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Ayda bir yayımlanır.

Küresel Emperyalizmin İslâm Korkusu

Sovyetler B irliğ i’nin çöküşünün kesinleştiği 1990 yılı, yakın 
tarihin belirleyici kırılma ânlarından biri, belki de en önem li' 
si idi; bu tarih aynı zamanda ABD/Batı-İslâm ilişkilerinde de 
çok önem li bir dönemecin başlangıcı oldu. Batı sömürgecili
ğinin mümessilleri ‘Düvel-i Muazzama’ ile, İslâm medeniyeti
nin mümessili -ümmetin siyasi, dini, askeri liderliğini deruhte 
etmesi hasebiyle- Osmanlı Devleti arasında yüzyıllarca süren 
Haç-Hilâl kavgası, yaklaşık 70 yıllık bir inkıtaın ardından, 
Batılıların öteki/diişman ihtiyacını karşılamak üzere yeniden 
vizyona konuyordu.

Her ikisi de Batı ürünü olan Komünizm ile Kapitalizm ara
sındaki ‘aile içi’ çatışma Soğuk Savaş sürecine vücut vermiş, 
‘H ür D ünya* rolünü oynayan A BD  liderliğindeki Batı bloku, 
Sovyet Rusya liderliğindeki Doğu blokunu bir ‘umacı’ olarak 
kullanmak sûretiyle dünyanın kalan bölümünü ‘kanatları altı
na alarak’ 9 0 ’lara kadar sömürmüştü. Bu tarihte Soğuk Savaş 
dönemi ideolojilerinin çifte iflasının kesinleşmesi ile, son on 
yıllarda em in  adımlarla yükselen İslâmî uyanış hareketleri ta
rihin akışını değiştirecek söylem-eylem biçimleri ile yegane 
alternatif h aline geldiler. 2 .Dünya Savaşı sonrası müslüman 
dünyada sömürgecilere karşı hızla gelişen bağımsızlık hareket
lerine eşlik eden İslâmî oluşumlar(I/mm, Cemaat-i İslam vb.), 
fikrî birikim leri ve aktiviteleri ile günümüze kadar devam 
eden kalıcı tesirler bırakmışlardı. ‘6 0 ’lı-‘70 ’li yıllarda İslâm 
dünyasını elerinden etkileyen bu “öze dönüş” hareketleri, 
1979 İran Devrimi ile devlet aygıtını devralabilecek donanı
ma sahip olduklarını da ispatlamışlardı. Elbette İslâm, hayatın 
bütün alanlarını kuşatan fıkıh/hukuk sistemi, inanç ve ibadet 
esasları ile farklı ve bütüncül bir yaşam modeli sunuyordu in
sanlığa. Bu potansiyel imkân, sadece müslüman coğrafyayı ye
niden ayağa kaldırmakla yetinmeyip ciddi anlamda ontolojik 
güven bunalımı yaşayan dünyayı da derinden dönüştürebile
cek bir dinamizmi işaret ediyordu. İşte küresel emperyalizmin 
“İslâm korkusu”nun temelinde yatan hakikat bu idi.

Son  yıllarda meydana gelen küresel ve yerel ölçekli hadi
selerin birçoğunu izahta en önemli nirengi noktası bu geliş
medir. 9 0 ’lardan itibaren İslâm=terör denklemi ile alt yapısı 
örülen ve 11 Eylül 2001 provokatif/miirettep hadisesi ile start 
verilen küresel anti-Islâmizm süreci de aynı korkunun ürü
nüdür ve Islâm’ın tarih sahnesine dönüşünü engellemeye, 
hiç olmazsa tehir etmeye yönelik şeytani bir stratejidir.

Ümran, Ağustos sayısında işte bu korkuyu, bu korkunun 
neden olduğu süreci ve bu mâhût sürece taze kan pompalama 
işlevi gören Temmuz ayındaki Londra patlamalarını kapak 
konusu yaptı. Konuyu tartıştığımız açıkoturum'a gazeteci-ya- 
zar İbrahim Karagül, uluslararası ilişkiler uzmanı Alptekin 
Dursunoğlu ve Tevfik Emin ile Doctors Worldwide koordi
natörü Kani Torun katıldılar. Ayrıca, gazeteci Turan Kışlak- 
çı ile, T.Emin, Asım Öz ve Cemil Arslan da yazılarında ko
nuyu farklı açılardan irdelediler.

üm ran’m bu sayısında, şehadet yıldönümü vesilesiyle üs- 
tad Seyyid Kutub hakkında bir bölüm oluşturduk. Kıymetli 
hocamız İbrahim Sarmış’ın derinlikli yazısı da, İslâm’ı asrın 
idrakine sunmada Seyyid Kutub’un fikirlerinin, hâlâ güncelli
ğini koruduğunu ispatlıyor.

\Jmran/ek ise, yeni bir dönemece giren A B hakkmdaki 
kapsamlı bir analize ayrıldı.

Ümran’dan selam, sevgi ve dualar...

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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ORTAK BİLİNCİN SESİ

ATASOY MÜFTÜOĞLU

B atı’nın sahte yerel değer
leri, ilkeleri, ölçüleri bü
tün kültürleri, halkları 

kuşatacak şekilde ideolojik bir 
tahakküm projesi olarak hayata 
geçiriliyor. Yerel Batı değerle
ri/ilkeleri, insanlığa meşru olma
yan, ahlaki olmayan yollarla 
yansıtılıyor. Günümüzde, ileti
şim, bilgisayar ve bilişim tekno
lojileri, bütün toplumları ideolo
jik anlamda kuşatabilecek, yön
lendirebilecek bir noktadadır. 
Bu teknoloj iler aracılığıyla iste
nildiğinde halkar/toplumlar pa
sif halklar/toplumlar haline geti
rilebilmektedir. Yine bu tekno
lojiler aracılığıyla, her alanda 
küresel perspektifler/çerçeveler, 
yerel bağlamlarda da, ekonomi, 
siyaset ve kültür üzerinde etkili 
olabilmektedir. Küresel iletişim 
her tür özgünlüğü aşarak, kültü
rel renkleri, çerçeveleri belirle
yici hale getiriyor. Siyasal, kül
türel, ekonomik, toplumsal iliş
kiler küresel ölçekte yoğunlaşı
yor. Yerel/ulusal gerçeklikler bu 
yoğun ilişkiler tarafından biçim
lendiriliyor ya da kontrol edili
yor. Bugünün dünyası tek bir 
baskın kültürün etkisi altınla 
almıyor. Batı’ya özgü kültürel/si
yasal üstünlük m it’i bir propa

ganda aracı olarak kullanılarak 
çok miitehakkim yorumlar, de
ğerlendirmeler, ilişkiler geliştiri
liyor. Bugün, bütün toplumları- 
mız bu mütehalckim/saldırgan 
yorumların, değerlendirmelerin 
ağır baskısı altındadır. Toplum- 
larımız siyasal ve kültürel bir aşı
rılıkla karşı karşıyadır.

Modern kavram ve kurumla- 
rın küresel tezahürleriyle hesap
laşabilecek bir birikim ve irade 
gerekiyor. Araçsal akılcılık ve 
rasyonalist dünya görüşü, ege
menliğin halka ya da devlete ait 
değil, Allah’a ait olduğu fikrini 
bir türlü anlayamıyor. Küresel 
ideolojik çetecilik, bilincimizi 
ve vicdanımızı terörize ediyor. 
Farklı bütün düşünsel, kültürel, 
siyasal dünyaları imkansız kılan, 
farklı bütün yorum ve yaklaşım 
biçimlerini gayri meşru ilan 
eden bir faşizm ve terörizm kar
şısında bulunuyoruz, içerisinde 
yaşadığımız yerler, toplumlar, ül
keler artık gerçek kimliğimizi ve 
kişiliğimizi yansıtmıyor. İçeri
sinde yaşadığımız yerellikler sa
dece fiziksel yerelliklerdir. Gü
nümüzde kendisini İslam’a nis- 
bet eden her görüş, her duyuş, 
her eylem bir biçimde aşağılana
rak damgalanıyor, dışımızda ce

reyan eden olaylar ve süreçler 
içimizi dönüştürüyor, çölleştiri
yor. Her hangi bir dünya görüşü
nü, hayat tarzını, bu dünya görü
şüne ve hayat tarzına ait kavram 
ve kurumlan tartışmak, eleştir
mek, paylaşmamak ayrı bir şey, 
bunları tahkir etmek, bunları 
tezyif etmek, bunları egemen 
irade adına karalamak tamamen 
ayrı çok çirkin ve çok kirli bir 
şeydir. Tartışmayı, eleştiriyi, 
paylaşmamayı anlayabiliriz; an
cak, tahkir ve tezyif gayri insani 
ve gayri ahlaki olduğu için, bunu 
asla kabul edemeyiz, etmemeli
yiz.

Hemen her ülkede dar görüş
lü seçkinler dünyaya ancak ide
olojik ufuktan bakabiliyor. Tür
kiye’de yakın tarih boyunca ka- 
muoyu soyut ideolojik tartışma
larla meşgul edilmiş, oyalanmış- 
tır. Bugün de bu soyut tartışma
lar devam etmektedir. Kapitalist 
sistemin çıkarlarıyla bütünleşen 
medya sistemi, kapitalist değer
lerin, kültürün küresel ölçekte 
yayılmasına öncülük ediyor. Ha
yatın her alanında her tür ilişki 
kapitalist hayat tarzına göre ye
niden yapılandırılıyor. Hayatı
mız üzerindeki denetimimizi 
kaybediyoruz. Ortak duyarlık' 
lar, ortak sesler, her geçen gün 
etkisini yitiriyor. Ortak bilin' 
cin ve ortak vicdanın sesini her 
zamandan daha çok güçlü, etki' 
li kılmak gerekiyor. Ahlaklı 
küreselleştirmek gerekiyor. Sü' 
rekli olarak aşağılanmaya manız 
kalmak kabul edilebilir insa
ni/ahlaki bir durum değildir. Ha
yatımızı küresel ilişki biçimleri 
kontrol etmeye başlamıştır. Ulu-
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sotesi medya sistemi düşün- 
ce biçimlerimizi bile yön' 
lendirebilmektedir. Algı 
dünyamız da bu sistemin 
tehdidi altındadır. Küresel 
sistemin uygun gördüğü ve 
pazarladığı bir İslam alanı 
içerisine çekiliyoruz. Kimli' 
ğimizi, kişiliğimizi, karakte- 
rimizi oluşturan kültürel 
bağlamlarımızdan uzaklaş- 
tınlıyoruz. Küresel oluşum- 
lar bütün toplumları kendi 
etki alanına kazandırabili- 
yor. Etrafımızda bütün bu 
gelişmeler çok yoğun bir bi- 
çimde yaşanırken, en geniş 
anlamda bir bilinç/eylem 
etkileşimi içerisinde bu
lunmaları gereken İslam top- 
lumları, yüzeysel/sahte tatmin
lerle, ütopik spekülasyonlarla 
gününü gün ediyor, asıl gündemi 
ihmal ediyor.

Öncelikle toplumlarımızda 
kamu vicdanını sorumluluğa 
uyandırmak gerekiyor, bir yeni' 
lenme bilincine uyandırmak ge' 
rekiyor. Burada, köksüz, anlam- 
sız yeniliklerden söz etmiyoruz. 
Kültür ve uygarlığımızın özünü, 
ruhunu, birikimini özümseyen 
bir yenilikten söz ediyoruz. Yeni
liği, yenilenmeyi asla bir özenti 
olarak değerlendirmemeliyiz. 
Bugün, toplumlarımız, çevremiz, 
yorgun umutlar, yorgun bekle
yişler, yorgun sessizlikler içeri
sindedir. Bu durum, normal kar
şılanabilecek bir durum olamaz. 
Bu durum, hemen müdahale 
edilmesi gereken marazi bir du
rumdur. Toplumlarımızda yol 
açıcı yeni bir duyarlık sayfası 
açabilmeliyiz. Toplumlarımızda, 
yaralayıcı ilişkisizlikler, merha
metsiz ilgisizlikler, kayıtsızlıklar, 
yürek yakıcı kanıksamalar arta

rak sürüyor. Tek kişilik hayatlar 
yaşamaya başlıyoruz, bencil ha
yatlar yaşıyoruz. Bencil hayatlar, 
bencil tutkular, bencil ilişkiler 
yüzünden boğulmak üzereyiz. 
Sahte değerler ve sahte ilişkiler 
dünyasında yaşıyoruz. Birbirimi
zin serüveninden haberdar deği
liz. Yalnızlıkları biriktiriyoruz. 
Çevremizde, kimi arkadaşlarımız 
paranın sahte itibarının büyüsü
ne, kimileri, iktidarın sahte iti
barının büyüsüne, kimileri de 
şöhretin sahte itibarının büyüsü
ne kapılarak, konjonktürel bir 
kasırgaya, şiddetli bir kasırgaya 
kapılarak, ucuz üstünlükler tas
layarak, sorumluluk ve dayanış
ma alanlarını.terkedip gittiler.

Her geçen gün, hayatlarımıza 
yabancı tarzlar, duruşlar egemen 
oluyor. Uçsuz bucaksız yalnızlık
ların ve hüzünlerin dünyasına 
doğru yol alıyoruz. Tercihleri
miz, konumlarımız ve ilgilerimiz 
çok iğreti bir zemindedir. Tutar
lılıklarımız yok olmaktadır. Ge
çici, anlık ilgiler, tatminler, ten
sel arzular öne çıkmaktadır. Ba

tılılaşma çıkmazlarına saplanıp 
kalan toplumlarımızda nihilist 
patlamalar yaşanıyor. Maddile
şen hayatlar, tarzlar her şeyi ruh
suzlaştırıyor. içtenliklerin kay
boluşu nedeniyle, dostluklarımız 
karşılıksız kalıyor. Türkiye’de 
sistem tercihini eksiksiz bir Batı
lılaşma ve laikleşme yönünde 
yaptığı için, Batı kültürü ile bü
tünleşmeyi seçtiği için; bu terci
hini zorlama, baskılama, tepe
den inme yöntemlerle topluma 
kabul ettirmeye çalıştığı için, 
toplumumuzda algısal uçurumlar 
oluşuyor.

Düşünsel, kültürel özgüveni
mizi yeniden inşa etmeliyiz. Dü
şünsel, kültürel özgüvenimizi in
şa edemediğimiz takdirde özgür 
olamayız. Batı’mn kavram
sal/kurumsal mantığına teslim 
olmak zorunda değiliz. Varlığı
mızı, düşünsel, kültürel ikilemler 
içerisinde sürdüremeyiz, hayatı
mızı belirsizliklere terkedemeyiz. 
Bağlamlarından koparılmış, an
lamlarını yitirmiş kültürel pra
tiklere razı olamayız. ■

Ümran-Ağustos *2005 5



YÖK İKTİDAR GİBİ! 
İKTİDAR YOK GİBİ!

ABDULLAH YILDIZ

15 Temmuz 2005 tarihli 
gazetelere, YÖK’ün mes- 
lelc liselerine büyük bir 

darbe daha indirdiğine dair ha- 
berler yansıdı. Zaten 28 Şubat 
süreci ile Ö SS’de alan sınırlama
sına icbar edilerek üniversiteye 
girişleri büyük ölçüde engelle- 
nen Meslek Lisesi öğrencilerinin 
kendi alanlarındaki yüksek öğre
tim kurumlarını tercih etmeleri 
halinde Ö SS puanlarına ekle
nen katsayı da 0 .2 4 ’ten 0 .0 8 ’e 
düşürülmüştü. YOK Başkanı E r
doğan Teziç’in açıklamasına gö
re YÖICün 22 Haziran tarihinde 
aldığı bu karar M illi Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiş. Kararın 
Bakanlığa ne zaman gönderildi
ğini bilmiyoruz ama konu Tem 
muz ortasında gündeme geldiği
ne ve neredeyse Teziç dışında 
kimsenin haberi olmadığına gö
re, ilginç bir ayak oyunu var or
tada.

Konu ile ilgili haberi Radilial 
gazetesi (15. 07. 2005) şu başlık
la vermişti: Hükümete YOK  
Çalımı.

Evet, YOK, meslek liselilerin 
ölüm fermanını imzalamakla 
kalmamış, bu öğrencilere uygu
lanmakta olan alan sınırlaması
nı kaldırmak için bazı girişimler
de bulunan AKP hükümetine de 
kelimenin tam anlamıyla çalım 
atmıştı ve bu atağı golle sonuç

lanmıştı. Aslında bu, AKP hü
kümetinin yediği ilk gol değildi; 
eğer bu kafayla giderlerse son gol 
de olmayacak! Bildiğiniz gibi, 
AKP, hükümet olalı beri, 
O SS’de IHL ve meslek liselilere 
uygulanan katsayı adaletsizliğini 
ortadan kaldırmak için her sınav 
arifesinde girişimde bulunuyor, 
öğrencileri ve velilerini umut
landıran beyanatlar veriyor; ama 
YOK duvarına çarparak bir son
raki yıla kadar derin bir sessizliğe 
gömülüyor. Her sınav dönemin
de zayıf da olsa tazelenen umut
lar, kısa bir süre sonra sükût-u 
hayalle sonuçlanıyor. Bu sene de 
durum değişmedi; yine bol kese
den vaatler, ağız dolusu lâflar, 
efelenmeler ve sonuçsuz girişim
ler ve yine hüsran!

Şimdi YÖK, “adaletsizlik öyle 
giderilmez, böyle giderilir” dercesi- 
ne, meslek liselilerin kendi alan
larındaki tek yüksek öğretim ku- 
rumuna girebilmelerine -tabi sı
nırlı sayıdaki kontenjan için on- 
binlerce arkadaşlarının arasın
dan sıyrılabilirlerse- imkan ve
ren ek katsayıyı da 0 .2 4 ’ten 
0 .0 8 ’e düşürdü. Böylece üniver
sitelere girişte, yarışa 30-40  pu
an geriden başlayan meslek lise
liler, kendi alanlarındaki fakül
telere devam etmek için sahip 
oldukları kısmî avantajı da kay
bettiler; yani burada da 10 pu

anları çalışmış oldu. Vur abalı
ya!

Bu, meslek liselerinin ve 
özellikle İHL’lerin “ölüm fer
mam” demek! YÖK ve ona des
tek verenler, bunu bile bile yapı
yorlar! Adamların derdi bilim, 
ilerleme, kalkınma vs. değil; hal
kın çocuklarının önünü kesmek, 
İslâmî duyarlılığı yok etmek ve 
çıkar egemenliklerini, saltanat
larını sürdürmek!..

Cuntacıların Kurduğu YOK, 
28  Şubat Darbesinin En 

Önemli Aktörüydü

Bilindiği gibi YÖK, 6 Kasım 
1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek 
Öğretim Kanunu ile kurulmuş
tu. 12 Eylül cuntası tarafından 
bütün üniversitelerin yönetim 
kurulları tasfiye edilerek yerleri
ne bizzat darbecilerin atadığı 
rektörler getirilmek sûretiyle 
YÖK ihdas edilmişti.

Amacını, “yüksek öğretimle 
ilgili her konuda temel, ana be
lirleyen olmak” ve bu amaçla 
“yüksek öğretim kurumlanılın 
organize edilmesi, eğitim ve öğ
retimle ilgili tüm detayların be
lirlenmesi” görevini yerine getir
mek olarak ilan eden YÖK dar
be ürünü olduğu gibi, 1986 yılı
na kadar üniversitelerimizin sta
tüsünü belirleyen yasalardan 
115 ve 116 sayılı kanunlar da 27 
Mayıs 1960 darbesinin ürünleri 
idi. (Bkz: Ahmed Yüksel Özem- 
re ve Remzi Çevik’in YÖK’e da
ir yazıları, U m ra n /lll,  Kasım 
2003)

Bu yüzden üniversitelerimiz 
ve YÖK, askeri modele uygun 
bir emir-komuta zinciri ile yöne
tilmekte ve bilime değil resmî 
ideolojiye hizmeti öncelemekte-
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YÖK VE İKTİDAR / YILDIZ

dir. Yüksek Öğretim Kanu- 
nu’nun 53. maddesine göre, 
“İdeolojik amaçlarla devletin ve 
milletinin bölünmez bütünlüğüne 
kasteden, din, dil, ırk, sınıf, din ve 
mezhep ayrılığına dayanarak cum
huriyeti yıkmaya çalışan faaliyet
lerde bulunanlar” derhal okuldan 
atılır ve cumhuriyet savcısına 
teslim edilir. Ayrıca bu sebepler- 
le üniversiteden atılan bir öğ
renci ya da eğitimci bir daha 
başka bir üniversitede okuyamaz 
veya çalışamaz. Okuldan atılma 
veya uzaklaştırma cezası almak 
için, “Yükseköğretim içinde veya 
dışında yükseköğretim öğrenciliği 
sıfatına, onur ve şerefine aykırı ha
rekette bulunmak, öğrenme ve öğ
retme hürriyetini, doğrudan doğru
ya veya dolaylı olarak kısıtlamak, 
kurumlann sükun, huzur ve çalış
ma düzenini bozmak, boykot, işgal 
ve engelleme gibi eylemlere katıl
mak, bunları teşvik ve tahrik et
mek, yükseköğretim mensuplarının 
şeref ve haysiyetine veya şahısları
na tecavüz etmek veya saygı dışı 
davranışlarda bulunmak ve anarşik 
ve ideolojik olaylara katılmak veya 
bu olayları tahrik ve teşvik etmek” 
fiillerinden birini işlemek yeter- 
lidir.

YÖK’ün bilimle, eğitimle il
gilenmek yerine, -‘rejimi koru
ma ve kollama’ maskesi altında- 
siyasete doğrudan müdahil oldu
ğunu en son 28  Şubat sürecinde 
gördük. .İki Kemal’in (İ.Ü. rek
törü Kemal Alemdaroğlu ve 
YOK eski başkanı Kemal Gü
rüz) şampiyonluğunu yaptığı 
üniversite muhalefeti, 28 Şu- 
bat’m önünü açmış, postmodern 
darbecilere gaz ve hız vermişti. 
Ve YOK, el-ân mevcut hüküme
te karşı neredeyse ana muhalefet 
görevini üstlenmiş vaziyette.

YÖK Başkanı Erdoğan Teziç

Cumhurbaşkanı Sezer’in atadığı 
yeni üyelerle muhalif siyasi kim
liği iyice güçlenen YOK, önü
müzdeki günlerde -gerek yaklaş
makta olan Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri nedeniyle, gerekse hü
kümete karşı başlatılan yıpratma 
kampanyası nedeniyle giderek 
ısınan- siyasî arenanın baş aktö
rü olmaya aday görünüyor.

Üniversitelerimiz dökülüyor
muş, bilim yarışında nal toplu- 
yormuş, bir çok yönetici gırtlağı
na kadar yolsuzluğa batmış, ki
min umurunda! YOK’ün bilim 
alanında “adı yok” , ama siyaset
te var, hatta iktidar gibi! Daha
sı, YOK Başkanı zaman zaman 
hükümete aba altından sopa 
göstererek 1960’ları, Mende
res’in akıbetini hatırlatabiliyor. 
Bunlar yetmiyormuş gibi, şimdi 
meslek liselerine tanınan kısmî 
bir hakkı da ortadan kaldırarak 
‘adaleti sağladık’ diye adeta ik
tidarla dalga geçiyor!

Sürekli Bürokratik 
Darbe Süreci ve YÖK

Ümran Dergisi, AKP hükümeti
ni, kurulduğundan beri çeşitli 
konularda uyarmaya devam edi
yor. Bu uyarılarımızdan biri de, 
28 Şubat sürecinde halkın irade
sini ipotek altına almak amacıy
la oluşturulan, bu sebeple 
TBMM ve hükümetin denetimi 
dışında tutulan Ü st Kurullar 
hakkında idi(Bkz: üm ran/102, 
Şubat 2003). Ez-cümle; Mecli
sin ve Hükümetin değil Devle
tin kontrolü altındaki bu kurul
lar (YÖK, RTÜK, SPK, BDDK 
ve diğerleri) marifetiyle, mevcut 
iktidarlar sürekli bir bürokratik 
darbe süreci ile karşı karşıya ka
lacaklar ve millet iradesi yerine 
bir avuç güçlü bürokratik azınlı
ğın iradesi doğrultusunda hare
ket etmeye icbar edileceklerdir, 
demiştik.

• İmdi, gelinen noktada, en 
kudretli üst kurul olan YÖK 
adeta ‘iktidar gibi’, iktidar ise 
‘YOK gibi’ hareket ediyor.

Egemen bürokratik azınlığın 
politikaları istikametinde icraat 
yaptığında alkış alan hükümet, 
kendisini iktidar koltuğuna 
oturtan halkının talepleri konu
sunda en küçük bir adım atmaya 
yöneldiği anda kızılca kıyamet 
kopuyor ve hemen gerim adım 
atılıyor. Bir kere geri adım attı
ğınızda da, -tabir yerindeyse- ar
tık ‘dikiş tutturm anızf mümkün 
olmuyor...

Bu tür durumlarda hükümet 
yetkilileri, genellikle tepkisel 
beyanatlar vermekle yetiniyor
lar. Çok tekrarlanan bir deyim
dir ama, maalesef lâfla peynir ge
misi yürümüyor. YÖK’ün son at
raksiyonunda da öyle oldu:
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“Meclis bir açılsın-mış, gö- 
recek-m işiz!” İnşaallah! 
Ama, AKP iktidarının ba
şörtüsü, imam-hatipler ve 
YOK konusunda bir şeyler 
yapacağına artık kimse 
inan(a)mıyor? Kendileri de 
bu konuda gerçekten inanç
lı ve kararlılar mı; doğrusu 
artık bundan da şüphelen
meye hakkımız var!

YOK un yeni girişimini 
“Mesleki Eğitime Ölüm” 
başlığıyla manşetten haber 
yapan Yeni Şafak gazetesi 
(16 .07.2005), “Hükümet 
Devrede” diye de eklemiş. 
Açık söylemek gerekirse; 
Hükümetin A B’ye giriş için 
müzakerelere başlama -ki 
henüz neticesi meçhûl- ve 
enflasyonu tek haneli ra
kamlara düşürme -ki bu ba
şarının da halkın cebine ve 
işsizliğe faydası meşkûk- dı
şında, kendisini iktidar ya
pan tabanın asli beklentile
ri için gerçek anlamda hiç 
devreye girdiğini görmedik. 
Oysa millet, her şeyden 
önce, dini inancı, kılığı-kı- 
yafetiyle özgür olmak ve 
çocuklarına da özgürce di' 
nini öğretmek istiyor... 
Aynı günkü Yeni Şafak ga
zetesinde Ahmet Taşgeti- 
ren ağabey hükümete sesleniyor: 
“Y O K ’ü yeniden  düzen lem ek  
için  d a h a  ne duruyorsunuz?  
Tüy dikildi, fark ın da değil m i- 
siniz?” Ve doğru bir tespitte bu
lunuyor: “YOK hüküm etin  bu r
nunu s ü r t ü y o r Evet, aynen 
öyle! Ve bu durum, sizi bilmeyiz 
ama, artık hepimize giran geli
yor!

Ve siz, AKP olarak, hem se
çim beyannamelerinizde hem de

navlar, yarışmayı teşvik ede
cek ve adaleti sağlayacak şekil
de değiştirilecektir.” Diye ta
ahhütte bulundunuz.

AKP iktidar olduktan 
sonra üç sınav dönemi geçti. 
Millet, imam-hatipli başba
kanına, bakanlarına ve mil
letvekillerine güvenerek ye
niden IHL’lere yöneldi... 
Artık, ‘sabredin, hallediyo
ruz...’larla meseleyi geçişti
remezsiniz. İlk icraatınız, sa
dece eğitimin değil ülkenin 
sırtında en büyük kambur 
olan YÖK sorununu çözmek 
olması gerekirken, bunun 
yerine sonuç getirmeyeceği 
başından belli olan bazı giri
şimlerle oyalandınız. Şimdi, 
gerçekten sonuç getirecek 
ve halkın ve Hakkın rızasını 
kazanacak icraat yapmak 
için son fırsat!

Biz, ‘bu kafayla giderse
niz, bir dahaki seçimde...’ fi
lan türü şeyler söylemek is
temiyoruz. Şahsen, kendi 
adıma; ‘Size güvendik, ço
cuklarımızı imam-hatibe 
verdik’ diye de sızlanmıyo
rum. (Elhamdülillah, üç ço
cuğum IHL’de okudu; so
nuncusu da hâlâ IHL’de 
okuyor ve ben de IHL mezu
nuyum.)

Sizlere, herkesin yapıp-ettik- 
lerinden ve yapmayıp-etmedik- 
lerinden hesaba çekileceği; insa
nın ‘kardeşinden, annesinden, 
babasından, eşinden, çocukla
rından kaçacağı’(80/34-36), ‘ka
çacak yer neresi?’( 75/10) diyece
ği ve ‘ayakların birbirine dolaşa
cağı’(75/29) o dehşetli günü, 
hesap gününü hatırlatıyorum! 
Vesselâm. ■

hükümet programınızda -hadi 
diğer konuları geçtik- özellikle 
katsayı adaletsizliğini ortadan 
kaldıracağınıza söz verdiniz: 
AKP Hükümet programında: 
“Mesleki ve teknik eğitime talebi 
düşüren haksız ve adaletsiz uygula
malara sebep olan üniversiteye yer
leştirme sistemi, yarışmayı teşvik 
edecek ve adaleti sağlayacak şekilde 
değiştirilecek.” dediniz. AKP’nin 
seçim beyannamesinde de; “Sı-



VAHDETTİN TARTIŞMASI: 
YALAN ÜZERİNE SİSTEM 

BİNA ETMEK

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

G eçtiğimiz ayın önemli 
tartışma konularından 
biri de “Vahdettin hain 

miydi, değil miydi” tartışması ol
du. Tartışmayı açan olay ise Bü
lent Ecevit’in Zaman gazetesine 
verdiği bir mülakatta Vahdettin 
için “Kurtuluş Savaşma açıktan 
olmasa bile belirgin şekilde des
tek oldu. İstanbul’dan ayrılacağı 
zaman devletin elinde külliyetli 
miktarda altm ve para vardı. O, 
çok az bir miktar aldı. İstese tü
münü alabilirdi. Saygı değer bir 
davranışta bulundu” demesi oldu 
ve mini bir fırtına koptu. Ecevit 
ertesi gün Hürriyet gazetesine 
verdiği röportajda da fikirlerini 
aynen devam ettirerek “Ben 
Vahdettin için hiçbir zaman ha
in demedim. Çünkü ne kadar zor 
şartlar altında padişahlık yaptığı
nı biliyorum. Ülke işgal altın
daydı. Ordusu kalmamış. Bu ko
şullar altında bile bir çok önemli 
iş yaptı. O hain değildir. Bazı hoş 
olmayan şeyleri mecburen yap
mıştır” dedi. Yani Hürriyet Ga
zetesinin yazdığı gibi “Bülent 
Ecevit resmi tarihin en büyük ta
bularından birini yıktı”. Oysa bu 
iddialar daha önce özellikle mu
hafazakar tarih araştırmacıları 
tarafından dillendiriliyordu ve 
yeni iddialar değildi. Bu nedenle 
Yılmaz Oztuna “Ben 40 yıl önce 
yazdım bunu” deme ihtiyacını 
hissediyordu. İlginç olan bu tar
tışma sırasında bazı sol aydınla
rın da bu konuda benzer fikirler
de olduğunun anlaşılması.

Oral Çalışlar da “Vahdet- 
tin’e ilişkin farklı değerlendir
meyi ilk kez Bülent Ecevit söyle
miyor. Araştırmacılar, tarihçiler 
arasında Ecevit gibi düşünenle
rin bulunduğunu biliyoruz. On
lar zaten daha önce ‘İlk defa bili
nene aykırı olanları’ söylemişler

di. Farklı olan, Bülent Ecevit gi
bi uzun.yıllar Başbakanlık yap
mış bir devlet adamının böyle bir 
değerlendirmede bulunması” de
mekteydi köşesinden. Ancak Sü
leyman Demirel’in 09. 10. 1999 
tarihli konuşmasını hatırlatmak 
zorundayız sayın Çalışlar’a. Sü
leyman Demirel o tarihteki ko
nuşmasında “Artık Osmanlıyı 
suçlamamızın manası kalmamış
tır. Rejim  oturmuştur. Rejim 
oturana kadar Osmanlıyı kötüle
mek gerekiyordu. Ama şimdi bu
na ihtiyaç kalmadı” demekte idi.

Üstelik Ecevit sadece, Vah- 
dettin’in hain olmadığını söylü
yordu. Oysa Neşe Düzel’in Rö
portaj yaptığı tarihçi Aykut 
Kansu, İttihat Terakki ve Kema
lizm hakkında daha çarpıcı açık
lamalar yapıyordu. Kansu bu rö
portajda “Atatürk’ün meclisi ka
patma fikri olduğunu, İnönü’nün 
bu isteğe lastikli cevap verdiğini, 
Karabekir’in ise, ‘Meclis kapatı
lırsa, ben Ankara’ya gelirim aça
rım’ dediğini” aktarıyordu. Kan- 
su’nun “Rejimin 1923’te değişti
ğine ilişkin resmi söylemin doğru 
olmadığına, rejimin aslında 
1^08’de değiştiğine” dair görüş
leri vardı. Kansu’ya göre “1923 
rejimi 1908’e göre daha geriye 
gidişi ifade ediyordu.” (27 Hazi
ran 2005, Radikal). Oysa Aykut 
Kansu’nun söyledikleri, Koray 
Düzgören’in söylediği gibi “Ece

vit’in açıklamalarının yüzde biri 
kadar tartışılmadı. Demek ki 
olay söylenenden çok söyleyenin 
konumu ile ilgili idi.

Ecevit’in bu konudaki düşün
celerine karşı olanların bir kısmı 
ise konunun gündeme getirilme
sini dahi kabul edemiyorlardı. 
Emin Çölaşan’m yazısının başlı
ğı “Vay Ecevit Vay”, Oktay Ek- 
şi’nin “Yakıştı mı?”, Haşan Pu- 
lur’un “Haram olsun”, Ali Sir- 
men’in ise “Vahdettin hain mi? 
Ya da biz ahmak mıyız” idi. Bu 
grubun fikrini Hikmet Bila kısa
ca “Tekrar ediyorum: Vahdeddin 
tartışması gereksiz. O dönem ta
rihe karıştı. Kim ne derse desin , 
Vahdet t inleri, Damat Ferit’leri, 
Ali Kemal’leri artık oralardan çı
karıp kurtarmak olanaksız. Mut
laka hainlik konusu tartışılacak
sa, asıl bugünün hainliklerini ko
nuşmak gerek” (Hikmet Bila, 
Cumhuriyet, 20.07.2005) diyerek 
özetliyordu. Ecevit’in Tevfik Pa
şa ile İsmet bey’i karıştırdığını 
söyleyen Hikmet Bila aynı yazı
sında Damad Ferit’i Vahdet- 
tin’in damadı olarak anıyor. Oy
sa Ferid, Vahdettin’in eniştesi
dir. İsmet bey ile Tevfik beyin 
karıştırıldığı, dolayısı ile Ece
vit’in konuya uzak bir isim oldu
ğu da işlenen bir konu idi; Ecevit 
bu hatanın kendisinden değil, 
röportajı yapan gazeteciden kay
naklandığını açıkladığı halde.
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Tartışmanın bir tarih tartış
ması olmaktan çıkıp bir sistem 
tartışması haline dönmesi ise Sü
leyman Demirel’in bu tartışmaya 
katılması oldu. Önce Hürriyet ga
zetesinden Sefa Kaplan’a konu
şan Demirel “Bu konuda ilk defa 
bilinen şeylere aykırı şeyler söy
leniyor. Ben böyle bir beyanı 
muhakeme edemiyorum. Ancak 
tarihteki bazı kişiler hakkmdaki, 
alışılagelmiş kanaatlerin dışında
ki beyanlar yadırganır. Sayın 
Ecevit’in beyanı da yadırgatıcı 
bir beyandır. Türkiye böyle bir 
beyanı kaldırabilecek durumda 
değildir” derken, ertesi gün Er- 
tuğrul Ozkök ile yaptığı bir gö
rüşme yine Hürriyet’te yer aldı. 
Özkök’ü arayan Demirel’in 
“Vahdettin konusunun tartışma
ya açılması beni rahatsız etti. 
Atatürk hepimizin referansıdır. 
Türkiye Cumhuriyetinin refe
ransıdır... Onun bu konuda Nu- 
tuk’ta neler söylediğine bakmalı
yız. Bu gün Türkiye’yi birbirine 
bağlayan en kuvvetli referans 
odur. Atatürk bizim için bir refe
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ranstır derken çok önemli bir şe
yin altını çiziyorum. Bugün Tür
kiye’yi birbirine bağlayan en 
kuvvetli referans odur. Balcın 
din, dil, bölge gibi konularda gi
derek ortak referanslar kaybolu
yor. Cumhuriyetçi elit bugün bü
yük sıkıntı içinde. En az daha 
yüzyıl bu büyük Atatürk referan
sına ihtiyacımız var” (19 Tem
muz 2005, Hürriyet) demesi ile 
artık bu tartışma bir tarih tartış
ması olmaktan çıktı. O kadar ki 
Ümit Aslanbay Star gazetesinde
ki yazısının en sonunda “... ta
mam “hain” demeyin ama Cum
huriyete de küfretmeyin, o daha 
çok genç, o Osmanlınm hiç ya
pamadığını, yapamayacağını yap
tı” diyordu (20.07.2005). Oysa 
tartışma bu yöne hiç kaymamıştı. 
Tartışma olmayan bir tarafa çeki
liyordu. Bu nedenle artık tartış
ma Vahdettin’in hain olup olma
dığı konusunun dışına çıkmıştı. 
Konumuza Demirel’in beyanatla
rı üzerinden devam edebiliriz: 

Önce hangi Türkiye? Sayın 
Demirel “Türkiye böyle bir beya
nı kaldırabilecek durumda değil
dir” derken neyi kastediyor? Oral 
Çalışlar “Hangi Türkiye, Kim? 
Demirel’in mutlaka bir bildiği 
vardır. Onun bildiklerinin çoğu
nu bizler bilmiyoruz” (Cumhuri
yet 19.07.2005) derken sorusuna 
tatmin edici bir cevap vereme
mektedir. Burada Türkiye’den 
kastedilen büyük bir ihtimalle 
halk değil.

ikinci soru süre meselesi. 
Demirel “Cumhuriyetçi elit bu
gün büyük sıkıntı içinde. En az 
daha yüzyıl bu büyük Atatürk re
feransına ihtiyacımız var” de
mektedir. Oysa gerçeklerin süre
si olmaz, Niçin 100 yıl?! Bu süre
nin farazi olduğunu kabul ede
lim. Peki Türkiye’de birilerinin

tehlike olarak gördüğü bazı dü
şünceler, tehlike olmaktan çı
kınca ne olacak o zaman?

Üçüncü mesele, Demirel’in 
“Ancak tarihteki bazı kişiler 
hakkmdaki, alışılagelmiş kanaat
lerin dışındaki beyanlar yadırga
nır. Sayın Ecevit’in beyanı da 
yadırgatıcı bir beyandır.” cümle
si. Demirel’e göre önemli olan 
kanaatlerin doğru yada yanlış ol
ması değil, alışılagelmiş olması 
mıdır?

Tabi bu arada Demirel’in be
yanatlarında ilginç bir nokta da 
dine verilen yer: “Bakın din, dil, 
bölge gibi konularda giderek or
tak referanslar kayboluyor.” di
yor Demirel, ama neye göre? Ya
pılan araştırmalar bunun tersini 
göstermiyor mu? Hatta birileri 
bundan rahatsız olmadı mı? O 
zaman yıllarca merkez sağda siya
set yapan sayın Demirel bu ger
çeği nasıl atlar?

Bir kez daha bir Demirel 
“dün dündür, bugün bugündür” 
klasiğine tanık oluyor ülkemiz. 
Ama son tanıklık Demirel’in ve 
sistemin bir başka yüzünü de or
taya çıkarıyor: Yalan. Yaşamak 
için halkının gerçekleri öğren
memesine ihtiyaç duyduğu var
sayılan bir sistem. Ve halkının 
gerçekleri öğrenmesi için yüzyıl 
daha geçmesi gerektiğini savu
nan eski Cumhurbaşkanı. Bilgi 
ve teknoloji çağında AB uyumlu 
vatandaşın bilgi edinme hakkı
nın kabul edildiği 21. yy’da Tür
kiye gerçeği ne yazık ki bu. İnsan 
ister istemez düşünüyor: Bilme
miz gerektiği halde gizlenen 
daha neler var? Yoksa “PKK’yı 
derin devletin yönettiğini” ifade 
eden Melik Fırat doğru mu söy
lüyor! Bu ve benzeri gerçekleri 
öğrenmek için de mi bir yüzyıl 
daha gerekli, ne dersiniz? ■



SREBRENÎCA:
BOP’UN KAN KOKAN 

BAŞLANGICINA BİR YOLCULUK

YUSUF ARMAĞAN

S rebrenica ne demektir? 
Adı daha sonraları “Yol 
Haritası”, “Büyük Orta- 

doğu Projesi” gibi isimlerle anı- 
lacak olan ve o tarihlerde “Yeni 
Dünya Düzeni” olarak bilinen 
aksiyon planlarının ilk duyulma- 
ya başladığı yıllara dair hafıza
mızda yer eden acı bir hatıradır 
Srebrenica. Laboratuar niteli
ğindeki bir savaşın en bildik öze
ti olarak duruyor karşımızda. 
Modern dünyanın ne olduğunun 
gün yüzüne çıktığı, tüm maske
lerin döküldüğü günün adıdır 11 
Temmuz 1995. Öyle ya, bu sava
şın tek kazananı Büyük Ortado
ğu Projesinin başrol oyuncuları 
olmalıydı. Bu kazanım Dayton 
Barış Anlaşmasını rahmetli Ali- 
ya’ya imzalamaya mecbur bırak
makla mümkün olabilirdi. T a
rihte hiçbir zaman silahla alına
mamıştı bu diyar. Koca bir dün
yanın karşısına mazlum ama 
onurlu Bosna halkının menfaat
lerini savunmak için alabildiği
ne oyun bozan ve asi kimliği ile 
çıkan Aliya’yı ikna edebilmek 
için oluşturulmuş senaryolardan 
birinin adı oluyordu Srebrenica. 
Srebrenica katliamının hemen 
birkaç gün öncesinde Radovan 
Karadzic ve ekibi Sarajevo ya
kınlarındaki Lakovac’da topla
nıyor. Rusya’nın ve Yunanis
tan’ın desteği alındığı takdirde 
Srebrenica’da yürütülecek tasfi
ye sürecinin Dayton’a direnen 
Aliya’yı ikna edebileceğini söy
lüyorlar. Ve Sırplar BM nezare
tinde Srebrenica’ da 8.106 Müs
lüman erkeği üç gün içerisinde 
katlediyor. Verilen mesaj şudur 
aslında: Siz eğer bu anlaşmayı 
imzalamaya yanaşmazsanız bu 
katliamların devamı gelecektir. 
O  günleri an be an anlatan Ali-

ya’nın hatıralarında bunun ne 
anlam taşıdığını görmek müm
kündür. Dayton’un ne demek ol
duğunu anlamak içinse bugünkü 
Bosna’nın siyasi yapısını incele
mek yetecektir. Bölge iki entite- 
ye ayrılmıştır. Sırbistan Cumhu- 
riyeti’nin sınırları Bosna sınırla
rındaki Republica srpska ile da
ha bir genişlemiştir. İki entiteye 
rağmen Boşnak, Sırp ve Hırvat- 
lardan müteşekkil üçlü başkan
lık konseyi vardır. Ve bunların 
üzerinde BM yüksek temsilcisi 
görev yapmaktadır. Yüksek tem
silci aslında tek belirleyicidir. 
Yani uluslar arası yönetim. Yani 
Temmuz 1995’de Sırp komutan 
Ratko Mladic’le birlikte kadeh 
kaldıran, Sırplarla birlikte teca- 
vüzcülüğe soyunan güvenli böl- 
ge(!) Srebrenica’da BM adına 
bulunan ve savaş sonrası ülke
sinde kahramanlar gibi karşıla
nan Hollandalı komutan Frank- 
lin, BM Genel Sekreteri Butros 
Gali, Özel Temsilci Akashi, 
Bosna BM Silahlı Güçleri Ko
mutanı General Janvier, yani 
Avrupa, yani Batı, yani modem 
zamanların dünyası. O günlerde 
Bosna’da uygulanan siyasi yapı 
bugün Irak’ta, Afganistan’da uy
gulanıyor. Büyük Orta Doğu 
Projesinin test alanıydı Bosna 
Hersek. Yıl 1995.. zambaklar ül
kesinin tüm zambakları acı içeri

sinde açmaya başlayacaktı artık

yapraklarını...
Sabah namazından sonra 

Vogoşça’dan Srebrenica’ya doğ
ru yola düştük. Yoldaki her kav
şakta Boşnaklar Srebrenica yol
culuğunun son hazırlıklarını ya
pıyorlardı. Kadınların başlarına 
örttükleri beyaz başörtüler çok 
şey anlatıyordu. Srebrenica’da 
binlerce kadının yıllarca mas
mavi gözlerinden damıttıkları 
gözyaşlarının bu kez, Türkiye’de
ki sponsorlarca yaptırılmış 
15.000 adet beyaz başörtüyü ısla
tacağının haberini alıyoruz. 
Olovo kenti solumuzda kalıyor. 
Bu şehrin hiçbir zaman Sırpların 
eline geçmediğini öğreniyoruz. 
Kladanj şehrine gelmeden evvel 
bir küçük bakkalın önünde mola 
veren otobüsleri görerek biz de 
duruyoruz. Önümüzdeki otobü
sün içerisinde Fransa, İtalya ve 
Bosna-Hersek’ten anma törenle
rine iştirak etmek için yola dü
şen gençler var. Kendilerini Bos
na Hersek Fanatikleri olarak ta
nıtıyorlar. Bu isim altında bir 
kulüpleri var: BHFANATİ-
COS. Hepsinin üzerinde mavi 
birer tişört var. Üzerinde sarı 
harflerle şu cümle yazıyor: “8106 
Yıldız Düşer Göklerimizden 
11/07/1995 Srebrenica”. Bu ti
şörtlerden başka olup olmadığını 
soruyoruz. Var diyor gençler. Sa
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tın alıyoruz. Bekle- 
meden üzerimize ge
çiriyoruz. Tekrar yo
la koyuluyoruz. Kla- 
danj şehrini geçtik
ten sonra Republika 
Srpska geçişi öncesi 
Boşnak polisinin 
kontrolü için bir 
fabrikanın bahçesi
ne almıyor otobüsü
müz. Otobüste bulu
nan herkes aşağıya 
indiriliyor. O tobü
sümüz didik didik 
aranıyor. Özel eşya
larımıza bakılıyor.
Aynalar eşliğinde 
otobüs altı inceleni
yor. Bir belge düzen
leniyor. Karşılıklı 
imzalar atılıyor. Bel
ge otobüsümüzün 
sağ ön camına ya
pıştırılıyor. Yola dü
şüyoruz yeniden.
Sııp entitesine giriş 
yapıyoruz. Yollarda bulunan lev
halarda artık Kril alfabesi kulla
nılıyor. Dükkanların bazılarının 
tabelaları Kril alfabesi ile yazılı 
iken bazılarında Latin harfleri 
kullanılmış. Bosna genelinde 
Müslümaıılar ve Hırvatlar Latin 
harflerini kullanırken, Sırplar 
Kril harflerini kullanmayı tercih 
ediyorlar. Yolumuza sağlı sollu 
köyler eşlik ediyor. Bazı Sırpla
rın açtığı pankartı tercüme edi
yorlar bize: “Biz ne lanetli bir 
milletiz. Allah belamızı versin!” 
Sırplar içerisinde mevcut küçük 
bir grubun Sırp zulmüne insan
lık adına muhalif bir duruş sergi
lediklerini anlatıyorlar. Zaman 
zaman bu yerleşim bölgeleri 
hakkında bilgiler alıyoruz. Savaş 
öncesi Müslümanların lehine

olan nüfus dengesi savaş sonrası 
Sırpların lehine değişmiş. Hicret 
etmek zorunda kalan Müslüman 
ailelerin son zamanlarda evleri
ne dönüşü hızlandırdıklarını öğ
reniyoruz. Dönüş kolay olmuyor 
elbette. Dönüşlerini engellemek 
isteyen Sırpların tacizi, geride 
bıraktıkları evlerinin yıkılmış 
olması, evlerini, bahçelerini, 
tarlalarını sahiplenmiş Sırplarla 
girecekleri hukuk mücadelesinin 
zihinsel ve maddi yorgunluğu, 
kendilerine her türlü işkenceyi 
yaşatmış Sırplarla yeniden kom
şu olmanın verdiği tedirginlik., 
kısacası sıfırdan bir yaşamın in
şası. Yaşam şartları hayli zor Bos
na’da. Nüfusun önemli bir kısmı 
çok cüz’i meblağlarla geçimleri
ni sağlamak zorunda. Dönüşün

önündeki en büyük 
engel olarak görülü
yor maddi zorluk. Bu 
konuda Kuveyt men
şeli bir hayır kurumu- 
nun ciddi çalışmalar 
yürüttüğünden haber
dar oluyoruz. Kurum 
dönüş kararı veren 
Müslümanların evle
rini yeniden kurmala
rı için gerekecek ihti
yaç maddelerini tespit 
ediyor. Dönüş yapan 
aile ile aynı gün te
min edilen malzemeyi 
aileye evlerinin 
önünde teslim ediyor. 
Tuğla, kapı, pencere, 
kum, çimento, kire
mit v.s. Bir dönem 
Türkiyeli Müslüman- 
lara malum bir kesi
min yükselttiği bir 
slogan geliyor aklıma: 
Mollalar İran’a! Ne 
ilginçtir ki; Sırplar da 

oradaki Boşnaklara karşı buna 
benzer bir sloganı yükseltiyorlar: 
Türkler Türkiye’ye! Evlerine dö
nüş için fırsat kollayan Boşnak- 
lar için sanırım Türkiyeli Müslü- 
manlar olarak bizim de yapabile
ceğimiz şeyler vardır. Çünkü 
orası bizimdir. Orası Türkiye’dir 
burası da Bosna Hersek. Öyle di
yor Muhammed İkbal; Çin bizim 
/ Hicaz bizim / Hindistan bizim
dir / Biz Müslümanız bütün dün
ya bizimdir!

Yolda araç trafiğinin çoğal
ması ile birlikte otobüsümüzün 
hızı iyiden iyiye düşüyor. Bratu- 
nac’a giriyoruz. Bratunac’dan 
Srebrenica istikametine döner
ken solumuzda kalan köşede ye
ni inşa edilmiş bir kiliseye rastlı
yoruz. Bu minyatür kilise Sırpla
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rın gittikleri her Müslüman kö
yüne zamanı gelince bakın bura
sı bir zamanlar bizimdi diyebil
mek için yaptıkları cinsten. Bra- 
tunac’da yaptıkları kiliseyi Boş
nak Fatma Teyze’nin bahçesine 
inşa etmişler. Fatma Teyze dire
nişini sürdür üyormuş. Yüklü 
meblağlarda para tekliflerini 
reddetmiş. Mahkemeye gitmiş. 
Mesele uluslararası bir mahke
menin önünde çözüm bekliyor- 
muş. Teyzemiz evini savaşa rağ
men terk etmemiş. Gidip bir eli
ni öpesimiz, bir kahvesini içesi
miz, halini hatırını sorasımız ge
liyor ama yetişmemiz gereken 
bir program var. Başka sefere na
sipse diyoruz. Trafik iyice duru
yor. Tek gidiş tek geliş olan yo
lun bize göre sol şeridinden he
men hemen gelen hiç araç yok. 
Sırp polisi anma programına iş
tirak edecek uluslar arası proto
kolün konvoylarına yol veriyor 
sol şeritten. Sağ şeritte bekleyiş 
sürüyor. Konvoy uzadıkça uzu
yor. Daha 15 km kadar yol oldu
ğunu öğreniyoruz. Yürüyelim di
yoruz. Ama bir belirsizlik elimizi 
kolumuzu bağlıyor. Ağır ağır 
ilerliyor otobüsümüz. Önümüzde 
arkamızda yüzlerce araç var. Ço
ğu, Boşnakları ülkenin dört bir 
yanından getiren eski sosyalist 
döneme ait sarı renkli otobüsler
den oluşuyor. Aşağıya indikçe 
selâmlaşıyoruz. Dağlara bakıyo
ruz, ağaçlıklara takılıyor gözleri
miz. Kim bilir ne zulümlere şa
hitlik etmişlerdir deyip iç geçiri
yoruz. Potocari’de bulunan şe
hitliğe ulaşabilmemiz için önü
müzde daha 8 km yol var. Yürü
meye karar veriyoruz. 45 kişilik 
grubun yarısı yola dökülüyor. 
Geride kalanlar otobüsün gide
bileceğine dair bir beklenti içe

risindeler. Yola düşenler genelde 
gençlerden oluşuyor. Emekli ge
neral Mehdi Sungur paşamız bu 
gençlerden. Çift gidiş gelişli yol 
bir anda araçlarını terk eden in
san seline dönüşüyor. Yürüyüş 
tempomuz koşar gibi. Dimdik 
yürürken konuşuyoruz Mehdi 
Paşa ile. “Bu yürüyüş çok önem
li, Sııplar için bir moral çökün
tüsü anlamına gelir” diyor. Sırt
larımızda sırt çantalarımız, om
zumuzda çocuklarımız., yürüyo
ruz. Birkaç yüz metre sonra yo
lun kapatılmış olduğunu görüyo
ruz. Yüzlerce araç keyfi bir uygu
lamadan sebep beklemekte ardı
mızda. İnsan selinin önüne bari
kat koyamıyorlar.. Sırpların ba
kışları arasında yola devam edi
yoruz. Tekbir sesleri geliyor. Ka
labalığı ağaçların arasından gö
rebiliyoruz. Şehitliğin tali kapı
larından girebilmemiz hayli zor. 
Ana kapıya yöneliyoruz. Proto
kol girişi için ayrılmış ana giriş 
kapısından rehberimiz Hüseyin 
Kansu’nun yardımı ve yol göste
riciliğinde giriyoruz mahşer 
meydanına. En son ortaya çıkar
tılan toplu mezarlardaki ceset
lerden, DNA testleri neticesin
de kimlikleri tespit edilmiş 610 
Boşnak’ın cenaze namazı henüz 
kılınmış. İsimler okunuyor. 
İsimler okundukça dizi dizi sıra
lanmış yeşil tabutlardan biri da
ha yükseliyor eller üzerinde. O 
sıra en çok Ademoviç soyadı 
yankılanıyor meydanda. Ardı ar
kası kesilmeden sıralanıyor Ade- 
moviç’ler. Ses tepenin yamacına 
çarpıp geri geliyor. Ademoviç is
minin hafızamızda başka bir yeri 
var. Srebrenica civarından Tuz- 
la’ya hicret etmiş Boşnak ha
nımların her ayın 11 ’iııde “Sreb- 
renica Anneleri” adında toplan

dıklarını biliyoruz. İşte buradan 
dünya kamuoyuna yansımış bir 
fotoğraf vardır. Bir kadın beyaz 
bir giysi giymiştir. Giysisinin 
üzerinde onlarca Ademoviç so
yadını okuyabilirsiniz. O Ade- 
moviç’lerin bulunmuş olması ga
rip bir teselli veriyor bize. Buruk 
bir sevinç var yüzümüzde. Cena
zeler eller üzerinde kendileri için 
günler öncesinden hazırlanmış 
mezarlara doğru yol alıyor. İnsan 
zincirine biz de katılıyoruz. Bur
numuzun direği sızlıyor. Etraf iç
li içli gözyaşı döken insanlarla 
dolu. Kafilemizden bazı arkadaş
larımızı ağlarken görüyoruz. Bu 
nedir böyle dercesine bakıyoruz 
birbirimize.

Doğrusu meydana tek yakış
mayan şeyin protokol sıraları ol
duğunu söyleyebiliriz. Takım el
biseler içerisinde buz gibi beyler 
ve hanımefendiler. Öylece diki
liyorlar. Anıta çelenkler bırakıl
mış. Şehitlikte oluşturulmuş 
müzeye doğru kalabalık bir gü
ruh ilerliyor. Bir o kadar da gaze
teci. Flaşlar patlıyor. Kameralar 
görüntü peşinde. Kalabalığın 
içinden Paul Wolfowitz’i seçebi
liyoruz. Öğrendiğimize göre ken
dileri bir konuşma yapmışlar. 
Üzgün olduklarını söylemişler, 
itiraflarda bulunmuşlar. Öfkele
niyoruz. Bu nasıl bir dünyadır 
böyle. Irak’taki zulmün mimarla
rından biri kalkmış konuşuyor 
Srebrenica’da. Ne hakla? Hangi 
yüzle? Konuşma yapanlar arasın
da Abdullah Gül’ün olmadığını 
söylüyorlar. Konuşma yapanlar 
BM, Dünya Bankası gibi kurulu
ların temsilcileriymiş. Oysa ki, 
başbakanı temsilen orada bulu
nan Abdullah Gül İslam Konfe
ransı adına konuşabilirdi. Konu
şanlar arasında Bosna Hersek
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mi Cihad, yaptıkları ortak açık
lamada İsrail’in saldırılarına kar- 
şılık vermeye devam edecekleri
ni, bununla birlikte anlaşmaya 
bağlı olduklarını belirtiler.

Yerel seçimlerde büyük ba
şarı elde eden Hamas’m siyasi 
sürece adaptasyonu nasıl?

Yerel seçimlerde Hamas’ın 
beklenmedik başarısı, ABD ve 
İsrail’i tedirgin etti. Filistin’de 
Hamas’ın inisiyatif almasını is
temiyorlar. Bu nedenle Abbas, 
Washington’dan döner dönmez 
parlamento seçimlerini erteledi. 
Mevcut haliyle Hamas aslında 
iktidara talip değil. Şeyh Admed 
Yasin, “İktidarı bize altın tepside 
sunsalar almayız” diyordu. Bu il
kesel bir karardır. Ancak Ha- 
mas’ın bazı belediyelerde yöneti
me gelmesiyle yeni bir durum 
ortaya çıkmıştır. Örneğin 45 bin 
nüfuslu Kalkilya’da belediye Ha- 
mas’m elinde. Duvarla kuşatılan 
kentin dış dünyayla irtibatı İsra
il üzerinden sağlanıyor. Hamas, 
kentin elektrik, su ve gıda gibi 
ihtiyaçlarını karşılamak için ta

16 Ümran-Ağustos *2005

nımadığı İsrail’le temas kurmak 
zorunda. İsrail de “terör örgütü” 
dediği Hamas’la alt düzeyde de 
olsa ilişki içine girmek duru
munda kalıyor. Aynı şey şu an 
Lübnan’da da söz konusu, Hiz- 
bullah’m yeni hükümette iki ba
kanı var. ABD silah bırakmadığı 
sürece Hizbullah’la görüşmem 
diyor. Aslında Ortadoğu’ya de
mokrasi ihraç etme iddiasındaki 
ABD, bir ikilem yaşıyor. Bir 
yandan demokratik seçim so
nuçları, diğer yandan sözde “te
rör örgütleri”ni muhatap alma 
sorunu. ABD’nin, Hizbullah’la 
görüşmeyeceğini ilan etmesine 
rağmen dolaylı da olsa temaslar
da bulunduğu ortaya çıktı. Filis
tin’le birlikte Ortadoğu’da yeni 
bir süreç yaşanıyor. Bu sürece 
ABD ve İsrail gibi Hamas ve 
Hizbullah da ayak uydurmaya 
çalışıyorlar.

Hamas silah bırakır mı ya 
da bırakmalı mı?

Ortada bir işgal var, bunu 
unutmamak gerekir. Ne Hamas 
ne de diğer direniş grupları, İsra

il işgali sona ermeden silah bı
rakmaz. İşgalin dışında bir de İs
rail’in fiili saldırıları söz konusu. 
Başkenti Kudüs olan bağımsız 
bir Filistin devleti kurulmadan 
ve milyonlarca Filistinli mülteci 
yurtlarına dönmeden barış ola
maz. Barışın olmadığı yerde de 
silah bulundurmak zorunda ka
lırsınız. Filistinliler kendi gü
venliklerini sağlamak ve işgal 
edilmiş ülkelerini özgürleştirmek 
için kurtuluş mücadelesi veri
yorlar. Özgürlüklerini kazanma
dan ve güvenliklerini sağlama
dan silahlı mücadeleyi bırakma
ları düşünülemez.

Gördüğümüz kadarıyla İnti
fada tüm dünyadaki Müslü- 
manlara, Müslüman-gençlere 
ilham kaynağı olmaya devam 
ediyor. Bu konuda ne düşünü
yorsunuz?

Filistin intifadası bir direniş 
mektebidir. Bu onurlu direniş, 
sadece Müslümanlara değil, öz
gürlük mücadelesi veren tüm 
halklara ilham kaynağı olmakta
dır. Bundan dolayı da emperya
lizme, işgale ve devlet terörüne 
karşı çıkan tüm hareketler, Filis
tin direnişini desteklemektedir 
ve intifadayı kendi mücadelele
rinin bir parçası olarak görmek
tedirler. Zira Filistinliler, sadece 
İsrail’e karşı direnmiyorlar, aksi
ne küresel emperyalizme ve 
onun bölgedeki piyonu Siyo
nizm’e karşı mücadele veriyor
lar. İntifadanm başarısı, direnen 
tüm halkların başarısı sayılır. Fi
listin direnişi, nice az toplulu
ğun, devasa güçleri aciz bıraka
bildiğini ve yenebildiğini göster
miştir. Irak’ta devam eden onur
lu direniş de ilhamını intifada- 
dan almıştır. İntifada bize diren
menin mümkün olduğunu öğret
miştir. ■

kudüs



İSTANBUL’DA TARİHE 
GÖMÜLEN MEDENİYET 

BRÜKSEL’DE Mİ DİRİLECEK?

CUMHUR UMUT

B atı medeniyetinin çıkar 
ilişkisine dayandığını ile
ri sürmek ve hatta tüm 

bu medeniyeti çıkar kavramı 
üzerine oturtmak çok da yanlış 
değildir. En belirgin tarihsel ge
lişmelerine bakıldığında bu du
rum çok sarih bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Haçlı seferleri, 
kendi aralarındaki din savaşları, 
feodalizm, ulusçuluk, vb... ile 
A B ’nin bizatihi kendisi hep 
menfaat ilişkilerinin ürünüdür.

Menfaat ilişkisini temel alan 
bir medeniyetin parçası olma 
projesi olan batıcılık, peki bize 
ne kazandırmış ne kaybettirmiş
tir? Batı medeniyeti projesi baş
ladığından beri elde ettiklerimi- 
zi bir çırpıda sayabilirsek de yi
tirdiklerimizi asla saymakla bi
tiremeyiz çünkü iki yüz yıllık 
bir devasa tarih yolculuğunu 
anlatmaya bir ömür yetmez. Ne 
elde ettik gerçekten koskoca bir 
süreçte? Tek cümleyle “aday ül- 
ke=alay ülke” statüsünü elde 
ettik. Ne kadar da büyük bir ka
zanç!!! Aday ülke olduk da ne 
oldu peki? Tam üyelik için “mü
zakere hakkını” kazandık. Şimdi
6 Ekim’de müzakereler başlaya
cak başlamasına da, her an yeni 
sürprizlerle karşılaşabiliriz hatta 
müzakereler çeşitli gerekçelerle 
tak diye kesilebilir. Tam üyelik 
için öngörülen süre ise en iyi ih
timalle en az 15 yıl. Geride bı
raktığımız 40 yıl ise nasıl olsa ge
ride kaldı zaten. 55 yılın sonun
da belki tam üye olacağız!.. Ne 
kadar büyük bir kazanç ne büyük 
bir zafer, herkese kutlu olsun mu 
diyecek yarınlarımız olan yavru
larımız ya da bizden önceki ata
larına bakıp da bize düşmanlık 
mı besleyecekler?

Yitirdiklerimiz neler peki?

Bu soruya sokak ağzıyla ‘oho- 
oo’dan başka ne yanıt verilebi
lir ki? Yine de balık hafızaları
mızı harekete geçirebilmek açı
sından sondan birkaç olayı ha
tırlayalım.

AB Sürecinde Yitirdiklerimiz

Aile kurumuna ihanet ederek bu 
kutsal kurumun temellerine di
namit koyduk. Bırakınız dini ya 
da hukuki mevzuata göre bir suç 
sayılmayı, beşeri ilişkiler açısın
dan bile bakıldığında suç sayıl
ması gereken bir konu bakın “zi
na suç değildir, zina edene ceza 
verilemez” propagandası ile ge
çen yıl ramazan öncesinde zina 
promosyonu yapıldı. Bu konuda 
yasal olarak son birkaç yıldır za
ten bir boşluk vardı. Son patırtı 
ve gürültü bu hususun altını çiz
mekten ve vatandaşı zina özgür
lüğü hakkı konusunda bilgilen
dirmek ve eğitmekten öte hiçbir 
işe yaramadı. Sonuçta sıradan 
vatandaş iki çocuklu Ahmet 
efendi ile beş çocuklu Neriman 
hanım artık zina etme hakları
nın olduğunun fazlasıyla bilinci
ne vardılar!!! Özgürlük yolunda 
ne kadar büyük bir adım!.. Ne 
kadar da ilerledik!..

1999’dan beri neredeyse sayı
sız ekonomik ve siyasi krizler ya
şadık AB uğurunda. Hatta bir

dönem her gün kriz vardı ve o 
dönemlerde krize karşı esneklik 
stratejileri üretiliyordu. En po
püler eğitim konusu krizi yönet
me adı altında olanlardı. Krizi 
yönetemeyenler gece yarıları 
kalkıp karısını ve çocuklarını 
doğruyorlardı çünkü. Herkes 
dehşet içindeydi ve haberlere 
kimse bakamıyordu. Hali hazır
da kağıt üzerindekiler hariç ol
mak üzere değişen bir durum da 
yok; çünkü iki kuruş para için 
gencecik insanların masum in
sanları trenden atmak suretiyle 
öldürmeleri ile gözlerini çıkarta
rak kör etmeleri, artık bizleri hiç 
de şaşırtmıyor.

Alevi vatandaşlar bile azınlık 
statüsüne sokularak bu vatan
daşlar üzerindeki AB hamiliğini 
kabul etmemiz bile pervasızca is
tenmektedir. Kürt vatandaşların 
azınlık hakları konusundaki du
rumları ile Batının hamiliği ise 
gittikçe ciddiyet arz etmektedir 
vb...

Dini azınlıklara devlet otori
tesi ile bağdaşmayacak statülerin 
tanınması ile dini çoğunluğa ge
tirilen kısıtlar birbirine koşut 
olarak gerçekleşmektedir. Ç o
ğunluk hakları haksız ve pervasız 
bir şekilde tartışmaya açılarak 
Müslümanlar rencide edilirken, 
hakları gasp edilirken 1926 yı
lında Medeni kanunun kabulü
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ile heı* türlü hakları Müslüman 
vatandaşlarla eşit olanların 
haksız gürültülerini artık kanık
sadık bile. Özgürlük, eşitlik, de
mokrasi vb. kavramları zorla 
başkalarına eklemlemeye çalı
şanların, konu İslam diniyle ala
kalı özgürlük ve haklar olunca 
verdikleri tepkiler gözler önün
dedir. Zina konusundaki tartış
malar üzerine, Türkiye’nin 40 
yıllık emeği ile alay edercesine 
‘bu kafa ile sizi almayız’ tehditle
ri bu konu hakkmdaki en belir
gin ve cesaretli çıkışları olarak 
tarihe geçmiştir. Zina konusun
daki geri çekiliş buz dağının gö
rünen kısmından ibarettir... 

Gerçekten de kayıplar say
makla bitecek gibi değil. Sosyo
lojik olarak ciddi bir paradoks 
yaşıyoruz aslında. “Bir şekilde 
itilmiş kakılmışlar” üst kümesi
nin faktörleri olanlar; fakirler, 
dini duyarlılığa sahip olanlar, 
vb. hep bir ağızdan AB marşını 
okurlarken A B ’nin bir Robin 
Hood olduğuna o kadar kendile

rini inandırmışlar ki; tüm bu 
başlarına gelenlerle A B’yi hiçbir 
şekilde ilişlcilendirmemektedir- 
ler.

Batı medeniyetinin ileri 
sürmüş olduğu argümanlar kit
leler açısından çok kışkırtıcı 
bulunduğu için mi yoksa çare
sizlikten mi AB projesi bu ka
dar gündemimizdedir? Demok
rasi, insan hakları, özgürlük vb 
argümanlar belki on sekizinci 
yüzyıl Avrupa’sında kışkırtıcı 
bulunabilirdi ancak ulusçuluk 
hareketlerinin yerini globalizme 
bıraktığı bir dünyada bu değerle
rin yalnız başına kışkırtıcı bu
lunması beklenmemektedir. Bu 
değerlere gelişmişlik, kalkınmış
lık ve zenginlik kısacası iş ve aş 
beklentileri de eklenince ümidi
ni yitirmiş kitleler A B’ye ilgi 
göstermekte bir sakınca görme
mektedirler. Esasında Hitler’in 
işsize iş, aşsıza aş propagandası 
ile milyonların kanma girme
sinden çok da farklı bir yöntem 
değil AB ve AB yanlılarının tu

Çin, Japonya ve ABD hızla 
büyürken AB ülkelerinin 
durumu hiç açıcı değildir. 
On yıl içinde Ç in’in eko
nomik olarak dünya birin
cisi olacağı ve Rusya ile it
tifaka giderek siyasi arenayı 
da dolduracağı bir dünyada 
AB ile “alay ülke” olarak 

müzakere etmenin de çok fazla 
rasyonel bir getirisi olmayacak
tır. Her kurum gibi A B de doğ
du, büyüdü ve bir gün elbette ki 
hastalanıp ölecektir. A B ’nin 
gençlik günlerinde bile, çağ 
açıp çağ kapatan bir medeniye
tin mirasçılarına verecekleri ne 
idi ki ihtiyarlık günlerinde ve
recekleri ne olsun? Huysuz, kur
naz ve kötü ihtiyarı oynayan AB 
ölüm döşeğindedir artık. Burnu
nun dibindeki Bosna katliamı
na, Irak savaşma, Kafkaslardaki 
gelişmelere, ekonomik geriliğine 
bir yapacağı kalmayan hasta AB, 
ancak muazzam bir medeniyetin 
mirasçılarına kükreyerek bunak
lık dönemini geçirmektedir. AB 
ihtiyarlıktan bunadığı için olsa 
gerek ki Türklerden başkasını 
görememektedir. Çin, Japonya 
ve ABD ve hatta Rusya ekono
mik ve siyasi alanlarda rekabet 
ederken AB hala 1900’lü yıllar
daki gibi Türkiye rüyaları gör
mektedir. Elden ayaktan dü

tumları. AB süreci ile bu
güne kadar bir getiri sağla
yanlar bundan sonra da 
sağlayacaklardır ancak bu
güne kadar bir şey elde 
edemeyen kitlelerin bun
dan sonra da bir şey elde 
edemeyecekleri gün gibi 
ortadadır.

AB Ölüm Döşeğinde
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şünce altını paklayacak gençle
re ihtiyacı olan bunak rolü esa
sında A B ’ye ne çok yakışıyor...
Türkiye’nin A B ’ye giriş tarihi
nin A B ’nin altının alınacak 
vaktinin geldiği tarih olması 
kuvvetle muhtemeldir.

Fransa ve Hollanda’da ge
çen aylarda yapılan referan
dumlarla A B  Anayasasının 
reddedilmesi, Avrupa Birli- 
ği’nin sekerât sürecine girdiği
nin belirtileri olarak okunabi
lir. Bu durumda, A B’ye girsek 
bile, yenilmişliğini anlayan batı 
ile birlikte hangi birliklerin pe
şinde koşacağız kim bilir?

Rasyonel hesaplamalarla bile 
A B’nin Türkiye’ye olumlu bir 
katkısının olacağını iddia etmek 
son derece güçtür. NATO üyeli
ğinin ne kadar işimize yaradığı
na bakıp A B ’nin nelere merhem 
olabileceğini de kestiririz. N A 
T O  üyesi bile olmayan hatta 
karşı pakta mensup olan ülke
ler bugün A B üyesidirler. Yani 
N A T O ’nun bizi koruduğu tü
müyle yalan olup biz batıldan 
korumuşuz ydlarca... Gerçi he
saplar ortada olduğuna göre 
A B’ye biz üye olamadık onlar ol
dular gibi bir üzüntümüz yok 
çünkü; biz çağ açıp çağ kapatan 
bir milletiz ve tarih sayfasında 
ayakta kalmak için kendimizden 
başka kimseye ihtiyacımız yok
tur. Batı ise bize mecbur çünkü 
kişi başına düşen milli gelirleri 
azalma trendi içine girmiştir. Ba
tı bir açılım yapmak zorundadır, 
aksi taktirde yukarıda belirtti
ğim ihtiyarlığa jet hızıyla yaklaş
maktadır. Genç ve tüketen bir 
pazar lazım batıya. Ancak, pazar 
yerini de onlar düzenlemek iste
mektedir. Piyasa mantığına bile 
ters gelen şey kapıda beklemek

ten aklı dumura uğrayanlara şa
şılacak derecede ters gelmemek
tedir.

Onlar ‘Haçlıyız’ Diyorlar,
Peki Biz Ne Diyoruz?!..

Batı; demokrasi, özgürlük, in
san hakları paravanında hala o 
bildiğimiz haçlıdır esasında. Bu
nu en küçük tehlike anında hiç 
tereddüt etmeden ifade etmeleri 
o yüzdendir. Geçen yıl Bay Bush 
ile Bay Silvio’nun ağzından dö
külenleri ve bu kapsamda da 
tüm Müslümanları düşman ilan 
ettiklerini asla unutmamalıyız. 
Onlar haçlı olup barbarlığa ka
rar vemişlerse yeniden, biz de 
atalarımız gibi mücadeleye ha
zır olmalıyız. Açıklamalarından 
ve görünenden anlaşıldığı kada
rıyla onlar haçlı olmaya çoktan 
karar vermişler bile...

AB enleminde Türkiye’ye 
verilen misyon; içi boşaltılmış, 
tın tın bir İslam dinini İslam 
coğrafyasına benimsetmektir 
kaygısı güçlenmektedir. ‘Ben 
Haçlıyım’, ‘ben Hıristiyanım’ di
yenlere ‘ben de Müslümanım’ 
diyemeyen, kısacası; onurlu bir 
kimlikle ortaya çıkamayan bir 
yığın oluşturulmak isteniyor Ba
tılılaştırma ve AB projesi ile.

A B’den yada AB ile bütün
leşmekten kimse esasında kork
mamalıdır savı bir yönüyle öz 
güvene vurgu yaparken diğer 
yandan da bir kötü niyetin çir
kin bir ifadesi olmaktadır. Bu 
kadar süre kapıda bekledikten 
sonra özgüven kalmayacağı için 
kötü niyet vardır. Batı medeni
yeti ile bütünleşme teorileri esa
sında bir önceki paragrafta belir
tildiği gibi İslam’ı ö'^nelikten 
nesneliğe dönüştürme projele

ridir. Ankara’da ölen İslam, bir 
ölünün dinlemeyecek olması gi
bi Brüksel’de dirilemeyecektir. 
Kendini uyanık sananlar ve bu 
projeyi “Global İrşat” projesi 
olarak görüp destekleyenler asla 
komadan çıkamayacaklardır. 
Bununla birlikte batıcılığı yo
bazlığın önünü kesme projesi 
olarak destekleyenler de üniter 
yapının dağılması tehlikesi ile 
karşılaşınca kurtuluşu aynen 
Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 
yerel dinamiklerde arayacaklar
dır. Kara gün olacak ki; dost 
dost, düşman da düşman bilin
sin. AB kapısında yitirdiklerimiz 
ve verdiğimiz her taviz batı tara
fından bir tehdit unsuru haline 
getirilmiştir. Bu durum özellikle 
1999 alay ülke statüsünden son
ra bir trend haline gelmiştir. Ba
kanlar, hükümetler, başbakanlar 
ve hatta devlet başkanlan bile 
diplomatik olmayan aleniyet 
içerisinde tenkide uğratılmış, 
milli onurumuz iııcitilmiştir.

Türkiye, A B’nin her hamlesi 
sonucunda sanki önceden plan
lanmış bir parçalanma alt yapısı
na doğru iteklenmektedir. ABD 
ve İsrail’in bölgedeki planları da 
tutacak olursa sarsılmaz sanılan 
kalelerin kumdan kaleler gibi 
dağılacağına şahitlik edeceğiz. 
NATO üyeliğine sarılıp güven
menin Türkiye’nin güvenlik ih
tiyacını ne ölçüde karşılayacağı
nı o günleri yaşayıp göreceğiz, 
aynen Kıbrıs çıkartmasında ol
duğu gibi... Biz önce kendimize 
güvenmeliyiz ki harekete geçe
lim. Harekete geçelim ki diğer 
milletler peşimize takılsınlar...

İstanbul’da ve Ankara’da 
ölen bir medeniyet asla ve asla 
ne Brüksel’de ne de Berlin’de 
hayat bulacaktır. m
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KÜRESEL EMPERYALİZMİN 
İSLÂM KORKUSU

açıkoturum
Yöneten: Abdullah Yıldız 

K at ilan lar: Alptekin Dursunoğlu, Tevfik Emin, İbrahim Karagül, Kani Torun

Abdullah Yıldız: Efendim hoş geldiniz. İbra
him Karagül birkaç gün önce Suriye’den döndü. 
Alptekin Dursunoğlu önceki hafta İran seçimleri
ni yerinde izledi. Kani Torun uzun süredir İngilte
re’de ve Tevfik Emin de Amerika’da. Bu ülkeler 
ise, tartışacağımız konunun merkezinde yer alıyor
lar. Yani 11 Eylül’le başlayan sürecin mimarları 
olarak ABD ve İngiltere’yi, bu sürecin hedef tah
tasına yerleştirdiği iki yeni ülke olarak da Suriye 
ve İran’ı görüyoruz. Bu sebeple, verimli bir toplan
tı olacağını umut ediyorum. Müsaade ederseniz, 
ben kısa bir girizgah yapayım.

1990 tarihinin, günümüzdeki gelişmeleri de 
belirleyen önemli bir kırılma anı olduğunu söyle
yebiliriz. Sovyetlerin yıkılması ve 1991’de N A TO  
Konsepti’nin değişmesiyle komünizm ‘tehdit’ ol
maktan çıktı ve yerini İslam’a bıraktı. Sembolik 
olarak kızıl tehlikenin yerini yeşil tehlike aldı.

NATO Genel Sekreteri Wılly Claes’in 1995’teld 
ifadesiyle; “İslam fundamentalizmi Komünizmden 
daha tehlikeli” idi artık. Aynı yıllarda İngiliz Baş
bakanı Margaret Thatcher dahil çoğu Batılı lider 
“İslam tehdidi” ve “İslami terör”den söz etmeye 
başladılar. Aslında bütün bunların temelinde ya
tan “İslam korkusu” idi. Bu yeni “tehlike”ye(!) 
karşı fiili savaşın başlaması içinse 11 Eylül startı
nın verilmesi gerekiyordu. Durduğumuz yerden 
geriye baktığımızda 11 Eylül’ün tümüyle “müret' 
tep” bir hadise olduğu konusunda neredeyse ‘ic- 
ma’ var. Ama 90’lardan beri ve özellikle 11 Ey- 
lül’den sonra “terör”le “İslam”tn özdeşleştirildi- 
ği; hatta Kur’ân’m -hâşâ- terörün kaynağı olarak 
lanse edildiği, Seyyid Kutup ve Mevdudi gibi çağ
daş İslam alimlerinin isimlerinin terörle birlikte 
telaffuz edildiği bir süreç yaşanıyor. Bu süreç Müs
lümanları ve İslam’ın bizatihi kendisini hedef alı
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yor. Bu süreçte İslâm’ın moderniteye itirazmı dil
lendirdiler, İslâm’ı bir hayat tarzı, bir sistem, bir 
nizam, hayatın her alanını düzenleyen bir din ola
rak algılayanlar “fundamentalist” olarak damgala
nıyor. Diğer taraftan, İslâm’ın “ılımlı”, “Batılı”, 
“Amerikancı”... modelleri üretilerek dönüştürül
mek isteniyor. BOP gibi projelerle de tüm İslâm 
dünyası fiilen dizayn edilmek isteniyor.

11 Eylül sürecinin fiili sonuçları ise işgaller 
olarak karşımıza çıktı. Önce Afganistan işgal edil
di; El-Kaide ve Usame bin Ladin gerekçe gösteri
lerek. Sonra sözde kitle imha silahları bahane edi
lerek -ki şu âna kadar hiçbir ipucu bulunamadı- 
Irak işgal edildi ve el-ân günde elli, yüz insan ha
yatını kaybetmeye devam ediyor. Ve şimdi sıranın 
İran’a mı, Suriye’ye mi geldiği; yoksa başka bir yer 
mi olacağı tartışılıyor.

Ben, bu kısa ve belki biraz dağınık girizgahtan 
sonra ilk sözü İbrahim Karagül’e vermek istiyo
rum. Siz, bu konuları sıkça işleyen bir yazar, bir 
uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, bugün 
ABD’nin Suriye’yi işgalinin tartışılmaya başladığı 
süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Küresel Güvenlik Politikalarının 
Ekseninde İslâm Korkusu Var

İbrahim Karagül: Soğuk Savaş’tan sonra dünyada 
artık en belirgin faktör güvenlik oldu. Güvenlik 
üzerinden projeler, stratejiler üretiliyor. Batının 
İslam’la olan ilişkileri güvenlik üzerinden şekille
niyor; yani bir küresel hakimiyet projesine en- 
dekslenen bir tehdit ve güvenlik kavramı üretili
yor; İslam’ı da bu eksende ele alıyorlar. Yeryüzü
nün orta kuşağı üzerinde -Orta Afrika’dan Latin 
Amerika’ya, hatta Pasifik’e kadar- çok yoğun bir 
hakimiyet mücadelesi olduğunu görüyoruz; bu, 
Büyük Ortadoğu’yu da aşan bir coğrafya. 21.yüzyıl 
küresel sistemi bu coğrafya üzerinde kuruldu, bu
nu şu anda Amerika ve İngiltere önde götürüyor. 
Dünyanın merkez güçleri bu bölge üzerinde bir 
nüfuz alanı oluşturmak için çabalıyorlar; burada 
güçler arasında şu ana kadar bir çatışma, gerilim 
çıkmadı ama alttan alta çok ciddi bir uyanış var. 
Yani bu bir dünya savaşı derken Amerika’da bazı 
kişiler, Amerika’nın sadece radikal İslam veya El 
Kaide ile, kendi tabirleriyle “terörle” mücadelesi
ni değil; bunun yanısıra Soğuk Savaşı da bir dün

ya savaşı olarak, değerlendirdiklerini söylüyorlar. 
Benim gözlemlerim şu anda bir dünya savaşı ya
şandığı yönünde; yani bu dünya savaşının açık 
cephelerini görmüyoruz ama güvenlik stratejileri 
anlamında, ekonomi, kültür ve medeniyet alanın
da yaşanıyor bu savaş. Bir güç ve hakimiyet müca
delesi şeklinde gerçekleşiyor. Yoğunluk, örneğin 
Sibirya üzerinde, güney Afrika üzerinde yahut La
tin Amerika üzerinde değil. İşte tam da burada İs
lam’ın tehdit olarak ilan edilmesinin anlamı orta
ya çıkıyor. Yani Orta Amerika’yı alalım, ya da Or
ta Afrika’yı alalım farketmez, Orta Afrika’dan Pa
sifik’e kadar, Endonezya taraflarına kadar gittiği
mizde, bu kuşağın tamamen müslüman olduğunu 
görüyoruz. Yani İslam’ın tehdit olarak ilan edil
mesinin bir anlamı aslında bu, üzerinde güç müca
delesinin yaşandığı kuşağın müslüman olmasında 
yatıyor. Müslüman olmasaydı, İslam diyelim ki 
Doğu Avrupa’da veya Sibirya’da veya yeryüzünün 
başka coğrafyalarında var olan bir din olsaydı, bu 
şekilde bir tehdit olarak ilan edilmeyecekti. Çün
kü bu coğrafya bir can damarı; ekonomik anlam
da, güvenlik tedbirleri anlamında bir can damarı, 
siyasi, kültürel ve medeniyet anlamında bir can 
damarı ve bütün dünya buradan besleniyor. Yani 
İslam’ın tehdit ilan edilmesinin temel taşlarından 
birisi İslam’ın bu coğrafyada hakim olması ve bu 
coğrafyanın da 21.yüzyıl dünya sistemi inşasına 
yönelik siyasi ve ekonomik mücadelenin merkezi 
olması. Yani yeni dünya düzeninin adresi bu coğ
rafyadan geçiyor.

Bir başka boyutu daha var İslam’ın: Batı Avru
pa medeniyetinin dünyaya hakim olmasının kar
şısında bir şey söyleyen tek din olarak durması. 
Yani yeryüzünde ne bir ideoloji, ne bir sistem öne
risi, ne de farklı bir ideolojiden kaynaklanan fark
lı bir söylem ve farklı bir talep var. Bu gidişata, bu 
sistem inşasına karşı siyasi olarak da kültürel ola
rak da, hayat tarzı olarak da itiraz eden ve kendi 
sözünü söyleyen İslâm’dan başka bir din yok. Bel
ki bazı dinler belli hayat tarzları sunuyor ama siya
si, ekonomik ve kültürel yönü olması açısından 
böyle bir din ve ideoloji yok. Yani 20. yüzyılın 
ideolojileri yok artık; dinlerin merkeze indiği bir 
yüzyıl var şimdi. Dinlerin kültürlerin, inanışların 
merkeze indiği bir yüzyılda derli toplu bir şey söy
leyen sadece İslam var. Siyasal bir söylemi, ekono
mik bir söylemi ve talebi var; hukuk sistemi ve
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devlet geleneği var. Bunu Batı’nın hayat tarzına 
karşı bir tehdit olarak algılıyorlar ve İslâm korku
larının temelinde bu yatıyor. Müslümanlar da, 
sözkonusu kuşakta son 20-30 yıldır bazı şeylere ra
zı olmayacaklarını açıkça ortaya koydular. Bu sü
rece direneceklerini, kabullenmeyeceklerini orta
ya koydular ve İslam’ın kendilerine sunduğu ha
yat tarzında ısrar edeceklerine dair örnekler orta
ya koydular.

Öte yandan, müslüman dünya, küresel serma
ye, kapitalist düzen için tam bir piyasa hakimiye
tinin olmadığı, yeryüzü tüketiminin, küresel ser
mayenin hükmedemediği bir alan. Mesela Suriye 
nedir şu anda; Suriye kapalı bir ekonomidir, özel 
teşebbüs yoktur, her şey devletin elindedir. Bence 
Suriye’nin üzerine bu kadar gitmelerinin en bü
yük sebebi Suriye’yi o pazara açmaktır; yani bir 
pazar çalışmasıdır bu. Bu sadece devletlerle yürü
yen bir şey değil ki; küresel sermaye var, çokulus
lu şirketler var; bunlar kendi çıkarları doğrultu
sunda devletleri yönlendiriyorlar, strateji belirle
meye zorluyorlar ve devletlerin ve ordunun öncü
lüğünde sermaye buralara giriyor. Ve bu hakimi
yet aslında bir sermaye hakimiyetine dönüşüyor.

Tevfik Emin: Karşılaştırma bakımından söyle
mek gerekirse mesela Suudi Arabistan küresel ser
mayenin, büyük oranda da Amerika’nın oraya gir
mesiyle mahkûm bir ekonomiye dönüşmüş durum
da. Suudi Arabistan’ın ekonomisi, muazzam petrol 
gelirlerinin olumlu etkisine rağmen büyük oranda 
kırılgan; ne endüstri var, ne alt yapısı var. Suriye 
ve Mısır’a gittiğinizde büyük oranda bu da yok; do
layısıyla Suriye ve Mısır gibi ekonomileri, Mısır’da 
kısmi özelleştirme hareketlerine rağmen teslim 
alamamaktan kaynaklanan ciddi bir problem var.

Karagül: Evet doğru. Özelleştirecekler, her şe
yi alacaklar ve ekonomiyi ellerine geçirecekler. 
Yani bu bir pazar çalışması; tüketimi arttıracaklar 
ve daha fazla kazanacaklar. Neo-liberal sistemin 
temel yaklaşımı bu. Dünyayı korkunç bir tüketi
me yönlendirip, alıştırıp sürekli zenginleşmek. Bu 
Türkiye’de de çok hâkim olmaya başladı; Türki
ye’de muhafazakar çevre de artık bu rüzgarın etki
si altında; yani değerlerden ziyade zenginleşmeyi 
öne alan bir akım var; artık Türkiye’de bazı şeyle
re itiraz edenlerin bile itirazlarını ertelediklerini 
görüyoruz; bu dünya genelinde esen bir kasırga şu 
anda ve çok etkin bir kasırga. İslam işte tam da

orada farklı bir model önermesiyle tehdit olarak 
ortaya çıkıyor. Korkunun kaynağı da bu.

Batılılar İslâm’ı, Hayat Tarzlarına Yönelik 
Bir Tehdit Olarak Algılıyorlar

Yıldız: Bush ile Blair’in söylediklerinin tam da bu 
noktada kesişmesi ilginç değil mi? Bush tam 11 
Eylül günü yaptığı açıklamada: “Bu bizim hayat 
tarzımıza yönelik bir saldırıdır” demişti. Aynı şe
yi Blair, Londra’daki saldırıların sonrasında söyle
di. ikisinin de algılamaları, hayat tarzlarına yöne
lik bir alternatif üzerinde yoğunlaşıyor, yani İslâm 
üzerinde...

Karagül: Ben Batı’mn bu anlamda İslam’ı teh
dit ilan etmesini gayet mantıklı buluyorum. Bu 
felsefeye, bu siyasi düşünceye, Batı’nın hayatı al
gılayış geçmişine bakarsanız bunu bir tehdit ola
rak görmesinin çok normal olduğunu görürsünüz 
ve ben bunu önceden fark edebildiklerini düşünü
yorum; çok önceden fark ettiler ve araçlarını bu
na göre geliştirmeye başladılar. Bunu Batı adına 
bir başarı olarak görebiliriz; bizim için de hezimet. 
Kendi yaşam tarzlarını; insana, evrene, eşyaya ba
kışlarını herkese kabul ettiremeyeceklerini bir şe
kilde göreceklerdi. Ama onlar daha tam bununla 
yüzleşmeden böyle bir şeyin olabileceğini tespit 
ettiler ve araçlarını geliştirmeye başladılar. Bunu 
ise çok abartılı bir biçimde yapmaya başladılar; 
yani güçle kontrol etmeye kalkıştılar. Ben işgal
lerden daha tehlikeli olarak şunu görüyorum; me
sela Irak işgali kabul edilemez bir şey ama daha 
vahim bir şey var ki, toplumu, toplumsal yapıyı, 
kültürel hayatı, tarihi algılamayı ve din algımızı 
dönüştürmeye çalışıyorlar; bence asıl önemli ve 
tehlikeli olanı bu. Mesela İslam ve şiddet kavram
larını birlikte tartışırken bir tek El-Kaide var sem
bol olarak, daha sonra başka grup ve çevrelere bu 
atfedildi ve en sonunda da bu, eğitim kurumlarına 
atfedildi. Şiddeti öğrenen bir nesil yetiştiriyorlar 
diye bu kurumlara müdahale edilmeye başlandı. 
En sonunda bir çok Amerikalı yazarın şiddeti biz
zat Kur’an’ın teşvik ettiğini söylemeye başladığını 
da duyduk. Yani bir sürü aşamalardan geçerek El- 
Kaide’den direkt Kur’an’a gelindi. Ben işgallerden 
daha tehlikeli olarak bunu görüyorum. Ve bunu 
Müslümanların yeterince göremediklerini düşü
nüyorum. Türkiye de dahil tüm Müslüman ülke-
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Batı medeniyetinin dünyaya hakim olması karşısında 

yeryüzünde ne bir ideoloji, ne bir sistem önerisi, ne de 

farklı bir ideolojiden kaynaklanan farklı bir söylem ve 

farklı bir talep var. Bu gidişata karşı siyasi olarak da 

kültürel olarak da, hayat tarzı olarak da itiraz eden ve 

kendi sözünü söyleyen Islâm’dan başka bir din yok.

lerde savaşın askeri seçeneklerinin dı
şındaki kültiirel-sosyal dönüşüm projele
rine bölge miislümanlarınm ciddi an
lamda bir refleks gösteremediklerini, 
hatta destek vermeye başladıklarını; bu
nu çok popüler söylemlerle yaptıkları 
için karşı çıkma iradesine sahip olanla
rın da rahat hareket edemediklerini gö
rüyoruz. Bunun ilerde tehlikeli sonuçla
ra yol açabileceğini düşünmeliyiz. Yani 
ayaklarımızın altının boşaldığını görme
liyiz. Belki bunu 3-5 yıl gibi çok erken 
bir dönemde fark edemeyiz ama birkaç 
on yıl geçince bunun bu bölgede ne bü
yük bir tahribata yol açacağını görmeli
yiz. Hayat tarzımıza saldırı derken, hayat 
tarzını dönüştürdüklerini, sana ait ne 
varsa yabancılaştırdıklarını görüyoruz; o 
zaman sen ne ile var olacaksın, ne ile 
kendini tanımlayacaksın? Bu nedenle 
biz bu son işgallere, Irak işgaline karşı 
ciddi bir söylem geliştiremedik. Bu ne
denle Islam-terör kavramsallaştırmasma 
karşı bir söz üretemedik. Sadece savun
ma yaptık ama bu dönemde savunma bir 
işe yaramıyor; mesela 11 Eylül’den sonra 
bütün İslam ülkelerinde müslüman 
alimlerin sürekli geri çekildiklerini ve 
sürekli savunma ve izah etme derdine 
düştüklerini görüyoruz; halbuki bence 
bir şeyler söylemenin tam zamanıydı; 
yani kendi sözümüzü söylemenin tam za
manıydı. Bir anlamda bu fırsatın biraz 
ertelendiğini düşünüyorum. Bunların 
dışında hükümranlık, hakimiyet, emper- 
yal bir gelenek var Batı’da; bugün Ame
rika’nın Büyük Ortadoğu olarak adlandırılan böl
geye ve onun da ötesini aşan bölgelere yönelik ta
sarrufları, hesapları, İngiliz emperyal geleneğinin 
üstüne bina edilmiş ve onun daha da genişletilmiş 
bir stratejisidir. Mesela 18.yydan, 19.yydan bakı
yorsunuz, 19.yüzyılda İngiltere’nin dünyaya ha
kim olma teorisi var, güneş batmayan imparatorluk 
söylemi var. Bugün de aynı şeyler oluyor aslında; 
Amerika çok daha büyük bir güç; daha etkin araç
lara sahip ve bugün de bir hakimiyet projesi uygu
lanıyor; bir anlamda Büyük İskender’den, İngilte
re mirasından daha da geniş bir şey uygulanıyor.

Buradan hareketle ABD’nin Kızıldeniz bölgesin
de, Doğu Afrika’da üsler kurduğunu görüyoruz. 
Akdeniz’i Amerikan gölü haline dönüştürdü. İs
lam medeniyetinin merkezi Bağdat’ı işgal etti. 
Şimdi Şam’ın da işgali gündemde. Bu, şehirlerin 
sembolik anlamı açısından çok önemli.

Yıldız: İstanbul da sırada mı?
Karagül: Bilmiyorum. Olmayacağına dair bir 

güvence yok. Şimdi o teoriye göre düşünürsek 
Türkiye tam da haritanın ortasında bir ada olarak 
duruyor. Mesela İngilizlerdeki strateji, Cebelita
rık’tan başlıyor Malalca Körfezi’ne kadar gidiyor.
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Şimdi Amerika İngilizlerden farklı olarak Karade- 
niz ve Karadeniz’in kuzeyi; Kuzey Kafkaslar’a ka
dar bir harita çiziyor; Ingiliz Ortadoğu’suna bakın, 
bir de Büyük Ortadoğu’ya bakın. Büyük Ortado
ğu’da Orta Asya vardır ve Güney Asya’ya doğru 
gider. Şimdi Amerika Avrupa’daki 75 bin aske
rinden 25 binini Romanya ve Bulgaristan’a getiri
yor. Yani orada 3-4 tane askerî üs kuruyor; Ukray
na’ya yerleşiyor, Azerbaycan’a, Gürcistan’a yerle
şiyor; Güney Kafkasları kontrol altına aldı. Kara
deniz bir Amerikan gölü haline gelmiş durumda 
ve hem siyasî tarih; hem haritalar açısından bak
tığımızda dünyaya hükmetme projesi var ortada; 
tabi bu olayların merkezinde İngiliz stratejisinde 
Osmanlı vardı, bugün Amerikan stratejisinde de 
Türkiye var. İşte bu noktada ben Türkiye-Ameri
kan ilişkilerinin geleceğine yönelik, ilişkilerin 
gerginleşeceğini düşünüyorum.

Yıldız: Bu küresel hâkimiyet mücadelesinde 
Suriye, İran ve Türkiye nasıl bir jeopolitik anlam 
ifade ediyor.

Karagül: Şimdi Suriye tam merkezde. Doğu 
Akdeniz bugün bu stratejilerin, projelerin, en faz
la yoğunlaştığı merkezlerden. Yani AB de ABD de 
Doğu Akdeniz’dedir, İngiltere farklı bir şekilde 
Doğu Akdeniz’dedir, Rusya Doğu Akdeniz’de ol
maya çalışıyor, İsrail ise zaten Doğu Akdeniz’de. 
Türkiye’nin Kıbrıs meselesi de bu boyutlarıyla tar
tışılması gereken bir mesele; yani Doğu Akdeniz 
üzerinde büyüle bir hakimiyet mücadelesi var. Do
ğu Akdeniz ve Basra Körfezi arasını tamamen 
kontrol altına almak istiyorlar; Kızıldeniz, Doğu 
Akdeniz, Basra Körfezi, Hint Okyanusu ve Mala- 
ka Boğazı’nı. Bu bölgeler, dünyanın can damarla
rı ve buraları kontrol altına almak istiyorlar. Do
ğu Akdeniz’de İsrail-Urdün-Amerikan ittifakı 
mevcut, öbür taraftan Irak -Suriye nin doğusu- iş
gal edilmiş, güneyde ise Ürdün var. Arada bir ada 
kalıyor; ve o adayı bir şekilde yaşatmazlar. Suriye 
tamamen kuşatılmış bir ülke ve bu ülkenin Türki
ye’den başka çıkacak hiçbir tarafı yok. Lübnan sı
nırını da kapattılar şimdi...

Yıldız: Türkiye, İran ve Suriye’nin son yıllar
da birbirleriyle ilişkilerinin artması, bu açıdan an
lamlı görünüyor. Şimdi, Alptekin Dursunoğluna 
dönelim ve Şah döneminden başlayarak çeyrek 
asırlık ABD-İran ilişkilerinden bugünlere gelelim

diyorum. Şahlık rejimi ile son derece sıkı ilişkile
ri olan Amerika’nın İran Devrimi’ni hazmedebil
diğim söylemek mümkün değil, herhalde. İran- 
Irak savaşıyla 8 yıl boyunca İran’ı sarsmak istedi
ler; ondan sonraki süreçte de ambargolar ve diğer 
yollarla İran’ı bloke etmeye çalıştılar. 11 Eylül 
sonrasında ve özellikle Irak’m işgalinin ardından 
İran’ın nükleer silah üretme ihtimalini öne süre
rek, İran’ı hedef tahtasına oturttular. Tam da. bu 
aşamada seçimlerden Ahmedi Nejad galip çıktı. 
Bu durum, İran halkının ABD ve yandaşlarına ce
vabı ve devrime sahip çıkması olarak yorumlandı. 
Siz, seçimleri yerinde izleyen bir gözlemci olarak, 
mevcut küresel stratejiler denkleminde İran’ı na
sıl değerlendiriyorsunuz?

Dördüncü Dünya Savaşı 
İslam Coğrafyasında Cereyan Ediyor

Alptekin Dursunoğlu: İbrahim, önümüze zengin 
bir bilgi sofrası açtı. Hem ondan faydalanmak 
hem de soruya cevap vermek açısından bir ekle
mede bulunalım. 4 . Dünya Savaşı diye bir şey or
taya attılar. Soğuk Savaş’tan sonra 11 Eylül ile 
başlayan süreci açıklamak için kullanıyorlar bu 
tabiri. Bunlar, belki deli saçması teoriler diye de
ğerlendirilebilirse de bunları sözkonusu eden şa
hısların şu an ABD siyasetleri noktasında karar 
verici konumda bulunmaları bence önemli. Soğuk 
Savaş döneminde kendine özgü bir dünya sistemi 
vardı ve bu, iki kutuplu dünyada yatay çelişkiye 
dayalı bir istikrar oluşturuyordu. Soğuk Savaş, 
Sovyet İmparatorluğu’nun çökmesiyle sona erdi 
ve dünya sisteminde büyük bir boşluk oluştu. Ar
tık Soğuk Savaş’m galiplerinin Yeni Dünya siste
mini kurma arzusu çok belirgin bir şekilde ortaya 
çıktı. Soğuk Savaş’tan sonra kurulması düşünülen 
yeni dünya sistemi, baba Bush tarafından “Yeni 
Dünya Düzeni” olarak ifadelendirilmişti. Bu yeni 
dünya sistemini, Soğuk Savaş’m galiplerinin kura
cağı beklenirdi; fakat acaba Soğuk Savaşın galip
leri şu an acaba hâlâ müttefik mi?

Bu soruya kolayca evet diyemiyoruz. Soğuk Sa
vaş döneminin müttefikleri, bugünün rakipleri 
olarak gözüküyor. 4. Dünya Savaşı, güvenlik poli
tikalarına doğrultusunda ve belli bir ideolojik vur
gusu olan tehdit algılamaları çerçevesinde yapılı
yor. Ama öte yandan bu dünya savaşı, Soğuk Sa
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vaş dönemi müttefiklerinin kendi aralarındaki 
güç paylaşımı savaşı olarak da dikkat çekiyor. Pe
ki bu 4. Dünya Savaşı, neden daha ziyade müslü- 
manları hedef alıyor ve müslümanların yaşadığı 
coğrafyalarda gerçekleşiyor? Bu konuda iki şey 
söylenebilir: İlk üç dünya savaşı, modernitenin 
kendi iç savaşıydı. Fulcuyama, bundan hareketle 
artık tarihin sonunun geldiğini ilan etti. Bu teori
ye göre üç dünya savaşı sonunda, Batı liberal de
mokrasisi mutlak olarak hakim çıkmış ve diğer 
ideolojiler de bitmişti. Bu anlamda artık tarihin 
sonu gelmişti ve tarihte son sözü liberal demokra
si söyleyecekti.

Bununla birlikte 1979’da İran İslam inkılabı 
ile birlikte yeni bir devlet sistemi ortaya çıktı. So
ğuk Savaş’m son on yılından bu. yana İslam, bir 
dünya görüşü ve siyasal sistem olarak dünyada 
söz konusu oldu. Bu, tarihin sonunu 
ilan edenleri yalancı çıkaran bir du
rumdu. İslam’ın, tarihin sonunun ilan 
edildiği bir dönemde, zulme uğrayan- X 
larm ve mahrumların umudu olarak 
tekrar uluslar arası sahneye çıkmış 
olması, bir tehdit olarak algılandı. 4- 
Dünya Savaşı’nm neden İslam dün
yasını hedef aldığı da sanırım bu teh
dit algısıyla doğrudan ilişkili.

Şah dönemindeki Amerika-İran' 
ilişkileri Soğuk Savaş’taki dünya sis
teminde Amerikan tarafını tahkim 
eden bir ittifak biçimiydi. Şah rejimi 
Amerika’nın yakın müttefikiydi ve 
hem Sovyetlere hem de Fars Körfe- 
zi’ne ve Arap dünyasına kadar Ame
rika’nın, Batı dünyasının çıkarlarını 
temin eden bir güç olarak duruyordu. Soğuk Savaş 
döneminde Mackinder’in kara hakimiyeti teorisi
ne göre; bir jeopolitik strateji söz konusuydu. Bu
na göre dünya haritasında, kuzeyden Kuzey Buz 
Denizi’ni, doğudan Batı Sibirya’yı, batıdan Volga 
Nehri’ni, güneyden de Himalayalar’ı içine alan 
bir çizgi çizip burayı “heartland” yani dünyanın 
kalbi olarak tanımladılar. O dönemde buraya ha
kim olanın dünyaya hakim olacağını söylediler. 
Ardından Spikman’m “rimland” yani çevre kura
mı söz konusu edildi. Buna göre de Danimar
ka’dan, Avustralya’ya ve Yeni Zelanda’ya kadar 
“hertland”m etrafını kuşatan çevre kuşağı, esas

kabul edildi ve bu 
heartland’ı çev
reden kuşatan 
“rimland”a ha
kim olanın 
dünyaya hakim 
olacağı söy
lendi. Rim- 
land pers
pektifi saye
sinde NATO, 
CENTO ve 
SEATO as
keri ittifaklar 
zinciri kuruldu

SEATO ile N ATO arasındaki orta merkez bağ, 
Amerika’nın kurucu rolü ile Türkiye, İran ve Pa
kistan arasında oluşturulmuştu. Bu açıdan Şah dö
nemi Amerika-İran ilişkileri, hem iktisadi açıdan 
hem bu şekilde stratejik açıdan önemli bir işleve 
sahipti.

1979 devrimi ile birlikte hem Amerika’nın 
bölgedeki iktisadi çıkarları zarar gördü, hem de 
CENTO dağıldı. CENTO’mn dağılması, rimland 
çemberinin ortadan kırılması anlamına geliyordu. 
Bu açıdan Sovyetlerin, İslam Devrimi’nden he
men sonra Afganistan’ı işgal etmesi tesadüfi değil
dir. İslam Devrimi’nden sonra İslam Cumhuriye

\ Alptekin Dursunoğlu

İslam’ın tarihin sonunun ilan edildiği bir dö

nemde, zulme uğrayanların ve mahrumların 

umudu olarak tekrar uluslararası sahneye çık

mış olması, bir tehdit olarak algılandı. 

Dördüncü Dünya Savaşı’nın neden İslam dün

yasını hedef aldığı da sanırım bu tehdit algı

sıyla doğrudan ilişkili.
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ti’nin kurulmasıyla birlikte artık İslami bir siste
min dünyada yaşayıp yaşayamayacağının ve sahip 
olduğu iddiaları yaşatıp yaşatamayacağımn testi 
söz konusu oldu. O  günden bu güne ne Amerika 
bu devrimle birlikte kaybettiği menfaatlerini terk 
etti ve ne de İran iddialarından geri adım attı.

ABD 25 yıl boyunca, Saddam Hüseyin’i İran’a 
saldırtarak, içerdeki etnik azınlıkları ve terör 
gruplarını kışkırtarak ve ekonomik ambargolar 
uygulayarak İran’ı dünyada askeri, siyasi ve iktisa
di anlamda yalnızlaştırmaya çalıştı. A BD ’nin 
İran’a yönelik bu politikalarının başarılı olamadı
ğını İran’ın nükleer projesinde geldiği aşamadan 
da anlamak mümkün.

İran, nükleer silahların yayılmasını önlemeyi 
öngören N PT konvansiyonunun bir üyesi. Bu 
konvansiyona üye olmakla nükleer silah yapma
yacağını ilan etmiş olan İran, BM Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı ile de işbirliği yapıyor. Nük
leer tesisleri sürekli olarak Ajans tarafından de
netleniyor. N PT üyesi olmadığı halde nükleer si
lahlara sahip olduğu herkesçe bilinen İsrail veya 
Hindistan gibi ülkeler konusunda hiçbir tartışma 
olmazken, ABD, İran’ı nükleer silah edinmekle 
suçlayarak, bu meseleyi BM Güvenlik Konseyi’ne 
taşımaya çalışıyor. İran’ın nükleer projesi, Şah za
manında başlatılan bir projeydi. Buşehr’de ve Na- 
tanz’da nükleer tesis inşa etmek için Alman S i
emens ve Fransız Oridef firmalarıyla anlaşıldı. O 
dönemde mühendislik hizmetleri de ABD tarafın
dan verilecekti. İslam Devrimi’nin ardından yaşa
nan 8 yıllık savaş, bunların inşa sürecini durdur
du. Savaştan sonra da Rafsancani döneminde 
hem Fransızlarla hem Almanlarla temas kuruldu 
fakat Amerika’nın baskısıyla iki ülke de reaktörle
rin inşasına yanaşmadı. Daha sonra Rusya ile an
laşmalar yapıldı ve Buşehr’de şu an bitmek üzere 
olanreaktörün yapımına başlandı.

İran, son 10 yıl içerisinde nükleer teknolojide 
büyük bir başarıya imza attı. Adına UCF denilen 
ham uranyumun çıkarılmasından, nükleer yakıt 
üretilmesine kadar geçen süreci ifade eden tekno
lojiyi kendi mühendislik imkanlarıyla elde etti. 
Asıl büyük kıyamet de bundan sonra koptu; çün
kü uranyumu alıp, yüzde 80 oranında zenginleştir
diğinizde gerçekten atom bombası da yapabilirsi
niz. binaenaleyh, İran halihazırda potansiyel ola
rak bu teknolojiye kendi mühendislik imkanlarıy

la sahip bulunuyor.
Amerika ve İsrail, İran’ı nükleer silah edinme

ye çalışmakla suçluyor. İran ise, “Benim ne savun
ma doktrinimde ne de İslâmî inancımda nükleer 
silaha yer yok. Öte yandan N PT’nin, üyesiyim. 
Benim zaten Uluslararası Atom Enerjisi ile tam iş
birliğini var, tesislerimiz 24 saat denetleniyor ve 
biz bu işbirliğine de her zaman açığız” diyordu.

Atom Enerjisi Ajansı’nm Yöneticiler Kurulu 
kararları çerçevesinde İran Almanya, İngiltere ve 
Fransa ile bu konudaki müzakereleri sürdürüyor. 
İki yılı aşan müzakereler sonucunda İran, nükleer 
projesi konusunda geri adım atmazken, bu konuda 
açıkça yalnızlaşan ve maskara olan ABD oldu.

Şiddetin Kaynağını İslam Topluluklarında 
Değil Batı’da Aramalıyız

Yıldızı Teşekkürler Alptekin Bey. İran bağlamın
da, 4.Dünya Savaşı’mn bölgemizi hedef aldığını 
hatırlattınız. BOP’un da bölgeyi dizayn etme ama
cı taşıdığını biliyoruz. Burada, sözü, Bush Doktri
ni başta olmak üzere Amerika’nın Ortadoğu’ya 
yönelik hedefleri, stratejileri, önleyici savaş dokt
rini gibi konularda çalışmalarıyla tanıdığımız 
Tevfik Emin’e bırakalım. Buyrun Tevfik Bey.

Emin: Yaşadığımız dünyanın felsefi karakteri
nin Soğuk Savaş dönemi diye adlandırılan, tarihe 
bir çizgi şeklinde bakılan şekliyle değil de, o dina
mik karakteri yansıtması bakımından Ameri
ka’nın içerisini tanımakta bir miktar fayda var. 
Belki bu anlamda İbrahim Bey’in bahsettiği bir 
Batı eleştirisi, Batı Avrupa’nın emperyal geleneği
ne, daha sonra bunu devrettiği mirasçısı olan 
ABD’nin hem kuruluş felsefesi, hem altında yatan 
saikler, hem tarihçesi ve hem de o günden bugü
ne gelişine bakmak, dünya tarihinin seyrinin de
ğiştirilmesini görmek bakımından önemli; Ameri
ka’yı o yüzden tartışıyoruz. Büyük oranda bugün 
gelinen noktada güvenlik meselesi, güvenlik soru
nu ya da bugün tartışıldığı şekliyle terör sorunu, 
şiddet eylemleri vs... Hadisenin merkezine bura
dan bakıldığında aslında çok dinamik bir durum 
çıkıyor; çünkü Batı’nın kendi karakterinde şidde
tin bizatihi içkin olduğunu görüyoruz. Bu çok en
teresan bir şey; yani yanlış hatırlamıyorsam Veb- 
len’in ifadesi: “Amerika’nın tecrübesi, içindeki 
şiddet dolu unsurların mükemmeliyetçi bir göster
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ge düzleminde gizlenmesinden ibaret” diyor. Ben
zer bir vurguyu Baudrillard yapıyor; yani müthiş 
devasa yapılar, olağanüstü karayolları, uçsuz bu
caksız çölün içinde kurulan Disneylandlar vs...; o 
anlamda yansıtılan müthiş bir güç gösterisi var or
ta yerde; fakat bunun beraberinde aslında geçmi
şe dönüşün, yani Avrupa tecrübesinin belli bir 
noktaya kadar getirdiği modernlik tecrübesini 
müthiş ayrıntılara ve detaylara indirgeyen felsefe
yi de, düşünceyi de; o tecrübeyi de aslında geriye 
doğru çeviren bir hareket olduğunu görüyoruz; o 
bakımdan Mestroviç’ in uygar barbarlık dediği bir 
tecrübeyi yansıtıyor büyük oranda, bunu gördüler. 
Wallerstein’in ifadesiyle 70’lere yaklaşan bir dö
nemde Amerika, gücünün zirvesindeydi; bu an
lamda ne İngiliz emperyal geleneği, ne Napolyon, 
böylesine bir güç elde edebilmişti; fakat 70’ten 
sonra ard arda gelen petrol krizleri, Asya’nın ön
lenemez yükselişi, Çin’in 80’lerle birlikte büyük 
oranda kapitalist sisteme entegre oluşu ve ekono
mik ve siyasal bir güç olarak yükselişi Amerika’yı 
dizginleyen unsurlar oldu. Bir yandan alttan alta 
aslında çok belirgin olmayan İslam dünyasının di
namizmi vardı; fakat benim kanaatim bu çok doğ
ru okunamadı. İran devrimi de doğru okunamadı; 
Amerika doğrudan kendisine yöneltilmiş bir teh
dit olarak gördü ve büyük oranda siyasal, ekono
mik çıkarlarının önüne geçilmesiyle bunu izaha 
çalıştı. İbrahim Bey’in girişte bahsettiği İslam 
dünyasının bugün öne çıkmasını sağlayan o ikili 
yapıdan birincisini okumayı tercih etti ABD. Ya
ni çok önemli stratejik çıkarların bulunduğu bir 
coğrafyada bulunan bir İslam dünyası ve bunun 
imparatorluk anlamında olmasa bile hegemonik 
anlamda kontrolüne dönük bir düşünceyle okudu
lar bunu. Fakat zihinsel okumayı çok geç yaptılar. 
1989’da Fukuyama’nın Tarihin Sonu ile kastettiği 
şey, Batı içi hesaplaşmaya dönük bir şeydi; liberal 
paradigmanın, komünizm dahil pek çok ideoloji
ye üstünlüğünün erkenden kutsanmasıydı o; bunu 
kutsadılar fakat işler hiç de umdukları gibi gitme
di. Gözlerini dışarıya çevirdikleri zaman farklı bir- 
şeylerin olduğunu fark ettiler. 1993’te Hungtin- 
ton Medeniyetler Çatışması’nı yazdığı zaman gün
demlerinin tamamı üç aşağı beş yukarı Toyn- 
bee’dendi. Toynbee’ye ait olmasının da ayrı bir 
anlamı var, büyük oranda İngiliz emperyal gelene
ğinden beslendiklerinin göstergesiydi bu. Bugüne

Batı’nm kendi karakterinde şidde

tin bizatihi içkin olduğunu görü

yoruz. Bu çok enteresan bir şey; 

yani yanlış hatırlamıyorsam Veb- 

len’in ifadesi: "Amerika’nın tecrü

besi, içindeki şiddet dolu unsurla

rın mükemmeliyetçi bir gösterge 

düzleminde gizlenmesinden iba

ret” diyor.

baktığınızda ise neo-conlar denilen, şahinler deni
len grupların nereden beslendiklerinin de göster
gesidir bu. Dediğim gibi bu zihinsel okumayı yeni 
yapmaya başladılar.

Yıldız Bernard Levvis’in söylemleri de tam o 
zamana mı denk geliyor?

Emin: Bernard Lewis de 80’lerin sonlarında 
benzer şeyleri söylüyordu. Yükselen gücün, karşı
larında aslında nihai hesaplaşmanın gerçekleşme
diği bir İslam olduğunu kanaatimce çok da erken 
fark edemediler. İran İslam devriminin kazandır
dığı başka bir olay var, bu yeni yeni ortaya çıkıyor: 
Zihinsel direnişin belirginleşmesi. Bunu nereye götü
rebiliriz? Büyük oranda 20.yüzyılın başlarına gö
türmek mümkün. Osmanlı’nın krizinin fiziki par
çalanma ile neticelendiği ama öte yandan alter
natif arayışlarının, bir taraftan bugün modernist 
diye, reformist diye yaftalanan, öte taraftan şiddet 
eylemlerine ve terörizme kanadık yapmakla yafta- 
lanmaya çalışılan Haşan el Benna’ların, Seyyid 
Kutupların, Pakistan’da Mevdudi’nin ve bu tarz 
hareketlerin, tek ana direnç kaynağı olduğunu 
gördüler. Ve burada saldırmaya başladılar, işin 
ucunu da bir anlamda kaçırıp, doğrudan Kur’an’a 
saldırmaya başladılar. Yani 20.yüzyılın başlarında 
ortaya çıkan dinamizm büyük oranda yanlış okun
du Batılılar tarafından. Siyasal direnişin kalesiydi; 
emperyalizme ve işgallere karşı baş kaldırmın 
merkeziydi; ama bunun sadece siyasal bir öfke ile 
veya çıkarların çatışmasından kaynaklandığını 
düşündüler. Fakat özellikle Seyyid Kutub etrafın
da dönen tartışmalara bakıldığında, Seyyid Ku-
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tub’un bugünkü Hizbuttahrir’den diğerlerine ka
dar, onların tabiriyle pekçok “terörist” akımlara 
fikirsel anlamda kaynaklık ettiğini söylüyorlar. 
Ancak Seyyid Kutub’un inşa edici yönünü ve üs
lubunu kaçırıyorlar. Şimdi bu başka bir noktayı 
beraberinde getiriyor; yani Filistin’deki şehadet 
eylemlerini yapan ufacık çocukların o eylemlere 
giderkenki ruh halleri ne kadar o eylemlilik, Sey
yid Kutub’un ortaya çıkardığı hareketlilik prensi
bini yansıtıyorsa bir o kadar da Islami bilinç hali
ni yansıtıyor esasında. Yani Ortadoğu’nun bu an
lamda değişim karakterini çok okuyamadılar diye 
düşünüyorum. Bu anlamda mesela Malik bin Ne- 
bi’nin ta 1973’te söylediği bir şey var. Malik bin 
Nebi’nin 1973’ten gördüğü, bugün bizim değişim 
dönüşüm tartışmaları diye daha yeni konuştuğu
muz şeyi, kendisi inkılab olarak nitelendiriyor. Biz 
diyor inkılab tartışmalarının odağmdayız. Bu inkı
labı ya kendi içimizden, kendimizden dinamik bir 
şeyler katarak biz yapacağız, ya da dışarıdan bu bi
ze gelecek. Bununla birlikte bizi bekleyen iki tip 
tehlike var diye de uyarıyor. Biri, kendi içinden 
kaynaklanan tehlike; yani küresel sistemin şu an 
bulunduğu hal. Baudrillard'’m tabiriyle küreselleş
me denilen meselenin bizatihi şiddeti kendisinin 
üretmesi; sistemin kendi karakterinden kayanak- 
lanan sistem içi mücadelenin artık ayyuka çıkma
sı. BM parçalandı, bugün N A TO  çok ciddi tartı
şılıyor. Uluslararası sistemin diğer benzeri saca
yakları tartışılıyor, bu anlamda ciddi bir problem 
var. Bir de İslam dünyasının özüne dönük bir eleş
tiri getiriyor Malik bin Nebi. Burada bizim kendi
mizi düzgün tartışamadığımızı belirtiyor. Bugün
lerde elime aldığım Şayegan’m Batı Karşısında As
ya kitabında Batı dışı toplumlarda mevcut kat
merli bir vehimden bahsediliyor. Yani ne kendisi
nin farkında olma, ne Batı’nın farkında olma şek
linde tanımlanan; kendisine yabancılaşma fakat 
Batı’nm da geldiği noktayı doğru dürüst tanıya- 
mayan, anlamlandıramayan ve sırf bu yüzden edil
gen hale gelen ve aslında Batı’nm tükenmişliği
nin farkında olsa kendi imkanlarını da çok rahat 
keşfedebilecek bir insan tipolojisi. Şu an tartıştığı
mız bir çok şeyi bu adamlar 70’lerden beri inşa et
tiler, geldiler kimimize reformist dediler, kimimi
ze modernist dediler, kimimize fundamentalist de
diler, kimimize gelenekçi dediler; yani İran’da da
hi reformistler ve muhafazakarlar diye bir ayrım

uydurdular ki aralarında hiçbir fark olmadığı üç 
aşağı beş yukarı biliniyor.

Yıldız:Yani dışarıdan yapılan tanımlamalar o 
ülkelerin gerçeğine uymuyor.

Emin: Mesela son Londra olaylarında ortaya 
çıkan manzara şu: Sanki olan bitenden biz suçluy
muşuz gibi, kendi kendimize özür dilemeci (apolo- 
jist) bir yaklaşım benimsetmeye çalışıyorlar. ‘Biz 
aslında valla öyle demek istemedik’ tavırları var. 
Bir defa hadiseyi kimin gerçekleştirdiği bile meç
hul; yani mesela 2001 hadisesi oldu; Amerika’nın 
en fazla yanında olanlardan birisi Habermas’tır 
Almanya’da, o bile kritik etmeye çalıştı hadiseyi, 
başka bir gözle okumaya çalıştı. Yani bir olay ol
duysa bu, iyice tetkik edilmeden tek taraflı değer
lendirmeler yapılınca sıkıntı yaşanır. Şimdi aynı 
şey Londra’daki olaylardan sonra yaşanıyor. Blair, 
bu hayat biçimimize saldırıdır ve bu savaşı biz as
la kaybetmeyeceğiz dedi ki bu öncelikle bir iddia 
ortaya koymaktır, İkincisi karşı tarafın kendinden 
emin olmasını sarsmaya dönük bir harekettir. De
diler ki müslüman ‘aydınlar’ bunu tel’in etsinler, 
kınasınlar ve bunun doğrudan doğruya karşısında 
olduklarını söylesinler. Yani mesela Ortadoğu 
üzerinden Avrupa’ya kadar ekonomik adaletsizli
ğin, toplumsal bozukluğun yer aldığı İslam toplu
luklarından kimsenin bahsettiği yok ne hikmetse; 
Fransa’da büyükşehir banliyölerinde gettolaşan 
müthiş bir müslüman nüfustan bahsediliyor; ben
zer manzarayı New York’ta Harlem’de görürsünüz; 
gördüğünüz zencilerin yaşam manzaralarının öte- 
kileştirici etkisinin üreteceği şiddet olgusundan 
kimse bahsetmiyor ne hikmetse.

Yıldız: Söz Londra olaylarına gelmişken ora
dan devam etmekte fayda var. Tam da G -8 ’ler 
toplantı halindeyken bu olay gerçekleşiyor ve te
rör meselesi toplantının gündeminde arka sıralar
dayken, bir anda 1. sıraya almıyor. Böylece anti- 
terör sürecine (siz bunu anti-İslamizm olarak an
layın) taze kan verilmiş oluyor. Zaten, bir çok 
analizci, bombacılara değil de bunları kullananla
ra bakarak olayın gizli güçler tarafından tertiplen
diği görüşünde birleşiyor. Kani Bey, siz uzun yıllar 
İngiltere’de bulunan bir gözlemci olarak, İngilte
re’nin sosyal dokusunu ve oradaki Müslümanların 
durumunu iyi bilen birisi olarak bu olayı nasıl de
ğerlendiriyorsunuz? Ve bu olaydan sonra İngiltere
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hükümetinin içerdeki Müslümanlara ve İslam 
dünyasına karşı tutumu değişir mi?

Kani Torun; Meseleyi 2001’den itibaren ele 
alırsak; biliyorsunuz 11 Eylül’ün hemen akabinde 
Tony Blair bütün dünyayı gezdi ve “Amerika’nın 
en iyi elçisi” unvanını aldı. 11 Eylül sürecinin ba
şından beri Blair ABD’nin yanında ve sürecin mi
marlarından. Yaklaşık iki seneden beri de İngiliz 
yönetimi bu türden bir saldırıyı dillendiriyordu: 
‘İngiltere bir terörist saldırıya muhatap olacak, 
saldırıya karşı hazırlık yapıyoruz’ diyorlardı.

Geriye dönersek; 11 Eylül saldırılarından son
ra İngiltere Amerika’yla birlikte Afganistan hare
katına katılmıştı. İngiltere’nin bu harekata katıl
masına çok büyük bir muhalefet olmadı. Sadece 
geleneksel muhalefetteki İşçi Partisi’nin sol kana- 
dmdakiler muhalefet etti. Bir de Müslümanlar 
muhalefet etti. Toplumun büyük çoğunluğu 11 
Eylül eyleminin şiddeti ve etkisinden dolayı çok 
fazla direnmedi. Fakat Irak Savaşına katılma ko
nusunda toplumda çok ciddi bir direnç oldu. Me
sela, benim de katıldığım Londra’daki gösteriye 
2.5 milyona yakın insan katıldı. Bu İngiltere tari
hinin en büyük gösterilerinden biriydi. Savaş baş
ladıktan sonra bile bu tepki devam etti. Ve gittik
çe Blair’e karşı olan muhalefet artmaya başladı. 
Bunu şuradan anlıyoruz; İngiltere tarihinin en ba
şarılı başbakanlarından biri olmasına rağmen Bla- 
ir ciddi oy kaybına uğradı. Bunun tek sebebi de 
Irak’tı, başka hiçbir şey değil... Çünkü ekonomi 
son derece iyi durumda; son sekiz senede İngilte
re’de enflasyon % 2’lerin altında, işsizlik Avru
pa’da en düşük seviyede, Sterlin’in durumu çok iyi 
ve ekonomi sürekli büyüyor, maaşlarda müthiş ar
tışlar var, çok yönlü sosyal yardımlar yapılıyor. 
Bunların hepsini göz önüne aldığınızda Blair’e ve
rilen desteğin düşmesinin tek sebebi olarak Irak 
çıkıyor karşımıza...

Londra’daki patlamalara gelince; son iki yıldır 
topluma sürekli bir saldırı propagandası yapılıyor
du. Sadece bomba saldırısı değil, sürekli “bize 
kimyasal saldırı olacak”, “bize biyolojik saldırı ola
cak” diyorlardı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde böl
gesel toplantılar yapılıyor. ‘Health Protection 
U nit’ dedikleri sağlık koruma üniteleri var. Sürek
li sunumlar yapıyorlar. Ekrana temsili teröristler 
getiriliyor ve adları baştan sona Müslüman. Ve bu 
teröristler biyolojik silahlar kullanıyor. Kurgu

böyle. Buna nasıl karşı koyabiliriz diye senaryolar 
yazıyorlar, tatbikat üstüne tatbikat yapıyorlar. 
Şimdi bir bakıyorsunuz, bütün bu işler olduktan 
sonra, adamlar güpegündüz Londra’nın göbeğinde 
bomba patlatıyorlar. Üstelik G -8’den dolayı gü
venlik tedbirleri had safhada iken...

Emin: Geçenlerde Amerikan basınında oku
duğum bir yazıyı hatırladım. Londra’da alınan gü
venlik önlemlerini göklere çıkarıyor ve resmen 
“biz New-York’un güvenliğini niye böyle hazırla- 
yamadık” diye yazıyor.

Terör ve Şiddetin Paranoik ve 
Birleştirici Etkisi

Yıldız: O zaman şöyle bir sonuç mu çıkıyor? 
Londra’daki olaylar da, tıpkı 11 Eylül gibi bizzat 
derin devletler tarafından tertiplendi! Yani bu da 
İngilizlerin 11 Eylül’ü mü?

Torun: Ben şunu düşünüyorum. İngiltere’de 
11 Eylül olaylarından sonra bir kararname çıkar
tıldı. Yabancı uyruklulardan terörist şüphesi uyan
dıranlar hiçbir şekilde mahkemeye çıkartılmaksı- 
zm hapse gönderilebiliyor. Ve bu uygulama hala 
devam ediyor. Geçen yıl, Aralık ayında İngilte
re’deki en yüksek hukuki merci olan Lordlar Ka
marası, bu kararnameyi hukuka aykırı bularak 
bozdu. Ondan beri yani 6-7 aydır yeni kanunlar 
çıkartmaya çalışıyorlar. Bizimkinden farklı olarak 
bir kimlik kartı çıkartmayı öngörüyorlar. Öyle bir 
kart ki içinde çip de olacak yani senin bütün gizli 
bilgilerin, banka detayların dahi orada yer alacak. 
Tabii böyle bir şeye ciddi bir muhalefet vardı. Bu 
son bombalamalarla birlikte tüm muhalefet aşağı 
yukarı sıfırlandı. Bütün muhalefet partileri, mu
hafazakarlar, liberaller -bugün Guardian'da oku
duğum kadarıyla- bütün bu öngörülen kararname
leri kabul etmişler hatta daha da ağırım istiyorlar. 
Buna göre, mesela teröristlere destek verdiği ko
nusunda birinden şüphelendikleri anda içeri ata
caklar. Kısaca bu patlamalar, bu tür tedbirleri sa
vunanların elini güçlendirdi.

Bir de, İngiltere’de bir milli kimlik problemi 
var, gitgide de artacak bu sorun. Zira etnik azın
lıkların sayıları sürekli artıyor. Şimdi, İngilizler 
herkese British diyorlar. Bu bir üst kimlik; Osman- 
lı gibi yani. Bunun içinde İngiliz’i var, İskoç’u var, 
İrlandalısı var ve herkes kendi kimliğini muhafa
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za ediyor. Nereye giderseniz gidin, elinize bir form 
veriyorlar. ‘Etnik kökeniniz nedir?’ diye soruyor: 
Asyalı, Uzak Doğulu, Afrikalı... Bu da sürekli 
ötelcileştirici, dışlayıcı bir kültür üretiyor. ‘Sen 
bizden değilsin, bir etnik azınlıksın, bunu bil’ gibi' 
lerinden yani. Bu durum, örneğin Pakistan kö
kenli insanların gitgide yabancılaşmasına sebep 
oluyor. İngiltere’deki Pakistanlılarm yaklaşık % 
75’i Pakistan’ın Keşmir bölgesinden gelme. Bun
ların kendilerine has özellikleri var. Çoğu, Barle- 
wi denilen bir tarikata bağlılar ve bu özelliklerini 
buraya da taşıdılar. Kurdukları camilerde görev
lendirdikleri imamlar Palcistan-Keşmir’den getir

dikleri insanlar. Yani tamamen o 
kültürü taşıyorlar. Ancak sonraki 
nesillerde bu bağlantı kopuk. Yaşlı
lar hala Barlevvi yani sufi iken genç 
nesilde, özellikle okuyanlarda ciddi 
bir farklılaşma var. Gençler arasında 
yaygın olarak selefilililc ve vehhabi- 
lilc var. Selefi derken, yanlış anlaşıl
masın, Seyyid Kutub, Mevdudi çizgi
si değil, daha Suudi çizgisi. Bu genç
ler arasında ciddi olarak çalışan El- 
Muhacirun adlı bir örgüt var ve 
gençleri devşirmede de hayli başarılı. 
Şimdi, zaten yaşlılarla gençler arasın
da bir kopukluk var. Yaşlılar adeta 
İngiltere’de yaşamıyor, kendi getto
larında yaşıyorlar. Gençler de içinde 
bulundukları toplumla bir kaynaşma 
içerisinde değiller. Bu durum ciddi 
bir yabancılaşma, düşmanlık ve red 
psikolojisi oluşturuyor. Hal böyle 
olunca bu tarz örgütler rahatlıkla 
bunları devşirebiliyorlar...

Bu son saldırıyı düşündüğümüz
de, şöyle bir soru aklımıza geliyor: 
Acaba bu saldırıyı Pakistanlılar mı 
yaptı? Cevap olarak şunu söyleyebi
liriz. Bence, Pakistanlılar kullanıl
mıştır. Kimin yaptırdığını bilmiyo
ruz ancak kullanılan onlardır. Zira 
onları kullanmak çok kolay. Maale
sef oradaki Miıslümanlar çok naif, 
İngilizlerin onları parmağında oy
natması mümkün yani. Bu sadece 
gençler için değil, liderler için de ge

çerli.
Aslında şu an, tam da Blair’e: “Sen bizim ço

cuklarımızı ne hale getirdin?” diye hesap sorula
cak bir zaman. Ama öyle olmuyor; işte ‘kusura 
bakmayın; çocuklarımız şöyle yaptı, böyle yaptı’ 
gibi özür dileyici bir söylem. Tabi, yavuz hırsız ev 
sahibini bastırır misali Blair de diyor ki; Müslü- 
manlar kendi içlerindeki aşırıları temizlesin. Hal
buki bu gençlerin bu hale gelmesinin sebebi senin 
politikaların. Blair’in aşırı derecede saldırgan olu
şunda Müslümanların naifliğinin de payı var. 
Tam tersi Müslümanlar söylem bazında taarruza 
geçseydi Blair savunmaya geçmek zorunda kalırdı,
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çünkü bir sürü suçu var ve bunların hepsini örttü. 
Artık sadece Müslümanlar suçlu!.. Bugün İngiliz 
gazetelerinde okudum: Müslümanları, cemaatleri 
denetim altına almaya yönelik yeni polis gücü ku
rulacakmış...

Yıldız: Bu durum Amerika’dan sonra İngilte
re’de hatta genel olarak Avrupa’da yaşayan Müs
lümanların hayatı gitgide zorlaşacak anlamına mı 
geliyor?

Torun: Bu konuda en rahat yer İngiltere’ydi. 
Bir takım anlamsız yasakların falan olmadığı veya 
bazı konularda daha rahat hareket edilen bir yer
di. Evet, İngiltere’de şartlar zorlaşır. Ancak bu sal
dırılar oldu diye, -Fransa’nın yaptığı gibi- başörtü
sü yasağı vb. absürd şeyler olmaz. Çünkü İngilizler 
imparatorluk geleneğine sahipler, onlar bu işi na
sıl idare edeceklerini bilirler. Müslümanları top
tan karşılarına almak, ürkütmek yerine, koltuk 
altlarına alıp “hadi bize bildirin bakalım, kim 
bunlar?” derler, okşayarak işi hallederler. Yani İn- 
gilizlerin tarzı bu...

Son olarak şunu da belirteyim: İngiltere neden 
hep Amerika’nın kuyruğunda? Irak’a, Afganis
tan’a hemen Amerika’nın yanında asker gönder
di? Şunu söyleyeyim: Geçen yıl, İngiltere Savun
ma Bakanı açıkça mecliste dedi ki; “İngiliz Ordu
su şu anda hiçbir şekilde büyük bir savaşa, ülkeler 
arası savaşa giremez, böyle bire savaşa girecek gü
cümüz yok.” Yani İngiltere kendini savunamaya- 
cak pozisyona geldi. Nükleer silahı haricinde or
dusu, gücü falan yok; yüz bin kişilik bir ordusu var, 
o da paralı askerler. İngiltere’nin aslında askeri 
olarak da ekonomik olarak da Amerika’ya dayan
maktan başka bir çaresi yok. Blair bunu açıkça di
yemiyor. Yani “Irak’a gittik, bu sayede sizi iyi ma
aş alıyorsunuz” diyebilir mi? Yani İngiltere’nin 
Amerika’dan başka seçeneği yok. Zira Avrupa’yla 
tarihsel olarak hiçbir zaman geçinemediler. Dola
yısıyla şimdi de, uzun vadede de Amerika’nın kuy
ruğuna takılmak zorunda. Blair bunu da açıkça 
izah edemediği için oy kaybına uğradı.

Batı’da Müslümanlar ve 
“Karşı Din” Projesine Karşı Duruş

Yıldız: Açıklamalarınız için teşekkürler. Öyle an
laşılıyor ki, son patlamalardan sonra İngiltere’de

Müslümanların durumu daha sıkıntılı bir noktaya 
gelecek gibi. Zira, 11 Eylül sonrasında Amerika’da 
da benzer durumlar yaşandı; ‘yurtseverlik yasası’ 
çıkardı, polisiye tedbirler iyice arttırıldı, ABD gi
derek polis devletine dönüşüyor. Tevfik Bey, siz 
bir süredir Amerika’da yaşayan biri olarak, orada
ki gözlemlerinizden hareketle bir tahlilde bulunur 
musunuz?

Emin: Müslümanlar derken büyük oranda yi
ne yabancılar üzerinden politikalarını yürütüyor
lar. Yani ifadelendirmeleri de o. Büyük oranda 11 
Eylülle mücessemleşen ve esasen Müslüman ya
bancılar üzerinden kurgulanan bir güvenlik söyle
mi. İkinci olarak da Huntington’un Hispanikler 
üzerinden son zamanlarda dile getirmeye başladı
ğı içe kapanık, özgün karakterin önünün alınma
sı, bu toplulukların entegre edilmesi vb. sözleri 
var. Müslümanları ilgilendiren boyutu, büyük 
oranda İslam ülkelerini ele alırsak; eskiden mese
la Amerikalıların eğitim vb. durumlar için “Ne 
olursanız olun, gelin arkadaş” dediği, nitelikli iş 
gücünü arttırmaya yönelik tabiri caizse ekonomik 
çarklarını yağlamayı yeğlediği önceliğin kalktığını 
görüyorsunuz büyük oranda. Bunu nereden çıkar
tıyoruz? Bunun en tipik örneği verilen burslar vb. 
imkanların azaltılmasıdır. Daha önce verilen 
burslarda İngiltere’ye oranla Amerika çok fazla 
burs dağıtır, çok fazla imkan sağlar hatta sadece 
öğrencilik dönemiyle sınırlandırmaz, bunu gele
ceğe dönük de yapardı. Şu an büyük oranda bu 
konularda kısıtlamalar görüyoruz, ikinci olarak da 
endüstriyel alanlarda Arap ve diğer azınlıklara 
mensup Müslümanların niteliğine ve pozisyonuna 
bakılmaksızın dışlandığını görüyorsunuz. Her ne 
kadar işten çıkartmalar vs. çok göze batmasa da 
Amerika’da yabancılar, yabancılar içerisinde de 
Müslümanlar buna maruz kalıyor. 11 Eylül’ün ka
rakteri sebebiyle uçuşlardaki güvenlik önlemleri 
hayli arttırıldı. Coğrafyanın çok geniş olması he
sabiyle şehirlerarası yolculuklarda havayolu kulla
nılır, bizdeki gibi otobüs bulamasınız pek çok yer
de. Özellikle yurtdışmdan giriş yapanlara yönelik 
ciddi güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bu iş 
için çok ciddi bütçeler ayırmışlar, milyar dolarlar
dan bahsediliyor. Son zamanlarda uyguladıkları 
sistemle havaalanlarında güvenliği özel kurumla- 
ra ihale ettiler. Adeta paronaya halini aldı bu du
rum. Bana ironik gelen bir başka durum: Bir yan
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dan küreselleşme, ticari liberalizasyon projeleri
nin başarılan için ulus-devlet vb milliyetçilik 
akımlarının içi boş, salt söylem olduğunu iddia 
ediyorlardı. Fakat bu iddiaları tutmadı. Öte yan
dan dünya çapında yükselen şey milliyetçiliğin di
ni karaktere bürünerek ortaya çıkışıdır. Bana asıl 
enteresan gelen Amerika’nın kendi tezadı: Ame
rikalılar millet olmaya çalışıyor. Yabancıların, 
Müslümanların kültürlerini koruması vb. durum
ların da etkisiyle Amerikan halkında bir içe kapa
nış, muhafazakarlık gibi durumlar ortaya çıkıyor. 
Aslında muhafazakarlığın dünya çapında yüksel
meye başladığını görüyoruz. Almanya ve Türki
ye’deki AKP bunun en tipik örneklerinden. Bura
dan, bir yandan İslam’ın hayata dair iddialarını 
bastırmaya öte yandansa yeni tip anlayışların 
pompalanmasına yönelik ikili bir oyunun varlığı
nı farketmeliyiz. Liberal hareketler ve medyanın 
dönüştürücü karakteri ile seldiler bir ahlakın yer
leştirilmesi çabalarına karşı ayakta tutmamız gere
ken İslam ahlakıdır. Kişisel inşadan ümmet ölçeği
ne kadar içeriden (İslam kaynaklı) değişim proje
lerini savunmalıyız. Siyasal iddiaları ve söylemleri 
muhafaza eden İslami toplulukları desteklemeli ve 
söylemleri geliştirmeliyiz.

İçeriden Suriye ve İran İzlenimleri

Yıldız: Efendim, oturumumuzun sonuna yaklaşır
ken; İngiltere ve Amerika’daki gelişmelerin içeri
den nasıl görüldüğünü dinledikten sonra, Suriye 
ve İran’dan daha yeni dönen gazeteci-yazar arka
daşlarımız İbrahim Karagül ve Alptekin Dursu- 
noğlu’na dönmek ve küresel sistemin hedef tahta
sındaki iki ülkenin son durumunu öğrenelim di
yorum. İbrahim Bey, siz üç gün önce Suriye’den 
döndünüz. Suriye ABD ve İsrail’in ciddi baskısı 
altında ve adeta kendini bir saldırıdan kurtarma
nın çabası içerisinde görünüyor. Geçen yıl Ame
rika’nın Suriye’ye saldırmasına an meselesi olarak 
bakılıyordu. Şu an da bu ihtimal tamamen devre 
dışı tutulmuyor. Suriye Lübnan’dan bir biçimde 
dışlandı. Irakla ilgili olarak hala suçlanıyor. Şim
di bir de Esed yönetimine karşı ABD destekli bir 
siyasi darbeden bahsediliyor? Siz nasıl gördünüz 
Suriye’yi; nasıl bir intiba ile döndünüz?

Karagül: Suriye, aslında dışardan bakınca bi
raz karışık görünüyor. Mesela Suriye’nin Golan

Tepeleri İsrail’in işgali altında. Suriye güvenliği
nin, dış politikasının yoğunluğunu İsrail işgali 
oluşturuyor. Lübnan’dan Suriye’yi çıkardılar ve o 
tarafta yeni bir güvenlik sorunu oluşmaya başladı. 
Lübnan Suriye’nin İsrail’e karşı en büyük savun
ma hattıydı. Suriye’nin Lübnan’dan çekilmesi de
mek İsrail’in büyük ölçüde rahatlaması demektir. 
Suriye orada mevzi kaybetti. Golan T  epelerinden 
sonra ikinci büyük güvenlik tehdidi ile karşı kar
şıya. Öbür taraftan doğusunda savaş var; işgal al
tında bir ülke var. İrakla 700 km lik bir sınırı var 
Suriye’nin. Bu 700 km’lik bir savaş cephesi anla
mına geliyor. Burada her an Suriye’ye saldırı ola
biliyor, nitekim Amerikan askerleri bazen Suriye 
topraklarına girip operasyon yapıyormuş. Yani Su- % 
riye dışardan baktığınızda tamamen kuşatılmış bir 
ülke durumunda. Tamamen boğulan bir ülke ve 
bu boğulan ülkede katı Baas yönetimi, azınlık yö
netimi var. Suriye’nin bu kuşatmayı askeri güçle, 
ekonomik güçle, uluslararası politika hamleleriyle 
aşması mümkün değil.

Şimdi, ABD Suriye’yi dönüştürmeye çalışıyor. 
Amerika’nın kullandığı uluslararası argümanlara 
bakılırsa; bölgenin demokratikleşmesini istiyor. 
Şu an Suriye bir reform programı uyguluyor. Ben 
bunun göstermelik bir şey olduğunu düşünüyor
dum. Ama Suriye’ye gittikten sonra bu fikrim de
ğişti. Çok ciddi olduklarını gördüm. Sağlam duru
yor tezleri ve Suriye halkı da buna gönüllü. Ama 
ortada parça parça iktidar alanları var ve onları 
dönüştürmenin zorluklarını yaşıyorlar. Bu konuda 
da umutlarım Türkiye’ye bağlamış dürümdalar. 
Yani Türkiye-Suriye yakınlaşmasını halklar ba
zında arttırarak daha kalıcı bir ilişki oluşturmak 
istiyorlar. Böyle bir yakınlaşma sistemi daha kolay 
dönüştürür ve reformcuların önünü açar. Reformu 
göstermelik yapmadıkları görülüyor. ‘Başka bir ça
remiz yok; eğer Suriye diye bir devlet olacaksa dö
nüşmek zorunda’ diyorlar. Eğer dönüşmese bu 
devlet var olmayacak diye düşünüyorlar. 5 yıllık 
bir süreçten bahsediyorlar; özellikle son iki yılda 
Suriye kamuoyunu ciddi bir şekilde reforma hazır
ladıklarını söylüyorlar. Türkiye’yle yakınlaşmaya 
büyük önem veriyorlar. Beşşar Esad yönetimi şu 
anda bu değişimi sağlamaya çalışıyor. Önümüzde
ki 6 ay içerisinde çok ciddi şeyler yapılacak ve 5 
yıllık süre içerisinde bambaşka bir Suriye kuraca
ğız diyorlar. Bir takvim belirlenmiş yani. Ama di-
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şardan yardıma ihtiyaçları var, mesela Türki
ye’nin kendilerine mutlaka yardım etmesi gerekti
ğini söylüyorlar. Tabi bütün bu değişim-dönüşüm 
hedeflerinin gerçekleşmesi için İslamcı muhale
fetle ve İslam’la barışmak zorundalar. Sünni Müs
lümanlarla ve İhvan’la iyi geçinmek zorundalar. 
Bize, belli kişilerin, alimlerin İhvan’la hükümet 
arasında köprü olması için seçildiğine dair, buna 
dönük çalışmalar yapıldığına dair şeyler söyledi
ler. Akıllı olurlarsa bunu yaparlar ve bunu yapa
mazlarsa Suriye’de Baas partisi diye bir şey kalmaz.

Yıldız: Geçenler gazetelere bir bilgi yansıdı: 
Esed Türkiye’ye tatile gidecek ve bir daha geri dö
nemeyecek, zira Suriye’de darbe yapılacak şeklin
de bir komplo teorisi. Bu konuda bir gözleminiz 
oldu mu?

Karagül: Dediğiniz gibi, bu komplo teorisi sa
dece Türk medyasında yayınlandı. Ben bunu sor
dum, böyle bir şeye inanmıyorlar. Görüşebildiğim 
herkes, askeriyeden olsun, siyasilerden olsun ağız 
birliği etmişçesine aynı şeyi söylüyorlar...

Yıldız: Teşekkürler sayın Karagül. Son olarak, 
İran seçimlerini yerinde izleyen ve önceki hafta 
İran’dan dönen Alptekin Dursunoğlu’nu dinleye
lim. Biliyoruz ki, küresel sistemin hedef tahtasın
daki iki ülkeden diğeri de İran. Özellikle nükleer 
enerji çalışmalarının nükleer silah üretmeye yö
nelik olduğu iddiasıyla suçlanıyor. Ve Cumhur
başkanlığı seçimiyle İran halkı, bu baskılara cevap 
verdi, devrime sahip çıktı yorumlan yapılıyor. Siz
ce, Ahmedi Nejad’m seçilmesi devrim için taze 
kan oldu denilebilir mi? Siz Ahmedi Nejad’ın se
çilmesini bekliyor muydunuz? Ve İran halkı bu se
çimde ne demek istedi?

Dursunoğlu: Ahmedi Necad’ın seçilmesini 
İran halkının bütün bu olup bitenlere karşı reflek
si olarak görebiliriz. Gerçi, bu tepki, benim orada 
bulunduğum süre içerisinde halk tarafından çok 
somut bir şekilde telaffuz edilen bir şey değildi. 
Aslında Ahmedi Nejad’m seçilmesinin daha çok 
iç politikayla alakalı olduğu görülüyor. Çünkü 
halkla konuştuğunuz zaman Amerikan tehdidi vb 
şeyleri ciddiye almıyorlar; bunların sadece birer si
yasi baskı olduğunu söylüyorlar; ‘Amerika gerçek
ten bir şey yapmak istese şimdiye kadar çoktan ya
pardı’ diye düşünüyorlar. Ama Ahmedi Nejad’ın 
seçilmesi gerçekten sürpriz oldu. Aylar öncesin

den takib ediyorum; yapılan kamuoyu araştırma
larında kendisine şans verilmiyordu, geleneksel si
yasi grup ve partilerden onu destekleyen kimse 
yoktu. Tahran Belediye başkanlığı sırasındaki ça
lışmalarından, İslam Devrimi değerlerine vurgu 
yapmasından ve sade yaşantısından dolayı kendi
sine sempati vardı.

Yıldız: Ahmedi Nejad’ın Rafsancani’ye naza
ran daha halka yalcın, daha halk gibi yaşayan bir 
insan olduğu söyleniyor. Humeyni’nin sade yaşan
tısını çağrıştıran taraflar mı etkili oldu seçimde?

Dursunoğlu: Zaten Ahmedi Nejad’m tüm ca
zibesi buydu. İkinci Recai diyorlardı. Terör kurba
nı Cumhurbaşkanı Ali Recai, İslam Devrimi de
ğerleri konusundaki devrimci disiplini ve samimi
yetiyle bir efsane olarak görür. Aynı imaj Ahme
di Nejad için de oluştu. Aileden gelen zenginliği, 
yakınlarının bürokrasideki etkinliği ve İslam 
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri bulunduğu 
her görevdeki etkinliği ve belirleyiciliği Haşimî 
Rafsancani açısından bir fırsat değil, risk oluştur
du. Şu an reformcu olarak bilinen siyasilerin çoğu 
Rafsancanî’nin bürokratları veya bakanlarıydı. 
Onlara duyulan tepki, sandıkta Rafsancani’ye oy 
verilmemesi şeklinde yansıdı. Rafsancani, seçim
ler öncesinde Amerika’ya çok sıcak mesajlar gön
derdi. Ahmedi Nejad’m seçilmesinde halktan bi
ri olmasının etkisi büyük; bürokratik hayatı bo
yunca sade yaşantısı ile insanların teveccühünü 
kazandı. Tıpkı AK Parti’nin Türkiye’de gelenek
sel sağıve solu tasfiye etmesi gibi Nejad da İran’da 
bunu yaptı. Yani halk tercih yaparken dış dina
mikler, dış tehditler gibi şeyleri dikkate alsaydı 
kesinlikle Rafsancani’yi seçerdi. Ancak öyle ol
madı, halk uluslararası tehditleri dikkate almadı. 
Ahmedi Nejad’ırı önündeki imkanlara bakacak 
olursak, her ne kadar AK Partiye benzetsek de, 
ona göre çok daha şanslı. Meclisle çok uyumlu ve 
her açıdan önü açık. Özetle İran’da, yakın vadede 
ciddi bir iç sorun gözükmüyor.
. Yıldız: Verdiğiniz bilgiler için hepinize Ümran 

okuyucuları adına teşekkür ediyorum. Ve İran 
halkının devrime sahip çıkarak emperyalistlere 
cevap vermesinin, tüm İslam dünyasına, İslâmî 
köklerine sarılması ve ancak bu yolla güçlü bir di
riliş ve direniş bilinci geliştireceği yönünde mesaj 
verdiğini düşünüyorum. m
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“TERÖRÜN EFENBILERP’NIN 
TERÖR İLE SAVAŞI

TURAN KIŞLAKÇI

L ondra’daki 7 ve 21 Temmuz tarihindeki 
saldırıların ardından “Terörizmle Sa
vaş” yine dünya gündeminin birinci sı

rasına oturdu. Olayların faillerinin kimler ol
duğu önemli değildi çünkü Ratı’ya meydan 
okuyan tek örgüt vardı: El Kaide! Her zaman 
yaptıkları gibi, yine Müslümanlara tel’in ve kı
namadan başka söz hakkı tanımıyordu “terö
rün efendileri” .

ABD’nin terörizmle kutsal savaşının yılmaz er
leri gazeteciler, yazarlar, siyasi yorumcular ve aka
demisyenler ise Müslümanlardan kendi radikalle
ri ile savaşmalarını, yoksa dünyada hiç kimsenin 
kendilerine itibar etmeyeceğini bağıra bağıra ilan 
ediyorlar.

Müslümanlar da, maalesef, yoğun medya bom
bardımanından dolayı “Kral Çıplak” demeye 
korkar oldular. Oysa bugün Müslümanlara düşen 
görev, tek kutuplu dünyanın, yeni tehdit algısına 
bağlı olarak başlattığı “Terörizmle Savaş” süreci
ni çok iyi tanımlamak ve bunu dünyaya anlat
maktır.

Bu bağlamda biz, Soğuk Savaş sonrasında Ba- 
tı’da başlayan yeni düşman arayışının nedenlerini, 
bu sürecin nasıl başladığını ve izlenen stratejileri 
irdelemeye çalışacağız. Böylece, “hiper güç” 
ABD’nin “Büyük Ortadoğu” olarak adlandırdığı 
bölgede neler yapmak istediğini, dünyayı nasıl bir 
kaos, bunalım ve korku ortamına sürüklediğini de 
kavrama imkanı bulabileceğiz. Umarız bu yazı 
Müslümanların “Kral Çıplak” demelerine bir 
nebze olsun katkı sağlar.

Batı’nın Yeni Düşman Arayışları

1980’İerde Sovyet Rusya hızla sahneden çeki
lirken, dünya arenasında tek başına kalacağı anla
şılan ABD, kendisine yeni düşman aramaya ko
yuldu. Yeni düşman alternatifleri şunlardı: Ulus
lararası terörizm, Latin Amerikalı uyuşturucu ka
çakçıları, Islami fundamentalizm, Üçüncü Dünya
nın “istikrarsızlığı” vs... ABD yeni düşmanı saye
sinde Soğuk Savaş döneminde elde ettiği o deva
sa kârlı silah endüstrisini sürdürmek ve ona meş
ruiyet kazandırmak istiyordu. Malezya Başbakanı 
Mahathir Muhammed’in dediği gibi: “Batıklar 
savaşmaklar. Savaşmak için ise kendilerine düş
man üretmeleri gerekiyor. Şimdi kendi araların
da iyi kötü bir barış sağlamaya başladıklarına 
göre, Batılı olmayan insanlara yönelmelerinin 
zamanı geldi.”

Medya ve bazı dünyaca tanınmış akademis
yenler -ki bunların çoğu Yahudi kökenliydi- ara
cılığıyla Amerika yeni düşmanını keşfetmekte ge
cikmedi: Uluslararası terörizm ve Radikal Islâm. 
80’li yıllarda ABD’yi en fazla Latin Amerika’daki 
“terör örgütleri” tehdit ediyordu. İslam dünyasın
da uluslararası boyutta bir terör örgütü yoktu. Fa
kat her neyse, ABD ve Batı artık bu düşman üze
rinde karar kılmıştı. Soğuk Savaş sonrasında “ye
ni şeytanlar”- arayan birçok kimse, Batı medeni
yetine karşı bir İslâmi tehditten söz etmeye veya 
yalcın gelecekte bir medeniyetler çatışması yaşa
nacağı uyarısında bulunmaya başlamışlardı bile... 
Batı medyası, hükümetleri, stratejistleri ve akade-
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misyenleri koro halinde: İslâm’ın Batı Medeniye
ti için bir tehdit olduğunu ve yakın gelecekte bir 
medeniyetler çatışması yaşanacağını haykırıyor
lardı. 80’li yılların başında İslâm ve Müslümanlar 
hakkında kaleme alınan makalelerin, kitapların, 
çizilen karikatürlerin sayısı hızla artıyordu. O yıl
lardaki İslâm’ı karalama kampanyalarının perde 
arkasını öğrenmek için o dönemde kaleme alman 
bazı kitaplara bakılabilir: Edward Said, Covering 
İslam (Haberlerin Ağında İslâm), Basım tarihi: 
1981; Edward Herman, The Real Terör Netıvork, 
1982; Noam Chomsky, Pirates And Emperors: In
ternational Terorism in the Real World (Korsanlar 
ve İmparatorlar), 1986; Garry O ’Sullivan ve No- 
am Chomsky, The Terorism’ Industry, 1989 vb. da
ha onlarca kitap.

Bu dönemde batı dünyası için Libya lideri 
Muammer Kaddafi, tasarladıkları terörle savaşta 
iyi bir malzeme olabilirdi. Fakat, her nedense A l
manya’daki bar saldırısı ve Lockerbie faciası dı
şında, birkaç patlama ve gürültüden sonra bu 
plandan uzak duruldu.

“Red menace has gone, but here’s İslam”

Soğuk Savaşın noktalanmasıyla birlikte, Yeni 
Dünya Düzeni ve yeni düşmanın adı bizzat devlet 
başkanları tarafından telaffuz edilmeye başlandı. 
Komünizme karşı kurulan NATO feshedilmedi, 
bilakis ona yeni bir misyon yüklendi. İskoçya’nın 
Tumberry kasabasında 1990’lt yıllarında başında 
yapılan N A TO  zirvesine ev sahipliği yapan İngil-
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tere’nin eski başbakanı Margaret Thatcher ve dö
nemin N ATO Başkanı , N A TO ’nun yeni düş
manının “İslâm” olduğunu resmen ilan ettiler. 
NATO böylece, düşmanın rengini kızıldan yeşile 
çevirdi. Bu yıllarda New York Times gazetesi başta 
olmak üzere Batı medyası şunu yazıyordu: “Red 
menace has gone, but here*s İslam.” (Kızıl teh
like gitti, fakat sıra şimdi İslâm’da.”

Giderek artan bir şekilde Amerika ve Avru
pa’da sadece politik değil, aynı zamanda demogra
fik bir tehdide işaret eden “Müslümanlar geli
yor!” çığlıkları yükselmeye başladı. Bu çığlığı 
atanların başında iki Yahudi akademisyen geliyor
du: Daniel Pipes ve Bemard Lewis. Pipes, 19 
Mayıs 1990’da National Revieıv'de yayımlanan 
makalesinde “The Muslims Are Corning! The 
Muslims Are Corning!” başlığını kullanıyordu ve 
batıyı İslâm’a ve Müslümanlara karşı hemen hare
kete geçmesi için uyarıda bulunuyordu. Bemard 
Lewis de, 1990 yılında verdiği “İslâmic Funda- 
mentalism” adlı konferansında İslâm’ı ve Müslü
manları “tehdit edici militan fundamentalizm” 
şeklinde tanımlıyordu. Konferans daha sonra 
“The Roots of Müslim Rage” adıyla Atlantic 
Monthly dergisinde yayımlandı. Makalenin başlı
ğı, derginin kapağı ve makalenin ilerleyen sayfala
rında yer alan iki resini, önyargılı bir sunumun ti
pik bir örneğiydi. Makale, İslâmi fundamentalizm 
klişesini pekiştiriyor, İslâm’ın Batı ile ilişkisini 
hiddet, şiddet, nefret eksenine oturtuyordu.

90’lı yılların başında Batılı liderlerin ve yazar
ların söylemlerine bakıldığında “İslâmi terö-
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rizm” yaftasının herhangi bir örgütten çok, “Is
lâm'ı” ve “İslâmi uyanışı” bizzat hedef aldığı görü
lür. “İslâmi terör” kavramı içine örgütler daha 
sonra yerleştirilir. Ortada hiçbir şey olmamasına 
rağmen, yakında gelecekteki tehdidin dehşeti bü
yütülür de büyütülür. Samuel P. Huntington’m 
“The Clash of Civilizations” (Medeniyetler Ça
tışması) başlıklı makalesinin 1993 yılında Foreign 
Affaırs dergisinde yayımlanmasıyla iş iyice çığırın
dan çıkar. Artık İslâm’la özdeşleştirilen terörün 
gelmesi an meselesidir ve terörist saldırılar yakın
dır...

A BD’deki Neo-con’larm fikir babalarından ve 
Council of International Relations’dan Irving 
Kristol bir makalesinde şöyle der: “Soğuk Sa- 
vaş’ın bitmesinden sonra bizim ihtiyacımız olan 
şey, açıkça ideolojik ve tehditkar bir düşmandır. 
Öyle bir düşman ki, bizi karşısında birleştirsin.”

1993’te Dünya Ticaret Merkezi’nin bomba
lanması ile küresel “fundamentalist” kutsal sava
şın startı verilir. Yazılıp çizilenler, ‘sonunda bekle
diğimiz geldi’ edasmdadır. Senaristler gelecekle il
gili öngörülerde bulunurlar. Siyaset yorumcuları, 
akademisyenler artık terörle yatıp terörle kalk
maktadır. A BD ’yi vuran İslâmi tehdit hakkında 
yorumlar yapılır: Batı dünyasında “artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak”tır. Medyaya bakılırsa, 
İslam dünyası ile Batı arasında çatışma yakındır: 
“Kutsal Savaşa Doğru”, “Amerika’da Cihad”, “İs- 
lâmi Terör: Küresel İntihar Timi”, “İslâm Tehdi
dine İnanıyorum”, “Batı Diken Üstünde”, “Lond
ra’daki Cezayirliler Islâmi Terörizmi Destekliyor”, 
“Militan İslâm”, “İslâmi Terörizm”, “İslâm Funda- 
mentalizmi”, “İslâm Batı’yı Pekala Tehdit Edi
yor”... D TM ’ye saldırı düzenleyenlerin Mısırlı 
âmâ şeyh Ömer Abdurrahman ile ilişkili oldukla
rı, Avrupa ve Amerika’da üstlendikleri, İran ve 
Sudan’dan uluslararası destek aldıkları... haberle
ri havada uçuşur. Tabi kimse, Mısır yönetiminin 
Enver Sedat olayından sorumlu tutulan ve hapis 
cezası bulunan Ömer Abdurrahman’ı neden başka 
İslâm ülkelerine değil de ABD’ye gitmeye zorladı
ğını, onunla birlikte kaç istihbarat üyesini Ameri
ka’ya gönderdiğini, Abdurrahman’ın cemaatin
den gözüken bu Mısırlı istihbaratçıların CIA ile 
ilişkilerini ve bunların saldırılarda oynadıkları ro
lü gündeme getirmez. Bunlar hep saklanır. Zaval
lı âmâ ve yaşlı Ömer Abdurrahman da neden tu

tuklandığını bilmeden, hâlâ ABD zindanlarında 
işkence çekmeye devam eder.

24 Aralık 1994’de birkaç Cezayirlinin Air 
France uçağım kaçırıp uçağı Paris üzerinde patla
tacakları haberi Avrupa’ya yönelik İslâm tehdidi 
korkularını pekiştirir.

ABD’li Timothy McWeigh tarafından gerçek
leştirildiği ortaya çıkan 19 Nisan 1995’teki Oklo- 
hama City saldırısı ve 3 Nisan 1996’da ‘Gesta- 
po’nun Çocukları’ adlı bir grubun üstlendiği Mi-- 
ami-Los Angeles trenine yapılan saldırıların İsla- 
mi gruplarla ilgisi olmadığı artık biliniyor. Nisan 
1996’daki saldırıda Theodore Kaczynski adlı bir 
matematik profesörünün parmağı olduğu bilgisi 
şimdiki şarbon mektubu olaylarıyla benzeşen yön
ler taşıyor. Bu kişi, ‘Unabomber’ lakabı ile kendi
sini gizliyor ve bombalı koli gönderme işini yürü
tüyordu. FBI, yaptığı araştırmalardan sonra şar- 
bonlu mektupların tıpkı profesör örneğinde oldu
ğu gibi ABD içindeki bazı gruplar tarafından gön
derildiği kuşkusunu açıklamaktan çekinmedi. Fa
kat, bütün bu olaylar medya aracılığıyla bir biçim
de hep Müslümanlarla ilişkilendirildi.

Medya’nın terörizmle savaşı meşrulaştırmakta 
kullanılmasının yanı sıra ABD’nin dünya siyaseti 
nezdinde kendine taraftar bulma çabaları da sürü
yordu. Dünya çapında ‘insan hakları savunuculu
ğu’ görevine soyunan güçlü ülkelerin ‘terörizme 
karşı mücadele’ gerekçesiyle Haziran 1996’da 
Lyon’da yaptıkları toplantı yeni dönem stratejile
rinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor
du. Terörizmle mücadele, Kudüs ve Ashkelon’da- 
ki suikastların ertesinde ve İsrail-Lübnan krizinin 
arifesinde, 13 Mart 1996’daki Şarm eş-Şeyh Kon
feransının hemen sonrasında Lyon’da formüle 
edilecekti. Alain Glesh, bu gelişmeleri Eylül 
1996’da Le Monde’de  “Croisade atiterroriste: 
Terörizme karşı Haçlı Seferi” başlıklı yazısında 
özetledi. 5 Ağustos 1996’da, ABD Başkanı Bili 
Clinton İran ve Libya’yı ‘milletlerarası kanun dı
şı’ ilan eden D’Amato-Kennedy yasasını imzala
yarak, terörizme karşı ilk Haçlı Seferi’ni teorik 
olarak başlatan kişi oldu. Clinton, G -7’nin Dışiş
leri ve İçişleri Bakanları’mn 30 Temmuz 1996’da- 
ki terörizm konulu toplantının arefesinde, ‘Terö
rizm, 21. yüzyıl boyunca bizim güvenliğimize 
karşı yöneltilmiş en anlamlı tehditlerden biri 
olacak.’ diyordu. Clinton’un şimdiki ABD Başka
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m Bush’tan önce 1996-Lyon’da ‘Haçlı Seferi’ 
kavramını dillendirmiş olması, dikkat çekicidir.

1998 yılında Kenya ve Tanzanya’da bombalı 
saldırılar meydana geldi. Bu saldırıların ardından 
ABD’nin teşvikiyle dünya medyası yine her za- 
man olduğu gibi İslâm dünyasını işaret etti. Clin- 
ton yönetimi, Sudan ve Afganistan’ı bombaladı. 
Sudan’da bombalanan sözde silah fabrikası ilaç 
fabrikası çıktı. Ancak BM dahil hiçbir ülke bu 
olaydan dolayı Amerika’yı kınamaya yanaşmadı. 
Bu bir yana, hiç kimse Darü’s-Selam ve Nairo
bi’nin terör hedefi olmalarının gerçek nedeni üze
rinde durmadı. Aynı şekilde, Güney Afrika Cum
huriyetinin neden istikrara kavuşturulduğu; So
mali, Eritre, Etiyopya ve Sudan’da yıllar süren ça
tışmaların, A BD ’nin, tarafları “sakinleştirici” 
öğütleri(!) ile niçin “barıştıkları” da sorgulanma
dı!

Terör Korkusunu Körükleyen 
Müslüman Ülke Liderleri

Batı’nın İslâm’ı tehdit olarak görme eğilimini fark 
eden birçok Müslüman ülke yönetimi, İslâmi ha
reket ve cemaatler üzerinde uyguladıkları baskıla
ra mazeret olarak İslâmi radikalizm ve terö
rizm tehlikesini daha sık kullanmaya baş
ladılar. Böylece, yekpare bir İslâmi radi
kalizm korkusunu hem kendi ülkele
rinde hem de Batı’da körüklediler. Es
kiden kendi otoriter yönetimlerine ma
zeret olarak anti-komünizmi kullanan, bu 
sayede de Batılı güçlerin desteğini alan 
rejimler, şimdi İslâmi radikalizmde 
meşruiyet arıyorlardı. Tunus, Mı
sır, Cezayir gibi birçok ülkede 
İslâmi kuruluşların yasaklan
ması, mensuplarının 
hapsedilmesi ve in
san hakları ihlâlle
ri hep aynı kılıfa 
uyduruldu: “Çe
leceğimizi tehdit eden  
fan atik lerle  karşı karşı- 
yayız.” Bu ülkeler ağız bir
liği etmişçesine “Siyasal İs
lâm” tehdidinden söz ediyor
du. Müslüman ülke liderleri her

gün bir Batı ülkesinin kapısında “Siyasal İs
lâm’^  ne kadar büyük bir tehdit olduğunu anlat
makla meşgullerdi. Bu arada İsrail de “Siyasal İs
lâm” tehdidi söylemiyle hem bölgesel hem de kü
resel konumu sağlamlaştırıyordu. Eski başbakan 
Tansu Çiller Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alın
maması halinde “Fundamentalizmin yeşerecek 
verimli alanlar bulacağı ve Türkiye’nin düşen son 
kale olacağı” uyarısında bulunuyordu.

“9/1 1” Uzun Bir Savaşın Miladı ve 
Her Ülkeye Bir 11 Eylül

2000’li yıllara girildiğinde ortalıkta hafif bir dur
gunluk olsa bile, bu sessizliğin hayra alamet olma
dığı bir müddet sonra anlaşılacaktı. 11 Eylül’de 
uçakların ikiz kulelere dalışi ve kulelerin çöküşü, 
Hollywood sahneleri gibiydi. Medya bombardı
manıyla gerçeklik duygusunu yitirenler, değişik 
açılardan biteviye tekrarlanan bu görüntüler kar
şısında medyatik tepkiler verebiliyordu ancak. 
“9 /1 1” , uzun süreceği anlaşılan bir savaşın baş
langıcı olarak kabul edilmeye başlandı. ABD Baş
kan Yardımcısı Dick Cheney, terörle savaşın elli 
yıl, belki de daha fazla sürebileceğini söylediği za
man, söylemi tıpkı George Orwell’ın futurist 

eseri Bindokuzyüzsehsendört’ü çağrıştırıyor
du. “Amerika savaşta” logosunu, CNN tele
vizyonu bu tarihten sonra uzun süre kullan
dı. Evet, dünyanın hegemonilc gücü Ame
rika bilfiil savaşta, hem de çok uzun sürece
ği anlaşılan bir savaşın içinde. Peki Ameri

ka’nın savaştığı düşman kim? ABD Baş
kanı George W. Bush, en yetkili 

ağız olarak düşmanı şöyle tanımlı
yor: “Dünya çapında terörist

ler ve onlara destek veren ül
keler.” “Teröristler kim?” so
rusunun cevabı ise belli: Is- 
lâmcı teröristler. Ülkeleri de 
listeyi kabartarak ilan ediyor

lar. The Axis of Evil için
de iki İslâm ülkesi yer alı

yor: Irak ve İran. Amerikalı 
stratej isyenler, tarafları, geniş 
bir cephe olarak tanımlıyor
lar: Batdı milletler ve Islâmcı 

teröristler. Kısaca bu savaş, il
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ginç bir ifade ile İslâm ve dünyanın geri kalanı
arasında bir savaş olarak tarif ediliyor.

11 Eylül olaylarının ardından dünyanın birçok 
yerinde benzeri saldırılar oldu: İstanbul, Madrid, 
Bali Adası, Tunus, Karaçi, Cakarta ve Londra. 
Fakat, Bali adası, Tunus ve Karaçi’deki saldırıla
rın arkasında başka güçlerin olduğu anlaşılınca 
bunların üstü kapatıldı. Bu olayların yanı sıra, Or
ta Asya’da renkli ve kadife devrimlere tanık ol
duk. Lübnan eski Başbakanı Refik Hariri’nin öl
dürülmesinin ardından Suriye’nin yıllardır bulun
duğu ülkeyi nasıl terk ettiğine şahit olduk. Artık o 
kadar çok olaylara şahit olacağız ki, gözlerimize 
bile inanamayacağız. Batılı liderler yine futurist 
öngörülerinden hareketle her ülkenin bir 11 Ey- 
lül’e gebe olduğunu söylüyorlar. Terörü ise artık 
kimse tanımlayamıyor. BM bile terörü adlandır
makta zorlanıyor. Süper güç buna “asimetrik te
rör” adını vermiş bile.. Böylece güçlü, bilinmeyen 
ve tanımlanamayan bir Islâmi terör(!) dalgasının 
dünyanın büyük bir kısmını eylem alanına çevire
ceğini ileri sürüyorlar.

Global terör, İslâm ülkeleri hükümetlerini sü
rekli baskıcı, anti demokrat tavırlar almaya zorla
yacak. Batılı ülkeler de Müslüman azınlıklara bü
yük baskı uygulayacak, yüzlercesini kendi ülkele
rine kovacak; böylece İslâm’ın Batı’da engellene- 
meyen hızının Önüne ise set çekmeye çalışacaklar. 
ABD hegemonyası, bu terör ve eylem dalgası ile 
sarsılan dünyaya nizam dağıtmak ve Batılı hedef
leri bu belaya karşı korumak için daha fazla araç, 
teori, asker, silah ve desteğe yani güce ihtiyaç du
yacak. Kendilerine göre haklı ve meşru gerekçele
re dayanan bu talepler, halkın rızası ile aynı teh
dide maruz ülkelerin boyun eğmesi ile kendisine 
verilecek. Kısaca, hegemonik düzene anlam ka
zandırmak için insanlar ölecek, ülkeler karışıklığa 
sürüklenecek, baskı altında inleyecek. Olsun so
nuçta süper güç işini görecek.

ABD 11 Eylül ile birlikte, zaten düşüşe geçen 
geçmiş olan gücüne yeni bir anlam ve misyon 
yükleyerek dünyayı peşine takıp yeni bir ufka doğ
ru yol alıyor. Eğer birileri Amerika’nın önünü al
maz ve terörün tanımı ve gücü konusunda 
ABD’ye baskı yapmaz ise dünyanın daha çok cam 
yanacak. Medyanın ve şirketlerin dünyaya hük
mettiği bir dönemde yaşıyoruz. Petrol ve silah şir
ketlerinin geçmişte Latin Amerika, Asya ve Afri

ka’da neler yaptığı iyi okunmalı. Bugün “Büyük 
Ortadoğu” denen bölgede aynı senaryolar yeni
den sahnelenecek.

“Terörizmle Savaş” Adı Altında 
Ümmet Kuşatılıyor

Dünyanın her hangi bir yerinde meydana gelen 
saldırıdan direkt olarak İslâm ve Miislümanlar so
rumlu tutuluyor. Bunu fırsat bilen İslâm düşman
ları medya aracılığıyla kinlerini bir bir kusuyorlar. 
Saldırıların arkasında hakikaten kimin olduğunu 
ancak Allah bilir. Fakat biz Müslümaıılar şunu 
çok iyi biliyoruz ki, birileri emperyal güçleri ve 
hegemonyaları için bu ithamları yapmaktadırlar. 
Malum olaylardan sonra hemen her İslâm ülke
sindeki Müslüman alimler ve kanaat önderleri 
medya aracılığıyla olayları kınamalarına rağmen, 
İslâm düşmanları bu olayı mahdut ve tabii sınırla
rı çerçevesine koyup yerleştirecekleri yerde, so
rumluluğunu sadece ümmete yüklemekle kalma
yıp İslâm’ın cihad konusundaki öğretilerini de so
rumlu tutmaya başlıyorlar. Daha sonra ipin ucu 
uzuyor da uzuyor. Serdettikleri ağza alınmayacak 
lafların ise haddi hesabı yok.

Lâkin tüm bu gelişmeler karşısında Müslüman 
grup, cemaat, vakıf, şahıs, akademisyen, yazar ve 
çizerlerimizin suskunluğu ise daha bir garabet. He
men her olayın ardından herkes sus pus oluyor. 
Bilakis tüm bunların ortak açıklama yapıp, bu em
peryalist güçlerin ipliğini pazara çıkarmaları ge
rekmiyor mu? Müslüman coğrafyada emperyal gü
cün, siyasi, ekonomik ve dini nedenlerden dolayı 
yürüttüğü bir savaş var, hepimiz bunu yalcînen bi
liyoruz. Oynanan oyun geçen yüzyılda, İngilizlerin 
ve Fransızların İslâm dünyasında oynadıkları 
oyunlardan farksız. O halde sesleri daha gür çık
ması gerekenler bizler değil miyiz? Çünkü bu kirli 
savaş hemen her gün istisnasız Irak’ta, Filistin’de, 
Afganistan’da bizim çocuklarımızı öldürüyor. Eğer 
bugün sesimizi çıkarmaz isek, yarın bu fitne bizi de 
saracak.

“İçim izdeki beyinsizler yüzünden bizleri h e - 
lak  eder m isin A llah'ım ! K ald ı ki bu, yalnızca  
senin bir im tihanındır; Sen onunla dilediğini 
saptırır dilediğini doğru yola u laştırırsın ; Şensin  
bizim velimiz, bizi bağ ışla bize m erham et et. Zi
ra  Sen bağışlayanların  en  hayırlısısm .” (7:155)
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QUA VADİS': REFORM KASİDESİ 
İVME KAZANAN SÜREKLİLİK

A S IM  Ö Z

“İkiz Kule’den Kudüs’e 
Ötüken’den Brüksel’e 
Tornalanıyor dünya 
Unutuşun ve tarihin tezgahında’’
Arif AYi

I-
Beş başlı masal ejderhası saldırganlığındaki 

ABD’nin gerek şu anda iktidarda bulunan yeni 
muhafazakar ideologlarının gerekse bu grubun dı
şındaki ideologlarının ABD’nin dünya üzerindeki 
küresel egemenliğini sürdürmesi amacıyla uzun 
bir zamandır dillendirdikleri “ılımlı İslâm, Liberal 
İslâm, Batı İslâmî” gibi algı biçimlerine yönelik si
yasî, ekonomik ve askerî katkılarını yoğunlaştır
dıkları bir tarihî bağlam içerisinde yaşıyoruz. Bu 
süreçte reform söylemi/eylemi imparatorluğun kü
resel hegemonik ve emperyalist politikalarında, 
önemli bir ideolojik aygıt olarak kodlanıyor. Re
form sözcüğünün anlam evreninde yer alan çeşitli 
duyuş, düşünüş ve yaşayış biçimlerine yönelik pa
zarlamacı bir davranış tarzının söyleşilerde, gazete 
köşelerinde, konferanslarda ve kitaplarda imgesel 
biçimde işletilerek yaygınlaştırılmaya çalışıldığını 
gözlemliyoruz.

Islâm dünyasına bir reform ısmarlayıp; ısmar
ladıktan sonra da peşini bırakmamayı düşünen 
imparatorluk think tank işbirlikçiliği ile de bu ıs
marlamanın sonucunu görmek istediğini yüksek 
sesle duyurmaya çalışıyor. Reformun esbab-ı mu- 
cibesi üzerinde kafa yormayı düşündüğümde ilk 
fark ettiğim hususlardan birisi bu homo reformi- 
cus’unun tek bir ideolojik yönelime tâbi tutula

mayacağını ancak reform söyleminin hasılasının 
imparatorluk’un küresel hegemonyasına katkı ya
pışları hususundaki düşünsel birlikteliklerinin ise 
inkâr edilemeyecek derecede bâriz oluşuydu. Bu 
yazıda reform, ılımlı Islâm, Amerikancı İslâm 
kavramlarının küresel biçimlendirme siyasetleriy
le ilgisi / ilişkisi ele alınacaktır. İmparatorluk arzu
larının sadece din üzerinde değil yoksulluk üzerin
de de yoğunlaşmaları ve bu iki öğenin karşı bir si
yaset geliştirmesinin önüne geçmek maksadıyla 
yoğun olarak durduklarının göstergesi olarak so
ğuk savaş sonrasındaki küresel yoksulluk politikala
rı da analiz edilecektir. Homo reformicus’un dü
şün dünyasındaki medyatik olmayan sözcülerin
den Talat S. Halman üzerinde ise reform talebi
nin sürekliliğini anlamak için ayrıntılı olarak du
rulacaktır.

II-
Tılsımlı bir anonim türkü olarak Think re

form (reform düşün) dayatmacı tavsiyesi, Müslü
manların Antik-Yunan ve Moğol / Haçlı istilâsın
dan sonra karşılaşmak durumunda kaldıkları 
üçüncü büyük karşılaşmasından bugüne değin 
gündemde tutulan bir karşı din projesidir. Emper
yalizmin sömürgeciliğini İslâm dünyasında ege
men bir değer haline getirme sürecinde reform po
litikaları hep gündemde tutulmuştur. Bu süreçte 
sömürgeciliğin eleştirel bir okumasını yapan, üste
lik bu okumasını yaşantılarını ömekleştirilerelc 
ortaya koyan Ebu’l Kelâm Azad, Cemaleddin Af- 
ganî gibi aktivistler ise Müslümanların üçüncü 
karşılaşmalarını hem düşünsel (ıslah) hem de ci-
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had (direniş )’le tâçlandırmaları husunuda önemli 
katkılar yapmışlardır. Dünyanın batıklaştırılması 
sürecinde İslâm Dünyası Amold J. Toynbee’ nin 
deyişiyle “Batı tarafından taarruza uğratılmış”2 
önemli havzalardan biridir. Ulus-devlet yapılan
maları ve sömürücü efendiler Müslümanların di
renişlerini kırmak maksadıyla birinci küreselleş
tirme sürecinde reform söylemine sarılarak onları 
çözme, kişiliksizleştirerek sömürülebilir, susturula
bilir bir hâle getirme amacını gütmüşlerdir. Orta
doğu coğrafyasının yeniden dizayn edilmeye çalı
şıldığı soğuk savaş sonrasından bu yana reform 
kavramı sürekli olarak gündemde tutulmaya çalı
şılıyor. Herkesi İmparatorluk bahçesi bülbülüne 
dönüştürmek amaçlanıyor. Ama bu hususta gö
nülsüz hoşnutsuz olanların direnişini kırmak ama
cıyla yeni Marshall politikalarının yanında tan- 
kokrat yöntemlerin yıkıcılığından da yararlanı
yor. Soğuk savaş döneminin düdük çaldıran yazar
larından George Orwell’in 1949’da yayımlanan 
ve dönemin ruhuna uygun olarak 1956’da filme 
çekilen B in doku zyü zsekserıdört  romanındaki 
Winston karakteri gibi Müslümanların Big Brot- 
her İmparator’u sevmeyi öğrenmelerinin gereklili
ği hususunda medyatik propagandalara ağırlık ve
riliyor.3

ABD’nin küresel egemenliğinin sürdürülme ve 
yeniden biçimlendirme kurallarını araştıran Tho- 
mas P. M. Bamett dünya üzerindeki yapılanmayı 
anlamak için dünyayı “işleyen merkez” ve “entegre 
olamamış boşluk” olarak ikiye ayırmaktadır. Bu iki
li ayrımda “işleyen merkez” küresel serbest piyasa 
tek tanrıcılığının kurallarının kusursuz işlediği, bu 
işlemeyi sağlayan önemli gelişmelerin görüldüğü 
ülkelerdir. “Entegre olamamış boşluk” ise küresel
leşmeye ekonomik, bilişim teknolojileri vb. açı
lardan dahil olamamış ve en önemlisi de küresel
leşmeyi ve onun kültürel yönelimlerini reddeden 
bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölge içerisinde 
Balkanlar, Kafkasya,Orta Asya, Ortadoğu, Kara- 
yip Sahili ve Güneydoğu Asya’nın önemli bölüm
leri yer almaktadır. Soğuk savaşın bitiminden bu 
yana A BD ’nin gerek Cumhuriyetçi neoconlar ge
rekse demokrat liberallerle yukarıdaki bölgelere 
müdahalelerde bulunduğu görülür. Çünkü 
A BD’ye ve küresel İmparatorluk düşlerine en bü
yük direnişler bu bölgelerden gelmiştir. Bu müda
halelerin amacı, entegre olamamış bölgelerin sa
yısının azaltılması ve işleyen merkez’e dahil edil

mesidir.4 Bu süreçte, kültürel biçimlendirme dü
şünsel algı kalıplarının değiştirilmesi, en azından 
suskunlaştırılması İmparatorluk elitlerinin en 
önemli beklentileri. Rüştü Râşid birinci küresel
leştirme politikalarıyla ikinci küreselleştirme poli
tikalarının sürekliliğini anlamamıza olanak tanı
yacak şu tespitleri yapıyor: “Önceleri emperyalizm 
onun zenginliğini zaptetmek istiyordu; günümüz
de ise emperyalizm onun zenginliğini ve insan 
varlığını aynı anda zapt altına almak istiyor. Yani 
Müslümanların kültür ve düşüncesini..”5

Küresel kapitalizmin ilerletilerek sınırsızlaştı
rılması, genişletilmesi sorunlu bölgelerdeki istik
rarsızlık unsurlarının da küresel sisteme, metropo
le “işleyen merkez” e entegre işlemi iki yönlü ola
rak sürdürülüyor. Ekonomik ve düşünsel duruşla
rın esnetilmesi, akışkanlaştırılması politikaları bu 
hegemonyanın en önemli alanlarını oluşturuyor. 
Bu amaçla İktisadî açıdan piyasa tutuculuğu sür
dürülürken dostlar alışverişte görsün kâbilinden 
sus payı politikalar da gündeme almıyor. Piyasa 
tutuculuğunun doksanlı yıllardan itibaren ulusla
rarası örgütler vasıtasıyla yoksulluk ve açlık so
runlarını da gündemine alması önemlidir. Yoksul
luk sorunlarının, açlık sorunlarının rakip bir ide
olojinin kullanmasına imkan verilmeden liberal 
kapitalist hegemonyanın ekonomik alanına dahil 
edilmesi bağlamında; Dünya Bankası, BM gibi 
metropolün STK’larının yetmişli yılların sonundan 
doksanlara kadar gündemlerinden çıkardıkları 
yoksulluk konusuna yönelişleri anlamlıdır. BM ve 
Dünya Bankası doksanlı yıllardan itibaren yoksul
luk, çocuk işçiliği vb. alanlarında çeşitli raporlar 
ve kitaplar yayımladılar. Günümüzde ise G -8’in 
yoksullukla ilgili toplantılar düzenlemesi ya da 
küreselleşme hususunda Joseph Stiglitz’in kaygıla
rını benimseyen Kemal Derviş’in BM’de yoksul
luk sorunu bağlamında çalışmaya başlaması 
önemlidir. İktisadî alanın sosyal politikalara yö
nelmesi hususunda ‘Açık Toplum’ finansörü G e
orge Soros 1998’de yayımlanan The Crisis o f Glo
bal Capitalism’de küresel ekonominin küresel bir 
toplum olmaksızın gelişebileceğine, istikrar kaza
nabileceğine inananları piyasa tutucusu olarak ni
telendirerek; çalışmalarının “küresel kapitalizmin 
kendi kendini yok etmesini önlemeye yönelik” ol
duğunu belirtir. 6 Küresel kapitalizmin selâmetini 
sağlamaya yönelik İktisadî tedbirlerin yanında kü
resel toplum’un oluşmasına karşı en güçlü direni
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şi gösteren İslâm’ın yapısızlaştırılarak esnekleşti
rilmeye çalışıldığını gözlemliyoruz. Küreselleşme
nin baskın karakterini oluşturan şirket ve emper- 
yal küreselleşmesinin karşısında direniş sanatları
nı örgütleyen ve sürdüren Richard Falk’un deyi
şiyle “yurttaş küreselleşmesi ve vahiysel küresel
leşme” de yoksulluk ve din üzerinden rakip bir 
söylem ağı geliştirilebilecektir.7 Dolayısıyla bu du
rumdan hoşnutsuz olanlar özellikle vahyi tahrif 
edici yorumlarda bulunuyorlar. Küresel birikim 
rejimi sistemine esnek ve ılımlı İslâm’la eklem
lenme politikaları Leonard Binder’m 1988’de ya
yımlanan Liberal İslâm kitabına kadar uzanır. 
Binder’ın çalışması yayımlandığı tarihî bağlam ve 
RAND Corporation tarafından yayımlanan “Sivil 
Demokratik İslam: Ortaklar, Kaynaklar ve Strateji
ler” adlı çalışmanın ipuçlarını vermesi ve ılımlı İs
lâm politikalarındaki sürekliliği anlamamıza ola
nak tanıması açısından önemlidir. Kitabın yayım
landığı tarih soğuk savaşın gurup vaktine yakın
dır. RAND raporunu öncelemesi açısından da 
ABD’nin İslâm dünyasındaki liberal, rasyonel 
söylemleri / partnerleri desteklemesini önermesi 
bakımından önemlidir. Çünkü bu gruplar destek
lenmeyince istikrarsızlık başlıyor, Friedman’ın de
yişiyle “köklü devrim harekatı" başarılı olamıyordu.

_ Binder şöyle diyordu: “Batının yarattığı kültürel 
baskıların azalmaya yüz tutması liberal İslâmî, 
Müslüman gelenekçiler ve köktencilerden gelen 
baskılarla karşı karşıya bırakmıştır. Ayrıca liberal 
İslâmî yaklaşımın çeşitli yanlarını terk edivermesi 
gelenekçilerle köktencilerin uzlaşmasına müsait 
bir zemin hazırlamıştır.”8 RAND Corporation’ın 
“U.S. Strategy in the Müslim World After 9/11” 
çalışmasının dikkat çekici bölümlerinden biri Le- 
onard Binder’in çalışmasından sonraki “Ameri
kancı İslâm” algısının sürekliliğini anlamamıza 
olanak tanıyor. “Liberal ve ılımlı Müslümanlar 
arasındaki bağlar çok zayıf. İslâm dünyasına ılımlı 
mesajların hâkim olmasını ve bu kesimler arasın
daki dayanışmayı güçlendirmesi amacıyla bir 
‘uluslararası mekanizma’, bir nevi Ilımlı Müslü- 
manlar Enternasyonali oluşturulmalı”9 Bir buçuk 
milyon Miislümanın yaşadığı A BD ’de -tıpkı Euro- 
İslâm projesinde olduğu gibi- azınlık bilincinin 
oluşturduğu İslâm algısı küre ölçeğinde örnek gös
teriliyor. A BD ’de Amina Wadud bağlamında 
İmam Humeyni’den sonra belki ilk defa siyasal 
tartışmaların odağına “Ameril<an(cı) İslâm” kav-

ramsallaştırması yerleşti ve kültürel savaşın en 
önemli unsuru haline geldi. Amerikan PBS tele
vizyonunda Vedud, “Amerikan İslâmı”nın geç
mişteki İslâm anlayışına karşı en iyi alternatif ol
duğunu söylüyor ve kendisini “liberal ve post-mo- 
dem Müslüman” olarak tanımlıyordu. İslâm’ın İs
lâm dışı batı merkezli seküler kavramlarla anlam
landırılması gerek Müslümanlar tarafından gerek
se hakkaniyetli akademisyenler tarafından eleşti
rildi. Chicago Üniversitesinden Malilca Zeghal 
eleştirilerini şu şekilde yapıyordu: “ABD, İslâmi
yet’i biraz sulandırma yoluna gitmiyor mu? Bu so
ru birçok inanan gibi o ülke vatandaşları tarafın
dan da sorulacaktır. Bu şu demek mi olacak, her 
ülke kendine göre bir İslâm mı ortaya koyacak?”10 
Müslümanların üçüncü büyük karşılaşmalarından 
sonra pozitivizm, ulusçuluk, sosyalizm gibi araçsal 
din yorumlarıyla, politikalarıyla dinî algıların sap
tırılmaya çalışıldığı ulus-devletçi habitus sonra
sında İslâm tekrar araçsallaştırılarak küresel pazar 
ekonomisinin ve küresel saldırganlığın karşısında
ki itirazı yok edilmeye çalışılıyor. Batıl İslâm anla
yışının dine karşı din politikalarının küresel örne
ği olarak okuyabileceğimiz Amerikan azınlık tan- 
rıbiliminin gündeme gelişinden önce reform sanı 
ve yanılgısının düşünsel izinin sürülebileceği kişi
lerden biri de Talat S. Halman’dır. Bu bağlamda 
onun düşüncelerini ve beklentilerini değerlendir
mek dinî algının saptırılışımn apaçık bir tezahü
rünü görmemiz açısından önemlidir.

III-
“Kurban hep Hacc’a denk gelsin 
Ramazanı şekerle kandıralım 
Arap Acem bizi bozar 
Çöl sıcak kuzeye yaslanalım 
Yaşasın kuzey müslümanlığı 
Yaşasın entegre cehalet”
Cengiz Coşkun11

Türk Edebiyatını Dışarı Açma (TEDA) proje
si kapsamında yabancı dilde yayımlanacak eserle
rin belirlenmesi için oluşturulan çalışmanın de
ğerlendirme kumlu üyeliğini yapan Talat S. Hal- 
man, Türk siyasî ve kültür hayatında çeşitli tartış
malara sebep olmuş bir şahsiyettir. Halman’m ya
bancı dilde yayımlanması için desteklenmesi ka
rarlaştırılan yirmi kitap içinde ikisi Türk şiiri an
tolojisi olmak üzere üç kitabı bulunuyor: A Brave
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Neuı Quest: 100 Modern Turkish Poems, Nightinga- 
les and Pleasure Gardens: Turkish Love Poems ve 
The Turkish Muse: Wiews and Reıvies ( 1960-1990) 
Talat S. Halman edebiyatçı kişiliğinin yanı sıra 
dinde reform/dinde devrim beklentisini Almanya, 
Amerika, Kanada ve Türkiye’de verdiği konfe- 
ranslarında ısrarlı bir biçimde dile getiriyor. Ede
biyatçı ve şair kimliği Türkiye’nin ilk Kültür Ba
kanı olmasının meydana getirdiği tartışmalar se
bebiyle gölgede kalan Halman Kur’an’da yerilen 
Ehl-i Şuara’nın tipik bir örneğidir. Gerek şiir di
linde gerekse düz yazı ve söyleşilerinde Islâm, 
Kur’an, Hz. Muhammed(s.) ve Allah hususunda 
saptırıcı yorumlarda bulunmaktadır. Şuara sûre
sindeki tasviriyle şöyledir: ‘‘Şairlere gelince (onlar 
da kendi kendilerini aldatmaya yatkındırlar ve bu se
beple) onlara (da yalnızca) azgınlar uymaktadır. 
Görmez misin onların her vadide (sözcüklerin, hayal
lerin peşinde) şaşkın şaşkın dolaştıklarını?i” (26/224- 
225) Anonim bir türküye dönüştürülen İslâm’da 
reformun yirmi birinci yüzyılda gerçekleştirilece
ğine ‘mutlak olarak’ inanan Halman, bu reform 
dalgasının ‘dünyaya yayılmayabileceğini’ ama ‘İs
lâm aleminde birçok ülkelerde köklü değişimler’ 
olacağını mesihi bekler gibi bekliyor. Bu reformun 
öncülerin de “bir grup, heyet, danışmanlar kurulu ya 
da yeni bir hizip” olacağını belirtiyor. Görüşlerine 
destek bulma hususunda ümmetin siyasal ufkuna 
ve düşünsel istikametine önemli katkılar sunmuş 
olan Afganî ve Abduh’u mesiyanik beklentileri 
için araçsal olarak kullanıyor. Pastel renklerin 
ağırlıkta olduğu bir İslâm ve Müslüman tipoloji- 
si/imgesi oluşturan Halman Batı imgesini ise gü
neş konumuna yükseltiyor. A B’ye de değinen 
Halman Avrupa’n ın  Türkiye’ye dair bilinçdışım 
açıklarken ‘Avrupa Birliğinin bize asıl itirazı kül
tür faktörü yüzünden. Anlıyorum onları.’ 12 Bura
da itiraz edilen kültürün içeriğini sekülarist ulusal 
kültür değil, İslâm’ın ruhunun aksettiği kültürel 
kodlar oluşturur.

Batılıları anlayan Halman’m endişelerine bak
tığımızda benzer endişelerin RAND Corparation 
raporlarında da yer alışını okumak imkanına sa
hip oluyoruz. “Reform gerçekleştirilemediğinde 
iki olasılığın gündeme gelebileceğini” belirtiyor. 
“İslâmiyet’te tasavvuf ağır basmaya başlayabilir. 
Kur’an’daki birçok ayetlerin ve hükümlerin değiş
tirilemez olduğu inancı devleşirse cihat başgöstere- 
bilir, İslâm dünyası ile Hıristiyan dünyası arasında

çatışma çıkabilir. Ben reform olacağına inanıyo
rum. Bu reformu Türkiye’den ya da Amerika’dan 
bekliyorum, başka bir yerde başlamayacak bence. 
Bana öyle geliyor ki fikriyatını en iyi Türkiye ya
pabilecek. Uygulamasını ise en iyi Amerikalı 
müslümanlar yapacaktır. Böyle gelişmeyebilir ama 
benim beklentilerim böyle.” 13 Halman’m görüş
lerinde, beklentilerinde rahatsız olduğu tasavvuf 
emperyalizme direnen, direnme azmi gösteren ge
leneksel yapılardır. Yoksa onun emperyalizme di
renmeyen sufi anlayışlar hususunda bir tereddüdü 
yoktur. Nazım Hikmet, Bejan Matur gibi şairlerin 
şiirsel konumlanışlarmda olduğu gibi Halman’da 
da “mistik materyalist ateizm”in izlerine rastla
mak mümkündür. Canevi şiir kitabında antopolo- 
jik bir Allah imgesine sahip olan Halman A l
lah’ın olmadığını ve onun adaletsiz olduğunu za
man zaman ifade eder. “Allah (...) dünya kültür 
tarihinin çok önemli bir teması. Ben o açıdan ba
kıyorum. Onu dışarıda bırakmaya imkan yok. 
Aşk, ölüm, Tanrı düşüncesi, bunlar insanlık tari
hinin en büyük gerçekleri. Gerçek olsalar da ol
masalar da. Ama dünya felsefesini en çok etkile
miş olan değerler, varlıklar. (...) Hiçbir zaman 
dindar bir insan olmadan Allah’ı daima insanı ya
ratan olarak değil, yöneten olarak gördüm.”14 Ate
ist reformcuların Kur’an’dan ve İslam’dan rahatsız 
olmalarının temelinde de yatan en önemli sebep 
Allah’ın hükümranlığını / yöneticiliğini kabuüe- 
nemeyişleridir. Her şeyden önce şair olarak tanın
mayı umanların bunu başaramayınca İslâm ve İs- 
lâmcılık hakkında abartı ve lâf-ı güzaf kâbilinden 
olumsuz söylemlere tutunmaları hususunda ise ay
rıca düşünülmelidir. Bejan Matur’un şiir evreniy
le/diliyle örtüşen bir dizesini hatırlatmak gereki
yor. “Dua etmek, boşunadır, çünkü Tanrı yoktur” 
diyor Sessiz soru şiirinde. Bu düşüncelerin şekil
lendirdiği reformdan ne beklenebilir, yada bunun 
adı reformdan öte bir şey değil midir? gibi sorular 
Homo reformicusun telctip olmadığını kanıtlaya
cak niteliktedir.

İslâmcılık ise reformcu söylem sahiplerince 
hep olumsuzlanır. “Görülüyor lci, Türkiye’de ba
şörtüsü köktendinci bir sembol olarak kullanılı
yor.” diyen Halman’la Turkey in Europe kitabında 
“İddia ediyorum ki, müslümanlar Ümmet olmak
tan çıkıp gerçek evrensel hümanizme varmak için 
yalnızca bir adım atmaya ihtiyaç duymaktadır bu 
adım laikliktir.” sözlerinden sonra İslamcılığı ‘gözü
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dönmüş’ bir ideoloji”15 olarak kodlayan, Turgut 
Ozal’tn reform biçimleri, söylemleri arasında ko- 
numlanış dışında, üslûp dışında bir farklılık yok
tur.

Homo reformicus Halman’m Kur’an’a ilişkin 
tasavvuratı ise bir Müslümanı irkiltecek düzeyde: 
“Birçok ayet sonradan ilave edilmiş.”16 Amerikan 
rejiminin son zamanlarda Kur’an üzerine odakla
narak onu tahrif edici girişimlerde bulunuşunun 
ardında yatan sürekliliği anlamlandırmak, yaşa
dıklarımızın türedi gelişmeler olmadığının bilin
cinde olmak zorundayız. Bu bağlamda Kur’an dili
nin sekülerleştirilmesine yönelik kelime yasakları 
yada kelimeleri yeniden biçimlendirme süreçleri 
de hatırlanmalıdır. Tevhid, cihat, infak, şehadet 
vb. kavramların kullanımının yasaklanması kadar 
Arapça üzerinden Ortadoğu’da yürütülen çalışma
lar da önemlidir. BOP kapsamında Arapça’nın 
klasik siyasî formattan kurtarılması amacıyla 
600”ü aşkın araştırma yapılmıştır. “Arap dilinin 
ve kültürünün modernleştirilmesi adı altında 
Arap harflerinin Latin harfleriyle değiştirilmesini 
hedefleyen” dil politikalarının yansımaları eğitim 
ve öğretim programlarını yeniden şekillendire
cektir.17

IV
Michael Foucault’nun öğrencisi James W. 

Bernauer “Bir kültür hakkında yeterli bilgiye sa
hip olmak için o kültürün ruhunun sindiği yerler
de yaşamak gerekir” der. İslâm’ın inanç boyutun
dan habersiz ve deistik tasavvurlar Müslümanla
rın bilincini saptıracak güçte değiller. İmparato
run şaşkınları dinimizi nasıl algılayacağımız ve ya
şayacağımız hususunda işaretler ve tenbihatlar su
nuyorlar. Kuşkusuz liberallere yumurta atmanın 
dışında daha etkili yollarla mücadele edilebilir. 
Mustafa Özel’in ifadesiyle “kendi yolumuzu kendi 
kelimelerimizle bulmanın” aciliyeti ve önemini 
sürekli hatırlatmalıyız. Küresel hegemonya husu
sunda Alan Scott’ un sorduğu ve yanıtlanmasını 
istediği ‘küreselleşme, sosyal bir süreç olarak mı 
anlamlandırılmak, yoksa dünya genelinde serbest 
piyasacılığın ve sömürgeciliğin yaygınlaştırılması
nı hedefleyen siyasal bir retorik olarak mı anlaşıl
malıdır?’ sorusunu sürekli gündemde tutmalıyız. 
Reform kasidesinin medhiye bölümlerinin ötesin
deki boyutlarını kışkırtıcı sorularla yapısızlaştır- 
malıyız. Bu hususta ister kardeşlerimizden isterse

tarihsel blok liberallerinden olsun ‘Amerikancı 
İslam’ projesinin Türkçe yazındaki somut örnek
lerini tarih bilinciyle eleştirel ve sorgulayıcı bi
çimde okumalıyız. Evrensel düzeyde saçılan ide
olojik zehirden etkilenme olasılığını bilgi, bilim
sel, siyasal ve eleştirel okumalarla azaltmalıyız. 
İmparatorluğun heveslerini kursaklarında bıraka
cak bir sinerj i oluşturmak maksadıyla ilk elde ör
neğin Ali Şeriati’nin Dine Karşı Din (lâ  i la h e ) ve 
Seyyid Kutub’un Yoldaki İşaretler (illa llah) yapıt
larını okuyarak ve en az bir kişiye armağan ederek 
şeytanî girişimlerin entellektüel fildişi kulelerine 
iki önemli cephaneyle kuşanmış olarak çıkmanın 
tanıklığını yapabiliriz.. bb

Notlar:
* fe ey ne tezhebûn (Öyleyse nereye gidiyorsunuz?!) (81/26)

1 Arif Ay, “Bağdat’a Dönen Şiirler”, Hece, Haziran 2005, s.
10-11

2 Amold J. Toynbee, Dünya, Batı ve İslam, Çev: Abdullah
Zerrar, Pınar yay. 2002, s. 10

3 George Orwell, Bindokuzyüzseksendört, çev: Nuran Akgö-
ren, Can yay. 2004- Karşı ütopyanın en önemli üç atlısın
dan biri olarak gösterilen Gerge Orvvell İkinci Dünya Sa
vaşı sonrasında ABD-SSCB arasında sürdürülen soğuk sa
vaşın kültürel boyutunun önemli yazarlarındandır. Kültü
rel soğuk savaşın nasıl yürütüldüğünü algıların nasıl bi- 
çimlendirildiğini, demokratik sol, ‘Euro-sol’, aydınlara su
nulan finansal yardımlar vb. hususlar konusunda ayrıntılı 
bilgi için Doğan Kitapçılıkta yayımlanan Frances Ston- 
ner Saunders tarafından yazılan "Parayı Veren Düdüğü 
Çaldı” kitabına bakılabilir. Bu kitap bağlamında yapılan 
füturistik bir okuma için bkz. İbrahim Karagül, Yüzyıllık 
Kuşatma, Fide yay. İstanbul, 2005 ss. 342-345

4 Thomas P.M. Barnett, Pentagonun Yeni Haritası, 1001 Ki
tap yayınları, 2005, İstanbul

5 Rüştü Râşit, Klasik Avrupah Modemitenin İcadı, Der: Bekir S.
Gür, Kadim yay. Ankara, 2005 ss. 321

6 George Soros’tan aktaran Ronald Munck, Emeğin Yeni Dün
yası, çev: Mahmut Tekçe, Kitap yayınları, 2003 ss. 79

7 Rtchard A. Faik, Dünya Düzeni Nereye?, çev: Neşe Nur Do-
maniç-Nursel Arhan, Metis yay. İstanbul, 2005

8 Leonard Binder, Liberal İslam, çev: Yusuf Kaplan, Rey yay.
Kayseri, 1996 ss. 7-8 Kitap bağlamında yapılan bir tartış
ma için bkz. Mustafa Özel “İslâmî Liberalizm, BOP ve Ta
rih Bilinci”, Anlayış Dergisi, Haziran 2005 ss. 22-25

9 İbrahim Karagül, Ilımlı Müslümanlar Enternasyonali, Yeni
Şafak, 13.01.2005

10 akt: 21.03.205 Yeni Şafak, 22.03.2005 Yeni Asya
11 Cengiz Coşkun, “Kuzey”, Yarın, Yıl:4 Sayı: 38 ss.4
12 Talat S. Halman, Aklın Yolu Bindir Talat S. Halman Kita

bı söyleşi Cahide Birgiil, Türkiye İş Bankası yay. 2003, İs
tanbul ss. 320

13 Cahide Birgül, a.g.e. ss.186-187
14 Cahide Birgül, a.g.e. ss. 289
15 akt: Catharine Raudvere, Çağdaş İstanbul’da Sufi Kadınlar,

çev: Damla Acar, Kitap yayınları, 2003, ss. 40
16 Cahide Birgül, a.g.e. ss. 188 vd.
17 Mahmud Harb, “Bush Atatürk’ün Yolunda”, 11.06.2004, 
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VE “ÖTEKİ” ŞİDDETİ

TEVFİK EMİN

Arzın Sahnesi: Oyunda Son Perde

G eldiğimiz yerin neresi olduğu ayrı bir tar
tışmanın konusu olmakla beraber, gele- 
ceğin vizyonunu hazırlamak bakımından 

önemli bir meseledir. Bu yazının konusu ise haya
tımızı birer ‘sahne’ye çeviren ve anlamını ve ama
cını boşaltarak araçlaştıran medyatik perde ola
caktır. Bu perdenin ardında olup bitenlerle gözü
müzün içine soktuğu acaba birebir örtüşüyor mu? 
Peki ya bu örtüşme durumu ‘örtme’ halini almışsa 
ne yapılacaktır? Yeryüzü şiddet ve kan, dökücülük 
sarmalına battıkça gerçeklerin gizlenmesi daha bir 
‘hayat’iyet arzediyor zira dünyanın bu şekliyle çok 
da uzun yaşayamayacağını kestirmek zor değil. 
Weber’in tabiriyle “büyüsünü kaybetmiş” dünya
da Hz. Musa gibi hak temsilcileri de olmadığına 
göre meydan neo-sihirbazlara kalmış durumda. 
Giderek sıkılan seyircileri oyalamak maksadıyla 
son numaralarını da ortaya koyanlara (kıyametin 
hemen gelmesini arzulayanlara) ‘son’un geldiğini 
müjdeleyebiliriz.

Literatürü özgüven ve ‘güç’ sahipleri yapar, bu 
bakımdan mü’min için kendi kavramsal ve ku
ramsal dünyasını kurması zor değildir. Mü’min aş
kın bir varlığa ve kavrayışının ötesinde olan va
adine iman etmekle bir defa özgüven sahibidir, bu 
dünyanın ötesine uzanan bağlılığıyla ise yeryüzü
nün en güçlüsüdür. O en başta yerinden edilemez 
bir hayat kaynağına sahiptir, sonra bu hayatın 
kaynağının akacağı mecraı çizen yol göstericileri 
yani nebiler vardır. Kur’an’m kurucu dünyasından 
hareketle geçmişi, şimdiyi ve geleceği anlamlan

dıracağız. Hz. Peygamber’in sireti ile konumumu
zu yeniden tanımlayacağız ve dolayısıyla bütün bir 
dünyayı yeniden okuyacağız.

Hakikat arayışını dert edinenler için yalan ve 
sahte olanla gerçeğin farkına varmak olmazsa ol
mazdır. Batı tarihinde Roma ve Grek dünyasının 
simgeleriyle yeniden örülmüş bir Hıristiyanlık al
gısının yarattığı muğlaklık nedeniyle itminan bu
lamayan fert mutlaklıktan kaçış yolunu kendisini 
merkeze oturtmakta bulmuştur. Modernlikle bir
likte geleneksel akılda köklü bir dönüşüm yaşan
dı. Modernleştirme projesi ise bütün bir insanlık 
tecrübesini “yersiz yurtsuz”1 bıraktı adeta. Doğu 
ve İslam dünyasının geleneksel toplumsal yapısın
da bozulmalar başladı ve nihayet bugün Batı tec
rübesine vurulduğunda modern öncesi ve sonrası 
durumlarının birlikte varolduğu bir karmaşa hali 
hakim buralarda. Akıl karışıklığı hemen her yerde 
tezahür ediyor, fakat akıl çelicilerin en büyüğü 
medyatik olanı bugün. Medya adının gereği ola
rak gerçeğe taşıyan bir ‘araçlar bütünü’nden ziya
de saptırıcı bir rol oynuyor. Küreselleş[tir]me pro
jesinin deliklerine yama yapan, değilse onları ör
ten manipiilatif ve sun’i bir gerçeklik yaratıyor. 
İlk örneğini Vietnam savaşında gördüğümüz, ar- 
dındansa Körfez işgallerinde müşahede ettiğimiz, 
giderek profesyonelleşen bir sanal gerçeklik alanı 
yarattı medya. Son örneklerini 11 Eylül hadisesi, 
Afganistan ve Irak işgallerinde izlediğimiz bir şid
det bombardımanıydı yaşananlar. Görüntülerde 
varolan şiddetin yanısıra karelere sığmayan yahut 
dışarıda bırakılan şiddet durumları ise bir başka 
şiddetin göstergesiydi: ‘Örtm e’nin dayanılmaz
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ağırlığı insan vicdanını 
sıkıştırır hale geldi.
Mestrovic’in ifadesiyle 
“Amerikan tecrübesi 
şiddet dolu unsurların 
mükemmeliyetçi bir 
gösterge düzleminde 
gizlenmesinden ibaret- 
tir.”2 Tekrar Kur’an 
perspektifinden baka
rak olan bitenin tümü
nü “zulüm” olarak nite
lemek mümkün. Politi
ka ve hız bir araya gel
diğinde medya rolünü 
daha bir hakkıyla yeri
ne getirerek gerçeği ye
rinden ediyor. Hayatı 
görüntüler alemine, insanı da eve hapsediyor. Bu
radan bakışla, eylem ve hareketi iptal eden bir va
satı öngören günümüz medya vasıtaları dolayısıy
la toplumsalın durumunu ve geleceğe söz söyle
menin imkanlarını tartışmalıyız.

“Örtme”nin Şiddet Yüklü Anlamı

Örtme sözcüğünün Batı dünyasında ve İslam ale
minde yaşadığı serüven bizlere daha sağlam bir 
tahlil zemini kazandıracaktır. Dilin imkanların
dan faydalanarak inglizcedeki ccover’ (örtmek/giz
lemek) ve karşıtı olan ‘discover’ (açmak/ifşa et
mek) sözcüklerinin çağrışımlarını, ardındansa İs
lam dünyasındaki derin çağrışımı sağlayan Arapça 
‘küfr’ terimini ait oldukları terminoloji yani da
yandıkları ‘akl’ı merkez alarak değerlendirmeliyiz. 
Batı’da kutsal iradeye başkaldırının ve kilise teke
line karşı duruşun temsilini ve dahası evrenin sır
larını -zorla ve meydan okurcasına- keşfetmeyi 
ifade eden ‘keşif/ifşa’ kelimesinin serüveni bizleri 
Batılı akıl, insan ve kainat algısının kökenlerine 
götürür. Yine benzer şekilde İslam düşünce dünya
sında cahiliyye ile özdeşleşen küfr terimi de benzer 
sorgulamaları gerektirir, zira insanlık hikayesinin 
birbirinden kopuk olmadığını biliyoruz. İnsanlık 
tarihinin bilinen en eski şiddet hadisesi Hz. 
Adem’in oğulları arasında vuku bulmuştur. Şidde
tin örtme güdüsü ile birlikte insan fıtratında varo
lan iki boyutu temsil ettiğini evvel emirde bu ha

diseden öğrendik. 
Vahyin öğrettiği dün
ya ve ahiret algısını re
ferans alarak hakk ve 
batıl mücadelesinde 
küfrü tercih edenlerin 
köken itibarıyla şid
detten beslendiklerini 
yahut onu dizginleye- 
mediklerini söyleyebi
liriz. Batı’da açıkça ifa
de edilen ‘ontolojik 
güven’ sorunu ile bi
reysel ve toplumsal 
ilişkilerde içkin şiddet 
kendisini ötekileştirici 
söylemlerde gösteri
yor.

Amerika dünyanın geldiği şiddet döngüsel ko
numun biricik sorumlusu olmaktadır; zira sahip 
olduğu araçsal (küreselleşme vs.) güçlerle ameri
kan kültürü giderek bütün dünyayı saran çağdaş 
barbarlığı temsil etmektedir.3 Yüzyıl önce yapıl
mış bu türlü bir okumanın bugün halen geçerliği
ni koruması şaşırtıcı olmakla beraber modem Av- 
rupalı değerlerin ve kavramların sorgulanmasını 
gerektirir. Modernliğin yeni temsilcisi olan Ame
rika’nın tüm kurgu ve kavramların içini boşalt
mak pahasına başlattığı, imparatorluk mücadelesi 
bizleri tarihin en yıkıcı dönemlerine geri götürü
yor. Tarihi sürekli ilerleyen bir çizgi şeklinde olcu
ma miti sayesinde ise gelinen noktanın perdelen
mesi gerekiyor. Batı düşünce tarihinin psilcanali- 
tilc bir olcumasmı yapan Frankl’a göre “ilerleme
nin kontrol edilemez (otoritenin parçalanması ve 
kesret) paradoksu, 1. ve 2. Dünya savaşından son
ra, Batı’nın sahip olduğu ruhun ve hayallerin yı
kıldığını ifade ediyor. Batı uygarlığı, insanlığın 
kadim zamanlardan bu yana karşı karşıya kaldığı 
çatışma, çıkmaz ve çelişkileri çözmeye savunma
dan önce, herşeye nüfuz eden ahlaki umutlarının 
çoklukla bilinçaltı düzeyinde tam ters etkiler'ya
ratan açmazlarını aşabilmenin yollarını bulabil
melidir.”4 İşte şimdi, aynı anda hem şiddetin ör
tülmesi hem de örtmenin şiddetini bir arada yaşı
yoruz.

Amerikan tecrübesi ve onun hakimiyetinde 
bir dünya çelişkiler manzumesi yaratıyor. Bir yan
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dan küresel ölçekte özgürlük söylemi, diğer yan- 
dan hegemonya arayışı; ulus-devletlerin zayıflatıl
ması gereği ile bilhassa 90’larda bir Amerikan ulu
su oluşturma çabası; milliyetçi söylemlerin de
mokratik idealler ve çok kültürlülük gibi mitlerce 
bastırılması karşısında yükselen etnik ve dini mu
hafazakar söylemler; ekonomik ve ticari serbest
leşme avuntusu yanında korumacılık duvarının 
yeniden yükseltilmesi; küresel ekonominin gele
ceğinin yeni teknolojilerde olduğu varsayımı ile 
birlikte daha adil bir dünyada önceliğin açlık vb. 
temel sorunlara verilmesi ihtiyacı burada kısaca 
zikredeceğimiz çelişkilerden yalnızca birkaçıdır. 
Soğuk Savaş’ın o “dehşet dengesi”5 geride dünya
nın pekçok stratejik alanında bir enkaz bıraktı. 
Çözümü ertelenmiş ve bu yüzden neredeyse im
kansız hale gelmiş sorunlar üzerinden yapılan güç 
siyaseti dünyanın nihilist bir sonunu hazırlar gibi
dir.

Batı tarihi kaderini yeniden oynar gibidir. Bil
hassa Machiavelli ve Hobbes sonrasında Batı dü
şüncesi siyasette ahlak ve erdemin yerine gücü 
oturtarak değerler ve ideallerin beslendiği kutsal
ların gerçekliğini bastırdı. Arendt’in tabiriyle ye
rine bir şey ikame edemeyince de şiddet üretti. 
Küresellşeme tecrübesi ise bizatihi şiddet içerikli 
bir hareketti ve sömürgeci dönemden bu yana tes
lim alınamamış kalelerin içeriden fethini öngörü
yordu. Yeni ‘öteki’leştirme hareketi eski putlarını 
yiyerek işe başladı.

Postmodern Çağın Amentüsü: 
Belirsizlik ya da Tılsımlı Kılıç: İman

Modern dönemin temel bilimler ve sosyal bilim
lerdeki pozitivist ve katı karakteri yerini belirsizli
ğe ve göreceliğe bırakalı neredeyse yarım asır geç
ti. Fizik başta olmak üzere temel bilimler bir yana, 
beşeri ilişkilerin merkezine oturtulduğu sosyal ha
yatın imajlar ve imgeler dünyasına indirgendiğine 
şahidiz. Bu dönemin hakim siyasal karakteri ile 
birlikte Batılı anlamda demokrasi ve haklar mese
lesi tartışılır konumdadır. İslam coğrafyasının he
men tamamına dönük işgaller, saldırılar ve deği
şim/dönüşüm tasarımları değerlerin göreceliğini 
ve sıranın Müslümanlara geldiğinde ertelenebile
ceğini bizlere defalarca kanıtladı. Avrupa kalbin
de olup biten katliama seyirci vaziyette iken, Bi

zans’ın ruhuna sahip Rusya ile diğer bölgesel güç
ler evlerinin arka bahçelerinde temizliğe kalkıştı
lar. Ortüşen ve çatışan çıkarlar bizlere Amerikan 
pragmatizminin küre ölçeğinde yerleştiğini ispat
ladı. Dünya sisteminin sac ayakları olan ‘uluslar 
arası’ kurumlar tartışılmaya başladı. Postmodern 
putlarımız belirsizlik, görecelik, yeniden laissez fa - 
ire, uluslar arası ya da küresel finans-sermaye ve 
giderek artan rolüyle sanal gerçeklik üreten med
ya oldu.

Bütün bunlar olup biterken Müslüman zihin 
açısından -belki de paradoksal biçimde- herşey 
netleşmeye başladı. Kur’an’m hayatın her karesin
de söz sahibi oluşu sayesinde, yaşanan anlamlan
dırma krizi anlam dünyalarını Kitab ve Rasul’ün 
sünneti ile tahkim eden Müslüman topluluklar 
için sorun olmaktan çıkmıştır ve bizleri içinde bu
lunduğumuz kaotik dünyadan çekip vahyin koor
dinat düzlemine taşımıştır. Burası hakk ile batılın 
çarpışma sahnesidir, birr ile şerrin mücadele saha
sıdır. Kafası karışıklar ise ancak arada kalmışlar
dır. Dünya ile ötesi, iman ile tereddüt arasında bir 
o yana bir bu yana savrulan kmayıcı nefislerdir. 
Postmodern putların tümünü yere sermek ancak 
duruş sahibi olmakla ya da durmakla mümkündür.

Çağdaş büyüleri bozacak olan tılsımlı kılıcımız 
imanımızdır. Gözlerimizi bürüyen, kalplerimizi 
karartan ve gelecekten ümitsiz kılan ne kadar 
imaj (başta Amerikan gücü olmak üzere) ve sim
ge varsa gerçeklik aynasına vurmalıyız. Gerçeklik 
aynasını parlatmak içinse vahyin merkezinde yer 
aldığı hayatlar inşa etmek mecburiyetindeyiz. 
“Nefislerde/özlerde olanın değişmesi”6 ile başla
yan ve ümmet boyutunda sosyal ve siyasal müces
semlik kazanan bir içeriden dönüşüm hareketi dı
şarıdan gelecek her türlü dayatmayı püskürtecek- 
tir. Geleceğe dair atılacak adımlardan birkaçını 
şöyle ifade edebiliriz:

Tarih ve siyaset felsefesini İslam’ın kay
naklarından beslenerek yeniden üretmeliyiz. An
cak bu sayede benliklerimizi kuşatan ‘makine ef- 
sanesi’ni yıkabiliriz. Bize göre tarih Allah’ın yer- 
yüzündeki halifesi sıfatıyla O ’nuıı dininin temsil
cisi olan insanla -ki Hz. Adem’le başlar- İblis’in 
isyanında temsilini bulan batıl taraftarlarının mü
cadelesinin tarihidir. Nihai kurtuluş ise dünyanın 
ötesinde ahiret yurdundadır. Batı evinin cilalı dış 
duvarlarına bakıp öykünmek ve kendi evimizin
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viran/harab olmasına ağıtlar yakmak vakti çoktan 
geçmiştir. Hayatı kurguya indirgeyen teknoloji
nin ardındaki zihin yapısını iyi tanıyarak dünyevi
leşme tehdidine karşı durmalıyız. Tanrı’yı öldüren 
insanın ölümüne yol açan seküler ahlak felsefesi
nin ancak Batı’daki biçimiyle iktidar ilişkileri ve 
‘kamusal’ bir düzen sayesinde işlerlik kazanabile
ceğini, bunun ise hem İslam toplumlarının tarih 
dışı kalmalarına hem de dünyanın topyekun ifla
sına neden olacağını akılda tutmalıyız. İslam ahla
kının aynı zamanda bir ‘düzen’ de vazettiğini bi- 
lerelc içsel arınmayla birlikte ortaya çıkan duru
şun toplumsal bir karakter kazanarak ümmetin 
şahsında varoluşunu hedefle- 
meliyiz.

Sosyal tasarımlar ^  
ve siyasal söylemleri, farklı tecrübeleri 
değerlendirerek yeniden düşünmeliyiz. 
Muhafazakarlık gibi Amerikan hegemon
yasını korumanın aracına dönüşebilecek 
söylemlerden uzak kalmalıyız. Zira bu ide
oloji İslam coğrafyasında siyasal ve dini algı 
nın parçalı karakterini muhafaza etmeyi öngörür 
hale geldi. Batılı özgürlük söylemlerinin yalnızca 
‘kanunen yasalc’ları kaldırmayacağını fakat aynı 
zamanda ‘aslen yasaklar olan İslam’ın ilkelerini 
de tehdit ettiğini gözden kaçıramayız.

İslam coğrafyasına dönük işgaller ve teh
ditlerin bugün artık İslam’ın özüne yöneldiğini 
görerek ihya hareketini inşaya dönüştürücü, dire
nişi diriliş yapacak adımlar atmalıyız. Sivil toplu' 
mu Batı’daki karşılığı ile değil ilk dönem İslam 
toplumlarının açık, adil ve huzur vadeden yapısı 
çerçevesinde düşünmeliyiz. Felsefi ve siyasal ütop
yalarımızı (asr-ı saadet gibi) vahyin çizdiği yolu 
takip ederek hatırlamalıyız.

Ve bugün en fazla muhtaç olduğumuz üm
met bilincine karşı yürütülen tefrika (farklılaştır
ma) siyasetini püskürtecek donanımı kuşanmak- 
yız. “İçine al, farklılaştır (kendine yabancılaştır) 
ve yönet” şeklinde vazedilen Amerikan impara
torluk özlemlerinin üç buyruğuna7 karşı safları be
lirlemeli, Allah’ın ipine sarılarak birlik olmalı8 ve 
dağılmamalıyız. Küresel terör gibi bir muammanın 
ardından güç siyasetini sürdürenler karşı direnç 
odağı olabilecek hemen her kurumsal gücü tahrip 
etmiş dürümdalar. Müslümanları zihin planında 
teslim almakla ‘hayat üreten’ yegane aktörü de et

kisizleştireceklerini vehmediyorlar. Bütün bir 
dünyayı ölüler ve hayaletler çölüne çevirme yarı
şında herbiri ayrı bir rolü oynayan tüm Batılı ak
törler nihai tahlilde İslam’a karşıdırlar. Kendi me

selelerimizi dahi birbirimizle tartıştırmayan 
ve tanımlayan dış aktörler bizleri kategorize 

etmeye (modernist, reformist; gelenekçi; funda- 
mentalist; seküler vb.) ve karşı karşıya getirmeye 
(ABD’deki RAND, CSIS, NIC ve CFR gibi kuru
luşların raporlarına bakınız) alışkınlar. Bu oyunu 
bozmanın çaresi bozuk düzenleri yıkan ve fakat 
yerine sahih olanı ikame eden ‘inkılab’ hareketini 
içten dışa doğru başlatmaktır. Bugün direnmenin 
ve yitip gitmemenin yolu hareketlten/e]9 geçmek
tedir. m

Notlar:

1 G. Deleuze’in Batı düşüncesinin seyrindeki kopuşu ve yıkı
mı tarif için kullandığı kavramı modernleştirme projesi
nin sömürgeci karakteri dolayısıyla dünya ölçeğinde dü
şündük. Burada kastedilen Batı dışı uygarlıkların kendile
rine ve dünyaya yabancılaştırılmalarıdır.

2 Uygar Barbarlık, Stjepan G.Mestrovic, Türkçesi: Mehmet
Özay, Açılımkitap, Mayıs 2004.

3 Theory o f the Leisure Class, Thorstein Veblen, 1899.
4 Batı Uygarlığı Ütopya ve Trajedi, George Frankl, Türkçesi:

Yusuf Kaplan, Açılımkitap, Ekim 2003.
5 Yaşayanlara Çağn, Roger Garaudy, Türkçesi: Cemal Aydm-

Nuri Aydoğmuş, Pınar Yayınları, 3. Basım, Ekim 2000.
6 Kur’cin-1 Kerim, Rad [13] Sûresi, 11. ayet.
7 İmparatorluk, M. Hardt & A. Negri, Türkçesi: Abdullah Yıl

maz, Ayrıntı Yayınları, 4. Basım, 2003.
8 Kur’an-ı Kerim, Rad [13] Sûresi, 103-110. ayetler.
9 “Bir işi bitirdiğinizde öbürüne” şeklinde özetlenebilecek

ayetten hareketle: Kur’an-ı Kerim, İnşirah [94] Sûresi, 6- 
7.ayetler.
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KÜRESEL ABD TERORU
CEMİL ARSLAN

S on yıllarda “ küresel terör” terimi, genel- 
geçer bir söylem haline gelmiş bulunuyor. 
Terörün küresel ölçekte yaygınlaşmasını 

ifade etmek için kullanılan bu terimi, aslında ege
men güçlerin yüklediği anlamın tam tersi biçimde 
okumak zorundayız. Zira, bugün gerçek anlamda 
bir tek terörden; küresel sömürgeciliğin yeryüzünü 
talan etmek amacıyla uyguladığı “külli terör”den 
yani “ABD terörü” nden söz edilmelidir. Egemen
lerin “terör” diye yaftaladıkları ise, 1) ya Filistin, 
Irak, Çeçenistan, Keşmir’de olduğu gibi bağımsız
lık savaşlarıdır, 2) ya da kimi ülkelerde, temelinde 
çeşitli sorunların yattığı şiddet olaylarıdır. Küresel 
güçlerin bütün güçlerini kullanarak tüm gezegeni
mizde estirdikleri gerçek terör ve yıkımı görmeyip 
ülkesi işgal edilen, yurtlarından sürülen, hakları 
gaspedilen insanların sınırlı imkanlarıyla bütün 
varlıklarını ortaya koyarak yaptıkları mücadeleyi, 
kaçınılması zor bazı uygulamalara bakarak “terör” 
diye nitelemek akılla, insafla, iz’anla asla bağdaş
maz. ikinci tür şiddet eylemlerine gelince; hiç kim
se masum insanların nâ-halc yere öldürülmesini ve
ya yaralanmasını tasvip etmez. Savaşta bile kadın
lara, çocuklara, din adamlarına zarar verilmemesi
ni emreden İslâm’ın  müntesipleri ise bu tür bir ey
lem biçimini asla onaylamazlar. Ayrıca, akıl ve ba
siret sahibi herkes bilir ki, sözünü ettiğimiz ikinci 
tür şiddet eylemlerinde tetiği çeken ler  den ziyade 
tetiği çektiren lere  ve yapılan eylemin o konjonk
türde kimlerin işine yaradığına bakmak gerekir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan süreç
te, özellikle de soğuk savaş yıllarında, güçlü devlet
lerin terör örgütlerini nasıl organize ettikleri, yap
tıkları eylemlerden nasıl yararlandıkları ve propa
ganda malzemesi yaptıkları hatırlanmalı ve bu ör
gütlerin tarihi yeniden araştırılmalıdır. (Geçmişte, 
mesela bazı marksist-sol örgütlerin CIA  tarafından 
kurdurulmuş ya da desteklenmiş olması, günümüz 
için ne kadar anlamlı ve öğreticidir.) Bu bağlamda, 
insanları ve bazı grupları terör eylemlerine iten 
sosyolojik, psikolojik, ekonomik sebepler de doğru 
tahlil edilmelidir. Ama, kimi ülkelerde bir türlü 
önü alınamayan şiddet eylemlerini hazırlayan en 
önemli nedenlerin başında, uluslararası çıkar iliş
kileri gelmektedir. Son günlerde hızla tırmandırı
lan PKK terörü de bu çerçevede değerlendirilmeli

dir. G-8 zirvesinin tam da İngiltere yapıldığı gün 
Londra metrosunda meydana gelen patlamalar, yi
ne bu çerçevede değerlendirilmelidir. Terörü kına
ma yarışma girenler, biraz da olayların arkasında 
hangi kirli ellerin, gizli servislerin olduğunu gör
mek için gözlerini açmalıdırlar.

Yukarıda da söylediğimiz gibi, bugün asıl terör; 
hegemonik güçlerin uyguladığı külli terördür. Bu
gün ABD ve yandaşları, sudan bahaneler öne süre
rek güçsüz bulduğu ülkelere rahatlıkla saldırabil
mektedir. Afganistan ve Irak’a yapılan saldırıların 
nedeni hala anlaşılabilmiş değildir. Dünya ise, ma
alesef bu tür akıl ve vicdanla asla bağdaşmayacak 
saldırılara sessiz kalmaya devam etmektedir. Küre
sel güçlerin süfli çıkarları uğruna her gün yüzlerce 
masum insan öldürülmeye devam etmektedir.

Aynı şekilde, İsrail’in Filistin halkına uygula
dığı sindirme ve baskı yönetimi, kelimenin tam 
anlamıyla “devlet teröründür. Yahudi ırkı dışında 
diğer uluslara yaşama şansı tanımayan Siyonist İs
rail yönetiminin uygulamaya koyduğu yöntemlerin 
insanlıkla bağdaşabilecek hiçbir tarafı yoktur. İn
sanlıktan nasibini olmayan katil Siyonistler, bu tu
tumlarıyla aslında kendi sonlarını hazırlamaktadır
lar. Çünkü İsrail’in yaptıklarına karşı tüm dünyada 
gelişen tepkiler hızla büyümektedir ve bu tepki se
li er veya geç Siyonistleri boğacaktır. Bu bağlamda 
Filistinlilerin acı dramını gündeme taşımak ama
cıyla 5 Temmuzda Strazburg’dan yola çıkarak Ku
düs’e ulaşmayı ve utanç duvarının yapımını engel
lemeyi hedefleyen ‘Filistin Kervanı’ adlı gönüllü 
hareketi, gerçekten kutlanmaya değer. Türkiye in
sanı ve dünya müslümanları bu kanayan yaraya 
mutlaka sahip çıkmalı ve ümmet olarak Filistinli 
kardeşlerinin yanında olmalıdır.

Son yıllarda hep nimetlerinden söz edilse de, 
küreselleşmenin/globalleşmenin postalları altında 
ezilenler hep müslüman ülkeler olmaktadır. Sade
ce son 10-15 yıl içerisinde Bosna’da, Kosova’da, 
Cezayir’de, Çeçenistan’da, Filistin’de, Keşmir’de 
“küresel terör”üıı katlettiği müslümanlarm sayısı 
milyonu geçmiştir. Geçen ay anılan Srebrenica 
katliamı, mağdurları hep müslümanlar olan bu 
külli terörün acımasız yüzünü bizlere yansıtan ör
neklerden en çarpıcı olanıdır. İşte terör, işte küre
sel terör! h
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İSLAM’IN DEGIL, ANLAYIŞLARIN 
REFORMA İHTİYACI VAR

İBRAHİM SARMIŞ

İ slam, bütün insanların aynı soydan gelen kar
deşler olduğunu söyler. Hepsine “Ey insan
lar!...” diye seslenir. Örneğin, “Ey İnsanlar! 

Sizi bir tek kişiden yaratan, ondan eşini var eden ve 
ikisinden pek çok erkek ve İcadın meydana getiren 
Rabbinize. I<arşı gelmekten sakının. . .”(4 N isa/1). 
“Ey insanlar! Şüphesiz biz sizleri bir erkekle bir dişi
den yarattık. Birbirinizle kolayca tanışmanız için sizi 
milletler ve kabileler y ap ak ...”(49 Hucurat/13).

Bu bakımdan İslam, renk, dil, coğrafya, soy, vb 
nedenlerle insanlar arasında ayırım yapılmasına 
karşıdır. Bu şeylerden biri veya bazıları sebebiyle 
insanlar arasında ayırım yahut adaletsizlik yapıl
masını kesinlikle yasaklar. Onun için bütün din
ler ve ideolojiler arasında İslam’ın en barışçı ve en 
adaletli din olduğunu göğsümüzü gere gere söyle
yebiliriz.

İslam, bütün peygamberlerin bildirdikleri di
nin bir ve Allah’la barış, insanlarla barış, anla
mında İslam olduğunu söyleyerek bu dine inanan 
bütün insanların kardeş olduğunu da belirtir. “Ey 
İnananlar! Hepiniz banşa/islam’a girin...”(2 Balca- 
ra/208). Öyle ki, Adem’den son peygambere ka
dar bu dini bildiren bütün peygamberlere inanma
yan kişileri müslüman saymaz. Böylece soyda in
sanların kardeşliğini kararlaştıran İslam, inançta 
da insanların kardeş olduklarını söyler.

Bütün peygamberlerin bildirdiği tevhid/birlik 
dininden sapmış olan insanları yeniden tevhid 
çizgisinde birleştirmek ve kıyamete kadar bu çizgi 
üzerinde yaşamalarını öğretmek üzere Hz.Muham- N 
med de evrensel son peygamber olarak gönderil
miş ve Kur’an evrensel son kitap olarak indiril

miştir. Böylece İslam başlangıçta insanlık birlik 
olduğu gibi, sonunda da birlik olmasını hedefle
miş ve bu evrensel kardeşliğin kıyamete kadar sür
dürülmesini istemiştir. Acaba insanlara bu kadar 
kardeşçe, bu kadar kuşatıcı, birleştirici ve barışçı 
bir anlayışla yaklaşan İslam’dan başka bir din, bir 
ideoloji veya bir sistem dünyada var mıdır?

Bütün bunlar İslam’ın temel felsefesi, öğretile
ri ve karakteri iken, onu kaynağından inceleme
den sadece ahmak dostlarının ve hain düşmanla
rının yazdıklarına veya yaptıklarına bakarak onu 
mahkum etmek, kardeşlik, barış ve hoşgörü düş
manı gibi göstermek, bütün insanlığın yegane 
kurtuluş ve mutluluk yolunu kapatmak ve zarar 
vermektir. Soyda ve tevhid inancında bütün in
sanları kardeş gören İslam’ı yanlış göstermek, yan
lış tanıtmak, karalamak ve düşman gibi göster
mek, bütün insanlığa kötülük yapmak ve hem 
dünya hayatmda hem ahiret hayatında insanların 
bedbaht olmasına sebep olmaktır.

İslam’a kötülük, iki taraftan gelmektedir. Biri, 
İslam’ı yanlış anlayan ve yansıtan müslüman çev
reler, diğeri sağcısından solcusuna kadar bütün 
tonlarıyla İslam’ı yanlış anlayan ve düşmanlık ya
pan Batılı çevreler.

Müslümanlardan kimi çevrelerin İslam’ı yanlış 
anlamaları ve uygulamaları İslam hakkında olum
suz bir imajın oluşmasında ve saldırıların boy he
defi yapılmasında büyük rol oynamaktadır. Bu 
yanlış anlama ve uygulamalardan günümüzde İs
lam’a eleştiri ve saldırıların en çok yöneltildiği üç 
tane ömek vermek istiyoruz.

a-) Kadın hakları söyleminin zirveye çıktığı gü
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nümüzde yanlış anlaşılan birtakım rivayetlere da- 
yanarak zina eden evli kadın ve erkeğin taşlanarak 
öldürülmesinin (recm) İslam’ın kesin emri imiş gi
bi algılanıp uygulanması. Bu yanlışın faturası İs
lam’a çıkarılmakta ve dünya kamuoyunda İslam 
hakkında barbarlık, özgürlüklere düşmanlık imajı 
yayılmaktadır. Halbuki söz konusu rivayetler, 24 
Nur/2.ayeti gelinceye kadar Tevrat’taki recm ceza
sına göre yapılan uygulanmaları anlatmaktadır. 
Ama nedense bu gerçek gözden kaçmış ve metni 
mensuh/yürürlükten kaldırılmış ama hükmü yü
rürlükte sanal bir recm ayetinin varlığı iddia edile
rek bu yanlış anlama ve uygulama sürdürülmüştür. 
Bunun son örneği, Nijerya’da zina yolu ile hamile 
kalan bir kadın hakkında alt mahkemenin recm 
kararı vermesi ve diinya kamuoyunu ayağa kaldır
ması olmuştur. Dünya kamuoyundan gelen yoğun 
tepkiler ve müdahaleler sonunda alt mahkemenin 
verdiği recm kararını yüksek mahkeme bozmuş, 
böylece tepkiler dinmiştir. Tabii ki bu karşı kam
panyada olan, İslam’a olmuş ve yırtılan, Deli Be
kir’in yakası olduğu gibi, dünya kamuoyunda ima
jı bozulan, barbar ve ilkel göriilen/gösterilen, aley
hine her türlü propaganda yapılan ve karalanan 
ise, İslam olup fatura ona kesilmiştir. Bütün bun
lar, İslam’ı dostlarının yanlış anlaması ve uygula
ması sonucu meydana gelmiş ve İslam düşmanları
nın eline bulunmaz bir koz verilmiştir.1

b-) Diğer bir örnek, dinden dönme/irtidatla il
gili yanlış anlama ve uygulamadır. İslam’ı gereği 
gibi anlamayan müslüman ve gayrimüslim kimi 
insanlar, bazı rivayetlerden hareketle İslam’ın 
dinden dönen (mürted) insanları öldürdüğünü ve 
onlara hayat hakkı tanımadığını söylerler. Delil 
olarak da Kur’an’ın kesin ayetlerine aykırı olduğu 
açık kimi rivayetleri gösterirler.

Hemen belirtelim ki İslam, insanları kendi 
inancının tutsağı yapmak veya rehin almak için 
gelmemiştir. Aksine, bütün insanları her türlü ku
la kulluktan kurtarıp yalnız Allah’a kul yapmak 
için gelmiş ve isteyen inanır, isteyen inanmaz, di
yerek inanç ve düşünce özgürlüğünü açıklamıştır. 
Hiçbir kimsenin müslüman olması için veya İs
lam’dan çıkmak isteyeni İslam’da tutmak için zor
lamanın olamayacağını açık ve kesin bir dille be
lirtmiştir. Nitekim Hz.Peygamberin yirmi üç yıllık 
peygamberlik hayatında peygamberliğini aşağıla
yıp hakaret eden veya haksız yere müslümanlar-

dan bazısını öldüren yahut İslam devletine karşı 
düşmanla işbirliği yaparak bozgunculuk çıkaran 
bazı kişilerin kanını heder etmesinin dışında, 
müslüman iken dinden çıktığı için öldürdüğü ve
ya öldürülmesini istediği hiçbir örnek yoktur. Ak
sine, Hz.Osman’m Mısır’a vali yaptığı İbni Ebi 
Serh gibi, Rasulüilah tarafından kanı heder edilen 
bu kişilerden bazıları daha sonra tevbe ederek bir 
yolunu bulup İslam toplumuna katılmış, hatta ka
muda görevler almışlardır.

Allah, “İçinizden dininden dönüp kafir olarak 
ölen olursa, bunların işleri dünya ve ahirette boşa git
miş olur. İşte cehennemlikler onlardır, onlar orada te
mellidirler.” (2 Bakara/217), “Ey İnananlar! Sizler- 
den kim dininden dönerse bilsin ki, Allah, sevdiği ve 
onların O ’nu sevdiği, inananlara karşı alçak gönüllü, 
inliarcılara J<arşı güçlü, Allah yolunda cihat eden, ye
renin yermesinden korkmayan bir millet getirir. Bu, 
Allah’ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah her şe
yi kuşatır ve bilir.”(5 M aide/54), “Gönlü imanla do
lu olduğu halde, zor altında olan kimse dışında, inan
dıktan sonra Allah’ı inkar edip, gönlünü kafirliğe 
açanlara Allah katından bir gazap vardır; büyük azap 
da onlar içindir.”(16 Nahl/106) gibi ayetlerde din
den dönenlerin cezasının bu dünyada öldürülmek 
değil, Allah’ın kendilerine gazap etmesi ve ahiret
te cezalandırması olduğunu belirtmiştir.

c-) Yanlış anlaşılan ve İslam’a saldırmak için 
bahane edilen konulardan biri de cihad’dır. 
Kur’an ayetleri bütün olarak incelendiğinde ciha
dın sırf müslüman etmek veya ganimet almak için 
müslüman olmayanlara/düşmana yapılan saldırı 
değil, din ve inançlarından dolayı insanlara bas
kı yapmak ve dinlerinden dönmeğe zorlamak 
olan fitnenin önüne geçme savaşıdır. İnsanların 
dinin tümüne inanıp yerine getirmesinin önün
deki engellerin kaldırılmasıdır. Yoksa müslü
man olmayanları ganimet almak veya öldürmek
le tehdit ederek mallarına ve canlarına el koy
mak yahut zorla müslüman yapmak savaşı değil
dir. Aşağıdaki ayetler ve başkaları bunun böyle 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

“Fitne olmaması ve dinin tümü Allah’ın olması 
için onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse sataşmayın. 
Zulmedenlerden başkasına düşmanlık yoktur,“(2 Ba
kara/ 193).

“Sana hürmet edilen ayı, o aydaki savaşı sorarlar. 
De ki: “O ayda savaşmak büyük suçtur. Allah yolun
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dan alıkoymak, O ’nu inJiar etmek, Mescidi Haram’a 
engel olmak ve halkını oradan çıliarmak Allah katın
da daha büyük suçtur. Fitne ise, öldürmekten daha 
büyüktür”(2 Bakara/217).

“Fitne olmaması ve dinin tümü Allahın olması 
için onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse bilsinler ki Al
lah onlann işlediklerini şüphesiz görür.”(8 Enfal/39).

Amacı bu şekilde olduğu halde yerel veya ta- 
rihsel kimi olaylar yahut anlayışlar sebebiyle kimi 
çevreler tarafından cihad, ne olursa olsun küffar 
üzerine yürümek,, mallarını ve canlarını ganimet 
almak veya öldürmek yahut müslüman olmaya 
zorlamak, şeklinde anlayan ve anlatanlar olup bu 
anlayışlarıyla İslam’a zarar verdikleri gibi, düş
manlarının ekmeğine de yağ sürmektedirler. Ör
neğin, Ahmet Önlcal’m haklı olarak eleştirdiği ve 
İmam Razi’nin kabul göstererek müfessir Kaf- 
fal’dan naklettiği şu anlayış acaba Kur’an’a uygun
dur mudur?

“Kıtalin din üzerindeki faydasını hiçbir aklı se
lim sahibi inkar edemez. Zira insanlardan pek ço
ğu, dinlerine sırf alıştıkları ve âdet haline getir
dikleri için bağlıdırlar, gözleri önüne serilen delil 
ve beyanlara aldırış etmezler, düşünmezler. İşte 
böyleleri ölümle korkutularak zorlandıkları zaman 
dine girerler. Sonra kalplerindeki batıl din sevgisi 
devamlı zayıflar ve hak din sevgisi devamlı kuvvet 
bulur. Nihayet gerçekten batıldan hakka geçerler 
ve devamlı azaba duçar kalmaktan, devamlı seva
ba nail olmaya erişirler.”2

Oysa bir yandan Kur’an “Dinde zorlama yok
tur” (2 Bakara/256), “De ki: Rabbiniz gerçeği söyler, 
isteyen inanır, isteyen inkar eder”(18 Kehf/29), 
“înanmalan için insanan sen mi zorlayacaksın!'” (10 
Yunus/99), “Sen ancak bir uyarıcısın, onlara egemen 
değilsin” (88 Gaşiye/21-22), “Peygamberin görevi 
apaçık tebliğden ibarettir”(Nur/54, Maide,99, 
Nahl/81-82, Ankebut/18, Şura/46, Teğabun/12, 
Cin/23). “Allah, din uğrunda sizinle savaşmayan, si
zi yurdunuzdan çılcarmayan kimselere iyilik yapmanı
zı ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamaz; şüp
hesiz Allah adil olanlan sever.”(60 Mumtehine/8) 
derken, bir yandan Hz.Peygamber de soyculuk, 
ulusçuluk, şöhret, mal veya başka şeyler için değil, 
A llah’ın “... mallarınızla, canlannızla (başka şeyler 
için değil) Allah için cihad edin. . .”(9 Tevbe/41,Ma- 
ide/5, Hac/78) dediği gibi, yalnız “Allah yolunda 
yapılan savaş”ın cihad olduğunu söyler.

Şüphesiz yanlış anlama ve uygulamalar İslam’a 
mal edilmekte ve faturasını müslümanlar öde
mektedir. İslam coğrafyasında İslam’ın bu gibi te
mel konularını müslüman aydınların kimileri İs
lam’ın ruhuna, mesajına, amacına ve öğretilerine 
uygun biçimde doğru anlamıyor veya kavramıyor
sa, büyük çoğunluğu İslam’ı bilmeyen veya ona 
kötü gözle bakan yabancıların onları doğru bir şe
kilde anlamasını ve elini İslam düşmanlığından 
çekmesini beklememiz herhalde mantıklı olmaz. 
Onun için evimizdeki olumsuzlukları ve bozuk
lukları görmemiz ve kendimize çekidüzen verme
miz gerekir. Müslümanların öteden beri gerileyip 
saldırılara maruz kalmaları, sömürü ve işgaller, İs
lam’ı yanlış anlamalarının sonucu değil midir?

Evet, cihad diğer farzlar gibi bir farzdır ve kıya
mete kadar yerine getirilecektir. Ancak terör es
tirmek, insanları boyunduruk altına almak, malla
rını ve canlarını ganimet almak yahut zorla müs- 
lüman yapmak için değil, “Allah, ancak sizinle din 
uğrunda savaşanları, sizi yurtlanmzdan çıkaranları ve 
çıkanlmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasak 
eder; kim onlan dost edinirse, işte onlar zalimdir.“(60 
Mumtehine/9) ayetinin belirttiği gibi, müslüman- 
lan dinlerinden alıkoymak/fitne için onlarla sa
vaşan, onları yurtlarmdan çıkarmağa çalışan ve
ya çıkarılmalarına yardım edenlerin saldırılarına 
karşı yapılan bir savaştır. Kültürel ve tarihsel an
layışlardan hareketle değil, Kur’an’dan hareketle 
İslam’ın bu ve başka konulardaki anlayışına bak
tığımız zaman, işin gerçeğinin bu şekilde olduğu
nu görürüz. Bu da doğal bir durumdur. Çünkü Ba
tıkların veya Doğuluların acaba hangi ülkesi baş
kaları tarafından saldırıya uğrarken kendini sa
vunmaz ve işgale karşı koymaz?!

Şüphesiz bu açıklamalar, emperyalizmin mad
di üstünlüğü karşısında nasların boynunu bükerek 
protestanlaştırmalc veya İslam’ın siyasal bir talebi
nin olmadığını belirterek/sekülerleştirerek müslü
man halkları emperyalistlerin gütmesine çanak 
tutmak yahut özürcü bir yaklaşım sergilemek için 
değildir. Emperyalizmin maddi üstünlüğü karşı
sında aşağılık kompleksine düşerek dini moda an
layışlara uydurmak ve çağın emperyalist zevkini 
tatmin etmek için yapılan açıklamalar hiç değil
dir. Bu konuda müslümanların tavrının ne olması 
gerektiğini Seyyid Kutup şöyle belirtir:

“Bazı müslümanların sandıkları gibi, biz İs
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lam’m bir reforma ihtiyacı olduğuna inanmıyoruz. 
Çünkü her şeyden önce İslam, kendi yapısında 
tam ve eksiksizdir. Bizim yapmamız gereken şey, 
eksik görüşümüze, gaflet ve tembelliğimize çare 
bularak din karşısında tavrımızı düzeltmektir. Ye
niden İslami bir hayat için de dışarıdan getirilecek 
yeni ilkeler aramaya ihtiyacımız yoktur. Biz terke
dilmiş değerlerimize sahip çıkmaya ve onlara sa
rılmaya muhtacız.”3

“Allah’a giden bu emin ve doğru yoldan başka 
insanlık için hiçbir yerde kurtuluş imkanı yoktur. 
Gerek yenilik, reform ve tekamül adı altında, ge
rek ortaçağ kalıntılarından kurtulma adı altında 
ve gerekse başka adlarla insanlığın bu yegane kur
tuluş kaynağını bulandırmaya çalışanlar, bilelim 
ki gerçek düşmanlarımızdır. Bütün bu çirkin 
oyunlardan amaç, yüce dinimizi reform adıyla de
forme etmek, yüce esaslarını bozarak başka bir 
şekle sokmaktır.”4

Bu açıklamalardan sonra müslümanlara yönel
tilen saldırganlık suçlamalarına ve İslam’ın sözde 
uysallaştırılması çabalarına bakalım. Hemen be
lirtelim ki istisnalar dışında, müslümanların tarih
te yaptıkları savaşlarda saldırı müslümanlardan 
değil, İslam’ı ve müslümanları düşman olarak gö
ren ve varlıklarına tahammül edemeyen karşı ta
raftan gelmiştir ve bugün de onlardan gelmekte
dir. Hz.Peygamberin hayatında müslümanların bir 
kez olsun düşmana saldırmaması, aksine düşma
nın Bedir, Uhud, Hendek, Mute, Huneyn, ve di
ğer savaşlarda müslümanlara saldırması, Haçlı Sa
vaşları, Moğol Savaşları ve 18. yüzyılda kamufle 
edilmiş haçlı zihniyetiyle Batı sömürgeciliği şek
linde başlayıp günümüzde İslam coğrafyasında sü
ren Batının saldırıları bunun göstergesidir. Günü
müzde müslümanların Batılılara karşı yaptığı mü
cadele yahut girdiği savaşlar, Kur’an’ın “Size ne 
oluyor da: “Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehir
den çıkar, liatından bize bir sahip çılcan gönder, l<atın- 
dan bize bir yardımcı lütfet" diyen zavallı çocuklar, 
erkekler ve liadınlar uğrunda ve Allah yolunda savaş
mıyorsunuz? ”(4 Nisa/75) ayetinde belirttiği tür
den savunma savaşlarıdır. Çünkü bugün ülkesi, 
insanı, ekonomik servetleri işgal altında olanlar, 
bağımsızlığı, siyasal ve dinsel özgürlüğü ellerinden 
almanlar Batılılar değil, müslümanlardır. Kıta 
Avrupa’sında, Amerika’da veya Asya’da Batıkla- 
rın bir ülkesine müslümanlar saldırmış, işgal et

miş, ekonomik ve kültürel kaynaklarını sömür
müş, bağımsızlıklarını ellerinden almış değildir. 
Zaten uzun zamandır müslümanlar, değil Batıkla
rın topraklarına saldırmak ve işgal etmek, kendi 
ülkelerini onların saldırılarına karşı neredeyse ko
rumaktan bile aciz bir durumda olup “denize dü
şen yılana sarılır” türünden yollara başvurmaya 
mecbur edilmektedirler. Onun için suçlu, saldır
ganlıkla suçlanan İslam ve müslümanlar değil, 
kendilerini değişik yollarla savunmaya mecbur 
eden Batının bütün şekilleriyle saldırı, işgal ve 
emperyalizmidir. Saldırganlıktan veya terörden 
yakınan, başkalarını suçlayan Batı ve uzantıları, 
hepimizin nefretle kınadığı Londra’daki bombala
ma olaylarında ölen elli ve yaralanan seksen kişi 
için yas tutup dünyayı ayağa kaldırırken, acaba sa
dece 17.07.2005 günü Bağdat’a yakın Müseyyeb 
kentinde Batıkların işgali yüzünden meydana ge
len intihar saldırısında yüz kişi ölüp yüzelliden 
fazla kişi de yaralanırken, aynı gün İsrail’in Filis
tin topraklarında yaptığı askeri saldırılarda insan
lar ölüp yaralanırken neden dillerini yutup sus
maktadırlar? Yoksa Londra’da ölenlerin kanı kır
mızı, bu insanların kanı siyah mıdır?! ABD ve iş
birlikçilerinin işgal ettiği Irak’ta iki yıl içinde yüz- 
binden fazla insan ölürken neden barış, demokra
si ve hümanizm nutukları atan Batı ve yandaşları 
bu kanın durdurulması için üzerlerine düşeni yap
maz ve işgal ettikleri topraklardan çekilmezler? 
Tekrar soruyoruz; acaba ülkelerinde yaşayanların 
kanı kan ve canı can da, İslam coğrafyasında kit
leler halinde öldürülen bu insanların kanı su ve 
canı hava mı?! Bunun neresi adalet, eşitlik, özgür
lük, uygarlık ve insanlıktır?

Bugün Batı, kendi elleriyle ektiğini biçmekte
dir. İslam coğrafyasını sömürmek için akıllarını, 
ruh ve beyinlerini, kalp ve zihinlerini kendi kül
tür ve anlayışlarıyla doldurup boyalarını vurduk
ları yerli işbirlikçileri ve taşeronları halklara karşı 
iktidara getirip desteklerken bunu düşünecekti. 
İslam coğrafyasında bunlardan kurtulmak için ne
rede bir uyanış, bir. diriliş, bir silkinme, bir hare
ketlenme, bir siyasal veya sosyal özgürlük mücade
lesi olduğunda Batının eli kolu gibi çalışan bu ta
şeronlar tarafından acımasızca ve bütün insan 
hakları hiçe sayılarak bastırılır ve cezalandırılır
ken bunu düşünecekti. Irak, Cezayir, Filistin, Çe- 
çenistan, Afganistan, Keşmir ve İslam coğrafyası-

5 2  Ümran-Ağustos -2 0 0 5



İSLAM VE REFORM / SARMIŞ

nm daha birçok yerinde insanlar topluca öldürü- 
lürken, en doğal insan hakları çiğnenirken, sırf çı
karlarını onlar üzerinden gerçekleştirdiği için 
Saddam, Kerimov ve benzeri diktatörlere karşı 
sessiz kalan veya direkt yahut dolaylı destek veren 
Batı bunu düşünecekti. Rüzgar eken fırtına biçer 
özdeyişinde söylendiği gibi, Batı, İslam coğrafya
sında ulusçuluk, bölgecilik, ayrımcılık, eşitsizlik, 
tirancılık, kralcılık, maddecilik ve haksızlık to
humlarını yeşertip büyütürken bunları düşüne
cekti. Hiçbir müslümanm onaylamayacağı ve des
teklemeyeceği terörün tohumlarını fikirleri ve uy
gulamalarıyla eker ve sebeplerini hazırlarken Ba
tının şimdi kalkıp bundan dolayı İslam’ı ve müs- 
lümartları suçlamaya yahut cezalandırmaya hiç 
hakkı yoktur.

Batının bu çifte standardını 24.06.2005 günü 
ABD’ii üst düzey yetkililerinden Carpenter, yaptı
ğı bir konuşmada Ortadoğu’da elli yıldır siyasal İs
lam’a engel olmak için anti demokratik yönetim
lere destek verdiklerini, ama bugüne kadar buraya 
demokrasinin gelmediğini görünce artık her tür
den siyasal hareketlerin önünü açacaklarını söyle
di. Yani Orta Doğu’da monarşik ve antidemokra
tik yönetimleri kendilerinin ayakta tuttuklarını 
ve bunların baskı ve haksızlıklarına karşı çıkan 
dinsel-siyasal hareketlerin önünü keserek kendi
lerinin radikalleştirdiklerini yahut terörize ettik
lerini, şimdi de bunların üzerinden coğrafyanın 
halklarına saldırdıklarını veya ülkelerini işgal et
tiklerini kendi dilleriyle itiraf etmektedir. Zaten 
bunun böyle olduğunu bu coğrafyadaki gelişmele
ri bilenler her gün seslendirmekte ve çözüm yolla
rını göstermektedir.5 Gerçi Batılılar bunu itiraf 
etmeseler de, bu şekilde davrandıkları ve ektikle
ri tohumların bugün diken olarak karşılarına çık
tığını, kendilerine battıkça da hırçınlaşıp saldır
ganlıklarını artırdıklarını bu coğrafyayı az çok ta
nıyan herkes bilmektedir.6

Yine örneğin, Mısır’ın 1950’li yıllardan bugü
ne kadar olağanüstü hal ile ve otuz yıldır tek 
adamla yönetildiğini, buna rağmen Orta Doğu 
halklarını adam etmek (!) için İslam’ı protestan- 
laştırmayı amaçlayan Büyük Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika projesini devreye sokan ABD’nin sırf mu
halefet cephesini küçültmek için Mısır’a da yar
dım adı altında her yıl birkaç milyar dolar destek 
verdiğini dünya bilmektedir. Acaba halkını elli

yıldır olağanüstü hâl ve tek adamla yöneten bir 
rejimin demokratlıkla ve insan haklarıyla ilgisi
nin olmadığını BOP sahipleri bilmiyor mu? Aynı 
şekilde zamanında Şah Rıza Pehlevi monarşizmi- 
ni ve Saddam despotizmini çıkarları için destekle
yen BOP sahipleri, Cezayir’de sözde seçimi kaza
nan halka karşı yürütülen operasyonları hiç gör
müyor mu? Nüfuz bölgelerine ayırdıkları İslam 
coğrafyasını doğusundan batısına kadar Batı’mn 
aralarında parsellediğini ve gölge yönetimlerle 
yönlendirdiğini insanların bilmediği mi sanılıyor?

Batıkların İslam’a ve müslümanlara saldırma
larının altında Batı uygarlığının maddeci ve çı
karcı yapısının yattığını Muhammed İkbal, Ebu’l- 
Haşan Ali en-Nedvi, Seyyid Kutup gibi alimler 
çok önceden analiz ederek belirtmişlerdi. Örne
ğin, Muhammed İkbal şöyle der:

“Batı uygarlığı içki, kumar ve fuhuş uygarlığı, 
maddeci bir endüstri uygarlığıdır. Madde ve mad
di üretimden başka bir şeye aldırmaz. “Madde” ila
hına tapmaktadır. Gelenek ve değerleriyle Lat ve 
Uzza putlarına tapmayı yeniden canlandırmakta
dır. İnsan cinsine düşmandır. Amacı, eşitliği sağ
lamak olduğunu ileri sürerken, insanın insanı kö
leleştirmesine ve sömürmesine seyirci kalmakta, 
üstelik teşvik etmektedir. Ahlaki ve ruhi değerle
ri ihmal etmektedir.”7

en-Nedvi de Batıda egemen düzen için şöyle 
der: “Materyalist bir düzendir. Birinci derecede 
maddi üretime önem verir. Felsefesi ve ahlakının 
temeli çıkarıdır. Kişisel hayatta zevkten ve şeh
vetten başka şeye inanmaz. Siyasal hayatta da yal
nızca güce inanır. Toplumsal hayatta ise soy ve 
milliyetçilik bağlarından başkasını kabul etmez. 
İnsanın insana boyun eğmesi veya egemen olması 
ilkesine dayanır. İnsanları şehvetlerinin kuludur. 
Allah’ın yerine rahipler, papazlar, kral ve başkan- 
lara itaat edilir. Öyle ki, tek Allah’a ibadet etmek, 
şaşkınlık verici ve zihinlerden uzak bir şey olmuş
tur. Bugün bütün dünya ve özellikle Avrupa, ken
dini bu düzenin kollarında ve kucağında bulmuş
tur. Çünkü bu yaşama biçiminin eseri olan şimdi
ki uygarlık, fuhuş ve eğlence, ahlaki çöküş ve sos
yal çözülme, ekonomik huzursuzluk, ruhsal bir 
boşluk ve bütün insanlığı yoklukla tehdit eden sa
vaşlar uygarlığıdır.”8

Bu çağdaş uygarlık hakkında Seyyid Kutup da 
şöyle der: “Çağdaş uygarlık, yapısında insanı yok
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etme etkenlerini taşımaktadır. Çünkü insanı, 
hayvan ve cansız varlıklardan ayıran ruhsal özel- 
liklerine araç ve hayvan özelliklerini egemen kıl- 
maya çalışarak insanı insan yapan bütün nitelik
lerini yok etmeye çalışmaktadır. Çağdaş uygarlık, 
insanın ruh ve bedenden oluştuğunu göz ardı ede
rek onu yalnızca madde kanunlarına tabi tutmak
tadır. insana, maddeye baktığı gözle bakmaktadır. 
Bunun sonucu olarak insanın bizzat içinde çatış
ma başlamış, fıtratının nitelikleriyle bağdaşmayan 
bir etkene kendisini mecbur eden topluma ve 
maddi kalıba karşı isyan etmeye başlamıştır.

Çağdaş Batı uygarlığının, maddeci düşünce 
yöntemine göre insanın yapısına ve hayatına sis
tem belirlemeye çalışması, insanın doğasını kesin
likle bilmediğini göstermektedir. Çünkü madde
nin nitelikleri insanın nitelikleri değildir. Madde 
kanunlarının insana uygulanması da mümkün de
ğildir. Değişik görünümleriyle bu uygarlığın ürünü 
olan sosyal düzenlerin istikrarsızlık ve başarısızlı
ğının nedeni budur. Tek Allah’a kulluk ilkesini 
terk etmiş, hidayet rehberi olarak Allah’ın kendi
sine verdiği dini bırakmış, onun yerine bilimi tan
rılaştırmaya, mala ve başka şeylere tapmaya yö
nelmiş bir insanı fıtratın cezalandırması çok do
ğaldır. Çünkü insanın maddeye egemen ve efendi 
olması gerekirken, madde ona egemen olmuş, in
sanın putu haline gelmiştir. Biyolojik ve fizyolojik 
hastalıkların yanı sıra endişe, ızdırap, çatışma, sa
vaş korkusu gibi psikolojik hastalıklar ondan ay
rılmaz bir duruma gelmiştir. Cinsi sapıklığa dal
ması, uyuşturucu ve alkole yönelmesi, gayr-ı meş
ru doğumların toplumda çoğalması, açlık tehlike
si ve sınıf çatışması,vs. çağdaş uygarlığın sonunun 
yaklaştığını haber vermektedir. Bu kaçınılmaz so
nu, üçüncü bir dünya savaşı korkunç bir biçimde 
hızlandırabilir.

Bilimsel ve teknolojik bütün üstünlüklerine 
karşın çağdaş Batı uygarlığının ahlak değerlerin
den yoksunluğu, insanın ve evrenin gerçeği hak
kında bilgisizliği dikkati çekmektedir. Bugün in
sanlığı tehdit eden yıkım ve ufukta görünen tehli
ke, çağdaş uygarlığın teknolojik geriliğinden veya 
ekonomik ve askeri alanlardaki zayıflığından de
ğil, insan hayatının ancak gölgesinde doğru ve 
sağlam gelişebileceği ve ilerleyebileceği değerler 
alanında bu uygarlığın iflasından ileri gelmekte
dir. Değerler alanında insanlığa en ufak bir şey su

namayacak durumda bulunan Batı dünyasında bu 
iflas rahatlıkla görülebilir.

Kapitalist Batı dünyası rolünü, imkanlarını ve 
insanlığa rehberlik gücünü yitirmiş bulunmakta
dır. Komünist Doğu bloğunun da her alanda top
lumcu sistemleri açık bir fiyaskoya doğru gitmek
tedir. Zaten insanlığın fıtratına ve doğal ihtiyaçla
rına aykırı olan Marksizm, ancak çözülme yolun
daki bir ortamda ya da diktatör sistemlere boyun 
eğmeye alışmış değersiz çevrelerde gelişebilir. Kı
saca, mikrop gibi ancak bataklıklarda ve kirli yer
lerde üreyebilir.”9

Onun için İslam coğrafyasında meydana gelen 
gelişmeleri, dünyada İslam’a ve müslümanlara 
karşı yapılan propagandaları, haksız ve adaletsizce 
kullanılan kaba maddi güçle müslümanlara boyun 
eğdirme ve İslam’ı kendilerine benzetme çabaları
nı bu gerçekler ışığında değerlendirmek gerekir. ■

Notlar:
1 (Recimle ilgili rivayetlerin değerlendirilmesi ve bu uygula

manın gerçek mahiyeti hakkında bilgi için balcınız; 
Prof.Dr.İbrahim Sarmış, Hz-Muhammedi Doğru Anlamak, 
1/323-328, Konya, 2005).

2 Razi, Tefsir,8/192’den naklen Ahmet Önkal, Rasulüllah’m
İslama Davet Metodu, 103, Konya 1981.

3 S.Kutup, Mealim fi’t-Tarik,60, 173, Ma'reketu’l-lslam ve’r-
Ra'simaliyye,68-69, Fi Zilali’l-Kur’an,5/83-84-

4 S.Kutup, Hasaisu’t-Tasavvuri’l-lslami ve Mukavvimatu-
/itt.105.

5 Örnek olarak 15.07.2005 tarihli Yeni Şafak gazetesinden sa
yın Fehmi Koru ve Ahmet Taşgetiren’in yazılarına bakı
labilir.

6 Örneğin, Mısır’da Kral Faruk’a karşı ihtilal yapan Konseyin
Başkanı Albay Cemal Abdunnasır’ın sosyalist cunta yö
netimine karşı çıkan siyasal İslamcı bir hareketin liderle
rinden Seyyid Kutub’un idam edilmesinin arkasında han
gi güçlerin bulunduğuna ilişkin bakınız; İbrahim Sarmış, 
Bir Düşünür Olarak Seyyid Kutub, 37-39, Fecir Yayınları, 
Ankara,1992).

7 Muhammed İkbal, Tecdidu’l-Fikri’d-Dini fi’lslam, 241’den
naklen İbrahim Sarmış, Bir Dii§ünür Olarak Seyyid Ku
tub, 150 ).

8 Nedvi, M aza Hasira’l-alem bi İnhitatı' l-Muslimin, 20,3 2-
34,62, 128-129, 144-145, 168, 187-188, 192-193, 196- 
197, 201-244, 281-286, 288-289, es-Siraıı Beyne’l-Fikre- 
d’l- Islamiyye ve'l-Fikreti'l-Garbiyye,204-205,2irden nak
len İbrahim Sarmış, Bir Düşünür Olarak Seyyid Kutub,151.

9 Seyyid Kutub, e\Aslara ve Muşkilatu’l-Hadara, Hasaisu’t-Ta
savvuri’l-lslami ve Mukavvimatuhu, Mealim fi’t-Tarik, el- 
Adaletu’l-lctimaiyye, Haza’d-Din, Fi Zilali’l-Kur’an, ve di
ğer kitaplarından naklen İbrahim Sarmış, Bir Düşünür 
Olarak Seyyid Kutub, 141-143.
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SEYYİD KUTUB: 
BİR ŞEHİDİN BİYOGRAFİSİ

FATMANUR ALTUN

Ç ağdaş İslam düşüncesinin en önemli si
malarından. birisi olarak kabul edilen 
Seyyid Kutub, 1906 yılında Yukarı Mı

sır ın / ŝyut bölgesinde küçük bir köy olan Mu- 
şa’da dünyaya geldi. Çevresinde dindar ve müca
deleci bir kişilik olarak tanınan baba İbrahim Ku
tub, Arap yarımadasından Mısır’a göç etmiş bir 
babanın oğluydu ve anne Kutub da mütedeyyin 
bir aileden gelen son derece saygın bir hanımefen
diydi. Seyyid’in doğumuyla Kutub ailesi ilk çocuk
ları olan Nefise’nin ardından ikinci çocuklarına 
kavuşmuş oldular ve daha sonra aileye Muham- 
med isimli bir erkek ve Amine ve Hamide isimle
rinde iki kız kardeş daha katıldı.

Seyyid, altı yaşma geldiğinde hem Kur’an öğ
renmek hem de beşeri ilimler sahasında eğitim al
mak için Maarif Vekaleti’ne bağlı İlk Mekteb’e 
gönderildi. Seyyid burada Kur’an hıfzını tamamla
yarak iyi bir hafız oldu ve diğer derslerde de üstün 
başarılar göstererek ilkokuldan mezun oldu.

Seyyid, on üç yaşına geldiğinde eğitimini sür
dürmesi için Kahire’ye dayısının yanma gönderil
di. Burada, Ezher Üniversitesi’nin orta öğrenim 
bölümüne kayıt'oldu. Daha sonra babasının vefat 
etmesi ile annesi ve kardeşleri de Kahire’ye yerle
şen Kutub henüz lise yıllarında iken edebiyata il
gi duymaya ve edebi eserler yazmaya başladı.

Seyyid Kutub, Abdülaziz Medresesi olarak da 
bilinen okulunu bitirdikten sonra ilkokul öğret
meni olarak atandı. İki yıllık ilkokul öğretmenli
ğinden sonra görevini bıraktı ve Dar’ul-Ulum fa
kültesine girdi. Buradaki öğrenciliği esnasında İn

giliz Edebiyatı ile yakından ilgilenmeye ve ulaşa
bildiği çevirileri büyük bir hevesle okumaya başla
yan Kutub tarih, coğrafya, Arap edebiyatı, İngiliz
ce, sosyoloji, pedagoji, riyaziyat, fizik, felsefe ve 
dini ilimler okuduğu bu fakülteden 1933 yılında 
birincilikle mezun oldu. Aynı yıl mezun olduğu 
fakülteye edebiyat hocası olarak tayin edildi ve 
1933-39 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Bu es
nada el-Ahram gazetesinde yayımlanan makalele
riyle yazarlık kariyerine adım atan Kutub, 1939 yı
lında atandığı Milli Eğitim Bakanlığı müfettişliği 
görevini 1953 yılma kadar sürdürdü ve aynı yıl 
kendisini bütünüyle okuma-yazma faaliyetlerine 
vermek üzere bu görevinden istifa etti.

Seyyid Kutub, yirmi altı yaşındayken başladığı 
el-Ahram gazetesi yazarlığı ve yirmi yedi yaşında 
iken yayımlanan Topluma Karşı Şairin Görevi adlı 
kitabı ile erken yaşlarda edebiyat camiasına adım 
atmıştı. Bu dönemde politik ve sosyal konularda 
da eser vermekle birlikte, entelektüel ilgisini ağır
lıkla edebiyata hasrediyordu. 1930’lu ve 1940’lı 
yıllarda daha çok şiir, roman, edebiyat eleştirisi gi
bi ürünler verdi. Kaleme aldığı eserler dini içerik
ten yoksun, büyük oranda Batılılaşmış bir zihinsel 
arkaplana yaslanarak yazılmış eserlerdi.

19401ı yıllar Kutub’un çalışmalarında zihinsel 
bir dönüşümün izlerinin görülmeye başlandığı yıl
lar oldu. Kutub’un yaşadığı bu dönüşüm sebepsiz 
değildi. Yetiştiği dönemde, pek çok çağdaşı ente
lektüel gibi Batı medeniyeti ile duygusal ve dü
şünsel bir yalcınlık kurmuş olan Kutub, zamanla 
gerek yetiştiği dini atmosferin gerekse o yıllara
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Seyyid Ktıtub, duruşmalarından birinde,

damgasını vuran siyasal gelişmelerin etkisiyle 
farklı bir mecraya evrilmeye başladı. Özellikle 
ikinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin takip 
ettiği savaş politikası ve savaşın hemen akabinde 
İngiltere’nin desteği ile kurulan ve bölgedeki var- 
lığı ABD tarafından garantiye alman İsrail devle- 
ti, Arapların kendi kaderlerini tayin haklarının 
hiçe sayılması ve Batılı insanla eşitliklerinin ta
nınmaması anlamına geliyordu. Dönemin pek çok 
Mısırlı aydını için İsrail devleti, kendilerini bir 
parçası olarak görmek istedikleri Batı medeniyeti
nin, onlara karşı hiç de adil olmadığının ve olma
yacağının bir kanıtıydı. Bu noktada Seyyid Kutub 
derin bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kaldı ve 
Batı medeniyetine yönelik hayranlığı yerini kız
gınlığa bıraktı. Kutub, bu yıllarda söz konusu ge
lişmelerin etkisiyle politik ve sosyal meselelere 
daha fazla ilgi göstermeye, işgale ve baskıya karşı 
sert bir tutum sergilemeye başladı.

Kutub’un yazılarında kullandığı sert üslup za
manla onun eleştirilerine en fazla maruz kalan

odaklardan biri olan Kraliyet ricalini rahatsız et
meye başladı ve Saray hükümete, Kutub’un tutuk
lanması yönünde baskı yapmaya başladı. Ku- 
tub’dan Milli Eğitim Bakanlığındaki çalışma arka
daşları da memnun değildi. Zira Kutub bakanlık
taki işlerin düzelmesi için uğraşıyor, sürekli yeni 
projelerle yetkililerin karşısına çıkıyor, zaman za
man onlarla tartışıyordu.

Hükümet, bunun üzerine Kutub’u ABD’ye 
göndermeye karar verdi. Hükümetin düşüncesine 
göre; Kutub Amerika’ya giderse orada gördükle
rinden olumlu şekilde etkilenecek ve geri döndü
ğünde gerek hükümetin gerekse Kraliyet’in Batı 
yanlısı politikalarına muhalefetine bir son vere
cekti. Ancak, Amerika dönüşünde hiç ummadık
ları bir Kutub’la karşılaşacaklardı.

Kutub’un Amerika’da geçirdiği iki sene bo
yunca yaptığı gözlemler onun düşünce yapısı üze
rinde derin izler bıraktı. Ona göre Amerika seldi
ler, materyalist, bireyci ve kapitalist Batı medeni
yetinin çağdaş yüzü, zirve noktasıydı. Durum böy
le olmasına rağmen Amerikan toplumu tüm in
sanlığın önüne bir reçete olarak sunuluyordu. Pe
ki, böylesi bir medeniyet gerçekten de insanlığı 
kurtuluşa erdirebilir miydi? Bu sorunun cevabı 
“hayır”dı. O zaman kurtuluş neredeydi?

Kutub, Amerika’dayken bu soruyu kendisine 
sık sık sordu. Düşünerek geçirilen uzun zamanla
rın ardından Kutub’un zihninde İslam’ın bir inanç 
ve ideoloji olarak üstünlüğü ile İslami bir uyanışın 
gerekliliğine dair kanaat netlik kazandı. Kutub, 
bir kez bu noktaya ulaştıktan sonra gideceği isti
kameti belirlemiş oldu.

Müslüman Kardeşlere Katılması

Kutub Amerika dönüşünün hemen akabin- 
de(1952) Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ne katıl
dı ve neredeyse resmi katılımı ile eşzamanlı olarak 
Cemiyet’in, Propaganda ve Yayın Bölümü’nün başı
na getirildi.

Bu cemiyet Haşan el-Benna liderliğinde kuru
lan, İngiliz işgaline ve monarşiye karşı olan ve İs
lami bir canlanmayı kendisine hedef alan bir ya
pılanmaydı. Kutub, Amerika’da iken hareketin li
deri Haşan el-Benna şehit edildi. Amerikan ka
muoyunun bu olayı memnuniyetle karşıladığını 
müşahade eden Kutub, yine burada karşılaştığı bir
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İngiliz ajanının kendisine bazı istihbarat belgele
rini göstererek Müslüman Kardeşler’in, Doğu’da, 
Batı medeniyetine karşı durabilecek tek hareket 
olduğunun altını çizmesi üzerine harekete ilgi 
duymaya başladı ve ülkesine döndüğünde Müslü
man Kardeşler ile temasa geçerek cemiyetin etkin 
bir üyesi haline geldi.

Takvimler 23 Temmuz 1952’yi gösterdiğinde 
Mısır’da yönetime Hür Subaylar adı verilen bir 
grup asker el koydu. Hareketin kurucusu ve lideri 
olan Cemal Abdunnasır krallık rejiminin devril
mesi için Müslüman Kardeşler’den destek istemiş, 
Müslüman Kardeşler de topluma İslami bir düzen 
getirilmesi noktasında işlevsel olacağını düşüne
rek darbeye destek vermişlerdi. Kutub da bu dar
beyi yürekten destekliyordu. Ancak darbeden kı
sa bir süre sonra Hür Subaylarla Müslüman Kar
deşler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya 
başladı. Zira hükümet politikalarına İslami pren
siplerin yön vermesi noktasında Nasır başlangıç- 
takinden farklı düşünüyordu. Ancak Müslüman 
Kardeşler’in toplumdaki nüfuzunu göz önünde bu
lunduran Nasır bir taraftan onlarla açık bir çatış
maya girmek istemezken diğer taraftan da devam
lı surette onlara hesap vermek durumunda kal
maktan rahatsız olmaya başladı ve Müslüman 
Kardeşler’i saf dışı etmenin yollarını aradı.

Nasır’a beklediği fırsatı kendisine karşı girişi
len başarısız bir suikast girişimi verdi. Suikasttan 
Müslüman Kardeşler’i sorumlu tutan Nasır’m em
ri ile Cemiyeti hedef alan kitlesel tutuklamalar 
başladı. Seyyid Kutub da tutuklananlar arasınday
dı. Kurulan göstermelik mahkeme neticesinde 
Müslüman Kardeşler’in pek çok önde gelen üyesi 
idama mahkum edildi. Seyyid Kutub ise ağır iş
kencelerle geçen bir sorgulama ve mahkeme süre
cinden sonra 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Kutub cezaevinde geçirdiği yıllar boyunca Mı
sır hükümetinin kendilerine karşı giriştiği acıma
sız eylemlerin nedenleri üzerine uzun uzun düşün
me fırsatı yakaladı. Sonuçta, Müslüman Kardeş
ler’in ortadan kaldırılmasının, Müslüman coğraf
yalarda İslami bir canlanışın önünü almak isteyen 
Siyonist güçlerin ve Batılı sömürgeci aktörlerin 
isteği olduğu ve bu eylemlerin onların çıkarlarına 
hizmet ettiği hususunda karar kıldı.

Kutub, düşüncesinin olgunluk devresine ulaş
tığı bu tutukluluk yılları esnasında, en önemli ça

lışmalarından biri olan Fi Zilali’l Kur’an adlı tefsi
ri ile Yoldaki İşaretler adlı kitabını kaleme aldı.

1965 yılma gelindiğinde Kahire’yi ziyaret eden 
Irak Devlet Başkanı Arif Abdüsselam, Nasır’dan, 
Kutub’un serbest bırakılmasını şahsen talep etti. 
Nasır, bu talep üzerine özel bir af çıkararak Ku- 
tub’u serbest bıraktı. Kutub, tahliye edildikten 
sonra Irak devlet başkanı kendisini orada yaşamak 
üzere Irak’a davet etti. Ancak o, bu teklifi kabul 
etmeyerek Mısır’da kalmayı tercih ettiğini açıkla
dı. Kutub, serbest kalışından sekiz ay sonra karde
şi Muhammed, kızkardeşleri Hamide, Emine ve 
yirmi binin üzerinde Müslüman Kardeşler mensu
bu ile birlikte tekrar tutuklandı. Suçlama bu kez 
silahlı bir ayaklanma ve terör hazırlığı içinde ol
mak şeklindeydi.

Kurulan mahkeme daha önce de olduğu gibi 
göstermelik bir mahkemeydi. Kutub’un özellikle 
henüz hapisteyken yazılmış ve basılmış olan kita
bı Yoldaki İşaretler’de geçen ifadeleri ayıklayarak 
ortaya önemli bir tehdit unsuru çıkaran mahkeme 
heyeti sonunda Kutub’u ve onunla beraber Cemi- 
yet’in ileri gelenlerinden Muhammed Yusuf Hav- 
vaş ve Abdülfettah İsmail’i idama mahkum etti.

Kutub’un idam edileceğine dair karar açıklan
dığında dudaklarından şu sözler döküldü: “Eğer 
Allah kanunu ile mahkum edilmişsem ben 
Hakk’m hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla 
mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir dü
şünceye sahip olduğum için batıldan ve münafık
lardan merhamet dilemem. Allah’a şükürler olsun 
ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye 
ulaştım.”

Kararın ardından, hüküm 1966 yılının bir 
Ağustos günü, sabaha karşı gizlice infaz edildi. İn
faz gerçekleştikten sonra şehitler alelacele defne
dildi. Ancak idamın gerçekleştiği haberi yayılır 
yayılmaz İslam dünyasında büyük bir infial yaşan
dı ve idama çok sert tepkiler gösterildi. Pek çok 
yerde mitingler ve gösteriler düzenlendi, Nasır 
aleyhine bildiriler yayımlandı.

Kutub’un hayatının bu şekilde noktalanışı tüm 
dünyada pek çok Müslüman üzerinde büyük bir 
şok etkisi yarattı. Ardında onlarca eserden oluşan 
çok değerli bir külliyat bırakan Seyyid Kutub’un 
eserleri birçok dile çevrildi ve o tüm dünyada 
Müslümanların en fazla okuduğu ve etkilendiği 
düşünürlerden birisi haline geldi. ■
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İSLAM DÜŞÜNCESİNİN 
SERÜVENİNDE SEYYİD KUTUB

Ö zelde Türkiye’de, genelde 
İslam dünyasında İslam 
düşüncesinin serüveni, 

gerçekten ilginç formlara tanıklık 
etmektedir. Bugün gelinen nokta- 
da,, öncelikle geçmişi değerlendir
me ve durulan yeri tanımlamakta 
oldukça zorlandığımız bir gerçek
tir. Öyle ki, İslam düşüncesine 
katkıları ve zafiyetleriyle kimi dü
şünce, ekol ve kişileri değerlendir
mek yerine, daha çok bu isimler 
üzerinden bir çizgi belirleme, taraf 
oluşturma, sloganlaştırma yapıla gelmektedir. Hal 
böyle olunca, tarihi şahsiyetleri gerçek anlamda de
ğerlendirme ve geleceğe ufuk çizme anlayışı berta
raf olmakta ve her şey dikte edilen bir ideoloj i açı
sından görülmeye mahkum edilmektedir.

Gerçekten tarihi bir bütün olarak görmek, hata
ları ve sevaplarıyla geçmişine hor görmeden baka
bilmek çok önem taşımaktadır. Ancak böylece sağ
lıklı bir değerlendirme yapabilmek mümkün ola
caktır. Aksi halde, birçok isimler ideolojik kamp
laşmalar ve yaftalamaların arasında kaybolup gide
cektir. Nitekim Seyyid Kutub da bugün aynı akıbe
ti yaşayan bir şahsiyet olarak ortaya çıkmaktadır. 
Biz bu yazıda Seyyid Kutub’un İslam düşüncesine 
katkılarını ve nerede durduğunu kısaca irdelemeye 
çalışacağız. Ama öncelikle Seyyid Kutub’un bugün 
nasıl bir algılayışın nesnesi kılınmaya çalışıldığını 
ve ona nasıl bir anlam yüklendiğini belirtmek ge
rekmektedir.

İslam dünyasının, Osmanlı devletinin dağılma
ya yüz tutmasıyla birlikte yaşadığı yoğun travma, 
ciddi anlamda bir savruluşu da beraberinde getir
miştir. İlk önce özgürlüğü ve bağımsızlığı sağlama 
bağlamında yaşanan mücadele 1940-50’li yıllarda 
bir sonuç vermiştir. Genel olarak İslam ülkelerinin

sömürge durumları düşünsel ola
rak da tezahürlerini göstermiştir. 
Modernitenin İslam dünyasına 
bu meydan okuyuşu karşısında 
tespit edilmesi gereken en 
önemli husus; İslam’dan duyulan 
kuşkulardır. Bir başka deyişle, 
Batı dünyasının bir çok alanda 
inkişafı, İslam ile geri arasında 
kurulan özdeşliği pekiştirdiği gi
bi, İslam’a duyulan inancı zayıf
latmıştır. Böylece İslam farklı ek
lektik yapıların yedeğinde duran, 

formel olarak kendisinden vazgeçilemediği için 
“ek” olarak bir ideoloji isminin yanına konumlan
dırılan bir nitelik kazanmıştır. Nitekim İslam sosya
lizmi, İslam... gibi kavramsallaştırmalar, o dönem
den başlayan ve etkileri bugün de hala devam eden 
bir süreklilik kazanmışlardır.

Bugün geldiğimiz noktada, bilhassa 11 Eylül 
olaylarının ardından dünya ölçeğinde İslam’ın yeni 
bir konumlandırılması çabası ile karşı karşıya bulu
nuyoruz. Bu konumlandırma çabaları, temelde İs
lam’ın kendi başına bir bütünsellik taşımadığı, bir 
dünya görüşü önermediği, ancak Batılı temel para
digma, kavram ve ideolojilerin yanında folklor ola
rak kalabilecek öge niteliği taşıdığı düşüncesinden 
hareket etmektedir. Böylece Batılı tüketim kalıpla
rını sorgulayacak, sömürü, işgal ve teröre karşı du
racak bir İslami söylem ve düşünce biçimlerini da
ha baştan mahkum edecek kavramlar (etiketler) 
Batı tarafından üretilerek İslam ile terör arasında 
bir özdeşlik kurulmaya çalışılmaktadır. Bu, açıkça 
suçlunun suçunu bastırmak için kullandığı bir yön
tem olarak görünmektedir. Bu sebeple Batılı kalıp
ları sorgulayıcı nitelik taşıyan söylem ve düşünceler 
kötü imajlarla etiketlenerek, dünya ölçeğinde pasif, 
edilgen insan ve toplumlar oluşturulmak istenmek
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tedir ki, Seyyid Kutub da böyle kötü imajlarla gös- 
terilmek istenen insanlardan birisidir. Bir kere da
ha önce defalarca belirttiğimiz bir hususu tekrar 
vurgulayalım: Bugün İslam dünyasının en büyük 
handikapları; reaksiyoner tavır göstermekle dışarı
dan tanımlamalar sonucu oluşan kutuplaşmaların 
bir yanında yer almalarıdır. Bu handikaplar ileri bo
yutta İslam’a olan güven konusunda ciddi zafiyetler 
ortaya çıkarırken, diğer yandan sağlıklı üretimlerin 
de önünde bir engel olarak durmaktadır.

Seyyid Kutub’un genel olarak İslam dünyasında 
düşünsel olarak katkılarını üç noktada özetleyebile- 
ceğimizi düşünüyorum. Birincisi, İslam’ın bir din 
olarak kendi başına bir bütünsellik taşıdığını belirt
mesi. İkincisi, İslam’ın modern zamanlarda nasıl 
inşa edilebileceğine dair öneriler sunması. Üçün- 
cüsü ise, İslam’ın modern dünyanın vicdanı olabi
leceğini vurgulamasıdır. Şimdi sırasıyla kısaca bun
ları irdelemek istiyorum.

Yukarıda tarihi seyri anlatılırken belirttiğimiz 
gibi, yoğun olarak 19. ve 20. yüzyılda İslam dünya
sının yaşadığı travma ve savrulmanın düşünsel ola
rak vardığı sonuç İslam’a dair daha önceki düşünce 
ve güvenin zayıflamasıdır. Koyu materyalist bir fel
sefenin hakim olduğu, ilerlemenin reddedilmesi 
mümkün olmayan bir ideoloji haline dönüştüğü bir. 
zamanda, teknolojinin bütün ihtişamıyla büyüleyi
ci bir nitelik kazanması, bir yandan özgürlük müca
delesi veren diğer yandan bir sefalete mahkum olan 
İslam dünyasının Batılı paradigmaya bir “Amentü” 
olarak bağlanmasını getirirken, İslam’ın bütünsel 
bir dünya görüşü içeren din olarak önemini zayıflat
mıştı. Seyyid Kutub tam da bu noktada İslam’ın ek
lektik bir değer olamayacağını, başka ideolojilere 
eklemlenerek ifade edilemeyeceğini vurgulamış, İs
lam’ın kendi bütünselliği içinde değerlendirilmesi 
gerektiğini ve önerilerinin evrenselliğini savun
muştur.

Aydınlanma felsefesiyle birlikte dillendirilen 
insanmerkezci anlayışın bir sonucu olarak Tanrı ile 
karşıt bir pozisyona konumlandırılan insan, dünya
ya müdahalesi arttıkça, kendi aklı ve imkanlarıyla 
ilerledikçe, dine olan ihtiyacının giderek azalacağı 
ve hatta bir zaman yok olacağı beklenti ve ümitleri 
ile “din”e karşı olan tavır da belirlenmişti. Bu anla
yışta din denilen fenomen, ilkel zamanlara ait, in
sanlığın rüşdüne eremediği bir zamanda hüküm sü
ren bir nitelik taşıyordu. Zaten böyle bir düşüncey
le yola çıkıldığında modern zamanlarda herhangi 
bir dinin nasıl inşa edileceği ya da nasıl tezahür

edeceğini tartışmak da oldukça anlamsızdı. İşte 
Seyyid Kutub tam da bu ortamda özelde İslam’ın ar
keolojik müzede yer almadığını, toplumsal hayat 
içerisinde insani ilişkilerde yaşadığını göstermiştir.

Üçüncüsü ise, İslam’ın modem dünyanın vicda
nı olabileceği gerçeğini vurgulamış olmasıdır. Öz
gürlük, hak, insanca yaşam, yoksulluk ve sefalete 
kadar, sadece İslam dünyasının değil, genel olarak 
tüm dünyanın yaşadığı sorunlar kendisini hissettir
mekteyken, Seyyid Kutub insanlığın bu dramına İs
lam’ın önerilerini sunarak toplumun vicdanı olma
yı/olabilmeyi modern dünyanın tanımadığı bir de
ğer olarak hatırlatmıştır.

Şüphesiz Seyyid Kutub, hataları ve sevaplarıyla 
bir insandır. Tüm düşünceleri içerisinde katılmadı
ğımız yerler olabilir. Ancak bu, Onun hem tarihi 
hem de düşünsel anlamda katkılarını görmezden 
gelmeyi ve Onu öcü gibi mahkum etmeyi gerektir
mez. Bu açıdan tüm konu, sorun ve kişilerle ilgili 
değerlendirmelerde itidali elden bırakmamak, in
saflı olmak durumundayız.

Aslında belirttiğimiz hususlar çerçevesinde, 
Seyyid Kutub’un İslam düşüncesine temel itibarıyla 
yaptığı kimi katkıların bugün de anlamlı olduğunu 
bilmek gerekir. İçinde yaşadığımız dünyada krizler, 
kaoslar ve bunalımlar hüküm sürmektedir. Bu bu
nalımın dünya ölçeğinde yaşandığını da söylemeye 
gerek yoktur. Bunalımın kaynağı ise, Batılı paradig
ma, düşünce ve tüketim kalıplarıdır. Öyle ki bugün 
Batı’nm düşünsel temelleri üzerinde yükselen eko
nomi, siyaset kısaca hayat anlayışını ve pratiğini 
fıtrat ve tabiat yalanlamakta ve reddetmektedir. İn
sanlık kendi hakikatini bilme noktasında cehalet 
içinde yüzmektedir. Hem de okuma yazma oranla
rının % 90’larda gezdiği bir dönemde. Bilginin ista- 
tistikî olarak son yüzyılda kat be kat arttığı bir za
manda. İşte Seyyid Kutub, bu cehaletten bahsedi
yordu. Allah (CC)-Alem-insan arasında sağlıklı bir 
ilişki kurabilmenin yegâne yolunun Allah’ı iyi tanı
makla mümkün olacağını savunuyordu. Allah’a 
teslim olmanın, O ’na iyi bir kul olmanın “fani” var
lıklar karşısında insanları özgürleştireceğini, sömü
rünün sona ereceğini vurguluyordu.

Bugün yapılacak olan şey, İslam düşüncesinin 
serüvenini, felsefeden edebiyata kadar yazarak, sü
rekliliği, bunalımı, yaşananları ortaya koymaktır. 
Şüphesiz böyle bir edebiyatın içinde bir çok önem
li insanlar çıkacaktır.

Bilinmelidir ki, Seyyid Kutub “hikaye” anlat
madı; O’nun anlatacak bir hikayesi vardı. ■
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ŞEHIB SEYYID KUTUB VE 
ÖRNEK BİR KUR’ÂN NESLİ

ABDURRAHMAN EMİROĞLU

İ çinde yaşamakta olduğumuz 
cahiliye çağında, ömrünü 
öncü bir Kur’ân neslinin ye

niden inşasına vakfeden ve bu 
uğurda sayısız kitap yazan üstad 
Seyyid Kutub, çağın firavunlu
ğuna özenen Mısır diktatörü Na
sır tarafından Ağustos 1966’da 
idam edilmişti. İhvân-ı Müsli- 
min hareketinin fikir önderleri 
arasında müstesna bir yere sahip 
olan ve eserleriyle dünyanın her 
köşesindeki müslümanları hare
kete geçiren Seyyid Kutub, özellikle 11 Eylülle 
hız kazanan “Küresel Anti-İslam Süreci”nde şer 
odaklarının boy hedefi haline getirdiği isimlerin 
başında yer alıyor. Bu mahut süreçte, nasıl ki “İs
lâm’la  “şiddet/terör” kavramları yanyana kulla
nılmaya özen gösteriliyorsa, Seyyid Kutub ismi ve 
eserleri de sözde “ terörün kaynakları” arasında 
sayılmakta ısrar ediliyor.

Oysa biz, üstad Seyyid Kutub’un, en önemli ve 
özgün eseri F i Zılâli’l-Kur’ân isimli tefsiri başta 
olmak üzere, bütün eserlerinde; mevcut İslâmî an
layışlarımızı bâtıl ve hurafelerden, çağdaş cahiliye 
kırıntılarından arındırarak Asr-ı Saadet İslâm’ına 
yönelmeyi hedeflediğini biliyoruz.

Kalemini, vahyî gerçekliği dinamik bütün
lüğü içinde günümüz insanının idrakine sunma
da başarılı ve etkili bir şekilde kullanan Seyid 
Kutub, özellikle “örnek bir Kur’ân nesli” oluş
turmayı öncelemiş ve bütün zihnî ve fiilî eforunu 
bu konuya hasretmiştir. Bu yüzden, bu yazıda üs
tadın “örnek bir Kur’ân nesli” projesinden kısaca 
söz etmek istiyoruz.

Örnek ve Öncü Bir Kur’ân 
Nesli Nasıl Oluşturulur?

Günümüz müslümanlarmın ör
nek ve öncü bir Kıtr’dn nesli 
oluşturma sorumluluğuyla karşı 
karşıya oldukları izahtan vareste
dir. Ancak, çağa ve çağımız insa
nına örnek ve önder olacak bir 
Kur’ân neslinin değişmez vahyî 
ilkeler doğrultusunda tepeden 
tırnağa yeniden inşa edilmesi 
nasıl mümkün olacaktır? İşte de

vasa soru budur ve bu sorunun cevabını bir çırpı
da vermek de öyle kolay bir iş değildir.

Üstad Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler isimli 
eserinde; öncelikle, bireysel hayatımızdan başla
yarak, yaşanan hayatın bütün alanlarını kendisine 
göre şekillendirmek zorunda olduğumuz vahyî 
gerçekliği önyargısız ve doğru anlamak ve onu ha
yatımızda uygulamak üzere öğrenmekle işe başla
mamız gerektiğini vurgular. Üstadın Yoldaki İşa
retler isimli eserindeki “Örnek Bir Kur’ân Nesli” 
başlıklı bölümden alıntıladımız aşağıdaki pasajlar 
‘Kur’ân’ı uygulamak üzere öğrenme şuuru’nun 
ne olduğunu bize özetliyor:

“Allah Elçisi, yüreği bütün pisliklerden arın
mış yepyeni bir nesil yaratmak istiyordu. Beyni, 
düşüncesi ve bilinci Kur’ân’m içerdiği İlâhî yön
temden başka şeylerden tamamen arınmış, saf, 
arı-duru bir nesil...

İşte o nesil sadece ve. sadece bu kaynaktan su
suzluğunu gideren bir nesildi. Tarihteki eşsizliği 
de bu yüzdendi.

Sonra ne oldu?.. Kaynaklar karıştı, safiyet
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bozuldu! Bu neslin ardından gelen kuşakların 
beslenme kaynaklarına Grek felsefesi ve mantığı, 
Pers efsaneleri ve düşünce biçimleri, yahudi isra- 
iliyatı ve Hristiyanlık mistisizmi, bunların dışında 
kalan diğer kültür ve medeniyetlerin tortuları ka
rıştı. Bütün bu sayılan kültür ve medeniyet öğele
ri Kur’ân tefsirlerine, kelâm ilmine, fıkıh ve fıkıh 
metodolojisine de bulaştırıldı. O nesilden sonra 
gelen bütün nesiller bu bulanık kaynaktan beslen
diler. İşte bundan dolayı o evsafta ikinci bir nesil 
kesinlikle gelmedi. O nesil ile öteki nesiller ara
sındaki açık farklılıktaki birincil faktörün kay
nakta meydana gelen bu bulanıklıkta olduğunda 
kuşku yoktur.

Ana kaynağın doğasının değişimi dışında bu
rada diğer bir faktör daha vardır: bu faktör, o eşsiz 
kuşağın bilgilenme yönteminde meydana gelen 
farklılıktır.

İlk dönemin eşsiz nesli Kur’ân’ı, bilgilerini, 
görgülerini, kültürlerini arttırmak, müzikal bir 
zevk almak ya da dünyasal bir çıkar sağlamak ama
cıyla okumuyorlardı. Kur’ân’ı kendisiyle kültür 
edinilen, ilmî ve fıkhî konularda dağarcık dolduru
lan bir kaynak olarak algılamıyorlardı. Onlar ken
dilerinin ve içinde yaşadıkları toplumun yaşam
larının her boyutunu düzenleyen Allah buyruğu 
olarak algılıyorlardı Kur’ân’ı. Bu buyruğu da, sa
vaş alanında aldığı ‘anlık komut’u yerine getiren 
asker gibi duyar duymaz yerine getirilmesi gereken 
bir buyruk olarak kabul ediyorlardı. Bu yüzden on
lardan hiçbirisi, bir oturumda ilâhî emirlerin ço
ğaltılmasını arzulamazdı. Çünkü o emir çoğalınca 
boynuna binecek yükümlülüklerin de çoğalacağı
nın bilincindeydi. İbn Mes’ud’un aktardığı hadis
te anlatıldığı gibi onlardan her birisi, sadece on 
âyet alıp ezberlemek ve pratiğe geçirmekle yeti
nirdi. (İbn Kesîr tefsiri, giriş bölümü.)

İşte bu bilinç... Yalnız uygulamak için bilgi 
edinme bilinci... Bu bilinç, onlara, salt bilgi edin
mek için araştırma ve inceleme amacı ile Kur’ân 
okumanın sağladığı bilgi ve haz ile kâbil-i kıyas 
olmayacak bilgi ve haz alma ufuklarını açıyordu. 
Bu bilinç sayesinde Kur’ânî buyrukları eyleme ge
çirmeleri kolay oluyor, İlâhî yükümlülüklerin ağır
lığı hafifliyordu. Kur’ân benlikleri ile bütünleşe
rek nefis ve hayatlarını gerçek bir yönteme çeviri
yordu. Kur’ân mushaf sayfaları arasında yazılı ve
ya zihinlerde ezberlenmiş bir halde kalmayıp âde
ta yaşanan bir kültür haline gelmişti. Kısaca

Kur’ân, yaşamın seyrini tamamen kendi çizdiği 
plana göre değiştirmişti.

Kuşkusuz Kur’ân ancak, eylem için bilgi edin
me ruhu ile kendisine yönelen ruha açar, bütün 
zenginliklerini. Çünkü o beyinsel yararlanma, 
edebiyat, sanat, öykü ve tarih kitabı olarak gelme
miştir -bütün bu anlatı yöntemlerini içeriyor olsa 
da- o sadece bir çeşit yaşama yöntemi, katıksız 
ilâhî yöntemler manzumesi olarak indirilmiş bir 
kitaptır.”1

Üstad Seyyid Kutub’un yukarıda alıntıladığımız 
bölümde söylediklerini “yaşamak ve yaşatmak 
için öğrenmek ve öğretmek” şeklinde formüle 
edebiliriz. Tam da burada merhum ‘bilge kral’ Ali- 
ya İzzetbegoviç’in aynı minvaldeki sözlerine yer 
vermeliyiz: “Kur’ân, edebiyat değil hayattır. Dolayı
sıyla ona bir düşünce tarzı değil bir yaşama tarzı 
olarak bakmaya başlanır başlanmaz, güçlük ortadan 
lialliar ve bu yanlış intibalar da anlamını liaybeder.”2

Kur’ân’ı hayata aktarma konusunda şiârımız Ba
kara sûresinin 285.âyetinde geçen “semi’nâ ve 
eta’nâ” yani ‘işittik ve itaat ettik’ ifadesi olmalıdır.

Kısaca ifade etmek gerekirse: “Bizim birincil 
hedefimiz”, diyor Seyyid Kutub; “Kur’ân’ın bizden 
ne yapmamızı istediğini, bizden nasıl düşünmemi
zi istediğini, Allah’ı nasıl algılamamız gerektiğini, 
hayattaki gerçek düzenlerimizin, tutum ve davra
nışlarımızın, yasalarımızın nasıl olmasını istediği
ni öğrenmek olacaktır.”3

Kur’ân’ın Hayata Müdahale Eden Eli Olmak

Birinci aşamayı böyle özetledikten sonra; 
Kur’ân’ın konuşan dili, yaşayan bedeni ve haya
ta/tarihe müdahale eden eli olmaya aday “öncü 
bir Kur’ân nesli” oluşturmanın ikinci aşamasına 
gelmiş bulunuyoruz.

Biz, üstad Seyyid Kutub’un sözkonusu eserinin 
devamında ve diğer eserlerinde anlattıklarından 
da yola çıkarak ikinci aşamayı; Kur’ân’ı âyet 
âyet, adım adım hayata aktarmak olarak ifade 
ediyoruz. Bu konuda üstadın göndermede bulun
duğu, ashabın Kur’ân hocalarından Abdullah ibn 
Mes’ud’un(r.a) tavsiyesini bir kez daha ve tam 
olarak okumalıyız: “Biz Kur’ân’ı on âyet, on âyet 
alırdık ve aldığımız on âyeti anlayıp hayatımıza aktar
madan diğer on âyeti almaktan liaçınırdık. Kur’ân in
sanlara, onunla amel etsinler diye nâzil olmuştur. İlk 
nesiller K ur’ân’ı amel etmek için okudular. Sizin
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herhangi biriniz ise, Kur’ân’ı başından sonuna kadar 
okur; tek bir harfini dahi bırakmaz; halbuki onunla 
amel etmeyi tamamen terketmiştir.”4

Demek ki, aslolan vahyî hakikatleri, ilkeleri 
bilmek değil, bildiğiyle amel etmek, bildiğini he- 
men uygulamaktır. Vahiy, mushafın iki kapağı 
arasında kalarak değil; ona iman edenler tarafın' 
dan öğrenilip öğretilerek, yaşanıp yaşatılarak ha- 
yata ve tarihe müdahale eder. Yazar Ahmet Cemil 
Ertunç’un güzel tespitiyle, Allah’ın tarihe vahiyle 
müdahalesinin sonuncusu olan Kur’ân, bu müda
halenin bilgi, ilke ve gereklerini sunarken; 
Hz.Muhammed’in(s.) şahsında ve çevresinde inşa 
olunan örnek insan ve toplum modeliyle bizzat 
uygulama planına aktarılır.5 İşte, bu örnek insan 
ve toplum modelinin (Seyyid Kutub’un ifadesiyle 
“öncü Kur’ân nesli”nin) Hz.Ömer’in halifeliği dö
nemine yansıyan canlı bir uygulaması:

Hz.Omer(r.a), Medine’den Mekke’ye doğru 
yolculuk yapmakta iken, bir tepeciğin yamacında 
koyun otlatan siyahi bir çobana rastlar. Kur’ân’tn 
emir ve yasaklarının Arabistan’ın bu ücra köşe
sindeki bir çocuk tarafından nasıl yaşandığını test 
etmek ister. Çocuğa, sürüdeki koyuıılardan birini 
kendisine satmak isteyip istemediğini sorar. Ço
cuk kesin bir ifadeyle ‘hayır’ der. Halife ‘iyi ama, 
niye?’ der. Siyahi çocuk, sert bir tavırla, ‘Niçin mi? 
Çünkü onlar benim değil. Onlar benim efendime 
ait... ve ben de onun kölesiyim’ cevabını verir. 
Ömer (r.a), ‘Ne olmuş yani’ der, ‘bu parayı al, ko
yunu bana ver ve git efendine, koyunlardan birini bir 
kurdun kaptığını söyle.’ Çocuk halifeye dik dik ba
karak şu cevabı verir: ‘Burada beni görmediği için 
efendimi aldatabilirim, ama ikimizi de gören ve dinle
yen Büyük Efendi(Rabb)mizi aldatabilir miyim?’

Bu kıssayı İhya’da  nakleden İmam Gazali, Ha
life Ömer’in bu manzara karşısında sakalı ıslanın- 
caya kadar ağladığını ve köle çocuğun âzat edil
mesi için gerekli parayı fazlasıyla sahibine verdiği
ni aktarır.6

Evet, dağ başında koyun otlatan bu çocuğun 
böyle asil bir davranış sergilemesi için, kendisine 
ait olmayan bir malı başkasına satamayacağı ve 
yalan söylemenin büyük günah olduğu gerçeğini 
bilmesi, keza yaptığı bütün eylemlerin Allah tara
fından her zaman ve her yerde işitilip görülmekte 
olduğunun bilincinde olması yetiyordu.

Son olarak: günümüz müslümanlarımn, örnek 
bir Kur’ân nesli oluşturma konusunda kendilerine

bakmak yerine, önlerine çıkan/çıkarılan engellere 
takı/lı(p) kaldıklarını görüyoruz. Bugünün müslü- 
manları, kusuru kendi tembelliklerinde, umarsız
lıklarında, yanlışlıklarında... aramak yerine fatura
yı şeytana, emperyalistlere, tağutî güçlere... yıkma 
kolaycılığına yöneliyorlar. Dahası, müslümanların 
bir bölümü de, hayatlarının tüm alanlarında vahyî 
ilkelere göre hareket etmek yerine, akıp giden se- 
küler hayatın kendilerine dayattığı uygulamalara 
dinî meşrûiyet kılıfları üretmekle meşgul oluyor
lar. Bu da onların savrulmalarına, zihinsel kırılma
lara uğramalarına, oportünist ve revizyonist eği
limlere sapmalarına yol açıyor. Özetle; bir çok 
‘müslüman’ entelektüel, yazar, siyaset erbabı, ka
naat önderi... Kur’ân’a uymak yerine, Kur’ân’ı 
kendilerine uydurmanın yollarını arıyor...

Bu konuda Hz. Omer’in(r.a) ihtarı anlamlı: 
“Bu K u r’ân sizin için mükafat, bir şeref ve 

bir hazinedir. Siz K ur’ân’a uyun; K ur’ân’ı ken
dinize uydurmayın! Kim K ur’ân’ı kendisine uy
durursa, K ur’ân onu cehenneme kadar sürük
ler; fakat kim K ur’ân’a uyarsa, K ur’ân onu Fir- 
devs cennetlerine kadar götürür.”7

İmdi, merhum Seyyid Kutub’un hayatını adadı
ğı ve bizim önümüzde de kaçınılmaz bir sorumluluk 
olarak duran “öncü bir Kur’ân nesli”ni inşa etmek 
için, Hz.Ömer’in buyurduğu gibi, “Kur’ân’ı kendi
mize -kendi meşrebimize, mezhebimize, mektebi
mize..- uydurmaya değil, kendimizi Kur’ân’a uydur
maya” kararlı mıyız? Yani biz müminler, -tıpkı *ya
şayan K ur’ân’ olan Rasûlüllah(s.) ve ashabı gibi- 
uygulamak üzere öğrenme bilinciyle Kur’ân’ı âyet 
âyet talim edip (semi’nâ ve eta’nâ’ refleksiyle ha
yatımıza aktarmaya var mıyız?

Unutmayalım; geleceğimizi ve öncü Kur’ân 
neslinin inşasını, bu soruya vereceğimiz cevap be
lirleyecek. □

Notlar:
1,3 Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, çev. Abdi Keskinsoy, Pınar 

Yayınlan, İstanbul, 2004, s.17-18.
2 Aliya İzzetbegoviç, Doğu ve Batı Arasında İslâm, çev.Salih Şa

ban, Nehir Yayınları, İstanbul-1987, s.22.
4 İmam Gazali, Ihyâu Ulûmi’d-Dîn, çev. Ahmet Serdaroğlu, Be-

dir Yayınları, İstanbul, 1974, c.3, s.13
5 Bu konuda A.Cemil Ertunç’un “Kur’ân’m Tarihe Müdahalesi”

başlıklı makalesi okunmalıdır.(Ümran Dergisi/105, Mayıs 
2003.)

6 Seyyit Abdullatif, Kur’ân'm Zihni İnşası, çev. Kürşat Atalar,
Pınar Yayınları, İstanbul, 1995, s.17-18.

7 Yusuf Kandehlevi, Hadislerle Müslümanlık, çev.A.M.Biiyükçı-
nar, A.Tekin, Y.Erol, Divan Yayınları, İstanbul-1977, C.5, 
s.1584.
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İNSAN i b ir  e m a n e t ç i

MAHMUT HAKKI AKIN

“Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de 
onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumlulu- 
ğundan) korktular.
Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok ca
hildir.
(Allah bu emaneti insana vermek sûretiyle), 
münafık erkeklere ve münafık kadınlara, 
müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek, 
inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbe- 
sini kabul buyuracaktır.
Allah bağışlayandır, merhamet edendir.”
(Ahzab: 72-73)

B u yazıda insan ile emanet kavramı arasın
daki ilişkiye İslam’ın insan kabulü teme
linde değinmeye çalışacağız. Emanet kav

ramı üzerine yeniden düşündüğümüzde ve kavra
mın sağlıklı bir tahlilini yapmaya çalıştığımızda, 
emanet kavramının bugün biz Müslümanlar için 
ne derece hayati bir rolü olduğunu görme imkânı
na da sahip oluruz.

Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz(s.)’in sı
fatlarından birisi de el-emın’dir. Gerek peygam
berlik kendisine verilmeden önce; gerekse veril
dikten sonra, söz konusu “el-emin” sıfatının, pey
gamberimizin içinde yaşadığı toplumdaki her gö
rüşten/inançtan insan tarafından kabul edildiğini 
de görmekteyiz. “El- emin” bir yönüyle de efendi
mizin bütün ömrü boyunca hayat tarzının belir
ginleştiği bir sıfat/niteleme olarak öne çıkar. Biz 
Müslümanlar, emanet kavramını bu yönüyle; 
efendimizin hayat tarzını belirleyen bir unsur ol
ması vesilesiyle de ayrıca önemsemeliyiz.

Emaneti kelime anlamı itibariyle, genel bir ta
nımla tanımlayacak olursak; emanet, güven teme
linde, geri alınmak üzere herhangi bir şeyi birine 
bırakmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken kav

ramlardan birisi de güven kavramıdır. Bir kimse 
bir emanete muhatap oluyorsa; aynı zamanda bir 
güvene de muhatap oluyordur; kendisine güveni
liyordun Emanet etme işleminin üzerinde durdu
ğu zemin ya da temel, güvendir. Bu yüzden de 
emanet etmek, bir yönüyle güvenmektir. Emanet 
ediyorsak güveniyoruzdur; emanet ediliyorsak gü- 
veniliyoruzdur.

Pek çok özelliğinin yanında emanet, insan ha
yatında yoğun bir şekilde yer eder. Bu da emane
tin dikkat çekici bir özelliğidir. Kendimize ve et
rafımıza bir bakalım. Kendimize ait olan (ya da 
öyle gördüğümüz), bedenimizdeki organlarımız, 
sağlığımız, canımız, nefsimizden tutun da etrafı
mızda var olan, malımız, çocuklarımız, eşimiz, 
ana-babamız, arkadaşlarımız, makam ve mevki- 
imize, içinde bulunduğumuz vakit ve mekana ka
dar; etrafımızda bir yönüyle kendimizi sahibi ola
rak gördüğümüz, bir sahiplik ve aidiyet hissi duy
duğumuz her şey bize emanettir. Emanet, zorunlu 
olarak bir emanet edeni, bir de emanet edileni ge
rektirir. Emanetin kendi kendisini emanet etmesi 
gibi bir durum söz konusu olamayacağına göre, bu 
emanetlerin hepsi bize yüce Allah tarafından 
emanet edilmiştir. Emanetçiliğimizi bu şekilde ka
bul ettikten sonra, bu düşüncelerden hareketle İs
lam’ın en önemli esaslarından birisi olan, bütün 
kainatın ve dünyada var olanların; hâsıl her şeyin 
sahibi olan Allah fikrine ulaşırız. İslam temelinde 
emanet kavramını bu şekilde düşündüğümüzde, 
emanet kavramının hayatımızda ne derece etkin 
ve merkezi bir rolü olduğu açıktır.

Emanet her ne olursa olsun emaneti ne zaman 
vereceği ve alacağı, emaneti verenin; Allah’ın 
iradesi dâhilindedir. Biz insanlar, Allah’ın bizlere

Ü m ran-A ğustos-2005  63



YAŞAYAN İSLÂM

emanet ettiği emanetler 
arasında, bir emanetçi 
olarak bu dünyada bir 
imtihana tabiyizdir.
Dünya imtihanında ba
şarılı olabilmemiz ve iyi 
bir Müslüman olmamız, 
bir yönüyle ancak ve an
cak bu dünyada A llah’ın 
bizlere emanet ettiği 
emanetleri hakkıyla gö
zetmemize; başka bir de
yişle iyi bir emanetçi 
olabilmemize bağlıdır.
İyi bir emanetçi olmadan iyi bir Müslüman ola
mayız.

İnsanın bizzat kendisi de bir emanettir. Kendi
mizi düşünürsek, bizatihi kendimiz de bizimle çe
şitli vesileler dolayısıyla bağı bulunan insanlar 
için bir emanetizdir. Bizim diğer insanlar için bir 
emanet olmamız da dünya imtihanının başka bir 
yönüdür.

Yeryüzünde yaşadığımız müddetçe Rabbimizin 
bize emanet ettiği emanetlere en güzel şekilde sa
hip çıkarak yüce A llah ’ın güvenine mazhar olabi
liriz. Allah bizi seçmiştir; bize güvenmiştir. A l
lah’ın güveni ise güvenlerin en yücesi ve en güze
li olsa gerek. Şu halde dünya hayatını/imtihanını 
Allah’ın bize duyduğu güvenin boşa çıkarılıp çı
karılmaması olarak da ayrıca düşünebiliriz. Böyle 
düşünmek ise şüphesiz ona farklı bir şekilde bak
mamızı gerektirir.

Buraya kadar üzerinde durduğumuz şekliyle 
emanet kavramı, biz Müslümanların üzerinde ye
niden durmamız ve düşünmemiz gereken bir kav
ram olarak öne çıkmaktadır. Bir düşünelim, ger
çekten de kendimize şunu sormanın vakti değil 
midir: “biz insanlar neye sahibiz?” ya da “bir şe
ye sahip miyiz?” İşin aslına bakılırsa, hiçbir şeye 
sahip olmadığımız gibi, emanetçinin ötesinde bir 
sıfata da sahip değiliz. Kendimize ve etrafımıza 
şöyle bir baktığımızda, aslında hiçbir şeyin sahibi 
olmadığımızı çok rahat bir şekilde idrak edebiliriz. 
Yüce Allah yeryüzünde yaşadığımız müddetçe biz
lere pek çok maddi ve manevi emanetler verir. 
Emanetçinin emanete yaklaşımı ise emanetin asıl 
sahibinin yüce A llah olmasının bilgisi ile hareket 
etmesi olmalıdır. İşin özü de buradadır zaten.

Bir emanetçiden öte bir şey olmadığımızın bi

linci ile hareket etmeye biz Müs
lümanların bugün daha çok ihti
yacı olduğu tartışılamaz. Aşırı 
dünyevileşme ve buna paralel 
olarak dünyevi çıkarları için her 
şeyi mubah gören liberalleşme, 
bütünüyle İslam dünyasını kuşat
mıştır. Hâlbuki emanet kavramı
na söz konusu vurguyu yaparak, 
yaşadığımız dünya da dâhil ol
mak üzere dünyadakilerin hepsi
ni bir emanet olarak görmemiz 
ve bu bilinçle hareket etmemiz 
gerekmektedir. İslam toplumları- 

nın üzerinde bir parazit gibi duran ve günden gü
ne daha da olumsuz etkisini üzerimizde hissetti
ren, söz konusu aşırı dünyevileşmeyi ve liberalleş
meyi aşma noktasında, hayatımızda olması gere
ken yönünü yeniden düşünürsek emanet kavramı
nın, oldukça önemli ve merkezi bir rolü vardır.

Emanetin en önemli özelliklerinden birisi de 
geçici olmasıdır. Yazımızın başında belirttiğimiz 
gibi, emanet, alınmak üzere verilir. Bilinçli bir 
Müslüman dünya hayatının ve dünyadakilerin 
hepsinin geçiciliğini ya da emanet olması gerçeği
ni bir kenara bırakıp da, dünyevi hırslara bağlı bir 
şekilde; dünyevi hırslarının esiri olarak yaşayamaz 
ya da yaşamamalıdır. İslâmi varoluşun en önemli 
belirleyicilerinden birisi, bu bağlamda dünyaya ve 
dünyadakilere gerçek ve sadık bir emanetçi olarak 
yaklaşmakta saklıdır. Çünkü iyi bir Müslüman ol
mak için emanete ve verilen sözlere saygı duyma
mız ve riayet etmemiz bize emredilmiştir (23: 8).

Yazının başına Ahzab suresinin 72. ve 73. 
ayetlerini aldım. Bu ayetler, dünyadaki varoluşu
muzu ve sorumluluğumuzu açıklayan önemli ayet
lerdendir. Bugün dünyadaki varlığımız emaneti 
yüklenme üzerinedir. Böylece emanet, insanı di
ğer varlıklardan ayıran nitelikte bir kavramdır. 
Çünkü emanet kavramı, bütünüyle İslami varolu
şumuzu üzerine bina ettiğimiz bir temeldir, bir da
yanaktır. Ahzab suresinin insanın emanetçi yö
nüyle ilgili söz konusu ayetlerinde de işaret edildi
ği gibi, bu dünya hayatının sonunda, insani varo
luşumuzun bütün zaaflarına rağmen, bir yerde o 
zaaflarla İslami bir varoluşu bu dünyada gerçekleş
tirebildiğimiz ölçüde mücadele ederek, sonsuz 
mutluluğa ulaşabiliriz. Bu da ancak ve ancak iyi 
bir emanetçi olabilmemiz ile mümkündür. ■
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SINIF ATLAYAN MÜSLÜMANLARI

NECİP YOLCU

“Yüzünü ekşitti ve döndü.
(Peygamber), yanına o a’mafkör geldi diye.
Ne bilirsin, belki O, arınacak.
Yahut öğüt alacak ve ona o öğüt fayda verecek. 
Ancak, öğüde ihtiyacı olmadığını zan edene gelin
ce.
Sen ona yöneliyorsun.
Arınmamasından sana ne?
Sana koşarak gelince,
O korkuyor (Rabbinden),
Sen ise onunla ilgilenmiyorsun.
Sakın (körlere, fakirlere yüzünü ekşitme), çünkü 
bu (Kur’an) bir öğüttür” (Abese, 80/1-11).

M ahmut Toptaş Hoca’mn özgün mealiy
le Abese Sûresi’nin bir kısım âyetleri 
böyle.

Tarihselci yaklaşıma göre, bu âyetlerde sözkonu- 
su edilen hakikatler, tarihin belli bir döneminde 
yaşandı, bitti.

Evrenselci yaklaşıma göre ise, bu âyetlerde anla- 
tılan aktörler elbette tarihin belli bir döneminde 
yaşadı, ama, her ne kadar, aktörler hayatta değil
seler de aktörlere konu olan mevzu her an sahne
de tekrarlanmaktadır; dünya varolduğu sürece de 
tekrar devam edecektir. Sahne değişmemektedir, 
ama, kostümler ve oyuncular her zaman değişebi
lir.

Kur’an’da peygamber kıssaları anlatılır. Her 
peygamberin kavminin, Allah’a isyan şekilleri 
farklı farklıdır. Kimisi, ölçü ve tartıda hile yapmış
tır, kimisi, milletin malını kötüye kullanmıştır, ki
misi ahlâki düşüklükler sergilemiştir vb. içinde 
yaşadığımız 24 saatlik zaman diliminde öyle olu

yor ki, bütün suçlu kavimlerin işledikleri suçlar 
topluca icra ediliyor. Her Müslüman yerine göre, 
suçlar pozisyon değiştirdikçe, bir Hz. Nûh’un, bir 
Hz. Salih’in, bir Hz. Lut’un ve diğer peygamberle
rin tavrını sergilemelidir. Yoksa kıssalar niçin an
latılır Kur’an’da? Öğüt almak için. Her Müslü
man’ın, yaşadığı yüzyılda, Allah’a başkaldırı ta
vırlarına karşı, Müslüman’ca bir tavır sergilemesi 
için.

Bir zamanlar, “ekmek, zeytin, peynir” yediğiniz 
insanlar, bugün sınıf atladılar. Artık onlara ulaş
manız, onları tutmanız hayal oldu. Yıllar oldu, 
birlikte tefsir, hadis okuduğunuz, birlikte piknik
lerde top koşturduğunuz, bazen dünya Müslü
manlarının başına gelen olaylardan dolayı gözya
şı döktüğünüz, Ebuzer gibi olamamanın sancısını 
çektiğiniz dostlar gittiler, yerlerine kimliğini ta
nımakta güçlük çektiğiniz insanlar geldiler. Bir 
zamanlar, “bu düzen emekçinin/işçinin hakkını ver
miyor” tarzı söylevlerini dinlediğiniz insanlar, 
şimdilerde emekçileri karın doyurmak pahasına 
çalıştırmak bile değil, hakkını hiç vermez oldu
lar. Artık onlar, yoksulların, yetimlerin, öksüzle
rin bir ömür boyu aç kalmak pahasına da olsa, bi
riktirdikleri küçük sermayeleri üzerinde oturuyor
lar. Yani, yine sizin üzerinizden demleniyorlar, 
ama onlar sizi tanımakta güçlük çekiyor, siz de 
onları tanımakta güçlük çekiyorsunuz. Öyle yeni 
tip bazı varsıllarımız türedi ki, yüzlerinde “abese” 
okunuyor. Artık onların siyah arabaları, siyah 
gözlüklü iyi beslenmiş güvenlik elemanları, kur
şun geçirmez duvarlarla kaplı sarayları, sayısız
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sekreter kızlan, yeni sınıf atlamış dostları, deniz 
kenarlarında yazlıkları-villaları, İsviçre bankala
rında hesapları var. Bu insanlarla zoraki bir yer
lerde karşılaşıyorsunuz. Eski günlerin heyecanıyla 
dostlukları tazelemek istiyorsunuz, ama nafile. 
Seninki, araya mesafe koymaya çalışıyor. Oyunu 
raconuna göre oynuyor. Artık onu, zeytin, peynir, 
simit, A GS malı kesmiyor. O, seni erdemle, ilim
le, irfanla tartmıyor. Ayağına bakıyor, arabanın 
markasını soruyor, hâlâ bisiklete mi biniyorsun 
diyor, evin var mı, nerede, hangi semtte oturu
yorsun diyor, ne kadar maaş alıyorsun diyor, tati
li nerede geçireceksin bu yaz, diyor, hatta ve hat
ta kaç çocuğun var diyor, hâlâ çocuğun Imam- 
Hatip’te, İlahiyat’ta mı okuyor diyor, kendisiyle 
örtüşmediğin için müstekbirleşiyor, onun zihni
yet dünyasına göre zayıf noktalarından seni vur
maya çalışıyor. Böylece senin konumunu, mevki 
ve sınıfını belirlemeye çalışıyor. Diyorsun ki, sen 
konut yapıyormuşsun, evet diyor, daha sen mev- 
kisini sormadan, senin buna gücün yetmez, diyor. 
Geçti o, 30-40 milyar liralık apartman katları di
yor ve dudak büküp gidiyor. İcabında seni bilgi
lendirmesi için muhasebecisine havale ediyor. O 
da ne iş yaptığını soruyor, memur olduğunu öğre
nince, hocam boşuna zamanımızı kaybettirme, 
senin gücün yetmez, sen ancak Binkonut, Bosna-

Hersek, Ümraniye vb. gibi yerlerde, varoşlarda 
ara, aramak istediğini. Şu çayını iç diyor da de
mesine, arkasından, müstehzi bir tavırla, kapının 
yönünü gösterme seansları başlıyor lisân-1 halle..

Biz hayatımızdan memnunuz dostlar, zamanın 
Ehu Zerleri! Biz yine Bin konut, Ümraniye ve 
Bosna-Herselc gibi ilçe, mahalle ve semtlerde 
oturalım, bisikletimize binelim, simidimizi yiye
lim, ama, onurumuzla yaşayalım. Bir gün cadde 
ortasında açlıktan yıkılırsan bile, onursuzluğu 
yaşam felsefesi edinmiş insanların kapısına git
me. Onurunla gerekirse, öl. Kimseye minnet bor
cun olmasın. Varsın biz Ümmü Melctum olalım!. 
Bu köprülerin altından ne seküler sular akıyor, 
dünya bir değirmendir, her çeşit ürün aynı taşın 
altında öğütülüyor. Olacaksak biz, Ebubekir’lere, 
Ebüzerlere, Abdurrahman b. Avflara özenelim, 
onların güzellikleriyle bezenelim. Varsın birileri, 
seni-beni çulsuzlar diye nitelendirsin. O, sözde 
yoksulu olmayan, yeni zengin Müslüman mahal
leleri inşa ede dursun. O, Max W eber’in, “serma
ye, dindarlan sekülerize eder” nazariyesine vücut 
versin, onu haklı çıkarsın. Herkes dünyaya çırıl
çıplak ve yalnız geldi, aynı şekilde Rabbin huzu
runa dönecektir.

O’nun huzuruna dönüşünüz Ebüzer’ce olsun, 
muhteşem olsun! Yetmez mi? oı
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MUSTAFA NECATİ BURSALI: 
ÇİLEYLE YOĞRULAN GÖNÜL

ABDULLAH YILDIZ

A taları Bursa’ya nispet edildik- 
leri için ‘Bursalı’ soyadını 
alan Mustafa Necati Hoca, 

gerçekte Samsun’un Kavak ilçesine 
bağlı Alaçam köyünden. Nüfus kaydı 
1941 olmasına rağmen 1937’de Ala
çam’da doğup büyümüş. Çok küçük yaş
ta annesini kaybeden Bursalı, ilkokulu da 
burada okumuş. Henüz ilkokul çağına gel
meden Kur’ân-ı Kerim ile hemdem olan 
Mustafa Necati, önce Hafız Ahmet Keleş 
ve daha sonra da Ahmet Fevzi efendiler
den ders alarak hıfzını tamamlamış.

Hayatına dair bu ilk bilgileri bizimle paylaşan 
Mustafa Necati Bursalı Hoca, kendisini yetiştiren 
ve gönüllerini Kur’ân’a vermiş, ömür nefeslerini 
Allah’ın Kitabını öğretmekle tüketmiş kıymetli 
hocalarına şükran borçlu olduğunu belirtmeden ve 
onları hayırla yâd etmeden geçmiyor.

Ardından Merzifon’a giden Mustafa Hoca, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın neslinden ve 
aynı zamanda Merzifon müftüsü olan Vehbi Efen
dinin evinde kalarak ilim tahsiline devam etmiş...

Devir Şeflik Devri; ezanın Türkçe okutulduğu, 
Kur’ân öğrenmek/öğretmek başta olmak üzere İslâ- 
mi eğitimin tamamen yasak olduğu, İslâmi giyim- 
kuşam ve yaşam adına ne varsa hepsinin târümâr 
edilmek istendiği bir dönem. Merakımı yenemeyip 
hemen soruyorum: “O yıllarda Kur’ân öğrenmek 
yasak değil miydi hocam?” Mustafa Hoca, “Elbette 
yasaktı” diyor; “ama dinleyen kim! Yasak var diye 
millet dinini, kitabını öğrenmeyecek mi? Hocala
rımız gizli gizli, evlerde, camilerde, şurada-burada 
Kur’ân öğretmeye devam ediyorlardı...”

Çile, baskı ve sabırla daha o yıllarda tanışan

Mustafa Necati Bursalı Hoca, Şeflik 
Devrinde Kur’an öğrenirken yaşadığı 
bir olayı anlatıyor: “Bir gün camide 
ders alıyorduk. Aniden jandarmalar 

geldi. Hocamız yaşça büyük olanlara, 
cami penceresinden aşağı atlayıp kaç

malarını söyledi. Biz küçük olduğu
muzdan içerde kaldık. Hocamızı alıp gö

türdüler...” Mustafa Hoca, bu tür baskıla
rın milleti yıldırmadığını, o zorlu yıllarda 
yetişen insanların daha fedakâr ve cefakâr 

olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: “Böy
le yasaklarla Din engellenebilir mi? Elbette engel
lenemez. Allah, vaadini gerçekleştirir. Necip Fa- 
zıl’ın işaret ettiği gibi, ‘her gündüz için bir geceye 
ihtiyaç var’; güzel günlerin gelmesi için böyle zifi
ri gecelerin yaşanması gerekiyordu.”

M.Necati Hoca, bu baskılara rağmen Kur’ân 
eğitimine bir biçimde devam ettiklerini, hatta 
köylerinde Türkçe ezan dayatmasına da hiçbir va
kit uyulmadığını şöyle anlatıyor: “Köyümüzde bü
yük bir âlim vardı. Lâkabı Kambur tmam’dı. 
“Kambur İmam” denince, müftüler bile söz söyle
yemezdi. O kara günlerde Ezân-ı Muhammedi yine 
çağlayıp durdu. Kur’ân-ı Kevrim eğitimi de hiç ak
samadan devam etti. Ümit ediyorum ki, kıyamete 
kadar da devam edecektir. Bazı kere bir deli rüzgar 
esse de arkasından Allah’ın rahmeti erişir. Yeter ki 
o rahmeti alacak gönül toprağı olsun. Biz, Kur’ân- 
ı Kerim okumanın ve okutmanın yasak olduğu bir 
devirde yetiştik. Alimlerimizin çoğu ‘izinsiz’ 
Kur’ân kurslarında, medreselerde, hocalarının diz
lerinin dibinde yetiştiler. Allahu Teâla’nın kelâ
mını öğrenmeye izin mi gerekir? Dünyanın hiçbir 
yerinde böyle tuhaf şey yoktur. Zaten bizim bütün
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işlerimiz tuhaftır. Şimdi onbeş yaşından önce 
Kur’ân öğrenimine izin verilmiyor. Ne kadar acı! 
Zinanın bile serbest olması için kanun çıkarırken, 
evet, öyleyken!.. Kur’ân-1 Kerim’den ne istersiniz? 
Ahlâklı, imanlı, nurlu ve şuurlu bir neslin yetiş- 
mesi sizi niye korkutuyor?

Ben ederim; savaştan, hasetten, kinden şekva,
Bu tuhaf adamların her işi Din’den şekvâ!..
Allah’ın izni ile bu kervan yürür, çünkü zaman 

boyu kimse buna mani olamamıştır. Gönüller yeni 
bir aşkla kanatlandı. İşte gül yüzlü yavrularımızın 
camilere akını. A llah’a hamdolsun...”

Heybeliada’da Geçen Çileli Yıllar ve 
Şiir Kalıbına Dökülen Hasret

Mustafa Necati Bursalı, genç yaşta amansız hasta
lığa yakalanır. Yıllarca, hatta bir ömür boyu süren 
tedavi sürecinin bir türlü sonu gelmez. Hâzık ve 
nâzik diş hekimim M.Osman Abamor’la birlikte 
(yandaki resimler de Osman beyin çekimi) kendi
lerini ziyaret ettiğimizde, el-ân aynı hastalıkla mü
cadele ettiğini öğrenmek bizi gerçekten üzdü. 
“Kırk senedir kırk kilo idim, şimdi otuz beş kiloya 
düştüm” diyerek yarı-espri ile halini özetliyor ve 
dilinden hamd, şükür ve tevekkül kelimeleri eksik 
olmuyorsa da, doğrusu dışardan bakan bizler için 
durumu pek iç açıcı değildi. Bu yüzden kendilerini 
fazla yormak istemedik ama muhabbete dalınca da 
tadına doyamadık...

Mustafa Necati Hoca’nın hayatıyla özdeşleşen 
amansız hastalık, onu önce Çorum Göğüs Hasta
nesine, sonra da meşhur Heybeliada Hastanesine 
kadar sürüklemiş... Yıllar boyu, belli aralıklarla 
Heybeliada’da çâre aramış hastalığına... Çocuk
luktan beri Kur’ân’la hemdem olan Mustafa Hoca, 
yine Kur’ân’da teselli bularak, namazlarına devam 
ederek, hastalara cemaat halinde namaz kıldırarak 
şifâ dilemiş Rabbü’l-Alemin’den...- “Takdir böyley- 
miş, çekilecek çilemiz varmış” diyor... Bir yandan 
hastalık elemi, çilesi, bir yandan memleket, ana- 
baba tahassürü onu şiirde teselli bulmaya yönelt
miş; ilk şiirlerini Heybeliada’nm çam ağaçları al
tında yazmış. Ve bu çileli gönül, o gün-bugündür 
şiirler üretmeye devam ediyor... “Gönülde Yeşeren 
Güller” adını verdiği ilk şiir kitabı 1965’te, İkinci
si “Altınoluk” 1970’te yayınlanmış. Sonraki yıllar
da bütün şiirlerini “Beni Mevlâ’ya Bırak” isimli 
eserinde toplamış. Hocamız hâlâ şiir yazmaya de
vam ediyor...

Allah aşkı, Peygamber sevgisi ile ilmik ilmik 
dokuduğu şiirlerinin bir çoğu bestelenmiş. Hafız 
İlhan T o k’un bestelediği bir şiirini dinletiyor bize. 
Güzel bir gönülden çıkan güfte ile güzel bir gırt
laktan çıkan ses ve beste birleşince ortaya harika 
bir harmoni çıkıyor. Şiirlerinin bir bölümünü 
Mehmet Emin Ay Hoca bestelemiş (İnse başıma 
bin yumruk, / Rabbim Allah diyeceğim; / Aksa lianım 
oluk oluk, / Rabbim Allah diyeceğim...), bir kısmını 
Hayri Engin bestelemiş, bir bölümünü de Amir 
Ateş Hoca bestelemek üzere almış...

Son yazdığı şiirleri lütfedip gösteriyor bize. Mü- 
minûn sûresinin 29.âyetini (Rabbi enzilnî münzelen 
mübâreken ve ente Hayru’l-Münzilîn: ‘Rabbim, be- 
rıi mübarek bir yere indir. Zira Sen iskân eden' 
lerin en hayırlısısın/) mükemmel bir hat eserin
de görüp tefekkür ederken mısra mısra kağıda dök
müş ‘Daha Bir Şey İstemem’ şiirini:

Yâ Rab, ersem rızana, 
Daha bir şey istemem! 
Cemâlin göster bana, 
Daha bir şey istemem!

Nice lûtfun var Senin, 
Cennet Senin, nâr Senin, 
Desen bana, Yâr Senin! 
Daha bir şey istemem!

Kanat vurur can kuşu, 
Benim bütün arzum şu: 
Resûle olsam komşu.
Daha bir şey istemem!
(...)
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Abdurrahman Gürses’ten Kıraat,
Hamit Aytaç’tan Hat Dersleri ve Diğerleri...

Heybeliada Hastanesindeki uygulama gereği sü
rekli orada kalamayan Mustafa Necati Bursalı za
man zaman İstanbul’a gelip tekrar hastaneye dön
mek zorundadır. İstanbul’a ille gelişinde bir otelde 
katiplik işi bulan M. Necati Bursalı, karlı kış günü 
Kapalıçarşı’dan geçerek Beyazıt camiine kadar ge
lir. Cami imamının davûdî sesi ve enfes kırâati 
Mustafa Hoca’yı mest eder. Kısa bir süre sonra. Ho- 
ca’yla tanışır ve ondan bir süre kırâat dersi alır. 
Bursalı’yı mest eden hoca merhum Abdurrahman 
Gürses’tir. Ancak, amansız hastalık, derslerin sü
rekli ve düzenli olmasını engeller...
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M.Necati Bursalı, hastalık ve diğer sı
kıntılara, sorunlara rağmen ilim ve irfan 
yolunda cehd ve gayretini sürdürür. Ünlü 
hattat Hamit Aytaç’tan dersler alır. Yıllar 
süren çalışmalar sonunda dünya çapındaki 
üstat Hamit Aytaç’tan icazet almayı başa
rır. Hoca, üstadından icazet aldığı hat ça
lışmasını iftiharla gösteriyor bize...

Sohbetimiz, hattatlığın inceliklerinden 
-vav yazmak, vav harfinin gözünü badem 
gibi yapabilmek vs- Hoca’ntn Heybeli- 
ada’dayken tanık olduğu 27 Mayıs darbesi
ne kadar uzanıyor...

Mustafa Necati Hoca’mn Heybeliada 
Hastanesinde kaldığı yıllarda 27 Mayıs 
1960 darbesi gerçekleşir. Daha sonra meş
hur Yassıada duruşmaları başlar. Mende
res’i yargılayan Yassıada Başsavcısı O. Al- 
tay Egesel ve diğer bazı darbeciler Heybe- 
liada’da kalmaktadır. 28 Şubatçı Teoman Koman 
da o yıllarda Menderes’in başında nöbet tutmakta 
ve hatta üzerinde sigara söndürdüğü rivayet edil
mektedir. Darbeciler, devlete yardım adı altında, 
hastanede yatmakta olan hastaların parmakların
daki yüzükleri/alyansları bile alırlar. Bu yüzüklerle 
daha sonra halk arasında “Alyans Evleri” diye bi
linen blokların yapıldığını konuşuyoruz, Ho- 
ca’yla.. Keza, 27 Mayıs sonrasında İstanbul valisi 
Org. Refik Tulga’mn çarşaf çıkarma kampanyala
rı düzenleterek, çarşaflarını atanlara bedava parde- 
sü dağıttıklarını ve diğerlerini...

İsmet İnönü M.Necati BursalIyı 
Şiirinden Dolayı Mahkemeye Veriyor

Darbe yılları ve onu takip eden dönemler netame
li dönemlerdir. Yazdıklarınıza, çizdiklerinize, ko
nuştuklarınıza ne kadar dikkat etseniz de işgüzar 
birileri çıkıp sizi sıkıntıya sokabilir. Mustafa Neca
ti Bursalı Hocamız için de aynen öyle olur. 27 Ma
yıs darbesi sonrasında CHP lideri İsmet İnönü ye
niden siyaset sahnesinde ağırlığını hissettirir. 
Menderes’in idamına yanan yürekler, onun takip
çileri olduklarını söyleyenleri desteklerken bütün 
tepkilerini İnönü ve ekibine yöneltirler. “Geldi İs
met, gitti kısmet” darb-ı meseli o yıllardan kalma
dır...

Böyle bir dönemde, -1965 seçimleri arifesinde- 
İnönü, radyodan siyasi muarızlarını suçlarken İs
lâm alimlerine hakaret dolu bir konuşma yapar.

Mustafa Necati Bursalı çiçeği burnunda pür-heye- 
can, pür-cesaret bir yazardır. Ertesi gün, Babıâlide 
Sabah gazetesinde İnönü’yü ilzam eden bir şiir ya
zar; “Summün, bukmün, ‘umyün; fehüm lâ-yer
ci’ûn” (2/18) âyetinden ilham alarak:

Gözün kör, kulağın sağır;
Artık Hakle a dönemezsin.
“îrticâ var” diye bağır;
Artık Hakk’a dönemezsin...
Hoca’dan şiirin tamamını istirham ediyorum, 

ama hatırlamakta zorlanıyor...
İşte bu şiir üzerine, daha doğrusu bu şiirin İz

mir’de yayınlanan bir gazetede iktibas edilmesi 
üzerine M.Necati Bursalı aleyhine Salihli Mahke
mesinde dava açılır. Bu ilginç davada İsmet İnö
nü’nün avukatı -28 Şubat döneminde ünlenen- 
Yekta Güngör Özden, Mustafa Necati Bursalı ho
canın avukatı da rahmetli Bekir Berk’tir. Yıllarca 
süren mahkeme, nihayet İnönü’nün ölümüyle 
(1973) düşer...

Sonraki yıllarda, M.Necati Bursalı Hoca’nın 
bir şiirini Gebze’de bir Kur’ân kursu öğrencisi oku
yunca, çocuğun babası aleyhine de dava açıldığını 
ve bu mahkemenin de dört yıl sürdüğünü öğreni
yoruz...

Mustafa Hoca, bu minvalde ilginç bir tespitte 
bulunuyor ve diyor ki: “Şiirden dolayı aleyhlerin
de dava açılan üç insan var: Birincisi Necip Fazıl 
Kısakürek, İkincisi ben, üçüncüsü de R.Tayyip Er
doğan. Necip Fazıl Abdülhak Hamit’in şiirini oku
muştu; Tayyip Erdoğan da Ziya Gökalp’in...”
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M.Necati Bursalı’nın 1965’te birincilik alan ve 
Haşan Basri Çantay’larm, Ömer Nasuhi Bil- 
men’lerin yazdığı İs lâm  M ecm uasında yayınlanan 
şiiriyle başlayan şiir ve nesir yazarlığı serüveni, Bâ- 
bıâlide Sabah, Yeni Asya, Yeni Nesil ve diğerleriyle 
devam eder...

Vasiyetler Kitabına Kendi Vasiyetini de Yazmak

Şu ana kadar 60 civarında kitap yazan; kitapların
da genellikle günümüz insanına pratik anlamda 
örneklik oluşturan müstesna şahsiyetleri ele alan 
(Alemlere Rahmet, Onlar Nasıl Kuldu?, Hz-Ömer, 
H z■ Aişe, Yusuf ile Züleyha, Yakın Tarihin Din Maz
lumlan...), yazdığı şiirlerinin miktarını ise bilme
yen Mustafa Hoca; Yeniköy sahilindeki Osman 
Reis camiinde 1965’te başladığı imam-hatiplik gö
revini 24 yıl 4 ay sürdürdükten sonra artık malûlen 
emekliye ayrılmış bulunuyor.

Mustafa Necati Bursalı Hoca’mn şiirlerinin ve 
şiirsel nesir özelliği taşıyan kitaplarının okuyucular 
üzerinde hayli etkili olduğunu biliyoruz. Onun ki
taplarından biri ya da birkaçını okuyup hayatında 
yeni bir sayfa açanları, boşanmaya karar vermiş bir 
çiftin, onun sahabe hanımlarının hayatını anlatan 
kitaplarını okuduktan sonra boşanmaktan vazgeç
tiklerini ve daha nicelerini duyduk. “Gönülden çı
kan göniile girer” derler; Hoca’mızm şiirleri nasıl 
gönül telimizi titretiyorsa, kitapları da okuyucula
rı farklı ufuklara taşıyor. Biz, sözkonusu kitapların
dan sadece birinden İslam Büyüklerinin Vasiye- 
ti’nden söz ederek yazıyı sonlandırmak istiyoruz. 
Bu eserinde, başta Hz.Peygamber(s.) ve bazı saha
benin, İslam âlimlerinin vasiyetlerine yer veren 
Hoca, kitabın sonuna kendi vasiyetini de eklemiş. 
Hem çocuklarına hem de ‘iman ve ihvan kardeşle
rine’ öğütlerde bulunup nasihat eden M.Necati 
Bursalı’ya, ölüm gelip çatmadan -Allah ömrünü 
tezyîd eylesin-, yıllar öncesinden vasiyet yazmanın 
nasıl bir duygu olduğunu soruyorum. “Bir kere” di
yor; “vasiyet etmek, peygamberimizin emri.” Ve 
ekliyor: “Ölüm hak ve her an kapımızı çalabilir. 
Geridekilere, -başlarında kavak yellerinin estiği 
geç yaşlarında tam olarak anlamasalar bile- ilerde 
daha iyi anlayabilecekleri vasiyetler, nasihatler bı
rakmak lazım; Hatta, zamanla bu vasiyetleri değiş
tirmek de gerekir, zira siz de zaman içinde değişir
siniz; zenginken fakir, fakirken zengin olursunuz, 
dahası anlayışlarınız, bakış açılarınız da zamanla 
değişir...”

M.Necati Bursalı’mn vasiyetini, kısa alıntılarla 
'iman ve ihvan kardeşlerine’ duyuralım:

“(...) Kerim Mabudumuz; ‘Ey îman edenler, ge
rek kendilerinizi, gerek ailelerinizi öyle bir ateşten ko
ruyun ki, onun yakacağı insanla taştır. ’(Tahrim: 6) 
buyurmaktadır. Bu sebeple önce sizi o çılgın ateş
ten sakındırmak ve korumak vazifemdir. Yarın 
Mahşer Meclisinde işler çıkmaza girince, ‘Babamız 
bize bir şey söylemedi, bize tehlikeyi haber verme
di’ dememeniz için şimdiden sizi uyarıyorum ki, 
önünüzde büyük bir gün ve büyük bir tehlike var
dır. Ondan kurtuluş ancak îman ve güzel ameller 
iledir. Cennet, takva sahipleri için hazırlanmıştır.

Bir yere iyilik ağacı dikmeyen kimse saadet 
meyvesini tadamaz.

Dünya, nebîler sultanının ifadesiyle ‘ahiretin 
tarlasıdır’. Tarla zamanında ekilmez, toprağa to
hum atılmazsa, nasıl mahsûl beklenir. (...)

Yine Efendimizin ifadesi ile; ‘Kalpler demirin 
paslandığı gibi paslanır. Onun cilâsı: Kur’ân oku
mak ve ölümü düşünmektir.

Ahlâkınızı da güzelleştiriniz. Söz verdiğinizde 
sözünüzü yerine getiriniz. Emanete hıyanetlik et
meyiniz. Cömert olunuz. Cömertlik Cennet ağacı
nın dallarından bir daldır. (...)”

Iman ve ihvan kardeşlerime:
“Ey beni Allah için sevenler! Bana Allah için 

dua ediniz. Bilerek bir hata yapmamışımdır. Ama 
farkında olmayarak çok hatalarım olmuştur. Bun
lardan dolayı önce Allah’tan, sonra sizden bağış 
diliyorum.

Ölüm er-geç hepimizi bulacaktır. Ötelere gi
derken bir sermayem yok. Allah’ın rahmetine 
ümidim var. Ben kendi hatalarımı onun rahmeti
nin genişliği karşısında büyük görmekten utanı
rım. Ancak sizlerden gelecek hayır dualara da 
muhtacım.

Eserlerimi okuduğunuzda hiç değilse bir Fatiha 
gönderiniz. Benim ve bütün Müslümanların selâ
metini dileyiniz. (...)”

İmam, hatip, hafız, hattat, şair, müellif Musta
fa Necati Bursalı hocayı bir makale ile tanıtmak 
mümkün değil. O, Yeniköy Bağlar mevkiindelci 
mütevazı evinde, sağlığı elverdiği ölçüde yazmaya, 
çizmeye, gönülleri coşturan şiirler üretmeye de
vam ediyor. Hamd, şükür, tevekkül ifadeleri dilin
den eksik olmayan Hocamız, eserlerinden istifade 
eden, edemeyen bütün mümin kardeşlerimizin du- 
âlarını bekliyor. Rabbim, kendilerine acil şifalar 
versin ve ondan razı olsun. □
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B eethoven bir yerli kabile- 
sinde doğsaydı yine Beet' 
hoven olur muydu?

Sanatçı-yetenek-ortam gibi 
birbiriyle etkileşim içindeki öğe
ler hakkında sorulan bu soruya 
verilen ünlü bir karşılık, yetersiz
liğini dış nedenlere bağlayanları 
üzecek türden: Beethoven bir 
yerli kabilesinde dünyaya gelsey
di belki yine Beethoven olmaya
caktı ama kuşkusuz kabilesinin 
en iyi tamtamcısı olacaktı.

İşte tam da bu anılan hâle 
uyan biri Ahmet Uluçay. Fakat 
doğrusu bu durumu tam bir uyum 
saymak haksızlık olur. Çünkü 
Uluçay, kabilesinin en iyi tam- 
tamcısı olmaktan çok daha ileri
ye geçmiş. Bu benzetmeyi kendi
sine uyarlayacak olursak, Beet- 
hoven’la aynı kulvarı paylaşan 
biri: has ve üstelik hususi bir sa
natçı.

Bir sinemacı Uluçay. Anado
lu’nun ücra bir köyünde yaşayan 
ama oradan dünyaya farklı bak
masını becerebilen, baktıklarını 
ve gördüklerini çağın en etkile
yici aracıyla anlatan, anlattıkla
rıyla da dünyaya bakış için o gü
ne değin hiç bilinmedik kimi an
lam ve anlatım pencereleri açan 
bir kısa film sanatçısı. İlk uzun 
metrajlı yapımıyla, Karpuz Kabu
ğundan Gemiler Yapmak adlı fil
miyle de yurt içinde ve yurt dı
şında ödüller kazanmış bir yö
netmen. Ömrünü doğduğu köy
de geçiren ama bulunduğu yer
den dünyayı kucaklamasını be
ceren bir ‘köylü’. Daha küçük bir 
çocukken köyünde gördüğü sine
madan büyülenen ve büyüyünce 
de bu büyülendiğini kullanarak

başkalarını büyüleyen bir çağdaş 
Keloğlan.

O da kabulleniyor Keloğlan- 
lığını. İşte kendi ağzından kendi 
hikâyesinin özeti: “Ben bir Ke- 
loğlan’ım. Bilirsiniz, Keloğlan, 
başında kalan tek tel saçtan baş
ka yeryüzünde hiçbir şeyi bulun
madığına aldırmaksızm, gider, 
padişahın kızma aşık olur. Bu ak
lı evvel oğlunun akıldışı hareke
tini gören anacığı kızar Keloğla
na. Baldırı çıplaklığıyla padişa
hın kızma aşık olmasını kafasına 
kakar ha bire. Ama yılmaz Ke
loğlan. Sonunda da muradına 
erer ve padişahın kızıyla evlenir. 
İşte ben de ilk görüşte aşık ol
dum padişahın kızma ve gördü
ğünüz gibi onunla da evlendim.”

İlk kez bir film izlediğinde, 
resimleri çok seven, resim çizen, 
hatta zaman zaman gördüğü re
simleri zihninde hareket ettiren 
küçük Ahmet, gerçekten de bir 
biçimiyle resimlerin hareket et
tirildiğini görünce “dünyası alt 
üst olur.” Eve gelince ailesine, 
arkadaşlarına, ha bire hareket 
eden resimleri anlatır, durur.

Artık gönlünde yatan aslan 
bellidir: resimleri hareket ettiren 
bir makineye sahip olmak. Köy 
şartlarında bu isteğin gerçekleş

mesinin olasılığı belli. Ama yıl
maz küçük Ahmet. Arkadaşı İs
mail’le birlikte uzun uzun kafa 
patlatırlar böyle bir makine yap
mak için. İnanılması zor ama is
teklerini gerçekleştirirler de. Yıl- 
lar boyu çalışmanın ardından, 
daha sonradan makine mühen
disi olacak arkadaşı İsmail Mutlu 
ile bir ‘film gösterim makinesi’ 
yaparlar. Bütünüyle sağdan sol
dan derledikleri farklı aletlerin 
parçalarından kotardıkları bu 
derme çatma ahşap makine ile 
aslında farkında olmadan, 
1970’ler Türkiyesi’nde sinemayı 
yeniden icat ederler.

Artık Ahmet ile İsmail’in işi 
gücü sinemadır. Çevrelerindeki 
sinema salonlarının yakınların
daki çöplüklerden buldukları 
film parçacıklarını kafalarına gö
re ‘kurgulayarak’ arkadaşlarına, 
zaman zaman da köylülere göste
rirler. Çocukların bu tuhaf yara
mazlığından köylüler de çok et
kilenir. Yine kendisini dinleye
lim: “O günlerde neleri görmüş
sem, zihnimde neler toplamış
sam, şimdi de onları gösteriyo
rum. Benim sinemamın özeti bu. 
Bence her sinemacı aynı işi ya
par. Her sinemacı, çocukluğu
nun düşlerini yıllar sonra perde-
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de yeniden canlandırır.”
Henüz 14 yaşındayken izledi

ği Metin Erksan’m Kuyu adlı fil
minin ardından, o güne değin si
nema büyüsünün makinistin 
elinde olduğunu sanan çocuğun 
gözünde büyü bozulur. Çünkü 
asıl büyücünün makinist olmadı
ğını fark eder. Böylelikle maki
nist olmayı düşleyen Uluçay’m 
gönlünde yatan aslan bellidir: bir 
film çekmek. Kaderi, tıpkı kendi 
kendine sinema makinesi yapar
casına, kendi kendini yetiştir
mektir.

Öyle de yapar. Yutarcasına 
okur. Başta dünya klasikleri ol
mak üzere şiir, hikâye, resim ve 
sinema, okumalarında baş köşeyi 
tutar. Öbür yandan, bugün bile

aşılamadığını kabul ettiği ve “bir 
plastik zenginlik başyapıtı” dedi
ği, hem Metin Erksan filmografi- 
sinin, hem de Türk sinemasının 
en büyük filmi saydığı Kuyu’ya 
dalar. Onu etkileyen kimi kare
lerin resmini çizer gece gündüz. 
Oradaki görselliğin izini sürer. 
Zamanla resim merakı depreşir. 
Hareketli resimden olağan resme 
yönelir ve kimi ünlü tabloları ye
niden çizer, şiirler, hikâyeler ya
zar; vakti erdiğinde bunları der
gilerde yayımlar da. Bu yazı biri
kimi ilerleyen yıllarda Radi- 
kal’de sinema yazıları yazmasının 
da önünü açar.

Yıl 1993. Bir ‘Alam ana’, İs
mail’le Ahmet İkilisine taksitle 
bir kamera satar. Ama ne kame
ra. Kayıt özelliği bile sorunlu, 
220 volt elektriğin olmadığı yer
de çalışmayan, ancak müzelerde 
görülebilecek türden bir video 
kamera. Ne ki onların umurunda 
mı aletin ilkelliği. Film çekmeyi 
deneyebileceklerdir ya.

Çekerler de. Pratik zekâlarını 
kullanarak her sorunu bir biçim
de çözerler. Örneğin bir aküden 
yararlanarak, elektrik akımını 
220 volta çeviren bir alet yapar
lar ve dış çekimleri gerçekleşti
rirler. Filmin oyuncularını tah
min etmek zor değil: binbir dil 
dökerek ikna edebildikleri aile 
fertleri ve arkadaşları. Hiçbir 
kaydırma hareketinin yapılama
dığı, daha doğrusu hiç kıpırdatı- 
lamayan kamerayla bazı çekim
leri bitirebilirler ama yalcın çe
kimleri gerçekleştirecek enstrü
manlar bir köy yerinde nasıl bu
lunsun? Fakat yılmazlar. İki cam 
parçasını alırlar; arasını biraz 
boşluk bırakacak biçimde birbir
lerine yapıştırırlar. Yanlarını da 
bir alüminyum parçasıyla güç

lendirirler. Bu iki cam parçasın
dan oluşan ‘alet’in mercek göre
vini görebilmesi için de içini 
suyla doldururlar ve kimi çekim
leri bu ‘alet’ yardımıyla gerçek
leştirirler. Tabii ki bu makine, 
eski bir dikiş makinesinin moto
ruyla çalıştırılmakta. Sonra bu 
akıl almaz makineye ses kayıt ni
teliği de ekleyen İsmail, bu pro
jesiyle TÜ BİTA K  Liselerarası 
Proje Yarışmas'ı’nda birincilik 
kazanır.

Böylelikle aynı yıl ilk kısa 
film çıkar ortaya: Optik Düşler. 
Filmde iki çocuk vardır. Köylü
dürler. Fantastik bir yerdir köyle
ri. Geceleri in cin top oynar kö
yün sokaklarında; perilerle şey
tanlar elele vererek insanlarla 
içiçe geçinip giderler buralarda. 
Karanlıkta yaşayan bu yaratıkla
ra aldırmayan iki kafadar, tıpkı 
kendileri gibi, karanlıkta yaşa
yan bir başka şeye can verirler; 
kendi köylerinde, kendilerinin 
yaptıkları film gösterim makine
siyle köylülere film gösterirler ve 
sinema düşlerini birbirleriyle 
paylaşırlar.

Sonraki filmlerinde de değiş
mez bu durum: daima kendi ço
cukluğunu anlatır Uluçay. Onun 
için 7 yaşma kadarki hayatını bir 
ömür anlatsa yine de bitiremez. 
Sahiden de bugüne kadar çektiği 
11 kısa filmin tümünde hep ken
di hikâyesini, çocukluğunun tut
kularını, umutlarını, köy yaşan
tısını ve o yaşantıya sığmayan bi
rinin düş kırıklıklarını; ışık-gölge 
zıtlıklarına sıklıkla başvurarak., 
kimileyin bir tek mum ışığının, 
kimileyin gaz lâmbasının duvar
da oluşturduğu gölgelerin dilini 
kullanarak anlatır, durur. Fakat 
bilinmedik, duyulmadık, görül
medik hikâyelerdir bunlar. Cin
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lerle periler insanlarla içiçe yaşar 
bu filmlerde; bir yumurtadan 
civciv değil kocaman bir göz çı
kar. Suya yansıyan söğüt ağaçla
rına, yürüyemeyen bir çocuğun 
atamadığı adımlarının yankısı 
karışır. Bu inanılmaz şartlarla ye
ni bir dünya yaratmak... İşte bu 
haklılıkla Uluçay, “Sinemayı Lu- 
miere Kardeşler ile Edison bul
masaydı mutlaka İsmail’le biz 
bulurduk” diyebiliyor.

Uluçay’ınkileri öteki kısa 
filmlerden ayıran bir yön de ba
rındırdıkları animasyon harika
ları. Bırakın teknik olanağı, ani
masyonun nasıl yapılacağına da
ir hiçbir eğitim almamış bir in
san, İnci Deniz Dibinde’deki 
‘canlandırmaları nasıl becerir? 
Bunu da çocukluğuyla açıklıyor 
Uluçay. O dönemlerde izlediği 
Godzilla türü bol efektli filmler
de sinema hilelerinin nasıl yapıl
dığı üzerinde yıllarca düşünür ve 
kendince çözümler geliştirir. İşte 
bu çözümler, bir de olanaksızlık
larla içiçe geçince insanı çarpan 
o alışılmadık animasyon görün
tüleri çıkar ortaya.

Köyün yaşlılarının “Bu çocu
ğu cinler çarpmış, del’lenmiş.” 
dediği Uluçay, festivallere gön
derir filmlerini. Birçoğunda bi
rincilik kazanır. Televizyonlarda 
gösterilir filmleri; milyonlar izler 
Ahmet Uluçay’m hayallerini. 
Gösterildiği her yerde, barındır
dıkları yaratıcı nitelikler dolayı
sıyla izleyenleri dehşete düşürür. 
Hele değme animatörlere taş çı
kartan animasyonların hangi 
şartlarda çekildiği, seslerin nasıl 
kaydedildiği, minik bir köy oda
sında ne tür bir ‘seslendirme 
stüdyosu’nun kurulduğu, eşleştir
menin ne tür keşiflerle gerçek
leştirildiği, filmlerde oynayan

tüm oyuncuların niteliği öğreni
lince kimse kulaklarına inana
maz. O da üşenmez, hangi şart
larda ve ne tarz film çektiğini an
latan bir belgesel yapar.

Çektiği her kısa film ödül ka
zanır. Bugüne değin 25 ödül alır 
kısa filmleri. Bunların arasında 
defalarca kazandığı Uluslararası 
Ankara Film Festivali Büyük 
Ödülü ile Kültür Bakanlığı Onur 
Ödülü de var. Fakat geçen za
manla gönlünün aslanı da deği
şir; uzun metrajlı bir film. Bunu 
gerçekleştirmesi için gerekli olan 
da bellidir: bir yapımcının ilgisini 
çekecek görsellikte çarpıcı bir hi
kâyeden oluşan ve “Ben yeni
yim!” diye haykıran kısa filmler...

Keloğlan’ın bu rüyası da ger
çekleşir. Yapımcısının, “Hem 
kendi filmini çek, hem de ortaya 
genel izleyicinin kendisinden bir 
şeyler bulabileceği neşeli bir film 
çıksın.” uyarısını ciddiye alır ve 
köyündeki odasına kapanır. Bir 
buçuk yıl çalışır. Sonuçta ortaya 
her iki tarafı da memnun edecek 
bir senaryo çıkar. Kendi sanatın
dan taviz vermeyen ama muha
tabını da gözeten bir ürün...

Uluçay bu projesi, yani gön
lünde yıllardır taşıdığı uzun met
raj düşü, onca beklenmedik ak
saklık sonunda gösterime çıkara
bildi: Karpuz Kabuğundan Gemi
ler Yapmak. Ülkemizde gösteri
me girmeden önce yurt dışında, 
şimdiden iki ödül almış bile: 52. 
San Sebastian Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü ve 26. Montpel- 
lier Film Festivali’nde En İyi 
Film Ödülü... Üstelik, ne kame
ranın karşısında poz verir gibi du
ran mankenlikten gelme oyuncu
lar var bu filmde, ne de Türk 
filmlerindeki gibi birbirine aşık 
olan iki genç. Yine bir Keloğlan

masalı çektiğini söylüyor Uluçay. 
İçinde yine cinlerle perilerin cirit 
attığı, yine kendi çocukluğunun 
düşleriyle dolu, bozkırda geçen 
sıradışı bir aşk hikâyesi...

Oyuncuları da kendisine uy
gundur bu filmin. Bir tren yolcu
luğunda gördüğü bir genç kıza 
“Ben bir yönetmenim ve filmim
de seni oynatmak istiyorum” der. 
Öğrenciliği, ailesinin karşı çıkışı, 
derken, kızı ikna edemez. Fakat 
masal bu ya, burada da muradına 
erer Uluçay. Çünkü filminde oy
natmayı kafasına koyduğu kız, 
iletişim okumaktadır ve hocaları 
zaten Uluçay’m hayranıdır. O n
ların araya girmesiyle iş tatlıya 
bağlanır ve yalnızca Türk filmle
rinde görünen böylesi bir durum 
gerçekleşir bu Keloğlan masalın
da. Bir gün sokakta yürürken 
gördüğü genç bir adama yine ay
nı şeyi teklif eder ve böylelikle o 
güne değin yalnızca vesikalık fo
toğraf için kamera karşısına ge
çen insanlar başrol oyuncusu 
olur Karpuz Kabuğundan Gemi
ler Yapmak’ta.

Ahmet Uluçay’m hikâyesi 
yalnızca inanılmaz bir başarı hi
kâyesi değil, aynı zamanda bugü
ne değin Yeşilçam emektarların
dan, başarısızlıklarının gerekçesi 
olarak sık sık duyduğunuz “Tesis 
yok aabi!” yollu mazeretlerin de 
ne denli kof olduğunu belgele
yen bir performans. Çünkü Ulu
çay, tüm mütevazı kişiliğine kar
şın, bugüne değin insanlık tari
hinde çok az kişinin yaptığı bir 
işi becermiş: feleğin görünür 
planda kendisine biçtiği kaderin 
görünmez bölümüne vargücüyle 
yüklenmiş ve elde ettikleriyle 
görünür planda varolması olası
lık dışı başarılara imza atmış. 
Çünkü o bir çağdaş Keloğlan. ■
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YAHYA KEMAL’İN 
SESİ VE AKSİYONU

MUSTAFA MİYASOĞLU

"Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi 
yazdan Bir bestenin engin sesi yük
seldi boğazdan...
Dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı ge
zindi;
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine 
sindi.”

Y ahya Kemal’i anarken, 
Ses adlı şiirinin bazı mis- 
ralarını hatırlayarak onu 

hep bir ses olarak düşündüm. 
Akl-ı selimin Osmanlı aydınını 
terkettiği 20. yüzyılın başında, o 
da pek çokları gibi Paris’e kaç- 
mış, Sorbonne Üniversitesi’nde 
siyasal bilgiler okurken Quartier 
Latin’de dolaşmış, Paris kahve
lerinde düştükleri sefaletten kur
tulma çareleri aramış ve hiç biri
nin ulaşamadığı şuura Bibliotek 
Nationel’deki şark kitapları ara
sında varmış; M ehm et Agâh 
olarak Paris’e giden Üsküplü 
genç şair, Yahya Kemal olarak 
yurda dönmüştür.

Yahya Kemal’i Yahya Kemal 
yapan şey, döndüğü günlerin 
şartları içindeki konuşmaları ve 
eski şiirimizle bağlantı noktaları 
arayarak şiir geleneğimizi yaşat
maya çalışan sanat anlayışıdır. 
Esasen onun budan bir dünya gö
rüşü ve poetika çıkaracak ne za

manı, ne de buna müsait bir çev
resi vardı. Her şeyi sezerek bulu
yor ve buldukları üzerinde düşü
nerek konuşuyordu. Ama bu reel 
şartlara çok da bel bağlayan bir 
konuşma değildi. Sesi, bir bakı
ma hülyalı idi ve sancılı çıkmaz
lar irdelemeye pek de yanaşmı
yordu. İstanbul’un her gün başka 
bir tepesinden bakıyordu dünya
ya ve ufkunu genişletmeye çalışı
yordu. Kısa bir dönem “Tevratî 
Yakup”la geliştirmeye çaşıtığı 
Akdeniz medeniyeti hülyasın
dan çabuk vazgeçti.

Aziz İstanbul şairi “Sade bir 
semtini sevmek bile bir ömre değer” 
dediği İstanbul için “destan” 
yazmayı düşünür, yazamadığı ro
manların hülyasını kurar, mil
letvekili ve büyükelçi kimliğiyle 
hep İstanbul’u özler, mutlu bir 
yuvanın hasretiyle bir ömür 
“vuslat” şiirleri söyler.

Yahya Kemal’i büyük yapan, 
bir kaosun ortasındaki ufuksuz 
ve vuzuhsuz günlere getirdiği ay
dınlık bakış açısıdır. Bu bakış 
açısıyla hayatımız ve milletimiz, 
çok başka ve çok az kişinin aklı
na gelen bir açıklıkla görülür. 
Teorilerin, çözüm yollarının ay
dınımızı şaşırttığı ve bocalattığı 
bir dönemde, bu rahat ve ken

dinden emin, bir o kadar da yer
li ve halktan bakış açısı, çoğu 
aydını şaşkına çevirir. Esasen bu 
çok yeni ve ithal bir şey de değil
dir. O günlerin sokaktaki, ma
halle kahvesindeki akl-ı selim 
sahibi halktan insanların görü
şüdür bu fikirler.

Ufuksuz Günlere 
Getirdiği Aydınlık

Yahya Kemal, yıllardan beri ay
dınlarımızın konuşmaya ve din
lemeye bile değmez gördüğü ir
fan sahibi insanlarla dostluk 
kurmuş ve tarihî kimliğimizi on
larda bulmuştur. Sesindeki ber
raklık ve temizlik de bundan ge
lir. O, yıllardan beri dikkate 
alınmayan sokaktaki adamla di
yalog kuran ve ondaki değerleri 
tarihî kimliğimizle bütünleştiren 
ilk çağdaş Türk aydınıdır. Yahya 
Kemal’e göre, Babanzâde Ahmet 
Naim’in İslâmcı, Prens Sabahat
tin ’in batıcı, Ziya Gökalp’in 
Türkçü çözümleri, o günlerin re
alitesiyle olduğu kadar sokaktaki 
adamın telâkkileriyle de tam ör- 
tüşmüyordu. Ziya Gökalp’le 
açıktan tartışır, çünkü tarih gö
rüşünde anlaşamazlar. “Kökü 
mâzide olan âtiyim” diyen Yah
ya Kemal, Türk tarihini Malaz
girt Zaferi’yle başlatır ve bu dev
letin “iki mânevi temeli var” 
der: “Biri Ayasofya’da okunan 
ezan, diğeri de Topkapı Sarayı 
Hırka-ı Saâdet dairesinde oku
tulan Kur’an...”,

Böylesine açık bir dille tarih 
ve din görüşünü millî devlet fik
riyle ortaya koyabilmiş çok az sa
natçı veya şairimiz vardır. Bunu
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özellikle vurgulamak gerekir ki, 
zaman zaman yapılan tartışma- 
larda gözden kaçırılan temel ger- 
çek daha iyi anlaşılsın...

Yahya Kemal’in Mehmet 
A kif e ve arkadaşlarına açıkça 
tariz eden bir tavrı yoktur. İs
lamcılar ve müslümanlar karşı
sında hep bir suçluluk psikozunu 
taşımıştır. Ezansız Semtler yazısı 
ile Kocamustâpaşa, Atikval- 
de’den İnen Sokakta başlıklı şi
irleri bunun bütün ip uçlarını 
ortaya koyar. Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı, çocukluğundan 
beri hep yan çizdiği atmosfere 
dönmenin hazzını, “oruçsuz ve 
neş’esiz” günlere kefaret gibi şiir
leştirir. Doğrusu şu ki, her Jön 
Türk gibi Yahya Kemal de dinî 
çözümleri çağdaş bir gözle gör
müyordu. Onun bakışı, kültürü
müzden kopanlar içinde en has
retli dönüş, hayatımıza en dost 
bakış olarak anılmalıdır.

Batıcılar için Yahya Kemal 
müthiş bir şoktur. Hiç bir sanat
çı toplumundan onun kadar he
yecanla kopmamış, hiç bir aydın 
onun kadar dönüş acısını içinde 
taşımamıştır. O bakımdan Yah
ya Kemal konusunda batıcılar, 
liberali ve sosyalisti ile her za
man şaşkın kalmışlardır. Tutar
sız eleştiriler, temelsiz övgüler ve 
yarım yamalak sahiplenmeler en 
belirgin tutumları olmuştur. Ba
tılılaşma maceramızın en deh
şetli çelişkisini yaşayan Yahya 
Kemal, bunu bütün çarpıcılığıy
la sergileyen yazı ve konuşmala
rıyla da köksüzlere en büyük ışı
ğı tutar...

Bu güçlü ses, bütün haklılığı
nı tarihî kimliğimizi sokaktaki 
adamda bulmakta ortaya koyu
yor. Bir balcıma yabancılaşmış 
entelektüalizmi kırıp parçaladığı

meyi rahatı ve geleceği için gü
venli bir yol olarak değerlendiri
yor. Devrin alâyişli çatışmaları 
ve siyasî gelişmeleri karşısında 
hep bir mumya tavrıyla susuyor 
ve müstehzî bir üslûpla nükteler 
yaparak bir elçilikten ötekine 
gidiyor. Tek Parti döneminde 
âdeta susmuş ve Pakistan Büyü- 
kelçiliği’nden emekli olunca da 
Park Otel’e yerleşip susmaya de
vam etmiştir.

Abdülhak Hâmid’i hürriyet
çi yazılar yazmadığı için eleşti
ren Namık Kemal gibi bir üstadı 
yoktur, o yüzden Yahya Kemal 
de Haşim gibi hiç bir sorumlulu
ğa yanaşmaz. Akif ile bazı İslâm- 
cı arkadaşları yurtdışmda yahut 
İstiklâl Mahkemesi’nde hesap 
verirken, Türkçülerle Batıcılar 
Cumhuriyet hükümetlerinin 
emrindedir. Bu dönemde Yahya* 
Kemal lconuşabilseydi neler söy
leyecekti, bunu hep merak etmi
şimdir. Mütâreke döneminde 
çoğu aydını hayran bırakan sesi, 
sonraki dönemde nasıl karşıla
nacaktı acaba? Gönüllü sürgün 
hayatını onun gibi “muhteşem 
bir tembellik” içinde sürdürebil
miş kaç sanatçı veya şair vardır 
acaba dünyada?

Park Otel’deki 
Emeklilik Günleri

Demokrat Parti döneminde ço
ğu aydının muhalif tavrından 
farklı olarak, tarih ve dünya gö
rüşü bakımından yerli kalmayı 
her şeyden önemli bulmuş ve bu 
yönde aydınlarımızı etkilemiştir. 
Park Otel’deki emeklilik günle
ri, Nihat Sami ve Mehmet Kap
lan gibi edebiyat adamlarının 
doğru tarih görüşü edinmesinde 
oldukça etkilidir.

gibi, idealizmin hülyalı teorileri
nin iflâsını da sergiliyor. Ama 
bütün bunları yaparken o da bir 
hülyanın peşindedir:

Türk tarihinin Anadolu coğ
rafyasında Malazgirt Zaferi’inden 
bu yana yeni bir millet oluşturdu
ğuna inanıyor ve bu görüşünü de 
Fransızlar üzerinde bu tarz yo- 
mmlar yapan hocası Albert So- 
rel’den alıyor. Bu yüzden karşı çı
kıyor öteki yorumlara. Ama Os- 
manlı’nın iflâsından sonra ona 
ağıt yakmayı sürdürürken, Yahya 
Kemal de yeni bir toplum için 
herkes gibi hayal kuruyor, tasarı 
geliştiriyor. İşte bu noktada, 
Mehmet Akif gibi o da hayal kı
rıklığına uğruyor. Milli Mücadele 
yazılarından ve Lozan’dan sonra 
adeta konuşmamaya mahkum 
ediyor kendisini. Şiirleri gibi ya
zıları da ancak ölümünden sonra 
lcitaplaşabilmiştir.

Yahya Kemal’in sesi, en çok 
konuşması beklendiği zaman ke
siliyor ve halka tercüman olması 
boş yere bekleniyor. O ise kendi
sini elçilik görevleriyle uzaklaş
tıran yönetime hep bağlı görün
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Yahya Kemal’in Balkan, Bi- 
rinci Dünya Savaşı ve Millî Mü- 
câdele yıllarında, Dergah dergisi 
çevresinde toplanan genç aydın- 
lara nasıl olumlu tesirleri olmuş
sa, bu dönemde de pek çok bilim 
adamı yanında, tarihçi ve akade
misyenin doğru tarih görüşü 
edinmesine yardımı olmuştur. 
Bu bakımdan Park Otel günleri, 
Edebiyat Fakültesi ile Hayat-Ta- 
rih gibi bazı dergilerde Yahya 
Kemal’in görüşlerinin yaygınlaş
masına yol açtığı için  kültür ta
rihimiz açısından önemlidir. O 
yüzden de 1948-58 yılları arasın
da çevresindekilerle yaptığı soh
betler ve yayınladığı şiirlerle 
oluşan atmosfer, Eski Yunan’da- 
ki Sokrates ve Eflatun’un soh
betlerine benzer bir sonuca yol

açar, pek çok aydın sonra
ki yıllarda resmî ideolojiyi 
sorgulamaya başlar. Necip 
Fazıl’ın Büyük Doğu’da 
sarsıcı bir tarzda ve politik 
bir dille yaptığı eleştirileri, 
Yahya Kemal dost sohbet
lerinde sakin bir dille ve 
estetik tarzda -biraz da giz
lice - yapıyordu.

Ölümünden önce bü
yüklüğünün her çevre ta
rafından kabul edildiğini 
görmüş ve bunun ifadesini 
mutlulukla müşahede et
miş çok az şair vardır. Bu 
bakımdan Yahya Kemal 
kelimenin hakiki mana
sıyla “büyük şair”dir. Bü
yüklüğünü yalnız şiirde de
ğil, tarih değerlendirmele
riyle nesir alanında yaz
dıklarında da görüyoruz.

Büyük şairimizin şiirle
ri bir günlük gazetede “gü
nün olayı” sayılabilecek 
bir tarzda yayınlanır ve 
binlerce okuyucu bunu 

büyük bir hazla okur, keser sak
lar ve antolojilerde bu şiirler hak 
ettiği yeri alır. Şair amacına 
ulaşmış, “milletinin dilinde gü
zel söylenmiş üç-beş şiirin sahi
bi” olmuştur. Bu “üç-beş şiir”in 
nasıl bir bütünlük taşıdığı ve ki
taplık çapta olduğu ortadır. Bu
nu Itri adlı şiirinden aldığımız şu 
mısralarda çarpıcı bir tarzda an
latılmış buluyoruz:

“O dehâ öyle toplamış ki bizi, 
Yedi yüzyıl süren hiMyemizi 

Dinlemiş ihtiyar çınarlardan.”Bu 
ifadeler aslında Yahya Kemal’in 
şiirini de anlatır. Tanpınar, 
Yahya Kemal’i anlatan kitabının 
sonunda, Itrî şiirinden aldığı bu 
mısralarla üstadını değerlendirir 
ve şöyle der:

“Hakil<aten Yahya Kemal’in şi
irinin asıl aksiyonu da bu toplama 
ve bir araya getirme değil midir? Bu 
eserde sadece bugünkü vatan, dün
kü imparatorlukla beraber değildir. 
Aynı zamanda cemiyetimizin, tari
hin ve hadiselerin böldüğü iki ayn 
zaman ve ikiye bölünmüş dil de bir
leşir.” (1. Baskı, s 180).

Burada Tanpmar, Yahya Ke
maldin şiirini değerlendirir ve 
onun aksiyonunu anlatırken, ki
tabın başından beri ifadeye ça
lıştığı görüşlerin de özetini verir. 
Bu özet, yalnız Tanpmar’ın de
ğil, o neslin kültür ve sanat 
adamlarından çoğunun Yahya 
Kemal’in önemini anlatırken, 
fonksiyonunu ve kültürümüzde
ki yerini belirtirken söylemek is
tediklerinin özü ve esasıdır.

Yahya Kemal, şiirlerinde ve 
sohbetlerinde, şu önemli aksiyo
nu gerçekleştirmiştir:

Tarihî olanın önemini, onun 
karşısında hiç bir esarete düşme
den idrak etmek... Bunun için 
tarihimizle, edebiyatımızla, Millî 
Mücadele’nin dinamikleriyle, si
yasî tarih facialarıyla, mimarî 
eserlerle, tekke ve zâviyelerle, 
Doğu ve Batı klâsikleriyle ve bi
zi biz yapan bütün aslî unsurlarla 
ilgilenir; şiir ve sohbetlerine ko
nu edinirdi. Bugün hemen her 
kültür meselesinde bir Yahya 
Kemal yaklaşımı da hatırlanabi- 
liyorsa, bu onun aksiyonunun 
büyüklüğündendir.

Tarih kadar aktüaliteyi, ruhî 
olan kadar maddî olanı, doğuya 
ait olan değerlerle batıdan alın
ması gerekenleri, onun kadar ilk 
ve ciddi biçimde mesele edinen 
yoktur. Her şeye kesin ve keskin 
bir tavırla yaklaşamıyorsa da, 
Tanzimat ve Servet-i Fünun ne
silleri boyunca ihmal edilen, Mü
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târeke döneminde de artık konu
şulamaz ve şaşkın psikoloji ile ha
tıra bile getirilemez olan pek çok 
mesele, onun dersleri ve sohbet
leriyle yeniden gündeme getirili
yor ve Cumhuriyet’i omuzlaya
cak aydınlara hatırlatılıyordu.

Tanpmar onun Mütareke 
yıllarda verdiği derslerdeki duru
munu şöyle ifade ediyor:

“Bütün bunlar ve bize açtığı 
âlem onu, o zamanın gençleri için 
biraz da sanatın üstünde ve ideolo
jik mânâda, bir çe§it baş yapmış- 
tı.”(s.24)

Üzerinde durmak istediğimiz 
aksiyon, işte bu “baş” olma aksi
yonudur. Bu aksiyon, epeyce bir 
zaman A taç’ı bile etkisine almış, 
millî tarih, dil ve din konusunda 
bugün olumlu sayılabilecek pek 
çok gelişme için, önemli bir baş
langıç olmuştur aydınlarımız 
arasında. Bunun konuşma dili
nin en açık ve anlaşılır kelime
leriyle ve çok samimi bir dille 
anlatılması çok önemlidir.

Yahya Kemal’in 
Tezleri ve Tesirleri

O dönemin aksiyon sahibi şahsi
yetlerini kısaca hatırlayalım; 
A kif in, Ziya Gökalp’in etkileri
ni düşünelim. Bunlar arasında 
Yahya Kemal’in nasıl farklı ve 
ikisinden de daha fazla yayılma 
ve realiteyle uzlaşma imkânı ara
yan tavrının bugün bile neden 
pek çok kişiye câzip geldiğini 
anlamaya çalışalım. Cumhuri
yetin  bu düşünce adamlarının 
hedef ve aksiyonlarını bertaraf 
ederek kendi ilke ve hedeflerin
de doğru yol aldığında da en çok 
kabul gören şahsiyet, yine Yahya 
Kemal’di ve “millî sınırlarda” 
kalan her kültür hadisesinde

Yahya Kemal’in etkisi vardı: T a
rih görüşü, dil anlayışı, angaje 
edebiyatı küçümseyiş, vatan sev
gisi, kahraman hayranlığı, musi
ki ve folklor ilgisi, hep Yahya 
Kemal’le beslenmiş gibidir. Öte 
yandan, doğu-batı arasında uz
laşma arama çabası, Paris hay
ranlığı, batılı estetlere ve kültür 
kurumlarına bağlılık, ne tür iyi 
niyetlerle olursa olsun, Yahya 
Kemal tarafından da onaylanmış 
hatalardır. Bu aksiyonda, en ak
sayan yan burasıdır ve bu aksak
lık yalnız onun değil, bütün İs
lâm dünyası aydınlarının batı 
karşısında duydukları ezikliğin 
yankısından ibarettir. Bu balcım
dan o da mazurdur...

Ona ait olduğu bilinen “Türk 
Müslümanlığı” ifadesine yerleş
tirilmeye çalışılan muhtevalar
dan çoğunun Yahya Kemal’le 
doğrudan bir alâkası yoktur. 
Çünkü onun bu ifadeyle kastet
tiği şey, ne mezhep, ne de siyasî 
bir tutumdur; vurgulamak istedi
ği tamamen millî üslûp meselesi
dir. Bu da hiç kimsenin itiraz 
edemeyeceği kadar açık bir ger
çekliktir. Şahsiyetlerin üslûbu 
olduğu kadar milliyetlerin de üs
lûbu olması son derece tabiidir.

Yahya Kemal’in şiir ve fikir 
alanında başlattıklarını Necip 
Fazıl tekemmül ettirmiştir. 
A kif le Yahya Kemal, ilk kez on
da “deha” çapında bir kavrayışa 
ve terkibe ulaşmıştır. İlk kez Hâ- 
mid’in hissettiği ürperişleri Yah
ya Kemal geliştirmiş, Necip Fazıl 
da derinleştirip metafizik bir öze 
kavuşturmuştur. Bu bakımdan 
Yahya Kemal’de aksiyon, baş
langıç halinde de kalsa önemli
dir. Necip Fazıl’ı ilk anlayan ve 
ona zemin hazırlayanlardandır. 
İlk köklü eleştiriyi de ondan gör

müştür. Yahya Kemal’i bir dünya 
görüşü sahibi olmayanların eleş
tiriye hakları yoktur. Sosyalistle
rin ve devrimcilerin ona karşı 
tavrı da her zaman çelişkili ve 
tutarsız olmuştur.

A. H. Tanpmar, Mehmet 
Kaplan ve N ihat Sami gibi görüş 
ve estetik anlayışını benimseyen 
şahsiyetleri yetiştirmek, hem 
Yahya Kemal’in hem de (bu şah
siyetlerin edebiyat çevrelerini 
etlcileyişleri düşünülürse) edebi
yatımızın büyük kazancı olmuş
tur. Yahya Kemal’in en sadık şâ- 
rihleri ve tilmizleri olan bu şah
siyetlerin kitapları, hep Yahya 
Kemal’in şiir ve sohbetleriyle 
oluşmuş görüşlerden kaynaklan
mıştır. Bu etkiyi çıkarırsanız, 
yalnız bunlar değil, çağdaş Türk 
edebiyatı ve sanatı da çok fakir 
bir görüntü ortaya koyar. Yanlış
lıklar komedyası, sanat dünya
mızın değişmez oyunu ve en ipti
dai meseleler, başlıca gündemi 
haline gelir. O bakımdan Yahya 
Kemal’in aksiyonu, yalnız este
tik ve kültürel seviyede de kalsa, 
önemli aksiyonlardan biridir ve 
bir kültür adamını unutulmaz, 
vazgeçilmez kılacak niteliktedir.

Bizim neslin külliyatını oku
mak saadetine erdiği beş isim var
dır. Ben ve arkadaşlarım bu isim
leri hep bir seviyenin temsilcisi 
saymışızdır. Bunların bazılarımız 
için ne anlama geldiği ve nasıl bir 
hesaplaşma temsilcileri olduğu 
çoğu kişinin malûmudur. Adları
nı sıralamakla yetiniyorum: Meh
met Âkif, Yahya Kemal, A. H. 
Tanpmar, Peyami Safa ve Necip 
Fazıl... Bunlardan herhangi birini 
rehber edinen, ötekilerle mutlaka 
hesaplaşır. Bu hesaplaşmadan da 
her zaman olumlu sonuçlar doğa
cağını belirtmeliyim. ■
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SELİM ŞEVKİOGLU

A yşe, on yedi yaşında bir 
köylü güzeli. Al yanak- 
lı. Gözleri, sürme çek

meden sürmeli. Yapma değil, 
hepsi Allah vergisi. Daha tam 
vakti gelmeden serpilivermiş. 
Subaşmdaki kadınlar, daha on 
beş yaşındayken başlamışlar de
dikodusunu etmeye. Köyün en 
güzel kızı olduğunu söylerken, 
köyün en yakışıklı delikanlıları
na yakıştırmışlar bir bir. Bir kıs
mının Ayşe’de gözü olduğundan 
söz etmişler. Güya Ayşe’nin de 
şunda bunda. Köy yeri bu., has
belkader göz göze değse dediko
du olur., laf olur., söz olur. Göz
lerini bir kısıp bir süzen kadınlar 
ellerini bellerine koyar., kaşını 
gözünü oynatır da anlatırlar so
kağın en orta yerinde! Kimi fısıl
tıyla, karşılıklı iki çift gözden 
başkasının olmadığı kuytu köşe
lerde yapar bunu., hatta adam
lıktan nasibi olmayanlar kahve
hanelerde bile. Saçlarınız ırmak 
gibi akmaya görsün bir kere .. 
gözleriniz mehtap gibi bakmaya 
görsün..

Ayşe ise tüm bu olup biten
den hem habersiz hem de ilgisiz
miş. O bütün bu dedikodulardan 
beri olacak kadar da tertemiz
miş. Bir insan hem bu kadar gü

zel hem de bu kadar güzel huylu 
olur mu demeyin! O tam tamı
na, işte böyleymiş. Günah belle
diği için kimseye demediği bir 
sır saklarmış sadece. On yaşın
dan beri gönlü Mehmet’teymiş. 
Gözü ondan başkasını görmez
miş. İlk defa anası ile evlerine 
misafirliğe gittiklerinde fark et
miş Mehmet’i. Bir daha da başka 
erkeği görmemiş gözü., hayali bi
le kabul etmemiş ondan özgesi
ni. Uzaktan uzağa sevmişler bir
birlerini. Gözlerinin birbirine 
değdiği o ilk günün üzerinden 
yedi sene geçmesine rağmen 
utangaç bakışlardan gayrı, ne bir 
kelam ne bir mektup olmaması
na rağmen, hiçbir şüphe taşıma
mışlar sevgileri hususunda. Göz
lerin anlattığına kelimeler kifa
yet etmez zahir! Yüreğin bağırdı
ğına söz ne edecekmiş. Derenin 
iki yanağında birbirlerine utan
gaç birkaç bakış attıktan kere, 
başları yere eğilen nazenin iki 
salkım söğütün hikayesiymiş on
larınki. Esen aşk rüzgarının vur
duğu dalları birbirine değmeye
cek kadar utangaç ve masum bir 
sevgi ile bağlanmışlar birbirleri
ne.

Lâkin Ayşe’nin, Mehmet ile 
evlenecekleri gün giyeceği beyaz

gelinliğin hayaline kara bir ha
ber bulaşmış bir akşam. Göl olan 
gözyaşları kara haberi çoğalıp, 
aydınlık odanın beyaz duvarları
nı kaplamış sonra. Yasin okudu
ğu bir Cuma akşamı olmuş her 
şey. Mehmet’in yatsı namazın
dan sonra Ayşe’si için de dua et
tiği o akşam yani. Gözünü para 
bürümüş baba, kızını köyün ağa
sına vereceğinin haberini vermiş 
annesine. Bunu duyan Ayşe’nin 
iki gözü çeşme olup akmış. O 
masum, o itaatkar kızın saçların
daki ırmak kabarıp lal dilinden 
taşmış. Varmam demiş anasına., 
babam yaşındaki o adama. O iç- 
kici.. O şehvet düşkününe var
mam. Mehmet’i seviyorum ben.

Sözü fazla uzatmayayım, baba 
ne yapıp etmiş Ayşe’yi köyün 
mendebur ağası ile evlendirmiş. 
Aldığı başlık parası ile uzun bir 
müddet gününü gün etmiş. Maz
lum ve mahzun kızcağıza ettiğin
den dolayı belasını bulsun diye 
nice beddualar işitmiş. Başına 
bir şey gelse bile, bunu ne duyan 
ne de bilen bir kimseye rastlan
mamış. Dahası Ağa, Ayşe’yi he
men her Allah’ın günü dövüp 
genç yaşında koca karı etmiş. 
Gözlerindeki mehtabı gördüğü
nü söyleyen birine de bir daha 
hiç rastlanmamış. Ağanın Ay
şe’ye vuran eli kötürüm olma
mış. Devasız bir hastalığa da ya
kalanmamış Ağa. Mehmet ise 
Ayşe’ye olan sevdasından ve 
sevdiğinin başına gelenlerden 
ötürü kahrolup günden güne eri
miş, ne ki; gücü yetip de kurtara- 
mamış Ayşe’sini zalimin elin
den. Eli bir yolunu bulup da uza- 
namamış sevdiğinin elinden tu
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tup kurtarmaya. Kahır 
kahra eklenmiş, göz- 
yaşları akıp tâ ciğerine 
kadar işlemiş. Kötü 
hastalıktan telef olmuş 
sonunda. Aslı var mı 
bilinmez ama, Ağanın 
Mehmet’i zehirletti- 
ğinden de şüphe edil
miş. Mehmet’ini de yi
tiren Ayşe’nin kederi 
bu haberle iyice kat- 
merlenmiş. İyilerin 
çektiğini gören köylü
lerin bir kısmı bu ne 
biçim tecellidir., bu 
nasıl bir kaderdir, bu 
nasıl bir adalettir böyle 
diye içlerinden geçirip 
söylenmiş. Sözü dinle
nen ihtiyarlar nihayet 
cesaret edip, artık yap
ma yazıktır demişler 
Ağa’ya. Alma mazlu
mun ahini., ölüm var., 
hesap var demişler. Ölüm mü! 
diye hiddetlenip haykırmış Ağa. 
Kahkahaları tepelerde yankılan
dıktan sonra gerisin geriye dö
nüp kara bulutlar gibi sarıp sar
malamış köyü. Ölüm gelene ka
dar kim öle kim kala., benden 
korkup uzak durur ölüm! demiş.

Ayşe, Mehmet’in öldüğü gü
nün akşamı, böyle bir başıma 
koyup da nere gittin Meh
met’im.. alıp götüreydin ya beni 
de yanında diye matem tutup 
ağlarken, Ağa yanma girivermiş. 
Allah yarattı demeden kaldırmış 
yumruğunu havaya. Taş olası, 
bükülüp kırılası eli Ayşe’nin su
ratına inmiş. Yere düşerken ka
pının köşe pervazına hızla çar
pan kafasında, yüreğindeki ka
dar bir yarık oluşmuş Ayşe’nin. 
Başından sızan kan, saçlarından 
gözlerine doğru ılık ılık süzülür

ken, yok olmaya yüz tutmuş 
ümidi iyiden iyiye tükenivermiş. 
Yere düşer düşmez ‘Allah’ım! 
Gayrı yardımın ne zaman yetişe
cek’ diye geçirirken içinden., 
her şey başkalaşıvermiş aniden. 
İşte o an! kafasını pervazına 
çarptığı kapı sır olup açıldığın
da.. Mehmet’i belirmiş kapının 
ağrında. Kaderin kara renginin 
ağardığını hisseden Ayşe’nin 
kalbine güven, gönlüne usul bir 
ferahlık sokulmuş. Ağa, sadece 
yerde yatan Ayşe’ye bakıyoımuş. 
Kolu, bacağı tutulmuş gibi kala
kalmış olduğu yerde. Mehmet’in 
senelerdir doğrultamadığı eli 
Ayşe’ye doğru uzanırken, Ağa 
kötürüm olmuşçasına seyret
meyle yetinmiş. İkisi bir olup 
uzaklaşırlarken bakmamış artları 
sıra. Yerde yatan cansız bedeni 
ne yapacağını düşünmüş sadece.

İki beyaz güvercinin 
kapının önünden 
uçup gittiği rivayet 
edilmiş daha sonra 
köylülerce. Ağanın 
tüm itirazlarına rağ
men Mehmet’in ya
nma gömmüşler Ay
şe’yi. Hikaye de bu
rada bitmiş.

“Böyle sanılır de
ğil mi! Baş kahra
manlar öldüğünde 
hikayelerin de bittiği 
sanılır. Ve işte tam 
da bu yüzdendir ki; 
adaletin daha dünya
dayken cereyan et
mesi beklenir hikaye
lerden. Standart kur
gulara göre, kötüler 
yaptıklarının cezasını 
çekmeli ve iyilerde 
iyi olmalarının karşı
lığı olarak buraday

ken ödüllendirilmelidirler. Çün
kü hikayeler bu dünyada niha- 
yetlenirler. Ve insanoğlu; Tan- 
n ’nm sözünün gereği, aceleci mi 
aceleci olan karakterlerinin ge
reğini yazdıkları hikayelerde de 
gösterirler. Gerçekler buna işaret 
edebilir., ancak hakikat hiç de 
böyle değildir. İşte bu sebeple siz 
siz olun hikayemin kurgusundaki 
beklenmedik sonuçtan ötürü ba
na sitem edip, bu nasıl adalet, bu 
nasıl nihayettir demeyin ve hi
kayemin devamına kulak verme
ye devam edin. Pek karşılaşma
mış olsanız dahi hiçbir hikaye; 
kahramanları öldüğünde bitmez 
ve kimsenin yaptığı yanma kâr 
kalmaz elbet dostlar. Varın biz 
alışılmayanı yapalım ve hikayeyi 
beklenmedik bir yere devam et
tirip taşıyalım”

Ve günlerden bir gün..
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Ağa’nm, benden korkup uzak 
durur dediği ölüm çıkagelmiş 
karşısına. Kara yağız celladı te
pesine vardığında., korkudan 
bacaklarının dermanı kesilmiş. 
Direnememiş.. kaçıp bir yere de 
gidememiş. Görür görmez pısıp 
teslim olmuş meydan okuduğu., 
gelmeyecek sandığına. Köylüle
rin bu nasıl şeydir dedikleri ada
letin tecelli edeceği vakitle bir
likte gelmiş ölüm. Uzak bilinen 
yakın., gözlerin göremediği ayan 
gelmiş. Ve annenin ve babanın 
da. Önce Ayşe, sonra Mehmet 
çıkmış beklemediği bir anda kar
şılarına. Boynuzlu koçla boynuz
suz olanın yanında saf tutmuşlar 
karşılıklı. Boynuzlar boynuzsuz
lara verilmiş bu defa. Hesap gü
nünün kaygısını duyanların kal
bine sükun ve sürür, korkmayan
ların kalbine sonsuzluğu saran 
bir korku düşmüş. Kısacık ömrü
nü uzun bilenlerin gülen yüzleri
ne karargah kurmuş keder., kah
kaha atan dillerine pişmanlıktan 
yana büyük bir pay düşüp lal ol
muş. Artık konuşamamışlar bir 
şey., bağırıp çağıramamışlar ki
birle celallenip. Susmuşlar sade
ce. Onlar sustuğunda adalet ko
nuşmuş. Hepiniz tahmin ediyor
sunuzdur başlarına nelerin geldi
ğini. Bir tek bilinmeyen anne
nin durumu olmuş. Bana sorma
yın sakın! İnanın ben de bilmi
yorum bunu. Aslında bir şey bil
diğim yok., sadece bildirildiği 
kadarını naklediyorum.

Şimdi kalkıp da bana nere
den biliyorsun bunları demeyesi- 
niz. Daha önce de birkaç kez ifa
de ettiğim gibi bunları ben yazı
yorum. Sizler için uydurup, nasıl 
istersem o şekle sokuyorum. Far
kındaysanız bilmemiz mümkün 
olmayan kısmın detaylarına gir

medim zaten. Bu sefer sizleri tu
tup farklı bir yere çekmeyi dile
dim sadece. Hayatın ne olduğu
nu, çoğu kere iyilerin bu dünya
da kazanamadığını görün iste
dim. Aslına bakarsanız, size bu 
dünyanın iyelere göre bir yer ol
madığını dahi söyleyebilirim. 
Mazlumun ahi hemen çıkmaz 
aheste. İyilik yapan iyiliğinin 
karşılığını bulacak değil alelace
le. Dünya’nm en iyi insanı Pey
gamberimiz as. vefat etmeden 
önce kızma ‘ağlama Fatıma.. ba
ban bir daha hiç acı çekmeye
cek’ demişse şayet, biz ne diye 
hep iyilerin dünyada galip gele
ceğine ya da mutlu olacağına da
ir bir inanç taşırız ki. Hep iyiler 
galip gelip kazanacaksa bu dün
yada, öte tarafa götürmeye ne 
kalır diye hiç düşünmez misiniz 
siz hem. İstemek ayrı bir mevzu
dur ancak hem bu, hem de öte 
dünyada rahata şartlanmak aç 
gözlülük değildir de nedir sora
rım size! Allah, en sevdiği kulla
rını en ağır belalarla sınamamış 
mı. Etrafınıza ve dahi dünyanın 
diğer coğrafyalarına gözünüzü 
çevirip bir bakın hele. Haklı 
olanlara, haksızlar tarafından 
eziyet edildiğini görmez misiniz?. 
Variyet sahiplerinin çoğu, baş
kalarının haklarını sömürenler 
değil midir. Çok çalışan herkes 
refah içinde mi yüzmektedir. O 
halde, adalet anlayışımızı yeni
den bir gözden geçirmemiz ge
rekmez mi?

İyiliği öğütleyen her çabanın 
taktire şayan bir yanı var elbet. 
Ancak, dürumun tamamen gös
terilmeye çalışıldığı gibi olmadı
ğını bilmek gerek. O sır kapısı 
ki, ölüm geldiğinde herkes için 
açılacaktır elbet. Ve dahi bazen 
ölüm gelmeden önce açıldığı da

vakidir. Lâkin beklediğini bu 
dünyada bulamayınca, hayal kı
rıldığına uğrayarak iyilikten vaz
geçmekten yana bir kaygıya sa
hip olmamak gerekir. Bu kadar 
acele ile karşılık bekleyenin üs- 

. tünlüğü nerede kalır hem. Ayrı
ca bu durum; iyi olmaya niyetle
nenlerin karşılık bekleyen, çı
karcı insanlar olduğunu göster
mez mi sizce? Zayıf karakterli ve 
çıkarcı insanlardan iyi olmaları
nı ve iyi kalmalarını beklemek 
safdillilik değildir de nedir? İyili
ğe mukabil kötülükle mukabele 
olunan ya da iyiliğinin karşılığı
nı göremeyip sıkıntı çekenlerin; 
karşılaştıkları durum sebebiyle 
yalpalamalarını arzu eder misi
niz?

Sözlerimin tamamını man
tıklı bulmasanız dahi, kulak ar
dı da etmeyesiniz sakın. Biraz 
abarttığımı düşünmenize muka
bil söyleyebileceğim bir şey yok 
size. Benim maksadım da budur 
zaten. Yani düşünmeniz. Ben 
düşündüm ve siz de düşünün is
tedim. Her şeyi bir yana koyup 
sabredenlere mükafatlarının zi
yadesiyle verileceği günü hesap 
etmektir doğru olan. Haklının 
haksızdan ayrılacağı ve herkesin 
hakkını muhakkak alacağı gü
nün bilincinde olmak. Ve en bü
yük yatırımın, her şeye rağmen 
iyiliğe (salih amele) yapılanı ol
duğunu unutmamak. Daha bir 
farkında olanlarımızın, ah efen
dim, bunda da bir karşılık bekle
mek vardır diye şikayet etmeleri 
de mümkün tabi! Üzerine dü
şünmeye değer bir diğer mevzu 
daha emanet ediyorum işte.

Hoşça bakın zatınıza., salcın 
fazla kıymet vermeyin ama. Son
ra düşünmeye imkan bulamaya
bilirsiniz! ■
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E N E M E

KOŞULLANDIRILMIŞ 
HAYAT SERÜVENİMİZ

NACİ CEPE

İ nsan için hayat, değerlendi- 
rilmesi gereken güzel bir ni
mettir. Acaba her nefes al

dığımızda tattığımız bu nimetin 
kıymetli oluşunun ne kadar far
kındayız? Değer verdiğimiz ön
celiklerimizle bir var oluş süreci
ni yaşarken içinde yer aldığımız 
kozmik düzende bu nimetin na
sıl ve ne kadarını hak edebiliyo
ruz? Değerli kılmada nasıl bir 
anlam ve yaşama biçimleri oluş- 
turab iliyoruz?

Öylesine bir yaşam döngüsü 
içinde o kadar meşgulüz, o kadar 
doluyuz ki savruluşlar içinde 
monoton kalıplarda yaşıyor ve 
savurganlıkla hayatı kolayca tü
ketebiliyoruz. Bir mücadele için
de bulunarak hareketliliğimizle 
zamanı da yaralıyor ve kederlen- 
ditebiliyoruz. Sanki hayatımızla 
aramızda istenmeyen ama kabul 
edelim ki bir kopuş sürecini de 
birlikte yaşıyoruz.

Çağın insanı kendini öylesi
ne karmaşık bir zihin coğrafya
sına ve temposu yüksek bir ha
yat serüveninin merkezine taşı
yıp kaptırmış ki bu yaşadığı sor
gulanmaz hayatın nasıl bir hayat 
olduğunun kritiğini yapabilmek
ten uzaktır. Durdurulamaz bi
çimdeki isteklerin çokluğu bizi 
şaşırtıcı mecralara ve maceralara 
taşıyor; kendimize ait aidiyetle
rimizi ve yaşama kültürümüzü 
şekilsiz kılıyor, yapıbozumuna 
uğratıyor.

Çoğunluğun yaptığı tek şey, 
hayatı basite alarak yaşamak... 
İçini doldurmadan, anlamlan
dırmadan ve değerli kılmadan 
yaşamak... İlgisiz, duygusuz ve 
duyumsuzca bir sevgi kuraklığı,

bir tebessüm yorgunluğu ile be
raber yaşlanarak yaşamak... Ma- 
nipülatif etkinliklerin bizi sevgi
sizliğin kıraç ortamlarına taşıyıp 
umutsuzluğu dayatan telkin
leriyle yaşamak... Sanki çıkış yo
lu, çözüm yolu yokmuşçasına al
datılarak, uyutularak yaşamak...

Kaynayan bu cenderede bir 
inanç iklimini yudum yudum ta
darak yaşamaya çalışan insanı
mızı bu girdabın burgacına alıp 
eritmek ve yaşama direncini de 
tüketmek istiyorlar. Hayatı an
lamsız kılıp yaşanmaz hale getir
mek ve hayatı açık hava zindan
larına dönüştürerek kölece, körü 
körüne, sahte özgürlüklerle bir
likte yaşatmak... Hayatlarımızı 
psikolojik, kültürel ve ekonomik 
dar alanlar içerisine alıp istedik
leri kadar özgürlük bağışlayıp, is
temedikleri kadar yaşatmak...

Anlayışlarımız, umutlarımız 
dahası ütopyalarımız bile sustu
rulmaya çalışılmaktadır. Kontrol 
edilen hayatlarımız içinde duygu 
kısırlıklarıyla ve yalnızlığımızla 
başbaşayız sanki... İnsanımızı te
ker teker kuşatan, vakumlayarak 
yutan bir yalnızlık bu... Bu yal
nızlık giderek “kalabalık yalnız
lıklar” oluşturma serüvenine 
dönüştürülüyor.

Bugün toplumumuzda sosyo
ekonomik, sosyo- kültürel ne
denlerden dolayı katmanlı psi
kolojik sorunlar içinde bulun
makla karşı karşıyayız. Bu sorun
ların giderek % 80 oranında bir 
toplumsal depresyon ortamına 
taşınarak varması oldukça dü
şündürücüdür. Toplumun büyük 
çoğunluğunun böylesine çaresiz 
ve umutsuzluk içine çekilen bir 
depresyon sarmalına alınması 
sebepsiz de değildir. Psikolojik 
depresyon içinde, tedavi gören 
hastaların sayısı verilere göre % 
.37 oranlarına ulaşmıştır. Gide
rek de artış gösterir durumdadır. 
Psikolojik hastalıklarla insanı
mızın tedavi görüyor olması na
sıl ve ne tür sorunlara muhatap 
kaldığımızı uyaracak nitelikte 
görülmektedir.

İşsizliğin devasa boyutlara ta
şınması, sokakların kap-kaç çe
teleriyle her an darp, gasp olay
larıyla güvensiz kalması düşün
dürücüdür. İstatistiki rakamlara 
göre açlık sınırına gelen veya aç
lık sınırının altında yaşayan in
sanımızın sayısı giderek artmak
tadır. Fuhuş, kumar, uyuşturucu 
vb. kirli dünyalar riyakarlıkla 
ayakta durmaya devam etmekte
dir. Sorunlarımıza köklü çözüm

Umrem • Ağustos • 2005  81



yolu bulunmadıkça sokaklar suç 
çeteleri üretmeye devam ede
cektir. Sorunlarımıza çözüm yo
lu bulunmadıkça sayısı iki yüz 
binlere yaklaşan sokak çocukları 
giderek artmaya da devam ede
cektir. Kısacası toplum bir kim
lik kaybı ile birlikte bir kimlik 
lcuşatımı ile karşı karşıyadır.

Her tür manipülatif etkilerin 
kültürel yaşam formumuz bozu
luyor ve moral değerlerimiz aşı
nıyor; yoğun dayatmalarla da 
maalesef pasif kimlikler, kişilik
ler üretiliyor. Özentiyi şiar edi
nen lümpen kişilikler üretiliyor. 
Korku psikolojileriyle ümidi kal
mamış, ağır travmalar yemiş pe
simist insanlar üretilmeye çalışı
lıyor.

Gençliğe, sürekli gerilim ve 
karmaşa ortamlarına taşınarak 
telkinler yapılıyor. Gelecek, en
dişeler ile tarumar ediliyor. G e
leceğe ilişkin hayaller kirletili
yor. Üniversitelere girebilmek 
çok büyük sorun; her yıl sınava 
girenlerin sayısı çığ gibi artıyor 
ama girebilme oranına yüzdesel 
olarak daha bir sınırlama getiri
liyor. YÖK yöneticileri bu konu
da çözüm üretmek bir yana, çare 
bile aramaz dürümdalar. Üniver
siteye giremeyen, bu yüzden ge
lecek hayallerini yitiren gençler
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derin psikolojik bozukluklar ya
şıyor.

Sekülerleşmiş yaşam tarzları
nı empoze eden ve bizi seldiler 
dine davet eden temporalist ça
baların etkinliğinde hak bir pa
radigmaya müntesip mümin in
sanın varlık bilinciyle hayatta 
var olma ve kalma mücadelesi 
her şeye rağmen direnilerek sü
rüyor. Hayatlarımıza konan bun
ca ambargolar ve krizler toplum
sal yaşamımızı gittikçe daha bir 
güçleştiriyor. Manipülasyonlarla 
oluşturulan zihin kirlilikleri ve 
beyin göçleri olağan düzeylere 
indirgenebiliyor. Bütün bu irras
yonel istenç dışılıkları istemedi
ğimiz halde olağanlaştırarak tü
ketebiliyor olmamız anomalik 
değil mi? Maalesef bizi tüm de
ğerlerimizden koparma uğraşısı 
içinde bulunanlara müslüman 
mahallesinde salyangoz satıcılığı 
yaptırmamız ve göz yummamız 
ne esef verici bir durumdur.

Hayat, oynanacak bir hiçlik 
oyunu değil, yaşanarak değeri 
doldurulabilen ve boşluğu affet
meyen bir kavramdır. Düşünme
sini bilenler için ciddiye alına
cak ve sürece dayalı gel-geç yeri 
değil, kısa bir süre için gelip, 
uzun bir yolculuğa çıkmanın kı
sa bir molasıdır. Sorumluluk ve

yaşama bilincini taşıyarak haya

ta hak ettiği değeri verenler için 

ise bir armağandır.
Postmodern seldiler dünya

nın egemenleri, toplumları neo- 

kolonyal bir yaşam biçimiyle eli
mine edip “koşullandırılmış” 

bir yaşam tarzıyla eritmek ve tü

ketmek için her gün yeni uğraş

lar icad etmektedir.
Sekülerleştirilen insan, enin

de sonunda bir neo-paganlaşma 

çizgisi içine girebilir. Çünkü bu 

kadar olumsuz etkilerin altında 

ne özgür iradelerini kullanabilir

ler ne de hakikati görebilirler.
Toplumda yaşayan bazı in

sanlar ise zamanın farkında ol
madan ve düşünmeden yaşarlar. 

Düşünme, insana has temel özel

liktir. Ama hiç düşünmeden ha
yat evrenini bulunduğu gibi algı

layıp ne olduğunu inceleyip sor
gulamadan yine bu evrende ya

şamını idame ettiren o kadar in

san var ki, bunlar yaşamak iste
dikleri şeyleri ancak işlerine gel

diğinde hep birilerine bakarak 

taklit ederler. Taklit ve özenti 

ile yaşamlarını akletmeden, te

fekkür etmeden tamamlarlar. 

Hayata değer ve anlam vermek, 

hakikati yaşamak için değil, bi

lakis hayata ve hakikate karşı 

boş bir duruş sergilemek içindir.
Anlamı ve değeri olan bir 

hayatla tanışmahyız. Kendimizi 

yeni hayatlar -içinde sorgulama

lıyız. Olumsuz etki ve yönlendi

rilmelerden, geçici heveslerden 

sakınmalı ve hayatı ibadet bilin

ciyle yaşayarak değerli kılmalıyız.



Güzellik Üzerine Aforizmalar 
İNSAN HÂLÂ GÜZEL!

RAMAZAN DEMİR

T arifi imkansız güzellikler' 
den eser kalmasa da, in' 
san hala güzel.

¥ V »S*

Doğu ve Batı’dan birçok bil' 
ge kişinin, “insan ortadan kalktı, 
kalkıyor.” tespitine rağmen, az 
da olsa insan var ve onlar hala 
güzel.

* * *

“Örneğin kadınlar, hızlı hızlı 
kokarlar.” dizesinin doğruluğu 
bir yana, o bildik insan kokusu 
var ve o hala güzel.

Güzel olan her şey, doğası ge' 
reği az olur. Bu nedenle insanın 
az olması, eşyanın tabiatından 
olsa gerek.

* * *

Moda sektörü insanı kuşa 
çevirse de, insan kalmakta dire' 
nenler hala güzel.

* * *

insanlar, “Canım sıkılıyor.” 
ortak paydasında buluşsalar da, 
adı konmamış çağdaş hastalıklara 
yakalanmayanlar gerçekten güzel.

* * *

Aşk yoksulu, internet zengini 
çilingirler ortalığı istila etse de, 
topluma bulaşmamak için kendi' 
ni sıkıca tutanlar hala güzel.

* * *

Mekanik sevgililere herkes 
kapılarını ardına kadar açsa da, 
sanal dünyaya kota uygulayıp, 
kendini güvenli bir adaya atan' 
lar ne kadar da güzel.

î}S

İnsan olduğunun farkında ol' 
mayan insan, tahrip edemediği 
tarafları ile hala güzel.

İdeolojilerin saltanatını sar- 
san kozmetik sanayi bile insanın 
güzelliğini örtemedi.

Bu nedenle, insanlığını ört' 
bas etmeyenler iyiden iyiye gü' 
zel.

* * *

Yükselmek için hiçbir zaman 
sandalye aramayanların aynaya 
bakmalarına gerek yok. Çünkü 
onlar devamlı güzel.

* * *

Artık güçlü, bilge ve şairlerin 
ortaya çıkmasına imkansız gözü 
ile bakılsa da, toplumdaki durıi' 
şu ile bilgeleri, şairleri aratma- 
yanlar fevkalade güzel.

* * *

Çorba içmek ve et sıyırmak 
için, merkez ilçede sıraya giren-

ler sürekli çoğalsa da, matarasın
daki tuzlu suyun tadına varanlar 
inanılmaz derecede güzel.

* * *

Medya ve imaj (vitrine oyna
ma) bu çağın en yaygm ve en 
bulaşık sihri. İmajda keramet ol
sa, falan kadına vahiy gelirdi. 
Medyada keramet olsa, Türkiye 
her gün mucize gösterirdi.

Toplumun cehaletinden 
kendi cehaletime (cehdime) il
tica ediyorum, diyen birisine gü
zellik dersi veremeyiz.

H'

T V ’lerle nereye gittikse, 
Cd’lerle oraya gideceğiz, diyen
ler güzellik haritasını çizebilirler.

* * *

Tüketim toplumunun mabet 
ve ayin merkezleri hınca hınç 
dolarken, cami ve kütüphaneleri 
yalnız bırakmayanlar, parmakla 
gösterilecek kadar güzel.

* * *

Popüler kültürün baskısına 
boyun eğenler nüfusun en külli
yetli paydasını oluştursa da, çağ
daş (asi) kültüre direnenler, be
dir kahramanları kadar güzel.

* * *

Bürokratik ilahların kilise 
bekçiliğine soyunanlar çoğalsa
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da, “kimsenin eşiğini aşındırma- 
yanlar” müthiş güzel.

* * *

Düşmanının sembolünü ken
dine kimlik edinip pirim bekle
yenler, hiçbir şeyin farkında de
ğil. Bir şeyin farkında olanlar ne 
kadar da güzel.

Kendine oto sansür uygula
yanlar kendi iplerini çeke dur
sunlar, kalan sağlar ne yandan 
baksan güzel.

* * *

Güzellik yarışmalarında kalp
ler değil, kaportalar yarıştığına 
göre, bir kalbi olduğunun farkın
da olanlar ne kadar da güzel.

* * *

Anadolu’yu düşmandan kur
tardık ama, birbirimizden kurta
ramadık. Denize düşen Avrupa 
birliğine sarılıyor. Okunmamış

bir kitap gibi duran Anadolu 
baştan aşağı güzel.

Medya, market, bürokrasi üç
geni ile kuşatılan ademoğlunun 
hapishanesi, bütün zamanların 
en çelik kafesidir. Daha da kötü
sü, insanoğlu bu kafes ile bir de 
öğünüyor. Durum yadırganmı
yor çünkü, insanlar kendi elin
den çıkma nesnelerin hışmına 
uğruyor.

Marka; modern zamanlarda, 
“güvenilen” ve yarı tanrısal bir 
itikatdır. N ice insan; Sony, 
Nestle, Levi’s, Braun, BM W ’si- 
ne veya sigorta şirketine güven
diğine kadar Allah’a güvenmez. 
İnsanların, İslam ile elektronik 
eşyalara bakışları arasında ciddi 
benzerlik vardır: Her ikisinin de 
markasına (adına) sahip çıkar
lar. Üstadın, ‘marka miislüman- 
ları’ kavramını anlayabilmek ne 
güzel.

Hemen hiçbir çağın belası, 
modern zamanların ‘geçim bela
sı’ kadar püsküllü olmadı. Çün
kü bu son bela her bir insanın 
özel, bütün insanların da ortak 
gayreti ile üretiliyor.

Modern yaşantı bir süreçtir. 
Kimisini çarçabuk kimisini de 
yavaş yavaş kuşatır. Bu anlamda 
bir insanın, ‘kendisi’ olup olma
dığından şüphe etmek gibi bir 
vasfı yoksa, ‘herhangi birisi’ ola
cağına da kuşku yoktur.

* * *

Eski Führer’lerin, Duçe’lerin, 
Şeflerin  diktatörlüğü kendin
den kaynaklanırdı. Postmodern 
şeflerin diktatörlüğü ise halktan 
kaynaklanıyor. Gücü, belli süre
lerle halktan alıyorlar. Ezici 
kontrolün kaynağında halkın 
yaşam tarzı var. İnsanoğlu adeta; 
‘Ya tiran olurum, ya da tiran ya
ratırım.’ diyor. ■
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B enim hikayem, “İslâm. 
Kapitalizm Çatışması” ad
lı kitabın arka kapağııi' 

daki bu satırları okumamla baş
ladı. 1989’da Ç.Ü. Ziraat Fakül
tesi 1. sınıfta öğrenciydim. Re
sim kağıdı almak için girdiğim 
kırtasiyede görmüştüm bu kitabı. 
Yukarıdaki satırlar beni altüst 
etmişti. Yurda gelince bir gecede 
okuyup bitirmiştim ve arkasın
dan diğerleri geldi. Kısa bir süre 
sonra bir daha açmamak üzere 
örtünmeye karar verdim. Demek 
büyük konuşmuşum ki bir hafta 
sonra başörtüsü bütün kampüste 
yasaklandı. Kafeterya, kütüpha
ne her yer yasak. Bölüm başka- 
nımız bayandı. Beni odasına ça
ğırdı. “Bak! dedi. Peygamber: 
‘ilim Ç in’de de olsa arayınız’ de
memiş mi? Sen de ilim için başı
nı açmalısın. Bak, ben öyle yapı
yorum. Her Perşembe Yasin’imi 
okur, mevlitlerde ve mezarlıklar
da başımı örterim. Görüyorsun 
ya aramızda pek'de fark yok. Sa
dece senin inadın...”

O kadar yumuşak, o kadar 
müşfik konuşuyordu, benim için 
o kadar üzülmüş duruyordu ki, 
bir ara onu üzdüğüm için suçlu
luk bile duydum. Bir ara; “Ama 
hocam ben böyle okumak böyle 
kabul görmek istiyorum” dedim 
ve o da bağırmaya başladı. Güya 
konuşuyordu. Hayır kusuyordu. 
Gayri ihtiyari bir tavırla kalkıp 
koşmaya başladım. Kendimi bö
lümün önündeki bir banka at
tım. Çantamda küçük bir me
alim vardı. Çıkardım, açtım. 
Karşıma “îman edenlerle karşılaş
tıkları zaman, ‘îman ettik’ derler. 
Şeytanlarıyla başbaşa l<aldıklarında 
ise, derler ki; ‘Şüphesiz, sizinle be

“HAYDİ KIZLAR OKULA” 
BAŞÖRTÜLÜLER DIŞARI!

A. DİLEK AKTUNÇ

"Kapitalizm ve komünizm bir mal<asm iki ağzı gibidirler. İkisi de aynı şeyi, insanı keser.”
Seyyid Kutub

raberiz. Biz (onlarla) yalnızca alay 
edicileriz ."(Bakara/14) ayeti ke
rimesi çıktı. Rabbim lütfetmiş, 
bu kulunu bir azmanın da
ha elinden kurtarıp 
teselli etmişti. O 
sene hiç bir derse 
giremedim. Ye
niden sınava , 
girip başörtüsü 
yasağı olmayan 
bir üniversiteye 
gittim. Fen-Ede- 
biyat Fakültesini bi
tirdim.

Okurken çalışabileceğimi 
düşünmüyordum. Allah rızası 
için bir eğitim, bir kültür oluştu
rup çağın gerisinde kalmadan, 
alternatif arayışları içindeydim.

1994’te ilkokul öğretmeni 
olarak göreve başladım. Atama 
haberimle birlikte tesettürlü ol
duğum haberi de benden on gün 
önce görev yerime ulaşmıştı. Ve 
kıyametler kopmuştu. Çünkü 
orada çalışacak olan ilk başörtü
lü öğretmen ben olacaktım. Ben 
daha gitmeden mevcut sınıfın 
en ümitsiz öğrencileri seçilmiş 
bana bir sınıf oluşturmuşlardı. 
Senenin ortası gelmiş ve çocuk
lar iki üç cümle dışında hiçbir 
şey öğrenmemişler. Var gücümle

çalışıyorum. Bir gün elim yüzüm 
tebeşir, üstüm batmış, elimde bir 
sürü dokümanla öğretmenler 

odasına geldim. Çevrenin 
ekabir takımından 

birileri de gelmiş 
oturuyorlar. O n

lara şirin gö
rünmeye çalı
şan sayın mes
le k ta ş la r ım -  

dan(!) biri (Ben 
örtülü geliyorum 

diye pantolonla 
gelmişti.) “Sen en iyisi 

bu alfabeyi bırak. Arap alfabe
sini öğret. Onu daha çok başarır
sın.” dedi. Ben de “Evet haklısı
nız. Aslında benim orman alfa
besini öğretmeliyim. Çünkü or
man kanunlarıyla yönetiliyo
ruz.” dedim.

Öyle ya. Sen işini ne kadar 
iyi yaparsan yap ikinci sınıfsın. 
Sen ne kadar iyi giyersen giy 
ikinci sınıfsın. Bu tür psikolojik 
baskılara hemen herkes şahit ol
muştur. Yeni tanışılan arkadaş 
takdimlerinde “Öğretmen ama 
örtülü...” Aslında iyi bir insan 
ama...” tanımlamaları hepimize 
tanıdık gelmekte. Bir süre sonra 
da eğer taassup ve kasıtlı davra
nış yoksa: “Meğer çok iyi bir in
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sanmış. Biz de şey... sanmıştık” 
cümleleri kurulmaya başlar.

Öğrenciliğimiz “eğer açma
yacaksan boşuna okuma, bakış 
ve söyleyişlerinin altında geç
mişti. çalışma hayatımız da “bu 
kadar emek harcamışsın, boşuna 
heba etme. Aç başını! Ne ola
cak? Günahı sana değil ki. Yarın 
öbür gün kocan topal olur ya da 
ölürse sana kim bir lokma ekmek 
verir? telkinlerinin gölgesinde 
varolmaya çalışıyordu, böyle söy
leyenlere: “Ya sen nerden bile
ceksin benim ne emekler harca
dığımı? Sınav geceleri soğuk yurt 
köşelerinde çamaşır odalarında 
nasıl sabahladığımı? Sen birini 
diğerine feda etmek ne demektir 
bilir misin? Bilemezsin. Çünkü 
sen hiç feda etmemişsin Zaten 
feda edecek bir şeyin de yok.” de
meyi çok düşünmüş sonra da vaz- 
geçmişimdir. Çünkü yaptığımı 
onaylamıyorlardı k i tercihimi 
onaylasınlar...

İlerleyen yıllarda bana iki ar
kadaş daha katılmıştı. Milli Eği
tim Müdürü okula gelmiş, bizle- 
rin dosyalarına bakarken şok ol
muş. Çünkü benim eşim avukat, 
diğerinin eşi T .A .Ş . Bölge Mü
dürü, bir diğerininki de üniversi
tede öğretim görevlisi. Bunların 
eşleri böyle bir şeye nasıl izin ve
riyor?” diye bağırmış. Hepsini 
anlıyorum da bir hukukçu nasıl 
böyle bir rezaleti kabul ediyor? 
Anlayamıyorum” demiş.

Bu olaydan bir kaç ay sonra 
istifaya zorlandık. Ben istifa et
tim diğerleri devam ettiler tabii 
onların istediği şekilde... Kendi
mi hiçbir zaman mağdur hisset
medim. Çünkü kendi isteğimle 
onurlu bir tercih yapmıştım. Sa
dece öğrencileri ahlaksıza sahte
kara, rantçıya teslim eden siste

min bizlere güvenememesiydi 
beni üzen.

Gördüğünüz gibi benim hi
kayem de yaşanmışların on bin- 
lercesinden biri. 1963’te Hatice 
Babacan’dan beri hepsi diğeri
nin tekrarı gibi âdeta. Yaşlı bir 
çift konuşurlarken: “Hani ha
nım, benim askerlik hatıralarım, 
senin ise doğum hikayelerin hiç 
bitmez.” der. İnşaalah bizimki 
bitecek ve enerjimizi hayatın 
başka alanlarına taşıyacağız.

Biz bu emri Allah’tan aldık 
ve uymakla şereflendik. Ama bi
ri leri yıllardır Allah ile bizim 
aramıza girmeye çalışıyorlar. Ya
sakçı zihniyete sesleniyorum: 
“Çıkın aradan. Allah’la kulun 
arasına girilmez. Bunun faturası 
size pahalıya patlar. Biz başımızı 
örtünce siyasallaşmıyoruz. Bila
kis siz yasaklayarak onu siyasal
laştırıyorsunuz, bunu siz yapıyor
sunuz.Baskılarınızla ideolojik ta
raf oluşturuyorsunuz. Siz hangi 
hakla: “Sen benim vatandaşım 
olacaksın şu şu şartlara uyman 
lazım. Aksi takdirde ikinci sınıf 
olursun. O zaman herkes eşit 
olur ama bazıları daha eşit olur, 
diyebiliyorsunuz. Bırakın dereler 
yataklarına aksın. Siz suyu tersi
ne akıtmaya çalışıyorsunuz. Dik
kat edin, altında kalırsınız.

Sizler benim öğretmenliğimi 
resmen sona erdirdiniz. Fakat 
fahri öğretmenliğimi asla!... On
lar bizleri kendi tanımış oldukla
rı alanlardan (kamusal alan de
miyorum) kovmakla bizi yok sa
yıyor ve meseleyi çözdüklerini 
sanıyorlar. Benim inancıma göre 
öğretmenlikte, öğrencilikte in
san yaşadığı sürece devam eder. 
Allah buna bizi memur etmiş, ve 
bunu bu memuriyeti O ’ııdan 
başkası sona erdiremez. Ben yal

nızca sistemin verdiği memuri
yet görevini yine ona iade etmiş 
bulunuyorum. İnşaallah kıyamet 
günü “senin rızan için mesleğimi 
feda ettim ya Rabbi” diyeceğim.

İslam tarihi Allah yolunda 
canını, malını, her şeyini cö
mertçe veren şahitlerin menkı
beleriyle doludur. Biz onlara şa
hit olduk yavrularımız da bize 
şahitlik edecek. Yine de onlara 
yeterince güzel şeyler bırakma
maktan ve daha da acısı yüzleri
ne bakamamaktan korkuyorum. 
Dokuz yaşındaki oğluma TV  ka
nalının birinde: “Haydi kızlar 
okula” kampanyası ile bir diğer 
kanalda: “Haydi kızlar derhal dı
şarı (sokağa)” kampanyasının 
çelişkisini anlatamıyorum. “Oğ
lum bir kısım kızlar okumayı hak 
eder diğer bir kısım kızlar da 
okumaktan men edilir.” diyemi
yorum. “Yakında onlara da ‘kız
lar artık okula dönün’ denilecek 
inşallah” diyorum.

Cenab-ı Allah bizleri aklımız 
ile kalbimiz arasına, ilmimiz ile 
amelimiz arasına, dünyamız ile 
ahiretimiz arasına sıkıştırmasın. 
Bizlerin başımızı örtmek için 
hepsi mukaddes dünyalar kadar 
sebebimiz var. Onların yasakla
mak için ise hiçbir sebepleri ve 
daha da önemlisi hakları yok, ol
maz, olamaz da.

Bu yasaklar karşısında buldu
ğumuz veya aradığımız çözümler 
Kur’an ve Sünnet çerçevesinde 
olmalı. Çünkü bir yanlış başka 
bir yanlışla bertaraf edilemez. 
Dik durmalı, birbirimize omuz 
vermeliyiz. Sabretmeli ve sabrı 
tavsiye etmeliyiz. Allah (c.c) 
bizleri sonuca kimi isterse onun 
eliyle götürecektir.

“N asrun m in ellah i ve fe t
k im  g arîb” (Fetih sûresi) m
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G eçtiğimiz sayıda Pierre 
Loti’den bir hatıra ak
tarmıştık. Bu sayıda 

Feridun Kandemir’in Medine 
Müdafaası isimli hatıratından 
benzer bir hatıra aktaracağım.

Feridun Kandemir Medine 
şehri telim olduktan sonra da 
Kızılay ekibi ile Medine’de kalır. 
Hastalar iyileştikten sonra, için
de Şerif Hüseyin ailesinin fertle
rinin de bulunduğu bir trenle 
Şam’a gelir. Feridun Bey Şam’a 
girer. Feridun Bey ve yanındaki
ler bir akşam kral tarafından ti
yatroya davet edilirler. Burada 
asi Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal
la görüşür ki o sırada Faysal Su
riye kralı olarak kabul edilmek
tedir. Bundan sonrasını kitaptan 
(Feridun Kandemir, Fahreddin 
Paşa’nın Medine Müdafaası, Yağ
mur Yayınları) takip edelim:

“Hamdullah bey belli saatte 
geldi ve bizi saray arabaları ile 
aldı. Merce meydanındaki bü
yük tiyatronun önü, pırıl pırıl 
elektriklerle gün gibi aydınlıktı. 
Herhalde kralla davetlilerinin 
gelişini görmek için yığılmış 
olan bu Şamlıların yanından 
gölge gibi süzülen arabalarımız, 
tiyatronun arka kapısında dur
du. Biz de “ha başımıza bir şey 
geldi, ha gelecek” korkusu ile ar
ka merdivenlerden çıkarılarak, 
yine Hamdi bey’in kılavuzluğun
da koridoru geçip, ... büyük bir 
locaya alındık. Locada, nereye 
oturalım diye bakınırken, hınca 
hınç davetlilerle dolu salonda 
“Türkler, Türkler, Türk kardeş
ler” diye bir ses yükseldi. Bir de 
baktık ki, aşağıda oturanlar ara
sında iki, üç kişi ayağa kalkmış, 
çırpma çırpına bağırıyor! “Yaşa

AYDIN CEPHESİNDE ŞEHİD 
DÜŞEN ARAP ASKERLER

ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

sın Türkler, Türk kardeşler!” 
Bütün salondakiler de gözle

rini bize dikerek, çoğu ayakta, 
sevgi gösterileri ile “Yaşasın 
Türkiye, Yaşasın Türk kardeşler” 
çığlıkları ile öylesine bir alkış 
fırtınası kopardılar ki, ne yapa
cağımızı, nasıl karşılık vereceği
mizi bilemez hale geldik. Herkes 
konseri monseri unutmuş, bi
zimle meşguldü... O esnada, kral 
Faysal da beraberindekilerle ge
lip, locasında görününce, yine 
alkışlarla ayaklanan salon, bu se
fer “Yaşasın Türk-Arap kardeşli
ği” nidaları ile çınlarken, biz de 
ayağa kalkıp, alkışlara katılmak 
zorunda kaldık... Konser başladı. 
Mısır’ın en gözde sanatkarları 
olduğu anlaşılan saz heyeti ve 
şarkıcıların gazelleri aldı yürü
dü... derken birden baktık ki, saz 
heyeti bizim “Hey Gazileri” tut
turmuş çalı
yor... Gerçi 
hazırlıksız ol
dukları belli 
oluyorsa d a. 
anlayan da al
dıran da yok.
Türk havası 
ya al sana al
kışlar ve “Ya
şasın Türkler”

bağrışmaları ile bir çoşku daha... 
Biz sanki bu gece konsere değil 
kendimizi göstermeye gelmiştik. 
Lâkin böyle bir duruma düşece
ğimizi elbette bilmiyorduk. 
Hamdullah bey de hem mem
nun hem de hayretler içinde idi.

“Şurada biraz bekleyelim, ka
labalık dağılsın öyle çıkarız” de
di. Locada gizlenir gibi sessiz se
dasız bir müddet oturduk. Ham
dullah beyin “buyurun” deyişi ile 
kalktık. Hakikaten ortalıkta 
kimsecikler yoktu. Tiyatro bo
şalmıştı. Fakat... dışarı çıkmak 
üzere ilk adımımızı atarken, bir 
de ne görelim, konserden çıkan
larla, onlara katılmış olan bir sü
rü insan, meğer bizi beklermiş. 
Yine aynı gösteri, hatta evvelki
lerden daha büyük, daha şiddet
li... Ortalık yine yaşasmlarla çın
lıyor. Polislerin başa çıkamadığı
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kalabalık arasından bağrışa bağ- 
rışa üzerimize yürüyenler, boy- 
numuza sarılıp, ellerimizi öper
lerken bir anda kendimizi omuz
lar üzerinde buluyoruz.

Eyvah... Saldırıdan koruna
lım derken, şimdi de bir sevgi ile 
kucaklaşma havası içinde, kim 
vurduya mı gidiyoruz.” Sh.261)

Peki bu isyanlara katılanlar 
kimlerdi ve hedefleri ne idi? Bu
nu da Feridun Kandemir’in kita
bından takip edelim.

“Bu isyanın asıl sebebi ne idi 
? Araplar istiklal mi istiyorlardı ? 
Hayır, Araplar bütün harp bo
yunca Türklerle omuz omuza 
Çanakkale’den itibaren her cep
hede savaştılar. H atta İstiklal 
savaşımızda Aydın Cephesinde 
Mehmetçiklerle yan yana Yu
nanlılarla boğuşarak, canlarını 
veren Araplar vardı. Ve ilk ci
han harbinde Araplarla meskun 
hiçbir yerde, ne ırak, ne Suriye, 
ne Lübnan, ne Yemen, ne Filis
tin’de Türlclere isyan eden tek 
bir Arap görülmedi.

İsyan eden sadece Mekke 
Emiri Şerif Hüseyin Paşa idi. Bu

86.400 SANİYE

Bankada bir hesap sahibi olduğunu düşün, hesabına 

her sabah 86.400 dolar para yatırılıyor, fakat bu para

nın hepsini akşama kadar harcamak zorundasın, ertesi 

güne transfer edilemez. Paranı kullansan da kullanma- 

san da hesap her akşam sıfırlanıyor. Ne yaparsın? Ta

bii ki hepsini harcamaya çalışırsın! Hepimiz, Zaman 

adlı bu bankanın müşterileriyiz!

Her sabah 86.400 saniyeye sahip oluyoruz; yarına 

transfer edilemez, her sabah hesabımız dolar, her ak

şam boşalır. Geri dönüş yok, saniyelerini şu anı yaşa

yarak harca, en iy is i bunlarla yatırım yap.

ABD’nin Irak’ı işgali sonrasında 
köylerden gelen bedevilerin 
günlerce süren talanı idi. Ülke
leri işgal edilirken köylerden 
inen bu bedevilerin tek sorunu 

bir parça daha fazla talan idi.
Feridun Bey’in kitabında da

ha bir çok ilginç konu ve anek
dot var. Bunlardan biri de İngi- 
lizler için çalışan Yahudi Ajan 
grupları. a

mu KUŞUNUN HİKAYESİ

R i v a y e t  
olunur ki, 
kuş l ar ı n  
h ü k ü m 
darı olan 
S i m u r g  
A n k a ,
B i l g i  
Ağacının
dallarında yaşar ve her şeyi b ilirm iş. Kuşlar Si- 
murg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını dü
şünürmüş. Kuşlar dünyasında herhangi bir şey ters 
gittikçe onlar da Simurg’u bekler dururlarmış. Ne 
var ki, Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır o l
muşlar ve sonunda umudu kesmişler.

Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü 
Simurg’un kanadından bir tüy bulmuş. Simurg’un 
var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar toplan
mışlar ve hep birlikte Simurg’un huzuruna gidip yar
dım istemeye karar vermişler. Ancak Simurg’un yu
vası, etekleri bulutların üzerinde olan Kaf Dağının 
tepesindeymiş. Oraya varmak için yedi dipsiz vadiyi 
aşmak gerekirmiş. Kuşlar, hep birlikte göğe doğru 
uçmaya başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler olmuş.

Önce bülbül geri dönmüş, güle olan aşkını ha
tırlayıp, papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş 
(oysa tüyleri yüzünden kafese kapatılırmış), kartal 
yükseklerdeki krallığını bırakamamış, baykuş yıkın
tılarını özlemiş, balıkçıl kil bataklığını.

Yedi vadi üzerinden uçtukça sayıları gittikçe 
azalmış. Altıncı vadi “şaşkınlık” , yedinci vadi "yok 
oluş" vadisiymiş. Kaf Dağına vardıklarında geriye 
otuz kuş kalmış. Simurg’un yuvasını bulunca öğren
mişler ki "Simurg Anka’V ’Otuz Kuş” demekmiş. On
ların hepsi Simurg’muş. Her biri de "Simurg”muş...

paşa, bütün Arapları hükmü al
tına alıp kral hatta İmparator ol
ma sevdasında idi... Şerif Hüse
yin’in bu isyanda kullandığı 
Araplarda Hicaz çöllerinde öte
den beri göçebe hayatı yaşayan 
ve talan ile geçinen son derece 
cahil, dünyadan habersiz, fakir 
fukara bedevilerdi.

Mekke, Taif, Cidde gibi şehir 
ve kasabalardaki Araplar, isyana 
katılmadıkları gibi Şerif Hüseyin 
de zaten bunlar
dan asker almak 
teşeb b ü sü n d e 
bulunm am ıştı.
Bedeviler ve re
isleri fakirlikleri 
dolayısı ile para
dan başka bir 
şey bilmezlerdi.
Parayı verenin 
düdüğünü çal
mak tabiri sanki 
bunlar için söy
lenmişti”.

Bedevilerin  
talan alışkanlı
ğına güncel bir 
örnek de
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AVRUPA BİRLİĞİ
Siyasal ve Kültürel Bir Perspektif

İldeniz Tüm ay

Türkiye 6 Ekim 2005’te AB ile müzakerelere başlamak için hazırlıklarını sürdüredursun; Avrupa 

Birliği’nin bizzat kendisi, yeni bir dönemecin, bir çöküş/dağılma sürecinin eşiğine gelmiş bulunuyor. 

Önceki ay, Fransa ve Hollanda’da yapılan referandumlarla AB Anayasasının reddedilmesi, 

Birliği, kuruluş felsefesi, amaçları, işlevi, genişleme polıtilcaları ile yeniden sorgulamayı zorunlu 

kılıyor. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’ni tarihsel seyri, iç çelişkileri, değerler ve kimlik sorunları ve 

diğer yönleriyle geniş bir perspektiften tahlil eden sayın İldeniz Tüm ay’ın belgesel analiz çalışmasını 

Ümran okuyucularının istifadesine sunuyoruz.

1950 yılında Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schu- 
man’ın girişim iyle Fransa ve Almanya arasında 
Kömür ve Çelik Birliği konusunda anlaşmaya va
rılması ve bu birliğe İtalya, Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburg’un da katılması sonucu ortaya çı
kan Avrupa Ortak Pazarı, ilerleyen yıllarda siya
set ve güvenlik alanını da kapsayacak bir yapı
lanma sürecine girerek Avrupa Birliği adıyla anı
lan 20. yüzyılın en önemli oluşumlarından birini 
meydana getirdi. Avrupa Birliği 20. yüzyıldan 21. 
yüzyıla genişliyerek ve üyeleri arasında ilişkileri 
geliştirip derinleştirerek yol alıyor. Zaman içinde 
geçirdiği beş genişleme süreci sonunda bugün 
üye sayısı 25’e yükselm iş bulunuyor.

1963 yılında imzalanan ortaklık anlaşması ile 
başlayan Türkiye-AB ilişkileri 40 yılı aşkın bir sü
re içinde çeşitli iniş ve çıkışlar yaşamış, 1996 yı
lında tamamlanan Gümrük Birliği Anlaşması ile

ilk somut ilişki kurulmuştur. Ancak 2000’li yıllara 
gelinceye kadar Türkiye’nin AB’ye alınması ko
nusunda elle tu tu lur bir gelişme olduğu söyle
nemez. Bunun aksine 1989 yılında Sovyetlerin 
çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan Mer
kez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Malta ve Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi AB'ne girmeyi başarmışlardır.

AB Entegrasyon Tedbirleri ve Uygulamalar

AB iki önemli entegrasyon temeli üzerine o tu r
maktadır. Birincisi ekonomik entegrasyon olup, 
sırasıyla serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, 
ortak pazar, ekonomik ve parasal birlik ve tam 
ekonom ik entegrasyon esas alınarak piyasaların 
birleştirilmesi anlamına geliyor. Bu da üretim  
faktörlerinin serbest dolaşımı ve bunu sağlamak 
için bütünleştirilecek ekonom ik birimlerin farklı
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niteliklerinin uyumlaştırılması, bunun için gerek
li ortak politikalar ve hukuki düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi şeklinde özetlenebilir. Diğer 
entegrasyon ise siyasal entegrasyondur. Siyasal 
entegrasyon düzeyleri kurumsal entegrasyon 
ve güvenlik entegrasyonudur.

Ekonomik ve siyasal entegrasyon konusun
da AB içinde çeşitli entegrasyon teorileri üre til
miştir. Bu teoriler AB entegrasyonu konusunda 
genişlemeyle paralel bir şekilde gelişen farklı 
bütünleşme yaklaşımlarını gündeme getiriyor. 
En çok dile getirilen yaklaşımlardan birisi Avru
pa devletlerinin büyüklük, tarihsel deneyim, si
yasal sistem ve ekonom ik alanda gelişmişlik dü
zeyini dikkate alarak farklı entegrasyon düzey
lerinin kabul edildiği bir bütünleşme modelidir. 
AB’nin merkezkaç bileşinini temsil eden İngilte
re'ye göre seçmeli Avrupa yaklaşımı (Europe 
alacart) benimsenmelidir. Bu yaklaşıma göre Av
rupa ülkeleri kendi çıkarlarına uygun hedefler 
doğrultusunda ortak çıkarları tesbit edecekler 
ve bu ortak çıkarlar üzerinde bir bütünleşme 
sağlanacaktır. Ortak olmayan hedeflerde ülkeler 
serbestçe hareket edeceklerdir. Bu görüş AB 
oluşumunu bir Ortak Pazar perspektifi olarak al
gılamaktadır.

AB'nin merkezcil bileşenlerinden birisi olan 
Almanya ise farklı bir yaklaşım getiriyor. Alman 
Hıristiyan Demokrat üyesi Lamers'in 1994 yılın
da sözcülüğünü yaptığı yaklaşıma göre AB üye
si ülkeler merkez çekirdek ülkeler ile Periferi ül
keler olmak üzere iki gruba ayrılmalıdır. Merkez 
çekirdek ülkeler Maastricht Antlaşmasınca belir
lenen hedeflere ulaşmak için gerekli kriterleri 
sağlamış ülkeler olan Fransa, Almanya, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg'tur. Periferi ülkeleri bü
tünleşmeyi daha ileriye götürm ek istemiyen ül
keler veya gerekli kriterleri henüz sağlaya
mayan ülkeler olacaktır. Fransa da, içten dışa 
doğru çok halkalı bir bütünleşme teorisi ile 
A lmanya’ya paralel bir yaklaşımı savunur.

Avrupa’da uzun ve kökleşmiş bir ulus devlet 
geleneği bulunması nedeniyle bugünün kon
jonktürü  içinde ulus-devlet kurumunu tam a
men yok edecek bir entegrasyon modeli be
nimsenmiyor. Ancak Ingilterenin oluşturduğu 
merkezkaç güce rağmen Alman-Fransız işbirliği
nin oluşturduğu merkezcil güç, özellikle Alman

ya federalizme giden bir yola yönelme eğilimi 
göstermektedir. Bugün için biraz uç bir görüş 
olarak algılanan federal sistem gerçekleştiğinde 
AB üyesi ülkelerin ulusal egemenlikleri her alan
da AB organlarına devredilecek, federe devletle
re dayalı b ir Avrupa Birleşik Devletleri doğacak
tır. •'

Bugünkü yaklaşım lar içinde değerlendirdiği
miz takdirde AB’yi ortak bir kurumsal çerçeve 
içinde malların, hizmetlerin, kişilerin ve serma
yenin serbestçe dolaştığı, farklı düzeyde bütün
leşmiş bir ülkeler topluluğu olarak nite leyebili
riz. Ortak dış ticaret ve rekabet politikalarını be
nimsemiş bu topluluktan üyelerin ayrılması 
m üm kün olabilmektedir.

Bilindiği gibi günümüz dünya pratiğinde dev
letlerin entegrasyonu konusunda geçerliliğini 
koruyan bir kaç model bulunmaktadır. Bunlar
dan birisi konfederasyon modelidir. Konfederas
yon oluşumunda üyelerin egemenlik hakkına 
da dokunulmamaktadır. Üye devletler kendi 
anayasalarına göre kurumsallaşmıştırlar ve Dev
letler Hukuku’nun kabul ettiğ i kriterlere sahip
tirler. Bugün artık bu modelden yavaş yavaş 
vazgeçilmiş, bunun yerini uluslarüstü (Superana- 
tional) entegrasyon modeli almaya başlamıştır. 
Bugün hâlâ geçerliliğini ve önemini koruyan bir 
entegrasyon modeli de federal devlet modelidir. 
Federal devlette üye devletlerin Devletler Huku
ku açısından bir egemenlik hakkı bulunmamak
ta, egemenlik hakları üye devletler üzerinde yer 
alan merkezî devlete devredilmiş bulunm akta
dır. Özerklikleri federal anayasa ile kaldırıldığın
dan bunlara gerçek anlamda devlet demek 
müm kün değildir. Federal devlet sisteminde 
üyeler arasında gerek kurumsal, gerekse değer 
yargıları yönünden belirli ölçüde homojenliğe 
ihtiyaç vardır. Federal devlet sistemi tek tip ol
mamakla b irlikte  hepsinde de ortak olan nokta 
üyelere tanınan sınırlı ölçüde özerkliğin federal 
anayasası tarafından güvence altına alınmasıdır. 
Dışişleri ve savunma konusunda ise sadece fe
deral devlet yetkilendirilm ektedir. Bu sistem 
içinde federal anayasa sadece üyelerin nitelikli 
oyları ile değiştirilebilir.

Günümüz AB yapılanması ile uluslarüstü en
tegrasyon modeli önem kazanmış ve entegras
yon modeli olarak konfedarasyon modelinin
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önüne geçmiştir. 1996 yılından bu yana konde- 
feral bir yapıdan federal bir yapıya doğru kay
maya başlıyan AB bugün uluslarüstü bir yapı
lanma biçimi kazanmıştır. Konfederal yapılanma 
ile federal yapılanma arasında yeralan ulusla
rüstü örgütlenmede üye devletlerin egemenliği 
kalkmamakla birlikte önemli ölçüde sınırlanmış
tır. Bu örgütlenmede konfederal sistemden fark
lı olarak üye devletler arasında bir hedef birliği 
tanımlanmakta, yasa benzeri devletlerüstü iş
lemler sadece üye devletleri değil onların bütün 
resmi makamlarını, mahkemelerini ve hatta 
yurttaşlarını doğrudan doğruya bağlamaktadır. 
Federal hukuk normal durumlarda ulusal huku
kun yanında, ihtilaflı durumlarda ise ulusal hu
kukun üstündedir. Bu durum kısmi bir federal 
yapılanma anlamına geliyor ve ulusal egemenli
ği önemli ölçüde zayıflatıyor. Egemenlik kavra
mının böylesine değişime uğradığı bir ortamda 
üye devletlerin ulusal egemenliği tehlikeye dü
şebilecektir.

Avrupa Birliğinde Değer Yargılan ve 
Kültürel Kimlik

Bugünkü resmi söylemlerde AB ortak değer yar
gılarının temel insan hakları, özgürlükler, de
m okratik değerler ve laiklik üzerine dayandırıl
dığı görülmektedir. Ancak bu kavramlar yalnızca 
siyasal bir üst kü ltü r düzeyini tanımlamaktadır. 
Halbuki gayri resmi söylemler Avrupa kam u
oyunda kültürel öğelerin ve değer yargıların bu 
kavramlarla sınırlı olmadığını gösteriyor.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkanı 
Claudia Roth, Kasım 1995’de İstanbul'daki bir 
toplantıda şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin 
Gümrük Birliği’ne katılmasını destekler konum 
daki üyelerin çoğu, aslında Türkiye'nin tam üye
liğini istemiyorlar. Bu tavrın gerçek nedeni, insan 
hakları ihlalleri ya da bir başka şey değil; Türki
ye ’nin bir İslam ülkesi olması. Bu insanlar Avru
pa Birliği’ni bir Hıristiyan birliği olarak kabul edi
yorlar” (Milliyet, 6 Aralık 1995)

Brüksel'de 4 Mart 1997 tarihinde AB'nin ge
nişlememesi hakkında Avrupa Hıristiyan De
mokratlar zirve toplantısı sonunda yapılan açık
lamada Lüksemburg Başbakanı J.C.Junker, Avru
pa ve Türkiye arasında din ve kültür farklılığının

esas engel olduğunu söylemiştir. Belçika Mer
kez Sağ Avrupa Halkları Partisi başkanı M. Mart- 
nes ise: "Biz bir AB yaratıyoruz. Bu bir Avrupa 
projesidir. Türkiye medeniyet farkı nedeniyle bu 
projede yer alamaz" ifadesini kullanmıştır.

Alman Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin Tür
k iye ’nin AB'ye üye olmasının m üm kün olmadığı, 
ancak Avrupa için stratejik önemi nedeniyle 
Türkiye'nin Avrupa'dan kopmaması ve başka bir 
sisteme yönelmemesi için ayrı bir formülle Av
rupa içinde tutulması gerektiği şeklindeki görü
şü bilinmektedir. (Milliyet, 16 Nisan 2000)

İtalyan başbakanı Silvio Berlusconi’nin 26 Ey
lül 2001 tarihinde Berlin'de İtalyan gazetecilere 
yaptığı açıklama daha da ilginç: “Ancak biz ken
di uygarlığımızın üstün olduğunu bilmeliyiz... 
Halkları fethederek Batılaştırmak Batı için bir ka
der. şimdiye kadar Komünizm ve İslam dünyası
nın bir bölümünü fethettik."

Bu açıklamalar, Katolik bir çekirdek etrafında 
şekillenen ve Ortodoks toplum larla bütünleş
meyi bile içine sindiremiyen AB ile Türkiye’nin 
kültür, inanç, tarih ve değer yargıları bakımın
dan bütünleşmesinin müm kün görünmediğini 
ortaya koymaktadır. Çünkü Avrupa sadece coğ
rafi bir bölge değil, aynı zamanda bir fikirdir. Ba
tı medeniyetinin söylemleriyle koparılamaz ba
ğı olan sömürge konumundaki "ö tekiler” ile kar
şılaştırmak suretiyle kendini tanımlayan bir fikir.

Rönesans söyleminde ahlaki ve düşünsel çer
çeve dini nitelikteydi. AvrupalI olmayan yabancı
ya putperest, kafir yada iblis denirdi. Aydınlanma 
döneminde ötekinin en belli başlı özelliği cehalet 
ve hurafe idi. 19. yüzyılda da modern antropolo
jin in ürettiği “ilkel olan", “gelişme halinde olan" 
tanımlamaları ile anlatılıyordu. Yeni Avrupa’da 
aynı dışlayıcı ilkeler işlemeye devam ediyor ve 
Avrupa kimliği içerde ve dışarda yine aynı Avru
pa dışı yada Avrupa karşıtı olanlara bağlı olarak 
inşa edilmektedir. Bugün Avrupa idealini en faz
la tehdit ediyor görünenler belki de Japonlar, 
Müslümanlar ya da yoksullardır.

Kimler asimile edilebilir? Kimler dışlanmalı
dır? J.G.A. Pocock gereken gelişmişliğe sahip ol
madığı için küresel piyasanın kendilerine pek 
birşey veremiyeceği ve ihtiyaç da duymadığı 
kitleleri “yeni barbarlar” olarak tanımlamaktadır. 
Fakat sorun Avupaya dahil edilebilm ek için eko-
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nomik, hatta po litik bir kriterler sorunu değildir. 
Doğu ve güney uçlarda olup bitenler, Avrupa 
kültürel kim liğinin pekiştirilmesiyle de ilgilidir. 
Avrupa’nın tam olarak nerede bittiğini bilme ar
zusu, içerdekileri dışardakilerden (ötekilerden) 
ayıracak sembolik bir coğrafyanın inşası anlamı
nı da içermektedir, bunlardan zımnen anlaşılan 
bir sonraki demir perdenin Avrupayı l'slami ö te
kinden ayırması, ona karşı koruması gerektiği
dir. Çünkü T.S. Eliot’m Avrupa'nın manevi orga
nizması dediği kökleri Antik Yunan ve Romanya 
kadar uzanan 2000 yıllık Hıristiyan kültürü ile 
yoğrulmuş ortak bir mirastır Avrupa.

Scott Malcomson’a göre Avrupah’yı AvrupalI 
olmayandan ya da Avrupa karşıtı olandan ayı
ran en önemli faktör beyazlık ile beyaz olmama 
arasındaki zıtlıktır. Birbirleriyle karşılaştıklarında 
Alman, İngiliz ya da isveçli olan AvrupalIlar, baş
ka renkte derilerle, farklı dinlerle karşılaştıkları 
zaman kendilerini beyaz, hıristiyan, medeni ve 
aydınlamış olarak görüyorlardı. Tüm Avrupa’yı 
kapsayan bir kavim (etnisite) inşa edilmişti. Av
rupa’nın manevi organizması bu kavim üzerine 
kurulmuştu. Fakat bu sadece bir kavim mesele
si değil aynı zamanda din, hatta coğrafya mese
lesidir. Böylece kavim, din ve coğrafya içiçe ge
çerek bütünleşmiştir.

AB, yabancı kü ltü r referans alındığında Avru
pa’nın kendi üstünlüğüne olan inancı üzerine 
kurulmamaktadır. Gerçekleştirilmek istenen o l
gu ahlaki, siyasi, estetik ve bilimsel olarak Avru
pa’nın üstünlüğü faraziyesine dayalı bir tarih ve 
kader birliğidir. Avrupa kültürünü belirleyen, 
onun çeşitliliğidir. Ancak bu çeşitliliğin altında 
bir bağlılık, bir aile benzerliği ortak bir Avrupa 
kimliği vardır.

1987 yılı Avrupa Topluluğu Komisyon Rapo
runda; kültürün Avupa projesinin kalbini oluş
turduğu, gerek iç pazar ve gerekse nihai Avrupa 
Topluluğu için kesinlikle temel özellikle olduğu 
belirtilmekte, kültürün ekonom ik ve toplumsal 
bütünleşmeden başka hedefleri de olan AB’nin 
esası olduğu ifade edilmektedir. AB, görsel-işit- 
sel ve diğer iletişim endüstrilerini, bir Avrupa 
kültürel kim liği yaratılmasında en önemli raçlar 
olarak tanım lamakta, yeni medya pazarları Av
rupa halklarının karşılıklı bilgilenmesi süreci ile 
ortak yaşamları ve kaderleri konusunda bilinç

lendirilmeleri bakımından yakından ilişkili bu
lunmaktadır.

Avrupa kültürünü birkaç maddelik bir üst si
yasi kü ltü r sistemi düzeyine indirgemek veya 
öyle algılamak çok yanıltıcı olur. Din ve ırk so
runları Avrupa ve Avrupa kültürü tanımlarının 
arkasında gizlidir. Soğuk savaş düzeni çökerken 
dinin kendi kendini kü ltü r kim liğinin bir kalesi 
ve medeniyet ölçütü olarak tekrar ortaya koy
duğunu görmekteyiz. Bu bağlamda Türkiye'nin 
AB üyelik başvurusu üzerine ortaya çıkan tartış
maları, bu konuda önemli ipuçları veriyor. Düşü
nünüz ki, OsmanlI Devleti bir zamanlar Avru
pa’nın kendisini tanım lamakta kullandığı bir 
farklılık ve tehd it imajı taşımaktaydı. Müslüman 
bir ülke (laik de olsa) Avrupa'ya tam üye olarak 
kabul edilebilir miydi?

D. Morley ve K. Robins tarafından birlikte ka
leme alınan "Kimlik Mekanları" isimli kitapta ko
numuzla ilgili d ikkat çekici ipuçları ortaya konu
luyor: “Şurası kesindir ki son yıllarda AvrupalIlar 
İslam dünyasına karşı gittikçe artan bir endişe 
ve şüphe ile bakmaktadırlar. Avrupa’da Müslü
manlara karşı ırkçı bir düşmanlığın doğmakta ol
duğunu görebiliyoruz. Şu da ileri sürülebilir ki İs
lam, bugün 3. Dünyanın kendini Avrupa’ya karşı 
ortaya koyduğu bir b içim dir ve Kuzey-Güney 
ayrımı, Avrupa bağlamında, eski Hıristiyan-fslam 
şemasına denk düşmektedir. Avrupa kimliği ve 
Hıristiyanlığın bu tanımdaki önemi konusundaki 
ciddi endişeler soğuk savaş döneminde yeraltı
na sürülmüştür. Bu dönemde Komünist olma
yan bir şey Batılıydı. Bu çerçevede NATO üyesi 
olan Türkiye’nin Avrupa'lı özellikleri fazla sorgu
lanmadı, strate jik önemi öne çıktı. Fakat Sovyet 
Blokunun çökmesiyle bunların şimdi hepsi sor
gulanmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa, kimliğini 
büyük ölçüde Hıristiyan olarak ortaya koymak
tadır şimdi. Kendini yeniden tanımladıkça da ki
min dışlanacağı yeniden belirlenmektedir. Böy
lece de Türkiye kendisini AvrupalI özelliklerinin 
değerini kaybettiği, farklı bir bağlam içerisinde 
bulmaktadır. Ortak Avrupa evimiz henüz inşa 
edilmemiştir; fakat kendimize ortak geçmişimiz 
hakkında anlattığımız hikayeler, bunun nasıl 
oluşturulması gerektiği, kaç katlı olacağı, (hiz
metçiler için bir bodrum katı olup olmayacağı), 
hangi yöne bakacağı ve kapı anahtarlarının k im 
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lerde olacağı konusundaki fikrimizi şekillendir
mektedir." (s. 140-141)

Modemite ve Postmodemite Arasında AB

AB’inde bir başka sorun da modemite-postmo- 
denite, yada ulus-devlet ve küreselleşme ikile
minin doğurduğu gerginliktir. Günümüz Avrupa- 
sında Hıristiyan değerlerin yanında belki ondan 
da ağırlıklı olarak modernite ve postmodemite 
süreçleri içinde gelişen kü ltü r ve değerler yeral- 
maktadır. Sömürgecilik, ırkçılık, emperyalizm gi
bi Avrupa'nın siciline geçen olumsuz kavramlar 
ve uygulamalar bu kü ltür ve değerlerle birlikte 
oluştuğuna göre, AB gelişim süreci içinde farklı 
kü ltü r ve toplum ları bekleyen kaderin bilinmesi 
açısından söz konusu Batı kü ltür ve değerlerinin 
analizine ihtiyaç vardır.

Bu kültür ve değerler günlük hayata nasıl 
yansımakta ve insani açıdan ne gibi sonuçlar 
doğurmaktadır? Farklı kü ltürler üzerindeki etkisi 
nedir ve nasıl bir kurumsal pratik dayatacaktır?

Bu konuda Batılı bilim adamları ve e n te le k 
tüeller birçok görüş ortaya koymuştur. Sosyolog 
A. Giddens’in görüşüne göre kapitalist modern
lik içinde günlük varoluş güçlü kamusal bir ta
kım kültürel bağlılıkların yerine kapitalizmdeki 
toplumsal yaşamın genel metalaşması ile ilgili 
alışılmış uygulamaları koymak demektir. Böyle- 
ce modernleşme içerisinde günlük hayatın bü
yük bir kısmını ahlaken boş bir alışkanlık yöne
tir. Geleneklerin sunduğu günlük uygulamalar
daki anlamlı öğeler kapitalist modernleşmeyle 
birlikte kaybolmuştur.

Horkheimer ve Adorno gibi Frankfurt oku lu ’- 
nun ilk dönem teorisyenlerinin dile getirdiği gi
bi, bu sadece kapitalist modernliğin adaletsizlik
leri meselesi değil, maddeci, hazcı bir ahlaka ve 
yaşam tarzına endekslenmiş çok dar bir akıl il
kesine göre (araçsal akıl) bütün modern toplum - 
ların düzenlenmesidir. J. Habermas’ın vurguladı
ğı gibi artık günlük hayatın anlamı kazanç ve 
harcamaların zorlayıcı fakat sorgulanmayan 
mantığı tarafından şekillendirilecektir. Ekonomik 
dünyaya ait olan bu tür bir eylem insanın top
lumsal varoluşunun bütünselliğini düzenleyen 
genelleştirilm iş bir işlev haline gelmiştir.

Batı dışı toplum lar Batı toplumlarına başeğ-

miş olduğu sürece bunların kü ltü r oluşturma ka
pasiteleri için de aynı şey söylenebilir. Bu, insan 
muhayyilesine doğrudan müdahale değil ama 
buna çerçeve oluşturan ve şekillendiren kurum- 
ların etkisiz bir konuma getirilmesi demektir. 
Buradan, Batı praxisi tarafından yaratılan ku- 
rumların dayatılması sonucu 3. Dünya toplum - 
larına toplum sal m uhayyile  düzeyinde bir 
özerklik tanınmadığı anlamı çıkar. Günümüzde 
yaygın görüşlere göre kü ltür emperyalizm i m o
dern toplum lardaki kültür dokularını doğrudan 
te hd it etmiyor, ancak kültürel anlamda belirle
y ic i olan bir geçmişi ko llektif olarak tasavvur e t
memizi engelliyor.

İnsanların kültürel anlam ifade eden unsurlar 
yaratm ak için hem istekli olmaları, hem de ku
rumsal mekana sahip olmaları gerekir. Yani m o
dernlikte zayıf düşen kültürlerden bahsettiğimiz 
zaman bunu, ko llektif iade oluşturan süreçlerin 
başarısızlığı olarak düşünmek gerekir. Modernli
ğin kurumlan yaygınlaştıkça global kü ltürler 
modernleşmeye başlar ve ko llektif iradenin or
tak  anlam ve yönelim  oluşturmaması sorunu 
belirir. Bu şekilde, ko llektif irade oluşturma me
kanının ekonom ik ve idari sistemlerin müdaha
leci mantığı tarafından sınırlandırılması sonucu 
yaşam dünyasının sömürgeleştirilmesi durumu 
ortaya çıkmaktadır.

Postmodernliğin hâkim zihniyeti ise belirsiz
lik, paradoks, ahlaki meşruiyetten yoksunluk ve 
kültürel yönelimsizlik şeklinde özetlenebilir. Em
peryalizm yerine artık küreselleşme geçmiştir. 
Küreselliğin emperyalizmden farkı, ondan çok 
daha tutarsız oluşu, kültürel bir yönelim i olma
yışıdır.

Avrupada küreselleşme süreçleri korku ve 
endişe yaratıyorsa, bunlar genellikle Amerikan 
kültürü ve Amerikanlaşma tehdidi ile ilişkilendi- 
rilmektedir. Amerikan kitle kültürü, çok uzun bir 
süre Avrupa kültürünü aşındıran, bayağılaştıran 
ve tahrip eden bir güç olarak görülmüştür. Bu 
nedenle küreselleşmeyle birlikte ulus-devletler 
geriledikçe, ulusal kimliğin saldırgan ırkçılık tara
fından savunmacı ve tehlikeli bir biçimine dö
nüldüğü görülüyor. Küresel ağların yol açtığı dü
şünülen standartlaşma ve kim lik kaybına karşı 
telai olarak Avrupa'da küreselleşme mantığını 
tersine çeviren isyankar bir bölgecilik, Avrupa-
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daki kim liklerin farklılıklarına ve çeşitliliğine de
ğer vemekte-, kültürel, bölgesel ve ulusal miras
taki bu çeşitliliği korumaya çalışmaktadır.

Ulus-devletin hem üstüne çıkılıyor, hem de 
altına iniliyor. Anym anda hem küresel, hem de 
yerel olunmaktadır. Küresel kitle kültürü, kü ltü 
rel üretim inin modern araçlarının egemenliğin- 
dedir. Televizyonun, sinemanın ve internetin, 
görüntünün ve görselleşmenin ve kitle reklam
cılığın sunduğu tarzların egemenliğinde.

Staurt Hail, küresel kitle kültürünün başlıca 
iki özelliği üzerinde durur. Birincisi Batı merkezli 
olmaya devam etmesi, İkincisi ise kendine özgü 
türdeşleştirme biçimine sahip olması. Ancak tü r
deşleştirme kesin bir tanım lamaya göre yapıl
maz. Her yerde Ingilizlerin yada Amerikalıların 
küçük mini versiyonlarını üretmeye kalkışmaz. 
Fraklılıkları özümseyerek daha büyük her şeyi 
kapsayan, aslında Amerikan tarzı bir anlayışı 
olan çerçevenin içine yerleştirm ek ister. Onları 
silip atmaya kalkışmaz-, onların aracılığı ile işler. 
Kendi özgüllükleri olan farklı biçimlere, onlara 
özgü olan hiç bir şeyi tahrip etmeden nüfuz 
eder, bunları özümser ve yeniden şekillendirip 
geri verir, küresel konum unu korumak için, yen
meye çalıştığı farklılıklarla müzakere etmek, on
ları kısmen içine almak ve yansıtmak zorunda
dır. Farklılıkları denetim ine alıp daha nötr hale 
getirm ek zorundadır. Bu, modern küreselleşme 
sürecinin bir bölümünü oluşturan küresel post- 
modernin önce türdeşleştirme ve içte eritme, 
sonra da çoğulculuk ve farklılıkları yansıtma bi
çimidir. Böylece küresel postmodern farklılıklar
la birlikte yaşamaya ama bir yandan da onları 
yenmeye, bastırmaya, denetim ine almaya ve 
içine çekmeye çalışıyor. Küresel postmodern 
üniter bir rejim değildir, kendi içinde gerilim ler 
yaşıyor. Kendi kim liğinin eski, daha üniter, daha 
türdeş biçim iyle mücadele halinde. Amerikan 
kültüründe bir yandan hazcı sınırsız tüketim in 
sesini, diğer yandan da ahlaki çoğunluğun, kök
tenci ve muhafazakar fikirlerin sesini aynı anda 
ve aynı mekanda duyabiliyoruz.

Birbiriyle hala mücadele eden iki küreselleş
me biçim i mevcut. Bunlardan birisi gittikçe daha 
savunmacı olan bir küreselleşme biçim idir ki, 
m illiyetçiliğe ve ulusal kültürel kim liğe geri dö
nerek tüm üyle aşınmadan etrafına surlar örme

ye çalışıyor, öbürü de küresel postmodernin d i
ğer biçimini temsil ediyor.

Küresel postm oderne baktığım ızda nasıl 
hem genişlemeci, hem de savunmacı iki yoldan 
gittiğini görüyorsak, yerel ve marjinal de iki fark
lı yolu izlemektedir. Küresel postmodernin teh
didine karışı bu hareketlerde kendi dışlamacı ve 
savunmacı cephelerine geri çekilmekte, yada 
yerel etn ik lik ler ve modernliğin reddini içeren 
fundamentalist hareketler şeklinde bir kimliğe 
geri dönerek veya kim liğini yeniden keşfederek 
hücuma geçmektedir.

İlk sorun çağdaş dünya sistemini yeniden şe
killendirm ekte olan küreselleşme güçleriyle Av
rupa’nın nasıl uzlaşacağıdır, ikinci sorun ise Av
rupa'nın yeni dünya düzeninde kendileri için ne 
tip bir k im lik  tahayyül edeceğidir.

Mevcut bağlılıkların üç kalıba girdiğini gör
mekteyiz. bunlardan birisi AvrupalI olma duygu
su ve ortak bir Avrupa yurduna a it olma duygu
sudur. Bu, Japonya ve ABD’ye karşı Avrupa’nın 
rekabet gücünü yeterince temsil edecek büyük
lükte bir pazarın kültüre l tem elin i oluşturmak 
için girişilen bir çaba olarak görülebilir. Bu amaç
la seferber edilen şeyler ise Avrupa gelenek ve 
mirasının eski ve bilinen öğeleridir. Başvuru çer
çevesi ise T.s. Eliot’ın Avrupa’nın manevi orga
nizması dediği kökleri Antik Yunan ve Roman
ya ’ya kadar uzanan 2000 yıllık Hıristiyan kültürü 
ile yoğrulmuş ortak bir miras. İkinci ve daha 
ağırlıklı bağlılık, Avrupa ulus-devletin, devlet 
m illiyetçiliğ inin güçlü bir a idiyet duygusu olarak 
kaldığını göstermek. Bu dönem etno-m illiyetçili- 
ğin hâlâ cazibesini koruduğunu göstermektedir. 
Bu hareketin amaçları o tantik milli toplum u ye 
niden inşa etmek, onu küresel ve kozmopolit 
hale gelmiş olduğu için lanetlenen açık toplu
mun karşısına çıkarmak. Bu durumda ulusal 
farklılık, ulusal arılığı gerektirm ektedir. Üçüncü 
tip  bir bağlılık ise küçük ve yerel k im likler ara
cılığı ile bölgeler, kantonlar ve küçük uluslardan 
oluşan bir Avrupa fikrini gerçekleştirmek.

En baskın biçim iyle Avrupa kimliği idealize 
edilmiş bir bütün lük ve çokluk biçiminde tahay
yül edilmektedir. Böyle bir k im lik  de en güçlü 
ifadesini Avrupa m illiyetçiliğ inin tarihinde bulur. 
Ulus-devletlerin inşası karmaşıklığın ortadan 
kaldırılmasını, ulusal bağların berraklığını sekte
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ye uğratacak öğelerin bir kenara atılmasını ge
rektiriyor. Ulus-devlet farklılıklara kolay kolay 
hoşgörü ile yaklaşmaz. Türdeşlik, yani dini, u lu 
sal, siyasal ve coğrafi sınırlar içeren ulusal to p 
raklar, ulus-devlete dayalı Avrupa modernliğinin 
temelini oluşturmuştur.

Küreselleşme, öteki ya da yabancı denen ye 
ni barbarların gitgide daha fazla Avrupa şatosu
na gireceği anlamına geliyor ve Avrupa henüz 
buna açık görünmüyor. J. Kristeva’ya göre Avru
palIyı birarada tutan yabancıyı uzakta tu tm a k
tadır.

Avrupa’da kültürel çeşitlilik ve türdeşlik m er
keziyetçi, standartlaştırıcı birlikçi güçler tarafın
dan çevrilmiştir. Bu gücün en gelişmiş biçimi 
ulus-devlet olmuştur. Avrupa’nın zengin kü ltü r 
dokusu olarak algılanan şey, gerçekte ulus-dev- 
letin şekillendirdiği bölgesel ve kültürel hiyerar
şilerden ibarettir. AB bütünleşmesinin ulus-dev
let mantığının ötesine geçip geçmeyeceği henüz 
bilinm emektedir. Ingilizlere göre ulusların sınır
ları vardır ve AB bağımsız, egemen uluslardan 
oluşmalıdır. Buna karşılık diğer bir görüş ise AB 
fikrinde çok uluslu bir blok yaratarak uluslarara
sı bir düzenlemeye gitm e çabasıdır. Bu görüş 
serbest bir Avrupayı mı tanımlamaktadır, bir Av
rupa süper devleti yaratmayı mı, yoksa bir m e
ga ulus-devlet mi tahayyül etmektedir? Bu ko
nuda belirsizlik devam ediyor.

Kimi AvrupalI entellektüele göre günümüzde 
ulusal k im likler beyaz kıtacılığa dönüşmektedir. 
Artık e tn ik ırkçılıktan Avrupa merkezli bir ırkçıl- 
ğa doğru gidilmekte, farklı ülkelerin farklı ırkçı
lıklarından bir ortak pazar ırkçılığı doğmaktadır. 
Ancak AB’nin göçmen ve göçer işçiler alt-sınıfı- 
na dayalı bir yapı haline gelmesinden de endi
şe edilmektedir. Eğer AB postmodern bir coğraf
ya haline gelecekse bu tü r gelişmeler m üm kün
dür. Kitlesel göç, yerinden olmuş insanlar, sığın
macılar ve sürgünlerden oluşan kökünden kop
muş ya da kayıp bir geçmişte kalan köklerden 
uzaklaşmış, kültürel zenginlikten yoksun, parça
lanmış toplulukları, hegemonik bir Avro-kültü- 
rün merkezsizleşmesine yardımcı olabilir.

Kıta Avrupacılığına ve ulus-devletçiliğine al
te rna tif diğer bir k im lik  biçimi ise, ulus-devletle- 
rin erimesi sonucu daha küçük ve dayanıklı et- 
nisitelerin, bölgesel geleneklerin, dillerin, lehçe

v e  k ü l tü r le r in  s u  y ü z ü n e  ç ık m a s ı ş e k lin d e  g e l i
ş e b i l i r .  R o m a n tik  b ir  ü to p y a c ı l ık  d a  o lsa  k ü ç ü k  
m i l l iy e tç i l ik le r  v e  b ö lg e c i l ik le r  k im i le r in c e  y ü c e l-  
t i lm e k te d ir .
• R e s m i s ö y le m le rd e ,  b ü tü n le ş m iş  b ir  A v ru p a  
a rz u s u  hep d ile  g e t ir i l i r .  A n c a k  b u  a rz u y a  A v ru 
p a ’y a  g e rç e k  k im l iğ in i  k a z a n d ıra n  ş e y le r in  s ü re ç  
iç in d e  k a y b e d ile c e ğ i,  y a d a  ta h r ip  o la c a ğ ı k o r k u 
s u  e ş l ik  e tm e k te d ir .  G ö rü n d ü ğ ü  k a d a r ıy la  t a t 
m in  e d ic i b ir  a l t e r n a t i f  ö n e  ç ık a rm a  y e r in e  b ir  
a s k ıy a  a lın m ış lık  v e  b e lir s iz l ik  h a k im  k o n u m u n u  
s ü r d ü rü y o r .  K ısaca A v ru p a , u lu s -d e v le t in  s ın ır la 
rı i le  u lu s ö te s i b ir  a lte r n a t i f in  y o k lu ğ u  a ra s ın d a  
s ık ış ıp  k a lm ış tır . A B  b ir  ta k ım  id a r i m e k a n iz m a 
la r  g e liş t irm iş  o lm a k la  b ir l ik te  A v ru p a lI la r ın  y u r t 
ta ş  o la ra k  te m s il e d i ld ik le r i  b ir  d e v le t  o la ra k  in 
şa  e d i le m e m iş t ir .  Şu a n  b e k le n e n  ş e y  m i l l iy e tç i  
d u y g u la r ın  b ira ra y a  g e t ir i lm e s i s u r e t iy le  ü n ite r  
b ir  k ı ta n ın  b ir l iğ i v e  ü s t  d ü z e y  b ir  tü r d e ş le ş m e -  
n in  s a ğ la n m a s ıd ır . R e s m i A v r o - k ü ltü r ü n  h a k im  
o ld u ğ u  bu b ir l ik  e tn ik  A v ru p a lı l ık  te m e l in e  d a y a 
lı m a te r y a l is t  b ir  t ü k e t im  k ü ltü rü  ile  o r ta k  p a y 
d a s ın ı  s a ğ la y a c a k tır .  Bu d ü z e y d e , y a b a n c ı la r  y a  
a y r ım a  ta b i tu tu la c a k ,  y a  da A v ru p a  u lu s -d e v le t  
y a p ıs ı  ve  k ü ltü r ü  iç in d e  e r iy e c e k le rd ir .  ■
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