¤lamda okumakta ya-
rar var.

Ayr›ca, Hasanali Y›ld›r›m’›n Türk’ün Televizyonla ‹mtihan› ve
Ahmet Da¤’›n Paketlenmifl Toplum bafll›kl› ayk›r› yaz›lar› ile, Mus-
tafa Miyaso¤lu’nun Cemil Meriç, Mustafa Ald›’n›nsa Pickthall üze-
rine ilginç yaz›lar›n› kaç›rmamal›s›n›z.

Yeni UUmmrraannlarda buluflmak duas›yla.. 
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YYAAZZAARRLLAARR

Mustafa Ald›: Edebiyat araflt›r-
mac›s›, yazar.

Yusuf Arma¤an: Araflt›rmac›,
yazar.

Ertu¤rul Bayramo¤lu: E¤itimci,
tarih araflt›rmac›s›.

Kerim Bulad›: ‹lahiyat doktoru,
vaiz.

Y›ld›r›m Cano¤lu: Araflt›rmac›
yazar.

Ahmet Da¤: Felsefeci, araflt›r-
mac› yazar.

Serdar Demirel: Malezya ‹slam
Üniv. Ö¤retim üyesi.

Zeynep S. Do¤ruer: Çevirmen.
Tevfik Emin: Uluslararas› ilifl-

kiler uzman›, ekonomist.
Fahreddin Gör: F›kra ve espiri

ustas›.
Vahdettin Ifl›k: E¤itimci, arafl-

t›rmac›, yazar.
Hac› Kaya: ‹lahiyatç›, yazar.
Murat Kiriflçi: E¤itimci, yazar.
Ali Mazrui: Kenya kökenli

ABD’de State Universty  of
NY’ta küresel kültürler Ens-
titüsü Prof’u. Küreselleflme
ve kültür üzerinde yo¤unla-
fl›yor.

Nevin Meriç: ‹lahiyatç›, yazar.
Mustafa Miyaso¤lu: fiair, edip;

hikaye ve roman yazar›.
Atasoy Müftüo¤lu: Düflünce

adam›, yazar.
Furkan Okuyan: Öykücü, ya-

zar.
Âz›m Öz: Araflt›rmac›, e¤itim-

ci yazar
Mahmut Celal Özmen: Araflt›r-

mac›, yazar.
Lütfü Özflahin: Felsefe doktoru,

dinler tarihi uzman›.
Y›ld›z Ramazano¤lu: Edebiyatç›,

yazar.
Ahmet Yaflar: Gönül adam›.
Hasan Ali Y›ld›r›m: Öykücü, ya-

zar, edebiyat, sinema, müzik
elefltirmeni.

Abdullah Y›ld›z: Araflt›rmac›
yazar.

Necip Yolcu: ‹lahiyatç›, yazar.
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A
nahtar kelime: De-
¤ifl(tir)im. Günümüzü
flekillendirmede özellik-

le son aylarda öne ç›kan bu kav-
ram bizleri yeni yüzy›ldaki yeni
dünyam›za tafl›yacak. ‹slam dün-
yas› gelece¤i belirlemede yegâne
etken ya da edilgen olaca¤›n›n
karar›n› verecek; de¤ilse Bat›l›lar
bizim için karar verecekler. Tek
meselemiz, yap›lan onca plan ve
tuzaklara nas›l karfl›l›k verece¤i-
miz veya karfl› planlar› hayata ge-
çirip geçiremeyece¤imizdir. Çok
parçal› ve kutuplu dünyam›z her
an de¤iflime gebe. So¤uk Savafl
döneminde dünyam›za egemen
olan ‘ikili’ yap›, yerini ‘tek kutba’
b›rakal› neredeyse 15 y›l oldu.
büyük bir ifltahla önüne ç›kan
ilahl›/ ilahs›z dinleri, kültürleri,
gelenekleri ‘tüketen’ bu düzenin
yaln›zca kendisini öngördü¤ü
muhakkak. Meflhur ‘alimimiz (!)’
Tarihin sonu, son insan gibi ar-
gümantatif önermeler birer ‘veri’
olarak al›nmaya bafllad›¤›ndan
bu yana yaflad›¤›m›z k›r›lmalar›n
nedenlerini bizzat ‘sistem içi’nde
de¤il ‘d›flsal flok’larla aç›klamaya
çal›fl›yoruz. Önermenin geldi¤i
hâkim paradigman›n d›flsal floku
ise dünyaya ait iddialar›n› muha-
faza eden tek aktör olan ‹slam’d›.
90’l› y›llar ‹slam’la topyekûn mü-

cadelede ‘yeniden tan›mlama ve
kurgulama’ safhas› fleklinde geçti.
Mücadelenin oturtulaca¤› zemi-
nin inflas› gerekliydi zira uzun bir
dönem farkl› [sistem içi] bir düfl-
mana odaklanan Bat›, flimdilerde
düflünce biçiminden ve gelecek
alg›s›ndan hayattaki bütün pratik
yans›malar›na (siyaset, e¤itim,
ekonomi ve ticaret gibi) kadar
kendisinden son derece ayr› bir
düflmanla yüzlefliyordu. Oyunu
(kendi) kurallar›na göre oynaya-
bilmenin yolu ise düflman› iyi bil-
di¤i bir zemin, bir oyun ve buna
uygun araçlar alan›na çekebil-
mekten geçiyordu. ‹flte bu ba¤-
lamda ‘öteki’ yeniden tan›mlan-
d›; zemin Bat›’n›n kurallar›n› çok
iyi bildi¤i “fliddet ve kan dökücü-
lük”, araçlar ise yine tan›d›k ku-
rumlar oluyordu: BM, NATO,
AGSP ve sair modern tahakküm
araçlar›. Yaz›m›z›n özelde incele-

yece¤i konu dolay›m›nda bir yer
tutmas› bak›m›ndan NATO’dan
k›saca bahsedece¤iz. 

1949 civar›nda, asl›na bak›-
l›rsa Atlantik’in iki yakas› aras›n-
da esen sert rüzgârlara ra¤men
20.yüzy›l›n pek çok vak›as› gibi
NATO’nun kuruluflu da para-
doksal biçimde gerçekleflti. ‘Ku-
zey’liler, ‘Do¤u’lu kardeflleri olan
Ruslar “K›z›l/ Komünist Tehdit”
fleklinde tan›mlam›fllard›. Karfl›-
s›nda ise bugün simgesel bir an-
lamdan öte pek bir de¤er ifade
etmedi¤i anlafl›lan Varflova Pakt›
arz› endam etmiflti. Belki de bu
‘içeriden’ düflman Bat› blo¤unun
bir müddet soluklanmas›na ve sa-
vafl›n y›k›c› etkilerini azaltmas›-
na yaram›flt›. Bir yandan da dina-
mizmi yitirmemek için bu k›z›l
düflman paranoyas› son derece
ustal›kl› kullan›ld›. Bugüne ge-
lindi¤inde aç›kça görülüyor ki,
bu organizasyon ABD’nin Avru-
pa kara k›tas› ve -Orta Asya’y›
kontrol etmek suretiyle- Rus ka-
ra ve deniz havzalar›n› kapatan
üslerin kurulmas› için elveriflli
bir zemin oluflturmufltur. Kendi
gelece¤i (yani ABD’nin ç›karla-
r›) içinse yeni misyon ve organi-
zasyon tan›mlamalar›na ihtiyaç
duymufltur. 

“Bizim içine do¤du¤umuz NA-
TO yok art›k. Yeni koflullara uygun
yeni NATO’yu oluflturmak zorun-
day›z.” Bu sözler eski sekreter
Robertson’a ait. Bat›l›lar›n baba-
lar›n›n NATO’su bugün ifllerini
görmez hale geldi, dolay›s›yla ya
NATO de¤iflecek veya dünyay›
de¤ifltirecekti. ‹flte bugün gelinen
noktada bu ikili yap›sal de¤iflim
hayata geçirilmek isteniyor. Bir
yandan Kuzey Atlantik ‹ttifa-

BBAABBAANNIIZZIINN NNAATTOO’’SSUU TTAARR‹‹HHEE
GGÖÖMMÜÜLLDDÜÜ,, fifi‹‹MMDD‹‹ SSIIRRAA SS‹‹ZZDDEE!!

TTEEVVFF‹‹KK EEMM‹‹NN

G Ü N D E M
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k›’n›n alaca¤› yeni flekil, edinece-
¤i yeni misyon ve hedefler tayin
edilirken di¤er yandan kurumun
kendi yeniliklerine uyumlu bir
dünyay› kur(gula)ma üzerinde
çal›fl›l›yor. fiuras›n› vurgulama-
dan geçmek yanl›fl olur: Bu itti-
fak yeniden yap›land›rma konu-
sunda Atlantik’in iki yakas› ara-
s›nda afl›nd›r›c› ve bunal›m yara-
t›c› bir gerilime sahne olursa, hâ-
kim küresel oyuncu -ki flu an
ABD’dir- taraf›ndan iptal edile-
bilir. NATO da -t›pk› AB gibi-
bugün bir stratejik ortakl›ktan
ibarettir. Zira organizasyonun di-
namosu olan ABD’nin daha da
bask›n rol oynayarak bafllatt›¤›
yeniden tan›mlama çabalar›na
henüz aç›k bir deste¤in gelmemifl
olmas› içerideki kavgaya dair bir
sinyaldir. 28–29 Haziran ‹stanbul
zirvesi, Prag zirvesi ve G–8 top-
lant›s› ise Kuzey Atlantik ittifa-
k›n›n merkez ülkelerini ortakl›-
¤›n yeni rolüne ikna çal›flmalar›-
n›n son halkas›n› oluflturacak. 

‹kinci Dünya savafl›n›n he-
men akabinde Avrupa’n›n kalbi-
ne, 90’lar›n ortas›nda Balkanlar
ve Do¤u Avrupa’ya, 11 Eylül’den
sonra ise Afganistan ve Orta As-
ya’ya, Irak iflgali ile de Ortado-
¤u’nun ortas›na yerleflen ABD
idi. Tek tarafl› sürdürülen bu
oyunun ömrü konusunda bir tah-
min yapmak elbette zor ancak
hiç de¤ilse karakter de¤ifliminin
zorunlu oldu¤u muhakkak. Yine
tarihin ö¤retici vasf›yla flunu id-
dia edebiliriz: Bu ittifak her mo-
dern gibi modifikasyona ya da
eliminasyona mahkûmdur. E¤er
baflarabilirse kendini yeniler,
modifiye eder ve farkl› bir biçim-
de varl›¤›n› sürdürür; de¤ilse yok
olur. Uluslararas› iliflkilerin tari-
hini güçlüler yapar. Güç denge-

sinde yaflanmas› olas› de¤iflimler,
iliflkilerin de karakterini derin-
den etkileyecektir. Gelece¤ini
mevcut uluslarüstü(!) kurumlar-
da gören ve onlar›n ipote¤ine ve-
renler uzun vadede kaybedenler,
pozisyonlar›n› sürekli gözden ge-
çirmek suretiyle hareket kabili-
yetlerini art›ranlar ise kazananlar
olacak. Bu vesileyle bugün ‹slam
dünyas›na dönük her türlü pro-
jeksiyonu “ütopik ve uygulana-
maz” görenler k›sa de¤ilse orta
vadede piflman olabilirler. Baflba-
kan›n bu ba¤lamda Cidde’de
yapt›¤› konuflman›n talihsizli¤ini
vurgulamak isteriz. ‹slam birli¤i
ve ümmeti tasavvurundan, de¤il-
se idealinden ciddi bir sapmay›
gözler önüne sermesi bak›m›ndan
yaflanan travmatik süreci iyi ana-
liz etmeliyiz. 

Bugün ‘eskimez yeni’ bir dün-
ya kurma iddias›nda olan tek bir
aktör kald› yeryüzü ölçe¤inde ve
fakat evrensel olan: ‹slam. An-
cak dünyan›n askeri parametre-
lerle yeniden kurguland›¤› bir
dönemde karfl› duracak bir askeri
güçten söz etmek neredeyse im-
kans›z. Özelde Müslüman insan
unsurunun, 20.yüzy›l›n özellikle
son çeyre¤inde ve büyük ölçüde
‹slam co¤rafyas›nda yaflanan tra-
jedilerde NATO’yu adeta “ulus-
lararas›”, “kurtar›c›” bir kurum
gibi alg›lamas› da gelinen nokta-
da sisteme ait kurumsal yap›lar›n
yerlerini yeniden tart›flmaya aç-
may› zorunlu k›lm›flt›r. Sanki
ikinci dünya savafl›n›n hemen
akabinde Bat› blo¤unun ‘öteki’ni
yeniden tan›mlama ve konum-
land›rma çabalar›nda birer ‘araç’
de¤illermifl gibi bugün ‘mümessil’
bir de¤er atfedilir oldu bu kurum-
lara. Bosna ve Kosova’n›n kurta-
r›c›s› yine bu Müslüman co¤raf-

yalar›n kan gölüne dönmesine
sessiz kalmak suretiyle örtülü des-
tek verenler olmufltur. Ve ne ya-
z›k ki, ‹slam dünyas› geç de olsa
gelen müdahaleleri alk›fllamakla
yetinmifltir. ‘Uygar’ Bat›’n›n orta
yerinde ifllenen ‘soyk›r›m’›n bü-
tün günah›n› tafl›yan ve masum
insanlar›n kan› ellerinde kuru-
mayan Bat›, muhteflem kudreti-
nin bir yans›mas› olan NATO gi-
bi bir kurumla Müslümanlar›n
imdad›na yetiflmiflti! Aman ne
büyük lütuf!.. 

fiunu aç›k biçimde farketme-
liyiz: Küreselleflme dedi¤imiz nu-
mara bütün bir dünyay› küresel
ölçekli bir köy haline getirme id-
dias›n› ancak devlet ve cemaat
gibi daha kapsay›c› yap›lar› çöze-
rek baflarabilir. Etki alan› d›fl›n-
daki dünyay› atomize edebildi¤i
yani parçalara ay›rabildi¤i ölçüde
nüfuz etme ve ‘kendine benzet-
me’ imkan ve h›z› da artacakt›r.
Bu ba¤lamda her türlü araç kulla-
n›lacakt›r. ‹ster gönül r›zas› ile is-
ter gönülsüz ‘dünya vatandafllar›’
bu yeni dünyada yaflamaya al›fla-
caklard›r. ‹natç›lar ise meflru ol-
mayan yollarla da olsa ‘yol’a geti-
rilecektir! NATO da meflruiyeti
olmayan, hukuksuz bir dünyada
meflruiyetini bu hukuksuzluktan
ve sahip oldu¤u ‘güç’ten alan bir
kurum. Bakmay›n Afganl› ve
Irakl› halk›n özgürlü¤ü palavrala-
r›na. 11 Eylül sonras›nda ve Irak
iflgali arefesinde ABD’nin ifllev-
sel bulmad›¤›nda kendi ürünü
olan kurumlar› da iptal edebildi-
¤i aç›kça ortaya ç›km›flt›r. 

Gelelim özgürlük tafl›y›c›s›,
kurtar›c› NATO’muza(!) bugün
biçilen role. Biz zavall› Müslü-
man halklar›n gelece¤i(!) için fe-
dakar kurumumuz yine ifl bafl›n-
da. Yukar›da bahsini etti¤imiz ve
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So¤uk Savafl sonras›n›n en büyük
gerilim kayna¤› bölgelerinin ta-
mam›n›n ‹slam co¤rafyas› dahi-
linde yer almas› herhalde bir te-
sadüften ötesini iflaret etmekte-
dir. Tekrar ve tekrar söyleyelim:
NATO uluslararas› bir kurum fa-
lan de¤ildir, tek tarafl› bir ku-
rumdur ve bu yönüyle bir ideolo-
jisi her daim mevcuttur. Öyle
‘özgür ve medeni’ dünyan›n tem-
silcisi falan da de¤ildir. Sömürge-
ci ve kölelefltirici bir medeniye-
tin yeryüzü ölçe¤inde zor(ba-
l›k)la yay›lmas›n›n araçlar›ndan
biridir. ‹çinde yaflad›¤›m›z dünya-
n›n bütün kurumlar›n› tan›mal›
ve neyi/ kimi temsil ettiklerini
yoklamam›z gerekmektedir. NA-
TO’nun doktriner yap›s›nda kök-
lü de¤ifliklikler öngörüldü yukar›-
da bahsini etti¤imiz onbefl y›lda.
Bunlar›n bafl›nda da “savun-
ma/güvenlik” eksenli kurulufl ve
varolufl felsefesinin “önleyici/sal-
d›rgan” ABD ulusal güvenlik
stratejisi ile örtüfltürülmesi geli-
yordu. Bu yeni tan›mlama çerçe-
vesinde yeni görev alanlar› ve
yöntemlerinin belirlenmesi de
gerekiyordu. Yeni durumu k›saca
flu flekilde tasnif ve teflhis etmek
mümkündür:

- NATO, özellikle 11 Eylül
sonras› konjonktürde ABD
önderli¤inde yeni savunma
felsefesi ve stratejisini ‘savun-
ma’ ekseninden ‘sald›r›’ ekse-
nine kayd›rm›flt›r.

- Sovyetlerin silinmesiyle bir-
likte Kafkaslar ve Orta Asya
baflta olmak üzere Rus kara
havzas› ABD’nin yak›n ilgi-
siyle karfl›laflm›fl ve 11 Eylül
sonras›nda bu bölgelere kuru-
lan üsler, Afganistan’da NA-
TO gücü gibi vas›talarla böl-
ge enerji kaynaklar› ve geçifl
yollar›na hakimiyetin önü

aç›ld›.
- Do¤u Avrupa’daki eski sosya-

list rejimler ve verimsiz s›nai
altyap›s›yla birlikte nüfus ba-
k›m›ndan görece büyük dev-
letler Avrupa’n›n etki alan›-
na b›rak›ld›. AB’nin geniflle-
me perspektifi ile bu devletle-
re kap› açmas› ola¤and› ancak
ABD’nin enerji öncelikli po-
litikalar›na nazaran getirisi ve
vadesi oldukça k›s›tl› oldu bu
geniflleme.

- NATO, de¤iflen düflman alg›-
s› ile dikkatlerini uluslar aras›
terörizm, insan ve uyuflturucu
kaçakç›l›¤› gibi sorunlara
odakl›yor; bölge ve co¤rafya
alg›s› ise ister istemez Orta
Asya ve Ortado¤u’ya kay›yor-
du. Bu ba¤lamda uyuflturucu
ve insan kaçakç›l›¤›n›n ana
geçifl yollar› üzerinde duran
Afganistan’›n çevresinin zen-
gin do¤algaz ve k›smen fosil
yak›t rezervleri ile dolu oldu-
¤unu belirtelim.

- 90’l› y›llarda üstü örtülü bi-
çimde hedef tahtas›na oturtu-
lan ‹slam dünyas›, bugün ka-
tegorize edilerek parçalanmak
isteniyor. ‹ddialar›ndan vaz-
geçmeyen insan unsurunun
tasfiyesi öngörülüyor ve ‘‹s-
lamc› terörizm’, ‘‹slamc› terö-
ristler’ gibi yaftalarla operas-
yonlar somutlaflt›r›l›yor. NA-
TO’nun yerinin art›k Kuzey
Amerika ya da Bat› Avrupa
olmad›¤›n› söyleyen Nicholas
Burns’e kulak verecek olursak
çok da uzak olmayan bir gele-
cekte bir veya birkaç Arap ül-
kesinin ittifaka kat›l›m› ön-
görülüyor. 

- ‹ttifak Atlantik eksenli mer-
kezini ‘Do¤u’ya ve ‘Güney’e
kayd›rarak iddias›n› küresel-
lefltirme gayreti içerisine gir-
di. ‹deolojik ve tarafl› yap›s›-
n› örterek uluslar aras› bir ku-

rummufl gibi hareket ediyor.
Tek yanl› ve aktivist politika-
lar›n› meflrulaflt›rmak için ise
baflta Türkiye olmak üzere
flimdilik az say›da ‹slam ülke-
sini imaj-düzeltici olarak kul-
lan›yor.

- BM’nin güvenlik bak›fll› yeni
dünya sistemi aray›fllar› içeri-
sinde konumunun zedelen-
mesi ile ABD’liler NATO’ya
k›smen böylesi bir misyon
yüklemeye de haz›rlan›yorlar.  

Yeni bir tür ‹slamc›l›k numa-
ras› ile bölge insan›n›n kimli¤ini
yeniden kurgulamak suretiyle
‘de¤ifltirmeyi’ planlayan ABD,
pek yak›nda merkez Avrupa ül-
keleri Almanya ve Fransa’y› da
yan›na alarak operasyonlara h›z
verecektir. Türkiye’ye Afganis-
tan’da ilk numunelerini gördü¤ü-
müz flekilde daha önde roller ve-
rilmeye bafllanacakt›r. ‹slam dün-
yas›n›n dönüflümüne katk›da bu-
lunacak iflgallere yine ‹slam dün-
yas›n› temsilen (içeriden) ön
ayak olacakt›r Türkiye. ‘Il›ml› ‹s-
lam’ modeli vb. palavralar ise
Müslüman zihinlerdeki siyasal
duruflun ve özellikle 1979 ‹ran ‹s-
lam devrimi ile berraklaflan ‘karfl›
koyufl’ duygusunun zay›flat›lma-
s›na matuf tan›mlamalard›r. El-
bette bütün bunlar Bat›l›lar›n,
özelde Amerikal›lar›n kafas›nda
dolaflan tilkiler. Ancak içimizde-
ki akl› (bir) kar›fl/›k (havada) ‘ye-
ni ‹slamc›’ ve ‘›l›ml›laflt›r›lanlar’
bölgeye dönük hemen her tür
projeye desteklerini flimdiden
ipotek etmifl görünüyorlar. Zi-
hinlerin ipotek edilmesinden da-
ha hazin ne olabilir ki? Bize dü-
flen içeride böylesi zihinlerle, d›-
flar›da ise Bat›l› tuzaklarla feraset
sahibi mü’minler olarak topye-
kûn mücadele edebilmektir.      ■
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ünümüz dünyas›na sö-
mürgelefltirici bir dil ve
söylem egemendir. ‹s-

lam’›n gelece¤ini Haçl›’lar belir-
lemeye çal›flmaktad›r. ‹slam’›n
ve Müslümanlar›n bugünkü tari-
hi Haçl›’lar taraf›ndan yaz›l›yor.
Gücün belirleyici oldu¤u bir
dünya’n›n, çok zalim bir dünya
oldu¤unu görüyoruz. ‹nsanl›k
çap›nda bir bilinç çarp›tmas› ya-
flan›yor, bir bilinç ve alg› kirlen-
mesi yaflan›yor. Tarihin ak›fl›n›
de¤ifltirebilmek için, radikal bir
dönüflüme öncülük etmek gere-
kiyor. Modern, postmodern de-
¤erler/kavramlar, insan› ve in-
sanl›¤› büyük bir alçal›fla sürük-
lüyor. Modern/postmodern kav-
ramlar›n iki yüzlü, maksatl› ve
kötü niyetli kavramlar oldu¤unu
yaflayarak görüyoruz. ‹deolojik
siyasetlerin, uygulamalar›n, ta-
v›rlar›n bütünüyle keyfi ve ak›l
d›fl› bask›lar›na maruz kal›yoruz.
‹nsanlar›n ac› çekmelerine seyir-
ci kalan ideolojik bir dünya kar-
fl›s›nday›z. ‹nsan hak ve özgür-
lükleri sadece bir slogandan iba-
ret hale gelmifltir. Dünya görüflü-

müzü, hayat tarz›m›z› ilgiye de-
¤er saymayan, adil bir hayat sür-
memizi engelleyen, hayat tarz›-
m›za sayg› göstermeyen, toplu-
mun bütün kesimlerinin hakla-
r›n› eflit derecede teslim ve tem-
sil etmeyen, toplumun ayr›cal›k-

l› seçkinler kesimini önemli;
inançlar› ve dünya görüflleri se-
bebiyle di¤er kesimleri önemsiz
sayan, güçlü az›nl›klar›n haklar›-
n› daha da güçlendiren bir düzen
karfl›s›nday›z.

Devletlerin, ilgili toplumla-
r›n, inançlar›yla, kültür ve uy-
garl›klar›yla, hayat tarzlar›yla
ba¤daflmayan yasalar yapmama-
lar› gerekirken; toplumlar›m›zda
bürokratik güçler, toplumlar›m›-
z›n kabul etti¤i de¤erlerle çat›fl-
may› göze alarak, toplumlar›m›z›
baflka hayatlar yaflamaya zorlu-
yor. Devletler ile toplumlar ara-
s›nda düzenli bir ifl bölümü gere-
kirken, özellikle ‹slam dünyas›
toplumlar›nda devlet toplumu,

toplum da devleti d›fll›yor. Özel-
likle uygarl›klar›n kalbi Ortado-
¤u’da toplumlar›na karfl› sorum-
suz olan sefih yöneticiler, ba¤›m-
s›zl›¤a ve toplumsal inisiyatife
önem vermiyor. Bu sefih yöneti-
ciler ‹slam ve Müslümanlarla il-

gili olarak Bat›l› bak›fl aç›s›n›
paylafl›yor. Bu bak›fl aç›s›n› ön-
yarg›lar, nefretler ve düflmanl›k-
lar oluflturuyor. Ahlaki hayat
tarz›ndan yoksun bulunan sefih
yöneticiler, dünya sisteminin
çömezleri haline gelmifllerdir.
Dünya sistemi Büyük Ortado¤u
Projesiyle, ‹slami unsurlar›n sis-
temle bütünlefltirilmesi gerekti-
¤ine inanmaktad›r. Bu dönemde
radikal alg›lar›n, bilincin, yoru-
mun, duyarl›¤›n, oluflumlar›n ve
inflan›n, geleneksel unsurlar›n,
mistik unsurlar›n iflbirli¤i ile tas-
fiyeleri amaçlan›yor. 

Sa¤c›, muhafazakar, tarihçi,
co¤rafyac›, toprakç›, menk›beci
bir retorik, her durumda herkese
hoflgörü fikrini ortak bir gündem
haline getirmek istiyor. Bu reto-
rik, küresel sistemle uzlaflabilir
bir retorik olarak somutlafl›yor.
Çünkü bu retorik siyasal bir tav-
ra, tarza, mücadeleye, muhalefe-
te asla ihtiyaç duymuyor, direni-
fle, sorgulamaya, radikal tercih-
lere ilgi duymuyor. Bir yanda ‹s-
lam kültür ve uygarl›¤›n› bütü-
nüyle yok etmeyi amaçlayan as-
keri giriflimler, emperyalist hege-
monyac› politikalar bütün yo-
¤unlu¤uyla sürerken, bir di¤er
tarafta yukar›da sözünü etti¤imiz
siyasal, toplumsal tav›rs›zl›k, il-
gisizlik sebebiyle herkese hoflgö-

KKEENNDD‹‹ TTAARR‹‹HH‹‹MM‹‹ZZ‹‹
BBAAfifiLLAATTAABB‹‹LL‹‹RR‹‹ZZ

AATTAASSOOYY MMÜÜFFTTÜÜOO⁄⁄LLUU

‹nançlar›m›z›n, düflüncelerimizin, de¤erlerimi-
zin bilincine vararak, inançlar›m›z, düflüncele-
rimiz, de¤erlerimiz ve hayat›m›z aras›ndaki bü-
tünlü¤ü yeniden kurarak, kendi tarihimizi ye-
niden bafllatabiliriz.
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rü teslimiyetçili¤inin bir sonucu
olarak uygarl›klar aras› diyalog-
dan söz edilebiliyor. ‹slam dün-
yas› toplumlar›n›n düflünsel,
kültürel hassasiyetleri ve önce-
likleri, gerçekleri dikkate al›n-
maks›z›n, sözünü etti¤imiz tesli-
miyetçi unsurlar, konjonktürel

düflünceleri, çözümlemeleri ve
din alg›s›n› öne ç›kar›yor. Sözü-
nü etti¤imiz teslimiyetçi unsur-
lar/cemaatler temel insanl›k so-
runlar› hakk›nda, özgürlüksüz-
lükler hakk›nda, zulümler hak-
k›nda konuflmuyor, tav›r alm›-
yor, sisteme hiçbir flekilde eleflti-
ri yöneltmiyor, afl›r› yumuflak,
afl›r› hafif yorumlar üretiyor. Sis-
tem cemaat liderini, cemaat li-
deri de sistemi güdümlüyor.

Geleneksel, göreneksel ce-
maatlerde istiflareye dayal› lider-
liklerin de¤il, keyfi liderliklerin
egemen olduklar›n› görüyoruz.
Bu cemaatlerde, cemaat lideri
kendilerini izleyenlerin ufkunu
kendi özel ve bencil ufkuyla s›-
n›rland›rabiliyor. Bu cemaatle-
rin gündeminde hiçbir zaman
Ümmet’in sorunlar› ve hassasi-
yetleri yer alm›yor. Cemaat
mensuplar›, sorunlar›n çözümü-
nü cemaat liderinden bekledik-
leri için, hayat›n hiçbir evresin-
de ba¤›ms›z karar veremiyor. Sü-
rekli olarak kendi kendilerini
onaylayan ve kendi kendilerini

yücelten bu cemaatler, hiçbir fle-
kilde bir özelefltiri yapma ihtiya-
c› duymuyor. Geleneksel/mistik
teslimiyetçi kliflelerin s›n›rlar›
içerisine çekilen ve orada varl›-
¤›n› sürdüren statükocu dil, öz-
gürlükten, sorumluluktan yok-
sun, romantik bir dil’dir. Bu dil,

özgür bir alg› ve düflünüfl biçimi-
ne sahip de¤ildir. Bu dil için bir
alg› devrimi gerekiyor. Sürekli
olarak, yo¤un olarak, içerik, çö-
züm, ufuk üretmeyen bir hare-
ket, toplumsal de¤iflime bir kat-
k›da bulunamaz. Bugün her za-
mandan daha çok radikal bir po-
litik bak›fl aç›s›na sahip olmam›z
gerekiyor. Teslimiyetçi dil ve
söylem toplumlar› her yerde reel
politik yapmaya sevkediyor. Re-
el politik yapmak, sisteme boyun
e¤erek, hiçbir flekilde özgür poli-
tik tercihler yapmamak anlam›-
na geliyor. Koflullara göre de¤i-
flen tercihler yaparak, hayat›m›-
z›, kimli¤imizi ve kiflili¤imizi de-
¤ersizlefltiremeyiz. Bilinçsiz, so-
rumsuz ve içeriksiz iliflkiler ve il-
giler içerisine giremeyiz. Her bi-
rimiz yapt›¤›m›z tercihlerden so-
rumluyuz. Gerekti¤inde tercih-
lerimizin bedelini ödemekten
çekinmemeliyiz. 

‹nsan›n kendi düflünceleriyle
var olmas› insan› özgürlefltirir, in-
san›n baflkalar›n›n düflünceleriyle
var olmaya çal›flmas› da insan›

kölelefltirir, emperyalist propa-
gandan›n köleleri haline getirir.

Yolundan ç›km›fl ve sapt›r›l-
m›fl bir dünya hali karfl›s›nday›z.

Kötü zamanlarda yafl›yoruz. 
‹nançlar›m›z›n, düflünceleri-

mizin, de¤erlerimizin bilincine
vararak, inançlar›m›z, düflünce-
lerimiz, de¤erlerimiz ve hayat›-
m›z aras›ndaki bütünlü¤ü yeni-
den kurarak, kendi tarihimizi ye-
niden bafllatabiliriz. Bütünlü¤ün
bozulmas›yla birlikte parçalan-
malar, parçalanmalarla birlikte
yabanc›laflmalar, yabanc›laflma-
larla birlikte bozulmalar bafll›-
yor, bozulmalarla birlikte de çö-
küfl ve y›k›m bafll›yor. Bütünlük
bozulunca düflünce ile gerçeklik,
bilgi ile pratik aras›ndaki iliflki
de bozuluyor; bütünlük bozuldu-
¤unda insan tek boyutlulu¤a
mahkum oluyor. Bütünlük bozu-
lunca ilahi olan, insani olandan;
insani olan, ilahi olandan ayr›
tutulabiliyor. Bütünlük bozulun-
ca ‹slami bir çözümün mümkün
oldu¤una iliflkin inançlar yitirili-
yor, özgürleflmifl bir toplumun
infla edilebilece¤ine iliflkin
inançlar kayboluyor. Bütünlük
bozulunca, söylemle gerçekler
aras›ndaki uçurum daha da bü-
yüyebiliyor.

Anlamlar›n› yitiren bireyler
ve toplumlar, her fleylerini yiti-
rirler.

‹nançlar›m›z›n, düflünceleri-
mizin, kavramlar›m›z›n, içerikle-
rinin, anlam ve amaçlar›n›n ye-
niden bütünlük tafl›yacak flekil-
de yap›land›r›lmalar› gerekir.
Dünyevi alan, ilahi alan›n de-
¤erlerine, ölçülerine, kurallar›na
muhtaçt›r; bu de¤erler, ölçüler
ve kurallar olmaks›z›n dünyada
bar›fl sa¤lanamaz.                       ■

Bütünlük bozulunca ‹slami bir çözümün müm-
kün oldu¤una iliflkin inançlar yitiriliyor, öz-
gürleflmifl bir toplumun infla edilebilece¤ine
iliflkin inançlar kayboluyor. Söylemle gerçek-
ler aras›ndaki uçurum daha da büyüyebiliyor.
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A
vrupa imgesi; son bir-
kaç yüzy›l›m›z›n baflrol
oyuncusu olarak politik

bedeni de¤iflime u¤ram›fl olsa da
Türkiye’deki siyasal ve toplum-
sal de¤iflimlerin tetikleyicisi ol-
ma misyonunu sürdürüyor. Av-
rupa imgesinin AB’ye dönüflme-
sinin üzerinden y›llar geçti. Tür-
kiye’nin somut iliflkileri, 1963 y›-
l›ndan günümüze de¤in iniflli-ç›-
k›fll› “uzun ince bir yol” havas›n-
da flekilleniyor. Aral›k ay›nda
yap›lacak olan AB zirvesinden
müzakere tarihi almaya kilitle-
nen Türkiye; birbiri ard›nca kök-
lü reformlara girifliyor. Bu ad›m-
lar AB bürokratlar› nezdinde da-
hi takdire flayan bulunuyor ve
Türkiye’nin kritik efli¤i geçti¤i
ifade ediliyor. AB’ye üyeli¤in si-
yasal ilmihali niteli¤indeki Ko-
penhag Siyasi Ölçütleri’nin yeri-
ne getirilmesinde atak bir tutuk-
luk halinin oluflumuna sebebiyet
veren sorun az›nl›klar meselesi-
dir. Helsinki Zirvesi’nde Avrupa
Konseyi’nin Türkiye’yi aday ülke
olarak tan›mas›yla; Türkiye “ev
ödevi” olarak tabir edilen ve hu-
kuki olarak ‹kinci Tanzimat dü-
zenlemeleri olarak da nitelenen
bir dizi düzenlemeyi gerçeklefltir-
di. AB ile iliflkilerde flu an sadece
siyasi ölçütler gündeme gelmek-
te. Müzakere tarihinden sonra
ise ekonomik ölçütlere uyum yö-
nünde yasalaflt›rma süreci h›z ka-
zanacak. Siyasal, kültürel ve eko-
nomik bir bölgesel aktör olarak
AB’nin ideolojik temellerini; uz-
lafl›, demokrasi, hukukun üstün-
lü¤ü, laiklik, pazar ekonomisi,
güvenlik ve az›nl›klar›n korun-
mas› oluflturmakta.

AB’nin ideolojik temellerin-
den aazz››nnll››kkllaarr››nn kkoorruunnmmaass›› sa-
dece Avrupa imgesinin çokkül-

türlülü¤ü ile aç›klanmaya çal›fl›l-
sa da; Avrupa siyasal hayat›nda
az›nl›klar›n gündemleflmesi, mo-
dernleflme elefltirileriyle birlikte
flekillenen kimlik siyaseti talep-
lerinin gerek akademilerde ge-
rekse politik yaflamda revaç bul-
mas› büyük anlat›lara iliflkin tik-
sinti politikalar›n›n merkezsiz-
lefltirici, bedensizlefltirici haliyle
ilgili olmakla birlikte; esas ola-
rak Sovyetler Birli¤i’nin da¤›l-
mas›yla eski Do¤u Avrupa ülke-
lerinde ortaya ç›kan az›nl›k poli-
tik eylemlilikleridir. 

Dünyasallafl(t›r)ma süreçleri-
nin paradoksal niteli¤i olarak;
bir yandan ekonomi, turizm, en-
formasyon alanlar›nda tektiple-
flen bir monolotik dünya; di¤er
yandan etnik kimlikler ve kül-
türler ekseninde yükselifle geçen
yerellikler dünyas›n› da¤›t›c› et-
kisiyle yüzleflme durumunda ka-
lan Avrupa siyasal elitleri, poli-
tik aktörleri az›nl›k politik ey-
lemliliklerinin yeni oluflan ulus-
devletle iliflkilerinin mahiyeti
üzerine çokça tart›flt›lar. 

Ulus-devletler dünyas›n›n
sorunu olarak az›nl›klar›n kuru-
cu ulus-devletle iliflkileri ba¤la-
m›nda asimilasyon, entegrasyon,
yal›tlay›c›, ayr›l›kç› ve ço¤ulcu
modeller gündeme gelmiflti. Ko-
münizm sonras› dünyada az›nl›k-
lara iliflkin olarak ço¤ulcu liberal

siyaset tarz›n›n uygulamaya ko-
nulmas› gereklili¤i üzerine güç
iliflkileriyle birlikte uluslararas›
bir uzlafl›n›n gerçekleflti¤i söyle-
nebilir. 

Varolan uluslararas› anlafl-
malarla tan›nan az›nl›klar›n ya-
n› s›ra soyo-kültürel az›nl›k
gruplar›n›n oluflmas› ve bu duru-
mun zaman zaman ulus-ötesi
oluflumlarla iliflkileri düflünüldü-
¤ünde ço¤ulcu az›nl›k politikala-
r›n›n, kurucu modernli¤in tek-
tiplefltirici duvar›na çarpt›¤› gö-
rülüyor. Kurucu modernli¤in
XIX. yy sonu XX. yy hegemonik
etkisini kurmas›nda, uygulama-
ya konan teslimiyet stratejilerin-
de tektip bir anlay›fl›n egemenli-
¤i sözkonusudur. Bu monist ya-
p›n›n entelektüel mahfillerde
sorunsallaflt›r›lmas› ve ard›ndan
yaflanan siyasal geliflmeler, radi-
kal demokrasi, çokkültürlülük
postmodernizmin fark› kutsay›c›
halsizli¤i ve dünyasallafl(t›r)ma
politikalar›n›n “fark” vurgusu-
nun etkili olaca¤›n› düflündü¤ü
yerlerde fark› k›flk›rt›c› etkisiyle
az›nl›klaflt›rma sürecinin iflletil-
di¤i görülüyor.

DDiill SSoorruunnssaall››

Türkiye-AB iliflkilerinin az›nl›k
politikalar› üzerinden yap›lacak
olan okumas›, bizi flimdilik iki

AABB--TTÜÜRRKK‹‹YYEE ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹NNDDEE
AAZZIINNLLIIKK//LLAAfifiTTIIRRMMAA

PPOOLL‹‹TT‹‹KKAALLAARRII

AASSIIMM ÖÖZZ
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somut durumla yüz yüze getiri-
yor: TRT’nin 7 Haziran’da bafl-
latt›¤› ggeelleenneekksseell ddiill vvee lleehhççee--
lleerrddee yar›mflar saatlik radyo ve
televizyon yay›nlar›, DEP eski
milletvekillerinin tahliyesi ve
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n Hey-
beliada Ruhban Okulu ile ilgili
olarak haz›rlamakta oldu¤u ve
son aflamaya geldi¤i belirtilen
rapor iki somut duruma iliflkin
aç›l›mlar olarak okunabilir.
““KKüürrtt SSoorruunnuu”” ve ““GGaayyrrii MMüüss--
lliimm aazz››nnll››kkllaarr”” olarak kategorik-
lefltirilebilecek durum sadece
Türkiye için bir tart›flma de¤il-
dir. Az›nl›k haklar›n›n Liberal
teorisi ile u¤raflan WWiillll KKyymmlliiccaa
Kürt sorununun, bat› demokra-
silerindeki az›nl›k milliyetçili-
¤inden farkl›l›¤›n› belirterek bu
sorunun ulus-ötesi boyutlar›n›
gündeme getirir. Kymlica’n›n
öngörüsü Kürtçe’ye iliflkin ola-
rak at›lan ad›mlardaki “atak tu-
tuklu¤u” anlamam›za olanak ta-
n›maktad›r. 

Avrupa Birli¤i 1993’te kabul
etti¤i “Az›nl›klar›n Korunmas›-
na ‹liflkin Tavsiyeler ve Antlafl-

ma Tasla¤›”nda ulus-devlet
mentalitesince flekillenen ve
uluslararas› antlaflmalarla huku-
ki az›nl›k kabul edilen dini ve
etnik gruplardan ziyade kültürel
ve sosyal az›nl›klar› gündeme ge-
tirdi¤ini iddia etse de; Türki-
ye’ye iliflkin taleplerinde hem
modern zamanlardaki az›nl›klar-
la ilgili taleplerde bulunmakta;
hem de yeni az›nl›klaflt›rma po-
litikalar›n› uygulamaya koymak-
tad›r. Bu durum AB’nin gerek
Kürt Sorunu gerekse Heybeliada
Ruhban Okulu ile ilgili politika-
lar›nda rahatl›kla görülebilir.

Kürt muhalefetinin 1960’la-
ra de¤in din eksenli, 1970’lerde
sosyalizm odakl›, Öcalan’›n ya-
kalanmas›ndan sonra ise etnik
kimlik politikalar›n›n demokra-
tik cumhuriyet anlay›fl›yla çözü-
me kavuflturulmas›n› öngören
çokkültürcü yaklafl›mlar›n flekil-
lendirdi¤i üç evresi bulunmakta-
d›r. Son zamanlarda gerçekleflti-
rilen aç›l›mlarla birlikte özellik-
le ““aannaaddiill””e iliflkin tutuk tav›r-
lar›n sorunun sadece dil ö¤reti-
mi, yay›nla ilgili olmayan boyut-

lar›yla ilgisi düflünülmelidir. Son
gerçeklefltirilen düzenlemeler
AB’den müzakere tarihi almaya
yönelik olarak ve ““yyaassaakkllaayy››cc››
ddiill ppoolliittiikkaallaarr››nnddaann ((ss››nn››rrll››)) ddüü--
zzeennlleeyyiiccii ddiill ppoolliittiikkaallaarr››nnaa ggee--
ççiiflfl””in ilk ad›mlar› olarak görüle-
bilir. Ancak bu ad›mlar›n gerek
Kürt ayd›nlar›nca gerekse devlet
yöneticilerince alg›lan›fl› farkl›-
d›r. Tam üyelik görüflmelerinin
bafllamas›yla bu sorunun çok
farkl› boyutlar›yla gündemlefl-
mesi kaç›n›lmazd›r. Emekli bü-
yükelçi Gündüz Aktan’›n bu bo-
yutlarla ilgili olarak: “Günümüz-
de geçerli insan haklar› anlay›fl›na
göre AB üyesi olmasan›z bile, en
az›ndan orta ö¤retimde haftada bir-
kaç saatlik seçimlik dil dersini hak
olarak vermeniz gerekecek” flek-
lindeki ifadeleri kimlik siyaseti-
nin hegemonik etkisini anlat›r.

HHeeyybbeelliiaaddaa RRuuhhbbaann OOkkuulluu

AB’nin Türkiye ile iliflkilerinde
““aazz››nnll››kk ssoorruunnllaarr››”” bafll›¤› alt›n-
da incelenecek di¤er bir konu
ise Heybeliada Ruhban Oku-

Tahliye edilen DEP eski milletvekilleri
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lu’nun aç›lmas›na yönelik talep-
lerdir. Fener Rum Patri¤i Bart-
holomeos 2003 y›l›nda hükümet
yetkilileriyle okulun aç›lmas›
için görüflmelerde bulunmufl,
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik’e okulun tarihini içeren
bir rapor sunmufl, Hüseyin Çelik
“H›ristiyan ilahiyat› ve teoloji-
siyle ilgili özgürce e¤itim yap›l-
mas› Türkiye Cumhuriyeti’nin
demokratik yap›s›n›n gere¤idir”
aç›klamas›n› yaparak Özel Ö¤re-
tim Genel Müdürlü¤ü ve Talim
Terbiye Kurulu’nu inceleme
yapmak üzere görevlendirdi¤ini
belirtmiflti. MEB okulun aç›lma-
s› için 2547 say›l› YÖK yasas›n›n
de¤ifltirilmesi gerekti¤ini savu-
nuyor. YÖK Baflkan› Erdo¤an
Teziç ise bilinen gerekçelere s›-
¤›narak yasal de¤ifliklik yap›lma-
s›na karfl› ç›k›yor. Ayr›ca
YÖK’ün, Ruhban okulundaki
ö¤rencilerin dini elbiselerle ö¤-
retim yapmas› durumunda ayn›
durumun baflörtüsü için de iste-
nebilece¤i kuflkusunu tafl›d›¤›
belirtiliyor. 

‹ç politik tart›flmalar bir yana
b›rak›l›rsa Heybeliada Ruhban
Okulu sorunu Türk-Yunan ilifl-
kilerindeki mütakabiliyetsizlik-
ten kaynaklanan bir siyasal so-
run. Bat› Trakya’daki Türk az›n-
l›¤›n Türkçe e¤itim istekleri Lo-
zan Antlaflmas› ileri sürülerek
engelleniyor. Baflbakan Recep
Tayip Erdo¤an’›n Yunanistan
gezisi s›ras›nda Bat› Trakya tem-
silcilerinin bu yöndeki talepleri-
ni Baflbakan’a aktard›klar› bas›-
na yans›m›flt›. AB temsilcileri-
nin etnik konularda Türkiye d›-
fl›nda Lozan Antlaflmas›n› mu-
hafaza etme yönündeki ›srarc›
tutumlar› görmezlikten geliflleri
sorunun ulus ötesi boyutlar›n›

düflünmeyi gerekli k›l›yor. AB
sürecinde az›nl›k haklar› sorunu-
nun alg›lanmas› hususunda da
farkl›l›klarla karfl›lafl›l›yor. Hak-
lar›n kullan›m›n›n kollektif ya
da bireysel niteli¤i üzerinde
emekli büyükelçi Gündüz Ak-
tan’›n ve TESEV baflkan› Can
Paker’in birbirinden farkl› yo-
rumlar› söz konusu. Aktan; hak-
lar›n “kolektif de¤il; bireysel” ol-
du¤unu vurgularken Can Paker
“az›nl›k haklar› birey haklar›n-
dan daha demokratik bir aflama”
fleklindeki aç›klamalar›yla az›n-
l›k haklar›n›n kollektif boyutu-
na vurgu yap›yor.

SSoonnuuçç

AABB’’nniinn aazz››nnll››kk ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn
flfleekkiilllleennmmeessiinnddeekkii ““ssiiyyaassaall bboo--

yyuuttuunn”” ffaarrkk››nnddaa oollaarraakk;; uulluussççuu--
lluukk yyaarraass››nnddaann ççookk ççeekkmmiiflfl bbiirr
ccoo¤¤rraaffyyaaddaa yyeennii ttiikkeelllliikklleerr oolluuflfl--
ttuurruullmmaammaall››dd››rr.. DDeevvlleettççii yyaann››ll--
gg››nn››nn ssoo¤¤uukk ssoo¤¤uukk yyaallaannllaarr››yyllaa
hheessaappllaaflflaarraakk üüllkkee yyuurrttttaaflflllaarr››nn››nn
kkeennddii üüllkkeelleerriiyyllee,, kkeennddii iinnssaannllaa--
rr››yyllaa BBrrüükksseell üüzzeerriinnddeenn kkoonnuuflfl--
mmaallaarr››nn››nn hhiiççlleeflflttiirriiccii eettkkiissiinnddeenn
kkuurrttuullmmaall››dd››rr.. 

PPoossttmmooddeerrnn ttüükkeettiimm ccaanngg››--
ll››nnddaa TTüürrkkççee ee¤¤iittiimmiinn ddaahhii nnee--
rreeddeeyyssee ççööpp sseeppeettiinnee aatt››lldd››¤¤›› bbiirr
ssüürreeççttee yyeennii ddiilllleerriinn ttiikkeelllliikkllee--
rriinn üümmmmeettee hhaannggii uuffkkuu vvaaaatt eett--
ttii¤¤ii aayyrr››ccaa ddüüflflüünnüüllmmeelliiddiirr.. ÜÜss--
ttüünnee üüssttllüükk nneeyyiinn,, kkiimmiinn aazz››nn--
ll››kk oolldduu¤¤uunnaa ddaaiirr ddiippssiizz ttaarrtt››flfl--
mmaallaarr››nn MMüüssllüümmaannllaarr›› vvee MMüüss--
llüümmaann ccoo¤¤rraaffyyaayy›› kküürreesseell bbiirr
aazz››nnll››kk oollaarraakk kkooddllaadd››¤¤›› bbiirr zzaa--
mmaannddaa……                               ■

Heybeliada Ruhban Okulu
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T
arih boyu çeflitli istilâ ve
fetih hareketlerine sah-
ne olan Filistin, üç bü-

yük ilahî dinin do¤uflunda ve ge-
liflmesinde önemli rol oynam›fl-
t›r. Gerek co¤rafî aç›dan sahip
oldu¤u zenginlik, gerekse strate-
jik özelli¤inden dolay› hemen
her devirde odak noktas› olmufl-
tur. Bu stratejik bölge, baflta ‹n-
giltere olmak üzere farkl› ç›kar-
lar› bulunan Avrupa ülkelerinin
cazibe merkezi olmufl ve söz ko-
nusu ülkeler tarihin hiçbir döne-
minde bu bölgeden elini çekme-
mifllerdir.

Kur’ân’da arz-› mukaddes ola-
rak nitelenen11 bu bölge, bugün
büyük bir yang›n içerisindedir.
Alev alev yanan eflya de¤il, in-
sanl›k onuru, haysiyeti ve izzeti-
dir. Tarihinin en kanl›, en fleni,
en barbar, en ac›mas›z ve en
dehflet verici olaylar›, canl› gö-
rüntüleri ile bütün dünya kamu-
oyunun gözü önünde cereyan et-
mektedir. Yaflanan hadiseler, bir
kurgu, bir hayal, bir senaristin
çizdi¤i ve vehim dünyas›n›n or-
taya koydu¤u ürünler, çizgiler ve
yorumlar de¤il, bilakis gerçe¤in
kendisidir.

Bu dehflet ve vahflet görüntü-
lerinin kurbanlar› öncelikle ço-
cuklar, kad›nlar, yafll›lar ve ma-
sum halkt›r. Zulmün ve iflkence-
nin ma¤dur ve mazlumlar›, ça¤›n

en geliflmifl silahlar› ile katliama
u¤rayan Filistin halk›d›r. Suçlar›
ise, do¤up büyüdükleri vatanla-
r›n› korumak, mal ve canlar›n›
sapan tafllar› ile müdafaa etmeye
çal›flmak ve ölüm pahas›na da
olsa nefislerinden aziz bildikleri
yurtlar›n› terk etmemektir. 

Yap›lan zulmü ve insan hay-
siyetini ayaklar alt›na alan vah-
fleti, tek yönlü de¤erlendirerek
sa¤l›kl› bir neticeye varamay›z.
Müslümanlar›n evlerini y›kan,
ocaklar›n› söndüren, çocuk, ka-
d›n ve yafll› demeden suçsuz hal-
k› barbarca katleden, bin bir ce-
fa ve s›k›nt› ile ekilen ve olufltu-
rulan arazi ve seralar› tahrip
eden, sadece ‹srail devleti de¤il-
dir. Firavuna bile tafl ç›kartan bir
cürümü ‹srail’in tek bafl›na icra
etmesi mümkün de¤ildir. 

Baflta Müslümanlar›n, onlar›
idare edenlerin, dünyaya yeni
flekil vermeye çal›flan hakim
güçlerin ve küresel kapitalizmin,
insanl›k d›fl› vahfleti seyrederek
tepki göstermeyen hatta destek
veren Avrupa ülkelerinin, bü-
yük bir vebali vard›r. ‹slam’› ve
Müslümanl›¤› bir tarafa b›raka-
rak meseleyi tahlil etti¤imiz de
insan olan herkesin, gür bir seda
ile hayk›rmas› ve katledilen in-
sanl›¤›n flerefini ve de¤erlerini
kurtarmaya çal›flmas› gerekir. 

Bu zulmü iflleyen ve destek

olanlardan, asil bir durufl ve et-
kili bir tepki beklememiz elbette
düflünülemez. Fakat Müslüman-
lar›n tepkisizli¤i, vurdum duy-
mazl›¤› ve meseleyi görmezlik-
ten gelmesi, insanl›k ad›na bü-
yük bir kay›p oldu¤u gibi, inan-
d›klar› ‹slam ad›na da tarifi
mümkün olmayan bir gaflettir.

Mehmet Akif, Müslümanla-
r›n bu tutumunu flöyle anlat›r: 

IIrrzz››mm››zzdd››rr ççii¤¤nneenneenn,, eevvllaadd››--
mm››zzdd››rr ddoo¤¤rraannaann......

HHeeyy ss››kk››llmmaazz!! AA¤¤llaammaazzssaann,,
bbaarrii ggüüllmmeekktteenn uuttaann!!......

““HHiiss”” ddeenneenn ddeevvlleettlliiddeenn ooll--
ssaayydd›› hhaallkk››nn bbeehhrreessii::

PPaayy›› ttaahhtt››nnddaann ttaaflflmmaazzdd››
ssaarrhhooflfl nnâârraass››!!

.. .. .. .. .. ..
ZZeevvkkee ddaallmmaakk flflööyyllee dduurrssuunn,,

vvaakkttiinniizz yyookk mmaatteemmee!!
DDaavvrraann››nn,, zziirraa ggüüllüünnçç ooll--

dduukk bbüüttüünn bbiirr ââlleemmee..
.. .. .. .. .. ..
KKaahhrraammaann eeccddaadd››mm››zzddaann

ssiizzddee bbiirr kkaann yyookk mmuudduurr??
YYookkssaa:: iissttiikkbbaalliinniizzddeenn kkoorr--

kkuulluurr,, ppeekk kkoorrkkuulluurr..22

Irz›na dokunulan, can›na k›-
y›lan, füzelerle vurulan, tankla-
r›n paletleri alt›nda ezilenler, bi-
zim analar›m›z, bac›lar›m›z, kar-
defllerimiz, çocuklar›m›zd›r. Y›-
k›lan evler, yak›lan meskenler;
insafs›zca tahrip edilen ekili ara-
ziler bizimdir, Müslümanlar›n ve
bütün insanl›¤›nd›r. Bugün yap›-
lan bu merhametsiz, haks›z ve
insanl›k d›fl› uygulamalara cesur,
anlaml›, etkili ve cayd›r›c› bir ç›-
k›fl yap›lmad›¤› takdirde, bir ta-
k›m basit hesaplar ve ç›karlarla
meseleye yaklafl›lmas› durumun-
da, arz-› mevûd (vaat edilen top-
raklar) ya da Büyük Ortado¤u
Projesi ad›na, bu meflum tehlike-
nin kap›m›z› çalaca¤›n›n unutul-
mamas› gerekir. Tarihi hadiseler

KKAANNAAYYAANN YYAARRAA 
FF‹‹LL‹‹SSTT‹‹NN

KKEERR‹‹MM BBUULLAADDII
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bu tezimizi kuvvetlendirmekte-
dir. Akif’in ta o zamanlar duydu-
¤u endifle de buradan kaynak-
lanmaktad›r. 

Oysa Müslüman’›n zulme ra-
z› olmas› asla düflünülemez; hak-
s›zl›k karfl›s›nda lakayt kalmas›
mümkün de¤ildir. Akan kanla-
ra, yer küreyi ›slatan göz yafllar›-
na, da¤lar› tafllar› inleten insan-
l›k feryad›na, kalpleri pür melal
eden mazlumlar›n ahu figan›na
kulak t›kamak, fluurlu bir insa-
n›n, imanl› bir kimsenin tutum
ve davran›fl› olamaz. Müslü-
man’›n iman haritas›nda bunla-
r›n yeri yoktur. Akif, bu konuda,
zulme karfl› tavr›n› flöyle aç›klar
ki, asl›nda Kur’ân’a inanan her-
kesin haks›zl›¤› önlemek ve vah-
fleti durdurmak için bu fluurda
olmas› gerekir. 

KKaannaayyaann bbiirr yyaarraa ggöörrddüümm
mmüü yyaannaarr ttaa ccii¤¤eerriimm..

OOnnuu ddiinnddiirrmmeekk iiççiinn kkaammçç››
yyeerriimm,, ççiiffttee yyeerriimm..

AAddaamm aalldd››rrmmaa ddaa ggeeçç ggiitt,,
ddiiyyeemmeemm aalldd››rr››rr››mm::

ÇÇii¤¤nneerriimm,, ççii¤¤nneenniirriimm,, hhaakk--
kk›› ttuuttaarr kkaalldd››rr››rr››mm..33

Dünyan›n her taraf›nda in-
san haklar›na tecavüz devam et-
mektedir. Her yerde, insanl›k
onurunu hiçe sayan davran›fllar,
bask› ve fliddet vard›r. Fakat Fi-
listin ve Irak’ta oldu¤u kadar
özellikle Müslüman kitle kadar
insanl›k d›fl› uygulamalar maruz
kalan hiçbir millet yoktur. En
baflta bir insan olarak yap›lan
haks›zl›klara, tecavüzlere ve uy-
gulanan sistematik iflkencelere
kulak t›kayamay›z, sessiz kala-
may›z, geç git diyemeyiz, insanl›-
¤›m›z ve iman›m›z buna müsa-
ade etmez.

Bu nefret verici ve vicdan sa-
hibi her insan› utand›ran uygu-
lamalar›n bafl aktörleri hemen

her yerde Ehl-i Kitab’a mensup
olan Yahudi ve H›ristiyanlard›r.
‹slam co¤rafyas›nda ve di¤er yer-
lerde katliam ve soyk›r›ma ma-
ruz olanlar›n ekserisi nedense
hep Müslüman camiaya mensup
olan kimselerdir. Bunun sebebi
nedir? Dehflet ve nefretle müfla-
hede edilen bu uygulamalar› ne-
den hak ettiler? Neden yurtlar›
iflgal ediliyor, evleri y›k›l›yor,
topyekûn katliama tabi tutulu-
yorlar? ‹sterseniz bu sorular›n ce-
vab›n› Kur’ân’›n mesaj› ile anla-
maya çal›flal›m.

““((OOnnllaarraa)) flflööyyllee ddee:: EEyy kkiittaapp
eehhllii!! YYaallnn››zzccaa AAllllaahh’’aa,, bbiizzee iinn--
ddiirriilleennee vvee ddaahhaa öönnccee iinnddiirriilleennee
iinnaanndd››¤¤››mm››zz iiççiinn mmii bbiizzddeenn hhooflfl--
llaannmm››yyoorrssuunnuuzz.. OOyyssaa ççoo¤¤uunnuuzz
yyoollddaann çç››kkmm››flfl kkiimmsseelleerrssiinniizz..””44

Görüldü¤ü gibi âyette kitap
ehlinin Müslümanlardan hofl-
lanmamas›, onlar› ay›plamas›,
‹slam’› be¤enmemeleri iki sebe-

be dayanmaktad›r. Birincisi,
Müslümanlar›n Allah’a ve Al-
lah taraf›ndan kendilerine ve
Hz. Muhammed(s.) e indirilen
flerîata, yola, kitab ve sünnete ve
bundan önce geçen peygamber-
lere indirilen kitaplara, Tevrat
ve ‹ncil’e iman etmeleri; ikinci
sebep ise, kitap ehlinin ço¤unun
fas›k olmas›d›r. Kitap ehlinin,
Müslümanlar› be¤enmemesi ve
onlara k›zmas› bu iki fleyden bafl-
kas› de¤ildir. Müslümanlar›n
iman›, kitap ehlininkinden daha
genifl ve onlar›n esaslar›n› da içi-
ne almaktad›r. Onlar›n hem
iman sahas› ve vicdanlar› dar,
hem de fas›k ve vicdans›zd›rlar.
Onlar›n Müslümanlardan hofl-
lanmamas›n›n sebebi, fas›k ol-
malar› ve vicdans›zl›klar›d›r.
Gerçekte dar kafal›lar, yüksek
kafal›lar›, vicdans›zlar vicdanl›-
lar›, günahkarlar do¤rular› sev-
mezler ve onlar› rahats›z etmek
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için ellerinden geleni yaparlar,
imkan bulduklar› an, bir yudum
suda bo¤mak isterler.55

Muhammed Hamdi Yaz›r’›n
yapt›¤› bu aç›klama ve yoruma
kat›lmamak mümkün de¤ildir.
Gerçekten bugün kitap ehli ol-
du¤unu iddia eden Yahudi ve
H›ristiyanlar›n ço¤u, Müslü-
manlara karfl› çok ac›mas›z dav-
ranmaktad›rlar. Yap›lan bunca
zulme karfl›l›k ses ç›karmamalar›,
Yahudi ve H›ristiyan kamu
oyundan difle dokunur bir tepki-
nin gelmemesi, onlar›n Müslü-
manlara karfl› vicdanlar›n›n kö-
reldi¤ine ve nas›rlaflt›¤›na aç›k
bir delildir. ‹nsan haklar›, bar›fl,
demokrasi, küresel de¤erler gibi
ortaya koyduklar› de¤erler, an-
cak menfaatleri söz konusu oldu-
¤u zaman gündeme tafl›nmakta-
d›r. Hayat ve yeryüzünün zen-
ginliklerinden istifade etme yet-
kisinin sadece kendilerine ait ol-
du¤unu ve di¤er insanlar›n sö-
mürülmeye, ezilmeye lay›k oldu-
¤unu düflünürler. Zaten uygula-
malar› da bunu aç›kça göster-
mektedir.

Afla¤›da sunaca¤›m›z hadise,
onlar›n zihniyetinin, kendilerin-
den önce hakk›n, adaletin, do¤-
runun ve insanl›k onurunu kar-
fl›s›na dikilen zulüm ve iflkence
taraftarlar›n›n zihniyeti ile uyufl-
tu¤unu belgelemektedir. 

Hz. Peygamber Ka’be’nin av-
lusunda Hicr-i ‹smail denilen
yerde namaz k›larken az›l› müfl-
rik Ukbe b. Muayt ç›ka geldi.
Yan›nda tafl›d›¤› atk›s›n› Hz.
Peygamberin boynuna dolayarak
fliddetli bir flekilde bo¤az›n› s›k-
maya bafllad›. Durumu gören Hz.
Ebu Bekr, hemen koflarak Uk-
be’nin omzundan tuttu ve onu
Hz. Peygamberin üzerinden çek-
ti ve flöyle dedi. ““SSiizzee RRaabbbbiinniizz--
ddeenn aaçç››kk ddeelliilllleerr ggeettiirrddii¤¤ii hhaallddee
““RRaabbbbiimm AAllllaahh’’tt››rr ddiiyyoorr”” ddiiyyee
bbiirr kkiiflfliiyyii mmii ööllddüürrüüyyoorrssuu--
nnuuzz??””(Mü’min, 40/28)66

Filistin’de, Irak’ta ve daha
nice yerlerde yaflananlar, insan-
l›k onurunun savruldu¤unu gös-
termektedir. ‹nsanl›¤›n hiçe sa-
y›lan izzetini kurtarmak için bu-
gün söylenmeyecek sözler, göste-
rilmeyecek tepkiler ne zaman
söylenecek ve gösterilecektir?
Bir millet yok olmayla karfl› kar-
fl›yad›r. Çocuk, kad›n ve yafll›
demeden katliama ve soyk›r›m›-
na maruz kalan bir milletin ›st›-
rab›na, yard›m ve feryat ç›¤l›kla-
r›na kulak vermek, bu konuda
harekete geçmek, gereken tepki
ve direnci göstermek en baflta
insanl›k görevidir. Özellikle
Müslümanlar›n, din kardeflleri-
nin katliam›na karfl› bir fleyler
yapmalar› gerekir. Bir Müslü-
man olarak Allah Teâlâ’ya bu

konuda nas›l hesap veririz?, Hz.
peygamberin yüzüne nas›l baka-
biliriz? Onun sanca¤› alt›nda
toplanmay› nas›l talep edebili-
riz? Onun flefaatini nas›l isteye-
biliriz? 

Mehmet Akif Müslümanlara
uygulanan zulme, haks›zl›¤a kar-
fl› Hz. peygamberin rahats›z ol-
du¤unu, incindi¤ini ve bunlara
karfl› ilgisiz kalan mü’minlerin
Hz. Peygamberden utanmas› ge-
rekti¤ini veciz bir flekilde ifade
eder: 

HHiiçç ss››kk››llmmaazz mm››ss››nn››zz HHzz..
PPeeyyggaammbbeerr’’ddeenn??

KKii uuzzaakkllaarrddaakkii bbiirr mmüü’’mmiinnii
iinncciittssee ddiikkeenn,, 

KKaallbb--ii ppââkkiinnddeenn dduuyyaarrmm››flfl oo
mmuussiibbeetttteenn aacc››.. 

SSiizzddeenn eellbbeettttee oolluurr rrûûhh--uu
NNeebbîî ddaavvaacc››..77

Dünyada Müslümanlara kar-
fl›, hatta insanl›k aleyhine iflle-
nen cürümlere ilgisiz ve sessiz
kalamay›z. Müslümanlar, sevgi-
lerinde, birbirlerine merhamet-
lerinde ve flefkatlerinde bir vü-
cut gibi olmal›d›rlar. Müslüman,
Müslüman’›n sevincini paylafl-
mal›, derdini dert edinmeli, s›-
k›nt›s›na ortak olmal›d›r. Böyle
bir tutum ve davran›fl›, bize ima-
n›m›z›n emretti¤ini unutmama-
m›z gerekir.                             ■
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Filistin’de bir okul!
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A
merikan Board teflkila-
t› taraf›ndan Osmanl›
topraklar›na gönderi-

len misyoner Fisk ve Posion’a
1883’te verilen talimat mektu-
bunda Anadolu ““vvaaaatt eeddiillmmiiflfl
ttoopprraakkllaarr”” olarak  nitelendirili-
yordu. Board mektubunda flun-
lara yer veriyordu: 

“Bir fetih savafl›na girmifl as-
kerler oldu¤unuzu unutmay›n ve
her ne kadar mücadele manevi
alanda kafan›n kafayla, kalbin
kalple mücadelesi ise de, Napol-
yon’un askeri giriflimleri kadar
araflt›rma, bilgi ve düflünceye ihti-
yaç gösterir. Bu mukaddes ve vaat
edilmifl topraklar ssiillaahhss››zz bbiirr hhaaçç--
ll›› sseeffeerriiyyllee geri al›nacakt›r.” 

B.Land da, misyonerler aç›-
s›ndan 19.yüzy›l Türkiyesini
““bbiirr ‹‹nncciill üüllkkeessii”” diye tan›ml›-
yordu. 

Son zamanlarda Karadeniz
ve bilhassa Güneydo¤u Anadolu
olmak üzere Anadolu’da yo¤un-
laflan misyonerlik çal›flmalar›,
bugün Türkiye’nin, tarihi ve
co¤rafi konum bak›m›ndan H›-
ristiyan dünyas›n›n ilgi oda¤› ol-
maya devam etti¤ine, bir ““vvaaaatt
eeddiillmmiiflfl ttoopprraakk”” ve bir ““‹‹nncciill üüll--
kkeessii”” olarak görüldü¤üne iflaret
etmektedir.

Trabzon’daki bir zamanlar›n
metruk Katolik kilisesi her ne
hikmetse flimdilerde aktif olarak
misyoner faaliyetleri yürütüyor.
Güneydo¤u’da ise din konusun-
da cahil olan insanlar avlanarak
F›rat nehrinde vaftiz(!) ediliyor.
Özellikle gençler üzerinde yo-
¤unlaflan Kilise de¤iflik metotlar-
la onlar› H›ristiyan yapmaya ça-
l›fl›yor. Eski Baflbakanl›k Müste-
flar› Yaflar Yaz›c›o¤lu’nun ifadesi-
ne göre, sadece kendi memleke-
ti Trabzon – Maçka’da yaklafl›k

60 civar›nda üniversiteli ‘Müslü-
man’ genç, kendi kimlik ve kül-
türel de¤erlerinden uzaklaflt›r›la-
rak H›ristiyan yap›lm›fl. Ameri-
ka’n›n Trabzon’da üs kurma iste-
¤i de yo¤unlaflan misyonerlik fa-
aliyeteleri ile eflzamanl› olmas›
bak›m›ndan kanaatimce belli bir
anlam tafl›yor. 

Zira, H›ristiyanl›¤›n Ro-
ma’n›n resmi dini haline gelme-
sinden itibaren yürütülen misyo-
nerlik faaliyetleri siyasi, kültürel
ve ekonomik emperyalizmin
adeta lokomotifi olmufltur. Bafl-
ka bir ifadeyle misyonerlik öte-
den beri emperyal emellerin
‘‘TTrruuvvaa aatt››’’ görevini üstlenmifl-
tir. Nas›l ki, Roma emperyalist
gücünü dünyada konuflturmak
için öncelikle kendi kültürel
kodlar›n› misyonerlik faaliyetle-
ri ile  dünyaya zerketmeye çal›fl-
m›flsa, bugün de Roma varisi ol-
mak isteyen ABD, Afganis-
tan’dan start verdi¤i ve bugün
Irak iflgaliyle devam eden em-
peryalist yay›lmac›l›¤›n›n alt ya-
p›s›n› oluflturmak için misyoner-
lik faaliyetlerine maddi-manevi
deste¤ini esirgememektedir. 

““DDiinnlleerraarraass›› DDiiyyaalloogg”” mmuu,,
““DDiinn MMoonnoolloo¤¤uu”” mmuu??

Di¤er taraftan Vatikan illegal
olarak misyonerlik faaliyetlerine

maddi-manevi deste¤ini esirge-
memektedir. II. Vatikan Konsi-
li’nin karar›yla kurulan Dinlera-
ras› Diyalog Sekreteryas›’n›n ilk
baflkan› Kardinal Marella, Kon-
sil babalar›na gönderdi¤i mek-
tupta bu deste¤i aç›kça ilan eder: 

“Faaliyetlerimizle, Kilise’nin
misyoner faaliyetlerini yürüten
‘S.Congregation de Propaganda
Fide Teflkilat›’n›n çal›flmalar›n›n
misyon faaliyetlerinin kanunen
mümkün olmad›¤› yerlerde yard›m-
c› olmaya ve bofllu¤u doldurmaya
çal›flaca¤›z.”  

Misyonerlik faaliyetleri mis-
yonerlerin de¤erlendirmelerine
göre üç aflamada yürütülmekte-
dir:

1- Misyonerli¤in birinci
amac› H›ristiyanl›¤› yaymak.

2- Hedeflenen ülkelerde kili-
seleri dikme sürecinde ve diktik-
ten sonra kiliseleri yaflatarak ele-
manlar› ço¤altmak. Bunun için
o ülkenin ayd›nlar›n›n eserleri-
ne ve kültürlerine H›ristiyanl›k
unsurlar›n› sokmak. 

3-  Geliflmifl olan bat› mede-
niyetini H›ristiyanl›kla ayn› gös-
termek.

Bu üç aflaman›n da Türki-
ye’de ve dünyada yürürlü¤e kon-
du¤una flahit oluyoruz. Bu an-
lamda Dinleraras› Diyalog ad›
alt›nda yürütülen faaliyetler üç
temel aflaman›n de¤iflik bir me-

‹‹NNSSAANN AAVVCCIILLAARRIINNAA 
DD‹‹KKKKAATT!!

HHAACCII KKAAYYAA



totla prati¤e sokulmak istenme-
sinden baflka bir anlam ifade et-
memektedir. Papa II. Jean Paul
diyalo¤un faydalar›n› ve H›risti-
yanl›k ad›na beklentilerini “Re-
depmtoris Missio” (Kurtar›c›
Misyon) isimli genelgesinde flöy-
le ifade etmektedir: 

“DDiinnlleerraarraass›› ddiiyyaalloogg KKiillii--
ssee’’nniinn bbüüttüünn iinnssaannllaarr›› kkiilliissee’’yyee
ddöönnddüürrmmeeyyee aammaaççll›› mmiissyyoonnuu--
nnuunn bbiirr ppaarrççaass››dd››rr..”” 

Papa, ‘Dinleraras› Diyalo¤u’
misyonlar›n›n bir parças› olarak
ifade etmesine ra¤men bizim ba-
z› ayd›nlar›m›z halen Vatikan’›n
organize etti¤i ve yönlendirdi¤i
dinleraras› diyalog aldatmacas›-
na kap›lmakta ve bunun masu-
mane bir diyalog süreci oldu¤u
yan›lg›s›na düflmektedirler.
““DDiinnlleerraarraass›› DDiiyyaalloogg”” kavram
olarak masum ve ideal bir anlam
ifade etse de, hali haz›rda bu ad
alt›nda yap›lan toplant›lar ve
yürütülen faaliyetler, ““DDiinn MMoo--
nnoolloo¤¤uu”” olmaktan öteye geçmi-
yor. Belki kardefllik, din hürriye-
ti, manevi-ahlaki de¤erlere sayg›
gibi çok masum kavramlar kulla-
n›l›yor ancak,  Papa’n›n, “Her ne
kadar biz H›ristiyan olmayan din-
lerin manevi, ahlaki de¤erlerini ta-

n›yor, sayg› gösteriyor, onlarla di-
yalo¤a haz›rlan›yor ve din hürriye-
tini savunmak, insanl›k kardeflli¤i-
ni tesis etmek, kültür, sosyal refah
ve sivil idareyi oluflturmak gibi hu-
suslarda diyalo¤a girmeyi istiyorsak
da, dürüstlük bizi gerçek kanaati-
mizi aç›kça ilan etmeye mecbur et-
mektedir; yyeeggaannee ggeerrççeekk ddiinn vvaarr--
dd››rr oo ddaa HH››rriissttiiyyaannll››kktt››rr” sözleri
‘Dinleraras› Diyalog’la neyin
kastedildi¤ini aç›kça ortaya ko-
yuyor.

Nitekim, Katolik H›ristiyan
dünyas›n›n merkezi Vatikan
dünyadaki geliflmeleri kendi ge-
lecekleri aç›s›ndan tehlikeli gö-
rerek 20.yüzy›l ortalar›nda bir
durum de¤erlendirmesi gere¤i
duymufl, 1962-65 y›llar› aras›nda
II. Vatikan Konsili olarak icra
edilen bu durum de¤erlendirme-
sinde, H›ristiyanl›¤›n geçmifli ve
gelece¤i, kendi aralar›ndaki ilifl-
kiler ele al›nm›fl, H›ristiyan ol-
mayanlar›n durumu tart›fl›lm›fl,
yeni stratejiler, yeni metotlar ve
yeni çal›flma alanlar› belirlen-
mifltir. Bütün bunlar yap›l›rken
tarihi mirastan ve dogmatik din

anlay › fl ›ndan
vazgeç i lme-
mifl, bu hava

konsilde bafltan sona etkili ol-
mufltur. Bunun temel sebebi H›-
ristiyanl›¤›n “evrensellik” ve
“kurtuluflun” kendisinde oldu¤u
iddias› ve kendi d›fl›nda kalanla-
r›n hheerreettiikk (sapk›n) oldu¤u yö-
nündeki inançt›r. Vatikan Kon-
silinde H›ristiyan ve H›ristiyan
olmayanlarla iliflkilerde diyalo¤a
girme karar› ç›km›flt›r. Fakat bu
karar di¤er dinleri de bir realite
olarak kabullenmeden ziyade
kurtulufl doktrini çerçevesinde
‹sa’ya iman, ‹ncil’i yayma ve H›-
ristiyanlaflt›rma çerçevesinde
düzenlenerek konsil metinlerin-
de ifadesini bulmufltur. Konsilin
Dei Verbum (ilahi vahiy) isimli
döküman›nda mükemmel vah-
yin Mesih ile gerçekleflmesinden
sonra art›k bir baflka vahiy ara-
maya yer olmad›¤› vurgulanm›fl-
t›r. Ayn› flekilde Ad Gentes
isimli döküman›nda H›ristiyan
olmayanlar hakk›nda flöyle de-
nilmektedir:

“Onlar›n çabalar›n›n ayd›nla-
t›lmaya ve düzeltilmeye ihtiyac›
var, ta ki bu çabalar gerçek Tan-
r›’ya yönelsin ve ‹ncil için bir haz›r-
l›k olsun.” 

Dolay›s›yla iddia edildi¤i gi-
bi; üç büyük dinin diyalo¤u ve
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dünyada bar›fl ortam›-
n›n sa¤lanmas› ne H›-
ristiyan Bat› dünyas›
ve ne de Yahudiler ta-
raf›ndan samimi bir fle-
kilde talep ediliyor.
Nitekim ‹slamochristi-
ans dergisinde Taylor
bu gerçe¤i flöyle dile
getirir:

“Müslümanlar ara-
s›nda misyonerlik faali-
yetleri diyalo¤un önemi-
ni ortaya koymufltur.
Burada sözkonusu ddiiyyaa--
lloogg mmiissyyoonneerrllii¤¤ee bbiirr
aalltteerrnnaattiiff ddee¤¤iill,, bbiizzzzaatt
flflaarrttllaarraa uuyygguunn bbiirr mmiissyyoonneerrlliikk--
ttiirr..” 

KKuurr’’âânn,, ““TTeevvhhiidd vvee HHaakk’’ddaa
BBiirrlleeflflmmee””yyii ÖÖnneerriirr

E¤er “De ki; Ey Kitap Ehli! Bizim-
le sizin aran›zda adil olan bir keli-
meye geliniz: Allah’tan baflkas›na
ibadet etmeyelim, ona hiçbir fleyi
ortak tutmayal›m, kimimiz kimimi-
zi Allah’tan baflka Rabler edinme-
sin. EE¤¤eerr yyüüzz ççeevviirriirrlleerrssee ‘‘bbiizziimm
ggeerrççeekktteenn mmüüssllüümmaann oolldduu¤¤uu--
mmuuzzaa flflaahhiitt oolluunn’’ ddeeyyiinn”(3/64);
“AArraallaarr››nnddaa zzuullmmeeddeennlleerr mmüüss--
tteessnnaa oollmmaakk üüzzeerree Kitap Ehli ile
en güzel yolla mücadele edin ve de-
yin ki ‘bize indirilene de size indiri-
lene de iman ettik. Bizim ilah›m›z
da sizin ilah›n›z da birdir. Biz an-
cak ona teslim olanlar›z’.”(29/46)
fleklinde Ku’rân taraf›ndan ta-
n›mlanan, TTeevvhhiidd vvee HHaakk nnookk--
ttaass››nnddaa bbiirr aarraayyaa ggeellmmee anla-
m›nda ideal bir dinleraras› diya-
log hedeflenmifl olsayd›, Filis-
tin’deki masum insan kan› ak-
maya devam etmez, Irak’taki
vahflet yaflanmaz ve Kafkaslar ve
Orta Asya’daki zulümler devam

etmez ya da en az›ndan bütün
bunlara karfl› ses getirecek bir
karfl› durufl sergilenirdi. Oysa ba-
k›yoruz ki, tam aksine nerede bir
kargafla ve çat›flma ortam› varsa
orada misyonerli¤in bir parma¤›
bulunmaktad›r. Ayr›ca dinlera-
ras› diyalo¤un gerçeklefltirildi¤i
ya da gerçeklefltirilmek istendi-
¤ini ispat etmek için önce flu hu-
suslar›n aksini ispat etmek gere-
kir:

1- II. Vatikan konsilinde
““KKiilliissee bbüüttüünn iinnssaannllaarr HH››rriissttii--
yyaann oolluunnccaayyaa kkaaddaarr mmiissyyoonneerr--
lliikktteenn vvaazzggeeççmmeeyyeecceekkttiirr”” karar›
al›nm›flt›r.

2-  Vatikan’a ba¤l› Dinlera-
ras› Diyalog Sekreteryas›n›n ku-
rulufl amac›, faaliyetleri ve ele-
menlar› yak›ndan tan›nmakta-
d›r. Buna ra¤men bütün diyalog
toplant›lar›n›n program ve orga-
nizasyonu bu kurum taraf›ndan
yap›lmaktad›r.

3- Vatikan diyalog faaliyetle-
rini bir kurum ve uzmanlar tara-
f›ndan yürütürken Türkiye ve ‹s-
lam dünyas›nda benzeri kurum
ve uzmanlar bulunmamaktad›r.    

4- Dinleraras› diyalog top-
lant›lar›nda Vatikan’›n belirle-

mesi sonucu dinlerin kendine
has temelleri, kaynaklar›, sis-
temleri ve isimleri yerine evren-
sel de¤erlerden ve ‹brahimi din-
lerden söz edilmektedir.

5- Kilise inkültürasyonu
(karfl› kültürler içine H›ristiyan
unsurlar› koyma), ça¤dafl misyon
anlay›fl›n›n vazgeçilmez bir par-
ças› olarak görmekte ve diyalo¤u
bu sürecin en önemli arac› ola-
rak aç›klamaktad›r. 

““‹‹nnssaann AAvvcc››llaarr››””nnddaann 
SSeekküülleerr MMiissyyoonneerrllii¤¤ee

Bütün bu verilerden ortaya ç›-
kan sonuç flu ki; Dinleraras› Di-
yalog misyonerlerin zaman içeri-
sinde gelifltirdikleri misyon me-
totlar›ndan biri olmaktan öteye
geçmiyor. Asl›nda Dinleraras›
Diyalog flimdilerde kendisinden
s›kça söz ettirmesine ra¤men ye-
ni üretilmifl ve yeni uygulamaya
konmufl bir kavram, bir metot
de¤ildir. 1962-65 y›llar›nda ger-
çeklefltirilen II. Vatikan Konsi-
li’nde formel olarak belirlenmifl
bir süreç olsa da, dinleraras› di-
yalo¤un zemini Matta ‹ncili’nde
geçen ve Hz. ‹sa’n›n Petrus ve
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Andreas’a söyledi¤i ifade edilen
““AArrdd››mmddaann ggeelliinn,, ssiizzii iinnssaann aavv--
cc››llaarr›› yyaappaaccaa¤¤››mm””(Matta 4.Bab,
19. Cümle) sözüne kadar uzan-
maktad›r. Çünkü buraya kadar
aktarmaya çal›flt›¤›m›z gibi Din-
leraras› Diyalog faaliyetlerini or-
ganize eden Vatikan,  Dinlerara-
s› Diyalo¤u, Roma döneminden
beri devam eden özellikle Aziz
Pavlus’la birlikte daha da sis-
temlefltirilen  Misyon’un bir par-
ças› olarak görmektedir. Burada
Misyon kavram›ndan söz etmifl-
ken misyonerlerin yürüttükleri
faaliyetlerde kulland›klar› me-
totlara da dikkat çekmek yerin-
de olacakt›r: 

“Üstlenilen kutsal vazife, gö-
rev” fleklinde k›saca tan›mlan-
makla birlikte MMiissyyoonn kavram›-
n›n, ayr›ca  sosyo-ekonomik
flartlar, insan psikolojisi, siyasi
ve kültürel yap›lar gibi de¤iflken
durumlar› da göz önünde bulun-
durdu¤u bir gerçektir. Öyle ki,
kendi inançlar›n› empoze etme-
ye zemin haz›rlamak için misyo-
nerler, gittikleri ülkelerde inanç
ve ahlaki de¤erleri zay›flatma
yönünde müstehcen filmler, iç-
ki, fuhufl ve uyuflturucudan da
faydalanmay› ihmal etmemekte-
dirler. Rahip Samuel Zwemer
misyonerlere yapt›¤› uyar›da
flunlara yer verir: “Müslümanlar›
vaftiz etmek için bofl yere çabalay›p
durmayal›m. Baflka yollar, baflka
çareler deneyelim. ‹slam memle-
ketlerinde giriflece¤imiz faaliyetler-
de onlara H›ristiyan âdetlerini, H›-
ristiyan bayramlar›n›, H›ristiyan
kültürünü, H›ristiyan ahlâk›n› afl›-
layal›m.” 

Gelifltirmifl oldu¤u bu metot-
tan iyi sonuçlar elde etmifl ola-
cak ki,  Zwemer bilahare flunlar›
söyler: ““‹‹ssllaamm mmeemmlleekkeettlleerriinn--

ddeekkii mmiissyyoonneerr tteeflflkkiillaattllaarr›› ffaaaallii--
yyeettlleerriinniinn iikkii cceepphheessii vvaarrdd››rr;; yy››--
kk››cc›› vvee yyaapp››cc››,, bbaaflflkkaa bbiirr iiffaaddeeyy--
llee eerriittiiccii vvee yyeenniiddeenn flfleekkiill vveerriiccii..
MMeesseellaa TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii mmuuaazzzzaamm
ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinn mmüüsseebbbbiibbii bbaatt›› mmee--
ddeenniiyyeettiinnddeenn zziiyyaaddee mmiissyyoonneerr--
lleerrddee aarraannmmaall››dd››rr.. MM››ss››rr’’ddaa vvee
bbüüttüünn ‹‹ssllaamm ââlleemmiinnddee ddee dduu--
rruumm aayynneenn bbööyylleeddiirr.. BBuu mmeemm--
lleekkeettlleerrddee HH››rriissttiiyyaannllaaflflaann
MMüüssllüümmaannllaarr››nn ssaayy››ss››nn›› öö¤¤rreenn--
mmeekk iiççiinn vvaaffttiizz iissttaattiissttiikklleerriinnee
bbaakkmmaammaall››dd››rr.. ZZiirraa bbiizz flfluunnddaann
eemmiinniizz kkii,, ggüünnüümmüüzzddee yyüüzzlleerrccee
MMüüssllüümmaann kkaallpplleerriinnddeenn ‹‹ssllaamm
iimmaann››nn›› çç››kkaarrmm››flflllaarr vvee HH››rriissttii--
yyaann ddiinniinnee ggiizzlliiccee iinnaannmmaayyaa
bbaaflflllaamm››flflllaarrdd››rr.. OOnnllaarr››nn MMüüss--
llüümmaannll››¤¤›› bbööyylleeddiirr..””

Zwemer’in bu sözleri ayr›ca
bir gerçe¤in daha alt›n› çizmek-
tedir. O da; sömürgecili¤in bir
uzant›s› olan günümüz misyo-
nerli¤inin bir Roma döneminde-
ki misyonerlikten hem flekil ve
de¤er bak›m›ndan hem de eko-
nomik olarak belli noktalarda
farkl›l›k arz etmifl olmas›d›r. Mo-
dern sömürgecilik öncesi misyo-
nerlik her ne kadar siyasi bir
amaç tafl›yor idiyse de yine de di-
ni ve ahlaki de¤erleri ön planda
tutmaya çal›fl›yordu ve Müslü-
manlar›n tebli¤ çal›flmalar›yla
ekonomik destek anlam›nda eflit
seviyedeydi. Fakat Modern sö-
mürgecilik sonras› misyonerlik
faaliyetlerine, SSeeyyyyiidd HHüüsseeyyiinn
NNaassrr’›n ifadesiyle “H›ristiyanl›¤›
d›fllam›fl bir medeniyetin bafltan ç›-
kar›c› ürünleri efllik etmektedir.
BBiirr eellddee ‹‹nncciill ddii¤¤eerr eellddee flfl››rr››nnggaa
vvee ççuuvvaallllaarrccaa ppiirriinnçç;; bbeerraabbeerriinn--
ddee ddee öö¤¤rreenncciilleerrii HH››rriissttiiyyaannllaaflfl--
tt››rrmmaakkttaann ççookk sseekküülleerrlleeflflttiirrmmee--
yyee yyaarraayyaann bbiirr ee¤¤iittiimm ssiisstteemmii!!
Misyonerlerin ço¤u Müslümanlar

aras›nda ‹sa’n›n flahidi olarak Ku-
zey Afrika çöllerinde yokluk içeri-
sinde yaflamay› seçen bir Pere de
Faucault de¤ildir. BBuuggüünn ppeekk ççookk
bbööllggeeddee mmiissyyoonneerrlliikk ffaaaalliiyyeettllee--
rrii,, ssöömmüürrggeecciilliikk ddöönneemmiinnddee ooll--
dduu¤¤uu ggiibbii sseekküülleerr BBaatt››’’nn››nn çç››--
kkaarrllaarr››nnaa aalleett oollaann bbiirr ggöörrüü--
nnüümm aarrzz eettmmeekktteeddiirr.. Afrika ya
da Asya’da dönüfltürülmüfl halkla-
r›n hemen hepsi, ‹sa’n›n mesaj›n›n
tafl›y›c›s› olmaktan çok modern se-
küler Bat›’n›n bezirgan› gibi hare-
ket etmektedir.” 

Eskiler “‹sme de¤il müsem-
mâya bak” derlerdi. Yani “isme
ve flekle de¤il as›l içeri¤e önem
ver ve öncelikle onu dikkate al.”
Dolay›s›yla bugün Kur’ân e¤iti-
minin engellenmesiyle, din e¤i-
timinin sekteye u¤rat›lmas›yla
dini, ahlaki ve kültürel de¤erler-
den kopar›l›p ‘Popstar’, ‘Biz Ev-
leniyoruz’ gibi dinle ve toplum-
sal ahlakla ba¤daflmayan prog-
ramlarla zihinleri farkl› bir kül-
türün kavramlar› ve yaflam biçi-
miyle yeniden flekillendirilen
gençlerimizin, bu noktadan son-
ra kendilerini misyonerlerin ku-
ca¤›nda bulmalar›na ve bir sa-
bah kalk›p “Anne, Baba! Ben
H›ristiyan oldum” demelerine
flafl›rmamak laz›m. 

Her ne kadar Cemal Kutluay
“f›trat de¤iflir sanma, bu kan yi-
ne o kand›r” dese de, yerel ve ya-
banc› insan avc›lar›na dikkat!  ■

KKaayynnaakkllaarr::

Ahmed Yüksel Özemre, “Dinlera-
ras› Diyalog”, Umran-116, Nisan
2004.

S. Hüseyin Nasr, ‹slam ve Modern
‹nsan›n Ç›kmaz›, ‹nsan yay›nlar›.   

www.diyalogmasali.com (Kamu-
sen Raporu 2003)

www.imedya.com
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D Ü Ş Ü N C E

MMeeddeenniiyyeett

S
özlerime, medeniyet kavram› ile bafllamak
istiyorum. ‹ngiliz filozoflardan biri olan
Bertrand Russel bir keresinde, “medeniyet,

gösterifl ve lüks peflinde koflmaktan do¤mufltur”, de-
miflti. Çünkü bitirdi¤iniz muazzam ifllerde; müzik-
te, Versay Saray›’nda, Tac Mahal’de ve benzerle-
rinde gösterifl kovalan›yordu. Sonradan, ça¤›m›za
yaklaflt›kça, medeniyeti, daha çok ekonomik te-
rimlerle yorumlad›n›z ve neredeyse, medeniyetin
ya da en az›ndan Bat› medeniyetinin ç›kar peflinde
koflmaktan do¤du¤unu söyleyen Adam Smith gibi
biri ç›kt› karfl›n›za. Sonra, yine ça¤›m›za yak›n za-
manlarda, Karl Marx, medeniyeti ve tarihin gidi-
flât›n›, sermaye peflinde olmak olarak görmüfltür.

Ben, bu seminerde biraz daha farkl› bir fikir
ileri sürece¤im: mmeeddeenniiyyeett,, yyaarraatt››cc›› sseenntteezziinn ppee--
flfliinnddee oollmmaakkttaann ddoo¤¤mmuuflflttuurr.. Sentez, (ahlâk) ile
bilgi, din ile bilim ve kültürler aras›nda olabilir.
Esas dinamik, yarat›c› sentezdir.

Bu nedenle, bu seminere de, ‹‹ssllââmm’’››nn,, aahhllââkk
vvee iilliimmii,, ddiinn iillee bbiilliimmii vvee ‹‹ssllââmm iillee ddii¤¤eerr kküüllttüürr--
lleerrii sseenntteezzlleemmeeyyee hhaazz››rr oolldduu¤¤uu zzaammaann,, eenn yyaarraatt››--
cc›› oolldduu¤¤uu öncülünü vurgulayarak bafllad›k.

‹slâm ö¤retisi, üç dinin bir sentezi hâline gel-
mifltir: Yahudilik, Hristiyanl›k ve Muhammed
(s.)’in mesaj› (‹slâmiyet). Kur’ân-› Kerîm’de, Tev-
rat, Eski Ahit ve kabul edilmifl Yahudi peygamber-
ler hakk›nda pek çok fley var. ‹sa’n›n babas›z do¤u-
mundan, kutsal mucizelerine kadar Yeni Ahit’te
olan pek çok fley de Kur’ân-› Kerîm’de bulunuyor.
Ayr›ca Hz. Muhammed (s.)’in Mekke ve Medi-

ne’de yaflad›¤› dönem ve yükümlülükleri de yer
al›yor. ‹slâmiyet, yarat›c› sentez olarak bafllayan
bir medeniyettir.

‹slâm medeniyeti, 9. ve 14. yüzy›llar aras›nda,
bilimsel ve teknolojik sentezler alan›nda da, yük-
sek kapasite sahibi oldu¤unu göstermifltir. Nite-
kim ‹slâm, dinî ö¤reti dairesinde Yahudili¤e ve
H›ristiyanl›¤a aç›k olmufl, seküler alanda da eski
Yunan’› kabul etmifltir. M.S. 26-98 y›llar› aras›nda
yaflam›fl ‹bn Rüfld ile bafllayal›m… Birçok görüfle
göre, ‹bn Rüfld, sadece tipik bir Müslüman âlim
de¤il, ayn› zamanda bir Aristocudur ve dünyan›n
yuvarlak oldu¤u sonucuna varan Müslümanlar-
dand›r.

‹bn-i Sîna (M.S. 980- 1037), Yunan filozoflar›
üzerine genifl aç›klamalarda bulunmufltur. Pek
çoklar›, ‹bn-i Sîna’y›, birçok boyutuyla Yeni Pla-
toncu olarak yorumlam›flt›r. Ortaça¤a ait en
önemli t›bbî çal›flmalar›n mimar› olan ‹bn-i Sî-
na’n›n, bafll› bafl›na bir sentez olan “T›p Kanunu”
adl› eseri, 17. yüzy›l›n ortalar›na kadar Avrupa
üniversitelerinde, t›p alan›nda referans kitab› hâ-
line gelmifltir. Böylece ‹slâm, Eski Yunan’dan ö¤-
rendikleriyle, Ortaça¤ Avrupa’s›n› e¤itmifltir. Me-
deniyet yarat›c› kültürel bir sentezin süreci olarak
gözler önüne serilmifltir. Kitap sevgisi (filobiblia)
ve ilim sevgisi (filoscience), ‹bn-i Sîna’n›n 100’ü
aflk›n eserini kültürler aras›nda muhafaza etmifltir.
Müslümanlar›n kitap ve ilim sevgisi, Kur’ân-› Ke-
rîm’in ilk âyetlerine kadar gerilere uzan›r. Bu ilk
âyetler indirildi¤i zaman, tahmin ediyorum, Hz.
Muhammed (s.) bunlar›n Kur’ân-› Kerîm’in ilk
kelimeleri olaca¤›n› ve insanl›k tarihinde, orijinal

KÜRESELLEfiME VVE 
‹SLÂM MMEDEN‹YET‹N‹N GGELECE⁄‹

AALL‹‹ MMAAZZRRUU‹‹
TTüürrkkççeessii:: ZZeeyynneepp SS.. DDOO⁄⁄RRUUEERR
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dilinde en çok okunan kitab› oluflturaca¤›n› fark
etmemiflti. ‹ncil, tercüme edilen kitaplar aras›nda
en çok okunan olmufltu; fakat Kur’ân-› Kerîm,
haftan›n her günü, bugün, dün ve dünden önceki
gün, dünyan›n dört bir yan›nda milyonlarca mü-
minin okumas› için kendi orijinal dilinde, Arapça
olarak haz›rd›. 14 yüzy›l önce, o ilk âyetler bildiril-
di¤i zaman, okuma kültürünü oluflturmak ad›na
bir zemin haz›rlan›yordu. ‹flte; ilme sayg› gösteren
bir medeniyet!

Bu kitap ve ilim sevgisinin kayna¤› neydi?
Müslümanlar, Hz. Muhammed (s.)’e indirilen ilk
âyetlerin gerçekten de ilim hakk›nda oldu¤una ve
Allah’›n, peygambere vahiy etti¤i ilk emrin, iiqqrraa’’
(oku!) oldu¤una inanmaktad›rlar. O en eski
Kur’an âyetleri, fennî ilimlerle aklî ilimleri birbi-
rine ba¤lam›flt›r. Üstelik, as›l ilim sahibinin Allah
oldu¤unu beyan ederek, insanlar aras›nda kibirli-
lik veya sahtekârl›k konusunda uyar›da bulunmufl-
tur. Bilim, manevî olarak aç›klanabilir. Bu sûretle,
Kur’ân-› Kerîm’de flöyle buyruluyor: “Oku yaratan
Rabbin ad›na, insan› bir kan p›ht›s›ndan yaratt›. Oku,
çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir. (‹nsana) kale-
mi kullanmay› ö¤retendir, insana bilmedi¤ini belleten!
Gerçek flu ki, insan fütursuzca azar, ne zaman kendi-
ni yeterli görse: oysa herkes eninde sonunda Rabbine
dönecektir.” Âyette geçen ““kkaalleemm”” ifadesi bugün,
bilgisayar olarak yorumlanabilir. Allah, insanlara
bilmediklerini ö¤retti ve bunlar muhakkak ki,
Kur’ân-› Kerîm’in ilk âyetleriydi; ilim hakk›nday-
d›lar ve cehalete karfl› uyar› niteli¤i tafl›yorlard›.

Bugün, gücün, Karl Marx’a ra¤men kapitale sa-
hip olan insanlarda de¤il, ilim sahibi insanlarda
oldu¤unu her zamankinden daha iyi biliyoruz.
Kur’ân-› Kerîm’in ilk âyetleri, ilmin zaferinin ve
yetene¤in potansiyel hükümranl›¤›n›n bir öngörü-
süydü. Kur’ân-› Kerîm’in ilk âyetleri, ‹slâm’›n ilk
bildirisinden beri, as›rlar boyunca yank›lanm›fl ve
yarat›c› sentezin temeli olarak ilim sahibi olmay›
emretmifltir.

KKüürreesseelllleeflflmmee

‹slâm dünyas› 21. yüzy›lda, küreselleflme bask›s›-
n›n mücadele alanlar›ndan biri olaca¤a benziyor.
Küreselleflme fenomeninin galipleri ve ma¤luplar›
var. Bafllang›çta, Afrika ve ‹slâm dünyas›n›n bü-
yük ço¤unlu¤u kaybedenlerdendi. Bu, bir bedel
ödedi¤imizin göstergesidir. ABD’de, Bengaldefl ve

Senegal’de bulunan bilgisayarlar›n tamam›ndan
daha fazla bilgisayara sahip üniversiteler bulun-
maktad›r. Bu, bilgi teknolojilerine eriflimde önem-
li bir eflitsizli¤e iflaret etmektedir. Zenginler ve fa-
kirler aras›ndaki fark, bugün art›k, dijitalleflmifller
ve dijitalleflememifller (mahrumlar) aras›ndaki far-
k› iflaret etmektedir. Bu yüzden, tan›ma itiraz ede-
rek bafllayal›m. Küreselleflme nedir? Küreselleflme,
bir anlamda, küresel ba¤›ml›l›¤a ve genifl mesafe-
ler aras›nda, de¤iflimin süratle artmas›na yol açan
süreçlerden meydana gelmektedir. Yeni bir milen-
yuma bafllamam›zla birlikte, üç farkl› anlam ka-
zanm›flt›r:

11)) KKüürreesseelllleeflflmmeenniinn tteerriimm aannllaamm››::
Dünyan›n bilgi düzenini de¤ifltiren ve yeni

bafllang›çlar meydana getiren, süper bilgi yolu
ad›ndaki güçler. Verilere eriflimi geniflletmek ve
bilgisayar ile interneti küresel hizmet için seferber
etmek. 

‹slâm dünyas›, küreselleflmenin bu tan›m›yla
marjinallefltirilmiyor mu?

22)) KKüürreesseelllleeflflmmeenniinn eekkoonnoommiikk ttaann››mm››::
Küresel pazar› de¤ifltiren ve genifl mesafeler bo-

yunca yeni ekonomik ba¤›ml›l›klar meydana geti-
ren güçler. fiüphesiz, Afrika ve ‹slâm dünyas› mer-
kezdekiler kadar olmasa da, bu durumdan etkilen-
mifltir. ‹slâm dünyas› ve Afrika’n›n, küreselleflme-
nin ekonomik anlam›n›n merkezinde olmamas›
ihtimâl dahilindedir. Neden? Çünkü küresellefl-
menin ekonomik taraf›n›n motorlar›nda kulland›-
¤› petrolü ço¤unlukla onlar üretiyor.

33)) KKüürreesseelllleeflflmmeenniinn kkaappssaammll›› ttaann››mm››::
Dünyay› küresel bir köye çeviren bütün güçler;

mesafelerin k›salt›lmas›, kültürün homojenlefltiril-
mesi, mobiliteye ivme kazand›r›lmas› ve siyasî s›-
n›rlar›n azalt›lmas›. Bu kapsaml› tan›ma göre, kü-
reselleflme, dünyan›n kademeli olarak köye dönüfl-
mesidir. Bu güçler, ‹slâm dünyas› ve onun d›fl›nda
dünyan›n her yerinde uzun zamand›r ifl bafl›ndalar.
Kelime yeni olabilir; fakat küreselleflme kavram› es-
kidir.

Küreselleflmenin kapsaml› tan›m›na göre, dört
güç, küreselleflmenin belli bafll› motorlar› duru-
mundad›r: ddiinn, tteekknnoolloojjii, eekkoonnoommii ve iimmppaarraattoorr--
lluukk. Bunlar›n ayr› ayr› tesir etmesi flart de¤ildir.
Aksine, ço¤unlukla, birbirlerini güçlendirirler.
Örne¤in; H›ristiyanl›¤›n küreselleflmesi, M.S.
313’te Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun din de¤ifl-
tirmesiyle bafllam›flt›r. Bir imparatorlu¤un din de-
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¤ifltirmesi, H›ristiyanl›¤›n, yaln›z Avrupa’da de¤il,
sonradan Avrupa’n›n hükmü alt›na giren di¤er
pek çok toplumda, hâkim din hâline gelmesi süre-
cini bafllatm›flt›r.

‹slâm’›n küreselleflmesi, hâl-i haz›rda bulunan
bir imparatorlu¤un de¤ifltirilmesiyle de¤il, nere-
deyse, bir imparatorlu¤un hiç yoktan kurulmas›y-
la bafllam›flt›r. Emeviler ve Abbasiler, di¤er millet-
lerin imparatorluklar›n›n (eski Bizans, M›s›r ve
Pers) parçalar›n› bir araya toplad›lar ve sa¤lam,
yeni bir medeniyet meydana getirdiler. H›ristiyan-
l›¤›n ve ‹slâmiyet’in güçleri ara s›ra çat›flt›. Yay›l-
ma e¤ilimindeki iki din, küreselleflmenin kapsam-
l› anlam›na katk›da bulundu.

Keflif seyahatleri, keflif ve araflt›rma sürecinde
di¤er bir safha oldu. Müslüman gemiciler do¤uya
seyahat ettiler; fakat bat›daki f›rsatlar› kaç›rd›lar.
Avrupa, hem do¤uya hem de bat›ya hareket etti.
Vasko de Gama ve Kristof Kolomb, küreselleflme
tarihinde bütünüyle yeni bir sayfa açt›lar. Ekono-
mi ve imparatorluk, as›l etkenlerdi. Bunlar›, halk-
lar›n göçleri takip etti.

‹‹ssllââmm,, EEddiillggeenn TTaarraaff

Aristo’dan ö¤renmeye istekliyim. Di¤er kültürle-
rin ne durumda olduklar›n› ö¤renmeye ve ‹slâmî
kültürüme yeniden bak›p, ne durumda oldu¤unu
ö¤renmeye de istekliyim.

Babam poligamd› (çok eflliydi). Bunu, ailemi
tenkit etmek için söylemiyorum. Ben, bunalt›c›,
kalabal›k bir aile ortam›nda büyümedim. Hat›rla-
d›¤›m kadar›yla, babam her zaman kendisiyle bir-
likte olmam› isterdi; hem öz annemle beraberken,
hem de di¤er efliyle beraberken. Bu yüzden, babam
hangi efliyle beraberse, ben de o han›m›n yan›nda
olurdum. Di¤er efli, bana, kendi çocu¤uymuflum
gibi davran›yordu. 

Benim de¤inmek istedi¤im nokta, poligaminin
bir sak›ncas› olup olmad›¤› de¤il. Dilerseniz, tart›-
flabiliriz. Benim dikkat çekmek istedi¤im flu ki; ba-
bam uzun zaman önce vefat etti. Üvey annem ise,
bugün hâlâ hayatta ve ben onu seviyorum, çocuk-
lar›m da öyle. Çocuklar›m› ona götürüyorum ve
bana, onun benden daha genç göründü¤ünü söy-
lüyorlar. Buna itiraz etti¤im halde, sonunda onlar-
la anlaflmam gerekiyor. O benim ikinci annem ve
ilk kuruflumu kazand›¤›m günden beri yükümlü-
lüklerimden biri hâline gelmifltir. Babam 1947 y›-

l›nda vefat etti. Bu sadakat, o gün bugündür de-
vam etmifltir. San›r›m, bu, benim durumumda, iki
kültürün birleflimi olarak aç›klanabilir; Müslü-
manl›¤›m ve Afrikal› oluflum; ba¤l›l›klar›, baban›-
z›n ölümünden sonra bile muhafaza edersiniz. Ka-
labal›k aile, bir gerçektir.

Dolay›s›yla, gelecek medeniyeti infla etmek,
Bertrand Russel’in söyledi¤i gibi sadece gösterifl
peflinde koflmak de¤ildir. Karl Marx’›n bizi inan-
d›rmaya çal›flt›¤› gibi sadece sermaye peflinde ol-
mak da de¤ildir. Medeniyet, Adam Smith’in ifade
etti¤i gibi, ç›kar sa¤lama çabas›ndan da do¤ma-
m›flt›r. Aile iliflkilerinde bile yarat›c› sentezi içe-
ren baflka fleyler var ve aile, gelecekte, standartla-
r›n bir dahaki düzenlenmesinde bulundurulmas›
gereken kültürel kurallara sahip.

‹slâm ve Afrika kültüründe, günümüzde hâlâ
izlenen ve Bat›’ya da faydal› olabilecek aile kural-
lar› oldu¤una inanmak istiyorum. E¤er bir mede-
niyet yeniden yap›lanacaksa, flu an için tek mad-
de, bat›l› güç karfl›s›nda tehlikeye at›lan medeni-
yetlerin üzerinde hükümranl›k kurulmas›n›n ön-
lenmesine katk›da bulunmakt›r. Çok teflekkür
ederim. 

AAÇÇIIKK OOTTUURRUUMM,, SSOORRUULLAARR--CCEEVVAAPPLLAARR 

SSoorruu:: Teknoloji söz konusu oldu¤unda, Bat›’dan
ö¤renebilece¤imiz fleyler olabilir; fakat ahlâk ve
de¤erler söz konusu oldu¤unda, onlardan ö¤rene-
bilecek bir fleyimiz var m›?

MMaazzrruuii:: De¤erler, kad›n-erkek iliflkileri gibi
kad›nlar›n aleyhine olan konular, efllerin yan› s›ra
yöneticiler ve ulema taraf›ndan da ne yaz›k ki,
yayg›n olarak ‹slâm ad›na savunuluyor. Size hiçbir
sûrette kat›lm›yor de¤ilim; meseleye kad›nlara
âdil yaklaflan ‹slâm cihetinden bakmal›. Bu ne-
denle, Müslüman topluluklara k›yasla, ayd›n top-
lumlarda, benim tabirimle, daha fazla özel fetva
gerekmektedir. Bundan dolay›, ilim, bir bütün
olarak, tefsirinden ayr› de¤ildir. Benzer biçimde,
‹slâm ö¤retisi de yorumundan ba¤›ms›z de¤ildir.
‹slâm ö¤retisinin tefsirlerinin pek ço¤u kad›nlar›n
aleyhine olacak flekilde yap›lm›flt›r.

Bat›dan ö¤reniyoruz, demek istemiyoruz. Yeni
bir fetvaya sahip oldu¤umuzu söylemek istiyoruz.
Bat›, tetikleyici bir mekanizma olabilir; fakat ‹s-
lâm dünyas›ndaki durum da, kad›n-erkek iliflkile-
rinde problem yaflamad›¤›m›z› söyleyebilecek gibi
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de¤il. Han›m kardefllerimizin de bu konudaki gö-
rüflü, ortak dilimiz Arapça oldu¤u takdirde, hemen
hemen eflit dinî bir tefsire ihtiyaç duyabiliriz. Kefl-
ke, orta yolda ve ayn› zamanda da güncelli¤ini
muhafaza eden dinî bir tefsir bulabilseydik. Kad›n-
lar ve erkekler aras›ndaki iliflkilere uygulanabilirdi
ve bu, ideal olurdu.

ABD’de, ‹slam ve Demokrasi Araflt›rma Mer-
kezi ad›nda, muhtelif görüfllere sahip bir grup kur-
duk. Kimseye, bu görüflün mensubu olmal›s›n, de-
miyoruz. Biz sadece, demokrasiye karfl› belirli bir
‹slâmî yaklafl›m oldu¤u taktirde, veya Müslüman-
lar, “biz demokrasi istemiyoruz; tercih etti¤imiz
baflka bir fley var” dedikleri zaman, insanlar›n ‹s-
lâm’›n demokra-
tik de¤erlerle ilgi-
sini tart›flabilecek
bir ortam sa¤la-
mak istiyoruz.
Bundan dolay›,
bunu oluflturduk
ve seminerler,
konferanslar veri-
yor, bültenler ç›-
kar›yoruz. Bu çal›flmalar› kampuslara kadar genifl-
letmeyi umuyoruz:

ABD’deki kurslarda, ‹slâm üzerine, geleneksel
bak›fl aç›s›ndan de¤il de, dünya sorunlar›nda ‹s-
lâm’›n yeri, ‹slâm ve demokrasi gibi konularda
dersler veriyorum. Bu münasebetle, ö¤rencilere,
‹slâm’daki hangi unsurlar›n demokrasiye uygun,
hangilerininse demokrasi karfl›t› oldu¤unu soruyo-
rum. Her zaman, demokrasi karfl›tl›¤› denince, ka-
d›n-erkek iliflkileri akla geliyor. Ço¤u zaman Müs-
lüman han›mlar o fikirde oluyor. Halbuki, ›rk ilifl-
kileri söz konusu oldu¤unda, ‹slâm’›n demokrasi
yanl›s› oldu¤una dair büyük bir oy birli¤i var. 1400
y›ld›r, ‹slâm ten rengine itibar etmenin yersizli¤i
konusunda, di¤er kültürlerin pek ço¤undan ileride
gitmektedir. Zekât ve ekonomik adalet hususunda
tart›flmalar›m›z oldu ve bu noktada ‹slâm’›n de-
mokrasiyle dost oldu¤una karar verdik; ancak de-
mokrasi ‹slâm ile kâfi derecede dost mu? Bu husus,
s›n›flarda, ö¤rencilerce tart›fl›ld›.

SSoorruu:: Öncelikle, birçok terime göre, medeni-
yetin tan›m›n› yapt›n›z; fakat yarat›c› iddialara de-
¤indi¤inizi duymad›m- belirli bir iddiaya verilen
baflar›l› bir karfl›l›k medeniyeti tan›mlar. ‹kinci
olarak, ‹slâmî küreselleflme ve ‹slâm’› küresellefltirme

hakk›nda çeliflkili iddialarda bulundunuz. Muhte-
melen siz, ‹slâm’›n görünümünü homojenlefltir-
meyi, güçlü bir küreselleflme oluflturmak olarak
önemsediniz. Nijerya’ya veya Malezya’ya gitti¤iniz
zaman, Müslüman oldu¤unuz için muhtemelen
kendinizi evinizde hissedeceksiniz. Endonezya ve
Senegal’deki Arapça bilmeyen insanlar, ‹slâm’a
göre bir çeflit homojenleflmeye flahit oluyorlar. Ay-
n› zamanda, bu flimdi neyi ifade ediyor?

MMaazzrruuii:: Dini demokratiklefltirmeye destek ve-
rip vermeme aras›nda gidip geliyor gibi görünü-
yorsunuz- unutulmamal›d›r ki, küreselleflme, kül-
tür ve de¤erlerin serbest de¤iflimidir. Sonunda, da-
ha iyi bir fley üretecek misiniz, yoksa gerçekten de

ba¤›ms›z ve âdil
olmayan daha
Marksist bir gö-
rüflü mü benim-
seyeceksiniz? Bu
konuda kesin,
egemen bir görüfl
var.

SSoorruu:: Biz
M ü s l ü m a n l a r ,

geçmiflte muhteflem bir medeniyete sahiptik. Eski
bir medeniyete tutunmak, yeni bir medeniyet
meydana getirmeyecektir, de¤il mi? ‹kinci olarak,
Müslümanlar ve Bat› aras›ndaki teknolojik uçuru-
mun, kolayl›kla yeni bir medeniyet hâline gelmek
için fazla büyük oldu¤unu düflünmüyor musunuz?

MMaazzrruuii:: Medeniyet tan›m›n› bitirmemifl miy-
dim? Ben öyle düflünmüyorum. Önce üç tan›m
verdim ve sonra da kendi tan›m›m› yapt›m. ‹ddia
ve karfl›l›k, bir baflka tan›md›. ‹slâm kendi bafl›na
bir homojenleflme fleklidir. ‹slâm’›n homojenleflti-
ren elementleri oldu¤u do¤ru ve farkl› kültürler-
den de olsa, insanlar›n birbirlerini tan›mas›n› sa¤-
layan da bu. Size “siz de Müslüman m›s›n›z?” diye
soruyorlar ve sonra bir fleyler kaynaflmaya bafll›yor.
Fakat dinin, merkezî bir papazl›¤› ve Vatikan’›n
bir dengi veya Canterbury bafl piskoposu olmad›¤›
için, genel olarak farkl› kültürler büyük bir uyum
içindeydiler. Senegal’da yaflanan ‹slâm, Endonez-
ya’dakinden çok farkl›d›r. Buna ra¤men, ‹slâm’da
as›l dikkate de¤er olan, Kutsal Kitab’›n kültürel
olarak uzlaflmayan dilidir. H›ristiyanl›kta, insanlar
‹sa’n›n hangi dili konufltu¤unu bile bilmezler.

Ben, ABD’de s›n›f›mdakilere sordum ve H›ris-
tiyanlar›n yar›s›, ‹sa’n›n konufltu¤u dili bilmiyor-

Küreselleflme, sadece Bat›l›laflman›n yerine
kullan›lan bir baflka kelime midir? fiimdi, küre-
selleflmeye do¤ru baflka bir ad›m daha att›k m›,
yoksa kelimelerle oynayarak, farkl› isimler al-
t›nda Bat›n›n güçlerini mi tarif ediyoruz? 
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du. ‹ncil, ne ‹sa ile, ne de onu çarm›ha gerenler ile
hiçbir ilgisi olmayan bir dilde okunuyor. Halbuki,
burada ‹slâm’da farkl› olan fley, Kur’ân-› Kerîm’in
orijinal dilinde okunmas›, ibadetlerin orijinal dil-
lerinde yap›lmas› ve müezzinin inananlar› namaza
orijinal dili kullanarak ça¤›rmas›d›r. Yani, merke-
zî bir kontrolün yoklu¤una ra¤men, bu, birbirin-
den çok farkl› olan medeniyetlerde de¤iflmemifltir.
Bu son derece dikkate de¤er bir noktad›r. Demek
ki, biraz homojenleflme meydana gelmifltir; hakl›-
s›n›z.

Küreselleflme, sadece Bat›l›laflman›n yerine kul-
lan›lan bir baflka kelime midir? Bu, her zaman bir
tehlikedir, çok hakl›s›n›z. Bazen modernleflme hak-
k›nda konuflur-
duk ve modern-
leflme, s›kl›kla
Bat›l›laflma keli-
mesinin yerine
kullan›l›rd›. fiim-
di, küreselleflmeye
do¤ru baflka bir
ad›m daha att›k
m›, yoksa sadece
kelimelerle oynayarak, farkl› isimler alt›nda Bat›-
n›n güçlerini mi tarif ediyoruz? Hakikatte, gezege-
ni kuflatan bir faktör var ve gezegenin ne kadar›
Bat›dan etkileniyor. Bu yüzden küreselleflme ola-
rak isimlendirmek için evrensel bir faktör bulunu-
yor. Bunun ayn› zamanda, egemenleflmeye sürük-
lenebilece¤ine dair uyar›da bulunmak yerinde ola-
cakt›r.

Bugün Müslümanlar parçalanm›fl bir medeni-
yetin ortas›nda bulunuyorlar. Bir medeniyette uz-
laflmak için homojenleflme kâfi derecede var. Faz-
las›yla parçalanm›fl bir medeniyet; ama politik aç›-
dan de¤il. De¤erler sistemi, mesafelerden ve di¤er
güçlerin darbelerinden etkilenmifl. ‹flin garibi, par-
çalanmay› yavafllatan faktörlerden biri, Bat›dan
gelen teknoloji ve yani Müslümanlar›n birbirleriy-
le daha çok iletiflim kurmalar›n› sa¤layan alan. Ba-
t›, kendine ra¤men, Müslüman medeniyetlerin
parçalanmas›n› yavafllatt›. Tutarl›l›¤›m›z› kaybet-
mememize yard›m etti ve böylece biz de, Müslü-
man Birli¤i Organizasyonu’na, ‹slâm dünyas›nda
bankalara, radyo istasyonlar› vb.ne sahip olduk ve
Müslümanlar olarak birbirimize tesir etmeyi dene-
yebiliriz.

SSoorruu:: Geçmiflte medeniyet sahibi olan millet-

ler, nostaljiden kurtulamayan ve yeni medeniyet-
ler kuramayan nostalji mahkûmlar› m›d›r?

MMaazzrruuii:: Ben öyle oldu¤unu düflünmüyorum.
E¤er bu do¤ru olsayd›, bütün topluluklar›n bir nos-
taljisi oldu¤undan, hiçbir medeniyet geliflemezdi.
Birileri gelip de yenilerini kurmadan önce, daima
geçmiflte bir kültür bulunurdu. Bunu yapmak iste-
yen Müslümanlar, Araplar veya fiah hem geri
dönmeyi hem de ileri gitmeyi denemifllerdi. Mese-
lâ, ‹ran flah›, 5000 y›l öncesine gitmeyi ve ayn› za-
manda Bat›yla ba¤lant› kurmay› istemiflti.

SSoorruu:: Müslümanlar ve bat›l›lar aras›ndaki tek-
nolojik fark, olanlar›n kontrolünü ele geçiremeye-
ce¤imize dair hiçbir ümit beslememize izin verme-

yecek kadar bü-
yük mü?

MMaazzrruuii:: Bi-
zim, özellikle de
Bat› taraf›ndan
susturulan itiraz-
lar›m›z› art›racak
asi seçkinlerimiz
ve yöneticileri-
miz olmad›¤› za-

mandan beri kontrole yeteri kadar sahip olama-
mam›z ciddi bir tehlikedir. Bu yüzden, teknoloji
uçurumu, siyasî irade taraf›ndan yeteri kadar ka-
panmam›flt›r.

SSoorruu:: Nijerya’daki fleriat› uygulama ça¤r›s›n›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

MMaazzrruuii:: Nijerya’da fleriat tart›fl›l›yordu (geçen
ay Nijerya’dayd›m). Bu konuda kuzey ile güney ve
‹slâm kanununu kabul etme yönünde hareket
eden kuzeydeki belirli eyaletler aras›nda gerginlik
yafland›¤› do¤ru (sizin idam cezas›yla ilgilendi¤ini-
zi biliyorum ama dinleyiciler konunun ne oldu¤u-
nu bilmeyebilirler). Geçen seneye kadar, Nijer-
ya’da siyasî gücün, ülkenin kuzeyi taraf›ndan, eko-
nomik gücün ve kontrolün de ülkenin güneyi ta-
raf›ndan kullan›ld›¤› endifle verici bir denge vard›.
Bu hâl, devletin Malezyal›lar’›n, ekonominin ise
Çinliler’in kontrolü alt›nda oldu¤u Malezya’y› an-
d›r›yordu. Geçen seneki seçimlerle birlikte o den-
ge bozuldu. Bir güneyli, baflkan seçildi. Çeliflkili
olan, kuzeye ra¤men güneyli bir baflkan›n seçilme-
siydi. Kuzey, baflkan olmas› için Obisanjo’yu des-
tekliyordu. Fakat kanaatimce kuzey, vakitsiz bir
hayal k›r›kl›¤›na u¤rat›ld›¤›n› düflünüyordu. Bun-
dan dolay›, hem, her zaman oldu¤u gibi, ekono-

H›ristiyanl›¤›n küreselleflmesi D. Roma ‹mpa-
ratorlu¤u’nun din de¤ifltirmesiyle bafllam›flt›r.
‹slâm’›n küreselleflmesi, hâl-i haz›rdaki bir im-
paratorlu¤un de¤ifltirilmesiyle de¤il, neredey-
se, hiç yoktan kurulmas›yla bafllam›flt›r.
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mik anlamda marjinallefltirildiklerini, hem de
flimdi, yeni bir bask› olarak da siyasî anlamda mar-
jinallefltirildiklerini hissediyorlard›. Buna nas›l
karfl›l›k verirler? Bunun bir yolu, kaynaklara s›¤›n-
makt›r. Kuzeyde büyük bir ‹slâm nüfusu oldu¤un-
dan beri, bunu yapman›n bir yolu da, ‹slâm’a geri
dönmeyi ve fleriat› istediklerini söylemektir. Baz›
eyaletlerde gayr-i Müslim az›nl›klar yo¤un bir nü-
fusa sahip. Bu durum, o eyaletlerde gerginli¤e yol
açabilir ve büyük Nijerya federasyonunda, birli¤i
sarsacak büyük gerilimler var. Bu sorunu çözeme-
diler. Mevcut baflkan Obisanjo bir güneyli oldu-
¤undan (head on) fleriat sorununu ele almak iste-
mez., bu yüzden de bunun gitgide suya düflmesini
bekler. Ona siyasî aç›dan g›pta etmiyorum, kendi-
si flu an çok hassas bir konumda. Bu yüzden, Nijer-
ya için en iyisini diliyoruz.

‹dam cezas› sorunu hakk›ndaki kanaatimi so-
rarsan›z, ben, idam cezas›na itimat etmiyorum ve
bu sadece Nijerya’daki tart›flmayla alâkal› de¤il.
Ben burada, Allah’›n bizden zamana karfl› ö¤ren-
memizi istedi¤i fleyler oldu¤unu ve Allah’›n Hz.
Muhammed (s.)’den baflka, insan olmayan bir ha-
bercisinin de zaman oldu¤unu düflünüyorum. Za-
man bize, suç ile suçun sebepleri ve onu nas›l
kontrol edece¤imiz hakk›nda daha fazla fley ö¤re-
tiyor, nitekim Hz. Muhammed (s.)’i “resûl” olan
son insan olarak dinlemek ve ayr›ca zamana da
“resûl” gözüyle bakmak yerinde olacakt›r.

Ben ilk defa bu sorun hakk›nda kamuoyu önü-
ne, Selman Rüfltü’yü suçlu buldu¤um ve ayn› za-
manda da, idam cezas›na itiraz etti¤im zaman ç›k-
t›m. Selman Rüfltü için de¤il; ben idam cezas›na,
süreye karfl› ç›kt›m. Kanaatimce, kitab› bir rezalet-
ti; sadece Bat›n›n gözüne girmeye çal›flt›.

SSoorruu:: Allah, h›rs›zlar›n ellerinin kesinlikle ke-
silmesi gerekti¤ini söylüyor. Allah demokrasiden
nerede bahsediyor?

OOttuurruumm bbaaflflkkaann››:: Kalan sorular› cevaplamak
için sadece birkaç dakikan›z var. Bu esnada, bafl-
kanl›¤›n verdi¤i yetkiyi kullanarak, kardeflimizin
yapt›¤› yorumlara karfl›l›k vermek istiyorum.
Kur’ân-› Kerîm’de demokrasiye dair hiçbir fley ol-
mad›¤›n› söyleyen kardeflimize mukabil, Kur’ân-›
Kerîm’de diktatörlük hakk›nda da hiçbir fley bu-
lunmad›¤›n› belirtmek isterim. 

MMaazzrruuii:: Sorular›n›z›n hepsi de önemli ve be-
nim sadece befl dakikam var. Ona, bu yolla de¤in-
meme izin verin: Neden bu büyük medeniyet git-

gide durgunlaflt› ve sömürgeleflmek için geride b›-
rak›ld›?

Konferans›mda öne sürdü¤üm tez, baflkalar›n-
dan ö¤renmeyi durdurmakt›r ve yarat›c› sentezin
esas noktas› da budur. ‹slâm tarihinde, baz› nokta-
larda, legalizm kabul edilmifltir ve senteze karfl›
duvarlar örülmüfltür. O zamandan itibaren, ‹slâm
düflme e¤ilimindedir. Düfltü¤ümüzün fark›nday›z.
Burada, sorular›n yar›s›, geride b›rak›l›yor muyuz,
yetiflebilme ihtimâlimiz var m›, ve neler yapmal›-
y›z gibi konular hakk›nda. Gerideyiz, sömürgelefl-
tirildik, yeralt›ndan kendi petrolümüzü bile ç›ka-
ramay›z. Yabanc›lar bizim için yapmad›¤› taktirde,
kendi kaynaklar›m›z› iflletemiyor, kendi zenginlik-
lerimize bile ulaflam›yoruz. Kendinize sorun; ne ol-
du? ‹slâm ne zaman baflkalar›ndan ö¤renmeye son
verdiyse, geliflimi de o zaman durdu. Bu seminerde
savunulan tez ve yarat›c› sentez tezinde de bahse-
dilen budur. Legalizm duvarlar›, as›rlar boyunca
idarelerini reddetti¤imiz seçkin ulema taraf›ndan
infla edilmifltir. Bu durumdan kaçmaya bafllad›¤›-
m›zda, duvarlar y›k›lmaya bafllamal›yd›. Biz, bafl-
kalar›ndan ö¤renmeyi ö¤renmeliyiz; olay bu kadar
basit. 

Allah kelâm›n›n en yüce oldu¤u do¤ru; fakat
O’nun kelâm› insanlar taraf›ndan yorumlan›yor.
Allah’›n do¤rudan bizimle konufltu¤u bir Kur’an
mevcut de¤il. O bizde bulunuyor; çünkü insanlar
taraf›ndan ele al›nm›fl, kitaplar›n yard›m›yla in-
sanlar taraf›ndan aç›klanm›fl ve bazen de yüzy›llar
önce insanlar taraf›ndan tefsir edilmifltir. Onlar,
tefsir konusunda bizden daha serbest davranm›fl-
lar. Kur’ân-› Kerîm’deki âyetler, müfessirinden ba-
¤›ms›z de¤ildir. Bu nas›l olur? Biz insan›z, Allah
de¤iliz. Allah’›n ne buyurdu¤unu kesin olarak an-
lad›¤›m›z› söyleyemeyiz. Biz Allah de¤iliz. Biz sa-
dece kuluz, o halde Kur’ân-› Kerîm’i bu flekilde yo-
rumlayan baz› insanlar Allah m›? Hay›r, de¤il. Ne-
den baflka biri onu tekrar yorumlayamas›n? 

Bu münasebetle, burada bir talepte bulunmak
istiyorum. Onlarca as›r önce infla edilmifl legalizm
duvarlar›na sonsuza kadar hapsedilmemize ve bafl-
kalar›ndan ö¤renme konusuna duyars›z kalmam›za
müsaade etmeyin; biz sadece kendimizi suçluyoruz.

(Prof. Mazrui’nin 05.09.2002 tarihinde Lond-
ra’da tertip edilen ““‹‹ssllââmm DDüünnyyaass››nnddaa DDeemmookkrraassii
PPrroojjeessii”” adl› seminerdeki konuflmas›d›r.)
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ürkiye’yi yak›ndan ilgilendiren iki önemli
toplant› ardarda yap›lm›flt›r. Bunlardan
biri, ‹slam Konferans› Örgütü(‹KÖ) di¤e-

ri ise G-8 toplant›s›d›r. Her iki toplant›n›n sonuç-
lar›, Türkiye’de pek tart›fl›lmam›flt›r. ‹KÖ toplan-
t›s›nda Türkiye aday›n›n genel sekreter seçilmesi
ve KKTC’nin ‘K›br›s Türk Cumhuriyeti’ olarak
tan›nmas›n›n öngörülmesi toplant›n›n ana amac›
olarak takdim edilmifltir. ‹KÖ’de genel sekreterin
ilk defa seçimle belirlenmesi, büyük bir demokra-
si zaferi olarak gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

G-8 toplant›s› ile ilgili söylenen en önemli fley
ise, ABD’nin Büyük Ortado¤u Projesi kapsam›n-
da NATO’yu bölgeye kendi silahl› gücü gibi yer-
lefltirme iste¤ine Fransa, Almanya ve Rusya’n›n
karfl› ç›km›fl olmas›d›r. G-8 toplant›s›na Türkiye
“demokratik ortak” olarak ça¤›r›lm›flt›r. Türkiye
ile birlikte Yemen ve Ürdün‘de G-8 toplant›s›na
kat›lm›flt›r. G-8 d›fl›ndaki bu ülkelerin, bugünkü
konjonktürde neden toplant›ya davet edildikleri
ayr› bir tart›flma konusudur. Bu üç ülkeye BOP
kapsam›nda yüklenmek istenen bir fonksiyon var
m›d›r? Bu soru gerçekten tart›fl›lmal›d›r. Her iki
toplant›ya kat›lm›fl olan Türkiye, Müslüman halk-
lar için üzerine düflen sorumlulu¤u yerine getire-
bilmifl midir? fiu an için yeterli bilgi olmad›¤›ndan
bir fley söylemek çok erken say›labilir. Zaman her
fleyi günyüzüne ç›karacakt›r. G-8’ler toplant›s›n-
dan sonra Haziran ay›nda Türkiye’de yap›lacak
olan NATO toplant›s›nda BOP (yeni isim de¤i-
flikli¤i amaç de¤iflikli¤ini getirmemektedir) ameli-

yat masas›na yat›r›lacakt›r. Pastan›n paylafl›m›nda
anlaflabilirlerse Büyük Ortado¤u iflgal edilmek is-
tenecektir. Böyle bir iflgale karfl› Müslümanlar
olarak görev ve sorumluluklar›m›z nelerdir?

AArrkkaa PPllaann

‹slam medeniyeti ile Bat› medeniyeti aras›ndaki
hesaplaflma, 18. yüzy›ldan itibaren ‹slam dünyas›-
n›n aleyhine ifllemeye bafllam›flt›r. Askeri alanda
al›nan ma¤lubiyetlerin üstesinden gelebilmek için
y›¤›nla askeri yenilik yap›lm›fl ve zamanla bu di¤er
alanlara kayd›r›lm›flt›r. ‹slam dünyas›n›n devlet
olarak en güçlü temsilcisi olan Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u Bat›’n›n teflvik ve bask›s› ile Tanzimat Fer-
man›(1839), Islahat Ferman›(1856) ve Kanun-›
Esasî(1876) ile ›slahat hareketine giriflmifltir. He-
saplaflma içerisinde bulundu¤unuz bir medeniyet
mensuplar›n›n size ›slahat yapt›rtmas› nihayetinde
kimin ifline yarar? Bunu kestirmek çok zor olmasa
gerekir. Benzer ›slahat hareketleri M›s›r’da Meh-
met Ali Pafla, Tunus’ta I. Ahmet Pafla, ‹ran’da Ka-
çar hanedan› taraf›ndan yap›lm›flt›r. Nitekim bu
hareketlerin sonucunda bat›n›n bu ülkeler üzerin-
deki etkisi daha fazla artm›flt›r. Ancak as›l tahri-
bat, Bat›’da e¤itime gönderilen ö¤rencilerin Fran-
s›z ihtilalinden etkilenerek ulusçuluk/ ulus-devlet
fikriyle ülkelerine dönmesi ve ümmet fikrine karfl›
ç›kmas› ile meydana gelmifltir. 

Yap›lan ›slahat hareketleri ile gayr› müslim
unsurlara tan›nan ayr›cal›klar, Kilise ve yabanc›

2211.. YYÜÜZZYYIILL HHAAÇÇLLII SSAAVVAAfifiLLAARRIINNAA KKAARRfifiII 
ÜMMET BB‹L‹NC‹ EEKSEN‹NDE

D‹REN‹fi

YYIILLDDIIRRIIMM CCAANNOO⁄⁄LLUU

“Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmifl olan kardefllerimizi ba¤›flla 
ve kalplerimizde iman etmifl olanlara karfl› bir kin b›rakma.” 59/10
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ist›hbaratlar›n devreye girmesi ile gayr› müslim
unsurlar›n daha kolay tahrik edilmeleri sa¤lan-
m›flt›r. Devlet sisteminin zedelenmesi ile bafllayan
zulüm ve haks›zl›klar, toplumun farkl› kesimlerini
tahrike müsait hale getirmifltir. Farkl› etnik unsur-
lar uulluuss yap›lma rüflveti ile isyana teflvik edilmifl;
sonra da bunlar gerekçe gösterilerek dönemin et-
kin güçleri taraf›ndan Müslüman co¤rafya iflgal
edilmifltir.

FFrraannssaa Cezayir (1830), Senegal, Gine, Bat›
Afrika k›y›lar›n›, Bat› ve Orta Sudan’›(1845), Tu-
nus, Mali, Çad, Nijer ve Orta Afrika’y›(1881),
Cibuti’yi(1884) iflgal ederek sömürgelefltirmifltir.
Ayr›ca, Asya k›tas›nda Annam(1801), Ton-
kin(1882), Kimer ve Kamboçya’y›(1884-5) iflgal
etmifltir.

‹‹nnggiilltteerree M›s›r’›(1882), Sudan’›(1896), Ugan-
da’y›(1892), Kenya’y›(1895) Fransa’dan alarak
sömürgelefltirmifltir. Bat› Afrika’da Gambiya, Si-
erra Leone, Alt›n K›y›s› ve Nijerya’y› sömür-
gelefltirerek Güney Afrika’y› tamamen
kontrolüne alm›flt›r. Ayr›ca Hür-
müz(1662), Madras(1640), Bom-
bay(1661), Kalküta(1690), Ben-
gal(1757), Cakarta(1761),
Aden(1839), Nepal(1816),
Sind(1843), Sih Krall›¤›’n› (1849)
ele geçirip do¤udan bat›ya kadar As-
ya’n›n tüm güneyini iflgal etmifltir. 

Ayn› dönemlerde ‹‹ttaallyyaa Somali, Eritre ve Lib-
ya’y›; AAllmmaannyyaa Kamerun, Togo ve Tanganika’y›
alm›flt›r. 17. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren HHoollllaannddaa--
ll››llaarr Güneydo¤u Asya’y›(Cava, Sumatra) iflgal et-
mifllerdir. RRuussyyaa ise 17. yüzy›l›n bafl›nda Asya’n›n
kuzeyine tamamen hakim olup güneye do¤ru in-
me çabas›na giriflmifltir. Azerbaycan ve Gürcistan
(1828), Semerkant ve Buhara(1868), Hive ve
Fergana’yi (1875) iflgal etmifltir.

Özetle 20. yüzy›l›n bafl›na gelindi¤inde Os-
manl›, ‹ran, Afganistan ve Fas’tan baflka ba¤›ms›z
bir Müslüman ülke mevcut de¤ildir.11

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun I. Cihan sava-
fl›ndan 1918 Mondros Mütarekesini yaparak ye-
nik ç›kmas› ile Suriye ve Lübnan FFrraannss››zz; Irak,
Filistin ve Ürdün ‹‹nnggiilliizz hakimiyetine girmifltir.
Osmanl› devletine karfl› ‹ngilizlerle iflbirli¤i ya-
pan fierif Hüseyin’e iflbirli¤inin karfl›l›¤› olarak
‹ngiliz manda yönetiminde krall›k verilmifltir.

fierif Hüseyin Hicaz Kral›, o¤lu Faysal Irak Kra-
l›, di¤er o¤lu Abdullah Ürdün Kral› yap›larak
Arap yar›madas› sun’i olarak bölünmüfl-
tür(1921). 

Topraklar› iflgale u¤ram›fl Osmanl› ‹mparator-
lu¤unun enkaz›ndan Türkiye 1923, M›s›r 1922,
Suriye 1930, Irak 1932’de ba¤›ms›zl›klar›n› kaza-
nan yeni devletler olmufllard›r.

II. Dünya Savafl› yeni bir süreci bafllatm›fl, em-
peryalist güçler aras›nda bafllayan hesaplaflma,
ABD ve Sovyetler birli¤i fleklinde iki blokun olufl-
mas› ile sonuçlan›nca; iflgal alt›ndaki Müslüman
co¤rafyada ba¤›ms›zl›k hareketleri h›zlanm›flt›r.
1970’li y›llara gelindi¤inde 45 civar›nda Müslü-
man ülke ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›flt›r. Endonez-
ya(1949), Malezya(1963), Bruney Darüsse-
lam(1984), Pakistan(1947), Bengaldefl(1971),
Kuveyt(1961), Birleflik Arap Emirlikleri(1971),
Umman(1972), Bahreyn(1972), Katar(1972),

Libya(1951), Tunus(1956), Fas(1956), Ceza-
yir(1962), Somali(1950), Kame-

run(1960), Mali (1960), Be-
nin(1960), Burkina Faso(1960),
Gambia(1965), Sierra Le-
one(1961), Gine (1958), Gine-
Bissau(1974), Senegal(1960),

Moritanya(1960) ve Gabon(1960)
ba¤›ms›zl›klar›n› elde eden devletler

olmufllard›r.
Sovyet iflgalindeki Müslüman ülkeler ise

(Azerbaycan, Kazakistan, K›rg›zistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Tacikistan) ancak Sovyetlerin
da¤›lmas› sonucu  ba¤›ms›z olabilmifllerdir.22

Bugün ba¤›ms›zl›klar›n› alm›fl ve halk› Müslü-
man olan 50’den fazla ülke vard›r. Ba¤›ms›z olarak
gözüken bu ülkelerin pek ço¤unda Bat› iflbirlikçi-
si yönetimler iflbafl›nda bulunmakta, ‹slam’› ve
Müslümanlar› tehdit ve tehlike olarak görmekte-
dirler. Bundan dolay› Müslümanlar sürekli bask›
alt›nda tutulmaktad›r. 

‹slam co¤rafyas›nda, II. Cihan savafl›na kadar
olan dönemde uulluussççuulluukk fikri etkin iken; II. Ci-
han savafl› sonras›nda Sovyetlerin ve Çin’in or-
taya ç›k›fl› ile birlikte MMaarrkkssiisstt hareketler etkin
olmufltur. M›s›r, Suriye, Irak, Cezayir ve Libya’da
ba¤›ms›zl›k mücadeleleri sonucunda kurulan sis-
temler, Arap milliyetçili¤i ile Sosyalizmin ilginç
bir eklektizmini oluflturur.
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‹slam’›n son kalesi olarak görülen Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u’nun son 100 y›ll›k döneminde ortaya ç›-
kan ulusçuluk hareketlerinin neden olaca¤› y›k›-
m›n, nas›l görülemedi¤i bugün iyi tart›fl›lmal›d›r.
Sömürgeci devletlerin ulus infla ederek imparator-
lu¤u y›kmaya çal›flt›klar›n›, ‹mparatorluk ayd›nla-
r›n›n görememesi düflündürücüdür. ‹mparatorluk
içinde Arap ve Türk milliyetçili¤i fleklinde geli-
flen iki ak›m›n, çok farkl› etnik yap›ya sahip bir
imparatorlu¤u bir arada tutma flans›n› ortadan
kald›raca¤› bir gerçekti. Ne yaz›k ki Bat›’da oku-
mufl Osmanl› ayd›nlar›, ma¤lubiyetlerin olufltur-
du¤u anaforda Bat›’n›n sinsi siyasetini yeterince
görememifltir. Bat› propagandas›n›n yo¤unlu¤u ve
Müslüman ayd›nlar›n yeterince etkin olamamala-
r› sonucunda üümmmmeett fikri, yerini etnik kökene da-
yal› bir uulluussççuulluu¤¤aa b›rakm›fl oldu. ‹mparatorlu¤un
son döneminde tart›fl›lan üç ak›mdan hiçbiri ge-
rekti¤i gibi hakim olamam›flt›r. Ziya Gökalp’in
formüle etti¤i ‘Türkleflmek, ‹slamlaflmak, Bat›l›-
laflmak’ ak›m›, ne Türkleflmeyi ne ‹fllamlaflmay› ne
de Bat›l›laflmay› gerekti¤i gibi baflarm›flt›r. Bunu
sonucunda ne oldu¤u belli olmayan, renksiz, flizof-
renik bir toplumsal yap› ortaya ç›km›flt›r. Yaklafl›k
1000 y›l ‹slam’la yo¤rulmufl bir toplumun hangi
de¤erlerini ‹slam’dan ayr› ortaya koymak müm-
kündür. Nereye el atarsan›z bir flekilde ‹slam’›n bir
de¤eri karfl›n›za gelip ç›kacakt›r. Bu sorun tarihin
ve ‹slam’›n reddi ile çözülmek istenmifltir. Ortaya
ç›kan boflluk, insan f›trat› ile uyumlu, ayaklar› üs-
tünde duran bir teori taraf›ndan doldurulamam›fl-
t›r. Boflluk doldurulamad›¤› için ne toplumun(bir
bütün olarak) ne de sistemin bir kk››bblleesi var olmufl-
tur. Aç›k denizde rüzgar›n tesiri ile sürüklenen bir
gemi gibi hem toplum hem de sistem yalpalay›p
durmufl, kendi kimli¤ini ve kiflili¤ini aram›flt›r.
Sistemin a¤›rl›k merkezi ile toplumun a¤›rl›k mer-
kezi hiçbir zaman örtüflememifltir. ‹thal edilen sis-
temin savunucular›, bu gerçe¤i göremedi¤i için
halk› hiçbir zaman anlayamam›fl ve halk›n istek-
lerini fliddetle bast›rma yolunu seçmifltir. Seçimin
var oldu¤u tüm Müslüman ülkelerde yabanc› des-
tekli darbeler hep halka karfl› yap›lm›flt›r. Siste-
min korunmas› söyleminin, bat› menfaatlerinin
savunulmas›ndan baflka bir fley olmad›¤› bürokra-

si taraf›ndan görülememifltir. Tüm darbelerden
sonra Bat›’ya verilen tavizler incelendi¤inde bu
gerçek görülebilir. 

Arap, Türk ve Fars milliyetçili¤i ‹slam dünya-
s›n›n paramparça olmas›na ve s›n›rlar› cetvelle çi-
zilmifl, tarihi kökleri olmayan suni devletlerin or-
taya ç›kmas›na neden olmufltur. Müslüman co¤-
rafyan›n bu flekilde paramparça edilmifl olmas› ile
kurulmufl ulus devletler, zay›f do¤duklar› için tek
bafllar›na bat›l› sömürgecilere cevap verme veya
direnme flanslar› olamam›flt›r. ‹slamî endifle ile ve-
ya ümmetin ç›karlar›n› korumak için de¤il; sade-
ce iktidarlar›n›n ç›karlar›n› koruyabilmek
için(baz› istisnalar vard›r) dayan›flma içine girme-
ye çal›flm›fllard›r. Bu amaçla tarihi süreç içerisinde
bir dizi organizasyon gerçeklefltirilmifltir. Bunlar
afla¤›da isim olarak verilmektedir:33,,44

• SSaaddaabbaadd PPaakktt››(8 Temmuz 1937): Türkiye, ‹ran, Irak
aras›nda imzalanm›flt›r.

• AArraapp BBiirrllii¤¤ii(22 Mart 1944): Bafllang›çta M›s›r, Irak,
Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan ve Ye-
men; daha sonra Libya(1953), Sudan(1956), Fas ve
Tunus(1958), Kuveyt(1961), Cezayir(1962), Gü-
ney Yemen(1967), Bahreyn, Umman, Katar, Birle-
flik Arap Emirlikleri(1971), Moritanya(1973), So-
mal›(1974), Filistin Kurtulufl Teflkilat›(1976), Ci-
buti(1977).

• AAffrriikkaa’’nn››nn EEkkoonnoommiikk KKaallkk››nnmmaass›› iiççiinn AArraapp BBaann--
kkaass››(Kas›m 1973): Cibuti, Somali ve Yemen d›fl›n-
daki Arap birli¤i ülkeleri.

• AArraapp EEkkoonnoommiikk BBiirrllii¤¤ii KKoonnsseeyyii(1957): M›s›r, Irak,
Suriye, Ürdün, Yemen, Kuveyt, Sudan, Birleflik
Arap Emirlikleri, Somali, Libya, Moritanya ve Fi-
listin Kurtulufl Teflkilat›.

• EEkkoonnoommiikk vvee SSoossyyaall GGeelliiflflmmee iiççiinn AArraapp FFoo--
nnuu(1968): Arap Birli¤i’nin tüm ülkeleri.

• AArraapp PPaarraa FFoonnuu(2 fiubat 1977): Arap Birli¤i’nin
tüm ülkeleri.

• KKöörrffeezz ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii KKoonnsseeyyii(27 May›s 1981): Bahreyn,
Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birle-
flik Arap Emirlikleri.

• BBaa¤¤ddaatt PPaakktt››(1955-1959): Türkiye, ‹ran, Irak, Pakis-
tan ve ‹ngiltere.

• MMeerrkkeezzii AAnnllaaflflmmaa TTeeflflkkiillaatt››(CENTO-1959): Türki-
ye, ‹ran, Pakistan ve ‹ngiltere.

• KKaallkk››nnmmaa ‹‹ççiinn BBööllggeesseell ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii TTeeflflkkiillaatt›› (21 Hazi-
ran 1964-1979): Türkiye, ‹ran, Pakistan.

• EEkkoonnoommiikk ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii TTeeflflkkiillaatt››(29 ocak 1985): Türki-
ye, ‹ran, Pakistan.

• GGüünneeyyddoo¤¤uu AAssyyaa UUlluussllaarr BBiirrllii¤¤ii(8 A¤ustos 1967):
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Malezya, Endonezya,
Singapur, Filipinler,
Tayland, Brunei Da-
russelam(7 Ocak
1984).

• AAffrriikkaa BBiirrllii¤¤ii ÖÖrrggüü--
ttüü(22-25 May›s
1963): 32 Afrika ül-
kesi.

• ‹‹ssllaamm KKoonnffeerraannss›› TTeeflfl--
kkiillaatt››(29 fiubat-4
Mart 1972): Tüm
Müslüman ülkeler

• DD--88’’lleerr(15 Haziran
1997): Türkiye, Pa-
kistan, Bengaldefl,
M›s›r, Nijerya, Iran,
Endonezya, Malezya.

Yukar›daki kurulufl-
lardan ‹‹ssllaamm KKoonnffee--
rraannss›› TTeeflflkkiillaatt›› ve DD--
88’’lleerr hariç di¤erleri,
genellikle, bölgesel
özelli¤i haizdir. ‹slam Konferans› Teflkilat› hari-
cindekiler ekonomik ve güvenlik a¤›rl›kl›d›r. ‹lk
defa ‹slam Konferans› Teflkilat›, ‹slamî dayan›fl-
may› ve Müslüman halklar›n mücadelesini des-
tekleme fikrini ele alm›flt›r. Teflkilat›n amaçlar›n›
belirten ikinci maddenin ilgili bentlerinde bu du-
rum aç›kca seslendirilmektedir:

1- “Üye devletler aras›nda islamî dayan›flmay› gelifltir-
mek”.

3- “Irk ay›r›m› ve eflitsizli¤i kald›rmak ve sömürgecili-
¤in her fleklini kökünden kaz›mak için çal›flmak”.

6- “Tüm müslüman halklar›n, fleref, ba¤›ms›zl›k ve ulu-

sal haklar›n› koruma aç›s›ndan, mücadelesini des-

teklemek.”33

Müslüman halklar aras›nda bir dayan›flma
meydana getirip ümmet bilinci oluflturmay› ger-
çeklefltirmek gibi bir hedef belirtilmemifl olmas›na
ra¤men, bu maddeler fleklen de olsa böyle bir so-
nucu do¤urabilirdi. Ne yaz›k ki ‹slam Konferans›
Teflkilat›, Müslüman co¤rafyadaki ihtilaflara mü-
dahale edememifl, çat›flmalar› durduramam›fl, yö-
netimlerin kendi halklar›na yapt›¤› zulme engel
olamam›fl/olmam›flt›r. Irak, Suriye, M›s›r ve Ceza-
yir’de yap›lan toplu katliamlara karfl› hiçbir tepki
göstermemifltir. Örgüt, ‹srail’e karfl› ciddi denile-

bilecek bir yapt›r›m uygulayamam›flt›r. Irak-‹ran
savafl›nda Bat›l› sömürgecilerin saflar›nda yer al-
m›fl olan Irak diktatörü Saddam’› desteklemifltir.
Irak’›n Kuveyt’i iflgali karfl›s›nda ifllevsiz kalm›flt›r.
Saddam’› Kuveyt’ten ç›karabilmek için Bat›l›larla
iflbirli¤i içerisine girmifltir. Bir çok ülkede halk›n
iradesinin yönetime yans›t›lmas› için hiçbir çö-
züm aranmam›flt›r. Bir çok ülke yönetimi kendi
halk›ndan kopmufl ve halk›n› tehdit ve tehlike
olarak görmüfltür. Teflkilat mensubu ülkelerin ne-
redeyse tümünde halka zulmedilmifl ve teflkilat
bunlara seyirci kalm›flt›r. Bu ve buna benzer tutu-
mundan dolay› teflkilat ifllevsizleflmifltir. Teflkilat
etkinli¤ini, yapt›r›m gücünü kaybetmifltir.

EEttkkiinn OOllaabbiillmmeekk

Yukar›da ismi geçen teflkilatlar›n bu zaaf›n› çok iyi
gören Erbakan, D-8’lerin kuruluflunda D-8’lerin
eettkkiinnlliikk pprreennssiibbii üzerine kurulmas› gerekti¤i üze-
rinde özenle durmufltur: 

“Kurmakta oldu¤umuz D-8 Grubunun en önemli il-
kesi ‘‘eettkkiinnlliikk’’ olmal›d›r. Gerek geliflme yolundaki
ülkelere yyüürreekk vveerrmmeekk bak›m›ndan, gerek ileri dü-
zeydeki sanayi ülkeleri taraf›ndan cciiddddiiyyee aall››nnaabbiill--
mmeemmiizz için, eettkkiinn bbiirr vvaarrll››kk ggöösstteerrmmeemmiizz flartt›r.
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‹flte grubumuzun küçük olmas›, bir k›sm›m›z›n tam
bir piyasa ekonomisi flartlar› içinde h›zl› bir kalk›n-
ma performans› göstermesi, bir k›sm›m›z›n zengin
kaynaklara sahip bulunmalar›, eettkkiinn ssoonnuuççllaarr eellddee
eettmmeekk iiççiinn vvaarr oollmmaass›› ggeerreekkeenn tteemmeell flflaarrttllaarr›› tteeflfl--
kkiill eettmmeekktteeddiirr..”55

‹slam dünyas›n›n bu kadar genifl organizasyon-
lara ve imkanlara sahip olup da etkin olamamas›
gerçekten düflündürücüdür. Bundan dolay› Erba-
kan’›n dikkat çekti¤i nokta gerçekten önemlidir.
Bu noktadaki temel sorun, bilim ve teknolojide
gerekti¤i yere gelememifl, ekonomileri güçlü ol-
mayan ve içerde(ülkeler aras›nda ve her ülkenin
kendi içerisinde) y›¤›nla sorunu olan Müslüman
ülkeler sanayileflmifl, bilim ve teknolojinin öncü-
lü¤ünü yapan, ekonomik yap›lar› iyi olan G-8’ler-
le uluslararas› arenada ne ile mücadele edebile-
cekler, uluslararas› politikada nas›l belirleyici rol
alabileceklerdir? 

Bu sorular Erbakan’a sorulmufltur. Erbakan’›n
9 Aral›k 1996 tarihinde TBMM’de bütçe üzerine
yapt›¤› konuflmada bu sorulara verdi¤i cevap, em-
peryalizme karfl›, 21. yüzy›l haçl› savafllar›na karfl›
direniflin nirengi noktas›d›r:

“Efendim, bu geliflmifl ülkelerin karfl›s›na kiminle
ç›kacaks›n›z; Begaldefl’le mi, M›s›r’la m›?!... 880000

mmiillyyoonn iinnssaannllaa çç››kk››yyoo--
rruuzz.. 880000 mmiillyyoonn iinnssaann--
llaa...
Bunlar›n karfl›s›na bbiizz
hhaakkllaa çç››kk››yyoorruuzz.. HHaakk......
HHaakk...... Çünkü, bugün
dünyada hakikaten bü-
yük haks›zl›klar var. EEnn
bbüüyyüükk ggüüçç hhaakkll›› oollmmaakk--
tt››rr. Bugün, flu Birleflmifl
Milletler Teflkilat›nda 5
ülkenin veto hakk› var;
bu çeliflki de¤il mi... Bu,
elli sene öncenin dünya-
s›; bu dünya böyle yürü-
mez. fiimdi, bütün dünya-
n›n hepsi hakl› bir dünya
istiyor; herkes elli y›l son-
ra dünyay› yeniden kur-
mak istiyor. Bu, herkesin
temennisidir. Bak›n, bu
D-8ler hareketinin 6 ana
umdesi var: 
Yeryüzünde ssaavvaaflfl ddee¤¤iill,,

bbaarr››flfl› kim istiyorsa, bu masan›n etraf›nda oturacak.
GGeerrggiinnlliikk de¤il, ddiiyyaalloogg..
SSöömmüürrüü de¤il, iiflflbbiirrllii¤¤ii.. 
ÇÇiiffttee ssttaannddaarrtt de¤il, aaddaalleett..
KKiibbiirr ,, tteekkeebbbbüürr de¤il, eeflfliittlliikk..
Bir arada, hhaakkkkaa rriiaayyeett eeddeerreekk yyaaflflaammaakk.
Yeni dünyan›n prensipleri bunlar olacak. Ondan
dolay›d›r ki, o sizin çok küçük gördü¤ünüz, oo 880000
mmiillyyoonn iinnssaann,, eevveett,, hhaakkkk›› üüssttüünn ttuuttttuu¤¤uu iiççiinn,, bbüü--
ttüünn iinnssaannll››¤¤aa eenn bbüüyyüükk hhaayy››rrll›› aadd››mm›› aattaaccaakktt››rr..”66

Bugün Müslüman co¤rafyada 1.5 milyar insan
yaflamaktad›r. Emperyalizmin karfl›s›na 1.5 milyar
insanla ç›kabilmek bu mücadelenin ana nirengi
noktas›n› oluflturur. Bu nirengi noktas›, Arfli-
met’in ‘‘bbaannaa bbiirr ddeesstteekk nnookkttaass›› vveerriinn ddüünnyyaayy››
yyeerriinnddeenn ooyynnaattaayy››mm’’ ifadesindeki destek noktas›
ile ayn› öneme sahiptir. ‹nanm›fl, birbiri ile daya-
n›flma içerisinde, ne yapt›¤›n› bilen 1.5 milyar in-
san tarihin seyrini de¤ifltirebilecek, tüm zulüm sis-
temlerini yerle bir edecek büyük bir güçtür. GGaarraa--
uuddyy,, YYaaflflaayyaannllaarraa ÇÇaa¤¤rr›› isimli kitab›nda bu nok-
taya dikkat çeker:

“Dünyada iki süper güç vard›r (kitab›n yaz›ld›¤› ta-
rihte ABD, SSCB). Bunlar›n çok büyük askeri,
ekonomik ve teknolojik güçleri vard›r. Ancak bun-
lar zannedildi¤i kadar güçlü de¤iller. ZZoorr oollaann bbuunn--
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llaarr›› yy››kkmmaakk ddee¤¤iillddiirr.. BBuunnllaarr›› yy››kkmmaakk kkoollaayydd››rr..
ZZoorr oollaann bbuunnllaarr››nn kkaarrflfl››llaarr››nnaa bbiirr ggüüçç ddiikkeebbiillmmeekk--
ttiirr.. BBuu ggüüçç hhaallkk››nn öörrggüüttllüü ggüüccüüddüürr. Halk› bunla-
r›n karfl›lar›na dikin, bunlar›n çok k›sa zamanda y›-
k›ld›klar›n› göreceksiniz… Bak›n 2000’li y›llarda
dünyan›n 3. süper gücü iddias›ndaki ‹ran flah›na. 80
yafl›ndaki bir ihtiyar, fiah’›n yenilmez denilen ordu-
lar›n›n karfl›s›na silahs›z ‹ran halk›n› dikti. fiah yö-
netimi her türlü askeri üstünlü¤üne ra¤men bir y›l
dayanamad›, y›k›ld› gitti.”

Irak’ta Saddam yönetimi ABD karfl›s›nda bir
ay dayanamazken, Irak halk› dünyan›n tek süper
gücüne karfl› ilkel say›labilecek silahlarla büyük
bir direnifl sergilemektedir. Her geçen gün Irak
halk›, iflgal karfl›s›nda bütünleflerek direnifli yay-
g›nlaflt›rmaktad›r. 

Erbakan’›n sözünü etti¤i nokta, tarihin her
aflamas›nda dünyan›n, toplumlar›n ve sistemlerin
kaderini de¤ifltiren bir noktad›r. Ancak bu nokta-
da Müslümanlar›n ciddi sorunlar› vard›r. Bunlar
afl›lmadan, zulme karfl› direniflin kesin meyveleri-
ni toplamak mümkün de¤ildir. Gelinen bu nokta-
da ana sorun, tüm Müslümanlar› her türlü rengi
ve etnik yap›s›yla kucaklayacak bir üst kimli¤in
oluflturulamam›fl olmas›d›r. ABD’deki Evanjelik
H›ristiyanlarla Siyonist Yahudilerin bafllatt›klar›-
n› aç›kça deklare ettikleri 100 y›ll›k bir Haçl› Sa-
vafl› sürecinde, Osmanl›’n›n y›k›l›fl›n› h›zland›ran
milliyetçi ak›mlardan bugün medet ummak, Müs-
lüman co¤rafyan›n daha kolay sömürgelefltirilme-
sine yarayacakt›r. Türk, Kürt, Arap ve Fars milli-
yetçili¤inin Haçl› Savafl›na karfl› çare olamayaca-
¤›n›n görülmesi gerekir. Büyük Ortado¤u diye
isimlendirilen bu co¤rafyadaki tüm insanlar› 21.
yüzy›l›n Firavunlar›n›n karfl›s›na dikebilecek tek
üst kimlik ‹‹ssllaamm BBiirrllii¤¤ii,, ÜÜmmmmeett bbiilliinncciidir. Ta-
rihte yap›lm›fl hatalara tak›l›p kalmak, bunlar› de-
dikodu konusu yaparak bilinç kirlenmesine neden
olmak sadece iflgalcilerin, sömürgeci zalimlerin
ifline yarar.

ÜÜmmmmeett BBiilliinnccii

“Ümmet”, ‘‘üümmmm’’ kelimesinden türemifltir.
“Ümm”, ‘bir fleyin meydana gelmesine, terbiyesi-
ne, ›slah›na veya bafllang›c›na temel olan köküne
verilen isimdir’. Kur’ân’da kelime anlam› olarak,
‘hem anne, hem de as›l, temel, ana, uygun karfl›-

l›k’ anlamlar›nda geçmektedir(43/1-4; 42/7). Tü-
revleri ile birlikte toplam 119 yerde geçer. ““ÜÜmm--
mmeett”” kelimesinin sözlük anlam› ise, cemaat, yol,
din, nesil veya topluluk demektir. Ço¤unlu¤u
temsil eder. Bununla beraber ço¤ulu, ‘ümem’ olup
ço¤ulun ço¤uludur.77

Ümmet kelimesi matematikteki küme kavra-
m›na benzer. Kümeler teorisinde aralar›nda ortak
bir özellik olan elemanlar toplulu¤una küme den-
mektedir. Burada önemli olan küme içerisindeki
elemanlar›n tümünün ortak bir özelli¤inin var ol-
mas›d›r. Tüm elemanlar›n ortak bir özelli¤i baz
al›narak oluflturulan bir kümenin elemanlar›, ken-
di aralar›nda daha baflka özellikler gözönüne al›-
narak grupland›r›labilir. Bu flekilde meydana ge-
len kümelere ana kümenin alt kümesi denir. Üm-
met kavram› da belli bir özellik etraf›nda canl›
varl›klar›n grupland›r›lmas›/ s›n›fland›r›lmas› ola-
rak tan›mlanabilir. Tüm canl›lar› bir ümmet ola-
rak niteleyebiliriz. Ancak bunlar içerisinde yyeerrddee
yyüürrüüyyeebbiilleennlleerr ile ggöökkttee uuççaabbiilleennlleerrii bu özellik-
lerine(yerde yürüyebilme, gökte uçabilme) baka-
rak bir alt grupland›rmaya tabi tutabiliriz. Yani
bunlar canl›lar ümmetinin birer alt kümesidir:

“Yerde debelenen hiç bir canl› ve iki kanad›yla
uçan hiç bir kufl yoktur ki, ancak sizin gibi üümmmmeett ol-
mas›nlar…” (6/38)

Nitekim Hz Peygamber kar›ncalar› bir ümmet
olarak zikretmifltir: 

“Kar›nca, ümmetlerden biridir.” (Müslim, Se-
lâm 148)

Kur’ân-› Kerim’de üümmmmeett kelimesi tekil olarak
51 ve ço¤ul olarak 13 olmak üzere toplam 64 yer-
de geçer. Kur’ân-› Kerim’de ümmet kavram›, afla-
¤›daki anlamlarda kullan›lm›flt›r: 

• ‹nsan toplulu¤u:2/213 10/19 21/92 6/38. 
• Bir dine ba¤lananlar toplulu¤u: 2/ 143; 22/34,

67.
• ‹man edenler toplulu¤u 2/128; 3/104, 110; 5/

66, 67; 7/ 159-160; 11/ 48.
• Tebli¤ edenler toplulu¤u: 3/104; 9/122; 7/181;

7/159; 3/114.
• Hayvanlar toplulu¤u 6/ 38; 7/ 38-39.
• Millet: 2/134, 213; 10/ 19.
• Zaman: 11/ 8; 12/ 45.
• Tek bafl›na bir topluluk 16/120.
• Din: 21/ 92; 43/ 22.
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Ümmet kelimesinin geçti¤i ayetler incelendi-
¤inde kavram› belirleyen üüçç öözzeellllii¤¤iinn varl›¤› dik-
kat çekmektedir. Bunlar, yyeerr, zzaammaann ve ddiinndir.
Belli bir zamanda, belli bir yerde, belli bir inanç
sistemine dayal› olarak yaflayan insan toplulu¤u,
ümmet olarak isimlendirilmifltir. Arap dil bilgini
‹bn Manzur’un, Lisanu’l-Arab adl› eserinde üm-
met kelimesini dil yönünden incelerken yapt›¤›
de¤erlendirme ümmet kelimesinin genel çerçeve-
sini belirlemektedir:

“Ümmet insan nesli demektir. Her nebinin
ümmeti, kafir veya mümin ay›r›m› olmaks›z›n,
tteebbllii¤¤ iiççiinn ggöönnddeerriillddii¤¤ii ttüümm iinnssaannllaarrdd››rr. Muham-
med ümmeti denince de Hz. Peygambere inanan
ve inanmayan bütün insanlar kastedilir...”8

‹bn Manzur’un bu görüflü, “ÜÜmmmmeettiimm iiççiinnddeenn
Yahudi veya H›ristiyan her kim beni dinler, duyar da
bana inanmazsa cennete giremez”8 hadisi ile uyum-
ludur. Bu durumda inans›n veya inanmas›n pey-
gamberin tebli¤inin muhatab› olan herkes, ppeeyy--
ggaammbbeerriinn üümmmmeettii olmaktad›r. Buradaki tasnifte
rol oynayan temel özellik, tebli¤e muhatap olma
olup kabul veya reddetme de¤ildir. Onun için her
peygamberin tebli¤ine muhatap olanlar o peygam-
berin ümmeti olarak isimlendirilmifltir. Bu, ümme-
tin en genel çerçevesidir. Buna ümmetin evrensel
kümesi de diyebiliriz. Medine’de kurulan ilk ‹slam
Devletinin Anayasas›nda ümmet kavram› bu ge-
nel çerçevede kullan›lm›flt›r:

“Madde1- Bu kitap(yaz›), Peygamber Muhammed
taraf›ndan KKuurreeyyflflllii vvee YYeessrriippllii MMüümmiinnlleerr ve MMüüss--
llüümmaannllaarr ve bbuunnllaarraa ttaabbii oollaannllaarrllaa yine oonnllaarraa
ssoonnrraaddaann iillttiihhaakk eettmmiiflfl oollaannllaarr vvee oonnllaarrllaa bbeerraabbeerr
cciihhaatt eeddeennlleerr iiççiinn(olmak üzere tanzim edilmifltir).
Madde2- ‹flte bunlar, ddii¤¤eerr iinnssaannllaarrddaann aayyrr›› bbiirr
üümmmmeett tteeflflkkiill eeddeerrlleerr.”99

Birinci madde, Ümmeti oluflturan toplulu¤un
kendilerini baflkalar›ndan ay›ran temel ortak özel-
liklerini belirlemekte; ikinci madde ise bunlar› di-
¤er insanlardan ayr› bir ümmet olarak tan›mla-
maktad›r. Ümmeti oluflturan gruplar ise;

-Müminler (Kureyflli ve Yesripli),
-Müslümanlar (Kureyflli ve Yesripli),
-Bunlara tabi olanlar,
-Bunlara sonradan iltihak edecek olanlar,
-Onlarla birlikte cihat edenler
olarak belirtiliyor. ‹lk iki grubun inanç temel-

leri belirtilmifl olmas›na karfl›n; di¤erlerinde
inançlar belirtilmemifl, ttaabbii oollmmaakk vvee cciihhaaddaa çç››kk--
mmaakk vas›flar› yeterli addedilmifltir. Anayasan›n
25. maddesinde ise Yahudilerle Müminlerin bir
ümmet teflkil etti¤i ifade edilmektedir:

“Madde25-a) Benu Avf yahudileri müminlerle bir-
likte bbiirr üümmmmeett tteeflflkkiill ederler. YYaahhuuddiilleerriinn ddiinnlleerrii
kkeennddiilleerriinnee,, MMüümmiinnlleerriinn ddiinnlleerrii kkeennddiilleerriinneeddiirr..
Buna gerek mevlalar› ve gerekse bizzat kendileri da-
hildirler.” 

Madde 26-Madde 34’de di¤er Yahudi kabilele-
rinin isimleri tek tek zikredilip ‘Benu Avf Yahudi-
leri gibi ayn› haklara sahip olacaklar›’ belirtilmek-
tedir.

‹ki ayr› dine mensup olduklar› için ayr› birer
ümmet olan müminlerle Yahudiler, Hz. Muham-
med’i otorite kabul eden bir anayasa etraf›nda ye-
ni bir ümmet teflkil etmifllerdir. Madde 25’de Ya-
hudilerin dinlerinin kendilerine; müminlerin din-
lerinin kendilerine ait oldu¤unun belirtilmesi
devlete temel olan ümmeti, dine göre tan›mlama-
d›klar› anlam›na gelmektedir. Bu anayasay› kabul
eden insanlar (Müminler, Müslümanlar ve Yahu-
diler), kabul etmeyenlere göre ayr› bir ümmet ola-
rak nitelendirilirken Hz. Peygamber’in otoritesi-
nin kabulü ile güvenlik ön plana çekilmifltir. Me-
dine Vesikas›’nda ki bu üümmmmeett tan›mlamas›, bel-
ki de ‘‘AAnnaayyaassaall VVaattaannddaaflflll››kk’’ kavram›na iliflkin
ilk uygulamad›r. 

Medine Vesikas›’nda anayasal vatandafll›k flek-
lindeki bir ümmet tan›mlamas› Müslümanlar›n
ayr› bir ümmet olma vasf›n› hiçbir zaman ortadan
kald›rmam›flt›r. Madde 1’de bu çok aç›k olarak gö-
rülmektedir. Hangi co¤rafyaya ve hangi etnik kö-
kene sahip olursa olsun Din, Müslüman ümmetin
en temel vasf›d›r ve onlar› di¤er insan toplulu¤un-
dan ay›r›r. Bundan dolay›d›r ki Hz. ‹brahim’e, ilk
davet bölgesinde, hiç kimse tabi olmamas›na kar-
fl›l›k o tek bafl›na bir ümmet olarak Kur’ân’da ta-
n›mlan›r: 

“Gerçek flu ki, ‹brahim ((tteekk bbaaflfl››nnaa)) bbiirr üümmmmeettttii;
Allah’a gönülden yönelip itaat eden bir mmuuvvaahhhhiidd--
ddii ve o müflriklerden de¤ildi.”(16/120)

Keza ‹slâm’dan önce yaflam›fl ve imanla ölmüfl
Kuss bin Saîde’nin de ‘tek bafl›na bir ümmet olarak
diriltilece¤i’ Hz. Peygamber taraf›ndan ifade edil-
mifltir. (Kütüb-i Sitte Muht. Tercümesi. 3/367).
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Hz. ‹brahim için bir taraftan tekili ifade eden
muvahhid kelimesi; di¤er taraftan ço¤ulu ifade
eden ümmet kelimesi kullan›lm›fl olmas›, ümmet
kelimesindeki din boyutunun önemini gösterir. 

Kur’ân’da Allah’a isyan/inkar edenlerin de bir
ümmet olarak tan›mlanmas›, dinin ümmet kavra-
m› üzerindeki a¤›rl›¤›n› gösterir:

“EE¤¤eerr iinnssaannllaarr ((AAllllaahh’’aa kkaarrflfl›› iissyyaannddaa bbiirrlleeflfliipp)) tteekk
bbiirr üümmmmeett oollaaccaakk oollmmaassaayydd››,, Rahmana (Allah’a
karfl›) küfredenlerin evlerine gümüflten tavanlar ve
üzerinde ç›k›p-yükselecekleri merdivenler yapar-
d›k. Evlerine kap›lar ve üzerinde yaslan›p-dayana-
caklar› koltuklar, ve (daha nice) çekici-süsler (de
verirdik)” (43/33-35). 

‹‹nnssaannllaarr TTeekk BBiirr ÜÜmmmmeettttii

Hz. Adem’le efli yeryüzüne indirildiklerinde ken-
dilerine hidayetçilerin gönderilece¤i ve bunlar›n
onlara nas›l ve neye göre yaflamalar› gerekti¤ini
aç›klayaca¤› bildirilmifltir.(2/38-39,7/35).

Dolay›s›yla ilk nesil insanlar, ayn› de¤erler et-
raf›nda flekillenmifl tek bir ümmettiler: 

“‹‹nnssaannllaarr tteekk bbiirr üümmmmeettttii. Allah, müjdeciler ve
uyar›c›-korkutucular olarak peygamberler gönderdi
ve beraberlerinde, insanlar›n anlaflmazl›¤a düfltük-
leri fleyler konusunda, aralar›nda hüküm vermek
üzere hak kitaplar indirdi.” (2/213 Keza 10/19,
21/92, 23/52)

ÜÜmmmmeettlleerree YYooll ggöösstteerriillmmiiflflttiirr

Allah yeryüzündeki insanlar›, fleytan ve taraftarla-
r› karfl›s›nda bafl›bofl ve yard›ms›z b›rakmam›fl, on-
lara do¤ru yolu gösterecek peygamberler gönder-
mifltir:

“Andolsun, biz her ümmete: «Allah’a kulluk edin
ve ta¤uttan kaç›n›n» (diye tebli¤ etmesi için) bir
peygamber gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerine de
sap›kl›k hak oldu. Art›k, yeryüzünde dolafl›n da ya-
lanlayanlar›n u¤rad›klar› sonucu görün.”(26/36 Ke-
za 10/47, 23/44 35/24-25,13/30 16/63 

‹lgili ayetlerden her ümmete, yol gösterici, ay-
d›nlat›c› birer peygamber gönderildi¤ini onun
ümmetini uyar›p kokuttu¤unu(35/24), onlara he-

lal ve haram› bildirdi¤ini, aralar›nda adalet ile
hükmetti¤ini(10/47) ö¤renmekteyiz. Bu peygam-
berler tarih boyu birbirini destekleyecek bir flekil-
de görevlerini ifa etmifllerdir(23/44, 16/63).

Bunun yan›s›ra ümmetlerin gerçe¤i görebilme-
leri, müsta¤nileflmemeleri için aciz olduklar›n›n
kendilerine hat›rlat›lmas› amac›yla zorluklarla, s›-
k›nt›larla ve bollukla imtihan edilip uyar›lm›fllar-
d›r: 

“Andolsun, senden önceki ümmetlere (peygamber-
ler) gönderdik de onlar› dayan›lmaz zorluk (yoksul-
luk) ve s›k›nt›larla çeviriverdik. Umulur ki yalva-
r›rlar diye.
Onlara, zorlu azab›m›z geldi¤i zaman yalvarmalar›
gerekmez miydi? Ama onlar›n kalpleri kat›laflt› ve
fleytan onlara yapmakta olduklar›n› çekici (süslü)
gösterdi.
Derken kendilerine hat›rlat›lan› unuttuklar›nda,
onlar›n üzerlerine her fleyin kap›lar›n› açt›k. Öyleki
kendilerine verilen fleylerle ‘sevince kap›l›p fl›ma-
r›nca’, onlar› apans›z yakalay›verdik. Art›k onlar
umutlar› suya düflenler oldular.”(6/42-44)

DDaavveettee KKaarrflfl›› ÜÜmmmmeettlleerriinn TTaavvrr››

Ümmetlere gelen peygamberler onlara beraberle-
rinde de¤erler sistemi getirmifltir. Bu de¤erler,
ümmetin tüm yaflam, davran›fl ve düflünce biçimi-
ni yeniden flekillendiren de¤erlerdir. Yol gösterici
hidayet rehberlerine karfl› mevcut sistem içerisin-
de refahtan fl›mar›p azan bir az›nl›k mücadele bafl-
latm›flt›r.

“Her ümmete, yerine getirmeleri gerekli ibadetler
koyduk. Öyleyse, bu konuda seninle çekiflmelerine
f›rsat verme; Rabbine davet et, sen flüphesiz do¤ru
yol üzerindesin. Seninle tart›fl›rlarsa: «Allah yapt›-
¤›n›z› çok iyi bilir; ayr›l›¤a düfltü¤ünüz fleyler hak-
k›nda, k›yamet günü aran›zda Allah hükmedecek-
tir» de.” (22/67-69)

Bu az›nl›k, Peygamberleri yalanlam›fl (23/44,
35/25), onu susturmak istemifl (40/5) ve Hakk› or-
tadan kald›rabilmek için bat›la dayanarak müca-
dele etmifltir (40/5). Bunlara yap›lan tebli¤ nefret-
lerini art›rm›fl, büyüklük taslay›p her türlü hile ve
desiseye baflvurmufllard›r:

“(Hem de) yyeerryyüüzzüünnddee bbüüyyüükkllüükk ttaassllaayyaarraakk vvee
kkööttüüllüü¤¤üü ttaassaarrllaayy››pp ddüüzzeennlleeyyeerreekk. Oysa hhiilleellii--ddüü--
zzeenn, kendi sahibinden baflkas›n› sar›p-kuflatmaz.
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Art›k onlar öncekilerin sünnetinden baflkas›n› m›
gözlemektedirler? Sen, Allah’›n sünnetinde kesin-
likle bir de¤ifliklik bulamazs›n ve sen, Allah’›n sün-
netinde kesinlikle bir dönüflüm de bulamaz-
s›n.”(35/43)

ÜÜmmmmeettiinn BBööllüünnmmeessii 

‹lgili ayetlerde her ümmete, tarih boyu birbirini
destekleyecek flekilde yol gösterici, ayd›nlat›c›
peygamberlerin gönderildi¤ini görmekteyiz. Bun-
lar uyar›p kokutarak, helal ile haram› ö¤reterek,
aralar›nda adaletle hükmederek ümmetlerine yol
göstermifllerdir. Ancak peygamberlerin getirdi¤i
yeni de¤erler sistemine karfl› ümmetin cevab› ay-
n› olmam›fl farkl› tav›rlar tak›nm›fllard›r. Al-
lah’tan gelen de¤erlere karfl› tak›nd›klar› tavra
ba¤l› olarak ümmet bölünmüfltür:

“Fakat insanlar bu inanç birli¤ini y›karak çeflitli
gruplara ayr›ld›lar. Her grup kendi inanç sistemi ile
övündü.” (23/53 Keza 21/93)

Bu bölünme ile bir k›sm› hhiiddaayyeett yyoolluunnuu, bir
k›sm› da ddaallaalleett yyoolluunnuu tteerrcciihh ederek yollar›n›
ay›rm›fllard›r: 

“E¤er Allah dileseydi, sizi tteekk bbiirr üümmmmeett k›lard›;
ancak diledi¤ini ssaapptt››rr››rr, diledi¤ini hhiiddaayyeettee erdi-
rir. Yapmakta olduklar›n›zdan muhakkak sorula-
caks›n›z.”(16/93, 11/118)

Kur’ân-› Kerîm tebli¤e muhatap olanlar›n teb-
li¤ karfl›s›nda ald›klar› tavra, kabul veya redde gö-
re, ümmetleri isimlendirmektedir. Bu isimlendir-
menin baz› özellikler esas al›narak ge-
nelden özele do¤ru yap›ld›¤›n› gör-
mekteyiz:

Hidayet verilenler - sap›kl›¤› hak
edenler (16/36), yalanlayanlar
(16/36,35/25,29/28), kafir olanlar
(43/24), atalar›n›n izinde körü körüne
yürüyenler(43/23), Rahman’› tan›ma-
yanlar (13/30), atefle girmeyi hak
edenler (7/38), mutedil olan vasat üm-
met (2/143,5/66,3/114), tebli¤ci üm-
met (7/181, 3/114, 3/110, 7/59, 3/104,
7/163,164), namaz k›lan üm-
met(3/113-114).

Ümmet kavram›n›n geçti¤i âyetler
dikkatli bir flekilde incelendi¤inde tek

bir ümmet olan ilk nesilden günümüze gelinceye
kadar ümmetler aras›nda sürekli bir anlaflmazl›¤›n
var oldu¤u görülmektedir:

“E¤er Rabbin dileseydi, insanlar› elbette tek bir
ümmet k›lard›. Oysa, onlar, anlaflmazl›¤› sürdür-
mektedirler”(11/118)

Bu ayetlerde, anlaflmazl›¤›n temel nedeni ola-
rak befl ana parametrenin varl›¤›na dikkat çekil-
mektedir: fifieeyyttaann,, mmeellee’’--mmüüttrreefflleerr,, hheevvaann››nn iillaahh--
llaaflfltt››rr››llmmaass››,, bbaa¤¤yy,, kkaallpplleerriinn kkaatt››llaaflflmmaass››..

Bunlar›n içinde fifieeyyttaann bir d›fl faktör olup, Hz.
Adem’e secde olay›ndan dolay› insan o¤luna sa-
vafl açm›fl en büyük tehlikedir. ‹nsana sürekli ves-
vese verir ve yapt›¤› kötü iflleri ona süslü göstere-
rek sapt›rmaya çal›fl›r ve böylelikle hidayet üzere
olan bir ümmeti bölmek ister: 

“Andolsun Allah’a, senden önceki ümmetlere de
(peygamberler) gönderdik, fakat fleytan onlara ya-
p›p ettiklerini süslü-göstermifltir; bugün de onlar›n
velisi odur ve onlar için ac›kl› bir azab var-
d›r.”(16/63; keza 6/43)

MMeellee’’--mmüüttrreeffler(refahtan fl›mar›p azan yöneti-
ci-patronlar), de fert aç›s›ndan d›fl faktördürler.
Refahtan fl›mar›p azd›klar› için müsta¤nileflmifller-
dir. Her fleyi kendileri için meflru, baflkalar› için
gayr› meflru gördüklerinden adaleti çarp›t›p zulme
sapm›fllard›r. Bunu için âdil bir düzenin ilk ve bafl
düflmanlar›d›rlar. Bu nedenle de ümmetlerin bö-
lünmesinde fleytandan sonra ikinci derecede rol
al›rlar. Zaten bunlar fleytan›n bafl yard›mc›lar›d›r: 
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“‹flte böyle; senden önce de (herhangi) bir memle-
kete bir peygamber göndermifl olmayal›m, mutlaka
onun ‘refah içinde fl›mar›p azan önde gelenleri’
(flöyle) demifllerdir: «Gerçek flu ki, biz, atalar›m›z›
bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve do¤rusu biz,
onlar›n izlerine (eserlerine) uymufllar›z.»
(O peygamberlerden her biri de flöyle) Demifltir:

«Ben size, atalar›n›z› üstünde buldu¤unuz fleyden
daha do¤ru olan›n› getirmifl olsamda m›?» Onlar da
demifllerdir ki: «Do¤rusu biz, kendisiyle gönderildi-
¤iniz fleye (karfl›) kâfir olanlar›z.»”(43/23-24)

Di¤er üç faktör, iç faktörler olup ayn› zamanda
d›fl faktörlerin etki alanlar›n› teflkil ederler. ‹nsa-
n›n kendi hheevvââ/hevesini ilahlaflt›rarak Allah’tan
gelen temel de¤erlerin yerine nefsinin öngördü¤ü
de¤erleri yerlefltirmedeki ›srar›, beraberinde bö-
lünmeyi getirir:

“Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)›
do¤rulay›c› ve ona ‘bir flahid-gözetleyici’ olarak Ki-
tab’› (Kur’an’›) indirdik. Öyleyse aralar›nda Al-
lah’›n indirdi¤iyle hükmet ve sana gelen haktan sa-
p›p onlar›n hheevvaa ((iisstteekk vvee ttuuttkkuu)) llaarr››nnaa uuyymmaa. Siz-
den hheerr bbiirriinniizz iiççiinn bbiirr flfleerriiaatt vvee bbiirr yyooll--yyöönntteemm
kk››lldd››kk. E¤er Allah dileseydi, ssiizzii bbiirr tteekk üümmmmeett kk››--
llaarrdd››; ancak (bu,) size verdikleriyle sizi denemesi
içindir. “(5/48) 

‹nsana tercih etme hak ve hürriyeti verilmifl-
tir. Kendi serbest iradesi ile yapaca¤› tercih insan
için bir imtihand›r, bir denemedir. Dolay›s›yla in-
san, kendisine tan›nan bu hürriyetten dolay› da
hesap verme sorumlulu¤unu yüklenmifltir. Nite-
kim yukar›daki ayette bu durum çok aç›k bir flekil-
de seslendirilerek hidayet yolcular›n›n dimdik
durmas› istenmektedir.

Tarihi süreçte insanl›¤›n en büyük düflmanla-
r›ndan birisi de insan›n içinde var olan
bbaa¤¤yy’dir(azg›nl›k içeren haset, k›skançl›k). Üm-
metin bölünmesinde etkin rol oynar. Hz.
Adem’in o¤ullar› Habil ile Kabil’in kavgas›nda
ba¤y vard›r. Akraba iliflkilerinden toplumun de¤i-
flik kesimleri aras›ndaki iliflkilere kadar her alanda
ba¤y etkindir:

“‹nsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve
uyar›c›-korkutucular olarak peygamberler gönderdi
ve beraberlerinde, insanlar›n anlaflmazl›¤a düfltük-
leri fleyler konusunda, aralar›nda hüküm vermek
üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaç›k
ayetler geldikten sonra, birbirlerine karfl›-olan ‘az-

g›nl›k ve k›skançl›klar› yüzünden anlaflmazl›¤a dü-
flenler, o, (Kitap) verilenlerden baflkas› de¤il-
dir.”(2/213)

Hz. Muhammed, ba¤y duygusunu tahrik ede-
cek mal, mülk, makam ve ›rk ile övünmeyi ümmet
için tehlikeli görerek cahiliye davran›fl› olarak ni-
telemifltir: 

“Ümmetimde dört fley vard›r ki, câhiliyye ifllerin-
dendir; bunlar› terk etmeyeceklerdir: HHaasseeppllee
((mmaall,, mmeevvkkii,, zzeennggiinnlliikk ggiibbii ddüünnyyeevvîî öözzeelllliikklleerrllee))
iiffttiihhaarr,, nneesseebbii ((››rrkkçç››ll››¤¤››)) sseebbeebbiiyyllee iinnssaannllaarraa ttaa’’nn
((kküüççüükk ggöörrüüpp hhaakkaarreett)), y›ld›zlardan ya¤mur bekle-
me, (ölenin ard›ndan) mâtem!” (Müslim, Cenâiz 9,
hadis no: 934)

Marksist-Leninist hareket, burjuvaziye karfl›
mücadelesini ba¤y üzerine kurmufltur denebilir. 

Gerek birey gerekse toplum, kötülüklerle iç içe
olmaya bafllad›klar›nda tepki vermeyip nemela-
z›mc›l›k yapt›klar›nda, bir müddet sonra kötülük-
leri meflru görmeye bafllarlar. Böyle bir de¤iflim
onlar›n kalplerinde siyah bir nokta olarak bafllar,
kalplerini kirletir, kat›laflt›r›r, paslat›r, duyars›zl›k-
lar›n›n devam›nda kalpleri mühürlenir. O neden-
le kalplerin kat›laflmas›, kalbi olumlu yönde etki-
leyecek uyar›c› sinyallerin al›nmas›n› engeller.
Dolay›s›yla duygu, düflünce ve davran›fllar› itibar›
ile kendine yabanc›laflm›fl bir insan unsuru ortay
ç›kar(6/43).

SSoonnuuçç:: BBiirr BBuuççuukk MMiillyyaarrll››kk MMuutteeddiill,, 
TTeebbllii¤¤ccii BBiirr ÜÜmmmmeettllee ZZuullmmee BBaaflflkkaalldd››rrmmaakk

Davet karfl›s›nda insanlar›n tak›nd›klar› tavra
ba¤l› olarak ümmetlerin isimlendirildi¤ini yukar›-
da belirtmifltik. Bafllang›çta ‹slam dinini benimse-
mifl olanlar da MMüüssllüümmaann ÜÜmmmmeett, MMuuhhaammmmeedd
ÜÜmmmmeettii, olarak ça¤r›lm›fllard›r. Ancak zaman
içerisinde ümmet kelimesinin genel anlam›nda
bir sapma meydana gelmifl ve kelime yaln›zca
Müslümanlar için kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Do-
lay›s›yla bugün ümmet denince, MMüüssllüümmaannllaarr››nn
bbiirrllii¤¤ii anlafl›lmaktad›r. Böyle bir ümmet Kur’ân-›
Kerim’de vvaassaatt,, ddeennggeellii,, mmuutteeddiill bbiirr üümmmmeett ola-
rak tan›mlanmaktad›r: 

“Böylece biz sizi, iinnssaannllaarraa flflaahhiidd (ve örnek) olma-
n›z için vvaassaatt bbiirr üümmmmeett k›ld›k; peygamber de üze-
rinizde bir flahid olsun.”(2/143)
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Bu ümmetin en temel vasf›, bir taraftan denge-
li olmas› iken, di¤er tarftan da insanlara flahit ola-
bilecek kadar do¤ru, dürüst, inan›l›r ve güvenilir
olmas›d›r. fiahit oldu¤u için de hayalci ve duygu-
sal de¤ildir; gerçekçi ve âdildir. Ancak böyle mu-
tedil ve flahit bir ümmet, bugün karfl› karfl›ya kal›-
nan tehlikenin boyutunu gerçek anlamda idrak
edip çözüm üretebilir. ‘‘AArraappllaarr bbiizzee iihhaanneett eettttii’’,
‘‘TTüürrkklleerr bbiizzee zzuullmmeettttii’’, ‘‘KKüürrttlleerr iiflflbbiirrlliikkççii’’ diye-
rek tarihte yap›lm›fl veya yap›ld›¤› iddia edilen ha-
talara tak›l›p kalmaz. Bu mutedil ümmet; “OOnnllaarr,,
bbiirr üümmmmeettttii,, ggeelliipp ggeeççttii;; oonnllaarr››nn kkaazzaanndd››kkllaarr››
kkeennddiilleerriinniinn,, ssiizziinn kkaazzaanndd››kkllaarr››nn››zz ssiizziinnddiirr.. SSiizz,,
oonnllaarr››nn yyaapptt››kkllaarr››nnddaann ssoorruummlluu ttuuttuullmmaayyaaccaakkss››--
nn››zz.” (2/141,Keza 2/134) anlay›fl› ile olaylara ve
sorunlara bakar.

Bu mutedil, flahit ümmet, bu sorumluluk anla-
y›fl› ile zulme, zihinsel ve toplumsal kirlenmeye
karfl› hakl›n›n yan›nda yer alarak hakk›n mücade-
lesini veren hay›rl› bir ümmettir: 

“Siz,, iinnssaannllaarr iiççiinn çç››kkaarr››llmm››flfl hhaayy››rrll›› bbiirr üümmmmeettssii--
nniizz; maruf (iyi ve ‹slâm’a uygun) olan› emreder,
münker olandan sak›nd›r›r ve Allah’a iman edersi-
niz.”(3/110)

Bu mutedil-flahit ümmet, güç ve kuvveti hak-
k›n önüne geçirmez, mazlumun ve hakl›n›n ya-
n›nda yer al›r. Söyledikleri ile yapt›klar› aras›nda
tutarl›l›k vard›r: 

“Bir ümmet di¤er bir ümmetten (say›ca ve malca)
daha geliflkindir diye, yeminlerinizi kendi aran›zda
bir bozuculuk unsuru yaparak, ipini kuvvetle e¤ir-
dikten sonra bozup-çözen (kad›n) gibi olmay›n.
fiüphesiz Allah, sizi bununla imtihan etmektedir.
K›yamet günü hakk›nda ihtilafa düfltü¤ünüz fleyi si-
ze muhakkak aç›klayacakt›r.”(16/92)

Bu mutedil-flahit ümmet, her türlü yalanlama-
ya, her türlü bask›ya, her türlü iftira, karalama ve
alaya karfl› görevlerini her flart ve ortamda ifa et-
meye çal›fl›rlar. Bana dokunmayan y›lan bin yafla-
s›n diyenlerden, neme laz›mc›lardan de¤illerdir.
Bukalemun gibi sürekli renk de¤ifltirmezler. Ken-
dilerine zulmedenler de dahil olmak üzere tüm in-
sanl›¤›n kurtuluflunu kendi kurtulufllar› olarak gö-
rürler. Onlar›n bilgisizliklerinden dolay› sapt›kla-
r›n› düflünürler ve bu yüzden en küçük ihtimal›
de¤erlendirmek isterler. ‘Bir ihtimal belki sak›n›rlar’
düflüncesi, onlar›n zihinlerinin bir köflesinde da-

ima bulunur. Dolay›s›yla her ihtimali insanl›¤›n
kurtuluflu için kullan›rlar. Allah bu ümmete bu
konudaki sorumluluklar›n›, deniz kenar›ndaki bir
kasaban›n bafl›na gelenleri örnek göstererek hat›r-
latmaktad›r:

“Bir de onlara deniz k›y›s›ndaki flehri (n u¤rad›¤› so-
nucu) sor. Hani onlar cumartesi (yasa¤›n› çi¤neye-
rek) haddi aflm›fllard›. ‘Cumartesi günü ifl yapma ya-
sa¤›na uyduklar›nda’, bal›klar› onlara aç›ktan ak›n
ak›n geliyor, ‘cumartesi günü ifl yapma yasa¤›na uy-
mad›klar›nda’ ise, gelmiyorlard›. ‹flte biz, f›ska sap-
malar› dolay›s›yla onlar› bbööyyllee iimmttiihhaann eeddiiyyoorrdduukk.
Onlardan bbiirr üümmmmeett: «Allah’›n kendilerini y›k›ma
u¤ratmak veya fliddetli bir aazzaabbaa uu¤¤rraattmmaakk iisstteeddii¤¤ii
bbiirr kkaavvmmee nnee ddiiyyee öö¤¤üütt veriyorsunuz?» dedi¤inde
««RRaabbbbiinniizzee kkaarrflfl›› bbiirr öözzüürr iiççiinn vvee bbiirr iihhttiimmaall ssaakk››--
nnaabbiilliirrlleerr,, ddiiyyee»» dediler.”(7/163-164)

Bu mutedil-flahit ümmet, kötülüklere karfl› ta-
v›r almaman›n bedelinin hheellââkk olaca¤›n› ve Al-
lah’›n azab›n›n de¤iflik flekillerde gelebilece¤ini
bilir:

“Kendilerine hat›rlat›lan› unuttuklar›nda ise, biz
de kkööttüüllüükktteenn ssaakk››nndd››rraannllaarr›› kkuurrttaarrdd››kk.. ZZuullmmee
ssaappaannllaarr›› yapt›klar› f›sk dolay›s›yla pek zorlu bbiirr
aazzaabb ile yakalay›verdik.
Onlar, kendisinden sak›nd›r›ld›klar› ‘fleyi yapmada
›srar edip baflkald›r›nca’ onlara: «AAflflaa¤¤››ll››kk mmaayy--
mmuunnllaarr oolluunnuuzz» dedik.
O Vakit Rabbin iflte flu ahdi ilan edip bildirdi ki:
KK››yyaammeett ggüünnüünnee kkaaddaarr oonnllaarraa eenn kkööttüü mmuuaammeellee--
yyii yyaappaaccaakk oollaann kkiimmsseelleerrii bbaaflflllaarr››nnaa ggöönnddeerreecceekk--
ttiirr. Muhakkak ki, Rabbin h›zla cezaland›rand›r ve
yine muhakkak ki O, çok affedici, çok merhametli-
dir.” 
Onlar› yer yüzünde ayr› ayr› ümmetler olarak pa-
ramparça da¤›tt›k. KKiimmiilleerrii ssaalliihh ((ddaavvrraann››flflllaarrddaa))
bbuulluunnuuyyoorr,, kkiimmiilleerrii ddee bbuunnllaarr››nn dd››flfl››nnddaa oollaann aaflflaa--
¤¤››ll››kkllaarrdd››rr. Umulur ki ddöönneerrlleerr ddiiyyee,, oonnllaarr›› iiyyiilliikk--
lleerrllee vvee kkööttüüllüükklleerrllee iimmttiihhaann eettttiikk..”” (7/165-168)

Bu mutedil-flahit ümmetin oluflturulmas› bu-
gün için en acil görevdir. Ümmeti oluflturmak ve
ümmeti korumak içiçe olan görevlerdir. Ümmet,
baflkalar›n› kurtaray›m derken kendi içinde k›r›l-
maya u¤rayabilir. Kalp hastal›klar›na yakalanabi-
lir, varl›k nedenini unutup dünyaya dalabilir,
dünyevileflebilir:

“Onlar›n ard›ndan yerlerine kkiittaabbaa mmiirraassçç›› oollaann
bbiirr ttaakk››mm ‘‘kkööttüü kkiimmsseelleerr’’ geçti. (Bunlar) fiu ddee¤¤eerr--
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ssiizz oollaann ((ddüünnyyaa)) nn››nn ggeeççiiccii--yyaarraarr››nn›› aall››yyoorr ve: «Ya-
k›nda bbaa¤¤››flflllaannaaccaa¤¤››zz»» diyorlar. Bunun benzeri bir
yarar gelince onu da al›yorlar. Kendilerinden Al-
lah’a karfl› hakk› söylemekten baflka bir fleyi söyle-
meyeceklerine iliflkin Kitap sözü al›nmam›fl m›y-
d›?”(7/169) 

Baflkalar›n›n hatalar›n› görmekten kendi hata-
lar›n› göremeyen, baflkalar›n›n zulüm ve haks›zl›k-
lar›n› görüp de kendi yapt›¤› zulüm ve haks›zl›kla-
r› göremeyen toplumlar›n, zaman içerisinde nas›l
çürüyüp yok oldu¤unu tarih bize bildirmektedir.
Bunun için Kur’ân-› Kerim, ümmeti uyarmakta-
d›r:

“Siz, insanlara iyili¤i emrediyorken, kendinizi mi
unutuyorsunuz? Oysa siz kitab› okumaktas›n›z. Yine
de ak›llanmayacak m›s›n›z?”(2/44)

Bu, hhaattaass››nn›› ggöörr((ee))mmeemmee hhaassttaall››¤¤››dd››rr. Bu has-
tal›ktan ümmeti koruyacak mekanizma, kendi
içinde tebli¤de bulunacak, ihtisaslaflm›fl öözzeell bbiirr
üümmmmeettiinn ggöörreevvllii kk››ll››nnmmaass››dd››rr: 

“Sizden, hayra ça¤›ran, iyili¤i (marufu) emreden ve
kötülükten (münkerden) sak›nd›ran bir ümmet bu-
lunsun. Kurtulufla erenler iflte bunlard›r.”(3/104)

Bu özel ümmet, toplumun de¤iflik kesimlerin-
den teflekkül ettirilip sürekli görev yapmal›d›r:

“Mü’minlerin tümünün öne f›rlay›p savafla ç›kma-
lar› gerekmez. Öyleyse onlardan her bir topluluktan
bir grup, ç›kt›¤›nda (bir grup da), ddiinnddee ddeerriinn bbiirr
kkaavvrraayy››flfl eeddiinnmmeekk ((ttaaffaakkkkuuhhttaa bbuulluunnmmaakk)) vvee kkaa--
vviimmlleerrii kkeennddiilleerriinnee ggeerrii ddöönnddüü¤¤üünnddee oonnllaarr›› uuyyaa--
rr››pp--kkoorrkkuuttmmaakk iiççiinn ((ggeerriiddee kkaallaabbiilliirr)) . Umulur ki
onlar da kaç›n›p-sak›n›rlar.”(9/122)

Baflta ‹slam dünyas› olmak üzere insanl›¤a kar-
fl›, ABD merkezli aç›lm›fl bir savafl›n ortas›nday›z.
Her türlü yalan›n, dolan›n, fitne fesad›n kaynat›-
laca¤›, ift›ran›n at›laca¤› ve tüm hased duygular›-
n›n tahrik edilip devreye sokulaca¤› bir ortam›n
içinde olaca¤›m›z hiçbir zaman unutulmamal›d›r.
Hz. Peygamber bu tehlikeye karfl› ümmetin dikka-
tini çekmifltir:

“Ben senin ümmetine ‘Onlar› umumî bir k›tl›kla
helâk etmeyece¤im, kendileri d›fl›nda, ço¤unu he-
lâk edecek bir düflman da musallat etmeyece¤im,
hhaattttaa yyeerryyüüzzüünnüünn hheerr ttaarraaff››nnddaa bbuulluunnaannllaarr,, oonnllaarr
aalleeyyhhiinnddee ttooppllaannssaallaarr ddaa. AAmmaa,, kkeennddii aarraallaarr››nnddaa
bbiirrbbiirrlleerriinnii hheellââkk eeddeecceekklleerr..”” (Müslim, Fiten 19;

hadis no: 2889; Tirmizî, Fiten 14, hadis no: 2177;
Ebû Dâvud, Fiten 1, hadis no: 4252)

Ümmetin birbirini helak etmemesinin yolu,
Allah’›n ipi olan Kur’ân’a s›ms›k› yap›flmakt›r: 

“AAllllaahh’’››nn iippiinnee hheeppiinniizz ss››mmss››kk›› yyaapp››flfl››nn. DDaa¤¤››ll››pp
aayyrr››llmmaayy››nn. Ve Allah’›n sizin üzerinizdeki nimetini
hat›rlay›n. HHaannii ssiizz ddüüflflmmaannllaarr iiddiinniizz.. OO,, kkaallpplleerrii--
nniizziinn aarraass››nn›› uuzzllaaflfltt››rr››pp--››ss››nndd››rrdd›› ve siz O’nun ni-
metiyle kardefller olarak sabahlad›n›z. Yine siz, tam
atefl çukurunun k›y›s›ndayken, oradan sizi kurtar-
d›.”(3/103)

Birlik ve beraberlik içinde olmak için mümin
kardefllerimize karfl› kin tutmamal›y›z: 

“Bir de onlardan sonra gelenler, derler ki: «Rabbi-
miz, bizi ve bizden önce iman etmifl olan kardeflle-
rimizi ba¤›flla ve kalplerimizde iman etmifl olanlara
karfl› bir kin b›rakma. »”(59/10)

Zulmün ebediyen yok olmas›, Müslüman ne-
siller yetifltirmekle mümkün olur:

«Rabbimiz, iikkiimmiizzii ssaannaa tteesslliimm oollmmuuflfl ((mmüüssllüümmaann--
llaarr)) kk››ll ve ssooyyuummuuzzddaann ddaa ssaannaa tteesslliimm oollmmuuflfl
((mmüüssllüümmaann)) bbiirr üümmmmeett ((kk››ll)). Bize ibadet yöntem-
lerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul
et. fiüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyen-
sin.»(2/128)

‹flte bu anlay›fl içerisinde olan 1.5 milyarl›k
mutedil, flahit, hay›rl› ve tebli¤ci bir ümmet, in-
sanl›¤› tahrip ve helâk edecek bir iflgal giriflimine
karfl› dimdik ayakta durabilir ve tarihi de¤ifltirebi-
lir. Allah’›n ipine s›ms›k› sar›lm›fl, yaln›zca Al-
lah’tan korkarak sadece Allah’a teslim olmufl böy-
le bir ümmetin önünde hangi güç durabilir?         ■
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‹
nsan topluluklar›n› bir araya getiren ve onlar›
birbirine ba¤layan çeflitli unsurlar vard›r. Bu
unsurlar kültürden kültüre, medeniyetten me-

deniyete ve dinden dine de¤iflkenlik gösterir.
Kimi topluluklar moderniteyle ad›na “ulusçu-

luk” denen üstün oldu¤una inan›lan bir ›rk etra-
f›nda kümelenir, dünya görüflünü ›rk temelli kur-
gular, sadece o ›rk›n üstünlü¤ü ve mutlulu¤u için
endifle tafl›r. O ›rk için fliirler yaz›p türküler yakar;
o ›rk›n ac›s›n› yüre¤inde hisseder, onun mutlulu-
¤unu kendi mutlulu¤u k›lar. Di¤er insanlar›n çek-
ti¤i ac›lar onu ilgilendirmez. Terazinin adalet kan-
tar› sürekli mevhum üstün ›rktan yana tartar. Ben-
cildir, hep banac›d›r. 20.yüzy›lda en büyük katli-
amlar üstün oldu¤u vehm edilen ›rklar ad›na yap›l-
m›flt›r. 

‹deolojiler de insan topluluklar›n› birlikte tuta-
bilen önemli unsurlardand›r. Ancak tüm ideoloji-
lerin özünde totaliter e¤ilimler hakimdir. Farkl›
›rklar› bir ideoloji etraf›nda bir araya getiren ad›na
ister “Kapitalizm”, ister “Komünizm” ya da “Libe-
ralizm” densin farketmemektedir, öteki kabul etti-
¤ini dönüfltürmek, dönüfltüremezse de yok etmek
üzere kurgulanm›flt›r. So¤uk savafl dönemi diye ad-
land›r›lan süreç asl›nda “Kapitalizm” ve “Komü-
nizm”in biribiriyle hesaplaflma dönemidir. Özünde
seküler olan bu iki ideoloji biribirine bile taham-
mül edememifl, birisi di¤erini tasfiye edene kadar
insanl›k büyük bedeller ödemifltir.

Halihaz›rda dünyaya hakim olan “Liberalizm”,
üretti¤i kültür ve ekonomi olarak bütün hümanist
söylemlerine ra¤men %1’in %99’a hakim olmas›n›
sa¤lam›fl, fakir ve zengin aras›ndaki makas› tarihin

hiçbir döneminde olmad›¤› kadar fazla açm›flt›r.
En fazla vurgu yapt›¤› söylem “multicultural” yani
“çok kültürlülük” oldu¤u halde bütün farkl› kül-
türleri yok eden, tektiplefltiren bir prati¤e sahiptir.

Çok kültürlülük hayatta farkl› yönetim sistem-
leri üretir; bu da insanl›k ad›na zenginliktir. Dik-
kat ederseniz “Liberalizm” hiç de farkl› siyaset tarz-
lar›na hayat flans› tan›mamakta, “demokrasi” -ki
bu Bat›’da hakim olan demokrasi de¤ildir, zira o
demokrasi sadece üstün beyaz ›rk içindir- ça¤›n
neredeyse elefltirilemez “kutsal ine¤i” k›l›nm›fl, ifl-
bu kutsal ine¤in arkas›na s›¤›nan güçler onun ad›-
na dünyaya nizam vermekte, “globalisation”/ küre-
sellefltirmeyle -küreselleflme yani globalism de¤il
zira o farkl›d›r- bütün insanl›k tektipleflmekte, bü-
tün kültürler Bat› kültüründe erimekte ve eritil-
mektedir yani bir yönüyle gönüllü bir di¤er yönüy-
le de zorla asimile edilmektedir. 

Müslüman co¤rafya küresellefltirme dayatma-
s›yla epeydir karfl› karfl›ya; uzun bir süredir dene-
nen soft yöntemler; Hollywood/ Madonna/ Coca-
Cola/ McDonald’s kültür ç›kartmalar› ve speküla-
tif para ak›fllar›yla bir gecede halklar›n sahip oldu-
¤u malvarl›¤›n›n yar›s›na el koyma giriflimleri de-
mek ki yetmiyor. Son dönemlerde yeni olmas›na
ra¤men ad› çabuk eskiyen “BOP” yani Büyük Or-
tado¤u Projesi (yeni ad› “GOKAG” yani Genifl
Ortado¤u ve Kuzey Afrika Giriflimi) adl› sömürü
politakas› ile dünya baronlar› kaba askerî yöntem-
lerle daha fazla sömürmek için bir giriflim bafllatt›-
lar. Bunun Irak’ta ve Afganistan’da ne manaya
geldi¤ini gördük. ‹flgal alt›ndaki Afganistan ve
Irak’ta Amerika, demokrasi ad›na CIA ajanlar›n›

ÜÜMMET AANLAYIfiI 
TEVH‹D ‹‹NANCININ GGERE⁄‹D‹R

SSEERRDDAARR DDEEMM‹‹RREELL
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yönetime getirdi. Bir taraftan insan haklar› ad›na
kad›n ve erkeklere tecavüz edilirken di¤er taraftan
hayat›n devam› için flart olan befl unsurun; din,
can, mal, ak›l ve nesil emniyetinin tarumar edildi-
¤i uygulamalarla, befleriyet, insan haklar› flampiyo-
nu(!) Amerika ve dostlar›n›n gerçek yüzünü gör-
dü. Dayat›lan projelerin; demokrasiyi ‹slam co¤-
rafsay›nda hakim k›lma(!), insan haklar›n› iyilefl-
tirme(!), refah düzeyini art›rma(!) vs. “iyi uykular
masallar›”n›n Ebu ⁄ureyb hapishanesinden dün-
yaya s›zan görüntülerle neyi perdeledi¤i fâfl olmufl-
tur. ‹nsan›n “Gölge etme baflka ihsan istemem” di-
yesi geliyor.

‹‹flflggaallee DDiirreennmmeekk ‹‹ssllaamm’’llaa MMüümmkküünnddüürr

Dünya baronlar› ‹slam co¤rafyas›n› yeniden dizayn
edip istediklerine istedikleri rolü vereceklerini
saklamamakta, alenen bunu tart›flmaktad›rlar. O
halde ne yab›labilir?

Çözüm ‹slam’a dönüfltedir. Bu co¤rafyada bir-
lefltirici yegane güç ‹slam’d›r. Tarihî tecrübe bunu
hayk›rmaktad›r. ‹slam dininin mesaj› da budur.
Kürtlerin, fiiilerin, Sünnilerin ayr› birer devlet
kurmalar› hiç kimseye huzur getirmeyecek, bilakis
‹slam co¤rafyas›n›n uzun y›llar esaret alt›n da kal-
mas›na olanak sa¤layacakt›r. Yemen’deki Zeydiler,
Umman’daki ‹bâdiler neo-oryantalizmin yeni ça-
l›flma alanlar›. Müslümanlar ne kadar bölünürse o
kadar kolay lokma olacaklar› varsay›m›yla sömürü-
nün keflif kolu Oryantalizm, ümmet fluurunu tör-
püleyecek güya ilmi çal›flmalar yapmakta ve bunu
sözümona Müslüman ayd›nlara tart›flt›rmaktad›r.
Oryantalizm’in dünya baronlar›na hizmet eden
çizgideki çal›flmalar› do¤rultusunda kalem oyna-
tanlar iyi akademisyen kabul ediliyor. Bu bir tuzak
de¤ilse nedir?

‹slam’›n maslahat› ›rklar›n, mezheplerin ve ce-
maatlerin maslahat›ndan önce gelmek zorundad›r,
bu anlay›fl amele döküldü¤ünde ‹slam co¤rafyas›-
n›n esareti mümkün de¤ildir. Amerika bütün aza-
metine ra¤men Irak’ta direniflciler karfl›s›nda flafl›-
r›p kalm›fl, s›k s›k strateji de¤iflikli¤ine gitmekte-
dir. Saddam kal›nt›lar›ndan bile medet umar hale
gelerek karizmas›n› çizdirmifltir. Onlar, planlar›n›
güçlü olmalar›ndan de¤il, bizlerin bölük pörçük
olmas›ndan cesaret alarak uygulamaktad›rlar. 

Müslüman kanaat önderleri Müslümanlar›n

yeniden aya¤a kalkmalar›, varl›¤›na yönelik teh-
ditleri bertaraf etmeleri ve insanl›¤a bir kurtulufl
müjdesi sunmalar› için son derece önemli olan
üümmmmeett mefhumunun önemine dikkat çekmek ve
bunun öncülü¤ünü yapmak zorundad›rlar. Bu dinî
bir vecibe oldu¤u gibi stratejik olarak ta bir zorun-
luluktur. 

Ümmet mefhumu ‹slam’›n ““tteevvhhiidd iinnaanncc››””n›n
gere¤idir. Herfleyden önce bireylerin fluur dünya-
s›nda bafllayan oradan da toplumsal ve kurumsal
hayatta ete kemi¤e bürünerek “kollektif refleks”ler
üreten üümmmmeett flfluuuurruu bir hayat damar›d›r. 

TTeevvhhiidd BBiirrlleeflflttiirriirr

‹slam tevhid dinidir; tevhid dininde bbiirrlleemmeekk
esast›r. Efli ve benzeri olmayan al-Ahad insan› bir
anne ve babadan yaratm›fl, bu soydan gelen tüm
insanlar› da insanl›kta kardefl k›lm›flt›r.

Hiç kimse kendi ›rk›n›, anne ve babas›n›, dün-
yaya gelece¤i toplumu, rengini, dilini, boyunu se-
çecek konumda de¤ildir; bunlar kazan›lmaz, yara-
d›l›fltan Yüce Mevlâ’n›n behfletti¤i özelliklerdir,
üstünlük ya da yerilme gerekçesi olamaz. Herhan-
gi bir kimseyi renginden ya da ›rk›ndan dolay› kü-
çük görmek Allah’›n iradesinde kusur aramakt›r.
Allah’›n (C.C) insanlar› kavimlere ve kabilerele-
re ay›rmas›, onlar› farkl› renklerde yaratmas› bir
hikmete mebnîdir. Yüce Mevlâ bu hususta flöle
buyurur: 

““EEyy iinnssaannllaarr!! DDoo¤¤rruussuu bbiizz ssiizzii bbiirr eerrkkeekkllee bbiirr
ddiiflfliiddeenn yyaarraatttt››kk.. VVee bbiirrbbiirriinniizzllee ttaann››flflmmaann››zz iiççiinn
ssiizzii kkaavviimmlleerree vvee kkaabbiilleelleerree aayy››rrdd››kk.. MMuuhhaakkkkaakk
kkii AAllllaahh yyaann››nnddaa eenn ddee¤¤eerrllii oollaann››nn››zz,, eenn ççookk ttaakk--
vvaa ssaahhiibbii oollaann››nn››zzdd››rr.. SSüüpphheessiizz AAllllaahh bbiilleennddiirr,,
hheerr sseeyyddeenn hhaabbeerrddaarrdd››rr..””11

“Ey insanlar” hitab› herhangi bir ›rka ya da di-
ni toplulu¤a de¤il bütün Benî Adem’e yap›lmakta,
bütün insanl›¤a bir hakikat izah edilmektedir.
Âyeti kerimede görüldü¤ü gibi, insanlar tan›fl›p bi-
liflmek hikmeti sebebiyle farkl› ›rklar da var edil-
mifl, yoksa bu farkl›l›klardan dolay› biribirine düfl-
man olmak ve kavmiyet davalar› gütmek için de-
¤il. Irkî özellikler insan›n yarat›l›fl›nda kullan›lan
çamurdan gelen özellikleridir. Irk, insan›n bilgi ve
becerisiyle iradesi kapsam›nda bir kazan›m› de¤il-
dir ki ona fleref kazand›ran bir özellik olsun. Böyle
bir üstünlük davas›n›n hiçbir ahlâki ve rasyonel
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bir taraf› yoktur. 
Bu hakikat insana hat›rlat›larak onun varolufl-

sal gayesinin alt› “ttaakkvvââ” sözcü¤ünde çizilmifltir.
Takvâ; insan›n bilgisi, iradesi ve amellerin de ya-
rad›l›fl›ndaki aslî boyut olan ruha do¤ru yükselme
gayretini ifade eder, kifliye do¤ufltan ba¤›fllanm›fl
bir özellik de¤il, gayret ve hizmetle eriflilen bir ma-
kam› temsil eder, bu yüzden de gayet ahlâki ve ras-
yoneldir. 

““SSûûrr’’aa üüfflleennddii¤¤ii zzaammaann,, aarrtt››kk oo ggüünn aarraallaarr››nn--
ddaa nneesseebb --ssooyyllaarr-- yyookkttuurr vvee ((iinnssaannllaarr,, bbiirrbbiirrlleerrii--
nnee ssooyyllaarr››nn››)) ssoorrmmaazzllaarr..””22

Neseb ve ›rk›n hiçbir geçer akçeye sahip olma-
d›¤› son durak, ›rklar›,
renkleri, dilleri vareden ta-
raf›ndan böylece ortaya
konmaktad›r. Orada neseb
yoktur, ancak takva vard›r.
Havf ve recâ dengesinde
yerzyüzünde ‹slam’› temsil
etme, yaradan›n halifesi ol-
ma k›vam›d›r takva. 

Takvâ insan› üretir,
yeryüzünü insanl›¤›n huzu-
ru için imar eder, baflkala-
r›nda de¤il kendisinde ku-
surlar görerek sürekli ke-
male do¤ru seyrü sefere
nefsini râm eder; ve bu gay-
retleri ölçüsünde Cenab-›
Hak indinde de¤er kazan›r.
Hâflâ, Allah adaletsiz de¤il
ki insanlara kendi verdi¤i
›rk, dil, renk gibi özellikler-
le de¤er versin.

Bu konuda ‹slam nasla-
r›n›n vuzûhat› tart›flmaya mahal b›rakmayacak bo-
yuttad›r; bunlardan baz›lar› flöyledir: 

Hz. Ebû Hureyre(r.a) dedi ki: “Resulûllah(s.) bu-
yurdular ki: Allah sizin sûretlerinize ve mallar›n›za bak-
maz, Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.”33

Bir önceki rivayette de; “Allah sizin kalplerinize
bakar” derken Efendimizin (s.) parma¤›yla gö¤sü-
nü iflaret etti¤i belirtilir.44

Yine Hz. Ebû Hureyre(r.a) dedi ki: “Resulûl-
lah(s.) buyurdular ki: “‹nsanlar, ya cehennem kö-
müründen baflka bir fley olmayan ölmüfl ecdadlar›yla
övünmekten vazgeçerler, yahut da Allah kat›nda, bur-

nuyla pislik yuvarlayan may›s böce¤inden daha adi bir
derekeye düflerler. Allah Teâlâ hazretleri sizlerden ca-
hiliye kibrini temizledi. Art›k o, muttaki bir mü’min
yahut bedbaht bir fâcirdir. ‹nsanlar›n hepsi Hz.
Adem’in evlatlar›d›r. Adem ise topraktan yarat›lm›fl-
t›r.”55

Bir baflka hadîste de Efendimizi (s.) flöyle bu-
yurdular:

“Kim itaatten ç›kar, cematten ayr›l›r (ve bu halde
ölürse) cahiliye ölümü ile ölmüfl olur. Kim de körükö-
rüne çekilmifl (ummiyye) bir bayrak alt›nda savafl›r,
asabiyet (›rkç›l›k) için gadablan›r veya asabiyete ça¤›-
r›r veya asabiyete yard›m eder, bu esnada da öldürü-

lürse bu ölüm de cahiliye ölü-
müdür. Kim ümmetimin üze-
rine gelip iyi olana da, kötü
olana da ay›r›m yapmadan
vurur, mü’min olanlar›na
hurmet tan›maz, ahid sahibi-
ne verdi¤i sözü de yerine getir-
mezse o benden de¤ildir, ben
de ondan de¤ilim.”66

‹slâm’daki iman ba¤›
sayesinde kabilecilik ve
›rkç›l›k ‹slam’›n ilk dö-
nemlerinden bafllayarak ta-
mamen ortadan kalkm›flt›r.
Enbiyâdan sonra insanla-
r›n en hay›rl›s› olan As-
hab-› Kirama bak›ld›¤›nda
birço¤unun farkl› ›rktan
oldu¤u hemen müflahede
edilir. Mesela Hz. Ebu Be-
kir Arap, Hz. Bilal Habeflli,
Hz. Suheyb Bizansl› ve Hz.
Selman ise Farsl›’d›r. Bun-

lar› farkl› ›rklardan ve co¤rafyalardan bir araya
getiren ve onlar› ‹slam’›n alt›n ça¤ nesli k›lan ‹s-
lam’dan baflka bir fley de¤il. ‹slam ortak paydas›
bu insanlar› kardefl k›lm›fl, bu dinamizm de onla-
ra tarih yazd›rtm›flt›r. 

Bu güzide insanlardan sadra flifa olan örnek
davran›fllardan birkaç›n› sunmak istiyorum. Zira
bizim felah›m›z onlar gibi olmakt›r. Kendimizi ta-
rihin o dönemine ›fl›nlayal›m iddias›nda de¤iliz.
Ancak onlar›n davran›fl reflekslerini imanlar› be-
lirliyordu, bizim için örnek olduklar› en önemli
yön de buras›d›r.
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SSeellmmaann bbiinn ‹‹ssllââmm OOllaabbiillmmeekk

Seçkin ve meflhur sahabilerden biri oldu¤u her
inanan›n malumu. Selman(r.a)’›n müslüman ol-
madan önceki ismi, Mabah b. Buzahsan’d›r. Müs-
lüman olduktan sonra Selman ismini alm›flt›r.
Künyesi Ebu Abdullah’t›r. Ona nesebi soruldu¤u
zaman; ““BBeenn;; SSeellmmaann bb.. ‹‹ssllââmm’’››mm”” diye yan›t
vermifl, bu intisapla da onur duymufltur. 

Daha sonra da O, Müslümanlar aras›nda böyle
an›lm›fl, sahabeleri tan›tan tabakat ve rical kitap-
lar›nda bu isimle kayda geçmifltir: ““SSeellmmaann bbiinn ‹‹ss--
llââmm””, yani ‹slam’›n çocu¤u Selman. Bu ““››rrkk››mm
aakkîîddeemmddiirr””, ““aannnneemm vvee bbaabbaamm ‹‹ssllââmm’’dd››rr””dan
baflka bir manaya gelmez .

Bu tav›r hiç kuflku yok ki fluurunu vahyin infla
etti¤i bireysel reflekstir. Sahabe toplulu¤u bu ref-
leksin toplumsal tezahürüydü.

O dönemde kimsenin tahayyül edemeyece¤i
bu alt›n ça¤ tablosundan bir kare daha sunmak
meram› daha iyi ifade edebilir. 

Hz. Peygamber’e ilk iman edenlerden biri ve
sonradan ona müezzin olmakla flereflenen BBiillââll--îî
HHaabbeeflflîî, aslen Habefl’li olup Mekke aristokrasisi-
nin kibirli insan› Ümeyye b. Halef’in kölesiydi. Si-
yahî bu insan›n o toplumda köle olmaktan öte
hiçbir statüsü yoktu. ‹slam’›n nûru onlar› kardefl
yapt›. O kadar de¤ifltiler ki, Kureyfl kabîlesinin
Zühreo¤ullar›ndan Hâris’in o¤lu Abdurrahman b.
Avf(r.a.) k›z kardeflini Bilâl’le evlendiriyordu77.

Abdurrahman b. Avf’›n(r.a.) Rasûlullah’›n(s.)
hayatta iken Cennetle müjdeledi¤i on sahâbîden
biri olmas› da o vicdanda ‹slam’›n hakimiyet düze-
yini gösterir. 

Siyahi bir kardeflimin imaml›¤›nda k›ld›¤›m
namaz›n hazz›n› anlatamam, sanki Bilâl Efendimiz
orada duruyor. 

Kardeflli¤in vard›¤› bu boyut ‹slam’›n insanlara
sundu¤u bir nimettir.

Vahyin f›rças›ndan ç›kan o muhteflem tablo-
dan bu tür yüzlerce kare zikretmek mümkün, belki
de buna müstakil bir telif çal›flmas› hasretmek ge-
rek. Ancak son olarak tarih içerisinden bir büyük
‹slam mücahidini anmadan geçemiyece¤im: SSaallââ--
hhaaddddîînn--ii EEyyyyûûbbîî. Kürt kökenli bu büyük komutan
Müslümanlar› ‹slam bayra¤›n›n alt›nda toplayarak
Hittin denilen yerde Haçl› ordusunu ma¤lup etmifl
2 Ekim 1187 Cuma günü (27 Receb 583) Mirac

gecesinde Kudüs’ü -bugün de Yahudilerin iflgali al-
t›nda- tekrar ba¤›ms›zl›¤›na kavuflturmufltur. Sek-
sen sekiz y›l iflgalden Mescidü’l-Aksâ böyle kurtul-
mufltur.

Bu hadisede iki önemli olay›n alt›n› çizmenin
gerekti¤ine inan›yorum:

‹lki, farkl› etnik kökene sahip Müslümanlar›n
Kürt kökenli Salâhaddîn-i Eyyûbî’nin komutas›n-
da bir araya gelebilmeleridir. 

‹kincisi, Kutsal topraklar›n 88 sekiz y›l iflgal al-
t›nda olmas›na ra¤men Müslümanlar “aradan bu
kadar zaman geçti, iflgale raz› olal›m ve bir bar›fl
yapal›m” dememifller, bu süre zarf› içinde oran›n
mutlaka birgün kurtulaca¤› umut ateflini kalplerin-
de canl› tutmufllard›r. 

Kutsal topraklar Yahudilerin olsun da bölgeye
bar›fl gelsin diyen teslim bayra¤›n› çekmifl insanla-
r›n bu tarihi tecrübeden bir nasibi var m›? Kimin
topra¤›n› kime veriyorsunuz? Bu bonkörlü¤ün se-
bebi sak›n imandaki zaafiyet olmas›n?

DDiinn AAdd››nnaa SSöömmüürrüü EEnn ÇÇiirrkkiinn SSöömmüürrüüddüürr

Hatem-i enbiyâ olan Hz. Muhammed(s.)’in üm-
meti bütün insanl›kt›r; herhangi bir co¤rafyaya,
herhangi bir ›rka, renge, dile hasredilemez ümmet
anlay›fl›. Evet, bütün insanl›k O’nun ümmetidir ve
bu ümmet ikiye ayr›l›r:

Davate icabet etmifl Müslüman ümmet, evve-
len. Davete henüz icabet etmemifl davete muhatap
ümmet sâniyen. Bu sebepledir ki ‹slam’›n ümmet
mefhumu bütün insanl›¤› kuflatmakta, onlar› kar-
defl olmaya davet etmekte, onlara iyilik ve güzel-
likte yard›mlaflmay›, f›sk ve fucûratta biribirilerine
engel olmay› emreder. 

‹slâm, fakir ve zengini, siyah ve beyaz›, Do¤u
ve Bat›’y› biraraya getirecek insanl›¤›n muhtaç ol-
du¤u yegane ilahi dindir, biricik tarihi tecrübedir.
Bu tecrübenin de¤eri di¤er tecrübelerle k›yasland›-
¤›nda daha iyi anlafl›l›r.

H›ristiyanl›¤›n Afrika’da yay›l›fl›n›, o insanlar
ad›na negatif sonuçlar›n› hat›rlayal›m:

Kara Afrikal›lara atfedilen flu sözler asl›nda bu-
güne de ›fl›k tutmaktad›r: 

““BBeeyyaazzllaarr ggeellddiikklleerrii zzaammaann eelllleerriinnddee ‹‹nncciill vvaarrdd››..
BBiizz iissee oo zzaammaannllaarr ddaa eelliimmiizzddee ttoopprraakkllaarr››mm››zz›› ttuutt--
mmaakkttaa iiddiikk.. NNee oolldduuyyssaa oolldduu,, flfliimmddii bbiizziimm eelliimmiizzddee
‹‹nncciill vvaarr;; ttoopprraakkllaarr››mm››zz ddaa bbeeyyaazzllaarr››nn eelliinnddee..””
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Çok de¤il, daha düne kadar Güney Afrika’ya
bir avuç beyaz hükmediyor, bir bayaz›n oyu dört si-
yah›n oyuna eflit kabul ediliyordu. 

Bugün siyah Afrika ülkesi Mozambik ile ‹ngil-
tere aras›ndaki en büyük problem 4 bin civar›nda
beyaz›n ülkenin en verimli topraklar›n›n önemli
bir k›sm›n› elinde tutmas› hadisesidir. Sömürgeyle
oraya gelip yerleflen bu beyaz az›nl›k varl›¤›yla ve
sahibi oldu¤unu iddia etti¤i topraklarla çok fley an-
latmaktad›r.

Bizler kendimize hak gördü¤ümüz davet hakk›-
n›, yani inand›¤›m›z hakka insanlar› ça¤›r›p onlar-
la sahip oldu¤umuz güzellikleri paylaflma hakk›n›
di¤er insanlardan esirgemiyoruz, eflit flartlarda mu-
sâdeme-i efkâr›n Hak’tan yana sonuç verece¤ine
inan›r›z. Onlar da insanlara kendi do¤rular›n› gö-
türsün, onlarla eflit kardefller olsun, bunda yad›rga-
nacak bir taraf yok. 

Ancak vak›ada durum farkl›. H›ristiyanlaflt›r›-
lan siyah Afrika insanlar› hiç te beyaz dindafllar›y-
la ayn› haklara sahip olamam›fl, bilakis din vas›ta-
s›yla bu zavall› insanlar sömürülmüfl, bütün servet-
leri ya¤malanm›flt›r. 

‹slam’›n tarih tecrübesinde din hiçbir zaman
bir sömürü arac› olarak kullan›lmam›flt›r, Hanif di-
nin do¤as› da buna müsaade etmez.

‹slam’›n tarihte zaman zaman iyi temsil edil-
medi¤i dönemler flüphesiz olmufltur. Ancak hiçbir
dönemde bu tür rezil tablolar olmam›flt›r. Tarihi
tecrübe buna flahittir. Allah ad›na yap›lan sömürü
sömürülerin en kötüsüdür. ‹nsanlar› hakiki mana-
da kardefl yapabilmifl bir vasata sahip olan bu hak
dininin hakk›n› birçok muhalifi de aç›kca beyan
etmifltir. 

Y›lda bir kez eda edilen Hac farizas›, ‹slam’›n
insanlar› bir tara¤›n diflleri gibi nas›l eflitledi¤ini
ortaya kor ve her y›l ayn› ibâdetin tekrar›yla bu bi-
linç tazelenir.

SSoonn SSöözz

‹slam’›n her türlü ›rkç›l›¤a kesin bir tavr› vard›r.
Irkç›l›k bölücüdür, bu yüzden yasakt›r. ‹nsanlar›
biribirlerinden uzaklaflt›r›r, insanlar aras›nda ülfeti
de¤il de kini ve nefreti körükler.

Ümmet aras›nda ayn› bölücülü¤e hizmet ede-
cek cemaat taassubundan da kaç›nmak elzemdir.
K›sacas› Müslümanlar ümmet fluuruyla hareket

ederlerse varl›¤›na yönelik yukar›da bahsette¤imiz
tehditlerle bafl edebilirler. 

Unutmayal›m, Osmanl› bir ümmet toplulu¤uy-
du: Osmanl› toplulu¤u farkl› ›rklara müntesip ip-
liklerin bir araya gelerek oluflturdu¤u kopmaz bir
halatt›. Bat›’n›n Osmanl›y› parçalama planlar›na
‹ttihad ve Terakki yönetiminin benimsedi¤i ›rkç›
politikalar›n da katk›s› önemlidir. Bu yanl›fl di¤er
yanl›fllar› tetikledi, ‹ttihad ve Terakki’nin ›rkç›
e¤ilim ve politikalar› di¤er Müslüman ve gayri
müslim ahâlide de ayr›l›kç› hareketleri besledi.
Bat›’n›n ulusçu hareketlerinden etkilenen kopmaz
halat›n zavall› kimi üyeleri o halat› tekrar iplikle-
rine ay›rd›lar. Büyük halat› koparamayan Bat› ana
gövdeden ayr›lm›fl küçük iplikleri koparmada zor-
lanmad›. fiimdi Osmanl›’dan ayr›lm›fl devletçikle-
rin içler ac›s› halini hat›rlamak gerek. Bu içler ac›-
s› durumdan kurtulman›n yolu tekrar ayn› fluurla
kopmaz bir halat oluflturmaktan geçer; isterseniz
siz buna ““uurrvvaattüü’’ll--vvuusskkââ hhaallaatt››”” deyin. 

Bu yaz›y› birkaç soruyla bitirelim: Gerek Türki-
ye’de ‹slam karfl›t› ve gerekse dünyay› talan eden
güçler, neden ““üümmmmeett”” mefhumunu tehdit kabul
eder, ona davet edenleri bir suç ifllemifller gibi mu-
ameleye tabi tutarlar?

28 fiubat sürecinde zirveye ç›kan fifllemelerde
itham edilen insanlar›n töhmet gerekçeleri aras›n-
da teröristtir der gibi ““üümmmmeettççiiddiirr”” dipnotu neye
matuftur? 

Ak Parti üyesi bir siyasetçiye bir televizyon
program›nda ümmetçiyim dedi¤i için neden hü-
cum edip sözlerini geri ald›rt›rlar? 

Ümmetin birli¤i tevhid inanc›n›n gere¤idir,
tefrikas› ise ›rkç›l›¤›n ve taassubun, acaba tehdit
alg›s› ümmet mefhumunun birlefltirici gücü sebe-
biyle midir? E¤er böyle ise Müslümanlar›n bölük
pörçük yutulmaya haz›r lokmalar olmas›n› kim is-
temektedir? ■

DDiippnnoottllaarr
1 Hucurât: 1
2 Müminûn: 101.
3 Müslim, 4/1987, hn. 2564.
4 Müslim, 4/1986, hn. 2564.
5 Tirmizi, 5/734. hn. 3955
6 Müslim, 3/1476. hn. 1848, Sahih ibn Hibbân, 10/441.

hn.4580
7 Bknz. Kurtubi, Abu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ansâ-
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““fiER ‹‹TT‹FAKI”NA KKARfiI
‹SLÂM BB‹RL‹⁄‹

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

B
irinci Dünya Savafl› ile Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun uluslararas› siyaset sahnesin-
den tasfiye edilmesi, asl›nda Halifelik ma-

kam›n›n manevî flemsiyesi alt›nda birleflen ‹slâm
ümmetinin art›k tek merkezden yönlendirilme ve
yönetilme imkân›n› da kaybetmesi anlam›na geli-
yordu. Tasfiye edilen ‹mparatorlu¤un külleri üze-
rinde Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti kurulur-
ken, büyük bölümü zaten iflgal edilmifl bulunan
genifl Osmanl› co¤rafyas›n›n kalan k›sm› da sö-
mürgeciler aras›nda paylafl›ld›; ümmeti oluflturan
topluluklar aras›na sun’î s›n›rlar çizildi. Sonra bu
topluluklar›n aras›na, birbiri ile buluflmas›n› en-
gelleyecek psikolojik engeller örüldü, yapay dev-
letler oluflturuldu; ““üümmmmeett”” bilinci afl›nd›r›larak
her bir Müslüman kavme modern ““uulluuss”” bilinci
afl›land›.

“Birinci paylafl›m”la tatmin olmayan Bat›l› sö-
mürgecilerin bafllatt›¤› ‹kinci Dünya Savafl› ile or-
taya ç›kan yeni dengeler, sömürgelefltirilen ülke-
lere “kontrollü ba¤›ms›zl›k” verilmesini icbar etti.
Sömürgecilerden kurtulduktan sonra iflbirlikçi
“yerli sömürgeciler”in zulüm ve bask› çemberinde
ezilen ümmet, bütün bu olumsuz flartlara ve parça-
lay›c› ulusçu ak›mlar›n yayg›nl›k kazanmas›na
ra¤men birlik ve kardefllik duygular›n›, ““iittttiihhââdd--››
‹‹ssllââmm”” özlemini hep diri tuttu. Dominique Sour-
del’in ifade etti¤i gibi, Osmanl› Devleti’nin parça-
lanmas›ndan sonra Ortado¤u’da kurulan devlet-
ler, Hilafetin de ‘‘ppaann--‹‹ssllaammiizzmm’’in de parçalanma-
s›n› ifade ediyordu; ancak, ‹slâm’›n sosyal ve siya-
sal dayan›flma duygusunu ortadan kald›rmak im-
kans›zd›.11 Ve Hiflam Cuayy›t’›n ifadesiyle, genifl

‹slam co¤rafyas›ndaki her bir bölgenin ‹slâm’› ya-
flama tarz›n›n farkl› olmas›na ve hatta ayn› dili ko-
nuflan Arap ülkeleri aras›nda gözle görülür bir bir-
lik kurulamamas›na ra¤men, kadim üümmmmeett anla-
y›fl›na karfl›l›k gelen bütüncül bir ‹slâm ideali varl›-
¤›n› sürekli korumufltur. Ona göre, Filistin sorunu,
Arap dünyas›ndaki birlik çabalar›n›n fitilini atefl-
leyen bir unsur olmufltur: Arap âlemi, Filistin me-
selesini kendi özel davas› haline getirerek d›fl dün-
yaya karfl› fiilen bbüüttüünnccüüll bbiirr cceepphhee oluflturabil-
mifltir.22

Nitekim, halk› Müslüman devletlerin bir ara-
ya gelme çabalar›n›n, 1967 Arap-‹srail Savafl› so-
nunda Kudüs’ün iflgal alt›na girmesi ve 1969’da
Mescid-i Aksa’n›n yak›lma giriflimi ile h›z kazan-
d›¤›n› görüyoruz. Bugün Müslüman ülkelerin en
genifl çapl› ve canl› kuruluflu olan ‹slâm Konferan-
s› Teflkilat› iflte bu olaya tepki olarak do¤mufltur.

‹‹ssllââmm KKoonnffeerraannss›› TTeeflflkkiillaatt››’’nn››nn KKuurruulluuflfluu

1969 y›l›na gelinceye de¤in, ‹slâm dünyas›nda çe-
flitli birlik ve dayan›flma giriflimleri sözkonusu ol-
mufltu. Ulusçuluk temelinde Arap devletlerini bir
araya getiren AArraapp BBiirrllii¤¤ii(1944), Türkiye, ‹ran,
Pakistan aras›nda ekonomik iflbirli¤ini öngören
KKaallkk››nnmmaa ‹‹ççiinn BBööllggeesseell ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii TTeeflflkkiillaatt››(RCD-
1964), kuruluflunda Afrika k›tas›ndaki ‹slam ülke-
lerinin etkin oldu¤u AAffrriikkaa BBiirrllii¤¤ii ÖÖrrggüü--
ttüü(OAU-1963), içinde Malezya, Endonezya gibi
baz› ‹slam devletlerinin yer ald›¤› GGüünneeyyddoo¤¤uu
AAssyyaa UUlluussllaarr›› BBiirrllii¤¤ii(ASEAN-1967) gibi örgüt-
lerin yan›nda Mu’temeru’l-Âlemi’l-‹slâmî, Râb›ta-
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tü’l-Âlemi’l-‹slâmî, vb. örgütlerin Müslüman ülke-
ler ve toplumlar aras›nda birlik çabalar›n› canl›
tuttu¤u söylenebilir. Bunlara ““bbüüttüünn MMüüssllüümmaann--
llaarr›› bbiirr ççaatt›› aalltt››nnddaa ttooppllaayyaaccaakk bbiirr kkoonnffeerraannss””
fikrini ilk kez ortaya atan(1965) Nijerya Baflbaka-
n› AAhhmmeedd BBeelllloo ile ona destek veren Suudi Ara-
bistan Kral› FFaayyssaall ve Fas Kral› IIII..HHaassaann’›n çaba-
lar›n› da eklemek gerekir.33

Bütün Müslüman ülkeleri içine alan ‹slam
Konferans› Örgütü (‹KÖ)’nün kuruluflu ise, ancak
1969’da gerçekleflecektir: 22 A¤ustos 1969’da
Mescid-i Aksâ’n›n yak›lma girifliminin ‹slam dün-
yas›nda uyand›rd›¤› tepki üzerine, 25 A¤ustos’ta
14 Arap ülkesinin d›fliflleri bakanlar› Kahire’de bir
araya gelmifltir. Bu toplant›da Asya ve Afrika’da-
ki Müslüman ülke liderlerinin de kat›laca¤› bir ‹s-
lâm Zirve Konferans›’n›n toplanmas› kararlaflt›r›l-
m›flt›r. Nihayet 22-25 Eylül 1969 tarihinde, bir
kaç› hariç, Müslüman ülkelerin ço¤unun kat›l›-
m›yla Fas’ta ilk ‹‹ssllaamm ZZiirrvvee KKoonnffeerraannss›› toplan-
m›flt›r. Zirvenin gündemi, el-Aksâ yang›n› ve Ku-
düs sorunudur. Konferans, yang›ndan duyulan te-
essürü dile getirmekle kalmam›fl, “Kudüs’te ‹slâmi-
yet’in kutsal mahallerinin maruz bulundu¤u tehlikele-
rin, bu flehrin ‹srail kuvvetleri taraf›ndan iflgalinin ne-
ticesi oldu¤unu” vurgulam›flt›r.44 Bu toplant›
‹KÖ’nün kurulufl tarihi olarak kabul edilmifltir. 

1972 y›l›nda ‹slam Konferans› Teflkilat› bir
Anayasa belirlemifl ve amac›n› flöyle ifade etmifl-
tir: ““ÜÜyyee ddeevvlleettlleerr aarraass››nnddaa ‹‹ssllââmmîî ddaayyaann››flflmmaayy››
ggeelliiflflttiirrmmeekk,, eekkoonnoommiikk,, ssoossyyaall,, kküüllttüürreell,, bbiilliimmsseell
vvee ddii¤¤eerr aallaannllaarrddaa iiflflbbiirrllii¤¤iinnii ggüüççlleennddiirrmmeekk.. ((……))
MMuukkaaddddeess bbeellddeelleerriinn kkoorruunnmmaass›› iiççiinn ggüüçç ddüüzzeenn--
lleemmeekk,, FFiilliissttiinn hhaallkk››nn››nn mmüüccaaddeelleessiinnii ddeesstteekkllee--

mmeekk vvee ttoopprraakkllaarr››nnddaa hhaakk vvee öözzggüürrllüükklleerriinnii yyeennii--
ddeenn kkaazzaannmmaallaarr›› iiççiinn oonnllaarraa yyaarrdd››mm eettmmeekk..””55

‹slâm Konferans› Teflkilât› etkinli¤ini giderek
art›rm›fl, üye say›s›n› son ‹stanbul toplant›s› ile
58’e ç›karm›fl ve bugünlere gelmifltir. Üye ülkele-
rin d›fliflleri bakanlar›n›n kat›ld›¤› ‹‹ssllââmm DD››flfliiflfllleerrii
BBaakkaannllaarr›› TTooppllaanntt››ss›› her y›l, cumhurbaflkanlar›
ya da devlet baflkanlar›n›n kat›ld›¤› ‹‹ssllââmm ZZiirrvveessii
ise dört y›lda bir toplanmaktad›r. Konferansa ba¤-
l› çeflitli ekonomik, kültürel kurulufllar çal›flmala-
r›n› sürdürmektedir. 

““fifieerr ‹‹ttttiiffaakk››”” NNAATTOO vvee BBOOPP’’llaa 
““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””nnii EEnnggeelllleemmeekk ‹‹ssttiiyyoorr

1990’da Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas› üzerine
Bat› blokunun askeri gücü NATO 1991’de kon-
sept de¤iflikli¤ine giderek “KKoommüünniizzmm”in yerine
“‹‹ssllââmm”› tteehhddiitt ilan etmifltir. Bafl›ndan beri NA-
TO’nun liderli¤ini yürüten ABD, y›llar önce Ko-
münizm’i bertaraf etmek için harcad›¤› çabadan
çok daha fazlas›n› bugün ‹slâm’› durdurmak için
harcamaktad›r. 11 Eylül provokatif hadisesinden
itibaren de ““‹‹ssllââmm”” ile ““tteerröörr”” kavramlar› özdefl-
lefltirilerek ‹slâm zihinlerde mahkum edilmek is-
tenmektedir.

ABD-‹ngiltere-‹srail fifieeyyttaann ÜÜççllüüssüü’nün yeni-
lerde plânlad›¤› BOP’un en önemli hedefi de, uya-
nan ‹slâm ümmetinin birli¤ini engellemek, arala-
r›ndaki ayr›l›klar› derinlefltirmek, onlar› birbirine
düflürmek ve itiraf ettikleri gibi ““‹‹ssllaamm’’››nn kkeennddii iiçç
ssaavvaaflfl››nn››”” bafllatmakt›r. Arap Birli¤i, D-8 ve ‹slâm
Konferans› Teflkilat› gibi örgütlenmelerle, birlik
olma ve bu birlikteli¤i daha ileri seviyelere tafl›ma

İKÖ İstanbul Toplantısı



KKAPAK

44 Umran .Temmuz .2004  

potansiyeline her an sahip oldu¤unu kan›tlayan
Müslüman dünyan›n toparlan›p güçlenmesine f›r-
sat vermemek fler güçlerin öncelikli amac›d›r. Böy-
lece, bölük pörçük, zay›f ve kolayca kontrol alt›n-
da tutulabilir koskoca bir ‹slâm co¤rafyas› (yani
Büyük/ Genifl Ortado¤u) sömürülmeye devam ede-
cektir. 

UUmmrraann’›n May›s ve Haziran say›lar›nda yazar-
lar›m›z YY››lldd››rr››mm CCaannoo¤¤lluu ve ‹‹bbrraahhiimm KKaarraaggüüll,
ABD-‹ngiltere-‹srail fier Üçlüsünün ‹slâm dünya-
s›n› parçalay›p bir bölümünü kendi yan›na alma
ve onlar› tafleron olarak kullanma, di¤er bölümle-
rini de tasfiye etme planlar›na dikkat çekmifller-
di.66 RAND Raporu’nda aç›kça ifade edildi¤i üze-
re, Müslümanlar› genel olarak dört kategoriye ay›-
ran ‘BBüüyyüükk fifieeyyttaann’ AABBDD, “Modernist” ve “laik”
Müslümanlar› destekleyip “fundamentalist” Müslü-
manlarla savaflmay›, “geleneksel” Müslümanlarla
da fundamentalistlerin aras›n› açmay› öngörüyor;
ayr›ca Bat›l› ‹slam, Türk ‹slâm›, Il›ml› ‹slâm, Radi-
kal ‹slâm gibi kavramsallaflt›rmalarla tteevvhhîîdd ve
üümmmmeett eksenli ortak ‹slâm alg›s›n› parçalamay›
amaçl›yor. Bu çerçevede sufizmin desteklenmesi
de -Hiflam Kabbani örne¤inde görüldü¤ü üzere-
ABD’nin planlar› dahilinde. Hatta, ABD politi-
kalar›nda belirleyici bir yere sahip olan H.Kissin-
ger hedefi aç›kça ortaya koymufltur: ““BBuunnddaann
bbööyyllee aass››ll ççaatt››flflmmaa ‹‹ssllââmm’’››nn kkeennddii iiççiinnddee oollaaccaakk--
tt››rr..””

Bir yandan ‹slâm co¤rafyas›n› fiilen iflgal edip
hunharca katliamlar, iflkenceler gerçeklefltiren ve
iflledi¤i vahfletin foto¤raflar›n› gözler önüne sere-
rek ümmetin iradesini felç etmeye yönelik bir psi-
kolojik savafl yürüten, öbür yandan da ümmeti bö-
lüp parçalamay› ve birbirine düflürmeyi planlayan
‘fifieerr ‹‹ttttiiffaakk››’na karfl› Müslümanlar her zamankin-
den daha uyan›k olunmal›, birlik ve dayan›flma
çabalar›n› art›rmal›d›r.

fifiaarrttllaarr ““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””nnii MMeeccbbuurr KK››ll››yyoorr

Bugün, ‹slâm Konferans› Teflkilat›’n›n en belirle-
yici kurulufl sebebi olan Siyonist ‹srail sald›rganl›-
¤› kelimenin tam anlam›yla bir “kudurganl›k” ha-
lini alm›fl bulunuyor. ABD’nin kay›ts›z-flarts›z des-
te¤ini de arkas›na alan ‹srail, kan dökücülü¤ünde
hiçbir s›n›r tan›mamakta, mazlum Filistinlilere
uygulad›¤› katliam›, vahfleti, ““ddeevvlleett tteerröörrüünnüü””

t›rmand›rd›kça t›rmand›rmaktad›r. Filistin’deki
Siyonist katliam›n Irak’taki Amerikan vahfletiyle
paralel biçimde geliflmesi, ‹slâm ümmetindeki aann--
ttii--SSiiyyoonniisstt ve aannttii--AAmmeerriikkaann duygular› had saf-
haya ç›karm›fl bulunmakta, bu da ümmetin birlik
arzular›n› kamç›lamaktad›r. Avrupa ve ‹slâm kita-
b›n›n yazar› Franco Cardini’nin, “Avrupal›l›k bi-
linci”nin oluflumunda Osmanl› fütûhat›n›n etkisi-
ne yapt›¤› vurgu, bugün tersinden, Amerika ve ‹s-
rail sald›rganl›¤›n›n “ümmet bilinci”nin canlan-
mas›na yapt›¤› katk› için de fazlas›yla geçerli gö-
rünmektedir.

Bu çerçevede; 11 Eylül süreciyle bafllayan
Amerikan iflgalleri ve artan ‹srail sald›rganl›¤›
karfl›s›nda ‹slâm Konferans› Teflkilat›’n›n çok faz-
la etkili olamasa da daha s›k topland›¤›na ve daha
önemli hale geldi¤ine tan›k olduk.

‹slâm Konferans›’n›n bu süreçte yapt›¤› önem-
li toplant›lardan biri, Ekim 2002’de yap›lan MMaa--
lleezzyyaa ZZiirrvveessii oldu. 57 ülkenin liderleri ve üst dü-
zey yetkililerinin kat›ld›¤› 1100.. ‹‹ssllââmm KKoonnffeerraannss››
ZZiirrvvee TTooppllaanntt››ss›› sonunda 17 Ekim’de Malez-
ya’n›n siyasi merkezi Putrajaya’da yay›nlanan bil-
diride, ilk ‹slam Konferans›’nda oldu¤u gibi, ‹slam
dünyas›n›n karfl› karfl›ya bulundu¤u tehlikelerin
merkezine iflgalci Siyonist ‹srail rejimi yerlefltirili-
yordu. ‹KÖ Zirvesi’ne ev sahipli¤i yapan Malezya
Baflbakan› MMaahhaatthhiirr MMuuhhaammmmeedd, çok önemli bir
ça¤r› yap›yordu: ““BBuu kkaaddaarr mmüüssllüümmaann,, bbiirrkkaaçç
mmiillyyoonn yyaahhuuddii ttaarraaff››nnddaann bboozzgguunnaa uu¤¤rraatt››llaammaazz..
BBuunnuunn iiççiinn ggüüçç bbiirrllii¤¤ii yyaappmmaall››yy››zz..”” Ve ekliyor-
du: ““11,,33 mmiillyyaarrll››kk ‹‹ssllaamm ââlleemmii bboozzgguunnaa uu¤¤rraatt››llaa--
mmaazz.. HHeeppiimmiizz mmüüssllüümmaann››zz,, hheeppiimmiizz bbaasstt››rr››lldd››kk,,
aaflflaa¤¤››llaanndd››kk.. GGüüçç bbiirrllii¤¤ii yyaapptt››¤¤››mm››zzddaa ddüünnyyaa
ddeennggeelleerriinnii eettkkiilleeyyeeccee¤¤iizz..””

TTüürrkkiiyyee vvee ‹‹KKÖÖ ‹‹ssttaannbbuull TTooppllaanntt››ss››

Müslüman dünya, ‹slâm Birli¤i’nin kurulmas›na
öncülük etme görevini tabii olarak Türkiye’den
beklemektedirler. Zira Türkiye, yüzy›llar boyu ‹s-
lâm âlemine liderlik yapm›fl, Hilafet’in merkezi
olmufl, dolay›s›yla ümmetin birli¤ini sa¤layan en
belirleyici güç olmufltur. 

Türkiye, flimdi de ‹slâm Birli¤i’ni tesis etmede
en etkili olabilecek konumdad›r. Cumhuriyet elit-
lerinin “gerilik nedeni” olarak gördükleri Osman-
l›/‹slâm miras›n› reddetme ve terketme çabalar›-
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na, laikli¤i “‹slâm karfl›tl›¤›” olarak alg›lamalar›na
ve ‹slâm dünyas›ndan soyutlanma giriflimlerine
ra¤men bu böyledir. Nitekim Türkiye, bafllang›çta
‹‹ssllââmm KKoonnffeerraannss›› ÖÖrrggüüttüü’ne uzak durmuflsa da
1974 K›br›s Harekât›, sonras›nda u¤rad›¤› ABD
ambargosu ve yaln›zl›¤›n etkisiyle1976’da ‹KÖ’ye
kat›lma gere¤i duymufl, ayn› y›l 7. ‹slâm D›fliflleri
Bakanlar› Konferans› ‹stanbul’da yap›lm›flt›r.
1991’de de ‹stanbul’da yap›lan Konferans’›n
31’incisi yine ‹stanbul’da geçen ay gerçekleflmifl-
tir. Ayr›ca Teflkilat’›n tarih, kültür ve sanat faali-
yetlerini yürüten IRCICA, ekonomik ve istatistik
araflt›rmalar› yapan SERSTIC ve üye ülkeler ara-
s›nda ekonomik iflbirli¤ini koordine eden ISE-
DAK gibi önemli örgütleri ‹stanbul ve Anka-
ra’dad›r. fiubat 2002’de Türkiye’nin öncülü¤ünde
‹stanbul Ç›ra¤an Saray›nda toplanan ““‹‹ssllaamm
KKoonnffeerraannss›› ÖÖrrggüüttüü -- AAvvrruuppaa BBiirrllii¤¤ii OOrrttaakk FFoo--
rruummuu””, 11 Eylül sonras›nda Bat› dünyas› ile ‹slâm
dünyas› aras›nda diyalog zemini olmufltu. 

Ancak, Prof.Dr.Ahmet Davuto¤lu’nun ifade
etti¤i gibi, “Türkiye, flu ana kadar uygulad›¤› poli-
tikalarda… ‹slâm dünyas›ndaki uluslararas› örgüt-
leri gerçek bir iflbirli¤i alan› olarak görmektense
di¤er uluslararas› aktörlerle olan iliflkilerinde pa-
zarl›k gücünü yükselten bir destek unsur olarak de-
¤erlendirdi¤i intiba›n› vermifltir… Bu tav›r hem
‹slâm dünyas› nezdinde inand›r›c›l›¤›n›n kaybol-
mas›na sebep olmufl hem de AB ve ABD gibi ak-
törler üzerinde beklenen etkiyi yapmam›flt›r.”77

Ve flimdi Türkiye, ‹KÖ’de daha etkili olmak
için yo¤un çaba sarfetmifl ve sonuçlar›n› da alm›fl-
t›r. 14-16 Haziran 2004 tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da yap›lan 3311.. ‹‹ssllââmm DD››flfliiflfllleerrii BBaakkaannllaarr››
TTooppllaanntt››ss››’nda, 25 y›ld›r IRCICA Baflkanl›¤›n›
yürüten Prof.Dr.EEkkmmeelleeddddiinn ‹‹hhssaannoo¤¤lluu ‹slam
Konferans› Genel Sekreterli¤i’ne seçilmifl bulun-
maktad›r. Bu Türkiye aç›s›ndan bir ilktir ve Tür-
kiye’nin ‹KÖ’ye verdi¤i önemin göstergesi olarak
kabul edilebilir. Ayr›ca daha önce KK››bbrr››ss TTüürrkk
CCeemmaaaattii s›fat›yla Konferans’a kat›lan KKuuzzeeyy KK››bb--
rr››ss TTüürrkk CCuummhhuurriiyyeettii’nin 58. üye olarak KK››bbrr››ss
TTüürrkk DDeevvlleettii ad›yla ‹KÖ taraf›ndan tan›nm›fl ol-
mas›, önemli bir diplomatik baflar›d›r.

Tam da burada ifade etmeliyiz ki; Türkiye ‹s-
lâm ülkelerine kendi tarihi misyonu çerçevesinde
yaklaflt›¤› zaman son derece olumlu sonuçlar al-
m›flt›r ve alacakt›r. Ancak, BBaatt›› // AABBDD aadd››nnaa ‹s-

lam ülkelerini yönlendirmeye veya Bat› ç›karlar›-
n› onlara karfl› temsil etmeye kalk›flt›¤›nda ise tep-
ki alm›fl, Müslüman dünyadan soyutlanm›flt›r. Do-
lay›s›yla Türkiye, ‹slâm ülkelerine karfl› samimi ve
kardeflçe yaklaflmal›, iliflki konseptini kardefl
ülkelerde birlikte belirlemelidir. Ve ‹KÖ’ye asla
k›sa vadeli ç›karlar aç›s›ndan bakmamal›, uzun
vadeli stratejiler gelifltirmelidir.

Bu ba¤lamda, Prof.Dr. NNeeccmmeeddddiinn EErrbbaakkaann’›n
mimarl›¤›n› yapt›¤› DD--88 PPrroojjeessiinin ‹slâm dünya-
s›ndaki birlik çabalar›na nas›l bir ivme kazand›r-
d›¤›; ümmette umut ve heyecan, fler güçlerde kor-
ku ve endifle yaratt›¤› hat›rlanmal›d›r. Sözkonusu
özgün proje, ilgili ülkeleri öylesine etkilemifltir ki,
Say›n Erbakan bu proje sebebiyle iktidardan düflü-
rülmüfl olmas›na ra¤men Türkiye Cumhuriyeti
Devleti hâlâ bir d›fl politika enstrüman› olarak D-
8’i yedekte tutma gere¤i duyabilmektedir. Geçen
ay Türkiye’ye gelen Malezya ‹slâm Partisi Genel
Sekreteri NNaasshhaarruuddddiinn MMaatt››ssaa, Vakit gazetesine
bu konuyla ilgili duygular›n› flöyle ifade etmifltir:
“Yap›lmas› gereken Müslümanlar›n kendi aralar›nda-
ki birliklerini korumalar›d›r. Prof.Necmeddin Erba-
kan’in D-8 Projesi de budur. Müslümanlar birbirleri
aras›ndaki irtibat›, al›flverifli kuvvetlendirecektir.”88

Yine bu çerçevede, Amerika’n›n Irak’a sald›r-
mak için Türkiye topraklar›n› kullanmas›na izin
vermesini öngören TTeezzkkeerree’nin TBMM taraf›n-
dan reddedilmesinin ‹slâm âlemini nas›l bir sevin-
ce bo¤du¤u herkesin malumudur. Türkiye, Arap
ülkeleriyle iliflkilerinde hâlâ bu Tezkere’nin kredi-
sini kullanmaktad›r dense yeridir. Ancak, AK
Parti Hükûmeti’nin Suriye ve ‹ran’la gelifltirdi¤i
s›k› iliflkiler ve son olarak ‹srail’den yüklü bir silah
al›m›na iliflkin antlaflmay› iptal etmesi, takdire fla-
yand›r ve gelecek için umut vericidir.

Keza, son haftalarda Baflbakan RReecceepp TTaayyyyiipp
EErrddoo¤¤aann’›n ‹srail’in Filistinlilere karfl› uygulad›¤›
““ddeevvlleett tteerröörrüü””nü sert bir üslûpla elefltiren beyan-
larda bulunmas›; ‹slâm ülkelerinde Türkiye’ye yö-
nelik büyük bir sevgi hâlesinin oluflmas›na yol aç-
m›flt›r. ‹srail’in Refah mülteci kamp›nda giriflti¤i
soyk›r›ma tepkisini ilk olarak 21 May›s Romanya
ziyareti s›ras›nda gösteren Erdo¤an’›n; ““BBuu ssaalldd››--
rr››,, ssiivviilllleerrii hheeddeeff aallmmaakkttaadd››rr vvee ddeevvlleett tteerröörrüü--
ddüürr!!”” sözü uluslararas› düzeyde en cüretkâr tutum
olarak kabul edilmiflti. ‹srail’in yapt›klar›n›n bü-
yük tehlike arzetti¤ini belirten Erdo¤an, 25 Ma-
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y›s’ta Türkiye’yi ziyaret eden ‹srail Enerji ve Mali
Altyap› Bakan› JJoosseepphh PPaarriittzzkkyy’i kabulünde de,
ayn› tepkisini sürdürmüfl ve ‹srail’in Filistin’de
yapt›¤›n›n “devlet terörü” oldu¤unu söylemiflti.
Ürdünlü gazeteci ‹‹bbrraahhiimm eell--AAbbssii’nin yorumuna
göre, Siyonist pervas›zl›¤a karfl› ortaya konulan bu
tav›r, “kanad› k›r›k Filistin halk› ve ümitsizli¤e kap›-
lan Arap halklar›n›n yaralar›na adeta bir k›ra¤› so¤uk-
lu¤uyla düflmüfl, kalplerini serinletmiflti. Bu asil tav›r,
b›rak›n Arap âlemini dünyada aray›p da bulamad›¤›-
m›z bu cesur hay›rl› adam›n gönüllerdeki sevgi ve say-
g› rezervini epeyce yükseltmifltir. E¤er bütün dünya li-
derleri Erdo¤an’›n ald›¤› bu tavr› Siyonist cinayetlere
karfl› alsalard›, belki de ‹srail, kendini bu kanl› planla-
r›n› yeniden gözden geçirmek durumunda bulacakt›.
Belki de mutlak bir biçimde ‹srail’in taraf›n› tutmaya
al›flan Amerika bile kendi tutumunu yeniden gözden
geçirecekti.”99

Gerçek flu ki, Filistin sorunu, Ortado¤u’da at›-
lacak bütün siyasi ad›mlarda kilit rol oynayan en
temel mesele olmaya devam etmektedir. Bu sorun
çözülmeden ne kal›c› bir bar›fl ne de bir anlaflma
sözkonusu olabilir. Umar›z, say›n Erdo¤an’›n bu
tavr›, ‹KÖ toplant›s›n› etkilemeye dönük geçici
bir diplomatik atak olarak kalmaz. Ve yine uma-
r›z; say›n Erdo¤an’›n beyanlar›na tepki vermekte
bir hayli geciken ve nihayet ‹KÖ toplant›s› bittik-
ten sonra D›fliflleri Bakanl›¤› ad›na aç›klamada
bulunan ‹srail’in bu tutumunu “dan›fl›kl› dövüfl”
olarak yorumlayan kimi çevreler hakl› ç›kmaz. 

‹‹KKÖÖ,, FFiilliissttiinn vvee KK››bbrr››ss 

14-16 Haziran tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lan ‹s-
lâm Konferans› D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s›nda
böyle olumlu bir havan›n oluflmas›, Türkiye’nin
“‹slâm Birli¤i”nin tesisine yönelik ad›mlara öncü-
lük etmesi noktas›nda çok önemli bir avantaj ola-
bilir. Say›n Erdo¤an’›n Filistin konusundaki be-
yanlar›n›n ‹slâm dünyas›nda fazlas›yla karfl›l›k
bulmas›, asl›nda Türkiye ile ‹slâm ülkeleri aras›n-
da afl›lamayacak hiç bir sorun olmad›¤›n›n, aksine
Müslüman toplumlar›n biraraya gelmesinde belir-
leyici bir etkiye sahip bulundu¤unun da kan›t›d›r.

Erdo¤an’›n tavr›n›n ‹slâm âlemini nas›l etkile-
di¤ine birkaç örnek daha verelim: 

Katar’da yay›nlanan eell--VVaattaann gazetesi yazar›
DDrr..MMuuhhaammmmeedd EEmmiinn TTeevvffiikk’in yorumu: “Erdo-

¤an liderli¤indeki Ankara hükûmetinin IIrraakk ssaavvaaflfl››nn--
ddaa AABBDD’’nniinn iisstteekklleerriinnii rreeddddeettmmeessii vvee eenn ssoonn ddaa
FFiilliissttiinnllii kkaarrddeeflfllleerriimmiizziinn yyaann››nnddaa yyeerr aallmmaass››, biz
Araplar için büyük bir önem arzetmektedir. Ankara
hükûmetinin bu olumlu tavr›na biz Araplar da karfl›-
l›k vermeliyiz. Art›k Araplar paralar›n› Avrupa’da
de¤il, kardefl Türkiye’de harcamal›. Yabanc›lar yerine
pazarlar›m›z› Türklere açmal›y›z. ‹KÖ Genel Sekre-
teri aday› Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun adayl›¤›n› des-
teklemeliyiz. Ucuz Türk suyundan, ‹srail’den önce
Araplar istifade etmek için Araplar birbirleriyle yar›fl-
mal›. Kardefl Türkiye ile olan her türlü iliflkilerimizi
art›k gelifltirme zaman› gelmifltir.”1100

Ürdün’de yay›nlanan eedd--DDüüssttûûrr gazetesi yaza-
r› MMaahhmmuudd eell--RReeyymmaavvîî de bu ç›k›fl› flöyle takdir
ediyor: “Recep Tayyip Erdo¤an liderli¤inde temsil
edilen Türk hükûmeti, ‹‹ssrraaiill iiflflggaall hhüükkûûmmeettiinnee
kkaarrflfl›› ggeeççmmiiflflttee bbeennzzeerrii oollmmaayyaann ggüüççllüü bbiirr eelleeflflttii--
rrii yyöönneelltteerreekk nneezziihh vvee cceessuurr bbiirr ttuuttuumm oorrttaayyaa
kkooyydduu.. Refah’taki insanl›k d›fl› katliamlar Erdo¤an’›,
fiaron yönetimindeki ‹srail devletini ‘terörist örgüt’
olarak nitelemeye sevk etti. Bu Türk tutumu övgü ve
takdiri hak ediyor. Halklar aras›nda bar›fl› ve iflbirli¤i-
ni seven bütün güçlerden destek ve yard›m almal› ki,
böylelikle Türk sesi bu ba¤lamda tek ç›kan ses olarak
görünmesin. Bizler ne kadar sesimizi gür-güçlü ç›ka-
r›rsak, el birli¤i içinde olursak, zâlim-terörist fiaron
Filistin’deki soyk›r›mlar›n› sürdüremez.”1111

Suudi Arabistanl› yazar AAbbdduullaazziizz CCaarruullllaahh,
ilginç bir öneriyi destekliyor: “‹ran ve Türkiye,
co¤rafî, dini, tarihi, siyasi ve iktisadi komfluluklar›
olan ve Araplarla birlikte yaflayan iki devlet ve halk…
Araplar, her iki halka da kader ba¤›yla ba¤l›. Hepimiz
ortak bir geçmifle ve kültüre sahibiz. Kayg›lar›m›z ve
ç›karlar›m›z örtüflüyor. Bölgemizi yabanc›lara karfl›
korumak ve dertlerimizi birlikte halletmek için, neden
bu kardefl iki ülkeyi önce gözlemci s›fat›yla ve sonra da
aktif birer üye olarak Arap Birli¤i’ne almayal›m?”1122

Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin ‹KÖ tara-
f›ndan ‹stanbul Toplant›s›’nda ““CCeemmaaaatt”” statü-
sünden ““DDeevvlleett”” statüsüne yükseltilmesine iflte
bu olumlu havan›n büyük katk›s› oldu¤u aç›kt›r.
‹stanbul Toplant›s›ndan bir süre önce, ‹KÖ eski
Genel Sekreteri AAbbdduullvvaahhiidd BBeellkkeezziizz’in
KKTC’yi ziyaret için Lefkofla’daki Ercan Havaala-
n›’na inmesi seyahat ambargosunu delmek olarak
yorumlanm›fl, Belkeziz, KKTC Cumhurbaflkan›
Rauf Denktafl ve Baflbakan M.Ali Talat’la yapt›¤›
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görüflmelerde ‹KÖ’nün KKTC’ye uygulanan am-
bargoyu kald›rmaya yönelik giriflimlerde bulunu-
laca¤›n›n ilk sinyallerini vermiflti. Baflbakan Tay-
yib Erdo¤an ve D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül’ün
‹KÖ Toplant›s› öncesindeki aç›klamalar› da
KKTC’nin tan›naca¤›na yönelik iflaretler tafl›yor-
du. Ve bu beklentiler gerçekleflti.

BBOOPP--GGOOKKAAGG--OOKKAABBOOGGOOPP 
vvee TTüürrkkiiyyee’’nniinn KKoonnuummuu

Bu arada, alt› çizilmesi gereken bir nokta da fludur:
Amerika’n›n bölgeye yerleflmek için bir ““TTrruuvvaa
aatt››”” olarak kullanmay› planlad›¤› Büyük Ortado-
¤u Projesi iflas noktas›na gelmifltir. Bunda en
önemli etken, Müslüman dünyan›n tepkidir. Hal-
k› Müslüman ülkelerin yönecileri bile, y›llard›r
ABD ve Bat› ile iflbirli¤i içinde olmalar›na ra¤-
men, bu süreçte “d›flar›dan” bir dayatmay› kabul
etmemifl, BOP ile öngörülen reformlar›n, bu ülke-
lerin özel flartlar› dikkate al›narak kendi iradeleri
ile gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini ileri sürmüfllerdir.

Dolay›s›yla flimdilerde BOP gitmifl, yerine
GOKAG ya da OKABOGOP gelmifltir. Ve Ame-
rika G-8 zirvesinde bu yeni tasla¤› masaya koy-
mufltur: GGeenniiflfl OOrrttaaddoo¤¤uu vvee KKuuzzeeyy AAffrriikkaa GGiirriiflflii--
mmii(GOKAG) ya da Ortado¤u ve Kuzey Afrika ile
Birlikte Ortak Bir Gelecek ‹çin Ortakl›k Proje-
si(OKABOGOP).. ABD Türkiye Baflbakan› Er-
do¤an’› G-8’e ““ddeemmookkrraattiikk oorrttaakk”” s›fat›yla davet

etmifl, sözkonusu projede ““öörrnneekk üüllkkee”” olarak
Türkiye’yi öne ç›karm›flt›r. GOKAG/ OKABO-
GOP her ne kadar BOP’tan farkl› ise de Türkiye,
‹slâm dünyas›na karfl› Amerikan ve Bat› ç›karlar›-
n›n temsilcisi konumunda asla olmamal›d›r.

Bas›na yans›d›¤› kadar›yla bu yeni projede
Amerika flunlar› önermektedir:

1- Reform hiçbir flekilde d›flar›dan empoze
edilmeyecek.. Reformlar mutlaka her ülkenin
kendi özgün koflullar› çerçevesi içinde ve bölge
halklar›n›n iradesi ile gerçeklefltirilecek. 

2- Bölgenin zengin tarihsel ve kültürel geçmi-
fli gözönünde bulundurulacak ve bunlardan yarar-
lan›lacak.. 

3- Zengin ülkeler olarak sanayileflmifl G-8’ler
bölge ülkelerine yard›m etmekle yükümlüdür. 

4- ‹srail-Filistin sorununun çözümü reform
için temel koflullardan biridir. Bu sorun ise ‹sra-
il’in BM’nin tüm kararlar›n› uygulamas›, iflgal et-
ti¤i tüm Arap topraklar›ndan çekilmesi ve ba¤›m-
s›z bir Filistin devletinin kurulmas› ile çözülür. 

5- G-8 ülkeleri Irak’ta güvenlik ve istikrar›n
sa¤lanmas› için birlikte hareket etmenin gereklili-
¤ine inanmaktad›r. 

6- Her ülke reformlar› yaparken kendi özel ko-
flullar› içinde bunu yapacakt›r. Hiçbir ülke baflka
bir ülke için örnek oluflturtmayacakt›r. 

Bu temel kurallar çerçevesinde G-8 zirvesi
bölge ülkelerindeki siyasal, ekonomik ve sosyal
reformlar›n gerçeklefltirilmesi için baz› mekaniz-

İKÖ İstanbul Toplantısı
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malar önermekte; G-8 ülkeleri ile bölge ülkeleri-
nin liderleri, d›fliflleri, ekonomi ve di¤er bakanla-
r›n›n dönemsel olarak biraraya gelmelerini ve re-
form yolunda at›lmas› gereken ad›mlar› birlikte
tart›flmalar›n› öngörmektedir. Bu tart›flmalara ze-
min oluflturulacak ve tavsiye niteli¤i tafl›yan yüz-
lerce alt bafll›k bulunmaktad›r.. Bu bafll›klar alt›n-
da bir ölçüde Kopenhag Kriterleri’ne benzer kri-
terlerden söz edilmekte ve bunlar›n yerine getiril-
mesi için bölge ülkelerine yol gösterilmektedir.1133

Hemen belirtelim ki, ABD, Ortado¤u’ya ilifl-
kin hedeflerinden vazgeçmifl de¤ildir; bilakis bu-
nun s›n›rlar›n› alabildi¤ine geniflleterek Kuzey Af-
rika’y› da projenin içine dahil etmifltir. ABD’nin
““bbiirrlliikkttee ttaarrtt››flflmmaakk””tan ve ““ttaavvssiiyyee””den ne anla-
d›¤› ise malumdur. ABD bask›, dayatma ve hege-
monyadan vazgeçmek niyetinde de¤ildir. Ancak,
ifller Afganistan’da, Irak’ta ve Filistin’de iyice zo-
ra girdi¤i için ABD, bu projeleri uygulamaya ge-
çirmekte kendisine partner daha do¤rusu ttaaflfleerroonn
aramaktad›r. Türkiye bu konuda son derece dik-
katli olmal›, ‹slâm âlemine karfl› ABD yan›nda saf
tutmamal›, son zamanlarda oluflan ‹‹ssllââmm kkaarrddeeflfl--
llii¤¤ii havas›n› kesinlikle bozmamal›d›r.

Do¤rusu, G-8’de öngörülen ‘’Gelecek Foru-
mu’’ mekanizmas› çerçevesinde oluflturulacak
olan ‘’Demokrasi Yard›m Diyalo¤u’’nun eflbaflkan-
l›¤›n› Türkiye, ‹talya ve Yemen’in yürütecek ol-
mas› ve Bush’un Türkiye’ye ““ddeemmookkrraattiikk ppaarrtt--
nneerr”” s›fat›yla özel bir önem vermesi (ve bu arada
Say›n Tayyip Erdo¤an’› ““BBüüyyüükk AAddaamm”” ilan et-
mesi) gibi geliflmeler ciddi kuflkular› da beraberin-
de getirmektedir. Buna, Türkiye’nin Genifl Orta-
do¤u ve Kuzey Afrika’da reformlar›n ilerletilmesi
giriflimine önemli katk› sa¤layaca¤›n› söyleyen
Fransa Cumhurbaflkan› JJaaccqquueess CChhiirraacc’›n “Türki-
ye büyük bir ülke; modernleflme ve liberal ekonomi
yönünde önemli ilerlemeler kaydetti” sözlerini de ek-
lersek, kuflkular›n büsbütün artmamas› mümkün
de¤il.

Umar›z ki, Baflbakanl›k D›fliflleri Bafldan›flman›
say›n Ahmet Davuto¤lu’nun Stratejik Derinlik kita-
b›nda sözünü etti¤i gibi ‹KÖ’ye d›fl iliflkilerde
Türkiye’nin pazarl›k gücünü art›ran bir unsur
olarak bak›lamaz ve Türkiye ‹slâm dünyas›yla gelifl-
tirdi¤i bu güzel iliflkileri ve oluflan olumlu havay›
AB aflk› ve ABD takdiri u¤runa hebâ etmez. 

““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””nnee DDoo¤¤rruu.... 

Netice-i kelâm: Bugün ‹slam toplumlar›, ““üümmmmeett
bbiilliinnccii””ne ve ““‹‹ssllââmm kkaarrddeeflflllii¤¤ii””ne her zamankin-
den daha fazla muhtaç durumdalar. Asl›nda Müs-
lümanlar, ortak bilinç ve iflbirli¤i için gerekli tari-
hi, psikolojik imkanlara ve güçlü fikri temellere
sahip bulunuyorlar. ‹slamiyet’in ilk as›rlar›nda,
Vahyî ilkelere sar›lan Müslümanlar›n birbirlerine
düflman kavimler halinde iken bir anda kkaarrddeeflfl ol-
malar›, ilkel afliret kültüründen h›zla evrensel ‹s-
lâm medeniyetine evrilmeleri ve çok k›sa bir za-
man sürecinde göz kamaflt›r›c› askerî, ekonomik,
teknolojik, kültürel baflar›lar kazanmalar› hat›r-
land›¤›nda, bugün ““‹‹ssllââmm BBiirrllii¤¤ii””nin çok daha
k›sa zamanda yeniden tesis edilebilece¤i görüle-
cektir. Ça¤›m›z›n yayg›n iletiflim imkanlar› da göz
önüne al›nd›¤›nda, bu birlik, san›landan çok daha
h›zl› bir flekilde kuvveden fiile ç›kacakt›r.

Türkiye bu birli¤in yeniden canlan›p dünyada
a¤›rl›¤›n› hissettirmesinde öncü bir rol üstlenebi-
lir ve üstlenmelidir de. Bu çerçevede ‹slâm Konfe-
rans› Teflkilât›’n› dünya politikalar›nda etkili, or-
tak bir siyasi irade ortaya koyabilen hat›r› say›l›r
bir örgüt haline getirelibir. Kadîm ‹slam medeni-
yetinin oluflumuna as›rlar boyu katk›da bulunmufl,
öncülük etmifl bir “millet”in ahfâd›n›n bu mede-
niyet birikimini temsilen AB, ABD ve NATO ile
iliflki gelifltirmesi, Türkiye’ye tarihi misyonunu ye-
niden kazand›racakt›r. Ancak ‹slâm dünyas›na
hak etti¤i de¤eri vermeyen, Bat› ile Do¤u aras›n-
da sürüp giden tereddüdüyle kendinde ““kkööpp--
rrüü””lükten baflka misyon görmeyen bir Türkiye ne
camiye ne de kiliseye yar olacakt›r.  ■
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14-16 Haziran tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
düzenlenen 31. ‹slam Konferans› Örgütü (‹KÖ)
D›fliflleri Bakanlar› Toplant›s› önceki toplant›lara
nazaran daha hareketli ve ciddi geçti. Evvelki
toplant›larda yeni kararlar›n al›nmas› bir yana sö-
zümona baz› devlet baflkanlar›n›n jest ve restleriy-
le sona eriyordu. Bu toplant›lar sonras› zihinlerde
kalan ise sadece birkaç devlet baflkan›n birbirleri-
ne sataflmalar› ya da jest amaçl› tart›flmalar› olu-
yordu. Ancak ‹stanbul’da düzenlenen toplant› di-
¤erlerine nazaran daha ciddi ve çekiflmeli geçti.
‹KÖ genel sekreterinin geçmiflte oldu¤u gibi uzla-
fl›yla de¤il de gizli oy kullan›larak seçilmesi ve üye
ülkelerin art›k bir fleyler yap›lmas› gerekti¤i konu-
sunda yapt›klar› aç›klamalar Tahran ve Malez-
ya’da al›nan reform kararlar›na tüm üye ülkelerin
içtenlikle destek verdi¤ini ortaya koydu. Toplan-
t›da, Asya grubu ad›na konuflan D›fliflleri Bakan›
Hasan Birajda, Afrika grubu ad›na konuflan Gine
D›fliflleri Bakan› Mamady Conde ve Arap grubu
ad›na konuflan D›fliflleri Bakan› Habib Bin Yahya,
‹slâm ülkelerindeki sorunlara teker teker de¤inir-
lerken art›k çözüm için u¤rafl›n›n verilmesi gerek-
ti¤ine de iflaret ettiler. 

‹KÖ toplant›s›nda söz alan hemen tüm konufl-
mac›lar ayn› zamanda ‹srail’e yönelik sert mesajlar
verdiler. Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer,
Ortado¤u’daki sorunlar›n oda¤›nda Filistin soru-
nunun bulundu¤unu belirterek, “Türkiye, Filistin
halk›yla dayan›flma içindedir. Filistin topraklar›n-
da süren iflgal, çok say›da Filistinli sivilin ölümü-
ne yol açan afl›r› güç kullan›m› ve y›k›m hareket-

leri, uyuflmazl›¤› daha da tehlikeli boyutlara tafl›-
m›flt›r. Uluslararas› hukuku ve uluslararas› toplu-
mun uyar›lar›n› hiçe sayan politikalar›n baflar›s›z
olmas› kaç›n›lmazd›r” dedi. BM Genel Sekrete-
ri’nin Irak özel temsilcisi Lahdar Brahimi de, ‹sra-
il’in fliddet eylemlerini k›nad›klar›n› belirterek,
“‹srail’i uluslararas› hukuku daha fazla ihlal etme-
meye ça¤›r›yoruz” ifadesini kulland›. Afrika ad›na
konuflan Gine D›fliflleri Bakan› Mamadi Conde,
‹srail’in çekilmesi ve Filistin’in ba¤›ms›z bir devlet
içinde yaflamas›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu ve bu
devletin baflkentinin Kudüs olmas› gerekti¤ini
söyledi. Asya ad›na söz alan Endonezya D›fliflleri
Bakan› Hasan Wiraju ise, ‹srail’in iflgal alt›nda
tuttu¤u topraklarda yapt›klar›n›n terörizmden
baflka bir fley olmad›¤›n› söyledi.

‹KÖ toplant›s›nda en uzun konuflmay› yapan
ve ‹slâm âleminin sorunlar›na genifl manada de¤i-
nen ve çözümler sunmaya çal›flan ‹KÖ Genel
Sekreteri Abdülvahid Belkeziz, ‹slam dünyas›n›n
““bbeezzggiinnlliikk vvee aacczz”” içinde oldu¤unu belirtirken,
‹slam dünyas›n›n yol ayr›m›na geldi¤ini söyledi.
Konuflmas›nda de¤iflim ve reform ça¤r›lar›na da
aç›kça destek verdi¤ini belirten Belkeziz, de¤ifli-
min bir dayatmayla de¤il, ‹slâm uygarl›¤›n›n saye-
sinde gerçekleflmesi gerekti¤ini vurgulad›. Belke-
ziz, Türkiye’nin kap› açmas›yla ‹slam ülkeleriyle
AB aras›nda geçen y›l çok yararl› toplant›lar ya-
p›ld›¤›n› hat›rlatarak, bu çal›flmalar›n, ‹KÖ d›flifl-
leri bakanlar› toplant›s› dönem baflkanl›¤›n› ‹ran’-
dan devralan Türkiye önderli¤inde devam›n› dile-
diklerini kaydetti. Irak’›n yeniden yap›land›r›lma-

YOL AAYIRIMINDAK‹ ‹‹KÖ 
VE OODAKTAK‹ ÜÜLKE TTÜRK‹YE

TTUURRAANN KKIIfifiLLAAKKÇÇII

“Ma¤lup milletleri hayat ve özgürlü¤e sevkeden; kanunlar ve iyilikler
gibi büyük fleyler yapmaya iteleyen zaferde daima dinin pay› vard›r.”

Montesquieu
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s›, diplomasi, ekonomi, siyaset alan›ndaki s›k›nt›-
lar için Irakl›lara yard›m edilmesi gerekti¤ini vur-
gulayan Belkeziz, ‹srail’in Filistinlilere yönelik
““ddeevvlleett tteerröörrüü””nün de durdurulmas› gerekti¤ini
bildirdi. Bu ba¤lamda ‹slam ve Arap ülkelerinin
bir komite kurdu¤unu anlatan Belkeziz, uluslara-
ras› kurumlarla iflbirli¤i yap›lmas› gerekti¤ini ifade
etti. 

‹slam ülkeleri taraf›ndan uluslararas› bar›fla
katk› sa¤lanmas› gerekti¤ini belirten Belkeziz,
flöyle konufltu: “‹slam dünyas› sorunlar› güçlü fle-
kilde dile getirmelidir. ‹slam ülkeleri aras›ndaki
iliflkiler yeterli düzeyde de¤ildir. En uygun olan,
ülkelerin ekonomik, siyasi bir topluluk oluflturup
güç birli¤i yapmas›d›r. ‹slam ülkeleri sesini ulusla-
raras› düzeyde duyurmal›d›r. Nüfuslar›m›z Avrupa
ülkelerinden 20 kat fazla ama gelir düzeyi Alman-
ya ve Fransa’dan çok daha düflük. Ekonomik ve ti-
cari ç›karlar›m›z› birlefltirmeliyiz. Ticarete öncelik
verilmesini öngören anlaflmay› imzalamayan üye
ülkelerimiz, bir an önce imzalamal›” dedi. 

‹‹KKÖÖ YYeennii ““KKüürreesseell GGüüçç”” OOllmmaa YYoolluunnddaa

57 Müslüman ülkesi üyesiyle Birleflmifl Milletler
(BM)’den sonra dünyan›n en büyük kuruluflu
olan ‹KÖ, kuruldu¤u günden beri çok önemli ka-
rarlar almas›na ra¤men genelde sembolik çal›fl-
malar yapt›. Uluslararas› oluflumlar üzerinde pek
bir etki ve yapt›r›m gücü olmayan ‹KÖ zirvele-
rinde al›nan kararlar›n bir ço¤u masa üstünde
kald›. Bat› ile iliflkilerini önceleyen bir çok Müs-
lüman ülke, ‹KÖ’ye gereken önemi vermedi.
Ancak 11 Eylül sonras› de¤iflen dünya konjonk-
türü çerçevesinde ülkeler, yeni dünya siyasetinde
yerlerini almak için ellerini güçlendirmeye ba-
k›nca ‹KÖ yeniden önem kazanmaya bafllad›. Bu
eksende Müslüman ülkeler, ‹KÖ’nün önemli bir
güç oldu¤unun fark›n›n vard›lar. Böylece, ‹stan-
bul zirvesi, ‹KÖ’nün, ‹slam co¤rafyas›ndaki so-
runlar›n çözümü için “küresel güç” haline gelme
hedefinin ilk ad›m› oldu. 

‹KÖ zahiren at›l ve ifle yaramayan bir kurum
gibi gözükse de yine de 2. Dünya Savafl› sonras›
kurulan ve çift kutuplu dünya döneminde farkl›
kutuplarda yer alan bir çok Müslüman ülkenin bu
örgütün çat›s› alt›nda d›fllanmayacak kadar önem-
li ifllere ad›n› yazd›rd›¤›n› biliyoruz. Örne¤in,
‹KÖ’nün fakir Müslüman ülkelere ve özellikle
gayri Müslim ülkelerde az›nl›ktaki Müslümanlara
yard›mlar› az›msanmayacak kadar önemlidir. Ba-
t›ya tamamen entegre olmufl bu ülkelerin o döne-
min flartlar›nda Kudüs için ve ‹slâm dünyas›n›n
sorunlar›n› tart›flmak için bir araya gelmeleri bile
önemli bir aflamayd›. Bize düflen görev ise bu örgü-
tü d›fllamak yerine teflvik etmek ve flimdiye kadar
ald›klar› önemli kararlar› faaliyete geçirmeleridir.
Bugüne kadar ‹KÖ taraf›ndan Müslüman dünyay›
etkileyecek çok önemli kararlar al›nd›. Bunun
için bir çok merkezler ve komiteler oluflturuldu.
Buralara oluk oluk paralara ak›t›ld›. Beni mazur
görün ancak bu paralar›n aktar›ld›¤› merkez ve
komitelerin hiçte elle tutulacak ifller yapmad›kla-
r›na flahit olduk. Baz› merkez ve komiteler bir fley-
ler yapmaya çal›flt›lar, ortaya güzel emekler ortaya
koydular amma buralara aktar›ld›¤› belirtilen pa-
ralar ile k›yasland›¤›nda yap›lanlar›n devede ku-
lak oldu¤u gösteriyor. 

Prof. Dr. Ekmelettin İhsanoğlu
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‹‹KKÖÖ’’ddee DDee¤¤iiflfliimm vvee RReeffoorrmm

Uzun zamand›r ‹KÖ’de de¤iflim ve reform yap›l-
mas› yönünde hemen hemen tüm Müslüman ül-
keler aç›klamalar yapmakta. Tahran ve Malez-
ya’da yap›lan zirvelerde ‹KÖ’nün yeniden yap›-
land›r›lmas› gerekti¤i bir çok ülke taraf›ndan
aç›klanm›flt›. ‹stanbul’da düzenlenen toplant› ise
bir yönüyle öngörülen reformlar›n bir an önce yü-
rürlü¤e girmesi için bir onayd›. ‹stanbul toplant›-
s›nda ‹KÖ bünyesindeki 3 grup (Afrika, Asya ve
Arap) ad›na konuflan ülkeler, ‹KÖ’de bir de¤ifli-
min yaflanmas› gerekti¤ini aç›k bir flekilde dillen-
dirdiler. D›fliflleri Bakan› Abdullah Gül de, ‹KÖ
D›fliflleri Bakanlar›’n›n geçti¤imiz y›l ‹ran ve Ma-
lezya’da yap›lan toplant›lar›nda, ‹slam ülkelerine
de¤iflim ça¤r›s›nda bulundu¤unu hat›rlatarak,
“Güçlerimizi birlefltirmeliyiz. E¤er biz kendi iflleri-
mizi yola koymazsak, d›flar›dan bize bask› gelir”
dedi. ‹KÖ’nün canland›r›lmas›n› istediklerini be-
lirten Gül, “‹KÖ’nun kurumsal olarak ilerlemesi
gerekiyor. Bu do¤rultuda ‹KÖ genel sekreterli¤ine
seçilen Prof. Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun, ‹KÖ Ge-
nel Sekreterli¤i’nin ötesinde bir hizmet sunaca-
¤›ndan eminiz. ‹KÖ’nün Ortado¤u Dörtlüsü ile
bafllatt›¤› temaslar› takdir ediyoruz. ‹KÖ’nün
Irak’ta daha aktif rol oynamas›n› da istiyoruz” di-
ye konufltu. Gül, ‹KÖ-AB Ortak Forumu’nun
ikincisinin ekimde yap›laca¤›n› sözlerine ekledi. 

‹stanbul’da yap›lan zirvede de¤iflim ve reform
konusunda en somut öneriler ‹KÖ Genel Sekrete-
ri Abdülvahid Belkeziz’den geldi. Belkeziz’in ‹KÖ
üyeleri önünde yapt›¤› uzun konuflmandaki öneri-
ler ana bafll›klar halinde flunlar;

1- ‹KÖ bünyesinde reform için bir komitenin
kurulmas›. 

2- Ekonomik ve ticari ç›karlar›n birlefltirilme-
si. 

3- Demokratiklefltirme sürecinin h›zland›r›l-
mas›. 

4- ‹slam dünyas›nda yoksullu¤u yok etmek
için bir fonun oluflturulmas›. 

5- Kad›n haklar›n›n iyilefltirilmesi. 
6- Düflüncenin yeniden yap›land›r›lmas›. 
7- ‹KÖ ve AB aras›nda iliflkilerin artt›r›lmas›. 
8- E¤itim ve sa¤l›k alan›nda insani kaynakla-

r›n gelifltirilmesi. 

9- “Ayd›nlanm›fl Il›ml›l›k” kavram›n›n yayg›n-
laflt›r›lmas›. 

10- ‹slam dünyas›ndaki sorunlar› çözmek için
konferanslar›n düzenlenmesi. 

Yeniden yap›lanma plan›n›n kabul edildi¤i 31.
‹KÖ D›fliflleri Bakanlar› toplant›s› sonunda yay›m-
lanan ‹‹ssttaannbbuull DDeekkllaarraassyyoonnuu’nda ise, “‹KÖ üye-
si ülkeler olarak, geliflme ve reform konusunda
birbirimize yard›m edece¤iz” denilirken, bu re-
formlar›n içeriden gelmesi gerekti¤i de belirtildi.
Siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal ilerleme
için çal›flan egemen devletler olduklar›n› belirten
‹KÖ üyesi ülkeler, özgürlük ve vatandafllar›n›n
eflitli¤ine de¤er verdiklerini kaydettiler. Deklaras-
yonda, “Hepimiz, hükümetlerimizin temsili nite-
liklerini ve demokratik uygulamalar›n› güçlendir-
meyi hedefliyoruz” denildi. ‹KÖ’nün de kurum
olarak ilerlemeyi kolektif bir çerçevede destekle-
mek için metod ve araçlar bulaca¤› belirtilen dek-
larasyonda, “Bu anlamda Ayd›nlanm›fl Il›ml›l›k
kavram›n› destekliyoruz” ifadesi kullan›ld›. Dek-
larasyonda, ayr›ca ‹slâm ülkelerinin, “yeni kuflak-
lar›na ça¤dafl e¤itim vermeye kararl› olduklar›” da
vurguland›. Bu arada flunu da belirtmekte yarar
var, “Ayd›nlanm›fl Il›ml›l›k” kavram› Pakistan
Devlet Baflkan› Pervez Müflerref’e ait. Müflerref
‹KÖ için önerdi¤i reformlar paketinde ve Türki-
ye’de birkaç gazeteye yazd›¤› makalede bunu dile
getirmiflti.

‹‹KKÖÖ BBüünnyyeessiinnddeekkii KKoommiitteelleerr 
FFaaaall HHaallee GGeettiirriillmmeellii

Müslüman ülkeler ilk kez, Mescidi Aksa’n›n fana-
tik Yahudiler taraf›ndan yak›lmas›n›n ard›ndan
Suudi Arabistan’›n eski kral› Faysal’›n ça¤r›s›yla
22 Eylül 1969’da Fas’›n baflkenti Rabat’ta topla-
nan Müslüman ülkeler, konuflmalar›nda kendi
aralar›nda bir birli¤e ihtiyaç oldu¤un hissettirdi-
ler. Bir y›l sonra 22-26 Mart 1970 tarihlerinde Su-
udi Arabistan’da bir araya gelen Müslüman ülke-
ler ‹slâm Konferans› Örgütü (‹KÖ)’nün temelleri-
ni att›lar. Fakat örgüt as›l faal çal›flmalar›n›
1970’li y›llar›n ortas›ndan itibaren büyük bir ge-
liflme gösterdi. Merkezi Suudi Arabistan’›n Cidde
flehrinde bulunan ‹KÖ bünyesinde bugün birçok
Merkez ve Komite bulunmakta. Birço¤u at›l du-
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rumda olan bu mer-
kez ve komitelerin
ifllevsel hale getiril-
mesi halinde çok
önemli icraatlar or-
taya koyaca¤›n› bili-
yoruz. Bu merkezle-
rin ve komitelerin
bafll›calar› flunlar;
Uluslararas› ‹slâm
Bankalar Birli¤i
(IAIB), ‹slâm Tica-
ret ve Sanayi Odas›
(ICCI), ‹slâm Tarih,
Sanat ve Kültürü
Araflt›rma Merkezi
(IRCICA), Ekono-
mik ve Ticari ‹flbirli-
¤i Daimi Komitesi
(‹SEDAK), Bilimsel
ve Teknolojik ‹flbirli¤i Daimi Komitesi, Enfor-
masyon ve Kültürel ‹flbirli¤i Daimi Komitesi, Ku-
düs Komitesi, ‹slâm Kalk›nma Bankas› (‹KB), ‹s-
lâm Armatörler Birli¤i (ISOA), ‹slâm Ticareti
Gelifltirme Merkezi (ICDT), ‹slâm Haber Ajans›,
G›da ve Tar›m ‹flbirli¤i Daimi Komitesi, ‹slâm Ül-
keleri ‹statistik, Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma ve
E¤itim Merkezi, ‹slamî Üniversiteler Birli¤i Ko-
mitesi, ‹slâm Mesleki ve Teknik E¤itim ve Arafl-
t›rma Merkezi.

Zikrettiklerimizin d›fl›nda daha birçok merkez
ve komiteyi bünyesinde bulunduran ‹KÖ’nün,
bunlar› derhal faaliyete geçirmesini istiyoruz. At›l
durumda olsalar dahi bu merkez ve komitelere her
ay az›msanmayacak kadar belirli bir mebla¤ ayr›l-
makta.  Özellikle enformasyon alan›nda birbirin-
den kopuk yaflayan ‹slâm ülkeleri aras›nda do¤ru
bilgi ak›fl›n› sa¤lamak aç›s›ndan bünyesindeki ha-
ber ajans›n› AP ve Reuters haber ajanslar› ölçe-
¤inde gelifltirmesinden yanay›z. Büyük imkânlara
sahip olan örgütün bunu yapabilece¤ini biliyoruz.
Bugün belirli Arap ülkeleri CNN ve BBC muadi-
li el-Cezire ve el-Arabiya gibi televizyonlar kura-
biliyorsa ve yine ba¤›ms›z kifliler ‹slamonline gibi
haber siteleri kurabiliyorsa, ‹KÖ’nün sadece mer-
kezlerini ve komitelerini hareket geçirmesinin bi-
le çok önemli bir ad›m olaca¤› kan›s›nday›z. Bu
çerçevede yeniden yap›lanmaya çal›flan ‹KÖ’ye

bizim yapabilece¤i-
miz öncelikli öneri-
ler flunlar:

1- ‹KÖ’nün ulus-
lararas› alanda güçlü
bir blok haline gel-
mesini sa¤lamak.
2- Bat› dünyas›n-
da ‹slâm dininin ta-
n›t›lmas› için her
türlü imkân›n sefer-
ber edilmesi.
3- ‹KÖ bünyesin-
deki haber ajans›n›n
AP ve Reuters düze-
yinde faaliyete geçi-
rilmesi.
4- Bat›l›lar›n bize
ö¤retti¤i tarih yeri-

ne kendi ortak tarihimizi yeniden yazmak.
5- ‹KÖ bünyesi içindeki ‹slâm Üniversiteleri-

nin say›s›n›n art›r›lmas›.
6- Ekonomik iflbirli¤inin art›r›lmas› ve ‹slâm

Kalk›nma Bankas›’n›n Dünya Bankas› düze-
yine ç›kart›larak, Müslüman ülkelerin bura-
dan borç almalar›n›n sa¤lanmas›.

7- E¤itim sisteminin yeniden yap›land›r›lmas›.
8- ‹slâmi ö¤retiminin yayg›n flekilde da¤›l›m›.
9- Kanun eflitli¤inin sa¤lanmas›.
10- Aile, medrese ve vak›f kurumlar›n›n res-

torasyonu ve güçlendirilmesi.
11- Meflru siyasi liderli¤in gelifltirilmesi.

OOssmmaannll›› MMiirraass›› vvee TTüürrkkiiyyee’’yyee 
VVeerriilleenn SSoonn fifiaannss

Türkiye çaba gösterdi¤inde bir sonuca olaflabile-
ce¤ini bu toplant› da gösterdi. ‹KÖ Genel Sekre-
terli¤i’ne hem de seçimle Prof. Dr. Ekmeleddin
‹hsano¤lu’nun getirilmesi ve ‹KÖ toplant›lar›na
bugüne kadar “K›br›s Türk Müslüman Toplum”
s›fat›yla kat›lan K›br›s Türklerinin, bundan böyle
toplant›lara “K›br›s Türk Devleti” olarak kat›la-
cak olmas› son derece önemli baflar›lard›r.  Türki-
ye’nin zirveden elde etti¤i bu baflar›, Aral›k ay›n-
dan AB’den üyelik müzakereleri için tarih almas›
konusunda elini güçlendirmifltir. 
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Türkiye’nin ‹KÖ baflkanl›¤›n› almas›, örgüt
aç›s›ndan yeni bir dönemin bafllamas› olaca¤›n›
umuyoruz. Türkiye kendisine sunulan bu baflkan-
l›¤›n bu halklar›n Osmanl›’ya olan sevgilerinden
ve yeni Hükümetin ‹slâm dünyas›n› verdi¤i
önemden dolay› oldu¤unu bilmeli. Y›llard›r ‹slâm
ülkelerini geri kalm›fll›kla suçlayan ve d›fllayan
tavr›ndan da vazgeçmeli. Tüm Müslüman ülkeler-
deki halklar ile birlikte devletlerin de de¤iflen
dünyada Türkiye’ye odakland›¤›n› biliyoruz. Tür-
kiye son y›llarda kazand›¤› ‹slâm dünyas›n›n sem-
patisini lehine çevirmesini bilmeli. 

Türkiye’nin Bat› güdümlü hedeflerinden ar›-
n›p yeni bir konsept gelifltirmesi gerekiyor. Bal-
kanlardan Ortado¤u’ya ve Fas’tan Malezya’ya ka-
dar tüm Müslüman halklar›n ve devletlerin gözü
Türkiye’de. Bunun fark›nda olan ABD, Türkiye’yi
kullanarak ‹slâm ülkeleri üzerinde amaçlar›n› ger-
çeklefltirmeyi düflünüyor. Hatta bunun için bir
aralar “Yeni Osmanl›c›l›k” ad› alt›nda bir giriflimde
bafllatt› ancak tutmad›. ABD ve Bat›, ‹slâm âlemi-
ne yeni bir sistem ve model dayat›rken ve bu dün-
yan›n karfl› karfl›ya oldu¤u idari, iktisadi ve kültü-
rel sorunlar› kullanmaya çal›fl›yor. Büyük Ortado-
¤u Projesi (BOP)’nin temel felsefesi de buna da-
yand›r›l›yor. Oysa ABD’nin hedefleri bu sorunla-
r› aflmak de¤il, bu sorunlardan yararlanarak ‹slâm
dünyas›n›n tümü üzerinde bir otorite oluflturmak-
t›r. Türkiye’nin de bu otoritede bir ara unsur ol-
mas› isteniyor. Oysa Türkiye’de hükümet yetkili-
leri s›k s›k yapt›klar› aç›klamalarda bir ara unsur
olmayacaklar›n› s›k s›k ifade ediyorlar. Umar›z öy-
le olur da, Türkiye ve ‹slâm dünyas› bölgede yeni-
den büyük bir güç olarak ortaya ç›kar. Türkiye’nin
Baflbakanl›k D›fl ‹liflkiler Dan›flman› Prof. Dr. Ah-
met Davuto¤lu’nun da ifade etti¤i üzere bir mer-
kez güç olma imkân› vard›r ve bu imkân› kullana-
bilir. Türkiye kesinlikle gelece¤ini birilerine yama
olmakta aramamal›d›r. Umar›z Türkiye’deki yet-
kililer, ABD ve Bat› ç›karlar›n› de¤il de kendi ç›-
karlar›n gözeterek bu topraklarda Türkiye’nin ye-
niden bir güç olarak do¤mas›n› sa¤larlar. Fakat
unutulmamal› ki, Türkiye bunu ancak ‹slâm olan
ba¤l›l›¤›yla çözebilir. Bundan dolay› ‹slâm’la olan
ba¤›m›z› yeniden gözden geçirmeli ve bu ba¤›m›z›
güçlendirmeliyiz. Burada büyük flâirimiz Yahya
Kemâl’in, bir ifâdesini aynen almakta fayda görü-
yorum: 

““TTüürrkk ddeevvlleettii,, aassll›› MMüüssllüümmaann ttaabbaakkaann››nn hhaa--

mmuurruuyyllaa tteekkrraarr yyoo¤¤rruullmmaadd››kkççaa,, ttaamm bbiirr ss››hhhhaattllee
yyaaflflaayyaammaazz..”” 

GGeelleecceekk NNeessiilllleerriinn GGöörrmmeekk ‹‹sstteemmeeddii¤¤ii 
‹‹KKÖÖ ‹‹mmaajj››

Son ikiyüz y›l öncesine kadar ‹slâm dünyas› önde
ve birinci planda, Bat› ise parçalanm›fll›k içinde
ikinci planda idi. ‹slâm dünyas›n›n ad› da, kendi-
si de fiilen vard›. Bugün ise Bat› literatüründe sa-
dece ad› var ama kendisi fiilen yok. Osmanl› Dev-
leti’nin y›k›lmas› ve hilafetin ilgas›yla ‹slâm dün-
yas›n›n fiili varl›¤› resmen sona ermifltir. 1969’dan
beri ‹slâm ülkeleri zirve toplant›lar›, d›fliflleri ba-
kanlar› konferanslar› tertiplenir. Bu toplant›larda
bir dizi kararlar al›n›r ama “din birli¤i, din kardefl-
li¤i…” sloganlar›yla süslenen sonuç bildirgeleri,
Bat›’n›n ç›karlar›n› zedeleyecek ekonomik, askeri
ve ticari iflbirli¤i kararlar› Bat›’y› zerrece endifle-
lendirmez bile. Çünkü Bat›, ‹slâm ülkelerinin
dünya y›k›lsa bir araya gelemeyeceklerini, her-
hangi bir de facto birlik sa¤layamayacaklar›n› çok
iyi biliyor ve bu ülkelerin ipleri elinde oldu¤u için
de ‹slâm dünyas›n›n ald›¤› kararlara b›y›k alt›n-
dan gülümsemekle yetiniyor. 70’li y›llarda Ameri-
kan dergi ve gazetelerinde Henry Kissinger’in
Arap ülkelerine iflaretle “Görüyorsunuz say›n bafl-
kan, bize dan›flmadan aralar›ndaki en ufak bir proble-
mi dahi halledemiyorlar!” diyen karikatürler yay›m-
lan›rd›. Bugün de benzeri karikatürler Bat› gazete-
lerini sayfalar›n› süslemekte. Bunlar hakikatte bir
karikatür olmas›na ra¤men bu çizgiler Müslüman
dünyan›n ne hale geldi¤ini gerçek hatlar›yla tas-
vir ediyordu…

‹flte bu tür tasvirler Müslüman halklar›n bir
daha görmek istemedi¤i ‹slâm dünyas›n›n imaj›.
‹slâm âlemi bugün adalet ve insan haklar›n›, ulus-
lararas› hukuku d›fllayan tek kutuplu dünyaya bu
de¤erleri tekrar hat›rlatabilecek tek güç olarak
duruyor karfl›m›zda. Sorunlar›n› çözmüfl ve dinin
de¤erini anlayan bir ‹KÖ’nün, dünya bar›fl›na çok
büyük katk›lar›n›n olaca¤›n› biliyoruz. Umar›z ar-
t›k Müslüman liderler de bu gücü köreltmek yeri-
ne daha da güçlenmesini sa¤larlar. 

Unutmayal›m ki dünyan›n istikbali bu toprak-
larda. Kendi topraklar›m›zda baflkalar›n›n at kofl-
turmas›na, planlar ve hesaplar yapmas›na asla izin
vermeyelim.                                                     ■
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fi
üphesiz ‹slam dünyas›n›n geri kalm›fll›¤›
yaklafl›k 200 y›ld›r üzerinde en çok konuflu-
lan problemlerden biridir. ‹slam dünyas›-

n›n bat› karfl›s›nda geri kalm›fll›¤› konusunda y›-
¤›nlarca makale ve kitap yaz›ld› ancak Bat›n›n bi-
lim ve teknoloji üstünlü¤ü karfl›s›nda ‹slam dün-
yas› ne yaz›k ki kendine özgü bir paradigma ortaya
koyamad›. Daha do¤rusu kendine özgü epistemo-
lojik ve entelektüel temeli olan bir bilim ve tek-
nik anlay›fl› gelifltiremedi. Tüm ‹slam dünyas› Bu-
dist ve Kofüçyanist dünya gibi Bat› karfl›s›nda ça-
resiz kald›, kendi modernitesini üretemedi¤i için
ister istemez taklitçi düzeyi aflamayan birtak›m u¤-
rafllarla zaman›n› geçirdi. Elbete ‹slam dünyas›n›n
geri kalm›fll›¤›n›n,tarihsel, ekonomik, siyasal, ah-
laki, ontolojik ve epistemolojik vs.nedenleri var.
Fakat tüm bu bafll›k konular›n› incelemek tasarla-
d›¤›m›z yaz›n›n boyutlar›n› aflaca¤›ndan biz sadece
geri kalm›fll›¤›n ssiiyyaassaall ve eeppiisstteemmoolloojjiikk nedenle-
ri üzerinde durmay› uygun bulduk.

Bilindi¤i gibi Merzifonlu Kara Mustafa Pa-
fla’n›n 2.Viyana kuflatmas›nda yenilgiye u¤ramas›
asl›nda tüm ‹slam dünyas›n›n sadece bilim alan›n-
da de¤il art›k askeri ve siyasal alanda da Bat› kar-
fl›s›nda gerilemeye bafllad›¤›n› sembolize ediyordu.
Zira dönemin küresel gücü olan ve yine ‹slam me-
deniyetinin en büyük temsilcisi olan Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u art›k Bat› karfl›s›nda bir daha toparla-
namayacak, her alanda düflüfle geçecek ve sadece
mevcudu korumaya çal›flacakt›r. Öyle ki, Cema-
leddin Afgani’den Muhammed Abduh’a, Reflid
R›za’ya, Said Halim Pafla’dan ‹kbal’e, Akif’e, Said
Nursi ve Fazlurrahman’a kadar bir çok ‹slam alimi

ve düflünürü ‹slam dünyas›n›n geri kalm›fll›¤›n› ir-
deledi. Ancak ‹slam dünyas› halen Bat› karfl›s›nda
düfltü¤ü acziyetten kurtulamad›. Düflünün ki tüm
‹slam dünyas›n›n gayrisafi milli has›las› Alman-
ya’ya denk de¤ildir. Yani bir buçuk milyar ‹slam
dünyas› seksen milyonluk Almanya kadar ürete-
memektedir. Peki öyleyse neden? 

GGeerrii KKaallmm››flflll››¤¤››mm››zz››nn EEppiisstteemmoolloojjiikk NNeeddeennlleerrii

Hemen belirtelim ki, bu durumun en büyük ne-
denlerinden birisi epistemoloji sorunu yani bili-
min kayna¤›, nas›l üretilece¤i, geçerlili¤i ve do¤-
rulu¤u gibi sorunlar.

Osmanl› ‹stanbul’u fethedip yükselifle geçti-
¤inde Avrupa’da yavafl yavafl Rönesans bafllam›fl,
bilim alan›nda son derece önemli gözlemler, gelifl-
meler ortaya ç›km›flt›. Do¤a bilimleri, fizik ve ast-
ronomi düzleminde araflt›rmalar yo¤unlaflm››flt›.
‹tiraf etmek gerekir ki ‹slam dünyas› bu dönüflüm-
lerden habersizdi. 11550000--11660000’’llüü yy››llllaarraa ggeelliinnddii--
¤¤iinnddee FFrraannssiissccoo BBaaccoonn AArriissttoo’’nnuunn OOrrggaa--
nnaann((MMaanntt››kk)) kkiittaabb››nnaa kkaarrflfl›› NNeeww OOrrggaannoonn((YYeennii
MMaanntt››kk)) aaddll›› eesseerriinnii yyaayy››nnllaayyaarraakk AArriissttooccuu bbiilliimm
aannllaayy››flfl››nn›› aaflfltt››. Eksik tümevar›m metodu ile, emp-
rik-deneysel anlay›fl geliflerek do¤a üzerinde haki-
miyet sa¤lanmaya baflland›. Daha sonra DDeeccaarr--
tteess’’iin kartezyenci, düalistik felsefesi ve nihayet
NNeewwttoonn’’uun mekanik dünya anlay›fl›, daha önce
Amerika’n›n iflgali, ayd›nlanma felsefesi, 1789
Frans›z ihtilali, buharl› makinenin icad›, sanayi
devrimi vs. Avrupa’n›n çehresini de¤ifltirmiflti ya-
ni moda deyimle at› alan üsküdar› geçmiflti. 

‹‹SSLLAAMM DDÜÜNNYYAASSIINNIINN GGEERR‹‹ KKAALLMMIIfifiLLII⁄⁄II
ÜÜZZEERR‹‹NNEE BB‹‹RR DDEERRKKEENNAARR

LLÜÜTTFFÜÜ ÖÖZZfifiAAHH‹‹NN
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Peki, ‹slam dünyas›nda neler oluyordu? 
Maalesef ‹mam Gazali’nin güvenlik konsep-

tinden, baflka bir ifade ile, devletin bekas› konsep-
tinden hareketle hakikati teke indirgeyerek alter-
natif, muhalif fikirleri tekfir etmesinden ve ço¤ul-
cu düflünceyi mahkum etmesinden sonra ‹slam
dünyas›nda bat›l› filozof ve bilim adamlar›n› den-
geleyecek düflünür ve ilim adamlar› ç›kmad›. Ör-
ne¤in ortaça¤da bir Farabi nin, ‹bni Sina’n›n, ‹b-
ni Rüfld’ün, ‹bni Bacce’nin vs. dengi yoktur. Hat-
ta ‹bni Rüfld döneminde Avrupal› düflünür ve bi-
lim adamlar› ‹bni Rüfldcü olanlar ve olmayanlar
fleklinde tasnif ediliyordu. Ancak ne yaz›k ki,
MS.1500’lü y›llardan sonra -ki bu yüzy›llar ‹slam
dünyas›n›n en büyük gücü olan Osmanl›’n›n yük-
selifle geçti¤i dönemdir- bir Decartes’in, John
Luck, Spinoza, Leibnice, Kant, Newton ve niha-
yet Hegel’in koskoca ‹slam dünyas›nda dengi yok-
tur. Gelene¤i ilahlaflt›r›p elefltiriel süreçten geçir-
meyenler diyebilirler ki, efendim MMoollllaa FFeennaa--
rrii’’nniinn ontolojisinin yan›nda HHeeggeell’’iinn,, SSüühhrreevveerr--
ddii’’nniinn varl›k anlay›fl›n›n ve düflüncesinin yan›nda
Heidigger’in ontolojisi ve felsefesi karikatür kal›r.
O zaman sormak gerekir, madem bizim düflünürle-
rimiz, alimlerimiz Bat›dan üstündür. ‹slam dünya-
s› neden geri kald›? Neden düflünce ve bilim üre-
temiyor? Bu sorulara net cevaplar verilemez, halen
babalar›n›n fikirleri ile övünüp kendisi fikir, bi-
lim, teknik ve felsefe üretemeyenler taraf›ndan.

Halbuki iflin asl› fludur: ‹slam dünyas›nda bilim
anlay›fl›, hatta dini söylem ve siyasal anlay›fllar ha-
len, Aristocu ve Platoncu anlam ve kavram çerçe-
velerine ba¤l›d›r. Kelimenin tam anlam›yla ‹slam
dünyas› k›fl uykusundad›r. Gazali ve ‹bni Rüfld’den
sonra, halen Müslüman düflünür, yazar, siyasetçi
ve devlet adamlar› ‹‹ssllaamm’’››nn RRöönneessaannss›› say›labile-
cek olan Miladi 700 ve yaklafl›k 1200 y›llar› ara-
s›nda geçerli olan düflünce, bilim ve felsefe anlay›-
fl›n› tüketmektedirler. Hem de ‹slam dünyas›n›n
en büyük gücü olan Osmanl›n›n en güçlü dönem-
lerinde bile. 

‹slam dünyas› Avrupa’da meydana gelen de¤i-
flikli¤in esas nedenleri hakk›nda bilgisizdir. Bir ne-
vi zafer sarhofllu¤u içerisindedirler. Yap›lan göz-
lemler yüzeyseldir. Örne¤in Sultan Abdülaziz Av-
rupa’ya gitti¤inde Avrupa’n›n büyük saraylar›na
hayran olur, Bat›n›n düflünce, bilim ve teknik an-
lay›fl›n› harekete geçiren temel paradigmadan ha-
bersizdir. Fakat yine ayn› dönemde bbiizziimm ddeellii

RRuussllaarr››nn BBüüyyüükk PPeettrroo ddeeddiikklleerrii ÇÇaarr AAvvrruuppaa’’yy››
zziiyyaarreett eeddeerr aammaa oo AAbbddüüllaazziizz ggiibbii ssaarraayyllaarraa hhaayy--
rraann oollmmaazz;; tteebbddiillii kk››yyaaffeett eeddeerreekk bbiizzzzaatt HHoollllaann--
ddaa tteerrssaanneelleerriinnddee bbiirr iiflflççii ggiibbii ççaall››flflaarraakk AAvvrruu--
ppaa’’nn››nn bbiilliimm vvee tteekknnii¤¤iinnii öö¤¤rreennmmeeyyee ççaall››flfl››rr,, hhaatt--
ttaa ddöönneemmiinn eenn bbüüyyüükk bbiillggiinnii NNeewwttoonn’’llaa ggöörrüüflfl--
mmeekk iisstteerr vvee üüllkkeessiinnee ddöönnddüü¤¤üünnddee RRuuss mmooddeerrnnii--
tteessiinniinn vvee bbiilliimm aannllaayy››flflllaarr››nn››nn tteemmeelliinnii aattaarr.. ‹‹flflttee
bbuu yyüüzzddeennddiirr kkii,, bbuuggüünn RRuussyyaa bbiilliimm vvee tteekknniikkttee
bbiizzddeenn kkaatt kkaatt iilleerriiddeeddiirr,, eenn aazz››nnddaann hhaalleenn uuzzaayy
vvee ssiillaahh tteekknnoolloojjiissiinnddee AABBDD iillee rreekkaabbeett eeddeebbiill--
mmeekktteeddiirr.. PPeekkii bbiizziimm bbiillggee ppaaddiiflflaahh››mm››zz üüllkkeessiinnee
ddöönnddüü¤¤üünnddee nnee yyaappaarr?? OO ddaa hhaazziinneeyyii bbooflflaallttaarraakk
kkoommpplleekkssiinnii ggiiddeerrmmeekk iiççiinn bbüüyyüükk ssaarraayyllaarr iinnflflaa
eeddeerr.. FFeellsseeffee,, bbiilliimm vvee tteekknniikkttee mmeeyyddaannaa ggeelleenn
ddee¤¤iiflfliimmlleerrii iinncceelleemmeekk iiççiinn uuzzmmaann yyeettiiflflttiirriilleemmeezz,,
hhaattttaa CCeemmiill MMeerriiçç’’iinn tteessbbiittiiyyllee bb››rraakk››nn AAvvrruuppaa
bbiilliimm vvee ffeellsseeffeessiinnii aannllaammaayy››,, OOssmmaannll›› aayydd››nn vvee
bbiilliimm aaddaamm›› kkeennddii kküüllttüürrüümmüüzzüünn ddeehhaass›› oollaann ‹‹bb--
nnii HHaalldduunn’’uu bbiillee ddoo¤¤rruu ddüürrüüsstt aannllaayyaaccaakk ggüüççttee
ddee¤¤iillddiirr..

Daha sonralar› Tanzimat ve ›slahat dayatmala-
r› ile gardrop devrimcili¤inden öteye geçemeyen
çürütücü ve öldürücü taklitçilik uygulamalar›…
Ne yaz›k ki, halen 21.yüzy›lda bile bu uygulama-
lardan kurtulmufl de¤iliz, e¤er kurtulsayd›k iki de
bir IMF ile anlaflmalar yapmak zorunda kal›r m›y-
d›k? 

Bugün cumhuriyet Türkiyesinde YÖK’ün tem-
sil etti¤i üniversitelere bir bak›n; dünya bilim lite-
ratüründe ve üretiminde s›ralamaya bile giremez-
ler, birkaç müstesna bilim adam› hariç, üniversite
kadrolar› Türkiye’nin ve ‹slam dünyas›n›n nas›l
geri kalm›fll›ktan kurtulaca¤›, bilim, teknik, de-
mokrasi, hukuk devleti, insanl›¤›n gelece¤i, küre-
sel çat›flma gibi konular ile ilgilenmek yerine, ta-
rihsel ve toplumsal de¤erlerimizle bar›fl›k bilim
adam› ve ö¤rencileri üniversiteden nas›l uzaklaflt›-
rabiliriz saçmal›¤› ile vakit geçirmektedirler. Böy-
lesi bir mantaliteye sahip bir üniversite topluma
ne verebilir ki? 

GGeerrii KKaallmm››flflll››¤¤››mm››zz››nn SSiiyyaassaall NNeeddeennlleerrii

‹slam dünyas›nda siyasal düzlemde en büyük k›r›l-
ma flüphesiz Muaviye’nin flura, biat ve meflverete
dayal› Hilafet sistemini kald›r›p saltanat sistemine
geçmesi ile bafllar. Elbette Avrupa’da o dönemde
demokrasi yoktur orada da krall›k ve imparatorluk
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sistemleri vard›r. Ancak siyasal düzlemde Avrupa
Magna Carta, Rönesans, 1649 ‹ngiliz ihtilali, ar-
d›ndan ayd›nlanma felsefesi ve nihayet 1789
Frans›z devrimi ile demokrasi, insan haklar› ve hu-
kuk devleti yönünde ilerlerken, bizde, MMiicchhaaeell
FFaaccuuaalltt’’››nn deyimi ile, çoban kültüne dayanan ya-
ni çoban-sürü iliflkisini meflrulaflt›ran “raiyyeci” si-
yaset anlay›fl› hakimdi. Bu siyasal anlay›fla göre
halk raiyye idi,onlar kendi ayaklar› üzerine dura-
mazlar, hakikat ve dalalet aras›ndaki fark› anlaya-
mazlar daima yolunu flafl›r›rlar onun için daima
güdülmeleri gerekir. Çünkü devlet baflkan› olan
çoban yeryüzündeki hakikatin tanr› ad›na biricik
temsilcisidir. E¤er birisi ortaya ç›k›p, biz kendi ka-
derimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz,
HHzz..ÖÖmmeerr’’iinn ssööyylleeddii¤¤ii ggiibbii,, ““aannnneelleerriinnddeenn öözzggüürr
ddoo¤¤aann bbiirreeyylleerrii kkiimmssee kköölleelleeflflttiirreemmeezz,, ggüüddeemmeezz””
ddeerrssee yyaahhuutt bbiizz aaddaalleett iissttiiyyoorruuzz ddeerrssee,, ddeevvlleettee vvee
oonnuu tteemmssiill eeddeenn ÇÇoobbaann’’aa kkaarrflfl›› eenn bbüüyyüükk ssuuçç vvee
ggüünnaahh›› iiflfllleerrddii,, hhaattttaa bbuu TTaannrr››yyaa kkaarrflfl›› bbiirr bbaaflflkkaall--
dd››rr›› ssaayy››ll››rrdd››.. ÖÖyylleekk kkii,, MMuuaavviiyyee ddöönneemmiinnddeenn
iittiibbaarreenn yyeerrlleeflfleenn bbuu ssiiyyaasseett aannllaayy››flfl›› öözzggüürr ddüü--
flflüünncceeyyii ööllddüürrddüü.. GGaayyllaann eedd--DD››mmeeflflkkii,, CCaaaadd bbiinn
DDüürrhhüümm,, HHaallllaacc--›› MMaannssuurr,, MMoollllaa LLuuttffii ,, fifieeyyhhüü--
lliissllaamm SSüünniizzaaddee ggiibbii aalliimmlleerr ddeevvlleettiinn bbeekkaass›› vvee
ttoopplluummuunn sseellaammeettii aadd››nnaa kkaattlleeddiillddii.. EEbbûû ZZeerrrr,,
SSüüffyyaann--›› SSeevvrrii,, ‹‹mmaamm›› AAzzaamm,, ‹‹mmaamm›› MMaalliikk ggiibbii
aalliimmlleerree iiflflkkeennccee eeddiillddii yyaahhuutt HHaalliiffee MMaannssuurr ddöö--
nneemmiinnddeekkii ggiibbii KK››zz››ll DDeenniizz’’ddee bbuulluunnaann DDeehhlleekk
aaddaass››nnaa ssüürrüüllddüü yyaaddaa bbüüyyüükk FFiilloozzooff ‹‹bbnnii RRüüflfldd
ggiibbii ggaayyrriimmüüsslliimmlleerriinn yyaann››nnddaa iikkaammeettee zzoorrllaanndd››..
SSoonnuuççttaa ‹‹ssllaamm ddüünnyyaass››nnddaa mmuuhhaalleeffeett ssuussttuurruull--
dduu, sivil toplum anlay›fl› ve örgütleri geliflemedi,
dolay›s› ile halk yönetimlerde etkin olamad›. 

Halen ‹slam dünyas›nda çoban-sürü iliflkisine
dayanan siyaset anlay›fl› devam ediyor. ‹slam dün-
yas›n›n en laik en demokratik ülkesi say›lan Tür-
kiye’de vatandafllar, ayd›nlar, düflünürler halen
and›çlarla fiflleniyorsa, o zaman siz düflünün ‹slam
dünyas›n›n yar› feodal rejimlerinin hâl-i pürmelâ-
lini. Bugün ‹slam dünyas›n›n en demokratik ülke-
si say›lan Türkiye de halk›n seçti¤i hükümetler re-
jim düflman› olarak gösterilip baz› otoriter çevre-
lerce gayri meflrû ilan edilebiliyorsa, halka güve-
nilmiyorsa, bu, “çoban kültü”ne dayanan siyaset
anlay›fl›n›n halen devam etti¤ini gösterir. Yani or-
taça¤da din ad›na uygulanan otoriter siyaset anla-
y›fl›, bugün laiklik, ça¤dafll›k, pozitivist anlam ve
kavram çerçeveleri ad›na uygulanmaktad›r. VVooll--

tteerr’’iinn söyledi¤i gibi ““hheerr flfleeyy hhaallkk aadd››nnaa,, aammaa
hhiiççbbiirr flfleeyy hhaallkkllaa bbeerraabbeerr ddee¤¤iill””..

ÇÇöözzüümm:: AAddaalleett EEkksseennllii YYeennii BBiirr ‹‹nnflflaa SSüürreeccii

Bütün bunlara yani gelene¤imizdeki bahis konusu
olan kimi sapmalara ra¤men, halen ‹slam dünyas›-
n›n yeniden toparlanmas›, yeniden tüm insanl›¤›n
mutluluk ve refah›na yol açacak k›st ve adalet ek-
senli bir paradigmaya dayanan yeni bir dünya dü-
zeni infla etmesi mümkündür. Zira ‹slam dünyas›
bu potansiyeli daima içerisinde bar›nd›rmaktad›r.
Ancak hemen belirtelim ki, ‹slam medeniyetinin
küresel düzeyde belirleyici hale gelmesi, ne funda-
mentalist hareketler gibi gelene¤i, tarihsel ve top-
lumsal kazan›mlar› reddetmekle olur, ne de gele-
ne¤i Kur’ân ve sahih sünnet çerçevesinde kritik
etmeyen tamamen entegrist diyebilece¤imiz anla-
y›flla olur. Kurtuluflun yine kadim gelene¤imizin
yeniden inflas›na ba¤l› oldu¤u gerçe¤i, bugün Y›r-
t›c› Kapitalizmin uflaklar›n›n dünyay› sarsan kaos,
fliddet, cinayet ve küresel felakete yol açan uygu-
lamalar› karfl›s›nda daha da belirginlik kazanm›fl-
t›r. 

Bu noktada Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel
ve toplumsal birikimi, stratejik ve jeopolitik ko-
numu, deneyimi ‹slam dünyas›na ›fl›k tutacak po-
tansiyeli bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. Bundan
dolay› Türkiye, bu potansiyelin bincinde olarak
politika üretirse, hem kendisini daha güçlü k›la-
cak konuma kavuflturacak hem de ‹slam dünyas›-
n›n birlikteli¤i için önemli ad›mlar›n at›lmas›na
vesile olacakt›r. Aksi taktirde çürütücü taklitçilik
topyekün bir ümmetin sömürülmesini ve tutsakl›-
¤›n› devam ettirecektir.

fiüphesiz ‹slam dünyas› Bat› medeniyetinin he-
gemonyas›nda olan bilim, sanat, teknik ve sosyal
bilimlere alternatif, epistemolojik ve entelektüel
temelini gelene¤inden yola ç›karak infla eden, üm-
met bilincini ön plana ç›karan yap›lanmay› ger-
çeklefltirmek zorundad›r. Aksi taktirde bütün ya-
p›lanlar hamaset nutuklar›n›n ötesine geçmeyen,
karfl›l›¤› olmayan bofl sözlere dönüflecektir. 

‹flte yaz›m›z›n bafllang›c›ndan itibaren yapt›¤›-
m›z kritik ve tespitlerimizin amac› pesimist bir
tablo çizmek de¤il, aksine direnifl ve uyan›fl ruhu-
nu art›rarak kadim gelene¤imizi kritikle beraber
yeniden keflfederek tüm insanl›¤a hizmet etmek-
tir. ■
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DDÜNYA SS‹YASET‹NDE 
AVRUPA BB‹RL‹⁄‹

MMAAHHMMUUTT CCEELLAALL ÖÖZZMMEENN

B
ilindi¤i gibi 05/01/2004 tarihinde Avrupa
Birli¤i’ne Polonya, Macaristan, Çek Cum-
huriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Slo-

venya, K›br›s, Malta, Slovakya olmak üzere on ye-
ni ülkenin kat›lmas›na; Fransa, Almanya, Belçika,
Lüksemburg’un güdümünde Avrupa Ortak Ordu-
su’nun oluflturulmas›na ve AB bünyesinde
de bu ordunun etkin rol oynamas›na
karar verilmifl; yeni Avrupa Birli¤i
anayasas›n›n oluflturulmas› da ön-
görülmüfl bulunuyor.

Dikkat edilirse, Almanya ve
Fransa; AB’nin dünya siyasetinde
etkin rol oynayabilmesi için sü-
rekli çaba sarf etmekte olup Ame-
rika’n›n hegemonyas›ndan rahats›z
gözükmektedirler. Acaba AB, aktif
olarak dünya siyasetinde hangi oranda rol
oynayabilecektir? fiimdi soru budur.

Herkesçe bilinmektedir ki, dünya siyasetinde
etkin olmak güç, imkan ve iç bütünlükle do¤rudan
alakal›d›r. AB ba¤lam›nda söylersek; öncelikle, d›fl
siyasette birlik, haricî ç›karlarda da birlikteli¤i ge-
rektirir. Avrupa, d›fl siyasette birlikteli¤i sa¤lad›¤›
taktirde, birli¤e ait olan ülkeler bu birleflmenin
akabinde baz› otoriter pozisyonlar›ndan vazgeçmek
zorunda kalacaklard›r. Bu ise AB’nin karfl› karfl›ya
bulundu¤u ilk problemdir. Sözgelifli, birlik içerisin-
de bafl›na buyruk hareket eden, kendi varl›¤›yla
ö¤ünen ve AB içerisinde cereyan eden olaylara ret
çeken, geleneksel ve ba¤›ms›z d›fl siyaset güden ‹n-
giltere gibi devletler bulunmaktad›r. Di¤er taraftan
birli¤e kat›lan ülkelerin hepsi de farkl› nedenlerle
AB’ye ifltirak etmifllerdir. Örne¤in, yak›n gelecekte

birli¤e üye olarak kat›lacak devletlerin neredeyse
tamam› ekonomik ç›kar sa¤lamak amac›n› güt-
mektedirler. Ayr›ca bu devletlerin tamam› da AB
ile ABD aras›nda bir anlaflmazl›¤›n var oldu¤unu
ve ABD’nin Avrupa’n›n etkin yapt›r›m gücüne sa-
hip olmas›n› istemedi¤ini bilmektedirler. ABD,

Avrupa Birli¤i’nin do¤uda etkin olmamas›
için kendisine maliyeti yüksek te olsa

AB’ye kat›lacak bu on ülkenin NA-
TO’ya üye olmalar› için acele etmifl
ve bu ülkelerle Avrupa Ortak Or-
dusu’nun rol oynamayaca¤› flekil-
de antlaflmalar imzalam›flt›r. ‹flte
ABD’nin bütün bu çabalar› ve

Avrupa’yla ABD aras›ndaki güç
yar›fl›, Almanya ve Fransa’n›n zoraki

de olsa birlikteliklerini gündeme getir-
mifltir. Oysa Almanya, Fransa’n›n aksine,

Avrupa Askeri Gücü’nün Do¤u Avrupa’da et-
kin olmas›n› istemekte, Fransa ise, sömürgeci gele-
ne¤inden dolay› Avrupa’n›n d›fl›nda da etkin ol-
mas› gerekti¤i görüflünü ön plana ç›karmaktayd›.

Öyle ki, Irak’›n iflgali s›ras›nda yaflananlar, Avru-
pa Birli¤i için tehlike çanlar›n›n çald›¤›n› belirt-
mekteydi. Zira baz› Avrupa ülkeleri AB’ye müraca-
at etmeden savafltan yana tav›r alm›fllar ve bunlar›
kimi Do¤u Avrupa ülkeleri takip etmifllerdi. Bu ül-
keler ABD’nin Irak’› iflgalini teyit eden antlaflmalar
imzalam›fllard›r. Bu antlaflmalar ise, AB’ye kat›l›m
antlaflmas›n›n 11 nolu: “Birli¤e ait ülkelerin, birlikteli-
¤e ve Avrupa Birli¤i’nin etkinli¤ine muhalefet eden her
türlü tutumdan kaç›nmalar› zorunludur” maddesine
ters düflmektedir. Bu zorunlulu¤u, Bernard O., “Bü-
yük Avrupa ‹nflas› Gerçe¤i” adl› makalesinde belirt-
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mifl ve sözkonusu makaleyi Alman Suddeutche ga-
zetesi bölüm bölüm yay›nlam›flt›r.

‹lk olarak 1946 y›l›nda ‹ngiltere d›fliflleri baka-
n› Winston Churchill Birleflik Avrupa Devletleri
fikrini önermifl, ondan az sonra da Carl Digol, iç ifl-
lerinde ba¤›ms›z ve milliyetçi Avrupa Birli¤i öneri-
sinde bulunmufltu. Fakat bu birlik günümüzde bir-
çok ülkeyi bünyesine katm›fl olmakla birçok ihtila-
f› da bünyesine dahil etmifl, neredeyse birli¤e ait
ülkeler say›s›nca görüfl ayr›l›klar› ortaya ç›km›flt›r.
Herhalde Carl Digol’un ortaya att›¤› fikirle flu an-
daki Frans›z hükümetinin üstlendi¤i görüfl ayn› pa-
raleldedir. Ayr›ca Frans›zlar kültürlerine ve yaflam
tarzlar›na son derece ba¤l›d›rlar. Fakat dünya siya-
setinin karmafl›kl›¤›na at›lma konusunda da zay›f
olduklar›ndan birlik olmaya yönelirler. Bu yakla-
fl›mla olaylara bakacak olursak, özellikle Almanya
ve Fransa’n›n bu hususta birbirleriyle görüfl birli-
¤inde olduklar› rahatl›kla gözlenir. Nitekim, Al-
man d›fliflleri bakan› Joschka Fischer’in May›s
2000’de Berlin Hambold üniversitesinde verdi¤i
konferanstaki flu görüflleri bunu kan›tlamaktad›r:
Fischer, belirtti¤ine göre, milliyetçi Avrupa Birli-
¤i’nde yaflamay› istiyor. Ayr›ca ›srarla da kanuni s›-
n›rlamalarla üye ülkelerin fonksiyonlar›n›n belir-
lenmesi gerekti¤ini belirtiyor. Fakat Fischer, AB’ye
kat›l›mlar›n bir tak›m beklentiler ve hedeflere gö-
re gerçekleflti¤ini unutmufl gözüküyor. Bu çerçeve-
de Avrupa Birli¤i üyelerinin say›s› 25’e ç›k›nca,
üye devletlerden her biri kendi hedef ve beklenti-
lerini gerçeklefltirmek ve birli¤e, buna göre yön
vermek isteyeceklerdir. Dolay›s›yla problemler da-
ha da artacak, para, gümrük birli¤i ve iç pazar ser-
bestiyeti antlaflmalar› ilk olarak gündeme geldi¤i
zaman yaflanan problemlere benzer zorluklar yafla-
nacakt›r.

1993 y›l›nda MMaassttrriicchhtt antlaflmas› imzalanm›fl-
t›r; bu antlaflma üç sütundan oluflmaktad›r:

BBiirriinnccii ssüüttuunn:: Ekonomik birlik. (Bu konuda
çok tart›flmalar yaflanm›flt›r.)

‹‹kkiinnccii ssüüttuunn:: Polis, güvenlik ve yarg› hususun-
da yard›mlaflma.

ÜÜççüünnccüü ssüüttuunn:: Ortak d›fl siyasetin oluflturul-
mas›. Bu konuda da henüz bir ilerleme sa¤lanama-
m›flt›r, henüz herhangi bir belirti de yoktur. Bunun
en güzel örne¤i Irak’›n iflgali esnas›nda yaflananlar-
d›r. Daha önce de belirtti¤imiz gibi AB’ye üye dev-
letlerin ortak ç›kar ve görüfl birli¤i oluflmam›flt›r.
Bu nedenle ç›kar ve görüfl birli¤ini zorunlu k›lacak
bir anayasan›n oluflturulmas› gerekti¤i ön plana

ç›km›fl ve bu çerçevede üye ülkelerin rollerini be-
lirleyecek ve s›n›rlayacak, üye ülkeler ve birlik ara-
s›nda koordinasyonu sa¤layacak Avrupa anayasas›
projesi ortaya konmufltur. Bu proje üye ülkelerden
ço¤unun özellikle Almanya ve Fransa’n›n deste¤iy-
le, Polonya, Avusturya ve ‹spanya’n›n çekimserli-
¤iyle destek bulmufltur. Herhalde bu projenin orta-
ya konmas›, birlik yolunda ortak hedeflerin belir-
lenmesi, birlik çerçevesinde belirlenen kurallara
zorunlu olarak uyulmas› ve Irak’›n iflgali meselesin-
de oldu¤u gibi bu kurallar›n delinmemesi yolunda
at›lan ilk ciddi ad›md›r.

Ayr›ca anlafl›l›yor ki, AB, Irak’›n iflgalinden bir
hayli dersler ç›karm›flt›r. Bu çerçevede Gerhard
Schöder’in: “Avrupa’n›n d›fl siyasetinde köklü de¤i-
flimler olmad›¤› sürece, Avrupal›lar Amerikal›lar›n
yapt›klar›na seyirci kalacaklard›r” sözü oldukça an-
laml›d›r. Buna Fischer: “Irak darbesi belki de yeni bir
f›rsat›n bafllang›c›d›r” fleklinde eklemede bulunmufl-
tur.

Almaya ve Fransa’n›n Irak iflgalinden ald›klar›
dersleri flöyle maddelefltirebiliriz:

11.. Avrupa, d›fl siyasette kendi aras›nda bir söy-
lem ve tutum birli¤i sa¤layamazsa asla uluslararas›
siyasete müdahalede bulunamaz.

22.. Siyasi müdahale, gerekti¤i anda askeri mü-
dahaleye dönüfltürülemezse, sözlü müdahale hiçbir
zaman tek bafl›na yeterli olamaz.

Uluslararas› siyasete etki etmenin yolu söylem-
de birlikten, söylemde birli¤in yolu ç›kar ve bak›fl
aç›lar› birli¤inden, bak›fl aç›lar› birli¤inin yolu ortak
bir anayasan›n mevcudiyetinden geçiyor. fiu var ki,
e¤er sözkonusu birlik askeri güçle takviye edilmezse
tek bafl›na asla yeterli de¤ildir. Ancak bu yolla Av-
rupa ABD’nin NATO yoluyla oluflturdu¤u askeri
hegemonyas›ndan kurtulabilir. Bunu da 20/09/2003
tarihinde Berlin’de Almanya, Belçika ve Lüksem-
burg’un teklif olarak sundu¤u Chirac, Blair ve
Schröder’in de desteklemifl oldu¤u AAvvrruuppaa OOrrttaakk
AAsskkeerrii GGüüccüü’nü oluflturmakla gerçeklefltirebilir. Bu
planla alakal› olarak ABD’nin NATO nezdindeki
elçisi Nicholas Burns’ün: “Böylesi bir oluflum NATO
için tehlikelidir” aç›klamas›, önemsenmesi gereken
bir tepkidir.

Öte yandan, son olarak, Avrupa Birli¤i’ne ait
bir D›fliflleri Bakan› fikri ortaya at›lm›flt›r. Ve bu
bakan›n toplulu¤un tamam›n› temsil etmesinin,
Avrupa düflüncesinin kalbini oluflturaca¤› aç›kla-
mas› yap›lm›flt›r. Bu öneri, Avrupa Birli¤i’nin ne-
flet etmesinden günümüze kadar AB’nin olgunlafl-
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mas› sürecinde motor rolü oynam›fl olan ve birli¤e
kat›l›m› sa¤lamak için de kap›y› sürekli aç›k b›ra-
kan Fransa ve Almanya’dan gelmifltir.

Ayr›ca, kesin olan flu ki; AB’nin askeri müda-
hale imkan›na sahip olmas› ancak müflterek Avru-
pa Askeri ‹dare Kadrosunun oluflturulmas›yla
mümkündür. Bu noktada da ‹ngiltere’nin gerek as-
keri gerekse istihbarat alan›nda sahip oldu¤u im-
kan ve yeteneklere dikkat çekmek gerekir. Chirac
ve Schöder’in 20/09/2003 tarihinde Berlin’de, Bla-
ir’le bir araya gelerek konu hakk›nda görüfltükleri
bilinmektedir. Blair, Avrupa Ortak Askeri Gü-
cü’nün oluflturulmas›n›n önemine dair aç›klama-
larda bulunsa da geçti¤imiz 2003 Ekim ay›nda bu
aç›klamalardan bir anlamda çark etmifltir. Brük-
sel’de yapt›¤›; “Eninde sonunda, herkes Avrupa Gü-
venli¤i’nin son derece önemli oldu¤unu biliyor; ‹ngilte-
re için bu konunun önemli olmas› kadar Avrupa’yla
iliflkileri de ehemmiyetlidir. Ayn› zamanda ‹ngiltere, bu
iki iliflki aras›nda herhangi bir çeliflki görmemektedir.
Avrupa’n›n askeri müdahalesi, ABD’nin askeri müda-
halesi söz konusu olmazsa gündeme gelebilir.” fleklin-
deki aç›klamalar bunu göstermektedir. Blair aç›k-
lamas›na flunu da eklemifltir: “Biz güçlü bir Avrupa
savunma kurulufluna muhtac›z ama bu kurulufl asla
NATO savunmas› için tehlike arzedemez.” Bunun
akabinde Fransa Cumhurbaflkan› Chirac, Blair’in
bu sözlerine cevaben; “Bir arpa boyu yol ald›k.”
aç›klamas›n› yapm›flt›r.

Blair’in yukar›daki aç›klamalar›ndan ‹ngiltere
siyasetinin çehresi ortaya ç›kmakta ve bu siyasetin
de Avrupa ve ABD’yle iliflkileri orant›l› bir denge-
de yürütmek oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Öte yandan, ‹talya baflbakan› Silvio Berlusconi
de Avrupa Ortak Askeri Gücü projesine s›cak bak-
mamaktad›r: “Elli y›l boyunca savunmam›z›n temelini
NATO oluflturmufltur. Böyle de kalmas› gerekir.”

Fakat yine de, birli¤e ait ülkeler, 17/10/2003 ta-
rihinde Brüksel’deki toplant›da NATO’yla yar›flma
gibi bir pozisyona girmemek flart›yla birli¤in savun-
ma, güvenlik ve askeri siyasetini güçlendirmesi ka-
rar› alm›fllard›r. Bu toplant›ya ‹talyan baflbakan›
Silvio Berlusconi baflkanl›k etmifl ve akabinde;
“Birli¤e üye olan 25 ülkenin Avrupa savunma siyase-
tinin oluflturulmas›n›, NATO’yla yar›fl etmemesi flar-
t›yla kabul etti¤ini beyan ediyorum.” aç›klamas›nda
bulunmufltur.

Burada dünya imparatorlu¤u sevdas› bitmeyen
‹ngiltere’ye dikkat çekmeliyiz. Zira ‹ngiltere kendi-
sinin Avrupa’n›n içerisinde s›n›rlanm›fl flekilde

kalman›n ötesinde daha büyük role sahip oldu¤u
kan›s›ndad›r. Elbette ‹ngiltere, bir Avrupa ülkesi
oldu¤u kadar bir zamanlar›n ‘Günefl Batmayan ‹m-
paratorlu¤u’dur. Fakat, uluslararas› flartlar›n ‹ngil-
tere’yi Avrupa Ortak Pazar›’na girerek Alman ve
Frans›z kervan›na kat›lmak zorunda b›rakt›¤› da bir
gerçektir. 

Churchill’in flu sözleri ‹ngiltere siyasetinin öze-
ti gibidir: “‹ngiltere’nin kendi imparatorlu¤uyla olan
iliflkisi, ‹ngiltere’nin ABD’yle olan iliflkisi, ‹ngiltere’nin
Avrupa’yla olan iliflkisi.” Her ne kadar uluslararas›
konumlar ve roller de¤iflse de ‹ngiliz siyasetinin bu
üç yörüngede döndü¤ü söylenebilir. Bugün ‹ngilte-
re, bir yandan ABD’nin yan›nda yer almaya, onu
yaln›z b›rakmamaya ve küstürmemeye özen göste-
rirken öbür yandan da Avrupa’yla olan iliflkilerini
sürekli iyilefltirmeye, AB siyasetine müdahil olma-
ya ve Avrupa Ortak Pazar›’n›n sa¤lad›¤› ç›karlar-
dan azami ölçüde faydalanmay gayret etmektedir.
Yani sözkonusu üçlü dengeyi gözeterek dünya siya-
setinde etkin rol oynamay› amaçlamaktad›r.

10/11/2003 tarihinde G. W. Bush’un ‹ngilte-
re’yi ziyareti üzerine Blair’in yapt›¤› aç›klamalar bu
ba¤lamda önem arzetmektedir:“‹ngiltere siyaseti iki
sütun üzerinde yürümekte; sütunun birinde ABD, di-
¤erinde ise Avrupa Birli¤i yer almakta. Dolay›s›yla ‹n-
giltere ve di¤er Avrupa ülkeleri ABD’yle iliflkileri don-
durmak yerine sürdürmeleri gerekmektedir. E¤er ki,
Avrupa bir talihsizlik üzere ABD’yle düflmanca tutum
içine girerlerse, iflte o zaman tehlike çanlar› çalar.”

Bush’un ‹ngiltere ziyaretinde ele al›nan konu-
lar aras›nda Avrupa ve ABD iliflkileri ve bu iliflki-
leri karfl›l›kl› gelifltirme stratejisi yer al›yordu. Ve
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Blair Amerika’ya karfl›, Almanya ve Fransa’n›n da-
yatt›¤› Ortak Savunma Pakt›’ndan dolay› içine
düfltü¤ü ikilemden ç›k›fl için bir çözüm bulmak zo-
rundayd›. Görülen o ki, Blair, Bush’u ikna etmeyi
baflarm›fl ve Avrupa savunmas›n›n NATO’ya karfl›
bir savunma olmay›p, NATO’yu tamamlay›c› ve
destekleyici olaca¤› ve ‹ngiltere’nin de bu hususun
yegane takipçisi olaca¤› teminat›n› vermifltir. Ayr›-
ca ABD d›fliflleri de Fransa ve Belçika’dan bu konu-
da güvence istemifltir.

Kald› ki; Avrupal› askeri uzmanlar›n da belirt-
ti¤i gibi Avrupa silah modernizasyonuna ihtiyaç
duymaktad›r. NATO genel sekreteri George Ro-
bertson’un “Avrupa Ordusu, ka¤›ttan ibaret olan bir
ordudur.” sözleri bu ba¤lamda de¤erlendirilmelidir.
Avrupa ordusu genel olarak so¤uk savafl s›ras›nda
Sovyetler Birli¤i ve Do¤u blokundan gelecek tehli-
kelere karfl› denk bir savunmaya önem vermifl, uzak
bölgelere a¤›r silah nakliyat›n› gerçeklefltirebilecek
yeteneklere sahip olmam›flt›r. ‹ki y›l önce Avrupa
ülkeleri, Afganistan’daki ISAF adl› uluslararas› gü-
ce kat›lmak için asker ve malzeme sevk›yat› yap-
mak istediklerinde kendi imkanlar›yla bunu bafla-
ramam›fl, eski do¤u ülkelerinden Antonov tipi
nakliye uçaklar›n› kiralamak zorunda kalm›flt›. Uk-
rayna’dan kiralanan ve Afganistan’dan ülkelerine
dönen ‹spanyol askerlerini tafl›yan uçak Türkiye’ye
düflerek onlarca askerin ölmesine neden olmufltu.

ABD’nin NATO nezdindeki büyükelçisi, Bel-
çika’n›n baflkenti Brüksel yak›nlar›ndaki Mons’ta
bulunan NATO karargâh›nda gazetecilerle yapt›¤›
söyleflide ABD’nin endiflelerinin ne kadar derin ol-
du¤unu daha fazla gizleyemeyerek flöyle demiflti:
“Az da olsa baz› Avrupal› komutanlar Avrupa savun-
mas›n›n gelecekte ABD’nin düzeyinde olmas› gerekti¤i-
ni söylüyorlar. Bu hatad›r.” Büyükelçi, ülkesinin
Avrupa Savunma Birli¤i’nden rahats›z olmad›¤›n›,
NATO’nun zay›f oldu¤u alanlarda Avrupa Savun-
ma Birli¤i’ne katk›da bulunmak flart›yla böylesi bir
oluflumu destekledi¤ini söylemifl ve devam etmiflti:
“Fakat görüyoruz ki, biz hangi noktalarda zay›fsak
Avrupa daha çok o noktalarda güçlenmek istiyor.
Özellikle de son derece modern teknolojiyi elde etmek
amac›yla yat›r›mlarda bulunuyor. Örne¤in Almanya,
hava yoluyla askeri malzemelerin tafl›nmas› ifllemini
yapabilecek teknolojiyi gelifltirmek isteyen devletlere,
Hollanda çok dakik çal›flabilecek ve hedefleri öz nokta-
s›ndan yok edecek füzeleri gelifltirmek isteyen ülkelere,
‹spanya havada yak›t ikmalini gelifltirmek isteyen ülke-
lere, Danimarka ve Norveç deniz savunmas› konusun-

daki teknolojiyi gelifltirmek isteyen ülkelere öncülük et-
mektedir. Savunma bakan›m›z Donald Ramsfeld Kolo-
rado’daki toplant›da ayn› teknolojiye gereksinimimiz
oldu¤unu belirtmifltir.”

Büyükelçinin bu sözlerinden anlafl›ld›¤›na göre
ABD Avrupal› ülkelerin zay›f oldu¤u askeri malze-
meleri sevk›yat hususunda -‹ngiltere müstesna-
Avrupa savunmas›n›n güçlenmesine katk›da bulu-
nacakt›r. Zira ‹ngiltere s›n›rl› da olsa hava ve deniz
nakliyat araçlar›na sahiptir, fakat di¤er ülkeler
NATO’ya dahil olmalar› hasebiyle bu konuda
ABD’ye muhtaçt›rlar.

Bütün bu yukar›da sayd›¤›m›z gerekçeler müna-
sebetiyle Blair, Bush’u ikna etmeyi baflarm›fl ve
ABD’nin Avrupa’daki teminat› olarak birli¤e ka-
t›lmaya karar vermifltir. Avrupa ise, istikbalde
ABD’nin yan›nda dünyan›n herhangi bir yerinde
askeri harekata kat›labilmek için daha da muktedir
hale gelecektir.

Bu arada flunu da belirtmekte yarar vard›r:
ABD Afganistan savafl›nda ‹ngiltere’nin d›fl›nda
hiçbir Avrupa ülkesinden yard›m istememifltir.
Çünkü ‹ngiltere sahip oldu¤u nakil araçlar› ve kul-
lan›ma aç›k denizler ve körfezlere sahip olmas› ne-
deniyle yard›m istenecek en münasip ülkedir. ‹n-
giltere ABD’ye bu konularda sürekli yard›mda bu-
lunmufl, hiç bir zorluk da ç›karmam›flt›r. 

Bütün bunlardan sonra Avrupa Ortak Gü-
cü’nün oluflturulmas› için finans konusu kal›yor.
Zira bu ordu mutlaka kurulmal› ve ABD’nin aske-
ri gücüyle boy ölçüflmelidir. Zira Avrupa ABD’nin
kendilerine sürekli pazular›n› göstermesinden b›k-
m›fl, dünyan›n farkl› yerlerine olur olmaz askeri
müdahalede bulunmas›ndan ürkmüfltür. Fakat Av-
rupa devletleri kendi yap›lar› içinde baz› mali so-
runlar da yaflamaktad›r. Örne¤in Alman savunma
bakan› Peter Struck baz› Alman askeri üslerini ka-
patm›fl, 30000 askerin tasfiyesine karar vermifl ve
zorunlu askerli¤i de kald›rarak ekonomiyi rahatlat-
ma yoluna girmifltir. Buradan da aç›¤a ç›k›yor ki,
Avrupa Birli¤i ordusunun kurulmas› o kadar da ko-
lay olmayacakt›r.

Son olarak flunu da belirtmekte yarar var: fiu
andaki Almanya’n›n bafl›nda bulunan Sosyalist
partinin ABD’yle iliflkileri, daha önce iktidarda
olan H›ristiyan partisinin ABD’yle olan iliflkileri
kadar güçlü de¤il. Helmut Kohl Almanya’s›na yö-
nelik olarak Frans›z siyasetçilerin sarfetti¤i flu ifa-
deyi de bir kenara kaydedelim: “Bonn’dan Paris’e
giden yolun Washington’dan m› geçmesi laz›m?”     ■ 
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TTUUTTAANNAAKK --IIVV

‹KT‹DARLA SSINANMAK

VVAAHHDDEETTTT‹‹NN IIfifiIIKK

Dostlar !
Bildi¤iniz gibi islâmc›lar son çeyrek as›rda bir

çok yerde iktidar oldu. Biraz daha geriye gidersek,
1947’de tarihte ilk kez, bir ulus-devlet ‹slami iddi-
alarla kuruldu Pakistan’da.

Kimi yerlerde ihtilallerle, kimi yerlerde dev-
rimlerle, kimi yerlerde ise demokratik seçimlerle
iktidarla tan›flt›k. Ne var ki; iktidar›n yap›s›n› ve
modern tabiat›n› de¤ifltiremedik Müslümanlar
olarak.

Peki neden?
Öncelikle; “iktidar olma” pozisyonuna gelen

Müslümanlar olarak, modern iktidar›n tabiat›na
mu⁄aYiR ve modern iktidar›n tabiat›na muHa-
LiF bir halin teZaHüR etmesini imkanl› k›lacak
bir “varl›k hali”nde de¤iliz de ondan.

Ne demek istiyorum?
fiunu demek istiyorum: 
“‹ktidar olma” bir teZaHüR’dür. Bir “var

olufl”un, bir “hal”in ad›d›r. ‹ktidar olarak sizden
sad›r olan teZaHüR de, o “var oluflun/halin” teza-
hürüdür. 

Pekiyi, Müslümanlar›n iktidar olduklar› hal’de
do¤rudan iradeleriyle ve/yahut kerhen dahi olsa
r›zalar›yla vücuda gelen teZaHüRler, esasen Müs-
lümanlar›n hallerinin tezahürü olarak alg›lanmal›
m›d›r?

Bence evet !
Bir soru daha!...
Ya bu teZaHüRler, müslümanlar›n ictihadla-

r›ndaki konjonktürel yan›lg›lar›n ve/yahut da
muhtelif miHRaKlar›n cebirleriyle kabullenmek

durumunda kal›fllar›n›n birer sonucu ise yine de
bu tezahürler Müslümanlar›n hallerinin tezahürü
olarak m› alg›lanmal›d›r?

El-cevap: Bence, yine ve yeniden, evet !...
Nas›l yani ?
‹zah edeyim !...
Demek ki, en az›ndan ahvalimiz, bizim iktidar

dönemimizde, iktidardan sad›r olan teZaHüRle-
rin, bizim gönlümüzde ve niyetimizde oldu¤u ha-
liyle vücut bulmas›na güç yetiren bir iktidar hali
de¤il !...

Peki, nereden var›yorum bu yarg›ya?
‹ki gösterge, benim bu yarg›m›n hakl› oldu¤u-

nun gerekçesi olarak orta yerde duruyor. Ve ben
bu teZaHüRleri yukar›daki “varl›k hali” ile “neti-
ce olarak tezahür edifl” iliflkisine dair önermemin
birer göstergesi olarak alg›l›yorum.

Gelelim o iki tezahüre:
Birincisi; Müslümanlar›n iktidar olduklar› dö-

nemlerde vücut bulan iktidar uygulamalar›, müs-
lümanca düflünmelerinin ve davranmalar›n›n do-
¤al sonucu olarak tezahür etmifl sayamayaca¤› pek
çok örnek içeriyor. Ve ben bu parçalanm›fl teza-
hürün düflünce ve kifliliklerimizdeki parçalanma-
n›n bir izdüflümü oldu¤unu düflünüyorum.

Türkiye özelinden hareketle örnek verirsek; 
- YAfi kararlar›nda ortaya ç›kan tablo,
-  Sistemin hukukili¤i flaibeli kararlar›yla mah-

kumlara reva görülen F tipi sorunundaki o utanç
tablosu,

- Hele hele bir iflgal gücü olan ‹srail ile sürdü-
rülen iliflkiler,
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- Milyonlar›n yaras› haline gelen baflörtüsü ya-
sa¤›,

- 8 y›ll›k kesintisiz e¤itim ve ÖSS’deki haks›z
katsay› engeli ile

-  ‹HL ve Kur’ân Kurslar›n›n yaflad›¤› t›kan-
ma… vs

Dostlar !
Burada flu aç›klamay› gerekli görüyorum:
Ben bu uygulamalar›n oldu¤u dönemde iktidar

olan zevat›n ve partinin iyili¤ini /kötülü¤ünü de-
¤il, “mevcut hal” ile “iktidar›n tezahürleri” aras›n-
daki ba¤›nt›y› izah etmeye çal›fl›yorum. Hatta bu
hal ile iktidar olunmamal› da demiyorum, olun-
mal› da demiyo-
rum. Bu apayr›
bir bafll›kt›r ve
halledilmesi gere-
ken bir meseledir.

‹ddiam›za ge-
rekçe oluflturan
ikinci tezahür ise,
iktidar olan ya da
iktidar olmay› ar-
zu eden insanlar olarak, Müslümanlar›n dili ile
egemen paradigmal dil’in gittikçe artan “ortaklafl-
ma” s›d›r. Mesela ço¤ulculuk, sivil toplum, de-
mokrasi, küresellik, özgürlük bunlardan yaln›zca
birkaç tanesi. S›rada ulusal ç›kar, devletin menfa-
ati, laiklik…vb kavramlar var. Medeni hayata
iliflkin kavramlara ise flimdilik de¤inmiyorum. 

Ben ‹slam’›n ““yyaarr››flflmmaacc››”” bir zeminde ““aalltteerr--
nnaattiiff”” olarak alg›lanmas›n›n ve sunulmas›n›n bu
durumun ortaya ç›kmas›nda yani ““MMüüssllüümmaannllaa--
rr››nn ddiillii”” ile ““eeggeemmeenn ppaarraaddiiggmmaann››nn ddiillii”” aras›nda
gittikçe artan ortaklaflmada/aynileflmede çok et-
kin bir zemin oluflturdu¤unu düflünüyorum.

fiunu rahatl›kla söyleyebilirim:
Egemen paradigman›n dili ile bizim dilimiz or-

taklaflt›kça, daha fazla “tolerans” görece¤imiz bel-
li, ancak bu dilin bize ait olmad›¤› da.

Unutmamal›y›z ki; bir kültür ve sosyal bir olgu
olarak ‹slam’a gösterilen tolerans, dini kullanarak
kitleleri sisteme katma ve sistem olarak ““‹‹ss--
llaamm’’ddaann yyaarraarrllaannmmaa”” amac› gütmektedir.

Dini görüntü olarak kimi örflerin ve sembolle-
rin /ritüellerin toplumsal hayatta ço¤almas›n› da
““ddiinniinn hhaayyaattaa ggeerrii ddöönnüüflflüü”” fleklinde alg›lamakta

aceleci davranmamal›y›z. Çünkü; ritüeller, sem-
boller ve örfler hangi “terkip” içinde yer al›yorlar-
sa, o terkibe göre anlam kazan›rlar. Terkibi kuran
güç /iktidar, unsurlar›n pozisyonunu da bir bütün
olan sistemin neresinde yer almas› gerekti¤ini de
tan›ml›yor. Ve bizim yap›p etti¤imiz fleyler bu kur-
guya çomak sokmad›¤› oranda sak›ncas›z addedili-
yor. 

Hani bir sömürge valisi yahut komutan›n›n
Kuzey Afrika’da yaflad›¤› bir örnek anlat›l›r ya, o
misal…

Anlat›ya göre, sömürgeci komutan, güzel bir
havada keyifli bir flekilde sandelyesine kurulmufl
güneflleniyor. Keyfine diyecek yok. Tam da o es-

nada minareden
ezan sesi yay›l›r
etrafa. Komutan
panikler. Duru-
mu anlamland›-
ramaz; telaflla
emirler ya¤d›r›r
sa¤a, sola. Bu
adam›n niçin ba-
¤›rd›¤›n› ve ne

demek istedi¤ini sorar/soruflturur. Bunun bir iba-
det ça¤r›s› oldu¤u bildirilir kendisine. Peki der ko-
mutan, “bu ça¤r› bizim buradaki pozisyonumuzu
olumsuz etkiler mi?” “Hay›r” cevab›n› al›nca; “O
zaman b›rak›n istedi¤i gibi ba¤›rs›n” der.

Mesele bu dostlar!…
Yap›p ettiklerinizle, egemenlik iliflkilerini ikti-

dardaki kifli ve anlay›fl aleyhine etkilemedi¤iniz
oranda “tolerans›” hak edersiniz, ancak. 

Vurgumuza dönersek, dini ritüellerin/ sembol-
lerin ve örflerin tezahürlerinin toplumsal hayatta
artmas› hangi terkibe göre vücut buluyorsa, ona
göre anlamland›r›lmal›d›r. 

Peki, hangi terkibe ba¤l› olarak vücut buluyor
bu görüntüler?

Bence düflünelim…
Mevzumuza dönersek; “egemen paradigmal dil”

ile “müslümanlar›n dili” aras›ndaki bu aynileflme na-
s›l aç›klanabilir?

Müslümanlar›n dili mi egemenlerin dilini dö-
nüfltürüyor, egemenlerin paradigmal dili mi Müs-
lümanlar›n dilini ve tabii Müslümanlar›n halini
de¤ifltiriyor? 

Kullan›lan dil’den bakarak söylersek durum

Müslümanlar›n dili ile egemen paradigmal dil
gittikçe “ortaklafl›yor”. Ço¤ulculuk, sivil top-
lum, demokrasi, küresellik, özgürlük bunlar-
dan yaln›zca birkaç tanesi. S›rada ulusal ç›kar,
devletin menfaati, laiklik…vb kavramlar var.
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aç›k görünüyor: Müslümanlar olarak yer yer mo-
dern, yer yer de post-modern kurguya ait kavram-
lar› çok s›k kullan›yoruz. Egemenlerin de Müslü-
manlara has dilden yer yer istifade ettiklerine ta-
n›k oluyoruz. DDeemmeekk kkii,, bbiirr ““kkaatt››flflmmaa”” vvaarr oorrttaa
yyeerrddee..

‹tirazlar gelebilir bu iddiama.
Mesela; sosyal hayat›n çok çeflitli alanlar›nda

Müslüman olma ve kalma iddias› tafl›yan insanla-
r›n ço¤ald›¤›n› hemencecik delil olarak önüme
koyabilir, hatta ‹slami ça¤r›fl›m yapan kavram ve
sembollerin daha çok “tolerans” gördü¤ünü, bu
kavram ve sembollerin egemenlerce de eskisiyle
k›yaslanamayacak ölçüde çokça kullan›ld›¤›n› ile-
ri sürebiliriz. Ben
bütün bunlar›n
bir vak›a oldu¤u-
nu elbette kabul
ediyorum. 

Ben, henüz
sona ermemifl bir
süreç yafland›¤›n›
ve bu süreçte da-
ha çok ““uuyyuumm
ggöösstteerreenn”” taraf›n Müslümanlar olup olmad›¤›n›
teSBiTe çabal›yorum. Tabii ki, toplumsal süreçler
tek yanl› belirlemelerle, ilanihaye flekillendirile-
mez. Etkileflim kaç›n›lmazd›r. Bizim daha çok üze-
rinde durmam›z gereken mesele flu olmal›:

1- Yap›p ettiklerimiz hangi terkibin unsuru
olarak vücut buluyor?

2- Üslûbumuz ne kadar hakikaten bize ait?

Dostlar !
Hem bu sorulara sahiden do¤ru cevap verebil-

mek için, hem de hakikaten Müslüman olmak ve
‹slami bir infla sürecini iflletebilmek için, iki fleyi
hemen yapmaya koyulmam›z gerekiyor:

1- ‹lmi ve fikri gelene¤imizden ciddi bir kopufl
var ve biz bu irtibat› yeniden tesis etmeliyiz

2- Ahlaki bir silkinifli gerçeklefltirmeliyiz. He-
men; flimdi !

Burada ““iilliimm”” ile ““aalleemm”” aras›ndaki etimolo-
jik irtibat› hat›rlatman›n faydal› olaca¤›n› umuyo-
rum.

Alem, ilme konu olan/ Allah’›n bilinmesini
sa¤layan alametler manzumesi. ‹lim ise, maksada/
hakikate iflarettir. Bu irtibat›(ilim-alem) ve bu

ikili ihya’y›, yani; ilmi ve fikri gelene¤imizle irti-
bat› ve ahlaki bir silkinifli gerçeklefltiremeyenlerin
vard›klar› limanlar mevcut vak›am›z›n teZaHüRü
olarak orta yerde duruyor. 

Birinci açmaz; yap›lar›n kollektivist ve sorunlu
karakteri.

‹kinci açmaz da; bireysellefltirilmifl dindarl›k.
Üçüncüsü ise; her anlamda vazgeçifl hali…
Ziya Pafla’n›n beyti ne kadar da manidard›r:
“Anlar ki verirler dünyaya lâf ile nizâmât
Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde.”

‹flte kalk›fl noktas› dostlar! Böyle olmamak ge-
rekiyor. 

T u t a r l › l › k
için, gerçekçi ola-
bilmek için ve
haktan/ hakikat-
ten meflruiyet ala-
bilmek için yarg›-
m›z› ve gerekçele-
rimizi yineleyerek
yaz›m›za son ve-

relim inflallah.
Müslümanlar›n iktidar olduklar› halde 
- do¤rudan Müslümanlar›n iradeleriyle ve/ya-

hut
- kerhen dahi olsa r›zalariyle, yahut
- içtihadlardaki konjonktürel yan›lg›larla ya da
- baflka mihraklar›n cebirleriyle varl›k bulan

tezahürleri yine de Müslümanlar›n hallerinin te-
zahürü olarak m› alg›lanmal›d›r? diye sorduk.

Ve iki göstergenin bu soruya evet dememizi
gerektirdi¤ini ifade ettik.

Birinci gösterge, iktidarda iken ortaya ç›kan te-
zahürler ile s›radan Müslüman›n halindeki parça-
l› kiflilik hali aras›ndaki benzerlik.

‹kinci gösterge ise, “Müslümanlar›n dili” ile
“egemen paradigman›n dili” aras›ndaki gittikçe
artan ortaklaflma…

Çözüm ise iki noktadan hareketle infla edilebi-
lir diyoruz: 

1- ‹lmî ve fikrî gelene¤imizle kopan irtibat› ye-
niden tesis etmek.

2- Ahlaki bir silkinifli hemen /flimdi gerçeklefl-
tirmek.

Vesselam…                                                 ■

Kimi örflerin ve sembollerin/ritüellerin top-
lumsal hayatta ço¤almas›n› ““ddiinniinn hhaayyaattaa ggeerrii
ddöönnüüflflüü”” fleklinde alg›lamakta aceleci davran-
mamal›y›z. Çünkü bunlar hangi “terkip” için-
de yer al›yorlarsa, ona göre anlam kazan›rlar. 
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VE KKÖTÜLÜK SSORUNU

NNEECC‹‹PP YYOOLLCCUU

K
ötülük problemi insan›n davran›fllar› ile
ba¤lant›l› olan bir konudur. Arap dilinde
flfleerr, bütünüyle istenmeyen, arzu edilme-

yen bir fiildir ki, özellikle sevilmeyen eylemler
için kullan›l›r.11 Türkçe’de fler (kötülük), nitelik-
leri düflük olan, hofla gitmeyen, ifle yaramayan ve
de¤ersiz olan fleklinde tan›mlan›r.22 Felsefî termi-
nolojide kötülük, ya de¤ersiz bulman›n, k›nama-
n›n, ay›plaman›n konusu olan fleyler ya da ahlak
de¤erlerine ve törel istence karfl› olan her fley flek-
linde tan›mlanmaktad›r.33 Dolay›s›yla fler, aklî ve
fler’î aç›dan yap›lmas› istenmeyen, insan›n nefret
etti¤i söz ve eylemler bütünüdür.

Yaflad›¤›m›z âlemde kötülü¤ün varl›¤› bir vâk›-
ad›r. ‹nsan hayat› birçok belâlarla, çilelerle ve ac›-
larla doludur. Bu sebeple tarih boyunca bütün
dinler ve felsefeler fler probleminin çözümüyle çok
yak›ndan ilgilenmifllerdir. Biz burada konumuzun
d›fl›na ç›kaca¤› için kötülük probleminin düflünce
tarihi aç›s›ndan geçmifline girmeyece¤iz. Sadece,
teolojik aç›dan Kelam tarihinde kötülük proble-
mine yaklafl›mlara k›saca de¤inerek yaflad›¤› ça¤da
düflünce ve eylemleriyle iz b›rakm›fl olan  ‹‹zz bb..
AAbbddüüsssseellaamm’’›n (ö. 660/1262) bu konudaki görüfl-
lerine yer verece¤iz.

‹slam düflünce tarihinde MMuu’’tteezziillee ak›m› men-
suplar› aaddaalleett prensibinden hareketle, Allah’›n
kötülü¤ü yaratmaya gücü yetse bile adaletine ay-
k›r› düflece¤i için kötülü¤ü ifllemeyece¤ini/yarat-
mayaca¤›n› iddia etmifllerdir. Ancak NNaazzzzaamm gibi
ilahi kudrete s›n›r getiren baz› münferit görüflle-
rinden dolay› onlar, Ehl-i sünnet taraf›ndan elefl-

tirilmifltir. Mu’tezile, metafizikî ve ahlâki kötülü¤ü
farkl› de¤erlendirir: Onlara göre, metafizikî kötü-
lü¤ün ontolojik anlamda bir gerçekli¤i yoktur. Ni-
tekim onlar metafizikî kötülük olarak alg›lanan
olaylar› ilâhi iradeyle ilintilendirirler ve onlar›
do¤urduklar› sonuçlara nispetle de¤erlendirirler.
Meselâ, bunlar insanlar›n kendilerine sabretmele-
ri durumunda cennete girmelerine vesile olacak-
lar› için tamamen hay›r olarak görülür. Ahlakî
kötülüklerin de ontolojik bir gerçekli¤i yoktur.
Ancak onlar, metafizikî kötülüklerde oldu¤u gibi
hiçbir flekilde ilahi iradeyle irtibatland›r›lmazlar. 

EEhhll--ii ssüünnnneett’’e gelince, onlar›n kötülük prob-
lemine yaklafl›m›nda istidlâl yönünden daha çok,
teslimiyetçi yönünün galip geldi¤i söylenebilir.
Onlar, hem flerrin her türlü varl›¤›n› kabul etmek-
te hem de onu ilahi iradenin kapsam› d›fl›nda gör-
mekten fliddetle kaç›nmaktad›rlar. Bu aç›dan Ehl-
i sünnet, kötülü¤e katlanman›n bir zorunluluk ol-
du¤unu kabul ederek, olay›n mahiyetini ve hik-
metini Allah’a havale edici bir tav›r sergilemifl ol-
maktad›rlar.44 Biz bunun en aç›k örne¤ini GGaazzzzââ--
llîî’’de (ö.505/1111) görüyoruz. O, eerr--RRaahhîîmm olan
Allah’›n âlemdeki kötülükleri ortadan kald›racak
güçte oldu¤una göre, kötülüklere niçin meydan
verdi¤inin cevab›n› aramaktad›r. Ona göre hheerr
flfleerr ggiibbii ggöörrüülleenniinn zz››mmnn››nnddaa hhaayy››rr vvaarrdd››rr.. Ac› ve
›zd›raplar, nihâi iyili¤imiz için tahammül etmemiz
gereken tedaviler gibidir. ‹nsanlar gerçek merha-
meti yanl›fl anl›yorlar ve ac› verenin merhametsiz
oldu¤unu düflünüyorlar; halbuki bu, her zaman
için böyle de¤ildir. Duygusal bir anne çocu¤una
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ac› veren bir tedaviye karfl› ç›-
karken ak›ll› bir baba buna raz›
olur. Cahiller de baban›n de¤il
annenin merhametli oldu¤unu
san›r. Fakat ak›ll›ca düflünebi-
len insanlar baban›n tavr›n›n
tam bir merhamet örne¤ini
temsil etti¤ini bilirler. Baban›n,
yap›lmas›n› sa¤lad›¤› tedavi ve
baflka yollarla yapt›¤› disiplin
nas›l gerçekte çocu¤un yarar›na
olan kkööttüüllüükk kk››ll››¤¤››nnddaakkii iiyyiilliikk--
lleerr ise, ayn› flekilde, dünyadaki
ac› ve ›zd›raplar da insanlar›n
daha büyük iyiliklere ulaflmalar›
aç›s›ndan gerekli olan k›l›k de-
¤ifltirmifl iyiliklerdir.55 Netice
itibariyle Allah, hayr› kendisi için isterken, flerri
z›mn›ndaki hay›r için istemektedir. Bununla birlik-
te, hayr› bulunmayan bir flerden bahsediliyorsa,
bu yaln›zca insan idrakinin s›n›rlar›yla ilgili bir
durum olabilir. K›saca, hay›r ve fler Allah’tand›r.

EE¤¤iittiimm PPssiikkoolloojjiissii AAçç››ss››nnddaann  MMuussiibbeettlleerree BBaakk››flfl

‹z b. Abdüsselam ise, kötülü¤ün varl›¤›n› e¤itim
psikolojisi aç›s›ndan de¤erlendirir. Ona göre, belâ
ve musîbetlerin insanlar›n farkl› konumlar›na ve
kapasitelerine çeflitli faydalar› vard›r. Felsefecile-
rin iddia ettikleri gibi fler, mutlak yokluk da de¤il-
dir. ‹syan›n sebebi sadece belalar de¤il iyilikler de
olabilir. Nitekim kötülük, mükelleflerin masla-
hatlar›na da olabilir. Hay›r ve lezzetlerin hepsi iyi
olmad›¤› gibi, ac› ve ›zd›raplar›n hepsi de kötü de-
¤ildir. Nimetlerin ve felâketlerin tümü, insanlar›
ibret almaya ve tefekküre davet etmesi yönüyle
maslahat türündendir. ‹z b. Abdüsselam’a göre,
ilahi e¤itimle belâlar aras›nda çok yak›n bir iliflki
vard›r. ‹nsan, ac›lar ve ›zd›raplar karfl›s›nda e¤iti-
lir. Böylece insan, Allah’›n otoritesinin enginli¤i-
ni kavramakla birlikte, O’nun kulu oldu¤unu id-
rak eder; belâ ve musibetler karfl›s›nda O’ndan
yard›m isteyerek O’na s›¤›n›r. Çünkü, ac› ve ›zd›-
raplar› Allah’tan baflka giderecek bir güç yoktur.66

Dolay›s›yla musîbetler, dinî ve manevî e¤itimin
önemli bir arac›d›rlar. Dolay›s›yla iman yönünden
insan›n olgunlaflmas›na, karakter ve ahlak›n› dü-
zeltmesine vesile olurlar.

Kötülük problemine bir im-
tihan vas›tas› olarak yaklaflan ‹z
b. Abdüsselam, sab›r ve duâ ile
Allah’tan yard›m istememiz ge-
rekti¤i üzerinde durur. Ona gö-
re musîbetler insanda hilm
duygusunu pekifltirir.77 Arap-
ça’da hhiillmm,, öfke an›nda kiflinin
güçlü olmakla birlikte teennî
ile hareket ederek nefsini ge-
rekti¤i yerde kontrol alt›na al-
mas›n› bilmektir. Yani, akla
mukayyet olmakt›r. Bu ba¤lam-
da hilm, cehlin karfl›t›d›r.88 Ce-
hil ise, sab›rs›z kiflinin sorumsuz
davran›fl›n›n bir vasf› oludu-
¤undan, hilm, öfke patlamas›n›

dizginleyebilen insan›n ahlâk›d›r.99 ‹z b. Abdüsse-
lam, hilmin mertebelerinin musibetlerin büyük ve
küçük olufluna göre de farkl› oldu¤unu vurgular.1100

‹nsan›n bafl›na gelen kötülüklerin en önemli
faydalar›ndan bir di¤eri de baflkalar›n› affetmenin
ve onlara merhametle muamele etmenin erdem
oldu¤unu ö¤renmektir. Ancak bunu ac›larla e¤iti-
lebilenler anlar.1111 Kur’an sürekli insanlar› affedici
olmaya teflvik eder: ““OOnnllaarr iinnssaannllaarr›› aaffffeeddeerr--
lleerr..””1122,, ““KKiimm bbaa¤¤››flflllaarr vvee bbaarr››flfl›› ssaa¤¤llaarrssaa oonnuunn
mmüükkââffaatt›› AAllllaahh’’aa aaiittttiirr..””1133

‹z b. Abdüsselâm’›n kötülük problemine daima
insan›n mmaassllaahhaatt›› aç›s›ndan yaklaflt›¤›n› görüyo-
ruz. Ona göre kötülü¤ün en yararl› sebeplerinden
birisi de insandaki nankörlük duygusunu terbiye
ederek flükretme al›flkanl›¤›n› vicdanlara yerlefltir-
mektir. Felaketler ibret verici olaylard›r. Kendile-
rine âfet isabet etmeyenler, isabet etmedi¤i için,
isabet edenler de daha büyük âfetlere u¤ramad›k-
lar› için hallerine çok flükretmelidirler. ‹nsanda
en güzel flükür fiillerle Allah’› senâ etmektir.
Hamd ise, Allah’› sadece esmâ ve s›fatlar›yla öv-
mektir.1144

Ayr›ca Kur’an’da insan›n yarat›l›fl gayesi ola-
rak imtihan edilmesi üzerine s›kça vurgu yap›l›r.
‹mtihan kavram›n›n karfl›l›¤› olarak da daha çok
ffiittnnee sözcü¤ü kullan›l›r. Fitne kelimesi, lügatte;
bir fleyin cevherini posas›ndan ay›rmak için ateflle
muâmeleye tabi tutmak, içindeki yabanc› madde-
leri ay›rabilmek için alt›n› eritmek anlam›na ge-
lir.1155 ‹flte bbeellââ da insan›n özünü, kötü ahlaki dü-
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flünce ve davran›fl-
lardan ay›r›p ç›kar-
d›¤›, günah ve hata-
lardan ar›nd›rd›¤›
için fitne olarak ad-
land›r›lm›flt›r. fiüp-
hesiz, insan hayat›n-
da öyle felaketler
vard›r ki, nice kötü-
lükleri engeller.
Özellikle kibir, gurur
gibi gizli hastal›klar›
tedavi eder.1166 Bu-
nun anlam›, belala-
r›n günahlar karfl›-
s›nda insanlara uya-
n›kl›k ve disiplin al›flkanl›¤› kazand›rmas›d›r.

‹z b. Abdüsselam’a göre musibetlerle denenme
ve e¤itilmenin sosyolojik bir boyutu da vard›r. Fe-
laketlerle, sadece onlara maruz kalanlar de¤il, ta-
k›nacaklar› tutumlar›n belirlenmesi aç›s›ndan di-
¤er insanlar da imtihan edilmektedir. Musibetle-
rin toplumsal yararlar›n›n en baflta geleni ise, top-
lumlar› birbirine yaklaflt›rmas›d›r.1177 Buna göre,
karfl›lafl›lan ac› ve felaketlerin yard›m›yla insanlar
birbirlerinin duygular›n› paylaflarak olgunlafl›rlar.
Böylesi felaketli günler, toplumlarda iman ve ta-
rih bilincini yükseltmekle kalmaz, medeniyet ve
varolufl köklerine dönmelerini ilhâm eder.

‹z b. Abdüsselam, bir yerde, kötülük ve iyili¤in
bizce s›r olan bir yan›na dikkatlerimizi çeker. Ni-
ce kötülük olarak görülen olaylarda bizim bileme-
di¤imiz bir s›r perdesinin oldu¤unu vurgulayarak1188

bu konuda flu âyetleri delil olarak sunar: ““OOlluurr kkii
ssiizz bbiirr flfleeyyddeenn hhooflflllaannmmaazzss››nn››zz,, hhaallbbuukkii hhaakkkk››nn››zz--
ddaa oo bbiirr hhaayy››rrdd››rr vvee oolluurr kkii bbiirr flfleeyyii sseevveerrssiinniizz,,
hhaallbbuukkii hhaakkkk››nn››zzddaa oo bbiirr kkööttüüllüükkttüürr....””1199,, ““fifiaayyeett
kkeennddiilleerriinnddeenn ((kkaadd››nnllaarrddaann)) hhooflflllaannmmaadd››nn››zzssaa,,
oollaabbiilliirr kkii ssiizz bbiirr flfleeyyddeenn hhooflflllaannmmaazzss››nn››zz ddaa AAll--
llaahh oonnddaa bbiirrççookk hhaayy››rrllaarr ttaakkddiirr eettmmiiflfl bbuulluu--
nnuurr..””2200 ““HHaabbeerriinniizz oollssuunn kkii iiffkk iillee ggeelleennlleerr iiççii--
nniizzddeenn bbiirr ttaakk››mmdd››rr;; oonnuu hhaakkkk››nn››zzddaa bbiirr flfleerr ssaann--
mmaayy››nn,, bbeellkkii oo hhaakkkk››nn››zzddaa bbiirr hhaayy››rrdd››rr....””2211 Öy-
leyse insana düflen sorumluluk, hay›r ve flerrin Al-
lah taraf›ndan yarat›ld›¤›na inanmakla beraber,
fler olarak nitelendirilen fiillerden uzaklaflarak
kendimizi hayra adamakt›r.

‹nsan›n fiilleriyle kötülük problemi aras›nda

çok yak›n bir iliflki
olmas›na ra¤men bize
kapal› olan bir alan
daha vard›r. Bu, bizi
hiçbir zaman tedbir-
sizli¤e, mes’ûliyet
duygusu tafl›mamaya
ve cceebbrriiyyeeccii bir anla-
y›fla götürmemelidir.
fiüphesiz ‹z b. Abdüs-
selam’›n kötülük
problemi konusunda-
ki düflünce ve görüfl-
leri, bu problemi ta-
mam›yla çözüme ka-
vuflturdu¤u anlam›na

gelmez. Çünkü, o daha çok kötülük problemine
insan›n maslahat› aç›s›ndan yaklaflarak imtihan
ve e¤itilme boyutlar›na de¤inmeye çal›flm›flt›r.
Meselâ, insanda bulunan cüz’î iradenin kötüye
kullan›lmas›yla karfl›lafl›lan kötülükler konusuna
hiç girmemifltir. Halbuki bu kötülük problemi aç›-
s›ndan önemli bir husustur. Bunun yan›nda o, kö-
tülü¤ü metafiziksel bir sorun olarak de¤il daha çok
ahlakî bir sorun olarak görmüfltür.           ■

Dipnotlar
1 bk. ‹sfehânî, Râg›b, eell--MMüüffrreeddââtt, ‹stanbul, 1986, s.376-77.
2 bk. TTüürrççee SSöözzllüükk, (haz. Heyet), ‹stanbul, 1992, II, 917.
3 bk. Akarsu, Bedia, FFeellsseeffee TTeerriimmlleerrii SSöözzllüü¤¤üü, ‹stanbul, 1984,

s.120.
4 Genifl bir de¤erlendirme için bak›n›z. Subhî, Ahmed Mahmûd,

eell--FFeellsseeffeettüü’’ll--AAhhllââkkiiyyyyeettüü ffii’’ll--FFiikkrrii’’ll--‹‹ssllââmmîî, Kahire, 1983,
s.54.

5 bk. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, eell--MMaakkssaa--
ddüü’’ll--EEssnnââ ffîî fifieerrhhii EEssmmââiillllââhhii’’ll--HHuussnnââ, Kahire, ts., s.40.
(Matbaatü’t-Tekaddüm).

6 bk. a. eesr., s.10.
7 bk.‹z b. Abdüsselam, eell--FFiitteennüü vvee’’ll--BBeellââyyââ, s.10.
8 bk.‹sfehânî, eell--MMüüffrreeddââtt, s.338.
9 Kur’an’da Hz.‹brahim’in ahlâki durumu anlat›l›rken hilim kav-

ram› kullan›l›r.bk. Hud, 11/75; es-Saffât, 37/101.
10 bk. ‹z b. Abdüsselâm, a.g.e., s.11.
11 bk. a. eesr., s.11-12.
12 bk. Âl-i ‹mrân, 3/137.
13 bk. efl-fiûrâ, 42/40.
14 bk.‹z b. Abdüsselâm, eell--FFiitteennüü vvee’’ll--BBeellââyyââ, s.13-14.
15 bk.‹sfehânî, a.g.e., s.559.
16 ‹z b. Abdüsselâm, a.g.e., s.14.
17 bk. ‹z b. Abdüsselâm, a.g.e., s.14-15.
18 bk.‹z b. Abdüsselâm, a.g.e., s.14-15.
19 el-Bakara, 2/216.
20 en-Nisâ, 4/19.
21 en-Nûr, 24/11.



KONU / YAZAR

Umran .Temmuz .2004  67

TTEVH‹D ‹‹LM‹YLE DD‹R‹LMEK

AAHHMMEETT YYAAfifiAARR

A
llahu Teâlâ (c.c)
Hazretlerine ebe-
di hamd ve sonsuz

flükürler olsun ki bir ilim
meclisinde daha bir araya
gelmeyi bizlere nasip et-
mifltir. Salat-ü selâmlar›m›z
da âlemlere rahmet olarak
gönderilen Resûl-ü Ekrem
(s.) Efendimize, âline ve
ashab›na olsun. 

Biliniz ki yol, flerefini
gidildi¤i yerden, makam-
dan ve kifliden al›r. Kifli
için en k›ymetli ve flerefli
yol, onu en büyük dostuna,
yani Rabb’ine kavufltura-
cak olan hidayet ve takva
yoludur. Hamd olsun ki
Allah bizleri kendi yoluna
iletmifl, bu yolda istikamet
üzere yürümemizi kolaylafl-
t›rmak için de, nebiler, re-
sûller ve kitaplar yollam›flt›r. 

Unutmamal›y›z ki bu kaynaklardan istifade et-
meyerek bilgisizce at›lan baz› ad›mlar, bizleri haki-
ki dostumuz olan Allah’tan (c.c) uzaklaflt›r›r. Bil-
meden, ö¤renmeden ve rehbersiz olarak ç›k›lan
yollar uzar. Zaman gelir bilmedi¤imiz bu yollarda
kayboluruz. Bunun için yola ç›kman›n ve yolda al-
danmaman›n, kaybolmaman›n ilk flart›, bize reh-
ber olacak olan tevhid ilmini tahsil etmemizdir. 

ÖÖnnccee TTeevvhhiidd ‹‹llmmii

‹lim, bizlere imandan önce
emredilen bir farzd›r. Çün-
kü ilim, iman›n da, ‹s-
lâm’›n da temelini teflkil
eden en mühim flartt›r. Ne
yaz›k ki günümüz dünyas›n-
da yaflayan müslümanlar ve
mü’minler cehâlet sahralar›
içerisinde kaybolmufl bir
flekilde yaflayarak, kendile-
rini yoldan ç›kartmak için
u¤raflanlar›n ifllerini kolay-
laflt›rmaktad›rlar. Bu top-
lum, tevhid ilminden mah-
rum kald›¤›ndan dolay› çe-
flitli belâlara müptela k›l›n-
m›flt›r. Gayret göstermedi¤i
müddetçe de dünya ve âhi-
retini tahrip eden bu belâ-
lardan kurtulmas› asla
mümkün olmayacakt›r.

‹nsanl›¤›n içine düfltü¤ü bu gaflet ve flaflk›nl›k-
tan kurtulmas›n›n tek yolu, her zaman ifade etti¤i-
miz üzere tevhid ilmini tahsil etmekten geçer. ‹n-
sanlar tevhid ilminin, ruhumuzu ve dünyam›z› ay-
d›nlatan nurlu yoluna girmez, dertlerinin halli için
ilme müracaat etmez iseler, ‹slâm için mücadele
ediyor gözükmeleri, bir kenarda gafil gafil tespih çe-
kerek zikretmeleri onlara hiçbir fayda sa¤lamaya-
cakt›r. Bunun için her mü’min, ölmeden önce ken-
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disini cehâletin karanl›klar›na sürükleyen sap›kl›k-
tan nas›l kurtulaca¤›n›n hesab›n› yapmal›d›r.

Biliniz ki ilimle ruh aras›na nefsin ve fleytan›n
heva ve hevesleri girerse sahip oldu¤umuz ilim Al-
lah (c.c) ile aram›zda ki en büyük engellerden bi-
risi olur. Nefsin istek ve arzular›na itaat etmeye
bafllayan gafil insan, deryadan bir damla misali sa-
hip oldu¤u ilmiyle gururlanarak her fleyi bildi¤ini
zannedip, acizli¤ini idrak edemeyerek “Ben biliyo-
rum.” deme hastal›¤›na yakalan›r. 

Halbuki bir insan ve mü’min olarak hakk›nda
kesin nass (delil) bulunmayan, fakat çok iyi bildi-
¤imizi sand›¤›m›z meseleleri dahi istiflare etmemiz,
“Benim bildi¤im, acaba Allah’›n (c.c) emrine uyu-
yor mu?” diye düflünmemiz, araflt›rmam›z gerekir.
Bundan dolay› mü’minler olarak, bugüne kadar
gaflet ve cehâletimiz sebebi ile ihmal etti¤imiz
tevhid ilminin tahsiline bir an evvel bafllamal›, sa-
hip oldu¤umuz bilgileri hayat›m›za aktarmaya evi-
mizden bafllayarak merhale merhale çevremizi ve
memleketimizi tevhid merkezi haline getirmeye
çal›flmal›y›z.

Çünkü, ‹slâm’›n hakikatini keflfederek yard›m-
c› olmam›z için bizlere gelecek olan mü’min aday-
lar›n›n; evimize, iflimize, kentimize, soka¤›m›za,
bak›nca sükûtu hayale u¤ramamalar›, bizim gay-
retlerimize ba¤l›d›r. E¤er bizler tevhid inanc›n›n
esaslar›n› hayat›m›za hâkim k›lmaya u¤raflmazsak,
bu kardefllerimiz, bizim cahiliye yaflant›s›ndan hiç
bir fark› olmayan yaflay›fl›m›z› görerek “Bunlar m›
‹slâm’› temsil ediyor.” diye flüpheye düflüp hidâyet-
ten uzaklafl›rsa, hesap günü bunun vebali de boy-

numuzda olarak huzura gideriz.
Sözün k›sas›, tevhid yoluna girmifl olanlar bil-

sinler ki; ilimsiz olarak Rabb’imize ulaflmam›z asla
mümkün de¤ildir. “Yol çok yak›n ama, yolcu pek
tembel,” diyen Mevlâna Hazretlerinin sözüne dik-
kat ederek içinde bulundu¤umuz tembellikten bir
an evvel kurtulup çok uzun ve tehlikeli olan ebe-
dî yolculu¤umuzun haz›rl›klar›na bafllamak için
evvela tevhid ilmini tahsile, ard›ndan da ö¤ren-
diklerimizi yaflamaya gayret edelim. Unutmayal›m
ki, cehaletin hiç kimseye bir fayda sa¤lad›¤›, bu
güne kadar görülmedi¤i gibi bugünden sonra da
görülmeyecektir. Maalesef bizlerden teflekkül eden
günümüz ‹slâm âlemi, bugün cehaletin gölgesi al-
t›nda bocalamakta, mü’minler bu düflünce ve yafla-
y›fllar›yla kendilerine en büyük ihaneti yapmakta-
d›rlar.

‹‹lliimm vvee AAmmeell

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi insan› ‹slâm’dan ay›-
ran en büyük engellerden  birisi de “Ben bunu bi-
liyorum.” düflüncesinin kalbine yerleflmesidir. ‹çi-
ne dald›klar› gaflet neticesinde, bilginin iman ol-
mad›¤›n› kavrayamayanlar, kitap yüklü eflek hük-
münün içinde bulundu¤unun dahi fark›nda olmu-
yorlar. Bilmeliyiz ki amel edilmeyen, yani tatbika-
ta geçirilmeyen ilim, kiflinin vebalini art›ran bir
yüktür. Halbuki mü’min, bilgiyi imandan ay›rt et-
mek zorunda olup, insanlara iman etmedi¤i husus-
lar› aktarmakla de¤il, bildiklerini evvela yaflay›p
sonra tebli¤ etmekle mükelleftir.
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Bilmeliyiz ki hem itikadi konularda, hem de
dünyevî meselelerde ilimsiz muvaffakiyet sa¤lama-
m›z asla mümkün de¤ildir. Bunun için art›k gaflet-
ten kurtularak evvela tevhid ilminin, ard›ndan da
sahip oldu¤unuz mesleklerin ilminin tahsili için
gayret gösteriniz. Biliniz ki siz ilmin taliplisi olarak
peflinden koflarsan›z, bir gün gelir pefline gitti¤iniz
ilim, sizin hizmetinizi görmek üzere peflinizden ko-
flar. E¤er ilmin peflinize koflmas›n› arzu ediyorsan›z,
derhal “Besmelenin” mânâs›n› ö¤renerek, tevhid
ilminin tahsiline bafllamal›s›n›z.

Sahip oldu¤unuz tevhid ilmi size Allah (c.c)
yolunda fedakârl›¤› da ö¤retecektir. E¤er tevhid il-
mini gönlümüze yerlefltirerek, nefsimizi dünyan›n
fâni olan heva ve heveslerinden uzak tutup Allah
(c.c) yolunda kurban etme karar›na var›rsak, ru-
humuz dirilir, dünya ve âhiretin belâ ve musibet-
lerinden kurtuluruz. Nefsimizi Rabb’imizle aram›z-
dan ç›karmadan, sahip oldu¤umuz ilmin bizleri ve
tüm insanl›¤› kurtulufla ulaflt›rmas› asla mümkün
de¤ildir. Bu gerçe¤i idrak ederek nefsimizi bir an
evvel Allah (c.c) yolunda nas›l kurban edece¤imi-
zi ö¤renmemiz gerekir.

Her nimetin flükrünün kendi cinsinden yap›l-
mas› gerekti¤i hususunu sizlere defalarca hat›rlat-
m›flt›k. fiimdi tekrar ifâde edelim ki, Kur’an nime-
tinin flükrü onu hayat›m›za tatbik etmekle, tevhid
ilmini tahsil nimetinin flükrü ise ö¤rendiklerimizi
yaflayarak tebli¤ etmekle, yerine getirilebilir.

TTeevvhhiidd vvee fifiiirrkk

Mekke müflrikleri daha önce iyilikleri ile bilinen
insanlar›, yapacaklar› ifllerde yard›mc› kabul ede-
rek ilâhlaflt›r›p, daha sonra da putlaflt›r›p de¤iflik
evsaf ve ebatlarda infla ederek Kâbe’ye koymufl-
lard›. Yani o zaman›n müflrikleri, rivâyetlere göre
Kâbe’de diktikleri üç yüz altm›fl put ile Allah’a
(c.c) s›fatlar›nda flirk kofluyorlard›. Cehalet içeri-
sinde yüzen o devrin insanlar› helvadan yap›p fle-
kil verdikleri putlara taparak ibadet ediyor, ac›k›n-
ca da onlar› yiyorlard›. 

Günümüzdeki durum biraz daha de¤ifliktir. Ya-
ni flirkin flekli de¤iflmifltir. fiimdi insanlar bir yan-
dan mü’min olduklar›n› ifade edip “Lâ ilâhe illal-
lah” derken di¤er taraftan bir çok beflerî düflünce
ve davran›fllar› do¤ru kabul ederek gönüllerini âde-
tâ puthaneye çevirmifller fakat hiç çekinmeden

“mü’min” olduklar›n› da ifade etmektedirler. ‹zah›-
na çal›flt›¤›m›z bu sap›kl›¤›n tek sebebi, insanlar›n
tevhid ilminden mahrum kal›fl› ve içine düfltükleri
bu felâketten kurtulmaya gayret etmeyiflleridir.

fiimdi biraz insaf edip halimize ac›yarak düflü-
nelim, bakal›m bizim halimiz ‹slâm’›n nesini tem-
sil ediyor? Sokaklar›m›zda, evlerimizde, flehrimiz-
de, e¤itim müesseselerimizde ve memleketimizde,
‹slâm’›n nesi temsil ediliyor? Bizim içine düfltü¤ü-
müz bu periflan hâlimize bakanlar acaba “Bunlar
mü’min insanlard›r.” diye flehadet edebilirler mi?
Bizim yaflant›m›zda ‹slâm’›n ahlâk ve zarafetini gö-
remeyen insanlar, hidâyete eremezseler, bunun
hesab›n› nas›l veririz? Ne olur! Art›k biraz insaf
edip bu gerçekleri düflünmeye, kendimize dert
edinmeye gayret edelim. Mü’minlerin ve muttakî-
lerin gönüllerini nurland›ran Kur’an-› Kerim’in bi-
zim kalbimizi niçin fethedemedi¤ini düflünelim.

MMüüssllüümmaann OOllaarraakk ÖÖllmmeekk

‹nsan› yarat›l›fl gayesine ulaflt›racak olan ölçülerin
Kur’an’da zikredildi¤ini hat›r›n›zdan ç›karmay›n›z.
Bu ölçülere riâyet etmeyenlere bütün insanl›k top-
lanarak “Bu flah›s müslüman’d›r.” diye flehadet et-
se Allah indinde hiç bir mânâ ifâde etmeyece¤ini
de kesin olarak biliniz. Öyleyse hala ne diye müs-
lüman oldu¤umuzu iddia ederken, ‹slâm’›n ahka-
m›n› terk edip yahudi ve h›ristiyan dünyas›ndaki
sap›kl›klar› yaflayarak hayat›m›za hâkim k›lmaya
gayret ediyoruz.

Dünyan›n tekamülüne bakarak bunun sebebi-
ni, kafalar›n› topra¤a gömen deve kuflu misali, kor-
kakl›k ve cehaletlerinde aramayanlar, din ile dün-
ya ifllerinin birbirinden ayr› oldu¤unu ifade edip,
madde ile ruhu ayr› düflünenler, gafletleri sebebi
ile iç dünyalar› parçalanarak, periflan bir duruma
düflen zavall›lardan baflka bir fley de¤ildirler. Hal-
buki Allahu Teâlâ (c.c) taraf›ndan sana verilen
ak›l ve iradeyi, kabre gitmek için teneflire uzanma-
dan, hayat nimetine sahip iken kullanmal›s›n ki,
sap›k düflünce ve davran›fllardan korunman müm-
kün olsun.

Durumu tek bir cümle ile ifâde etmek gerekir-
se: Ebedî hayatta kime komflu olmak istiyorsak,
onlar›n düflündü¤ü ve yaflad›¤› gibi yaflamak ve dü-
flünmek zorunday›z. Komflusunu seçmekte de her-
kes hürdür.  ■
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K
elimelerimizle oynad›lar önce... Konufltu-
¤umuzda, yazd›¤›m›zda muhatap ald›¤›m›z
kifli ve/veya kiflilerle ayn› noktay› yakala-

yabilmek için kendi ifadelerimize gösterdi¤imiz
özeni, bir de ifadelerimizin anlafl›l›r olup olamaya-
ca¤›n›n, anlafl›l›r ise ne kadar anlaflabilece¤inin,
anlafl›lamayacak ise anlafl›lamama nedenlerinin
neler olabilece¤inin ön kontrolünü yapmak sure-
tiyle de göstermek mecburiyetinde kald›k. Maksat
anlaflabilmek yolunda bir çaba harcamaksa e¤er,
vars›n mecbur olal›m da denebilir tabii. Ko-
nuflal›m, yazal›m, tekrar edelim, yine söyleyelim,
olmazsa bir daha, bir daha, bir daha... sonra bir
daha... Nereye kadar? Sonu yok. 

Biz insanlar aras›ndaki iliflkilerin, kelimeleri-
mizle oynanmak suretiyle böylesi s›¤ sahillerin
kumsallar›nda oynafl›r hale getirilmesi, sonu gel-
mez konuflmalar›n fark›nda olmadan bir kiflilik
parçalanmas›na, konuflmaya gayret etti¤imiz ko-
nular›n dejenerasyonuna, belki de bir nevi dezen-
formasyona yol açmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu
var›lan noktalar›n sonras›nda insan›n yolculu¤u-
nun insanl›ktan ç›kmaya kadar varabilme ihtima-
li de cabas›. Öyle ya insan; düflünebilen, hissede-
bilen, bunlardan yola ç›karak kendini ifade edebi-
len, ifade ettiklerine karfl›l›k arayan, bu çerçevede
de yön tayin etme yetene¤i kendisine bahfledilmifl
olan bir varl›k olarak, kendisi gibi ikinci bir
varl›kla iletiflim kurmakta bu kadar zorlanacaksa
e¤er, bundan sonra niye konuflsun ki, niye top-
lumsala dair bir kiflilik sahibi olsun ki ve dahas›
niye dinlesin ki?!... 

Evet, insan›n bir di¤er insanla iliflkisinde orta-
ya ç›kan durum bu flekilde. Peki ya insan›n, ken-
disini yaratan/yaratmaya devam eden, yaflatan,
yöneten ve s›¤›nabilece¤i yegane varl›k olan Rab-
bi ile iliflkisinde hangi sonuçlarla karfl›lafl›r›z? Bi-
raz evvel bahsetti¤im olumsuzluklar›n as›l flekille-
niflinin bu safhada bafllad›¤›n› düflündü¤ümden bi-
raz dolayl› da olsa yaz›y› bu noktaya getirebildi¤im
için mutluyum. 

Allah bizimle kendi yaratt›¤› kavramlar› dahi-
linde konuflur. Ve bizim, Alak sûresi ile bafllayan
ve Nasr sûresiyle nihayetlenen bir dizin içerisinde
sundu¤u bu kavramlarla hayat›m›z› tesis etmemizi
bekler. Biz teslim olmufllar olarak bu kavramlar›n
ne anlama geldi¤ini, bu kavramlar›n içeri¤ini
kendilerince doldurmufl kiflilerin, sistemlerin,
izmlerin bak›fl aç›lar›na mahkum olarak anlam-
land›rmaya çal›flt›¤›m›zdan asl›nda hiçbir zaman
maksada vas›l olamayyz. Öyle ya; biz, Allah’›n,
aç›k ve de seçik olarak baflörtüsü diye ad-
land›rd›¤›n› Kur’ân’dan uzaklaflt›rma amac›na yö-
nelik olarak yerine ikame edilerek sunulan, haz›r,
zorlama bir kavram olan türban ile de¤ifltirerek
mevcut durumumuzu karmafl›k bir hale kendi el-
lerimizle çevirmedik mi? Bu Allah’›n bir emridir,
taviz veremeyiz, O’nun emrini çi¤neyemeyiz çün-
kü bizim kad›nlar›m›z hür ve namusludurlar de-
mek yerine neden insan haklar›, Avrupa ‹san
Haklar› Mahkemesi, simge de¤il o, okuma
hakk›m›z› elimizden almay›n n’olur, bak flöyle
ba¤lar›z olur mu ne dersiniz?, kamusal aland›, de-
¤ildi... pozisyonlar›na düfltük. 

‹‹NfiAALLAH...
AAllllaahh’’››nn HHaayyaatt››nn SSeeyyrriinnee MMüüddaahhaalleessiinniinn BBiirr ÖÖnn KKaabbuullüü

YYUUSSUUFF AARRMMAA⁄⁄AANN
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‹‹nnflflaaaallllaahh ddeemmeeyyii,, AAllllaahh’’››nn yyaaflflaadd››¤¤››mm››zz ttaarrii--
hhiinn sseeyyrriinnee mmüüddaahhaalleessiinniinn bbiirr öönn kkaabbuullüü ddee¤¤iill
ddee,, vveerrddii¤¤iimmiizz ssöözzüü yyeerriinnee ggeettiirrmmeeyyee cceessaarreett
eeddeemmeeddii¤¤iimmiizzddee bbiirr kkuurrttuulluuflfl sseebbeebbii kk››llmmaakk iiççiinn
kkuullllaanndd››kk.. YYaa ddaa nnaass››ll oollssaa bbiizz bbuu hhaayyaatt››nn ssaahhiibbii
iisseekk ddiiyyeerreekk bbuu kkeelliimmeeyyii kkuullllaannmmaakkttaann ››ssrraarrllaa
kkaaçç››nndd››kk.. Allah’›n müdahalesini hazmedeme-
yiflimizi kendi kendimize izah edebiliyor muyuz?
Birileri müslüman kavram›n› terörist kavram›yla
dünya gündemine getirirken biz ne ad›na hareket
etti¤imizin bile fluuruna varamadan müslüman-
lar›n terörist olamayaca¤›, ‹slam’da terörün yeri-
nin olamayaca¤› gibi anlams›z cümlelerle kendi-
mizi savunma çabas› içerisine girdik. Neden müs-
lümanl›¤›m›zdan bile emin de¤iliz. Peygamberi
cinlenmifl, deli, flair(!) v.s. etiketlerle kendi zemin-
lerine çekerek vahyi bo¤ma girifliminde bulunan-
lara Allah nas›l bir tav›r ald›? Peygamber bu gi-
riflimler karfl›s›nda mücadeleye kendi inanç zemi-
ninde devam etmedi mi? 

Neden Allah ile ayn› dili konuflmuyoruz? Ne-
den bizi içine çekmeye çal›flt›klar› tezgaha hem de
gönüllü olarak düflüyoruz ya da biraz daha insafl›
olursak bu tezgah›n k›yys›nda dolafl›yoruz. 

Allah’›n kelimeleri ile sergilemifl oldu¤umuz
bu paradoksal durumu bertaraf edememiflken,
baflkalar› ile, ortak payda aray›fllar›, diyalog, “yok
asl›nda birbirimizden fark›m›z” gibi suni gerekçe-
lerle vaziyeti realize ederek hem de onlar›n lûgat-
lar›nca irtibatlaflmaya çal›flmak bafll› bafl›na bir
muamma olarak duruyor karfl›m›zda.

Biz inananlar ve salih ifller yapmaya söz ver-
mifller, müslüman olmay› ve müslümanlardan›m
demeyi seçmifller, O’ndan geldi¤imizin ve gi-

diflimizin O’na oldu¤unun bilincini her daim diri
tutmaya çal›flanlar isek e¤er; kendi kavramlar›m›-
za sahip ç›kmak ve onlar› yaflatmak zorunday›z.
Peygamberin ömrü Allah’›n kavramlar›n› ayakta
tutmak ve onlar›n yaflanabilirli¤ini ispat etmekle
geçmifltir. Asla baflkalar›n›n kavramlar› üzerine
gerçek bir hayat felsefesi kurmam›flt›r. Çünkü bu
din bir tezdir, antitez de¤il. Dolay›s› ile senteze de
ihtiyac› yoktur.

BBaahhççee SSaahhiipplleerrii vvee ““‹‹nnflflaaaallllaahh””

Gerçek flu ki, Biz o bahçe sahiplerini s›nad›¤›m›z gibi
bunlar› da s›nad›k: hani sabah vaktinde onu mut-
laka devflireceklerine yemin etmifllerdi. .../... 

‹stisna da yapm›yorlard› .../... 
Onlar uyurlarken hemen onu Rabbin taraf›ndan,

dört bir yan›ndan saran bir bela sard› da kapkara
kesiliverdi .../... 

Sabah erkenden birbirlerine seslendiler: “E¤er
devflirecekseniz erkence mahsulünüzün bafl›na gi-
din” diye. .../... 

Birbirleri ile gizlice konuflarak gittiler: .../... 
“Sak›n bugün hiçbir yoksul karfl›n›za ç›k›p oraya gir-

mesin” diye. .../... 
Al›koymaya güçleri yetiyormufl gibi erkenden gittiler.
Fakat onu gördüklerinde dediler ki: 
“Muhakkak ki biz yolumuzu flafl›ranlar›z.”.../... 
“Hay›r aksine biz mahrum b›rak›lanlar›z.”.../... 
Ortancalar›: Ben size demedim mi? Allah’› tesbih et-

meli de¤il miydiniz? .../... 
“Rabbimiz münezzehtir.
Gerçekten biz zalimlermifliz” dediler. .../... 
Karfl›l›kl› olarak birbirlerini k›namaya bafllad›-
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lar.../... 
Dediler ki; “Yaz›klar

olsun bize! Gerçek-
ten biz azg›nlar
imifliz.../...

“Rabbimizin bize on-
dan hay›rl›s›n› ihsan
etmesi umulur. Mu-
hakkak ki biz Rabbi-
mizden dileyenleriz.”
.../... 

“Azap iflte böyledir.
Ahiret azab› ise el-
bette daha büyüktür.
E¤er bilselerdi.
.../... 

Asl›nda Kalem sûre-
sinin 17-33. âyetleri
aras›nda bahsi geçen
““bbaahhççee ssaahhiipplleerrii””ne
at›fta bulunarak, belki
bir iki ayeti al›nt›laya-
rak yaz›ma devam etme
niyetindeydim. Dene-
dim de... Ancak gördüm
ki; bölünmüyor, o halde ayetler dizinini oldu¤u gi-
bi al›verdim. 

Bahçe sahiplerinin hikayesinin özünün
‹‹nnflflaaaallllaahh kavram› üzerine oturtuldu¤unu çok ke-
re duymufltum. Yani O’ nun dilemesi, O’ nun mü-
dahil oluflu... Hem de öyle bir müdahale ki; gere-
kirci mant›¤›, kafalar›m›z› i¤difl eden sebeb-sonuç
iliflkilerine ba¤l› düflünüfl fleklini, grafikleri, hiye-
rarflik analizleri alt-üst eden bir müdahale. ‹bra-
him’i ateflin tam ortas›nda düflünün, Musa’y›
K›z›ldeniz’ in k›y›s›nda, Meryem’i düflünün sonra,
Yusuf’u düflünün... Normal bir düflünüfl flekli
ateflin yakmas›n›, Musa’n›n bo¤ulmas›n› ya da Fi-
ravun’a yenilmesini, ‹sa’n›n babas›n›, Yusuf için
kuyudan öteye tüm yollar›n ç›kmaz oldu¤unu bek-
lerken, O hayat›n seyrine müdahale ediyor; genel-
geçer kabul görmüfl bu büyük oyunu bozuyor. 

fiimdi bir de kendinizi düflünün hayat›n›zda;
ald›¤›n›z mesafeleri kendinize Allah’› bir kenara
b›rakarak izah edebiliyor musunuz? 

Allah’›n bütün bu örnekleri bizleri kendisine
muhatap alarak ve ›srarla sunuyor olmas›ndaki se-

bep, kendisinin ol-
mad›¤› alanlar› ne pa-
has›na olursa olsun
oluflturma çabas›ndaki
insan›n bu durumuyla
kendisini müsta¤ni gör-
me durumuna düflme
tehlikesine karfl›
uyar›c› olmas›nda yat›-
yor. Mesela bize büyülü
cümleciklerle, mistik
motiflerle, bafl›na “‹sla-
mi” kelimesini basba-
ya¤› s›r›t›yor olsa da ge-
tirmekten çekinmedi-
¤imiz kavramlarla, mal
bulmufl ma¤ribi gibi
yap›flt›¤›m›z ve medet
umdu¤umuz psikolojik
tahlil ürünleriyle, 100
soruda bilmem nelerle,
kiflisel geliflim safsata-
lar›yla sunulan ne varsa
getirin akl›n›za. Ve bi-
raz düflünün. Görecek-

siniz ki; bunlar insano¤lunun O’nun olmad›¤› za-
man ve mekan dilimlerini oluflturma çabas›ndan
baflka bir fley de¤ildir. Bunu göremiyorsan›z e¤er,
ya bakt›¤›n›z yer yanl›flt›r (tavsiyem hemen yeri-
nizi de¤ifltirin ve bu paragraf› bafltan al›n), ya da
siz mevcut durumunuzla yüzleflmekten korkuyor
ve konumunuzu kabulleniyorsunuzdur.

Arkadafllar; 
Allah vard›... 
Ve Var... 
Bu tablo içerisindeki yerinizi al›n›z! Çünkü O

var olan Allah size flah damar›n›zdan daha
yak›nd›r. Hayat›n›z› ancak O’ nunla anlamland›-
rabilirsiniz. Bu yüzden O’ nun kavramlar› ile yüz-
lefltirin hayat›n›z›. Kendinizi bu do¤rultuda yeni-
den tan›mlay›n, bakal›m neredesiniz ve nereye gi-
diyorsunuz?!

Biz kendi kelimelerimizle konufltu¤umuz müd-
detçe kendimizi ifade edebiliriz ve kendimiz ola-
rak kalabiliriz. Bundan gayr›s› biz de¤ilizdir zaten. 

Vesselam... ■
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K
endini çok yaln›z hissediyordu. Hiçbir fley
onu tatmin etmiyor, hayat› adeta bir kam-
bur gibi s›rt›nda tafl›yordu. Sahibi oldu¤u

hiçbir fley hayattan bekledi¤i zevki vermiyordu
ona. ‹çindeki sessiz aray›fl›n ve bekleyiflin izini sü-
rüyordu. Zihni sorularla ve sorunlarla yumak yu-
makt›. Bafl›n›n a¤›rl›¤› bak›fllar›n› yere m›hl›yordu.
Zaman zaman güçde olsa, a¤›r ve a¤r›l› bafl›n› kal-
d›r›p yorgun gözlerini semaya çeviriyor, bak›fllar›n›
mavi gök kubbede gezdirdikçe iyice bitkin düflü-
yor, sonra dizleri üstüne y›¤›l›p kal›yordu. Bu sefer
ellerini semaya kald›r›yor, fakat dudaklar› hareket-
siz kal›yordu. Kilitlenmiflti adeta ya da bütün bir
kainat› içine kilitlemiflti. Sonra yavafl yavafl elleri-
ni indiriyor, için için a¤lamaya bafll›yordu. Hayat
iyice çekilmez olmufltu onun için. Üstelik sadece
kendi de¤il, çocuklar› hakk›nda da derin düflünce-
lere dal›yordu. ‹çkinin ve uyuflturucunun ta orta-
okullara kadar indi¤i bir e¤itim-ö¤retim ortam›n-
da onlara nas›l sahip ç›kacak, nas›l bir gelecek ha-
z›rlayacakt›.? Üstelik çocuklar gün geçtikçe safi-
yetlerini kaybediyor, ders harici bütün zamanlar›-
n› ya internet cafede bilgisayar oyunlar›yla veya-
hut futbol izlemekle tüketiyor, giderek daha da ipe
sapa gelmez hale geliyorlard›. Ya onlar da kendisi
gibi aray›p da bulamaman›n ›zd›rab›n› yaflarlarsa,
onlar da ileride hayat› bir kambur gibi s›rtlar›nda
tafl›rlarsa ne olacakt›? Özellikle bu son soru beyni-
ne y›ld›r›m gibi düfltü. Gözleri gelecek bir tehlike-
yi beklercesine irkilmifl, gö¤sü gö¤e çekilircesine
daralm›fl, yutkundu¤u bo¤az›na dü¤ümlenip kal-
m›flt›. Yaflad›¤› elem ve ›zd›rab› kimsenin yaflama-
s›n› istemiyordu. Bu öyle bir elemdi ki, onu dindi-
recek ilac› bir türlü keflfedememiflti. Hani, çekti¤i

elem maddi olsayd›, onu dindirecek ilac› eczane-
den sat›n alabilirdi. Bu öyle bir elemdi ki, farkl› bir
eczaneden al›nacak farkl› bir ilaca ihtiyaç vard›. O
da bunun fark›ndayd› ve bu yüzden bir aray›fl içe-
risindeydi. Yollara düflmüfl, derdine çare olacak ec-
zaneyi ar›yordu, fakat bir türlü ona ulaflam›yordu.

***
Bir Haziran günüydü. Çocuklar karnelerini al-

m›fl, önlerindeki üç ayl›k yaz tatilinin coflkusu ve
sevinciyle eve varm›fllard›. Henüz ilkö¤retim dör-
dü bitiren Ahmet çantas›n› bir köfleye, yolda gelir-
ken ç›kard›¤› önlü¤ünü de bir baflka köfleye f›rlat›p
karfl› kanepede her zamanki sessizli¤iyle oturan ba-
bas›na “Baba! Karnem çantamda, bakabilirsin.”
diyerek mahallede biraz ötede bulunan intirnet ca-
fe’de solu¤u ald›. ‹lkö¤retim sekizinci s›n›f› ta-
mamlayan Selma ise okul k›yafetlerini ç›kard›ktan
sonra bilgisayar›n bafl›na geçip arkadafllar›yla çet-
leflmeye bafllad›. O art›k tamamen sanal alemin
çocu¤uydu. Etraf›na çok duyars›z kalm›fl, öyle ki
salonda oturan babas›n› bile fark edememiflti. So-
rulara çok k›sa cevaplar veriyor, sosyal ortamlar-
dan kaç›yor, kendisini derhal internet dünyas›na;
bir kez bile karfl›laflmad›¤›, yüz yüze gelmedi¤i ar-
kadafllar ortam›na kapt›r›yordu. Lise son s›n›fa ge-
çen Yusuf da, spor elbiselerini giyinip televizyo-
nun karfl›s›na geçerek spor programlar›n› takip et-
meye bafllad›. “Oleeeey ! Fenerbahçe Alex’i alm›fl
! Çaaak babaaa !” diye ba¤›rarak elini kald›rd›. Eli
havada, boflta kalm›flt›. Bir anda ortam› bir sessiz-
lik kaplad›. Yusuf’un eli halen havadayd›. Babas›-
n›n yere bakan gözlerinden akan yafllardayd› gözü.
Babas›n› hiç a¤larken görmemiflti ve bu yüzden
çok flafl›rm›flt›. Yusuf “Babac›¤›m neyin var” diye-

HHER EEV BB‹R KKUR’ÂN MMEKTEB‹
HER ÇÇOCUK BB‹R KKUR’ÂN TTALEBES‹

FFUURRKKAANN OOKKUUYYAANN
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cekti ki, babas› daha fazla dayanamay›p yatak oda-
s›na att› kendini. S›rtüstü uzand›¤› yatakta çocuk-
lu¤unu hat›rlamaya çal›fl›yordu. Üç kardefltiler on-
lar da. Annesi hemen her gün onlar› dizinin dibi-
ne toplar, Kuran okur, okutmaya çal›fl›r ve Lok-
man suresinde geçen Lokman aleyhisselam›n o¤lu-
na nasihatlerini onlara aktar›r ve flöyle derdi:
“Evet yavrular›m! Demek ki; bir: Allah’a hiçbir fle-
yi ortak koflmayacakm›fl›z. ‹ki: Anne-babaya sayg›-
l› davranacakm›fl›z. Üç: Allah’›n her yerde oldu¤u-
nu, gizli-aç›k ne varsa her fleyden haberdar oldu¤u-
nu bilip hiç kimsenin bulunmad›¤› bir yerde bile
onun yasaklad›¤› fleyleri yapmayacakm›fl›z. Dört:
Befl vakit namaz›m›z› k›lacakm›fl›z. Befl: Her zaman
iyi olan› insanlara tavsiye edecek kötü olandan
onlar› uzaklaflt›rmaya çal›flacakm›fl›z. Alt›: Bafl›m›-
za gelen s›k›nt›lara sabredecekmifliz. Yedi: Kibirle-
nip insanlar aras›nda büyüklük taslayarak gezme-
yecekmifliz. Sekiz: Konuflurken ba¤›rarak de¤il
normal bir ses tonuyla konuflacakm›fl›z.” Çocuklu-
¤undaki bu sahneyi zihninde canland›r›rken bir
anda yata¤›n üst bafl›nda, güzel bir k›l›fa sar›lm›fl
Kur’ân-› Kerim iliflti gözüne. Do¤ruldu, uzanarak
usulca onu as›l› oldu¤u yerden indirdi. Uzun za-
man olmufltu eline almayal›. En son babas›n›n öl-
dü¤ü gün eline ald›¤›n› ve bir Yasin okudu¤unu
hat›rlad›. Rastgele açt›¤› bir sayfadan gözüne iliflen
ilk ayeti okumaya çal›flt›. Çat pat bir âyet ancak
okuyabildi. Ona karfl› içinde bir yabanc›l›k hisset-
ti. Daha fazla ilerleyemeyece¤ini anlay›nca âyetin
anlam›na geçti. Hay›r, bu bir tesadüf olamazd› !
Daha okudu¤u ilk ayetin mealinde flu ifade geçi-
yordu:

““DDiikkkkaatt eeddiinn,, kkaallpplleerr aannccaakk AAllllaahh’’›› aannmmaakkllaa
hhuuzzuurraa kkaavvuuflfluurr..””

Çarp›lm›flt› adeta.Y›llarca güzel
k›l›fta muhafaza edilerek, güzel ko-
kular sürülerek sayg› duyulmufl(!)
bu Kur’an neden bahsediyordu
böyle?! Ard›ndan bir baflka yeri aç-
t›:

““AAllllaahh kkiimmii ddoo¤¤rruu yyoollaa uullaaflfl--
tt››rrmmaakk iisstteerrssee,, kkaallbbiinnii ((OO’’nnaa)) tteess--
lliimm oollmmaa aarrzzuussuuyyllaa ggeenniiflfllleettiirr;; kkii--
mmiinn ssaappmmaass››nnaa iizziinn vveerriirrssee oonnuunn
kkaallbbiinnii ddaarraalltt››rr vvee sskk››flfltt››rr››rr,, aaddeettaa
ggöökklleerree tt››rrmmaann››yyoorrmmuuflfl ggiibbii.. BBööyy--
lleeccee AAllllaahh iinnaannmmaayyaannllaarr›› ddeehhflfleettee
ddüüflflüürrüürr..””(Enam, 125)

Galiba arad›¤› eczaneyi bul-

mufltu. Gö¤sünde bir ferahl›k hissetmeye bafllad›.
Kuran’›n nuruyla ayd›nlanan gözlerini kapat›p bi-
raz kendini dinlemeye, okudu¤u iki ayet do¤rultu-
sunda tefekkür etmeye bafllad›. Sonra tekrar anne-
sini hat›rlad›. Onun, âyetlerin anlamlar›n› okur-
kenki halini gözlerinin önüne getirdi. Büyük bir
teslimiyet duygusu ve ibadet aflk›yla âyetlerin an-
lamlar› üzerinde durur, onlardan ilahi prensipler
ç›kar›rd›. Bazen de okurken dayanamay›p göz yafl-
lar›na hakim olamazd›. Gözlerinden damlayan
yafllar kuca¤›ndaki Kur’ân’› ›slat›rd›. Hat›ralarla
kar›fl›k bir tefekkür turunun ard›ndan yine elinden
b›rakmad›¤› ‹lahi Mesaj’a döndü. Bu sefer sonlar-
dan bir yer açt›:

““ÖÖyylleeyyssee oonnllaarr bbuu KKuurraann üüzzeerriinnddee hhiiçç ddüüflflüünn--
mmeezzlleerr mmii?? YYookkssaa kkaallpplleerrii üüzzeerriinnddee kkiilliittlleerr mmii
vvaarr??”” (Muhammed, 24 )

‹lahi eczaneden ilaçlar› devflirmeye devam edi-
yordu. Ald›¤› her ilac›n ard›ndan kafas›ndaki kara
bulutlar›n da¤›ld›¤›n›, kalbinin bir kufl gibi hafifle-
di¤ini, gözlerindeki yorgunlu¤un, fersizli¤in yavafl
yavafl kayboldu¤unu hissediyordu. Pefl pefle aç›p
son olarak okudu¤u iki âyette flöyle deniyordu:

““GGeerrççeekk flfluu kkii;; bbuu ((KKuurr’’âânn)) AAllllaahh’’aa kkaarrflfl›› ssoo--
rruummlluulluukk bbiilliinnccii dduuyyaann hheerrkkeess iiççiinn bbiirr öö¤¤üütt vvee
bbiirr uuyyaarr››dd››rr..””( Hakka, 48 )

““ÖÖyylleeyyssee RRaabbbbiinn’’iinn kkiittaabb››nnddaann ssaannaa vvaahhyyee--
ddiilleennii iinnssaannllaarraa dduuyyuurr.. OOnnuunn ssöözzlleerriinnii ddee¤¤iiflflttiirree--
bbiilleecceekk kkiimmssee yyookkttuurr vvee sseenn oonnddaann bbaaflflkkaa ss››¤¤››nnaa--
ccaakk bbuullaammaazzss››nn””(Kehf, 27)

O arad›¤› s›¤›na¤› bulmufltu. ‹stiyordu ki; bafl-
ta kendi çocuklar› olmak bütün insanlar ve özel-
likle genç beyinler zaman kaybetmeden bu s›¤›-
nakta yerlerini als›nlar. Düflünüyordu da; 2003-
2004 E¤itim – Ö¤retim sezonunun ard›ndan bu

yaz tatili de çocuklar ve gençler
için bulunmaz bir f›rsatt›. Derhal
yata¤›ndan f›rlay›p soka¤a ç›kt› ve
solu¤u bir kitapç›da ald›. Kitapla-
ra, dergilere göz gezdirirken UUmm--
rraann DDeerrggiissii’nin kapa¤›ndaki
“Kur’ân Oku(t)ma Seferberli¤i”
manfleti gözüne tak›ld›. Evet bu
gerçek bir sseeffeerrbbeerrlliikkti. UUmmrraann’›
ald›, susam›flças›na okumaya baflla-
d›. Evine dönerken kendi kendine
m›r›ldan›yordu: EEvveett!! HHeerr eevv bbiirr
KKuurr’’aann mmeekktteebbii oollmmaall›› vvee hheerr ççoo--
ccuukk bbiirr KKuurr’’aann ttaalleebbeessii !!
■
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‹‹K‹ MMÜTEVAZI YYAZAR:
AD‹L VVE AALANUR TTEYMUR

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

B
aba taraf›ndan Anteb’in köklü ailelerin-
den biri olan TTeeyymmuurrllaarr’a, anne taraf›n-
dan ise SSööyylleemmeezzlleerr’e dayanan AAddiill TTeeyy--

mmuurr Hoca, 1931 Gaziantep do¤umlu. ‹lk ve orta-
ö¤renimini memleketinde tamamlayan Adil Tey-
mur’un hayat›ndaki önemli de¤ifliklik, liseyi biti-
rip ‹stanbul Hukuk Fakütesi’ne girmesiyle bafl-
lar…

‹stanbul’a hukuk tahsili yapmak üzere giden
Adil Teymur’a baba dostu RReeffiikk BBüürrüünnggüüzz Bey,
bir isim, bir de adres verir: ‹sim: SSüülleeyymmaann HHiillmmii
TTuunnaahhaann, yer: ÜÜsskküüddaarr / KK››ss››kkll››’d›r. Bir yandan
Hukuk Fakültesi’nde okuyan Adil Teymur, öbür
taraftan Süleyman Hoca’dan Arapça ö¤renmeye
bafllar. Ve alt› ay sonra Hukuk Fakültesi’ni b›rak-

maya karar verir; zira Hocaefendi ona Edebiyat
Fakültesi’ni tavsiye etmifl, bu sahan›n kendisi için
daha faydal› olaca¤›n› söylemifltir. Ertesi y›l Ede-
biyat Fakültesi’nin Arap-Fars Dilleri bölümüne
girer… 

Böylece bafllayan Arapça ve Farsça e¤itim se-
rüveni, önce ‹ran’da, sonra da Irak’ta zirveye ula-
fl›r. Edebiyat Fakültesi’nde AAhhmmeett AAtteeflfl Ho-
ca’dan ders alan Adil Teymur Hoca, fakülteyi bi-
tirdikten hemen sonra ‹ran’a gider; baflkent Tah-
ran’da birkaç y›l kalarak Farsça’s›n› oldukça ifllek
hale getirir. ‹ran’da iken Mevlana Celaleddin
Rumi’nin eserleri üzerinde yo¤unlafl›r. Arapça
e¤itimini ise SSüülleeyymmaann HHiillmmii TTuunnaahhaann HHoo--
ccaa’dan alarak Molla Cami’ye kadar onun rahle-i
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tedrisinden geçer. Sonraki y›llarda Ba¤dat’a gide-
rek Arapça’s›n› da mükemmellefltirir. Ba¤dat’ta
iken ‹mam Buhari’nin hocas›n›n hocas› AAbbdduull--
llaahh iibbnnüü’’ll MMuubbaarreekk’in yazma eserleri üzerinde
yüksek lisans yapar.  

Adil Teymur Hoca’n›n y›llar süren dil e¤itimi,
semerelerini vermekte gecikmez: ‹lk çevirisi Mü-
nir Gadban’›n Peygamberimizin Hayat› ve Davet
Metodu isimli eseridir. Sonra Abdullah ibnü’l
Mubarek’in Kitâbu’l-Cihad’› (1980), daha sonra
da Kitâbü’z  Zühd Ve’r Rekâik’ini (Zahidlik ve ‹n-
celikler-1992) dilimize kazand›r›r. Ard›ndan Ab-
dullah ibnü’l Mübarek ve yazma eserleri üzerine
doktora çal›flmas›na bafllar. Çeflitli talihsizlikler
sebebiyle doktora çal›flmas›n› tez aflamas›nda b›-
rak›r. Fakat, Adil Hoca, bu konunun peflini b›rak-
mam›fl, -kerimeleri Farika Han›m’›n ifadesiyle-
günler ve geceler boyu ‹bnü’l-Mübarek’in yazma
eserlerinin fotokopileri üzerinde göz nûru döke-
rek çal›flmalar›n› tamamlam›fl ve nihayet Asr-›
Saadet Köprüsü – Abdullah ibnü’l Mubarek ismim-
li kitab›n› yay›nlamaya muvaffak olmufltur. Adil
Hoca, ilmî birikimi, kuvve-i nât›kas› ve hofl soh-
beti ile, MMeehhmmeedd ZZaahhiidd KKoottkkuu Hocaefendi’ye in-
tisab etti¤i y›llarda ‹skenderpafla camiinde veka-
leten s›k s›k vaaz kürsüsüne de ç›km›flt›r.

DDaamm ddee SSiioonn’’lluu ““CCaahhiiddee””

Adil Teymur Hoca’n›n Adana ‹mam-Hatip Lise-

si’nde Arapça-Farsça mu-
allimli¤i yapt›¤› y›llarda-
y›z. Adil Bey, Adana’dan
Anteb’e tren yolculu¤u
yapmaktad›r. Mütedeyyin
bir yafll› çift, Adil Bey’i
trende namaz k›larken gö-
rür; bu yafltaki bir gencin
ibadet konusundaki gay-
retine hayranl›k duyarak
derhal kendisiyle tan›fl›r-
lar. Hofl bir sohbet geçer
aralar›nda. Sonra yafll›
teyze, “Evlad›m,” der Adil
Bey’e; “senin gibi bir deli-
kanl›n›n evlenmesi bir hayli

zor olur, kafana uygun bir k›z› zor bulursun..” Ar-
d›ndan Adana’da tan›d›klar› dindar, baflörtülü bir
k›zca¤›z oldu¤undan söz ederek AAllaannuurr HHaann››mm’›n
ismini ve adresini verirler.

“Bu konuflmadan sonra o çifti bir daha görme-
dim; isimlerini de cisimlerini de bilmiyorum” di-
yor Adil Hoca. Sonra da Alanur Han›m’la nas›l
tan›fl›p evlendi¤ini, onun dinî duyarl›l›¤›n›, gün-
lük otuz âyet Kur’ân okuma al›flkanl›¤›n›, daha
sonra birlikte Ba¤dat’ta kald›klar› y›llar›, çocuk-
lar›n›, yazarl›k hayat›n› ve hat›rlayabildi¤i di¤er
detaylar› paylaflmaya çal›fl›yor bizimle. Hat›rlaya-
bildi¤i diyorum; zira Adil Hoca flimdi 73 yafl›nda
ve ço¤u hat›ralar haf›zas›ndan silinmifl durumda...
Üsküdar’da ayn› okulda birlikte görev yapt›¤›m›z
sempatik, sevecen, hoflsohbet, ilim ehli Adil Ho-
ca, de¤iflmeyen ses tonuyla yine karfl›mda, ama
hiç kuflkusuz eski enerjisinden çok fleyler kaybet-
mifl…

Bu noktada, k›z› Farika Han›m’›n anne ve ba-
bas› hakk›nda verdi¤i bilgiler yetifliyor imdad›ma:
Valideleri merhume Alanur Teymur’u tan›mak
aç›s›ndan, onun ““hhaacc aaflflkk››””ndan k›saca söz etme-
liyiz: Daha evlenmeden önce Kâbe’ye gönül verir
Alanur Han›m; hacca gitme aflk›yla yan›p tutu-
flur. Bütün mücevherât›n› bu u¤urda satar, ama
gitmek nasib olmaz. Evlenip üç çocuk annesi ol-
du¤unda tekrar teflebbüs eder, yine olmaz. Niha-
yet Adil Hoca’yla birlikte Ba¤dat’ta bulundu¤u
ve alt›nc› çocu¤una hamile oldu¤u s›rada yine
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hac mevsimi gelip çatm›flt›r. Zorluklar bir tarafa,
f›khî aç›dan hacc›n mümkün olup olmad›¤›n›
araflt›r›rlar Adil Hoca’yla birlikte. Hz. Ebûbe-
kir’in han›m›n›n da hac s›ras›nda do¤um yapt›¤›-
n› ö¤renince kararlar› kesinleflir. Ba¤dat’tan befl
çocukla birlikte Kâbe yollar›na düfler Teymur ai-
lesi. Alanur Han›m o haliyle hacc› tamamlamak-
ta zorluk çekmez; dahas› Beytullah’ta yapt›¤› duâ
müstecâb olur ve hacdan hemen sonra alt›nc› ço-
cu¤unu dünyaya getirirken hiç do¤um sanc›s› his-
setmez. Adil Hoca’n›n bu maceral› hac seferinde
yaflad›¤› yo¤un duygular ve bu arada hac organi-
zasyonunda flahit oldu¤u aksamalar, onu hac gö-
revinin daha do¤ru, huflû içinde ve daha coflkulu
ifa edilmesi için bir formal›k küçük bir el kitab›
(Zemzemden Damlalar) ve bir de tek sayfal›k bir
broflür yazmaya sevkeder. Her ikisi de binlerce ba-
s›l›p da¤›t›l›r… 

Gaziantep’te yenilerde infla edilmifl, mükem-
mel bir çevre ve iç düzene sahip ÖÖkkkkeeflfl EErruusslluu
Camii’nin kütüphane-
sinde bulufluyoruz Adil
Teymur Hoca’yla…
Adana ‹mam-Hatip Li-
sesi’nde y›llarca ayn› s›-
ray› paylaflt›¤›m kadîm
arkadafl›m MMuussttaaffaa ÜÜnn--
ssaall’la birlikte, Adil Ho-
ca’yla koyu bir sohbete
dal›yoruz; musahabemiz
do¤al olarak geçmifle
dair hat›r/lam/alarla sü-
rüyor…

Rahmetli efli AAllaannuurr
TTeeyymmuurr’un kaleme al-
d›¤› eserleri soruyorum
bir ara; bir ç›rp›da say›-
yor: Dame de Sion’da Bir
Ders Y›l› ile ‹nananlar ve
‹nanmayanlar isimli
eserlerini kendi imzas›y-
la yazm›fl Alanur Ha-
n›m; Yedi Bafll› Devin
Cellatlar› ve Yedi Bafll›
Devin Kurbanlar›’n› ise
CCaahhiiddee YYaazzaarr imzas›y-

la… Merhume Alanur Han›m bir y›l Frans›z Not-
re Dame de Sion Koleji’nde okumufl ve okula
egemen olan bat›l(›) yaflam tarz›na uyum sa¤laya-
mad›¤› için ertesi y›l ayr›lmak zorunda kalm›fl;
Dame de Sion’da Bir Ders Y›l› iflte bu ac› tecrübe-
den yola ç›k›larak yaz›lm›fl hat›rat türü bir hika-
ye… Sonraki kitaplar› da, Kur’ân’la yo¤rulan
gençlik y›llar›ndan bafllayarak inkarc› zihniyete
karfl› bir ömür boyu fikir plân›nda sürdürdü¤ü
îman kavgas›n›n ve müstear olarak kulland›¤›
CCaahhiiddee ismiyle simgeleflen ‹slâmî hayat mücade-
lesinin ürünleri… 

ÜÜsskküüddaarr--SSiirrkkeeccii VVaappuurruunnddaa KKuurr’’âânn SSoohhbbeettii

Adil Teymur Hoca’yla Üsküdar ‹mam-Hatip Li-
sesi’nin III. Selim döneminden kalma tarihi bina-
s›nda birlikte paylaflt›¤›m›z güzel hat›ralar› yâd
ediyoruz. Çocuklar›m›, k›z ve erkeklerin say›s›n›,
tahsil durumlar›n› soruyor. Ellerinden öptükleri-

ni, büyüdüklerini, oku-
makta olduklar›n›.. an-
lat›yorum… Mukabil
olarak Üsküdar ‹HL’de
ö¤rencilerim olan o¤ul-
lar› Osman’›, ‹brahim’i
soruyorum… Cami
imam›n›n ikram etti¤i
demli çay, bizi y›llar ön-
cesine sürüklüyor…
Adil Hoca’n›n, tatl›
sohbetlerimizi s›k s›k
Mesnevi’den Farsça
okuyup aç›klamas›n›
yapt›¤› beyitlerle süsle-
di¤i y›llara…

Bir ara, 80’li y›llar-
da, Üsküdar-Sirkeci va-
purunda yapt›¤›m›z ke-
yifli bir sohbeti hat›rla-
t›yorum Adil Hoca’ya.
Biraz zorlan›yor an›msa-
makta; ama konuflma-
m›z›n içeri¤ini anlat›n-
ca, “evet” diyor gülüm-
seyerek… Yirmi küsür
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y›l öncesine dönüyor ve bir kez daha paylafl›yoruz
o ân› birlikte… Derdimiz ogün-bugündür hep ay-
n›: Müslümanlar›n îman ettikleri Kitab’› gere¤i
gibi okuyup anlamaktan ve yaflamaktan ne kadar
uzak olduklar› ve dahi çeflitli anlay›fl ve yorum
farkl›l›klar›n›n da bu uzak olufltan kaynakland›-
¤›…

Adil Hoca, mükemmel Arapças›yla, Kur’ân’›
anlama ve tefekkür etmede çevresine ›fl›k tutan
bir üstad›m›z oldu¤undan kendileriyle yapt›¤›m›z
sohbetler hep bu minvâl üzere ve bir ders halkas›
biçiminde cereyan ederdi. Sözünü etti¤im vapur
sohbetinde de, “Müslümanlar›n temel e¤itim ve
ö¤retim kitab› olarak önlerine Kur’ân’› koymak
yerine farkl› metinlere yöneldiklerini, befler eliy-
le yaz›lm›fl kitaplar› vazgeçilmez ders kitab› hali-
ne getirerek Kur’ân-› Kerim’i ihmal ettiklerini,
bunun da bir çok problemi, s›k›nt›y› beraberinde
getirdi¤ini..” konuflmufl, yine bu ortak derdimizle
dertlenmifltik. Müslümanlar›n, ar›-duru ve berrak
Kur’ân p›nar›ndan beslenmek yerine, içerisinde
indî, millî, mezhebî, meflrebî.. farkl› yorumlar›n
yer ald›¤› bulan›k beflerî kaynaklardan beslen-
mekle zihinlerinin bulan›k hale geldi¤ini tespit;
aralar›ndaki vahdetin de bu temel yanl›fllar›n›
sürdürmeleri sebebiyle sa¤lanamad›¤›n› teflhis sa-
dedinde, zât-i âlîlerine bir âyeti hat›rlatmak cüre-
tinde bulunmufltum: 

“Ve Peygamber dedi ki: Ey Rabbim; do¤rusu mil-
letim bu Kur’ân’› terkedilmifl olarak b›rakt›.” (Fur-
kan, 30)

““KKuurr’’âânn’’›› MMeehhccûûrr BB››rraakkmmaammaall››yy››zz!!””

Âyetin meâlini dinledikten sonra hemen Arapça
dersine bafllam›flt›: “Abdullah efendi (bir nezaket
ifadesi olarak dostlar›na genelde böyle hitap
eder), dikkat buyurursan›z, âyetin metninde ‘mmeett--
rrûûkk’ de¤il de ‘mmeehhccûûrr’ ibaresi kullan›lm›fl; dolay›-
s›yla burada Yüce Rabbimiz, Peygamberinin a¤-
z›ndan ‘‘KKuurr’’âânn’’›› tteerrkkeettmmeekk // mmeettrrûûkk bb››rraakkmmaakk’’
de¤il de, ‘‘KKuurr’’âânn’’›› mmeehhccûûrr ttuuttmmaakk // bb››rraakkmmaakk’’
felâketine dikkat çekiyor. Bu ikisi aras›ndaki fark
ise flu: ‘MMeettrrûûkk’ yani tteerrkk edilmifl b›rakmak; be¤e-
nilmeyen, sevilmeyen, kabul edilmeyen bir fley,
bir varl›k için sözkonusu olur ve o terkedilen

fley/varl›kla terkeden aras›nda bir sevgi ba¤› bu-
lunmaz. Oysa ‘mmeehhccûûrr’ b›rakmak yani bir fleyden,
bir varl›ktan, bir yerden hhiiccrreett etmek böyle de¤il-
dir. Kifli sevdi¤i, hatta b›rakmak istemedi¤i bir
fley/yerden hicret etmek durumunda kalabilir…” 

Bu aç›klamas›n› bir örnekle vuzûha kavufltur-
mufltu: “Meselâ” demiflti; “Peygamberimiz (s.)
çok sevdi¤i ve terketmek istemedi¤i halde Mek-
ke’den hicret etmek zorunda kalm›flt›r. Gönlü
Mekke’de, Kâbe’dedir; sevgisi, ba¤l›l›¤› vard›r o
kutlu beldeye, mekâna…”

Ve bu aç›klamalardan sonra, âyetin tam da
günümüz müslümanlar›n› tasvir etti¤ini vurgula-
m›fl, flöyle demiflti: ““MMüüssllüümmaannllaarr KKuurr’’âânn’’›› sseevvii--
yyoorrllaarr,, ööppüüpp aall››nnllaarr››nnaa ggööttüürrüüyyoorrllaarr,, OO’’nnuu ggüü--
zzeell mmaahhffaazzaallaarr iiççiinnddee dduuvvaarrllaarr››nnaa aass››yyoorrllaarr,, kküü--
ttüüpphhaanneelleerriinniinn eenn mmuutteennaa yyeerriinnee kkooyyuuyyoorrllaarr
aammaa OO’’nnuu yyeetteerriinnccee aakklleettmmiiyyoorrllaarr;; OO’’nnuunn iillkkee--
lleerriinnii hhaayyaattllaarr››nnddaa ttaamm mmaannaass››yyllaa ttaattbbiikk eettmmii--
yyoorrllaarr;; eemmiirrlleerriinnii yyeerriinnee ggeettiirrmmeekk,, yyaassaakkllaarr››nn--
ddaann kkaaçç››nnmmaakk kkoonnuussuunnddaa ggeerreekkeenn ttiittiizzllii¤¤ii ggööss--
tteerrmmiiyyoorrllaarr,, bbööyylleeccee OO’’nnddaann uuzzaakkllaaflfl››pp hhiiccrreett
eeddiiyyoorrllaarr ddaa ffaarrkk››nnddaa oollmmuuyyoorrllaarr……””

Y›llar önce belle¤ime kaz›d›¤›m bu cümleleri
kendilerine hat›rlatt›¤›mda, teessür yüklü bir te-
bessümle cümlelerimi bitirmemi bekliyor ve söy-
lediklerimi onaylarcas›na hafifçe sallad›¤› bafl›n›
kald›r›p ekliyor: ““MMüüssllüümmaannllaarr hhââllââ KKuurr’’âânn’’››
mmeehhccûûrr bb››rraakkmmaayyaa ddeevvaamm eeddiiyyoorrllaarr;; bbuu yyüüzzddeenn
ddee bbeellââllaarrddaann,, mmuussîîbbeettlleerrddeenn,, ss››kk››nntt››llaarrddaann
kkuurrttuullaamm››yyoorrllaarr……”” 

Adil Hoca’n›n bu kanaatini paylaflmamak
mümkün de¤il. Fakat ben, hem Hoca’n›n gönlü-
ne su serpmek hem de bir hakk› teslim etmek me-
yan›nda, son y›llarda Müslümanlar›n Kur’ân’a
dönüfl çabalar›nda ciddî mesafeler katettiklerini,
bu konuda umut verici geliflmelere tan›k oldu¤u-
muzu, hatta ‹slâm dünyas›n›n bafl›na gelen felâ-
ketlerin Müslümanlar› yeniden vahye sar›lmaya
icbar etti¤ini hat›rlat›yorum.. Karfl›l›kl› umut
cümlecikleri dökülüyor a¤›zlar›m›zdan: ‹nflaallah,
gelecek ‹slâm’›n olacak!.. Müslümanlar›n yeni-
den diriliflleri yine Kur’ân’la gerçekleflecek!.. Kur-
tuluflumuz Kur’ân’a yönelmekle, Kur’ân’› bir “ha-
yat tarz›” haline getirmekle mümkün olacak… ■
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H
er f›rsatta Müslümanlar’a
kara çalmaktan geri dur-
mayan ve bu soylu eyle-

mi s›ras›nda, asl›nda kesti¤i ah-
kâm üzerinden ‹slâmiyet’le hesap-
laflt›¤›n› sanan flu sürüsüne bere-
ket Cumhuriyet ayd›n›ndan biri,
birkaç y›l önceki bir yaz›s›nda,
kendisinin ifadesiyle ‘‹slâmc› ba-
s›n’daki her yay›n organ›nda en
s›k karfl›laflt›¤› yaz› türünün tele-
vizyon karfl›t› metinler oldu¤unu
söylemifl, ard›ndan da flu tespitte
bulunmufltu: Bu metinlere baka-
rak, Müslümanlar’›n evlerine tele-
vizyon sokmad›klar›n› san›rs›n›z.
Hâlbuki ülkemizde televizyon ba-
fl›nda en çok vakit geçirenler, bu
‹slâmc› bas›n organlar›n›n okurla-
r›... 

Bu tespitin, ola¤an Cumhuri-
yet ayd›n›n vukufiyetsizli¤inin bir
ürünü say›lmas› gerekti¤ini ve her
zamanki gibi Müslümanlar’a ça-
mur at›ld›¤›n› kim savunabilir!

Peki niçin böyle bu durum?
Niçin bu topraklar›n as›l sahiple-
ri, bunca kontrolsüz bir biçimde
ba¤›rlar›na bast›lar bu aleti? Yoksa
televizyonun, ba¤l›s›n› yüce haki-
katlere rab›talama gibi bir yönü
var da, öteki insanlar m› bu niteli-
¤i henüz idrak edecek yetkinli¤e
ulaflamam›fl durumda?

Amerika’da ‘üretilen’ ve
Üçüncü Dünya ülkelerine bayilik
usulüyle da¤›t›lan toplumbilim
kabullerine bakarsan›z, televizyon
karfl›s›nda geçirilen süre ile gelir
düzeyi aras›nda ters bir orant› var.
Nas›l ki Amerika’da üretilen tek-
noloji ürünlerinin k›lavuzlar›nda
Türkçe’ye de yer verme gereksini-
mi duyulmuyorsa, bu tür toplum-
bilim görüfllerinde de Türkiye’yi
dikkate almak ihtiyac› hissedilme-
di¤inden olsa gerek, bu konuda

söylenenlerin de bize uymad›¤›n›
görmekteyiz. Bizde televizyon kar-
fl›s›nda geçirilen sürenin ne gelir
düzeyiyle ilgisi var, ne de kültür
düzeyiyle.

‹yi de nas›l yafland› televizyon-
lanma süreç? Neler oldu da Türk
insan›, televizyonu aaiilleenniinn sözü en
çok dinlenir ffeerrddii haline getirdi?

‘‘FFiittnneevviizzyyoonn’’ddaann ‘‘ttiivvii--ii flfleerriiff’’ee

70’lerin ›fl›lt›l› ve hareketli günle-
rini siyah-beyaz renklendirmiflti
televizyon. Evlerin salonlar›n›n
en göz al›c› yerlerine, önerilenin
tersine, sayg› duyulan nesnelere
yönelik bir hürmete yarafl›rcas›na
göz hizas›n›n yukar›s›na konufllan-
d›r›lm›flt›. Do¤rusu ilk bafllarda
her eve kolayca girmemesinin ne-
deni yaln›zca pahal›l›¤› de¤ildi.
Kendisini mütedeyyin diye adlan-
d›ran çevrelerde tam bir muhale-
fetle topa tutulan, hakk›nda ‘fit-
nevizyon’, ‘deccal’ veya ‘fleytan
kutusu’ gibi s›fatlar kullan›larak
sözedilen televizyon, baz› çevre-
lerde antenleri boynuza benzetil-

di¤inden, evinde televizyon bu-
lunduran aile reislerine de, Türk-
çe’deki öbür anlam›na gönderme
yap›larak ‘boynuzlu’ dendi. Fakat
aradan çok geçmeden, en çok on
y›l sonra, ifller kökünden de¤iflti.
Yavafl yavafl Türklük’ün ve Müslü-
manl›k’›n fliarlar›ndan biri haline
geldi televizyon. 

Sözünü etti¤imiz televizyon
düflman› çevreler de, birkaç y›l
önce yak›n çevrelerinin huzurun-
da defalarca balgam ç›kar›rcas›na
tükürdüklerini yalamamak için
flöyle mazeretler ileri sürmeyi uy-
gun gördüler: “Çocuklar komfluya
gidiyorlard›. Bakt›m olmayacak;
ben de ald›m bir tane.”

MMuusshhaaff››nn ssaaffddaaflfl›› ttvv

1980’lerin ortalar›na gelindi¤inde
art›k her Türk’ün evinde vard› te-
levizyon. Tabii kimilerinde, çeyiz-
lik kab›na sar›l› ve duvara as›l›
Mushaf’la afla¤› yukar› ayn› hiza-
da; duvarda saf tutmuflças›na...

Peki ‘emir kullar›’ndan müte-
flekkil halk›n bu tavr›n› anlamakta

TTÜÜRRKK’’ÜÜNN 
TTEELLEEVV‹‹ZZYYOONNLLAA ‹‹MMTT‹‹HHAANNII

HHAASSAANNAALL‹‹ YYIILLDDIIRRIIMM

Kültürün dün de, bugün de, yar›n da tek tafl›y›c›s› vard›r: Kitap. Hiçbir düflünce emek-
siz fethedilemez. fiahikalara ancak dikenli patikalardan t›rman›labilir. Tefekkür, sürekli
bir cehdin hak edilmifl mükâfat›d›r. K›saca televizyon kültürü, kültürle münasebetlerini
kesmeye karar verenlerin uydurdu¤u bir yaland›r. Bat›n›n bütün fuhfliyat›n› haremimi-
ze tafl›yan bu kanalizasyonun hay›rl› bir ifle yarayaca¤›n› ummak büyük iyimserlik olur.

CCeemmiill MMeerriiçç
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zorlanmasak bile,
resmi zevat›n ve
ayd›n kesimin s›-
n›rs›z ba¤›r aç›c›
tavr›n› nas›l karfl›-
layaca¤›z?

En bafl›ndan
beri, hiç, neredeyse
hiç karfl› ç›kan ol-
mam›flt› televizyo-
na resmi zevat ara-
s›nda; ciddi bir düz-
lemde sorgulayan,
öneriler sunan, çe-
kinceler belirten
bir ayd›na rastlanmad›¤› gibi...
TRT kurulurken bir tek Osman
Bölükbafl› itiraz kayd› koymufltu
bu yeni nazenin nesneye. Seçim
konuflmalar› s›ras›nda meydanlar›
h›nca h›nç dolduran ama nere-
deyse hiç oy alamayan flu ünlü Bö-
lükbafl›. Tabii ki bir zamanlar ün-
lü. fiimdilerdeyse, Ekmek Tekne-
si’ndeki bilmem kim varken,
Kurtlar Vadisi’ndeki falanca baba-
n›n fedaisi dururken kim tan›r Bö-
lükbafl›’n›! Fakat bilen bilir: Bu
itiraz› yüzünden dönemin gazete-
lerinde TRT’den mülhem “T›rt
Osman” lâkab›yla an›lmaya bafl-
lanm›flt› Bölükbafl›.

CCeemmaaaattii eenn yyaayygg››nn iimmaamm:: ttvv

Televizyonun Türk evine girifli,
dünyan›n baflka yerlerinde rast-
lanmayan bir ilgiyle gerçekleflti.
Asl›nda televizyon Türk evine
girmedi, Türk ailesinin can evine
buyur edildi; bafl köfleye oturtuldu
ve geleneksel misafirperverli¤in
gerektirdi¤i bütün ilgiyi fazlas›yla
tatt›. Art›k hem aile içi muhab-
betleri, hem de gelen misafirlerle
yap›lan o koyu sohbetleri o belir-
lemekteydi. Devletin 100 y›ll›k
sorunlar›n›n yar›m saatte çözüm-
lendi¤i, hükümetlerin y›k›l›p ye-
niden kuruldu¤u eviçi sohbetleri-
nin yerini televizyonun söyledik-

leri, önerdikleri, buyurduklar›,
gösterdikleri, tan›tt›klar›, sevdir-
dikleri, nefret ettirdikleri alm›flt›.
Aile meclislerinin flaman› art›k
bir ‘kara kutu’ydu. 

Hiç mi sohbete yer kalmam›fl-
t›? Tabii ki hay›r! Eskisi gibi ve
kadar olmasa da televizyonla bir-
likte sohbet bütünüyle ölmemiflti
ama içeri¤i de¤iflmiflti. Art›k ak-
flam eve gelen baba ile bütün gün
evde didinen annenin, okulda ka-
fas› fliflen çocuklar›n yemek sonra-
s›ndaki ortak u¤rafllar›n› da, ara-
daki konuflmalar›n› da televizyon
belirlemekteydi. Televizyonla il-
gili konular, o da olmazsa onun s›-
n›rlad›¤› biçimde konuflulan mev-
zular...

Fakat bir k›s›m insan inatla di-
renmiflti televizyona. Bile isteye
evine sokmam›flt› o kara ve karan-
l›k kutuyu. Daha sonra yanl›fl bir
adland›rmayla ve bafl›bozuk bir
genellemeyle “‹slâmc›” diye an›la-
cak bu mütedeyyin kesimin tele-
vizyona bafllang›çtaki direnmesi-
nin nedenini dini kayg›lara ba¤la-
mak iflin biraz kolay›. Durumun
böyleli¤ini, günümüzdeki benim-
seyici tavra bakarak daha rahat
anlayabiliyoruz.  

Burada as›l dikkat çeken nok-
ta flu: Bir zamanlar varolufl flartla-
r›n›n bafl›nda televizyon karfl›tl›¤›-
n› koyan Türkiye’nin en genifl kit-

lesi, ne oldu da televiz-
yonla bu kadar h›zl› ve
hesaps›z, kitaps›z bar›flt›?
Dahas› örne¤in Taliban
televizyona karfl› olum-
suz tavr›n› belirtince bu
kesim kendi yak›n geç-
miflini bile unuturcas›-
na, niçin yad›rgar, hatta
küçümser bir havaya bü-
rünmekte? Geçen za-
man zarf›nda dini duyar-
l›l›¤›n televizyona karfl›
olmay› gerektirmedi¤i
sonucuna m› ulafl›ld›,

yoksa kendisine karfl› ç›k›lmas›n›
gerektirecek nitelikleri bar›nd›r-
mad›¤›n› m› ö¤rendi? Hem bu bil-
giyi ona kimin ö¤retti¤ini kurca-
larsan›z, televizyondan baflka hoca
bulamazs›n›z. 

HHaabbeerrllee ggeelleenn hhaammaakkaatt

Televizyon için söylenen aptal ku-
tusu yak›flt›rmas›, art›k aptallar›n
diline bile pelesenk oldu¤u halde,
yine de sormal›: Müslümanlar’›n
1970’lerdeki televizyonu d›fllayan
tavr› ne kadar sahiciydi? 

Bugüne oranla televizyonda
gösterilenlerin dini sak›ncalar›n-
dan yola ç›karak geçmiflteki bu
tavr› anlayamay›z çünkü 1970’ler-
de neredeyse püriten ahlâk anlay›-
fl›ndaki TRT, yerini en genifl anla-
m›yla ‘pornografik’ kanallara b›-
rakt›¤› halde, o kanallarda her,
ama her konu en ‘aç›k’ flekliyle
gösterildi¤i, ele al›nd›¤› halde te-
levizyon mütedeyyin insanlar›n
yuvas›nda vazgeçilmez konumunu
korumaya devam ediyor. Hem de
her gün, ba¤l›lar›n›n (Ba¤›ml›s›-
n›n m› demeliydim?) say›s›n› art-
t›rarak.

Uzun zaman televizyona karfl›
olan, evlerine televizyon ald›kla-
r›nda, “Çocuklar benden habersiz
alm›fllar; ben bakm›yorum ki.” di-
yen, zamanla “Sadece haberleri

Genç Öncüler Karikatür Yarışması Birincisi
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seyrediyorum.” diye mazeret beya-
n› ihtiyac› duyan insanlar, nas›l
oldu da ‘fitnevizyon’u caiz, hatta
‘olmazsa olmaz’ saymaya bafllad›-
lar? Nas›l gerçekleflti bu süreç?

Benim bu soruya verece¤im
karfl›l›¤›n yenilir yutulur cinsten
olmad›¤›n›n ayr›m›nday›m: ha-
berler üzerinden. Evet, flu masu-
mun masumu haberler üzerinden.

Demin sözünü etmifltik ya, ha-
ni çocuklar komflular› rahats›z et-
mesin diye bu aleti evine soktu¤u-
nu söyleyen insanlar, televizyon
izledikleri ortaya ç›kt›¤›nda, bu
kez flu savunmaya baflvururlard›:
“Ben sadece haberleri seyrediyo-
rum. Hem, dünyada olup bitenler-
den haberdar olmak lâz›m can›m.”

Halbuki Türk insan›n›n bar›n-
d›rd›¤› ahlâk, anlay›fl, idrak ve
davran›fl kal›plar›ndan kopar›l›p
bugünlere getirilmesinde örgün
e¤itimin ve gazetenin pay›, tele-
vizyona oranla devede kulak me-
sabesinde.

Yaln›zca Cumhuriyet’in ilke
ve ink›lâplar›n› oturtma evresinde
de¤il, Cumhuriyet’in diledi¤i tipte
düflünen, davranan ve yaflayan in-
sanlar›n yetifltirilmesinde de tele-
vizyon haberlerinin pay›n›n ne
kadar oldu¤unu hangi ufuk sahibi
toplumbilimci araflt›rabilecek?

HHeerr hhaabbeerr bbiirr ppoorrnnooggrraaffiiddiirr

Kimseye haks›zl›k etmek istemem.
1970’lerdeki gibi, her yabanc›
filmde görülen öpüflme sahnesin-
de aileler televizyonlar›n› art›k
kapatmad›klar› gibi, tehlikesi ale-
ni cinsellikten çok daha yüksek
görsel ö¤elere kay›ts›z kalabiliyor-
lar. Zaten iflin en ac› yönü de bu-
ras› ya: ‘aç›k’› yaln›zca cinsellikle
s›n›rland›rmak, pornografiyi yal-
n›zca ve yaln›zca bu alanda var-
saymak. En masum görüntüdeki
niteli¤inden olsa gerek, herkesin
rahatl›kla çekincesini kald›rd›¤›

haberlerin dilinin, zihin üzerinde-
ki pornografik etkisini kurcalama-
n›n kimler pefline düflmüfl? Kim-
ler, haber dilinin koflu¤unun dü-
flünme mekanizmalar› üzerindeki
etkilerine dair Bat›’daki elefltiri-
lerden hhaabbeerrddaarr?

Dilerseniz daha ilgincini söy-
leyelim: Herkesin yine kontrol-
süzce herkese önerebildi¤i ve ya-
rar›ndan kimselerin kuflkulanma-
d›¤› belgesellerin bile, en az›ndan
afl›r› bilgi kirlenmesine yol açt›¤›
gibi gerçeklerin, s›radan insanla-
r›n alt›ndan kalkabilece¤i ifller
aras›nda say›lmayaca¤›n›n fark›n-
day›m ama ya fliddet sahneleriyle
dolu filmler, haberler, reality
showlar, yar›flmalar... 

Televizyon sonras›nda ortaya
ç›kan bozuk Türkçe’den, ruh ve
beden sa¤l›¤› bozuk nesilden, uyu-
fluk ve kendinden habersiz bir top-
lumdan söz etmiyorum bile... Art›k
insanlar düflünmüyor, izliyor. Pasif-
li¤in zirvesinde gelen hamakat...

ZZaappllaammaa zziikkrriinn yyeerriinnii aalldd››

Burada yeniden sorman›n yeri:
Müslümanlar, televizyona karfl›
ç›kt›klar›nda rol yapm›yorlard› da
flimdi mi gaflet ve dalâlet, hatta
h›yanet içindeler?

H›yanet yak›flt›rmam› a¤›r bu-
lacaklara küçük birkaç an›msatma:

Türkçe’nin en yayg›n kulla-
n›mdaki sözcü¤ü olmayabilir zap-
lama ama flu kesin: Türkiye’nin en
çok yap›lan ifli. (Gerçi, yabanc›
sözcüklerin yerine Türkçeleri üre-
tilmedi¤inde, en az›ndan onlar›
Türkçe söyleyifle uyarlama hassa-
siyeti de televizyon öncesinde kal-
d›¤› için herkes ‘zapping’ diyor
ya.) Birçok beyin, 24 saatin içinde
en çok zaplama s›ras›nda en aktif
düzeyde ifl görmekte.

Bir derviflin tespih eflli¤inde
zikr çekmesinden çok daha s›k ya-
p›lan ve uzun süreli yinelenen bir

eylem... Art›k zaman›m›zda bu ka-
dar istikrarla, azimle, sab›r ve se-
batla Müslümanlar’›n yapt›¤› bafl-
ka bir ‘sahih amel’  gösterilebilir
mi, sahiden merak ediyorum!

Hiç kimse gönül ferahl›¤›yla
tersini savunamaz: Müslüman
Türk’ün evine televizyon gireli
beri, belki çeyizlik kab›na sar›l›
Mushaf duvardaki yerinden indi-
rilmedi ama gündelik hayatla irti-
battan neredeyse bütünüyle ç›ka-
r›ld›.

Öyle ya, televizyon dururken
kim baks›n Kur’an’›n yüzüne!

Ça¤›m›z müslüman›n yepyeni
ve taht› devrilmez virdi: zaplama.

ÇÇuuvvaalldd››zz ffaassll››

Televizyon hakk›nda bunca rahat
konuflmam›n nedeni, din kardefl-
lerimin bu hiç ihmal etmedikleri
her günlük tap›n›lar›na ifltirak
edecek imkândan yoksunlu¤um
de¤il yaln›zca. Evet, yüzüm k›zara-
rak itiraf ediyorum: din kardeflleri-
min bu ibadetine ben hiçbir gün,
hiçbir gece kat›lam›yorum; onlar›
her seferinde yaln›z b›rak›yorum.
Ve yine aç›kça itiraf ediyorum
aforoz edilmeyi göze alarak: evime
televizyon sokmamakta hâlâ ka-
rarl›y›m. 

Bir itirafta daha bulunmak is-
tiyorum. Ulusal yay›n yapan bir
televizyon kanal›nda (uzun bir sü-
re olmasa da) çal›flt›¤›m yak›n dö-
nemlerde bile neredeyse hiç tele-
vizyon izlememek, nas›l oldu da
asla sözkonusu idari görevimi ak-
satmama neden olmad›?

Merakl›s›na sorma hakk›m
yok mu? 

Beyninin k›vr›mlar› televizyon
taraf›ndan henüz bütünüyle i¤difl
edilmemifller bu soruyu düflüne-
dursun, kendilerine küçük bir ipu-
cu: Mustafa Kemal döneminde te-
levizyon olsayd›, hiçbir ink›lâba
gerek kalmazd›. ■



82 Umran .Temmuz .2004  

Y
aklafl›k 200 y›ld›r bat›l›-
laflma çabas›nda olan
toplumumuz belirsizlik-

ler ve kargaflan›n içine itilmifltir.
Kültür ve toplum mühendisli¤i-
ne maruz kalan toplum fertleri
kültürel kodlar›n›,anlam harita-
lar›n› ve duygular›n› kaybetmifl,
bilinç yaralanmas›yla karfl› karfl›-
ya kalm›flt›r. Varl›k sahas› bul-
du¤u ortam içinde bireyler gele-
nek ve modernlikle organik bir
iliflki, post-modernlikle ise epis-
temolojik/entellektüalist ba¤
kurmufllard›r. Gelenek ile mo-
dernlik aras›nda gerilmifl ince
bir ipte kimlik oluflturma çabas›
içinde olan bireyler bir teori ola-
rak nitelendirilen (Habermas,
Deleuze, Guattari’nin tan›mlar›
bu flekildedir) postmodern bir an-
lay›flla zihinsel iliflki kurup kifli-
lik dominantlar›n› oluflturmak
zorunda kalm›flt›r.

Birey gelenek-modernlik-
postmodernlik süreciyle hem
iflitsel hem de görsel olarak do-
layl› ya da dolays›z iliflki içerisin-
dedir. Bu üç sürecin bireyle olan
iliflkisini sa¤layan bir tak›m ay-
g›tlar vard›r. Bireyin gelenekle
olan ba¤›n› sürdüren birinci
kuvvet kiflinin aile ve çevresidir.
Özellikle toplumumuz aç›s›ndan

düflünürsek yani gelene¤in me-
kan›/köyden, modernli¤in me-
kan›/kente geçifli 1970’li y›llar
kabul edersek tek aya¤›n› mer-
kezinden koparamayan bir sos-
yolojik çevre/yoksa merkez mi!/
söz konusudur. Kimilerine göre
ilkel ve kaba görülen, kimilerine
göre ise edep ve görgü kavramla-
r› ile nitelendirilen fertler mo-
dern bir hayat›n külfetini çeken
ailelerde torun sahibi kifliler ola-
rak, bir anlamda d›fllanarak ve
itibars›z olarak köfle bafllar›nda
oturmaktad›rlar. Asl›nda bu sos-
yolojik merkez, gelenek ile mo-
dernlik aras›ndaki boyutun-sos-
yolojik, ekonomik, dinsel-zaaf
ve imkanlar›n›n fark›na varabi-
lecek niteliktedir.

Gelene¤in toplumla olan
ba¤›n› oluflturan yapayl›ktan
uzak do¤al ayg›t› aile olarak ifa-
de ettikten sonra modernli¤in
toplumla ba¤lay›c›l›¤›n› olufltu-
ran ayg›tlar› ortaya koyabiliriz.
Modernlik asl›nda toplumsal ola-
rak ortaya yeni bir fley koymaz
eskiyi çarp›t›r ve ona vizyon ka-
tar. Zaten modernli¤in en çok
elefltirilen yönü öznenin edil-
genlefltirerek nesne haline getir-
mesi de¤il midir?

Teknolojinin etkinli¤i girmifl

oldu¤u mekana ruhunu da kat›p
iflgal edici yetisini kullanarak
modernli¤in mekan›n› ve ayg›t-
lar›n› ço¤ullaflt›rabiliyor. Mo-
dernli¤in ayg›tlar› do¤al olmak-
tan çok yapay oldu¤u gibi iflitsel
ve görsel ayg›tlard›r genellikle..

Modernli¤in geliflmifl tekno-
lojik ayg›tlar› ile bireyler hem zi-
hinsel soyk›r›m hem de flahsiyet-
sizlefltirme bombard›man› alt›n-
da kalm›fllard›r. Zihinleri ve flah-
siyetleri i¤difl edilen genç bayan-
lar modan›n ve kozmetik ürün-
lerin yapaylaflt›r›c› yetisiyle gü-
zel,bak›ml›, ince ve zarif bir göv-
deyle, yine 6-15 yafl aras› olan
sabiler bilgisayar ba¤›ml›l›¤›n-
dan dolay›, mekanik bir sese sa-
hip olan ve kimlik oluflturan eri-
yik bir varl›k sahas› bulmufltur.
Pratik hayat›nda gelenek-mo-
dernlik aras›nda gelgitler yafla-
yan toplum bireyleri ilkönce
plastik sanatlarda ortaya ç›kan
daha sonra felsefe ve edebiyat
dünyas›nda yaz›nsal bir varl›k
bulan postmodern düflüncenin
az da olsa etkisinde kalmaktad›r.
Postmodernli¤in ontolojik ve
epistemolojik varl›¤›yla beraber
olarak toplumsal hayat›m›zda
yer buldu¤una inan›yorum.
Postmodernizm düflüncesi tepki-
sel bir tav›rla insan› ak›lc›laflt›-
ran, makinalaflt›ran, yapaylaflt›-
ran ayd›nlanman›n ve modernli-
¤in karfl›s›ndad›r. Bir tav›r ve
tepki olan post-modernlik top-
lumumuzda yer yer görünürlük
arzeder. Özellikle metropollerde
modernlikten s›k›lm›fl olan in-
sanlar do¤aya dönüfl arzular›n›
dile getirirler. Hatta bu dile geti-
rilifl toplumuzun dokusu olarak
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görülen arabesk müzi¤e bile il-
ham olmufltur.

Postmodernli¤in “elefltirisel-
li¤i ve analitikli¤i” ele al›narak
toplumun s›k›nt›lar›n›n tespit
edilmesinde kullan›labilinir. Fa-
kat postmodern anlay›fl›n olufl-
turulmaya çal›fl›lmas› da bireyi
saçmalaflt›r›r, parçalar anlam›z-
laflt›r›r. 

Gelenek/modernlik/postmo-
dernlik düzleminde kalan insan-
lar›m›z bu düzlemde hem olumlu
hem de olumsuz karakter kaza-
nabilir. Modernli¤in özne üze-
rindeki tahribatlar› anakronik,
flizofrenik, bafl›bofl bir y›¤›n için-
de bulunan -en az›ndan toplum
bugün için böyledir- toplumu-
muz için daha fazlad›r. Kutsal›
içinde bulunduran yap›c› gele-
neksel anlay›fl ile modernli¤in
s›k›nt›lar›n› elefltirisel bak›fl an-
lay›fl› ile gidermeye çal›flan post-
modern bir anlay›fl olumsuz bir
kiflilik içinde bulunan toplum
öznelerini sa¤l›klaflt›rabilir. Y›l-
lard›r toplumsal s›k›nt›lar›m›z›
sadece politik ve ekonomik kriz-
lere ba¤layan anlay›fllar ne yaz›k
ki toplum s›k›nt›lar›n› tespit
edememifller ve anlafl›l›r bir dille
ortaya koyamam›fllard›r. Küre-
selleflen ekonomiler, siyasetler
ve politikalar beraberinde küre-
selleflen toplumlar ortaya ç›kar-
m›fllard›r. Asl›nda böylece in-
sanlar›n s›k›nt›lar›, ac›lar›, duy-
gular› ve düflünceleri de evren-
selleflmifltir.

Rutin ve s›radan bir yaflam
anlay›fl›na sahip olan insanlar›-
m›z manipüle edilmeye, edilgen-
leflmeye, nesneleflmeye çok elve-
rifllidirler. Geliflmemifl bir eko-
nomiye sahip olmas›ndan dolay›
hayata midesinden ba¤l› olan
fertler zihinlerini ve yüreklerini

belirleyen manüpülatif ayg›tlara
teslim etmekten huzursuzluk
duymazlar. Kendilerini, duygu
ve ak›l birlikteli¤ini kaybeden
toplumumuz tam anlam›yla
Mestroviç’in “duyguötesi” kavra-
m›yla nitelendirdi¤i toplum ka-
rakteriyle örtüflmüfltür.

Mestroviç Bosna ve Kosova
fenomenini çok kültürlü anlay›-
fl›n z›dd› oldu¤u için ayd›nlan-
man›n antitezi olarak görür. Her
ne kadar postmodern argüman-
lar›n yetersiz oldu¤unu söylese
de kendi söylemleri de postmo-
dern bir karakter izleri tafl›r.
Edilgen, kay›ts›z modern bireyi
duygu öteci birey olarak adlan-
d›r›p Riesman’›n “iç tahminci”
ve kitle halinde enformasyon tü-
keticisi haline gelen “öteki-yö-
nelimli” tipi ile ba¤daflt›r›r. O
duygu öteci toplumu “Bireyler
bezgin, bir fleye bulaflmaya töv-
beli hale gelmifl ama olaylar›n
anlaml› oldu¤unu yeterince iyi
bilecek kadar ak›ll›d›r.”11 olarak
nitelendirir. Ona göre fert eyle-
mini duygular ve ak›lla yani kalp
ile beyin aras›nda denge olufltu-
rarak yapar ama modern toplum
fertleri bu dengeyi kaybetmifltir.
Ekonomik ve siyasal sorunlar›n

traji-komedileflti¤i ülkemizde
fertler bezginlikleri, kay›ts›zl›k-
lar› ve afl›r› makuluyetçi karak-
terleri ile sorunlar›n kökleflmesi-
ne yol açar. Ak›l ve duygu bir-
likteli¤ini sa¤laya/ma/yan sa¤l›k-
l› düflünebilme yetene¤ini kay-
beden toplumlar olaylara ya anti
tepki gösterirler yada tepkisiz
kal›rlar. Son dünya kupas›nda
toplumumuzun Milli tak›ma
göstermifl oldu¤u tepki asl›nda
ekonomiye, siyasete, dine vs. ol-
gulara göstermifl oldu¤u tepki ile
ortakl›k içerir. Tabii ki bu tepki-
ler fertlerin kendili¤inden olufl-
turdu¤u tepkiler de¤ildir, tama-
m›yla manipülatif olan tepkiler-
dir. Duygunun kaybolmad›¤›n›,
var oldu¤unu ama mekanikleflti-
¤ini iddia eden Mestroviç Rit-
zer’in Mcdonaldlaflt›rma kavram›-
na göndermede bulunarak duy-
gular›n da Mcdonaldlaflt›r›ld›¤›n›
yani önceden paketlenip tüketi-
lebilecek lokma büyüklü¤ünde
ak›lc› olarak üretilmifl “mutlu”
yeme¤i oldu¤unu söyler. O kül-
türel k›s›rl›ktan çok duygusal k›-
s›rl›k içinde bulunuldu¤unu, so-
yut duygular›n kültür endüstrisi
taraf›ndan mekaniklefltirildi¤ini
ifade eder. Yine ona göre bu

Mcdonaldlaştırılmış dünya, samimi duygu ve anlatımların yok olduğu bir dünyadır.
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duygusal k›s›rl›k “flefkat yorgun-
lu¤unu” do¤urur. Bu flefkat ac›-
maya benzeyen içi d›fl›na ç›km›fl
bir flefkattir.

Düflünsel temellerini ayd›n-
lamadan alan modernli¤in asl›n-
da korktu¤u bafl›na gelmifltir.
Kant’›n “Ayd›nlama Nedir?”
makalesi ile ortaya konan ergin
olmay›fl durumunda olan aciz in-
san edilgendir. Onun yerine dü-
flünen kitaplar›, onun sa¤l›k so-
runlar› ile ilgilenen doktoru,
maneviyat›n› sa¤layan bir din
adam› vard›r. Kant’a göre tüm
bunlar bireyi edilgenlefltiren
otoritelerdir. Duygular› ve düflü-
nümleri olan etli kanl›/insan
olan bu otoritenin yerine duygu-
suz, hissiyats›z, mekanik ayg›tlar
ikame edilmifltir. Modern dün-
yada iktidar›n› yitirmifl nesne
konumuna düflmüfl fert sözkonu-
sudur. 

Böylelikle Kant’›n deyimiyle
insan yeniden ikinci kez ergin
olmama durumuna düflmüfltür.
Modernlikle bir süreç ile de¤il
de günü birlik her an karfl› karfl›-
ya kalan toplumumuz olaylara
karfl› garip duygu tepkileri ger-
çeklefltirirler. Bu ilginç tepkiler
toplumun patolojikli¤ini ortaya
koyar. Bir futbol maç› sonras›
gösterilen tepkiler masrafl› ve
üzücü sonuçlar do¤urur. Bireyler
sevinç sonras› yüzlerce litre al-
kol,binlerce litre araç yak›t› ve
geride birkaç ölü b›rakabilir.

Toplumun bir dönem reality
showculara gösterdi¤i ilgi ve ala-
ka son derece gariptir. Toplumu-
muzda ihmal sonucu her gün ga-
rip, dramatik ölümler yaflan›yor.
Bu olaylardan en dramati¤i sa¤-
l›k karnesinde baflörtülü foto¤ra-
f› oldu¤u için diyaliz makinas›na
al›nmayan ve ihmalden dolay›

dramatik bir ölüm yaflayan Me-
dine Bircan olay›d›r.

Duygu-ak›l dinamiklerini
kaybetmifl toplum duygulanabi-
lir ama eylem yapma iradesine
sahip de¤ildir. Son Filistin olay-
lar›nda yap›lan zulümler küçük
bir k›z›n duygulu yakar›fllar›nda
dillendirilmifltir. Toplum bu her
iki olaya da tepkisini sadece
duygulanarak göstermifltir.
Mestroviç “duygu ötesi” kavra-
m›na en iyi örne¤i Tolstoy’un
romanlar›n›n birinde ifade edi-
len tiyatronun d›fl›nda so¤uktan
tir tir titreyen zavall› hizmetçisi-
ni afla¤›lamay› sürdürürken
oyundaki zavall›lar için gözyafl›
döken üst s›n›ftan bir han›me-
fendinin durumunu örnek verir.

Tolstoy’un duygu ötesi burju-
va han›mefendinin yaflam›fl ol-
du¤u lüksü ülkemizde gecekon-
duda oturan insanlar›m›z bile 4
çocuklu ailenin 5. çocu¤u tele-
vizyon sayesinde yaflamaktad›r.
Mestroviç her ne kadar k›flk›rt›-
c› buldu¤u Baudrillard’› elefltirse
de onun referans ald›¤› noktalar
vard›r. Postmodernlerin dünyas›
duygusuz, köksüz, kurgu simülas-
yonudur.

Mestroviç’in dünyas› ise yan-
l›fl ikame edilmifl ve manüpülatif
duygular tafl›yan duygusuz, kök-
süz, kurgusal simülatif bir dünya-
d›r. Yine O bu dünyada kötülü-
¤ün hofl bir k›l›f içinde toplumda
bulundu¤undan iyi çocukla–kö-
tü çocu¤un aras›ndaki çizginin
kalkt›¤›ndan yani “kötülü¤ün flef-
fafl›¤›ndan” bahseder. Duygu öte-
si tip olarak nitelendirdi¤i Rado-
van Karadziç, Hitler ve Stalin’in
aksine iyi giyimli, t›rafll›, imaj›
düzgün sinsi bir soyk›r›mc›d›r.
Ona göre di¤er bir örnek Ken-
nedy’den duygusal imgeler olan

Clinton’dur.
Bir toplumun iyi ve kötüleri-

nin olmas› muhakkakt›r. Top-
lumlarda iyi ve kötüleri tarih za-
manla ortaya koyar. Kötüler za-
manla tarihin terazisinde tart›-
l›rlar. Acaba bugün imaj› düzgün
ça¤dafl insan vizyonunda kaç ta-
ne kravatl› ve rozetli, iyi çocuk
k›l›¤›nda kaç kötü çocu¤umuz
vard›r. ‹maj› ve t›rafl› düzgün
Atatürkçülükten yapay duygusal
imgeler alan Kemal Alemdaro¤-
lu gibi tipler tam bir duygu ötesi
tip midir? 

“Modernli¤in duygusall›¤›
kabul edemezli¤i ile birlikte kut-
sal olan modernlikle birlikte ku-
ruyup gitmifl ve bu da duygu öte-
cili¤in önünü açm›flt›r. Kutsal›n
kayboluflu ile birlikte kollektif
bilinçte kaybolmufltur. Kollektif
bilinçten mahrumiyet zamanla
duygusuzlafl›r.”11(s.217-240)

Yukar›da al›nt›lad›¤›m cüm-
leler Mestroviç’in Durkheim’in
“Dinsel Hayat›n Temel Biçimleri”
adl› kitab›ndan yapt›¤› ç›kar›m-
lar›d›r. Durkheim’a göre duygu-
lar›n› yitiren toplum tekrar ken-
dili¤inden olan duygu birlikteli-
¤ini oluflturamaz. Özellikle post-
modern darbe olarak nitelendi-
rilen 28 fiubat sürecinden sonra
toplumsal birincil güç olan med-
ya ile toplumumuzun manevi di-
namiklerine karfl› sald›r› psikozu
içine girilmifltir. Böylelikle kol-
lektif bilincin, kollektif din an-
lay›fl›n›n ve kollektif masumiye-
tin y›k›ma maruz kalmas› sonucu
bireyler aras›ndaki kay›ts›zl›¤›
at›m›flt›r. Tüm bunlar kollektif
çoflkuyu öldürmüfltür. Tek kol-
lektif coflku futbol maçlar› sonu-
cunda gösterilen fanatik eylem-
lerdir.

Kolektif bilincin i¤difl edildi-
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¤i mekanlar büyükflehirler, üni-
versite ve e¤itim kurumlar›d›r.
Benim toplumuzun sosyolojik
duruflu üzerine serpifltirmeye ça-
l›flt›¤›m Mestroviç’in argüman-
lar› toplumsal ve yerel olmaktan
çok evrenseldir. Evrensel kolek-
tif bilincin bitiflini ve duygu öte-
cili¤i flu cümlelerle betimliyor.

“1990’larda bir aile akflam
yeme¤inde Saraybosna kald›r›m-
lar› üzerinde saç›lan bir çocu¤un
beynini sahne içinde seyreder.
Çocuklar ölümü giz olarak gör-
mezler. Çocuklar›n› morga gö-
türmeyi akl›ndan bile geçirme-
yenler bir morg simülasyonu ha-
line gelen televizyon programla-
r›na ortakl›k ederler.”11 (s.246)

Mestroviç kitab›nda J.F.Ken-
nedy ve O.J.Simpson vakalar›na
de¤inip toplumun bu olaylara
bak›fl›nda ölümü unuttuklar›n›
baflka izlekler üzerinde zihin yor-
duklar›n› söyler. Ona göre öyle
bir ahlaki iklim yerleflmifltir ki
soyk›r›m dahil masum insanlar›n
ölümü hofl görülmüfltür. Acaba
bizim toplumumuzun Medine
Bircan olay›na ve Irak’taki ifl-
kence olaylar›na göstermifl oldu-
¤u tepki bu tepkiden ne kadar
farkl› idi!? Masumun ölümüne
tepkisiz kalan elindeki kuman-
das›yla baflka bir kanalla umur-
samazl›k duygular›n› flarj eden
toplum empati gelifltirme duygu-
sundan bile yoksundur. Halbuki
bir gün masumun ölümüne ben-
zer bir ölüme ifltirak edebilir.

Toplumumuzda Mcdonald fe-
nomeni bol ›fl›kl› ortam, estetik
sandalye ve masalar, genç ba-
k›ml› gövdelerin çal›flt›¤› nefleli
bir ortam akla getirir. Buna kar-
fl›l›k Amerikal› sosyolog G.Rit-
zer “Mcdonald’›n” bütün top-
lumsal hayat etkinli¤inde bafl-

gösterdi¤i ve belirleyici oldu-
¤undan bahseder. Ona göre mo-
dern hayat›n dört temel belirle-
yici unsuru vard›r. Bunlar verim-
lilik, hesaplanabilirlik, öngörü-
lebilirlik ve denetimdir. Ona gö-
re asl›nda toplum bu dört unsuru
Mcdonald kuruluflundan alm›fl-
t›r.

Ritzer ak›lc›l›¤›n ak›ld›fl› so-
nuçlar üretmesini ise Mcdonald-
laflt›rman›n beflinci boyutu olarak
görür. ‹nsanlar aras› duygu ya-
banc›l›¤› ve bireyin her gün ya-
n›bafl›nda hissetti¤i duygususuz-
luk düflünsel ve yaz›nsal dünyada
da kendini hissettirir. Çünkü
mekan›n kiflilik üzerinde belirle-
yicili¤i vard›r. Mestroviç duygu-
öteci tiplerin rutinleflmifl meka-
n› sevdiklerinden bahseder.
“Mcdonald ise kusursuz duygu
öteci ütopya insan›na bir kala-
bal›¤›n içinde olaca¤› “zarif” bir
atmosferde dostça servis vaat
eder.”11 (s.173) Bu insan tipleri
bu ortamdan rahats›z olmazlar
aksine haz al›rlar. Genç tüketen
bir toplum karakterine sahip
olan toplumuzda soka¤›n her kö-
flesi bu mekanlarla doludur. Bu
mekanlar duyars›z toplum karak-
terlerini ç›karmada katalizör gö-
revi yapm›flt›r.

Bürokrasiyi insanlar›n görev
ve sorumlulu¤u bildi¤i, s›n›f at-
lan›lan mekanizma olarak gören
Ritzer Weber’e ba¤l› kalarak
ak›lc›l›¤›n modelini bürokrasi
olarak görüp bürokrasiyi de yu-
kar›da sayd›¤›m›z dört unsur aç›-
s›ndan fast food restoran›yla ifl-
lev aç›s›ndan ayn› görür. Bu
alanlar Weber’in en çok korktu-
¤u toplumsal hayat›n her alan›-
n›n ak›lc›laflt›r›ld›¤› alanlard›r.
Ritzer verimlilik, hesaplanabilir-
lik, öngörülebilirlik ve denetimi
dört ayr› bafll›k alt›nda inceler.

Verimlilik istenileni az ça-
bayla az zamanda elde etmektir.
Verimlilik için müflterilerde kul-
lan›larak mekaniklefltirilip y›p-
rat›l›r. Hesaplanabilirlikte ise
nitelik yerine nicelik esast›r. ‹n-
sanlar keyifle yemek için de¤il
“yak›t ikmali” için yerler.

Ritzer’in en çok kulland›¤›
metafor montaj band›d›r. Top-
lumun her mekan› montaj band›
haline gelmifltir.

Ritzer Mcdonaldlaflt›rma olgu-
sunun e¤itimde de söz konusu
oldu¤unu söyler. “E¤itimde nicel
olguya giderek daha fazla vurgu
yap›lmaya baflland›. Odak nok-
tas› ö¤rettiklerimiz ve e¤itim de-
neyiminin kalitesi de¤il kaç ö¤-
rencinin ‘ürünler’ sistemden
geçti¤i ve hangi notlar› ald›¤›d›r.
Ufak tefek de¤ifliklikler yaparak
kitap yay›mlamak, profesörlerin
fast food restoran› yöneticileri
gibi yay›n listesindeki adet ko-
nusu da bir yan›lsama yaratma
yoludur.”22

Ritzer’e göre e¤itimi Mcdo-
naldlaflt›ran sivil, kapitalist idare-
dir. Oysa bana göre bizim e¤iti-
mimizi Mcdonaldlaflt›ran ideolo-
jik devlet ayg›tlar›d›r. 8 y›ll›k
e¤itim politikalar›, kat› müfre-

Mcdonaldlaştırılmış toplum tarih ve

kültürel duygudan yoksundur.



datlar, standlaflt›- r›lm›fl milyon-
larca ö¤renci say›s› bu tutumu
ortaya koyar. Ritzer Mcdonald-
laflt›rman›n di¤er alanlardaki be-
lirleyicili¤ini Peter Richard’›n
“The making of Mc Paper” kita-
b›ndan al›nt› yaparak flu flekilde
izah eder. “Çocuklar›n› her gece
farkl› fast food restoran›na götü-
ren ve buzdolab›nda dondurma
bulunduran ana-babalar gibi
USA TODAY’de okurlar›na
yaln›zca onlar›n istediklerini ve-
rir. Ne ›spanak, ne kepek ne ci-
¤er.” Televizyon ve bas›n dünya-
m›z›n da yay›n politikas› ve
amac› USA TODAY’dan farkl›
de¤ildir.

Bürokrasi ile Mcdonald ku-
rumunun en büyük ortak nokta-
s› denetimdir. Fast food restora-
n›nda fotoselli kola makineleri,
patatesi standard k›zartan maki-
nalar insan etkinli¤ini azalt›r.
Böylelikle insanlar›n iflleri elin-
den al›narak makinalara verilir.
‹nsan merkez olmaktan ç›kar›l›r.
Ona göre yüksek ö¤retimi ta-
mamlayan ö¤renciler denetim
mekanizmalar›na baflar›yla bo-
yun e¤mifltir. 

Ritzer dinin de Mcdonaldlafl-
t›rld›¤›n› söyler. Din vaazlar› talk
showlara benzer bir üslupta me-
saj verir. Peki bizdeki din anlay›-
fl› ne kadar Mcdonaldlaflm›flt›r?
Yukar›da Mcdonaldlaflman›n
kapitalizmin bir süreci oldu¤u-
nu, bizde ise devlet taraf›ndan
ideolojiklefltirildi¤ini ifade et-
mifltik. Zaten dinin devlet kuru-
munun tekeline emanet edilifli
bunun göstergesidir. Weber’in
bürokratik ak›lc›l›¤› ile örtüflen
Mcdonaldlaflt›rma unsurlar›(ve-
rimlilik, hesaplanabilirlik, öngö-
rülebilirlik ve denetim) toplu-

mumuzun din anlay›fl›yla ba¤da-
fl›r. Cemaat ve imam montaj
band›n› and›r›r flekilde dini ritü-
ellerini yerine getirir. Cemaat
merkezi hutbe ve vaazlarla dene-
tim alt›nda tutulur. ‹badet nite-
li¤ini kaybeder niceli¤e bürünür.
Huflû ve bereketten çok ibadeti
bir an önce ifa etme gayesi var-
d›r. Cemaatin kulaklar› merkez
taraf›ndan rutinlefltirilmifl vaaz-
lara al›fl›k oldu¤undan dolay›
öngörülebilirlik te vard›r.

Ritzer Mcdonaldlaflt›r›c› üç et-
keni 1) ekonomik ç›karlar 2)
kendi içinde bir amaç olarak
Mcdonaldlaflt›rmaya de¤er ve-
ren kültür 3) Toplum içinde ger-
çekleflen de¤iflime uygunluk ola-
rak görür. Ona göre Mcdonald-
laflt›r›lm›fl dünya samimi duygu
ve etki anlat›mlar›n›n yok oldu-
¤u bir dünyad›r.

Ritzer ve Mestroviç’in sonuç
olarak söyledikleri ortakl›k arz
eder. Asl›nda postmodern düflü-
nürlerin yapmaya çal›flt›klar› öz-
neyi topluma ya da tarihe dön-
dürme çabas› içindeler. Mestro-
viç duyguötecili¤in altedilmesi-
ni kolektif bilinç, kolektif coflku
ve kutsal kategorisinin yeniden
çevrime sokulmas›na ba¤l›yor.
Ritzer ise Mcdonaldlaflt›r›lma-
dan ak›lc›l›¤›n sonras›nda ak›l-
d›fl›laflt›r›lm›fl mekanlardan ka-
çarak ak›lc›laflt›r›lmam›fl s›¤›-
naklara gidilerek kurtulabilece-
¤ini söyler. Ortak karakter arze-
den ““dduuyygguuöötteessii”” ve ““MMccddoo--
nnaallddllaaflfltt››rr››llmm››flfl”” toplum, tarih
ve kültürel duygudan yoksun-
dur. Her iki karakterde kifliliksiz
toplumda yaflamaktan huzursuz
olmazlar.

Gelenek-modernlik-postmo-
dernlik düzleminde sars›nt›lar

geçiren toplumumuz Ritzer’in
“ak›lc›laflt›r›lmam›fl s›¤›naklar” di-
ye nitelendirdi¤i Mestroviç’in
“kutsal›n döndürülmesi” olarak
gördü¤ü sa¤l›klaflt›rma nosyon-
lar›na uzak de¤ildir. Bu nosyon-
lar toplum fertlerimizin hemen
yan›bafl›nda durmaktad›r, ya kö-
fle bafllar›nda oturan kifliler ola-
rak ya da mahallerinin bir k›s-
m›nda yaz›nsal ve mekansal ola-
rak durmaktad›r. Bize düflen ge-
lene¤in yap›c›l›¤›, postmodernli-
¤in elefltiriselli¤i ile toplumu
modernli¤in bata¤›na sokmadan
sa¤l›klaflt›rmakt›r.

E¤er toplumuzda yayg›nl›k
bulabilecek Mcdonald kültür
rüzgar›na karfl› bariyerlerimizi
oluflturmazsak Baudrillard’›n orji
sonras› metastaz olarak nitelen-
dirdi¤i y›k›mla karfl› karfl›ya kal›-
r›z. Ritzer Nuland’dan al›nt›lad›-
¤› metinde insanlar›n ne gibi
tehlikeyle karfl› karfl›ya oldu¤u-
nu flu flekilde ortaya koyar.

“Kanser; b›rak›n gizli bir düfl-
man olmas›n› asl›nda öldürme-
nin kötü niyetli coflkusuna sahip
bir kahramand›r. Hastal›k sürek-
li, s›n›rs›z, dairesel flekilde her
fleyi yak›p y›kan y›k›c›l›k seferini
sürdürüyor, hiç bir kural tan›m›-
yor, hiç bir emir kabul etmiyor
ve yok etmenin cinayet yerinde
bütün direnci k›r›yor. Hücreleri
cinnet geçirerek sa¤a sola sald›-
ran bir barbar sürüsünün men-
suplar› gibi hareket ediyor, den-
siz ve yönsüz bir amaçla uzana-
bildi¤i her fleyi ya¤mal›yor.”22      ■

KKaayynnaakkllaarr::

1 George Ritzer, Toplumun Mcdonald-
laflt›r›lmas›, Ayr›nt› yay›nlar›

2 Strejepan Mestroviç, Duyguötesi
Toplum, Ayr›nt› yay›nlar›
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II.. EEflfliikklleerrii AAflfl››nndd››rrmmaakk

A
demo¤ullar› ve Adem-
k›zlar›n›n do¤um ve
ölüm aras›ndaki hayat

yolculuklar›n›n içindeki yolcu-
luklar›, gezintileri gerek edebiyat
gerekse siyasal alana iliflkin; ki-
mi zaman önyarg›lar›n ço¤alt›l-
mas›na, kimi zamansa insani
zenginli¤in  hazinelerinin keflfe-
dilmesini sa¤layarak kültürler
aras› iliflkilerin sa¤l›kl› bir ze-
minde yürütülmesine katk› sa¤-
lam›fl kadim etkinliklerin bafl›n-
da gelmektedir.

Yolculuk içindeki yolculuk-
lar kimi zaman Seneca’da oldu-
¤u gibi “nefleyle ve bafl›m›z dik
olarak, h›zl› ad›mlarla, dünyan›n
tüm ülkelerini dolaflma tutkusu-
na” dönüflürken bazen Chate-
aubriand’ta oldu¤u gibi “düfl kur-
maktan baflka bir amac› olma-
yan yaln›zca dolaflmak için dola-
fl›lan” bir etkinlik halini alabil-
mektedir. Dünyan›n bütün me-
kanlar›n› tüketircesine h›zl›
ad›mlarla dolaflma tutkusu haf›z-
as›zl›¤›m›z› katmerlerken, dolafl-
mak için dolaflmak ise amaçs›z,
hedefsiz, aylak bir gezginciliktir. 

Yolcuyu seyyah› turistten
farkl› k›lan “eflikler”den geçiflte
hissedilen ac›, duyarl›l›k ve his-
sedifltir. Yolculuk aid olma, bir
köke, bir kayna¤› yolculuk ola-
rak yap›ld›¤›nda as›l anlam›n›
kavrar. Yurtsuzlu¤un, göçebeli-
¤in dehlizlerinden kurtulufl im-
kan› sunar. Uzak iklimlerin ha-
yat verici kokusunu hissedebil-
mek ve bu iklime aidiyet duygu-
suyla soylu bir ba¤l›l›k gelifltire-
bilmek için eski hayat›n y›k›l-
mas› gereken unsurlar›n›n y›k›l-
mas› gerekir, kuflkusuz bir huzura

erebilmek için...
Yetkin tarihçi Eric Hobs-

bawm’›n “Katastrof Ça¤›” olarak
adland›rd›¤› I. ve II. Dünya Sa-
vafllar› aras›ndaki tarihin önce-
sinden bafllayarak, müslüman
muhayyilenin en uzun yüzy›l› ni-
telendirmesini hakeden XX.
yy’›n ilk yar›s›na tan›kl›k eden
P›ckhthall bat›l› entosantrik bi-
lincin hapishanesine mahkum
olmayan “öteki ben”inin peflin-
de yeni sorularla koflan ve “öteki
ben”ine kavuflarak huzura eren
bat›l› olmayan bat›l› bir edebi-
yatç›d›r.

Avrupa kültürünün Do¤uyu
hegemonyas› alt›na almak ama-
c›yla  sistemlefltirdi¤i, Avrupa-
d›fl› dünya ile efendi  köle iliflki-
si kurmay› hedefleyen oryanta-
list gelene¤in bir aya¤›n› gezgin-
lerin do¤u ve ‹slam hakk›ndaki
izlenimleri oluflturur. Bat›n›n
ac›larla, kanlarla örülü tap›nak-
lar›ndan, kirli kentlerinden, ka-
ra okyanuslar›ndan, ›fl›ldayan
parlak okyanuslara yolculuk ve
düfllerde kaybolan “yitik cenne-
ti”  bulabilmek ümidiyle yollara
düflülmüfltür.

Do¤u ile Bat› aras›ndaki hi-
yerarflik iliflkinin yan›nda Binbir
Gece Masallar›n›n tutkunu Gal-
land’lar, Burton’lar, Chateaubri-

and’lar, Lamartine’ler, Colerid-
ge’ler, Byron’lar, Kipling’ler, Pi-
erre Loti’ler, kendi  yaflamlar›n-
da eksik sayd›klar› birfleylerin
peflinde  düflmüfllerdir ayn› za-
manda. Bat›l›lar›n yapt›klar› ge-
zintilerin oluflturdu¤u bafll› bafl›-
na bir edebiyat oluflturan Do¤u
seyahatnameleri var. Ayr›ca bu
külliyat›n oryantalist söz do¤ara-
c›¤› ile iliflkisni kuran kütüpha-
neler dolusu eserler var. Bu yaz-
›da sözkonusu edece¤imiz ‹ngiliz
kökenli müslüman yazar Mu-
hammed M. Pickthall hem ‹ngi-
liz politikalar›n›n analiz edilme-
sinde hem de Do¤uya yönelik
Bat›l› bilincin farkl› bir portresi
olmas› aç›s›ndan faydal› bir ay-
r›k otudur. 

IIII.. OOrrddaaddoo¤¤uu RRuuhhuu:: ‹‹ssllââmm

“Her insan›n içinde, her saat, efl za-
manl› iki ayr› istem vard›r, biri Tanr›’ya
yönelik, di¤eriyse fieytan’a. Tanr›’ya s›-
¤›nm›fl yada tinsellik, basamak basamak

yükselme iste¤idir” Baudelaire

‹ngiliz ölçüleriyle ortas›n›f
dindar bir ailenin  de¤er yarg›la-
r›yla flekillenen benini yeterli
görmeyip, dünya üzerindeki yü-
rüyüflünü huzura erdirecek öteki
benin tohumlan›p gürbüzleflme-
sine yönelik aray›fllar›n› sürdü-

OORRYYAANNTTAALL((‹‹SSTT)) BBAAHHÇÇEENN‹‹NN
DDIIfifiIINNDDAA VVEE ÖÖTTEESS‹‹NNDDEE

PPIICCKKTTHHAALLLL

MMUUSSTTAAFFAA AALLDDII

“Efliklerden geçerken bir ac› hissediyorsan demek ki turist de¤ilsin”  Peter Handke

P O R T R E
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ren Pickthall Kemal Kahra-
man’›n deyifliyle bir Avrupal›
için en zor yolu seçmifltir. Bat›l›
Do¤u’ya hayranl›k duyabilir. Do-
¤u onun için mistik ve mitolojik
bir dünyad›r, uygarl›klar›n befli-
¤idir. Fakat bu ilgisinde ‹slam
faktörünü ihmal eder. Pickthall,
dindar bir insan olarak önce Or-
tado¤u’nun ruhunu yani ‹slam’›
farketti.” Bu durum önyarg›larla
kas›tl› ihmale u¤rat›lm›fl dünya
ile tan›fl›kl›¤›n› samimilefltirmifl
ve u¤runa onurlu mücadeleyle de
taçland›r›lm›flt›r.

Ortado¤u co¤rafyas›n›n me-
lun politikalarla flekillendirildi¤i
Katastrof Ça¤›nda, Bat›l› bilin-
cin/ bilinçalt›n›n hücrelerini te-
ker teker aflm›fl, ça¤›n›n tan›kl›¤-
›n› yapm›flt›r. Siyasi olaylar›n
yo¤unlaflt›¤›, ac›lar›n y›llara ya-
y›ld›¤› zor zamanlar onu edebi-
yat alan›n›n ötesine tafl›m›flt›r.
Onun edebiyat› “deha edebiya-
t›” de¤ildir. Sosyal ve siyasal fi-
kirlerinin, mücadelelerinin fle-
killendirdi¤i eserlerdir onun ese-
rleri.

Bat›n›n s›k›nt›l›, ac›larla örü-
lü endüstriyel dünyas›ndan; Do-
¤u’nun hurma a¤açlar›yla, deve-
lerle, çöl kumlar›yla oluflmufl
düflsel cennetine yolculu¤a ç›ka-
rak, zamandafl› Muhammed Esed
gibi yepyeni bir dünyaya ad›m
atm›flt›. Kahire, Filistin, Lübnan
ve Suriye’de onsekiz ay süren
yolculuk sonunda Müslüman
olmaya karar verdiyse de Emevi
Camii fleyhu’l ulemas›n›n “ona
acele etmemesini” isteyen dü-
flüncesi nedeniyle müslümanl›¤›-
n› 1917 y›l›na kadar ertelemek
zorunda kalm›flt›r.

Ortado¤u gezilerini sürdüre-
rek, bu co¤rafyan›n halk›yla ru-
huyla hemhal olmufltur. Bu co¤-
rafyay› konu edinen romanlar›
yöre halk›n›n iç dünyas›n›, bek-

lentilerini içeren bir bak›flla in-
celiyordu.

Picktall’in Ortado¤u’ya bak›-
fl›nda merkezi yeri hilafet otori-
tesi oluflturur. Bobby Sayyid’in
‹slamc›l›¤›n k›r›lma noktas› ola-
rak ele ald›¤› hilafetin, Ortado¤u
halklar›n›n politik bir beden
olufllar›n› ve dünya müslümanla-
r›n› birbirine yaklaflt›ran bir oto-
rite oldu¤unu düflünür. Siyasal
yaz›lar›nda Türkiye’ye merkezi
bir yer verir. Balkan Savaflla-
r›’nda, I. Dünya Savafl›’nda Tür-
kiye’yi Bat›l›lar’a  karfl› savun-
mufltur.  Bu y›llara iliflkin tarihi
tan›kl›¤›n› “Harpte Türklerle Bir-
likte” ad›n› verdi¤i eserinde top-
lam›flt›r.

Türkiye’ye geldi¤inde Beyo¤-
lu’ndaki Pera Palas otelinde ka-
l›r. Pera’n›n Frans›zlaflm›fl snob
havas›ndan tiksinti duyar. Bura-
n›n Türkiye’yi ölümle tehdit
eden Parazit bir geliflme bölgesi
oldu¤unu belirtir. Ve flöyle de-
vam eder:

“Bir akflam ‹stiklal Cadde-
si’nde otelime dönerken kald›-
r›m kenar›nda iyi giyimli insan-
lar›n s›raland›¤›n›, tatl› su frenk-
lerinin nefle içerisinde güldükle-
rini ve anlaml› göz k›rpt›klar›n›
gördüm. Onlar› e¤lendiren fleyin
ne oldu¤unu anlamak için kafa-

m› çevirince flunu gördüm. Tak-
riben üçyüz kadar yaral› Türk as-
keri elele birbirlerine destek ola-
rak ikifler ikifler bafllar› öne e¤ik,
ayaklar›n› sürerek yürüyorlard›.”

Tatl› su frenklerinin bu vic-
dans›z nefleleniflleri karfl›s›nda,
Türkleri “ac› çekmesini bilen” iyi
yürekli insanlar olarak nitelen-
dirir. Bat›l› haçl› bilinçalt›n›n
müslümanlar› namaz k›ld›klar›
için “fanatik,” misyoner okullar›-
na gitmedikleri için “barbar”
olarak kötücüllefltirdi¤ini ifade
eder. 

Bat›l› beyaz mitolojilerin
(hoflgörü, insanl›k, hürriyet) ha-
yatta karfl› karfl›ya gelince hepsi-
nin “bofl laftan ibaret oldu¤unu”
ve Bat›’n›n Do¤uyu dehflete dü-
flüren haleti ruhiyesinin “kötü
Haçl›l›k ruhu” oldu¤unu belirtir
ve flöyle devam eder: “Bizim ken-
di haçl›lar›m›z, erkekleri, kad›n-
lar› ve kendi dininden olmayan
çocuklar› hunharca k›l›çtan ge-
çirmeyi kutsal görev saym›fllar-
d›r.”

Pickthall; Modern zamanlar-
daki Avrupal› bilincin tabi oldu-
¤u ilah›n kutsal de¤il seküler
metalar›n oluflturdu¤u bir ilah
oldu¤unu düflünür ve “Avrupal›-
lar›n tabi oldu¤u ilah gerçekte
Tanr› de¤il, fakat Mammon’dur”
der. Müslüman olduktan sonraki
siyasi ve islami görüflleri üzerin-
de Said Halim Pafla’n›n etkileri
sözkonusudur. Osmanl› devleti-
nin y›k›l›fl›ndan ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan
sonra Mustafa Kemal Ata-
türk’ün hizmetinde çal›flmas›
teklif edilirse de kendisinin “hi-
lafetçi” olmas›n›n bu çal›flmay›
imkans›zlaflt›rd›¤›n› dile getirir. 

Edebiyatç›l›¤›na gelince; da-
ha önce de belirtti¤imiz gibi,
gözlemlerini romanlar›nda, hi-
kayelerinde ve hat›ralar›nda ba-
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flar›l› bir flekilde kullanm›flt›r.
Misyonerlerin oryantalist ve si-
yasi rollerini elefltiri nesnesi ya-
pm›flt›r. Sömürgeci efendilerin
diliyle aras›na mesafe koyarak,
Ortado¤u halklar›yla iliflkilerin-
de Arapça konuflmay› tercih et-
mifltir. Onun  fasih Arapças›
müslüman olduktan sonra Lond-
ra’daki vaazlar›nda Kur’ani ko-
nular› maharetle anlatmas›n›
sa¤lam›flt›r. Müslüman bir müte-
fekkir olarak müslüman mahay-
yilesinin XX. yy’da bat›l› mo-
dernlikle karfl›laflmas›n›n getir-
di¤i netameli konularda fikirle-
rini aç›klam›flt›r. Oruç, ‹slam
hukuku, tabiat kanunlar›, ‹s-
lam’da  kad›n›n konumu, evlilik,
‹slam ve savafl, sosyal hayat, ci-
had gibi konulardaki düflüncele-
rini aç›klam›fl ve bunlar›n bir
k›sm› Türkçe’ye çevrilmifltir. 

Islamic Culture dergisinin
editörlü¤ünü üstlenmifl ve bu
dergide Muhammed Esed, Mu-
hammed Hamidullah gibi yazar-
lar›n makalelereni yay›nlam›flt›r.
Onun eserleri içinde müstesna
yeri olan ve “hayat›n›n eseri” say-
d›¤› Kur’an  tercümesi önemli-
dir. Bu tercüme “anadili ‹ngiliz-
ce olan bir müslüman taraf›ndan
yap›lan ilk tercümedir.”

IIIIII.. EEddeebbiiyyaattçç›› PPiicckktthhaallll

Onun yaz› dünyas›yla  iliflkisi
edebiyatla bafllam›fl ancak haya-
t›n›n öteki beniyle tan›flmas› ve
huzura yolculu¤u onun edebi
eserlerini kendi düflüncelerini
ifade etmek amac›yla kulland›¤›
bir alan haline getirmifltir.
Pickthall’›n edebi eserlerinin
“Bal›kç› Said” d›fl›ndakilerin pek
tan›nmamas› manidard›r. An-
cak bu durum Pickthall’den zi-
yade Kemal Kahraman’›n ifade-
siyle “hakk›nda oluflan önyarg›-

lar”d›r.
Mücadelesi, makalaleleri,

Kur’an tercümesi, kültürel/siyasi
çal›flmalar›yla müslüman dünya-
da tan›nan pickthall’in edebi
dünyas› ikinci planda  kalm›flt›r.
Kültür ve siyaseti uzlaflmaz alan-
lar olarak görmeyen Picktall bu
iki alan›n izdivac›yla eserlerini
ortaya koymufltur. Onun en ta-
n›nm›fl roman› Bal›kç› Said’tir.
Orado¤u’ya ilk gezisinin ürünü
olan roman 19. yy Suriyesi’nde-
ki halk hikayeleri, deyimler,
davran›fllar ve sosyal yap›y› mes-
le¤i bal›kç›l›k olan uçar› tabiatl›
Said’in flahs›nda do¤ulu insan›n
özelliklerinin (maceraperestlik,
bilgelik, kalenderlik) anlat›ld›¤›
bir romand›r. 

Onun bat›l› gezginler içeri-
sinde karfl›laflt›r›labilece¤i yega-
ne kiflilik Pierre Loti’dir. Abdül-
hak fiinasi Hisar’›n da belirtti¤i
gibi Loti ne kadar içeriden bak-
maya çal›fl›rsa çal›fls›n onun göz-
lemleri turistik bak›fl›n  ac›s›z iz-
leriyle yüklüdür. Pickthall’de ise
deniz mühendisli¤i s›nav›n› ka-
zanmay›fl›n getirdi¤i kaç›fl duy-
gusuyla eflikleri ac› çekerek geçi-
flin getirdi¤i derinlik sözkonusu-
dur. Loti her gitti¤i yere aidiyet
duyabilecek bukelamun bir tip-
tir. Pickthall ise derinlik peflin-
deki aray›flç› ruhtur.

Aptallar (All fools, 1900) ‹s-
lam’›n Evi (The House of ‹slam-
1906) The Children of the Nile
(Nil’in Çocuklar›, 1908), The
Valley of the Kings (Krallar Vadi-
si, 1909), Veiled Women (Örtülü
Kad›nlar, 1913), The House of
War (Savafl Evi, 1916) eserlerin-
den baz›lar›d›r. Onun eserleri-
nin çevirisinin yap›lmamas› bü-
yük bir eksikliktir. Tarihe tan›k-
l›k yapm›fl, Ortado¤u co¤rafyas›-
n› yak›ndan tan›m›fl tarihsel bir
portrenin tarihi tutanaklar› ola-

rak nitelendirilmeyi hakeden
yap›tlar› bir an önce dilimize ka-
zand›r›lmal›d›r. 

SSoonnuuçç YYeerriinnee

Postmodern kaos imparatorlu¤u-
nun emperyal/kibrinden kay-
naklanan melun ihtiraslar›n›
gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› dar ve
zor vakitlerin  ac›lar›m›z› büyüt-
tü¤ü bir dönemde yafl›yoruz.
Müslüman muhayyilenin en
uzun yüzy›l›n›n ilk döneminde
yaflam›fl Muhammed M. Pickt-
hall’in mücadelesi ve fikirleri
üzerinde tefekkür etmek XXI.
yy’›n  ilk çeyre¤inde yaflayan
müslümanlar için bilinen haki-
katlerin yinelenmesi olacakt›r.
Unutmamak gerekir ki “yinele-
mek yenilemektir.” Bat›l›lar›n
kas›tl› unutufla terkettikleri ‹s-
lam Ortado¤u’nun ruhudur. Or-
tado¤u tarihin evidir. Pickt-
hall’in dünyas› emperyal kibrin
Haçl› ruhuna nüfuz etmemizi
sa¤layan namuslu, onurlu, ih-
malsiz ve mahrumiyetlerle dolu
bir dünyad›r.

TTüürrkkççeeddee PPiicckktthhaallll

Pickthall, Muhammed, Yükseliflin
ve  Çökflün Nedenleri, çev. Harun
fiencan, ‹st. Akabe yay. 1985.

Kahraman Kemal, Muhammed
M. Pickthall, ‹z yay.  ‹st. 1994.

Pichthall, Muhammed, Bal›kç›
Said, çev. Tuba fiahin, Söylem
yay. ist. 2002.

Pickthall, Muhammed, Harpte
Türklerle Birlikte, çev. Kemalettin
Yi¤iter, KBY, Ank. 1990.

Pickthall, Muhammed, Kader-
cilik Suçlamas› ve ‹slam, çev. Taha
Dinçer, ‹st. Akabe yay. 1985.

Pickthall, Muhammed, Kar-
defllik ve Hoflgörü, çev. Harun fien-
can, ‹st. Akabe yay. 1985. ■
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C
emil Meriç kültür haya-
t›m›zdaki önemli dö-
nüm noktalar›ndan bi-

rinde, 1960 sonras›nda eser ver-
meye ve yüzy›l süren bat›l›laflma
çabalar›na ciddî bir özelefltiri ge-
tirmeye çal›flt›. 1940’tan sonra
Necip Faz›l’›n yapt›¤›n›, daha
farkl› bir çerçevede Kemal Tahir
ve Atillâ ‹lhan’la birlikte Cemil
Meriç üstlenmiflti. Üstelik öteki-
lerin “sol söylem” içinde kalarak
yürüttükleri kavgay›, Cemil Me-
riç “Fildifli Kuleden” yazd›¤› ya-
z›larla ve kamplar üstü kalmaya
çal›flarak yapmay› denedi. Eleflti-
rilerine ilkin Hisar ve Hareket
gibi dergilerde yazd›¤› yaz›larla
bafllad›¤› için, yank›s› genifl çev-
relere ulaflt›. Onu Hind Edebiyat›
ve Saint Simon adl› kitaplar›yla
sosyalist çevreler tan›yordu. Söz-
de bat›l›laflma çabalar›na yükle-
nirken, ideolojiyi inanç haline
getiren çevreleri de ihmal etmi-
yordu. O yüzden bir vicdan›n
muhasebesi, bir entelektüelin
“Bu Ülke” ayd›nlar›n›n tümü
ad›na üstlendi¤i özelefltiri, söyle-
diklerinin hepsini benimsemese
de hakl›l›k pay› gören milliyetçi
ve Müslüman yay›n organlar›n-
da yer ald›. 1974’te ilk bask›s›
yay›nlanan Bu Ülke, ilâvelerle
defalarca yeniden bas›ld›.
Onunla birlikte yay›nlanan Um-
randan Uygarl›¤a adl› kitab› da

ayn› canh›rafl feryatlar›n daha
genifl iktibaslarla ve önemli kav-
ramlar› çeflitli kaynaklarla arafl-
t›rma çabas› ile ortaya ç›kt› ve
onun tavr›n› daha ayr›nt›l› bir
flekilde genifl kitlelere ulaflt›rd›.

Hind Edebiyat› (1964) ve Sa-
int Simon (1967) Do¤u ile Bat›
kültürlerine romantik bir heye-
canla koflan ve okuduklar›n› be-
nimseyerek ülkesinin ayd›nlar›-
na aktaran bir “müsta¤rib” tavr›
ortaya koymaktayd›. Ama biraz
daha farkl› ve her güzel, faydal›
gördü¤ünü temessül çabas›ndaki
bir nâkildi Cemil Meriç... Her
türlü fikri  gruplaflmaya  ilgi du-
yuyor, ama kamplardan hiç bi-
rinden olmaya niyetli görünmü-
yor ve böylece onlar› kendi ba-
k›fl aç›s›na getirerek çeflitli kay-
nak eserlerle karfl›laflt›rmak, ön
yarg›lar›ndan kurtarmak istiyor-
du. Bunun için de herkesle ilgili,
ama yine de bir taraf›yla son de-
rece yaln›z ve bu yaln›zl›ktan ol-
dukça flikâyetçi bir sanatç› görü-
nümündeydi...

Kemal Tahir ve Attila ‹l-
han’la dostluklar› çok eski, belki
de gençlik y›llar›na dayan›yor.
Onlar da Cemil Meriç gibi
Marksizmi bir inanç de¤il, bir
metod olarak benimsiyorlar ve
ülke realitesine tarihî birikimi
hesaba katarak yaklaflmak isti-
yorlard›. Cemil Meriç bunu çok

çeflitli kaynaklar ve Do¤u-Bat›
dünyalar›yla yapmaya çal›flt›¤›
köprü kurma çabas›yla ortaya
koymufltur. Esasen okuyucuyu
flafl›rtan iktibaslar, görüfller, ten-
kit ve teklifler, ço¤u kere yazar›n
s›rf ilgi çekebilmek için konufl-
turdu¤u flahsiyetlere ait görünür;
kendi ne düflünür, nas›l bir terki-
be varm›flt›r, aç›klamaz... 

Bir süre Kemal Tahir ve At-
tila ‹lhan’dan daha çok yank›
görmesi, daha genifl çevrelere
ulaflabilmesi, farkl› çevrelere
mesaj›n› ulaflt›rma iste¤ini daha
kuvvetle hissetmesiyle alâkal›-
d›r. Ayr›ca Kemal Tahir roman,
Attila ‹lhan da fliirle u¤raflt›lar
ve kendi alanlar›nda oldukça
baflar›l› oldular. O yüzden de on-
lar Cemil Meriç gibi kendi çev-
releriyle büsbütün köprüleri at-
may› göze alacak a¤›r elefltiriler
yapam›yorlard›. Belki de Cemil
Meriç’i denemede baflar›l› k›lan,
sesinin yank› bulmas›na imkân
veren, fliir ve roman gibi ana
edebiyat türlerindeki baflar›s›zl›-
¤›d›r. Ayd›nlanma düflüncesinin
sorgulay›c› tavr›, biraz da onun
denemeci ve elefltirmeci kimli¤i-
ne yak›fl›yordu. 

EEnntteelllleekkttüüeell ÖÖzzeelleeflflttiirrii

Ayd›n›m›z elefltiriden, özellikle
de özelefltiriden oldukça rahat-
s›zl›k duymufltur. Peyami Sa-
fa’n›n Bir Tereddüdün Roman› ve
Fatih-Harbiye romanlar›nda yap-
maya çal›flt›¤› yerli sentez ihtiya-
c› dikkate al›nmam›fl, “Do¤u-Ba-
t› Sentezi” adl› kitab›nda yapt›¤›
teklifler kimsenin ilgisini çek-
memifltir. Necip Faz›l’›n Bir
Adam Yaratmak ve Para piyesle-
riyle yapt›¤› nefs muhasebesi pek
çok fliiri ve denemesiyle devam

AARRAAFFTTAAKK‹‹ AADDAAMM::
CCEEMM‹‹LL MMEERR‹‹ÇÇ

MMUUSSTTAAFFAA MM‹‹YYAASSOO⁄⁄LLUU
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etmifl, ama Büyük
Do¤u ile giriflti¤i
de¤erlendirmeler
ayd›n kat›nda pek
bir yank› uyand›r-
mam›flt›r. 1950
sonras› da CHP
destekli kültürel ik-
tidar siyasal iktidar-
la z›tlaflma yolunu
seçtikten sonra, ba-
t›c› çevreler için ar-
t›k durumu de¤er-
lendirmek yolunda
olup bitenleri anla-
mak imkân› kalma-
m›flt›r... 

Böyle bir dö-
nemde, 1960 ‹hti-
lâli’nden sonra ülke
realitesine entelek-
tüel bazda ve ger-
çekçi bir tarzda
yaklaflmak isteyen
Marksist ayd›nlar
da durumun vehâ-
metini anlad›lar. Yalan ve yapay
bir dünyada yaflat›lan halk›m›z›n
fikir ve sanat dünyas› da ac›nas›
bir taklit ve röportaj gerçekçili¤i
içinde dönenip durmakta oldu-
¤unu gördüler. Sanatç›lar ve ba-
s›n mensuplar›, hatta üniversite-
de görev yapan unvan sahibi
isimlerin ço¤u, mutlaka bir bat›-
l›ya s›rt›n› dayamay›, yahut köy
gerçe¤ini dünyan›n bütün mese-
lelerini anlatmaya elveriflli gibi
görme e¤ilimini benimsemifller,
yeni nesilleri de bu do¤rultuda
yetifltirmeye çal›fl›yorlar... Öte
yanda bu koroya kat›lmayan Ne-
cip Faz›l, Peyami Safa, Tanp›nar
ve bunlar›n önünde, Bat›’y› her-
kesten iyi tan›yan, ama suskun-
lu¤u tercih eden bir Yahya Ke-
mal var. Sosyalistler Çin’den
Güney Amerika’ya kadar bir sü-

rü kahraman ve düflünce peflinde
kofltuktan sonra, hâlâ kendi re-
alitesini, ülkesinin tarihini ve
kültürünü anlayamaman›n ve
benimseyememenin kompleksi-
ni yaflamaktad›rlar. ‹flte Cemil
Meriç’in Bu Ülke ve Umrandan
Uygarl›¤a adl› kitaplar›, aralar›n-
dan ç›kt›¤› ayd›nlar›n surat›nda
birer tokat gibi patlad›. Sustular,
homurdand›lar ve ses buna ra¤-
men yank›land›. Çünkü art›k
Necip Faz›l’›n kitap ve konfe-
ranslar›yla yetiflmifl bir nesil var-
d› ve bunlar hak ve hakikat aflk›
ad›na Cemil Meriç’in sesine ku-
lak veriyorlard›. Bu nesilden pek
çok kifli Cemil Meriç’in s›k› bi-
rer okuyucusu kesilmifller, onun-
la da görüflüyorlard›.

Deneme ve elefltirileri Hisar
ve Hareket dergilerinde yay›n-
land›ktan sonra P›nar dergisiyle

Ortado¤u ve Yeni
Devir gazetelerinin
de ilgisini çeken
Cemil Meriç’in ki-
taplar› birbiri ar-
d›ndan yay›nlan›-
yordu. Baz› yaz›la-
r›n› k›z› Ümit Me-
riç yan›nda, yaz›
için ziyaretine git-
tikten sonra hasbî
talebeleri olan
gençler yaz›yor ve
aralar›nda s›k› bir
dostluk kuruluyor-
du. Bunlar›n da
Cemil Meriç’in
yazd›klar› üzerinde
çok farkl› etkileri
oluyor, onun gör-
meyen gözleri hali-
ne geliyorlar; baz›-
lar› da onun fluuru
ve tavr›yla dünyaya
bakmaya bafll›yor-
lard›. Hakk›nda ya-

z›lan yaz›lardan sonra yay›nla-
nan iki müstakil kitab›n yazar›-
n›n da böyle bir özelli¤i var: Ah-
met Turan Alkan ve Ümit Me-
riç Yazan... 

Cemil Meriç’in k›z› Ümit
Meriç’ten baflka, ölümünden
sonra yay›nlanan kitaplar›n› ya-
y›na haz›rlayan o¤lu Mahmut
Ali Meriç’in de tavr› üzerinde
durmakta fayda var: Babas›n›n
eski görüfllerinden bir k›sm›na
ba¤l› görünen ve o yüzden de
eserlerinin Ötüken’de de¤il de
‹letiflim’de yay›nlanmas›n› sa¤la-
yan Mahmut Ali Meriç’in kitap-
lara yazd›¤› önsözlerin ayr› bir
perspektif ortaya koydu¤u dik-
katlerden kaçm›yor. K›z›n›n her
ölüm y›ldönümünde mezar› ba-
fl›nda yapt›¤› çal›flmalarla yaban-
c› dillere tercüme edilen kitapla-
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r›n ortaya koydu¤u bu entelek-
tüel portrenin bütünlü¤üne dik-
kat etmek gerekir. Hiçbir portre
ve dünya görüflü, elbette tek bo-
yutlu bir bak›fl aç›s›yla de¤erlen-
dirilemez.

GGöörrmmeeyyeenn RReehhbbeerr

Murat Belge Cemil Meriç’i
“Görmeyen görücü” diye bir va-
s›fla and›. Asl›nda bu da sarkas-
tik ve traji-komik bir durum.
Görenler o kadar kör ki, kitapla-
r› ve kütüphaneleri kafas›na yer-
lefltirmifl bir büyük zekân›n haf›-
zas›na ve dikkatlerine mahkûm
insanlar›n olmas›, yeni neslin
entelektüel adaylar›n› flafl›rtm›fl-
t›r. O yüzden Cemil Meriç gibi
gönül adam›ndan çok bir kafa
adam› olanlar ondan çok fley ö¤-
rendiler. Onun keskin zekâs› ve
ak›l almaz haf›zas›, son on kita-
b›n› da gözlerini kaybettikten

sonra yazmas›na
imkân vererek
yeni bir fenomen
olarak kültür ta-
raihimizde yerini
alm›flt›r. 

Â r â f t a k i
adam olarak gör-
dü¤üm ve rah-
metle and›¤›m›z
Cemil Meriç’in
ölümüne yak›n
zamana kadar ‹s-
lâmî dünya görü-
flünü net bir fle-
kilde aç›¤a vur-
mad›¤›n› biliyo-
ruz. O sebeple de
kelime-i tevhidi
söyleyerek ve
“Sevgilim Mu-
hammed” diye-
rek ölmesi, el-

bette onun ad›na sevinilecek bir
fleydir, ama bütün yaz›lar›n› bu
fluurla yazmad›¤› ve nakletti¤i
kaynaklardaki dinî bilgileri tas-
hihe ve ‹slâm kaynaklar›ndaki-
lerle karfl›laflt›rmaya gayret gös-
termedi¤i de bir gerçektir. Onun
görmeyen rehber kimli¤ini
unutmadan eserlerine gitmek ve
onlardan elden geldi¤ince fayda-
lanmak gerekir. Ayd›nlanma
Ça¤› düflünürleriyle Abdullah
Cevdet gibi “Enbiyaya Hakâret”
suçundan mahkûm olmufl bir
dinsize duydu¤u elefltirisiz hay-
ranl›k bu türden çeliflkileridir.
Dünya görüflü yönünden tutar-
s›zl›klar› da gözden uzak tutul-
mamal›d›r. O bak›mdan da
“müsta¤rib” kimli¤inin ne tür-
den bir “entelektüel” ortaya
koydu¤u hususu da net de¤ildir.
Çünkü bilinen kitaplar›nda ve
Jurnal adl› günlüklerde belirli bir
dünya görüflüne ulaflt›¤›n› söyle-

miyor. Hep itirazlar›, isyanlar›,
tenkitleri ve tart›flma, sorgulama
teklifleri var. Bunlar onu ente-
lektüel görmemizi sa¤layabilir
tabii, has bir ayd›n... Ama ona
sahip olmad›¤› bir kimlik kazan-
d›rma, meselâ “Osmanl›l›k”tan
öte bir vas›fla görme hakk›n› ve
imkân›n› vermez. Gerekli gör-
seydi veya farkl› bir fluura ulafl-
sayd› Jurnal’e yazard›.

Ansiklopedistlerden biri ola-
rak bu türden yay›nlara çok cid-
di yard›mlar› olmufl ve ço¤u ya-
y›nc›ya kaynaklara gitmeyi ö¤-
retmiflti. Ama bugün Kemal Ta-
hir’le Attila ‹lhan’a birer sayfa
yer ay›ran Thema Larousse gibi
kitaplar›n Cemil Meriç’ten hiç
söz etmemesi çok garip...

Son dönem düflünce tarihi-
mizi inceleyenler, Türk düflün-
cesinde Pozitivist ve Sosyalist
bir e¤ilimin önemli bir y›¤›lma
oluflturdu¤unu göreceklerdir. Bu
konuda ayd›nlar aras›ndaki fark-
l› durufllar›yla Yahya Kemal, Pe-
yami Safa, Necip Faz›l ve A.H.
Tanp›nar’›n kendilerine özgü
yerleri oldu¤unu teslim ederler.
Bunlardan farkl› bir çevrede ye-
tiflip ilk eserlerini veren Cemil
Meriç’in daha sonra Necip Fa-
z›l’›n ifadesiyle “hakikate iki ka-
fl›n›n ortas›ndan bakma” çaba-
s›yla yeni bir aray›fla girdi¤ini
görüyoruz. Bunun çok sanc›l› ve
sars›c› oldu¤u muhakkak...

Cemil Meriç’in (1917-1987)
portresini ve entelektüel mace-
ras›n› merak edenlerin onun
eserleri yan›nda hakk›nda yaz›-
lanlar› da merakla okuduklar›n›
görüyoruz. Bütün bunlar›n ciddi
birer kültür faaliyeti oldu¤u ve
okuyucular›n› elbette gelifltire-
rek yeni ufuklara do¤ru sürükle-
yece¤i söylenebilir. ■



YY››lldd››zz RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: ‹nsanlar
neden sizi aray›p soru sorma ihtiya-
c› duyarlar? Yaflant›s›n› dini meflru-
iyet alan› içinde düzenleme ya da
günlük hayatta dine yaslanma ihti-
yac› yayg›n bir durum mudur?
Gündelik hayat›n yaflanmas›nda il-
keler aç›s›ndan din ne kadar belirle-
yici, insanlar›n yaflamlar›n› dinin
do¤rular›na uydurma kayg›lar› ne
boyutta sizin deneyimlerinize göre?

NNeevviinn MMeerriiçç:: ‹nsan gündelik
hayat içinde kendisine bir var
olufl alan› açar. Bu alan insan› an-
lam, eylem ve de¤iflim boyutunda
kuflat›r. ‹nsan için yapt›klar›n›n
meflruiyeti önemlidir. Bu meflru-
iyeti de en kapsaml› düzeyde ger-
çeklefltiren din ve dini davranma
biçimleridir. Bu kabul edifl insan
hayat›n› dünya-ahiret boyutunda
kuflat›r. Dolay›s›yla insan sürekli
yarat›c›yla iletiflim halinde ve her
yapt›¤›n›n onaylanmas›n› iste-
yen, kendinin önemsendi¤i bir
konumda bulur. Bu da insan›n
kendisine ve çevresine karfl› dü-
flünme ve davranma biçimlerini
gözden geçirmesine ve sürekli bir
dinamizme neden olur. Her ak-
flam yapt›klar›n› düflünmenin in-
sana kazand›rd›¤› art›lar yads›na-
maz. Bu anlamda din yaslan›lan
bir kaynak de¤il insan›n dünya-
daki anlam aray›fl›na cevap veren
tek seçenektir.   Ayr›ca yaflad›¤›
çevredeki kiflilerin yapt›klar›n› da
düflünerek kendi durumunun bil-
gisine de ihtiyac› vard›r. ‹flte bu
noktalarda bir bilene dan›flma ge-
re¤i çerçevesinde müftülükler
aranmaktad›r. Gündelik hayat›n
ilkeler baz›nda flekillendirilmesi
de insan›n geliflmiflli¤i ile ilgilidir.
Ayr›ca düzgün  bir aile ve formel
e¤itimle de ilgilidir.  Bütün bun-
lar›n yan›nda önyarg›l› ve ahlaki

yetersizlik  veya ilkellik her dü-
zeyde ki insanda görülebilmekte-
dir. Bir de insanlar yaflamlar›n›
ve yapt›klar›n› bir bütün dahilin-
de düflünmemektedirler. Daha
çok  yap›lan veya yaflanan bir du-
rumu veya karfl› davran›fl› merke-
ze alarak  ç›karsamalarda bulun-
maktad›rlar. Bu durum da insan›n
kendisine yöneltece¤i projeksiyo-
nu tek boyutlu hale getirmekte,
bütüne ulaflmay› engellemekte-
dir. Bir de insan›n kendi yapt›¤›-
na ‘yanl›fl’ diyebilecek olgunlu¤u
göstermesi hemen hemen müm-
kün de¤il gibi. Üstelik bu yanl›fla
yak›n iliflkilerini kullanarak çev-
resini de kat›p top yekun bir

olumsuzlama ameliyeleri hiç de
az de¤ildir. Sonuç olarak  insan,
hayat›n›n bir bütününü de¤il de,
parçalayarak  dine uydurma kay-
g›s› tafl›makta gibi gelmekte. Be-
nim flimdiye kadarki tecrübele-
rimden edindi¤im sonuç bu flekil-
de olmufltur.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Verdi¤iniz ra-
kamlar soru soran insanlara dair il-
ginç bir profil ortaya koyuyor, nas›l
bir toplumsal karfl›l›¤› var bu rakam-
lar›n? Dini meflruiyet aray›fl›n›n top-
lumun tüm kesimlerinde yayg›n bir
tutum oldu¤unu söylemek mümkün
mü?

MMeerriiçç:: Evet toplumun tüm
kesimlerinden aran›yoruz. Bazen
ben bile flafl›r›yorum. Kifli nikah-
s›z bir beraberli¤i yafl›yor ama ha-
mile kal›nca kürtaj m› olay›m,
evleneyim mi? diye bize soruyor.
Demek ki gündelik hayat› flekil-
lendirirken kulland›¤›m›z ölçü-
lerle, o hayat içinde ans›z›n  kar-
fl›laflt›¤›m›z durumlara cevaplar
konusunda farkl› davranabiliyo-
ruz ve  kendimizi ikna etmesi için
daha önce pek de önemsemedi¤i-
miz yere bafl vurabiliyoruz. Bir ke-
resinde bir han›m siz bilmezsiniz
ama sizleri öyle insanlar ar›yor ki
yerinizi ve öneminizi bilin ve sa-
k›n s›k›lmay›n demiflti. Bazen de
çarflaf›m› ç›kar›rsam çok mu gü-
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nah, bizim okuma grubunda hoca
benim kalbimi k›rd›, iftira at›l-
d›…vs. gibi sorular almaktay›z.
Sonuç olarak dini meflruiyet ara-
ma ihtiyac› f›tri ve toplumun her
kesimini içine alan bir durum ar-
zetmektedir diyebiliriz. 

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Modernleflmey-
le gelen yeni bir durum söz konusu.
Toplumsal de¤iflmenin bat›l› pratik-
lere do¤ru  evrilmifl olmas›, dini d›-
flar›da b›rakan söylemlerin yayg›n-
laflmas› ve din d›fl› etkileflim alanlar›-
n›n hakim güçler taraf›ndan kuvvet-
le desteklenmesine ra¤men modern
insanlar›n dini meflruiyet aray›fl›n›
nas›l de¤erlendirmek laz›m?

MMeerriiçç:: Bu sorunun cevab›n›
yukar›da verdi¤imi düflünüyorum.
Modernizm insan› flekillendirir
ama anlam aray›fl›n›n içini dol-
durdu¤u verilerde ikna edici ol-
mad›¤› için insan›n dine yönel-
mesini önleyemez. ‹nanç turizmi
çerçevesinde karma bir grupla
yapt›¤›m›z bir gezide hep kilisele-
ri, antik uygarl›klar gezdiriliyor-
du. Art›k cami görmek istiyoruz
diye grup isyan etti. Müslüman

cami görmek, camiye de  girmek
istiyor. Dolay›s›yla bu genlere ifl-
lemifl bir durum ama çok ciddi
tahrip mekanizmalar›n›n iflletil-
di¤i de bir gerçek.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Hem toplumsal
yap›n›n hem de dini pratiklerin karfl›-
l›kl› de¤iflmesine içerden tan›kl›k eden
biri olarak mevcut geliflmenin din
aleyhine oldu¤unu söyleyebilir miyiz?

MMeerriiçç:: Toplumsal alan›n  di-
ni simge ve sembollerden ar›nd›-
r›lmas›na yönelik çok ciddi çal›fl-
malar var bunu her gün medya-
dan da takip edebiliriz bize de çok
soru geliyor. Ayr›ca toplumsal ve
küresel tehdidin dini simgeler
üzerinden lanse edilmesi de özel-
likle gençleri olumsuz etkileyerek
din de¤ifltirmelere neden olmak-
ta. Problemin soft boyutuna ise
flöyle bir örnek verebilirim. Ol-
dukça pahal› e¤itim veren bir or-
taö¤retimde çocu¤u olan bir anne
s›n›flarda  çocuklar›n›n oynad›¤›
cesaret,flifle oyununu sormufltu.
Oyun sonunda kazana erkek-k›z
arkadafl›n› öpecek, buna cesaret
gösterecek ve di¤erleri de tem-

poyla bunu destekleyecek. Yapa-
mayan cesur de¤il ve tabi grup d›-
fl›. Anne ‘k›z›m bu do¤ru mu sen
söyle’ dedi¤inde, ‘ben arkadafl gi-
bi öpüyorum anne, bu medeni bir
davran›fl, zaten bizim dinimiz me-
deni de¤il ki’ demifl. Tabi hiç
beklemedi¤i bu cevap karfl›s›nda
floka giren anne bizi aramaktad›r
çocuklar elden gidiyor diye. fiim-
di ortaö¤retimden böyle yetiflen
çocu¤un dinle iliflkisini do¤ru bir
biçimde kurmas› çok uzun zaman
ve emek alacakt›r. Baz›lar› için
ise mümkün olamayacakt›r diye-
biliriz. Bu anlamda mevcut gelifl-
meler her koldan h›zl› bir biçim-
de din aleyhinde cereyan etmek-
tedir diyebiliriz.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Kitap son dere-
ce yo¤un olarak kaleme al›nm›fl.
Geniflletilmeye, tart›flmaya aç›k bir-
çok paragraf var. Örne¤in sorular-
dan dinin protestanlaflt›r›lma çaba-
lar›n›n hedefine ne ölçüde ulaflt›¤›na
dair bir ç›kar›mda bulunmak müm-
kün müdür?

MMeerriiçç:: Do¤ru. Bu aç›dan üç
ana bafll›k alt›nda gelifltirilmifl ki-
taplar›m da olacak inflaallah.
Hatta ‘Kad›n ve Aile’ eylül ay›n-
da ç›kacak gibi. Özellikle insan
davran›fllar›n›n meflruiyet kayna-
¤› olarak sadece Kur’an’›n baz
al›nmas› ve bunun tercümeler
üzerinden yap›lmas›n›n yeterli
görülmesi bu süreci h›zland›ra-
cakt›r gibi geliyor. Oysa ki meal
ahlaki olarak, alemin keflfi anla-
m›nda insan davran›fllar›na yön
verir, bir çok aç›l›m sa¤layabilir.
Ama f›khi boyut, ibadetler aç›-
s›ndan ise  bu konu e¤itimden
geçmifl, enformasyon sahibi kifli-
lerin iflidir. Sadece Kur’an meali
okuyarak ibadetlerinizi flekillendi
remezsiniz. Mesela bir bey;
‘Kur’an da zina haram demiyor,
‘yaklaflmay›n’ diyor o zaman sizin
söyledi¤iniz gibi de¤il’ diyebili-
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yor. Bunu bir birinden ay›rmak
ve dikkat etmek gerekmektedir.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Dinin do¤ru al-
g›lanmas› ve anlafl›lmas› için ku-
rumsal ya da toplumsal aktar›m ba-
z›nda bilgilenme kaynaklar› yeterli
midir. Dini pratiklere yönelik medya
tart›flmalar› sorular›n içeri¤ini etkili-
yor mu? Mesela kurban gerekmedi-
¤i bu olay›n bir vahfleti ça¤r›flt›rd›¤›
söylemleri sorulara yans›d› m›?

MMeerriiçç:: Toplumsal alanda bir
din e¤itimi bulunmamaktad›r.
Aileleri besleyen damarlarda ku-
rudu¤u için kiflilerin dini ö¤ren-
me ve davranma biçimlerinde
ciddi sorunlar, yanl›fll›klar bulun-
maktad›r. Medya tart›flmalar› da
bu duruma tuz-biber ekmektedir.
Çünkü medya do¤as› gere¤i bilgi
vermek de¤il, ratingi gözetir. Bir
çok durumda kifliler için raytingi-
nin olmas› baz al›n›yor. Kurban
ve Ramazan günlerinde de med-
yadan yans›yan olumsuz aktar›m-
lar bize soru olarak yans›makta-
d›r. ‘Evdekiler kurban kesilmesini
istemiyor veya kurban kesmeyip
paras›n› versem veya kasaptan et
al›p da¤›tsam’ fleklindeki sorula-
r›n gittikçe ço¤almas›n›  böyle
de¤erlendirebiliriz. Ramazanla
y›lbafl›n›n çak›flt›¤› günlerde ise
‘akflam içki içip-gündüz oruç tut-
sak olur mu? fleklinde sorular
gündeme oturmufltu.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Sonuçta soru
sorman›n yapt›r›m› olmayan bir da-
n›flmadan ibaret oldu¤unu söylüyor-
sunuz. ‹nsanlar gönüllerindeki ce-
vab› arad›klar›nda ve muhtelif kifli-
lerden çok farkl› cevaplar alabildik-
lerinde neye göre karar vermeli?

MMeerriiçç:: Buras› durumun en
can al›c› yan›. Karar› kifli verecek
te neye göre? Bu demektir ki, so-
ran da en az sordu¤u konuyu bile-
cek ve bir nüans var m› onu ö¤re-
necek. Kifli aklen ve kalben ikna
oldu¤u cevaba göre kendi duru-

munu belirler. Bir de nihai plan-
da Allah’la-kul iletifliminin, ba¤-
l›l›¤›n›n yaflanmas› korunmas› ge-
rekiyor. Ayetle sabit konularda
fetva olmaz ama kiflinin böyle bir
davran›fl› var, o zaman…Tevbe
etmeniz ve bir daha yapmaman›z
gerekir diyoruz. Sadece Tevbe ye-
ter mi? deniliyor. Ama sadece
Tevbe zaten her fley de¤il mi? 

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: ‹nsanlar›n psi-
kolojik sorunlar›n› aflmada bat›da
klinik psikiyatri ve kilise iflbirli¤i söz
konusu. Türkiye’de böyle bir iflbirli-
¤i var m›?

MMeerriiçç:: Bildi¤im kadar›yla
böyle bir ifl birli¤i yok ama ger-
çekten olmas› gerekiyor. Bizler
baz› soru flekillerinden ‘doktor te-
davisi görmelisiniz dedi¤imiz de
zaten tedavideyim, bir de sizi ara-
y›m dedim veya iyi oldum diye
ilaçlar›m› b›rakm›flt›m bafllamam
gerekir mi?’  deniliyor. Hizmette
verimlilik ve yard›mda kapsay›c›-
l›k aç›s›ndan böyle bir ifl birli¤i
flart ta… 

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Ruhsal sorunlar
da geliyor size. Müftülükte bu  yön-
de disiplinler aras› bir meslek içi e¤i-
tim var m›?

MMeerriiçç:: Fakültedeki formas-
yon derslerinin önemli katk›s›
oluyor. Ayr›ca meslekte belli bir
çal›flma süresini doldurmufl kiflile-
rin tercih edilmesiyle tecrübenin
katk›s› sa¤lan›yor. Özel okumala-
r›n, entelektüel bak›fl›n da etki-
siyle belli bir baflar› sa¤l›yorsunuz.
Aile bürolar› için rehberlik e¤iti-
mi al›nmas› yönünde çal›flmalar
da  yap›lmakta.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Bu fetva kuru-
munun aile içi iliflkilere katk›s› var m›?

MMeerriiçç:: Çok. ‹nsan yaflam›
içinde hep kendi yaflad›¤›n›n tek
oldu¤unu ve içinden ç›k›lmaz bir
sorun  oldu¤unu düflünüyor. Bu
konuda çok soru al›yoruz dedi¤im-
de, ‘a baflkalar› da var m›?’ denili-

yor. Ve insana yaflad›¤› tarz›n d›fl›-
na ç›k›p, kendi alan›n› gelifltirme-
si, oluflturmas› fleklinde tavsiyeler-
de bulunuyoruz. Bunun d›fl›nda
gerçekten çözümün bizim d›fl›m›z-
da toplumsal örgütlenmeler gerek-
tiren yönleri de bulunmakta. Sü-
rekli eflini döven, anne-babas›n›n
istemedi¤i evde can güvenli¤i teh-
likesi olan bir kifli de bana yard›m
edin diye arayabiliyor. 

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Sorular›n e¤i-
tim düzeyine, konular›na, gelir dü-
zeyine, sosyal statüye göre da¤›l›m›-
na dair biraz bilgi alabilir miyiz?

MMeerriiçç:: Bütün bilgiler kitapta-
ki kadar. Çünkü bu çal›flma tek-
nolojinin yard›m› olmadan yap›l-
d›. Tek tek sayarak, falan, bir bil-
gisayar›m bulunmamakta… So-
ru-e¤itim düzeyinin rakamsal kar-
fl›l›¤› yok ama zaten seküler e¤i-
tim düzeyinin en üst basama¤›n-
da ki kiflinin din bilgisi de evde
ailesinin verdi¤i ve çevreden
duyduklar› kadard›r. Nitekim
emekli olduktan sonra namaz du-
alar›n›, s›ras›n›, namaz k›lmas›n›
ö¤renmeye dair sorular e¤itimin
üst basamaklar›ndaki kiflilerden
gelmektedir. Mesleki formasyon
sahibi kiflilerde gerek müflterileri-
ne cevap vermek gerek kendileri
ö¤renmek için bizleri aramakta-
d›rlar. Difl doktorlar›, adet-difl
dolgusu, kad›n do¤umcular, kür-
taj hakk›nda… gibi.

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: En çok sorulan
sorulardan birkaç örnek vermenizi
istesem.

MMeerriiçç:: ‹ki bayram aras› nikah
olmazm›fl do¤ru mu? Hülle diye
bir fley söylediler bu gerçekten
var m›?... Bu iki sorunun toplum-
sal haf›za-din iliflkisi ve kifli-din
iliflkisi…vs gibi bir çok  aç›lardan
ciddi tahlillere tabii tutularak ça-
l›fl›lmas›n›n gerekti¤ini düflünü-
yorum. 

RRaammaazzaannoo¤¤lluu:: Teflekkür ederim.
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‹
nsan haklar›n›n genel çer-
çevesini belirleyen “öözzggüürr--
llüükk” kavram›  insan›n, in-

san olarak herhangi bir engelle
karfl›laflmadan sahip oldu¤u hak-
lar›n› kullanmas› ve kendi müsa-
adesi olmaks›z›n onlara müdaha-
le edilmemesi durumunu ifade
eder.11 Buna göre özgürlük flu üç
unsuru içerir: a) Bir öznenin / fa-
ilin varl›¤› b) Amaç : ‘bir fley
yapmak veya olmak’ istemek c)
‹nsan yap›s› bir k›s›tlama veya
engellemeye maruz kal-
mamak. 

Sözkonusu bu üç unsur
etraf›nda de¤erlendirilme-
si gereken düflünce, din ve
vicdan özgürlü¤ü insan
haklar›n›n omurga kemi-
¤ini oluflturan bir hakt›r,
bir özgürlüktür. Her nere-
de insan varsa orada mut-
laka düflünce, fikir ve bir
inanma biçimi, buna ba¤l›
olarak da bir yaflam tarz›
vard›r. Düflünme ve fikir
üretme insan›n yarat›l›-
fl›ndan getirdi¤i bir özellik
olup onu di¤er bütün var-
l›k kategorilerinden ay›-
ran yüce bir kabiliyettir.
Düflünce özgürlü¤ü, hem
zihinsel faaliyeti ve hem

de bu faaliyetin d›fla vurumunu,
aktar›m›n› ifade eder. Bu bak›m-
dan düflünce özgürlü¤ünü, sade-
ce bir zihnî eylem olarak kabul
etmek do¤ru de¤ildir. “Düflün
ama içinden düflün demek, hiç
düflünme demektir. Birey, hem
ddüüflflüünneecceekk hheemm ddee hheerr ttüürrllüü
aarraaççllaa oonnuu sseerrggiilleeyyeecceekkttiirr””22

Bu ba¤lamda Milli Gazete ve
Gerçek Hayat dergisi yazar› HHaa--
kkaann AAllbbaayyrraakk’›n mahkumiyeti-
ni, düflünce ve fikir özgürlü¤üne

indirilmifl yeni bir darbe olarak
görüyor ve bunu sadece onun
de¤il, bütün bir insanl›¤›n mah-
kumiyetiyle eflde¤er kabul ediyo-
ruz.  Çünkü düflünceyi aç›klama
hürriyetine engel ç›karmak, sa-
dece onu bo¤makla kalm›yor,
ayn› zamanda o düflünceyi dinle-
me hakk›na da tecâvüz ediyor.
Bir kimsenin dinleme hürriyeti,
düflünce hürriyetine, düflünceyi
aç›klama ve yayma hürriyetine
ba¤l›d›r. Dolay›s›yla bir fikri,
dünya görüflünü mahkum etmek
belki bütün insanlar› mahkum
etmek demektir. Çünkü her in-
san›n, her fikri dinleme, anlama,
kavrama ve alg›lama hakk› var-
d›r. Ayr›ca AAllbbaayyrraakk’›n mahku-
miyeti Türkiye’de düflünce öz-
gürlü¤ünün siyasi, brokratik ve
ideolojik mülahazalar taraf›ndan
flamar o¤lan› haline getirilerek
tokatland›¤›n› bir kez daha tescil
etti¤ini belirtmek gerekir.  

Yap›lmas› gereken;  si-
yasi, brokratik ve ideolojik
mülahazalar›n bireyler kar-
fl›s›nda zora baflvurma ola-
naklar›n› azaltmak ve bu
yolla kiflilerin cebre maruz
kalmadan tercihte buluna-
bilme kapasitesini artt›r-
mas›na engel olmamak, fla-
h›slar›n ve topluluklar›n
özgürlüklerini kullanmala-
r›na, düflünce ve kanaatle-
rini aç›klamalar›na müsa-
ade etmek, fikirlere bask›
ve zorbal›kla de¤il yine fi-
kirle karfl›l›k vermektir. Za-
ten “iinnssaann hhaakkllaarr›› vvee öözz--
ggüürrllüükklleerriinniinn ddee tteemmeell
aammaacc››,, kkiiflfliiyyee ssiiyyaassii,, bbrrookk--
rraattiikk vvee iiddeeoolloojjiikk iikkttiiddaarr--

““KKEENNEETTLLEENNMM‹‹fifi DD‹‹fifiLLEERRLLEE
ÖÖZZGGÜÜRRLLÜÜKK TTÜÜRRKKÜÜLLEERR‹‹

SSÖÖLLEENNEEMMEEZZ”” **

FFUURRKKAANN OOKKUUYYAANN

D E Ğ İ N İ

Hakan Albayrak
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T
arihin tüm dönemlerin-
de okullar, geliflmenin
ilerlemenin kayna¤›n›

oluflturan, yeni bilgi ve becerile-
rin kazan›lmas›n› sa¤layan ku-
rumlar olarak önemlerini koru-
mufllard›r.

Sanayi ürünlerinin üretilmesi
ve gelifltirilmesine yönelik insan
modelinin yetifltirilmesi, sanayi
toplumu okullar›n›n amac›n›
oluflturmufltur. Bilgi ifllem tekno-
lojilerinin h›zla geliflmesiyle, en-
formasyonda, yani bilgi art›fl› ve
iletiflimi noktas›nda bafllayan bafl
döndürücü geliflmeler, ifl hayat›-
n› tümüyle de¤ifltirmifl ve sanayi
toplumlar›ndan bilgi toplumlar›-
na bir geçifl yaflanm›flt›r. Bu h›zl›
de¤iflim sadece ifl hayat›yla s›n›r-
l› kalmam›fl ve her alanda etkisi-
ni göstermifltir. Bu süreçte, top-
lumsal sistemler gibi e¤itim sis-
temleri de, yani okullar da bu de-
¤iflimden nasibini alm›flt›r.

Günümüzde toplumsal de¤i-
flim, bilgilerin kullan›lmas›yla
paralel hale gelmifltir. Ancak bil-
ginin kullan›lmas› düflüncesi o
kadar vahfli bir savafl› da bafllat-
m›flt›r ki, bu savaflta ayakta kala-
bilmek ayr› bir yaflama sanat› ha-
line dönüflmüfltür. Art›k belli bir
konuda uzman bilgi yeterli ve
anlaml› de¤ildir. Bu bilgilere ek
olarak bir çok bilgiye de sahip ol-
mak, uygulayabilmek ve k›sa za-

man dilimlerinde farkl› bilgileri
de h›zla ö¤renebilmek gerek-
mektedir.

‹lginçtir, ne kadar bilgi sahibi
olursan›z olun bu bilgi düzeyi as-
la yetmemekte daha fazlas› isten-
mekte ve bu u¤urda insanlar
amans›z bir kofluflturman›n içine
girmektedir. Kafka; “Y›¤›nlar ace-
le ediyor, kofluyor, yaflad›klar› ça-
¤›n içinden depara kalkarak geçi-
yorlar. ‹lerlediklerini zannediyorlar
ama asl›nda olduklar› yerde yürü-
mekten, bofllu¤a düflmekten baflka
hiçbir fley yapm›yorlar” der. Bilgi
edinimi günümüzde Kafka’n›n
dedi¤inden farkl› yerde de¤ildir
ve ciddi rahats›zl›klar olufltur-
maktad›r.

Bu bilgi ak›fl›n›n, bilgi edini-
minin, yeni kazan›mlara aç›l›m›-
n›n yeri ve yönü ise okulda bafl-
lamaktad›r. Okul bu h›z yar›fl›na
dahil olman›n ilk ve en önemli
aya¤›d›r. Genç beyinler, kendile-
rine seçme hakk› tan›nmaks›z›n
düflünce dünyalar›n› parçalayan,
bütünü alg›lama yeteneklerini
yok eden bir enformasyon bom-
bas›yla da¤›lmakta ve adeta ha-
yat içinde gezen sanal varl›klar,
hayaletler olmaktad›r.

DDiipplloommaayyaa GGiiddeenn YYooll

Tüm bilgi toplumlar›nda okul,
ö¤renmenin ö¤renilmesi/ö¤retil-

DD‹‹PPLLOOMMAAYYLLAA
KKAAZZAANNIILLAA((MMAAYYAA))NNLLAARR

MMUURRAATT KK‹‹RR‹‹fifiÇÇ‹‹

llaarr//ggüüççlleerr kkaarrflfl››ss››nnddaa kkoorruunnmmuuflfl
ggüüvveenncceellii bbiirr aallaann ssaa¤¤llaammaakk ssuu--
rreettiiyyllee oonnuunn kkeennddii kkeennddiinnii ggeerr--
ççeekklleeflflttiirrmmeessiinnee zzeemmiinn hhaazz››rrllaa--
mmaakk”33 de¤il midir?!  

Özgürlüklerin alan›n› genifl-
letmek, düflünce ve kanaatlerin
serbestçe ifade edilmesine f›rsat
vermek her hâlükârda insanlar›n
ve toplumlar›n menfaatinedir.
fiayet aç›klanan düflünceler do¤-
ru ve isabetli ise, bu toplumun di-
¤er bireyleri taraf›ndan da payla-
fl›lacak; yanl›flsa do¤rular›n bu-
lunmas› için bir çaba ve gayrete
vesile olmufl olacakt›r. Bu ise dü-
flünceyi aç›klama hürriyetine en-
gel ç›karmakla de¤il, ancak fikir
ve kanaatlerin serbestçe ifade
edilmesinin önündeki engellerin
kald›r›lmas›yla ile mümkün
olur.■

Dipnotlar

*(Alfanso Reyes’den)

1. H. Mustafa Genç ; Kültürümüzde ve Bat›-
da ‹nsan Haklar› ve Demokrasi, Akabe-

Biat Yay. Samsun-2000 s. 11.

2. H. Mustafa Genç, a.g.e., s. 76.

3. Mustafa Erdo¤an, Dersimiz Özgürlük, P›-

nar Yay›nlar›  s. 78.

TAZ‹YE

De¤erli Yazar ve fikir
adam›m›z Ali BULAÇ’›n

muhterem valideleri 
EEmmiinnee BBUULLAAÇÇ 

vefat etmifltir.
Merhumeye Allah’tan

rahmet, Ali a¤abeye ve
ailesine Allah’tan sabr-›

cemil niyaz ederiz.

umran
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mesinin hedeflendi¤i öncü kuru-
lufltur. Ülkemizde ise okul, so-
nunda karanl›k ve bofllu¤un ol-
du¤u, sonuçlar› belirsizlikler tafl›-
yan, çok ciddi umutlar, ümitler
içinde bafllan›lan, uzun bir za-
man diliminin bu umutlara has-
redildi¤i, dipsiz bir kuyuya ben-
zeyen kurulufllard›r.

Mezuniyetin bir sevinçle be-
raber umut yerine belirsizlikler
ve s›k›nt›lar getirdi¤i ülkemizde
üniversite s›navlar› her y›l gide-
rek artan bir öneme sahip olmufl-
tur. Bu u¤urda insanlar neredey-
se varlar›n› yoklar›n› bu yola
harcamaktad›rlar. 16-17 yaflla-
r›ndaki bir genç iflsizlik s›k›nt›s›-
na sadece dört sene daha uzak
kals›n diye oluflturulan bir s›nav,
bir e¤itim(!) ve pembe hayallere
dald›r›lmaktad›r.

Diplomas›yla ortal›klarda ifl
arayan iflsiz üniversite mezunlar›-
n› bir yere toplamak istesek ülke-
deki birkaç il d›fl›nda tüm iller-
den daha büyük bir il oluflturabi-
lecek say›ya ulaflabiliriz.

Üniversiteyi kazanmak ciddi
bir sorun. Çünkü ö¤rencilerin
karfl›s›nda hiçbir hak ve adalete
s›¤mayan üniversite s›nav› var.
Diyelim ki herhangi bir üniversi-
teye kapak at›ld›. Bu durumda da
üniversitede okumak ayr› bir tra-
jik macera ve karabasanlarla do-
lu. Hasbel kader okulu bitirmeyi

baflaranlar için ise as›l sorun flim-
di bafll›yor. Ne üniversiteyi ka-
zanmak ne de okumak bu kadar
zor de¤il. Diplomay› al›p kap› ka-
p› dolafl›p diplomana uygun bir ifl
bulabilirsen bul! Ülkenin eko-
nomik yap›s› da göz önüne al›n-
d›¤›nda, burnu yukardan inme-
yen ifl sahiplerine kendini be-
¤endirebilene aflk olsun.

Hani o büyük idealler, o
pembe hayaller, masum umutlar!

‹fl bulurum diye çatlat›lan ka-
falar ve kazan›lan diploma ne ifle
yarad›? 16-17 yafllar›nda baflla-
sayd› en az›ndan piyasada bir
yerlerde bir iflin erbab› olacak
gençler, diplomalar›yla neyin er-
bab› oldular da diplomalar›na
uygun ifl ar›yorlar? Okuduklar›
bölüme ait ifl alan› var m› peki
ülkede? Yok elbette. Art›k bu
diplomal›lar iflsizler ordusunun
en kalifiye, en vas›fl›, en çok
özelli¤e sahip elemanlar›d›r. Ha-
yat içinde elde ettikleri diploma-
n›n de¤il de orada burada iyi bir
ifl bulana kadar çal›flan vas›fl›
ama de¤ersiz varl›klar›d›r.

Bilginin gücü, okulun erde-
mi, çal›flman›n, gayretin sonucu
gibi bir sürü z›rvadan sonra bu
diplomalar ne iflsizliklerine çö-
züm olur ne de mutluluklar›na.
Ö¤renmenin ö¤retildi¤i iddia
edilen okullardan ç›kt›klar›nda
hiçbir fley ö¤renemediklerini ve

ö¤renemeyeceklerini anlarlar.
Diploman›n par›lt›s›n›n k›sa sü-
reli oldu¤unun ve aldat›c›l›¤›n›n
ö¤renilmesi gerekti¤ini fark
ederler.

Devlet o devasa yap›s›yla
gençlerine diploma ad› alt›nda
sahte umutlar da¤›t›yor, umut ta-
cirli¤i yap›yor. Ancak bu diplo-
malar›n kullan›labilece¤i istih-
dam alanlar› oluflturmuyor. Ha-
yatlar›nda bir fleyler elde ettikle-
rini sanan bu gençlerin hiçbir
fley kazanamad›klar›n› gördükle-
rinde ise zaman iyice geçmifl olu-
yor.

Sanki bu diplomalar çok ma-
tahm›fl gibi bir de bu diplomala-
ra ulaflmak isteyen gençlere çe-
flitli k›s›tlamalar uygulan›yor.
Diploma elinde iflsizli¤e isyan
ederek gezen bir gence herhangi
bir istihdam alan› bulmak /olufl-
turmak için k›l›n› k›p›rdatmayan
koca koca büyükler, ifl okula gir-
mek ve okumak oldu¤unda bu is-
te¤i de geri çevirip insanl›k onu-
runa yak›flmayan s›n›rlar koyarak
okullar› k›fllalara çevirmekten
hiç çekinmiyorlar.

Gençlerimizi diplomal› iflsiz
statüsünden kurtaracak, bu in-
sanlara mesleki yeterlilik ve bilgi
kazand›racak, onlar›n s›radanlafl-
malar›na engel olacak, böylelikle
geliflim ve de¤iflimin mimarlar›n›
yetifltirecek, onlar› inisiyatif sahi-
bi, kiflilikli, sorgulayabilen, ürete-
bilen flekilde e¤itebilecek okullar,
ifl sahibi yapabilecek istihdam
alanlar›, toplumun dinamiklerine
katabilecek hareket noktalar›
bulmal›y›z. Neyin gerçek oldu¤u-
nu anlayabilecek nesiller yetifltir-
meli, tüm gençlerde düflünce dev-
rimini oluflturmal›y›z. Bu flekilde
ancak geliflir, de¤iflir ve bilgide
vasat›n üstüne ç›kar›z.                ■
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K İ T A P

Muhammed ‹kbal, yirminci yüz-
y›l ‹slâm dünyas›n›n en önemli
flahsiyetlerinden biridir. O, fliiri-
nin ve düflüncesinin oluflumunda,
Do¤u’nun ve Bat›’n›n tamamlay›-
c› olarak rol oynad›klar› bir deha
idi.

‹kbal, Dante’nin, “Sen kendi
y›ld›z›n› takip et, mutlaka flanl›
bir limana varacaks›n.” dedi¤i gi-
bi, bir süre Avrupal› düflünürlerin
semalar›nda gezindikten ve hatta
onlar›n fikirlerinden ciddî oranda
etkilendikten sonra, Avrupa dö-
nüflü, Hz. Mevlânâ’y›, gökte ken-
disinin manevî yolunu gösterecek
kutup y›ld›z› olarak belirlemifltir.
Bu karar›nda, çocuklu¤unda ba-
bas› fieyh Nûr Muhammed ile
Mevlevî kimli¤i ile tan›nan ho-
cas› Seyyid Mîr Hasan’›n, kendi-
sine ‹bn Arabî’yi ve Hz. Mevlâ-
nâ’y› tan›tmas›n›n etkisi büyük-
tür. ‹kbal’in flanl› bir limana var›p
varmad›¤› karar›, onu de¤erlendi-

ren kiflilerin bak›fl aç›lar›na ve
eserlerindeki farkl› fikirlerin ör-
güsüne göre de¤iflebilir. Ancak
‹kbal’in, Mevlânâ düflüncesinden
kendisine uygun foto¤raflar çek-
ti¤ini söyleyebiliriz.

Bir filozof ve flair olarak son
yüzy›l›n en büyük zekâlar›ndan
biri olan ‹kbal, modern dönemde
‹slâm düflüncesinin karfl›laflt›¤›
problemlere bir çözüm yolu ortaya
koymak için çabalam›fl; ‹slâm’da
dinî düflüncenin yeniden inflas›
için bir iskelet oluflturmaya çal›fl-
m›flt›r. ‹kbal bunu flöyle dile geti-
rir: Ben ‹slâm’›n baz› temel fikir-
leri üzerinde en az›ndan insanl›¤a
bir mesaj olarak ‹slâm’› do¤ru an-
lamak ve ayr›ca daha ileri seviye-
de müzakereler için bir tür zemin
oluflturmak amac›yla ve yard›mc›
olur ümidiyle felsefî bir müzakere-
ye giriflmeyi öneriyorum.

Bu kitap, Muhammed ‹k-
bal’in düflüncelerinin tan›nmas›

ve yorumlanmas›nda katk›s› ola-
ca¤› inanc›yla sahas›nda uzman
olan farkl› müellifler taraf›ndan
kaleme al›nan makalelerden der-
lenmifl bir seçkidir:

‹kbal’de Ahlâk Kavram›, ‹k-
bal Düflüncesinde ‹rade Hürriyeti
ve Kader, ‹kbal ve Kur’an Dünya-
s›, ‹kbal ve Sufizm, ‹kbal’in fii-
irinde Mistisizm, ‹kbal ve ‹nsan
Kavram›, ‹kbal’in E¤itim Fikirle-
ri, ‹kbal’in Sanat Teorisi…

‹nsan Yay›nlar› 

20. yy’›n ilk çeyre¤inde meydana
gelen geliflmelerin sadece son dö-
nem Osmanl› devleti için de¤il,
onun takipçisi konumundaki Tür-
kiye Cumhuriyeti için de ne bü-
yük öneme sahip oldu¤u bugün
kan›tlanm›flt›r.  Jön  Türk devrine
ve jön Türk isyanlar›na yol açan
olaylar, merkezde oldu¤u kadar
Balkanlar’da, Araplar aras›nda ve
‹stanbu’dan hayli uzaktaki halk
kitleleri üzerinde de sonuçlar›n›
hissettirmifltir.

Bu kitap bat› milliyetçili¤i dü-
flüncesinin dünyan›n di¤er bölge-

lerine nas›l girdi¤ini ve yerleflti¤i-
ni, milliyetçilik fikirlerinin bu
uzak bölgelerde nas›l yeni politik
müesseseler olarak flekillendi¤ini
göstermektedir. Tarihin tekerrür-
den ibaret oldu¤u yahut böyle bir
e¤ilim tafl›d›¤› örneklerle ispatlan-
m›flt›r. Burada tekrar teyid ediln-
mesi gereken fley, vuku bulmufl
olaylar›n halihaz›rda cereyan
eden hadiselerin anlafl›labilmesi
için k›ymetli bir de¤er arzettikle-
ridir. Bu sebepten ötürü, bu kitap
bugünün anlafl›lmas›na katk›da
bulunmay› amaçlamaktad›r.

‹‹KKBBAALL’’‹‹NN DDÜÜfifiÜÜNNCCEE DDÜÜNNYYAASSII
DDeerrlleeyyeenn:: AAhhmmeett AAllbbaayyrraakk

JÖNTÜRKLER / Ernest E. Ramsaur  /  P›nar Yay›nlar› 
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B‹ZE GELENLER

•• AAhhmmeett YYaaflflaarr,, KKuuyyuuddaakkii YYuussuuff,,
Kalem Yay›nlar›: 

Acaba o gün kuyuya at›lan Yu-
suf halen kuyuda m›d›r? Yoksa
kuyudan ç›km›fl m›d›r? 

•• AAbbiiddiinn PPaaflflaa,, KKaassiiddee--ii BBüürrddee
TTeerrccüümmee vvee fifieerrhhii,, Kalem Yay›n-
lar›: 

Peygamber sevgisi Peygamber
afl›klar›nca  çeflitli flekillerde dile
getirilmeye çal›fl›lm›flt›r ki bun-
lar›n en güzellerinden  biri de
Kasîde-i Bürde’dir. 

•• ‹‹mmaamm BBiirrggiivvîî,, eell--MMaakkââmmââtt,,
Kalem yay›nlar›: 

Bu mertebelerin  tümü de fierîat
olmadan tamam olmaz. Kimin
flerîat› mükemmel de¤ilse; onda
tarikat,  marifet ve hakikat mey-
dana gelmez. 

•• SSaalliihh PPaarrllaakk,, BBiillggii TToopplluummuu--
nnuunn KKaaddeerr AAnnllaayy››flfl›› 2001 Yay›n-
lar›.

•• EErrooll BBaattttaall,, SSeennddiikkaall ÖÖrrggüüttlleenn--
mmee vvee EE¤¤iittiimm--BBiirr--SSeenn,, E¤itim-
Bir-Sen Yay›nlar›.

•• DDeerrvviiflfl AAkkççaayy,, BBeennggiissuu//fifiiiiirrlleerr
Misyon Yay›nlar›

Bana sorarlarsa,  kimdir kahra-
man? 
Öfkesini yenen,k›zd›¤› zaman.

•• SSeezzaaii fifieennggöönnüüll,, VVaakktt--ii LLeeyyllîî //
fifiiiiirrlleerr..

Helal aç›k, haram da aç›k
Helal ile haram›n aras› ebedi aç›k.

“Medeniyetler Çat›flmas›” kitab›n›n
yazar› Samuel P. Huntington’›n yeni
kitab› “Who Are We?”(BBiizz KKiimmiizz)
ç›kt›.

Huntington yeni kitab›nda,
““ee¤¤eerr bbeennzzeerr kküüllttüürrlleerree ((ddee¤¤eerrlleerr,,
ggeelleenneekklleerr,, ddiinnlleerr)) ssaahhiipp hhaallkkllaarr vvee
üüllkkeelleerr bbiirr aarraayyaa ggeelliiyyoorrssaa oo zzaammaann
ddee¤¤iiflfliikk kküüllttüürrlleerrddeenn oolluuflflaann üüllkkeelleerr
ddee ppaarrççaallaannmmaa tteehhlliikkeessiiyyllee kkaarrflfl››
kkaarrflfl››yyaadd››rr”” iddias›nda bulunuyor.

Huntington, ABD’deki çok kül-
türlülük, kültürel ço¤ulculuk ve çift
dillili¤in, güçlü bir ulusal kimli¤e za-
rar verecek flekilde ›rksal, etnik ve
di¤er ulus-alt› kimlikleri güçlendir-
di¤ini savunuyor. Yazar, buna para-
lel olarak küresel ifl ba¤lant›lar›, kü-
resel iletiflim ve küresel sorunlar›n
(çevre ve kad›n haklar› gibi) Ameri-
kan seçkinleri aras›nda “uluslaröte-
si” bir kimli¤i gelifltirmesinin de
Amerikan ulusal kimli¤ini zay›flatt›-
¤›n› ileri sürüyor.

Yeni kitab›nda, ABD’nin ssaaddeeccee
kköökkllüü bbiirr kkiimmlliikk bbuunnaall››mm››nnaa girme-
di¤i, ciddi bir yok olma tehdidi ile de
karfl› karfl›ya oldu¤u tezini savunan
Huntington, flu iddiada bulunuyor:
““TTaarriihhsseell oollaarraakk AAmmeerriikkaann kkiimmllii¤¤ii--
nniinn iiççeerrii¤¤ii ddöörrtt aannaahhttaarr uunnssuurrddaann
oolluuflfluuyyoorr:: ››rrkk,, eettnniissiittee,, kküüllttüürr ((ddiill vvee
ddiinn)) vvee iiddeeoolloojjii...... IIrrkkssaall vvee eettnniikk
AAmmeerriikkaa’’ddaann ssöözz eettmmeekk aarrtt››kk mmüümm--
kküünn ddee¤¤iill.. KKüüllttüürreell aaçç››ddaann AAmmeerriikkaa

kkuuflflaattmmaa aalltt››nnddaa.. SSoovvyyeett tteeccrrüübbeessii
ggöösstteerrmmiiflflttiirr kkii ››rrkkssaall,, eettnniikk vvee kküüll--
ttüürreell bbaa¤¤llaarrddaann yyookkssuunn oollaann bbiirr ttoopp--
lluummuu bbiirr aarraaddaa ttuuttmmaakk iiççiinn iiddeeoolloojjii
ddee ççookk zzaayy››ff bbiirr bbaa¤¤dd››rr.. RRoobbeerrtt KKaapp--
llaann’’››nn ggöözzlleemmlleeddii¤¤ii ggiibbii ‘‘ööllmmeekk iiççiinn
ddoo¤¤mmuuflfl oollmmaakk yyaarrgg››ss››’’nn››nn bbaaflflkkaa
mmiilllleettlleerrddeenn ççookk AAmmeerriikkaa iiççiinn ggee--
ççeerrllii oolldduu¤¤uunnuunn ppeekk ççookk ggeerreekkççeessii
bbuulluunnmmaakkttaadd››rr..””

ABD’yi Anglo-Protestan kültür
ve inanc›n›n bir parças› olarak ta-
n›mlayan Huntington, AAmmeerriikkaall››llaa--
rr››nn yyeenniiddeenn bbuu ddee¤¤eerrlleerree ssaahhiipp çç››kk--
mmaass›› ggeerreekkttii¤¤iinnii ve Amerika’n›n
baflar›s› için eesskkii ttaarrzz aassiimmiillaassyyoonn
ppoolliittiikkaallaarr››nn››nn uygulanmas›n› savu-
nuyor.

Huntington, artan MMeekkssiikkaall›› ve
HHiissppaanniikk göçü ve Amerikan toplu-
mu içinde bunlar›n asimilasyonu-
nun her geçen gün azalmas›n›n
Amerikan toplumunu ve kültürünü
de¤ifltirerek, AABBDD’’yy›› iikkii ddiillllii,, iikkii
kküüllttüürrllüü vvee iikkii hhaallkkll›› bbiirr ttoopplluumm
hhaalliinnee ggeettiirreeccee¤¤iinnii ileri sürüyor.

Huntington, yasad›fl› göç hare-
ketlerinin Amerika’n›n sosyal gü-
venli¤ini tehdit etti¤ini savunarak,
““MMeekkssiikkaall›› AAmmeerriikkaall››llaarr AAmmeerriikkaann
RRüüyyaass››’’nn››,, aannccaakk rrüüyyaallaarr››nn›› ‹‹nnggii--
lliizzccee ggöörrüürrlleerrssee ppaayyllaaflflaabbiilliirrlleerr”” di-
yor.

http://www.tercumangazete.com

HHUUNNTTIINNGGTTOONN:: ““BB‹‹ZZ KK‹‹MM‹‹ZZ”” YYAA DDAA AABBDD YYOOKK OOLLUUYYOORR!!

Birikimsiz (b)ilim olmaz. Literatür çal›flma-
lar›, üzerine infla edildi¤i birikime ayna tut-
makla kalmaz, birikim bilincimizi yeniler. Bu
tür al›flmalar, mevcut  birikimi birçok aç›dan
de¤erlendirerek literatür hakk›nda çeflitli tas-
nifler yapmay›, varsa eksiklikleri ve hatalar›
tespit etmeyi, takip edilen yaklafl›mlar› ve kul-
lan›lan kaynaklar› gözden geçirmeyi amaçlar.
Bu tespitler, literatürle ilgili herhangi bir alan-
da yap›lacak çal›flmalara matuf uyar› ve öneri-
lerle daha da önem kazan›r. Esas hedef, bir
alanda de¤iflik kifli ekoller taraf›ndan yap›lm›fl
çal›flmalar›n has›las›n› ç›kartarak, sonraki çal›fl-
malara ciddi bir zemin haz›rlamakt›r. Bu süreç
hiç flüphesiz anlama, yorumlama ve elefltiri
kabiliyeti yan›nda gelece¤e dönük önerilerle
ilgili iddial› bir ilmî duruflu gerektirir.

Bilim Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi Yay›n›
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Samsun’un Çarflamba ilçesinde,
EE¤¤iittiimm--BBiirr--SSeenn, MMeemmuurr--SSeenn ve
Çarflamba belediyesinin or-
ganize etti¤i Kitap ve Kültür
Fuar› oldukça verimli geçti.

1 Haziran - 20 Haziran
2004 tarihleri aras›nda Bele-
diye meydan›nda aç›k kalan
Fuarda çeflitli yay›nevlerinin
eserlerinin yan›s›ra, Anado-
lu’nun kültürel ve sanatsal
ürünleri ve hatta Afrika öz-
gün sanat› bile yer ald›.

Çarflambal›larla civar ilçe
ve kasabalardan gelen ziya-
retçilerin yo¤un ilgisiyle karfl›la-
flan fuar vesilesiyle, Çarflam-
ba’da önemli kültürel etkinlikler
de gerçeklefltirildi. Bu çerçevede

ilk olarak ilçeye gelen
Doç.Dr.CCeellaalleeddddiinn VVaattaannddaaflfl ve

VVaakkiitt yazar›, UUmmrraann dergisi sa-
hibi AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz kitaplar›n›
imzalad›lar. Ayr›ca, Belediye
Kültür Saray›’nda ““NNaass››ll BBiirr

‹‹nnssaann??”” konulu bir konferans
veren Abdullah Y›ld›z, okurla-

r›yla sohbet etti.
Ard›ndan, flair Prof.Dr.

NNuurruullllaahh GGeennçç’in aç›kha-
vada sundu¤u fliir ziyafetine
kalabal›k bir dinleyici kit-
lesi kat›ld›. Çarflambal›lar,
son olarak ilçelerine konuk
olan VVaakkiitt yazar› AAllii EErr--
kkaann KKaavvaakkll››’n›n konferan-
s›n› ilgiyle izlediler.

Fuar organizatörlerin-
den E¤itim-Bir-Sen Baflka-
n› KKeemmaall ÖÖzzddeemmiirr, Çar-

flamba Kitap ve Kültür Fuar›’n›n
gelecek y›l da tekrarlanaca¤›n›,
ilçede benzer kültürel etkinlik-
ler planlad›klar›n› söyledi.

NEC‹P FAZIL ARMA⁄ANI

Sosyal, siyasal ve estetik görüfl-
leriyle bütün Türkiye’ye malo-

lan eserleriyle Necip Faz›l’›n,
imanl›, kültürlü ve flahsiyetli
nesillerin yetiflmesinde büyük
yeri vard›r. 

Tarihî kimli¤imizden yola
ç›kan kültür ve sanat eserlerine
ihtiyaç duyuldu¤u bir dönemde,
Necip Faz›l gibi bir zevk, seviye,

incelik ve iman fluuru ortaya
koymufl ve flahsiyetimize ait her
türlü de¤eri temsil etmifl bir fla-
ir ve mütefekkiri iyi anlamak
zorunday›z.

Necip Faz›l Arma¤an› ona
dair ortaya konan bütün de¤er-
lendirmeleri ve önemli görüflle-
ri bir araya getirmektedir. De-
¤erlendirme, Seçme ve Sorufl-
turma bölümlerinden meydana
gelen bu kitap, Necip Faz›l için
bilinmesi gerekenleri topluca
ortaya koymaktad›r.

Necip Faz›l Arma¤an›, yüz-
y›lda yetiflmeyecek kadar büyük
ve önemli bir dehân›n akisle-
rinden bir k›sm›n› elden geldi-
¤ince genifl, ama yine de derli
toplu bir tarzda ortaya koyma
çabas›yla yeniden yay›nlan›yor. 

Üstad’›n do¤umunun 100.
y›l dönümü için yeniden yay›na
haz›rlanan ve Necip Faz›l Y›-
l›’nda yap›labilecek her türlü
faaliyete kaynak olabilecek me-
tinleri ortaya koyan Necip Faz›l
Arma¤an›, kültür hayat›m›z
için gerçek bir arma¤and›r.

Konak Yay›nlar› 

‹NÖNÜ-MENDERES MÜCADELES‹

Araflt›rmac› Yazar Mehmet Emin
Gerger’in “‹nönü Menderes Müca-
delesi” adl› yeni kitab› Kaflmir Ya-
y›nlar›ndan ç›kt›. Meflhur gazeteci
yazar Ziyad Ebuzziya’ya ithaf edilen
eserin önsözünde Gerger flunlar›
söylüyor. “‹ktidar, Muhalefet, Med-
ya Darbe; ‹nönü-Menderes Müca-
delesi” ad›n› verdi¤imiz bu çal›flma-
m›zda “yalan tarihli de¤il, ac› ama
gerçek tarihi Atatürk, ‹nönü, Bayar,
Menderes, 27 May›s ve Yass›ada dö-
nemleri’ni uzunca bir dönemin bi-
linmeyen yönlerini ilgiyle okuya-
caks›n›z.   Kaflmir Yay›nlar› 

SSAAMMSSUUNN // ÇÇAARRfifiAAMMBBAA’’DDAA KK‹‹TTAAPP FFUUAARRII
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Y A N S I M A L A R

F
atihler Yarg›lan›yor, Bat›-
n›n kara tarihini anlatan
bir kitap. Okudukça bat›-

n›n de¤iflmeyen yüzünü bir daha
görüyoruz. ‹flte Kitaptan bir kaç
olay;

-Dominik Tarikat›’na ba¤l›
bir grup papaz, 1519’da ‹spanya
Krall›¤›na bir mektup yazarak
‘Yerli çocuklar›n askerlerce kö-
peklere yedirildi¤ini, tutsak edi-
len kad›nlar›n yeni do¤urduklar›
bebeklerin ölmeleri için ormana
f›rlat›ld›¤›n›’ dile getirdiler (Sh.
60)

-Madenlerde ve tarlalarda
zorla çal›flt›r›lan K›z›lderililerin
aras›nda çeflitli hastal›klar ve
ölüm çok yayg›nd›. Afl›r› çal›flt›-
r›lan ve aç b›rak›lan annelerin

sütleri kesiliyordu. Bu yüzden
bebekler ölüyordu. Las Cassas,
Küba’da,, üüçç aayy iiççiinnddee ttaamm
77..000000 bbeebbee¤¤iinn ööllddüü¤¤üünnüü yyaazz››--
yyoorr. (Sh 61)

-Son bilimsel tahminlere gö-
re 1519’da Meksika’da 2255 mmiill--
yyoonn K›z›lderili vard›. Bu rakam
1605 y›l›nda 11 mmiillyyoonndan fazla
de¤ildi.(sh 67)

-Teksas’›n ilk valisi Sam Ho-
uston flöyle diyor: ‘Anglo-Sak-
son ›rk›, bu k›tan›n bütün güney
uzant›s›n› istila etmelidir. Mek-
sikal›lar, K›z›lderililerden daha
üstün insanlar de¤ildir ve ben
onlar›n bütün ülkelerini ele ge-
çirmememiz için hiçbir sebep
göremiyorum (Sh 72)

-Filipinlerde görev yapan bir
kara subay› ise daha
aç›k konufluyordu:
‘Sözleri a¤z›m›zda ge-
velemenin hiçbir an-
lam› yok …Biz, Ame-
rikal› K›z›lderililerin
kökünü kuruttuk ve
san›r›m ço¤umuz bun-
dan gurur duyuyo-
ruz…VVee ggeerreekkiirrssee, ggee--
lliiflflmmee vvee aayydd››nnllaannmmaa
yyoolluunnuu tt››kkaammaakk iissttee--
yyeenn bbuu iikkiinnccii ››rrkk›› ddaa

yyookk eettmmeekk yyöönnüünnddee,,vviiccddaannii eenn--
ggeelllleerree ttaakk››llmmaammaall››yy››zz’’((SShh 7733))

VVe son sözler Orduyu Fili-
pinler’in iflgaline gönderen ABD
Baflkan› Mc Kinley’e ait;

-FFiilliippiinnlleerrii HH››rriissttiiyyaannllaaflfltt››rr--
mmaakk vvee uuyyggaarrllaaflfltt››rrmmaakk, BBiirrllee--
flfliikk DDeevvlleettlleerriinn ggöörreevviiddiirr. (Sh
73)

Bu son sözler bana oldukça
tan›d›k geldi. Ya size ?

BB‹‹RRLLEEfifi‹‹KK DDEEVVLLEETTLLEERR‹‹NN
GGÖÖRREEVV‹‹

EERRTTUU⁄⁄RRUULL BBAAYYRRAAMMOO⁄⁄LLUU

TToopprraakkllaarr››nn››zz›› AAllaaccaakkllaarr

ABD Uzay çal›flmalar›na
bafllad›klar› y›llarda, ay›n
yüzeyine benzedi¤i için
Arizona çöllerinde astro-
notlar›na çal›flmalar yap-
t›rmaktad›r. Bu çal›flmalar-
dan birinde yafll› bir k›z›l-
derelinin yan›ndaki çocuk
yaklaflarak ne yapt›klar›n›
sorar. Astronotlarda anla-
t›r. Çocuk biraz sonra tek-
rar gelir ve dedesinin ayda-
kilere bir mesaj göndermek
istedi¤ini söyler. Bu Nasa
çal›flanlar›na ilginç gelir ve
ihtiyara bir teyp uzatarak
konuflmas›n› isterler, ihti-
yar yerli dilinde k›sa bir
konuflma yapar. Uzmanlar
konuflman›n metnini me-
rak ederler ve torununa so-
rarlar. Torun dedesinin
yerli dilinde yapt›¤› k›sa
konuflman›n tercümesini
verir;

-DDiikkkkaatt eeddiinn,, bbuunnllaarr
ttoopprraakkllaarr››nn›› aallmmaayyaa ggeellii--
yyoorrllaarr.. 



B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹N GÖREV‹ / BAYRAMO⁄LU

Umran .Temmuz .2004  103

BB‹‹ZZAANNSS’’TTAA LLAATT‹‹NN ZZUULLMMÜÜ

Bir çok bat›l› tarihçiye göre Bi-
zans’› bitiren, Latinlerin 1204 y›-
l›nda ‹stanbul’u iflgali idi. Bir Bi-
zansl› tarihçi bu nedenle “Bütün
sitelerin par›lt›s›, ›fl›¤›, Kilisele-
rin anas›, inanc›n kayna¤›....bil-
gilerin yata¤› olan site...Ey ‹m-
paratorlara mahsus erguvan ren-
gi ile bezenmifl flehirlerin krali-
çesi, bak çamurlar içine çöküp
y›¤›ld›n ” diye ac› ac› flikayet
eder.

Nikitas Akominatis isimli bir
tarihçi olaylar› bizzat yaflam›fl ve
yazm›flt›r. Nikitas olaylar› flöyle
tasvir eder;

-Boru sesleri aras›nda ve ya-
l›n k›l›çlar›n› sallayarak evleri ve
kiliseleri ya¤maya koyuldular.
Bu kötü adamlar›n iflledikleri
dinsizlikleri nas›l anlataca¤›m›
bilemiyorum. Kutsal tasvirleri
k›rd›lar, din flehitlerinin kemik-
lerini, ad›n› anmaktan utanç
duydu¤um, kötü yerlere att›-
lar....Büyük kiliseye karfl› göster-
dikleri hakaret, derin bir korku
duyulmadan tasavvur olunamaz.
Bafltan bafla de¤erli maddelerden
yap›lm›fl bulunan ve bütün mil-
letlerin hayranl›¤›na konu olan
mihrab› k›rd›lar...Kutsal vazola-
r›, minberden, kürsüden, kap›-
lardan söktükleri gümüfl oymala-
r›, alt›nlar› ve daha say›s›z enka-
z› yüklemek için kat›rlar› ve at-
lar› kilisenin içine soktular.... Bu
hayvanlardan baz›lar›, pek kay-
gan olan döfleme üzerinde düfltü-
¤ünden, onlar› k›l›çlar›yla delik
deflik ettiler ve kanlar› ve pislik-
leri ile kiliseyi kirlettiler. Zevk
ve günah dükkan› genel bir ka-
d›n, patrik kürsüsüne oturdu,
orada aç›k saç›k bir flark› söyledi
ve kilisenin içinde dans et-

ti...Vahfli bir azg›nl›kla, bütün
kad›nlara ve özellikle en erdemli
ve en sayg›de¤er olanlar›na, en
masum genç k›zlara, kendini
Tanr›ya adam›fl rahibelere teca-
vüz ediyorlard›...Bütün flehir
umutsuzluk, gözyafl›, feryat ve
iniltiden baflka bir fley de¤ildi”

Latinlerin ‹stanbul’da yap-
t›klar› talan Bizans halk›n›n bi-
linçalt›na o kadar yerleflti ki ara-
dan 250 y›la yak›n bir süre geç-
mesine ra¤men, Fatih ‹stanbul’u
kuflatt›¤› zaman, Bizans baflbaka-
n›, ‹mparatorun, Avrupa’dan
yard›m iste¤ini ‘‹stanbul’da La-
tin flapkas› görmektense, Os-
manl› sar›¤› görmeyi ye¤lerim’
diyerek önlemeye çal›flm›flt›r.

VVEE ÇÇAA⁄⁄DDAAfifi AAVVRRUUPPAA

Ça¤dafl Avrupa flatafatl› adlar
takm›flt› bencilli¤ine. Aile, s›n›f,
millet. ‹pek eldivenler geçirmiflti
pençelerine. Kutsal mefhumlar›n
gölgesinde her cinayeti ifllemifl-
ti.‹kiye bölmüfltü ahlak›. Bir yam-
yamlar medeniyet idi Bat› mede-
niyeti. K›talar› yiyerek semiren
bir medeniyet. Ama alt›n buza¤›-
ya tapan sömürücü Avrupa’n›n
yan›nda bir baflka Avrupa daha

KKööttüünnüünn KKööttüüllüü¤¤üü KKiimmee

‹bn Mübarek bir yolculu¤unda kötü huylu bir insanla arkadafl
olur. Adam›n her dedi¤ini yapma¤a gayret eder, eziyetlerine
katlan›r, onu dar›ltmamaya çal›fl›r. Yolculuk sona erip ayr›ld›k-
lar› zaman, ‹bn Mübarek, sanki iyi bir arkadafl›n› kaybetmifl gi-
bi a¤lar. A¤lamas›n›n sebebini sorduklar› zaman da flöyle cevap
verir;

-Buna ac›d›¤›m için a¤l›yorum. Çünkü ben kendisinden bu
yolculuktan sonra ayr›ld›m ama kötü huyu, hala onunla birlik-
te.

Evet Amerikkaa’’nn›n Iraktaki katliamlar› bir gün bitecek ve zil-
let içinde ve yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› görerek bölgeden çekile-
cek ama katil ruhu onda yaflamaya devam edecek. 

vard›: Bar›flç› Avrupa, düflünen
Avrupa. Canavarlar yaratan Av-
rupa,canavarlar› tepeleyen kahra-
manlar›nda vatan›yd›. Maddenin
karanl›k zindan›nda mahpustu in-
san ruhu, onu bat›n›n tekni¤i kur-
taracakt›.                 (C.Meriç) ■■

DUA

Dr. Edward Hale, 1950’lerde

Amerikan senatosunun dini li-

deri idi. (Amerikan Kongre-

si’nde vazifeli Katolik, Protes-

tan ve Musevi din adamları bu-

lunur.) Bir gazeteci bir gün ona

şu suali sordu: “Senatörler için

dua ediyor musunuz?” 

“Hayır”, cevabını verdi Dr.

Hale “Senatörlere bakıyor ve

memleket için dua ediyorum”.

Biz ise ABD’yi yönetenleri

gördükçe Dünyanın geleceği

için dua ediyoruz. Ve Ali Şeri-

ati’nin dediği gibi, Dua’nın önce

Fiili bölümünü işleyeceğiz, gü-

cümüzün bittiği yerde sözlü bö-

lümüne geçeceğiz. Gücünü zul-

me karşı kullanmayıp, sadece

ellerini açanların dualarına Al-

lah (CC) bereket vermez. Hen-

dek savaşı öncesinde günlerce

aç kalıp hendeği kazan, sonra

ellerini kaldırıp dua eden Resul-

lullah örneğimizdir. 
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T
wain’e nas›l espri ya-
p›p güldürebildi¤i so-
rulmufl. ““fifiaakkaa yyaapptt››--

¤¤››mm ffaallaann yyookk,, yyöönneettiicciilleerriinn
yyaapptt››kkllaarr››nn›› ggöözzllüüyyoorruumm vvee
oonnllaarr›› aakkttaarr››yyoorruumm”” demifl.

Ülkemizde ehil, iyi huy-
lu, namuslu, adaletli yönetici
bulmak ve bunlar› uygun yer-
lerde de¤erlendirmek hayli
zorlaflt› san›r›m. Medyaya
yans›yan haberlerde gördüklerim,
okuduklar›m mahkemelere ç›kan
rüflvetçi, ç›karc›, en hafifi görev
ihmaliyle suçlanan, devleti ve
milleti milyarlarca dolar zarara
u¤ratan yöneticileri bu mevkilere
getirenler hiç mi araflt›rma yapma-
d›lar veya bu tipleri çok mu arad›-
lar, acaba ahbap-çavufl iliflkileri mi
var diye soruyorum kendime…
Adamlar öylesine piflkin, öylesine
rahatlar ki sanki millet suçlu; san-
ki ald›klar› do¤al haklar›... Hak et-
medikleri mevkileri mi onlar› bo-
zuyor, yoksa rahmetli babam›n
s›kça söyledi¤i bir atasözünde an-
lat›lan ““aassiill aazzmmaazz,, bbaall kkookkmmaazz;;
kkookkaarrssaa yyaa¤¤  kkookkaarr,, ççüünnkküü aassll››
aayyrraanndd››rr”” durumuna uygun, mil-
letin inanc›na ayk›r› bakan, asa-
letten yoksun yo¤urt meflrep kifli-
ler mi?

***
Böyle flaibeli ifllere bulaflm›fl

rüflvetçili¤iyle meflhur bir politika-
c› kürsüde öfkeyle ba¤›rarak konu-
fluyormufl.

-‹stedikleri gibi iftira etsinler.
Ben kimseden tek kurufl rüflvet al-
mad›m. Yaland›r! (Kendilerini
dinleyenlerin yüzündeki tebessüm
kahkahaya dönünce elbisesinin
bofl ceplerini ters çevirerek konufl-
mas›na devam etmifl.)

-Arkadafllar! Sevgili yurttaflla-
r›m! E¤er yalan›m varsa, Allah
çarps›n  ki, gördü¤ünüz gibi flu
ceplerime tek kurufl haram girme-
di.

Dinleyicilerden biri seslenmifl:
-Elbiselerinizi terziden yeni al-

d›n›z galiba...
***
Yine günün birinde cömertli¤i,

dürüstlü¤üyle bilinen ve insanlara
inanan bir adam›n yabanc› bir ül-
keye bir seyahate ç›kmas› gerekir.
Sahip oldu¤u 100 tane koyununa
bakacak bir çoban arar. Etraftaki

köylülerden soruflturdu¤u, asl›nda
pek de dürüst olmayan bir çobana
sürüsünü teslim eder. Zaman ge-
çer, adam geri döner, çoban› ara-
maya ç›kar. Çoban› bir su kenar›n-
da, a¤aç alt›nda, pilav›, bir bakraç
yo¤urdu, bir de atefl üzerinde çevir-
di¤i kuzuyla yemek yemeye haz›r-
lan›rken bulur. Selam verip oturur.
Hofl beflten sonra adam sorar:

-” Nerede bizim koyunlar?” 
“Sorma” der çoban, bakra-

c› kenara koyarak bafllar anlat-
maya...

-Senden sonra bir gün ha-
va bozdu, ç›kt› bir f›rt›na; hava
karard›, ya¤mur ya¤›yor, sanki
gök delindi. S›¤›nd›k koyun-
larla bir ulu  a¤aç alt›na; flim-
flek çakt›, gök gürledi, düfltü bir
y›ld›r›m a¤aca; a¤aç ikiye bö-
lündü, 90 koyunun ödü patla-
d›, orac›kta kald› m› 10’u!…
-Eee, demifl adam... Çoban de-

vam etmifl:
-Biri yardan uçtu, beflini kurt

kapt›; kald› m› dördü!.. 
Yine “eee...” demifl koyunlar›n

sahibi. Çoban:
-“Birini satt›m bir kasaba, biri-

ni saymay›ver hesaba, lakin dün
öldü birisi, birisinin de iflte eti iflte
derisi” diyerek yeni yüzülmüfl ko-
yun derisiyle k›zaran koyunu eliy-
le gösterir. “Bu kadar zamand›r
bakt›¤›m koyunun da ücretini ve-
rirsin herhalde.”

Bu hale fena öfkelenen adam
öfkeyle kald›rd›¤› yo¤urt bakrac›n›
çoban›n bafl›ndan afla¤› geçirir.
Bafltan afla¤› bembeyaz yo¤urt olan
çoban eliyle yüzünü s›vazlar, sonra
da ellerini aç›p; “Rabb’ime hamd
olsun, hesab› yüzümün ak›yla ver-
dim” der.

Allah, devleti ve milleti böyle
yüzsüzlerden korusun.

A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

PP‹‹fifiKK‹‹NNLL‹‹⁄⁄‹‹NN BBÖÖYYLLEESS‹‹......

FFAAHHRREEDDDD‹‹NN GGÖÖRR


