
dflfftnce ■ kültür * styaM-t

Ümran
Sahibi

Ümran Yayıncılık
Turizm San. ve Tie. L:d. Şti. Adı ra 

Abdullah Yıldız

Genel Yaya. Yönetmeni 
ve Yan İşleri Müdürü 

Ceva t Ozkaya

Yaym Kurulu
Uğu Altım, Cevat 'Dzkaya, İlhan 

Gündoğdu, Abdullah Yıldız

Hu Sayıya Katkıda Bulunaı lar 
Muştala A ydın, Azimet Dağ, 

D ilaver Demirağ, A hm et M ercan, 
A tasoy Müftüoğlu, Zübeyır Yetik

İdare Merkezi
Sofular Mh. Yeşlltekkc Sk. No: 4/2 

Fatih-L tatıbul
Tel: (0 2 1 *1 5 1 1 5 7  47 -5 3 3  72 02 

Fax: 534 88 88

v.Tvw.unran.org
umrar.@umran.org
abone@umran.org

Teııisilt ilikler 
Adana- (0505) 149 7İ 87 
Ankara: ( 31 1) 435 94 48 

1-mit: (0542) 250 75 77 
Trabzon: (0462)321 95 A4 
İsparta: (0246) 237 34 V

Abonelik Şartlan 
Yurtiçi

Yıllık(12 sayı): 54.000.000 TL. (54 YTL) 
Family Firaos CurumuFatil Şb. TL r lesabı 

15'}6515y-l (Ümran YayıncıLk) 
Türkiye İş Brnkası Fatih Şubesi TL Hesabı 

10201386504 (HusanAk)
Fos j  Çeki Hesabı 

L605252 (Ümran Yayıncılık)

Yurtdışı
Yıllık: (12 sayı): 80 Usd - 60 Eıım 

Türkiye İş Bankası Fatih Şb. UsA Hesab 
10İ0 301000 0658751 (Hasan Ak) 

Türkiye İş Bankası Fatih Şb. Furo Hesabı 
1020 301000 0658765' (Hasan Ak)

Fiyatı: 4.500.000 TL. (4.5 YTL)

Dizgi, İçdüzen: Ümran 
Kapak Tasar m: bezer Erdoğan 

Uygulama: Ümran 
L.skı: Yıldızlar Matbaacılık 

Emintaş Kazım Dinçol San. Sit. No- 
81/143 Topkapı İstanbul 

Tel:0?lk j . , 0 5  78 
D ığılım: Yay-Sat

Ayda bir yayımlanır.

T 3
S

4 ^

“Çokkültürcü” Irkçılık

B a n tla r ın  zihinlerimize yerleştirdiği oek çok  k lişenin değişmesi, 
pek fcdt ezberin de bozulması gerekiyor. G alib a  bunların başında 
da, A vrupaJn m  ve B atı uygarlığının dem okrat, in san cıl, eşitlik 
çi, m ulti-kıA türalist/çok-kültürcü bir öze/liğe sahip olduğu ima 
jr geliyor Zira bu yanılsama, B atılıla rır gerçekte A vıu pa-m er- 
kezci, etn osen tr ik , atckileştiric'  karakterini ve de entegrasyona 
bile m üteham m il olm ayan usim ilasyoncu ytıpısını görmemizi, 
anlamamızı engelliyor Evet, elitlerim izin, be-tansls (son A İH M  
sillesi ile şaşkına dönen) Tslâm cı’ elitlerim izin a ltık  A vrupa’n ın  
gcrçe.c yüzünü tanım aların ın zamanı geldi de, geriyor bile...

H atırla(tı)rsak ; -Şiîde Ill.Se lim  ve II.M ahm u t’la başlayıp 
Tanzim at-M eşruti yet-Cum huriyet şeklinde devam  eden B a tılı
laşma hareketleri büyük ölçüde Fransız etkisi altmd: gelişmiştir 
P 8 9  som ası Fransa’sm m  ulusçu, m erkeziyetçi, jakober. karakte 
ri O sm anlı ve Cumhuriyet aydınlarını derinden etkilem iştir 
Farklı d inleri, dilleri, m ezneıleri, ırkları, kültürleri huzur içinde 
yüzyıllarca bir arada yaşatmayı başarmış gerçek m u lti-k ü ltü ralîst 
m edeniyetin m irasçıları ( ‘m iıas yedileri’ mi dem eliydik?!), özel
lik le Fransa yı örnek alarrk adeın-i m erkeziyetçi bir yapıdan ka
tı merkeziyetçi yapeya, ‘d evlrt-ana’dan otoriter, totaliter ve ulusal 
a  bir devlet m odeline geçm eyi, kurtuluşun yegane yolu olarak 
göm üşlerdir. O sm anlı sonrasında ise; aşır: m erkeziyetçi, laikçi, 
ulusçu/Turkçü ve yukarıdan aşağı tek tip insün/yurtfaş üret
m ek için  bütün im kanlarını seferber eden bir devlet aygıtı vardır 
karşımızda

İşbu tarihî-sosyolojik vakıayı gözönüne almadan, A B  içinde 
“ çek-kü itü rcii ırk çılığ ın ” şampiyonu Fran sa ile onun kötü bir 
kopyas olmaya çalışan T ü rk iy e 'd e , ötehiieşfiirici politikaların  
sebebiyet verdiği sosyal gerilimleri/patlamaları doğru okumak, 
anlam landırm ak ve çözümlen ek mümkün değildir. (1 2  ulustan 
meydana gelen A B ’deki Müslüm anları “O nüçüncü U lus” olarak 
isimlendirip o tekileştiren  /e yok etm eyi planlayan zihniyet anla- 
şıLnadan Fransa olayları, “T ürkiye’de yalnızca Türk var" dıytrck 
yüzyıllar boyu T ü rklerle kardeşçe bir arada yaşayan K ürt’ü, 
A rap’ı, Ç erkez'i, A m av u t’u, Loşnak’ı yok sayan dar-ulusçu zih 
niyet sjrgulanm adan Şem dinli olayları sağlıklı olarak tahlil edi
lebilir m iî)

Derginiz Ü m ran, bu bağlarıda, Fransa’daki olavıarla hem en 
hem en eş zamanlı olarak meydana gelen Şemdinli/Hakkari olay
ları arasında bir il_şki re benzerlik surmayı denem ekte; A İH M 'in  
başörtüsü hakkındaki son kararını da, A B ’nin , Türkiye'de jako 
ben , yasakçı, tek-tip çi devlet m odelini desteklediğinin bir güs 
tergesı olarak değerlendirmektedir. V e Ü m ran , Türkiye'de so
rumluluk makamıı tda olan yöneticilere, sivil-asker elitlere tarihi 
bir tavsiyede bulunmak t »dır: “ İslam  bu ülkenin çimentosu., 
harcıd ır. Ç üneş sistem inde güneşin oynadığı ro l n eyse  T ü r k i
ye’de ve İslam  coğrafyası, .da  İs lam ’ın  üstlendiği rol de odttr. 
Cjüneş y ık s a  gezegen  sistem i de yoktur. İslam  yoksa bu coğraf
ya, S  şiddetindeki d ep rem in  yapacağ ı h a sa ra  eş b ir h a sa r gö ■ 
rü r. O lu şan  tsunam i d'ilgaları h er  şeyi y z/le b ir eüe \ O  n e 
denle İs lam  b ir  iç tehdit olarak  su nu lm aktan  vazgeçilm eli dip
ler. "(Y ıldırım  C anoğlu, s. 2.3)

Bu sayımızın kapak dosyası; C anoğlu na ilaveten M ustafa 
A ydın, T tv f ık  Em in, H ak an  A lbayrak, D ilavet D em irağ, F e r
hat K entet, A h m et D ağ’ın yazı v t  görüşlerinden oluşuyor.

A yrıca, A K V  başkanı M etin  A lp aslan ’ın  A İH M ’in  başörtü 
sü kararı- Mazlum-Der G en el Başkanı C ev at Ö zkaya'n ın  Şem 
dinli olayları üzerine yorumlarını bu çerçeveye eklemeliyiz.

Y en i U m ran'larda buluşmak duâsıyla.

Ümran Dergisi Abone Hatlı: 0212 514 57 47 aborıetŞumran.ürg
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KİME KIZALIM?
AİHM SOYTARILARINA MI, 

BİZİM MÜSLÜMANLARA MI?

METİN ALPASLAN

Güya denizden korkup kıyıya sığındılar 
Kurttan kaçm ak isterken ayıya sığındılar 
Dövdü öz amcaları anavatanlarında 
Gittiler dini bozuk dayıya sığındılar

Abdtırrahim Karakoç

B ilindiği üzere, AİHM Bü
yük Dairesi, Leyla Şa- 
hin’in başörtüsü yasağı 

ile ilgili açtığı davada, yasağın 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşme
sine aykırı olmadığına karar ver
di. Bunun üzerine laikçi takım 
televizyonlarda, gazetelerde “tüm 
yollar kapandı” çığlıkları atma
ya, AİHM kararını tepe tepe 
kullanmaya başladılar. Bundan 
sonra bunu kullanarak yasakçılı- 
ğın tadını çıkaracaklar. Ali T o
puz sevincinden göbek atıyor, 
verdiği demeçte; “Artık konu ke
sin bir hükme bağlanmıştır. Bun
dan sonra benzer davalar açıla
maz" ve devam ediyor: “Böyle bir 
kararın Türk milletine, Atatürk’ü 
andığımız 10 Kasım günü ulaşma
sı, çağdaşlığa, laik Cumhuriyet’e 
inanmış vatandaşlarımız için bir 
müjde, bir hediyedir." Cumhur
başkanı Sezer, kararın bağlayıcı 
olduğunu belirterek, “Konu hiç 
kuşkusuz hukuken kapandı” diyor. 
YÖK Başkanı Teziç, AİHM ’in 
kararının iç hukukta bağlayıcı

özelliği bulunduğunu belirterek, 
“Kararın uluslararası planda olma
sı, Türkiye’nin bundan böyle aksi 
yönde bir düzenleme yapma olana
ğını da ortadan kaldırıyor" diye 
ahkam kesiyor.

Görüldüğü üzere, AİHM ’in 
aldığı kararla İslam’a ve Müslü- 
manlara hasmane bakanların el
lerine koz verilmiştir. Büyük 
Daire, otoritelerin laikliği mu
hafaza edebilmesi için türban 
yasağının gerekli olduğunu be
lirtiyor ve gerekliliği şu iddiala
ra dayandırıyor; “Türbanın Tür
kiye’de politik anlamda sorun 
oluşturduğunu ve toplumu ger
diğini”, “Toplumu inananlar - 
inanmayanlar diye ikiye bölerek 
kamplaşmalar yarattığını” ve 
“Dini kurallara dayalı bir top
lum isteyenlerin kullandığı siya
si bir sembol olduğunu” iddia 
ediyor. T.C. Anayasa Mahke
mesi de kendi yasak gerekçesin
de, “Üniversitelerde türban ta
kılmasının Cumhuriyetin temel 
ilkeleriyle bağdaşmadığını” ileri 
sürüyordu. Her iki kurumun an
layışında da başörtüsü diğerleri
ne karşı bir tehdit olarak görü
lüyor, dolayısıyla dışlanıyor ve 
yok sayılıyor.

İbret Almaya Niyeti Olanlara

Bu davanın kefere mahkemesin
de reddedilmesinden dolayı, or
taya çıkan önemli boyuttaki so
nuçlar nedeniyle, bazı hususlara 
yeniden temas etmek, bazı nok
taları yeniden hatırlatmak zaru
reti hasıl olmuştur. Belki ibret 
alınır diye.

Daha önce söyledik, yine 
söyleyelim; Batının hak ve hu
kuk anlayışında Müsltimanlara 
yer yok. Müslüman kimliği onla
rın nezdinde “tehlike” işaretiyle 
tanımlanır. Yarsistler, Bahailer 
ile ilgili konular her sene insan 
hakları izleme raporlarında ge
nişçe yer alırken, Müslümanlar
la ilgili hak ihlallerine hemen 
hemen hiç yer verilmez. En son 
yayınlanan 151 sahifelik AB 
İlerleme Raporunda, başörtüsü 
yasağına tek bir satır dahi ayrıl
mamıştır. S ih ’lerin türbanına 
onay veren, Yahudi öğrencinin 
Cumartesi günü imtihana gir
meme hakkını onaylayan, aske
re gitmeyi reddeden Yahova Şa
hidini haklı bulan AİHM, ders
lere sakallı geldiği gerekçesi ile 
Kocaeli Üniversitesinden uzak
laştırılan Mehmet Tığ’ın başvu
rusunu reddetmişti.

Bazı kimseler Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 8. mad
desi şunu diyormuş, 9. maddesi 
bunu diyormuş gibi yaklaşımlar
la AİHM ’in aldığı kararın yan
lışlığını savunurken yine işin 
özünü kaçırıyorlar. Hükmün ge
rekçelerinin mantıksızlığından, 
pespayeliğinden bahsetmenin 
hiçbir anlamı yok. AÎHM ’in ve 
Büyük Dairenin son müracaat
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mercii olduğunu biliyordunuz. 
Konuyu buralara taşıdıktan son
ra, çıkan kararlara itiraz etmenin 
bir faydası var mı?

AİHM, kendisinden bekle
nen bir karar vermiştir. Mağdu
riyetleri gözardı etmiş, Türki
ye’nin özel şartlarına atıfta bulu
narak olaya, “siyasi olarak nasıl 
bir sonuç çıkacak” gözüyle bak
mıştır. Burada asıl sorun, sizin 
duruşunuzun tutarlı olup olma
dığı hususudur. Eğer o mahke
menin meşruiyetini kabul edi
yorsanız, vereceği kararları da 
kabul etmek durumundasınız. 
Vazoyu kırdıktan sonra, bunun 
nasıl kırıldığını irdelemenin faz
laca bir anlamı yoktur. Hep söy
ledik, tekrar söyleyelim; davayı 
AlH M ’e götürmek yanlış idi. 
Çünkü konu AİHM ’in kararıyla 
çözülecek bir konu değildi. Av
rupa’nın bütün üniversitelerinde 
başörtüsü serbest iken, sizlerin 
AİHM’in kapısını çalıp onlar
dan içtihat etmelerini istemeniz 
olacak iş değildi. Adamlar kendi 
ülkelerinde olmayan yasağı Tür
kiye’ye gelince savunuyorlar. 
Kendi ülkelerinde olan serbestli
ği bizim ülkenin özel şartları mu
vacehesinde yok sayıyorlar. Bel
li ki yasak “siyasi” idi ve çözümü 
de siyasi olacaktı.

Burada mesele A IH S’in şu 
maddesi, bu maddesi meselesi 
değildir. Bilinmesi gereken bi
rinci nokta, İslam’a ve Müslü- 
manlara karşı çarpık ve önyargı
lı bakan sömürge mahkemesi kı
lıklı bir heyetin, hak arama mer
cii olarak kabul edilmesidir. Ör
tünme gibi Islami bir meselenin, 
İslam’ı bilmeyen, yaşamayan, Is
land hassasiyetleri anlamayan ve 
üstelik ona karşı önyargılı bir 
mahkemeye götürülmesi kabul

edilebilir bir durum değildi. 
İkinci önemli nokta, hakkınızı 
ararken kullandığınız argüman
lar ve üslup meselesi idi. Tama
men dini olan bir meselede Island 
argümanların terk edilerek, mah
kemeyi meşrulaştıracak esaslar 
çerçevesinde geliştirilen bir üs
lubun kullanılması da sorunlu 
bir yaklaşımdı.

Mahkeme dini bir hükmü 
yargılamaktadır. Halbuki mah
kemelerin din üzerinde hüküm 
sahibi olma hakkı olmadığı gibi, 
dini vecibelerin ne olup olmadı
ğını da bir mahkeme tayin ede
mez. Başörtüsü dini bir vecibe 
olduğuna göre, AİHM kararının 
da bir anlamı olamaz. Mahkeme 
ancak bir olaya ilişkin karar ve
rebilir. Yoksa inancı yargılaya
maz. Başörtüsü hukuki bir konu 
değildir. Allah’ın Kur’an mesa
jıyla bildirdiği apaçık bir emri
dir. Dolayısıyla ulemaya sorula
cak bir tarafı da yoktur.

Meseleyi çözmesi gerekenle
rin, çözüm yerine işi ulema zemi
nine çekip laikçilere yeni kozlar 
vermelerine de gerek yoktur. 
AİHM, kararını AKP hüküme
tinin savunması doğrultusunda 
vermiştir. Orada T.C. uygulama
larının yanlışlığını adam gibi 
söylemek yerine, pasif davrana
rak yasağın devamından yana 
savunma yapanlar, zamanında 
halktan oy isterken başörtüsü 
“namus meselemizdir” demiş
lerdi. Bu sözleri kendilerine ha
tırlatıldığında da AKP’nin bir 
bakanı pişkin pişkin, “ne yapa
lım, öyle demezseniz halk oy ver
mezdi’’ diyebiliyor. AİHM ’in 
Türk yargıcı Rıza Türmen, 18 
Mayıs’ta AKP hükümeti tarafın
dan hazırlanan ek savunma ile 
ilgili olarak, hükümetin Büyük 
Daire duruşmasında 9 dakika sa
vunma yaparak, 4-Dairenin aldı
ğı bir önceki kararın tekrarını 
talep ettiğini belirtiyor. Tür-
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men, ‘‘Hükümet isteseydi mahke
meye bazı ek bilgiler vererek tezle
rini gücendirebilirdi. Bunu tercih 
etmediler." diyor.

Buradan farklı bir sonuç çık
mayacağını basiret sahibi herkes 
bilebilirdi. A B ’nin insan hak ve 
özgürlüklerini savunması, sadece 
kendi çıkarlarıyla bağlantılı bir 
politikadır. Gerçekte böyle bir 
samimi anlayışları yoktur. Tür
ban kararına yön veren politika
ları da, Türkiye oligarşisi ile İs
lam karşıtlığı noktasında aynı 
ortak paydada buluşmaları ve 
hegemonik güçlerin bugün İs
lam’ı bir tehdit olarak görmesi 
nedeniyledir. Çünkü Rabbimiz 
buyuruyor ki, “ ...kafirler, elle
rinden gelse sizi dininizden 
döndürünceye kadar sizinle sa
vaşa devam ed ecek lerd ir...” 
(Bakara: 217) Buna göre AİHM, 
aslında temelde kendi ilkeleri ile 
çelişkili bir karar almamış, bila
kis kendi meşruiyet zemini çer
çevesinde bir hüküm vermiştir. 
Asıl kendisiyle çelişenler, 
AİHM’den başörtüsünün serbest 
bırakılması yönünde karar çık
masını bekleyenlerdir. Onlar da 
layık oldukları bir tavırla müşer
ref olmuşlardır. Maalesef, 
AİHM’i meşru kılan gerekçeler 
ile başörtüsünü meşru kılan kay
nağın farkını görememişlerdir.

Bunların düzenlerinde ne 
inançlara, ne de diğer haklara 
özgürlük vardır. Bu, başlı başına 
bir sistem sorunudur. Despotik 
egemenlerin öldüğü yerde insan 
hak ve hürriyetlerinden bahset
mek abesle iştigaldir. Hele maz
lum milletlerin kanı ve emeği 
üzerinden servet üretmiş sömür
gecilerden medet beklemek, ya
sağı böyle gülünç yollarla aşma
ya çalışmak sadece mağdurların

daha çok aşağılanmasına sebep 
olmaktan öte bir işe yaramaya
caktır.

Az Kaldı, AB Sayesinde 
Yasağı Çözeceğiz (!)

Kendi ülkelerinde mahrum edil
dikleri hak ve özgürlüklerini 
A B ’nin kanatları altında doya 
doya yaşayacaklarını zanneden 
Müslümanlar şunu bilmelidirler 
ki, Avrupa hiçbir zaman Müslü
man kimlikli bir Türkiye iste
mez; aksine Island değerlerin en 
aza indirildiği bir Türkiye ister. 
Island kimliğinden soyulmuş bir 
kimlikle gittiğiniz zaman ancak 
sizi kabul edecektir. Müslüman 
kimliğine düşmanlık besleyenle
rin egemenlik sahalarında hak 
ve adaleti bulamazsınız. Yüce 
Allah, “Siz ey iman edenler, 
sizden olmayan kişileri can yol
daşı edinmeyin. Onlar sizleri 
yoldan çıkarmak için ellerinden 
gelen hiçbir çabayı esirgemez- 
ler ve sizi sıkıntıda görmekten 
hoşlanırlar. Şiddetli öfke ağız
larından taşmaktadır; kalple
rinde sakladıkları ise daha da 
kötüdür. Biz bununla ilgili işa
retleri sizin için işte böylesine 
açık ve anlaşılır kıldık, eğer ak
lınızı kullanırsanız” (Al-i Im
ran, 118) buyuruyor.

Üstelik gitmek istediğiniz 
yer, bir cennet değildir. Tarihte 
helak olmuş toplumların tefes
süh etmiş halini yaşayan, kutsalı 
kalmamış, cinsel sapkınlıkların 
had safhaya vardığı, maddeyi 
ilah edinmiş bir toplum. Kendi 
ülkenizde bulamadığınızı orada 
hiç bulamazsınız. Sizi tenezzül 
buyurup kabul etseler dahi bili
niz ki, size tanınacak hak ve öz
gürlükler, ancak zımmi statüsün

de olacak, gay ve lezbiyenlere ta
nınan haklar bile size tanınma
yacaktır.

Orhan Pamuk, zina cezası, 
vs. gibi konularda aslan kesilen, 
sözde demokrasiyi savunan AB, 
binlerce mazlumun eğitim hak
kının gasp edilmesini haklı bu
luyor; “Türkiye’deki aşırı siyasi 
hareketlerin kendi dini sembollerini 
ve dini kurallara dayalı bir toplum 
dayatma isteklerinin göz ardı edil
memesi” herzesini yumurtluyor.

Dünyada ve Türkiye’de İs
lâm’a karşı yürütülen sindirme 
politikaları çerçevesinde uygula
nan başörtüsü yasağı Avrupa’nın 
merhameti ile çözülecek bir ko
nu değildir. AÎHM ’in bu haliyle 
ortaçağ mahkemelerinden farkı 
yoktur. Onlar da “dünya dönü
yor” diyen G alile’yi mahkum et
mişlerdi. Leyla Şahin davası 
1998’de başladı; yedi yıl süren ve 
binlerce mağduru olan bir dava 
müspet sonuçlansa bile bu kadar 
gecikmiş bir adalet ne işe yara
yacak?

Tarihin seyrine bir bakın, 
peygamberlerin mücadelelerine 
bakın, A llah Rasulü’nün müca
delesine bakın ve Mekke müş
riklerinin İslam geliştikçe ortaya 
koydukları tavırlara bakın. O za
man, bu tarz yaklaşımların her 
zaman var olacağını daha iyi an
larsınız. Bu olaya öyle “çifte 
standart” falan demenizin de bir 
anlamı yok. Küfür her zaman tek 
millettir ve davranışı da kendi 
mantığı içerisinde tutarlıdır. 
Asıl sorun bizim Müslümanların 
mantığındaki tutarsızlıktadır. 
Onların iki yüzlülüklerini ve çe
lişkilerini eleştirirsek bundan 
vazgeçeceklerini ummak gibi bir 
safdillik bizim mücadele azmimi
zi darbelemekten başka bir işe
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yaramaz. Yüce Kitabımız, ancak 
hak gelirse hatıl’ın zail olacağını 
söylüyor. Hak batıl kavgasının 
kıyamete kadar süreceğini unut
mayarak, batıl iptal edilinceye 
kadar başkalarının değil kendi 
gücümüzle hak mücadelesine de
vam etmek gerekiyor.

N e Oldu Şimdi?

Bu karara bakılırsa, Türkiye’de 
sanki inanç özgürlüğü konusunda 
hiçbir engel yok, başörtüsü ile il
gili hiçbir sorun da yaşanmamış. 
Her yer güllük gülistan sanki!

Ayrıca karar, benzer nitelikli 
davalar bakımından “referans” 
niteliği taşıyor. Bu karar, hem 
Türkiye’den yapılacak müracaat
lar hem de Avrupa’daki benzer 
davalar için örnek olacak. Türki
ye devleti aleyhine açılan 100 ci
varında benzer davaya da emsal 
olacak ve davaları mağdurlar 
aleyhine etkileyecektir. Ayrıca, 
sadece AİHM değil, Avrupa’da
ki diğer yargı organları da önleri
ne gelen benzer dosyaları bu ka
rarı dikkate alarak karara bağla
yacaklardır.

Daha önce de belirttiğimiz gi
bi, bu kararla, resmi ideoloji dinin 
üstünde bir konumda tutulmuş
tur. Eğitim hakkı iptal edilmiştir. 
Bürokrasinin dini vecibeler ko
nusunda karar verebileceği kabul 
edilmiştir. Ceberut devlet anlayı
şı karşısındaki özgürlük mücade
lesinde bir cephe kaybedilmiştir. 
Sayenizde başörtüsü uluslararası 
düzeyde siyasallaştırılmış ve dev
letin din alanına yönelik menfi 
müdahalelerinin önünü açıcı bir 
içtihat oluşmuştur.

Olayı hukuken bitirdiniz. 
Geçmiş olsun. ■

“ÖZNF’NİN GÖZÜNE 
TOZ KAÇINCA

AHMET MERCAN

AİHM diyor ki; “Üniversitede 
türban yasağı inanç özgürlüğünü ih
lâl etmez.”

Ben de diyorum ki; AİHM’e, 
“O çamaşırları kurumadan toplayıp 
koydun sandığa, hepsi kokacak.”

Böyle bir karardan sonra, otu
rup ciddi yazı yazmak gelmiyor 
içimden. Çünkü mahkeme şaka 
makamı değildir. Fakat, şaka 
benzeri bir karar var ortada. Bir 
karar, mahkemenin mahkeme 
edilmesini zaruri kılıyorsa, orada 
artık ciddi tahliller yapmanın za
manı geçmiştir. Vicdanı berhava 
olanlara, aklı korkularının ucun
da kalkan olanlara, fazla bir şey 
anlatılamaz. Bu kararı verenler, 
bir mahkeme kararının kendi ya
sasıyla çelişemez olduğunu, hak 
ve özgürlüklerin kısıtlanmaz ol
duğunu bilmiyor mu? Yine bu ka
rarı verenler, yargı kararının top
lum vicdanında rahatsızlık oluş
turmaması gerektirdiğini, bilmi
yorlar mı? Aldıkları bu kararla, 
hadleri değilken İslam dinini yar
gıladıklarını bilmiyorlar mı? Bu 
soruları çoğaltabiliriz.

Gerek yok.
Bu aşamada, “Niye gittin şıh 

bağına gazele” diyecekler de ola
cak. Duygusal bu tutum, varlığını 
koruyadursun; bu süreç elzemdi. 
Batının ikinci yüzünü bilmek, ve
ya karineler yoluyla bunu tespit 
etmek başka, 35x50 santim pos

ter olarak çehresini gözünün 
önüne, kendi marifetiyle koy
mak, daha başkadır. Şimdi Batıcı, 
bir avuç yerli ayrıcalıklı güruh, 
belin alacağı en geniş kavisle, ha
va boşluğunu döverek raks edi
yor. Böylece, ne kadar “doğru yol
da” olduklarını, bir kere daha his
setmelerinde, hiçbir sakınca yok. 
Loizidou ve A. Ocalan davalarını 
düşünerek, bir sonuca varmaları
nı da şahsen, beklemem. Önyargı 
ve atom ilişkisine de girmeye ge
rek yok. Yeryüzünde tek başına 
kalsam dahi, “tam zenci" olmayı, 
onur sayarım. Batılı yerli “sevin- 
dirikler” büyük ihtimalle, "Hıris
tiyan zenci” ayrıcalığı içinde, ne 
kadar mutlu olurlar; bu da konu
muzun mücavir alanının dışında. 
Zenci ifadesinin etnik köken dı
şında kullanıldığını belirtmeye 
gerek yok.

Batı derken, coğrafyayı kast 
etmediğimiz anlaşılmalı, ülke
mizde ve doğulu pek çok ülkede, 
temizlik için, su ile irtibatı, doğu
lu olsa da; pek çok batı taraftarı, 
muhibbanı mevcuttur. Bosna sa
vaşı, Körfez işleri ve daha pek çok 
olay, ibretin göz merteğine da
yandığı bir çağda, “batılı” olmak 
ne anlama gelir?

İki ayrı tablo üzerinden bir ta
kip yapalım ve bakalım nasıl bir 
portre ortaya çıkacak?

11 Eylül saldırısı sonrası, Af-
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ganistan’a saldırılmamış, Guan
tanamo isimli, hukuki yapısı ol
mayan, esir kampı yok. ABD, 
BM kararlarını dikkate almış ve 
Irak’a girilmemiş, binlerce ma
sum insan öldürülmemiş ve iş
kencenin aşağılık yöntemleriyle 
tescil edilmemiş. Avrupa, 
ABD’nin yapıp ettiklerine sessiz 
kalmamış; maddi, manevi, payla
şıma girmemiş.

İkinci tabloyu biliyorsunuz. 
Sayılan olayların yaşanmış süreci.

Bu iki resmi birbirinden çı
kardığımızda, batının portesini 
yakalarız.

Gücün, adalete ihtiyaç duy
maması haline rahatlıkla batı di
yebiliriz. Bunu benimseyen ve 
insana / topluma dayatmayı nor
mal görenler de, “batılı” olmuş 
oluyor. Coğrafyası ve ülkesi bu 
bağlamda etken değil. Yine, 
AİHM ve benzeri karar ve uygu
lamalarda vicdanı sızlayan, tepki 
gösteren, batıda yaşayan insanla
rı bu kavramsallaştırmadan ayır
mak gerekir.

Göz zevki bozulsun istemiyor. 
Kaldırın önündeki dağları. Psiko
lojisi bozulursa, kıtanızı ülkenizle 
birlikte yok eder; açın başınızı. 
“Özgürlük çünkü, baş açmaktır.” 
Nereden mi anlaşılıyor? Çünkü o 
söylüyor. O mu kim? “Özne.” Ya
ni batılı. Onun gözünün, psikolo
jisinin önüne, rahatsız edici hiç
bir şey koyulamaz. Özgürlüğü o

bilir. Kıtasından bakar, “Saddam’ı 
sevmedim” der ve gereği yapılır.

Burada sakın ortaya atılıp da, 
ya başını örtenlerin psikolojisi ne 
olacak diyerek, soru sormaya kal- 
kılmaya. Çünkü mantık ve mate
matik batılı “özne”ye göre hare
ket eder. Sen nesnesin! Nesne
nin nesi var? Olsa olsa, özneden, 
gerçekleşmeyecek talepleri olur. 
O kadarı olsun. Onlarla oyalan
sın dursun. Batılı olmayan bir 
yerde, 1 + 1=2.eder. Her bir’le sa
yı artar. Buna çoğulculuk, çok 
renklilik denebilir. Özne için bu 
hesap 1 + 1 = 1 ’dir. Artı sonrası ra
kamları istediğiniz kadar çoğal
tın, eksiltin, sonuçta kendisi çı
kar. Yazılı şekil birinci şıktaki gi
bi görünse de, netice ikinci şıktır. 
Mantık okutuyorsa, bu senin için 
ey nesne! Güçlünün mantığa da 
ihtiyacı yok. Demokrasi iyi bir 
şeydir diyorsa; iyi bir şeydir. Ama 
sen, “Cezayir için de demokrasi iyi
dir” diyemezsin. Onu “o” bilir. 
Orada cunta iyidir.

Hiçbir sorunun olmadığı za
man, insan haklarında şampiyon 
olmak, marifet gerektirmiyor. 
Hangi kral, padişah veya en za
lim kimse, burnuna sinek kon
mayınca elini kaldırmıştır? Sorun 
gelince, çek çekmeceyi, indir du
varda duran metinleri.

Beyaz ve Protestan. Beyaz de
diysek, beyazın da beyazı; batı be
yazı. İnsan hakları, bu iki vasfı

üzerinde bulunduran için, gerekli 
ve geçerli oldu.

Batı sorunla yüzleştiği an, öz
gürlüğü güvenliğe tercüme ede
rek, ayrımcılığın en kaba numu
neleriyle hareket eder oldu. Ma
alesef, dünya basınının ve haber 
kaynaklarının, sahibinin sesi ol
ması nedeniyle, Amerika ve Av
rupa’da uygulanan sindirme poli
tikası ve bunun uygulamasından 
haberdar olunamıyor.

İnsan hakları sadakat ister. 
Sadece beden yetmez. Ruh gere
kir. Hukuk ve ahlak insan hakla
rının ruhudur. Ruhun kontrolü 
adalet duygusuyla sağlanır. O da, 
beşerin hevesinden uzak, yüce bir 
sevginin, vicdanı oluşturmasıyla 
ortaya çıkar. Batının insan hakla
rına olan inancının, tamamen ta- 
kiye olduğu, on bir eylül sonrası 
ortaya çıktı. Bırakın metinlerin 
hukukla buluşmasını, siyasetin 
manivelası olarak işlev gördü. Ba
tının insan hakları, vitrindeki 
naylon mankene, insan değeri 
vermek kadar inandırıcıdır.

On bir eylül tarihinde “öz- 
ne”nin gözüne toz kaçtı ve bu 
yüzden kana buladı dünyayı. İn
san hakları güneşe atılmış çama
şırlardı, kendini bulması, doğu
dan gelen ışıkla temizlenip ruhu
na kavuşması gerekirken, “kulele
rim devrildi” deyip rutubetli çama
şırlar el çabukluğu ile toplandı.

AİHM’in atası Engizisyon ise 
yadırgamamak gerek. Yerli batık
lar için ne denebilir? Aslında on
lar çok esmer. İçlerini sarıya bo
yamakla kabul göreceklerini dü
şünüyorlar.

AİHM, Irak, Guantanamo ve 
diğerleri, aynı zihnin ürünleridir. 
Terörün devletleşmesi, veya dev
letin teröristleşmesi dışında, bir 
adlandırma bulmakta zorlanıyor 
olmamız bu yüzden. ■

8 Ümran-Aralık -2005

http://www.cvisiontech.com


Geçen ay Türkiye gündeminde 
en çok konuşulan konulardan biri, 
belki de başlıcası, Hakkari/Şemdin
li’ de meydana gelen olaylardı. Ya
kın geçmişteki Kontr-gerilla, Jitem, 
Susurluk... tartışmalarını tekrar 
hatırlatan bu manidar olayı, Maz- 
lum-Der Genel Başkanı sayın Ce- 
vat Ozkaya ile konuştuk.

Abdullah Sabit: Sayın Cevat 
Ozkaya, Şemdinli ve Hakkari’de 
olup bitenler nedir? Bu olayı na
sıl okumak ve yorumlamak gere
kir?

Cevat Ozkaya: Şemdinli 
Türkiye’nin en uç noktalarından 
biri. Yoksulluk oranının yüksek 
ve ortalama gelirin 400-500 do
lar olduğu bir yer. Fakat son 
olayları sadece yoksulluk ve ben
zeri şeylerle izah etmek çok açık
layıcı değil. Burada daha önce
den beri bir takım güçlerin ope
rasyonlar yaptığı, devlet içinde 
devleti aşan kurumların var ol
duğu bilinen bir şey, kimse bunu 
gizlemiyor.

Şimdi, bombalayacakları bi
nanın önüne bir araba geliyor, 
yetmiş metre gibi kısa bir mesa
fede bekliyor; buradan çıkıp 
bombayı atıyor ve tekrar o araca 
dönüyor. Dükkanına bomba atı
lan Seferi Yılmaz, eğer 10-15 se
ne PKK’yla çalışmış, dağlarda 
bulunmuş, çatışmalar konusunda 
usta biri olmasa, belki o adam 
kaçıp gidecekti. Ama S. Yılmaz, 
el bombasını görüp hemen ken
disini dışarı attığını, bombanın 
daha sonra patladığını söylüyor; 
ardından bağırarak ‘kaçan adamı 
yakalayın’ diyor. Yani, bunu ya
panlar herhalde böyle bir tepki 
beklemiyorlardı diye düşünülebi
lir, fakat insanın kafasını karıştı
ran bir şey daha var, o da şu: Bu 
profesyoneller hangi gerekçeyle

CEVAT OZKAYA İLE 
ŞEMDİNLİ OLAYLARININ 

ARKAPLANI

Konuşan: Abdullah SABİT

arabalarını oraya koyup da bom
bayı bu şekilde attılar? Bu çok 
önemli bir soru. Öyle zannediyo
rum ki, birileri bölge halkıyla ba
rışmanın bir yolu olarak, burada
ki gayr-i kanuni oluşumları tasfi
ye etmek kararında ise, kamu
oyunun eline böyle bir koz ver
miş olabilirler, bu vesileyle. Ta
bi, elimizde fazla malumat olma
dığından sadece tahmin yürüte
biliyoruz. Resmi görevlilerden 
bazı açıklamalar geldi. Mesela bu 
olayda adı geçen astsubay Ali 
Kaya diyor ki: “Biz buraya görev 
icabı gittik, komutanlarımız bunu 
bilirler. Hem niye kitapevini bom
balayalım? Bombalanacak başka 
bir sürü yer var. Kalaşnikoflar niye 
var? Düğüne gitmiyoruz ya, netice 
itibariyle operasyon var." Tamam, 
bunu anladık, ama ortada bir ha
rita var ve bu haritada bombala
nan dükkanın ismi çizili, bir ta
kım yerler işaretli. Bu çok kolay 
izah edilir bir şey değil. Görülü
yor ki devletin resmi güçlerini 
aşan bir oluşum söz konusu bura
da. Bu Susurluk’ta ortaya çıkıp 
da kapatılmış bir oluşumdu. Bu
gün başka bir yerde, başka bir bi
çimde çıktı ortaya.

Sabit: Sayın Özkaya, bu kri
tik süreçte, kısa ve uzun vadede 
neler yapılmalı sizce?

Ozkaya: Burada devletin
yapması gereken şey, vatandaşın

temel insan haklarını dikkate 
alarak bu doğrultuda politikalar 
üretmek ve mevcut durumu bir 
fırsat bilip, devleti aşan güçler 
varsa onları kontrol altına al
maktır. Bunu bir fırsat olarak de
ğerlendirebilir miyiz? Bence evet. 
Güneydoğu’da bu tür operasyon
ların yapıldığı, bu konuyla ilgile
nen çoğu insan tarafından söyle
nen bir şey. Eğer devletin bilinen 
ve resmi kurumlarının güneydo
ğu halkını kazanmak ve ülke bü
tünlüğünü korumak için yapaca
ğı insani faaliyetler, bu tür uygu
lamaların yerini almazsa, bölün
me süreci hız kazanır, insanlar 
hayatlarından emin olamaz.

Bir başka durum daha var. 
Güneydoğuda olan hadiselerin 
hepsini bu güçlerin yaptığını 
söylemek yanlıştır. PKK da ciddi 
operasyonlar yapıyor; mayın dö
şemelerinden başka şeylere ka
dar. Fakat şu andan itibaren, ‘ya
pılan her şeyi derin devlet yaptı’ 
denerek olay bu güçlerin üzerine 
yıkılacaktır, bu da PKK’nın çok 
daha rahat, çok daha sorumsuz 
eylem yapmasını sağlayacaktır. 
Bu durum bölge halkına sıkıntılı 
bir süreç yaşatacaktır.

Sabit: PKK zaten terör ey
lemlerini sürdürüyor; peki devlet 
nasıl davranmalı burada? Bir de, 
bu olay, derin güçler arasındaki 
zıtlaşmanın bir yansıması olarak
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yı, sıradan bir as
ker bile yapmaz 
bunu. Bu olayın 
böyle olması is
tendiği için bu 
şekilde yapılmış 
olabilir. Hayra 
yorumlamak ge
rekirse, bu olayı 
ortaya çıkarıp, 
sorumluları ceza
landırarak, bölge 
halkına; “arka
daş, bundan son
ra devletin sizin
le muhatap olan 
resmi kurumaları
nın dışında ve 
devleti aşan ku
rumlar artık bu

da okunabilir mi?
Özkaya: Şimdi, bir kere, ola

yın mahiyetini tam olarak anla
mak çok zor. Ama ortada, devle
tin resmi görevlileriyle beraber 
yapılmış bir operasyon var. Bura
da, insanın kafasını asıl karıştı
ran şey şu: nasıl oluyor da Jan- 
darma’ya bağlı bir araçla bu ope
rasyon yapılabiliyor? Plakasıyla, 
her şeyiyle ortada olan bir jan
darma aracı. Böyle bir olay en 
basitinden ya plakasız ya da sah
te plakalı araçlarla yapılır genel
de; -filmlerde de görürüz- yaka
lanma ihtimali varsa orada asla 
delil teşkil edecek bir şey bırakıl
maz. Şimdi burada her ikisi de 
mevcut; delil teşkil edecek evrak 
ve resmi/askeri araç. Üstelik, as
keri görevli olduğunu inkar et
meyen insanlar da aracın içinde. 
Burada insanın kulağına kar su
yu kaçıran sıkıntılı bir durum 
var. Yani bu kadar acemice bir 
operasyon düşünülemez; bırakın 
profesyonelce yetiştirilmiş olma

mda faaliyet yap
mayacaklar, artık 
bundan emin

olabilirsiniz” gibi bir güvence ve
rilmek istenmiş olabilir. Eğer 
böyle bir şey yapılırsa, bölge hal
kıyla bir kaynaşma da sağlanabi
lir. Ama bu, hakikaten rasgele 
yapılmış olabilir ve profesyonel 
bir gerilla denebilecek bir ada
mın dükkanına yapılması sebe
biyle, o adamın gayretiyle yaka
lanmış da olabilir. Bu arada Kara 
Kuvvetleri Komutanı Yaşar Bü- 
yükanıt’ın operasyonda adı ge
çen şahıs için hüsn-ü şahadette 
bulunması insanlar tarafından 
bir mesaj olarak algılanacaktır. 
Sade bir vatandaş olarak bunu 
ben söylesem bu çok bir şey ifade 
etmez. Büyükkanıt böyle kast et
miyor olsa dahi bunun mesaj ta
şıdığı anlaşılır. Komutanın iyi 
dediği bu adama savcıların soruş
turma açması, mahkumenin onu 
mahkûm etmesi zorlaşır.

Sabit: Bu olaydan sonra gös
teriler yapıldı, polis karakoluna 
saldırıldı, valinin istifası istendi

vs. Sizce olay, bölge halkı ile 
devlet arasındaki güven bunalı
mını iyice derinleştirdi denebilir 
mi? Bir de, bu olayla devlet - hü
kümet ayrımının belirginleştiği 
söylenebilir mi?

Özkaya: Türkiye’de bu işler
le ilgilenenler devlet ile hükü
met kavramlarını ayrı kullanır
lar; devletin başka, hükümetin 
başka bir politikası olduğunu dü
şünürler. Örneğin başörtüsü me
selesinde hükümetin politikası 
ile devletin politikası birbiri ile 
örtüşmüyor; örtüşüyor olsaydı bu 
kadar problem ortaya çıkmazdı. 
Şimdi, buradaki tavır hükümet
ten ziyade devletin belli kesimle
rine olsa gerek. Tabi burada dev
let dediğimiz zaman çok büyük 
bir yapı var karşımızda; bunun 
hepsinin kanunsuzluk yaptığını 
söylemek hem adaletsiz hem de 
yanlış olur. Ama devlet içinde 
idari mekanizmalarla beraber 
yükselmiş, bağlı olduğu kuralları 
aşan yapıların var olduğunu da 
kabul etmek gerekiyor. Bu yapı
lanmalardır karşı çıkılması gere
ken. Yoksa bir devletin elbette 
kendini, halkını koruma görevi 
vardır ve bunun için istihbarat 
yapar, istihbaratçı kullanır; ama 
bunun bir denetim mekanizması, 
bir hukuk içerisinde olması gere
kir. Eşkıya ile devlet arasındaki 
fark da budur. Devlet yaptıkları
nı ahlaki ve hukuki olarak izah 
edebilen bir kurumdur. Eşkıya
nın böyle bir mecburiyeti yok. 
Ama devletin temel amacı kitle
ye tedirginlik vermek değil, gü
ven vermektir. Şu an devletin 
kendi ilkelerini aşan yapılardan 
kurtularak halkına güven veren 
bir yapıya kavuşması bekleni
yor...

Şimdi, bu olaydaki aktörlerin 
Jitem elemanları olduğu söyleni-
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yor. Zaten bu kurumun mazisi bu 
tür hadiselerle dolu. Ama Ji- 
tem’in ne olduğuyla ilgili devle
tin kamuoyuna açıkladığı bir şey 
yok. Teoman Koman, Jandarma 
Genel Komutanı ve MİT başka
nı iken “Nedir bu kurum?” diye 
sorulduğunda; “Böyle bir kurum 
mu var?” şeklinde yarı alaylı bir 
cevap vermişti. Hala nedir bu Ji- 
tem’in kanunu, bundan haberdar 
değiliz. O halde bunu ya huku
kun içine almak lazım, ya da eş
kıya gibi davranan bir kurum ol
maktan çıkarmak lazım.

Buradan çıkarılacak başka bir 
sonuç da şu: halkın tek söz söyle
me alanı olan siyasetin ve seçil
miş iktidarların devletin idare 
mekanizmasına hakim olma sü
recinin başlaması gerekli. Halk
tan onay almış kumruların, hal
ka hesap verebilmeleri için ikti
darlarını tam olarak kullan
abilmesi gerekir. Dolayısıyla bu 
olayın böyle bir sürece hayatiyet 
vermesi beklenen bir şey.

Sabit: Anlaşılan o ki; bu 
olayda rol alanlar ya günah keçi
si ilan edilerek bu işin bireysel bir 
eylem olduğu söylenip iş tama
men onların üzerine yıkılacak, ya 
da adı geçen şahıs askeri kimliğe 
sahip olduğundan, konu askeri 
mahkemeye intikal ettirilip süreç 
devlet gizliliği içerisinde unutul
maya terkedilecek. Sizce süreç 
bundan sonra nasıl gelişecek?

Ozkaya: Bu olay belli ku
rumlar tarafından örtbas edilme
ye çalışılabilir; bu güne kadar bir 
çok örneği görüldüğü gibi. Bu in
sanların hepsi suçsuz ilan edilse 
de, kamu vicdanında, o bölge in
sanlarının nezdinde, bundan 
sonra bir yerde mısır patlasa bile 
bu mekanizmaya yüklenilecektir; 
PKK patlatsa da bu böyle anlaşı
lacaktır. Dolayısıyla, eğer devlet

korunmak isteniyorsa, bu insan
lara ve bunlara emir veren ku
rululara hak ettikleri ceza veril
melidir, devlet ancak böyle ko
runabilir. Eğer devlet halkın nez- 
dinde bazı insanların suçlarına 
ceza veren, bazılarının suçlarını 
ise örten bir mekanizma olarak 
algılanırsa devletin meşruiyeti 
kalmaz ve o yapı sorgulanır. Bu 
hadisenin üzerine gidilmeli ve 
devletin hukukun sınırlarını 
aşan kuramlarının hukukun 
sınırları içine alınması için bu 
bir fırsat olarak değerlendirilme
lidir. Burada siyasal iktidara cid
di görev düşüyor. Evet, iktidarın 
zorluklarını herkes anlıyor. Sa
dece bu iktidarın zorluğu değil 
devletle sıkıntıya düşmek; Süley
man Demirel’den alın Ecevit’e 
kadar bütün iktidarlar devletin 
bu tür kuramlarıyla sıkıntıya 
düştüler. Şu anki iktidardan bek
lenen şey, bir Meclis araştırma 
grubu kurarak bu olayın üzerine 
gitmek, yetkilerle donatılmış bir 
savcı atayarak olayın soruşturul
masını -sağlamaktır. Mazlum- 
Der, İnsan Hakları Derneği, 
Çağdaş Hukukçular Derneği vb. 
kuruluşların bölgedeki temsilci
lerinin hazırladığı raporun son

iki cümlesi de budur. Tekrarlaya
cak olursak: hem bağımsız bir mec
lis komisyonu kurmak hem de yet
kilendirilmiş bağımsız bir savcıyla 
bu olayların soruşturulmasını sağ
lamak.

Sabit: Peki, bu olaylar, PKK 
adına bir söz hakkı doğurur mu?

Ozkaya: En basitinden şunu 
söyleyebiliriz: bu olay PKK’nın 
hareket alanını artırmıştır. “Biz 
terör icra etmiyoruz■ Terörü bölge
de devlet güçleri icra ediyor. İşte 
Şemdinli” diyebilirler, çünkü or
tada tahrip edilmiş 67 dükkan ve 
23 yaralı var, ve bu olaylarla ilgi
li harita ve belgeler de son olay
daki araçta ortaya çıktı. Bundan 
sonra terör adına ne kadar olay 
gerçekleşirse gerçekleşsin bunla
rı PKK’nın yaptığına inandırmak 
zor hale gelmiştir. Peki, bu du
rum nasıl düzeltilebilir? Bu olay 
soruşturulur, gerekli sonuçlara 
ulaştırılır, sonra da denir ki; 
“evet böyle bir olay olmuştur, 
devletin sınırlarını aşan bazı 
güçler böyle bir şeye kalkışmıştır, 
hukuki süreç işlemiş ve gereken 
ceza verilmiştir.”

Sabit: Sayın Ozkaya verdiği
niz bilgiler için teşekkürler ■
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B ugünün dünyasında yal
nızca ekonomik gelişme
lerden, teknik gelişme

lerden söz edilebiliyor. Bu alan
ların dışında hiçbir gelişme kay
dedilmediği için, hepimiz eko- 
nomik/teknik dünyanın günde
mi ile baskılanıyoruz.- Bütün 
dünyada, her alanda, kültürel 
alanda düşünsel/entellektüel 
alanda, sosyal, siyasal alanda çok 
açık bir pespayeleşme yaşanıyor, 
insanlar ahlaki/vicdani duygula
rını yitiriyor, her türlü değerden 
bağımsızlaşıyor, adalet duygusu
na yabancılaşıyor. Bu durum ha
yatın her alanında ve her top
lumda ciddi kuralsızlıklara ve sı
nırsızlıklara neden oluyor.

Entellektüel dünyada, kültür 
ve düşünce dünyasında maalesef

moda mantığı egemenlik kur
muş durumdadır. İslami perspek
tiflere, çerçevelere, çözümleme
lere, uygulamalara kamusal alanı 
yasaklamak da bir moda mantığı 
içerisinde gerçekleştiriliyor. İlke 
temelli siyaset, yerini çıkar te
melli siyasete bırakıyor. Politik 
felsefe insana hitap etmekten 
uzaklaştırılıyor. İlahi kesinlikle
rin, ahlaki kesinliklerin, anlam- 
sız/gereksiz hale getirilmesi için 
akılsızca bir mücadele veriliyor. 
Piyasanın özgürlüğünü her alan
da özgürlük varmış gibi algılayan 
parasal bir bakış açısı, parasal bir 
dünya görüşü toplumlara vaziyet 
etmeye başlıyor. Küresel emper
yalist güçler, sermaye ve tekno
lojiyi haksız savaşlara tahsis et
tikleri için, toplumların tüm in

sani sorunları 
gözardı edili
yor.

Uluslararası 
siyaset olağa
nüstü ikiyüz
lülükler ve çifte 
söylemler içeri
sinde yürütülü
yor. Bu iki
yüzlülükler ve 
çifte söylemler 
evrensel değer
leri, ölçütleri 
değersizleştiri- 
yor, önemsiz-

leştiriyor. Bugünün modernliği, 
postmodernliği, vahşetle, işken
ceyle, katliamla bağdaşabiliyor, 
bütünleşebiliyor. Postmodemlik 
bütün kültürlere, uygarlıklara 
açık olduğu iddiasıyla ortaya 
çıkmıştı. Postmodern dönemde 
hiç bir kültürün ve uygarlığın 
baskı altına alınmayacağı, ayrı
calıklı kültürler ve uygarlıklar 
olmayacağı iddia ediliyordu. 
Postmodemlik bugün yeni, en 
yeni sömürgecilik biçimi olarak, 
en yeni efsane olarak varlığını 
sürdürüyor.

Soğuk Savaş sonrası dönemde 
ideolojik siyaset anlayışı zayıfla
maya yüz tutmuştu, ancak bugü
nün gündemini izlediğimizde, 
ideolojik siyaset anlayışında hiç
bir gerileme olmadığını görüyo
ruz. Küresel militarist ve emper- 
yal tutkular, ütopik projeler, as
keri egemenlik yoluyla gerçekleş
tirilen emperyal denetim, ulusö- 
tesi ekonomik hesaplar, Ortado
ğu’dan başlayarak, tüm İslam 
toplumlarını hem etnik anlamda, 
hem politik anlamda, hem de 
mezhepsel anlamda derin bir is
tikrarsızlığa sevketmeyi amaçlı
yor. Bu noktada, Türkiye de da
hil olmak üzere, İslam ülkeleri 
araçsallaştmlmak isteniyor. Isla
nd kimlikler barbarca rahatsız 
ediliyor, taciz ediliyor, aşağılanı
yor. Şiddetli adaletsizliklere ma
ruz kalan Müslümanlar modem 
tarihin mağdurları haline geliyor. 
Türkiye’de yaşandığı üzere, İslaıiı 
toplumlarında “hak” kültürü ge
reği gibi gelişmediği için, pasif 
gelenekçilik devletin bütün uy
gulamalarım meşm sayabiliyor.

Avro-Amerikan çerçeveler 
adına yürütülen dini ve kültürel 
ırkçılıklar, tarihsel yanlışlıklara, 
tarihsel adaletsizliklere yol açı-

Postmodernlik bütün kültürlere, 
uygarlıklara açık olduğu iddiasıyla 
ortaya çıkmıştı. Postmodern dö
nemde hiç bir kültürün ve uygarl ı- 
ğm baskı altına alınmayacağı, ay
rıcalıklı kültürler ve uygarlıklar ol
mayacağı İddia ediliyordu. Post- 
modernlik bugün yeni, en yeni sö
mürgecilik biçimi olarak, en yeni 
efsane olarak varlığını sürdürüyor.
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yor. Bir istikrarsızlık ve akılsızlık 
çağındayız. Tarihsel, kültürel, 
ahlaki kökleri, derinlikleri, iş
levleri olmayan kavramlarla te- 
rörize ediliyoruz. Bu yüzyıla vah
şet damgasını vuruyor. Irak’da, 
Afganistan’da, Filistin’de uygu
lanan sistem, postmodern bir 
vahşet ve işkence sistemidir. Bu 
olup bitenler karşısında emper
yalizm, faşizm, ırkçılık, hiç bir 
ahlaki/hukuki standarta karşı 
kendisini sorumlu hissetmiyor.

Toplumlarımız hayatın her 
alanında istikrarsızlaştırılırken, 
pespayeleştirilirken, Islami 
akımlar/cemaatler/partiler statü
konun bir parçası haline getirili
yor. Cemaatler, gruplar, partiler 
güç ilişkilerine göre, iktidar iliş
kilerine göre tavırlar alıyor, Tür
kiye’de olduğu gibi, devletin 
söylemi ile örtüşen bir dini söy
lem cemaatler aracılığıyla ku
rumsallaştırılıyor, meşrulaştırılı
yor. Bu süreç içerisinde Island 
algı, bilinç, duyarlılık, kişilik, 
kimlik ve hayati tercihler olabil
diğince sulandırılıyor. Island ce
maatler, gruplar, akımlar, lider
ler, aydınlar onurlu bir ahlaki 
duruş sergileyemiyor; her yeni 
koşulda yeni bir eğilip bükülme 
biçimini hayata geçiriyorlar. 
Resmi, egemen dini söylemin dı
şında tercihler yapmak, risk al
mak anlamına geliyor. Kurulu 
düzenden yarar/çıkar sağlamak 
için kurulu düzenin yanında saf 
tutan cemaatler bu tercihleri se
bebiyle özgür/özgün Island dil’- 
den feragat ediyor, uzaklaşıyor. 
Bu cemaatler devletçi vatanse
verlikleri ve milliyetçilikleri 
takdis edebiliyor. Kimi akımlar 
bukalemun gibi kılık değiştirebi
liyor; her konuma uyum sağlaya
biliyor, egemen yaklaşımlara

ayak uydurabiliyor.
Seçilmiş halk, ayrıcalıklı 

halk fikrinin, ilahi, insani, ahla
ki temelleri yoktur. Kan’ın kut
sallaştırılması demek ilkelliğin 
kutsallaştırılması demektir. Bir 
halkı, bir etnik topluluğu mut- 
laklaştırmaya çalışmakan daha 
büyük bir saçmalık olamaz. Er
meni, Rum, Kürt ya da Türk vb. 
gibi etnik aidiyetler tahkir, tezyif 
konusu olamazlar. Ulusal ego
izmler ve bencillikler, totaliter 
tutkunları büyütüyor. Ulusal 
egoizmler ve bencillikler, abar
tılmış mitler ve simgelerle efsa
nevi bir söylem oluşturmaya ça
lışıyor, sokak milliyetçiliklerini 
kışkırtıyor. İslam Dünyasında 
devlet sınırlarını çoğaltmak iste
yen Island akımlar olmadı, ayrı
lıkçı akımlar olmadı. İslam, ta
rih boyunca çok etnik yapılı bir 
kültür ve uygarlığın temsilcisi 
oldu. Bugün de İslam, manevi il
keler, erdemler temelinde, bera
ber yaşama kültürünü, bilincini 
yeniden hayata geçirebilir.

Avro-Amerikan çerçevele- 
rin/yaklaşımların, yorumları al
gılarımızı kirletmesine seyirci 
kalamayız. Avrupalılar kendile
rini hıristiyan kimlikleri ile tarif 
ediyor. Dini ırkçılıklar, kültürel 
ırkçılıklar, çok ihtiraslı yorum

larla insanlığın gözü önünde sür- 
dürülebiliyor. Avro-Amerikan 
ırkçı söylemin hiç bir zaman 
nesnellik gibi ilkeleri olmadı. 
Bütün bunlar karşısında nasıl 
birlikte yaşama kültürü oluşturu
labilir, nasıl bir diyalog zemini 
açılabilir? Dış manipülasyonlara 
dayalı, basmakalıp ve ucuz de
ğerlendirmelerle, kültürel ben
cillikler, egoizmler ve narsisizm
ler yoğun bir şekilde sürdürülür
ken, uygarlıklar arası bir diyalog
dan söz edemeyiz.

Hepimizi kuşatan önyargılara 
meydan okumayı başarabilmeli- 
yiz. Her türlü mezhepçi ve ırkçı 
algı ilkel bir algıdır.

Algılarımızı ve ruhumuzu öz- 
gürleştirmeliyiz.

Belirsizliklere ve çelişkilere 
veda etmeliyiz.

Kendi çerçevemizi kendimiz 
belirleyebilmeliyiz.

Davranışlarımız, tutumumuz, 
ilişkilerimiz, ilgilerimiz her şart
ta aziz Islam Ümmetinin or- 
tak/temel renklerini ve hassasi
yetlerini yansıtmalıdır. Her şart
ta ilahi ölçütlerin ahlaki yol gös
tericiliğine tutmamalıyız. îslami 
tercihlerin, hayat tarzının, dün- 
ya-ahiret görüşünün gözden/gö- 
nülden düşürülmesine seyirci 
kalamayız. ■
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MEDENİYETLER ÇATIŞMASINDA MÜSLÜMANLARIN YOL H A RITA SI-IX

ÖNCÜLERİN ÖNCELİKLİ GÖREVLERİ:

SİS PERDESİNİN ARKASINI 
GÖREBİLMEK

YILDIRIM CANOĞLU

“H er şey üstünde düşünm eye a lıştırın  kendinizi;
a m a  g erçek te  olduğu g ibi düşünün ,  söylendiği g ibi d eğ il.”

B ernard  Shaw

Giriş: Paris Yanıyor, Ayaklanma, 
isyan Yayılıyor!!!

Paris’in gecekondu bölgelerinde polis takibinden 
kaçan, Afrika kökenli iki gencin trafo merkezinde 
elektriğe çarpılıp ölmesi ile başlayan olaylar, med
ya tarafından kamuoyuna ‘Paris yanıyor’, ‘ayak
lanma’, ‘isyan büyüyor’ şeklinde sunuldu. Ger
çekten Paris yanıyor muydu? Gerçekten bir is
yan ve bir ayaklanma mı söz konusu idi? Yoksa 
yıllarca horlanmış, hakir görülmüş, aşağılanmış, 
işsiz, aşsız ve eğitimsiz bırakılmış orijini göçmen 
olan insanların doğal bir tepkisi miydi? Yoksa 
Fransa’nın yaşlanan nüfusu, asimile edemedikleri, 
kabul etmedikleri ve fakat genç olan bir göçmen 
nüfusu gelecek için tehlikeli görüp yol yakınken 
tasfiye etmeyi mi düşünmüşlerdir? Patlamak üzere 
olan bir barajın güvenlik kapakları, denetim al
tında açılmaya mı çalışılmıştır? Yoksa ABD-îngil- 
tere-îsrail Şer cephesi ile AB yeni bir hesaplaşma 
içerisine mi girmektedir? Yoksa Fransa olayı, ola
yı tetikleyen parametre ne olursa olsun bütün 
bunların bir bileşkesi midir?

1789 sonrası Fransa’sı, Osmanlı’nın son döne
minde ve Cumhuriyet döneminde ki aydınları bü
rokratları ve yöneticileri çok derin bir şekilde et- 
kilemiştir.Türkiye’de bir çok konu Fransa örnek

alınarak uygulanmış ve de değerlendirilmiştir. 
Türkiye’deki laiklik, tek tip insan/yurttaşlık, aşırı 
merkeziyetçilik, otoriter devlet ve milliyetçilik 
anlayışı Fransa patentlidir. İk i ülkenin benzerlik
leri göz önüne alındığında Fransa’da meydana 
gelen sosyal patlamadan Türkiye olarak çıkar
mamız gereken dersler olmalıdır. Bu bağlamda 
Fransa’daki olaylarla hemen, hemen eş zamanlı 
olarak Türkiye’de meydana gelen Şemdinli-Yük- 
sekova-Hakkari olayları arasında bir ilişki kurula
bilir mi, bir benzerlik var mıdır?

Her iki olay zincirinden çıkarılması gereken 
dersler nelerdir?

Uç İhtimal
Paris olaylarını kim yaptı yada Paris olayları

nın arkasında hangi güç ya da güçler vardır soru
sunun cevabında üç ihtimalden bahsedilebilir:

1- Fransa’da yaşayan ve Fransız vatandaşı olan 
göçmenlerin 3.,4- kuşağı, bir patlama noktasına 
gelmiştir. Sosyal patlama kaçınılmaz hale gelmiş 
olup bir kıvılcım yeterli olmuştur.

2- Yaşlanan Fransa, kökenleri Müslüman olan 
ve fakat kendi dil ve dinlerini unutan bu insanla
rı Fransız kabul etmeyip öteki olarak görmektedir. 
Fransız devleti, bunların nüfuslarının Fransızların 
aleyhine artmasını tehlike olarak kabul etmekte
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dir. Bunları ülkelerine geri gönderebilmek için bir 
provokasyon yaparak hem gerilimi boşaltmış, hem 
de istediği kamuoyu desteğini sağlamıştır.

3- ABD-Israil-Ingiltere Şer ittifakı, hem 
kendisine muhalefet eden A B’ye Fransa üzerin
den bir ders vermek, hem de Batı kamuoyunu 
Müslümanların aleyhine oluşturarak yeniden ka
zanmak istemektedir. Patlama noktasına gelmiş 
Fransa’daki göçmen nesli bu amaçla provoke edil
miştir. .

Sosyal Patlama ve Batı Sisteminin iflası

Avrupa’da olayların patlak verdiği bölgelerde ya
şayan insanların çoğunluğu, özelde Fransa’nın, ge
nelde Avrupa’nın sömürgesi olan Afrika’daki de
ğişik ülkelerden ucuz işçi diye getirilen insanların 
3.,4. kuşaktan çocuklarıdır. Fransa’ya gelen insan 
unsuru, bağımsızlık savaşı yıllarında Fransa ile iş
birliği yapmış ve bağımsızlık sonrası yönetimlerle 
sorunu olan ve dışlanan insan unsurlarıdır. Bugün 
Fransa’da başkaldıranlar bu insan unsurunun 3 .,4- 
kuşaktan çocuklarıdır. Bu insanlar Fransız olabil
mek için dillerini ve dinlerini terk etmişlerdir.1 
Fransa nüfusunun %8’ini oluşturan 5 milyon göç
menin %35’i Cezayir, % 25’i Fas, %10’u Tunus ve 
%8’i Türk asıllıdır. Fransa’da işsizlik ciddi bir so
rundur. Fransız asıllı nüfusun işsizlik oranı %9 
iken bu oran bahsedilen yabancı orijinliler için 
%14-22, Türk göçmenlerde ise %11’dir. Kuzey 
Afrikalı üniversite mezunlarının %26.5 işsizdir.

Gerek Devlet dairelerinde ve gerekse özel 
sektörde Fransız asıllı olmayan ve fakat Fransız 
vatandaşı olan bu insanlar dilleri, renkleri ve 
isimlerinden dolayı ayırıma tabi tutulmakta, fiş
lenmekte, sorgulanmakta ve sürekli aşağılan
maktadır.1’2

Daha iyi özelliklere sahip olmasına karşılık 
Hans karşısında Hasan olmuş olmak çok büyük 
bir dezavantajdır. Bugün Fransa’da eylem yapan, 
baş kaldıran AB vatandaşı genç göçmen, böylesi 
açık bir ayırımcılığa karşı çıkmaktadır:

‘Yıllar önce, Fransa ailelerimizi işgücü ihtiyacı 
nedeniyle çağırdı ve bu işlerin çoğu Fransızların 
yapmak istemediği adi işlerdi. Şimdi ise iş yok, ya 
da hiçbiri iş vermeye istekli değiller’.3

Gecekondularda, varoşlarda, banliyölerde 
oturmakta olan bu göçmen nesli( 3. veya 4- ku

şak), başta Fransa olmak üzere AB ülkelerinde 
resmen AB vatandaşı olmalarına rağmen aileden 
sayılmamışlar, tehlikeli görülüp dışlanmış, öteki- 
leştirilip düşman statüsüne sokulmuşlardır. Her 
gün polisler tarafından kimlik kontrolüne tabi tu
tulmakta, resmi dairelerde sadece ikinci sınıf va
tandaş değil lanetlenmiş muamelesi görmektedir
ler. Bu insanlar, Fransız sayılmamışlar ancak ken
di kültürlerini de yaşama imkanına da kavuşturul - 
mamışlardır. Fransız toplumu ile entegre olama
mış bu göçmen nesli, ilk nesil göçmenlere nazaran 
kendi kültürel kimliklerini çok daha aşırı bir şe
kilde kaybetmişlerdir. Hem maddi hem de mane
vi bir boşluk içerisinde yalpalayıp duran bu in
sanlar, ne Avrupalı, ne Afrikalı, ne Hıristiyan, 
ne Müslümanlar! Bu insanlarda vuku bulan 
ruhsal çöküntüyü, kimlik bunalımını, ‘Ben a te 
ist M üslüm an’ım ’ ifadesinden başka hangi ifade 
anlatabilir?

Göçmenlerin yaşadığı yukarıda özetlenen kö
tü yaşam koşullardan dolayı bu insan unsurunun 
sosyal patlama noktasına geldiği, kritik bir kütle 
oluşturduğu doğrudur. Bu durum, 1789 Fransız
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İhtilali ile açılan ve tüm dünyayı ‘eşitlik, ö b ü r
lük ve kardeşlik’ sloganı ile sarsan ve yeni bir sis
tem sunan bir düşünce ve bir hareketin, dünya 
insanlığına ne eşitlik, ne özgürlük, ne de kardeş
lik getirebildiğinin bir göstergesidir. Fransa’daki 
cumhuriyet anlayışında ‘eşitlik, özgürlük ve 
kardeşlik’ kavramları etrafında meydana gelen 
tek düze bir anlayış, çeşitliliğe ve çoğulculuğa 
hiçbir zaman açık olmamıştır.4 Türkiye’deki gi
bi her türlü eleştiri veya karşı görüş, Cumhuri
yet değerlerine/ Batı değerlerine karşı olmak 
olarak yorumlanmıştır. Fransa’nın yurttaşlık an
layışı, farklı değerleri, kültürleri, ırkları yok sayan 
bir anlamı ile gerek etnik gerekse kültürel olarak 
asimilasyonu öngören bir anlayıştır. Tek tip insa
nı hedefler. Bunu için katı, sekter, dayatmacı ve 
tepeden inmecidir. Fransa laiktir; en katı laiklik 
Fransa’da uygulanır. Ancak Katoliklik çok bas
kındır ve Protestanlarla Müslümanlara baskı var
dır. Din tamamen devletin kontrolü altındadır.1 
Türkiye, laikliği Fransa’dan aldığı için din ve 
kimlik konusundaki tutumu neredeyse Fransa ile 
aynıdır. Bu katılıktan dolayıdır ki Cumhurbaşka
nı Mekke’deki İslam ülkeleri toplantısına katıl
mayacaktır.

Çoğulculuğu reddeden Fransız cumhuriyeti, 
çok kültürlülüğü de reddederek göçmenlerin ken
di kültürel kimliklerini korumaları için gereken 
çalışmayı yapmalarına imkan vermemiştir. ‘Jako- 
ben Cumhuriyetçi model göçmenlere şunu söy
lemektedir’ :

“Ya politik entegrasyon ama buna karşılık kültürel 
asimilasyon ve yabancılaşma, yada kültürel enteg
rasyon ama o zaman da politik olarak entegrasyonun 
imkansızlığı. .”5

Böylece köklerinden koparılmış nesiller aç
lık, sefalet, işsizlik ve horlanmışlığın baskısı al
tında her an patlamaya hazır bomba haline geti
rilmişlerdir.

Eski Fransız Cumhurbaşkanı François Mit- 
terand, Fransa’daki kötü gidişatın sebep olacağı 
hayal kırıklığına, 1990  yılında dikkat çekmeye 
çalışmıştır:

“Ruhsuz bir kenar mahallede, karanlık duvarlann iç 
karartıcı görünümünde, çevresinde olup bitenleri 
görmemeyi yeğleyerek gözlerini kaçıran ve sadece öf

kelenmek ve yajdklamak için müdahale eden bir top
lumda dünyaya gelen bir genç ne ümit edebilir!”6

Fransa’da ırkçılık karşıtı kampanyayı yürüten 
Laurent Levy, böyle bir ülkede çok daha büyük 
kapsamlı bir ayaklanmanın olmamasına şaşır
maktadır:

“T oplumun geniş katmanlanna hiçbir konuda saygı 
gösterilmez, adam gibi ev, iş gibi en basit haklardan 
mahrum bırakılırsa sürpriz olan şey, otomobillerin 
yanması değildir. Bu şartlar altında şaşırılacak 
şey ayaklanmaların neden bu kadar olduğu- 
dur.”7

Fransa’daki son olayları ele alan Le Monde’un 
başyazısında, bir sosyal patlamaya sebebiyet veren 
bir sistemin yıkılışını görmenin ve fakat bir şey 
yapamamanın acizliğini görmek mümkündür:

“Kendisini insan haklarının vatanı, cömert bir 
sosyal modelin mabedi olarak gören bir ülke 
-bugün- herkesin gözünde bir zamanlar ülke
nin kalkınmasına katkıda bulunan göçmen 
atalarının çocukları Fransız gençlerine onurlu, 
saygın bir yaşamın koşullarının sağlanmasında 
yetersiz kalan, onlara işsizlik, kabirle yaşama 
ve ayrımcılığı reva gören bir ülkedir.”6

Bütün bunlar, Fransa’da bir sosyal patlamanın 
beklendiğini, ancak bunun olmaması için hiçbir 
tedbir alınmadığını yada alınamadığını göster
mektedir. Ancak olayı sadece bir sosyal patlama 
çerçevesinde ele alırsak cevabının bulunamadığı 
sorularla karşılaşmaktayız. Fransız sistemine ve 
Fransız’lara tepkili olan bu insanlar niçin kendi 
bölgesini ve kendi insanını tahrip ediyor? Bu 
nokta pek açık değildir. Tüm  analizlerde bu in
sanların örgütsüz oldukları ve bir stratejiye bağlı 
olarak hareket etmedikleri ısrarla söylenen bir hu
sustur. Ancak hareket içerisinde anomik, gevşek 
bir örgütlenmenin oluştuğu, bununla beraber bir 
stratejinin olmadığı belirtilmektedir. Gene bu 
analizlerde Fransız polisinin ve devletinin güçlü 
olduğu vurgulanmaktadır.8’9

Güçlü örgütlenmelerin ve lojistik desteğin ol
madığı bir şiddet hareketinin varlığını uzun süre 
devam ettirmesi mümkün değildir. Örgütlenme 
ve stratejiden mahrum olduğu söylenen bir hare
ket, nasıl olur da günlerce Fransa’yı hatta Avru-
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pa’nın bir çok ülkesini kasıp kavurabilir? Eğer 
güçlü bir örgüt, strateji ve lojistik destek varsa, 
o zaman da yakıp yıkma, ya hiç olmamalıydı ya 
da gecekondularda değil de, Avrupa’nın zengin 
mahallerinde olmalıydı. Ölenler fakir, işsiz göç
menler değil de zengin Fransızlar olmalıydı? 
Arabası yakılanlar Zenciler, Cezayirliler, Faslı
lar, Tunuslular, Türkiyeliler değil de; Fransız- 
lar, Almanlar, Italyanlar ,Hollandalılar... olma
lıydı. Çünkü söylendiği kadarı ile hareketin 
düşman ilan ettiği onlardı. Tahribat, düşman 
ilan edilen saflarda değil de kendi saflarında ya
pılmaktaydı.

Bir zenci kadının ‘niçin benim arabamı yaktı
lar’ diyerek ağlaması ile bir Türk’ün ‘Bizim ço
cuklar bizim arabaları yakıyor’ tarzındaki serze
nişi ne mesaj taşımaktadır acaba?

Medya, ‘Paris yanıyor, isyan yayılıyor, ayak
lanma büyüyor' şeklinde olayları sunarken yakı
lanların göçmen bölgeleri, hayatlarını kaybeden
lerin de hep göçmenler, tahrip edilen arabaların 
da hep göçmenlere ait olduğundan hiç bahsetmi
yor. Hangi Paris yanmış ve yıkılmıştır?

Bütün bunlardan; olaylarda sosyal patlama ol
gusunun bir gerçek olduğu, ancak olayı tek başına 
açıklamaya yeter olmadığı anlaşılmaktadır. Sosyal 
patlama noktasına gelen bu insanların, belli bir 
amaç için bir provokasyona alet edildikleri daha 
büyük ve kuvvetli bir ihtimaldir.

Fransız Devletinin B ir Provokasyonu

Paris olayları üzerinde yapılan analiz ve yorumlar
da, Fransız devletinin, İstihbaratının ve güvenlik 
güçlerinin çok güçlü olduğu ifade edilmektedir. 
Bu kadar güçlü olan bir yapı, olayların olabilece
ğini vaktinden önce haber alamamış mıdır? istih
baratı elde edemediğini varsayarsak, nasıl olmuş 
da olayları, günlerce kontrol altına alamamıştır? 
Genç eylemciler karşısında Fransa devleti, güven
lik güçleri adeta yok olmuş, her taraf genç göç
menlerin kontrolüne geçmiş gibi bir görüntü ve
rilmek istenmiştir. Tıpkı 11 Eylül’de ABD ’de ol
duğu gibi: sanki 4 sivil uçak dünyanın süper gücü 
ABD’yi teslim almış, Başkan ve ABD savunma 
güçleri ortadan kaybolmuş, sığınacak delik ara- 
maktalar. Paris olayları ile 11 Eylül olaylarının pa- 
zarlanması arasında çok ciddi benzerlikler, örtüş- 
meler mevcuttur.

ABD’de 11 Eylül provokatif hareketi ile Müs- 
lümanlara karşı oluşturulmak istenen kamuoyu 
psikolojisine benzer bir psikoloji, Paris olayları ile 
AB içerisinde oluşturulmak istenmektedir. Bunun 
için kontrollü bir eylemin yapılmasına göz yumul
muş, teşvik edilmiş ve hatta tahrik edilmiştir. Ay
nı merkez, olayların başlaması ile birlikte ‘Paris 
yanıyor’, ‘İsyan!ayaklanma yayılıyor’ tarzındaki 
bir söylemi dünyadaki medyaya servis yapmıştır.

Bu olayın bir benzeri Türkiye’de Sivas’ta ya-
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şanmıştır. Sivas’ta kitleler, kontrol altında saat
lerce oradan oraya sürüklenmiş, sonra da otel 
yakılarak suç Müslümanların üzerine fatura 
edilmiştir. Böylelikle Türkiye’de yükselen değer 
olarak İslam, kamuoyunun gözünden düşürülmek 
istenmiştir. Sivas olayları Türkiye’nin derin ka
ranlık dehlizlerindeki güçlerin en vahşi provo
kasyonlarından biridir.

Paris olayının bir başka boyutu, böyle bir 
toplumsal patlama ile ilgili eğitimli olması gere
ken Fransız polis teşkilatı ve içişleri bakanlığının, 
eylemlerin devam etmesini ister gibi son derece 
tahrik edici bir tutum takınmış olmasıdır. Adeta 
Fransız devleti bir kışkırtma stratejisi uygulamış
tır: ‘Haşarat’, ‘ajan provokatör’, ‘ sizi de mi tra
foya atalım; bu siz sakinleştirir mi?’, ‘Kapa çe
neni, çekil’, ‘ayak takımı pislikler’, ‘hergele ta
kımı’, ‘çapulcular’.

Diğer taraftan olaylar devam ederken polisin 
camiye bomba atması gerçekten düşündürücü
dür.7 Polisin camilerin içerisine ayakkabıları ile 
girip kimlik kontrolü yapması,10 bir tahrik, bir 
aşağılamadan başka bir şey değildir.

Camiye göz yaşartıcı bomba atıldığı sabah 
Müslüman bir kadının çığlığı, Avrupa’daki Müs
lümanların karşı karşıya kaldıkları psikolojik sa
vaşın bir göstergesidir:

“Bize sadece yalan söylemekten vazgeçmelerini 
istiyoruz. Yaptıklarını itiraf edip özür dilemele
rini istiyoruz• '

Fransa tarihi, provokasyon sa
natı konusunda, Türkiye gibi, çok 
zengindir. 1968 yılındaki sol 
gençlik hareketi, Fransa’yı bir 
baştan bir başa kasıp kavururken 
General De Gaulle tarafından 
provoke edilerek mecrasından 
saptırılmıştır. Gençlik hareketi 
üzerinden sol partileri yıpratıp se
çimleri kazanabilmek için gençli
ğin içerisine ‘Derin Devletin’ 
provokatörlerini sokup karakolla
rı yaktırmıştır. Böylelikle halka 
korku salınmış ve akabinde yapı
lan seçimleri General De Gaulle 
kazanmıştır.6 Türkiye’de de ikti
darları düşürmek için gençlik ha
reketleri, aynı şekilde cuntalar ta

rafından provoke edilmiştir. Fransa’yı örnek alan 
cuntalar Türkiye’ deki bütün darbeleri gençliğin 
kani üzerinden yapmışlardır.

Eski Alman Başbakanı Schmidt ‘Qelecegin 
Devletleri’ kitabında Türkiye’yi A B’ye almayı de
ğil; Avrupa’da var olanları geri göndermeyi dü
şündüklerini söylemektedir:

“ABD, dünyayı bir ‘medeniyetler çatışmasına’ 
sürüklüyor. Bunun önüne geçilmesi zor gibi görülü
yor. Avrupa açısından bu “medeniyetler çatışma
sı’ , ülkelerimizde çalışan Müslüman Afrikalı
lar ve Türklerle çatışmadır. Avrupa bu çatış
manın yaratacağı istikrarsızlıkları nasıl göğüs - 
leyebilecektir. Bu sorunla karşı karşıyayız- Bu du
rumda, bırakın milyonlarca Türkü Avrupa ülkele
rine kabul etmeyi, bugün çalışan milyonlarca 
Türkü kendi yurtlarına nasıl geri göndereceğiz, 
bunun yollarını bulmamız gerekir.”11

Alman Eski Başbakanı Schmidt, kitabında 
ABD ’nin, Medeniyetler çatışması tezi çerçevesin
de Avrupa’daki Müslüman unsurları istismar ede
bileceği tehlikesine dikkat çekmektedir. Buna bir 
tedbir düşünülmelidir, demektedir.

Avrupa’nın İslam’la olan ilişkisi ABD’nin İs
lam’la olan ilişkisinden farklı olup kökleri tarihin 
derinliklerine kadar uzanır. Avrupa, Endülüs’le 
batıdan, Osmanlı ile doğudan kuşatılmanın şu
uraltında meydana getirdiği kırılmayı unutama- 
maktadır. Avrupa’nın şuuraltında İslam’a karşı
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oluşmuş fay hatları ve bir ‘İslamofobi’ vardır. Pa
ris olaylarında bunu rahatlıkla görebilmekteyiz:

“Fransa’da bugünkü ırk ayırımcılığı eskisi gibi etnik 
değil, kültürel temelde. Onun için İslamofobi
şeklinde tezahür ediyor. Dinle ilişkili. Başörtüsü ile 
ilgili mesaj olarak yine dışlayıcı tedbirdir.”5

Batı dünyası, özellikle Avrupa, yaşlanmakta 
ve çözülmektedir. Avrupa yaşlanıp azalırken 
göçmenler gençleşip çoğalmaktadır. ‘Federal İs
tatistik Dairesinin verilerine göre Almanya’da bir 
saatte 5 T  ürk çocuğu doğarken bu Almanlarda sı
fırdır.’1°

1990’lı yıllarda 12 ülkeden/ulustan meydana 
gelen AB içerisinde yaşayan ve 'on üçüncü ulus’ 
olarak kabul edilen Müslümanlarla bir hesaplaş
ma öngörülüyordu:

“Batıdaki Müslümanların çoğalmasıyla birlikte 
Avrupa’da ‘on üçüncü ulus’ ortaya çıktı... Bunun 
yarattığı korku giderek bütün Batıyı sarıyor... 
Batı ile Avrupa’daki ‘on üçüncü ulus’ arasın
daki sürtüşmenin bundan sonraki aşaması tarihi 
bir hesaplaşmaya kadar varabilir.”12

2003 yılındaki Bernard Stasi Komisyonu Ra
porunda da Fransa’ya dönük İslâmî bir meydan 
okumanın varlığından söz edilmesi, A B’nin nasıl 
bir şuuraltına sahip olduğunu göstermektedir.5

Bu açıları ile bakıldığında sosyal patlama nok
tasına gelen/getirilen AB vatandaşı göçmenler, 
Müslüman düşmanlığını güncelleştirmek için Pa
ris’in yakılması gereken yerlerini kontrol altında 
yakmaya yönlendirilmişlerdir. Bu bir ihtimaldir.

Bu durumda 1968’de De Gaulle’ün sol hare
ketlere karşı oynadığı rolü, bugün 2007 yılında 
Cumhurbaşkanlığına aday olacak olan İçişleri Ba
kanı Nicolas Sarkozy üstlenmiş gibidir. Kullandı
ğı üslup, takındığı tavır olayların daha fazla tır
manmasını sağlamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçim
leri için Fransa’daki yabancı düşmanlığını kulla
narak hem göçmen düşmanlığını körüklemiş hem 
de kendi popülaritesini artırmıştır.

ABD-Israil-Ingiltere Şer ittifakı’nın 
Provokasyonu

Şer İttifakı ile AB arasında, gerek Irak’ın işgalin
de ve gerekse N A TO ’ya yüklenmek istenen yeni

misyonda çok ciddi gerilimler oluşmuştur. Bu ge
rilim sürecinde ABD, Avrupa’yı ‘yaşlı Avrupa’ 
diyerek aşağılamıştır. Şer İttifakı, Avrupa kamu
oyunun şuuraltındaki İslam fobisini devamlı diri 
tutmaya çalışmıştır. Bernard Levis, 1990 yılında 
yazdığı bir makalede Batının bu şuuraltına hitap 
etmektedir:

“Hükümetlerin takip ettikleri politikalar ve dava ko
nusu meseleler seviyesini çok aşan bir halet-i ruhiye 
ve hareketle yüz yüze geliyoruz. Bir medeniyetler 
çatışmasından daha az bir şey değildir bu: belki 
irrasyonel ama bizim Judeo-Hıristiyan mirası
mıza seküler varlığımıza ve her ikisinin dünya 
çapında ki genişlemesine karşı, kesinlikle eski 
bir rakibin tarihi bir tepkisidir...”13

Keza gene Bernard Levis, Almanya’da yayınla
nan Die W elt(28.7.2004)’e verdiği röportajda ‘Av
rupa İslamlaşacak’ diyerek Avrupalıları İslam’la 
korkutmaya devam etmektedir:

“Bu yüzyılın sonunda Avrupa tslamîleşecek... 
Avrupa, Arap dünyasının batısı olan Mağribin 
bir parçası olacak. Qöç ve demografi bunu gös
termektedir. Avrupalılar geç evleniyorlar ve çocuk 
yapmıyorlar ya da az çocukları oluyor. Fakat büyük 
bir göç söz konusu; Almanya’da. Türkler, Fransa’da 
Araplar, İngiltere'de de PakistanlIlar var. Bunlar er
ken evlenip çok çocuk yapıyor. Bugünkü eğilime 
bakılırsa, en geç 21. yüzyılın sonunda Avru
pa’nın nüfusunda Müslümanlar çoğunlukta 
olacak.”14

ABD-İsrail-İngiltere merkezli bir psikolojik sa
vaş makinesi, AB kamuoyunun şuuraltına yer et
miş olan İslam fobisini her fırsatta dışsallaştırarak 
BOP kapsamında kendisi ile birlikte hareket et
meye zorlamaktadır. İşte bu korkunun bir gerçek 
olduğuna AB kamuoyunu inandırabilmek için, 
sosyal patlama noktasına gelmiş olan AB vatan
daşı göçmenleri provoke etmiştir. Olayları başlat
ma bağlamında bu ihtimal, öncekilere nazaran da
ha yüksek bir ihtimaldir.

Nitekim Fransa’da olaylar devam ederken el- 
Kaide adına 11 Eylül olaylarında olduğu gibi alı
şıldık açıklamaların, bir merkez tarafından yapıl
maya başlandığını görmekteyiz:

“Artık Avrupa’da doğan, ana-babaları Avru
palı ve Hıristiyan olan çocuklar Amerika ve
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Avrupa’yı vuracaktır. . .Örgütün Fransa’da 35  
bin ile 45 bin arası, Almanya’da ise 25 bin ile 
35 bin arasında savaşçısı bulunmaktadır. Bun
lar Afganistan, Bosna ve Irak gibi ülkelerde 
eğitilmektedir... Avrupa için bombaların patlama 
zamanı gelmiştir.. .Tehdit bütün Avrupa’ya yayıla
caktır. . Örgüt savaşı Fransa'da başlatmıştır fakat di
ğer ülkelere de yayacaktır. . ,”15

Geçmişte benzer iddialarla ABD toplumun 
şartlandırıldığını bilmekteyiz. 30 Temmuz ve 2 
Ağustos 2004 tarihli New York Times’de yer alan 
bir haberlerde yukarıdaki ifadelerin benzerlerinin 
kullanılması tesadüf olmasa gerek:

“Amerikan Nüfus Bürosu, artan terör tehdidi karşı
sında 1000 ve daha fazla Arap nüfusun yaşadığı yer
leşim birimlerini, posta kodlarına göre listeleyerek Iç- 
güvenlik Bakanlığına bildirdi"... “İstihbarata göre 
El-Kaide, daha önce Müslüman olmuş Hispa- 
nik Amerikaldarı eğitmiş ve Meksika üzerin
den eylem için ABD’ye sokmuştur."

Bütün bu iddiaların inanılır olabilmesi için ge
rekli provokatif operasyonlar, zaman zaman CIA, 
zaman zaman M OSSAD ve zaman zaman da 
CIA- M OSSAD tarafından icra edilmektedir. 
Gazeteci yazar İbrahim Karagül tarafından ileri 
sürülen iddia bunu doğrulamaktadır:

“6  Temmuz 2005 tarihinde CIA ve Fransız is
tihbaratının ortak operasyonu sonucu MOS- 
SAD ajanı 9 kişi Neuı York metrosunu bomba
lamak üzere iken 4  ü ölü 5 i sağ olarak ele ge
çirilmişlerdir . ”15

Bu olayı New  Yor Times’de çıkan haberle bera
ber değerlendirelim: Eylemi yapmadan önce Müs
lümanların eylem yapma hazırlığında olduğuna 
dair kamuoyunu hazırla. Sonra eylemi yap ve 
Müslümanların üzerine at. Sonrada geç karşıları
na olan biteni zevkle seyreyle.

Paris Olayları, U ç Kuvvetin Bileşkesidir

Yukarıdaki analizlerden çıkan sonuç; Paris olayla
rı, yukarıdaki üç eksenin arakesitidir. A B’de yaşa
yan A B vatandaşı göçmenler sosyal patlama nok
tasına gelmişti. Sovyetler çöktükten sonra Batıda 
başlatılan İslam karşıtı söylem, düşmanlık düze
yinde gerekli olan psikolojik zemini hazırlamış ve

göçmenlerin ülkelerine geri dönmesi için bir kon
sensüs sağlamıştır. Şer ittifakı, büyük bir ihtimal
le sosyal patlamanın fitilini ateşlemiş ve fakat 
Fransız polisi, geri göç olayı için olayın kendi 
kontrolü altında yaygınlaşmasını istemiştir. (Sos
yal patlama hem ABD-İsrail-İngiltere Şer ittifakı 
hem de Fransız derin devleti tarafından başlatıl
mış olabilir. Her iki ihtimal aynı ağırlıklıdır. A n
cak olayları kim başlatmış olursa olsun hareket, 
Fransız devletinin kontrolü altında istenen kamu
oyu oluşuncaya kadar devam ettirilmiş gibi gözük
mektedir. )

Olayların medyada yer alış biçimi, böyle bir 
arakesitin varlığını, daha açıkçası tarafların bu 
olayları kendi menfaatleri doğrultusunda kullan
ma gayreti içerisinde olduğunu göstermektedir. 
Bütün bu olup bitenler, başta ABD olmak üzere 
Batı medyasında ‘Bir tür İslamcı ayaklanma’ di
ye lanse edilmiş,16 Fransız resmi makamları da 
‘bazı İslâmî grupları’ protestoların arkasında gös
termeye çalışmıştır.17

Bütün bunlar Müslüman dünyanın 11 Eylül 
sonrasındaki benzer bir durumla karşı karşıya kal
dığını göstermektedir. Dolayısıyla Paris olayları, 
küresel planda İslam’a açılmış bir savaşın AB coğ
rafyasına yansımasıdır. Paris olayları A B ’nin 11 
Eylül’üdür.

Sonuç:
“İster İsen Sulh u Salah, Hazır Ol Cenge”

A BD ’li Senatör Joseph Lieberman; ‘“teolojik de
mir perde’ artık inmiştir ve yeni bir soğuk savaş 
başlamıştır..”13 demektedir.

A BD ’de yönetimde bulunan ‘Yeni Muhafa
zakarların’ önemli isimlerinden Richard Perle 
Müsltimanlara kin ve nefretle saldırmaktadır:

“Batı ya İslam’a karşı zafer kazanır veya soykırıma 
uğrar. Müslümanların gazabının kökü İslam’ın 
kendisindedir. Suudi Arabistan teröre karşı ya Ba
tı ile tam işbirliği yapar veya zengin petrol kaynak
larının bulunduğu Doğu eyaleti ondan kuvvet 
zoru ile koparılır. İsrail-Filistin ihtilafına gelince, 
Washington’un bir Filistin kurulması fikrinden 
vazgeçmesi gerekir. 11 Eylülün ortaya çıkardığ 
İslam dünyasındaki marazı Judea tepelerinde 23’ün
cü Arap devletini kurarak tedavi edemeyiz. Tah- 
ran’daki rejim mutlaka yıkılmalı ve bu maksat-
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la İranlı muhaliflere her türlü yardım yapılma
lıdır. Müslüman gazabı Arap kültürü ile özdeşleş
miştir. Ortadoğu’daki kökten dinciler ve Laik 
militanlar, Sünniler ve Şiiler, Komünistler ve 
Faşistler birbiri ile kaynaşmışlardır. Hepsi pat
lamaya hazır gazabın haznesinden fışkırıyor
lar... Demokratikleşme derhal seçimlere gidile
rek sonra onun sonuçlarına katlanmak anlamı
na gelmez. Seçimler 1995’te Cezayir’de denen
miştir. Orada, yozlaşmış statükonun yerini az 
daha kökten dinciler alıyorlardı. Böyle bir so
nuç kabul edilemez ”18

Müslümanların öncelikle böyle bir soğuk sava
şın varlığının şuurunda olmaları gerekir. Büyük 
Ortadoğu Projesi, dünya hakimiyeti için bu coğ
rafyanın işgalini öngörmektedir. Bu coğrafya bi
zim coğrafyamızdır. Dolayısıyla Müslümanlar, 
hem değer sistemleri, hem de stratejik coğrafyala
rı nedeniyle Batının boy hedefi ve düşmanıdırlar. 
Dünya hakimiyeti için önlerinde tek engel olarak 
İslam’ı görmektedirler. Islam her yerde işgale ve 
Batı türü yaşam tarzına direnmektedir. Bu direnç 
karşıda daha fazla öfke daha fazla kin ve düşman
lık oluşmasına sebebiyet vermektedir. Fay hatla
rında aşırı enerji birikim vardır, işte Müslümanla
rın çok iyi görüp anlaması gereken bu gerçektir.

Şer ittifakı, İslam coğrafyasını ‘Verimli Kaos 
Teorisi’ çerçevesinde paramparça etmek istemek
tedir. Etnik ve mezhebi parçalanmanın sağlanma

sı için karışıklık ve kaosla yeni kimlik inşa etme 
peşindedir. ABD hedef aldığı ülkeleri alt et- 
nik/mezhebi gruplara bölüp yeni uluslar/kimlikler 
oluşturmayı bir strateji olarak benimsemiştir. 
Mevcut yönetimde danışmanlık yapan Richard 
Haass, ‘Karışıklık’ adlı kitabında yeni bir ulus in
şa etmenin yollarını A BD  yönetimine sunmak
tadır:

“.. .Güç politik değişiklik olayı ise, fazla bir zeka ge
rektirmeden ve biraz da iyi şansla işe yarayabilir. 
Aksi halde tek başına güç kullanımı politik değişiklik
ler için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik için 
en etkili yol, değişik şekillerde karışıklık yaratmak
tır. ‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk 
önce tüm karşı çıkanları yok edeceksin ve daha 
sonra başka bir topluluk yaratma işiyle meşgul 
olacaksın.”19

Şer ittifakının Irak’ta yapmaya çalıştığı bun
dan başka bir şey değildir. Irak için ortaya atılan ve 
ne yazık ki Müslümanların da kullandığı ‘Şiiler, 
Sünniler ve Kürtler’ kavramsallaştırması, yeni 
kimlikler inşası içindir. Şii ve Sünni kavramları 
mezheple, Kiirt-kavrarnı ise etnik kökenle ilgilidir. 
Kürtler içinde Sünni ve Şiiler olduğu gibi, Sünni 
veya Şiiler içerisinde Kürtler de vardır. Ama bun
lar birbirlerinden apayrı imiş gibi bir sunum yapıl
maktadır. Kavramsallaştırma, kaosu beslemek ve 
ardından alt kimlikleri üste çekip parçalanmayı 
sağlamak amaçlı olarak yapılmaktadır.
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Bütün bu gelişmelere kısa vadeli baktığımızda 
gelişmeler olumsuzdur. Ancak uzun vadeli baktı
ğımızda Müslüman orijinli halkların şuurlu bir 
uyanışını görmekteyiz. ‘Ben  a te is t M üslü 
m an’ım.’ diyen bir neslin kendi köklerine dönme 
arayışı söz konusudur. Kaybettiğimiz bir nesli 
yeniden kazanmaktayız. Sömürgeciliğe karşı, 
zulme karşı, emperyalizme karşı direnişin yeni 
adresi ve dili İslam’dır. Bu gerçek akıldan hiç çı
karılmamalıdır.

Bunun için başta Türkiye olmak üzere İslam 
coğrafyasındaki ülkelere düşen görev, Batı taklit
çiliğini, batı hayranlığını bırakıp kendi aslî kim
liklerine dönmek olmalıdır.

Toplumun heyecanını, motivasyonunu düşü
recek, bozacak, kendi değerlerinden şüpheye dü
şürecek her türlü söylem ve davranıştan kaçınıl
malıdır. Bu nedenle A B ’ye ilişkin söylemler terke- 
dilmelidir. Toplumu Batı değerleri lehine tek yan
lı şartlandırmadan vazgeçilmelidir.

Stratejik alanda yabancılara açık yapılan özel
leştirilmelerin gelecekte uluslararası sermaye tara
fından silah olarak kullanılacağını ve bu ülke top
raklarının stratejik bölgelerinin parayla satın alı
nıp özerkleştirilebileceğini gözden ırak tutmama
lıyız. Theodor Herzl tarafından Osmanlının tüm 
borçlarına karşılık Filistin topraklarının II. Ab-

dülhamit’ten istendiğini unutmamalıyız. En zor 
zamanlarda, satılmayan toprakların özelleştirme 
sloganı altında satılmasına müsaade etmemeliyiz. 
Teknolojik alt yapıyı tahrip edecek, engelleyecek 
her türlü ucuzculuktan kaçınmalıyız.

Başta yöneticiler olmak üzere herkes Türkiye 
üzerine oynanan uluslararası büyük oyunu görme
lidir. Yıllardır Kürt kökenli kardeşlerimiz üze
rinden oynanmak istenen oyun iyi analiz edil
melidir. 10 yıl önceki Müslüman bir Kürt kar
deşimizdeki Kürt milliyetçiliğine ilişkin bakışla 
bugünkü bakış aynı mıdır? Böyle bir değişimin 
sorumlusu kimdir? Hangi faktörler bu sonucu 
doğurmuştur? Bunları bu ülkede yaşayan her
kes kendine sormalıdır. O  nedenle Şemdinli 
olayları, yalnızca provokasyonla açıklanıp geçile
cek bir olay değildir. Paris olaylarının benzeridir. 
Uç faktörün kesişiminin bir sonucudur. Eğer zi
hinsel bir alt yapı olmasaydı, o kalabalıklar topla
namazdı. Bu durumun inatla sürdürülmesinin ge
lip dayanacağı son bellidir. Tarihten ders almak 
isteyenler, Hüseyin Kazım Kadri’nin İmparatorlu
ğun Tasfiyesi isimli kitabını mutlaka okumalılar. 
Tarihimizdeki bunca acı olaylardan ders almak 
istemeyenler ancak körler ve sağırlar olabilir:

“Ne zaman onlara: “A lla h ’ın indirdiklerine 
uyun" denilse, onlar: «Hayır, biz, atalarımızı 

üzerinde bulduğumuz 
şeye (geleneğe) uyarız» 
derler. (Peki) Ya atala
rının aklı bir şeye ermez 
ve doğru yolu da bulma
mış idiyseler1 
K üfre sapanlarm  örneği 
çağırma ve bağırmadan 
başka bir şeyi duymayan 
(duyduğu şeyin anlamını 
bilmeyen hayvan) a haykı
ranın örneği gibidir. On
lar , sağırdırlar, dilsiz
dirler, kördürler,* bun
dan  dolayı akıl erdire
m ezler."  (2/170-171)

Her türlü hak arayı
şını yasaklayan ve suçlu 
gören bir zihniyetin ve 
bir sistemin bizi getirdi
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ği nokta, insanların adaleti el kapılarında arama- 
sidir; iç gerilimdir ve kaostur; alt kimliklerin üste 
çıkmasıdır. Kendi halkını tehlikeli ve düşman 
olarak gören nadir sistemlerden biridir Türki
ye’deki sistem. Sistem ve halk zıtlaşması ortadan 
kaldırılmalıdır. Devlet milletin emrinde olmalı
dır.

İslam bu ülkenin çimentosudur, harcıdır. 
Güneş sisteminde güneşin oynadığı rol neyse 
Türkiye’de hatta İslam coğrafyasında da İs
lam’ın üstlendiği rol odur. Güneş yoksa gezegen 
sistemi de yoktur. İslam yoksa bu coğrafya 8 
şiddetindeki depremin yapacağı hasara eş bir ha
sar görür. Oluşan tsunami dalgaları her şeyi yer
le bir eder. O nedenle yöneticiler, sorumlular, 
sivil ve askeri bürokratlar iki de bir İslam’ı bir 
iç tehdit olarak sunmaktan ve bundan dolayı da 
Müslümanlara eziyet etmekten vazgeçmelidirler. 
Dünyada bütün bu olaylar olurken İslam ülkeleri
nin Mekke’deki toplantısına Cumhurbaşkanının 
katılmayacağını belirtmesi ülke adına bir talihsiz
liktir.

Müslümanlar yakınmayı, olayların peşine takı
lıp gitmeyi bırakmalıdır. Rey ver ve kurtul anlayı
şından vazgeçilmelidir. Toplumu yaşadığı şizofre
niden kurtarmak öncelikli görev addedilmelidir. 
Bunun için de, önce Müslümanların kendilerini 
Kur’ân ve Sünnet çeşmesinde yeniden yıkaya
rak arınmaları şarttır. Kafalarındaki yabancı 
tortuları, melez değerleri silip atmaları, bugün 
için acil ve öncelikli bir görevdir. Ancak böyle 
bir arınma, onlara içlerinde bulundukları koşulla
rı değiştirme güç ve imkanı verecektir:

“Gerçekten Allah, kendi (öz)nefislerinde olanı 
değiştirip bozuncaya kadar, bir toplulukta ola- 
nı değiştirip-bozmaz. .. ”(13/11)
“Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde olanı 
değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak 
bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz 
işitendir, bilendir.”(8/53)

-Müslümanlar, ancak böyle bir arınma ile la
yık oldukları yönetimlere kavuşabileceklerdir. 

-Müslümanlar, ancak böyle bir arınma ile
dünyada ezilen tüm insanların dertlerine çare ola
bileceklerdir.

-Müslümanlar, ancak böyle bir arınma ile
dünyanın dört bir tarafına dağılmış Müslüman

göçmenlerin hakkını koruyabilecek ve onların 
provoke edilmesine imkan vermeyebileceklerdir.

Güçlü, büyük Türkiye’yi ve İslam ümmeti
ni; kavgayla değil barışla, bölünerek değil bü
tünleşerek, zulümle değil adaletle, cehaletle de
ğil bilgiyle, irfanla, hikmetle, ilimle, düşmanlık
la değil kardeşlikle, tüketerek değil üreterek ye
niden inşa edebiliriz. ■
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FRANSA OLAYLARI:
BATI KÜLTÜRÜNÜN DERİN ÇELİŞKİSİ

MUSTAFA AYDIN

1

B ilindiği gibi Fransa’da, mutat olduğu üzere 
polis - ikinci sınıf vatandaş kovalamacasın- 
da bir elektrik trafosuna sığınan iki gencin 

yanarak ölmesi üzerine olaylar çıktı. Bir haftayı aş
kın süren olaylarda yaşları 15-20 civarında çoğu si
yahi genç geceleri binlerle ifade edilebilecek aracı 
ateşe verdiler. Bazı yerleri tahrip edip meramlarını 
şiddete başvurarak anlatmaya çalıştılar. Hatta 
olaylar diğer bazı ülkelere de sıçradı, Batı ciddi bir 
tedirginlik yaşadı.

Olaylar üzerine iç ve dış basında pek çok şey ya
zılıp söylendi, yorumlar yapıldı. Özet olarak bu yo
rumlarda olay, Fransa’nın ihmali sebebiyle Avrupa 
toplumuna entegre olamayan Afrika kökenli bir 
kısım siyahi vatandaşın başkaldırısı olarak nitelen
dirildi. Söz konusu entegrasyon sorunu da mümkün 
olduğunca Fransa’ya ciro edilmeye çalışıldı. Buna 
göre Fransa bu işi becerememişti ve kendini yeni
den gözden geçirmeliydi.

Ne var ki kanaatimizce sorun sırf bir Fransa so
runu değildir, daha derin ve daha köklüdür. Sorun, 
bir medeniyetin kendi iç çelişkisidir. Modern Batı 
kültürünün kendi iç dinamiklerini kuramayışmın 
bir göstergesidir. Batının, kültürünün belli bir süre
den beri naiv yayılmacılığı üzerine duyduğu derin 
endişe, iç çelişkilerle de devam edip bundan sonra 
daha da derinleşeceği söylenebilir. Şimdilik olayla-' 
ra şiddetle cevap vermese de şu ana kadar ki söyle
diği, özgürlükçü demokratik söylemlerle bağdaştı
rılması kolay olmayan daha merkeziyetçi, daha 
otoriter tutumlara doğru gidecektir. Çünkü Batı 
kültürü farklılığın ne olduğunu bilmemektedir. Va

kıa İçişleri Bakanı N. Sarkozy pislik ve yerel suç 
çeteleri olarak nitelediği insanları polis gücüyle sö
küp atmaya yönelik politikaları seslendirdi. Bu gö
rüşe karşı çıkanlar olmuşsa da bu olaylar bunca öz
gürlükçü söylemlerden sonra faşizmin kapıda bek
lediğini gösterdi. Bundan sonra suçlularla birlikte 
farklılığı ortadan kaldıracak politikalar gelecektir.

Gerçekten tam da bu olayların ortasında başör
tüsü hakkında karar veren Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ön kararında Türkiye’de demokrasinin 
korunması için başörtüsünün yasak olması gerekti
ğini buyurdu. İşte belirtmeye çalıştığımız bu bağ
lamda Fransa olaylarının kısa bir sosyo- kültürel 
analizini yapmaya, birbirini tamamladığını düşün
düğümüz bazı farklı noktalara işaret etmeye çalışa
cağız.

2
Yukarıda da belirtildiği üzere olaylar genel olarak 
bir kesimin sefil bir hayat sürmesine bağlanmakta
dır. Buna göre Paris’in tren yoluyla ayrılan öte ya
kası Sefiller’i oynamaktadır. Ancak tespit bu haliy
le sorunu çözer gözükmemektedir. Çünkü burada 
bir kesim insanın niçin sefilleri oynadığı sorusunun 
iyi cevaplandırılabilmesi gerekir. Fransa’nın bece
riksizliğinin bir sonucu mudur, yoksa daha genel 
bir sistem sorunu mudur buna sağlıklı bir cevap bu- 
lunabilmelidir.

Gerçekten de ortada bir ayrımcılık vardır ve söz 
konusu ayrımcılığın ırksal, dinsel, bölgesel temel
leri bulunmaktadır. Üç kuşaktan beri burada yaşa
yan insanlara göçmen muamelesi yapılmaktadır. 
Tabi ön planda gözükmese de bu göçmenlik Müs
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lümanlıkla da paralelleştirilmektedir. Burada Müs
lüman da kaç kuşaktır burada bulunursa bulunsun 
yabancıdır ve sığıntıdır; bir gün gitmesi ve mutlaka 
temizlenmesi gerekir. Üstelik bu eklenti unsur, 
Fransa nüfusunun yüzde 8-10 gibi önemli bir kıs
mını oluşturmaktadır.

İlgi çekicidir ki hareketler mevcut sistemin hiç
bir yerine yerleştirilememektedir. Çünkü çoğu ke
re muhalefet de sosyolojik olarak sistemin bir par
çasıdır, sistemin diğer öğelerini kendine yakınlık 
bakımından bir sıraya koyar. Buradaki hareket 
böyle bir düzleme oturtulamamaktadır. Yani diğer 
muhalif unsurlarla da bir bağlantısı yoktur. Mesela 
mevcut eğitim sistemini protesto eden bir grup li
seli gencin toplantısına bile saldırmışlardır. Onun 
için de modem kültürün cemaat, muhalefet, en
tegresizlik gibi kavramları bile konuyu ifadeye yet
memektedir. Ancak sadece her türlü hareket gibi 
modem kültürün internet, cep telefonu gibi teknik 
imkanlarından yararlanmaktadır.

Başbakan Erdoğan’ın ifade ettiği gibi olayların 
arkasında sadece başörtüsü yasağı yok, bu insan 
hakları merkezinin, topyekün insan hakları ihlali 
var.

3
Özellikle belirtmeliyiz ki saldırılar İslâm adına ya
pılmamıştır. Onun için de olay bir din savaşı değil
dir. Hareketin içindeki gençler göründüğü kadarıy
la bir İslâm kültürünün duyarlıları bile değildirler. 
Bundan dolayı hareket iki farklı medeniyetin çatış
ması bile sayılamaz. Bu çatışma bir kültür ve mede
niyetin kendi iç çatışmasıdır.

Hareketin İslâmi olmadığına dair argümanlar
dan birisi politik İslâm uzmanı olarak bilinen Oli
vier Roy’dan geliyor. Roy’a göre hareket hiçbir İs- 
lâmi tema taşımadığı gibi, eylem modelinin bütü
nüyle Amerikan varoşlarındaki eylem modeli ol
duğunu belirtiyor. Bu model hakim kültürün dışla
malarına karşı, mantıklı da olmayan tahripkar bir 
dış mahalle çıkışıdır. Öyle ki açık bir düşmana taş 
atan Filistin İntifadasına bile bir benzerliği yoktur. 
Ne var ki bazı çevreler olayı bir İslâm direnişi ola
rak göstermekte; İslâm’ın bir tehdit olduğu nokta
sındaki küresel batı siyasetine bir dayanak bulmaya 
çalışmaktadırlar.

Sorun genel olarak entegrasyon ama bunu iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Burada çoğu kere bir 
grubun entegre olamayışı söz konusu ediliyor ki bu

! S

doğru değildir. Burada entegre olmayış ve hatta en
tegre olmayı beceremeyiş değil, entegrenin önüne 
geçme, entegre etmeme vardır. Çünkü normalde 
insan doğasında entegre olmaya bir yatkınlık var
dır. İnsan daha rahat ve sorunsuz yaşayabilmek için 
içinde bulunduğu topluma uyum sağlar. Sosyoloji
nin en temel olgularından birisi olan sosyalizasyon 
buradan doğar. Bunun normalde başka yolu yok
tur. İnsanın bu sürecin dışında kalması ya ruhen 
dengesiz olması, ya fevkalade muhalif görüşlere sa
hip olması ya da sistemin veya birilerinin uyumun 
önüne geçmiş olması gerekmektedir.

Bu geniş kesim aklen malul olmadığına ve gö
ründüğü kadarıyla ciddi bir davanın savunucuları 
olmadıklarına göre geriye sistemin entegre etme
nin önüne geçmesi şıkkı kalmaktadır. Yani Mağrip 
kökenli bu insanlar bu son şıkkı derin bir biçimde 
yaşamaktadırlar. Hatta gençler sadece dışlanmak
la kalmadıklarını, sürekli taciz edildiklerini, ka
dınlarına da Fransız polisinin tecavüzlerde bulun
duğunu beyan etmektedirler. Gerçi vatandaşının 
bir kısmını yabancı görme ve tepki gösterme psi
kolojisi Avrupa ülkelerinin ortak özelliğidir, yani
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her yerde benzer bir alt yapı vardır. Bunun için de 
böylesi hareketler hem sıçramaya namzet hem de 
tutunmaya. Avrupa çapında yoğun bir telaşın ne
deni de budur.

4
Fransa uzun zamandır bizim gibi çağdaşlaşmak için 
uğraşan pek çok ülkede model alma gelmiştir. Bu 
jakoben model zaten kusurluydu, ama şimdi iyiden 
iflas etmiş bulunuyor. Çünkü olaylar arızi değil, ya
pısaldır. Bu olaylar artık o ünlü Cumhuriyet mode
linin bitişinin ilanıdır. Burada cumhuriyet güya 
eşitlikçi, özgürlükçü ve adaletçiydi. Ancak bu olay 
gerçeklerle sloganların birbirinden farklı şeyler ol
duğunu gösterdi.

Kaldı ki bu ilkeler modern kültürün çoğulcu
luk, sivil toplum gibi diğer ilkeleriyle de uyuşma
maktadır. İşin gerçeği modem kültürün değerleri 
genelde birbirleriyle, bir de bazı gerçeklerle çeliş
mektedir. Mesela Batının aklı farklılıklara hiçbir 
zaman yetmemiştir. Bundan dolayıdır ki Fransa’da
ki sistem geleneksel yapıların varlığına izin verme
mektedir. Tabi bu da ayağına dolaşmaktadır. Çün
kü gelenek yoksunu toplumlar daha çabuk radika- 
lize olabilmektedirler.

Bu konuda ilginç olan noktalardan birisi de 
Fransa’daki istemin halkın gerisinde olduğudur. 
Araştırmalar toplumun yüzde yetmişinin ayırımcı

politikaları onaylamadığını 
göstermektedir. Ne var ki sos
yal politik yapı yüzde otuzluk 
bir şövenist kafa yapılı insanın 
desteğiyle böylesi bir noktaya 
gelmiş bulunuyor.

Bu bağlamda Fransa olayla
rı bir gerçeği daha ortaya koy
muştur. Sekülerlikte ısrarlı, bu 
konudaki politikasında jako
ben olan toplumlar kargaşa 
üretmektedirler. Hareketin 
Fransa’da patlak vermesi bu 
açıdan manidardır. Kutsalın da 
serbest olması ve antipodunu 
bulması gerekmektedir. Ger
çekten de vurgusu yapılan lâik 
kültür Türkiye’de de olduğu gi
bi hemen her yerde yasakçıdır. 
Normal alternatifler üretemez, 
toplumu çatışmalara ramak 
gettolara böler. Seküler kültür, 

Guenon’un dediği gibi, manevi otorite değil, siya
sal iktidar üretir ve her şeyi güç üstüne kurar. Üs
telik iktidar içkin bir güce dayandığı için binleri
nin çıkarını önceler, naiv bir yapılanmaya fırsat 
vermez. İşte bu seküler kültür Fransa’nın göbek 
adıdır. Demokrasi yerine Cumhuriyet vurgusu bile 
bu katı sekülerizmi ifade etmektedir. Bu ortak bir 
özellik olmalıdır ki bizde de laik yasakçı zihniyet 
demokrasiye değil, Cumhuriyet sloganının arkası
na sığınmaktadır, aynen Fransa’da olduğu gibi.

Bu söz konusu katılık genelde Fransa’nın pek 
çok elitinin kanında dolaşmaktadır. Mesela “Bir
likte Yaşama” konusunda ahkam kesen, güya yol 
gösteren ünlü düşünür Alain Touraine, Türki
ye’nin Avrupa Birliğine alınması konusunda; 
“Türkler Avrupalı değildirler, Avrupa’yı işgal et
mişler ve oradan kovulmuşlar dır. Üstelik Müslü
man’dırlar, Islâm ise Avrupa’ya dahil değildir” 
demektedir. İşte çok kültürlülük üzerine kafa yoran 
yazarın çok kültürciilüğü budur. Esasen Touraine 
ve benzerleri daha başka düşünemez, sahip olduk
ları mantıksal potansiyel buna imkan vermez.

5
Yukarıda da belirtildiği üzere Fransa olayları mev
cut Batı değerlerinin yetersizliğinin bir ilanıdır. 
Buna bağlı olarak yapılanmada da önemli sorunlar
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vardır. Büyük kentler neredeyse ikiye bölünmüş 
durumdadır: Kent-soyluların merkezi yerleri ve 
banliyöler. Bu durum bir efendi oyunu olarak uzun 
zamandır bilerek oynanmıştır. Ama şimdilerde ar
tık bir kaos olarak yaşanıyor. Batı tarzı şehirler her 
an altüst olabilir. Belki bazı yerlerde bu kent yok
sulluğuna karşı alınmış tedbirlerden bahsedilebilir 
Ama bunların mevcut olumsuz potansiyel önünde 
hiçbir önemi yoktur.

Bu tabloyu tamamlayan unsurlardan birisi ise 
ırkçılıktır. Bütün batı dünyası yeni bir ırkçılıkla 
karşı karşıyadır. Tabi Fransa bunun başını çekiyor 
ve ırkçılığı dengeleyecek dindarlık ciddi bir tehdit 
altındadır. Batı kültürü din konusunda fevkalade 
duyarsızdır. Bütün teknik, bilimsel ve fikri gelişme
ye rağmen dine sağırdır. Uzun zamandır tartıştığı 
İslâm konusunda bile kaynağından edinilmiş sağ
lıklı bir bilgiye sahip bulunmamaktadır. Dine o ka
dar uzaktır ki bir yapılanma sorunu olarak bile ilgi
lenmemektedir. Maalesef batının İslâm ile ilgisi lo
kal ve bazı ihtida etmiş kimselerle sınırlı kalmakta
dır. İftiracı klasik oryantalizm, yerini saldırgan bir 
postmodern oryantalizme bırakmıştır.

Bu arada anlamlı değerlendirmelerden birisi, 
Fransa’nın, korkularının kurbanı olduğudur. Mu
hayyel rejim kaygıları toplumu sıkıp sıvazlayan, bö
lüp ayrıştıran Fransa, sonunda korktuğu yere geldi, 
korkuları ayağına dolaştı. Korkular, işi üstesinden 
gelinmek, başkaldıramaz hale getirmek üzere yeni
den kurulacaktır. Bu ise tehlikeli bir iştir. Bunda 
Türkiye’nin de alacağı dersler vardır, hiçbir ülke 
korkularla bir yere varamaz. Korku hırçınlaştırır, 
hırçınlık uzun vadede mekanizmayı çökertir.

6
Fransa olayları Avrupa Birliğinin çürüklüğüne de 
işaret ediyor, dayandığı temeller sarsılıyor. Bir so
kak hareketi bile pek çok şeyi alaşağı edebilecek 
durumdadır. İşin gerçeği AB bir grup seçkinci tara
fından sürdürülüyor. Kamuoyundaki desteğini her 
geçen gün kaybediyor. Şu arada ulusçu refleksler 
gelişiyor, bir ortak para birimi bile yeterince haz
medilemedi. İngiltere peşinen kabul etmedi, A l
manya tedirgin, Fransa Frangı şimdilik sömürgele
rinde yaşatmaya çalışıyor. Ortak toplumlar yaşlı 
nüfuslarıyla birbirlerine kuşkuyla bakıyorlar, tabir 
caizse bir ihtiyar kaprisi yaşanıyor. Daha da önem
lisi yoksulluklar ortasında bir zengin sofrası var ve 
bu, çevreyi fevkalade tedirgin ediyor. Aynı toprak

lar üzerinde Avrupalı olanlarla Avrupalı olmayan
lar, zeytinyağı ve su karışımı gibi birbirlerine karış
madan kerhen birlikte yaşıyorlar. Ekonomi bile 
ciddi bir kriz içindedir, yeni istihdam alanları oluş- 
turamıyor, işsizlik her geçen gün artıyor, sosyal gü
venlik sistemi çökmenin eşiğindedir. AIHM gibi 
çifte standardın timsali kurumlara sahiptir.

Burada önemli olaylardan birisi hızla farklıla
şan ve her haliyle açık olan kültürel dünyada bir 
bütünleşme kültürünün üretilemeyişidir.Modern 
kültürün başat değeri olan bilimin bile yetersiz ol
duğunu açıkça söyleyebiliriz. Bilindiği gibi Fransa, 
Sosyoloji biliminin ana vatanıdır. Ama patlama 
noktasına gelmiş bir sorun için bile herhangi bir 
çözüm önermemişlerdir. Kaldı ki bilim var olan bir 
gerçeğin mantıksal tespitinden ibarettir. Fevkalade 
bütünleşme önerileri yoktur. İlgi çekicidir ki kitle
leri homojenleştirmenin aracı sayılan “OkuF’un 
yurdu sayılan Fransa’da mevcut eğitim, birimleriy
le çelişen iki tür vatandaş türetmiştir.

İşin gerçeği toplumsal birlikteliğin çok daha 
farklı şartları vardır ve bunun önemli adreslerin
den birisi dindir. Halbuki başta Fransa olmak üze
re genel olarak Batı dini tutukevinde bulundur
maktadır. Denge sağlayıcı dinin gözetim altında 
tutulmasından dolayı da Batıyı ciddi bir kültür ırk
çılığı beklemektedir. Kamusal alanda simgelerin 
yasak olduğu bir ülkede grupların otonomluğu, 
inanç gruplarının özgür olmadığı ortamlarda ise bi
reyin özgür olması söz konusu değildir. Grupsuz bi
rey -ki batı kültürünün peşinde koştuğu iş budur- 
eritilir ve yok edilir. Yerini yurdunu bulamamış in
san kümeleri ise hep marj inalliklerde kalır ve prob
lem doğurur. Başka türlüsünde özgürlük bireye de
ğil, politik yapılara ait kalır.

7
Sonuç olarak diyebiliriz ki olaylar Fransa’da mey
dana gelmiş ise de sebepleri ve sonuçları itibariyle 
bu ülke ile ilgili değildir. Kapsamlı bir kültür soru
nudur ve bütün bir Batı dünyasını ilgilendirmekte
dir. Amerika’nın hırçınlığı bile bu gerilimin bir 
uzantısıdır.

Şüphesiz lokal olarak bu olaylar da bitecek, bu 
yazı yayınlandığı zaman muhtemelen çoktan du
rulmuş gözükecektir. Ama unutulmamalıdır ki söz 
konusu ettiğimiz medeniyetin ciddi çelişkileri bit
meyecek, aksine katmerleşerek devam edecektir. 
Yeni zaman ve mekanlarda yeni patlamaların alt 
yapısını oluşturacaktır. ■
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BABIL’DEN PARİS’E 
MEDENİYETİN MED-CEZİRİ

TEVFİK EMİN

T anımı bir hayli zorlu ve çelişkili olan mil
let kavramına Hıristiyanlığın Roma’dan 
devşirme siyasal/ toplumsal nosyonların

dan “Christendom” yani “Hıristiyan ümmeti” ve 
sonrasında “Nation” (Millet) kelimeleri bağla
mında bir karşılık bugün içine düştüğümüz ulus- 
devlet modelinin iflasına çözümden ziyade bizleri 
içinden çıkılması güç fasit bir daireye hapsedecek
tir. Ovlevse kavramı ancak İslam’ın çizdiği çerçe
ve ve müslüman toplulukların tarihi tecrübesi da
hilinde bir bakışla yorumlayarak bir çıkış yolu bu
labiliriz. Mesela, yaşayan son büyük “dünya-sis- 
tem” herden biri olan Osmanlı millet sisteminin 
özünü İslam’ın belirlediği bir vakıadır.2 Müslim ve 
gayr ı müslimlerin yan yana ev sahibi oldukları, 
birbirleriyle ticaret yaptıkları bir düzenin uzun 
ömürlü oluşu batının bir başkasıyla yüzleşme ve 
bir arada yaşama kabiliyetsizliğine kıyasla fersah 
fersah medeni bir durumdur.

Şöyle bir hatırlayalım: Herşey ne de güzel baş
lamıştı oysa, “Karanlıklar Çağı’nın temsilcisi kili
senin tahakkümünden insanı “özgür”lüğüne ka
vuşturan “Aydınlık” bir projenin mimarları tabi
atın sınırlarını deneyerek, onu zorlayarak ve yeni
den keşfederek yeryüzünde bir “Cennet”i kurabi
leceklerini vehmetmişlerdi. Öyle ya kutsal metin
lerin vaadettiği Cennet ve ebedi kurtuluş öylesine 
yüceydi ki onu bizim gibi zavallıların kavrayabile
ceği bir “dil”e indir(ge)menin vaktiydi. Reformas- 
yonun yerinden ettiği kutsal metnin mutlak haki
miyeti, kapitalistik sosyal formasyonun, bire- 
sel(ci)liğin, püriten ahlakı ile birlikte yeryüzünde

"İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler. Eğer 
Kabilinden bir söz (ezelî bir takdir) geçmemiş olsaydı, ayrılığa düş
tükleri konuda hemen aralarında hüküm verilirdi." (Yunus / 19)

Tanrı’nın cisimleşebileceği şehirlerin ve yeni bir 
uygarlığın temsilcisi “insan-tanrı”ya geçiyordu. 
Aydınlanma aklının yeryüzüne “nihai ve ebedi 
barış”ı getireceğine iman eden “Romantikler”i 19 
ve 20. yy boyunca nihilizme kaçanların yıkıcılık
ları karşısında yüceltirken aslında biri diğerinden 
pek de farkı olmayan seküler bir algının iyimserli
ğine kapıldı insanoğlu. Aslında modernite ile bir
likte Tanrı’nm yerini alan insanın ve “yarattıkla- 
rı”nın faniyeti de yeniden günyüzüne çıktı. Rasyo
nel akıldan beslendiğini ve bu yönüyle evrensel 
bir mahiyet sahibi olduğunu iddia eden projenin 
dayandığı varsayımlar, istatistik vb. araçlar yoluy
la kutsadığı bilimsel veriler ve neticeler hemen 
her yerde karşıtını da barındırır ve yanlışlanabilir 
oldu. İçinde yaşanılan zaman ve mekandan soyut
lanamaz olduğu görülen sosyal ve kültürel deği
şimleri “relativist” bir gözlükle seyre koyulduk 
sonra. Postmodemistler ne kadar modem değer 
varsa evrensellik ve mutlakiyetini sorguladılar. 
Modem dünya ile bir türlü barışamamış olan müs
lüman zihinlerse moderniteye özgün ve ‘kök’lü 
eleştiriler getirecek bir ‘köken’e uzak oldukların
dan “görecelik”e kendilerini kaptırmak kolaycılı
ğını yeğlediler. Oysa postmodern itiraz ve yıkımın 
önünden her türlü mutlak çekilmeliydi: Din da
hil...

Pek çok göstergeden(!) hareketle izah edilebi
lir bugünlerde yaşanan isyan hareketleri: Gelir da
ğılımındaki adaletsizlik, yüksek işsizlik, ırkçılık, 
sosyal vatandaşlık hakkından yoksunluk, hatta 
apartneid vs... Sosyal ve iktisadi politikalardan ar-
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dında yatan siyasi/felsefi mantığın çöküşüne değin 
pekçok “grandiose” teori geliştirilebilir. Halbuki 
bir o kadar da insan denen varlığın içine yönele
rek halet i ruhiyatını anlamalı. Zor mu zor bir iş... 
Batı Avrupa’nın (şimdilerde “terör” paranoyası ve 
içe dönük propagandasıyla İngiltere de dahil) kar
şı karşıya olduğu sorun ötekini anlayamaması ve 
yadsıması kadar kendine de yabancılaşmadır. Ya
bancılaşma yalnızca İslam dünyasında mevcut de
ğil, bütün dünyanın kafası karışık şimdi. Fakat ba
tıkların gördükleri ve hiç unutmadıkları bir nok
tayı biz hep gözden kaçırıyoruz: Mesele İslam’la 
(ya da müslümanlarla) olduğunda zihinler nettir, 
bu yabancılar hala tehdittir ve tehcir, değilse ted
hiş edilmelidir. Yunan ve Girit (şehir devletleri 
dönemi), Roma (imparatorluk ve vilayetler döne
mi), Franco-Germen ve Anglo-Franco savaşları
nın damgasını vurduğu “ortaçağ karanlığı”, röne
sans ve reformasyon, yeniden imparatorluk! lar) 
ve akabinde ulus-devletçikler çağında hep varo
lan psikolojik zemin “eliminasyon (yoketme), asi
milasyon (sindirme), entegrasyon (eritme, ben
zetme)” üçlüsüyle örülüydü. Toplumsal tabakalaş
manın iç ve dış ayırımlarının dayandığı sosyo
ekonomik, dini ve kültürel farklılıklar bastırıldı: 
Yahudi düşmanlığı, Lutheryen reformistlerin ve 
geleneksel katolik cemaatin yüzyıl arayla birbir
lerine karşı olan şiddeti, yüzyıllardır süren ka
dîm müslüman ve/ya Türk korkusu ve düşman
lığı...

Batı tarihinde yaşanan aşırılıklar ve ilahi 
irade ile olan çatışma dolu psiko-sosyal altyapı 
nedeniyle bir türlü durulmayan insan aklı ve 
vicdanını yatıştırmanın yolu yok saymak ve içe 
kapanmaktan geçti. Avrupa projesi bir bütün 
halinde aydınlanma, modernite ve sonrasında 
sömürgecilik/ post-sömürgecilik çizgisinin 
mirasını taşır. Hani anglo-sakson, alman ve 
fransız şeklinde ayırmaya3 alışkın olduğu
muz felsefi ve siyasi karakterlerinin tümü- ffj 
nünse bugün amerikan kültür(süzlüğ)üy- 
le bastırıldığını ve bir şekilde dönüşüme 
zorlandığını kabul etmeli. Bu böyle 
olmalıdır zira insanlığı sefahatte 
buluşturabilen ve tüketimi hayat '
biçimi olarak dayatan, bu sa- '
yede onu kolaylıkla ayartan ■***% 
bir pratik ne kadar köksüz ve

kültürsüz olursa o kadar kolay anlaşılır ve “hazme
dilir” yani sindirilir olur. Dünyanın içine sürük
lendiği yeni düzenin karakterinde hakim unsurlar 
olan gücün meşruiyet(sizliğ)i ve uygar barbarlık, 
kaynağını [Veblen’in iddia ettiği gibi, sonrasında 
da Bellah’a ilham olacak biçimde] alışkanlıklarda 
(habits) bulsun ya da [Baudrillard’ın Amerika’yı 
gösterge düzleminde bir okumaya tabi tutarak id
dia ettiği gibi] köksüz/ bağ (ım) sız bir mahiyet ar- 
zetsin bizlere aşırılıklar çağının kendi sonunu hazır
ladığını söylüyor. Schmitt’in liberalizmin -“siyasal 
kavramı’nın olmazsa olmaz bir ayırım ve kategori- 
zasyon temelinde anlaşılabileceğinden hareketle 
tanımlayıcı/ belirleyici öğelerinden biri olarak- 
düşman kavramını iktisadi boyutta rekabete, felse
fi ve ahlaki boyutta ise söylemsel karşıtlığa dönüş
türdüğü tezi4 ile yukarıda zikredilen postmoder
nist eleştirinin temsilcilerinden Bourdieu’nun kü
reselleşmenin paradoksal biçimde depolitizasyonu 
bir politika aracı olarak kullandığı argümanı5 ör- 
tüşüyor. İki bakışın farkı Schmitt’in siyasalın fark
lı biçimlerde ve içerikle de olsa halen varlığını 
sürdürdüğü görüşüne mukabil eleştirel teoriden 
postmodernist akıma değin ortak önkabul olan si
yasalın tükenişi fikrinde ortaya çıkıyor. Fakat mo

dern yahut sonrasına (post) ait izahat yaşanan 
bunalımı tam ifade edemiyor. Her ikisi de sekü- 
larist tezler olan yaklaşımların (zira hem mo
dern hem de modern karşıtı olan söylemlerin 
tümü insanlık ideallerinin yeryüzünde gerçek
leştirilmesine dayanmaktadır; ki bu noktada 
Hegelyen tarih felsefesi ile Fukuyama’nın T a
rihin Sonu ve Son İnsan tezindeki benzerlik 
dikkate şayandır) imkansızlığını/ çözümsüzlü
ğünü Marx’in merhamet (compassion) kavram
salı da açıklama kabiliyetinden uzak bugün. 
Ovleyse insan, tabiat ve evrenin işleyişini 
‘Tanrı’dan bağımsız düşünen bir tasavvurun 

imkansızlığı karşısında yeniden, yerinden 
edilen vahyin kuramsal ve eylemsel dün

yasına dönmeliyiz. Ancak bu yazının 
çerçevesi dışında kalsa da, hegemonya 

yarışında ve yeni dünya düzeni ku
rulmasında son gelişmelerin ang- 

lo-amerikan birliğin faydasına 
açık olduğunu belirtmeliyiz. 
Zira avrupa evinin çatısı 
konumunda ülkeler Alman
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ya ve Fransa’nın yaşadığı zorlu dönemler, Türki
ye’nin bu eve açılan kapıdan sığmayışı nedeniyle 
vermeye mecbur edildiği “fazla kiloları” olan (ba
tıkların anladığı biçimiyle) etnik ve dini azınlık
lar konusunda ortaya çıkan sıkıntılar her haliyle 
Avrupa birliği projesinin iktisadi olduğu kadar as
keri ve siyasi boyutunu da derinleştirmeyi hedef
leyenlerin elini zayıflatmaktadır. Bu sayede İslam 
dünyasının üzerinde daha etkin bir konum sahibi 
olmalarının şimdilik önü alınmış olmaktadır ve 
güç dengeleri halen hegemon olan Amerika’dan 
yanadır. Uluslar arası siyaset perspektifinden kısa 
bir bakışa noktayı koyarak yeniden bahsimize te
mel aldığımız çerçeveye dönüyoruz.

Özelde Fransız fakat kısmi farklılıklarla genel
de batı tecrübesi, kendi [İslâmî] tecrübemize 
“fransız” kalışımızın da akıbetini haber veriyor. Bu 
bağlamda Avrupa ve Amerika’nın karşı karşıya 
olduğu göçmenler6 sorunu son derece öğreticidir. 
Dışlama, yabancılaşma ve sömürge fenomenleri 
üzerine kurulmuş bir düzende toplumsal sözleşme
nin  gereği öğelerin uzun vadeli yaşayamayacağı 
gerçeği, yeryüzü cenneti hayalini kuranlara bugün
lerde cehennem alevleri tattırıyor. Modernleşme 
tecrübesinde başat iddia olan içkin bir tarihsel dü
zen, İlahi iradenin teslim alınarak şehir ve devlet 
gibi vasıtalarla yepyeni bir vasat öngören siyaset 
ile ahlak, vicdan gibi insani hasletleri bireyseleşti- 
rerek etik haline getiren toplumsal düzenin işleyi
şi için gerekli olan mekanik kurumlan gelmiş geç
miş en büyük/lü yalanın sonunu müjdeliyor.

Herkesin [elbette müslümanların da] bir yer
yüzü cenneti hayali/ tasavvuru vardır. Zamanla 
yahut mekanla sınırlı bir algı dünyasıdır. İlahi ira
deye ters düşmeden, “emanet” şuurunu muhafaza 
eden ve bu sayede yeryüzünd/e hayat veren/vare- 
den bir pratikle müslümanlar tarihin pek çok ke
sitinde güzel örneklik sundular insanoğluna. Bu
gün gelinen noktada ise kanayan pek çok yaramı
zın ancak kuşatıcı bir ümmetlik bilinci sayesinde 
iyileşeceği kendisini geçmiş tarihi gerçekliği ve 
aksinin imkansızlığı yoluyla da olsa ispat etmiştir. 
Son olaylarda tekraren nükseden ve Türkiye’de 
etnik milliyetçilik kisvesinde hayat sürmeye çalı
şan köksüz ideolojik tutuculukların köküne kibrit 
suyunu ancak bu milletin (ümmet) yegane ortak 
duy(g)usu/ inancı olan İslam kardeşliği dökecek
tir. Diğer yandan Irak’ta mezhebi farklılıkların ça

tışması üzerinden yürütülen kanlı siyasetin iflası 
da ancak bu yolla mümkündür. Aksi halde bu ate
şin bütün Ortadoğu diye bilinen bölgeyi sarması 
işten dahi değildir. Dünya çapında müslüman elit
lerin ve halkların görmesi gereken en hayati ger
çek bugün gerçekleştirilmeye daha yakındır. Yer
yüzünde zulmün, fışkın, şirkin ve fitnenin alabil
diğine yayıldığı zaman diliminde içimizden “iyili
ği emredip kötülükten meneden” bir “hayırlı top
luluk” çıkaracağız. Bu ateş bizi yakmaz diye düşü
nenlere “azabın apansız başınızda kopmayacağından 
emin olabiliyorsanız” cevabını vereceğiz... ■

Notlar:
1 Civilization and Capitalism 15th-I8th Century- The Perspecti

ve o f the World, Fernand Braudel, University of California 
Press, 1992. [Alıntı elbette avro-merkezli bakışını benim- 
semeksizin yapıldı.] Yazara göre Batı Avrupa dışında birer 
dünya-sistem olarak nitelendirilebilecek medeniyetler: 
Osmanlı Devleti, Rusya ve Uzak Doğu (Hindistan, kıs
men yerel karakteristik gösterse de Çin) şeklinde sıralanı
yor.

2 Batı Şirk Kültürüdür, Abdurrahman Arslan’la mülakaat, ko
nuşan: Zafer Özdemir- Abdurrahman Babacan, s. 17, 
Mecra, Mart 2005 sayı:6 yıl:2.

3 Modernleşme projesinin siyasal karakterinde çok yönlü kul
lanıma müsait kavramsallaştırmalardan demokrasiye dair 
farklı yaklaşımların izlerini süren bir analizin (Democracy, 
Inclusive and Exclusive, Charles Taylor içinde Meaning 
and Modernity, ed. Richard Madsen, William M. Sulli
van, Ann Swidler ve Steven M. Tipton, University of 
California Press, 2002) çarpıcı bir yorumu şu şekilde ya
pılabilir: Batı Avrupa ve Amerika’nın yabancılar ve göç
menler politikası iki dünya savaşı ve sonrasında hemen 
tamamiyle seküler bir tasavvura mahkum Orta ve Doğu 
Avrupalı, Afrikalı, Latin amerikalı ve [bilhassa uzak] As
yalıların büyük oranda entegrasyonu yahut asimilasyonu 
ile neticelenirken nedense Mağripli, Orta Doğulu, Türk 
ve diğer müslüman topluluklar karşısında iflas etmiştir. 
Zira dini aidiyet duygusunun siyasal tavırdan kültürel 
sembollere kadar belirleyen olduğu bir öte dünya algısı ha
yat biçimine de yön vermektedir. Özellikle “Jakoben” bir 
modernleşme geleneğine sahip Fransa’da mill(iy)et, dev
let, vatandaşlık, refahın paylaşımı gibi alanlarda katı bir 
politika izleniyor olması da isyan ateşinin ilk elde neden 
Paris’i sardığını anlamamıza yardımcıdır kanaatimce. Ba
tıklar, kadîm ötekisi müslümanların [İslam’ın bu dünya ve 
ötesine dair iddiaları nedeniyle] her haliyle farklı varoluş- 
sal ve bilişsel durumlarını ‘pek çok yol içinde biri’ olarak 
sindirmekte hakikaten zorlanmaktadırlar.

4 The Concept o f the Political, Carl Schmitt, s. 28, The Uni
versity of Chicago Press, 1996.

5 Firing Back Against The Tyranny o f the Market 2, Pierre Bo-
urdieu, s. 38, The New Press, 2003.

6 “Beyaz Amerika(li)” ile bir türlü tam anlamıyla entegre ola
mayan ve yerelliklerini muhafaza eden Latin amerikalılar 
üzerine çareler geliştiren makalesi için bkz. The Hispanic 
Challenge, Samuel P. Huntington, Foreign Policy, March/ 
April 2004-
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HAKAN ALBAYRAK:
“BATI BİTİYOR, DOĞU UYANIYOR!”

Konuşan: Abdullah YILDIZ

Abdullah Yıldız: Sevgili Hakan, geçen hafta 
Paris yanmaya başlayınca, herkes bir anda senin o 
meşhur şiirini, Asaf Hüseyin’e ithaf ettiğin şiirini 
hatırladı:

Her şey bir rüzgara bakıyor ağabey 
Bakmayın esrar çekip mayıştıklarına 
Bir gün var ya bu Mağripli çocuklar 
Bir gün yakacaklar Paris’i
Bu şiiri 1996’da Yeni Şafak’ta yazmışsın. Doğ

rusu ben kaçırmışım, ama sevgili Tarık Tufan sık 
sık mırıldanır dururdu...

Şimdi, ‘nasıl böyle bir kehanette bulundun’ 
demek istemiyorum. Ama, Allah’ın verdiği aklı 
ve müslüman basîretini kullanarak, bir gün Mağ- 
ripli çocukların Paris’i yakacaklarını 9 yıl önce
sinden nasıl öngörebildin? Hangi gözlemlerine 
dayanarak böyle bir öngörüde bulundun?

Hakan Albayrak: Bir çok Mağripli tandım 
Avrupa’da. Ve tanıdığım Mağripliler ya çok din-

dardılar ya çok günahkârdılar ama onlar bile çok 
derinlerde bir yerlerde dindarlardı. Mesela Frank
furt sokaklarında Faslı gençler esrar satarlar. ‘Esrar 
kaliteli mi?’ diye sorulduğunda ‘Vallahilazim kali
telidir’ derler; onu huşû içinde söylerler ama. Bu 
gençler Ramazan geceleri yine o sokaklarda dün
yanın en güzel sesiyle koro halinde ilahi söylerler. 
Ve bu gençler pire için yorgan yakarlar, böyle bir 
bıçkınlıkları, gözü karalıkları var. Bir de kendile
rini asırlar boyunca itip-kakmış, sömürmüş batıya 
karşı müthiş bir hınçları var. Ben bu insanlarla 
beraber yaşadım, aynı evde kaldım. Ve manzaraya 
baktım, dedim ki; ‘bu gençler ya yok olacaklar bu 
topraklarda yani kimliklerini kaybedecekler ta
mamen, yada ayaklanacaklar.’ Yani o yüzyıllardır 
biriken öfke bir yerde patlayacaktı. Bunları düşü
nürken de aslında bu çocukların kimliklerini kay
betmelerine ihtimal vermiyordum. Çünkü onlar 
kaybetmek istese bile, Batı’mn soykırımcı tabiatı,
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ırkçılığı -ki bu, kültürel ırkçılığı da ihtiva ediyor- 
onların Batı töplumuna entegre olmasına engel 
olacaktır. Almanya eski Başbakanı Helmut 
Schmidt Hamburger Abendblatt gazetesine verdiği 
beyanatta diyordu ki; “T ürklerin ve diğer yabancıla
rın Batı töplumuna -özelde Alman töplumuna- enteg
re olmasını biz istemedik, bizim toplumumuz isteme
di. Onlar isteseydi bile biz bunu kabul etmeyecektik.” 
Ve ekliyor: “Multi-kültürel toplum projesi hiçbir 
Batı ülkesinde gerçekleştirilememiştir. Bunun  
sebebi de bütün Avrupa kiliselerinin yüzyıllar 
boyunca bizi öteki dinlere özellikle Islâm ve Y a 
hudiliğe karşı düşmanca yetiştirmeleridir. Biz 
bu dinlere karşı içgüdüsel bir tepki geliştirdik. 
Ve bugün bazı idealistler multi-kültürel toplum
dan bahsettikleri zaman ben onlara şunu diyo
rum: ‘Birkaç yüzyıl geç kaldık'." Neredeyse ke
limesi kelimesine aktardığım bir beyanat...

Şöyle bir şey sorulabilir: ‘Avrupa'daki Türk  
gençleri Almanlaşmayı, İngilizleşmeyi, Fransız
laşmayı kabul etseler problem çözülecek miV 
Problem çözülecek olsaydı Bosna-Hersek’te 250 
bin insan ölmezdi. 70’li yıllarda Saraybosna’da 
gezmiş olsaydınız muhtemelen derdiniz ki, ‘bu ül
kede İslâm sadece mimaride yaşıyor’. Camiler 
bomboştu. Ama Sırplar Müslüman komşularını 
öldürmeye başlayınca Müslümanlar ne yaptılar; 
hemen camilere koştular, oradaki yeşil bayrakları 
alıp direnişe geçtiler. Burada bir parantez açmak 
istiyorum: İşte ‘kurban sembolik bir ibadettir ya
pılmasa da olur, filanca ibadet semboliktir yapıl
masa da olur, şu semboldür olmayabilir’ diyen in
sanlar var. Halbuki sembollerin savaştığı bir 
dünyada yaşıyoruz. Ve semboller o kadar önemli 
ki. Y.Nuri Öztürk bir televizyon konuşmasında 
‘minare nedir kardeşim, var mıydı peygamber za
manında minare, bid’attir’ gibilerinden bir şeyler 
söylemişti. Şimdi bakın, minare semboldür ve bu
rada Müslümanlar yaşıyor demektir. Minarenin 
yükseldiği camide cemaat olmasa bile o minare
nin orda olması toplumsal bilinçaltında İslâm’ı 
canlı tutar. Ve bir gün İslâm’ın bilinç üstüne çık
masını, gün yüzüne çıkmasını mümkün kılar. Bos
na’da böyle oldu. Oradaki müslümanlar bayrakla
rı ellerine alıp direnişe geçmeden önce uzun bir 
süre Batıdan medet umdular. Hırvatistan’da bir
çok şehir yerle bir edilmesine rağmen Boşnaklar 
ciddi bir direniş hazırlığına girmediler. Aliya Iz-

zetbegoviç dahil olmak üzere hepsi, Batı medeni
yetinin, vazettiği değerlere gerçekten bağlı oldu
ğuna yürekten inanıyorlardı. Ve ‘Batı bu gidişata 
müsaade etmez’ diyorlardı. Bosna gibi multi-kül- 
türel bir toplumun Avrupa’nın ideali olduğunu, 
dolayısıyla bırakın Bosna’yı tahrip etmelerini, 
model olarak göstereceklerini düşünüyorlardı. Bı
çağın kemiğe dayandığı âna kadar beklediler. Ve 
binlerce Müslümanın öldürüldüğü, bir o kadar 
Müslüman kadının da tecavüze uğradığı savaşın 
ilk aylarında F.Mitterand Saraybosna’ya geldi. 
Boşnaklar onu ‘büyük kurtarıcı, hoş geldin’ şek
linde karşıladılar. Mitterand büyük bir cesaret ör
neği göstererek bombardıman altındaki Saraybos
na’ya yardıma geliyor diye düşündüler. Aliya Iz- 
zetbegoviç de çok umutluydu bu ziyaretten. Bunu 
savaşın sonu diye görüyorlardı. Mitterand yani 
Avrupa olaya el koydu, soykırım burada bitiyor 
zannettiler. Daha sonra İzzetbegoviç’in danışma
nından öğrendim. Saraybosna’daki başkanlık sa
rayında Mitterand’ın Begoviç’e söylediği bir tek 
söz vardı: “Avrupa'nın ortasında Müslüman bir 
devlet kurabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyor
sunuz!” Bunu on binlerce Müslümanın cesedi 
üzerinde söylüyor. Doğrusu Boşnakların Islâm 
devleti kurmak gibi bir düşünceleri yoktu. Eserle
ri ve düşünceleri bilinen Aliya îzzetbegoviç gibi 
bilge bir Müslümanın liderliğindeki, multi-kültü- 
rel hayatı benimsemiş Boşnakların muhayyel Is
lâm devletinin, o günlerin mevcut faşist Sırp ve 
Hırvat rejimlerinden daha korkunç görünüyor ol
ması çok önemli. Sırplar ve Hırvatlar orada 250 
bin kişiyi katlettiler, bunu değil muhayyel İslam 
devletini sorun olarak görmek sapıklıktır. Müslü
manların Müslüman olarak varlıklarına taham
mül edemiyorlar, bütün hikaye bu!

Yıldız: Çünkü Müslümanları, ‘barbar öteki’ 
olarak görüyorlar. Bu söylediklerinizi destekleye
cek ilginç bir anekdot var, notlarımın arasında: 
Belçika İçişleri eski Bakanı Joseph Michael 
1987’de şöyle diyor bir radyo konuşmasında: “Bu
gün Belçika ve Avrupa’da yaşayan göçmenler birer 
barbardır. Bunlar Belçika’ya gelmiş barbarlar olup 
dilleri ve kültürleri bizimkine benzemez. Bu barbar
lar Türkler, Araplar ve Yugoslavlardır Şimdi, 
bu zihin yapısı, bugün Paris’i yakan Mağripli ço
cukları nasıl görüyor, sizce ?

Albayrak: Burada çok ilginç bir durum söz ko-
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nusu. Bu adamlar bize ‘barbar’ diyorlar, oysa biz 
Müslümanlar bir yeri fethedip orada bize benze
meyen bir toplulukla karşılaştığımız zaman ilk so
rumuz, ‘nasıl olur da bu insanlarla barış içerisinde 
beraber yaşarız?’ sorusudur. Frenkler ise -Haçlı se
ferlerinden kalma, Batı için kullanılan bir tanım
lama- bir yeri işgal ettiklerinde sadece şunu sor
muşlardır: ‘Bunları nasıl yok ederiz?’ İlginçtir, 
Usame İbn-i Munkız İbretler kitabında Frenkler- 
den ‘hayvanlar’ diye bahseder. Bu bir hakaret de
ğil, tespittir...

Yıldız: Çekirge sürüleri gibi önlerine çıkan ne 
varsa yok ettiklerini, Müslümanların kanını içtik
lerini, kafa taslarında şarap içtiklerini kendileri 
övünerek anlatıyorlar, kaynaklarında...

Albayrak: I.Haçlı Seferlerine bizzat katılmış 
olan Raul de Cahen diyor ki: “Bizimkiler, Maarra 
kentinde (Suriye’de bir şehirdir ve orada 3 günde 
100 bin Müslümarim şehid edildiği rivayet edilir) 
Müslümanların yetişkinlerini kazanlarda kaynatıyor, 
çocuklarını şişe geçirip kızartarak y iy o r la r d ı . .Ay
nen böyle söylüyor. Ve ne yapıyor bu hayvanlar! 
Kudüs’e geliyorlar; camilere, havralara sığınmış 
olan Müslümanları ve Yahudileri diri diri yakıyor
lar. Bu katliam devam ederken hemen Kabiri kili
sesine koşup oradaki doğulu Hıristiyan Kilise tem
silcilerini kiliseden atıyorlar. Hıristiyan itikadına 
göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yerde yükselen 
ve onlar için en kutsal yerlerden olan Kabiri kili
sesinde her doğulu kiliseden bir temsilci bulunur
du. Fakat Frenkler bunları İsa Mesih’e layık gör
medikleri için kendi tabirleriyle ‘kafirlere(müslü- 
manlara)’ benzettikleri için sizin burada yeriniz 
yok diyerek kovuyorlar. Ve birçoğuna da korkunç 
işkence ediyorlar. Halbuki 1095 yılında Papa II. 
Urbanos, yaptığı Haçlı seferlerine çağrı konuşma
sında “doğudaki kutsal topraklar Müslüman işgali 
altında, kardeşlerimiz Müslüman zulmü altında, 
onları kurtarmaya gidiyoruz” diyordu. 1200’lerin 
başında da İstanbul’u işgal ediyorlar. Papanın fet
vasıyla, Haçlı seferlerine mani olan herkes Müslü
manlarla eşit muamele görüyor, korkunç zulme 
uğruyor. Ortodoksların en kutsal mekanı Ayasof- 
ya’da, onları aşağılamak için fahişelerle alem yapı
yorlar.

Ama, 1099 Kudüs katliamına karşılık, 1187’de 
yani sadece 88 sene sonra, Selahaddin Eyyûbî Ku
düs’ü geri alıyor ve İslâm ordusuna şu emri veri

yor: “İster doğulu olsun, ister Frenk hiçbir Hı
ristiyan’ın burnu dahi hanatılmayacaktır.” De
vam edelim: sonra Frenkler ne yaptılar? Ispanya 
topraklarını müslümanlardan geri alma sürecinde 
inanılmaz katliamlar yaptılar. ‘Canlarınıza ve 
mallarınıza dokunmayacağız’ sözlerine güvenen 
Müslüman şehirler teslim oldular. Ve teslim ol
dukları gibi katledildiler. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl hep 
böyle... 17. yüzyılda Ispanya’da müslümanlar ge
milere dolduruldu, limandan uzaklaştıktan sonra 
denize atıldılar; çünkü gemici kelle başı para alı
yor, geri dönüyor, biraz daha müslüman yüklüyor, 
tekrar denize döküyordu. Bunun devlet kararıyla 
yapılmış bir soykırım olduğunu bizzat Ispanyalı ta
rihçiler söylüyor. 19. yüzyıla geliyoruz. Artık Fran
sız ihtilali olmuş, eşitlik, kardeşlik, özgürlük slo
ganları bütün Avrupa’yı sarmış, adamlar toparla
nıyorlar Berlin’de ( 1860’da) ve kendi aralarında 
Afrika’yı bölüşüyorlar ve yağmaya başlıyorlar...

Yıldız: Ve Fransızlar, Cezayir’i işgal edip 1 mil
yonun üzerinde Müslümanı katlediyorlar. 
1990’larda Cezayir’de müslümanlar(FIS) iktidarı 
devralacak bir noktaya geliyor; Fransa’nın destek
lediği Cunta, korkunç katliamlara girişiyor, bunu 
da Müslümanların üzerine yıkıyor...

Albayrak: Mesele sadece katliamlar değil... 
Bir Cezayirlinin en çok övündüğü, en büyük ifti
har vesilelerinden bir tanesi vahyin, Hz. Peygam
ber aleyhisselâmın dili ile aynı dili konuşmaktır. 
Ama Fransızlar Arapça’yı yasaklıyor, ‘Fransızca 
konuşacaksınız’ diyorlar. Neden? Çünkü bir Arap 
Fransızca konuşmayı içine sindirdikten sonra, her 
şevi içine sindirir, köle olmayı bile. Bakın, Fran- 
sızlar Çin’de işgal ettikleri bölgelerde Çinli erkek
lerin uzun saçlarını kestiler. Çünkü uzun saçlar 
Çinlilerin onuruydu, sembolik bir anlamı vardı 
onun, o uzun saçın kesilmesi adamların bitmesi, 
çökmesi demekti, onurunun çiğnenmesi demekti; 
artık ona istediğinizi yapabilirsiniz, itebilir, kaka
bilirsiniz, öldürebilirsiniz. Batıklar her yerde ve 
her zaman böyle aşağılık, soykırımcı bir tabiat ser
gilediler. Dediğiniz gibi, 1991 yılında Cezayir’de 
FİS halktan %70 oy aldığında, Fransa bütün de
mokrasi vs. sloganlarını çiğneyerek büyük karışık
lık çıkarttı ve o günden bugüne 200 binden fazla 
insanı öldürttü. Ve bu adamlar yaptıklarından 
ötürü özür dilemedikleri gibi, bu mentalitelerini 
asla değiştirmeyecekleri yönünde sürekli yeni ye-
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ni işaretler veriyorlar. Özellikle Mağriplilerin ya
şadığı mahallelerde Fransa devleti tarafından iş
lenmiş çok büyük suçlar var. Fransız polisi Avru
pa’nın en şiddet düşkünü polisi olarak tanınır. Ya
kın mesafeden, 1 metre mesafeden kafasına kur
şun sıkılarak öldürülen Mağripli çocuklar var. 
1998’de Fas’taki ayaklanma neden çıkmıştı? 
“Mağrip Ateşi Paris’e İlerliyor” diye Milli Game
te’de yazmıştık. 2000 yılında yine bir genç, kafası
na kurşun sıkılarak öldürüldü. Geçenlerde bir 
genç polisle tartışıyor, polis silahını çekiyor, gen
ci göğsünden vurarak öldürüyor. Bu ayaklanma
dan önce içişleri bakanı mahalleleri geziyor, bura
lar için çöplük diyor, oradakilere serseriler, bar
barlar diyor. Bu çok ciddi bir tahrik...

Yıldız: Bu ifadeler bana, meşhur İtalyan gaze
teci Orianna Fallaci’nin 11 Eylül sürecinde sarfet- 
tiği bir sözü hatırlattı. Fallaci, Öfke ve Gurur isim
li eserinde, Batıdaki Müslümanlar için; “Allah’ın 
çocukları fareler gibi ürüyor” ifadesini kullanı
yordu; dahası “tüm Müslümanların; İslamcı ül
kelerde, ılımlı rejimlerde ve Avrupa’da yaşayan 
tüm Müslümanların Batı uygarlığı için bir teh

dit olduğunu” söylüyordu. İğrenç bir 
bakış açısı bu... Peki, Mağripliler biraz 
da bu bakış açısına mı hınç duyuyor
lar?

A lbayrak: Bakın, bu Mağripli 
gençler, arabaları ateşe verirken ne di
ye bağırıyorlar? “Allahû ekber” diyor
lar. Çok dindar olduklarından değil, 
fakat “Allahu ekber” diye haykırırken 
Islâm’a yönelik saldırıları üzerlerine al
dıklarını ifade etmiş oluyorlar. Yani di
yorlar ki; ‘ben günah deryasında yüzü
yor olabilirim; zannetme ki, sana ru
humla teslim oldum, hayır ben hâlâ 
Müslümanım; sen benim dinime, kar
deşlerime bunu yapamazsın, bizi aşağı- 
layamazsm’... Yani, Paris’in banliyö
sündeki, varoşlarındaki bu çocukların 
içişleri bakanı Sarkozy’i görevden al
ma yetkisi yok, böyle bir şey yapamı
yor, gidip arabaları yakıyor. Yani siz 
bunları itmişsiniz, dışlamışsınız, köşeye 
sıkıştırmışsınız, sonra da ‘niye bana 
saldırıyor’ diyorsunuz. Kediyi köşeye 
sıkıştırırsanız size saldırır. Bir de diyor

lar ki, ‘bunlar ne kadar barbar adamlar, kendi ara
balarını yakıyorlar, bizim onlar için kurduğumuz 
postaneyi yakıyorlar, otobüs duraklarını, mahalle
lerine gönderdiğimiz otobüsleri yakıyorlar’. Bakın, 
hapishanelerde isyanlar yatakların yakılmasıyla 
başlar. İki metrekarelik hücrede mahkum önce 
kendi yatağını yakar. Bu şu demektir: ‘ölmek var, 
dönmek yok!’ Bu adam için artık bıçak kemiğe 
dayanmıştır. Sabrı tükenmiştir. ‘Ya olacaktır, ya 
olacaktır’ diyor; ne istiyorsa artık. Ve siz (Fransız 
hükümeti) bunların karşısına meydan okuyucu bir 
üslûpla çıkıyorsunuz. Binlerce araba yanmış, bü
tün Paris şehirlerinde Mağripli gençler ayakta, hâ
lâ barbarlıktan filan bahsediyorsunuz; lütfedip 
şöyle bir cümle kurmuyorsunuz: “Bizim de hatala
rımız vardır. Bunları düzeltmemiz lazım. Bu genç
lerin yaptıklarını tasvip etmiyoruz ama onları an
lıyoruz.” gibi yatıştırıcı bir cümle sarf etmekten 
imtina ediyorsunuz. Aslında, Sarkozy’nin derhal 
görevden alınması gerekirdi. Bunu bile yapmadı
lar. Çünkü kibirlerine yediremiyorlar.

Şimdi, bu noktaya nasıl gelindi? Daha birkaç 
hafta önce Fransa’da bir imam camide, Batı mede
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niyetine mugayir bazı Kur’ân ayetleri okuduğu ge
rekçesiyle sınır dışı edildi. Hem de sınır dışı için 
ilgili şahsa hazırlık süresi bile verilmedi. -Normal
de üç dört gün süre tanınır.- Sarkozy, bu süreyi bi
le tanımadan imamı sınır dışı ettiriyor. İmamın 
avukatı mahkemeye başvuruyor; mahkeme de ba
kıyor, -belki kerhen- imamı haklı buluyor. Fakat 
mahkemenin bu kararına rağmen bir hafta içinde 
aynı uygulama tekrar ediliyor. Bu defa başka bir 
imam daha sınır dışı ediliyor. Şimdi, mesele artık 
El-Kaide, Taliban rejimi, fundamentalizm filan 
değil...

Yıldız: Hatırlarsanız, bir-kaç ay önce, Diyane
tin hazırlayıp camilerde okuttuğu bir Cuma hut
besinde “Allah katında din yalnız İslâm’dır” 
âyetine yer verildi diye Avrupa Birliği tepki gös
terdi. Yani Avrupa Birliği’ne girmek istiyorsanız, 
bu anlayışı bir kenara bırakacaksınız!..

Albayrak: Adamlar artık İslâm’a, Müslüman
lığa dört cepheden saldırıyor. Bunun fundamenta- 
lizmle, El-Kaide’yle, bilmem neyle alakası var mı? 
Tövbe haşa, “Allah’ın oğullan fareler gibi çoğalı
yor muş!..

Yıldız: Bunu sadece o mu söylüyor? Hadi, o 
kafayı yemiş yaşlı bir gazeteci diyelim. Peki, 11 
Eylül’ün hemen ertesinde, bir devlet adamı, İtal
yan Başbakanı Berlusconi ne diyordu: “Uygar 
Batı, İslâm dünyasını ve diğerlerini medenileş- 
tirmek zorundadır.” Yani biz sizleri zorla kendi
mize benzeteceğiz!..

Albayrak: Tabi adam şunu da söylemiş oluyor: 
Ben yeryüzünde Batı medeniyeti dışında bir me

deniyet tanımıyorum!” Şimdi artık Batıda atıfsız 
konuşuluyor. Öyle ki bazı Kur’ân âyetleri, mesela 
“cihad”la ilgili ayetler, “Yahudiler”le ilgili ayetler, 
mesela eşcinselliği yasaklayan ayetler, hayatı tan
zim eden âyetler hedef almıyor. Diyor ki adamlar; 
“bu ayetleri kabul eden bir insan, yani ‘ben Müs- 
lümanım’ diyen bir insan Batı medeniyetine karşı 
potansiyel bir tehdit oluşturuyor.” Bunun El-Ka- 
ide üyesi olmasına gerek yok, fabrikada çalışan sı
radan bir Türk işçisi de olabilir, bu işçi alkolik 
olabilir, camiye gitmiyor olabilir; ama ben Müslü- 
manım demek sûretiyle bu âyetleri kabul ettiğini 
beyan ettiği için potansiyel bir teröristtir, potansi
yel bir ırk ayrımcısıdır, cinsiyet ayrımcısıdır, Batı 
düşmanıdır vesaire. Şimdi bakın en mutedil, de
mokrat, insan haklarına en riayetkar, en liberal

Batıklar bile gayri ihtiyari olarak Islâm’ı dışla
maktan, Müslüman’ı dışlamaktan kendilerini ala
mıyorlar. Mesela Alman televizyonunda bir prog
ram seyretmiştim. Program aslında iyi niyetle ha
zırlanmıştı. 11 Eylül sonrasında Avrupa Müslü
manlarının üstüne çok fazla gidildiği, bunun doğ
ru olmadığı, Avrupalıların Amerikalılardan farklı 
hareket etmesi gerektiği filan söyleniyordu. Fakat 
programın sonunda huzurevinden yaşlı bir amca, 
sakallı bir Türk gösterildi. Bu amca sabahları kal
kıyor, abdestini alıyor, yakında bir yerde camiye 
gidiyor, sabah namazını kılıyor, geri dönüyor; bi
raz uyuyor, sonra kalkıyor, yine camiye gidiyor, 
akranlarıyla beraber öğle namazını bekliyor, öğle 
namazını kılıyor, emekli Türklerle oturuyor; ikin
diyi kılıyor, akşamı, yatsıyı kılıyor, sonra dönüyor, 
yatıp uyuyor. Diyor ki programı hazırlayan: ‘H a
san bilmem kim, I9 6 0 ’tan beri Almanya’da yaşıyor 
ve Alman pasaportu taşıdığı halde hâlâ Alman toplu- 
munun dışında yaşıyor.’ Almanya’da, Alman ka
nunlarına göre kurulmuş, Alman vatandaşları ta
rafından yönetilen bir cami kompleksi, bir süper
market, bir kafeterya vs; ve gününü burada geçi
ren bir Alman vatandaşı. Ama bu zihniyet diyor 
ki; ‘bu adam Alman toplumunun dışında yaşıyor. 
Alman hayat felsefesine entegre olamadı.’ Bir Al
man gününü birahanede geçirse yada kilisede ge
çirse hiç kimse ‘bu adam Alman toplumunun dı
şında yaşıyor’ demeyi aklına getirir mi? Hani dev
let orada bütün dinlere eşit mesafedeydi? Bakın, 
bir Alman, ateist de olsa, agnostik de olsa, kilise
nin yanından geçerken (müspet ya da menfi) özel 
bir şey hissetmez, çünkü o Almanya manzarasının 
tabii bir parçasıdır; ama cami yanından geçerken 
bir şey, bir tedirginlik hisseder; çünkü o yabancı
dır, çünkü onun orada aslında yeri yoktur, bilin
çaltında ‘buraya nereden geldi’ falan der. Bunu 
herkeste görürsünüz.

Yıldız: Yani başını örten, namaz kılan, İslâmî 
kimliğinin gereğini yapan, Müslümanca bir hayat 
yaşamaya çalışan her insan potansiyel tehlike ve 
Batılı hayat tarzına uymamış oluyor...

Albayrak: Tabi aynen böyle. Bu örnek meca
zi değil, hakikaten böyle. Diyor ki Alman Anaya
sasını Koruma Teşkilatı (bundan on sene kadar 
önce Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’yla ilgili bir ra
por hazırlanıyor ve bu rapor basına sızdırılıyor; 
orada bir cümle aynen şöyledir): “Milli Qörüş,
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Türkleri camide tutmak suretiyle entegrasyona 
set ç e k i y o r Namaz kılan bir müslüman, entegre 
olmamış bir müslümandır. Bu müslümamn enteg
re olması için namazı bırakması gerekmektedir, 
mesele bundan ibaret!..

Yıldız: Fransız devlet adamlarının ve özellikle 
de J.Chirac’ın sık sık tekrarladığı bir cümle var: 
“T ürklerin derin bir kültürel değişimden geçmeden 
Avrupa Birliğine alınmaları mümkün değildir." Yani 
bunun manası şu mu: namazı bırakmadan, zinayı 
olumlamadan, içkiyi, eşcinselliği hoşgörüp olum
lamadan A B’ye giremezsiniz!?..

Albayrak: Hatta yer yer açıkça ifade ediyorlar. 
Kur’ân’da şöyle şöyle âyetler var, bunlar Batı me
deniyetine mugayir diyorlar ya; biz de onlara In
cil’den bazı âyetler gösteriyoruz ve diyoruz ki: 
‘bunlar da Batı medeniyetine mugayir’. Yani bir 
kutsal kitabın okunabilmesi için Batı medeniyeti
ne uygun olması meselesi başlı başına bir skandal
dir. Peki İncil ne olacak? Eski ve Yeni Ahid ne 
olacak? O zaman diyorlar ki: ‘Tamam, Incil’de ba
zı sakıncalı âyetler var ama bunların eski gücü or
tadan kalkmıştır. Neden? Çünkü İncil Aydınlan
ma süzgecinden geçmiştir; Hıristiyanlık Aydın
lanma devrimini yaşadı, etkisizleştirildi, bunlar 
yok hükmünde. Bunları okuyan adam zihninde 
böyle bir şey canlandıramaz, zira bilinçaltmdaki 
Aydınlanma buna mani olur.’ Hani hep diyorlar 
ya, ‘aydınlanma süzgecinden geçmediği için hoşgörü
süz tabiatını koruyan İslâm’; dillerdeki tekerleme 
şimdi bu. Diyorlar ki, dini artık ciddiye almadığı
nı ifade et, ‘elhamdülillah Müsliimanım ama bu
nun hiç önemi yok’ de, gel. İddia ediyorum ki öy
le deyip gelen adamı da vuracaklar. Yaptılar işte 
Bosna’da. Şimdi, bu tabloyu belki bu şekilde değil 
ama Paris’in, Lyon’un, Strazburg’un kenar mahal
lelerindeki çocuklar da yaşıyorlar. Bunların kız 
kardeşleri okula gidiyor. Sistem ilkokuldaki kız 
çocuğu ile dalaşıyor, Cumhurbaşkanı beyanat ve
riyor. Batı bütün dehşetiyle 7 yaşındaki çocuğun 
üstüne çöküyor... Almanya’nın bir önceki Başba
kanı Gerhard Schröder diyor ki; “ülkemizde pa
ralel cemiyetler istemiyoruz”■ Bu şu demek; A l
man toplumuna paralel, Alman toplumunun dı
şında Türk bakkalına giden, Türk kahvesinde 
oturan, Türkçe konuşan, Türk gazetesi okuyan bir 
azınlık istemiyorum. İçişleri bakanı Otto Schily 
bunu açıkça ifade etti. Dedi ki; ‘Türkçe konuşan

homojen bir azınlığa tahammülümüz yok’.
Yıldız: Aynı şahıs (Otto Schily); “en iyi en

tegrasyon, asimilasyondur” demişti...
Albayrak: Kimdir biliyor musunuz bu adam? 

1970’li yıllarda Kızılordu’nun avukatlığını yap
mış, Alman devletini faşistlikle suçlamış bir 
adamdır ve Yeşiller’in kurucularındandır.

Yıldız: Yani Batı’daki bu ‘Multi-kültüralizm / 
çok kültürlülük’ edebiyatı filan, hikaye...

Albayrak: Bakın, bizim mutlaka bozmamız ge
reken ezberler var. ‘işte müslümanlar gettolaşı- 
yor.’ Bizim oradaki bir takım ağabeylerimiz, aydın 
kitleler diyorlar ki: ‘Hakikaten artık biz de getto- 
laşmayalım. Uyum sağlayalım.’ Niye? Gettolaş- 
mak, farklı kültürlerin oluşturduğu mahallelerin 
kurulması, Türk mahallesinin olması, Arap ma
hallesinin olması, Hint mahallesinin olması niye 
kötü bir şey? Niye kötü olduğunu baştan kabul 
ediyoruz?

Yıldız: Osmanlı döneminde bu tür gettolar pe
kâlâ yan yana yaşıyorlardı.

Albayrak: Osmanlı döneminde, Abbasîler dö
neminde, Emeviler’de... Emeviler, bizim en kötü 
dönemimizdir. 700’lü yıllarda Hindistan’ın bir 
bölgesi fethediliyor; orayı fetheden komutan bir 
bakıyor ki kendilerine Hindu diyen, Budist diyen 
enteresan topluluklar var; garip ibadetleri var... 
Hıristiyanı biliyor, Yahudiyi biliyor ama bunları 
ilk defa görüyor. Halife/Sultan’a haber veriyor; 
‘durum böyle böyle, ben nasıl muamele edece
ğim’. Cevap: ‘Vergilerini verdikleri, Islâm’a savaş 
açmadıkları müddetçe, bırak diledikleri gibi yaşa
sınlar, diledikleri gibi ibadet etsinler’.

Devam edelim: Bağdat’ı kim kurdu? Ummet-i 
Muhammed kurdu, müslümanlar kurdu, evveliya
tı yoktur o şehrin. Fustat, yani Kahire müslüman- 
lar tarafından kuruldu. Rey, Isfahan Müslümanlar 
tarafından kuruldu. Daru’l-Beyza yani Kazablanka 
müslümanlar tarafından kuruldu. Ve bu şehirler 
Hıristiyan mahalleleriyle, Yahudi mahalleleriyle, 
kiliseleriyle ve havralarıyla birlikte kuruldu. Çün
kü Dâru’l-îslâm, kiliseyi ve havrayı resmin bir par
çası olarak görür. Diyorlar ya ‘sizde tolerans yok’. 
Evet, bizde tolerans yoktur, olmaz böyle bir şey; 
çünkü tolerans sahibi olmakla övünüyorsanız bu
nun lüks bir şey olduğunu ifade etmiş oluyorsunuz, 
yani diyorsunuz ki ‘bundan vazgeçilebilir’. Bizde 
tolerans yoktur. Çünkü kiliseyi, havrayı tolere et-
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memek gibi bir seçenek yoktur; zira Kur’ân ayeti 
var. Mealen: “İnsanların bir kısmını diğer kısmıyla 
defetmeseydik, yeryüzünde Allah'ın adının bolca anıl
dığı kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi.” Ya
ni dokunulmazlık bakımından manastırların, kili
selerin ve havraların mescitle aynı statüde oldu
ğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Bir parantez açayım. 
Biliyorsunuz, İstanbul’da birkaç yıl önce bir havra 
saldırıya uğramıştı. Ben o zaman demiştim ki; “Bu 
İslâm medeniyetine yönelik bir saldırıdır.”

Şimdi Avrupa, Müslümanları Batı’dan sürebi
lir. Daha 1995’te Jean Baudrillard diyor ki: “Y u 
goslavya'da eski müslümanlara yönelik soykı
rım, yeni Avrupa’nın tekamülü sürecinde bir 
merhaledir. Ve Sırplar, yeni Avrupa’nın mızrak 
ucudur. Parlamentoların gölgesinde şekillenen 
gerçek Avrupa işte budur. Bütünüyle beyaza bo
yanmış, sıvanmış, ekonomik ve dinî bakımdan 
yekpare kılınmış bir Avrupa.” Her şey çok açık 
değil mi? Bizimkiler diyorlar ki: “Şimdi Avrupalılar 
isyanı bahane ederek Müslümanların üzerindeki bas
kılan artıracak.” Yani adam artık ‘bahane aramıyo
rum’ diyor, bas bas bağırıyor. ‘Ben güçlüyüm’ di
yor; ‘ben bugüne kadar vazettiğim değerleri perva
sızca çiğnemekten imtina etmedim ve bundan 
sonra da etmem!’ Zaten gerilimi tırmandırdıkça 
tırmandırıyor, baskıyı artırdıkça artırıyor. Zaten 
Müslümanların etrafındaki çember daraldıkça da
ralıyor. Bu süreç Baudrillard’ın 1995’te tespit etti
ği, gördüğü bir süreç. Bu zaten oluyor. Zaten bu is
yan olsaydı da olmasaydı da gözünün üstünde ka
şın var demesi yeterliydi. Dünyanın en demokra
tik ülkesi İsviçre’dir; her hafta referandum yapılır 
- ‘kaldırım yapılsın mı yapılmasın mı’ gibi-, her şey 
halka sorulur. Şunu biliyor muydunuz? İsviçre Va
tandaşlık Dairesi başörtülü Müslüman hanımların 
yaptıkları müracaatları kategorik olarak reddeder. 
Once ‘başınızı açar mısınız?’ diye sorar. Açmam 
diyorsa reddeder, başka bir şey sormaz. Alman hü
kümetinin raporunda okumuştum onu; “başörtüsü 
sorununa nasıl çözüm aramalıyız” sorusuna cevap 
ararken komşu ülkelerden örnekler sıralanıyor. İs
viçre Vatandaşlık Dairesi başörtülü müslüman ha
nımların vatandaşlıklarını reddederken şöyle bir 
cümle tutuşturuyor ellerine: “Başını açmayacakları
nı beyan etmek sûretiyle yetersiz entegrasyon tema
yülü sergilemiştir.” O  kadar!

Yıldız: Şimdi AlHM ’in en son kararı ile bu tu

tum A B’nin genel tutumu haline geldi diyebilir 
miyiz? Yani böyle olacağı belli değil miydi Allah 
aşkına! ?..

Albayrak: Bu, aslında ayrıca konuşmamız ge
reken bir konu, ama maalesef 10 sene kaybettik. 
Zihinlerimiz dumûra uğradı; 10 sene bir şey bekle
dik oradan, fikrî gelişimimizi durdurduk, Avrupa 
kapılarında takılıp kaldık. Aynen üniversite kapı
larında takılıp kaldığımız gibi. 15-20 sene geçti. 
Biz evlerimizde yüzlerce üniversite kurabilirdik. 
Siz yapıyorsunuz bunu vakfınızda. Eğitim fetişiz
mine, diploma fetişizmine gerek yoktu. Ama bu 
ayrı bir konu...

Yıldız: Peki, Batıdaki bu dışlayıcı, ötekileştiri- 
ci tutumun sonu neye varır sizce?

Albayrak: Şimdi, Batı gazetelerini okuyan, te
levizyonlarını seyreden, Avrupa sokaklarını gezen 
basiret sahibi bir adam hemen şunu fark eder; bu
rada yeni bir Endülüs felaketinin eşiğindeyiz. 
Ben katliamı da ihtimal dahilinde görüyorum da, 
ama şu olacaktır, göreceksiniz: Fransa’nın meşhur 
faşist politikacısı Le Pen diyor ya; ‘Afrikalıların 
vatandaşlığını iptal edelim’. Bu fantezi değil; bu 
olacak, göreceksiniz, Afrikalıların, Asyalıların, 
Ortadoğuluların vatandaşlıkları iptal edilecek,
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bunlar özlük hakları bile verilmeden, belki de 
bankalardaki paralarına bile el konularak apar to
par sınır dışı edilecekler. Eğer böyle devam ederse 
bunu bile göreceğiz. Eğer Avrupa, genel olarak da 
Batı, çok büyük bir sürpriz yapıp Haçlı köklerin
den kopma iradesini gösteremezse, Avrupa’da ye
ni bir rüzgar, bugüne kadar hiç görmediğimiz bir 
rüzgar esmezse, bu böyle olacak. Yani iki kere iki 
dört eder. İki kere iki dört ettiği için konuşmanın 
başındaki şiiri yazmıştım. İki kere iki dört ettiği 
için bunu söylüyorum. İş buraya doğru gidiyor; bu 
çok tehlikeli, ama özellikle Batı için çok tehlikeli 
bir şey...

Yani siz bu politika ve tepkinin Avrupa’daki 
müslümanlarla sınırlı kalacağını mı zannediyorsu
nuz? Türkiye Cumhuriyeti kim tarafından yöneti
liyor olursa olsun; Cezayir’de hangi diktatörlük 
hüküm sürüyorsa sürsün; İran’da, Fas’ta, Zimbab- 
ve’de nasıl bir rejim olursa olsun, zerre kadar ödü 
olan, ciğeri olan, yüreği olan herkes Avrupa’ya 
buğz edecektir, içten buğz etmezse halkın tepkisi 
yüzünden buğz ediyor gibi gözükecektir ve bu yön
de politikalar geliştirecektir. Süreç buraya doğru 
gidiyor. Ve yanlış yapıyorlar. Irkçılık öyle pis bir 
şey ki, aklı mantığı devre dışı bırakıyor. Bakın, 
Güney Amerika’da müthiş bir uyanış yaşanıyor. 
Hugo Chavez (Venezüella Cumhurbaşkanı), Lula 
da Silva (Brezilya Cumhurbaşkanı) Güney Ame
rika’daki ülkeleri birleştiriyorlar. Bununla da ye
tinmeyip diyorlar ki Afrika’ya; ‘gel güney-güney

dayanışmasına girelim’. Bununla da yetinmiyor
lar, Arap alemine diyorlar ki; ‘Latin Amerikalının 
damarlarında Arap kanı akıyor, Güney Ameri
ka’daki medeniyetle Arap alemindeki medeniyet 
akrabadır, gelin bu medeniyetleri yeniden kaynaş
tıralım’. Bunu diyen kim biliyor musunuz? Vene
züella Dışişleri bakanı A li Rodrigez. Dikkat buyu
run, ALÎ Rodrigez. El Ahram’a verdiği beyanatta 
söylüyor bunu. Venezüella İran’la birbirinden 
önemli yirmi anlaşma yapıyor. Ve o anlaşmalar 
imzalanırken gerek Chavez gerekse Hatemi tara
fından deniyor ki; “biz özgürlüklerini koruma ka
rarlılığında iki kardeş ülkeyiz.” Afrika’ya bakıyor
sunuz -ki bizde, her türlü siyasî basiretsizliğin ve 
siyasî cehaletin sembolü gibi görülür-; 1963’te ku
rulan Afrika Birlik Teşkilatı, Afrika Birliğine dö
nüştü, süreç devam ediyor. Bugün Afrikalı aydın
lar arasında yerel kimliğe vurgu yapmak ayıp sayı
lıyor; ‘Afrikalıyım’ deyip geçeceksin. Ve bugün 
Güney Amerika’da kabile tıbbini araştırma mer
kezini devlet kuruyor. Diyorlar ki ‘bu AIDS konu
sunda bize çok büyük bir kazık atıldı’. Yanlış ha
tırlamıyorsam Tanzanya’da hükümet yarışma açı
yor; ‘millî kıyafetimizi belirleyelim’ diye. Devlet 
adamları takım elbiseleri çıkarıp yerel kıyafet gi
yecek. Her yerde Batıdan kopma hareketleri var. 
Ne diyordu Frantz Fanon: “Hep insandan bahse
den, ama insanı her gördüğü yerde öldüren Ba
tıya artık yüz çevirelim. ” îş oraya doğru gidiyor.

Diyelim ki restleştik. Avrupa diyor ki; “Ben 
Müslümanları artık istemiyorum, ale
nen savaş açıyorum.” Nereye kadar 
gidebilir? Irak’ı görmüyor musunuz? 
Süper güç Amerika, üç tane gerilla 
durduruyor onları. II.Dünya sava
şından sonra Amerika’nın doğru 
dürüst başarısını gösterin lütfen. O 
kadar büyük bir karizması var ki, 
burnu her tarafta sürtülüyor ama 
hâlâ her alanda kadir-i mutlak oldu
ğuna inanıyoruz. Tam Deccal! A l
nında kâfir yazıyor. Gizlemiyor bu
nu. Allem ediyor, kallem ediyor, 
yenilmez olduğuna, bütün hesapla
rının çok ince hesaplar olduğuna, 
asla yanılmadığına inandırıyor biz- 
leri. Ama aslında Vietnam’da ye
nildiler, m innacık Küba’yla baş
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edemediler. İran devrimini engelleyemediler. 
Oradaki rehineleri kurtarmak için gönderdikleri 
helikopterler İran çöllerine düştü. Beyrut’ta bir 
intihar komandosu koca Amerikan ordusunu 
gönderdi memleketine. Somali’de F.Aidid komu
tasında birkaç yüz ‘isyancı’ Amerikan ordusunu 
denize döktü; filmini yaptılar daha sonra Kara Şa
hin Düştü diye. Bir gün içinde üç tane en gelişmiş 
helikopter düşürdüler. Kimler? Onların ‘yamyam’ 
dedikleri. O gün bu gündür Somali’nin adını an
mıyorlar. Her yerde yenildiler. Ha tamam, sinsi iş
lerde başarılılar. İktisadî manipülasyon, kültürel 
manipülasyon, ama artık o da bitiyor. Bir tanıdı
ğım var; dindar değil, idealist değil, bugüne kadar 
ortak hiç bir mevzuumuz olmadı; siyasetle ilgilen
meyen sade vatandaş, hatta “irtica’ yı tehlikeli bu
lur. Gelip diyor ki bize, ‘bakın şu mamuller var ya 
filanca meşrubat, filanca deterjan, bunlara verdi
ğimiz paradan İsrail’e pay gidiyormuş, bunları al
mayalım artık’. Taksiyle gidiyordum geçenlerde, 
taksi esrar kokuyor, şoförün kendisi; ‘kusura bak
mayın, az önce bir cigaralık aldım, biraz kokuyor’ 
dedi. Sonra laf lafı açtı, dedi ki; ‘Amerika Türki
ye’ye de saldırır mı?’ Ben herhalde korkuyor diye, 
‘saldırmaz abi, kafanı yorma’ dedim. Dedi ki, ‘keş
ke saldırsa’. ‘Niye’ dedim. Cevap şu: .‘Daha tanı
madık mı? Önüne gelene vuruyor bunlar. Afga
nistan’ı bombalıyor, Irak’ı bombalıyor, herkesi öl
dürüyor. Müslümanları üst üste yatırıyor, tecavüz 
ettiriyor. Ya, bizi de işgal etsinler, ben de taksim
den çıkıp onlarla savaşayım, beni de öldürsünler, 
böylece Cennete gireyim, şehid olayım; yoksa bu 
günahla Cennete girmem mümkün değil’...

Yıldız: Yani ABD’nin ve Batı’nın bu tutumu, 
inşaallah ümmetin uyanışına, hatta tüm Batı dı
şındaki dünyanın uyanışına vesile olacak!..

Albayrak: Sonuçta Batı zararlı çıkacak. Kay
naklar bizde, neşe bizde, dinamizm de bizde, iyim
serlik de bizde... Somali’nin başkenti Mogadişu’ya 
gittim; evet müthiş bir yoksulluk var, fakat sokak
larda insanlarla konuşuyorsun, dünyayı kurtar
mak, adalet dağıtmak istiyorlar. Bir genç geldi; ‘İs
tanbul’un fethini bana anlat; Çeçenistan’da ne 
oluyor, bana anlat’ diyor. Hatta bunlarla da yetin
miyor, ‘akşam bana yazsan da versen’ diyor. ‘Ne 
yapacaksın?’ diyorum. ‘Biz biraz habersiz kaldık; 
ümmet ne yapıyor, ne durumda, bunları öğrenip 
arkadaşlara anlatmak istiyorum” diyor. 1993 yılın

da gazeteci olarak Gazze’ye gitmiştim, bir gösteri 
vardı, İsrail askerleri taarruza geçince kaçışmaya 
başladılar; yanımdaki gençler konuşuyorlar, biri 
diyor ki öbürüne: ‘bu Türkiye’den gelmiş’. Bunu 
öğrenen öteki yanıma geliyor: ‘kardeş Karabağ’da 
ve Bosna’da durum nasıl?’ Gazze’deyiz ve adamlar 
İsrail askerleri saldırırken bile bunu sorabiliyor... 
Geçen BBC’de Somalili üç kadın gösteriyorlar; 
büyük bir neşeyle gülen üç kadın. Ve arkadaki ses 
çok dramatik bir şekilde diyor ki: ‘Bu kadınların 
çocukları ve kocaları öldü, buna rağmen böyle gü
lüyorlar.’ Muhabir yaklaşıyor ve soruyor; ‘Nasıl 
böyle gülebiliyorsunuz?’ Kadın şaşırıyor ve diyor 
ki: ‘Allah’a inanıyoruz, dünya dönmeye devam 
ediyor, bakalım hayırlısı.’ Bir Afrikalı yazar, New 
African adlı dergide şöyle diyor: “Avrupa’nın hiçbir 
yerinde, Batının hiçbir yerinde Afrika’daki kadar gü
zel gülen, Afrika’daki kadar neşeli insanlar göremez
siniz.” Bu hakikaten böyledir. Bizde neşe var, he
yecan var, dinamizm var. Bakmayın bizim medya
nın bu kadar abartmasına. Avrupa’ya ben çok git
tim. O topraklara ayak bastıktan 5 dakika sonra 
Türkiye hasreti sarıyor beni. Somurtuk, fısıldaşa- 
rak konuşan insanlar... Gerçekten Avrupa çok sı
kıcı ve çok sıkıntılı...

Yıldız: Peki, bu şartlarda Müslümanlar olarak 
ne yapacağız?

Albayrak: Bu noktada yapabileceğimiz tek bir 
şey var: Hem kendi kurtuluşumuz için hem de 
dünyanın kurtuluşu için muazzam İslam medeni
yetinin yeniden yükselmesi için kafa yormak, ça
lışmak. Başka çare yok. İslam medeniyetinin güç
lü olduğu dönemlerde yeryüzünde yine zulüm var
dı. Ama yeryüzünün çok önemli bir kısmına zu
lüm giremiyordu. Bir denge sağlanmıştı. Dün eski 
tüfeklerden bir komünistle buluştum. Dedi ki: 
“Bu topraklar bin yıldır adaletin adresiydi. Bu 
toprakların çocuklarının batıdan adalet arama- 
larını içime sindiremiyorum.” Mesele işte budur. 
İnanın bana, İslam medeniyetinin yeniden yük
selmesi hayali değil, İslam medeniyetinin mevcut 
durumu bile bana umut veriyor. Yani bu halde 
kalmış olsak bile, Allah’a yemin olsun ki bu ülke
de yaşayıp ölmeyi, Avrupa’nın en gelişmiş demok
rasisinde yaşamaya tercih ederim, etmiş bulunu
yorum zaten. Neden biliyor musunuz? Bu ülkede 
en samimi arkadaşınızla günde üç kere karşılaşsa- 
nız, üç kere kucaklaşırsınız. Muhabbet vardır. Bu
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insanlar bir kazadan sağ-salim kurtuldukları za
man “verilmiş sadakamız varmış” derler. Yani an
cak başkalarına yardım ederek kendilerine yardım 
edebileceklerini düşünürler. Ve derler ki; “alma 
mazlumun âkını, çıkar âheste âheste”. Bu anlayış 
birçok insanda vardır, birçoğunda da inşaallah bi
linç üstüne çıkacaktır. Bence bu bizi koruyor, A l
lah’ın bereketini üzerimize çekiyor. Biz bunların 
farkına varamıyoruz. Bakın, bizim Fransa’dan, Al
manya’dan, İngiltere’den ‘fakir’ olduğumuz koca
man bir yalandır. Biz uzun uzun selamlaşmaya, 
birbirimize güler yüz göstermeye her zaman vakit 
buluyoruz. Biz gerçekten onlardan daha neşeli bir 
hayat yaşıyoruz. Orada insanlar robot gibi. Biraz 
önce sözünü ettiğim Afrikalı yazar diyor ki: “Tipik 
bir Avrupalı şudur: Bir işte çalışır, bir ev almıştır, 
80-100 yıl boyunca bunun taksitini ödeyecektir; 
bir araba almıştır, onun taksitini ödemektedir; o 
taksitler bitince yeni bir araba almak durumunda
dır, çünkü modeli geçmiştir onun. Ve bu adamla
rın dar, küçücük bir mutfağı vardır, o mutfakta bir 
sürü teknolojik cihaz vardır. Ve bunlar sadece 
donmuş yemeklerin ısıtılmasına hizmet eder. Hal
buki benim ülkem fakirdir lâkin o Avrupalı be
nim ülkemin en yoksul köyüne gelip en yoksul ka
dının fotoğrafını çektiğinde, o kadın öyle bir gü
lümser ki bütün kainat gülümsedi sanırsınız.” Ya
ni böyle bir şey var. Bunun bir değeri yok mu? Ben 
şimdi Yunus Emre’nin “Malda yalan mülk de yalan 
/ Var biraz da sen oyalan” mısralarına değer biçme
ye çalışıyorum; trilyonlarca dolar eder bence bu. 
Ve bunu yetmiş milyona böldüğümüz zaman bizim 
yüz-yüzelli bin dolar milli gelirimiz olur. Yani bu 
mısra neden onların banknotundan değersiz olsun 
ki! Kuzey Kıbrıs’a gittim; herkesin evi var, araba
sı var ama adamlar mutsuz, çünkü adamlar mutsuz 
olmaya şartlandırıldılar; ‘güneyde kişi başına gelir 
20.000 $, kuzeyde 3.000$’ denerek. Yetmiyor mu? 
Yetiyor. Ama bir mili gelir fetişizmi var. Bunları 
aşmamız lazım.

Bakın Makedonya’da Mehmet A kifin  Safa- 
hat’ı Arnavutça’ya çevriliyor. Kosova’da, Make
donya’da diğer müslümanlar arasında psikolojik 
bir duvar vardı, artık yıkılıyor inşallah: “Hani mil
liyetin İslam’dı, kavmiyet ne? / Sarılıp sımsıkı dursay- 
dın ya milliyetine / Arnavutluk ne demek, var mı şe
riatta yeri / Küfür o başka değil kavmiyet sürmek ile
r i .. .” Oradan geliyorsunuz Saray Bosna’ya: Cema-

lettin Latiç, büyük bir şair, İslâm medeniyetini 
yeniden üretmeye ömrünün en az yarısını adamış 
bir adam, yazar, mütefekkir, siyasetçi. Bir televiz
yon kuruyor ve bu televizyonda Boşnakçanın yanı 
sıra Arnavutça ve Türkçe de yayın yapıyor; Bal
kan Müslümanlarını birleştirmeye çalışıyor. İstan
bul’a geliyorsunuz, Ümran dergisi, AKV, gençle
re İslâm medeniyetinin güzelliklerini anlatmak 
için, envai çeşit atraksiyonlar yapıyor; medeniye
timizin günümüz koşulları içinde nasıl üretilebile
ceğine dair çok önemli ipuçları veriyor. Biz Qer- 
çek Hayat dergisi çıkartıyoruz. Herkes bir şeylerle 
uğraşıyor. Gidiyorsunuz Suriye’ye, Halep’e; Mu- 
hammed Velid Rıdvan adında adam gibi bir adam 
var; Suriye’den Cezayir’e kadar büyük konferans
lar veriyor. Gittiği her yerde ‘Türk-Arap daya
nışmasının dünyadaki dengeleri sarsabilecek bir 
dayanışma olduğunu, bunun mutlaka kurulma
sı gerektiğini’ söylüyor. Son kitabının kapağında 
Suriye ve Türkiye’yi tek ülke olarak gösteriyor. Ve 
bu adam itibar görüyor. Geliyorsunuz, İstanbul’da 
Doğu Konferansı toplandı. Emperyalizme karşı 
önemli mesajlar verildi. 120 kadar aydın vardı. 
70-80’i Mısır’dan, Suriye’den, Lübnan’dan idi. 
Doğunun en önemli aydınları toplandı. En azın
dan beraber hareket etmeleri gerektiği konusun
da, bunun hayatî öneme hâiz olduğu yönünde or
tak bir irade beyanında bulundular. Aramızdaki 
psikolojik duvarlar artık yıkılıyor. Özetle her yer
de bir şeyler oluyor. Bir gün bir rüzgar esecek, A l
lah’ın izniyle, Usküp’ten Mogadişu’ya kadar. Mo
gadişu’da Handi diye bir kavim organizasyonu var, 
Zemzem diye bir vakıf var; okullar kuruyorlar, bir
birlerinin kanını dökmüş kabilelerin çocuklarını 
alıyorlar, aynı sıralarda eğitiyorlar, yeni bir nesil 
oluşturuyorlar. Her yerde kıpırdanmalar, gayretler 
var. Sadece İslâm dünyasında değil, Güney Ame
rika’da, Afrika’nın her tarafında. Bir gün inşallah 
bu gayretler birleşecek. Bütün bunlar gerçekten 
sadece bir rüzgara bakıyor. Bir gün bir şeyler olur, 
mesela Avrupa der ki; ‘Ben Müslümanların ve de 
Afrikalıların biletini kestim, gidin!’ Küçük bir kı
vılcım, ondan sonra bakın neler oluyor!.. Tabi ki, 
gayret bizden tevfik Allah’tan. Cenab-ı Allah bi
ze “niye başarmadınız” diye sormayacak; “niye de
nemediniz” diye soracak. Elimizden geleni yapa
cağız... Ve biz öbür dünyaya oynuyoruz... ■
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ŞİMDİ ASLANLARIN TARİHİ 
BAŞLIYOR

DİLAVER DEMİRAĞ

Ç ok sevdiğim bir Afrika atasözü var, “As
lanlar kendi tarihlerini ya&ncaya kadar 
hikayeler hep avcıların kahramanlıkları 

üzerine olacaktır” diye.
Los Angeles’te ayaklanan siyahilerin ardından 

1968’den beri geniş çaplı bir isyana/ayaklanmaya 
tanık olmamış Batı dünyasında yaşanan ikinci bü
yük ayaklanma olan Paris ayaklanması bana bu 
atasözünü çağrıştırdı.

Tarih dediğimiz şey hep Batılı öznenin tarihi 
olarak yazıldı. Şimdi birileri Batı dışında bir başka 
tarihi yazmaya başladı. Bu tarihin sevimli tarihi 
sözlerini Batılı aydınlara gasp ettirmemek için, 
kendi sözlerini kendileri söylüyorlar.

11 Eylül sonrası bir çokları, bunun bir kırılma 
anı olduğunu, artık dünyanın eskisi gibi olamaya
cağını söylemişlerdi. Ben de Paris Ayaklanması 
sonrası için aynı olgudan bahsedebilirim. Tarih 
denilen hikayede hikayenin dönüm noktasını 
oluşturan olay örgüleri, anlar vardır. Örneğin 
1968’in post-modern dönem için bir tür milat ol
duğu söylenebilir. 68 ayaklanması sona erdi ama 
bıraktığı izler post-modemliğe yol açtı, bir anlam
da onu vareden pek çok şey post-modemitede bir 
tür-çarpıtılmış-gerçeğe yol açtı.

Paris ayaklanması için sık yapılan benzetme
lerden biri bunun da yoksulların 68’i olduğu. Bir 
bakıma evet, ama bir bakıma da hayır, fakat her 
halükârda bunun, yeni 68’in başlangıç döngüsü
nün kapanışı olduğu düşünülebilir. Postmoderni- 
te’nin en önemli alameti farikalarından biri de 
malum çok kültürlülük olgusuydu. Bu ayaklanma
da Batı denilen kültürel coğrafya için çok kültür
lülük, çok kimliklilik postmodern demokrasi dö
neminin sonunu getirecek/getirdi.

ilk söyleyenin kimliği hakkında rivayetin 
muhtelif olduğu bir söz vardır; “ne zaman kültür

kelimesini duysam elim silahıma gider”. Kültür 
olgusunun güç siyasetinin bir parçası olduğu- 
nu/olabileceğini ima eden bir söz. Kültür kavramı 
bir süredir daha tarihsel bir olgu olan medeniyet 
olgusunun yerine kullanılıyor. Ve “azınlık hakla
rının liberal teorisi olarak çok kültürlülükte (Wil 
Kymlica) aslında çoğulcu bir uygarlık biçimi ola
rak düşünülebilir.

Ama demokrasi gibi bu da hayli kırılgan bir 
şey.

Çünkü nasıl gelişmiş bir Batılı demokrasi refa
hın göreli olarak dengeli dağıldığı, eğitimli, bi
linçli kişilerin olduğu bir toplumda hayat bulabi- 
liyorsa, çok kültürlülük de hem bunları, hem de 
başkalığa, tekilliğe karşı bir tür nötr kimliği, kül
türü varsayıyor.

Derrida’nın konukseverlik kavramı çok kültürlü 
olmak, ev sahibi olmaktan, olabilmekten vazgeçe- 
bilmeyi, bir tür erksizlik halini öngörüyor.

Oysa bu hem kapitalizmin koşullarında olup, 
hem de kapitalistlerden kâr etmemelerini, sömür
memelerini, kısaca sermaye birikimi oluşturma
mayı beklemek gibi bir durum.

Dolaysıyla viran olası hanede kibirli bir Avru
pa merkezcilikle beslenen iyâl yani ev halkı var
ken, çok kültürlülük beklemek de böylesi bir hal. 
Ev halkı misafire konukseverlik gösterip, rahat et
mesi için kendinden feragat etmesi gerekirken, 
tam tersine misafire ha bire evin kurallarını hatır
latıp duruyor ve buna uymasının bir ön koşul ol
duğunu vurguluyor. Hatta ileri gidip ev sahibinin 
alışkanlıklarına uymanın misafirlik halinden evin 
üvey çocuğu olabilmesi için en iyi şey olduğunu 
belirtiyor. Hal böyle olunca da diyalojik bir Avru
pa olabilmek güçleşiyor ve ha bire “öteki”likler 
üretiyor.
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KAPAK

Entegrist Humanitas: Evrensel’in Şiddeti

Benim yazılarımda sıkça yardıma çağırdığım il
ginç ve sıra dışı bir sosyolog olan ^iygmunt Ba
uman İngiltere’nin sol gazetelerinden The Gaurdi- 
an da kendisiyle yapılan mülakatta, insanların gü
venlik ve özgürlük arasında bir denge arayışı için
de olduklarını belirtiyor.1 Günümüz Batılı metro
pol insanı bir yandan yalnızlık içinde anonimleşe- 
rek kaybolmaktan, diğer yandan ise cemaatin de
netleyici ve onu kısıtlayan yapısına hapsolmaktan 
korkuyor. Bir yere sabitlenmeyecek kadar değiş
ken bir dünyada yaşarken diğer yandan da kendi
ni güvende hissedebileceği bir tahkimat alanı arı
yor. Bauman saptamalarıyla hiçbir kalıcı durağan 
bir bağ bırakmamacasına çözülen bireyselleşme 
dalgalarını kendisine her an ulaşılabilecek mobil 
telefonlar, internetteki chat odaları ile karşılık 
vererek, kendisini boğmayacak bir anonimliği, or
taklığı verecek sanal cemaatler ile dengeliyor. 
Modern kent toplumlarının yaşadığı bu hız ve ha
reketlilik duygusunu kimlikle sabitlemeye çalışı
yorlar, ama çoğu kez o da sürekli olabilmekten 
çok geçici bir sabitlenme oluyor. Kısacası günü 
müz insanı yüzer gezer bir sosyal ortamda yaşıyor. 
Metropol toplumlarının daha doğrusu bireylerin 
yaşadığı yakınlık aporiası yani yakınlığın açmazı, 
çelişkisi, çıkmazı* kendini küreselleşmede de dı
şa vuruyor. Fransız sosyalist Armand Matellart kü
reselleşmenin Hıristiyani bilinçaltını deşeleyerek 
gezegensel entegrasyon fikrinin Yeni Dünyanın 
İspanyol fatihlerinden beri hep Batının rüyalarını 
süslediğini belirtiyor. Ona göre tüm gezegeni bü
tünleştirmek “Büyük İnsanlık Ailesi” denilen Hı- 
ristiyani bir mite dayanıyordu.

“Qezegeni yeniden organize etmek ve zorla 
barışa kavuşturma planları böylece, ister bir di
nin, ister bir imparatorluğun, bir ekonomik mo
delin ya da ezilenlerin bu planları dünya düze
ninin yeniden oluşturulmasının ultra liberal 
projesi tarafından ele geçirilen hegemonya için
de belirginleşir ki, bu proje sırası geldiğinde, ay
rımcı gelişim modeli tarafından yol üstünde bı
rakılanların aynı şekilde direniş ve başkaldırıla
rına yol açar.”2 Yani Batının yerel olan bir unsu
ru güce dayalı olarak evrenselleştirilme arayışının 
bir olgusu olarak gezegeni malların, ses ve görün
tülerin pürüzsüce aktığı bir mekana çevirmesiyle 
“büyük insanlık ailesi”ni birbirine yakınlaştırmış

oldu: Bu bütüncü entegrist hümanizmin insanları 
birbirinden ayıran din, ırk, mezhep ve devlet gibi 
sınırlardan kurtarıp birleştireceği söyleniyordu. 
Böylece birleşmiş tek bir insanlık ütopyasının 
önünde duran dinsel, mekansal ve etnik engelle
rin aşılacağı umuluyordu. Ama sanılanın aksine 
“insanlık ailesini” birleştirmek bir yana tümden 
parçaladı. Çünkü küreselleşme birleşme kadar 
parçalanma, bütünleşme kadar ayrışma anlamına 
da geliyordu.

Söz konusu entegrist birleşme hali Batı metro
pollerinin içinde de bir “üçüncü dünya’ nın orta
ya çıkmasına yol açtı. İşte Paris ayaklanmasının 
arka planından bize göz kırpan entegrist ve totali
ter proje bizleri AB denilen pembe düşlerin hiç de 
pembe olmadığı pembe kadar hatta ondan daha 
baskın rengin kabus karanlığı, siyahı olduğunu bi
ze göstermiş oldu. Ve post-modern bir imparator
luk olarak AB projesinin en önemli avantajı gibi 
gözüken çok kültürlülüğün aslında bir yeni ırkçı
lıkla maluliyetini.

Bana Kültürünü Söyle Sana Kimliğini 
Vereyim: Irkçılık Olarak Çok Kültürcülük

Yem ırkçılık ile eski ırkçılığı birleştiren nokta ay
nı gibidir: Özcülük. Sosyal fenomenlerin anlaşıl
masının anahtarını şeylerin gerçek tabiatım/ma- 
hiyetini (özünü) idrak etmede gören ve bu özün 
şeylerin zahiri tezahürünün arkasında yattığına 
inanan doktrindir Özcülük, değişmez sabit bir öz 
varsayar. Bu anlamda deterministtir. Ancak farklı 
olarak biyolojik temelli olan eski ırkçılıktan fark
lı olarak yeni ırkçılık kültürelcidir. Sabit değişmez 
kültürel özlere, sabit kimliklere dayanır; dışlayıcı
dır, çünkü değişime inanmaz, sabit ve değişmez 
konumlar işgal ettiğini düşündüğü kimliklerin bir
birine karışmaması onun ayrımcı ve dışlayıcı do
ğasını teşkil eder. Bu bakımdan yeni ırkçılıkta es
kisi gibi sınıfsal, mekansal ve kültürel olarak sınır
lar çizmeyi, herkesin kendi dünyasında kalabile
ceği bir düzen istiyor. Ama bunu yaparken “öte
kiden yok saymaz; kendi dilinde konuşmakta, 
kendi kültürlerini yaşatmakta serbesttirler. Ama 
eşit yurttaşlık talep ettiklerinde karşılarına kimlik 
siyasetinin aşılmaz duvarları dikilir. Çünkü yeni 
ırkçılık ırklar gibi kültürlerin saflığını korumak 
adına net olarak ayrımcılıktan ve buna dayalı bir 
farklılık siyasetinden yanadır. Fark siyasetine da
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yandığı için kimlik siyasetini eksene alan çok kül- 
türcülük ile ırkçılık arasında ince ve geçirgen sı
nırlar oluşur ve kaçınılmaz olarak sızıntılar, sınır 
ihlalleri gerçekleşir. Çok kültürlülük gibi yeni ırk
çılık için de en büyük kâbus kaynaşmak, aynılaş- 
maktır. Bu yüzden farklılıkların muhafazasına ıs
rarla vurgu yapılır. İlginç olan, yaşadıkları yaban
cı toplumla kaynaşmayı kendi kimliğinin kaybol
ması olarak düşünen göçmenler de bu farkçılığı 
savunurlar ve çok kültürciilüğe sıcak bakarlar. 
“Ben Arap’ım, Fransız olmak istemiyorum, ney- 
sem o olarak anılmak istiyorum.” Bu haklı çığlık 
sürekli entegrasvon kılıcının sallandığı bir ortam
da mazur görülebilir. Ama hiçbir kültürün saf ol
madığını düşünen bir bakış açısından, kültürler 
arasındaki kaynaşmaya karşı ezilenlerin de göster
diği direnişle, saflığı muhafaza nedeniyle dışlayıcı 
olanların uyuşması, çok kültürcülük eksenli bir 
kimlik siyasetinin açmazlarını gösterir. Çünkü 
kültürel gettolarda yaşayan bir toplum, toplum ol
ma halini kaybetmiş demektir.

Kısacası; Avrupa rüyası bugün ırkçılıkla le
kelenmiş, kendi kimliğini Müslümanları öteki- 
leştirerek oluşturan bir yeni sömürgeciliğe dö
nüşmüştür..

Fransız sosyolojisinin önde gelen isimlerinden 
Wieviorka Müslüman kimliğine yönelik Fransız 
korkusuna dikkat çekerek onların Müslüman 
Fransız olmalarının nasıl da bir tehdit olarak algı
landığını belirtiyor. Ve sistemin veremediği kim
liği gençlerin kendi dinlerinden yola çıkarak inşa 
ettiğine dikkat çekiyor:

“Cjcçmen kökenli gençler için klasik sosyal- 
leşme ve bireyselleşme mekanizmaları düşünül- 
düğünde, kişiliğin inşası son derece zordur. Ör
neğin devlet eğitim sistemi bu gençlerin lehine 
işlemez çünkü bunlar okulda başarısızlığın ve 
eğitimde eşitsizliğin ilk kurbanlarıdırlar. . . .  So
nuç olarak kendilerine hem cumhuriyette yerleri 
olduğunu hem de etnik, ırksal veya dins el-farklı
lıklarından dolayı yerleri olmadığını söyleyen 
egemen toplumsal modele dayalı baskılara, aşa
ğılanmaya ve damgalanmaya maruz kalırlar.”3

Yani gençler için Fransa bir gelecek değil, en 
yaralayıcı aşağılanmalara, dışlamalara ve dinsel 
kimlikleri nedeniyle kriminalize edilmek demek 
adeta. Ve buna salt orada değil pek çok Avrupa 
ülkesinde maruz kaldılar.

Hasılı kelam; isyan, Tourain’in dediği gibi, ge-

liyorum dedi. Ancak bu isyan muhtemelen yeni 
bir saldırının gerekçesi olacak. Şu anda sertlik 
yanlısı Sarkozy ve ırkçı Le Pen’in destekleri tavan 
yapmış bir halde. Bauman’m denklemi ile güven
lik ve özgürlük arasında kurulan denge, güvenlik 
lehine bozuluyor. Batı (ABD, AB ve Avustralya) 
giderek daha homojen bir toplumsal yapıya doğru 
evriliyor. Kendi refah adacıkları içinde huzurlu bir 
hayat yaşamak istiyorlar; neo-liberal hegemonya
larını dünyaya dayatırken daha kalın güvenlik du
varları inşa ediyorlar. Irkçılık tam da neo-liberal 
istikrarsızlık içinde kıvrananların yani Batının or
ta sınıflarının silahı oluveriyor. Yüzeysel hoşgörü 
ve çok kültürlülük ikliminde bile zor katlanılan 
gerçek “öteki” bu koşullarda iyice tahammül edil
mez hale geliyor ve “öteki”ler mutlak farka dönü
şüyorlar. Kısacası Batı kültürü gerçek öteki olan 
İslam’la yüzleşebilmeyi ve onu bir gerçeklik olarak 
tanımayı, tolere etmeyi beceremediği müddetçe 
“aslanlar kendi tarihlerini yazacaklar”, tıpkı Fellu- 
ce’de olduğu gibi. Hal böyle olunca da Batı ile İs
lam arasında ipler iyice kopacak. Yani AB ve batı 
dünyası giderek faşist bir yörüngeye girecek. Bunu 
tahmin etmek için kahin ya da fütürist olmaya ge
rek yok. İlginçtir, Avrupa ve ABD kendi Hıristi
yan kölelerine döndükçe İsa’dan daha çok uzakla
şıyorlar. Ve ilk İsevileri aslanlara atan Neron Ro- 
ma’sına benziyorlar. Hal böyle olunca da, İsrail’in 
kışkırtmalarına da kapılan bir Batı, dünyayı kaçı
nılmaz olarak bir medeniyetler hatta dinler savaşı
na doğru sürükleyecek. Bunu önlemek içinse, Ba
tının seküler olmayan bir laiklik haline ulaşması 
gerekii. Benim “konukseverliğin mırıltısı” demeyi 
tercih ettiğim bu post-seküler demokrasi yada laik
lik hali, Yahudiler ve Hıristiyanların İslam’la yüz
leşebildikleri, Osmanlımn yaptığı gibi Müslüman
larla barış içinde yaşaması için bu şart. ■

Notlar
1- Ayşe Kadıoğlu, “Harekette bereket var”, Radikal İki, 20-11

2005
2- Armand Mattelart, Kehanetsel Kentten Küresel Topluma, S:

14, Çeviren: Şule Çiltaş, Ayrıntı Yayınları, 2005
3- Michel Wieviorka, Irk, Kültür ve T  opium: Fransızların Müs

lümanlarla Yaşadığı Tecrübeler, S: 211

*Aporia: Açmaz demektir; kesin bir yere varmayan düşünce
ler için kullanılır; bu düşüncelere aporitik düşünceler de
nir. Ya da Antik Yunan felsefesinde, nesnenin kendisin
de ya da kavramındaki bir çelişkiden ileri gelen, çözülme
si güç bir probleme, bir düşünme faaliyetinde söz konusu 

"olan aşılamaz çelişmeye verilen ad.
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YANAN PARİS Mİ?

FERHAT KENTEL

P aris yanmıyor. Yanan başka bir şey. Tutu
cu, muhafazakar bir dünya yanıyor; evren- 
selciiik iddiası taşıyıp alabildiğine yerlileş

miş bir zihniyet yanıyor; iddialı bir özgüven görü
nümüne rağmen, kendine ve çatısı altında yaşa
yan insanlara güvenemeyen bir sistem yanıyor; 
kendini sorgulayarak mütevazılaşan ve demokra
tikleşen bir sosyal bilim anlayışıyla arasındaki me
safe giderek artan bir cumhuriyet anlayışı yanı
yor...

Fransa’nın banliyölerinde daha başka şeyler de 
yanıyor ve bu karışık, karmakarışık yangını anla
mak için birkaç katmanı açmak, içiçe geçen an
lam dairelerinin içine dalmak gerekiyor.

1. Fransız Kal(ın)amayacak Karışık Bir Mesele

Öncelikle, Fransa toplumu ve ülkesi hepimizin bir 
köşesine iliştiği ortak dünyada yaşıyor. Bu dünya
da olup bitenler Fransa’yı etkilediği gibi, Fran
sa’da olanlar da hepimizi etkiliyor. Hiçbir ülke ve 
toplum birbirinden bağımsız değil. FFep beraber 
üretiyoruz bu dünyayı, ancak ürünümüze ve ürü
nümüzün anlamına hakim değiliz. Hep beraber ta
rih yazıyoruz, ancak yazdığımız tarihin kurallarına 
hakim değiliz. Hem işin bir parçası olup hem de 
elimizden kayan; hem olağanüstü bir hayal dünya
sının önümüzde açılmasına neden olan hem de 
bütün imge, anlam, referans bolluğuyla bizi karşı 
karşıya bırakan bir küreselleşme içindeyiz.

Sabit bildiğimiz, doğru kabul ettiğimiz bir çok 
değer, kavram, aidiyet biçimi yıpranıyor: kendi
mizi boşlukta hissederken, derin bir “güvensizlik” 
duygusu besliyoruz.

Sermayenin akışkanlığı, kapitalizmin kendini 
yenileme kapasitesi inanılmaz boyutlarda. Liberal 
ekonomi politikaları kapitalizmin meşruiyet te
melini oluşturuyor. Bu vasıtayla “sosyal refah dev
letini” artık bir kenara atıyoruz. Sosyo-ekonomik 
ve sınıfsal eşitlik, sosyal adalet dertleri gündemi
mizden çıkıyor. Adaletsizliğe maruz kalan kesim
lerin de artık sesi yok; bir zamanlar çalışanların 
sesi olan ve dili olan örgütler ve partiler de yok. 
Bu kesimler dertlerini artık başka yollarla ifade et
meye çalışıyorlar.

Güvensizliğin, adaletsizliğin en yerelden en 
küresel düzeye uzandığı bir zaman diliminde yeni
den “büyük anlatılar” kurma çabaları; küreyi, 
“dinler”, “medeniyetler” şeklinde anlamlandırma 
çabaları eksik değil. Güvensizlik ve adaletsizlik bu 
yeni anlatılardaki “Kuzey-Güney”, “Doğu-Batı”, 
“ABD ve geri kalanlar”, “Avrupa ve ötesi”, “İslam 
ve Hıristiyanlık” kutuplaşmalarında kendine yer 
bulmaya çalışıyor.

2. Fransa:

Fransa bu dünya coğrafyasının içinde. İçinde ama 
kendine özgü bir tarih ve tecrübeyle karşımıza çı
kıyor.

“Islâmi cem aatçilik”
Bugün sokaklar ateşle kaplanırken, zaman ma

kinesine binip geriye, örneğin 1983 yılına gidildi
ği zaman bir hikaye çıkıyor karşımıza: “Beur 
(Arap kelimesinden üretilmiş ve gençlerle örtüş
müş bir kelime) hareketi”... O  zaman, Lyon’dan 
yola çıkan Arap kökenli gençlerin bu hareketi
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farklılıklarına saygı ve eşitlik talep ediyordu. Ken
dilerini saygı duydukları, ait olmaktan gurur duy
dukları Fransa’nın yurttaşı olarak kabul ediyorlar
dı ve “sistemin içinden” konuşuyorlardı. Ancak 
bu hareket kısa süre içinde sosyalistler tarafından 
manipüle edildi, ele geçirildi ve başarısızlıkla so
nuçlandı. Yani, belki “Araplık” aidiyetine vurgu
sundan ötürü “kimlikçi” bir potansiyel taşımasına 
rağmen, o gençlerin o gün dile getirdikleri talep
ler bugün hala geçerli. Ancak o zaman tatmin 
edilmeyen o talepler sonucunda bugün yangın ye
rine dönen bir Fransa gündemde... Fakat eskisin
den farklı olarak, o günkü gibi barışçı yöntemler
le sokağa inecek güçlü bir hareket bugün görünür
lerde yok.. Çünkü o günkü tatmin edilmemiş ba
rışçı hareketin doğduğu mahallelerde gençler 
bambaşka kutuplara savruldular.

Arada Mathieu Kassowitz’in meşhur “La FFa- 
ine” (nefret) filminde anlattığı manzaralardan 
geçtik ve şimdi de Amin Maloufun, “Beatrice’ten 
sonraki yüzyıl” romanında dillendirdiği Kuzey- 
Güney arasındaki kabus senaryosuna doğru emin 
adımlarla ilerliyoruz.

O günden bugüne Le Pen’in liderliğindeki Le 
Front National’ın (Ulusal Cephe) dile getirdiği 
kültüralist söylem bütün siyaset sınıfını ele geçir
di: “Islami cemaatçilik entegrasyona karşıdır; en
tegre olmayan ve ulusal kimliği yıpratan Müslü- 
manlar sorundur”.

Sosyal eşitsizliğin, aşağılamanın, ayrımcılığın 
hüküm sürdüğü banliyöler görünmez oldu. Islâmi 
kimliğe projektörleri tutarak, toplumsal memnu
niyetsizliği görünmez kdddar. Özellikle ucuz po
pülist siyaset yapan sağ siyaset erbabı başta olmak 
üzere, ancak sosyalistler de dahil olmak üzere 
Fransız seçkinleri “ulusal kimlik” ve “laiklik” için 
savaş verdiler ve bugün verdikleri “mücadelenin” 
meyvelerini topluyorlar. Bu meyve Müslümanlar- 
dan değil, (başka referansların yanısıra) Müslü
manlığı da arada sırada kullanan, onu araçsallaştı- 
ran umutsuz gençlerden geliyor...

Dominique de Villepin, Recep Tayip Erdo
ğan’ın sorunun nedenleri arasında dile getirdiği 
“türban” için, “O mesele halloldu” demiş.. FFaklı- 
dır; o mesele “halloldu”, ancak o mesele “hallol- 
duğu” için, bugün çok daha kocaman ve karmaşık 
bir mesele ateşten bir top olarak Fransa’nın orta
sına düştü.

Yeni sağ
Fransa bugün Avrupa Birliği perspektifi ve 

ulus-devlet arasında en çok bocalayan, ikilemde 
kalan, hatta ulusal kimlik konusunda derin kriz 
yaşayan ülkelerden biri. “Ulusal kimlik” meselesi 
kuşkusuz sadece Fransa’ya özgü değil. Dünyanın 
bir çok beceriksiz ülkesinde her sosyal sorun, “ulu
sal kimlik” meselesine çekilerek görünmez kılını
yor. Ve Fransa’nın bugünkü hükümetinin temsil 
ettiği yeni “ulusal” zihniyet adeta, “birlik” adına 
toplumun bir kesiminin nasd dışlanacağını göste
riyor.

Bu hükümet eş zamanlı olarak üç düzeyde ku
ruyor yeni ulusal söylemini:

-Tavizsiz bir liberalizm savunucusu olarak. Re
fah toplumunun, zenginliği yeniden dağıtarak bir 
ölçüde sağlamış olduğu sosyal adalet fikrini redde
derek. Zayıfı, kendi kaderine terk ederek; güçlü- 
nün hareket kabiliyetini daha da serbest bıraka
rak.

-1789’dan miras kalan “evrenselcilik”, “eşit 
yurttaşlık”, “insan hakları” ile beslenen Cumhuri
yetçi söylemi farklılığa, kimliğe, kültüre karşı bir 
silah gibi kullanarak.

-FFedefe koyduğu farklılıklar (doğulu, Müslü
man vb) karşısında derin bir Fransız kültürel öz- 
cülüğü eşliğinde muhafazakarlaşarak, sağcılığa 
savrularak, savunmaya çekilerek, hatta “Hıristi- 
yanlaşarak”.

Ve her biri, birbirini dışlayan bu düzeylerde, 
her biri aracılığıyla göçmen kökenli insanları kö
şeye sıkıştırarak ve dışlayarak...

Sarkozy’de sembolleşen bugünkü Fransa’nın 
yönetici seçkinleri bu düzeylerin üzerinde, yeni 
dönemin gerektirdiği ve kutuplaşmaya karşı pay
laşımcı, diyalojik zihniyet açılımı yerine “kazan
mak-kaybetmek” ikilemini üretmiş olan Westp
halia modeline dayalı ulus-devlet ruhunu idame 
ettiriyorlar. Bu yönetici seçkinler ve toplumda 
buldukları taban, söz konusu düzeylerin (ya da bi
leşenlerin), toplamında büyük bir küstahlık, kibir 
ve çok bilmişlikle besleniyor’.

Bu seçkinci zihniyetin kökeninde, geçtiğimiz 
yüzyılda, “ilerlemenin teorisi” yapılıyordu. Bugün
kü seçkincilik, her şeye yukarıdan bakan bu “te
orinin felaketini” görmeyip, “felaketin teorisini” 
yapmaya başladılar.

“Iç düşmanı”, “günah keçisini” inşa ettiler. Bu

Ümran-Aralık -2005 45



KAPAK

inatçı keçiye karşı, seçkincilerin esin kaynağı Phi
lippe de Villiers ve Jean-Marie Le Pen gibi en arı
za, ırkçı siyasetçiler orduyu göreve çağırıyorlar. 
Bugünkü hükümet, üstelik Cezayir’in bağımsızlı
ğına giden yolda dökülmüş kanları hatırlatacak 
şekilde, 1955’te Cezayirlilere karşı uygulanan bir 
kanuna dayanarak sokağa çıkma yasağı getiriyor. 
Bunu Cezayir kökenli insanlara karşı adeta yara
nın içinde bıçağı kanırtarak yapıyor.

Hükümetin son aldığı, reşit olmayanlar için 
sokağa çıkma gibi yasağı önlemler, şimdiye kadar 
“savaş söylemini” devreye sokan Sarkozy’nin kişi
liğinde sembolize olarak uygulanan “güvenlikçi” 
politikaların üretmiş olduğu sonuçlardan hiçbir 
ders çıkarılmadığını gösteriyor. Hele doğru dürüst 
olay bile olmamış bir takım kasabaların bile bele
diye başkanlarmın üzerine atladıkları bu güven- 
likçi söylemlerle birlikte, sokağa çıkma yasağı 
koymaları, henüz yaralanmamış kesimleri bile so
kağa çekmeye davet ediyor adeta...

Bu seçkinler için “Cumhuriyet” sadece bir söy
lem. İnsan hakları, eşitlik giderek sadece beyaz 
olabilenler için eşitlik haline geliyor. Gene aynı 
toplumun büyük bir sosyologu Pierre Bourdi- 
eu’nün yıllarca önce anlattığı “eşitsizliğin yeniden 
üretimi” söz konusu bugün. Altta kalanların yaşa
dıkları çevre, gittikleri okul, ailelerin işi, kısaca 
her şey onların merkezdeki parlak, ışıklı dünyanın 
dışında kalmalarının sürmesine neden oluyor. Her

geçen gün okullarındaki olanaklar kısılıyor; büt
çeler kesintiye uğruyor. Her yerde “özel” olan 
özendirilirken, sosyal refah devleti tırpanlanırken 
onların hayat damarları, yükselme olanakları da 
gökyüzünde görünmez olan balonlar gibi yok olu
yorlar. Altta kalanlar biliyorlar: az ötelerinde 
bambaşka bir dünya var ve o dünyaya dokunamı
yorlar. İki hızda giden modernleşmenin onlar fa
kir cephesinde yer alıyorlar. Ortaya çıkan manza
ra adeta bir “apartheid”. ..

Ortalıkta dolaşan cumhuriyetçi söylem o ka
dar sahte, ilginç ve trajikomik bir hal alıyor ki, 
araştırmacı Riva Kastoryano’nun dediği gibi, en 
“cumhuriyetçi” söylemleri kullana kullana aşın
dırmaktan bıkmayan bu sağ siyasal cephe, olayla
rı sakinleştirmek için, Müslüman kamuoyu önder
lerinden, cemaat liderlerinden yardım talep edi
yor.

3. “Banliyö Gençleri”

Klasik yollarla anlamak
İşte banliyöde şiddetle kendini var eden gençler, 
bu seçkinlerin yönettiği Fransa’da yaşıyorlar. Ö n
celikle, bu gençlerin ebeveynleri “göçmen”diler 
ve “işçi’ydiler, çalışıyorlardı. Oysa bu gençler bu
gün ne “göçmen”, ne de “işçi”: onlar “işsiz ve 
Fransızlar”... Onlar “göçmen” adı verilen yabancı 
kökenli kesimlerin tamamını temsil etmiyorlar.
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“Göçmenlik” kategorisi altında yer alan insanlar 
alabildiğine heterojen, içlerinde kendilerini hem 
Müslüman hem Avrupalı; hem Fransız hem Arap 
(veya Türk) kabul eden, kültürlerarası kesimler de 
var; sadece para biriktirip ülkelerine yollamaya 
çalışanlar da var; toplumsal merdivenleri hızla tır
mananlar, başarılı olanlar, tamamen asimile olan
lar veya “entegre” olanlar da var.

Bütün bu heterojen kitlenin sadece bir parçası 
olan, sokakları ele geçiren, isyan eden banliyölü 
gençler, hükümetin temsil ettiği ve en az üç eksen 
üzerinde oluşturduğu “dışlayıcı söylem”e uygun 
bir şekilde kendilerini gerçekleştiriyorlar, eğer bu
na “gerçekleştirme” denilebilirse... Yani onları 
“lümpen proletarya”, “parya”, “sınıf altı” konuma 
sokan liberalizmin dışlamasına, şanslarını giderek 
yok etmesine karşı “refah ve eşitlik” istiyorlar; 
küstah evrenselci, çok bilmiş, söylemde kalan ve 
aslında asimilasyon arzulayan eşitlik iddiasına 
karşı “farklı kimliklerini” yaşamak istiyorlar; bu 
kimliklere saygı gösterilmesini istiyorlar. Ve gide
rek sağcılaşan, muhafazakarlaşan, Hıristiyanlaşan 
ortalama totaliter eğilimlere karşı bir tür doğulu
luk, Müslümanlık, Güneylilik, Asyalılık, Afrikalı- 
lık inşa ediyorlar.

Ve kafalarında Bağdat, Filistin, Gazze, Ramal- 
lah’tan intifada görüntüleriyle sokağa iniyorlar. 
Orada, aşağılanmışlığa karşı, kurtuluşu ölümde 
bulan intihar bombacısınınkine benzer bir dür
tüyle “inşa ettikleri” kimlikleri sergiliyorlar.

Yanı bu gençler, her şeyin üzerine “kararlıkla” 
gideceği, taviz vermeyeceği yönünde bol miktarda 
retorik kullanan sağcı, ulusalcı, liberal hükümetle 
gayet “refleksif” bir ilişki içinde... Onunla birlik
te ürüyor; ona uygun replikler veriyor... İsyan 
eden banliyölü gençler bir “hastalık” sunuyorsa, 
bu tek başına olan bir şey değil; onlar Fransız top- 
lumuyla beraber hasta... Çünkü ırkçılık varsa bu 
karşılıklı olarak vardır. Beyazın siyaha, esmere 
duyduğu aşağılayıcı duygular beraberinde esmerle
rin beyaza karşı olan ırkçılığını da getiriyor. Çün
kü kimlik doğuştan sahip olunan bir şey değildir. 
Kimlik “yapılan”, “olunan” bir şeydir. Bu gençler 
kimliklerini Fransa’da yaptılar ve yapmaya devam 
ediyorlar.

Yeni bir hayat “istemelerine” rağmen, bu du
rum, sistemin içine girip talep etmek, aktör olmak 
anlamına gelmiyor. Onlar sadece “yapıyorlar”.

Farklı kimliklerini kurarken, örneğin babalarının 
yaşamış olduğu aşağılanmayı aşmak için bellekle
rini yeniden kuruyorlar. Sömürgeciliğin izlerini 
babalarından ödünç alıyorlar ve bugüne taşıyor
lar.

Bu gençler o kadar “dışarıda” ki, kendi dışla
rındaki her şeyden nefret ediyorlar. Kendilerini 
dışlayan devlet ve sistem görüntüsü veren her şey
den nefret ediyorlar. Bu nedenle, kuramlara da, 
okullara da, medyaya da, kiliseye de, otobüslere 
de, basma da saldırıyorlar. Şimdiye kadar aşağı
lanma karşısında hiç ses çıkarmayan, sisteme bo
yun eğmiş ebeveynlerinden bile nefret ediyorlar.

Sistemin o kadar dışındalar ki, ve bu “siyaset
leri” o kadar dışarıda ki, sosyal mücadele alanın
dan da düşüyorlar. 8 Mart’ta liseler arasındaki 
eşitsizliği protesto eden 9000 liseli gencin yürüyü
şüne 1000 kişilik bir güruhla saldırarak gösteriyor
lar bunu. Bu gösteride, kendileri gibi banliyöler
den gelmiş, sosyal adaletsizliğe karşı seslerini du
yurmak isteyen, yani aslında onların da haklarını 
arayan, ama özellikle beyaz, sarışın öğrencilere 
saldırıyorlar.

Klasik yöntemlerin anlamaya yetmediği yer
Söz konusu gençler, paradoksal bir biçimde, 

“sistemin aktörü ol(a)mayan aktör” özelliği taşı
yorlar.

Bu insanlar “kibrit kutusu” şeklindeki yatak
haneden başka hiçbir anlamı olmayan büyük blok 
apartmanlarından oluşmuş mahallelerde yaşıyor
lar. Ruhsuz, gri banliyöler... Bu “kentimsi”, za
mansız, zaman ötesi mekanlarda, havada iki duy
gu dolaşıyor: sıkıntı ve nefret... Standart modern, 
terbiyeli, steril zihinlerimizin anlayamayacağı 
bambaşka sosyallikler kuruluyor buralarda. Mafya 
gibi, çete gibi... Erkeklik performansıyla, güç iliş
kileriyle kurulan ilişkiler bunlar..

Onlar “kurban”... Kurban gibi davranıyorlar. 
Köşeye sıkışmışlıklarını, korkularını “güç” devşi
rerek aşmaya çalışıyorlar. Yan mahallede bir cesa
ret örneği sergilendiyse, onlar daha fazlasını yapı
yorlar. Yan mahallenin delikanlıları 100 araba 
yaktıysa, onlar 110 araba yakmaya soyunuyorlar. 
“Kurban”, mafyalaşıyor.

Kendini “medeniyet” olarak sunan, meşruiye
tini giderek kaybeden küstah bir seçkinci kültüre 
karşı kendi “anti-medeniyetlerini” inşa ediyorlar.
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Bu anti-medeniyetin içine bazan başörtü, bazan 
en ahlakçı tutum ve davranışlar (mahallenin kız
larına namus cezaları), bazan her türlü ahlaksızlık 
(aynı kızlara tecavüz, hırsızlık) giriyor.

Yepyeni pratikler geliştiriyorlar. Sadece kendi
lerinin olan yürüme, konuşma, eğlenme tarzları 
bunlar. Grup oluşturuyorlar; grupla birlikte kor
kuyu yeniyorlar. En büyük utanç kaynağı olarak 
korkuyu yeniyorlar. Korkuya düşmemek için, da
ha güçlü olmak için daha fazla “erkek” oluyorlar.

Vandalizme dalarken, liberalizmden esinleni
yorlar. Herkesin, her ideolojinin kendi yöntemi 
var: liberalizm zayıfı yıkıp geçerken, onlar da kırıp 
geçiyorlar; tabii kendi dillerinde, kendi yöntemle
riyle.. Adeta “Mekanik Portakal”; “şiddet için şid
det” onların dilleri oluyor. Bu dünyada kural, güç- 
lünün kuralı...

Siyaset adeta bir gösteri dünyasına dönerken, 
onlar da gösteri olarak bir tür siyaset yaparak va
roluyorlar.

Ancak bütün bu şiddet görüntülerinin yanı sı
ra görünmeyen başka bir şey daha var. Gençler 
için belki de bütün bu olup bitenler, sıkıcı hayat
larında bir şenlikten ya da bir oyundan başka bir 
şev değil.. Onlar hem kendi yazdıkları bir oyunu 
sahneliyorlar, hem de bu oyunu seyrediyorlar, sey
rettiriyorlar. Belki yarın öbür gün bu oyundan sı
kılacaklar ve başka bir oyuna geçecekler.

3. Fransa ve Banliyö Arasında Medya

Olay kuşkusuz daha eskilere dayanıyor ama özel
likle 11 Eylül’den sonra Müslümanların, göçmen
lerin, siyahların, Arapların ötekileştirilmelerinde 
(stigmatizasyonunda) medyanın büyük rolü oldu. 
Bir kâr kuruluşu olarak medya, hep sıcak olay sat
mayı sevdi. Her depremde, her hastalık olayında, 
gösteri içeren her büyük olayda daha çok para ka
zandı. Bize evlerimizde yeni korku hikayeleri, he
yecan hikayeleri, masallar anlattı; kurguladı; ca
navarlar, yeni tanrılar, tanrıçalar, tanrıların 
Olimpos’taki hikayelerine benzer mitler, efsaneler 
üretti. Modern zamanların anlatıcıları olarak 
Tanrıların aralarındaki kavgaları, kıskançlıkları 
anlattı.

Bu medya için “Island terörist”, “Arap genç” 
sıcak koltuklarında oturan ortalama tüketiciye bir 
“öteki” hikaye olarak görüldü ve sunuldu. Çok

fazla anlaşılması gerekmeyen, ama korku yaratan, 
geceleri rüyalarımıza giren “mitolojiden çıkmış 
yarı insan-yarı hayvan varlıklar” işlevi gördü bu 
banliyö yaratıkları.

Banliyöde, duvarın öte tarafında yaşayan bu 
insanlar ortalama Fransız’ın bilincinde “dışlandı
lar” ve “güvensizliğin” somut nedeni olarak teza
hür ettiler. Öteki dünyamıza, tekin olmayan hura
feler dünyasına dahil edildiler.

Ancak, bir takım insanları duvarın ötesine at
mak, araya sınır koymak kend inizi de bir yere ka
patmak demek. Yani o sizin dairenize giremezse, 
siz de onun dairesine giremezsiniz. Bu nedenle, bir 
banliyö mahallesine giren polis ve karşılaştığı 
gençler arasında roller dönüşür. Polisin alamet-i 
farikası olan “kimlikleriniz lütfen!” lafı gençlerin 
kontrol parolası haline gelmiştir artık.

Herkes kendi evindedir. Bu nedenle yakılan 
arabalar özellikle gettonun içindedir. Gettoya 
hem sahiptir; hem de onun tutuklusudur.

Hikayenin Dersi

Bütün seçkin zihniyet sahiplerinin iddia ettiğinin 
tersine, bugün “evrensellik”, Fransa’nın tekelinde 
değil; ve hele bu iddia “ötekileri” aşağılamak için 
bir gerekçe hiç değil.

Bugün, Fransız hükümetinin uyguladığı çık
maza saplanacak politikalardan başka alternatifler 
daha var. Kibiri bir kenara bırakıp “büyümek”... 
Şimdiye kadar uygulanan politikalardan ötürü 
“özür dilemek”... Ya da, seçkinlerin, duvarın öte
ki tarafına itilmiş insanların seslerine kulak ka
bartmalarından ve onlarla mütevazı bir ilişki kur
malarından ve sosyal bilimler alanında gene o ül
kede yapılan tonla çalışmaya açılmalarından baş
ka çareleri de yok.

Sonuç olarak, 68’dekine benzer bir şeyler var 
havada, eskimiş bir dünyayı yakan... 68’dekine 
benzer bir biçimde, bir sürü dil, kelime, perfor
mans uçuşuyor havada. Bütün bu diller, işaretle
rin nasıl bir anlama geldiğini zaman içinde daha 
iyi görebileceğiz. Ama en azından, şimdiye kadar 
giderek kabızlaşan bir zihniyetin, statükonun da
ha fazla süremeyeceğini ve bütün bu şiddet orta
mının üzerinden çok daha diyalojik başka bir di
lin gelişeceğini göreceğiz. A ynı 68’den çok sonra
ları yeni olanı gördüğümüz g ib i... ■
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“LANETLİ” SINIFIN 
TARİHSEL ÖFKESİ

AHMET DAĞ

A ntik Yunan ve Roma’dan mülhem Avru
pa’nın sadece kendi zarafetini ve kudre
tini temsil eden, -insanlığın ve beyaz uy

garlığın sembolü olan- disk atan yakışıklı bembe
yaz sembolik heykelinden çatırdama sesleri geli
yor. Önce göçmen konutlarında çıkan ve ölümle 
sonuçlanan yangınlar, arkasından -patlamaya ha
zır olan kara benizlilerin üstüne düşen kıvılcımı 
andıran- iki gencin polisten kaçmak için trafoya 
sığınmaları ve dramatik bir şekilde ölmeleri sonu
cunda makine uygarlığının sembolik oyuncakları 
olan binlerce otomobil’in yakılması zarafetin sem
bolü heykelindeki çatırdamanın en büyük göster
gesidir. Jan Valjan’ın torunları oldukları söyle- 
nenl789 ihtilalinin çocukları yoksul, kimsesiz 
gruba yani Cozettelerine sahip çıkmıyor. İhtilalle 
birlikte ayrımcılığı, sultayı, sefilliği topla yok etti
ğini sanan Fransız/cı asiller olumsuzlukları yok 
edemediklerinin göstergesi ile karşı karşıya kaldı
lar. Antik Yunan ve Roma’dan beri marazi olan 
zihniyetini ben/öteki , efendi/köle ikirciliğinden 
kurtaramayan Batı, jakoben tavrını İçişleri Baka
nı Sarkozy’nin söylemleri ile tekerrür ettirmiştir. 
Sarkozy eylemcileri pislikler, ayaktakımı (racaille) 
serseriler diye isimlendirmiştir. Ekonomik, dinsel, 
etnik vs. farklılıklar modern şehir, modanın ma
bedi Paris’in neo-sefillerini üretmiştir.

Akli tekamülünü gerçekleştirmemiş seküler zi
hin bu meseleyi algılamada da hedefi bulamayıp 
ıskalama alışkanlığını tekrar göstermektedir. Bazı
ları Paris’teki eylemlerin intifada eylemi olup İslâ
mî karakter taşıdığını -11 Eylül şizofreni-, bazıları

ise bunun işçi/patron, emek/sermaye diyalektiği 
taşıdığını söyleyerek marazi düşüncelerini yinele
miştir. Fransa’daki reaksiyonun sebeplerini sadece 
tek bir nedene dayandırmak bizi sosyolojik olarak 
yanlışlığa götürür. Buradaki öfkenin nedeni ne 
ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ne de patronu 
tarafından sömürülen işçi psikolojisidir. Öfkenin 
kaynakları bir takım farklılıklar içermektedir. İş- 
çi-patron diyalektiğiyle meseleyi ele almak 
Marks’ın söylemlerini vahiy gibi itibara alıp ev
renselliğinin mucize olarak görülmesi ve hazzını 
yaşama kandırmacasıdır. Başörtüsü yada dinsel 
faktörler olduğunu söylemekse Müslümanları teh
dit olarak gören zihniyetin olumlanması anlamına 
gelmektedir. Banliyölerde yaşayan ve eylem ya
pan guruplar blucin giyen, hip-hop, rap müzik 
dinleyen, uyuşturucu kullanan, beyaz adamın ta
hakkümünde zenci olmanın kompleksini yaşayan 
ıstırap içerisinde hayat süren insan toplulukları
dır. Tabii ki bu öfkenin kaynaklarında Napol- 
yon’dan beri oluşan tarihsel bir öfke söz konusu
dur.

Fransa’daki bu trajik, marazi olguyu ve Fransız
ların göçmen meselesine yabancılığını Frantz Fa- 
non’un tasviriyle aktarabiliriz: “Bir süre Fransa’da 
kaldıktan sonra ailesinin yanına dönen köylü ço
cuğu çiftlikte dolaşırken gözüne çarpan bir aleti 
işaret ederek küçümseyici bir edayla babasına so
rar. ‘Bu nedir böyle, ne işe yarar?’ Baba, bu gün 
görmüş çiftçi, otluğa salman danaların ayağına 
fazla uzağa gitmesinler diye bağlanan demir zincir
li gülleyi eline alarak hiç bir şey söylemeden oğlu-
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KAPAK

“Bu tutum, bu davranış biçimi utanç ve kıyımın 
öksesine yakalanmış bu ihtilaçlı hayat kendisine 
de başkalarına da baş kaldırmakta, kendisinden 
de başkalarından da nefret etmektedir ve kendi
sine ‘peki bu nefretle nereye varabilirsin?’ diye 
sorulduğunda, hoyratça:
- ‘En azından başlayabilirim!' diye karşılık verir.
- ‘Neye başlayabilirsin?’
- ‘Hayatta başlamaya değer biricik şeye: Şu kah
rolası dünyayı yakmaya’!”

Aime CESAİRE

Her şey bir rüzgara bakıyor ağabey 
Bakmayın esrar çekip mayıştıklarına 
Bir gün var ya bir gün bu Mağripli çocuklar 
Bir gün yakacaklar Paris’i

Hakan ALBAYRAK

nun ayağına bırakır. Canı fena halde yanan oğul 
hemen oracıkta sıyrılır kendini kaptırdığı o yap
macık hafıza kaybından...”1

Eşitliğin ve özgürlüğün coğrafyası olarak bili
nen Fransa ve Avrupa hep kendi zencilerinin 
Amerikan zencilerine göre çok şanslı olduğunu 
dillendirmiştir. Oysaki aşağılık zenci ve pasaklı 
zenci sıfatları Fransız dilinin en çok zikrettiği tam
lamalardır. “1970’lerde bir gün yazar James Bald
win, bir Arap arkadaşına, ‘yıllarca Fransa’da sür
gün olarak yaşadıktan sonra Amerika’ya dönmek 
istediğini söylemişti. Amerika ırk şeytanı ile ba- 
şetmek için bir çözüm buldu. Fransa’da ve Avru
pa'nın geri kalanında insanlar ırk sorunu yokmuş 
gibi davranıyor. Ancak patlama yakındır.’ der, 
Suriyeli işadamı Jaja Sidwiye.”2

Şimdi yaşananların bir gün vuku bulacağını 
bilmek için kahin olmaya gerek yok. Bu toplum 
içerisinde yaşayanlar yada Hakan Albayrak gibi 
Müslüman basiretine sahip olanlar bu olayların 
bir gün vücuda geleceklerini biliyorlardı.

“1990’da François Mitterand: ‘Ruhsuz bir ke
nar mahallede, karanlık duvarların iç karartıcı gö
rünümünde, çevresinde olup bitenleri görmemeyi 
yeğleyerek gözlerini kaçıran ve sadece öfkelen
mek ve yasaklamak için müdahale eden bir top
lumda dünyaya gelen bir genç ne ümit edebilir?’ 
diyor.” (Hüseyin Baş, Cumhuriyet 14-11.2005) 

Bütün bu yaşanan olaylardan ve yazılan yazı

lardan anladığım kadarıyla şu sonuç ortaya çıkı
yor: “Teşhis var ama tedavi yok.” Tedavi yok, 
çünkü Fransız’lar katı cumhuriyetçilik anlayışıyla, 
Hegelyen tavırla bireysel özgürlüklere cumhuri
yetçilik adına ipotek koymuş dürümdalar. Bugün
kü halefler, seleflerinin tecrübelerinden faydalan
mayı kendilerine şiar edinmişlerdir. Onlara göre 
‘öteîd’nin ontolojik bir tavrı olmamalıdır. Öteki 
‘ben’ tarafından ötekiliğe mahkum olmuş ve edil
gen, belirlenen nesne durumundadır. Yok edil
mek istenen kara benizli adamın düşünsel ve duy
gusal varlığının değil, bedensel varlığının ortadan 
kaldırılmak istenmesi refleksi söz konusudur. Asi
milasyona tabii tutulan göçmenlerin geleneksel 
yaşam tarzları ve düşünceleri yok edilirken yerine 
bir şahsiyet tipolojisi inşa edilmemiş, kimliksiz bir 
beden ortaya çıkmıştır. Böylelikle siyahlar melez
leştirilmeye çalışılmıştır. Mağriplinin yaşadığı en 
büyük sorun yabancılaşmadır. Fransa’da yaşayan 
4- nesil gençlik ne Cezayirli, Tunuslu, Faslı nede 
Fransız olarak yaşamaktadırlar. Geçmişinden ko
parılan bu gençliğe ne gibi çözüm önerileri getiril
mesi konusunda sosyal bilimciler büyük bir aç
mazla karşı karşıyalar.

Yazının bundan sonraki kısmını Frantz Fa- 
non’un üzerinde durduğu siyah/beyaz ikileminden 
devam ettireceğim. Fanon “Siyah Deri Beyaz Mas
ke" adlı kitabında temel argümanını, diğer kitabı 
olan “Yeryüzünün Lanetlileri” adlı eserine önsöz 
yazan Sartre’ m “Yahudilik antisemitizmi doğur
madan, antisemitizm Yahudiliği doğurdu.” argü
manına oturtuyor. Kara adamı asi yapan, zencili- 
ğinin korkunç gerçekliğinin farkına vardıran ne
denin, Beyaz adamın aşağılamaları olduğunu söy
lüyor. Kara adamın bu ezilmişlikten kurtulma yo
lu ise, ona göre, kendini kandırmaca olan beyaz
laştırma kompleksi olmuştur. Dil, giyim, davranış 
ve bir beyazla evlenmek gibi kompleksi olan kara 
adam Fanon’a göre kendi olamamasının acısını 
yaşamaktadır. “Siyah insan beyaz olmak istiyor. 
Beyaz insansa köleleştirici düzeneklerini ha bire 
çalıştırırken daha yüksek bir insanlık düzeyine 
ulaşmanın peşinde.”4

Evet yok sayma, hakir görme, ötekileştirme ile 
öfke bombasına dönen banliyönün ve Mağribin 
çocukları Paris’in ortasında infilak etti. Fransızlar 
ayağına demir kazık düşen çocuğun kaderini yaşa
maktadırlar. Görmezden geldiği, yok saydığı göç-
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men gerçekliğiyle yüz yüze kaldı. Teneke kutudan 
yapılmış, rüzgarda sallanan, çatısına her düşen 
yağmur damlası sonucunda içindeki öfkesi kaba
ran, evine giren sele hiddetlenen içerideki benlik, 
yer yatağının su altında kalmasıyla celallenen ka
ra benizli çocuklar lüksün, konforun sembolü olan 
arabalardan hıncını çıkartmaktadır. Ve beşiğinde 
büyüyen kara benizli çocuk her şeyin, her şeyin 
kendisi için berbat olduğu bir coğrafyada yaşa
maktadır. Hayatında ya kazanmak yada yok olmak 
seçeneğini dayatan bir cenderede toplumsal kade
rini yaşamak zorundadır. Kendi kökenlerinden 
Hitler’i, Lamarc’ı, Danvin’i, Kastilyalıları çıkaran 
Avrupa Sosyal Darwinizminin yarattığı ötekileri 
anlayamamaktadır. Sorunları jakoben/tahakküm- 
cü tavırla çözemeyeceklerini cafe entelektüelleri 
anlamak zorundadır. Frankfurt okulunun tartış
maya açtığı Aydınlanma düşüncesi yada bizim la
iklerin diline doladığı Fransız ihtilalinin başarılı 
olup olmadığı tartışılmalıdır? Fransız ihtilalinin 
başarısızlığı ortadadır. 1789’da yapılan Fransız ih
tilalinin tekil, dogmatik, bütüncül katı gelenekçi
lik içeren cumhuriyetçi yapısı Mağriplilerin duru
mu hakkında bir düşünce öne sürmüyordu. Arka
ik bir düşünce yapısı ile yeni olgu olan göçmenli
ğin algılanması oldukça zordur. Roma’nın sonunu 
hazırlayan Kavimler Göçü, Endülüs Emevi Devle
tini yok eden Kastilyalılar Avrupa coğrafyasının

birlikte yaşama fırsatını tepmesine yol açmıştır. 
Bu tarihi olaylarda garplılar yıkıcı ve barbarca tu
tumu ile diğer kültürlere tahammül edememenin 
göstergesi olmuşlardır. Avrupa böylece birlikte 
yaşama tecrübesini yaşamaktan nasibini almamış
tır. Mağrip olayları aslında bize Avrupa’nın kodla

' rında olan olumsuz kök-paradigmayı anlamamızı 
sağlıyor. Bir medeniyet diye arkasından koşturdu
ğumuz Avrupa’nın uygarlık/makinesi olduğunu ve 
irfansız kültüre sahip olduğunu göstermektedir. 
Avrupa’nın tarihsel sürecinde hep ben/öteki düz
leminde hareket etmesi söz konusudur. İstila etti
ği ülke insanlarının tahakkümü altında tutarken 
kendi benliğinden ödün vermemiştir. Kendi ülke
sindeki göçmenlerin entegrasyonundan da hep 
asimilasyonu anlamıştır. Asimile olmayanları öte- 
kiliğe mahkum etmiştir. Avrupa egoistliğin/ben- 
cilliğin yok edici gururu ile tahakküm kurarken 
ötekiliğe mahkum olan göçmenler/kara adamlar 
ekonomik sürecin ve tenselleştirme sürecinin ne
denselliği ile var olabilme ve aşağılık duygusun
dan kurtulmanın savaşını veriyor. Avrupalının 
ontolojik/varoluşsal kibrinin kökenleri beslenmiş 
olduğu pagan-antik Roma ve Romalılaştırmış Hı
ristiyan kültüründe yatmaktadır. Fanon, Sir Alan 
Burns’un metinlerinde söylemiş olduğu olgunun 
cümleye döktüğü metinleri şu şekilde alıntılıyor: 
“Beyaz ve siyah ırklar arasındaki ayrılığın, tıpkı bu
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dünyada olduğu gibi öteki dünyada da devam ede
ceğini” bildiriyor Kutsal Kitap. Göklerin meleku- 
tuna kabul edilen siyahiler, Yeni Ahitte belirtildi
ği gibi, babamızın onlar için var ettiği ayrı köşk
lerde iskan edilmiş bulacaklar kendilerini ve da
hası var: seçilmiş ırk biziz, derimizin rengi bunu 
gösteriyor. Ötekilere gelince, onların rengi siyah 
yada sarı: tabi günahlarından ötürü böyle.”5

Kendini her zaman uygar kendi dışındakileri 
ilkel, barbar olarak nitelendiren Avrupa kendine 
her alanda -spor, müzik, sinema, siyaset, ekonomi 
vs.- özel bir sömürge olgusu inşa etmektedir. Çün
kü sömürgecilik Batının yaşadığı en başarılı oldu
ğu ciddi bir deneyimdir. Tarihsel olarak Kara Av
rupa’sı bir coğrafya olan Avrupa’nın tümüne mo
del olmuştur. “Zenci ruh diye adlandırdığımız şey 
aslında beyaz adamın marangoz kalemiyle yontul
muş bir tahta kukladan, bir pinokyodan başka bir 
şey değildir.”6 Siyahilerin Beyaz adam tarafından 
konumlandırılışı oldukça ürperticidir. Beyaz adam 
için siyahiler ahbap diye sesleneceği, sokak ağzıyla 
hitap edeceği, pis zenci diye sesleneceği, kadınları 
ise çikolata tenli yosma olan, bulunduğu mekanı 
tedirginlikle dolduran, anxiete veren bir objedir. 
Fanon’a göre zenci/beyaz olmayanın beyazdaki 
çağrışımları şunlardır: “ Zenci: biolojik varlık/ er
keklik organı/ kuvvet/ çeviklik/ sportmenlik/ güç/ 
boksör/ Joe Louis/ Jees Owen/ Senagalli Asker/ 
vahşi hayvan/ şeytan/ kötücül/ günahkar.” Fa- 
non’un kitapta cevabını aradığı som; ‘Siyah adam 
Beyaz adama, Beyaz adam Siyah adama sağlıklı mı 
davranmaktadır?’ Fanon, Siyah adamın içinde bu

. lunduğu sadizmin farkında olduğunu, ama beyaz 
adamın içinde bulunduğu mazoşizmin farkında ol
madığını söyler. “Beyaz insanla yüz yüze olduğu 
zaman, yüzünü ağartacak bir tarihi ve görülecek 
bir hesabı vardır Siyah insanın; yamyamlık çağrı
şımları veren kabilevi geçmişidir.”7 “Budur işte ta
ciz edilen adam; kendi seçimini sahte problemler 
ve sahte durumlar düzleminde yapmaya mahkum 
edilen, içinde yaşadığı toplumun düşmanca tavır
larıyla metafizik anlamdan yoksun bırakılıp umut
suzluğun kaskatı rasyonalizmine terk edilen insan. 
Başkalarından olduğu kadar kendinden de sürekli 
bir kaçış eyleminden ibarettir onun hayatı. Kendi 
bedenine karşı bile açık bir yabancılaşma içinde
dir o; duygusal hayatı da iki parçaya bölünmüştür 
onun: kendini reddeden bir dünyada evrensel kar

deşliğin gerçekleşmesi imkansız rüyasını görmeye 
adamıştır kendini.”8

Dışlanma sonucunda içe kapanma ve kuşatıl
mışlık içerisinde kalan göçmenlerde bunalım, sal
dırganlık, asalaklaşma, bir parazit gibi yaşama, ki
şiliğin değer kaybı gibi semptomlar görülür. Bütün 
bu olayların nasıl çözümlenebileceği konusunda 
önerilerin ne olması sorusu aklıma takılınca bir 
Müslüman olarak Rasûlüllah’ın metodu aklıma 
geliyor. Aklıma mücrim ve zalimin mazluma sal
dırısı karşısında mustazafın yanında yer olan 
“Arap’ın Arap olmayana, Acem ’in Acem olmaya
na üstünlüğü yoktur.” diyen mazlumların çığlığına 
sağır olmayan, mazlumlar için yüreği atan Pey
gamber (s.) geliyor. Müminlerin arasında uhuvvet 
ve tesanütü yaygınlaştıran peygamberin ümmeti 
olduğumuzu unutmamalıyız. Fdz. Peygamberin (s.) 
sahabesi olan FFz. Ömer ve Ebuzer’in arasında ge
çen diyalogu iyi okumak ve kişiliği geliştirmek 
için kullanmak gerekir. Bir meselede münazara 
eden FFz. Ömer Ebuzer’e “ne diyorsun kara kadı- 
tun oğlu?” diye seslenince, FFz. Muhammed(s.) 
FFz. Ömer’in bu tavrının yanlış olduğunu söyler; 
FFz. Ömer ise yere yatıp kafasını toprağa koyduk
tan sonra, “o kara ayaklarınla kafama basmadı- 
ğın müddetçe kafam buradan kalkmayacaktır” 
der.

Bizim medeniyetimizde varolan bu haslet batı
nın kök-paradigmalarında hiçbir zaman olmamış
tır. Avrupa bu meselelerde özür dileme ahlakına 
sahip değildir.

Siyahi hareketlerde kırılma noktası Malcom X 
ve Martin Luther King arasında geçen mücadele 
olmuştur. Malcom X ’ in öldürülmesi ile siyahiler 
dini olmaktan daha çok ırkçı söylemi ön plana çı
karak King’e itibar etmişlerdir. Malcom’un Mek
ke’de gördüğü ümmet ve birlik manzarası karşısın
daki şaşkınlığı ve yazdığı mektubu iyi okumak ve 
anlamak gerekir. ■

Notlar
1) Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz M aske, Seçkin yay.
2 ) Prof. Dr. Tarık Ramazan, Zaman, 14-11.2005.
3 ) Hüseyin Baş, Cumhuriyet, 14.11.2005.
4-5)Fanon, a.g.e. Shf. 10.
6 ) a.g.e, shf 16
7) a.g.e, shf.280
8 ) a.g.e, shf. 227
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İFSADA DAİR

ZÜBEYİR YETİK

♦

İ nsana özgü eğilim, tutum, durum, duruş, davra- 
niş ve eylemlerin olumsuz kefelerinde yer alan 
şirk, zulüm, nifak, fısk ve günah gibi olgular 

arasında sayılmak ve değerlendirilmekle birlikte, if
sat, yapısı ve dolayısıyla da doğurduğu sonuçları ba
kımından diğerlerinden daha farklı bağlamda irde
lenmesi gereken bir özellik belirtir. Öncekilerin iş- 
levlenişlerinde, elbette kimi yansımalar, etkilen
meler ve hatta uyumlanmalardan kaynaklanan top
lumsal sıkıntı ve tıkanıklıklar yaşanmakla birlikte, 
oluşum sığ ve sınırlıdır; sanki olay zaman, mekân ve 
olayın içinde bulunan insanla bağlantılıdır. Şirki 
canlı tutanların güçlerini yitirmesi, zulüm yapanla
rın egemenliklerinin kırılması, nifak ehlinin içyüz
lerinin ortaya çıkması, fasıkların toplum denetimi 
altına girmesi, günah işleyenlerin pişman olması, 
hep, olayı -deyim yerinde ise- sonuçlarıyla birlikte 
ortadan kaldırır. Kendini toparlama sürecine giren 
insan ve insanlık tüm bu yaşadıklarından sonra da 
sağlam bir taban üzerinde sağlıklı bir yapı edinebi
lir, hatta edinir. Çünkü, zemin üzerindeki tüm 
olumsuzluklara karşın, bu olumsuzlukları diri tutan 
pençelerin zayıflayıp gevşemesi oranında şartlar el
verdiğinde, insanlar ve insanlık fıtratına uygun ola
nı seçmeğe ve yeğlemeğe başlar.. İfsat, işte, bu ken
dine gelişin gerçekleşebileceği, gerçekleştirilebilece
ği taban ya da zemini çürütüyor olması bakımından 
diğerlerinden ayrılır. İfsadın, daha doğru bir deyişle 
ifsat edicilerin, müfsitlerin hedefinde insanlık ağacı
nın gövdesi, kolları, dalları, yaprakları, meyveleri 
değil, doğrudan doğruya kökleri vardır. Diğer olum
suzluklar belki gövdeyi yaralayıp, kolları kesip, dal
ları kırıp, meyveleri talan etmişken veya ediyorken, 
müfsitler doğrudan doğruya köklere saldırır; onu ku
rutmaz ama fıtratım/yapısım/doğasım bozar, değişti
rir, yozlaştırır ve diğer olumsuzlukların gelip gölge

sinde safa sürerek meyvesinden sürekli yararlanabi
lecekleri bir ağaca dönüştürür; insanlık bir “başka 
insanlık” olup, çıkar. Köklerle baş edemediği zaman 
ve zeminlerde ise, bu kez kollara, dallara aşı yaparak 
aynı dejenerasyonu gerçekleştirir..

İfsat, öte yandan, hep kol kola gezdiği, daha 
doğrusu varlık kazandırıp, kendi varlığını da bu var
lık kazandırdığı olumsuzluklarla devam ettirebildiği 
için, çoğu kez diğerleriyle karıştırılır ve dahası, öte
kilerle olan yapısal farkı gözden kaçırılarak onlar
dan biri veya bir kaçı ile anlatılmağa, tanıtılmağa 
çalışılır; onlarla anlamdaş bir kavrammış gibi alınır. 
Bu ise, ifsadın işlevlenmesine elverişli bir ortamın 
kalıcılığına ve yozlaşmanın, yıkımın sürekliliğine 
yol açar.

İfsat olayı ve oluşumuna Kur’ân-ı Kerim’de iman 
edenlerle ilgili bilgilendirmenin hemen ardından 
yer verilmiş olması, ola ki, işte bu yıkıcı, yozlaştırıcı, 
bozunuma uğratıcı, dönüştürücü tehlikenin büyük
lüğüne dikkati çekmek içindir. Nitekim, Bakara Su- 
resi’nin müminlerle ilgili ilk beş ayetinin ardından, 
Yüce Allah, Resulüne, kalpleri ve kulakları mühür
lendiği ve gözleri perdelendiği için inanmaları 
mümkün olmadığından uyarılıp uyarılmamaları fark 
etmeyen kimseleri tanıtır. Sonraki ayetlerde ise, bu 
kimseleri aynı ya da benzeri olumsuzlukları taşıyan
lardan ayırt edici özellikleri görürüz:

Bu özelliklerden birincisi, inanmadıkları halde 
Yüce Allah’a ve Ahiret Günü’ne inandıklarını söy
leyerek, dikkat edilsin, Yüce Allah’ı ve inananları 
kandırmağa kalkışmalarıdır.

İkincisi, “Yeryüzünde fesat çıkarmayın, bozgun
culuk yapıp yozlaşmaya yol açmayın” uyarısı karşı
sında, ifsatlarının idrakinde olmadıkları için “Biz 
ancak ıslah edicileriz” diyerek, Yeryüzünü düzeltme 
iddiasında bulunmalarıdır.
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Üçüncü, ve onları tanımak bakımından belki 
de en önemli, özellikleri ise, kendilerine “diğer in
sanların inandığı gibi inanın” denildiğinde, “sefih
lerin, kalın kafalıların inandığı gibi mi?” yanıtını 
vererek, insanları ve insanların inandıklarını kü
çümsemeleri, hor görmeleridir. Çünkü, onlar -ken
di sanı ve savlarına göre- “her kişi”nin inancını dış 
görüntülerle oyalanma sayıp, kendilerince gerçeğin 
özüne erişmiş “er kişi”lerdir..

Bu savlarına karşın, dördüncü bir özellik olarak, 
yine' de inanmış kimselerle karşılaştıklarında “biz 
de sizin gibi inanmaktayız” dedikleri halde, “şey
tanları” ile baş başa iken asıl inançlarını dile geti
rip, o “her kişi” gördükleri inanmışlarla alay ettik
lerini belirtmeleri sayılabilir..

Bu yaptıklarına karşılık, “Haber’den öğrendiği
mize göre, Yüce Allah da onları şaşkınlık ve azgın
lıklar içinde bocalatarak, bu alaylarına karşılık verir.

Bu azdıran şaşkınlık ya da şaşırtan azgınlık Yüce 
Kitap’ta çok açık bir fotoğrafla gözler önüne serilir: 
“Onların hali, ateş yakan kimselerin haline benzer 
ki, o ateş çevrelerini aydınlatır aydınlatmaz, Allah, 
görmesinler diye ışıklarını giderip onları zifiri ka
ranlıklar içinde bırakır..” Ve haliyle, “onlar sağır, 
dilsiz ve kördürler; geriye dönüşleri de yoktur”..

Bir de bu fotoğrafa bakın: “Ya da şöyle: Gökte 
içinde karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler ta
şıyan sağanak halinde bir yağmur.. Ölüm korkusu 
içinde yıldırımlardan korunmak için elleri ile ku
laklarını tıkarlar.. Allah inkâr edenleri böyle kuşa
tır..”'

Ve, izlemeye devam edelim: “Neredeyse gözleri
ni alıveren şimşekler her çaktığında ışığında yürür
ler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde 
çakılıp kalırlar..” Ve, elbette, “Eğer Allah dileseydi, 
onları gözlerinden de, kulaklarından da yoksun bı
rakabilirdi; Çünkü, Allah her şeye kadirdir...”

Bu fotoğraflar, bana, “siz de diğer insanların 
inandığı gibi inanın” denildiğinde “kalın kafalıların 
inandığı gibi mi?” karşılığını vermekle Yüce Al
lah’ın gönderdiği Kitabı bir yana bırakıp da, kendi
lerince “ateş yakmağa” kalkışanları çağrıştırıyor.. 
Kim bilir kaç bin yıldır yaktıkları ateşi “gelenek” 
adı altında bayrak yarışı yaparcasına elden ele akta
rarak bugüne taşımak isteyenleri, taşımakta olanla
rı.. Evet; “ateş” çevrelerini aydınlatıyor, ama, onlar 
bu ateşin aydınlığındayken Yüce Allah onların 
nurlarını gideriyor; hiçbir şeyi, asıl görülmesi gere
ken şeyi göremiyorlar.. ‘Nâr’ı ‘Nûr’ sanarak ve saya

rak gerçek nûrdan yoksun kalıyorlar..
Ve, bunun idrakine de bir türlü varamıyorlar. 

Çünkü girdikleri ortam karanlıklar, gök gürlemele
ri ve sağanaklar diyarı olduğu, üzerlerine yağan yıl
dırımlar dolayısıyla ölüm korkusunu yaşamaktan 
kurtulamadıkları halde, kurtuluşa hâlâ çakan şim
şeklerin aydınlığında attıkları birkaç adımla ulaşa
bileceklerini sanıyorlar. Bu sanmaları, onları, bir 
sonraki adımlarının zifiri karanlıkta çakılıp kaldığı
nı görmek imkânından da yoksun bırakıyor..

Mistisizmin, Batınî inanış ve yönelişlerin, han
gi ad altında ve hangi dinin kisvesi içinde olursa ol
sun, bütün kollarındaki “seyr ü sülük” aşamalarına 
dair anlatılanlar ile, yukarıdaki fotoğrafta gözlemle
diğimiz durumun, özellikle de şimşeklerin aydınlı
ğında yürüyüp, karanlıkla karşılaşınca çakılıp kal
ma olayının bire bir örtüşmesi, müfsitlerin kim ve 
ifsadın ne olduğunu anlama konusunda bizim için 
sağlam bir tutamak olmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, insanların inançlarını küçüm
seyerek alay eden müfsitlerle ilgili bu tanıtımın ar
dından “insan”a yönelik uyarılarda bulunur.. Bu 
uyarılar arasında yer alan “Ve eğer kulumuza indir
diğimizden şüphe duyuyorsamz, haydi onun gibi bir 
sûre getirin” vurgusu da, özellikle, müfsitlerin bin
lerce yıldır elden ele, dilden dile aktarırken epeyce 
zenginleştirdikleri süslü söz yığını öğretilerine mey
dan okumadır..

Bu uyarıların hemen ardından Atamız Adem 
Aleyhisselamm yaratılış, cennete konuluş ve ora
dan çıkarılış kıssasının aktarılması, turn bu ayetle
rin özellikle ifsat dolayımh olarak da dikkate alın
ması gerektiğini gösterir. Çünkü, ilk ifsat olayı Ata
mız Adem Aleyhisselam ile Annemiz Havva’nın bu 
cennette bulundukları sırada yaşanmıştır. O gün 
Ebeveynimizin aklını çelmek için Şeytan tarafın
dan ortaya atılan ve cennetten çıkarılmaya yol 
açan “sarsılmaz bir saltanat, kalıcılık ve melekleş- 
me” vaadi, burada da ve bugün de aynen gündeme 
getirilerek insanların bu dünyanın cenneti olan “Is- 
lâm”dan çıkmalarına sebebiyet veren ifsat olayının 
sürgiti sağlanmaktadır.

O gün, Ebeveynimiz, Yüce Allah’ın verdiği ke
limelerle tevbe ederek ifsadın pençesinden kurtul
muştu; bugün de ifsattan korunmak ve sakınmak yi
ne Yüce Allah’ın vermiş olduğu kelimelerle, 
Kur’ân-ı Kerim’e sarılmakla mümkün.. Kurtuluş, 
burası için de ötesi için de kurtuluş, evet, ancak 
Kur’ân ile.. ■
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KALBIN BEŞ DEVASI

ABDULLAH YILDIZ

♦ ,
İ mamNevevî, “el-Ezkâr”m âa (s.159) İbrahim

el-Havvâs’ın nefis bir önerisini aktarır: “Kal
bin devâsı beş şeydir: Düşünerek K ur’ân 

okumak, mide boşluğu, gece kalkması(kıyâmü’l- 
leyi), seherlerde yalvarmak, sâlihlerle otur
mak.”

Ebû İshak Ibrahim b. Ahmed ebHavvâs (ö: 
H.291/M.904) Samerra doğumlu; hurma yapra
ğından zembil yaparak geçindiğinden ‘Havvâs’ la
kabını almış. Kitâbü’l-Mütevekkilîn adlı eserin de 
müellifi.

Bu yazı, el-Havvâs’m bu harika reçetesi üzeri
ne bir teemmül denemesi olacak, inşaallah.

Önce “kalb”den başlamalıyız: Kalb, bilinen 
mânâsı itibariyle, kan pompası olan organımız ise 
de, Kur’ân/Islâm literatüründe ‘bilgi ve düşünce
nin kaynağı/aracı’dır; akletme, düşünme, anlama, 
kavrama, eşyanın hakikatini bilme, iman etme, 
hidayete erme... kalble yapılır. Ayrıca Kur’ân’da 
fuâd, sadr, lüb, nühâ gibi terimler de kalb manasına 
kullanılır. Kur’ân ‘kalbleriyle akletmeyenler'den söz 
eder(7/179; 22/46); ‘kalbi olan... öğüt alır’ buyu- 
rur(50/37); kalbi(/uâd) insan davranışlarından so
rumlu tutar. Yine Kur’ân’a göre, kalb hidayete 
erer(3/103; 64/11), îman eder(49/7,14; 58/22), 
şefkat ve merhamet eder(57/27), Zikrullah’la tat
min bulur( 13/28)... Öte yandan, kalb çok değiş
ken olduğundan bu ismi almıştır da denilir(bkz: 
Tâcu’l-Arûs, İhyâ). Nitekim kalb kirlenir/pasla- 
nır(83/14), katılaşır(2/74; 3/159; 5/13; 6/43; 
39/22; 57/16), marazlı/hasta hale gelir(2/10; 5/52; 
8/49; 9/125; 22/53; 24/50; 33/12,32,60; 47/20,29;

74/31), perdelenir, örtülür( 18/57; 41/5) ve -ma
azallah- mühürlenir(2/7; 6/46; 9/87,93; 10/74; 
16/108; 30/59; 40/35; 42/24; 45/23; 47/16; 63/3).
Burada inkılâb ile kalb arasındaki semantik bağdan 
da söz etmeliyiz. Peygamberimiz (s.), kalbin değiş
mesiyle bütün bedenin ve davranışların değişece
ğini beyan eder ve “kalb sâlih olunca beden de salih 
olur” buyurur. Peygamber Aleyhisselâm’ın en sık 
tekrarladığı duâ şudur: “Yâ mukallibe’l-kulûb! Seb- 
bit kalbı alâ dînike: Ey kalbleri inküab ettiren! 
Kalbimi dînin üzre sabit kıl.”

İmdi, kalbin birinci devâsına gelebiliriz: Dü
şünerek Kur’ân okumak!.. Ciltler dolusu kitap 
yazılası bir konu. Biz, Kur’ân'ı Anlamak Farzdır ad
lı eserimizde (Pınar Yayınları) konuyu genişçe in
celedik. Kalbiyle aklederek, tefekkür, tezekkür ve 
tedebbür ederek sürekli bir şekilde Kur’ân okuyan 
müminin kalbi tertemiz(seîîm) hale gelir; aklı, zih
ni, basireti, ufku açılır. Bu yüzden Kur’ân, her say
fasında, bizleri Allah’ın kainattaki ve Kitab’daki 
âyetleri üzerinde düşünmeye çağırır. Zaten, ince
den inceye, derin derin düşünmeden ilahı mesajı 
gereği gibi anlamak da mümkün olmaz. 
Hz.Ali(r.a) Kur’ân için; “(gönüllerin bahan an
dadır; bilgilerin kaynakları ondadır. Çjönüle on
dan başka bir şey cilâ olmaz; ondan başka bir 
şey gönlü parlatamaz.” der. Ashâbın Kur’ân ho
calarından Abdullah ibni Mes’ûd(r.a) da; “Alla
hım, . . .  senden Kur’ân’ı kalbimin baharı, sıkın
tı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı dile
rim .” diye duâ ederdi.
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İkinci devâ olan “mide boşluğu”nu, geçtiği
miz Ramazan ayı vesilesiyle, tüm müminler tam 
bir ay boyunca yaşadılar, elhamdülillah. Kalbin, 
aklın, zihnin behimî arzu ve isteklerden sıyrılarak 
ilahi mesajı algılamaya nasıl daha elverişli hale 
geldiğini bizzat tecrübe ettik. Şimdi, sevgili Engin 
Noyan’ın kulağını çınlatmanın zamanı: “Vallahi” 
diyor; “Ramazan’da benim kafam daha iyi çalışı
yor.”

Üçüncü devâ; gece kalkm ası(hyâm ul-leyl): 
Allah(c.c), Hz.Peygamber’in(s.) şahsında mümin
lere, gece kalkıp namaz kılmayı ve düşüne düşüne, 
ağır ağır Kur’ân okumayı tavsiye buyurur(73/l-7). 
Müzzemmil sûresinde gece kalkması için kullanı
lan tabir de çok dikkat çekicidir: nâşi’etü’l-leyl 
yani gece neş’esiL. Gecenin dinginliğinde kalkıp 
hulûs-u kalble Kur’ân okuyarak o vakitte riyasız 
bir ulvî neş’e yaşamak!.. Âyetin devamında; an
cak böyle sakin bir zaman diliminde dil ile gö- 
nül/kalp arasında -tam bir harmoni ve uyum sağla
nabileceği, ‘(sorumluluğu) ağır sözün’ yani 
Kur’ân’ın daha iyi anlaşılabileceği vurgulanır.

Dördüncüsü, seherlerde yalvarmak: Sa-
bah/seher vakti, yeni bir günün değil, yeni bir ha

yatın başlangıcıdır. Bir âyet(39/42), her uykunun 
ölüp geri dirilmek anlamına geldiğini hatırlatır. 
Hz.Rasûl’ün sabaha erince: ‘‘Bizi öldürdükten 
sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! 
Zaten dönüşümüz de O ’nadir.” diye duâ etmesi
nin hikmeti de bu olsa gerektir. Böyle bir duâ kal
bi diriltmez mi? Kur’ân, cennet nimetiyle ödüllen
dirilenlerin “seherlerde istiğfar edenler”(51/18) ol
duğunu beyan buyurur.

Beşincisi, salihlerle oturmak: Düşünceleri ve 
davranışları, fikirleri ve zikirleri sâlih olan insan
larla beraber olmak; Rablerine icabet eden, nama
zı dosdoğru kılan, infak eden, aralarında istişâre 
eden, bir haksızlığa uğradıklarında yardımlaşarak 
kendilerini savunan(42/38-39), birbirlerine hakkı 
ve sabrı tavsiye eden( 103/3) bir cemaat olup on
larla hemhâl olmak, onlardan beslenmek... elbet
te aklı/kalbi diri tutar.

Evet, kalblerimizin kirlenmemesi, katılaşma
ması, hastalanmaması ve -Allah korusun- mühür
lenmemesi için; tam tersine devâ bulup dirilmesi, 
cilalanması için Kuı’ân’ı kalbimizin baharı yapma 
zamanı değil mi?

“İman edenlerin Allah’ın Zikr’ine ve O ’ndan 
inen hakka kalplerinin yumuşaması zamanı gel
medi mi?”( 5 7/16) ■
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HAKKTN TEMİNATI

REYYAN AĞLAMAZ

♦

İ bn-i Abbas (r.a.) hadisi: şöyle demiştir: Resulul- 
lah (s.a.v.) Muâz’ı Yemene gönderdiği vakit 
şöyle buyurdu: “Mazlumun (bed)duasından ko

run. Çünkü zulme uğrayanla Allah arasında perde 
yoktur. (Buhari, Kitabu’l-Mezalim 46/9)

-Üç kişi vardır ki duaları reddedilmez. (Mutlak 
icabet edilir.)

• A dil devlet başkanı 
• İftarını yaptığ zaman oruçlu 
• Zulme uğrayanın duası ki Allah mazlumun du

asını bulutların üstüne çıkarır ve onlara sema kapıları 
açılır ve Allah:

“İzzetime yemin olsun ki; vakti uzasa da sana 
yardımımı eriştireceğim." buyurur. (Tirmizi, Cen
net, 2,2528)

- 1 -

“Mazlumun ahi, indirir şahı” diye bir söz bili
rim; “Alma mazlumun ahım, çıkar aheste ahes
te ”yi de. Ataların bu sözleri mazlumların duası hu
susunda ortaya çıkan toplumsal şuurun bir yansı
masıdır şüphesiz. Bunlar, zalim olmayan aksine 
mazlum ve mahzun olmuş bir peygamberin (ona 
selam olsun) haberiyle de hayatımızdaki belirgin 
örneklerle de tescillenmiştir.

Allah’ın elçisinin sözü ve onun etrafında şekil
lenen atasözleri, dikkatleri mazluma, kendisine; 
haksızlık yapılan kişiye, çektiği kadar zalime, hak
sızlığı yapan kişiye de çekiyor. Zulüm gören kişi
nin Hak katındaki konumu dolaylı bir biçimde za

limin konumunun da ipuçlarını da bize haber ve
riyor. Zulmeden kişinin gücü, imkanları, sözünün 
geçerliliği, kudreti dahilinde olan şeylerin niteliği 
ve niceliği ne kadar büyük olursa olsun, kendisine 
zulmedilen kişinin “hakkı” karşısında değerini yi
tirmektedir. Bu, Allah’ın ölçüsüdür, adaletin öl
çüsüdür, vicdanın ölçüsüdür. Kişi haksızlığa uğra
tıldıktan sonra onun hakkını gözetecek olan, tek 
başına kendisi değildir. Onun hakkını gözetecek 
olan adaleti mutlak, merhameti engin, kudreti 
sonsuz, bir tek Allah’tır. Mazlum günahkar da ol
sa bu böyledir. Mazlum bütün bunlarla yol alan
dır, tek başına kalakalmış çaresiz bırakılmış, Adil
i Mutlak Allah tarafından terk edilmiş değildir.

Mazlumun duasının reddedilmeyişi üzerine çe
kilen dikkat, bu hususta gösterilmesi istenen has
sasiyet zalim olmamaya dair mühim bir ikazı, zali
mi zulmünden caydırma gibi bir maksadı tazam- 
mun ediyor. İşin aslı mazlumun bedduasına sebe
biyet vermeyecek ahlakla, davranış tarzıyla hare
ket etmektir. Zikredilen hadiste reddedilmeyen 
dualardan ilkine (adil devlet başkanının duası) 
sonuncusu (adaletsizliğe uğrayan kişinin duası) 
ikinci bir defa vurgu yapıyor. Hakk’ın muradı, hu
kuka titizlikle riayet etmesi gerekenlere biçtiği 
hedef, yeryüzünde adaletinin tezahürünü görmek
tir. Aksi halde Allah zaten adaletini ergeç göste
recektir.

Hadis-i şerif, bütün bunlardan öte başka bir 
gerçekliği de hatırlatıyor: Zulüm sözkonusu oldu
ğunda mazlum olmayı, zalim olmaya tercih etmek. 
Diğer bir ifadeyle zalim olmaktansa mazlum olma-
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yı kabul ederek Halck katındaki mertebe
yi öncelemek. Bu tercih ResuPün(s.) 
“Adem’in Oğlu Habil gibi ol!”1 
kuvvetlendiği gibi Hz. Peygamber yaşa
mıyla da bunun örneklerini sergilemiştir.
Bu söylediğimiz mü’minin pasifize edil
mesine teşvik olarak algılanmamalıdır.
Mü’min elbette hakkını koruyacak ve sa
vunmada bulunacaktır. Fakat haksızlığa 
uğratma, uğratılma konusunda bir çatış
ma ve acziyet içine girerse zalim olmak
tansa mazlumiyeti tercih edecektir. Habil 
kendisini, kini ve hasedi yüzünden haksız 
yere öldürmek isteyen Kabil’i aynı sebep
le, haksız yere öldürme teşebbüsünde bu
lunmamış ve mazlumlardan olmuştur.
Aynı Habil’in Allah adına kafirlere karşı açılan 
bir harpte atıl kalması elbette düşünülemez.

Hz. Peygamber(s.) de maddi ve manevi anlam
da birçok haksızlıkla karşı karşıya olmasına rağ
men “zarara, zararla karşılık yoktur-.”2 ilkesince 
hareket etmiş mü’minlere de sabrı tavsiye etmiş
tir. Böyle iken o, Allah için savaşanların komuta
nı da olmuştur. Fakat aynı zamanda o, dinimizi 
değiştirdik(müslüman olduk), dediği halde bunu, 
öldürülmemek üzere söylediklerini düşünerek Be
ni Cüzeyme kabilesine mensup bazı kişilerin kat
ledilmesine sebebiyet veren Halid b. Velid’in yap
tıklarından beri olduğunu da içi parçalanarak de
falarca zikretmiştir.3 Bu bağlamda “zalim olmak
tansa mazlumiyeti tercih” sözü daha iyi anlaşıla
caktır.

- 2 -

Allah: “Ben çok yakınım. Bana dua ettiği va
kit dua edenin dileğine icabet ederim”(2/186) bu
yuruyor. icabet etmek; cevap vermek, karşılığını 
sunmak demektir. Dolayısıyla dua için “kabul et
mek” ifadesinden ziyade “icabet etmek” ifadesini 
kullanmak gerekmektedir. Kabul etmek “aynıyla 
yerine getirmek” gibi bir “zorlama”yı da içeriyor.

Reddedilmeyen dualar arasında mazlumun du
asının bulutların fevkine çıkarılacağı, gök kapıla
rının ona açılacağı söyleniyor. Allah bundan son
ra “vakti uzasa” da kaydını koyarak duaya icabet 
edeceğini müjdeliyor. Bu ifade, mazlumun duası
nın mutlak karşılık bulacağını haber veriyor. Fa

kat duanın, yapıldığı şekliyle, aynen kabul edile
ceği gibi bir kesinliği içinde barındırmıyor.

Allah adaletli olduğu kadar eşsiz bir merhame
te de sahiptir. O bu sıfatı, affı, mağfireti ve hilmiy- 
le zalime tevbe etmesi zulmünden vazgeçmesi ve 
yaptığını düzeltmesi için mühlet tanır. Mazlumun 
hakkı zail olmadığı gibi zalim de yüce adalete tes
lim olur ve Rabb’in rahmetinden istifade eder.

'Bu sözleri zikrederken günümüzde basın-yayın- 
da sıklıkla aynı içerikte sunulan “esrarlı” tv prog
ramları da takılıyor zihnime. Bir zalim, bir maz
lum ve mazlumun zalime mutlak galibiyeti, içerik 
bu. Allah’ın duaya icabeti başlıca şöyledir: Allah 
dilerse aynıyla karşılığını verir, duasına mukabil 
bir kötülüğü ondan men eder ya da o duayı ahire- 
te saklar ve misliyle günahı affeder. Dünya hayatı 
geçici ve aldatıcı bir hayattır. Sonsuz olan ise ahi- 
ret hayatıdır. Kişiler her şeyin karşılığını dünyada 
görmek gibi bir saplantıyla hareket ederse daha 
çok bedbaht olacaktır. Allah’ın müslüman duası
na mutlak manada cevap vereceği sözü bizi bu tür 
bir yanılgıya itmemelidir. Evet Allah mazlumun 
hakkının karşılığını verecektir fakat bu karşılığın 
belirleyicisi mazlum değil, mazlumun savunuculu
ğunu üzerine alan Allah’tır. Bu, Mü’min, Mühey- 
min ve Hakk Mabud’un haksızlığa uğratılmış ola
nı teminat altına almasıdır. ■

Notlar
1 Tirmizi 2195, E.Davud 4257(hadis sahihtir).
2 İbn Mace, Ahkam 17; Muvatta, Akdiye 31)
3 Tirmizi, Meğazi 58, Ahkam 35; Nesai, Adabi’l-Kudat 16

(8,239).
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ŞEYHO DUMAN İLE 
İSMAİL HATİP ERZEN ÜZERİNE

-“Malatya Ekolü”nün Pîri Müftü Efendi-

ABDULLAH YILDIZ

S on yarım asırda Ma
latya’dan yetişen 
Müslüman fikir 

adamlarına, yazarlara, çi
zerlere, düşünürlere, edebi
yatçılara baktığımız zaman, 
farklı bir tarza, farklı bir du
ruşa sahip olduklarını fark 
ederiz. ‘Malatyalı’ duruşu, 
bir anlamda ‘Malatya eko
lü’ diyebileceğimiz bir çizgiden söz edebiliriz: İslâ
mî algılarında net bir tevhidî çizgi, meselelere 
Kur’ân merkezli bir bakış, batıl ve hurafelere kar
şı keskin bir eleştirel duruş, hatta genel anlamda 
kritikçi bir gelenek, bir ekol... Bu geleneğin nere
den kaynaklandığını, kimlerden neş’et ettiğini 
merak edip ilk başvurduğum merci merhum Said 
Çekmegil ağabey olmuştu, sonra Musa Çağıl ağa
beyle de konuşmuştuk aynı mevzuda, nihayet geç
tiğimiz aylarda Şeyho Duman Hocaya da sormuş
tum bu konuyu ve aldığım bütün cevaplar aynı 
isim üzerinde birleşiyordu: 1950’lerde Malatya’da 
müftülük yapan ve hâlâ “Müftü Efendi” diye anı
lan büyük âlim rahmetli İsmail Hatip Erzen. Bu 
değerli ilim adamını en iyi tanıyanlardan biri de 
onun dizi dibinde yetişen ve ondan çeşitli İslâmî 
ilimleri bizzat tahsil eden Şeyho Duman Hoca. 
Şeyho Hoca’nın İsmail Hatip Erzen hakkında bir 
kitap çalışmasına başladığını da bu vesileyle öğ
renmiş oluyoruz.

Şeyho Duman Hocaya İsmail Hatip Erzen’le 
ne zaman ve nasıl tanıştığını soruyorum önce:

“Biz Müftü Efendi ile 
1950’lerde tanıştık.” diyor 
ve devam ediyor: “Ben 
Kur’an kursunda okuyor
dum, o yıllarda. Kendisi de 
müftü idi ve zaman zaman 
Kur’an kursuna kontrole 
gelirdi... Daha sonra, Müf
tü Efendinin verdiği Arap
ça derslerine bizzat iltihak 

ettim ve onun derin ilminden istifade etme imka
nı buldum...”

İsmail Hatip Erzen Kimdir?

Sohbet ilerlemeden, Müftü Efendi’nin kimliği ve 
geçmişi hakkında bilgiler alıyorum Şeyho Du- 
man’dan: Rahmetli İsmail Hatip Erzen Hoca, as
len Siirtli imiş, Arap’mış ve tabii olarak Arapça’yı 
da çok iyi derecede biliyor, konuşuyormuş. Doğu 
medreselerindeki tedrisatını bitirdikten sonra Ez- 
her’e iltihak etmiş. Kendi ifadesine göre bütün sü
lalesi ilmiye geleneğinden geliyormuş. Babası S i
irt’te yıllarca imamlık yapmış alim bir insan. Er- 
zen Hoca, Diyanet’te görev alırken babasını, de
desini ve yedi göbek atasını da yazıp vermiş, şahsı 
ile ilgili bilgilerin arasında. Şeyho Duman, “bu 
durum” diyor; “eski ilim geleneğinden gelen zevâ- 
tın Ensâb ilmine ne kadar önem verdiğini de gös
terir, aslında.”

• İsmail Hatip Erzen Hoca, kendi ifadesine göre 
Selefî’dir. Yine kendi tespitlerine göre nesebi Ab-
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dulkadir-i Geylani’ye kadar uzanıyormuş; hatta, 
soyunun aynı zamanda Hz.Hüseyin’e kadar uzan
dığına inandığından Hüseynî olduğunu söylermiş. 
Bunu belgelerle de tevsîk etmiş...

Söz nesepten açılmışken ve Müftü Efendinin 
‘seyyit’liği gündeme gelmişken “seyyit olmakla if
tihar eder miydi?” diye soruyorum. “Hayır” diyor 
Şeyho Hoca; “Öyle nesebiyle filan övünmezdi. O 
soydan gelmiş olmasının kendisine kazandıracağı 
bir şey olmadığını da söylerdi. Aslolanın takvâ ol
duğunu belirtir; Kur'ân’daki 'Sizin en hayırlınız en 
çok ittika edeniniz! sakınanınızdır’ âyetine dayana
rak meseleleri hep o noktadan ele alırdı...”

Ezher’de İlmî Tahsil ve Hizmet Yılları

Burada konu, İsmail Hatip Erzen Hoca’nın ilmî 
seviyesine ve ilim hayatına geliyor. Müftü Efendi
nin Ezher’de ilim tahsil ettiği ve hocalık yaptığı 
yılları merak ediyor ve bu konuda Şeyho Du- 
man’dan bildiklerini aktarmasını istirham ediyo
rum: Onun aktardığına göre; Ezher'de ilmî ve fik
rî tartışmaların en yoğun olduğu dönemlerde tah
sil hayatına başlamış İsmail Hatip Erzen Hoca. 
Reşid Rıza’ların, Muhammed Abduh’ların hemen 
sonrasındaki, fikri çalkantıların hayli yoğun oldu
ğu bir dönemde çok ciddi tecrübeler kazanmış ve 
çok önemli bir ilmi seviyeye ulaşmış...

Müftü Efendi, kendi ifadesine göre; Ezher Ü ni
versitesindeki ders müfredatını bitirip ilmi kariye-1 
rini tamamladıktan sonra Ezher’de on civarındaki

alimden özel dersler ve icazetnameler almış. Bu 
icazetnamelerin her birinin özeti, onun Diyanet’e 
verdiği, özel şahsiyetini bildiren dokümanlar ara
sında yer alıyor. Yani kimde hangi ilmi okumuş, 
kim ne icazet vermiş, bunların hepsi Arapça ola
rak mevcut. İsmail Hatip Erzen’in hangi ilimlerde 
mütehassıs olduğunu sorduğumda, Şeyho Hoca 
şunları anlatıyor: “Hadis ilminde otorite bir alim
di ve hadis konusunda fevkalade hassasiyet sahibi 
idi. Kendisine hadis konusunda bir soru sorduğu
muz yada bir hadis götürdüğümüz zaman çok açık 
ve net cevaplar verirdi; o hadisi, usûl ölçülerine 
vurur, ‘bu hadistir veya değildir' derdi. Hadis usû
lüyle ilgili gerek manzum, gerek mensur kitapların 
hepsini Arapça olarak ezberinden okurdu. Nahiv
deki ‘Elfiye’ kitabı gibi, kaideleri manzum olarak, 
şiir formunda öğreten bu kitaplar kolay ezberleni
yor ve muhafaza ediliyor... Hadis usulü konusunda 
da birkaç metin ve özellikle manzum metin var, 
bunların ezberlenmesi de kolay oluyor tabi ki...” 

“Müftü Efendi, kendi ifadesine göre; yedi sene 
Ezher’de hadis hocalığı yapar ve daha sonra Tür
kiye’ye döner; Türkiye’ye döndüğünde de müder
rislik imtihanına tabi tutulur ve imtihanı kazanır. 
Elazığ/Harput şehrine Hamidiye Medreselerine 
müderris olarak tayin edilir. (Bu dönem, zannede
rim, Osmanlı’nın son yıllarıdır.) Orada tedrisata 
başlar. Sonraki yıllarda da Türkiye’nin çeşitli ille
rinde Müftülüklere tayin edilir. Birkaç ile gönde
rilir; en son Konya ve Malatya’ya tayin edilir; n i
hayet Malatya’da 1960’larda emekliye ayrılır.”

ed evaluation copy of CVISION PIjnDpfflpressor
Abdullah Yıldız

http://www.cvisiontech.com


ŞEYHO DUMAN İLE / YILDIZ

Batıl ve Hurâfelere Aman Vermeyen 
Bir Müftü Efendi

Söz İsmail Hatip Erzen’in Konya’da müftülük yap
tığı yıllara gelince; Müftü Efendinin o yıllardaki 
ilginç bir uygulamasını Said Çekmegil ağabeyin 
aktardığını hatırlıyorum: O sıralar Konya camile
ri, iri iri taneli 999’lu tespihlerle doludur. Bu tes
pihler, zikrin hakiki manasını gölgelediği ve ger
çek zikrin, ibadetin rûhuna ters olduğu ve hatta 
bu rûhu idrake engel teşkil ettiği için, bunların 
hepsini toplatır ve bizzat camilerdeki sobalarda 
yaktırır. Tabi ki, bu uygulamasından dolayı da 
ciddi tepkiler alır, ama bu tepkiler Hoca’nm umu
runda değildir; o doğru bildiğini söylemeye ve 
doğru olanı yapmaya devam eder.

Şeyho Duman Hoca, Müftü Efendinin Malat
ya’da da aynı tutumunu sürdürdüğünü ifade edi
yor: “Allah rahmet eylesin, Müftü Efendi, işin dış 
kabuğuyla ilgilenmek yerine daima hakikatine er
meyi, meselelerin derûnuna nüfuz etmeyi önceler, 
önemserdi. Bir arkadaşımız onun dersine geliyor
du, -ki hâlâ berhayâttır- Aşık Ahmet diye bir zat; 
‘Hocam ben fırında çalışıyorum’ dedi. -O zaman
lar fırında hamur makine ile değil, elle yapılıyor; 
o arkadaş da sabaha kadar beş çuval hamur yoğu
ruyor sonra da derse geliyordu.- Dedi ki; ‘Hocam, 
ben müezzinlik veya imamlık görevi almak istiyo
rum.’ Bunun üzerine Hoca hemen dersimizi bıra
kıp kendisiyle ilgili bir hatırayı dillendirdi ve dedi 
ki; ‘Ahmet, sen hamurunu yoğurmaya devam et; 
Din’i meslek edinerek buradan geçinmeye kalkış
ma.’ Ve devam etti: ‘Zira, Din’i bir meslek haline 
getirdiğin taktirde manen hiçbir şey elde edemez
sin.’ Sonra da kendi hatırasını anlattı: ‘Ben dedi; 
‘Mısır’da iken ve Mısır’dan Türkiye’ye gelip vazife 
alıncaya, ilk maaşımı alıncaya kadar gözlerim açıktı." 
(Bu sözlere, şu an Malatya’da yaşayan iki arkada
şım daha şahittir. Hoca, hem bunu söylüyor hem 
de ağlıyordu. Devam etti:) “Ben ne zaman ki Din’i 
meslek edinerek, Din yoluyla geçinmeye başladım, o 
dakikadan itibaren gözlerim kapandı, basiretim ka
pandı" Tabi, biz o zaman talebe-hoca münasebeti 
seviyesinde daha ileri giderek, ‘nasıl basiretiniz 
kapandı?’ diyemezdik. Anlattıramazdık. Ama bu
nu söylerken ağlıyordu. ‘Ben kaybettim’ diyordu. 
‘Mısır’da gözlerim açıktı; dönüp görev alınca göz- 
lerim/basiretim kapandı’ diyordu: ‘Onun için sen 
git hamurunu yoğur, sabaha kadar çalış, ancak hiç

bir zaman Din’i geçim yolu edinme’...”
Şeyho Hoca’nın bu duygusal hatırasına; “De

mek ki, ihlâsımn kaybolduğunu, basiretinin ka
pandığını düşünüp buna hayıflanarak ağlıyordu 
rahmetli” diye katılarak sohbeti sürdürüyorum. 
Hoca, Müftü Efendiyi anlatmaya devam ediyor: 
“Çok onurlu bir insandı, ve hem kendi onurunu 
hem de Müftülük makamının onurunu asla küçük 
düşürmezdi. Hiç bir resmi törene katılmazdı. ‘Esas 
bu toprakların temsilcisi benim; îslami şahsiyeti 
ben temsil ediyorum’ der ve valinin ya da şunun 
bunun karşısında kendisini ezdirmez, onların aya
ğına gitmezdi. ‘Ben gidersem, dinî şahsiyeti onla
rın ayağına götürürüm’ düşüncesiyle hareket eder
di. ‘Gazali’de “ulemâ-i sû’" diye bir tabir vardır, ya
ni “kötü âlimler”; onlar idarecilerin ayağına gider
ler.’ derdi ve kendisi gitmezdi. Vali ve diğerleri de 
bilirlerdi Müftü Efendinin hassasiyetini ve ona 
resmi formaliteleri uygulamazlardı. Saygı duyar
lardı Müftü Efendiye. Onun kendisine saygısının 
tezahürü diğerlerinin üzerinde de etki yapıyordu, 
onlar da bu zâta saygı duyuyorlardı. Müftü Efendi, 
daha önce sahip olduğu manevi feyzin bir kısmı
nın kayba uğradığını düşünüyor olsa da, aslında 
tesiri ölünceye kadar üzerinde devam ediyordu...”

Etrafına Işık Saçan Bir İlim Adamı

Şeyho Duman Hocaya, Müftü Efendinin Malat
ya’da nasıl bir ders halkası oluşturduğunu ve on
dan hangi ilimleri tahsil ettiğini soruyorum. 
“Müftü Efendi Malatya’ya geldiğinde biraz yorgun 
gibiydi, ama biz zorlayıp rica edince bizi geri çevir
medi, talebimizi kabul etti” diyor ve devam edi
yor: “Arapça Muhtasar, Ma ‘ânî gibi edebi metinle
ri ondan okuduk. Bize Arapça öğretirken, aynı za
manda Hadis ve Tefsire ait bir takım usûl kaidele
rini de anlatırdı. Bu vesileyle birçok şeyi bir arada 
öğrenmiş olurduk. Kendisi doğu medreselerinde 
okuduğu için, oralarda okutulan pek işe yarama
yan boş metinlerin varlığından da haberdardı. 
Mesela, oralarda belli bir ilimle alakalı bir kitap 
okuturlar, sonra aynı meseleleri anlatan başka bir 
kitap daha okuturlar. Müftü Efendi bunlara karşı 
idi. Bir gün bize, ‘isterseniz nahiv kitabı okuyalım’ 
dedi. ‘Bende var bir tane, getireyim’ dedi. Biz de 
Hocaefendi kim bilir nasıl bir kitap getirecek, di
ye bekliyoruz. Otuz altı sayfalık Fusûl-i Fikriye ad
lı küçücük bir kitap getirdi; tıpkı Avamil-i Cürca-
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m kadar.. Dedik ki, ‘Hocam bize bunlar hafif ge
lir; biz bunların Arapça’sını ezbere biliyoruz.’ ‘Da
ha ne istiyorsunuz? Zaten ilim budur.’ dedi; ‘nahiv 
bunun içindedir. Boş şeylerle zaman öldürmenin 
anlamı yok’ dedi. Doğu medreselerinin geri kalış 
sebebinin de bu olduğunu söyledi.

Müftü Efendinin az ve öz konuştuğunu, sadece 
önemli konularda fikir beyan ettiğini ve son dere
ce duygusal bir insan olduğunu öğreniyoruz Şeyho 
Hoca’dan: “Mesela; Cumalardan veya namazlar
dan sonra, bir hafız Kur’ân okuduğunda duygula
nır, kalkar ve ‘cemaat, hafızın okuduğu Kur’ân 
ayetlerini açıklayayım’ diyerek o güzel üslubuyla 
açıklardı.”

Ayrıca, İsmail Hatip Erzen’in batıl ve hurafeler 
karşısındaki tavizsiz durüş-unun halkta rahatsızlık 
meydana getirdiğini, ama Said Çekmegil ağabey 
başta olmak üzere birçok duyarlı insanın onu des
teklediğini öğreniyoruz. Zamanın Diyanet İşleri 
Reisi merhum Ahmed Hamdi Aksekili’nin de 
Müftü Efendiyi çok iyi tanıdığını ve desteklediğini 
söylüyor Şeyho Hoca. Gerek Konya’da gerekse 
Malatya’da birçok şikayet sözkonusu olmasına rağ
men onu desteklemiş ve görevinde tutmuş. Hatta 
1957 yıllarında doğuda yapılan müftülük ve vaizlik 
imtihanlarını Malatya’da bizzat İsmail Hatip Er- 
zen’in en yetkin kişi olarak yapmasını istemiş...

İslâmî Hakikatler Kitabı ve 
Bid’atlere Karşı Keskin Tavır

Müftü Efendinin ilmi yetkinliğine gelmişken, ya
zılı eserlerinin olup olmadığını soruyorum. “Uç 
dört tane kitabı var” diyor Şeyho Duman: “îslami 
Hakikatler adlı Türkçe kitabı, Karmatiler aleyhin
de bir tercüme kitap vb. Ancak tercüme ile iktifa 
etmemiş, dipnotlar, ilaveler koymuş o kitaplara: 
Öyle ki, o kitaba iki kitap ilave edecek kadar dip
notlar. Ayrıca ne kadar kitap okuduğunu da bu 
dipnotlardan öğreniyoruz.”

İsmail Hatip Erzen’in bid’atler karşısındaki 
keskin duruşunu ise şöyle örneklendiriyor, Şeyho 
Hoca: “Onun Malatya’da yaptığı inkılaplardan 
özellikle ikisi önem taşıyor. Daha önce Malat
ya’da sünnet ile farzlar arasında üç kez Ihlas sure
si okunur, Fatiha’dan sonra kamet getirilirdi. 
Müftü Efendi bunu kaldırdı. Bir de camilerin kıb
le tarafına levhalar asılırdı; Allah, Muhammed, 
Ebubekir, Ömer, Osman, Ali. Müftü Efendi ‘bun

ları kaldırın’ derdi. Tabi, müezzinler, imamlar he
men kaldırırdı. Ama çok tepkiler alırdı. Mesela, 
Yeni Camide Hacı Abdullah Efendi -camiin bü
tün ihtiyacını karşılayan biriydi- gelip müezzin ve 
imama baskı yapar, ‘bu levhaları hemen koyacak
sınız’ der, ‘ihlası okuyacaksınız’ derdi. Müftü 
Efendinin böyle bir kaderi vardı. Tabi, bunlara 
çok üzülürdü. Nihayet bir gün, Yeni Camide va
azında şöyle dedi: ‘Sahib-i Şeriatın huzurunda ya
rın mahkemeye geldiğimizde ben Abdullah Efen- 
di’den şikayetçi olacağım ve ona hakkımı helal 
etmeyeceğim.’

Şeyho Duman Hoca, Malatya’da neş’et eden 
îslami anlayışın net ve sağlıklı oluşunun temelin
de Müftü Efendi’nin gayretinin büyük etkisi oldu
ğunu söylüyor ve bazı örnekler veriyor: “Biz o za
man tarikata mensuptuk ve şeyhimizle rabıta ku
rarak rahat ederdik. Müftü Efendi bunların İs
lam’daki yerini bize anlattı ve biz kendi rızamızla 
değiştik. Malatya’da yaşayan Nedim Hoca der ki: 
‘Biz eskiden ne kadar rahattık; nasılsa bizden ha
berdar olan birileri vardı, ama Müftü efendi bu ra
hatımızı bozdu.’ Yani biz ilk başta biraz tereddüt 
ettik, ama onun gerçek ilmi maharetini, meselele
re vukûfiyetini zamanla anladık. Tabi ki, hurafe 
ve bid’atla yoğrulmuş bir toplumda bunları anlat
mak çok zor...”

Konu konuyu açıyor ve Şeyho Hoca, Müftü 
Efendinin özü-sözü bir sağlam bir karaktere sahip 
olduğunu yansıtan ilginç bir hatırasını daha nak
lediyor: “Bir ikindi namazına gecikmiştik. Geldik, 
Yeni Camide namaz kılacağız. Kendisi hemen 
mihraba geçti. Başı açık, kolları sıyrılmış şekilde 
namaz kıldırmaya başladı. Biz de tabi olduk. Son
radan gelenlerle birlikte arkasında dört saf cema
at oluştu. Cemaat dört saf olunca, namazı bitirip 
cemaate döndüğünde; bir müftünün, cübbe ve sa
rık oradayken sarıksız ve cübbesiz, aksesuara önem 
vermeden namaz kıldırmasına cemaatin şaşırdığı
nı hemen farketti ve aynen şöyle dedi: ‘Cemaat 
belki beni yadırgarsınız. Ama ben evde de böyle 
namaz kılıyorum.’ Yani, sizin için bunu giyersem 
riya yapmış olurum demek istedi. Zaten takke/sa- 
rık hakkında böyle düşünüyordu: Bir gün fıkıh 
dersi okurken, takkesiz namaz kılmanın mekruh 
olup olmadığını sorduk. ‘Bunu mekruh sayan 
alimlerin senedi yoktur; bir delile dayandıramaz- 
lar.’ dedi.”

Gerçekten de, bir insanın bir şehre gelişiyle
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orada köklü bir değişim meydana gelmişse, o şah
siyetin fikri, zikri, duruşu, üslûbu, ilmi birikimi ve 
bütün yönleriyle incelenmesi gerekir. Düşünün 
bir Müftü Efendi Malatya’ya geliyor ve o şehrin İs- 
lami anlayışını, rengini değiştiriyor; hurafelere, 
bid’atlere karşı net tavır alıyor -hem de yanlış an
laşılmak pahasına, tepki almak pahasına-, ama 
bugüne kadar devam eden bereketli ve kalıcı te
sirler bırakıyor. Keza, Müftü Efendi’ye sahip çıkan 
ve ondan etkilenen, istifade eden bir Said Çek- 
megil ağabey çıkıyor; Malatya’daki bir terzi dük
kanından tüm Türkiye’ye yayılan bir fikir hâlesi 
oluşturabiliyor. Tam da burada, Adana İmam Ha
tip Okulunda okuduğumuz yıllarda ilk aldığım üç- 
beş kitap arasında Said Çekmegil ağabeyin kitap
larının da olduğunu minnetle hatırlatmalıyım. İş
te, İsmail Hatip Erzen Hoca, Malatya’da böyle sa
hih bir gelenek inşa etti, çeşitli tepkilere ve anla
yışsızlıklara rağmen.

Müftü Efendiden tki Mesaj:
Kur’ân’ı Unutmamak ve Tebliği ihmal Etmemek

İsmail Hatip Erzen Hocanın mücevvid olduğunu 
yani Tecvid ilminde de alim olduğunu öğreniyo
ruz Şeyho Duman Hocadan: “Bütün kıraatleri bi
lirdi” diyor ve ekliyor: “Hiç unutmam, Müftü 
Efendi emekli olunca Elazığ’a gitmişti. Ben de bir 
gün ziyarete gittim. Bu arada kitapçıları gezdim; 
Şatıbî Tecvidinin şerhi var, fakat manzum; aynen 
Cezerî’nin Tecvidi gibi o da şiirsel. Kitabı aldım 
ve Müftü Efendiye gösterdim. Aldı eline, dedi ki; 
‘şu şerhi değil de metni okuyacağım, beni dinle’. 
Ve o manzum metni ezbere okudu. İnanın, seksen 
yaşında idi ve hâlâ unutmamıştı... Elazığ’da Ah
met Efendi diye bir Kur’ân hocası vardı. Müftü 
Efendi Elazığ’a yerleşince, ona uğruyor ve ‘her gün 
geleyim de beni bir cüz dinle’ diyor. (Müftü Efen
dinin bir özelliği de, ayda bir defa namazda 
Kur’ân’ı hatmetmesiydi. Yalnız da kılsa muhakkak 
bir sayfayı bitirirdi. Okurken yanında bulunacak
tınız; kendisi işitecek kadar sesi çıkardı ama siz de 
duyabilirdiniz. Yavaş yavaş okurdu.) Her gün oku
maya devam ediyor. Bir gün bir cüzde iki yanlış 
yapıyor. Ahmet Efendi dedi ki; ‘Baktım, Müftü 
Efendi ağlamaya başladı. Ben şaşırdım, dedim ki; 
‘Hocam ne oldu?’ Cevabı şu oldu: ‘Yarın Rabbim 
bana, “Sana ayetlerimiz geldi ve sen onları unuttun. 
Bugün de sen unutulacaksın!” derse ben ne derim?’

Ahmet Efendi teselli sadedinde, ‘Hocam, bu ayet
ten anladığım kadarıyla, asıl olan manasını unut
mayıp onunla amel etmek; siz lafzını unutmuşsu
nuz ama manasıyla hâlâ amel ediyorsunuz’ deyin
ce Müftü Efendi, ‘Hayır! İkisi de düşünülebilir’ di
yor ve lafzın da unutulmaması gerektiğini, dolayı
sıyla lafzına da önem verilmesi gerektiğini söylü-

»yor.
Son olarak önemli ve mesaj yüklü bir hatıra 

daha naklediyor Şeyho Duman Hoca: “Malat
ya’da İsmetpaşa kazamız var, Yeşilyurt oldu şimdi. 
Orada nâmı, şânı büyük olan Karsh Hoca var; 
alimliğinden, evliyalığından bahseder herkes. 
Müftü Efendi, bir gün bize dedi ki, ‘gelin onu ziya
rete gidelim’. ‘Olur’ dedik ve bir fayton tutup 
Karslı Hocayı ziyarete gittik. Evi, üç-dört basa
makla aşağı inilen bir yer. Oturup hal-ahvalden 
sonra Müftü Efendi sordu: ‘Ne iş yaparsın?’ O da 
‘Efendim, dokuma tezgahım var, arkadaşlar bana 
ip getirirler, burada dokurum, arkadaşlar da çarşı
da satarlar; onunla geçinirim. Evli de değilim. 
Böyle hayatımı sürdürüyorum.’ dedi. Müftü Efen
di, ‘Senin ilmin var mı?’ dedi. O da, ‘İzhara kadar 
okudum’ dedi; yani orta seviyede bir Arapça. Baş
ka bilgiler de verdi ve bir de dedi ki: ‘Haftada bir 
defa Cuma için dışarı çıkarım.’ Müftü Efendi bu
nun üzerine: ‘Bununla yarın huzur-u ilahide hesap 
verebileceğini mi sanıyorsun? Yarın Allah sorsa; 
“Bu ümmetin halinin perişanlığını görüyorsun ve 
haftada bir gün Cuma için çıkıyorsun; üstelik il
min de var! Allah’ın kelamını anlatabilecek sevi
yedesin ve anlatmıyorsun!” dese, sen ne cevap ve
receksin? Gel, ben sana vaizlik ruhsatı vereyim, 
çık kürsüye ve Allah’ın emirlerini dosdoğru söyle. 
İndiğinde kafanı kırsınlar. Böylece Allah’ın huzu
runa, Sahib-i Şeriatın huzuruna gittiğinde bunu 
bir berat olarak ibraz edersin’ dedi. Allah rahmet 
eylesin ölçüleri hep böyle netti...”

Evet, ölçü buydu, önemli olan buydu; gerçekle
ri, hakikatleri -tıpkı Nuh, Hûd, Salih, Lût, Şuayb 
aleyhimüsselam ve diğer peygamberlerin yaptığı 
gibi- çekinmeden, bıkmadan, usanmadan dosdoğ
ru anlatmak ve Hesap gününde bu yaptıklarımızı 
ve karşılaştığımız tepkileri, zorlukları, sıkıntıları, 
bir berat olarak Rabbimize sunmak... İnanıyoruz 
ki, merhum İsmail Hatip Erzen hocanın yaptığı gi
bi, bildiğimiz doğrular istikametinde kararlı ve ıs
rarlı bir cehd ortaya koyarsak, Allah er veya geç bu 
çalışmalarımızın semeresini verecektir. ■
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DOĞU AYDINLARININ 
İSTANBUL BULUŞMASI

İSA HANOĞLU

D oğu Konferansı Girişi
mi, bölge aydınlarını 
bir araya getirmek ve 

ortak çalışmalar yapabilmelerini 
sağlamak amacıyla 2.5 yıl kadar 
önce bir yolculuğa çıkmıştı. G i
rişim, bugüne kadar ihmal edi
len bir şeyi, Türkiye’nin doğu
suyla iletişim kurabilmeyi isti
yordu. Bu çerçevede İran ziyaret 
edildi, Suriye, Mısır, Ürdün, 
Lübnan ve Ermenistan ziyaret 
edildi, muhataplar arandı.

2.5 yıllık çabalar ve arayışın 
ürünü olarak 10 - 13 Kasım 2005 
tarihleri arasında İstanbul Büyük- 
şehir Belediyesi’nin de katkılarıy
la “Doğu Konferansı İstanbul Bu
luşması” düzenlendi. Toplantılara 
Türkiye, Iran, Mısır, Filistin, Hin
distan, Suriye ve Lübnan’ın da 
aralarında bulunduğu 16 ülkeden 
120 kadar aydın katıldı.

Doğu Konferansı İstanbul 
Buluşması, Bahreyn’de Büyük 
Ortadoğu Projesi (BOP) kapsa
mında yapılan ve Türkiye’nin 
üst düzeyde temsil edildiği top
lantıyla aynı zamana denk geldi. 
Bazı katılımcılar ve özellikle de 
Doğu Konferansı Genel Sekre
teri Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu 
bundan hareketle hem BOP’u 
hem de Türkiye’nin bölge politi

kasını eleştirdi.
Bekaroğlu, açılış konuşma

sında Doğu’nun ve İslam Dün- 
yası’nın, emperyalizmin ve küre
sel kapitalizmin saldırısıyla karşı 
karşıya olduğunu belirtti. Bölge 
ülkeleri arasında bir süreden be
ri çeşitli nedenlerle daralmış ya 
da kopmuş olan ilişki kanalları
nın açılması gerektiğini ifade 
eden Bekaroğlu, “Tarihsel-ente- 
lektüel mirasımızı, kültürel-sa- 
natsal ürünlerimizi ve deneyim
lerimizi birbirlerimize aktaraca
ğımız, böylece uzun bir aradan 
sonra birbirimizi yeniden tanıya
cağımız platformları acilen kur
malıyız” dedi.

Bekaroğlu, bu anlamda bir 
platform olması amacıyla kuru
lan Doğu Konferansı’nı ise şu şe
kilde tanımladı: “Biz, Doğu 
Konferansı çağrıcıları, tarihsel 
birikim ve entelektüel sorumlu
luklarımız gereği, farklılıklarımı
zı arkaya atarak ama koruyarak, 
bölgemiz, insanımız ve tüm in
sanlıkla ilgili ortak sorular ve 
kaygılar temelinde, sinerji yara
tacak bir sorgulama, arayış ve 
keşif harekatı başlatmak ve ken
dimizi bu bilinç çerçevesinde ye
niden üretmek üzere yola çıktık. 
Bu, Türkiyeli entelektüellerin

bu anlamdaki ilk yolculuğudur.”
İstanbul Buluşması’mn dört 

gün boyunca yoğun bir gündemi 
vardı: “Doğu Konferansının 
amacı, anlamı ve önemi”, “Tari
hin Karanlık Dönüm Noktası: 
Irak”, “Bölgenin Kanayan Yara
sı: Filistin”, “Direniş ve ‘Terör’ 
Terörü”, “Yeni Emperyalizm ve 
Ortadoğu”, “Nasıl Bir Demokra
si?”, “İnsan Haklarını İhlalin ve 
İhkakın Metafizik - Ahlaki T e
melleri”, “Doğu’nun Bir Kadın 
Sorunu Var (mı)?”, “Doğu Nere
sidir? Doğulu Kimdir? Tarihten 
alınacak dersler; gelenekten mo
dernliğe, ümmetçilikten, milli
yetçiliğe, bugün neredeyiz?”, 
“Doğu’nun birliği”, “Bölgemizde 
yönetim sorunları; demokrasi, 
özgürlükler, insan hakları”, “Do
ğu - Batı ilişkileri”, “Direniş ve 
direnişin meşruiyeti.” Toplantı
lar, tartışmalar ve grup çalışma
ları Taksim’deki Grand Oztanık 
Hotel ve Kristal Hotel’deydi.

Kahire Üniversitesi Felsefe 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Hanefi’nin konuşmacı, Abdur
rahman Arslan, Fehmi Huveydi, 
Majid Danaiifar ve Hayri Kırba- 
şoğlu’nun da müzakereci olduğu 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 
(AKM) “Tarihin Ruhu Doğuya 
Geri Dönüyor” başlıklı konferan
sa ise ilgi büyüktü. Hanefi, Ce- 
maleddin Afgani’nin doğu birliği 
rüyasının yeniden gündeme gel
diğini söyledi: “Geçmişte tarihin 
mhu, nasıl Doğudan Batıya, yani 
Hind’den Ç in ’den, İran’dan, Me
zopotamya uygarlığından, Ke
nan’dan, kadim Mısır’dan Ba- 
tı’ya, yani, Yunan, Latin ve 
Araplar aracılığıyla Avrupa ve
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Amerika’ya intikal ettiyse şimdi 
tarihin ruhu Batı’dan Doğu’ya, 
yine Avrupa’dan -yine Araplar 
üzerinden- ama bu sefer Türkiye, 
İran,Hindistan, Çin, Malezya, 
Endonezya, Hong Kong, Tayvan, 
Kore, Tayland ve Singapur’a 
dönmektedir. Buna ilaveten Ce- 
maleddin Afgani’nin ‘Doğu Birli
ği’ ve Sultan Galiyev’in ‘Doğu 
Halkları birliği’ rüyası yeniden 
gündeme gelmektedir.”

İran sinemasının seçkin ör
neklerinden biri olan “Gökyüzü 
Çocukları’nın gösteriminde izdi
ham nedeniyle izleyicilerin bir 
bölümü salona giremedi. Film 
öncesinde filmin yönetmeni 
îranlı ünlü yönetmen Majidi Ma- 
jidi de kısa bir konuşma yaptı.

İstanbul Buluşması’nın 
önemli gündem maddelerinden 
biri yayıncılar toplantısıydı. 20 
kadar yayıncı fikir alışverişinde 
bulundu, ortak kitap yayınlama 
ve fuarlarda işbirliği yapma kara
rı aldı. Toplantının sonunda 
Doğu Konferansı Yayıncılar 
Sekreteryası Kuruldu.

Doğu Konferansı İstanbul 
Buluşması’nda konuşan Türkiye
li aydınlar şunlardı: Mehmet Be- 
karoğlu, Hayri Kırbaşoğlu, Ay

dın Çubukçu, A yfer. Eğilmez, 
Hakan Albayrak, Bülent Yıldı
rım, Abdurrahman Arslan, Oral 
Çalışlar, Hamza Türkmen, İbra
him Karagül, Nuray Mert, Tay
lan Bilgiç, Cem Somel, Eşber 
Yağmurdereli, Abdülbaki Erdoğ- 
muş, İhsan Eliaçık, Cevat Ozka- 
ya, Ilhami Güler, Ayhan Bilgen, 
Kiraz Biçici, Leyla İpekçi, Cihan 
Aktaş, İpek Çalışlar ve Hidayet 
Ş. Tuksal.

Yurtdışından gelenlerin bir 
bölümü de şöyle: Hasan Hanefi, 
Fehmi Huveydi, Heba Rauf İz
zet, Muhammet Nurettin, Abdül 
Nabi Isstaif, Abbas Meleki, Isam 
Er Rawi, Süheyl Natour, Arab 
Lotfi, Vijay Singh, Kamelya M. 
Shukuri, Muhammed Rıza Ce- 
vadi, Ahmet Abdalla, Mustafa 
El Labbad, Cevad El Hamed ve 
Hani El Masri...

Toplantılar sonunda çalışma 
gruplarının hazırladığı raporlar 
okundu ve Doğu Konferansı İs
tanbul Buluşması’nın Sonuç Bil
dirgesi açıklandı. Yedi maddelik 
Sonuç Bildirgesi’ni İstanbul Bu- 
luşması’nın gerçekleşmesi için 
büyük çaba gösteren Doğu Kon
feransı Genel Sekreteri Mehmet 
Bekaroğlu açıkladı. ■

Doğu Konferansı İstanbul
Buluşması Sonuç Bildirgesi

1 Bölgemizde egemenlik kurmak 
için halkların insanca ve özgür 
bir hayat yaşama özlemini bas
tırarak, bölme-yönetme esasına 
dayanan bir siyasi coğrafya ya
ratan sömürgeci Batılı güçlere 
karşı durmak; yaratıcı çoğulcu
luğu ve kadim ve evrensel insa
ni değerleri koruyan ve tabii ve 
beşeri bir coğrafya üzerinde ya
şayan Doğu halklarının birliğini 
yeniden canlandırmak gerekir.

2 İç ve dış sorunların üzerine gi
debilmesi için Doğu ülkelerinde 
sivil toplum unsurları arasında
ki ilişkiler güçlendirilmelidir.

3 Doğu toplumlarındaki işbirlik
çileri yardımıyla ilerleyen em
peryalistlerin barbar saldırgan
lığına karşı her alanda diren
mek için Doğu toplumlarının 
güçleri, enerjileri ve potansiyel
leri seferber edilmelidir. Bu sal
dırgan politikalar, zaman zaman 
özgürlük ve demokrasiyi yay
ma, adalet ve insan haklarını 
sağlama kılıfı altına girebilmek
tedir. Bu doğu halklarının öz
lemlerini asla gerçekleştirme
yecek bir aldatmacadır. Ne var 
ki, bu gerçek bizim özgülükler 
ve demokrasiye olan inancımızı 
ve hassasiyetimizi zedelemez.

4 Bütün sivil toplum unsurlarıyla 
Doğu halkları (özellikle kadın 
ve gençlik kesimleri), demokra
tik toplumlar kurmak, kitlelerin 
temel ihtiyaçlarını karşılamak, 
milli servetin adil bölüşümünü 
sağlamak, ülkelerin bağımsızlı
ğını muhafaza etmek ve her 
alanda kalkınmalarını gerçek
leştirmek sorumluluğunu taşı
maktadır.
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5 Her türlü işgale ve her türlü 
baskı ve sosyal adaletsizliğe 
karşı meşru direniş ile halkla
rın güvenliğini tehdit eden te
rör arasında kesin bir ayrım 
yapmak şarttır. Teröre “ulusla
rarası teröre karşı mücadele” 
maskesi altında terörün en iğ
renç şekillerini bölgemizde 
özellikle Filistin’de ve Irak’ta 
uygulayan devlet terörü dâhil
dir.

6 Uluslararası örgütlerde ulusla
rarası hukuku uygulamak ge
rekmektedir. Uluslararası bazı 
önemli örgütler son zamanlar
da ABD ve batılı müttefiklerinin 
bütün dünyada hegemonya 
emellerini gerçekleştiren ve 
menfaatlerini güden araçlara 
dönüşmüştür.

7 Uluslar arasında karşılıklı say
gıya dayanan, uluslararası hu
kuka bağlı, yoksulluktan, has
talıktan cehaletten kurtulmuş 
bir dünya yaratmak için; din, 
ırk, cinsiyet ve yaşına bakmak
sızın bütün insanların onurunu 
koruyan bir adil dünya düzeni 
yaratmak için, Batı ülkelerlnde- 
kiler de dâhil, bütün sosyal 
güçlerle işbirliği yapmak isti
yoruz.

(DOĞU KONFERANSI DELEGASYONU)

MEHMET BEKAROGLU: 
“EMPERYALİZME KARŞI 

ORTAK CEPHE KURMALIYIZ”

YAHYA GENÇ

Yahya Genç: Sayın Mehmet 
Bekaroğlu, Doğu Konferansı G i
rişimi olarak, 9-13 Kasım tarih
lerinde İstanbul’da oldukça ge
niş katılımlı bir toplantı düzen
lediniz. Öncelikle böyle bir toplan
tıyı düzenlediğiniz ve başarıyla ger
çekleştirdiğiniz için sizi tebrik edi
yoruz.

Doğu Konferansı Girişi- 
mi’nin ne zaman ve hangi şart
larda oluştuğunu, amacının ne 
olduğunu, şimdiye kadar neler 
yaptığını, bu girişimin öncüsü 
olarak, kısaca, sizden istirham 
edebilir miyiz?

Mehmet Bekaroğlu: Doğu 
Konferansı Girişimi, ABD ve 
İngiltere uçaklarının Irak’a 
bombalar yağdırdığı günlerde, 
farklı inanç, düşünce ve siyasal 
anlayışlara sahip bir grup Türki
yeli aydın tarafından kuruldu. O 
günün ruh hali içerisinde yayın

ladığımız çağrıya kulak veren 
Türkiyeli başka aydınları da ya
nımıza alarak yolculuklara çık
tık; Suriye’ye, İran’a, Mısır’a, 
Lübnan’a, Ürdün’e, Ermenis
tan’a gittik. Oralarda bu acılı 
toprakların insanları ile, aydın
ları ile görüştük; onlarla düşün
celerimizi, endişelerimizi, duy
gularımızı paylaştık. Doğu Kon
feransı İstanbul Buluşması, bu 
görüşmeler sonucunda şekillen
di. Amaç, bölge ülkeleri aydın
ları arasında aracısız ilişkiler ku
rarak birbirlerini tanımalarını 
sağlamak ve ortak çalışma im
kanlarını araştırmaktır.

Genç: İstanbul toplantısını 
niçin ve hangi beklentilerle ter
tiplediniz? Beklediğiniz katılım 
ve verim hasıl oldu mu?

Bekaroğlu: Bilindiği gibi, 
bölgemiz, İslam coğrafyası, bü
yük sorunlar, ekonomik, kültü
rel, siyasi ve askeri kuşatmalarla 
karşı karşıyadır, Afganistan, Irak 
ve Filistin işgal altındadır, bölge 
halkı ekonomik geri kalmışlık, 
yoksulluk ve işbirlikçi totaliter- 
otoriter rej imler altında perişan
dır. Başta A BD  olmak üzere ba
tılı emperyalist devletler, sanki 
bütün bu olup bitenlerden so
rumlu değilmişler gibi, demokra
si, özgürlük ve refah getirecekle
rini iddia ederek bütün ağırlıkla
rı ile bölgeye çöreklenmiş du-
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rumdalar. Doğu Konferansı katı
lımcıları, bu durum en başta ge
len sebebi olarak bölgenin bö
lünmüşlüğünü görmektedir. Bir
lik bilinci ancak aydınların or
tak çalışmaları ile geliştirilebilir. 
İki buçuk yıl süren yolculuklar 
ve görüşmeler sonucunda, ay
dınlar, bölgenin önemli merkezi 
olan İstanbul’da bir araya gele
rek “birlik çağrısı” yapmışlardır. 
Ben, bütün kalbimle inanıyo
rum ki, bu çağrıya kulak veren
lerin sayısı çığ gibi büyüyecek, 
örtme ve görmezlikten gelme 
gayretleri boşa çıkacak, yakın 
gelecekte bölgede önemli enteg
rasyon hareketleri olacaktır.

Allah’a şükürler olsun, bek
lediğimiz katılım fazlasıyla ger
çekleşti. Bizim amacımız, Doğu 
Konferansı şubelerinin tamam
landığı, Türkiye, İran, Mısır, Su
riye ve Lübnanlı aydınları bir 
araya getirip tüm bölgeye çağrı 
yapmaktı. Ama 17 ülkeden 
100’ün üzerinde delege Konfe
ransa katıldı, dört gün devam 
eden etkinlikleri yüzlerce insan 
izledi, toplantı içinde değişik ça
lışma birimleri kuruldu, önü
müzdeki dönemde farklı ülkeler
de çok sayıda etkinlik yapılması 
kararı alındı.

Genç: Bu etkinliklerden
okuyucularımızı haberdar eder 
misiniz?

Bekaroğlu: Bunlardan bir
kaç örnek vereyim: Bundan böy
le İstanbul, Kahire ve Tahran 
kitap fuarlarında yayıncılar bir 
araya gelerek ortak çalışmalar 
yapacaklar. Ocak ayında Bey
rut’ta akademisyenler bir araya 
gelerek araştırma merkezleri ara
sında ortak çalışma imkanlarını 
araştıracaklar. Mayıs 2006’da İs
tanbul’da bölge ülkeleri sinema

festivali yapılacak...
G enç: Toplantının İstan

bul’da yani Müslüman dünyanın 
yüzyıllarca pâyitahtı olmuş bir 
kentte yapılmasının özel bir an
lamı var mı?

Bekaroğlu: Çağrıyı Türkiye
li aydınların yapması ve ilk top
lantının İstanbul’da yapılmış ol
ması elbette önemli. İstanbul, 
Müslümanlar için önemli bir 
merkez. Ama Kahire, Beyrut, 
Tahran, Bağdat, Şam da önemli 
şehirler, İslam coğrafyasında çok 
önemli başka şehirler de var. Biz 
eşit ilişkilere inanıyoruz. Os- 
manii önemli bir tarihi tecrübe, 
ama biz yeni Osmanlıcı bir yak
laşımı benimsemiyoruz. Bölge
nin entegrasyonuna inanıyoruz, 
bunun günümüz koşullarında bir 
biçimi elbette bulunur. Asla bir 
“payitaht” peşinde değiliz. Biz İs
tanbul’u payitaht ilan edersek 
bölgede onlarca payitaht ilanı 
olur. Bölgenin en başta gelen so
rununun bölünmüşlük olduğunu 
söylüyoruz; milliyetçilik illetin
den mutlaka kurtulmak zorun
dayız.

Genç: Toplantının ulaştığı 
sonuçları ve ortaya çıkan sonuç 
bildirisini nasıl değerlendiriyor
sunuz? Daha ileri düzeyde sonuç
lar elde edilebilir miydi?

Bekaroğlu: Alınan kararla
rın bir kısmını biraz önce açıkla
dım; bunları atılan somut adım
lar olarak değerlendirirsek hiç 
de az şeyler değil. Ayrıca Doğu 
Konferansı yıllık toplantıları de
vam edecek; yürütme kurulunun 
yapacağı görüşmeler sonucunda 
gelecek yıl yine önemli bir mer
kezde toplanacağız, tam kesin
leşmedi ama muhtemelen Kasım 
2006’da Kahire’de olacağız. So
nuç Bildirisi’nin bölgenin tüm

sorunlarını ayrı paragraflar ha
linde içermesi mümkün değildi. 
Ama genel hatları ile yaşananla
rın nedenleri ve çözüm yolları 
gösterildi. Sadece “birlik” çağrısı 
ile yetinilmedi, birliğin nasıl 
mümkün olacağı konusunda da 
önemli şeyler söylendi. Elbette 
bu düşünceler önümüzdeki dö
nemde olgunlaştırılacak, yeni 
toplantılarda daha önemli karar
lar alınıp gerekleri yerine getiri
lecektir. Bu ilk toplantının ya
pılması, Doğu Konferansı çalış
malarının sürdürülmesi kararı ve 
birlik çağrısı çok önemliydi. Al
lah’ın izniyle bunların devamı 
gelecek.

Genç: Özelde Islâm dünyası
nın, genelde ise Doğu toplumla- 
rının aydınlarını sık sık bir araya 
getirme niyetinde olan Doğu 
Konferansı, sömürü ve haksızlı
ğa karşı daha neler yapmayı 
plânlıyor?

Bekaroğlu: Bu bir aydın giri
şimi; neleri yapabileceğimizi bil
mek durumundayız. Esas olan 
sömürüye ve haksızlığa karşı 
durmaktır. Bu, değişik biçimler 
ve araçlarla yapılabilir. Aydınla
rın görevi, sömürgeciliğe karşı 
kurulacak ortak cephenin, birli
ğinin düşünsel ve kültürel alt ya
pısını oluşturmak, birlik bilinci
ni sürekli olarak canlı tutmaktır. 
Çalışmalarımızı bu doğrultuda 
yoğunlaştıracağız. Yayıncılar, 
edebiyatçılar, akademisyenler, 
sinemacılar, gazeteciler gibi de
ğişik birimler kuruluyor. En 
önemlisi, siyasi karar alıcı ve uy
gulayıcıları etkilemek; bütün bu 
birimler bunu yapacaklar.

Genç: Sayın Bekaroğlu, ver
diğiniz bilgiler için teşekkür edi
yor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyoruz. ■
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SEYİR DEFTERİ

YILDIZ RAMAZANOĞLU

Doğu Konferansı’ndan sö- 
zetmek için tarihi biraz 
geriye çekmek ve yakın 

geçmişe hızlıca göz atmak lazım.
31 Ağustos 2 0 0 1 ’de dünya 

halklarının temsilcileri Irkçılık, 
Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düş
manlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mü
cadele Konferansına katılmak 
için Güney Afrika Cumhuriye
tin in  başşehri Durban’da toplan
mışlardı. Bu uluslararası toplu
mun hayati önemdeki bir konuda 
birleşebilme yeteneğinin bir çeşit 
sınanması oldu.

7 Eylül 2 0 0 1 ’de konferans 
sona erdi. Gözlemciler sivil top
lum örgütlerinin fedakarca çalış
tıklarını, her türlü ayrımcılığı, 
sömürgeciliği, işgal ve saldırıyı 
ortadan kaldırmak için birçok 
anlaşma metinleri hazırladıkları
nı bildirdiler. Bu bildirileri imza
lamayı reddeden İngiltere Ame
rika ve İsrail üçlüsü toplantıların 
fiyaskoyla neticelenmesine sebep 
olmuşlardı.

Bu insanlık hezimeti medeni
yetler çatışması projesinin hayata 
geçirilmesinin hızlanacağına dair 
bir işaretti. Her türlü farklılığı ça
tışmaya dönüştürmek için hare
kete geçenler, vahşi kapitalist dü
zenin ve yeni emperyal kurgula
rın acımasız seyrini gizlemek için 
dikkati medeniyetler arasındaki 
farklılıklara çekiyorlardı. İşi kül
tür çatışmasına indirgeyerek sal

dırıların yalan ve hırsızlıktan iba
ret olan zeminini gizleyenler, per
vasızca, hatta alay edercesine de
mokrasi ve özgürlük getirmek, be
yaz adamın yükü olan uygarlaştı- 
rıcılık görevini ifa etmek gibi id
dialarla ortaya çıkıyor, kitleleri 
oyalıyorlardı.

Bu yalanlara inanan ya da hiç 
değilse inanmış gibi yaparak ses
siz kalanlardan değilseniz tarihin 
dışında kalmakla suçlanıyordu
nuz. Bir başka deyişle uygar ol
mayanlar listesine yazılmakla 
tehdit edilmek kaçınılmazdı. 
Dünyanın çoğunluğunu siyah 
ilan edenlere göre çıkarlardan is
tilacı beyazların çıkarları, güven
likten de onların acımasız yıkım
larını güven içinde ve herhangi 
bir direnişle karşılaşmadan yapa
bilme güvencesi anlaşılmalıydı. 
Gücü elinde bulunduranlar, ter
minolojiyi üretme ve herkesi ta
rif etme hakkına hatta da nasıl 
yaşayıp nasıl mutlu olacağınıza 
da karar verirdi.

Dünya bu adaletsiz ve haksız 
yapılanmayı kabullenemezdi. Ni
tekim her türlü spekülasyona açık 
bir şekilde 11 eylül 2 0 0 1 ’de 
NY’da dünya ticaret merkezi ola
rak kullanılan ikiz kulelere saldı
rılar oldu. Hemen Ekim ayında 
gerçekleşen Afganistan’ın yerle 
bir edilmesi saldırısı ise dünyanın 
bütün muhaliflerine, direnecek 
bütün insanlara gözdağı ve sindir

meden başka bir şey değildi. Dün
yanın en yoksul ve mahvolmuş 
ülkelerinden biri üzerinden baya
ğı ve korkak bir gövde gösterisi.

Burada iletişimin gücünü kul
lanarak, istihbarat servislerine 
sahte belgeler düzenleterek akıl 
almaz bir zihin oluşturma operas
yonu başlatıldı. Dezenformasyon 
uzmanları Usame - Saddam bağ
lantısı, kitle imha silahları, 
Londra’yı vuracak füzeler yalan
larıyla yeni işgallerin zeminini 
hazırladı. Şimdi ise pardon! Fel- 
luce’de kimyasal silahlarla sivil
lerin elbiselerini sağlam bıraktık 
ama içindekileri kemiklerine ka
dar erittik diyorlar büyük bir piş
kinlik içinde.

20-M art 2003  Irak’a kor
kunç saldırı. 9 Nisan Bağdat’ın 
düşüşü. Bütün bu süreçte Türki
ye’nin izlediği politikalardan 
akılda kalan tek şey 1 Mart 
2003’de Amerikan ordusunun 
Türkiye’den geçişi ve konuşlan
masına dair izin tezkeresinin 
TBMM’de reddedilmesi oldu.

Bağdat’ın düşmesinin ardın
dan Ankara’da bir araya gelen 
Mehmet Bekaraoğlu, Hakan 
Albayrak, Nihat Genç ve bile
mediğim birkaç duyarlı insan, 
vakit kaybetmeden geniş tabanlı 
bir grupla komşu ülke aydınları
na ziyaret başlatma, yüz yüze gö
rüşme, kardeşlik, işbirliği ve da
yanışma duygularımızı iletme ka
rarı almışlar. Şam otobüsüne bin
diğimizde anlaşıldı ki zihinsel ve 
fiili bir eylemlilik olarak değer
lendirilebilecek bu yolculukta 
herşey “yolda” olgunlaşacak.

Mayıs 2 0 0 3 -Şam Hama Halep 
Golan Tepesif Kunaytre )
Tam bir tarih ve kültür şoku ya
şadık. Yanımızda bir hazine gibi 
akıp giden zengin bir geçmiş var
dı ve biz bundan habersizdik. Su
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riyeli yazarlar sanatçılar Paris 
Londra gibi başkentlerde solu
dukları entelektüel havanın bel
ki çok daha renklisini İstanbul’da 
bulacaklarını bilmiyorlardı. Aziz 
Nesin’den başka Türk yazarı ta- 
mmadıklarını-hem de Yazarlar 
Birliği’nde-duyduğumuzda epey
ce sarsıldık. Biz de onları tanımı
yorduk. Kopukluğun ve sadece 
Batı dolayımmdan iletişim kur
manın sorumlusu kim ve ne olur
sa olsun telafi edilmeli ve karşı
lıklı kültür ve siyasi bilinç aktarı
mı gerçekleşmeliydi. Uğradığımız 
şehirlerin her biri çok etkileyi
ciydi. Golan tepelerinin bereket
li toprakları ve buradaki Kunayt- 
re şehrinin başına gelenler bizi 
çok etkiledi. İsrail çekilirken 
şehri herşeyiyle imha etmişti. 
Hala bu şekilde duruyor ibret-i 
alem için.

Eylül 2003-Tahran İsfahan Kum
Ittılaat gazetesini ziyaretimizde 
kadın editörlerle de karşılaştık. 
Çok sayıda kadın yazar ve sanat
çının hatta bürokratın olduğu bir 
yer İran.

Gazete yönetimi genelde dev

lete yakın geleneksel bir çizgide 
görünseler de Keyhan gazetesi gi
bi on yıllardır çıkan, özgüvenli 
bir gazete olarak devletin politi
kalarını her zaman eleştirebildik - 
lerini söylediler.

Burada geleneksel tutumların 
nerede bitip reformcu düşüncele
rin ve pratiklerin nerede başladı
ğını kestirmek kolay değil. Refor
mist gazeteci ve gazete yayın yö
netmenleriyle yapılan toplantı
larda da bölgede barış isteyen öz
gürlükçü bir söylemle karşılaştık. 
İç sorunların dışarıdan gelecek 
saldırılara zemin hazırladığını, 
ülkelerimizdeki dahili birliğin bu 
tür saldırıları engelleyeceğini dü
şünüyorlardı. Barış ve özgürlüğün 
yerleşmesi ve kalıcı olması için 
bölgede despotizme geçit veril
memesi gerektiğini söylediler. 
Muhammed Cevad Muzaffer 
İran’da insan hakları ve demok
rasiye dair kazanımları bir çırpıda 
gözden çıkarabilen bir yapılan
manın olduğunu, bunun görmez
den gelinmesinin Doğu Konfe
ransı için derin bir sorun olacağı
nı söyledi. İnsan hakları ve hu
kukun üstünlüğü gibi değerlerin

tam olarak yerleşmesi halinde, 
sayıları az da olsa dış müdahalele
rin baskılara karşı bir teneffüs 
oluşturabileceğini düşünenleri 
durduracağını söyledi. Yazarların 
bir çoğu cezaevine girip çıkmış 
insanlardı ve çoğulculuk için 
ödedikleri bedellerin kazanımlar- 
dan çok daha az olduğunu, müca
deleye değdiğini düşünüyorlardı. 
Sol Islami hareketin temsilcisi 
olan Muhammed Rıza Zühtü ise 
bütün ekolleri ve marksizmi in
celediğini ancak İslam’ın solla 
beraberliğinin sonuca gidebilece
ğine inandığını söyledi.

Hemşehri gazetesi yayın yö
netmeni de Hamaney’e yakın bi
riydi. Doğu inisiyatifinin onu he
yecanlandırdığını ve sonuna ka
dar destekleyeceğini söylemişti. 
İran’ın en büyük gazetelerinden 
birisi. Ilımlı sağı temsil ediyor. 
İran’da her kesimde canlı bir dü
şünce atmosferi olduğunu, bura
da düşünceyi ve insanları sınıf
landırmanın fazla mümkün ol
madığını, zıt fikirlerin her yerde 
barındığını, hatta ulemanın mec
lisinde bile çok farklı görüşlerin 
olabildiğini söyledi.

DOĞU KONFERANSI / RAMAZANOĞLU
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Ocak 2004-Kahire İskenderiye
Kahire’de de sayısız görüşme ger
çekleşti. Stratejik Araştırmalar 
Merkezi en önemli araştırma ve 
proje geliştirme kurumu. Mısır’da 
O.Doğu, Afrika, Asya Akdeniz 
üzerine en önemli ve ayrıntılı 
araştırmalar burada yapılıyor. 
Türkiye’ye yoğun ve derin bir il
gi duyuluyor. Türkiye’yi hem 
geçmişe yani hilafet dönemine 
yönelik olarak hem de günümüz
deki gelişmeleri analiz kapsamın
da yakın takibe almış dürümda
lar. Fakat ne yazık ki en yoğun 
emek Arap-îsrail ilişkilerine har
canıyor. Bu konu İslam dünya
sında özellikle Arap ülkelerinde 
tam bir yara. Afrika ve Arap ay
dınları arasındaki iletişim ve or
tak çalışmalara ise Türk aydınla
rından yeterince katkı sağlaya
madıklarını söylediler.

Arap kamuoyunda Türkiye- 
İsrail ilişkilerinin soru işaretleri
ne ve güvensizliğe yolaçtığı, bu 
noktada hak ve adalet duygusu 
gelişmiş farklı eğilimlerden ay
dınlarla buluşmanın önemli ol
duğu hem Barolar Birliğinde hem 
de Tıbbiyeliler Birliğinde dile ge
tirildi. Doğu- Doğu diyalogunun 
Doğu- Batı diyalogundan daha 
öncelikli olduğu vurgulandı. Böl
ge halklarının kanlarının akraba
lık içinde birbirine karıştığı, kar
deşliğin doğal olduğu muhabbet 
konuları arasındaydı.

George Soros sponsorluğunda 
faaliyet gösteren İbn-i Haldun 
Merkezinde başkan Saadettin İb
rahim Open Society dergisini çı
karıyor. Ziyaretimizden kısa bir 
süre önce Stasi raporuna dayanı
larak Fransa’daki ilk ve orta öğre
nim veren devlet okullarında ba
şörtüsünü yasaklayan bir hukuki 
düzenleme yapılmıştı. S.İbrahim 
inançların insanların gönlünde 
ve aklında olduğundan hareketle

bu yasaklamanın doğru olduğunu 
söyledi. Müslümanların inançla
rına aykırı da olsa Müslüman ol
mayan ülkelerin yaptığı düzenle
melere tartışmadan uyması ge
rektiğini söylemişti. Bu ve benze
ri konular ve kurumun finans 
kaynakları Doğu Konferansı üye
lerinin itirazlarına neden oldu.

Gazeteciler Sendikası’nda da 
farklı görüşlerden renkli muha
taplarımız vardı. Bölgenin derin 
ve çok katmanlı bir medeniyet 
alanı olduğunu Batı’nın bunu 
hazmedemediğini söylediler. Do
ğu Konferansı gibi geniş bir ta
ban oluşturma çabasının son za
manlarda onlarda da oluştuğunu, 
aklın yolunun bir olduğunu bu 
nedenle çoğulcu bir yönetim ku
rulu yapılandırmaya çalıştıklarını 
ifade ettiler.

Burada anlaşıldı ki hepimizin 
kendi yerel ülke sorunlarına ki
litlenmemiz, bölgede ülkelerin 
teker teker işgal edilmesine karşı 
durmamızı engelliyor. Devletler 
bir şey yapamasa da halkların bir 
iletişim ağı içinde işbirliğine git
mesi gerekiyor.

İşçi Partisi yöneticilerinin 
arasında ninesi ya da bazı yakın
ları Türk olan insanlar vardı. Ya
ni akraba çıkmıştık. Doğu Konfe
ransı ile sosyal adaletçi bir parti
nin hangi noktalarda örtüşebile- 
ceğini yollarımızın nerede kesişe
bileceğim uzun bir toplantıda ko
nuştuk.

11-Mart 2 0 0 4  Ispanya’da 
Trenlere saldırı. Bu saldırılarda 
200 kişi öldü ve bine yakın insan 
yaralandı. İşe giden insanlara 
özellikle de sosyalist eğilimli ve 
savaş karşıtı olan, gösterilere ka
tılan bir sınıfa yapılan bu saldırı 
Müslümanlar arasında infial ve 
nefret uyandırdı. Bu eylemin İs
lam adına yapılması asla kabul 
edilemezdi.

20 mart 2004  işgalin yıldö
nümüydü. Dünyada milyonlarca 
insan gösterilerle saldırıları kına
dı. Protesto gösterileri Madrid. 
NewYork, Kahire, İstanbul, 
Londra, Tokyo, Seul, Roma, Ber
lin ve daha birçok yerde gerçek
leşti. Bu da bizim için milyonlar
ca Doğu Konferansı müttefiki de
mekti.

M ayıs-2004 Ürdün Lübnan
Grup buralarda da bölgenin nab
zını yokladı. Hizbullah lideri Ha
san Nasrallah ve manevi lider 
Fadlullah ile görüşmelerin ger
çekleşebilmesi çok önemliydi. 
Sabra ve Şatilla mülteci kampla
rı ziyaret edildi. Beyrut ta Dürzi 
lider Velit Canbolat’la görüşme 
de akılda kalan buluşmalardan 
biriydi.

Ekim 2004  İstanbul Buluşması
Toplantılarla amaçlanan Türki
yeli aydınlarla bir beyin fırtınası 
gerçekleştirmek ve bu güne kadar 
yapılan çalışmalar hakkında bil
gilendirmek ve hareketi anlat
maktı. Doğu nedir, doğunun 
mevcut durumu nedir, doğu ne 
yapmalıdır ve doğu hangi araç
larla alternatif üretebilir soruları 
etrafında geniş bir katılım içinde 
görüş alış verişi gerçekleşti. Bu 
buluşma bölgeden katılacak ay
dınlarla yapılacak geniş İstanbul 
Buluşması için de zihinsel bir ha
zırlık oldu.

Kasım 2 0 0 4 - Erivan
Komşularımızdan biri olan Erme
nistan’ı ziyaret bize çok şey öğret
ti. Bölgedeki büyük Ermenistan, 
büyük Kürdistan, büyük İsrail ha
yalleriyle oyalanarak birbirlerin
den nefret eden, bu nefret üze
rinden savaşa giren halklar mut
luluğu barışı ve temel insani gös
tergelerde gelişmeyi yakalayamı-
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yorlardı. Çatışma kültürü yerine 
uzlaşma ve geniş bir yürekle bira- 
rada yaşama bilincini yaymak he
pimizin sorumluluğuydu.

Nefreti çoğaltmak yerine yeni 
kuşaklara dostça ve insanca yaşa
manın yolunu açacak bir başlan
gıç yapmak gerekiyor. Erivan’da 
genelde bir kırgınlık ve burukluk 
var ama bunun dozunda farklı 
yaklaşımlarla karşılaştık. Uzun 
soluklu içten ve samimi çabalarla 
ön yargıların aşılabileceğini his
settik. Bu insani bir anlamayı 
içeriyor her şeyden önce. Os
manlI’nın yıkılışı yüzyıllara yayı
lacak şekilde projelendirilmiş. 
Hiçbir parçanın huzuru bulama
yacağı bir proje. Buna katkı ve
ren de iç zaaflarımız.

Sınır kapılarının açılması ge
rektiğini vurguladık. Komşuların 
birbirlerinden uzak tutulması suç 
olarak ilan edilmeliydi. Ermeni- 
lerin Ecmiadzin şehrindeki ka
tedralde yaşayan en büyük patri
ği II. Karekin’i ziyaret ettik. Bu
rada Araplara özel bir sevgi bes
lendiğine, tehcir sırasında onlara

kucak açan Halep’li annelerden 
minnetle sözedildiğine tanık ol
duk.

Şimdi Araplar yakılıyor yıkı- 
lıyorken ve bu da Hristiyanlık 
adına yapılıyorken bu işgale nasıl 
yaklaştıkları sorulduğunda(Ay- 
dın Çubukçu’nun sorusuydu), 
barış için dua edildiği cevabı ba
na biraz zayıf geldi. Daha güçlü 
bir karşı çıkış ve reddetme bekli
yordum bir din büyüğünden.

Birkaç ay sonra Dünya Kadın 
Konferansı için BM delegesi ola
rak katıldığım toplantılardan bi
rinde işgalin verdiği zararları an
latan bir konuşmam üzerine Er
meni katılımcılardan birinin soy
kırım suçunu işlemiş birinin ko
nuşmasının inandırıcı olamaya
cağını söylemesi de üzücüydü. 
Kendilerine konsantre olmuşlar
dı en çok. Acıların hiyerarşisi ol
mazdı. Tarihe bir dahlim olma
mıştı ama hemen şimdi engelle
yebileceğimiz bir kötülük varsa 
hiçbir şey bizi harekete geçmek
ten alıkoymamalıydı, çünkü şim
diki zamanın suçluları olabilirdik

her an. Neyse sonra konuştuk 
dinledik ve anlamaya çalıştık bir
birimizi.

Taşnak Partisi, Erivan Devlet 
Üniversitesi, Uluslar arası İnsan 
Gelişim Merkezi, Ermenistan Ya
zarlar Birliği, Demokrasiyi ve Si
vil Toplumu Geliştirme Merke- 
zi’n i . ziyaretlerimizde, konuşma
nın her zaman susmaktan iyi ol
duğuna tanık olduk. Basın Kulü
bümdeki toplantıya çok az yaza
rın ve yöneticinin katılması 
üzüntü yarattı. İlgi yoktu. Sadece 
başkan gelmişti.

1-Mart 2005 Doğu Konfe
ransı Barış ve Adalet Koalisyonu 
ile birlikte meclisten tezkerenin 
çıkmamasını kutlamak ve Suriye 
halkıyla dayanışma amacıyla 
Şam’a gitti.

9-13 Kasım 2005 -Doğu 
Konferansı İstanbul Buluşması

O.Doğu ağırlıklı olmak üzere 
Hindistan Malezya ve Tunus’tan 
da önemli toplum önderlerinin 
katıldığı toplantılarda kavramsal
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olarak Doğu Batı kimlik gibi ko
nular atölye çalışmalarında de
rinlemesine konuşulduğu gibi ko
nuya ilgi duyan bütün katılımcı
lara açık oturumlar da gerçekleş
ti. Tarihin Karanlık Dönüm 
Noktası: Irak, Tarihin Ruhu Do
ğuya Geri Dönüyor, Bölgenin 
Kanayan Yarası : Filistin, Direniş 
ve Terör Terörü, Yeni Emperya
lizm ve Ortadoğu, Nasıl Bir De
mokrasi, insan Hakları ihlalinin 
ve îhkakınm Metafizik-Ahlaki 
Temelleri, Doğunun bir Kadın 
Sorunu Var (mı ?) ana başlıklar
dı.

Meselelerimizi içerden ve 
kendimizden yola çıkarak kendi 
dinamiklerimize ve birikimimize 
eğilerek konuşmalıyız. Toplantı
larda ana ittifak noktası buydu. 
Bölgeye ruhunu veren baskın un
sun olarak İslam ve İslam’ın im
kanları görmezden gelinemezdi.

Bize giydirilmeye çalışılan 
proje (Greater Middle East and 
North Africa) ise Orta Doğu’nun 
genişletilmesi yani burada yaşa
nan acıların genişletilmesi proje- 
siydi. Hürriyet kültürünü dikkate 
alarak kendi O.Doğumuzu üret
memiz gerektiği söylendi. Baskıcı 
rejimlere, istibdada karşı duruşu
muzu, çerçevesini kendimizin 
çizdiği Amerikan politikalarını 
dışlayan söylemler ve yöntemler
le gerçekleştirmeliydik. Irak’m 
işgali sırasında halk, zalim yöne
tim yüzünden içerde esaret için
de olduğundan bir direniş göste
rememişti.

İHH başkanı Bülent Yıldı- 
rım’m verdiği Bağdat resmi morg 
rakamlarına göre ayda 1000 faili 
meçhul cinayet olayı var. Sünni 
şehirler sistematik olarak yokedi- 
liyor. Etnik ve mezhep farklılık
larından çatışmalar üretmek için 
çalışan özel birimler var. Irak’ta 
kronik açlık ve yoksulluk had

safhada. Yılda 50 milyar dolar 
Irak parası çalmıyor. Herşey per
vasızca yapılıyor, insanlık değer
lerine karşı açıktan bir savaş ve 
meydan okuma var.

Irak’tan gelen alim Ihsan Al- 
lavi ise işgalciler tarafından ne 
şekilde kurtarıldıklarına! 1) dair 
somut olaylar anlattı. Şu an 
Amerikan askeri güçlerinin ek
mek fırınlarını bombaladıklarını, 
sağlık merkezlerine, su şebekele
rine, üniversitelere ve mescitlere 
saldırdıklarını, yemyeşil Bağ
dat’ın bir enkaz yığınına dönüş
türüldüğünü söyledi. Çoğu soka
ğa çöp yığınlarından girilemiyor. 
Müzeler ve kütüphaneler yakıldı. 
Caddelerin özellikle çöplerle ka
patıldığını söyledi. Binlerce tu- 
tuklunun kayıp olduğunu, karan
lık güçlerin direniş adı altında si
villeri öldürdüğünü, bunun ger
çek direnişi karalamak için yapıl
dığını ve daha birçok şeyi anlattı. 
“Mesele petrol değil. Çünkü Sad
dam bunu vermeye hazırdı. Bura
da doğrudan İslam medeniyeti
nin imhası hedefleniyor” demesi 
çok çarpıcıydı.

Hasan Hanefi ise ortadan bir 
konuşma yaptı. Sol görüşlü katı
lımcıların, farklı bir açılım uman 
İslamcıların beklentilerine cevap 
verecek şekilde İslam ve marksiz- 
mi telif edecek bir metodolojinin 
izleri yoktu konuşmasında. Son
radan yaptığım özel görüşmede 
kendisini en iyi Ali Şeriati ile 
ifade edeceğini, onun açılımları
na bire bir katıldığını söylemesi 
ilgi çekiciydi.

Türkiye profiline uygun ve 
vasatı gözeten bir konuşma yap
ması bizim bir zaafımızı daha or
taya koydu ki, fikir üretirken sa
de berrak ve çekinmesiz olmak 
yerine, her kesime dair dengeleri 
koruma içgüdüsüne teslim oluyo
ruz. Bu da bana göre Doğu’nun

zaaflarından biri. Nefreti ya da 
muhalefeti göze alan gözüpek ve 
dosdoğru entelektüeller bizde az 
yetişiyor.

Hanefi’nin Turgut Ozal’ı 
öven konuşmalarının ardından 
Fehmi Huveydi’nin sergilediği 
kötümser hava tam ters istika
metteydi. Irak, Filistin, Afganis
tan haritadan silinirken hezimet 
içinde seyrettiğimizi söyledi. Hü
kümetlerin sıfır olduğunu, halk
lar arasında İslam üzerinden bir 
birliktelik kurulabileceğini be
lirtti. îslami kimlik bölgeden 
kalktığı anda bir hiç olacağımızı 
söyledi ki mevcut statüko bunun 
böyle olduğunu gösteriyor. Filis
tin ve Irak’ta şerefiyle direnenler 
dışında bölgede bir îslami olu
şumdan sözedilemeyeceğini bil
dirdi.

Majid Danaiifar (Iran) ise so
mları ben sorarım diyen bir Batı 
ve cevap yetiştiren, batıkların 
gönüllerini almaya çalışan bir 
Doğu kısır döngüsünden çıkma
mız gerektiğini vurguladı. Şimdi 
soruları bizim sormamızın ve sor
gulamamızın zamanıydı ona göre.

Abdurrahman Arslan da 
benzer bir şekilde 20. Yüzyıl’daki 
direnişin “batılılaşma” olduğun
dan, ama artık şimdilerde kimse
nin bunu söyleyemediğinden 
bahsetti. Bu tamamen değişiyor. 
Günümüzde yeni olan bu. Batıy
la bir çıkar birliğimiz yok ve ken
di çıkarlarımıza göre herşeyi ye
niden tanımlamanın sırası.

Daha sonra Hasan Hanefi 
ümitvar olduğunu, İslam dünya
sında sıkıntılar olmasına rağmen 
İslam’ın dimdik ayakta olduğunu 
belirtti.

Batı eleştirisi yeterince yapı
labiliyor. Ama kendimize yöne
lik özeleştiri daha zayıf. Nasıl bir 
Demokrasi başlıklı oturum bu
nun için iyi bir zemindi. İslam
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dünyasının yeni ufukları burada 
filizlenebilirdi. Nedense böyle 
önemli bir oturuma ilgi azdı. Ih
san Eliaçık İslam adına ortaya çı
kıp siyaseti sultanlar üretmeye 
zemin hazırlayan bir yapıya dö
nüştürmemizin arka planını an
lattı.

Mısır’dan Ahmed Abdalla ise
demokrasinin kavramsal ve pra
tik olarak tartışmaya açılması ge
rektiğini, günümüzde batılı da
yatmaları, işgalleri gizlemek, tek 
tip dünya oluşumunu sağlamak 
için kullanılan bir araca dönüştü
ğünü, göstermelik seçimlerle bir 
oyun oynandığını söyledi.

Kapanış oturumunda Kahire 
Üniversitesi’nden Heba Ezzat 
Rauf, çerçevesini kendimizin be
lirleyeceği, herkesin hakkının 
teslim edileceği ve kendini ifade 
edebileceği katılımcı demokratik 
bir yapının inşası için yeni strate
jiler geliştirmemiz gerektiğini bu
nun da İman Stratejisi olabilece
ğini söyledi ama bunu fazla aç
madı.

Suriye’den Hüsameddin Bey 
“sorunların ve çözümlerin birliği” 
ortak sloganıyla halkların önüne 
çıkmalıyız dedi. Herkesin kendi 
kimliğini savunma hakkı var. 
Kimlikleri geniş bir insan kimli
ğinin parçaları olarak görmeli ve 
hiçbir kimliği bastırmamalıyız.

Irak’tan bir katılımcı da ger
çekleşmesi planlanan ortak yayın 
organlarının Arapça Türkçe İn
gilizce ve Farsçanın yanısıra 
Kürtçeyi de kullanmasının zo
runlu olduğunu, bölgede milyon
larca Kürdün yaşadığını, Bağ
dat’taki alimlerin yüzde elliden 
fazlasının Kürt olduğunu söyledi.

Iraklı dinleyicilerden birine 
göre de Irak’ta silahlar var evet, 
bunlar sağlam bir akide, halkın 
potansiyeli ve insana dayalı güç
lü bir medeniyet. Saldırganları

esas korkutan ve imha etmeye 
çalıştıkları şeyin bu olduğunu ha
tırlattı.

Suriye'den Eski bakan ve şim
diki başkan danışmanı George 
Selahattin de, ‘diktatörlükler 
reddedilirken hükümetlerle de 
uyarıcı ve pozitif bir iletişim kur
malıyız' dedi.

İstanbul Buluşmasının Yıldızı: 
Mecid Mecidi
1959 doğumlu sanatçı sinemaya 
oyuncu olarak başlamış. Gönlün
de yatan yönetmenliğe geçmek 
için fazla beklememiş. Hepimize 
teker teker tevazu içinde zaman 
ayıran Mecidi’nin Baran adlı fil
mi bu yıl yine Yabancı film da
lında Oskar adayı. Savaş yüzün
den Afganistan’dan İran’a göçen 
bir ailenin, babası inşaatta çalı
şırken sakatlanınca, erkek kılığı
na girip babasının yerine çalış
maya başlayan kızma, aynı yerde 
çalışan Azeri bir gencin aşık ol
masının öyküsü.

Mecidi sanatını beğeni ka
zanmak ve varsayılmak adına 
Iran karşıtı yabancıların beklenti 
ve beğenilerine göre servis eden 
biri değil. Toplumunun ince 
ayarlarını dokunaklı ayrıntılarını 
gerçekçi ve sadece içinden geldi
ği gibi olan bir sinema diliyle an
latıyor.

Yeryüzünün Çocukları filmi
nin gösteriminin ve Mecidi’nin 
gördüğü yoğun ilgi sanatın ev
rensel dilinin ne kadar önemli ve 
çoğu kez herşeyin üzerinde oldu
ğunu bir kez daha gösterdi. Doğu 
Konferansı sanatçılara buluşma 
ve etkileşim için bir zemin oluş
turabilirse hareket alanını en ve
rimli bir şekilde genişletebilir.

Sanat bölgede ana gövdeleri
mizden biri olmak zorunda. Batı
lı sanatçılara da açık olan ama 
ağırlığın Doğu’ya kaydırıldığı ser

giler, festivaller, bienaller düzen
lenmesi gerekiyor.

Konferanslar devam ederken 
Çağrı ve Ömer Muhtar filmleriyle 
tanınan değerli yönetmen Mus
tafa Akkad'm Ürdün’deki otel 
saldırısında birçok Müslümanla 
beraber hayatını kaybettiği habe
ri geldi.

Aynı günlerde neredeyse eş 
zamanlı olarak Bahreyn’de de 
Amerika’nın Büyük Orta Doğu 
projesi toplantısı yapılıyordu. 
Türkiye hükümeti kendi payına 
düşen görevler için oradaydı.

Yine aynı zamanlarda AİHM 
Leyla Şahin’in Türkiye’de başör
tüsü yasağını onaylavan karara 
itirazını değerlendirmiş ve yasağı 
bir kez daha onaylamıştı.

Bu olaylar da toplantılarda 
değerlendirildi ve Doğu Konfe
ransı girişiminin ve bundan son
ra ortaya konabilecek benzer ça
baların ne kadar hayati bir öne
me haiz olduğu ortaya çıktı.

Sonuç bildirisinden bir parag
rafla yazımızı sonlandıralım:
Uluslar arasında karşılıklı saygıya 
dayanan, uluslar arası hukuka 
bağlı, yoksulluktan, hastalıktan, 
cehaletten kurtulmuş bir dünya 
yaratmak için; din, ırk, cinsiyet 
ve yaşma bakmaksızın bütün in
sanların onurunu koruyan adil 
bir dünya düzeni yaratmak için, 
Batı ülkelerindekiler de dahil, 
bütün sosyal güçlerle işbirliği 
yapmak istiyoruz. ■

Not: Aydınlar ibaresine fazla takıl
mamak lazım. Başka kelime 
bulunamadığından kullanılı
yor, birileri kendilerine aydın 
demekten çok hoşlanıyor diye 
değil. Doğu Konferansı adı da 
sadece dikkat çekici olsun di
ye seçildi.
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ARAŞTIRMA VE KÜLTÜR VAKFI 
( Kasım-Aralık 2005 ) 
SEMİNER PROGRAMI

AKV TOPLANTILARI
“Yozlaşma ve Kimlik Kaybına Karşı 
Kur’an Ahlakını Kuşanmak”
Konuşmacılar: Şem settin Ozdemir, 
Ramazan Kayan, M etin Alpaslan 

Tarih: 3 Aralık Cumartesi S aat: 17.00

SOHBET PINARI
Ümmet Bilincini Yeniden Kuşanmak 
(Yeniden Ümmet Olma Zarureti)
Konuşmacılar: Abdullah Yıldız,
Atasoy Müftüoğlu, Abdurrahman Arslan 
Tarih: 10 Aralık Cumartesi Saat: 17.00

KUR’AN VE HAYAT
“Çevre ve Merkez İlişkisi Açısından Kur’an-ı 
Kerim’i Anlamak ve Yaşamak1
Konuşmacılar: Şem settin Ozdemir,
Yaşar Düzenli

Tarih: 17 Aralık Cumartesi S aat: 17.00

BAYAN SEMİNERLERİ: SOHBET PINARI
‘Sorunlar Ortamında Hz.Peygamberi, Önder 
ve Rehber Edinmenin Vazgeçilmezliği’
Konuşmacılar: Fatma Kutluoğlu,
Fevziye Nuroğlu
Tarih: 17 Aralık Cumartesi Saat: 13.00

BAYAN SEMİNERLERİ: AKV TOPLANTILARI
“Toplumsal Yozlaşma"
Konuşmacılar: Gülden Sönmez,
Sibel Eraslan, Yıldız Ramazanoğlu,
Fatma Kutluoğlu
Tarih: 31 Aralık Cumartesi Saat: 13.00

Araştırma ve Kültür Vakfı, Ka
sım ayında gerçekleştirdiği iki 
programla 2005- 2006 semi
ner programlarına başlamış 
oldu. Seminerler, yeni se
zonda "Kuran ve Hayat", Geç
mişten geleceğe Ko(nu)şan- 
lar", “Sohbet Pınarı", “Bayan 
Seminerleri" ve güncel konu
ların ele alındığı "AKV toplan
tıları" program formatları çer
çevesinde gerçekleştiriliyor.

Bu sezonunun ilk progra
mı Zübeyir Yetik ve Abdullah 
Yıldız’ın katılımıyla "Kur'an'ı 
gündeme taşımak0 başlığı al
tında gerçekleştirildi. Zübeyir 
Yetik; müslümanların zihinle
rinin, beyinlerinin, zamanları
nın, emeklerinin, ilgi, bilgi ve 
birikimlerinin çokça işgal al
tında bulunduğu ve bu yüzden 
de bir ufuksuzluk, bir verim
sizlik, bir bereketsizlik; büyük 
bir şaşkınlık ve tutarsızlık 
içinde kaldıklarını belirtti. Bu 
durumun asıl sebebinin müs
lümanların değerlendirmeleri 
akıllarıyla yapmalarından, çö
zümleri kendi bilgileriyle üret
meğe kalkışmalarından, uy
gulamalarında birikimlerini,

yaşadıkları bu ortam ve koşul
lar içinde edindikleri birikim
lerini esas almaktan vazgeç
memeleri, müslüman kimliği 
ile değil de kendi kişilikleriyle 
er meydanına soyunmaların
dan kaynaklandığını ve içinde 
bulunduğumuz bu sıkıntılar
dan kurtuluşun ancak Allah’ın 
vermiş olduğu kelimelerle, 
Kur’ân-ı Kerlm’e sarılmakla 
mümkün olduğunu söyledi.

19 Kasım Cumartesi gü
nü Geçmişten geleceğe 
ko(nu)şanlar’ın konuğu Sü
leyman Arif Emre'ydi. Milli 
Görüş hareketinin kurucula
rından olan ve uzun yıllar ak
tif olarak siyasi arenada bulu
nan Emre kuruluşundan itiba
ren M illi Görüş hareketini an
lattı. Türkiye’nin en kritik dö
nemlerinin canlı tanığı olan 
Emre’nin anlattıkları ülkemin 
yakın tarihine ışık tuttu. Os
man Yüksel Serdengeçti’yle 
ilgili ilginç hatıralar da nakle
den S. Arif Emre’nin programı 
3 saat sürdü. Dinleyici sorula
rının cevaplanmasıyla prog
ram son buldu. ■
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GÜVERCİN
GERDANLIĞINDA

HAŞAN ALI YILDIRIM

12-24 Kasım 2005

Sevgili Dostum,
Sağlık, sıhhat ve afiyet ha

berlerini almak beni yürekten 
sevindirdi. Çünkü yaşımız gereği 
sağlık ve sıhhati elde var bir dü
şünmeye alıştırılmışken, binleri
nin afiyetten şikâyetsizliğine se
vinenlerdenim. Bir de afiyet ha
berini öğrendiğim zaten dostum
sa... Ben de sana benzer haberle
ri vermekten mutluyum. Mutlu
yum çünkü öteki ortak dostları
mızdan öğrendiğin mide rahat
sızlığımın ıstırabından (geçici de 
olsa) kurtulmuş durumdayım. 
Afiyeti ise yıllardır aradığımı ve 
aramayı sürdüreceğimi bilenler
densin.

Mektubunda dillendirdiğin 
soruna gelince... Bilmem ki ne
reden başlamalı ve hangi güzer
gâhı izlemeliyim ki amaçladığım 
sonucu kafanda canlandırabile- 
cek bütünün ana öğelerini dil- 
lendirebilmiş sayılayım. Sordu
ğun, bildiğin gibi benim temel 
sanat izleğime denk düşen bir 
konu. Ne ki böylesi bir konuyu 
şahsen hallaç pamuğuna çevir
mek, çoğun yeterli gelmiyor ül
kemizde; bir de, muhataba uyar
lamak gerekli devşirilenleri. He
le sözkonusu “Modem eserleri 
anlamakta ne diye bunca zorluk

çekiyoruz?” biçiminde özetlene 
bilecek bir kaygı ise.

Bir deneyelim mi?
İlkin konunun kültürel-top- 

lumsal boyutunu analım. (Bu lâ
fı ülkemizin gözde aydınlarından 
biri ele aldığında tam burada 
‘sosyo-kültürel’ gibi afisi yüksek 
ama içi doldurulmamış bir kav
ramı devreye sokacak ve konu
nun önemli bir bölümünü hâl
letmiş sayacaktı kendini ya; ben
ce bu da sorunun önemli başka 
bir boyutu. Çünkü ben Türk ay
dını denilince, kullandığı kav
ramların ve terimlerin hakkını 
vermeyen, böyle bir gayreti gü
der göründüğünde de, çaresiz üç
kâğıda sarılan kişiyi anlıyorum.) 
Biz başka bir medeniyetin ço
cuklarıyız ve bu medeniyetin te
mel ilke ve terimleri ile içine sü- 
rükletildiğimiz medeniyetin te
mel ilke ve terimleri taban taba
na birbirine zıt. Aynı kavram ve 
terimlere ayrı anlamlar yükledi
ğimizi sıklıkla gözardı etme du
rumunda kalıyoruz. Doğrsu bu, 
kaçınamadığımız, belki de kaçı
namayacağımız bir durum çünkü 
biz aynı medeniyet ailesinde ye- 
ralsak da, yürürlükteki medeni
yetten farklı temellere oturan 
bir birikimden gelmekteyiz.

V
(Dikkat! Bir şikâyet değil bir öv
gü bu.) Burada yeni birşey söyle
mediğimin, üstelik söyleyişimin 
de fevkalâde yavanlığının far
kındayım. Ne ki kimileyin me
ram, su gibi berraklaşmaya muh
taç... Eğer amaç, muhatabın 
azizliği ise...

Bu kültürel-toplumsal temel 
farkınım ne denli kısa tutsak ye
ri çünkü bu minvalde çok şey 
söylendi ve önemli bir bölümü
nün de isabet oranı yüksek. Fa
kat benim deşeceğim yönü, ül
kemizde pek dillendiren yok sa- 
nısındayım. En azından, hâlâ ih
tiyaç oranının yüksekliği (Hay
di, dilersen entellektüel argoya 
başvurarak söyleyelim.) böylesi 
tavan yapmışken.

Ben konuyu şöyle ele almak
tan yanayım:

Balzac, Flaubert, Zola, Tols
toy, hatta Dostoyevski okumak 
ve en azından bu tür yazarların 
‘ne söylendiğini’ anlamak için 
ortalama bir kültür yeterli iken; 
acaba aynı durum Faulkner, Kaf
ka, Joyce ve W olf türü yazarlar 
için niçin geçerli olmamakta? 
Edebiyat ilgisini bu alanlara kay
dıran okur, ne diye bu soydan

Ümran-Aralık -2005 75



EDEBİYAT

yazarları, öncekiler denli olsun 
kavrayamamakta? Söylediklerini 
çoğun ‘kuru gürültü’ veya ‘gerek
siz lâf ebeliği’ saymakta; dahası 
‘can sıkıcı’ bulmakta? Nedir bu 
yazarlarla okur arasındaki sorun? 
Acaba bu tür yazarlarla yalnızca 
Türk okurunun mu bir sorunu 
var, yoksa başka kültürlerde de 
böylesi yazarlar sorunluklarını 
sürdürmedeler mi?

Dilersen ilkin içimizi ısıta
lım: Evet, yukarıda anılan tür
den yazarlarla okur arasındaki 
‘anlaşılmazlık’ sorunu ülkemize 
özgü ve bizimle sınırlı değil. 
Dünyanın başka yerlerinde de 
Joyce, Wolf, Faulkner, Breton, 
Robbe-Grillet gibi yazarlar şıp- 
padanak anlaşılmaz.

ilkin şunun altını çizelim: 
Anlaşılmamak, aklı başında hiç
bir yazarın ta baştan amaçladığı 
bir şey değil; bu, daha çok oku
run şikâyetiyle gündeme gelen 
bir durum.

Açıkça belirtmeli: Eline ka
lem alan her yazar (veya yazar 
adayı) yazı alanıda uzun soluklu 
bir at koşturma niyetiyle işe sı
vanmışsa anlaşılmayı baştan 
amaçlar. Ne ki yazarın anlaşılma 
amacıyla hedeflediği oran ile va
kıa sıklıkla örtüşmeyebilmekte.

Daha ilginci, sözkonusu durum 
yalnızca edebiyat adamları için 
geçerli değil. Bir felsefi disipline 
bağlı olan veya böylesi bir disip
lini eklektik tarzda kendi şartla
rında yeniden üretmeyi hedefle
yen düşünürlerin de, kimi konu
lardaki tespitlerini, gerek dene
me formatında, gerek makale bi
çiminde sardedenlerin de müşte
ki oldukları (çoğun olundukları 
da) bir konu anlaşılamamak.

Bir yazarın asla düşmek iste
meyeceği durumların başında 
muhatabını bulamamak gelse 
gerek. Çünkü her yeni düşünce, 
her taze iddialı görüş, her yaka
lanan tespit, ilkin paylaşılmak, 
paylaşıldıkça da yaygınlaşmak, 
kalıcılaşmak, kısaca çoğalmak 
ister. Bir düşüncenin çoğalması 
için de binyıllardır anlaşılmak
tan başka bir yol henüz bulun
muş değil. Gerçi kimi anlayışla
rın yaygınlaştırılması için üzerle
rine tülden bir peçe örtülmesi, 
kimileyin işe yaramıyor değil 
ama o takdirde de, tülün altında 
kesin dişe dokunum aşan bir 
şeyler bulunmak durumunda.

Kimi düşüncelerse daha baş
tan kitleyi, kitle tarafından anla
şılmayı amaçlamaz. O yüzden de 
yaygınlaşmak gibi bir niyet taşı

maz. Çok uzağa gitmeye gerek 
yok. Daha düne değin, birçok 
bilim metni, bırakalım kitlece 
anlaşılmayı, uzman meslektaş- 
larca da kavranılmasın diye özel 
şifrelere, binbir türlü peçeye bü- 
riindürülmekteydi. Bu minval
deki en ünlü örneği analım: Da 
V inci’nin kendince yenilikler 
barındıran bazı metinleri, zaten 
kitlece okunması zor Latince ka
leme alındığı hâlde, bu yetmi
yormuş gibi, ancak bir aynaya 
tutulduğunda okunacak biçimde 
tersten yazılmıştı.

Fakat yazarın (konumuz ge
reği edebiyat yazarının) bu çeşit 
şarlatanlıklara, (Dilersen hafif
letmeyi de deneyebiliriz: zorun- 
luklara!) ihtiyacı yok. O, tarihin 
hiç görmediği denli bir potansi
yel muhataba sahip ve zaten ma- 
sabaşına geçme sürecinde pay
laşma dürtüsü başatken, ne diye 
kendisi ile okuru arasına ket 
koysun ki!

Öte yandan, modernite son
rasında yazının kaderi belli: ka
ranlığa taş atmak. Kim dinler, 
ne anlar, ne kadarını anlar; 
amaçlananla anlaşılan arasında
ki uçurum nasıl kapatılır? Mo
dernliği, dönem açısından denk 
gelme bakımından değil de zih

niyet bakımından hakke
den yazar, bu türden soru
lara ta en baştan kapılarını 
kapar.

Buna karşın, tam da bu 
aşamada bir kere daha altı
nı çizmek dummundayız: 
Modern yazar, asla bu çeşit 
bir ihtiyacı hissetmesi dü
şünülemeyecek kişi. Öy
leyse sonuç ne diye ben
zer?

Bir kere şunu anımsa
mak durumundayız: Edebi
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yat kendisine yakın durulmasını 
gerektirir. Bu, edebiyatın doğası 
gereği bir zorunluluk. Peki ede
biyata yakın durmak ne demek? 
İşte konunun bam teline yakın
laşma şansını yakalayabileceği
miz an: Demin, gerçek anlamda 
bilim ve felsefe metinlerine ya
kınlaşmak için, herkesin rahat
lıkla kabullenileceği bir şey söy
lemiştim ya. Hani şu, gerekli li
teratüre vukufiyet diye özetlene
bilecek durum. Yani yalnızca da
ha önceden o konuda kimin ne
ler söylediğini bilmek değil, aynı 
zamanda söylenilenlerdeki te
mel terimleri de kuşanmışlık zo
runluluğu... İşte benim, ülkemiz 
aydınlarında anlamadığım du
rum da zaten buradan başlıyor: 
Bilim ve felsefeye tanınan bu 
hak, ne diye özelde modem ede
biyat, genelde modern sanat için 
de geçerli görülmemekte? Çün
kü en sığ bakışın bile rahatlıkla 
kavraması gerekli (dahası zorun
lu) durum zaten tam bu evrede 
başlıyor: Modern edebiyatın ve 
sanatın da son yüzyılda biriktir
diği ‘literatüre’ vakıf olunma
dan, bu tür metinlerin yanına, 
yakınına yakınlaşabilmenin ola
naksızlığı...

Deminki genellememde bir 
haksızlık payının barınabileceği- 
ni gördüğüm için hemen belirt
mek durumundayım: Ülkemiz 
aydını için söylediğim bu kavra- 
yışsızlık durumu, daha çok (Ne 
yazık ki o siyasi ayrıma başvur
mak durumundayız.) sağcı-Is- 
lâmcı çevre için geçerli. Hâlbuki 
edebiyatı amaç edinen yazar, 
(Bu kitleye, has edebiyat okuru
nu da rahatlıkla dahil edebili
riz.) onunla haşir-neşir olmak 
durumunda. En iyi edebiyat oku
ru, dolayısıyla edebiyatçı anla

mında yazarlığa en yakın kişi. 
Demek ki edebiyat eğitimi de
mek, bu yakınlaşmanın sağlıklı 
kurulabildiği kültürel ortam de
mek.

Her yeni sanatçı, getirdiği 
özgün öğelerle veya özgün söyle
yişiyle edebiyat denilen bu uçsuz 
bucaksız kuyunun dibini resmet
me umudunu canlı tutan kişi. 
Peki “Nedir edebiyatın bu uçsuz 
bucaksız kuyusu?” dersen cevabı
mı hazır tuttuğumu anımsaman 
gerek: insan ruhunun, günyüzü- 
ne çıkmayı bekleyen, her dönem 
ve her evrede kendince kıvrım 
değiştiren insan ruhunun engin 
esrarı...

İşte bizdeki sorunun başka 
bir boyutuna daha yakınlaştık 
böylelikle. Bizde şükür, edebi
yatçının, üstelik öyle böyle de
ğil, soy edebiyatçının nesli kuru
muş değil. Bir Peyami safa, bir 
Sabahattin Ali; dahası, karakter 
bozukluğu abideliği açısından ve 
siyasi tavırları bakımından mide 
bulandırıcılığı bir yafta gibi boy
nunda taşımaya mahkûm bir 
Tanpınar, bizi rahatlıkla dünya 
çapında temsil hakkı saklı ede
biyatçılarımız. Bizim sorunumuz, 
adını ister eleştirmen koyalım, 
isterse başka bir kisvede adlandı
ralım, edebiyat düşünürünün ek
sikliği.

“Kimdir bu edebiyat adamı? 
Ne iş yapar? Ne diye bunca bü
yük bir önemi yüklenmekte?” 
dersen şu: Demin sözünü ettiği
miz o kuyu vardı ya, edebiyat dü
şünürü, işte o kuyuya, el fenerini 
veya projektörünü tutan kişi. Bu 
ışık çakan nesnenin adı da belli: 
kuramsal birikim!

Şimdi konunun, ülkemizde 
en çok ihmal edilen yönüne gel
dik: kültürel birikim. Dilersen

şöyle, en yavan ifadesiyle hükme 
bağlayalım: Modem bir edebiyat 
metninin anlaşılması için ol
mazsa olmaz öteki nitelik, mo
dern edebiyat dışındaki modem 
sanat metinleriyle de birinci el
den sıkı-fıkı olabilmek. Sinema
sıyla, müziğiyle, tiyatrosuyla, res
miyle, mimarisiyle, dahası hey
keline, operasına ve balesine de
ğin öteki modem sanat formları
nı okuyabilmek... Çünkü Kaf- 
ka’nın en büyük şarihi John Ca
ge... Çünkü Faulkner’i kavraya
bilmek, Klee’yi çözümlemiş ol
mak demek.

Şu da var: Bir şeyi formüle 
edebilmekle üstesinden gelmek 
ayrı şeyler. Nitekim, söyledikle
rimin önemli bir bölümü ülke
mizde ilk kez söyleniyor değil; 
farkındayım. Ama aradan geçen 
onca vakte karşın, hâlâ gereği 
yapılabilmiş değil. Sanırım so
run da burada. Bana ve bence 
her namuslu aydına düşense, 
kimlerin kalbini kıracağını hesa
ba katmadan, ilkin bu yarayı ka
şımak. Ardından da işin gereğini 
yapmak.

Bilmem gerekli ipuçlarına 
dair işe yarar kimi kapıları işaret 
edebildim mi?

Benim de senden bir istirha
mım olacak: Lütfen, o yaban el
lerde bir başına dik durmaktan 
yorulma. Unutma! Senin oralar
da bulunmanın hakkını vermen 
demek, bizim buralarda hakke
derek yaşamamız, bu topraklara 
sahip çıkmamız demek. Senin 
oralarda devşirdiğin her işe yarar 
değer, bizim buralarda yeniden 
işleyeceğimiz ve kendi ruh ha
murumuza ekleyeceğimiz yeni bir 
malzeme, yeni bir soluk demek.

Hasretle kucaklarım, dos
tum. ■
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BATTNIN BAKIŞLARI ALTINDA: 
ORHAN PAMUK VE İSLAMCILIK

ASIM ÖZ

“Pamuk, kendisine Salman Rüşdi’ninkin- 
den daha artistik bir poz seçmiş değildir. ” 

Aykut Korkmaz1

A ylardır Avrupa’ya dâir 
tartışmalardaki başat 
konumu, Nobel falla

rında adının sıkça telaffuz edil
mesi, Ermeni Tehciri vb. bir dizi 
konu hakkındakı fikirleri nede- 
nivle edebî kamu ile siyaset dün
yasının yollarının kesişmesini 
sağlayan Orhan Pamuk’la yatıp 
kalkıyoruz. AB sürecinin bile 
neredeyse Orhan Pamuk mese
lesi haline getirildiğini rahatlık
la söylemek mümkün. Toplum
sal olarak korkularımızın bile 
Avrupalılaştığı ve Avrupa imge
sinin çerçevesinde dönüp dolaş
tığı, ibadetlerimizin bile Avrupa 
ölçütlerine göre tartışıldığı bir 
zamanda Batıya dâir değerlen
dirmeler nefs-i emmâre ile nefs-i 
levvâme arasında gidip geliyor. 
Özeleştiriler, sürecin muhasebe
sini yapma, itiraflarda bulunma 
istekleriyle birlikte ilginç tahlil
lerle karşılaşıyoruz. Ziya Pa- 
şa’nın “belde-i küffâr”a duyduğu 
hayranlığın saplantılı tutulmaya 
evrildiği bir süreçte aslında yaşa
nanlar upuzun bir ân’dan başka 
bir şey değil. Uygarlık değişim 
süreçlerinin hızlandığı Tanzimat 
sonrası yıllardan Meşrutiyet’e; 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından 
günümüze değin Türkiye’de 
güncellik diye bir şey yok. Bilinç 
bölünüklüğünün sancılarının bi
reyden topluma, toplumdan bi

reye doğru trajik etkilerinin his
sedildiği büyük ân’m günü yut
ması.2

Türkiye iki yüz yıldır sürekli 
bir değişme içinde; ekonomik 
bakımdan, siyasal bakımdan ve 
kültürel bakımdan. Bu değişi
min görülebilmesi noktasında 
kültürel dünya bize derinlikli 
imkanlar sunabileceği gibi sığ
lıklarla hesaplaşmak zorunda 
kalmanın dayanılmaz hafifliğini 
de yaşatabilir. Uygarlık kriziyle 
başlayan Modern Türk Edebiya
tı içerisinde romancılarımızın 
eserlerinin on dokuzuncu yüzyıl 
sonlarından itibaren beslendiği 
toplumsal sorunların odağında 
Batı ve Doğu, modernlik ve ge
leneksellik, İslâm ve modern 
dünya yer alır. On dokuzuncu 
yüzyılın klasik roman anlayışın
dan yani anlatım tekniklerinden 
yararlanan postmodern roman
lara kadar farklı düzeylerde de 
olsa değişmeyen ortak sorun Ba
tılılaşma olgusudur.

Doğu ile Batının karşılaştırıl
ması, iki kültür dünyasının ben
zerlik ve farklılıklarının edebî 
kurgu içerisinde sunulması ro
man dünyamızın başat ilgi konu
su olmuştur. Anlatışı, bakış açı
sı, olay örgüsü, kişiler, zaman ve 
mekân, dil ve üslup gibi roma
nın teknik özelliklerinin yanın
da ve üstünde Batılılaşma fikri

merkezi konumunu sürdürmüş
tür. Çünkü roman sanatı lirizmi 
ile şiiri; didaktizmi ile tarihi; 
kavratma, anlatma yeteneğiyle 
felsefeyi kıskandırır. Hayatla 
edebiyatı buluşturuşu, anlatır
ken yorumlayışı hususundaki öz
günlüğü onu diğer edebî türler
den ayırır.3 Roman türünün di- 
yalojik düşünmeye katkısından 
hareketle, Avrupa kültürü ve 
kimliğinin kamusallaştırılması 
Modern Türk Edebiyatının en 
önemli işlevi olmuştur. Tabi bu 
süreçte romanın imkanlarından 
yararlanarak yaşanmakta olanla
rı eleştirel bir çözümlemeye tabi 
tutan romancılar da yok değil
dir.

Osmanlı Devletinin son yıl
larından itibaren ama özellikle 
radikal bir kopuşla biçimlenen 
Cumhuriyet tarihi boyunca Av
rupa imgesi yer ve yasa arasında
ki konumuyla Türk siyasal ve 
toplumsal yaşamının yol gösteri
cisi olmuştur. Bir uygarlık ve ha
yat tarzının terk edilerek başka 
bir uygarlığın kabul edilme süre
cini Arnold Toynbee “tinsel ihti
da” (irtidat) olarak değerlendi
rir. Batılılaşma ve Modernleşme 
sürecinde îslâmcılık akımı bu 
sürece itirazıyla barizleşir. Ama 
bütün itirazlara Ve eleştirilere 
rağmen Batı değerlerini ve 
normlarını özümseme sürecinde 
gerçekleştirilen fedakarlıklar, 
kültürel kibir ve kültürel nefret 
arasında gidip gelen zihniyet du
rumu Türkiye’de “Batı Soru- 
nw”nun merkezi konumda oldu
ğunu göstermektedir.4

Odak noktasını Batılılaşma 
sürecinin oluşturduğu romanlar 
yazan ve edebî kamu kadar siya
sal kamunun da dikkatlerini 
toplayan Orhan Pamuk hakkın

78 Ümran-Aralık -2005

http://www.cvisiontech.com


ORHAN PAMUK VE İSLAMCILIK / ÖZ

da edebî kamu da görünürlükten 
okunurluğa, yazar olmanın şizof
ren kibrinden müstağripliğe çe
şitli tartışmalar yapıldı, yapılı
yor. Edebî kamu dışında ise poli
tik kişiliğini değerlendiren yo
rumların sanatçının politik 
olanla ilgilenmemesi gerektiği 
üzerinde yoğunlaştığı görülüyor. 
Politik olanla, toplumsal olanla 
ilgilenmeyi dışlama edebiyatçı
yı, sanatçıyı gitgide artan bir bi
çimde “kötülük çiçeği” olarak gör
me durumu edebiyat dünyasında 
yaygınlaşan bir eğilim.

Edebiyatın politik olanlar
dan farklılığını, ayrılığını dile 
getiren dolayısıyla da politik tar
tışma konularında fikir beyan 
etmesinin sakıncalarını ortaya 
koyan yaklaşım biçimi entelek
tüel ile yazar kimliğinin ayrıştı
rılması sürecinden besleniyor.5 
Bunun dışında anlatıcının siya
sal yönelimlerini okuyucuyla, 
kamuoyuyla paylaşmanın gerekli 
olduğunu belirten ve yazan ese
rinin iç işleyişini nasıl inşa etti
ğini anlamak kadar dünya görü
şünü de önemseyen farklı yakla
şım biçimi de hatırlanmalı. Tabi 
burada her siyasal olanı entelek
tüel ve yazar kimliğini birleştiri
yor diye sahiplenmek ve doğru
luğunu iddia etmek siyasal kör
lük olarak tanımlanabilir. Or
han Pamuk sözünü ettiğim siya
sal körlük durumuyla hemhal ol
mayı bir cemaat olma biçimi 
olarak benimsiyor. Kendini bü
tün cemaatlerden ayırırken fark
lı bir cemaate ait olmanın tekil, 
şizofren hazzını yaşıyor. Alman 
Yayıncıları Birliğinin Barış Ödü
lünü almak için gittiği Alman
ya’da bir kilisede düzenlenen ba
sın toplantısında siyasal körlük
ten pişman olmuş olacak ki,

özellikle kendini “romancı” ola
rak tanımlıyordu. Ama kendisi
ne Kant’ın memleketinde yönel
tilen sorular Kantçı özerk estetik 
anlayışının imkansızlığını kanıt
lar gibiydi.

Son dönem Türk edebiyatı
nın en önemli fenomeni Orhan 
Pamuk bir iktidar olgusu ya da 
nesnesi olarak değerlendirilebi
lir. Murat Güzel iktidar olgusu
nu edebiyat dünyası bağlamında 
analiz ettiği yazısında iktidarın 
edebiyat dünyasındaki görü
nümlerini ikiye ayırır: Ö^sel ve 
arızi iktidar. Arîzi iktidar edebi
yat dışı ilişkiler sayesinde edini
lir. “Bu iktidar esasen edebiyat 
dışı, konjonktürel, medyatik ki
şisel bir nitelik taşır. Eserden 
kaynaklanmaz ve aslında bu yüz
den geçici bir ‘etkide bulunabil
me kapasitesi’ni imler. İkincisi 
yani özsel olanı ise kişiden ve ki
şinin mahrem ilişkilerinden de
ğil, doğrudan -edebiyatın gerek
tirdiği bir biçimde- eserden ve 
eserin edebî gücünden kaynak
lanır ve yine esere yönelir. Çün
kü edebiyat alanında birincil 
ilişki tarzını eser dolayımıyla ku
rulan ilişki temsil eder/etmeli- 
dir.”6 Orhan Pamuk’un iktidarı 
belki özselleşen arîzi iktidar tipi
ne bir örnektir. Çünkü edebiyat 
alanındaki özsel iktidarı Cevdet 
Bey ve Oğullan ile sınırlıdır. Bu 
romanı hemen hemen bütün 
eleştirmenlerce Türk burjuvazi
sinin oluşum sürecini nesnel ve 
edebî bir şekilde anlattığı için 
alkışlanmıştır. Fethi Naci: “Cev
det Bey ve Oğulları” Türkiye’de 
Roman ve Toplumsal Değişme ’yi 
yazdığım yıllarda yayımlansaydı 
hiç duraksamadan en beğendi
ğim yirmi Türk romanı arasına 
alırdım bu romanı.” diyor.7 ve

ekliyor; “büyük yetenek”in “bü
yük romancı”ya dönüşmesinin 
tek koşulu var: daha başarılı ye
ni romanlar. Orhan Pamuk yeni 
romanlar yazdı kuşkusuz ama bu 
romanların başarılı olup olmadı
ğı kadar; söylemsel rejimi de 
eleştiri konusu edildi. Söylemsel 
rejimi onun arîzi iktidar öğesi 
konumundaki romanlarını özsel 
bir iktidar konumuna yükseltti. 
Onun iktidarını pekiştirmesi sü
recinde her zaman Batılı dil pa
zarına seslenmesi önemli katkı
lar yaptı. Bu katkılarda Islâmcı- 
lığa dair söylediklerinin de öne
mi var şüphesiz. Hint asıllı Ingi
liz yazar Salman Rüşdi The T e
legraph gazetesinde yayımlanan 
yazısında Orhan Pamuk ile ilgili 
görüşlerini dile getirdi. Temmuz 
2005 tarihinde Orhan Pamuk’la 
Brezilya’da bir edebiyat festiva
linde görüşme fırsatı bulan Rüş- 
di’nin Pamuk’la dostluğu Nobel 
ödülleri ile ilgili tartışmalardan 
çok öncesine dayanır.8 Salman 
Rüşdi; bu yazınında konusu olan 
Orhan Pamuk’un İslamcılık ile 
ilgili görüşlerini hatırlatırcasına 
Pamuk’un eserlerinin Islâmcı ve 
milliyetçi kesimce eleştirilmesi
nin doğal olduğunu söylüyordu. 
Rüşdi’nin yazısı ile yakın tarih
lerde Italyan gazetesi La Stam- 
pa’ya açıklamalarda bulunan Or
han Pamuk Islâmcılarla ilgili 
önceden yapmış olduğu açıkla
malara benzer açıklamalarda bu
lunuyordu. Türkiye’de politika 
ve edebiyat ilişkileri, batılılaşma 
sürecinin edebî kamu ile ilgisi 
gibi büyük tartışma konuları Or
han Pamuk olmasa neredeyse 
hatırlanmayacak. Ona yönelik 
intihal, çok satarlık, dil oyunları 
gibi eleştiriler kendisi tarafından 
pek ciddiye alınmaz. Ama ro-

Ümran‘Aralık -2005 79

http://www.cvisiontech.com


EDEBİYAT

martları bağlamında gündeme ta
şıdığı batılılaşma özellikle de îs- 
lâmcılık hakkında söyledikleri
nin irdelenmesi medyatik hipno
zun milliyetçi ve liberal tonları
nın ajite edici dillerinin ötesinde 
batılılaşma ve îslâmcılık tarihi 
perspektifinde değerlendirilmeli
dir. Edebiyatı, dili, kültürel bi
çimleri, yönelimleri tarihi bir 
çerçeve içerisinde anlamlandır
dığımızda tarihe ve edebiyata ba
kışta belirli bir mesafe alabiliriz.

Batı ve Doğu, modernlik ve 
geleneksellik, Islâm ve modern 
dünya arasındaki gerginlik ve 
çatışmalar, emperyalist politika
lara 19 yy. sonlarından itibaren 
yükselen bir dalga olarak Islâm- 
çılık akımının ortaya çıkışını 
hızlandırdı. Kendini farklı tarih- 
selliklerde farklı biçimlerde ifa
de eden İslâmcılık farklı düşün 
yapılarınca farklı okumalara ko
nu edildi. İslamcılığın Müslü- 
manlarca farklı okunuşu kadar; 
tarihsel blok ve bu blokun hege
monyasındaki aydınlarca, sanat- 
çılarca nasıl okunduğu da önem

lidir. Tarihsel blokun okuma bi
çimlerinden farklılaştırdığını en 
azından kısmî kopuşu gerçekleş
tirdiğini öne süren ve farklı reto
rikle bu kopuşu kanıtlama ama
cındaki sol liberal dünya görüşü
nün; Islâmcılığa ve siyasal İslâ- 
ma ilişkin dillendirdikleri batılı 
lügatçenin sınırlarını aşmaz, iş
itmediğin anlamsız, kuralsız bir 
eleştiri furyasına tabi tutulduğu 
günümüz tarihselliğinde edebi
yat eleştirisinin toplumsal eleşti
riye dönüştürülerek İslamcılığın 
anlamlandırılma biçimlerinin 
analiz edilebileceği yazar portre
lerinin en önde geleni Orhan 
Pamuk’tur. Saraylı soylulardan 
saraya doğru yolculuğa çıkanla
ra, bireycilerden liberal iyimser
lik ideolojilerine kadar tanık ol
duğumuz indirgemeci, korkulu 
trajik söyleminin ayakta tutul
masını sağlayan îslâmcılık kötü
lemesinin nasıl istihdam edildi
ğinin anlaşılması şeytani söylem 
tasarımlarının nasıl biçimlendi
ğini anlamamıza imkan tanıya
caktır.

Sanatçının içinde yaşadığı 
çevre ve dönem ile münasebetini 
ve eserlerine etki eden sosyal ar
ka planı ortaya çıkarmak top
lumsal yönelimli eleştirel faaliye
tin temel hedefidir. Orhan Pa- 
muk’un Islâmcılığa ilişkin söyle
diklerinin belirli bir temele otur
tulabilmesi açısından; onun batı
lılaşmayı nasıl anladığı önem ka
zanır. Onun Türkiye’de yaşanan 
batılılaşma sürecini “ülkenin bir 
zaafı değil hayatiyeti ve kimliği” 
olarak algılaması ve kendisini 
batılılaşmacı ve laik bir edebi
yatçı olarak tanımlaması ön pla
na çıkar. Modernliğin eşitlik, in
san hakları gibi kimi görünümle
rine sahip çıkarak batıyı yüceltir. 
Batıcıların yükselen îslâmcılık 
akımı karşısında hep Atatürk’e 
dönerek sığınacak bir liman ara
malarını eleştirir. Bu eleştirile
rinde batıcıların bir hayat tarzı 
geliştiremeyişlerini eleştirileri
nin temeline oturtarak şöyle der: 
“Oysa Atatürk Batıya karşı zor 
bir savaş verdikten sonra bile, 
kültürü, medeniyeti, edebiyatı, 
hayat tarzıyla Avrupa’yı örnek 
almamız gerektiğini açıkça dile 
getirmişti.”9 O  laik ve burjuva 
bir aile içerisinde yetişmiş oluşu
nu başlı başına bir ayrıcalık gör
mez. Dinden ve manevi değer
lerden uzaklaşan elitlerin dinin 
yerine “manevi bir şey” koyarna- 
yışlarını eleştirir. Bu eksiklik ba
tıcı elitlerin düşünsel tembellik
lerinin de bir göstergesidir. O  ti
pik batıcı elitlerden farklı olarak 
manevi dünyasını edebiyatla in
şa ettiğini ve içinden çıktığı top
lumsal sınıftan farklılaştığını 
özellikle belirtir.10 Avrupaî ol
mak, uygar olmak veya bir uygar
lığa katılmanın kültürel ve etik 
temellerinin bilincinde olarak
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Orhan Pamuk kendi tinsel ihti
dasını gerçekleştirir.

Uzam ve zamanda batılılaş
manın aldığı değişik biçimler 
hususundaki kavrayışı tipik batı
lılaşma tezlerinden özde bir fark
lılık taşımayan Orhan Pamuk’un 
Batı algısı şair, denemeci, ro
mancı Ahmet Hamdi Tanpı- 
nar'ı andırır. Dolayısıyla Orhan 
Pamuk’a yönelik Ahmet Hamdi 
Tanpınar geleneğinden yapılan 
eleştirilerin kıymeti yoktur. Bu 
bağlamda Hilmi Yavuz’un Or
han Pamuk eleştirileri batılılaş
ma perspektifinden bakıldığında 
anlamını yitirir. Pamuk söyleşi
lerinde ve düz yazılarında sık sık 
Ahmet Hamdi Tanpmar’ı söz 
konusu ederek batı algısını ka
nıtlamak için zaman zaman bir 
“argüman”, zaman zaman da kar
şıt görüşleri eleştirmek için bir 
“örnek” olarak kullanır.11

Orhan Pamuk’u irkilmeden 
takip etmek imkansız. Kışkırtıcı
lık ölçüsünde cüretli yargılarına 
şizofrence tutunuşunun oluştur
duğu özgürlük özgüveninin çe
perinde yaşamak zorunda kalan; 
romanları bağlamında kurgusu
nu doğrudan doğruya politik bir 
zemine, grotesk bir dil ve kur
guyla oluşturduğu romanı Kar İs
lamcılık hakkmdaki yargılarının 
ipuçlarının yakalanabileceği bir 
romandır.12 Ama onun roman 
serüveninde Kar’ın müstesna bir 
yeri vardır. Bu roman onun şu 
zamana kadar yazdığı romanlar 
içerisinde kendisinin politik ro
man tanımını yaptığı tek roma
nıdır. Roman iki erkek kahra
man üzerinden Türkiye’yi oku
maya çalışır. Kahramanlardan 
biri modern batılılaşmacı sekü- 
ler ve çok fazla Orhan Pamuk’a 
benzeyen biri öteki ise İslamcı.

Roman mekan ola
rak Kars’da geçer.
Kars’da geçişinin te
mel sebebi oryanta
list okumaya uygun
dur. Kars taşra du
yarlılıklarına elve
rişli bir yer olarak 
k o n u m la n d ır ı l ı r .
Romandaki kahra
manlar etrafında 
Türkiye’nin yaşadığı 
kimlik krizi işlenir.
Kimlik krizinin 
t e m s i l i y e t i n d e k i  
haksızlıklar üzerine 
Kar romanı bağla
mında çokça eleştiri 
yapıldı. İslamcılık- 
rın jakoben laikle
rin eski yeni solcu
ların yaşadıkları geç 
kapitalizmin kültü
rel mantığına uygun 
biçimde kolajlanır.

İslamcılık hak- 
kındaki yargıları da
ha çok söyleşilerin
de ve nesir tarzındaki yazılarında 
belirginleşir. . Orhan Pamuk 
Türk Modernleşmesinin radikal 
değişiklerle yerleştirilmeye çalı
şıldığı 1923 sonrasını eleştirmez. 
Onun eleştirileri daha çok bugü
nün politikacılarına yöneliktir. 
Kendisini her zaman modernlik
ten yana olarak konumlandırır. 
Batılılaşmaya temelden bir eleş
tirisi yoktur. Onun endişesi ve 
eleştirisi batılılaşmanın bugünkü 
yürütülüş tarzınadır. Örneğin 
Kemalizm hakkında şunları söy
ler; “Kemalizm’e olan eleştirim 
onun Batılılaşma projesine, mo
dernleşme projesine yönelik de
ğil. Kemalizm’in özellikle uygu
lama yıllarına da fazla değil (...) 
Kemalizm’in medeniyet projesi

Salman Rüşdi

(...) Batılılaşma tasarımına, iddi
asına benim fazla bir eleştirim 
yok. Ama bunun yapılış yönte
mine var, demokrasinin kısıt
lanması oradan başlıyor. Ata
türk dönemine de işte böyleydi, 
şöyleydi gibi eleştirilerim 
yok.”13 Onun batıya yaklaşımı, 
Batı Medeniyetinin temel de
ğerlerine yaklaşım biçimi ve 
onun misyonerliğini yapma hu
susunda klasik Kemalistlerden 
pek farkı yoktur.

Orhan Pamuk laik, burjuva 
bir aile içerisinde edindiği kimli
ğin maneviyatını edebiyatla ku
rarak; kendisiyle yetiştiği top
lumsal sınıf arasına mesafe koysa 
da; laik kimliği, Avrupa taraftar
lığı gibi temel hususlarda bu me-
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safenin hemen kaybolduğu görü
lür. Orhan Pamuk jakoben laik
lerle İslamcıları tavırları ve top
lumsal meselelere yaklaşımlarını 
aynılaştıran indirgemeci bir zih
niyet yapısına sahiptir. Askerle 
İslamcıları özdeşleştiren bu görüş 
şöyle dillendirilir. “Askerin siya
sete girmesi için kışkırtma ya
panlar, askeri darbe olunca bu
nun belki o anda istenilen bazı 
çözümler getireceğini ama uzun 
vadede ülkenin kültürü ve bazı 
kurumlarına kalıcı bazı zararlar 
vereceğini görmeyenler ile yine 
İslâm’ı siyasallaştıranlar ve bu
nun da söylemlerini radikal bir 
şekilde kullananlar bence karşı
lıklı Türkiye’ye zarar veriyorlar. 
İslâm’ın siyasallaştırılmasını da 
istemezdim. Türkiye’de sürekli 
askeri darbeler de olmasını iste
mezdim. Ve bu iki takımın aslın
da birbirine muhtaç olan birbiri
ni besleyen, birbirine tepkisi 
olan ve bu yüzden de biri olma
dan ötekinin olmayacağı iki ta
kım olduğunu düşünüyorum. (...) 
Türkiye aslında bu iki takımı dı
şarıda bırakarak daha demokra
tik, kendi sorunlarını kendi çö
zen, kendi kültüründen korkma
yan, telaşa kapılmayan, daha 
açık bir toplum olurdu.”14 Or
han Pamuk’un yukarıda anılan 
sözleri batının siyasal İslâm’a 
karşı gösterdiği ana akım tepki
den pek farklı değil. 11 Eylül 
sonrasında batı medyası aracılığı 
ile körüklenen İslam karşıtlığı
nın; İslâm’ı ve îslâmc ılığı sorgu
lamamıza engel olmaması gerek
tiğini belirtir. “İslâm hakkındaki 
ön yargılı kişilerin 11 Evlül’de 
yükselen anti- İslâm dalgadan da 
yararlanarak İslâm’ı küçültücü 
bir havaya girmeleri bizim içerde 
siyasal İslâm’a sormamız gereken

hakiki soruları sormamıza engel 
olmamalı. (...) Batı’mn siyasal 
İslâm ya da İslâmiyet hakkında 
söyledikleri yanlış ama biz siyasal 
İslâm hakkında da eleştirel ol
maya devam etmeliyiz.”15 We- 
beryen sosyolojinin anlama 
odaklı söylemini dillendiren Or
han Pamuk tıpkı Weber’in or
yantalist bakış açısının İslâm 
toplumlarını anlamasına engel 
oluşu gibi Batıcı liberal sol söyle
mi ile îslâmcılığı anlayamama 
paradoksunu yaşıyor. Sanatı cid
diye almadığını, ona büyük mis
yonlar yüklemediğini, sadece 
okuyucular için eğlenceli metin
ler hazırladığını ve kendi hikaye
sini anlattığını belirten Orhan 
Pamuk kendi sanatsal telakkisini 
iptal edecek büyük anlatılar de
ğirmenine kendince katkılar 
yapmaktadır.16 Edebiyat masum 
bir edebî oyun olmanın dışında 
çoğu zaman ciddiye alman ve 
gerçekliğe bir şekilde temas eden 
bir sanattır. Türk edebiyatının 
batı kapısı Orhan Pamuk’un Is- 
lâmcılığa dair bakışındaki genel 
ya da metodolojik sorun doğru
dan ya da ima yoluyla, toplumun 
batıklaştırılması sürecinde ger
çekleştirilen zoraki değişimlerin 
ilk dönemi hususundaki eleştiri- 
sizliğidir. Dolayısıyla bu kültüre 
direnç gösteren Islâmcılık akımı 
müstağrip tavırlarla eleştirilir. 
Batılılaşmacı ruh’un (geist) bi
çimlenmesinde rol oynayan Ke
malizm’in uygulamaları olumla- 
nır. “Kemalist ruh”un tarihsel 
önceliği ve ait olduğu söylemsel 
rejim olumlanırken; saldırgan 
modemizmin köksüzlüğünün de 
farkında olan Orhan Pamuk’un 
söz dağarcığı ile batıcıların söz 
dağarcığı arasında dilsel keke
melik ötesinde bir farklılık yok

tur. İslâmcılığm her dem kötü
lenmesi, eleştirilmesi, olumsuz
lanması jakobenizmle özdeşleşti

rilmesi yaşadığımız dönemin ge
nel havasının bir yazarın dünya
sında nasıl alımlandığını nasıl 

inşa edildiğini ortaya koyar. ■
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Eylülle Gelen /öykü
Nehir Aydın Gökduman

Dilerse neleri başara
maz ki! Geçmişin eli 
eteği kol kanat germi
yor da acıyı çoğaltı
yorsa üzerine sünger 
çekebilmeli insan! 
Denize ulaşmak için 
devinip duran ırmak
lara, asırlardır yeryü
züne ışık saçan yıldız
lara, bütün nahiflikle
rine rağmen özgürlü
ğün simgesi olabilen 
güvercinlere baksa 
bir... Ya da içindeki 
çaresizliği öldürse ve 
geç değil hiçbir şey 

için diyen yürek serinliğine kulak verse. Hiç istemedi
ği kadar istese bugünü, hiç meydan okumadığı kadar 
dirense maziye ve duyumsamadığı kadar yakınlaşsa ya
rına. O gücü bulabilir, o adımı atabilir, o çok önemli 
saydığı parçasını da öldürebilir; bahçesinde fesleğenler, 
karanfiller, ortancalar yetiştirmeyi düşlediği o sessiz sa
kin evi özlemeden nefes alabilir istese... İstemeyi de 
öğrenebilir, başarmayı da. Yaşama sakınımsız tutunabi
lir, umuda pazarlıksız sokulabilir; yüreğinin tüm doku
larına yayabilirse istenci...

Pınar Yayınları 520 98 90 
www .pinaryayinlari. com info@pinaryayinlari. com

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

Ahmet Kaya, Ferhat Kentel, Euro-Türk- 

ler, Bilgi Üniversitesi.

Fahrettin Altun, M odernleşm e Kuramı, 

Küre yay.

Tarık Ramazan, Avrupah M üslüman Ol

mak, Anka yay.

Cihan Aktaş, Duvarsız Odalar, Kapı yay.

Sevgi Engin, Bir N ehir Gibi, Ekin yay.

Doğan Ergun, Sosyoloji ve Eğitim, İmge.

Alev Alatlı, Hayırlı D iyebilm eli İnsan, 

Zaman kitap.

Leyla İpekçi, Başkası Olduğu Yer, Kanat 

yay.

Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti, 

İletişim.

Ali Efdal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo-Ekono- 

m ik Tarihi, İletişim.

Taner Timur, Felsefi İzlenimler, İmge.

Ömer Lütfi Mete, M ahir Kaynak, Derin 

Devlet, Timaş.

Ali Şimşek, Yeni Orta Sınıfı, Epolche.

Bünyamin Doğruer, Direniş Çiçekleri, 

Ekin yay.

Şefik Sevim, Çocuk Eğitimi ve Aile, Ekin

- yay-

K İT A B U ’L -K A L B  Kitabu’l-Kalb /  Yürek Camsı 
vü re k çağr! s ı Ramazan Kayan

Modern dünyanın imha sürecin
de kalp merkezli yeni bir dünyayı 
inşa etmek... Gerçek hayat, yürek 
seviyesinde sürdürülen hayattır. 
Kalbi ile var olan insan, geçmişi 
ve geleceği fethederek zaman üs
tü bir varlık haline gelir.

Çıra Basın Yayın: Kirmasti Matı., Kıztaşı Cad. Nalbant Demir Sk. No: 2-4 Kat 2 Fatih/İst. Tel: 635 99 19

YÜZLEŞME Yüzleşme /  Makaleler
Abdülaziz Tantik

1980-2005 tarihleri arasında

y  *
özel ve öznel bir tarih kesintini 
hedef alan yorumlamalardan
müteşekkil yazılar; yaşadığımız

tııırn ı öznel serüvenimiz hakkında
*

sesli bir konuşma girişimidir.
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P O R T R E

M akedonya’daki O sm anlı Alim lerinin Son H alkası

ÜSKÜPLÜ HAFIZ İDRİS HOCA
(1 5  Kasım  1 9 3 6 -1 7  Kasım 2 0 0 5 )

A Lİ D U R SU N

Y üzlerce talebenin hocası, 
hafız, muallim, müderris, 
edip, şair, Üsküp’ün ma

nevi lideri, Osmanlı alimleri zin
cirinin sön halkalarından Ustad 
Hafız İbrahim efendinin oğlu 
Hafız İdris efendi 17 Kasım 2005 
günü vefat etti. Binlerce mümi
nin katıldığı cenaze namazı 
Mustafa Paşa Camiinde küçük 
oğlu tarafından kıldırıldı ve göz
yaşları eşliğinde Üsküp Butel 
Mezarlığına gömülerek son yol
culuğuna uğurlandı. Kendisine 
Allah’tan rahmet, Usküp Müs- 
lümanlarına da sabır niyaz edi
yoruz.

Hafız İdris Hocaefendi, 15 
Kasım 1936 yılında Makedon
ya’nın başkenti Usküp şehrinin 
Dükkancık Mahallesi’nde 7 ço
cuklu bir ailenin 5 ’ici çocuğu 
olarak dünyaya gelmiştir. Dedesi 
Osmanlı döneminin önde gelen 
medreselerinden Meddah Med
resesinde hocalık yapmış olan 
Hafız İdris Efendidir. Babası Ha
fız İbrahim Efendi, hıfzını Hafız 
Yahya Efendi’den, îslami eğiti
mini ise ilk önce babası İdris 
Efendi’den, ardından da îshaki- 
ye ve İsa Bey medreselerinde 
tahsil görüp bu medreselerden 
mezun olmuştur (1923). İdris

Hocaefendi, babası Hafız İbra
him Efendi’de Kur’an hıfzını 11 
yaşında tamamlamıştır. Akabin
de yine babasında dini ilimleri 
tahsile başlamış ve kısa bir süre 
içinde Arapça, Akaid, Tefsir, 
Hadis ve Fıkıh gibi Îslami ilim
lerde üstün başarı göstermiştir.

Küçük yaşlarından ilme düş
künlüğü ile bilinen büyük alim 
İdris Hocaefendi Arapça dilini 
ve edebiyatını tek başına öğren
miş ve Arapça’yı akıcı bir dille 
konuşmuştur. Günde ortalama 
10 saat kitap okuyan ve sürekli 
not tutan İdris Hocaefendi ha
yatı boyunca Latin harflerini 
bilmesine rağmen kullanmamış 
ve bütün yazı ve şiirlerini Os
manlıca yazmıştır.

Yugoslavya’da Komünist ka
palı rejim döneminde bile İslam 
dünyasında çıkan îslami dergi
lerden 4-5 dergi ve gazeteyi gizli 
bir şekilde temin ettirir ve onla
rı okuyarak dünyadaki aktüel ge
lişmeleri takip ederdi. Tefsir, 
Hadis ve Fıkıh kaynak kitapları
nı okumuş, güncel meseleleri iş
leyen kitapları sürekli mütalaa 
etmiştir.

Görev yaptığı camilerde ve 
evinde yüzlerce kız-erkek çocuğa 
Kur’an-ı Kerim’i öğretmiştir.

30’u aşkın Hafız çıkartmış ve 
Alaca Camiinde 1970 yılında 
‘özel medrese’ kurarak onlarca 
talebeye Sarf-Nahiv, Fıkıh, Tef
sir, Akaid, Hadis, Ahlak ve Os
manlıca dersleri vermiş, Üs- 
küp’te medresenin bulunmadığı 
bir devirde, kurduğu kendi özel 
medresesesinde 1980 yılına ka
dar 4 nesil öğrenci çıkartmıştır. 
Komünist R ejim ’in baskısıyla 
medresesini kapatmak mecburi
yetinde kalmıştı.

Komünist istihbaratın sürek
li sorguya çekmesi ve takip et
mesi onu ilme hizmet yolunda 
yıldırmamış, ağır şartlara ve yo
ğun baskıya rağmen görevine 
devam etmiş ve evini ilim yuva
sına dönüştürmüştür.

Yetiştirdiği öğrencileri bugün 
îslami sahalarda çalışmalarını 
aktif bir şekilde sürdürmektedir
ler. Öğrencilerinden kimi İslam 
Birliğinde, kimi Üsküp İlahiyat 
Fakültesi’nde görev almış, kimi
leri de farklı kurum ve kuruluş
larda önemli mevkilere gelmiş
lerdir.

Görevleri

1953’te 17 yaşında ilk va’za baş
ladığı Dükkancık Cam ii’nde 
gayr-ı resmi olarak imamlık vazi
fesini deruhte etmiş olan Hafız 
İdris Hocaefendi, 1957 yılında 
Dükkancık C am ii’ne resmi ola
rak imam ve hatiplik görevine 
tayin edilmiştir.

Temmuz 1963 Üsküp depre
mine kadar Dükkancık Ca- 
mii’nde imam ve hatiplik göre
vini ifa etmiş, depremde camiin 
büyük hasar görmesi nedeniyle
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kısa bir süre sonra 
Yelen Kapan Ca- 
mii’ne imam ve ha
tip olarak tayin 
edilmiştir. Bu cami
de dört yıl görev 
yaptıktan sonra 
Alaca Camii’nde 
imam-hatip ve mu
allim olarak göreve 
başlamış ve emekli 
oluncaya kadar bu 
camide görev yap
mıştır.

Görev aldığı her 
Caminin bahçesine 
oda inşa ettirmiş ve 
imamlığın dışında o 
odaları mekteplere 
dönüştürerek talebe 
yitirmiştir.

Üsküp Müftü
lük üyesi olduğu 
yıllarda aynı müftü
lüğün Fetva Komis
yonu üyeliği yanı 
sıra Hafızlık Komis- 
yonu’nun da baş
kanlığını ve üyeli
ğini yapmıştır. Ma
kedonya İslam Bir- 
liği’nin himayesi 
altında kurulan “El-Hilal” Yar
dımlaşma Derneği’nin kurucu 
üyelerinden idi. Usküp’lü olma
sına rağmen bütün Makedonya 
müslümanları tarafından tanı
nan ve sevilen Hafız Idris Efen
di, diğer şehirlerde de İslam’ı in
sanlara anlatma vazifesini yerine 
getirmekte çekinmemiştir. Ma
kedonya’nın Kalkandelen (Te- 
tova) şehrinde 9 yıl Ramazan 
ayında Salı ve Cumartesi günle
ri Saat Camii’nde misafir vaiz 
olarak görev yapmıştır. 1992-93 
yıllarında Makedonya İslam Bir- 
liği’ne bağlı olan Üsküp İsa Bey

"ilmi ile amel etmeyen alim dünya için büyük bir 
fesat’tır.
Ondan daha büyüğü ise cahil olmasına rağmen 
bilginlik iddia edendir.
Bu iki zümre dünya için büyük bir fitnedir. 
Dininde bunlara sarılan insan ise büyük bir ka
yıptadır.
Çenesinde sakalını uzatan o kadar cahil vardır ki 
Onun altında sadece aptallık ve cehalet vardır!"

Üsküplü Idris Hocaefendi

Kütüphanesi’nde gönüllü olarak 
Osmanlıca, Arapça ve Farsça es
ki eserlerin tasnifinde uzman 
olarak çalışmıştır.

Görev yaptığı camilerde ve 
evinde yüzlerce talebe yetiştir
miştir. İmam, hatip, vaiz, mual
lim olarak Makedonya İslam 
Birliğinde (Diyanet) 42 sene gö
rev yapmıştır. Kışın katı soğu
ğunda, yazın kızgın sıcağında ve 
hayatının en ağır şartlarında bi
le mihrabı bırakmamaya özen 
göstermiştir. Görev yaptığı İslam 
Birliğindeki ihtilaflardan uzak 
durmuş ve İslam Birlğine bir ku

rum olarak her zaman saygı ve 
sadakat göstermiştir.

Kişiliği

Kur’an aşığı olan Hocaefendi, 
hayatı boyunca hergün 
Kur’an-ı Kerim okumuştur. 
Sık sık nafile oruç tutmuş ve 
haram ayı olan Şevval ayında 
nafile oruç tutarak ruhunu 
teslim etmiştir.

O tevazu abidesiydi. İsrafı 
sevmez, sofrada birden fazla 
yemeğin bulunmasına karşı çı
kardı. Devlet adamlarıyla gö
rüşür ama halkın içinde düşük 
durumda olanlarla daha fazla 
kaynaşırdı. Az konuşur, ko
nuştuğunda Allah’ı hatırlatır 
ve vaktinin büyük bölümünü 
düşünme ve tefekkürle geçirir
di. İslam’ı her yönüyle temsil 
etmeğe gayret sarf ederdi. 
Merhumun en bariz özellikle
rinden biri de gittiği her yerde 
üzerinden hiç eksik etmediği 
sarık ve cübbesiyle müslüman
ların gururu, mekanların süsü 
olmuş, hocalara örnek teşkil 
ederek müslüman ve gayrı 
müslümlerin takdirini kazan
mıştı. 17 yaşında sarık ve cüb

be giyen İdris Hocaefendi yurti
çi ve yurtdışı tüm gezilerinde 
evinden sarık ve cübbesiz çık
mamıştır. Tanıdığı yoksullara, 
yetimlere muhtaç ailelere müte
vazı gelirinden sürekli sadaka 
dağıtmış, kendisinden borç iste
yenleri reddetmemiş ve çoğu za
man borçlarını affetmiştir. 
Memlekette faaliyet gösteren 
hayır kurluşlarına maddi ve ma
nevi desteğini esirgememiştir. 
Yurtiçi ve yurtdışından hiç eksik 
olmayan misafirlerine ikramda 
bulunmuş ve özellikle öğrencile
re yardım elini uzatmıştır. ■

Ümran-Aralık -2005 85

http://www.cvisiontech.com


Y A N S I M A L A R

NAZIM HİKMETİ 
NASIL BİLİRDİNİZ?

E R T U Ğ R U L  BAYRAM O Ğ LU

G eçtiğimiz ay gaze
telere Nazım Hik
met hakkında il

ginç bir olay yansıdı. Ro
manya Türklerinden Prof. 
Mustafa Mehmet’in anlattı
ğı olaya göre “Nazım 1957 
yılında Romanya’yı ziyaret 
eder, Romanya Bilimler 
Akademisi Tarih Enstitü
sünde çalışan Mustafa Meh
met Türkçe bildiği için şaire 
mihmandar olarak verilir. 
Buluştuklarında Şair mih
mandarına “Oruç tutuyor 
musun?” diye sorar ve ekler 
“Kardeşim bu akşam Kadir Gece
sidir. Beni camiye götürmeni isti
yorum.”

O akşam küçük bir camiye gi
derler. Nazım Hikmet, gittiği ye
ri şoförün bilmesini istemez. Ara
bayı camiye uzak bir yerde durdu
rur ve şoförü yollar. Bundan son
rasını Prof. Mustafa Mehmet’ten 
dinleyelim;

“Nazım ve yanındaki hanımla 
camiye doğru yola çıktık. Cami 
yarıya kadar doluydu ve mevlit 
okunuyordu. Nazım Hikmet için 
caminin ortasına bir sandalye ko
nulmuştu. Nazım sandalyeye 
oturdu. Yanındaki hanım ise 
ayakta durdu. İmam bana mevlit
ten kısa bir parça okumamı iste

di. Ben de Ey Azizleri okudum. 
Nazım dinledi. Sonra cemaate 
ünlü şairin aramızda bulunduğu
nu duyurdum. İşte bu sırada Na
zım kalkıp, cemaate “Ben komü
nistim. Ama sizleri böyle cami 
gibi kutsal bir mekanda derli top
lu görmekten son derece mutlu 
oldum ve çok duygulandım” de
di.

Vedalaştık ve. camiden çıktık, 
köprüyü geçtik. Birkaç adım at
tıktan sonra Nazım sendelemeye 
başladı. Eliyle göğsünü tuttu. 
“Kardeşim ben ölüyorum” dedi, 
zorlukla doğrultup parktaki bir 
kanepeye yatırdık. Hayatımın en 
güç anlarını yaşıyordum. Yanın
daki kadın çantasını karıştırıp bir 
ilaç verdi, taksi çağırmamı istedi.

Nazım arabaya biner binmez ne
fes almakta zorluk çektiği için 
bütün camları açmamızı istedi. 
Şoföre bizi ormanlık Herastrav 
Parkı’na götür dedim. Nazım bi
raz açılır gibi oldu. Kamının aç 
olduğunu söyleyerek gittiğimiz 
yerde lokanta olup olmadığını 
sordu. Lokantada kendine geldi.” 

Bu haberi bir arkadaşıma 
okuduğumda “olamaz” dedi. As

lında Nazım Hikmet hak
kında bazı olayları okudu
ğumda bende “olamaz” de
miştim ve bu ay bu olayları 
sizinle paylaşmak istiyorum. 
İlk olayı Can Dündar’ın bir 
yazısından öğreniyoruz. (Av- 
ni Arbaş ve düzeltilen şiir- 
Can Dündar-milliyet- 
18.10.2003)

Nazım 1958 yılında Pa
ris’e gider ve burada Ressam 
Avni Arbaş’la tanışır. Onun 
yaptığı bir tabloda gördüğü 
at resimlerini çok beğenir ve 
bir süre sonra Paris’ten ayrı

lır Arbaş.
Arbaş, bir süre sonra Na- 

zım’dan bir mektup alır:
“Avniciğim, atlarının sağrıla

rı öyle doluydu ki, dayanamadım, 
düştüm aşağı” diyordu. Mektuba 
bir de şiir eklemişti. Paris dönüşü 
Çekoslovakya’da yazdığı mısralar 
şöyleydi:

“Bu atlar A vni’nin atları/ Ku- 
vayi Milliye atları/ kara yamçı al
tında ak sağrı dolgun/ titrer bu
run kanatları, / bu atlar Avni’nin 
atları/ Kuvayi Milliye gelecek yi
ne,/ şahin atlar aşarak yeli/ çiğ
neyecek gavuru da, Anzavur’u 
da./ Kuvayi Milliye gelecek yine/ 
hem bu sefer ay yıldızlı bayrağı 
da orak - çekiçli...”

Yeniden buluştuklarında
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1962 sonuydu. Bir restoranda 
uzun uzun sohbet ettiler.

Bol bol vatan özleminden, 
Sovyetlerin geleceğinden söz et
tiler. Ve Arbaş’m anlattığına gö
re o gecenin bir yarısı Nazım’m 
dudaklarından şu cümle döküldü: 

“Keşke 15 yılımı oralarda ge- 
çirmeseydim”.

* * *

Röportajda o son buluşmaya dair 
çok ilginç bir ayrıntı anlatmıştı 
Arbaş...

Eve gittiklerinde “Şu şiiri çı
karır mısın” demişti Nazım...
Aradığı şiir, “Avni’nin Atları” 

idi.
Mektubu bulup getirdi Ar- 

baş...
Nazım yüksek sesle okudu şi

iri ve bir mısrada gelip durdu: 
Kuvayi Milliye geletek yine/ 

hem bu sefer ay yıldızlı bayrağı da 
orak - çekiçli...”

“Şimdi şu ‘orak - çekiçli’yi sil” 
dedi şair...

“Ben silemem, al sen yaz” de
di ressam ve kalemi uzattı.

Nazım kalemi alıp çizdiği o 
mısraın yerine şöyle yazdı:

Kuvayi Milliye gelecek yine/ 
hem bu sefer ay yıldızlı bayrağı 
da ışık içinde...” (Avni Arbaş ve 
düzeltilen şiir-Can Dündar-milli- 
yet-18.10.2003)

ikinci olay Osman Rauf Al
per’in mülteci Komünist isimli 
hatıratından. Osman Rauf Bul
garistan sığman bir Türk komü
nistidir. Bulgaristan’a iltica ettik
ten sonra Sofya Radyosunda ça
lışmaya başlar. Nazım 1958 yılın
da Bulgaristan’a gelir ve Osman 
Rauf daha önce şiirlerinden tanı
dığı şairi burada tanıma imkanı 
bulur. Bundan sonrasını Osman 
Rauf un hatıratından takip ede
lim;

“O zaman Nazım’a saf saf iki

soru sormuştum. Biri ‘Ağabey 
memlekete ne zaman dönme or
tamı oluşur sizce ?’ İkincisi de ‘Bir 
zamanlar putları kıralım, sloganı
mız vardı, buna göre hala gelmiş 
geçmiş bütün şairleri reddetme 
konusunu biraz açar mısınız.’ Na
zım sorularıma cevap vereceği 
yerde kendisi;

-Sen ne zaman geldin evla
dım, niye geldin? Çok gençsin 
keşke gelmeseydin, demişti. Ben 
susuyordum. ‘Bu hasretlik uzun 
süreceğe benzer, kimse kestire
mez. ikinci soruna gelince ben o 
zamanlar hata etmişim. Komü
nist olmayan büyük şairlerimiz, 
yazarlarımız var. Eskileri inkar 
edemeyiz. Eski olmadan yeni, ol
maz. Ben hatamı düzelttim, dedi 
(Mülteci Komünist (Eski Bir 
TK P linin Anıları) Osman Rauf 
Alper, Timaş Yayınları -Sh 154-

Bir haber de Aktüel Dergisi
nin son sayılarından birinden 
‘Nazım’m bir günlük Jandarması’ 
başlıklı bir haber. Nazım’m bir 
günlük jandarması Gani amca 
anlatıyor;

-Bir sabah karakol komutanı 
çağırdı beni. ‘Gani’ dedi ‘Teçhi
zatını kuşan ama silahını alma. 
Nazım Hikmeti götüreceksin çe
kirgeye’. Giyindim, nazım ya
nımda. Kapıdan taksiye bindik. 
Önce hiç konuşmadı. Bir müddet 
sonra arabadan indik. Yüz metre 
ileride Yıldız Oteli var. 'Bak’ de
di, ‘O oteldeyim ben, akşam beş
te geri gelirsin’. Zaten komutan 
söylemiş bana ‘Nazımın hanımı 
gelecek. Sabah otele götürecek
sin, akşam geleceksin’ diye... 
Tam otele giriyordu ki durdu, eli 
ile işaret etti. Otelin lokantasına 
girdik. Aşçıya seslendi. ‘Bu çocuk 
akşama kadar ne yerse hesabını 
ben ödeyeceğim’ dedi. Sonra ce
bime iki buçuk lira koydu. ‘Kah
veye gidersin, canın sıkılmasın’

dedi.
Nazım merdivenleri tırmanır

ken yeniden durur, Gani amcaya 
döner “Buraya kadar gelmişken 
banyo almak ister misin?” diye 
sorar. Gani amca başını sallar. 
Nazım otelin banyosunu ayarlar 
bizimkine.

“Ben böyle banyo görmedim. 
Yıkanmaktan usandım öğleye ka
dar. Sonra yemek yedim. Dolan
dım durdum. Yine yemek yedim. 
Üstüne köpüklü kahveler. İkin
diyi ettim böyle. Saate baktım, 
beşe beş var. Otele doğru yürü
düm. Baktım ki Nazım kapıda 
beni bekliyor. Beni görünce gel
di. Dönüşte otobüs durağına yü
rüdük. Tam geliyorduk ki, durdu. 
‘Gel hele’ dedi. ‘Mahpusa dön
meden önce seninle bir dondur
ma yiyelim’.....Sonra otobüse bi
nerler...’ Sonra beni başka bir ka
rakola verdiler. Bir daha Nazım’ı 
görmedim. (Nazımın bir günlük 
jandarması-Aktüel- Sayı 12 4/10 
ekim 2005)

Diğer ilginç bir olayda Cum
huriyette yayınlanan nazım hik
metin bir resmidir. Nazım hik
met Rusya’ya kaçmıştır. Cumhu
riyet Gazetesinde resmi yayınla
nır. Niye mi? Bunu Tempo dergi
sinin 25 ekim 2005 tarihli nüsha
sından öğrenelim;

-O yıllarda yurt dışına kaçan 
Nazım hikmetin bir fotoğrafı ya
yınlanıyor ve fotoğrafın altında 
da şu yazı yer alıyordu ‘Bu resmi 
sütunlarımıza geçirirken, Şair Eş
refin Abdulhamid’e yaptığı tavsi
ye aklımıza geliyor Bu tavsiye 
‘Resminizi teksir ettirip dağıt ki 
millet doya doya yüzüne tükür
sün mealindedir. Biz de yukarı
daki resmi Nazım hesabına aynı 
gaye ile basmış bulunuyoruz. 
(Kırmızı Konak’ı Emval-i milliye 
verdi, aile aldı) Tempo. 25 Ekim 
2005 -Sayı 43/933) a
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

ŞARTLI MİSAFİRLİK

FA H R ED D İN  GÖR

Z aman hızla akıyor... Ra
mazan Bayramı da geride 
kaldı... Ziyaretlere gittik; 

ziyaretçiler evlerimizi şenlendir
di... Küskünler barıştı; aileler ta
nıştı... Eski günler yad edildi; 
aramızdan ayrılanlar rahmetle 
anıldı... Yenildi içildi... Velha
sıl, arkadaş, dost, komşu, kardeş 
olmanın hazlarını yaşadık...

Ancak geleneksel yapımızda 
zamanla değişen algılanış biçim
lerinden kaynaklanan tatil an
layışının, bayramı bir dost ziya
retinden ziyade dostlardan kaç
ma, tatil beldelerinde kendince 
yalnızlaşma gibi bir sonucu do
ğurduğunu esefle gördük... Bir 
başka hal de bilhassa inancın 
özünden kopuk yaşayanlar ara
sında bayram ziyaretlerinde İs
lam’ın haram kıldığı içkinin 
züppece ikram edilmesi...

Bu ziyaretlerin bazılarında 
kimileri ikram ve ilgide abartı
lı davranmayı sever... O kadar ki 
canınızdan bezdirecek hale ge
lirsiniz...

Böyle birisi uzun zamandır ıs
rarla evine davet ettiği arkadaşı 
ile sokakta karşılaşmış, ona si
tem ederek ziyaretine gelmedi
ğinden serzenmiş... Arkadaşı: 

-“Gelirim ama şartlarım 
var”demiş.

-“O da nereden çıktı şimdi?”
-“O halde anlatayım. Size ge

lirim amma...
1) Oturduğum yeri bana zin

dan etmezsen...
2 ) Yedirdiğin yemeği bana ze

hir etmezsen...
3) Sevdiğini bana sevdirmeye 

uğraşmazsan...”
-“Bu ne demek şimdi, ben bir 

şey anlamadım.”
-“Ben de onu anlatacağım za

ten...
“Birinci meselede ben evini

ze geldiğimde misafir odanıza ge
çeriz... Kendime uygun rahat bir 
köşeye otururum... Ö nce sen 
müdahale edersin...

“Amma kenara oturdun haa, 
şuraya geç otur” dersin. Burada 
iyiyim desem de dinlemezsin, 
kendi beğendiğin yere elimden 
tutup oturtursun... Bu yeni yeri
me henüz ısınmadan valide ha
nım gelir... ‘Evladım, geç otur 
şöyle baş köşeye, orası çok cere
yanlıdır. Geçenlerde belim tu
tuldu. Sen de hastalanırsın. Şu
raya geç otur.’ Bu son yerimde 
tam rahatlamışken küçük hanım 
gelir, arkama kazık gibi bir yastık 
sokar... Baban gelir; ‘Ne o, kas
vetli, havasız yere tıkılmışsınız, 
varın balkonda oturun, temiz 
hava alırsınız.’ deyip yollar bizi

balkona... Ve dolayısıyla oturdu
ğum yer bana zindan olur.

“Gelelim ikinci hale: Sofraya 
otururuz... Allah için sevdiğim 
bir yemek gelir... Yeteri kadar 
yerim... Sen başlarsın bir kaşık 
daha al diye... Yenge tabağı ka
par dört kaşık birden koyar... 
Valide hanım atılır... ‘Benim ha
tırım için de ye’ der ve davranır 
kepçeye... itiraz edecek olurum, 
hanım kızımız hatır için çiğ ta
vuk da yenir diye laf yetiştirir. 
Ben ikinci tabakta doyar şişerim. 
Daha sonra gelen beğendiğim 
yemekleri yiyemez olurum... Bu 
yemeği zehir etme değil de ne
dir?

“Gelelim üçüncü en önemli 
hale: Sofradan kalkıp köşedeki 
yerime otururum, peder bey yeni 
edindiği manevi evladını takdim 
eder, el öptürür... Ve anlatmaya 
başlar ne kadar çalışkan, bece
rikli bir çocuk olduğunu... Yazdı
ğı yazıları çizdiği resimleri birer 
birer önüme koyar... Neyse o iş 
biter, tam kurtuldum derken ko
ca bir albüm kucağıma oturtu
lur... Evin doktor, mühendis da
matlarının çektiği gezi fotoğraf
ları, nişan düğün resimleri birer 
birer çaresiz izletilir... İkram edi
len çayı içmeme fırsat yok... 
Elimde soğur bardak... Tam iki 
laf edeceğiz... Bu sefer evin kü
çük yeni keman dersi alan kızı
mızın beyin tırmalayan acemi 
keman nağmeleri baş bırakmaz 
bedende... Şimdi ben demez mi
yim sevdiğini bana sevdirmeye 
uğraşma... Şartlarım bu kadar... 
Razı olursan gelirim...

Bıktırmayan ziyaretler ve üz
meyen davetler sizinle olsun... ■
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

“LEYLA ŞAHÎN-TÜRKİYE’YE KARŞI” DAVASI

BELÇİKALI BAYAN YARGIÇ F.TULKENS’İN 
“KARŞI OY” YAZISI

Türkçesi: AH M ET EM İRDAR

Avrupa tnsan Hakları M ahkem esi'nin 17 yargıçtan oluşan Büyük D airesinin, 
“Leyla Şahin -  Türkiye’ye karşı” davası ile ilgili olarak 10 KASIM  2005 tarihinde ver
miş olduğu karara muhalefet eden Belçikalı bayan yargıç F .T u lk en s ’in karara karşı yaz
dığı “ karşı oy” yazısını Üm ran ın E k dosyası olarak bilgilerinize sunuyoruz-

Dini bir vecibenin siyasi bir kararla nasıl ilga edilmek istendiğini, hukukun nasıl katle
dildiğini gösteren bu karanlık ve önyargılı AÎH M  karan herhalde tarihe bir kara leke olarak 
geçecektir. Ruhunu kaybetmiş bir dünyada bir umut ışığı olarak görülebilecek vicdan sahi
bi, henüz ruhunu satmamış insanların da olduğunu göstermesi bakımından Bayan Tul- 
kens’in AİHM  kararma “karşı oy” yazısını gelecek nesillere de bir ibret vesikası olması ba
kımından yayınlamayı uygun gördük.

Genellikle devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflarda vatandaştan yana tavır koyan  
A İH M ’in, konu İslam ve Müslümanlar olunca nasıl devletin iddialarından yana tavır koy
duğunu, nasıl çifte standartla adaletsizce hüküm verdiğini, yargıç Tulkens'in muhalefet şer

hini okuyunca daha iyi göreceksiniz.

Üm ran
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YARGIÇ F.TULKENS’İN MUHALEFET ŞERHİ

Her iki tarafı da destekleyen pek çok sebepten ötürü, İnsan 
Hakları Sözleşmesi 9.Maddesi ve eğitim hakkı ile ilgili 
olan Protokol No 1 ’in 2. Maddesi üzerinde çoğunlukla or
tak oy kullanmadım. Buna karşılık Mahkemenin eğitim 
hakkı kapsamının yüksek ve üniversite eğitimlerini de 
kapsaması gerektiği kanaatine aynen katılıyorum.

A. Din Özgürlüğü

1. Kararda yeniden dile getirilmiş olan genel prensiplerle 
ilgili olarak çoğunlukla kuvvetli bir şekilde kabul ettiğim 
noktalar bulunmaktadır (bkz. karar paragrafları 104 ve 
108). Sözleşmenin 9. Maddesi tarafından garanti altına 
alınan din özgürlüğü hakkı, sadece inananlar için değil 
aynı zamanda ateistler, agnostikler(bilinemezciler), sep- 
tikler(şiipheciler) ve ilgisizler için de "çok değerli bir de
ğerdir” . Sözleşmenin 9. Maddesi herhangi bir din veya 
inanç tarafından harekete geçirilen veya ilham edilen her 
davranışı korumamaktadır. Pek çok dinin bir arada yer al
dığı demokratik toplumlarda, değişik grupların çıkarlarını 
uzlaştırmak ve herkesin inancına gerekli saygının gösteril
mesi adına insanların dinlerini alenen ortaya koyma konu
sunda bazı sınırlamalar getirilebilir (bkz. karar paragrafı 
106). Dahası çoğulculuk, hoş görü ve geniş fikirlilik, de
mokratik bir toplumun kaç ayar olduğunun ölçüsüdür ve 
bunlar belirli sonuçları da beraberinde getirirler. Her şey
den önce demokratik toplumun bu ideal ve değerleri aynı 
zamanda diyalog ve bireylerin karşılıklı tavizlerini de be
raberinde getiren uzlaşmaya da dayanmalıdır, ikinci olarak 
böyle durumlarda yetkililerin görevi çoğulcuğu ortadan 
kaldırmak suretiyle gerilimin sebebini kaldırmak değil, 
Mahkemenin de yakın geçmişte tekrar dile getirdiği gibi 
çekişmekte olan grupların birbirlerine tahammül, göster
mesini garanti etmektir {Yunanistan'a karşı Ouranio Toxo 
ve Diğerleri, 20 Ekim 2005 tarihli karar, paragraf 40).

2. Bir kere davacının Anlaşmanın 9. Maddesindeki di
nini açıkça ortaya koymak adına üniversite ortamında Is-

lami başörtüsü takması hakkına müdahale anlamına gelen 
yasağın çoğunluk tarafından kabul edilmesi; ve bunu ya
parken de bu yasağın kanun tarafından tanımlandığı ve 
meşru bir hedefe yöneldiği -b u  durumda başkalarının hak 
ve hürriyetlerinin ve kamu düzeninin korunması- öngö
rülmesinden sonra ana soru böyle bir müdahalenin "de
mokratik bir toplumda gerekli olup olmadığıdır." Doğası 
gereği Mahkemenin görüşü üç temel kritere göre değer
lendirilmelidir: birincisi, riskte olduğu söylenen meşru 
menfaatlerin korunmasına yönelik olarak yapılmış olan 
müdahale gerçekten uygun mudur; İkincisi, seçilmiş olan 
tedbir söz konusu olan hak ve özgürlükleri en düşük dü
zeyde sınırlayan tedbir midir; ve nihayet üçüncüsü, alman 
tedbir mütenasip midir; sonuçta çelişen menfaatlerin den
gelenmesi gerekmektedir.1

Çoğunluğun yaklaşımının altında taktir-hakkı-sınırı 
anlayışı yatmaktadır. Bu kavram ulusal otoritelerin kendi 
durumlarının hakimi ve ülkelerindeki hassas alanların ge
rektirdiği İnsan Hakları Anlaşması gereksinimlerini çok 
daha iyi taktir etmede “daha iyi konumlanmış” olduklarını 
öngörmektedir (bkz. kararın 109. paragrafı). Burada Mah
kemenin yargılama yetkisi ikincil olarak görülmelidir; ve 
Mahkemenin rolü, özellikle "kilise ve devlet arasında has
sas ilişkilerin oluşturulması” konularında birbirinin aynı 
olan çözümler önermek değildir (Fransa’ya karşı Cha’are 
Shalom ve Tsedekkararı, Haziran 2000, paragraf 84). Ger
çi mahkeme, bazı dini topluluklar arasındaki başka bazı 
sürtüşmelerin giderilmesi konusunda aynı şekilde çekim
ser davranamamıştır ( Yunanistan'a karşı Serif, davası 14 
Aralık 1999; Motdovya'ya karşı Besarabya Metropoliten 
Kilisesi ve Diğerlerinin kararı, 13 Aralık 2001). Bu neden
le Mahkemenin herhangi bir dini model üzerinde fikir be
yan etmenin kendi rolü olmadığı yönünde evrensellik ara
yışı içinde olmasıyla tamamen hem fikirim.

3. Eğer iki faktörün mevcut davadaki ilgisi çok aşırı 
şekilde ortadan kalkmamış olsaydı taktir-hakkı-sınırı yak
laşımını ben de kabul edebilirdim. Birinci husus, çoğun
luğun yetki sınırı çerçevesinin meşruiyetini sağlamak için
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kullanmış olduğu tezdir. Yani eğitim kurumlarında dini 
sembollerin takılabilmesi konusunda uygulama farklılıkla
rı mevcudiyetinin kabulü ve bu konuda Avrupa çevrelerin
de bir uzlaşmanın olmaması gerçeği. Bir kere, hiç bir üye 
ülkede bu yasağın üniversite seviyesine kadar yaygınlaş
tırılması konusunda örneği olmadığı için mukayese huku
ku malzemeleri böyle bir sonuca ulaşılmasına imkan ver
memektedir. İkinci husus ise, taktir-hakkı-sınırı konusu
nun Avrupa düzeyinde güdümlenmesi ile ilgilidir. Her ne 
kadar böyle bir taktir-yetki-sınırı olmadığı durumlarda ye
rel yetkililerin herhangi bir bağımlılığı yok ise de bu du
rumda olmalıdır. Her ne kadar Türkiye’nin tarihi geçmişi 
ile bağlantılı olmanın dışında bu kararda söz konusu bir 
Avrupai güdüm söz konusu değildir. Buna karşılık önemi
ne binaen uygulamada gündeme getirilen insan Hakları 
Anlaşmasınca garanti edilen din özgürlüğü için kaçınıl
mazlığı aşikar olan husus, sadece “yerel” bir konu değil 
tersine tüm üye ülkeler için önemlidir. Dolayısıyla basitçe 
taktir-hakkı-sınırını gündeme getirmek suretiyle Avrupai 
ortak güdümden kurtulunamaz.

4. Davacının başörtüsü takmasına getirilen yasak ile 
din hürriyetine getirilen müdahale hangi temele dayan
maktadır? Mevcut davada, çoğunluk sadece yerel otorite
ler ve mahkemeler tarafından ortaya konulmuş olan se
beplere dayandırılmak suretiyle genel ve muğlak ifadeler
le iki temel sav ortaya koymuştur: laiklik ve eşitlik. Bu iki 
ilkeye tam bağlı olmakla birlikte bunların burada uygula
nış biçimi ve başörtüsü takılması ile ilişkili olarak izah 
ediliş şekillerine kesinlikle karşıyım. Demokratik bir top
lumda laiklik, eşitlik ve özgürlük prensiplerinin, birinin di
ğerine ağır basması yerine tam bir ahenk ve uyum içinde 
olmalarının gözetilmesi gereğine inanıyorum.

5. Laiklik ile ilgili olarak, bunu kaçınılmaz bir prensip 
olarak kabul ettiğimi ve Türkiye’deki demokratik sistemin 
korunması için Anayasa Mahkemesinin 7 Mart 1989 tarih
li kararına katıldığımı yeniden dillendirmek isterim. Buna 
karşılık Din Özgürlüğü de demokratik toplumların kurucu 
prensiplerinden biridir. Nitekim Büyük Kurul(?) da laiklik 
prensibinin gücünün davacının maruz kaldığı Islami ba
şörtüsü takma konusundaki yasaklamanın bu prensip ile 
uyumlu olamadığını kabul etmiş ve “yoğun bir sosyal ih
tiyaç baskısı" ile karşılaşmıştır. Sözleşmenin garanti ettiği

temel haklara müdahaleyi -sadece kaygı ve korkular değil- 
sadece şüphe götürmeyecek şekilde meşru olan gerçekler 
ve sebepler haklı kılabilir. Dahası, haklara müdahalenin 
sözkonusu olduğu durumlarda Mahkemenin muhakeme 
usulü kanunu, sadece iddiaların yeterli olmadığı, bunların 
kesin örneklerle de desteklenmesi gerektiğini açıkça orta
ya koymaktadır {Birleşik Krallığa karşı Smith ve Grady da
vası, 27 Eylül 1999 tarihli karar, paragraf 89). Mevcut da
vada böyle bir durum söz konusu değildir.

6. Sözleşmenin 9. Maddesi’nde, bu dava ile de ilgili 
bulunan özgürlük, kişinin bir din sahibi olması (içsel bağ
lılık) ile ilgili değil bu dinini alenen ortaya ifade etmesi -  
ortaya koyması (bu bağlılığı açığa vurması) ile ilgilidir. 
Eğer Mahkeme dini duyguların aşırı koruyucusu (belki ol
ması gerekenden daha fazla) olsaydı (Avusturya'ya karşı 
Otto-Preminger- Enstitü davası, 20 Eylül 1994 kararı; Bir
leşik Krallık'a karşı Wingrove davası, 25 Kasım 1996 ka
rarı), bu tür dini uygulamalara müdahale konusunda çok 
daha isteksiz davranması gerekirdi (Fransa’ya karşı 
Cha'are Shalom ve Tsedek davası, 27 Haziran 2000 kara
rı; İsviçre'ye karşı Dahlab davası, 15 Şubat 2001 kararı). 
Bu da ikincil bir koruma şekli olarak görülebilir (bkz. ka
rarın 105. paragrafı). Gerçekte bu da Mahkemenin şimdi
ye kadar, din özgürlüğünün çok az yüz yüze geldiği bir 
veçhesi. Bu nedenle de Mahkeme özellikle dışa giyilen ve
ya takılan giysi veya eşyaların değerlendirilmesi konusun
da henüz bir görüş oluşturma fırsatı bulmuş değildir. Bu 
eşyaların sembolik anlamı söz konusu olan dinlere göre 
çok büyük değişkenlik gösterebilmektedir.2

7. Türkiye'ye karşı Refah Partisi ve Diğerleri davasına 
(13 Şubat 2003 kararı) atıfta bulunacak olursak; kararın 
şöyle dediğini görürüz: «bu prensibe (laiklik) saygılı ol
mayan bir tutumun illa da kişinin dinini alenen ifade etme 
özgürlüğü çerçevesi içinde ele alınmaması gerekir» (pa
ragraf 114). Dolayısıyla çoğunluk, başörtüsü takmayı laik
lik prensibinin ihlali olarak kabul etmektedir. Böyle yap
makla da çok tartışmalı bir alanda konum almış oldu, ba
şörtüsü takılmasının önemi ve bunun laiklik ile ilişkisi.3

Mevcut davada bu tür bir yaklaşım, en azından üç 
müşkülatın ortaya çıkmasına sebep olur. Birincisi, karar 
davacının savına, yani kendisinin laikliği kabul ettiği ve bu 
prensibi şüpheye düşürücü bir niyetinin olmadığı -k i bu
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nu Hükümet tartışmamıştı- savına itibar etmemektedir. 
İkinci olarak davacının bu prensibi ihlal ettiğini gösterir 
hiç bir delil ve davranış bulunmamaktadır. Mahkeme, mu
hakeme usulü yönünden daha önceki kararlarında sürekli 
bu ilkeyi gözetmiştir ( Yunanislan'a karşı Hokkinakis dava
sı, 25 Mayıs 1993 kararı; Türkiye'ye karşı Birleşik Komü
nist Partisi ve Diğerlerinin davası, 30 Ocak 1998 kararı). 
Ve nihayet bu kararda karar öğretmen ile öğrenci arasında 
hiç bir ayrım gözetmemiştir. Halbuki 15 Şubat 2001 İsviç
re’ye karşı Dahlab kararında dini mahiyetli başörtüsünün 
örnek-model oluşturma veçhesi Mahkeme tarafından ıs
rarla öne çıkarılmıştı (paragraf 14). Orada bir öğretmen 
söz konusü idi. Laiklik prensibi, eğitimin dini ortaya koyu
cu bir sembol bulunmaksızın verilmesini gerekli kılması 
ve öğretmenlerin diğer kamu görevlileri gibi söz konusu 
tarafsız görevi isteğe bağlı olarak üstlenmiş olmaları ne
deniyle, öğretmek ve öğrenciler arasında bir farkın olması 
lazım gelir.

• 8. Kişinin kendi dinini alenen ortaya koyması; aynı 
hakkı diğerlerinin de tek tek veya topluca, toplum içinde 
veya tek başlarına, başkalarının hakkını ihlal etmemek ve 
kamu düzenini etkilememek şartıyla kullanmalarını bera
berinde getirir (Madde 9, paragraf 2).

İlk şartla ilgili olarak bu şu şartla gerçek olabilirdi: 
eğer davacının dini bir simge olarak taktığı başörtüsü baş
kaları için saldırgan veya baskı uygulayıcı, dolayısıyla 
başkalarının reaksiyon göstermesine ve belki de suç işle
mesine sebep olucu olsaydı. Nitekim Hükümetin bunun 
böyle olduğuna dair bir savı yok; ve Bayan Şahin’in böyle 
bir niyetinin olduğuna dair Mahkemenin önünde herhan
gi bir delil bulunmamaktadır. İkinci husus ile ilgili olarak 
ise, davacının başörtüsü takmasının üniversite eğitim ve 
gündelik hayatında herhangi bir tartışma veya düzensizli
ğe sebep olduğuna dair hiç bir emare sözkonusu değildir. 
Nitekim kendisine karşı önceden hiç bir disiplin cezası 
söz konusu olmamıştır.

9. Ne var ki çoğunluk, "islami başörtüsünün dini bir 
zorunluluk olarak takılmasını Türkiye bağlamında ele alır
ken, örtü takmayanlar üzerinde baskı oluşturabileceği" 
görüşünü benimsemektedir (bkz. Kararın 115. paragrafı).

Din özgürlüğü hakkının korunması seviyesinin Türki
ye bağlamında aşırı derecede düşürülmemesi halinde,

Mahkemenin muhakeme ışığında, sembol oluşturacak da 
olsa giyilen başörtüsünün başkaları üzerinde sosyal bas
kı oluşturacağı savı bana doğru gelmemektedir (Madde 
10). Kendini ifade etme özgürlüğü bağlamında Mahkeme 
şimdiye kadar hiç bir zaman, ifade özgürlüğüne müdaha
leyi, başkalarınca paylaşılmama veya bazılarını incitse bi
le uygun görmemiştir. Mahkeme 4 Aralık 2003 Türkiye'ye 
karşı Gündüz davası kararında ifade özgürlüğü ihlalini ka
bul etmişti. Sözkonusu davada bir dini lider Türkiye'deki 
rejimi şiddetle eleştirip şeriat getirilmesini istemiş, sade
ce resmi nikah ile dünyaya gelen çocukların "piç” olduk
larını iddia etmişti. Dolayısıyla barışçı bir şekilde başörtü
sü takmak suretiyle dinini açığa vurmak, sadece dini nef
ret uyandıracak şekilde yorumlanacak sözler ile ifade öz
gürlüğü içinde aynı şekilde kabul edildiği zaman yasakla
nabilir.4

10. Gerçekte Mahkemenin “üniversitedeki çoğulculu
ğu muhafazaya yönelik" sözkonusu düzenlemeleri haklı 
görmesi, gerçekte "topluma dini sembolleri ve dini esas
lara dayalı anlayışları topluma dayatmaya” kalkışan "aşırı 
politik hareketler” için geçerlidir (bkz kararın 115. parag
rafı, ceza olarak). Mahkeme bu konuyu 13 Şubat 2003 ta
rihli Türkiye'ye karşı Refah Partisi ve Diğerleri davasında 
şöyle dediği zaman açıklığa kavuşturmuştu: "Türkiye gibi 
nüfusunun çoğunluğunun belirli bir dine bağlı olan ülke
lerde, belirli kökten dinci akımların aynı şekilde yaşama
yan veya başka dinden olanlar üzerinde baskı kurmalarını 
önleme yönünde tedbirlerin alınması uygun karşılanabilir: 
Sözleşmenin 9 ve 2 Maddeleri” (paragraf 95).

Her ne kadar radikal İslam’ın önlenmesi konusunda 
herkes hemfikir ise de, bu düşünceye ciddi bir itiraz yapı
labilir. Başörtüsü takılması köktencilikle doğrudan ilişki- 
lendlrilemez ve başörtüsü takanlar ile diğer semboller gi
bi topluma başörtüsünü de zorla dayatmak isteyen aşırı 
akımların birbirinden ayırdedilmesi gerekmektedir. Başör
tüsü takan kadınların hepsi köktenci değildir; aynı şekilde 
davacı Bayan Şahin’in köktenci görüşleri olduğuna dair 
hiç bir işaret bulunmamaktadır. Bayan Şahin yetişkin bir 
kadın ve üniversite öğrencisidir ve pekala baskılara tepki 
gösterme yeteneğine sahiptir. Ne var ki mahkeme böyle 
bir baskıyı gösterir hiç bir örnek verememektedir. Davacı
nın tamamen kişisel tercihi ile dini bir özgürlüğü yerine 
getirmesi ve üzerinde bulundurduğu bir sembolle bu
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inancını dışa vurması, aşırılıkla toplum adına mücadele 
kapsamına sokulması mümkün değildir.5

11. Eşitlik konusuna dönecek olursak, çoğunluk kadın 
haklarının korunması ve cinsiyet eşitliği prensibi üzerinde 
yoğunlaşmaktadır (bkz. kararın 115 ve 116. paragrafları). 
Tersinden bir yaklaşımla, başörtüsü takılması kadının tec
ridi ile benzer sayılmıştır. Dolayısıyla başörtüsü takılma
sının yasaklanması kadın erkek eşitliğini sağlayıcı olarak 
görülmektedir. Gerçekte, yasak ile cinsel eşitlik arasında
ki bağlantı nedir? Yargı kararı bunu ortaya koyamamakta
dır. Gerçekten başörtüsü takmanın önemi nedir? Alman 
Anayasa Mahkemesi’nin 24 Eylül 20036 tarihli kararında 
belirtildiği gibi başörtüsü takmak tek başına bir anlam ifa
de etmemektedir; uygulamada pek çok başka gerekçelerle 
bağlantılıdır. Bu, kadının erkeğe feda edilmesi anlamına 
gelmeyebilir; hatta bazılarına göre kadının özgürleştiril
mesi anlamına bile gelebilir. Bu tartışmada eksik olan tek 
şey kadının görüşü, yani başörtüsünü takan ve takmayan 
kadınların.

12. Bu konuda Büyük Kurul (the Grand chamber), 15 
Şubat 2001 tarihli İsviçre’ye karşı Dahlab davası kararına 
atıfta bulunmaktadır. Bunu yaparken de başörtüsünün "en 
güçlü harici sembol" olduğu, bunun da "cinsiyet eşitliği 
çerçevesinde kabul edilemeyecek şeklide kadın üzerine 
dini temellere dayalı baskı uygulaması olarak görüldüğü", 
pratikte bunun "hoşgörü, başkalarına saygı, her şeyin öte
sinde her demokratik toplumda öğretmenlerin öğrencileri
ne aktarmaları gereken eşitlik ve ayrımcılık -  karşıtlığı ol
ma" anlayışları ile bağdaştırılamayacağı vurgulanmaktadır 
(bkz. kararın 111. paragrafı). Bana kalırsa bu düşünce tar
zı o kararın en çok tartışılması gereken bölümünü teşkil 
etmektedir.

Mahkemenin görevi -burada olduğu gibi tek taraflı ve 
olumsuz şekilde-, bir dinin veya dini uygulamaların yoru
munu yapmak değildir. Aynı şekilde Mahkemenin rolü, 
başörtüsü takmanın kişiler için önemini genel veya soyut 
bir şekilde belirlemeye kalkışmak veya bu konuda davacı
ya görüş dikte ettirmek değildir. Yetişkin genç bir üniver
site öğrencisi olan müracaatçı, başörtüsünü tamamen 
kendi özgür iradesiyle takmakta olduğunu söylemektedir 
ve bunun gerçeğin ifadesi olmadığına dair elde hiç bir de
lil bulunmamaktadır. Bu şartlarda, cinsiyet eşitliği ilkesi

nin, tamamen kendi isteği ile bir uygulamayı yapmakta 
olan kadının yasaklanmasını sağladığını anlayabilmiş de
ğilim. Eşitlik ve ayrımcılık -  karşıtlığı sübjektif haklardır 
ve bunlardan istifade edecek olan bireyin kendi kontrolü 
altında kalmalıdır. Bu tür “ataerkil -  tepeden karar verici" 
tutumlar, Madde 8 ile bu anlamda gerçek bir kişisel oto
nomi ortaya koymakta olan Mahkeme usûl kanununa da 
ters düşmektedir (bkz. Birleşik Krallık'a karşı Keenan da
vası 3 Nisan 2001 tarihli karar, paragraf 92; yine Birleşik 
Krallık’a karşı Pretty davası, 29 Nisan 2002 kararı, parag
raf 65-67; Birleşik Krallık'a karşı Christine Goodwin dava
sı, 11 Temmuz 200 kararı, paragraf 90).7 Ve nihayet, ba
şörtüsü takmak herhangi bir şekilde kadın-erkek eşitliğine 
ters olsaydı, Devletin bu ayrımcılığı her yerde -kamusal 
veya özel alan ayrımı yapmaksızın- ortadan kaldırmak için 
yasa çıkarması gerekirdi.8

13. Benim fikrimce, üniversite sahasında başörtüsü 
takılmanın yasaklanması, ilgili ve yeterli gerekçelere da- 
yandırılamadığı için Sözleşmenin 9. ve 2. Maddelerinde 
yer alan “demokratik ülkelerdeki gerekli” müdahale olarak 
görülmesi mümkün değildir. Bu şartlarda da, bizzat Söz
leşme tarafından garanti altına alınan başvuru sahibinin 
din özgürlüğü ihlal edilmiştir.

B. Eğitim Hakkı

14. Çoğunluğun, müracaatçının şikayetini Protokol Nol'in 
2. Maddesine göre de alma kararına ben de katılıyorum. 
Komisyonun bu yöndeki görüşü "Belçika’da eğitimde de
ğişik dillerin kullanımı ile ilg ili kanunun değişik veçhele
r i"  davası ile ilg ili raporunda (24 Haziran 1965), bu hük
mün yüksek okul ve üniversitelerde de uygulanabileceği 
şeklinde idi. Yargı haklı olarak “yüksek öğrenimi diğer öğ
renim şekillerinden ayırdeden kesin sınırlar yoktur” görü
şünü benimsemede ve bu anlamda “yüksek öğrenimin in
san hakları ve temel özgürlüklerin teşvik edilmesi ve de
mokrasilerin güçlendirilmesinde çok temel rolünün oldu
ğunu” dile getiren Avrupa Konseyi'ne katılmaktadır (bkz. 
Kararın 136 paragrafı). Dahası, öğrenim hakkı herkesin 
ayrım yapılmaksızın eğitim imkanlarından eşit bir şekilde 
istifade etmesi anlamına geldiğine göre Büyük Kurul, bu 
eğitim kurumlarını kurmuş olan Devletin “aynı zamanda
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hiç bir kısıtlama olmaksızın bu imkanlara ulaşılmasını da 
garanti etme mükellefiyeti vardır, kanaatini serdetmektedir 
( bkz. Kararın 137. paragrafı).

15. Büyük Kurul’un bir yandan insan haklarının daha 
ileri götürülebilmesi için yüksek öğrenimin kaçınılmazlı
ğına vurgu yaparken (bkz. paragraf 137), bir yandan da 
davacıyı bana göre ne ilgili ne de yeterli gerekçelere daya
narak bu hakkından mahrum etmesi hem şaşırtıcı hem de 
üzüntü verici. Müracaatçı, dini gerekçelerle, bazı faaliyet
lerden muaf tutulmayı veya öğrenci olarak kaydolmuş ol
duğu üniversite derslerinde herhangi bir değişiklik yapıl
masını istememektedir (Danimarka'ya karşı Kjeldsen, 
Busk, Madsen ve Pedersen davasında (7 Aralık 1976 ka
rarı) olanın tersine). O sadece okula kayıt yaptırırken ve 
problemsiz olarak ve başörtüsü takarak geçirmiş olduğu 
ilk yılları gibi okuluna devam etmek ve eğitimini tamam
lamak istemektedir. Davacıyı Tıp Fakültesindeki derslere 
veya eğitimin bir parçası olan sınavlara sokmamak sure
tiyle doğal olarak Üniversiteye giriş, dolayısıyla da eğitim 
hakkından mahrum edilmiş bulunmaktadır.

16. Büyük Kurul, Sözleşmenin 9. Maddesindeki mü
dahalenin olabilirliği düşüncesini "benzeşim yoluyla" be
nimsemekte ve eğitim hakkı referanslı bir analizin "bu ör
nekte Mahkemenin 9. Madde ile ilg ili ulaştığı sonuçlardan 
ayrı düşünülemeyeceği" sonucuna varmaktadır. Zira Mah
kemeye göre bu konuda ortaya konulan karar ile ilgili mü
lahazalar "Protokol No Tin 2. Maddesi’ne göre mevcut 
müracaatçıya da uygulanabilir" (bkz. kararın 157. paragra
fı). Bu şartlarda, şüphesiz Mahkemenin 30 Kasım 2004 
kararında haklı olduğunu düşünüyorum. Protokol Tin 2. 
Maddesi’ne dayandırılan bu kararda, ilgili şartlar ve argü
manlar, herhangi bir ihlal bulunmadığını düşündükleri 
Madde 9 ile aynı olduğu için "ayrı herhangi bir sual" söz 
konusu olmamıştır.

Hangi konumda olursa olsun, dini özgürlükler için ge
çerli olan akıl yürütmenin eğitim hakkı için de “açıkça uy
gulanabilir” olacağına ben tam kâni değilim. Kabul edile
bileceği gibi bu sonuncu hak, mutlak değildir ve bazı du
rumlarda kısıtlamaya tabi tutulabilir, yeter ki sözkonusu 
hakların doğrudan özüne zarar verip etkinliğini ortadan 
kaldırmasın. Aynı şekilde bu sınırlamaların Sözleşmede 
dercedilmiş olan ve bir bütün olarak vazgeçilmez olan di

ğer haklarla da çelişmemesi gerekir. Dahası, taktir hakkı 
yetkisi olumsuz yükümlülüklerde daha dar tutulmuştur ve 
Mahkeme sonuçta Sözleşme gereklerinin yerine getirilip 
getirilmediğini tespit eder. Ve nihayet, uygulanan araçlar 
ve gözetilen amaçlar arasında mantıklı bir denge bağlantı
sı varsa, getirilecek sınırlamalar eğitim hakkı ile sadece 
uyumlu olabilecektir.

17. Mevcut davada pozisyon ne idi? Dini özgürlük ile 
ilg ili tartışmaları ele almayacağım. Esas olarak müracaat
çının eğitim hakkına getirilen sınırlamaların orantılılığı ile 
ilg ili ilave hususların aydınlatılmasına yoğunlaşacağım.

Bir hususa dikkat çekerek başlamak istiyorum. Yetki
liler, müracaatçıyı derslere veya imtihanlara sokmamak 
yerine onu ikna için yüreklendirebilirler (örneğin, arabulu
culuk yoluyla) ve gerçekten ortada bir risk varsa onun ba
şörtüsünü çıkartarak derslerine devam etmesini sağlama
yı deneyebilirlerdi.9 Gerçek olan şu ki davacının eğitim 
hakkı üzerinde çok daha az etki bırakacak bu tür tedbirle
rin denenmesine gidilmemiştir. Dikkat çekmek istediğim 
ikinci husus ise müracaatçının eğitimine devam edebil
mesinin ön şartının başörtüsünü çıkarması, bu isteği ye
rine getirmemesi halinde ise üniversiteye girişine müsa
ade edilmeyeceği gerçeğidir. Nitekim yetkililer kendisinin 
yurdunu terk edip eğitiminin geri kalan kısmını Viyana 
Üniversitesi’nde tamamlamak zorunda kalmasına sebep 
olmuşlardır. Böylelikle kendisi alternatifsiz bırakılmıştır. 
Nitekim Fransa'ya karşı Cha'are Shalom ve Tsedek dava- 
sının27 Haziran 2000 kararında, Mahkemenin Sözleşme
nin herhangi bir ihlalinin olmadığı sonucuna varırken göz 
önünde bulundurduğu en önemli faktörlerden biri de hâla 
alternatif çözümlerin mevcudiyeti idi (paragraf 80 ve 81). 
Ve nihayet Büyük Kurul, çelişen menfaatleri gerçekçi bir 
şekilde tartmamaktadır: yani bir yanda müracaatçının, sa
dece dini hassasiyeti yüzünden Türkiye’de eğitimini ta- 
mamlayamamanın yanında yabancı diplomanın tanınma
ması yoluyla ülkesinde mesleğini icra etme hakkını yitir
mesi ve diğer tarafta müracaatçıyı başörtülü olarak üniver
siteye sokmamakla Türkiye'nin kazanımı.

Bu şartlarda, müracaatçının derslere ve imtihanlara 
sokulmamak suretiyle üniversiteden uzaklaştırılması, bir 
taraftan onun eğitimini etkin olarak yerine getirememesi; 
bir taraftan da bizzat eğitim hakkının özüne zarar verilme
si olarak rahatlıkla iddia edebilir.
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18. Aslında burada, eğitim hakkına böyle bir engelle
menin getirilmesi, müracaatçı için dinî temellere dayalı bir 
ayrımcılığın zımni kabulü hususunu gündeme getirmekte
dir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, 4 Ekim 
2005 tarih ve 1464(2005) sayılı kararında tüm üye ülkele
re şu önemli hatırlatmada bulunmuştur: "ülkelerinde ya
şayan tüm kadınların dine dayalı veya din ile ilişkilendiri- 
lecek tüm haklarının her türlü ihlale karşı tam korumaya 
alınması gerekmektedir."

19. Esas itibariyle çoğunluk, müracaatçıyı üniversite
den laiklik ve eşitlik adına uzak tutmak suretiyle, bir anlam
da bu değerlerin şekillenip geliştirilebileceği kurtarılmış 
ortamlardan da dışlamış olmaktadır. Halbuki üniversitenin 
her türlü otoriteden bağımsız olarak bilginin ulaşılabilece
ği yer olması lazım gelir. Laiklik ve eşitlik prensiplerinin 
yerleştirilmesi için benimsenecek bu tür uygulamalar, da
yatılan ve zorlayıcı metotlardan çok daha tesirlidir. Din ile 
kültür arasındaki ilişkilerde tolerans, esaslı bir diyalog 
başlı başına bir eğitim şeklidir. Burada ise bir bayan ba
şörtüsü yüzünden eğitim hakkından mahrum bırakılmakta
dır. Kadınlar için özgürlük ve eşitliği savunmak asla onla

rın kendi gelecekleri hakkında karar verme şanslarından 
mahrum bırakılmaları anlamına gelemez. Yasaklar ve dış
lamalar, gerçekte bu önlemlerin karşı koymaya çalıştığı 
köktenciliği beraberinde getirmektedir. Başka yerlerde ol
duğu gibi burada da bilinen riskler sözkonusudur: inançla
rın radikalizmi, sessiz dışlamalar, ve dini okullara dönüş. 
Ülkelerin kanunları tarafından reddedildiklerinde kadınlar 
kendi kanunlarına sığınmaya mecbur kalacaklardır. Hepi
mizin bildiği gibi hoşgörüsüzlük hoşgörüsüzlüğü besler.

20. Bütün bu konuların, Avrupa Komisyonu’nun Hazi
ran 2005’te yayınlanan ve Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük (EC
Rİ) konularının ele alındığı yıllık faaliyet raporunda yer 
alan gözlemlerin ışığında da ele alınması gerektiğini vur
gulayarak bitirmek istiyorum. Bu rapor, Müslüman olan 
veya Müslüman kabul edilen insanlara karşı var olan düş
manlık iklimi ile ilgili kaygıları dile getirirken durumun 
gelecekte özel dikkat ve tedbirler gerektirebileceğine dik
kat çekmektedir.10 Her şeyden önemlisi, şunun tekrar tek
rar vurgulanmasında fayda var: fanatizm ve aşırılıkları ön
lemenin ve bunlarla mücadele etmenin en iyi yolu insan 
haklarının öne çıkarılmasıdır.
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