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ÜÜmmmmeett,, DDiirreenniiflfl vvee DDiirriilliiflflllee TTaarriihh SSaahhnneessiinnee DDöönnüüyyoorr

ABD’nin bafl›n› çekti¤i emperyalist ““flfleerr eekksseennii””nin istila ve
kuflatma operasyonlar›n›n ana hedefi haline gelen ‹slam üm-
meti, gerek iç gerekse d›fl dinamiklerin etkisiyle kuflanmaya
bafllad›¤› ddiirreenniiflflççii ve ddiirriilliiflflççii ruhla yeniden tarih sahnesine
dönüfl mücadelesi veriyor. Yaklafl›k iki yüzy›ll›k bir geri çekil-
me, da¤›n›kl›k ve sömürgelefltirilme döneminin ard›ndan,
20.asr›n son çeyre¤inde, hasretini çekti¤i birlik ve dayan›flma
çabalar›n› k›r›k-dökük bafllatan ÜÜmmmmeett--ii MMuuhhaammmmeedd’in,
Evangelist-Siyonist fler ittifak›n›n Yeni Haçl› Seferi karfl›s›n-
da zihinsel ve fiili planda ddiirreenniiflflten ddiirriilliiflfle ve ‘‘yyeenniiddeenn üümm--
mmeett oollmmaa’’ bilincine do¤ru h›zla yol ald›¤›na tan›k olmaktay›z.

Tarihte Haçl› Seferleri ve Mo¤ol ‹stilas› karfl›s›nda, birlik-
ten yoksun oldu¤u için, periflan ve harab hale gelen ‹slam üm-
metinin, iki as›rl›k bir çöküfl döneminin ard›ndan kendi aslî di-
namiklerine dayanarak bafllatt›¤› direnifl ve diriliflle tarihin
ak›fl›n› nas›l de¤ifltirdi¤ini asla unutmamal›y›z. ÇÇaa¤¤ddaaflfl HHaaççll››--
llaarr›n, bir yandan vahflî istilâlar›n› yayg›nlaflt›rarak sürdürmek
isterken öbür yandan da ‹slam ümmetini (yeni RAND rapo-
runda görüldü¤ü üzere) etnik ve mezhebi temelde bölüp parça-
lamay› ve onlar› kkoollaayy yyuuttuulluurr llookkmmaallaarr haline getirmeyi
planl›yor olmalar›, ÜÜmmmmeett--ii MMuuhhaammmmeedd’in birlik ve dayan›fl-
ma duygular›n› kamç›lamal›d›r ve kamç›layacakt›r da. Müslü-
man halklar›n büyük ço¤unlu¤unun, EEvvaannggeelliisstt--SSiiyyoonniisstt ssaall--
dd››rrggaannll››kk karfl›s›nda gerek halk baz›nda, gerek âlimler/ayd›nlar
baz›nda, gerekse yöneticiler baz›nda zihnen ve fiilen teslim ol-
may›p ddiirreenniiflfle yönelmesi ‘‘üümmmmeett bbiilliinnccii’’ni yeniden ddiirriilltt--
mmeekkttee ve ‹slâm ümmetinin tarih sahnesine tekrar dönmekte
oldu¤unun güçlü iflaretlerini vermektedir. Esasen, -yazar›m›z
YY››lldd››rr››mm CCaannoo¤¤lluu’nun seri incelemesinde ortaya koydu¤u gibi-
de¤erler aras›ndaki ‘kaç›n›lmaz’ mücadelenin de¤iflmeyen yasa-
lar› da, üümmmmeettiinn ddöönnüüflflüünnüü zaruri k›lmaktad›r.

Derginiz UUmmrraann, tam da böyle bir dönemeçte; ümmetin di-
renifl ve dirilifl çabalar›na katk› sa¤lamak amac›yla bir dosya ha-
z›rlad›. Yazarlar›m›zdan TTeevvffiikk EEmmiinn ümmetin öncelikle ‘ta-
savvur’ düzleminde yeniden inflas›n›, MM..RRiiffaatt KKaaddeemmoo¤¤lluu üm-
metin îman temeline dayal› bir birliktelik oldu¤u gerçe¤ini,
MM..EEmmiinn GGöökkssuu hac ibadeti ba¤lam›nda ümmet bilincini ele
al›rken; NNeecciipp YYoollccuu ‹slam’daki tarihsel mezhebi ve f›khi ayr›-
l›klar›n tevhid flemsiyesi alt›nda toplanan ümmetin birli¤ine
halel getirmeyece¤ini inceliyor. ABD’nin ümmeti bölme giri-
flimlerini gözler önüne seren gazeteci ‹‹bbrraahhiimm KKaarraaggüüll’ün yaz›-
s›, Irakl› bilim adam› ‹‹ssaamm eerr--RRââvvîî’nin röportaj› Irak ba¤lam›n-
da ümmet bilincinin ne büyük bir rahmet oldu¤unu kan›tl›yor.

UUmmrraann’›n di¤er sayfalar›nda yer alan ZZaaffaarr BBaannggaasshh’›n
Savafl›n Efendileri yaz›s› ile AAllpptteekkiinn DDuurrssuunnoo¤¤lluu’nun ABD-
‹ran gerilimini de¤erlendiren analizini kaç›rmamal›s›n›z. Ay-
r›ca Abdullah Y›ld›z’›n “Geçmiflten Gelece¤e Ko(nu)flanlar”
dizisi çerçevesinde Prof.Dr. SSaabbaahhaattttiihh ZZaaiimm Hoca ile yapt›¤›
sohbeti zevkle okuyaca¤›n›z› umar›z.

Yeni UUmmrraann’larda buluflmak duâs›yla.
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UUMMRRAANN // EE KK
‹‹rraann--AABBDD ‹‹lliiflflkkiilleerrii KKrroonnoolloojjiissii
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A. Vahap Akbafl: Edebiyatç›, e¤i-
timci, yazar.

Cevat Akkanat: Edebiyatç›, e¤i-
timci, kitap elefltirmeni.

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

Zafar Bangash: Crescent Interna-
tional yazar›.

Y›ld›r›m Cano¤lu: Araflt›rmac›,
yazar.

Ahmed Da¤: Felsefeci, teorisyen.
Müsni Haris ed-Dûrî: Irak Müslü-
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EK:
‹‹rraann--AABBDD ‹‹lliiflflkkiilleerrii KKrroonnoolloojjiissii
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ünümüzde siyaset yap-
mak, uluslararas› eko-
nomik-politik çerçeve-

lerle, yap›larla bütünleflmek an-
lam›na geliyor. Uluslararas› eko-
nomik ve politik çerçeveler be-
lirleyici olunca, hangi toplumda
yafl›yor olursan›z olun, o toplu-
ma özgü toplumsal de¤erler, ah-
laki de¤erler siyasal alana yans›-
m›yor. Siyasal aktörler, bu de-
¤erleri dikkate alm›yor. Ulusla-
raras› ekonomik-politik çerçeve-
ler belirleyici olmaya bafllay›nca,
Bat›-d›fl›, kültürler, siyasetler,
görüfller, yorumlar bir flekilde
bast›r›l›yor; her alanda Bat›’l›
görüfllerin tahakkümü gündeme
geliyor, ‹slam kültür ve uygarl›k
dünyas›ndan ve ‹slam Dünyas›-
n›n politik ba¤lam›ndan kopufl-
lar bafll›yor. Güvenlik öncelikli
küresel politikalar, ‹slam Dünya-
s›na yönelik olarak, müdahaleci
d›fl politika, müdahaleci kültürel
giriflimler fleklinde uygulan›yor.

Uluslararas› ekonomik ve po-
litik geliflmeler, oluflumlar, ‹slam
toplumlar›n› hizaya sokmay› ve
Bat›’n›n din alg›s› ile uyumlu bir
‹slam alg›s›n› hayata geçirmeyi
amaçl›yor. Bu alg›, ‹slam’›n yal-
n›zca deruni alg›larla s›n›rl›, de-
runi hassasiyetlerle s›n›rl› bir din
olarak yaflanmas› gerekti¤ini tel-

kin ediyor. Küresel sistem, bütün
‹slam toplumlar›na çok farkl› ta-
bi k›lma  biçimleri dayat›yor.
Her geçen gün yerel belirleyici-
lerin etkisi daha çok azal›yor.
Ekonomi ve siyaset kültürden
ba¤›ms›zlafl›yor. Bu alanda ahlaki
denetim, kültürel denetim kay-
boluyor. Toplumsal de¤erlerin
etkilerinin zay›flad›¤› bütün top-
lumlarda hayatlar, hazc›l›¤a bat-
m›fl hayatlara dönüflüyor.

Askeri savafllar yoluyla, eko-
nomik, politik, ideolojik ve kül-
türel savafllar yoluyla, tek top-
lumsal model olarak, ‹slam top-
lumlar›na Bat› modeli dayat›l›-
yor. Bu model, laik hayat tarz›n›,
cinsel serbestiyi, alkolün, kuma-
r›n, uyuflturucunun toplumsal-
laflmas›n› meflrulaflt›r›yor. Bu ko-
nuda, özellikle, içerisinde bulun-
du¤umuz dönemde, Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i tercihi; hepimizi,
ahlaki, kültürel, siyasal ikilem-
lerle karfl› karfl›ya getiriyor. Av-
rupa Birli¤i iliflkilerini teknik
çerçevelerin de¤il Oryantalist
bak›fl aç›lar›n›n belirledi¤ini bi-
liyoruz. Bu durum, toplumsal-
kültürel k›r›lmalara, çatlaklara
neden oluyor. Avrupa Birli¤i ha-
yat›n her alan›nda, kendi de¤er-
lerini yaymak, etkili ve tayin
edici k›lmak istiyor. ‹slam’›n ta-

n›mlanmas›, yaflanmas› konu-
sunda da Avrupa de¤erleriyle
uyum içerisinde bulunmam›z is-
teniyor. Avrupa bizden seküler
bir dindarl›k biçimi gerçeklefltir-
memizi bekliyor. Bu dayatmalar
sebebiyle toplumumuz bir alg› ve
bilinç tahribat›na u¤ruyor. Kül-
tür ve uygarl›k anlay›fl›m›z ruh-
suzlaflt›r›l›yor. Yapay, yüzeysel,
de¤iflken, anl›k, anlams›z, içerik-
siz, tarihsiz, geçici, araçsal bir
iletiflim-etkileflim dönemi yafl›-
yoruz. Fiziksel yerelli¤imizi ko-
rurken, düflünsel-kültürel an-
lamda yersiz-yurtsuzlafl›yoruz. ‹s-
lam alg›s›n› afl›r› ve zorlama an-
lamlar tehdit ediyor, hizip ç›kar-
lar›n›, cemaat ç›karlar›n› koru-
yabilmek için, ‹slam’›n özüyle,
ruhuyla, esas›yla asla ilgisi bu-
lunmayan ç›karc› tan›mlamalar
yap›l›yor. Sistem taraf›ndan il-
hak edilmifl bulunan Neo-Nur-
culuk ak›m›nda görüldü¤ü üzere,
‹slam’a konjonktürel anlamlar
yüklenebiliyor; ‹slam, laik
çerçevelerle, ulusalc› çerçeveler-
le, demokratik çerçevelerle ba¤-
daflt›r›labiliyor, bütünlefltirilebi-
liyor. Bu tür bir yorumlama kufl-
kusuz ola¤and›fl›, anormal bir yo-
rumlamad›r. Nevrotik bir ak›ld›-
fl›l›kt›r ve tarihte bir benzeri
yoktur. Süreci ve olaylar› denet-
leme idrakine, gücüne, bilincine
sahip olmayanlar› süreç ve olay-
lar denetliyor. Zamana sahip ol-
mam›z gerekirken zaman bize sa-
hip oluyor, zaman› de¤ifltirme-
miz gerekirken, zaman bizleri de-
¤ifltiriyor.

‹nançlar›m›z›n ba¤›ms›zl›¤›n›
koruyabilmek için, her alanda
denetime karfl› koymak için, ba-
¤›ms›z bir bilincin ve iradenin
sesi olabilmek için, tahammül

‹‹DDEEOOLLOOJJ‹‹KK fifi‹‹ZZOOFFRREENN‹‹

AATTAASSOOYY MMÜÜFFTTÜÜOO⁄⁄LLUU

G Ü N D E M
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etmemeyi ve reddetmeyi ö¤ren-
meliyiz. ‹slami totaliterlik, ‹sla-
mi tehdit, uygarl›klar çat›flmas›,
politik gerilimler Bat› icad› olan
ideolojik kliflelerdir, yaftalard›r.
Bu klifleler ve yaftalar, maalesef
Türkiye’de de uluorta ve sorum-
suzca kullan›labilmektedir. ‹de-
olojiler, Türkiye’de oldu¤u gibi,
her toplumda, yönetici politik
gruplar›n, seçkinlerin ç›karlar›n›
sürdürebilmek için kulland›klar›
maskeler haline gelmifltir. Tür-
kiye’de ideolojik dil, toplumun
gerçek içeriklerini hiç bir zaman
temsil etmemifltir, yans›tmam›fl-
t›r. ‹deolojik paranoya, farkl›
olan Müslümanlara hayat  hakk›
tan›mayan bir otoriter yap› ger-
çeklefltirmifltir. Resmi ideoloji-
nin kurumsallaflt›r›lmas›yla bir-
likte, toplum yanl›fl yönde yap›-
land›r›lm›flt›r.

Günümüzde, hiç birfleyden,
hiç bir flekilde sorumlu tutula-
mayan küresel terörist düzen,
bütün ‹slam toplumlar›n› em-
peryalist anlamda kontrol edi-
yor, Müslümanlara karfl› ideolo-
jik bir flizofreni içerisinde bulu-
nuyor. Bu durum karfl›s›nda ‹s-
lam Dünyas› ülkelerinin anlaml›
bir ba¤›ms›zl›¤a sahip olmad›kla-
r›n› görüyoruz. Bugünün dünya-
s›nda gerçekler aç›kça tersyüz
edilebiliyor, gerçeklerin yerini
imajlar alabiliyor; imajlar gerçe-
¤i unutturabilecek bir noktaya
gelebiliyor, düzmece ile gerçek
birbirinden ay›rt edilemiyor, al-
g›lar›m›z› imajlar koflulland›r›-
yor, çarp›t›yor ve kirletiyor. 

Anlamlar›n ve ahlaki varolu-
flun parçalanmas› nedeniyle, er-
demli tercihler yapabilmek zor-
lafl›yor. Her toplumda, insanl›-
¤›n gündemini ç›kar gruplar› be-
lirliyor ve yönetiyor. Her top-
lumda ç›kar gruplar›n›n öncelik-

leri gündemi dolduruyor. Ç›kar
gruplar›n›n öncelikleri her düz-
lemde konuflulup tart›fl›l›rken,
‹slam’›n ve müslümanlar›n ön-
celikleri gündeme bile tafl›nam›-
yor. Her toplumda herfley para

ile al›n›p sat›l›rken, demokratik
süreçler de sat›n  al›nabiliyor,
güdümlenebiliyor, istenilen do¤-
rultuda manipüle edilebiliyor.
‹ktidarlar toplum iradesinin
temsilcisi olamayabiliyor.

Müslümanlar olarak hayati
önceliklerimizi yeniden belirle-
meli, küçük ayr›nt›larla meflgul
olmak yerine, ana gerçekler üze-
rinde yo¤unlaflmal›; duygusal yö-
nelifller yerine, rasyonel yönelifl-
leri seçmeli, içerisinde bulundu-
¤umuz düflünsel-kültürel karma-
fl›kl›k durumunu aflmal›y›z.

‹çerisinde bulundu¤umuz sü-
reçleri de¤ifltirebiliriz.

Hiç bir nedenle de¤er yarg›-
lar›m›z› ask›ya alamay›z.

Hayat›n her aflamas›nda, her
ba¤lamda de¤erlerimizle birlikte
var olmay› seçmeliyiz. Tarihin
hangi yönde ilerledi¤ine iliflkin
rasyonel de¤erlendirmeler yapa-
bilmeliyiz.

Hat›rlanmaya de¤er fleyler
yapmal›y›z.

Bugün, düflünsel-kültürel bir
melezleflme durumu ile karfl› kar-
fl›yay›z. Bir yan›m›zla geleneksel-
li¤i temsil ederken, bir di¤er ya-
n›m›zla modernli¤i; bir yan›m›z-
la k›rsal kültürü temsil ederken,

di¤er yan›m›zla kent kültürünü
temsil etmeye çal›fl›yoruz. Süreç-
ten d›fllanmamak için, biraz on-
dan, biraz bundan, biraz flundan,
çizgiler/renkler edinmek için u¤-
rafl›yoruz. Kimilerimiz popüler-

liklerini artt›rmak için, düflünce
dünyas›ndan, gösteri dünyas›na
tafl›n›yor. Bilmek gerekir ki, bu-
günün kültürü, kökleri olmayan,
derinli¤i olmayan, tarihi olma-
yan, ahlak› olmayan bir dünya-
n›n kültürü olarak somutlaflmak-
tad›r. D›fl dünyaya yönelik ilgile-
rimizle, iç dünyam›za yönelik  il-
gilerimiz aras›nda bir uyum ol-
mal›, iki dünyay› ba¤daflt›racak
temel ilkelere tutunmal›y›z. D›fl
dünyam›zda farkl›, iç dünyam›z-
da farkl› normlara ba¤lanmam›z
bir kiflilik bölünmesine neden
olur. Bölünmüfl bir kiflili¤in,
kendisine bir yarar› olmayaca¤›
gibi, hiç kimseye de bir yarar›
dokunamaz. Yapt›klar›m›zla,
kimlik ve kiflili¤imiz aras›nda bir
uygunluk olmal›. 

Rasyonalizmin sezgileri red-
detmesi nas›l bir afl›r›l›ksa, mis-
tisizmin akl› hafife almas›/red-
detmesi de ayn› flekilde büyük
bir afl›r›l›kt›r. Rasyonalist dünya
görüflü, rasyonalist yorumlar, in-
sanlar› ahlaki dünyadan uzaklafl-
t›r›yor, ›rkç›l›¤a, faflizme sürük-
lüyor; mistik dünya görüflü ise,
insan› siyasal dünyadan ve ey-
lemden uzaklaflt›rarak, teslimi-
yetçili¤e sürüklüyor.  ■

Günümüzde, hiç birfleyden, hiç bir flekilde so-
rumlu tutulamayan küresel terörist düzen, bü-
tün ‹slam toplumlar›n› emperyalist anlamda
kontrol ediyor, Müslümanlara karfl› ideolojik
bir flizofreni içerisinde bulunuyor.
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K
apitalist ve konformist
yaflam içinde her fleyin
tozpembe oldu¤u, anla-

t›lar›n öldü¤ü yüzy›l›m›zda tak-
vimler 11 Eylül 2001 tarihini
gösterdi¤inde dünyan›n jandar-
mas› ve süper gücü ABD’deki
çat›rdama sesleri insanlar› ol-
dukça flafl›rtm›flt›...

Fukuyama’n›n “Tarihin so-
nu”, Huntington’un “Medeniyet-
ler tart›flmas›” tezleri birden
ehemmiyet kazan›vermiflti...
Huntington’a göre yeni bir ça-
t›flma olacaksa farkl› bir tipte sa-
vafl olacak; bu çat›flma “mer-
kez/bat›” ile “çevre/eski sömürge
ülkeler” aras›nda bir medeniyet
çat›flmas› olacak; ve bu, “Yahu-
di-H›ristiyan” ve “‹slam-Kon-
füçyanizm” ittifak› aras›nda bir
medeniyet çat›flmas› fleklinde
olacakt›. Tabii ki bu ittifaklar
aras›nda difle difl güçler dengesi
biçiminde bir çat›flma olmaya-
cakt›; merkezi kutup ekonomik,
askeri, siyasal bask›lar› ac›madan
kullanacak, çevre güçler ise güç-
süzün güçlüyü alt etme metodu
olarak ‘terörizme’ baflvuracakt›... 

1990’larda Sovyetler Birli-
¤i’nin y›k›lmas› sonucu Amerika
komünizmin tehdit olmaktan
ç›km›fl oldu¤unu görüp kendine
baflka bir öötteekkii yaratt›. Ve 1991
Körfez harekât› “öteki”nin ne ve
kimler oldu¤unu ortaya koydu.

Komünizmin y›k›l›fl›ndan sonra
Sovyetler Birli¤i’nin yerini alan
‹slam ve mümessillerini bir fley-
tan ve fler kayna¤› olarak gören
zihniyet, dünya egemenli¤i ama-
c› do¤rultusunda ilk ad›m olarak
Irak’› bombalad›... 

Amerika’n›n sudan sebepler-
le yapm›fl oldu¤u uluslararas› ey-
lemlerin tarihsel arka plan› var-
d›... Havana’da bir hava lima-
n›nda bir z›rhl›n›n infilak etmesi,
‹spanya’ya karfl› savafl aç›lmas›
için bahane olarak kullan›lm›fl
ve Porto Rico, Filipinler ve Küba
‹spanyollar›n elinden al›nm›flt›. 

Paul Nitz bu emperyalist psi-
kolojiyi flöyle ortaya koyar: “Ev-
rensel gücü elinde bulunduran
ABD’nin küresel bir düflman (flu
durum içinde Sovyetler Birli¤i)
belirlemesi ve onu iblislefltirme-
si gerekiyordu. Onu o kadar fley-
tanlaflt›rmal› ve iblislefltirmeliy-
di ki ABD’nin her türlü müda-
hale ve sald›r›s› peflinen küresel
bir tehdide karfl› bir savunma
tepkisi olarak görülüp hakl› gös-
terilmeliydi. Bu paradigmal ba-
k›fltan itibaren Sovyetler Birli¤i
“fier imparatorlu¤u” oldu. Art›k
Amerika’n›n Kore veya Viet-
nam’› istila etmesi pek önemli
de¤ildi, önemli olan Ameri-
ka’n›n onlar› istila etmesiydi.
Art›k ABD kendi s›n›rlar›ndan
10 bin kilometre uzaklar› istila

ediyor ve ard›ndan da kendisi-
nin meflru müdafaa yapt›¤›n›
ilan ediyordu.”

Nitekim, kulelere yap›lan
‘terörizm’ eylemi/uçaklama
Amerika’y› ‘mazlum’ durumuna
getirmifltir. Bu ‘terörist’ eyleme
verilen cevap hangi metotla
olursa olsun her flartta meflrû gö-
rülmüfltür ve dünya kamuoyu da
bu psikolojinin etkisi alt›ndad›r.

Amerika’n›n duygusal zekâs›
ya da insani basireti ço¤u zaman
ikincil plandad›r. Yani hayata
bak›fl›nda H›ristiyan felsefesin-
den çok Grek felsefesinin etkisi
vard›r. T›pk› Aflil’in bir soyu gi-
bi hareket etmektedir. E¤er insa-
ni basireti olsayd›, Ku Klux Klan
terörizmini yaratacak bir ortam
oluflturmazd›. Nitekim binlerce
kiflinin ölümüyle sonuçlanan
“kamikaze” sald›r›s› sonras› eko-
nomik önlemlerin al›nmas› ve
ülke itibar›n›n zedelenmesi “in-
tikam” duygular›n›n oluflmas›na
neden olmufltur. Amerika hiç
bir zaman pragmatik ve ekono-
mik zekas›n› kaybetmeyecektir.
Roger Garaudy bu duygusal
sendromu flöyle özetler:

“‘Pazar tek tanr›c›l›¤›n›n’ nihai
gayesi de zaten budur. Onun
amac› bizleri sahte bir amaca
ba¤lamakt›r. Nitekim bu hedef
Amerika’n›n önce K›z›lderili av›
filmleriyle verilmeye bafllanm›fl,
peflinden kovboylarla sürdürül-
müfl, paran›n kanun dinlemezli-
¤i “Dallas” dizisiyle anlat›lm›fl
ard›ndan “Batman”dan “Termi-
natör”e uzanan o bütün fliddete
dayal› ve insanl›k d›fl› tav›rlar›
içeren yap›mlarla devam ettiril-
mifltir. Nihayet bu tutum mane-
vi yönden iyice gerileyiflimizin
belgeseli olan “Dinozorlar” dün-
yas›na götürülmüfltür. Ameri-
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ka’n›n dünya insanlar›n›n yap›-
s›ndaki etkisi tart›fl›lmaz derece-
de yüksektir. Bu tür eylemlerin
sonras› Amerika ve Bat›’n›n, ba-
fl›n› ellerinin aras›na al›p düflün-
meye bafllamas› gerekir. Dünya,
insan›n ve insani de¤erlerin para
karfl›l›¤›nda pazara ç›kar›l›p sa-
t›ld›¤› mekân haline gelmifltir.
‹nsani basiretin ve anlay›fl›n
projesi yüceltilmesi gerekirken
tabiat kanunu gibi, nas gibi gö-
rülen ekonominin icaplar›na bo-
yun e¤ilmifl ve her fley ‘kazanmak
için’ felsefesine büründürülmüfl-
tür. Toplumsal hayat›n görünür-
lü¤ü olan Hollywood sinema en-
düstrisinin bir ürünü olan “Dö-
vüfl Kulübü” adl› filmde ilgisiz
kalan, marjinal kalan, kendini
rehabilite etmek kayg›s›na dü-
flen insanlar seans grubuna kat›l-
makta, farkl› marjinalli¤e do¤ru
kaymaktad›rlar. Birçok insan›n
oluflturdu¤u grup sonunda kapi-
talist yaflama meydan okurcas›na
marketlere bomba yerlefltirip ka-
pitalist topluma tepkisini dile
getirmektedir. E¤er dünyay› eko-
nomik deniz olarak görüp iflleyifl
sistemini de bafla ç›k›lmaz ka-
nunlar olarak görürsek büyük
bal›klar küçük bal›klar› yiyerek
beslenirler. E¤er insan› marjinal-
lefltirip onu yenilebilecek varl›k
olarak görürsek terörü kendimiz
yarat›r›z...” (Çöküflün Öncüsü
ABD)

Bat›daki bireye verilen etik
ve bilinç, etnik merkezcili¤i ve
“baflkalar›na” tepeden bakmas›n›
yüreklendiren pragmatik e¤itim
anlay›fl›d›r. Ayr›ca kendi kal›p-
lar›na girmeyenlere karfl› hor ba-
karlar. Böylece insanlar marji-
nalli¤e itilir. 

Öte yandan, spontan/kendi-
li¤inden olmayan, daha çok

oluflturulan ““öötteekkiilleeflflttiirrmmee””, Ba-
t›n›n ar›zi bir hastal›¤›d›r. Daha-
s›, “ötekilefltirme” sorunu içeri-
sinde sadece karfl›l›kl› “ötekilefl-
tirme” yoktur. Ayn› zamanda
k›flk›rt›c›l›k da vard›r. 

fiimdilerde Amerika, teröriz-
min jeneratörü, aktörü ve bafl il-
hamc›s› olarak ‹slam’› ve ‹slam-
c›l›¤› iflaret etmektedir.  “fierrin
kayna¤› ‹slam’d›r” flizofrenisi her
an ve her yerde kendini göster-
mektedir. Amerika Birleflik
Devletleri taraf›ndan yürütülen
terörizm saplant›s›n›n bafl düfl-
man› ‘radikal, isyanc› ‹slam’d›r.
19 Nisan 1995’te afl›r› sa¤c› bir
grup taraf›ndan Oklahoma
City’e yap›lan bir sald›r›s› eski
bir Amerikan askeri taraf›ndan,
3 Nisan 1996 ‘da “Gestaponun
Çocuklar›” adl› bir grup taraf›n-
dan üstlenilen Miami-Los An-
geles trenine karfl› yap›lan sald›-
r›lar›n Müslümanlarla alakas›
yoktu ve bu sald›r›lar Müslü-
manlar›n ifli olarak görülmeye ve
gösterilmeye çal›fl›ld›. 

Amerika, Amerikan refah›-
n›n varl›¤›n› sürdürmek için çok
say›da d›fllamalar üzerine kurul-
mufltur. Amerikal›lar daima
Amerikan vatandafl› olman›n
ayr›cal›¤›n› her yerde kullanm›fl-
lard›r. Yetifltirilen basiretsiz in-
san anlay›fl›, bugünkü nimetle-
rinde tüyü bitmemifl yetimin
hakk› oldu¤unu kavrayamam›fl-
t›r. Çok eski y›llarda malum kö-
le ticareti ve K›z›lderili av›, 1945
sonras›nda atom bombas› alt›n-
da ezilen siviller, 1960’larda na-
palm bombalar› alt›nda ezilen
Vietnam çocuklar› ve 1990 ve
2000’lerde tafl devrine döndürü-
lesiye bombalanan Irak çocukla-
r› ve bütün bu nimetlerin alt›n-
da var olan kan ve göz yafl›.

Bütün bu tutumlar karanl›k
tarihsel ça¤r›fl›mlar yapmakta-
d›r. Bat›da yaflayan bir Müslü-
man, Bat›daki flizofrenik rahat-
s›zl›¤› flu cümlelerle dile getir-
mektedir: “...dünyevi Bat› kültü-
ründeki afla¤›lanmalar›n hedefi
Yahudilerden Müslümanlara
kayd›r›lm›fl durumda diyecek ka-
dar ileri gidebilirim.” Birçok
Müslüman bu korkuyu paylafl-
maktad›r, hatta Kabbani flöyle
yazmaktad›r: “Avrupa’da bir da-
ha gaz odalar› kuruldu¤unda, iç-
lerine kimlerin at›laca¤› belli-
dir.” (Rana Kabbani, Evreyes
Myths of Orient, Londra)

Nitekim 11 Eylül olay›n›n
hemen arkas›nda Müslümanlar
ciddi d›fllanmalarla karfl›laflm›fllar-
d›r. Fransa’daki baflörtüsü yasa-
¤›ndan, Hollanda’da Teo Van
Gogh’un bir Fasl› taraf›ndan öl-
dürülmesi sonucunda yaflananlara
kadar bir dizi olay hat›rlanabilir. 

SSoonnuuçç olarak kendi halk›n›
üstün gören, bütün lüksü ve
konforu kendi ülke insanlar›na
lay›k ö¤ren zihniyet di¤er insan-
lar›n s›rt›na basmaktan kendini
al›koyamayacakt›r. Bütün çevre-
deki ülkeleri kendisinin sömür-
gesi gibi davranacakt›r. ‹mma-
nuel Wallerstein bu durumu flu
flekilde özetliyor: “E¤er 1945’ten
1990’a kadar nüfusumuzun
%10’u yerine yar›s›n› yüksek bir
gelir seviyesinde tutmak için di-
¤er % 50’den yap›lan sömürüyü
art›rmak zorunda kalacak idiy-
sek nüfusumuzun % 90’›n› ma-
kul bir derecede yüksek bir gelir
düzeyinde tutmak için neler ge-
rekece¤ini var›n tahayyül edin.
Bu durumda fazla sömürü gere-
kecektir ve bu esas olarak üçün-
cü dünya halklar›n›n sömürül-
mesi olacakt›r.”   ■
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‹
ran ‹slam Devrimi ile birlikte
Amerika’n›n bölgedeki en
önemli müttefikini kaybetti-

¤i biliniyor. fiah rejimi,
ABD’nin hem ‹ran içindeki
hem de ‹srail’le olan ittifak›n-
dan dolay› bölgedeki ç›karlar›-
n›n en önemli üssü durumun-
dayd›. 

‹ran ‹slam Devrimi’nden son-
ra kurulacak sistemin temel ilke-
leri, devrimcilerin dilindeki flu
sloganla formüle ediliyordu: “‹s-
tiklal, Azadî (Özgürlük) Cumhuri-
yi ‹slamî (‹slam Cumhuriyeti)”

Bu slogandaki “istiklal” So-
¤uk Savafl flartlar›n›n hakim ol-
du¤u dünya konjonktüründe ne
Do¤u’ya (Sovyetler Birli¤i) ne
de Bat›’ya (ABD) dayanmayan
ba¤›ms›zl›kç› bir d›fl politika tu-
tumuna, “Özgürlük”, diktatör
fiah rejimi karfl›s›ndaki iç siyasî
taleplere, “‹slam Cumhuriyeti”
ise yeni kurulacak ve ilk iki fliar›
gerçeklefltirecek yeni sistemin
niteli¤ine iflaret ediyordu.

‹slam Devrimi’nin üzerinden
geçen yirmi alt› y›l boyunca, ne
‹ran ‹slam Cumhuriyeti, ortaya
koydu¤u bu ilkelerden ödün ver-
di, ne de ABD’nin ‹ran’a ve böl-
geye yönelik tutumunda her-
hangi bir de¤ifliklik oldu.

ABD, Tahran’› siyasî ve eko-

nomik alanlarda köfleye s›k›flt›-
rarak “istiklal” ilkesinden ödün
vermeye zorlad›. ‹ran’›n malvar-
l›¤›n› dondurdu, ekonomik am-
bargo uygulad›, di¤er ülkelere
mensup ticarî flirketleri bile
‹ran’la iliflkilerinden dolay› ceza-
land›rmakla tehdit etti, Saddam
rejimi eliyle sekiz y›ll›k bir savafl
dayatt›, hatta ‹ran’daki yönetimi
devirmek için bütçe ay›rd›¤›n›
resmen ilan etti.

ABD’nin ‹ran’a karfl› 26 y›l-
d›r sürdürdü¤ü ekonomik ve si-
yasî savafl, herkesin malumu ve
bu siyasî ve ekonomik savafla
iliflkin örnekler de bir paragrafta
s›ralanamayacak kadar fazla. 26
y›ld›r süren bu savafla, son dö-
nemde askerî savafl tehditleri de
eklendi. 11 Eylül sonras›nda
ABD’nin Afganistan’a ve Irak’a
askerî müdahalesine tan›k olan
dünya, do¤al olarak bu son teh-
ditleri daha da ciddiye almaya
bafllad›.

Acaba ABD, Afganistan ve
Irak’tan sonra ‹ran’a yönelik
olarak da bir askerî müdahalede
bulunabilir mi? Yoksa son dö-
nemde dozu daha da artt›r›lan
savafl tehditleri, siyasî alanda
sürmekte olan savafl›n taktik bir
manevras› m›?

***

11 Eylül sonras›nda “‹slam ve
terör”, “demokratik olmayan re-
jimler”, “terörizmi destekleyen ül-
keler” ve “kitle imha silahlar›”
uluslararas› güvenli¤i ilgilendi-
ren temel sorunlar olarak ortaya
kondu.

Bu bak›fl aç›s›na göre, So¤uk
Savafl sonras›nda uluslararas› gü-
venli¤i tehdit eden en önemli
sorun “terör”dü ve “terör”, “de-
mokratik olmayan” rejimlerin,
“uluslararas› güvenli¤e” karfl›
destekleyip kulland›¤› bir asi-
metrik savafl yöntemiydi. So¤uk
Savafl sonras›nda Ortado¤u’da,
Balkanlarda ve Kafkaslarda orta-
ya ç›kan stratejik boflluk, “de-
mokratik olmayan rejimlerin”
istikrars›zl›k ortam›ndan yarar-
lanmas›na ve istikrars›zl›¤› art-
t›rmas›na sebep oluyordu.

“Terörü destekleyen” ve kitle
imha silahlar›na sahip olmak is-
teyen ülkeler, “demokratik ol-
mayan di¤er ülkeler” için birer
““flfleerr eekksseennii”” oluflturuyordu. O
halde “uluslararas› güvenlik”
aç›s›ndan en hayatî sorun, “fler
eksenini” oluflturan ülkelerin
“terör” ve kitle imha silahlar›yd›
ve bu tehditlere karfl› uluslarara-
s› bir iflbirli¤i zorunluydu.

Uluslararas› bir ittifakla ka-
bul görmüfl bir tan›m› olmamas›-
na ra¤men, 11 Eylül sonras›nda,
dünya ABD’nin ““tteerröörrllee mmüüccaa--
ddeellee”” söylemine destek verdi.
Nitekim ABD’nin Afganistan’a
yönelik askerî sald›r›s›, uluslara-
ras› toplumda ciddi bir tart›flma-
ya sebep olmad›. ABD, “ulusla-
raras› güvenlik” ile ilgili ortaya
koydu¤u tehdit alg›s›n›n “te-
rör”den sonraki ikinci ad›m›n›,
““flfleerr eekksseennii üüllkkee”” tan›m› ve kit-
le imha silah› gerekçeleriyle Irak
ba¤lam›nda att›.

Irak’a yönelik askerî müda-

‹‹RRAANN’’AA YYÖÖNNEELL‹‹KK AASSKKEERR‹‹ TTEEHHDD‹‹TTLLEERR
SSAAVVAAfifi HHAAZZIIRRLLII⁄⁄II MMII?? 

SS‹‹YYAASS‹‹ BBLLÖÖFF MMÜÜ??

AALLPPTTEEKK‹‹NN DDUURRSSUUNNOO⁄⁄LLUU

“Elinde çekiç bulunduran, her fleyi çivi olarak görür.”
John Arquilla11
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hale için ABD’nin BM Güven-
lik Konseyi’nde ortaya koydu¤u
üç gerekçe vard›: 

1-Irak diktatör bir rejimle
yönetiliyor,

2-Saddam rejimi, uluslararas›
terörizme ve bu cümleden el-Ka-
ide’ye destek veriyor, 

3-Irak, sahip oldu¤u kitle im-
ha silahlar› ile uluslararas› gü-
venli¤i tehdit ediyor.

‹lki hariç tutulacak olursa
Irak’la ilgili olarak ortaya konan
di¤er iddialar›n as›ls›zl›¤› bugün
herkes taraf›ndan kabul edildi.
Savafltan önce ise bunlar sadece
ABD’nin iddia etti¤i; Güvenlik
Konseyi’ndeki itirazlar göz
önünde bulunduruldu¤unda ise
uluslararas› toplumun asl›nda ik-
na olmad›¤› iddialard›.

Irak savafl› öncesi, ABD’nin
BM Güvenlik Konseyi’ne dayat-
maya çal›flt›¤›, asl›nda bir bak›-
ma kendi uluslararas› güvenlik
alg›s› ve stratejik doktriniydi.
Bunun kabul edilmesi, tüm ulus-
lararas› toplumun, ABD’nin
stratejik doktrini çerçevesinde
hareket etmesi demek olacakt›.
Bugünden bak›ld›¤›nda ve
ABD’nin ‹ran ve Suriye ba¤la-
m›nda gündeme getirdi¤i askerî
tehditler göz önünde bulundu-
ruldu¤unda, bu doktrinin asl›n-
da ABD’nin istemedi¤i yöne-
timlere karfl› askerî müdahaleyi
bir hak olarak görmekten ibaret
oldu¤u söylenebilir. “Terör” ve
kitle imha silahlar› ise, “gözünün
üstünde kafl›n var” kabilinden
bir bahane anlam› tafl›maktad›r.

ABD’nin son dönemde Suri-
ye’ye ve ‹ran’a yönelik askerî
tehditlerinin, ayn› teorik arka
plana dayand›r›ld›¤› söylenebi-
lir. Rejiminin ‹slamî niteli¤i, Fi-
listin sorununa yaklafl›m biçimi
ve ba¤›ms›zl›kç› tutumu, ‹ran’›n

ABD taraf›ndan “fler ekseni” ül-
keler listesine al›nmas› için ye-
terli gözükmektedir. 

NPT konvansiyonunu imza-
lamas›na, nükleer program›n›n
BM denetimine aç›k olmas›na
ve bu çerçevedeki taahhütlerini
yerine getirmesine ra¤men
‹ran’›n sivil amaçl› nükleer pro-
jesinin, kitle imha silahlar›yla
iliflkilendirilmesi, Irak savafl› ön-
cesine ortaya konan ABD stra-
tejik doktrinine iflaret ediyor.

ABD’nin ‹ran’a yönelik as-
kerî tehditleri, flu iki düzeyde
tart›fl›labilir ve gözetilen hedefin
ne ölçüde gerçeklefltirilebilir ol-
du¤u de¤erlendirilebilir:

11--AAsskkeerrîî ddüüzzeeyy:: Tehdit, as-
kerî nitelikli oldu¤una göre,
ABD’nin bu tehditlerle ‹ran’a
do¤rudan bir askerî sald›r› yapa-
ca¤› varsay›labilir. Nitekim ge-
rek Afganistan’a gerekse Irak’a
yönelik yap›lan askerî sald›r›dan
önce ABD’nin ayn› tehditkar
üslubu kulland›¤› biliniyor. 

Ayn› flekilde Afganistan ve
Irak için söz konusu edilen “de-
mokratik olmayan rejim”, “teröre
destek” ve kitle imha silahlar›
fleklindeki gerekçeler ‹ran için de
söz konusu ediliyor. Öte yandan
Irak savafl› konusunda, uluslara-
ras› toplumun iradesine ra¤men
tek tarafl› davrand›¤› bilinen
ABD’nin, ayn› tavr› ‹ran için de
tak›nmas› söz konusu olabilir.

22--SSiiyyaassîî ddüüzzeeyy:: Yukar›da s›-
ralananlar, ABD’nin ‹ran’a yö-
nelik tehditlerinin gerçekten as-
kerî bir amaç tafl›d›¤›n› düflün-
dürtebilir. Fakat flu hususlar da
bu askerî tehditlerin askerî bir
amaca yönelik olmaktan çok si-
yasî bir hedefe dönük oldu¤unu
düflündürtüyor.

1- Afganistan’daki Taliban
rejiminin ve Irak’taki Saddam

rejiminin hem içeride hem de
uluslararas› alandaki gayri meflru
durumu ‹ran için söz konusu de-
¤ildir. Zira ‹slam Cumhuriyeti,
‹slamî niteli¤inden dolay› ABD
taraf›ndan “demokratik olma-
mak”la suçlansa da halk›n seçi-
mine dayal› bir yönetime, genifl
bir halk deste¤ine ve iç meflru-
iyete sahiptir. Öte yandan ‹ran,
ABD ve ‹srail hariç tutulacak
olursa, dünyadaki tüm ülkelerle
uluslararas› ve bölgesel iflbirli¤i
içerisinde bulunmaktad›r ve
uluslararas› meflruiyet sorunu ya-
flamamaktad›r.

2-Afganistan’la ve Irak’la k›-
yaslanmayacak ölçüde, demogra-
fik, bilimsel, endüstriyel, ekono-
mik ve askerî üstünlü¤e sahiptir.
Demografik aç›dan ‹ran, yetmifl
milyonluk bir nüfusa sahiptir. Bi-
limsel ve teknolojik aç›dan “Ro-
yan Enstitüsünde” gerçeklefltirdi-
¤i kök hücre üretimi ile bu alan-
da dünyadaki sekiz ülke aras›nda
yer alan, yine BM Uluslararas›

Ayetullah Hameney
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Atom Enerjisi Ajans›’n›n da res-
men kabul etti¤i ve tan›d›¤› üze-
re nükleer yak›t çevrimini kendi
bafl›na yapabilen ve nükleer tek-
nolojiyi üreten bir ülkedir. Bafla-
r›l› bir ulusal savunma sanayisine
sahip olan ‹ran, tanktan uça¤a,
elektronik harp donan›m›ndan,
balistik füzelere kadar kendi ihti-
yaçlar›n› üreten bir askerî tekno-
lojiye sahiptir.

3-‹ki ayr› orduya ve esnek bir
savunma doktrinine sahip, sekiz
y›ll›k savafl tecrübesi olan ‹ran,
gerek ülke içinde gerekse, bölge-
de CIA ve MOSSAD’la rekabet
edecek bir istihbarat yetene¤ine
sahiptir. 

4-‹ran, kültürel, siyasî ve dinî
dinamikleriyle, tüm bölgede et-
kin bir gayri nizamî harp potan-
siyeline sahip bulunmaktad›r. 

5-ABD’li savunma çevreleri-
nin de itiraf ettikleri gibi ‹ran,
kendisine yap›lacak herhangi bir
askerî sald›r›ya 15 dakika içeri-
sinde cevap verebilecek bir aske-
rî kabiliyete sahiptir. Yine bir
‹ranl› askerî yetkilinin ifadesiyle,
Irak’taki ABD askerleri, bu tür
bir sald›r› s›ras›nda ‹ran’›n elinde
birer rehin haline gelecektir.

6-Ekonomik aç›dan ABD
bütçesine y›ll›k 300 milyar dolar
yük getiren Irak iflgali s›ras›nda
ABD, Irak’ta sadece belli bir
az›nl›¤›n direnifliyle karfl› karfl›-
yad›r. ‹ran, Irak içerisinde çok
ciddi bir nüfuza sahiptir ve her-
hangi bir sald›r›ya u¤ramas› du-
rumunda ‹ran’›n Irak’taki nüfu-
zunu ABD birliklerine karfl› kul-
lanaca¤› güçlü bir ihtimaldir.    

7-Öte yandan ABD’nin
‹ran’a yapaca¤› askerî bir sald›r›,
Hürmüz Bo¤az›’n›n kapanmas›
ve petrol tafl›mac›l›¤›n›n aylarca
duracak olmas› sebebiyle, büyük
küresel ekonomik krizlere sebep
olma potansiyeline sahiptir.

Sadece bu yedi madde içeri-
sinde özetlenen bu riskler,
ABD’nin ‹ran’a yönelik askerî
tehditlerinin, asl›nda bizatihi as-
kerî bir hedefe dönük olmad›¤›-
n› düflündürtmektedir. Binaena-
leyh, bu tehditler, siyasî bir he-
defe dönük taktik bir manevra
olarak de¤erlendirilmeye daha
müsait gözükmektedir.

ABD’nin ‹ran’la ilgili en ön-
celikli ve acil sorunu ‹ran’›n
nükleer teknoloji alan›nda elde
etti¤i kabiliyettir. Fakat ‹ran’›n

nükleer program›, ABD’nin de
asl›nda çok iyi bilmesine ra¤men
iddia etti¤i gibi silah sanayine
dönük bir proje de¤ildir. ‹ran’da-
ki en yüksek resmî dinî otorite
olan ‹nk›lap Rehberi Ayetullah
Hameneî’nin, kitle imha silah-
lar›n›n kullan›lmas›n›n haram
oldu¤u yönünde bir fetvas›n›n
oldu¤u bilinmektedir. Nitekim
‹ran, Saddam rejiminin 8 y›ll›k
savaflta kendisine karfl› kulland›-
¤› kimyasal silahlara ayn› türden
silahlarla karfl›l›k vermemifltir.
Savunma doktrininde kitle im-
ha silahlar›na yer vermedi¤ini
aç›klayan ‹ran, nükleer silahs›z-
lanmay› öngören Nükleer silah-
lar›n yayg›nlaflmas›n› önleme
anlaflmas›n›n (NPT)2 üyesidir.

Bu anlaflma nükleer silahlara
sahip olan ülkelere sahip olduk-
lar› silahlar› ve bu silahlar› ürete-
cek teknolojiyi bu imkanlara sa-
hip olmayan ülkelere satma yasa-
¤› getirirken, nükleer teknolojiye
sahip ülkeleri bu teknolojiyi ba-
r›flç› amaçlarla kullanacak di¤er
ülkelere aktarmalar› konusunda
serbest b›rakmakta, hatta onlar›
nükleer enerjiyi bar›flç› amaçlarla
kullanacak ülkelere yard›mda bu-
lunmaya teflvik etmektedir.

Anlaflmada flöyle deniyor:
“Madde 1: Bu anlaflmaya taraf
olan her ülke, nükleer silahlar›
ya da di¤er nükleer patlay›c›
maddeleri do¤rudan veya dolayl›
olarak baflka ülkelere vermemeyi
ve bu silahlar› ve maddeleri on-
lar›n kontrolüne b›rakmamay›
taahhüt eder. Ayr›ca nükleer si-
lahlara sahip olmayan hiçbir ül-
keyi, nükleer silahlar› ya da di-
¤er patlay›c› maddeleri üretme-
leri ya da onlar› kontrol etmele-
ri yönünde teflvik etmemeyi ve
onlara bu konularda yard›m et-
memeyi taahhüt eder. 
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Madde 2: Bu anlaflmaya ta-
raf, nükleer silahlara sahip olma-
yan ülkeler, do¤rudan ve dolayl›
olarak nükleer silahlara, ya da
di¤er nükleer patlay›c› maddele-
re sahip olmaktan ya da bunlar›
kontrol etmekten uzak durmay›
taahhüt ederler. Ayr›ca nükleer
silahlar› ve di¤er nükleer patla-
y›c›lar› üretmemeyi, elde etme-
meyi ve bunlar›n üretilmesi ko-
nusunda hiçbir flekilde yard›m
almamay› taahhüt ederler. 

Madde-4-1: Mevcut anlafl-
man›n hiçbir kural›, Nükleer
enerjiden bar›flç› amaçlarla ya-
rarlanmak isteyen, üretimde ve
araflt›rmada bulunan anlaflmaya
taraf devletlerin -hiçbir ayr›m
gözetilmeksizin, anlaflman›n 1.
ve 2. maddesi gere¤ince- devre-
dilemez haklar›na zarar verecek
flekilde yorumlanamaz. 

4-2: Anlaflmaya taraf devlet-
ler, nükleer enerjinin bar›flç› yol-
larla kullan›lmas› amac›yla nük-
leer teçhizat›n, maddelerin, bi-
limsel ve teknolojik bilginin en
genifl flekilde mübadele edilmesi-
ni kolaylaflt›rmay› ve bu müba-
deleye kat›lma hakk›na sahip ol-
may› taahhüt ederler. Ayr›ca an-
laflman›n taraflar›, bireysel ola-
rak veya di¤er devletlerle yahut
uluslararas› örgütlerle birlikte
-nükleer enerjiden bar›flç› yollar-
la daha fazla istifade etmek iste-
yen özellikle anlaflmaya taraf olup
nükleer silahlara sahip olmayan,
kalk›nmakta olan ülkelerle- tefl-
rik-i mesai içinde olmal›d›r.” 33

NPT çerçevesinde BM Ulus-
lararas› Atom Enerjisi Ajans›’yla
iflbirli¤i yapan ‹ran’›n, nükleer
tesisleri Ajans taraf›ndan sürekli
olarak denetlenmekte ve kame-
ralar arac›l›¤› ile de 24 saat izlen-
mektedir. Binaenaleyh, bu ko-
nuda dünya çap›nda tek yetkili

organ olan Atom Enerjisi Ajan-
s›, ‹ran’daki nükleer tesislerde si-
lah üretmeye dönük hiçbir faali-
yetin bulunmad›¤›n› defalarca
ilan etmifltir. 

NPT maddeleri, nükleer gü-
ce sahip ülkeleri, konvansiyona
kat›lan ülkelere nükleer alanda
desteklemekle yükümlü k›lar-
ken, ‹ran’la ilgili olarak bu ko-
nuda tam bir ikiyüzlülük sergi-
lenmektedir.

Bununla birlikte, ‹ran, nük-
leer teknoloji alan›nda uranyum
zenginlefltirmeden, yak›t üret-
meye ve at›klar›n imhas›na ka-
dar olan süreci ifade etmek için
kullan›lan “yak›t çevrimi” tek-
nolojisine kendi bilim adamlar›
taraf›ndan sahip olmay› baflar-
m›fl bulunmaktad›r. 

ABD’nin bu konudaki telafl›,
‹ran’›n nükleer teknolojiyi ithal
eden de¤il, üreten bir ülke hali-
ne geldi¤inin fark edilmesinden
kaynaklanmaktad›r. Bu teknolo-
ji, ‹ran’›n elinden art›k al›nama-
yaca¤›na göre hiç olmazsa bu
alanda kontrol sahibi olunmak
istenmektedir.

Binaenaleyh, Amerikan eski
baflkan› Jimmy Carter’in Ulusal
Güvenlik dan›flman›, Breze-
zinsky, 29 A¤ustos 2004 tarihin-
de bas›na akseden raporunda
‹ran’›n nükleer program› konu-
sunda ilginç de¤erlendirmelerde
bulunmaktad›r.4

Brezezinsky’nin baflkanl›¤›n›
yapt›¤› özel çal›flma grubu, haz›r-
lad›¤› raporunda ‹ran’›n 2003 y›-
l›nda Birleflmifl Milletler Atom
Enerjisi Ajans›yla yapt›¤› görüfl-
meler do¤rultusunda bir iyi niyet
ad›m› olarak ask›ya ald›¤› uran-
yum zenginlefltirme program›n›
sürekli olarak durdurmas›n› sa¤-
lamak için, ‹ran’a makul bir fi-
yatla yak›t sat›lmas› gerekti¤ini

önermektedir. Rapora göre yak›-
t›n sat›lmamas› konusunda yap›-
lan bask›lar, ‹ran’› bu teknoloji-
yi kendi bafl›na üretir hale getir-
mifl ve durumun ABD ve Avru-
pa’n›n kontrolünden ç›kmas›na
sebep olmufltur. Bu çerçevede
e¤er ‹ran’a nükleer reaktör yak›-
t› sat›lmas›na izin verilecek olur-
sa, hem ‹ran’›n bu teknolojide
ba¤›ml› hale gelmesi sa¤lanacak,
hem de ‹ran’›n nükleer gücü ve
kapasitesi sürekli olarak kontrol
alt›nda tutulabilecektir.

Nitekim ‹ran’›n ‹ngiltere,
Fransa ve Almanya ile bu alanda
yapt›¤› müzakereler, ‹ran’›n
uranyum zenginlefltirmesini ve
yak›t üretmesini durdurmaya ve
yak›t› baflka ülkelerden sat›n al-
maya zorlama noktas›na gelmifl
bulunmaktad›r.

Yani bu müzakerelerle ‹ran,
sahip oldu¤u nükleer teknolojik
kabiliyetten vazgeçmeye, bu
alanda Bat›’ya el açar duruma
gelmeyi kabul etmeye zorlan-
maktad›r. Daha önce bir iyi ni-
yet ad›m› olarak uranyum zen-
ginlefltirmeyi geçici olarak dur-
durmay› kabul eden ‹ran, bunun
sürekli hale getirilmesini asla
kabul etmeyece¤ini ifade etmifl-
ti. ABD askerî tehditlerinin,
‹ran’›n üç Avrupa ülkesiyle mü-
zakerelerin tam da bu noktada
dü¤ümlendi¤i bir s›rada günde-
me getirilmifl olmas›, ‹ran’a yö-
nelik bask›lar› askerî tehditlerle
artt›rmaya dönük bir siyasî tak-
tik olarak gözükmektedir.         ■

NNoottllaarr::
1 ABD Hava Kuvvetleri bünyesindeki

RAND adl› düflünce kuruluflunun üyesi
2 Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Treaty
3 Hüccetülislam Dr. Hasan Ruhanî “Mef-

hum-e Cedid-e Hakimiyet-e Millî”
Rahbord s.28

4 www.baztab.com, 9 Eylül 2005 tarihli
haber
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Ö
ncelikle, sadece Afga-
nistan’daki talihsiz si-
vil halk› y›ld›ran sakall›

eflk›ya imaj›n› akla getirmek için
kullan›lan ““ssaavvaaflfl lloorrdduu//eeffeennddii--
ssii”” kelimesi, asl›nda son derece
güçlü bir Bat› propagandas›. Öy-
le ki, t›pk› iissllaammii eeyylleemmlerle ttee--
rröörriizzmmin efl anlaml› kullan›lmas›
gibi, ““ssaavvaaflfl lloorrddlluu¤¤uu”” da be-
tahsis Afganlara yönelik kulla-
n›l›yor. Afganistan’da çok say›da
savafl lordunun bulundu¤u ke-
sin, fakat bu lordlar Washing-
ton’dakilere k›yasla ancak k›smi
aktör say›labilirler. Amerika’n›n
savafl lordlar› ise ne sakall› ne de
kurbanlar›n›n surat›na kalaflni-
koflar› do¤rultuyor; onlar tak›m
elbiseleriyle son derece zekice
konuflmaktalar, lakin izledikleri
politika ve ald›klar› kararlar
dünyan›n büyük bölümünü tut-
sak hale getiriyor. Neredeyse
herkesi, hemen hemen her yerde
füzeleriyle, Apaçi helikopterle-
riyle, F-16 uçaklar› ve dev bom-
balar›yla korkutup, insanl›k tari-
hindeki en sofistike ve en ulafl›l-
maz beyin y›kama ameliyesini
gerçeklefltiriyorlar.

Aziz Agustine taraf›ndan an-
lat›lanan, ‹mparator AAlleexxaannddeerr
ile kkoorrssaann aras›ndaki diyalog il-
ginçtir:

“Hangi cüretle denizleri ra-
hats›z ediyorsunuz?” der Alexan-

der.
“Ya siz hangi cüretle dünyay›

rahats›z ediyorsunuz? Ben yaln›z-
ca küçük bir botla bunu yapt›-
¤›m için ad›m ‘‘kkoorrssaann’’; oysa siz
bunu büyük gemilerle yap›yorsu-
nuz ve “‹mparator” ad›n› al›yor-
sunuz” diye cevaplar korsan.

T›pk› Alexander gibi Was-
hington’un savafl lordlar› da
dünyadaki hegemonyalar›n› sür-
dürmek için Afgan savafl lordla-
r›n› seçtiler. Eylül 2001’den bu
yana ‘sonsuz savafl’, ‘önleyici
atak’ ve ‘ölümsüz savafl’ gibi fley-
tani konseptler çok aç›k bir fle-
kilde ABD politikas›n›n stan-
dart aletleri haline geldi. Yaln›z-
ca bölgeye yönelik ani füze sald›-
r›lar› de¤il, gerçeklefltirilen d›fl
politikalar da normal kabul edil-
di.

11 Eylül, ne dünya tarihinde-
ki en ola¤anüstü ve en feci olay-
d›r; ve ne de iki ülkeyi (Afganis-
tan ve Irak) boyun e¤direrek
parçalamay› meflrulaflt›rabilir.
Ayr›ca bu olay, Washington’un
savafl lordlar› taraf›ndan nefret
ettikleri insanlara karfl› gglloobbaall
bbiirr hhaaççll›› sseeffeerrii bafllatmak için
de kullan›ld›. Kitle imha silahla-
r›na sahip oldu¤u gerekçesiyle
Irak’a karfl› tam teçhizatl› savafl
haz›rl›klar› yap›l›rken; Kuzey
Kore’nin nükleer silah edinme
amac›n› Ocak 2003’de ilan et-

mesi karfl›s›nda, ABD Baflkan›
George Bush aç›kça, “Zor kul-
lanma ihtimaline iliflkin diplo-
masinin yaratt›¤› bask›dan dola-
y›, farkl› durumlar farkl› strateji-
ler gerektirir” ifadesini kullan-
mak zorunda kald›. Dick Che-
ney’ye göre Irak ““yyaappaabbiilliirr”” ko-
numdayd›, fakat Kuzey Kore de-
¤il! Ç›lg›n süper güç taraf›ndan
tehdit edilmekte olanlar uygun
sonuçlara varabilirdi: “Bugünün
dünyas›nda bir Kuzey Kore bir
Irak’tan daha emniyetlidir.”

Bush hakimiyetindeki ABD
d›fl politikas›n›n imtiyazlar› ve
uygulamalar›; meflhur siyonistler
Paul Wolfowitz, J.Lewis Libby,
Douglas Feith, Richard Perle,
William Kristol ve Robert Ka-
gan taraf›ndan Irak’a karfl› dü-
zenlenen ilk savafltan hemen
sonra fleytanilefltirildi. Özellikle
iki belge burada belirtilmeye de-
¤er: Wolfowitz’in “1991 Savun-
ma Politikas› Rehberi” ile Kristol
ve Kagan taraf›ndan 1997’de
oluflturulan ““YYeennii AAmmeerriikkaann
YYüüzzyy››ll›› PPrroojjeessii””. Bu flah›slar›n
baz›lar› -Wolfowitz, Feith, Perle
ve Libby- Bush hükümetinde
bafl rolleri oynarken, di¤erleri de
Washington’un siyasi manzara-
s›n› belirleyen on bin think tank
kuruluflu aras›nda etkin olma
mücadelesi veriyor.

Dick Cheney’nin ABD Sa-
vunma Sekreterli¤ine geçmesi
örne¤indeki gibi atamalar, hal-
k›n realiteyle iliflkisinin giderek
kesilmesiyle beraber Washing-
tondakiler taraf›ndan bertaraf
edildi. Neo muhafazakârlar ola-
rak adland›r›lanlarsa kendi ajan-
dalar›na riayet etme konusunda
inat ettiler. T›pk› National Inte-
rest (William Kristol’un babas›
Irving Kristol taraf›ndan kuru-
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lan) gibi Weekly Standart’› (Wil-
liam Kristol taraf›ndan kurulan)
kullanarak ve Charles Kraut-
hammer gibi ideologlarla birle-
flerek, görüfllerini merhametsizce
ilerlettiler. ABD, ‹srail taraf›n-
dan desteklenen politikas›n› sür-
dürdü. Bütün bu olup bitenler-
den sonra, büyük bir tahribat ve
ya¤maya u¤rayan Irak art›k ne
ABD ne de baflkas› için bir teh-
ditti. Filistin’de bir ssiiyyoonniisstt vvaarr--
ll››¤¤›› ile sonuçlanan ilk siyonist
hareket gibi, ikinci hareket de
Ortado¤u’da siyonizm vas›tas›yla
bir topyekün egemenlik elde et-
meyi amaçlad›. H›ristiyan kanat
da ‹ncil’in vahyi yorumlar›yla bu
ak›ma kat›ld›.

Bu ç›plak sald›r›lar ve milita-
rizme yap›lan ça¤r›lar Amerika
içinde elefltiri de bulmufltur. Fa-
kat elefltirilerin prensipte bu
doktrine karfl› olmad›¤›n›n bi-
linmesi çok önemlidir; zira bu
elefltiriler, sadece mevcut politi-
kalar› yürürlü¤e koymak için uy-
gulanan metotlara iliflkindir.
Kald› ki bu durum sa¤daki izo-
lasyonistlerden soldaki liberalle-
re kadar hepsi için geçerlidir.
Sözgelimi, Demokrat Parti,
Bush’un Irak’a açt›¤› savafla kar-
fl› ç›kmad›. Kongre seçimleri s›-
ras›nda, Bush, defalarca demok-
rat kahraman John Kerry’nin sa-
vafla karfl› tutumunu aç›klamas›-
n› istedi. Kerry’nin cevab› ise sa-
vafl› daha ileri götürmede
Bush’dan daha üstün bir perfor-
mans gösterece¤i yönünde oldu.
Amerika’n›n “özgürlefltirmeye”
gitti¤i Irakl›lara uygulad›¤› deh-
flet verici iflkencelere, tecavüzle-
re, cinayetlere ra¤men, bu duru-
mun ne hukuki ne de ahlaki bo-
yutuna iliflkin hiç bir itiraz gel-
medi.

Da¤ gibi artan ABD kay›pla-
r› ve günbegün kötüleflen Irak
direnifline ra¤men televizyon ve
radyo yorumcular› iflgali ve iflga-
lin sonucundaki durumu “pozitif
bir dönüfl” olarak yorumlamak-
tan çekinmedi. ABD askerleri-
nin artan firarlar› ve geçirdikleri
psikolojik travmalar ve Donald
Rumsfeld’in Aral›k’ta Kuveyt’e
giderken moral deste¤i vermek
üzere ziyaret etti¤i askerlerin
ciddi suçlamalar› ufak tefek tah-
riklermiflçesine görmezden ge-
lindi. 

Amerikan televizyonlar› ve
Hollywood, savafllar› ekranlarda
kazanmas›yla bilinir. Hollywood
Vietnam Savafl› s›ras›nda tek bir
muharebeyi bile kaybetmemifl-
tir. Rambo Afganistan’daki K›z›l
Ordu’yu tek bafl›na yenmifltir;

tüm mücadele boyunca müca-
hidler son derece önemsiz bir rol
oynam›flt›r. Bugün ise Amerika,
Irakl›lar› çeflitli parçalara böle-
rek onlar›n kalbini ve akl›n› ka-
zanmaya çal›fl›yor. Amerikan te-
levizyonlar›ndaki analistler, izle-
yicilerine Irak’taki durumun
medyaya yans›t›ld›¤› kadar kötü
olmad›¤›n› söylemekten b›km›-
yorlar; art›k bu bahsettikleri
medya hangisiyse? CNN, Fox
News, CBS, ABC ve NBC gibi
kanallar›n sözcüleri, ki emekli
generallerden ve albaylardan
oluflan kendi ordular›yla dolular,
haberleri aktarmada tam bir a¤›z
birli¤i içerisindeler. Buna ra¤-
men, Amerikal›lar› her fleyin yo-
lunda oldu¤u yönünde tamamen
ikna etmekte henüz baflar›l› ola-
bilmifl de¤iller.
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Sadece savafl›n yasall›¤› ve
ahlaki boyutunu sorgulad›klar›
için de¤il, savafl›n gitgide artan
maliyetinden dolay› muhalefe-
tin sesi ç›kmaya bafllad›; hatta
hükümetin içinden bile
sesler yükseliyor.

Hadi  Bush’un mali politikalar›-
n›n ›srarc› tenkitçisi Harvard
Üniversitesi Ekonomi Profesörü
Paul Kraugman’› bir kenara b›ra-
kal›m (10 Aral›k tarihli New
York Times’da Bush’un özellefl-
tirme teklifine “trilyonlarca borç
alma, stok marketlere para yat›r-
ma ve umutla bekleme” iddiala-
r›yla bir karfl› sald›r›da bulun-
mufltu), Stratejik ve Uluslaras›
Çal›flmalar Merkezi’nden Harlan
Ullman ve New York Times köfle
yazar› Thomas Freidman da
Bush yönetiminin politikalar›n›
sorgulamaya bafllad›.

Washington think tank›n-
dan New Amerikan Foundation’a
9 Aral›k’ta demeç veren Ull-
man, ABD’nin t›pk› Titanik gi-
bi son derece tehlikeli bir sürece
yelken açt›¤› ve felakete sürük-
lendi¤i yönünde ikazda bulundu.
Bu sert uyar› Henry Kissinger ve
Zbigniew Brzezinski gibi eski
baflkan›n milli güvenlik dan›fl-
manlar›yla iflbirli¤i yapan ve

mübala¤as›z üslubuyla bilinen
bir simadan geldi. Ullman’a
göre tehlike d›fltan oldu¤u
kadar içtendi

de. Di¤er
yandan Fried-

man da 2 Aral›k’ta
ikazda bulundu:
“Son vergi kesimi

ve firar harcamalar›-
n›n toplam hesab› 5

trilyon dolar daha art›r-
mas› bekleniyor. San›r›m

ben ölene kadar en büyük
jenerasyondan müsrif je-
nerasyona ve daha sonra
da iflas jenerasyonuna
gitmifl olaca¤›z.” Fried-

man’a göre, Bush, Afganistan ve
Irak savafllar›n› Clinton döne-
minden kalan bütçeye güvene-
rek bafllatm›flt›r ama, hala sanki
her fley yolundaym›flças›na sür-
dürmektedir. “Peki ya di¤er bir
11 Eylül ya da di¤er bir savafl  ih-
tiyac› olursa ne olur? ‹flte o za-
man yand›k!” Dünyan›n en bü-
yük savafl lordu olmak ayn› za-
manda büyük bir yükü de bera-
berinde tafl›mak demek.

Dünya bankas›n›n eski idari
editörü Kevin Raffetry, ABD
için çok kasvetli bir gelecek ön-
gördü¤ünü iddia ediyor: “Bu
ABD hegemonyas›n›n sonunun
bafllang›c›. Oluflan yeni dünya
daha kuvvetli olacak, fakat ‹ngi-
liz ‹mparatorlu¤u ve Eski Roma
gibi, Washington’un dünyay›
sonsuza dek yönetece¤ini söyle-
yen ölümsüz ya da Tanr› vergisi
hiçbir fley olmayacak.” (Japan
Times,15 Kas›m, 2004) Raffetry,
Irak’› “zaten abart›l› olan Ame-
rikan ekonomisi için” pahal› bir

tüketim olarak görüyor; geçen
y›l Irak ve Afga-
nistan’a tam 200
milyar dolar har-

cand› ve Bush 2005
y›l› için bir 80- 100 milyar

dolar daha talep ediyor. Raf-
fetry, Morgan Stanley Bankas›n-
dan ekonomist Stephan Ro-
ach’dan da al›nt› yap›yor: “Baz›
rakamlar tek kelimeyle dehflet
verici! ABD’nin flu an 38 trilyon
dolar borcu ve 54 trilyon dolar
federal fon aç›¤› -ki bu, hüküme-
tin harcamalar› ve vergi gelirleri
aras›ndaki fark› tan›mlar- var.”
Baz› ekonomistlerin iyimser tah-
minleri bir yana Roach
ABD’nin d›fl borcunun,
GSY‹H’n›n %5.7’sine kadar ç›k-
t›¤›n› belirtiyor. Bunu kapatmak
içinse, her gün 2.6 milyar kapi-
talin içeri akmas› gerekiyor.

Peki ABD, bu sorunlar›n üs-
tesinden gelebilecek mi? Raf-
ferty’ye göre Amerika, bir ““eekkoo--
nnoommiikk iinnffiillaakk”” ›n öncüsü olma-
ya do¤ru gidiyor. Bu infilak›n
oluflmas› ise dünyan›n, birikim-
lerini art›k ABD dolar›yla sakla-
maktan vazgeçmesine ba¤l›.
OPEC’in baz› üyeleri ödemeleri
Euro olarak talep etmeye bafllad›
bile. E¤er Çin ve Japonya da (ki
servetlerinin %40’›n› ABD do-
lar›yla saklamaktalar) art›k dolar
talebinden vazgeçerse, iflte o za-
man Friedman’›n deyimiyle
ABD ““yyaannaaccaakk””. Dünyan›n ca-
n› yanan kesimi o günü sab›rs›z-
l›kla bekliyor ve her ne kadar bu
durumu amaçlam›fl olmasalar da
asl›nda Washington’daki sa-
vafl›n efendilerine, durumu bu
noktaya getirdikleri için bir te-
flekkür borçlular. ■

Crescent International January 2005
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M
ontaigne Deneme-
ler’inde, Bat› felsefe-
si’nin duayenlerinden

olan Eski Yunan’l› Demokritos
hakk›nda flöyle bir anekdot nak-
leder:

“Demokritos, sofras›na gelen
incirleri yerken bir bal kokusu
alm›fl ve hemen araflt›rmaya bafl-
lam›fl. O güne dek incirlerinden
almad›¤› bu koku nereden gele-
bilir diye. Merak›n› gidermek
için kalkm›fl sofradan, incirlerin
topland›¤› yeri görme¤e gitmek
istemifl. Sofradan niçin kalkt›¤›-
n› duyan hizmetçi kad›n gülmüfl.
‘Bofluna vakit kaybetmeyin, de-
mifl; ‘incirleri bal çana¤›na koy-
mufltum toplarken (koku, ça-
naktan bulaflm›fl)’. Demokri-
tos’un can› s›k›lm›fl; bu araflt›rma
f›rsat›n› kaç›rd›¤›, bir merak ko-
nusu elinden al›nd›¤› için. Hadi
be sen de demifl hizmetçi kad›na,
keyfimi kaç›rd›n; ama ben yine
de bal kokusu incirde kendili-
¤inden varm›fl gibi nedenini
araflt›raca¤›m. Böylece yanl›fl,
kendi varsayd›¤› bir etkiye do¤ru
nedenler bulmaktan geri kalma-
m›fl.” (Montaigne) 

Eylemin öznesi Demokritos..
ve karakteri de bu denli küstah
olunca, hikayeyi Demokles’in
demokrasisinin ça¤dafl silahflörü
Amerika ve Amarika’n›n Irak’a
savafl açmak için ileri sürdü¤ü
nedenler ve sonras› geliflmelerle
ilintilendirmeden edemedim.
Her ne kadar savaflma gerekçele-
rinin sadece BOP projesini ger-
çeklefltirmek için ileri sürülmüfl
bahaneler oldu¤unu bilsek dahi,
bu durum; hikayenin aç›k ettik-
leri ve tafl›d›¤› benzerlikler nede-
ni ile, bu gün karfl›m›zda olan
muhteris, aç gözlü ve fl›mar›k
zihniyetin, Demokritos’dan te-
varüs eden karakter aidiyet un-

surlar› tafl›yor oldu¤u hakikatini
setredemeyecektir. 

Bilindi¤i üzere ABD Irak’a,
kimyasal silahlar› bahane ederek
girmifltir. Ve var oldu¤u iddia
edilen silahlar bulunamay›nca,
bu seferde kendisinin oluflturdu-
¤u kargaflay› gerekçe göstermesi
gerekmifltir. Çünkü, Colin Po-
wel’in ‘Irak’ta kimyasal silah bu-
lunamad›, istihbarat›m›z bizi ya-
n›ltt›’ itiraf›na ra¤men Ameri-
kan Hükümeti’nin, Evangelist
amaçlar›n› gerçeklefltirebilmek
için Ortado¤u’dan ald›¤› hofl ko-
ku ve bir kez peyda olmufl heves
nedeniyle ifl iflten çoktan geç-
mifltir. Bu hevesin giderilmesi-
nin, kaç insan›n can›na mal ola-
ca¤› hususunun bir muhterisin
nezdinde hiçbir de¤eri yoktur.
Çünkü kurt, kuzuyu yemeyi bir
kere akl›na getirmifltir. Ameri-
ka, hikayede geçen Demokri-
tos’un yapt›¤› gibi, bal kokusu
ald›¤› Orta Do¤u’ya girme husu-
sunda ‘ötekilerin sözlerini’ din-
lemeyecek kadar Avrupal›’d›r.
Yani barbar.. yani aç gözlü ve
küstah. Yap›lmas› gereken bir
fley varsa flayet, o da aç›klar›n›
ortaya döken hizmetçisini de¤ifl-
tirmekten baflkas› de¤ildir. Co-
lin Powel’in yerine daha Avru-
pal› olan›n› koymak gerekecek-
tir.. yani daha erdemsiz.. ve daha
gaddar. 

Irak’a girilmifl ve flimdi s›ra

göstermelik de olsa vaad edilen
Demokrasi’yi getirmeye gelmifl-
tir. Demokrasi, her zaman oldu-
¤u gibi, simgelendi¤i k›l›c›n›n
gölgesi alt›nda gelecektir. Bu ale-
goride eksik olan tek ö¤e, üzerin-
deki kand›r. Jakoben Avrupal›
bu güne de¤in her yere -afla¤›-
da da ifade edece¤imiz gibi- bu
flekilde gelmifltir. K›l›çlar›n göl-
gesi alt›nda kanl› bir huzur ve
difllerini g›c›rdatarak gösteren s›-
r›tkan medeniyet sizin için bunu
uygun görmüfltür. O verdi¤i sözü
tutacak kadar aristokratt›r. Size
ne gelecekse, onu ancak o getire-
bilir. As›l amaçsa terörün önünü
kesmektir. ‘Terörün önüne geç-
mek!’, küresel sömürüye boyun
e¤dirmenin ve zulme r›za göster-
menin di¤er ad›d›r bu ba¤lamda.
Baflkald›r›n›n her türlüsü terörü
ifade etmektedir ve Can Dün-
dar’›n deyimiyle, küçü¤ü lanetle-
nip büyü¤üne perestifl gösterile-
cektir nas›l olsa. Sömürmek için
en ideal yol, kamuoyunca kutsa-
nan alayiflli bir demokrasi; kont-
rol alt›nda tutmak için de etnik
bölünmedir. Plan› gerçeklefltir-
mek gayesi ile, kokusu al›nan
baldan bir parça fiiiler’in, bir
parça da Kürtler’in a¤z›na çal-
mak flimdilik kafidir. Çünkü on-
lar bölünmüfllerdir. Asl›nda bu
co¤rafyan›n çevresinin, daha ön-
ce harita üzerinde cetvelle çizile-
rek parçalanmas›n›n ve pay edil-

DDEMOKR‹TOS’UN BBURNUNA
GELEN BBAL KKOKUSU 

VE ‹‹fiGAL AALTINDA SSEÇ‹M ‹‹RON‹S‹

SSEELL‹‹MM fifiEEVVKK‹‹OO⁄⁄LLUU
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mesinin nedenlerinden biri
de budur iflte. Bir parça bala
raz› olmak yerine mücadeleye
devam etmeyi tercih eden
Sünniler ise kendileri hak-
k›nda ileri sürülen siyasal tez-
leri de bu surette çürütmüfller-
dir. Ve iflgal alt›nda gerçekle-
flen bir seçim. Belki dünyada
ilk defa. ‹flgal alt›ndaki bir ül-
kenin ikbalini seçimlerde
görmek hem ac› verici hem
de ironik. Ne yaz›k. fiimdi s›-
rada olan ülkeler ‹ran ve Suri-
ye. Mezhep ve meflrepleri
farkl› da olsa, tehdit edilme
nedenleri ayn›. Kimyasal si-
lah bulundurmak, nükleer te-
sisler ve teröre destek! Tek
güzel geliflme, bu iki ülkenin em-
peryalizme karfl› birleflmesi. Bu
kertede söylenecek tek söz ise flu
olacakt›r; Bat›’n›n icra etti¤i,
atalar›ndan tevarüs edenden bafl-
kas› de¤ildir. 

Montaigne, asl›nda baflka bir
fleyden bahsederek sözlerini flöy-
lece nihayete erdirir; “Hoflumuza
giden her fley besleyici ya da sa¤-
l›¤a yararl› de¤ildir”. ‹flte bu
cümle pek çok ciheti ile de¤er-
lendirildi¤inde dahi manal› ve
isabetlidir. Hofla giden ve arzu
edilen fleylerin ço¤u asl›nda bu-
gün Irakl›’lar için oldu¤u gibi,
gelecekte Amerika ve tüm in-
sanl›¤a zarar arz eder mahiyette-
dir. Amerikan halk› Haçl› zihni-
yetine sahip Evanjelist Bush’a
Baflkanl›¤› tekrar vermek sure-
tiyle, gelecekte düflmesi pek
muhtemel olan kendi kuyusunu
kazm›flt›r. O’nun yapt›¤›, sonu
yaklaflan köpe¤in ölmeden ön-
ceki azg›nl›¤›d›r. Cami duvar›na
iflemek gibi bir fley. Ki son iflgal
her fleyi alabildi¤ine gözler önü-
ne sermifltir. Bu durum, dünya-
n›n gidiflat›na esef duymakla bir-

likte, di¤er yandan ümit var ol-
mak için de bir sebeptir. Bugün
ABD, dünyaya çektirdiklerin-
den dolay› hükümetinden nefret
eden bir k›s›m vatandafla sahip-
tir. Onlar, iflkence ve zulüm ile
âbâd olunamayaca¤›n›n fark›nda
olan bilinçli vatandafllard›r. Ve
tam da bu sebeple, mazlum halk-
lara kan kusturan bir baflkan› ye-
niden iflbafl›na getiren kendi
halklar› ad›na dünyadan özür di-
leme gereksinimi hissetmifller-
dir. Aralar›ndan baz›lar›, baflka
ülkelere iltica ederek tepki ver-
mifllerdir. ‹fl bu verilerin bileflke-
si, tarihin k›r›lma noktalar›ndan
birine do¤ru gidildi¤inin alameti
olarak görülebilir. 

Montaigne, Demokritos’un
hikayesinde bahsetti¤i “Araflt›r-
ma Merak›”ndan bir sonraki de-
nemesinde, Amerika’n›n keflfin-
den hemen sonra vuku bulan ve
yerlileri sömürmek için ortaya
konan medeni vahfletten önce
cereyan eden diyaloglardan bah-
sederken flunlar› anlat›yor:

“Tanr›’n›n yeryüzündeki
temsilcisi olan Papa, bu krala bü-
tün Hint ülkesini ba¤›fllam›flm›fl;

yerliler onun uyruklu¤una gir-
mek isterlerse kendilerine pek
iyi davranacaklarm›fl; onlar-
dan yiyecek fleyler, bir de baz›
ilaçlarda kullanmak üzere al-
t›n istiyorlarm›fl; ayr›ca bir tek
tanr› inanc›n› ve bizim dini-
mizin do¤rulu¤unu bilmeleri
gerekiyormufl, bu dine girme-
leri de haklar›nda hay›rl› olur-
mufl, yoksa ifller sarpa sararm›fl.
Yerlilerden ald›klar› karfl›l›k
ise flöyle olmufl:

“Bar›flseveriz diyorsunuz
ama görünüflünüz hiç de öyle
de¤il. Kral›n›za gelince, iste-
yen durumunda olmas› muh-
taç ve yoksul oldu¤unu gösteri-
yor; ona bu topraklar› veren ise

savafl seven bir adam olacak, çün-
kü kendisinin olmayan bir yeri
baflkas›na vermekle onu verdi¤i
yerin eski sahipleriyle savaflmaya
sürüyor. ‹stedi¤iniz yiyeceklere
gelince onlar› size veririz. Alt›n-
sa, bizde pek fazla yok; zaten yafla-
mak için iflimize yaramad›¤›ndan,
bütün istedi¤imiz de rahatl›kla,
güzellikle yaflamak oldu¤undan
alt›na pek de¤er vermeyiz; tanr›-
lar›m›z için kulland›¤›m›z d›fl›nda
ne kadar bulabilirseniz çekinme-
den alabilirsiniz…”

‹fl bu cümleler, Amerikan
hükümetinin di¤er co¤rafyalara
demokrasi ve medeniyet ih-
raç(!) gelene¤inin tüm kodlar›n›
vermektedir. Tarihin tüm evre-
lerinde di¤er co¤rafyalardaki
mazlumlara reva gördükleri, ata-
lar›ndan ald›klar› ilhama daya-
n›r. Bizim barbar olarak nitelen-
memizin nedeni kendileri ile
benzeflmiyor olmam›za ba¤lana-
bilir. Hatta, biraz daha ileri gide-
rek, has›mlar›m›zdan gördükleri-
mizi kendilerine reva görmeyifli-
miz oldu¤unu dahi söyleyebiliriz.
Ancak bizler, Montaigne’nin de
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iddia etti¤i gibi, hemen her Bat›-
l›’n›n nezdinde birer barbar›z.
Niçin? Hakim oldu¤u her top-
rakta adaletli olmaya çal›flan, al-
mak yerine katmay›, mimarisin-
den sanat›na kadar hemen her
hususta daha verimli hale getir-
meyi amaç edindi¤imiz için. Fet-
hi iflgalden ay›ran unsur da iflte
bu olsa gerek. Y›kmak yerine
yapmak, çalmak yerine verimli
hale getirmeyi amaç edinmek.
Sömürüp tahrip etmek yerine
imar etmek. Ve kendi hükümet-
lerinin veremeyece¤i adaleti on-
lara sunmak. Bizlerin bir zaman-
lar hükmetti¤i her toprakta, flim-
di dahi dimdik ayakta kalan izle-
ri ve eserlerine bakarak bu duru-
mu anlamak mümkündür.

fiimdi Dünya’n›n en kombi-
ne terörünü estirerek Irak’› yerle
bir eden, genç-yafll› ay›rmadan
iflkenceye tabi tutan mütecaviz
Avrupa, Ortado¤u’ya demokrasi
ve düzen getirece¤ini söyleyerek
kimi kand›rabilir. Yap›lan tüm
uyar› ve tenkitlere ra¤men De-
mokritos’un kibri ile hareket
eden bu istilac› tavr›n niteli¤ini
Montaigne’in bir sonraki dene-
mesinin giriflinde bulabiliriz:

“Do¤adaki di¤er varl›klarda
oldu¤u gibi, insanlar için de do-
¤al yasalar vard›r; ama bizde yi-
tip gitmifllerdir. Çünkü insan ak-
l›, her yere elini at›p bir düzen
vermeye, yönetmeye kalkm›fl,
dünyay› kendi büyük emelleri,
karars›z istekleriyle buland›rm›fl,
kar›flt›rm›flt›r.”

‹fl bu makale, bat›y› ve bat›l›
kafalardan baflka hiçbir veriyi re-
ferans olarak almad›klar› için
kendi tarihlerinden utanan ve
kendi milletlerine yabanc›laflan
kafa(s›z)lara yine kendileri gibi
düflünen Montaigne vas›tas› ile
seslenme çabas›ndan ibarettir.  ■

I
rak’ta olup bitenleri daha
yak›ndan ve içerden de¤er-
lendirmeye imkan vermek

çerçevesinde; Cerîdetü’l-Üs-
bû¤’un Irak Müslüman Alimler
Heyeti bas›n sorumlusu Dr. Müs-
nî Hâris Ed-Dûrî ile yapt›¤› rö-
portaj›n önemli bölümlerini
Umran okuyucular› için arkada-
fl›m›z Metin Ünlü çevirdi. Rö-
portaj Irak seçimlerinden önce
yap›lm›fl olsa da bugünkü duru-
mu anlamada önemli ipuçlar› su-
nuyor.

SSoorruu::  Irak’ta iç savafl ç›kma
ihtimali konusunda ne diyorsu-
nuz?

CCeevvaapp:: Bütün kardefller ve
Irak milli güçleri bunun abart›l›
bir söylem oldu¤una inan›yoruz.
Elhamdulillah halk›n beraberli¤i
üst düzeyde. Dini otoritelerin tu-
tumlar› da iyi. Ama baz› siyasi
güçler bu söylemi teflvik ediyor-
lar. Çünkü onlar varl›klar›n› ifl-
galin sürmesinde görüyorlar.
Bundan dolay› 2003 Mart›ndan
(yani Irak’›n iflgalinden) beri
tüm iç savafl ç›karma gayretleri-
ne ra¤men bir iç savafl›n ç›kaca-
¤›na inanm›yorum. Bu çabalar
baflar›l› olmad›, olamayacak da
inflallah. 

SSoorruu:: Bak›l›nca gruplar ara-
s›nda büyük farklar oldu¤u görü-

lüyor. Ortada tek bir liste sunan
Kürtler, tek bir liste etraf›nda
toplanan fiiiler var. Sistani seçi-
me kat›lmayanlar› tehdit etti…
Bir de seçimleri boykot eden
Sünniler…

CCeevvaapp:: Gruplar aras›nda bü-
yük farklar oldu¤unu gösteren
zahiri manzara do¤ru de¤ildir.
Irak’ta kimse halk› Sünni, Kürt
ve fiii diye gruplara ay›rm›yor.
Reel durum bunun aksini göste-
riyor. fiii kardefllerimizden se-
çimlere karfl› ç›kan büyük ak›m-
lar var. En önemlisi Sadr grubu
ki; onun fiiiler aras›nda önemli
bir yeri var. Buna ilaveten fii-
an›n önemli dini mercilerinden
biri olan Hasan El-Ba¤dadi ve
Cevad El-Halisi, Seyyid Mah-
mud El-Hüseyni gibi büyük flah-
siyetlerin tamam› seçimlere kar-
fl› ç›kt›. Bu amaçla fetva yay›nla-
d›lar. 

SSoorruu:: Ama Amerika Kürtle-
ri ve fiiileri kucakl›yor. Bundan
dolay› öyle anlafl›l›yor ki Ameri-
ka taraf›ndan direnifli temsil et-
melerinden dolay› isyanc› ve te-
rörist olarak isimlendirilen Sün-
niler tek kaybeden taraf olacak.

CCeevvaapp::  Amerika fiiilerin ve
Kürtlerin yan›nda oldu¤unu söy-
leyerek onlara zulmediyor. An-
cak ABD baz› Kürt ve fiii grupla-
r›n yan›nda olabilir. Ama ben

““AAMMEERR‹‹KKAA IIRRAAKK BBAATTAA⁄⁄IINNDDAANN
KKUURRTTUULLMMAAKK ‹‹SSTT‹‹YYOORR””

MMÜÜSSNNÎÎ HHÂÂRR‹‹SS EEDD--DDÛÛRRÎÎ
Türkçesi: Metin ÜNLÜ
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tamam›n›n yan›nda oldu¤unu
düflünmüyorum. Tabiat›yla
ABD Sünnilerin yan›nda de¤il.
Dolay›s›yla biz böyle bir prob-
lemle ilgilenmiyoruz. Baz› bölge-
sel güçler  belli hedeflerle bu ge-
rilimin üzerinde oynamak ve
Sünnilerin mazlumiyeti mesele-
sini k›flk›rtmak için çaba sarf et-
ti. Ama biz bu söyleme koflma-
d›k. Aksine ona karfl› fliddetli
elefltiriler yönelttik ve bu söyle-
min Irak’›n bütünlü¤üne zarar
verece¤ini söyledik. Bizim d›fl›-
m›zdaki kimi çevrelerin yapt›¤›
gibi bölgesel güç ve devletlerle
iliflki kurmak ve bu mazlumiyeti
gündeme getirme yanl›fl›na düfl-
mek istemiyoruz. Çünkü bu tabi-
at› itibariyle Irak halk›n›n bö-
lünmesine katk› anlam›na gelir.

SSoorruu:: Bölgedeki baz› devlet-
ler ikircikli tutum tak›n›yorlar;
iflgali desteklemelerine ra¤men
zahirde elefltiriyor görünüyorlar.

Sonra bir bak›yor-
sunuz ç›kmazdan
kurtulmas› için
ABD plan›na des-
tek veriyor. 

CCeevvaapp:: Prob-
lem, baz› devletle-
rin pozisyonlar›
itibariyle Ameri-
ka’n›n tavr›n› des-
tek lemeler id i r .
Dolay›s›yla Irak
problemine bak›fl-
lar› vaz›h olmuyor.
Bunun sebebi do¤-
ru bilgilere sahip
o lmamala r ›d › r .
Irak sahas› hala bir
çok s›rlarla dolu.
Komflu yada olma-
yan Arap devletle-
ri olaylar›n gerçe-

¤ini ö¤renmeye çabalamad›. Ge-
çen ay M›s›r ve Suriye’yi, orada-
ki kardefllere gerçek olan› anla-
malar›na yard›mc› olacak bilgi-
ler vermek için ziyaret eden he-
yetin hedeflerinden biri de belki
buydu. Baz› Arap ülkeleri prob-
leme ABD bak›fl aç›s›yla bakt›k-
lar›ndan hataya düfltüler. Bu
Yüzden Amerikan rüzgâr›na gö-
re yol al›yorlar. 

SSoorruu::  ‹yad Allavi istikrar›n
temelinin iflgalin devam etmesi
oldu¤unu söyledi…

CCeevvaapp:: Amerika plan› tama-
men iflas etti. Bir çok yorumcu-
nun söyledi¤i bunun delilidir.
Felluce’deki durum bu iflas›n
göstergelerinden biridir. Fellu-
ce’deki savafl sadece medyatik
olarak bitti. Ama gerçekte hala
devam ediyor. Amerikal›lar Fel-
luce’de bata¤a sapland›lar ve ç›-
kam›yorlar. E¤er sansür kalkarsa
insanlar flehirdeki soyk›r›m› ve
Amerikal›lar›n orada kalamaya-

ca¤›n› görecektir. Büyük bir as-
keri bask› var. Amerikal›lar ba-
takta.

SSoorruu:: Bundan sonra ne ola-
bilir… Sizin senaryonuz ne?

CCeevvaapp:: ‹nsan genellikle ol-
mas›n› istediklerini söylüyor ve
planl›yor bu durumlarda. Olas›
senaryo, Amerika’n›n kendisine
karfl› direnen cephenin askeri ve
siyasi bask›lar›ndan sonra
Irak’tan ç›k›fl için güvenli bir yol
oluflturmaya çal›flaca¤›. Süreç
uzun yada k›sa olabilir ama bili-
yorum ki Amerika’daki baz›
araflt›rma merkezleri  baflkan
Bush’a Irak’tan prestijli bir flekil-
de ç›k›flla ilgili de¤erlendirmeler
veriyorlar. Amerika bir batakta;
er yada geç ç›kacak. Ama nas›l
ç›kacak? Hangi flartlarda ç›ka-
cak? Yerini kim alacak?  Sorun
tart›fl›lmaya devam ediyor. 

SSoorruu:: Bir çok kifli Ameri-
ka’n›n Irak’tan ç›kmak istemedi-
¤ini ve orada kal›c› olmaya ve
askeri üslerini sa¤lamlaflt›rmaya
çal›flt›¤›n› söylüyor…

CCeevvaapp:: Bu yüzeyde görülen
durum. Ama biz Irak’ta bir çok
fley biliyoruz. Bu bildiklerimiz
kardefllerimizi flafl›rtabilir. 

SSoorruu::  Sünnilere yönelik, bu
arada Müslüman Alimler Heye-
tinden birkaç kifliye de yönelik
tutuklama ve suikast olaylar› ile
ilgili aç›klaman›z nedir?

CCeevvaapp:: Bu sadece Sünnilere
yönelik bir fley de¤il. Elimizdeki
listeler Sünni, fiii, Kürt hatta
H›ristiyanlar›n da bu sald›r›lara
maruz kald›¤›n› gösteriyor. Ya-
p›lmak istenen, iflgale direnen
Irakl› yerel güçlerin sahneden
uzaklaflt›r›lmas›. ■
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O
rtado¤u’da ““kkaaoossuunn jjee--
ooppoolliittii¤¤iinnii”” belirleyen
temel aktörlerden olan

‹srail’in en önemli stratejik he-
deflerinden birisi, Kürtleri kont-
rol edip yönlendirmektir. ‹tiraf
etmek gerekir ki, as›rlarca üm-
metin ihmal edilmifl ve mazlum
üyeleri olan Kürtlerin ABD ve
‹srail’in kuca¤›na itilmesinin en
önemli temel nedenlerinden bi-
risi de ancak antropolojik düz-
lemde anlam›n› bulabilecek bir
yaklafl›mla bütün Kürtleri d›flla-
yan, renklerin, dillerin Allah’›n
en güzel ayetlerinden birisi oldu-
¤unu kabul etmeyen ›rkç› ve flö-
venist politikalard›r. Bu politika-
lar›n bölgede yaflayan Kürtler
üzerindeki olumsuz etkileri ve
ayn› zamanda ‹slami kimlikli
Kürt liderlerinin devre d›fl› b›ra-
k›larak, Marksist kökenli, ›rkç›,
Bat› yanl›s› Kürt gruplar›n siste-
matik olarak ön plana ç›kar›lma-
s› Kürt halklar›n› Bat›’n›n,
ABD’nin ve ‹srail’in kuca¤›na it-
mifltir. ‹slam ümmetinin bir par-
ças› olan Kürt kökenli halklarda
‹slam kimlikli bir hareket olma-
s›n da ne olursa olsun diyen, her
‹slami geliflmeyi paranoya düze-
yinde kendi iktidarlar› için tehli-
ke olarak de¤erlendiren bölgede-
ki bat› yanl›s› ‹slam ülkeleri bel-
ki de tarihlerinin en büyük stra-
tejik hatalar›n› yapm›fllard›r.
Müslüman toplumlarda ‹slami
geliflmeler tehlike say›ld›kça,
bofllu¤u do¤al olarak ABD ve ‹s-
rail dolduracakt›r. Örne¤in
ABD’nin Kuzey Irak’ta ilk önce
‹slam kimlikli El-Ensar gibi
gruplara sald›r›p çoluk, çocuk
demeden katletmesi bu yarg›m›z›
destekleyen en önemli olgular-
dan sadece birisidir. Zira Bat›l›-
lar bizim fluursuz yöneticilerimiz-
den daha iyi bilmektedirler ki,

Kur’an ve sahih sünnette anla-
m›n› bulan boyutu ile ‹slam’› ya-
flayan Müslüman halklar, iflgal
edilseler bile asla kölelefltirile-
mezler, tutsak edilemezler ve bir
gün mutlaka ba¤›ms›zl›k savaflla-
r›n› yaparak özgürlüklerine ka-
vuflurlar. Tarihi tecrübe ve Al-
lah’›n vadi bu yarg›m›z›n en bü-
yük delilidir.

‹srail’in Kürtler üzerindeki
hesaplar› flüphesiz çok gerilere
gitmektedir. Hatta baz› Yahudi
yazarlar ‹srail’in kay›p 12.kabile-
sinin Kürtler olabilece¤ini îmâ
etmektedirler. fiimdilerde ‹srail
ve peflmergelerin yak›nlaflmas›
özellikle Mustafa Barzani ile yo-
¤unluk kazanan, günümüzde
o¤ul Mesut Barzani ve di¤er siya-
si lider Talabani ile devam eden
Kuzey Irak Kürt liderlerinin ‹sra-
il ile yo¤un siyasi ve askeri iflbir-
li¤i, ta 1950’den itibaren ‹srail’e
göçen Yahudi kökenli Kürtlerin,
Urfa, Gaziantep gibi flehirleri-
mizde ikamet etmeye bafllamala-
r› ve GAP bölgesinde toprak sa-
t›n almalar› ile iyice yo¤unlafl-
m›flt›r. Bu gruplar›n ‹srail kont-
rolünde siyasi faaliyetlere girifl-
meleri, Mossad ajanlar›n›n pefl-
mergeleri e¤itmeleri, ABD-Pefl-
merge-Mossad iflbirli¤i ile ‹slam-
c› guruplara karfl› harekat düzen-
lenerek katliamlar›n yap›lmas›,
‹srail’in düzenli olarak Barza-

ni’ye para ve silah yard›m› yap-
mas› Büyük Ortado¤u Proje-
si’nin gizli amaçlar›ndan birisi
olan, Kürt Devleti flemsiyesi al-
t›nda, bölgede iikkiinnccii bir ‹‹ssrraaiill--
SSiiyyoonniisstt ddeevvlleettii kurmaya yöne-
lik sistematik ad›mlard›r. Bu he-
defin realize edilmesi için EEvvaann--
ggeelliissttlleerrle, SSiiyyoonniissttlleerr aras›nda
yo¤un bir iflbirli¤i ve dayan›flma
mevcuttur. Zira bu hedef gerçek-
leflirse, yani ‹srail’in s›n›rlar› fiili
olarak GAP bölgesini içine ala-
rak F›rat ve Dicle’ye dayan›rsa,
onlar›n deyimi ile “‹sa Mesih
kendini dönmeye zorunlu hisse-
decektir” ve dönecektir. Ne için?
‘Mesih’in önderli¤inde Evange-
list ve Yahudilerin en az 1000 y›l
devam edecek olan dünya haki-
miyeti için. Sonra zaten k›yamet
kopacak ve kendileri cennete gi-
receklerdir.’ 

Kuzey Irak’ta ‹srail’in ne den-
li etkili ve yetkili oldu¤u herke-
sin malumudur. Dahas›, dünya
tarihinin en ac›mas›z ve vahfli
katliamlar›ndan biri olan Felluce
sald›r›s›na Mossad ajanlar› ile
beraber ne yaz›k ki, onursuz ve
rezil bir flekilde Barzani ve Tala-
bani’nin kontrol etti¤i silahl› gu-
ruplar da kat›lm›fllard›r. San›yo-
rum bu olay insanl›k tarihine ve
yine ‹slam tarihine en büyük
utanç belgelerinden biri olarak
geçecektir. Ayr›ca Türkiye’nin

SS‹‹YYOONN‹‹SSTTLLEERR‹‹NN 
KKÜÜRRTT SSTTRRAATTEEJJ‹‹SS‹‹

LLÜÜTTFFÜÜ ÖÖZZfifiAAHH‹‹NN
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iflgalci ABD’ye lojistik destek
sa¤lamas› da bir baflka ihanet
belgesi olarak tarihsel kay›tlarda
yerini alacakt›r. (Bu konular için
M.V.Brunissen’in Türkçe’ye de
çevrilen fiehy, A¤a, Devlet kitap-
lar›na bak›labilir. Ayr›ca B.Niki-
tin’in Kurds adl› kitab›na ve yine
Kudüs Jarusalem Post gazetesine
müracaat edilebilir.)

Ortado¤u’da meydana getiri-
lecek kaosta ve yay›lmac›l›kta,
ABD ve ‹srail için Kürt kart› çok
önemli oldu¤undan flimdi konu
ile ilgili görevlendirilen üst düzey
bir Yahudi’nin internette yay›n-
lanan baz› itiraflar›na bir göz ata-
l›m. ‹smi DDaanniieell BBaarrtt olan bu zat
‹srail Kürdistan Konseyi koordi-
natör yard›mc›s› olarak yazd›¤›
makalede flu görüfllere yer ver-
mifltir: ‹srailo¤ullar› ile Kürtlerin
dostlu¤u zannedildi¤i gibi yeni de¤il-
dir, bu dostluk en az binlerce y›l de-
vam etmifltir ve bugün Barzani ve
Talabani sayesinde en yo¤un döne-
mini yaflamaktad›r. Bundan dolay›-
d›r ki, ‹srail 1965 y›l›ndan itibaren
bölgede Kürt Devleti kurman›n alt
yap›s›n› oluflturmak için elinden ge-
len her imkan› kullanm›flt›r ve bu-
gün kullanmaya da devam etmekte-
dir. ‹srail’de yaflayan 200 bin Kürt-

Yahudi potansiyeli bu strateji için
uygun bir zemin oluflturmaktad›r..
(Hatta baz› Yahudilere göre
Kürtler ve Yahudiler ayn› ›rktan
gelmektedirler.) Özetle DDaanniieell
BBaarrtt Kürt-Yahudi dayan›flmas›-
n›n sadece Kuzey Irak’ta kalma-
mas›, dünyan›n her yerinde bu
dayan›flman›n korunmas› gerek-
ti¤ini, özellikle Avrupa’da ‹srail
ve Kürt lobilerinin ortak hareket
ederek, Avrupa Birli¤i kanal›yla,
Türkiye ve benzeri co¤rafyalarda
Kürt nüfusu olan ülkelere bask›
yapmas›n›n flart oldu¤unu vurgu-
layarak bölgede Kürt Devleti ad›
alt›nda ikinci bir ‹srail kurma
projesini aç›kça itiraf etmifltir.
(Bkz. www.kurdishmedia.com.)
AAnnccaakk hheemmeenn bbeelliirrtteelliimm kkii,,
BBaarrzzaannii aaflfliirreettii iiççeerriissiinnddee ggeerrççeekk
‹‹ssllaammîî kkiimmllii¤¤iinnii kkoorruuyyaann,, AABBDD
vvee ‹‹ssrraaiill’’llee iiflflbbiirrllii¤¤iinnee kkaarrflfl›› çç››--
kkaann bbiirreeyy vvee ggrruuppllaarr mmeevvccuuttttuurr..
YYuukkaarr››ddaakkii aaçç››kkllaammaallaarr››mm››zz ttüümm
KKüürrtt ggrruuppllaarr iiççiinn ggeenneelllleeflflttiirriillee--
mmeezz..

Burada, ‹slam dünyas›n› ye-
niden parçalamaya yönelik olan
bu çal›flmalar ve projeler için Ba-
t›da üretilen Oryantalism keli-
mesi ve ona dayanan strateji iyi-
ce deflifre oldu¤undan dolay›,

“‹slamic Research”, “Kurdish Re-
search” (‹slamî Araflt›rmalar,
Kürt Araflt›rmalar›) ad› alt›nda
yüzlerce enstitü bilimsel kisve al-
t›nda, infla etme ve dönüfltürme
çal›flmalar›n›n sürdürüldü¤ünü
de hat›rlatal›m. Bu çal›flmalar›n
en büyük amaçlar›ndan birisi
flüphesiz Kürtlerin özerklik ve
ba¤›ms›zl›k isteklerini dönüfltü-
rerek bölgede ‹srail’in etkinli¤ini
art›rmak suretiyle “Büyük ‹srail
Projesi”ni realize etmektir. Öyle
ki, art›k Kaosun Jeopoliti¤inin
“iflbirlikçi mimarlar›”, ‹slam ül-
kelerinin üniversitelerinde yuka-
r›da anlatt›¤›m›z projeleri hayata
geçirmeyi amaçlayan Bernard
Lewis, Z.Brezinski, S.Hunting-
ton, G.Fuller, Rechard Pearle vs.
gibi Yahudi kökenli stratejist-
yenlerin tezlerini hakikatin ger-
çek yans›malar› imifl gibi, Müslü-
man halklara empoze etmekte-
dirler. Gerçekte ise, milletimizin
ve ‹slam toplumlar›n›n “sosyal
muhayyilesinden” kopuk, ona
tamamen karfl›t, Bat›n›n hizme-
tinde olan bir “siyasal akl›n”
temsilci¤ini yapmaktad›rlar.
Halbuki hemen hemen tüm siya-
set bilimcilerine göre “sosyal
muhayyile”den (‹ng. social imagi-
nation) kopuk siyasal ak›llar ve
iktidarlar baflar›l› olamad›klar›
gibi uzun vadede yönettikleri
toplumlar› kendi kendilerine ya-
banc›laflt›rarak sömürgelefltirir-
ler. Bir örnek verirsek; sosyal
muhayyileden kopuk siyasal bir
akl› öncelemek, kendi iklimin-
den kopar›lm›fl bir muz a¤ac›n›
getirip Kaçkar da¤›nda meyve
vermeye zorlamak gibi absürd bir
u¤raflt›r. 

Özellikle ‹slam ülkelerinde
sultay› elinde tutan güç odaklar›-
n›n, ayd›n tabir edilen geçekte
ise Bat›n›n sözcüleri olan kesim-

Mesut Barzani Celal Talabani
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lerin, Kuran’›n deyimi ile mele’
ve mütrefîn’in yaflad›klar› top-
lumlar›n sosyal muhayyilesine
yabanc› olduklar› art›k akl› ba-
fl›nda her ciddi düflünür taraf›n-
dan kabul gören bir gerçekliktir.
HHaattttaa MMaaxxiimm RRooddiinnssoonn,, TTiittuuss
BBuucchhaarrtt,, LLuuiiss MMaassiiggnnoonn ggiibbii
oorryyaannttaalliissttlleerr bbuu ggeerrççeekkllii¤¤ii aaçç››kk
oollaarraakk iittiirraaff eeddeerrlleerr.. SSeeyyyyiidd
HHüüsseeyyiinn NNaassrr’’aa ggöörree ggiizzllii bbiirr
MMüüssllüümmaann oollaann MMaassiiggnnoonn bbiirr
kkoonnuuflflmmaass››nnddaa bbuu ggeerrççee¤¤ii flflööyyllee
iiffaaddee eeddeerr:: ““bbiizz oonnllaarr››nn ttaarriihhii--
nnii,, ggeelleennee¤¤iinnii,, ssaannaatt››nn››,, iillmmiinnii--
iirrffaann››nn›› vveellhhaass››ll kkeennddiilleerriinnii
aayyaakkttaa ttuuttaann ttüümm ddee¤¤eerrlleerriinnii
yyookk eettttiikk.. fifiiimmddii oonnllaarr iinnttiihhaarr
iiççiinn hhaazz››rr bbiirr ddüüzzeeyyee ggeellddiilleerr..””
(Bkz. Edawrd Said, Oryantalizm,
P›nar y.) 

Öyleyse nedir bu sosyal mu-
hayyile? Regis Debray, M.Duver-
ger gibi siyaset bilimcilerin de
paylaflt›¤› ortak kanaate göre sos-
yal muhayyile; uuzzuunn bbiirr ttaarriihhsseell
ssüürreeççttee bbiirr mmiilllleettiinn flfluuuurraalltt›› yyaa--
pp››ss››nn›› oolluuflflttuurraann ssiiyyaassaall aakkllaa zzee--
mmiinn tteeflflkkiill eeddeenn aannllaammllaarr,, kkaavv--
rraammllaarr,, sseemmbboolllleerr,, yyaarrgg››llaarr,, eeflfl--
yyaayy›› vvee vvaarrll››¤¤›› aannllaammllaanndd››rrmmaa
vvee ttaann››mmllaammaa bbüüttüünnüüddüürr.. (Bkz.
Muhammed Abid El-Cabiri, ‹s-
lam’da Siyasal Ak›l) Bundan do-
lay›d›r ki, behemehal milletimi-
zin sosyal muhayyilesini temsil
eden ve onunla ahenk içerisinde
olan siyasal akl› ön plana ç›karan
bilim adamlar›, düflünürler, siya-
siler, sanatç›lar, edebiyatç› ve
kanaat önderleri kendine düflen
görevi yapmal›d›rlar. Bundan
dolay›, tabiri caizse bu sorumlu-
luk ve görev hem insani, entel-
lektüel anlamda, hem de co¤rafi
anlamda kendi varolufllar›n›n bir
gere¤idir. AAkkssii ttaakkddiirrddee “kaosun
jeopoliti¤inin” mmiimmaarrllaarr›› mmeeyy--
ddaann›› bbooflfl bbuulluupp,, bbuu mmiilllleettii ttüümm

ttaarriihhsseell vvee ttoopplluummssaall ddee¤¤eerrllee--
rriinnddeenn kkooppaarrttaarraakk yyaa yyookk oollmmaa--
nn››nn,, yyaaddaa kkööllee oollmmaann››nn eeflflii¤¤iinnee
ggeettiirreecceekklleerrddiirr.. TTüümm iinnssaannll››kk
hhiiçç flflüüpphheessiizz ddeerriinn bbiirr tteeflfleevvvvüüflfl
vvee iinnhhiittaattllaa kkaarrflfl›› kkaarrflfl››yyaa kkaall--
mm››flfltt››rr..

Binaenaleyh insanl›k sadece
siyasal ve ekonomik alanda bu-
nal›mda de¤ildir. Neo-pagan de-
¤erlerin yükselifli, postmodern
bir paradigmay› esas alan ““ddee--
¤¤eerrlleerriinn iizzaaffiiyyeettii””(de¤er yarg›la-
r›nda göreceli olmak, rölativite)
problemi, toplumlar›n kendileri-
ne hayat veren ve onlar› ayakta
tutan geleneksel yap›lar›n çöker-
tilmesi, metafizik de¤erlerin yer-
yüzünden kovulmaya çal›fl›lmas›
tüm insanl›¤› hem tek boyutlu
bir varl›¤a dönüfltürmüfl, hem de
tam bir çözülmenin ve kaosun
efli¤ine getirerek kendi varl›kla-
r›n› tehdit eden flizofren bir yap›-
n›n ortaya ç›kmas›na neden ol-
mufltur. Gelene¤in büyük temsil-
cisi Genon’un deyimi ile insan-
l›k “varl›kla” iliflkisini kaybede-
rek derin bir buhrana saplanm›fl-
t›r. Bat›n›n küresellefltirdi¤i daha
çok üretip daha çok tüketmek
ad›na Michael Folk’un deyimi
ile ““YY››rrtt››cc›› KKaappiittaalliizzmm””in (Bkz.
Michael Folk, Pedioatry Globali-
zation, s.25) Yine Garaudy’nin
deyimi ile ““PPaazzaarr MMoonnootteeiizz--
mmii””nin din haline getirildi¤i
dünyam›z art›k bu toplum mode-
lini kald›racak, onu devam etti-
recek enerji ve ekolojik kaynak-
lardan yoksun hale getirilmifltir.

Bu gerçe¤in fark›nda olan ço-
kuluslu flirketler ve onlar›n en
büyük jandarmas› konumunda
olan ABD sömürü düzeninin
kendi lehlerine tek tarafl› devam
edebilmesi için Üçüncü Dünya
ülkelerinin ve özellikle co¤rafi
anlamda dünyan›n merkezi ko-

numunda olan ‹slam ülkelerinin
bulundu¤u alanlardaki yeralt› ve
yerüstü zenginlikleri, savafl dahil,
her ne pahas›na olursa olsun,
kontrol etmenin, denetlemenin
ön koflul oldu¤u noktas›nda gö-
rüfl birli¤ine varm›fllard›r. Aksi
taktirde bat›n›n dayatt›¤›, mane-
vi de¤erler dahil her fleyi meta
konumuna indirgeyen Liberal-
Kapitalist modelin sürdürülebi-
lirli¤inin ekonomik temelleri or-
tadan kalkacakt›r. Bu noktada
aflr› hassasiyeti ile bilinen
Bush’un liderli¤ini yapt›¤› Siyo-
nist-Evangelist iktidar dünyada-
ki kaosu daha da derinlefltirerek,
hatta 3.Dünya Savafl›na yol aça-
cak “Büyük Ortado¤u Projesini
uygulamak için ekonomik, siya-
sal, kültürel, dini ve askeri proje-
leri realize etmek amac›yla har›l
har›l çal›flmakta ve bu konuda
yüzlerce akademisyen ve think-
thank kurulufllar› tezler üretmek-
tedir. Bilindi¤i gibi bu tezlerden
birisi de ““IIll››mmll›› ‹‹ssllaamm”” denilen,
cihad ve gaza kültüründen soyut-
lanm›fl, yani gerekli olsa bile,
din, vatan, millet, namus söz ko-
nusu dahi olsa, savaflmay› d›fl
gerçekli¤i olmayan, içi bofl hü-
manite ad›na reddeden, haram
sayan, s›n›rlar› ve de¤er yarg›lar›
kendileri taraf›ndan infla edilmifl
ve sonuçta ‹slam’› yeryüzünden
kovmay› amaçlayan bir din pro-
jesi. Bu amac› gerçeklefltirme-
nin, en önemli yollar›ndan birisi
de ‹slam’› rasyonalize etmektir.
Ancak bunu yaparken, ‹slam’da-
ki “ictihad” prensibi iyi kullan›l-
mal›d›r. Yani ictihad ilkesini Ku-
ran ve sünnet gibi fleri dayanak-
lar›ndan soyutlayarak tamamen
akli bir temel üzerine infla etmek
flartt›r. (Bkz. Kenneth Cragg,
The Call of the Minaret, s. 14)
Hatta Proje öyle uygulanmal›,



GGÜNDEM

22 Umran .Mart .2005  

öyle bir flekilde insanlara anlat›l-
mal› ve empoze edilmeli ki, Müs-
lüman halklar ‘bütün bafl›m›za
gelen musibetler, belalar ‹slam
yüzünden gelmektedir, gerçek-
ten ‹slam çat›flmalara ve kötü-
lüklere yol açmaktad›r’ desin.
T›pk› Alman edebiyatç› Hölder-
lin’in divas› olan Romal› flair
Lucretius’un flu m›sras›n› hat›rla-
t›rcas›na ““TTaannttuumm rreelliiggiioo ppoottuuiitt
ssuuaaddeerree mmaalloorruumm” (din ‹flte
böyle kötülüklere yol açar. Luc-
retius, ‹.Ö.99-55 De rerum natu-
ra) ‘Geri kalm›fll›¤›m›z, sömürül-
memiz, terör belas› hep ‹slam yü-
zündendir. Bat›l›lar›n bu kaos ve
vahflette hiçbir katk›lar› yoktur.
Onlar gerçekten medeniyetin,
insan haklar›n›n, özgürlü¤ün
temsilcileridir. Zaten iflgal ve
katliamlar› da bunun için yap-
maktad›rlar!’ gibi gerçe¤i amuda
kald›ran yeryüzünün bütün kar-
galar›n› güldürecek derecede ha-
kikat d›fl› teoriler... Bu projenin
realize edilmesi için Türkiye da-
hil tüm ‹slam dünyas›nda sözde
bir tak›m ‹slam alimi ve ayd›nla-
r›n›n da tafleron görevi üstlen-
dikleri unutulmamal›d›r. Bu ze-
vat özellikle Kuran’›n tarihselli-
¤inden dem vurup, Hz.Peygam-
beri de tüm sosyolojik ba¤lant›-
lar›ndan soyutlayarak yani Onu
ve uygulamalar›n›, sözlerini, di-
rektiflerini hayat›n d›fl›na iterek
Onu sadece vahiy getiren posta-
c› konuma indirgeyen yaklafl›m-
lar›yla Müslüman toplumlar›n
1400 y›ll›k tarihsel tecrübelerini
d›fllamak suretiyle ‹slam’›n kadim
gelene¤ini hurafeler maskaral›¤›
ad›na y›pratmaktad›rlar. Tabi bu-
nu yaparken dolayl›, bazen de di-
rekt olarak yeniden infla edilme-
ye çal›fl›lan AABBDD vvee oorryyaannttaalliisstt
ppaatteennttllii ““IIll››mmll›› ‹‹ssllaamm”” pprroojjeessiinnee
ddeesstteekk vveerrmmeekktteeddiirrlleerr..             ■

R
obert Fisk’in 16 fiubat’ta
The Independent’ta ya-
y›mlanan afla¤›daki yaz›s›;

Lübnan eski baflbakan› Hariri’nin
çok manidar bir suikastla öldürülü-
flünü yorumluyor. Hariri suikast›-
n›n gerçeklefltirilifl biçimi ve zaman-
lamas› üzerinde iyi düflünmek gere-
kiyor. Bu ba¤lamda yerli ve yaban-
c› bas›nda ç›kan çeflitli yorumlar›
dikkate almak ve içinde yaflad›¤›m›z
bölgede nelerin tezgahland›¤›n› an-
lamaya çal›flmak, geliflmeleri do¤ru
okumak zorunday›z. Fisk’in yaz›s›,
olay› do¤ru de¤erlendirmemize kat-
k› sa¤layacak nitelikte.

RReeffiikk HHaarriirrii’’yyii bugün ken-
disinin yeniden infla etti¤i Bey-
rut’ta, flehrin meflhur Roma y›-
k›nt›lar›n›n hemen yak›n›nda
gömecekler. Ancak Hariri’nin
Pazartesi günü vahflice katledili-
flinin yank›lar› Lübnan ve hatta
Antik Roma’n›n bile do¤usun-
dan duyuluyor; çünkü suikast›n
Irak’taki direniflle yak›ndan ilgili
oldu¤u düflünülüyor ve Baflkan
Bush, Suriye’nin gerillalar› dire-
nifl için destekledi¤i kan›s›nda.

Suriye’nin Lübnan’dan as-
kerlerini çekmesi için Amerika
Birleflik Devletleri’nin (ABD)
kurdu¤u bask› ise -Hariri de çok
farkl› sebeplerden ötürü de olsa,
ayn› fleyi istiyordu- gittikçe daha
da etkili bir hal alan kanl› Irak
direnifline Suriye’nin yard›m›n›

kesme girifliminin bir parças›.
Dün gece (Sal›) Amerika

Birleflik Devletleri’nin fiam bü-
yükelçisini geri ça¤›rmas› ise,
Hariri’nin ölümünden Suriye’yi
sorumlu tutaca¤›na dair flimdiye
kadar verilen en aç›k sinyal.

Tahmin edilece¤i üzere ‹‹ssrraaiill
de tam bu s›ralarda Suriye ile her-
hangi bir bar›fl görüflmesine baflla-
mak için yeni önkoflullar sundu:
Terör gruplar›n›n merkezlerinin
fiam’dan ihraç edilmesi, ‹srail s›-
n›r›na Lübnan Ordusu’nun kendi
güçlerini yerlefltirmesine izin ve-
rilmesi ve Lübnan’daki Suriye ifl-
galine son verilmesi.

‹srail -ki kendisi Lübnan’›n
bir bölümünü 24 sene boyunca
iflgal etmiflti- daha sonradan ül-
keyi 15 y›l önce terk etmifl olan
‹‹rraann DDeevvrriimm MMuuhhaaff››zzllaarr››nn››nn ddaa
iihhrraacc››nn›› ttaalleepp eettttii.. Amerika’yla
eflgüdümlü hareket eden ‹srail’in
tehditleri -özellikle, zaten ülkeyi
terk etmifl olan Devrim Muhaf›z-
lar›n› hedef alan aldat›c› tehdi-
di- kkrriizziinn ddaahhaa ddaa bbüüyyüüyyeeccee¤¤iinnii
ggöösstteerriiyyoorr..

Pazartesi günü alt› korumas›,
doktoru ve en az yedi siville bir-
likte hayat›n› kaybeden Hari-
ri’nin yanm›fl bedeni, ebedi isti-
rahat yeri olan ve Haçl› döne-
minden kalma kiliselerle, Frans›z
mandas› yadigar› yap›lar› bile
gölgede b›rakacak kadar büyük

HHAARR‹‹RR‹‹ SSUU‹‹KKAASSTTII VVEE
‹‹SSRRAA‹‹LL’’‹‹NN ÇÇIIKKAARRLLAARRII 

RROOBBEERRTT FFIISSKK
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-baz›lar› azmanca bile der- Sün-
ni Müslüman Camiinde gömü-
lecek.

Kabri, 1915-16 y›llar›nda
Osmanl› Türklerine karfl› ba-
¤›ms›zl›k mücadelesi verdikleri
için idam edilen Lübnanl› flehit-
lerin an›s›na dikilmifl ve restore
edilmesine ra¤men hala kurflun
delikleriyle dolu olan abideyi ve
sivil savafl sonras›nda yap›lm›fl
olan Ba¤›fllama Bahçesi’ni cep-
heden gören bir konumda.

Haçl›lar› yenen Arap Müslü-
man kahraman SSaallaahhaaddddiinn
fiam’daki CCaammii--ii EEmmeevviiyyee’’ddee
gömülmüfltü. Milyarder ifladam›
Hariri de neredeyse ayn› büyük-
lükte -fakat muhtemelen onun
kadar güzel olmayan- Beyrut’ta-
ki MMuuhhaammmmeedd EEmmiinn CCaammiiii’’nniinn
hemen d›fl›nda yatacak.

Ortaça¤’›n Avrupal› ‹mpara-
torlu¤u’nu yenen kahraman bü-
tün Lübnan’› etkisi alt›na alan
bir ifl imparatorlu¤unun sahibi
Arap aileye de ilham verdi. Fa-
kat HHaarriirrii’’nniinn ööllüümmüünnee ttaann››kk--
ll››kk eeddeenn ssaahhnneeyyii hhaazz››rrllaayyaann ddaa
AAmmeerriikkaann ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu oolldduu..

Amerika taraf›ndan geçici
olarak Irak’a devlet baflkan› ola-
rak atanan, eski CCIIAA ve MMII55 aja-
n› ‹‹yyaadd AAllllaavvii de yar› Lübnanl›,
annesi itibarl› bir fiii ailesinden
geliyor: Hariri onu iyi tan›rd›.

Eski Lübnan Baflbakan›, özel
bir görüflmede Amerika’n›n
Irak’taki direnifle destek ver-
mekle itham etti¤i Suriye’yi am-
bargoyla tehdit etti¤ini ve onun
Lübnan’daki askeri birliklerini
vurdu¤unu kabul etti. Bir kez da-
ha Lübnan, bbaaflflkkaallaarr››nn››nn kkaavvggaa--
ss››nnddaa ssaavvaaflfl aallaann›› oollmmuuflflttuu..

Hariri iflte bu savafl alan›nda
bir devdi. Suriye’de birçok dostu
oldu¤u gibi düflmanlar› da vard›.

Hariri, Bush yönetiminin birçok
ülkede sürdürdü¤ü teröre karfl›
savaflla Ortado¤u’da demokrasiyi
yayma çabas›n› birlefltirme giri-
fliminin de fark›ndayd›.

E¤er ABD Irak’› demokrasi
için iflgal edebiliyor ve bununla
teröre karfl› savafl›nda bir ileri
cephe oluflturabiliyorsa -ne var
ki bu yan›lt›c› bir fikirdi- o za-
man Suriye’nin Lübnan’daki
varl›¤› da ayn› koflullar›n ürünü
say›labilirdi. Oysa SSuurriiyyee ulusla-
raras› hukuka ayk›r› bir flekilde
komflu ülkesini iflgal ederken te-
rörü destekliyor ya da en az›n-
dan ‹srail’e karfl› savaflan mili-
tanlar› himaye ediyordu.

GGeeoorrggee BBuusshh ve Hariri’nin
yak›n arkadafl› Fransa Cumhur-
baflkan› JJaaccqquueess CChhiirraacc Birlefl-
mifl Milletler (BM) Güvenlik
Konseyi’nin 1559 say›l› karar›yla
Suriye’den askerlerini Lüb-

nan’dan çekmesini isteyince,
Suriye Saddam Hüseyin’in 2003
y›l›nda içinde bulundu¤u ç›kma-
za girdi: BM kararlar›na uy ya da
sonuçlar›na katlan.

Yaklaflan Lübnan seçimlerine
kat›lacak olan Suriye karfl›t› aday-
lar ise, Suriye yanl›lar›n›n seçim
bölgeleriyle oynayarak kendileri-
ni parlamento d›fl› b›rakmalar›n-
dan korkuyor ve bu korku Ameri-
kan muhaf›zlar›n›n Arap dünya-
s›nda demokrasinin yay›lmas› ta-
lebiyle atbafl› gitmekte.

DD››flflllaannmm››flfl SSuurriiyyee,, ssiillaahhllaarr››
eelliinnddeenn aall››nnmm››flfl HHiizzbbuullllaahh ggeerriill--
llaallaarr›› vvee bbüüyyüükk oorraannddaa aasskkeerr--
ddeenn aarr››nndd››rr››llmm››flfl LLüübbnnaann’’››nn ‹‹ss--
rraaiill’’iinn çç››kkaarrllaarr››nnaa hhiizzmmeett eeddee--
cceekk oollmmaass›› ddaa hhiikkaayyeenniinn aannllaa--
tt››llmmaass››nnaa iizziinn vveerriillmmeeyyeenn kk››ss--
mm››.. ■

The Independent 18/02/2005
* B‹ANET sitesinden al›nm›flt›r. 
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T
ürkiye’de seçimlerin,
dolay›s›yla da siyasetin
kaderinin d›fl güçler ve

özellikle de ABD taraf›ndan fle-
killendirildi¤i y›llard›r söylenir
durur. Türk siyasi tarihine k›sa
bir göz att›¤›m›zda bunun çok
say›da örne¤ini görürüz.

II.Dünya Savafl› sonras›nda
dünya politikas›na yön vermeye
bafllayan ABD’nin, 1946’da Tür-
kiye’de ilk çok partili seçimin ya-
p›lmas›n› sa¤lad›¤› ve o tarihten
bu yana yap›lan seçimlerde de ne
denli etkili oldu¤u herkesçe bili-
nir. Keza, 27 May›s 1960 Darbe-
si’nden 28 fiubat
1997 Postmodern
darbesine kadar, her
on y›lda bir yap›lan
askeri müdahalelerin
ABD yönlendirmesi
ile gerçekleflti¤i de,
yak›n siyasi tarihimiz
hakk›nda biraz bilgi
sahibi olanlar›n ma-
lumudur.

ABD’nin Türk si-
yasi hayat›na en
esasl› müdahalelerin-
den biri, kuflkusuz 28
fiubat Postmodern
Darbesi ile olmufltur.
Bu darbe sürecinde
Refah-Yol Hükûmeti
alafla¤› edilirken 18
Nisan 1999 Seçimle-

rinde de Ecevit liderli¤indeki
DSP’nin önü aç›larak ve hatta
yelkenlerine üflenerek iktidar
olmas› sa¤lanm›flt›r. DSP’nin
yelkenlerini flifliren en önemli
geliflme ise, 9 Ekim 1998’de Su-
riye’den ç›kar›lan PKK lideri
Apo’nun 16 fiubat 1999 tari-
hinde Kenya’da CIA ajanlar›n-
ca paketlenip M‹T elemanlar›-
na teslim edilmesi ve büyük bir
zafer havas› içinde Türkiye’ye
getirilmesi idi. 18 Nisan seçim-
lerine 2 ay kala, Ecevit Baflba-
kanl›k koltu¤una oturduktan

hemen sonra yap›lan bu operas-
yon, DSP’yi bir anda birinci
parti konumuna yükseltmeye
yetti de artt› bile. Tabi ki, Ece-
vit, bu olayda ABD veya CIA
yard›m›ndan asla söz etmeye-
cekti, ta ki geçti¤imiz aya ka-
dar...

Derginiz UUmmrraann, May›s 1999
say›s›nda bu olay›n, bir
ABD/CIA operasyonu oldu¤u
ve 18 Nisan seçimlerini belirle-
mek için yap›lm›fl bir hediye ol-
du¤u yorumunu yapm›flt›:

UUmmrraann // MMaayy››ss 11999999:: ““AAppoo
NNeeyyiinn KKaarrflfl››ll››¤¤››nnddaa TTeesslliimm
EEddiillddii??””

“fiubat 1999’da Apo’nun
Kenya’dan CIA, MOSSAD ifl-
birli¤i ile Türkiye’ye teslim edil-
mesi üzerinde durulmas› gereken
önemli bir konudur. Bir kere
Apo Suriye’den Mesut Y›lmaz
zaman›nda ç›kar›lm›fl olmas›na
karfl›l›k, Apo Mesut Y›lmaz dö-

AAPPOO’’YYUU PPAAKKEETTLLEEYYEENN CCIIAA VVEE
EECCEEVV‹‹TT’’‹‹NN BBAAfifiBBAAKKAANNLLII⁄⁄II

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

Umran / Mayıs 1999: “Apo, ABD’nin Ecevit’e Seçim Hediyesidir”
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neminde Türkiye’ye teslim edil-
memifltir... ANAP yerine
DSP’nin kuvvetlenmesi tercih
edilmifltir. 18 Nisan seçimleri
böylelikle flekillendirilmek is-
tenmifltir. Tarhan Erdem’in
araflt›rmas›na göre fiubat ay›nda
DSP birinci parti durumuna
yükselmifltir. Bu aflamada sorul-
mas› gereken soru ABD Apo’yu
niçin ve neyin karfl›l›¤›nda Tür-
kiye’ye getirip teslim etmifltir?
Bu sorunun cevab› yak›n bir ge-
lecekte bulunabilecektir kana-
atindeyiz.” (Y›ld›r›m Cano¤lu,
Umran, May›s 1999/57, “18 Ni-
san Seçimlerinde Güç Merkezle-
ri, s.12-13.”

NNookkttaa // fifiuubbaatt 22000055:: EEcceevviitt;;
““OOllaayy›› MM‹‹TT vvee CCIIAA yyüürrüüttttüü””

BBüülleenntt EEcceevviitt, geçti¤imiz ay,
Abdullah Öcalan’›n 16 fiubat
1999 tarihindeki yakalan›fl öy-
küsünü Nokta dergisine(13 fiu-
bat 2005) anlat›rken; “flecaat ar-
zederken sirkatin söyleyen
merd-i k›ptî” misali, Apo’nun
ABD taraf›ndan teslim edildi¤i-
ni itiraf ediverdi:

Apo operasyonu s›ras›nda
Baflbakanl›k koltu¤unda oturan
Bülent Ecevit, o günleri anlat›r-
ken, ““OOllaayy›› MM‹‹TT vvee CCIIAA yyüürrüütt--
ttüü.. AABBDD yyöönneettiimmii ggeerrii ppllaannddaa
kkaallmmaayyaa öözzeenn ggöösstteerrddii.. AABBDD
oollmmaassaa,, AAbbdduullllaahh ÖÖccaallaann’’›› aallaa--
mmaazzdd››kk”” dedi. Ecevit, operasyon
için neden Cavit Ça¤lar’›n uça-
¤›n›n seçildi¤ini de: “Çünkü en
uygun fiyat› onlar vermiflti.” diye
aç›klad›.

Ecevit, Nokta’ya flu aç›kla-
malar› yapt›:

“‹lk olarak M‹T bana konu-
yu söyledi. M‹T Müsteflar›,
Amerikan istihbarat›ndan öyle
bir teklif geldi¤ini bildirdi. Bu-

nu o aflamada aç›klamad›m. Biz
de büyük bir gizlilik içinde bu
konuda izin verdik.(...) Say›n
Demirel’e ‘Hükümet olarak biz
de¤erlendirmek istiyoruz’ de-
dim. (...) Ben bu konuda ABD
ile aram›zda bir iliflki oldu¤u iz-

lenimini vermemek için “Ame-
rika gelip bize böyle bir öneride
bulundu” diye aç›klama yapma-
d›m. (...) ABD istemeseydi bu ifl
olmazd›.”

fiimdi anlad›n›z m› Veh-
bi’nin kerrâkesini!                    ■

NNookkttaa / fiubat 2005: EEcceevviitt:: ““AABBDD OOllmmaassaa AAppoo’’yyuu AAllaammaazzdd››kk””
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GGiirriiflfl

G
eçen yaz›m›zda kültür ve medeniyet kav-
ramlar›n› tart›flarak bunlar›n, de¤erler
ekseninde parçalanamaz bir bütünlük

oluflturdu¤unu ve her kültür ve medeniyetin te-
mel de¤erler etraf›nda bir flekillenifl ve yap›lan›fl
oldu¤unu ifade etmifltik. Burada de¤erlerin ortaya
ç›k›fl›n› ve farkl› de¤erler aras›ndaki iliflkinin ne
oldu¤unu ana hatlar› ile inceleyece¤iz.

DDee¤¤eerrlleerr NNeeddiirr??

Kültür ve medeniyetler hem mücadele eder, hem
de karfl›l›kl› olarak birbirini etkiler ve birbirlerin-
den al›fl veriflte bulunurlar. Önemli olan birbirle-
rinden neyi al›p neyi alamayacaklar›d›r. ‹flte bu
noktada kültür ve medeniyetlerin a¤›rl›k merke-
zinde bulunup onlara flekil veren de¤erler sistemi
bir ana parametre olarak önem kazan›r.

DDee¤¤eerrlleerr nneeddiirr?? ÖÖnneemmlleerrii nneerreeddeenn kkaayynnaakk--
llaannmmaakkttaadd››rr?? DDee¤¤eerrlleerr ssiisstteemmii nnaass››ll vvee kkiimm ttaarraa--
ff››nnddaann iinnflflaa eeddiilleebbiilliirr?? ÜÜzzeerriinnddee dduurruullmmaass›› ggeerree--
kkeenn eenn tteemmeell ssoorruunn bbuudduurr. Erol Güngör’e göre; 

“De¤er hükmü bir fleyin arzu edilebilir veya edi-
lemez oldu¤unu belirten ifade ise, o halde ddee¤¤eerr
ddee bbiirr flfleeyyiinn aarrzzuu eeddiilleebbiilliirr vveeyyaa eeddiilleemmeezz oolldduu--
¤¤uu hhaakkkk››nnddaakkii iinnaannççtt››rr...... DDee¤¤eerr bbiirr iinnaannçç ooll--
mmaakk bbaakk››mm››nnddaann,, ddüünnyyaamm››zz››nn bbeellllii bbiirr kk››ssmm››yyllaa
iillggiillii iiddrraakk,, dduuyygguu vvee bbiillggiilleerriimmiizziinn bbiirr tteerrkkiibbii
demektir.”11

Mustafa Ayd›n’a göre ise;

“De¤er, en genel tan›m›yla nneessnnee,, bbiirriimm vvee ddaavv--
rraann››flfl kkaall››ppllaarr››nnaa yyüükklleennmmiiflfl bbiirr flfleeyy,, nniissppii bbiirr
kk››yymmeettttiirr.. ‹‹nnssaann›› iinnssaann yyaappaann eettiikk ddüünnyyaann››nn ttee--
mmeell ttaaflflllaarr››dd››rr. Ancak insanla ilgili olmas›na ra¤-
men, insan ve toplumu aflan bir yönü vard›r. Bir
baflka deyiflle ddee¤¤eerrlleerr aaflflkk››nn ((ttrraannsscceennddeennttaall))
dd››rrllaarr ve ulafl›lmas›nda sentetik yarg›lara ihtiyaç
gösterirler.”22

Tan›mlamalardan ddee¤¤eerrin; insan›n davran›flla-
r›nda, duygular›nda, yaflant›s›nda önem verdi¤i,
vazgeçilmez kabul etti¤i idrak, duygu ve bilgiler-
den oluflan bir k›ymet oldu¤u anlafl›lmaktad›r. De-
¤erlerin tümü insan için ayn› önemi haiz olmad›-
¤› gibi farkl› insanlar için de ayn› önemi haiz ol-
mayabilir. O nedenle de¤erler iki ana grupta s›n›f-
land›r›lmaktad›r: ‘‘TTeemmeell ddee¤¤eerrlleerr’’((yyüükksseekk ddee--
¤¤eerrlleerr)),, ‘‘aarraaçç ddee¤¤eerrlleerr’’.. Temel de¤erler, tarihi sü-
reç içerisinde de¤iflmeyen zamandan, mekandan
ba¤›ms›z, tüm insanlar›n menfaat ve mutlulu¤u-
nu, kurtuluflunu sa¤layan de¤erler; araç-de¤erler de
toplumsal flartlar›n bir gere¤i olan ve fertlerin ç›-
kar ve yarar›n› ilgilendiren, zaman ve mekana gö-
re de¤iflebilen de¤erler olarak kabul edilirler.22 Te-
mel de¤erler, araç de¤erlere bir çerçeve çizerek
onlar›n alan›n› belirler. 

De¤erlerin en önemli fonksiyonu, hayat› flfleekkiill--
lleennddiirrmmeeddee bbeelliirrlleeyyiiccii oollmmaallaarr››dd››rr.. De¤erler yafla-
m› flekillendirdikleri için d›fla yans›mak zorunda-
d›rlar. De¤erlerin d›fllaflma flekillerine norm(kural),
normlar›n da d›fllaflma biçimlerine kurum denmek-
tedir. ‘Kurumlar, toplumsal ihtiyaçlar›n temeldeki

MMEEDDEENN‹‹YYEETTLLEERR ÇÇAATTIIfifiMMAASSIINNDDAA MMÜÜSSLLÜÜMMAANNLLAARRIINN YYOOLL HHAARRIITTAASSII--IIIIII

FARKLI DDE⁄ERLER AARASINDA
MÜCADELE KKAÇINILMAZDIR

YYIILLDDIIRRIIMM CCAANNOO⁄⁄LLUU

A N A L ‹ Z

“Kurtlarla arkadafl ol, yaln›z elinden baltay› b›rakma.”
Rus Atasözü
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de¤er ve normlara göre flekilleniflidir’.22

De¤erlerle ilgili cevapland›r›lmas› gereken y›-
¤›nla soru vard›r:

Bir fleyin, bir olay›n, bir uygulaman›n veya bir
yaflam biçiminin arzu edilebilir, temiz, güzel, iyi,
do¤ru veya arzu edilemez, kirli-pis, çirkin, kötü,
yanl›fl oldu¤unu nas›l anlayaca¤›z? Hangi davran›fl
ve düflünce flekli do¤ru, güzel, iyi ve temizdir?
Hangi davran›fl ve düflünce flekli yanl›fl, çirkin,
kötü ve kirli-pistir? Hangi haller ahlaki, hangileri
gayri ahlakidir? ‹nsanlar›n bizatihi kendileri ile,
ailesi ile, çevresi ile, toplum ile ve gelecek nesil-
lerle olan münasebetlerindeki ölçü ne olmal›d›r?
‹nsan yap›s› ile de¤erler aras›nda bir iliflki var m›-
d›r? De¤erlerin insan yaflam›ndaki etkisi nedir ve-
ya ne olmal›d›r. F›trat-de¤er iliflkisi, bilgi-de¤er
iliflkisi, iman-de¤er iliflkisi ve mutluluk-de¤er ilifl-
kisi nedir? 

De¤erler sistemini kimin koyma hakk› vard›r?
E¤er her bir ferdin de¤er koymaya hakk› varsa, ka-
pasitesi varsa, bu de¤erlerin tüm insanlar için ge-
çerlili¤i ne olacakt›r? Ortaya konan de¤erlerin,
tüm insanlar›n davran›fl›na, menfaatine uygun,
objektif, optimal de¤erler oldu¤una iliflkin kesin
kan›t›m›z nedir, ne olmal›d›r? Böyle bir kan›t, bir
belge sunabilir miyiz? Ortaya att›¤›m›z de¤erlerin
“evrensel ve tüm insanl›k için geçerlidir” denebil-
mesi için gerek ve yeter koflullar nelerdir? De¤er-
lerle ilgili toplumsal mutabakat nas›l sa¤lanacak-
t›r? Bu günkü de¤erlerimizin sosyal ve tarihi kök-
leri nedir? Tarihi süreçteki de¤erler sisteminin
oluflumu ve de¤iflimi nas›l olmufltur? De¤erlerin
sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel yap›larla etkile-
flimi nedir? Farkl› de¤erler aras›nda iliflki nas›l ol-
maktad›r? Farkl› toplumlar, farkl› kültür ve mede-
niyetler aras›nda de¤erler aç›s›ndan benzerlik ve
farkl›l›klar var m›d›r? 

Bu ve buna benzer sorulara ddiinn vvee ffeellsseeffee cceevvaapp
vveerrmmeekktteeddiirr. Allah inanc›na dayanan dinlerde, te-
mel de¤erler vahiyle peygamberlere bildirilmekte,
onlar da bunu insanlara anlat›p ö¤retmektedir. Bu
flekilde bildirilen de¤erlere insanlar›n iman etmesi
istenmektedir. BBuu ddee¤¤eerrlleerr,, YYaarraatt››cc››nn››nn yyaarraatttt››¤¤››
vvaarrll››¤¤aa yyooll ggöösstteerrmmeessii aannllaamm››nnddaa bbiirr kkuullllaann››mm kk››--
llaavvuuzzuu mmaahhiiyyeettiinnddeeddiirr. O dine iman edenler, ina-
nanlar, de¤erleri kendilerinin ve toplumun menfa-
atine oldu¤una inand›klar› için ba¤lay›c› olarak ka-
bul edip benimser ve gere¤ini yaparlar. 

Felsefe ise, yarat›c›n›n bilgisine baflvurmadan
iyi-kötü, güzel-çirkin, temiz-kirli, ahlaki-gayri ah-
lakinin mahiyetini araflt›r›r. Bunlar› insanlar›n
inançlar›n›n d›fl›nda objektif gerçeklere dayand›r-
maya, ispat etmeye çal›fl›r. Burada filozofun ilgi-
lendi¤i alan son derece karmafl›kt›r. MMeesseelleeyyii bbiirr
bbüüttüünn oollaarraakk eellee aall››pp üüzzeerriinnddee ddeenneeyy vvee ggöözzlleemm
yyaappmmaa flflaannss››nnaa ssaahhiipp ddee¤¤iillddiirr.. ZZoorruunnlluu oollaarraakk ssoo--
rruunnuu ppaarrççaallaarraa aayy››rrmmaakkttaa,, ppaarrççaallaarr››nn aannaalliizz vvee
sseenntteezziinnddeenn bbüüttüünnee ggiittmmeeyyee ççaall››flflmmaakkttaadd››rr. Bu
da filozofun bak›fl›na, kapasitesine, inançlar›na ve
duygular›na ba¤l› olmaktad›r. Bunun sonucunda
farkl› felsefi ekoller ortaya ç›km›fl, bunlar da in-
sanlara farkl› de¤er sistemleri önermifllerdir.22

Bu ekollerin a¤›rl›k verdikleri noktalarda ve
bafllang›çtaki varsay›mlar›nda, kalk›fl noktalar›n-
da farkl›l›k vard›r. Bununla birlikte, filozoflar›n
genelinde ortak olan nokta, de¤erlerin tespitinde
temel kriteri ‘genel iyilik ve mutluluk’ olarak seç-
mifl olmalar›d›r.22

‘Bir fleyin ‘‘ggeenneell iiyyiilliikk vvee mmuuttlluulluukk’’ için oldu-
¤una kim karar verecektir?’ sorusunun cevab›nda
bir anlaflma sa¤lanamam›flt›r. Filozoflar›n bir k›s-
m› ‘‘sseeççiiccii ssiisstteemm’’, bir k›sm› da ‘‘iiddeeaall bbiirr ggöözzlleeyyii--
ccii’’ ile sorunu çözmeye çal›flm›fllard›r:

“‹yi, güzel, do¤ru dedi¤imiz fleyler bir sseeççiiccii ssiiss--
tteemmiinn kabul etti¤i; kötü ve çirkin fleyler ise red-
detti¤i fleylerdir.” 
“(Natüralist ahlak filozoflar› R. Firth:) A do¤ru-

dur demek ‘ee¤¤eerr hheerr flfleeyyii ggöörreenn vvee bbiilleenn,, ttaarraaff--
ss››zz,, iissttiikkrraarrll››,, mmeennffaaaatt ggöözzeettmmeeyyeenn bbiirr ggöözzlleeyyiiccii
oollssaayydd›› oo ddaa bbuu hhaarreekkeettlleerrii ttaassvviipp eeddeerrddii..’’ de-
mektir.”22

‘‹‹ddeeaall sseeççiiccii // iiddeeaall ggöözzlleeyyiiccii var m›d›r, varsa
kimdir?’ sorusu filozoflar taraf›ndan cevaps›z b›ra-
k›lmaktad›r. Ancak hepsi de ideal seçici ve ideal
gözleyici bir sistem veya bir beflerin olmad›¤›n› ka-
bul etmektedirler. Dolay›s›yla ideal seçici veya
ideal gözleyici ad›na filozofun kendisi, kendi zaaf
ve eksiklikleri ile kendi duygu, düflünce, inanç sis-
teminin etkisi alt›nda karar vermektedir. Kendile-
rine ba¤›ml› olarak infla ettikleri bir de¤erler siste-
mine tüm insanlar›n uymas›n› istemektedirler. 

Tüm zaman ve mekanlarda yaflayan insanlar
aras›nda böyle bir ideal seçici / ideal gözleyici var
olmad›¤›n› kabul etmifl olmalar›na ra¤men niçin
filozoflar, ‘hheerr flfleeyyii ggöörreenn vvee bbiilleenn,, ttaarraaffss››zz,, iissttiikk--
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rraarrll››,, mmeennffaaaatt ggöözzeettmmeeyyeenn bbiirr ggöözzlleeyyiiccii oollaarraakk
ttaann››mmllaadd››kkllaarr›› iiddeeaall bbiirr ggöözzlleeyyiiccii oollaarraakk AAllllaahh’’››
kkaabbuull eettmmeemmeekktteeddiirrlleerr?? Neden onun bilgisine
baflvurmuyorlar? 

Bu, bugünkü felsefi ve ilmi araflt›rmalarda be-
nimsenen yolla alakal› bir problemdir. Hatan›n
nerede yap›ld›¤›n› ortaya ç›karabilmek için bu-
günkü ilmi anlay›fla ve metodolojisine k›saca göz
atmam›zda fayda vard›r.

TToopplluummssaall BBiilliimmlleerriinn TTeemmeell ZZaaaaff››

‹‹lliimm; “kainatta vuku bulan olaylar hakk›nda ggöözz--
lleemm,, ddeenneeyy vvee tteeffeekkkküürr sonucu elde edilip bbiirriikkeenn
bbiillggiilleerrddeenn hareketle ve kkiiflfliiddeenn kkiiflfliiyyee ddee¤¤iiflflmmee--
yyeenn ((yyaannii oobbjjeekkttiiff) metotlar(yöntemler, yordam-
lar) arac›l›¤›yla ‘‘yyeennii bbiillggii üürreettiimmii’’ne ilim ad› ve-
rilir... ‹lim tümüyle maddi yani objektif bir biçim-
de ölçülebilme özelli¤i olan bir aleme, evrene da-
yan›r; evrendeki düzeni ve bu düzenin uydu¤u ku-
rallar›: 11--aarraaflfltt››rr››rr,, 22--kkeeflflffeeddeerr,, 33--ttaahhkkiikk eeddeerr”.33

Bu tan›mlamaya uygun olarak bir bilimsel ça-
l›flma, bilim adam›n›n kendi d›fl›ndaki dünyadan
duyu organlar› vas›tas› ile ald›¤› veriler(ihsaslar,
alg›lar, d›fl›m›zdaki varl›¤›n üzerimizdeki etkileri)
üzerinde ak›l vas›tas›yla tefekkür edip analiz ve
sentezini yaparak bir sonuca ulaflmas› fleklinde ce-
reyan eder. Bafllang›çtaki ham veriler al›n›p iflle-
nerek bilgi haline dönüfltürülür. O nedenle “Bilgi,
varl›kla çevresi aras›ndaki iliflkidir’.44 Bu bilgi ka-
nun yada teori seviyesinde olabilir. 

Bilimsel çal›flmalarda, ddeenneeyy vvee ggöözzlleemm ad› ve-
rilen iki teknikle befl duyu ve ak›l gibi iki ana bil-
gi kayna¤› kullan›lmaktad›r. Deney ve gözlem kap-
sam›na alamad›¤›m›z alanlar ilmin ilgi alan›n›n d›-
fl›nda kalmaktad›r. O alan, dinin ve felsefenin ala-
n›d›r. Öncelikle bunun unutulmamas› gerekir. 

‹ncelenen varl›ktan al›nan veriler üzerinde
insan, zihni çal›flma yaparken onlarla ilgili kav-
ramsallaflt›rma yapar. KKaavvrraammllaarr, bizim veriler
arac›l›¤›yla inceledi¤imiz nesneye, onu temsil ma-
hiyetinde atfetti¤imiz isimlendirmelerdir; ‘‘vvaarrll››--
¤¤››nn iinnssaann zziihhnniinnddee kkii ffoottoo¤¤rraaff››dd››rr’’. Kavramsallafl-
t›rma aflamas›nda yap›lan hata, bilimsel çal›flma-
n›n sakat do¤mas›na neden olabilir. Kavramlar›n
semantik alan› zamanla de¤iflebilir yada yeni kav-
ramlar türetilmek durumunda kal›nabilir. 

Verileri de¤erlendirmede, yorumlamada kul-

land›¤›m›z duyu organlar›m›z›n ve akl›m›z›n kapa-
sitesi s›n›rl›d›r. Duyu organlar›m›z›n kapasitesini
teknik cihazlarla art›rm›fl olsak bile deney ve göz-
lemlerdeki “ölçme yöntemi hatalar›”, “ölçü aleti
yap›m hatalar›”, “veriyi temsil etme hatalar›” gibi
hata kaynaklar›n›n meydana getirdi¤i bir duvar,
gerçekle aram›zda en ciddi engellerden birini
oluflturur. Dahas› “Heisenberg Belirsizlikleri”nin
ifade etti¤i gibi, varl›k, saklad›¤› gerçe¤i “çok ince
bir tül perdesinin” arkas›nda gizlemektedir. YYaannii,,
eenn mmüükkeemmmmeell ööllççüü aalleettlleerriinnee ssaahhiipp oollssaakk bbiillee
ggeerrççeekkllee aarraamm››zzddaa ggeennee ddee bbiirr ppeerrddee bbuulluunnmmaakk--
ttaadd››rr.. 

Bilimsel çal›flmalarda konular incelenirken
araç olarak mmooddeell kullan›lmaktad›r. Model ise,
“Bir bütünü meydana getiren ve çeflitli olay ve ol-
gular› aç›klamakta kullan›lan, aralar›nda sistema-
tik ba¤lant› bulunan, çevreden soyutlanm›fl ö¤e-
ler, ilkeler ya da kurallar bütünü” olarak tan›m-
lanmaktad›r.55 Model, genel olarak, incelenen
varl›¤›n belirli karakteristik yap›s›n›n ve iliflkileri-
nin benzer bir sistemidir.66

Model, belli varsay›m ve aksiyomlara dayan›r.
Modeli güçlü k›lan, gerçe¤e yak›n temsilini sa¤la-
yan bafllang›çtaki bu öngörülerdir. Bunlar aras›nda
sistematik ve mant›ksal bir bütünlük vard›r. Mo-
delden beklenen, incelenmek istenen varl›¤›n tüm
özelliklerini temsil edebilmesidir. E¤er modelimiz,
varl›¤› tam olarak temsil edebiliyorsa, modelde yer
alan parametre, ö¤eler de¤ifltirilerek varl›¤›n nas›l
davranabilece¤i öngörülebilir. Kurulan modelden
beklenen, o ana kadar yap›lm›fl tüm çal›flmalar›n
sonuçlar›n› öngörmesi ve daha sonra karfl›lafl›labi-
lecek problemleri de çözebilmesidir. Bunlar› yapa-
bildi¤i oranda modelimiz baflar›l›, aksi taktirde ye-
tersiz kabul edilmektedir. Çözemedi¤i sorunlar›
çözebilmesi için modelde baz› de¤ifliklikler yap›la-
rak modelin eksiklikleri giderilmeye çal›fl›l›r. Bu-
nunla beraber istenen elde edilemiyorsa modelden
vazgeçilir. Dolay›s›yla ortaya konan modellerin za-
man ve mekana olan ba¤›ml›l›¤› ve test edilip edil-
medi¤i ve uygulamadaki sonuçlar›n›n ne oldu¤u
daima göz önünde bulundurulmal›d›r: 

““......HHeerr mmooddeell bbeellllii bbiirr zzaammaann kkeessiittiinnddee vvee bbeell--
llii bbiirr ttoopplluummssaall eettkkiilleeflfliimm iiççiinnddee üürreettiillmmiiflflttiirr.. BBuu
nneeddeennllee ddee iinnssaannll››¤¤››nn ttüümmüünnüü kkaappssaayyaann mmeekkaann
bbooyyuuttuu vvee eekkssii ssoonnssuuzzddaann aarrtt›› ssoonnssuuzzaa ggiiddeenn bbiirr
zzaammaann bbooyyuuttuu iiççiinnddee iirrddeelleennmmeessii ggeerreekkiirr..””55
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Modeller, baz› vvaarrssaayy››mmllaarr(hipotez, faraziye:
pratikte do¤rulanmas› gereken kuramsal öner-
me)77 üzerine bina edilmektedir. Bunlar kendisi
aç›s›ndan ispatlanmam›fl temel do¤rulard›r. Var-
say›m›n pratikte do¤rulanmas› ile tteeoorrii(kuram,
nazariye) ortaya ç›kmaktad›r. Teori, ‘sistemli ola-
rak düzenlenmifl bir önermeler sistemi halinde,
gerçe¤in bir alan›na ya da insan›n düflünsel yafla-
m›na iliflkin, genellefltirilmifl bilgi’dir.88 Teori pra-
tikte do¤rulanm›fl, güvenilir, sa¤lam bilgidir.

Gerek do¤an›n gerekse toplumun uydu¤u ka-
nuniyetlerin karmafl›k yap›s›n› incelerken modeli-
mizin, varl›¤› bir bütün olarak temsil etmesi arzu
edilir. Ancak bu mümkün de¤ildir. O nedenle bi-
lim adam›, çal›flmas›n› yaparken inceledi¤i varl›¤›
bir bütün olarak de¤il de, genelde parçalayarak ele
al›r / ele almak zorunda kal›r. Parçalarla elde etti-
¤i bilgilerden bütün hakk›nda bir sonuca varmak
ister. Modelini buna uygun kurar. O nedenle mo-
del, gerçe¤in bir bütün olarak temsili de¤ildir.
Toplumsal bilimlerde kullan›lan modelin temsil
gücü, do¤al bilimlerde kullan›lan modellere naza-
ran çok daha zay›ft›r. Varl›¤›n çok daha dar bir
alan›ndaki temsilidir. Bu flekilde toplumsal varl›¤›
parçalara ay›rarak(sanal veya gerçek olarak) ince-
leme, sosyoloji, sosyal antropoloji, sosyal çal›flma
ve sosyal psikoloji gibi de¤iflik bilim dallar›n›n or-
taya ç›kmas›na vesile olmufltur. Bunlar toplumsal
gerçe¤i, kanuniyetleri, ‘mihracenin körleri’ gibi
kavrayabildikleri boyut ile incelerler. O nedenle
toplumsal gerçe¤i bir bütün olarak hiç biri kuflata-
mamaktad›r: 

““TToopplluummssaall ggeerrççeekk,, SSoossyyoolloojjiinniinn,, AAnnttrrooppoolloojjii--
nniinn,, SSoossyyaall PPssiikkoolloojjiinniinn vvee SSoossyyaall ÇÇaall››flflmmaann››nn
yyaappaayy aayyrr››mmllaarr››nnaa ggöörree ddee¤¤iill,, bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk
mmeeyyddaannaa ggeelliirr.. BBiirr bbüüttüünn oollaann ttoopplluummssaall ggeerrççee--
¤¤ii iinncceelleerrkkeenn oonnuu ppaarrççaallaarraa bbööllmmeekk ggeerreekkmmiiflfl
vvee bbuu yyüüzzddeenn ffaarrkkll›› ddiissiipplliinnlleerr oorrttaayyaa çç››kkmm››flfltt››rr..
FFaakkaatt,, ppaarrççaallaarr››nn iinncceelleennmmeessii ssoonnuunnddaa bbüüttüünnee
iilliiflflkkiinn yyaarrgg››llaarr››nn vveerriilleebbiillmmeessii iiççiinn,, ddiissiipplliinnlleerr
aarraass›› ççaall››flflmmaa yyaappmmaakk ggeerreekklliiddiirr..”99

Gerek do¤al gerekse sosyal bilimler alan›nda
ana amaç varl›klar›n tabi oldu¤u kanuniyetleri
keflfederek formüle etmektir. Do¤al bilimlere na-
zaran sosyal bilimler alan›nda model ortaya koya-
rak teori infla etmek, kanuniyetleri ortaya ç›kar-
mak o kadar kolay olmamaktad›r. Sosyal bilimle-

rin hedefi, konusu ve araflt›r›c›s› insand›r. ‹nsan
hem gözleyen hem de gözlenendir. Oysa do¤al bi-
limlerde insan gözleyen do¤a ise gözlenendir. Bu
aç›dan Do¤al bilimlerle Sosyal bilimler aras›nda
ciddi farklar bulunmaktad›r:

“1. Bilimsel inceleme s›ras›nda incelenen do¤a,
incelenmeden ya hiç etkilenmez yada çok az et-
kilenir. Buna karfl›l›k incelenen insan yada top-
lum, incelenme s›ras›nda bundan etkilenir. 
2. DDoo¤¤aa hhaakkkk››nnddaa vvaarr››llaann ssoonnuuççllaarr vvee eerriiflfliilleenn
kkuurraallllaarr,, ddoo¤¤aayy›› eettkkiilleemmeezz.. BBuunnaa kkaarrflfl››ll››kk iinnssaann
vvee ttoopplluumm hhaakkkk››nnddaa vvaarr››llaann ssoonnuuççllaarr vvee eerriiflflii--
lleenn kkuurraallllaarr,, iinnssaann›› vvee ttoopplluummuu eettkkiilleerr.. 
3. Do¤a daha yavafl de¤iflir. Bu yüzden daha ko-
layca gözlenebilir. Toplum daha h›zl› de¤iflir ve
bu yüzden toplumsal gözlem yapmak daha güç-
tür.
4. Do¤al bilimler yönünden deney yapmak çok
daha kolayd›r. Toplumsal bilimlerde ise deney
yapmak çok zor, baz› hallerde ise tamamen ola-
naks›zd›r.
5. Do¤al bilimler ile toplumsal bilimler aras›nda-
ki son bir fark bilim adam›n›n tutumunda ortaya
ç›kar.. DDoo¤¤aall bbiilliimmlleerrddee,, öönnyyaarrgg››llaarr››nnddaann kkoollaayy--
ll››kkllaa kkuurrttuullaabbiilleenn bbiilliimm aaddaamm››,, aayynn›› ttaarraaffss››zzll››¤¤››,,
ttoopplluummssaall bbiilliimmlleerrddee ççookk ddaahhaa zzoorr ggöösstteerreebbiilliirr..
ÇÇüünnkküü kkeennddiissii ddee iinncceelleeddii¤¤ii ttoopplluummuunn bbiirr ppaarr--
ççaass››dd››rr.. BBuu yyüüzzddeenn ddee¤¤eerr yyaarrgg››llaarr››nnddaann aarr››nnmmaa--
ss›› ççookk zzoorr oolluurr.. AAyyrr››ccaa bbaazzeenn bbuu ttaammaammeenn oollaa--
nnaakkss››zzdd››rr ddaa.. ÇÇüünnkküü ee¤¤eerr yyaapp››llaann aarraaflfltt››rrmmaa,,
bbeellllii bbiirr mmooddeelliinn kkuullllaann››llmmaass››nn›› ggeerreekkttiirriiyyoorrssaa,,
hheerrhhaannggii bbiirr mmooddeelliinn sseeççiimmii bbiillee,, eellddee eeddiilleenn
bbuullgguullaarr››nn yyoorruummllaannmmaass››nn›› eettkkiilleeyyeebbiilliirr.”99

Sosyal bilimlerin yukar›da özetlenen zaaflar›n-
dan dolay› insanlar aras› iliflkileri düzenleyen de-
¤erlerin, eksik bilgilerle ortaya konmas› ve sonra
da toplumlar›n buna uymaya zorlanmas›, son de-
rece tehlikeli sonuçlar do¤urmaktad›r. Bunun ta-
rihte ac› örnekleri vard›r. Nazizm, Faflizm, Kapita-
lizm ve Marksist-Leninist düflünce bunun en can-
l› örne¤idir.

Marksist-Leninist felsefede ana varsay›mlar›n
biri fludur; ‘her türlü kötülü¤ün kayna¤› mülkiyet-
tir’ ve ‘her türlü befleri iliflki üretim vas›talar› ile
ona sahip olufl aras›ndaki tezattan do¤ar’.1100 Her
türlü kötülü¤ün kayna¤› olarak görülen mülkiyet,
komünist sistemlerin çöküflünün en temel sebebi
olmufltur. ‹nsanlardaki mülkiyet duygusunun f›tri
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bir duygu oldu¤u görülememifl veya görülmek is-
tenmemifltir. insanlar›n mülklerini devletlefltire-
rek Komünizmi yerlefltirebilmek için milyonlarca
insan›n öldürülmesine sebebiyet verilmifltir. Bu-
nunla beraber verim art›r›lamam›fl ve komünist
ülkelerde bunal›m hat safhaya ç›karak ‘insanl›¤›n
zirve aflamas› dedikleri komünizm’, 80 y›ll›k zulüm
döneminden sonra y›k›l›p gitmifltir. Mussolini ve
Hitler hareketlerinin dayand›r›ld›¤› felsefelerin
insanl›¤a neye mal oldu¤unu çok aç›k bir flekilde
bilmekteyiz. Keza liberalizm de ‘‘ss››nn››rr yyookk’’ varsa-
y›m›na dayal› olarak infla edilen bir modelin uygu-
lanmas›n›n sonunda, tüm sanayileflmifl ülkelerde
toplumsal sermayenin tükenifli ile nas›l bir toplum-
sal çözülmenin vuku buldu¤unu bugün çok aç›k bir
flekilde görebilmekteyiz.1122

Siyonist hareketin sosyal bilimler alan›ndaki
çal›flmalar› yönlendirdi¤i ve bunlar› büyük bir
propaganda ile lanse etti¤i bugün bilinmektedir:

“Hakimiyetimizin kolay olmas› için, her yerde
ahlak› y›kmam›z laz›md›r. BBiirraaddeerriimmiizz FFrreeuudd
cciinnssiiyyeett aallaakkaallaarr››nn›› ggüünn ››flfl››¤¤››nnaa çç››kkaarrmmaayyaa ddee--
vvaamm eeddeecceekkttiirr.. Ta ki gençlerin kafas›nda mu-
kaddes hiçbir fley kalmas›n. En büyük gayeleri
cinsi arzular›n› tatmin oldu¤u an y›k›lm›fl demek-
tir.”
“Darwin, Marks ve Nietszche’nin fikirlerinin re-
vaç bulmas›na gayret ettik. ZZiirraa oonnllaarr››nn YYaahhuuddii
oollmmaayyaann ffiikkiirrlleerrii iiffssaatt eeddiiccii tteessiirrlleerrii,, bbiizziimm iiççiinn
ggaayyeett aaflfliikkaarrdd››rr.” 1133

Sonuç olarak toplumsal olaylar›n özündeki
ana de¤erlerin ortaya ç›kar›lmas›nda kendi inanç,
de¤er yarg›lar› ve öngörülerinin etkisinden kurtu-
lamay›p tamamen tarafs›z olamayan bir grup filo-
zof veya bilim adam›n›n çal›flmalar›na dayanarak
bir teori veya model infla edilmesi, sonra da bu-
nunla hayat›n tanzim edilmeye çal›fl›lmas› do¤ru
bir bilimsel yaklafl›m m›d›r? HHeemm bbiillggiilleerriimmiizziinn
ggeerrççee¤¤ii bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk yyaannss››ttmmaadd››¤¤››nn››,, hheemm ddee
hheerr aann ddee¤¤iiflfleebbiilliirrllii¤¤iinnii,, iizzaaffii oolldduu¤¤uunnuu vvee aarraaflfltt››--
rr››cc›› ttaarraaff››nnddaann ssoonnuuççllaarr››nn eettkkiilleenneebbiillddii¤¤iinnii ssööyy--
lleeyyeeccee¤¤iizz;; hheemm ddee bbuunnuunnllaa hhaayyaatt›› ttaannzziimm eettmmeeyyee
kkaallkkaaccaa¤¤››zz.. ‹‹flflttee aass››ll ssoorrgguullaannmmaass›› ggeerreekkeenn nnookkttaa
bbuurraass››dd››rr.. 

E¤er fert ve toplum belli kanunlara tabi ise bu
kanuniyetleri ortaya ç›kartabilmek için fert ve
toplum yap›s› hakk›nda gerçe¤i bir bütün olarak
temsil eden bir bilgi nas›l elde edilebilir? Modeli-

mizi kurarken do¤ru oldu¤unu varsayd›¤›m›z ön
kabullerimizi (varsay›m, aksiyom), pratikte test
etmeden önce, gerçe¤i tam olarak temsil edebilen
do¤ru bir bilgi oldu¤unu nas›l anlayabiliriz? Tüm
toplumsal iliflkileri belirleyen de¤erleri, nas›l orta-
ya ç›karaca¤›z?

fiimdi bu sorulara cevap bulmak üzere bafla
dönelim ve bir k›s›m filozofun ‘‘iiddeeaall ggöözzlleeyyiiccii,,
iiddeeaall sseeççiiccii’’ kavramlar›n› tekrar ele alal›m:

“A do¤rudur demek ‘ee¤¤eerr hheerr flfleeyyii ggöörreenn vvee bbii--
lleenn,, ttaarraaffss››zz,, iissttiikkrraarrll››,, mmeennffaaaatt ggöözzeettmmeeyyeenn bbiirr
ggöözzlleeyyiiccii oollssaayydd›› oo ddaa bbuu hhaarreekkeettlleerrii ttaassvviipp
eeddeerrddii.’ demektir.”22

‘‘HHeerr flfleeyyii ggöörreenn vvee bbiilleenn,, ttaarraaffss››zz,, iissttiikkrraarrll››,,
mmeennffaaaatt ggöözzeettmmeeyyeenn bbiirr ggöözzlleeyyiiccii’’ oollaarraakk ttaann››mm--
llaadd››kkllaarr›› iiddeeaall bbiirr ggöözzlleeyyiiccii oollaarraakk yyaallnn››zzccaa AAllllaahh
vvaarrdd››rr.. AAllllaahh kkeennddiissiinnii eessmmââüü’’ll--hhüüssnnââ aadd›› vveerrii--
lleenn 9999 ss››ffaatt›› iillee ppeeyyggaammbbeerrlleerree ggöönnddeerrddii¤¤ii vvaahhiiyy
aarraacc››ll››¤¤››yyllaa iinnssaannllaarraa ttaann››ttmm››flfltt››rr.. 

E¤er Allah insan› yarat›p bafl›bofl b›rakm›fl ol-
sayd› kendisine gerekli bilgileri göndermemifl ol-
sayd›; toplumsal olaylar›n incelenmesinde bu gün
tutulan yol en isabetli olurdu. AAnnccaakk AAllllaahh bbiizzii
yyaarraatttt›› vvee ff››ttrraatt››mm››zzaa eenn uuyygguunn oollaann yyaaflflaamm ttaarrzz››--
nn›› ddaa ggöösstteerrddii:: 

““BBiizziimm RRaabbbbiimmiizz,, hheerr flfleeyyee hhiillkkaattiinnii ((vvaarrll››kk vvee
öözzeellllii¤¤iinnii)) vveerreenn,, ssoonnrraa ddaa ddoo¤¤rruu yyoolluu ggöösstteerreenn--
ddiirr..””((20Taha 50)) 

4 kuruflluk bir kalem pili kullan›rken üretici-
nin onun üzerine yazd›¤› kullan›m bilgisine bafl-
vuruyoruz da; insan gibi son derece karmafl›k bir
varl›¤›n yarat›c›s›n›n bilgisine niçin bafl vurmuyo-
ruz? Niçin baflvurmayal›m? 

ÖÖyylleeyyssee ttoopplluummssaall aallaannddaakkii bbiilliimmsseell ççaall››flflmmaa--
llaarrddaa,, ‹‹ddeeaall GGöözzlleeyyiiccii vvee SSeeççiiccii oollaann AAllllaahh’’››nn kkoo--
nnuuyyaa iilliiflflkkiinn oollaarraakk iinnssaannll››¤¤aa bbiillddiirrddii¤¤ii bbiillggiilleerr,,
aannaa öönn kkaabbuulllleerr oollaarraakk eellee aall››nnmmaall››dd››rr.. BBuunnllaarr
bbiizziimm aannaa//tteemmeell ddee¤¤eerrlleerriimmiizz,, aannaa ffrreekkaannssllaarr››--
mm››zzdd››rr.. DDii¤¤eerr ttüümm bbiillggiilleerr,, aarraaçç ddee¤¤eerrlleerr,, hhaarrmmoo--
nniikklleerr bbuunnllaarraa ddaayyaannaarraakk eellddee eeddiillmmeelliiddiirr.. AAllllaahh
aannaa ddee¤¤eerrlleerrii,, aannaa kkaannuunniiyyeettlleerrii iinnssaannll››¤¤aa bbiillddiirr--
mmiiflfl aayyrr››nntt››yy›› iinnssaannllaarraa bb››rraakkmm››flfltt››rr.. BBööyylleeccee ‹‹ddee--
aall GGöözzlleeyyiiccii,, ‹‹ddeeaall SSeeççiiccii oollaann yyaarraatt››cc››nn››nn bbiillggiissii,,
ttüümm ççaall››flflmmaallaarr››mm››zzaa ››flfl››kk ttuuttmmuuflfl oollaaccaa¤¤››nnddaann ddoo--
llaayy›› ggeerrççee¤¤ii bbiirr bbüüttüünn oollaarraakk yyaakkaallaammaa flflaannss››nnaa
ssaahhiipp oollaabbiilleeccee¤¤iizz..



DE⁄ERLER MÜCADELES‹ / CANO⁄LU

Umran .Mart .2005  31

Allah’›n yol göstericili¤i karfl›s›nda insanlar›n
bir k›sm› hidayet yolunu bir k›sm› da dalalet yolu-
nu seçmifllerdir: 

“Art›k ne zaman size benden bir hidayet gelir de,
kkiimm bbeenniimm hhiiddaayyeettiimmee uuyyaarrssaa, onlar için ne bir
korku vard›r, ne de mahzun olacaklard›r.
KKüüffrreeddiipp ddee aayyeettlleerriimmiizzii yyaallaann ssaayyaannllaarr ise; on-
lar, ateflin halk›d›rlar ve orada süresiz kalacaklar-
d›r.” (2 Bakara 38-39)

Hidayet yolunu benimseyenler peygambere ta-
bi olanlar onun getirdi¤i de¤erlere göre yaflam
tarzlar›n› düzenleyenlerdir: 

“KKii oonnllaarr ((iimmaann eeddeennlleerr)) yyaannllaarr››nnddaakkii TTeevvrraatt
‘‘ttaa vvee ‹‹nncciill’’ddee ggeelleeccee¤¤ii yyaazz››ll›› bbuullaaccaakkllaarr›› üümmmmii
hhaabbeerr ggeettiirriiccii ((nneebbii)) oollaann PPeeyyggaammbbeerree uuyyaannllaarr--
dd››rr;; O, onlara marufu emrediyor, münkeri yasakl›-
yor, tteemmiizz flfleeyylleerrii hheellaall,, mmuurrddaarr flfleeyylleerrii hhaarraamm
kk››ll››yyoorr vvee oonnllaarr››nn aa¤¤››rr yyüükklleerriinnii üüzzeerrlleerriinnddeekkii
zziinncciirrlleerrii iinnddiirriiyyoorr.. Ona inananlar, destek olup
savunanlar yard›m edenler ve onunla birlikte indiri-
len nuru izleyenler; iflte kurtulufla erenler bunlar-
d›r.” (7 Araf 157)

Dalalet yolunu seçenler ise, Allah’›n koydu¤u
ölçüleri, de¤erleri be¤enmeyip yüz çevirenlerdir:

“ÇÇüünnkküü oo,, ddüüflflüünnddüü vvee bbiirr ööllççüü tteessppiitt eettttii.
Kahrolas›, nnaass››ll bbiirr ööllççüü kkooyydduu?
Yine kahrolas›, nnaass››ll bbiirr ööllççüü kkooyydduu??
Sonra bir bakt›.
Sonra kafllar›n› çatt› ve yyüüzzüünnüü eekkflfliittttii.
Sonra da ss››rrtt ççeevviirrddii vvee bbüüyyüükkllüükk ttaassllaadd››.
Böylece: “Bu, yaln›zca, aktar›larak ö¤renilen bir bü-
yüdür” dedi..
Bu bir befler sözünden baflkas› da de¤ildir.” (74
Müddessir 18-27)

Dalalet yoluna sapanlar bizim gibi befler olan
filozof ve bilim adamlar›n›n mutlak do¤ru olma-
yan, gelip geçici ve izafilik dolu öngörülerini kut-
samakla Allah’›n kadrini hakk›yla takdir edeme-
mifllerdir:

“Esmâü’l-Hüsnâ (En güzel isimler) Allah’›nd›r.
O’nu o isimlerle ça¤›r›n (adland›r›n). OO’’nnuunn iissiimm--
lleerrii kkoonnuussuunnddaa iillhhââdd’’aa ((ee¤¤rriillii¤¤ee)) ssaappaannllaarr›› bb››--
rraakk››nn. Onlar yapt›klar›n›n cezas›n› göreceklerdir.”
(7 A’raf, 180)

DDee¤¤eerrlleerr AArraass››nnddaa BBiirr HHaakkiimmiiyyeett 
MMüüccaaddeelleessii VVaarrdd››rr

1857 y›l›nda ‹ngiliz Sömürgecisi Kaflif David Li-
vingstone, ““MMeeddeenniiyyeettiinn iikkii öönnccüüssüü,, HH››rriissttiiyyaann--
ll››kk vvee ttiiccaarreett, birbirinden asla ayr›lamaz.” derken;
bir taraftan medeniyeti Bat› ile özdefllefltirmekte;
di¤er taraftan da medeniyetin H›ristiyan de¤erle-
rine dayand›¤›n› ifade etmifl olmaktad›r. 18.yüz-
y›lda Rousseau, ““AArrtt››kk FFrraannssaa,, AAllmmaannyyaa,, hhaattttaa
‹‹nnggiilltteerree’’nniinn vvaarr oollmmaadd››¤¤››,, ssaaddeeccee AAvvrruuppaall››llaarr››nn
vvaarr oolldduu¤¤uu””, bir ça¤›n özlemini dile getirirken
ana gerekçesi; ““hheeppssiinniinn aayynn›› zzeevvkklleerree,, aayynn›› ttuutt--
kkuullaarraa vvee aayynn›› yyaaflflaamm ttaarrzz››nnaa ssaahhiipp oollmmuuflfl oollmmaa--
llaarr››” idi.1144

Livingstone’dan yaklafl›k 100 y›l sonra, 1947
y›l›nda, T.S. Eliot’un; “YYeennii bbiirrlliikk sadece eesskkii
kköökklleerr üzerinde birleflebilir: HH››rriissttiiyyaann iinnaanncc›› ve
Avrupal›lar›n ortak olarak miras ald›klar› klasik
diller.”1155 tarz›ndaki yaklafl›m› Livingstone’unki
ile ayn›d›r. 

Bugün de Avrupa Birli¤i için ayn› anlama ge-
len fleyler söylenmektedir:

“Avrupa fikri görünüflte jeopolitik bir kavram ol-
sa da, ggeerrççeekkttee kküüllttüürreell bbiirr mmooddeell,, kküüllttüürreell bbiirr
yyaapp››,, kküüllttüürreell bbiirr kkuurrgguudduurr......”1155

Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de Bat› kendisi-
ni kkaarrflfl››tt ddee¤¤eerrlleerr ssiisstteemmiinnee dayand›rarak tan›m-
lamaktad›r. KKeennddiissii vvee ÖÖtteekkii kkaavvrraammllaaflfltt››rrmmaass››
kkaarrflfl››tt ddee¤¤eerrlleerree ggöörree yyaapp››llmm››flfltt››rr::

“Avrupa kimli¤i büyük ölçüde, di¤er uygarl›klar-
la karfl›laflma sürecinde flekillenmifltir. Avrupa,
kimli¤ini kendinden de¤il, küresel karfl›tl›klar
kümesinden alm›flt›r. Kendi ve Öteki(Self and
Other) ayr›m›n› destekleyen söylem içinde Avru-
pa ve Do¤u, AAvvrruuppaa ttaarraaff››nnddaann ttaann››mmllaannaann uuyy--
ggaarrll››¤¤aa ddaaiirr ddee¤¤eerrlleerr ssiisstteemmiinnddee kkaarrflfl››tt kkuuttuupp--
llaarrdd››……”” 
“AAvvrruuppaa kkeennddiinnii ttaann››mmllaammaakk iiççiinn,, kkeennddii kkiimmllii--
¤¤iinnii iinnflflaa eeddeebbiillmmiiflfl bbiirr ÖÖtteekkiiyyee iihhttiiyyaaçç dduuyymmuuflfl--
ttuurr.. EE¤¤eerr öötteekkii yyookkssaa,, iiccaatt eeddiillmmeelliiyyddii........ Bat›
kendi terimleriyle tan›mlad›¤› Do¤u üzerinde en-
telektüel üstünlük ve ekonomik denetim kurma-
ya çal›flm›fl ve Do¤u da kendisini, Bat›n›n ayna-
s›nda alg›lamaya zorlanm›flt›r. Yani, Do¤unun
kimli¤i, fetih ve sömürü amac›yla, sömürgeci
güçler taraf›ndan geçmifle yönelik bir kimlik in-
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flas› amac›yla kullan›ld›.”.. “Papa III.Innocent,
Muhammed’i Vahyin Kötüleyicisi olarak karakte-
rize etti. Ortaça¤ boyunca ‹slam’a yönelik karfl›
sald›r›lara meflruiyet kazand›ran iflte bu hayaletti.
KKööttüü kkaabbiilleelleerriinn iikkaammeettiinnddeenn oolluuflflaann bbaarrbbaarr
MMüüssllüümmaann ddüünnyyaa ffiikkrrii,, OOrrttaaççaa¤¤ lliitteerraattüürrüünnddee
bbaasskk››nn tteemmaayy›› oolluuflflttuurrmmaakkttaayydd››..””1166

Dolay›s›yla kültür ve medeniyeti, de¤erlerden
ba¤›ms›z olarak düflünmek kendimizi aldatmaktan
baflka bir anlama gelmemektedir. 

Kültür ve medeniyet kendi içerisinde tutarl›
bir bütünlüktür, eklektizmi kabul etmezler. Eklek-
tik yap›, daima bask›n kültür ve medeniyetin
menfaatine çal›fl›r. Sonucu, zay›f olan›n asimile
edilmesidir. Bir kültür ve medeniyet, bir baflka
kültür ve medeniyet mensuplar›n› kendi de¤erle-
rini reddedip yeni de¤erleri kabullendikleri zaman
benimser, içine al›r. 17. yüzy›l›n sonlar›nda bir ba-
r›fl sever oldu¤u söylenen Quaker William
Penn’in gelecekte Türklerin Avrupa birli¤ine da-
hil edilebilmesi için H›ristiyan olmas›n› flart kofl-
mas› üzerinde bugün dikkatle durulmal›d›r:

“Avrupa birleflmesinin H›ristiyanl›¤›n bütünlü-
¤ünü korumak ve Türklere karfl› H›ristiyan dün-
yas›n› birlefltirmek aç›s›ndan gerekli oldu¤u fikri-
ni öne sürer. H›ristiyanl›k ve Avrupa aras›ndaki
ba¤lant›, ona göre, oldukça aç›kt›r, zira TTüürrkkllee--
rriinn ggeelleecceekkttee AAvvrruuppaa kkuurruummllaarr››nnaa ggiirrmmeelleerriinnee
iizziinn vveerriilleebbiillmmeessii iiççiinn öönncceelliikkllee ‹‹ssllaamm’’ddaann vvaazz--
ggeeççmmeelleerrii vvee HH››rriissttiiyyaannll››kk ddiinniinnee ddöönnmmeelleerrii ggee--
rreekkmmeekktteeddiirr”1144

Penn’den dört as›r sonra, 21. yüzy›lda, Frans›z
Cumhurbaflkan› Jacques Chirac’›n,

Türkiye’nin AB’ne girebilmesi için ileri sürdü-
¤ü flartlar ile Penn’inkilerin ayn› olmas› bir tesa-
düfün mü, yoksa bir kanuniyetin mi göstergesidir:

“…TTüürrkkiiyyee’’nniinn ddee¤¤eerrlleerriinnii,, yyaaflflaamm ttaarrzz››nn››,, kkuu--
rraallllaarr››nn›› ddeerriinnddeenn ddee¤¤iiflflttiirrmmeessii ggeerreekkmmeekktteeddiirr……
BBiizziimm ppaayyllaaflfltt››¤¤››mm››zz ttüümm ddee¤¤eerrlleerrii vvee kkuurraallllaarr››
bbeenniimmsseemmeessii ve bunun için Türkiye’nin kayda
de¤er çabalar göstermesi gerekmektedir.”1177

Burada farkl› kültür ve medeniyet mensuplar›
bir arada bulunamaz, yaflayamaz iddias›nda bulu-
nulmuyor. Burada dile getirilen ve üzerinde düflü-
nülmesi istenen en temel nokta, farkl› kültür ve
medeniyetler bir arada bulunsalar, ‘buluflsalar’ bi-

le aarraallaarr››nnddaakkii ddee¤¤eerrlleerr mmüüccaaddeelleessiinniinn ttaarraaffllaarr--
ddaann bbiirrii tteesslliimm oolluunnccaayyaa kkaaddaarr ddeevvaamm eeddeeccee¤¤ii
ggeerrççee¤¤iiddiirr. Karfl› karfl›ya gelen taraflar›n gücü bir-
birini dengeledi¤i veya her ikisi için tehlike olufl-
turan üçüncü bir güç ortaya ç›kt›¤› zaman bir itti-
fak oluflturuldu¤u, arada ki çat›flman›n arka plana
itildi¤ini tarihte ki bir çok olayda görmekteyiz:

“1856’da, K›r›m savafl›ndan sonra, Osmanl› impa-
ratorlu¤u nihai olarak Avrupa ‹ttihad›’na kabul
edildi ve ‘‘HH››rriissttiiyyaann uulluussllaarr›› aarraass››nnddaa kkii hhuukkuukk’’
yeniden isimlendirilerek, ‘‘uuyyggaarr uulluussllaarraarraass››nnddaa
kkii hhuukkuukk’’ flekline dönüfltürüldü. BBuu,, RRuussyyaa’’yyaa
kkaarrflfl›› TTüürrkkiiyyee’’nniinn yyaarrdd››mm››nn›› ssaa¤¤llaammaakk iiççiinn yyaa--
pp››lldd››. Avrupa kendisine kültürel referans çerçeve-
si sa¤layan uluslararas› politikan›n yeni normla-
r›yla çok yak›ndan özdefllefltirildi. UUyyggaarrll››kk,, ppeekk
ççookk vvaarrssaayy››mm››nn›› kkoorruummaakkllaa bbeerraabbeerr, bir kültürel
referans çerçevesi olarak H›ristiyan dünyas›n›n
yerini ald›¤› liberal Avrupa uygarl›¤› normlar›n›,
etkin olarak ifade etmeye bafllad›.”1144

Rusya’ya karfl› Osmanl›n›n deste¤ini alabilmek
için flekli de¤ifliklikler yap›lm›fl, ancak, Osmanl›y›
y›kmak düflüncesi hiçbir zaman son bulmam›flt›r.
‹ki medeniyet aras›ndaki mücadele, farkl› vas›ta-
larla devam ettirilmifltir. I.Dünya savafl› ile Os-
manl› imparatorlu¤u y›k›lm›fl, ‹mparatorluk baki-
yesinde Bat› sömürgesi yada bat› de¤erlerini be-
nimsemifl Bat›ya ba¤›ml› devletler oluflturulmufl-
tur. ‹slam bir güç olmaktan ç›k›nca yeni düflman
Komünizm olmufltur:

“Osmanl› imparatorlu¤unun y›k›lmas› ve son sul-
tan›n kaçmas› ile birlikte Türkiye, yüzy›llardan
beri Avrupal›lar›n düflüncesinde ki do¤ulu des-
potizmini y›kt› ve 1923 y›l›ndan sonra Avrupal›
bir cumhuriyet kurdu. BBüüyyüükk GGüüççlleerr ttaarraaff››nnddaann
yyeenniillmmeeyyeenn RRuussyyaa,, yy››kk››llaann OOssmmaannll›› iimmppaarraattoorr--
lluu¤¤uunnuunn yyeerriinnii aalldd››.. ‹‹ssllaamm’’››nn ddüüflflmmaann rroollüünnüü
iissee kkoommüünniizzmm aalldd››.”1188

Bugün de mücadelenin hukukuna ve seyrine
ba¤l› olarak öz de¤ifltirilmeden kavramlarla müca-
dele farkl› görüntülerle devam ettirilmektedir. So-
¤uk savafl sonras›nda ABD’nin ‹mparatorluk pe-
flinde koflmas› ve ‹slam co¤rafyas›nda meydana ge-
len geliflmeler, AB ülkelerinin Türkiye’nin AB’ye
al›nmas› ile ilgili tutumlar›n› etkilemifl ve 1856
K›r›m savafl›ndan sonraki politik davran›fla benzer
bir tav›r sergilemeye bafllam›fllard›r. 
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Kapitalist blokla Komünist blok aras›ndaki
So¤uk Savafl›n bitmesi ile bafllayan yeni dönemde
Bat› için düflman, kk››rrmm››zz››dan yyeeflfliille dönüflmüfltür.
Bafllat›lan Yeni So¤uk Savaflta Bat›, eski düflman›-
n› yeniden keflfetmifltir. Yeni So¤uk Savafl art›k
HHiillaallle HHaaçç aras›ndad›r: 

“Sovyet komünizminin y›k›lmas›n›n ard›ndan
Bat› Avrupa kimli¤i, art›k so¤uk savafl s›n›rlar›
içerisinde yap›lanamazd›. Komünizm tehlikesin-
den kurtulduktan sonra geliflmifl bat›, ‹‹ssllaamm’’›› yyee--
nniiddeenn ddüüflflmmaann iillaann eettttii. Kap›lar›n ard›ndaki düfl-
man uzun bir geçmifli olan derin bir düflmanl›k
duygusuna sahipti. ‹‹ssllaamm iimmaajj››,, kküüllttüürreell hhoommoo--
jjeennlliikk vvee öötteekkiilliikk kkoorrkkuussuuyyllaa flfleekkiilllleenniiyyoorrdduu””..
Düflmanl›¤›n oda¤›ndaki ‹‹ssllaamm ssaayyeessiinnddee, BBaatt››,,
ttoottaalliitteerr iimmaajj›› kkoommüünniisstt bbllookkttaann MMüüssllüümmaann ddoo--
¤¤uuyyaa ççeevviirrddii.”1199

Bugün ABD önderli¤indeki bat› medeniyeti
ile ‹slam medeniyeti aras›nda, aç›kça ilan edilme-
mifl olsa bile, tam bir mücadele vard›r. Her türlü
f›rsat Bat› de¤erleri lehine kullan›lmaya çal›fl›l›-
yor. Güney Asya’da meydana gelen depremden
sonra ortaya ç›kan durumu, ABD D›fliflleri Bakan›
Condoleezza Rice’in ‘‘HH››rriissttiiyyaannll››kk iiççiinn hhaarriikkaa
bbiirr ff››rrssaatt’’ olarak de¤erlendirmesi ve Evanjelist
Jerry Falwell’in (Liberty Üniversitesi Rektörü)
“Amac›m›z bu Asya bölgesine ileriki aylarda gide-
cek Liberty Üniversitesinden yüzlerce misyonerin
önünü açacak çal›flmalar yapmakt›r.”2200 demifl ol-
mas›, iki ayr› kültür ve medeniyet aras›ndaki ha-
kimiyet mücadelesinin en güzel bir örne¤ini gös-
termektedir.

SSoonnuuçç

Allah insana hayat›n tanzimi ile ilgili temel ilke-
leri bildirmifl, “olmazsa olmaz” ölçülerini vermifl-
tir. Allah’›n kitab›nda bildirmedi¤i, Hz.Peygam-
ber’in herhangi bir k›s›tlama getirmedi¤i konular
ise insana ve insan düflüncesine b›rak›lm›flt›r. Kar-
fl›lafl›lan sorunlar, Allah’›n koydu¤u temel ilkeler
çerçevesinde çözüme kavuflturulacakt›r. Bu da in-
san›n görevidir.

Allah genel ölçüleri kendisi koymakla, hayat›n
tanzimindeki sübjektiflik tehlikesini ortadan kal-
d›rm›flt›r. Allah’tan gelen bilgiler tüm insanlar›n
arzu, istek, duygu ve düflünce, hatta menfaatleri-
nin optimal (en uygun) bir sentezi durumundad›r. 

‹flte insanl›¤›n bunald›¤›, yolunu kaybetti¤i,
karanl›klar içinde körleflti¤i, kirlilik batakl›¤›na
sapland›¤› dönemlerde; peygamberler gelerek, in-
sanlar› karanl›ktan ayd›nl›¤a, zulmetten nura ç›-
karm›fllard›r. Temiz ve murdar› birbirinden ay›ra-
rak, temiz ve murdar›n ölçülerini onlara göstere-
rek insanlar› temizliyor, onlar› zalimlerin hevâla-
r›na tabi olmaktan, zorbalara boyun e¤mekten,
köle olmaktan kurtar›p, Allah’a kul yap›yorlar.
Peygamberlerin yolunu izleyenlerin, kafalar›ndaki
ve kalplerindeki befleri korkular gidiyor, yaln›zca
Allah’tan korkuyorlar. Yaln›zca Allah’tan kork-
tuklar› için gerçek özgürlü¤e kavufluyorlar, adil ve
temiz kal›yorlar, kalmaya özen gösteriyorlar. Ka-
ranl›¤›n ortas›nda t›pk› bir günefl gibi parl›yorlar.

‹blis’in yolundan gidenlerse insan f›trat›na ters
olan ölçüleri, de¤erleri ihdas ederek insanl›¤› ka-
ranl›¤a sürüklüyorlar. Adaletsizlik ve zulüm alt›n-
da insanlar› inim inim inletiyorlar. ‹nsanl›¤› bu-
nal›ma sürüklüyorlar. Hars› ve nesli yok ediyorlar.

‹flte tarih, Allah’›n koydu¤u de¤erleri benim-
seyenlerle buna karfl› ç›kanlar aras›ndaki mücade-
leye göre flekillenmektedir.

““KKuuflfl bbaakk››flfl›› bbaakkmmaakk ggüüzzeellddiirr,, ffaakkaatt kkuuflfl ggiibbii
bbaakkmmaammaakk flflaarrtt››yyllaa..”” fieyh Sadi ■
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K A P A K

ZZAAMMAANN VVEE MMEEKKAANNIINN EEVV‹‹NNEE DDÖÖNNÜÜfifi::
YEN‹DEN ÜÜMMET TTASAVVURU

TTEEVVFF‹‹KK EEMM‹‹NN

GGiirriiflfl:: DDoo¤¤uu--BBaatt››yyaa AAyynnaann››nn AArrdd››nnddaann BBaakk››flfl

‹
slam toplumlar› tarihinde bir sosyal gerçek-
lik, siyasal ütopya ve felsefi sorgu kayna¤› ola-
rak ümmetin oynad›¤› rol bafll› bafl›na varo-

luflsald›r. Zira dinin hemen bütün ‘yaflamsal’ fonk-
siyonlar› hayat›n bizatihi içindedir. ‹slam’›n top-
lumsal rolünü ortadan kald›rmakla ruhundan da
çalm›fl olursunuz çünkü onun befleriyetin tüm ma-
hiyetine dair söyledikleri vard›r. Bugün hem ger-
çekli¤i ve hem de ideali ayn› anda mümkün k›lan
bir tek kayna¤›n yata¤›na hapsedilme çabalar›n›
müflahede ediyoruz. Son iki yüzy›ld›r içe kapan›k
(içe dönük yüzleflmeci de¤il, kaç›flç› ve bask›c› bir
tav›rla) bir halde yeryüzüne modernite d›fl›nda ye-
gane alternatifli¤i sunamayan ‹slam toplumlar›
bugün hem iç hem de d›fl dünyas› ile yüzleflmesini
kaç›n›lmaz olarak gerçeklefltirmek zorundad›r zira
bu mesele art›k bir varolufl sorunudur. En baflta
at›lmas› gereken ad›m ise küresellik iddias›ndaki
hakim Bat› uygarl›¤›n›n hem kendi kodlar› üze-
rinden hem de vahyin kurucu dünyas›ndan bak›fl-
la de¤erlendirilmesidir.

Bat› medeniyeti benzersizmifl (modernler bafl-
ta olmak üzere özelefltirel gücü ve dönüflümselli-
¤ine atfen yayg›n iddia), çok do¤ru! Schumpe-
ter’in kapitalizm elefltirisi için kulland›¤› ve sis-
temlefltirdi¤i ‘yarat›c› y›k›c›l›k süreci’ sistemin
devam› için yine ifl bafl›nda. Kamusal alandan
‘Tanr›’y› kovarak bireyin inanç dünyas›na (yani

öte tarafa öteleyerek) hapseden modern Bat› öy-
le bir y›k›c› denge(sizlik) kurdu ki, ‘öteki’lerin
ölümü, fakr u zarureti pahas›na dünyan›n bir
cennete çevrilmesi sayesinde ‘Pareto’ optimumu-
nu yakalad›. Bu yönüyle gerçekten de benzersiz
Bat› medeniyeti! Protestan ahlak›n›n Yahudi ç›-
karc›l›¤›yla birleflti¤i ve siyasetin Makyavelist
görüfle teslim edildi¤i, amiral gemisinin ise kapi-
talist mant›k oldu¤u bir sistem befleriyetin ‘kut-
sal’ boyutuna savafl ilan edenlerin en vahflisidir
herhalde. Siyaset dünyas›ndan ahlak›, sosyal ilifl-
kiler a¤›ndan adaleti, iktisattan ölçüyü d›fllayan
bir tecrübe Bat›’n›n öznel koflullar›ndan hareket-
le s›n›rl› kalmal›yken; her türlü hadden yoksun-
lu¤un verdi¤i itminans›zl›k yüzünden yeryüzü öl-
çe¤inde tüketici oldu. Kapitalistlere göre serma-
ye birikimi sosyal hiyerarflinin yap›sal iflleyifline
‘düzen’ getirerek modern siyaset prati¤ine katk›-
da bulunuyordu. Ayr›ca üretim biçiminin dayat-
t›¤› ‘yeni hayat’lar sistemin kendisini yeniden
üretmesini sa¤l›yordu. Hakim sistemin kurucula-
r›na göre herfley yolunda gidiyordu. Yeryüzü bir
refah, bolluk ve sükun ‘arz’11›yd›. Mesela ‘pre-mo-
dern’ karanl›k ça¤larda yaflanan savafllar da geri-
de kalm›flt›. Yer alt› ve üstü su kaynaklar› tarihin
hiçbir kesitinde bu kadar ‘iktisatl›’ kullan›lma-
m›flt›. Üretimimiz sürekli art›yordu, iyi de tüketi-
yorduk pekala. Sonra öyle ‘sen’ ve ‘ben’ gibi ay-
r›mlar da çekilmiflti aram›zdan; art›k ‘dünya va-
tandafl›’yd›k hepimiz. Üzerimizde tafl›d›¤›m›z

“…Ortado¤u’daki uyufluklu¤u ortadan kald›racak bir uyan›fl var bugün.
Bu uyan›fl galip gelecektir çünkü lideri günefl ve ordusu günbat›m›d›r…”

Halil Cibran, Ruhun Aynalar›, s.60, 1965.



ÜMMET TASAVVURU / EM‹N

Umran .Mart .2005  35

renk (ki bu rengi bir Müslümana dini verir) de
insanl›¤›n ortak ‘kültürel zenginlik’ deseninde
hofl bir motifti. 

N’olduysa bu ‘medeniyetten nasipsiz’ Müslü-
manlar›n ‘münasebetsizlik’leri yüzünden oldu!
Mesela bu yüzden Alt Sahra Afrikas› baflta olmak
üzere dünyada açl›ktan ve AIDS gibi türlü bela-
lardan ölen çocuk say›s› y›lda on milyon22 oluver-
di. Dünyan›n ‘belli bir hesab’a dayal› bütün den-
gesi bu yüzden son onbefl y›lda geçti¤imiz yüzy›la
nazaran birkaç kat bozuldu. Fakirlik s›n›r›nda ya-
flayanlar›n oran› tüm dünya nüfusunun yar›s›na,
açl›k s›n›r›nda yaflayanlar›nki ise dörtte birine33

s›rf bu nedenle yaklaflt›. Çevrenin nedense son
onbefl y›lda ‘keflfedilen’ tükeniflinin sebebi de yine
bu çevre bilinci olmayan vahflilerdi44. Modern
dünya sistemin insanl›¤› tafl›d›¤› felaketlerin ne
hikmetse sürekli sistem d›fl› ve ço¤u kez sanal ha-
s›mlardan bilinmesi tesadüfi de¤ildir. Kapitalist
sistemin küreselci mant›¤›n› kavrayamayan(!)
topluluklar yaflanan floklar ve bunal›mlar›n da so-
rumlulular› olmaktad›r. Bugünse Amerikan hege-
monyas›nda bir dünyan›n sürdürülemezli¤i karfl›-
s›nda süpergücün emperyal devlet karakterine bü-
rünüflünü izliyoruz. Sistem d›fl› ne kadar unsur var-
sa dünyan›n güvenli¤i gibi gerekçesiz bir gerekçe
ad›na dönüfltürülmek, mümkün de¤ilse bast›r›l-
mak isteniyor. Ancak bir sistem sorunu olman›n
ötesinde Bat›’n›n ‹slam’la kavgas› dünyan›n da
gelece¤ini belirleyecektir. Yükselen Asyal› güçler
(Çin, Hindistan gibi) liberal paradigman›n dö-
nüfltürme kabiliyetine karfl› korunaks›z yani gü-
venliksizdir. Zira bu güçlerin tümü Bat› tipi büyü-
me modelini tanr›laflt›rarak esas›nda toplumsala
ve insan tabiat›na dair iddialar›n› çoktan kaybet-
mifllerdir. Çin ya da Hindistan’›n büyük üretim
üsleri olma pahas›na medeniyet üretme vas›flar›n›
yitirmeleri kapitalizmin kendisini farkl› biçimler-
de yeniden üretmesi ve sürdürmesi anlam›na gelir.
Üstelik bir Çinli kapitalistin Bat›l›ya nazaran da-
ha muhafazakar karakterli oldu¤unu da göz önüne
al›rsak, tehlikenin boyutlar›n›n büyüyece¤ini söy-
leyebiliriz. Yükselen güçler ve hegemonik karfl›
tedbirler bahsinde en hayati soru fludur: ‹slam üm-
meti bütün hesaplar› da alt üst edecek potansiyel
rolünü oynamaya haz›r m›? K›sa analizin oda¤› bu
soruya aranacak cevap olmal›d›r.

ÜÜmmmmeett:: ““KKaayy››pp””ttaakkii ‹‹nnssaannaa GGüüvveennllii¤¤iinn EEvvii

Dünya son derece s›n›rl› bir zaman dilimini ifade
eden So¤uk Savafl’›n dondurucu ve dura¤an ikli-
minden ç›kt›¤›ndan bu yana ertelenmifl ya da çö-
zümsüz kalm›fl pek çok mesele yeniden atefllendi.
As›l sorunsa iki dünya savafl› aras›nda zirveye ç›-
kan Bat› dünyas› içindeki rekabetin ve Do¤u dün-
yas›ndaki çalkant›lar›n nihai bir ‘denge’ye kavufl-
mam›fl olmas›d›r. Önce So¤uk Savafl sonra ise Kü-
reselleflme numaralar› sayesinde modern sonras›
döneme geçiflimizin ve hatta ‘Tarihin Sonu’nun
ilan›n› gördük. Fakat Westphalia’dan bu yana
ulus-devletlerin tafl›d›¤› pek çok zaaf ve sorun bu-
güne dek tafl›nm›flt›. 11 Eylül sonras›nda Ameri-
kan yay›lmac›l›¤›n›n bir arac› olarak vücud bulan
yeni güvenlik söylemleri ve feda edilen Bat›l› de-
¤erler(!) bugünün dünyas›nda yaflanan esasl› kri-
zin yaln›zca görüngüsüdür. Sekülerleflmenin insa-
n› ‘iman’›n o güvenlikli alan›ndan çekip kendi
varl›¤›n›n yaln›zl›¤›na mahkum ediflinden bu yana
insan tekinin esas sorunu güvenlik olageldi. Bu
ba¤lamda ‹slam ümmetinin sundu¤u zeminin im-
kanlar›n› yeniden keflfedip ‘hayat’a geçirmeliyiz.
‹man kelimesinin kökenleri üzerine derinlikli bir
kaz› niyetimiz yok; fakat eman, emniyet, itminan
vb. sözcük ve kavram dünyas›n›n bizi insanl›¤›n
bugün aray›fl›nda oldu¤u güvenli limanlara tafl›ya-
ca¤›n› söyleyebiliriz. Yaflanan kaosun aray›fllar› da
kamç›layarak Müslüman insan unsurunu ‘hâl’ üze-
rine düflünmeye sevkedece¤i flüphesizdir. Yaklafl›k
1000 y›l önceki Mo¤ol istilas›n› yeniden dirilifl
için f›rsata dönüfltürmeyi baflarm›flt›r ümmet. Bu-
gün bizler için imkana dönüfltürülmeyi bekleyen
zaaflar›m›z› do¤ru okuman›n vaktidir. ‹mkan ve
zaaflar›n içiçeli¤inden hareketle önce k›saca ku-
rucu zeminden bahsetmeliyiz:

‹‹nnssaann vvee BBeeflfleerriiyyeett KKuurruuccuu KKuurruumm OOllaarraakk
ÜÜmmmmeett:: Kavram›n semantik alan›n› tüm boyutla-
r›yla yakalayabilmenin yolu son vahiy Kur’an’›n
esas al›nmas›d›r. Buna göre, ümmet s›ras›yla 1) Bü-
tün yarat›lm›fllar alemi [6/38], 2) ‹nsan teki ve
imanda birli¤in simgesi [16/120], 3) ‹nsan toplu-
lu¤u [2/213; 10/19; 21/92; 6/38], 4) Bir dine men-
suplar toplulu¤u [2/143; 22/34, 67], 5) Müslüman
ve Mü’min topluluk [2/128; 3/104, 110; 5/66-7;
7/159-160; 11/48], 6) Millet ve 7) Din karfl›l›¤›n-
da kullan›lm›flt›r.55 ‹lahi Kelâm, Arap toplumunun
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sahip oldu¤u sözcük ve kavramlar›n bir k›sm›n›
yok saym›fl, bir k›sm›n› dönüfltürmüfl, bir k›sm›n›
ise aynen korumufltur. Hz. ‹brahim’in tek bafl›na
ümmetli¤i ile Allah’›n benzersiz ve bir olufluna
iman›n mücessemleflmesini, ard›ndan her pey-
gamberin ümmeti ile de vahye muhatap olan za-
man ve mekan dahilindeki bütün befleriyetin esas
al›nmas›n›, ard›ndan Müslüman ve Mü’min üm-
meti ile mesaj›n kabulü ve tebli¤ini, en genifl tan›-
m›yla da dinin temsilini bar›nd›r›r ümmet terimi.
Yarat›c›n›n eflsiz ve birli¤ine flahitler toplulu¤u
olarak ümmet bu perspektiften hareketle itminan
sahibi ferdi ve ondan müteflekkil toplulu¤u kurar,
tan›mlar, yönlendirir ve anlam›n› verir.

AAflflkk››nn OOttoorriitteenniinn TTeemmssiillii vvee SSoossyyaall//TTaarriihhii
ÜÜttooppyyaa OOllaarraakk ÜÜmmmmeett:: Sosyo-politik birli¤in on-
tolojik/dini kökenleriyle birlefltirilmesi perspekti-
finden ümmetin baflka dillerde tam bir karfl›l›¤›n›
bulmak neredeyse imkans›z. Ancak ‹slam öncesi
Arap terimlerinin Kur’an taraf›ndan yeniden ta-
n›mlanan semantik alanlar› ve karakterleri ile be-
lirlenmifl bütünüyle kapsay›c› bir ‹slami anlay›fl›n
kavramsal yap›s› dahilinde anlafl›labilir.66 Moderni-
tenin bu dünya hayat›n› ‘nihai son’ olarak içkin-
lefltirmesine mukabil, ümmet ‘ebediyet’ perspektifi-
nin gerçeklefltirilmesinde yaln›zca bir vas›ta ve

dünyevi gerçeklik alan›d›r. H›ristiyanl›ktaki ev-
rensellik iddias›n›n öngördü¤ü millet(nation) ve
devlet(republic) tasar›m› ise ontolojik köken ve
mahiyeti bak›m›ndan ümmetin kurucu unsuru
olan insan unsurunun zihinsel birli¤ini yans›tmak-
tan uzakt›r. Bu yönüyle Allah’›n yeryüzündeki ‘ha-
life’li¤i s›fat› etraf›nda ayn› anda siyasal, ideolojik
ve sosyal bir idealin gerçeklefltirilmesinin ad›d›r
ümmet. ‹flte as›l gücünü de buradan al›r: Irk, dil ve
renk gibi unsurlar›n ba¤lay›c› olmad›¤› ve ‘dini’ bir
aidiyet ve idealizmin birlefltiricili¤inde bir toplu-
luktur. Bilhassa Sünni paradigmada Hz. Peygam-
ber ve dört halife devrinin asr-› saadet fleklinde bir
ütopya olarak model al›nmas› yaln›zca toplumsal
birli¤in idealizmi ve örnekli¤ine de¤il ayn› zaman-
da iman ve ontolojik bilinçte de birli¤e gönderme-
dir. Allah’›n yeryüzündeki iradesini gerçeklefltir-
mede nihai aflamay› ise ümmeten vasatâ temsil
eder. Mekke döneminde Kur’an’›n vurgulad›¤›
geçmifl nebiler ve ümmetleri, sonras›nda ise ümme-
ten müslümeh’nin ümmeten mü’mine’ye geçifli-
nin/yükseliflinin temsilidir.77

BBiirrlleeflflttiirriiccii BBiirr SSoossyyoo--SSiiyyaasseett OOllaarraakk ÜÜmmmmeett::
Bir üst kimlik ve aidiyet/temsiliyet alan› olarak
ümmet Bat›l› kamusal düzenin muadili olman›n
çok ötesindedir. Zira Bat› toplumsal varl›¤› üze-
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rinde varoldu¤u varsay›lan bir mutabakat›n ürü-
nüdür. Asl›nda çat›flan bireysel ç›karlar›n toplum-
sal›n karakterine verdi¤i zarar›n yokedicili¤i ne-
deniyle bir tür ‘dehflet dengesi’ yarat›lm›flt›r. ‹slam
toplumu ise Allah’›n birli¤ine iman›n verdi¤i
eman sayesinde ve ortak kader ve gaye etraf›nda
hissi bir münasebet has›l etmifl ve do¤an ‘kardefl-
lik’ hukuku ile kolayl›kla topluluk kurabilmifltir.
Gönüllü bir birliktelik olarak da adland›r›labile-
cek bir yap› arzetmifltir ümmet. Varoluflsal bilincin
ötesinde bir ideolojik ve siyasi kimlik de kazand›-
r›r kavram zira onunla birlikte devlet fikri, dâr’ul
‹slam ve dâr’ul Harb ikili ayr›m› da somut zemine
kavuflur. ‹slami (hem iman ve hem de göstergesel
ameliye ile birlikte) bir toplulu¤un küresel ölçek-
li etkinli¤inin olabilmesi de ancak bu yolla müm-
kündür. Yöntem ayr›l›klar›n› asgariye indirerek
ama d›fllamadan ortak hedefler do¤rultusunda ke-
netlendirecek yegane oluflum ümmettir. Burada
yaln›zca bir boyutu olarak Hz. Peygamber ve asha-
b›n›n tehdit alg›lamas› ve mücadelede ortaya ç›-
kan kardefllik hukuku ve ayr›m›n› ifade edebiliriz.
Allah’›n dini ve onun yeryüzündeki temsilcilerini
hedef alan her türlü tehdide karfl› harekete geçil-
mifltir. Yine ‹slam toplumlar› tarihinde -acziyet
içinde geçirilen 20.yy dahil- pek çok kez gözlenen
duyarl›k da bu bilincin neticesindedir. En do¤u-
sundan bat›s›na bütün bir dünyay› anlama ve
‘duyma’ hali yaln›zca ümmetin aflk›n ve içkin bo-
yutlar›n›n derin kavray›fl›n›n ürünüdür. Müslü-
man insan unsuru için birlefltirici baflka herhangi
bir ö¤e yoktur, modernlefl(eme)me tecrübesinin
apaç›k ö¤retti¤i de budur. 

‹‹kkttiissaaddii BBiirr GGüüçç VVaass››ttaass›› OOllaarraakk ÜÜmmmmeett:: Bil-
hassa Arap-‹srail Savafllar› ve akabinde ‹slam Kon-
ferans› Örgütü’nün kurulmas›, sonra da 1979 ‹ran
‹slam devrimi s›ras›nda c›l›z da olsa dile getirilen
iktisadi yak›nlaflmalar ve ortak hareketlerin baflar›-
s›zl›¤›n›n nedeni yüksel(til)en Arap milliyetçili¤i,
kutuplu dünyadaki kamplaflmalard›r. Bugüne dek
kanayan Filistin meselesinin finansal/mali deste¤i-
ni dahi üstlenemeyen bir ‹slam alemi ile karfl› kar-
fl›yay›z. Bir ümmet bilinci olmaks›z›n ne Ortado-
¤u’da ne de di¤er ‹slam co¤rafyalar›nda istikrar ve
bugün gittikçe yaklaflan varolufl sorununa çözüm
bulunamaz. Osmanl›’n›n geri çekilifl sürecinden bu
yana asl›nda çok nadide örneklerini gördük ümmet
bilincinin. Küreselleflmenin baflat aktörü konu-

munda olan sermaye ve ticaretin liberalleflmesi ile
sosyo-politik sömürge araçlar›n› de¤ifltiren Bat›l›-
lara karfl› kendi içinde do¤al ekonomik iliflkilerini
dahi gerçeklefltirememektedir hali haz›rda ‹slam
ülkeleri. Oysa ümmet kesinlikle d›fllay›c›(exclusi-
vist) de¤il kapsay›c›(inclusivist) bir kavray›fl› tem-
sil eder. ‹çe kapan›k ve denetleme mekanizmas›n-
dan mahrum yönetimler iktisaden de potansiyel
f›rsatlar› kaç›rm›fllard›r. Ticari anlaflmalar ve ser-
best bölgeler gibi ilk ad›mlarla, ard›ndansa ortak
projeler ya da karfl›l›kl› finansman yoluyla iflbirlik-
leri gelifltirilmelidir. 

MMeeddeenniiyyeettiinn BBeeflflii¤¤iinnii ÜÜmmmmeett OOllaannllaarr SSaallllaarr!!

Ortado¤u özelinden hareketle hem dünyevi hem
de ahirete ait hedefleri gerçeklefltirmede yukar›da
bahsini etti¤imiz ümmet bilincinin hayati ve yega-
ne ç›k›fl yolu oldu¤unu iddia edebiliriz. ‹slam co¤-
rafyas›nda ‘fitne’ unsuru olarak ifllenebilecek pek
çok ayr›l›k tohumunun köküne kibrit suyunu an-
cak böylesi bir bilinç dökebilir. Mezhebi ve entik
milliyetçilik dalgas›n›n etkisini k›rabilecek fley
millet sözcü¤üne yeniden ‹slami kavramsal içeri-
¤inin kazand›r›lmas›d›r. Örne¤in “Millete ‹brahime
Hanîfê” tan›mlamas›n›n ça¤r›fl›mlar› yol gösterici
olmal›d›r; ya da “Ümmeten Vasatâ”n›n yeni bir in-
san, yeni bir toplum tasavvurundaki imkanlar›n›
de¤erlendirmeliyiz.  Mesela Irak’ta üç parçal› et-
nik ve mezhebi farkl›l›k üzerine kurulu federal ya-
p› hayallerinin ümmet tasavvuru ile bofla ç›kart›la-
bilece¤inden kimsenin flüphesi yoktur. Seküler
zorbalar devri birer birer kapan›rken, ‹slam top-
lumlar›n› gerçek anlamda temsil eden kadrolar›n
sahip oldu¤u “‹slâmi Söylem”in yeniden diriltil-
mesi ve ihyas› önümüze pek çok f›rsat penceresi
açacakt›r. Yine ayn› kurucu tasavvurla hareket
edilmeden ‘modern’ sorunlar›m›z›n cevaps›z kala-
ca¤› aflikard›r. K›saca potansiyel mücadele alanla-
r›n› mevcut zaaf ve imkanlar ile s›ralarsak:

MMooddeerrnniitteenniinn SSiiyyaassaall vvee SSoossyyaall SSoonnuuççllaarr››::
Amerikan projelerinin hemen tamam› ‹slam top-
luluklar›n›n Bat›l› gözüyle okunmas›na dayan›r.
Buna göre otokratik ya da totaliter yönetimlerin,
dolayl› sonucu olarak da siyaset ve temsil sorunu-
nun bafll›ca kayna¤› mensubiyet/asabiyet duyulan
‹slam ö¤retileridir. Aksine Osmanl›’n›n aktif tarih
yap›m›ndan çekiliflinin ard›ndan ‘modern’ dizay-
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na konu olan ‹slam co¤rafyas›n›n hemen tamam›
seküler elitlere ya da totaliter krall›klara ‘emanet’
edilmiflti. ‹slam’›n toplumsal iddialar›n›n yüzeysel
okumas› neticesinde görünürde ‹slami karakterli
devletler dinin yerine fleriat› ikame ederek hayat-
lar›n› sürdürmeye çabalad›lar. Ancak bilhassa “‹s-
lamc›”lar fleklinde tan›mlanan ve bu yolla top-
lumsal yap›dan ve siyasal kat›l›mdan kategorik ay-
r›mlar yoluyla tecritleri öngörülen insan unsuru-
nun direnç ve dinamizm üreten söylemleri saye-
sinde toplumsal karakterde giderek artan bir ‹s-
lamlaflma tecrübe edildi. Modernitenin üretti¤i
araçlardan teknoloji, iktisadi yap› ve siyasal ak›l
Müslüman insan›n vicdan›nda gerçekten ciddi
yaralanmalara yol açt›.88 Bu kabul ancak yaflanan
k›r›lmaya ancak insan vicdan›n› imar edici bir ›s-
lahatla düflünülmelidir. Felsefi ve sosyo-politik ce-
vaplar üretemedi¤imiz sekülerli¤e karfl› bugün en
güçlü silah›m›z ‘‹slam ahlak›’d›r zira seküler ahlak
feslefesi avro-sentrik mahiyeti ile Bat› d›fl› toplum-
lar› ötekilefltirdi¤i için görecelik arzeder, tekabüli-
yeti ve ‘kuflat›c›l›¤›’ s›n›rl›d›r. Bu bak›mdan mo-
dernitenin getirdi¤i açmazlar ve çözümlerin tama-
m›n› kendi tarihi tecrübesine vurmal› ve karfl›l›¤›-
n› üretmek gibi relativist bir zorundal›k hissetme-
melidir ‹slam toplumlar›. En ciddi tehlike, mo-

dern vas›talara karfl›l›k vermede baflar›s›z olan
Müslümanlar›n 1) daha da içe kapanmalar›, 2) se-
küler ahlaka teslim olmalar›d›r. ‹slam toplulukla-
r›n›n bir yandan marjinallefltirilip di¤er yandan
‘›l›ml› ‹slam’ vesair önermelerle ‹slamo-sekülarizm
yoluyla pasifize edilmesi tekliflerini gizlemiyor Ba-
t›l›lar. Bilhassa Ortado¤u’da modernleflme hare-
ketleri befleri hayat ile dinin ayr›m›n› öngördü¤ü
için ‘‹slami’ kimlikleri zedelemifltir. Mikro milli-
yetçilikler ve etnik kimliklerin öne ç›kar›lmas›
ümmet bilincinde erozyona sebep olmufltur.99

PPssiikkoolloojjiikk YY››llgg››nnll››kk vvee GGeelleecceekk EEnnddiiflfleessii::  ‹s-
lam toplumlar›n›n askeri yenilgiler nedeniyle ya-
flad›¤› psikolojik buhran medeniyet ve dayand›¤›
aidiyet bilincindeki krizin sadece bir yüzüdür. Bil-
hassa son iki as›rd›r yaflanan k›s›r döngü taklit me-
kanizmas›n›n açmazl›¤›n› ortaya koymaya yetmifl-
tir. Bat›c› elitlerin görmezden geldi¤i ve ümit kes-
ti¤i öz dinamiklerini ihya etmeden ‹slam toplum-
lar›n›n yeniden dirilifli hayaldir. Öyleyse gelenek
d›fllanmadan fakat mutlak da al›nmadan yeniden
üretimin, yarat›c›l›¤›n ve iman›n imkanlar›n› ge-
niflletmeliyiz. Bunun içinse homo islamicus (‹slam
insan›) baflta olmak üzere itminan ve sükuna erifl-
meliyiz. Bozgun ve yenilgi ‘hâl’inden kurtulup
‘hâl’imizi yeniden etrafl›ca düflünmeliyiz. Özellik-
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le ‹kinci Dünya Savafl›ndan bu yana oluflturulan
sanal alandan kendimizi çekip sorular sormay› be-
cerebilmeliyiz. ‘Ben’ ve ‘biz’in sorusunu sorabilen,
hesab›n› görebilen bir ümmet muhasebesini ger-
çeklefltirerek ‘öteki’lerden hesap sorma konumu-
na gelecektir. Psikolojik savafl yöntemleri mo-
derndirler bu yüzden modern ak›lla düflünen zi-
hinler için birer tehdittirler. Oysa klasik ‹slami
muhakemeyi muhkem tutmakla görece¤iz ki bü-
tün yaflanan süreç fleytan ve dostlar›n›n ayartma-
s›ndan ibarettir. Gelecekten ümidini yitirme hak-
k›na sahip olmayan yegane topluluk bu ümmettir.
Geçmiflin anahtar yap›larak, akl›n yard›m›yla ge-
lecek için dersler ç›karmak bir hidayet kayna¤› ve
hayat rehberi olan ‹lahi Kelam sayesinde her za-
man mümkündür. Ça¤›n do¤ru okunmas› için Ki-
tab’›n do¤ru okunmas› flartt›r. Hz. Peygamber ve
tüm nebilerin mücadelesi ça¤lar üstü, de¤iflmez te-
mel referanslar› ve ça¤›n ruhuna uygun esnekli¤i
sayesinde yol göstericidir. M›s›rl› düflünür Hasan
Hanefi’nin medeniyetin dura¤an bir yap› olmad›-
¤›n› ve tarihin ak›fl›n›n de¤iflebilirli¤ini ifade eden
veciz ifadesiyle: “Yeni Zeitgeist(Zaman›n Ruhu)
Bat›dan Do¤uya, Kuzeyden Güney’e dönebilir. Bir
önsezi ya da gerçeklik, bir iflaret ya da bir tarih ya-
sas›, bir önsezi ya da eskatoloji, bir vaad, belki de
gerçeklefltirilebilecek bir hakikat; kim bilir?”1100

ÇÇaatt››flflmmaa AAllaannllaarr›› vvee GGeelleeccee¤¤iinn ““GGeelleeccee¤¤ii””::
‹nsan odakl› mücadele kullan›lan araçlar ne olur-
sa olsun gelece¤in dünyas›n›n merkezinde yer ala-
cakt›r. E¤itim sisteminden finans ekseni baflta ol-
mak üzere iktisadi yap›ya, temsil ve siyasi sistem-
den ahlak sorununa kadar bir dizi yeni meydan
okuma gelece¤in istikametinde belirleyici olacak-
t›r. Hegemonik gücün askeri gücünün limitlerini
zorlayarak dünya-sistemin çatlaklar›n› onarma ve
ömrünü uzatma çabalar› yolun sonunu iflaret edi-
yor. Sistem de¤iflecek, hiç de¤ilse orta vadede ak-
törler de¤iflecektir. Ve ‹slam dünyas› bu de¤iflimin
nesnesi yahut öznesi olman›n karar›n› verecektir.
‹slam tarihinde hiçbir zaman ölümcül çat›flmaya
sahne olmam›fl fiünni- fiii ayr›m› baflta olmak üze-
re ayr›l›k ve zaafiyet potansiyeli tafl›yan alanlar›n
sömürülmesi tehdidine karfl›l›k ayakta tutmam›z
gereken perspektif ümmettir. Küreselleflme ‹slam
dünyas›n›n dünyan›n geri kalan› ile ba¤lant›s›n›
sa¤laman›n ötesinde ekonomik ve kültürel (med-
ya baflta olmak üzere) tahakküm vas›talar›na mefl-

ruiyet ve yeni sömürge alanlar› yaratabilecektir.
Dünya sistemini iyi tan›yan ve ça¤›n ruhunu do¤-
ru okuyan bir ‹slam ümmeti tuzaklar›n fark›na va-
racak ve kuflatmay› yeni bir direnifl, aray›fl ve ar›-
n›fl vesilesi k›lacakt›r. Sözü Rabb’in tüm zamanla-
ra yönelik vaadiyle nihayete erdirirsek: “Allah,
imana eriflip dürüst ve erdemli davran›fllarda bulu-
nanlara, t›pk› kedilerinden önce gelip geçen[baz›
toplumlar›] egemen k›ld›¤› gibi, onlar› da yeryü-
zünde mutlaka egemen k›laca¤›na; onlar› üzerinde
görmekten hoflnut oldu¤u dini(‹slam) onlar için
köklefltirece¤ine ve çektikleri korkulardan, kayg›-
lardan sonra onlar› mutlaka güvenli bir duruma
kavuflturaca¤›na dair söz vermifltir; çünkü (böyle-
leri yaln›z) Bana kulluk eder, Benden baflkas›na
tanr›sal güçler yak›flt›rmazlar. Art›k bundan sonra
da hakk› inkar yolunu seçenler, günaha gömülüp
gitmifl olanlar›n ta kendileridir! Öyleyse, [ey ina-
nanlar], salâtta devaml› ve duyarl› olun; ar›nmak
için verilmesi gerekeni verin ve Rasûl’e itaat edin
ki esirgenip korunas›n›z.” [24/55-56] ■

NNoottllaarr::
1 ‹ktisat terminolojisinin en temel iki anahtar teriminden biri

‘arz’d›r. Ancak burada ‘yeryüzü’ yerine kullan›lan kelime ile
anlat›lmak istenen özellikle 1870-80 ikinci parasal küresel-
leflme dalgas›n› ve teknolojik geliflmeleri müteakip ortaya ç›-
kan  ve bizlere içinde yaflad›¤›m›z ‘arz’› arma¤an eden ‘büyü-
me’ eksenli ekonomik üretimin oluflturdu¤u ‘arz’ fazlas›d›r.
Bugün yeryüzü adeta uzayda hareketini sürdüren bir fabrikay›
and›rmaktad›r.

2 Human Development Report 2003, UNDP, Oxford Un›versity
Press, 2003. Yaln›zca Alt Sahra Afrikas›nda befl yafl alt› her
bin çocuktan 172’si her y›l kurban verilmektedir. 

3 Human Development Report 2003, UNDP, Oxford University
Press, 2003. Buna göre 1,2 milyar›n üzerinde insan günlük 1
dolar›n alt›nda hayat mücadelesi veriyor. 

4 Yaklafl›k 15 y›ld›r süren çevre üzerine görüflmelerin 1992 y›l›
Rio toplant›lar›nda ABD Malezya’n›n engellemesiyle Ama-
zon ormanlar›ndan verilen kay›plar dolay›s›yla getirdi¤i or-
manlar›n korunmas› anlaflmas›n› geçirememifltir. Bu konuda-
ki genifl tart›flma için bkz. NPQ Türkiye, “Yesil Bin Y›l m›?”
Özel Say›s›, 1999.

5 21. Yüzy›l Haçl› Savafllar›na Karfl› Ümmet Bilinci Ekseninde Dire-
nifl, s.30, Y›ld›r›m Cano¤lu, Umran Dergisi, Temmuz 2004. 

6 Alternative Paradigms The Impact of Islamic and Western Wel-
tanschauungs on Political Theory, s.184, Ahmet Davuto¤lu,
University Press of America, 1994.

7 A.g.e., s.185.
8 ‹slami Siyaset Kuram› ve Modernite, s.21, S. Perviz Manzur, Um-

ran Dergisi, fiubat 2005.
9 Angl(o)smanl› Dünyas›na m› Do¤ru? Il›ml› Muhafazakar ‹slam Ül-

kesi Olarak Türkiye, s.28, Tevfik Emin, Umran Dergisi, May›s
2004. 

10 Ortado¤u’nun Konumland›r›l›fl Hikayesi ve ‹slam’›n Meydan Oku-
yuflu, s.53, Hasan Hanefi, Umran Dergisi, Nisan 2002.
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ÜÜMMET, DD‹NÎ AANLAM TTAfiIYAN 
B‹R OOLUfiUMDUR

MMAAHHMMUUDD RR‹‹FFAATT KKAADDEEMMOO⁄⁄LLUU

A
rapça “ümmet” kelimesi, herhangi bir
özellik ya da sebep ile bir araya gelen ve
böylece oluflan beraberlikte karar k›lan

insanlar›n meydana getirdi¤i topluluk demektir.
Cemaat ve toplum kavramlar› da, çok defa bu ke-
lime ile ifade edilir. Bu anlamda üümmmmeett, belirli bir
zaman diliminde gözlemlenen vak›ay› belirten tas-
virî bir sözcüktür. Toplumun temeli mesabesinde
insanlar› bir araya getiren özelli¤in ve üzerinde bir-
leflilen esas›n niteli¤i ve muhtevas› hakk›nda bir fi-
kir vermez ve bir de¤erlendirme içermez. ‹man
edenlerin toplumuna ümmet denildi¤i gibi, söz ge-
lifli, ›rk esas›na dayanan bir topluluk da bir ümmet-
tir. Bu yüzden, günümüzdeki AB örne¤inde oldu¤u
gibi, uluslararas› bütünleflme (entegrasyon) hare-
ketlerini de birer ümmet teflebbüsü olarak anlam-
land›rmam›z gerekir. Çünkü ümmet, insanlar tara-
f›ndan esas kabul edilen ve önemli tutulan (mük-
tesebat ya da de¤erler manzumesi de denilebilen)
herhangi bir kavram etraf›nda vücut bulmufl olabi-
lir. Kapsam ve hacim itibariyle de farkl› büyüklük-
lerde flekillenebilir.

Topluluk, cemaat, toplum ya da ümmet gibi
sözcüklerle ifade edilen beflerî oluflumda insanlar›
beraberli¤e götüren kavram; kendileri taraf›ndan
önemsenmifl, üst seviyede ortak bir ilke olarak be-
nimsenmifltir ve ona, toplumu yönlendirecek çok
önemli nâz›m bir rol yüklenmifltir. Toplumsal kim-
lik onunla ifadesini bulmufltur. Bu itibarla da o,
muhtevas› ne olursa olsun, -farkl› isimlendirilse bi-
le- insan hayat› için tafl›d›¤› fonksiyonun ciddiyeti
ve kapsam› bak›m›ndan tamamen ddiinn kategorisin-
de mütalaa edilmek gerekir.        

Gerçek flu ki, insanlar toplumlar›n› kurup flekil-
lendirmekle, etraf›nda bir araya geldikleri kavram›
beraberliklerine esas edindiklerini ortaya koymufl-

lard›r. Böylece toplumun (Kur’ân diliyle ümmetin)
oluflumu; insan›n, hemcinsiyle beraberlik kurdu¤u
ortak zemini ve grup olarak birli¤ine esas tutmak
üzere en çok neye önem verdi¤ini gösterir. ‹flte, bu-
rada aç›¤a ç›kan beflerî tercih, do¤rudan veya do-
layl› olarak dinî anlam› bulunan bir seçimi yans›t-
makta ve sonuçta insan›n din konusundaki tavr›-
n›n bir ifadesi olmaktad›r. Çünkü üzerinde birlefli-
len kavram, asl›nda, benimsenen hayat anlay›fl›na
göre flekillenmifl bir kabul ve inanç ifadesiyle yük-
lüdür ve onun uzant›s› olan de¤erlerle bütünlen-
mifltir. Böylece de insanlar›n sayg›n tuttu¤u ve ba¤-
land›¤› en üst bir de¤er olarak, dinî düzeye iliflkin
bir duruflun tezahürüdür. 

Bununla, imana kavuflman›n ve dinin hakiki
kavram›na ba¤lanman›n yan› s›ra; din hususunda
olumsuz tutumlar›, özellikle ona kay›ts›z duruflu,
inkar mahiyetindeki davran›fl tarzlar›n›, din aç›s›n-
dan sapma anlam›na gelen farkl› ve geçersiz görüfl-
leri de kapsayan tav›r al›fllar›n bütünü kastedil-
mektedir. Dinin yerine konan ve onun rolünü yük-
lenen her fley, genifl anlamda buna dahildir. Zira
temel beflerî bir yönlenifl olarak bütün bunlar, in-
san ve onun toplumu için ayn›  düzeyde rol oynar.
‹nsan›n seçimini flekillendirmede onun hesab›na
gerçek anlamda belirleyici bir görev ifa eder.

Toplumun kuruluflunda temel belirleyici de¤e-
rin dinî mahiyette oluflu, meseleye iimmaann mant›¤›
ile bak›ld›¤›nda daha kolay anlafl›l›r. Zira iman
mant›¤› aç›s›ndan, insanlar› etraf›nda toplayan
kavram, onlar taraf›ndan tamamen inan›lm›fl bir
de¤er olarak kendileri için fiilen din mesabesinde-
dir ve reel planda dinin görevini yüklenmifltir.
Böylece ad› ne olursa olsun, topluluk hayat›nda be-
lirleyici olan temel beflerî tutum, özü itibariyle ina-
n›lm›fll›¤›n eseridir ve tafl›d›¤› yüksek rolün önemi
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sebebiyle de dinî düzeyde anlam tafl›r. 
Ayn› sebeple, Allah’›n dininin ve ona olan

iman›n sözü edilen yerde, salt iman mant›¤› aç›s›n-
dan, onun toplumun yap›lanmas›nda temel görevi
yüklenmesi kaç›n›lmazd›r. Böyle bir yap›lanmada;
belki ilk planda gözlemlenen bir vak›a olarak in-
sanlar› bir araya getiren ve bu yüzden de onlar için
birleflme zemini olaca¤› tasavvur edilen; ›rk ve ak-
rabal›k ba¤›, lisan ve kültür beraberli¤i, müflterek
tarihe atfen ve co¤rafyayla temellendirilen fiili bü-
tünlük söylemi, ekonomik ve stratejik ç›karlar ya
da güvenlik ihtiyac› vb bütün tabii ve fiili birlikte-
lik sebepleri; bu yolda ancak tâli ve görece birer
unsur olarak belki destekleyici rol oynayabilirler.
Zira iman›n varl›¤› halinde o, insanlar› fikrî-mane-
vî tercih bilinci ile bir araya getiren ve onlar› top-
lum halinde tutan as›l sebebi oluflturur. K›sacas›
iman devrede ise, mahiyeti gere¤i, birleflme için en
üst rolü ancak o yüklenir. 

Bununla insan için bütün di¤er birleflme sebep-
leri geride kalm›fl; zziihhiinnsseell yyöönnlleenniiflfl öne ç›km›flt›r.
Çünkü ancak böylece, insan›n, kendi seçimiyle
oluflmufl bulunmayan tabii-fiili unsurlarla belki ilk
aflamada bir vak›a  olarak (de facto) flekillenmifl olan
birleflme flartlar›n› aflmas› mümkün olmufltur. Onun
önünde, toplumsal yap›lanmas› için, tabii-fiilî du-
rumlar›n ötesinde entelektüel mahiyette bir aç›l›m
sa¤lanm›fl ve insan›n, toplumuna temel edinmek
üzere do¤al verilerle s›n›rl› ve onlara ba¤›ml› kalma-
ya mecbur olmad›¤› bir düzey elde edilmifltir. 

Böylece ilk elde tabii-fiili unsurlarla kurulan
birliktelik, iman›n devreye girdi¤i noktada rolünü
kaybeder ve tafl›d›¤› nâz›m görevi ona b›rak›r. Za-
ten yarat›l›fl›ndan ak›l ve zekâ ile donat›lm›fl olan
insan, zihinsel yap›s›yla, fiilî flartlar›n temsil etti¤i
s›n›rlara tabi kalmak zorunda olmayan bir varl›kt›r.
O, kendi cinsiyle olan iliflkilerinde, tercihlerini -fi-
ili flartlar›n ötesinde ve onlara mahkum olmadan-
entelektüel düzeyde oluflturabilme yetene¤ine sa-
hiptir. Zihnî-manevî seçimini ve karar›n› yans›tan
tavr›n›, hemcinsleriyle di¤er iliflkilerinde oldu¤u
kadar, toplumunu kurarken de ilke edinebilir. 

K›sacas›, iimmaann›n ve ddiinnin bulundu¤u yerde, di-
¤er faktörlerin birleflme için öne ç›kmas› (veya ön-
de kalmas›) ve onu ikame etmesi söz konusu ola-
maz. E¤er hem fert, hem de toplum için en üst ve
en önemli kurumun din oldu¤u kabul ediliyorsa -ki
mahiyeti gere¤i zaten baflka türlü düflünülemez-
dünyevi ve görece anlam tafl›yan di¤er hiçbir fak-

törün öne geçmesi ve onu gölgelemesi tasavvur
edilemez. 

Ama iman yoksa ya da arka plana itilmiflse, o
zaman fiilen var olan birliktelik unsurlar› onun ye-
rine geçer ve bu defa toplum o unsurlara dayanmak
zorunda kal›r. Gerçek dinin rolü onlara yüklenme-
ye çal›fl›l›r ve onlar toplum için din gibi fonksiyon
ifa eder. Zira birbirine yak›n olan ve  benzer inanç
yaklafl›m› içinde bulunan insanlar, inançlar› bât›l
da olsa, herhalde bir araya gelecek ve kendi top-
lumlar›n› kurma fonksiyonunu mutlaka iflletecek-
tir. Yahut da zaten bir vak›a olarak var olan birlik-
teliklerini izah için onun söylemini kurgulayacak
ve seslendirecektir. 

Bu durumda çok iyi anlafl›l›r ki, toplumun kuru-
luflunda tabii-fiili faktörlerin öne ç›kan bir söylem
haline gelmesi; ancak iman›n gölgelenmesi ve ger-
çek dinin arka plana itilmesiyle mümkündür. Irkç›,
kavmiyetçi, bölgeci vb ideolojilerin geliflmesini ve
bu yolda siyasi söylemlerin öne ç›kmas›n› mümkün
k›lan ortam böyle oluflur.

fiu görülüyor ki, toplum, her halükârda, insan-
lar taraf›ndan -sahih veya bât›l olmas› bir yana- din
kategorisinde benimsenmifl olana dayand›r›larak
flekillenmifl bir olgudur. Hak dinine ya da dinsel bir
sapma ile onun yerine konulmufl olana istinad etti-
rilmifl bir vak›ad›r. 

AAyy››rr››mmcc››ll››¤¤aa DDüüflflmmeemmeekk ‹‹ççiinn 
DDiinnii TTeemmeell AAllmmaakk KKaaçç››nn››llmmaazzdd››rr

‹nsan toplumu, uluslararas› siyasi yap›lanman›n bir
sonucu olarak belli bir zaman kesitinde, imana sa-
hip olmas›n›n yan› s›ra, tabii-fiili birliktelik unsur-
lar› yönünden de, bir tecânüs arzedebilir. Söz geli-
mi bir toplum, -mesela Osmanl›lar›n kurulufl döne-
minde oldu¤u gibi- imana kavuflmufl olman›n yan›
s›ra, ayn› zamanda ›rkî anlamda tecanüsü (›rkî bü-
tünlü¤ü) de haiz bulunabilir. O zaman da bu tablo-
ya bakarak ›rk söylemini öne ç›karman›n -mevcut
siyasi durumu yans›tt›¤› ve yayg›n üslûba uydu¤u
için- normal karfl›lanmas› gerekti¤i san›labilir. Na-
s›l olsa uluslararas› siyasi yap›lanman›n da -o dö-
nemde- böyle bir söyleme yayg›nl›k ve geçerlilik
kazand›rm›fl durumda oldu¤u düflünülerek bunda
bir yanl›fll›k bulunmad›¤› zannedilebilir. 

Oysa, zaten her devir için geçerlili¤i bulunma-
yan ve bu yüzden de evrensel niteli¤i haiz olmayan
böyle bir söylem; gerçekte, statükoyu yans›tmaktan
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ve belki muhafazakâr bir e¤ilimle onu koruma gay-
retinden öte anlam tafl›maz. Daha da önemlisi böy-
le bir söylem, insanlar›n ufkunu daraltan kas›r bir
tutumdan ibaret kal›r. ‹nsanl›k camias›n›n zihnen
ve manen geliflmesinin ve hay›r yönünde bütünlefl-
mesinin önünü t›kamakla ayn› anlama gelir. Fark-
l› unsurlar› temessül etmeye ve onlarla bütünlefl-
meye müsait olmayan; içine kapal› ve d›fllay›c› bir
yaklafl›m oluflturur. Yabanc› bilinenler için ay›r›m-
c› olan; onlara hitap kabiliyetinden yoksun bulu-
nan; farkl›l›klar› derinlefltirip keskinlefltiren; sö-
mürgeci ve ürkütücü bir zihniyetin hüküm sürdü-
¤ünü ifade eder.   

Bu yüzden o anda, mesela, ›rkî bütünlük, kültü-
rel de¤erler, ekonomik ç›karlar ve teknolojik ya da
sosyo-ekonomik standartlar›n düzeyi etraf›nda göz-
lemlenen fiilî avantajlar vb tabii-fiili yahut devrî
unsurlar etraf›nda birleflebilen toplumlarda dahi,
bu unsurlar›n toplumsal bütünlük için temel al›n-
mamas›; herhalde imana ra¤men öne ç›kar›lmama-
s› ve dini tecanüsü gölgelemek anlam›na gelece¤i
için, ilke düzeyine yükseltilerek seslendirilmemesi
laz›md›r. Bu bak›mdan, bir toplumda iman›n varl›-
¤› ile birlikte, “de facto” bir nitelik olarak di¤erle-
rinin de bulunmas› halinde, o toplumun birlik esa-
s› olarak iman› temel edinmek as›l olmal›d›r. ‹lke
düzeyinde, “de jure” anlam›nda, benimsenmesi ge-
reken tutum budur. Soylu ve genifllemeye aç›k bir-
lik zemini o oldu¤u için, dini tecanüs ötekiler üze-
rine -tart›flmas›z- her zaman tercih edilmelidir. 

Aksi takdirde, imana dayanan bütünlük arka
plana itilmifl; din kardeflli¤i yerine, genifl anlamda
akrabal›k demek olan ›rkî ba¤ ikame edilmifl ve ne-
ticede de bölücülük yolu tutulmufl olur. ‹nsanl›k
camias›n›n ayn› ana-babadan geldi¤i gerçe¤i gölge-
lenir; biyolojik yap›lar› ve manevi yetileri bak›-
m›ndan insanlar aras›nda esasta bir fark olmad›¤›
hakikati unutulur. Bu da, insanlar›n görünüflteki
geçici farklara tak›l›p kalmalar›n›n bir sonucudur.
Zaman›n belli bir döneminde geçerli gözüken fiili

flart ve durumlara -sanki onlar hiç de¤iflmezmiflçe-
sine- abart›l› bir rol yüklemeleri ve onlara ba¤›ml›
olduklar›n› sanmalar› demektir. Böylece de zihin-
sel bir açmaz ile kendileri için hay›r yolunda birlefl-
meyi mümkün olmaktan ç›karmalar›d›r. 

K›sacas›, entelektüel yap›lar›n›n gere¤i olarak
insanlar›n, zihnî ve manevî düzeyde aralar›nda ba¤
ve iletiflim kurmalar› her zaman kabil olabilmeli ve
neticede bütünleflmelerini bu düzeyde temellendir-
melerinin önüne set çekilmemelidir. 

Böylece görülmüfl oluyor ki, iimmaann› merkez alan
üümmmmeett yap›lanmas›, insan toplumuna evrensel aç›-
l›m sa¤layan bir yaklafl›m› temsil etmektedir. Ayn›
iman› benimseyen herkesi kucaklayan bir anlay›fl›n
eseridir. Bu yolda nihaî ve kal›c› bir engel tan›maz
ve iman eden herkese sonuna kadar aç›k kal›r. Bir
bütünleflme tasar›m› olarak, insanlar›n hepsi için,
onlar›n hay›r ve menfaatini hedefleyen sürekli bir
ça¤r› oluflturur. Bu bak›mdan da, bir k›s›m insanla-
r›n, inisiyatifleri alt›nda bulunan de¤erleri, kendi-
lerine has bir ayr›cal›k hâlinde tutma h›rslar›n›;
baflkalar›n› istismar e¤ilimlerini ve gene ayn› anla-
ma gelen hasis hesaplar›n› yans›tan dar ve s›n›rl›
entegrasyon aray›fllar›n› meflruiyeti bulunmayan
bir tutum olarak de¤erlendirir. ‹çine kapal› toplum
tasavvuruna hiç s›cak bakmaz. 

Unutulmas›n ki, Rasûlüllah’›n(s.) muhatab›
olan insanlar hep Arapça konuflan, ayn› co¤rafî ze-
mini (Arap yar›madas›n›) paylaflan, tarihleri ortak
olan ve ayn› soydan gelen kimselerdi. Fakat O, hi-
tab etti¤i insanlar›n bu tabii-fiilî beraberliklerini;
ne düflünce plan›nda ve ne de siyasî bir söylem ola-
rak esas edinmedi. Böyle bir üslûba hiç iltifat gös-
termedi. Bu vak›alar› ne kaynak tuttu, ne de delil
sayd›. Davas› için onlar› öne ç›kar›p asla referans al-
mad› ve Arap milliyetçili¤ini ça¤r›flt›ran hiçbir fley
yapmad›. Tam aksine, O’nun ça¤r›s›, bu anlamdaki
birlik ve beraberlik kuruntusuna bir darbe oldu. ‹s-
lâm’›n gelifli ile, cahiliye dönemine ait statüko (dü-
zen), insanlar›n yarar›na olarak bozuldu. Ayn› aile-
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nin veya kabilenin üyeleri aras›nda iman edenler
ayr›ld›. Küfür içinde kalanlar ile bunlar aras›nda bö-
lünme ortaya ç›kt›. ‹mana kavuflanlar ile bundan
mahrum kalan Araplar, ayn› soydan geldikleri (›rkî
tecanüsü haiz bulunduklar›) ve ayn› dili konufltuk-
lar› halde kesin olarak birbirinden koptu. Aralar›n-
da ›rk ba¤› var diye asla bir tutulmad›. 

YYüükksseekk AAhhllââkk AAnnccaakk ÎÎmmaann iillee MMüümmkküünnddüürr

‹man›n toplumsal yap›lanmada birlik ve bütünlefl-
me için temel rolü yüklenmesi, en baflta ahlak›n
gerçek dayana¤›n› bulmas› bak›m›ndan da flartt›r.
Çünkü yyüükksseekk aahhllaakk, ancak iimmaann ile benimsenen
ssaahhiihh ddiinn ile temellenir. 

Birçok durumda, ahlakî de¤er ve kalite ifade
eden baz› nitelik ve karakterler, tabii-fiili birlikte-
lik unsurlar› ile (kimi toplumsal özelliklerle) yan
yana gözükebilir. Bu anlamda baz› toplumlar›n bel-
li pozitif e¤ilimlere yatk›n olmalar› ve gelenek dü-
zeyinde olumlu bir tak›m kültürel birikim ve kaza-
n›ma (müktesebâta) sahip bulunmalar› kabildir.
Ancak olumlu baz› unsurlar›n varl›¤›, ahlak için
yeterli de¤ildir. Çünkü aahhllaakk, mahiyeti gere¤i,
kendini fiilen var olanla s›n›rlamayan; himmetini
daima yüce tutan; yükselen tasavvurlara hep aç›k
olan ve sürekli geliflmeye talip olan bir olgudur. ‹n-
san için her an yaflanan, sürekli geliflen (veya geri-
ye giden) ve bulunulan noktaya göre yeniden üre-
tilerek gerçeklenen dinamik bir yap›d›r. ‹nsan›n
düflünce, hayal ve tasavvurlar›yla flekillenir. ‹deal-
lerine vücut veren hisleri ile geliflir. 

Onun olgun ve ileri kavram›yla ve “bütün güzel-
likleriyle” ortaya ç›kmas› için Allah’a olan inanc›n
iyice geliflmifl ve sa¤lamlaflm›fl bulunmas› laz›md›r.
Yüksek ahlak›n gerçek kavram›, ancak iman›n iç
tutarl›l›¤›na dayanmakla ve sahih din ile desteklen-
mekle gerçekleflir. Onu bütünleyen temel, ancak
sahih dindir ve onun iman ile benimsenmesidir.
Ahlak›n ileri kavram› ile idrak edilmesi; en genifl
kapsam› ve bütün boyutlar›yla ortaya ç›kmas›; aç›-
l›mlar›n› bütün zenginli¤i ve derinli¤iyle sergileme-
si ancak sahih ve sa¤l›kl› dini bilinç ve iman ile ka-
bildir. Bu bak›mdan dini düzeyde dayana¤›n› bula-
mayan ahlak eksiktir; asla tamamlanm›fl olamaz. 

Ahlak›, toplumsal özellikler ile özdefl gösteren;
o özellikleri idealize eden ve onlar› süsleyerek te-
rennüm etmekten ibaret olan bir edebiyat; yüksek
ahlak için, san›ld›¤› gibi yeterli bir söylem ve bir

esas oluflturamaz. Çünkü ahlaka zemin olan; do¤ru,
yanl›fl, geçerli, bât›l, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi ev-
rensel kavramlar; yap›s› gere¤i bölgesel olan s›n›rl›
toplumsal unsurlara ba¤lanarak aç›klanamaz. Bu
de¤erler, toplumsal özelliklerin ürünü ya da yans›-
mas› kabul edilerek onlara indirgenemez. Zira asl›
ve kavram› itibariyle yüksek ahlak bölgesel ve ›rkî
bir olgu mahiyetinde de¤ildir. Bir ›rk veya grubu-
nun tekelinde olmayan; bütün insanlara aç›k, her-
kes için mümkün olan evrensel bir idealdir. 

Gerçekten de âhiret inanc› ile temellenmeyen
ve ibadet boyutundan yoksun bir hayat anlay›fl›
içinde düflünülen bir ahlak; belki bir dereceye ka-
dar bir davran›fl disiplini sa¤lar. Baz› insanî ve top-
lumsal amaçlara hizmet edebilir. Bu anlamda o,
normatif yönü ile bir yaflama sanat› ve toplum için
faydal› bir sosyal yöntem olabilir. Fakat bunun öte-
sinde, insan hayat› ve özellikle de onun nihaî mut-
lulu¤u (âk›beti ve âhireti) için çok önemli olan
manevi derinli¤i; yüksek kaliteyi ve seviyeyi hiçbir
zaman kazanamaz. Bunu mümkün k›lan ancak
imana kavuflulmas›d›r. Gerçek kavram› ile ahlak›n
idrak edilebilmesi buna ba¤l›d›r. Zaten iman, genifl
anlamda ahlak›n bir ifadesidir ve ona hüviyet ve-
ren bütüncül bir tav›r al›flt›r. Bu anlamda da o, ah-
lak›n temeli ve as›l saikidir ve ona anlam veren so-
rumluluk bilincinin dayana¤›d›r. 

Bu bak›mdan insan toplumunun yap›land›r›l-
mas›nda sahih dini ve ona iman› esas almayan söy-
lemlerle (tabii-fiili birliktelik teorileriyle) ahlâk›n
ileri ve gerçek kavram›n› temellendirmek zaten
mümkün de de¤ildir. K›sacas› iman, topluma esas
al›narak konuflulmuyorsa ahlak bofllukta kal›r.

TToopplluummssaall FFaarrkkll››llaaflflmmaann››nn AAss››ll NNeeddeennii

Hem toplumun inflas›nda ve hem de ahlak›n ilke
düzeyinde temelleniflinde ana fonksiyonun dinden
kaynakland›¤›n› ortaya koyan bu tahlil, ayn› za-
manda, insanlar›n farkl› toplumlar halinde ayr›l›k
içinde bulunmalar› vak›as›n›n da temelde dini ih-
tilaflardan kaynaklanan bir tablodan ibaret oldu-
¤unu gösterir. Buna göre toplumsal düzeyde teza-
hür eden bölünmüfllü¤ün kayna¤›nda ddiinnîî aayyrr››ll››kk
vard›r ve yeryüzünde insanlar›n baflka baflka top-
lumlar (ümmetler) halinde gruplanm›fl olmalar›
vak›as› da, gerçekte onlar›n ancak dinî farkl›l›k
içinde bulunmalar›n› yans›tan bir sonuçtur. 

Kur’an-› Kerim, insanlar›n önce tek bir toplum
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olduklar›n› ve sonradan ayr›l›¤a düfltüklerini bildi-
rir (msl. Bakara, 2/213; Yunus, 10/19). ‹flte, insan-
lar aras›ndaki ayr›l›k ve uyuflmazl›klara (ihtilafla-
ra); böylece, temelde dinî anlam› bulunan tav›r ve
davran›fl fark› olarak iflaret eden Kur’an; onlar›n
de¤iflik ümmetler halinde bulunufluna, bunu yans›-
tan bir tablo olarak dikkati çeker. Bu suretle de,
toplum vak›as›n›n, insanlar›n dini durumlar›n›
gösterdi¤ini ve fiili olarak onlar›n dinî düzeyde ka-
bullendikleri fleye göre çizilmifl bir oluflumdan iba-
ret bulundu¤unu ortaya koyar. Bu yaklafl›ma göre
toplum, somut anlamda yaflanan bir gerçeklik ola-
rak, insanlar›n din ba¤lam›nda -olumlu ya da
olumsuz; iman ya da küfür yolunda- tav›r al›fllar›-
n›n bir ifadesidir ve din de, uygulanarak gerçekle-
nen görünümüyle toplum (ümmet) vak›as›nda te-
zahür eder.

Nitekim K›yamet Günü her ümmet (toplum)
diz çökmüfl durumda görülecek ve her biri kendi si-
cili ile yüzleflmeye, hesaba ça¤r›lacakt›r (Câsiye,
45/28). Bu da dini sorumlulu¤un ümmet (toplum)
baz›nda flekillenen bir boyutu bulundu¤unu ve ay-
n› zamanda da insan›n bireysel sorumlulu¤unu fle-
killendiren iman ve ahlak›n toplumsal temeldeki
ana de¤erler ve yönlenifllerle olan kaç›n›lmaz alâ-
kas›n› göstermektedir.                                            

DDiinnee BBaa¤¤llaannmmaann››nn AAnnllaamm››

Aç›klamaya çal›flt›¤›m›z bu gerçeklik, insan›n dine
ba¤lanmas›n›n; bir inanc›n benimsenmesi ve iman
meselesi oldu¤u kadar, o inanca sahip olanlar›n
toplumuna mensubiyet anlam› da tafl›d›¤›n› göster-
mektedir. 

‹nanç, mahiyeti gere¤i hiçbir zaman sadece zi-
hinsel ve içsel bir seçim olarak kalmaz. O bütün
kapsam›yla ssoossyyaall bbooyyuuttuu olan bir vak›ad›r. Çün-
kü insan, sosyal bir varl›kt›r ve yaflay›fl›yla, kendini
toplumsal planda gerçekleyen bir yap›n›n sahibi-
dir. Bu sebeple benimsedi¤i düflünce, görüfl ve
inanc›n› normalde her zaman aç›klar ve yaymaya
çal›fl›r. Fikrî-manevî birikiminin sonucu olan inan-
c›n›, kiflili¤ine mal olmufl en yüksek bir de¤er ola-
rak hep izhar ve ifade yoluna gider. Keflfedip idra-
kine vard›¤› güzellikleri haricilefltirerek beflerî ve
sosyal bir gerçeklik haline vard›rmaya çabalar. ‹ster
ki, bütün hemcinsleri kendisinin idrakine vard›¤›
ilâhi gerçekli¤i onunla paylafls›n; o nimete ters düfl-
menin mahrumiyeti içinde kalmas›n ve mutlulu¤a

götüren yegâne yolu benimsesin. Böylece de ç›k-
maza saplan›p kalmaktan kurtulsun ve nihaî an-
lamda kayba u¤ramaktan korunsun. 

Bu yüzden onun bir dine ba¤lanmas›; ayn› za-
manda, o dine inanan insanlar›n toplumuna (üm-
mete) kat›lmas› (ya da toplumu yeniden infla etme-
si) anlam›na gelir ve bu da benimsenen dini yay›p
hakim duruma getirme cehdini beraberinde getirir.
K›sacas›, bir insan›n iman etmesi, onu, bütünüyle
ssoossyyaall ssoonnuuççllaarr›› olan bir tav›r almaya sevkeder.

Dinî hareketlerin tarih boyunca toplum için
de¤iflim ve dönüflüm ifade etmesi de, zaten bundan
kaynaklanmaktad›r. ‹lkeleriyle birlikte dinin ön-
görüleri, gerek zihniyet ve söylem düzeyinde, ge-
rekse kurumsallaflma ve yap›lanmaya iliflkin sonuç-
lar›yla toplumsal planda köklü de¤iflimleri gerektir-
mifl ve bunlar çok defa devrim hüviyetinde ortaya
ç›km›flt›r. Büyük direnifl ve tepkilerle karfl›laflmas›
da bu yüzdendir. 

‹slâm’›n tebli¤i karfl›s›nda gösterilen fliddetli mu-
halefet de ayn› sebeptendir. Onun cahiliye statüko-
sunu bozaca¤› ortaya ç›k›nca rahatlar kaçm›fl ve o
bir tehdit olarak alg›lanm›flt›r. Gerçekten de Rasû-
lüllah(s.) ile etraf›nda toplanan müminlerin olufltur-
du¤u farkl›laflm›fl grup, toplum için kköökkllüü bbiirr ddee¤¤ii--
flfliimm projesini seslendirmekteydi. Bu ça¤r›, cahiliye
için, inanç ve zihniyet temelinde oldu¤u kadar, sos-
yal yap›lanma ve kurumsallaflmada da kökten ve bü-
yük de¤iflim öngördü¤ü iyice anlafl›ld›¤› için sustu-
rulmak istenmifltir. ‹flin sözde kalmayaca¤› ve her fle-
yi de¤ifltirece¤i belli oldu¤u için silinip yok edilmek
üzere koyu bir düflmanl›kla karfl›lanm›flt›r. 

Bu noktada Rasûlüllah’›n(s.) ‹slâm’a giren mü-
minlerden biat (sadakat sözü) almas› ve bu anlam-
da onlarla sözleflme yapmas› dikkati çekmektedir.
Esas konumuz olmad›¤› için, burada, biat ve içerdi-
¤i taahhütler üzerinde ayr›ca durmaks›z›n hemen
flunu tesbit edebiliriz: Dine girmek, görüldü¤ü üze-
re, biat ba¤lam›nda, somut bir yaflay›fl plan› için be-
lirli ahlâkî yükümlülükleri taahhüt etmekle birlik-
te anlafl›lm›flt›r. Gerek fertlerden, gerek gruplardan
al›nan biatlar bunu göstermektedir. ‹slâm’a giren,
Rasûlüllah’a tabi oluyor ve Müslümanlar›n yolunu
bütünüyle benimsiyordu. Bu da cahiliye ile sonuna
kadar mücadele demekti ve bu u¤urda icab›nda in-
san›n hayat›n› feda etmesini dahi göze ald›racak
kadar köklü, derin ve kapsaml› bir karard›.           ■
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ilindi¤i gibi ‹slâm dünyas› ciddi s›k›nt›lar
yafl›yor. Bu s›k›nt›lar Amerikan maganda-
l›¤›n›n dünyay›, özellikle ‹slâm alemini

gönlünce dizayn etme çabalar›yla gittikçe yo¤un-
luk kazan›yor. Afganistan, Irak gibi en merkezi
yerler fiilen ABD ablukas› alt›na al›nm›fl bulunu-
yor. Her an yeni plan ve desiselerle karfl›m›za ç›-
k›yor; yeni RAND raporlar› haz›rl›yor, ‹slâm dün-
yas›n› tersine dönüfltürebilmenin yollar›n› ar›yor.

Fitne kavram›yla aç›klayabilece¤imiz bu süre-
cin, önümüzdeki dönemlerde en önemli yönünü
de her halde Müslümanlar›n birbirine düflürülme-
si çabas› teflkil edecek. fiiilik-Sünnilik gibi ‹slâm’›
yorumlay›fl farklar›na dayal› en tabii oluflumlar›
bir çarp›flma sebebi olarak kullanmak, ayr›ca ulus-
çu davran›fllardan ve onun ayr›mc›l›klar›n yarar-
lanmak istemektedirler.

Böylesi bir ortamda Müslümanlar daha dikkat-
li olmak, etnisite, mezhep ve f›rka farklar›n› gün-
deme getirmekten kaç›nmak zorundad›rlar. Ay-
r›mc›l›klar›n önüne geçmenin genelde yolu da
ümmet bilincinde olmakt›r.

ÜÜmmmmeett sözlükte topluluk, halk, cemaat an-
lamlar›na gelmektedir. Ümmet kavram› imam (li-
der) kökünden türemifl ve dolay›s›yla da belli bir
eksende, belli bir amaç çerçevesinde oluflmufl bir-
liktelik manas›n› tafl›maktad›r.

Kur’an’›n 64 yerinde geçen üümmmmeett kavram›,
kendisi için kullan›lan birlikteli¤in amaç çeflitlili-
¤ine ba¤l› olarak farkl› anlamlarda kullan›lm›flt›r.
Bir cins kümesi, inanç birli¤i, etnisite, akraba, din
ve fleriat birlikleri bu anlamlardan baz›lar›d›r. Üs-

telik ümmet, grup dinami¤i tafl›yan fiili bir birlik-
telik olabilece¤i gibi, kültürel- kategorik bir olgu
da olabilir. Yani bir merkezi olmayan ama mensu-
biyet duygusuyla birbirine ba¤l› bir oluflum olarak
karfl›m›za ç›kabilir.

Ümmet kavram› flüphesiz etimolojik anmanda
yaln›zca ‹slâm’a inananlar birli¤i anlam›na gelme-
mektedir. Yerine göre inkarc›lar da kendi arala-
r›nda bir ümmet olufltururlar. Kur’an inkarc›lar
için ümme’d-da’va (kuru iddia sahipleri, inkarc›lar
güruhu) ifadesini kullan›r. Güncel flartlara uyarla-
yarak söylemek gerekirse bugün ABD ve yandafl-
lar› bir ümmettir. Tabi Müslümanlar da ayr› bir
ümmettir. Demek ki ümmet kavram›nda önemli
olan, birini di¤erinden ay›ran fley, onun muhteva-
s›d›r.

‹slâm’da üümmmmeett kavram› ilk defa Hz. Peygam-
ber(s.) taraf›ndan Medine’de oluflturulan ilk sos-
yal/ politik birliktelik için kullan›lm›flt›. Burada
ümmet, o gün Medine’de yaflayan, bir ana çerçeve-
de yer alan ve Medine’nin ortak savunmas›na ka-
t›lacak olan (Yahudi, H›ristiyan gibi) farkl› befleri
unsurlar› da içine alan bir anlama sahipti. Daha
aç›k bir nitelemede bulunmak gerekirse bu, Hz.
Peygamber’in(s.) inisiyatifinde kurulmufl bir “Me-
dine Ümmeti” idi. Daha sonraki flartlar, bu sosyal/
politik birlikteli¤i ayr›flt›rd›; Müslümanlar ayr› bir
ümmet haline geldi. Zamanla ümmet kavram›
Müslüman kitleyi anlatmada o kadar özdefllefltiri-
lerek kullan›ld› ki ümmet kelimesi tek bafl›na da
bir mensubiyet duygusuyla birbirine ba¤l› MMüüssllüü--
mmaannllaarr bbiirrllii¤¤ii anlam›na geldi.

ÜMMET BB‹L‹NC‹ 
VE HHAC ‹‹BADET‹

MM.. EEMM‹‹NN GGÖÖKKSSUU



Ümmetin bu anlam›n›n pekiflmesindeki
önemli sebeplerden birisi, ‹slâm d›fl›ndaki din ve
inanç birlikteliklerini ifade edecek daha özel kav-
ramlar›n varl›¤›d›r. Meselâ H›ristiyanl›kta kulla-
n›lan ve sözlük anlam›yla cemaat, topluluk anla-
m›na gelen “kilise” tam anlam›yla ümmetin karfl›-
l›¤›d›r. Tabi bu ba¤lamda Protestan kilisesi, Pro-
testan ümmeti demektir.

Bizde üümmmmeett en az›ndan kategorik olarak
Müslümanlar birli¤i demektir. Etnik, bölgesel, dil-
sel birlikteliklere karfl›l›k ‹slâm eksenli, iman te-
melinde mensubiyet duygusuna dayal› bir birlikte-
liktir. Yani ümmet fiziki- sosyal etkinliklerin üze-
rinde bir hedefe sahiptir. Bu ba¤lamda Ma¤ribli
bir Berberi ile Uzak Do¤uda Endonezyal› bir Müs-
lüman, Afrikal› bir Zenci ile Türkiyeli bir beyaz
Müslüman kendini ayn› camian›n üyesi kabul
ederler. Bu haliyle ümmet, sosyolojinin tan›mla-
d›¤› en kapsaml› sosyal birlik olan ulustan daha
fazla bir fleydir.

Tarihsel belirlenimiyle ümmet, ‹slâm’›n ev-
rensel yap›s›na uygun bir oluflumdur. Dil, ›rk, et-
nisite gibi içkin sosyal oluflumlar içine s›¤d›r›la-
maz. Bundan dolay›d›r ki günümüzdeki özellikle
uulluussççuu yyaapp››llaarr ümmet bilincine karfl› ç›kmakta-
d›rlar. Çünkü üümmmmeett bbiilliinnccii ulusçu kurguya ge-
nelde engel bir olgudur. Onun için ulusçu yap›lar
ümmet bilinciyle partallafla gelmifllerdir.

Modern Türkiye’de de bu ‹slâmi mensubiyet
duygusu, “ça¤ d›fl› ümmetçilik” nitelemesiyle tahkir
edile gelmifltir. Ancak unutulmamal›d›r ki bugün
küresel boyutta ABD ve onun ekseninde sald›r›ya

geçen dünya ile ‹slâm dünyas› aras›nda yaflanan,
bir ffaarrkkll›› üümmmmeettlleerr çat›flmas›d›r. Yaflanan süreç
baflka türlü aç›klanamaz. Sözgelimi Irak olay›, yal-
n›zca bir Irak sorunu de¤ildir. Müdahale edilen ve
edilmesi düflünülen ülkeler ve toplumlar göz
önünde bulunduruldu¤unda bu durum daha iyi
anlafl›labilir.

Bu sebeple Müslümanlar, bu çirkin sald›r›lar
karfl›s›nda ayn› ümmetin üyeleri olduklar›n›n bi-
lincinde olmal›, ona uygun olarak fiziki farkl›l›k-
lar›n›n ötesinde, mensubiyet duygular›n› pekiflti-
rip tek yürek olabilmelidirler. Özellikle son za-
manlarda planlanan ve etnik, mezhep ve f›rka
farkl›l›klar›na dayal› olarak oluflturulmak istenen
çat›flma senaryolar›na karfl› duyarl› olmal›, hileci-
lerin hileleri ayaklar›na dolaflmal›d›r.

Asl›nda ‹slâm’da üümmmmeett bbiilliinnccii oluflturan ve
pekifltiren pek çok fley vard›r. Meselâ bütün iba-
detlerin, manevi yönlerinin yan›nda dünyevi bir
taraflar› da vard›r. Bu dünyevi yönün en önemlisi
de bir toplum bilinci oluflturmas›d›r. ‹badetler ki-
flisel olarak yap›ld›¤›nda bile toplumsal bir çerçe-
ve ortaya ç›kmaktad›r. Marufun yayg›nlaflt›r›l›p
pekifltirilmesi, münkere tav›r al›nmas› ilk dikkat
çeken fleylerden birisidir. Mesela “namaz›n insan›
kötülüklerden al›koymas›”, do¤rudan namaz k›lanla
ilgili de¤il, çevresindeki sosyal dünya ile ilgili bir
sonuçtur.

Tek tek fertleri muhatap alan namaz, oruç ve
zekat emri, sonunda toplumsal bir tablo ortaya ç›-
karmaktad›r. Belki de bunun hedeflenmesi nede-
niyledir ki emir ve yasak ayetlerinde ço¤u kere ifa-
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de ço¤ul olarak kullan›lm›flt›r: “Namaz› dosdo¤ru
k›l›n›z, zekat› veriniz..”, “yiyiniz, içiniz ama israf et-
meyiniz..” örneklerinde oldu¤u gibi. Bundan dola-
y› Müslümanlar birlik ve beraberlikleri için de
ibadetler konusunda duyarl› olmal›, onlar› ruhuna
uygun olarak yapmal› ve yaflamal›d›r. Bu konuda
mesela Hac ibadeti güzel bir örnektir.

HHaacc ‹‹bbaaddeettii

Ümmet bilincinin gelifltirilmesinde fevkalade
önemli yeri olan ibadetlerden birisi flüphesiz k›sa
bir süre önce yaflad›¤›m›z Hac’d›r. Çok flükür bu
y›l fiilen idrak etti¤im bu ibadetle ve yukar›da söz
konusu etti¤imiz ba¤lamla ilgili birkaç not düfl-
mek istiyorum.

Bilindi¤i gibi Hac, dünyan›n de¤iflik yerlerin-
den gelen ve farkl› renk, dil ve ›rktan Müslü-
man’›n bir haram ay›nda (Zilhicce 9-13), (Ka-
be’den Arafat’a) haram mevkilerde gerçekleflen
muazzam bir ibadettir. En son emredilmifl ibadet-
lerden olan Hac (ki Hz. Peygamber hayat›nda bir
kez yapm›flt›r) kurban, tavaf, namaz, vakfe, zikir,
tevbe, cihat gibi pek çok ameli kapsamaktad›r. Bu
durum fark›na var›ld›¤› oranda ümmet bilincini
güçlendirecek bir süreçtir. 

Hac sembollerden kurulu bir ibadettir. Ta-
vaf’tan sa’y’e, kurbandan fleytan tafllamaya kadar
menasikin hemen hepsi semboliktir. Kur’an Safa
ve Merve’nin Allah’›n birer sembolü oldu¤unu
ifade eder. Sembolik dünya nesnel gerçe¤in öte-
sinde insan›n bilgi inanç ve duygular› yeniden in-
flas›nda etkili olan bir aland›r. Çünkü her fleyin
kendince alg›lan›p çevresini yeniden infla edilebi-
lece¤i bir olgudur. Vak›a Hac Hz. ‹brahim ve ‹s-
mail’den, Hacer’e kadar dayanan geçmiflin sem-
bolleriyle gelece¤i kuran bir ibadettir. Bir ilk yara-
t›l›fl ve flimdiki hayat senaryosudur. 

Hac gerçekten de bir bak›ma ilahi bir tiyatro-
dur. Rejisörü Allah olan, rolleri peygamberi tara-
f›ndan tan›mlanm›fl büyük bir tiyatro. Herkes ay-
n› rolü yerine getiriyor; ama ortaya büyük bir tab-
lo ç›k›yor. Herkes ayn› rolü benzer giysiler içinde
gerçeklefltiriyor. De¤iflen fley sadece içsellefltirme-
lerdir. 

Bir ortak üümmmmeett bbiilliinnccii kazanmada etkin olan
hac menasikinden birisi flüphesiz ihraml›l›k hali-
dir. “Mahremiyet içinde olmak” anlam›na gelen

ihram, kendine has bir k›yafet içinde gerçekleflen,
bir dünya ayr›m›d›r. ‹‹hhrraamm bir giysi olarak mü-
minler aras›ndaki farkl›l›¤›, tali kimlikleri ortadan
kald›rd›¤› gibi duyguda birli¤in bir doruk noktas›-
d›r. Yasaklar› göz önünde bulunduruldu¤unda gö-
rülür ki ihraml›l›k seküler yap›lanmaya karfl› bir
tav›r al›flt›r ve bütün Müslümanlar her zaman ih-
raml› bir konumda bulunmal›d›rlar. Esasen haram
düflüncesi dinin en temel unsurlar›ndan birisini
oluflturur. HHaarraamm, bir yer ve zaman fark› belirleme
konusudur; nerede ve nas›l davran›laca¤›n› bil-
mektir. Bunun için hac haram ilkesi üzerine infla
edilmifltir. Haram, Mikat mahallinden bafllar; Ka-
be bir haram mescittir, Arafat bir manevi atmos-
fere sahiptir, Müzdelife bir Mefl’ari Haram’d›r. 

Hac, Beytullah’› (Allah’›n evini) ziyaret de-
mek oldu¤una göre, burada KKaa‘‘bbee merkezi bir ko-
numdad›r. Alemlerin Rabbi olan ve hiçbir fiziki
mekanla ilintili olmayan Allah, buras›n› kendisi-
ne ev edinmifltir. Asl›nda bu ev Allah’›n tecelli-
gah› ise de, insanlar›n evidir. Mümin ziyaretçile-
rin buluflma yeridir; bir baflka deyiflle evin müste-
cileri biz müminlerdir. Böylesi bir durumda ina-
nanlar›n yapaca¤› ifl, gösterece¤i sayg›, onun çev-
resinde pervane olup dönmek (tavaf etmek), kala-
bal›¤a dalmak ve onda erimektir. Bir baflka deyifl-
le ççookklluukkttaa bbiirrllii¤¤ii yakalamakt›r. Bu dev kitle Al-
lah’›n misafirleridir. 

TTaavvaaff sözlükte “bir fleyin etraf›n› dönmek, do-
lanmak” t›r. Denebilir ki kainat dönme üstüne
kuruludur. Uzaydaki küçüklü-büyüklü parçalar
belli eksenlerde dönmekte, tavaf etmektedirler.
Kabe’nin çevresindeki tavaf ise bunun bir befleri
iradi biçimidir. Esasen befleri olan›n tabi olandan
fark› da iradi bir çaba, bir gayret olmas›d›r ki bu-
na hac dilinde ssaa’’yy ad› verilmektedir. 

Daha çok Allah’›n iflaretleri olan Safa ile Mer-
ve aras›nda gidip gelmeler halinde gerçekleflen
sa’y bir aarraayy››flfl›n sembolik ifadesidir. Kanaatimce
bu aray›fl o anda müminlerin ihtiyaç duydu¤u fle-
yin aray›fl›d›r. Sa’y’i ilk defa gerçeklefltiren Hacer
validemizin aray›fl› su idi; çünkü buna ihtiyac›
vard›. Bugün Müslümanlar›n maddi-manevi kur-
tulufla, birli¤e ihtiyaçlar› var. Sa’y bunlar›n aray›-
fl› olmal›d›r. 

Bütün aray›fllar bilme ve bilinçlenme ister. ‹fl-
te Arafat’ta bafllayan vakfeler bunu gerçeklefltir-
meye yöneliktir. VVaakkffee, durmak hayat›n hareketi-
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ni yavafllatmak demektir. Hacda vakfenin önemli
bir yeri vard›r. Hacc›n Mina’dan Arafat’a, Müzde-
life’den Mina’ya Akabe’ye ve nihayet Ka’be’yi ta-
vaf ve sa’y ile devam eden sürekli ve h›zl› bir hare-
ket oldu¤u göz önünde bulundurulursa Hac, bütün
bu kofluflturmalar içerisinde belli yer ve zamanlar-
da durmay› (daha do¤rusu yavafllamay›) da kapsar.
‹flte bu duraksamalara genel olarak vakfe denmek-
tedir. Vakfenin en belirgin flekilleri Arafat, Müz-
delife ve Mina vakfeleridir. Ancak bunlar›n hük-
mi dereceleri birbirinden farkl›d›r. Arafat vakfesi
farz, Müzdelife vakfesi vacip, Mina vakfesi sünnet-
tir. Yap›ld›klar› vakitleri de farkl›d›r: Arafat vakfe-
si gündüz, müzdelife vakfesi gece, mina vakfesi bir-
kaç günün bütününü içine almaktad›r. 

Hac denen bu k›yamet senaryosunda Allah’›n
huzurunda bekleyifl demek olan vvaakkffee gelifligüzel
bir durufl de¤il, fark›nda olunan bir bekleyifltir.
Esasen bu aç›dan bak›ld›¤›nda ad› geçen vakfele-
rin içerikleri de az-çok farkl›l›k tafl›maktad›r. Ara-
fat bilme/tan›ma yeri demektir. Çünkü âriflik, so-
yut düzeyde bir bilgi demektir. AArraaffaatt bilmeye,
ma’rûfa yönelifl iken MMüüzzddeelliiffee bir bilinç kazan›m
yeridir. Gerçekten de Allah, Müzdelife’yi mefl’ari
haram (fluur kazan›lan haram mevki) olarak nite-
lemifltir. fiuurun soyut âriflikten fark›, bilginin ey-
leme dökülebilir hale gelmesidir. Çünkü bilinç
prati¤e haz›r bir bilgidir, fiziki ba¤lant›l› sosyal /

konjonktüreldir. Mesela bilinç düflman› bilmek ve
onunla mücadeleye haz›r olmak demektir. Onun
içindir ki cemrelerde kullan›lacak tafllar genel
olarak buradan toplan›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
Müslümanlar olarak genelde bir Müzdelife aflama-
s›na büyük ihtiyac›m›z vard›r. Eylem bundan son-
ra gelecektir. 

Vakfeler için bir ‹slam konferans› oldu¤u yoru-
mu s›kça yap›la gelmifltir. Ancak kanaatimce ne
vakfeler ve ne de hacc›n di¤er menasiki bir ‹slam
kongresi de¤ildir. Teknik anlamdaki kongreden
daha öte bir fleydir. Çünkü kongre belli organiza-
törlerce düzenlenen, ço¤u kere toplumlar›n seç-
kinlerinin rol ald›¤›, resmi bir dilin kullan›ld›¤›,
görüflmelerin sonunda konular›n raporlara dökül-
dü¤ü toplant›lard›r. Halbuki bu muazzam hac se-
naryosunun nihai rejisörü Allah’t›r. Milyonlarca
insan ayn› rolü oynamakta ve mesela bir kongre
baflkanl›¤› rolü bulunmamaktad›r. Bununla birlik-
te hac, manevi din dilinin kullan›ld›¤› bir üümmmmeett
ttooppllaanntt››ss››d›r ve konusu münhas›ran Allah’a yöne-
lifltir. Her aflamas›nda O’nu anan bir müminler
toplulu¤u oluflturmakt›r. Vak›a Allah bu ba¤lam-
da “Arafat’tan ak›n edince mefl’ari haramda da
(müzdelifede) Allah’› an›n” (Bakara/ 98) buyur-
maktad›r. Yani burada içerik öncelikle manevidir,
‹slam dünyas›n›n ortak sorunlar›n›n görüflülmesi
hac d›fl›nda, ümmetin oluflturaca¤›, temsilcileri-
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nin düzenleyece¤i toplant›larda gerçeklefltirilme-
lidir. 

Çok manidard›r ki hac süreci içinde Mina eeyy--
lleemm aflamas›d›r. Asl›nda sözlük anlam› itibar›yla
mina “afl›r› istek”, terim manas›yla “Allah’a ka-
vuflma tutkusu” anlam›na geliyorsa da, bu tutku
soyut bir davran›fl olamaz. ‹lk elde soyut bir iflmifl
gibi gözüken takvan›n maldan vererek gerçeklefl-
mesi gibi Mina’daki tutku da belli eylemlerle ha-
yat bulur. Buras› art›k marifetin ve fluurun eyleme
dökülme yeridir. Vak›a, Mina’da iki önemli eylem
gerçekleflmektedir. Kurban kesme ve fleytan taflla-
ma birbiriyle ba¤lant›l› iki ifllemdir. Bunlardan bi-
rincisi yan›lt›c› etkenlerin reddi; ikincisi Allah
için befleri tutkular›m›z›n gerekti¤inde kesilebil-
mesidir.

KKuurrbbaann da fleytan tafllama da sembolik ifllem-
lerdir. Sözlükte “yak›nl›k, yak›nlaflma” demek
olan kurban, pratikte de “Allah’a yak›n olma ça-
bas›” anlam›na gelmektedir. Kurban insan› dün-
yaya ba¤layan dü¤ümün çözülmesi, tutkunun ke-
silmesidir. 

‹brahim’in kurban› ‹smail’di; çünkü en çok
sevdi¤i oydu, bu tutkunun Allah’a ba¤l›l›¤›n geri-
sine al›nmas› gerekiyordu. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
amaç ayn›ysa da herkesin kurban›n›n farkl› oldu-
¤u söylenebilir: Evladü ›yal, makam-mevki, mes-
lek, mal, servet, vb. Kesilen hayvan, dü¤ümün Al-
lah lehine çözüldü¤üne iliflkin bir karineden iba-
rettir. Vak›a Allah “Kurbanlar›n›z›n kanlar› ve etle-
ri Allah’a ulaflmaz, ona ulaflan takvan›z (iyi niyetleri-
niz)d›r.” (Hac/ 37) buyurur.

Mina’da yap›lan ikinci bir eylem flfleeyyttaann ttaaflflllaa--
mmaad›r. Kurban tutkuya b›çak çalabilmekti, fleytan
tafllama tutkuyu sürdüren, mümini yan›ltan gerek-
çeleri reddedebilmektir. Menasikten anl›yoruz ki
fleytan yada fleytani ifller de kademeli, irili-ufakl›-
d›r. En az›ndan küçük, orta  ve büyük fleytan kate-
gorileri vard›r. Bunlar›n güncel hayatta nelere
denk düfltükleri konusunda farkl› yorumlar yap›l-
m›flt›r. Üç fleytan›n ssiiyyaasseett, eekkoonnoommii ve ddiinn gibi
üç önemli kurumdaki ‹slam d›fl› yap›lanmaya
denk düfltü¤ü söylenmifltir. Ali fieriati’ye göre
bunlar› da FFiirraavvuunn, KKâârruunn ve BBeell‘‘aamm temsil et-
mektedir. Sistem olarak ad› demokrasi olsa bile
ddeessppoottiizzmm, kkaappiittaalliizzmm ve bunlarla uyumlu hale
getirilmifl llaaiikk bbiirr ddiinn. Kanaatimce günümüzde en
belirgin fleytan din ad›na oluflturulmufl aklilefltiril-

melerdir. Esasen Hz. ‹brahim’in tafllad›¤› fleytan
da böylesi bir aklilefltirme tafl›yordu: Allah’›n ka-
na ihtiyac›n›n olmad›¤›n›, hele insan›n kendi ço-
cu¤unu kurban etmesinin manas›z oldu¤unu, kur-
ban emrinin aç›k bir vahiyle de¤il, rüya ile ger-
çekleflti¤ini, vb söylüyordu. Bir mümin için büyük
fleytan bu idi ve ‹brahim onu tafllam›flt›…

Sözün k›sas› tavaf, vakfe, cemreler, kurban ve
benzeri eylemler kal›c› ameliyelerdir. Dolay›s›yla
fark›na var›larak yap›lm›fl bir hac Müslüman flu-
urunu, ümmet bilincini gelifltirip pekifltiren muaz-
zam bir ibadettir. Çünkü Hac Allah ile din; din ile
toplum aras›nda kurulan bir ba¤; bir kesiflme nok-
tas›d›r. ‹slami hayat› motive yönü güçlü bir ibadet-
tir. Öyle ki sadece yerine getirilenlerle s›n›rl› ol-
mad›¤› bile söylenebilir. Gidifl ve dönüflüyle genifl
bir kesimi ilgilendiren sosyal bir boyuta sahiptir. 

Gerçekten de Hacc›n bütün menasikiyle ver-
di¤i mesaj, kutsal topraklarda biten bir fley de¤il-
dir. Hacc› ‹‹bbrraahhiimmii bbiirr ççiizzggiiddee anlamak gerekirse
bir bafllang›c› ve sürüp giden devam› vard›r. Pra-
tikler bunun dü¤üm noktas›n› oluflturur. Putlarla
savafl, Nemrut’la mücadele, Allah’a halisane ba¤-
l›l›kla ateflten kurtulufl, eflini ve çocu¤unu çölde
Allah’a adama, iblis/ fleytan ile mücadele, o¤lu ‹s-
mail’i kurban etme imtihan›, hicretler, Ka‘be’yi
infla çerçevesinde yapt›¤› ilk tavaf ve bu tavaf›n
gere¤i olarak HHaannîîff bir din ve gelecek insanl›¤a
örnek bir imam olarak hayat›n› adama... Böylesi
örneklerle dolu tarihi bir süreç… Öbür taraftan
ise Hac, gelece¤e yönelik bir fleydir: ‹hraml›l›k ha-
li, vakfenin bilinçlenme ve ar›nma eylemi, fleyta-
ni iflleri reddetme, kurban›n yaklaflma duygusu,
vb. bir Müslüman’›n hayat› boyunca sürmesi ge-
rekli inanç, duygu ve düflüncelerdir. Tabi, sonucu
tahrim edilmifl, yani s›n›rlar› Allah taraf›ndan çi-
zilmifl bir hayat yaflamakt›r. Bu aç›dan denebilir ki
hac olgusu, ifade etti¤i anlam itibariyle henüz
haccetmemifl müminler taraf›ndan da üzerinde
düflünülmesi gerekli bir ibadettir. Belirtmeliyiz ki
ayetteki “yoluna güç yetirebilmek” bile böylesi bir
yo¤unlaflma, müminin gündemine almas›yla ya-
k›ndan ilgilidir.

Sonuç itibariyle hac, her zamankinden daha
çok muhtaç oldu¤umuz, ayr›l›klar› önleyecek,
düflman hilesini bofla ç›karacak ümmet bilincini
gelifltirme gücünde büyük bir ibadettir. Müminler
olarak bunun fark›nda olmal›y›z.  ■
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GGiirriiflfl

‹
slam Dini’nin özünü tevhid inanc› oluflturur.
Tevhid, herfleyden önce Allah Teâlâ’y› zat›n-
da, s›fatlar›nda ve fiillerinde bir kabul edip,

zat›nda, s›fatlar›nda ve fiillerinde O’na bir baflka-
s›n› denk, emsal ve ortak tutmamak demektir.11

““DDee kkii:: OO AAllllaahh bbiirr tteekkttiirr””(112/1). ‹nanan in-
sana gerekli olan bu ayette vurguland›¤› gibi Al-
lah’› isim ve s›fatlar›yla bilmesi ve O’na yürekten
inan›p ba¤lanmas›d›r.

Ferdin hem inanç hayat›nda ve hem de düflün-
ce dünyas›nda istenen alt yap›y› oluflturan tevhid,
sa¤l›kl› ve itikadi alanda dengeli toplumlar›n var-
l›¤›n›n da ilk flart›d›r. Hayat›n her alan›nda tevhi-
de dayal› bir bak›fl aç›s›n›n net olarak belirmedi¤i
zihni yap›da ikilem ve parçalanma oluflur. ‹slami
literatürde flfliirrkk ad› verilen parçalanman›n tarifi,
insan›n Allah’a, kendisine ve kader birli¤i etti¤i
toplumunun de¤erlerine yabanc›laflmas›n› berabe-
rinde getirir. Zihni ve ruhi hayatta meydana gelen
bu parçalanma, fert baz›nda tek bir insanla da s›-
n›rl› kalmaz, sosyal hayatta insan›n ““kkaann ddöökküüccüü
ve aayyrr››ll››kk çç››kkaarr››cc››””(2/30) özelli¤ini de ön plana
ç›kar›r. Görüldü¤ü gibi parçalanm›fl bir düflünce
yap›s›n›n faturas›, kiflinin kendi özel hayat›yla s›-
n›rl› kalmay›p, cemiyeti ve hatta kiflinin statüsü-
ne ba¤l› olarak dünyay› bile sarsacak bir sonuca
gidebilir. ‹flte bu yüzden ‹slam, mensuplar›n›n
hangi dile, hangi renge ve hangi bölgeye ait olur-
larsa olsunlar -ki ›rklar ve renkler mozai¤i Al-
lah’›n bir sünnetidir- birlik ve beraberlik ruhu içe-

risinde olmalar›n› tevhidin bir gere¤i olarak gö-
rür(bkz. 49/13). Tevhidi bozucu tüm davran›fl ve
hareketlerden kaç›nmam›z gerekti¤ini her halü-
karda hat›rlat›r(bkz. 5/2). Zaten ‹slam düflünce ta-
rihinde yüzlerce farkl› görüfl ve mezhebin bir ara-
da varolmas›, ‹slam’daki ço¤ulcu anlay›fl›n en aç›k
göstergesini oluflturdu¤u söylenebilir. Önemli
olan bu ‹slami kültürel zenginli¤i yaflatmak ve ta-
raflar›n birbirlerinden sayg› ve hoflgörüyü esirge-
memeleridir. Zira hangi mezhep olursa olsun ‹s-
lam ümmetinin geçmiflte ürettikleri fikir ve dü-
flünceler bizim için kültürel bir birikimdir.

Bütün ilahi kökenli dinlerin aflk›n birli¤ini
temsil eden tevhid inanc›, ‹slâm’›n da vazgeçilmez
temel flart›d›r. Nitekim ayet-i kerimede: “Gerçek
flu ki, bu (tevhid ve islam dini) bir tek din olarak sizin
dininizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde baflkas›-
na de¤il, Bana kulluk edin”(22/92) buyurulur.

Tevhid inanc› insana gönülde, dilde ve davra-
n›fllarda istikamet al›flkanl›¤› kazand›r›r. Bu se-
beple namaz›n her rekat›nda okudu¤umuz Fati-
ha suresinde: “Bizi do¤ru yola ilet”(1/6) fleklinde
geçen âyet insan›n hakka, iyiye, güzele yönelme-
sinin ve her türlü sap›kl›ktan uzak kalmay› isteme
arzusunun bir yans›mas›d›r. Hz. Peygamber’in(s.)
““DDoo¤¤rruu yyooll””(es-S›rat’ul-Mustakim) ifadesini bir
flekille sahabeye bizzat aç›klad›¤›n› Cabir ‹bn Ab-
dullah flöyle rivayet ediyor:22

“Rasûlüllah(s.)’›n yan›nda idik. O, yere bir çiz-
gi çizdi. Bu çizginin sa¤›na iki, soluna da iki para-
lel çizgi daha çizdi. Sonra elini ortadaki çizginin
üzerine koydu ve dedi ki: Bu, Allah’›n yoludur.

‹SLÂM DDÜfiÜNCES‹NDE 
TEVH‹D VVE TTEFR‹KA

NNEECC‹‹PP YYOOLLCCUU
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Sonra flu ayeti okudu: “Bu benim dosdo¤ru yolun-
dur, ona uyunuz; baflka yollara uymay›n›z ki,
onlar sizi Allah’›n yolundan ay›r›r.”(6/153).
S›rat-› Müstakim, ifrat ve tefritten uzak dengeli
bir ümmetin yoludur. Yani, Allah Rasülü’nün ve
onun ashab›n›n izledi¤i yoldur. Buna Mezhepler
Tarihi kitaplar›nda teâmül oldu¤u veçhile ““eehhll--ii
ssüünnnneett vvee’’ll cceemmaaaatt””33 denmektedir. Kur’an-› Ke-
rim’de “Allah’›n yoluna uymay›, topluca O’nun
ipine sar›lmay›, çözülüp parçalanmamay›, birlik
ve beraberlik içinde yaflamay›” korumam›z gerek-
ti¤i dile getirilir. Bu ayetlerden birkaç› flöyledir:

“Hepiniz Allah’›n ipine s›ms›k› sar›l›n, parçalan›p
ayr›lmay›n”(3/103).

“Allah’a ve Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle
çekiflmeyin, aksi taktirde zaafa düfler, kuvvet ve
devletinizi elden kaç›r›rs›n›z”(8/46).

Allah Teala, birinci ayette geçen ilahi uyar›ya
kulak vermemenin neticesini, aç›kça ikinci ayet-
te beyan eder. Gökten yere uzat›lm›fl olan kurtulufl
ipi Kur’ân’a sar›l›p tutunmad›¤›m›z zaman ‹slam
milletinin çözülüp da¤›laca¤›n›, kuvvet ve iktidar-
dan olaca¤›n› vurgulamaktad›r. Bu ümmetin özü-
nü yitirmesi, ecelinin gelmesidir. “Her ümmetin
bir eceli vard›r”(7/34) âyetinde geçen ‘ecel’den, sa-
dece ümmetin fiziki varl›¤›n›n sona ermesi mana-
s›ndaki helak de¤il, de¤erler baz›nda kimli¤ini
kaybetmesi anlafl›lmal›d›r.44 Demek ki ‹slam üümm--
mmeettiinniinn bbiirrllii¤¤iini, bütünlü¤ünü bozucu, toplu-
mun sosyal dokusunu parçalay›c› en büyük un-
sur ““tteeffrriikkaa””d›r.

TTeeffrriikkaa NNeeddiirr??

Tevhidin z›dd› tefrikad›r. Tefrika, iki varl›¤› birbi-
rinden ay›rmak ve parçalamakt›r.55 Kur’ân-› Ke-
rîm’de de¤iflik türevleriyle birlikte ““tteeffrriikkaa”” keli-
mesinin geçti¤i yaklafl›k 77 ayet vard›r.66 Kur’ân’a
göre “aç›k hükümler karfl›s›nda ayr›l›¤a düfl-
mek”(3/105); “dini ikame etmemek”(42/3); “Al-
lah ve Rasûlünü birbirine rakip iki güç olarak kar-
fl› karfl›ya getirmek”(4/150); “peygamberler aras›n-
da ayr›mc›l›k yapmak”(2/136,285; 3/84); “birey-
sel ve toplumsal hayat›n düzenlenmesinde Kur’ân’a
uygun davran›fllarda bulunmamak”(3/103); “dini
parçalamak”(6/159) gibi davran›fllar›n her biri
dinde tefrika ç›karmakt›r. Tefrikan›n sonu rahmet
de¤il, azap getirir.77

‹‹hhttiillaaff vvee TTeeffrriikkaa FFaarrkk››

Lügatte ihtilaf, ayr›l›k, uymay›fl, uymama, anlafl-
mazl›klar, ayr›l›klar88 gibi manalara gelir. Ist›lahta
ise, herhangi bir konunun varl›¤› kabul edildikten
sonra, muhteva ve mahiyeti üzerinde idrak ve an-
lay›fl yetene¤ine göre de¤iflik sonuçlar ç›karmak
fleklinde tan›mlamak mümkündür. Bu f›tri olan
bir ihtilaf çeflididir ki, ‹slam toplumunu parçalay›-
c› bir nitelik kazanmad›¤› sürece, hiçbir sak›ncas›
yoktur. As›l tehlike tefrika manas›na gelen dinde
ihtilaf ç›karmakt›r.

‹nsanlar aras›nda fikri ihtilaf baz› s›n›rlar için-
de do¤al karfl›lan›rsa da sosyal ayr›l›klar toplumsal
hayat›n yap›s›n› sarsaca¤›, Müslüman toplulu¤u
parçalara ay›r›p onlar›n flevket ve kudretini zaafa
u¤rataca¤› için haramd›r.99 Bu sebeple Allah Te-
ala: “Siz kendilerine apaç›k âyetler, deliller geldikten
sonra parçalan›p da¤›lanlar gibi olmay›n”(3/105)
buyurarak, hakk›nda kesin delil bulunan konula-
r›n mevcudiyeti konusunda dinde ihtilaf edileme-
yece¤i belirtilmifltir. Yoksa dini hükümlerin anla-
fl›lmas› ve yorumlanmas› konusunda delillere da-
yan›larak farkl› görüfllerin beyan› tefrika de¤il,
rahmet olarak telakki edilir. 1100 Ben Müslüman›m
diyen ve kelime-i tevhidi ikrar eden herkes delile
dayanarak yorum yap›yorsa hasm›n onu sap›k ve
bidatçi saymas› caizdir ama kafir olarak saymas›
asla do¤ru de¤ildir.1111 Müslümanlar aras›nda ihti-
laf konusu olarak ortaya ç›kan ilmi bir mesele fla-
yet onlar aras›nda düflmanl›k, kin ve ayr›l›k do-
¤urmuyorsa anlar›z ki o, ‹slami bir meseledir. E¤er
bir mesele Müslümanlar aras›nda düflmanl›k kin
ve tefrika meydana getiriyorsa anlar›z ki o, dini ve
meflrû say›lmaz.1122

TTeeffrriikkaa vvee ‹‹ççttiihhaadd FFaarrkkll››ll››¤¤››

Ba¤l› oldu¤umuz kültür kodlar›m›zda Hz. Peygam-
ber’in vefat›ndan önce sahabenin dinin as›l ilke-
leri üzerinde ihtilafa düfltükleri konusunda bir bil-
gi bize ulaflmam›flt›r.1133 Sahabe, flayet herhangi bir
konuda aç›kça bir nnaassss bulamam›flsa, Kur’an ve
sünnet esprisine ayk›r› düflmeyecek tarzda farkl›
içtihatlara gitmifllerdir. Müçtehit sahabelere nas›l
bir ictihadda bulunacaklar› yöntem bizzat Resul-i
Ekrem taraf›ndan sözlü uygulama örne¤i ile göste-
rilmifltir.1144 ‹slam bilginleri, ‹slami hayatta t›kan›-
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lan problemleri aflmada hakk›nda aç›k bir fler’i de-
lil bulunmayan konularda f›k›h ilmindeki ad› içti-
hat, Kelam ilmindeki ad› istidlal olan yöntemlerle
nebevi izin gelene¤ini sürdürmüfllerdir. Bugün ha-
la ‹slam aktüel de¤erini koruyorsa ilahi koruma-
n›n yan›nda, bir insan ürünü olan içtihat ve ciha-
d›n kaybolmamas›ndan da kaynaklanmaktad›r.

Müslümanlar aras›nda ilk ayr›l›k Mezhepler ve
F›rkalar tarihçilerine göre Hz. Peygamber’in vefa-
t›yla bafllad›.1155 Nübüvvet nurundan Müslümanlar
uzaklaflt›kça buna ek olarak, itikadi konulara ilifl-
kin dini metinlerin yorumu, siyasi ihtilaflar, fetih-
ler sebebiyle Müslümanlar›n farkl› kültür ve
inançlarla karfl›laflmas› sonucu etkileflim ve Yu-
nan felsefesinin temel klasikleri gibi eserlerin ter-
cümesiyle1166 ayr›l›k çizgisi gittikçe daha genifl bir
aç› meydana getirdi. Hatta bu ayr›l›k çizgisi, ‹slam
toplumunda gerçek yüzlerini gizleyen münaf›kla-
r›n nifak hareketleri sebebiyle de Müslüman top-
lumun aras›nda meydana getirdi¤i derin etki saye-
sinde -ki Cemel ve S›ffin vak’alar›- günümüze ka-
dar gelebilmifltir. Zamanla bu kanl› kavgalar›n ne-
ticesi, siyasi boyutlar› aflarak itikadi flekle bürün-
dü. Art›k kitle haberleflme araçlar›n›n bafl döndü-
rücü bir h›zla geliflti¤i ve iletiflim ça¤› ad› verilen
bir zaman diliminde bile, kökleri Cemel ve S›ffin
savafllar›na dayanan anlaflmazl›klar›n hala canl›
bir flekilde tart›flmalara konu olmas›, “tefrika” bo-
yutlu kopman›n bir göstergesi de¤il midir? Her ne
kadar iki kampa ayr›lan sahabe aras›nda meydana
gelen bu anlaflmazl›klar› “ictihad farkl›l›¤›” fleklinde

anlasak bile tam bir çözüme ve ikna edici bir yo-
ruma ulafl›ld›¤› söylenebilir mi? Elbette bu soruya
kapsaml› bir cevap bulmak Mezhepler Tarihçileri-
ne kalm›flt›r.

Kur’an’da aç›kça ‹slam ümmetini bölecek fle-
kilde teknik bir terim olan tefrika manas›na din-
de ihtilaf ç›karmak fliddetle k›nanm›flt›r; “Dinleri-
ni parça parça edip gruplara ay›ranlar var ya, (Ha-
bibim) senin onlarla hiçbir iliflkin yoktur”(6/159).
Bu ayette geçen “ddiinnlleerriinnii ppaarrççaa ppaarrççaa eeddeennlleerr””
ifadesi, dinin baz› hükümlerini kendi hevâs›n›
onaylat›c› bir tarzda okuyan ifline gelmedi¤i için
baz› hükümleri tan›mayan ya da manevi tahrife
giderek Allah’›n ayetlerini kendi afla¤›l›k arzular›-
na alet ederek parçalayanlar, tevhid için de¤il de
Müslümanlar›n bölünüp parçalanmas› için çaba
sarfedenler anlam›na gelir.1177 Yine ayn› âyetin de-
vam›nda ““ggrruuppllaarraa aayy››rraannllaarr”” tabiri ise, her biri
ayr› bir lidere uyarak vahye de¤il de bir sapma ve-
silesi olan heva duygusuna taraftarl›k ederek f›rka
f›rka olup tefrikaya düflenler manas›nad›r.1188 Pefli-
nen irade ve arzular›n› ‹‹ssllââmm mmiilllleettiinin birli¤ine,
beraberli¤ine de¤il de flahsi kaprislerine tabi k›la-
rak tefrika yönüne çevirenler hakk›nda Allah Te-
ala: “K›yamete kadar aralar›na düflmanl›k ve kin sal-
d›k”(5/14) buyurarak insan›n seçimini bozguncu-
luk yönünde her zaman kullanabilece¤ine dikka-
timizi çekerek, böylesi bir tavr›n yeryüzünde dü-
zeltici bir mü’min tavr› olmad›¤›na iflaret etmek-
tedir. Halbuki erdemli mü’minlerden beklenen
olgun davran›fl çeflidi, ellerin, toplumun birlik ve
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beraberli¤ini bozmaya uzat›lmas› de¤il, aksine, el-
lerin hareket gücüne yön veren manevi bir mer-
kez konumundaki kalbi ›slaha yönelik tedbir al-
makt›r. Bedenlerin birli¤inin tabii olabilmesi için
kalplerin birli¤inin tesis edilmesi gerekir. Buna ön
haz›rl›k olarak her mü’min “Rabbimiz, kalbimizde
iman edenlere karfl› kin b›rakma”(59/10) diye dua
eder, bu içten ve gönlün ta derinliklerinden ge-
len samimi dualar›n› prati¤e aktararak hep birlik-
te elbirli¤iyle Allah’›n yeryüzüne uzat›lm›fl olan
sa¤lam kulpu Kur’an’a sar›larak(3/103) pekala tef-
rika denilen ve toplumun sosyal dokusunu param
parça eden nifak hastal›¤›ndan kurtulunabilir.

Muharref din mensuplar›n›n hayat›nda da ay-
n› tefrika hastal›¤›n›n varoldu¤unu haber veren
Allah (c.c), Müslümanlar› onlar›n içine düfltü¤ü
bu kaostan ders almaya ça¤›r›rcas›na Kur’an’da
flöyle buyurur: “Yahudiler, H›ristiyanl›¤›n bir temeli
yoktur, dediler. H›ristiyanlar da Yahudiler bir fley
üzerinde de¤iller, dediler”(2/113). Böylece her iki
semavi din mensubu birbirlerinin davalar›n›, din-
lerini kökünden çürüttüler ve tekfire gittiler.
Üstelik onlar›n, ““hheeppssii ddee kkiittaabb›› ookkuuyyoorrllaarr--
dd››””(2/113). Ayn› kitab› okuyan insanlar birbirle-
rini tahkir de¤il tekmil etmeleri, birbirlerini tekfir
de¤il tahkim etmeleri gerekirdi. Onlardan her f›r-
ka cenneti kendi tekellerinde görerek dinin füru-
unda de¤il, dinin as›llar›nda ihtilafa düfltü-
ler(43/65). Böylece bu ihtilaf onlar›, inanç esasla-
r›n› sorgulamaya ve inkara götürmüfl oldu.

““FF››rrkkaa--ii NNââcciiyyee”” ((KKuurrttuulluuflflaa UUllaaflflaann GGrruupp)) 
AAddllaanndd››rrmmaass››

Kur’an, daima mü’minleri, hidayete uymaya, iyilik
ve takvada yard›mlaflmaya, ayr›l›¤a düflmemeye ve
varolmak için birlikte hareket gücünün korunma-
s›n› pekifltirmeye pek çok ayette teflvik ederken,
buna ra¤men Müslümanlar›n f›rkalara ayr›laca¤›na
dair bir hadis nakledilmektedir. Allah Rasûlü(s.):
““‹‹ssrraaiilloo¤¤uullllaarr››nn››nn bbaaflfl››nnaa ggeelleenn flfleeyy,, üümmmmeettiimmiinn
ddee bbaaflfl››nnaa ggeelleecceekkttiirr.. ‹‹ssrraaiilloo¤¤uullllaarr›› yyeettmmiiflfl iikkii
ff››rrkkaayyaa aayyrr››lldd››;; üümmmmeettiimm ddee oonnllaarrddaann bbiirr ffaazz--
llaass››yyllaa yyeettmmiiflfl üüçç ff››rrkkaayyaa aayyrr››llaaccaakktt››rr vvee bbiirrii dd››--
flfl››nnddaa ddii¤¤eerrlleerrii cceehheennnneemmee ggiiddeecceekkttiirr.. DDeeddiilleerr kkii::
EEyy AAllllaahh’’››nn RRaassûûllüü!! AAtteeflfltteenn kkuurrttuullaaccaakk bbuu ff››rrkkaa
hhaannggiissiiddiirr?? OO,, bbeenniimm vvee aasshhaabb››mm››nn üüzzeerriinnddee bbuu--
lluunndduu¤¤uu ff››rrkkaadd››rr”” buyurdu.1199

Bu nebevi haberden yola ç›kan birçok makâlât
yazar›, ‹slam tefekkür tarihi geliflim seyri içerisin-
de mezheplerin tasnifini kitaplar›nda yetmifl üç
f›rka fleklinde belli bir kal›ba oturtmaya çal›flm›fl-
lard›r.2200

Mezhep ve f›rkalarla ilgili bu rivâyet, bir taraf-
tan ‹slam düflünce hayat›nda özgür düflünce gele-
ne¤inin varolma gerekçeli¤ine bir delil teflkil et-
mesi aç›s›ndan övünülecek bir korumu yans›t›r-
ken, di¤er taraftan bir baflka problemi de berabe-
rinde getirmifltir. O da, her zaman istismara müsa-
it bir yönünün olmas›d›r. Her ne kadar ““sseevvââdd--››
aazzaamm”” (Ehl-i sünnet ve’l-cemaat)’a dahil olman›n
ilkeleri Kelam, Mezhepler Tarihi ve Akaid kitap-
lar›nda kategorik olarak belirlenmiflse de nihayet
bu bir yorumdur. Tarih boyunca Müslümanlar
aras›nda f›rkalarla ilgili bu rivâyet genel kabul
gördü¤üne göre biraz da her f›rkan›n ifline gelmifl
olmas›ndan da ileri geldi¤i söylenebilir. Herhalde
afl›r› derecede mutaass›p bir cemaat, di¤er yetmifl
iki f›rka cehenneme giderken kendilerinin f›rka-i
naciye’den olduklar›n› savunmakla mutlu olmufl
da olabilirler.

F›rkalar› konu alan bu rivâyetlerin sübûtu hak-
k›nda el-Milel ve’n- Nihal yazarlar› içinde ‹‹bbnn
HHaazzmm (ö. 456/1064) bu hadisin s›hhatine karfl› ç›-
karak isnat bak›m›ndan kesinlikle sahih olmad›¤›
yolunda görüfl beyan etmekle birlikte ‹slam’›n ru-
huna da ayk›r› bulur.2211 Bir baflka aç›dan haydi ‹bn
Hazm’›n görüflünü flaz olarak kabul etti¤imizi dü-
flünelim; acaba Hicri 2.as›rdan itibaren günümüze
kadar geçen sürede mezhep ve f›rkalar› ana gövde-
leri teflkil etmeleri aç›s›ndan yetmifl üçte dondur-
mak mümkün müdür? Gerçi bu soruya efendim,
bugün için her ne kadar resmi mezhep hüviyetini
kaybetmifl baz› f›rkalar marjinal bir tarzda -örne-
¤in Mu’tezile ve Haricilik vb. gibi- hala da¤›n›k
bir vaziyette görüfllerini sürdürüyorlar denilirse de
bu cevab›n tutarl› olup olmad›¤› tart›fl›labilir. 

Bu konudaki farkl› varyantlar› bulunan riva-
yetlerin s›hhat ve yorumu çerçevesinde yap›lan
tart›flmalar2222 bir yana, konuya Kur’ân’›n hedef ve
istikameti noktas›nda da bakmakta yarar vard›r.
Bana göre bu rivâyette geçen seb’un (70) kelime
ve rakam›, kesin bir say›y› göstermekten ziyade
çoklu¤u ifade etmektedir. Kur’ân’da geçen yedi,
yetmifl ve yedinin katlar› olan rakamlar tefsir
alimleri taraf›ndan hakiki say› olarak kabul edil-
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memifl, çokluk ve mübala¤a olarak yorumlanm›fl-
t›r.2233 Dolay›s›yla bu hadisin isnad› zay›f de¤il, sa-
hih kabul edilse bile birçok mezhebin ve f›rkan›n
ortaya ç›kmas› her zaman için mümkündür. ‹nsa-
no¤lu bu dünyada varoldukça görüfl ve yorum
farkl›l›¤›na s›n›r çekmek mümkün de¤ildir.

Bilindi¤i gibi Hz.Peygamber’in irtihalinden bu
yana tarihi süreç içerisinde kesin bir say›da karar
k›lmaks›z›n birçok mezhep ve f›rkan›n bat›p ç›kt›-
¤›, kayboldu¤u ve yaflad›¤› gerçektir. Ama bu her-
cümerce ra¤men, bütün çalkant›l› dönemler, kar›-
fl›k itikadi ve siyasi görüfl ve anlay›fllar içerisinde
saf ‹slam inanc› ve takipçileri hep galip olarak
ç›km›flt›r. Nas›l ki helak edici f›rt›nalar yaflad›¤›-
m›z bu dünyada sünnetullah’a ba¤l› olarak cere-
yan ediyorsa, bazen de saf ‹slam inanc›n› bulan-
d›rmaya yönelik fikir rüzgarlar› toplumlarda flok
etkisi meydana getirerek gaflet uykusundan uyan-
maya sebep olabiliyor. ‹mam Efl’ari’nin dedi¤i gi-
bi, bütün farkl› ve ço¤ulcu mezhebi anlay›fllara
ra¤men ‹slam topyekün f›rkalar› içinde toplam›fl
ve hepsine de flamil olmufltur.2244

Hz.Peygamber’in yetmifl üç f›rkay› belirten ha-
disinde dünya ve ahirette gerçek manada kurtulu-
fla erecek f›rkan›n “benim ve ashab›m›n üzerinde
bulundu¤u” f›rka diye tan›mlanan ve Müslüman
ümmetin ço¤unlu¤unu oluflturan ““eehhll--ii ssüünnnneett
vvee’’ll cceemmaaaatt”” toplulu¤u hep orta bir yol izlemifl her
türlü ifrat ve tefritten uzak kalm›flt›r. Namaz k›lar-
ken k›bleye yönelen ehl-i bid’at f›rkalar›n› bile
tekfir etmemifltir. Asl›nda “ehl-i sünnet ve’l-ce-
maat” bir f›rkan›n ötesinde bbüüttüünn bbiirr ccuummhhuurruunn
yyoolluudur.

Ehl-i sünnet anlay›fl›, dinin rükünleri ba¤la-
m›nda derli toplu bir biçimde ‹‹mmaamm GGaazzaallii’nin
(ö.505-1111) tespitiyle flu üç maddede toplanabi-
lir: 1) AAllllaahh’a, 2) NNüübbüüvvvveette ve 3) AAhhiirreette
iman.2255 Buna üç temel ilke denir ki, iman›n flartla-
r›n› ihtiva eder. Kitaplara, Meleklere, hay›r ve
flerre iman bu üç rüknün tali bölümlerini olufltu-
rur. Bunlar bir Müslüman›n inanmas› gereken
inanç esaslar›d›r. Bu esaslara yürekten inanan,
tasdik eden herkes mümin olarak adland›r›l›r, ve-
fat›na da Müslüman muamelesi yap›l›r. ‹man›n te-
mel ilkelerinden en az birisini inkar eden kimse,
hakikati örten manas›nda kafir ifllemine tabi tutu-
lur. Ehl-i k›ble farkl› yorumlar›ndan dolay› tekfir
edilemez ama bid’atç› oldu¤u söylenebilir. ‹nanç

esaslar›n›n inkar› zemininde de¤il de ümmetin ih-
tilaf›na yol açan keyfiyeti konular›nda farkl› anla-
y›fl ve görüfller kifliyi ‹slam dairesinin d›fl›na ç›kar-
maz. Meselâ, ‘Allah’›n s›fatlar› zat›n›n ayn› m›d›r
yoksa gayr› m›d›r? ‹nsan fiillerinde hür müdür de-
¤il midir? Allah (c.c) ak›lla m› yoksa nakille mi
bilinir? Kad›nlardan peygamber olur mu olmaz
m›? Allah dünyada görülür mü görülmez mi?’ vs.
gibi konular...

Ehl-i sünnet fakih ve kelamc›lar› ço¤unluk iti-
bariyle dine aidiyeti zaruri olarak bilinen fleylerin
d›fl›nda, itikadi ihtilaflara ait problemler yüzün-
den f›rkalar›n tekfir olunamayaca¤› hususunda it-
tifak etmifllerdir.2266 Esasen Kur’an, “Size Müslüman
oldu¤unu bildirene, dünya hayat›n›n geçici menfaati-
ne göz dikerek ‘Sen Mü’min de¤ilsin’ demeyin”(4/94)
buyurmufl, Hz. Peygamber de ‹slam dininin evren-
sel yönünü ve hoflgörü anlay›fl›n› bizzat kendi ha-
yat›nda somutlaflt›rm›fl ve tekfirden özellikle uzak
durmufltur. Nitekim O, flehadet getirip “ben müs-
lüman›m” diyen birini, münaf›k ve hatta bu sözü
isteksiz de söylemifl olsa: “Hay›r, sen Müslüman
de¤ilsin” diye d›fllamad›¤› gibi, onu ‹slam toplu-
munun bir üyesi saym›fl ve öylece muamele etmifl-
tir.2277 ‹slam’›n Medine döneminde Hz. Peygam-
ber’in münaf›klarla iliflkisi hep bu ‹slamlaflma si-
yaseti yönünde yo¤unlaflm›flt›r. ‹slam’a göre kifli
dili ile aç›kça Allah’›n ayetlerini inkar etmedikçe
bize düflen o kimseyi ‹slam cemaatinden d›fllama-
makt›r. Kiflilerin kalbine ancak Allah muttali
olur, biz olamay›z. Hele bir de ‹slam’›n otoriter ol-
mad›¤› toplumlarda Müslümanlar›n kendilerini
davetçi de¤il de yarg›ç rolü oynay›p insanlar›
inanç baz›nda de¤iflik s›n›fland›rmalara gitmeleri,
olay›n vahameti aç›s›ndan kayda de¤er bir hata-
d›r. Bu hatal› gidiflin izalesi için de dini konularda
toplumu ayd›nlatma aç›s›ndan din bilginlerine ve
e¤itimcilerine büyük sorumluluklar düflmektedir.

‹slam’›n temel hedefi, toplumu kafirlefltirmek
de¤il, ‹slamlaflt›rmakt›r. Bu nedenle Allah’›n sa¤-
lam ve do¤ru yolunun tek olmas›; ayr› ayr› metot
izleyen Müslüman cemaat ve gruplar›n ayn› yolda
birlikte yürümesine hiçbir flekilde engel de¤ildir.
Ama gel-gör ki, ‹slam ümmetinin ekseriyeti tara-
f›ndan ehl-i bid’at olarak tan›mlanm›fl haricili¤in
“rijit/afl›r› yoruma dayal›” bak›fl aç›s›yla hareket
eden itici bir ‹slam anlay›fl›na sahip gruplar tara-
f›ndan kimi zaman ‹slam ahlak›n›n o güzelim cez-
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bedici ve hoflgörü anlay›fl›, maalesef, ucuz ç›karlar
için feda edilmektedir. Bu tip bedevi ç›k›fllardan
da ‹slam’›n yay›l›p geliflmesi, kitleleflmesi zarar
görmektedir.

Bir baflka aymazl›k örne¤i de flöyledir: Baz›
Müslüman cemaat ve gruplar›n kendi konumlar›-
n› mensuplar›na “f›rkak-› nâciye” olarak ilan etme-
si, ayn› ‹slam yolunda yürüyen, ama de¤iflik metot
izleyen bir baflka Müslüman cemaat ve grubu ge-
lifltirdikleri zihni tasavvurlara ters düfltü¤ü için
ehl-i bid’at olarak d›fllamalar› hangi mant›¤›n ve
akl›n ürünüdür? Halbuki böylesi çarp›k ve dar an-
lay›fl›n, hoflgörüden yoksun bir hareketin ‹slami
bir tav›r olmad›¤›n›n bilinmesi gerekirdi. Çünkü
böylesi bir üslup birlefltirici de¤il, parçalay›c›d›r.
Kur’an, “ben Müslümanlardan›m” diyen bir bireyin
istikamet sahibi olmas› gerekti¤ini flöyle beyan
eder: “Yaln›z O’na yönelin ve O’ndan korkun; na-
maz› k›l›n ve Allah’a ortak koflanlardan olmay›n (O,
ortak koflanlar ki) dinlerini parçalad›lar ve bölük bö-
lük oldular. Her hizip kendi yan›ndakiyle sevinip
övünmektedir”(30/30-31).

Ayr›ca mealini arzetti¤imiz bu ayetin bize an-
latt›¤› bir gerçek de fludur. Her Müslüman, Müslü-
man›n kardefli oldu¤unu bilir. Öyleyse dini bir, ki-
tab› bir, peygamberi bir, k›blesi bir olan ça¤›n bu
güzel insanlar› hangi renkten, hangi bölgeden
olursa olsunlar ve hangi dili konuflursa konuflsun-
lar, hangi alimin görüfllerini rehber edinirlerse
edinsinler aslolan birbirlerini muhabbetle kucak-
lamalar›d›r. A¤yara tan›d›klar› hoflgörü anlay›fl›n›
biraz da kendilerine tan›malar› gerekir. Bugünkü
‹slam dünyas›n›n parçalanm›fll›¤›n› iflte burada
aramak durumunday›z. fiu cümlenin alt›n› çizerek
ifade etmek istiyorum ki, bütün ‹slam-sevmezler,
Müslümanlar›n tefrika kaynakl› bölünmüfllü¤ün-
den azami derecede istifade edeceklerdir. Merhum
MMeehhmmeett AAkkiiff’in dedi¤i gibi:

“Girmeden tefrika bir millete düflman giremez,
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” 

TTeeffrriikkaann››nn BBaaflflll››ccaa SSeebbeepplleerrii

Tefrikan›n temelinde yatan nedenlerden birisi, zi-
hin tekelcili¤idir. Halbuki Kur’ân caddesinde ol-
mak flart›yla; yürüyüflü, metodu ve anlay›fl› ne
olursa olsun, bütün mü’minler birbirinin kardefli-
dir(49/10). Dolay›s›yla ayn› caddede her mü’min

yürüme hakk›na sahiptir. Bizim yolumuz ve meto-
dumuz en do¤ru demek, di¤erlerine o yolu kapat-
mak anlam›na gelir. ‹flin do¤rusu, bir Müslüman
bizim metodumuz hakt›r diyebilir, ama bizim me-
todumuz ehakt›r diyemez. Her Müslüman kendi
gruplar›ndan olmayan ve sadece kendi grubunu
ve cemaatini ehl- i tevhid olarak gören grup ve
anlay›fllara “Müslümanlar›n Allah’a en yak›n

olanlar› selam› önce verenlerdir”2288 Peygamber
sözünü hat›rlatmal›d›rlar.

Tefrikaya düflmenin bir di¤er sebebi de grupla-
r›n bafllar›ndaki liderleri, hatas›z ve masum gör-
meleridir. Böyle bir inanç beraberinde itikadi bir
sapmay› meydana getirir. eeflfl--fifiaattiibbii’nin
(ö.790/1388) belirtti¤i gibi, “kim de kendisi hak-
k›nda ismet iddia ederse, peygamberli¤ini iddia
eden yalanc›n›n yapt›¤›n› yapm›fl olur.”2299 Asl›nda
hiç kimse do¤rudan kendisi hakk›nda ismet nite-
lemesi yapmaz, ona afl›r› derecede sevgi besleyen-
ler yapar. Çünkü afl›r› sevgi gözü kör eder, sevgili-
nin eksik ve kusurlar›n› görmez. Afl›r› nefret de
gözü kör eder. Kifli, sevmedi¤i kimsenin hep
olumsuz taraflar›n› görür. Bunun ikisi de yanl›flt›r.
Ortas›n› bulmak gerekir. 

Ayr›ca ‹mam Gazali tahkike dayal› bir kabulle
de¤il de kör bir taklide dayal› kabulle mezhep ta-
assubu göstermenin de bir tefrika unsuru oldu¤u-
nu zikrederek, böyle kimselerin bilgisiz ve ahmak
kimseler oldu¤unu söyler.3300

SSoonnuuçç

Elbette her hastal›¤›n bir tedavi yöntemi ve bir
ilac› vard›r. Müslümanlar› zillete düflüren, birlik
ruhunu zaafa u¤ratan ve sosyal bünyemizde derin
yaralar›n aç›lmas›na kaynakl›k edecek olan tefri-
ka hastal›¤›ndan kurtulman›n yegane yolu, Müs-
lümanlar›n dinin as›llar›nda ayn› inanç esaslar›n›
paylaflt›klar›n› unutmamalar›, birbirlerini iman
kardeflli¤inin verdi¤i cesaretle içten sevmeleri ve
aralar›nda hoflgörü erdemini birbirlerine karfl› asla
esirgememeleridir.

Her Müslüman grup dinde zaruri olan nokta-
larda ittifak edip aralar›nda fer’i mes’eleleri anlafl-
mazl›k sebebi yapmamal›d›r. Çünkü as›l temel
esas iman olup, ahkam ise usûl-i fürûa ait konular-
d›r. Nas›l ki, içtihada dayal› olarak fürû-i dinde
ihtilaf kabul edilmiflse, usûl-i dinde de ihtilaf›n ve
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farkl› yorumlar›n olmas›n› kabulde hiçbir beis ol-
mamas› gerekir. Gerek f›khi ve gerekse itikadi
mezhepler Kur’an ve Sünnet’ten ç›kar›lan pratik
yorumlard›r ve ümmet için dini yaflamada bir ko-
layl›kt›r. 

Etnik temele dayal› farkl›l›klar, Allah’›n bir
âyetidir. Asla bir ayr›cal›k olarak nitelendirile-
mez. Çünkü renklerin ve dillerin farkl›l›¤› akide-
mize göre üstünlük ve alçakl›¤›n bir ölçüsü olma-
y›p bir nev’i güzellik unsurudur. Gerçek üstünlük
‹slam’›n belirledi¤i ilahi ölçüler do¤rultusunda
hayat›m›z› anlamland›rmaya gayret göstermemiz-
dir(49/13).

Unutmayal›m ki birlikte kuvvet, hizipçilikte
azap vard›r. ■
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R
AND Corporation adl› think-tank kuru-
luflunun Amerikan yönetimine strateji
servisi yapt›¤› malum. Mart 2003’te

RAND taraf›ndan Zalmay Halilzad’›n kar›s› Ceryl
Benard’a haz›rlatt›r›lan ve yo¤un tart›flmalara ne-
den olan “Civil Democratic Islam: Partners, Reso-
urces and Strategies” adl› çal›flmadan sonra yine
RAND taraf›ndan ““UU..SS.. SSttrraatteeggyy iinn tthhee MMuusslliimm
WWoorrlldd AAfftteerr 99//1111”” adl› yeni bir çal›flma haz›rlan-
d›. Çal›flma, ‹slam dünyas›n›n gelece¤ine kanl› iç
savafllar›n nas›l damga vuraca¤›na dair ürpertici
projeler hakk›nda bilgiler sunuyor. “Medeniyetler
çat›flmas›” projesinden sonra neo-con’lar›n en ori-
jinal keflfi olan “medeniyet içi çat›flma” tezinin,
daha do¤rusu “‹slam kendi içinde çat›flacak” tezi-
nin nas›l uygulanaca¤› bu projede apaç›k ortaya
konuluyor. Do¤rudan iflgal ve çat›flmalar› ikinci
plana iten ve Müslümanlar›n dinini, kültürünü,
al›flkanl›klar›n› ve hayat tarz›n› temelden de¤ifltir-
meyi amaçlayan, “demokratikleflme” büyüsü ad›
alt›nda Müslüman elitlerin yard›m›yla gerçeklefl-
tirilmesi planlanan proje, ABD’nin ‹slam dünya-
s›nda giriflti¤i “köklü devrim harekat›”n›n ana
stratejisini oluflturuyor. ABD Hava Kuvvetleri ta-
raf›ndan RAND’a siparifl edilen ve Amerika’n›n
‹slam co¤rafyas›n› nas›l kolonilefltirece¤i sorunu-
na cevap aranan çal›flma, gelecekte yap›lmas›
planlananlar› de¤il, bugün Türkiye’de ve bütün
Müslüman ülkelerde yürütülen çal›flmalar›n kay-
na¤›n› ortaya koyuyor. 

15 Aral›k 2004’te duyurulan “U.S. Strategy in
the Muslim World After 9/11” bafll›kl› çal›flma, tam
567 sayfa. “Civil Islam”›n yazar› CChheerryyll BBee--
nnaarrdd’›n yan› s›ra, raporun yazarlar› aras›nda

RAND uzman› AAnnggeell RRaabbaassaa, CChhrriissttiinnaa FFaaiirr ve
yine RAND çal›flanlar›ndan olup halen ““UU..SS..
IInnssttiittuuttee ooff PPeeaaccee””in bafl›nda bulunan siyonist
öncülerden DDaanniieell PPiippeess var. Rapor, ‹slam dün-
yas› için tam bir kaos senaryosu. Atlantik’ten Pa-
sifik’e uzanan genifl co¤rafyada kanl› iç savafllara,
etnik çat›flmalara, mezhep savafllar›na, iktidar ça-
t›flmalar›na yol açacak olan plan, ne yaz›k ki,
Müslüman entelektüeller, akademisyenler, kanaat
önderleri, ‹slami cemaatler ve sivil toplum örgüt-
leri üzerine kurulmufl. 

RAND, söz konusu raporu, ““AABBDD lliiddeerrlleerriinniinn
‹‹ssllaamm ddüünnyyaass››nnaa yyöönneelliikk bbiirr yyeenniiddeenn yyaapp››llaanndd››rr--
mmaa//flfleekkiilllleennddiirrmmee ssttrraatteejjiissii;; ssiiyyaassii vvee aasskkeerrii bbiirr
pprroojjee”” olarak tan›t›yor. Bunun için raporun, ABD
stratejilerine temel olmas› amac›yla Müslüman
dünyadaki dini e¤ilimler ve Bat› Afrika’dan Fili-
pinlere uzanan bölgede potansiyel “partner”lar›
üzerine yo¤unlaflt›¤› belirtiyor. Bir iç savafl anlam›-
na gelen strateji Müslüman dünyay›, belki de yyüüzz
yy››ll ssüürreecceekk ssoorruunnllaarraa ssüürrüükklleeyyeecceekk iikkii ççookk öönneemm--
llii bbööllüünnmmee üzerinde duruyor: fiii-Sünni ve Arap-
Arap olmayan ayr›flmas›. Maddeleri özetleyelim:

““BBööll,, PPaarrççaallaa vvee YYuutt””!!

fifiiiii--SSüünnnnii bbööllüünnmmeessii:: Müslümanlar’›n büyük ço-
¤unlu¤unun Sünni oldu¤u, fiiiler’in dünya Müslü-
manlar›n›n yüzde 15’ini teflkil etti¤i belirtildikten
sonra ABD’ye fiiiler’le iflbirli¤ine gitme önerisi
yap›l›yor. fiiiler’in bulunduklar› bölgelerde iktida-
ra tafl›nmas› ve siyasi sürece kat›lmalar›n›n sa¤-
lanmas› istenerek böylece demokratik kurumlar›n
daha da yerleflebilece¤i belirtiliyor. Rapora göre

AABBDD’’NN‹‹NN IIRRKK VVEE MMEEZZHHEEPP EEKKSSEENN‹‹NNDDEE 
‹SLÂM DDÜNYASINI BBÖLME PPLANI

‹‹BBRRAAHH‹‹MM KKAARRAAGGÜÜLL



ABD ile fiiiler aras›nda kurulacak böyle bir yak›n-
laflma, Ortado¤u’da radikal ‹slamc›lar›n önünde
bir bariyer olacak. Tahran ile Riyad aras›ndaki ya-
k›nlaflma nedeniyle Suudi Arabistan’daki fiiiler’in
‹ran’dan yüz çevirip ABD’ye yak›nlaflt›¤› ifade
ediliyor. (Irak’taki fiii siyasi elitinin iktidara yürü-
yüflü, ABD ile iflbirli¤i, Irak’tan Körfez ülkelerine
kadar bölgedeki fiiileri temsil edecek Necef mer-
kezli bir fiiili¤in ve siyasi gücünün oluflturulmas›
çal›flmalar› bu çerçevede yürütülüyor. Bu anlamda
‹ran’la Irak aras›nda bir temsil krizinin yaflanmas›
ve Ortado¤u’da yeni bir fiii kufla¤› oluflturulmas›-
na iliflkin tart›flmalara dikkat. ABD Irak fiiilerini
iktidara tafl›yarak demokrasi konusunda fiii dün-
yas›na model oluflturmak ve bu dünyay› yan›na
çekmek istiyor.)

AArraapp--AArraapp oollmmaayyaann bbööllüünnmmeessii:: Bu bafll›k al-
t›nda daha derin bir çat›flman›n temelleri at›l›yor
ve ‹slam dünyas› Arap ve Arap olmayan olarak iki-
ye bölünüyor. Özellikle bir konu son derece dikkat
çekici. ‹slam’›n dini ve siyasi merkezi Arap olma-
yan ülkelere kayd›r›lacak. fiöyle: Araplar Müslü-
man dünyan›n sadece yüzde 20’sini oluflturuyor.
Siyasi ve ekonomik olarak geriler. Arap olmayan
Müslümanlar bu alanlarda çok daha ileri düzeyde.
Buna ra¤men Arap dünyas› Müslümanl›¤›n çekir-
de¤ini oluflturuyor. “‹slam dünyas›n›n a¤›rl›k mer-
kezi Arap olmayan ülkelere kayd›r›lmal›.” ‹slam
dünyas›n›n yenilikçi kesimleri Güneydo¤u Asya
ve Bat›’daki Müslüman az›nl›klar gibi Arap dünya-
s›n›n d›fl›nda yafl›yor. ABD, bu bölgelere yönelme-
li. Çünkü bu bölgelerdeki geliflmeler Arap dünya-
s›ndan kaynaklanan ‹slam’›n “ekstrem” yorumlar›
ile mücadele edebilir. Arap dünyas› d›fl›ndaki ‹sla-

mizasyonun Arap karakterine dikkat çekiliyor. Ay-
r›ca Afganistan iflgali, ‹ran devrimi, Birinci Körfez
Savafl›, 11 Eylül ve Irak iflgalinin Müslüman dün-
yas›n siyasi e¤ilimlerini belirledi¤ine dikkat çekili-
yor. (Türkiye bu projenin neresinde?)

EEttnniikk ttoopplluulluukkllaarr,, kkaabbiilleelleerr vvee kkllaannllaarr:: Kabi-
le/afliret politikalar›n›n anlafl›lmamas› ABD’ye
Somali tecrübesini yaflatt›. ABD, on y›l sonra ha-
len operasyon yapt›¤›, gelecekte yapmay› planla-
d›¤› bölgelerin afliret dinamikleri konusunda hala
çok az fley biliyor. ABD, hedef bölgelerdeki ope-
rasyonlar›nda baflar›l› olabilmek için afliretleri yö-
netmesini ö¤renmeli. 

IIll››mmll›› MMüüssllüümmaannllaarr EEnntteerrnnaassyyoonnaallii

Müslüman co¤rafyan›n gelece¤ini flekillendirme-
ye yönelik bir proje bu. Ad›m ad›m uygulan›yor.
Hedef bölgelerde bir çok çevrenin yo¤un deste¤i-
ni alarak. Türkiye dahil, Müslüman co¤rafyan›n
““ddeemmookkrraattiikklleeflflmmee”” kamuflaj› alt›nda savunmas›z
b›rak›lmas›na yönelik derin bir müdahale. Bugün
hararetle alk›fllanan sürecin ac› sonuçlar›yla daha
flimdiden yüzlefliyoruz. Söz konusu proje çerçeve-
sinde rol üslenen kifliler ve çevreler, dünyan›n
yarg›lay›p mahkum etti¤i bir düflünceye hizmet
ediyorlar. Çünkü neo-con’lar her ülkede kendile-
rine hizmet edecek kadrolar oluflturuyor ve proje-
lerini bu kadrolar üzerinden yürütüyor. Müslüman
dünyan›n gelece¤ine damgas›n› vuracak siyasi
kadrolar›, ekonomik çevreleri, kültürel öncüleri,
hatta kendi ç›karlar›na hizmet edecek ‹slami ha-
reketleri oluflturuyor, siyasi, ekonomik, kültürel,
sosyal ve dini dönüflümün temellerini at›yorlar.
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Müslüman dünyan›n hem etnik hem de mez-
hep eksenli bölünmesine ve çat›flmalara sürüklen-
mesine yol açacak stratejinin, çok ciddi siyasi so-
nuçlar›n›n olaca¤› söylenebilir. Terörle mücadele
kamuflaj›yla yürütülen kontrol stratejisinin esas
amac›, ABD’nin bölgesel nüfuzuna karfl› kitleleri
harekete geçirebilecek direnç noktalar›n› yok et-
mek. Bunun için Müslümanlara ABD’nin onayla-
d›¤› tarzda yyeennii bbiirr ‹‹ssllaamm aannllaayy››flfl›› dayat›l›yor. Ça-
l›flman›n dikkat çekici maddelerine devam edelim:

IIll››mmll›› MMüüssllüümmaannllaarr EEnntteerrnnaassyyoonnaallii:: Liberal
ve ›l›ml› Müslümanlar aras›ndaki ba¤lar çok zay›f.
‹slam dünyas›na ›l›ml› mesajlar›n hakim olmas› ve
bu kesimler aras›ndaki dayan›flman›n güçlendiril-
mesi amac›yla bir “Uluslararas› Mekanizma”, bir
nevi ““IIll››mmll›› MMüüssllüümmaannllaarr EEnntteerrnnaassyyoonnaallii”” olufl-
turulmal›. 

RRaaddiikkaall bbiirrlliikktteelliikklleerriinn ddaa¤¤››tt››llmmaass››:: Bu çev-
relerin birbiriyle ba¤lant›lar› zay›flat›l›p yok edil-
meli. Destek ba¤lant›lar› kesilmeli. Bu kesimleri
zay›flat›p ›l›ml›lar› öne ç›karmak için kritik bölge-
ler üzerinde çal›flacak merkez üsler kurulmal›. 

MMeeddrreessee vvee ccaammii rreeffoorrmmuu:: Medreselerde aç›k
ve modern e¤itim ABD için acil bir ihtiyaçt›r. Di-
ni e¤itim veren yerlerin denetimi için ““YYüükksseekk
EE¤¤iittiimm AAkkrreeddiittaassyyoonn MMeerrkkeezzlleerrii”” kurulmal›. Ca-
mi ve medrese reformu hükümetler ve ›l›ml› Müs-
lüman gruplar üzerinden yürütülmeli.

EEkkoonnoommiikk ddeesstteekk:: ‹slamc› gruplar, sosyal ve
ekonomik alanda yürüttükleri çal›flmalarla güç
kazan›yorlar. Alternatif sosyal yap›lanmalar olufl-
turulmal›; ABD ve müttefikleri gençlere ekono-
mik destek vermeli, bu amaca yönelik programlar
uygulamal›. 

““SSiivviill ‹‹ssllaamm””››nn ddeesstteekklleennmmeessii:: Il›ml›l›¤› ve
modernli¤i savunan Müslüman sivil toplum kuru-
lufllar›, Müslüman dünyaya yönelik ABD politika-
lar›n›n temel bileflenidir. Bu kurulufllar›n e¤itim
ve kültürel çal›flmalar›n› desteklemek öncelikli
olmal›. ABD ve müttefikleri bu sivil toplum kuru-
lufllar›n› desteklemeli. 

RRaaddiikkaall ‹‹ssllaammcc››llaarr››nn ppaarraa kkaayynnaakkllaarr›› kkeessiill--
mmeellii:: Seküler ve ›l›ml› Müslüman organizasyonla-
r›n güçlendirilmesi için radikal ‹slamc› gruplar›n
para kaynaklar›, fonlar› kesilmeli. 

TTeerröörrllee mmüüccaaddeelleeyyee ddeesstteekk:: ABD, terörle
mücadelenin ‹slam’› hedef almad›¤›n›, otoriter re-
jimleri beslemedi¤ini, demokrasiyi teflvik etti¤ini
do¤ru anlatmal›. Bu çabas›nda ›l›ml› ülkelerin

deste¤ini sa¤lamal›.
‹‹ssllaammcc››llaarraa ssiiyyaassii ddeesstteekk:: Müslüman demok-

rasilerin geliflmesinin ‹slamc› partilerin iktidara
gelmesine izin verip vermeyece¤i net de¤il. Bir ‹s-
lamc› partinin iktidara geldikten sonra demokra-
tik özgürlüklere cephe alma ihtimali olsa da, bu
partilerin demokratik kurumlarda yer edinmesi
uzun vadece ›l›ml› ak›m›n güç kazanmas›na yol
açacakt›r. Dolay›s›yla bu partiler desteklenmeli. 

MMüüssllüümmaann ddiiaassppoorraa:: Diaspora Müslümanlar›
kilit önemdedir ve Amerikan de¤erlerinin ve ç›-
karlar›n›n yerleflmesine yard›mc› olabilir. Bu ne-
denle ABD, Müslüman sivil toplum kurulufllar› ile
insani krizlerde birlikte çal›flmal›. 

AAsskkeerr--aasskkeerr iiflflbbiirrllii¤¤ii:: Askeri kurumlar Müslü-
man dünyan›n en belirgin politik aktörleridir. As-
kerler aras› iflbirli¤inin, ABD’nin Müslüman dün-
yaya biçim vermesinde özel bir önemi vard›r. PPii--
lloott MMüüssllüümmaann üüllkkeelleerrddee AABBDD ee¤¤iittiimmllii kkiiflfliilleerr--
ddeenn bbiirr ççeekkiirrddeekk oolluuflflttuurruullmmaall››.. ABD e¤itimin-
den geçecek gelece¤in askeri liderleri ayn› zaman-
da ABD askeri de¤erlerinin ve ABD etkisinin de
güvencesi olacakt›r.

KKüüllttüürreell iissttiihhbbaarraatt:: ABD, Müslüman ülkeler-
de bugüne kadar yürüttü¤ü istihbarat, psikolojik
operasyonlar ve sivil çal›flmalar›n yan› s›ra bölge
ve dil uzmanlar› üzerinden kültürel istihbarat ala-
n›nda da çal›flmalar›n› ilerletmeli.

Amerika ve müttefiklerinin Afganistan ve
Irak iflgali, uzun bir yürüyüflün ilk aflamalar›n›
oluflturuyor. Lübnan ve Suriye’de tezgahlanacak
senaryolar, ‹ran’a yönelik tehditler, ard›ndan Pa-
kistan’›n, Sudan’›n ve Endonezya’n›n bölünmesi-
ne kadar uzanabilecek süreç, derin de¤iflimlere,
etnik ve mezhep eksenli bölünmelere ve keskin
bir karfl› reaksiyona neden olacak. Daha flimdiden
Irak’ta olanlar, Lübnan’da yaflananlarla birlefltiril-
di¤inde etnik ve mezhebi haritan›n yavafl yavafl
flekillenmek istendi¤ini ortaya ç›kar›yor. 

21. yüzy›la dönük bütün hesaplar›n merkezin-
de ‹slam ve Müslüman dünya var. ‹slam’›n mey-
dan okuyuflunun engellenmesi, ‹slam co¤rafyas›-
n›n kontrol alt›na al›nmas› ve Müslümanlar›n dö-
nüfltürülmesi öncelikli hedef. ‹slam’›n Amerika-
nize edilmesi ve bir anlamda yeni bir ““ddiinn iinnflflaa--
ss››””n›n Türkiye özelindeki yans›malar›n› tespit et-
meyi ise Umran okuyucular›n›n dikkatine
b›rak›yorum. ■
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B
a¤dat Üniversitesi’nde jeoloji profesörü
olan Dr. ‹sam er-Ravi, “‹flgal güçleri Irak’ta
iç savafl ç›karmak istiyor. Ancak, Irakl›lar

buna izin vermeyecek. fiii-Sünni çat›flmas›n› hedef-
liyorlard›. Fakat, fiii ve Sünni alimler ve kabile li-
derleri bir araya gelerek buna set çekti. Kürt-Arap
çat›flmas› da flu anda imkâns›z.” dedi. 

Mazlum Der’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen
Dr. ‹sam er-Ravi ile Umran okuyucular› için görüfl-
tük. Ravi, Irakl› ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Görev-
lileri Birli¤i baflkan›, Müslüman Bilim Adamlar›
Birli¤i’nin ve Müslüman Ulema Heyeti üyesi.

TTuurraann KK››flflllaakkçç››:: Irak seçimlerini nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz? Sonuçlar› halk nas›l karfl›lad›? 

‹‹ssaamm eerr--RRaavvii:: Biz seçimlerin ard›ndan zay›f bir
hükümet ç›karaca¤›n› biliyorduk. Yine iflgal güçle-
rine ba¤›ml› bir hükümet sözkonusu. Seçimlerde
kazançl› ç›kanlar, Amerikan tanklar› ile gelenlerin
ta kendileri. Bu hükümet, iflgal güçlerinin istedi¤i
anlaflmalar› imzalamak zorunda kalacak. ABD as-
keri üslerinin varl›¤›n› koruyan, ‹srail’in güvenli¤i
garanti alt›na alan, ABD’nin petrol kaynaklar›na
egemenli¤ini yasallaflt›ran anlaflmalar yap›lacak.

Irak yönetimindekilerin hemen hepsinin Ame-
rikan veya ‹ngiliz pasaportu ve kimli¤i var. ‹flgalci-
lerle seçilenlerin gelecekleri birbirlerine ba¤l›.
Halktan kopuk ve zay›f olan bu hükümet, ister iste-
mez iflgal güçlerinin ülkede kalmas›n› isteyecek.
E¤er iflgal güçleri flimdi askerlerini Irak’tan çekerse,
‹‹bbrraahhiimm CCaaffeerrii ve AAhhmmeedd ÇÇeelleebbii gibiler bu ülkede
bir saat bile kalamazlar. Hükümetteki zevatta ›rkç›
ve mezhebi yönler a¤›r bas›yor, kendi halklar›ndan
ve komflular›ndan korkuyorlar. ‹flte bu korku, onla-
r› düflman›n kuca¤›na itiyor. 

Biz seçimleri boykot ettik. Çünkü seçimin belir-
lenmesinde söz sahibi olan ABD. Gözlemci falan da

yoktu. Sadece Hadra’da Irakl› bölge gözlemcileri
vard›; biraz da Kuzey Irak’ta. Uluslararas› gözlemci-
ler seçimi Amman’dan[Ürdün] “gözlemlediler”.
Kimse seçimlerden önce seçim listelerindeki adlar›-
n› görmedi. Sadece konseyle iliflkisi bulunan parti-
lerin kampanya imkan› vard›. Seçimlerde uluslara-
ras› hukuk da ihlal edildi. fiii inanc›na göre SSiissttaa--
nnii’ye itaat etmek farz. Bu bir partiye oy vermek yö-
nünde kullan›ld›; SSiissttaannii öne ç›kar›ld›. Kürdis-
tan’da da ›rka dayanan bir süreç yürüdü. Oysa biz
seçimlere ‘Irakl›lar’ olarak kat›lmak istiyorduk. Sa-
dece Sünniler de¤il, fiiiler, Kürtler, Türkmenler,
H›ristiyanlar da seçimi boykot etti. 

MMuukktteeddaa SSaaddrr’›n grubu fiiilerin yüzde 60’›n›
oluflturuyor. Fakat onlardan hiç kazanan olmad›.
fiii ‹‹mmaamm HHaalliissii dahi kazanamad›. Kürtler içinde
de farkl› gruplar vard›; onlar ya seçimlere al›nmad›
ya da listelere al›nmad›. Türkmen Partisi de seçim-
de kaybedenlerden. Irak’›n bütünlü¤ünü savunan,
gerçek istiklalinden yana olan bütün gruplar kay-
betti. Kazanan partiler yine iflgal ile birlikte gelen-
ler. Aç›klanan resmi rakamlara göre, boykot oran›
yüzde 42. Bence bu oran çok daha yüksek. Mesela
Selahaddin bölgesinde seçim kurullar› istifa etti. Bu
durumda kat›l›m nas›l yüzde 60 olur? Ramadi böl-
gesinde kurul hiç yoktu. Bakuba’da da kat›l›m yüz-
de 10’u geçmedi? Malumunuz, bas›n bir olay› fliflirip
büyük gösterir. Irak’tan yans›t›lanlar da ayn› min-
val üzere.

KK››flflllaakkçç››:: ‹flgal’in üzerinden bir y›l geçti. Irak’ta
durumu flimdi nas›l buluyorsunuz?

RRaavvii:: Durum çok zor ve kötü. Sadece televiz-
yondan seyrettikleriniz bile orada olup bitenleri
göstermeye yeter. ‹flgalle birlikte Irak’ta ortaya ç›-
kan kaos ortam› sebebi ile can güvenli¤i kalmad›.
Gün yok ki, üniversite hocalar›, cami imamlar›, si-

“IRAK’TA ‹‹Ç SSAVAfi 
ÇIKARAMAYACAKLAR”

‹‹SSAAMM EERR--RRAAVV‹‹
Röportaj: Turan KIfiLAKÇI
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vil halk ve polisler öldürülmesin. fiimdiye
kadar 300 akademisyen öldürüldü.
Patlama olmayan gün yok. fiii
ve Sünni camiler bombalan›-
yor. 

KK››flflllaakkçç››:: Peki tüm bu
sald›r›lar ve patlamalar›n
arkas›nda direnifl örgütleri
mi var?

RRaavvii:: Dikkat ederseniz,
flimdiye kadar Irak’taki hiçbir
olay ayd›nlat›lamad›. ‹flgalin
üzerinden bir y›l geçti, bu sü-
re zarf›nda çok önemli olaylar
vuku buldu. Örne¤in, SSeeyyyyiidd
MMuuhhaammmmeedd BBaakk››rr eell--HHeekkiimm Ne-
cef’te ‹mam Ali(r.a) Camii’nde öldü-
rüldü. Hem de Recep ay›nda ve
Cuma gününde. Yani kutsal
bir yerde ve günde.
Bu büyük ola-
y›n katili hâlâ
bulunamad›!
Ürdün elçili¤i, K›z›lhaç bürosu havaya uçuruldu,
BM binas› bombaland›. Bu ve benzeri sald›r›larda
Irakl›lar›n ne tür yarar› olabilir? Irakl›lar›n kendile-
rine yard›mc› olmak için gelen kurumlara sald›rma-
s› ak›l kâr› m›? As›l ilginç olan yön, ABD’nin bu
olaylar›n hiçbirini ayd›nlatamamas› ve faillerini
bulamamas›d›r. Demek ki ‹ngilizlerin deyiflle “so-
mething wrong”; burada baz› fleyler yanl›fl gidiyor.
O halde burada gizli eller var. Amerikal›lar, BM bi-
nas›n›n vurulmas›na izin verdiler. Amerikal›lar
uluslararas› kurumlar›n Irak’a girmesini istemiyor-
lar, çünkü planlar›n›n engellenmesini istemiyorlar. 

Allah Rasûlü(s.) bir hadisinde flöyle buyurmak-
tad›r: “Sizden önceki milletlerin mahvolmas›n›n sebebi
fludur: içlerinden flerefli biri h›rs›zl›k suçunu iflledi¤inde
onu cezas›z b›rak›rlar; zay›f biri h›rs›zl›k edince de, onu
cezaland›r›rlard›. Allah’a yemin ederim ki, Muham-
med’in k›z› Fat›ma da h›rs›zl›k etse, elini ben keserdim
ve cezas›z b›rakmazd›m.”

fiimdi; h›rs›z tutuklanm›yor ve b›rak›l›yorsa bu
makam ve flöhret sahibi biri demek. Yani kendile-
rinden biri. E¤er bu böyle olmasayd› onu cezalan-
d›rmalar› gerekiyordu.

Irakl› ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Görevlileri
Birli¤i, ‹slâm Partisi, Müslüman Bilim Adamlar›
Birli¤i ve Müslüman Ulema Heyeti olarak, Müslü-
man-H›ristiyan tüm Irakl›lar›n öldürülmesinin ha-

ram oldu¤una dair fetva yay›mlad›k;
hatta Amerikan, ‹ngiliz siviller dahil

sivillerin ve gazetecilerin öldürül-
memesi gerekti¤ine dair de fetva

yay›mlad›k. Hakiki direniflçiler
uleman›n verdi¤i fetvaya ri-
ayet etmekte. Sivilleri, Irak’a
hizmet için gelen flirket sa-
hiplerini, zavall› floförleri
öldürenler ve camileri
bombalayanlar direniflçiler
de¤ildir. 

KK››flflllaakkçç››:: Medyada s›k
s›k Irak’ta iç savafl ihtimali
üzerine yaz›lan senaryolara

tan›k oluyoruz. Sizce
böyle bir

ihmal var m›?
RRaavvii:: ‹nflaallah olmayacak. Din adamlar›, kabi-

le liderleri ve vatanperverler bunu engellemek için
ellerinden gelen her türlü çabay› sarfediyorlar. Sün-
niler ve fiiiler aras›nda bir savafl›n ç›kaca¤›na kesin-
likle inanm›yorum. Bunun birçok nedeni var. Bi-
rincisi, Sünni ve fiii ulema s›k s›k toplant›lar düzen-
liyor. Bir oyuna gelmemek için birbirlerini bilgilen-
diriyorlar. Sünni ve fiii kabile liderleri de hakeza bir
araya gelip toplant›lar düzenliyorlar. Tüm Irakl›lar
olas› bir iç savafl›n kesinlikle kendilerine yaramaya-
ca¤›n›, bilâkis iflgal güçlerine yarayaca¤›n› biliyor-
lar. Kürt kardefllerimizin ba¤›ms›zl›k için u¤raflma-
lar›, Araplar ile Kürtler aras›nda bir savafl ihtimali-
ni gündeme getiriyor, ama biz flimdilik bunu da çok
uzak görüyoruz. 

Türkiye’ye önerimiz Irak sorununda büyük abi
rolünü üstlenmesi. Sadece, Türkmen sorunu ile il-
gilenmesinler. Tüm Irakl›lar›n kardeflleri olduklar›-
n› bilsinler. Irak’›n bütünlü¤ü için çal›fls›nlar. Tür-
kiye’nin önemli rol üstlenmesini temenni ediyoruz. 

KK››flflllaakkçç››:: Amerikal›lar›n sadece Irak’ta de¤il
tüm ‹slam ülkelerinde ›rki ve mezhebi bölme çal›fl-
malar›na ne dersiniz? 

RRaavvii:: Bu tür giriflimleri bofla ç›karmak için, ‹s-
lâm’a dönmeliyiz. Allah(c.c) bizleri Türk, Kürt,
Arap, Fars olarak yaratt›. Fakat, önce MMüüssllüümmaann ol-
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mam›z gerekiyor. Hz.Peygamber, “Müslüman Müslü-
man›n kardeflidir” buyurur. ‘Türk Türkün, Arap Ara-
b›n ya da Kürt Kürdün kardeflidir’ demiyor dikkat
ederseniz. Yüce Allah bizim inanc›m›z etraf›nda ke-
netlenmifl bir üümmmmeett olmam›z› ister. Selman el-Fa-
risi, Süheyb-i Rumi, Selahaddin el-Kürdi, Muham-
med Fatih et-Türki ve Ebu Bekir el-Arabi hepsi bu
ümmetin fertleriydi. Ayn› flekilde Ebu Leheb Arap
olmas›na ra¤men bu ümmetin d›fl›nda idi... ‹‹ssllââmm
bbiirrllii¤¤iinnii korumam›z gerekir. Allahu Teala flöyle bu-
yurmaktad›r: “Ey insanlar, Biz sizi bir erkekle bir difli-
den yaratt›k ve birbirinizle tan›flan›z diye sizi milletlere,
kabilelere ay›rd›k. Haberiniz olsun ki, Allah kat›nda en
flerefliniz, en takval›n›zd›r. Muhakkak ki, Allah, bilen-
dir, herfleyden haberdard›r.” (Hucurat/13) O halde,
‹slâm kardeflli¤ine dönmeli, ›rkç› ve mezhebi duygu-
lar›n bizi bölmesine ve Allah’›n rahmetinde uzak-
laflt›rmas›na izin vermemeliyiz. 

Irak’ta fiii bölgesine gidip, fiii dostlar›m›za misa-
fir oluyor, orada konakl›yoruz; Kürt bölgesine gitti-
¤imizde de Kürt kardefllerimizin evinde kal›yoruz.
Bizim herhangi bir sorunumuz yok. ‹slam kardeflli-
¤ini gözetirsek, sorunlar›m›z biter. Frans›zlar Kuzey
Afrika’da Araplar ile Berberiler aras›nda, ‹ngilizler
ise bu bölgede Kürtler ile Araplar ve Türkler ara-
s›nda çat›flma ç›karmaya çal›fl›yor. Süper güçlerin
oyunlar›na gelmemeliyiz. Dikkatli olmal›y›z. Irak’ta
tüm etnik ve mezhebi yap›lanmalara ra¤men “IIrraakk--
ll››ll››kk” kavram›n› kullanmay› ye¤liyoruz. Irak halk›
IIrraakkll›› olmay› bütün kimliklerin önüne ç›karmal›.
Ancak hem Irak’taki bas›n hem de uluslararas›
medya alt kimlikleri öne ç›kar›yor. Uluslararas› ba-
s›nda, bize Irakl› dememek, bizden Irakl›lar olarak
bahsetmemek için her fley yap›l›yor. Sünnilerden,
Kürtlerden, fiiilerden bahsediliyor. Niye bize Irakl›
demiyorlar? Bunun arkas›nda birbirine düflürme
plan› var. Örne¤in, ben ‹‹ssllaamm AAlliimmlleerrii BBiirrllii¤¤ii’nde-
nim. Ad› bu. Fakat bizden ›srarla ‘‘SSüünnnnii UUlleemmaallaarr
BBiirrllii¤¤ii’’ diye bahsediyorlar. Biz Müslüman›z ve Irak-
l›y›z diyoruz. Halk›m›z kendini Irakl› olarak adlan-
d›r›yor. fiiiler kendilerine ‘‘MMüüssllüümmaann IIrraakkll››’’ diyor.
Sünnilerin tamam›, Kürtler, Türkmenler de öyle.
Fakat, iflgalden önce Londra’daki, Newyork’taki
toplant›lara kat›lan gruplar, alt kimlikleri öne ç›ka-
r›yor. Zaten bas›n yay›n da onlar›n elinde. 

KK››flflllaakkçç››:: fiiiler içinde Mukteda Sadr’›n etkisi
ne kadar?

RRaavvii:: Sadr grubu fiiilerin yüzde 60’›n› temsil
ediyor. Bu sözümün arkas›nday›m, çünkü birçok
kimse bu hakikati bilmemekte. MMuukktteeddaa SSaaddrr ya-

y›mlad›¤› bir fetvada, fiiilerin Sünniler arkas›nda
namaz k›labilece¤ini aç›klad›. Onlar da bizim tüm
toplant›lar›m›za ifltirak ediyorlar. Bizim örgütümü-
zün içinde fiii alimler oldu¤u gibi iflgale karfl› olan
H›ristiyanlar da bulunmakta. 

KK››flflllaakkçç››:: Felluce’de durum nas›l? Savafl bitti
mi? Felluce halk› kente döndü mü? 

RRaavvii:: Felluce’nin maruz kald›¤› durum tahayyü-
lün üstünde ve 2. Dünya harbinde bile yaflanmad›;
bu mübala¤a de¤il, gerçek. Çünkü küçücük bir ka-
saba, etraf› tamamen kuflat›larak haftalarca son tek-
noloji ürünü bombalarla bombaland›. Yasak silah-
lar kullan›ld›. Amerikal›lar, uranyumu zaten her
yerde kullan›yorlar. Napalm bombalar› kulland›k-
lar›na dair deliller bile var. Fellucelilerin, cesetle-
rinde bir kurflun izi dahi olmamas›na ra¤men bir ço-
¤unun yanarak ölmesi ve cesetlere dokunuldu¤un-
da da¤›lmas› bunun en bariz delili. Tahayyül edin;
Felluce’nin 400 bin nüfusu zorla flehrin d›fl›na ç›ka-
r›ld›. Yazl›k elbiseleriyle ç›kar›lan Fellucelilere iki
hafta sonra dönecekleri bildirilmiflti ancak hâlâ
dönmediler. Dönenler ise art›k elinde baflka imkâ-
n› olmayanlar. Yo¤un kontrolden dolay› flehre girifl
1 ya da 2 günlerini al›yor; parmak izleri al›n›yor, re-
simleri çekiliyor.. vs. Gidenler de evlerinin yerle bir
oldu¤unu söylüyorlar. fiehir tamamen harap; elekt-
rik yok, su yok. Dönenler çok az. Baz› bölgelerde di-
renifl sürüyor, baz› bölgeler iflgal alt›nda. Bilinmeli
ki, direnifl tüm Irak’› sarm›fl durumda. Diyala’da
güçlü bir direnifl var. Musul, Ba¤dat, Salahaddin,
Samarra, Enbar, Hille ve Kut’ta da fliddetli direnifl
sürüyor. Irak’ta gerçek bir ulusal direnifl var. 

KK››flflllaakkçç››:: Son olarak Türk halk›na ne demek is-
tiyorsunuz?

RRaavvii:: Türk halk›ndan Irakl› kardefllerini unut-
mamalar›n› istiyoruz. Bize dua etsinler. Bilsinler ki,
tüm Irakl›lar Osmanl›y› ar›yor. Ben Fizik profesörü
olmama ra¤men Osmanl› tarihi üzerine de dersler
veriyorum. Osmanl› tarihi üzerine çok kitap oku-
dum; Türkiye’de bu konuda araflt›rmalar yapt›m.
Bir dönemler Baas Partisi taraf›ndan kitaplara “Os-
manl› Sömürgecili¤i” ibaresi konulmufltu. Bugün
art›k Irak’ta halk Osmanl›ya hasret. Osmanl›’n›n
bir dönemler bölgede infla etti¤i ruhu yeniden di-
riltmeliyiz. Bizim bugün Osmanl›n›n ilk günlerin-
deki gibi cihad anlay›fl›na yeniden ihtiyac›m›z var.
Yoksa bu iflgal ve sömürülerden kurtulamay›z.
Onun için Osman ve Orhan Gazi’nin cihad anlay›-
fl›n› diriltmemiz gerekiyor.        ■
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T
ürkiye’de el-ân çeflitli alanlarda hizmet
veren bir çok iktisatç›, bilim adam›, bü-
rokrat, milletvekili ve bakana hocal›k

yapm›fl; en son deruhte etti¤i Sarayevo Üniversi-
tesi kurucu rektörlü¤ü dahil, YÖK üyeli¤i, Sakar-
ya Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Dekanl›¤›, Melik
Abdülaziz Üniversitesinde (Cidde) misafir profe-
sörlük, Milletleraras› ‹slâm Üniversitesinde (‹slâ-
mabad) mütevelli heyet üyeli¤i, ‹slâm Kalk›nma
Bankas›nda müflavirlik.. gibi  pek çok akademik,
idari, ilmî görevlerde bulunmufl; Pancar Motor,
Anadolu Cam Sanayii, Uzel Traktör Sanayii,
TÜMOSAN.. gibi kurumlarda yönetim kurulu
üyeli¤i veya murak›pl›k görevlerini yürütmüfl; bü-

tün bunlara paralel olarak da ülkemizde ‹slâmî du-
yarl›l›¤›n yeniden inflas›nda büyük katk›lar› olan
‹lim Yayma Vakf›, Türkiye Milli Kültür Vakf›,
‹SAV.. gibi vak›f ve cemiyetlerin kurucu üyeleri
aras›nda yer alm›fl bir “güzel insan”, Prof. Dr. SSaa--
bbaahhaattttiinn ZZaaiimm Hocam›z bu ay UUmmrraann’›n fleref mi-
safiri.

Art›k, ““GGeeççmmiiflfltteenn GGeelleeccee¤¤ee KKoo((nnuu))flflaannllaarr””
dizimiz farkl› bir format kazanm›fl bulunuyor: UUmm--
rraann sayfalar›nda sizlere takdim etti¤imiz bu musa-
habeleri, bir süredir Araflt›rma ve Kültür Vak-
f›’n›n Fatih’teki konferans salonunda üstatlar›m›z-
la ve gönül dostlar›m›z›n huzurunda canl› olarak
gerçeklefltirmekteyiz. Dolay›s›yla, Sabahattin Za-

‹‹KKTT‹‹SSAADDIINN DDUUAAYYEENN‹‹,, ‘‘VVAAKKIIFF AADDAAMM’’
PROF. DDR. SSABAHATT‹N ZZA‹M

AABBDDUULLLLAAHH YYIILLDDIIZZ

G E Ç M ‹ fi T E N  G E L E C E ⁄ E  K O ( N U ) fi A N L A R



GGEÇM‹fiTEN GGELECE⁄E KKO(NU)fiANLAR

64 Umran .Mart .2005  

im Hocam›zla AKV konferans salonunda konufl-
tuk; o tatl›, s›cak, büyüleyici sohbetini salonu dol-
duran ve pür-dikkat dinleyen kardefllerimizle bir-
likte paylaflt›k.

Hocam›z, güzel nasihatleriyle bafllad› sohbete:
Bir Cumartesi akflam›, güzel bir amaç için bir ara-
ya gelmenin, ‹slâm’›n güzelliklerini konuflman›n,
cemaat halinde olman›n, cemaatleflmenin önemi-
ni vurgulad›. Hofl bir benzetmeyle, insan hayat›n›
uzun bir yolculu¤a benzetti; binlerce duraklar›
olan, insanlar›n o duraklarda bekleflti¤i, otobüsle-
re bindi¤i... “Bu duraklardan baz›lar› güzel durak-
lar; güzel insanlar var orada ve güzel otobüslere bi-
nip güzel yerlere gidiyorlar. Kimileri de kötü du-
raklarda bulufluyor, kötü otobüslerle kötü yollara,
yerlere gidiyorlar.” Zaim Hoca, bu hofl benzetme-
den hareketle, yeryüzünde Hz.Adem’le bafllay›p
k›yamete kadar devam edecek olan “iyilik/iyiler”
ile “kötülük/kötüler” aras›ndaki mücadeleye dikkat
çekti. Kötü insanlar›n da iyi insanlar›n da hep var
olaca¤›n›, bu dünyan›n bir imtihan dünyas› oldu-
¤unu, as›l meselenin ise durdu¤umuz yeri, dura¤›
do¤ru tayin etmek oldu¤unu belirterek dinleyici-
leri tebrik ve teflvik etti: “Güzel insanlar›n bir ara-
da oldu¤u yerler ise, iflte bu tür vak›flar›n, dergile-
rin oluflturdu¤u çat›lard›r, duraklard›r. Bu yerlere
girerek, cemaatleflerek, cemaat halinde olarak
kendinizi kötü(lük)lerden muhafaza edebilirsiniz.
Bu tercihinizden dolay› sizi tebrik ediyorum...”

Bu tür sohbetlerde âdet oldu¤u üzre, sayg›de¤er
hocam›z› özgeçmifliyle takdim ettik. Ama, onun
hayat hikayesini kendi a¤z›ndan dinlemek en
do¤ru olan›yd›, biz de öyle yapt›k. Sabahattin Za-
im Hoca, besmele, hamdele ve salveleden sonra o
latîf üslûbuyla bafllad› anlatmaya:

KKoonnyyaa’’ddaann BBaallkkaannllaarraa,, 
‹‹flflttiipp’’tteenn FFaattiihh’’ee UUzzaannaann YY››llllaarr,, YYüüzzyy››llllaarr...... 

“Bendeniz, 1926 y›l›nda, eski Osmanl› toprakla-
r›ndan Makedonya’n›n ‹fltip kasabas›nda dünyaya
gelmiflim. Üsküp’ün do¤usunda Köprülü vard›r,
onun da do¤usunda ‹fltip yer al›r. fiimdi, “‹fltip de
neresi?” diyeceksiniz; halbuki yüzyirmi sene önce-
si bizimdi buralar... Ve biz bu bölgeye, Osmanl› fe-
tihleri ile birlikte Konya yöresinden gelip yerlefl-
mifliz. Araflt›rd›¤›m kadar›yla, baba taraf›ndan ec-
dad›m, 17.as›r civar›nda sipahi olarak bölgenin

fethine kat›lm›fllar ve orada zeamet sahibi olmufl-
lar.”

Hemen, “Zeamet sahibi” anlam›ndaki ““ZZaaiimm””
soyad›n›n buradan gelip gelmedi¤ini soruyorum.
“Evet” diyor; “soyad›m›z buradan geliyor.” Zaim
Hoca, ecdad›n›n tam üç as›r boyunca burada yafla-
d›¤›n› belirtiyor ve dedelerinden kalma tarihi ko-
na¤›n, kendileri buraya göç edinceye kadar, ayak-
ta durdu¤unu hat›rla(t›)yor, tahassürle... Ve bu
kez anne taraf›n›n fleceresine geçerek devam edi-
yor. (Bu arada herkesin, aile flecerelerini, tarihi
köklerini ö¤renmelerini, bunun insanlara özgü-
ven verdi¤ini tavsiye etmeyi de ihmal etmiyor.)

“Ana taraf›m ise Kafkaslar’dan -muhtemelen
Ah›ska taraflar›ndan- Balkanlar›n fethine gelmifl-
ler ve Köprülü’ye yerleflmifller ve burada ‘âyânl›k’
yapm›fllar. (Âyanl›k, sarayla halk aras›nda irtibat›
sa¤layan bir beylik düzenidir.) Üç as›r yaflam›fllar.
Anam babamla evlenmifl ve ben dünyaya gelmi-
flim...”

1934’te Türkiye’ye gelifl maceralar›n› ise flöyle
özetliyor Sabahattin Hoca: “O y›llarda Türkleri,
Müslümanlar› Asya’ya gönderme politikas› baflla-
m›flt›. S›rplar›n, Bulgarlar›n son y›llarda yapt›kla-
r› fleyler yeni de¤ildir ve temelleri çok eskiye da-
yan›r. O zamanlar,  ‘Sita Türki Azia’ (Türkler As-
ya’ya) diye flark›lar söylerlerdi. Bu politika, o dö-
nemde oldu¤u gibi, komünistler zaman›nda da de-
vam etti. Türkiye’nin ise, hiçbir zaman ciddi bir
Balkan politikas› olmad›. O s›ralar Türkleri y›ld›r-
mak için peflin vergi al›yorlard›; geliyorlar ‘flu ka-
dar vergi vereceksin’ diyorlard›; araziden ürün
al›ns›n, al›nmas›n farketmiyordu. Tabi, bölgede
ekonomik durum flöyleydi: Arazilerin büyük bölü-
mü Türklerin oldu¤undan tar›m ve ticaret Türk-
lerde idi; S›rplar çobanl›k, Bulgarlar da ›rgatl›k ya-
parlard›. Bu tür bask› ve zulümler devam edince,
rahmetli babam gidiyor, Reis-ül ulemaya (müftü)
dan›fl›yor: “Burada flartlar giderek kötülefliyor. Ger-
çi, Türkiye’den de ‹slami bak›mdan iyi haberler gelmi-
yor ama, ne dersiniz, Türkiye’ye gidelim mi?” Müf-
tülü¤ün cevab› flu oluyor: “Oras› Türkiye’dir. Re-
jimler bugün var, yar›n de¤iflir; burada kal›rsan›z ço-
cuklar›n›z› evlendirecek k›z bulamayabilirsiniz” Bu-
nun üzerine, oradaki tüm mal varl›¤›m›z› yok pa-
has›na sat›p ‹talyan band›ral› bir gemi ile ‹stan-
bul’a gelmifl olduk. Ve üç as›rl›k hikaye burada
noktaland›.” 
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Sabahattin Zaim, 1934’te, sekiz yafl›nda iken,
Balkan çocuklar›na has giyim tarz› olan aya¤›nda-
ki tozluklu ayakkab›lar› ve elindeki bastonuyla
Karaköy r›ht›m›na ad›m›n› atar. Onlar›,
daha önce Türkiye’ye gelmifl olan de-
desi ve di¤er yak›nlar› karfl›larlar ve
Fatih Çarflamba’ya yerleflirler.
Kadere bak›n ki, yerlefltikleri
evler, dükkanlar, daha önce
Rumlara ait olan yerlerdir.
fiimdiki Fatih K›z Lisesi’nin
bulundu¤u yer, dedesinin
evidir. Oradan Fatih ca-

miine kadar olan yerler, Zaim ailesinin yerleflti¤i
bölgedir ve küçük Sabahattin burada büyür...

Sabahattin Hoca, gençlik y›llar›n› geçirdi¤i
Fatih semtinin; “Müslüman ‹stanbul”un ‹slâmî
karakterini yans›tan tarihi yap›lar›n›, camilerini,
Ramazanlar›n›, itikaf gelene¤ini, meflâyihini.. an-
lat›rken, yeniden o y›llara dönüyor sanki... Aile
olarak intisapl› bulunduklar› MMeehhmmeett ZZaahhiitt KKoott--
kkuu Hocaefendi’den geriye do¤ru AAbbddüüllaazziizz BBeekk--
kkîînnee ve selefi HHaacc›› HHaassiipp EEffeennddii silsilesini an›-
yor ve dedesinin, Hasip Efendi hazretlerinin hali-
fesi oldu¤unu; dedesi ve di¤er büyüklerinin kabri-
nin de bu muhterem zevât›n Edirnekap›’daki ka-
birlerinin bitifli¤inde yer ald›¤›n› ilave ediyor.
“Bafl›nda beyaz sar›¤›, bembeyaz sakal› ve beyaz
cüppesi ile pîr-i fânî bir zât idi” diye tasvir ediyor
Hac› Hasip Efendi’yi, gözlerini bir noktaya sabit-
leyerek... Bizleri bir baflka zamana ve mekana ta-
fl›yor adeta; evlerinin bitifli¤indeki EEkkrreemm HHaakkkk››
ve SSaammiihhaa AAyyvveerrddii’lerin kona¤›ndan bafllayarak
hat›rlayabildi¤i flair, ümerâ, vüzerâ konaklar›n›,
say›yor bir bir.. Sonra, ortaokulun ilk iki s›n›f›n›
Osmanl› Ders Vekilinin (Maarif Naz›r›) kona¤›n-
da, üçüncü s›n›f›n› Ahmet Rasim ortaokulunda
okudu¤unu ve oradan Vefa Lisesi’ne geçti¤ini an-
lat›yor.

VVeeffaa LLiisseessiinniinn ““‹‹flflee YYaarraammaazz””››;;
fifieefflliikk DDeevvrriinniinn AAddiill KKaayymmaakkaamm››;;

HHooccaallaarr››nn HHooccaass››

Y›l 1943’tür; okullarda
Arapça ve Farsça ya-

saklanm›fl, yerine
Eski Yunanca ve

Latince dersi
konulmufltur.
Bu uygulama,
pilot okul ola-
rak seçilen
Vefa, Galata-

saray ve Ankara Atatürk Lisesi’nde ilk kez uygula-
maya konur. Vefa Lisesinde Sabahattin Zaim’in de
aralar›nda bulundu¤u k›rk ö¤renci seçilerek klasik
dillerin okutulaca¤› klasik flube oluflturulur ve bu
seçme s›n›fa bütün hocalar üniversiteden getirilir.
SSaabbrrii EEssaatt SSiiyyaavvuuflflggiill edebiyat, RReeflflaatt EEkkrreemm KKoo--
ççuu tarih, NNuurreettttiinn TTooppççuu felsefe derslerine girer.
Sabahattin Hoca, ‹stanbul Ansiklopedisi yazar›
R.Ekrem Koçu’nun s›ra d›fl› derslerinden söz ediyor
bu arada: “Genellikle saç›-bafl› da¤›n›k olurdu.
Ders anlatmazd›; ama mesela Sultan Ahmet’in
sünnet dü¤ününü üç derste anlat›rd›. Al›r bizi ca-
milere götürürdü. Zaten s›n›fta da 13 kifli kalm›fl-
t›k...”  Sabahattin Zaim’i en çok etkileyen hoca ise
Nurettin Topçu’dur. ‹htilal üzerine doktora yapan,
kendisine bir türlü doçentlik verilmeyen, bu yüz-
den de hep liselerde hocal›k yapan Topçu, bir gün
kendilerine ilginç bir nasihatte bulunur: “Size bu-
rada bir y›¤›n lüzumsuz bilgiler ö¤retecekler. ‹fle yara-
maz hale geldi¤inize kanaat getirdiklerinde ise sizi me-
zun edecekler.” (Gülüflüyoruz.) Sabahattin Hoca,
“iflte o ifle yaramazlardan biri de benim” diye espri-
yi patlat›yor ard›ndan (yine gülüflüyoruz)...

O y›llarda üniversitelere girifl s›nav› yoktur;
Sabahattin Zaim T›bbiye ile Mülkiye aras›nda
mütereddit kalm›flt›r. Sonunda Tabiat dersi hoca-
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s›n›n tavsiyeleriyle MMüüllkkiiyyee’yi tercih eder. “Leylî
meccânî” (paras›z yat›l›) olarak okudu¤u Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
1947’de mezun olur. Ertesi y›llarda FFaattiihh’te kay-
makam muavinli¤i(1948), EEyyüüpp(1949), KKaahh--
ttaa(Malatya, flimdi Ad›yaman), AAyyaanncc››kk(Sinop)
ve AAbbaannaa(Kastamonu)’da kaymakaml›k görevle-
rinde bulunur Sabahattin Zaim. Son derece dü-
rüst bir kaymakam olan ÂÂggââhh EErroozzaann’la (sonra
Demokrat Parti’nin önemli simalar›ndan biri ola-
cakt›r) birlikte Fatih’te görevde bulundu¤u s›rada
ara seçimler yap›l›r. Milletin ço¤u CHP’ye rey
vermemek için sand›¤a gitmez. Zaten seçimler,
‘aç›k oy, gizli tasnif’ yöntemiyle yap›lmaktad›r.
‹çiflleri Bakanl›¤›ndan talimat gelir: ‘Seçimde rey
vermeyenlerin listelerini bize bildirin’. Dört kay-
makaml›k bu talimat› reddeder: Fatih, Eminönü,
Beyo¤lu, Kad›köy... K›tl›k ve darl›¤›n yafland›¤›,
ekme¤in karne ile da¤›t›ld›¤› o zorlu y›llarda adil
davranan, halk›n› kucaklayan, hizmet götüren
dindar bir kaymakam olarak tan›n›r. Eyüp kayma-
kaml›¤› s›ras›nda Eyüp Sultan camiine ilk kez ho-
parlör takma flerefine eriflir. Kahta’da ilk kez okul
açar, ulafl›lmayan köylere ulafl›r, hizmetler götü-
rür. ‹ktisat profesörlerimizden SSaabbrrii OOrrmmaann, iflte
bu köylerden birinde(Hiniç) Sabahattin Zaim’in
açt›¤› okulda okur ve sonunda onun gibi yetkin
bir iktisatç› olur. 

Sabahattin Zaim Hoca, befl-alt› y›ll›k kayma-
kaml›k tecrübesinden sonra 1953’te ‹stanbul Üni-
versitesi’ne döner; 1955’te doktor olur ve emekli
olaca¤› 1998’e kadar ayn› üniversitede görevde
kal›r. Zaim asl›nda 1993’te emekli olacakt›r ama
tam o s›rada Üniversite Kanunu’na bir madde ek-
lenir ve Özal’›n açt›¤› 21 yeni üniversitede görev
alacak hocalar için emeklilik yafl› 1998’e kadar 72
olarak belirlenir. Ek madde, tam da Sabahattin
Hoca’y› tarif eder. 1993’te emekli olmay› bekler-
ken, bir anda kendisini Sakarya’da yeni aç›lan ‹k-
tisat Fakültesi’nin dekan› olarak bulur... Daha ön-
celeri Prof.Dr. NNeevvzzaatt KKoorr’un müdürlü¤ünü yü-
rüttü¤ü Sakarya Mühendislik Akademisi’nde ‹fl-
letme-‹ktisat bölümlerinde görev yapt›¤› y›llarda
yetifltirdi¤i çok say›da ö¤retim üyesinin ricalar›n›
k›ramaz ve kurucu dekanl›k görevini kabul eder.
(Akademide görev yapt›¤› y›llarda yetifltirdi¤i ö¤-
rencilerden  ve asistanlar›ndan biri D›fliflleri Baka-
n› AAbbdduullllaahh GGüüll, bir di¤eri Tar›m Bakan› SSaammii

GGüüççllüü, bir di¤eri de SPK üyesi Prof.Dr. MMeettee
DDoo¤¤rruueerr’dir.) Böylece, emeklilik tarihi 1998’e
uzam›flt›r. Asl›nda, emekli olduktan sonra da asla
bofl durmayacakt›r... “fiimdi bana ‘ne yap›yorsun?’
diye sorduklar›nda, onlara; ‘okuyorum, yaz›yorum,
konufluyorum’ cevab›n› veriyorum” cümlesiyle du-
rumunu özetliyor, Sabahattin Hoca...

““ÇÇööllüünn VVaahhaallaarr››””,, 
‹‹lliimm YYaayymmaa CCeemmiiyyeettii,, GGüümmüüflfl MMoottoorr......

Sabahattin Zaim Hoca, ilmî-akademik çal›flmala-
r› kadar ‹slâmî duyarl›l›¤›n yeniden inflas› amac›y-
la kurulan çeflitli vak›f ve cemiyetlerdeki faaliyet-
leriyle de öne ç›km›flt›r... Biz de Hocam›z›n bu sa-
halarda verdi¤i hizmetleri ö¤renmek, 79 y›ll›k
ömrüne s›¤d›rd›¤› engin tecrübelerinden yararlan-
mak ve tavsiyelerini almak istiyoruz. fiöyle bir ne-
fes al›p bafll›yor söze:

“1950’de Demokrat Parti ‘Yeter, söz milletin-
dir!’ deyip iktidara geldi¤inde manzara fluydu:
Müslüman halk fakir ve cahildi; ne ilim vard› ne
de iktisadi güç! Dahas›, gayri müslimler teflkilatl›
ve organize iken Müslümanlar teflkilats›z ve da¤›-
n›kt›. Çünkü Osmanl›/‹slam devleti döneminde
s›rt›n› devlete yaslam›fl bulunan Müslüman halk,
Cumhuriyetin laik anlay›fl› gere¤i bu destek çeki-
lince ortada kalm›flt›. Ne cemiyet, ne vak›f, ne flir-
ket, ne ilim.. hiçbir fley yoktu... Bir polis memuru
camide namaz k›lsa hadise olurdu! Kur’ân oku-
mak yasakt›, basmak yasakt›, hacca gitmek yasak-
t›. ‹slâm ülkeleriyle hiçbir iktisadi münasebet hat-
ta ulafl›m imkan› yoktu; THY hiçbir ‹slâm ülkesi-
ne gitmezdi... Böyle bir ortamda ifl bafla düflmüfl,
millet teflkilatlanmaya bafllam›flt›. SSaaiidd NNuurrssii ha-
pisteydi; Risâle-i Nur hareketi yer alt›ndayd›; ki-
taplar› yasakt›. ‹flte, DP döneminde ‘yer üstünde’
kurulan ilk cemiyet ‹‹lliimm YYaayymmaa CCeemmiiyyeettii oldu.
Amac› ilmi yaymak, ilmen ve iktisaden güçlen-
memizi sa¤lamakt›. Bir avuç insan taraf›ndan ku-
ruldu; sonra biz de cemiyete kat›ld›k. Zaten, o s›-
ra adam bulmak zor, çok az say›da insan var orta-
da... Bendeniz 1957’de ‹ktisat Fakültesinde do-
çent oldum. O zamanlar, Fakülte profesörler kuru-
lunda oruç tutan tek hoca bendim. Di¤er fakülte-
lerde de durum farkl› de¤ildi; AAyyhhaann SSoonnggaarr, SSüü--
lleeyymmaann YYaallçç››nn, SSeellççuukk ÖÖzzççeelliikk, CCeevvaatt  BBaabbuunnaa,
SSaalliihh TTuu¤¤, Teknik Üniversitede NNeeccmmeettttiinn EErr--
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bbaakkaann, OOssmmaann ÇÇaattaakkll››, NNeevvzzaatt KKoorr.. çölde
vâha gibi birkaç insan... ‹stanbul Teknik Üni-
versitesinden önceki Yüksek Mühendis Mek-
tebindeki  hocalar›n yetiflmesine zemin haz›r-
layan zaman›n milli
e¤itim bakan› rah-
metli TTeevvffiikk ‹‹lleerrii
idi. Evet, Türkiye
bu haldeydi...”

Zaim Hoca, bunlar›
anlat›rken duygulan›yor
ve s›k s›k da tavsiyelerde
bulunuyor: “Bugünlere na-
s›l gelindi¤ini çok iyi bil-
memiz laz›m. E¤er geçmi-
fli, nerelerden geldi¤imizi
bilmezsek, bugünü yanl›fl
de¤erlendiri-
riz; bugün ve
yar›n üzerimize düflen görevleri do¤ru idrak ede-
meyiz.” Hoca, sohbetin bafl›ndaki sözlerini hat›r-
latarak, iiyyii ile kkööttüü’nün mücadelesinin bitmedi¤i
ve bitmeyece¤i gerçe¤inin alt›n› bir kez daha çizi-
yor. Kendi dönemlerindeki flevk ve heyecan›n
flimdilerde zay›flad›¤›na -iktisat tabiriyle, marjinal
faydan›n düfltü¤üne- iflaret etmekten de kendini
alam›yor. Sabahattin Hoca 1957’de ABD’den
döndü¤ünde neler yapm›fl? Dinleyelim:

“Amerika’dan döndü¤ümde, AAbbddüüllaazziizz BBeekk--
kkiinnee hazretlerine gittik, rahmetli day›m ‹‹bbrraahhiimm
VVaarrddaarr (Sabah yazar› AAhhmmeett VVaarrddaarr’›n babas›)
ile birlikte... Ayr›ca, ondan feyz alan genç bir ce-
maat var idi: NNeeccmmeettttiinn EErrbbaakkaann, MMuussttaaffaa KKöössee--
oo¤¤lluu, OOssmmaann ÇÇaattaakkll››, Karayollar› Müdürü RR››dd--
vvaann DDeeddeeoo¤¤lluu, Turgut Özal, KKoorrkkuutt ÖÖzzaall, fifiaaddii
PPeehhlliivvaannoo¤¤lluu  vvee  hhooccaamm  NNuurreettttiinn TTooppççuu......
Sonra, ‹skenderpafla’da MMeehhmmeett ZZaahhiitt KKoottkkuu
hazretleri... Buralar ilk ‹slâmî mekteplerdi; ilk ›fl›-
¤›n yak›ld›¤› yerlerdi. Nazif Gürdo¤an’›n tabiriyle
‹slam’›n Görünmeyen Üniversiteleri... Birçok aka-
demisyen, bürokrat, tüccar oraya gelirdi; ‹lim Yay-
ma Cemiyeti’nde toplan›rd›. Ve Cemiyet, o za-
manlar›n TÜS‹AD’› gibiydi; etkiliydi ve baz› ko-
nularda verdi¤i tepkiler Ankara’da dikkate al›n›r-
d›... Asl›nda TÜS‹AD’› kuranlar da SSaabbrrii ÜÜllkkeerr
dahil, onun gibi dindar tüccarlard›. TÜS‹AD’›n
ilk genel sekreterlerinden biri KKoorrkkuutt ÖÖzzaall’d›, di-
¤eri NNeevvzzaatt YYaallçç››nnttaaflfl’t›. Ama zamanla, Ortak Pa-

zar’›n da etkisiyle bizimkiler zay›flay›p bu
sahalardan çekildiler. Türkiye’de ciddi
bir iktisadî-sosyal yap› de¤iflimi (trans-
formasyon) meydana geldi. ABD’nin

deste¤inde farkl› iktisadi
kurumlar, cemiyetler ku-
ruldu ve etkili hale geldi.
Sermaye büyük ölçüde
Lions vb. gruplar›n eli-

ne geçti. Tabi, ‹lim
Yayma gibi cemi-
yetleri besleyen kay-

naklar da kuru-
du...”

S a b a h a t t i n
Hoca’dan dinle-

yip ö¤renece¤imiz
o kadar çok

fley var ki!
Zaim Hoca, ricam›z üzerine, o s›ralar GGüümmüüflfl MMoo--
ttoorr projesinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› anlat›yor: “O
s›ralar ‹skenderpafla’da toplananlar›n ço¤u mü-
hendisti; aralar›nda tek iktisatç› bendim. Orada
Türkiye’nin kalk›nmas› için plan-projeler üretili-
yordu: Sanayiin geliflmesi, bunun için de motor ve
makine yapan makine üretilmesi gerekiyordu.
Böylece Gümüfl Motor projesi oluflturuldu.
Prof.NNeeccmmeettttiinn EErrbbaakkaann da o iflin mimar›yd›;
çünkü kendisi motor kürsüsündeydi. Hepimiz his-
sedar olduk (hissem hâlâ duruyor) ve müessese
kuruldu. Taürkiye  Pancar Kooperatifleri  Birli¤i
derin kuyu pompas› üretecek fabrikam›z›n müflte-
rileriydi.(sonralar› onlar Gümüfl Motor’u devral›p
Pancar Motor yapacaklard›r.)  O zaman Menderes
hükümeti iflbafl›ndayd› ve bu ifl için döviz tahsis
etti. Fakat, Amerika baflta olmak üzere, hiç bir
Avrupa ülkesi Türkiye’ye motor fabrikas› satmaya
yanaflmad›lar. Çünkü bu tür kritik noktalarda
Türkiye’nin kalk›nmas›n› istemiyorlard›. Bunun
üzerine Rusya’ya dönüldü; Rusya da Çekoslovak-
ya’ya; Skoda fabrikas›na havale etti. Çekoslovak-
ya da yan çizmek isteyince, Menderes Hükümeti,
‹stanbul için Skoda’dan belediye otobüsü alma
karar›ndan vazgeçebilece¤i tehdidinde bulundu;
bunun üzerine Skoda ile anlaflma yap›ld› ve Gü-
müfl Motor hayata geçirildi...” 

Gümüfl Motor kurulur ama bir çok engelle kar-
fl›lafl›r: ‹talyanlarla rekabet etmek bir yana, Pancar
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Kooperatifinin ihtiyac› olan derin kuyu pompala-
r›n› Gümüfl Motor üretmeye bafllay›nca, Rusya
damping fiyat›yla kooperatife bu pompalar› sat-
maya kalkar. Amerikal›lar ortakl›k teklif ederek
Gümüfl Motor’u ele geçirmeye teflebbüs eder, vs.
K›saca; Zaim Hoca’n›n vurgulad›¤› gibi, Gümüfl
Motor’un karfl›laflt›¤› zorluklar, Türkiye’nin kal-
k›nma çabas›n›n nas›l engellenmek istendi¤inin
tipik bir göstergesi olarak tarihe geçmifltir.

‹‹ssllaamm BBiirrllii¤¤ii:: ““KKeessrreetttteenn VVaahhddeettee””

Sabahattin Zaim Hoca, daha çok ‹slâm ‹ktisad›,
faizsiz bankac›l›k, ‹slam Birli¤i.. alanlar›nda yapt›-
¤› çal›flmalarla tan›n›r ve o, ‹slam Birli¤i hedefi-
nin ancak ekonomik ve kültürel iliflkilerle ve bir-
likteliklerle gerçeklefltirilebilece¤ini savunur.
Uluslararas› ‹slam ‹ktisat ve E¤itim Konferansla-
r›ndan 1971’de Libya’da Dünya ‹slam Gençlik
Kongresi’ne kat›lmas›na kadar pek çok faaliyette
bulunur. En fazla merak›m›z› mucip olan bu hu-
suslarda Hocam›z›n yapt›¤› faaliyetler ve anlatt›¤›
olaylar, hayli önemli ve gerçekten ibretâmiz:

“Efendim, 1970’lerde KKaaddddaaffii ortaya ç›km›flt›.
Kaddafi deli-dolu bir adamd›; böyle adamlar, düz
yolda gittiklerinde büyük ifller yaparlar. Tabi, son-
radan “Yeflil Kitab”› yazm›fl ve ‹slam ile Sosyalizmi
ve Arap milliyetçili¤ini birlefltirmeye çal›flm›flt›;
ama önceleri samimiydi; Afrika’da ‹slamiyet’in
yay›lmas›nda çok müspet rolleri olmufltu. Türki-
ye’nin K›br›s harekât›nda jetlerini göndererek,
s›rt›nda cephane tafl›yarak yard›m etmiflti. ‹flte o
zamanlar, Trablusgarp’ta (Tripoli) DDüünnyyaa ‹‹ssllââmm
GGeennççlliikk KKoonnffeerraannss›› topland›. Çeflitli ‹slam ülke-
lerinden genç, orta yafll› temsilciler geldi; ÖÖmmeerr
CCaammccuumm, HHuurrflfliitt AAhhmmeett vs. yan›nda Türkiye’den
de MMuussttaaffaa BBiillggee ile birlikte kat›ld›k. Böylece ‹s-
lâm dünyas›n›n münevverleri birbirlerini tan›ma-
ya bafllad›lar. Bu arada ‹slam ülkelerinde petrol
üretiminin ço¤almas›, zenginli¤in artmas›, bu ilifl-
kileri giderek kolaylaflt›rd›. Para deste¤ine kavu-
flan ‹slami birlik çabalar› liderini de buldu. Suudi
Arabistan KKrraall›› FFaayyssaall, hayat›n›n son y›llar›n› ‹s-
lam Birli¤i’ni kurmaya vakfetmiflti ve bu yüzden
de öldürüldü...” 

Hoca, yeri gelmiflken, Kral Faysal’›n öldürül-
mesi hadisesini, siyasi arka plan›yla birlikte flöyle
hikaye ediyor: “ABD d›fl politikas›n›n mimarla-

r›ndan Yahudi as›ll› KKiissssiinnggeerr, Kral Faysal’› ziya-
rete gidiyor. Faysal, mükellef bir sofra haz›rlat›yor,
ama kendisi masaya oturmuyor, yer sofras›na otu-
rup yeme¤ini yiyor. ‹kili görüflmede Kissinger,
Faysal’› tehdit ediyor; ‘bu ‹slâm Birli¤i davas›ndan
vazgeç, aksi halde ak›betiniz kötü olur’ diyor. Faysal
cevaben diyor ki; ‘siz beni tehdit etmeye devam eder-
seniz, ben bu petrolleri imha ederim; sonra da bu yer
sofras›na oturur yine yeme¤imi yerim, ama sen flu sof-
radan mahrum kal›rs›n.’ Kissinger, döndü¤ünde;
‘bu adam› ya fiilen öldürmek ya da iktidardan dü-
flürmemiz flart’ diye görüfl bildiriyor ve k›sa bir sü-
re sonra Kral Faysal öldürülüyor.”

Kral Faysal’›n ölmeden önce organize etti¤i bir
çok projenin, ancak ölümünden sonra gerçekleflti-
¤ini ö¤reniyoruz: ‹‹ssllaamm DDüünnyyaass›› 11..‹‹ssllaamm ‹‹kkttiissaadd››
KKoonnggrreessii, ‹‹ssllaamm DDüünnyyaass›› 11..‹‹ssllaamm EE¤¤iittiimm KKoonngg--
rreessii, ‹‹ssllaamm DDüünnyyaass›› 11..TTeekknnoolloojjii ‹‹flflbbiirrllii¤¤ii KKoonnggrree--
ssii. 1975’te toplanmas› planlanan 1.‹slam ‹ktisat
Kongresi’ne kat›l›fl hikayesini de flöyle aktar›yor
Zaim Hoca: “S.Arabistan’dan bir heyet gelmiflti
kongre haz›rl›klar› için; bir Müslüman iktisatç› ar›-
yorlard›. EEmmiinn SSaarraaçç Hoca da onlar› bana gönder-
mifl. Konuflup anlaflt›k; ard›ndan duyurular yapt›k,
arkadafllar da tebli¤ler haz›rlad›lar; baflar›l› olanlar
seçildi. Yedi kiflilik heyet tam yola ç›k›yorduk ki,
Arabistan’dan SSaalliihh ÖÖzzccaann Bey arad›; ‘Hocam,
maalesef Kral öldürüldü; bütün hava alanlar› kapat›l-
d›; sak›n yola ç›kmay›n!’ Ve kongre iptal oldu; bir
y›l sonra(1976’da) ancak yap›labildi...”

1976’da, 11..‹‹ssllââmm ‹‹kkttiissaadd›› KKoonnggrreessii toplan›r;
300 delegenin kat›l›m›yla. Sabahattin Hoca’n›n
nitelemesiyle, “Osmanl› Devleti’nin y›k›l›fl›ndan
sonra ‹slam ülkelerinin ilk kez akademik sahada
bir araya geldi¤i” kongre budur. Kongre baflkanl›-
¤›n› Cidde  Melik Abdülaziz Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. MMuuhhaammmmeedd ÖÖmmeerr ZZüübbeeyyiirr, baflkan ve-
killiklerini de Pakistanl› profesör HHuurrflfliitt AAhhmmeett
ile Prof.Dr. SSaabbaahhaattttiinn ZZaaiimm deruhte ederler. O
günlere kadar birbirleriyle iliflkileri tamamen ko-
puk olan, telefon görüflmelerini bile Avrupa üze-
rinden yapabilen ‹slam ülkelerinin münevverleri
ilk kez birbirleriyle tan›fl›p görüflme f›rsat› bulur-
lar. 11..DDüünnyyaa ‹‹ssllaamm EE¤¤iittiimmii  KKoonnggrreessiine de erte-
si y›l yap›lan 11..DDüünnyyaa ‹‹ssllaamm  TTeekknnoolloojjii KKoonnggrree--
ssiine de Sabahattin Zaim dahil yine yedifler kiflilik
heyetlerle kat›l›r Türkiye. Teknoloji Kongresine
kat›lanlardan biri de merhum TTuurrgguutt ÖÖzzaall’d›r...
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Ancak, bu “birlik” çal›flmalar› uzun soluklu ve
genifl çapl› bir hüviyet kazanamam›flt›r; zira  ‹slam
Dünyas› hem liderini kaybetmifl, hem de giderek
para kaynaklar› zay›flam›flt›r. 90’larda Sovyetlerin
çökmesi ve Bat› dünyas›n›n ‹slam’› “tehdit” ilan
etmesiyle de, ‹slam dünyas›n›n ifli iyice zorlaflm›fl-
t›r. Sabahattin Hoca, tam bu noktada, ‹slam dün-
yas›n›n tarihi seyrine dair bir ufuk turu yap›yor:
“15.as›r, ‹slam devletlerinin flahikaya eriflti¤i
as›rd›: Bat›da Endülüs Devleti, do¤uda Babür
Devleti, kuzeyde Alt›nordu Devleti, ortada
Osmanl› ‹mparatorlu¤u. Önce Endülüs
y›k›ld›, ard›ndan Alt›nordu,
sonra Babür; Osmanl› ise
20.asra kadar dayan-
d›. Nihayet 1.Cihan
Harbi ile Osmanl›
da y›k›ld› ve ‹slami-
yet sahneden çekil-
di. 1930’larda zahi-
ren de olsa ba¤›ms›z
üç ‹slam ülkesi kal-
m›flt›: Türkiye, ‹ran,
Afganistan. Sonra Komünist ve Kapitalist blok or-
taya ç›k›nca, 3.Dünya ülkeleri bu dengeden yarar-
lanarak nefes almaya bafllad›lar ve ardarda ba¤›m-
s›zl›klar›n› elde ettiler. Böylece ‹slam devletlerinin
say›s› bugün itibariyle 57’ye ulaflt›. Gerçi, bir türlü
kkeessrreettten vvaahhddeette gidemedik ama, bunlar olumlu
geliflmelerdi...”

‹‹llkk ““‹‹ssllaamm ‹‹kkttiissaadd››”” vvee 
FFaaiizzssiizz BBaannkkaacc››ll››kk ÇÇaall››flflmmaallaarr››

Söz buraya gelmiflken, Sabahattin Hoca’dan ‹‹ss--
llaamm KKoonnffeerraannss›› çerçevesinde yapt›¤› ‹slami ban-
kac›l›k çal›flmalar›n› ö¤reniyoruz. Bilindi¤i gibi;
‹slam Konferans› Örgütü, 1969 y›l›nda Siyonistle-
rin Mescid-i Aksa’y› yakmas› üzerine Fas Kral›
II.Hasan’›n giriflimiyle kurulmufltu. Türkiye bu
konferansa y›llarca ‘gözlemci’ olarak kat›lm›fl,
1976 y›l›nda  Milli Cephe Hükümeti s›ras›nda ‹s-
lam Konferans› ilk kez ‹stanbul’da toplanm›fl ve
bu tarihte Türkiye ‹KÖ’ye resmen üye olmufltu.
‹flte bu toplant›da üç teflkilat›n Türkiye’de kurul-
mas›n›n önemini vurguluyor Zaim Hoca: Kültür
ve sanat faaliyetlerini yürüten IRCICA, ekono-
mik ve istatistik araflt›rmalar› yapan SERSTIC ve

‹slam Kültür Miras›n› Muhafaza Merkezi.Bilahare
Türkiye Cumhur Baflkan›n›n ‹slam Konferans› ‹k-
tisadi Ve Ticari ‹fller Daimi Komitesi olan ‹SE-
DAk(KOMSEC) Baflkanl›¤›na seçilmesi ile bu
merkez 1984’te Ankarada kuruldu. üye ülkeler
aras›nda ekonomik iflbirli¤ini koordine eden ISE-
DAK. Ve Sabahattin Zaim’i yak›ndan ilgilendi-
ren “‹slamî banka” konusunun da bu toplant›da
tart›fl›ld›¤›n› ö¤reniyoruz. Bu fasl› flöyle özetliyor
Hocam›z: “Toplant›da Müslümanlara kredi sa¤la-
yacak bir finans kurumunun kurulmas› meselesi
tart›fl›ld› ve fukahâ’dan ‘‹slâm’a uygun bir banka
modeli nas›l olabilir?’ sorusunun cevab› istendi.
Fukahâ, dört esas üzerine (murâbaha, mudâraba,
müflâreke, icâre) çal›flmak flart›yla böyle bir finans
kurumunun kurulabilece¤i noktas›nda görüfl bil-
dirdi. Böylece MMiilllleettlleerraarraass›› ‹‹ssllââmm KKaallkk››nnmmaa
BBaannkkaass›› kuruldu. Türkiye de bu bankan›n kurucu
üyelerinden biri oldu. Sonra bu banka modeli ‹s-
lam ülkelerine yay›ld›; Pakistan ve S.Arabistan
bunu devlet eliyle, di¤erleri de özel sektör eliyle
yapt›lar. Türkiye’de de Özal zaman›nda Suudi ser-
mayesiyle Faysal Finans, Al-Baraka ve Kuveyt ser-
mayesiyle de Kuveyt-Türk kuruldu; sonra Anado-
lu Finans, Asya Finans.. geldi.” 
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Sabahattin Zaim Hoca’n›n 1977-78 y›llar›nda
‹slâm Kalk›nma Bankas› Yöneticileri Seçme ve
De¤erlendirme Komitesi Üyeli¤i, 1981-1982 y›lla-
r›nda da ‹slâm Konferans› ‹slâm Bankac›l›¤› Tem-
silcili¤i yapt›¤›n› da biliyoruz. Dahas›, Türkiye’de
““‹‹ssllââmm ‹‹kkttiissaadd››”” konusunda yap›lan ilk çal›flma-
larda da Hocam›z›n imzas› var. Bu konuda flunlar›
ö¤reniyoruz kendilerinden: Bir kere, ‹slâm ‹ktisad›
mefhumu, ilk kez Hindistan’da ortaya at›l›r, Mu-
hammed ‹kbal zamanlar›nda; oradaki medreseler-
de, hem ‹slâm’› hem de Bat› kültürünü çok iyi bi-
len âlimler, ‹slam’›n “iktisat modeli” konusunda
çal›flmalar yaparlar ve bu fikir giderek yay›l›r. Tür-
kiye’ye de bu kavram› yine Hindistanl› âlim MMuu--
hhaammmmeedd HHaammiidduullllaahh getirir. Hamidullah Hoca,
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesindeki ‹s-
lam Araflt›rmalar› Merkezi’nde yaz aylar›nda gelir,
konferanslar verir. Bu konferanslar, “Modern ‹kti-
sat ve ‹slâm” isimli bir kitapç›kta toplan›r ve böy-
lece ‹slam ‹ktisad› mefhumu Türkiye’nin de gün-
demine girer. Sonra Sabahattin Zaim Hoca bu ko-
nularda çal›flmalar yapar. “‹slam Ekonomisi” bafll›k-
l› ilk konferans›n› Kad›köy Halkevi’nde verir. Bu
konferans önce rahmetli ‹hsan Babal›’n›n Ca¤a-
lo¤lu mecmuas›nda yay›nlan›r, sonra da MTTB ta-
raf›ndan kitapç›k olarak bast›r›l›p da¤›t›l›r. Hoca-
m›z›n ‹slâm, ‹nsan ve Ekonomi (1992), Dünya ‹slam
Ticaret Merkezi (198), Türk ve ‹slam Dünyas›n›n
Yeniden Yap›lanmas› (1993) gibi eserleri ve “‹slam
Ülkeleri Aras›nda ‹ktisadi ‹flbirli¤i ‹mkanlar›” gibi
makaleleri bu cümleden olarak say›lmal›.

BBuuggüünnee vvee GGeelleeccee¤¤ee NNaassiihhaattlleerr

Bütün bir ömrünü güzel hizmetlere, çal›flmalara
adayan ‘güzel insan’, ‘vak›f insan’ Sabahattin Zaim
Hoca, sohbetinin bafl›nda yapt›¤› güzel tavsiyeleri
son bölümde, sorular vesilesiyle de tekrarl›yor ve
ggeeççmmiiflflin engin tecrübelerini yans›tan bu nasihat-
leriyle adeta ggeelleeccee¤¤ee kkoo(nu)flfluuyyoorr: “Esas mesele
‘‘ggüüzzeell iinnssaann’’ modelidir” diyor ve flöyle devam edi-
yor; “Güzel insanlar yetifltirmek, ihlas sahibi in-
sanlar yetifltirmek zorunday›z. Bu insanlar da böy-
le cemaatlerde, teflkilatlarda yetifltirilir. Onun için
bu tür vak›flar›n, cemiyetlerin, mecmualar›n k›y-
metini bilmek laz›m. Türkiye’nin de ‹slam dünya-
s›n›n da kalk›nmas› bu güzel insanlar›n yetiflip
kadrolaflmalar›na, teflkilatlanmalar›na, organize ol-
malar›na  ve iflbafl›na gelmelerine ba¤l›d›r. Ve as-

l›nda, Allahu Teala bizlere bu manada çok büyük
lütuflarda bulunmufltur; ama biz bunlar›n k›ymeti-
ni bilemedik, o da baflka mesele... Elbette insan›z
ve hata yapabiliriz; ama e¤er bizler, nefsaniyete ka-
p›lmaz ve ihlasl› davranabilirsek, Allah bizi muvaf-
fak k›lar; ‘üçüncü ortak’ olur. Fakat nefsimize uyar-
sak, fleytan bize musallat olur... fieytan ve münkir-
ler görevlerini yap›yor, ama acaba bizler yap›yor
muyuz? Bu yüzden biz kendimize bakmal›, kendi-
mizi ›slah etmeli, yetifltirmeliyiz. Kaliteli insanlar,
muttaki insanlar olmal›y›z.” 

Müslümanlar›n uzun soluklu çal›flmalar yapma-
lar› gerekti¤ini vurgulayan Zaim Hoca, bir Çin
atasözünü hat›rlat›yor: “K›rk bin kilometrelik yola
dahi bir ad›mla bafllan›r.” Ve sürdürüyor nasihatleri-
ni: “O halde uzaktaki do¤ru hedefe varmak için
do¤ru ad›m atmal›y›z; kar›nca misali... Aksi halde
Mekke’ye varamay›z... Ve bu ifller bir günde olmaz.
Üç as›rda bozulan bu millet, bu ‹slâm dünyas› üç
günde düzelir mi?  Tabi ki düzelmez; bu bir sab›r
iflidir, cehd iflidir, gayret iflidir. Bunun için de ‹slâ-
mî e¤itime önem vererek, sab›rla iyi ve ahlakl› in-
sanlar yetifltirmeliyiz. TTeerrbbiiyyee ve eeddeepp her fleyin
bafl›d›r... Eskiden aileler, çocuklar›na önce ‘‹lm-i
Hâl” ö¤retirlerdi; bu ise F›k›h ilminin imbikten sü-
zülmüfl, basitlefltirilmifl kaideleri demektir ve yeme
içme âdâb›ndan ticari, sosyal davran›fl kaidelerine
kadar hepsini kapsar. Âdâb ve terbiye bilgiden ön-
ce gelir. Ne demifl flair; ‘Girdim ilim meclisine ettim
talep. Dediler; illâ edep, illâ edep’... Kuru bilgi ifle ya-
ramaz. Bugünün insan› âdâb›n› kaybetti. Bak›n›z,
fleytan en bilgin melekti; kötülü¤ü bilgisizli¤inden
de¤il, kibrinden, isyan›ndan, inkâr›ndan... Ahlâk›
bozuk insan keflke bilgisiz olsa; zira o insan›n bilgi-
si nispetinde mazarrat› da artar. Bir arabaya güç
veren motordur ama direksiyonuna istikamet ve-
ren de rot’tur; direksiyon rot’tan ç›km›flsa araban›n
gücü ne ifle yarar? ‹flte bu rot da âdâb’d›r, terbi-
ye’dir, îman’d›r, ihlas’t›r. Bunlar› ö¤retecek mek-
tepler de UUmmrraann’d›r, AArraaflfltt››rrmmaa vvee KKüüllttüürr VVaakk--
ff››’d›r, ‹‹lliimm YYaayymmaa VVaakkff››’d›r, di¤erleridir... ” 

Sabahattin Zaim Hocam›z, sohbetini kadîm bir
‹slâmî gelenekle nihayetlendiriyor; bizden bir
VVee’’ll--AAssrr okumam›z› rica ediyor ve okuyoruz: ““AAss--
rraa ((bbüüttüünn zzaammaannllaarraa)) yyeemmiinn oollssuunn kkii,, mmuuhhaakkkkaakk
iinnssaann//ll››kk hhüüssrraannddaadd››rr;; aannccaakk,, ggeerree¤¤ii ggiibbii îîmmaann
eeddiipp ssaalliihh//ggüüzzeell aammeelllleerr iiflfllleeyyeennlleerr vvee bbiirrbbiirrlleerriinnee
hhaakkkk›› vvee ssaabbrr›› ttaavvssiiyyee eeddeennlleerr mmüüsstteessnnaa..””       ■



S
izce iyimserlik ile kötüm-
serlik nerede birbirlerin-
den ayr›l›r? Kimler sahi-

den kötümser denilmeye, buna
karfl›n kimler hak ederek iyimser-
likle taltif edilmeye lây›kt›r? Peki
iyimserlik ifadesinin taltif say›l-
mamas› gereken durumlar yok
mu? ‹yimserlik, hangi evre sonra-
s›nda safdilli¤e yak›nlaflmakta,
daha önemlisi, kötümserlik bafl-
tan beri bir kötülük türü müdür? 

Kimilerinin gö¤sünü gere gere
söylediklerinde yeralan ayd›nl›k
tablolar, kuzu postuna bürünmüfl
bir iyimserlik diye say›lmay› ge-
rektirebilir mi?

Kötümserli¤i kötücül bir kefe-
de de¤erlendirmemizi mümkün
k›lan nedir? Kötümserli¤e, daha
bafl›ndan olumsuz nitelemeler
yüklememizi mümkün k›lan en
birinci sebep, sak›n ha türetildi¤i
kök olmas›n! Sak›n ha, içinde
kötü’yü bar›nd›rd›¤› için kötülük-
le kar›flt›r›larak haks›zl›¤a ve hat-
ta iftiraya u¤ram›fl olmas›n? Hâl-
buki atalar›m›za kulak verecek
olsak, e¤ri a¤aç do¤ru filiz verir.
Öte yandan, kötümserli¤i kötüle-
memizin ard›nda köksökücülük
kayg›s›n›n yatmad›¤› gibi, etimo-
lojik bir kayg›n›n da bulunmad›¤›
aç›k. Öyleyse bir çiklet al›rken
bile “Befle de¤il de üçe olmaz m›
abi?” demeye al›flt›r›lm›fllar›n, hiç
pazarl›ks›z kötümserli¤i kötüle-
mesinin ve fleytandan kaçar gibi
iyimserlik liman›na s›¤›nmas›n›n
arkas›nda ne aramal›?

TTaarriihhiinn IIflfl››¤¤››nnaa BBaaflflvvuurruu

Gazetenin gazete oldu¤u devirde,
yani yaln›zca ç›plak kad›n resmi
basmaktan utanmakla yetinilme-
di¤i, belki ondan daha çok, ç›p-

lak fikir yaymaktan haya edildi¤i
devirde, 1872’de Bedir Gazete-
si’nde, ne yaz›k ki bizdeki en cid-
di edebi Frenk mukallitli¤inin
(Romandan söz etti¤imi söyleme-
me gerek var san›r›m.) bafllat›c›s›
kabul edilen Ahmet Mithat
Efendi, “Nam›k Kemal’e Cevap”
verdi¤i yaz›s›nda flöyle der:

“‹stikbalimizin emniyeti için
Avrupa devletler muvazenesinin
mabihilhayat› (= hayat kayna¤›)
bizim muhafaza-i istikbalimiz ol-
du¤unu dermeyan ediyorsunuz.
Benim flanl› ve saadetli gördü-
¤üm istikbâl bu de¤ildir, beyim.
Vaktiyle k›l›c›m›za bafl e¤dirdi¤i-
miz kimselerin saye-i lûtfunda ya-
flay›p gideceksek, yani saadet-i
atiyemiz bundan ibaret kalacaksa
ben o saadeti istemem. Çünki
maksad›m Avrupa devletler mu-
vazenesini muhafaza de¤ildir. Os-
manl›l›k flan›n› muhafaza etmek
ve vaktiyle Birinci François’n›n
yazm›fl oldu¤u gibi istirhamname-
ler yaz›ld›¤›n› (belki hayat›m yet-
meyece¤i cihetle) hiç olmazsa
mezar›m›n içinde seyredip orada
müftehir olmakt›r. Ya böyle ol-
sun, ya hiç olmas›n!” 

Siyaset üzerine düzayak yaz›-
lar yazmay› kendisine meslek edi-
nenlerden de¤ilim; malûm. Siya-
set üzerine düzayak yaz›lar yazma-

y› seçmememe karfl›n, kendime
Türklükten baflka bir kimlik ter-
cih etmedi¤ime göre, konuya kül-
türel olgu üzerinden bakarak, bu-
gün AB’nin kap›lar›na, Viyana
kap›lar›na dayanmaktan daha
güçlü ve etkileyici bir biçimde
dayand›¤›n› düflünenlerle alay
edece¤im de onun için mi seçtim
bu tarihi cümleleri? Bundan da
çok, benim aç›mdan al›nt›lad›-
¤›m cümleler flu bak›mdan önemi
haiz: Ahmet Mithat Efendi’nin,
art›k ülkemizde temsilcisini gör-
medi¤imiz bu görüflünde, kendisi-
nin fark›nda bir ayd›n olarak ya-
flad›¤› flartlar› de¤erlendirirken
büründü¤ü ak›lyürütme tarz› ile
gelecek tasavvurunu kurgularken
s›vand›¤› muhakeme yordam› ta-
mamen birbirine z›t. Rakip me-
deniyetin solu¤unu ensesinde
hissederken son derece kötüm-
serken, kendi medeniyetinin ge-
lecek tablosunu kurgularken son
derece kendinden emin ve iyim-
ser. 

Çizdi¤i gelecek tasavvurunu
flimdilerde yaflayan insanlar ola-
rak bu tabloya bakt›¤›m›zda, do¤-
rusu kendisini safdil iyimserlikle
yüklü bir hayalcilik yaftas›yla
suçlayabilirsiniz. Zaten tarihin
Ahmet Mithat Efendi’yi de¤il de
Nam›k Kemal’i hakl› ç›kard›¤›n›
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görmemek iflten de¤il. Peki bu
Ahmet Mithat Efendi’yi gözüm-
de haks›z m› k›lmakta? Ne müna-
sebet. Tersine, kan›mca zaten bu
tarihi gerçeklik Ahmet Mithat
Efendi’nin yaklafl›m›n›n önemini
ortaya ç›karmakta. Sanat yeterli-
li¤i ve ürün k›rat› aç›s›ndan ba-
k›ld›¤›nda Nam›k Kemal’e oranla
çok daha alt düzeylerde seyreden
Ahmet Mithat Efendi’yi tarih
anlay›fl› ve hakikate sadakat çer-
çevesinde Nam›k Kemal’in kat
be kat üstüne t›rmand›ran nokta
da buras›: Yayg›n kullan›ma bafl-
vurarak söylersek, reel politik
flartlara zihnini teslim etmemek.

Vars›n tarih kendisini hakl›
ç›karmas›n; ne gam! Zaten Na-
m›k Kemaller’in hakl› ç›kmas›
için tutulan yollar›n sonucu yafla-
d›¤›m›z flartlar› do¤urmad› m›?
Dedi¤im gibi, benim dikkatinizi
çekmeye niyetlendi¤im yön flura-
s›: Durum de¤erlendirmesinde
iyimser ve ço¤unlu¤un tasvibini
toplamaya haz›r ifadeler, gelece-
¤in iyili¤ine ne düzeyde zemin
haz›rlayabilir? Son tahlilde, to-
runlar› olarak kendisini yan›ltm›fl
olsak bile, Ahmet Mithat Efendi
gibi düflünenleri basit bir falc›dan
neler ay›rmakta?

‘‘BBeenn ‹‹ddrraakkii’’nniinn SSaaccaayyaa¤¤››

Ben idrakini tesis eden sacaya¤›-
n› an›msayal›m: geçmifl bilgisi,
flimdi kabulü ve gelecek tasavvu-
ru. Buraya lütfen dikkat: Ahmet
Mithat Efendi kötü flartlar içinde
k›vranan ülkesinin yak›n gelece-
¤ini konuflurken, kendisi gibi dü-
flünmeyen, gelecek için iyimser
temenniler tafl›yan bir din karde-
flini, kan kardeflini, can kardeflini
uyarmakta ve kendisi de flimdiyi
de¤erlendirirken fevkalâde kö-
tümserken, kafas›nda canland›r-
d›¤› gelecek resminde ola¤anüstü

iyimser. Öte yandan, Nam›k Ke-
mal ise flimdiyi de¤erlendirirken,
flartlardan ve o flartlar›n sa¤lad›¤›
olanaklardan hareketle flöyle flöy-
le yap›ld›¤›nda fl›ppadanak ifllerin
düzelece¤ine kani. 

fiimdi bu noktada tekrar ba-
kal›m: Elimizde, bar›nd›rd›¤›
iyimser gelecek tasavvuruna kar-
fl›n yüklendi¤i kötümser flimdi
kabulü yüzünden reddedilen bir
görüfl ile “Ne münasebet efen-
dim! Kara kara düflünüp kötü kö-
tü gelecek rüyalar› kurmaya ne
hacet. Dayayal›m s›rt›m›z› Avru-
pa’ya, olsun bitsin!” diyen sahi-
den iyimser ve bu iyimserli¤i ge-
rekçesiyle bafltac› edilen bir görüfl
var. Peki sonuç? Daha bir aç-
mam, hatta flimdiyle ba¤›nt›la-
mam gerekir mi?

Gerçek ve ayaklar› yere basan
gelecek tasavvuru 

Güzel günler görece¤iz çocuk-
lar, 

Güneflli günler görece¤iz
Demez. Çünkü gerçek ve

ayaklar› yere sa¤lam basan, baflka
bir ifadeyle iyimserlikle yüklü ol-
mayan gelecek tasavvuru, kendi-
sinin bizzat flahit olamayaca¤›n›
bildi¤i hâlde her türlü tehlikeyi
göze alabilen gözlerden do¤ar.
Bizzat, üstelik arkadafllar›yla bir-
likte güzel günler görece¤ini um-
mak, baflkalar›n› de¤ilse bile en
az›ndan kendini kand›rmak üze-
rine kurulu safdillikle eflde¤er. 

Sahte iyimserlikle sahici kö-
tümserlik aras›ndaki fark da tam
burada yatmakta! Nerede mi?
Örne¤imizi sürdürür ve vezni de,
kafiyeyi de gözard› ederek, yaln›z-
ca vafiyeyi dikkate alarak flöyle
söyleyebiliriz:

Güzel günler görmeyece¤iz ço-
cuklar,

Ama güneflli günler görünecek 
Buradan hareketle flöyle diye-

bilir miyiz acaba? Bize pek yak›n-

da iyi bir gelecek vadeden yakla-
fl›mdansa uzak bir gelecekte an-
cak ulafl›labilecek bir parlakl›k
için zor ve çetin flartlar önereni
ye¤ tutmal›. 

KKööttüümmsseerrllii¤¤iinn ‹‹yyiillii¤¤ii

Günümüz Türkiyesi’nde az buçuk
akl› eren ve k›t kanaat öte dünya
inanc› tafl›yan, yani a¤z›ndan ç›-
kan her söz için yar›n bir gün he-
saba çekilece¤ini kulak arkas› et-
meyi maslahat hâline getirmemifl
kime kulak verirseniz verin, için-
den geçti¤imiz zaman diliminde,
ülkemiz hakk›nda söyleyece¤i her
sözün, ister toplum yap›m›zdan,
ister iktisadi durumumuzdan, is-
ter üniversitelerimizin, e¤itim
kurumlar›m›z›n çap ve ebad›n-
dan, isterse kültür, bilim ve sanat
dünyam›z›n ahvalinden, hatta ai-
le içi iliflkilerimizden hareketle
bir de¤erlendirme içersin, “Bete-
rin beterini bulduk”a denk gelen
bir yaklafl›mla yüklü olmak zo-
runda. 

‹ster sa¤c› olsun ister solcu, is-
ter liberal says›n kendini ister mi-
litan; mühendisinden esnaf›na,
çiftçisinden emzikten yeni kurtu-
lan›na de¤in ülkenin her bireyi,
hakl› yahut haks›z, yerli veya yer-
siz, tutarl› ya da tutars›z bir flikâ-
yetnameyle söze bafllam›yor mu?
Peki hangi vicdan sahibi kifli, ik-
tisadi ba¤›ml›l›¤›m›z› uzun vadeli
bir kâr, toplumsal keflmekeflimizi
huzur ve sükuna götüren dayan›fl-
ma, siyasi düzeysizli¤imizi içte ve
d›flta büyüme, kültür yozlaflmam›-
z› f›rt›na öncesi yaratma süreci di-
ye gördü¤ünü söyleyip bize de
gösterebilir? 800 y›lda ululaflan
bir ç›narken 80 y›ld›r köküne
kibrit suyu döküle döküle içi ge-
çen, özü toz topra¤a kar›flan ve
yaln›zca kuru gövdesi ayakta ka-
lan, dolay›s›yla da neresine tutu-
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lursa avuçiçinde unufaklaflan bir
ç›nardan fark›m›z ne? 

Peki a¤lamamam›z›n sebebi
kendi düflmemiflli¤imiz mi?

E¤er bir yerde kötülük iyili¤e
galip gelmiflse bugün galebe çala-
n›n ma¤lubiyeti için gelece¤in
galibinin ad›n› anmak ne diye
menfur bir ifl olsun; niçin kötü-
lükle suçlanmay› gerektirsin?

Bütün bunlar› söyledikten
sonra flöylesi bir tan›mlamada bu-
lunabiliriz: ‹yimserlik Nam›k Ke-
mal’in yan›nda yer almak demek-
ken kötümserlik Ahmet Mithat
Efendi ile saf tutmak demek.

Demek ki bize gelecek için,
ister dürüstçe adland›rarak ve
üzerimize flimflekleri çekmeyi gö-
ze alarak kötümser, dilersek it-
hamlardan kurtulmay› garantiye
almak ve yapt›¤›m›z›n sorumlulu-
¤undan kaçt›¤›m›z› gizlemek için
karamsar niteli¤ini bafla alarak
söz söyleyenleri, tasvip edilen ya-
hut reddedilen kefede de¤erlen-
dirmek için söylediklerinin nite-
liklerinden daha çok, sözlerinin
sonunun oturdu¤u düzlemi dik-
kate almal›y›z. Bütün bu söyle-
nenler, t›pk› gözümüzü okflamak
ve kendi kirli ifllerini saman al-
t›ndan yürütmek için bize iyimser
lâflar edenler gibi kendinde bafl-
lay›p biten bir kötümser (veya
karamsar) çerçevede ak›l yürü-
tenleri de tel’inle yaftalamam›z›
do¤urmakta. 

Dikkat edin, ikide bir objek-
tif olmaktan dem vuran, yerli
yersiz objektifli¤in öneminden
söz eden türedi Cumhuriyet çey-
reklikleri (Siz kendilerini daha
çok televizyon ekranlar›ndan ta-
n›rs›n›z.) bile, objektiflik hakk›y-
çün olsun, kötümserlik cübbesini
s›rtlar›nda tafl›yamaz, kötümserli-
¤i onaylayamazlar. Her nas›l bir
fleyse objektifliklerinin objesi,
kötünün kötülü¤ünü kabullene-

cek k›rata ermemiflliklerini aç›k
ederler hemencik. Daha ac›s›,
kötümserli¤i kötülemekte bir iyi-
lik vehmederler.

TTaarriihhiinn KKaattkk››ss››

Soru flu:
Niçin kötümserlik bir ömür

kötücüllü¤e yatakl›k etsin ki? Ve
ne diye kötümserlik bir iyili¤in
nefletine zemin haz›rlamazm›fl?

Bunca sözden sonra bizden
bekleneni yerine getirmek ve kö-
tücül kötümserlikle damarlar›nda
iyiyi bar›nd›rmas› olas› kötümser-
li¤in aras›ndaki fark› do¤uran et-
mene iflaret etme makam›nday›z:
Kötümser ifadeyi iyimserinden
daha üst bir makama tafl›yan ni-
telik, o ifadenin tasvir etti¤i flim-
di kabulünden de¤il, tasavvur et-
ti¤i gelecek kabulünden geçer.
Her büyük ve yüce gelecek tasav-
vuruna bak›n, dilerseniz elinizin
alt›ndanl›¤›ndan yararlanarak,
ideolojilerin, yani kemiklefltiril-
mifl dünya görüfllerinin ‘varolan’a
dair de¤erlendirmelerine göz
at›n, son derece kara, karanl›k,
karamsar, k›saca, bizi korkuttuk-
lar› sözcükle kötümser tablolar-
dan baflka bir fley göremeyeceksi-
niz. Fakat en kör göz bile, o ide-
olojilerin flimdiyi de¤ifltirme gay-
retlerini ve gelece¤e dair beklen-
tilerin olumlulu¤unu tek tek gös-
teremez mi? 

“Hz. Ali’nin Kesikbafl ile
Cengi” düzeyinde olsun tarihin-
den haberdar olan birinin, ülkesi-
nin gerçeklerine, üzerinde müslü-
manlar›n yaflad›¤› kabul edilen
topraklar›n ahvaline bakan biri-
nin öten bülbülleri duydu¤un-
dan, açan gülleri gördü¤ünden
dem vurmas› reva m›? Demek ki
tarihin bir eliflik bilgisi bile kifli-
yi kötümser tasvirlere sürükleye-
bilmekte. Demek ki kötümserlik,

asl›nda yaln›zca gelece¤e flamil
oldu¤unda, o da, bu kapsay›c›l›k
baflka bir fleye alan b›rakmamaca-
s›na kuflat›c›laflt›¤›nda kötülen-
meyi hak edebiliyor bir tek. 

Bir müslüman kötümserli¤iyle
övünemeyece¤i gibi kötümserli-
¤inden gocunmamal› da. Belki de
müslümanlar›n aras›nda, gözünü
dünyan›n nimetlerine açmak için
dünyan›n gerçeklerine kapamak
itiyad›nda olmayanlar›n bile ba-
k›fl›n› bulan›klaflt›ran ve her biri-
ni niyetlenmedikleri hatal› yolla-
ra sürükleyen nokta flurada: Her
nas›lsa demin niteli¤ini söyledi-
¤im, ad› var kendi görünmez tür-
deki müslümanlar, her nas›lsa,
kendilerine inançlar›n›n yasakla-
d›¤› ümitsizlik ile kötümserlik
aras›nda bir yak›nl›k varm›fl zeha-
b›na kap›lm›fl olamazlar m›? 

Do¤ru, hiç kimse, insan›
ümitsizli¤e sürükleyen flartlar›n
kötümserlikten de¤il de iyimser-
likten do¤du¤unu iddia edemez.
Sahiden de her ümitsizli¤in ye-
flerdi¤i toprakta kötümserlik kü-
füne bolca rastlar›z. Fakat bu tür
insanlar›n yan›lg›s› da tam bura-
dan kaynaklanm›yor olmas›n?:
Niçin her hâlükârda kötümserlik
ümitsizli¤i do¤ursun ki? Bunun
tersi geçerli olamaz m›? Nas›l?

Hem, kendi kan kardeflleri-
miz, can kardefllerimiz, din kar-
defllerimiz taraf›ndan Hz. Yu-
suf’un at›ld›¤› kuyuya at›lm›fll›¤›-
m›z› ne diye görmezden gelecek-
mifliz de, yaflad›¤›m›z karanl›¤›
birbirimize söyledi¤imiz yalanla-
r›n ya¤›ndan dam›t›lm›fl kandil-
lerle ayd›nlatmaya yeltenece¤iz?

Bilmem anlatabiliyor mu-
yum?

Bunca sözden sonra flöyle de-
memden kim hakl› yere al›n›r ki!:
anlatamad›¤›ma eminim ama (on-
dan çok?) anlafl›laca¤›ma da!      ■
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M
art 1910 - 29 Ocak
1957 tarihleri aras›n-
da, ‹stanbul’da yafla-

yan flairimiz, Befliktafl’ta do¤up
Kad›köy’de öldü ve Eyüp Sul-
tan’daki aile mezarl›¤›na defne-
dildi. Hayat›, flahsiyeti, eserleri,
vefal› ve muhabbetli dostluklar›
dikkate al›narak bir geçmifl za-
man dervifli gibi de¤erlendirildi.
‹stanbul kültürünün ruhani yan-
lar›n› temsil eden Eyüp Sultan
ismi etraf›ndaki bütün ça¤r›fl›m-
lara eserlerinde yer verdi¤i için,
Ziya Osman Saba’ya ezelden
Eyüp Sultanl› diyebiliriz. 

Ziya Osman Saba, Yedi Mefla-
le adl› bir kitap yay›nlayan arka-
dafl grubunun en genç üyesi ola-
rak tan›nd› ve sanat faaliyetine
ölünceye kadar sad›k kald›. Son-
raki y›llarda s›n›f arkadafl› olan
Cahit S›tk› ile birlikte, kendine
özgü bir sanat dünyas› ve fliir di-
li gelifltirdi. Ziya Osman, fliirle-
rindeki samimi duygularla ifade
etti¤i mutluluk aray›fl›, kadere
boyun e¤me ve zaman zaman da
ölüme s›¤›nma  temalar› yan›n-
da, vefas› ve dostlu¤uyla da gü-
nümüz edebiyat›nda benzersiz
bir yere sahip...

Naz›m Hikmet’le Necip Faz›l
nesli sosyal ve metafizik anlam-
da büyük dâvalar› fliirlerine ko-
nu edindikleri bir dönemde, on-
lardan hemen sonraki nesilden

Ahmet Muhip, Cahit S›tk› ve
Orhan Veli gibi Ziya Osman Sa-
ba da s›radan insan›n günlük ha-
yat›ndan seçti¤i temalar› kendi
duyarl›¤›ndan geçirerek ifadeye
çal›flt›. ‹stanbul do¤umlu olma-
n›n getirdi¤i baz› özellikler bak›-
m›ndan da Orhan Veli ve Asaf
Hâlet Çelebi gibi farkl› bir ken-
dine güven ve kültürel de¤erlere
ba¤l› bir duyarl›¤›n mütevaz›
sözcüsü oldu.

Ziya Osman Saba, sonraki
y›llarda Behçet Necatigil’in ala-
bildi¤ine geniflletti¤i ev sembo-
lünü ilk kez fliirlerine tema edin-
di. Bütün fliir ve hikâyelerinde
kendi yaflay›fl›ndan, sevdiklerin-
den yola ç›kt›. Büyük ihtirasla-
r›n de¤il, küçük mutluluklar›n,
ev ve aile hayat›n›n, çocuklu¤u-

nun fliirini söyledi. Karamsarl›-
¤›nda nihilizmden eser yoktur.
Sosyal doktrinlerle yabanc› ide-
olojilerden oldu¤u kadar yayg›n
modalardan da uzak kald›. Bu
yüzden, pek çok insan›n zaman-
la yabanc›laflt›¤› ‹slâmî duyarl›¤›
sade bir dille ifade etmesiyle de
ça¤dafl bir Yunus Emre gibi gö-
rünmüfltür.

Çocuklu¤unun ve ilk gençlik
y›llar›n›n saadetlerini fliirlerinde
dile getirdi¤i gibi, hikâyelerinde
de canland›rd›. Tenkit yaz›lar›n-
da bile insanlar›n ve kitaplar›n
hep sevdi¤i yanlar› üzerinde dur-
du ve dost kalmaya sonuna ka-
dar özen gösteren bir tav›r orta-
ya koydu. Günlük hayat›m›z›n
neflesi, kaybedilen de¤erlerin
hüznü, ölümün kaç›n›lmazl›¤› ve
“De¤iflen ‹stanbul”un günden
güne insan› flafl›rtan görüntüsü,
Ziya Osman’›n sanat dünyas›n›
ören anahtar kavramlard›r.

““BBiirr SSaaaaddeett DDeevvrrii””nniinn MMaahhrruummuu

Ziya Osman Saba incelikler fla-
iridir. ‹stanbul kültürüne ait ne
kadar önemli ve de¤erli unsur
varsa, hepsine karfl› flairimizde
inan›lmaz bir ba¤l›l›k oldu¤unu
görüyoruz. fiiirleri ve nesirleri bu
ba¤l›l›¤›n tipik örnekleridir.
Gülten Ak›n’›n bir fliirinde,
“Hiç kimselerin vakti yok / Durup
ince fleyleri düflünmeye” dedi¤i bir
ça¤da, bu ince fleyleri düflünüp
hayat›n›n ve sanat›n›n meselesi
yapan çok insan vard›r. Evinin
idaresinden âciz pek çok insan›n
kahvehanelerde veya akraba zi-
yaretlerinde dünyay› ve Türki-
ye’yi kurtarmaya yönelik reçete-
ler üretmeye çal›flt›¤› bir dönem-
de, kimse Ziya Osman gibi sade
vatandafl›n s›radan dertlerini,

ZZ‹‹YYAA OOSSMMAANN SSAABBAA

MMUUSSTTAAFFAA MM‹‹YYAASSOO⁄⁄LLUU
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hüzün ve mutluluklar›n› mesele
edinmez. 

Yaz›lar›nda büyük meseleleri
çözmeye, Ankara’daki yönetici-
lere ak›l vermeye veya çeflitli
yollardan bask› yapmaya çal›flan
yazarlar›n çok oldu¤u kültür
çevreleri için de Ziya Osman Sa-
ba naif ve zavall› bir tip gibi gö-
rünür. Ama sade vatandafl›n
günlük hayat›ndaki meseleler
bunlard›r: Geçim derdi, daha iyi
ve daha mutlu yaflama arzusu,
geçmiflte yaflam›fl yak›nlara öz-
lem ve ahirette onlarla beraber
olmak iste¤i, alt edilemeyen
güçlükler karfl›s›nda kadere r›za
ve Allah’a tevekkülle s›¤›nma
düflüncesi...

Ziya Osman Saba, iflte büyük
meseleler karfl›s›nda insanl›¤›
kurtaracak formüller üreten ide-
oloji bezirgan› sanatç› özentileri-
nin aksine, Asaf Hâlet Çelebi
gibi kendi türküsünü söylemeyi
seçmifl ve Behçet Necatigil’den
önce ev ve aile çevresinin bile
kendine özgü bir fliir dünyas›
kurmaya yetece¤ini ortaya koy-
mufltur. O bak›mdan, pozitivist
ve materyalist dünya görüflünün
kültür ve sanat hayat›n› çembe-
rini ald›¤› bir dönemde, eserleri-
nin özünü insanî de¤erlerden ör-
mesi ve resmî ideolojiden de
moda telâkkilerden de sanat›n›
korumas›, gerçekten takdire de-
¤er bir tav›rd›r. O devrin önce
Kemalist, sonra da Sosyalist
Gerçekçisi Fahir Onger gibi sos-
yalist bir elefltirmene karfl›, an-
cak iç dünyas› zengin bir insan
söyleyebilir flu sözü: “‹çinin de-
¤iflmemesi, (...) içimin belki faz-
la istikrar›ndan olmufltur”... 

Yedi Meflaleci flair ve yazarla-
r›n pek ço¤unun meslek ve mefl-
rep olarak sanattan uzaklaflt›¤›,

Cahit S›tk›’n›n bile sosyalist et-
kilere girdi¤i ve flöhret için kim-
lik de¤ifltirmeye bafllad›¤› bir dö-
nemde, kiflili¤inden ve sanat
dünyas›n› oluflturan de¤erler-
den, dolay›s›yla toplumun kültü-
ründen kopmayan çok az sanatç›
var. Ziya Osman’› önemli k›lan,
biraz da Behçet Necatigil’in sö-
zünü etti¤i “mizaç bütünlü-
¤ü”dür. Necatigil, usta kabul et-
ti¤i bu flairin “fliirlerine vurdu¤u
damga”y› benzersiz görür...

Onun saadetten ne anlad›¤›-
n› “Bütün Saadetler Mümkün-
dür”deki m›sralar ifade eder sa-
n›yorum:

Bütün saadetler mümkündür...
fiu kap›n›n aç›lmas›,
‹çeri girivermen,
Bahar, kufllar, gündüz.
Ve bütün dünya
Bir an içinde gürültüsüz.

Bu fliirin son m›sra ilgi çeki-
cidir: “Ölüler! hepimiz için yalva-
r›n Allah’a...”

Görüldü¤ü gibi çok büyük
dâvalar›n adam› gibi iddial› ol-
mayan, ama asl›nda insan› ve in-
san›n temel de¤erlerini mesele
edinen sanat› savunan, mütevâz›
bir geçmifl zaman derviflinin ara-
s›nda dolaflt›¤› insanlara söyledi-
¤i çok fley olmal›d›r. Bu sözler
bazen söylenmeden daha etkili
ifade edilir... Yahya Kemal’in
eserlerinde ifadesini bulan pek
çok fleyi kendilerine özgü bir dil
ve duyarl›kla ortaya koyan, Ab-
dülhak fiinasi ve Asaf Hâlet Çe-
lebi de böyle sanatç›lard›. Ziya
Osman Saba hakk›nda ölümün-
den sonra yaz› yay›nlayan pek
çok sanat ve kültür adam› ben-
zer fleyler söylüyor.

BBiirr YYeennii ZZaammaann DDeerrvviiflflii

Ziya Osman’›n kendine özgü du-
yarl›¤›, ne ödünç al›nm›fl ve ne
de moda bir ak›mdan etkilen-
mifltir. Belki onun küçük yaflta
annesini kaybederek önce öksüz,
sonra babas›ndan ayr›, bir yat›l›
okulda geçen yetim günlerin
hüznüyle, mahzun bir yüre¤in
çocuksu duygular›yla oluflmufl-
tur. Çok genç yaflta duygulu flair
olarak tan›narak Yedi Meflaleciler
aras›nda yer alm›fl, zamanla ya-
banc› etkilerden kurtularak ken-
di sanat dünyas›n› kurmufltur.
Mizaç da bu arada teflekkül et-
mifltir.

Behçet Necatigil, flairimizin
ölümünden sonra yazd›¤› yaz›da,
onu flöyle de¤erlendirir: 

“Ziya Osman’›n fliiri Âfl›k Pa-
fla’lardan, Yunus’lardan gelen so-
yut tasavvuf fliirini, hayattan par-
çalar da ekliyerek biraz dünyalaflt›-
r›p sona m› erdirdi; Türk iman kül-
türünü iflleyen son flairimiz miydi
Ziya Osman? Sanm›yorum. Ziya
Osman’daki yaflamak b›kk›nl›¤›n›,
isteksizli¤ini benimseyecek, ölümü
bir kurtulufl olarak görmek tema’s›-
n› besliyecek flairler, tek tük de ol-
sa, her zaman bulunacakt›r.
Unuttu¤umuz, geciktirdi¤imiz, hep
yar›nlara att›¤›m›z ahret-ölüm kor-
kular›, Allah’a bel ba¤lay›fl, ölüm
ötesinde sevgili ölmüfllerimizle tek-
rar buluflma ümidi; arada bir me-
selâ gece yaln›zl›klar›nda, kaybet-
tiklerimizin hât›ralar›yla dolarak,
akl›m›za geldikçe, açaca¤›m›z fliir
kitaplar›, Ziya Osman’›nkiler ol-
mayacak m›? Maddeden usan›p
mânaya, alem-i ervaha biz sanki
hiç geçmeyecek miyiz; sanki bu hep
böyle mi sürecek ömrümüz boyun-
ca? Sanm›yorum.

“Ziya Osman, 31 Ocak’ta top-
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ra¤a verildi. “Eski bir evde olmak,
orada Eyüpsultan’da” diyordu.
Hayatla ölümü iç içe yaflam›fl, be-
yaz fliirler flairi, özledi¤i yerde, öz-
ledi¤i eve göçtü. Kar ya¤›yordu, te-
miz-beyaz. Ve serviler, kara nura-
nilikleri içinde bir kandil gecesine
haz›rlan›yorlard›. Hayat› beyaz,
ümitleri beyaz, iman› beyaz, aziz
flair için, böyle dini bir günde, bir
kandil gününde, ötedünya çiçekleri
karlar›n alt›na anneci¤inin yan›na
gömülmek; ömrü boyu özledi¤i en
Tanr›sal saadetti her halde. Tanr›-
dan bunu istemifl, istedi¤i oldu.”
(Varl›k, 15 fiubat 1957).

Hayat›n›n son zamanlar›nda
notlar›n›n derlenmesine yard›m-
c› oldu¤u ve hayranl›¤›n› ifade-
den çekinmedi¤i Abdülhak fii-
nasi’den, çocukluk arkadafl› Ya-
flar Nabi’ye, Haldun Taner’den
Ahmet Oktay’a kadar pek çok
yazar ve araflt›rmac›, Ziya Os-
man Saba’n›n kendine özgü
“mümin” kiflili¤inden söz eder.
Hikâyeci ve gazeteci olarak,
uzun ömründe pek çok sanatç›,
kültür adam› ve politikac› tan›-
m›fl olan Oktay Akbal, kendin-
den tamamen farkl› bir mizac›n
insan› olan flairimizi flöyle anla-
t›yor:

“Saba’da bu ermifllik halini fliir-
lerini okudu¤um s›ralarda da duy-
mam›fl de¤ildim. Ama onu yak›n-
dan tan›d›ktan, kiflisel yaflamas›n›,
ihtirass›zl›¤›n›, çekingenli¤ini, hiç
kimseye, kendisine en zarar› doku-
nanlara, gerçekten k›z›lacak, öfke-
lenecek olanlara bile sevgi besleme-
sini gördükten, anlad›ktan sonra
onun çevremizdekilerden çok bafl-
ka, çok de¤iflik bir insan oldu¤unu
anlad›m. fiiirlerindeki kifli ile ha-
yattaki kifli birbirine eflti. Tam an-
lam›yla, içtenli¤i olan bir flairdi.”
(fiair Dostlar›m, s.38-39, l964). 

ZZiiyyee OOssmmaann SSaabbaa’’ddaa ‹‹ssttaannbbuull

Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ‹s-
tanbul sevgisinin pek çok anla-
m› vard›. Kimisi için bir kültür
ve medeniyet sentezi, kimisi için
de bir geçmifl zaman nostaljisiy-
di. ‹stanbul’da do¤up büyüyenler
için ise bir çeflit aile ba¤l›l›¤› ve-
ya bütün bunlar›n bir bileflkesiy-
di. O yüzden de yurtd›fl›na gitmi-
yorsa, memuriyet veya baflka bir
sebeple Ankara’da yerleflmeyi
bir türlü hazmedemezdi. 

Yahya Kemal’in ifadesiyle
“vatan ‹stanbul’dan ibarettir”
diyenler için, ‹stanbul’dan ötesi
bütünüyle taflrayd›. 1930’lu 40’l›
y›llarda ‹stanbullu okur-yazarla-
r›n Anadolu’ya gitmesi, pek çok
bak›mdan kaybolmak anlam›na
gelirdi. Suyun d›fl›nda bal›k nas›l
ç›rp›n›rsa, ‹stanbul d›fl›nda pek
çok okur-yazar öylesine ç›rp›n›r
ve bir ço¤u da “bu muhitte bo¤u-
luyorum” diye yak›n›rd›.

O dönemin hikâye ve ro-
manlar›yla hat›ralar› bu duygu-
lar› aç›kça ortaya koyar. Yakup
Kadri ile Nahit S›rr›’n›n roman-
lar›nda bu ‹stanbullu tipler ol-
dukça canl› bir tarzda anlat›l›r.
Anadoluculuk fikri, k›sa bir süre
de olsa Anadolu’da bulunmufl ve
insanlar›n› sevmifl, çok dar bir
‹stanbullu çevresinde ilgi gör-
müfltür. Bu bak›mdan Yakup
Kadri’nin Yaban adl› roman›yla
Reflat Nuri’nin Çal›kuflu adl› ro-
manlar› birbirine z›t izlenimleri
yans›t›rlar. Biri Anadolu insa-
n›ndan nefret ederken, öteki bu
insan› belli fikirler ve idealler
etraf›nda e¤itmeyi ve daha iyi
bir gelecek için yetifltirmeyi dü-
flünüyordu. 

O dönemin ‹stanbullu ay-
d›nlar› daha çok Yaban gibi du-

yup düflünüyorlard›. Çok az›
farkl›yd›.

Ziya Osman Saba o dönemin
ayd›nlar›ndan farkl› bak›yordu
dünyaya. Kimseyi horlamak
elinden gelmedi¤i için, Yaban gi-
bi düflünmüyordu. Ama ‹stan-
bul’daki hayat›n› ve al›flkanl›k-
lar›n› terkederek Ankara’da bile
yaflayabilece¤ini ihtimal vermi-
yordu. Kendini topluma feda-
karl›k yapacak kadar güçlü veya
bir toplumun kalk›nma idealle-
rini benimseyecek kadar istekli
bulmuyordu.

Bir bak›ma flöyle de de¤er-
lendirilebilir: Yahya Kemal, Ab-
dülhak fiinasi ve A.H.Tanp›nar
gibi ‹stanbul’u kültür ve mede-
niyetimizin bir sentez gibi gö-
renlerle, ‹stanbul’a aile iliflkileri
ve nostaljik duygularla ba¤l›
olanlar aras›nda bir yerde görü-
lebilir Ziya Osman... Onun ‹s-
tanbul’a ba¤l›l›¤›, mutlu bir insa-
n›n efline ve çocu¤una, yerini se-
ven bir çiçe¤in topra¤›na ba¤l›l›-
¤› gibidir. 

‹lk eflinin hasta oldu¤u gün-
lerde, kendisinin olan bir ev,
mutlu bir efl ve çocuk özlemiyle
yazd›¤› buruk fliirlerden biri olan
Topra¤›m adl› fliirindeki ilk m›s-
ralar bu duygular›n› anlat›r: 

Ne kadar istiyorum, akflamla-
y›n, ezanda,

Eski bir evde olmak, orda,
Eyüpsultanda;

Bir yanda ölmüfllerim, bir yan-
da kalanlar›m.

Yaln›z fliirlerinde de¤il, nesir-
lerinde de ‹stanbul’dan kopama-
y›fl›n› uzun uzun anlat›r. De¤iflen
‹stanbul adl› ölümünden sonra
yay›nlanan “hikâyemsi” metin-
lerde, Abdülhak fiinasi Hisar’›
and›ran, hat›ralar›na ba¤l› bir
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tarzda çocuklu¤unun ‹stan-
bul’unu anlat›r. Böyle ‹stanbullu
art›k çok az kald›¤› için, bunu da
Abdülhak Sinasi ve Samiha Ay-
verdi gibi farkl› bir kültürün ar-
flivi olarak okumal›y›z.

Bir flehrin çeflitli unsurlar›na
bu kadar tutkun ve bir sevgilinin
vas›flar›n› anlat›r gibi özellikle-
rini s›ralayan çok az insan var-
d›r. Baflka ülkeleri çok az tan›d›-
¤›ndan olsa gerek, ‹stanbul’u
hiçbir flehirle karfl›laflt›rmaz. Bu
da onun yaln›zca sevdiklerinden
söz etmeye önem veren tavr›n›
yans›tmaktad›r. Yani ‹stanbul
sevgisinde de Ziya Osman ken-
dine özgü bir mizac›n samimi ve
kararl› bir sözcüsüdür.      

Ziya Osman’›n eserlerinde,
Fatih, Befliktafl ve Galatasaray,
içinde yaflad›¤› ‹stanbul’a ait bi-
rer unsur olarak anlat›l›yor. Ölü-
me haz›rlanan flairimiz, ölünce
cesedinin gömülece¤i Eyüp Sul-
tan’daki aile mezarl›¤›ndan, ha-
yat›n›n son döneminde yazd›¤›,
Yaz Gezintileri adl› hikâyesinde
flöyle söz ediyor: 

“Rüzgâr›n bile sanki rüzgârla-
flamad›¤› iki k›y› aras›ndaki kül
rengi su üzerinde, o bambaflka va-
purlarla yavafl yavafl, üzüle üzüle
eriflti¤imiz Eyüp’e bir kere de ba-
bamla gitti¤imizi hat›rl›yorum ama
oraya as›l, anneannemle kaç kere
gitmifltik!.. Babam, annemin ölü-
münden sonra evlendi¤ine göre,
oraya gidifli de bir çeflit “formali-
te”nin yerine getirilifli de¤il miy-
di?.. Oysa ki anneannem, unut-
mad›¤› kocas›na, k›z›na genifl bir
evde sereserpe ömür sürüp flimdi
flurada o evin ne kadar da küçül-
müflü ve basiti dört parmakl›k ara-
s›nda, üzerlerinde bir tak›m yaz›l›
tafllarla gene bir araya gelmifllere;
bir gün kat›laca¤›n› bildi¤i,

Eyüp’teki bu ikinci ailemize için-
den kopan bir istekle s›k s›k gidiyor,
yan›na da beni al›yordu. Uzak mi-
safirliklere gidifllerimizdeki gibi giyi-
niyor, bir eline flemsiyesini al›yor,
öteki eliyle, uzak yollara ç›k›fllar›-
m›zdaki gibi, o yollar›n bin türlü
kaza ve belas›na karfl› beni güya
daha emniyette bulundurmak, bir
tramvay›n alt›na kaç›rmamak, bir
otomobile kapt›rmamak için elim-
den daha s›k› s›k› tutuyordu. Bu zi-
yaretler de ölülere -onlar iade ede-
meyecek olsalar bile- bir misafirlik
de¤il miydi? Ondan, bu misafirlik-
leri -hem de anneannemle birlikte
gidildikten sonra- öbür misafirlikler
aras›nda, flimdiye kadar anm›fl bu-
lunmam lâz›m gelmez miydi?.. Ya-
z›k ki, ölüleri ne kadar unutmak is-
temesek gene de az ve geç hat›rl›yo-
ruz!..” 

ÖÖllüümm DDuuyygguussuunnuunn FFaarrkkll››ll››¤¤››

Ziya Osman’›n, hemen her anto-
lojiye giren “Rabbim Nihayet
Sana” adl›, 1941 tarihli fliirinin,
ondaki ölüm duygusunu anlat-
mas› bak›m›ndan edebiyat›m›z-
da özel bir yeri oldu¤u muhak-
kak: 

Rabbim, nihayet sana itaat ede-
ce¤iz...
Art›k ne kin, ne haset, ne de ya-
flamak h›rs›,
Belki bir sabah vakti, belki gece
yar›s›,
Art›k nefes almay› b›rak›p gide-
ce¤iz...
Ben art›k korkmuyorum, her
fleyde bir hikmet var
Gecenin sonu seher, k›fl›n so-
nunda bahar.
Belki de bir bahçeyi müjdeliyor
flu duvar,
Birer a¤aç alt›nda sevgilimiz, an-

nemiz.
Gece de¤memifl sema, dalga bil-
meyen deniz,
En güzel, en bahtiyar, en ayd›n-
l›k, en temiz
Ümitler içindeyim, çok flükür
ölece¤iz...

Hayat› bu kadar ölüm pers-
pektifinden de¤erlendiren ve
kaybetti¤i yak›nlar›na, sevdikle-
rine kavuflma yolu olarak gören,
ölümü trajik görmeyen, yahut
böyle bir düflünceyi eserlerinde
hiç dile getirmeyen çok az sanat-
ç› vard›r. Bu yönüyle de ilgi çe-
kici bir sadeli¤i var.

Ondaki ölüm duygusu yaflan-
m›fl tecrübelerden, günlük haya-
t›n içinden gelir. fiiirlerinde ve
yaz›lar›nda görüldü¤ü kadar›yla,
mistik tecrübelere yol açan bir
fikrî ve felsefî derinli¤e sahip de-
¤ildir. Nihilizme hiç düflmez. So-
kaktaki insan›n ön yarg›s›z ve
ideolojik amaçs›z, dolay›s›yla
mümin ve mütevekkil, vasat bir
Müslüman duyarl›¤›n›n özellik-
lerine sahiptir. Bu duyarl›¤›n te-
zahürlerini, ölüm karfl›s›nda geç-
mifle “s›¤›nma” ve “avunma”
kavramlar›yla ifade edilse bile
trajik olmad›¤› ortadad›r.

Ölüm duygusu ve düflüncesi-
nin Abdülhak Hamid, Ahmet
Haflim ve Yahya Kemal baflta ol-
mak üzere ça¤dafl fliirimizde çok
belirleyici bir tema oldu¤unu be-
lirtmeliyiz. Özellikle iki dünya
savafl›n›n do¤urdu¤u sosyal ve
entelektüel buhran, pek çok sa-
natç›da çok farkl› tezahür etmifl-
tir. Ölüm düflüncesinin Necip
Faz›l’›n fliirini ve ona ba¤l› ola-
rak sanat›n› ve dünya görüflünü
nas›l derinlefltirdi¤ini biliyoruz.
Özellikle Bir Adam Yaratmak ad-
l› oyunu ile Çile adl› fliirinin bü-
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tünüyle bu teman›n aslî motif ol-
du¤u flaheserlerdir. Yedi Meflaleci-
ler grubunun pek çok flairinin
ölüm temas›n›n konu edinen fliir-
leri yan›nda, Cahit S›tk›’n›n Öm-
rümde Sükut ve Otuz Befl Yafl adl›
kitaplar›ndaki fliirler, ölüm duy-
gusunun çok yer ald›¤› önemli
metinlerdir. 

Kendi ça¤dafllar› aras›nda ol-
du¤u kadar, Yunus’tan bugüne
Türk fliirinde hiçbir flair ölümü,
ev ve aile ba¤l›l›¤›yla mutlulu¤u
fliirinin belli bafll› temas› haline
getirmemifltir. fiiirinde sözünü et-
ti¤i fleyler sembolik bir anlam ta-
fl›sa bile, öncelikle kendilerinin
ifade etti¤i fleyin nesnel karfl›l›¤›-
n› anlat›r. 

Ziya Osman’›n ölüm temal›
fliirleri aras›nda en ilgi çekici
olanlar›ndan biri, Cahit S›tk›’n›n
ölümünden k›sa bir süre sonra
yazd›¤› “Düflümde” adl› fliiridir.
1957 tarihli fliirini gözden geçirir-
sek, bu konuda onun vefal› dost
tavr›n›n öteki flairlerden ne kadar
farkl› oldu¤unu görürüz:    

Düflümde gördüm Cahit’i:
Banka gibi bir yer,
Ayn› servise verilmifliz,
Yolumu gözler.

Bakt›m ki, toplam›fl memurlar›n›
Nutuk çekmede flefimiz.
El edip geçecektim yerime
Sessiz.

Cahit bu, dayanamad›, boynuma
at›ld›.
Gözyafllar›n› duydum yüzümde
bir ara.
O, düflümde a¤lad›.
Bense uyand›ktan sonra.          ■

D E N E M E

11 // fifieehhrriinn RRuuhhuu

H
ayatta her fley sürekli
de¤iflir. fiehirlerin de
de¤iflmesi kaç›n›lmaz-

d›r. 
Nitekim geçirdi¤imiz sars›c›

medeniyet de¤iflmeleri, flehirleri-
mizi de de¤ifltirdi. Bu de¤iflme-
lerde yenili¤e duyulan kuvvetli
arzu, birçok de¤erimizi kaybet-
meye de neden oldu. Nice güzel-
lik, yenilik aflk›n›n kurban› oldu.
Ve biz kaybolan fleylerin ard›n-
dan duyulan üzüntü ile yeniye
karfl› beslenen ifltiyak aras›nda
trajik bir hüzün yafl›yoruz sürekli.
Tanp›nar; Ankara, Bursa, Erzu-
rum, Konya, ‹stanbul flehirlerini
anlatt›¤› “Befl fiehir” adl› kitab›-
n›n ön sözünde, kitab›n›n as›l
konusunun bu çeliflki oldu¤unu
söyler.

Yitik de¤erleri an›p hay›fla-
nanlar›, onlardan dam›t›lan hüz-
nü ruhlar›na içirenleri anlamak
gerekir. Çünkü flehirlerimizin ar-
kas›nda “kendi insan›m›z›, haya-
t›m›z›, vatan›n manevi çehresi
olan kültürümüzü” görüyor on-
lar. Biliyorlar ki flehirlerin de bir
ruhu vard›r. Ve ruhunu yitirmifl
bir flehirden daha hüzün verici
bir fley yoktur. 

fiehir, medeniyettir. “Mede-
niyet” kavram› ile flehir anlam›-
na gelen “Medine” sözcü¤ü ara-
s›nda bir anlam ba¤›nt›s› vard›r.
Her medeniyet kendi flehrini ya-
par. fiehir de ba¤l› oldu¤u mede-
niyetin aynas› olur. Hatta onun
geliflmesine katk›da bulunur. Bu
bak›mdan flehirlerin de¤iflmesi-
ne, genellikle medeniyet de¤ifl-
meleri çerçevesinde bak›l›r. Ah-
met Hamdi Tanp›nar, bu de¤ifl-
meleri “bütün yaflama ümitleri-
mizin ba¤l› oldu¤u uzun ve sars›-
c› tecrübenin bizi getirdi¤i sert
dönemeçler” diye ifade eder.

Bu sert dönemeçler, kültür
hayat›m›z›n kader noktalar›d›r,
denebilir. Büyük güzel flehirleri-
miz yahut baz› flehirlerimizin gü-
zelleflme, olgunlaflma devreleri
yüksek medeniyet burçlar›na
bayrak dikti¤imiz dönemlere ait-
tir. Kimliksiz flehirler yahut baz›
flehirlerin bozulma, yozlaflma za-
manlar› da medeniyet çöküntüsü
geçirdi¤imiz zamanlarla çak›fl›r. 

fiehrin, medeniyetin aynas›
olmas›na bu noktadan bakmal›.
Medeniyet bir toplumun bütün
hayat›n› kapsayan bir kavramd›r.
‹nce bir mimarinin hakim oldu-
¤u bir flehirde yaflayan insanlar›n
da ince fikre, ince ruha sahip ol-

fifiEEHH‹‹RR ÜÜZZEERR‹‹NNEE NNOOTTLLAARR
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du¤unu düflünmeden edemiyor
insan. Güzel bir flehirdeki güzel
insanlar, güzel hayatlar sürerler. 

fiehirleri insanlar kurar, ge-
lifltirir. Ama flehirler de ba¤r›nda
yaflatt›¤› insanlara kendi ruhun-
dan bir fleyler üfler; onlar›n flah-
siyetlerinin oluflmas›nda, gelifl-
mesinde rol oynar. Hangimiz,
karakterimizin oluflmas›nda ya-
flad›¤›m›z flehrin etkisinin olma-
d›¤›n› iddia edebiliriz. fiehir, yu-
kar›da da de¤indi¤imiz gibi, salt
binalardan, yollardan oluflmaz.
Gerçek bir flehre tüm hayat›m›z
siner. ‹nsanlar, yaflay›fllar, davra-
n›fllar flehri bir iskelet olmaktan
kurtar›r. Yunus Emre “Bir ulu fla-
ra varam / Feryad ü figan kopa-
ram” der. “fiar” flehir demektir.
Görülüyor ki büyük flehir, gerçek
flehir insanlar›n baflvuru melce-
idir. Sesimizin duyurulaca¤› yer-
dir.

Hac› Bayram-› Veli bir fliirin-
de der ki:

Nâgehân bir flara vard›m
Ol flar› yap›l›r gördüm
Ben dahi bile yap›ld›m
Tafl u toprak aras›nda

fiu demektir: Ans›z›n bir fleh-
re vard›m; o flehrin yap›ld›¤›n›
gördüm. Tafl ve toprak aras›nda
(o flehirle) birlikte ben de yap›l-
d›m. 

fiiirin mecaz anlamlar tafl›d›-
¤›, buradaki flehrin “gönül” oldu-
¤u bilinmektedir. Ancak fliirin
bizi yüzy›llar öncesinin Anado-
lu’sunda bir infla hareketinin içi-
ne çekti¤i de su götürmez. fiehir-
le beraber, flairin kendisinin de
yap›ld›¤›n› belirtmesi ne kadar
anlaml›d›r.

Tabii ki kurulan güzel flehir-
ler, güzel insanlar›n yetiflmesine

vesile olurken bunun tam tersi
de olabilmektedir. Y›k›lan her
han, ölüme terk edilen her çefl-
me, restorasyon ad› alt›nda ne
idü¤ü belirsiz hale getirilen her
cami, beton y›¤›n›na dönüfltürü-
len her köflk-konak flehrin ruhu-
na dayan›lmaz bir azap çektirdi-
¤i gibi insanlar›n kimli¤ine de
ac›mas›z darbeler vurmaktad›r.
fiehirler bozuldukça insanlar da
bozuluyor. Bozulan insanlar her
fleyi daha h›zl› bir flekilde bozu-
yor. Böyle garip bir fasit daire
bu.

fiehrin insanlar› da sanki ev-
leri, sokak ve caddeleri gibi tek
tip hale geliyor. ‹nsanlar da
renklili¤ini, canl›l›¤›n› yitiriyor.
Mitat Enç’in, Gaziantep’in
Uzunçarfl›’s›ndan bir dönemin
insan manzaralar›n› aktard›¤›
“Uzunçarfl›’n›n Ulular›” adl› ki-
tab›n› okurken flehirlerimizin
yaln›z baz› fiziki özelliklerini de-
¤il; insan›m›z› da yitirdi¤imizi
derinden hissetmifltim. Herkes
çocuklu¤undaki insanlar› özlem-
le an›yor. Deliler, kabaday›lar,
bilgeler, haddini bilen cahiller,
nobranlar, kibarlar… De¤iflmek
kaç›n›lmaz da bunun kötü, çir-
kin, hantal, kaba olmas› da kaç›-
n›lmaz m›? ‹nsan iradesinin bu
talihsiz ak›flta hiç mi vebali yok?

‹nsanlar, mutlu olmak; bu
yetmeyince yar›nlara uzanmak,
öldükten sonra da iyilikle an›l-
mak için yaflarlar. Bunun en et-
kili yolu, yaflan›lan mekanlar›n
imar› olmufltur. Bu imar flüphe-
siz, bir dünya görüflünün, yaflama
biçiminin, öte dünya telakkisi-
nin, derin bir tecrübenin ve
“haddeden geçmifl bir neza-
ket”in sonucudur.

fiehirlerimizin flimdiki haline
bak›nca, “Ne oldu da böyle ol-

duk?” demeden edemiyor insan.
“Sert dönemeçler”de geçirilen
kazalar böyle bir birikimi yerle
bir edemez. Böyle bir y›k›m an-
cak büyük depremler neticesin-
de olabilir.

Orta Asya’n›n, Avrupa’n›n
baz› flehirlerini gezdim. Her fle-
hirde kendi medeniyetinin nab›z
at›fllar›n› duydum. Temiz, güzel
yaflan›las› flehirler… Ama so¤uk
ve yabanc› geldiler yine bana.
“Gezdim seyreyledim Frengis-
tan’› / ‹lleri var bizim ile benze-
mez” diyor ya Karacao¤lan. Öy-
le. ‹yi de flehirlerimizin flimdiki
haline ne demeli? Ne aslî kim-
liklerini koruyabilmifliz ne de
Bat› flehirlerine benzetebilmifliz.
Bu da medeniyetle izah edilebi-
lir herhalde. Arafta duran bir
milletin flehirleri bunlar.

Otuz y›la yak›n bir zamand›r
yaflad›¤›m flehrin durumu, bu ya-
z›daki düflüncelerimin kayna¤›-
d›r. ‹nsan bir ömür yaflad›¤›, kay-
naflt›¤› flehir üzerine düflünme-
den edemiyor. Her gün bir fleyle-
rin avuçlar›ndan kay›p gitti¤ini,
kay›p giden fleyin kendi özünden
bir parça oldu¤unu esefle görü-
yor. De¤iflen her sokak, bozulan
her ba¤, okunan her sela yeni bir
yitiflin hüznünü nakflediyor içi-
mize. Yazmak ve filme, foto¤rafa
almak, bu kay›plar›n verdi¤i ac›-
y› hafifletmenin, gönlü bir nebze
olsun teselli etmenin belki bir
yoludur. Böylece zaman›n elin-
den bir fleyler kurtarabiliriz. Ha-
yat›m›z›n de¤iflmesi için nas›l sa-
b›rs›zlan›yorsak, flehrimizin ru-
hunu korumak için de öyle sa-
b›rl› olmal›y›z. Tanp›nar’›n söz-
lerini ödünç alal›m: “De¤iflerek
devam etmek, devam ederek de-
¤iflmek…”

Bunun yolu, flehre, Tanp›-
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nar’›n yukar›da and›¤›m›z flehir-
lere yaklaflt›¤› gibi yaklaflmakt›r:
Bir mühendisten ziyade bir kalp
adam› olarak…

22 // ÇÇaa¤¤ddaaflfl fifieehhiirr vvee ‹‹nnssaann

fiehirler insanlara benzer. Onla-
r›n da birer hayat› var. Geliflir,
güzelleflir, olgunlafl›rlar. Bazen
de mazinin izlerini sile sile yay›-
l›rlar. Güzelliklerini yiyerek bes-
lenir ve bozulurlar. 

Atalar›m›z güzel flehirler kur-
dular. fiehirleriyle beraber ken-
dilerini de flekillendirdiklerini
idrak ettiler ve yaflad›klar› me-
kanlara mühürlerini vurdular.
Yaflad›klar› yerler hayata bak›fl-

lar›n›n, süzülmüfl zevklerinin so-
mut ifadesi oldu.

fiehir (medine), medeniyet
demekti. Ve medeniyet kuran
milletler devaml›l›k fluurunu de-
rinden hissetmeliydiler. Mede-
niyet, atalar›n b›rakt›klar›n› ge-
lifltirerek devam ettirmek sure-
tiyle yükselirdi. Onlar, bunu bi-
liyorlard›.

fiehirlerimizin sökülüp at›lan
ruhlar›n› ve flimdiki cüzzaml›
yüzlerini düflündükçe ne uçu-
rumlardan düfltü¤ümüzü, nas›l
irtifa kaybetti¤imizi dehfletle
fark ediyorum. “‹stanbul’u al,
gülzâr yap…” diyen ecdattan ne
kadar uzaklara düflmüflüz. Bize
b›rak›lan gülzâr› bile mahf ü pe-

riflan etmifliz.
Yaflad›¤›m flehre bu dikkat-

lerle bak›yorum. Olup bitenleri
havsalam alm›yor. 

Daha düne kadar flirin bir
Trakya kasabas›yd› buras›. Ker-
piç, ahflap evlerin dizildi¤i dar,
e¤ri sokaklar›; bir katl›, iki katl›
bahçeli evleri; her çeflit meyve-
nin yetiflti¤i ba¤lar› vard›. Za-
man ince bir elekten süzülerek
geçer ve herkes onu yudum yu-
dum içerek, tad›na vara vara te-
lafls›z yaflard›.

Bu kasaba da birçok flehrimiz
gibi takip edilemeyen bir h›zla
de¤ifliyor. Kimileri geliflti¤ini
söylüyor, ama ben bu kanaatte
de¤ilim. Geliflme müspet bir fley-
dir çünkü. Oysa burada olup bi-
tenlerin müspet oldu¤unu söyle-
mek mümkün de¤il.

Nüfus katlanarak büyüyor.
Cadde ve sokaklar insan dolu.
Birbirine yaslanm›fl kerpiç evle-
rin hepsi y›k›l›yor. Narin, ahflap
binalar hiç kalmad›. Yerlerine
devasa beton bloklar dikiliyor.
fiehrin etraf› büyük fabrikalarla
dolu. Apartman bacalar›, fabrika
bacalar› ça¤dafl bir canavar gibi
gün yirmi dört saat kirli hava üf-
lüyor gökyüzüne. Her yerde
hamburgerci, pizzac› dükkanlar›,
“cafe” ve diskotekler mantar gibi
bitiyor.

Ve burada do¤up büyüyen
birçok insan, bu gidiflattan duy-
du¤u memnuniyeti dile getiri-
yor. Daha fazla maddi imkan el-
de etme ümidiyle mutlu oluyor.
Halbuki bir sanayicinin, özel bir
sohbette, tabiata ve insana ver-
dikleri zarar›n boyutlar› hakk›n-
daki aç›klamalar› beni dehflete
düflürmüfltü.

‹flin garip taraf› kimse bu
kontrolsüz büyümenin bedeli



üzerinde kafa yormak istemiyor.
‹nsanlar öyle bir karmaflan›n
içindedirler ki, ihtimal, kaybet-
tikleri güzellikleri düflünecek za-
manlar› olmuyor.

Düflünüyorum: Sanki buras›
daha önce yoktu. Burada bizden
önce kimse yaflamad›. Osmanl›
buray› fethetmedi. Fetih ordula-
r› burada toplan›p sefere ç›kma-
d›. Mimar Sinan’›n bütün tezki-
relerinde zikretti¤i külliye, Evli-
ya Çelebi’nin Seyahatname’sinde
bahsetti¤i türbeler, çeflmeler bir
baflka flehre aitti. fiehrin hemen
kenar›nda bafllayan ve kilomet-
relerce uzayan “a¤açlar flehri”
yaln›zca hayallerimizin bir eseri
miydi?

Do¤rusu merak ediyorum:
Acaba o güzel ba¤larda, kuyu ba-
fl›nda yahut çardak alt›nda yafla-
yanlardan hayatta olan var m›?
Hayatta olanlar varsa ve ulu
a¤açlar›n›n, süslü badem a¤açla-
r›n›n, viflne ve erik a¤açlar›n›n,
dizi dizi asmalar›n yerinde yük-
selen dev gibi beton bloklar› gö-
rünce neler hissediyorlar?

Çocukluklar›n› a¤aç tepele-
rinde, hayvan s›rtlar›nda, top-
rakla koklaflarak, y›ld›zlarla ko-
nuflarak geçirenler, flimdi a¤açs›z
ve göksüz bir flehirde apartman
katlar›nda yaflamaya mahkum
ettikleri flaflk›n çocuklar›, torun-
lar› için neler düflünüyorlar? On-

lar için kurduklar› dünyadan gu-
rur mu duyuyorlar yoksa?

Buras› flehirlerden bir flehir.
Türkiye’nin herhangi bir flehrin-
den fark› yok yani. Oralarda ne
oluyorsa burada da o oluyor.

“Peki neden böyle?” diye sor-
mamak da elde de¤il. Akl›ma
Seyyid Muhammed Nasr’›n tes-
piti geliyor. Nasr’a göre ça¤dafl
insan, do¤aya, yararland›¤› ama
ona karfl›  sorumlu da oldu¤u bir
efl gibi bakm›yor. Aksine hiç yü-
kümlülük ve sorumluluk duygusu
beslenmeyen bir fahifle gibi görü-
yor do¤ay›. ‹flin vahim taraf› da
fahifle muamelesi gören do¤an›n
durumunun art›k gönül e¤elen-
dirmeyi imkâns›z k›lmas›d›r.

S. Muhammed Nasr flunlar›
da söylüyor: “Bugün pek az kimse
içinde yaflad›¤›m›z kargafla ve dü-
zensizli¤i inkâr edebiliyor. Art›k
bütün bunlar›n sebepleri araflt›r›l-
maktad›r. Ne var ki derinlerde ya-
tan temel sebepler ancak pek sey-
rek olarak gün ›fl›¤›na ç›kar›labil-
mektedir. Bunun bir nedeni de bel-
ki fludur: Bu sebepler tam anlam›y-
la bilinecek olursa, birçok kifli, do¤-
rudan do¤ruya düflünce tarzlar›n›
de¤ifltirmek zorunda kalacakt›r.”

Demek ki esas bozulan, yoz-
laflan düflüncedir. Kafalar›n içini
temizlemeden, orada düzenli ve
güzel fikir flehirlerini kurmadan
d›fl›m›zdaki flehirleri tahribattan

kurtarmak mümkün de¤ildir.
Seyranî, bir fliirinde hakikati bir
flehre benzetir ve “hakikat fleh-
ri”ne do¤ru gidenin aya¤› alt›na
yol olmay› diler. Yeniden büyük,
güzel flehirler kurman›n yolu ön-
celikle hakikat flehirleri kurmak-
tan geçer. Gerçek flehirlere yö-
neleceklere ve onlara yol ola-
caklara ihtiyac›m›z var. Unutul-
mamal› ki uygarl›¤›n tohumlar›
gönüllerde ve kafalardad›r.

33 // fifieehhiirr vvee ÇÇooccuukk

fiair, apartmanlara hapsedilmifl
çocuklar› düflünerek diyor ki:

‹ndirin balkonlardan çocuklar›
Hayat› k›lmay›n yasak
Yoksa kentin kafesinde çocuklar
Ebediyen a¤layacak

Evet, indirelim çocuklar›
balkonlardan; ama art›k nereye?

Egzoz duman› solutmaya, asit
ya¤murlar›nda ›slatmaya m›?

Üçüncü s›n›f ö¤rencisi Gül
Nihal, balkondan soka¤› seyre-
derken hissettiklerini bak›n
kendi dilince nas›l döküvermifl
kâ¤›da:

Soka¤›n bu hali
Benim için çok kötü
Dumanla çevrili
Her taraf çünkü…

fiEH‹R ÜZER‹NE NOTLAR / AKBAfi
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Ad› gibi, küçük bir gül fida-
n›n› and›ran Gül Nihal, balkon-
dan bakarken flehrin a¤açlarla
de¤il de beton y›¤›nlar›yla ve
dumanla  doldu¤unu görüyor ve
bulundu¤u kafeste kendini daha
mutlu hissediyor. En önemlisi,
durumunu ne kadar do¤al, ne
kadar içten  dillendiriyor.

Büyükler, flehri o denli kirle-
tiyorlar ki bu kirlilik olumsuz
hava flartlar›yla birleflince, za-
man zaman çocuk ve yafll›lar›n
soka¤a ç›kmamas› için uyar›lar
yap›l›yor. Hava kirlili¤inin, üst
s›n›r› çok aflt›¤› oluyor. Bunun
ülkemize özgü bir durum olmad›-
¤›n› da belirtelim. Avrupa’n›n
baz› flehirlerinde arabalar›n trafi-
¤e ç›kma saatlerinin s›n›rland›-
r›ld›¤›na dair haberler okuyoruz..
Trafik yasa¤›n› kontrol eden so-
rumlu polisler karbonmonoksit
zehirlenmesinden bay›lm›fl.

Durum böyleyken dünya nü-
fusu h›zla art›yor ve flehirler da-
ha da büyüyor. Gelecek y›llarda,
insanl›¤›n yazg›s›n›n büyük fle-
hirlerde belirlenece¤i ileri sürü-
lüyor. Ve “mega flehirler”den
bahsediliyor.

Bu flehirlerde yaflayacak ço-
cuklar› düflünün. Balkonlar bile
birer s›¤›nak olmaktan ç›kacak.
Hele bizdeki plans›z, hantal bü-
yümeyi göz önünde bulundurun-
ca dehflete kap›lmamak müm-
kün de¤il. Bahçesiz, parks›z, gök-
süz, havas›z flehirler ve bu flehir-
lere hapsedilmifl çocuklar… Bu
flehirler, büyüklüklerinin bedeli-
ni, hiç flüphesiz, içlerinde yafla-
yanlara ödetecek.

Salg›n hastal›klar, toplumsal
düzensizlikler en çok büyük fle-
hirlerde kök sal›yor. Savafllar en
çok flehir hayat›n› altüst ediyor.
Ve önce çocuklar sefaletin, açl›-

¤›n so¤uk kuca¤›yla tan›fl›yor.
UN‹CEF taraf›ndan yap›lan

bir araflt›rmada, Türkiye’deki
büyük flehirlerde sokak çocukla-
r›n›n göz ard› edilemeyecek de-
recede oldu¤u ortaya konuyor.
Bu araflt›rmada, sokak çocuklar›-
n›n varl›¤›n›n tamamen flehir-
leflme ile paralel giden bir olgu
oldu¤u da vurgulan›yor.

Düzensiz flehir, aile ve top-
lum dayan›flmas›n› da yok edi-
yor. Çocuk, maddî ve manevî
kirlenmeye u¤ram›fl flehrin orta-
s›nda sahipsiz kal›yor.

‹bretle görüyoruz ki flehirlerle
beraber, hatta flehirlerden önce
insanlar kirleniyor. Ve kirli flehir-
lerde büyüyen çocuklar› bin bir
dert bekliyor. Her flehir, kendi
insan›n› flekillendiriyor çünkü.

Nihat Da¤l›, bir yaz›s›nda
çevreyi insandan ayr› düflünme-
nin mümkün olmad›¤›n›; insa-
n›n madde ve manadan oluflma-
s› sebebiyle, çevreyi de maddî ve
manevî yönleriyle incelemek ge-
rekti¤ini ifade ediyor. Evet, in-
san da kirlenmifl. Ve bu kirli in-
san, “iffet abidesi bir gelin safl›-
¤›nda olan” maddî ve manevî
çevreyi i¤fal etmifltir.

Çocuklar›m›z, Hac› Bay-
ram’›n deyifliyle “tafl u toprak
aras›nda” flahsiyet kazan›yor.
Çevrenin temizlenmesi, onlar›n
her türlü kirden temizlenmeleri-
ne ba¤l›d›r, Çocuklar›n saf ola-
rak yetiflmesi de çevrelerindeki
batakl›klar›n kurutulmas›na…

Yaflad›¤›m›z flehre bak›n.
Böyle bir yerde çocuk olarak ya-
flamak ne büyük talihsizliktir.
Çocuklar›n soluk alacaklar› ko-
rular yok. Doyas›ya koflacaklar›,
oynayacaklar› alanlar hakeza.
fiehir beton y›¤›nlar›n›n ve araç-
lar›n istilas›nda… Büyüklerin

ihtiraslar›, geleceklerinin önüne
çektikleri kal›n duvarlar› göre-
meyecek kadar körlefltiriyor on-
lar›. ‹mar planlar›ndaki park,
bahçe alanlar› birer ikifler, deva-
sa binalara terk ediyor yerini.
Çocuklar› koruyacak, yetifltire-
cek kurumlar yok.

Labirente dönüflen flehir, di-
lenci, tinerci, sa¤l›ks›z, mutsuz
çocuklar yetifltiriyor. 

Yunus Emre, “ulu bir flehre”
varmak ve “feryad ü figan” ko-
parmak istiyordu. fiehir, dertli-
nin sesini duyuraca¤› yerdi. fiim-
di büyük flehirlerden yükselen
hep feryad ü figand›r.

Art›k çocuklar›m›z›n Victor
Hugo’nun dizesindeki gibi,
“uzakta, flehrin ç›lg›n kalabal›¤›n-
dan uzakta” bir hayat sürdürme-
lerinin daha güzel olaca¤›n› dü-
flünenlerimiz az de¤il.

Çocuklar›m, fazla de¤il, bun-
dan  sekiz- on y›l önce, bofl arsa-
larda top kovalad›klar›, a¤açlara
t›rman›p da bir türlü inmeyi be-
ceremedikleri, gökyüzünde uzun
kuyruklu uçurtmalar süzdükleri,
hatta bu güzelim uçurtmalar› ba-
dem ceviz a¤açlar›na takarak
y›rtt›klar› için kendilerini çok
mutlu say›yorlar.

Bir flehrin yaflan›l›rl›¤›n›n,
güzelli¤inin göstergesi çocukla-
r›n ›fl›ldayan gözbebekleridir. Bu
nedenle, yöneticilerin en önem-
li görevi, çocuklar›n mutlu yafla-
yaca¤› flehirler kurmakt›r ya da
mevcut flehirleri bu duruma ge-
tirmektir. Çocuklar› mutlu bir
flehrin geçmifli de gelece¤i de
mutlulukla bezenecektir.

Kufllar›n ve çocuklar›n c›v›l-
dayaca¤› flehirler için kollar s›-
vanmal›. Yoksa çocuklar› bal-
konlardan indirmenin ne anla-
m› var..  ■
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fi
ehrin Üzerindeki Bulutlar,
Haziran, Savrulan, Uzun
Beyaz Bir Ç›¤l›k, Hoflça Kal

Hüzünbaz Çocuk... Ve bunlara
bir yenisini daha ekliyoruz: NNuu--
rreettttiinn DDuurrmmaann’›n alt›nc› fliir ki-
tab› Güllerin Ard›ndan11... 

Güllerin Ard›ndan’da yer alan
fliirlerin genel özelli¤i, kayna¤›n›,
felsefesini, poetikas›n›, fliiriyetini
yitiren, di¤er bir ifade ile fliiri
bunlar›n yoklu¤una indirgeyen
son dönem ‘merkezî türk fliiri’nden
farkl› durmas›d›r. Bu durufl, flairin
‘saf’›n› belirlemesi, buna ba¤l›
olarak egemen olan ‘öteki’nden
gelen sald›r›lara karfl› koymas› ve
ona yöneltti¤i hakl› hücumlar› ile
önemli bir cazibe merkezi olufltur-
maktad›r: ‹slamî duyufl ve düflü-
nüflün ‘sahih’ bir sesi, temsilcisi...

‹flaret etti¤imiz kimlik, Nuret-
tin Durman’›n sadece Güllerin
Ard›ndan’›nda de¤il, yukar›da ad›-
n› and›¤›m›z di¤er kitaplar›nda,
hatta Filistin fiiirleri Antolojisi ve
Red fiiirleri Antolojisi adlar›yla ha-
z›rlad›¤› derleme çal›flmalar›nda
da kendisini göstermektedir. Kufl-
kusuz, bütün bu eserlere tatbik
edilecek s›k› bir inceleme, belirt-
ti¤imiz hususu daha ayr›nt›l› ola-
rak ortaya koyacakt›r. Biz, k›sa bir
temastan sonra bak›fllar›m›z›, iflbu
yaz›m›z›n aslî konusu olan Gülle-
rin Ard›ndan’a çeviriyoruz:

fiair, kitab›na “su”ya redifle-
nen vurucu bir beyitle bafll›yor:
“sen az dur pençe-i dîdâr›na de¤sin
su/and olsun ki durmad› hiçbir za-
man su”.(s.9) Gelene¤in görklü
‘istiaresi’ne yaslanan bu beyitteki
“pençe-i dîdâr” ve “su”yu anlam-
land›rabilirsek, mesele bitmifltir.
Biz bitirelim, anlam “and”dad›r.
And ise imand›r...

Kitaba ad olan fliirde, flairle
birlikte bizi, “pus”a, “kara gün-
ler”e “k›r›lgan ritimler”e kurflun gi-
bi a¤›r ve u¤ultulu havalara, ka-
nayan yüreklere, y›ld›zs›z gecele-
re “b›rak›p giden” “günefller ve gül-
ler”, geride ne mi b›rakm›flt›r? fia-
ir flöyle veriyor müjdeyi: “devrime
b›rakt› beni.”(s.11) Olumsuzluk-
larla karfl›laflma ve bunlar›n etki-
sini yok etme, kitab›n farkl› bö-
lümlerine yerlefltirilen “Bir Baya
Mektuplar” bafll›kl› metinlerde
de kendisini gösterir: Sözgelimi
bu metinlerin ilkinde “kalbimi
k›rd›n›z bay›m/ayet ayet okunan
kalbimi”, “meraktan çatlayaca¤›m
bay›m meraktan/hor görülü bak›flla-
r›n›z ne yapacak beni” gibi dizeler-
le genel niteli¤i ortaya konan
“güç mekanizmas›”n›n künyesi fli-
irin son iki dize ile “düflürülür”:
“elveda bay›m haydi git/benim kal-
bim befl vakit.” fiairin “haydi git”
diyerek kovalad›¤› güç “Firak” fli-
irinde(s. 15) “hain bir oyun” ile
hamle yapan iflgal mekanizmas›-
d›r. Olan bitene seyirci kalan bir
dünyan›n gözleri önünde gerçek-
leflen bu oyunun “korkunç kanl›
perdeleri” vard›r ve belay› “sürgit
olsun diye” enjekte etmektedir.
Buna karfl›l›k, flairin de savaflabi-
lecek silahlar› vard›r: Kudüs, Hz.
Süleyman, Hz. Ömer... 

Nurettin Durman’›n “‹ti-
raf”(s.20), “Ifl›klar›n Alt›nda-
y›m”(s.21), “Meydan”(s.22),
“Ferman”(s.23), “‹çimin Yang›n-
lar›”(s.29), “Muhabbet Bir Kufl-
tur”(s.30), “Sararm›fl Ç›nar Yap-
ra¤›na Gazel”(s.33), “Flafl”(s.34),
“Muhammed Ali Clay”(s.50),
“Ölüm Oyunlar›”(s.65) bafll›kl›
fliirleri, yaflad›¤› ça¤›n kay›tlar›n›
tutma bilincine sahip bir flairin
toplumsal tutanaklar› olarak, di-
¤er fliirlerden daha ayr› bir edayla
okunabilir. Neredeyse tamam› flu
“postmodern darbe”(28 fiubat)
süreci içinde kaleme al›nan bu fli-
irler, sadece “tan›kl›k” ve “tarihe
kaynakl›k” bak›m›ndan de¤il,
esir edilmek istenen bir “mil-
let”in duygu ve zihin yap›s›n›
göstermesi aç›s›ndan da önemli-
dir. Birkaç al›nt›yla murad›m›z›
anlatmaya çal›flal›m:

“‹çimin derin devletini aç›kla-
sam/derimi yüzecekler / felaket sevi-
necekler” (‹tiraf)

“oh ne âlâ / oh ne kadar âsûde-
yim/birinci derecede tehlikeli / birin-
ci derecede güzideyim” (Ifl›klar Al-
t›nday›m)

“haydi ç›kt›k diyelim / ç›¤l›klar›n
aras›ndan / coplar›n, panzerlerin /
haks›zl›klar›n aras›ndan /...”
(Meydan)

“muhabbet bir kufltur çünkü se-

““GGÜÜLLÜÜNN RREENNGG‹‹NNEE 
DDÖÖNNÜÜfifiTTÜÜ SSEESS‹‹MM””

CCEEVVAATT AAKKKKAANNAATT
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razat / gider oturur bayazid meyda-
n›nda / kay›tlara geçirir beni.”
(Muhabbet Bir Kufltur)

“direndim içimde melâl içimde
bir atefl / direndim ya hayy ya hakk
ya muhakkak” (Sararm›fl Ç›nar
Yapra¤›na Gazel)

“birdenbire flubat birdenbire k›-
z›ltugaylar / san›rs›n›z ardahandan
hücum ediyor ruslar / bafllar›nda ce-
berut bir...” (Flafl)

Nurettin Durman’›n sadece
toplumu bir uçurumun efli¤ine
getirme teflebbüsünde bulunan
“zulüm sahipleri”ne yöneltme-
mifltir fliirin keskin oklar›n›. O
zulüm sahiplerinden farkl› unsur-
lar da vard›r hedefte. Üstelik
bunlar ilk bak›flta “virüslü unsur”
gibi görünmemektedir. fiairin
“Tutundu¤um Biricik ‹mge”(s.
24) ve “Yolcu Yolunda Gerek”(s.
51) fliirlerindeki baz› dizelerini,
bu minval üzre de¤erlendirebili-
riz. Sözgelimi flu dizeleri, aslî kay-
na¤a yabanc›laflm›fl gelenekçi un-
surlar›n tenkidi olarak okuyabili-
riz, dahas›, biz böyle okuyoruz:

“haydi ç›ks›n aradan art›k/gök-
yüzü karars›n/ticânîler yok ol-
sun/nakflibendîler/halvetîler, kadirî-
ler/cerrahîler, Mevlevîler/hakk hak
diye diye/huu’lar ile yok olsun.//
kim yaflas›n peki/çemberi kim da-
ralts›n/deli olup da¤lara ç›k-
s›n/...”(Tutundu¤um Biricik ‹m-
ge)

“bir hüsnükabul olarak/bulunca

orada hükümdar/kümbetten geriye
kalan/mistik fliiri/...”(Yolcu Yo-
lunda Gerek)

Durman’›n temalar› bunlarla
s›n›rl› de¤ildir elbet. O, flairlik al-
g› alan›n› oldukça genifl tutmufl-
tur. Örne¤in, “Arz ederim”(s.25)
fliirindeki “arz ederim efendim akl
eden olur belki/rengârenk gökkufla¤›
bir o kadar güzel ki.” dizeleriyle
“akl›” önceleyen flair, “Ac› Ha-
yat”(s.19) ile küçük ac›lar›, “fie-
hir Medinedir”(s.39) ile medeni-
yeti, “Beylerbeyi Merhaba”(s.48)
ile yaflad›¤› co¤rafyay›, “Servi
Naz”(s.58) ile fliir sanat›n›, “Ayfle
Zekiye Han›mefendinin Acil
Durumu”(s.76) ile hastal›klar›
gündeme getirir. Fakat, bütün
bunlarda fliirin ebedî temalar›
olan aflk, ac›, hayata ba¤l›l›k, öz-
gürlük mücadelesi, kavga, ço¤al-
ma... iç içedir.

Nurettin Durman’› günün
“yoz” flairlerinden ay›ran yön fli-
irine yükledi¤i “fikrî” donan›mla
s›n›rl› de¤ildir. O, yapt›¤› “flekil”
araflt›rmalar›yla da, özürlü “mer-
kezî türk fliiri” flairlerinin çok çok
üstünde ve ötesinde durmakta-
d›r. Sözgelimi, “Yâresi Dildir Ca-
n›n”(s.31) fliirini halk fliiri üzeri-
ne yap›lm›fl özgün bir çal›flma
olarak okuyabiliriz: “... haydi hay-
di dilimi de kesseler/baflka dilden
türküler söyleseler/ard›m s›ra baflka
neler deseler/Mevlâ kerim ben tür-
kümü söylerim” Bunun gibi, “Tu-

tar Aflk ile Beni”(s. 41) ise Divan
fliiri üzerine bina edilmifl bir me-
tin olarak ve zevkle okunabile-
cek bir metindir. 

Günlük dilden yap›lan aktar-
malar [“gün be gün erimekte-
yim”(s. 18), “oh ne alâ”(s. 21) “ki-
tab›na eyvallah”(s. 42), “yola ç›ka-
ca¤›z; iyi mi!”(s. 50), “kalk›nca
aya¤a hurra”(s. 51), “bu mendebur
virüs”(s. 51), “eften püften bir sim-
yâc›”(s. 52), “can›m›n içi/ben öl-
mem emi”(s. 55), vb.] ve özgün,
sanatl› söyleyifller [“pençe-i dî-
dâr”(s. 9), “bir ayna için çerçeve
yapmak”(s. 11), “yasland›¤›n›z ka-
nun ne çal›yor bay›m”(s. 14), “sev-
gilim; penceremin önünden geçer-
ken/flak›r flak›r bir çocuk gülüflü-
dür.”(s. 18), “bir tarafta gül fidan-
lar›/öbür tarafta polis”(s. 22), “yü-
zümü do¤udan ç›kar›p biraz/ayasof-
yan›n önüne koysam diyorum”(s.
29), “kendimi al›p bir a¤ac›n/gövde-
sine vurdu¤umda akflamd›”(s 47),
“Buras› bir can/buras› içimin/yand›-
¤› külhan”(s. 59), vb.], onun fliiri-
ne ayr› bir tat veren unsurlar ola-
rak say›lmal›d›r. 

Bütün bunlardan sonra ne ya-
paca¤›n›z› biliyorsunuz: Nurettin
Durman’›n ‹lke Yay›nlar›’ndan
ç›kan Güllerin Ard›ndan’›n› bulup
okuyacaks›n›z...

1) Nurettin Durman, Güllerin Ard›n-

dan, ‹lke Yay., ‹st., 2004, 80 s.

o atlıdan geriye kalanım ben

yelelerinin alevi elimde mermer ırmak

bir iç çekmek / bir ateş yakmak

geçsin diye o an aramızdan yalın kılıç

saçlarım sensizliğin denizinde ağaracak

Nariyan / Ahmet Mercan
Bu kitap, Kürtler konusundaki abartılı
iyimser yaklaşımlardan da, bastırıcı ve
yok sayıcı kötümser komplekslerden de
uzak durmaya çalışan nesnel bir bakışa
sahip. Kürt kimliği konusuna abartılı bir
iyimserlikle yaklaşanlar da, Kürt olgusu-
na inkârcı bir kötümserlikle yaklaşanlar
da bu eseri okuyunca hayal kırıklığına uğ-
rayabilir.

Kürtler / Ali Rıza Şeyh Attar

A¤aç Yay. Anka Yay.
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• Tabîat ‹limleri’nin yans›tt›¤› “Fiziksel Reali-
te”yi kavramak için nelere ihtiyaç vard›r?

• Pozitif ‹limlerin kriterleri nelerdir?
• “Fiziksel Ralite”yi nas›l bir filtrenin ard›ndan

alg›lamaktay›z?
• Kuvantum Mekani¤i’ne göre “Fiziksel Reali-

te” neden klâsik “Fiziksel Realite”den farkl›-
d›r?

• Görünen ya da alg›lanan “Fiziksel Realite”nin
ard›nda bir baflka reali-
te yâni “Fiziksel Reali-
te”nin bir de bât›nî
vechesi var m›d›r?

Bu kitapta, Tabîat ‹limle-
rini karakterize eden: “NNeeddeenn--
sseelllliikk (‹llîyet) ‹‹llkkeessii”, “BBeelliirrllii--
lliikk (Determinizm) ‹‹llkkeessii”, “ÖÖll--
ççüülleebbiilliirrlliikk ‹‹llkkeessii”, “TTuuttaarrll››--
ll››kk (ya da Çeliflmezlik) ‹‹llkkeessii”
ve “YYaannll››flflllaannaabbiilliirrlliikk (ya da
K.R. Popper) ‹‹llkkeessii” de irde-
lenmekte ve Kuvantum Mekani¤i’nin klâsik “Fiziksel
Realite”yi deforme eden vecheleri tart›fl›lmaktad›r.

Aç›l›mKitap

Fiziksel Realite Meselesine Giriş
Ahmed Yüksel Özemre

Tek Parti döneminin en ünlü
yazarlar›ndan biri olan Eflref Edip
(1882-1971)’in Cumhuriyet Halk
Partisinin din politikas›n› de¤er-
lendirdi¤i makaleleri kitaplaflt›.

Yak›n tarihimizin en önemli
yay›n organlar›ndan biri olan Se-
bilürrefled’in sahibi ve baflyazar›
olan Eflref Edib, ömrünün önemli
bir k›sm›n› CHP politikalar›na karfl› verdi¤i mücade-
leyle geçirmifl bir fikir ve eylem adam› idi.  Sebilürre-
flad dergisinin 1948-1960 y›llar› aras›ndaki say›lar›n-
da neflredilmifl olan makalelerin derlenmesinden olu-
flan kitap, hem yak›n tarihimizin siyasi bir analizini
yap›yor hem de CHP’nin Müslüman bir ülkede uygu-
lamaya çal›flt›¤› din politikas›n›n tarihi geçmiflini
gözler önüne seriyor.                                Beyan Yay.

CHP ve DİN / Eşref Edip

Yüzy›ll›k Kuflatma, ‹brahim Karagül, Fide yay.
Yunanistan ve Ortodoks Kilisesi, Dr. Münir Y›l-

d›r›m, Andaç yay.
Allah Rasulü ile 24 Saat, ‹hsan Atasoy, Nesil

yay.
Osmanl› Tarihi’nde Maskeler ve Yüzler, Mustafa

Arma¤an, Timafl yay.
Geçmifl Zaman Edipleri, Abdülhak fiinasi Hi-

sar, Selis yay. 
Tarihin Yörüngeleri, ‹gor M. Diakonoff, Bilgi

Üniv. yay. 
Dinin Meflrulaflt›rma Gücü, Ejder Okumufl, Ark

yay.
Avrupa’da Laiklik, Demokrasi ve ‹slam Tart›fl-

malar›, Edisyon, Paragraf yay.
Kerkük (Tarih, Politika, Etnik Yap›), Kemal

Mazhar Ahmed, Avesta yay.
Spinoza ve Siyaset, Etienne Balibar, Felsefe

Otonom yay. 
Arap Devletleri ve Çöküflü, Julius Welhausen,

P›nar yay. 
Din ve Sekülerleflme, Ramazan Alt›ntafl, P›nar

yay. 
Fiziksel Realite Meselesine Girifl, Ahmed Yüksel

Özemre, Aç›l›mkitap.
Kamusal Alan, Edisyon, Hil yay.
Hazar Yahudileri, Kevin Alan Brook, Nokta

Kitap.
Kitab-› Aflk, ‹skender Pala, Alfa yay. 
Gelenek ve Modernite Aras›nda Ulemâ, Birharf

yay. 
Yeni Emperyalizmin Ekonomisi, Edisyon,  Yeni-

hayat yay.
Toplumsal Boyutlar›yla Alevilik, Fuat Bozkurt,

Kap› yay.
Halifenin Rüyalar› ‹slam’da Rüya, Annemarie

Schimmel, Kabalc› yay.
Sultan Galiyev ve Sovyet Müslümanlar›, Ale-

xandre Benningsen, Elips yay.
Kapitalizmin Son Direnifli, ‹. Özer Ertuna, Alfa

yay.
‹slam’da Entellektüel Gelenekler, Ferhad Daf-

tary, ‹nsan yay.
Kur’an’da Hz. Peygamber’e Sorulan 13 Soru,

Kadir Canatan, Beyan yay. 

YEN‹ ÇIKAN K‹TAPLAR
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Y A N S I M A L A R

Ç
anakkale Savafl› gerçek
manada bir destand›r.
Bu destan›n bir taraf›n-

da yokluklar içinde ç›rp›nan bir
Osmanl› Devleti di¤er taraf›nda
ise tüm teknik imkanlara sahip
‹tilaf devletleri vard›. Önce Os-
manl› Devleti’nin durumunu sa-
vafllara kat›lm›fl bbiirr AAllmmaann ssuu--
bbaayy››nn››nn kaleminden okuyal›m:

“Ön saflara 100 senelik ha-
van toplar› getirmifllerdi, siper
havanlar› olarak kullan›l›yordu.
Halbuki bu toplar›n düflmandan
çok bize zarar› dokundu. Çünkü
bunlardan ç›kan kal›n ve beyaz
duman bütün düflman ateflini
üzerimize çekiyordu... Elde tel
engeli yapacak dikenli tel, s›¤›-
nak yapacak kereste yoktu. Bu
nedenle y›k›lan evlerden veya
terk edilen köylerdeki evlerden
sa¤lanan kerestelerle s›¤›nak ya-
p›l›yor, bahçe çitlerinden sa¤la-
nan tellerle tel engeli yap›lmaya
u¤rafl›l›yordu... Erat için istenen
say›da haki üniforma bulunama-
m›flt›. Birliklerin büyük bölümü
kaputsuzdu. Özellikle ayakkab›
yoklu¤u duyuluyordu... Erat›n
ço¤u çar›k giyiyordu.”

Hatta askerler kum torbas›
için gönderilen çuvallar› keserek
giyecek yapmak zorunda kal›yor-
lard›.

Ayn› yokluklar› yiyecek ala-
n›nda da çekti Osmanl› askerle-
ri. Osmanl› ordusuna komuta
eden Alman LLiimmaann VVoonn SSaann--
ddeerrss bu konuda hat›ralar›nda
flöyle diyor:

“Ço¤u yar› ç›plak, yar› açt›-
lar. Haftada bir ö¤ün, kemikli
bir et parças› verilebiliyordu.
Bitkisel ya¤da hafllanm›fl bu¤day
k›r›¤› yiyorlar, s›hhi vas›flardan
mahrum sular› içiyorlard›...
Ac›kt›klar›nda bile düflmandan
ele geçirdikleri et konserveleri-
ni, domuz eti korkusu ile yemi-
yorlard›; çünkü maddi açl›¤a ve
periflanl›¤a ra¤men, manevi bir
güçleri ve sa¤lam bir ruh yap›la-
r› vard›... Tafl üzerinde yat›yor,
günefle, f›rt›nalara, so¤u¤a ve
ya¤mura karfl› korumas›z çamur
ve toz içinde günler geçiriyor, fa-
kat dünyan›n bütün vas›ta ve
imkanlar›na sahip düflmanlar›
ile aslanlar gibi savafl›yorlard›...
Arkalar›nda fakir bir vatan top-
ra¤› olan bu insanlar, savafl bo-
yunca birer kahramand›lar...
Ölüme bu kadar gülerek giden
baflka bir millet yoktur... Allah
ad›n› yürekten tekrarlayarak sal-
d›rgan›n üzerine sald›r›yorlard›.”

Güçler aras›ndaki nispetsiz-
lik ‹tilaf devletlerini o kadar fl›-
martm›flt› ki, FFrraannss››zz ddoonnaannmmaa--

ss››nn››nn aammiirraallii; “Benim baflkomu-
tanl›ktan iste¤im fludur ki, Mar-
mara denizine ilk girifl flerefi
Frans›z donanmas›na b›rak›lma-
l›d›r.”

Az›nl›klar ‹stanbul’a gelecek
donanmay› karfl›lamak için ko-
miteler haz›rlam›fl, Londra ve
Paris’ten seyahat acentalar› ‹s-
tanbul’a tur programlar› düzen-
lemiflti. LLiimmaann VVoonn SSaannddeerrss bi-
le umutsuzdu ve “Askerlik ilmi-
nin icab› ve son sözü olarak, e¤er
düflman denizden taarruz ederse
bo¤az› aflaca¤›n›, karaya asker ç›-
kartarak karadan ilerleyifline de-
vam ederse ‹stanbul’a eriflece¤i-
ni kabul etmek gerekir” diyordu.

Ama beklenen olmad› ve ‹ti-
laf devletleri yenildi; demir, ira-
deyi/iman› aflamad›. ‹tilaf dev-
letleri baflkomutan› HHaammiillttoonn
yenilgilerinin sebebini; “Evet
insan ruhunu yenmek mümkün
olmuyor. Dünyada hiçbir ordu
bu kadar ayakta kalamaz. Aylar-
dan beri gemilerimiz gece-gün-
düz mevzilerini bombal›yor. Son
derece y›pranm›fl Türkleri Ce-
nab-› Allah’lar›ndan ay›rmak
için baflka ne yap›labilir, diye
aç›klarken, WW..CChhuurrcchhiillll de ay-
n› konuda; “Biz Çanakkale’de
Türk askeri ile de¤il Tanr› ile sa-
vaflt›k ve hali ile yenildik” der.

Çanakkale savafllar›nda ddiinn
aaddaammllaarr››nn››nn rolü pek araflt›r›l-
mayan bir konu. Evet ddiinn aaddaamm--
llaarr››. Alay imamlar›n›n etkisini
savafllara kat›lm›fl Albay HHaannss
KKaannnneennggeeiisseerr flöyle anlat›r:

“Osmanl› askerleri çok din-
dar insanlard› ve hayat›n› daha
güzel bir hayat›n basama¤› ola-
rak görürdü. Her büyük çarp›fl-
madan evvel ordu imam› bir ko-
nuflma yapard›. Diyorlard› ki;

ÇÇAANNAAKKKKAALLEE’’DDEE
ÖÖLLÜÜMMEE GGÜÜLLEERREEKK GG‹‹DDEENNLLEERR

EERRTTUU⁄⁄RRUULL BBAAYYRRAAMMOO⁄⁄LLUU
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YANSIMALAR / BAYRAMO⁄LU

‘Ölürseniz flehit, kal›rsan›z gazi
olursunuz. Allah, Muhammed
ad›na savafl›n...’ ‹mamlar harika
insanlard›. Askerlerin üzerinde
etkileri çok kuvvetli idi. Hiç su-
bay kalmasa bile, imamlar ko-
mutay› ele alarak bir tümeni ida-
re edebilirlerdi.”

Bir ‹ngiliz subay› da flunlar›

söylüyor:
“Bu askerin bu flartlar alt›nda

de¤il savaflmas›, o siperlerde tu-
tunamamas› gerekir... Ancak, en
s›k›fl›k zamanlarda bile onlar›
yaln›z b›rakmayan din adamlar›,
karfl›lar›nda düflman de¤il, cen-
nete giden yollar› gösteriyorlar-
d›... Bu sebeple onlar ‘Allah Al-

lah’ diye hayk›rarak sald›r›rken,
‹ngiliz ve Frans›zlara karfl› de¤il
Cennete do¤ru, daha da önemli-
si inand›klar› Allah’a do¤ru git-
tiklerine inan›yorlar... O koru-
mas›z siperlerinde ancak o
inançla ayakta durabiliyorlar,
demektedir.” ■

GGüüll MMuuhhaammmmeedd ve MMoollllaa AAbbdduullllaahh, kimi za-
man meyve-sebze, kimi zaman flekerleme türü yi-
yecekler üzerine seyyar sat›c›l›k yaparak hayatla-
r›n› sürdüren biri 40 di¤eri 60 yafllar›nda iki Af-
gan müslüman›yd›. O zamanlar Britanya’n›n sö-
mürgesi olan Hindistan’›n
Kuzeybat› bölgesinden göç
ederek AAvvuussttrraallyyaa’n›n
BBrrookkeenn HHiillll kasabas›na
yerleflmifllerdi.

1 Ocak 1915 Cuma gü-
nü sabah namazlar›n› k›l-
d›ktan sonra, aileleri ile he-
lalleflerek evlerinden ayr›l-
d›lar. Çünkü o gün herhan-
gi bir gün de¤ildi, o sabah
herhangi bir sabah de¤ildi.
Çünkü devrin Halifesi, Os-
manl› Sultan› Sultan Reflad
CCiihhaadd ilan etmiflti ve
Avustralya da ‹ngilizlerin
yan›nda, Osmanl›’ya karfl›
savaflmak üzere cepheye as-
ker sevk edecekti.

Halife’nin CCiihhaadd FFeerr--
mmaann›› dünyan›n öbür ucun-
daki bu iki Afgan’›n imanl›
yüreklerine çoktan ulaflm›fl-
t›. Haz›rl›klar›n› tamamla-
yan bu iki yi¤it Afgan, yanlar›na ald›klar› mmaavv--
zzeerrlleerr, KKuurr’’aann--›› KKeerriimm ve OOssmmaannll›› BBaayyrraa¤¤›› ile
kasaban›n tren istasyonuna yak›n bir tepedeki
kayal›k bir yeri kendilerine mevzi edindiler.

Gün ›fl›rken, tren istasyonu, Çanakkale cep-
hesine gönderilecek AAnnzzaakk askerlerinin gelifli ile
kalabal›klaflmaya bafllam›flt›. K›sa bir müddet
sonra, Anzak askerlerini tafl›yacak tren istasyona

girdi. ‹flte tam bu s›rada Gül Muhammed yanla-
r›nda getirdikleri Osmanl› bayra¤›n› bulunduk-
lar› mevziin yan›na dikti ve iki arkadafl AAllllaahhuu
EEkkbbeerr nidalar› aras›nda atefl etmeye bafllad›lar.
Ellerindeki tüfeklerle istasyona kurflun ya¤d›r›-

yorlard›. ‹lk flaflk›nl›¤› üzer-
lerinden atan Anzak asker-
lerinin de karfl›l›k vermesiy-
le bu bask›n bir çat›flmaya
dönüflmüfl ve yüzlerce Anzak
askerinin yo¤un atefli alt›n-
daki iki mücahid tam üç saat
boyunca ortal›¤› savafl alan›-
na çevirmifllerdi. Ancak ar-
t›k mermileri bitmiflti ve
atefl edemiyorlard›. Durumu
farkeden Anzaklar da atefl
etmeyi b›rakm›flt›. K›sa bir
sessizlikten sonra, ellerine
ald›klar› babadan kalma Af-
gan hançerleri ile YYaa AAllllaahh
diyerek mevziden f›rlayan
Gül Muhammed ve Molla
Abdullah ayn› anda baflla-
yan Anzak atefli ile flehit
edildiler.

Anzaklar, 2 ölü ve 7 ya-
ral› verdikleri bu çat›flmadan
sonra, mücahidlerin mevzi-

lendikleri yerde, Urduca yaz›lm›fl flu notu buldu-
lar:

““BBuunnuu yyaapp››yyoorruuzz,, ççüünnkküü ssiizz VVAATTAANNIIMMII--
ZZAA kkaarrflfl›› ssaavvaaflfl››yyoorrssuunnuuzz..””

Bu olay bir hikaye de¤il gerçe¤in ta kendisi-
dir. Onlardan geriye kalan mavzerler, Kuran-›
Kerim, bayrak ve di¤er eflyalar› hala Sydney’deki
Polis müzesinde sergilenmektedir.

‹‹KK‹‹ KK‹‹fifi‹‹LL‹‹KK HH‹‹LLAAFFEETT OORRDDUUSSUU AAVVUUSSTTRRAALLYYAA’’YYAA SSAAVVAAfifi AAÇÇIIYYOORR!!
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H
epimiz bu dünyan›n
gelip geçici oldu¤unu
elbet biliriz. Kimimiz

bu fanili¤i tembelli¤ine bahane
yapar; çal›flmaz, çabalamaz. Ki-
misi de bu k›sa dünya hayat›n-
dan azami faydalanmay› abart›r.
Kendinin tüketemeyece¤i ve bir
baflkas›n›n yiyip içece¤i servet-
leri biriktirir durur. Bazen bu
servet tutkunlu¤u o kadar ileri
gider ki, harama-helale dikkat
etmez, hayra-hasenata yönel-
mez; bu dünyay› kendine zindan
etti¤i gibi öbür dünyas›n› da
kendine zehreder. Biraz elefltiri
getirseniz; “fiu fani dünyadan
biraz nasiplenelim diye yap›yo-
ruz” derler.

Bir grup arkadafl gezintiye
ç›km›fllar. Bu da¤, flu dere, flu
köy, flu kasaba gezerlerken bir
dere k›y›s›nda konaklam›fllar.
Akan suyun fl›r›lt›s›n› dinleyip,
temiz havadan nasipleniyorlar-
m›fl. Birden gözlerine gür akan
derenin orta yerinde garip k›ya-
fetli bir adam›n de¤iflik hareket-
lerle oynad›¤›n› görmüfller.
Adam›n bafl›nda, içinde bir çan
tak›l› f›ç› bozmas›ndan yap›lm›fl
bir bafll›k, s›rt›nda sand›k görü-
nümlü bir yay›k, a¤z› sürekli ko-

nufluyor, elindeki fliflle bir örgü
örüyor ve durdu¤u yerden vücu-
dunun her taraf›n› oynatan flan-
g›r flungur çan sesi alt›nda bir
garip dans ediyor görünce, flafl-
k›nl›kla, bu adam›n deli oldu¤u-
na hükmetmifller. Yine merak-
lar›na yenilip adama sokulmufl-
lar. ‹çlerinden biri selam verip
sormufl: 

-“Selamünaleyküm, hem-
flehrim!” 

-“Aleykümselam gardafl!”
deyip duraklam›fl adam.

-Suyun içinde ne u¤rafl›p du-
ruyorsun, ne çalkalan›p duru-
yorsun öyle?

-Bizim köyün imam› cami-
nin kilimlerini y›katmak isti-
yordu. Ben y›kay›p getiririm de-
dim; aya¤›m›n alt›nda kilimler
var, onlar› y›k›yorum. ‹mam üç
befl kurufl verirse, bu fani dünya-
da geçinir gideriz dedim de...

-Peki kafandaki çan ne?
-Çana gelince... fiu yanda

gördü¤ünüz tarla Recep
A¤a’n›n tarlas›. Bakla ekmifl
tarlaya. Kargalar talan ediyor-
lar. Ben nas›l olsa kilimleri y›-
karken sallanaca¤›ma göre, kar-
galar çan sesini duydu¤unda ka-
çaca¤›na göre tarlaya zararlar› az

olur. Recep A¤a da bana bir çu-
val bakla verirse, bu fani dünya-
da geçinir gideriz dedim.

-Peki s›rt›ndaki  tahta san-
d›k ne oluyor?

-O Mehmet Efendi’nin yay›-
¤›d›r. Sütlerinden bu yay›kla
ya¤ ç›kart›yor. Ben nas›l olsa
sallan›yorum. Bu yay›¤› s›rt›ma
ba¤la, olan ya¤› da ben sana ge-
tiririm dedim. Bu ya¤dan bir
avuç da bana verirse, flu fani
dünyada biz de biraz yeriz, geçi-
niriz dedim de...

-Güzel! O elindeki örgü ne
oluyor?

-Bizim kahyan›n o¤lu Erzu-
rum’a askere gitti. Erzurum çok
so¤uk oluyormufl. Kal›n çorap,
fanila gerekiyormufl. Ördürmek
istedi. Ben de “Ellerim bofl, getir
öreyim” dedim. Birkaç kurufl da
o verirse, flu fani dünyada geçi-
mime yard›mc› olur diye örüyo-
rum.

-Harika adamm›fls›n. Peki
kendi kendine niye konuflup
duruyorsun?

-Yoo... Kendi kendime ko-
nuflmuyorum. Bizim muhtar›n
k›z› sizlere ömür vefat etti. Aile-
si de ona bir Yasin okutmak is-
tedi. Yasin ezberimde. A¤z›m da
bofl. Ben size okuyuvereyim de-
dim. Onu okuyordum. Bunun
için de bana üç befl kurufl verir-
lerse, bu fani dünyada geçinip
gideriz iflte diye düflündüm de...

Soruyu soran adam, ““fifiuu
ddüünnyyaa ffaannii ddee¤¤iill ddee bbaakkii oollssaayy--
dd›› aaccaabbaa sseenn nnee yyaappaaccaakktt››nn??””
demifl.

Gülerek uzaklaflm›fllar ora-
dan. ■

FFAANN‹‹ DDÜÜNNYYAADDAANN 
NNAASS‹‹PPLLEENNMMEEKK!!

FFAAHHRREEDDDD‹‹NN GGÖÖRR

A Y N A D A K ‹  T E B E S S Ü M


