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RRaammaazzaann:: DDiirriilliiflflee ÇÇaa¤¤rr››

Yeni bir Ramazan iklimine bizleri kavuflturan Rabbimize
hamdolsun.

Asr sûresinde iflaret buyurulan hhüüssrrâânn ça¤›nda, insan-
l›k yeni bir “rûh”a, yeni bir solu¤a, yeni bir dirilifle muhtaç.
‹simlerinden biri de ““RRûûhh”” olan Kur’ân, ““hhaayyaatt vveerriiccii””,
““ddiirriillttiiccii”” ilkeleri ile, zamanlar ve mekanlar› üstü mesaj›y-
la, 21.yüzy›l cahiliyesinin bata¤›nda k›vranan insano¤luna
imdâd etmeye hâz›r olarak elimizin alt›nda duruyor. An-
cak, Kur’ân’›n mesaj›n› bu ça¤da anlay›p yaflayarak ‘asr›n
idrâkine’ sunabilecek, Hz.Rasûl(s) gibi ““yyaaflflaayyaann
KKuurr’’âânn””lar olarak insanlara güzel örneklikler teflkil edebi-
lecek, Onun sünnetini ça¤a tafl›yabilecek köprü insanlara
ve kurumlara ihtiyaç var.

Allah Rasûlü, ““KKaarraannll››kk ggeecceelleerr ggiibbii iiflfllleerr kkaarr››flfltt››¤¤›› zzaa--
mmaann AAllllaahh’’››nn KKiittaabb››nnaa ssaarr››ll››nn”” buyuruyor. ‹flte bütün ifl-
lerin ve iliflkilerin “karanl›k geceler gibi kar›flt›¤›” flu buna-
l›m ça¤›nda, ““KKuurr’’âânn aayy››”” olan (Kur’ân’›n insanl›¤a lütuf
buyuruldu¤u ay olan) Ramazan, insanlar› yeni bir do¤ufla,
dirilifle, huzûr iklimine ça¤›r›yor. fiirkin, küfrün, isyan›n,
günah›n, zulüm ve haks›zl›¤›n “alt›n devrini” yaflad›¤› bir
zaman diliminde Kur’ân’›n “Rûh”una ne kadar da muhtaç
bulunuyoruz! ‹flte Ramazan bu ““RRûûhh””un diriltici nefesini
solumak için müstesna bir f›rsat.

Derginiz UUmmrraann, bu mülahazalarla Ramazan’›,
Kur’ân’›, Sünnet’i kapak konusu yapt›. Bu ba¤lamda; AAbb--
dduullllaahh YY››lldd››zz’›n Profesör MM..HHaayyrrii KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu ile gerçek-
lefltirdi¤i “Sünneti Ça¤a Tafl›mak” konulu sohbet ile Dr.KKee--
rriimm BBuullaadd››’n›n “Hayat Veren Kitab: Kur’ân” bafll›kl› ince-
lemesi ve MMüünniibb EEnnggiinn NNooyyaann ile HHaacc›› KKaayyaa’n›n Kur’ân
eksenli Ramazan yaz›lar› derinlikli bilgiler ve yorumlar su-
nuyor. NNeecciipp YYoollccuu’nun Ramazan’da daha yo¤un olarak
tan›k oldu¤umuz “‹slâm’da Sosyal Dayan›flma”y› ortaya ko-
yan makalesi ise MMuussttaaffaa AAlldd››’n›n “Edebiyat›m›zda Rama-
zan” üzerine yaz›lar› ise çerçeveyi tamaml›yor.

Bu say›m›zdaki di¤er dosyalar›m›zda ve eekk’imizde
önemli ve ›skalanmayacak metinler yer al›yor. Bu meyan-
da PPrrooff..DDrr.. AAhhmmeedd YYüükksseell ÖÖzzeemmrree hocam›z›n, bir türlü
Laik olamayan “Laiklik Afl›¤› Devlet”in çeliflkili hâlini irde-
leyen nefis analizi, TTeevvffiikk EEmmiinn’in 11 Eylül vesilesiyle ka-
leme ald›¤› “Takvimin Ölümü ya da Gerçe¤e Dönüfl” bafll›k-
l› makalesini ve eekk’imizde yer alan ve bir Ortado¤u/‹slâm
ülkesi olarak gelece¤imizi do¤rudan ilgilendiren stratejik
raporlar› kaç›rmamalar›n› tavsiye ediyoruz.

Ramazan’›n insan›m›z ve tüm insanl›k için hay›rlara
vesile olmas› duas›yla. 
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YYAAZZAARRLLAARR

Musdafa Ald›: Edebiyat araflt›rma-
c›s›, yazar.

Nisa Ayd›n: ‹lahiyatç›, yazar.
Ertu¤rul Bayramo¤lu: E¤itimci, ta-

rih araflt›rmac›s›.
Kerim Bulad›: Dr. ‹lahiyatç›.
Y›ld›r›m Cano¤lu: Araflt›rmac› ya-

zar.
Naci Cepe: Araflt›rmac›, yazar.
Umut Cumhur: Araflt›rmac›, ya-

zar.
Hikmet Demir: Din sosyolojisi üze-

rinde çal›fl›yor; kutsal, kad›n,
modernizm konular›nda yo-
¤unlafl›yor

Dilaver Demira¤: Araflt›rmac› ya-
zar; ekoloji felsefesi, dinler,
medeniyetler ve düflünce tari-
hi ile ilgileniyor.

Tevfik Emin:Uluslararas› iliflkiler
uzman›.

Graham Fuller: RAND Dan›flma-
n›, Ortado¤u ve Orta Asya uz-
man›.

Fahrettin Gör: F›kra ve espiri usta-
s›.

Süleyman Gündüz: Sakarya millet-
vekili.

Vahdettin Ifl›k: E¤itimci, araflt›rma-
c›, yazar.

‹brahim Karagül: Yeni fiafak Gaze-
tesi, d›fl politika yazar›.

Hac› Kaya: ‹lahiyatç›, yazar, çevir-
men.

Hayri K›rbaflo¤lu: Prof. Dr. Ankara
Üniv. ‹lahiyat Fak. Hadis pro-
fesörü.

Atasoy Müftüo¤lu: Düflünce ada-
m›, yazar.

Engin Noyan: Kur’ân afl›¤›, tiyat-
rocu, yazar, öncü televizyon
yap›mc›s›.

As›m Öz: E¤itimci, yazar.
Ahmed Yüksel Özemre: Türkiye

Atom Enerjisi Kurumu eski
baflkan›.

Selim fievkio¤lu:
Mustafa Yazgan: Öykücü, yazar, fi-

kir adam›. 
Hasanali Y›ld›r›m: Öykücü, yazar,

edebiyat, sinema, müzik elefl-
tirmeni.

Necip Yolcu: ‹lahiyatç›, yazar.
Abdullah Y›ld›z: Araflt›rmac›, yazar.
Zeliha Sare Y›ld›z: Çevirmen, Ulus-

lararas› iliflkiler uzman›.
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B ir tarih bitmek, bir gele-
nek iflas etmek üzere. Bu
gelenek, otantik ve dola-

y›s›yla ontolojik(varoluflsal)
ba¤lar› ile iliflkisini kopararak
bafllad›¤› ‘dünyay› önce bir ce-
henneme sonra da cennete(!)
çevirme’ maceras›na verdi¤i
yaklafl›k bin y›ll›k bir aran›n
(buna kesinti demek daha uygun
olacakt›r zira bahsi edilen dö-
nem ‹slam toplumlar› ve mede-
niyetinin yeryüzünde genifl öl-
çekli bir hakimiyet sa¤lad›¤› za-
man kesitidir) ard›ndan kald›¤›
yerden devam etti. “‹nsanl›¤›n
son adas›” Osmanl›’n›n da silin-
mesi de¤il ancak üzerinin tozla
örtülmesinin ard›ndan dünyan›n
muvazenesi tamamen yitmifl ve
adeta Bat›ya do¤ru çekmifltir
dünya tekerle¤i. Öyle bir kayma
ki, yeryüzü ve [bilhassa 20.yy’›n
ikinci yar›s›ndan bu yana] gök-
yüzü yatay ve dikey eksenlerde
antro-sentrik biçimde kategorize
edilmifl ve paylafl›lm›flt›r. T›pk›
müflriklerin Allah’a ve di¤er
tanr›lar›na kurbanlar› ve sunak-
lar›ndan ayr› ayr› pay ay›rmalar›
gibi. ‹nsano¤lu zanlar›yla hare-
ket etti¤inden beri dünyay› da
oldu¤u gibi de¤il hayal etti¤i gi-
bi yaflamaya çal›flt› sonra da ol-

maya zorlad›. Bu gelene¤in ad›
kopufl, fliddet ve kan dökücülük,
puta tap›c›l›k yani en genel tan›-
m›yla zulümdür. 

Gerçeklik yerini sanal olana
b›rakt›¤›ndan beri hayat›m›z
adeta bilgisayar üzerinde ‘akan’
kodlar gibi sembolikleflti. Her
durum bir sembole dönüfltü, her
sembol bir durumu ifade eder ol-
du. Belki de göstergebilimin ma-
tematik ve analitik alanla(ki bu-
gün neredeyse tamamen dijital-
leflmifltir) sosyallik ihtiva eden
iletiflim, sosyal psikoloji ve ede-
biyat gibi dallar› birbirine kat›p
kar›flt›ran do¤as› ilk kez bu denli
flifre çözücü bir konuma yüksel-
di. Peki, hayat›n o basit ama ya-
l›n yüzlerini ‘görünmez’ k›lan ve
önce anlam dünyam›z› sonra da
bütün bir dünyay› karmafl›klaflt›-
ran post-modern hayaletler ne-
den bu kadar rahatl›kla aram›zda
dolafl›r oldu? 

Modernite aflk›nl›k ile ara-
m›zdaki ba¤› kopard›ktan beri
dünya alg›m›z da kalbimiz gibi
yeryüzüne hapsoldu. Öte dünya
ve ceza gününe olan inanc›n yi-
tirilmese dahi afl›nmas›, insan›n
kendi kendisine ‹lahl›k/Rablik
ve bu anlamda bir ‘mutlak ikti-
dar’ alan› oluflturmas›na neden

oldu. Art›k yegane korktu¤umuz
fley bu iktidar alan›m›z›n elimiz-
den kay›p gitmesi. ‹ktidar alan›-
n›n güçle olan iliflkisi o kadar s›-
k›yd› ki, güç ayn› zamanda hem
amaç hem de arac› ifade ediyor-
du. Daha güçlü olabilmek için
‘güç’ kullanmak meflruiyetin bi-
ricik referans› oluyordu.

MMooddeerrnnlleeflflttiirrmmee:: DDuurruumm mmuu??
DDuurruummddaann VVaazziiffee mmii??

Modernlik Bat› Avrupa’ya ve
onun mirasç›s› topluluklara has
bir durumken, bu durumdan va-
zife ç›karmas›n› bilen Bat›l›lar
‘bir iyilik’ düflündüler biz ‘il-
kel’ler için: Modernlefltirme!
Hani bu dünyay› yaflaman›n tek
bir yolu vard› ya, iflte o yola sok-
mak için bizleri, elinden geleni
ard›na koymad› ‘medeni(!)’ veli-
lerimiz. ‹flte bugün kendilerini
k›zd›ran bütün ‘sömürgecilik’ ve
‘oryantalizm’ elefltirileri hep yer-
sizdi zira her fley ‘bizim için’ ya-
p›lm›flt›. Modernlik kendisine
özgü kutsallar›n› da birlikte icad
etti ve kutsal›n tan›mland›¤› di-
ni muhteva yerini seküler olana
terk etti. Dolay›s›yla dini ku-
rumlar›n yerini de gitti¤i her
yerde modern kurumlar alacakt›.
Nitekim dünyan›n Bat› d›fl› böl-
gelerinde de bu denendi. Derken
Afrika, Hint alt k›tas›, Amerika
ve Orta ve Uzakdo¤u gibi sö-
mürgecilik tecrübesi yaflayan
bölgeler birer birer uyanmaya
bafllad›. Sömürgecilik karfl›t› ha-
reketler (ABD’nin de mahare-
tiyle bilhassa Filipinler, Endo-
nezya gibi Uzakdo¤u ülkelerin-
de) önce Felemenkler, Portekiz-

TTAAKKVV‹‹MM‹‹NN ÖÖLLÜÜMMÜÜ YYAA DDAA
GGEERRÇÇEE⁄⁄EE DDÖÖNNÜÜfifi

TTEEVVFF‹‹KK EEMM‹‹NN

G Ü N D E M

“Hakk ortaya ç›kt›¤›nda, bât›l zâil olur…”
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li ve ‹spanyollar› ard›ndan Fran-
s›zlar› ve nihayet ‹ngilizleri
uzaklaflt›rarak, bu ülkeleri, ‘gele-
neksel’[zira Bat›n›n tarihinde
zorlama ve tahakküm karakteri
hep olagelmifltir] anlay›fllar›n›
de¤ilse de yöntemlerini de¤ifltir-
me yoluna itti. Art›k Bat› dün-
yas› yeni söylemlere ihtiyaç du-
yuyordu ve sanki sömürgecilik
tecrübesinin olan bitende hiç
rolü ve pay› yokmuflças›na dün-
ya yeniden kategorize edildi.
Önceleri modern ve modern d›-
fl› fleklinde yap›lan kategorik ay›-
r›m, ‘sürekli ilerleyenlerle yerin-
de sayanlar’ fleklindeki köklü bi-
linçalt›n› koruyarak yerini yeni
kavramsal tan›mlara b›rak›yor-
du: “Geri Kalm›fll›k”, “Az Gelifl-
mifllik”, “Üçüncü Dünya” ve sa-
ir… 

Dünyan›n ekonomik bir ‘dil’
üzerinden okunmas› çabalar›
Braudel’in deyifliyle maddi me-
deniyetin, tarihinde ilk kez yer-
yüzü ölçekli bir yayg›nl›k kazan-
mas›na neden oldu. Feodalizm-
den ticari ve s›nai “özgürlü¤e”
geçifli temsil eden liberal iktisat
felsefesi Bat›l› toplumsal düze-
nin karakterini de de¤ifltirdi.
Y›rt›c› rekabet hayat›n her ala-
n›nda güvene dayal› befleri ilifl-
kilerin do¤as›nda korkuya dayal›
öyle bir yara açt› ki; art›k kifli ve
bir bütün halinde toplumlar var-
l›klar›n› ancak di¤erlerinin yok
olmas› üzerinden mümkün k›l-
maktalar. 

KKüürreesseelllleeflflmmeeccee:: 
BBiirraazz ‹‹mmaajj BBiirraazz PPaattiinnaajj

Bat›’n›n t›kanan kanalizasyonu-
nu açmak için tarihi boyunca
türlü araçlar gelifltirmesi kaç›n›l-
mazd›. Önce zorlad› ve yeni ka-

nallar açmaya çal›flt›, emperya-
lizm ve sömürge dünyas› gibi in-
sanl›k tarihi boyunca derin fay
k›r›klar›n› hediye etti dünyam›-
za. Kadim medeniyetler ve din-
lerdeki bir bütün halinde evren,
befleriyet ve en sonunda dünya
alg›s›n› parçalad›. Art›k biz ve
öteki vard›. Bu oyunun kuralla-
r›n› de¤ifltirmek hakk› ise ‘gücü’
elinde bulundurmas› bak›m›n-
dan elbette Bat›l› aktörlere aitti.
Bilhassa 20.yy’›n son çeyre¤inde
ad›n› bugünlerde rahats›z edici
derecede s›kl›kla duydu¤umuz
yeni bir hilenin keflfini izledik:
Küreselcilik, küreselleflme… Za-
ten -izm’lerin dünyas›nda birbi-
rine geçmifl ve asl›nda ayn› kök-
ten fakat her birine ayr› anlam
yüklenen kelimeler vard›r. 

Küreselleflmenin ne oldu¤u
sorusunu daha soramadan, küre-
selleflen fleyin ne oldu¤unu tart›-
fl›r halde bulduk kendimizi. Ön-
ce çok uluslu flirketlerle tan›flt›k,

ard›ndan sermayenin ve küye-
rel(AB gibi) örnekliklerde iflin,
iflgücünün küreselleflmesi ile.
Küreselin tart›fl›lmas› ilk elden
ekonomik eksenli idi zira kavra-
m›n ilk kez dile getirilifli referan-
s›n› bu eksene yapm›flt›. ‹lk kez
18.yy’›n ilk yar›s›nda yaflanan fi-
nansal dalgalanma ve parasal
hareket kavrama esin oldu. ‹m-
paratorluk ça¤›ndan ulus-devle-
te geçifli niteleyen modern dö-
nem yerini post-moderne b›ra-
k›rken 1980’lerin bafl›nda dünya
çap›nda kutuplaflma fliddetlendi
ve Bat› blo¤u Washington kon-
sensüsü ile çevre ülkelerinde li-
beralizm dalgas›n› dayatt›. Ko-
münist tehdidin art›k eli kolu
ba¤lanm›flt› ve askeri parametre-
ler nükleerin cayd›r›c›l›¤› nede-
niyle ikincil derecede önemliy-
di. Sovyetlerin da¤›lmas› süreci-
ne kadar Moskova dahil pek çok
Do¤u bloku baflkentinde çok
uluslu flirketler boy göstermifl ve
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kredilendirme yoluyla sermaye
ak›fl› gerçekleflmiflti. Yani komü-
nist blok tükeniflini ‘resmen’ ila-
n›ndan evvel fiilen bitmiflti. An-
cak meflhur ‘Tarihin Sonu ve Son
‹nsan’ tezinin müellifi liberal pa-
radigman›n komünizm dahil bü-
tün befleri sistemlere üstünlü¤ü-
nü ve mükemmeliyetini kutsar-
ken yan›l›yordu. Zira önemli bir
detay bu zaman diliminde gele-
ce¤in dünyas›ndaki yeni kutup-
laflman›n habercisiydi: 1979
‹ran ‹slam Devrimi. 20.yy’›n son
devrimi yaln›zca ‹slam dünyas›-
n›n uyan›fl›n›n habercisi de¤il
ayn› zamanda bütün olarak bir
‘dünya sistem(i)’ krizinin de ifla-
retçisiydi. Yaklafl›k 100 y›ll›k bir
aradan sonra ‹slam yeniden ‘si-
yasa’s› da canl› olan bir güç ola-
rak tarihin etkin aktörü konu-
mundayd›. Toynbee’nin aktar›-
m›na göre tarihten silinmifl ya
da silinmek üzere olan 

21 medeniyetten hala(!) ha-
yatta olan alt›s›ndan biri olan ‹s-
lam medeniyeti, bir baflka tez sa-
yesinde ›skalanmad› fakat derin-
li¤i ve iddias› bak›m›ndan kü-
çümsenerek kolayl›kla yutulabi-
lecek bir lokma olarak görüldü. 

‹slam’›n yeryüzüne ait bütün
iddialar›n› en az›ndan söylem
düzeyinde dile getiren “‹slam-
c›”lar hemen her yerde yükseli-
yordu. Ancak bu yükselifl Bat›l›
tahakküm, emperyalizm ve sö-
mürgecilik karfl›t› karakteri ne-
deniyle yaln›zca birer iç siyaset
aktörü konumuna de¤il ama ay-
n› zamanda ‘küreselleflen’ Bat›l›
kurum, flirket ve de¤erler için
tehditkar bir ‘küresel’ aktör po-
tansiyeline de sahipti. Önlerinin
al›nmas› için yerli iflbirlikçilerin
katliam, tecrit gibi yöntemler
dahil türlü operasyonlar›n› mü-

flahede ettik ‹slam ülkelerinde.
Cezayir, Tunus, Pakistan, Endo-
nezya, Türkiye ile kay›tlara gire-
meyen veya kaydedilmeyen da-
ha niceleri. Bir bütün halinde
gelecek projesi olabilecek ‹slami
uyan›fl› daha bafl›ndan sonlan-
d›rmak için hayali kavray›fllar
ürettiler ve bunlar›n ölümünü
de yine kendileri ilan ettiler. ‘Si-
yasal ‹slam’ ya da bugünlerde ar-
t›k s›radanlaflan ‘köktencilik’ ta-
n›mlamalar› Bat› ç›k›fll› ve öte-
kilefltirici olduklar›ndan dikkat-
le yaklafl›lmaya muhtaçt› ve kul-
lan›lmas› haline Müslümanlar
tuza¤a düflmüfl olacakt›. Fakat
korkulan oldu ve bizi tan›mlay›-
c› fakat aidiyetten uzak kavram-
lar zihinlerimizi alt üst etti. 

1111 EEyyllüüll:: TTaakkvviimmiinn ÖÖllüümmüü 
yyaa ddaa GGeerrççee¤¤ee DDöönnüüflfl

Derken bir uçak sonra bir di¤eri
adeta tepetaklak dünyaya nispet
edercesine kapitalizmin kutsal
mabetlerinden ‹kiz Kulelere [ki
Wallerstein’e göre bu hadise kü-
resel kapitalist ekonomik siste-
me baflkald›r›n›n metaforik bir
anlat›m›d›r] ard›ndan bir baflkas›
da militarizmin sembolü olan
Pentagon’a çak›ld›. Herkes neler
oldu¤unu anlamaya çal›fl›rken
piyasan›n ‘gizli el’i -iktidar›n›n ta-
fleron gücü olarak- bu yeni ifli ‘te-
rör’ hayaletine ihale etti. Dünya
21. yy’›n kimin olaca¤›n› tart›fla-
dursun, hegemonik gücün bek-
lemeye daha fazla tahammülü
kalmam›flt› ve tedrici bir düflüflü
çöküfle dönüfltürme pahas›na ik-
tidar›n› koruman›n savafl›n› çok-
tan bafllatm›flt›. Böylelikle tarih
yeniden bafllad›¤› yere dönüyor
ve taht›ndan olan ‘gerçeklik’ -
yani Hakk/bat›l mücadelesi- bir

kez daha apaç›k biçimde sahneyi
al›yordu. Geldi¤imiz yeri tan›m-
lamak gelece¤i okumam›z› en
fazla kolaylaflt›racak bir araçt›r.
Öyleyse ne haldeyiz, flöyle bir
bakal›m: 

- Medeniyetler Çat›flmas› tezi
tek tarafl› ve yanl› biçimde
do¤ruland›.

- ‹slam dünyas› ya da milletle-
ri de¤il bir paradigma olarak
‹slam tehdidi(!) Bat›’n›n
kendisini yeniden üretme
arac› haline getirilmeye çal›-
fl›ld›.

- Sekülerlik kurum ve kav-
ramlar› ile yüz/biçim de¤iflti-
rerek varl›¤›n› sürdürürken
modernden sonra kutsal›n
son kalesi olan ‹slam’a gözü-
nü çevirdi ve yeni bir Pro-
testanl›k dalgas› yaratt›.

- ‹ki büyük dünya savafl›n›n
ard›ndan Bat› içi hesaplafl-
ma yeniden fakat bu kez da-
ha karmafl›k(sofistik) biçim-
de bafllad›.

- ‹ki dünya aras›nda s›k›fl›k bir
100 y›l geçiren Müslüman
topluluklar ilk kez fiili(ci-
simsel) de¤il zihinsel olarak
yok edilme tehlikesiyle karfl›
karfl›yad›r.

- Bat› blo¤u çat›rdad› ancak
çatlak bu kez Avrupa ana k›-
tas› üzerinde de¤il Atlantik
aras› oldu¤u için flimdilik
çok da aflikâr de¤il. Ortak
referanslar hiç de¤ilse içerik
ve yüklenen anlamlar bak›-
m›ndan yitirildi. Art›k tek
kutuplu bir dünyan›n birçok
iç kutbundan bahsedebiliriz.
Bu yeni süreçte iç ihtilaflar›
ve d›fl istilalar nedeniyle
uzun süre parçal› halde olan
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Asya ana k›tas›nda yeniden
birlik ya da ittifak aray›fllar›
bafllad›. Gelece¤in Avras-
ya’da oldu¤una dair pek çok
stratejist hemfikir. 

- Aliya ‹zzet Begoviç’in ifade-
siyle iki dünya yani Do¤u-
Bat› aras›nda ‹slam’›n tarihi
rolü bir kez daha hayati
önem arzetti. Zira dünyan›n
yeni hesaplaflma alanlar›n›n
tamam› ‹slam dünyas› ya da
co¤rafyas› üzerin(d)e bugün.

- Gelece¤in dünyas›n›n anah-
tarlar› yeniden vahyin kalbi-
nin att›¤› bölgede sakl› du-
ruyor. Kudüs ve Mekke ka-
dim gelene¤in temsilcileri
olarak tarihin ak›fl seyrini
de¤ifltirecek yine. Dü¤ümü
çözecek olansa Müslümanla-
r›n durumudur. 

- ‹flte bu dü¤ümü çözebilmek
için Müslüman insan unsuru
aras›ndaki ba¤›n çözülmesi
hedefleniyor. Siyasi katego-
rik ay›r›mlar ve d›fl bask›lar
‹slam dünyas›nda topyekûn
bir de¤iflim/dönüflüm öngö-
rüyor. Alternatif önerici un-
surlar marjinallefltirilerek
geleneksel toplumsal daya-
naklar›n› ve destek(çi)lerini
yitirmeleri sa¤lanmaya çal›-
fl›l›yor. Geleneksel yap›n›n
ise aksak yönlerine vurula-
rak Müslümanlar flaflk›na
çevriliyor ve özgüvenlerini
yitirmeleri hedefleniyor.
Geçti¤imiz yüzy›lda kullan›-
lan laik/seküler ve bask›c›
yöneticilerin son kullanma
tarihleri yaklaflt›kça destabi-
lizasyon hareketleri daha
fazla bask›y› beraberinde ge-
tiriyor. D›fl bask›lar[burada
Büyük Ortado¤u Projesi,

Arap Marshall Plan› gibi si-
yasal ve ekonomik reform
dayatmalar›n› anmakta fay-
da var], yerel yönetimlerin
içeriden gelen talepleri bas-
t›rmak için toplum üzerin-
deki bask›y› art›rmalar›na
neden oluyor. Ve ‹slam top-
lumlar›n›n hemen tamam›n-
da siyasi meflruiyet sorunu
sanki nevzuhur ve fakat iç-
kinmifl gibi sunuluyor.

- Filistin meselesi baflta olmak
üzere gerilim yaratan pek
çok sorunun, fliddetin kö-
rüklenerek bir bumerang
misali Müslümanlar› vurma-
s› sayesinde gönüllü(!) ola-
rak çözülmesi planlan›yor.
Dünyan›n askeri ‘dil’le yeni-
den yorumlanmas› netice-
sinde bu dilin gücüne vak›f
oyunculara mukavemet gös-
termek neredeyse imkans›z.

- Postu modern hayalet-
lerin en ürkütücüsü ise ‘terör’
oluyor. Büyük ‹skender ile
korsan›n hikayesini and›r›r
biçimde devletler düzeyinde
bir manivela ve manevra ara-

c› olarak kullan›lan bu kanl›
silah modern Bat›l› paradig-
man›n iflas›n› simgeliyor ve
sonunu müjdeliyor: “‹nkar
edenlere ve yalanc›lara Ce-
hennem’i müjdele!..”

Yukar›da ana hatlar›yla çizdi-
¤imiz ve pratik göstergelerini
2001 Afganistan, 2003 Irak iflga-
linin oluflturdu¤u; ‹slami bir ge-
lecek[Garaudy buna 1979’da in-
san yüzlü bir gelecek diyordu] ta-
savvurunu etkisizlefltirmek için
“‹slami terör” tan›mlamas› ve ar-
gümantatif önermesinin, dünya-
m›z› So¤uk Savafl sonras› kaotik
dönemden yeni bir kutuplu dö-
neme [John Pilger art›k k›z›llar
ve bizin yerini ‹slamc› teröristler
ve bize b›rakt›¤›n› söylerken
abart›l› m› say›l›r?] tafl›ma po-
tansiyeli ile yüklenme çabalar›n›
müflahede ediyoruz. Peki, ne
yapmal›? Bunun için de imkan-
lar›m›z›/ zaaflar›m›z› bir potada
ve ‘içeriden’ okumaya tabi tut-
mal›, bu veriler ve biricik refe-
ranslar›m›z yard›m›yla gelecek
projeksiyonlar› üretebilmeliyiz:
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- 11 Eylül yeni bir milat de¤il-
se de tarihin önemli k›r›lma-
lar›ndan birini temsil et-
mektedir. Bu bak›mdan ha-
diseyi uluslar aras› konjonk-
türün geldi¤i noktay› da göz
ard› etmeden fakat uzun so-
luklu bir tarih okumas› ›fl›-
¤›nda de¤erlendirmeliyiz.

- Süreçle birlikte ortaya ç›kan
Bat›l› zaaflar›n› ve oyunlar›-
n› iyi bilmeli, bunlara karfl›
felsefi temelleri de mevcut
siyasal söylemler gelifltirme-
liyiz. ‹slamc› söylemin bil-
hassa demokrasi, liberal
ekonomi gibi temel konular-
daki duruflunu muhkemlefl-
tirmeliyiz. Bu konular art›k
retori¤in ötesinde prati¤i
mevcut olduklar›ndan sor-
gulama ve elefltiri dozunu ar-
t›rmal›y›z. En basitinden Ba-
t›’n›n ikiyüzlülü¤ünü apaç›k
dillendirmeliyiz.

- Medya gücü ve enformasyon
bombard›man› en az ultra-
modern ordular kadar etkili.
Bunlara karfl› özellikle iç en-
formasyon bunal›m›n› afla-
cak yeni kaynaklar üretmeli
ve finanse etmeliyiz.

- Savunma hatlar›m›z› olufl-
turmadan içeride yeniden
yap›lanmay› bafllatamay›z zi-
ra mevcut kurum ve kav-
ramlar›m›z›n hemen tamam›
kuflatma ve sald›r› alt›nda-
d›r. Öncelikle gelenek-
sel/modern ne kadar yerli
üretimimiz varsa korumak
görevimizdir. Bilhassa top-
lumsal yap›n›n dinamitlen-
mesini fesad›n yayg›nlaflma-
s›n› engelleyerek önlemeli-
yiz. 

- fiimdilik, ileride ümmeti ye-
niden bir araya getirme pers-
pektifini koruyarak, Ortado-
¤u baflta olmak üzere ulus-
devletlerin daha da parça-
lanmalar›n›n önüne geçmek
gerekir. Bu, rejimleri muha-
faza etmek anlam›na gelmez
ancak d›flar›dan gelecek da-
yatmalara mani olmal›y›z.
‹slam ülkelerinin siyasi mefl-
ruiyet sorunu baflta olmak
üzere devlet-yönetim ve
halk ikilemini aflmas› gerek-
li ve acildir. Bu bak›mdan
‹KÖ baflta olmak üzere mev-
cut kurumlar Arap Kalk›n-
ma Bankas› gibi finansal
araçlar› da devreye sokarak
projeler gelifltirmeli ve yeni
yönetim modellemeleri üze-
rinde istiflareler yap›lmal›-
d›r. Seküler ya da dini ka-
rakterli zorbalar art›k kaç›-
n›lmaz sonun fark›na varma-
l› ve iktidarlar›n› gönüllü bi-
çimde halk› gerçekten tem-
sil edebilecek kadrolara b›-
rakmal›d›r. ‹slam ülkeleri-
nin ço¤unda bu kadrolar›n
‘‹slamc›lar’dan müteflekkil
oldu¤unu görmek flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Bu bak›mdan
mevcut sistemde bast›r›lan,
önleri al›nmaya çal›fl›lan
kadrolar›n kendilerini ümit-
sizlikten kurtar›p gelece¤e
her zamankinden daha fazla
haz›rlamalar› flartt›r. Totali-
teryen rejimlerin taht› bir
bir sallan›rken gelece¤in ne
gibi imkanlar› içinde bar›n-
d›rd›¤›n› tahmin etmek güç.
Söylem, felsefi ve siyasal bi-
rikim, pratik tecrübe gibi
unsurlar tazelenmeli ve dün-
yan›n içinden geçti¤i özel

dönem dikkate al›narak ye-
niden yorumlanmal›d›r.
Lübnan, Filistin, M›s›r, Ce-
zayir, Tunus, Yemen gibi ‹s-
lam aleminin canl› entelek-
tüel ve eylemsel hareketleri-
nin bulundu¤u ülkelerle
Türkiye, Pakistan, Sudan gi-
bi farkl› örneklikleri karfl›-
laflt›rmal› biçimde tart›flmal›
ve asgari olarak metodoloji
aç›s›ndan tecrübe, bilgi ak-
tar›m› gerçeklefltirilmelidir.

- Demokrasi, özgürlükler
aç›¤›, ekonomik kalk›nm›fll›k
sorunu, e¤itim sisteminin
köhne yap›s› gibi kurum ve
durum de¤iflimini öngören
her türlü tecdid içeriden
mümkündür. Bu konularda
Bat›l›lar›n bitmez ikiyüzlü ta-
v›rlar›n› yüzlerine vurmal›y›z. 

Dünya büyüsünü kaybedeli
befl as›rdan fazla oldu. Yeryüzü
kan dökücülük sarmal›na bat›-
yor ve 21.yy belki de bütün bir
tarihin en kanl›s› olan selefini
aratacakt›r. ‹çinde yaflad›¤›m›z
zaman dilimi yepyeni bir gelece-
¤in habercisi bir f›rt›na kald›r›-
yor. Bu rüzgar fliddetini art›rd›k-
ça kökü zay›f ne varsa söküp ata-
cakt›r. Allah zalimler toplulu¤u-
na hidayet etmeyece¤ini ve bir
kötülü¤ü di¤eriyle defedece¤ini
bildirdi¤ine göre ‘imanlar›na zu-
lüm kar›flt›ranlar’ pek yak›nda
‘nas›l bir ink›lâbla devrilecekle-
rini’ göreceklerdir. ‘Karanl›k ge-
celer gibi ifller karmafl›klaflt›-
¤›’nda vahye sar›lmay› ö¤ütleyen
bir Nebi’nin ümmetine bugün
öncelikle düflen budur. Vahyi
anlama, yaflama, anlatma, u¤-
runda mücadele etme ve bu yol-
da ölümü arzulama vaktidir.     ■
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2 Kas›m’da yap›lacak ABD
seçimlerinden sonra ‹ran,
Suriye, Lübnan-Filistin ile

Güney ve Kuzey Kafkasya’da ya-
flanmas› beklenen geliflmeler en-
difle verici. Bir taraftan Darfur
krizi nedeniyle Sudan’a yapt›r›m
yolunu açan iflgal cephesi, di¤er
yandan Kafkasya’da etnik çat›fl-
malar›n fitilini atefllemeye haz›r-
lan›yor. Suriye’ye ve ‹ran’a yöne-
lik yapt›r›m sürecini ve askeri
tehdidi güçlendiriyor. 

Sudan, ‹ran ve Suriye için
BM’yi harekete geçiren ABD-
‹ngiliz-‹srail ittifak›, BM’yi bir
bar›fl örgütü de¤il bir askeri mü-
dahale üssü olarak kullanmaya
bafllad›. Suriye askerlerinin Lüb-
nan’dan çekilmesi için BM’den
karar ç›kart›larak ‹srail’in kuzey
s›n›r›n›n güvence alt›na al›nma-
s› yönünde önemli bir ad›m at›l-
d›. Irak’›n parçalanmas›yla ta-
mamlanacak proje, yepyeni bir
Ortado¤u haritas› çizerken, rejim
de¤iflikli¤i gibi yöntemlerin ya-
n›nda nükleer çat›flmay› ihtimal
haline getiriyor.

ABD’nin ‹srail’e 5 bin adet
ak›ll› bomba sat›fl›, iki ülkenin
Suriye ve ‹ran’a yönelik askeri
seçenekleri önceledi¤ine iflaret
ediyor. UUyydduullaarr ttaarraaff››nnddaann yyöönn--
lleennddiirriilleenn bboommbbaallaarr››nn 550000 ttaannee--
ssii bbiirr ttoonnlluukk,, bbiinn ttaanneessii yyaarr››mm
ttoonnlluukk,, 550000 ttaanneessii ddee 225500 kkiilloo--
lluukk.. BBuunnkkeerr--bbuusstteerr oollaarraakk bbiillii--
nneenn vvee iikkii mmeettrree kkaall››nnll››¤¤››nnddaakkii
bbeettoonn dduuvvaarrllaarr›› ddeelleenn bboommbbaallaarr
nneerreeddee kkuullllaann››llaaccaakk?? Gözlemci-
ler, ‹ran ve Suriye için al›nd›¤›-
n›, ABD ve ‹srail’in ‹ran’›n nük-
leer tesisleri ve Suriye’yi vurmak
için haz›rl›k yapt›¤›n› belirtiyor.
‹ran’› en büyük düflman ilan
eden ‹srail’in 1981’de Irak’›n
Osirak tesislerini bombalamas›
gibi senaryolar üzerinde çal›flt›¤›

gizlenmiyor. Bu ay içinde
“ABD’nin ‹ran’a askeri müdaha-
leyi tart›flmaya açt›¤›” duyuruldu.
‹ki ülkenin de “nükleer ‹ran”a
asla izin vermeyece¤i ortada. 

Özellikle ‹ran’›n uzun men-
zilli fifiaahhaabb--22 ve fifiaahhaabb--33 füzeleri
ciddi bir tehdit olarak alg›lan›-
yor. ABD ve ‹srail, 35 üyesi bu-
lunan Uluslararas› Atom Enerji-
si Ajans›’ndan nükleer progra-
m›n› durdurmas› için ‹ran’a Ka-
s›m’a kadar süre tan›yan karar ç›-
kartt›. Kas›m’da tekrar toplana-
cak olan Ajans, yapt›r›mlar› tar-
t›flacak. ‹srail, Suriye’nin de ileri
teknoloji ürünü silahlar gelifltir-
di¤i tezini savunuyor. 

Ortado¤u’daki tek nükleer
güç ‹srail. Nükleer bombalar›n›n
say›s› bile bilinmeyen ‹‹ssrraaiill,,
aattoomm bboommbbaass››,, uurraannyyuumm bboomm--
bbaass››,, ppllüüttoonnyyuumm bboommbbaass››,, ffüüzz--
yyoonn bboommbbaass››nnddaann tteerrmmoonnüükklleeeerr
ssiillaahhllaarraa kkaaddaarr ççookk ssaayy››ddaa kkiittllee
iimmhhaa ssiillaahh››nnaa ssaahhiipp.. KKeennddiissiinnii
bbööllggeenniinn yyeennii hheeggeemmoonn ggüüccüü
iillaann eeddeenn ‹srail, cayd›r›c› hiç bir
güce müsamaha göstermedi¤i gi-
bi, ABD yönetimindeki gücünü
kullanarak dünyay› bu ülkelere
karfl› alarma geçirebiliyor. 

““PPrree--eemmppttiivvee SSttrriikkee”” 
vvee BBööllggeesseell SSaavvaaflfl......

2002 y›l›nda alt› nükleer santral
kuraca¤›n› aç›klayan ‹ran, hem ‹s-

rail’den kaynaklanan nükleer teh-
didi hem de ABD-‹ngiltere-‹srail
ittifak›n›n sald›rgan planlar›n› ge-
rekçe göstererek silahlan›yor.
““NNeeooccoonnllaarr››nn yyaayy››llmmaacc›› eemmeellllee--
rriinnddeenn aannccaakk vvee aannccaakk nnüükklleeeerr
ggüüçç oollaannllaarr kkeennddiinnii kkoorruuyyaabbiillee--
cceekk..”” ‹ran da bu noktadan hare-
ketle nükleer güce ulaflmay› he-
defliyor. Nükleer güce eriflti¤ini
aç›klad›¤› anda, kendisine yöne-
len tehdit nitelik de¤ifltirecek. 

Osirak sald›r›s› ““öönnlleeyyiiccii ssaall--
dd››rr››””nn››nn ((pprree--eemmttiivvee ssttrriikkee)) ilk
örne¤i idi. ABD ve ‹srail’in
‹ran’a yönelik benzer sald›r›s›
uzun menzilli füzelerin, belki de
nükleer füzelerin rol oynayaca¤›
yeni bir çat›flma dönemini baflla-
tacak. Nitekim ‹ran, kendisinin
de ‹srail ve Amerika’ya karfl›
“önleyici sald›r›” yapabilece¤ini
aç›klad›. Gelifltirdi¤i füzelerin
menzili dikkate al›nd›¤›nda bu
mümkün. Üstelik ABD ve ‹srail
ile ‹ran art›k s›n›r. ‹ran ve ABD-
‹srail Irak’ta zaten bir savafl›n
içinde. ABD ve ‹srail’in ‹ran ve
Suriye’yi vurup vurmayacaklar›
de¤il, nas›l vuracaklar› tart›fl›l›-
yor. ‹srail Almanya’dan ald›¤›
denizalt›lar› bu amaçla füzelerle
donatt›. Üstelik savafl uçaklar›-
n›n ‹srail’den kalkmas›na bile
gerek kalmad›. Sald›r›ya kat›la-
cak uçaklar Irak’taki üslerden
kalkabilece¤i gibi, füzeler Irak
topraklar›ndan atefllenebilecek. 

YYEENN‹‹ OOSS‹‹RRAAKK SSEENNAARRYYOOSSUU VVEE 
““DDÖÖRRTT GGÜÜNN SSAAVVAAfifiII””

‹‹BBRRAAHH‹‹MM KKAARRAAGGÜÜLL
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Suriye ve ‹ran’› da içine ala-
cak flekilde geliflecek savafl›n ge-
ride nas›l bir Ortado¤u b›rakaca-
¤›n› kimse kestiremez. Güneyi ve
do¤usu ABD-‹ngiltere-‹srail or-
dular›n›n savafl alan› olan, Gü-
ney ve Kuzey Kafkaslar’da Ang-
lo-Amerikan cephe ile Rusya
aras›ndaki nüfuz mücadelesi et-
nik çat›flmalara dönüflen, Hazar
çevresindeki büyük mücadele ile
Asya kap›s› da küresel güçlerin
oyun alan›na dönüflen Türkiye’yi
nas›l bir gelecek bekliyor? Türki-
ye, Do¤u-Bat›, Müslüman-Hris-
tiyan ya da etnik ve mezhep ça-
t›flmalar›na dönüflecek büyük ça-
t›flman›n d›fl›nda kalabilecek mi?
Nükleer silahlar›n kullan›m›n›n
bile öngörülebildi¤i, cephelerin
birbirine kar›flaca¤›, birçok ülke-
nin iç savafla ve çözülmeye sü-
rüklenebilece¤i kaostan yara al-
madan kurtulabilir mi? ABD-‹n-
giliz-‹srail ittifak›, Avrupa Birli-
¤i, Rusya, Çin aras›nda yaflanan
gizli savafl aras›nda kalan Türki-
ye, bu çemberi k›r›p bir gelecek
infla edebilecek mi? 

KKoorrkkuunnçç SSeennaarryyoo:: 
YYaa GGeerrççeekk OOlluurrssaa??

Buraya kadar yaz›lanlar, UPI ad›-
na çal›flan CCllaauuddee SSaallhhaannii,
““TThhee AAmmeerriiccaann CCoonnsseerrvvaattiivvee””
dergisinde “FFoouurr DDaayy WWaarr”” bafl-
l›¤› alt›nda Ortado¤u’yu etkisi
alt›na alacak muhtemel bir nük-
leer çat›flma senaryosu kaleme
ald› ve bölgeye yönelin tehdidin
ne kadar kolay bir kaosa dönüfle-
bilece¤ini ortaya koldu. Salha-
ni’nin senaryosu flöyle:

““BBiirriinnccii GGüünn:: ÇÇaarrflflaammbbaa 

fiafak vakti Negev çölündeki as-
keri üslerden kalkan ‹srail savafl
uçaklar› ‹ran’›n Buflehr’deki
nükleer tesislerini yok eder. ‹sra-
il ordusu, operasyonla ilgili hiç-
bir detay aç›klamaz. Ancak ‹sra-
il savafl uçaklar›n›n Ürdün, Su-
udi Arabistan’›n kuzeyi ve Irak
üzerinden uçtu¤una inan›l›r.
Gözlemciler, ‹srail uçaklar›n›n
Irak’taki bir üste yak›t ikmali
yapt›klar›n› söyler. Sald›r› Arap
ve ‹slam dünyas›n› sarsar. Mil-

yonlarca insan ‹srail’e karfl›l›k
verilmesi için sokaklara dökülür. 

‹srail, sald›r›y› planlarken
Arap ve ‹slam dünyas›n›n tepki-
sini de hesaplam›flt›r. ‹srail için
tek bir tehdit vard›r: Nükleer
güç Pakistan. ‹srail, Pakistan’›n
nükleer tesislerini de vurmay› ta-
sarlar. Fakat Hindistan istihbara-
t›, Pakistan’›n uzun menzilli sa-
vafl bafll›klar›n›n olmad›¤› konu-
sunda ‹srail’i bilgilendirir. Pakis-
tan’›n vurabilece¤i en uzak hedef
Bombay’d›r. Amerikan istihba-
rat› da, Perviz Müflerref iktidarda
kald›¤› sürece Pakistan’›n ‹srail
için tehdit olmayaca¤› konusun-
da ‹srail’e güvence verir. Bunun
üzerine ‹srail Pakistan’› vurmak-
tan vazgeçer. 

‹‹kkiinnccii GGüünn:: PPeerrflfleemmbbee

‹srail’in Amerikan deste¤i olma-
dan, en az›ndan ABD yönetimi-
nin z›mni onay› olmadan böyle
bir sald›r› yapamayaca¤›na ina-
nan ‹ran misillemeye geçer.. Bin-
lerce devrim muhaf›z›, Ameri-
kan askerlerine mümkün olan en
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fazla zayiat› verme amac›yla Irak
içlerine gönderilir. ABD askerle-
riyle devrim muhaf›zlar› aras›nda
fliddetli çat›flmalar patlak verir.
Birkaç saat içinde 400’den fazla
Amerikan askeri ölür, yüzlercesi
yaralan›r. Saddam Hüseyin’in
devrilmesinden sonra Irak’a yer-
leflen ‹ran uyuyan hücreleri Irak-
l› fiiiler’i harekete geçirir. fiiiler
bafll›ca karayollar›n› keser, iflgal
güçlerini sald›r› alt›ndaki birlik-
lere yard›m›n› engeller. Birkaç
helikopter düflürülür. 

Tahran, ‹srail’in kuzeyine
sald›rmas› için Hizbullah’› hare-
kete geçirir. Hizbullah, ‹srail ka-
sabalar›na ve Yahudi yerleflim
birimlerine füze ya¤d›r›r. ‹ki taraf
da a¤›r kay›plar verir. Ortado-
¤u’da tansiyon kaynama noktas›-
na gelir. Arap ve ‹slam dünya-
s›nda kitle gösterileri patlak ve-
rir.. Dev kalabal›klar sokaklar›
kaplar. Kahire, Amman ve An-
kara’da ‹srail büyükelçilikleri
tahrip edilir. Bir çok baflkentte
Amerikan büyükelçilikleri atefle
verilir. Polis güçleri kalabal›klar›
kontrol alt›na alamaz ve ordu gö-
reve ça¤r›l›r. Askerler kalabal›k-
lara atefl açar, yüzlerce insan ölür
ve nefret t›rman›r. 

ÜÜççüünnccüü GGüünn:: CCuummaa

‹slam dünyas›n›n her taraf›ndan
Cuma namaz› sonras› kalabal›k-
lar harekete geçirilir. Kasablan-
ka’dan Karaçi’ye kadar sokaklar›
kaplayan kalabal›klar o ana ka-
darki en büyük gösterileri yapar.
Devlet binalar› ya¤malan›r. Gü-
venlik güçleriyle kalabal›klar
aras›ndaki çat›flmalar büyük zayi-
atla sona erer. S›k› yönetim ilan
edilir, soka¤a ç›kma yasa¤› uygu-
lan›r. Ancak bu önlem de karga-
fla ve ayaklanmay› engelleyemez.
‹slamc› gruplar, iktidarlar›n dev-

rilmesi ve ‹srail’e sald›r› için ça¤-
r›lar yapar. Suudi Arabistan’›n
bir çok kentinde ‹slamc› gruplar-
la güvenlik güçleri aras›nda yay-
g›n çat›flmalar bafllar. Suudi kra-
liyet ailesi ortadan kaybolur. En-
donezya’da, Malezya’da, M›s›r’da
ve daha bir çok ülkede, ‹srail’e
savafl aç›lmas›n› isteyen halk ç›l-
g›na döner.

DDöörrddüünnccüü GGüünn:: CCuummaarrtteessii 

Pakistan ordusunun ‹slami çevre-
lerle yak›n iflbirli¤i içindeki üst
düzey yetkilileri uzun süredir
planlad›klar› Müflerref’i devirme
plan›n› hareket geçirir. Darbe en
üst düzey gizlilik içinde yürütülür. 

Darbeci askerlerle iflbirli¤i
içinde olan Pakistan istihbarat
servisi ISI, ülkenin nükleer tesis-
lerinin ve kodlar›n›n denetimini
ele geçirir. Birkaç saat içinde,
darbe haberi d›flar› yans›madan,
art›k ‹slamc› güçler taraf›ndan
yönetilen Pakistan’da nükleer si-
lah yüklenen iki uçak, gizli bir
hava üssünden kalkar. Hedefleri
Tel Aviv’dir. Dolambaçl› bir yol
izleyerek Do¤u Afrika’da yak›t
ikmali yapar. Kendilerini Güney
Afrika uçaklar› olarak tan›t›r.
Kuyruk iflaretleri de Güney Afri-
kal› olduklar›na iflaret etmekte-
dir. 

Yan›lt›c› uçufl planlar›yla
yüklü ancak nükleer silah tafl›-
yan iki uçak intihar pilotlar› ta-
raf›ndan uçurulmaktad›r. ‹srail
hava trafik kontrolünün kendi-
lerine verdi¤i hatt› izlerken ani-
den yön de¤ifltirirler. Havada sü-
zülerek iki kente dalarlar ve nük-
leer yüklerini boflalt›rlar. 

‹srail Pakistan’a misilleme
yapar. Milyonlarca insan› öldü-
rür. Arap yönetimleri çöker.
Günlerce süren gösterilere ve ‹s-
rail’e aç›k savafl açan ‹slami çev-

relerin bask›s›na direnemeyen
Suriye, Ürdün ve M›s›r ‹srail’e
savafl açar. Savafl bütün Ortado-
¤u’yu kaplar. Yüz binlerce insan
ölür. Zay›flayan ‹srail ayakta kal-
ma mücadelesi vermektedir ve
nükleer silahlarla Arap baflkent-
lerini vurur. Ortado¤u tam bir
kaosa sürüklenir. ABD ateflkes
için çabalamaktad›r...” Böyle bir
ç›lg›nl›k yaflan›r m›? Ariel fia-
ron’un Ortado¤u planlar› ve
Amerika’daki Haçl› savaflç›lar›-
n›n k›yamet savafl› senaryosu bu-
nu mümkün k›l›yor. 

GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl ““fifieerr EEkksseennii”” 

‹srail’in ‹ran’a sald›r› haz›rl›klar›
aç›kça tart›fl›l›rken, Time dergi-
sinde, 2 Kas›m seçimlerini ka-
zanmas› halinde Bush yönetimi-
nin “fier ekseni”nin kapsam›n›
geniflletece¤i, ““befl ya da alt› ül-
keyi daha düflman ilan ederek
sald›r› kapsam›na alaca¤›” belir-
tiliyor. Bush yönetimindeki
Hristiyan sa¤c›larla Yahudi lobi-
sinin bu yöndeki politikas›n› be-
lirledi¤i, seçim sonras› yeni düfl-
manlara karfl› “önleyici sald›-
r›”lar›n yap›laca¤›” ifade ediliyor.
Yeni dönemde ‹ran ve Suri-
ye’nin hedef al›naca¤› biliniyor.
Ancak bu “yeni düflmanlar” kim?
Pakistan m›, Lübnan m›, Sudan
m›, Nijerya m›, Endonezya m›,
Suudi Arabistan m›? “Befl ya da
alt› ülke” aras›nda Türkiye de
var m›? “Ya da alt› ülke” ifadesi-
nin iflaret etti¤i ülke hangisi?
““GGeenniiflfllleettiillmmiiflfl fifieerr EEkksseennii”” ne
anlama geliyor? Ortado¤u’da
bölgesel bir savafl m› planlan›-
yor? Bu yönde çok aç›k iflaretler
var? Tafllar›n yerinden oynaya-
ca¤›, haritalar›n de¤iflece¤i, bir
çok ülkenin d›fl›nda kalamayaca-
¤› bir kaos dönemine mi giriyo-
ruz? ■
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Darfur’da yaflanan drama ya-
k›ndan tan›k olan Sakarya millet-
vekili Süleyman Gündüz, Um-
ran’›n konuyla ilgili sorular›n› ya-
n›tlad›. Hem Darfur bölgesini gezip
gören hem de bizzat siyasetin içeri-
sinde bulunan biri olarak Gün-
düz’ün de¤erlendirmelerinin, Dar-
fur sorunuyla ilgili ayd›nlat›c› bilgi-
ler olaca¤› kanaatindeyiz. 

HHaacc›› KKaayyaa:: Darfur’un de-
mografik yap›s›na bakt›¤›m›zda
nüfusun tamam›n›n Sünni Müs-
lüman oldu¤unu görüyoruz. H›-
ristiyan muhalifler gibi dini dü-
flünce ve yaflam biçimi bak›m›n-
dan Hartum yönetimiyle çok
fazla tezat halinde de de¤il. Ka-
bilelerin tümü Müslüman oldu-
¤una göre çat›flmalar›n ana sebe-
bi nedir?

SSüülleeyymmaann GGüünnddüüzz:: Önce-
likle Sudan konusunda bilgi ver-
memiz gerekiyor. Çünkü kamu-
oyu Sudan konusunda bir çok
yanl›fl bilgiye sahiptir. Sudan
Cumhuriyeti: Baflkanl›k sistemi
ile yönetilen, 2 milyon 505 bin
812 Km22, 32 milyon 800 bin
(2002) kiflinin yaflad›¤› ve 26
eyaletten oluflan federal bir yap›-
ya sahiptir. Bafll›ca etnik grup-
lar: %39 Arap, %12 Dinka, %6
Beja, %6 Fallata, Nuba, Nuer,
fiilluk ve Fur (19 ana ve 597 alt
etnik grup bulunmaktad›r). Nü-

fusun dinlere göre da¤›l›m›: %70
Müslüman, %25 Kabile Dini
(Afrika Dinleri) ve % 5 Hristi-
yan olan bir Afrika ülkesidir.
Sudan’n›n Çad’a komflu olan
bölgesinde yer alan Darfur; Ku-
zey, Bat› ve Güney Darfur olarak
üç eyalete ayr›lm›flt›r. Darfur’un
yüzölçümü 510 bin km22 (Fran-
sa’dan daha büyük alan› kapsa-
makta) ve toplam nüfusu 6.5
milyon kifli civar›ndad›r. Darfur
eyaletinde nüfusun tamam› Sün-
ni Müslüman’d›r. Nüfusun yüzde
75’i k›rsal bölgelerde tar›mla,
yüzde 15’i hayvanc›l›kla geçinir-
ken, kalan küçük flehirli kesim
ise eyaletteki üç büyük kentte
toplanm›flt›r. Sudan yönetimi
uzun süre güneyde ayr›l›kç› H›-
ristiyan ve animistlerle savaflt›.
Dolay›s›yla ülkenin kalk›nmas›
ve refah›n art›r›lmas› sa¤lana-
mad›. Açl›k ve sefalet sürekli
Sudan’›n sorunu haline dönüfltü. 

Darfur’da meydana gelen
olaylar›n kökü 1970’li y›llara da-
yanmaktad›r. Sorun çiftçilerle
çobanlar aras›nda meralar›n ve
su kaynaklar›n kullan›lmas› üze-
rine olmaktayd›. 1980 y›l›nda
meydana gelen kurakl›k çoban-
lar›n çiftçilere bask› yapmas›yla
Kuzey Darfur bölgesinden güne-
ye göç bafllatt›. O zamana kadar
sorunlar›n tümü geleneksel yön-
temlerle çözülmekteydi. Çoban-

larla çiftçiler bir araya gelerek
çobanlar›n kullanacaklar› su
kaynaklar›n›, meralar› ve bunla-
ra ulafl›m yollar›n› tespit etmek-
teydiler. Büyük göç ve mevzii
çat›flmalar sorunu iç siyaset mal-
zemesi haline dönüfltürdü. 2000-
2003 y›llar›nda çat›flmalar flid-
detlendi ve büyük göçler bafllad›.
Bunlara ba¤l› olarak ölüm oran›-
n›n da artmas› uluslararas› dik-
katleri bölge üzerine toplad›. Te-
melde sorun su kaynaklar›, me-
ralar›n kullan›lmas› ve göç yol-
lar› üzerine bafllam›flt›.

KKaayyaa:: Dikkat edilirse; mer-
kezi Sudan hükümetine karfl›
ayaklanan muhalif silahl› hare-
ketlerin isimlerinde “tahrir”,
“adalet”, “müsavat”, “federal”,
gibi özgürlük, eflitlik, adalet,
özerk olma taleplerini ça¤r›flt›-
ran kavramlar geçiyor. Buradan
hareketle ifade edersek isyanc›-
lar›n hükümete karfl› sald›r›la-
r›nda iki gerekçe var: 

1- Merkezi hükümet bölgeyi
ihmal ediyor ve bölgede sosyo-
ekonomik göstergelerin kötülefl-
mesine karfl› önlemler alm›yor. 

2- Mevcut Hartum hükümeti
Araplar ile bölgedeki Afrikal› ka-
bileler aras›nda ay›r›mc›l›k yapa-
rak iki taraf da Müslüman oldu¤u
halde Afrikal› kabilelere 2.s›n›f
vatandafl muamelesi yap›yor.

Siz bu taleplerin ve gerekçe-
lerin samimi oldu¤una, hüküme-
tin ay›r›mc› ve -Colin Powel ve
Kofi Annan’›n iddias›na göre
söyleyecek olursak- uzlaflmaz bir
yap›ya sahip oldu¤una inan›yor
musunuz? 

GGüünnddüüzz:: Güneydeki çat›fl-
malar ülkenin kalk›nmas›nda ve
güvenli¤inde ciddi sorunlar or-
taya ç›kard›. Güneylilerle yürü-
tülen bar›fl süreci di¤er yerli ka-

““OOSSMMAANNLLII”” DDAARRFFUURR 

SSÜÜLLEEYYMMAANN GGÜÜNNDDÜÜZZ
Konuflan: Hac› Kaya
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bileler üzerinde etkili oldu. fiüp-
hesiz yeryüzünün her köflesinde
göçmen-yerli sorunu yaflanmak-
ta. Sudanl› yetkililer sorunu çöz-
mek istediklerini sürekli dillen-
dirmektedirler. Korkum odur ki
bölgedeki kontrolü elden kaç›r-
m›fl olabilirler. ‹lk defa hükümet
güneyde sükuneti sa¤lam›fl ve
petrol ihracat›n› art›rmaya ba-
flarm›flt›. Bunun sonucunda kal-
k›nma bafllayacak ve eyaletler
aras› eflitsizlikler giderilecekti.

KKaayyaa:: BM Güvenlik Konse-
yi Darfur’la ilgili karar›nda(1556
say›l› karar) Hartum hüküme-
tinden Cancevid milislerinin 30
gün içinde silahs›zland›r›lmas›n›
talep ederken, muhalif silahl›
hareketlerden böyle bir talepte
bulunmad›. Nitekim tek tarafl›
silah b›rakma talebinden dolay›
Temmuz ay›nda gerçekleflen Eti-
yopya’daki bar›fl görüflmeleri
olumlu bir sonuç vermedi. Siz
BM’nin Darfur sorununa karfl›
tarafs›z oldu¤una, gerçekten su-
runu çözmek için çaba sarf etti-
¤ine inan›yor musunuz? 

GGüünnddüüzz:: BM Güvenlik
Konseyi iki önemli karar ald›.
Birincisi sizin sorunuzda bahset-
ti¤iniz 1556 say›l› karar. ‹kinci
karar ise geçen haftalarda al›nd›
ve Sudan’a petrol ambargosunu
içermekteydi. ‹ki karar da adil
de¤il. Birincisi tan›nan süre ye-
terli de¤ildi. Bir ayda ancak böl-
geye ulafl›p ve organizasyon ya-
pabilirsiniz. 1556 say›l› karar ye-
rine getirilemesin diye ç›kart›l-
m›fl bir karar. ABD uluslararas›
kamuoyuna yönelik ‘bak›n Su-
danl› yetkililer BM anlaflmas›n›
yerine getirmek istemiyorlar’ ifa-
desini kullanmaya bafllad›lar.
Ard›ndan petrol ambargosu ka-
rar› ç›kt›. Bu bar›fl› kurma irade-

si de¤il, tam tersine müdahale
gerekçesi oluflturmakt›r. 

KKaayyaa:: Afrika Birli¤i’nin Ni-
jerya’da gerçeklefltirmek istedi¤i
bar›fl görüflmesi talebinin Bat›l›
ambargolar nedeniyle s›k›nt›ya
girdi¤i, ayr›ca bat›l› ülkelerin
Darfur’daki soruna yaklafl›mlar›-
n›n iyi niyetten ve çözüm ara-
maktan uzak olup Darfur’u ve
Darfurlular› korumaktan öte Su-
dan’›n s›n›rlar›n› yeniden çizme-
ye ve güneyde yeni do¤makta
olan H›ristiyan devletini güç-
lendirmeye dönük kapsaml› stra-
tejilerin bir parças› oldu¤u yoru-
mu yap›l›yor. Zira BM Güvenlik
Konseyinin 30 temmuz 2004’te
ald›¤› karar›n, ABD’nin Sudan’a
yönelik stratejik hedefleriyle ör-
tüfltü¤ü belirtiliyor. Amerikan
senatörlerinin görüflmeleri s›ra-
s›nda 5 bin H›ristiyan milisin
bar›fl gücü askeri olarak konufl-
land›rma talebini de göz önünde
bulundurursak Irak benzeri bir
senaryonun devreye sokulmak
istendi¤ini söyleyebilir miyiz?
Olaylar›n perde arkas›nda pet-
rolden pay kapma mücadelesi mi
var sizce? 

GGüünnddüüzz:: Çat›flmalar, 6 y›l
sonra güneyde yap›lacak ve Su-
dan’›n kaderini belirleyecek
olan referandumu etkileyecek-
tir. Darfur’daki sorunla u¤raflan
hükümet güneyde etkili olama-
yacak ve güney ayr›lma flartlar›-
n› oluflturmufl olacakt›r. Dar-
fur’da bir insanl›k dram› yaflan›-
yor. Bu tart›fl›lmaz. Sudanl› yet-
kililer de 1 milyon 200 bin insa-
n›n sorundan etkilendi¤ini söy-
lüyorlar. Ama bölgedeki sorunu
çözmeye yönelik baflta BM ka-
rarlar›, uluslar aras› giriflimler
salt Sudan yönetimine bask› ola-
rak tezahür etmektedir. Hiç
kimse isyanc›lara bir flart ileri
sürmemektedir. Uzun bir dö-
nemdir Afrika ABD’nin ilgi ala-
n› içinde bulunmaktad›r ve bu-
nunla ilgili birkaç operasyon ve
operasyon giriflimi yap›lm›flt›r.
Somali gibi… Dolay›s›yla Afrika
Avrupa ve ABD ars›nda bir ça-
t›flma alan› haline dönmüfltür.
ABD’nin Sudan hükümetinin
Darfur’da soyk›r›m yapmaktad›r
iddias›na AB ‘iddia son derece
önemlidir ve büyük bir ciddiyet-
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le araflt›rmal›d›r’ karfl›l›¤›n› ver-
mifltir. Bugünler bat› medyas›-
n›n birinci veya ikinci haberi
Darfur’dur. Bu müdahaleye ze-
min oluflturacak bir bilinç alt›n›
oluflturmak için yap›l›yor olabi-
lir. Sudanl› yetkililer, kas›m
ay›nda ABD’de yap›lacak bafl-
kanl›k seçimleri için bir iç siya-
set malzemesi olarak da kullan›l-
d›¤›n› iddia etmekte. ABD’ye
göre Sudan teröre yatakl›k et-
mekte, hatta yetifltirmekte. Su-
dan Darfur sorunuyla bask› al-
t›nda tutulmaktad›r. Petrol ve
tatl› su kaynaklar› sorunu art›k
perde arkalar›na s›¤mayacak ka-
dar aflikar yap›lmakta. Sudan’›n
erken üretim petrollerini Çin ve
Malezya ç›kartmakta. Bu
ABD’nin kontrolü d›fl›nda ger-
çekleflmektedir.  

KKaayyaa:: Bölgedeki ölü say›s›na
iliflkin 3 bin ile 50 bin aras›nda
de¤iflik rakamlar veriliyor. Mül-
teci konumuna düflenler için de
600 bin ile 1 milyon 200 bin ara-
s›nda de¤iflen rakamlar veriliyor.
Sudan hükümeti ise çok daha
düflük rakamlar veriyor. Ulusla-
raras› Kriz Grubu ölü say›s›n›n
binlerce oldu¤unu söylemekle
yetinirken mülteci konumuna

düflenlerin 830 bin kifli oldu¤u-
nu belirtiyor. Sizin tespitlerin
nelerdir? 

GGüünnddüüzz:: Sudanl› yetkililer 1
milyon 200 bin insan›n bu so-
rundan etkilendi¤ini kabul et-
mekte. Sudan’›n içinde mülteci
kamplar› oldu¤u gibi, Çad-Su-
dan s›n›r›nda da kamplar mev-
cut. Çad’da da 300 binin üzerin-
de mülteci bulunmakta. Ayr›ca
isyanc›larda bu bölgede bar›n-
maktad›r. Bizim gitti¤imiz Nya-
la’n›n 5 km d›fl›ndaki Otaç kam-
p›nda 17 bin 480 kifli yaflamakta.
Ayr›ca bölgede birçok kamp
mevcut. 20 km uzakl›kta Kalma,
Musie ve Kas kamplar› bulun-
makta. Kalma kamp›nda 70 bin,
Kas ve Musie kamplar›nda ise 20
binin üzerinde mülteci bar›n-
makta. Ziyaret etti¤imiz Otaç
kamp› gelen heyetlere gösteril-
mekte. 16 May›s 2004’de infla
edilmifl. Hayat flartlar› en iyi
kamplardan biri. E¤er en iyi
kamp buysa; di¤erlerini tahmin
etmek hiç zor de¤il. Açl›k, sefa-
let ve hastal›k... fiiddetle yard›-
ma ihtiyaç var. Bölgede gerçek-
ten bir insanl›k dram› yaflan›yor.
Ama bu ABD’nin abartt›¤› ka-
dar de¤il ama az da de¤il.

KKaayyaa:: Bölgede Eritre ve
Kenya gibi ‹srail müttefiki ülke-
lerin bulundu¤unu, yine M›s›r
gibi ‹srail’le sorunlar› olan bir
ülkenin Sudan’a yak›n oluflunu
ve Nil su kaynaklar›n› göz önün-
de bulundurursak sizce ‹srail’in
bölgede üstlenmek istedi¤i rol
nedir? 

GGüünnddüüzz:: ‹srail gelecekte en
önemli sorun olarak tatl› su kay-
naklar›n› görmekte. Afrika’n›n
en bereketli tar›m ve tatl› su
havzalar› Sudan’da bulunmakta.
2025 y›l›nda dünyada en önemli
sorun tatl› su kaynaklar› ile ilgili
olacak. Ayr›ca ‹srail bölgedeki
diasporalar›n› da (Etopya’daki
Falafla’lar) düflünmekte. Bölge-
deki petrol ilgi duymak için ayr›
bir katk› sa¤lamakta.

KKaayyaa:: Türkiye-Sudan iliflki-
lerinde son dönemde ekonomik
ve siyasi yönden büyük geliflme-
ler oldu¤u gözleniyor. Geçmiflte
de, bir çeflit özerk ‹slami yöne-
tim biçimine sahip olan Darfur
yönetiminin 1. Dünya Sava-
fl›’nda Hilafetin merkezi olan
Osmanl›’n›n yan›nda yer ald›¤›-
n› biliyoruz. Sizin de içinde yer
ald›¤›n›z Türkiye heyetinin ziya-
reti ba¤lam›nda Türk-Sudan
iliflkilerindeki yeni süreci nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? 

GGüünnddüüzz:: Türkiye-Sudan
aras›nda ortak tarihe ve ortak
kültüre dayal› bir iliflki vard›r.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun da-
¤›lmas›ndan sonra bakiye dev-
letlerde tarih yaz›m›nda Osman-
l› emperyalizmi üstüne vurgular
yap›lm›fl ve Türk düflmanl›¤› te-
sis edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Bir tek
Sudan da bu olmam›flt›r. Sudan
her zaman Osmanl› yönetimine
sad›k kalm›flt›r. Bak›n›z, Dar-
fur’daki Otaç kamp›n› ziyareti-
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miz esnas›nda, kabile reisleriyle
görüfltük. Ben orada k›sa bir ko-
nuflma yapt›m. Kendilerine ayn›
dinin, ayn› tarihin, ayn› mede-
niyetin parças› oldu¤umuzu ha-
t›rlatt›m. Hatta, Hz. Peygam-
ber’in buyurdu¤u gibi, “birbirine
mirasç› olacak derecede komflu”
oldu¤umuzun alt›n› çizdim. Çok
duygusal anlar yaflad›k. Kamp›n
ç›k›fl›nda yafll› bir kabile reisi ya-
n›ma yaklaflt›, elimi tuttu ve ba-
na flunlar› söyledi: ““BBiirriinnccii
DDüünnyyaa SSaavvaaflfl››’’nnddaa ‹‹nnggiilliizzlleerr,,
OOssmmaannll›› HHaalliiffeessiinnee kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl
hhaalliinnddee oolldduu¤¤uu iiççiinn bbiizz oonnllaarr››
DDaarrffuurr’’aa ssookkmmaadd››kk.. HHeepp OOss--
mmaannll›› HHaalliiffeessiinnee bbaa¤¤ll›› kkaalldd››kk..
VVee bbiizz hhââllââ ssiizzee ssââdd››¤¤››zz..””

Bu tarihsel iliflki nedeniyle-
dir ki, bugün Türkiye-Sudan ilifl-
kileri de her zaman büyük bir
dostluk içinde yürümüfltür. Ge-
rek Sudanl›lar ve gerekse bizler
bu dostlu¤un ezeli ve ebedi ola-
ca¤›n› söylemekteyiz. Bu iki mil-
let ortak tarihin ve ortak kültü-
rün ürünleridir. Birbirine karfl›
sorumluluklar› ayn› çerçeve
içindedir. Türkiye Cumhuriyeti
hükümeti uluslar aras› platform-
da Sudan yönetimini destekle-
mekte ve bar›fl sürecine katk›da
bulunmak istemektedir. Bu ko-
nuda Sudan yetkilileriyle yapt›-
¤›m›z görüflmelerde Türkiye’den
gelecek olan her öneriye aç›k ol-
duklar›n› tespit ettik.

KKaayyaa:: ‹KÖ’nün bölgeye ilifl-
kin etkinli¤ini nas›l buluyorsu-
nuz. Sorunun çözümüne yönelik
etkili bir fonksiyon üstlendi¤ini
söyleyebilir miyiz? 

GGüünnddüüzz:: ‹KÖ dönem bafl-
kanl›¤› ve sekreterli¤ini ülkemiz
yürütmekte. 15-16 Eylülde Dar-
fur’a yapt›¤›m›z ziyaret ve yard›-
m›m›z ‹KÖ nezdinde bir giriflim-
di. ‹KÖ  uluslararas› ve bölgesel

kurulufllarla iflbirli¤i yaparak
bölgede kal›c› bar›fl›n oluflmas›-
na yard›mc› olmal›d›r. Bu konu-
da giriflimlerini acil ve h›zl› bir
flekilde gerçeklefltirmelidir. Ay-
r›ca ‹KÖ’ye üye ülkeler yard›m
kampanyalar›na bafllamal›d›r.
Afrika Birli¤i’nin bar›flç›l giri-
flimleri desteklenmelidir. 

KKaayyaa:: Darfur sorununa ilifl-
kin çözüm önerileriniz nedir?

GGüünnddüüzz:: - Darfur sorununda
ülkemiz, bar›fl› kurmak için ta-
raflar aras›nda ‹KÖ nezdinde et-
kin giriflimde bulunabilir.

- Bölgeye Devlet-Millet ek-

seninde yayg›n yard›m kampan-
yalar› düzenlenmeli ve kamuoyu
duyarl›l›¤› oluflturulmal›d›r. Bü-
yük bir özenle Sivil toplum ku-
rulufllar›n›n bölgeye ilgisinin ar-
t›r›lmas› ve desteklenmeleri.

- D›fliflleri Bakanl›¤›n›n izni
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n kat›l›-
m›yla bölgeye sivil toplum kuru-
lufllar› iflbirli¤inde uzman dok-
tor, doktor, sa¤l›k ekibi ve ekip-
manlar› göndermek.

- Susuzlu¤a karfl› mücadele
çerçevesinde su kuyusu açacak
ekipmanlar› göndermek. 

KKaayyaa:: Teflekkürler.             ■
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B u bafll›k do¤as› gere¤i çe-
liflki içeren bir bafll›k,
çünkü jakobenlik ile mu-

hafazakarl›k yan yana gelmekten
hazzetmeyen iki düflünme ve si-
yasal tav›r al›fl biçimidir. Ancak
bu ülkede nas›l milliyetçi sol,
muhafazakar liberallik gibi ta-
rihsiz ve niteliksiz oldu¤u kadar,
do¤alar› gere¤i bir araya geleme-
yen düflünce ve siyasal tav›r al›fl-
lar oluflabiliyor ise, jakobenlik
ile muhafazakarl›k da AKP ör-
ne¤inde görüldü¤ü gibi bir arada
oluflabiliyor. Çünkü bu ülkede
uzunca bir zamand›r siyasall›¤›n
geneti¤i bozulmufl bir halde. Si-
yaset, do¤as› gere¤i hayat›m›z› il-
gilendiren konularda müdahil
olmay› içeren bir fleydir, ancak
özellikle bu ülkenin küresel sis-
teme aç›ld›¤› dönemden beridir,
siyaset küresel sistemin istekleri-
nin yurttafllara yutturulmas› sa-
nat›na gelmifl bir halde. Peki
AKP için neden jakoben muhafa-
zakarl›k tan›m›n› yap›yorum.

Muhafazakarl›k içeri¤indeki
toplumun geleneklerine, yaflama
biçimine sayg›dan dolay›, siyasal
karar almada toplumu gözeten,
oradan gelen sinyallere duyarl›
olmay› gerektiren ve çok dolayl›
biçimde de olsa bu çerçeve için-
de yurttafl›n hassasiyetlerini si-
yasal karar alma süreçlerine ka-
tan bir boyut içerir. Buna kar›fl-

l›k radikal bir modernlefltirme
tasar›m› içeren jakobenlik ise
toplumu ve toplumun hassasi-
yetlerini gözetmek yerine, kendi
radikal modernlefltirme progra-
m›n› tavizsiz biçimde uygulama-
y› amaçlar. Muhafazakarl›k ted-
rici de¤iflimi, jakobenlikse radi-
kal bir dönüflümü amaçlar. Tam
da bu nedenle muhafazakarl›k
jakobenli¤in toplumun kültürel
al›flkanl›klar›n› hiç hesaba kat-
mayan ve kendi siyasal progra-
m›n› topluma dayatan radikaliz-
mine bir tepki olarak ortaya ç›-
kar. Ani ve h›zl› bir de¤iflim ye-
rine al›flt›ra al›flt›ra, sindire sin-
dire oluflan ve bir anlamda ken-
dili¤inden oluflacak bir de¤iflimi
ister. Bir anlamda jakoben za-
man alg›s› çocuksu bir sab›rs›zl›-
¤a dayanan, h›z› yücelten meka-
nik bir zamansall›k içerirken,
muhafazakarl›k ritmik ve do¤al
ak›fllara dayal› çevrimsel zaman
alg›s›na dayan›r. Tabi tüm bun-
lar önemli ölçüde de¤iflime u¤ra-
m›fl durumda, ama tüm bu de¤i-
flime karfl›l›k muhafazakarl›k ha-
la toplumun temel çekirde¤ini
oluflturan yap›lara karfl› hassas-
t›r, onu da¤›tan süreçlere karfl›
ç›kmak arzusundad›r. Her ne ka-
dar muhafazakarl›¤›n milliyetçi
kanad› devleti yüceltip devletle
bireylerin bütünleflmesini, birbi-
rine tekabül etmesini amaçlasa

da muhafazakarl›¤›n ana damar›-
n› teflkil eden dinsel muhafaza-
karl›k topluma devlet eli ile bir
fley dayatmak yerine, toplumun
istenilen de¤erler ile teçhiz ve
tahkimini amaçlar. Aileye karfl›
göstermifl oldu¤u hassasiyetin de
temelinde bu yap›n›n toplumu
ayakta tutan son kale, temel di-
rek oluflu kadar kutsal bir nitelik
tafl›yor olufluna duyulan inanç
yatar. 

Bu denli uzun uzad›ya muha-
fazakarl›ktan söz etmemin nede-
ni de AKP’nin son zina tart›fl-
malar›nda ilk etapta yukar›da
yapt›¤›m›z tariflere uygun izleni-
mi veren ç›k›fl›n›n asl›nda tam
tersine, bir dayatma içeriyor olu-
fluyla yak›ndan ilgisi mevcut. ‹lk
etapta sat›rlar›mdan zina tart›fl-
mas›nda karfl› cepheye destek
veren bir tav›r içinde oldu¤um
izlenimine kap›l›yor iseniz, size
önerim karar vermek için acele
etmeyin olacakt›r. Çünkü her
fleyden önce bu yaz› evet-hay›r
cephelerinden birine ait olmad›-
¤› gibi, ortal›ktaki toz ve duman-
dan konunun as›l yönü kaç›r›ld›,
dahas› Müslümanlar›n taraf ol-
mayaca¤› (yine celallendi¤inizi
ve bu denli din ile iç içe gözüken
bir konunun nas›l olup ta din-
darlar›n taraf olmayaca¤›n› söy-
leme cüretinde bulundu¤umu
soracaks›n›zd›r, ama ben yine
tüm so¤ukkanl›l›¤›m ile acele
karar vermeyin diyece¤im) bir
konuda mesele biraz da bilinçli
bir biçimde do¤rudan din ile ilifl-
kilendirilerek Müslümanlar me-
seleye dahil edildiler. Ve tabi
konu özellikle bu düzleme çekil-
dikten sonra, baflta Mine G. gibi
din karfl›tl›¤›n› kendine ilke
edinmifl ve laikli¤i de kendi din
ve Tanr› karfl›tl›¤›na adeta pa-

JJAAKKOOBBEENN MMUUHHAAFFAAZZAAKKAARRLLIIKK
VVEE ZZ‹‹NNAA EEKKOONNOOMM‹‹SS‹‹

DD‹‹LLAAVVEERR DDEEMM‹‹RRAA⁄⁄
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yanda yapm›fl olanlar Müslü-
manlar›n ve Müslümanl›¤›n ne
denli ça¤d›fl› oldu¤unu dillendir-
me imkan›na sahip oldular, böy-
lece yaflam biçiminde arada
olanlar› kendi saflar›na çekebil-
diler. Oysa evet-hay›r düzlemine
çekilen bu konu, bu basit kutup-
laflman›n ötesinde topluma sat›-
lan yaflam tecihinin ne anlama
geldi¤ini, dahas› küresel sisteme
dahil olacak Türkiye’nin nas›l
çözülmekte oldu¤unu ve kap-
saml› bir sosyal politika uygulan-
maz ise de bu çözülmenin daha
da uçlaflaca¤›n› tart›flabilseydiler
Müslümanlar çok daha genifl bir
toplumsal destek bulacakt›lar. 

Ben bu yaz›da tam da bunu
yapmay› ve bugüne dek küresel
sistemin her talebini eksiksizce
uygulayan AKP’nin asl›nda bu
kanun teklifi ile tam da günü
kurtarmaya dayal› oportünist si-
yasetten bir bölümü sahneledi¤i-
ni, Müslümanlar›n da AKP’nin
oyununa gelerek as›l meseleden
uzaklaflt›klar›n› anlatmaya çal›-
flaca¤›m ve zina meselesinin ba-
sit bir hukuki düzenleme ile de-
¤il sorunu tüm boyutlar› ile kav-
rayan sosyal bir politika ile çö-
zümlenebilece¤ini savunaca¤›m,
dahas› böylesi kapsaml› bir sos-
yal dönüflümle ele al›nmad›kça
zina ile ilgili al›nacak polisiye
tedbirlerin hiç bir ifle yaramaya-
ca¤›n› dile getirece¤im.

‹‹kkii YYüüzzllüü MMuuhhaaffaazzaakkaarrll››kk

Konu ne yaz›k ki sa¤›rlar diyalo-
guna dönüflen saflaflmalar nede-
niyle hayli s›¤ bir düzleme hap-
sedildi. Bir tarafta anl› flanl› mu-
hafazakarlar›m›z, di¤er tarafta ise
anl› flanl› beyaz feministlerimiz.
Ancak bu toz duman içinde ko-

nu sa¤l›kl› bir biçimde kavrana-
mad›. Ne muhafazakarlar ile ay-
n› yerde saf tutan ‹slamc›lar, ne
de Feministler konunun as›l
merkezini oluflturan tüketim ka-
pitalizmi ve onun hazz› kutsayan
“ayartmac›”l›klar›n› tart›flmaya
yanaflt›lar. Küresel sistem karfl›-
s›nda tam siper olan, dahas› ka-
pitalimi piyasa ad›na kutsayan
muhafazakarlardan ve liberalin-
den radikaline kadar hemen he-
men bütün versiyonlar› ile be-
yazlaflarak sistemce kullan›lan
feministlerin bir bölümünün de
bunu tart›flmalar›n› elbette bek-
liyor de¤ilim. Ama ‹slamc›lar ile
sol feministler pek ala da kapita-
lizm elefltirisi düzleminde
AKP’nin iki yüzlülü¤ünü ve as-
l›nda muhafazakar de¤il de sa¤c›
oldu¤unu ortaya koyabilirler ve
tart›flmay› s›k›flt›¤› s›¤ düzlem-
den kurtarabilirlerdi. Bunun ye-
rine tart›flma zinan›n cezai mü-
eyyide konusu olup olmamas›n-
da odaklaflt›.

AKP ve çevresinde saf tutan
sa¤c›s›ndan ‹slamc›s›na kadar
evetçilerin ortak noktas› “zina ce-
zaland›r›lmal›d›r, çünkü efller
aras› cinsel sadakatsizlik aileyi
çözüyor, çökertiyor buna dur de-
mezsek toplum çürüyecek” görü-
flüydü; buna karfl›l›k zinan›n ce-
zaland›r›lmas›na karfl› ç›kanlar
ise “bu yasa kiflilik haklar›na sal-
d›r› ve özel yaflam›n dokunul-
mazl›¤›n›n devlet taraf›ndan ih-
lalidir” ile özellikle feministler
ile ›l›ml› sol cenahça dillendiri-
len “bedenimiz bizimdir ve ta-
sarrufu kendimize ait olan bir fle-
ye devlet müdahale edemez,
devletin yatak odam›zda ifli ne!”
görüflleri etraf›nda mevzilendi-
ler. Ancak tüm bu tutarl›l›klar›
sorguya muhtaç görüfller bir ya-

na, bir de kad›n hareketi men-
suplar›nca dillendirilen “bu yasa
ç›karsa töre cinayetleri ço¤ala-
cak, bekaret kontrolleri geri ge-
lecek” gibi mant›k denilen fleye
tümü ile ters düflen görüfller de
mevcut. Hay›rc›lar cephesinin
as›l fikri ve siyasi ahlak yoksun-
lar›n› ise her türden Kemalistler
oluflturuyor ki, onlar›n durumu
tam bir “bulan›k su da bal›k av-
lama” durumu. Onlar›n görüflü
ise “AKP zinay› cezai bir müey-
yide konusu yaparak dini huku-
ku, laik hukukun içine yediri-
yorlar” biçiminde. ‹lginç olan
tüm bu tutars›zl›klara AB’nin
prim veriyor oldu¤u görüflü. Hiç
kuflku yok ki, cinsel özgürlü¤ü
bir insan hakk› olarak gören Li-
beral Avrupa kendi mant›k ör-
güsü içinde tutarl› ve bu yüzden
yasay› kendi Liberal Özgürlükler
Avrupa’s› ile uyumsuz görüyor-
lar, ancak zina yasas› olarak an›-
lan yasa teklifinin laik hukukun
ihlali ile en küçük bir ilgisi mev-
cut de¤il. Konunun dini hukuk
ile ilgisi yok diyenler bir anlam-
da do¤ruyu söylüyor durumun-
dalar; çünkü yasa teklifine konu
olan cinsel sadakatsizlik olgusu
ile Allah’›n koydu¤u s›n›rlar›n afl›l-
mas› demek olan “hayas›zl›k” tü-
mü ile baflka. Gerçekten de yasa
tasar›s›n›n amac›  ne “had ceza-
s›” uygulayarak “nesil emniyeti-
ni” güvenceye almak (Daha ön-
ceki hükümet döneminde ak-
l›mda kald›¤›nca “nesebi gayr›
sahih” olarak tan›mlanan evlilik
d›fl› çocuklar›n baba taraf›ndan
nüfusa al›nmas› hakk› tan›nm›fl-
t›. Her ne kadar yasa asl›nda me-
deni nikah ile evlilik ba¤›na sa-
hip olmayanlar›n yani yayg›n
ifade ile imam nikah› ile evli
olan çiftlerden do¤an çocuklar›n
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hukuki koruma alt›na al›nmas›-
n› kaps›yor gibi sunulsa da ger-
çekte evlilik d›fl› iliflkiyi ve bu
iliflkiden çocuk sahibi olmay›
meflrulaflt›r›yor ve bizim muhafa-
zakar AKP’miz de bu yasay› hiç
sorgulam›yor bile) ne de zinay›
tüm toplumsal sonuçlar› ile orta-
dan kald›rmak. Yasa tasla¤› ih-
bara ba¤l› olmak kayd› ile efller-
den birinin di¤erini aldatmas›n›
-iddias›n› kan›tlamak kofluluyla-
cezai bir yapt›r›m ile önlemeyi
amaçl›yor. Yani ne bekaret
kontrolü -bu laf bile mant›ks›zl›-
¤›n bir kan›t› adeta, evli çiftleri
kapsayan bir yasa teklifinin be-
karet ile ilgisinin olamayaca¤›
çok aç›k- ne de töre cinayetine -
hatta yasan›n asl›nda bu cina-
yetleri önlemeyi amaçlad›¤› bile
söylenebilir- imkan sa¤l›yor.
Hatta kanunun, AKP’nin sa-
vundu¤u gibi kad›nlar›n lehine
oldu¤u bile rahatl›kla savunula-
bilir. Bunu neye dayanarak söy-
lüyorum, çok basit bir mant›k
yürütme benimkisi. Bu ülkenin
kültürü ile az çok aflinal›k olufl-
turmufl herkes bilir ki flerefli bir
erkek, kar›s›n›n kendisini aldat-
t›¤›n› gözleri ile bile görse, polisi
ça¤›r›p bu durumu tutanakla tes-
pit ettirdikten sonra kar›s›n›
hapse att›rmaz. Tersine en me-
deni en liberal kabul edilen bir
erkek bile bu konuyu olabildi-
¤ince gizli tutarak kar›s›n› bofla-
ma yoluna gider, e¤er biraz daha
geleneksel bir erkek ise eflini de,
afl›¤›n› da orac›kta infaz eder.
Tam da bu nokta da töre cina-
yetleri artacakt›r tezinin hakl›
oldu¤u söylenebilir. Ancak her
fleyden önce yasa bu konuda ce-
za indirimi getirmiyor, hatta ter-
sine TCK içinde namus cinayet-
leri nitelikli adam öldürme ola-

rak kabul edilerek müebbete va-
ran cezalara çapt›r›labilecek.
‹kincisi, bu tür cinayetler meflru-
luklar›n› kanunlardan alm›yor,
toplumsal gelenekler bu cinayet-
lere her tür meflrulu¤u veriyor.
Yani bu yasa ç›k›nca bu tür cina-
yetler ço¤almayacak, ancak bu
yasa ile bu tür suçlar azalmaya-
cak da. K›sacas› yasa eflitlik ge-
tirse de erkeklerin lehine düzen-
lemeler içermiyor.

Peki, AKP’nin iddia etti¤i gi-
bi bu yasadan ezilen Anadolu
kad›nlar› m› faydalanacaklar?
T›pk› töre cinayeti iddias› gibi
bu iddia da do¤rular› yans›tm›-
yor. Çünkü ezilen Anadolu ka-
d›n› t›pk› erkekler gibi gelenek-
lerin bir rehinesi konumunda.
Anadolu kad›n›n›n elleri kollar›
ba¤l›, dahas› o kad›nlar›n yaflad›-
¤› topraklarda erke¤in zinas› çap-
k›nl›k, kad›n›n ki ise fuhufl; bunu
do¤rulayan “erke¤in elinin kiri,
kad›n›n aln›n›n karas›” gibi bir de-
yim bile mevcut dilimizde. K›sa-
ca gelenekler kad›na bu noktada
soluk bile ald›rtm›yor, de¤il efli
flikayet, bu konunun üzerine bi-
raz gidecek oldu¤unda feci bir
fliddete maruz kal›yor kad›n; da-
has› en çok üzüldükleri konu
olan kuma konusunda bile kad›-
n›n a¤z›n› açma hakk› mevcut
de¤il. Üstelik, bu konuda erke-
¤in aleyhine bir konunun “ikin-
ci s›n›f bir yarat›k” olan bir yara-
t›kça gelmesi erkek için zül ka-
bul edilece¤inden, gelene¤in en
küçük bir müsamahas› mevcut
de¤il, bunu yapan kad›n -kural,
kolun k›r›ld›¤› yen içinde kal-
mas›d›r- ne toplum içine ç›kabi-
lir, ne de hapse at›lan kocan›n
akrabalar›nca affedilir, infaz kur-
ban› olarak fiziken yok edilmifl
olur. Bu yasadan AKP’nin oy de-
polar› say›lan büyükflehirlerin

gecekondu semtlerindeki kad›n-
lar da yararlanamayacak, çünkü
s›k› bir hemflehri kuflatmas› için-
de yaflayan o kad›nlar da yafla-
d›klar› toplum içinde marjinal-
leflmeyi ve di¤er yapt›r›mlar› gö-
ze almad›kça bunu yapamazlar;
kald› ki flehirdeki ya da köydeki
Anadolu kad›n› için, evini ih-
mal etmedikçe erke¤in “kaça-
maklar›” k›nanacak davran›fl
statüsünde de¤ildir; eflini alda-
tan kad›nd›r as›l hedef. Peki ge-
lenekler içinde yaflayan Anado-
lu kad›n› yararlanamayacak ise
kim faydalanacak bu yasadan?
Bu ülkeye özgü bir ironi ama, flu
an bu yasadan dolay› AKP’ye
olan nefretlerini bir kez daha
kusan flehirli ve bat› tarz› yaflam
biçimini benimsemifl e¤itimli or-
ta s›n›f kad›nlar. Yani AKP bu
yasa ile kendi do¤al taban›n›n
de¤il, tam tersine siyasal rakibi
olan CHP’yi tercih edenlerin le-
hine bir yasa ç›karm›fl olacak.
Eh böylesi bir “seçme saçma” ya-
hut siyasal bak›mdan bir zihni
sinir “procesi” de herhalde an-
cak Türkiye de ç›kar. Üstelik o
kad›nlar da hakl› olarak aldatan
efli hapse att›rmaktan çok eflini
“donuna kadar soyabilece¤i” bir
tazminat› talep ediyorlar. 

O zaman AKP Avrupa kap›-
s›nda a¤z› sulanm›fl bir halde
bekleyen “fincanc› kat›rlar›n›”
ürkütmek, ellerini o¤uflturarak
Türkiye üzerinden Ortado¤u’ya
dair hesaplar yapan baflta Al-
manya olmak üzere, AB bürok-
rasisinin piflmifl afl›na su katmak
bahas›na, bu yasay› ne demeye
ortaya sürdü; sonunda da tükür-
düklerini yalamak pahas›na! As-
l›nda AKP liderli¤i de pek ala
biliyor ki sadece bu yasa ya da
yasalar ile bu ülkede ahlaki bir
düzelme olmaz, -bana göre in-
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sanlar›n vicdanlar›na ulafl›lma-
d›¤›, kalplerine dokunulmad›¤›
müddetçe hiçbir yasa ile düzele-
mez ya- ancak baflörtüsü ve
imam hatipler ile genifl bir hayal
k›r›kl›¤› yaratt›¤› dindar kesimin
önüne bir sus pay› olarak bu ya-
say› sürerek kendince selam ça-
k›yor. Asl›nda ‹slâmi medya bu
iflin üzerine atlamay›p tam tersi-
ne baflörtülü k›zlar›n, yar› yolda
b›rak›lan imam hatipli gençlerin
ve dahas› hiç laf› bile edilmeyen
televole kültürünün, Amerikan
popüler kültürünün, cinselli¤i
k›flk›rtan, aldatmay› ambalajla-
yarak topluma satan medyan›n
üzerine gidilmemesinin hesab›n›
sorsayd› ifl baflka bir hal alacakt›.
Ama her zaman oldu¤u gibi güç-
lünün önünde e¤ilmeyi tercih
ederek bu dolman›n yutturulma-
s›n› sa¤lad›lar.

AKP bu muhayyel yasay› on-
lar sayesinde “zina yasas›” olarak
yutturabildi¤i gibi, kendine aile-
yi savunma kalkan›n› edinebil-
me olana¤›n› sa¤lad›.

‘‘ZZiinnaa EEkkoonnoommiissii’’ vvee MMeeddyyaattiikk
AAhhllaakkss››zzll››kk

Oysa bugün kapitalizm zina ile
dönen bir ekonomi sayesinde
var ve AKP de yapt›¤› düzenle-
meler ile bu zina ekonomisinin -
küreselleflmeye ayak uydurmak
ad›na- ülkemizde dal budak sal-
mas›n› sa¤l›yor. Kapsam› hayli
genifl olmakla birlikte tüketim
kültürünün cinsellik sömürüsü-
ne benim verdi¤im isim olan ‘zi-
na ekonomisi’ -ki bu asl›nda
Frans›z düflünür Lyotard’›n libido
ekonomisinin uyarlamas› da-
medya arac›l›¤› ile toplumun
tüm dokusuna nüfuz ediyor.
Tam Zina Yasas› tart›flmalar›n›n
yap›ld›¤› s›rada san›r›m Sabah

gazetesinin -ki Türk medyas›nda
ahlaks›zl›¤›n bir kural haline
gelmesinde Sabah gazetesinin
özellikle de Aktüel dergisi ile
epeyi bir katk›s› mevcut- Pazar
eki olan Aktüel’de bir haber ya-
y›nland›: Avrupa’daki efl de¤ifl-
tirme kulüplerinin art›k Türki-
ye’de de oldu¤unu -nedense Tük
medyas› Avrupa’da olan bir fle-
yin hele de böyle katmerli bir
ahlaks›zl›k ise bizde de olmas›n-
dan müthifl bir keyif al›r- ve In-
ternet arac›l›¤› ile(bu arada bu
ifli yapan sitelerin de adresleri
veriliyor) eflini bir baflka adama
peflkefl çekip sonra da onlar›n re-
zilliklerini zevk içinde seyretme-
leri bu haberin konusunu teflkil
ediyor. Ve yine kanallar›m›zda
kad›nla erke¤i ç›plak bir halde
birbirlerine sar›lm›fl halde göste-
ren parfüm reklamlar› yay›nlan›-
yor. Kanal Yedi gibi bir TV’de
erke¤i yar› ç›plak gösteren ve yi-
ne cinsellik kokan bir baflka par-
füm reklam› yay›nlan›yor. Radi-
kal gazetesinde ise çok daha ön-
ceki tarihlerde yay›nlanan bir
yaz› dizisinde ise liseli gençlerin
hayli erken yafllarda cinselli¤i
yaflad›klar› anlat›l›yor... Bu tür
örnekleri ço¤altmam mümkün.
Türkiye bugün sokaklar›nda ser-
bestçe fuhufl yap›labilen, por-
nografik filmlerin rahatl›kla sa-
t›labildi¤i, eflcinsel fahiflelerin
gülerek izlenip, sokaklarda ra-
hatça müflteri bulabildi¤i, güney
sahillerinde cinsellik konusunda
akla gelebilecek her tür rezaletin
yafland›¤› ünlü ‹biza adas› ile re-
kabet edebilen bir ülke. Tüm
bunlar olurken kendine muhafa-
zakar s›fat›n› yak›flt›ran bir parti
iktidarda ve bunlara iliflkin en
küçük bir yasal düzenleme gün-
demde de¤ilken, Meclis’e, eflini
aldatan erkek ya da kad›na, fla-

yet efllerden birinin flikayeti söz
konusu olur ise, -efl de¤ifltirme-
nin ça¤dafll›k ölçüsü haline gel-
di¤i bir ülkede- 6 ay ile bir y›l
aras›nda hapis cezas› verilmesi
yönünde bir kanun teklifi geli-
yor. Ve tüm bu tart›flmalar olur-
ken Irak’ta kanl› ticaret yapan
flirketlerin -ki AKP’nin tezkereyi
geçirme gerekçelerinden birisi
de Irak’la ticaretimizin artmas›,
ABD’nin savafl sonras› bu ülke-
de yapaca¤› inflaatlardan pay
alabilmekti- tek kayg›s› bu ülke-
yi ya¤malayanlar›n yol açt›¤›
kriz nedeniyle düfltükleri borç
tuza¤›ndan kendini kurtarmak
olan iflçilerimiz ülkelerini ABD
ve iflbirlikçilerinden temizlemek
isteyen kimi disiplinsiz direniflçi-
lerce sinek gibi avlan›yor. Ve
bana da bu koflullar alt›nda “ey
ölüme ve yaflama hükmeden kü-
resel sistem ve onun destekçileri
elinizi fermuar›mdan çekin, o
fermuar› Allah’tan baflka hiçbir
güçte ne açabilir ne de kapatabi-
lir” demek düflüyor.

ÖÖzzüürr:: Türkiye’nin kaygan
gündemi ve bu gündem nede-
niyle söylenecek birkaç sözüm
olmasayd› sizler bu say›da
A‹HM kararlar› temelinde Bat›-
n›n ‹slam’› neden dönüfltürme
gibi bir çabay› kendine bir an-
lamda varolufl nedeni seçti¤i
üzerine düflünceler okuyor ola-
caktan›z.  Ancak bu hesaplaflma-
y› yapma arzum sönmüfl de¤il, bu
konuyu (zaman belirtmiyorum,
çünkü bakars›n›z yine üzerine
söylenecek söz olan önemli ve
güncel bir konu nedeniyle sözü-
mü yerine getiremem) ilk f›rsat-
ta yazmay› kendime borç adde-
diyor, tüm okurlardan özür dili-
yorum. ■
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K
üresel dünyada, küresel-
likle birlikte yeni kav-
ramsal çerçeveler ortaya

ç›k›yor. Yeni kavramsallaflt›rma-
lar her yerde bir alg› karmaflas›-
na neden oluyor. Küresellik da-
ha çok kurals›zl›klar fleklinde
ilerliyor. Modern evrensellik,
Bat›- merkezci tek yanl›l›k biçi-
minde ve kültür emperyalizmine
dönüflerek, olumsuz bir yönde,
çarp›k ve dayatmac› bir biçimde
etkisini sürdürüyor. Kültür em-
peryalizmi, kültürel farkl›l›klar›
yok ederek, homojen bir kültür
dünyas› oluflturmay› tasarl›yor.
Yeni emperyalizm, geçmiflte
Haçl› seferleri s›ras›nda çok kez
yafland›¤› üzere, bugün önce kü-
tüphaneleri ve müzeleri, kültür
ve uygarl›k varl›klar›m›z› yak›p,
y›k›yor, ya¤mal›yor.

Kültürel üstünlük mit’ine da-
yal› olarak sürdürülen kültür
emperyalizmi, kültürel çeflitlik-
lere tahammül edemiyor. Bu du-
rum, kültür dünyas›n›n, kültürel
ilginin, kültürel ürünlerin s›n›r-
lar›n› daralt›yor. Kültürel haya-
t›n metalaflt›r›lmas›, kültürel
pratiklerde, tezahürlerde ruhsuz-
laflmay›/standartlaflmay› do¤uru-
yor. Art›k bütün toplumlarda
standartlaflt›r›lm›fl kitle kültürü
ikonlar› var. Standartlaflt›r›lm›fl
kitle kültürü çok kolay üretili-
yor, çok kolay tüketiliyor. Gü-

nümüzde bireylerin en büyük
tutkusu küresel markalara sahip
olma tutkusudur.

Küresel geliflmelerle birlikte
yerel kültürler de, küresel kapi-
talist kültür taraf›ndan ilhak
ediliyor. Büyük medya gruplar›,
kapitalist kültürün, kapitalist
hayat tarz›n›n ve iliflki biçiminin
emrinde ve hizmetinde bulunu-
yor. Kapitalist düflünce biçimi-
nin hizmetinde olan medya, tek
yanl› bilgi, tek yanl› haber, tek
yanl› enformasyon ve yorum
üreterek, farkl› dünyalar› öteki-
lefltiriyor. Ötekilefltirilenler sis-
tematik olarak yaflad›¤›m›z dün-
yan›n d›fl›na sürülerek, yaln›zlafl-
t›r›l›yor. Ötekilefltirmek, öteki-
ne kapal› olmak; hayata kapal›

olmak, bencil hayatlar yaflamak,
ötekine kötülük yapmak demek-
tir.

Etnik merkezcilik modern za-
manlar›n icad› olan büyük bir
kötülüktür. Her etnik merkezci-
lik sonunda bir flekilde fliddete
dönüflmektedir. ‹slam kültür ve

uygarl›¤›n›n bütün zamanlar bo-
yunca heterojen bir kültür ikli-
mini temsil etti¤ini burada ha-
t›rlatmak gerekir.

Hukukun egemenli¤i yerine,
gücün keyfi egemenli¤ini esas
alan bir sistem, i¤renç bir sis-
temdir. Adalete dayal› olmayan
güç siyasetleriyle, insanl›¤a hiz-
met edilemez. Bugün, küresel
iradenin gücü vard›r, ancak mefl-
ruiyeti yoktur. Ahlaks›z ve hu-
kuksuz bir güç’ten bir gelecek
beklenemez. 

Günümüz dünyas›nda ‹s-
lam’a karfl› ortak bir strateji izle-
niyor. Bat›l› ve Bat›’c› söylemde
‹slam, düflman muamelesi görü-
yor. Bu nedenledir ki; Müslü-
manlar ortak haklar’dan yararla-
nam›yor. ‹slam karfl›t› söylem,
özellikle ‹slam’›n topluma, in-
sanl›¤a hitap eden yönüyle sava-
fl›yor. Bu savafl basmakal›p imge-
lerle sürdürülüyor. Özellikle,
Türkiye’de, Müslümanlar laik
ideolojik kültüre entegre olama-
d›klar› için, laik-ideolojik dili ve
kimli¤i paylaflmad›klar› için, bu
dil ve kültürle bütünleflmedikle-
ri için devletin dokunulmaz k›l›-

nan simgelerini takdis etmedik-
leri için; d›fllan›yor, marjinallefl-
tirilmek isteniyor, susturuluyor,
asimilasyona tabi tutuluyor,
kendi hayat tarazlar›n› terk et-
meye zorlan›yor, temel sosyal
haklardan mahrum ediliyor, e¤i-
tim haklar›ndan yararlanam›yor,
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Hukukun egemenli¤i yerine, gücün keyfi ege-
menli¤ini esas alan bir sistem, i¤renç bir sis-
temdir. Bugün, küresel iradenin gücü vard›r,
ancak meflruiyeti yoktur. Ahlaks›z ve hukuk-
suz bir güç’ten bir gelecek beklenemez.
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kültürel adaletsizlik-
lere u¤ruyor, kültürel
olarak damgalan›yor,
kimlikleri sayg› gör-
müyor. Türkiye’de
aç›kça bir statü hiye-
rarflisi var; laik ol-
mak, Müslüman ol-
maktan çok daha
önemli ve öncelikli
say›l›yor. 

Derinli¤ine ve iç-
ten sorgulamalar ya-
flayamayan topluluklar özgürlü¤ü
hak edemezler. Kendini yenile-
yemeyen düflünce ve kültür ha-
yat› kolay tükenir, kendini yeni-
leyen düflünce ve kültür hayat›
varl›¤›n› zenginlefltirerek sürdü-
rebilir. Hiçbir toplumun gelece-
¤i flansa b›rak›lamaz. Bütün bir,
insanl›¤a seslenen bir din’in
mensubu olan Müslümanlar, bü-
tün bir insanl›kla kal›c› bir ileti-
flim sa¤layacak yol ve yöntemler
üzerinde çal›flmal›d›r. Ak›l ve
iradelerini gere¤i gibi kullana-
mayan bireyler ve toplumlar öz-
gür bir varolufla sahip olamazlar.
‹nsanlar›, dünya görüfllerine ve
hayat tarzlar›na göre kategorize
eden sistemler ay›r›mc›l›¤› esas
alan sistemlerdir. ‹radeleri olma-
yan toplumlar›n ve bireylerin
flahsiyetleri de olamaz. Yabanc›
ve düflman bir iradeye boyun e¤-
mekten daha afla¤›lay›c› bir du-
rum tasavvur olunamaz. 

‹çerisinde bulundu¤umuz dö-
nemde, ‹slam’›n laik saplant›lar-
la, ba¤nazl›klarla uzlaflmas› iste-
niyor. Laik egemenlikler, kültür
ve uygarl›k de¤erlerimizi terk et-
memizin imkans›z oldu¤unu dü-
flünemiyor. Barbarlar›n insaf›na
terkedilmifl çaresiz bir dünyada
kimi ‹slami unsurlar›n da bir ek-
sen kaymas› içerisinde bulun-
duklar›n› belirtmek gerekiyor.

Bir yanda, ütopyac›-mehdici
spekülasyonlar ço¤al›rken; bir
di¤er yanda, ‹slam karfl›t› unsur-
larla, diyalog giriflimleri gün-
demde tutuluyor. Bilmek gereki-
yor ki; diyalog iki eflit taraf söz
konusu oldu¤unda bir anlam ifa-
de eder. Korkunç eflitsizliklerin
ve karfl›tl›klar›n mevcut oldu¤u
taraflar aras›nda nas›l diyalog-
dan söz edilebilir?

Hayat›m›z›n bütün yönlerini
her geçen gün daha çok etkile-
yen, yabanc›/olumsuz pratikler,
yabanc› belirleyiciler karfl›s›nda,
çok dikkatli olmal›y›z. Uluslara-
ras› siyasal/kültürel ve ekonomik
süreçlere göre tav›r belirlemek,

insan›m›z› çeliflkili kimlikler, çe-
liflkili kiflilikler, çeliflkili konum-
lar edinmeye zorluyor. Ne paha-
s›na olursa olsun safiyet ve aç›k
yüreklili¤i savunmaya devam et-
meliyiz. Onur zenginli¤i için,
irade zenginli¤i için sonuna ka-

dar mücadele ede-
bilmeliyiz. Onur ve
irade yoksulu olduk-
tan sonra, bütün
dünyaya maddi an-
lamda sahip olma-
n›n bir k›ymeti ola-
maz. Bugün, düflün-
ce hayat›m›z›n, kül-
tür hayat›m›z›n, en-
telektüel hayat›m›-
z›n, sanat-edebiyat
hayat›m›z›n, yaban-

c›-egemen belirleyiciler karfl›s›n-
da kayda de¤er bir etkisi bulun-
mad›¤›n› üzülerek belirtmeliyiz.
Sanat-edebiyat hayat›m›z, birey-
sel tutkular›, bireysel dünyalar›
ve ilgileri yans›tan, lüks bir anla-
y›fl› temsil ediyor. 

Her türlü iktidar›n, her türlü
konformizmin çürütücü etkisi,
hissizlefltirici etkisi, duyars›zlafl-
t›r›c› etkisi karfl›s›nda; dünyaya,
hayata, tarihe ve insanl›¤a yön
verebilecek de¤erlerimize, hayat
vererek direnmeliyiz. 

Bütün tercihlerimizin bede-
linden sorumlu olmal›y›z.

Hiçbir flekilde, bir sistem

elefltirisi yapmayan ‹slami unsur-
lar› hayata ve sorumlulu¤a uyan-
d›rmal›y›z.

Her alanda nihai bir seçim
yaparak, aziz ‹slam Ümmetinin
sayg›nl›¤›n› koruyabilmek için
bütün bir varl›¤›m›z› seferber et-
meliyiz.                                   ■

Onur zenginli¤i için, irade zenginli¤i için so-
nuna kadar mücadele edebilmeliyiz. Onur ve
irade yoksulu olduktan sonra, bütün dünyaya
maddi anlamda sahip olman›n bir k›ymeti ola-
maz.
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UUmmrraann, uzun bir süredir “dü-
flünce, kültür, siyaset” alan›nda
ayl›k yay›n yapan bir dergidir.
Özellikle Türkiye’de son befl alt›
y›ll›k bir süreç gözönüne al›nd›-
¤›nda, UUmmrraann’›n ayl›k olarak is-
tikrar›n› ve uzun soluklulu¤unu
koruyan yegâne dergi oldu¤unu
söyleyebiliriz. Ancak derginin
ana mihverini oluflturan alan›n,
gerek nicelik (sayfa say›s›) ge-
rekse içerik olarak “düflünce” ol-
du¤u belirtilmelidir. 

Dergi bu haliyle bir çok ke-
sim taraf›ndan takip edilmekte,
hatta akademik bir incelemenin
konusu da olmaktad›r. Nitekim
‹letiflim yay›nlar›n›n Modern
Türkiye’de Siyasi Düflünce seri-
sinin alt›nc›s› olan ve editörlü-
¤ünü Yasin Aktay’›n üstlendi¤i
‹slamc›l›k cildinde de böyle bir
inceleme bulunmaktad›r. Ferhat
Kentel taraf›ndan “1990’lar›n ‹s-
lâmi Düflünce Dergileri ve Yeni
Müslüman Entelektüeller” is-
miyle kaleme al›nan yaz›da Bilgi
ve Hikmet, Tezkire’nin yan› s›ra
Umran dergisi de ilgili de¤erlen-
dirmelere konu oldu. Biz bu ma-
kalede mezkur yaz›dan yola ç›ka-
rak -ancak onu merkeze alarak
de¤il- UUmmrraann dergisinin durdu-
¤u yer, serencâm› ve gelece¤ine
yönelik bir de¤erlendirmede bu-
lunmak istiyoruz. Dolay›s›yla bu
makale, Umran’›n “kendi üzeri-

ne düflünmesi”ne bir katk› sa¤la-
may› amaçlamaktad›r.

Dergi ve dergicilik, üç befl ya-
zar›n yaz›lar›yla oluflmufl bir sek-
törün ad› de¤ildir. fiüphesiz ön-
celikle dergi pratik gündelik so-
runlar etraf›nda çözüm önerileri
üreten ve daha ileri boyutta ekol
oluflturmaya kadar varan bir fikir
çeflitlili¤inin kendisini ifade et-
ti¤i yerdir. Bu ba¤lamda içerisin-
de usta ve genç kalemleri bar›n-
d›rarak kendisine süreklilik sa¤-
larken, di¤er yandan hem okur-
lar› hem de yazarlar› için diyalo-
jik bir zeminde fikri infla imkan›
sunar. Bu aç›dan uzun soluklu ve
istikrarl› dergilerin ciddi tecrübe
ve birikimlerinin çok önemli ol-
du¤unu hat›rlatmak gerekir ki,
UUmmrraann böyle bir dergidir. 

Bir dergiyi de¤erlendirirken,

Onun hitap etti¤i hedef kitleyi
dikkate almak gerekmektedir.
Bu ba¤lamda Türkiye’deki dergi-
leri kabaca üç k›s›mda ele almak
mümkündür. Bunlardan ilki, da-
ha çok alt kültür düzeyini esas
alan “halk” dergileridir. Bunlar,
daha popüler ve duygusal içerik
tafl›yan dergilerdir. ‹kincisi, salt
akademisyenlere hitabeden aka-
demik dergilerdir. Bunlar ise,
içerisinde daha çok spesifik ko-
nulara de¤inen ve üst elit kesi-
min diliyle infla edilmifl fikirler-
den oluflan dergilerdir. Bu iki ka-
tegori aras›nda herhangi bir ge-
çirgenlik söz konusu olmad›¤›n-
dan, belli bir düzeydeki dille in-
fla edilmifl bilgilerin tabakalar içi
dolafl›m› söz konusudur. Üçün-
cüsü ise çok genifl kitleye sesle-
nen, ancak yine de orta-üst top-
lumsal düzeye hitabeden dergi-
lerdir. Do¤rusu UUmmrraann’› bunlar-
dan üçüncü kategoriye yerlefltir-
mek mümkündür. Nitekim Um-
ran dergisinin okuyucu profili-
nin bu tan›mlanan düzeye denk
gelmesi bunu göstermektedir.
Di¤er yandan UUmmrraann dergisinin
bugün içerik olarak geldi¤i nok-
ta da bunun bir di¤er iflaretidir.  

UUmmrraann dergisi, yay›nlar›nda
bu hitabetti¤i kitleyle “anlaflma”
dengesi üzerinde hareket etmeye
itina göstermektedir. Dili tama-
m›yla akademik olmamakla bir-
likte, popüler de de¤ildir. Bu
UUmmrraann’›n bizzat bilinçli olarak
yapt›¤› bir tercihtir ve onu de-
¤erlendirirken bu konumu mut-
laka dikkate al›nmal›d›r. Belir-
tilmelidir ki, UUmmrraann dergisi, bil-
ginin ve birikimin seçkin ente-
lektüel tabaka aras›nda dolaflan
bir meta olmas›na ve salt “entel”
bir faaliyete mesafeli durmakta-
d›r. UUmmrraann dergisinin en önem-
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li niteli¤i, sadece teorik anlat›m,
aç›klama ve betimlemelerin içe-
risine s›k›flmadan pratik yeni
öneriler de sunmakt›r. Bu ba¤-
lamda dergi, mevcut pratikleri
de yoklay›p s›namakta ve kendi
fikri konumunu okuyucuya sun-
maktad›r. Bugün gelinen nokta-
da, mevcut bir tak›m dergilerin
oldukça spesifik bir tak›m konu-

lar› salt teorik olarak incelemek-
le kendilerini s›n›rlad›klar› gö-
rülmektedir. Umran dergisi, ‹s-
tanbul’dan Van’a, ‹zmir’den
Kayseri’ye kadar bir çok ilde her
düzeyden insan›n dergiyi okuya-
ca¤›n› hesaba katarak hareket
etmektedir. Bu ba¤lamda çok
genifl düzeyde insana, somut
öneriler sunmay› öncelemekte-
dir diyebiliriz.

UUmmrraann dergisi, çekirdek
kadrosunun yaz›lar›ndan da an-
lafl›laca¤› üzere, Kur’an merkezli
bir düflünce üretimini kendisine
mihver edinmektedir. Bu aç›dan
gerek Türkiye gerekse dünya öl-
çe¤indeki tüm güncel olaylarla
birebir ilgilenmekte, onlar ara-
s›ndaki ba¤›nt›lar› ihmal etme-
den bu olaylar› Kur’anî bir yak-
lafl›mla de¤erlendirmeye çal›fl-
maktad›r. Nitekim UUmmrraann der-

gisinin kapak konular›na k›saca
göz at›ld›¤›nda bu durumu gör-
mek mümkündür: “Temiz Top-
lum ‹çin Çözüm ‹slam(S. 12,
1993)”, “Adriyatik’ten Çin Sed-
di’ne Türkiye’nin ‹flas›(S. 13,
1993)”, “Bosna’dan Çeçenis-
tan’a ‹slâm’›n Dirilifli(S. 28,
1995)”, “Toplum Mühendisli-
¤i”(S. 46, 1998)”, “‹rtica Yayga-

ras› Neyi Örtüyor?”(S. 59,
1999)”, “Korkular Ülkesinde
Korkular› Aflmak”(S. 75, 2000),
“Küresel S›k›yönetim”(S. 86,
2001), “Kamusal (Y)alan”(S.
112, 2003), “Terörün Hedefi ‹s-
lâm”(S.113, 2004).

Bu yaz›lar›n içeri¤ine bak›l-
d›¤›nda, realite ile birebir denge-
li bir iliflki kurarak Kur’an-› Ke-
rim’in güncelli¤ine vurgu yapt›¤›
rahatl›kla görülecektir. UUmmrraann
dergisinin bu bak›mdan alt› çi-
zilmesi gereken birinci özelli¤i,
güncel olaylar karfl›s›nda “müs-
lümanca durufl”un nas›l olmas›
gerekti¤ine iliflkin pratik öneri-
lerde bulunmaya gayret etmesi-
dir. Belki onu di¤er akademik
dergilerden ay›ran en önemli
nokta buras›d›r. UUmmrraann dergisi
bunu muhtelif zamanlarda ““‹‹bb--
rraahhiimmîî DDuurruuflfl”” fleklinde dile ge-

tirerek Kur’an-› Kerim’e refe-
ransla kavramsallaflt›rm›flt›r. 

Derginin mevcut konumu-
nun bu k›sa betimlemesinin ar-
d›ndan Ferhat Kentel’in mezkur
yaz›da UUmmrraann ile ilgili de¤erlen-
dirmelerine k›saca temas etmek
istiyoruz. Öncelikle Kentel’in,
daha çok bir durum tasviri yapt›-
¤›n› ve bunda da genel olarak

baflar›l› oldu¤unu belirtmeliyiz.
Ancak kimi yorumlarda ve ta-
n›mlamalarda bize göre prob-
lemli noktalar› ele almak gerek-
mektedir. 

Ferhat Kentel, Umran dergi-
sini “Reel siyasetle afla¤›da siya-
set aras›nda bir dergi: Umran”
fleklinde tan›mlamaktad›r. Yaz›-
s›n›n ilerleyen k›s›mlar›nda ise,
“... Dolay›s›yla Umran, Türki-
ye’nin sahip olmas› gereken
makro hedefler aç›s›ndan, bir
yandan reel siyasetle do¤rudan
ilgilenmekte, ancak öte yandan
da müslümanlar aç›s›ndan mikro
düzeyde afla¤›da siyasetin yeni-
den tan›m›n› yapmaya çal›flmak-
tad›r” diyerek düflüncelerini
aç›mlamaktad›r. Yazar›n maka-
lesi boyunca bu kavramlara (reel
siyaset-afla¤›da siyaset) nas›l bir
anlam yükledi¤i net olmamakla

UMRAN’IN ÖZDÜfiÜNÜMSELL‹⁄‹NE KATKI / DEM‹R

Umran .Ekim .2004  23



GGÜNDEM

24 Umran .Ekim .2004  

birlikte, reel siyaseti; yaflam›fl ol-
du¤umuz “olan” siyaset, afla¤›da
siyaseti de; alt tabakada yap›lan
ve ütopik, flekilci yönleri bask›n
siyaset olarak tan›mlar gibidir.
Nitekim Kentel, “... reel siyasete
gösterilen ilgi en somut olarak
1995 seçimlerinin ard›ndan Re-
fahyol hükümetinin iktidarda
bulundu¤u 1996-1997 dönemini
ve 28 fiubat sürecini içeren...”
(s. 738) derken reel siyaset, “afla-
¤›da siyasetin do¤rudan ba¤lana-
bilece¤i alan ise dinsel aland›r”
(s.744) derken de afla¤›da siyaset
tan›m›na dair anlay›fl›n› ortaya
koyar. 

Burada gerek içerik gerekse
tan›m aç›s›ndan sorunlu bir an-
lat›m›n oldu¤u görülmektedir.
Özellikle küreselleflme ve post-
modern kimi içeriklerin kendisi-
ni yo¤un olarak hissettirmesiyle
birlikte, siyasal (politik) alanda
alt› çizilen bir kavram›n bu kate-
gorizasyonda belirleyici oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bu, “reel poli-
tik” kavram›d›r. Mevcut politik
geliflmelerdeki yanl›fl temayülle-
re karfl› elefltirel söylemlerin üre-
tilmesi, genel olarak politik ak-
törlerce “olan”›n meflruiyetinin
sa¤lanmas› aç›s›ndan “reel poli-

tik” kavram›yla karfl›lan›r. Böy-
lece bir yandan elefltirilerin üto-
pik, aya¤› yere basmayan bir ni-
telikte oldu¤u ima edilirken, di-
¤er yandan daima uygulaman›n
meflrulaflt›r›lmas› sa¤lanm›fl olur.
Özellikle bu elefltiri dinsel söy-
lemle bir flekilde örtüfltü¤ünde
“hayalî” oldu¤unun alt› bir kez
daha çizilir. Afla¤›da siyaset ile,
sosyolojik bir kategori olarak alt
kültürel tabakalarda üretilen si-
yaset anlafl›lmas› gerekirken, bu-
nun yazar taraf›ndan direkt “din-
sel alan”a münhas›r k›l›nmas›n›n
anlaml› ve aç›klay›c› oldu¤unu
söylemek zordur. Di¤er yandan
afla¤›da siyaset ile dinsel alan
aras›ndaki bu birebir iliflkinin gi-
derek dinin ve dinle ilintili her
fleyin hiyerarflinin en alt›nda al-
g›lanmas› zorunlulu¤unu ima
eden bir yönü bulunmaktad›r.
Bu bak›mdan öncelikle reel siya-
set ile afla¤›da siyasetin bir karfl›t
iliflki içerisinde de¤erlendirilme-
si mümkün görünmemektedir.
E¤er yazar UUmmrraann dergisini mut-
laka bir “beyn”e yerlefltirecekse
bunu, “Umran: Yukar›da siyaset
(seçkinci siyaset) ile afla¤›da si-
yaset aras›nda bir dergi” ya da
“Umran: Reel siyaset ile ide-
al/sürreel siyaset aras›nda bir der-
gi” fleklinde yapabilirdi. 

Ayr›ca Ferhat Kentel UUmmrraann
dergisi ile ilgili de¤erlendirmele-
rinde Onun “gelenekçi” bir çizgi-
ye sahip oldu¤unu söylemekte-
dir. Kentel’in bu konudaki ifade-
leri flöyledir: “...Bu çerçevede
“gelenek” entelektüel bir alan
olarak çok fazla sorgulanmamak-
ta; genel olarak ‹slâm ya da Os-
manl› Medeniyetleri örneklerin-
de oldu¤u gibi, pusula görevi gör-
mesi gereken soyut bir referans
olarak kalmaktad›r. Bir anlamda,

gelenek do¤rulanabildi¤i ölçüde
bir referans olarak vard›r. Bu ne-
denle Umran’›n daha ‘gelenekçi’
bir çizgisi oldu¤u söylenebilir.”
(s. 747) Derginin ‘geçmifl çizgi-
sinde’, belki 1990’l› y›llara kadar
“Millî” ve “sa¤” ile iliflkisi ba¤la-
m›nda geleneksellikten söz edi-
lebilir. Ancak bugün gelinen
noktada, UUmmrraann dergisinin,
içindeki konular ve onlar›n anla-
t›m tarz›na bak›ld›¤›nda “gele-
nekçi” oldu¤unu söylemek zor-
dur. Osmanl› Medeniyeti vurgu-
su UUmmrraann’› gelenekçi olarak ad-
land›rmada yeterli bir done de-
¤ildir. Dikkatle bak›ld›¤›nda
UUmmrraann dergisinin genel olarak
tüm Osmanl› ve ‹slâm medeni-
yetlerini yap›lan icraatlar aç›s›n-
dan tümüyle olumlamad›¤› ve
hatta elefltiri getirdi¤i de görüle-
bilir. Ancak tabii ki bu medeni-
yetlere sahip ç›kmaktad›r. 

Di¤er yandan “Osmanl› mis-
yonu” vurgusu, UUmmrraann dergisin-
de Yusuf Kaplan’›n yo¤un olarak
vurgulad›¤› bir kavramd›r. “Yeni
bir Medeniyet tasavvuru” paro-
las›yla yola ç›kan Yusuf Kap-
lan’›n bu düflünceleri, dergiye
yay›n dan›flmanl›¤› yapt›¤› dö-
nemde konulara da yans›m›flt›r.
Tabii ki UUmmrraann dergisinin Os-
manl› tecrübesi ve misyonuna
itiraz etti¤ini ifade etmeye çal›fl-
m›yorum. Ancak UUmmrraann’›n içe-
ri¤ine bak›ld›¤› zaman “gelenek-
çi”likten daha farkl› de¤erlendi-
rilmesi kanaatini tafl›yorum.  

UUmmrraann dergisi, Türkiye’nin
yüzy›llardan beri toplumsal kod-
lar›nda içerilen de¤erleri “hassa-
siyet” olarak korumaya; yeni bir
dil ve yüzleflmenin imkanlar›n›
araflt›rmaya özel bir önem ver-
mekte ve yeni bir aç›l›m kazana-
rak yoluna devam etmektedir.  ■
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AAnnaayyaassaamm››zzaa YYaannss››yyaann ““LLââiikklliikk””

H er ilimde ve her iflte, kavramlar›n: 1) kkee--
ssiinn, 2) ddaakkîîkk, 3) aaçç››kk ve 4) sseeççiikk11 tan›m-
lar üzerine inflâ edilmifl olmas› gerekir.

Aksi hâlde, bu niteliklere sâhip olmayan bir ta-
n›mla tan›mlanmak istenen bir kavrama ister iste-
mez sübjektif (enfüsî) yorumlar yak›flt›r›l›r. Bu yo-
rumlar›n çoklu¤u ve biribirlerinden farkl›l›¤› ise
vahim A) kar›fl›kl›klara, ve B) belirsizliklere, yâni
objektif ve bilimsel sonuçlara de¤il, yaln›zca C)
ddeeddiikkoodduu’lara yol açar. 

Kezâ, yoruma aç›k bir suç tan›m›n›n Adâlet’i
zedelemesi, anlaflmazl›klara ve nifâka ve hattâ sos-
yal huzurun bozulmas›na sebeb olmas› dolay›s›yla
Hukuk’da da bir suçun tan›m›n›n: 1)) kkeessiinn,, 22)) ddaa--
kkîîkk,, 33)) aaçç››kk ve 44)) sseeççiikk olmas›, yâni aslã belirsiz-
li¤e yol açmamas› gerekir22. Benzer flekilde kim,
çarfl›da pazarda, sat›n alaca¤› domatesin aç›kça ta-
n›mlanmam›fl keyfî bir a¤›rl›k birimiyle meselâ lâ-
lettâyin bir tafl parças›yla ya da içi toprak dolu bir
torbayla tart›lmas›n› tercih eder ki?

LLââiikk,, llââiikklliikk,, llââiikklleeflflmmee vvee llââiikklleeflflttiirrmmee kav-
ramlar› için de bu böyledir. E¤er 1)) kkeessiinn,, 2) ddaa--
kkîîkk,, 3) aaçç››kk ve 4) sseeççiikk tan›mlar üzerine inflâ edil-
memifllerse bunlar›n da Hukuk’da, cemiyet haya-
t›nda ve siyâsette karmaflaya yol açmalar› kaç›n›l-
mazd›r. Ve nitekim öyle de olmakta, ülkemizde bu
kavramlar ve bunlar›n sebeb oldu¤u huzursuzluklar
hakk›ndaki tart›flmalar bitmemektedir.

Bütün Dünyâ anayasalar› içinde “lâik” kelime-
si yaln›zca Fransa’n›n ve Türkiye’nin anayasalar›n-
da siyâsî bir ideolojik sistem kapsam›nda yer al-

maktad›r. EEnnccyyccllooppaaeeddiiaa BBrriittaannnniiccaa’da bile bu
kelimeler söz konusu anayasalardaki gibi bir ssiissttee--
mmii ya da bir iiddeeoolloojjii’yi nitelendirmek için de¤il, fa-
kat yaln›zca kkiiflfliilleerr için kullan›lmaktad›r.

Fransa anayasas›n›n dibâcesinin 13. maddesin-
de: “Her kademeden bedâva ve lâik bir e¤itimin örgüt-
lenmesi Devlet’in görevidir” ve ayn› anayasan›n 1.
maddesinde de: “Fransa bölünmez, lâik, demokratik
ve sosyal bir Cumhûriyet’tir33” denilmekle lâik keli-
mesi bu anayasada yaln›zca iki kere zikredilmekte,
fakat tan›m› verilmemektedir.

“Lâik” kelimesi ilk kez 20 Nisan 1340 (1924)
gün ve 491 say›l› bizim Teflkilât-› Esâsiye Kãnû-
nu’muzun 5 fiubat 1937 târih ve 3115 say›l› kãnû-
nun 1. Maddesi ile de¤ifltirilmifl olan “Türkiye
Devleti, cumhûriyetçi, milliyetçi, halkç›, devletçi, lâik
ve ink›lâpç›d›r. Resmî dili Türkçedir. Makarr› Ankara
flehridir” fleklindeki 2. Maddesi’nde ortaya ç›km›fl-
t›r. “Lâik” kelimesi söz konusu kãnûnda yaln›zca
bbiirr kkeerree zikredilmektedir. 

Buna karfl›l›k 7 Eylûl 1961 gün ve 334 say›l›
Türkiye Cumhûriyeti Anayasas›’nda “lâik” keli-
mesi 2., 22., 26., 57., 77. ve 121”. Madde’lerde,
“lâiklik niteli¤i” tamlamas› da 153. Madde’de zik-
redilmifltir. Böylece “lâik” kelimesinden türetilmifl
çeflitli kavramlar bu anayasada yyeeddii kkeerree yer al-
maktad›r. Bu anayasada da bu kavramlar›n hiçbi-
rinin tan›m› verilmifl de¤ildir.

18 Ekim 1982 gün ve 2709 say›l› Türkiye Cum-
hûriyeti Anayasas›’nda ise durum kavramsal aç›dan
daha mu¤lâk ve daha kar›fl›kt›r. Bu anayasada:

11.. “Lâik” kelimesi ile 2. Madde’de “Devlet’in lâ-

LLÂÂ‹‹KKLL‹‹KK ÂÂfifiII⁄⁄II,, 
AAMMAA LLÂÂ‹‹KKLLEEfifiEEMMEEYYEENN LLÂÂ‹‹KK DDEEVVLLEETT

AAHHMMEEDD YYÜÜKKSSEELL ÖÖZZEEMMRREE
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ik oldu¤u”; 13., 14., 68., 81. ve 103. Madde’ler-
de ise “Cumhûriyet’in lâik oldu¤u” beyân edil-
mekte,

22.. 174. maddede, dilbilgisi aç›s›ndan sakat bir
ifâdeyle, Türkiye Cumhûriyeti’nin “lâiklik nite-
li¤i” söz konusu edilmekte44,

33.. Bafllang›ç Bölümü’nün 3 Ekim 2001 târihin-
de de¤ifltirilen k›sm›nda, 16. Madde’de, ve
Geçici 2. Madde’de de “lâiklik ilkesi”nden söz
edilmektedir.

Böylece “lâik” kelimesinden türetilmifl çeflitli
kavramlar bu son anayasam›zda tam oonn kkeerree söz
konusu edilmekte fakat b›rak›n›z bunlar›n 1) kkee--
ssiinn, 2) ddaakkîîkk, 3) aaçç››kk ve 4) sseeççiikk tan›mlar›n›n ve-
rilmesini, bunlar hakk›nda Anayasa’m›zda her-
hangi bir tan›m giriflimi dahî bulunmamakta ve
böylece sübjektif (enfüsî) yorumlar›n yolu da ala-
bildi¤ine aç›lm›fl olmaktad›r.

7 Eylûl 1961 târihli anayasam›z›n “Türkiye
Cumhûriyeti, insan haklar›na ve bafllang›çta belirtilen
temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sos-
yal bir hukuk devletidir”55 fleklindeki 2. Madde’si ile
18 Ekim 1982 târihli anayasam›z›n “Türkiye Cum-
hûriyeti, toplumun huzuru, millî dayan›flma ve adâlet
anlay›fl› içinde, insan haklar›na sayg›l›, Atatürk milli-
yetçili¤ine ba¤l›, bafllang›çta belirtilen temel ilkelere
dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devle-
tidir”66 fleklindeki 2. Madde’si, apaç›k bir iltibâs ile,
“devletin mümkün hükûmet flekillerinden biri
olan CCuummhhûûrriiyyeett” ile “DDeevvlleett”i özdefllefltiren bir
baflka garâbeti daha ortaya koymaktad›r.

Frans›z Anayasas› yaln›zca Frans›z Cumhûriye-
ti’nin “lâik” oldu¤unu ilân etmektedir. Buna karfl›-
l›k bizim 18 Ekim 1982 târihli anayasam›z hem
TTüürrkk DDeevvlleettii’nin ve hem de TTüürrkk CCuummhhûûrriiyyee--
ttii’nin llââiikk oldu¤unu vurgulamaktad›r. Özellikle,
hükûmet tarz› cumhûriyet olan bir devletin lâik
olmas›n›n yan›s›ra bu devletin cumhûriyetinin lâ-
ik olmamas›n›n neye delâlet edebilece¤i, kãnûn
koyucunun hem cumhûriyetin ve hem de devletin
lâik oldu¤unu vurgulamay› neden gerekli görmüfl
oldu¤undaki vuzuhsuzluk huku¤un felsefesiyle ifl-
tigãl edenlerin bile alt›ndan kolay kolay kalkama-
yacaklar› epistemik tuzaklar içermekte, kafay› iyi-
ce kar›flt›rmakta ve iltibâsa yol açmaktad›r. Bu ba-
k›mdan her iki devletin anayasalar›n›n temelinde,
“lâiklik” kavram› aç›s›ndan, her fleyden önce, bü-
yük bir “ffoorrmmeell ffaarrkk” mevcûddur.

Asl›nda, kavramlar›n do¤ru dürüst tan›mlan-
mam›fl olmas› dolay›s›yla, Devletimizin seneler-
denberi anayasal bir suçu herkesin gözü önünde ifl-
lemekte oldu¤u da rahatl›kla savunulabilir. Ana-
yasam›z taraf›ndan ddee jjuurree “lâik” oldu¤u beyân
edilen Devletimiz’in teflkilât flemas›nda ddee ffaaccttoo
Diyânet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n bulunmas›n›: 

11)) “Hoflgörüyle” karfl›lanacak ama ddookkttrriinn aaçç››--
ss››nnddaann behemehal düzeltilmesi gereken
“hhuukkûûkkîî bbiirr ggaarrââbbeett” olarak m›, ya da 

22)) Hukukçu mant›¤› ile bir “aannaayyaassaall ssuuçç” ola-
rak m› telâkkî etmek gerekir?

Al›n iflte size havanda su dövdürecek bir baflka
münâkafla ve dedikodu konusu daha!

FFrraannss››zz KKöökkeennllii LLââiikklliikk KKaavvrraamm››nn››nn
YYaakk››nn TTâârriihhii

“Lâik” kelimesi yukar›da da belirtildi¤i gibi, Fran-
sa’n›n 1946 ve 1958 târihli anayasalar›nda “Fran-
sa’n›n llââiikk bir cumhûriyet oldu¤u”nun beyân edil-
mesiyle yer alm›flt›r.

1946 y›l›nda Fransa Millet Meclisi’nde ço¤un-
lu¤u sa¤layan üç parti vard›: H›ristiyan Demokrat-
lar, Komünistler ve Sosyalistler. Bunlar›n üçü de
“Fransa’n›n llââiikk bir cumhûriyet olmas›” konusun-
da ittifâk ettiler. Ama herbirinin “lâiklik” konu-
sunda kendine mahsûs bir fikri, bir alg›lama biçi-
mi vard›. Sosyalistler bundan Din ile Devlet’in ay-
r›l›¤›n›, Komünistler ise Din’in tümüyle d›flarlan-
mas›n› kastediyordu. H›ristiyan Demokratlar ad›-
na konuflan Maurice Schumann (1911-1998) ise
Fransa’daki ruhban s›n›f›n›n (kardinallerin ve ar-
flöveklerin) bu konuda haz›rlam›fl oldu¤u bir dek-
lârasyona yollama yap›yordu. Bu deklârasyon, lâik-
li¤in kabûl edilmesi mümkün olmayan iki ve kabûl
edilebilir de iki anlam› oldu¤unu vurgulamaktay-
d›. H›ristiyan Demokratlar iflte bu deklârasyonun
ifâde etti¤i lâikli¤in kabûl edilebilir iki anlam›na
dayanarak “Fransa’n›n llââiikk bir cumhûriyet olma-
s›”n› kabûl etmifllerdi.

Görüldü¤ü gibi Frans›z Millet Meclisi’nde olu-
flan bu icmâ-i ümmet, asl›nda, uuzzllaaflfl››llmmaass›› mmüümm--
kküünn oollmmaayyaann iihhttiillââffllaarr üüzzeerriinnee iinnflflââ eeddiillmmiiflfl bbiirr
mmuuttââbbaakkaatt›› yans›tmakta olan bir baflka garâbet
numûnesidir.

Fransa’n›n anayasas›nda da hukûkî terminolo-
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jisinde de llââiikklliikk kelimesi yoktur. “Lâik” s›fat›n›n
ço¤u kere “lâiklik” cins ismiyle ifâde edilmesi so-
mut bir kavramdan soyut bir kavrama geçmenin
bütün belirsizliklerini ve yanl›fl anlafl›lmalar›n› da
peflinden sürüklemektedir.

Büyük Frans›z ‹htilâli’nden önce “‹lâhî
Hukûk’a dayand›¤›n› savunan Frans›z Monarflisi”
için, kral›n Kilise’ye ve Kilise’nin de krall›¤a hük-
metmemesi dolay›s›yla, pekãlâ “lâikti” denilebilir.
1789 ihtilâlinden sonra Millî Konvansiyon’un77 10
Kas›m 1793’de târihli deklârasyonuyla Ak›l Di-
ni’nin88 geçerlili¤ini ilân eden “‹nsan Haklar›
Fransa’s›” ise, bu yönüyle, hiç de lâik de¤ildir.

Bugünkü frans›z hukukçular›n ço¤unda ege-
men olan kanaat fludur ki “KKeennddii üüllkkeessiinnddee hheerr
eerrkkee¤¤ee vvee hheerr kkaadd››nnaa mmuuttllaakk iinnaannçç öözzggüürrllüü¤¤üü ttaa--
nn››yyaann,, bbuu öözzggüürrllüü¤¤ee ssaayygg›› ggöösstteerreenn vvee bbuunnuu eemm--
nniiyyeett aalltt››nnaa aallaann hheerr ddeevvlleett llââiikkttiirr”.

Türkiye bugünkü hâliyle bu tan›m›na uymad›-
¤› gibi üstelik bir de biribirine z›d iki dinin yâni ‹s-
lâm ile Kemalizm’in anayasa ve yasalarla imtiyazl›
bir konumda oldu¤u (meselâ Yunanistan99, ‹ngilte-
re1100 ya da eski Sovyet Sosyalist Cumhûriyetleri
Birli¤i1111 gibi) bir KKoonnffeessyyoonneell DDeevvlleett’tir.

Hz Muhammed’in zaman›nda temelinde 46
maddelik “Medine Vesîkas›” bulunan Medine-fie-
hir-Devleti ise frans›z hukukçular›n›n 1300 sene
sonra eriflmifl olduklar› bu lâiklik tan›m›na tam an-
lam›yla uymakta ve ayr›ca flehirdeki yahudi ve h›-
ristiyan halklar›na da kendi flerîatlar›na göre jjüürrii--
ddiikkssiiyyoonn hhaakkkk››1122 bile tan›maktayd›.

Fransa III. Cumhûriyet döneminde (4 Eylûl
1870 – 10 Temmuz 1940) bâz› kurumlar›n›, özel-
likle e¤itim kurumlar›n› llââiikklleeflflttiirrmmiiflfl ama bu dö-
nemde kendisini aslã “lâik” olarak tahayyül etme-
miflti. 1880 y›l›ndan i’tibâren Katolik Dini’nin
Fransa’n›n kamusal hayat› üzerindeki yans›malar›-
n› k›s›tlamaya mâtuf bir dizi kãnûnlar yay›nlam›fl;
ve en sonunda da, 1905 y›l›nda Devlet ile Kili-
se’nin biribirinden kesin bir biçimde ayr›lmas› ola-
rak yyoorruummllaannaann bir kãnûn ç›karm›flt›r1133. Bu ve
bunun gibi kãnûnlar›n sonucu olarak bir süre son-
ra mahkemelerde hâkimin, resmî devlet okullar›n-
da hocalar›n ve hastahânelerde de hastalar›n arka-
lar›ndaki duvarlarda, mûtad üzere, as›l› olan haçlar
kald›r›lm›flt›r. 2004 y›l›nda ise Bernard Stasi Ko-
misyonu’nun raporuna dayanarak Frans›z Millet
Meclisi ilk ve orta e¤itimde ö¤rencilerin baflörtü-
sü, kippa1144 ve haç tafl›malar›n›, ggeennee llââiikklliikk aadd››nnaa,
bir kãnûnla yasaklam›flt›r.

TTüürrkkiiyyee CCuummhhûûrriiyyeettii’’nnddee
LLââiikklliikk KKaavvrraamm››nn››nn TTâârriihhii

Cumhûriyet Halk Partisi’nin 15 Ekim 1927 târi-
hinde toplad›¤› 2. Kurultay’›nda Mustafa Kemal
Pafla’n›n teklifi üzerine Cumhûriyetçilik, Halkç›-
l›k, Milliyetçilik ve LLââiikklliikk partinin dört temel il-
kesi olarak kabûl edilmiflti. 10 May›s 1931 târihli
3. Kurultay’da ise bunlara Devletçilik ve ‹nk›lab-
ç›l›k da eklenerek bu alt› ilke partinin Alt› Ok’u
olarak bayraklaflacakt›.

Atatürk’ün “lâiklik” konusunda temel düflün-
celerini yans›tan afla¤›daki beyânlar›, Türkiye’de
bugünkü zihniyet ve uygulamalarla karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda, uygulamalarda nas›l çarp›t›lm›fl olduklar›n›
teflhis ve tesbit etmek bak›m›ndan fevkalâde ilgi
çekicidir. Atatürk diyor ki:

• Din bir vicdân meselesidir. HHeerrkkeess vviiccddâânn››nn››nn
eemmrriinnee uuyymmaakkttaa sseerrbbeessttttiirr. Biz dine sayg› gös-
teririz. Düflünüfle ve düflünceye karfl› de¤iliz.
Biz sâdece din ifllerini, millet ve devlet iflleriy-
le kar›flt›rmamaya çal›fl›yor, kas›t ve fiile daya-
nan mutaass›b hareketlerden sak›n›yoruz.
(1926)

• Din ve mezheb herkesin vicdân›na kalm›fl bir
ifltir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi, ne bir din,
ne de bir mezhebi kabûl etmeye zorlayabilir1155.
Din ve mezheb hiçbir zaman politika âleti ola-
rak kullan›lamaz. ( 1930 )

• Elbette her fert dinini, diyâneti ö¤renecek bir
yere muhtaçt›r. Oras› da medrese de¤il mek-
teptir1166.

• Bizde ruhbanl›k yoktur. Hepimiz müsâvîyiz ve
dinimizin ahkâm›n› eflit flartlarda ö¤renmeye
mecbûruz. Her fert dinini, diyânetini, îmân›n›
ö¤renmek için bir yere muhtaçt›r; oras› da
mekteptir.

• Türkiye Cumhûriyeti’nde her yetiflkin dinini
seçmekte hür oldu¤u gibi, belirli bir dinin me-
râsimi de serbesttir. Yâni, ibâdet hürriyeti var-
d›r. Tabîat›yle ibâdetler, güvenlik ve genel
âdâba ayk›r› olamaz; siyâsî gösteri fleklinde de
yap›lamaz. Geçmiflte çok görülmüfl olan bu gi-
bi durumlara art›k Türkiye Cumhûriyeti aslã
katlanamaz.

• Din simsarl›¤›na izin verilmemelidir. Dinden
maddî menfaat temin edenler i¤renç kimseler-
dir. ‹flte bu duruma karfl›y›z ve buna müsaade
etmiyoruz. (1930 )
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• LLââiikklliikk, yaln›z din ve dünya ifllerinin ayr›lma-
s› demek de¤ildir; bbüüttüünn yyuurrttttaaflflllaarr››nn vviiccddâânn,,
iibbââddeett vvee ddiinn hhüürrrriiyyeettii ddeemmeekkttiirr. (1930)

• LLââiikklliikk, aslã dinsizlik olmad›¤› gibi, sahte din-
darl›k ve büyücülükle mücâdele kap›s›n› açt›-
¤› için, ggeerrççeekk ddiinnddaarrll››¤¤››nn ggeelliiflflmmeessii iimmkkâânn››nn››
tteemmiinn eettmmiiflflttiirr. (1930)

Bütün bu güzel beyânlara ra¤men 1932 Rama-
zan’›ndan i’tibâren Devlet, LLââiikklliikk ‹‹llkkeessii’’nniinn aakkssii--
nnee,, ddiinnee vvee uuyygguullaannmmaass››nnaa ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤rruuyyaa
mmüüddââhhaallee eeddeerreekk ezan›n Türkçe okunmas›n› mec-
bûr k›lm›fl, hattâ câmilerde Kur’ân’›n bile Türkçe
okunmas› uygulamas›n› bafllatm›flt›r. Bir müddet
sonra bizzât Atatürk’ün müdâhalesiyle Kur’ân’›n
Türkçe k›raatinden vaz geçilmifl1177 ama ezan›n
Türkçe okunmas› 14 May›s 1950 seçimleriyle De-
mokrat Parti’nin iktidâr olmas›na kadar sürmüfltür.

1934 y›l›nda Eflref Edib’in Hz Muhammed hak-
k›nda yay›nlamak istedi¤i bir kitap için baflvurdu-
¤u “Matbuat Umum Müdürlü¤ü”nün afla¤›daki ce-
vab›1188, yaln›zca birkaç y›l sonra

1) Atatürk’ün din ve lâiklik hakk›nda yukar›da
zikredilen olumlu ve hoflgörülü beyânlar›n›n, ve

2) “Lâiklik ‹lkesi”nin

resmî makãmlar taraf›ndan nas›l tahammülsüzlük-
le çarp›t›l›p reddedilmekte oldu¤una ›fl›k tutmak-
tad›r:

T.C.
Dâhiliye Vekâleti

Matbuat Umum Müdürlü¤ü
Ankara, 17 May›s 1934

Say›: 653
Hülâsa: “Hazreti Muhammed”e dair

Muhterem efendim,
Mektubunuzu ald›m. Her ne flekil ve sûrette

olursa olsun memleket dâhilinde dinî neflriyat ya-
p›larak dinî bir atmosfer yarat›lmas›na ve gençlik
için dinî bir zihniyet fideli¤i vücûda getirilmesine
taraftar de¤iliz. Zât-› âlîlerinin herkesçe de müsel-
lem olan ilim ve fazîletinize hürmetkâr›z. Ancak
günün bu kabil neflriyâta tahammülü olmad›¤›n›
siz de takdîr edersiniz.

Matbuat Umum Müdürü
Vedat Nedim1199

Gene 1934 y›l›nda, A. ‹brahim’in MMiillllîî DDiinn vvee

ÖÖzz TTüürrkk DDiinnii bafll›¤›yla yay›nlanan kitab› Bakan-
lar Kurulu’nun 16 Ocak 1935 târihli onay› ile ya-
saklanm›fl ve Dâhiliye Vekâleti’nin resmî raporu-
na dayanarak toplat›larak imhâ edilmifltir. Bu ra-
porun bir paragraf› flöyledir2200:

“20’inci asr›n lâik gençli¤i, ahlâk mefhûmunu
art›k dinden almad›¤› gibi, din merâsimi günden
güne k›ymetini kaybederken, bunlar›n yeni bir fle-
kilde yaflatmak istenmesi, hüsnüniyet sâhibi olsa
bile muharririn millî kültürü darbeleyen muz›r bir
fert olmas›n› icâb ettiriyor. Binâenaleyh birtak›m
k›ylukaller açacak ve gençli¤in kültürüne zarar ve-
recek olan kitab›n toplatt›r›lmas› ve yazar›n hak-
k›nda ayr›ca ihtiyat tedbirleri al›nmas› icâb eder.”

Atatürk’ün vefât›ndan sonra Demokrat Parti
iktidâr›na kadar, Atatürk’ün yukar›da zikredilmifl
beyânlar›nda mâkûl bir tan›m›n› bulan, “Lâiklik
‹lkesi”nden tamâmen inhirâf edilerek din ve din-
darlar üzerine tedhîfle varan sindirici bask›lar uy-
gulanm›fl, polis ve jandarma mârifetiyle evlere ya-
p›lan bask›nlarda Kur’ân okumakta olanlar, elinde
tesbih hafî zikir yapanlar, Kur’ân dâhil eski yaz›
harflerle bas›lm›fl kitap bulunduranlar, çocuklara
dinlerini tan›tan ders vermekte olanlar, Elifbâ cü-
zü ve Kur’ân-› Kerîm cüzleri satanlar2211, evde top-
luca namaz k›lanlar tutuklanm›fl, kitaplar da müsâ-
dere edilmifltir.

Bu sindirmeler Demokrat Parti iktidâr› s›ras›n-
da da di¤er iktidârlar süresince de, her zaman biz-
zât söz konusu iktidârlar taraf›ndan olmasa bile,
Atatürk’ün vefât›ndan sonra çabucak organize
olan ve ad›na “Derin Devlet”(!) denilen ve bir ör-
güt olmakdan çok müsâmahas›z, bask›c›, temel
hak ve hürriyetlerin k›s›tlanmas›ndan yana, din-
karfl›t› bir zihniyeti temsil edenler taraf›ndan da
bir iirrttiiccââ ppaarraannooyyaass›› pompalanarak: 1) llââiikklliikk
aadd››nnaa, 2) “KKeemmaalliizzmm ddiinnii2222” aadd››nnaa, 3) ççaa¤¤ddaaflflll››kk
aadd››nnaa ak›l ve mant›k d›fl› bir slogan edebiyat› ya-
p›larak sürdürülegelmifltir.

TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii llââiikklliikk uuyygguullaammaallaarr›› DDeevvlleett’’iinn
zzaammaann zzaammaann,, ffaakkaatt ““DDeerriinn DDeevvlleett””iinn iissee ssüürreekk--
llii oollaarraakk llââiikkllii¤¤ii:: 11)) hhaayyaatt››nn hheerr ssaaffhhaass››nnddaa,, 22))
ssiiyyââsseettttee,, 33)) eekkoonnoommiiddee,, 44)) aahhllââkkddaa,, 55)) ddiinnddee,,
66)) vvaattaannddaaflfl››nn bbeelliirrllii bbiirr flfleekkiillddee kkaall››ppllaann››pp tteekk--
bbiiççiimm hhââlliinnee ggeettiirriillmmeessiinnddee vvee ddaahhaa ppeekkççookk kkoo--
nnuuddaa ““TTüürrkkiiyyee’’ddee nnoorrmm vvaazz eettmmee hhaakkkk››nn››nn yyaall--
nn››zzccaa vvee yyaallnn››zzccaa kkeennddiissiinnee aaiitt oolldduu¤¤uu”” fleklinde
yorumlamakta oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Bu, kendisini llaayyuuhhttîî (aslã hatâ yapmaz) ve llaa--
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yyüüss’’eell (tart›fl›lmaz, sual sorulmaz) Rabb gibi gör-
mek maraz›na tutulmufl olanlara has bir RRuubbûûbbiiyy--
yyeett KKoommpplleekkssii’dir. Bu dayatmac› llââiikklliikk iiddeeoolloojjii--
ssii’ni hareket noktas› alan post-modern 2288 fifiuubbaatt
SSüürreeccii’nin amac› ise, bunun icbâr etmek istedi¤i
insan kal›b›ndan inhirâf edenlerin ““EEvvrreennsseell vvee
DDoo¤¤aall ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››’’nn›› yyookk ssaayyaann”” yyeennii bbiirr ddüü--
zzeenniinn iihhddââss›› fleklinde anlafl›lm›flt›r.

SSoonnuuçç

Fransa’daki lâiklik kavram›n›n 1) mâhiyeti, 2) ge-
rektirdikleri ve 3) uygulamalar› ile Türkiye’dekile-
rinin aras›nda büyük bir iiddrrââkk ve nniiyyeett ffaarrkk›› bu-
lunmaktad›r. 

Fransa’daki “lâiklik” idrâki, burjuvazinin Kili-
se’nin bask›s›na karfl› sürdürdü¤ü bir mücâdelenin
sonucunda elde edilmifl bir sosyal denge unsuru
olarak tecellî etmifltir. Fakat Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nda da Türkiye Cumhûriyeti’nde de: 1) yap›-
s›, 2) hayat tarz›, 3) ezilmiflli¤i, 4) çileleri, 5) hak
iddialar› ve 6) mücâdeleleri ile Avrupa benzeri bir
burjuvazi s›n›f› hiç olmam›flt›r. Türkiye’de “lâik-
lik” irâki halk›n bilinçli bir mücâdelesi sonucu el-
de edilmifl bir hakk› olarak ortaya ç›kmam›fl, tepe-
den inme bir ilke olarak icbâr edilmifltir. Bir den-
ge unsuru aslã olmad›¤› gibi, AAttaattüürrkk ddöönneemmiinnddee
bbiizzzzââtt kkeennddiissii ttaarraaff››nnddaann aaçç››kkllaannmm››flfl oollaann aammaa--
cc››nnddaann ddaa ssaapptt››rr››llaarraakk, Derin Devlet’in halk›
kamplara bölücü bir sindirme ve tedhîfl unsuru
olarak tecellî etmifltir.

“Devlet” de “Derin Devlet” de zaman zaman
lâikli¤in uygulanmas› konusunda örtüflerek kendi-
lerine has, ssuuii ggeenneerriiss (nev’i flahs›na mahsûs) ama
aslã tan›mlamak istemedikleri bir lâikli¤e âfl›k ve
de sâd›k bir flekilde hareket etmifller, ammâ velâ-
kin aassllã AAttaattüürrkk’’üünn aannllaadd››¤¤›› vvee bbeeyyâânn eettttii¤¤ii flflee--
kkiillddee llââiikklleeflfleemmeeddeenn lâik olduklar›n› ilân edegel-
mekte de beis görmemifllerdir. ■

DDiippnnoottllaarr
1 Kesin: fran.exacte, ing. exact, alm. genau, ital. esatto. Dakîk:

fran. rigoureux, ing. rigurous, alm. streng, ital. rigoroso. Aç›k:
fran. claire, ing. clear, alm. klar, ital. chiaro. Seçik: distincte,
ing. distinct, alm. deutlich, ital. distinto.

2 Son günlerde patlak veren zinâ tart›flmalar› da maalesef hep
böyle cereyân etmifltir. Medya’da herkes zinân›n 1) kkeessiinn, 2)
ddaakkîîkk, 3) aaçç››kk ve 4) sseeççiikk tan›m›n› verme¤e gerek görmeksi-
zin, bunun gerekli oldu¤unun bilincinde de olmaks›z›n kendi
kafas›na göre enfüsî ahkâm kesmifl, düpedüz ddeeddiikkoodduu yap-
m›flt›r. Oysa avâm›n gözünde, evli olmayan çiftlerin cinsî bir-
leflmesi de, biribirinin helâli olmayan en az›ndan bir kad›n ve
bir erke¤in tesâdüfen bile olsa ayn› bir kapal› mekânda bu-

lunmalar› da zinâ olarak alg›lanabilmekte ve hattâ bir “göz zi-
nâs›”ndan dahî söz edilmektedirdir. Buna ra¤men kãnûn ko-
yucu Türk Cezâ Kãnûnu’nda zinân›n 1) kkeessiinn, 2) ddaakkîîkk, 3)
aaçç››kk ve 4) sseeççiikk tan›m›n› vermemekte ve bundan ötürü de
fuzûlî bir münâkafla ve dedikodu zemininin oluflmas›na sebeb
olmaktad›r.

3 Burada Fransa denilen “üüllkkee”nin “CCuummhhûûrriiyyeett ddeenniilleenn hhüükkûû--
mmeett eettmmee flfleekkllii” ile özdefllefltirildi¤ini görmekteyiz ki bu dahî
yorum gerektiren ve mant›k aç›s›ndan da hatâl›, kkaarrtteezzyyeenn
zziihhnniiyyeettee hiç uymayan bir ifâde tarz›d›r.

4 Do¤rusu, herhâlde: “Türkiye Cumhûriyeti’nin llââiikk nniitteellii¤¤ii” ol-
mal›yd›.

5 Bu anayasa metninde “devlet” küçük harfle yaz›lm›flt›r.
6 Bu anayasa metninde ise “Devlet” büyük harfle yaz›lm›flt›r.
7 Büyük Frans›z ‹htilâli’nden sonra 21 Eylûl 1792-26 Ekim 1795

aras›nda Fransa’y› idâre eden meclis.
8 Frans›z ‹htilâli’nin Terör Devri’nin mîmarlar›ndan Maximillien

de Robespierre (1758-1794) 7 May›s 1794’de Yüce Varl›k
Dini’ni icâd ederek(!) ihtilâl sonras› zuhur eden ve resmiyet
kazanan Ak›l Dini’nin ve Ak›l ‹lâhesi’nin yol açt›¤› sapk›n-
l›klara son vermek istemifl ve bu yeni dinin de Büyük Râhi-
bi(!) olmufltur. Bu dinin resmî bayram› olan “Yüce Varl›k ve
Tabîat Bayram›” ilk ve son kez, Robespierre’in iktidardan dü-
flürülüp de giyotinle îdam edilmesinden 20 gün önce, 8 Tem-
muz 1794’de Paris’de Tuilerie Bahçesinde bafllay›p Champ-
de-Mars’da biten flâflâl› bir törenle kutlanm›flt›r.

9 Yunanistan’da “Ortodoksluk” Devlet taraf›ndan korunmakta-
d›r.

10 ‹ngiltere’de “‹ngiltere ve ‹skoçya” Kilisesi Devlet’in korumas›
alt›ndad›r.

11 Sosyalist Cumhûriyetleri Birli¤i’nde “Komünizm” Devlet’in
korumas› alt›ndayd›.

12 Jüridiksiyon hakk›: Bir toplulu¤un mensûblar›n› kendi flerîat›-
na, ya da örf âdet ve kãnûnlar›na göre muhâkeme etmek hak-
k›.

13 Asl›nda bu kãnûnda Devlet ile Kilise’nin ayr›lmas›ndan aslã
söz edilmemektedir. Bu kãnûn Devlet’in, bundan böyle, Kili-
se’yi millî bütçeden desteklemeyece¤ine dâir bir kãnûndur.

14 Yahudilerin bafllar›n› örttükleri ufak takke.
15 Bu beyân Kur’ân’›n “Lâ ikrâhe fi-d dîn = Dinde zorlamaca yok-

tur âyetiyle örtüflmektedir. (Bakara/256)
16 Umran degisi, Eylûl 2004 nüshas›, s. 29, ‹sanbul.
17 Bk. Türkçe Kur’ân’a dâir bir hât›ra/Yeni fiafak Gazetesi “‹slâm

ve Toplum” ilâvesi, s.15, 5 fiubat 1998, ‹stanbul.
18 Bk. Dücâne Cündio¤lu, BBiirr SSiiyyââssîî PPrroojjee OOllaarraakk TTüürrkkççee ‹‹bbââ--

ddeett II, s. 99-100, Kitabevi, ‹stanbul 1999.
19 Vedat Nedim Tör (1897-1985).
20 Dücâne Cündio¤lu, AA..gg..ee.., s. 101.
21 1944 y›l›nda rahmetli babam bana Kur’ân okumay› ö¤renmem

için hoca tuttu¤u zaman ihtiyâc›m›z olan Elifbâ cüzü ile Âm-
me, Tebâreke, Kadsemia ve Vezzâriyati cüzlerinin te’minini
Üsküdar’daki Attâr Dükkân›’n›n (Bk. Ahmed Yüksel Özem-
re, ÜÜsskküüddaarr’’ddaa BBiirr AAttttâârr DDüükkkkâânn››, 4. bask›, Kubbealt› Nefl-
riyât›, ‹stanbul 2003) sâhiblerinden Sâim Hoca’dan ricâ et-
miflti. Sâim Hoca bunlar› zorlukla 15 günde te’min etmifl ve
tezgâh›n arkas›nda iyice paketlenmifl olarak gizlice babam›n
zembiline koymufltu. ‹lk hatmimi indirmek için bana mahsûs
bir Kur’an-› Kerîm’in bulunmas› için ise birkaç ay beklemek
zorunda kalm›flt›k. Sonunda Sâim Hoca yapraklar› kopmufl,
tirfillenmifl bir Kur’ân’› zorlukla bulabilmifl; bunu gizlice tâ-
mir ettirip cildleterek gene gizlice bana hediye etmiflti.

22 “Kemalizm Dini” hakk›nda Bk. Ahmed Yüksel Özemre, “Um-
ran” dergisinin Ekim ve Kas›m 2000 târihli 74. ve 75. say›la-
r›nda, s›ras›yla, s. 55-61 ve s. 52-56.
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SSÜNNET‹ ÇÇA⁄A TTAfiIMAK

MM.. HHAAYYRR‹‹ KKIIRRBBAAfifiOO⁄⁄LLUU
Konuflan: Abdullah Y›ld›z

Bu yaz›, UUmmrraann TTooppllaanntt››llaarr›› çerçevesinde Ni-
san 2004’te Güngören Belediye Kültür Merkezi’nde
yap›lan konuflma esas al›narak düzenlenmifltir. Konu-
su Hz.Peygamber’in örnekli¤i(sünnet)olan bu konufl-
may› Ramazan ay› münasebetiyle siz de¤erli okurlar›-
m›zla paylafl›yoruz.     

AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz:: Say›n M. Hayri K›rbaflo¤lu
Hoca’n›n ilmî çal›flmalar› daha çok “yaflayan sün-
net”, “hadis”, “alternatif hadis metodolojisi” gibi
konularda yo¤unlafl›yor. Biz hocam›z›n bu biriki-
minden yararlanarak “Sünneti ça¤›m›za nas›l tafl›-
yabiliriz?” sorusunun cevab›n› arayaca¤›z. 

Bir hadiste ““KKaarraannll››kk ggeecceelleerr ggiibbii iiflfllleerr kkaarr››flfl--
tt››¤¤›› zzaammaann AAllllaahh’’››nn KKiittaabb››nnaa ssaarr››ll››nn”” buyurulu-
yor. Veda hutbesinde de Hz.Rasûl bize ““eemmaanneett
oollaarraakk AAllllaahh’’››nn KKiittaabb››nn›› vvee SSüünnnneettii bb››rraakktt››¤¤››nn››””
söylüyor ve ona sar›ld›¤›m›z taktirde sapmayaca¤›-
m›z› ifade buyuruyor. 

‹mdi, bütün ifllerin ve iliflkilerin “karanl›k ge-
celer gibi karmakar›fl›k oldu¤u”; insanlar›n kendi-
leriyle, insanlar›n Rableriyle, insanlar›n birbirle-
riyle ve nihayet insanlar›n eflya ile iliflkilerinin
karmakar›fl›k ve sorunlu hale geldi¤i bir ça¤da
Kur’ân’a sar›lmak ve ““yyaaflflaayyaann KKuurr’’âânn”” olan,
Kur’ân ahlak›yla ahlâklanm›fl olan Allah Rasû-
lü’nün Sünnetine yap›flmak elzem hale gelmiflse -
ki öyledir- bunu nas›l gerçeklefltirece¤iz? Bir “mo-
del” olarak, örnek bir hayat tarz› olarak A’dan
Z’ye hayat›n her alan›n› yöneten ve yönlendiren
ilkeler vazeden Allah Rasûlü’nün Sünnetini, ah-
lâk›n›, de¤iflim mücadelesini ça¤›m›za nas›l tafl›ya-
ca¤›z? Bunlar› ça¤›m›za tafl›mak için ne gibi strate-

jiler izleyece¤iz, neler yapaca¤›z, ne tür imkanlar›
devreye sokaca¤›z? Program›m›z›n konusu bu.

Ben öncelikle hocam›za flunu sornak istiyorum:
“Allah Rasûlü’nün Sünneti” ne demektir? ‘Sünnet’
kavram›ndan ne anlamal›y›z? Bu arada, kitaplar›-
n›zda da vurgulad›¤›n›z gibi, eksik, dar kapsaml› ve
genellikle fukahan›n “farz ve vacibin d›fl›nda kalan
Hz. Peygamber’in uygulamalar›” fleklinde tan›mla-
d›¤›, örne¤in namazda sar›k sarmak, misvak kul-
lanmak gibi bir Sünnet tan›mlamas› ile sizin bir
““flfleemmssiiyyee kkaavvrraamm”” olarak; ekonomiden siyasete,
kültürden e¤itime kadar hayat›n her alan›n› kufla-
tan bir ““hhaayyaatt mmooddeellii”” olarak tan›mlad›¤›n›z kap-
say›c› sünnet kavram› aras›ndaki fark nedir?

““SSüünnnneettee YYaapp››flflmmaazzssaakk ‘‘ÇÇööll’’ddee 
YYoolluummuuzzuu KKaayybbeeddeerriizz””

MM..HHaayyrrii KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu: Ben öncelikle buraya kadar
zahmet edip geldikleri için de¤erli misafirlere te-
flekkür ederek sözlerime bafllamak istiyorum. 

Sünnet, sadece bizim kiflisel dindarl›¤›m›z› il-
gilendiren bir konu olmaktan öte, bugün insanl›-
¤›n karfl› karfl›ya bulundu¤u olumsuz tablo karfl›-
s›nda bir ç›k›fl yolu olmas› itibariyle daha evrensel
bir önem kazanm›fl durumdad›r. Dolay›s›yla Sün-
net konusunu ele al›rken bugüne kadar bize akta-
r›lan bilgilerin d›fl›nda farkl› bir yaklafl›m› sizlere
sunmaya çal›flaca¤›m. Bu belki sizi flafl›rtabilir.
Çünkü dini düflünce alan›nda daha çok sabitli¤in
esas oldu¤u, kavramlar›n as›rlar boyu de¤iflmeden
sürdürüldü¤ü ‹slam dünyas›nda, gerek kavramsal
çerçeve bak›m›ndan gerek genel olarak meselele-
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rin ele al›n›fl›nda farkl› yaklafl›mlar tedirginlik do-
¤urmufltur, do¤urmaktad›r. Dolay›s›yla niçin fark-
l› bir yaklafl›m sunmaya çal›flaca¤›m› da izah et-
mem yerinde olur. 

fiimdi, genel olarak bütün insanl›¤› özelde de
‹slam dünyas›n› ilgilendiren meseleler, asl›nda bu
toplant›n›n ad›ndaki kelimelerde gizli. Bunlardan
birisi “SSüünnnneett” di¤eri de “ÇÇaa¤¤”. Her iki konuda da
bizim nas›l bir yaklafl›m sergileyece¤imizi bileme-
memizden kaynaklan›yor mevcut durumun olum-
suzlu¤u. Ben, her iki konudaki bilgilerimize de
elefltirel yaklaflmam›z gerekti¤ine inan›yorum. Ya-
ni hem sünnet konusundaki bilgilerimizi yeniden
bir elefltiri süzgecine tabi tutmak hem de ça¤› elefl-
tirel bir bak›fl aç›s›yla okumaya çal›flmak duru-
munday›z. Nitekim çal›flmalar›m›zda da ortaya
koydu¤umuz yaklafl›m budur. Bu ayn› zamanda
Roger Garaudy’nin yazd›¤› eserlerde s›k s›k vurgu-
lamaya çal›flt›¤› bir yaklafl›m biçimidir; hem gele-
ne¤i hem bat›y› elefltirel bir gözle okumak… 

Bu anlamda geleneksel Sünnet tan›mlar›na ba-
k›ld›¤›nda belki ilk söylenmesi gereken fley; geç-
miflte yap›lan bu tan›mlar›n her birinin, kendi dö-
nemlerindeki ihtiyaçlar› göz önünde bulunduran
belli disiplinlerin ihtiyaçlar› çerçevesinde yap›lm›fl
oldu¤u ve bizim maalesef sözkonusu tan›mlar›n bu
özelli¤ini unutarak zaman›n de¤iflti¤ini fark et-
meksizin ayn› tan›mlar› 21.yüzy›la da tafl›mak gibi
bir gayretin içerisinde olmam›z, bütün bunlar›n
Hz. Peygamber’in, hayat›n her alan›n› kuflatan
Sünnetini tan›mlamada eksik kald›¤›n› fark ede-

meyiflimizdir. En yayg›n tan›m›yla hepimizin bildi-
¤i üzere Sünnet, Peygamberimizin söz, fiil ve takrir-
leri fleklinde tan›mlanmaktad›r. Bu tan›m asl›nda
hadis alimlerinin Sünnet tan›m›d›r. F›k›hç›lara
bak›l›rsa onlar Peygamberimizin farz ve vacip d›fl›nda
yap›p ettiklerine Sünnet der. Usûl-i f›k›hç›lar ise
Kur’ân d›fl›nda Peygamberimizin getirmifl oldu¤u hü-
kümleri esas al›r. Kelamc›lar da Sünnet’i bidat kar-
fl›t› olarak kullan›r. Her disiplin kendi aç›s›ndan bir
Sünnet tan›m› yapmaya çal›flm›fl ve bu tan›mlar›
yaparken de kendi dönemlerinin flartlar›n› ve ihti-
yaçlar›n› göz önünde bulundurmufllard›r. 

Ancak Hz. Peygamber’in Sünneti bütün bu ta-
n›mlara s›¤mayacak kadar ve bu tan›mlar›n anlat-
mak istedi¤inden çok daha önemli bir kavramd›r.
Sünnetin önemini kelimenin kökenine inerek
anlamak mümkün. Hepimizin bildi¤i gibi k›rda,
köyde, da¤da üzerinde devaml› gidip gelinen bir-
tak›m patika yollar vard›r. ‹flte sünnet kelime ola-
rak bu tip bir yol anlam›na gelmektedir. Araplar›n
çölde yaflad›¤›n› düflünürseniz, bu yolun Arap için
ne kadar önemli oldu¤unu anlayabilirsiniz. Ker-
vanlar çölde daha önce geçip giden kervanlar›n
yollar›n› takip etmeye sürekli özen gösterirler.
E¤er herhangi bir kervan di¤er kervanlar›n gidip
geldi¤i yolu takip etmezse onun çölde kaybolma
riski yüksektir. ‹flte Sünnet’in bugünkü rolü daha
çok bu mana temelinde ele al›nmal›d›r; yani din
alan›nda daha önceki bir örneklikten ilham al›na-
rak yolumuzu çizmeye çal›flmak… Öyle ki bunu
yapmad›¤›m›z taktirde çöldeki kervanlar›n yolla-
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r›n› kaybetme riskine benzer bir riskle karfl› karfl›-
ya kalaca¤›m›z› rahatl›kla ifade edebiliriz. 

Dinin anlafl›lmas›nda ve yorumlanmas›nda bir
referans olarak kabul edilmesi dolay›s›yla bafllan-
g›c›ndan itibaren herhangi bir tahrife ve dejene-
rasyona u¤ramaks›z›n hem Kur’ân hem de Hz.Pey-
gamber’in Sünneti bize kadar intikal etmifltir. O
halde problem, dini metinlerin bize intikalinden
de¤il, Hz.Peygamber dönemindeki toplumsal flart-
lar›n giderek de¤iflmeye bafllad›¤› 18-19.yüzy›ldan
itibaren tarihin makas›n›n aç›lmas› ile birlikte Hz.
Peygamber dönemindeki flartlardan çok daha
farkl› tarihsel, toplumsal, ekonomik, kültürel flart-
lar›n söz konusu oldu¤u bir döneme girmemizden
kaynaklanmaktad›r. Bu döneme ‘modern ça¤’, ‘ay-
d›nlanma sonras›’ gibi isimler verilmektedir. Neti-
ce itibariyle 300 y›ll›k bir zaman dilimi söz konu-
sudur ve bu 300 y›l içerisinde meydana gelen ge-
liflmeler 10-12 as›rl›k ‹slam düflüncesindeki gelifl-
melerden mahiyet itibariyle özünde son derece
farkl›d›r. Biz bu de¤iflim gerçe¤ini kavrayamad›¤›-
m›z için ve bu de¤iflime ayak uyduracak flekilde
Sünneti yeniden yorumlayamad›¤›m›z için bugün
Sünnet bize bireysel planda, önem bak›m›ndan
son s›ralarda yer alan konularda rehberlik etmek-
tedir. Ama esas rehberlik etmesi gereken konular-
da Sünnet adeta devre d›fl› bulunmaktad›r. Bunun
sebepleri, izah› ve tahlili ayr› bir konu ama, bu
izahlar ›fl›¤›nda Sünnete nas›l bakmak gerekir de-
nirse, benim kanaatim fludur: 

BBiirriinncciissii;; Sünnet Hz.Peygamber’in her yapt›¤›
de¤ildir. Sünnet dini bir kavramd›r ve Peygambe-
rimizin peygamber s›fat›yla yapt›¤› ve bizden de ya-
p›lmas›n› talep etti¤i konularda söz konusudur.
Demek ki, Peygamberimizin yapt›¤› her fley ve
söyledi¤i her söz mutlaka bir Sünnet içermez.
Çünkü Peygamberimizin peygamber olmasa da za-
ten o flekilde davrand›¤› pek çok konular vard›r ve
maalesef bugün bizim k›l›k k›yafetten tutun mis-
vak kullanmaya kadar Sünnet diye alg›lad›¤›m›z
konular da asl›nda Sünnetin d›fl›nda kalan konu-
lard›r. Misvak konusu belki baz›lar›m›z taraf›ndan
dini bir mesele olarak anlafl›labilir. Ancak ‹bn-i
Kudame gibi Hanbeli fakihleri de dahil olmak
üzere baz› fakihler, misvak kullanmaktaki amac›n
bizatihi o nesneyi kullanmak de¤il a¤›z ve difl te-
mizli¤i oldu¤unu söylemelerine ra¤men, bugün
dahi biz bunu böyle formüle edemiyoruz. 

‹‹kkiinncciissii;; Hz. Peygamberin herhangi bir konu-
yu dini bir s›fatla yapm›fl olmas› yetmez, o konuda
talepte de bulunmas› gerekir; bu talep aç›k, do¤ru-
dan bir talep olabilece¤i gibi z›mnen de olabilir.
Örne¤in ezan, namaz›n k›l›nma flekli, bayram na-
mazlar› gibi konular Hz. Peygamber’in dini gaye
ile yerine getirdi¤i ve getirilmesini talep etti¤i ko-
nular cümlesindendir. Esasen talep de yeterli de-
¤ildir; söz konusu talebin ne tür bir talep oldu¤unu
da bilmemiz gerekir. Kesin bir talep ise farziyet ifa-
de eder, e¤er iste¤e ba¤l› bir talep ise müstehap ve-
ya nafile kavramlar› ile ifade edilir. O halde Sün-
net sadece farz-vacip kategorisi d›fl›nda kalan na-
file-tatavvu kategorisini de¤il; farz, vacip, men-
dup, müstehap, mekruh, haram kategorilerini içe-
ren bir flemsiye kavramd›r. Dolay›s›yla sadece farz
ve vacip d›fl›ndaki hükümlere indirgedi¤imiz za-
man Peygamberimizin Sünnetini son derece
önemsiz konulara indirgemifl, bir tür onu karika-
türize etmifl oluruz. Ayr›ca belirtmek gerekir ki
Sünnet, boyutlar› itibariyle sadece fert olarak Pey-
gamberimizi kkiiflfliisseell olarak takipten ibaret de¤il-
dir. Sünnetin ttoopplluummssaall bir boyutu da söz konusu-
dur. Nitekim O, Allah’tan ald›¤› mesajlar› insan-
lara iletmekle yetinmemifl, ikinci bir aflamada Me-
dine Site Devleti’ni kurmak suretiyle misyonu-
na/sünnetine sosyal bir boyut da kazand›rm›flt›r.
Medine Site Devleti’nde toplumsal planda bir uy-
gulamaya gidilmifl yani; fakirlik gibi, adaletsizlik,
eflitsizlik, e¤itimsizlik gibi o zaman için cahiliyye
toplumunda yer etmifl bütün olumsuzluklar› top-
lumsal planda ortadan kald›rmak için Hz. Pey-
gamber hem bir peygamber olarak hem de bir dev-
let baflkan› olarak bir tak›m icraatlarda bulunmufl-
tur. Bütün bunlar Hz. Peygamber’in misyonunun
ayn› zamanda toplumsal bir boyuta sahip oldu¤u-
nu göstermektedir. Hz. Peygamber bununla da ye-
tinmemifl, bir ad›m daha atarak ‹slam’›n mesaj›-
n›n di¤er bölgelere ulaflmas› için elçiler gönder-
mifltir. Bu da Hz. Peygamber’in zihninde, temsil
etti¤i de¤erlerin bütün insanl›¤a kazand›r›lmas›,
yeryüzünde söz konusu de¤erlerin egemenli¤inin
sa¤lanmas› gibi günümüz ifadesiyle uluslararas›,
kküürreesseell bir misyonunun oldu¤u söylenebilir. Bu
üç boyuttan bugün için Sünnet ad›na önem arze-
den kkiiflfliisseell plandakinden daha çok ttoopplluummssaall ve
eevvrreennsseell plandaki Hz. Peygamber’in örnekli¤idir. 

Burada de¤inmemiz gereken son bir nokta da
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Sünnet’in Kur’ân’la iç içe oldu¤u gerçe¤idir. Sün-
net Kur’ân’›n hayata aç›l›m›ndan baflka bir fley de-
¤ildir. Di¤er bir ifadeyle Sünnet, KKuurr’’âânn’’››nn hhaayyaattaa
bbiirreeyysseell vvee ttoopplluummssaall bbaazzddaa nnaass››ll aakkttaarr››llaaccaa¤¤››nn››
ggöösstteerreenn bbiirr mmooddeell,, bbiirr öörrnneekkttiirr.. Nitekim Hz.
Aifle “OOnnuunn aahhllaakk›› KKuurr’’âânn’’dd››” derken Peygam-
ber’in yaflam biçiminin/sünnetinin Kur’ân’la içli
d›fll› oldu¤unu anlatmaya çal›flm›flt›r. Baz› ‹slam
düflünürleri ise “Hz. Peygamber yaflayan Kur’ân’d›”
diyerek sünnetin bu yönüne dikkat çekmifllerdir.

Dolay›s›yla bugün bize düflen Hz. Peygam-
ber’in yapt›klar›n›n ayn›s›n› yapmak de¤il, onun
yapt›klar›n›n benzerini yapmaya çal›flmakt›r.
O’nun yapt›klar›n› bugünün flartlar› içerisinde ye-
ni bir yorumla yeni bir ruhla, ama ayn› hedefleri,
temsil etti¤i ayn› ilkeleri muhafaza etmek kayd›y-
la yeniden üretmektir. Bu da yeryüzünde mücade-
le edilmesi gereken bölgesel ve küresel ölçekteki -
Kur’ân’›n fesat tabir etti¤i- her türlü zulümle, hak-
s›zl›kla, eflitsizlikle, bask›yla, sömürüyle, açl›kla,
k›tl›kla, sosyal ve fiziki çevre problemleriyle yüz
yüze gelmek ve bütün bunlara çözüm bulmaya ça-
l›flmakla mümkün olacakt›r. Bunun için de, sade-
ce Peygamber’i anmak de¤il, yap›p ettiklerini ku-
rumsallaflt›rmak, gerek kendi kiflisel hayat›m›za
gerekse bütün insanl›¤a kazand›rmaya çal›flmak
gerekir. Bir anlamda bu “Siz insanlar için (tarih sah-
nesine) ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz…”(3 Âli
Imran 110) âyetinde Müslümanlara biçilen mis-
yondur.

““ÎÎmmaannllaa AAmmeell AArraass››nnddaakkii AAçç›› 
FFaarrkk››nn›› KKaappaattmmaall››yy››zz””

YY››lldd››zz:: Hocam ikinci olarak Sünnet’in ça¤›m›za
nas›l tafl›nmas› gerekti¤i konusunda de¤erlendir-
melerinizi, görüfllerinizi almak istiyorum. Ancak
bu konuflman›zda özellikle alt›n› çizdi¤iniz bir tes-
piti tekrar etmek isterim. Diyorsunuz ki; bizim Hz.
Rasûl’ün yapt›klar›n› harfiyen tekrar etmemiz
Sünnet’i yaflamak de¤ildir; Sünnet’i yaflamak Hz.
Peygamber’i ça¤a tafl›mak ve onun gözetti¤i ilke-
leri aynen gözetmek suretiyle yapt›klar›n›n bir
benzerini yapmakt›r. Bu çok önemli bir tespit.
Çünkü biz bu ça¤da yafl›yoruz, dolay›s›yla bu ça¤›
kendi aç›m›zdan verimli ve yaflan›r hale getirmek
için Sünnet’ten nas›l ilham alabiliriz, ondan nas›l
beslenebiliriz? As›l bu sorunun cevab›n› bulmaya

çal›flmak laz›m. Evet, küresel bir fesatla karfl› kar-
fl›yay›z. Sizin de s›k s›k referans olarak gösterdi¤i-
niz Garaudy, bunu araçlar›n amaç haline getirildi-
¤i, salt üretim-tüketim dengesine dayal› PPaazzaarr
TTeekkttaannrr››cc››ll››¤¤››’n›n hakim oldu¤u bir küresel düzen
olarak tan›mlamaktad›r. Bu ba¤lamda sizin kitab›-
n›zda yer alan Sünnet tan›m›n› müsaadenizle din-
leyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum: “Sün-
net bireyselli¤e indirgendi¤i taktirde ve sadece Hz.
Peygamber gibi iyi bir Müslüman birey olmakla özdefl-
lefltirildi¤i sürece ‹slam dünyas›n›n kurtuluflu sadece
bir ütopya olur.” Ve devamla diyorsunuz ki; “Sün-
net’in tarih boyunca a¤›rl›k verilmifl olan bireysel bo-
yutunun yan›nda ve daha fazla onun toplumsal ve ev-
rensel boyutunun ön plana ç›kar›lmas› laz›md›r. Top-
lumsal ve evrensel planda gerçeklefltirilmesi gereken
sünnetlerin varl›¤›n›n ortaya konmas› laz›md›r..” Bu
de¤erlendirmelerinizi, baz› entelektüellerin ‹s-
lam’›n bir devlet projesi öngörmedi¤i, dolay›s›yla
toplumsal (kamusal) bir talebinin olmad›¤›, sade-
ce bireysel boyutta yaflanmas› gereken manevi bir
tecrübe oldu¤u iddias›n› dikkate ald›¤›m›zda ben
flahsen çok önemsiyorum. O halde, bu toplumsal
ve evrensel boyutuyla birlikte Sünnet’i ça¤›m›za
nas›l tafl›yabiliriz?

KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu:: fiimdi hem verili bilgiler olarak
gelene¤e hem de ça¤a elefltirel bir gözle bakmam›z
gerekti¤ini bir kez daha vurgulayal›m. Hz. Pey-
gamber’in Sünnet’i bugünkü problemlerimiz için
nas›l çözüm olabilir? Bu, Müslümanlar›n din alg›-
lar›n›, geçmiflte bunun örnekleri oldu¤u gibi, ku-
rumlara dönüfltürmekle mümkün olabilir. Her
fleyden önce Sünnet alg›m›zdaki de¤iflikli¤e paralel
olarak Müslümanl›k alg›m›z›n da de¤iflmesi gere-
kir. Müslümanlar›n bbiirreeyysseell kurtulufllar›ndan da-
ha çok ttoopplluummssaall kurtuluflu hedef almalar› önem-
lidir. Yani bizim kiflisel olarak kurtuluflu hedef al-
mam›zdan daha ziyade kendi d›fl›m›zdakiler için
ne yapt›¤›m›z önem arzetmektedir. Bizim d›fl›m›z-
dakiler kendi ailemiz, akraba ve dost çevremiz,
flehrimiz, ülkemiz, bölgemiz ve nihayet bütün bir
dünya olarak genifl bir yelpazeye sahiptir. Müslü-
manlar›n asl›nda en önemli problemi ellerinde
muazzam bir hazine olmas›na ra¤men bu hazineyi
ne flekilde kullanacaklar›n› bilememeleridir; ham
elmas› yontarak bir p›rlanta haline getirememele-
ridir. Modern dünyada birtak›m geliflmeler ve de-
¤iflmeler yaflan›yor, ‹slam dünyas› da bu de¤iflim
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rüzgarlar›na çok çabuk kap›labiliyor. Kad›n hakla-
r›, insan haklar›, demokrasi… gibi. Teorik planda
‹slam dünyas› evrensel eflitlik ilkelerini hayata ge-
çirmek bak›m›ndan öncü olmas› gerekirken tam
aksine önce Bat›’da birtak›m teoriler gelifltiriliyor,
Müslümanlar ise, “asl›nda bunlar bizde de var” di-
yerek Bat›’dan ald›klar›n› âyet ve hadis flemsiyesi
alt›nda ‹slamîlefltirmeye çal›fl›yor. Esasen bu du-
rum Müslümanlar›n ffiikkrrîî tteemmbbeelllliikklleerriinniinn ürünü-
dür. Bu bak›mdan Müslümanlar›n yapmas› gere-
ken ilk fley bu tembellikten bir an önce kurtulma-
lar›d›r. fiu anda Müslümanlar›n inançlar› ile yap-
t›klar› örtüflmüyor. ‹nanc›m›za göre hareket etme-
miz gerekir. ‹slam dünyas›na bak›ld›¤›nda; teorik
planda Müslüman olmas›na ra¤men eylem nokta-
s›nda iflas etmifl durumdad›r. Art›k MMüüssllüümmaannll››¤¤››
ssaaddeeccee tteeoorriikk bbiirr flfleeyy oollmmaakkttaann çç››kkaarr››pp eeyylleemm
mmeerrkkeezzllii bbiirr ttaann››mmaa kkaavvuuflflttuurrmmaakk llaazz››mm. Nite-
kim geçenlerde Kahire’de uygulamal› felsefe üzeri-
ne yap›lan bir toplant›da ‹slam dünyas›n›n çeflitli
bölgelerinden gelen alimlerin ortak görüflü fluydu:
‹‹ssllaamm ddüünnyyaass››nn››nn öönncceelliikklleerrii bbaakk››mm››nnddaann tteeoorrii--
ddeenn ddaahhaa ççookk pprraattiikk eeyylleemm öönn ppllaannddaadd››rr.. Bizler
eyleme vurgu yapan ‹slam tasavvurunu mutlaka
hayata geçirmek zorunday›z. ‹manla amel aras›n-
daki aç› farkl›l›¤›n›n mutlaka giderilmesi gerekir. 

‹kinci önemli bir husus, rraassyyoonneell bir tutum
içerisinde olmam›z gerekir. Çünkü sözkonusu
problemlerin çözümü meselelere rasyonel yaklafl-
makla mümkün olacakt›r. Zira bizim her cüzi me-
seleyi ayet ve hadisle çözmemiz imkans›z. Bugün
‹slam dünyas› Bat› karfl›s›nda bir tufeylî / asalak
pozisyonunda. Bat› bilimi, teknolojiyi üretirken
‹slam dünyas› tüketiyor. Bilim ve teknoloji üreti-
minden vazgeçtik; sanat, estetik, kültür alan›nda
dahi insanl›¤a pek bir fley verememektedir. Hadi
bunlardan da vazgeçtik, en iddial› olmas› gereken
‹slam düflüncesi alan›nda bile gerilerde seyrediyor.
Bir y›lda ‹slam düflüncesi alan›nda verdi¤i ürünle-
ri K›ta Avrupa’s› bir ayda üretiyor. Örne¤in Al-
manca ‹slam üzerine yap›lan çal›flmalar›n sadece
indeksi 18 cilt, yine ‹slam alan›nda yap›lan ‹ngi-
lizce çal›flmalar›n indeksi sadece 10 cilt. Bu aç›-
dan Müslümanlar›n kendilerini ciddi anlamda
sorgulamalar› gerekir. Yani biz gerçekten Müslü-
manl›¤a karar vermifl miyiz, yoksa Müslümanl›¤›-
m›z sadece bir iddiadan m› ibaret? 

Di¤er bir önemli husus, modern ça¤ rasyonali-

teye ba¤l› olarak planl›-projeli hareketlerin ege-
men oldu¤u bir ça¤. Oysa Müslümanlar›n ‹slami
de¤erleri dünyaya sunma çabalar›na bak›ld›¤›nda
bunlar›n en tipik ve bariz özelli¤i koordinasyon-
suz, gelifligüzel ve bafl›bozuk olmalar›d›r. ‹slam
dünyas›nda ‹slam Konferans› Örgütü(‹KÖ), ‹slam
Üniversiteler Birli¤i(Râb›tatu’l- Camiati’l- ‹sla-
miyye), UNESCO’ya benzer ‹SESKO(‹slam Kül-
tür Örgütü) ve benzer pek çok örgüt bulundu¤u
halde bugün ‹slam dünyas›n›n sorunlar›na iliflkin
yap›lan çabalar›n hiçbirisi koordineli de¤il, hepsi
bafl›bofl, bölük pörçük çal›flmalard›r. fiimdi bütün
bunlar âyet ve hadislerle çözülebilir mi? Bunlar
ancak Cenab-› Hakk›n bize vermifl oldu¤u akl›
kullanarak rasyonel davranmakla mümkün olur.

fiu anda ‹slam dünyas›n›n önce kendi ayaklar›
üzerinde durmak kayd›yla Sünneti toplumsal bir
proje olarak bütün ‹slam dünyas›n› kapsayacak bi-
çimde sunmas› ve akabinde de Sünnete ait de¤er-
leri yak›n bir gelecekte insanl›¤a sunmas› bir
ütopyadan öteye geçememektedir. Bu bak›mdan
çok fazla umutlu olmak için bir sebep yok. Ancak
önceleri bin y›lda insanl›¤›n yakalam›fl oldu¤u bir
geliflme flimdi on y›l içerisinde gerçeklefltirilebil-
mektedir. Örne¤in Hz. Peygamber döneminde ta-
kas ekonomisi vard›; mal al›p mal veriyordunuz,
bugün ise çok farkl› ve karmafl›k bir ekonomik sis-
tem yürürlükte. Yine Hz.Peygamber döneminde
sözlü kültür vard›, bugün yaz›l› kültür, hatta e-ile-
tiflim devrede. fiu anda ‹slam dünyas›, içerisinde
bulundu¤u nimetleri rasyonel olarak kullanama-
d›¤› için Hz.Peygamber’in miras›ndan da etkili bir
biçimde yararlanam›yor. 

Bu sebeple, baz› ‹slam düflünürleri ayn› fleyi
söylüyor, Bat› ile ‹slam dünyas› aras›nda yaklafl›k
300 y›ll›k bir mesafe var. Her ne kadar takvim y›-
l› olarak Bat› ile 2004 y›l›n› paylafl›yorsak da zi-
hinsel planda bat›dan 300 y›l gerideyiz. ‹slam
dünyas› 21. yüzy›lda Bat›’n›n ayd›nlanma öncesi
durumuna yeni yeni ad›m atmaktad›r. Öncelikle
‹slam dünyas› bu 300 y›ll›k aç›¤› kapatmak zorun-
dad›r. Bunu isterse yapabilir. Ancak rasyonel ol-
mak, plan-proje üretmek ve koordineli hareket
etmek flart. Aksi taktirde bizim Sünneti ça¤a tafl›-
mak yolundaki konuflmalar›m›z entelektüel bir
tatmin olmaktan öteye geçmeyecek ve onun ha-
yata yans›mas›n› gerçeklefltirmemiz çok zaman
alacakt›r. Bunu söylerken amac›m karamsar bir
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tablo çizmek de¤il, aksine Sünneti bir model hale
getirmenin ne kadar zor ve devasa çabalar› gerek-
tiren bir proje oldu¤unu, Peygamber flunu flunu
yapt› ben de yapar›m, demekle gerçekleflmeyece¤i-
ni ifade etmektir. Bunu gerçeklefltirmenin de en
yüksek düzeyde bir ideal oldu¤unu belirtmek iste-
rim. Her halde Anadolu’nun bir köflesindeki sade
vatandafltan bütün bunlar› yapmas›n› beklemek
haks›zl›k olur. Burada herkes kendi konumuna ve
durumuna göre bu projede bir flekilde yer almal›d›r. 

Ayr›ca bilgi düzeyinde herkese düflen bir görev
var ki o da fludur: Gelecek nesillere sünneti anla-
tacaksak, flunu unutmayal›m ki sünnet Hz. Pey-
gamber’i aynen taklit etmek de¤ildir. Bugün sün-
net ad›na toprak zeminde namaz k›lmaya çal›fl-
mak, ayakkab›larla namaz k›lmak gibi çok gülünç
fleyler yaflanmaktad›r. Bizim çocuklar›m›za, insan-
lara Sünnet ad›na sunacaklar›m›z misvak kullan-
mak, ayakkab›yla namaz k›lmaktan m› ibaret? As-
l›nda bakt›¤›n›z zaman bunlar›n Sünnetle bir ala-
kas›n›n olmad›¤›n› görürsünüz. Yap›lanlar uydur-
ma hadislere dayanan, din kisvesine bürünmüfl
yanl›fl uygulamalardan baflka bir fley de¤ildir. Her-
kes Sünnet ad›na bildiklerini yeniden gözden ge-
çirmelidir; benim Sünnet diye alg›lad›klar›m ger-
çekten Sünnet midir de¤il midir diye sormal›d›r.
Bu anlamda Kur’ân’›n konumu çok önemlidir. Bir
Müslüman Kur’ân’›n prensiplerini, düflünce,
inanç ve davran›fl olarak hayata geçirdi¤i zaman
çok büyük ölçüde Sünnet’e uymufl oluyor zaten.
Onun d›fl›nda Sünnet’e uyma ad›na arayaca¤› pek
bir fley kalm›yor. Bu bak›mdan Sünnet’e bireysel
anlamda uymak hem çok kolay hem çok zor. Sün-
net’in bugün ça¤›n meseleleri karfl›s›nda anlam
ifade edebilmesi büyük çabalar gerektirir. Ça¤a
gelince onu bir bütün halinde olumlu olarak gör-
memiz imkans›z.

SSüünnnneettii ÇÇaa¤¤aa TTaaflfl››mmaakk ‹‹ççiinn 
““ÇÇaa¤¤””llaa YYüüzzlleeflflmmeekk

YY››lldd››zz:: Peki Hocam, sözünü etti¤iniz anlamdaki
Sünnet’i bu ça¤a nas›l tafl›yaca¤›z?

KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu:: fiimdi, SSüünnnneett’’ii ççaa¤¤aa ttaaflfl››mmaakk
derken bununla biz flunu anlatmaya çal›fl›yoruz:
Yaflad›¤›m›z as›rda öyle geliflmeler var ki, bunlar›
geri döndürme imkan› yoktur. Bugün sözlü kültü-
re dönelim; kitab›, matbaay›, bilgisayar›, televiz-

yonu kald›ral›m diyemeyiz ve bunlar›n beraberin-
de getirmifl oldu¤u birtak›m sosyal de¤iflimler var.
Bunlar› görmek laz›m. Eskiden bir avam vard› bir
de havas. Hoca-cemaat iliflkisi söz konusuydu. Ho-
ca ne derse cemaat onu dinler ve onaylard›. Oysa
bugün ilahiyat fakültesinde okumayan, fakat bir
ilahiyatç› kadar dini bilgiye sahip, dini konularda
rahatl›kla söz söyleyecek ve tart›flmaya girebilecek
bir ara s›n›f var. Yine mesela Hz.Peygamber döne-
minde genifl aile tipi vard›, bugünse çekirdek aile
tipi. 

Her alanda de¤iflimler söz konusu; e¤itim ve
ö¤retimde, siyasette, ekonomide, aile yap›s›nda,
sosyal hayatta… vs. Dolay›s›yla, içerisinde bulun-
du¤umuz ça¤la yüzleflmek zorunday›z. ÇÇaa¤¤llaa yyüüzz--
lleeflflmmeekk derken ça¤›n bütün verilerini elefltiriye ta-
bi tutmaks›z›n kabul edelim demiyorum. Örne¤in;
insan haklar› içerisindeki aile kurma hakk›n› elbet-
te ki onaylar›m. Fakat bu aile kurma hakk› içeri-
sinde eflcinsellerin de aile kurma hakk› var ki; be-
nim bir Müslüman olarak bunu onaylamam müm-
kün de¤il. Zira ça¤›n beraberinde getirmifl oldu¤u
‹slami de¤erlerle uyuflmayan birçok noktalar da
var. Bat›’n›n, ‹slam dünyas›n›n dini ve kültürel
yap›s›na, sosyal ve ekonomik dengelerine yönelik
tehditlerini onaylayan bir pozisyonda olamam. Ne
Irak’taki katliam›, ne Keflmir’deki, ne Filistin’de-
ki, ne de Çeçenistan’daki katliamlar› onaylaya-
mam. Ben ça¤ derken, ça¤la yüzleflmek derken
bunlar› kastetmiyorum. Zaten bunlar izaha muh-
taç olmayan ça¤›n yüz karas› geliflmeleri. Ben, sos-
yolojik olarak geri çevrilmesi mümkün olmayan
ve Hz. Peygamber dönemi ile mukayese edildi¤i
zaman çok köklü radikal de¤ifliklikleri ifade eden
geliflmeleri kastediyorum ve Hz. Peygamberi ça¤a
tafl›mak derken ça¤›n bu geliflmelerini göz önünde
bulundurman›n gereklili¤inden söz ediyorum. Da-
ha aç›klay›c› olsun diye yine misvak örne¤ine dö-
nersek; misvak kullanman›n bizatihi kendisi sün-
net de¤ildir. Sünnet olan a¤›z ve difl sa¤l›¤›d›r.
Dolay›s›yla periyodik olarak doktora gidip a¤›z ve
difl temizlettirmek ve bu anlamda difl sa¤l›¤› ve te-
mizli¤ini muhafaza etmek sünnettir. Siz difl sa¤l›¤›
konusundaki modern t›ptaki geliflmeleri dikkate
almaks›z›n sünnet diye misvak kullanmakta dire-
tirseniz, Hz.Peygamber’in sünnetini anlayamad›-
¤›n›z gibi onu ça¤a tafl›ma imkan›n› da yitirmifl
olursunuz. Ekonomi alan›nda örnek verecek olur-



KKAPAK

36 Umran .Ekim .2004  

sak; insanlar aras›ndaki gelir da¤›l›m›nda yaflanan
eflitsizli¤in giderilmesi, ça¤›n iktisadi ve ekonomik
geliflmelerini dikkate alarak birtak›m planlar, pro-
jeler üretmeniz Sünnet kapsam›nda de¤erlendiril-
melidir. Sadece bireysel anlamda zekat, sadaka ile
bir adama para vererek fakirlik problemi çözüle-
mez. Bugün fakirlik probleminin çözümü için ze-
kat ve sadakaya ek olarak bulunacak baflka for-
müller de sünnet kapsam›nda de¤erlendirilmeli-
dir. Çünkü Sünnet netice itibariyle yap›lan ey-
lemlerin fleklinden ziyade onlara hayat veren ruh,
öz ve ilkedir. Hz. Peygamber kendi dönemindeki
fakirlik problemini ortadan kald›rmak için insan-
lar› sadakaya teflvik etmifltir. Bugünün flartlar›nda
ise sözkonusu problemleri ortadan kald›racak
planlar, projeler, fonlar üretebiliyorsak ve bunlar›
kurumsallaflt›rabiliyorsak, bütün bu yapt›klar›m›z
sünnetten baflka bir anlam ifade etmez. Özellikle
proje üretme üzerinde son derece ›srarc›y›m. Top-
lumsal katmanlar› da devreye sokarak her kesim-
den insanlar›n kendi alanlar›nda bir köflesinden
tuttu¤u k›sa, orta ve uzun vadeli planlar, projeler
gelifltirmek zorunday›z. 

Bunun için SSüünnnneett’i anlamak yetmez, ççaa¤¤› da
çok iyi tan›mak mecburiyetindeyiz. Bir iletiflim
gerçe¤ini, bir reklam gerçe¤ini gözard› ederek il-
kel usûllerle bir ad›m öteye gidemeyiz. Bugün rek-
lamc›l›¤›n etik’i diye islami bak›fl aç›s›yla yap›lm›fl
bir çal›flma var m›? Böyle bir çal›flma yok. Ama
Vatikan’›n “ethic of advertising(reklamc›l›¤›n etik’i)”
diye bir çal›flmas› var. Reklam›n ne kadar önemli
oldu¤unun, küçük çocuklar›n beyinlerini, zihin
dünyalar›n› flekillendirmede ne kadar önemli ol-
du¤unun hala analizini yapm›fl de¤iliz. Siz istedi¤i-
niz kadar sünnete uymaktan bahsedin, televizyon-
lar kanal›yla de¤iflik dünya görüfllerinin de¤erleri
ile çocuklar›m›z›n beyinleri bombard›mana tabi
tutulmaktad›r. Buna karfl› alternatifimiz ne? Hiç-
bir alternatif yok! ‹slamî duyarl› dedi¤imiz kanal-
lar beyin y›kamada öbürlerinden pek de farkl› de-
¤il, hatta bunu ‹slamilik ad›na yapt›¤› için daha
da zararl› olabilir. Müslümanlar›n bu noktalarda
düflünüp kafa yormas› laz›m. Ben, Hz. Peygam-
ber’den alaca¤›m de¤erleri nas›l ve hangi yollarla
insanlara aktarabilirim sorusu üzerinde kafa yor-
mak laz›m. Bu alanda de¤erlerine sad›k elemanlar
yetifltirmek laz›m. Hz. Peygamber’in sünnetini al-
g›lama yönündeki teorik bilgi eksikli¤i bir tarafa,

sünnet ad›na bildiklerimizi hayata geçirme konu-
sunda dahi ciddi zaaflar›m›z var. Yani Müslüman-
lar›n bildikleriyle yapt›klar› uyuflmuyor. Dine ba¤-
l›l›k noktas›nda ciddi s›k›nt›lar›m›z var. ‹maj, flöh-
ret, flehvet, rüflvet gibi kavramlar› bir ölçüde ‹sla-
milefltirip ‘ça¤›n mevcut ana ak›m› içerisinde na-
s›l yer alabiliriz’in endiflesi içerisindeyiz. Bu gerek
bizde, gerekse ‹slam dünyas›n›n belirli kesimlerin-
de bir iç tehdit ve tehlike olarak ele al›nmas› ge-
reken bir problemdir. Müslümanlar kendi de¤erle-
rine sahip ç›kma noktas›nda pek baflar›l› bir s›nav
verememektedirler. Özellikle bu yönde Türki-
ye’deki pek çok ‹slami kesimin baflar›l› bir s›nav
verdi¤i söylenemez.. 

““MMaallûûmmuu ÎÎllââmm vvee HHââss››ll›› 
TTaahhssiill””ddeenn ÖÖtteeyyee GGeeççmmeelliiyyiizz

YY››lldd››zz: Hocam, müsaadenizle hem sizi dinlendir-
mek hem de dinleyicilerimizin dikkatlerini topar-
lamak için, Sünneti ça¤›m›za tafl›ma noktas›nda
bir aç›l›m sa¤layaca¤› düflüncesiyle k›sa bir anek-
dot aktarmak istiyorum: 

Önce, Hz. Peygamber’in 23 y›ll›k bir zaman di-
liminde dünya tarihinin en câhil bir toplumunu
cahiliye bata¤›ndan kurtar›p bugün örnek ald›¤›-
m›z bir mmooddeell ttoopplluumm haline getirdi¤ini hat›rlat-
mal›y›m. Hz. Peygamber, bizatihi kendi hayat›n-
dan bafllayarak îmânî ilkeleri prati¤e aktarmak su-
retiyle ‹slâm toplumunu âyet âyet infla etti. Dola-
y›s›yla biz kendi köflemize çekilip fildifli kuleleri-
mizden sünneti yaflan›r k›lamay›z. Tabir yerindey-
se sahaya inmeli ve fiili olarak mücadelenin içeri-
sinde yer almal›y›z. “Fiili” ile kast›m, fikri ve dü-
flünsel mücadele baflta olmak üzere her türlü mefl-
rû, ‹slâmî aktivitedir. Kur’ân, ““BBiirr ttoopplluumm kkeennddii
nneeffssiinnddee oollaann›› ddee¤¤iiflflttiirrmmeeddiikkççee AAllllaahh oo ttoopplluummuu
ddee¤¤iiflflttiirrmmeezz””(13 Ra’d 11) buyuruyor. E¤er biz bir
de¤iflimi gerçeklefltirmek istiyorsak, bunu ancak
Hz.Peygamber’in de¤iflim mücadelesindeki ilkele-
ri günümüze tafl›yarak yapabiliriz. Bu de¤iflimi ger-
çeklefltirmede sözkonusu ilkeler bizim için bir ç›-
k›fl noktas›, bir ipucu olmal›d›r.

Bu ba¤lamda As›m Köksal’›n siyerinde okudu-
¤um ibretâmiz bir olay› sizinle paylaflmak istiyo-
rum. Bu olay Hz. Ali’nin, asr-› saadetten bin y›llar
öncesinde yaflanan ve Kur’ân’da bize aktar›lan Hz.
Yusuf k›ssas›n› nas›l güncellefltirdi¤ini, dolay›s›yla
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Kur’ân’› nas›l ça¤›na tafl›d›¤›n› örnekliyor: Mek-
ke’nin fethinden bir süre öncesindeyiz. Peygam-
berimizin süt kardefli Ebu Süfyan bin Haris(Mek-
ke reisi Ebû Süfyan bin Harb’le kar›flt›r›lmamal›),
ticaret maksad›yla fiam’a gider. -ki kendisi, Hz.
Muhammed(s) peygamberlikle görevlendirildi-
¤inde Mekke müflrikleri gibi ona karfl› durmufl,
onu reddetmiflti; Hz.Peygamber de süt kardeflinin
bu tutumuna, anlay›fls›zl›¤›na çok üzülmüfltü.-
Orada Rum Kayzeri ile görüflür. Kayzer dahil her-
kesin Hz. Peygamber’den ve onun davetinden
çokça söz etti¤ine flahit olur. Sonra durup düflün-
meye bafllar; s›radan bir Mekkeli gibi yan› bafl›n-
daki insan›n sözlerini kâle almad›¤›na, onu anla-
maya çal›flmad›¤›na hay›flan›r. “Onlar bir yol tutup
gittiler, biz de o yolu tutup gittik” der. Oysa Mek-
ke’den fersah fersah uzaklardaki bu yerlerde her-
kes Muhammed’den ve onun risaletinden söz et-
mektedir. Bu arada Hz. Peygamber’in konumu da
giderek güçlenmifltir. Yapt›¤› bu özelefltiri ve nefis
muhasebesi, nihayet Müslüman olmaya karar ver-
mesiyle sonuçlan›r. Mekke’nin fethine saatler ka-
la, yan›na o¤lunu da alarak Medine’ye yönelir.
Yolda ‹slam ordusuyla karfl›lafl›r. Hz. Abbas’tan
kendisini Hz. Peygamber’e götürmesini ister. Ra-
sûlüllah onu görünce derhal tan›r ve kendisinden
yüz çevirir. Ebû Süfyan b. Haris ‹bn-i Abbas’tan

arac› olmas›n› ve Peygamber’in kendisiyle ilgilen-
mesi için ricada bulunmas›n› isteyince ‹bn Abbas
“Peygamber’in yüz çevirdi¤i insana ben de¤er ver-
mem” cevab›n› verir. Belli ki, Peygamberimiz Ebû
Süfyan’a çok k›rg›nd›r ve belki de onun Müslü-
man olmak konusundaki karar›n›n kesinlik dere-
cesini test etmektedir. Ebu Süfyan bu kez Hz.
Ali’ye vararak, arac› olmas›n› ister. Hz. Ali de
“Peygamberin yüz çevirdi¤ine ben de¤er vermem”
diyerek reddeder. Sonra Hz. Ebûbekir’den de ayn›
tepkiyi al›r. Hz.Ömer’e gitmeye cesaret edemez..
Nihayet, Hz. Peygamber’in çad›r›n›n önünde, s›-
cak güneflin alt›nda, O kabul edinceye kadar o¤-
luyla birlikte aç-susuz beklemeye karar verir.
Hz.Ali, Ebû Süfyan b. Haris’in samimiyetini gö-
rünce yan›na yaklaflarak bir öneride bulunur: Hz.
Peygamber’e karfl›s›ndan de¤il de arkadan yakla-
fl›p Yusuf sûresinin 91.âyetini okumas›n› ister; Yu-
suf’un kardefllerinin onu tan›y›p da yapt›klar›ndan
piflmanl›k duyduklar›n› ifade eden âyeti: “Dediler
ki: Allah’a yemin olsun ki, seni Allah bize üstün k›l-
m›flt›r. Do¤rusu biz büyük bir hata/suç ifllemifltik.”
Yani Hz.Ali, Ebû Süfyan’›n kendisini Yusuf’un
kardeflleri ile özdefllefltirerek kesin bir tevbede bu-
lunmas›n› ister. Ebû Süfyan b. Haris âyeti aynen
okur. Peygamber aleyhisselâm bunu iflitince tebes-
sümle ona döner ve Yusuf’un a¤z›ndan flu ayetle
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(Yunus/92) mukabelede bulunur: “Yusuf dedi ki:
Bugün size bir k›nama, bir ay›plama yok. Allah sizi ba-
¤›fllayacakt›r ve o merhametlilerin en merhametlisidir.”

‹mdi, k›ssadan hisse: Nas›l ki, Hz. Peygamber
ve Hz. Ali, iki-üç bin y›l öncesinde yaflanan bir
hadiseyi ve oradaki bir ilkeyi kendi ça¤lar›na tafl›-
m›fllarsa, bizim de Kur’ân âyetlerini ve Hz. Pey-
gamber’in sünnetini, -hocam›z›n ifade etti¤i flek-
liyle- akl›m›z› kullan›p insan psikolojisini de dik-
kate alarak hayat›m›z›n, ça¤›m›z›n bir prensibi ha-
line getirmemiz ve güncellefltirmemiz gerekir.

Hocam buradan hareketle, Sünneti ça¤›m›za
tafl›ma konusunda ‹slam dünyas›n›n imkan ve po-
tansiyelleri neler? Evet, ‹slâm âleminin flu anki
durumu pek iç aç›c› de¤il. Peki, bunun yan› s›ra
umut verici bir tak›m çal›flmalar yok mu? Bu ko-
nuda bizlere düflen görevler neler?

KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu:: Umut verici faaliyetler elbette var.
Ancak bunlar marjinal kal›yor. Elbette 30- 40 y›l
içerisinde 10’a yak›n ve say›lar› yüzü bulan ‹slam
mütehass›slar›n›n kat›l›mlar›yla gerçekleflen bir ta-
k›m toplant›lar söz konusu. Fakat bu toplant›larda
yenilik ad›na neredeyse hiçbir fleyin bulunmad›¤›-
n› görüyoruz. Her fleyden önce Müslümanlar›n,
sünnet hakk›nda konuflman›n SSüünnnneettii bbiirr mmooddeell
hhaalliinnee ggeettiirrmmeekk demek olmad›¤›n› bilmeleri gere-
kir. Birincisi; bu zihniyet tembelli¤ini aflmam›z la-
z›m. Sözkonusu toplant›larda fikir beyan eden din
alimlerinin ço¤unun -ki buna kendi memleketi-
mizdeki din bilginleri, akademisyenler de dahil-
yapt›¤›, yedi-sekiz belki on as›r önce üretilmifl fikir-

leri sadece aktarmaktan ibaret. Cabirî’nin ifadesi
ile malumu ilam, has›l› tahsil etmekten öteye geçmi-
yor. Mesela Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n yay›nla-
d›¤› Hadis ‹lmi Ist›lahlar› vb. kitaplar var. Bu ki-
taplara bakarsan›z, yazarlar›n›n alt›nc›, yedinci, se-
kizinci as›rda yaflam›fl insanlar oldu¤unu, dolay›s›y-
la hepsinin tedvin edildi¤i dönemin flartlar›na ve
ihtiyaçlar›na göre yaz›lm›fl kitaplar oldu¤unu görür-
sünüz. Peki o dönemden bu yana ‹slam dünyas›nda
hiç mi de¤iflim, ilerleme olmad›?! ‹limde hiç mi
ilerleme olmad›?! Olduysa nerede?! 

‹slam dünyas› ça¤›n d›fl›nda yafl›yor. ‹slam dün-
yas› zihniyet düzeyinde yapmas› gerekenleri yap-
m›yor/yapam›yor. Bugün bütün ‹slam dünyas› ola-
rak yönetimlerden flikayetçiyiz. Fas’tan itibaren
flöyle bir bak›n; Türkiye de k›smen dahil olmak
üzere bütün ‹slam ülkelerinde özgürlükleri k›s›tla-
y›c› bask›c› yönetimler hakim. Yani bizi yöneten-
ler bizim ad›m›za ve bize ra¤men kararlar al›yor.
Hani nerede “onlar›n iflleri aralar›ndaki görüfl al›flve-
rifli iledir” ilkesi?! Ayr›ca sünneti bir model olarak
hayat›m›za tafl›yacaksak Müslümanlar›n flunu çok
iyi kavramas› laz›m: Kimse kalk›p da flu sizin hak-
k›n›z deyip Müslümanlara haklar›n› teslim etmez.
Nas›l ki, Hz. Peygamber, kimseden lütuf bekle-
meksizin kendisi toplumdaki çarp›kl›klarla müca-
dele ettiyse biz Müslümanlar da böylesine aktif ve
özne konumunda yer alarak haks›zl›klarla, çarp›k-
l›klarla mücadele etmekle mükellefiz. ‹slam ülke-
lerinin ço¤unda ‘ben sizin baban›z›m, ben ne der-
sem o olur’ mant›¤› hakim. Dolay›s›yla siz devleti
elefltiremezsiniz; devlet babad›r, o ne derse o olur
ve her yapt›¤›n›n bir hikmeti vard›r. Yani hikmet-
i hükümet felsefesi! Bunun Hz. Peygamberin mo-
deli ile uzaktan yak›ndan hiçbir alakas› yoktur.
Ekonomik alanda bak›yorsunuz, bir çok ‹slam ül-
kesinde bir tarafta ola¤anüstü zengin bir kesim
öbür tarafta da ola¤anüstü fakir bir kesim var. Bir
zamanlar orta dire¤imiz vard›. O da flimdi yok ar-
t›k ve buna karfl› da herhangi bir mücadele veril-
miyor. ‹slam dünyas›nda sermayeye karfl› mücade-
leyi kim yap›yor? Cevap vereyim; sol yap›yor. Ma-
alesef Müslümanlarda Bat› kapitalizmine karfl› et-
kili bir durufl ve mücadele yok. Tüketici haklar›
alan›nda da öyle. Bir zamanlar baz› firmalar basit
ve kötü mallar› piyasaya sürdüler, biz de hiçbir
tepki göstermeksizin onlar› tükettik. Neden?
Çünkü ‘‘hhaayy››rr’’ demesini bize ö¤retmediler. ‘Hay›r’
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demenin ne kadar büyük bir fley oldu¤unu, muha-
lefet kültürünü belletmediler. LLââ ‹‹llââhhee ‹‹llllaallllaahh
diyoruz ama, bu cümledeki LLââ’y› nerelerde kulla-
naca¤›m›z›n bilincine sahip de¤iliz. Kendi toplu-
mumuz aç›s›ndan bakarsak karar alma mekaniz-
malar›nda birçok güç odaklar›; sermaye gruplar›,
medya, sivil ve askeri bürokrasi…vs. var. Bu güç
odaklar› içerisinde ‹slami duyarl›l›¤› olan insanlar
nerde? Bugün sözünü etti¤imiz karar mekanizma-
s›nda yer alan gruplar aras›nda bir dengeden söz
etmek mümkün de¤il. Biz, bir kifli gelsin -bu kifli
bir parti olabilir, bir fleyh olabilir, bir üstat ya da
beklenen bir Mehdi veya ‹sa olabilir- içerisinde
bulundu¤umuz s›k›nt›lardan bizi kurtars›n, bek-
lentisi içerisindeyiz. Bu beklentinin art›k ça¤›m›z-
da geçerlili¤ini yitirmifl oldu¤unun fark›na vara-
l›m. E¤er toplum, alttan mücadele ederek kendi
gelece¤ine sahip ç›karsa, ancak o taktirde gele-
cekte söz sahibi olabilir. Bu da belli bir mücadele-
yi beraberinde getirir. Baba-çocuk, yöneten-yöne-
tilen, hoca-ö¤renci…, beraberce bir çaban›n içine
girmek gerekir. Oysa bak›yorsunuz ailede kad›n
söz sahibi de¤il. Koca ne derse o olur ve ona itiraz
edilemez. Bunun Hz. Peygamberin örnekli¤i ile
hiçbir alakas› yoktur. ‘Kad›n›n ad› yok’ deniyor;
do¤rudur. Yaz›lm›fl onca ‹slami literatürden kaç›-
n›n yazar› kad›nd›r?! Bir f›k›h kitab› yazan f›k›h
alimi, bir hadis kitab› yazan hadis bilgini kad›n
var m›?! Günümüz ‹slam dünyas›nda kad›n özne
konumunda de¤il. Asl›nda kad›n birçok alanda
bir güçtür; beyin gücü, ekonomik güç…vs. Oysa
bak›ld›¤›nda bu alanlarda kad›n yok denecek ka-
dar az. Neden? Çünkü, kad›n sadece evde yemek
yapacak, bulafl›k y›kayacak ve bir de çocuk do¤u-
racak! Onun görevi bu kadar. Onun d›fl›nda sosyal
alanda kad›n yok, siyasi alanda kad›n yok… Baz›
siyasi oluflumlarda kad›n yer al›yor, ancak sadece
hizmet konumunda yer al›yor. Karar alma meka-
nizmas›na gelince, orada kad›n yok. Hani ‹s-
lam’da istiflare vard›?!

Netice itibariyle ‹slam dünyas› kendi gelece¤i-
ni belirlemek istiyorsa, karar alma mekanizmala-
r›nda aktif olarak yer almal›, kimler bu mekaniz-
mada ne flekilde yer alacak, müesseseler, kurumlar
ne olacak… sorular› üzerinde durup düflünmelidir.
SSüünnnneettii ççaa¤¤aa ttaaflfl››mmaakk ve onu mmooddeell aallmmaakk der-
ken iflte ben bunu kastediyorum. Yani sünneti çe-
flitli alanlara yans›tmak. Örne¤in medya karfl›s›n-

daki konumumuz onu yok saymak de¤il, medyaya
kendi de¤erlerimizi yans›tarak onu de¤erlendir-
mek olmal›d›r. Yönetim konusuna gelince; bunun
art›k monarflik, otokratik ya da oligarflik  bir usul-
le devam etmesi imkans›z. Krall›kla yönetilen ül-
kelere bak›ld›¤›nda onlar da krall›k sistemini sem-
bolik hale getirip parlamenter sisteme geçme e¤i-
liminde. Bunu söylerken demokrasiyi kutsamak
niyetinde olmad›¤›m› belirtmek isterim. Ben sa-
dece fluna iflaret etmek istiyorum: Müslümanlar›n
geleceklerini belirlemede temel süreç istiflaredir.
Bu istiflare parlamenter sistem de olabilir. E¤er
müslümanlar parlamenter sistemi kabul etmiyor-
larsa veya elefltiriyorlarsa sadece onu elefltirmekle
yetinmemelidirler. Örne¤in bir zamanlar ‘demok-
rasi flirktir’ yaz›lar› yaz›ld›, tamam e¤er demokrasi
flirkse senin teklifin, alternatifin ne? ‘Müslüman-
lar demokrasiden daha iyisini getirdi de biz alma-
d›k m›?!’ Bir kere müslüman›n zihninde siyaset
felsefesi diye bir fley yok. Peki ciddi teoriler ortaya
koyan bir siyaset bilimcimiz var m›? O da yok.
Çünkü ilim öteden beri sadece tefsir, hadis, f›k›h-
tan ibaret görüldü. Ne sosyoloji ne antropoloji ne
psikoloji ne felsefe ne sanat ne estetik ne sinema
ne musiki, bunlar›n hiçbiri müslüman›n ifltigal et-
mesi gereken, söz sahibi olmas› gereken sahalar
olarak görülmedi. Öyle olunca da siz zaten kendi
kendinizi tarihin d›fl›na itiyorsunuz.

Yap›lmas› gereken kendi de¤erlerimizi koru-
mak suretiyle bütün ilmi sahalarda yer almam›zd›r.
Aksi taktirde Garaudy’nin dedi¤i gibi; bak›fllar›m›z›
Hz. Peygamber dönemine çevirerek ça¤a s›rt›m›z› dön-
mekle bir yere varamay›z ve ça¤a müdahil olama-
y›z. Ancak ve ancak ttaarriihhiinn nneessnneessii oluruz; ttaarrii--
hhiinn öözznneessii haline gelip ona yön veremeyiz. Zira bir
kere biz Müslümanlar›n tarihe bak›fl aç›lar›nda da
problemler var. Pesimist bir tarih anlay›fl›m›z var:
“Ümmetimin en hay›rl›s› benim asr›mda yaflayanlar-
d›r, sonra onlar› takip edenler, sonra onlar› takip eden-
lerdir.” fiimdi böyle bir çizgiyi takip ettirdi¤imizde
ortaya ç›kan sonuç nedir? Tarih giderek kötüye gi-
diyor. Böyle bir anlay›fl Kur’ân mant›¤›na tama-
men terstir. Çünkü siz bununla bafltan ma¤lubiye-
ti kabul ediyorsunuz. ‹slam ad›na bütün iddialar›-
n›z› daha bafltan geri çekmifl ve gelece¤i yönlendir-
me, daha iyiye tafl›ma iddias›ndan vazgeçmifl olu-
yorsunuz. E¤er iddia edildi¤i gibi Allah tarihin gi-
derek kötüye gidiflini murad etmiflse, tabii ki Müs-
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lümanlar Mehdi de bekler Mesih de bekler, sonuç
olarak ümmet kendi kendini kurtarmaktan acze
düfler. Halbuki ümmetin bilmesi gerekir ki, tek bir
kurtar›c› vard›r o da ümmetin kendisidir. Yani her
bir Müslüman birey. Allah’›n parma¤› yok ki gözü-
müze soksun; Allah’›n eli yok ki gelip bizi kurtar-
s›n, Allah ancak insanlara di¤er Müslümanlar ara-
c›l›¤›yla yol gösterir. Önce Hz. Peygamber bu ara-
c›l›¤› üstlenmifltir. Onun vefat›ndan sonra da
Kur’ân ve Kur’ân’› hayata tafl›yacak Müslümanlar.
Yani flu anda ‹slam ümmeti Hz. Peygamberin po-
zisyonundad›r ve onun görevini do¤al olarak üst-
lenmifl durumdad›r. Nas›l ki, Hz. Peygamber vefa-
t›na k›sa bir süre kala Veda Hutbesi’nde üstlenmifl
oldu¤u misyonu yerine getirip getirmedi¤i sor-
mufl/sorgulam›flsa, ‹slam ümmeti de, bugün Hz.
Peygamber’den devralm›fl oldu¤u misyonu yerine
getirip getirmedi¤i noktas›nda aç›k yüreklilikle ba-
hanelerin arkas›na s›¤›nmaks›z›n bir iç hesaplaflma
yoluna gitmek durumundad›r. fiu anda bütün ‹s-
lam dünyas› ggöörreevv iihhmmaalliinden dolay› suçludur. Bu
görevin yerine getirilmesi kiflilerin tek bafl›na ya-
pabilece¤i bir ifl de¤ildir. Bu, kkuurruummssaallllaaflflmmaay›, da-
ha önce ifade etti¤imiz üzere ppllaannll››-pprroojjeellii ve rraass--
yyoonneell olmay› gerektirmektedir. 

Müslümanlar›n hem yeryüzündeki küresel fler
odaklar›na hem de onlar›n yerel uzant›lar› olan
fler odaklar›na karfl› bir mmuuhhaalliiff dduurruuflfl sergileme
mecburiyeti vard›r. Bence Hz.Peygamber’in sün-
neti iflte budur. Bu gerçeklefltirilemiyorsa Kur’ân’a
ve Hz. Peygamber’e teorik düzeyde iman etmenin
fazla bir anlam› yoktur. ‹man bir ürün vermiyorsa,
o dille söylenen mücerret bir laf›z olmaktan öteye
geçmez. O kadar›n› Peygamberimize sempatiyle
bakan ve onun gerçekten Peygamber oldu¤una
kanaat getiren pek çok Bat›l› müsteflrik de söylü-
yor. Müslümanlar›n maddi-manevi bütün imkan-
lar›n› rasyonel bir planlamayla devreye sokmak
gibi farkl› bir konumlar› olmal›d›r. 

DDiinn,, DDiiyyaanneettee vvee UUlleemmââyyaa 
BB››rraakk››llmmaayyaaccaakk KKaaddaarr ÖÖnneemmlliiddiirr

YY››lldd››zz:: Hocam, bütün bu söylediklerinizden ben flu
sonucu ç›kar›yorum: Problem, Müslümanlar›n te-
orik olarak bildikleri ile pratik yaflamlar›n›n örtüfl-
memesi. ‹fade etti¤iniz gibi, ulemam›z as›rlar önce
yaz›lm›fl, çizilmifl ve ça¤›m›za hitap etmeyen bilgi-

leri tekrar etmekle, hâs›l› tahsîl etmekle meflgul;
pratik hayat›n ve mücadelenin içinde bulunanlar
ise, yeterli ‹slâmî birikime sahip olmad›klar› için
ça¤›n verilerini, çözümlerini ciddi bir sorgulamaya
tabi tutmadan ça¤a entegre olmak durumuyla kar-
fl› karfl›ya. Dolay›s›yla ça¤a alternatif olabilecek ve
sunulabilecek pratik bir model ortaya konam›yor.
Oysa Hz. Peygamber, Rabbinin kendisine ö¤retti-
¤i ilahi prensipleri hemen prati¤e aktarma çabas›
içerisinde olmufltu. Hepimizin malumu oldu¤u
üzere, onun risaletten önce üyesi bulundu¤u H›l-
fu’l-Fudûl cemiyeti çerçevesindeki faaliyetleri bu-
nun en güzel örne¤idir. O, haks›zl›¤a u¤rayan bir
kiflinin kolundan tutup Ebu Cehil’in karfl›s›na ç›-
karak hiç çekinmeden, korkmadan hak talebinde
bulunabilmifl, mazlumlar›n yan›nda olmufl, asla
zulme r›za göstermemifltir. Bugün Müslümanlar›n
hak noktas›nda icra etti¤i faaliyetler, teorik düzey-
de Bat›’dan kopyalad›¤› insan haklar› söyleminin
alt›na âyet, hadis ilifltirerek “bak›n iflte bizde de
var” demekten öteye geçmiyor. Kendi referanslar›-
m›zdan hareketle bir insan haklar› söylemini gelifl-
tirip prati¤e aktarm›fl de¤iliz. Sünnet alg›m›z birey-
sel olmaktan öteye geçmifl de¤il. Sünnete tabi ol-
mak bizde, kendi halinde ‹slâm’› yaflay›p ça¤›n da-
yatmalar›na karfl› sessiz kalmak biçiminde alg›lan›-
yor. Yine ifade etti¤iniz gibi, toplumsal ve evrensel
anlamda hayat›n tüm kulvarlar›nda sünneti nas›l
uygulayabiliriz, sünnetten ilhamla nas›l bir alter-
natif model sunabilirizin s›k›nt›s›n› ve fikri sanc›-
s›n› tafl›m›yoruz. 

Buradan hareketle, kitab›n›zda verdi¤iniz bir
örne¤e de¤inmek istiyorum: ‹ngiliz iflgali alt›nda
yaflayan baz› Müslüman âlimler, öncelikli olarak
‹ngiliz hakimiyetine nas›l son verebileceklerini
tart›flacaklar› yerde ‘deniz yoluyla hac caiz mi, de-
¤il mi’ sorusunu tart›fl›yorlar, misvak sünneti tü-
ründen sünnetleri ihyâ etmeyi konufluyorlar; ama
bir Gandhi ç›k›yor, ‹ngiliz iflgaline karfl› Satyagra-
ha(pasif direnifl) bafllat›yor ve bunda da muvaffak
oluyor. Burada Hz.Peygamber’in sünnetini as›l ih-
yâ eden -farkl› bir inanca sahip de olsa- Gandhi
de¤il mi? ‹slâmî anlamda misal verirsek, ‹ran’da
zulme ve sömürüye son veren Humeyni de¤il mi?
O halde ssüünnnneettii iihhyyaa eettmmeekk, Hz. Peygamber’in
kiflisel olarak detaylara iliflkin yapt›klar›n› oldu¤u
gibi tekrarlamak de¤il; onun toplumsal ve evren-
sel bir model oluflturma anlam›nda insanl›¤a sun-
du¤u kal›c› hayat prensiplerini, temel de¤erleri,
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hayat›n her alan›nda uygulad›¤› vahyî ilkeleri özü
itibariyle de¤ifltirmeden, e¤meden, bükmeden ça-
¤›n flartlar›n› dikkate alarak yeniden ihya ve inflâ
etmek de¤il mi? 

KK››rrbbaaflfloo¤¤lluu:: Tabii ki bofl laflarla sünnete uy-
mak olmaz. Bir kere herkesin oturdu¤u yerden
kalk›p icra alan›na geçmesi laz›m. Benim sözüm
elbette ki halk kesiminden daha çok bu konuda
önder olmas› gereken ilim adamlar›na. Ancak flu
çok iyi bilinmeli ki, din sadece diyanete, sadece
ulemaya b›rak›lmayacak kadar önemli bir sahad›r.
‹slam’da din adam› diye bir s›n›f yoktur. Din her-
kesin ortak mal›d›r. Dolay›s›yla, ulemadan bir fley
gelmese bile kendi çabamla bir fleyler yap›p kendi
yolumu çizebilirim, diyebilmeliyiz. Çünkü bundan
30 y›l öncesinde ‹slami konularda yaz›lm›fl kitap
on tane ya var ya yoktu. Bugünse okunacak kitap-
lara yetiflemiyoruz. Bu nedenle art›k bugün din
adamlar›n›n, din bilginlerinin tekeli de kalkm›fl-
t›r. Okuduklar›m›z aras›nda mukayese yaparak
kendimiz de yolumuzu belirleyebiliriz. Hele birkaç
yabanc› dil de biliyorsan›z önünüze yeni yeni dün-
yalar aç›lacakt›r. Bu bak›mdan din konusunda he-
pimizin müflterek bir sorumlulu¤u vard›r ve Hz.
Peygamber de bu ça¤›n muhtaç oldu¤u yegane in-
sand›r. Fakat tekrar ediyorum, Hz. Peygamber’in
sünnetini yeni nesillere sunmakta dahi baflar›l›
de¤iliz. Çocuklar›m›za, gençlere sorun bakal›m,
idolleri ne? Kaç tanesi Hz. Peygamber der? Ya
Michael Jackson ya Beckham veya herhangi biri-
si. E¤er Peygamber’i on dört as›r önce yaflam›fl, bu-
günle hiçbir ba¤lant›s› kurulamayan bir Arap tipi
olarak; altm›fl yafl›nda, ihtiyarlam›fl bir peygamber
portresi olarak çizerseniz, çocu¤unuz için bir idol
olmas› mümkün de¤il. Ama gençlik dönemi ile
korkusuz, cesur bir Muhammed’i çocu¤unuza sun-
du¤unuz zaman böyle bir peygamber portresini
kendisine daha yak›n hissedecektir. Her nesile,
her kesime sunaca¤›m›z Muhammed ayr›d›r.
Gençlere sunaca¤›m›z Muhammed ayr›d›r, yetifl-
kinlere sunaca¤›m›z Muhammed ayr›d›r, ihtiyar-
lara sunaca¤›m›z Muhammed ayr›d›r, erkeklere
sunaca¤›m›z Muhammed ayr›, kad›nlara sunaca¤›-
m›z Muhammed ayr›d›r. Bir zamanlar Sol-Baas
hareketlerinin güçlü oldu¤u dönemlerde Sosyaliz-
min Öncüsü Muhammed diye kitaplar yaz›l›yordu
ve Muhammed sosyalist bir gözle okunarak sosya-
lizmin öncüsü olarak tan›mlan›yordu. Ben bunla-
r› onaylamak için söylemiyorum. Fakat mekaniz-

ma sa¤l›kl›. Yani bugün yükselen de¤er sosyalizm
ise Muhammed bunun neresinde duruyor diye so-
ru soruyor ve ondan bir fleyler ç›karmaya çal›fl›yor
adamlar. Bugün de takip edilmesi gereken böyle
bir bak›fl aç›s›, böyle bir metotla Hz. Peygamber’i
okumak, yapt›klar›n›n flekli ile de¤il temsil etti¤i
de¤erlerle bugün karfl› karfl›ya bulundu¤umuz me-
seleler aras›nda ba¤ kurabilmektir. Bunu yapmak
da sadece âyet, hadis bilgisiyle de¤il; örne¤in ‘top-
lumumuz, insanl›k nereye gidiyor’ sorusunun ce-
vab›n› bulmaya çal›flan en genel anlamda bir siya-
set biliminden de haberdar olmakla mümkün ola-
bilir. Müslümanlar bu gibi sahalara girmek zorun-
dad›rlar. Art›k klasik ‹slam alimi tipi günümüzde
söz sahibi olam›yor/olamaz da. ‹slami ilimler flek-
linde tefsir, hadis, f›k›htan ibaret görülen kavram
sorgulanmal›d›r. Tefsir, f›k›h islami ilimler sahas›na
giriyor da Allah’›n kainattaki âyetlerini inceleyen
bir astronomi, bir antropoloji, bir fizik, kimya ve-
ya biyoloji neden ‹slami ilimler sahas›na girmesin
ya da bu kavramla isimlendirilmesin. Baflka bir
ifade ile bir t›p alimi, bir astronot, bir kimyager,
neden ‹slam alimi olmuyor?! Mutlaka befleri ilim-
ler denen ilimlerle ‹slami ilimler denen ilimler
aras›nda bir köprü oluflturmak zorunday›z. 

Biz Müslümanlar olarak 21. yy’da yaflayan in-
sanlar oldu¤umuzun bilincinde ama, ‹slami de¤er-
lerden de asla taviz vermeyen flahsiyetli tipler ol-
mak zorunday›z. Bunu yaparken de çat›flmadan,
kavgadan, fliddetten, polemikten uzak durup, pro-
jelerle üretti¤imiz fikirlerle modern ça¤›n ortaya
koymufl oldu¤u tablodan çok daha iyi, çok daha
insani olan›n› yaratmak ve sunmakla mükellefiz.
Ben hem Türkiye olarak hem ‹slam dünyas› ola-
rak böyle bir potansiyele sahip oldu¤umuza inan›-
yorum. Bu potansiyelin hayata geçirilmesine,
maddi ve manevi olarak desteklenip güçlendiril-
mesine ihtiyaç var. 

YY››lldd››zz:: K›ymetli Hocam›za teflekkür ediyoruz.
Müslümanlar olarak hem teorik düzeyde, hem de
pratik düzeyde kendimizi çok iyi yetifltirip asli de-
¤erlerimizden asla taviz vermeden ça¤› tan›mak
ve ça¤a vahyî gerçeklikten hareketle bir plan-pro-
je sunmak durumunda oldu¤umuzu bir kez daha
hat›rlat›yoruz. 

Efendim, siz de¤erli dinleyicilerimize de prog-
ram›m›za kat›ld›¤›n›z ve sab›rla dinledi¤iniz için
teflekkür ediyoruz.                                               ■
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K ur’ân, mü’minleri, hayat verecek fleylere,
onlar› canl›, diri ve aktif k›lacak ilkelere
ça¤›r›r. “Kur’ân ay›” Ramazan’da da müfla-

hede etti¤imiz üzere, maddî ve manevî yönden
Kur’ân’›n sa¤lad›¤› hareketlilik, canl›l›k, verdi¤i
enerji, sundu¤u heyecan ve davet etti¤i aksiyon
onun tafl›d›¤› misyondan ve isimden kaynaklan-
maktad›r. Çünkü, onun isimlerinden biri de
““rrûûhh””tur. Kur’ân’›n rûh ad›yla an›ld›¤› flöyle bildi-
rilmektedir:

“‹flte böylece sana da emrimizle rûhu (Kur’ân’›)
vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fa-
kat biz onu, kullar›m›zdan diledi¤imizi kendisiyle do¤-
ru yola erifltirdi¤imiz bir nur k›ld›k.”11 Müfessirlerin
bir k›sm›, bu âyette geçen ““rrûûhh”” kelimesini,
Kur’ân diye aç›klam›fllard›r.22

RRûûhh:: Hayat›n maddesi olan ilahî emanete de-
nir ki, can anlam›na gelir. Filozoflar ona nefs de
derler. Rûh, öyle bir hayattan ibarettir ki, bizzat
zindedir. Rûh, latif bir cisimdir ve fleffaft›r. Rûh,
öyle bir hayattan ibarettir ki, beden onun varl›¤›
ile hay(diri)dir.33

Rûh, öyle bir s›rd›r ki, bedenlerde bulundu¤u
müddetçe Allah Teâlâ, tabiatta cereyan eden ila-
hî kanun gere¤i rûhun mahalli olan beden kal›b›n-
da hayat yarat›r. ‹nsan, hayat ile diri ve canl›d›r.
‹nsan, rûh ve cesetten meydana gelir. Çünkü Al-
lah Teâlâ, bu bütün içinde birini di¤erinin hizme-
tine ve emrine vermifltir.44

Rûh, insan›n ald›¤› nefestir ki, bütün vücutta
ak›p gider. Bedenden ç›k›nca insan art›k nefes al›p
veremez. Rûh, Farsça can anlam›ndad›r. “Rûh” ke-
limesine çeflitli manalar verilmifltir. Ancak en uy-
gun olan› “Rûh”tan murat, bedenin kendisi ile
ayakta durdu¤u ve hayat›n kendisi ile var oldu¤u
fleydir (cevherdir).55

Kur’ân’a Rûh denildi¤i gibi66, bütün insanl›¤›n ir-
flad›, ikaz› ve ihyas› için Allah taraf›ndan gönderi-
len ilahî kanunlar› ve hükümleri peygamberlere ge-
tiren Cebrail(a.s)77, insanlara bir delil ve Allah tara-
f›ndan bir rahmet olmak üzere babas›z olarak yara-
t›lan Hz. ‹sa(a.s)88 ve Hz. Muhammed(s.a.v)’e gön-
derilen vahiy99 de Rûh ad›yla an›lmaktad›r. Biz, bun-
lardan sadece Kur’ân’›n “Rûh” ismiyle an›lmas›n›n
hikmetini ve sebebini ele alaca¤›z. Zira isimlerin ve
kavramlar›n tafl›d›¤› manalar›n anlafl›lmas›, o isim-
lerin ve kavramlar›n oluflturdu¤u hikmet yuma¤›-
n›n çözümünü ve kolayca kavranmas›n› sa¤lar.

Yukar›da “Rûh” ile ilgili anlamlar› aktarmaya
çal›flt›k. Görüldü¤ü gibi, varl›¤› ile bedenin diri ve
kaim oldu¤u Rûh, vücudun hareketini, aktivitesini,
dinamikli¤ini ve canl›l›¤›n› sa¤layan bir cevherdir,
hayat›n özü ve esas›d›r. ‹nsan, onunla zinde, aktif,
faal ve güçlü olur. ‹nsan› anlaml› k›lan da odur.

Nas›l ki, insan bedeni, rûhla diri olur ve yaflar-
sa, insanlar da vahiy(Kur’ân) sayesinde dinlerini
canl› olarak yaflarlar. Rûhsuz bir bedenin, bütün
özelli¤i, güzelli¤i, sevimlili¤i, canl›l›¤› ve manas›
kalmad›¤› gibi, Rûh’suz(Kur’ân’s›z) bir mü’minin
ve milletin de anlam›, k›ymeti, hat›r›, nâm› ve iti-
bar› kalmaz. Kur’ân, bireye, aileye ve topluma can
veren bir Rûh’tur(kelâm-› ilâhîdir).

Bahar ya¤murlar›n›n yeryüzünü canland›rd›¤›
gibi, Kur’ân da kalpleri ihya etmektedir. Nas›l ya¤-
mur, yeryüzünün canlanmas›n›, yeflermesini ve be-
reketlenmesini sa¤larsa, kalbin f›trat›na uygun
olarak yeflermesi, canlanmas› ve hayat bulmas› da
Rûh(Kur’ân)’a ba¤l›d›r.

Gökten su indirilip onunla ölümünün ard›n-
dan yeryüzünü canland›ran (bkz. Ankebût, 29/63)
Allah Teâlâ, ölü kalpleri diriltmek ve canland›r-
mak için “Rûh”u(Kur’ân’›), Resûl-i Ekrem’ine
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vahyetmifltir. Gökten inen sularla yer kürenin ha-
yat bulmas› gibi, insan›n kalbi de Rûh(Kur’ân)’la
dirilmektedir. Topra¤›n, gökyüzünden inen ya¤-
murlarla sulanmas› neticesinde bitkiler, sebzeler,
meyveler ve envai çeflit r›z›klar oluflmakta ve yer-
yüzü bir besin deposu haline gelmektedir. Baflta
insan olmak üzere bütün canl›lar›n hayatiyetleri
de bu hikmet ve sebep zincirinin sayesinde davam
etmektedir.

Ayn› flekilde Rûhun (can›n) baflka bir ifade ile
Kur’ân’›n kutsal hayat suyu ile yeflertti¤i kalpler-
den, bütün insanl›¤a ve hatta canl›lara faydal› ola-
cak, toplum ve dünya nizam›n› temin edecek tak-
vâ, adâlet, ihsan, insaf, emniyet, güven, merha-
met, tefekkür, tevazu, tevekkül, flecaat, sab›r, flü-
kür, sadakat, azim, sebat, hikmet, ismet, iffet, ha-
miyet, istikamet, itaat, ahde vefâ, feraset, fedakar-
l›k, kanaat, kerem, ülfet, muhabbet, mürüvvet ve
muavenet gibi manevî nimetler, güzellikler ve fa-
ziletler f›flk›racak ve bu sayede de maddî nimetle-
rin hakkaniyet içerisinde paylafl›m›n› sa¤layacak
vicdan muhaf›zlar› teflekkül edecektir. ‹flte
Kur’ân’›n ““RRûûhh”” ismi ile an›lmas›n›n en önemli
hikmeti burada dü¤ümlenmektedir. 

Hem maddi  hem de manevî aç›dan ihya hare-
ketini üstlenen Kur’ân, en baflta kalpleri, vicdan-
lar›, irade ve düflünceleri diriltmekle ifle bafllamak-
tad›r. Rûh(Kur’ân), bu aç›dan hhaayyaatt vveerreenn bir ki-
tapt›r. ‹nsanlar, canl›lar ve hatta canl›lardan say›-
lan bitkiler bile Kur’ân’›n “Rûh”(can) s›fat›ndan
istifade etmektedirler. Kur’ân’›n, terbiye, e¤itim
ve ö¤retiminden geçmeyen, Kur’ân’›n rûhundan
uzak bulunan ve onun perspektifinden bakamayan
kimseler, insanlar›n, canl›lar›n ve bitkilerin tafl›d›-
¤› hayat›n k›ymetini, masumiyetini ve önemini
nas›l idrak edebilirler?

Kur’ân, Rûh s›fat› ile bütün insanl›¤› as›l ha-
yata ve hayat verecek fleylere ça¤›rmaktad›r.
Kur’ân, hayat› anlaml› k›lan bir kitap-
t›r. Kur’ân, as›l hayat›n ve hayat vere-
cek fleylerin Allah’›n ve Resûlünün
emir ve yasaklar›na ba¤lanmakla
mümkün oldu¤unu önemle ilan eder.
Allah Teâlâ’n›n Rûh s›fat› ile and›¤›
Kur’ân’›n bütün insanlara bu konuda-
ki bildirisi flöyledir:

“Ey iman edenler! Hayat verecek fleylere si-
zi ça¤›rd›¤› zaman, Allah ve Resûlüne uyun. Ve bi-
lin ki, Allah kifli ile onun kalbi aras›na girer ve siz mut-
laka O’nun huzurunda toplanacaks›n›z.”1100

Kalpleri yaratan, idare eden ve evirip çeviren
Allah, kalbi diriltecek prensibini ne güzel aç›kla-
m›flt›r. “Allah ve Resûlünün hükmüne; emir ve ya-
saklar›na uymak” fleklindeki bu prensibi, hayat
tarz› yapmadan, kalplerin ve buna ba¤l› olarak bi-
reylerin, ailelerin, toplumlar›n ve milletlerin diril-
mesi mümkün de¤ildir. “‹nsanlar›n ve canl›lar›n
hayat›na sayg›l› olmak, adâlet ilkesi do¤rultusunda
lay›k oldu¤u flekilde onlar›n hayatiyetlerinin deva-
m›na yard›mc› olmak, hizmet etmek ve destek ver-
mek, cana can katmak” de¤il de nedir? Dünyan›n
yaflanmaz hale gelmesi, Kur’ân’›n “Rûh” s›fat›ndan
istifade edemeyen toplumlar, milletler ve
Kur’ân’›n ortaya koydu¤u hayat düsturundan uzak
fakat böyle bir hayat›n içinde oldu¤unu sanan söz-
de Müslümanlar sayesinde de¤il midir?

Zeka gücünün tesiriyle, insanl›¤›n her alanda
geliflti¤ini görmekteyiz. Bundan sonra da kâinat›n
ba¤r›nda gizlenmifl nice s›rlar›n ortaya ç›kaca¤›n›
ve zekan›n emrine verilece¤ini flimdiden kestir-
mek mümkün de¤ildir. ‹nsanl›¤›n ihyas›n› sa¤la-
yan, ak›l ve zekan›n f›trat ekseninde seyretmesini
temin eden “vahiy”, as›l dirilmeyi sa¤lamaktad›r.
‹nsan›n, bu as›l enerjiyi almadan, bu enerjinin iti-
ci, sevk edici ve ivme kazand›r›c› gücü ile beslen-
meden kendi benli¤inde bar›fl› hakim k›lmas› ve
huzura kavuflmas› mümkün de¤ildir. Kendi benli-
¤inde bar›fl› temin edemeyenlerin de insanl›¤a hu-
zur ve güven getirmesi ve hayat› yaflan›r k›lmalar›
elbette düflünülemez.

Evet bugün sanayi dönemini geride b›rakarak
bilgi ça¤›na gelmifl bulunmaktay›z. Bilgisayar üretil-
mifl, ‹nternet a¤› ile bütün dünya birbiriyle kucak-
laflm›fl, müspet ve menfi
bütün de¤erler dünyan›n

her bir taraf›na yay›l-



KKAPAK

44 Umran .Ekim .2004  

m›fl, bilgi ça¤›n›n getirdi¤i imkanlar vas›tas›yla re-
fah pay›n›n esintileri adilâne olmasa da yer kürenin
dört bir taraf›na ulaflm›fl ve lazer ›fl›nlar› ile neflter-
siz, ac›s›z ve s›z›s›z ameliyatlar icra edilmifl ama, ev-
renin her köflesinde katliamlar, zulümler, bask›lar,
dayatmalar, fliddet ve terör devam etmektedir

Zenginleflen beyin gücünün ürünleri ak›l almaz
özellik ve s›fatlarda tekâmül etmifltir. Fakat buna
ra¤men akl› kontrol ve komuta edecek olan iman
ve iman›n merkezi olan kalp gücü zenginlefltirile-
memifl ve zafiyete mahkum edilmifltir. Bu sebeple
Allah Teâlâ,  Hz. Muhammed(a.s)’a bütün insan-
l›¤›n ihyas› ve kurtuluflu için Rûh’unu (Kur’ân’›n›)
vahyetmifltir. Allah Teâlâ’n›n, insan›n hidayeti,
istikameti, e¤itimi, akl›n›n f›trî istikamette gelifl-
mesi ve olgunlaflmas› için kendi kelam› olan
Rûh’unu(Kur’ân’›n›), bütün insanl›¤a takdim et-
mesi, insana verilen de¤erin bir neticesidir. Allah
Teâlâ, bedenin varl›¤› ve canl›l›¤› için Rûh’undan
üfleyerek yaratt›¤› insan›, sadece bununla b›rak-
mam›fl, aksine bu Rûha yarat›c›s›n› tan›tacak, ken-
disini kulluk ve ubudiyet çizgisinde yürütecek
“Rûh”(Kur’ân)’la onu desteklemifltir. Baflka bir de-
yiflle bu dünyada kazan›lacak olan ebedî mutlulu-
¤a onu ulaflt›racak ve neticede bu mutlulu¤un ya-
flanaca¤› âhiret yurduna yap›lacak yolculukta ona
refik olacak Rûh’unu(Kur’ân’›n›) göndermifl, tabi-
ri caizse onu yaln›zl›ktan kurtarm›flt›r.

‹nsan› insan yapan ve canl› k›lan rûhudur. ‹n-
san rûhu ile diridir. Nas›l her fley günefl sayesinde
›s›n›r ve hayat bulursa, insan da Rûh sayesinde di-
ri, s›cak ve sevimli olur. ‹nsan, bütün hareketlili-
¤ini buradan al›r. Ak›l enerjisinin suland›¤› kay-
nak da budur. Bu aç›dan “ebediyet” s›fat›na haiz
olan ““RRûûhh””1111 ile Kur’ân’›n ayn› adla an›lmas›nda
önemli bir hikmetin oldu¤u kanaatindeyiz.

‹nsan›n fizyolojik, psikolojik, maddî ve manevî
aktivitesinin, idaresinin ve ikamesinin as›l öznesi
olan rrûûhh gibi, KKuurr’’âânn da bireyin, ailenin, toplum-
lar›n, milletlerin ve devletlerin enerji kayna¤›d›r. 

Allah’›n kabul buyurdu¤u ve k›ymet verdi¤i
hayat, iki rrûûhhun yani, beden kal›b›n›n içinde bu-
lunan ve canl›l›¤› sa¤layan rrûûhhla, Allah Teâlâ’n›n
bu rûha varl›¤›n› tan›tmak için gönderdi¤i
RRûûhh’unun(Kur’ân’›n›n) birlikteli¤i ile oluflan ha-
yatt›r. Zaten Kur’ân, insan› bir bütün olarak ele al-
makta ve tekliflerini bu bütünden oluflan insan de-
nen varl›¤a yapmaktad›r.

Râzî’nin belirtti¤i gibi, Allah Teâlâ Kur’ân’a
Rûh ismini vermifltir; çünkü o, cehaletin ve küfrün

ölümünü haz›rlayarak yeni bir hayat vermifltir.1122

‹nsan›n fizyolojik ve biyolojik yönden canl›l›¤›,
zindeli¤i ve hayat sahibi olmas› nas›l “rûh” la
mümkün ise, manevî yönden hayat sahibi olmas›
da Rûh(Kur’ân)’la mümkündür. Kur’ân, insan› in-
san k›lan, aileyi, toplumu ve milletleri millet ya-
pan de¤erler sistemini getirmifltir. Kur’ân, küfür,
flirk, zulüm, bask› ve her türlü insan onurunu ayak-
lar alt›na alan menfî de¤erler gibi bütün olumsuz-
luklar› yok ederek bireye, aileye, topluma hayat
vermektedir. 

Kur’ân’›n ““RRûûhh”” ismini, ““ccaannaa ccaann kkaattaarr”” ifa-
desi ile anlamland›rabiliriz. “Cana can katar” kav-
ram›n›, Kur’ân “can› aziz bilir. Hayat›n dokunul-
mazl›¤›n› mutlaka garanti alt›na al›r. Can emniye-
tini sa¤lar. Can› tehdit edenlere en a¤›r cezay› ve-
rerek kanun hakimiyetini sa¤lar, adâlet mekaniz-
mas›n› iflletir. Asayifl ve emniyeti temin eder” flek-
linde yorumlamam›z ve anlamam›z mümkündür.
Bu flekilde bir anlay›fl, Kur’ân’›n rûhuna ters de¤il
hatta “Rûh” isminin bir aç›l›m›n› ifade eder. Evet,
Rûh(Kur’ân), hem maddî ve hem de manevî yön-
den cana can katan ilahî bir kelamd›r. Onun kadar
cana de¤er veren bir hukuk sistemi yoktur. Zira o,
can› yaratan ve kutsal k›lan, yaflama kanunu ve
hakk›n› yed-i kudretinde tutan Allah’›n sözüdür. 

Arap olan veya olmayan herkes, Kur’ân’›n
RRûûhh s›fat› ile ihya olmufl ve onun sayesinde hayat-
lar›nda büyük bir dönüflüm ve de¤iflimler olmufl-
tur. ‹nsanl›¤›n karanl›k ufkunu ayd›nlatarak yep-
yeni bir ayd›nl›k ç›¤›r›n› açan Kur’ân’d›r. Kur’ân,
ortaya koydu¤u prensipleriyle gönüllere derin ve
köklü bir tesir b›rakm›flt›r. Kur’ân’›n, kendisine
inanan kimsenin hayat›nda bir de¤iflim, bir dirilifl
ve bir hareket bafllatmas›, onun hayat veren bir ki-
tap oldu¤unu gösterir.  ■
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Â
lemlerin Rabbi Yüce Allah’›n, celle ce-
lâluhu, ak›l nimeti ile donat›lm›fl insan
neslinin dikkatine sundu¤u en büyük

mucize kuflku yok ki mubârek Kur’ân.
Bismillâhirrahmânirrahîm…
[Ey Muhammed!] Bu ‹lahî Fermân›/Kitâb› sana

iflte bu flekilde indirdik. Ve bu ‹lahî Fermân›/Kitâb›
bahflettiklerimiz ona inan›rlar; flunlar›n aras›nda da
ona inananlar vard›r. Mesajlar›m›z›/âyetlerimizi,
[apaç›k bir] Hakikati inkâr edenler/kâfirler d›fl›nda,
hiç kimse bile bile reddetmez. (29 ‘Ankebût 47)

Rahmetli üstâd Muhammed Esed mubârek
âyet-i kerimede geçen “bu ‹lahî Fermân›/Kitâb›
bahflettiklerimiz” ifadesini “yani, ‘bu ‹lâhî Fermâ-
n› kavrama yetene¤i bahflettiklerimiz’” fleklinde
yorumluyor (28: 47 / dn 44). Eyvallâh! Ak›l sahi-
bi olmak, ayn› zamanda akl› kullanmak demek ol-
du¤una göre ve mubârek Kur’ân da öncelikle, ak›l
sahibi olman›n/akl› kullanman›n ilk ve tabiî so-
nucu olan kavrama yetene¤ine hitâb etti¤ine gö-
re, mubârek Kur’ân’da dile gelen Hak ve Hakikat
bilgisine iman etmek, ak›l sahibi olmak/akl› kul-
lanmakla eflde¤er. Ak›l sahibi olmayanlar› ise
Âlemlerin Rabbi Yüce Allah, celle celâluhu, za-
ten hiçbir flekilde mes’ul tutmuyor!

Mubârek âyet-i kerimede “flunlar” diye zikredi-
lenler, rahmetli üstâd Muhammed Esed’e göre
Ehl-i Kitâb, yani onun kullanmay› tercih etti¤i
ifadeyle “daha önce gelen vahyin takipçileri”.
Baflta rahmetli Elmal›l› Muhammed Hamdi Yaz›r
hocaefendi olmak üzere di¤er birçok âlime görey-

se, o dönemde Hicazda yaflamakta olan di¤er Arap
kavimleri, en az›ndan Arapça bilen, dolay›s›yla da
mubârek Kur’ân’› anlayabilecek donan›ma sahip
olan kimseler. Görünen o ki, mubârek Kur’ân’da
bildirilen Hak ve Hakikate iman edebilmek için
önce ak›l sahibi olmak gerekiyor, sonra da onu
okuma = anlama gayretini samimiyet ve ciddiyet-
le ortaya koymak – Allahu ‘alem. Bu iki unsurun
bir araya gelmesi, ‹lâhî ‹râde gere¤i, mü’min bir
Müslüman olmak için yeterli. Nitekim “Mesajlar›-
m›z›/âyetlerimizi, [apaç›k bir] Hakikati inkâr eden-
ler/kâfirler d›fl›nda, hiç kimse bile bile reddetmez”!

Hay›r, ama bu [‹lahî Fermân/Kitâb], kendilerine

KKUR’ÂN’I OOKUMAK AANLAMAKTIR
--RRaammaazzaanniiyyee-

MMÜÜNN‹‹BB EENNGG‹‹NN NNOOYYAANN
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[Allah taraf›ndan] ilim ihsan edilmifl insanlar›n kalple-
rine kolayca nüfûz eden mesajlardan/âyetlerden olu-
flur; ve [kendilerine] zulmedenler d›fl›nda hiç kimse
mesajlar›m›z› bile bile reddetmez. (29 ‘Ankebût 49)

Rahmetli üstâd Muhammed Esed mubârek
âyet-i kerimede geçen ‘ilm teriminin burada “sez-
gisel, ruhsal kavray›fl” mânâs›n› tafl›d›¤› belirtmek-
tedir (29:49 / dn 48) - yani, mubârek Kur’ân’› an-
layabilmek için ille de âlim olmak gerekmez!
Ama esas güzel olan, rahmetli üstâd›n lâfzen fî su-
dûri, yani “gö¤üslerinin içinde, kalplerinde/gönül-
lerinde” fleklinde geçen ifadeyi “insanlar›n kalple-
rine kolayca nüfuz eden” diye yorumlayarak meal-
lendirmifl olmas›. Âlemlerin Rabbi Yüce Allah,
celle celâluhu, önce ak›l nimetiyle donat›yor biz
kullar›n›. O ak›l ki, onu kullanana önce, baflta
kendi olmak üzere, gördü¤ü ve bildi¤i herfleyin
mânâs›n› sorgulatt›r›yor, Mutlak Hakikat diye bir-
fleyin olmas› gerekti¤ini düflündürüyor; sonra salt
akl›n, ne kadar geliflmifl ve donan›ml› olursa ol-
sun, Mutlak Hakikat’i keflfetme konusunda s›n›rl›
ve sorunlu oldu¤unu, yani sorgulad›¤› herfleyin
özünü kavramakta yetersiz kalaca¤›n›, mutlaka
Hakikatin ta kendisi olan bir kaynaktan gelecek
bir rehberli¤e muhtaç oldu¤unu idrak ettiriyor;

sonra da o Rehber’i ›srarla arat›p bulduruyor. Ak-
l›n, kendisine bahfledildi¤i kifli taraf›ndan ilâhlafl-
t›r›ld›¤› zaman kap›ld›¤› kör gururun azg›nl›¤›
içinde reddetti¤i ikiz kardefli olan “sezgisel ve ruh-
sal kavray›fl” zorla sürgüne gönderilmedi¤i, ya da
zorla sürgüne gönderildi¤i yerden aslî yuvas› olan
kalbe yeniden davet edildi¤i zaman, o bir türlü
tatmin olmak bilmez gibi görünen bir aray›flla ara-
nan Hak ve Hakikat ayd›nl›¤›, kolayca nüfuz edi-
veriyor insan›n özüne. Bundan büyük ikram, bun-
dan büyük lütuf, bundan büyük mucize olur mu?

‹flte besbelli bu yüzden rahmetli üstâd Muham-
med Esed “zulmetme” ifadesinin Hak ve Hakika-
tin bile bile inkâr› ba¤lam›nda geçti¤i her yerde,
bafl›na, yorum köfleli parantezi içinde “kendine”
ifadesini yerlefltiriveriyor! Vallâhi, Hak ve Haki-
kati bile bile inkâr etmek, hele bu inkâr ediflte ›s-
rar etmek, kiflinin öncelikle kendi nefsine karfl› ifl-
ledi¤i en yaman zulümdür! Kendine zulmedenin,
kendi d›fl›ndakilerin bafl›na yaman bir zâlim kesil-
mesinden daha tabiî ne olabilir? Bu yüzdendir ki
mü’min Müslüman zâlimlere öfke ve nefretle de-
¤il, ac›yarak bakar ancak. En azg›n zâlime, zulmü-
nü en kendini bilmez azg›nl›¤›n zirvesine t›rman-
d›rd›¤› zaman bile “yumuflak bir sözle” hitâb etme
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‹lâhî Emri, onun asl›nda yaln›zca kendine zulmet-
mekte oldu¤unu hat›rlamam›z ve ona bunu bildir-
memiz için mi verilmifltir acaba mazlum mü’min
Müslümanlara?

Bismillâhirrahmânirrahîm…
‹kiniz birlikte do¤ruca Firavun’a gidin; çünkü o

gerçekten her türlü ölçüyü aflm›fl bulunuyor! 
Ama onunla yumuflak bir dille konuflun ki, o za-

man belki akl›n› bafl›na toplar, yahut [böylece, en az›n-
dan kendisine] gözda¤› verilmifl olur.” (20 Tâhâ 43-
44)

Mubârek Kur’ân’da, Hak ve Hakikatin bildiren
ifadeler için kullan›lan âyet teriminin, “aç›kça or-
tada görünmeyeni apaç›k belirten, bildiren, göste-
ren alâmet” mânâs›n› tafl›man›n ötesinde, ayn› za-
manda “mu’cize” mânâs›na da sahip olmas›, daha
do¤ru bir deyiflle “mu’cizeler” için de kullan›lmas›
-hâflâ!- bofluna de¤il! Nas›l ki “mu’cize”, benzersiz-
li¤iyle, karfl› konulamaz olufluyla, ola¤anüstülü¤ü
dolay›s›yla flafl›rt›c›l›¤› ve gerek maddî/somut, ge-
rekse mânevî/mecâzî mânâda sars›c›, çarp›c› etki-
siyle aciz b›rak›rsa insan›, mubârek Kur’ân’›n her
bir âyeti de, samimî ve ciddî bir anlama gayreti =
cihâd› içinde okundu¤unda, ayn› etkiyi yapar!
Yapm›yorsa e¤er, eksiklik hiç kuflku yok ki, âyette
de¤il -hâflâ!-, onu gere¤i gibi okuma cihâd›n› orta-
ya koymayanda, koymamakta ›srar ve inat eden-
dir! Bilenler gayet iyi bilir ki bir mubârek âyet-i
kerime, ancak “mu’cize”yi “mu’cize” yapan özellik-
lerin tamam›na sahip oldu¤unu keflfetti¤i zaman,
kelimenin gerçek mânâs›yla nâzil olmufl olur onu
okuyan kimseye. Belâ, Âlemlerin Rabbi Yüce Al-
lah’›n, celle celâluhu, insan nesline son ‹lâhî Me-
saj› olan mubârek Kur’ân’la birlikte vahiy tamam-
lanm›flt›r tamamlanmas›na – ama mubârek
Kur’ân’›n mü’minlerin kalbine nâzil olmas› devam
etmektedir, hep devam edecektir O Son Saat gelip
çat›ncaya kadar!

Ama, âmiyâne ifadesiyle, ille de “kendi kafala-
r›na göre” bir “mu’cize” talep edenler de olmufltur
ve olacakt›r her zaman. Asl›nda talep ettikleri,
gerçek mânâda bir “mu’cize”ye flâhit olmak de¤il,
gurur kasvetiyle kararm›fl zihinlerinin ve müstek-
bir nefslerinin “uygun gördü¤ü”, “s›rad›fl› bir tuhaf-
l›k” karfl›s›nda, bir süre sonra tesirinin geçece¤ini
için için bildikleri ve umduklar› bir “heyecan yafla-
mak”t›r!

Bismillâhirrahmânirrahîm…
Onlar, hâlâ, “Neden o’na Rabbinden hiç mucize-

vî iflaretler/âyetler indirilmiyor?” diye sorarlar. De ki:
“Mucizeler yaln›z Allah’›n kudretindedir; ben ise sade-
ce bir uyar›c›y›m.” (29 ‘Ankebût 50)

Hiçbir hâlis mü’min, kâmil iman›n flahikalar›
olan bütün peygamberler baflta olmak üzere, asla
“mu’cize görme” talebinde bulunmam›flt›r, bulun-
maz, bulunamaz da! Çünkü onlar ‹lâhî Vahyin flu-
urlu muhatablar› olarak onu okuyup zikrettikleri,
yani zihinlerinde dipdiri tuttuklar› her an, insan
neslinin görüp görebilece¤i kuflku yok ki en büyük
“mu’cize”ye yeniden flâhit olmaktad›rlar. Ve iflte
bu yüzdendir ki besbelli, “mu’cize”nin Sünnetul-
lâh’›n en latîf tecelli ve tezahürlerinden biri, Sün-
netullâh’›n da zaten bizâtihi, bafll›bafl›na bir
“mu’cize” oldu¤unu apaç›k görürüler ve bilirler.
Mubârek Kur’ân’a gere¤i üzre muhatap olmam›fl zi-
hinler ise bir türlü hakiki mânâda ayd›nlanama-
d›klar›ndan ve mubârek Kur’ân’a gere¤i üzre mu-
hatap olmad›klar› sürece de asla ayd›nlanamaya-
caklar›ndan “mu’ciz” hadiselerin etraf›na zaman
içinde, iyi ya da kötü niyetle örülmüfl, dolay›s›yla
da “mu’cize”nin Hakikatini, özünü ve iflâret ettik-
lerini tamamen perdeleyen hurâfe, masal, menkîbe
tortular›yla oyalan›p dururlar. Zihinler giderek as-
lolandan sapar, bulan›r, çarp›l›r ve sonunda kara-
r›r. Karanl›k ise fleytân-› lâinin pusu kurmas›na en
uygun ortamd›r.

Ne ac›d›r ki Hicrî onbeflinci yüzy›l›n ilk çeyre-
¤ini idrâk etmekte oldu¤umuz flu günlerde, mazlum
ve mahzun ülkemin, mazlum ve mahzun Müslü-
manlar›n›n büyük bir bölümü, hakiki ve en büyük
“mu’cize”nin mubârek Kur’ân oldu¤unu görebil-
mekten çok ama çok uzak düflmüfllerdir.

Niyâz›m ve ümidim odur ki, bu mubârek Ra-
mazan, mubârek Kur’ân ile onun hakiki ve en bü-
yük “mu’cize” oldu¤unu görebilecek flekilde yeni-
den buluflmam›za, onunla bu ba¤lamda yeniden ta-
n›flmam›za vesile olur.

Bismillâhirrahmânirrahîm…
Bu ‹lahî Fermân›/Kitâb›, kendilerine iletmen için

sana göndermifl olmam›z onlara yetmez mi? Çünkü,
gerçek flu ki, onda rahmet[imizin tezahürü] ve iman
edecek kimseler için bir uyar›, bir hat›rlatma vard›r.
(29 ‘Ankebût 51) ■
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‹ slam’›n bak›fl›na göre ““zzaammaann”” kiflinin sahip
oldu¤u en k›ymetli de¤erdir. Çünkü zaman ki-
flinin pratik hayatta yap›p etmeleridir, bir di-

¤er ifadeyle hareketlerinin say›s›d›r. Dolay›s›yla za-
man flah›slara göre de¤iflkenlik arz eden, flah›slarla,
onlar›n yapt›klar›yla de¤er kazanan rölatif bir kav-
ram. Bununla birlikte ‹slam felsefesinde geçen
muttas›l zaman diye bir kavram var ki; bu da de¤ifl-
meyen, kesintisiz ak›p giden zaman› tan›mlar. An-
cak Allah Teala böyle bir zaman mefhumundan
daha çok kanaatimce kifliyle de¤er kazanan zama-
na, görecel zamana yemin ederek onun her bir in-
san için ne kadar de¤erli oldu¤una at›fta bulunu-
yor: ““ZZaammaannaa yyeemmiinn oollssuunn kkii;; iinnssaann zziiyyaannddaadd››rr,,
mmee¤¤eerr kkii iimmaannaa eerriipp ddoo¤¤rruu vvee yyaarraarrll›› iiflfllleerr yyaappaann--
llaarrddaann oollssuunn,, vvee bbiirrbbiirrlleerriinnee hhaakkkk›› ttaavvssiiyyee eeddeenn--
lleerrddeenn,, bbiirrbbiirrlleerriinnee ssaabbrr›› ttaavvssiiyyee eeddeennlleerrddeenn……””
((AAssrr ssûûrreessii)) Bu ayette, iyice düflünülürse(tedeb-
bür) zaman konusunda ciddi mesajlar var. Her fley-
den önce Allah (cc) ““vveell--aassrr”” format›nda istisna-
s›z bütün bir görecel zamana yemin ediyor. Bunu
biz ““aassrr”” kelimesinin bafl›nda kullan›lan ““eell”” ön
ekinden ç›kar›yoruz. Arapça dil grameri bak›m›n-
dan bu ekin ifade etti¤i manalardan biri de iissttii¤¤--
rraakk, yani kkaappssaammll››ll››kk, ggeenneelllliikk, bbüüttüünnllüükk’tür. Bu-
radan ç›kan mesaj flu: ‹nsan›n do¤umundan ölümü-
ne kadar geçirdi¤i ve yaflad›¤› hayatla içerisini dol-
durdu¤u bütün bir zaman de¤erlidir ve bafla sar›l-
mas› mümkün olmayan bir nimettir. Bunun bir di-
¤er ad› ömürdür. Ömür bir zaman dilimini gösterir,
fakat bu zaman dilimi kiflilere göre sadece nicelik
olarak de¤il nitelik olarak da farkl›l›k arz eder. O
halde “asr = ömür” biçiminde bir formülle üzerine
yemin edilen zaman› tan›mlamam›z mümkün. 

Zamana yeminin arkas›ndan hemen insan›n
hüsran›na ve felah›na yer veriliyor. Çünkü zaman
mefhumunun içerisini dolduran insan›n hüsran› ya
da felah›d›r. Hüsran ve felah ise bir yap›p etmeler
bütünüdür; ‹man etmek küfretmek, güzel ameller
ifllemek kötü ameller ifllemek; sabr› tavsiye temek
ya da etmemek; hakk› tavsiye temek ya da etme-
mek… O halde yukar›da da ifade etti¤imiz gibi Al-
lah’›n de¤er verdi¤i ve üzerine yemin ederek insa-
n›n dikkatine sundu¤u zaman mefhumu, külli za-
man mefhumundan daha çok insan›n yap›p etme-
leriyle anlam kazanan, hareketlerin say›s›ndan iba-
ret olan rölatif zamand›r. Buradan ç›kan ikinci bir
mesaj fludur; zaman, de¤er kazanma bak›m›ndan
insandan insana farkl›l›k arz eden görecel bir kav-
ramd›r. 

Di¤er aylara nazaran daha bir üstünlü¤e sahip
olan ve on bir ay›n sultan› olarak nitelenen rama-
zan ay›na da bu perspektiften bakmak laz›m geldi-
¤ini düflünüyorum.

Asl›nda ramazan, salt bir zaman/muttas›l zaman
dilimi oluflu itibariyle sair zamanlara göre bir üs-
tünlü¤e, daha fazla bir k›ymete sahip de¤ildir.
Çünkü o da di¤er aylar gibi kesintisiz ak›p giden bir
zamand›r. Onun üstünlü¤ü her fleyden önce insan-
l›¤a do¤ruyu gösteren bir k›lavuz olan ““KKuurr’’aann””›n
onda  nazil olmaya bafllamas›ndan kaynaklan›r.
““KKuurr’’aann iinnssaann oo¤¤lluunnaa bbiirr rreehhbbeerr,, bbuu rreehhbbeerrllii¤¤iinn
aappaaçç››kk bbiirr ddeelliillii vvee ddoo¤¤rruuyyuu yyaannll››flflttaann aayy››rrdd eeddiiccii
bbiirr ööllççüü oollaarraakk ((iillkk ddeeffaa)) bbuu rraammaazzaann aayy››nnddaa iinn--
ddiirriillmmiiflflttiirr..”” ((BBaakkaarraa118855))  ‹kinci olarak, Müslü-
mana sabr›, paylaflmay›, açlar›n içerisinde bulun-
du¤u hali bizatihi tecrübe ederek yak›ndan tan›ma-
y› ö¤reten, Kur’an’la birlikte ramazan ay›na renk

RAMAZANLARIMIZ: 
FELÂH YYA DDA HHÜSRANLARIMIZ!

HHAACCII KKAAYYAA
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veren ve üstünlük katan, hem psikolojik hem de
fizyolojik hastal›klar›m›za pozitif anlamda tesir
eden  ““oorruuçç”” un bu ay içerisinde yerine getirilme-
sinden kaynaklan›r ramazan›n üstün ve yüce bir za-
man oluflu.  ““bbuunnddaann ddoollaayy›› ssiizzddeenn kkiimm bbuu aayyaa eerrii--
flfliirrssee oorruuçç ttuuttssuunn”” ((BBaakkaarraa118855)) Hele hele Kapi-
talist sitemin beraberinde getirmifl oldu¤u afl›r› tü-
ketim kültürünü terkedip azla kanaat etmeyi ö¤re-
ten, daha fazla kazan›p daha fazla harcama arzusun-
dan kaynaklanan ve insan›n iç dünyas›n› kemiren,
giderek bir tatminsizli¤e ve doyumsuzlu¤a sürükle-
yen materyalist hayat anlay›fl›n›n pençesinden kur-
taran ““iinnffaakk””, ifa edilmesi bilhassa Ramazan ay›n-
da tercih edilmesi hasebiyle ruhu özgür ve mutlu
ramazan› da ayr›cal›kl› k›lan amel-i salihlerden bi-
ridir. ““SSiizz eeyy iimmaannaa eerrmmiiflfl oollaannllaarr!! PPaazzaarrll››¤¤››nn,,
ddoossttlluu¤¤uunn vvee flfleeffaaaattiinn ggeeççeerrllii oollmmaayyaaccaa¤¤›› bbiirr GGüünn
ggeellmmeeddeenn öönnccee ssiizzee rr››zz››kk oollaarraakk bbaa¤¤››flflllaadd››¤¤››mm››zz
flfleeyylleerrddeenn ((bbiizziimm yyoolluummuuzzddaa)) hhaarrccaayy››nn……”” ((BBaakkaa--
rraa 225544)) On bir ayl›k bir zaman diliminde bat› tar-
z› yaflam biçiminin de etkisinde kalarak ailesinden,
çevresinden ve sosyal hayattan kopan, gündüzünü
maiflet kayg›s›yla, gecesini de elinde kumanda ka-
nal kanal gezerek tüketen modern ferdi sanal dün-
yadan kopar›p sosyal hayat›n içine dahil eden,
hemcinslerine omuz omuza yaklaflt›ran ve böylelik-
le ona bireyselleflmeyi de¤il sosyalleflmeyi ö¤reten,
bireysel bir varl›k olmaktan ziyade sosyal bir varl›k
oldu¤unu hat›rlatan ““tteerraavviihh nnaammaazz››”” ramazan›
on bir ay›n sultan› yapan bir di¤er ibadettir. ““SSiizz eeyy
iimmaannaa eerriiflfleennlleerr!! ((AAllllaahh’’››nn hhuuzzuurruunnddaa)) ee¤¤iilliinn ,,
yyeerree kkaappaann››nn vvee yyaallnn››zzccaa rraabbbbiinniizzee kkuulllluukk eeddeenn
vvee iiyyii iiflfllleerr yyaapp››nn kkii,, kkuurrttuulluuflflaa,, eesseennllii¤¤ee eerriiflfleessii--
nniizz..””((HHaacc7777))

Yukar›daki zaman tan›m›m›z› dikkate alarak
söylersek, hareket ne kadar fazla ise zaman o kadar
de¤er kazan›r ve yo¤un geçer. Ramazan ay›n› da
k›ymetlendiren ve yo¤unlaflt›ran iflte içerisindeki
ibadetlerden kaynaklanan bu fonksiyonel özelli¤i-
dir. Dolay›s›yla ramazan ferd için yap›lmas› gere-
kenlerin yap›l›p yap›lmad›¤›na göre olumlu veya
olumsuz anlamda bir de¤er ifade eder. 

Ramazan ay›, yap›lmas› gerekenleri hakk›yla
yapan; tuttu¤u orucun, okudu¤u Kur’an’›n, fakirle-
re ve yoksullara yard›m›n, k›ld›¤› namaz›n…vs bi-
lincinde olan ama ramazan d›fl›ndaki di¤er aylarda
da dine bigane kalmayan, sorumluluklar›n› yerine
getirmeye çal›flan biz için, hareketlerin say›s›n›n
fazlal›¤› bak›m›ndan niceliksel; hareketlerin de¤eri
ve k›ymeti(salih ameller) bak›m›ndan da niteliksel

bir çoklu¤u, yo¤unlaflmay›; dolay›s›yla yüce bir za-
man dilimini ve felah› ifade eder. ““KKeessiinn oollaann flfluu--
dduurr kkii;; iinnaannaannllaarr ffeellaahhaa eerreecceekklleerrddiirr.. OOnnllaarr kkii
nnaammaazzllaarr››nnddaa aallççaakk ggöönnüüllllüü bbiirr dduuyyaarrll››ll››kk iiççiinnddee--
ddiirrlleerr.. OOnnllaarr kkii bbooflfl vvee aannllaammss››zz flfleeyylleerrddeenn yyüüzz ççee--
vviirriirrlleerr.. AArr››nnmmaakk iiççiinn yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeennii yyaappaarr--
llaarr..””((MMüü’’mmiinnuunn 11--44)) 

Zira oruç tutmayan, Kur’an’› tefekkür etmeyen,
aç› va fakiri doyurmaya yanaflmayan biz için rama-
zan ay› olumlu anlamda hem nicelik hem de nite-
lik olarak hiçbir çokluk ve yo¤unluk ifade etmeyip
yoklu¤u ve yoksunlu¤u; dolay›s›yla k›ymetsiz bir za-
man dilimini ve hüsran› ifade eder.

Kültürel bir anane olsun diye oruç tutup bir ta-
raftan da a¤za al›nmayacak laflar sarf eden, baflka-
lar›n› çekifltiren, g›ybet eden ve yeryüzünde fitne
ve fesat ç›karan, kalp k›ran ve böylelikle tuttu¤u
orucun bilincinde olmayan; bin bir hatim indirip
Kur’an’›n tek bir ayeti üzerinde bile düflünmeyi ak-
l›na getirmeyen; fakir ve yoksullar iftarlar›n› kuru
ekmek ve bir tas çorbayla açarken iftar sofralar›n›
A’den Z’ye donatan, sonra da küçük midelerinin
almad›¤› A’dan Z’ye kadar olanlar›n büyük bir k›s-
m›n› çöp bidonlar›na yollayan; Allah’›n zorunlu
k›ld›¤› ibadetleri yerine getirmeyip kendilerini ra-
mazan›n son on günüde camiye hapseden; bütün
bir hayat› boyunca merhamet kanatalar›n› üzerleri-
ne açmas› gereken anne ve babas›na sayg›y› sadece
ramazan›n hemen bitiminde bayram seremonisin-
de ellerini öpmekle yerine getirdi¤ini zanneden biz
için de ramazan ay›, nicelik olarak bir çoklu¤u ve
daha bir yo¤unlu¤u ifade ederken nitelik olarak da
yoklu¤u, yoksunlu¤u; dolay›s›yla yine k›ymetsiz bir
zaman dilimini ve hüsran› ifade eder: 

““……OO ssiizziinnllee bbiirrlliikkttee oolldduukkllaarr››nnaa ddaaiirr AAllllaahh’’aa
oollaannccaa ggüüççlleerriiyyllee yyeemmiinn eeddeennlleerr flfluunnllaarr mm››?? OOnnllaa--
rr››nn bbüüttüünn ççaabbaallaarr›› bbooflflaa ggiittttii ddee eenn bbüüyyüükk zzaarraarraa
uu¤¤rraadd››llaarr..”” ((MMaaiiddee 5533))

Ancak yine de Allah’›n rahmetinin gazab›na
galip geldi¤ini bilmeli ve flöyle yakarmal›y›z:

““EEyy RRaabbbbiimmiizz!! BBiizz kkeennddiimmiizzee yyaazz››kk eettttiikk;; bbiizzii
bbaa¤¤››flflllaammaazz vvee bbiizzee mmeerrhhaammeett eettmmeezzsseenn,, hhiiçç flflüüpp--
hheessiizz kkaayybbeeddeennlleerrddeenn oollaaccaa¤¤››zz..”” ((AArraaff 2233))

Çünkü;
““KKiimm tteevvbbee eeddeerr vvee aarrdd››nnddaann ggüüzzeell aammeelllleerrddee

bbuulluunnuurrssaa oonnuunn ffeellaahhaa eerreennlleerrddeenn oollmmaass›› uummuu--
lluurr..””  

Öyle ya! Zaman: Ramazan: Felah ya da hüsran!
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‹
slâm’a göre insan sadece etten-kemikten olufl-
mufl bir varl›k de¤ildir; as›l onu beflerîlikten
insânîli¤e do¤ru yücelten de¤erlerdir. De¤er-

ler; kültür ve topluma anlam veren ölçütlerdir;
hem paylafl›l›rlar ve hem de ciddiye al›n›rlar. De-
¤erlerin kayna¤› aflk›n güçtür. ‹flte bu aç›dan insan,
maddî ihtiyaçlar kadar, manevî bir öze sahip olma-
s›ndan dolay›, manevî ihtiyaçlara da sahiptir. 

‹nsan e¤itilmeye muhtaç bir varl›kt›r. ‹slam’a
göre, ‘evrensel insan’, ideal ve ahlâkî anlamda ola-
bildi¤ince kusurlar› asgari düzeye indirilmifl kimse-
dir. ‹nsan-› kâmil ya da sâlih insan, gizli ve aç›k
halleri, niyet ve fiilleri do¤ru olan, davran›fllar› ‹s-
lamî ö¤retiye uygun düflen, görüldü¤ü zaman Allah
akla gelen, sayg›n bir varl›k olarak tan›mlanabilir.
‹flte böyle bir insan, nefsinin üzerinde olan hakk›n›
bilir, çileci anlay›fllardan kaç›narak, ona iyi ve
meflrû nimetleri tatt›r›r, her türlü kötülüklerden
benli¤ini ar›nd›r›r.

‹yi insan, yeryüzünün maddî ve manevî imar›n-
dan sorumlu oldu¤unun idrâkine var›r.

‹yi insan, kötülüklere karfl› fren, iyiliklere karfl›
bir motor olarak her türlü iyinin, güzelin ve hayr›n
öncüsüdür. Kendisi iyilik ve takvada yard›m istedi-
¤i gibi, baflkalar›na yard›m da eder. 

‹slam, kendisini yaln›zca insan›n manevî kurtu-
lufluyla s›n›rlayan öte dünyac› bir din de¤il; kiflinin
manevi kurtuluflunu fiziki ve dünyevî durum ile ir-
tibatland›ran bir dindir. Bu sebeple Allah insan›,
kendisine ibadet etmesi kadar, yeryüzünü imar et-
mesi için de yaratt›. Bunun en güzel örne¤ini,
inanç ve davran›fl biçimleriyle insanl›¤a yegâne
model oluflturan Hz. Peygamber’in@, hayat›nda
görüyoruz. O’nun, Medîne’ye hicretten sonra kur-

du¤u ilk yap› ccaammii,, di¤eri ise ççaarrflfl››dd››rr.. Bunlar›n bi-
ri ‹slam’›n aahhiirreett boyutuna iflaret ederken, di¤eri
ise, ddüünnyyaa boyutuna iflaret etmektedir. Bu aç›dan
‹slam önce insana, kendi ayaklar› üzerinde durmas›n›
ö¤retir. ‹nsan›, çal›flma ve üretime teflvik eder. Al›n
terine, eme¤e, insan›n onurlu yaflamas›n› sa¤layan
yüce bir de¤er olarak bakar. Böylece ‹slam, insan-
lar›n yeryüzünde, bar›fl ve adâlet içerisinde iyi bir
yaflam sürmelerini amaçlar.

‹slam’a göre insan›n görevleri oldu¤u kadar hak-
lar› da vard›r. Hatta görevler haklardan önce gelir.
Çünkü bir insan›n hakk›, asl›nda di¤er insanlar›n
üzerindeki görevidir. ‹nsanlar görevlerine özen gös-
termeyince haklar da korunamaz olur. Bu sebeple
‹slam toplumu bir çeflit ““mmüükkeelllleeffiiyyeettlleerr”” toplu-
mudur. BBuu mmüükkeelllleeffiiyyeettlleerriinn bbaaflfl››nnddaa,, ttoopplluummuunn
zzaayy››ff vvee yyookkssuull bb››rraakk››llmm››flfl kkiittlleelleerriinnee kkaarrflfl›› ggöörreevv--
lleerriimmiizz ggeelliirr.. ‹flte biz de bu makalemizde ‹slam’›n
Ramazan’da daha bir belirginleflen sosyal dayan›fl-
maya verdi¤i önem üzerinde duraca¤›z. Ama önce-
likle mevcut konumu masaya yat›rmada fayda mü-
lahaza ediyoruz.

KKüürreesseell DDüüzzeeyyddee YYookkssuulllluu¤¤uunn 
HHaarriittaass››nnaa GGeenneell BBiirr BBaakk››flfl

Ça¤›m›zda pek çok insan yoksulluk içerisinde yafl›-
yor. Dünyada yoksulluk ve açl›kla mücadele eden
sivil insani yard›m teflkilatlar› olmas›na ra¤men, çok
ciddi anlamda g›da, sa¤l›k ve di¤er tabîi ihtiyaçla-
r›n karfl›lanmas›nda büyük mesafeler al›nd›¤› da
söylenemez. Hedeflerinde açl›kla mücadele bulu-
nan Birleflmifl Milletler (BM) taraf›ndan haz›rla-
nan raporlara göre dünyada her befl insandan birisi

‹SLÂM’DA SSOSYAL DDAYANIfiMA 
VE RRAMAZAN

NNEECC‹‹PP YYOOLLCCUU
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yoksuldur. Afrika’dan Latin Amerika ülkelerine va-
r›ncaya kadar birçok ülkede açl›k tehlikesi bafl gös-
termifl, milyonlarca insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›n-
da yaflamaktad›r. Özellikle misyoner ve y›k›c›, bö-
lücü gruplar bu durumu istismar ederek, sosyal ba-
r›fl› zedeleyici faaliyetler içerisine girmektedirler. 

BM enformasyon dairesinin yay›nlad›¤› rapor-
lara göre Filistin’den Sudan’a, Mo¤olistan’dan Ar-
jantin, Afganistan, Burundi’ye kadar milyonlarca
insan inan›lmaz bir sefalet içinde yafl›yor. 

Olaya ülkemiz aç›s›ndan bakarsak, UN‹CEF’in
araflt›rmalar›na göre, Türkiye nüfusunun üçte bi-
ri(15 milyon) açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktad›r.
Bu bir felakettir. Geçici pansumanlarla bu sorun
çözülemez. Yeni istihdam alanlar› yaratmak gereki-
yor. Dünya Bankas›n›n(WB) yay›nlad›¤› raporlara
bak›l›rsa nüfusun % 2,4’ü günde 1$’›n alt›nda gelir-
le yaflarken, nüfusun % 18’i günde 2$’›n alt›nda ge-
lirle yafl›yor. Bir baflka ifade ile, Türkiye’de nüfusun
en yoksul % 10, milli gelirin(GSMH) % 2,3’ünü
al›rken, en zengin % 10 ise, millî gelirin %
32,3’ünü al›yor. Bu afla¤› yukar› 15 milyon insana
tekâbül etmektedir. Dolay›s›yla gini index say›s›
yüksektir(41,5). Bu index yükseldikçe gelir da¤›l›-
m›nda adaletsizlik daha da artmaktad›r. (WB,
2003: 236-237). 

Ayr›ca, resmi verilere göre Türkiye’de 3,5 mil-
yon insan iflsizdir. Özellikle e¤itimli gençlerin %
30’u iflsizdir. E¤itimli genç iflsizlik, özellikle kentlerde
ciddi bir gerilim kayna¤› olufltururken genç kufla-
¤›n gelece¤e inanc›n› sars›yor ve yaflama sevincini
azalt›yor, ciddi norm kaymalar›na zemin haz›rl›yor.
(Sönmez, 2002: 35) 

Yoksulluk, birçok alanda kamu harcamalar›n›
k›smaya sebep olurken baz› alanlara da fazla pay
ay›rmay› zorunlu k›l›yor. Ülkemizde GSMH’n›n %
2.2’si e¤itim harcamalar›na; % 2,2’si sa¤l›k ve %
5,0’› da askeri harcamalara ayr›lmas› buna çok gü-
zel örnektir. Kalk›nm›fl ülkelerde bu durum çok de-
¤ifliktir. Örne¤in Fransa, millî gelirinin % 6,0’›n›
e¤itime, % 7,3’ünü sa¤l›¤a, % 2,7’sini de askerî
harcamalara ay›rm›flt›r. (WB, 2001: 195-198; Sön-
mez, 2002: 58). E¤er karfl›laflt›r›rsak, arada büyük
uçurumlar›n oldu¤u görülür.

Di¤er taraftan yoksullu¤un yol açt›¤› birçok sos-
yal problemler de vard›r. Örne¤in, Bugün büyük
bir ekonomik kriz yaflayan Arjantin’de h›rs›zl›k %
6,4, cinsel tâciz % 6,4; Brezilya’da h›rs›zl›k suçu
oran› %12,2; cinsel tâciz %7,5 artm›flt›r. Yoksullu-
¤un ve açl›¤›n ahlâkî anlamda bir dejenerasyona

yol açt›¤› görülmektedir.
Ayr›ca, kalk›nm›fl ülkelerde ölüm ortalama yafl›

yüksek iken yoksul ülkelerde bu durum çok düflük-
tür. Genellikle az geliflmifl ülkelerde, beslenme ye-
tersizli¤ine ek olarak, zaman›nda hekime baflvurma
bilinç ve al›flkanl›¤› eksik ve hatta yok gibidir. Do-
lay›s›yla bu ülkelerde doktor say›s› ve hastaneler-
deki yetersizlikler sebebiyle ömür ortalamalar›nda-
ki düflüklük aras›nda bir paralellik kurulabilir.
Dünya genelinde yap›lan istatistik sonuçlar›na gö-
re ileri düzeyde sanayileflmifl ülkelerde ömür ortala-
malar› % 75-80 aras›nda bir art›fl gösterirken, az ge-
liflmifl ülkelerde ise bu oran yerine göre % 35-40 ya
da % 55-60 aras›nda de¤iflmektedir. Baflta ‹slam ül-
kelerinin kah›r ekseriyeti ve baz› Latin Amerika
ülkelerinde durum böyledir.

Bilindi¤i gibi insan sa¤l›¤›na olumlu yönde etki
eden faktörlerin bafl›nda dengeli beslenme gelmek-
tedir. Kur’ân’a göre dengeli beslenme ile insan öm-
rü aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Nitekim Enbiyâ
sûresinin 64. âyetinde bu yak›n iliflki a¤›ndan flöy-
le bahsedilir: ““BBiizz oonnllaarraa vvee bbaabbaallaarr››nnaa iiyyii ggeeççiimm--
lliikklleerr ((mmeettaa’’)) vveerrddiikk.. ÖÖmmüürrlleerrii ddee uuzzaadd››..”” Âyet-
te geçen meta’ kavram›n›n varl›k/zenginlik/imkan
gibi anlamlar tafl›mas›, insan›n gelir düzeyinin yük-
sekli¤ini, yani, yaflam standartlar›n›n ileri derecede
olmas›n› göstermesi bak›m›ndan ilginçtir. Sosyolo-
jik manada geliflmifllik, sosyal hayat›n bütününü kap-
sayan bir durum ve görünürlüktür. Günümüzün kal-
k›nm›fl ülkelerinde geri kalm›fl ülkelere oranla
ölüm ortalamalar›n›n binde 9-10 civar›nda düflük
olmas›n› etkileyen faktörler olarak fert bafl›na dü-
flen milli gelir ortalamalar›n›n yüksek oluflu göste-
rilebilir. Mesela; ömür ortalamalar›n›n yüksekli¤i
bak›m›ndan bu durum Japonya’da 80,8 iken Ugan-
da’da 43,2’dir. (WB, 2001: 142, 208-209). Bu ör-
nekleri ço¤altmak mümkündür. 

Mevcut durumu özetlersek, sosyal hayat›n her
alan›nda, dünya baz›nda küreselleflme politikalar›,
yoksullu¤u daha da art›rmaktad›r. Yoksulluk ve zen-
ginlik eskiden de vard›. Durum, bugünkü kadar
yoksullar›n aleyhine de¤ildi. 

Bugün insanl›¤›n, yoksulluk ve onun do¤urdu-
¤u açl›k problemini çözecek düzeyde zenginli¤i ve
imkanlar› vard›r. Burada ortaya ç›kan as›l mesele,
iinnssaannaa ssaayygg››,, yyaarrdd››mmllaaflflmmaa vvee ddaayyaann››flflmmaa ddee¤¤eerrllee--
rriinniinn oorrttaaddaann kkaallkkmmaayyaa yyüüzz ttuuttmmaass›› vvee ggeelliirr ddaa--
¤¤››ll››mm››nnddaakkii ddeerriinn uuççuurruummllaarr vvee aaddaalleettssiizzlliikklleerriinn
vvaarr oollmmaass››dd››rr.. 

Meselâ, dünyada en varl›kl› 225 kiflinin toplam
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servetinin % 4’ü ile bütün dünya nüfusunun asga-
ri, g›da, su ve sa¤l›k ihtiyaçlar› karfl›lanabilir. 

ABD ve AB’de bir y›lda sadece parfümler için
harcanan toplam para ile, dünya nüfusunun g›da
problemi önemli ölçüde çözülebilir. 

2000 y›l› itibariyle dünyada silahlanmaya har-
canan paran›n sadece % 1’i bile, dünyada varolan
açl›k sorununu ortadan kald›rabilir.11

Bütün bu durumlar› göz önünde tuttu¤umuz
taktirde, ‹slam’da sosyal dayan›flmaya verilen öne-
min de¤eri bugün daha çok kendisini hissettirdi¤i
görülür..

‹‹ssllaamm’’ddaa SSoossyyaall DDaayyaann››flflmmaann››nn ÖÖnneemmii

Dayan›flma kelime olarak, millet bünyesini teflkil
eden fertlerin, teker teker her birinin, cemiyetleri-
ne karfl› sorumlu; her kudret, iktidar ve saltanat sa-
hibinin de, kendine hay›rl› elini uzatarak onu bu-
lundu¤u mevkie yükselten cemiyetine karfl› mes’ul
olmas› demektir.22

Sosyal dayan›flma ise, imkan› olanlar›n ihtiyaç
sahiplerini maddi ve manevi yönden desteklemele-
ridir.

‹nsan toplumsal bir varl›kt›r. Bundan dolay›,
do¤umdan ölüme kadar, fertler aras› iliflkiler zorun-
ludur. Kur’ân’a göre toplumlar›n farkl› “kabilelere
ayr›lmas›”33, çocu¤un bir aile ortam›nda do¤mas›,
kendisini sosyal bir çevre içerisinde bulup sosyali-
zasyon sürecine hemen kat›lmas›, Kur’ân’›n akraba
iliflkileri üzerinde ›srarla durmas›44, karfl›l›kl› menfa-
at iliflkileri, iyilik ve takvada yard›mlaflma55 hep
fertler aras› iliflkilerin zorunlu ve vazgeçilmez olu-
flunun delilleridir.

Kifli sadece yeme, içme ve bar›nma gibi tabii ih-
tiyaçlar›n› karfl›lamada de¤il, bunlarla birlikte e¤i-
tim, yard›mlaflma, yeteneklerini gelifltirme konu-
sunda da toplumsal bir hayat yaflamak zorundad›r.
Bu yüzden ‹slam, insanlar aras›nda yard›mlaflmay›
teflvik edici baz› ilkeler öngörmüfltür. ‹slam’›n ön-
gördü¤ü bu ilkeler, ‹slam toplumlar›nda sosyal ha-
yat›n bar›fla dayal› olarak sürdürülmesi aç›s›ndan
son derece önemlidir.66 Bu sebeple sosyal dayan›fl-
man›n dini unsurlar› üzerinde duraca¤›z.

‹‹ssllaamm KKaarrddeeflflllii¤¤ii

‹slâm’da sosyal dayan›flmay› kolaylaflt›r›c› ve mefl-
rûiyetini sa¤lay›c› bir tak›m manevî etkenler var-
d›r. Bunlar›n bafl›nda “fütüvvet ahlâk›” yani, “îsâr”

anlay›fl› gelir. Fütüvvet, insanlar›, dünya ve âhirette
kendi nefsine tercih etmek, yani cömertlik demektir.77
Fütüvvet ahlâk›n›n temelini “‹slam kardeflli¤i” olufl-
turur: “Mü’minler ancak kardefltirler.”88 Toplumu bir
arada tutan de¤erlerin bafl›nda iman gelir. Bu ima-
n›n neticesi olarak Kur’ân’da mecâzî anlamda
mü’minler, “kurflunla birbirine kenetlenmifl bir yap›”99

fleklinde tasvir edilmifllerdir. Kendileri muhtaç ol-
sa bile, ihtiyac› olan bir Müslüman› kendilerine
tercih edip ona yard›m ederler. Bu husus Kur’ân’da
flöyle anlat›l›r:: 

“Kendilerinin ihtiyaçlar› olsa bile, yoksul kardeflleri-
ni tercih edip onlar›n ihtiyaçlar›na koflarlar. Kim kendi
nefsinin cimrili¤inden korunursa kurtulufla ermifltir.”1100

Hz. Peygamber @ de hadislerinde sosyal yar-
d›mlaflma ve dayan›flmay›, imanla iliflkilendirir: 

“Sizden hiçbiriniz kendi nefsi için istedi¤ini, din
kardefli için de istemedi¤i müddetçe (kâmil manada)
iman etmifl olmaz.”1111

“Komflusu aç iken bunu bildi¤i halde kendisi tok
yatan gerçekten iman etmifl olamaz.”1122

“Kim kardeflinin ihtiyac›n› giderirse, Allah da o
kimsenin ihtiyac›n› giderir.”1133

‹flte ‹slam’da egoizmi ve ç›karc›l›¤› yere seren;
karfl›l›kl› sevgi, yard›mlaflma, paylaflma ve dayan›fl-
ma rûh ve ülküsünü teflvik eden anlay›fl›n arka plâ-
n›nda böyle bir ö¤reti vard›r.

‹slam kardeflli¤i ile yo¤rulmufl kiflilerin olufltur-
du¤u toplulu¤a cceemmaaaatt ad› verilir. Sosyolojide ce-
maat ve cemiyet kavramlar› farkl› anlamlara gelir.
Cemaat hayat›nda, bireyler aras›nda aidiyet/men-
sûbiyet duygusu öne ç›kar. Bu aidiyet kayna¤›n›
dinden, örften, tarihten, kültürden ve medeniyet
bilincinden al›r. ‹flte bu ortak de¤erler etraf›nda
toplanan cemaat üyeleri, kendilerini bir vücudun
organlar› gibi görürler. CCeemmiiyyeettttee ise, geçici bir ta-
k›m iliflkiler a¤›ndan söz edilebilir. Bu iliflkiler, bir
tak›m sözlü ve yaz›l› anlaflmalarla düzenlenmifltir.1144

Tabii ki cemiyet ve cemaat halinde yaflayan toplu-
luklar›n avantaj ve dezavantajlar›ndan söz edilebi-
lir. Önemli olan her iki durumu da toplumun
avantaj›na çevirebilmektir.

Cemiyet manas›ndaki toplumsallaflmada, birey,
her türlü aidiyet noktalar›ndan koparak “ben duy-
gusu”nu yaflarken; cemaat›n ferdi ise, aidiyet duy-
gusunu daha çok içsellefltirerek, “biz fluurunu” ön
plâna ç›kar›r. Bir baflka aç›dan ifade etmek gerekir-
se cemiyet, yekpâreli¤i, homojenli¤i temsil ederken;
cemaat, farkl›l›klar› bir arada muhafaza etmeyi
temsil eder. 
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Modern devlet anlay›fl›nda afl›r› bireyselli¤in
öne ç›kar›lmas› ile bütün ara mekanizmalar yok edil-
di¤i için, birey, yaln›zlaflma tehlikesiyle karfl› karfl›-
yad›r. Birey, pazarl›k masas›na oturdu¤unda devasa
bir güç olan modern devlet onu yutuyor. Bunun
önüne geçilebilmesi amac›yla modern devlet örgüt-
lenmelerinde bireyin haklar›n› aramas› için sivil ör-
gütlere (sendika gibi) ihtiyaç duyulmufltur. 

Ayr›ca, modern toplumlarda ortaya ç›kan yeni
dinsel zümreleflmeler ya da Sivasl›lar, Giresunlular,
Zaral›lar, Artvinliler vb. gibi sosyal yard›mlaflma
ve dayan›flma ad›n› tafl›yan hemflehrilik dernekleri
gibi kurumlar, fertlerin evlenme, ifl bulma gibi ih-
tiyaçlar›n› gidermek için oluflturulan bir tak›m ara
mekanizmalard›r. Önemli olan bu ara mekanizmala-
r›n, bireyin hürriyetini ve yarat›c› kiflili¤ini yok edecek
bir boyutta bir gettoya dönüflmemesidir. E¤er böyle bir
durum ortaya ç›karsa, mevcut durum, bireyin aley-
hine iflleyebilir.

‹nsan toplumsal bir varl›kt›r. ‹slam insan›n bu
yönüne o kadar çok önem verir ki, ibadet ederken
bile, “ben” yerine dil kurallar› bak›m›ndan “biz”
kelimesini kullanmay› tercih eder. Örne¤in; na-
mazda; “Yaln›z sana ibadet eder, yaln›z senden yard›m
iisstteerriizz”1155 âyetinde, Müslüman, dünyada hiçbir za-
man “birey” olarak vurgulanmaz. Buna göre tek ba-
fl›m›za k›ld›¤›m›z namazlarda bile Allah’a duâm›z
ancak baflkalar›na kat›larak veya baflkalar›n› yan›-
na alarak gerçekleflme imkan›na sahip olmaktad›r.
fiüphesiz bu âyetin üslûp ve söylemindeki espri,
“biz” talebiyle sosyal bir toplulu¤u temsil eden bir
kardefllik duygusunu pekifltirmifl olmas›d›r. Ayn›
durumu, ‹slam’›n hac, zekât, oruç, ahlâkî ve fikrî
mücâhede, iyilikleri emretmek ve kötülüklerden
al›koymak gibi talimatlar›nda da gözlemlemek
mümkündür. Bütün bu ibadet türlerinde ferdîlik-
ten daha çok aidiyet duygular›n› besleyen ve bar›nd›-
ran cemaat duygusu a¤›r basmaktad›r.

AAddââlleettiinn ÖÖnneemmii

Sosyal dayan›flmay› sa¤layan ana etkenlerden bir
di¤eri de servet da¤›l›m›nda adalet ilkesine uygun
hareket etmektir. 

‹slâm, servet da¤›l›m›nda adâletsizli¤in bütün sosyal
hastal›klar›n temeli oldu¤u görüflüyle hareket etmifl ve
servetin olabildi¤ince tüm toplum kesimleri aras›nda
hakkâniyet ölçülerine uygun bir flekilde bölüflümüne
özen göstermifltir. Bir toplumda gelirin % 80’ini %
20’lik bir az›nl›k paylafl›r, gelirin % 20’sini nüfusun

% 80’lik bir ço¤unlu¤u paylafl›rsa öyle bir toplumsal
yap›da sosyal bar›fl yara al›r. Örne¤in, ‹slam ülkele-
rinde nüfusun en zengin % 20’si ülke gelirinin yar›-
s›ndan fazlas›na, en fakir % 20’si ise ülke gelirinin
sadece % 4,5’luk bir pay›na sahiptir. Bu dengesizlik
dünya genelinde ise çok daha vahimdir. Gelir da¤›-
l›m› bak›m›ndan ülkeler, bölgeler, iller, meslek ör-
gütleri, e¤itim kurumlar›, ifl alanlar› aras›nda kor-
kunç uçurumlar vard›r. Gittikçe gelir da¤›l›m›nda-
ki adaletsizlikler artmakta, bu durum gelir düzeyi
düflük kifli, ülke, bölge ve e¤itim kurumlar›n›n aley-
hine ifllemektedir. E¤er bir ülkede cehalet ve yoksul-
luk birleflmiflse, o ülke her türlü fitne, fesat ve kötü-
lük için mümbit bir zemin haline gelebilir. 

‹çinde yaflad›¤›m›z dünyada baz› zenginlerin so-
rumsuzca para harcamalar› ve israflar›; kapkaçç›l›k,
terör, anarfli gibi toplumun huzurunu bozmaya se-
bebiyet veren unsurlar›n en önemlilerinden biridir.
Paralar›n› nerelerde harcayacaklar›n› bilmeyen ve
bu hayat› flaflk›nca ve sorumsuzca yaflayanlar, baz›
yoksullar›, toplumun huzurunu bozan davran›fllara
sevk etmektedir.
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Hiçbir zaman, sokakta kad›nlar›n çantas›n›
al›p kaçma, gündüz saatlerinde bile evlere girip
k›ymetli eflya ve paralar› çalma gibi adi suçlar yasal
de¤ilse de, acaba bu adi suçlar›n meydana gelme-
sinde zenginlerin yoksullar› gözard› ederek s›n›rs›z-
ca harcamalar›n›n pay› yok mudur?1166 Halbuki,
toplum hayat›nda zenginler ve fakirler, aralar›nda
kurduklar› sosyal denge sayesinde sosyal bar›fl› te-
min edebilirler. Bu sebeple Hz. Peygamber, zekât›,
zengin ve fakir aras›nda kurulan bir köprüye ben-
zetir: “Zekat, ‹slâm’›n köprüsüdür.”1177 Bu, gönülden
gönüle kurulan bir sulh ve bar›fl köprüsüdür. Zen-
gin ve fakir aras›nda kin ve y›k›c›l›k yerine, karfl›-
l›kl› yard›mlaflma, sevgi, sayg› ve kardefllik duygu-
lar› yer al›r. 

‹flte ‹slâm, sosyal bar›fl› zedelememek için, ser-
vet temerküzünü önlemifltir. Bölüflümde temel fel-
sefe, toplumun tüm fertlerinin servetten yararlana-
bilmesi esas› olmufltur.1188 fiüphesiz servet da¤›l›-
m›nda adâlet fikrinin model yap›s›n› oluflturan
Kur’ân’daki en önemli âyet fludur: “Öyle ki mallar
sizden zengin olanlar aras›nda dönüp-dolaflan bir me-
ta/devlet olmas›n.”1199 Bu sebeple ‹slam, zenginlere ze-
kat› farz k›lm›flt›r. Çünkü zekattan amaç, sermaye
hareketlerinin belli ellerde tekelleflmesini önleyerek,
yast›k alt›ndaki sermayeyi, üretime dönüfltürmektir.

Di¤er taraftan zekat, sermayeyi gönüllü fakat
sorumlu bir flekilde, sürekli bir harekete sürükler.
Yani, zekat yoluyla sermayeyi yat›r›ma teflvik eder. ‹s-
lam’›n karfl› ç›kt›¤› biriktirilmifl mal, zekat› veril-
meyen, bir üretim ve yat›r›m gibi kullan›lmayan
sermaye ve servettir.2200

Kur’ân’da zekat 37 yerde namaz ile birlikte zik-
redilir: ““NNaammaazzllaarr››nn››zz›› kk››ll››nn,, zzeekkaattllaarr››nn››zz›› ddaa vvee--
rriinn””2211 âyetinde oldu¤u gibi. Hz. Peygamber@, ze-
kat vermeyi, ‹slam’›n befl temel esas›ndan birisi
olarak nitelendirmifltir.2222 Kur’ân’da zekat›n namaz-
la birlikte zikredilmesi, zekata verilen önemin bü-
yüklü¤ünü gösterir. Bir baflka önemli husus da ze-
kat›n sadece maddi bir hak olmay›p, ayn› zamanda
mü’min olman›n flartlar›ndan say›lan bir ibadet ol-
du¤u gerçe¤idir.2233 Dolay›s›yla etkenli¤i hem yasal
ve hem de vicdani bir zorunlulu¤a dayan›r. Bu yüz-
den zekat, modern anlamda sosyal güvenlik müesse-
selerinden daha etkilidir.2244

Gerek Kur’ân’da ve gerekse hadislerde zekat
vermemenin uhrevî cezas› üzerinde durulur.
Kur’ân’da alt›n ve gümüflü biriktirip de zekat›n›
vermeyenler hakk›nda flöyle buyurulur: 

“..Alt›n ve gümüflü biriktirip Allah yolunda sarfet-

meyenlere can yak›c› bir azab› müjdele. Bunlar cehen-
nem ateflinde, k›zd›r›ld›¤› gün, al›nlar›, bö¤ürleri ve
s›rtlar› onlarla da¤lanacak, “bu kendiniz için biriktirdi-
¤inizidir; biriktirdi¤inizi tad›n” denilecektir.”2255

Hz. Peygamber@ de: “Herhangi bir kimse mal›n›n
zekat›n› vermezse o mal k›yamet günü bir y›lana döner
ve sahibinin boynuna dolan›r” buyurdular ve bunu
tasdik bab›nda flu âyeti okudular:2266 “Allah’›n lütfun-
dan kendilerine verdi¤i fleye cimrilik edenler, hiçbir za-
man onu kendilerine hay›rl› sanmas›nlar. Aksine bu,
kendileri için bir flerdir. Onlar›n cimrilik ettikleri fley,
k›yamet günü boyunlar›na dolanacakt›r.”2277

O halde yoksullar›n hakk› olan zekat ve di¤er
yard›m türleri asla ihmal edilmemelidir. E¤er bu-
gün zenginlerimiz tam olarak zekatlar›n› hesapla-
y›p verseler, toplumumuzda yoksullar›n say›s› ola-
bildi¤ince azalacakt›r. 

E¤er bir toplumun mevcut kaynaklar›, bütün
toplum kesimleri aras›nda âdil ve hakkaniyet esas-
lar›na göre bölüflülmez de baz› toplumsal gruplar re-
fah içinde yaflayabilecek flekilde bir pay sahibi k›l›-
n›rken, toplumun di¤er kesimleri günlük ihtiyaçla-
r›n› bile karfl›layamayacak bir flekilde yoksulluk ve
açl›k s›n›r›n›n alt›nda yaflamaya mahkum edilirse,
böyle bir ortamda yoksulluk ruhi geliflmenin en bü-
yük düflman› olur. Bazen de bütün toplumu Allah’a
karfl› sorumluluk bilincinden uzaklaflt›rarak ruhi
geliflmeyi öldürücü bir materyalizmin kollar›na
iter. Hz. Peygamber @ flu uyar›c› sözüyle kesinlikle
bunu kastetmifltir:2288 ““FFaakkiirrlliikk iinnssaann›› kküüffrree yyaakk--
llaaflfltt››rraayyaazzdd››..””2299 Burada küfür, ahlâki çöküntü an-
lam›nad›r.

Zekat kiflide özveride bulunma al›flkanl›¤› ka-
zand›r›r. Benim karn›m tok, baflkalar› bana ne, anla-
y›fl›n› kökünden y›kar.

Yaflad›¤›m›z dünyada aç›kça hepimiz görmek-
teyiz ki, ekonomik aç›dan fakir ülkeler her yönüyle
periflan durumdad›rlar.. ZZeennggiinn oollaann üüllkkeelleerr,, ffaakkiirr
mmiilllleettlleerriinn hheemmeenn hheemmeenn bbüüttüünn kkuurruumm vvee hhaattttaa
rreejjiimmlleerrii üüzzeerriinnddee,, ggüüvveennlliikklleerrii üüzzeerriinnddee bbiillee ssöözz
ssaahhiibbii oollaabbiilliiyyoorrllaarr.. Dahas›, günümüzde paraya sa-
hip olanlar siyasete, siyasete sahip olanlar dünyaya ha-
kim oluyorlar. Bu sebeple, milletler maddi refahla-
r›n› sa¤layamad›klar› müddetçe, tam ba¤›ms›zl›kla-
r›n› da garanti alt›na almalar› zordur. 

Hz. Peygamber@ bir hadislerinde: “Veren el,
alan elden üstündür”3300 buyurmufllard›r. Bu hadisin
iflaret ve delâletinde, çal›flmak ve zengin olma¤a
teflvikle birlikte, yoksullarla dayan›flmaya da teflvik
vard›r.
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Yard›mlaflma ve dayan›flma yoksul kimselerin
zenginlere karfl› içlerinde duyacaklar› k›skançl›k duygu-
sunu köreltir. E¤er imkans›zl›klar içinde çal›flama-
yan veya hiçbir günah› olmad›¤› halde toplumu iyi
yönetemeyen yöneticiler nedeniyle fakir düflmüfl
bir cemiyette borç üstüne borç yaparak hayat›n›
sürdüren yoksul, zenginden yard›m görürse, ona
karfl› sevgi ile ba¤lan›r ve düflmanl›k duygular› si-
ner; onu mal sahibine düflmanl›k etmek için harca-
nan çabalar da bofla gider. Böylece fert hiçbir y›k›-
c› cereyan›n tesiri alt›nda kalmadan iman›n› koru-
yabilir. Yine zekat, ss››nn››ffssaall ççaatt››flflmmaallaarr››nn öönnüünnee ggee--
ççeerr.. Toplumsal hayatta meydana gelecek sosyal
patlamalar için de bir fren ifllevi görür. Örne¤in,
zekat vermekle, oorrttaa bbiirr ss››nn››ff yyaarraatt››ll››rr. Böyle bir
toplumsal dokuda huzur olur, mal güvenli¤i sa¤lan-
d›¤› gibi can güvenli¤i de sa¤lan›r. O halde, zekat,
toplum huzuru için bir güvenlik sigortas›d›r.

Görüldü¤ü gibi zekat›n fert ve toplum aç›s›n-
dan say›lamayacak kadar faydalar› vard›r. Toplum-
sal düzen aç›s›ndan sosyal bir güvence olan zekat
gibi dinamik bir kurum asla ihmal edilmemeli, ola-
bildi¤ince ifllerlik kazand›r›lmal›d›r. 

Emevî devletinin ilk y›llar›nda ‹slam servetin-
de ve gelir da¤›l›m›nda ortaya ç›kan içtimâi adâlet-
sizlikler sebebiyle r›z›k ve helâl malla ilgili tart›fl-
malar yap›lm›flt›r. Bireysel manada da olsa, bir ay-
d›n sorumlulu¤u tafl›d›¤›na inand›¤›m›z Mu’tezile
ekolünün önde gelen teorisyenci bilginlerinden
Gaylan ed-D›maflkî(ö. 101/720), Emevî yöneticile-
rinin haks›z bir flekilde halk›n mallar›n› gasbederek
adâletten ve Hz. Peygamberin yolundan uzaklafl-
t›klar›n› söyleyerek sert muhalefet göstermifl ve ne-
ticede Hiflam b. Abdülmelik(ö. 126/743) taraf›ndan
önce dili kesilmifl ve sonra da öldürülmüfltür.3311

Di¤er taraftan Hasan-› Basrî(ö. 110/728) de
özellikle Emevî valilerinden Haccac b. Yusuf’un(ö.
95/714) icraatlar›na fikrî temelde flu elefltirileri yö-
neltmifltir: “Onlar, dinlerini alaya ald›lar. Bineklerini
semizlediler. Dairelerini, evlerini genifllettiler, ama ka-
birlerini daraltt›lar. Ayr›ca onlar, giysilerini yenileyip
dinlerini geriye att›klar›n› görmüyorlar m›? Bunlardan
biri sa¤ yan›na yaslan›p baflkas›n›n mal›n› yer. Yeme¤i
gasptan elde edilmifltir. Hizmetlileri, kar›n toklu¤uyla
çal›flan ›rgatlard›r.”3322

Bilindi¤i gibi sosyal olay ve olgularla fikirler
aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. ‹flte ‹slam düflünce
tarihinde Mâtürîdî ve Efl’arî kelam ekolleri r›zk›; is-
ter helâl olsun, ister haram olsun insan›n yedi¤i fley3333

fleklinde tan›mlarken, ‹slam rasyonalistleri denen

Mu’tezile kelam ekolü ise r›zk› genel manada, insa-
n›n sahip oldu¤u mülk olarak tarif eder ve soruna ah-
lâkî aç›dan yaklaflarak haram olan›; ne mülk ve ne de
r›zk sayar.3344 Böylece, haks›z yere yoksul ve zay›fla-
r›n mallar›n› gasbedenlerin karfl›s›na böyle bir r›zk
tan›m›yla ç›kan Mu’tezile’nin bu tavr›, sosyal adâ-
letsizli¤e ve gelir da¤›l›m›ndaki haks›zl›¤a dikkatle-
ri çekmek olarak görülebilir. Sosyal dayan›flmay›
kolaylaflt›r›c› ana bir etken olan adâlet ilkesi, ser-
vet da¤›l›m›nda gözetildi¤i taktirde, böyle bir top-
lum düzeni elbette, refaha, sevgiye ve sosyal bar›fla
koflacakt›r.

‹‹nnssaannllaarr››nn EEflfliittllii¤¤ii PPrreennssiibbii

‹slâm’da sosyal dayan›flman›n önemli ilkelerinden
birisi de insanlar›n eflitli¤i prensibidir. ‹nsanlar›n bir-
birlerine eflit oldu¤u inanc› ve bu inanca dayanan
uygulama ve düzenlemelerdir. Eflitlik mefhumunun
tan›nmad›¤›, kimilerinin tanr›lardan geldi¤ine
inand›¤› bir ça¤da; insanlar›n demir perdelerle bö-
lünmüfl s›n›flara ayr›ld›¤›, kiminin mukaddes, ki-
minin âdi kabul edildi¤i, kad›n›n ruhunun bulunup
bulunmad›¤›n›n tart›fl›ld›¤› bir devirde ‹slam, insan
cinsinin birlik ve eflitli¤i inanc›n› getirmifltir. ‹n-
sanlar kökte ve gidiflte, hayatta ve ölümde, haklar-
da ve borçlarda, kanun ve Allah huzurunda, dün-
yada ve âhirette eflittir.3355

‹slam, insanlar›n birbirlerine karfl› herhangi bir
üstünlük unsurunu beraberlerinde getirdikleri hu-
râfesini kesinlikle kabul etmez. Bütün insanlar Al-
lah’›n birer yarat›¤›d›r ve hepsinin kökü birdir: “Ey
insanlar! Do¤rusu biz sizleri bir erkekle bir difliden ya-
ratt›k. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbi-
rinizi kolayca tan›yas›n›z. fiüphesiz Allah kat›nda en
de¤erliniz, O’na karfl› gelmekten en çok sak›nan›n›zd›r.
Allah bilendir, haberdard›r.”3366

‹nsanlar›n eflitli¤i prensibiyle ilgili olarak Hz.
Muhammed@, hicretin onuncu y›l›nda “Vedâ
Hutbesi”nde flöyle söylemiflti: “Siz hepiniz Âdem’in
neslindensiniz. Âdem de topraktan yarat›lm›flt›r. Ara-
b›n, Arap olmayanlar üzerinde veya Arap olmayan›n
Arap karfl›s›nda üstünlü¤ü yoktur. Bu üstünlük ancak
Allah’tan korkmakla (takva ile) olur.”3377

Hz. Peygamber bu hitabesiyle kanun önünde
insanlar›n eflitli¤ini savunmufltur. fiüphesiz bu ilke-
nin yerleflmesi, üstünün hukuku de¤il, hukukun üs-
tünlü¤ünün bir zaferidir. ‹slam tarihinde yasalar
önünde eflitlikle ilgili birçok örneklendirmeler
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mevcuttur. Adâlet mekanizmas›n›n do¤ru bir flekil-
de iflletildi¤i toplumlarda buna ba¤l› olarak sosyal
dayan›flma güçlenecek, bu yard›mlaflman›n tabîi
bir süreci olarak da sosyal güvenlik sa¤lanacakt›r.
Zira, bilinmelidir ki, sevinçler paylafla paylafla artar,
problemler ise, paylafla paylafla azal›r.

‹nsan›n biyolojik ve manevî varl›¤›n› istikrarl›
ve dengeli bir flekilde sürdürebilmesi için bir tak›m
sosyal güvenlik müesseselerine ihtiyaç vard›r. ‹nsan
tek bafl›na ihtiyaçlar›n› karfl›layamaz. Mutlaka di¤er
insanlarla birlikte gerek üretim ve gerekse üretilen
mal› sat›n alma vb. gibi çok yönlü durumlarda bir-
birlerinin yard›m ve desteklerine ihtiyaç duyarlar.
‹slâmiyet’te, bireyin, yaln›zlaflmas›n› ve toplum d›fl›
alt kültür gruplar› haline gelerek saf d›fl› edilmesini
önlemek için bireyi güçlendirici yan ve ara meka-
nizmalar gelifltirmifltir. Biz bunlara “sosyal dayan›fl-
ma müesseseleri” diyoruz. Yukar›da de¤indi¤imiz gi-
bi, zekat da bunlardan sadece birisidir.

SSoonnuuçç OOllaarraakk

‹flte ‹slam dini yoksulluk ve fakirlik problemini
çözmek için zekattan fitreye, keffâretlerden sada-
kaya, vak›ftan nafakaya vb. çeflitli alternatif sosyal
dayan›flma ve yard›mlaflma müesseseleri infla etmifl-
tir. Bu müesseselerin iflletilebilmesi için öncellikle
Allah’a ve yarat›klara karfl› sayg›l› ahlâki de¤erler-
le donanm›fl bir toplumun inflâs›na ihtiyaç vard›r.

‹slâm Dini, sosyal adâlet temeline dayanan bir
ö¤reti olarak sosyal dayan›flman›n örneklerini orta-
ya koymufltur. ‹slam, zay›flar›n ve mazlumlar›n ko-
ruyucusudur. Ekonomik aç›dan maddî imkan› ol-
mayan fakirleri, yetimleri, dullar›, borçlular› ve her
türlü âciz olan ihtiyaç sahiplerini koruyucu, des-
tekleyici ve takviye edici temel esaslar getirmifltir.
Çünkü Kur’ân’a göre, yard›mlaflman›n kesildi¤i bir
toplumda büyük fitne ve kargaflalar ortaya ç›kar.3388

Varl›kl› Müslümanlar›n ihtiyaç sahiplerine zorun-
lu ve gönüllü olarak yard›m etmeleri istenmifltir.3399

O halde, küresel düzeyde ortaya ç›kan yoksullar
ve zenginler aras›ndaki korkunç uçurum kapat›l›r-
sa, dünyada bar›fl›n yolu aç›lacakt›r. Yoksa, dünya-
da bar›fl, salt bar›fl nutuklar› ve flark›lar› düzeyinde
kalmamal›, güney ve kuzey aras›nda meydana ge-
len gelir da¤›l›m›ndaki uçurumlar› ortadan kald›ra-
cak düzeyde uluslar aras› giriflimler bafllat›lmal›d›r. 

Ramazan ay›n›n, adaleti ve insana sayg›y› eksen
alan bir dünyan›n yeniden inflas›na vesile olmas›
umuduyla. ■
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EEDEB‹YATIN RRAMAZAN YYAPRA⁄I

MMUUSSTTAAFFAA AALLDDII

B ugün müslüman erkek ve kad›n›n frans›z›
kald›¤›, bir türlü anlayamad›¤› -hakl› olarak
anlayamad›¤›- safalil bir ramazan edebiyat›

anlat›s› alttan alta hükmünü sürdürmektedir. fiey-
lefltirilmifl yayg›n kültürel gevezelik biçimidir. “Ah
eski ramazanlar!” Sahte derinli¤in yüzeysel fl›kl›¤›-
n›n besledi¤i anlat› biçimlerinin yan›nda karfl›-ra-
mazan anlat›s› da denilebilecek ramazan›n anlam›-
n› kavra(t)maya odaklanan metinler de vard›r.

Hikayemizin, da¤lar›n yüklenmekten kaç›nd›¤›
emanetin iflaretlerinin El-Emin’e nazil olmaya bafl-
lad›¤› flehrullah; geçmiflten günümüze sanatç›larca
gerek izlenim gerekse yaz› ve fliir biçiminde edebi-
yat dünyas›na da yans›m›flt›r. Yaz›n dünyas›nda
temsil edilmeye çal›fl›lan Ramazan ay› imgesinin
düflünsel ufku, tasarlam›fl oldu¤u geçmifl çengelleri,
tahayyül etti¤i gün ve gelecek tektiplefltirilemeye-
cek çeflitliliktedir. Modernleflmeye çal›flan Osman-
l› dünyas›n›n ekabir konak imgeli anlat›lar›ndan
ramazan›n› kaybedenlerin anlat›lar›na, metalaflt›-
r›lm›fl ramazan halsizli¤inden ar›nma imkan› ola-
rak ramazan anlat›lar›na de¤in ço¤ul bir ramazan
yaz›n› sözkonusudur. Ramazan yaz›n›n izini sürme-
ye çal›flaca¤m›z bu yaz›da a¤›rl›kl› olarak, kültürkri-
tik’ten hareketle geçmifle özlemin deprefltirildi¤i
hay›flanman›n sözel cisimleri durumunda bulunan
yaz›lar›n düflünsel ufkunu sorunsallaflt›raca¤›m.

RRaammaazzaann fifieenn mmiiddiirr??

Muhafazakar eseratin  yerleflik bilincinin geçmiflin
hükümsüz otoritesinin yas›n› tutan  bildik ramazan
metinlerinin kliflelerle yüklü anlam dünyas›n›n
ötesine geçen yaz›lardan biri Murat Kapk›ner’in

“Açl›¤›n Ötesindeki Anlam” denemesidir. Ador-
no’nun “kültürel olarak önceden biçimlendirilmifl
belli deneme türünün yetkin bir örne¤idir Kapk›-
nerin denemesi. Denemenin amac› “bofl bir hiçlik-
ten yeni fleyler çekip ç›kartmak yerine sadece bir
zamanlar yafla(n)m›fl fleyleri yeniden düzenlemek-
tir” Adorno’ya göre. Kapk›ner’in yaz›s› yaz›n dün-
yas›n›n konformist ramazan tahayyülünün tahak-
kümünden özgürlefltiren yetkin bir Ramazankritik
metnidir. 

Edebiyat ve ramazan üzerine birfleyler yazma
düflüncesi tedirgin edici bir düflünce. Geçmifl ra-
mazan›n kusursuzlaflt›r›lm›fl sunumlar›, nostaljik,
entegrist, mazi cenneti betimlemesinin edebiyat
imalatç›lar›nca oluflturulan otantik müzeci tasav-
vurun büyük ve suskunlaflt›r›c› bir etkisi var tedir-
ginlik duygusu üzerinde. Ramazan ay›n›n geçmifl
toplumsal hayat›m›zdaki tezahürlerinden dolay›
Süheyl Ünver “Ramazan Medeniyeti” nitelemesini
yapm›flt›r.  Safdil ramazan edebiyat› güzellemeleri-
ne yönelik elefltirimiz geçmiflin zamanda yaflanm›fl
tezahürüne de¤ildir. Bugün için “kültürel çöp”  ni-
teli¤indeki tav›r, tutum ve davran›fl biçimlerinin
kutsallaflt›r›lm›fl haline iliflkin “aflk›n bir eleflti-
ri”dir niyetimiz. Ramazan’la ilgili hakim yazma
tarz›n›n kosmos noetikos (zihinsel evren)’a müda-
halede bulunabilmek için tarihteki ramazan alg›s›-
na da müdahale gerekiyor. Kur’an’›n kuca¤›na in-
dirildi¤i bereketli ay Ramazan’›n edebi imgelerin-
deki temsiliyetinin sorunlu hali tarihi ve teolojik
argümanlar›n çarp›t›lmas›ndan da besleniyor.
Schiller’in Wallerstein ad›n› tafl›yan oyuncunun gi-
rifl bölümü “yaflam ciddidir, sanat ise flen” dizisiyle
sonlan›r. Buradan harekele “Ramazan flen midir?”

“Süslüyor Ramazan hilâli mavi semay›,/Narin, akflam ›fl›¤›nda ›fl›ldayan bir cengiver k›l›-
c› gibi./‹çteki arzularla yap›lan savafl›n alâmeti./Bu ayda yap›lan, bu oruç ve ay›kl›k ay›n-
da/Allah’›n z›rh›n› ve de kefeni kufland›¤›m›zda/Gün içre oruçla ar›n›nca ve gece karanl›-
¤›nda yakar›flla/Derunen aç›k, ilâhi Kelam’›n nuruna sevgilisinin kalbine inen bu ayda”

S. Hüseyin Nasr (Yol fiiirleri, s. 51)
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sorusunun gerekli ve zorunlu oldu¤unu düflünüyo-
rum. Hem bugünkü küresel talan›n fosillefltirici
angajmanlar›yla mücadele edebilmek, hem de afl-
k›n bir elefltiri gelifltirebilmek için tarihe gitmek
gerekiyor. Kapk›ner; tarihe gitme cüretin göstere-
rek s›rlarla örülü “flen ramazan” imgesini yap›s›z-
laflt›r›yor. Ramazan anlay›fl›m›z özgürlefltirerek öz-
günleflme yolunda büyük bir imkan sunuyor. ‹slam
Tarihine bakt›¤›m›zda Bedir, Uhud, Hendek sa-
vafllar›yla Mekke’nin fetih’nin ramazan orucunun
farz k›l›nmas›ndan sonra meydana geldi¤ini görü-
rüz. fien ramazan güzellemesinin yavanl›¤›n›n per-
desini aralayan Kapk›ner, “Ramazan san›ld›¤› gibi
kolayl›klar ay› de¤il, tersine imtihan›n en çetin
fleklinin cereyan etti¤i, yo¤unlaflt›¤› zaman dilimi-
dir y›l›n” cümleleriyle tortulaflan zihinlerimize ifla-
ret fifle¤i yollamaktad›r. 

Ramazan’›n kalbinde vahyedilmeye bafllanan
Kur’an-› Kerim’de  Rabbimiz “Andolsun sizi kor-
ku, açl›k, mallardan, canlardan ve ürünlerden ek-
siltmelerle deneriz. Sabredenleri müjdele” (2/155)
buyuruyor. Peygamberimiz flen ramazan otantizmi-
nin tasavvur edemeyece¤i güçlüklerle  yüzyüze gel-
mifl, idrak etti¤i ramazanlar›n yar›dan fazlas›nda
zorluklardan dolay› üzülmüfl, arkadafllar›na ço¤u
kez oruçlar›n› bozmalar›n› emretmek durumunda
kalm›flt›r. Bu zorluklar elbette bizleri her zaman
kötümserli¤in kök sald›¤› yaflant› biçimlerine sar›l-
mam›z› gerektirmez. Ama ar›narak direnme/dire-
nerek ar›nma (sabr›n katharsisi) imkan›ndan ni-
metlenmemizi sa¤layan y›ld›zlar›m›z olmal› tarihi
tan›kl›klar. Egemen söylemin cennetsi imgesiyle
yüzleflmek, umutsuzlu¤un kötücül büyüsünün müt-
tefiki k›lmamal› bizleri. Kapk›ner’in deyifliyle “Ki-
fli için ömür boyu, ramazanlar›n›n kendisine zehir
olaca¤›n› savlamak do¤ru de¤ildir, ama içinde her-
hangi bir cihad›n, zorluklar›n gö¤üslendi¤i kimi
ramazanlar› geçirmeden idrak edilen mesud rama-
zanlar›n  hay›rl›l›¤›n› da düflünmek zordur.”

Zorluklar›n gö¤üslendi¤i ramazanlar ümmetin
en uzun yüzy›l› yirminci yüzy›lda çokça yaflanm›fl
ve hala da yaflanmakta. Ahmet Rasim, Balkan Sa-
vafllar› s›ras›nda Tasvir-› Efkâr’da yazd›¤› bir yaz›da
kuvvetsizlik ve uyuflukluktan kurtulma imkan›
olarak orucu görmekte, sn›rlarda cihad eden asker-
lerin görevlerini yapt›klar›n› belirtmektedir. Zor-
luklar içinde savaflmayanlar›n ise “vilâyetlerde ah-
lakî ve dini kalk›nma ile” u¤raflmalar› durumunda
“‹slâmlar›n ruhu flad olur ve her iki taraf›n da sa-
vafl›n› mânen tebrik ederler” cümleleri ile müca-
dele imkanlar›n›n geniflli¤ini vurgulamaktad›r.

Ahmet Rasim, flen ramazan imgesinin teolojik ar-
gümanlar›yla da hesaplaflma gere¤ini duymufltur.
“Bizim dima¤lar›m›z elbette yaln›z  “k›ssadan his-
se” türünde birtak›m acayip hikayeler  dinlemek
için yarat›lmam›flt›r. (…) Camilerimizde hâla ‹sra-
il(iyat) hikayeleriyle vaiz edilmekte oldu¤unu iflit-
tikçe üzülmemek elden gelmiyor. Cenâb-› Hak-
ka’›n  ebedi nimetleri durup dururken Muhammed
ümmetini bölüm bölüm cehenneme göndermekte
ne lezzet bulunaca¤›n›n çocuklu¤umdan beri halâ
fark›nda de¤ilim” Nihad Sami Banar’›n “istiklal
harbinin günü gününe yaz›lm›fl en yak›n tarihi”
de¤erlendirmesini yapt›¤› E¤il Da¤lar’da Yahya Ke-
mal, Ramazan ay›n› ‹stanbul halk›n›n” iktisadi ci-
hada azmetmesi” için bir bafllang›ç zaman› olarak
görür. Ramazan›n ‹slam diyar›na bir daha geldi¤i-
ni haber veren toplar› derin bir hüzünle iflitece-
¤iz.(…) bu ramazan›n zevki  bize biraz daha ac› ge-
lecek” ifadeleriyle Ba¤dat’›, Kudüs’ü Necef’i dü-
flünmeden, savafllar›n müslüman bilincinde olufl-
turdu¤u y›k›mlar› ve “yara izlerini”  hissetmeden
idrak  edilecek ramazan›n bir flenlik ve tüketim ay›
olmad›¤›n› hat›rlatmak istemektedir sanki.

DDiirreennmmeenniinn ((SSaabbrr››nn)) KKaatthhaarrssiissii

Antik Yunan filozoflar› sanat› tan›mlarken mime-
sis ve katharsis kavramlar›n› öne ç›kar›yorlard›.
Asyal› Ozan Vahiy ve Sanat seminerinde bu kav-
ramlar› flöyle aç›klar: “Mimesis tabiat› taklit de-
mekti. Yani tabiattaki modellerden hareketle ya-
ratma çabas› (…) Katharsis ise ar›nma anlam›na
geliyor. Süflilikten ar›nma. Bu bizim dilimizde ni-
fak, küfür ve flirkten ar›nmad›r. Dünyaperest top-
lumun hedonist (hazc›) zevklerinden, duygu  en-
düstrisinin ›fl›lt›l›, albenili tüketim köleli¤inden
ar›nma imkan›n› sunan/hat›rlatan ramazan bu bo-
yutuyla da edebiyat dünyas›nda yerini alm›flt›r. Bu
ba¤lamda Fatma. K. Barbaraso¤lu ve Mürsel Sön-
mez üzerinde durmak gerekiyor. 

Yeni flehir insan›, yeni flehir insan›n›n ruh hal-
leri tüketim odakl› metal› hallerdir. Ramazanname
gelene¤ini sürdüren Barbaraso¤lu, “nas›l yaflad›¤›-
m›z›, neden böyle yaflad›¤›m›z› ramazana akseden
görüntüler içinde” düflünür. Dünyaperestlikten,
dünyevileflmeden kurtulmak için seçilmifl zaman-
lar› ar›nma imkan› olarak ifllevsellefltirmek gerek-
lili¤inden hareketle “Birbirinin ayn› giden günle-
rin ortas›na bir hediye gibi sunulmufl mübarek
günleri f›rsat bilerek, hayat›n bütün seküler tuzak-
lar›ndan kurtulmay› neden murad etmeyiz? Neden
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içimizi bir  coflku kaplamaz?” yürekli ifadelerini ak-
leden kalbimize gönderir. Tekdüzeleflmifl, s›radan-
laflm›fl hayat›n içi yaln›z zamanlar›ndan ibadetle-
rin ar›nd›r›c›, onar›c› etkisiyle öz ülkemizi hayal
edebiliriz. “Müslümanlar› modernli¤in getirmifl ol-
du¤u seküler zaman anlay›fl›ndan kurtaracak en
önemli silah ibadetlerdir. Günde befl defa namaz
için haz›rlanan her mümin öncelikler s›ras›n› uh-
revi olandan yana kullanm›fl olmas›yla modern ha-
yat›n seküler zihniyetini bertaraf etmifl olur.”

Gayesizlikten kurtulma zamanlar›d›r belirtil-
mifl zamanlar. Zamanlar eskitir anlam dünyas›n›
söz cisimlerinin k›l›c›yla bazen. ‹çi yaln›zlafl›r ra-
mazanlar›n, halsizleflir, dilsizleflir. Suskun imgedir
bazen. fiairin yüre¤i dayanmaz ve isyan eder. Top-
çu’dan, Yunus’tan hareketle “orucun isyan ahlak›-
n›n” denemelerini yazar Mürsel Sönmez. Mustafa
Miyaso¤lunun da elefltiri konusu “yapt›¤› direkle-
raras› nostaljisini” bat›c› elitlerin dini sekülerlefl-
tirme politikalar›n›n bir gere¤i olarak alg›layan
Sönmez’e göre “Oruç bir baflkald›r›d›r.” Ramazan
zamanda devrim yapar. Toplumsal hayatta arzu
k›flk›rt›c›l›¤›na, para tektanr›c›l›¤›na “befleri s›fat-
lar› yok etmeden ama kontrol alt›na alarak” dire-
nir oruçlu (her) kifli. Oruç as›l anlam›n› “gönüllü
bir eylem” olmas›yla kazan›r. “Gönülden olmay›n-
ca” yitirir de¤erini bütün gönülsüz eylemler gibi.
“Aslolan içtenliktir ve içtenliksizlik hiçtir.”

EEflflkkââll--ii RRaammaazzaann//RRaammaazzaann››nn HHaalllleerrii

Ramazan›n halleri sözkonusu oldu¤unda modern-
leflme tarihimizin analiz edilmesinde yararlan›lan
üç tarz›n egemenli¤inden bahsetmek gerekiyor.
De¤iflen, dönüflen zihni ve toplumsal hayat rama-
zanlar› da de¤ifltirmifltir. “Benim çocuklu¤umun ra-
mazanlar› karak›fla rastlam›flt›” diyen Refik Halit
Karay, alg› kal›plar›n›n de¤iflmesi hususunda flöyle
derk; “lâkin ikimiz de -ramazan ve ben- ne kadar
de¤ifltik… O ramazanlar beni tan›yamazlar, kendi-
leri  ise benden daha tan›lmaz halde.” Yahya Ke-
mal “Kandiller Yanarken” yaz›s›nda Ramazan›n alg›-
lanma biçimi üzerindeki düflüncelerini ifade eder.
“Bugünkü Türkler siyasiyatta ilmi, medeniyeti, ha-
yat› telakkide daima üçe ayr›ld›klar› gibi Ramazan›
tahassüste de üçe ayr›l›yorlar. Bu üç zümrenin yal-
n›z müflterek bir noktas› var! Ramazana tehassür!
Bir zümreye göre Ramazan flehrâyindir. (…) Bu
zümrenin Ramazan geldi mi hasreti cofluyor, hey
gidi günler hey! Nerede eski Ramazanlar diye ac›k-
l› hikayedir tutturuyorlar ki her mevzû gibi beylik

bir üslûba geçecek (…) ‹kinci zümreye göre Rama-
zan nefsimizle dünyevi h›rslar›m›zla mücadele etti-
¤imiz bir ayd›r (…) Lâkin bir zamand›r bu memle-
kette bir üçüncü zümre türedi. Bir zümre diyor ki:
“Senede bir defa gelen bu otuz günlük sürekli fleh-
râyin içinde büyük mazinin flâflaas›n› yafl›yoruz; la-
kin bu levha mâzidir, biz onun içinde bir müzede
dolafl›r gibi dolafl›youz, zevk al›yoruz e¤leniyoruz.
Kendimiz ondan de¤il ona frenkler kadar yabanc›-
y›z.” Çöküfl zamanlar›n›n geleneksel, mistik ve ye-
nilikçi anlay›fllar›n›n ramazan telakkileri birbirin-
den farkl›d›r. Adetleflen ibadetlerin onar›c› etkileri
yüreklerimize gelemeden kuruyor. ‹çtenliksizli¤in
flehrayinleri; içi ac›yan ramazanlar› içimize içten-
likli olarak do¤uram›yor. Vaktin evlad› yapam›yor.
“Oruç da ac›k›r” diyor sezai Karakoç, oruç’un ken-
disini tan›maya bafllad›¤› ramazanlar için geçiciyi
ebedi k›lma u¤rafl›s›n›n besledi¤i yasl› ramazanlar-
dan bugünün ramazan üslubunu ve inflas›n› gerçek-
lefltirmek gerekiyor.

HHuuzzuurrssuuzz RRaammaazzaannllaarr

Cem, sen söyle ne kadar oldu olmayal›?
Oruç Aruoba

Kiflinin, ramazan›n anlam› her zaman “yan›n-
da” de¤ildir “uzaklafl›r” bazen… Ramazan›n anla-
m› uza¤›ndayken kifli, geçmiflten kalan hat›ralara
sar›l›r. Kutsallaflt›r›lm›fl bir hüzün flark›s›n›n eflli-
¤inde hüzünlenilir. ‘Burada’ yaflanamayan rama-
zanlar duygusal med-cezirlere neden olur. Yoklu¤u
da içeren ve kiflinin ‘yer’ine göre de¤iflen ramazan
alg›s›n›n izlerini Yakup Kadri, Yahya Kemal ve Sa-
mihâ Ayverdi’de bulmak mümkündür.

Yahya Kemal Aziz ‹stanbul’da “fiiflli Caddesinde
Ramazan” bahsinde “fiiflli’de gündüz ramazan hisse-
dilmiyor” der. Ama sadece fiiflli’de de¤il Yahya Ke-
mal’de de gündüz ramazan yaflanmaz, hislenmele-
rin d›fl›nda. “Atik Valde’den ‹nen Sokakta” fliirin-
de huzursuzlu¤un huzurunun izlerine rastlar›z:

Tenhâ sokakta kald›m oruçsuz ve nefle’siz.
Yurdun bu iftar›ndan uzak kalman›n gam›
Hadsiz yaflatt› rûhuma bir gurbet akflam›.
Bir tek düflünce oldu teselli bu derdime;
Az çok ferahlad›m ve dedim kendi kendime;
“Onlardan ayr›l›fl bana her an üzüntüdür;
Mâdem ki böyle duygular›m kald› çok flükür.”
Duygulanma, ar›nma imkan›n›n nimetlerin-

den faydalanamaman›n zü¤ürt tesellisi olarak iflle-
tilmektedir. Gök Kubbemizin flairinin “güz ya¤mu-
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ru”nun kiflisel hayattaki etkilerinden yoksun kal›-
fl›n›n “Türk müslümanl›¤›” ile iliflkilerini irdeleyen
araflt›rmac›lara b›rakarak yolumuza devam edelim. 

Adorno elefltiriyi “aflk›n elefltiri” ve “içkin elefl-
tiri” biçiminde ay›r›r. Ona göre içkin elefltiri, kül-
türel ve düflünsel metinleri sadece kültür ve dü-
flüncenin kendi ölçütleriyle de¤erlendirmektedir;
“aflk›n elefltiri” ise bu metinlerin tarihsel, toplum-
sal, zihinsel belirleyicilerini araflt›rmak anlam›na
gelir. Salt içkin elefltiri tarihin kültür üzerine b›-
rakt›¤› “yara izlerini” gözden kaç›r›r. Ramazanla il-
gili metinlerin elefltirisi aflk›n elefltiri ile yap›labi-
lir. Modernli¤in buharlaflt›r›c› etkisinin geleneksel
yap›y› zaman alg›s›n›, bilgilenme biçimlerini,
inanma-eyleme tarzlar›n› yoketme mücadelesine
giriflti¤i yirminci yüzy›l Osmanl› co¤rafyas›nda ay-
d›nlar›n kap›ld›klar› pozitivist ›rma¤› zaman za-
man sor¤ulad›klar› “flüphe vakitleri” olmufltur. Ya-
kup Kadri Veda Geceleri yaz›s›nda bu durumu ör-
nekler.  Çocuklu¤undan gençli¤ine hat›ralarla be-
zedi¤i yaz›s›nda ilerlemeci anlay›fl› ramazan vesile-
siyle sorgular. Ayd›n züppeli¤inin büyüklerle, din-
le, gelenekle “terbiyesiz” iliflkisini gözler önüne se-
rer. “Yegane inand›¤›m›z, yegâne hürmet etti¤imiz
fley ‘as›r’d›, asr›n ilmi terekkîyat› idi. Birbirimize
ikide bir ‘Yirminci as›rday›z!  Düflününüz efendim
yirminci as›r!’ derdik. Yirminci as›r bizi aldatt› ve
ramazan aylar› bize küstü.” Yaflan›lan toplumsal
trajediler zihni yap›lar üzerinde de yaralay›c› etki-

lerde bulunmufl, âraftaki bireylerde hakikat k›v›l-
c›mlar› oluflturmufl ancak bu durum bohem tav›r-
larla kurumufltur.

Edebiyatta kullan›lan “mekan e¤retilemesinin”
iyi bir örne¤i olan ‹brahim Efendi Kona¤› roman›n-
da Sâm›ha Ayverdi; kaybolan kaybolmakta olan
de¤erlerin yas›n›, gelenek/modernlik aras›ndaki
çat›flma üzerinden nostaljik bir mazi imgesiyle tu-
tar. Bu imgesellefltirme ramazan›n Osmanl› u¤ra-
¤›ndaki ekabir konak hayat›yla Osmanl›’n›n öz-
defllefltirilmesiyle kurulur. Konak ramazanlar› mu-
hafazakar esaretin “kültürel yasç›l›¤›” ile yüceltilir.

Hayat›m›z›n s›f›r›n alt›ndan s›f›r›n üstüne ç›k-
ma deneymini tatt›¤›, ça¤›n bulan›k sular›ndan
vahyin esenlik yurduyla tan›fl olma imkan›n› su-
nan ramazan›n edebiyat dünyas›ndaki yolculu¤u,
temsiliyeti iniflli ç›k›fll›d›r. Ramazan müminin  bi-
lincinde herfleyden önce “ibadet aly›” olmas› ile
önemlidir. Ramazan›n bafllang›c›, misâk› daha yo-
¤un hat›rlad›¤›m›z  zamanlard›r. Geçmifl, otantik,
müzeci ramazan tasavvurunun içsel sahteli¤inin
gözlenebilece¤i ebedi portreleri “tüketici olmama
kayg›s›yla” tek tek belirtmek imkans›z. Sunmaya
çal›flt›¤›m›z portreler edebiyat-ramazan iliflkisinin
mahiyetini anlamam›za olanak verir niteliktedir.
Yaflam›n “burada” yafland›¤›n› unutanlara Ahmet
Rasim’in cümlelerini hat›rlatarak benli¤imizin ka-
bal›klar›n› bir kaya parças›n› yontar gibi yonttu¤u-
muz onar›c›, ar›t›c› ramazan tahayyülümüzü be-
densellefltirelim. “Hemen hepimiz aç gözlü, ars›z
çocuklar gibi bizden uzaklaflan bir lezzetli sofraya
veya parlak bir meyveya ifltiha ile göz uzat›rcas›na
dönüp dönüp bakarak ö¤üneceklerimiz ve geçmifl
geleneklerimize karfl› a¤z›m›z› suland›r›p duruyo-
ruz. (…) yaflamak istemek geçmifle dönmek de¤il,
büyük bir ümit ve azim ile gelece¤e at›lmakt›r.” ■
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YEN‹L‹K, SSADAKAT VVE 
D‹LS‹ZL‹K MMESELES‹

VVAAHHDDEETTTT‹‹NN IIfifiIIKK

Dostlar!
Bir tarihsel ak›fl var ve bu süreç, “insan te-

ki”nden de ba¤›ms›z de¤il. 
Küresel iktidar ve onunla menfaatlerini tevhid

edenlerle sistemin ma¤durlar› ve farkl› muhalif
kesimler kendi aralar›ndan tart›fl›yor. 

- Gaybe iman eden
- Nübüvvete iman eden
- Allah’a iman eden 
insanlar olarak bu gerçe¤i daha bir ciddiye al-

mal›y›z.
Bize düflen “ahlaki” vasattan kopmadan insan-

lara “flahit” k›l›nm›fl “vasat bir ümmet”le birlikte
bir yürüyüflü önemsemek.

Bahusus, iki temel meseleye dikkat çekmek is-
tiyorum:

1- Anlama ve anlamland›rma meselesi: 
Kendi ve kendi d›fl›ndaki(enfüsi ve afaki) var-

l›k alanlar›nda olup bitenin efiYan›n hakikatine
uygun olarak anlafl›labilmesi için ilimle olan ilifl-
kimizi gözden geçirmemiz gerekti¤ini düflünüyo-
rum. Zira ilim ile iliflkilerimizde sorun görüyorum.
En baflta da Bat›l› bilginin zihinleri i¤fal etti¤ine
inan›yorum.

2- Ahlaki mesele:
Bu bafll›k alt›nda, baz› önceliklerimizi flöyle s›-

ralayabiliriz:
- Bizler bildiklerimizle amel eden insanlar ol-

mal›y›z.
- Baflkalar›n›n ba¤lam fark›ndan kaynaklanan

farkl› önermelere ve önceliklere sahip olmalar›n›
makul görmeliyiz.

- Konumlar›m›z› de¤il ümmetin maslahatlar›
ile rabbimizle olan iliflkimizi teVHiD etmeyi ön-
celemeliyiz. 

- ‹slam dünyas›n›n ‹slamc› ufukdan baflka bir
gelece¤i yok. ‹slamc› kadrolar›n iktidar olmalar›
bir kader. Önemli olan ‹slamc› çerçevenin muh-
tevas›! Ben bu muhtevay› berraklaflt›rmada rol
üstlenmeyi önemsiyorum.

Dostlar !
Geldi¤imiz nokta / flu anki hal tam da bir mu-

rakabenin gereklili¤ini gösteren emarelerle dolu.
Zaten bir ucundan bu durum gözlemleniyor da…

Art›k bir “elefltiri” yap›lmas› gerekti¤ini söyle-
meyen az. 

Ben bu elefltiri yapma hususunda biraz “dikkat-
li olmak” gerekti¤ini düflünüyorum. Tabii ki, dik-
katli olmak demek “vazgeçmek” demek de¤il.

Elefltiri yapmak bir “eleme yapma” ameliyesi-
dir. Güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü, do¤ru olanla
yanl›fl olan› ay›klamak. Aç›k yakalamak, zaaf
tespbit etmek ve böylece “de¤ersizlefltirmek” eleflti-
ri de¤il “sald›r›d›r”, “alt›n› oyma”d›r. 

Elefltiri ise, mevcut olan› olumlulu¤uyla olum-
suzlu¤uyla teSBiT etmektir. Bu elefltiriyi kendini-
ze dönük yapt›¤›n›zda bu bir “özelefltiri” olur. 

Ve ço¤u kez, bu tür durumlarda iki tutum orta-
ya ç›kar.

1- Kanun-i Kadim’i savunmak.
2- Zaman›n de¤iflmesi ile hükümlerin de de¤ifl-

mesi gerekti¤ini savunmak.
Yani; geçmiflten beri devam ede gelen düzenin

veyahut müktesebat›n iyi, güzel ve dahi yeterli ol-
du¤unu savunanlar olacakt›r/ hep olmufltur. Bun-
lar eski deyimle Kanun-i Kadim’i savunanlard›r,
popüler adland›rmayla statükoculard›r.
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Bir de, eski hal’in yetersiz ve/yahut yanl›fl ol-
du¤u gerekçesiyle “yeni bir hal infla edilmeli” di-
yenler var. Bunlar da popüler adland›rmayla “ye-
nilikçi”lerdir. 

K›ymetli okuyucular!
Bu çerçeveyi Merhum Said Nursi çok güzel

kavramlaflt›r›r. 
Der ki; “Eski hâl muhâl; ya yeni hâl ya izmihlâl”
‹flte tam da bu etkileyici çerçeveyi biraz aç›kla-

mak gerekiyor. Çünkü çok genel bir çerçeveyle
hareket etmek her fleyi  yerli yerine koymaya ba-
zen yaramayabilir. 

Eski’den  yana olanlardan kimleri/hangi tutum
sahiplerini anlayaca¤›z? Zannediyorum aç›kl›k ge-
tirilmesi gereken sorulardan birisi bu. 

- Mesela eskiden yana olmak; eski(den beri var
olan)hali infla etmede sütun iflleri gören “ilkeleri
savunmak” m›d›r;

- Yoksa, o günün tarihsel flartlar›n›n verilerine
göre üretilen “f›kh’› savunmak” m›d›r?

Bu ikisini ayr›flt›rmadan bir genellemeyle ha-
reket edersek, çok büyük de¤erlendirme hatalar›
yapmak kaç›n›lmaz olur. 

Ayn› flekilde, “yenilikçi” tutum neyi yenile-
mek istiyor?...

- Bizi biz yapan sütunlar› m› yenilemek istiyor,
- Yoksa tarihsel verilere göre üretti¤imiz f›kh›

m› yenilemek istiyor.?
Bu iki soruya verilecek evet yahut hay›r ceva-

b› tabii ki ayn› kategoriye konulamayacak kadar
iki farkl› var olufl biçimi’ni do¤urur. 

- Çünkü, sütunlar›/ilkeleri de¤ifltirmek sizi es-
kiden beri var k›lan de¤erlerden “vazgeçme”niz
anlam›na gelebilecekken,

- F›kh› yenilemek anlam›nda bir yenilikçi tu-
tum ise, “sizi eskiden beri var k›lan de¤erleri sürdür-
mek  iste¤i”nin bir göstergesi olarak anlafl›lmal›d›r.

O halde burada, “eski” ve “yeni” kavramlar›yla
neyi kastetti¤imiz çok önemlidir. Bu hususu net-
lefltirmeden bu meseleyi, maksad›m›z› has›l eden
bir vasatta konuflamay›z.

Dostlar!
Burada, ifl daha çok, bir “ihya ve inflaa” gaile-

siyle “yenilenme”nin gerekti¤ini düflünenlere ka-
l›yor. Hem bu gaile ile kurulacak “terkib”i k›l›
k›rk yaran bir hassasiyetle kurmak gerekiyor ki,
baflkalar›n›n “tahrif” etme gailesiyle ileri sürdük-
leri “yenilik söylemleri”nden ayr› ve bizim maksa-
d›m›z› has›l edecek bir netice alabilelim,

Hem de iyi niyetli ama tahrifata maruz kal›r
m›y›z endiflesiyle tutucu davranan insanlar›n kay-

g›lar›n› izale edebilelim. 
“Terkib” i bizim maksad›m›z› has›l edecek fle-

kilde kurmak iflin birinci önemli bafll›¤›,
‹kincisi de “usûl ve üslûb” olarak, yine
- hem terkibimize flahitlik edebilecek bir hali

hal edinmifl olmak için,
- hem de, iyi niyetli ama mezkur kayg›larla “tu-

tucu” davranan insanlara bir “emniyet” telkin
edebilmek için azami bir dikkate ihtiyaç var.

Eskiler çok güzel kavramlaflt›rm›fl bu çerçeveyi:
“Üslûb-u beyân, ayniyle insân”…

Ziya Pafla da, o meflhur beytiyle bu duruma ifla-
ret eder.

“Âyinesi ifltir kiflinin, lâfa bak›lmaz.
fiahs›n görünür rütbe-i akl› eserinde.” 
Özetle, hem maksad›m›z, hem terkibimiz, hem

de usul ve üslubumuz bir bütündür. Düflünce ve
eylemlerimiz bu bütüne göre bir de¤er ifade eder.

Öbür türlü; yine bir fliirle ifade edildi¤i gibi,
“Anlar ki, verirler lâf ile dünyaya nizâmât,
Bin türlü teseyyüb bulunur hânelerinde.”
misali bir durum bizi kuflat›r da bazen fark›nda

oldu¤umuzda, ifl iflten geçmifl olabilir.
O halde, dostlar!
- Nedir “kadim” ve “ilke” olan fleyler? Bir bu-

nun teSBiTinin yap›lmas› gerekiyor.
Bir de mutlak anlamda “ilke” nedir? Bunun

aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerekiyor. Aksi halde dö-
nemsel de¤erlendirmeleri ilke sanan insanlar›n
yaflad›¤› “t›kanma” ile, “teCDiD” maksad›yla gay-
ret gösteren insanlar›n “dilsizlik” sorunu kolay ko-
lay afl›lamayacak görünüyor. 

En az›ndan niyet ve maksat olarak “dini Al-
lah’a halis k›lma” duyarl›l›¤› içinde bulunan in-
sanlar›n kendi aralar›nda yaflad›¤› t›kanman›n se-
beplerinden birisi de bu meselenin halledilmemifl
olmas›d›r. Biz flimdilik bu hususa iflaret etmekle
yetinelim. Ve inflallah bir baflka yaz›da bu mevzuu
konuflma taahhüdü ile bir ça¤r›da bulunal›m.

Lütfen birbirimizi “dilsiz” duruma düflüren ön-
yarg›l› tutumlardan vazgeçelim. Birbirimize karfl›
“flefkatli”, “merhametli” ve “insafl›” olal›m.

Ülfet, ülfet, ülfet!!! 
‹flte bize laz›m olan fley!
Mevlana diyor ki,
- “Dildeflinden ayr› düflen kifli bin türlü nâ¤mesi

olsa da yine dilsizdir.”                   
Yine flöyle der Mevlana :
“Sidre dal›n› odundan farket,
‹kisi de bir görünür yi¤idim ama bir de¤ildir.” ■
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nsan, yarat›l›fl›ndan sonsuzlu¤a do¤ru bir yol-
culuk içerisindedir. ‹bn-i Arabi; insan hayat›-
n› aynen bir nakil vas›tas›na binerek sürekli

bir flekilde yol almaya benzeterek insan›n tüm gör-
düklerini ve yaflad›klar›n› da bu yolculuk esnas›n-
da görülen manzaralarla özdefllefltirir. Yarat›l›fl, do-
¤um, ölüm, tekrar dirilifl, hesab›n görülmesi, def-
terlerimizin ellerimize verilmesi, hatta Cennet ve
Cehennem bile bu yolculuktaki ara istasyonlar
olarak tasvir edilmektedir. ““AAllllaahh’’ttaann ggeellddiikk.. AAll--
llaahh’’aa ddöönnüüccüüyyüüzz”” mealindeki âyeti kerime de biz-
lere insan›n nihai menzilini iflaret etmekte ve bize
aç›k bir ö¤üt vermektedir. 

Do¤um ve ölüm bir çok insan için yolculu¤un
en k›sa mesafesi olmas›na ra¤men, ““DDüünnyyaa ââhhii--
rreett’’iinn ttaarrllaass››dd››rr”” hadisinde ifade edildi¤i gibi; bu
mesafe ölümden sonraki hayat konusunda belirle-
yici bir öneme sahiptir. Gazali’nin belirtti¤i gibi;
ölüm istasyonundan sonra insan hayat› asla teka-
mül etmeyecektir. ‹nsan›n en büyük kayb› da te-
kamül etmeyecek olmas›d›r. Dünya hayat›n›n ger-
çek manas›, insan›n Allah(c.c.)’› isimleriyle ve s›-
fatlar›yla tan›yabilmesidir. Dünya hayat›nda nefsi-
ni ve Rabbi’ni bilmeyenlere ve tan›mayanlara bu
imkan öldükten sonra tan›nacak de¤ildir; çünkü
ahiretin tarlas› ahiret hayat› de¤il dünya hayat›d›r. 

Dünya hayat›n›n insan yolculu¤undaki yeri
çok k›sa ve belirleyici olmas›ndan dolay›d›r ki;
Rahmân, Rahîm, Raûf, Gafûr olan Rabbimiz Al-
lah(c.c.) insanlara ““tteevvbbee”” kap›s›n› dünyadaki son
nefesimize kadar hep aç›k b›rakm›flt›r. ‹nsan, yara-
t›l›fl› itibariyle hem hata ifllemeye hem de do¤ruyu
bulmaya meyyaldir ve bu yüzden her insan hata

yapabilir, do¤ruyu da bulabilir. Ayr›ca insan; her
an, ölüme yaklaflmaktad›r ve zaman› geri çevirme
iktidar› da yoktur. Ölümden sonra kendisine ni-
met olarak verilmifl dünya hayat›n› bofla geçirenle-
rin öldükten sonra ki; “Rabbimiz bizi dünyaya tekrar
geri gönder” yalvarmalar› nafiledir ve onlara ceva-
ben; “Size bir ömür verilmedi mi?; Peygamberlerim si-
ze do¤ru yolu göstermediler mi?” denmesi bu dünya
hayat›n›n ne kadar k›sa ve de¤erli oldu¤unu aç›k
bir flekilde ortaya koymaktad›r. Dünya hayat›n›n
k›sal›¤›n› ve önemini hiçe sayarak peygamberleri
yalanlayanlar, nefislerinin arzular›na uyacaklar,
deyim yerindeyse günlerini gün edecekler ve so-
nunda yine Rabbimizin bizlere bildirdi¤i gibi ““kkeeflfl--
kkee ttoopprraakk oollssaayydd››kk”” diyeceklerdir.

Tevbe kap›s› her insana aç›kt›r ancak ömür
sermayesinin hangi an bitece¤i konusunda hiçbiri-
mizin en ufac›k bir bilgisi de yoktur. Peygamberi-
miz (s.) bu konuda Müslümanlar› aç›k bir flekilde
defalarca uyarm›fl ve gelecekle ilgili uzun vadeli
umutlar beslemememizi bizlere ö¤ütlemifltir. MMoo--
ddeerrnn iinnssaann iissee hhaayyaatt››nn›› mmaaaalleesseeff ss››rrff ddüünnyyaa mmeenn--
ffaaaattlleerrii üüzzeerriinnee iinnflflaa eettmmiiflfl vvee tt››ppkk›› ZZeennoonn vvee
MMaacchhiieevveellllii’’nniinn öö¤¤üüttlleeddiikklleerrii ggiibbii bbuu mmeennffaaaattlleerr
iiççiinn hheerr yyoolluu mmüübbaahh ggöörrmmüüflflttüürr.. Özellikle ‹slam
co¤rafyas›ndaki dünyevi kökenli s›k›nt›lar insan-
lar›n ileriyi görmesinin önünde çok kal›n bir per-
de gibi durmaktad›r. AAyyrr››ccaa nneerreeddeeyyssee hheeppiimmiizziinn
kk››bblleessii ffiiiillii oollaarraakk tteelleevviizzyyoonn iissttaassyyoonnllaarr››nnaa ddoo¤¤--
rruu ddöönnddüü¤¤üü iiççiinnddiirr kkii;; ççookk aazz››mm››zz ddoo¤¤rruu yyoollaa ççookk
kk››ssaa hhaattttaa aannll››kk oollaarraakk ggiirrmmeekktteeyyiizz vvee oorraaddaa aassllaa
uuzzuunn bbiirr ssüürree dduurraammaammaakkttaayy››zz.. Her gün K›ble’ye
dönerek eda etti¤imiz befl vakit namazlar›m›zda

TEVBE KKAPISI
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defalarca “Allah’›m, bizi do¤ru yola ilet” duas› ise te-
kerlemeden öteye maalesef geçememektedir.

Müslümanlar›n hedeflerinin dünyevileflmesi-
nin sonucu olarak; ülkemizdeki son ekonomik kri-
zin manevi anlamda nelere yol açt›¤› konusu üze-
rinde önemle durmam›z gerekmektedir. Bu millet
Akif’in “Garb›n afak›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar, /
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var” dedi¤i
milletin ta kendisidir asl›nda. Ancak bo¤ufltu¤u
dertler ve s›k›nt›lar onu maddiyatç› yapm›fl ve
onun bütün ›st›rab› art›k dünya olmufltur. “Verme
dünyalar› alsan da bu Cennet vatan›, / Düflün alt›nda
binlerce kefensiz yatan›” diyerek tek difli kalm›fl ca-
navara, en zay›f an›nda bile dur diyebilmifl bu mil-
let; art›k dünya için vatan› da dahil olmak üzere
elindekileri de kaybetmektedir ve bunu da asla
fark edememektedir.

Ümit ve korku iki ayr› keskin ilaç olup yerli ye-
rinde kullan›lmad›¤› vakit adeta zehir olabilmek-
tedir. Yapt›¤› kötülüklerden dolay› Allah(c.c.)’›n
kendisini affetmeyece¤i korkusuna kap›lan insan-
lara, ümit bir ilaç olurken nefsinin peflinde koflan-
lara, ebedi ölüm getirmektedir. (Buradaki ümit
kavram› yukar›da belirtti¤imiz uzun vadeli umut
beslemek kavram› ile kar›flt›r›lmamal›d›r. Burada
kast edilen Allah (c.c.)’›n tevbe eden kulu affet-
mesi ve onu cezaland›rmamas›d›r.) Öte yandan
korku ise nefsine uyup isyan edenlere yönelik bir
ilaç olup kendi halinde a¤›rl›kl› olarak Allah
(c.c.)’›n kurallar›na uyanlara uygulanmamal›d›r.
Bir günah iflledi diye insan›n ebedi olarak cezalan-
d›r›laca¤› yönündeki korku da maalesef insan› kur-
tarmak yerine öldürür. BBuu iikkii ggüüzzeell iillaaçç hheerr hhaass--
ttaall››¤¤aa ddoo¤¤rruu bbiirr flfleekkiillddee kkuullllaann››llmmaall››dd››rr.. HHeerr öönnüü--
nnee ggeelleenniinn bbeenn hhooccaayy››mm,, bbeenn pprrooffeessöörrüümm ddiiyyeerreekk
ffiiiillii kk››bblleelleerree kkooflfluupp ssaaaattlleerrccee iinnssaannllaarr›› ggüünnaahhaa
tteeflflvviikk eettmmeessii ssoonnuuccuunnddaa nneerreeddeeyyssee hheeppiimmiizz vviicc--
ddaann hhaassttaall››¤¤››nnaa yyaakkaallaanndd››kk vvee vviiccddaannllaarr››mm››zz aassllaa
bbiizzee iissyyaann eettmmeezz vvee ss››zzllaammaazz oolldduu.. Bu devrin ahir
zaman olmas›nda belki de en büyük pay, kendisine
alim denilen ve Müslümanlar› günaha teflvik
edenlerindir. Müslümanlar art›k zinaya, faize, ku-
mara vb kötülüklere al›flm›fl ve bunlar›n günah ol-
du¤unu bile düflünmez olmufllard›r. HHaattttaa vvee hhaatt--
ttaa bbuu ggüünnaahhllaarr bbiirr yyaannaa bbiilliimmsseelllliikk ööllççüüttlleerrii iillee
AAllllaahh ((cc..cc..))’’›› ööllççüüpp bbiiççmmeeyyee kkaallkk››flflmmaakk,, hheerr ggüünn
yyaaflflaadd››¤¤›› ss››kk››nntt››llaarrddaann ddoollaayy›› iissyyaann vvee kküüffüürr eett--
mmeekk bbiillee aarrtt››kk ççookk ss››rraaddaannllaaflfltt››..

Allah tevbe eden kulu affedecektir ancak tevbe
kavram› ne demektir? Günah iflleyip ard›ndan tev-

be eden ve tteekkrraarr iisstteeyyeerreekk ggüünnaahhaa ggiirreenn ve yine
tevbe eden kifliler, büyük bir tehlike içerisindedir-
ler. Allah’›n bu kullar› affetmeyece¤ini söylemek
zor olsa bile bu kullar›n günah ifllerken ölmesi du-
rumunda tekrar tevbe kap›s›ndan girmelerinin im-
kan› kalmamaktad›r ve bu kiflilerin yeniden dün-
yaya dönüp tevbe etmelerine de müsaade edilme-
yecektir. Ancak kifli günah iflleye iflleye günah
müptelas› olmufl ise, bu kiflinin ›slah oluncaya ka-
dar vicdan› ile tevbe etmesi müstesnad›r. 

Tevbede ssaabb››rr çok önemlidir. Vicdan› hasta
olmam›fl insan ve toplumlar sürekli olarak günah
üzere olmazlar ve bir noktada vicdanlar› onlar› ra-
hats›z eder ve onlar da yapt›klar›ndan piflman ola-
rak tevbe ederler. Ancak nefis yine insan› ve top-
lumu kand›rabilir ve kal›nan yerden tekrar günaha
döndürür. TTeevvbbee iillee ggüünnaahh yyookk oollmmaazz aannccaakk aaff
eeddiilliirr.. Tevbe bozulursa günahlar kald›¤› yerden y›-
¤›lmaya devam eder. Bu ilk bak›flta mant›ks›z gibi
gelse de fliflmanl›ktan kurtulmak için diyet yapan
herkesin bildi¤i gibi; diyet yaparak kilolar›ndan
kurtulan kifliler, yapt›klar› diyeti b›rak›nca diyete
bafllad›klar› kilonun bile üstüne çok k›sa bir süre-
de ç›karlar. Tevbe de aynen diyet gibidir; b›rak›la-
cak olursa günahlar kald›klar› yerden birikmeye ve
fliflmeye balflar. Yani kilo vermenin de tevbe etme-
nin de yolu sab›rd›r. 

TTeevvbbee kkaapp››ss›› dd››flflllaayy››cc›› ddee¤¤iill kkuuflflaatt››cc›› bbiirr kkaapp››--
dd››rr vvee bbööyylleelliikkllee MMüüssllüümmaann kkaarrddeeflflllii¤¤iinniinn tteemmeellii--
ddiirr ddee.. Kötülük yapman›n sonucunun ne oldu¤u
düflünüldü¤ünde kendisine Müslüman›m diyen
herkes atefle düflen kardefline yard›m eli uzatmal›
ve onu oradan kurtarmaya çal›flmal›d›r. Düflene ve
yanana vurmak kolayd›r ancak ona el atmak mer-
hamet göstermek ihlas gerektirir ve do¤ru olan
yoldur. Bize düflen görev; kardefllerimizin ay›plar›-
n› örtmek, onlara el atmakt›r ki Allah da bize mer-
hamet etsin, günahlar›m›z› örtsün. Bu kap› asla ba-
z›lar›n›n dedi¤i gibi d›fllay›c› de¤ildir ve bu yüzden
de baflkalar› istiyor diye dinimizi de¤ifltirecek de
de¤iliz. HHeerrkkeess iisstteerr ggaarrbbaa,, iisstteerr flflaarrkkaa,, iisstteerr tteellee--
vviizzyyoonnaa,, ......,, iisstteerrssee ddee tteevvbbee yyoolluu iillee AAllllaahh’’aa yyöö--
nneelliirr.. AAmmaa aannccaakk AAllllaahh aaffffeeddeerr,, ddii¤¤eerrlleerriinnee ddöönn--
sseenn vvee hhaattttaa oonnllaarrddaann bbiillee oolldduumm ddeesseenn oonnllaarr ddaa
aaffffeettmmeezz,, AAllllaahh’’ddaa aaffffeettmmeezz.. 

Maddi anlamda en güçsüz oldu¤umuz anlarda
tek difli kalm›fl canavarlara dünyay› dar eden biz;
AB, K›br›s, Yeni Dünya Düzeni derken maddi an-
lamda zengin olunca canavarlar ne olacaklar hiç
düflünüyor muyuz?  ■
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EE⁄‹T‹M‹N TTEMEL SSORUNU --II
KIBLES‹Z BB‹R EE⁄‹T‹M AANLAYIfiI

YYIILLDDIIRRIIMM CCAANNOO⁄⁄LLUU

G
eçen say›da e¤itimde nas›l bir insan ve
toplum öngörüldü¤ünü, Cumhuriyet dö-
nemi hükümetlerinin hükümet prog-

ramlar› göz önüne al›narak incelemeye bafllam›fl-
t›k. Geçen say›da 1920-1950 dönemindeki hükü-
met programlar› de¤erlendirildi. Bu say›da 1950-
2004 dönemi incelenecektir. 

II..,,IIII.. MMeennddeerreess HHüükküümmeettii
((2222.. 0055.. 11995500--1177..0055.. 11995544))

1950 y›l›na gelindi¤inde, yabanc›laflman›n sonu-
cu olarak e¤itimde yap›lan tahribat›n büyüklü¤ü-
nü gören Menderes hükümeti, mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerrii,
hükümetin program›na koyma cceessaarreettiinnii göster-
mifltir. Milli ve manevi de¤erler, anane, vatan ve
demokrasi e¤itimde temel de¤er olarak al›nm›flt›r: 

“Maddi bak›m›ndan ne kadar ilerlemifl olursa
olsun, mmiillllii aahhllaakk›› ssaarrss››llmmaazz eessaassllaarraa dayanma-
yan, rruuhhuunnddaa mmaanneevvii kk››yymmeettlleerree yyeerr vveerrmmeeyyeenn
bir cemiyetin, bugünkü kar›fl›k dünya flartlar› için-
de kötü ak›betlere sürüklenece¤i tabiidir. TTaalliimm
vvee tteerrbbiiyyee ssiisstteemmiinnddee bbuu ggaayyeeyyii ggöözz öönnüünnddee bbuu--
lluunndduurrmmaayyaann,, ggeennççllii¤¤iinnii mmiillllii kkaarraakktteerriinnee vvee
aannaanneelleerriinnee ggöörree mmaanneevvii vvee iinnssaann›› kk››yymmeettlleerrllee
tteeççhhiizz eeddeemmeeyyeenn bbiirr mmeemmlleekkeettee iillmmiinn vvee tteekknniikk
bbiillggiinniinn yyaayy››llmm››flfl oollmmaass››,, hhüürr vvee mmüüssttaakkiill bbiirr
mmiilllleett oollaarraakk yyaaflflaammaann››nn tteemmiinnaatt›› ssaayy››llaammaazz....Ta-
mam›yla ddeemmookkrraattiikk bbiirr ruh ile ve ilmin son ne-
ticelerine göre tespit edilecek genifl ve teferruatl›
bir plan içerisinde maarif nimetini memleketin
her taraf›na müsavi flartlarla yaymay› temin ede-

cek kanun tasar›lar›... Gençli¤imizin vvaattaann iiddeeaallii
etraf›nda toplanmas›n› hareket noktas› olarak al›-
yoruz.”11

Kavramlar kullan›l›rken kodlama yolu seçile-
rek ddiinn kelimesi yerine mmaanneevvii kelimesinin kulla-
n›lmas›, 1950 öncesindeki bask›-fliddet dönemi-
nin, ‘‘kkaannuunneenn vvee cceebbrreenn’’, zihinlerde meydana
getirdi¤i tahribat›n çok önemli bir göstergesi ola-
rak de¤erlendirilebilir.

1950-1960 döneminde, yap›lan devrimlere
ba¤l› olunmas›na ra¤men halk›n milli ve manevi
de¤erlerine yer veren, bu ihtiyaçlar›n› karfl›lamay›
öne alan bir anlay›fl görüyoruz.

Menderes hükümetinin her alanda yapt›¤› re-
form çal›flmalar› ile halk yönetimde bir a¤›rl›k
olarak hissedilmeye bafllanm›flt›r. Bu dönemdeki
CHP muhalefeti, Menderes hareketini bir karfl›
devrim ve irtica hareketi olarak suçlayarak 27
May›s Darbesinin alt yap›s›n› haz›rlam›flt›r. Men-
deres, halk›n a¤›rl›¤›n› TBMM’ye tafl›man›n bede-
lini, 27 May›s darbesi ile ödemifltir.

II.. GGüürrsseell HHüükküümmeettii ((3300..0055..11996600-- 55.. 0011..11996611))

Yeni gelen darbe yönetimi, Menderes’in demok-
rasiyi soysuzlaflt›rd›¤›n› iddia ederek; e¤itim arac›-
l›¤› ile demokrasi kültürünün köklefltirilmesini
program›na alm›flt›r:

“DDeemmookkrraassiinniinn kköökklleeflflmmeessii, ssooyyssuuzzllaaflflmmaammaa--
ss››nn››nn tteemmiinnaatt››, özlenen iktisad› refah›n tahakku-
ku, büyük kütlelerin, yeni yetiflen nesillerin milli
e¤itimden en genifl ölçüde faydalanmas›na ba¤l›-

“Onlar ki verirler dünyaya lâf ile nizâmât.
Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde.”

Ziya Pafla 
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d›r. Milli ee¤¤iittiimm tteeflflkkiillaatt vvee pprrooggrraammllaarr››mm››zz››,, bbuu--
ggüünnkküü iissttiikkrraarrss››zz hhaalliinnddeenn kkuurrttaarrmmaakk, en acele
ifllerimiz aras›ndad›r... MMiillllii ee¤¤iittiimmii dduurrgguunn hhaalliinn--
ddeenn çç››kkaarr››pp yyaapp››cc›› vvee bbaaflflaarr››cc›› bbiirr vvaassffaa uullaaflfltt››rr--
mmaakk aammaacc››mm››zzdd››rr.”11

Menderes hükümeti Milli E¤itimi, milli ve
manevi de¤erler ekseninde ‘demokratik bir ruhla’
ele almay› hedeflemifl olmas›na ra¤men; darbeci
Gürsel Hükümeti program›nda, örtülü olarak de-
mokrasinin Menderes hükümetlerince soysuzlaflt›-
r›ld›¤› ifade edilmektedir. Her iki hükümet prog-
ram›nda da temel de¤erlerden biri olarak demok-
rasi al›nm›fl olmas›na ra¤men, kavrama yüklenen
anlamlar›n farkl› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Daha
sonraki y›llarda bu kavramsal kargaflan›n dozaj›
giderek artacakt›r.

VVIIIIII.. vvee IIXX.. ‹‹nnöönnüü hhüükküümmeettii programlar›nda
konumuz aç›s›ndan(arzu edilen insan ve toplum
için esas al›nan temel de¤erler nelerdir?) önemli
herhangi bir fley bulunmamaktad›r. 

ÜÜrrggüüppllüü HHüükküümmeettii ((2200..0022.. 11996655--2277..1100.. 11996655)) 

Ürgüplü hükümetinin e¤itim politikas›nda, mmiillllii--
yyeettççiilliikk bir de¤er sistemi olarak referans al›nm›fl-
t›r. 

“Memleketin ümit ve istikbali olan gençli¤i,
flflaahhssiiyyeett ssaahhiibbii vvee mmiilllliiyyeettççii bbiirr rruuhh iiççiinnddee yyeettiiflfl--
ttiirrmmeekk, onlar›n gerek tahsil ça¤lar›nda gerekse
hayata at›l›fl devresinde ki ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak bafl hedefimizdir. Memleket çocuklar›n›n
milletimiz ve insanl›¤a yararl› olmas›, yurt kalk›n-
mas› için gerekli bütün vas›flar› kazanmas› husu-
sunda büyük gayret gösterilecektir.”11

II..DDeemmiirreell hhüükküümmeettii((2277..1100..11996655--33 ..1111..11996699))

Demirel hükümetinin milli e¤itim politikas›nda,
milli ve manevi de¤erler Ürgüplü hükümet prog-
ram›na göre daha da öne çekilmifltir. Bunlar›n ya-
n› s›ra Demirel, ‘hürriyet ve Demokrasi’ kavram-
lar›n› birer de¤er olarak e¤itim politikas›na koy-
mufltur:

““MMiillllii EE¤¤iittiimm PPoolliittiikkaamm››zz››nn tteemmeellii;; vvaattaannddaa--
flfl››nn bbiirr kküüll hhaalliinnddee kkaallkk››nnaa bbiillmmeessiinnee,, mmaaddddii vvee
manevi hayat›n› teçhiz ederek ve milli fluuru hhaa--
kkiimm kk››llaarraakk yyeettiiflflmmeessiinnee yyaarrdd››mm eettmmeekkttiirr.. Milli
e¤itim davas›,, TTüürrkkiiyyee’’ddee hürriyet rejiminin ve

demokratik düzenin tteemmeelliinnii bbeesslleeyyeenn bbiirr kkaayy--
nnaakk oolldduu¤¤uu kkaaddaarr,, mmeemmlleekkeett kkaallkk››nnmmaass››nn››nn eenn
ggüüççllüü vvaass››ttaallaarr››nnddaann bbiirriiddiirr..””11

27 May›s Darbesinin etkisi ile gerek Ürgüplü
gerekse Demirel hükümet program›nda, Mende-
res’inki kadar aç›k ve kesin ifadeler bulunmamak-
tad›r. Mesajlar kodlama yap›larak verilmektedir.
Ancak Demirel, Milli E¤itim davas› içerisine,
‘Türkiye’de hürriyet rejiminin ve demokratik dü-
zenin korunmas› anlay›fl›n› yerlefltirmeyi’ koyma-
s›, Gürsel’in darbeci Hükümet program›ndaki
‘Demokrasinin soysuzlaflt›r›lmas›’ ifadesine, dola-
y›s›yla darbecilere cevap mahiyeti tafl›maktad›r. 

Ancak darbecilerin Demirel’e cevab›, fazla ge-
cikmeden 12 Mart Muht›ras› ile gelmifltir. Siste-
min a¤›rl›k merkezi, halk›n a¤›rl›k merkezini yö-
netimden bir kez daha tasfiye etmifltir. Bununla
beraber HHüürrrriiyyeett vvee ddeemmookkrraassii kavramlar›, bun-
dan sonraki hükümet programlar›nda etkili ola-
cakt›r.

11996600--11997700 ddöönneemmiinnddee, darbenin getirdi¤i
kaosa ra¤men Milli E¤itimde dini ve milli de¤er-
lere önem verilmifltir. Ancak bu dönemde sosya-
list ve komünist düflünce gençlik üzerinde etkin-
dir. CHP flemsiyesi alt›nda sol elbise içerisinde
yayg›nlaflan bu zihniyet, ters etki yaparak dini ve
milli de¤erlerin daha da öne ç›kmas›n› sa¤lam›fl-
t›r.

II..-- IIII.. EErriimm HHüükküümmeettii 
((2266..0033..11997711--2222..0055..11997722)) 

Bu darbe ürünü teknokrat hükümetler, Tevhid-i
Tedrisat’›n bozuldu¤unu ileri sürerek ddiinnii ee¤¤iittiimm
vvee öö¤¤rreettiimmii öncelikle mercek alt›na alm›fllard›r:

““AAttaattüürrkk’’üünn ee¤¤iittiimmddee bbiirrlliikk ((tteevvhhiidd--ii TTeeddrrii--
ssaatt)) iillkkeessiinnee aayykk››rr›› bütün uygulamalara son veri-
lecektir. DDiinn iiflfllleerriinniinn yyöönneettiimmii siyasal ve kiflisel
ç›kar hesaplar›n›n üstünde tutulacak ve llaaiikk ddeevv--
lleett esaslar›na göre ele al›nacakt›r. Din görevlileri-
nin meslek içi ve meslek d›fl› e¤itimi bu ilkeler ›fl›-
¤›nda düzenlenecektir. ”11

Bu dönemde e¤itimde temel de¤er, AAttaattüürrkk iill--
kkeelleerriiddiirr::

“Her kademedeki ö¤retim kurumlar›nda oku-
yan ö¤rencilerimizin AAttaattüürrkk ‹‹llkkeelleerriinnee uygun
bir anlay›fl içinde yetiflmeleri sa¤lan›rken bu ö¤-
rencilerin ssooll vvee ssaa¤¤ aaflfl››rr›› uuççllaarr ttaarraaff››nnddaann zziihhiinn--
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lleerriinniinn bbuullaanndd››rr››llmmaammaass›› vvee öönn
yyaarrgg››llaarraa ssaapptt››rr››llmmaammaass››nnaa üstün
bir dikkat gösterilecek.” 11

MMeelleenn HHüükküümmeettii 
((2222..0055..11997722-- 1155..0044..11997733))

E¤itimde temel bir de¤er olarak
AAttaattüürrkk iillkkeelleerriinniinn yyeerr aallmmaass››,
12 Mart muht›ras›ndan sonrad›r.
Darbe ürünü Melen teknokrat
hükümeti, buna yeni bir kavram
olarak AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iini
eklemifltir. Yetifltirilecek insan
unsurunda aranacak vas›flar ise;
AAttaattüürrkk ‹‹llkkeelleerrii,, llaaiikklliikk,, ssoossyyaall
ddeevvlleett aannllaayy››flfl››,, hhüürr,, ddeemmookkrraattiikk
ddüüzzeenn,, mmiillllii bbiirr rruuhh olarak belir-
lenmifltir: 

“Bu tasar› ile ayn› zamanda Cumhuriyet hükü-
metlerinin bugüne kadar ç›kar›lm›fl e¤itimle ilgili
ddaa¤¤››nn››kk bbüüttüünn kkaannuunnllaarrddaa bir araya getirilmifl ve
TTüürrkk ee¤¤iittiimm ffeellsseeffeessii TTüürrkk ttoopplluummuunnuunn yyaapp››ss››--
nnaa, ça¤›m›z›n ileri bilim ve teknoloji gereklerine
ve AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii iillkkeelleerrii üzerine oturtul-
mufl olacakt›r......

Bütün ö¤retim kademelerinde uygulanacak
programlar,, AAttaattüürrkk ‹‹llkkeelleerriinnee llaaiikk vvee ssoossyyaall
ddeevvlleett eessaassllaarr››nnaa,, hhüürr,, ddeemmookkrraattiikk ddüüzzeennee yyüü--
rreekktteenn iinnaannmm››flfl mmiillllii bbiirr rruuhh vvee hheeyyeeccaann ttaaflfl››yyaann
vvaattaannddaaflflllaarr yetifltirilecek flekilde de¤ifltirilecek-
tir.”11

Milliyetçilik yerine Atatürk milliyetçili¤i kavra-
m›n›n ihdas edilmifl olmas›, muhtemelen siyasi
hayatta neflvu nema bulan Milliyetçi Hareket
Partisi ve Milli Nizam Partisi’nin varl›¤›ndan do-
lay›d›r. 12 Mart muht›ras›ndan sonra kurulan 3
hükümet program›nda e¤itim sisteminin temelini
AAttaattüürrkk ‹‹llkkeelleerrii ve AAttaattüürrkk MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ii olufl-
turmufltur. Bu kavramlaflt›rmalar›n felsefi boyutu
olup olmad›¤› tart›fl›lmam›flt›r. Dini ve milli de-
¤erlerin kald›r›lmas› ile ortaya ç›kan felsefi bofllu-
¤un ne ile ve nas›l doldurulaca¤› pek düflünülme-
mifltir. 

Melen hükümetinin program›nda, ‘‘TTüürrkk ee¤¤ii--
ttiimm ffeellsseeffeessiinniinn TTüürrkk ttoopplluummuunnuunn yyaapp››ss››’’ üzeri-
ne oturtulaca¤› ifadesi yer alm›fl olmas›na ra¤men;
yap›lan uygulamalar ve getirilen de¤erlerin Türk

toplum yap›s› ile uyumlulu¤u hiç tart›flmaya aç›l-
mam›flt›r. 1000 y›l ‹slam’la yo¤rulmufl bir millettin
yap›s›, dini de¤erlerden nas›l ba¤›ms›z olarak ele
al›nabilir? Bu taktirde ne tür toplumsal s›k›nt›la-
r›n ortaya ç›kaca¤› ya düflünülmemifl ya da kaos-
tan medet umulmufltur. 

TTaalluu HHüükküümmeettii((1155..0044..11997733-- 2266..0011..11997744))

Darbe ürünü teknokrat Talu hükümet program›n-
da, AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii yerine TTüürrkk mmiilllliiyyeettççii--
llii¤¤ii tabiri kullan›lmakta; ddeemmookkrraattiikk,, llaaiikk,, ssoossyyaall
hhuukkuukk ddeevvlleettii aannllaayy››flfl›› iillee AAttaattüürrkk iinnkk››llaappllaarr››na
vurgu yap›lmaktad›r. Bu hükümetin e¤itim politi-
kas›nda CCuummhhuurriiyyeett kkaavvrraamm›› bir de¤er olarak iillkk
ddeeffaa kullan›lmaktad›r:

“Milli e¤itim Politikam›z CCuummhhuurriiyyeettee,, insan
hak ve hürriyetlerine, TTüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee,, de-
mokratik, llaaiikk,, sosyal, hukuk devleti anlay›fl›na
sahip AAttaattüürrkk iinnkk››llaappllaarr››nn››nn kkoorruuyyuuccuussuu bbiirr
ggeennççlliikk yyeettiiflflttiirrmmeekk amac›na yöneltilecektir. “(1)

II.. EEcceevviitt-- EErrbbaakkaann HHüükküümmeettii 
((2266..0011..11997744-- 1177..1111..11997744)) 

CHP, 1973 seçimi sonucu 1950’den beri ilk defa
hükümet olmaya çok yaklaflm›flt›r. Bunun için
CHP kendisini AP karfl›s›nda mutlaka hükümet
olmak zorunda hissetmifl ve kendisi ile çok z›t ku-

Hasan Ayc›n, Bocurgat
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tupta olmas›na ra¤men Erbakan’la koalisyon hü-
kümeti kurmufltur. Muhtemeldir ki Erbakan’›n et-
kisi ile e¤itim politikas›nda ttöörreelleerr,, ggeelleenneekklleerr vvee
mmiillllii hhaasslleettlleerr birer de¤er olarak yer alm›flt›r.
Bunlara uygun ahlak dersleri ilk ve orta ö¤retime
mecburi ders olarak konulmufltur:

“Çocuklar›m›za ttöörree vvee ggeelleenneekklleerriimmiizzee mmiillllii
hhaasslleettlleerriimmiizzee uuyygguunn aahhllaakk kkaaiiddeelleerriinniinn öö¤¤rreettiill--
mmeessii ggaayyeessii iillee iillkk vvee oorrttaa öö¤¤rreettiimmee mmeeccbbuurrii aahh--
llaakk ddeerrsslleerrii konulacakt›r. ”11

12 Mart Muht›ras› ile beraber Meslek liseleri-
nin önüne konulan engeller, bu hükümet zama-
n›nda kald›r›lm›flt›r.

IIrrmmaakk HHüükküümmeettii
((1177 ..1111..11997744--3311..0033.. 11997755))

Irmak hükümeti program›nda, e¤itim alan›nda ye-
ni bir ideoloji olarak AAttaattüürrkkççüüllüükk tabiri ilk defa
kullan›lm›flt›r. Gençlerin Atatürkçülü¤e, milli ve
ççaa¤¤ddaaflfl uuyyggaarrll››kk de¤erlerine göre e¤itilmesi öngö-
rülmüfltür: 

““GGeennçç kkuuflflaakkllaarr››nn AAttaattüürrkkççüüllüükk,, Anayasa-
m›zda ifadesini bulan ççaa¤¤ddaaflfl uuyyggaarrll››kk bbiilliinnçç vvee
aannllaayy››flfl››nnaa ssaahhiipp,, üstün yetenekte insanlar olarak
yetifltirilmesi için gerekli bütün tedbirler al›na-
cakt›r.

…Ö¤retim programlar› ttaakklliittççiilliikktteenn kkuurrttaarr››--
llaarraakk mmiillllii kkooflfluullllaarr››mm››zzaa uygun hale getirilecek-
tir... ÇÇooccuukkllaarr››mm››zz›› zzaarraarrll›› yyaayy››nnllaarrddaann kkoorruuyyaa--
ccaakk e¤itici ve ö¤renmeyi özendirici mmiillllii vvee insa-
n› duygular› güçlendirici yeni bir yay›n program›
gelifltirilecektir.”11

IIVV:: DDeemmiirreell-- EErrbbaakkaann-- TTüürrkkeeflfl HHüükküümmeettii
((3311..0033.. 11997755-- 2211..0066.. 11997777))

VV.. DDeemmiirreell - EErrbbaakkaann-- TTüürrkkeeflfl HHüükküümmeettii
((2211..0077..11997777-- 55..0011.. 11997788))

Kamuoyunda ‘Birinci ve ‹kinci Milliyetçi Cephe
hükümetleri’ diye an›lan AAPP++MMSSPP++MMHHPP koalis-
yon hükümeti program›nda, Erbakan ve Türkefl’in
etkisi önemli bir flekilde görülmektedir. E¤itimde
milli ve manevi de¤erler ön plana ç›km›flt›r: 

“Milli e¤itimde amac›m›z; milletimizin bütün
fertlerini, Türk milletinin mmiillllii,, aahhllaakkii,, mmaanneevvii
vvee kküüllttüürreell ddee¤¤eerrlleerriinnii bbeenniimmsseeyyeenn,, kkoorruuyyaann vvee
ggeelliiflflttiirreenn;; aaiilleessiinnii vvaattaann››nn››,, mmiilllleettiinnii sseevveenn vvee

ddaaiimmaa yyüücceellttmmeeyyee ççaall››flflaann;; AAttaattüürrkk iinn--
kk››llaappllaarr››nnaa vvee TTüürrkk MMiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee
bbaa¤¤ll››;; insan haklar›na ve milli,
demokratik laik, sosyal bir
hukuk devleti olan Tür-
kiye Cumhuriyetine
kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoo--
rruummlluulluukkllaarr››nn››
bbiilleenn ve bunla-
r› davran›fl
haline getir-
mifl; büyük
ve flflaannll›› ttaa--
rr ii hh ii mm ii zz ll ee
i f t i h a r
eden ,

milletimizin gelece¤ine güvenle bakan, her türlü
ttaakklliittççiilliikktteenn uuzzaakk, mmiillllii flflaahhssiiyyeettiinnee mmüüddrriikk,,
ilim, teknik ve medeniyet yar›fl›nda örnek olmay›
hedef alan vatandafllar olarak yetifltirmektir.

‹lk ve ortaö¤retimde okutulmakta olan aahhllaakk
ddeerrsslleerrii, gayesine uygun ve mmiillllii aahhllaakk esaslar›na
göre düzenlenecek ... MMüüffrreeddaatt pprrooggrraammllaarr››nn››nn
mmiillllii kküüllttüürrüümmüüzzee uymayan k›s›mlar› de¤ifltirile-
cek, mmiilllleettiimmiizziinn iillmmee vvee iinnssaannll››¤¤aa yyaapptt››¤¤›› hhiizz--
mmeettlleerriinn öö¤¤rreettiillmmeessiinnee önem verilecektir.”11

II. Milliyetçi Cephe hükümetinde e¤itim poli-
tikas›, I. Milliyetçi Cephe hükümetininkine ben-
zerdir. Programda Atatürk ink›laplar›, Türk milli-
yetçili¤i, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti
kavramlar› yer almam›flt›r. Ancak dünya görüflü
oluflturabilen derslerin muhtevas› üzerinde durul-
mufl, bunlar›n içeriklerinin milli ve manevi de¤er-
lere uygun olarak düzenlenmesi hedef seçilmifltir: 

“Yeni nesillere ddüünnyyaa ggöörrüüflflüü aaflfl››llaammaakkttaa
önemle rol oynayan, bilhassa ahlak, sosyoloji, fel-
sefe ve psikoloji gibi derslerin kitaplar› eevvllaattllaarr››--

Hasan Ayc›n, Gece Yürüyüflü
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mm››zz››nn mmiillllii iinnaannççllaarr››nn››,, mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerriinnii ttaahh--
rriipp eeddiiccii ddee¤¤iill,, bbiillaakkiiss mmiillllii vvee mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerree
bbaa¤¤ll››ll››¤¤›› tteemmiinn edici flekilde yeniden yaz›lacak-
t›r.”11

Bu iki koalisyon hükümeti döneminde bütün
derslerin özellikle de Ahlak, Sosyoloji, Felsefe ve
Psikoloji derslerinin içeriklerinin, milli ve mane-
vi de¤erleri tahrip etmeyecek flekilde düzenlen-
mesi hedeflenmifltir. Ayr›ca bu hükümetlerin e¤i-
tim politikalar›nda, ilk defa, mmiilllleettee kkaarrflfl›› ddee¤¤iill
ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkllaarr››nn öö¤¤rreettiill--
mmeessii bbeenniimmsseennmmiiflflttiirr. Sokakta meydana gelen
olaylar›n etkisinde kal›narak oottoorriitteerr bbiirr ddeevvlleett
aannllaayy››flfl›› infla edilmek istenmifltir.

Milli e¤itim politikalar›nda milli ve ma-
nevi de¤erlere en yo¤un bir flekilde vurgu yapan
bu hükümetlerdir dersek abart› yapm›fl olmay›z.

IIIIII.. EEcceevviitt HHüükküümmeettii 
((55..0011..11997788-- 1122..1111..11997799))

II. Ecevit hükümetinin ((2211..0066..11997777--
2211..0077..11997777) program›nda e¤itimde hedeflenen
insan unsuruna yer verilmedi¤i için de¤erlendiril-
meye al›nmam›flt›r. Ancak III. Ecevit hükümeti
program›nda, yetifltirilecek insan unsurunun sa-
hip olmas› gereken özelliklere yer verilmektedir.
Programda yyeennii bbiirr kkaavvrraamm olarak ççaa¤¤ddaaflfl mmiillllii--
yyeettççiilliikk yer almaktad›r. Ayr›ca mmiillllii vvee mmaanneevvii
ddee¤¤eerrlleerree bbaa¤¤ll››ll››kk esas al›nmakta ve ‘düflünce ay-
r›l›klar›na ra¤men bar›fl ve özgürlük içinde yaflaya-
bilme bilinci’ verilmek istenmektedir:

“Anayasam›zda yer alan bbiirrlleeflflttiirriiccii,, ççaa¤¤ddaaflfl
mmiilllliiyyeettççiilliikk bbiilliinncciinnee eerriiflflmmiiflfl,, AAttaattüürrkk iillkkeelleerriinnii
vvee ddeemmookkrraattiikk aannllaayy››flfl›› bbeenniimmsseemmiiflfl,, aaiilleessiinnee ,,
vvaattaann››nnaa,, TTüürrkk uulluussuunnaa vvee iinnssaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› ggöö--
rreevvlleerriinnii vvee ssoorruummlluulluukkllaarr››nn›› bilen, mmiillllii vvee mmaa--
nneevvii ddee¤¤eerrlleerree ba¤l›, düflünce ayr›l›klar›na ra¤-
men bar›fl ve özgürlük içinde yaflayabilen kuflaklar
yetifltirmek, iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa ddaayyaall›› hhüürr ddeemmookkrraa--
ttiikk rreejjiimmii, milli birli¤imiz ve ba¤›ms›zl›¤›m›z› güç-
lendirmek; kköökkllüü vvee zzeennggiinn kküüllttüürrüümmüüzzüü ççaa¤¤ddaaflfl
iinnssaannll››kk kültürüyle birlikte gelifltirmek; Türk ulu-
sunu ça¤›n uygarl›k düzeyinin üstüne ç›karmak,
milli e¤itimimizin temel amaçlar›d›r.”11

Demirel-Erbakan-Türkefl koalisyon hükümeti-
nin e¤itim politikas› içerisinde, ‘insan haklar›na
ve ddeevvlleettee kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkllaarraa vvuurrgguu

yap›l›rken; III. Ecevit hükümeti program›nda,
‘TTüürrkk uulluussuunnaa vvee iinnssaannll››¤¤aa kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoo--
rruummlluulluukkllaarraa’’ vurgu yap›lm›fl olmas› dikkat çeki-
cidir. Ecevit, ddeevvlleett yyeerriinnee mmiilllleettii öönnee çekerek
daha sivil anlay›fll› bir insan unsurunun yetifltiril-
mesini amaçlam›fl görünmektedir. 

VVII.. DDeemmiirreell HHüükküümmeettii 
((1122..1111..11997799--1122..0099.. 11998800))

Bu hükümet, Erbakan ve Türkefl’in d›flardan des-
tekledi¤i bir az›nl›k hükümetidir. E¤itim politika-
s›nda milli unsurlar a¤›rl›ktad›r. VI. Demirel hü-
kümeti program›nda e¤itimde etkin olmufl bey-
nelmilelci ve Marksist etkilerin yok edilmesi is-
tenmektedir. GGeennççlleerrddee DDeevvlleettee bbaa¤¤ll››ll››¤¤››nn yyaann››
ss››rraa mmiilllleettee ddee bbaa¤¤ll››ll››kk iisstteenneenn bbiirr vvaass››fftt››rr. Fert-
lerin milli hayat felsefemize sad›k bir flekilde yetifl-
tirilece¤i hedeflenmektedir. Hem ders kitaplar›n-
da hem de ders programlar›nda millilik esas al›n-
m›flt›r:

“E¤itimimiz, bbeeyynneellmmiilleellccii vvee MMaarrkkssiisstt tesir-
lerden kurtar›lacak, idarede, mmeevvzzuuaattttaa,, ddeerrss
pprrooggrraammllaarr›› vvee kkiittaappllaarr››nnddaa, kültürel faaliyet ve
neflriyatta, ee¤¤iittiimmiinn mmiilllliillii¤¤ii temel ilke olarak ko-
runacak ve itibar görecektir. Ö¤retmenlerimiz,
Cumhuriyet okullar›nda, Türk çocuklar›n› mmiillllii--
yyeettççii bbiirr rruuhh vvee ddüüflflüünnccee ile yetifltirecekler, onla-
r›n gönüllerine ve zihinlerine, DDeevvlleettee,, mmiilllleettee,,
aaiilleeyyee,, mmiillllii vvee mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerriimmiizzee,, mmiilllleettiimmii--
zziinn ggeelleeccee¤¤iinnee ssaaddaakkaatt vvee ssaahhiipplliikk flfluuuurruunnuu yer-
lefltireceklerdir.

Özerk yüksek ö¤retim kurumu ve kurulufllar›,
öö¤¤rreenncciilleerriinnii DDeevvlleettiimmiizzee,, iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa ddaayyaa--
ll›› ddeemmookkrraattiikk rreejjiimmee,, mmiillllii hhaayyaatt ffeellsseeffeemmiizzee ssaa--
dd››kk bbiirr flfleekkiillddee yyeettiiflflttiirrmmeekkllee mükellef olacakt›r,
bunu için bütün tedbirleri alacaklard›r.”11

Yüksek e¤itim kurumlar›na üstü kapal› ciddi
bir elefltiri vard›r. ‘‘mmiillllii hhaayyaatt ffeellsseeffeemmiizz’’ kkaavvrraa--
mm›› iillkk kkeezz bbuu hükümet program›nda yer alm›flt›r.
Ancak bu kavram›n içeri¤i, daha önceki hükü-
metlerin kulland›¤› bir çok kavramda oldu¤u gibi
tam belirgin de¤ildir. Kavramlar mu¤lak b›rak›ld›-
¤›, içerisi doldurulmad›¤› için ö¤retilenler bir dav-
ran›fl de¤iflimi meydana getirememifltir.

1970-80 dönemi, muht›ra ile birlikte bafllayan
koalisyonlar dönemidir. Milli Selamet ve Milli-
yetçi Hareket partilerinin devreye girmesi ile dini
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ve milli de¤erler, eskiye nazaran, e¤itimde ilk de-
fa ciddi bir flekilde yer almaya bafllam›flt›r. Tek-
nokrat hükümetlerinde vurgu Atatürk milliyetçi-
li¤i ve Atatürk ink›laplar› üzerinedir. Siyasi parti-
lerden oluflan hükümetlerde partilerin kimli¤ine
ba¤l› olarak milli ve manevi de¤erler yada ça¤dafl
de¤erler, evrensel de¤erler öne ç›kmaktad›r. Bu
dönem içerisinde ‘‘mmiilllliiyyeettççiilliikk’’,, ‘‘TTüürrkk mmiilllliiyyeett--
ççiillii¤¤ii’’,, ‘‘AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii’’ vvee ‘‘BBiirrlleeflflttiirriiccii
ççaa¤¤ddaaflfl mmiilllliiyyeettççiilliikk’’ oollmmaakk üüzzeerree 44 ffaarrkkll›› mmiillllii--
yyeettççiilliikk kkaavvrraamm›› kkuullllaann››llmm››flfltt››rr.. BBuurraaddaann ddaa ggöö--
rrüülleebbiillddii¤¤ii ggiibbii tteemmeell kkaavvrraammllaarraa yyüükklleenneenn aann--
llaammllaarr ssüürreekkllii ddee¤¤iiflflttiirriillmmiiflfl,, aannllaamm aallaannllaarr›› ddaa--
rraalltt››llmm››flfl,, bbiirr ççookk kkaavvrraamm ddaa ççaarrpp››tt››llmm››flfltt››rr.. BBiirr--
bbiirriinnee kkaarrflfl››tt ddüüflflüünncceeddeekkii ssiiyyaassîî ppaarrttiilleerriinn kkuurr--
dduukkllaarr›› hhüükküümmeettlleerrddeekkii ee¤¤iittiimm ppoolliittiikkaallaarr›› aannaa
iillkkeelleerr oollaarraakk bbiirrbbiirriinnee kkaarrflfl››tt oollmmuuflflttuurr.. Kav-
ramlara farkl› anlamlar yüklemifllerdir. Hükümet
ömrüne(2 ayla 2 y›l) ba¤l› olarak e¤itim politika-
lar›n›n da s›kça de¤iflmifl olmas› nedeniyle ülke-
nin ihtiyac› olan bir insan unsuru yetifltirileme-
mifltir. Bu gelgit politikas›nda nesillerin kafas›
karma kar›fl›k olmufltur . 

UUlluussuu HHüükküümmeettii ((2200..0099..11998800--1133..1122..11998833)) 

12 Eylül darbesinden önce Türkiye’deki sistem
Millî, ‹slamî ve Marksist eksenli 3 ana hareket ta-
raf›ndan yo¤un bir flekilde y›prat›lm›flt›r. Özellikle
gençlik kesiminde sisteme karfl› büyük bir öfke
vard›r. Sistemin A¤›rl›k merkezi kontrolü kaybet-
mek üzeredir.12 Eylül darbesi yap›larak ve
ABD’nin arzu ve direktifleri istikametinde her fley
‘‘rreeffaahhttaann flfl››mmaarr››pp aazzaannllaarr››nn’’ isteklerine göre ye-
niden yap›land›r›lmaya bafllanm›flt›r. Tam 3 y›l
süren darbe ürünü Ulusu teknokrat hükümeti,
Konsey ve Dan›flma Meclisi ile birlikte Türkiye’ye
yeniden flekil vermek istemifltir. AAttaattüürrkk mmiillllii--
yyeettççiillii¤¤ii, anayasaya konarak anayasal bir kavram
hüviyetine kavuflturulmufltur. Bu dönemde e¤iti-
min her aflamas›nda, Atatürk milliyetçili¤i ile
Atatürk ilke ve ink›laplar› ana de¤er olarak seçil-
mifl; din de dahil di¤er de¤erlerin tümü, bu iki
kavrama destek verecek flekilde yorumlan›p ko-
numland›r›lm›flt›r: 

“Milli e¤itim ve ö¤retimde, AAttaattüürrkk MMiilllliiyyeett--
ççiillii¤¤iinniinn yeniden yurdun en ücra köflelerine kadar
yayg›nlaflt›racak tedbirler en k›sa zamanda al›na-

cakt›r. Bütün öö¤¤rreettiimm kkuurruummllaarr››nnddaa kkii öö¤¤rreennccii--
lleerriinn aammaacc››,, AAttaattüürrkk MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ii vvee iillkkeelleerrii iillee
ppeekkiiflflmmiiflfl mmiillllii uunnssuurr,, bbiillggii vvee bbeecceerriilleerrii kkaazzaann--
mmaakk oollmmaall››dd››rr.. Yar›n›n teminat› olan evlatlar›m›-
z›n AAttaattüürrkk iillkkeelleerrii yerine yyaabbaanncc›› iiddeeoolloojjiilleerrllee
yetiflerek sonunda birer aannaarrflfliisstt oolmas›na izin
vermeyece¤iz.

“…ÜÜllkkeessii vvee mmiilllleettiiyyllee ddeevvlleettiinn ggeelleeccee¤¤iinnii
hhaazz››rrllaammaa görevini üstlenen e¤itim kurumlar›nda
ve kurulufllar›nda AAttaattüürrkk iillkkee vvee ddeevvrriimmlleerriinnee
bbaa¤¤ll››;; TTüürrkk mmiilllleettiinniinn mmiillllii,, aahhllaakkii,, iinnssaann››,, mmaa--
nneevvii vvee kküüllttüürreell ddee¤¤eerrlleerriinnii bbeenniimmsseeyyeenn,, kkoorruu--
yyaann vvee ggeelliiflflttiirreenn;; aaiilleessiinnii vvaattaann››nn››,, mmiilllleettiinnii ssee--
vveenn vvee ddaaiimmaa yyüücceellttmmeeyyee ççaall››flflaann;; iinnssaann hhaakkllaarr››--
nnaa ssaayygg››ll›› oollaann;; mmiillllii,, ddeemmookkrraattiikk,, llaaiikk vvee ssoossyyaall
bbiirr hhuukkuukk ddeevvlleettii oollaann TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettiinnee
kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoorruummlluulluukkllaarr››nn›› bbiilleenn vvee bbuunnllaa--
rr›› ddaavvrraann››flfl hhaalliinnee ggeettiirreenn yyuurrttttaaflflllaarr yyeettiiflflttiirrmmeekk
bbaaflflll››ccaa hheeddeefflleerriimmiizzddeenn bbiirrii oollaaccaakktt››rr.”11

1970-1980 dönemindeki farkl› hükümetlerin
e¤itim politikalar›nda yer alan temel kavramlar›n
neredeyse tamam› Ulusu hükümet program›na
girmifltir. Eklektik bir yap› meydana getirilmifltir.
Darbeyi yapanlar da darbeye muhatap olanlar da
ayn› terminolojiyi kullanmaya bafllam›flt›r: ‘‘TTüürrkk
mmiilllleettiinniinn mmiillllii,, aahhllaakkii,, iinnssaannii,, mmaanneevvii vvee kküüllttüü--
rreell ddee¤¤eerrlleerrii,, AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii//TTüürrkk mmiillllii--
yyeettççiillii¤¤ii,, AAttaattüürrkk iillkkee vvee iinnkk››llaappllaarr››,, ççaa¤¤ddaaflfl uuyy--
ggaarrll››kk’’.. Bu kavramlar› programlar›nda esas ald›k-
lar› için Menderes, Demirel, Erbakan ve Türkefl
karfl› devrimci olarak suçlanm›fllard›r. 12 Eylül’le
birlikte de tüm partiler suçlu görülüp kapat›lm›fl-
lard›r.. 

Darbecilerin kulland›¤› kavramlarla darbeye
muhatap olanlar›n kulland›¤› kavramlar ayn› ol-
mas›na karfl›n, darbecilerin kavramlara yükledik-
leri anlam ve fonksiyonlar farkl›d›r. Nitekim 12
Mart teknokrat hükümetleri zaman›nda ç›kar›lan
14.6.1973 tarih ve 1739 say›l› Milli E¤itim Temel
Kanunu, 16.6.1983 tarih ve 2842 say›l› kanunla
ciddi bir flekilde de¤iflime tabi tutulmufltur. Milli
E¤itim Temel Kanunundaki bir k›s›m maddeler,
Anayasaya yerlefltirilen Atatürk milliyetçili¤i
kavram›na göre yeniden tanzim edilmifltir: 

“MMaaddddee 22:: Türk Milli E¤itim sisteminin genel
amac›, Türk milletinin bütün fertlerini,

1- Atatürk ink›lap ve ilkelerine ve Anayasada
ifadesini bulan AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee bbaa¤¤ll››;;
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Türk milletinin mmiillllii,, aahhllââkkii,, iinnssaannii,, mmaanneevvii ve
kküüllttüürreell de¤erlerini benimseyen, koruyan ve ge-
lifltiren; ailesini, vatan›n›, milletini seven ve da-
ima yüceltmeye çal›flan; iinnssaann hhaakkllaarr››nnaa ve Ana-
yasan›n bafllang›c›ndaki temel ilkelere dayanan
ddeemmookkrraattiikk,, llaaiikk ve ssoossyyaall bbiirr hhuukkuukk devleti
olan TTüürrkkiiyyee CCuummhhuurriiyyeettii’’nnee kkaarrflfl›› ggöörreevv vvee ssoo--
rruummlluulluukkllaarr››nn›› bilen ve bunlar› davran›fl haline
getirmifl yurttafllar olarak yetifltirmek;

2- Beden, zihin, aahhllaakk,, rruuhh ve duygu bak›mla-
r›ndan dengeli ve sa¤l›kl› flekilde geliflmifl bir kifli-
li¤e ve karaktere hür ve bilimsel düflünme gücüne,
ggeenniiflfl bbiirr ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnee sahip, insan haklar›na
sayg›l›, kiflilik ve teflebbüse de¤er veren, ttoopplluummaa
kkaarrflfl›› ssoorruummlluulluukk dduuyyaann; yap›c›, yarat›c› ve ve-
rimli kifliler olarak yetifltirmek…”22

Burada dikkat çeken bir husus; fertlerin toplu-
ma karfl› yaln›zca sorumlulu¤u olacak ve fakat
devlete karfl› hem görevi hem de sorumlulu¤u ola-
cakt›r. Dolay›s›yla otoriter devlet yap›s› özlemi
daha bask›nd›r.

Milli E¤itim Temel Kanunu’nun 2. maddesi,
e¤itim sisteminin nas›l bir insan yetifltirmeyi
amaçlad›¤›n› aç›klamaktad›r. Bu maddede geçen
““ddeemmookkrraassii””,, ““llaaiikklliikk””,, ““AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii--
¤¤ii””,, ““aahhllaakkii””,, ““iinnssaannii””,, ““mmaanneevvii””,, ““kküüllttüürreell ddee--
¤¤eerrlleerr””, ““ggeenniiflfl bbiirr ddüünnyyaa ggöörrüüflflüü”” kavramlar›;
aç›k seçik ve bilimsel olarak tan›mlanmam›flt›r.
Böylelikle sistemin a¤›rl›k merkezindeki iktidar
sahiplerinin rahatl›kla at oynatacaklar› bir alan
meydana getirilmifltir. 

MMiilllliiyyeettççiilliikk,, ddeemmookkrraassii vvee ddiinn öö¤¤rreettiimmii,
AAttaattüürrkk MMiilllliiyyeettççiillii¤¤ii kavram›na ba¤›ml› hale ge-
tirilerek Milli E¤itim Temel Kanunu’nda ciddi
anlamsal de¤ifliklikler yap›lm›flt›r: “Atatürk ‹nk›-
laplar› ve Türk Milliyetçili¤i” bafll›¤›, “Atatürk
‹nk›lap ve ‹lkeleri ve Atatürk Milliyetçili¤i” flek-
linde de¤ifltirilmifltir. 

Madde 10’da ise “e¤itim sistemimizin her dere-
ce ve türü ile ilgili ders programlar›n›n haz›rlan›p
uygulanmas›nda ve her türlü e¤itim faaliyetlerin-
de AAttaattüürrkk iinnkk››llaapp vvee iillkkeelleerrii vvee Anayasada ifa-

Hasan Ayc›n, Gece
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desini bulmufl olan AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤ii tteemmeell
oollaarraakk aall››nn››rr.” denerek mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinn aannllaamm aallaa--
nn›› ddaarraalltt››llmm››flfltt››rr..

Madde 11’de ddeemmookkrraassii kavram›n›n anlam
alan› daralt›larak mu¤laklaflt›r›lm›flt›r:

““MMaaddddee 1111:: Güçlü ve istikrarl›, hür ve de-
mokratik bir toplum düzeninin gerçekleflmesi ve
devam› için yyuurrttttaaflflllaarr››nn ssaahhiipp oollmmaallaarr›› ggeerreekkeenn
ddeemmookkrraassii bbiilliinncciinniinn, yurt yönetimine ait bilgi,
anlay›fl ve davran›fllarla sorumluluk duygusunun
ve mmaanneevvii ddee¤¤eerrlleerree ssaayygg››nn››nn, her türlü e¤itim
çal›flmas›nda ö¤rencilere kazand›r›l›p gelifltirilme-
sine çal›fl›l›r; ancak, ee¤¤iittiimm kkuurruummllaarr››nnddaa AAnnaayyaa--
ssaaddaa iiffaaddeessiinnii bbuullaann AAttaattüürrkk mmiilllliiyyeettççiillii¤¤iinnee aayy--
kk››rr›› ssiiyyaassii vvee iiddeeoolloojjiikk tteellkkiinnlleerr yyaapp››llmmaass››nnaa ve
bbuu nniitteelliikktteekkii ggüünnllüükk ssiiyyaassii oollaayy vvee ttaarrtt››flflmmaallaarraa
kkaarr››flfl››llmmaass››nnaa hiçbir flekilde meydan verilmez.”22

Kavramlar›n anlam alanlar›n› sapt›rma veya
daraltma, ddiinn alan›nda da görülmektedir. Milli
E¤itim Temel Yasas›n›n 12. Maddesinde DDiinn
KKüüllttüürrüü vvee AAhhllaakk öö¤¤rreettiimmii zzoorruunnlluu ddeerrss hhaalliinnee
ggeettiirriillmmiiflfl vvee ggeenneell aammaacc›› ise, Milli E¤itim Bakan-
l›¤›’n›n 29 Mart 1982 tarihli ve 2109 say›l› Teb-
li¤ler Dergisi’nde flöyle ifade edilmifltir:

“Temel e¤itim ve ortaö¤retimde ö¤renciye,
Türk Milli E¤itim Politikas› do¤rultusunda genel
amaçlar›na, ilkelerine ve AAttaattüürrkk’’üünn llaaiikklliikk iillkkee--
ssiinnee uuyygguunn ddiinn,, ‹‹ssllââmm ddiinnii vvee aahhllaakk bbiillggiissii iillee iill--
ggiillii yyeetteerrllii tteemmeell bbiillggii kkaazzaanndd››rrmmaakk;; bbööyylleeccee
AAttaattüürrkkççüüllüü¤¤üünn,, mmiillllii bbiirrlliikk vvee bbeerraabbeerrllii¤¤iinn,, iinn--
ssaann sseevvggiissiinniinn ddiinnii vvee aahhllaakkii yyöönnddeenn ppeekkiiflflttiirriill--
mmeessiinnii ssaa¤¤llaammaakk,, iyi ahlakl› ve faziletli insanlar
yetifltirmektir.”

30 Ekim 1986 tarih ve 2219 say›l› Tebli¤ler
Dergisi’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin
ö¤retim ilkelerine son flekli verilerek yay›nlanm›fl-
t›r. 77.. iillkkeeddee ““DDeerrss kkoonnuullaarr›› ddaaiimmaa AAttaattüürrkk iillkkee--
lleerrii iillee bbüüttüünnlleeflflttiirriilleecceekkttiirr..”” ddeennmmeekktteeddiirr..

BBööyylleeccee DDiinniinn aannllaamm ssaahhaass››,, AAllllaahh’’››nn ggöönn--
ddeerrddii¤¤ii iillkkeelleerr,, AAttaattüürrkk iillkkeelleerrii,, AAttaattüürrkk mmiillllii--
yyeettççiillii¤¤ii vvee AAttaattüürrkk llaaiikkllii¤¤ii iillee ddaarraalltt››llmm››flfltt››rr.. 

1980-1983 döneminde, 1739 say›l› Milli e¤i-
tim temel yasas›nda yap›lan de¤ifliklikler ile çok
genifl de¤erler spektrumuna sahip ve fakat ne ol-
du¤u pek belli olmayan bir insan unsuru yetifltiril-
mek istenmifl; ancak yasaya konan kavramlar›n
birbiri ile çeliflkileri göz önüne al›nmam›flt›r. Z›t
kavramlar aras›nda uyum sa¤layabilmek için bir

çok kavrama ya yeni anlamlar yüklenmifl yada an-
lam alanlar› daralt›lm›fl veya bir k›sm›n›n anlam-
lar› çarp›t›lm›flt›r. Bunun zihinlerde nas›l bir flizof-
reni oluflturaca¤› ya düflünülmemifl yada önemsen-
memifltir.

Bu dönemde a¤›rl›k merkezi devlettir. DDeevvlleettee
ssaaddaakkaatt mmiilllleettee ssaaddaakkaatttteenn öönncceeddiirr. DDeevvlleett mmiill--
lleett iiççiinn ddee¤¤iill,, mmiilllleett ddeevvlleett iiççiinn vvaarrdd››rr..

Ulusu Hükümetinden sonra gelen hükümetle-
rin tümü, Milli E¤itim Temel Kanununa at›fta bu-
lunarak milli e¤itim politikas›n› infla etmek zo-
runda kalm›fllard›r. Programlar›nda insan yetifltir-
meyi esas alan ana temalar bundan dolay› de¤ifl-
memektedir. Hükümetlerin yap›s›na ba¤l› olarak
baz› de¤erlere vurgu yap›larak öne çekilmektedir.
Bir de ma¤dur edilmifl olanlar›n haklar› geri veril-
meye veya baz› haklar›n alan› geniflletilmeye çal›-
fl›lm›flt›r. 

II.. ÖÖzzaall HHüükküümmeettii ((1133..1122..11998833-- 2211..112211998877))
IIII.. ÖÖzzaall HHüükküümmeettii ((2277..1122..11998877-- 99..1111..11998899))

AAkkbbuulluutt HHüükküümmeettii ((99..1111..11998899--33..77..11999911))

Ulusu hükümetinde genel olarak halk yoktur,
devlet ve sistem vard›r. Sistemin a¤›rl›k merkezi
bask›nd›r. ‹lk seçimlerde halk sözünü söyleyerek
sistemin a¤›rl›k merkezi karfl›s›na kendi a¤›rl›k
merkezini yerlefltirmifl; ANAP(Özal)’› tek bafl›na
iktidar yapm›flt›r. Özal’a yöneltilen elefltiriler,
Menderes ve Demirel’e yöneltilenlerden pek fark›
olmam›flt›r. Muhtemelen bunun etkisi ile I.,II.
Özal ve Akbulut hükümetlerinin e¤itim politika-
lar›nda genel ifadelere yer verilmifltir. E¤itim po-
litikas›nda Atatürk ilkeleri, milli ve ahlak› de¤er-
ler ve medenilik temel de¤erler olarak zikredil-
mektedir: 

“Gelece¤imizin teminat› olan çocuklar›m›z›n
ve gençlerimizin mmooddeerrnn vvee iilleerrii TTüürrkkiiyyee ideali-
ne, AAttaattüürrkk iillkkee vvee iinnkk››llaappllaarr››nnaa bbaa¤¤ll››, mmiillllii vvee
aahhllaakk›› ddee¤¤eerrlleerriimmiizzii benimsemifl, bilgili ilmi dü-
flünceye sahip, herkese karfl› sevgi, sayg› ve müsa-
maha besleyen mmeeddeennii birer insan olarak yetiflme-
lerini milli e¤itimin esas› sayar›z.”11

YY››llmmaazz HHüükküümmeettii((33 ..77.. 11999911--2288..1111..11999911))

ANAP’›n 3 hükümet program›nda e¤itimde yetifl-
tirilecek insan unsuru aç›s›ndan fazla dikkate de-
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¤er bir fley bulunmazken; (ANAP’›n 4. hükümeti)
Y›lmaz hükümetinin e¤itim politikas›nda mmiillllii
kküüllttüürr,, llaaiikk ee¤¤iittiimm vvee ddiinnii öö¤¤rreettiimmee özel bir vur-
gu yap›ld›¤› görülmekte ve E¤itim politikas›n›n
Milli E¤itim Temel Kanunu do¤rultusunda flekil-
lendirilece¤i belirtilmektedir:

““MMiillllii kkiimmlliikk,, kkiiflfliilliikk aahhllaakk›› karakter ve yük-
sek irade gücü kazand›ran mmiillllii kküüllttüürrüümmüüzzüü,, her
derece ve türde ki örgün, yayg›n, sürekli ve hayat
boyu e¤itim, kurumlar›nda ve uygulamalar›nda
daha yo¤un bir flekilde vermeye ve benimsetmeye
çal›flaca¤›z. .. E¤itimde llaaiikklliikk iillkkeessiinnii, toplumu-
muzun çeflitlili¤inin en büyük kaynaflt›r›c› ve bir-
lefltirici harc›, temeli ve teminat› olarak görüyor
ve benimsiyoruz.

MMiillllii bbiirrlliikk vvee bbüüttüünnllüü¤¤üümmüüzzüünn hhaarrcc›› oollaann,,
yyüüccee dduuyygguullaarrllaa oollgguunnllaaflflmmaamm››zz››nn,, yyüükksseekk aahh--
llaakkll›› ttoopplluumm mmeeyyddaannaa ggeettiirrmmeemmiizziinn kkaayynnaa¤¤››
oollaann yyüüccee ddiinniimmiizziinn ehil ö¤retmenlerle ö¤retil-
mesi ana amac›m›zd›r. Bu amaçla ddiinnii öö¤¤rreettiimmee
daha da önem verilecektir...

‹ktidar›m›z›n hükümet programlar›nda belirti-
len amaçlar, hedefler, ilkeler ve ihtiyaçlar ile Mil-
li E¤itim Temel Kanunu do¤rultusunda Milli E¤i-
timimizin gelifltirilmesi için önemli çal›flmalar ya-
p›lm›fl ve büyük mesafeler al›nm›flt›r.”11

1983-1991 ANAP’›n tek bafl›na iktidar(1960
dan sonra en uzun ömürlü hükümet) oldu¤u bir
dönem olup bu dönemde, e¤itimden ziyade eko-
nomide genifl ve yo¤un reformlar yap›lm›flt›r.
Yetifltirilecek insan unsuru ile ilgili e¤itim poli-
tikas›nda, millî, manevî ve ahlakî de¤erler öne
çekilmifltir. Yasal olarak bir de¤ifliklik olmamas›-
na karfl›l›k, meydana gelen rahatl›ktan dolay›
gençlik üzerinde milli ve dini de¤erlerin etkisi
artm›flt›r. 

DDeemmiirreell-- ‹‹nnöönnüü HHüükküümmeettii 
((2288..1111..11999911 -- 33..77..11999933))

Tarihi süreçte birbirlerine rakip olmufl iki farkl›
zihniyetin partilerinin oluflturdu¤u Demirel-‹nö-
nü koalisyon hükümetinin e¤itim politikas›nda,
z›tlar›n birli¤i denebilecek bir de¤erler armonisi
vard›r. Ça¤dafll›k, laiklik, evrensellik, cumhuri-
yetçilik gibi de¤erlere özel bir önem verilmifltir: 

““ÇÇaa¤¤ddaaflfl,, llaaiikk, etkin ve yayg›n bir e¤itim siste-
mi oluflturulacak ve yürürlü¤e konacakt›r. 

ÇÇaa¤¤ddaaflfl vvee eettkkiinn ee¤¤iittiimm,, ççaa¤¤ddaaflfl ttoopplluummuunn tar-
t›fl›lmaz gereksinimidir.

LLaaiikk,, eevvrreennsseell,, ccuummhhuurriiyyeettççii,, mmiillllii kküüllttüürrüü
ggeelliiflflttiirriiccii, yarat›c›, öözzggüürr ddüüflflüünncceeyyee dayal› bir
e¤itim politikas› esast›r. Kiflilik sahibi, nitelikli in-
san yetifltirmek amaçt›r. BBüüttüünn öö¤¤rreenncciilleerr llaaiikk
ddüünnyyaa ggöörrüüflflüünnee ddaayyaall›› kküüllttüürr ddeerrsslleerriinnii mmuuttllaa--
kkaa oorrttaakk oollaarraakk göreceklerdir... 

Ö¤retim programlar› ve ders kitaplar› eevvrreennsseell
ööllççüülleerree,, uygun olarak yeniden düzenlenecek,
gençlerimize araflt›rmac›, yarat›c› ve ba¤›ms›z bir
kiflilik kazand›rma ön plana ç›kar›lacakt›r.”(1)

ÇÇiilllleerr HHüükküümmeettii ((33..77..11999933-- 1133..1100..11999933))
ÇÇiilllleerr AAzz››nnll››kk HHüükküümmeettii
((1133..1100..11999955-- 33..1111..11999955)) 

Demirel sonras›nda Çiller taraf›ndan kurulan ko-
alisyon ve az›nl›k hükümetlerinin e¤itim politika-
lar›nda, Demirel-‹nönü hükümetinin derin izleri
vard›r:

“Laik, evrensel, cumhuriyetçi, milli kültürü
gelifltirici, yarat›c›, özgür düflünceye dayal› bir e¤i-
tim politikas› esast›r. Kiflilik sahibi, nitelikli insan
yetifltirmek amaçt›r. E¤itimde kaliteye, ça¤dafll›¤a
ve f›rsat eflitli¤ine önem verilecektir.”11

ÇÇoo¤¤uullccuu ddeemmookkrraassii kkaavvrraamm››, yukar›dakilere
ek olarak ve de ilk olarak Çiller az›nl›k hükümet
program›nda yer alm›flt›r:

“E¤itimde; llaaiikk,, ççoo¤¤uullccuu ddeemmookkrraassiiyyii öözzüümm--
sseemmifl, milli kültürü gelifltirici, düflünme ve alg›la-
ma yetene¤i geliflmifl, d›fl dünya ve yeni düflünce-
lere aç›k, bilim ve teknoloji üretimine yatk›n in-
san gücünün yetifltirilmesini sa¤lay›c› bir politika
izlenecektir.”11

Çiller-Baykal hükümetinin (3.11.1995-
10.3.1996) e¤itim politikas›nda konumuz aç›s›n-
dan herhangi bir fley bulunmamaktad›r.

YY››llmmaazz--ÇÇiilllleerr HHüükküümmeettii 
((1100..33..11999966-- 66..77..11999966))

1996 seçimleri sonras›nda halk, a¤›rl›¤›n› dini ve
milli duygular› öne çeken partiler istikametinde
ortaya koyarak ‘ÖÖnnccee aahhllaakk vvee mmaanneevviiyyaatt’’ diyen
Erbakan’›n önünü aç›p Refah Partisini 1.parti
yapm›flt›r. RP’nin bu denli büyük ata¤›, o dönem-
deki ahlakî erozyonla ilgilidir. Bir k›s›m medya
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arac›l›¤› ile yürütülen bir çürütme ve çökertme fa-
aliyetine toplumun bir cevab›d›r bu sonuç. Mev-
cut durum, sistemin ANAP hükümetlerine karfl›
baflörtüsü ve din dersleri üzerinden yürüttü¤ü bir
y›pratma kampanyas›na, halk›n verdi¤i bir cevap
olarak de¤erlendirilebilir. Ancak yürütülen bu
psikolojik savafl sadece seçimi etkilememifl, seçim
sonras›nda kurulan Y›lmaz-Çiller, Erbakan-Çiller
hükümetlerinin e¤itim politikalar›nda da etkili
olmufltur: 

“E¤itimde: AAttaattüürrkk iillkkee vvee iinnkk››llaappllaarr››nnaa ba¤-
l›, mmiillllii,, mmaanneevvii vvee aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerriimmiizzii benimse-
mifl, bilgili, ilmi düflünceye sahip,herkese karfl›
sayg›l› ve hofl görülü, sevgi dolu, llaaiikk vvee ççoo¤¤uullccuu
ddeemmookkrraassiiyyii davran›fl haline getirmifl, kiflisel so-
rumluluk duygusu ve ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤›› gelifl-
mifl, bilgi ve teknoloji üretimine yatk›n ve beceri
düzeyi yüksek, kendi kendine yeterli ve güvenli,
bilgi ça¤›n›n gereklerini yerine getirebilecek bilgi
ve becerilerle donanm›fl insanlar yetifltirmek te-
mel amac›m›zd›r.”11

Atatürk ilkeleri, milli, manevi ve ahlaki de-
¤erler, laiklik, ço¤ulcu demokrasi ve toplumsal
duyarl›l›k ana de¤erler olarak programda yerini al-
maktad›r. Bu hükümet program›nda bir farkl›l›k
olarak e¤itimde ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››kk iillkk kkeezz gün-
deme getirilmifltir.

EErrbbaakkaann-- ÇÇiilllleerr HHüükküümmeettii
((66..77..11999966-- 1100..77..11999977))

Çiller-Y›lmaz hükümet program›nda ki e¤itim po-
litikas›ndan farkl› olarak burada ççoo¤¤uullccuu ddeemmookk--
rraassiiyyee vvee ttoopplluummssaall dduuyyaarrll››ll››¤¤aa yer verilmemifltir:

“E¤itimde, mmiillllii,, mmaanneevvii vvee aahhllaakkii ddee¤¤eerrlleerrii--
mmiizzii benimsemifl, bilgili, ilmi düflünceye sahip,
herkese karfl› sayg›l› ve hoflgörülü, llaaiikk,, AAttaattüürrkk
iillkkee vvee iinnkk››llaappllaarr››nnaa ba¤l›, bilgi ça¤›n›n gerekle-
rini yerine getirebilecek bilgi ve becerilerle do-
nanm›fl insanlar yetifltirmek temel amac›m›zd›r.”11

YY››llmmaazz--EEcceevviitt--CCiinnddoorruukk HHüükküümmeettii
((3300..66..11999977-- 1111..11..11999999))

Erbakan Çiller hükümeti, AAsskkeerrii ccuunnttaa vvee ssiivviill
ççeetteelleerriinn koalisyonu ile gerçeklefltirilen 28 fiubat
post modern darbesi ile düflürülmüfltür. MGK’da
Erbakan- Çiller hükümetine dayat›lan 18 madde-

lik bir muht›ra, bundan sonra gelen tüm hükü-
metlerin e¤itim politikalar›n› görünür bir flekilde
etkilemifltir. Bundan sonra gelen tüm hükümetler,
28 fiubat post modern darbesinin ülkeye dayatt›¤›
bir çok konuya inanmad›klar› ve bunlar› gerçek-
lefltirmemeyi zihnen kabul ettikleri halde dayat›-
lan konular›n bir ço¤una, en az›ndan kavramsal
düzeyde, programlar›nda yer vermifllerdir: 

“E¤itimin tüm kademelerinde, AAttaattüürrkk iillkkee
vvee iinnkk››llaappllaarr››nn›› özümsemifl, mmiillllii ,, mmaanneevvii vvee aahh--
llaakkii ddee¤¤eerrlleerriimmiizzii benimsemifl, bilimsel düflünce-
ye yetkin, bilgi ça¤›n›n gereklerini yerine getirebi-
lecek bilgi ve becerilerle donanm›fl insanlar yetifl-
tirmek temel amaç olacakt›r.

Anayasan›n 24.üncü maddesinde, ddiinn vvee aahh--
llaakk ee¤¤iittiimmii vvee öö¤¤rreettiimmiinniinn devletin gözetim ve
denetimi alt›nda yap›lmas› öngörüldü¤ünden, il-
kö¤retim ve orta ö¤retim kurumlar›nda zorunlu
din kültürü ve ahlak ö¤retimine devam edilecek-
tir. Bunun d›fl›nda ddiinn ee¤¤iittiimmii vvee öö¤¤rreettiimmii, ancak
kiflilerin kendi iste¤ine, küçüklerin de kanuni
temsilcilerinin talebine ba¤l›d›r. ‹ste¤e ba¤l› KKuu--
rraann KKuurrssllaarr››nnddaann vvee hhaaff››zzll››kk ee¤¤iittiimmiinnddeenn Milli
e¤itim Temel Kanunu çerçevesinde DDiiyyaanneett iiflflllee--
rrii BBaaflflkkaannll››¤¤›› Sorumludur.”11

28 fiubat postmodern darbesinden sonra hükü-
metler e¤itimi, may›nl› bir arazi kabul edip özel
hiçbir fley söylememeye özen göstermifllerdir. Bü-
tün bu bask› ortam›na ra¤men hiçbir hükümet,
halka ra¤men baz› fleyleri gerçeklefltirme cesareti-
ni gösterememifltir.

EEcceevviitt AAzz››nnll››kk HHüükküümmeettii 
((11.1.1999-28.5.1999)

Ecevit az›nl›k hükümeti program›nda konumuz
aç›s›ndan dikkate de¤er bir fley bulunmamaktad›r. 

EEcceevviitt-- BBaahhççeellii-- YY››llmmaazz HHüükküümmeettii
((2288..55..11999999--1188..1111..22000022)) 

18 Nisan 1999 seçimlerinde halk, yeterince hak-
lar›n› koruyamad›¤› için Refah Partisi’ni cezalan-
d›rm›fl; masaya yumruk vurarak gasp edilen hakla-
r› alaca¤›n› beyan eden MHP’yi ise ödüllendirmifl-
tir. Ancak MHP meydanlarda verdi¤i sözlere uy-
gun olarak hükümet program›na e¤itim politika-
lar› aç›s›ndan kendi kimli¤ini yans›tan ciddi hiç-
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bir fley koyduramam›fl ve pratikte de vaat ettikle-
rini gerçeklefltirememifltir. Bu hükümetin progra-
m›nda e¤itimin insan boyutu ile ilgili temel de-
¤erlere herhangi bir at›fta bulunulmamaktad›r.
Yaln›zca ilkö¤retimin 5. s›n›f›n› tamamlayan ö¤-
rencilere Kur’ân Kurslar›na yaz›n devam edebilme
izni verilmektedir:

“‹‹llkköö¤¤rreettiimmiinn bbeeflfliinnccii ss››nn››ff››nn›› tamamlayan ö¤-
rencilerin, kanuni temsilcilerinin talep etmesi du-
rumunda, Diyanet iflleri baflkanl›¤›nca yaz tatilin-
de aç›lan ve milli e¤itim bakanl›¤›n›n denetim ve
gözetimine tabi olan KKuurraann KKuurrssllaarr››nnaa devam
edebilmelerine imkan verici bir düzenleme yap›-
lacakt›r”33

Bu hükümet üyelerinin tümü, halk›n ihtiyaç-
lar›na karfl› bu kadar duyars›z kalmalar›n›n bedeli-
ni, ilk genel seçimlerde a¤›r bir flekilde ödeyip par-
lamento d›fl› kalm›fllard›r.

GGüüll HHüükküümmeettii((1188..1111..22000022--1144..33..22000033))

Refah Partisi ve ard›ndan Fazilet Partisi kapat›l-
m›fl; Milli Görüfl hareketinin küllerinden yeni iki
parti do¤mufltur. AKP, reddi miras yaparak eski
söylemlerinin neredeyse tümünden vazgeçti¤ini
kamuoyuna duyurmufltur. Bu de¤iflimi, hem Gül
hükümetinin hem de Erdo¤an hükümetinin e¤i-
tim politikalar›nda görmek mümkündür. Gül hü-
kümetinin e¤itim politikas›nda yetifltirilecek in-
san unsurunda baz al›nacak temel de¤erler; hhüürrrrii--
yyeett,, ççaa¤¤ddaaflflll››kk,, ddeemmookkrraattiikk vvee eevvrreennsseell ddee¤¤eerrlleerr,,
llaaiikklliikkttiirr. 

“Hükümetimizin e¤itimde temel hedefi, bü-
yük önder Atatürk’ün özdeyiflinde ifadesini bulan
““ffiikkrrii hhüürr,, vviiccddaann›› hhüürr,, iirrffaann›› hhüürr nneessiilllleerr yetifl-
tirmektir… 

ÇÇaa¤¤ddaaflfl vvee ddeemmookkrraattiikk mmiillllii ee¤¤iittiimm rreeffoorrmmuu--
mmuuzzuunn hheeddeeffii,, eevvrreennsseell ssttaannddaarrttllaarraa uuyygguunn bir
yap›lanma içinde, Özgür düflünen ve ba¤›ms›z ka-
rar verebilen, Yeniliklere aç›k, Özgüven sahibi,
Hayata olumlu bakan, Problem çözme, iletiflim ve
organizasyon yetene¤i geliflmifl, Bilim ve teknoloji
üretebilen, ‹çinde yaflad›¤› ttoopplluummuunn ddee¤¤eerrlleerriinnee
dduuyyaarrll›› bireylerin yetiflmesine uygun koflullar›n ve
f›rsatlar›n üretilmesi ve topluma sunulmas›d›r... 

E¤itim ve ö¤retimde eevvrreennsseell ddee¤¤eerrlleerrii öönnee
aallaann, insan› merkeze yerlefltiren ddeemmookkrraattiikk vvee
ççaa¤¤ddaaflfl bbiirr yyaakkllaaflfl››mm benimsenecektir...”44

Hükümet program›nda Din e¤itimi ve ö¤reti-
mi öngörülmektedir. Ancak takdim biçiminde bir
tuhafl›k vard›r: 

“Anayasam›zda tan›mlanan llaaiikklliikk iillkkeessii vvee
ddiinn vvee vviiccddaann hürriyetine etkinlik ve ifllerlik ka-
zand›r›larak, ddiinniinn,, ddiinnii dduuyygguullaarr››nn vveeyyaa ddiinnccee
kkuuttssaall ssaayy››llaann flfleeyylleerriinn ssiiyyaassii vveeyyaa kkiiflfliisseell çç››kkaarr
yyaahhuutt nnüüffuuzz ssaa¤¤llaammaakk aammaacc››yyllaa iissttiissmmaarr eeddiillmmee--
ssii vveeyyaa kkööttüüyyee kkuullllaann››llmmaass››nn›› öönnlleeyyeebbiilleecceekk bir
ddiinn ee¤¤iittiimmii vvee öö¤¤rreettiimmii, Anayasam›zda tan›mla-
nan çerçevede etkinlik ve verimlili¤e kavuflturu-
lacakt›r. Böylelikle, hem vatandafllar›m›z›n din
e¤itimi ve ö¤renimi alan›ndaki beklentileri karfl›-
lanacak, hem de bu alanda yaflanan suiistimallere
son verilmek mümkün olacakt›r.”44

Gül hükümetinin e¤itim politikas›nda daha zi-
yade ça¤dafll›k, demokrasi, evrensel de¤erler refe-
rans al›nm›flt›r. Milli ve manevi de¤erlerden söz
edilmemektedir. EEnn ‹‹llggiinnçç oollaann nnookkttaa,, iinnssaannllaarr››nn
iiççiinnddee yyaaflflaadd››kkllaarr›› ttoopplluummuunn ddee¤¤eerrlleerriinnee dduuyyaarrll››
oollmmaallaarr››nn››nn bbaa¤¤ll›› ddee¤¤iill,, yyeetteerrllii ggöörrüüllmmüüflfl oollmmaass››--
dd››rr.. 

EErrddoo¤¤aann HHüükküümmeettii ((1188 MMaarrtt 22000033-- ......))

Erdo¤an’›n milletvekili seçilmesi sonucunda ku-
rulan hükümetin program›nda Gül hükümetine
nazaran daha net ifadeler yer almaktad›r. Bunun-
la birlikte e¤itimde nas›l bir insan ve nas›l bir top-
lum hedeflendi¤ine iliflkin bir görüfl yer almamak-
tad›r. E¤itim sisteminin ideolojik kavgalardan
ar›nd›r›laca¤›, anayasada tan›mlanan çerçevede
bir din e¤itim ve ö¤retiminin verilece¤i, yasak ve
s›n›rlamalar›n kald›r›laca¤›, hoflgörünün hakim
k›l›naca¤›, milli ve manevi de¤erlerin korunup
kollanaca¤›; bu arada milli de¤erlerle evrensel de-
¤erler aras›nda bir entegrasyon yap›laca¤› belirtil-
mektedir:

“E¤itim Kalitesinin art›r›lmas›, e¤itimde f›rsat
eflitli¤inin geçek anlamda sa¤lanmas› ve ee¤¤iittiimm
ssiisstteemmiinniinn iiddeeoolloojjiikk kkaavvggaallaarr››nn aarreennaass›› oollmmaakk--
ttaann çç››kkaarr››llmmaass›› yetkin ve yetenekli bireylerin ye-
tifltirilmesi aç›s›ndan son derece önemlidir...

Anayasam›zda tan›mlanan llaaiikklliikk iillkkeessii,, ddiinn
ve vicdan hürriyetine etkinlik ve ifllerlik kazand›-
r›larak,ddiinniinn,, ddiinnii dduuyygguullaarr››nn vveeyyaa ddiinnccee kkuuttssaall
ssaayy››llaann ddee¤¤eerrlleerriinn vvee sseemmbboolllleerriinn ssiiyyaass›› vveeyyaa kkii--
flfliisseell çç››kkaarr yyaahhuutt nnüüffuuzz ssaa¤¤llaammaakk aammaacc››yyllaa iissttiiss--
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mmaarr eeddiillmmeessii veya kötüye kullan›lmas›n› önleye-
bilecek bbiirr ddiinn ee¤¤iittiimmii vvee öö¤¤rreettiimmii,Anayasam›zda
tan›mlanan çerçevede uygulamaya konulacakt›r...

Üniversiteler, her çeflit düflüncenin demokra-
tik bir ortamda, hhooflflggöörrüü iiççiinnddee öö¤¤rreettiilliipp ttaarrtt››flfl››ll--
dd››¤¤››,, yyaassaakkllaarr››nn vvee ss››nn››rrllaammaallaarr››nn oollmmaadd››¤¤›› öözzggüürr
bbiirr ffoorruummaa ddöönnüüflflttüürrüülleecceekkttiirr......

Hükümetimiz, milli de¤erlerin, birey, aile ve
toplumu ayakta tutan manevi dinamiklerin koru-
nup gelifltirilmesi konusunda azami gayret içeri-
sinde olacakt›r. Milli kültürümüzde ki esas yap›y›,
üslubu koruyarak evrensel de¤erlerle milli kültü-
rümüz aras›nda ki etkileflimi en üst noktaya ç›kar-
may› amaçlamakta, gerçek bir ça¤dafl kültür at-
mosferi oluflturman›n bu yoldan geçti¤ine inan›l-
maktad›r. Bu iki alan›, çat›flma konusu olmaktan
ç›kar›p,her iki unsurun zenginliklerinden birlikte
yararlanmak, kküüllttüürr ppoolliittiikkaamm››zz››nn tteemmeelliiddiirr.”55

Erdo¤an’›n geçmiflte içerisinde bulundu¤u si-
yasi hareketin ‘dini istismar etti¤ine’ iliflkin ka-
muoyuna yapt›¤› aç›klamalar› gözönüne al›rsak;
gerek Gül ve gerekse Erdo¤an hükümetlerinin
programlar›nda yer alan ‘‘ddiinniinn,, ddiinnii dduuyygguullaarr››nn
vveeyyaa ddiinnccee kkuuttssaall ssaayy››llaann flfleeyylleerriinn ssiiyyaassii vveeyyaa kkii--
flfliisseell çç››kkaarr yyaahhuutt nnüüffuuzz ssaa¤¤llaammaakk aammaacc››yyllaa iissttiiss--
mmaarr eeddiillmmeessii vveeyyaa kkööttüüyyee kkuullllaann››llmmaass››nn›› öönnlleeyyee--
bbiilleecceekk’’ gibi ifadelerin özel bir anlam› ve mesaj›
olmas› gerekir.. 

Erdo¤an’›n Hükümet program› e¤itim politi-
kalar› aç›s›ndan Gül Hükümetine nazaran daha
milli bir özellik tafl›maktad›r. 

1997-2003 dönemi k›sa ömürlü koalisyonlar
dönemidir. Farkl› görüflteki siyasi partilerin ardar-
da gelmesi ile uzun vadeli bir milli e¤itim politi-
kas›n›n oluflturulmas› mümkün olmad›¤› gibi 28
fiubat postmodern darbesinde yer alan CCuunnttaa ve
ÇÇeetteenin vesayeti alt›nda kalm›fllard›r.

Bugün AKP tek bafl›na hükümet olmufl olma-
s›na ra¤men, 28 fiubat›n milli e¤itimde meydana
getirdi¤i tahribat›n hiçbirine mani olabilmifl de-
¤ildir. Milli e¤itim alan›nda nereye elini atsa sa-
vafl naralar› at›lmakta ve savafl davullar çalmaya
bafllamaktad›r. Bu, iki merkez aras›nda ad› kon-
mam›fl veya aç›klanmam›fl k›ran k›rana bir müca-
delenin var oldu¤unu göstermektedir.

KK››bblleessiizz BBiirr EE¤¤iittiimm AAnnllaayy››flfl››

Yukar›da cumhuriyet tarihinde gelip geçmifl hü-
kümetlerin programlar› e¤itimde nas›l bir insan
unsuru öngörülüyor noktas›ndan ele al›n›p irde-
lenmifltir. 84 y›ll›k bir dönemdeki hükümetlerin
e¤itim politikalar›nda yetifltirilmek istenen insan
unsuru için referans ald›klar› temel de¤erlerin y›l-
lara göre da¤›l›m›n› özet olarak gözönüne ald›¤›-
m›zda, hiç de iç aç›c› bir tablo ile karfl› karfl›ya kal-
mad›¤›m›z hemen görülebilir:

• 11992200:: Dini ve milli de¤erler(Çocuklar din-
lerini mekteplerde ö¤reneceklerdir). 

• 11992233:: Milli hars(‹slami dönemi içermeyen)
ve asri medeniyet de¤erleri. 
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• 11993377:: Türklerin ahlak›(Din bu dönemde
vicdanlara ve mabetlere hapsedildi¤ine
göre ahlak›n dayand›¤› de¤erler belli de¤il-
dir). 

• 11994466:: Türk ‹nk›lab›n›n ana fikirleri, Türk
tarihi mefahiri. 

• 11994488:: Demokratik de¤erler.
• 11995500:: Milli ahlak, ananeler, manevi ve in-

sani k›ymetler.
• 11996600:: Demokratik de¤erler.
• 11996655:: Milliyetçilik. 
• 11996655:: Maddi ve manevi de¤erler ile milli-

yetçilik. 
• 11997711:: Atatürk ‹lkeleri, laiklik, demokratik

de¤erler, milliyetçilik.
• 11997722:: Atatürk milliyetçili¤i.
• 11997744:: Töre ve gelenekler, milli hasletler.
• 11997733:: Cumhuriyet, insan hak ve hürriyetle-

ri, Türk milliyetçili¤i, demokratik, laik, sos-
yal, hukuk devleti anlay›fl›, Atatürk ink›lap-
lar›. 

• 11997744:: Atatürkçülük, ça¤dafl uygarl›k bilinç
ve anlay›fl›.

• 11997755:: Türk milletinin milli, ahlaki, manevi
ve kültürel de¤erleri, vatan, millet sevgisi,
Atatürk ink›laplar›,Türk milliyetçili¤i, insan
haklar›, demokratik, laik, sosyal hukuk dev-
leti anlay›fl›, milli tarih anlay›fl›.

• 11997788:: Birlefltirici,ça¤dafl milliyetçilik, Ata-
türk ilkeleri, demokratik de¤erleri, aile, 

vatan, Türk ulusu sevgisi, insanl›¤a karfl› görev
ve sorumluluk bilinci, milli ve manevi de-
¤erler, ça¤dafl insanl›k kültürü.

• 11997799:: Milliyetçilik, milli ve manevi de¤er-
ler, devlete, millete, aileye ba¤l›l›k.

• 11998800:: Atatürk ilke ve devrimleri, Atatürk
milliyetçili¤i, Türk milletinin milli, ahlaki,
insani, manevi ve kültürel de¤erleri; aile, va-
tan, millet sevgisi, insan haklar›; milli, de-
mokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anla-
y›fl›. 

• 11998833:: Modernlik, Atatürk ilke ve ink›lapla-
r› , milli ve ahlak› de¤erler

• 11999911:: Milli de¤erler, laiklik.
• 11999911:: Laiklik, evrensellik, cumhuriyetçilik,

milli de¤erler.
• 11999955:: Laiklik, ço¤ulcu demokrasiyi, milli

de¤erler

• 11999966:: Atatürk ilke ve ink›laplar›, milli,
manevi ve ahlaki de¤erler, laiklik, ço¤ulcu 

demokrasi, kiflisel sorumluluk duygusu ve top-
lumsal duyarl›l›k. 

• 11999966:: Milli, manevi ve ahlaki de¤erler, la-
iklik , Atatürk ilke ve ink›laplar›. 

• 11999977:: Atatürk ilke ve ink›laplar›, milli ,
manevi ve ahlaki de¤erler.

• 22000033:: Laiklik, Milli de¤erler, evrensel de-
¤erler.. Demokrasi.

84 y›ll›k tarihte; 1920-1950 aras› 30 y›ll›k ta-
rih, e¤itim aç›s›ndan bir yabanc›laflma dönemi
olup her fley bat›ya endekslidir. Milletin ‹slam ta-
rihi dönemi toptan reddedilip Orta Asya Türk de-
¤erlerine ulafl›larak oradan hareketle yeni bir top-
lum infla edilmek istenmifltir. Var olan toplum, sa-
nal bir toplum ad›na ‘‘kkaannuunneenn vvee cceebbrreenn’’ de¤ifli-
me zorlanm›flt›r. Bu dönemde dine ve dinden et-
kilenen her fleye savafl aç›lm›flt›r.

1950-1960 dönemi DP’nin tek bafl›na hükümet
olup iktidar olamad›¤› bir dönemdir. CHP’nin ve
bürokrasinin korkunç bask›s› alt›nda e¤itimde re-
ferans al›nan temel de¤erler konusunda ciddi bir
fley yap›lamam›fl olmas›na karfl›n, getirilen rahat
ortamda millet biraz nefes alabilmifltir.

1960-1970 döneminde AP, darbenin gölgesi
alt›nda 4 y›l ancak tek bafl›na hükümet olabilmifl
geri kalan dönemde koalisyonlar vard›r.

1970-1980 dönemi 12 Mart muht›ras›n›n göl-
gesinde birbirine karfl›t görüflteki partilerin koalis-
yon hükümetleri dönemi olup 3 aydan 2 y›la ka-
dar de¤iflen bir ömürleri bulunmaktad›r.

1980-1983 Darbe hükümeti dönemi olup her
fley yeniden yap›land›r›lmak istenmifltir.

1983-1991 dönemi 12 Eylülün gölgesinde
ANAP’›n tek bafl›na hükümet oldu¤u bir dönem-
dir.

1991-2003 dönemi ömrü 1 aydan 3 y›la kadar
de¤iflen koalisyonlar dönemidir.

Tek bafl›na hükümet olmufl partiler, cunta ve
çetelerin sürekli olarak tehdidi alt›nda çal›flmak
zorunda kald›klar›ndan, millete verdikleri sözlerin
bir ço¤unu gerçeklefltirememifllerdir. Koalisyon
hükümetleri ise asgari müfltereklerde birlefltikleri
için istim üzerinde durmufllar, darbelerin getirdi¤i
teknokrat hükümetler ise halk›n tam karfl›s›nda
saf tutmufllard›r.



EE⁄‹T‹M

78 Umran .Ekim .2004  

1950 sonras› dönem bir biçimde halk›n etkisi-
nin yönetime yans›d›¤› bir dönemdir. Sistemin
a¤›rl›k merkezi karfl›s›nda yeni bir a¤›rl›k merkezi
olarak halk›n a¤›rl›k merkezi oluflmufltur. Siste-
min a¤›rl›k merkezi ile halk›n a¤›rl›k merkezi ara-
s›nda çat›flma zaman zaman yer alt›nda, zaman za-
man yer üstünde olmak üzere de¤iflik fliddette de-
vam etmifltir. Bu dönemde, halk›n susturulmas›
için de¤iflik ton ve flekilde darbelerin yap›ld›¤›n›
görmekteyiz. Yönetimde süreksizlik ve istikrars›z-
l›k meydana gelmifltir. 

Böylesi istikrars›z bir dönemde ciddi bir devlet
politikas› oluflamam›fl, Milli e¤itim bir atefl topu
gibi elden ele at›lm›flt›r. Hükümetlerin de¤iflmesi
ile milli e¤itim politikalar› de¤iflti¤i gibi, ayn› hü-
kümet içerisinde bakan›n de¤iflmesi ile de politi-
kalar de¤iflmifltir. EE¤¤iittiimmddee ttaamm bbiirr kk››bbllee ttuuttttuurruu--
llaammaamm››flfltt››rr. 

84 y›l bir toplumun hayat›nda o kadar uzun
bir süre de¤ildir. Bu süreç içerisinde bir çok kav-
ram›n anlam alanlar› sapt›r›lm›fl çarp›t›lm›fl içleri
boflalt›l›p anlams›zlaflt›r›lm›flt›r. 84 y›l gibi k›sa bir
sure içerisinde Milli e¤itim politikalar›n›n sürekli
de¤iflmesi, yetiflen nesiller üzerinde kal›c› bir etki
yapmam›fl, onlar› bir birine z›t de¤erlerin anaforu-
na sürüklemifltir. 

SSoonnuuçç

Toplumlar›n temel de¤erleri, as›rlar›n birikimi ile
meydana gelmektedir. Temelinde din, gelenek,
görenek ve töreler vard›r. E¤itimi milli yapan, fert
ve toplumda olumlu istikamette de¤iflim meydana
getirebilen bu temel de¤erlerdir. Kendi toplumsal
de¤erlerini, kültürünü ve medeniyetini afla¤›la-
yan, onlar› hor gören, tarihini ret eden, dini teh-
like olarak gören ve ö¤renilmesini yasaklayan bir
e¤itim anlay›fl›, nas›l olumlu yönde bir de¤iflim
meydana getirebilir ve nas›l milli olabilir? 

Türkiye’nin ana sorunu, bu temel de¤erler ko-
nusunda kendisi ile bar›fl›k olmamas›d›r. Bu bar›fl
sa¤lanmadan Türkiye’ye ne huzur ve güven gele-
bilir ne de Türkiye, ciddi bir kalk›nma gerçeklefl-
tirerek uluslararas› arenada güç ve söz sahibi ola-
bilir.

Bunun için Türkiye’de ‘‘MMiilllleett ddeevvlleett iiççiinnddiirr’’
anlay›fl› de¤iflmek zorundad›r. Gerçekte ‘‘DDeevvlleett
mmiilllleett iiççiinn’’ var olmal›d›r. Oda¤›nda fert ve top-

lum olan bir sistem anlay›fl›na geçilmelidir. Ger-
çekte 1736 say›l› Milli E¤itim Temel Yasas›n›n 4.
ve 5. maddeleri Devleti Millet için öngörmekte-
dir: 

““MMaaddddee 44.. E¤itim kurumlar› ddiill,,››rrkk,, cciinnssiiyyeett
vvee ddiinn aayy››rr››mm›› ggöözzeettiillmmeekkssiizziinn hheerrkkeessee aaçç››kktt››rr.
E¤itimde hiçbir kifliye, aileye, zümreye veya s›n›fa
imtiyaz tan›nmaz.”

“MMaaddddee 55 Milli e¤itim hizmeti, Türk vvaattaann--
ddaaflflllaarr››nn››nn iisstteekk vvee kkaabbiilliiyyeettlleerrii iillee TTüürrkk ttoopplluu--
mmuunnuunn iihhttiiyyaaççllaarr››nnaa ggöörree ddüüzzeennlleenniirr.”22

Bu nedenle e¤itim sistemimiz Madde 5’e uy-
gun olarak millet eksenli olarak yeniden yap›lan-
d›r›lmal›d›r. 

E¤itim sistemimiz, milli kültürünü, örfünü, ge-
lene¤ini ve dinini bilen, yaflayan, yaflatan her tür-
lü düflünceye sayg›l›, geçmifl, flimdi ve gelecek ara-
s›nda köprü kurabilen nesiller yetifltirmelidir. 

E¤itim sistemimiz, Anadolu co¤rafyas›ndaki
mozayi¤i iyi kavrayan, farkl› topluluklar›n inanç,
örf, adet ve geleneklerine sayg›l› insanlar yetifltir-
melidir.

E¤itim sistemimiz, ezbercilikten uzak, ö¤ren-
mesini bilen, okuyan, düflünen, alg›lama gücü
yüksek, karar verme yetene¤i olan, yarg›layabilen
insanlar yetifltirmelidir.

E¤itim sistemimiz, insanlar›n yeteneklerini or-
taya ç›kar›c›, ona güven verici, taklit ve kopyac›-
l›ktan uzaklaflt›r›c›, üretici insanlar yetifltirmeli-
dir.

Evet e¤itim sistemimizin ortas›nda insan ol-
mal›, insan›n mutlulu¤u hedef al›nmal›d›r. 

BBuuggüünn yyaapp››llmmaass›› ggeerreekkeenn,, ffeerrtt,, ttoopplluumm,, ddeevv--
lleett vvee ssiisstteemmiinn bbiirrbbiirrii iillee bbüüttüünnlleeflflttii¤¤ii BBüüyyüükk
GGüüççllüü bbiirr TTüürrkkiiyyee’’yyii iinnflflaa eeddiipp bbuunnaall››mm ggeeççiirreenn
iinnssaannll››¤¤›› kkuurrttaarrmmaakk üüzzeerree yyeennii uuffuukkllaarraa yyeellkkeenn
aaççmmaakktt››rr.. 

YYaarr››nn ççookk ggeeçç oollmmuuflfl oollaabbiilliirr.. ■
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EEDEB‹YAT IIRMA⁄INDA YYIKANAN
B‹R EE⁄‹T‹ME DDO⁄RU

AASSIIMM ÖÖZZ

K itap okuma oranlar›n›n küresel ölçekte
azald›¤›, gönül tas›n› kitapla y›kaman›n
üflengeç tav›rlarla ertelendi¤i, özellikle

genç kuflaklar›n kitapla, yazl› kültürle iliflkisinin
azald›¤› bir ortamda Milli E¤itim Bakanl›¤›
(MEB) önemli bir ad›m atarak; ‘cinnettten bir flu-
be’ olarakta an›lan genç kuflaklar›n kitaplar›n›
koynundaki anlam hazineleriyle tan›flmas›n› sa¤-
lamay› amaçlayan bir giriflimde bulundu. Hüsn-ü
niyet göstergesi listenin oluflturulmas› için yetifl-
kin edebiyat›n›n önde gelen yazar ve düflünürleri-
nin fikirlerinden yararlanmak amac›yla 2004 ilk-
balar›nda bir komisyon oluflturan MEB, 100 temel
eser listesini oluflturdu ve bir genelge ile uygula-
man›n nas›l olaca¤›n› aç›klad›.

Edebiyat ve e¤itim, okullarda okuma ilgisinin
oluflturulmas› sürecinde karfl›lafl›lan güçlükler,
iflelvsel okuma anlay›fl›na sahip ö¤retmenlerin az-
l›¤›, ulusal bir edebi kanon oluflturman›n güçlük-
leri gibi farkl› perspektiflerden MEB’in 100 kitap
giriflimini sorunsallaflt›rmak gerekiyor.

EEddeebbiiyyaattss››zzll››¤¤››nn EE¤¤iittiimmssiizzllii¤¤ii

Edebiyat ve e¤itim; insan›, insan›n duyarl›l›klar›-
n›, ac›lar›n›  konu edinmek ve insan› daha iyiye,
güzele götürmek  bak›m›ndan iki akraba etkinlik-
tir. Edebiyat kelimesinin anlam havzas›nda yer
alan “edeb” kelimesi bu iki etkinlik aras›ndaki s›-
k› ba¤› aç›kça gösterir.  Konusu ve gelecek tasar›-
lar› farkl›laflsa da her iki alan da; insan›n geçmifli-
ne, bugününe ve gelece¤ine dair beklentilerinde

iflvelsel yönü bulunan; dünya görüflü oluflturmada,
ö¤rencilerin dil becerilerinin, analitik düflünme
yetilerinin gelifltirilmesinde önemli bir etkiye sa-
hiptir. Okullarda, gündelik hayatta edebiyat  me-
tinleri insanlar› çeflitli yönlerden e¤itmek amac›y-
la kullan›l›r. Bu hususta yak›n dönem eddebiyat-
ç›lar›m›zdan Nam›k Kemal, A. Mithat, Tevfik
Fikret ve Mehmet Akif isimlerini hat›rlamak ge-
rekiyor. Bu yazarlar›m›z, insanlarda gelecek ufku
oluflturmak, hayat› anlamland›rmalar›n› sa¤la-
mak, iyi yaflam hakk›nda bilgilendirmek ve nelere
de¤er verilmesi gerekti¤ini ö¤retmek amac›yla
eserler yazm›fllard›r. 

De¤er yarg›lar›, iyi yaflam›n anlam›, ahlaki de-
¤er  yarg›lar› edebiyat eserlerinin üst anlat›larla
iliflki kurmas›n› gerekli k›lar. 

Bunun yan›nda salt estetik kayg›larla yaz›lan
eserlerin e¤iticilikleri kuflku tafl›sa da; estetik du-
yarl›l›k, ifade kabiliyetini artt›rmak gibi olumlu
katk›lar› e¤itim sürecinde edebiyat eserlerinden
faydalanmay› zorunlu k›lmaktad›r.  E¤itim sistem-
leri hedefledikleri insan› yetifltirmek; kiflisel yöne-
lim ve yetenekleri farkl›l›k içinde gelifltirerek top-
lumda nitelikli bireylerin say›s›n›n artmas› için
“yaflam› yans›tmakla kalmay›p, yaflam› biçimlen-
diren” edebiyat eserlerinden faydalan›rlar. ‹nsa-
n›n çeflitli duyma, düflünme ve hareket etme tarz-
lar›yla yüzleflerek genifl bir ortamda seçme özgür-
lü¤ünü kazanabilmesinde edebiyat eserlerinin
önemli rolü vard›r. Edebiyat›n estetik boyutlar›-
n›n yan›nda; e¤itimde, insan kiflili¤ini de¤ifltirme,
duy¤ular› gelifltirme, duyarl›k kazand›rma, duygu

“… fazla okumaktan çok, ayn› eserleri tekrar tekrar  okudu¤umu söyle-
yebilirim size… Ortaça¤’da yaflayan insanlar›n çok flansl› oldu¤unu düflü-
nürüm hep; çok az kitaplar› vard›, fakat onlar›n hepsi temel kitaplard›”

Louis Borges
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ve düflünce dünyas› aras›nda denge kurmay› sa¤la-
yan e¤itsel boyutlar› vard›r. Kifliyi ve e¤itim dün-
yas›n› s›k›c›l›ktan, egoizmden, yaln›zl›ktan kur-
taran edebiyat eserleri bilinçlendirmenin yan› s›ra
bilinçalt›n›n yap›land›r›lmas›nda da etkilidir. Fre-
ud, Jung ve Adler psikanaliz çal›flmalar› s›ras›nda
“Psikanaliz Aç›s›ndan Edebiyat” yap›t›n› olufltura-
rak edebiyat eserlerinin insan kiflili¤i üzerindeki
etkilerinin izini sürmeye çal›flm›fllard›r. (Kavcar;
1994: 3-5) Romantik ve ö¤renci  odakl› e¤itim
anlay›fllar› üzerinde etkileri bulunan J.J. Rousseau
e¤itim sorunlar› üzerinde kaleme ald›¤› Emile’de
Robenson Crusoe eserine yer vererek edebiyat ve
e¤itimin birlikteli¤ine dikkati çekmifltir. (Rousse-
au; 2003: 143)

Edebiyat ve e¤itim iliflkisinin nas›l olmas›  ge-
rekti¤ine dair sorular; üniversitelerdeki edebiyat
e¤itiminin nitelik sorgulamas›ndan bafllayarak or-
taö¤retime ve ilkö¤retime de¤in bütün e¤itim sis-
temini kapsamaktad›r. Edebiyat dünyas›nda tart›-
fl›lan “Türkiye’de edebiyat e¤itimi nas›l olmal›?”
sorusuna yönelik olarak Emrullah Efendi’nin “Tu-
ba A¤ac›” nazariyesinden hareketle “edebiyat e¤i-
timinin yüksek ö¤renimde sa¤lam temellere otur-
tulmas›, oradan yetiflenlerin, liselerde, ilkö¤retim-
de iyi ö¤renciler yetifltirmesi” önerisi gündeme
gelmektedir. (Onaran; 2004) 

Edebiyat e¤itiminin akademik boyutta tart›fl›-
larak gerekli de¤iflikliklerin yap›labilmesi amac›y-
la, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat› Bölü-
mü’nde Süha O¤uzertem kapsaml› bir çal›flma yü-
rütüyor. Bu çal›flmada, edebiyat fakültelerindeki
e¤itimin edebiyat dünyasn›n renklili¤ini, canl›l›-
¤›n› ve çokseslili¤ini yans›tmad›¤›; “flabloncu” kli-
flelerle yüklü bir edebiyat e¤itimi anlay›fl›n›n ege-
men oldu¤u belirtiliyor. Kurak anlay›fltan gelen
ö¤retmenlerin e¤itim kurumlar›nda ö¤rencileri
nitelikli bir okuryazarl›k e¤itimi sunabilmeleri im-
kans›z (O¤uzertem; 2004) Edebiyat dünyas›na so-
¤uk bakan, edebiyat dünyas›n›n çoksesli dünyas›y-
la iliflkiye girmeyen ö¤rencilerin bu durumu üze-
rinde yüksekö¤renim sistemindeki yerleflik edebi-
yat e¤itiminin kiflilik y›k›c› etkisi vard›r. Ö¤ret-
menlerin do¤u ve bat› kültürüne uzanamamas› bu
kültürel dünyalara ait metinlere nüfuz edememesi
edebiyat ve e¤itim iliflkisini olumsuz yönde etkile-
mektedir.

SSöözzccüükklleerrii vvee DDüünnyyaayy›› OOkkuummaakk

Teknolojik imaj kültürünün; bafllar› döndürdü¤ü,
bak›fllar› buland›rd›¤› küresel görsel magazin kül-
türü imgelerinin yozlaflan tekboyutlu ›fl›lt›l› karan-
l›k ortam›nda çocuk ve ilgençli¤in okuma ilgisizli-
¤i e¤itim sisteminin önemli sorunlar›n›n bafl›nda
gelmektedir. Bafltan ç›kar›c› duygu endüstrisinin
‘ihtiyaç’  oluflturucu tahakkümünün s›n›rs›zlaflt›¤›
kültürel ortamda, insan medeniyet ve umrana t›r-
man›fl›n›n sahih ve etkili arkadafl› kitap, sözlü kül-
tür al›flkanl›¤›n›n da etkisiyle gerekli ilgiyi görmü-
yor. Tekno-kültürün fütûrsuzlu¤uyla pençeleflebil-
mekte güçlüklerle karfl›laflan kitap ve nitelikli ya-
z›l› kültürün sonuna gelindi¤i iddialar› ortal›¤›
kapl›yor. Umberto Eco ‹skenderiye Kütüphane-
si’nde yapt›¤› bir konuflmada ekran ve kitap k›yas-
lamas›n› yaparak, kitaptan al›nan estetik keyif ve
sanatsal hazz›n bilgisayar ekran›ndan elde edile-
meyece¤ini söyler. Tekno-kültür; ne kadar derin-
leflirse derinleflsin; kitaps›z bir geçmifl tasavvur edi-
lemiyece¤i gibi, kitaps›z bir gelecek tahayyülü de
imkans›zd›r.

‘Okuman›n yafl› yoktur’. ‘Bizde kitap okunmu-
yor.’ ‘Okunacak nitelikli kitaplar gündeme tafl›n-
m›yor.’  Hakikat  pay› tafl›yan bu hükümlerin yan›
s›ra e¤itim sistemi içerisinde yeralan personelin
okuma-yazma tasavvuruna düflünsel birr müdaha-
lede bulunulmas›, okuma al›flkanl›¤›n›n kazand›-
r›lmas› aç›s›ndan gereklidir. UNESCO 1968 ve
1978’de yapt›¤› tan›mlara bizde hakim olan oku-
ma anlay›fl›n› gözler önüne sermektedir. Okumay›,
“çocular›n harfleri ö¤renmesi, sözcükleri tan›m›
ve cümleleri do¤ru olarak okuyabilmek” fleklinde
alg›layan ö¤retmenlerin; ‘ifllevsel okuma, nitelikli
okuryazarl›k projeleri  gelifltirememeleri e¤itim
sisteminin kara deliklerinden birini oluflturuyor.
UNESCO okur-yazar olmayan› tan›mlarken;
“okumay› bilen ama yazamayan, sadece ezbere bil-
di¤i al›fl›lm›fl ifadeleri okuyup yazabilen kifli olarak
tan›ml›yor ve okuma yazma iflini, hem kendi ve
hem de toplum yarar›na kullanmayan yada kul-
lanmayan kifliyi ifllevsel okur-yazar olarak kabul
etmiyor. (Y›lmaz; 2002) ‹fllevsel okuryazarl›k; “ço-
cuklar›n okuduklar› bir yaz›y› anlamas› üzerinde
düflünmesi, elefltirmesi, uygulamaya koymas›,
olumlu davran›fllar edinmesi,  olaylar› analiz ede-
rek, sentez yaparrak de¤erlendirmesi, k›saca beyin
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teknolojisini gelifltirmesi olarak düflünülmelidir.”
(Günefl; 2004) okuma yazma bunal›m› üzerinde
ezilenlerden yana elefltirel bir perspektif gelifltiren
Paulo Freire ve Donaldo Macedo; okuma yazmay›
salt teknik bir beceri olarak de¤il, kültürel siyasa
biçimi olarak de¤erlendirmifller ve bu amaçla po-
litik bir okur-yazarl›k teorisini pratize eden oku-
ma-yazma etkinlikleri düzenlemifllerdir. ‹çinde ya-
flad›¤› toplumsal çevreye aktif bir kat›l›m› ve bura-
dan hareketle dünyay› dönüfltürme bilincini olufl-
turan okuma eylemi, ülkemiz genelinde genel ola-
rak genç k›z edebiyat› olarak geliflen gençlik edebi-
yat›na nas›l bir müdahalede bulunulaca¤›n›n da
ipuçlar›n› sunmaktad›r. (Freire,Macedo; 1998,
Neydim; 2003)

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› liste  or-
taö¤retim okullar›nda okuyan gençleri hedefliyor.
Gençli¤in okuma yazma konular›na ilgisizli¤i ba¤-
lam›nda iki örnek sorununun vehametini anlat-
maya yetiyor. “Edebiyat profesörü olan ünlü bir
ozan›m›z  anlat›yordu: Birkaç y›l önce güzel sanat-
lar ö¤rencilerinden oluflan 60-70 kiflilik bir s›n›fta
Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Huzur roman›n› oku-
ma ödevi olarak vermifl, Sömestr sonuna okuyan-
lar›n say›s› bir elin parmaklar›n› bulamam›fl.” (fia-
hin; 2004) Üniversite s›navlar›nda odakl› nitelik-
siz e¤itim sisteminin Gütenberg ça¤› sonras›nda
kültürel eserlerimizi ö¤rencilerimize nas›l okuta-
ca¤›z sorusu üzerinde düflünmesi gerekiyor.  Genç-
li¤imizin bugünkü okuma-yazma sorunlar› üzerin-
de düflünürken haf›zas›zl›¤›m›zda gündeme geliyor.
P›nar Kür’ün Hayalet Hikayeleri’nde gençli¤in
geçmifle ilgisizli¤i ve edebiyats›zl›¤› ba¤lam›nda
vurucu bir cümlesi var: “Ben 82 y›l›nda do¤dum.”
(Kür: 2004) Kendini temsil edemeyen ihtiyar
gençli¤in okuma al›flkanl›¤› kazanmas›n› hede-
fleyen kültürel ve tarihi miras›m›zla iliflkiye geç-
mesini sa¤layacak her ad›m elefltiri hakk›n› muha-
faza etmek flart›yla desteklenmelidir.

TTaarrtt››flflmmaall›› ÇÇoo¤¤uullccuulluukk

Yetiflkin edebiyat›n›n önde gelen yazar ve düflü-
nürlerinin haz›rlad›¤› listelerden hareketle olufltu-
rulan 73’ü  yerli 27’si yabanc› eserlerden meydana
gelen liste için komisyon üyelerinden Selim ‹leri
“olumlu ve sa¤duyulu” bir yaklafl›m›n ürünü diyor.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n -komisyon üyeleri bafl-

ta olmak üzere- “100 Temel Eser” projesnin Tür-
kiye’yi  kuflat›c› ve politik cemaatlerin ötesinde
konumlanmay› hedefledi¤i görülüyor. Türk edebi-
yat›n›n belli bafll› yazarlar›n› bünyesinde bar›nd›-
ran eser listesine bak›ld›¤›nda, Ömer Seyfettin,
Naz›m Hikmet, Mehmet Âkif Ersoy, fievket Sü-
reyya Aydemir’den Cengiz Aytmatov, Tolstoy,
Dstoyevski, Sokrates, Beydeba’ya uzanan do¤u ve
bat› kültüründen, farkl› dünya görüfllerine sahip
yerli-yabanc› yazarlar› görmek mümkün. Liste ile
ilgili elefltiriler olabilir ve olmal›d›r da, ancak dün-
yan›n hangi ülkesinde olursa olsun s›n›rl› bir liste
oluflturmak güçtür ve k›rg›nl›klar› ba¤r›nda tafl›r.
Chanta Mouffe’un “tart›flmal› ço¤ulculuk” olarak
adland›¤rd›¤› durumu sa¤layacak farkl›l›k ve husu-
meti bar›nd›ran  “100 Eser” giriflimi; politik ço¤ul-
culuk ve çeflitlili¤i; Türkiye’nin Türkçe edebiyat›-
n›n zenginli¤ini ve çokseslili¤ini kuflat›yor. (Ro-
bins; 1999) Türkiye’nin siyasal yap›s›n› de¤erlen-
diren siyaset kuramc›lar› Türkiye’nin kendine has
ço¤ulculu¤undan bahsederler. “Türkiye demokra-
side ulaflt›¤› merhale, modernleflmede ald›¤› mesa-
fa, sivil ve siyasal örgütlenmesindeki derinlik
nedeniyle ad› ne olursa olsun tek bir siyasi irade-
nin belirleyen olamayaca¤› ölçüde kompleks bir
siyasal alana sahiptir.” (Bostanc›; 1998: 23) Bu si-
yasal anlama ufkunun edebiyat alan›na yans›yan
yönü muktedir ve teksesli, tek boyutlu bir “edebi
kanon” oluflturman›n imkans›zl›¤›d›r. Bu çoksesli
siyasal tahayyülün okullarda kollektif bir okuma
ruhaniyetini oluflturma sürecinde “kabileci okuma
külliyatlar›’n›n bencil duvarlar›na çarpmamas›n›
ümit etmek istiyoruz. Michael Foucault; edebiyat
elefltirisini hümanist disiplinler aras›nda sayar.
Edebiyat elefltirisinin tarihsel baflar›lar›ndan bi-
rininde “edebi kanon” çerçevesini kurmas› oldu-
¤unu belirtir. Edebi kanon; “bir ulusun edebiyat›-
n›n klasiklerinin belirlenmesi, bunlar›n e¤itim ku-
rumlar›nda okutulmas›” biçiminde tan›mlanabilir.
(Aky›ld›z-Karacasu; 1999) E¤itim ve e¤itim ku-
rumlar›yla insan›n de¤ifltirilebilece¤ine inanan
sistemler müfredatlar›nda ulusal edebi kanona yer
verirler. MEB’in 100 eser giriflimi Hasan Ali Yücel
ve Tercüman gazetesinin 1001 Temel eser serisini
haz›rlat›yor. Listenin önemli özelliklerinden biri;
listeye yaflayan edebiyatç›lar›n eserlerinin al›nma-
m›fl olmas›. E¤itim sistemi yetifltirmek ve biçim-
lendirmek istedi¤i kuflaklar›n okumas›n› istedi¤i
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eserleri belirlerken yaflayan/yaflamayan ayr›m›n-
dan hareket etmemeli. Listede yaflayan yazarlar›n
eserlerinin bulunmamas› ö¤rencilerin güncel veya
modern klasik denebilecek edebiyatç›lardan
mahrum kalmas›na yol aç›yor. (Kahraman: 2004)
Yaflayan yazarlar›n listeye al›nmamas› önerisinin
kendisinden geldi¤ini belirten Selim ‹leri bu öne-
riyi sunma gerekçelerini iki madde halinde özetli-
yor. Ona göre; “günümüz yazarlar› geçmifl yazarla-
r›n eserlerinden beslenerek edebi eser yazmakta-
d›rlar. Bundan dolay› genç kuflaklar öncelikli ola-
rak geçmifl yazarlar› okuyarak kültürel bellek ka-
zanmal›d›rlar. ‹kinci olarak günümüzde çok say›da
yazar olmas›n›n getirdi¤i “k›stas sorunu”. Hakl›l›k
pay› tafl›makla birlikte uslup, dil ve edebiyat tek-
ni¤i aç›s›ndan “kusursuz” nitelemesini hakeden
yazarlar›n listede yeralmas› gerekirdi. Örne¤in;
Rasim Özdenören, Mustafa Kutlu, Gülten Day›o¤-
lu ve Emine Ifl›nsu’dan yada Selim ‹leri’den birer
eserin bulunmas› anlaml› olurdu. Alev Alatl›’n›n
“risksiz edebiyat,”  “sürekli ölüsevicilik” olarak ni-
telendirdi¤i edebiyat ortam›n›n listeye yans›yan
bu yönü hakk›nda; “ölüsevicilik insanlar› güncel
risk olmaktan korur” (2004:68) yarg›s› meram›m›-
z› anlat›yor. 

EE¤¤iittiimmcciilleerriinn DDuurruummuu

100 Eser projesi;  ö¤rencilere okuma al›flkanl›¤›
kazand›rma ve Türkçe’nin do¤ru ve güzel kullan›l-
mas› temel amaçlar›n› gerçeklefltirmeyi amaçl›yor.
Görsel tekno-kültüre perestij etme saplant›s› yal-
n›zca çocuklarda  ve ilk gençlik ça¤›nda görülmü-
yor. Okullar›n ve ö¤rencilerin beklenen istika-
mette kitapla iliflkilerini olumlu yönde etkileye-
cek yaz›l› kültürle yürütülen kültürel so¤uk sava-
fl›n yumuflamas›n› sa¤layacak e¤itimcilerin; önce-
likle okumaman›n ateflden a¤›rl›¤›n› vicdanlar›n-
da hissederek, kitap ve okuma küskünlü¤ünü ter-
ketmeleri gerekiyor. Kitapla, edebiyatla temass›z-
l›¤›n çorakl›¤›n› yaflayan ö¤retmen ve ö¤rencilerin
100 temel eserle a¤art›labice¤ini düflünmek yük-
sek bir beklenti olur. Okuman›n ç›rakl›¤›n› terke-
denlerin okutman›n ustal›¤›n› yapabilmeleri im-
kans›z. Okullar›n, ö¤rencilerin hekimi olmas› ger-
eken ö¤retmenlerin kitap hars›yla bar›fl›k olma-
malar› ö¤rencilerin kitaps›zl›¤›n koynunda konak-
lamalar›n›n en önemli etkenlerinden biridir. 100

Temel Eser’in “tavsiye” oldu¤unu göz önünde bu-
lundurdu¤umuzda ö¤retmenlerin okuma süreci
üzerindeki etkileri daha iyi anlafl›l›r. Ayr›ca bu
eserlerin hepsini okuyan ö¤retmenlerin say›s›n›n
fazla olmad›¤›n› tespit etmek için anket yapmaya
gerek yok. Metin Celal’in belirtti¤i gibi “Edebiyat
dersleri veren ö¤retmenlerin bile y›l içinde okudu-
¤u  kitap say›s› bir ikiyi geçmiyor. (…) e¤er ö¤ren-
cilere okuma al›flkanl›¤› kazand›rmak istiyorsak
öncelikle ö¤retmenlerin okuma al›flkanl›¤› kazan-
mas›n› sa¤lamam›z gereklili¤i” ile karfl› karfl›yay›z. 

Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 100 Temel Eser gi-
riflimi okuma sorunlar›n›n H›z›r’› olamaz. Bunun
için ö¤retmenler baflta olmak üzere e¤itim perso-
neli üzerine düflenleri yapmal›d›r. Okullardaki kü-
tüphane sorunlar› çözülmelidir. Kitaplar› okuyan
ö¤renciler okuman›n kendisini en büyük ödül ola-
rak görrmeye bafllay›ncaya kadar ödüllendirilmeli-
dir. Ö¤rencilerini kitapla tan›flt›rma sanc›s› çeken
ö¤retmen ve ebeveynlere binlerce  selam… Bofl
beklentiler deryas›nda yüzenlere ise “Her merhe-
mi her yâreye derman m› sanunsun” (Ziya)        ■
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H
ayat, insan›n hat›rlamak
istemediklerinin üstüste
y›¤›ld›¤› bir i¤neli f›ç›.

Ne zaman bu i¤neli f›ç›da bir ha-
reketlenme olsa, o hat›rlanmak is-
tenmeyenlerden bir taneci¤i bile
haf›zan›n yak›n›na ad›m atsa, çe-
lik uçlu bir k›ym›k gibi batar ruha.
Ne ki kimileri, tan›mad›klar›
hemcinslerine biraz kendilerini
hat›rlatmak, biraz da, yine ayn›
hemcinslerinin hat›rlamak iste-
meyecekleri hat›ralara sahip ol-
malar›n› engellemek için, y›llar
boyunca da¤arlar›nda kendili¤in-
den birikenlerin bir bölümünü ka-
muya sunmaktan çekinmezler. 

Hat›ra, müstesna bir kelebe¤in
bir pelür kâ¤›d›n›n arkas›ndaki
donuk ‘yaflant›s›’ gibi de olsa, sahi-
bini ölümsüzlü¤e tafl›maya aday
bir niteli¤i bar›nd›r›r bünyesinde.
Baflkalar›na hat›rlat›lmak istenen
üzerinden, kiflinin kendisinin ha-
t›rda kalmas›n› sa¤layabilmesi de
cabas›.

Her insan, hat›rlanacak bir
hayat yaflamak ister. Kimileri bu-
nu yaflant›lar› süresince tatmaya
fit olurken, kimileriyse öldükten
sonra da sürmesini dileyecek ifller
yaparlar: flehrin fluras›na-buras›na
bir heykellerinin dikilmesini; ol-
mad›, flöyle k›yt›r›k da olsa bir so-
ka¤a adlar›n›n verilmesini sa¤la-
mak için ömrünün yar›s›n› harca-
yanlar›n say›s›, sand›¤›m›zdan
çok. 

Kimileri de bu ifli, sürgit de-
vam ettirmek için kaleme sar›l›r.

Öte yandan hat›ra, kimileyin
geri tepen bir alt›patlar gibi ka-
lemflorun surat›nda patlar; ya tetik
çekilir çekilmez aln› karaya boyar
ya da teti¤i çekenin duvara as›l›
portresinin yüzünü lekeler.

Hat›ralar›n en büyük zaaf›,
(kimin taraf›ndan kaleme al›n›rsa
al›ns›nlar) çok temel bir insani
gedi¤e bolca malzeme b›rakmala-
r›: nisyana. Öyle ya, haf›za-i befler

nisyan ile malûl... O yüzden de ki-
milerince, s›ca¤› s›ca¤›na yaz›lm›fl
günlükler, hat›radan daha fazla
muteber. Hâlbuki günlüklerin, ay-
n› s›cakl›ktan kaynaklanan haks›z
yantutmalar› ve hesaps›z çam de-
virmeleri, bu türün de sorgudan
berili¤ini ortadan kald›rmakta.
Böyle düflünüldü¤ünde, zaman›n
imbi¤inden süzülen ve baflkalar›-
na, “‹flte benim y›llarca ele¤imden
geçenlerden arda kalanlar” diye
sunulan hat›rlananlar›n yeri ve
önemi daha bir pekiflmekte. Bu
pekiflikli¤in sahihli¤ini kontrol
edebilece¤imiz  nokta da, yaln›zca
anlat›lanlar›n sahihli¤iyle s›n›rl›
de¤il. S›kl›kla o elekten, hiç he-
sapta olmayan, ço¤u o en ünlü in-
san zaaf›n›n, unutkanl›¤›n ürünü
kimi beklenmedik k›r›nt›lar, tor-
tular, k›rp›nt›lar da geçebilmekte. 

Sözünü edece¤im, iflte bu tür-
den bir nisyanla malûl diye kabul
edilebilecek bir hat›rat. Okumak-
tan zaten emsalsiz zevkler tatt›¤›m
hat›ralar›n aras›nda, bana devflirt-
tikleriyle kendine ayr›cal›kl› bir
edinen bir kitap bu. Buna karfl›n,
Nisan 2004 tarihinde ‹stanbul’da
Zafer Yay›nlar› taraf›ndan yay›m-
lanm›fl Mehmed K›rk›nc›’ya ait
Hayat›m-Hat›ralar›m adl› kitap,
edebiyat tarihine malolan bir ilifl-
kiye, daha do¤rusu Türk edebiya-
t›n›n pek tan›k olmad›¤› bir ‘ba¤-
lanma’ya dair yeni ama s›hhati ve
tutarl›l›¤› sorunlu bir iddia bar›n-

d›rmakta. Bu yaz›n›n biricik ama-
c›, böylesine ilginç, bunca s›rad›fl›
bir kitab›n, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin en sorunlu dönemine getir-
di¤i onca ciddi katk›lar›n›n yan›n-
da, yazar›n›n kesinlikle hiç iste-
medi¤i hâlde, belki gelecek dö-
nemlerde yol açabilece¤i kimi ka-
fa kar›fl›kl›klar›n› bertaraftan bafl-
ka bir fley de¤il. 

AAbbddeessttllii nnaammaazzll›› AAbbiiddiinn DDiinnoo

fiimdi birlikte okuman›n zaman›:
“(...) Sohbetimiz bir hayli sür-

dü. Bir ara kendisine,
Bana yakan gözlerle bir

kerecik bakt›n›z,
Ruhuma derin temel çivisini

çakt›n›z. m›sralar›yla kimi kastet-
ti¤ini sordum. Sorumdan çok
memnun olmufltu. fiunlar› anlatt›:

“Ben Fransa’dan döndü¤ümde
mânen bir boflluk içindeydim. Bir
gün vapurla Üsküdar’dan ‹stan-
bul’a gidiyordum. Yan›ma Abidin
(Dino) Bey geldi. Kendisine:

‘Abidin Bey, dedim. ‹çim y›-
¤›n y›¤›n istifhamlarla dolu, ruhu-
mu kemiriyorlar. Bu kâinat›n bir
mana ifade etti¤ini biliyorum. Fa-
kat o manay› tam yakalayam›yo-
rum. Sen buna ne dersin?’

O zamanlar Abidin Bey ab-
destli namazl›yd›.

‘‹stersen gel seni âlim bir ho-
can›n yan›na götüreyim. O sana
bunlar› anlat›r’ dedi.

KK‹‹MMDD‹‹ ÜÜSSTTAADD’’IINN 
YYAANNIINNDDAAKK‹‹ AADDAAMM??

HHAASSAANNAALL‹‹ YYIILLDDIIRRIIMM

E D E B ‹ Y A T
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‘fiimdiye kadar görüfltü¤üm
hiçbir hoca beni tam tatmin et-
medi’ dedim.

‘Denemesi bedava. Bir gide-
lim’ dedi.

Ben de Abidin Bey’i k›rma-
d›m, teklifini kabul ettim. Bir gün
ikindi vaktinde sözünü etti¤i ho-
can›n camisine gittik. Namaz bit-
miflti. ‹mam›n önünde bir rahle
vard›. Yüksekçe bir yere oturmufl,
etraf›n› çeviren cemaate nasihat
ediyordu. Ben biraz geride oturup
dinlemeye bafllad›m. Bakt›m ki,
imam benim flüphelerim üzerinde
duruyor, flüphelerimi lif lif tahlil
ediyordu. Vaazdan sonra Abidin
Bey kalk›p yan›na gitti. Daha ön-
ceden tan›flt›klar› için elini öptü
ve beni tan›flt›rd›. ‹mamla göz gö-
ze geldik. ‹flte o iki m›sra bu bak›fl-
man›n ifadesidir.” dedi ve ilâve et-
ti: 

‹flte o imam, Abdülhakim Ar-
vasî Hazretleri idi.” (s. 174-175)

VVaappuurr hhaannggii yyöönnee ggiiddiiyyoorrdduu??

Bütün yaz›m, dil, anlat›m ve akta-
r›m hatalar›n› mahfuz tutarak ve
meram› bozmayacak bir biçimde
seçerek al›nt›lad›¤›m bu cümlele-
rin aktard›klar›nda büyük bir aç›k
yakalad›m. Vapur Üsküdar’dan ‹s-
tanbul’a de¤il, tersine, yazar›n,
dolay›s›yla bütün eski ‹stanbullu-
lar’›n ifadesiyle ‹stanbul’dan Üs-
küdar’a yol almaktayd›. Ne o, ya-
kalad›¤›m aç›¤› b›y›kalt›ndan tah-
fife mi haz›rlanmaktas›n›z? E¤er
böylesi bir sehvi önemsemeyen-
lerdenseniz, yaz›n›n kalan› için
bofla vakit harcaman›za de¤mez. 

fiimdi de ilgili olay için Üs-
tad’a kulak verelim. Herkesin ma-
lûmu, Üstad Abdülhakim Arva-
si’yle ilgili tan›flmas›n› ve ondan
dinlediklerini iki eserinde uzun
uzad›ya dillendirir: O ve Ben ile
Tanr›kulundan Dinlediklerim.

Üstelik, sözü geçen olay› da O
ve Ben’de, yan›lg›ya papuç b›rak-
mayacak bir berrakl›kta aktar›r. ‹l-
gili bölümleri öne ç›kararak sözü

geçen metne bir göz atal›m:
“Çal›flt›¤›m bankadan ç›kt›m.

Paltomun yakas›n› kald›r›p Köp-
rüye do¤ru yürümeye bafllad›m. 

Yenicami kemerinin d›fl›nda
kar perdesi...

O zaman›n tâbiriyle «fiirket-i
Hayriye» vapuruna atlad›m. Va-
purun orta salonunda, Üsküdar
taraf›n› sa¤›ma alarak oturdum.
Vapurun gitti¤i istikamete do¤-
ru...

(...) Karfl›mda fliflmanca bir
adam oturuyor. Ablak yüzlü. Kafa-
s› pergelle çizilmifl gibi yusyuvar-
lak... Pembe ve dolgun yanaklar›
var. Benim ölçüme göre son dere-
ce mânas›z bir yüz... Gayet rahat
ve kayg›s›z bir tav›r içinde bana
bak›yor...

Bakar ya... Niçin bakmas›n?..
Bak›fl uzad›.
S›k›ld›m, gazetemi açt›m ve

aram›za perde gerdim. Sanki oku-
yorum. Gazete, s›k›nt›l› “ma-
lûm”lar›n en s›k›nt›l›s›...

Gazeteyi indirdim. Adam yine
bana bak›yor.

(...) Üsküdar’a kadar hep o va-
ziyet... 

Üsküdar’da vapur boflald›.
Karfl›l›kl› iki uzun kanepenin bir
ucunda o, bir ucunda ben...

Koskoca ve bombofl salonda o
türlü burun burunay›z ki, mutlaka
ya konuflmam›z yahut sille tokat
birbirimize girmemiz lâz›m...

Olur fley de¤il! Hep bana bak›-
yor! Neredeyse ifade alacak... Po-
lis mi ne? Ama ben o devirde he-
nüz polis mevzuu de¤ilim...

‹çimde sert bir mukabele ihti-
yac›... Hemen adama hitap edebi-
lirim:

- Beyefendi, boyuna bana ba-
k›yorsunuz! Göze yasak olmaz,
derler ama galiba en büyük ve en
ince yasak gözedir. Ne demek isti-
yorsunuz?

Davrand›m, vazgeçtim.
Bir sigara ç›kard›m. Aran›yo-

rum... Üzerimde kibrit ar›yorum.
Gayet sakin bir tav›rla karfl›m-

dan uzat›lan bir kutu kibrit...

- Teflekkür ederim...
- Bir fley de¤il...
Sigaram› yakt›m ve kibriti ia-

de ettim. Yine konuflmaya ve lâf
açmaya niyetli de¤ilim. Oysa ni-
yetini aslâ belli etmiyor, yaln›z ba-
k›yor; o kadar...

‹çimden düflündüm:
- Adam›n bak›fl›nda incitici

bir hâl yok. fakat gözlerindeki ra-
hatl›k ve kayg›s›zl›k müthifl! Bak-
ma, diyemem ki...

Göz ucuyla ben de ona dikkat
etmeye bafllad›m: Görülmemifl bir
nefs emniyeti içinde... Dudakla-
r›nda bir de flefkatli tebessüm, tat-
l› bir bükülüfl.

Allah Allah... Bu da nesi?

EEssrraarr KKüüppüü

Öteden beri meczubu oldu¤um
“meçhul” zevki ve esrar sezifli im-
dad›ma yetiflti:

- Bu gayet basit, dört köfle gö-
rünüfllü adam sak›n bir s›r küpü
olmas›n?.. Yoksa hayat›m› doldu-
ran s›k›nt›l› “malûm”lar›n ufkun-
da yeni bir tecelli mi?

Hissimin tam bu noktas›nda
adam bana:

- Birbirimizi selâml›yal›m...
Dedikten sonra Müslümanca

selâm verdi. Selâm›n›, ayn› ayni
kelimelerin karfl›l›¤›yla ald›m. Ko-
nuflmaya bafllad›. ‹smini, cismini,
iflini, mesle¤ini bildirmek zahme-
tine düflmeden konufltu. Sanki o,
ismiyle ve cismiyle, mücerret mâ-
nada Abdullah’d›; Allah›n kulu...
Hepimiz gibi...

Yolcular Üsküdara ç›kmaya
bafllarken girdi¤i bahsi vapur kalk-
maya haz›rlan›rken hülâsaland›r-
m›flt›:

Din, ‹slâmiyet... Dine ba¤l›l›k
günden güne zay›fl›yor. Herkes
gaflette... Ecel de her an tepemiz-
de... Ölüm ân›n›n dehfleti... Bir
günahkâra ait korkunç ölüm sah-
nesi... 

Böyle fleyler anlatt› ve müm-
kün oldu¤u kadar basit anlatt›.
Bütün bir “malûm”lar zinciri... Bu
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zinciri çekti, durdu.
S›k›l›yor muydum? Hay›r! Bir

fley, bir netice bekliyordum.
Vapur Kuzguncu¤a do¤ru yol

al›yor, kar durmufl... Üzerlerinde
tek tük ›fl›klar kanayanyal› pence-
releri... Kimbilirbu evlerin içinde
neler dönüyor?

Adamhep anlatmakta... Hali
ve anlat›fl› da bir kabuk kadar sert
ve cevhersiz. Zaten anlatt›¤› fley-
ler de iflin kabuk taraf›. Ama cev-
her,kabu¤un içinde... O,bu cev-
herdenhabersiz gibi...

(...) Hemen tasavvuf bahsini
açt›m. (...) Adambu bahiste, ah
çeker gibi bir tav›r ald› ve fazla
konuflmad›. Dâvan›n yan›ndan,
önünden, arkas›ndan dolan›r gibi
lâflar etti.

‘‘ÜÜssttüünn hhaabbeerrccii’’nniinn hhaabbeerrcciissii

Dilinin alt›nda bir fleyler saklar gi-
biydi. Benim bütün merak›m da
o...

Nihayet bandrolbilgisinin kli-
fleleflmifl enyaman meselesini öne
sürüverdim:

- Zaman›m›zda irflada ehliyetli
bir kimse var m›? Böyle birini ta-
n›yor musunuz?

Güldü.
Vapur Kuzguncu¤a yanafl›yor.
(...) 
- Zaman›m›zda böyle bir kimse

var... Böyle bir kimse de¤il, büyük
bir kimse var...

- Ne diyorsunuz?..
- Evet!..
At›ld›m:
- Onu nerede görebilirim?..
O, gayet sakin, bildirdi:
- Beyo¤lunda, A¤acamiinde...

Cumalar›, orada ders verir.
- ‹smi?
- Abdülhakim Efendi Hazret-

leri...
- Nas›l bir zat?
- Görürsünüz!.. Orada dinleye-

cekleriniz halk için, nâs için söy-
lenen sözler... Siz o sözlerin içine
girmeye ve ötesindeki hikmete
ulaflmaya bak›n!..

Dona kald›m.
Adam, âdetâ de¤iflmifl, tebes-

sümü derinleflmifl, bana bak›yor.
Bir zar deliniyordu. Alt›n-

dan,muazzam, kâinat çap›nda mu-
azzam bir vaadin adresi ç›k›yordu.
(O ve Ben, Necip Faz›l, Büyük
Do¤u Yay›nlar›, ‹stanbul, Nisan
1978, 3. bask›, s. 77- 82)

Buras›, Üstad’›n fleyhini ilk
duydu¤u kifli ve yerle ilgili bahis...
fiimdi de ayn› kitaptan, ziyaret ev-
resine, yani sözkonusu dizelerin il-
ham an›na göz atal›m:

BBaannaa yyaakkaann ggöözzlleerrllee......

Evet; bu ressamla, dudaklar›m›zda
(Rembo)nun mahut iki m›sra›,
içimizi dolduran mâverâ ifltiyakn›-
besteliyoruz. Tabiî, herbirimizin
ifltiyak› ve ifltiyak istidad› baflka
baflka...

Birden,tüylerimürpererek ha-
t›r›ma birfley geldi:

- Bugün ne kuzum?
- Cuma...
- Ne dedin?.. Cuma m›? A¤a-

camiine de bir iki yüz metre mesa-
fedeyiz!

- Ne olacak?
- Ne olaca¤›n› b›rak da saate

bak!
- 12’ye geliyor.
- Tamam! Namaza pek az va-

kit var... Haydi davran, sana üstün
haberciyigösterece¤im!

Ve arkadafla, vapurda geçen
hadiseyiçizgisi çizgisine anlatt›m. 

(...) Câmi... (...) K›s›k, do-
nuk,birden bire ahengi anlafl›la-
mayan peçeli, zarfl› bir ses... Fakat
son derece tesirli... (...) Vapurda
meçhul flahs›n “nâs için” dedi¤i
konuflmaböyleyken gayet derin... 

(...) Gözlerinden henüz bah-
setmedim. Onlar›, kendine yakla-
fl›nca görece¤iz ve mânalar›na ya-
kalan›p kalaca¤›z. Bu gözler, uzak-
tan gayet dalg›n ve içine kapan›k
duruyor.

(...) Vaktimiz gelmiflti. 
Yanlar›na sokulduk. 
Bafllar›n› kald›r›p o anlat›lmaz

gözlerini üzerimize diktiler.
Ben at›ld›m:
- Aff›n›z› rica ederiz efendim;

ellerinizden öpmek saadetine ere-
bilir miyiz?

Gözleri, gözleri, daima bakt›¤›
fleylerin ilerisindeki, ötesindeki
bir “görünmez”e bakan gözleri
üzerimizde...

Bakt›lar,bakt›lar ve ne gördü-
lerse grdüler.

“- Biz Eyüpsultan’da oturuyo-
ruz, dediler; Gümüflsuyunda, ne
zaman isterseniz buyurun!”

Devlet!...
Evlerine, yuvalar›na ça›¤›l›-

yorduk.
(...)
Ruhuma kuvet arad›¤›m gün-

lerdenbirinde ressam arkadafl›bul-
dum.

- Haydi, dedim; seninle bugün
Eyüp’e gidece¤iz. Üstün haberci-
ye... Onu yak›ndan tan›maya...

Kolkola verdik.
(...) Soldan mescide bitiflik ev

taraf›ndan Efendi Hazretleri geli-
yorlar.

Koltu¤a oturdular. Bana ilk su-
alleri:

“- Siz ne ifl yapars›n›z?”
- Birbankada çal›fl›yorum. Mu-

harrir ve flairim... ‹smim Necip Faz›l...
Ressam arkadafla:
“- Ya siz?”
-Ressam›m...
Ben ilâve ettim:
- Efendim, arkadafl›m, Mesne-

vi flârihi meflhur Abidin Paflan›n
torunudur. ‹smi de Abidin... Abi-
din Dino... (s. 85-94)

Konu bundan ibaret.
Bir mim de fluras› hak etmek-

te: o zamanlar, yani 1934’lerde
Abidin Dino’nun ‘namazl›-ab-
destli’ olmas› gibi Üstad’a atfedi-
len, buna karfl›n (yine) Üstad’›n
ne konuflma ne de yazma tarz›na
en iyimser yaklafl›mla bir elif mik-
tar› yak›n düflen ifadenin içeri¤i-
nin do¤rulu¤undan da ciddi bi-
çimde kuflkuluyum. 

Son bir not: Üstad asla “... ca-
misine” diyebilemezdi.                  ■
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Bugün: 23 Eylül 2004-Perflembe.
Hâf›za band›m›n ilk kay›tlar›n-

dan bafllayarak, geçmiflten, günü-
müze do¤ru, hat›rlayabildi¤im bü-
tün hât›ralar› ka¤›da yazma¤a bafll›-
yorum.

Bugüne kadar, bu hat›ralar› ya-
flarken, “birgün bunlar› yazaca-
¤›m..” diye düflünmedim. Çocuk-
luk ve gençlik yafllar›mda, daha
sonra çok hareketli bir ömrün her
gününde “hayat yaz›lmaz, yafla-
n›r..” slogan› ile günleri günlere,
geceleri gecelere, haftalar›, aylar›,
seneleri senelere ba¤lad›m. Günlük
hat›ra notlar› yazacak kadar düzen-
li, rutin yahut monoton bir hayat
içinde olmad›m. Ömrümün temel
prensibi olan “Kutsi ve dürüst bir
hayat”, heddefledim. Hedefi, ideali,
hayâlî olmayan insan, kanaat›mca,
akan su üstünde bir saman çöpü,
esen sonbahar rüzgâr› ile uçuflan
kuru, sararm›fl bir yaprak, hayat›n
hipnozunda donmufl bir uyur-gezer
gibidir. “Kutsî ve dürüst bir hayat,”
yan›k bir aflk gibi beni sard›, sarma-
lad›. ‹nifller-ç›k›fllar, ac›lar, seviçn-
ler, do¤rular ve yanl›fllar içinde bir
ömür… Do¤rular, beni yurdumda
(Türkiye’de ve yurt d›fl›nda sayg›n
bir sevgiyeye yükseltti. Yanl›fllar,
günahlar›m, kusurlar›m, hatalar›m,
eksikliklerimdir. Do¤rular›m›n, be-
ni yükseltti¤i seviyelerde gurura, ki-

bire kap›lmadan, yanl›fllar›m›n ac›
faturalar›n›, kay›plar›m›, eksikleri-
mi hep düflündüm… düflünüyo-
rum… düflünece¤im. Bu boynu bü-
kük hâlimle, “Riyâs›z bir tevazu”
harmânisine bürünmek gerekti¤ini
anlad›m. “Hat›ra yaz›lar›” yazma-
y›, bir tür “benlik vehmi” gibi gö-
rüp, o alana girmedim.

Y›llar geçtikçe, do¤urgan ülkem-
de yepyeni, p›r›l p›r›l, nezih (temiz-
pâk), asil gençlerin, çocuklar›n bü-
yüyüp, gelifltiklerini gördüm. Bu-
gün, yazarl›¤›m›n 48’inci y›l›n› ya-
flarken, yaz›lar›m› okuyan, kitap-
c›klar›mla büyüyen, konferans-soh-
bet ve hat›ralar›m› dinleyen, ikinci
ve üçüncü neslin karfl›s›nda tebli¤ler
sundu¤umu anlad›m. Son y›llarda:
“Bu anlatt›klar›n›z› lütfen yaz›n!
Bu konuda hat›ralar›n›z› bekliyo-
ruz. Sizden sonrakilere bir fikir ve
düflünce zemini oluflturun!” diyen-
lerin say›s› inan›n›z artt›. Rühumun
pozitif gücü ile, yafllanma¤a karfl›
ne kadar dirensem de, bu telkinler,
beynime balyoz gibi inip, bana aczi-
mi, fakr›m›, çaresizli¤imi hat›rlat›-
yorlar. Mes’ud bir teslimiyetle diz
çöküyorum. 

Çok sevglii gönül dostlar›m!
Can’lar›m Aziz’lerim.

Ezel ikliminden kalk›p, ebed ül-
kesine giden ömür uça¤›m›z›n pilot
kabinindeyim. Bugün 64üncü  yafl-

tay›m. Bir 64 yafl daha yaflamam
muhal… Uçak, inifle geçti. ‹lerde,
yemyeflil bir vadide, servilerle çevri-
li bir alan görüyorum. ‹nifl için te-
kerlekler de aç›lm›fl Ruhumda tevhid
ve flehâdet ritmi… Dudaklar›mda
m›sra’lar  Necip Faz›l üstad’tan:

Her nak›flta o mânâ: öleceiz ne
çare? 
Ölüm güzel fley; budur perde ar-
d›ndan haber.
Hiç güzel olmasayd› ölür müydü
Peygamber?
Öleceiz; müjdeler olsun, müjdeler
olsun!
Ölümü de öldüren Rabb’e secdeler
olsun!
O demde ki, perdeler kalkar, per-
deler iner,
Azrail’e “hofl geldin!” diyebilmekte
hüner.. 

(Çi-
le’den)

Gelecek y›llar›n asil ve aziz ço-
cuklar›na, gençlerine, ailelerine,ya-
flad›¤›m›z y›llar›n içini dolduran si-
yasi, sosyal, kültürel, dini, milli or-
tam› nakletmek, onlar›n “mazi-hâl
ve istikbal” ufuklar›n› geniflletmek,
daha do¤ru düflünüp, daha rasyonel
davranmalar›n› tevflik etmek mak-
sad› ile “Hat›ra yaz›lar›”na Bismil-
lah dedim. 

Dikkatle ve ibretle okunsun itse-
rim.

1940’dan sonraki hayat›n,
2000’li y›llara erifltirirken ihtiva et-
ti¤i (içerdi¤i) olaylar›n çevresi, flart-
lar›, ortam›, o günlerdeki anlay›fl ve
telakkiler (kavray›fl ve kabullenifl-
ler) bilinmelidir ki, tarih gerçeklerle
flekillensin. 

Tarih, insanl›¤›n ve milletlerin
kesinleflmifl, gerçek kader notlar›n›n
bütünüdür.

Her insan’›n yaflad›¤› hat›ralar
da, onun tarihi, kader notlar› ve
büyük hüküm günündeki belgeleri-
dir. Duâ eder ve dilerim ki, belgele-

H A T I R A T
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rimiz, beraberimize yol aç-
s›n. Rahman ve Rahim olan
Allah’›n flefkat, merhamet,
r›za ve muhabbetiyle ebedi
mutlulu¤umuza, cennetlere
ve ebedi güzelliklere kavufl-
mam›za vesile olsun. 
MMEELLEEKKLLEERR VVEE BBEEBBEEKK

Bütün özellik ve güzelli¤iy-
le bir melek, anne karn›n-
daki bir bebe¤e:

- Haz›rlan! dedi. Gidi-
yorsun... Bebek.

- Nereye? diye sordu.
- Dünya dedi¤imiz bir

yere. Buradan daha genifl.
- Ben yerimden memnunum.

Gitmesem olmaz m›?
- Olmaz! Devaml› burada ya-

flayamazs›n. Hergün biraz daha
büyüyorsun. Buras› dar gelecek sa-
na. Gitmezsen ölürsün.

- Ölüm ne ki?
-Rûh’unun sana gelmeden ön-

ceki boyuta dönmesidir. 
- Rûh ne ki?
- Bir gerçek. Ama ben de bil-

miyorum. Bir gerçek.
- Ben dünyaya gitmek istemi-

yorum.
- Neden?
- Bilmedi¤im bir yere beni ni-

çin gitmeye zorluyorsun?
- Bilmedi¤in için korkuyorsun.

Ama bil ki, buradan daha farkl›
bir yer. Karalar, denizler, da¤lar,
ovalar, nehirler, göller, ›rmaklar
var orada. Yemyeflil çay›rlar, çi-
menler, çiçekler, bahçeler, or-
manlar var dünyada. Çeflit çeflit,
renk renk, flekil flekil hayvanlar
yafl›yor orada.

- Bu kelimelerin hiç birini an-
lam›yorum. Nedir bu sayd›klar›n
fleylerin anlam›? 

- Hepsi dünyaya ait fleyler. Gi-
dince görürsün, anlars›n.

- Sevgili melek! Beni ne kadar
üzdü¤ünü biliyor musun? Bu son-
suz güzellik ve mutluluktan beni

bir sürgün gibi dünya dedi¤in o
yere gönderiyorsun. K›r›ld›m. Se-
ni Allah’a flikayet edece¤im.

- Senin dünyaya do¤man› Al-
lah istedi. fiu anda milyonlarca be-
bek dünyaya do¤uyor. Ne güzel Bir
ya¤mur gibi iniyorsunuz yeryüzüne.

- Orada ne yapaca¤›m?
- Do¤acaks›n. Süt emeceksin.

Sana süt veren bir dünya mele¤i
annen olacak. O’nu seveceksin.
“Anam diyeceksin. Çocukluk yafl-
lar›nda buradaki güzellikleri ve
mutluluklar› yavafl yavafl unutur-
ken, dünya sana e¤lenceli bir
oyun alan› olacak. Büyüdükçe,
dünyadaki herfleyin ismini, cismi-
ni, bilgisini ö¤reneceksin. Konu-
flacaks›n. Seni çok seven insanlar,
seni bekliyorlar. Haydi haz›rlan!..

- Anlat! N’olursun anlat! Ben
haz›r›m.

- Gençlik yafl›nda “aflk” denen
bir duyguyu tan›yacaks›n. Burada
Allah’› nas›l emsalsiz bir sevgiyle
sevdinse, nas›l bu  güzellikler seni
yak›p, kavuruyorsa, öyle yan›p,
yak›lacaks›n. Ebedi sevgilide olan
Allah’›n aflk›, fânî bir sevlgide se-
ni senden al›p götürecek... Yan›p,
yak›ld›kça ol¤unlaflacaks›n. Bir
bebek olarak iniyorsun dünyaya.
Olgun bir mevye gibi, mükemmel
bir insan olarak dön cennete. Ta-

mam m› küçük yaramaz?
- Tamam sevgili me-

le¤im! Anlafl›ld›. Dünya-
ya gitmeden, cennete
gelmek yok. N’olur duâ
et. Mükemmel bir insan
olarak döneyim. Olgun
bir meyve gibi diyorsun.
Öyle döneyim sevgili Al-
lah’›ma...

- Annen ve baban se-
ni sevgiyle ba¤›rlar›na
basmak için bekliyorlar.
‹ki gündüz, bir gece an-
neci¤ini  ac›larla k›vran-
d›rd›n. Haydi daha fazla
sanc› çektirme! Dünya’da

seni, evrenlerin efendisi’nin ad›y-
la, vasf›yla ça¤›racaklar. “Mustafa”
diyecekler. “Kutsî ve dürüst bir
hayat” yafla. Ad›n› kirletme sak›n!
Fiemânillah (Allah, seni koru-
sun.) Dünya’ya do¤arken, do¤um
melekleri sana anne ve baban› so-
rarlarsa, sak›n flafl›rma! Anne’nin
ismi “Vehibe”, baban›nki “Hüse-
yin”dir.

Anne rahminde tecelli eden
sevimli melek, ötelere geçti. Be-
bek, dünyaya do¤du. Dünya ““aakk--
rreepp BBuurrccuu””nda idi.

1166 KKaass››mm 11994400

Gaziantep’te (flimdi ne haldedir
bilmiyorum) Rüfltü Hoca’n›n evi-
nin ve matbaas›n›n bulundu¤u dar
bir ç›kmaz sokak içindeki (rah-
metli) Hatice Halam›n evinde,
“büyük oda” dedikleri, 10-15 ba-
samakl› tafl merdivenlerin sonun-
da (çok net hayal ediyorum)*
6x10 m ebad›ndaki bir mekanda,
güzel bir sonbahar akflam›, fâni
dünya hayat›na do¤muflum. Zeki-
ye Teyzemin nakletti¤ine göre,
do¤um çok zor olmufl. Anac›¤›m,
çok ac› çekmifl. ‹ki gün k›vranm›fl.
En büyük ablam Nilüfer Toros da,
bu nakli do¤rulad›.                         ■

MMUUSSTTAAFFAA YYAAZZGGAANN
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T E L E V ‹ Z Y O N

“Evet say›n seyirciler, program›-
m›z baflka bir ibret hikayesiyle
devam ediyor…” anonslar›yla
bafllayan televizyon kareleri ar-
t›k iyiden iyiye hayat›m›za gir-
mifl durumda. “S›r Kap›s›”, “S›r-
lar Dünyas›”, “Kalp Gözü” yada
gizem ifade eden baflka isimlerle
seyirciye sunulan programlar son
zamanlarda ibret f›rt›nalar›(!)
koparmak için adeta yar›fl›yor.

‹nsano¤lunun ola¤anüstü
olaylara olan ilgisi ve inanc›n›
referans alarak tam da bu nokta-
dan ifle koyulan program yap›m-
c›lar›, bir zamanlar Bat› ülkele-
rinde de popüler olan bu tip gös-
terimlerin kopyas›n› ç›karmakla
meflguller.

Kötülerin hemen cezaland›-
r›ld›¤›, iyilerin an›nda ödüllen-
dirilip felaha kavufltu¤u hikaye-
ler; dünya hayat› boyunca çeflitli
s›k›nt›larla ilahi bir imtihana tâ-
bi tutulan insano¤lunu -inanc›
ve fikri yap›s› ne olursa olsun-
etkilemekte, bu programlara bü-
yük bir alaka duymas›na neden
olmaktad›r.

Medya baflta olmak üzere pek
çok konuda örnek ald›¤›m›z Bat›
ülkelerinde, ço¤unlu¤un dini
olan H›ristiyanl›¤›n da etkisiyle,

ola¤anüstü say›labilecek olaylara
olan inanca, komplo teorilerine,
durduk yere içlere korku salmay›
amaçlayan film ve hikayelere
s›kça rastlamaktay›z. ABD film
sektöründe ise son zamanlarda
daha bir popülerlik kazanan ve
dünyan›n sonu, insan türünün
yok olmas›, k›yamet gibi konula-
r› birer komplo teorisiyle önü-
müze sunan yap›mlar›n hepsi si-
yasi görüfllerinin ve dini inançla-
r›n›n bir devam› niteli¤indedir. 

Bu tür giriflimlerin bir örne¤i
de, art›k ülkemizde de gizemli
hikayelerle hayat bulan program
silsileleridir. Bu programlar›n d›fl
kaynakl› versiyonlar›nda olaylar
Tanr›n›n yada ola¤anüstü güçle-
rin, Türkiye versiyonunda ise
Allah’›n yard›m›yla husule gelir.

Ülkemizde yay›nlanan prog-
ramlara flöyle bir bakt›¤›m›zda
fazla bir problem görülmemekte-
dir. ‹nsanlar s›k›nt› çeker ard›n-
dan ayd›nl›¤a ç›kar, kötüler ce-
zas›n› bulur, içe do¤an ilhamlar
gerçe¤e dönüflür…vs. Tüm bu
olanlarda Yarat›c›’n›n iradesi et-
kilidir ve dini inanç yegane yol
göstericidir. Önceleri muhafaza-
kar çizgiye daha yak›n görünen
kanallarda örne¤ini gördü¤ümüz

ve gerçek yaflam öyküleri oldu¤u
iddia edilen hikayelere art›k her
kanalda rastlamaktay›z. Peki bu
programlar içerik bak›m›ndan
yap›mc›lar› vas›tas›yla bir oto-
kontrole tâbi  tutulmakta m›d›r?
Ve yahut bizler seyirciler olarak
bu hikayelerin do¤rulu¤undan
nas›l emin olabilir ve kendimize
ne yönde sonuçlar ç›karabiliriz?

***
Allahu Teala insan› yarat›r-

ken kendisine kulluk etmesini
istemiflti ve bunu s›namak ama-
c›yla onu dünyaya gönderdi. Her
kulu kiflilik ve d›fl görünüfl bak›-
m›ndan oldu¤u kadar, elindeki
imkanlar bak›m›ndan da farkl›y-
d›. Kimini zenginlik, kimini fa-
kirlik, kimini hastal›k, kimini
evlat, kimini de hükümranl›kla
imtihan etti. Herkes elindekiler-
le imtihan olurken as›l amaç
kulluk derecesinin belirlenme-
siydi.

Bu arada, Yarat›c›’n›n gön-
derdi¤i elçiler ‘din gününü’ ha-
ber verdi. Bu günde insanlar
toplanacak ve yapt›klar›n›n he-
sab›n› verecektir. Cennet ve Ce-
hennem birer ceza (karfl›l›k) ola-
rak haz›rlanm›flt›r. Bu do¤rultu-
da diyebiliriz ki her türlü amelin
karfl›l›¤›n› bulaca¤› yer öte dün-
yad›r. Elbette bu dünyada da “et-
me bulma” durumlar› yaflan›r.
Çünkü Allah, deistlerin dedi¤i
gibi yaratt›ktan sonra aleme ve
insana müdahale etmeyen pasif
bir varl›k de¤ildir. Kullar›n›n
her fleyiyle ilgilenir ve Kur’an-›
Kerim’in ifadesiyle “her an ya-
ratma halindedir”.

BBAATTIIDDAANN DDOO⁄⁄UUYYAA 
‹‹BBRREETT HH‹‹KKAAYYEELLEERR‹‹

NN‹‹SSAA AAYYDDIINN
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Yarat›c›n›n kullar›nda olma-
s›n› istedi¤i özelliklerden biri,
ilahi kelamda da s›k s›k zikredili-
flinden anlad›¤›m›z kadar›yla ‘sa-
b›r’d›r. Sabredenlerin kurtulufla
erece¤i vurgulan›r. Bu do¤rultu-
da biz müslümanlar, bafl›m›za ge-
len musibetlerin Allah’tan gel-
di¤ine, imtihan vesilesi oldu¤u-
na, ecrinin önünde sonunda ve-
rilece¤ine inan›r›z. Verdi¤i ni-
metlere flükreder, özellikle insan
eliyle u¤rad›¤›m›z haks›zl›klar›
ve zulümleri düzeltemedi¤imiz
taktirde Allah’a havale ederiz.
Yani hesap verece¤imiz, mükafat
yada ceza alaca¤›m›z yer önce-
likle ahiret yurdudur. Bu anlay›fl
ayn› zamanda tevekkülün bir
uzant›s›d›r ve mü’minin ruhen
rahatlad›¤› bir emniyet supab›-
d›r. 

***
Esas meseleye dönecek olursak,
dini çevrelerin baz›lar›nca bü-
yük bir sempatiyle karfl›lanan,
insan›n iç dünyas›n› ayd›nlatt›¤›
vurgulan›p bir din e¤itimi meto-
du olarak kullan›labilece¤ine
inan›lan bu tür programlar›n ‹s-
lam d›fl› kaynaklardan do¤du¤u-
na de¤inmifltik. As›l sorun, so-
nucunu inanç ve amellerin be-
lirledi¤i bu hikayelerin benzerle-
rinin hatta daha etkili olanlar›-
n›n baflka dinlerin mensuplar›n-
ca da yafland›¤›n› söyleyenlere
nas›l bir cevap verilecek, ne
yönde bir savunma yap›lacakt›r? 

Tam da bu noktada, bu prog-
ramlar›n insan beyinlerindeki
yank›lar›n›n, pek çok dini konu-
da  halk›m›z›n kafas›nda zaten
var olan soru iflaretlerini daha da
büyütece¤i bir gerçektir. fiöyle
ki, art›k herkes yapt›¤› iyili¤in

karfl›l›¤›n›n hemen gelmesini
umar, u¤rad›¤› haks›zl›klar›n
an›nda giderilmesini ister, zul-
medenlerin hazin sonunu gör-
meyi dört gözle bekler…vs. Tüm
bunlar›n insano¤lunun istedi¤i
anda olmas› az önce de vurgula-
d›¤›m›z gibi mümkün de¤ildir.
Bazen arzulad›¤›m›z sonuçlar›
görürüz, bazen bunlar›n hesab›
ahirete kal›r, bazen de bu dünya-
da sonuçlansa bile bizim haberi-
miz olmaz.

Müslüman zihinler, yüzy›llar
boyunca ‹slam düflünürlerinin
mücadele etti¤i hurafecili¤in
önünün aç›lmas›na yard›mc›
olabilecek bu tür programlarla
meflgul edildi¤inde, sa¤lam iman
ve tevekkül olmadan cevaplana-
mayacak sorulara teslim olarak
içinden ç›kamayaca¤› girdaplara

sürüklenir. Bu arada mevcut
inanç da zedelenme tehlikesin-
dedir.

Hepimiz biliriz ki, hayatta hiç-
bir fley tamamen iyi yada kötü de-
¤ildir. Her fley gibi teknolojinin,
konumuz ba¤lam›nda televizyo-
nun, kullan›m› do¤rultusunda iyi
yada kötü yönleri vard›r. Seyredi-
len programlar›n seçiminde rafi-
nelik ve düzeyin göz önüne al›n-
mas› ise zaten elzemdir.

Bilinçli bireyler olmaya çal›-
flarak, ne verilirse onu memnu-
niyetle kabul eden pasif tüketici
modundan ç›kmal›; itaatkar kul-
lar olmak için ruhumuzu,Yarat›-
c›’n›n bize sundu¤u ve ilahi ke-
lam ile elçisinin hayat›ndan olu-
flan kayna¤a daha yak›n yerler-
den beslemeliyiz.                    ■
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G ünümüz insan› diyalojik
söylem iliflkilerinden zi-
yade monolojik ve sanal

söylem iliflkilerini tercih etmek-
tedir. Bireysellefltirilerek yaln›z-
laflt›r›lan insan giderek mekanik-
leflmektedir. Kendine özgü deje-
nere yaflam kültürü, de¤erleri,
inançlar› ve tasavvurlar›yla yeni
bir hayat tarz› infla edilmektedir.

Pozitivist ilerlemenin doru-
¤unda olan küresel egemen güç,
geri b›rak›lm›fl öteki dünyay›, din,
dil, kültür ve gelenekleriyle bir-
likte tahrip edip yaflam tarzlar›n›
yok sayarak kendi de¤erlerine gö-
re yeniden flekillendirmek iste-
mektedir. Kontrol alt›nda tuttu-
¤u iletiflim/etkileflim araçlar›n›
bir enformatik savafl arac› olarak
kullanmak sûretiyle toptanc› bir
mant›kla her fleyi belirlemek,
kendi zihinsel dönüflüm projeleri-
ne göre her fleyi yeniden tan›mla-
y›p yönlendirmek istiyor.

***
Varl›k aleminin tek kkoonnuuflflaann›

insand›r. Ama ço¤unlu¤un söz sa-
hibi olmad›¤› flu evrende neo-ko-
lonyalist güçlerin sald›r›lar› karfl›-
s›nda ssuussttuurruullmmuuflfl ve ddiillssiizzlleeflflttii--
rriillmmiiflfltir. “Dilsiz” insan, “dilsiz
toplum”!? Bu durum insan›n f›t-
rat›na ayk›r› de¤il midir? Bal›k
nas›l ki susuz yaflayamazsa insan
da dilsiz yaflayamaz.

‹nsan yaflam›nda k›ymetli
““aann””lar vard›r. Zaman ilerledikçe
yaflanm›fl duygular, heyecanlar
““aann››”” haline gelir. Ve insan ““aann››--
llaarr››yyllaa”” yaflar; gördükleri, gezdik-
leri, yaflad›klar› an›lafl›r. Yaflad›k-
lar›m›z› anlatmak, aktarmak, pay-
laflmak insani bir ihtiyaçt›r. Yafla-
d›klar›m›z, flimdiki gibi, hiç ““kkoo--
nnuuflflmmaaddaann kkoonnuuflflmmaakk”” türünden
bir iletiflim de¤il; do¤al, ruhsal,
duygusal hayat› paylaflt›¤›m›z›
hissedebildi¤imiz, tat ald›¤›m›z
bir iletiflim biçimiydi. Bazen ön-
ceki zamanlarda yaflad›klar›m›z›
günlüklere aktararak kaydeder-
dik. Ara s›ra ““eesskkiiddeenn”” diyoruz,
““eesskkiilleerr”” diyoruz. Bazen aann››llaarr››
yazmakla yâdetmekle nnoossttaalljjii ta-
n›m›n› giydiririz anlatt›klar›m›za.
Ama flimdiye ait yaflam tarz›m›z-
da yaflad›klar›m›z› ironiklefltiririz.
Ve “yine mi nostalji” diyerek kü-
çümseriz.

Yaflad›¤›m›z modern hayat bi-
çiminde büyüklerimiz olan ebe-
veynlerimizi dinlemeye dahi ne-
zaket gösteremiyoruz. Onlar›n
nasihatlerini, tecrübelerini dik-
kate dahi alm›yoruz. Hatta onlar›
beraber oldu¤umuz mekandan
kovup Darülacezelere gönderme-
ye çal›fl›yoruz. Esas›nda koca bir
hayat geçirmifl, gün görmüfl in-
sanlardaki tteeccrrüübbeeyi bir bak›ma
hayat›m›zdan atmaya çal›fl›yoruz.

***
SSaannaall aalleemm hayatlar›m›z› do-

nuklaflt›r›yor, siliklefltiriyor; ssöö--
zzün ruhunu çal›yor, ssoohhbbeettii hhiiçç--
lleeflflttiirriiyyoorr.

‹nsan yaflad›¤› alemde hisleri-
ni, duygular›n› ve sevgisini var
oldu¤u sürece tafl›yarak yaflaya-
cakt›r. Bu onun en do¤al hakk›-
d›r. Onun için ddiill eehhllii de sohbet-
siz, sözsüz bir hayat yaflayamaz.
Sohbetin ve sözün önemini idrak
etmifl ggöönnüüll eehhllii sohbet etmekten
kaç›nmaz. 

SSoohhbbeett alelade bir fley midir?
‹çi bofl bir dedikodu mesaisi mi-
dir? Yoksa flimdiki deyimle “geyik
muhabbeti” olarak m› anl›yor, al-
g›l›yoruz onu?!

SSoohhbbeett, esas itibariyle bir ffiikk--
rrîî zziikkiirrdir. 

SSoohhbbeett kendini tan›man›n
ad›d›r(tezekkür). 

SSoohhbbeett insan›n var olma ne-
denidir. 

SSoohhbbeett, sözün meclisidir. 
SSoohhbbeett, bir konuyu enine bo-

yuna kritik etmenin, çözüm ara-
man›n ve bulman›n yeridir. Bir
nevi müzakere, müflavere ve mefl-
verettir. Geçmiflte köy, mahalle
odalar› çare ve çözüm mekanla-
r›yd›. Buralar sohbetin hakk›n›n
verildi¤i yerlerdi. 

HHüüllaassaa ssoohhbbeett, ruhun ve kal-
bin ihtiyac›d›r. ‹nsan›n var oldu-
¤u mekanlarda problemlerinin
çözüldü¤ü alanlard›r. Sohbet, ki-
flilik, kimlik, karakter inflas›n›n
da mimar›d›r.

Ülkemizde insan›m›z bir
inanç ikliminin etkisiyle birlikte
sohbeti içinde yaflat›r. Söyledik-
lerini sembollefltirir: ““GGöönnüüll nnee
kkaahhvvee iisstteerr,, nnee kkaahhvveehhaannee,, ggöö--
nnüüll mmuuhhaabbbbeett iisstteerr,, kkaahhvvee bbaa--
hhaannee..”” Bu deyifl sohbetin önemi-
ni zengin k›lar ve içsellefltirir. Bir

SSÖÖZZÜÜNN VVEE SSOOHHBBEETT‹‹NN GGÜÜCCÜÜ

NNAACC‹‹ CCEEPPEE
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özlem var bu deyiflte, sözün ve
sohbetin özlemi. Bir arada bulu-
nabilmenin özlemi.

SSoohhbbeett, bir gönül esenli¤i, bir
gönül ferahlamas›d›r. Bundan do-
lay› halk›m›z, sohbetin dilini gö-
nüllerinde akortlar. Gönüllerde
taçlanm›fl sohbet, sevgiyi temel
alan, sayg›y› fliar edinen, birli¤i
esas alan bir güzellik manzumesi-
dir. Sohbet, özlenen sevgi ve say-
g›d›r.

SSoohhbbeett, iyili¤in, güzelli¤in ha-
yat› kuflatmas›d›r; empatinin kay-
na¤›d›r. ‹nsanlar böylesine toplu-
luklardan biraz uzak kald›klar›n-
da birbirlerine sitemlerini ““vveeffaa--
ss››zzll››kk”” kelimesiyle yaparlar.

***
Bugün modern yaflam tarz›na

ait tüketim kültürü insan› gözü
doymaz bir kimlikle kuflatarak
yönlendirmiyor mu? Modern in-
san›n yaflam felsefesi “al, kullan,
at” de¤il mi? 

‹nsan his, duygu, heyecan,
umut tafl›yan bir varl›k olmas›na
karfl›n, yapay bir alem içinde duy-
gular› nas›l da körlefltirilip kalbi
duyars›z hale getiriliyor? Nas›l da
birebir hayattan kopar›l›p meka-
nik bir robot haline getirilmeye
çal›fl›l›yor? Hayat›n tek amac›
mekanik alemi kutsayarak yafla-
mak m›? Yaflam biçimi, sadece
imaj ve vizyon komplekslerinin
yar›fl› m› ya da Modern hayat›n
“mmeekkaanniikk iinnssaann yyaaflflaa”, “rruuhhuu,,
ddiillii,, kkaallbbii oollaann iinnssaann,, ööll” slogan›
m›d›r?

‹nsan, vicdan›na hapsetti¤i
ahlaki de¤erlerini niçin özgür k›l-
m›yor/k›lam›yor? Niçin flefkatli
olam›yor, empati yapam›yor? Ni-
çin insana ait yaflanacak platonik
aflklar›n içi boflalt›l›yor? 

Modern insan›n temel epide-
mik vakas›, tüketim kültürü ve
anlay›fl›d›r; sanal alemdeki görsel
imgelerine kavuflmakt›r: Dili ol-
mayan, tufllarla konuflan, çet soh-
betli, mekanik eriflimli tafl yürek-

ler... Zaman› tükenmifl, randevu-
su diyalo¤a aç›k olmayan, öylesi-
ne meflgul, dahas› internet dikta-
törlerinin kontrolünde sad›k mü-
ridân...

Modern insan bir yandan ttüü--
kkeetteenn s›fat›n› tak›n›rken, fark›n-
dass››zzl›kla kendini de tüketmekte-
dir. Hayat› ve hayat›n› “lay-lay-
lom”la hiçlefltirip tüketenler de
cabas›.

Modern insan, kafa konforu-
nu tatmin için müzik dünyas›n›n
starlar›n› idollefltirmektedir. Sah-
ne alan bu idoller, dans figürleriy-
le, ›fl›k oyunlar›n›n alt›nda çeflitli
ritüellerle taklit etmekte, ayr›ca
onlar› kutsayarak nneeoo--ppaaggaann fel-
sefenin ilkelerini de kolayca be-
nimseyebilmektedir. E¤lence me-
kan› olarak gidilen sinemada, iz-
ledi¤i film tekniklerinin hayran›
olmakta, maalesef ülkemizde
kendi dinini ve de¤erlerini bil-
meyen insan›m›z, izledi¤i filmler-
de bilinçalt›na yap›lan yo¤un
propagandalar›n etkisinde kala-
bilmektedir. Sindirtici propagan-
dalar, psikolojik bunal›m ile
komplekslere dönüflebilmektedir.
Modern insan, sinema yap›t›n›n
en geliflmifl teknolojik efektleri-
nin etkisine hayran kalarak tak-
dir etmektedir, ancak âmiyane
deyimle yedi¤i bbiilliinnççaalltt›› zzookkaass››
ile kendisine ait olmayan tama-
men yabanc› kültürün etkisinde
kalabilmektedir. Üzücü olan bu
insan›n ileriki yaflam›nda karfl›la-
flaca¤› sorunlar›, ait oldu¤u kül-
türle de¤il de da¤arc›¤›nda kalan
o bilinçalt› bilgiyle cevap verme-
sidir. Bu durum en hafifinden bir
kültür emperyalizmi de¤il midir?

Bat› medeniyetinin baflta Or-
tado¤u hinterland›nda hedef stra-
tejilerinin ve zihinsel dönüflüm
projelerinin tekrarland›¤› dünya-
da küreselleflme felsefesiyle, in-
sanlar, toplumlar ayn›laflt›r›l›yor.
Temelde tteekkttiipplleeflflttiirrmmeeyi amaç-
layan genifl bir entegrasyona yö-

neltiliyoruz. Ard›ndan da evcil-
lefltirilip, sömürgelefltirilmek geli-
yor. Bat› medeniyetinin asl›nda
befl yüzy›ldan bu yana ‹slam dün-
yas›na karfl› verdi¤i kavga budur.
Kolonyal savafllar›n, oryantalist
misyoner çabalar›n›n tek gayesi,
bu co¤rafyay› kuflatma alt›nda
tutmakt›r. Fakat her ne yap›ld›y-
sa da sömürüye, misyonerlik ça-
l›flmalar›na fazla aç›l›m verdirme-
di ‹slam dünyas›. Kültürel olarak
direndi; sömürüye karfl› da ba¤›m-
s›zl›k savafllar› yapt›. fiimdi ise
küresel egemen güç, tek belirleyi-
ci hegemonik sistem olmak için
tüm dünyay› ‹slam dünyas›ndan
bafllayarak kuflatmak ve istila et-
mek niyetinde.

***
Tüm bu kötü emelli kuflatma-

lar ve sald›r›lar karfl›s›nda kendi-
mizi, kendi kültürümüzü ve ya-
flant›m›z› erozyona u¤ratmadan
korumal›, korunmal›y›z.

Bütün zaman›m›z› sözün ve
sohbetin konufluldu¤u ortamlara
ay›ramay›z elbette. Tüm zaman›
sohbetlefltirmek temel hedef de
olamaz. Her tür teknolojik ni-
metlerden yararlan›lmal› ama ni-
telikli, problem çözen, çözüm
arayan, yön arayan, yön bulmaya
çal›flan, sevginin do¤all›¤›n› tatt›-
racak birliktelikler temel al›n›p,
do¤al birlikteliklere ayr›ca bir za-
man ayr›lmal›y›z. Sohbetler, pay-
lafl›lm›fl zamanlar olmal›d›r. Soh-
betler, kültürümüze ait biçimde
bir araya getiren, buluflturan, kay-
naflt›ran adres olmal› ve bütün za-
manlarda ayn› kalmal›d›r.

Bir zihinsel varolufl yolculu¤u-
na ç›kmak elzemdir. De¤erlerimi-
ze ve aidiyetlerimize do¤ru bir
yolculuk... ‹mkanlar›m›z›n ve za-
man›n ruhunun fark›na varmak
için yolculuk.

SSoohhbbeettiinn ggüüccüü ruhun açl›¤›n›
gideren gönül zenginli¤indedir. 

SSöözzüünn ggüüccüü de sohbettedir.
Vesselam... ■
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K ilon doksan, boyun iki
metre olsun.. içinde ta-
fl›d›¤›n neyse sen ancak

osun. Bakma cüssenin irili¤ine.
Korkak bir fare ya da ormanlar
kral› oluflunla alakas› yok bu-
nun.. ‹ri k›y›m bir ödlek olabilir-
sin mesela.. s›ska bir cesur ya da. 

Giysiler aldatmas›n kimseyi.
Grand tuvaletin içinde cimrili-
¤inden dolay› özü fakir ve zelil
olan biri olabilir karfl›n›zdaki.
K›yafetlerimiz gibi bedenlerimiz
de elbisemizdir bizim. Her iki el-
bisemizden dolay› göze güzel ya
da çirkin geliflimiz, ancak gözle-
rin kör ya da bak›fllar›n e¤rili¤in-
dendir. Bozuk bir gözle net bir
görüfl sa¤lamak mümkün de¤il-
dir. Derinli¤i süzemeyen göz ba-
kan bir gözdür, gören göz ise an-
cak sinelerdedir. Yanl›fl yerden
bakan ve elbiselerle ilgilenenler
göremeyen körler gibidir. 

Gördü¤ünün ne oldu¤u flekil
ve flemâl ile alakal› bir durum da
de¤ildir. Her fleyin bir ruhu var-
d›r.. ve onlar›n ne oldu¤u ancak
ruhlar›na/özlerine göre nitelene-
bilir. Nesneler, niteliklerine gö-
re birbirleri ile yer de¤ifltirebilen
fleylerdir. H›rsa kap›lm›fl ç›karc›
insan, kirli bir para olabilir me-
sela.. devaml› konuflan malayanî
de, geveze bir dil. Soylu diye tak-
dim edilen biri soysuzlar›n en
soysuzuna dönüflmüfl olabilece¤i

gibi, hiç kimsenin itibar etmedi-
¤i bir di¤eri mele¤e de dönüflebi-
lir.. Tafl insan olur mu hiç? Ya da
insandan daha k›ymetli bir tafl!
Evet olur. ‹ki ayakl› eflek dahi. 

Eline bir kitap al›p okursun.
O ço¤u kimse için bir kitap ol-
maktan ibarettir.. ama asl› bir
la¤›m çukuru ya da çok k›ymetli
bir hazineden mürekkep olabilir.
Ne okuyorsun dendi¤inde hazi-
ne ya da bir pislik oldu¤unu söy-
leyebilenlerdir flekilden s›yr›l›p
öz ile ilgilenenler. 

Bakman›n ötesine geçip gör-
meyi baflarabilmektedir maha-
ret. Kundaktaki bebekten cen-
netin kokusunu al›p, okyanusun
sesindeki s›n›rs›zl›¤› duyabilme
bahtiyarl›¤›na eriflmek... Bunu
baflarabildi¤in an, kufllar›n nasi-
hatinden insan›n havlay›fl›na
kadar her fleyi oldu¤u gibi görüp
iflitebilirsin.. 

‹flte bu yerde insan havlar m›
diye sorman, dinlemeyi ö¤rene-
memifl olmanla alakal› bir du-
rumdur. Zira duyuyor olmak din-
liyor ve anl›yor olmakla efl de¤er
de¤ildir. Duymak bize bedava-
dan verilmifl bir yetidir. Dinle-
mek kazan›lm›fl bir kabiliyet..
anlamak ise maharettir. Ancak
marifet anlad›¤›n›n gere¤ini ye-
rine getirmektedir. ‹flte bu se-
beple, sak›n zengin yada zekî,
asil ya da güzel olmakl›¤›na gü-

venip övünme. Fakir ya da bilgi-
siz, çirkin ya da avamdan biri
oluflunla da yerinme. Çok ibadet
edip çok veriflinle, kürsülerde
kükreyiflinle, yald›zl› sözlerinden
dolay› itibar görüflünle.. Hatta
kendini dindar zannediflinle bi-
le. 

Ey gökyüzü.. Ey mavi asude-
lik! Kimi için bir boflluktan iba-
retsin sen.. gö¤se ferahl›k verip
ufkumuzu yüceltensin. 

Ey çiçek! Verilifl maksad›na
göre bir dikensin.. y›ld›zdan da-
ha güzel coflku dolu sevgisin Ey
okyanus! Kula¤a de¤en h›fl›rt›-
dan ibaretsin ancak.. sonsuzlu-
¤un flark›s›n› terennüm eden de
sen.

Ey ya¤mur! Topra¤› çamur
edip elbisemi kirletensin, sevgi-
linin gözünden ak›p gelen hüzün
dolu özlemsin 

Ey rüzgar! Bedenimi titreten
so¤uk, gurbetin kokusuyla yü-
rekleri diriltensin. 

Ey insan! Bir alemsin sen.
Bakt›¤›n› gören.. ya da kör bir
sürüngen.. Görünüflün ne olursa
olsun.. içinde tafl›d›¤›n neyse sen
ancak osun.

‹‹ÇÇ‹‹NNDDEE TTAAfifiIIDDII⁄⁄IINN NNEE ‹‹SSEE,, 
SSEENN AANNCCAAKK OOSSUUNN

SSEELL‹‹MM fifiEEVVKK‹‹OO⁄⁄LLUU
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Rüzgârl› Pazar
Mustafa Kutlu

Edebiyat›n sonu tart›flmalar›ndan
“öykünün sonu”  tart›flmalar›n›n
yap›ld›¤› yaz›nsal gevezelik za-

manlar›nda Öy-
kücülü¤ümüzün
Ressam gözü
Mustafa Kutlu,
kendisini bu türe
adad›¤›n›n gös-
tergesi niteli¤in-
deki eserleriyle

okuma serüvenimize ruh katmaya
devam ediyor. 

Rüzgarl› Pazar; 
“Bu rüzgar neyin nesi?
Samyeli, Sam!
Kim lan bu Sam?” diyalo¤uyla

bafll›yor. ‹yi okumalar…
Dergah yay›nlar›

•••

Ortado¤u’da ‹deolojik Bunal›m
Sabahattin fien

Modern zamanlar›n kültürel ve
siyasal de¤iflim süreçlerinin yaral›
bilinçleri aray›fla
soktu¤u ac›l› bir
co¤rafyad›r Orta-
do¤u. Osmanl›
sonras› Ortado¤u-
sunu derinden et-
kileyen hareket-
lerin bafl›nda Mi-
flel Eflak’›n teorisyenli¤ini yapt›¤›

Baas ideolojisi gelmektedir. Türk
siyasal yaflam›nda da etkileri olan
Baas hareketini Suriye özelinde
kültürel ve siyasal ba¤lam ihmal
edilmeksizin iflleyen yetkin bir ça-
l›flma Sabahattin fien’in çal›flma-
s›; Ulus-devlet yap›lanmas›ndan
önceki Suriye’den bafllayarak Esa-
dizm’e kadar Suriye’nin siyasal ve
kültürel incelemesi. Salt politik
bir çal›flma de¤il. Modern Arap
Edebiyat›n›n do¤uflunu, modern
e¤itim kurumlar›n›n ideolojik ko-
numland›r›l›fl›n› ö¤renebiliyoruz,
fien’in çal›flmas›ndan.

Birey yay›nlar›
•••

Üçgen Yaz›lar
P›nar Y›ld›r›m, Mustafa Otrar, 

Füsun Ekfli

Anne, Baba ve Çocuk eksenli ki-
taplar›n, yaz›lar›n ve kurumlafl-
malar›n yo¤unlaflarak yayg›nlaflt›-
¤› zaman›m›zda ebeveyn-çocuk
iliflkisinin sa¤l›kl› olarak kurul-
mas› ayr› bir önem arzetmektedir.
Çocukluk dünyas›n›n otomize
edilerek markalaflt›r›ld›¤›, sömür-
gelefltirildi¤i kayg›l› zamanlarda-
y›z. ‹letiflim, disiplin, zeka s›nav
kay›s› vb. Pedegojik sorunlardan
ç›k›fl yolu bulmay› amaçl›yor Üç-
gen Yaz›lar.

‹stanbul yay›nlar›

Fikir Dünyas›
Yay›n hayat›na Güz/2004

say›s›yla start veren düflünce
dergisi “Fikir Dünyas›”,  “Al-
lah Ailenin de Rabbidir” ka-
pak ismiyle ilk defa okurlar›yla
bulufluyor. Dergi “Aileyi ciddi-
ye almak, hayat› ciddiye almak
demektir” düflüncesinden  ha-
reketle aile hayat›n› konu al›-
yor. 

Dergiye yay›n hayat›nda
baflar›lar diliyoruz.

Ashab-› Kehfimiz
Ashab-› Kehfimiz, Ömer

Seyfeddin’in sa¤l›¤›nda roman
ad›yla yay›mland›¤› eserlerin-
den biri. (1918) II. Meflrutiyet
döneminde kozmopolit ailele-
rin milli fluurdan mahrum hal-
lerini anlat›r. Bundan baflka
kitaptaki öteki hikayelerde,
yazar›m›z›n zengin gözlemle-
riyle zekas›n›n dikkatinden
kaçmayan toplumumuza ait
her türlü gaflet ve yanl›fll›klar
anlat›lmaktad›r. 

Konak yay›nlar›

Kur’an’la Uyarmak
Nasihat türünden bir çal›fl-

ma olan “Kur’anla Uyarmak”,
temel kaynak Kur’an’dan hare-
ketle yazar› Orhan Tutar’›n
ifadesiyle “dejenere edilen, is-
tismar edilerek maksat u¤run-
da kullan›lan baz› konu ve
kavramlar›n gerçek yüzünü ko-
nuflmak, tart›flmak ve paylafl-
mak” endiflesiyle kaleme al›n-
m›fl. 

Kardefllik yay›nlar›

BEN D‹S‹PL‹NS‹Z DE⁄‹L‹M
MMuussttaaffaa HHaacc››mmuussttaaffaaoo¤¤uullllaarr›› 

Post-modern darbe süreci tarihsel blok’un son örgütlü
darbesi olarak geçti tarihin kay›tlar›na. Sivil ve askeri
bürokrasiden üniversite ö¤rencilerine kadar uzanan tas-
fiye hareketinin bu topra¤›n çocuklar›na yaflatt›¤› ac›la-
r›n çetelesini tutmak imkans›z. Yafl kararlar›yla “disiplin-
sizlik” suçlamas›yla ordudan ihraç edilen subalar›n hay-
k›r›fl›d›r. “Ben disiplinsiz de¤ilim.” Asder yay›nlar›
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Y A N S I M A L A R  

A llah›m, Din ve azmim-
de sebat›, rüfltümde
azimeti, iyi ifllere az-

metmeyi senden isterim. Nime-
tine flükrü ve sana güzel ibadet

edebilmeyi senden iste-
rim. Herfleyden salim
ve huflu sahibi kalbi,
dürüst ahlaka sahip

ve zakir lisana sahip
olmay›, nimeti-
ne flükür ile gü-

zel ibadet ve ma-
kul amellerde bulun-
mam› senden iste-
rim. Bildi¤in bütün
iyilikleri senden is-

ter ve bildi¤in bütün
kötülüklerden sana s›-

¤›n›r›m. Bildi¤in bü-
tün günahlardan sana
tevbe ederim.

Allah›m, söz ve ifl-
lerin güzelini ve bü-
tün iyilikleri, kötü-
lüklerden uzak kal-
may›, yoksullar› sev-
meyi senden isterim.
Seni sevmeyi ve seni
seveni sevmeyi ve
sevgine yaklaflt›ra-

cak her ameli sevmeyi senden
isterim. Günahlar›m› ba¤›flla-
man›, beni ma¤firet edip mer-
hamet etmeni senden isterim. 

Allah›m, gayb› bilmen ve
her fleye olan kudretin hürmeti-
ne, hakk›mda hayat hay›rl› ol-
du¤u müddetçe beni yaflat,
ölüm hay›rl› oldu¤unda da ru-
humu kabzeyle. Gizli ve aflikare
haflyet üzere bulunmam›, hiddet
ve sukunette adaletten ayr›lma-
mam›, zenginlik ve fakirlikte
itidali ve zat›n›n cemaline bak-
man›n zevkini ve sana ulaflma-
n›n aflk ve hevesini senden is-
ter, zarar veren fleylerin mazar-
rat›ndan ve sap›tan fitnelerden
sana s›¤›n›r›m. Allah›m iman
cevheri ile bizi süslendir. Hida-
yette olup, hidayete ulaflt›ran-
lardan eyle. 

Allah›m, isyan ile aram›za
perde olacak flekilde bize haflyet
ihsan eyle. Cennetine ulaflt›ra-
cak taati, dünya ve ahiret musi-
betlerini ehvenlefltirecek yakini
bize ver. 

Allah›m, yüzümüzü haya,
kalbimizi korku ile doldur. Sana
kulluk edecek flekilde gönülleri-

mize heybet ve azimet yerlefltir. 
En üstün sevgilimiz ve en

çok korkaca¤›m›z sen ol. 
Allah›m, içine girdi¤imiz

bugünün evvelini salah, ortas›-
n› felah, matluba ermek, sonu-
nu da saadeti kamileye ermek
k›l. 

Allah›m, bugünün evvelini
nimet, ortas›n› rahmet, sonunu
da ma¤firet ve keramet k›l. 

Allah›m senden günahlar›-
m›n aff›n›, vücudumun afiyeti-
ni, hüsn-ü yakin ile dünya ve
ahirette huzur, refah ve saadeti
dilerim.

“Ey Rabbimiz, bize sab›r ver,
müslüman oldu¤umuz halde ru-
humuzu kabzeyle.” (Araf 126)

“Sen dünya ve ahirette be-
nim dostum, yard›mc› ve koru-
yucumsun, benim can›m› müs-
lüman oldu¤um halde al ve sa-
lihlere kat.” (Yusuf 101)

“Ey Rabbimiz, günahlar›m›z›
ve iflimizdeki afl›r› hareketleri-
mizi ma¤firet eyle. (Düflmanla
muharebede) ayaklar›m›z› sabit
k›l, tesanüdümüzü art›r ve kafir-
lere karfl› bize yard›m et.” (Al-i
‹mran 147)

“Ey Rabbimiz, bizi ve iman-
da bizden önce olan din kardefl-
lerimizi ma¤firet eyle ve kalble-
rimizde müminler için kin ve
hased b›rakma. Ey Rabbimiz sen
çok flefkat ve merhamet sahibi-
sin” (Haflr 10) 

(‹hya-u Ulumi’d Din, 
Cilt I,  sh. 933-934)

RREESSÛÛLLÜÜLLLLAAHH’’IINN 
AAÇÇLLII⁄⁄AA TTAAHHAAMMMMÜÜLLÜÜ

DUÂ

EERRTTUU⁄⁄RRUULL BBAAYYRRAAMMOO⁄⁄LLUU
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YANSIMALAR / BAYRAMO⁄LU

Numan b. Beflir (r. a. ) diyor ki:
-Siz bugün diledi¤iniz fleyi

yiyip içmiyor musunuz? Ben
Peygamberimizin karn›n› doyu-
racak hurma bile bulamad›¤›n›
gördüm. 

Ebu Hureyre (r. a. ) anlat›-
yor:

-Resûlullah (S. A. V. )›n hu-
zuruna girdim. Oturarak namaz
k›l›yordu. 

-Ya Resûlallah, görüyorum
ki, oturarak namaz k›l›yorsunuz.
Size ne oldu, diye sordum

-Açl›k Ebu Hureyre, diye ce-
vap verdi. A¤lad›m. Bana:

-A¤lama Ebu Hureyre, zira
dünyada Allah r›zas› için açl›k
çeken, k›yamet günü fliddetli
hesap görmez, buyurdu. 

Ebu Hureyre (r. a. ) flöyle der:
Aylar geçerdi de Resulullah

(S. A. V. )›n ailelerinin evle-
rinde ne ekmek ve ne de yemek
için hiç atefl yanmazd›. Ebu Hu-
reyre’ye ne ile yaflad›klar›n› sor-
dular. fiöyle cevap verdi:

-Hurma ve su ile. Bir de on-
lar›n ensardan, koyunlar› olan

komflular› vard›. -Allah onlara
hay›r ihsan etsin-Peygamberi-
mizin ailelerine süt gönderirler-
di. 

Baflka bir rivayette de Hz
Aifle flöyle diyor:

-Biz, Resulullah›n evinde
ocak vs. yakmadan k›rk gün
beklerdik. Hz Aifle’ye;

-Neyle yafl›yordunuz? diye
sorulunca:

-Bulursak hurma ve su ile,
diye cevap verdi. 

Enes (r. a. ) flöyle der:
Hz Fat›ma, Hz Peygambere

gelip bir parça arpa ekme¤i ver-
di. Peygamberimiz Hz Fat›ma’ya:

-‹flte bu, baban›n üç gündür
ilk yeme¤idir, dedi. Resulullah’a
s›cak bir yemek getirildi. Yiyip
bitirdikten sonra;

-Elhamdulillah, flu kadar za-
mandan beri karn›ma ilk defa
bir s›cak yemek girdi, buyurdu

Yine Hz Aifle anlat›yor:
-Resulullah (SAV) peflpefle

üç gün doyuncaya kadar yemek
yememifltir. ‹steseydik biz de
doyabilirdik. Fakat Resûlullah,
di¤er ihtiyaç sahiplerini kendi-

sine tercih ederdi 

AACCEELLEE EETTMMEE

Habbab b. Eret anlat›yor:

Müflriklerden eziyet görmüfl-

tük. H›rkas›na sar›lm›fl olarak

Kabe’nin gölgesine uzanm›fl

olan Peygamber’e geldim ve :

-Allaha dua etmiyor musun?

dedim. Resulullah oturdu. Yüzü

k›pk›rm›z› idi. 

-Sizden öncekilerin etleri

kemiklerinden demir taraklarla

taranarak ayr›ld›¤› halde, bu

eziyet onlar› dinlerinden dön-

dürememiflti. Sonunda Allah

bu dini mutlaka tamamlayacak.

O kadar ki, bir yolcu San’a’dan

Hadramut’a Allah’dan baflka

hiç kimseden korkmadan gide-

bilecek. Fakat siz acele ediyor-

sunuz, buyurdu.                       ■

(Hadislerle Müslümanl›k-

C. I. Sh. 299-300.)

Ramazan: Kur’an’la Dirilifl Ay›
“Kur’an insanoluna bir rehber, bu rehberliin apaç›k bir delili

ve doruyu yanl›fltan ay›rd edici bir ölçü olarak (ilk defa) bu

Ramazan ay›nda indirilmifltir. Bundan dolay›, sizden kim bu aya

eriflilirse onu bafltan bafla tutsun. Ancak hasta veya seyahatte

olan, baflka günlerde (ayn› say›da oruç tutsun). Allah sizin için

kolayl›k dilen, zorluk çekmenizi istemez; ama (belirlenen) gün-

lerin say›s›n› tamamlaman›z› ve size doru yolu gösterdiinden

dolay› Allah’› yüceltmenizi ve (O’nu) flükretmenizi ister”

(Bakara: 185)
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A vc›l›¤›yla ünlü att›¤›n›
vuran bir padiflah olan
Avc› Mehmet, yeni bir

av partisine haz›rlan›p, erkan›yla
birlikte Topkap› Saray›’ndan ç›-
karken biraz ileride sabah nama-
z›na haz›rl›k yapan mescidin ima-
m›yla gözgöze gelir ve yoluna de-
vam eder.

O gün ters mi ters bir
gündedir, padiflah. F›rt›naya ya-
kalan›r, attan düfler, att›¤›n› vu-
ramaz; en sonunda da yolunu fla-
fl›r›p ormanda kaybolur, gece ka-
ranl›¤›nda güç bela, periflan bir
halde saraya döner. Bafl›na gelen
bu hallerden dolay› çok öfkelidir.
Bunu bir u¤ursuzun varl›¤›na yo-
rar, biraz düflündükten sonra bu
kiflinin sabahleyin saraydan ç›-
karken karfl›laflt›¤› imam oldu¤u-
na karar verir. Ve flöyle emreder:
“Bulun o melunu ve al›n bafl›n›!”

Saray erkan›: “Efendimiz! Bu
fluradaki mescidin imam›d›r.
Halk taraf›ndan sevilir, say›l›r.
Zeki, çal›flkan, hofl sohbet, kim-
seye zarar› olmayan bir adamd›r.
Ba¤›fllasan›z!” diye ricada bulu-
nurlar. Padiflah ›srarl› bir flekilde

bu tutumundan vazgeçmeyince
görevliler çaresizce imam› yaka-
lay›p durumu bildirirler. ‹mam:
“Bir de padiflahla ben görüfleyim,
ondan sonra cezaland›r›rs›n›z.”
der. ‹mam›n görüflme talebini pa-
diflaha arz ederler. O da “Tamam,
gelsin.” der. ‹mam padiflah›n hu-
zuruna geldi¤inde flöyle söyler:
“Padiflah›m, dün bafl›n›za gelen
aksiliklerin sebebi olarak,saray-
dan ç›kt›¤›n›zda benimle karfl›-
laflm›fl olman›za hükmetmiflsiniz.
Halbuki benden önce karfl›laflt›-
¤›n›z kiflileri flöyle bir gözden ge-
çirirsek,flunlar› görece¤iz;sabah-
leyin sizi odac›n›z uyand›rd›, afl-
ç›n›z kahvalt›n›z› getirdi, hala-
y›klar elbiselerinizi giydirdi, si-
lahç›n›z silahlar›n›z› kufland›rd›,
seyisiniz at›n›z› getirdi,kap› kul-
lar›n›z sizinle birlikte yola koyul-
du,en son saray›n kap›s›ndan ç›-
karken de beni gördünüz. fiimdi
beni görmenizden dolay› siz av
kaybettiniz, bense kellemden
oluyorum. O zaman söyleyin, bu
karfl›laflma sonunda, ben mi size
u¤ursuz geldim, yoksa siz mi bana
u¤ursuzluk getirdiniz?”

Padiflah bu ak›ll› sözlerle yu-
muflam›fl, öfkesi geçmifl, “Sen
gerçekten do¤ru sözlü bir adam›fl-
s›n.” deyip bir kese alt›n verip,
hocan›n gönlünü al›p u¤urlam›fl.

BBuu ddaa NNaassrreeddddiinn HHooccaa’’ddaann......

Bir gün Nasreddin Hoca’n›n yolu
Konya’ya düflmüfl. fiehri gezerken
karn› ac›km›fl. Bir de bakm›fl ki
karfl›s›nda bir helvac› dükkan›.
Dalm›fl dükkana oturmufl, tepsi
tepsi helvalar›n bafl›na, bafllam›fl
çalakafl›k yemeye… Helvac› bak-
m›fl ki adam›n biri tepsideki hel-
valar›na giriflmifl yiyor. fiöyle ç›-
k›flm›fl: “Yahu be adam kimsin,
necisin? Selams›z sabahs›z, da-
vetsiz, teklifsiz, paras›z pulsuz
helvalar› yemektesin...” Hoca al-
d›rmadan helvalar› yeme¤e de-
vam etmifl. Helvac› k›zg›n bir fle-
kilde hocay› sille tokat rastgele
dövmeye bafllam›fl. Hoca bir eliy-
le kendini dayaktan koruyormufl,
di¤er eliyle de helvay› yeme¤e
çal›fl›yormufl ve bir yandan da
flöyle diyormufl: “Yahu ne iyi
adam bu Konyal›lar, insana döve
döve helva yediriyorlar.”          ■

A Y N A D A K ‹  T E B E S S Ü M

UU⁄⁄UURRSSUUZZLLUUKK KK‹‹MMDDEE??

FFAAHHRREEDDDD‹‹NN GGÖÖRR

“Doktorlar›n teflhislerinden çok korkmamak gerekir. Bir bak›ma politika-
c›lara çok benzerler; sonradan kazanacaklar› zaferin parlak olmas›n› sa¤-
lamak için iflin bafl›nda durumu ümitsiz gösterirler.” 

Bernard SHAW


