
Ait Oldu¤unuz Halka Benze(me)mek
Ya da Orduyu Kim Y›prat›yor?

Ça¤›m›z›n yetifltirdi¤i büyük devlet adam› ve düflünür merhum Bosna-Hersek
Cumhurbaflkan› Aliya ‹zzetbegoviç, kahraman Bosna ordusunun komutanlar›na
yapt›¤› bir nasihati flu cümlelerle özetliyor:

“Dört-befl gün evvel Konyits civar›nda askeri komutayla toplant›m›z vard›.
Toplant›y› subaylar›m›za bir mesajla bitirdim: ‘Ait oldu¤unuz halk›n›za benzeyin.
O halka benzemeye gayret edin. Bu halk baz› fleyleri sever, baz› fleyleri de sevmez.
Onun sevdi¤ini sevin, sevmedi¤ini de sevmeyin; o zaman ona benzersiniz. O hal-
ka benzeyin; çünkü bu halk cesur, ak›ll›, gururludur ve onunla baz› eksiklikleri
paylaflsan›z da ona benzemekten kaç›nmamal›s›n›z.’ Askerlere bu mesaj› verdi-
¤imde tamamen soyut bir fleyi düflünüyordum. Halk›m›z cami efliklerini afl›nd›r-
m›yorsa da dindard›r ve bunu iyi biliyoruz. Onun baz› kutsallar›na dokunma-
y›n! Subaylar›n Allah’a küfretmeleri oluyor. Bunlar olmamal›d›r. Biz subaya cami-
ye gidip gitmedi¤ini veya oruç tutup tutmad›¤›n› sormayaca¤›z. Ondan istedi¤imiz
dürüstçe savaflmas›d›r ve neye inan›yorsa inans›n. Ancak, Allah’a küfredemez!..
Maalesef bu oluyor ve bana çok say›da asker flikayet ediyor. Biraz yafll›ca bir asker
bana, ‘eski Yugoslav ordusunda her gün dinledi¤i ve hiçbir fley yapamad›¤› bu
küfre neden bugün de katlan›lmak zorunda’ diye sordu bana. Bugün bu küfre
katlanmak zorunda olmayacakt›r. Bizler bunu temin edece¤iz... Halk›m›zda Allah’a
küfretmek tamamen yabanc› bir olgudur. Halk›n kendisinde oruç tutanlar oldu-
¤u gibi tutmayanlar da var; namaz k›lanlar oldu¤u gibi k›lmayanlar da var;
ancak onun gözünde baz› fleyler kutsald›r ve onlara dokunulamaz...” 

(A.‹zzetbegoviç, Köle Olmayaca¤›z, Fide yay., s.127-128)
Bosnal›lar›n ‘Bilge Kral’ unvan›n› verdi¤i merhum Aliya’n›n tavsiyeleri, ordu-

millet iliflkileri ba¤lam›nda günümüz Türkiye’si için de oldukça önemli mesajlar
içeriyor. Her ne kadar Allah’a küfretme gibi duyumlar sözkonusu de¤ilse de, hal-
k›n›n kutsallar›na, inanc›na, de¤er yarg›lar›na, giyimine-kuflam›na, baflörtüsüne
önyarg›l› yaklaflan ve hatta bunlar› bir “tehdit/tehlike” olarak de¤erlendiren anla-
y›fl, bu ülkede en temel gerilim kayna¤› olmaya devam ediyor. Bu gerilimde -özel-
likle 1960’dan bu yana her on y›lda bir tekrarlanan darbe süreçlerinde- öncelikli
role sahip olan cuntac› gelenekle ordunun aynîleflmifl görünmesi ve orduyu y›p-
ratan faktörlerin bafl›nda geliyor.

‹mdi, orduda önemli görevleri deruhte etmifl emekli generallerin ve darbecilerin
Kürt vak›as›na dair yanl›fl yasaklar koyduklar›n› ve anlams›z yoksaymalarda bulun-
duklar›n› itiraf etmeleri, ordunun niçin y›prand›¤›na dair önemli ipuçlar› veriyor.
‹flte tam da bu noktada Aliya’n›n “halk›n›za benzemekten kaç›nmay›n” nasihati,
bizce ülkemizin asker elitleri aç›s›ndan çok büyük ve hayati anlamlar ifade ediyor. 

Bugün gelinen noktada; yaklafl›k 100-150 y›ld›r halk› kendilerine benzetmeye
(kendileri gibi yaflamaya) zorlayarak sular› yokufla ak›tma absürtlü¤üne giren, böy-
lece hem kendi enerjilerini hem de milletin enerjisini heba eden bürokratik az›n-
l›¤›n ak›llar›n› bafllar›na devflirme vaktidir. “Kürt yoktur” anlay›fl› 30 bin cana, flu
kadar ziyana ve derin yaralara yol açt›. Bugün o yaralar› hâlâ sarma imkan› ve za-
man› mevcut; ama yar›n çok geç olabilir. Halk› ve halk›n de¤erlerini “var” kabul
edip ona benzemeye çal›flmak, akl›n, iz’ân›n ve tarihin kabul etti¤i tek seçenek-
tir. Bu halkla ve bu halk›n bin y›ld›r kendisiyle yo¤ruldu¤u ‹slâm’la didiflmeye de-
vam etmek ise ülkeyi, kaos ve felakete haz›r humuslu toprak haline getirmektir.

Umran, bu say›s›nda iflte bu hayati sorunu kapa¤›na tafl›d›.
Kurban Bayram›n›n milletimize ve ‹slâm âlemine hay›rlar getirmesi duas›yla.

Kurban Bayram›n›z› Tebrik Eder
‹slâm Âlemine Hay›rlar Getirmesini Niyaz Ederiz.
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Kapak

G
üneydo¤u’da arda arda
sivillerin ve komando er-
lerin pusuya düflürülerek

öldürülmesi ile ordu üzerinde bir
tart›flma bafllat›lm›flt›r. Güven-
likle ilgili ordunun görev ve so-
rumluluklar› üzerine bafllat›lan
tart›flma, emekli komutanlar›n
terör ve Kürt sorunuyla ilgili
‘ggeeççmmiiflflttee yyaannll››flfl yyaapptt››kk’’ aç›kla-
malar› ile ilginç bir boyuta tafl›n-
m›flt›r. Genellikle Ordu ile ilgili
konularda herhangi bir tart›flma
bafllad›¤› zaman ‘‘oorrdduunnuunn yy››pprraa-
tt››llmmaakk iisstteennddii¤¤ii’’ söylenerek tar-
t›flmalar›n önü kesilmek isten-
mektedir.

OOrrdduunnuunn yy››pprraatt››llmmaakk iisstteennddii¤¤ii
bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. FFaakkaatt bbuu yy››pprraattmmaa-
nn››nn ssaaddeeccee dd››flflaarrddaann ggeellmmeeddii¤¤ii,,
eemmeekkllii yyaa ddaa mmuuvvaazzzzaaff ssuubbaayyllaa-
rr››nn bbiirr kk››ssmm››nn››nn eeyylleemmlleerrii vvee ssööyy-
lleemmlleerriiyyllee oorrdduunnuunn yy››pprraannmmaass››nnaa
kkaattkk››ddaa bbuulluunndduukkllaarr›› ddaa bbiirr ggeerr-
ççeekkttiirr.. Bu çal›flmada bu konu, dar
bir çerçevede, ele al›nacakt›r.
Burada amaç birilerini y›pratmak
ve suçlamak de¤il; sorunun kay-
naklar›n› keflfedip, çözümüne
yard›mc› olmakt›r.

OOrrdduunnuunn YY››pprraatt››llmmaass››

Ordunun y›prat›lmas› ile ilgili bir
çal›flma, iç içe geçmifl flu iki soru-
ya cevap aramal›d›r: 

11.. OOrrdduuyyuu bbiirriilleerrii yy››pprraattmmaakk
iissttiiyyoorr.. KKiimm bbuunnllaarr?? 

22.. OOrrdduuyyuu bbiirriilleerrii yy››pprraatt››yyoorr..
KKiimm bbuunnllaarr?? 

‹‹kkiinnccii ssoorruu bbiirriinncciiyyii iihhaattaa eett-
mmeekkllee bbeerraabbeerr aarraallaarr››nnddaa nniiyyeett
aaçç››ss››nnddaann ççookk öönneemmllii ffaarrkk vvaarrdd››rr..
Sonuçlar› aç›s›ndan de¤il niyetle-
ri aç›s›ndan böyle bir ay›r›m yap-
mak zorunlu olmaktad›r. Çünkü
birincisinde kas›t vard›r, kasti bir
tav›r al›fl ve davran›fl vard›r.
Amaçl› bir y›pratma söz konusu-
dur. ‹kincisinde kas›t yoktur, far-
k›nda olamama, ne yapt›¤›n› bile-
meme veya bir öfke, ma¤duriyet
ve can› yanm›fll›k vard›r. 

OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakk ‹‹sstteeyyeennlleerr

Jeopolitik, jeostratejik önemi
çok yüksek olan bir co¤rafyada
bulunan Türkiye’nin zay›f olmas›,
geri kalmas›, bilimsel, teknolojik,
ekonomik, askeri olarak çökertil-

mesini ve toplumsal yap›s›n›n çö-
zülmesini isteyen pek çok ülke
mevcuttur. IIrraakk’’ttaa,, FFiilliissttiinn’’ddee,,
LLüübbnnaann’’ddaa,, AAffggaanniissttaann’’ddaa ii¤¤rreennçç
bbiirr ssaavvaaflfl zziinncciirrii ddeevvaamm eeddeerrkkeenn,,
bbuurraallaarraa ssaahhiipp çç››kkmmaa ssoorruummlluulluu-
¤¤uu oollaann bbiirr TTüürrkkiiyyee’’nniinn sseessiinnii çç››-
kkaarraammaammaass›› iiççiinn eenn bbaaflflttaa oorrdduu-
ssuunnuunn ddiisskkaalliiffiiyyee eeddiillmmeekk iisstteennee-
ccee¤¤ii ççookk aaçç››kk bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. BBuu
ddee¤¤eerrlleerraarraass›› mmüüccaaddeelleenniinn,, uulluuss-
llaarraarraass›› mmüüccaaddeelleenniinn tteemmeell yyaassaa-
ss››dd››rr.. Böylesi önemli bir co¤raf-
yadaki Türkiye’nin Ordusunun
y›prat›lmak istendi¤i do¤ru bir
tespittir. Ordunun y›prat›lmas›n›
isteyenler, Türkiye’nin bu co¤-
rafyada kuvvetli olmas›n› iste-
meyen düflmanlar›m›z ve onlar›n
yerli iflbirlikçileridir. 

BBuunnllaarr kkiimmlleerrddiirr ssoorruussuunnuunn
cceevvaabb›› ddaa ççookk aaçç››kk vvee nneettttiirr::

AABBDD--‹‹nnggiilltteerree--‹‹ssrraaiill--bbiirr kk››ss››mm AABB
üüllkkeelleerrii vvee bbaazz›› kkoommflfluu üüllkkeelleerr
hheemm TTüürrkkiiyyee’’nniinn hheemm ddee oorrdduunnuunn
ggüüççllüü oollmmaass››nn›› iisstteemmeezzlleerr.. 

BBuuggüünn oorrdduunnuunn yy››pprraatt››llmmaass››nn››
iisstteeyyeenn üüllkkeelleerr,, nnee yyaazz››kk kkii TTüürrkkii-
yyee’’nniinn,, kkeennddiilleerriinnii tteekk yyaannll›› ssttrraa-
tteejjiikk oorrttaakk,, ddoosstt oollaarraakk iillaann eettttii¤¤ii
üüllkkeelleerrddiirr.. NNAATTOO’’ddaa bbiirrlliikkttee oolldduu-
¤¤uummuuzz üüllkkeelleerrddiirr.. 5500 yy››lldd››rr ggiirr-
mmeeyyee ççaall››flfltt››¤¤››mm››zz AABB üüllkkeelleerriiddiirr..

Bütün bunlar›n gözünde Türk or-
dusu, ihtiyaç hâs›l oldu¤unda kul-
lan›lacak bir fedai ve bir ön kara-
koldur. Büyük tefeci, vurguncu,
Kadife Darbelerin patronu Soros,
Sabanc› Üniversitesi'nde yapt›¤›
konuflmada; ""TTüürrkkiiyyee''nniinn eenn iiyyii
iihhrraaccaatt üürrüünnüü oorrdduussuudduurr.."" der-
ken bir bak›ma Türkiye’nin ‘stra-
tejik dostlar›n›n/ortaklar›n›n’(!)
Türkiye’yi fedai olarak gördükle-
rini ifade etmifltir. Evet, Türkiye
Kore’de fedailik yapm›flt›r. SSCB
zaman›nda Türkiye’ye fedai ola-
rak cephede saf tutturulmufltur.
fiimdi de Irak, Afganistan ve Or-
tado¤u’da BOP, Büyük ‹srail ve

“Ben aart›k yyabanc›lardan ss›zlanmayay›m
Çünkü bbana nne yyapt›ysa ttan›fllar yyapt›.”

Haf›z

ORDUYU K‹M YIPRATIYOR?

Prof. DDr. BBurhanettin CCan
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KapakORDUYU KK‹M YYIPRATIYOR?

Büyük Ermenistan için saf
durmas› istenmektedir. BBuu-
nnaa ddiirreenneenn bbiirr TTüürrkkiiyyee,, bbuunnaa
ddiirreenneenn bbiirr oorrdduu,, bbuunnllaarr vvee
bbuunnllaarr››nn yyeerrllii iiflflbbiirrlliikkççiilleerrii
ttaarraaff››nnddaann yy››pprraatt››llaarraakk tteess-
lliimm aall››nnmmaayyaa ççaall››flfl››llmmaakkttaadd››rr..
BBuu ddoo¤¤aall bbiirr oollaayydd››rr,, aannoorr-
mmaall ddee¤¤iillddiirr.. AAnnoorrmmaall oollaann
TTüürrkkiiyyee’’yyii yyöönneetteennlleerriinn bbuu-
nnuu ggöörreemmeemmeessii vvee ddee kkaabbuull-
lleenneemmeemmeessiiddiirr..

OOrrdduuyyuu YY››pprraattaannllaarr

Ordunun düflman kategori-
sindekiler taraf›ndan y›pra-
t›lmak istenip k›smen y›pra-
t›lmas›, ordunun y›pranmas›-
n› tek bafl›na aç›klamaz,
aç›klayamaz. Bu çerçevede-
ki bir analiz eksik bir yakla-
fl›md›r. O nedenle ikinci soru-
yu sormam›z kaç›n›lmazd›r. 

OOrrdduuyyuu BBaaflflkkaa 
KKiimmlleerr YY››pprraatt››yyoorr??

Orduyu, birinci kategoride-
kileri devre d›fl› b›rakarak
ifade edersek, iki grup insan
y›pratmaktad›r:

BBaazz›› ssuubbaayyllaarr
CCuunnttaacc››llaarr,, ddaarrbbeecciilleerr
‹‹lleerrii ggeerrii ööllççüüssüüzzccee kkoo-

nnuuflflaannllaarr,, tteehhddiitt vvee hhaakkaarreett
eeddeennlleerr

BBaazz›› ssuubbaayyllaarr››nn uuyygguullaa-
mmaallaarr››nnddaann mmaa¤¤dduurr oollaann aayydd››nn-
llaarr,, cceemmaaaattlleerr vvee ssiiyyaasseettççiilleerr

DDaarrbbeelleerr OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Türkiye’nin, 1946 seçimlerini özel
durumundan dolay› göz önüne al-
mazsak, 1950 y›l›ndan sonra de-
mokrasiye geçti¤i ifade edilmek-
tedir. Türkiye’nin yönetimi, se-
çimlerle beraber CHP’den DP’ye
geçerek el de¤ifltirmifltir. Türki-
ye’yi demokratik sürece sokmak-

la övünenler, demokrasi ve halk
kavramlar›n› dillerinden düflür-
meyenler, bu yönetim de¤iflikli¤i-
ni hiçbir zaman içlerine sindire-
memifllerdir. ‘‘HHaallkkaa rraa¤¤mmeenn hhaallkk
iiççiinn’’ ilkesini benimsemifl CHP ve
onunla bütünleflmifl sivil ve aske-
ri erkân, bizzat CHP kadrolar›
içinden ç›k›p gelen DP kadrolar›n›
Cumhuriyet felsefesine ihanet et-
mifl kabul ederek irtica ile suçla-
m›fllard›r. Bu anlay›fl›n bir sonucu
olarak ordu içinde gruplaflmalar

ve cuntalar oluflmaya baflla-
m›flt›r. Cuntalaflma, ABD
deste¤i ve tuza¤› ile 27 Ma-
y›s, 12 Mart, 12 Eylül, 28 fiu-
bat ve 27 Nisan darbelerini
getirmifltir. 

(Mahir Kaynak’›n tabiri
ile) ‘‘OOrrdduunnuunn ddaaiimmaa sseeççiimm-
ddeenn bbaaflflaarr›› iillee çç››kkmm››flfl bbüüyyüükk
ppaarrttiilleerrllee hheepp ssoorruunnuu ooll-
mmuuflflttuurr’’.. Halk kendi seçtik-
lerinin ordu eli ile iktidar-
dan uzaklaflt›r›lmas›n›, or-
dunun siyasete kar›flmas›
olarak alg›lam›fl, anlam›fl ve
de¤erlendirmifltir. Her dar-
beden sonra yap›lan seçim-
lerde, ordunun karfl› oldu-
¤una inand›¤› partiye des-
tek vererek orduyu uyar-
m›fl, hatta cezaland›rm›flt›r.
Halk ordusuna karfl› tutum
ve tavr›n›, 1960’dan beri
böyle belirlemifltir. Tüm se-
çim sonuçlar› bunun bir
göstergesidir. Çünkü halk,
darbeleri bir hak gasp› ola-
rak görmektedir. Kendine
yap›lm›fl bir hakaret ve giri-
flim olarak de¤erlendirmek-
tedir. 12 Eylül darbe sonra-
s›nda Evren’in Özal aleyhi-
ne yapt›¤› bir konuflma,
Turgut Sunalp paflan›n
MDP’sinin idam ferman› ol-
mufltur.

HHaallkk aasskkeerrii sseevvmmeekkttee-
ddiirr,, aannccaakk ddaarrbbeelleerrddeenn ddoo-

llaayy›› ssuubbaayy››nnaa kkaarrflfl›› kk››zzgg››nn,, ööffkkeellii
vvee mmeessaaffeelliiddiirr.. BBuuggüünn bbuu ggeerrççee-
¤¤iinn bbuu üüllkkeeyyii sseevveenn hheerrkkeess ttaarraa-
ff››nnddaann bbiilliinnmmeessiinnddee vvee oonnaa ggöörree
ddaavvrraannmmaass››nnddaa ffaayyddaa vvaarrdd››rr..

DDaarrbbeeyyee MMeeflflrruuiiyyeett KKaazzaanndd››rrmmaakk
iiççiinn OOyynnaannaann OOyyuunnllaarr DDöökküülleenn

KKaann OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Sivil ve askeri bürokrasi, Bat›-
n›n(ABD, AB) Türkiye üzerinde
oynad›¤› oyunlar› zaman›nda

NATO, AB ve benzerlerinin
gözünde Türk ordusu, ihtiyaç
hâs›l oldu¤unda kullan›lacak
bir fedai ve bir ön karakoldur.
Büyük tefeci, vurguncu, Kadi-
fe Darbelerin patronu Soros,
Sabanc› Üniversitesi'nde yap-
t›¤› konuflmada; ""TTüürrkkiiyyee''nniinn
eenn iiyyii iihhrraaccaatt üürrüünnüü oorrdduussuu-
dduurr.."" derken bir bak›ma Tür-
kiye’nin ‘stratejik dostlar›-
n›n/ortaklar›n›n’(!) Türkiye’yi
fedai olarak gördüklerini ifa-
de etmifltir.
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farkedemeyip, Bat›n›n oynad›¤›

satranc› zaman›nda görememifl-

lerdir. Tüm siyasi iktidarlar, ABD

menfaatleri ile çeliflen kararlar

ald›¤›nda veya uygulamalar yap-

t›¤›nda veya Bat›’y› dengeleye-

cek flekilde farkl› eksenlerle da-

yan›flma içerisine girdi¤inde CIA

ve GLADYO gibi örgütlerle y›pra-

t›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ABD, halk›

ile bütünleflmifl yönetimleri sev-

mez. HHeellee bbuu yyöönneettiimmlleerr,, AABBDD

mmeennffaaaattlleerriinnee tteerrss ddüüflfleenn ppoolliittii-
kkaallaarr›› hhaayyaattaa ggeeççiirrmmeeyyee ççaall››flfl››rr-
llaarrssaa bbuunnllaarr››nn iikkttiiddaarrddaa kkaallmmaass››

hhiiçç iisstteennmmeezz.. BBuu,, AABBDD yyöönneettiimm-
lleerriinniinn tteemmeell yyaaflflaamm ffeellsseeffeessiiddiirr..

BBuunnuu,, nnee yyaazz››kk kkii TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii bbiirr

kk››ss››mm aayydd››nnllaarr,, ssiiyyaasseettççiilleerr vvee ssii-

vviill vvee aasskkeerrii bbüürrookkrraassii,, öözzeelllliikkllee

iissttiihhbbaarraatt öörrggüüttlleerrii vvee ccuunnttaallaarr,,

zzaammaann››nnddaa ggöörreemmeeyyiipp,, AABBDD’’nniinn

ooyynnaadd››¤¤›› ssaattrraannççttaa rrooll aallaarraakk üüll-
kkee hhaallkk››nnaa ss››kk››nntt››ll›› ssüürreeççlleerr yyaa-
flflaattmm››flflllaarrdd››rr.. 6600,, 7700,, 8800 ddaarrbbeellee-
rrii öönncceessiinnddee ggeennççlliikk kkuullllaann››llmm››flfl,,

kkaammppllaaflfltt››rr››llmm››flfl,, kkaavvggaa eettttiirriilleerreekk

hheebbaa eeddiillmmiiflflttiirr.. 11996600--11998800 aarraass››

yyeettiiflfleenn nneessiill ddaarrbbeecciilleerriinn,, ccuunnttaa-
cc››llaarr››nn hheebbaa eettttii¤¤ii bbiirr nneessiillddiirr.. NNii-
ccee yyii¤¤iitt vvaattaann eevvllaadd››,, ppiiss bbiirr iihhttii-
rraass uu¤¤rruunnaa ssookkaakkllaarrddaa kkaattlleeddiill-
mmiiflfl,, nniiccee aannaallaarr aa¤¤llaatt››llmm››flfltt››rr..

1970’lerde genç bir subay

olan Sarp Kuray, 12 Mart darbe

sürecindeki kullan›lm›fll›¤› y›llar
sonra Aksiyon dergisine anlata-
rak tarihe tan›kl›k eder. Karanl›k-
ta kalm›fl baz› olaylara ›fl›k tutar:

““BBiizziimm ççookk ggeennçç,, eenn aatteeflflllii ooll-
dduu¤¤uummuuzz bbiirr ddöönneemm bbuu.. BBööyyllee bbiirr
kkaarraarr›› vveerriiyyoorruuzz.. BBuu,, bbiizziimm,, zzaatteenn
oollaayyaa yyeenniikk bbaaflflllaammaamm››zz aannllaamm››-
nnaa ggeelliiyyoorr.. KKaarrflfl›› ttaarraaffttaa bbiirr ssüürrüü
oollaayyddaa ppiiflflmmiiflfl,, tteeccrrüübbeellii,, aaffffeeddeerr-
ssiinniizz kkaaflflaarrllaaflflmm››flfl kkaaddrroollaarr vvaarrdd››..
VVee bbuunnllaarr bbiizzddeenn oorrttaamm››nn hhaazz››rr-
llaannmmaass››nn›› iissttiiyyoorrllaarrdd››.. BBuu ççookk
öönneemmllii.. SSoonnrraa bboommbbaallaarr aatt››ll››yyoorr
iiflflttee..””11

““EEyylleemm...... BBiirr ttaanneessiinnii ssööyyllee-
yyeeyyiimm.. ‘‘YYüükksseelliiflfl KKoolleejjii’’nnee bboommbbaa
aatt››nn’’ ddiiyyoorrllaarr.. GGiiddiilliiyyoorr,, aatt››ll››yyoorr……
MMuuhhssiinn BBaattuurr’’uunn MMGGKK’’ddaa yyaappaaccaa-
¤¤›› bbiirr kkoonnuuflflmmaann››nn aallttyyaapp››ss››nn››
oolluuflflttuurrmmaakk iiççiinn.. BBuu ggeerreekkççee iillee
iisstteennmmiiflflttiirr..

((--BBuu eeyylleemmiinn kkaarraarr››nn›› kkiimmlleerr
aalldd››??)) Faruk Gürler ile Muhsin Ba-
tur ç›k›yor benim karfl›ma. Tabii
bunlar›n arkas›nda Celil Gürkan
paflalar var. Yani bizim bildi¤imiz
bunlar. Yani bunun arkas› dolu
tabii esas›nda. -

DDeevvlleettiinn yyaappmmaass›› ggeerreekkeenn bbiirr
öözzeelleeflflttiirrii vvaarr bbuurraaddaa.. ‹‹flflttee ddeerriinn,,
ggiizzllii ddeenniilleenn oollaayyllaarr bbuunnllaarr yyaannii..
AAmmaa bbuunnuunn tteeppeessiinnddee ddee DDeenniizz
KKuuvvvveettlleerrii,, HHaavvaa KKuuvvvveettlleerrii vvee
KKaarraa KKuuvvvveettlleerrii vvaarr.. BBuunnuunn ddee-

rriinnllii¤¤ii nneerreeddee,, ss››¤¤ll››¤¤›› nneerreeddee eessaa-
ss››nnddaa?? BBiilliinniiyyoorr,, bbiilliinneerreekk yyaapp››ll››-
yyoorr bbuu iiflfllleerr..

(‹rtibat)Komiteden arkadafl-
larla kuruluyor. Tabii bunlar gi-
derek irtibat› biraz daha yayg›n-
laflt›r›yorlar. ÇÇüünnkküü bbiizziimm iiççiimmiizz-
ddee ddee bbiirr ddaa¤¤››nn››kkll››kk yyaarraattmmaakk iiss-
ttiiyyoorrllaarr.. TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ddeevvrriimmccii
ggeennççlliikk bbuu oollttaayyaa ttaakk››llmm››flfltt››rr.. MMee-
sseellaa DDeenniizz GGeezzmmiiflfl oo zzaammaann kkaaçç››-
yyoorr.. DDeenniizz GGeezzmmiiflfl’’iinn eevvddeenn eevvee
vvee bbeellllii yyeerrlleerree nnaakklliinnii iisstteeddii¤¤ii-
mmiizz zzaammaann bbiizzee TTaarr››mm BBaakkaann››

TTuurraann fifiaahhiinn’’iinn aarraabbaass››nn›› vveerriiyyoorr-
llaarr.. AAmmaa oorraaddaa uuffaakk uuyyaann››kkll››kk yyaa-
pp››pp,, kkaapp››yy›› aaçç››kk bb››rraakk››yyoorrllaarr.. BBiizz
ddüüzz kkoonnttaakk yyaapp››yyoorruuzz.. OO aarraabbaa
AAnnkkaarraa ppoolliissiinniinn bbiillddii¤¤ii bbiirr aarraabbaa..
ZZaatteenn ddöönneemmiinn eemmnniiyyeett mmüüddüürrüü
ddee ‘‘BBeenn DDeenniizz GGeezzmmiiflfl’’ii yyaakkaallaa-
yyaammaamm.. ÇÇüünnkküü bbeenniimm ggiirreemmeeyyee-
ccee¤¤iimm yyeerrlleerrddee ssaakkllaann››yyoorr’’ ddii-
yyoorr..

DDöönnüüyyoorruuzz ppaarraa iissttiiyyoorruuzz.. BBii-
zzee ssooyygguunn yyaapptt››rr››yyoorrllaarr.. BBiizzii ççookk
cciiddddii bbiirr flfleekkiillddee ssuuççaa ddoo¤¤rruu iittii-
yyoorrllaarr eessaass››nnddaa.. BBiirr eemmnniiyyeett mmüü-
ffeettttiiflfliinnii bbiizzee ttaakk››yyoorrllaarr vvee oo ssoo-
yyuullaaccaakk yyeerrlleerrii ggöösstteerriiyyoorr vvee
ssooyygguunn yyaapp››yyoorruuzz..

(-Para kimlere gidiyor peki?)
Para onlara gitti. ‹rfan Solma-
zer’in eline gitti.

BBuurraaddaa mmaanniippüüllaassyyoonn yyaapp››pp,,
yyaannii AAmmeerriikkaann kkoonnsseeppttlleerrii iillee bbuu
üüllkkeeyyii iiddaarree eeddiipp,, kkaarrggaaflflaallaarr››nn

eessaass nneeddeennlleerriinnii yyaarraattaannllaarr bbuunn-
llaarrddaann ppiiflflmmaannll››kk dduuyymmaall››llaarr..””

“Son zamanlarda kafam›zda
flüpheler beliriyordu. Çünkü belli
fleylerde zorlad›¤›m zaman kapa-
l› tutuyorlard› iliflkileri. Mesela
daha merkezî kadrolarda bir ar-
kadafl›m›zla temsil hakk› istiyor-
duk, oralar› kapat›yorlard› bize. 9
Mart olmay›nca bizi ‘iflte (Korge-
neral) At›f Erç›kan ihbarc›l›k yap-
t›’ falan diye teknik, taktik ifllerle
oyal›yorlard›. HHaallbbuukkii bbiirr AAmmeerrii-

Genellikle Ordu ile ilgili konularda herhangi bir
tart›flma bafllad›¤› zaman ‘‘oorrdduunnuunn yy››pprraatt››llmmaakk
iisstteennddii¤¤ii’’ söylenerek tart›flmalar›n önü kesil-
mek istenmektedir. OOrrdduunnuunn yy››pprraatt››llmmaakk iiss-
tteennddii¤¤ii bbiirr ggeerrççeekkttiirr.. FFaakkaatt bbuu yy››pprraattmmaann››nn ssaa-
ddeeccee dd››flflaarrddaann ggeellmmeeddii¤¤ii,, eemmeekkllii yyaa ddaa mmuuvvaazz-
zzaaff ssuubbaayyllaarr››nn bbiirr kk››ssmm››nn››nn eeyylleemmlleerrii vvee ssööyy-
lleemmlleerriiyyllee oorrdduunnuunn yy››pprraannmmaass››nnaa kkaattkk››ddaa bbuu-
lluunndduukkllaarr›› ddaa bbiirr ggeerrççeekkttiirr..
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kkaann mmüüddaahhaalleessii vvaarrdd›› iiflfliinn aarrkkaa-
ss››nnddaa.. BBiirr hhaaffttaa öönnccee MMuuhhssiinn BBaa-
ttuurr AAmmeerriikkaa’’yyaa ggiittmmiiflfl vvee ddöönnddüü-
¤¤üü zzaammaann bbuu ppllaann›› ggeerrççeekklleeflflttiirr-
mmiiflfllleerrddii.”11

Ayr›ca Sarp Kuray, Kahra-
manmarafl olaylar›n›n 12 Eylül
cuntac›lar›n›n bir provokasyonu
oldu¤unu belirtmektedir:

“… 1978’lerde Türkiye yine
kar›flmaya bafllam›flt›r. Kahra-
manmarafl olaylar› bunlardan bi-
ridir: “Kahramanmarafl Valisi
Tahsin Soylu babam›n arkadafl›y-
d›. Ben ondan duymufltum. E¤er
askerî birlikler oraya müdahale
etmezse flehirde büyük bir katli-
am olaca¤›n› ‹çiflleri Bakanl›¤›’na
bildiriyor. ‹çiflleri bakan› da ‹rfan
Özayd›nl›. Burunlar›n›n dibinde
birlikler var. Tekrar ortam aran›-
yor yani. Türkiye’de kardefl kar-
defli vuruyor. Ayn› 1971’deki kur-
gu yap›l›yor esas›nda. BBuu CCIIAA
kkuurrgguussuudduurr vvee bbuu AAmmeerriikkaann kkoonn-
sseeppttiiddiirr.. VVee bbiizziimm iittiirraazz eettttii¤¤iimmiizz
bbuurraass››dd››rr..””11

Marafl olaylar› ile ilgili olarak
Ecevit, ‘‘BBeennii ss››kk››yyöönneettiimm iillaann››nnaa
iikknnaa eeddeebbiillmmeekk iiççiinn KKaahhrraammaann-
mmaarraaflfl oollaayyllaarr››nn›› tteezzggââhhllaamm››flflllaarr-
dd››rr””.. 22 demifltir.

Silahl› mücadelenin özeleflti-
risini yapan Sarp Kuray’›n, ““BBuu-
nnuunn,, ssoonnuunnddaa bbiirr ppaayyllaaflfl››mm ssaavvaa-
flfl››nnaa ddöönnddüü¤¤üünnüü ggöörrddüümm.. ‹‹ttttiihhaatt
TTeerraakkkkii mmeettoottllaarr›› bbuu iiflfliinn iiççiinnddee
bbiirr mmeettoott hhaalliinnee ddöönnüüflflttüürrüüllmmüüflfl-
ttüürr..”” ifadesi ile; Demirel,’in, ““HHeerr
CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤›› sseeççiimmiinnddeenn
öönnccee oorrdduuddaa rraahhaattss››zzll››kkllaarr aarr-
ttaarr..”” ifadesi ayn› anlama gelmek-
tedir. Oysa 1970’lerde Sarp Ku-
ray ma¤dur edenler, Demirel
ma¤dur edilenler saf›ndayd›. 

Süleyman Demirel, Kenan Ev-
ren’in an›lar›na yönelik yapt›¤›
de¤erlendirmede 12 Eylül’ün kan-

la beslenen bir darbe oldu¤unu
belirtmifltir:

“Tarihe gömdü¤ümüz ve za-
man içinde tarihin hükmüne b›-
rakt›¤›m›z, özellikle alt›n› çizerek
belirtiyorum, silahl› kuvvetleri-
mizin de¤il, yyaallnn››zzccaa 55 kkiiflfliilliikk kkoo-
mmuuttaa hheeyyeettiinniinn kkaannllaa bbeesslleeddii¤¤ii
‘‘DDaarrbbee PPllaann››’’nn››nn ççiirrkkiinn yyüüzzüünnüü vvee
kkiirrllii bbeellggeelleerriinnii biz deflmedik.”33

Bülent Ecevit, 28 Kas›m
1990’da yapt›¤› bir aç›klama ile
Türkiye’deki faili meçhullerin ar-
kas›nda GLADYO türü bir örgü-
tün oldu¤u imas›nda bulunmufl-
tur:

““EE¤¤eerr bbiirr üüllkkeeddee ggiizzllii ssiillaahhllaarr-
llaa ddoonnaatt››llmm››flfl,, ddeevvlleett iiççiinnddee ffaakkaatt

ddeevvlleett ddeenneettiimmii dd››flfl››nnddaa bbiirr öörrggüütt

vvaarr iissee,, bbüüttüünn bbuu ggiibbii kkaarraannll››kk

oollaayyllaarr››nn aarrdd››nnddaa vveeyyaa bbaazz››llaarr››nn››nn

aarrdd››nnddaa,, oo ggiizzllii öörrggüütttteenn bbaazz›› eellee-

mmaannllaarr››nn ddaa yyeerr aallmm››flfl oollaabbiilleeccee¤¤ii

kkuuflflkkuussuu hheerrhhaallddee hhaaffiiffee aall››nnaa-

mmaazz..””

12 Eylülcü Orgeneral Bedret-

tin Demirel ise halk taraf›ndan

kurtar›c› olarak karfl›lanabilmek

için meyva’n›n olgunlaflt›r›lmas›

gerekti¤ini aç›klam›flt›r:

“1979 Temmuz’unda da mü-

dahaleyi gerektiren sebepler

vard› ve müdahale karar› da var-

d›, aammaa bbiizz bbiirraazz ddaahhaa oollgguunnllaaflfl-

ss››nn,, iittiirraazz eeddiillmmeessiinn ddiiyyee oo zzaammaann

mmüüddaahhaalleeyyii yyaappmmaadd››kk..””44
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Demirel bu olgunlaflt›rma sü-
recine soru sorarak dikkat çek-
mifltir:

““DDeevvlleettiinn yyaassaall vvee ddii¤¤eerr iimm-
kkâânnllaarr›› ttaammaamm››yyllaa bbiirrbbiirriinniinn aayynn››

iikkeenn,, 1133 EEyyllüüll ggüünnüü dduurrdduurruullaann
kkaann,, 1111 EEyyllüüll ggüünnüü nniiççiinn aakk››yyoorrdduu??
NNiiççiinn??”55

General Özkasnak, 28 fiu-
bat’›n amac›n›n RP’nin gelecek
seçimlerde tek bafl›na iktidar ol-
mamas› oldu¤unu daha sonraki
y›llarda itiraf etmifltir:

“28 fiubat Postmodern bir
darbedir. O günün koflullar›nda
12 Mart ve 12 Eylül gibi Klasik
Darbe yap›lamazd›... BBuuggüünn 2288
fifiuubbaatt’’›› kküüççüümmsseemmeeyyee ççaall››flflaannllaa-
rr››nn bbiillmmeessii ggeerreekkeenn bbiirr ggeerrççeekk ddee

flfluudduurr:: OO ssüürreeçç bbaaflflaarr››ll›› oollmmaassaayydd››
1188 NNiissaann 11999999 sseeççiimm ssoonnuuççllaarr››
aall››nnaammaazzdd››...... 1188 NNiissaann’’ddaa vveerriilleenn
ooyy ddeessttee¤¤ii ddüüflflmmüüflflssee,, bbuunnuunn nnee-
ddeennii 2288 fifiuubbaatt’’tt››rr..””

Bu belgeleri vermekteki ama-
c›m›z, darbelerin karanl›k yüzünü
ortaya koymak de¤ildir. Bu konu-
larda yaz›lm›fl y›¤›nla kitap ve ya-
y›nlanm›fl makale vard›r. Burada
amac›m›z, cuntac›lar›n darbelere
meflruiyet kazand›rabilmek için
meyve olgunlaflt›rma operasyo-
nu olarak provokasyonu, kan ve
gözyafl› akmas›n› bir metot ola-
rak benimseyip pek çok karanl›k
olaylar›n faili olduklar›na dikkat
çekmek ve bbüüttüünn bbuu oollaayyllaarr››nn aarr-
kkaa ppllaann››nn››nn ssüürreeçç iiççeerriissiinnddee oorrttaa-
yyaa çç››kkmmaass›› iillee oorrdduunnuunn yy››pprraatt››ll-
mm››flfl oollmmaass››dd››rr.. Atilla ‹lhan, 28 fiu-
bat Postmodern Darbesinin as›l
amac›n›n da bu oldu¤unu söyler:

““2288 fifiuubbaatt SSaabbeettaayyiisstt bbiirr ddaarr-
bbeeddiirr;; eekkoonnoommiiyyii bbaatt››rrmmaakk vvee
hhaallkk›› ddeevvlleetttteenn ssoo¤¤uuttmmaakk iiççiinn yyaa-

pp››llmm››flfltt››rr.. ÇÇeevviikk BBiirr ssaabbeettaayyiisstt-
ttiirr..””

BBüüttüünn bbuu kkaarraannll››kk oollaayyllaarr aaçç››-
¤¤aa kkaavvuuflflttuukkççaa hhaallkk››nn ssuubbaayy kkaadd-
rrooyyaa bbaakk››flfl››,, mmeessaaffeellii oollmmaayyaa bbaaflfl-
llaamm››flfl,, kk››rrgg››nnll››kk vvee ööffkkee bbiirriikkiimmii
mmeeyyddaannaa ggeellmmiiflflttiirr.. DDaahhaa ddaa
öönneemmlliissii vvee kkööttüü oollaann››,, bbüüttüünn kkaa-
rraannll››kk iiflfllleerriinn,, ffaaiillii mmeeççhhuulllleerriinn aarr-
kkaass››nnddaa bbiirr ddeerriinn ddeevvlleett,, bbiirr oorrdduu
vvee bbiirr MM‹‹TT ppaarrmmaa¤¤››nn››nn aarraann››rr ooll-
mmaass››dd››rr.. ÖÖyyllee bbiirr ppssiikkoolloojjii oolluuflfl-
mmuuflflttuurr kkii yyaabbaanncc›› ggüüççlleerriinn,, yyaa-
bbaanncc›› iissttiihhbbaarraattllaarr››nn aaçç››kk ooppeerraass-
yyoonnllaarr››nnddaa bbiillee ddeerriinn ddeevvlleettiinn,,
ccuunnttaallaarr››nn,, oorrdduu iiççeerriissiinnddeekkii kklliikk-
lleerriinn ppaarrmmaa¤¤›› oolldduu¤¤uu kkaannaaaattii yyeerr-
lleeflflmmiiflflttiirr.. OOlluuflflaann flfluuuurraalltt›› NNaassrreett-
ttiinn HHooccaa’’nn››nn ‘‘eevviimm yyaann››yyoorr’’ ff››kkrraa-
ss››nn››nn bbeennzzeerriiddiirr.. ‹‹flfliinn eenn tteehhlliikkeellii
yyaann›› bbuurraass››dd››rr.. ÇÇüünnkküü yyaabbaanncc›› iiss-
ttiihhbbaarraatt vvee öörrggüüttlleerr bbuu flfluuuurraalltt››
üüzzeerriinnee eeyylleemmlleerriinnii oottuurrttmmaakkttaa-
dd››rrllaarr..

fiimdi flu sorular› soral›m:

CCuunnttaa vvee ççeetteelleerriinn yyaapptt››¤¤›› bbuu
ppiiss vvee kkiirrllii iiflfllleerr oorrdduuyyuu yy››pprraattmmaa-
mm››flfl mm››dd››rr?? HHeerr sseeffeerriinnddee bbiirr ttaa-
kk››mm ccuunnttaacc››llaarr››nn AABBDD ttaarraaff››nnddaann
kkuullllaann››llmmaass›› oorrdduuyyuu yy››pprraattmmaamm››flfl
mm››dd››rr??

Devletin ve ordunun daha
fazla y›prat›lmas› istenmiyorsa,
bu fluuralt›n› temizleyecek bir
fleffafl›¤a Türkiye getirilmelidir.
Pis ve kirli ifllerin as›l müsebbip-
leri an›nda deflifre edilerek halk›n
güveni kazan›lmal›d›r.

SSuubbaayy KKaaddrroonnuunn HHaallkkttaann KKooppuukk
YYaaflflaammaass›› OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Cumhuriyet tarihinin belli bir dö-
neminden sonra subay kadronun
halkla irtibat› kopuktur. Subayla-
r›n lojmanlar› ayr›d›r, al›flverifl
merkezleri ayr›d›r, servisleri ay-
r›d›r ve tatil yerleri ayr›d›r. Cena-
zelerde bile ayr› bir protokol uy-

gulanmakta, özel oturma koltuk-
lar› ve çad›rlar camilere getiril-
mektedir. Sokakta yoklar, al›fl
verifl merkezlerinde, pazarlarda,
bakkallarda ve marketlerde yok-
lar. Mahallede yoklar, camide
yoklar.

SSaaddee vvaattaannddaaflflllaa aarraass››nnaa bbuu
kkaaddaarr mmeessaaffee kkooyyaann bbiirr kkaaddrroo-
nnuunn,, bbuu hhaallkk››,, bbuu mmiilllleettii,, nnee oorraann-
ddaa ttaann››yyaabbiillddii¤¤ii üüzzeerriinnddee ddüüflflüü-
nnüüllmmeelliiddiirr.. HHaallkk,, nnee yyeerr,, nnee iiççeerr,,
nnee ddüüflflüünnüürr,, nnee iillee sseevviinniirr,, nnee iillee
üüzzüüllüürr,, oollaayyllaarraa bbaakk››flfl›› nneeddiirr?? BBüü-
ttüünn bbuunnllaarr›› hhaallkkttaann bbuu kkaaddaarr tteecc-
rriitt eeddiillmmiiflfl bbiirr flfleekkiillddee yyaaflflaayyaann bbiirr
kkaaddrroonnuunn yyeetteerrii kkaaddaarr ggöörrmmeessii,,
bbiillmmeessii mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..

Bu flekilde tecrit edilmifl bir
subay kadronun kafas›nda lise-
den bafllayarak emekli oluncaya
kadar ald›klar› e¤itimle oluflan bir
hhaallkk kavram› vard›r. OO hhaallkk ddaa
OOnnuunnccuu YY››ll MMaarrflfl››’’nnddaa iiffaaddee eeddiilleenn
vvee ffaakkaatt ggeerrççeekkttee oollmmaayyaann ssaannaall
hhaallkktt››rr.. II. Mahmut’la bafllayan,
Cumhuriyetle zirveye t›rmanan
‘‘HHaallkkaa rraa¤¤mmeenn HHaallkk iiççiinn’’ anlay›fl›,
bu ülkede biri yaflayan halk, di¤e-
ri sanal halk olmak üzere iki hal-
k›n oluflmas›na sebebiyet ver-
mifltir. Sivil, asker bürokratik
kadro sanal halk› infla etmek için
yaflayan halk›, görmezden gel-
mifl, ihmal etmifl, dikkate alma-
m›flt›r. Kenan Evren’in tabiri ile
(‘Bu halka güven olur mu; bugün
alk›fllar, yar›n yuhalar, t›pk› fut-
bol maçlar›nda oldu¤u gibi.’) halk
güvenilmezdir. Bugün için ssuubbaayy
kkaaddrroo ile hhaallkk›n iliflkisi flairin kö-
yü ile iliflkisi gibidir:

“Uzakta bir köy görünür,
O köy bizim köyümüzdür.
Gitmesek de gelmesek de,
O köy bizim köyümüzdür.”

‹‹sstteerrsseenniizz ddiizzeelleerrddeekkii kkööyy yyee-
rriinnee bbiirr sseeffeerr halk››,, bbiirr sseeffeerr ddee

orduyyuu kkooyyaarraakk ookkuuyyuunn.. SSoonnrraa
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ddaa dduuyygguullaarr››nn››zz›› yyookkllaayy››nn..
NNee hhiisssseeddiiyyoorrssuunnuuzz?? Or-
duyu halk›ndan bu flekilde
tecrit edilmifl bir flekilde
yaflatmak ve tutmak ordu-
yu y›pratmaktad›r. 

SSuubbaayy KKaaddrroonnuunn KKuullllaanndd››-
¤¤›› DDiill vvee ÜÜsslluupp OOrrdduuyyuu

YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Subay Kadro, bu ülke insa-
n›n› yeteri kadar tan›ma-
d›klar› için insan›m›z›n
hassasiyetlerini de bileme-
mektedir. Ordunun köke-
ninde ‹ttihat Terakkici bir
gelenek oldu¤u için kullan-
d›klar› dil k›r›c›, rencide
edicidir. Üslûplar› halka
a¤›r gelmektedir. ‹nö-
nü’nün tabiri ile her fleyin
‘kanunen ve cebren yap›l-
mas›’ gerekti¤i tarz›nda
bir tav›r sergilemektedir-
ler.

E¤er bu ülke insan›n›
tan›yabilmifl olsalard› ‘‘AAss-
kkeerr ooccaa¤¤›› PPeeyyggaammbbeerr ooccaa-
¤¤›› ddee¤¤iillddiirr’’ diyerek halk›
rencide ederler miydi? 

E¤er halk› tan›yabilmifl
olsalard›, flehit annelerini
törenlere almayacak kadar
baflörtüsü karfl›t› bir durufl
sergilerler miydi? Can› yanan
analar› salonlar›ndan d›flar› ç›ka-
r›rlar m›yd›? 

E¤er bu ülke insan›n›n de¤er-
lerini bilmifl olsalard›, bir tiyatro
sanatç›s› Nejat Uygur’u GATA’da
geçmifl olsun ziyareti yapmak is-
teyen Baflbakan›n han›m›n› ba-
flörtüsünden dolay› reddederler
miydi? Keza Cumhurbaflkan›n›n
han›m›n› rencide ederler miydi? 

E¤er halk›n duygular›n› oku-
yabilmifl olsalard›, bir baflbakana
‘‘ppeezzeevveennkk’’ diyen bir subay› terfi
ettirirler miydi? 

E¤er bu ülkenin insan›n› tan›-

yabilmifl olsalard› Akif’e dil uza-

t›p ‘‘bbiizz bbuunnllaarr›› bbeelllleeyyeeccee¤¤iizz’’ di-

yen bir generale hesap sormaz-

lar m›yd›?

Ezan›n Türkçe okunmas›n›

dillendirirler miydi?

Özellikle 27 Nisan Elektronik

Muht›ras›nda kullan›lan dil ve üs-

lubun ne kadar a¤›r, ileri sürülen

gerekçelerin ne kadar indî oldu-

¤unu görmek, ordunun gücünü

halk› sindirmek için bir araç ola-

rak kullanmaya kalkmak insan›

düflündürmekte ve de üzmekte-

dir:

““……ÖÖzzeelllliikkllee kkaadd››nnllaarr››nn
vvee kküüççüükk ççooccuukkllaarr››nn bbuu ttüürr
ffaaaalliiyyeettlleerrddee öönn ppllaannaa çç››kkaa-
rr››llmmaass››,, üüllkkeemmiizziinn bbiirrlliikk vvee
bbüüttüünnllüü¤¤üünnee kkaarrflfl›› yyüürrüüttüü-
lleenn yy››kk››cc›› vvee bbööllüüccüü eeyylleemm-
lleerrllee flflaaflfl››rrtt››cc›› bbiirr bbeennzzeerrlliikk
ttaaflfl››mmaakkttaadd››rr..

……..OO ssaaaattttee yyaattaakkllaarr››nnddaa
oollmmaass›› ggeerreekkeenn vvee yyaaflflllaarr››
iillee uuyygguunn oollmmaayyaann ççaa¤¤ dd››flfl››
kk››yyaaffeettlleerr ggiiyyddiirriillmmiiflfl kküüççüükk
kk››zz ççooccuukkllaarr››nnddaann oolluuflflaann
bbiirr kkoorrooyyaa iillaahhiilleerr ookkuuttuull-
mmuuflfl,, bbuu ss››rraaddaa AAttaattüürrkk rree-
ssiimmlleerrii vvee TTüürrkk bbaayyrraakkllaarr››-
nn››nn iinnddiirriillmmeessiinnee tteeflfleebbbbüüss
eeddiilleerreekk geceyi tertiple-
yenlerin gerçek amaç ve
niyetleri aç›kça ortaya ko-
nulmufltur. 

““KKuuttlluu DDoo¤¤uumm fifiöölleennii””
için ilçede bulunan tüm
okul müdürlerine kat›l›m
emri verildi¤i, …iillkköö¤¤rreettiimm
ookkuulluu öö¤¤rreenncciilleerriinniinn bbaaflflllaarr››
kkaappaall›› oollaarraakk iillaahhiilleerr ssööyyllee-
ddii¤¤ii……,, CCuummhhuurriiyyeett kkaarrflfl››tt››
oollaann vvee ddeevvlleettiimmiizziinn tteemmeell
nniitteelliikklleerriinnii aaflfl››nndd››rrmmaakkttaann
bbaaflflkkaa aammaaçç ttaaflfl››mmaayyaann bbuu
iirrttiiccaaii aannllaayy››flfl……

Bölgemizdeki geliflme-
ler, ddiinn iillee ooyynnaammaann››nn vvee
iinnaanncc››nn ssiiyyaassii bbiirr ssööyylleemmee

vvee aammaaccaa alet edilmesinin yol aça-
bilece¤i felaketlerin ibret al›nmas›
gereken örnekleri ile doludur. 

SSoonn ggüünnlleerrddee,, CCuummhhuurrbbaaflfl-
kkaannll››¤¤›› sseeççiimmii ssüürreecciinnddee öönnee çç››-
kkaann ssoorruunn,, llaaiikkllii¤¤iinn ttaarrtt››flfl››llmmaass››
kkoonnuussuunnaa ooddaakkllaannmm››flfl dduurruummddaa-
dd››rr.. BBuu dduurruumm,, TTüürrkk SSiillaahhll›› KKuuvv-
vveettlleerrii ttaarraaff››nnddaann eennddiiflflee iillee iizz-
lleennmmeekktteeddiirr.. UUnnuuttuullmmaammaall››dd››rr kkii,,
TTüürrkk SSiillaahhll›› KKuuvvvveettlleerrii bbuu ttaarrtt››flfl-
mmaallaarrddaa ttaarraafftt››rr vvee llaaiikkllii¤¤iinn kkeessiinn
ssaavvuunnuuccuussuudduurr.. AAyyrr››ccaa,, TTüürrkk SSii-
llaahhll›› KKuuvvvveettlleerrii yyaapp››llmmaakkttaa oollaann
ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn vvee oolluummssuuzz yyöönnddee-
kkii yyoorruummllaarr››nn kkeessiinn oollaarraakk kkaarrflfl››-

II. Mahmut’la bafllayan, Cum-
huriyetle zirveye t›rmanan
‘‘HHaallkkaa rraa¤¤mmeenn HHaallkk iiççiinn’’ anla-
y›fl›, bu ülkede biri yaflayan
halk, di¤eri sanal halk olmak
üzere iki halk›n oluflmas›na
sebebiyet vermifltir. Sivil,
asker bürokratik kadro sanal
halk› infla etmek için yaflayan
halk›, görmezden gelmifl, ih-
mal etmifl, dikkate almam›fl-
t›r. Kenan Evren’in tabiri ile
(‘Bu halka güven olur mu; bu-
gün alk›fllar, yar›n yuhalar,
t›pk› futbol maçlar›nda oldu¤u
gibi.’) halk güvenilmezdir.
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ss››nnddaadd››rr,, ggeerreekkttii¤¤iinnddee ttaavvrr››nn›› vvee

ddaavvrraann››flflllaarr››nn›› aaçç››kk vvee nneett bbiirr flflee-

kkiillddee oorrttaayyaa kkooyyaaccaakktt››rr.. BBuunnddaann

kkiimmsseenniinn flflüüpphheessiinniinn oollmmaammaass››

ggeerreekkiirr.. 

Özetle, Cumhuriyetimizin ku-

rucusu UUlluu ÖÖnnddeerr AAttaattüürrkk’’üünn,,

““NNee mmuuttlluu TTüürrkküümm ddiiyyeennee!!”” aannllaa-

yy››flfl››nnaa kkaarrflfl›› çç››kkaann hheerrkkeess TTüürrkkiiyyee

CCuummhhuurriiyyeettii’’nniinn ddüüflflmmaann››dd››rr vvee

ööyyllee kkaallaaccaakktt››rr..””66

Bu dil, bu üslup ve bu
tehditkâr, bask›c› tav›r,
orduyu y›pratmakta ve
halktan uzaklaflt›rmakta-
d›r.

SSuubbaayy KKaaddrroonnuunn GGeerrççeekk-
ççii OOllmmaayyaann AAnnll››kk vvee BBaass-
kk››cc›› KKaarraarr vvee ÇÇöözzüümmlleerrii
OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Subay kadro, halkla ara-
s›na koydu¤u mesafeden
ve liseden emekli olunca-
ya kadar ald›klar› e¤itim-
lerden dolay› halka ya-
banc›laflm›flt›r. Yabanc›-
laflmayla birlikte yaln›z-
laflm›flt›r. Bundan dolay›
subay kadro, bu milleti,
bu ülkeyi, bu ümmeti bu
co¤rafyay› sosyolojik ve
psikolojik aç›lardan gere-
¤i gibi tan›mamakta ve
bilememektedir. Bu ülke-
nin ve bu co¤rafyan›n ta-
rihini de derinli¤ine anla-
yabildi¤i de flüphelidir.
Üç emekli Orgeneralin
yapt›klar› aç›klamalar,
subaylar›m›z›n içinde bu-
lundu¤u halet-i ruhiyeyi
göstermesi ve yukar›daki
ifadeleri teyid etmesi
aç›s›ndan önemlidir.

BBiirriinncciissii:: Y›l 1979;

Türkiye Cumhurbaflkan›-

n› seçecektir. CHP’nin

aday›, 12 Martç› Eski Ha-

va Kuvvetleri Komutan›

Emekli Orgeneral MMuuhhssiinn BBaa-
ttuurr’dur. Erbakan’›n Partisi MSP

meclistedir. Muhsin Batur Cum-

hurbaflkanl›¤› seçimi için Erba-

kan’dan destek istemek için ziya-

retine gider. Erbakan’›n ifadesi

ile üç görüflme gerçekleflir. (Bu-

gün gelinen ortam itibariyle,

emekli generallerin yapt›klar›

son aç›klamalar çerçevesinde,

Erbakan’la Muhsin Batur aras›n-

da geçen bu görüflmeyi, Say›n

Erbakan Hoca’n›n tarihe flahitlik

etme ve Türkiye’nin önünü göre-

bilmesi aç›s›ndan kamuoyuna ay-

r›nt›l› bir flekilde aç›klamas›n›n

tarihi bir sorumluluk oldu¤una

inan›yoruz.) Erbakan bu görüfl-

melerde ‹slam’›n, insanl›k için, bu

co¤rafya için ve bu ülke için za-

rarl› de¤il yararl›, keyfi de¤il el-

zem oldu¤unu Batur’a anlat›r.

Görüflmenin sonunda Org.Batur,

Erbakan Hoca’ya üzerinde kara

kara düflünülmesi gereken bir iti-

rafta bulunur: ‘‘HHooccaamm bbiizz ‹‹ssllaamm’’››
bbööyyllee bbiillmmiiyyoorruuzz.. ‹‹ssllaamm bbiizzee bbööyy-

llee aannllaatt››llmmaadd››..’’
Muhsin Batur’un kulland›¤›

ifadelerden islam konusunda çok
yanl›fl bilgilendirildikleri anlafl›l-
maktad›r.

‹‹kkiinncciissii:: Y›l 2007, PKK terörü
ile ilgili, Kara Kuvvetleri eski ko-
mutan› emekli org.AAyyttaaçç YYaall-
mmaann’›n yapt›¤› aç›klama:

“Cumhuriyet dönemindeki is-
yanlardan sonra 1938'den 1970'e
kadar terör yok. SSoossyyaall ssoorruunn
ddöönneemmii ddeeddii¤¤iimm,, bbuu ddöönneemmddiirr..

Tabii bu dönemde de siyasi alan-
da baz› illegal Kürt partisi kurma
giriflimleri var. Ama görünürde
bir fley yok.

““SSoorruunnuunn ssoossyyaall bbooyyuuttuu eesskkii-
ddiirr.. AAssll››nnddaa TTüürrkkiiyyee''nniinn ssoorruunnuu
hheennüüzz ssoossyyaall bbooyyuuttttaayykkeenn ggöörr-
mmeessii vvee ddoo¤¤rruu ookkuummaass›› ggeerreekkiirrddii..
BBuu yyaapp››llaabbiillsseeyyddii ssoorruunn bbeellkkii ssooss-
yyaall aaflflaammaaddaayykkeenn ççöözzüülleebbiilliirrddii..
AAnnccaakk,, mmaaaalleesseeff bbuunnuunn yyaapp››llaa-
mmaadd››¤¤››nn›› ggöörrüüyyoorruuzz.. HHeennüüzz tteerröörr
bbooyyuuttuunnaa ggeellmmeeddeenn ssoossyyaall aaflflaa-
mmaaddaa ssoorruunn ççöözzüülleebbiillsseeyyddii ççookk
ddaahhaa iiyyii oolluurrdduu..

BBuu aaçç››ddaann bbaakktt››¤¤››mm››zzddaa,, oo
aaflflaammaaddaa ssoorruunnuunn ''kkeennddiinnii iiffaaddee''
oollaarraakk ttaarriiff eeddiillddii¤¤iinnii ggöörrüüyyoorruuzz..
DDiilliinnii kkoonnuuflflmmaakk,, flflaarrkk››ss››nn››,, ttüürrkküü-

General Özkasnak, 28 fiu-
bat’›n amac›n›n RP’nin ge-
lecek seçimlerde tek bafl›-
na iktidar olmamas› oldu-
¤unu daha sonraki y›llarda
itiraf etmifltir: “28 fiubat
Postmodern bir darbedir.
O günün koflullar›nda 12
Mart ve 12 Eylül gibi Kla-
sik Darbe yap›lamazd›...
BBuuggüünn 2288 fifiuubbaatt’’›› kküüççüümm-
sseemmeeyyee ççaall››flflaannllaarr››nn bbiill-
mmeessii ggeerreekkeenn bbiirr ggeerrççeekk
ddee flfluudduurr:: OO ssüürreeçç bbaaflflaarr››ll››
oollmmaassaayydd›› 1188 NNiissaann 11999999
sseeççiimm ssoonnuuççllaarr›› aall››nnaammaazz-
dd››...... 1188 NNiissaann’’ddaa vveerriilleenn ooyy
ddeessttee¤¤ii ddüüflflmmüüflflssee,, bbuunnuunn
nneeddeennii 2288 fifiuubbaatt’’tt››rr..””
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ssüünnüü ddiinnlleemmeekk iissttiiyyoorr,, kküüllttüürrüünnüü
yyaaflflaammaakk iissttiiyyoorr..

OOyyssaa,, bbiizzlleerr oo ddöönneemmddee,, ''KKüürrtt
yyookkttuurr'' ddiiyyee ee¤¤iittiillmmiiflfliizz.. KKüürrttlleerrii,,
TTüürrkklleerriinn kkoolluu oollaarraakk ggöörrüüyyoorruuzz..
OOrrttaall››kkttaa iiflflttee ddaa¤¤llaarrddaa ggeezzeerrkkeenn,,

kkaarrddaa yyüürrüürrkkeenn kkaarrtt--kkuurrtt sseesslleerrii
çç››kktt››¤¤›› iiççiinn KKüürrtt ddeenniillmmiiflflttiirr,, ggiibbii
ttaarriifflleerr ddoollaaflfl››yyoorr.. OO ddöönneemmddee
ssoossyyaall iisstteekklleerrii bbiillee bbiizz ''yy››kk››cc›› ffaa-
aalliiyyeettlleerr'' kkaappssaamm››nnddaa ggöörrüüyyoo-
rruuzz.... Biz olay›n sosyal yönünü
görmemifliz, dolay›s›yla sorunu
zaman›nda görmemifliz." 

“1978'den sonra Abdullah
Öcalan Suriye'ye geçti. Bekaa'da
kamp kurdu. 1982-1984 aras›nda
ciddi haz›rl›k yapt›lar. Türkiye
bunun da fark›nda de¤ildi. O za-
man Evren Pafla dönemi, askeri
yönetim var. AAnnccaakk,, AAppoo--PPKKKK
oollaayy›› nneeddiirr,, bbuunnllaarr nnee yyaapp››yyoorrllaarr,,

hhaazz››rrll››kkllaarr›› nneeddiirr ddiiyyee cciiddddii bbiirr
ççaall››flflmmaa yyookk.. YYöönneettiimm ppeekk cciiddddiiyyee
aallmm››yyoorr..

O dönemde bunlara 'Apocu-
lar' deniliyor. 'Apocular' diye ka-
y›t tutulup izleniyor ama s›k› bir
çal›flma de¤il bunlar. BBaannaa ggöörree

11997788--11998844 aarraass››nnddaakkii yyöönneettiimmiinn
bbuu ttuuttuummuu bbiirr hhaattaadd››rr.. Olay›n cid-
diyeti 1984 Eruh-fiemdinli bask›-
n›yla ortaya ç›k›yor. PKK terörü-
nün bafllang›c› olarak bu tarih al›-
nabilir. Bu bask›nlardan sonra
askeri dönem, güvenlik güçleri-
nin silahl› mücadelesi bafllad› ve
uzun bir zaman devam etti. Hâlâ
da devam ediyor.”77

Kara Kuvvetleri eski komuta-
n› emekli Org.Aytaç Yalman, bbuu
üüllkkeeddee KKüürrtt ddiiyyee bbiirr hhaallkk››nn yyaaflflaa-
dd››¤¤››nn›› kkeennddiilleerriinnee öö¤¤rreettmmeeddiikkllee-
rriinnii iittiirraaff eettmmeekktteeddiirr

ÜÜççüünnccüüssüü:: Y›l 2007; Kuvvet
komutanl›¤›, Genelkurmay bafl-
kanl›¤›, Konsey baflkanl›¤› ve
Cumhurbaflkanl›¤› makamlar›nda
bulunmufl ve en genifl yetkilerle

donat›lm›fl olarak ülkenin kaderi-
ne hükmetmifl emekli org.Kenan
Evren’›n Kürtçe yasa¤› ile ilgili
yapt›¤› aç›klamad›r:

““--1122 EEyyllüüll''ddee bbiirr hhaattaamm››zz ddaa

ooyydduu.. KKüürrttççee kkoonnuuflflmmaayy›› yyaassaakkllaa-
dd››kk.. fifiööyyllee yyaassaakkllaadd››kk:: KKoonnuuflflmmaa-
llaarrddaa,, mmiittiinngglleerrddee,, flfluurraaddaa bbuurraa-
ddaa KKüürrttççee kkoonnuuflfluullmmaayyaaccaakk..
OOkkuullddaa ffiillaann KKüürrttççee tteeddrriissaatt yyaa-
pp››llaammaazz ddeeddiikk.. NNeeddeenn ddeeddiikk?? Ben
Devlet Baflkan›'yken, bir köyde il-
kokula gittim. Üçüncü s›n›fa m›,
dördüncü s›n›fa m› girdim, hat›r-
lam›yorum. Açt›m kitab›, oku flu-
nu dedim çocu¤a. Kem küm, ço-
cuk okuyam›yor. Dördüncü s›n›fa
gelmifl, Türkçe’yi okuyam›yor.
K›zd›m. Orada söyledim. Ö¤ret-
mene döndüm, 'Dördüncü s›n›fa
gelmifl, Türkçe’yi okuyam›yor, bu
nas›l ifl?' dedim. Sonradan anla-
fl›ld› ki, ö¤retmen de Kürt. Kürtçe
yap›yor tedrisat›.. DDöönnddüümm vvee
KKüürrttççee yyaassaa¤¤››nn›› kkooyydduukk.. KKüürrttççee
tteeddrriissaatt yyaapp››llaammaazz ddeeddiikk.. AAmmaa,,
bbiirraazz aa¤¤››rr yyaassaakk kkooyydduukk.. SSoonnrraa
bbuu yyaassaakk kkaalldd››rr››lldd››,, aammaa hhaattaayydd››..

HHaattaa oolldduu¤¤uunnuu ssoonnrraaddaann aannllaa-
dd››mm..””77

K.Evren Genelkurmay baflka-
n› iken Kanada’ya yapt›¤› seya-
hatte görüp benimsedi¤i konula-
r›, Konsey baflkan› ve Cumhur-
baflkan› oldu¤u bir dönemde ne-
dense icra etmemifltir. 

““--BBeellççiikkaa''yy›› eellee aallaall››mm.. FFllaa-
mmaannllaarr vvee VVaalloonnllaarr kkaavvggaa eettmmii-
yyoorrllaarr.. BBeenn GGeenneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaa-
nn››''yykkeenn KKaannaaddaa''yyaa ggiittmmiiflflttiimm..
OOrraaddaa QQuueebbeecc bbööllggeessiinnee ggiittttiimm..
GGeenneellkkuurrmmaayy BBaaflflkkaann›› ggeezzddiirriiyyoorr..

QQuueebbeecc''ttee lliissaann FFrraannss››zzccaa.. TTuuhhaa-
ff››mmaa ggiittttii.. ''KKaannaaddaa''ddaa nnaass››ll iiflfl
bbuu??'' ddeeddiimm.. DDeeddiilleerr kkii,, ''BBuurraass››
FFrraannssaa''ddaann kkaallmmaa bbööllggee.. SSoonnrraa
bb››rraakkmm››flflllaarr,, aammaa bbiirr aannllaaflflmmaayyllaa,,

bbuurraaddaakkii hhaallkk››nn kkeennddii lliissaann›› kkaabbuull
eeddiilleecceekk,, kkeennddii lliissaannllaarr››nn›› kkuullllaa-
nnaaccaakkllaarr'' ddeenniillmmiiflfl.. BBuu bbööllggeeddee
ddeevvlleett hhiizzmmeettiinnee ggeelleecceekk bbiirr vvaa-
ttaannddaaflfl hheemm ‹‹nnggiilliizzccee’’yyii,, hheemm
FFrraannss››zzccaa’’yy›› bbiillmmeekk zzoorruunnddaa ddee-
ddiilleerr.. BBööllggeeddee hhiizzmmeett vveerreecceekkssee
bbuu zzoorruunnlluuyymmuuflfl.. fifiiimmddii bbiizzddee ddee
GGüünneeyyddoo¤¤uu''ddaa hhiizzmmeett vveerreecceekk
mmeemmuurruunn KKüürrttççee ddee bbiillmmeessii llaa-
zz››mm.. KKaatt›› ttuuttuummllaa oollmmaazz bbuu iiflfl..””

““BBiirr kkeerree 3366.. ppaarraalleell iiflflii vvee
ÇÇeekkiiçç GGüüçç bbiirr hhaattaayydd››.. ÖÖzzaall''››nn hhaa-
ttaass››yydd››.. AABBDD''yyee oo iimmkkâânn›› vveerrddiikk..

OOnnuunn nneettiicceessiinnii aalldd››kk mm›› bbiizz??
AABBDD bbiizzii kkuullllaanndd››..””77

‹lkö¤retimden bafllayarak
e¤itimin tüm aflamalar›nda ya-
banc› dili zorunlu tutan bir zihni-
yet, ana dili Kürtçe olan bir hal-
ka, ana dilini konuflma yasa¤›
koymaktad›r. Bu yasak dönemin-
de Lice’de 80 yafl›nda bir nine,
mahalle bakkal›ndan kibrit ister-
ken kulland›¤› bir cümle herkesin
üzerinde kara kara düflünmesi,
hatta oturup a¤lamas› gereken
bir cümledir. Konuflman›n tama-
m› Kürtçedir. Çünkü ninemiz
Türkçe bilmemektedir: 

““BBaakkkkaall eeffeennddii bbeenn flfliimmddii sseenn-
ddeenn TTüürrkkççee oollaarraakk bbiirr kkiibbrriitt iissttii-
yyoorruumm..”” 

EEyy bbuu mmiilllleettiinn KKüürrtt oollmmaayyaann
uunnssuurrllaarr››!! BBuu ddaavvrraann››flfl ssiizzlleerree yyaa-
pp››llssaayydd›› hhaannggii ppssiikkoolloojjii iiççeerriissiinnee

ggiirreerrddiinniizz?? EElliinniizzii vviiccddaann››nn››zzaa kkoo-
yyaarraakk ddüüflflüünnüünn!!

EEyy hheerrkkeessii rruuhheenn ddee¤¤iill flfleekklleenn
TTüürrkk yyaappmmaayyaa zzoorrllaayyaannllaarr nnee
yyaapptt››¤¤››nn››zz››nn ffaarrkk››nnddaa mm››ss››nn››zz?? 

SSoorruunnllaarr›› ZZaammaann››nnddaa ÇÇöözzmmeemmeekk
VVeeyyaa ÇÇöözzüüllmmeessiinnee MMaannii OOllmmaakk

OOrrdduuyyuu YY››pprraattmmaakkttaadd››rr

Orgeneral Aytaç Yalman, sorun-
lar›n sosyal aflamada iken çözül-
mesi gerekti¤ini; fakat Kürt soru-
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nu sosyal aflamada çözülmedi¤i
için askeri aflamaya geçti¤ini ifa-
de etmektedir. KKüürrtt ssoorruunnuunnuunn
ssoossyyaalllliikk ssüürreecciinnddee ((11993388--11997700))
ppeekk ççookk aasskkeerrii yyöönneettiimm ggeelliipp
ggeeççmmiiflflttiirr.. FFaakkaatt ssoorruunnuu ççöözzmmee-
mmiiflfllleerrddiirr.. BBuunnddaann ddaahhaa ddaa öönneemm-
llii oollaann››,, ssoorruunnuu ççöözzmmeekk iisstteeyyeenn
ssiiyyaassîî iikkttiiddaarrllaarraa ddaa ççöözzddüürrmmee-
mmiiflfllleerrddiirr.. DDeemmiirreell vvee ‹‹nnöönnüü DDii-
yyaarrbbaakk››rr’’aa ggiiddiipp ‘‘KKüürrtt rreeaalliitteessiinnii
kkaabbuull eeddiiyyoorruuzz’’ ddeeddiikklleerriinnddee kkeenn-
ddiilleerriinnee kkoonnaann ttaavv››rr bbeelllliiddiirr.. KKeezzaa
EErrddoo¤¤aann,, ‘‘KKüürrtt ssoorruunnuunnuu ççöözzeeccee-
¤¤iizz’’ ddeeddii¤¤iinnddee aasskkeerriinn ttaavvrr›› ggeennee
aayynn›› oollmmuuflflttuurr.. EErrbbaakkaann ““SSiizz ‘‘NNee
mmuuttlluu TTüürrkküümm’’ ddeerrsseenniizz,, oonnllaarr ddaa
kkaallkkaarr ‘‘NNee mmuuttlluu KKüürrddüümm’’ ddeerr;; bbuu

üüllkkeeyyii kkaaoossaa ssüürrüükklleerr..”” ddiiyyeerreekk
bbiirr tteehhlliikkeeyyee ddiikkkkaatt ççeekkttii¤¤iinnddee
ööddüüllüü yyaarrgg››llaannaarraakk cceezzaallaanndd››rr››ll-
mmaakk oollmmuuflflttuurr..

SSiiyyaassîî iikkttiiddaarrllaarraa bbuu ttaavvrr›› kkoo-
yyaann aasskkeerrii bbüürrookkrraassiinniinn,, bbuuggüünn
ssoossyyaalllleeflflmmee aaflflaammaass››nnddaa ssoorruu-
nnuunn ççöözzüüllmmeemmeessiinnddeenn flfliikkââyyeettççii
oollmmaass››nn›› yyoorruummllaammaakkttaa zzoorrlluukk
ççeekkmmeekktteeyyiizz.. Çünkü askeri bü-
rokrasinin görevi, sorunlar›n çö-
zülmesinde siyasî iktidarlara yar-
d›mc› olmakt›r. Emekli Genelkur-
may Baflkan› Orgeneral Hilmi Öz-
kök ordunun görevini; 'Silahl›
Kuvvetlerin rolü bu gibi olaylar-
da, hükümet ajanslar›n›n bölgeye
gelip sebebi ortadan kald›rmak

için yapacaklar› harekâta uygun
güvenlik ortam› sa¤lamakt›r.77'
diye aç›klarken ordunun siyasî
iktidarlara köstek de¤il destek
olmas› gerekti¤ini ifade etmek is-
temektedir. 

AAnnccaakk TTüürrkkiiyyee’’ddee ppeekk ççookk
ttoopplluummssaall ssoorruunnaa,, hhaallkk››nn iihhttiiyyaacc››
vvee iissttee¤¤ii oolldduu¤¤uu iiççiinn ççöözzüümm aarraann-
mmaamm››flfltt››rr.. GGeenneellddee BBaatt››’’nn››nn bbaasskk››-
ss›› iillee ççöözzüümmlleerr üürreettiillmmeekktteeddiirr.. BBuu
nneeddeennllee ssoorruunnllaarr››nn ççöözzüümmssüüzz
kkaallmmaass››,, BBaatt››’’yyaa mmüüddaahhaallee eettmmee
ff››rrssaatt››nn›› vveerrddii¤¤ii iiççiinn BBaatt››’’nn››nn iiflfliinnee

ggeellmmeekktteeddiirr.. BBaatt›› TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii
ssoorruunnllaarrddaann flfliikkââyyeettççii oolluurrkkeenn
ççöözzüüllmmeessiinnii ddee iisstteemmeemmeekktteeddiirr..
KKeennddii ssttrraatteejjiissiinnee uuyygguunn oorrttaamm
vvee flflaarrttllaarr hhaazz››rr oolldduu¤¤uunnddaa ssoo-
rruunnllaarr›› mmaassaayyaa ssüürrmmeekktteeddiirr.. OO
zzaammaann ddaa ggeettiirriilleenn vveeyyaa öönneerriilleenn
ççöözzüümmlleerr,, bbiizziimm aalleeyyhhiimmiizzee oonnllaa-
rr››nn lleehhiinnee oollmmaakkttaadd››rr.. OOyyssaa yyaapp››ll-
mmaass›› ggeerreekkeenn,, hhaallkk››nn iihhttiiyyaacc›› vvee
iissttee¤¤ii oolldduu¤¤uu zzaammaann TTüürrkkiiyyee’’nniinn
kkeennddii iirraaddeessii iillee ççöözzüümmlleerriinnii üürree-
tteebbiillmmiiflfl oollmmaass››dd››rr.. Osmanl›’n›n
son yüzy›l›ndan günümüze kadar
uzanan çok temel yanl›fl bir anla-
y›flt›r bu:

“Madem ki, bütün memleket-
lerimizin bu tarzdaki ›slahata
muhtaç oldu¤una inan›yorduk,
niçin o iyilikleri o zamana kadar
yapmam›flt›k? Yine kendimize
dönecek bir iyilik için baflkalar›-
n›n bizi tazyik etmelerini bekli-
yorduk… Kötü yüz görüp kötü
söz iflitmekte ne zevk olabilirdi?
Ermenistan’da ufak tefek baz› ifl-
leri yapabilmek için memlekette
bir isyan ç›kmas›n› bekledik… Su-
riye ›slahatç›lar› bize seslerini
duyurabilmek için Paris’e kadar
uzand›lar. Baflta Rusya oldu¤u
halde bütün devletlerin bize nota
ya¤d›rmaya bafllad›klar› zamana
kadar yerimizden k›m›ldama-
d›k…”

Türkiye’nin ana sorunlar›ndan biri, kurumlar
aras› ve kurumlar içi kavgalard›r. Türkiye’nin
bu sorunu acilen çözecek ortak bir ak›l ve or-
tak bir yol bulmas› gerekmektedir. RReeffeerraannss
mmiilllleettiinn kkeennddiissii oollmmaall››dd››rr.. MMiilllleett ddeevvlleettiinn eemm-
rriinnddee ddee¤¤iill,, ddeevvlleett mmiilllleettiinn eemmrriinnddee oollmmaall››dd››rr..
Sivil ve askeri bürokrasinin bunu görmesi,
kabullenmesi zaman› gelip geçmifltir. Bu ana
tezat ortadan kald›r›ld›¤›nda Türkiye’nin bir
çok sorununun otomatik olarak ortadan kal-
kaca¤› görülecektir.
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“Yang›n saça¤› sarmadan ev-
vel memleketin -yaln›z Ermenile-
rin demiyorum- muhtaç oldu¤u
iyilikler yap›lm›fl olsayd›, ifl bu
dereceyi bulmaz ve hükümet
Ruslar›n yol göstermeleri ve arka
ç›kmalar› ile ›slahat› kabule mec-
bur kalmazd›… Arnavutlar›n taz-
yiki ile nas›l Karada¤l›lar›n, S›rp-
lar›n kuca¤›na at›lmalar›na sebe-
biyet vermifl isek, Ermenileri de
can düflmanlar› olan Ruslardan
iyilik beklemeye, yine biz mecbur
ettik…”88

Kürt sorununun kangren hali-
ne gelmesinde bu anlay›fl ve uy-
gulamalar›n pay› yüzde kaçt›r?
Bu sorunun cevab› bu gün araflt›-
r›lmal›d›r. Ayr›ca bu günkü tutum
ve tav›r devam ederse, ödenecek
bedelin ne olabilece¤i de düflü-
nülmelidir. 

BBuurraaddaa bbiirr bbaaflflkkaa ssoorruu ddaahhaa
ssoorrmmaamm››zz ggeerreekkmmeekktteeddiirr:: GGeenneell-
kkuurrmmaayy bbaaflflkkaann›› iikkeenn ççöözzüümmüünnüü
ggöörrddüü¤¤üünnüüzz bbiirr ssoorruunnuu,, bbüüttüünn
ggüüccüünn eelliinniizzddee oolldduu¤¤uu KKoonnsseeyy
bbaaflflkkaannll››¤¤›› zzaammaann››nnddaa nneeddeenn ççöözz-
mmeeddiinniizz vveeyyaa ççöözzeemmeeddiinniizz??
KKüürrttççee kkoonnuuflflmmaayy››,, yyaazzmmaayy›› hhaatt-
ttaa yyaayy››nn yyaappmmaayy›› nniiççiinn sseerrbbeesstt
bb››rraakkmmaayy››pp ttaamm tteerrssiinnee KKüürrttççee
kkoonnuuflflmmaa yyaassaa¤¤››nn›› ggeettiirrddiinniizz?? NNii-
ççiinn?? NNiiççiinn??

YYookkssaa bbuu üüllkkee bbiilleemmeeddii¤¤iimmiizz,,
ggöörrüünnmmeeyyeenn bbiirr ggüüçç ttaarraaff››nnddaann
mm›› yyöönneettiillmmeekktteeddiirr?? SSiiyyaassîî iikkttii-
ddaarrllaarraa vvee oorrdduuyyaa rraa¤¤mmeenn bbuu üüll-
kkeeyyii yyöönneetteenn ggiizzllii bbiirr ggüüçç mmüü vvaarr-
dd››rr??

SSoonnuuçç:: AAsskkeerriinn EE¤¤iittiimmii ddee DDaahhiill
OOllmmaakk ÜÜzzeerree BBuu ÜÜllkkeeddeekkii EE¤¤iittiimm 
SSiisstteemmii TTaammaammeenn DDee¤¤iiflflttiirriillmmeelliiddiirr 

Emekli generaller, bu ülkenin
Müslüman halk›n› yeteri kadar
tan›tmayan, Kürtler’i yok sayan
bir e¤itim ald›klar›n› belirtiyorlar.

BBuu üüllkkeeddee MMüüssllüümmaann yyookk,, KKüürrtt
yyookkttuurr mmaanntt››¤¤››nn››nn ddoo¤¤aall ssoonnuuccuu
oollaarraakk ddiinnii vvee eettnniikk iikkii ttoopplluumm kkee-
ssiimmiinniinn hhaakkll›› hhaakk ttaalleepplleerrii,, kkaass››ttll››
ddüüflflmmaannll››kk iiççeerreenn tteehhlliikkeellii ttaalleepp-
lleerr oollaarraakk aallgg››llaannmm››flfltt››rr vvee ddee aall-
gg››llaannmmaakkttaadd››rr.. BBuu ddaa iç tehdit aall-
gg››llaammaass››nn››,, bbuu iikkii nnookkttaaddaakkii hhaakk
ttaalleepplleerriinnee eennddeekksslleemmiiflflttiirr.. BBaaflfl-
llaanngg››ççttaann bbeerrii oorrttaayyaa kkoonnaann irti-
ca vvee bölücülük tteehhddiiddii,, bbööyylleessii
yyaannll››flfl bbiirr aallgg›› vvee ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee-
nniinn ssoonnuuccuudduurr.. Nitekim Aytaç
Yalman’›n; ‘‘OO ddöönneemmddee ssoossyyaall iiss-
tteekklleerrii bbiillee bbiizz ''yy››kk››cc›› ffaaaalliiyyeettlleerr''
kapsam›nda görüyoruz... Biz ola-
y›n sosyal yönünü görmemifliz,
dolay›s›yla sorunu zaman›nda
görmemifliz.’ demesi bunun en
güzel ifade edilmifl fleklidir. fiimdi
27 Nisan elektronik muht›ras›n›
bir kez daha okuyal›m ve o gün-
den bu güne ne de¤iflmifltir diye
kendimize soral›m. 

BBüüttüünn bbuu ssoossyyaall iisstteekklleerrii kkaarr-
flfl››llaayy››pp,, ssoorruunnuu hheemm ççöözzmmeemmeekk
hheemm ddee ççöözzddüürrmmeemmeekk nnaass››ll bbiirr
ddüüflflüünnccee vvee aannllaayy››flfl››nn üürrüünnüüddüürr??
SSoorruunnllaarr››nn iiççiinnddeenn çç››kk››llaammaazz hhaallee
ggeellmmeessiinniinn aannaa nneeddeennii,, ssiivviill vvee
aasskkeerrii bbüürrookkrraassiinniinn bbuu üüllkkee hhaallkk››-

nn››,, bbuu ccoo¤¤rraaffyyaayy››,, ‹‹ssllaamm’’›› vvee bbuu
ccoo¤¤rraaffyyaann››nn ttaarriihhiinnii ggeerree¤¤iinnccee
bbiilleemmeemmiiflfl oollmmaallaarr››dd››rr.. OO nneeddeennllee
ççöözzüümmlleerr aannll››kk vvee üüllkkee ggeerrççeekklleerrii
iillee uuyyuuflflmmaammaakkttaadd››rr.. HHaallkk ttaarraa-
ff››nnddaann kkaabbuull ggöörrmmeemmeekktteeddiirr.. ‹‹ttttii-
hhaattçç›› bbiirr ggeelleenneekktteenn eettkkiilleennddiikkllee-
rrii iiççiinn üüllkkee ssoorruunnllaarr››nn›› kkuuvvvveett kkuull-
llaannaarraakk ççöözzmmee ee¤¤iilliimmlleerrii aa¤¤››rr
bbaassmmaakkttaadd››rr..

Bu ülke, her fleyi bedel öde-
yerek ö¤renmek ve çözmek zo-
runda m›d›r? Çok uza¤a gitmeye
gerek yoktur. 600 y›ll›k Osmanl›
tarihi bizim için çok iyi bir labora-
tuard›r. Oradan alabilece¤imiz
çok ders vard›r. Osmanl› da eya-
let valili¤i yapm›fl Hüseyin Kaz›m
Kadri, ‘Balkanlardan Hicaza ‹m-
paratorlu¤un Tasfiyesi’ adl› kita-
b›nda pek çok sorunu inceler,
önemli tespitler yapar. OOllaayyllaarraa
yyaakkllaaflfl››mm ttaarrzz››nnddaakkii yyüüzzeeyysseelllliikk-
tteenn,, ççöözzüümm aarraayyaaccaakk vvee uuyygguullaa-
yyaaccaakk bbiirr iirraaddeenniinn yyookklluu¤¤uunnddaann
flfliikkââyyeett eeddeerr::

“Red ve inkar› kabil olmayan
bir hakikat var ise, o da hüküme-
tin Rumeli de kesin ve belirli bir
program›n›n olmamas›d›r. Daha
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aç›k söylemek laz›m gelirse Ma-
kedonya meselesi denen hastal›k
ne teflhis edildi, ne de ciddi su-
rette tedavi gördü. Yap›lan ted-
birler, belirtileri tedavi kabilin-
den ve faidesi flüpheli fleyler idi.
Hükümetin ciddiyet gösterdi¤i
yer, yaln›z zor göstermede ve ib-
retlik cezalar vermede idi ve en
ziyade Arnavutluk bu politikala-
r›n s›k›nt›lar›n› çekti ve tazyikin
en çok oldu¤u yerden patlad›.”88

Cumhuriyet dönemi yönetici-
lerinin ‹mparatorlu¤un tasfiye
edilmesindeki ana nedenleri in-
celeyip tedbir almas› beklenirdi.
‹flte aasskkeerrii bbüürrookkrraassiinniinn en tepe-
sinde bulunup da bu milletin mu-
kadderat›nda söz sahibi olan bu
komutanlar›n, ülke meselelerine
getirdikleri çözümlerin s›¤, gün-
delik olmufl olmas›; çözümlerini
tepeden inmeci ve tehditle bera-
ber sunup uygulamaya sokmalar›
orduyu y›pratm›flt›r ve de y›prat-
maktad›r. Böyle giderse daha da
y›pratacakt›r. Bu gerçe¤i bu ül-
keyi seven herkesin görmesi ve
tedbir almas› gerekmektedir.

HHüüsseeyyiinn KKaazz››mm’’››nn tteessppiittlleerrii
iillee ppaaflflaallaarr››nn KKüürrtt mmeesseelleessii iillee iill-
ggiillii ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerrii nnee kkaaddaarr
ddaa öörrttüüflflmmeekktteeddiirr.. OOyyssaa ssiivviill vvee
aasskkeerrii bbüürrookkrraattllaarr iillee ssiiyyaasseettççii-
lleerrddeenn bbeekklleenneenn,, ssttrraatteejjiikk ddeerriinn-
lliikkllee vvee ddeerriinnlliikkllii bbiirr ttaarriihh flfluuuurruu-
nnaa ssaahhiipp oollaarraakk oollaayyllaarraa yyaakkllaaflfl-
mmaallaarr›› vvee ççöözzüümm üürreettmmeelleerriiddiirr..
TTaabbiiii bbuunnuunn oollaabbiillmmeessii iiççiinn hhaannggii
kküüllttüürr vvee mmeeddeenniiyyeettee aaiitt oolluunndduu-
¤¤uu öönncceelliikkllee bbeerrrraakkllaaflflmmaall››dd››rr..
BBaatt››ll›› bbiirr kkaaffaayyllaa,, bbuu ccoo¤¤rraaffyyaann››nn,,
bbuu mmiilllleettiinn vvee bbuu üümmmmeettiinn ssoorruunn-
llaarr››nn›› bb››rraakk››nn ççöözzmmeekk,, aallgg››llaammaakk

ddaahhii mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr..
TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ssuubbaayy kkaaddrroo,,

AABBDD vvee NNAATTOO ttaarraaff››nnddaann ee¤¤iittiill-
mmeekktteeddiirr.. YYaannll››flflll››kk bbuurraaddaadd››rr..
SSoorruunnuunn aannaa kkaayynnaa¤¤›› bbuurraass››dd››rr.. OO

nneeddeennllee ssuubbaayy kkaaddrroonnuunn ee¤¤iittiimmii
yyeennii bbaaflflttaann eellee aall››nn››pp ddüüzzeennlleenn-
mmeelliiddiirr.. SSuubbaayy kkaaddrrooyyaa kkeennddii kküüll-
ttüürr vvee mmeeddeenniiyyeettii iillee ttaarriihhii ççookk
ggeerrççeekkççii bbiirr flfleekkiillddee öö¤¤rreettiillmmeeddiirr..

AAyyrr››ccaa hhaallkkttaann ttaammaammeenn tteecc-
rriitt eeddiillmmiiflfl oollaann ssuubbaayy kkaaddrroo,, hhaall-
kk››nn iiççiinnddee oollaaccaakk ttaarrzzddaa bbiirr ddüü-
zzeennlleemmee yyaapp››llmmaall››dd››rr..

SSuubbaayy cceennaazzeelleerriinnddee ccaammii aavv--
lluullaarr››nnddaa hhaallkkttaann tteeccrriitt eeddiillmmiiflfl ccee--
nnaazzee ttöörreennlleerrii kkaalldd››rr››llmmaall››dd››rr.. KKooll--
ttuukk vvee ggööllggeelliikk ggeettiirriillmmeemmeelliiddiirr..
CCeennaazzeelleerrddee bbiillee hhaallkkttaann uuzzaakkttaa

oollmmaakk,, uuzzaakkttaa dduurrmmaakk ggeerrççeekktteenn
ddee bbuu mmiilllleettii üüzzmmeekktteeddiirr..

Yerli harp sanayi kurularak
hem askerin hem de milletin, Ba-
t› karfl›s›nda duydu¤u eziklik or-
tadan kald›r›lmal›d›r. Bunun için
gerekli strateji çizilmeli ve ge-
rekli planlama yap›lmal›d›r.

Bat›’n›n 11 Eylül sonras› politi-
kalar› göz önüne al›narak ordu ve
istihbarat yeniden yap›land›r›l-
mal›d›r.

Türkiye’nin ana sorunlar›n-
dan biri, kurumlar aras› ve ku-
rumlar içi kavgalard›r. Türki-
ye’nin bu sorunu acilen çözecek
ortak bir ak›l ve ortak bir yol bul-
mas› gerekmektedir.

RReeffeerraannss mmiilllleettiinn kkeennddiissii ooll-
mmaall››dd››rr.. 

MMiilllleett ddeevvlleettiinn eemmrriinnddee ddee¤¤iill,,
ddeevvlleett mmiilllleettiinn eemmrriinnddee oollmmaall››dd››rr..

Sivil ve askeri bürokrasinin bunu
görmesi, kabullenmesi zaman›
gelip geçmifltir. Bu ana tezat or-
tadan kald›r›ld›¤›nda Türkiye’nin
bir çok sorununun otomatik ola-
rak ortadan kalkaca¤› görülecek-
tir.

Anadolu Selçuklu Sultan› 33..
AAllââeeddddiinn KKeeyykkuubbaadd’›n OOssmmaann GGaa-
zzii’ye gönderdi¤i Ramazan 683
tarihli berat’›nda yöneticilerin
unutmamas› gereken temel yö-
netim felsefesi bugün rehberimiz
olmal›d›r:

““YYuurrdduunn kkoorruunnmmaass›› aasskkeerrssiizz
oollmmaazz..
AAsskkeerr ppaarraass››zz ttooppllaannmmaazz..
PPaarraa,, yyuurrtt mmaammuurr oollmmaadd››kkççaa
kkaazzaann››llmmaazz..
YYuurrtt iimmaarr›› ssiiyyaasseett oollmmaadd››kkççaa
mmüümmkküünn oollmmaazz..
SSiiyyaasseett iissee aaddaalleetttteenn bbaaflflkkaa
bbiirr flfleeyyee ddaayyaannmmaazz..””99

Bu ülke; iflçisi, köylüsü, esnaf
ve sanatkâr›, ifl dünyas›, sivil ve
askeri bürokratlar› ile siyasetçi-
leri, her türlü etnik ve mezhepsel
unsurlar› ile bir ve bütün olmak
zorundad›r. Bu bütünlü¤ü parça-
lanm›fl hiçbir ülke ve toplum
ayakta kalamam›flt›r. 

Bunun için nirengi noktas›
hak ve adalettir. 

UUnnuuttmmaammaakk llaazz››mmdd››rr kkii ‘‘AAddaa-
lleett MMüüllkküünn tteemmeelliiddiirr’’..

UUnnuuttmmaammaakk llaazz››mm kkii ‘‘AAddaalleett
yyookkssaa BBaarr››flfl ddaa yyookkttuurr’’..
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G
eçen ay, neredeyse çey-
rek as›rd›r PKK terörü ile
mücadele görevini yürüt-

mekte olan ve bu konuda en do¤-
ru yöntemi uygulad›klar›n› sa-
vunmakla kalmay›p aksini iddia
edenleri ‘vatan hainli¤i’ ile suçla-
yan devletin güvenlik birimleri-
nin en tepelerindeki zevat›n,
emekli olduktan nice sonra kimi
gerçekleri farkedenlerinin ardar-
da gelen itiraflar›n› okuduk hay-
retle!.. Daha hayret verici gelifl-
me ise; CHP lideri Baykal’›n PKK
terörünü önlemeye yönelik öneri
paketinin bu itiraflar›n hemen
peflinden aç›klanmas› idi. Kökleri
JJöönn--TTüürrkklleerre, ‹‹ttttiihhaatt--TTeerraakkkkii’ye,
Enver-Talat-Cemal Paflalara, be-
tahsis Ziya Gökalp’e kadar uza-
nan uulluussççuu//TTüürrkkççüü resmi retori-
¤in ve de ideolojinin iiffllaass iillaann››

olarak okunmas› gereken bu iti-
raflar› birlikte gözden geçirmek-
te yarar var:

Önce 12 Eylül askeri darbesi-
nin mimar›, 7.Cumhurbaflkan›
Org.KKeennaann EEvvrreenn’in itiraflar›: 

““KKüürrttççee yyaassaa¤¤›› kkooyydduukk.. AAmmaa
bbiirraazz aa¤¤››rr yyaassaakk kkooyydduukk...... HHaattaa
oolldduu¤¤uunnuu ssoonnrraaddaann aannllaadd››mm..””

Evren Pafla, bu yasa¤› neden
koydu¤unun ilginç hikayesini ise
flöyle anlat›yor: 

““KKoonnuuflflmmaallaarrddaa,, mmiittiinngglleerrddee,,
flfluurraaddaa--bbuurraaddaa KKüürrttççee kkoonnuuflfluull-
mmaayyaaccaakk.. OOkkuullddaa KKüürrttççee tteeddrriissaatt
yyaapp››llaammaazz ddeeddiikk.. NNeeddeenn ddeeddiikk??
BBeenn ddeevvlleett bbaaflflkkaann››yykkeenn,, bbiirr kkööyy-
ddee iillkkookkuullaa ggiittttiimm.. AAççtt››mm kkiittaabb››,,
‘‘ookkuu flfluunnuu’’ ddeeddiimm ççooccuu¤¤aa.. KKeemm
kküümm,, ççooccuukk ookkuuyyaamm››yyoorr.. DDöörrddüünn-
ccüü ss››nn››ffaa ggeellmmiiflfl,, TTüürrkkççeeyyii ookkuuyyaa-
mm››yyoorr.. KK››zzdd››mm.. ÖÖ¤¤rreettmmeennee ddöönn-
ddüümm,, ‘‘BBuu nnaass››ll iiflfl??’’ ddeeddiimm.. SSoonnrraa-
ddaann aannllaaflfl››lldd›› kkii,, öö¤¤rreettmmeenn ddee
KKüürrtt.. KKüürrttççee yyaapp››yyoorr tteeddrriissaatt››..
DDöönnddüümm vvee KKüürrttççee yyaassaa¤¤››nn›› kkooyy-
dduukk..”” (Zaman, 8.11.2007)

Kenan Evren’in yasak koyma

gerekçesi, I. Dünya Savafl› y›lla-
r›nda Suriye ve Bat› Arabistan
Ordular› Genel Komutanl›¤› ya-
pan ‹ttihatç› CCeemmaall PPaaflflaa’n›n,
Arap halk›n yaflad›¤› bu bölgede
resmi ifllemlerin Türkçe yap›lma-
s›n› zorunlu k›lmas›n› akla getiri-
yor. Enver ve Talat’tan sonra dö-
nemin en kudretli adam› olan CCee-
mmaall PPaaflflaa’n›n huzuruna giren yö-
re insan›n›n sa¤ ç›kmas› da ‘mu-
cize’ kabul edilirmifl. Buna Arap
ileri gelenlerin fiam meydan›nda
idam edilmeleri de eklenirse;
Arap ulusçulu¤unun, sadece ‹ngi-
liz alt›nlar› ve Lawrens’lerin k›fl-
k›rtmalar› ile hortlamad›¤› kolay-
ca anlafl›l›r. Birileri ‘‘AArraappllaarr bbiizzii
aarrkkaaddaann vvuurrdduu’’ edebiyat›n›n ar-
kas›na s›¤›nsa da, bu akla ziyan
uygulamalar›n koca bir impara-
torlu¤un bölünüp paramparça ol-
mas›ndaki pay› ve ulusçulu¤un
““aannttii””sini üretti¤i gerçe¤i unu-
tulmamal›.

Maalesef Cumhuriyet elitleri,
Jön Türk - ‹ttihat Terakki flove-
nizmini daha ileri boyutlara tafl›-
d›lar. Bin y›ld›r ““ddiinn kkaarrddeeflflllii-
¤¤ii””nin ve ““üümmmmeett”” olman›n en
güzel örne¤ini yaflayan, adeta et-
le t›rnak olan Türk-Kürt halklar›-
n›n aras›na ayr›l›k tohumlar›
atanlar, binlerce insan›m›z›n ha-
yat›n› kaybetmesine yol açan

mahut sürece zemin haz›rlayan-
lar ve dahas› ülkemizi, kardefli
kardefle ‘düflman’ edecek bir hu-
muslu topra¤a dönüfltürenler
bizzat resmi ideolojinin ““uulluussççuu””
dogmalar›n› halka dayatanlar ol-
du. ‘‘TTüürrkk vvaarr,, TTüürrkkççee vvaarr,, bbaaflflkkaa-
ss›› yyookk’’ dendi; ‘‘TTüürrkk’’üünn TTüürrkk’’tteenn
bbaaflflkkaa ddoossttuu yyookk’’ dendi.

‹flbu yaman çeliflkiyi Kara
Kuvvetleri eski komutan› Org.
AAyyttaaçç YYaallmmaann da dillendirdi:

““TTüürrkkiiyyee’’nniinn,, ssoorruunnuu hheennüüzz
ssoossyyaall bbooyyuuttttaayykkeenn ggöörrmmeessii vvee
ddoo¤¤rruu ookkuummaass›› ggeerreekkiirrddii...... AAnnccaakk
bbuunnuunn yyaapp››llaammaadd››¤¤››nn›› ggöörrüüyyoorruuzz..
DDiilliinnii kkoonnuuflflmmaakk,, flflaarrkk››ss››nn››,, ttüürrkküü-
ssüünnüü ddiinnlleemmeekk iissttiiyyoorr,, kküüllttüürrüünnüü
yyaaflflaammaakk iissttiiyyoorr.. OOyyssaa bbiizzlleerr oo
ddöönneemmddee ‘‘KKüürrtt yyookkttuurr’’ ddiiyyee ee¤¤ii-
ttiillmmiiflfliizz.. KKüürrttlleerrii TTüürrkklleerriinn kkoolluu
oollaarraakk ggöörrüüyyoorruuzz.. OOrrttaall››kkttaa,, ddaa¤¤-
llaarrddaa ggeezzeerrkkeenn,, ‘‘KKaarrddaa yyüürrüürrkkeenn
kkaarrtt--kkuurrtt sseesslleerrii çç››kktt››¤¤›› iiççiinn KKüürrtt
ddeenniillmmiiflflttiirr’’ ggiibbii ttaarriifflleerr ddoollaaflfl››-
yyoorr.. OO ddöönneemmddee ssoossyyaall iisstteekklleerrii
bbiillee bbiizz ‘‘yy››kk››cc›› ffaaaalliiyyeettlleerr’’ kkaappssaa-
mm››nnddaa ggöörrüüyyoorruuzz..”” (Zaman,
8.11.2007)

Sadece Türklerin ve Kürtlerin
de¤il Osmanl› flemsiyesi alt›nda
yaflayan çok say›daki etnik unsu-
run, bir di¤erinin dili ile, dini ile,
mezhebi ile, rengi ile, k›yafeti ile
bir al›p-veremedi¤i yoktu. Bu in-

“VAR”LARI “YOK” SAYMANIN
A⁄IR BEDEL‹

Abdullah YY›ld›z

Kapak



1166 UMRAN ARALIK ‘07

Kapak VARLARI YYOK SSAYMAK

sanlar, özellikle ‘‘AAnnaass››rr--›› ‹‹ssllââmm’’
yüzy›llar boyu bir arada kardefl-
çe yaflad›lar. Sorun ‘‘TTüürrkk vvaarr,,
bbaaflflkkaass›› yyookk’’ sapmas› ile bafllad›.
Seküler ulusçu zihniyet, sonra da
bu ümmetin yegane tutkal› olan
‹‹ssllââmm’› yyookk sayd›. ‘Harici ve dahi-
li bedhâhlar’, bu tutkal› afl›nd›r›p
yok etmeyi ‘kanunen ve cebren’
gerçeklefltirme yoluna girdiler.
Bat› meftunu elitler, zihinlerinde
hayal ettikleri “Sanal halk”› pra-
tikte infla etmek için halk› zorla
hizaya sokmaya kalk›flt›lar. Ha-
yallerinde biçtikleri elbise bu mil-
lete dar gelince, milletin sa¤›n›-
solunu k›rpma absürtlü¤üne bafl-
vurdular. Terörü peydahlayanlar,
kardefli kardefle k›rd›ranlar el-
bette bu f›rsat› kaç›rmayacaklar-
d›, kaç›rmad›lar da!.. Böylece, bi-
rilerinin ““vvaarr””lar› ““yyookk”” saymala-
r›n›n a¤›r bedelini bu çilekefl mil-
let ödedi.

‹‹mmddii, bugün gelinen noktada,
yukar›daki itiraflar ve Org.‹‹..HHaakkkk››
KKaarraaddaayy››, Org.HHiillmmii ÖÖzzkköökk,
Org.‹‹llkkeerr BBaaflflbbuu¤¤ ve di¤erlerinin
terörle mücadeledeki bbaaflflaarr››ss››zzll››-
¤¤››nn sebeplerine dair ayn› minval-
deki beyanlar› ne anlama gel-

mektedir? Kabulü çok zor olsa
da, bu, Türkçülük temeline daya-
l› uulluussççuu rreessmmii iiddeeoolloojjiinin iiffllaass
iillaann››d›r.

CHP lideri Baykal’›n son öneri
paketi, bu kabulün ve sseekküülleerr ttee-
mmeellddee çözüm aray›fl›n›n iflareti
gibidir. Bu ise bir baflka çç››kkmmaazz
ssookkaakkt›r! Halk›n 22 Temmuz’daki

““‹‹ssllââmm kkaarrddeeflflllii¤¤ii”” mesaj›na kulak
t›kayanlar, hatta mesaj› böyle
okumay› bile tehlikeli bulanlar,
kafalar›n› yeni duvarlara tosla-
madan hhaallkk››mm››zz››nn tteekk ttuuttkkaall›› oollaann
‹‹ssllââmm’’›› yyookk ssaayymmaa dalaletinden
tevbe ve rücû etmede gecikme-
melidirler! 

BBiilliinn kkii, kendi aran›zda konu-
flup anlaflmay› baflaramazsan›z,
AABBDD flfleeyyttaann››nnaa mecbur olursu-
nuz!

BBiilliinn kkii, Din’le savafl›lmaz! ‹s-
lâm’la didiflmekten vazgeçip
‘‘üümmmmeett’’ bilincine sar›lmazsan›z;
ve de bu halkla, tarihle, Din’le ba-
r›flmazsan›z, -maazallah- bu ana-
for bir ttooppyyeekküünn iizzmmiihhllââlle dönü-
flebilir.

TTeekk ççâârree;; bütün bir mmiill-
lleett//üümmmmeett olarak, ““EEyy iinnaannaannllaarr!!
HHeepp bbiirrddeenn SSiillmm’’ee (bar›fla/‹s-
lâm’a) ggiirriinn;; flfleeyyttaann››nn aadd››mmllaarr››nnaa
(hilelerine/oyunlar›na) uuyymmaayy››nn!!
Çünkü o sizin aran›z› açan belli
bir düflmand›r.”” (Bakara 2/208)
mesaj›na teslim olmakt›r.

Bu âyet ba¤lam›nda Elmal›l›
Muhammed Hamdi Yaz›r’›n aç›k-
lamalar› ilginçtir: 

“Ey iman edenler! Hepiniz

Amerikan D›fl ‹flleri Ulusal Komisyonu (ADUK-The
National Committee on American Foreign Policy) 15
Ekim 2007’de “Kürdistan ‹flçi Partisi’nin (PKK) Silah-
s›zland›r›lmas›, Da¤›t›lmas› ve Yeniden Entegrasyo-
nu” bafll›kl› bir rapor yay›nlad›. Raporu Colombia
Üniversitesi misafir ö¤retim üyelerinden David L.
Philips haz›rlad›.

Raporda; Türkiye ile PKK aras›nda artan çat›flman›n
daha da büyümeden durdurulmas› ve problemin diplo-
matik yolla çözümlenmesi önerildi.

Marksist ve Leninist ideolojiye sahip PKK, Kürtle-
rin yo¤un yaflad›¤› bölgede ba¤›ms›z Kürt Devleti kur-

mak istiyor. PKK’n›n Irak’›n kuzeyinden yapt›¤› sald›r›lar
ABD taraf›ndan desteklenen merkezi Irak hükümeti ile
Türkiye aras›nda gerginli¤e neden oluyor.

Türkiye PKK’ya karfl› s›n›r ötesi operasyon için
Meclisten bir Tezkere geçirdi ama diplomatik çözüm
a¤›r bas›yor. Türkiye askeri çat›flma istemiyor. Bu du-
rum Türkiye’nin de ç›kar›nad›r. Çünkü askeri çat›flma,
Türkiye’nin AB’ye üyeli¤ini tehlikeye sokabilir.

Sözkonusu raporda bölgedeki sorunun çözümüne
yönelik önemli öneriler getirilmesine ra¤men, bu öneri-
lerde ‹slam’›n belirleyici bir rol oynayaca¤› gerçe¤i göz-
den kaç›r›lm›flt›r.

TÜRK-KÜRT ‹HT‹LAFININ REÇETES‹ ‹SLÂM’DIR
ROBERT M‹RANDA (DA’UD AL‹ SALAM)

Kenan Evren: ““KKüürrttççee
yyaassaa¤¤›› kkooyydduukk.. AAmmaa
bbiirraazz aa¤¤››rr yyaassaakk kkooyy-
dduukk...... HHaattaa oolldduu¤¤uunnuu
ssoonnrraaddaann aannllaadd››mm..””
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böyle tam bir teslimiyet ve bütün
varl›¤›n›zla bar›fl ve selamete gi-
riniz, kâmil bir müslüman olunuz.
fifieeyyttaann››nn aadd››mmllaarr››nnaa,, iinnssaannllaarr››
yyoollddaann çç››kkaarraann kkââffiirrlleerriinn vvee ssaa-
pp››kkllaarr››nn ssöözz vvee hhaarreekkeettlleerriinnee uuyy-
mmaayy››nn,, iissyyaann,, bbööllüüccüüllüükk vvee flfleeyy-
ttaannll››kk yyoollllaarr››nnaa ssaappmmaayy››nn.. Çünkü
o fleytan size gizli de gelse her
halde aç›k bir düflmand›r. ‹kinci
bir mânâ ile: O, sizin AAllllaahh iillee vvee
bbiirrbbiirriinniizzllee aarraann››zz›› aaççaaccaakk ve sizi
periflan edecek bir düflmand›r.
Üçüncü bir mânâ ile: O, sizi fla-
fl›rtmak için beli¤ (belagatl›) ve
parlak söz söylemesini bilen bü-
yük bir düflmand›r.”

Âyetteki ““ssiillmm”” ise, bar›fl ve
selamet demektir; bu asl›nda ‹s-
lâm'›n ‘boyun e¤me’ mânâs›yla il-
gilidir. ‹slâm Allah'a boyun e¤-
mek ve ihlas demek oldu¤u gibi,
bir de buna dayanmakla selame-
te girmek mânâs›n› ifade eder. O
halde dünya ve ahirette bar›fl ve
selamete girmek isteyen bütün
iman edenler, ‹slâm'›n kemaline
davet olunmaktad›rlar. 

Elmal›l› merhumun flu yorumu
ise, sanki bugüne hitap eder: 

“Bundan dolay› ey müminler!

Allah'›n emirlerine boyun e¤mek-

le öyle mükemmel bir sosyal gö-

rünüm ve öyle muntazam bir ‹s-

lâm yurdu meydana getiriniz ki

aran›zda isyandan, kavga ve an-

laflmazl›ktan, birbirinize eziyet-

ten, e¤rilikten, Allah'›n haklar›na

ve kullar›n haklar›na tecavüzden,

k›saca Allah r›zas›na ayk›r› hare-

ketlerden eser bulunmas›n da,

herkes, ggüüvveenn vvee kkaarrflfl››ll››kkll›› sseevvggii,,

rraahhaattll››kk vvee ttaamm bbiirr hhuuzzuurr iiççiinnddee

vazifeleriyle meflgul olsun, gele-

ce¤ine ve ahiretine tam bir se-

vinçle yürüsün ve bunu bozacak

fesatlara meydan verilmesin.

Dünya hayat› hakk›nda ppaarrllaakk

ssöözzlleerr ssööyylleeyyiipp ddee kkaallbblleerrii eenn

mmeerrhhaammeettssiizzccee ddüüflflmmaannll››kkllaarrllaa

ddoolluu oollaann,, flfleeyyttaannccaa hhaarreekkeett

eeddeennlleerriinn aarrkkaass››nnddaann ggiiddiillmmee-

ssiinn.”

Evet, zaman, “kalpleri en

merhametsizce düflmanl›klarla

dolu olan” fleytani güç odaklar›-

n›n sinsi tuzaklar›na düflmemek,

haince oyunlar›na gelmemek, ku-

laklara hofl gelen vesveselerine,

i¤valar›na ve yönlendirmelerine

kap›lmamak için son derece uya-

n›k ve müteyakk›z olma zaman›-

d›r. Tüm bunlar› baflarman›n ye-

gane yolu da ttoopplluuccaa//ttooppttaann AAll-

llaahh’’››nn iippiinnee ssaarr››llmmaakk (3/103) ve

hheepp bbiirrlliikkttee bbaarr››flfl vvee sseellââmmeett ddiinnii

oollaann ‹‹ssllââmm’’aa ggiirrmmeekktir (2/208),

vesselam.

Raporu haz›rlayan Philips; I. Dünya Savafl›nda Os-
manl›’n›n y›k›l›fl›n›n ard›ndan yeniden toparlanma dö-
neminde Türkiye’de Türk Milliyetçili¤inin bilinçli bir fle-
kilde güçlendirildi¤ini ve bu durumun Kürtleri anayurt-
lar›nda izole etti¤ini vurguluyor. Ancak Philips, Kürtle-
rin o günden bugüne ‹slâmc› bir karaktere sahip oldu¤u
gerçe¤ini göz ard› ediyor. Mesela Kürt lider ve âlim Be-
diüzzaman Said Nursi gibi ‹slami otoritelerin, bu tür
bölgesel sorunlar›n ancak ““iittttiihhaadd--›› ‹‹ssllââmm”” ile çözülebi-
lece¤ini aç›kça ve defalarca ifade ettiklerini; Osmanl›
döneminde Türkler ve Kürtlerin yüzy›llarca kardeflçe,
birlik ve beraberlik içinde yaflam›fl olduklar›n› ›skal›yor.
Bediüzzaman bölge bar›fl›n›n ancak ‹‹ssllaamm BBiirrllii¤¤ii ile te-
sis edilebilece¤ini söyler: ““EE¤¤eerr bbiizz ööllsseekk,, mmiilllleettiimmiizz
oollaann ‹‹ssllaammiiyyeett hhaayyyydd››rr,, iilleelleebbeedd bbaakkîîddiirr..””

Sosyalist, laik ve dinden uzak bak›fl aç›l› önerileri ile

dikkat çekse de Philips, raporunda baz› gerçekleri de
görebilmifltir. Mesela Kürtlerin ço¤unlu¤unun ba¤›ms›z
bir devlet istemediklerini tespit etmifltir. Bu anlay›flta
AKP hükümetinin katk›s› da büyük rol oynam›flt›r. Kürt-
Türk kaynaflmas› yolunda at›lan ad›mlar ve geçmiflte
yap›lan hatalar› düzeltme, aç›lan yaralar› kapatma çaba-
lar›n›n Türkiye’yi daha güzel bir gelece¤e tafl›yaca¤›
muhakkak. Ancak ‹‹ssllââmm kkaarrddeeflflllii¤¤ii temelinde ana dilde
e¤itim, sa¤l›k ve ekonomi gibi problemlerin de acilen
çözülmesi gerekmektedir. 

MILWAUKEE SPANISH JOURNAL’den özet:  
turkishamericanjournal.com 23.10.2007
* RRoobbeerrtt MMiirraannddaa (( DDaa''uudd AAllii SSaallaaaamm)) : Amerikan Ulusal Kö-

fle Yazarlar› birincilik ödülü, Latin Amerikan aktivistlerinden, Es-
peranza Unida Inc. Genel Müdürü ve Milwaukee Spanish Journal
Genel Yay›n Yönetmeni.

Aytaç Yalman: “BBiizzlleerr
oo ddöönneemmddee ‘‘KKüürrtt yyookk-
ttuurr’’ ddiiyyee ee¤¤iittiillmmiiflfliizz..
KKüürrttlleerrii TTüürrkklleerriinn kkoolluu
oollaarraakk ggöörrüüyyoorruuzz..””
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S
on günlerde Türkiye'nin
üniformal› bürokrasisinin
eski mensuplar› arka ar-

kaya ilginç aç›klamalar yap›yor-
lar. ‹fl bafl›ndayken herfleyi bilir
tav›rlarla ülkenin gidiflat›na niza-
mat verenler, aradan çok fazla
zaman geçmemiflken ""bbiizzee yyaannll››flfl
öö¤¤rreettmmiiflfllleerr,, yyaann››llmm››flfl››zz;; mmee¤¤eerr kkii
nneeyymmiiflfl"" edas›yla "ifflaat" m›,
"itiraf" m› oldu¤u tart›flmal› söz-
ler sarfediyorlar. 

KKiimm KKiimmee NNee ÖÖ¤¤rreettiiyyoorr?? 

Türkiye'de bir tek militer bürok-
rasi kendi e¤itim muhtevas›n›,
müfredat›n› kendisi belirleyebili-
yor. Bugün Millî E¤itim Bakanl›¤›,
kendi sorumlulu¤unda bulunan
ilk ve orta ö¤retim kurumlar›n›n
müfredat›n› tesbit etmek, istedi-
¤i flekilde de¤ifltirmek yetkisine
sahip, fakat gücüne sahip de¤il!
Son birkaç y›l içinde, ne zaman
bu yönde bir giriflimde bulunduy-
sa, bu ad›m›n› geri almak zorun-
da kald›. O yüzden Türkiye'de ö¤-
retim sistemi 1930'larda,
1940'larda komünist veya faflist
sistemlerde görülen tarzda dok-
trin afl›lamaya yönelik olarak ya-
p›land›r›l›yor. Bu doktrin afl›lama-
n›n dozu 1960'tan beri her dar-
beden sonra yükseltiliyor. En son
28 fiubat'tan sonra bir derece

daha yükseltildi. Böylece, ink›lâp
tarihi ve yurtdafll›k bilgisi dersle-
ri yan›nda bilhassa din ve ahlâk
kültürü dersi ideolojik muhtevas›
en yüksek dersler haline getirildi.
Bir ara türkçe ders kitaplar›nda
her iki konudan biri Atatürk veya
atatürkçülük flekline dönüfltürül-
müfltü. Bunun d›fl›nda, bütün
derslerde flöyle veya böyle Ata-
türk'ten bahsetmek, atatürkçü-
lük afl›lamak için zemin haz›rla-
mak flart kofluluyor. 

Atatürk'ün bu sistem içinde
nas›l anlat›ld›¤›, nas›l en basit ko-
nularda bile yanl›fllar ve abartma-
lar yap›ld›¤›, elefltirilemez bir alan
haline getirildi¤i için fazla bilinmi-
yor. ‹flin vard›¤› noktay› ünlü ink›-
lâp tarihi hocalar›ndan TTookkttaamm››flfl
AAtteeflfl, devlet televizyonunda 30
A¤ustos dolay›s›yla yay›nlanan
bir programda yap›lan yanl›fllar
vesilesiyle flöyle söylüyor: 

"30 A¤ustos Zafer Bayram›
dolay›s›yla yap›lan yanl›fl bilgi-
lendirilmeye, inan›n isyan ettim." 

Toktam›fl Atefl'in sürekli tek-
rarlanan hatalarla ilgili olarak
söyledikleri özetle flöyle: 

"Y›llard›r dile getirilen ve ak-
sini söyleye söyleye dilimizde
tüy biten bir hata; Mustafa Ke-
mal'in Samsun'a ç›kt›¤› zaman,
Ankara'da bir meclis toplanmas›
için ça¤r› yapt›¤›, palavras›d›r.

Atatürk'ün Samsun'a ç›kt›¤› za-
man dile getirdi¤i temel talep;
daha sonra Amasya Genelgesi ile
yaz›l› hale dönüflecek olan, Si-
vas'ta ulusal bir kongre toplan-
mas› talebidir. Mustafa Kemal
bunun d›fl›nda, "Meclis-i Mebu-
san" seçimlerinin ivedilikle yap›l-
mas›n› talep ediyordu. Zaten bu
talebini, 13 Kas›m 1918'de ‹stan-
bul'a döndü¤ü günden itibaren,
dile getiriyordu. Amasya Genel-
gesi'yle Sivas Kongresi için belir-
lenecek temsilcilerin, e¤er bafla-
rabilirlerse, Erzurum'da toplana-
cak olan ulusal kongreye de ka-
t›lmalar› isteniyordu. (Ancak Er-
zurum kongresi, ulusal olmaktan
çok, yerel a¤›rl›kl› bir kongrey-
di)." "Beni sinir eden bir baflka
deyifl, ‹stanbul'daki "Meclis-i Me-
busan'›n", "kapat›ld›¤›" deyifli-
dir... Mebusan meclisi, kapat›lma-
m›fl, ya da kapanmam›fl; Meclis
genel kurulunun karar›yla, top-
lant›lar›n›, "uygun bir zaman ve
yerde toplanmak üzere", ertele-
mifl; yani o günkü tabirle, "talik
etmifltir"... (Toktam›fl Atefl: "Ya-
k›n tarihimiz" Bugün, 6.9.2007)

Toktam›fl hoca yaz›s›n› flu so-
ru ile bitiriyor: "Böylesine basit
fleyleri sapt›rman›n, ne amac›
olabilir acaba?.." 

Hoca'n›n bu tecahülünün, ko-
numundan kaynakland›¤›n› tah-
min etmek güç de¤il! Çünkü, ata-
türkçülü¤ün büyük ve kabul edi-
lebilir olmas› için, Atatürk'ün çok
büyük ve tek aktör olmas› gere-
kiyor. ‹nk›lap tarihinin ilk ö¤re-
timden beri muhtevas› bunun
üzerine kurulmufltur. Üniversite-
de insaf sahibi baz› hocalar, ya-
k›n tarihi mümkün oldu¤u kadar
do¤ru ö¤retmeye çal›fl›yorlar, el-
bette bu da sonucu de¤ifltirmi-
yor. Çünkü, üniversite rektörleri,
atatürkçülü¤ü akl›n ve bilimin
önüne koyuyorlar. ‹flte bir üni-

MA⁄LUB‹YET ‹DEOLOJ‹S‹N‹N
‹FfiAAT VE ‹T‹RAF DEVR‹!

D. MMehmet DDo¤an



ARALIK ‘07 UMRAN 1199

KapakMA⁄LUB‹YET ‹‹DEOLOJ‹S‹

versite rektörünün ö¤rencilerine
yazd›¤› "özel" mektuptan al›nan
sat›rlar:

"... Üniversitesinin bir mensu-
bu olarak yaflam›n›z süresince
Atatürk ilke ve ink›lâplar›na ba¤-
l› kalarak, akl›n ve bilimin ›fl›¤›n-
da, karfl›n›za ç›kacak her türlü
engele ra¤men... Cumhuriyetçi,
laik, ulusalc›, demokrat, ak›lc›, bi-
limsel, ayd›nlanmac›, özgürlükçü
ve toplumsall›ktan yana olmay›
ilke edinen ...üniversitesinde..." 

Bir rektörün, en üst ö¤retim
kurumunda böyle bir beyanda
bulunmas› trajik oldu¤u kadar
komiktir de! 

Rektörlerin bu kafada oldu¤u
bir ülkede, atatürkçülü¤ü güçlen-
dirmek için Atatürk abartmac›l›-
¤›, ink›lap tarihi ö¤retimiminin
esas› haline getirilmifltir. Bu esa-
sa uygun "Ç›lg›n Türkler" palav-
ras› ortaya konulmufl ve devletin
muhtelif kurumlar› bu kitaptan
binlerce, onbinlerce alarak beda-
va da¤›tm›flt›r! Bu basit anlat›ma
göre, "Biz dünyan›n en büyük, en
kuvvetli milletiyizdir. Tarih bo-
yunca böyle olmufltur ve hiç ye-
nilmemiflizdir. Sadece beraber
oldu¤umuz uluslar yenildi¤i için
biz de yenik say›lm›fl›zd›r. Dünya-
n›n en büyük komutan› bizdendir.
Herkes onu çok iyi bilir ve tan›r.
Gerçi bir Amerikan dergisinin
yapt›¤› 20. yüzy›l›n en ünlüleri
anketinde bütün çabalar›m›za
ra¤men iyi bir sonuç alamam›flsa
da, bu gâvurlar›n Türkleri sevme-
mesinden ileri gelir!" 

Burada önemli olan nokta flu-
dur: Sivil ö¤retim ne kadar dok-
trinlefltirilirse doktrinlefltirilsin,
bir taraf› hayata aç›k oldu¤u için
yo¤unluk askerî ö¤retimin ölçü-
süne vard›r›lamaz. Bunu nereden
anl›yoruz? ‹lgili komutanlar›n as-
kerî ö¤retim kurumlar›n›n aç›l›fl
ve kapan›fllar›nda yapt›klar› ko-

nuflmalardan... Bu konuflmalar

askerî ö¤retimin ne derecede

doktrin afl›lama mekanizmas› hâ-

line getirildi¤inin çok aç›k delille-

ri ile dolu. Bugün askerî ö¤retimi

ça¤dafllaflt›rmak, modernlefltir-

mek öncelikle doktrin afl›layan,

hatta beyin y›kayan yap›s›n› de-

¤ifltirmekle mümkündür. Çünkü

ideolojik ö¤retim, düflünce mele-

kelerini dumura u¤rat›yor. Laiklik

örtüsü alt›nda, basbaya¤› dog-

malar, naslar üretiliyor. ‹konog-

rafik malzeme ile desteklenen bu

ö¤retim sonunda genifl toplum

kesimleriyle imtizac› mümkün ol-

mayan, belki de güvenlik yan›nda

bu yüzden de kitlelerden uzak tu-

tulan, lojmanlarda bir arada bu-

lundurulan, bir üniformal› elit

oluflturuyor. 

KKiimmiinn AAttaattüürrkkççüüllüü¤¤üü??

As›l mesele, 21. yüzy›l›n dünya-

s›nda "atatürkçülük"ün bir ide-

oloji olarak kendisine yüklenen

rolü oynayabilecek durumda olup

olmad›¤›d›r. Atatürkçülük, 10 Ka-

s›m 1938'den sonra pratik amaç-

larla tanzim edilmifl bir resmî ya-

r›m-ideolojidir. Bu gevflek ideolo-

ji, zaman zaman, asker a¤›rl›kl›

dönemlerde sert ideolojiye dö-

Prof. Dr. Toktam›fl Atefl: "30 A¤ustos Zafer Bay-
ram› dolay›s›yla yap›lan yanl›fl bilgilendirilmeye,
inan›n isyan ettim." diyor. ideolojik ö¤retim, dü-
flünce melekelerini dumura u¤rat›yor. Laiklik ör-
tüsü alt›nda, basbaya¤› dogmalar, naslar üretili-
yor. Bu ö¤retim sonunda genifl toplum kesimle-
riyle imtizac› mümkün olmayan, belki de güven-
lik yan›nda bu yüzden de kitlelerden uzak tutu-
lan, lojmanlarda bir arada bulundurulan, bir üni-
formal› elit oluflturuyor. 
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nüfltürülmek istenmifl, her defa-
s›nda da baflar›s›z olunmufltur.
Ad›na ideoloji ihdas edilen Ata-
türk esas›nda bir düflünür de¤il-
dir. Bir eylem adam›d›r. Dönemi-
ne mahsus bir tak›m düflüncelere
sahiptir, fakat bunlar› bir sistem
içinde ifade etmemifltir; edemez-
di de. Onun konuflmalar›ndan, nu-
tuklar›ndan, sözlerinden, hare-
ketlerinden çeliflkisiz, bütüncü
bir ideoloji üretmek, bir düflünce
sistemi meydana getirmek de
baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. 

Türkiye'nin yönetici elitlerinin
önünde iki seçenek kalm›flt›r, biri-
si, art›k ihtiyaçlar›na
cevap vermeyen, 19.
yüzy›l›n pozitivizmin-
den beslenen bat›l›lafl-
mac› ideolojiyi tama-
men terk etmek, bugü-
nün dünyas›nda geçer-
lili¤i olan, çözüm sa¤la-
yan, ak›lc›, sa¤lam gö-
rüfllere sahip olmak.
‹kincisi ise, daha önce
oldu¤u gibi, atatürkçü-
lü¤ün muhtevas›yla oy-
nayarak, baz› de¤ifliki-
likler yaparak resmî
ideolojiyi sürdürmek. 

1940'larda ‹smet
Pafla'n›n atatürkçülü¤ü
ile, 1980'lerde Kenan
Pafla'n›n atatürkçülü¤ü
birbiriyle z›t eksenlere
sahip yap›dad›r. Nite-
kim, 28 fiubatç›lar, Ke-
nan Pafla'n›n son defa
muhtevas›n› belirledi¤i
atatürkçülü¤ü, tekrar
büyük ölçüde 1940 zih-
niyetine yaklaflt›rm›fl-
lard›r. fiimdi, atatürk-
çülü¤ün nas›l doktrin-
lefltirilece¤i, kimin ta-
raf›ndan bunun yap›la-
ca¤› meselesi önem ka-
zanmaktad›r. Nasred-

din Hoca'n›n deyifliyle, "akl› olan
göle koflar"! Bugünün flartlar›nda
yamal› bohçaya dönen atatürk-
çülü¤ü yeni ambalajlarla sürdür-
mek, baflar›s›zl›¤› önceden kabul
etmektir. Bu yüzden, Atatürk'ü
büyük bir flahsiyet olarak kabul
etmeye devam etmekle beraber,
atatürkçülü¤ü, terk etmekten
baflka çare yoktur. An›tkabir'in
girifline konulan numaratöre ba-
karak ve yabanc› dergilerin dün-
ya ünlüleri anketini etkilemek
için kampanyalar yaparak ata-
türkçülü¤e güven tazelemek de
mümkün de¤ildir! 

DDeennggeelleerree KKaarrflfl›› HHaarreekkaatt vvee 
SSoonnuuççllaarr››

28 fiubat, Türkiye'nin dengeleri-
ne karfl› bir harekatt›. Türk siyasî
hayat›, 1990'larda yeni bir iktidar
dengesi oluflturmak üzereydi. Bu
dengede, çok az sol, çok azdan
da az kemalizm ve daha fazla
millî-manevî de¤erler olacakt›.
1994 seçimlerinin ana konusu ‹s-
lâm’d›. Türkiye, yetmifl y›l önce
d›fllanm›fl olan bin y›ll›k zeminini
yoklaya yoklaya bulmufl ve onun
üzerine yeni ve sa¤lam bir sis-
tem kurman›n ad›mlar›n›, sosyal

bar›fl zemini içinde, at-
maya bafllam›flt›. Parti-
ler ancak bu zemini
keflfettikleri nisbette
do¤ru yer belirlemeleri
yapabilirlerdi. Türki-
ye'nin islâm› d›fllamak
yerine gerçek yerine
oturtmas› 21. yüzy›l›n
dünyas›nda de¤iflimi
zorlayan en önemli ge-
liflme olacakt›. Bin y›ll›k
zeminine oturmufl bir
Türkiye, içeride istik-
rar, d›flar›da etkili bir
tan›nma ve destek de-
mekti. 

Türkiye'de de¤ifli-
min de¤ifltirilemez yö-
nü kimleri en çok rahat-
s›z edebilir ve içeride
veya d›flar›da kimler te-
dirgin, kimler rahats›z
olur? Türkiye'nin iç
dengelerini bilenler, ar-
t›k tamamen oyun d›fl›
kalmak üzere olan tek
parti ideolojisinin ve bu
ideolojinin ça¤›n d›fl›na
düflmüfl, yafl›n› bafl›n›
alm›fl taraftarlar›n›n te-
dirginliklerini çok iyi
hat›rlarlar. Onlar biten
bir ça¤›n dinazorlar›d›r.
Yeni siyasî ve toplum-
sal zeminde anlams›z

E¤er 28 fiubat büyük sars›nt› ise, son
olarak seçim öncesinde yürütülen va-
tan-bayrak-Atatürk (laiklik) mitingle-
ri son ardc› sars›nt› olmal›d›r. Sistem
bütün gücünü ve mukaddeslerini kul-
lanarak seçimleri böylece etkilemeye
çal›flm›fl, fakat sonuç alamam›flt›r.
Hatta, tersine bir sonuç üretmifltir. 
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ilkelerin, dogmalar›n, dayatmala-
r›n hiç bir flekilde tesirli olmak
flans› yoktur. 

28 fiubat bu tabii siyasi ze-
min oluflumunu yok etmek için iç
güçlerin d›fl destekli bir operas-
yonu idi. Tafllar yerinden oynaya-
cak, tafllar› yerinden oynatanlar
iktidarda daha fazla güç sahibi
olacaklard›. Tafllar yerinden oy-
nat›ld›, oluflum halindeki siyasî
zemin tahrip edildi. Bu tahribat›n
sadece bir siyasi partiyi oyun d›-
fl› b›rakaca¤› san›l›yordu. Bu ze-
min, bir siyasi parti zemini de¤il-
di. Türkiye'nin yeni demokratik
yap›s›, bütün sa¤›n müflterek ze-
mini idi. Elbette o zemin üzerinde
daha fazla sözü olan bir parti
vard›, fakat o partinin oyun d›fl›
b›rak›lmas› ile ifl bitmeyecekti.
Türkiye'de siyasi sistem yeniden
yap›land›r›lacaksa, yaln›z siyasi
partileri de¤il, bütün kurumlar›
yeniden konumland›racak gelifl-
meler beklenmeliydi. 

Bu sürecin bir partinin kapa-
t›lmas›yla sona erece¤i san›l›yor-
du. 28 fiubat'tan sonra, siyaset
geriledi, TBMM geriletildi, hükü-
met (siyasi iktidar) geriletildi.
Hukuk de¤il ama, hukuk kurumu
olmakla birlikte, sistemin muha-
f›z› olarak konumland›r›lm›fl ku-
rulufllar güç kazand›. Mevzuat›
zorlayarak parti kapatan mahke-
me, konjonktür gere¤i kolayl›kla
yapt›¤› iflin, konjonktür de¤iflince
de kazan›lm›fl hakk› olarak de-
vam etmesini sa¤lamak için ha-
rekete geçti. Millet hâkimiyetinin
tecelligâh› Meclis iradesinin üze-
rinde zaman zaman güç gösteri-
sinde bulundu. 

2288 fifiuubbaatt››nn TTeezzlleerrii 
ÇÇööpp SSeeppeettiinnddee!!

Bu sonuç, 28 fiubat'›n atatürkçü-
lü¤e dayand›r›lan tezlerinin birer
birer iflas›ndan sonra kendini ke-
sin olarak hissettirmifltir. 28 fiu-

bat'tan sonra son defa savunulan
bütün ekonomik, sosyal ve siya-
sal tezler flu anda çöp sepetinde-
dir. Çünkü ço¤u hayata geçirile-
memifl, hayata geçirilenler de
olumsuz sonuç vermifltir. Buna
ra¤men e¤er 28 fiubat büyük
sars›nt› ise, son olarak seçim ön-
cesinde yürütülen vatan-bayrak-
Atatürk (laiklik) mitingleri son
ardc› sars›nt› olmal›d›r. Sistem
bütün gücünü ve mukaddeslerini
kullanarak seçimleri böylece et-
kilemeye çal›flm›fl, fakat sonuç
alamam›flt›r. Hatta, tersine bir
sonuç üretmifltir. 

Atatürkçülü¤ün sadece iç
bünyedeki kifayetsizlikleri de¤il,
d›fl dünyay› alg›lamadaki yeter-
sizlikleri de bugün ona dayana-
rak kendini ifade eden kesimleri
ciddi flekilde s›k›nt›ya sokmakta-
d›r. Nitekim, nutuklar›nda Ata-
türk'ten vecizeler aktarmaya
merakl› en üst düzey üniformal›-
lar, son konuflmalar›nda modern
dönemin baz› düflünürlerinin
isimlerini geçirerek kendilerine
farkl› bir hava vermeye çal›flm›fl-
lard›r. Konuflmalarda ad› geçen
flah›slar Türkiye'de baz› felsefe
ve sosyal bilimler kürsülerinde
hocal›k yapan veya özel ilgileri

dolay›s›yla teorik konularla u¤ra-
flanlarca takip edilmekte iken,
birden neden komutanlar›n diline
düflmüfllerdir? Bu konuflmalara
bakarak, bu de¤erli komutanla-
r›n, Türkiye'nin ve dünyan›n ken-
dilerini ilgilendiren aktüel prob-
lemleri ile u¤raflmak yerine dün-
yan›n entelektüel meseleleri ile
enine boyuna u¤raflt›klar›na hük-
medebilir miyiz? 

NNee SSööyylleennddii¤¤ii DDee¤¤iill,, 
KKiimmiinn SSööyylleeddii¤¤ii ÖÖnneemmllii

Bu sanc›l› dönemde ortaya ç›kan
itiraf veya ifflaatlarla ilgili elbet-
te söylenmesi gereken hususlar
var. Bir kere, bu ifflaat veya iti-
raflar›n kayna¤›na, sahiplerine
bakmak gerekiyor. Etkileyici iti-
rafç› komutanlar, eski mevkii ve
tutumlar› ile birlikte ele al›n›rsa,
itiraflar›n›n ne anlama geldi¤i
hakk›nda daha fazla sonuca ula-
fl›labilir. 

Önce bir iktibasta bulunal›m:
"‹‹kkii kkoommuuttaann››nn aarrdd››nnddaann" 
‹çerideki bafll›k: "‹‹lleerriiddee ttaarriihh

ddee yyaazzss››nn aammaa flfliimmddii bbiizz ddee yyaazzaa-
ll››mm"

"Bu iki komutan, görev yap-
t›klar› son iki y›l boyunca ama
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özellikle de son 18 ayd›r pek çok
tart›flman›n oda¤›nda yer ald›lar,
onlar›n arkas›ndan pek çok perde
arkas› bilgisi biz gazetecilere
geldi, pek çok dedikodu yap›ld›.
Ve elbette bunlar›n da pek az›
yaz›ld›." 

"…Acaba tam da o günlerde
Ankara Gölbafl›’ndaki askeri te-
sislerde baz› gazetecilerle ve ba-
z› politikac›larla yap›lan görüfl-
melerde konuflulanlardan, söyle-
nenlerden Org. Hilmi Özkök'ün
haberi oldu mu? Kuflkusuz oldu.
Peki acaba o nas›l bir tepki gös-
terdi? Acaba New York'ta otel
lobisinde, 'Askerler birazdan bil-
diri yay›mlayacak' diye sevinç
ç›¤l›klar› atan cuntac› profesörün
haber kayna¤› kimdi, kimlerdi?
Acaba o dönemde, yönetime el
koymaktan, 'Tarih beni yazar'
demekten söz eden komutan
hangisiydi ve bu dediklerini ne-
den ve nas›l yapamad›?" (‹smet
Berkan, 29.8.2004, Radikal)

"KKaarraa KKuuvvvveettlleerrii vvee JJaannddaarr-
mmaa''ddaa ddee¤¤iiflfliimm" 

"2003'ün Aral›k ay› sonunda
Eruygur ile makam›nda bir gö-
rüflme yapt›k. Görüflmeye Radi-
kal'in demokratikleflme reform-
lar›ndan ve Türkiye'nin AB üyeli-
¤i hedefinden yana olan çizgisini
elefltirerek bafllad›. Kendisi de
demokratt› ama, Radikal'in yay›n
çizgisi, alt›nda baflka fleyler oldu-
¤u kuflkusuna yol aç›yordu, laik-
lik karfl›t› siyasi ak›mlar ceraset
bulabilirdi. Bir de fazla hükümet
yanl›s› görüntü veriyorduk. Aca-
ba bask› alt›nda m›yd›k? Bunu
nereden ç›kard›klar›n› sordum.
'Öyle söyleyenler var' dedi. Ben
de, 'Baz› internet siteleri de sizin
darbeci oldu¤unuzu öne sürüyor.
Onlara da m› inanaca¤›z?' dedim.
(O s›ralarda Eruygur'un baz› poli-
tikac›larla emekli generalleri ara-
c› koyarak makam›nda görüflme
yapt›¤› konufluluyordu. Yaln›z
Yalman'›n de¤il ama, daha çok

Eruygur'un, yaln›z Ankara'da de-
¤il, ‹stanbul'dan da baz› ifladam›,
siyasetçi, gazeteci ve köfle ya-
zarlar›na verdi¤i akflam yemekle-
rinde siyasi projeler ortaya koy-
du¤u biliniyordu" (Murat Yetkin,
29.8.2004, Radikal)

Türkiye'nin 2004 y›l›nda bir
darbe vasat›na sokulmak istendi-
¤i, bu iki metinde çok aç›k olarak
ortaya konulmaktad›r. fiimdi
yanl›fl e¤itim ald›klar›n›, baz› ko-
nulardaki bilgilerinin yetersiz ol-
du¤unu, dolay›s›yla bunun uygu-
lamalar›na yans›d›¤›n› itiraf eden

kiflilerin, Türkiye'ye yön verip ta-
rihe geçmek için en az›ndan ni-
yet sahibi olduklar›n›, hatta bunu
fiile geçirmenin yollar›n› araflt›r-
d›klar›n›, flartlar› zorlad›klar›n› bu
yaz›lar› yazanlar aç›kça söylü-
yorlar. 

Bu yaz›lar yay›nland›ktan
sonra yaz›da ismi geçen flah›slar-
dan her hangi bir tepki gelmemifl,
gelmiflse de d›fla vurulmam›flt›r.
Bu z›mnen yaz›lanlar›n do¤rulu-
¤unun inkâr edilemedi¤i anlam›-
na gelir. E¤er bu komutanlar o s›-
rada emekli edilmeselerdi, birisi
genelkurmay baflkan›, di¤eri kara
kuvvetleri komutan› olacaklard›.
Bu güç ve yetkiyle Türkiye'yi
flimdi düflündüklerinden, itiraf et-
tiklerinden farkl› bir çerçevede
yap›land›rmak isteyecekleri flüp-
hesizdi. Kazanan›n, koltukta ka-
lan›n, mevkiini muhafaza edenin,
düflüncesini de muhafaza edece-
¤i tahmin edilebilir. Bu hamle ba-
flar›l› olmam›fl, komutanlar emek-
li olmufllar, olduktan sonra da gö-
revdeyken yapmak istediklerini
baz› paramiliter kurulufllar ve ha-
reketlerin içinde veya bafl›nda
bulunarak yapmaya çal›flm›fllar-
d›r. 2007 y›l› onlar›n kitleleri ha-
rekete geçirme y›l› olarak kabul
edilebilir. Büyük tantanalarla kit-
leler harekete geçirilmifltir ama,
bu oluflum seçim sand›¤›nda bo-
¤ulmufltur. Hangi sebep veya ve-
sile için olursa olsun kitleleri bir
daha bu flekilde harekete geçir-
mek mümkün de¤ildir. 

Türkiye'de ideolojik de¤iflimi
zorlayan, dünyan›n ve hayat›n
zaruretleridir. Mevcut ideoloji,
bu ideolojiden yana taraf olanlar›
memnun edecek bir tesir uyand›-
ramamaktad›r. Türkiye'nin büyük
ço¤unlu¤u, bu ideolojik zeminde
hapsolmak istememektedir. Bu
ideolojinin ba¤l›lar› ise, art›k en
güçlü silahlar›n›n etkisizleflti¤ini
görmektedirler. Dönüflümü zor-
layan as›l sebep budur. 

fiimdi yanl›fl e¤itim ald›k-
lar›n›, baz› konulardaki
bilgilerinin yetersiz oldu-
¤unu, dolay›s›yla bunun
uygulamalar›na yans›d›¤›-
n› itiraf eden kiflilerin,
Türkiye'ye yön verip tari-
he geçmek için en az›n-
dan niyet sahibi olduklar›-
n›, hatta bunu fiile geçir-
menin yollar›n› araflt›rd›k-
lar›n›, flartlar› zorlad›kla-
r›n› bu yaz›lar› yazanlar
aç›kça söylüyorlar. 
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on zamanlar›n en güncel
ve en önemli sorunlar›n-
dan birisi flüphesiz PKK

terörüdür. Bilindi¤i gibi terör ha-
reketleri bir yükselifl göstermifl
ve bu çerçevede bir seri katliam
gerçekleflmifltir. Bunu izleyen sü-
reçte de bir seri geliflme yaflan-
m›flt›r: Katliamlar, tabutlar, hakl›
nedenlere dayanan tepkiler, s›n›r
ötesi hareket tezkeresi, eline
bayra¤›n› al›p soka¤a dökülen
kitleler, büyük flehirlerde Kürtle-
rin meskun bulundu¤u mahalleler
kadar yürüyen ve yer yer mani-
püle edilmifl kalabal›klar, s›n›r
ötesi operasyonlar, söz konusu
tablonun en belirgin çizgileridir. 

Bilindi¤i gibi sorun yeni de¤il-
dir, 20 y›l› aflk›n bir zamand›r sü-
rüyor. Bir resmi beyana göre bu
süreçte 30 bini aflk›n insan kay-
bedildi. Daha da kötüsü her ge-
çen gün PKK, bir tteerröörrllee mmüüccaaddee-
llee ifli olmaktan ç›k›p uluslararas›
bir ssoossyyaall--ppoolliittiikk ssoorruunn haline
geldi. Öyle ki neredeyse geliflme-
lere bak›larak art›k öyle tek tür-
den bir PKK’n›n olmad›¤›, Türki-
ye’nin u¤raflt›¤›, bölgesel Kürt li-
derlerin destekledi¤i, ABD’nin
omuz verdi¤i birbirinden az çok
farkl› PKK’lar›n oldu¤u bile söy-
lenebilir.

Bölgedeki siyasal aktörler so-
runa nas›l bakarlarda baks›nlar
Türkiye, olaya toplumun sa¤du-
yusu temelinde yani ortak din-
inanç-tarih ve kültür temelinde
bak›p çözümleme durumundayd›.
Ne yaz›k ki sorun hep ppoolliittiikk kkuurr-
gguussaall bbiirr uulluussççuulluukk mant›¤› içeri-
sinde ele al›nd› ve dolay›s›yla da
bir ggüüvveennlliikk ssoorruunnuu olarak görüle
geldi. Buna göre bir PKK terörü
vard› ve hareket Kürt potansiye-
li üzerine oturuyordu. Bu platfor-
ma oturtulan terörle mücadele
de do¤al olarak terör d›fl› ama
onunla paralel iflleyen bir siyasal
kürtçülük duygu ve düflüncesini

do¤urdu. Bu, zamanla PKK ile or-
ganik iliflkileri bulunan bir yap›ya
dönüfltü. 

Esasen PKK, sadece Kürt so-
runu ile alakal› de¤ildir. Bölgede-
ki pek çok politik aktör kendileri-
ni PKK üzerinden konumland›r-
maya çal›flmaktad›r. Onun için de
yap›lanlar eylemlerden bekle-
nenler birbirine kar›flmaktad›r.
Sözgelimi bölgede gerçekleflen
ve iki düzine kadar askerimizin
ölümüyle sonuçlanan son terör
olaylar›n›n kime hizmet etti¤i
tart›fl›labilir. Esasen bu tür olay-
larda farkl› aktörler aç›s›ndan bir
seri sonuç do¤abilmektedir. Bu
ba¤lamda mesela son terör olay-
lar› seçim öncesinde bafllat›lan
ve s›n›r ötesi müdahale talebini
içeren bir ola¤anüstülü¤ün gelifl-
tirilmesine imkan tan›yor. Belli
Kürt kesimleri olup bitenler kar-
fl›s›nda k›nay›c› beyan ve davra-
n›fllara zorlan›rken, ayn› s›k›nt›
hükümet için de söz konusu ol-
makta, son seçimlerde devlet
ad›na bu bölgenin yegane temsil-
cisi konumunda olan AKP yi de
aç›kça zora sokmaktad›r. Tabi
daha da önemlisi ABD Türkiye’yi
s›k›fl›k hale getirerek Kuzey
Irak’taki Kürt Devleti oluflumu
için zaman kazanmak istemekte-
dir. 

fiüphesiz sosyal politik olay-

lar›n analizinde göz önünde bu-
lundurulmas› gerekli farkl› etken-
ler vard›r; bunlar›n en önemlile-
rinden birisi de olaya kat›lan sos-
yal politik aktörlerin eylemlerinin
arka plan›ndaki zihniyet dünyala-
r›d›r ve analiz için önemli olan
bunun çözümlenebilmesidir. Tah-
min edilebilece¤i üzere ABD’den
bölgesel Kürt liderlerine kadar
her kesimin kendine özgülükler-
de bir ideolojik anlam dünyas›
vard›r. Ancak biz bu k›sa yaz›-
m›zda her birini ayr› ayr› ele al-
mak mümkün olmad›¤› için yal-
n›zca ülkemizde etkin olan zihni-
yeti çözümlemekle yetinece¤iz.
Çünkü burada gerçekten önemli
olan, sürecin bir türlü çözüleme-
yen etkenlerinden birisi zihniyet
sorunudur. Yani ülkemizde hala
etkin olan ama bir türlü dönüfltü-
rülemeyen zihniyet sorunudur.

BBiirr ZZiihhnniiyyeettiinn AAnnaattoommiissii

Gerçekten de yaln›zca terörist
de¤il flöyle yada böyle pek çok
sorunun sürmesini sa¤layan bir
zihniyet problemimiz vard›r. Bi-
zim anlatmakta zorland›¤›m›z bu
sorun Milliyet gazetesinde yay›n-
lanan bir seri mülakatta gayet
aç›k bir flekilde dile getirilmifltir.
Kürt sorunuyla ilgili olarak emek-
li genel kurmay yetkilileriyle ya-

TERÖR VE B‹R Z‹HN‹YET
ÇÖZÜMLEMES‹

Doç. DDr. MMustafa AAyd›n



2244 UMRAN ARALIK ‘07

Kapak B‹R ZZ‹HN‹YET ÇÇÖZÜMLEMES‹

p›lan görüflmelerde komutanlar
bu noktay› gayet aç›k bir flekilde
ifade etmifller, tabir-i caizse baz›
itiraflarda bulunmufllard›r. Kenan
Evren, Hilmi Özkök, Aytaç Yal-
man gibi isimlerin yer ald›¤› bu
mülakata göre de Kürt olgusu
hep yyaannll››flfl alg›lana gelmifl, genel-
de bir KKüürrtt ssoossyyaall vvaarrll››¤¤›› kabul
edilmemifl, talepleri de hep bbööllüü-
ccüüllüükk olarak alg›lanm›fl ve bast›-
r›la gelmifltir. ‹letiflim sa¤layabil-
mek için o bölgedeki görevlilerin
bile Kürtçe bilmesi gerekirken
bizzat Kürtçe konuflan halk›n
Kürtçe e¤itimi yasaklanarak so-
runlar içinden ç›k›lmaz hale geti-
rilmifltir. Dolay›s›yla flimdi yaln›z-
ca güvenlik tedbirleriyle ve s›n›r
ötesi operasyonlarla sorunlar çö-
zülecek gibi gözükmemektedir. 

Bu itiraflar bir kurulufl döne-
minde ortaya konmufl ama za-
manla bir türlü afl›lamam›fl bir iinn-
ffiirraattçç›› politikan›n temel esprisini
çok iyi vermektedir. Bilindi¤i gibi
bu politika kabaca bir uulluussççuulluukk
zihniyetidir. O ülkede yaflayan
etnik varl›klardan birini öncele-
yip di¤erlerini onun bir alt birimi
olarak özümseme, mevcut de-
mografik olguyu homojenlefltirip
mevcut politik yap›n›n dayana¤›
yapma amac›n› gütmektedir. Bu

durum bir birlik ve bütünlük tale-
bi tafl›mas› bak›m›ndan ilk bak›fl-
ta anlaml› gözüküyorsa da bu
mant›k ve uygulamas› baz› etnik
ve dini birlikleri yok saymas› ve-
ya s›¤ mant›¤›nca meflru sayma-
mas›, dünden bugüne pek çok so-
runa sebep olagelmifltir ki bunun
en somut örneklerinden birisini
Türkiye yaflamaktad›r. PKK bu
ba¤lamda biraz da ggüüvveennlliikkççii sis-
temin kurgusall›¤›nda ortaya ç›k-
m›fl, ifli bir taraftan terörle götü-
rürken di¤er taraftan bir siyasal
kürtçülük sorunu haline gelmifl-
tir. 

Söz konusu zihniyetin oda-
¤›nda bölücü nitelikte bir ulusçu-
luk vard›r. Asl›nda bu milliyetçilik
milletten hareketle oluflturul-
mufl, toplumu kucaklay›c› (efra-
d›n› cami a¤yar›n› mani) bir mmiillllii-
yyeettççiilliikk de¤ildir. Seçkinci yap›y›
belirleyen, ayr›flt›r›c›, kendisini
infla ve ikame edebilmek için de
her unsura kuflkuyla bakan olum-
suz bir uulluussççuulluukk mant›¤›d›r.
Onun için her fley bu mant›¤›n
karfl›s›na rakip olarak yerlefltiril-
mifltir. Öyle ki bu ülkede tehlikeli
olan sadece kürtlük de¤ildir.
1940’l› y›llarda ‘‘TTuurraanncc››’’ nitele-
mesiyle Türkler tutuklanm›fl her
türlü unsur kovuflturmaya tabi

tutulmufltur. Y›llarca 8-10 kiflilik
‘‘‹‹ssllââmmcc››’’, ‘‘SSoollccuu’’, ‘‘TTüürrkkççüü’’ gruplar
devleti ele geçirmek veya kendi-
ne özgü bir devlet kurmak gibi
garip bir suçla enselenebilmifller-
dir. Bu mant›¤a göre devlet bü-
tün bir toplumun ortak organi-
zasyonu de¤il bir kesimin ele ge-
çirdi¤i ve genelde baflkalar›na
kapt›rmamak için de çabalad›¤›
araçsal bir yap›d›r. Bu ise tam
anlam›yla faflizan bir duygudur.
Çünkü ffaaflfliizzmm genelde san›ld›¤›
gibi bir ›rk›n veya ona ait say›lan
devletin yüceltilmesi de¤il, özel
bir sseeççkkiinnccii mmaanntt››¤¤››nn ifadesidir.
‹flin gerçe¤i, iflleyen bu süreç ön-
celendi¤i san›lan hem millete
hem de devlete zarar vere gel-
mifltir. 

Yine bu mant›¤a göre bizzat
toplumun kendisi potansiyel bir
tehlikedir. Öyle ki onun birli¤i bi-
le rahats›z edici bir fleydir. Bun-
dan kurtulmak için toplumun ön-
ceki etnik ve dini yap›s› çözülüp
yeniden yap›land›r›lmas› gerekir.
Bu çerçevede bir toplum için
önemli bir avantaj olmas› gere-
ken yüzde 99’un Müslümanl›¤›
bizim ülkemizde bafll› bafl›na bir
dezavantaj olarak ifllemifltir. 

Bu zihniyete göre sistemin
koruyucu z›rh› olarak kabul edi-
len laiklik bat›daki ba¤lam›n›n
çok ötesinde bir anlam tafl›ya
gelmifl, bir devlet iflletmecili¤i
olarak görev yapm›flt›r. Bu haliy-
le de di¤er alanlardaki K‹T’lerden
daha fazlas›yla zarar ede gelmifl-
tir. Çünkü toplum potansiyelini
devletin lehinde kullanmak yeri-
ne gerilimler içinde yok yere har-
cayan mant›k her fleyden önce
devleti ve milleti zay›flatm›fl, ge-
linen noktada toplumun kahir ek-
seriyeti bir k›rg›nl›k ve burukluk
yaflaya gelmifltir. 

Kürt vatandafllar›m›z›n yafla-
ya geldi¤i bölgelerde halk›n tem-
silcisinin DTP de¤il AKP olmas›



ARALIK ‘07 UMRAN 2255

KapakB‹R ZZ‹HN‹YET ÇÇÖZÜMLEMES‹

buralarda hala eettkkiinn ddiinnaammii¤¤iinn
‹‹ssllââmm oolldduu¤¤uunnuu göstermektedir.
Ne var ki ülkenin kaderi üzerinde
hakim etkin zihniyet buradan
olumlu bir sonuç ç›kar›p bunu bir
kazan›m sayma yerine kaba bir
bak›flla bu partiye e¤ilimi çözme
çabas›ndad›r. Halbuki hiçbir za-
man ‹slâmi duyarl›l›k tafl›mam›fl
olan PKK ile dindar Kürt halk kit-
lesi aras›ndaki farkl›l›k da ancak
‹slâm çerçevesinde ortaya kona-
bilir. Ne var ki bu çerçevede din-
den yararlanma, siyasi yap›n›n
‹slâm’› gerçek bir toplumsal dina-
mik olarak kabul etmesi ve din
politikas›nda esasl› de¤ifliklikler
yapabilmesiyle mümkündür.

Yine bu mant›k, süregelen ic-
raatlar›yla toplumun belli kesim-
lerini yok, baz› sosyal özellikleri-
ni meflruiyet d›fl› sayan infiratç›
bir politikayla, din, tarih ve kültür
bak›m›ndan bir bütün olan toplu-
mu homojenlefltirme iddias›na
ra¤men ayr›flt›rm›fl, birbirine ya-
banc›laflan Türk ve Kürt iki ayr›
kimlik türetmifltir. 

Asl›nda PKK hiçbir zaman ve
hiçbir flekilde tüm Kürt vatan-
dafllar›m›z›n temsilcisi olmam›fl-
t›r. PKK lideri Apo ile bu halk ay-
n› inançta insanlar de¤ildirler.
Apo ‹slâmi de¤erlere ba¤l›l›k ba-
k›m›ndan temsil etti¤ini iddia et-
ti¤i halka de¤il laik seçkinci zih-
niyete daha yak›nd›r. Apo, terö-
rist hareketi için ‹slâm’dan ya-
rarlanmay› bile düflünmemifl,
yazd›¤› bir kitab›nda ‹slâm’›n her
türlü de¤erine rest çekmifltir. ‹lgi
çekicidir ki söz konusu etti¤imiz
‹‹ssllââmmii dduuyyaarrss››zzll››kk DTP’de de de-
vam etmektedir. Belirtti¤imiz gi-
bi ‹slâm’›n birlefltiricili¤i yaflanan
sorunun çözümünde siyasal
kürtçülü¤e karfl› de¤erlendirile-
bilecek bulunmaz bir imkan iken
sistem üzerindeki etkin zihniyet
ve buna göre yürütülmekte olan
politika bu adamla Kürt halk› ara-

s›ndaki fark› gösterip açabilmek
yerine bir biçimde ona yak›n dur-
maya zorlam›flt›r. 

Asl›nda söz konusu etti¤imiz
mant›k yaln›zca Kürtlük alan›nda
sorun do¤urmam›fl, ‹‹ssllââmm konu-
sunda benzer bir durum yaflana
gelmifltir. Yani iflin bafl›ndan beri
toplumun en önemli birikimi olan
‹slâm, ppoottaannssiiyyeell bbiirr tteehhlliikkee ola-
rak görüle gelmifltir. Bu zihniyete
göre her türlü ‹slâmi geliflme sis-
temin karfl›s›na dikilmekte, rejimi
tehdit eden bir geliflme olarak
görülebilmektedir. Bütün bir ‹slâ-
mi potansiyel; kültürel faaliyet
gösteren vak›f ve derneklerden
e¤itim kurulufllar›na, ekonomik
giriflimlerden toplumun de¤iflik
kesimlerine hizmet veren sosyal
tesislerine kadar her türlü gelifl-
me ‘‘iirrttiiccaaii’’ bir iç tehdit unsuru
olarak alg›lan›p hedef tahtas›na
yerlefltirilebilmektedir. Baflörtü-
sü yasa¤›, meslek liselerinin önü-
nü kesme giriflimleri öylesi bir
mant›¤›n aç›l›mlar›d›r. 

‹slâm, sa¤duyunun adresi bir
din oldu¤u için etnik sorun konu-
sunda yafland›¤› gibi, Müslüman
fevri davran›p fliddete bulaflma-
m›fl yaflaya geldi¤i tutars›zl›klar›
sistem geneline mal etmemifl, 28
fiubat hareketinde oldu¤u gibi bu

tür uygulamalar› genel bir sistem
sorunu olmaktan çok sistem ad›-
na hareket eden baz› kesimlerin
zamanla afl›labilecek icraatlar›
olarak görmüfltür. Sözün k›sas›
Kürtlük için sorun olan zihniyet
di¤er toplumsal bütün alanlarda
da benzer sorunlar do¤ura gel-
mifltir. 

OOllaayy››nn BBiirr BBaaflflkkaa BBooyyuuttuu

fiüphesiz ortada bir terör olay›
vard›r ve güvenlik birimleri ona
karfl› bir mücadele vermektedir.
Bu noktaya kim nereden ve nas›l
getirmifl olursa olsun flüphesiz
bu fiili mücadele olmas› gereken
bir fleydir. Ne var ki arka planda
daha farkl› bir süreç iflleye gel-
mifltir. Maalesef bölgeyle yak›n-
da ilgilenen ve ortam› kendine
göre kurmaya çal›flan ABD ve
bölgesel Kürt liderlerinin yan›nda
ülke içinde sistemi kendi vesaye-
tinde gören ve bu tür sorunlar›
çözümleyici olarak devreye giren
baz› birimler sorunu, toplumsal
gerçekli¤in d›fl›nda bir kurgulama
arac› olarak görmekle daha kar-
mafl›k hale getire gelmifllerdir.
PKK ile mücadelenin arka plan›n-
da da yukar›da tasvir etmeye ça-
l›flt›¤›m›z mant›¤› temsil eden bi-
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rileri bulunmakta ve ifl bir siyasal
kurgu ekseninde sürdü¤ü için so-
run bir türlü çözülememektedir. 

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda seçim
öncesinden bafllat›lan süreç de-
rinleflerek devam ettirilmektedir.
Böylece hiç olmazsa yeni bir
aannaayyaassaa ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnii aasskk››yyaa aall-
mmaayy››, mahalli seçimlere do¤ru gi-
den bu süreçte hhüükküümmeettii zzaaaaffaa
ddüüflflüürrmmeeyyii amaçlad›¤› izlenimi
vermektedir. Kanaatimizce e¤er
parlamento 8-10 ay oyalanabilir-
se yeni bir anayasa de¤iflikli¤i
muhtemelen gerçekleflmeyecek-
tir. 

‹lk bak›flta hükümet, krizi yö-
netiyor gözükmektedir. Belki de
daha gerçekçi olan, ak›nt›n›n al-
t›nda kalmamak için önünde ç›r-
p›narak ayakta durmaya çal›flma-
s›d›r. S›n›r ötesi hareket için geli-
nen nokta da bunu göstermekte-
dir. 

Gerçekten, bu ortamda s›n›r
ötesi hareketin mutlak bir çözüm
olarak takdim edilmesi de bir
hayli sorunludur. Terörle müca-
dele içerde ciddi tutulmad›¤›, aass-
kkeerrii--ppoolliittiikk bir sorun olman›n
ötesinde ssoossyyaall--ppoolliittiikk eksende
ele al›nmad›¤› sürece beklentile-
re cevap vermeyece¤i unutulma-
mal›d›r. Kald› ki defalarca s›n›r
ötesine operasyon yap›lm›fl ama
kal›c› bir çözüm sa¤lanamam›fl-
t›r. Bölgede 300 bin askerle s›n›r
güvenli¤inin sa¤lanmas›nda so-
runlar yaflanm›fl, s›n›rdan yüzler-
ce km içerdeki terörist eylemle-
rin önü al›namam›flt›r. 

fiu anda s›n›rda sürmekte

olan terörle mücadelenin gerekli-
li¤inde flüphe yoksa da s›n›r öte-
si hareket de dahil yaflanmakta
olan bu ola¤anüstü ortamdan bi-
rilerinin politik beklentilerinin ol-
du¤unda flüphe yoktur. Bu ola¤a-
nüstülükler ister istemez ülkeyi
ekonomik ve siyasal istikrars›z-
l›klara itebilecek ve mesela yuka-
r›da söz konusu etti¤imiz anaya-
sa de¤iflikli¤i ve mahalli seçimler
sürecini olumsuz etkileyebile-
cektir. Yine bu süreçte muhte-
melen dinci (!) bir parti ve onun
içinden ç›kard›¤› hükümet rahat
hareket edemeyecektir. Geçen
seçimlerde Kürt kesimlerinin de
güven duydu¤u bir parti olarak
ortaya ç›kan AKP nin bu süreçte
söz konusu kesimlerle iliflkisinin
zay›flat›lmas› beklenebilir. Yine
bu arada TSK’n›n as›l görevinin
üstünde genel sosyal politik so-
runlar› çözümleyici olarak gün-
cellefltirilmesi amaçlam›fl olabi-
lir. Bu ihtimaller hofl olmasa da
yaflana gelenler bunlar› rahatl›k-
la akla getirebilmektedir.

SSoonnuuçç

fiüphesiz terör Türkiye’nin kana-
yan bir yaras›d›r ve bu sorun
mutlaka çözülmelidir. Ülkenin bir
hayli yüksek olan potansiyel im-
kanlar›n› kullanabilmesi ve önü-
nün aç›lmas› buna ba¤l›d›r. PKK
sorunu iç politikada kullan›labilir
olmaktan ç›kar›lmal›d›r. Bu du-
rum PKK’n›n uluslar aras› güçler
taraf›ndan kullan›lmas›n› engel-
lemek için de gereklidir. Böylesi

bir sonucu alabilmek için ddaarr ppoo-
lliittiikk uulluussççuulluukk mmaanntt››¤¤›› afl›labil-
melidir. Çünkü bu söz konusu
mant›k yaln›zca Kürt sorununda
de¤il her alanda toplumun elini
aya¤›n› ba¤lamaktad›r. Yani yal-
n›zca etnik alanda sorun olarak
kalmamakta mesela toplumun di-
ni potansiyelini baflörtüsü yasa¤›
örne¤inde oldu¤u gibi incir çekir-
de¤ini doldurmayacak fleylerle
çarçur edip bitirmektedir. 

‹flte bu mant›k uzun zamand›r
Kürt potansiyelini PKK’n›n kuca-
¤›na itmifltir. Üstelik bu ifl ço¤u
kere ulusal ggüüvveennlliikk ad›na yap›l-
m›fl ve sonunda sorun ciddi bir
ggüüvveennssiizzlliikk sorunu haline gelmifl-
tir. Rejim kayg›s› üstüne kurulan
bu yersiz kayg›lar bugün de de-
vam etmekte, sistemi yer yer
toplum genel potansiyelinin kar-
fl›s›na dikebilmektedir. Bu ba¤-
lamda PKK ve Kürt sorunlar› bir-
birine kar›flt›r›l›p toplum genel
olarak Kürt olgusuna karfl› tahrik
edilmektedir. Son zamanlarda
yaflanan baz› manipülatif hare-
ketlerle toplum bir iiçç kkaarrggaaflflaan›n
efli¤inden dönmüfltür. 

Toplumsal birli¤i sa¤lama ve
modern kimlik sorunlar›n› aflma-
da en önemli imkanlar›m›zdan bi-
risi, dinimiz ‹‹ssllââmm’d›r. Çünkü ‹s-
lâm ayr›flt›r›c› süreçlere karfl› yyee-
ggaannee bbiirrlleeflflttiirriiccii ddookkuudur. Ça¤›n›
doldurmufl kat› ulusçu bir zihni-
yet aç›s›ndan hala problem ola-
rak görülse de ‹slâm en önemli
ssoossyyaall ppoottaannssiiyyeelliimmiizzdir. ‹slâm
düflman› PKK’ya karfl› ‹slâm sa-
mimiyetle ele al›nabilseydi flüp-
hesiz sonuç bundan farkl› olacak-
t›.

Bütün bu geliflmelere ra¤men
inan›yoruz ki toplumumuz sa¤l›k-
l› inanç ve derin sa¤duyusuyla
hem terörist hareketlerin üste-
sinden gelecek hem de bu ülkeye
yak›fl›r bir zihniyet dönüflümünü
gerçeklefltirebilecektir.

Seçkinci yap›y› belirleyen, ayr›flt›r›c›, kendisini in-
fla ve ikame edebilmek için de her unsura kuflkuy-
la bakan olumsuz bir uulluussççuulluukk mant›¤›d›r. Onun
için her fley bu mant›¤›n karfl›s›na rakip olarak yer-
lefltirilmifltir. Öyle ki bu ülkede tehlikeli olan sade-
ce kürtlük de¤ildir. 
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lüm bir lâl kadeh gibi par-
l›yor parçalanm›fl yürek-
lerde; bir kadeh gibi cam,

bir kadeh kadar kristal gözyaflla-
r› tutam›yor yaslar›n›; tutam›yor
annelerin yürekleri evlatlar›n›n
ac›s›yla kavrulmufl yüreklerini; o
yüreklerden damlayan ve dünya-
daki bütün nehirlerden daha
ak›flkan, bütün nehirlerden daha
gür, bütün nehirlerden daha yas-
l› gözyafllar› yas›n› tutam›yor ço-
cuklar›n›n. Yaslar bile aciz, yas-
lar bile yavan, yaslar bile ikilikçi.
Bir annenin gözyafllar› kutsal bir
nehirken, di¤erinin ki bir kör p›-
nar. O yüzden ölüme tapan söz-
lerin hançer gibi saplanmas› ne-
deni ile onlar iki kez ölüyorlar.

Ne çok ölüm, ne çok genç filiz
kökünden sökülen, ne çok gözya-
fl›, ne çok yas, ne çok ac› kelime-
ler kifayetsiz nehirlerden daha
büyük gözyafllar›n› tarif etmeye.
Kelimeler kifayetsiz, bir annenin
titreyen bir yapra¤› and›ran yü-
re¤ini anlatmaya. Ölüm tüm kö-
tülü¤ü ile çöktü topra¤›m›z›n
üzerine, t›pk› kirli havan›n çö-
kertti¤i duman gibi, tüm ç›k›fllar
tutulmufl, yavafl yavafl ölüyoruz.
Kelimeler bo¤az›m›zda dü¤üm
oluyor, sesler ç›kam›yor, kar›fla-
m›yor havaya.

Gece zehir, gece karanl›k, ge-
ce kör uykuda, yarasalar gibi
uçuflan yürekler ac›yla kavruk.
Gecenin kalbi bir çalar saat gibi
vurur ölümün zilini. Hüznün yor-
gun sanc›lar› bir annenin yüre¤i-
ne vurur nab›z gibi, zehirli bir ne-
fes soldurur tüm çiçekleri. Ac›
ya¤mur olur akar yürek p›narla-
r›ndan kan›n silinmez ak›fl›, göz-
lerinden ruhlara düfler. 

Bu yüzden ac›lar›n dili zehirli-
dir; kaktüsler gibi dikenleri var-
d›r; dokunmak isteyen elleri ac›y-
la geri gönderirler. Ac›n›n dili
Amazon yerlilerinin oklar›na sür-

dükleri zehirlerden bile daha
ölümcül olabilir, bir ›s›rgan otun-
dan daha yak›c›, güneflten daha
s›cak bir atefl olabilir. Ac›lar sa-
¤alt›lmad›¤›nda zehirli köklere
dönüflürler. Ac›n›n en büyük güb-
resi ise h›nçt›r. H›nç öyle bir ze-
hirdir ki içerde biriktikçe tüm
bünyeyi ele geçirir ve vicdan gö-
züne karasu gibi ak›p onu gör-
mez k›lar. Bu nedenle intikam
ac›n›n flifas› de¤il zehri olur ço¤u
kez. Çoklar›n›n sand›¤› gibi inti-
kam›n adalet ile ilgisi de mevcut
de¤ildir. 

AAcc›› tehlikelidir ama di¤er
yandan ö¤reticidir de. ‹nsan› ol-
gunlaflt›r›r. Bu yüzden yas tutan-
lar›n yaslar›n› paylaflmak önemli-
dir. Ancak flu anda çocuklar›n›
kaybeden annelerin ya da baba-
lar›n ac›lar›n› paylaflmak de¤il
as›l mesele, o ac›lar üzerinden
kirli ç›kar devflirenler var ki, bu
da ac›y› zehirli bir bitkiye dönüfl-
türme hamlesinden baflka bir fley
de¤il.

Türkiye’de insanlar›n önemli
bir bölümü çok k›zg›n, nerede ise
burnundan soluyor. Herkes anne-
lerin yüre¤ini yakan ölüme k›z-
g›n, ama birileri bu k›zg›nl›¤› bafl-
ka annelerin yüre¤inin yanmas›,
yeni ac›lar›n oluflmas› için kullan-
ma çabas›nda. Oysa ac› ac›yla
kesilmez, ac› baflka ac›larla flifa
bulmaz, ac›n›n üzerine ac› ekmek

zehirli tohumlar büyütür sadece.
Yüre¤i çocu¤unun yoklu¤u ile
kavrulan annenin kendisine bu
ac›y› yaflatt›¤›n› düflündü¤ü in-
sanlara k›zmas› anlafl›labilir, kay-
b›n yerine bilgeli¤i koyamam›flt›r,
anneler her zaman bilge olamaz-
lar. Ama ac› üzerinden kendine
cinayet devflirenler iflte onlar
tehlikeli ac› tacirleridirler. Onlar
ölümün tekil yüzünü genele yay-
mak tüm yürekleri ölümün ac›s›
ile y›kamak istiyorlar. Bundan
sonsuz bir haz duyuyorlar. Düflen
her fidan, onlar›n ac› tarlalar›nda
açan zehirli bitkiye dönüflüyor.
Onlar› ac›lar›n flifa bulmas› de¤il
azmas› ilgilendiriyor. Kirli iktidar
hesaplar› ile ac›lar üzerinden
egemenlik devflirme peflindeler.
‹flte as›l hainler, iflte as›l kötüler
onlar. Onlar›n döktükleri gözyafl-
lar› Nil timsahlar›n› and›r›yor.

TTiimmssaahhllaarr››nn ggöözzyyaaflflllaarr›› ile il-
gili bir deyim vard›r dile yerlefl-
mifl. Timsahlar avlar›n› yerken,
a¤›zlar›n› çokça açt›klar›nda,
gözlerinden bir s›v› salg›larlar.
Gözyafl› gibi görünen bu s›v›n›n
üzüntüyle bir ilgisi yoktur. Bura-
dan yola ç›karak, bir fleye üzül-
medi¤i halde üzülmüfl gibi yapan
insanlar için ““ttiimmssaahh ggöözzyyaaflflllaarr››
ddöökküüyyoorr”” deyimi kullan›l›r. Sah-
tekârl›k, iki yüzlülük gibi olumsuz
bir anlam› vard›r. fiu an timsah-
lar, gencecik fidanlar› savafl
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meydanlar›na sürerek ölümden
ölüm devflirme, kan› kanla y›ka-
ma hesab›ndalar. ‹nan›n onlar›n
ne vatan gibi bir dertleri var, ne
de annelerin yürek ac›s› ile. Onla-
r›n tek derdi güç, daha fazla güç.
Gücün merkezinde olma, birileri-
nin ac›s›n› kendi iktidar hesapla-
r›na dayanak yapma çabas›nda-
lar.

Söylendi¤ine göre sesler ya-
y›l›rm›fl karanl›k uzaya ve orada
beklerlermifl. Sonra bir al›c› ile
bizim kulaklar›m›za gelirlermifl.
Yaflam› yakalayacak bir radyo
anteni var m›d›r, hayat›n flen ses-
lerini ölümün bo¤uk seslerine
ye¤letecek, yasl› yüreklere flifa
olacak bir söz. Merhametin yüre-

¤i yumuflatan vakar›n›, merha-
metin sevindiren hallerini dillen-
direbilecek. 

GGeennççlleerr eevvee ddöönnüünn; anneleri-
nizin yüreklerini yakan koca koca
adamlar›n kovboy filminde figü-
ran olmay›n; Kürt delikanl›lar›,
Kürt k›zlar› ‹mral›’da göbe¤ini ka-
fl›yan ve insanlar› ölüme gönde-
ren kiflinin, ya da kendi iktidar›
için sizleri toplar›n, tanklar›n
önüne süren alçaklara inat asker
çocuklarla kucaklafl›n. Onlar sizin
kardeflleriniz, düflman›n›z de¤il,
onlar kendilerinin seçmedikleri
bir savafl için oradalar.

Hepinizin tteekk bbiirr ddüüflflmmaann›› var;
sizi tabutlar içinde görmek iste-
yen, sizin tabutlar›n›z üzerinden

kendi çürümüfl iktidarlar›n› güçlü
k›lmak isteyenler. Keflke tabutla-
r› gelseydi diyen Do¤u Perinçek
sizin düflman›n›z, bar›fl için el s›-
kan politikac›y› azarlayan Öcalan
sizin düflman›n›z, sokaklarda in-
sanlar› kovalayanlar› k›flk›rtan
efendiler sizin düflman›n›z. Onlar
için ne soylu idealler söz konusu,
ne de kal›c› dostluklar var. Onlar
için güç satranc› içinde her fley
de¤iflebilir. Mesela Perinçek dün
Abdullah Öcalan’a yanaflm›flt›,
flimdi orduya, milliyetçilere ya-
naflm›fl bir halde. Ama o ne milli-
yetçi, ne yurtsever ne de herhan-
gi bir idealin sözcüsü, onun tek
derdi iikkttiiddaarr’a yak›n olmak. Genç
Kürtler sizler helikopterler önün-
de hayatta kalma mücadelesi ve-
rirken, size telsizle kaçmay›n
çarp›fl›n diyen Karay›lan vb sizin
düflman›n›z. En büyük düflmanla-
r›n›z ise Exon, Mobil, Lord Corpo-
ration, Black Water. Siz birbirini-
ze kurflun s›karken birileri kanl›
paralar› ile koca da¤lar inflaa edi-
yor. Düflman›n›z flirketler, düfl-
man›n›z kendini Mesihin sözcüsü
zanneden ez-kaza baflkan olma-
sa belki de paranoid flizofreni
teflhisi ile klinikte müflahede alt›-
na al›nacak ABD Baflkan›. Hem
sizleri k›flk›rtan hem de ‹ran’a

Keflke tabutlar› gelseydi diyen Do¤u Perinçek si-
zin düflman›n›z, bar›fl için el s›kan politikac›y›
azarlayan Öcalan sizin düflman›n›z, sokaklarda in-
sanlar› kovalayanlar› k›flk›rtan efendiler sizin düfl-
man›n›z. Onlar için ne soylu idealler söz konusu,
ne de kal›c› dostluklar var. Onlar için güç satranc›
içinde her fley de¤iflebilir. Mesela Perinçek dün
Abdullah Öcalan’a yanaflm›flt›, flimdi orduya, milli-
yetçilere yanaflm›fl bir halde. Ama o ne milliyetçi,
ne yurtsever ne de herhangi bir idealin sözcüsü,
onun tek derdi iktidar’a yak›n olmak.

Dün Apo’yla



karfl› Kürtleri kullanarak kendi
bölgesel ç›banbafl›l›¤›n› sürdür-
mek isteyen ‹srail Devleti. 

Düflman›n›z dünyan›n bütün
ddeevvlleettleri; düflman›n›z›n ad› iikkttii-
ddaarr, düflman›n›z›n ad› sseerrmmaayyee,
düflman›n›z›n ad› hh››rrss. Dünyan›n
tüm politikac›lar› bu kirli kan ta-
cirlerinin elinde bir oyuncak. Tüm
medya yay›nlar› onlar›n servetle-
rini korumak içindir. Ayakkab›s›
delik çal›flan gazeteci, ço¤u za-
man istemeden onlar›n servetle-
rine bekçilik etmifl olur. Sizler
onlar için ölürken, onlar kürlerle,
bronzlaflm›fl tenleri ile ve ellerin-
de birer seks arac›na dönüflmüfl
kad›nlarla gönül e¤lendiriyorlar.
Sizler yoksul evlerinizde bugün
nas›l tencere kaynataca¤›m diye
düflünürken onlar akl›n›za hayali-
nize gelmeyecek yiyecekler ve
içkiler ile gövdelerini tazelerler.
Onlar kendi servetlerine servet
katarken sizler ölüyorsunuz.
Kürtlere Özgürlük, Büyük Kür-
distan masal› okunurken, di¤erle-
rine yani Türklere büyük devlet,
bölgesel güç masallar› okunuyor.
‹ktidar flehvetine yakalanm›fl po-
litikac›lar da bu masallara inan›p
sizleri ölüme yolluyor. Oysa bu
soylu cümleler sadece sizleri ölü-
me yollayarak kârlar›n› katlamak
için. Onlar›n satt›¤› petrol, onla-
r›n satt›¤› silahlar nedeniyle ölü-
yorsunuz.

EEvvee ddöönnüünn ççooccuukkllaarr!! Sizler bir
kere ölürken ard›n›zda her gün
binlerce kez ölen annelerinizin
yan›na dönün, dönün ve en k›sa
zamanda âfl›k olun. Sevgi ve
onun üretti¤i hayat ölümün en
korktu¤u fleydir. Ölümseverler
aflktan, sevgiden hazzetmez, on-
lar tumturakl› cümleleri, hamasi
nutuklar›, “sevinemedim” diyen
yüre¤i tafllaflm›fl politikac›lar› se-
ver. Ne Karay›lanlar, ne Apolar,
ne de elleriyle kurt kula¤› yapan-

lar için ölmeye de¤mez, sizin ya-

flam dolu gövdeleriniz de¤il, san-

dukalarda bezler içine sar›lm›fl

bedenleriniz sevindirir onlar›.

Çünkü onlar üzerinde iktidar sat-

ranc› oynarlar, onun üzerinden

daha çok güç üretirler. Sizi ölü-

me gönderirler ama kendileri ha-

yatlar›n› uzatmak için herfleyi

yaparlar çünkü ölmekten öylesi-

ne korkarlar ki ölüm karfl›lar›na

ç›kt›¤›nda a¤lay›p z›rlay›p aman

dilenirler.

HHaammââsseettiinn AAkk››llss››zzll››¤¤››

Milliyetçilik ›rkç›l›¤a dönüfltü¤ün-

de saf zehire dönüflür. Bugün or-

taya sinsi bir biçimde sal›nan bu

zehirli diken ne yaz›k ki ülke top-

raklar›nda, bozk›rlar›n ortas›nda,

bu ülkenin ya¤mur ormanlar›nda

bitiyor. Oysa öncelikle idrak edil-

mesi gereken fley bu ülkenin sa-

hibi olma iddias›. Hepimiz toprak-

tan geldik topra¤a dönece¤iz.

Lakin toprak sevmek baflka bir

fley, toprak fetiflizmi ayr› bir fley.

Bugün s›kça tekrar edilen vata-

n›n bir kar›fl topra¤› tiradlar› için-

de en ufak bir toprak sevgisi tafl›-

mayan soyut bir fikir. Çünkü bu

topra¤› gerçekten sevseydiler bu

topraklarda y›llard›r yaflanan bir

y›¤›n olumsuzlu¤a karfl› ç›karlar-

d›.

O nedenle ifle öncelikle bu

meseleyi, yani milliyetçili¤in so-

yut vatanseverli¤ini sorguya

çekmekle bafllayaca¤›m.

Sizce halk›na her halükarda

gerçekleri söyleyen “size kan ve

gözyafl› vaadediyorum” diyen

Çörçil mi yoksa ölüme tap›nan,
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propaganday› bir yalan makinas›-
na çevirerek dilimize yalan söy-
lemek anlam›na da gelen propa-
ganda sözünü kazand›ran Hitler
mi? Hangisi daha ak›ll›?

AAkk››ll ile hhaammââsseett aras›ndaki
fark, hamâset ile hhaammââkkaatt ara-
s›ndaki fark gibidir. Hâmaset yi-
¤itlik, kahramanl›k anlam›nda
kullan›l›r, hamâkat ise ahmakl›k.
Kendini kurflunun önüne atmak
hamâset de¤il hamâkatt›r. Bir
sorun varken onu görmezden ge-
lip kahramanl›k nutuklar› ile in-
sanlar› ölüme tap›nmaya ça¤›r-
mak kahramanl›k gibi gözükse de
hamâkatt›r.

Buna karfl›l›k ‹ngilizler gibi
görünmez bir tank yapmak ak›ll›-
l›k say›l›r ve çok da yi¤itçe bir
davran›fl olarak görülebilir. Bu-
nunla teknoloji fetiflizmi yapmak
niyetinde de¤ilim. Tersine bir
baflka ak›l kavray›fl› ile düflünür-
seniz gezegen ölçe¤indeki sera
etkisinden kaynaklanan ›s›nma
sorununu çözmek için bütçe ay›r-
mak varken, görünmez tanklara
milyonlar› basmak da bir hama-
katt›r.

Ama kahramanl›k naralar› at-
mak ile yaflad›¤› yerin daha yafla-
n›l›r, insanlar›n›n yüzünün güldü-
¤ü bir yer olmas› aras›nda ciddi
bir yi¤itlik fark› vard›r.

Milliyetçilik y›lda tonlarca va-
tan topra¤›n›n ormans›zl›k nede-
niyle yok olmas›n› önlemek için
seferber olmak yerine çocuklar›-
na ölümü sevdirmeyi ilke edini-
yorsa o milliyetçili¤in vatanse-
verli¤i tart›fl›l›r. Kaz da¤lar›nda -
ki Avrupa’n›n en zengin co¤raf-
yas›d›r-alt›n aranmas› için as›rl›k
a¤açlar›n›z›n kesilip, suyunuzun
zehirlenmesi ile (üstelik de Kana-
dal› alt›n flirketlerince) ilgilenme-
yip asker cenazelerinde hayk›r-
mak aras›nda ciddi bir vatanse-
verlik fark› vard›r.

Malum milliyetçilik vatan›n›
milletini sevmektir de¤il mi? Pe-
ki Türkiye insani endeks s›rala-
mas›nda her y›l daha altlara dü-
flerken, kentleriniz susuzluk so-
runu çekerken, halk›n›z yoksulluk
sorunu içinde bir tencere yeme¤i
en büyük sevinç kayna¤› görür-
ken sizin kendi ülke da¤lar›n›z›
bombal›yor olman›z bir açmaz
de¤il midir? Milletini sevmek on-
lar›n mutlulu¤u ile ilgilenmek,
milletini sevmek onlar›n ileri se-
viyede bir düzeye gelmesini sa¤-
lamak, milletini sevmek insanla-
r›n›z› el kap›lar›nda birilerine
muhtaç etmek, en de¤erli beyin-
leriniz onlara yeterli çal›flma or-
tam› sa¤layamad›¤›n›z, yeterli in-
sani koflullar sunamad›¤›n›z için
göç etmek zorunda kal›yorsa, siz
geri kalm›fll›k çemberinden ç›ka-
m›yorsan›z bu nas›l milleti sev-
mektir?

Bak›n bundan önceki Ecevit
döneminde ülkemizde milliyetçi
bir parti iktidar orta¤›yd›, ülke en
a¤›r krizini yaflad› ve kendisini
adeta bir sömürgeye dönüfltüren
pek çok fleye imza atmak zorun-
da kald›. ‹MF’den gelecek dolar-
lar için ülkenizin var›n› yo¤unu
satmak durumunda kald›n›z. Pe-
ki, o esnada milliyetçi partiler
(DSP de milliyetçi bir partidir) ne
yap›yordu dersiniz? Çok basit
bakanl›klarda kilit konumlara
kendi partili memurlar›n› sokup
ihale koval›yorlard›. Bedelini en
a¤›r biçimde ödedik, hep birlikte
daha bir yoksullaflt›k, en de¤erli
beyinlerimiz iflsiz kald›lar ve hâlâ
da öyleyiz. 

Peki, siz hiç milliyetçilerin
‹MF, Dünya Bankas› ya da Berga-
ma’daki alt›n madenleri için yü-
rüdü¤üne, bunun için k›zg›nl›kla
cam çerçeve da¤›tt›klar›na tan›k
oldunuz mu? Hiç ekme¤e zam
yap›lmas›na, memurlara yap›lan

zam yüzünden birçok insan›n aç-
l›k s›n›r›nda yaflamas›na, hâki-
minden polisine dek devlet me-
murlar›n›n sefaletine baflkald›r-
d›klar›na tan›kl›k ettiniz mi? Ben
y›llard›r böyle bir fley görmedim.
Ama Kürtlere, Ermenilere, bu ül-
kede Türk olmayan di¤erlerine
karfl› en afla¤›lay›c› sözleri sar-
fettiklerine tan›k oldum, çek se-
net iflleri kovalayanlar›na tan›k
oldum, karanl›k iliflkiler içinde
olanlar›na tan›k oldum. 

Arma¤an üzerine bir kitap
okumufltum, yazar ba¤›fl›n flidde-
tin tek ilac› oldu¤unu söyler.
Devletin so¤uk mant›¤›nda çürü-
yenler için bbaa¤¤››flfl unutulmufl bir
kelime; t›pk› bbaarr››flfl gibi, t›pk› ha-
yat gibi, t›pk› sevinç gibi, nefle gi-
bi, aflk gibi. Sahiden da¤larda bir-
biriyle bo¤azlaflan gençler aflk›
yaflayabilecek mi? Yoksa henüz
açm›fl bir tomurcu¤un dal›nda
kurumas› gibi ölüm genç yürekle-
re aflk›n insan›n içini ›s›tan heye-
can›n› bahfletmeden bir hançer
gibi saplanacak m›? Hay›r, ölüme
tapan karanl›k politikac›lar, ha-
yat›n türküsünü bestelemek yeri-
ne cenazelerin marfllar› ile genç
bedenleri aram›zdan al›p karanl›k
ve so¤uk bir topra¤›n içine gö-
müyorlar.

Ad›n› do¤ru koyal›m: bizdeki
milliyetçiler milliyetçi filan de¤il-
ler, düpedüz ›rkç›lar asl›nda. O
yüzden sokaklarda gaza gelmifl
insanlar, gaza gelmeyi b›rak›n,
çünkü siz gaza gelirken birileri
çoktan satt› sizi.

K›sacas›: eevvee ddöönnüünn ççooccuukkllaarr;
analar›n›z›n, yavuklular›n›z›n ya-
n›na, kad›nlar›n›z›n yan›na; ka-
d›nlar ki hayat üretirler ve ölüm
onlardan nefret eder. Anneler
ölümün en büyük kâbusudur.
Sevgililer en büyük korkusudur.
Kad›nlara dönün çocuklar, kad›n-
lara, yani hayata!..
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CCeevvaatt ÖÖzzkkaayyaa:: 11 Eylül sonras›
Amerikan ve ‹srail politikalar›n›n
genel bir de¤erlendirmesi ve bu
politikalar›n Filistin’e etkileri ile
sohbetimize bafllasak...

MMüünniirr fifieeffiikk:: 11 Eylül’den son-
ra Amerika’n›n ve onunla birlikte
hareket eden ‹srail’in bölgeye
yönelik sald›rgan politikalar› ba-
flars›zl›¤a mahkûmdur. Afganis-
tan’› iflgal ettiler. fiu anda Afga-
nistan iflgali baflar›s›zl›¤›n efli¤i-
ne geldi; çok büyük bir ç›kmaz›n
içerisindeler ve ola¤anüstü ka-
y›plar veriyorlar. En az›ndan bu-
nu söyleyebiliriz. Ayn› dönemde
fiaron da Filistin’de Arafat’a yö-
nelik, Cenin’in iflgali gibi sald›r›la-
r› organize etmiflti. Ve fiaron’un
hedefi intifaday› ve direnifli tasfi-
ye edip Yaser Arafat’a boyun
büktürmekti. Ama sonuçta ne ol-
du? ‹srail Gazze’den “flarts›z”
olarak çekilmek zorunda kald›.
Arafat’› öldürdüler. Filistin halk›
Arafat’›n öldürülmesine seçim-
lerde büyük oranda Hamas’› des-
tekleyerek cevap verdi. 2006’n›n
sonunda Filistin’de ilk kez bir fley
yafland›: ‹srail ilk kez kay›ts›z
flarts›z çekildi. Ve ilk kez Gaz-
ze’deki yerleflim yerleflkelerini
söküp att›. 

AAbbdduurrrraahhmmaann AArrssllaann:: ‹srail’i
bu duruma sevk eden ne idi?

fifieeffiikk:: Öncelikle fiaron’un
Gazze’ye yönelik askerî sald›r›la-
r› amac›na ulaflamad›. ‹srail’in o
vakit üç tane hedefi vard›. ‹ntifa-
day› durdurmak, direnifli tasfiye
etmek ve Arafat’› teslim almak..
Bunun üçü de gerçekleflmedi. 

AArrssllaann:: Öyleyse fiaron’u ba-
flar›s›z k›lan intifada gibi kökenini
anlamakta zorluk çektikleri dire-
nifl biçimleri oldu belki de.

fifieeffiikk:: Birinci derecede ‹ntifa-
da ve Filistin halk›n›n direnifli ol-
du¤u do¤ru. Ama Arafat’›n pay›n›
da hafife almamak gerekir. Çün-

kü Arafat hiçbir zaman teslim ol-
mad›. Ve sembol olarak direnifle
güç katt›. 

AArrssllaann:: Arafat’›n hareketi
1960’lar›n sol ak›mlar›ndan esin-
lenmifl bir hareketti. Ama rah-
metli fieyh Ahmed Yasin’in hiç
unutmad›¤›m bir sözü var; daha
intifada bafllamadan flöyle de-
miflti: “HHeerrkkeess bbaahhççeessiinnddee kküü-
ççüükkbbaaflfl hhaayyvvaann yyeettiiflflttiirrssiinn vvee
sseebbzzee eekkssiinn.. ÇÇüünnkküü bbuu mmüüccaaddeellee
uuzzuunn ssüürreecceekk!!” Ben bunu ilk defa
gazetede okudu¤umda anlad›m
ki yap›lan yeni bir mücadele biçi-
midir; farkl› silahlar kullan›yordu
ve farkl› bir fley söylüyordu bize.
Ama bu süreç kesintiye u¤rad›.
Elbette Arafat hiçbir zaman kü-
çümsenemez. Filistin hareketini
dünya kamuoyuna o yayd›. Fakat
‹ntifada daha dipten, daha içten
ve mahiyet olarak farkl› bir mü-
cadele biçimi olarak meydana
geldi. Ben bu hareketin bir baflka

aflamas›n› da Hizbullah’ta bulu-
yorum. Müslümanlar›n soldan et-
kilenmeden ortaya koyduklar›
farkl› bir mücadele biçimi. Belki
yan›l›yorum ama böyle görüyo-
rum. 

fifieeffiikk:: Do¤rudur. Ancak ‹nti-
fadan›n baflar›l› olmas›nda da
Arafat ve El Fetih hareketinin
katk›s› oldu¤u unutulmamal›. El-
bette ‹ntifaday› rahmetli fieyh
Ahmed Yasin bafllatt›. Fakat
Arafat ve El Fetih destek verme-
se idi bu sefer Filistin halk›n›n
kendi içerisinde bölünme yafla-
nacakt›. Bu husus ‹ntifadan›n ba-
flar›l› olmas›nda birinci önemli
noktad›r. ‹ntifadan›n bir baflka
faydas› var ki nedense bu göz
ard› edilir. Dünya kamuoyuna ve
özellikle Avrupa kamuoyuna Fi-
listin halk›n›n iflgal alt›nda yafla-
yan bir halk olduklar› gerçe¤ini
hat›rlatt›. Ben fiaron’un Gaz-
ze’deki yerleflim birimlerinden

Münir fiefik:
“ULUSLARARASI S‹STEM VE

BÖLÜNMÜfiLÜK: ‹K‹ DÜfiMANIMIZ” 

TTüürrkkççeessii:: Sefer Turan
KKoonnuuflflaannllaarr:: Abdurrahman Arslan, Cevat Özkaya

Bu ay Umran’›n Aç›koturum’unun fleref misafiri ünlü Filistinli düflünür ve
aktivist Münir fiefik. Eski bir Marksist olan Münir fiefik, FKÖ Yürütme Kuru-
lu'na politika seçenekleri sunan Plânlama Merkezi'nin yetkilisi idi. fiu an ‹s-
lam Toplumu Kongresi Genel Sekreteri. fiefik’in, bir k›sm› ‹ngilizce ve Fars-
ça’ya çevrilmifl 10 kadar eseri var.

Genel Yay›n Yönetmenimiz Cevat Özkaya ve de¤erli fikir adam›m›z Ab-
durrahman Arslan’›n sorular›n› cevaplayan Münir fiefik’i merakla okuyaca¤›-
n›zdan eminiz. Bu güzel sohbetin gerçekleflmesini sa¤layan ve fiefik’in konufl-
mas›n› Türkçe’ye çeviren Kanal 7 D›fl Haberler Müdürü say›n Sefer Turan’a
müteflekkiriz..
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çekilmesinin Bat›’da yaflayan
Yahudi lobilerinin bask›s› ile
yap›ld›¤›n› düflünüyorum. Avru-
pa Birli¤i kendi içerisinde bir an-
ket yapt› ve Avrupa halk›n›n
%59’unun ‹srail’i dünya bar›fl›-
n›n önünde en büyük tehdit ola-
rak gördü¤ü ortaya ç›kt›. Bu ‹s-
rail’in gelece¤i aç›s›ndan da teh-
likeli bir gidiflat. Bat›’daki Yahu-
di lobisi bask› yaparak fiaron’un
Gazze’den çekilmesini sa¤lad›-
lar. 

AArrssllaann:: Burada bir noktay› at-
lamamak gerekir. ‹ntifadan›n si-
lah› yok, generali yok; ‹ntifada
var, tafl var, çocuklar var. Bu çok
farkl› bir yöntem. Onun için dün-
ya kamuoyunda o zamana kadar
yap›lm›fl mücadelelerden çok da-
ha etkili flekilde insanlar›n kalple-
rine hitap etti. 

fifieeffiikk:: Bir önemli mesele daha
oldu. Oslo süreci hiçbir zaman ‹s-
rail devletini iflgalci bir devlet
olarak göstermedi. Ancak ‹ntifa-
da Oslo sürecinin gizledi¤i duru-
mu ortaya ç›kard›. Avrupa kamu-

oyunu etkiledi¤i gibi onun kadar
olmasa bile Amerikan kamuoyu-
nu da etkiledi. Bu da gerek Avru-
pa’daki gerekse Amerika’daki
Yahudileri rahats›z etti.

ÖÖzzkkaayyaa:: Özetle; ‹srail ve
Amerika Filistin üzerindeki he-
deflerine ulaflamad› ve amaçlar›-
n› gerçeklefltiremedi.

AArrssllaann:: Bat›’n›n ‹slam dünyas›
üzerindeki amaçlar›na ulaflama-
d›¤› görülüyor. Ben ‹slam dünya-
s›n›n yumuflak karn›n›n Filistin
oldu¤una ve Bat› ile ‹slam dünya-
s› aras›nda söylenecek en son
sözün bu co¤rafyada söylenece-
¤ine inan›yorum. Filistin’de Ara-
fat’la birlikte bafllayan mücade-
leyi biraz daha ivme kazand›ra-
rak devam ettiren ‹slamî müca-
delenin kendisi oldu.

fifieeffiikk:: Ben örgütlerden ziyade
halk› önemserim. ‹slam’›n gelece-
¤i konusunda ayd›nlardan, seç-
kinlerden çok korkar›m ama Müs-
lüman halklardan korkmam. 

ÖÖzzkkaayyaa:: Peki, ABD’nin Irak’ta-
ki durumunu nas›l görüyorsunuz?

fifieeffiikk:: Amerikal›lar Irak’ta da
askerî aç›dan büyük ölçüde zara-
ra u¤rad›lar. Zaten Irak’ta bu kö-
tü gidifl Amerikan kamuoyunu da
olumsuz yönde etkiledi. Sonba-
harda yap›lan seçimlerde De-
mokratlar Bush’un karfl›s›nda bü-
yük bir zafer elde ettiler. Bu du-
rum Bush’a büyük bir darbe oldu.
12 Temmuz’daki Lübnan sald›r›s›
da ‹srail’in baflar›s›zl›¤› kadar di-
reniflin üstünlü¤ünü göstermek-
te idi. Dolay›s›yla 2006’n›n sonu-
na geldi¤imizde bölgedeki güçler
dengesi Amerikan ve ‹srail’in
aleyhine bozuldu. Örnek olarak
Bush ve Olmert’i ele alacak olur-
sak, Bush kendi ülkesi içerisinde
bile itibar kaybetti. Olmert’e ka-
muoyu deste¤i %3’lere kadar in-
di. Öyle ki kendisine Bat›l›lar ta-
raf›ndan “topal ördek” denmeye
bafllad›. Onlar böyle düflerken
bölgede güçlenenler direnifl grup-
lar› ve halklar› oldu. 

ÖÖzzkkaayyaa:: Bu arada Arap rejim-
lerinin itibar kaybetti¤ini de söy-
leyebilir miyiz?
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TTeemmmmuuzz SSaavvaaflfl›› BBööllggeesseell 
DDeennggeelleerrii AAllttüüsstt eettttii

fifieeffiikk:: Evet. Arap dünyas›nda
Suudi Arabistan ve M›s›r’›n aley-
hine bir güç dengesi ortaya ç›kt›.
Temmuz ay›ndaki savaflta bu iki
ülke de Amerika ve ‹srail’in ya-
n›nda yer alm›fllard›. Tabi-
i ki savafltan sonra da kendilerini
çok zay›f hissetmeye bafllad›lar.
Örne¤in Suudi Arabistan bunu
fark etti ve El Fetih ile Hamas’›
birlefltirmek için Mekke’ye ça¤›r-
d›; Riyad’da bir Arap zirvesi top-
lad›. Yani kaybettikleri o eski gü-
cü/prestiji tekrar kazanmaya ça-
l›flt›. 

AArrssllaann:: Temmuz savafl› ayn›
zamanda Müslüman halklar›n gö-
nülden destekledi¤i ancak Suudi
Arabistan ve M›s›r gibi siyasal
odaklar›n uzak durdu¤u bir den-
geyi alt üst etti; bu rejimler ile
Müslümanlar aras›nda ciddi bir
yabanc›laflma do¤urdu diyebilir
miyiz? 

fifieeffiikk:: Dengeleri alt üst etti¤i
kesinlikle do¤ru. Ancak tam bir
kopma olmam›flt›r. Sadece uçu-
rum biraz derinleflmifltir. Zaten
Suudi Arabistan meseleyi kurtar-
man›n pefline düfltü. Dedi¤iniz gi-
bi Mekke zirvesini yapt›. Arap
zirvesini toplad›. Suriye ile iliflki-
lerini yeniden düzenledi. Çad ile
Sudan aras›nda bar›fl›n sa¤lan-
mas› için arac› olmaya çal›flt›. 

AArrssllaann:: Yani flöyle dememiz
mümkün mü? Temmuz Savafl› 21.
yüzy›lda Müslüman dünyada
önemli bir k›r›lmaya iflaret etti. 

fifieeffiikk:: Temmuz Savafl› bana
göre HH››ttttiinn SSaavvaaflfl›› gibidir. Ama
bölge içinde anlatt›¤›m bütün
olup bitenler sadece 12 Temmuz
Savafl›ndan kaynaklanan fleyler
de¤ildir. Filistin’de olanlar,
Irak’ta olanlar var, bölgede bafl-
ka geliflmeler var. Sadece Tem-

muz savafl›ndan hareketle de-
¤erlendirirsek yorumlar›m›z ek-
sik kal›r. Tabloyu bütüncül gör-
memiz laz›m. 

AArrssllaann: Elbette 12 Temmuz
savafl› sadece bir parçad›r ancak
baflka yerlerdeki mücadelelere
de güç katt›. Bu üstün gücün k›r›-
labilirli¤ini gösterdi. 

fifieeffiikk:: Bölge büyük bir de¤i-
flim yafl›yor. Her bölge için de¤i-
flimin büyük oldu¤u yerler farkl›.
‹srail için en büyük de¤iflim Lüb-
nan’da; Amerika için en büyük
de¤iflim Irak’ta yafland›. Mekke
Anlaflmas›n› imzalad›ktan sonra
bahsetmifl oldu¤umuz bölgedeki
güçler dengesindeki de¤iflim si-
yasi bir projeye dönüflerek Ha-
mas’›n öncülü¤ünde hükümet ku-
rulmas›na kadar gitti. El Fetih gi-
bi bir hareket Hamas taraf›ndan
kurulacak hükümetin üyesi olma-
y› kabul edecekti. 

Bunun bir benzeri de Lüb-
nan’da olmas› gerekiyordu. Çün-
kü de¤iflen yeni dengeler Hizbul-
lah’a hak etti¤i oranda güç orta-
ya koymas›n› öngörüyordu.
Irak’ta da direniflin bu flekilde
çok ön plana ç›kmas› gerekiyor-
du. Ancak Lübnan’da Fuat Sen-
yora örne¤inde oldu¤u gibi, yöre-
sel güçler bu direniflin karfl›s›nda
durabilmek için h›zla harekete
geçtiler. Filistin’de de El Fetih
harekete geçti. Dolay›s›yla hükü-
met kurulmas›na ra¤men El Fe-
tih’in güvenlik güçleriyle Ha-
mas’›n güvenlik güçleri aras›nda
çat›flmalar yafland›. 

AABBDD vvee ‹‹ssrraaiill,, MMaahhaallllii GGüüççlleerrii
BBiirrbbiirriinnee KK››rrdd››rrmmaa PPeeflfliinnddee

ÖÖzzkkaayyaa:: Acaba bu güçler bir d›fl
deste¤in etkisiyle harekete geçi-
rilmifl olamazlar m›?

fifieeffiikk:: Onlar asl›nda Ameri-
ka’n›n alaca¤› tavr› bekliyorlard›.

Amerika onlara yeflil ›fl›k yakt›¤›
için do¤al olarak harekete geçti-
ler. Dolay›s›yla 2007 y›l› bahar›n-
da Lübnan ve Filistin’deki kavga,
mahalli güçler aras›ndaki bir kav-
gaya dönüfltü. Amerika da bu
kavgan›n içine do¤rudan girmek
yerine mahalli güçleri kullanarak
bibirine düflürme politikas› izledi.
Bu stratejik aç›dan çok mühim
bir durum; zira ABD, daha önce
bölgede her fleyi istedi¤i gibi dü-
zenlemek için direkt müdahele
ediyordu, flimdi ise geri ad›m at-
mak zorunda kald›. Mahalli güçle-
ri kullanarak emellerini gerçek-
lefltirmeye yöneldi. Böylece bü-
tün bir bölge kaosa girdi. Mesela,
Hizbullah d›fl güç olarak ‹srail’le
savafl›rken tüm dünya Hizbul-
lah’›n arkas›ndayd›. Ama kavga
mahalli güçler aras›na dönüflün-
ce sonuçta fiii-Sünni çat›flmas›
bafllad›. H›ristiyanlar, Dürzîler
ortaya ç›kt›. Ve mesele iyice zor-
laflt›. Ayn›s› Irak’ta da oldu. 

AArrssllaann:: Bu klasik emperyaliz-
min ifllerin çatallaflt›¤› bir dö-
nemde baflvurdu¤u bir yöntem
de¤il mi? Mesela Hindistan ve
Cezayir’de de ayn› sistemi takip
ettiler.

fifieeffiikk:: Elbette çok do¤ru, ama
bu yöntemi takip etmelerine se-
bep olan aslî unsur askerî baflar›-
s›zl›klar›d›r yani bir mecburiyet
do¤mufltur. Evet, emperyalistler
d›flar›dan organizelerle mahalli
güçleri birbine düflürmeye çal›fl-
t›lar ve ortam gerçekten çok zor-
laflt› ama hâlâ güçler dengesi di-
reniflten yana. Mesela Gazze’ye
bakal›m: Gazze’de as›l problem
Hamas’›n gere¤inden fazla kuv-
vetli bir tokat atmas›yd›. Güçler
dengesi Hamas’›n lehine de¤iflti
ama El Fetih’i tamamen ortadan
kald›rmay› gerektirmedi. Lüb-
nan’da Hizbullah çok güçlü bir
flekilde savafltan ç›kt› ama di¤er
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taraftan karfl›t siyasî gruplar› ve-
ya Sünnileri tasfiye etmesi anla-
m›na gelmez. Burada parantez
içi bir hususu ifade edeyim; Ha-
mas’tan bahsederken bütün Ha-
mas’› kastetmiyorum, Gazze Ha-
mas’›ndan bahsediyorum. Zira
Gazze’deki Hamas El Fetih’i ta-
mamen bitirdi. Oysa çok daha
farkl› olabilirdi. ‹ki tokat at›p b›-
rakabilirdi, fakat söküp att›. 

““GGaazzzzee HHaammaass’’››nn,, BBaatt›› fifieerriiaa 
EEll--FFeettiihh’’iinn”” fifiaabblloonnuu YYaannll››flfl

ÖÖzzkkaayyaa:: Bizdeki yayg›n kanaate
bak›l›rsa Bat› fieria’da Hamas
yok, Gazze’de de El Fetih yok gi-
bi. Bu tablo gerçe¤i yans›t›yor
mu?

fifieeffiikk:: Bu anlay›fl kesinlikle
do¤ru de¤il. Gazze’de evet, den-
geler Hamas lehine de¤iflti. An-
cak Hamas oluflturulan Ulusal
Birlik Hükümet’indeki denklemi
göz önüne alarak ötekini tama-
men bitirmemeliydi; böyle bir
ad›m atmamal›yd›. 

AArrssllaann:: Peki bu tasfiye süreci
daha önceden kararlaflt›r›lm›fl bir
süreç miydi?

fifieeffiikk:: Hay›r. Önceden plan-
lanm›fl bir süreç de¤ildi. Ha-
mas’›n böyle bir karar› asl›nda
yoktu; flartlar bunu gerektirdi.
Bu aynen fluna benzer: iki kifli
kavga etse, biri di¤erine yumruk
atar, sonra b›çak çeker en sonun-
da öldürücü darbeye kadar gider;
bafllang›çta bu son hesaba kat›l-
maz. Son seçimlere bakt›¤›m›zda
Hamas’›n Bat› fieria’da Gaz-
ze’den daha güçlü ç›kt›¤›n› görü-
rüz. Bat› fieria’da Kudüs millet-
vekilleri Hamas’tan seçildi. Eski-
den buralarda Hamas’›n esamesi
geçmezdi. Ramallah’›n milletve-
killeri de Hamas’tan seçildi. Yine
birçok belediyeyi Hamas kazan-
d›. Gazze’de ise farkl› olarak Ha-

Abdurrahman Arslan

Cevat Özkaya

Sefer Turan
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mas kendisine özgü bir güvenlik
gücü kurdu. Ama ayn› fleyi Bat›
fieria’da yapmad›. Gazze’de gü-
venlik gücü oluflturman›n as›l se-
bebi ise oran›n özel yap›s›yla ala-
kal›d›r. Çünkü orada afliretler
aras› mücadeleler sebebiyle gü-
venlik gücü ihtiyac› vard›r. Aske-
rî güç hiçbir zaman halk deste¤i-
nin göstergeresi olmaz. Ben flu
anda dahi Hamas’›n Bat› fieria’da
Gazze’den daha güçlü oldu¤unu
düflünmekteyim. 

AArrssllaann:: Peki, bu yaflananlar-
dan Hamas bir ders ç›kar›r m›? 

fifieeffiikk:: Temennimiz ders ç›kar-
mas›... Gazze’de ne oldu? Mah-
mud Abbas diyor ki bu bir askerî
bir darbedir. Ama Mahmud Ab-
bas’›n mant›¤›yla bakarsak nas›l
bir askerî darbe ki darbeyi ya-
panlar Mahmud Abbas’› devlet
baflkan› olarak kabul etmekteler.
O zaman buna nas›l askerî darbe
diyebiliriz? E¤er bu askerî dar-
beyse ikinci ad›m nerede? Peki
orada olan ne? Güvenlik birimleri
binalar›n› ele geçirdiler. Sonra
dediler ki, gelin buralar› size tes-
lim edelim. Ben bu sebeple Gaz-
ze’de olanlar›n bir darbe oldu¤u-
nu, önceden kararlaflt›r›lm›fl bir
plan, proje oldu¤unu düflünmüyo-
rum. Hamas’›n üst düzey yetkili-
lerinin ald›¤› bir karar oldu¤unu
da düflünmüyorum. Olan fludur;
Mahmud Abbas Gazze’de olanla-
r›n çok büyük bir f›rsat, gökyü-
zünden alt›n tabakla sunulmufl
bir nimet oldu¤unu düflündü.
Gazze’den kurtuldu. Bat› fieri-
a’n›n hepsini ald›. Parlamentoyu
feshetti. Kafas›na göre yeni bir
hükümet kurdu. Bat› fieria’n›n d›-
fl›ndan yeni bir yürütme komitesi
oluflturdu ve buna meflruiyet ka-
zand›rd›. Sonra baflka ülkelerle
görüflmelere girdi, pazarl›klar
yapt›. Amerika ve ‹srail’le masa-
ya oturdu. Peki, Hamas ne oldu?

Parlemantoyu kaybetti. Ulusal
birlik hükümetini kaybetti. Gaz-
ze’de muhasara alt›na al›nd›.
Özetle Gazze’de olanlardan tek
fayda sa¤layan Mahmud Abbas
oldu. 

AArrssllaann:: Acaba Mahmud Ab-
bas’›n d›fl ülkelerle özellikle ABD
ve ‹srail’le olan pazarl›klar› halk
nazar›nda puan kaybetmesine
sebep olmad› m›? Hem Bat› fieri-
a’da yüksek oranda Hamas’› des-
tekleyen kitlenin olmas› sessiz
bir bekleyiflin oldu¤unu göster-
mekte de¤il mi?

fifieeffiikk:: As›l problem flu: Mah-
mud Abbas bu gücü ele geçirdik-
ten sonra M›s›r ve Suudi Arabis-
tan’a s›rt çevirdi. ABD ve ‹srail
lehine oynamaya bafllad›. Tabi-
i ki onlar da bu görüflmelerde
Mahmud Abbas’a bir fleyler vere-
ceklerdi. M›s›r ve S.Arabistan’a
s›rt çevirmesi de Hamas’a yara-
d›. fiu anda Hamas, M›s›r ve
S.Arabistan aras›nda hiçbir prob-
lem kalmad›. Tabii bu bir kazanç
de¤il, ambargoyu delmeye yöne-
lik bir fleydir. E¤er bütün bu olan-
lardan sonra M›s›r ve Suudi Ara-
bistan’a gitseydi Hamas siyasi
aç›dan çok zor durumda kal›rd›. 

Halk aç›s›ndan bakacak olur-
sak, flüphesiz hem El Fetih hem
de Hamas halk deste¤ini epeyce
kaybettiler. Çünkü FFiilliissttiinn hhaallkk››
kkaarrddeeflfl kkaavvggaallaarr››nn›› vvee bbuu ttüürr bböö-
llüünnmmeelleerrii kkaabbuull eettmmeezz. Zaten bu
tarz olaylarda hangi taraf›n hakl›
oldu¤u da anlafl›lamaz. Ama ben
hâlâ El Fetih’in halk deste¤i aç›-
s›ndan Gazze’de güçlü oldu¤unu
düflünmekteyim. Hamas da Bat›
fieria’da hâlâ çok güçlü. fiu anda
Filistin’deki mevcut durumu
özetlersek, mevcut statüyü don-
durma yönünde bir e¤ilim var.
Bundan dolay› AAnnnnaappoolliiss KKoonnffee-
rraannss›› yap›l›yor. E¤er bu konfe-
rans yap›l›r da ikili görüflmeler

süreci fiilen bafllarsa, mevcut du-
rum yani bu belirsizlik içindeki
tablo uzun süre devam edecek-
tir. E¤er Hamas ve El Fetih ara-
s›nda bir birlik olsa idi bu süreç-
ten bütün bir Filistin kazançl› ç›-
kabilirdi. Ama bu durumdan yine
en zararl› çakacak Bush ve Ol-
mert olacak. Filistin halk›n›n du-
rumu fludur; 100 bin dolar›n var-
ken 20 bin dolar›n› kaybetmifltir,
ama hâlâ 80 bin dolar› var. fiu
andaki kay›p, 1982’de Lüb-
nan’dan ç›kar›lmam›z sonras›
düfltü¤ümüz kay›p gibi de¤ildir.
Ayn› durum Lübnan için de ge-
çerli. Hizbullah da bu iç çekiflme-
den son derece zararl› ç›kt›. Ama
hâlâ 80 bin dolar› var. 

Tabi, ilkesel olarak bakt›¤›-
m›zda böyle bir zarar zorunluy-
du. Çünkü kavga d›fl kavgadan iç
kavgaya dönüfltü ve bundan her-
kes zarar etti. Bu koflullarda iç
kavgada taraflar›n hiçbiri tam bir
üstünlük kazanamaz. Bu foto¤ra-
f›n bir benzerini Irak ve Sudan’da
görmekteyiz. 

AArrssllaann:: Peki, bu iç çat›flmalar
toplum içinde billurlaflmaya vesi-
le olmuyor mu?

fifieeffiikk:: fiu an geldi¤imiz nokta-
da bu süreç hangi yöne gidecek?
Bunu belirleyecek halka, ‹ran’a
yönelik savafl ihtimalidir. Bence
Lübnan, Filistin ve Irak’taki den-
geler afla¤› yukar› böyle devam
eder. Bölgenin as›l kaderini belir-
leyecek olan ‹ran’a yönelik savafl
ihtimalidir. fiunu unutmay›n, sizi
de bu iç kavgan›n içine çekecek-
ler.

BBüüyyüükk OOrrttaaddoo¤¤uu PPrroojjeessii BBiittttii mmii??

ÖÖzzkkaayyaa:: Büyük Ortado¤u Projesi,
bir ara üzerinde çok konuflulan
bir projeydi. Baz›lar› yürürlükten
kald›r›ld›¤›n› söylüyorlar. Siz bu
konuda ne düflünüyorsunuz? 
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fifieeffiikk:: fiu ana kadar bitti¤ini

söyleyebiliriz. Ama ABD ve ege-

men güçler projeyi yeniden ihya

etme gücüne sahipler. Biz ulusla-

raras› alanda yeni bir statü ile

Yermuk gibi Kadisiye gibi tarihin

seyrini de¤ifltirecek bir noktaya

gelmedik henüz. Veya ‹stan-

bul’un fethi gibi yeni bir ça¤ aça-

cak durumda de¤iliz. fiu anda bü-

tün bu s›zmalar›m›z›, hareketleri-

mizi, bizim yarar›m›za olmayan

uluslararas› sistem dâhilinde ya-

p›yoruz ki uluslararas› sistem bi-

zim lehimize de¤il. Tabii flu anda

kendi yarar›m›za do¤ru çekmeye

u¤rafl›yoruz ama cüz’i miktarda

maalesef. Yani mutlak düzeyde

de¤il de nisbî düzeyde düflünme-

miz gerekmektedir. Zaten mut-

lak düzeyde de¤ifltirecek gücü-

müz olsa idi flu anda konufluyor

olmazd›k. 

AArrssllaann:: Bana göre hâlâ Büyük

Ortado¤u Projesinin etkisi de-

vam ediyor. Sizce?..

fifieeffiikk:: Evet, geriledi ama bit-

medi. fiu anda Sudan’da, Irak’ta

çok büyük bir tehlike var. Lübnan

ve Filistin’de durum di¤erlerin-

den daha iyi.

AArrssllaann:: Bu taraf olup olma-

mak anlam›nda m›?
fifieeffiikk:: Kesinlikle. Biz kesinlik-

le Amerikan sald›r›s› karfl›s›nda
‹ran halk›n›n yan›nday›z. Ameri-
ka kime karfl› sald›r›rsa biz de o
halk›n yan›nday›z. Allah korusun
Amerika ‹ran’da bir zafer elde
ederse, burada konufltuklar›m›-
z›n hepsini silip süpürür. O za-
man da durum çok çok kötü olur.
Bu aktirde tekrar direnir, tekrar
ortal›¤› düzenlemeye çal›fl›r›z.
Ama soru flu: “ABD ‹ran’a karfl›
bir zafer kazanabilir mi?” Çünkü
askerî aç›dan kesin kazanamaz
deniyor.

AABBDD ‹‹rraann’’aa SSaalldd››rr››rrssaa,, ‹‹ssllââmm 
DDüünnyyaass››nnddaa KKaarrttooppuu EEttkkiissii YYaappaarr

AArrssllaann:: Burada kastedilen sade-
ce ‹ran m›, yoksa ‹slam co¤raya-
s› da hesaba kat›l›yor mu?

fifieeffiikk:: E¤er Amerika ‹ran’a sal-
d›r›r ve ‹ran da Amerika’ya karfl›
savafla girer ve direnirse, bütün
‹slam dünyas› ‹ran’›n yan›nda yer
al›r. Ben halklardan bahsediyo-
rum. Bu tür direnifller kartopu gi-
bidir. ‹slam dünyas›nda olas› bir
sald›r› kartopu etkisi yapar.

Burada flunu da hesaba kat-
mak laz›m: uluslararas› denklem
2002’den 2006’ya ABD ve ‹srail
aleyhine de¤iflti. Putin, ABD ve
Siyonist güçlerin Rusya’daki bü-
tün varl›klar›na son verdi. Güçlü
bir devlet ortaya ç›kard›. Petrol
fiyatlar›ndaki yükselifl Rusya’n›n
kendi ekonomisini düzeltmesine
katk› sa¤lad›. fiu anda Rusya’n›n
elinde 400 milyar dolar yat›r›m
için paras› var. Yine bu süreçte
Çin çok güçlendi; ekonomik, tek-
nolojik ve askeri aç›dan dünyan›n
bütün piyasalar›na girdi; Çin flir-
ketleri dünyan›n bütün petrol
üreten ülkeleriyle 30-40 y›ll›k
anlaflmalar yapt›lar. Bu arada
Rusya kuzey kutbunda çok bü-

Problem Türkiye’de. Siz Avrupa’ya gidiyorsunuz,
bu tarafa gelmiyorsunuz ki? Siz Avrupa’ya gider-
seniz burada ne kalacak? ‹slam dünyas›na bakt›-
¤›m›z zaman mevcut durumu destekleyen iki te-
mel etken görürüz: Birincisi ‹slam dünyas›n›n le-
hine hiçbir fley düflünmeyen uluslararas› ssistem.
‹kincisi de ‹slâm dünyas›n›n kendi içerisindeki bö-
lünmüfllük. Arap dünyas›n›n bölünmüfllü¤ü ve ‹s-
lam dünyas›ndaki ulus devletlerin çoklu¤u ‹slam
dünyas›n›n s›çrama yapmas›n›n önündeki en
önemli engeldir. 
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yük bir alan iflgal etti. AB, her ne
kadar ABD ile birlikte hareket
ediyorsa da, giderek ayr›flt› ve
daha fazla güçlendi. Bugün dün-
yan›n birçok ülkelerinde ABD’nin
yerine Avrupa’n›n varl›¤›n› görü-
yoruz. Afganistan’da askeri güç
olarak var, Lübnan’›n güneyinde
askerî güç olarak var, ‹ran nükle-
er program›n› Avrupal›lar ile mü-
zakere ediyor. Bu arada Hindis-
tan büyük bir ilerleme kaydetti.
Ayr›ca Güney Amerika ülkelerin-
de devrimci hareketler yeniden
güçlenmeye bafllad›.

AArrssllaann: ABD ve Avrupa’n›n
dolayl› olarak yaln›zlaflmaya bafl-
lad›¤›n› m› söylüyorsunuz? 

fifieeffiikk:: Avrupa Amerika’dan
vazgeçemez. Beraber hareket edi-
yor. Ancak son y›llarda AB’nin
uluslararas› alandaki etkinli¤i artt›.
Tabi, Rusya karfl›s›nda ABD’den
hemen vazgeçemez. Ama eski-
den, mesela 11 Eylül sonras›nda
Münih’te yap›lan bir uluslararas›
güvenlik toplant›s›nda Wolfowitz
flöyle demiflti: ““AAmmeerriikkaa ddaavveett
vveerriirr.. AAvvrruuppaall››llaarr ddaa ttaabbaakkllaarr›› yy››-
kkaarr..”” fiimdi bu de¤iflti. Avrupa
güçlenmeye bafllad›.

ÖÖzzkkaayyaa:: Daha önce Ameri-
ka’ya hep muhalif olan Fransa,
flimdi Sarkozy ile Amerika çizgi-
sine girdi.

fifieeffiikk:: Evet, söyledi¤iniz do¤-
ru, ama bu iliflki Avrupa’n›n yara-
r›na bir iliflki. Yani flu anda ABD
Avrupa’ya ihtiyac› oldu¤unu his-
setmeye bafllad›.

AArrssllaann:: Nihai olarak Amerika
ve Avrupa’n›n flu ya da bu flekilde
yollar› ayr›l›r diyebilir miyiz?

fifieeffiikk:: fiöyle aç›klayay›m:
Amerikal›lar 2007 y›l› güvenlik
stratejilerinde flunu söylediler:
Bizim kendi güvenli¤imiz aç›s›n-
dan sabit, kal›c› ittifaklara ihtiya-
c›m›z yok. Biz karar veririz. Bi-
zimle birlikte olmak isteyenler de

bize gelir. Güvenlik konseyi, BM
bizi çok ›rgalam›yor. Hatta
Rumsfeld o dönemdeki Avrupal›-
larla biraz dalga geçiyordu: ‘eski
Avrupal›lar’, ‘yeni Avrupal›lar’ di-
ye. Ama geçen süreç içerisindeki
baflar›s›zl›klar› ABD’nin yeniden
NATO’ya dönmesine neden oldu
ve Avrupa’dan yard›m istemeye
bafllad›. Dolay›s›yla Avrupal›lar
da ABD’den bir fleyler almaya
bafllad›lar ve böylece uluslarara-
s› arenadaki etkilerini art›rd›lar.
Sarkozy ABD’ye yak›nlaflarak
Fransa’n›n gelecekte daha etkili
bir ülke olmas›n› sa¤lamaya çal›-
fl›yor. Tabi bu Amerika’n›n hoflu-
na gitmeyecek. Çünkü bu bir nü-
fuz kavgas›.

AArrssllaann:: Biz biliyoruz ki, II.
Dünya savafl›nda ABD’nin yard›-
m›na ra¤men, Fransa ile Amerika
birçok konuda ayn› düflünmedi-
ler. Fransa NATO’nun askeri ka-
nad›ndan ç›kt›. Ama bana öyle
geliyor ki Ortado¤u ve ‹slam ile
ilgili meselelerde Avrupa ve
Amerika ayn› noktada bulufltular
ve ayn› fleyleri düflünüyorlar. 

fifieeffiikk:: Bazen ittifak ediyorlar,
bazen ihtilafa düflüyorlar. Bana
göre ikisi de oluyor. Ama nerede
ittifak ediyorlar, nerede ihtilafa
düflüyorlar; bizim as›l bunu iyi
keflfetmemiz laz›m. Mesela ‹ran
nükleer program› konusunda itti-
fak var aralar›nda. Ama ‹ran’a
karfl› askeri güç kullan›m› husu-
sunda ayn› fikirde olduklar›n›
zannetmiyorum. Uluslararas› si-
yasette ihtilaflar› nerelerde, onu
keflfetmeliyiz.

ÖÖzzkkaayyaa:: Dünyan›n de¤iflik
yerlerinde birleflmeler oluyor,
birlikler kuruluyor. Mesela Avru-
pa Birli¤i; 50 y›l önce savaflm›fl
ülkeler birlefliyorlar. ‹ki Almanya
birbirinden ayr› idi birleflti. Kuzey
Amerika’da NAFTA diye bir eko-
nomik birlik var. Asya’da ise As-

ya Kaplanlar› birli¤i var... Fakat
tek ayr›flan bölge ‹slâm co¤raf-
yas›... Avrupal›lar, sanki II. Dünya
Savafl›n›n hesaplar›n› bitirdiler
aralar›nda; ama I. Dünya Savafl›
statükosunun hesab› bitmedi.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u co¤raf-
yas› yani ‹slam co¤rafyas› habire
ayr›flt›r›l›yor. Kosova’dan Irak’a,
Sudan’a kadar ayr›l›k sürüyor.
Bunda bir tuhafl›k yok mu?

““TTüürrkkiiyyee BBaatt››’’yyaa DDee¤¤iill OOssmmaannll››
CCoo¤¤rraaffyyaass››nnaa YYöönneellmmeellii””

fifieeffiikk:: Problem Türkiye’de. Siz
Avrupa’ya gidiyorsunuz, bu tara-
fa gelmiyorsunuz ki? Siz Avru-
pa’ya giderseniz burada ne kala-
cak? ‹slam dünyas›na bakt›¤›m›z
zaman mevcut durumu destekle-
yen iki temel etken görürüz: Bi-
rincisi ‹slam dünyas›n›n lehine
hiçbir fley düflünmeyen uulluussllaarraa-
rraass›› ssiisstteemm. ‹kincisi de ‹slâm dün-
yas›n›n kendi içerisindeki bbööllüünn-
mmüüflflllüükk. Araplara bak›n, 22 farkl›
devletleri var. Ulus devletlerin
say›s› çok fazla. ‹flte bu Arap
dünyas›n›n bölünmüfllü¤ü ve ‹s-
lam dünyas›ndaki ulus devletle-
rin çoklu¤u ‹slam dünyas›n›n s›ç-
rama yapmas›n›n önündeki en
önemli engeldir. Türkiye’yi ele
al›rsak; Kudüs Buluflmas› yap›ld›.
Ben çok eminim ki bu toplant›n›n
‹stanbul’da yap›lmas›ndan pek
çok Arap ülkesi son derece ra-
hats›z olmufltur. Ve gelecek y›l
bu toplant›n›n kendi ülkelerinde
yap›lmas› için flimdiden baflvuru-
larda bulundular. Mesela bugün
Türkiye tekrar ‹slam dünyas›nda
etkin bir önderlik rolüne soyun-
mufl olsa, örne¤in M›s›r gibi bir
ülke ortaya ç›kar ve eskiden yap-
t›¤› gibi bu duruma kesinlikle kar-
fl› ç›kar. Araplara bakal›m: Irak’a
Amerika’l›lar sald›rd›¤›nda hiçbir
Arap ülkesi bunun kötü bir olay
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oldu¤unu düflünmedi. Belki bu-
günden geriye dönüp bakt›klar›n-
da piflman olmufl olabilirler. Hat-
ta benzer flekilde baz›lar› Ameri-
ka’n›n ‹ran’a sald›rmas›n› bekli-
yorlar ki ‹ran biraz zay›flas›n. Bu-
gün uluslararas› sistem belki
bask›lar›n› biraz azaltm›fl olsa, ‹s-
lam dünyas›nda baz› bölgesel
birliktelikler oluflabilir. Türkiye
baz› devletlerle mesela Pakis-
tan’la birlikte hareket edebilir.
Bu tür aray›fllar var. Ancak ulus-
lararas› sistem öylesine bask›
uyguluyor ki bu tür birliktelikleri
engelliyor. ‹slam dünyas›n›n kal-
k›nmas›ndan bahsediyoruz. Müs-
lüman ülkeler aras›nda gümrük
birli¤i uygulanmadan kalk›nma-
dan nas›l bahsedebiliriz? Tabi, bu
çekememezlik ve di¤er sorunlar
yöneticiler düzeyinde. Halklar
ise sa¤l›kl›d›r. Ancak ‹slamc› ha-
reketler iktidara geldiklerinde
kendilerinden önceki ulus devlet-
ler gibi hareket etmeye bafllarlar.
Araplarda Müslüman Kardefller
hareketi evrensel bir harekettir,
ama Arap ülkelerindeki Müslü-
man Kardefller çok dar çerçeve-
de düflünmeye bafllad›lar. Örne-

¤in, Suriye’deki Müslüman Kar-
defller’in lideri Beyanuni diyor ki
“Biz Baas rejiminin düflman›y›z.
Amerikal›lar buraya gelsin, sal-
d›rs›n, öldürsün.” Temmuz ay›n-
da Lübnan’a yap›lan sald›r› onlar›
hiç ilgilendirmiyor. Irak’taki ‹s-
lam Partisi Amerikal›larla iflbirli-
¤i yap›yor. Onlara sorsan›z “ne-
den böyle yap›yorsunuz?”; Arap-
larda flöyle bir söz var, onunla
cevap verirler; “Mekke halk›
Mekke’yi baflkalar›ndan daha iyi
bilir.” Ben de onlara flöyle dedim;
“Mekkeliler Mekke’yi b›rakt›lar,
‹stanbul’u fethe gittiler.” Bu çok
ciddi bir sorundur. Sudan’da ‹sla-
mî hareket iktidara geldi ama
‘Sudanl›’ olarak olarak kald›. 

AArrssllaann:: Burada, ‹slamc› dü-
flüncenin ve ‹slamî hareketlerin
büyük ölçüde tepkisel özellikler
tafl›d›¤› ve benim kanaatime göre
yeniden restore edilmesi gerek-
ti¤i anlafl›l›yor. 

fifieeffiikk:: Sorun flu. Pratikte ül-
keler bölünmüfl. Sudan var, Tür-
kiye var, M›s›r var, ülkeler var.
Bu gerçekli¤i hiçbirimiz göz ard›
edemeyiz. Burada as›l soru flu:
‘‘BBüüyyüükk ‹‹ssllaamm PPrroojjeessii iillee üüllkkeelleerrii-

mmiizz aarraass››nnddaakkii bbiirrllii¤¤ii vvee ddeennkklleemmii
nnaass››ll kkuurraabbiilliirriizz?? BBuunnuu nnaass››ll ssaa¤¤-
llaayyaabbiilliirriizz??’’

AArrssllaann:: Bu durum da 1900’le-
rin miras› olsa gerek. Küresel bir
dünyada yerel bir ‹slam’› düflün-
mek bu dünyan›n gerçe¤i ile ne
kadar örtüflüyor? 

fifieeffiikk:: Ben “küreselleflme”nin
de son derece “yöresel” bir du-
rum oldu¤unu düflünüyorum. Kü-
reselleflmenin günümüzdeki kar-
fl›l›¤› flu: ‘Türkiye Avrupa ile ifl
tutsun, Avrupal›lafls›n, ama ‹slam
dünyas› ile bir ba¤› kalmas›n. Ür-
dün de hakeza Araplara de¤il de
Avrupal›lara daha yak›n olsun.’
Ben “küreselleflme”yi böyle alg›-
l›yorum. Ama Avrupa’n›n bbiirrlliikk
haline geldi¤i gibi ‹slam dünyas›-
n›n da bbiirrlliikk haline gelmesi bize
yasakt. Mesela bugün burada ‹‹ss-
llaamm OOrrttaakk PPaazzaarr›› veya ‹‹ssllaamm BBiirr-
llii¤¤ii kurmaya çal›flsan›z, an›nda
birilerini karfl›n›zda bulursunuz. 

ÖÖzzkkaayyaa:: Son olarak size bir
sorum olacak: Graham Fuller’in
bir sözü vard›: “Ortado¤u’da iki
buçuk ülke vard›r: biri Türkiye,
di¤eri ‹ran, yar›m da M›s›r.” Bu
fikre kat›l›yor musunuz?

fifieeffiikk:: Do¤ru. I.Dünya Savafl›n-
da yap›lan operasyon ne idi?
Ameliyatla büyük ülkeleri küçült-
me yoluna gittiler. Türkiye’yi kü-
çülttüler, ‹ran’› küçülttüler ve sai-
re.. Ancak bugün bu ülkeler her ne
kadar böyle olmakla birlikte, bun-
lardan baz›lar› kalk›nma, toparlan-
ma ve yeniden silkinme potansi-
yeli olan ülkeler. fiu anda olan da
bu potansiyeli olan ülkelerin yeni-
den parçalanmas› operasyonudur.
O aç›dan benim Türkiye üzerinde
endiflelerim var. Yine Pakistan ve
‹ran üzerinde endiflem var. Dolay›-
s›yla ben karfl›laflt›¤›m yetkililere
her zaman derim: ““UUlluussççuu kkaalldd››¤¤››-
nn››zz ttaakkddiirrddee kkeennddii bbiirrllii¤¤iinniizzii bbiillee
mmuuhhaaffaazzaa eeddeemmeezzssiinniizz..””

Birinci Dünya Savafl›nda yap›lan operasyon ne
idi? Ameliyatla büyük ülkeleri küçültme yoluna
gittiler. Türkiye’yi küçülttüler, ‹ran’› küçülttüler
ve saire.. Ancak bugün bu ülkeler her ne kadar
böyle olmakla birlikte, bunlardan baz›lar› kalk›n-
ma, toparlanma ve yeniden silkinme potansiyeli
olan ülkeler. fiu anda olan da bu potansiyeli olan
ülkelerin yeniden parçalanmas› operasyonudur. O
aç›dan benim Türkiye üzerinde endiflelerim var.
Yine Pakistan ve ‹ran üzerinde endiflem var. Do-
lay›s›yla ben karfl›laflt›¤›m yetkililere her zaman
derim: ““UUlluussççuu kkaalldd››¤¤››nn››zz ttaakkddiirrddee kkeennddii bbiirrllii¤¤iinnii-
zzii bbiillee mmuuhhaaffaazzaa eeddeemmeezzssiinniizz..””



K
as›m ay›nda ‹stanbul, iki
büyük uluslararas› bulufl-
maya ev sahipli¤i yapt›.

Ortado¤u’nun iki önemli kriz böl-
gesi olan FFiilliissttiinn ve IIrraakk konula-
r›ndaki toplant›lara dünyan›n
dört bir yan›ndan 3 bine yak›n
misafir geldi. ‹slam dünyas›n›n
önemli flahsiyetleri, hiçbir arac›
olmadan yüz yüze kendi aralar›n-
da çözüm yollar›n› tart›flt›lar.

Toplant›lar›n ilki 2003 y›l›n-
dan beri iflgal alt›nda bulunan
Irak’taki insani trajediye dikkat
çekmek ve al›nabilecek önlemleri
müzakere etmek üzere uluslar
aras› yard›m kurulufllar›n› bir
araya getiren UUlluussllaarraarraass›› IIrraakk
KKoonnffeerraannss››, ikincisi de Türkiye
Gönüllü Teflekküller Vakf›’n›n ba-
fl›n› çekti¤i KKuuddüüss BBuulluuflflmmaass›› idi.

‹‹HHHH ‹‹nnssaannii YYaarrdd››mm VVaakkff››’n›n
ev sahipli¤inde yap›lan UUlluussllaarraa-
rraass›› IIrraakk BBuulluuflflmmaass››’na 25 ülke-
den 200’e yak›n insani yard›m
kuruluflu kat›ld›. fiu bir gerçek ki;
dünyada hiçbir bölgedeki savafl-
ta bu kadar k›sa süre içinde bu
kadar büyük bir bedel ödenmedi.
‹flgalin 4 y›lda maddi faturas› 1,5
trilyon dolarla hesaplan›rken, be-
fleri faturas›n› tüm boyutlar› ile
hesaplamak mümkün de¤il. Ra-
kamlar farkl›l›k gösterse bile
Irak’ta son 4 y›lda hayat›n› kay-
beden insanlar›n say›s› bir milyo-
na yaklaflm›fl, yetimlerin say›s›
dünyan›n hiçbir yerinde olmayan
ölçüde 5 milyon s›n›r›na dayan-
m›fl durumda. Ekonomi, e¤itim,
sa¤l›k ve alt yap› konular›nda en
kritik noktalara gerileyen Irak’ta,
etnik ve mezhebi güvensizlik se-
bebiyle de parçalanma tüm kötü-
lüklerin tuzu biberi olma yolunda.

Böylesine kötüleflen insani
trajedinin di¤er yan›nda bulunan
dünya kamuoyunun ister kan›k-
samaktan kaynaklans›n isterse
umursamazl›ktan, büyük bir ka-
y›ts›zl›k gösterdi¤i de ayr›ca vur-
gulanmas› gereken bir unsur.

Böylesi bir atmosferde,
Irak’tan gelen insani yard›m ta-
lepleri her ay katlanarak artar-

ken, giden yard›mlar›n giderek
azalmas› yepyeni bir aç›l›m gere-
¤ini gündeme getirdi. Bu ihtiyaç-
tan hareketle gerçeklefltirilen
Uluslararas› Irak Yard›m Bulufl-
mas› unutmaya bafllad›¤›m›z bir
tak›m insani hassasiyetleri bir
kez daha hat›rlatt›. Toplant›,
Irak’taki insani durum ile ilgili
olunca ve bu rakamlar bizzat böl-
geden gelen insanlar taraf›ndan
telaffuz edilince içinde bulunulan
trajedinin boyutlar› daha iyi anla-
fl›l›yor. Toplant›ya Irak’tan kat›-
lan yard›m kurulufllar›na göre,
Irak’›n 25 milyonu aflk›n nüfusu-
nun üçte biri yani 88 mmiillyyoonnuu aacciill
yyaarrdd››mmaa mmuuhhttaaçç durumda. Nüfu-
sun yüzde 43’ü mutlak bir ffaakkiirr-
lliikk içinde, çocuklar›n yüzde 92’si
öö¤¤rreennmmee sorunu yaflarken, yüz-
de 28’i bbeesslleennmmee sorunu içinde
bulunuyor.

Suriye ve Ürdün’den gelen
kurulufllar ise kendi ülkelerindeki
Irakl› göçmenlerin durumuna ilifl-
kin verdikleri bilgilerde farkl› ko-
nuflmad›lar. Suriye’de 2 milyona
yak›n Irakl› mülteci bulunurken,
Ürdün’dekilerin say›s› 1 milyona
yaklaflm›fl durumda. Hali haz›rda
zaten zengin olmayan Ürdün ve
Suriye, bu göç dalgas›yla bafla ç›-
kabilecek durumda de¤il. Irakl›
mülteciler bir süredir kendi yan-
lar›nda getirdikleri maddi imkan-
lar› ile yaflamlar›n› devam ettir-
mifller. Ancak eldeki imkanlar tü-
kenmeye bafllay›nca durumlar›n-
da ciddi bir kötüleflme gözleni-
yor. Yap›lan uzun tart›flmalar ve
fikir beyanlar›ndan sonra Irak’ta-
ki insani yard›m çal›flmalar›n›n
koordinasyonunu üstlenmek üze-
re ‹HH’n›n öncülü¤ünde uulluussllaarraa-
rraass›› bbiirr sseekkrreetteerryyaa kurulmas› ka-
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bul edildi. Umulan o dur ki;
Irak’ta siyasi iflgal gerçekli¤i,
‹ran’a sald›r›larda üs olarak kul-
lan›lma ihtimali, Ortado¤u’nun
parçalanma ve mikro ulus devlet-
lerle bölünme sürecinde labora-
tuar olma durumu sürse bile en
az›ndan Irak insan›n›n dimdik
ayakta durmas› ve kendi üzerin-
den yürütülen fler politikalar›n›
bofla ç›karmas› için böyle bir yar-
d›m sekreteryas› önemli rol oy-
nayacakt›r.

‹kinci önemli buluflma ise sa-
dece Ortado¤u’da de¤il, tüm
dünyada bar›fl›n temel koflulu
olan FFiilliissttiinn için idi. Dünyan›n
dört bir yan›ndan 2 bini aflk›n mi-
safirin kat›ld›¤› KKuuddüüss BBuulluuflflmmaass››
da, t›pk› Irak için yap›landa oldu-
¤u gibi, ‹slam dünyas›n›n önemli
flahsiyetlerini bir araya getire-
rek, kendi sorunlar›na çözüm
aray›fllar› için yap›c› bir platform
oldu. 

Kudüs buluflmas›n›n bir di¤er
özelli¤i de, sadece Müslüman ka-
naat önderleri ve ayd›nlar› de¤il,
farkl› dinlerden ve ekollerden in-
sanlar› da bir araya toplamas› idi.

Toplant›da, daha önceki Filistin
toplant›lar›ndan farkl› olarak en
dikkat çekici husus ise, duygusal-
l›ktan ziyade Siyonizm ve iflgal
ile mücadele konusunda somut
noktalar› ortaya koyma çabas›-
n›n yo¤un olmas› idi. Hemen bü-
tün kat›l›mc›lar, insanlar› duygu-
sal olarak etkilemeye çal›flmak-
tan daha çok, beyinlerine hitap
etmeyi tercih etti.

Buluflman›n ad› “Kudüs” olun-
ca zamanlama hayati önemde idi.
Ortado¤u’da bar›fl ad› alt›nda öne
sürülen oyalama planlar›n›n tü-
kendi¤i, MMeesscciiddii AAkkssaa’y› y›kmaya
yönelik Siyonist planlar›n gizlen-
me ihtiyac› dahi görülmeden or-
tal›kta tart›fl›ld›¤› bir dönemde ‹s-
lam dünyas› ad›na böylesi bir ka-
rarl›l›k gösterisi, hatta ““ggöövvddee
ggöösstteerriissii”” yapmak hayati önemde
idi. Nitekim yank›lar› itibariyle bu-
luflman›n hedefine ulaflt›¤›n› söy-
lemek mümkün. 

Filistin’in Hamasistan (Gaz-
ze) ve Fetihistan (Bat› fieria) ola-
rak bölünmesi için Bat›l›lar ve Si-
yonistler taraf›ndan yürütülen
gizli ve aç›k çabalar›n tümü bir

kez daha teflhir edilirken, sadece
Hamas ve Fetih için de¤il, H›risti-
yan›, Marksisti ve ulusalc›s› olsun
ttüümm FFiilliissttiinn kkeessiimmlleerriinniinn iittttiiffaakk››
konusunda sa¤lam bir mesaj ve-
rildi. Türkiye devlet olarak ara-
buluculuk ve bar›fl girifliminde
bulunurken, Türkiye halk› ve
STK’lar bu görüflmelerde kesin-
likle taviz verilmemesi gere¤ini
Ankara’ya ve dünyaya bu bulufl-
mada net biçimde duyurdu.

Siyonist lider fifiiimmoonn PPeerreezz ile
Filistin Lideri MMaahhmmuudd AAbbbbaass’›n
Ankara’da el s›k›flt›klar› saatler-
de ‹stanbul’da alternatif bir top-
lant› gibi alg›lansa da, bu toplan-
t›n›n onlara alternatif olarak ya-
p›lmad›¤› ortadayd›. Zira Kudüs
Buluflmas›n›n tarihi aylar önce-
sinden belirlendi¤i halde Perez-
Abbas görüflmesinin tarihi birkaç
gün içinde ortaya ç›km›fl bir ge-
liflme olarak görülüyordu. Ama
ikisinin ayn› zamana denk gelme-
si, KKuuddüüss BBuulluuflflmmaass›› için çok gü-
zel bir rastlant› oldu. 

Üç gün süren toplant›lar bo-
yunca Ortado¤u’daki son gelifl-
meler de¤erlendirilirken, ‹slam
dünyas›n›n de¤iflik bölgelerinden
gelen STK temsilcileri ve kanaat
önderleri Filistin konusundaki
yaflanan haks›zl›klar›, Kudüs’ü,
ve Mescidi Aksa’n›n gelece¤ini
konufltular. Bu çerçevede karfl›-
l›kl› müzakere ve panellerde KKuu-
ddüüss’’üünn kkuurrttaarr››llmmaass›› için Müslü-
manlar›n üzerine düflen siyasi
mali ve örgütsel çal›flmalar dile
getirildi. Yine ayn› çerçevede
uluslararas› Siyonizmin ve des-
tekçilerinin çal›flmalar›yla ayn›
ölçüde mücadele edebilmek için
Müslümanlar›n gerek kendi yerel
imkanlar›yla ve gerekse di¤er ül-
kelerdeki kurulufllarla iiflflbbiirrllii¤¤ii
halinde neler yap›labilece¤i ko-
nufluldu. 

K›sacas› ‹stanbul’daki iki bu-
luflma, ‹slam dünyas›n›n tüm ddii-
nnaammiizzmmii ve uuyyaann››kkll››¤¤›› ile Ortado-
¤u’nun gelece¤ine yönelik olarak
hala ümitvar olmam›z için yeterli
doneleri bizlere sundu. 
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S
okaklarda öfkeli kalabal›k-
lar, polisle çat›flan eli tafll›
sopal› topluluklar, bunlar›

sert yöntemlerle bast›rmaya çal›-
flan polis güçleri ve sivil mi askeri
mi oldu¤u ay›rt edilemeyecek ka-
dar s›k de¤iflen k›yafetleriyle ka-
meralar önüne ç›kan “devlet
adamlar›”yla, askeri darbeleri ve
katliamlarla sonuçlanan dar hizip
çekiflmeleriyle, Pakistan, ‹slam
ümmetinin bir baflka kanayan ya-
ras›d›r.

Dünya medyas›nda yönetim
aleyhtar› gösteriler en itici, en çir-
kin sahneler öne ç›kar›larak verilir-
ken, kendi kendini yönetmekten
âciz “ilkel” (!) ve “geri kalm›fl” (!)
Müslüman toplumlar›n ideal bir ör-
ne¤i diye takdim edilirken, “uygar
dünya”n›n ma¤rur duruflu pekifltiri-
liyor. T›pk› sel bask›nlar›, büyük
deprem felaketleri, salg›n hastal›k-
lar yüzünden kitlesel ölümlerin
uzak diyarlara özgü fleyler oluflu
gibi, askeri darbeler, yolsuzluklara
batm›fl politikac›lar ve siyasal /
toplumsal çalkant›lar Pakistan gibi
uzaklardaki “kötü”(!) ülkelerden bir
tanesinin do¤al hali gibi takdim edi-
liyor.

Amerikan yönetimi Afganistan
iflgaline destek vermesi için Pakis-
tan Devlet Baflkan› Perviz Müfler-
ref’e flantaj yaparken “Bombalan-
maya haz›r olun. Tafl Devri’ne geri
gitmeye haz›r olun.” demiflti. Bu
diplomatik dilden ziyade kaba
mafya üslübuna uygun düflen
Amerikan d›fliflleri söylemi, bir yö-
nüyle Bat›l› insan›n bilinçalt›nda
Müslüman Do¤ulu bir topluma ilifl-
kin köklü ve en çirkin önyarg›lar›
da d›flavuruyor gibiydi âdeta.

Pakistan halk› modernleflme-
den yeterince nasibini almam›flsa
(!), faaliyet halindeki binlerce
medresesinde ‹slami tedrisat
Amerikan yönetimince tehdit ola-
rak alg›lanabiliyor ve müfredat
dayatmalar›na konu oluyorsa, ‹s-
lam dünyas›n› küresel sisteme en-
tegre etme projesi olarak Büyük
Ortado¤u Projesi önünde ciddi en-

gellerden birini oluflturuyor de-
mektir ki, bu da küreselleflme kir-
lili¤inin sirayet etmedi¤i bir yer
bulman›n hemen hemen imkans›z
oldu¤u bir dünyada Müslümanlar
ad›na ancak bir avantaj olabilir.

Fakat kuruldu¤u günden bu
yana resmi ad›yla “Pakistan ‹slam
Cumhuriyeti”nin Müslüman hal-
k›yla hep tezat oluflturmufl ve ‹n-
giliz boyunduru¤undan bir türlü
kurtulamam›fl asker – sivil elitleri,
‹slami potansiyelin heba edilmesi
için âdeta yar›fl halinde olageldiler
(Pakistan ‹slam Cumhuriyeti’nin
resmi dili ‹ngilizcedir!). Bu elitler
her halukârda “‹slam dinine ba¤l›”
ve “dindar” bir görüntüyü kitleler
önünde muhafaza etmeye çal›fl›r-
ken, kendi ayr›cal›klar›n›, siyasal
veya askeri yüksek mevkilerini ko-
ruyabilmek ad›na -bizim bildi¤imiz
veya bilemedi¤imiz kimi istisnalar
d›fl›nda- Bat›l› güç odaklar›n›n ç›-
karlar›n› gözeten politikalar izledi-
ler. Bugün Müflerref’e karfl› bay-
rak açm›fl gözüken yüksek yarg›
mensuplar›n›n da ayn› elit zümre-
den geldi¤ini belirtmeliyiz.

11 Eylül 2001 sonras›nda
ABD’nin sözde “terörle savafl”›na
destek vermekle Müflerref yöneti-
mi, Amerikan yard›m›na “hak ka-
zanmak” (!) ve iktidar›n› sa¤lam-
laflt›rmak gibi avantajlar elde etti.
“Afl›r›lar”› ABD’ye teslim etmek
karfl›l›¤›nda Pakistan’a 50 milyon
dolar kazand›rmakla bile övündü-

¤ü söyleniyor ki, e¤er bu do¤ruy-
sa, “‹slam devleti” olmak ad›na
büyük umutlarla kurulmufl bir dev-
letin yöneticilerinin içine düfltü¤ü
durum bak›m›ndan son derece
dramatik bir durumu ifade eder.
(“Afl›r›lar” nitelemesi, Türkiye
Cumhuriyeti Baflbakan› dahil ‹s-
lam ülkelerindeki yöneticilerin,
ABD resmi söylemine uygun düfle-
cek bir flekilde, fakat Müslüman
kitlelerin deste¤ini kaybetme ris-
kinden kaç›n›rcas›na “radikal ‹s-
lamc›” veya düpedüz “‹slamc›” ke-
simleri kasteder tarzda yayg›n bir
kullan›ma kavuflmufl gözüküyor.)

General Müflerref’in Amerikan
dayatmalar›na tamamen boyun
e¤medi¤i, özellikle Afgan s›n›r›nda
Veziristan bölgesinde Taliban
güçlerine üstü örtülü destek ver-
di¤i, istihbarat birimlerinin, Ame-
rikan güçlerine sald›ran mücahit-
lere yard›m etti¤i yönünde haber
ve yorumlar da s›kça dile getirildi.
Fakat geçti¤imiz Temmuz ay› or-
talar›nda ‹slamabad’ta Lâl Mes-
cit’e düzenlenen kanl› bask›nla
Pakistan yönetimi, Amerikanc›
“terörle savafl”a kald›¤› yerden
devam etme kararl›l›¤›nda oldu¤u-
nu gösterdi..

Bu yüzden Müflerref zaten bir
askeri darbeyle iflbafl›na gelmifl bir
devlet baflkan› olarak 3 Kas›m
2007 günü âdeta darbe tazelemek
suretiyle anayasay› ask›ya al›p s›-
k›yönetim ilan etti¤inde, bu, ABD
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ve ‹ngiltere için ancak utanç vesi-
lesi bir geliflme olmufltu. Bat›l› bafl-
kentler aç›kça tav›r koyamam›fl,
ancak Pakistan’la ilgili her aç›kla-
man›n bafl›na, ortas›na ve sonuna
“özgür ve âdil seçimlerin bir an ön-
ce yap›lmas›”, “anayasal düzenin
kurulmas›”, “demokrasiye dönül-
mesi” türünden klifleleri serpiflti-
rerek bu utançlar›n› gizlemeye ça-
l›flm›fllard›. Konuflmalar aras›nda
bu tür kliflelere yer verildi¤i sürece
Bat›l› kamuoylar› aç›s›ndan sorun
yoktu; nas›l olsa, olan biteni dik-
katle takip eden, ABD D›fliflleri Ba-
kan› Rice’›n bu tür beyanatlar›n›n
insanlar›n zekas›yla alay etmekten
baflka birfley olmad›¤›n› farkedebi-
lecek fazla kimse yoktur diye dü-
flünülüyordu.

ABD ve Bat› Avrupa aç›s›ndan
dünya üzerinde “demokrasi”nin
flampiyonlu¤unu yap›p ç›karlar
gerektirdi¤inde –ki ço¤u zaman
gerektirir- diktatoryal rejimlerin
en kötü karikatürlerini bile des-
teklemek ve savunmaktan kay-
naklanan utanc› bast›rman›n ve
gizlemenin, günümüz siyaset fel-
sefesinde art›k bir ad› var: “De-
mokrasi paradoksu!” Samuel Hun-
tington, Medeniyetler Çat›flma-
s›’nda bunu ilk ortaya atan kifli ol-

mufltu, yan›lm›yorsam. Hunting-
ton’a göre “Bat›l› olmayan top-
lumlarda Bat›l› demokratik kurum-
lar›n benimsenmesi, yerlilik taraf-
tar› ve Bat› aleyhtar› siyasal hare-
ketlere iktidar f›rsat› tan›yabilir.”
Öyleyse Cezayir’de ‹slami Kurtu-
lufl Cephesi ve Filistin’de Hamas
“demokratik” seçimler yoluyla ik-
tidara gelirse, veya Pakistan’da
benzeri bir ihtimal belirirse “de-
mokrasi paradoksu”ndan kurtul-
mak için her türlü hukuka ayk›r›l›k,
ilkesizlik, cinayet, katliam, ambar-
go, askeri darbe vs. mübaht›r. Ba-
¤›ms›z Cezayir tarihindeki ilk ser-
best seçimleri ‹KC, yani FIS ezici
bir ço¤unlukla kazan›r kazanmaz
gerçeklefltirilen askeri darbe son-
ras›nda 1990’lar boyunca bu ‹s-
lamc› partiye oy vermifl yüzbinden
fazla insan katledildi (Bat›’n›n
“humaniteryen”/ “humanistik”
maskesini indirdi¤inde neler yapa-
bilece¤ini gösteren yak›n zaman-
lar›n bu en korkunç vakas›n› Terö-
rün Efendileri adl› kitab›mda ana-
liz etmeye çal›flm›flt›m). Gazze’de
ise el’an 1,5 milyon Filistinli seçim-
lerde ‹srail iflbirlikçisi olarak gör-
dükleri kifli veya partilere de¤il de
Hamas’a oy vermifl olmalar›n›n
“cezas›n›” açl›ktan ölüme mah-

kum edilmekle çekmektedir.
Pakistan’da “demokrasi para-

doksu”ndan bir an önce kurtulmak
için, Benazir Butto hakk›ndaki yol-
suzluk suçlamalar›, ç›kar›lan bir
yasayla bizzat Müflerref taraf›n-
dan geri al›n›r (Belki alternatif bir
“kahraman”, “ma¤dur edilmifl bir
kurtar›c›” imaj› kazand›rmak için
Pakistan’a döndü¤ü gün yüzlerce
taraftar›n› kurban edecek bomba-
lar patlat›l›r!). Gerek bu suçlama-
lar›n iptali, gerekse Müflerref’in
üçüncü bir dönem daha devlet
baflkan› olmak üzere seçimlere
kat›lmas› hakk›nda olumsuz karar
vermek üzere olan Pakistan Yük-
sek Mahkemesi’nin baflyarg›c› gö-
revden uzaklaflt›r›l›r ve bu müda-
hale, baflyarg›c› “Taliban sempati-
zan›” diye niteleyen ABD elçili¤in-
den onay al›r. Yerine atanan yeni
baflyarg›ç›n ise yolsuzluk sorufl-
turmas› geçirmekte olan, ordu
yanl›s› bir kifli oluflu, Pakistan’a
özgü tabloyu tamamlar.

Sonuç itibariyle bu seçkinler
aras›nda iktidar›n el de¤ifltirmesi,
mesela Müflerref’in yönetimden
uzaklaflt›r›l›p sivil görünümü a¤›r
basan bir hükümetin ifl bafl›na gel-
mesi sorunlar› çözmeyecek, Pa-
kistan’a istikrar getirmeyecek-
tir.So¤uk Savafl y›llar›nda Sovyet-
ler Birli¤i’ne karfl› tampon olufltur-
mas› hat›r›na nükleer silah sahibi
yap›lan Pakistan, bugün ABD’nin
Çin’le olan rekabeti dolay›s›yla
sanc›l› bir co¤rafya haline gelmifl-
tir.

Ancak bütün bu tahripkâr kü-
resel oyunlar›n aras›nda, bütün bu
karanl›k tablo ve kaosun ortas›nda
ciddi bir ‹slamc› muhalefet gelifl-
mektedir. Dileyelim ki, bu ‹slamc›
potansiyel, vizyon ve inisiyatif sa-
hibi -ve merhum Kelim S›dd›ki’nin
hep özledi¤i- muttaki liderlikle bu-
luflabilsin. ‹flte o zaman bu ‹slam
co¤rafyas›nda kimbilir hangi ya-
banc› güçlerin projeleri de¤il, ger-
çek sahiplerinin, Müslüman halk›n
irade ve tasavvuru tatbik imkan›
bulabilecektir. 
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Benazir Butto

Perviz Müflerref



ARALIK ‘07 UMRAN 4433

Gündem

‹
letiflim fakültelerinde ve ilgili
bölümlerde gazetecili¤in ve-
yahut kitle iletiflim araçlar›-

n›n tan›m› flöyle yap›l›r; herhangi
bir olay› ya da konuyu önyarg›-
lardan uzak ve objektif biçimde
aktarmak. Yani bir bak›ma kiflinin
duygular›ndan, de¤erlerinden ve
fikirlerinden ba¤›ms›z de¤erlen-
dirmelerde bulunmas›n› ondan is-
temektir. Bu durum iflin varolu-
fluna dair bir tart›flmay› olufltu-
rurken, yap›sal anlamda bir de¤i-
flikli¤i ve yeniden yorumlamay›
gerekli k›lmaktad›r.

Zira dünyan›n hiçbir yerinde,
herhangi bir ç›kar gözetmeden
salt haber aktar›m›nda bulunan
kitle iletiflim araçlar› hemen he-
men yok gibidir. Ulaflabildi¤imiz
ve izleyebildi¤imiz ölçüde söz
konusu kitle iletiflim araçlar› salt
bu amaçla kurulmazlar. Ya her-
hangi bir siyasi ya da ideolojik
çevrenin elinde araca dönüflmek-
tedir ya da ekonomik ç›karlar›
gözeten herhangi bir ayg›t›n un-
suru haline gelmektedir. Her iki
durumda da kendisine yap›lan ta-
n›m çerçevesinde ve ona çizilen
s›n›rlar içerisinde kalarak hayat›-
na devam etmek durumundad›r.
K›saca medyan›n gündem belirle-
mesi ve gündemi kurmas› ona
belirlenen rolün ifllerli¤ini ortaya
koymaktad›r.

Biz bu makalede kitle iletiflim
araçlar›n›n tamam›na dair tan›m
ve ifllevleri de¤il, gazete ve köfle
yazarl›¤› üzerine örneklemler
üzerinden bunlar›n Türkiye mer-
kezli toplumsal izdüflümlerini ir-
delemeye çal›flaca¤›z.

GGaazzeetteecciilliikk, haber ve bilgi
kayna¤›na en çabuk ulaflan ve bu
kaynaklardan edindi¤i bilgi ve
haberleri okurlar›na sunan araç
demektir. Söz konusu bu tan›m-
da yer alan ö¤elere ülkemizde
yay›n yapan gazetelerin sayfala-

r›nda ne kadar›na rastlan›r, bunu
örneklerle ortaya koyaca¤›z. Kö-
fle yazarl›¤›n› ise; özellikle Türki-
ye’de Hakk› Devrim’in ““KKööflflee kkaa-
dd››ll››¤¤››”” veya Ahmet ‹nsel’in ““KKööflflee
ddoollgguussuu”” ifadeleriyle tan›mla-
mak(baz› isimleri tenzih ederek)
daha do¤ru olur san›r›m. Bu ta-
n›mlardan hareketle ülkemizde
son dönemde yaflanan baz› olay-
lar› anlamaya ve tan›mlamaya
çal›flal›m.

Yaflad›¤›m›z süreci, Umran’›n
geçen ayki say›s›nda M.E.Baba-
can flu cümlelerle özetlemiflti:
“Son günlerin gözleri kör eden
toz duman› içerisinde bir yandan
hangi mahalleye ait olundu¤u bi-
linmeyen “mahalle bask›s›”, bir
yandan PKK sald›r›lar›yla infiale
geçen ülke halk›, baflka bir yan-

dan ABD Temsilciler Meclisi D›fl
‹liflkiler Komitesi'nden geçen Er-
meni Soyk›r›m Tasar›s› karar› bir
araya gelince, ülkede basiretler
ba¤lanm›fl ve yukar›da ifade etti-
¤imiz biçimde tepkiler gelifltiril-
meye bafllanm›flt›r. Bu süreci bü-
yük oranda besleyen ve büyüten
malum medyam›z›n aymazl›¤› ve
vurdumduymazl›¤› olay›n vaha-
metini bir kat daha art›r›yor.”

Sadece yaflanan son süreçte
de¤il, son çeyrek asra bakt›¤›-
m›zda ayn› çevrenin bugün hâlâ
köfle bafllar›n› tuttuklar› gazete-
lerde y›llar önce de benzeri bi-
çimde bir tutumla toplumun zihin
dünyas›n› kirletmeye devam et-
tiklerini görmekteyiz. Söz gelimi
KKeennaann EEvvrreenn Pafla’n›n derletti¤i
““1122 EEyyllüüll’’ddeenn ÖÖnnccee vvee SSoonnrraa NNee

MEDYA F‹TNES‹

Mehmet KKar

Eser KKarakafl’›n ““PPKKKK’’yy›› AAnnllaadd››kk ddaa BBuunnllaarraa NNee OOlluu-
yyoorr??”” bafll›kl› 17 Ekim 2007 tarihli yaz›s›nda ortaya
koydu¤u gibi yang›na körükle gitme hastal›¤›na de-
vam ediliyordu; “PKK’n›n özgürlük ve zenginlik orta-
m›ndan korkmas›n› anl›yorum ve eylemlerini, TSK’y›
Kuzey Irak da¤lar›na çekme giriflimini kendi amaçla-
r› için çok rasyonel buluyorum. PKK’n›n vahflice ey-
lemlerine paralel, adeta koordinasyon içerisinde,
içeride baflka bir koro da TSK’y› Kuzey Irak da¤lar›-
na gönderme tamtamlar› çal›yor.”
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DDeemmiiflfllleerrddii,, NNee DDeeddiilleerr,, NNee DDiiyyoorr-

llaarr”” adl› kitapta ülkemizin usta(!)

kalemlerinin darbe öncesi ve

sonras› nas›l bir tav›r tak›nd›kla-

r›n› görmek mümkündür.

Benzer biçimde bugün yine

bir tak›m güçler ve merkezler öy-

le istiyor diye savafl k›flk›rt›c›l›¤›

yapan gazete ve köfle yazarlar›-

n›n tav›rlar›n› anlamaya çal›fl›r-

ken, önemi haiz emekli komutan-

lardan art arda itiraflar gelmeye

bafllad›. Söz konusu bu itiraf ve

aç›klamalardan sonra medyan›n

ve gazetecilerin tavr› flimdilik de-

¤iflmifl gibi görünüyor.

K›sa bir süre önce topyekûn

seferber olan medyam›z, EEsseerr

KKaarraakkaaflfl’›n ““PPKKKK’’yy›› AAnnllaadd››kk ddaa
BBuunnllaarraa NNee OOlluuyyoorr??”” bafll›kl› 17

Ekim 2007 tarihli yaz›s›nda orta-

ya koydu¤u gibi yang›na körükle

gitme hastal›¤›na devam edili-

yordu; “PKK’n›n özgürlük ve zen-

ginlik ortam›ndan korkmas›n› an-

l›yorum ve eylemlerini, TSK’y›
Kuzey Irak da¤lar›na çekme giri-
flimini kendi amaçlar› için çok
rasyonel buluyorum. PKK’n›n
vahflice eylemlerine paralel, ade-

ta koordinasyon içerisinde, içeri-
de baflka bir koro da TSK’y› Ku-

zey Irak da¤lar›na gönderme
tamtamlar› çal›yor.”

fiimdi de özellikle PKK ve

Kürt meselesini birbirinden ay-

r›flt›rarak belirtecek olursak,
(son dönemde komutanlar›n yap-
t›¤› aç›klamalar baflka anlamlara
gelebilir) ancak konumuz itiba-
riyle söylenenler medyam›z›n ro-
tas›n› de¤ifltirmeye neden ol-
makta ve farkl› yorumlar yap›l-
maya bafllanmaktad›r.

Ayr›ca geçti¤imiz günlerde
piyasaya ç›kan ve çokça konuflu-
lan EEmmiinn ÇÇööllaaflflaann’›n ““KKoovvuulldduukk
EEyy HHaallkk››mm,, UUnnuuttmmaa BBiizzii”” adl› ki-
tapta yer alan bilgiler medya ve
patronlar›(!) hakk›nda düflüncele-
rimizi hakl› ç›kar›r durumdad›r.
Yani, görevi itibariyle insanlara
en do¤ru bilgiyi ulaflt›rmas› gere-
ken medyada-gazetecilikte bu il-
kenin belki de en son planda tu-
tuldu¤u, onun yerine ç›karlar›n
öncelendi¤i, sürekli ihalelerin ta-
kip edilerek siyasi ve bürokrasi
zemininde iliflkilerin ç›kara da-
yand›¤›, bütün gerçeklerin devre
d›fl› b›rak›larak magazine a¤›rl›k
verildi¤i gibi gerçekleri, bizzat
yaflam›fl birisi olarak Çöla-
flan’dan duymak iflin boyutlar›n›
ortaya koymaktad›r. Kitab›nda,
tuzu kuru oldu¤unu belirten Çö-
laflan çarp›c› ifadelere yer ver-
mektedir; “Türk bas›n›nda kara
bir dönem yafl›yoruz. Medya pat-
ronlar›n›n ço¤u büyük ifladamlar›.
Pek çok ifle dald›lar ve hepsinin
de ipleri hükümetin elinde. Kork-
mayan yok. Gazetenin hiçbir çal›-
flan›nda y›llardan beri heves, is-
tek, kurumuna karfl› bir gönül ba-
¤› yok. ‹stisnas›z herkes yak›n›-
yor. Bir yanda yüzlerce trilyon
kâr eden yönetim, öbür yanda
çal›flanlar› en düflük maaflla kul-
lan›yor. Maafllar yetmiyor(ben
tuzu kuru az›nl›ktay›m, böyle bir
sorunum yok) verilen sözler tu-
tulmuyor. Haberler gazetelere
girmiyor. Hele hükümetin hofluna
gitmeyecekse de, hemen hiç gir-
miyor.”

Oktay Ekfli

Mehmet Altan
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Halk›n nas›l kand›r›ld›¤›n›, si-
yasi elite ç›karlar gere¤i nas›l ya-
k›n duruldu¤unu da çarp›c› ifade-
lerle dile getiriyor Çölaflan; “Her-
kes her fleyin fark›ndayd›. Tepe-
de milyarlarca dolarl›k ç›kar ilifl-
kileri yat›yordu. Bu iliflkilerin ya-
ra almadan sürmesi için bir tek
koflul vard›: ‹ktidara karfl› ç›kma-
mak, görmemek. AKP’nin hofllan-
mayaca¤› haberleri mümkün ol-
du¤unca kullanmamak. Ya da çok
ender kullan›p bu yolla okurlar›n
gaz›n› almak…”

Bütün bu samimi itiraflar(zira
yalanlanmad›) neden flimdi? Ya-
flad›¤› olumsuzluklar› ve prob-
lemleri kovulduktan(!) sonra ya-
zabilen Çölaflan, onca haks›zl›¤a,
yolsuzlu¤a neden ve nas›l taham-
mül etti? Ve as›l sorulmas› gere-
ken; ayn› kulvarda yay›n yapan,
ayn› kanaldan beslenen, ortak ç›-
karlara sahip olan söz konusu ya-
y›n organlar›nda bulunan bü-
yük(!) zatlar neden an gelir çat›fl-
maya bafllarlar? Son derece ag-
resifleflerek, küfür ve sald›r›lar›n
dozu haddi aflmaktad›r? 

Söz gelimi geçti¤imiz günler-
de durup dururken MMeehhmmeett AAllttaann

ve OOkkttaayy EEkkflflii’nin birbirleri hak-
k›nda yazd›klar›, iki büyük(!) ga-
zeteci olarak ülkeye ve bu halka
ne kadar sayg›l›(!) olduklar›n›n
göstergesiydi. Hürriyet gazetesi
baflyazar› Oktay Ekfli’nin sald›r-
gan üslûbuna ““BBiirr KKuukkllaayyaa AAnndd››çç
SSoorruullaarr››”” bafll›kl› yaz›s›nda cevap
veren Mehmet Altan a¤z›na gele-
ni s›ralad›; ‘kiral›k kalem, kaypak,
piyon, and›ç ula¤›, iftira kampan-
yas›n›n bafl aktörü, kand›r›lm›fl’
ifadelerini kullanan Altan, ‘senin
ulusun and›çç›lar, cuntac›lar,
darbeciler, zalimler… Ben onlar-
dan tiksinirim ve onlar›n kiral›k
kalemleri hakk›ndaki duygum da
ayn›” dedi.   

Yine ayn› günlerde EEnnggiinn AArr-

dd››çç ve HHaassaann PPuulluurr’un “dibe vu-
ran” seviyesizlikleriyle çat›flma-
lar›, medyam›z›n halini ve seviye-
sini ortaya koymak bak›m›ndan
son derece anlaml›d›r.                   

Ç›karlar› söz konusu oldu¤un-
da son derece h›rç›nlaflarak sevi-
ye(sizlik)leri dibe vurdu¤unda, ne
adaletin, ne de do¤runun esame-
si okunmamakta, kalemleri yala-
n›n ve riyakârl›¤›n yan›nda yer al-
maktad›r.

Bu durum asl›nda her fleyi bi-
len, her fley hakk›nda bir fleyler
söyleyebilen ve yazabilen bu “tu-
zu kuru” elitin seviyelerini, kali-
telerini de göstermektedir. Top-
lumdaki, mesleklerindeki görev
ve sorumluluklar›n› unutarak al-
kol masalar›nda ülke problemle-
rini yazmaya çal›flmalar› samimi-
yet(sizlik)lerini de ortaya koy-
maktad›r. Dünyaya ve hayata
son derece s›¤ bakan bu çevrenin
dönüp dolafl›p ayn› fleyleri yaz-
malar›, bu ülkenin hamurunda
yer alan de¤erleri görmezden
gelmeleri, sorunlar› daha çok bü-
yütmekte ve içinden ç›k›lamaz
bir hale getirmektedir.

Zaman’dan EEkkrreemm DDuummaannll››,

medyan›n ‘‘ffiittnnee ppeeflfliinnddee’’ oldu¤u-

nu belirterek, asl›nda do¤runun

ve adaletin taraf›nda yer almala-

r› gereken medyam›z›n hangi gö-

revi icra etti¤ini deklare etmifl

oluyor.   

Hülasa, medyan›n bütün bu

aymazl›klar›na karfl›n, toplum ar-

t›k istenen tepkiyi vermemekte

ve istenilen biçimde flekillendiri-

lememektedir (göreceli olarak

28 fiubat süreciyle k›yasland›-

¤›nda). Uzun y›llar s›kl›kla kulla-

n›lan baz› kavramlar ve kavram-

lar etraf›nda örülen duvarlar es-

kisi kadar afl›lmaz de¤il. Nihaye-

tinde insanlar ülke gerçekleri ve

k›rm›z› çizgileri(!) gibi baz› ger-

çeklikleri soru(n)laflt›rarak sor-

maya bafllam›fl bulunmaktad›r. 

Bize düflen iyili¤in, adaletin

ve hakk›n yan›nda, yak›n›nda bu-

lundu¤una inanan kalemlerin her

koflulda do¤rular› yazmas›d›r.

fiartlar her ne olursa olsun ger-

çe¤i yazmak ve bunu gerçeklerin

karfl›s›nda duranlara hayk›rmak-

t›r.

Zira Müslüman olarak ““ddoo¤¤rruu

yyaazzmmaall››yy››mm,, yyaazzmmaall››ss››nn,, yyaazzmmaall››””

Emin Çölaflan
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B
ir lise ö¤rencisi Tevhide
Kütük. Her ö¤renci gibi ha-
yalleri var, umutlar› var.

Gelece¤e umutla ve sevgiyle bak-
mak istiyor. Okulu aile oca¤›ndan
sonra ikinci yuva olmufl onun için.
Okulunu seviyor, arkadafllar›n› se-
viyor, ö¤retmenlerini seviyor. 

24 Kas›m ö¤retmenler günü
için düzenlenen kompozisyon ya-
r›flmas›nda,, ““BBiirr ÖÖ¤¤rreettmmeenn OOllmmaa-
ll››……”” bafll›¤›yla anlatm›fl duygular›-
n›. O’nun için ö¤retmen, “…toplu-
mu cehaletten kurtarmaya çal›-
flan bir savaflç›, Alilere, Fatmala-
ra, Yasinlere bilgi da¤›tan, onlara
sevgiyle yaklaflan, onlar› saran s›-
cak bir kucak. Ya da ufuklar› ay-
d›nlatan bir kandil…”

Hayalindeki ö¤retmeni anlat-
maya devam ediyor ve; “Sen bir
ufku ayd›nlatmak u¤runa mum gi-
bi erimeye raz› olan. Sen, taze
ruhlar› iflleyip onlara flekil veren.
Ve sen ki; tarumar olmufl bir bah-
çenin son ümidi… Bir heykelt›ra-
fl›n mermere verdi¤i flekil misali
bilginle flekillendir beni…” diyor
Tevhide.

Yar›flmada birinci oldu¤unu
ö¤renince çok sevinmifl. Annesiy-
le birlikte gitmifl ödül törenine.
Ö¤retmenleri, arkadafllar›, anne
babalar doldurmufl tören salonu-
nu. En önde de görmeye pek al›fl›k
olmad›¤›, Kaymakam, Belediye
Baflkan›, Milli E¤itim Müdürü, Ko-
mutan ve di¤er yöneticiler yerle-
rini alm›fl. S›ra kompozisyon ya-
r›flmas›nda dereceye girenlerin

davet edilip ödüllerinin verilmesi-
ne geldi¤inde, heyecan› bir kat
daha artm›fl Tevhide’nin. Kürsüye
gelip salona yüzünü dönünce se-
vinç ve heyecanla kalbi yerinden
f›rlayacak gibi olmufl. ‹lk defa
böyle bir kalabal›k karfl›s›na geçi-
yor. Gururla kendisini izleyen an-
nesi, arkadafllar› ve ö¤retmenle-
ri…

Tevhide ‘bu ne güzel duygu,
ne büyük mutluluk’ derken, proto-
kol s›ralar›nda bir ses yükseliyor:
““OOnnuu iinnddiirriinn!!””

Milli E¤itim Müdürü ödül vere-
ce¤i Tevhide’nin yan›na geliyor ve
kürsüden inmesini söylüyor. ‘Ne-
den’ diye sordum diyor Tevhide.
Cevap olarak, ‘senin k›l›k-k›yafe-
tin uygun de¤il’ dediler diyor.

Kompozisyon yar›flmas›nda
birinci olman›n ödülü olarak “onu
indirin” emri ile kürsüden alafla¤›
edilen Tevhide, “bunu hak edecek
bir fley yapmad›m, kompozisyon
yazd›m ve ödül kazand›m, ben kö-
tü bir fley yapmad›m ki…” diyor ve
a¤layarak, gözyafllar›yla salonu
terk ediyor. 

TTaarriihhee nnoott ddüüflflüüyyoorruuzz;;
OOllaayy: Ödül verilmek üzere davet

edilen, kompozisyon birincisi
ö¤rencinin ödül verilmeden
kürsüden indirilmesi.

OOllaayy ttaarriihhii: 24 Kas›m 2007 Ö¤-
retmenler günü.

OOllaayy yyeerrii: Adana ili Kozan ilçesi.
OOllaayy››nn ssuuççlluussuu (bence kahraman›):

Tevhide Kütük. ‹mam Hatip

Lisesi 11.s›n›f ö¤rencisi.
SSuuççuu: Tören yerine baflörtüsü ile

gelmek
CCeezzaass››: Tören salonundan d›flar›

at›lmak. ( Ceza yerine uygula-
nan güvenlik tedbiri )

CCeezzaayy›› vveerreenn: ‹lçe garnizon komu-
tan›.

DDuutt yyeemmiiflfl bbüüllbbüüllee ddöönnüüpp sseessssiizz
kkaallaann: ‹lçe Kaymakam›.

Bu olay karfl›s›nda bir insan
olarak insanl›¤›mdan utan›yorum.
Yüzüm k›zar›yor, elim aya¤›m tit-
riyor, so¤uk terler döküyorum.

Televizyon karfl›s›nda olay› iz-
lerken, içimdeki insanl›k onuru
göz yafl› olup yanaklar›mdan sü-
zülmese, flu sat›rlar› yazma cesa-
retim de olmayacak. 

U¤rad›¤› haks›z sald›r›larla
mübarek ayaklar›na kadar kanlar
içinde iken bile zalimlere beddua
etmeyen “Büyük Mazlum”u en
büyük önder olarak tan›masam bu
zulmü yapanlara beddua edecek-
tim. Ama mazlum ve ma¤dur Tev-
hidelerin âhlar›, gözyafllar› belki
de hakk›, hakikati göremeyen
gözlerin kirini de y›kayacak, kalp-
lerine insanl›k sevgi ve merhame-
tinin sinmesine vesile olacak diye
kendimi teselli ediyorum.

Haks›zl›k karfl›s›nda susmama
ad›na bu olay› k›n›yorum. Bir daha
tekrarlanmamas›n› diliyorum.

Hangi renkten, hangi ›rktan,
hangi inançtan olursa olsun, insa-
n› “eflrefi mahlukat” olarak görüp,
yarat›l›fl› ile var oldu¤una inand›-
¤›m temel hak hürriyetlerinin sa-
vunucusu bir hukukçu olarak da,
Tevhide’ye yap›lanlara isyan edi-
yorum. Hukuk devletinde böyle
bir uygulaman›n olamayaca¤›n›
hayk›r›yorum. E¤er olmufl ise bu-
nu yapanlar›n hukuk içinde ceza-
land›r›lmas› gerekli oldu¤unu iddi-
a ediyorum.

VVee bbiirr iinnssaann oollaarraakk ssoorruuyyoorruumm::
‹nsanl›k onuruyla oynad›¤›n›z,
rencide etti¤iniz, a¤latt›¤›n›z lise-
li genç k›z›n onurunu geri verebi-
lecek misiniz ?

SEN ÖDÜLLER‹N 
EN BÜYÜ⁄ÜNE LAYIKSIN!

Reflat PPetek*
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Ö¤retmenlerinden ve büyükle-
rinden ““hheeyykkeelltt››rraaflfl››nn mmeerrmmeerree
vveerrddii¤¤ii flfleekkiill mmiissaallii”” bilgileriyle
kendisini flekillendirme isteyen bu
ö¤rencide nas›l silinmeyecek izler
b›rakt›¤›n›z› hiç düflündünüz mü ?

Kendi çocu¤unuzun bafl›na
böyle bir olay gelmesini ister miy-
diniz ?

Büyüklerinden, idarecilerin-
den ‘bbiillggii vvee sseevvggii’ isteyen, ““dduu-
ddaakkllaarr››nn››zzddaann ddöökküülleenn hheerr ssöözz
bbeellllee¤¤iimmee yyeerrlleeflflmmeellii”” diyen Tev-
hide’nin yüre¤inde, ““oonnuu iinnddiirriinn””
komutu nas›l bir yer iflgal edecek-
tir hiç düflündünüz mü ? 

Haks›z, insafs›z, adaletsiz,
sayg›s›z ve sevgisiz bir muamele-
nin arkas›ndan emir ve komuta ile
gönüllere sevgiyi yerlefltirebilir
misiniz ?

‹çinizi kemirip sizi sorgulad›¤›-
n› düflündü¤üm vicdan›n›z›n sesi-
ne kulak vererek, bu hatan›z› tela-
fi etmenin tek yolu olarak, erdem-
li, faziletli bir davran›fl örne¤i gös-
terip, haks›zl›k yapt›¤›n›z 17 ya-
fl›ndaki bu gençten özür dilemeyi
düflünüyor musunuz ?

BBiirr hhuukkuukkççuu oollaarraakk ssoorruullaarr››mm vvaarr::
TBMM taraf›ndan usulüne göre
kabul edilmifl, Anayasa ve kanun-
lar›nda üstünde olan uluslar aras›
hukuk normlar› ‘e¤itim hakk› hiç-
bir sebeple engellenemez’ der-
ken, k›l›k k›yafet sebebiyle bir ö¤-
rencinin e¤itim faaliyetleri içinde
yer almas›n› nas›l engellersiniz?
Bu bir hak ve hukuk ihlali de¤il mi-
dir?

Kozan ‹mam Hatip Lisesi,
T.C.Milli E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l›
bir lise de¤il mi?

Bu ö¤renciyi kompozisyon bi-
rincisi olarak, ö¤retmenler gü-
nünde ödül törenine davet eden
‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü de¤il
mi? Önce davet edip sonra salon-
dan kovmak, idarenin ciddiyetiyle
ba¤dafl›r m›?

‹lçe Milli E¤itim müdürlü¤ü,
Yürütmenin ilçedeki en üst organ›
olan, Mülki ‹dare Amirli¤ine ba¤l›
bir birim de¤il midir?

Tevhide Kütük’ün eylemi adli
bir suç ise yarg› mercilerince ge-
re¤inin yap›lmas›, idari ifllem ge-
rektiren bir eylem ise Kaymakam-
l›k Makam›nca gere¤inin yap›lma-
s› gerekmez mi?

““‹‹nnddiirriinn oonnuu”” emir ve talimat›-
n› veren askeri personel, bu emri
verirken hangi yasaya göre hare-
ket etmifltir. Hiçbir makam, merci
ve kiflinin Anayasa ve kanunlardan
almad›¤› bir yetkiyi kullanamaya-
ca¤›, bir Anayasa kural› de¤il mi ?

Ö¤renciyi salondan ç›karan ‹l-
çe Milli E¤itim Müdürü görevini ifa
ederken, Garnizon Komutan›na
ba¤l› olarak m› çal›flmaktad›r. Di-
¤er bir deyimle, ‹lçe Milli E¤itim
Müdürlü¤ü, emir komuta zinciri
içinde görev ifa eden askeri bir bi-
rim midir? De¤ilse -ki elbette de-
¤ildir- kanunsuz bir emrin uygu-
lanmayaca¤› fleklindeki Anayasa
hükmü ihlal edilmifl olmaz m› ? 

Türkiye bir hukuk devleti ise,
görevi olmayan bir konuda, “ka-
nunsuz emir” veren askeri perso-
nel hakk›nda, yasalar çerçevesin-
de ifllem yap›lmas› gerekmez mi? 

Bütün bu hukuksuzluklar kar-
fl›s›nda, Mülki ‹dare Amirli¤i nas›l
bir ifllem yapm›flt›r. Kamuoyuna

bir aç›klama yap›lmad›¤›na göre,
susmak, sessiz kalmak, hiçbir fley
yapmamak hukuk devletinin iflle-
yifli içinde nas›l izah edilecektir?

SSoonn ssöözzlleerriimm TTeevvhhiiddee’’yyee..
‘Ülkeler de¤il, gönüller fethet-

mek isteyen’ sevgili Tevhide!
Senin onurunla oynayanlar

özür dilese de dilemese de sak›n
üzülme! Biz insan onuruyla oyna-
yanlar› daha önce de gördük. On-
lar da, ““……bbuu kkaadd››nnaa hhaaddddiinnii bbiillddii-
rriinn!!”” demifllerdi. Zaman geldi geç-
ti, hak-hukuk tan›mayanlara mil-
let hadlerini bildirdi.

Eme¤ini, bilgini, sevgini, duy-
gular›n›, umutlar›n› s›ralad›¤›n
kompozisyonun; örnek ald›¤›n ö¤-
retmenlerince zaten birincili¤e la-
y›k görülmüfl. Seni ben de tebrik
ediyorum. 

Ama sen, sokak çocuklar›n-
dan, yetimlere, öksüzlere el uzat-
mak isteyen;

Susuz çiçeklere ya¤mur olma-
y› düflleyen;

Eme¤i, sevgiyi, bilgiyi yücel-
ten anlay›fl›nla, daha büyük ödül-
lere lay›ks›n! 

* Emekli Cumhuriyet Baflsavc›s›
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Z
aman ne kadar ilerlerse ilerlesin; insanl›k
hangi ça¤lar›n içinden geçmifl olursa ol-
sun; ister lineer isterse devirsel tarih anla-

y›fl› geçerli olsun, tarih boyunca tart›fl›lan ve ha-
la da önemi üzerinde ittifak edilen en önemli
toplumsal kurumun aile oldu¤unu söylemek sa-
n›r›m abart›l› bir yarg› olmasa gerektir. Her ne
kadar Eflatun’un Devlet’inde oldu¤u gibi ütop-
yalar,  kurgular›nda “aile”ye yer vermiyor olsa-
lar da, bir toplumsal realite olarak aile her za-
man anlam›n› ve önemini hissettirmifltir. 

Tarihin içerisinde günümüze kadar baz› for-
mel de¤iflikliklere u¤ram›fl olsa da, Türk toplu-
munda da aile en çok önemsenen kurumlar›n
bafl›nda gelmektedir. Yaflanan de¤er erozyonlar›
ve de¤iflimlerin sonucunda aile de zaman zaman
baz› k›r›lmalara u¤ram›flt›r. Nitekim Osman-
l›’n›n son dönemlerinden beri devam eden Mo-
dernleflme süreci, o günden bugüne geleneksel
aile yap›s›, rolleri ve tan›m›nda bir tak›m de¤ifl-
melere sebep olmufltur. Bilhassa modernli¤in sa-
cayaklar›ndan biri olan bireyselleflmenin gele-
neksel yap›lara oldu¤u gibi aileye meydan oku-
mas›, pratikte birçok sorunlar› gündeme tafl›ma-
ya devam etmektedir. Özellikle 1980 sonras›nda
yaflanan apolitiklefl(tir)me sürecinin bireysellik-

le birlefltirilmifl dalgas›, bugün geldi¤imiz nokta-
da en fazla aileyi etkilemifl görünmektedir. 

fiunu önemle belirtmek gerekmektedir ki, sa-
n›ld›¤›n›n aksine aile, ‹slam toplumlar›n›n en te-
mel ünitesidir. Bireycili¤in k›flk›rt›ld›¤› bir top-
lumda aile üyeleri aras›ndaki ba¤lar da giderek
zay›flamakta; kar›-koca, anne-baba, baba-çocuk-
lar, anne-çocuklar aras›ndaki iliflkiler her fleyin
paylafl›ld›¤› dostluktan flirket ortakl›¤›na dönüfl-
mekte; dolay›s›yla ekonomi taraf›ndan s›n›rlar›
çizilen ve içeriklendirilen istikrars›z bir yap›ya
dönüflmektedir. Burada belki baz› rezervlerle
birlikte toplumun tek tek bireylerin toplam›n-
dan farkl› bir a¤›rl›¤a ve anlama sahip oldu¤u
yarg›s›n› aileye yans›tabiliriz. Yani aile, aile bi-
reylerinin toplam›ndan meydana gelmifl bir yap›
olarak tan›mlanamaz. Bireyci aile tan›mlar›, aile-
nin hangi temel de¤erler üzerinde infla edilece¤i
konusunda sorunlar yaflarlarken, ayn› zamanda
s›kl›kla elefltiriye tabi tuttu¤u gelene¤i de çözün-
dürmektedir. fiüphesiz geleneksel aile yap›s›nda
elefltirilecek birçok noktalar olmakla birlikte, bir
yol haritas› olan geleneksel ögelerin yerine han-
gi de¤erleri ve nas›l bir formda infla edece¤inize
dair iddialar›n›z olmazsa, sonuçta çözülmeler
büyük bir h›z kazanacakt›r. 

A‹LE YYAZILARI --I
GGÜÜNNCCEELL AA‹‹LLEE SSOORRUUNNLLAARRII

H‹KMET DDEM‹R
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Bu makale bir yaz› dizisinin ilki fleklinde dü-
flünüldü¤ünden girifl mahiyetinde olacakt›r. Bu
makaleler dizisinin konusu ailedir. Böyle bir ko-
nuyu tercih ediflimiz ve ikinci olarak da niçin
makaleler serisi halinde ele ald›¤›m›z sorusu
önemlidir. Öncelikle bu sorunun üzerinde dur-
mak istiyoruz. 

Gündelik hayat içerisinde hangi sorunla kar-
fl›lafl›rsak karfl›laflal›m ya da hangi konuyu tart›-
fl›rsak tart›flal›m, nihayetinde aile ile ilgili bir bo-
yutu olmas›n. Nitekim erkek-kad›n iliflkilerin-
deki sorunlardan tinerci çocuklara, e¤itimden
sosyalleflmeye kadar bir dizi sorun hep aile ko-
nusunun alt›n› çizer. Bu, belki meseleye teorik
bir bak›fltan elde edilebilecek manzarad›r. Ancak
öte yandan yaflad›¤›m›z gündelik hayattaki so-
runlara daha yak›ndan bakacak olursak, yine
“aile” konusu bütün içerimleriyle birlikte gün-
deme gelir. Biz bu makalede, öncelikle hangi
yöntemle soruna yaklaflaca¤›m›za dair k›sa bir
tart›flma yapt›ktan sonra, sorunlar›m›z› betimle-
meye çal›flaca¤›z. Daha sonraki yaz›larda ise, o
sorunlar› tek tek detaylar›yla ele alarak tart›fl-
mak ve önerilerde bulunmak istiyoruz. 

Bugün gerek akademik gerekse akademi d›fl›
dünyada muztarip oldu¤umuz en önemli husus,
teorik tart›flmalar içinde kalan k›s›rl›k ve günde-
lik pratik hayata ve sorunlar›m›za dair uygula-
nabilir öneri yoksunlu¤udur. Esefle belirtmeli-
yiz ki, kendi kapal› dünyas› içerisinde salt teorik
tart›flmalar ve gündelik hayattan kopuklu¤uyla
tebellür eden yaz›nlar sadra flifa çareler üreteme-
mektedirler. Öte yandan “ideoloji” ve “piyasa
mant›¤›” içerisinde çok genifl bir tayfta sal›n›m
gösteren birçok yaz›nlar›n teoriyi hat›rlatmak ya
da ideolojiyi do¤rulamadan öte çok fazla ifllevi
olmamaktad›r.

fiüphesiz aile ilgili yap›lan çal›flmalar mev-
cuttur. Ancak bugün için yap›lmas› gereken en
önemli fley, mevcut durum ve pratikten hareket-
le teoriyi yeniden infla etmektir. Bunu flu flekilde
aç›mlamak mümkündür: Hasan Hanefi’nin “re-

aliteden metne gitmek” fleklinde bir teklifi var-
d›r. Do¤rusu bu yaklafl›m mevcut realiteyi mer-
keze alarak formu tekrar infla etmekle ilintilidir.
Bu ba¤lamda “realiteyi metne s›¤d›rmaya çal›fl-
ma” anlay›fl›ndan mesafe almakta; güncel so-
ru(n)lar› de¤erler dünyam›za soru olarak yö-
neltmektedir. Bu yaklafl›m güncellefltirme ba¤la-
m›nda gerçekten çok önemli bir aç›l›m sa¤laya-
cakt›r.1 Biz Hasan Hanefi’nin bu yaklafl›m›na
flöyle bir katk›da bulunarak yöntemin s›hhatini
kuvvetlendirece¤imizi düflünmekteyiz. O da
pratikten hareketle sordu¤umuz soruya üretti¤i-
miz cevab› teori ile tekrar kontrol etmek. Buna
flu aç›dan ihtiyaç oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu-
gün çözüm sadedinde sunulan birçok önerilerin
teori ile oluflan mesafesi, sorunu çözmek bir ya-
na giderek a¤›rlaflt›rmakta; bir baflka deyiflle,
teori ile tekrar kontrol edilmedi¤i için do¤rulu-
¤u ya da yanl›fll›¤› sa¤l›kl› bir biçimde tespit edi-
lememektedir. Bu bir kontrol mekanizmas› ola-
cakt›r. Gerçekten tart›flmaya çal›flt›¤›m›z birçok
konularda mevcut veri olarak kabul edilip onay-
lanmaktad›r. Nitekim bugün aile konusunda
üretilen birçok pratiklerin salt güncelleme ve
mevcuttan yola ç›karak gelenek, de¤erler ve ge-
nel olarak teoriden mesafe ald›¤› bir gerçektir.
Bizim aile konusuna e¤ilmemizin temel sebeple-
rinden birisi de budur. Dolay›s›yla bu araflt›rma-
da teori ile pratik aras›nda diyalojik bir iliflki ku-
rarak konuya yaklaflmaya çal›flaca¤›z. 

Anlafl›lm›fl olmaktad›r ki, biz yöntem olarak
aile ile ilgili temel sorunlar› ortaya koymak,
güncel sorunlardan hareketle toplumsal de¤er
ve normlar› dikkate alan tart›flmalarda bulun-
mak istiyoruz. Dolay›s›yla güncelden tamamen
kopuk “yapacaklar›m›z” ve “yapmayacaklar›-

m›z” listesi ç›karmak niye-
tinde de¤iliz. 

Bu k›sa tart›flman›n
ard›ndan aile konusun-
daki sorunlar›m›z› be-
timlemeye geçebiliriz.
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Asl›nda bu betimleme, “niçin aile konusuna ön-
celik veriyoruz?” sorusunun da cevab› olacakt›r.
Dolay›s›yla resmetmeye çal›flaca¤›m›z bu sorun-
lar, ailenin tüm içerimleriyle birlikte ele al›nma-
s› ve sonunda çözüm önerilerinin gündeme geti-
rilmesini zorunlu k›lmaktad›r. 

Evlilik D›fl› ‹liflkiler Sorunu

Bugün gerek iletiflim araçlar›ndan, gerek okul-
dan ve kamu alan›ndan gerekse yaflad›¤›m›z aile
hayat›ndan ç›karabilece¤imiz birçok sorunlar
vard›r. Bunlardan bir k›sm›n› daha yo¤un yafla-
maktay›z, di¤er bir k›sm›n› ise çevrede gözlem-
lemekteyiz. Bu ba¤lamda dile getirilmesi gere-
ken ilk sorunun evlilik d›fl› iliflkilerin yayg›nlafl-
mas› ve normallefltirilmeye çal›fl›lmas› olarak
zikredebiliriz. 

Evlilik bir aile kurumunun resmiyete kavufl-
mas› ve sonras›nda hukuki sonuçlar› aç›s›ndan
mutlaka yaflat›lmas› gereken bir kurumdur. Bu-
gün çok farkl› kesimler üzerinden örnek model
olarak yayg›nlaflt›r›lmaya çal›fl›lan nikahs›z ilifl-

kiler, “birliktelik”, “yaflanm›fll›k” vb. fleklinde
isimlendirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Halbuki bir
toplumun içindeki en temel ünite olan ailenin
korunmas›n›n biricik yolu nikah ve evliliktir.
Nikahla bir kay›t alt›na al›nmayan beraberlikle-
rin toplumumuzda meydana getirdi¤i birçok
tahribatlar› görmek mümkündür. Öncelikle top-
lumun genel de¤er yarg›lar› aç›s›ndan nikahs›z
beraberliklerin ma¤dur etti¤i kesim her zaman
oldu¤u gibi kad›nlard›r. Kad›nlar, nikahs›z ilifl-
kilerde hiçbir hukuki hak iddia edecek durum-
da de¤illerdir. Di¤er yandan do¤acak çocuklar›n
nesebi ve daha da ötede haklar›, toplumda ken-
dilerine bak›l›fl biçimi ve psikolojileri ciddi ola-
rak tart›fl›lmas› gereken bir fenomendir. 

Televizyonda birçok programlarda bu ve
benzeri olaylar gündeme gelmekte ve tart›flma
konusu olmaktad›rlar. Daha ilerideki yaz›larda
bu konu bafll› bafl›na ele al›nacak olmakla birlik-
te, televizyondan bir örnek aktararak sorunun
vehametinin alt›n› çizmek istiyorum. Bir televiz-
yon kanal›nda ö¤leden sonraki kuflakta yay›mla-
nan genifl anlamda kad›n-erkek ve aile sorunla-

r›n› irdeleyen bir program var.
Bu program format olarak bir
sorunu taraflar›n› da stüdyoya
davet ederek tart›flmaktad›r.
Tart›flan ve soru soran önce-
likli kifliler ise alt› kiflilik bir
jüridir. Orada tart›fl›lan bir
mesele flöyle idi: Orta yafll›
fabrika sahibi zengin bir adam
evli oldu¤u ilk eflinden resmi
olarak boflanmadan baflka bir
kad›nla iliflki yafl›yor. Ona ay-
r› bir ev aç›yor. Resmi nikahl›
efli ve ondan olan çocu¤unun
ihtiyaçlar›n› karfl›lamakla bir-
likte, 10 y›l evlilik d›fl› bir ilifl-
kiyi devam ettiriyor ve sonra
ölüyor. Ölünce iflinin bafl›na
o¤lu geçiyor. Nikahs›z yaflad›-
¤› kad›n, resmi nikahl› kar›s›n›
ve o¤lunu bu programa flika-
yet ederek ondan para kopar-
maya çal›fl›yor ve hak iddia
ediyor. Jüriden bir k›sm› do¤-
rusu nikahs›z yaflayan kad›n›n

Ailedeki kriz ve problemlerin ekonomik, sosyal,
kültürel vb. birçok boyutlar› vard›r. Nüfusu git-
tikçe artan büyükflehirlerde zorlaflan yaflam ko-
flullar›n›n baflta aile olmak üzere birçok sosyal
üniteye zararlar› görülmektedir. Buna mukabil,
k›rsal yöreler geleneksel aile varl›¤›n› hala de-
vam ettirerek, belki büyükflehirin baz› zorlukla-
r›n› yaflamamaktad›r.
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erke¤e hizmeti oldu¤u için, kendisine biraz para
verilmesini öneriyorlar. 

Ö¤leden sonraki kad›n kufla¤› programlar›na
bakt›¤›m›z zaman, gerçekten Türkiye vehametini
net bir flekilde görebiliriz. Özellikle metres haya-
t› en çok görünen problemlerden birisidir. Stüd-
yolara s›kl›kla ilk efller müracaat etmekte, koca-
lar›n›n baflka bir kad›n taraf›ndan ayart›ld›¤› ya
da kocalar›n›n baflka bir kad›nla kaçt›¤›n› ifade
etmektedirler. Bunlardan en vahim olan› da efl-
lerden birisinin bir baflka evli erkek ya da kad›n-
la kaçmalar› ya da aflk hayat› yaflamalar›d›r. 

Ebeveyn ve Çocuklarla ‹lgili Sorunlar

Yine kayda geçen ya da tart›fl›lan en önemli flika-
yet konular›ndan birisi de anne-babalara ilgisiz-
lik ve flayet mallar› yoksa onlar› bak›ms›zl›¤a
terk etmek fleklindedir. Bu sorun belki etraf›-
m›zda giderek daha fazla duydu¤umuz vak›alar
zinciri olarak görülebilir. Ancak televizyonlarda
baz› kiflilerin baba ya da annelerine mallar› ol-
mad›¤› için bakmad›klar›n› hissettirici ifadeler-
de bulunmalar› iflin vehametini artt›ran en
önemli noktalardan birisidir. 

Kanaatimizce ailede çocuklarla ilgili sorunlar
hem çok katmanl› hem de çok boyutludur. K›r-
sal bölgedeki ailelerde yaflayan çocuklar›n so-
runlar› ile büyükflehirde yaflayanlar›nki  farkl›-
l›klar arz etmekle birlikte, iletiflim vas›talar› üze-
rinden bir çok sorunlar›n da birbirine benzeme-
ye bafllad›¤›n› ifade etmek gerekmektedir. Aile
içi fliddetten bafllayarak, fakirlik, suç ve okul içi
sorunlar, d›flar›ya do¤ru giderek genifllemekte-
dir. Kanaatimizce bugün aileyi panikleten so-
runlar›n okulla olan ba¤lant›lar› önemlidir.
Özellikle Büyükflehirlerde uyuflturucu haplar›n
okul ö¤rencilerine ak›l almaz yöntemlerle pazar-
lanmas›, fakir ö¤rencilerin kuryeliklere al›flt›r›l-
mas›, orta yafl›n üzerindeki erkeklerin ortaokul
ve lise düzeyinde çocu¤u olacak yaflta k›zlara
kanca atmas› say›labilecek sorunlardan sadece
bir kaç›d›r. Bilhassa medyada köfle dönmecili¤in
bir ideal olarak sunuldu¤u ortamda k›zlar›n çe-
flitli vaadlerle büyük yafltaki evli ve kötü niyetli
erkekler taraf›ndan kand›r›ld›¤› bir vak›ad›r. Yi-
ne okul içindeki çeteleflmede mazlum kategori-
sinde ö¤rencilerin say›s›nda art›fllara sebep ol-

maktad›r. Do¤rusu medyaya yans›yan bu sorun-
lara bakt›¤›m›z zaman, meselenin sadece güven-
likten ibaret olmad›¤›n› anlamakta ve de¤erler
erozyonuna iflaret eden göstergeleri çok net bir
biçimde okumaktay›z. Anne-babalar›n çocukla-
r›n› koruma yönündeki çaba ve tereddütleri de
asl›nda bafll› bafl›na araflt›rma konusu olabilecek
bir husustur. 

fiüphesiz ailedeki kriz ve problemlerle ilgili
sayabilece¤imiz maddeleri artt›rmak mümkün-
dür. Bugün bu sorunlar›n ekonomik, sosyal,
kültürel vb. birçok boyutlar› vard›r. Özellikle
nüfusu gittikçe artan büyükflehirlerde zorlaflan
yaflam koflullar›n›n baflta aile olmak üzere bir-
çok sosyal üniteye zararlar› görülmektedir. Buna
mukabil, k›rsal yöreler geleneksel aile varl›¤›n›
hala devam ettirerek, belki büyükflehirin baz›
zorluklar›n› yaflamamaktad›r. Ancak orada da
“bilinç” seviyesinin sa¤l›kl› aile yap›lar› olufltur-
mada handikaplar› vard›r. Belki töre ve gelenek-
ler sorunlar›n daha fazla aç›¤a ç›kmas›n› önle-
mektedir. Fakat uygun ortam›n› buldu¤unda
onlar da deflifre olmakta ve sorunlar›n alan›n›n
geniflli¤i ortaya ç›kmaktad›r.     

1 Bkz. Hasan Hanefi, “Gelene¤i Yenilemek Zorunday›z”
(Röportaj), Kon. Yusuf Kaplan, Umran, S. 91, ‹st.
2002.
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S
›cak savafllar› bitirip, yorgun arg›n kendi iç-
lerine çekilen ülkeler, uzun y›llar boyunca
savafl psikolojisini üzerlerinden atmaya çal›-

fl›rlar. Bu uzun sürede, yanan, y›k›lan evlerini-
ocaklar›n›, flehirlerini ve ülkelerini yeniden kur-
man›n telafl›yla, biri d›fl›nda her türlü kavgay› ra-
fa kald›rm›fllard›r. Tek kavga hayat› yeniden fle-
killendirmekten ibarettir. Yine de kavgas›z bir
hayat›n çekilmezli¤i düflüncesinden hareketle
yeni kavgalar üretirler bir zaman sonra…

Osmanl›n›n son dönemlerinde bafllayan ve
cumhuriyetin kurulmas›yla birlikte yo¤unluk ka-
zanan yenilenme hareketi ile Türkiye uzun bir sü-
rece ad›m atm›flt›r. Günlük hayat›n her alan›na
yay›lan bu de¤iflim sürecinde yenilikler, kimi za-
man kendili¤inden kabul görmüfl, kimi zaman da
kanunlar vas›tas›yla gerçeklefltirilmeye çal›fl›l-
m›fl, hala da çal›fl›lmaktad›r.

Türkiye’nin yenilenme hareketinde baflar›l›
olup olmad›¤› tart›flmal› bir konudur ve hala net
bir sonuca ulafl›lm›fl de¤ildir. Baflar›l› olmas›nda,
gerçekten de¤iflmek isteyen bir halk›n varl›¤›n-
dan söz edilebilir. Baflar›l› olmamas› bab›nda ise,
bütün yeniliklerde bat›y› referans almas› zikredi-
lebilir.

Türkiye’nin, bireysel veya toplumsal eylem-
lerden hemen sonuç almak isteyen bir yap›s› var.
Hadiselerin uzun zamana yay›lmas›, Türk halk›-
n›n çabuk s›k›lan bir yap›ya sahip olmas› ile bir-
leflince ortaya tatminsizlik gibi bir sonuç ç›kmak-
tad›r. “Türk gibi baflla, Alman gibi bitir!”… tarz›
sözlerin ortal›kta dolaflmas› baflka hangi anlamla

aç›klanabilir?
Türkiye’de çok h›zl› de¤iflen bir gündem var.

Enine boyuna tart›fl›lmadan bir kenara at›lan ko-
nular, zamanla önemini yitiriyor ve halk›n ilgi
alan›ndan uzaklaflmaya bafll›yor. Hayati mesele-
lerin, halk›n gündemine girifli ile ç›k›fl›n›n belli
olmamas›na zamans›zl›k kavram› da eklenince
gündem yamal› elbiseye dönüyor. Yani Türki-
ye’de neyi ne zaman tart›flman›n gerekli oldu¤u
bilinci yerleflmemifltir. 

Öncelikle bütün meselelere so¤ukkanl›l›kla
yaklaflmas›n› ö¤renmesi gerekiyor Türkiye’nin.
Meflhur bir söze göre “usulsüzlük vusulsüzlük-
tür.” Türkiye’de gündemdeki konular›n tart›fl›l-
ma biçiminde bir usul yoktur. Akademisyenlerin
açt›¤› pencerelerin halk›n göz seviyesinden çok
yukar›larda olmas›, bir türlü ferahlama alan›
oluflturmamaktad›r. Konunun uzman› oldu¤unu
iddia edenlerin, bir fleyleri halka ra¤men savun-
mas›, tart›flma konusunun kendi bak›fl aç›lar›na
göre flekillenmesini dayatmalar›, bir çeflit kanaat
önderli¤ine soyunmalar› ve bu kiflilerin hep ayn›
isimlerden oluflmas›, halk›n haf›zas›nda hiç de
olumlu izler b›rakmamaktad›r. Her kesimin ken-
di do¤rusunda ›srar etmesi, hakk› teslimi bilerek
göz ard› etmesi, ister istemez Türk ayd›n› ile ilgi-
li, ikna yetene¤inden yoksun olma halini düflün-
dürmektedir. 

‹kna yetene¤inden yoksun olma hali, sadece
ve sadece tart›flmay› alevlendirir, sonuca ulaflma-
y› geciktirir, ortak bir noktada buluflma ihtimali-
ni ortadan kald›r›r. ‹kna etmek, bir mesele hak-

TTÜÜRRBBAANN ÇÇÖÖZZÜÜMMLLEEMMEELLEERR‹‹ VVEE//VVEEYYAA
KKOORRKKUU DDAA⁄⁄LLAARRIINNIINN RRAAKKIIMMII

SEFER GGÖLTEK‹N
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k›ndaki gerçe¤in/do¤runun karfl› taraf taraf›ndan
da kabulü demektir; düflünceyi dayatmadan
uzak, muhatab› incitmeden, karfl› taraf›n içsellefl-
tirme h›z›n› da hesap ederek aktarmak demektir. 

Ola¤anüstü durumlarda tek yürek atmas›n›
baflarabilen Türkiye, yeniden yap›lanma aflama-
s›nda sürekli tereddüt hali içinde olmufltur. Bu
tereddütlerin en bafl›nda ise din kavram› gelmek-
tedir. Türkiye’nin de¤iflmesi gerekti¤ine iman
eden ve fakat yüzünü bat›ya dönen kesim, çareyi
din iflleriyle dünya ifllerini ay›rmakta bulmufl, bu
ay›r›m› yaparken de dinin hayata kar›flmas›n› is-
tememifl ama onun sayg› gösterilmesi gereken iç-
sel bir mesele oldu¤unda ›srar etmifltir. Dine gös-
terecekleri sayg›y› da geleneksel din alg›s› ile s›-
n›rland›rm›fllard›r. Bu ›srar, Türkiye’de dini dü-
flüncenin geliflmesini engelleyen en büyük faktör
olmufltur. Bu noktadan sonra dini düflünce don-
durulmufl, her fleye ra¤men üretilen düflünce ise
dinin bireylerin içsel meselesi oldu¤u tezi ile haya-
ta aktar›lma aflamas›na gelmeden canl›l›¤› yitiril-
mek suretiyle ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Türkiye’nin de¤iflmesi gerekti¤ine inanan ve
fakat dinin hayat›nda önemli bir yer tutmas›n› is-
teyen, yani dine sadece sayg› gösterilen de¤il, ay-
n› zamanda onun hayata müdahale eden taraf›-
n›n da varoldu¤u gerçe¤ini savunan kesim ise,
k›s›tlanan hareket alan›n›, di¤er kesime karfl› ta-
k›nd›¤› tav›rla daha da daraltm›flt›r. Bu kesimi de
yüzü bat›ya dönük ama kalbini do¤udan ay›ra-
mayanlar olarak adland›ral›m. Bu iki kesime, yü-
zünü de kalbini de do¤uya çevirenleri de kat›nca
medeniyetlerin geçifl noktas›ndaki Türkiye’nin
de¤iflim s›k›nt›lar› kendini ele vermeye bafllaya-
cakt›r. 

Dini, sayg› gösterilecek kutsal alan olarak ha-
yat›n d›fl›na ç›karan bat›l› hayat tarz› savunucula-
r›, kendi içlerinde hemen hemen her konuda bir
ortak nokta belirlemifl gibi görünüyorlar. Kendi
içinde ikiye ayr›lan di¤er kesimin ise ba¤l› olduk-
lar› dinin temel kaynaklar›nda çizgileri belirle-
nen hatlar d›fl›nda ortak bir dil oluflturabildikleri
söylenemez. Bunlar da gelenekçiler ve yenilikçi-
ler ayr›m›yla birbirlerini suçlamaya bafllam›fllar-
d›r. Böylece Türkiye kendini, kendili¤inden bir
ötekiler içindeki ötekiler gerçe¤i ile karfl› karfl›ya
bulmufltur. Asl›nda burada bir sorun yok. Yani
Türkiye, içindeki bütün ötekilere ra¤men bir bü-
tün olarak ayakta kalabiliyorsa, ötekileflmek bir
sorun de¤il bir zenginliktir. Bu hal bir ülkenin

varl›¤›n› müthifl bir özgürlük anlay›fl›yla sürdür-
dü¤ünün göstergesidir. Ama sorun tam da bura-
da bafll›yor. Yani herkesin kendi do¤rusunu bafl-
kalar›na kabul ettirmeye bafllamas›yla. Bu benim
hayat tarz›m daha do¤ru, sen yanl›fl bir hayatta-
s›n, senin yaflaman gereken hayat tarz› benim ya-
flad›¤›m hayat tarz›d›r gibi yönlendirmeler, ötele-
meler, d›fllamalar, azarlamalar, birbirine yüksek-
ten bakmalar, ülkede sorun olarak görülen mese-
lelerin çözümünü güçlefltirmektedir. 

Kurdu¤umuz bu kadar cümle, Türkiye’nin
15-20 y›ld›r yüksek sesle konufltu¤u bir mesele-
nin; türban ekseninde tart›fl›lan baflörtüsünün
kamusal alanda kullan›lmas›n›n, dini mi din d›fl›
m› oldu¤unun bir türlü çözülememesinin hik-
metine binaendir. 

Baz› sorulardan hareketle olas› do¤ru cevap-
lar›n pefline düflelim: Ne olmufltur da düne kadar
sorun olmayan baflörtüsü bugün sorun olarak ül-
kenin geliflmesinin, ilerlemesinin, gelece¤inin
önünde bir engel olarak durmaktad›r!? Baflörtü-
sü ile ilgili dinin ana kaynaklar› ne demektedir?
Baflörtüsünün siyasi bir simge olarak alg›lanma-
s›ndaki sebep nedir? Ortak bir noktada buluflma
imkan› var m›d›r? Her fleyden öte Türkiye’nin
böyle bir sorunu var m›d›r, yoksa suni bir tart›fl-
ma m›d›r?

Önce meseleye her iki kesimin de yaklafl›m
tarz›n› belirleyerek bakal›m:

1. Bat›l› hayat tarz› yanl›lar›n›n savundu-
¤u düflünceye göre, baflörtüsü anneannelerin,
babaannelerin bafl›n› süsleyen, ve fakat genç k›z-
lar›n veya orta yafllardakilerin bafl›na ba¤land›-
¤›nda Türkiye’nin ulusal ve uluslararas› imaj›n›
zedeleyen bir bez parças›d›r. Gerekti¤inde bikini
ile k›yaslanabilecek kadar basit bir giyecektir. Bu
düflünceye göre kad›n, e¤er bafl›n› ba¤lamak is-
terse ba¤layabilir. Ta ki kamusal alan olarak kav-
ramsallaflt›r›lan ortak kullan›m alanlar›na gelin-
ceye kadar. ‹flte orda ç›kar›lmas› gerekir. Nas›l
ça¤dafl bir kad›n ortak kullan›m alanlar›nda bir
sayg› ifadesi olarak bikini ile dolaflm›yorsa, ayn›
sayg›y› bafl› örtülü kad›n da göstermek zorunda-
d›r. Yani baflörtüsü gerekti¤inde ç›kar›labilen ge-
rekti¤inde tak›labilen bir fleyden baflka bir fley de-
¤ildir. Kad›n ille de ›srar ediyorsa bafl›n› ba¤la-
makta, bunun alt›nda baflka emeller yatmaktad›r.
Bu da müdahale etmeyi gerektirir. Müdahale afla-
mas›nda ise, baflörtüsünün ne kadar ça¤d›fl› bir
görüntü oluflturdu¤u, geriye dönüflü simgeledi¤i
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ve ç›kar›lmas› gerekti¤i, ç›kar›lmas›nda da her-
hangi bir sak›nca olmad›¤›n›n anlat›ld›¤› ikna
turlar›ndan tutun da bafl› örtülü birinin bafl›nda-
ki örtüyü zorla çekip almaya kadar her fley mu-
baht›r. Çünkü, herhangi bir yanl›fll›k veya kaba-
l›k(!) yap›lmas›n diyerek defalarca Kur’an’a ba-
k›lm›flt›r: Kur’an aç›k olarak kad›nlar›n bafllar›n›
örtmeleri gerekti¤ine dair emir vermemektedir…

2. Müslümanl›¤›n gereklerini yerine getir-
meye gayret edenlerin iddias› ise baflörtüsünün
Kur’an’da emredildi¤i yönündedir. Onlar, di¤er-
lerinin üzerine titredikleri Türkiye’nin ulusal ve-
ya uluslararas› imaj›n› zedelemek için de¤il, ba-
flörtüsünün dinde bir yeri oldu¤una inand›klar›
için bafllar›n› örterler. Böyle görmüfllerdir atala-
r›ndan. Zira yüzy›llard›r, saç›n›n bir teli bile gö-

rünen bir kad›n›n cehennemde ca-
y›r cay›r yanaca¤›n› anlatan riva-
yetlerle büyümüfllerdir. Zamanla
baflörtüsü kad›n›n bedeninin ayr›l-
maz bir parças› haline gelmifltir.
Dolay›s›yla bir kendili¤indenlikten
söz etmek gerekir. Yani baflörtüsü
Anadolu insan›n›n yetiflme tarz›na
yans›m›fl ve belli bir yafla gelindi-
¤inde k›z çocu¤u bafllarda aileden
gelen e¤itimle bafl›n› örter. Gelifl-
me ça¤›n› tamamlad›¤›nda ise ba-
flörtüsünü takmas›nda ›srar etmesi
aile bask›s›ndan dolay› de¤il, ken-
di iradesiyle gerçekleflen bir hadi-
sedir. Çok uç örnekler hariç, gele-
neksel terbiye ile yetiflen hiçbir ka-
d›n bafl›n› örtmesinin gereksizli¤i-
ni düflünmemifltir. Bu aç›dan ba-
k›ld›¤›nda, düne kadar bir sorun
olmayan baflörtüsünün bugün ge-
reksiz oldu¤u yönünde düflünceler
üretilmesi nedendir? Her fleyden
öte, dinde yeri olmasa da, gelenek-
sel ö¤reti bunu istemese de, kad›-
n›n bafl›n› örtmesi kiflisel tercihi
olabilir. Neden buna sayg› göste-
rilmiyor? Neden; “Ey bafl›n› örten,
sen bugüne kadar düflünemedin
ama biz senin yerine düflündük ve
art›k bafl›n› örtmeyi gerektiren
flartlar›n ortadan kalkt›¤› hükmü-
ne vard›k!” gibi imalarla psikolojik
bask› yap›l›yor? Bilinmez mi ki bu

ülkede, baflörtüsüne uzat›lan düflman elini ku-
rutmufltur bu halk?

Her iki taraf da hakl› gerekçeler göstererek sa-
vunmas›n› yapar. Lakin yap›lan iflin gereklili¤ini
delillendirmek zor de¤ildir. Her iki taraf da gö-
rüfllerinde ›srar etti¤i müddetçe bir orta noktada
buluflma imkan› yoktur. Her iki tarafa göre bir
orta noktada buluflmak, savunulan düflünceden
taviz vermek anlam›na gelir ki, taviz bir kere ve-
rildi mi sonu gelmez…

Sorunlar›n çözümlerinde, bafllama noktas›
tespit etmek, mevcut halini gözden geçirmek ve
yar›n alaca¤› flekil üzerinde çal›flmak, meseleye
zaman›nda ve sa¤l›kl› bir müdahale demektir.
Günü kurtarma pefline düflmek, kahramanl›¤a
soyunmak, ç›kar iliflkilerini bulaflt›rmak zaman

Hayat tarz›n› “‹slam” olarak adland›ranlar,
ana kaynaklardan anlad›klar› bütün anlamlar›
hayatlar›na aktarmakla mutmain olmaktad›r-
lar. Bireylerin hayatlar›na ülkenin birlik ve bü-
tünlü¤ünü düflündüklerini iddia ederek müda-
hale edenlerin, sürekli karfl› taraftan bekledik-
leri hoflgörü kavram›n›n içini doldurmalar› ve
ürettikleri korkular›n gereksizli¤inin ay›rd›na
varmalar› gerekmektedir.
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kayb›ndan baflka bir fley olmad›¤› gibi, yaraya
merhem olmaktan da uzakt›r. Bir sorun bir ülke-
nin genelini ilgilendiriyorsa ve gerçekten sorun-
sa; tekrar nüksetmemesi için elden gelen bütün
gayret sarf edilmelidir.

Baflörtüsü meselesi, geçen yirmi y›l içinde ko-
nufluluyor gibi görünse de ç›k›fl noktas› daha es-
kilere dayanmaktad›r. E¤itim seferberli¤i ad› al-
t›nda yap›lan ve özellikle k›z çocuklar›n›n e¤itim
hakk›ndan yararlanmas› için yap›lan çal›flmalarla
birlikte bafllayan bir süreç. O zamanlarda tek
amaç k›z çocuklar›n› e¤itim dairesine dahil ede-
bilmekti. Zamanla gerçekten büyük baflar›lar el-
de edildi. Bu baflar›da bütün taraflar›n ortak bir
nokta olan e¤itim alan›nda buluflmalar›n›n etkisi
büyük olmufltur. Yani Türkiye’yi muas›r medeni-
yetler seviyesine ç›karmak isteyenlerin bu iste¤i-
ne Türk halk› ikinci anlamlar yüklememifl ve
k›zlar›n›n Türkiye’nin e¤itimli bireyleri olmalar›
gerekti¤ine ikna olmufllard›r. K›zlar› evlerden ç›-
kar›p okullara getiren düflünce, bu kadarla yeti-
nilemeyece¤inden hareketle, k›z çocuklar›na lise
ve üniversitelerin yollar›n› da açt›. K›zlar›n› bu
okullara da gönderdi ülkenin insanlar›. Sonra,
k›z ve erkek çocuklar›n›n ayr› ayr› salonlarda
e¤itim görmesinin sak›ncalar›n› fark edenler, k›z
ve erkek çocuklar›n›n ayn› ortamlarda e¤itim al-
malar› gerekti¤ini savundular. Bu düflüncelerini
de kabul ettirdiler. Baz›lar›n›n itiraz›na ra¤men
bu uygulama da yerine oturdu. 

E¤itim sistemindeki keflifler bir türlü bitmek
bilmiyordu. Bu defa da, k›l›k k›yafette birli¤e git-
me fikri ortaya at›ld›. Özellikle bafl›n› örten ö¤-
renciler, hiç de iyi bir görüntü arz etmiyorlard›
c›v›l c›v›l çocuklar›n içinde. Hatta di¤er ö¤renci-
lerin e¤itimine de bir flekilde (mesela baflörtüsü-
nün dini bir yaflam› hat›rlatmas› ve dinin özgür-
lükleri olas› k›s›tlama(!) ihtimali sebebiyle) engel
oluyorlard›. Bugün gelinen noktada din e¤itimi-
nin bile okullarda seçmeli ders olarak verilmesi-
ne raz› olanlar, k›z çocuklar›n›n okullara art›k
bafllar› örtülü bir flekilde gidebilmesini engelle-
yen önlemlere karfl› tav›r ald›. Ve mesele bir fle-
kilde üniversite ö¤renimini tamamlay›p sosyal
yaflam›n içine kar›flan ö¤rencilerin girip-ç›kmas›
gereken yerlere s›n›rlar çizilmesiyle iyice büyü-
dü. 

Yaflanan bu süreç içinde görünen o ki taraflar
baz› korkular üretmifllerdir. Bir taraf Türkiye’nin
modern görüntüsünün zedelenece¤i endiflesine

kap›lm›fl ve bütün terimlerini bununla mücadele
için seferber etmifltir. Di¤er taraf, baflörtüsüne
yap›lan müdahalenin, yaflamaya çal›flt›¤› bireysel
hayat tarz›n›n farkl› alanlar›na da yay›lma endifle-
sine kap›lm›fl ve karfl› dil oluflturmaya çal›flm›fl-
t›r.

Baflörtüsü sorunu sürecinde ortaya at›lan gö-
rüfllerin kimseyi ikna etmedi¤i bir gerçek. Daha
do¤rusu, baflörtüsü sorunu sürecinde kullan›lan
dil, dinini yaflamaya çal›flanlar›n ortak dili olama-
m›flt›r. Dini lider olarak kabul edilen uzmanlar›n
yorumlar›, sorun olarak gösterilen baflörtüsü ko-
nusunda yaflanan tedirginli¤i giderememifltir. Za-
manla flüpheler artm›fl ve belirsizlik, sorunu had-
dinden fazla büyük göstermeye bafllam›flt›r.. Din,
sadakat isteyen bir yap›ya sahiptir. fiüpheyle sa-
dakatin yan yana durmayaca¤› ise bir vak›ad›r. 

Türkiye’nin her fleyden önce; örnek gösterme,
s›n›r ötesi ülkelerin durumlar›yla korkutma gele-
ne¤inden vazgeçmesi gerekmektedir. Bugün ço-
cuk e¤itimi uzmanlar›, çocu¤unuza baflka çocuk-
lar› örnek göstermeyin derken, bir ülkeye baflka
bir ülkeyi örnek göstermek ne derece do¤rudur?
Türkiye’nin hiçbir zaman örnek gösterilen ülke-
lerin fleklini almayaca¤› aflikard›r. 

Baflörtüsü konusunda, dinin ana kaynaklar›-
n›n kesin ve aç›k emir ve tavsiyelerde bulunma-
mas›, kad›nlar›n bafllar›n› örtmeyebilece¤i anla-
m›na gelmez. Ana kaynaklar›n iflaret etti¤i ikinci
anlamlar da ilk anlamlar kadar önemlidir ve uy-
gulanmas› gerekmektedir. Nihayetinde yaflamak
istedi¤i hayat tarz›n› “‹slam” olarak adland›ran-
lar, ana kaynaklardan anlad›klar› bütün anlamla-
r› hayatlar›na aktarmakla mutmain olmaktad›r-
lar. Bireylerin hayatlar›na ülkenin birlik ve bü-
tünlü¤ünü düflündüklerini iddia ederek müda-
hale edenlerin, sürekli karfl› taraftan bekledikleri
hoflgörü kavram›n›n içini doldurmalar› ve üret-
tikleri korkular›n gereksizli¤inin ay›rd›na varma-
lar› gerekmektedir. Ayn› flekilde, ‹slam’› hayat
tarz› olarak kabul edip hayatlar›na aktarmak iste-
yenler de, hayat tarzlar›n›n baflkalar›n›n hayat›n›
tehdit etmeyi de¤il zenginlefltirmeyi gerektirdi¤i-
ni, ikna edici bir dille anlatmalar› gerekmektedir.
Bunu yaparken, ‹slam’›n önce insanlar›n yürekle-
rini kazand›¤› gerçe¤ini unutmamalar› gerek-
mektedir. Akl›n kabul etti¤ini yürek kabul etme-
yebilir ama yüre¤in kabul etti¤ini ak›l kabul
eder. 
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F
elsefenin ne oldu¤u ve ne olmad›¤› soru-
suna verilen cevaplar öylesine fazlad›r ki,
yap›lan tan›mlamalar meseleye aç›kl›k ge-

tirmekten ziyade karmaflaya yol açmaktad›r. He-
men her filozofun felsefeyi kendi meflrebine mu-
vaf›k olacak flekilde tan›mlamas›yla neredeyse
söylenmemifl bir fley kalmamaktad›r. Dolay›s›y-
la, ‹slam düflüncesinin felsefeye karfl› pozisyo-
nunu belirleyebilmek ve özgün bir ‹slam felsefe-
sinin olup olmad›¤› sorusuna cevap verebilmek
için önce felsefenin do¤ru bir tan›m›n›n verilme-
si ve “felsefi düflünme tarz›ndan” ne anlafl›lmas›
gerekti¤inin ortaya konulmas› gerekiyor. 

Felsefi sorunlar›, sadece maddeye indirgeye-
rek aç›klamaya çal›flan ve di¤er düflünme metot-
lar›n› anlams›z gören zihniyet aç›s›ndan ‹slami-
yet’in felsefi düflünceye muhalif görünmesi do-
¤ald›r. Herhangi bir felsefi sistem, vahiy ve nü-
büvvet gibi bilgi kaynaklar›n› kabul etmedi¤i za-
man ak›lc›/rasyonalist ve insan merkezli (hüma-
nist) olmak zorunda kalmaktad›r. Halbuki, saf
ve hakiki bilginin kayna¤› Allah’t›r. Bu bilgi
(hikmet), kitaplar ve resuller yoluyla di¤er in-
sanlara tebli¤ edilir. Hakikati belirlemede sadece
insani imkânlar› (deney, gözlem, ak›l) esas alan
bir çaban›n hikmetle hiçbir alakas› yoktur ve bu
faaliyet kuru bir felsefe olmaktan öteye gidemez.

Felsefenin materyalist ve pozitivist yorumu
insan düflüncesi üzerine konulan ciddi bir s›n›r-
lamad›r ve ilahi bilgiyi d›fllamaktan baflka bir ga-
yesi yoktur. ‹nsana mahsus düflünme faaliyetini

materyalizmle tahdid ederek tan›mlamak sonra
da bunun d›fl›nda kalan her fleyi anlams›zl›¤a ve
içeri¤i bofl metafizi¤e indirgemek felsefeyi k›s›r-
laflt›rmak ve suistimal etmekten baflka bir fleye
yaramaz. Mesela, materyalist felsefenin ve man-
t›ksal pozitivistlerin tan›mlamalar› esas al›nacak
olursa metafizi¤in tamam› d›flar›da kalacak; Pla-
ton, ‹bn-i Sina, Farabi ve T. Aquinas gibi isimler
yok say›lacakt›r. Tüm bunlar göz önüne al›nd›-
¤›nda, herhangi bir düflünce ak›m›n› hemen iflin
bafl›nda devre d›fl› b›rakmamak aç›s›ndan felse-
feyi “belirli bir metoda dayal› ve aç›k uçlu dü-
flünme tarz›” olarak de¤erlendirmek en uygun
seçim olarak görünmektedir. Böylece en az›ndan
belirli bir tart›flma zemininin varl›¤› kabul edil-
mifl olunacakt›r. 

‹slam düflüncesinden bahsederken Müslü-
manlar›n yaflad›¤› co¤rafyada karfl›m›za ç›kan
tüm fikri hareketlerin kastedildi¤inin belirtilme-
si gerekiyor. Ayr›ca, ‹slam düflünce tarihinin sa-
dece “‹slam felsefesinin” tarihi manas›na gelme-
di¤i görülmelidir. Bir baflka deyiflle, ‹slam dü-
flüncesi yaln›zca felsefeden ibaret de¤ildir. Hatta
felsefi düflünme tarz›n›n, tüm ‹slam düflüncesi
içinde pratik etkileri aç›s›ndan di¤erlerine naza-
ran çok daha az tesir icra etti¤ini rahatl›kla söy-
leyebiliriz. Ancak ‹slam’›n kelam, f›k›h ve tasav-
vuf (felsefi tasavvuf istisna edilmek üzere) ekol-
lerine müsteflrikler taraf›ndan orijinal olmama
gibi bir elefltiri yöneltilmedi¤i için özellikle ‹s-
lam felsefesi üzerinde durma mecburiyeti do¤-

‹‹SSLLAAMM DDÜÜfifiÜÜNNCCEESS‹‹ 
FFEELLSSEEFFEE VVEE ÖÖZZGGÜÜNNLLÜÜKK SSOORRUUNNUU

SELÇUK KKÜTÜK
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maktad›r. Müslümanlar›n sadece kendi orijinal
kaynaklar›na ve özel metotlara (Kur’an, hadis,
icma, içtihad) baflvurarak hem teorik hem de
pratik anlamda ciddi çal›flmalar yaparak kendine
mahsus bir ‹slam medeniyetinin oluflumuna yol
açt›klar› bilinmektedir. 

Bu noktada “‹slam felsefesi” ifadesine de
aç›kl›k kazand›rmak gerekiyor. ‹slam felsefesi-
nin, “‹slam’›n felsefesi” anlam›na gelmeyece¤i
meselesine dikkat edilmelidir. Vahyin bir “felse-
fesi” oldu¤undan bahsetmek, semavi olan› arzî
hale getirmek gibi bir yanl›fll›¤› beraberinde ba-
r›nd›racakt›r. Kutsal metinlerin felsefi metotlar-
la incelenmesinin meflruiyetine cevaz verildi¤i
takdirde; vahyin, di¤er (bat›l) befleri düflünce
sistemleriyle ayn› muameleye tabi tutulmas›na
yol aç›lm›fl olur. Di¤er taraftan, felsefenin ne ol-
du¤u henüz belirginleflmemifl olmakla beraber
din ve felsefenin ortak birtak›m sorunlar› ele al-
d›¤› da ortadad›r. Dolay›s›yla ‹slamiyet’in felse-
fesinden ziyade, Müslümanlar›n felsefeyle ifltiga-
linden ve dinin felsefeye olumlu veya olumsuz
tavr›ndan söz etmek daha uygun görünmekte-
dir. 

Kelam, f›k›h, tasavvuf ve felsefe alan›nda
Müslümanlar taraf›ndan üretilen düflüncelerin
hemen hepsinde elefltirilecek noktalar bulunabi-
lir. Elbette Kur’an, kendisinde do¤rulu¤u aç›s›n-
dan flüphe olmayan1 bir kitapt›r. Ancak, vahyin
insan eli de¤memifl hali ile insanlar taraf›ndan
yorumlanarak flekillendirilmifl ve indirgenmifl
durumu aras›nda bir ay›r›m yapma zarureti var-
d›r. O halde, ‹slam düflüncesi teriminden anla-
fl›lmas› gereken fley, Müslümanlar›n tarih bo-
yunca elde ettikleri birikimdir ve tarih devam et-
mektedir.

Müslümanlar Yunan felsefesinden önce Hint,
‹ran, M›s›r ve Mezopotamya kültürlerine ait fel-
sefe ile kar›flm›fl halde bulunan hikmetle tan›fl-
m›fllard›. Ancak tercümeler yoluyla Yunan felse-
fesi daha fazla yayg›nl›k kazanm›flt›. Özellikle
Yunan tarz› felsefenin Müslümanlar aras›nda iti-
kadî anlamda ortaya ç›karabilece¤i problemlere
karfl› ilmi aç›dan baz› tedbirlerin al›nmas› gerek-
mekteydi. Dolay›s›yla âlimlerin felsefeye karfl›
müsbet veya menfi tav›r almalar› keyfi ya da ki-
flisel tercihlere ba¤l› bir durum de¤il, tarihsel ve
sosyolojik bir zorunluluk haliydi. Netice itiba-

r›yla Müslüman ilim adamlar› bu yeni duruma
karfl› kendi özgün inançlar› çerçevesinde bir ce-
vap oluflturmak üzere harekete geçtiler ve çok
k›sa bir zaman aral›¤›nda felsefeyi ö¤renen de¤il,
flerh edip ö¤reten konumuna geçtiler.

Hikmetin co¤rafi anlamda kayna¤› Mezopo-
tamya ve Ortado¤u bölgesidir ve bu alan pey-
gamberlerin diyar›d›r. Hikmetin bu bölgelerden
Hint, Çin, ‹ran, M›s›r ve Yunan gibi merkezlere
da¤›ld›¤›n› fark eden Farabi, Yunan’da yaz›l› ha-
le gelmifl hikmet konusunda kendisine düflen
görevin “bu hikmeti öz yurduna geri getirmek”
oldu¤unu söylüyor2. 

K›saca ifade edilirse, bir söz veya davran›fl
ancak ilahi olanla ba¤lant›l› olmakla hikmet se-
viyesine yükselebilir. Felsefe, ‹slam düflüncesin-
de saf bir spekülasyon arac› de¤il, hikmetin kay-
na¤› olan Allah’›n varl›k ve olufl sahas›ndaki te-
cellilerini araflt›rma ve idrak çabas›d›r. 

Özgünlük Meselesi

Müsteflriklerin kendileri d›fl›ndakileri ve bilhas-
sa Müslümanlar› gayr› medeni olarak takdim
ederken en fazla vurgulad›klar› noktalardan biri
de özgün bir ‹slam düflüncesinin olmad›¤› iddi-
as›d›r. 19. yüzy›l›n bafllar›nda E. Renan ‹slam
felsefesi diye bir fleyi olamayaca¤›n›, Türklerin
ve Araplar›n böyle bir düflünsel etkinli¤i yürüte-
bilecek yetenekleri olmad›¤›n› iddia ediyordu.
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‹slam düflüncesinde varl›¤› inkâr edilemeyecek
baz› parlak isimleri ise, sadece “tafl›y›c›l›k” yap-
makla aç›kl›yordu. Yani bilinen meflhur isimle-
rin yapt›¤› fley, felsefeyi ve düflünme metodunu
Yunan’dan al›p as›l sahipleri olan Avrupa’ya ilet-
mekten ibaretti. ‹slam filozoflar›n›n kendilerine
mahsus orijinal fikirleri olmad›¤›n› göstermek
için sergilenen tav›r genel olarak iki parça halin-
de ifade edilebilir:

1- ‹bn-i Sina, Farabi veya Kindi gibi düflünür-
lerin görüflleri geriye do¤ru götürülerek, asl›nda
temel kayna¤›n Aristo veya Platon gibi isimlere
dayand›¤› gösterilmeye çal›fl›lmakta ve sözü ge-
çen isimlerin flarih olmaktan öteye geçemedikle-
ri ileri sürülmektedir. 

2- ‹slam filozoflar›n›n eserlerinde eklektik ve
uzlaflt›rmac› bir tak›m unsurlara rastland›¤› za-
man sözü edilen isimler sapt›rma yapmakla suç-
lanmaktad›r. Yunan düflüncesinden tamamen
farkl› görüfllerin ortaya konuldu¤u görüldü¤ün-
de ise, hatal› tercüme yap›ld›¤› ya da yanl›fl kay-
naklardan hareket edildi¤i iddia edilmektedir.
Böylece özgünlü¤e mahal olacak herhangi bir
alana müsaade edilmemektedir.

Özgün Olma Kriteri
‹slam felsefesinin orijinalli¤i sorununu ele al-

madan evvel bir fikrin veya düflünce ak›m›n›n
özgün olup olmad›¤›n› belirleyen ölçütün ne ol-
du¤una karar vermek gerekiyor. Özgünlük teri-
minden, insanl›k tarihinin hiçbir döneminde efli
benzeri görülmemifl ve daha evvel hiç kimse ta-
raf›ndan telaffuz edilmemifl bilgileri türetmek
anlafl›l›rsa böyle bir duruma rastlanmas› gerçek-
ten mümkün de¤ildir. Her düflünce adam› tari-
hin belirli bir döneminde ve belirli bir kültürel
ortamda ortaya ç›kar; dolay›s›yla ele ald›¤› mese-
leler, o toplumun gündeminde olan siyasi, dini
ve felsefi sorunlardan ba¤›ms›z olamaz. Ayr›ca
hiçbir fikir adam›, ortaya koydu¤u “özgün” dü-
flüncelere kaynakl›k eden bilgi malzemelerinin
bizatihi kayna¤› olamaz. Makbul olsun veya ol-
mas›n tarihe ad›n› yazd›ran fikir adamlar› da bir
flekilde belirli bir e¤itim sürecinden geçerek, da-
ha önceden elde edilmifl bir tak›m bilgileri ö¤-
renmifl ve sonra bunlar› yorumlayarak yeni fley-
ler ileri sürme aflamas›na geçmifllerdir. Kendi-
sinden önce ortaya konulmufl bilgilere dayan-
mamak özgün olman›n bir flart› olursa, tüm dü-
flünce adamlar›n›n her fleyi bafltan keflfetmeleri
gerekir ki, bu imkâns›zd›r. ‹lmin özelli¤i kümü-
latif (birikimsel) olmas›d›r; e¤er ilim adamlar›
her fleyi kendi bafllar›na s›f›rdan üretmeye tefleb-
büs etselerdi, insanl›¤›n bilgi seviyesi belirli bir
noktay› aflamazd›. O halde, mevcut bilgi biriki-
minden faydalanman›n (benimsemek veya elefl-
tirmek anlam›nda) bir düflünce sisteminin öz-
günlü¤ünü bozmayaca¤›n› rahatl›kla söyleyebi-
liriz.

Özgünlük noktas›nda esas olan fley, mevcut
bilgilerin tahlil ve tenkid sürecinden geçirildik-
ten sonra bunlara yeni bir form verilebilmesi ve
muhtevan›n farkl› bilgilerle doldurulabilmesi-
dir. Önemli olan bilginin malzemesi ve unsurla-
r› de¤il, bunlar›n yeniden terkibi ve teflekkülü-
dür. Aristo ile Platon’un, Hegel ile Marx’›n veya
idealistlerle pozitivistlerin faydaland›klar› bilgi
malzemeleri birbirinden çok farkl› m›d›r? Bu
ak›mlar› farkl› ve orijinal k›lan fley, malzemeye
kendi yorumlar›n› katarak yeni bir terkip olufl-
turmalar›d›r; çünkü ayn› malzeme ile çok de¤i-
flik kompozisyonlar üretmek mümkündür. Me-
sela büyük bir blok mermeri kullanarak fil hey-
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keli ya da bir insan figürü oluflturabilirsiniz. Bir
flair ya da romanc› herkesin bildi¤i kelime kav-
ramlar› kullan›r, fakat son derece farkl› bir eser
ortaya koyabilir. Mermerin ya da bilinen kelime-
lerin kullanmas› orijinalli¤e engel teflkil etmez.
Görüldü¤ü üzere, malzeme ayn› olmakla bera-
ber sanatç›n›n/düflünürün yorumu belirleyici ol-
maktad›r. Bilinen elementlerin say›s› 109 ol-
makla beraber bunlar›n de¤iflik oranlarda ter-
kipleri ile elde edilebilecek kimyasal madde sa-
y›s› neredeyse s›n›rs›zd›r. Ayn› elementler kulla-
n›lmas›na ra¤men oranlarda meydana getirile-
cek küçük bir de¤iflim son derece farkl› bileflik-
lerin oluflumuna yol açar. Hiçbir bilim adam› ye-
ni bir bileflik olufltururken elementleri yeniden
keflfetmek zorunda de¤ildir ve bu yeni bileflik
“bilinen elementlerden” olufluyor diye üretti¤i
fleyin orijinal olmad›¤› söylenemez.

‹slam Felsefesinin Orijinalli¤i
Burada ‹slam düflüncesinin de¤il, ‹slam felse-

fesinin özgünlü¤ü meselesi üzerinde durulacak-
t›r. Çünkü kayna¤›n› do¤rudan do¤ruya Kur’an
ve hadisten alan düflünce tarz› itibar›yla ‹slam
düflüncesinin orijinalli¤i üzerinde herhangi bir
tart›flma söz konusu de¤ildir. ‹slam düflüncesi-
nin gerek kendi öz kaynaklar›na gerekse eski
Yunan, Hint ve ‹ran felsefesinin etkileriyle olufl-
turdu¤u son derece genifl fikri alan incelendi¤in-
de ‹slam düflüncesinin felsefi bir muhtevaya sa-
hip zenginlikte bir yap› oldu¤u kolayl›kla görü-
lebilir. Kelam, hadis, tasavvuf, selefi düflünce ve
‹slam felsefesinin son derece renkli bir düflünce
sahas› oluflturdu¤u aç›kt›r. Bir yanda ‹bn-i Sina
gibi bir filozofa ayn› dili kullanarak fliddetle kar-
fl› koyan Gazali, di¤er tarafta “kulland›¤› yönte-
me” itiraz sebebiyle Gazaliyi elefltiren ‹bn-i Tey-
miyye gibi isimlerin göz önüne al›nmas› bile dü-
flünce zenginli¤ini ortaya koymak aç›s›ndan ye-
terlidir. Söz konusu karfl›tl›klar ‹bn-i Sina-Gaza-
li, ‹bn-i Arabi- ‹bn-i Teymiyye, Mevlana- F. Razi
gibi örneklerle ço¤alt›labilir. Ayn› medeniyetin
içinde hemen hemen benzer kaynaklardan fay-
dalan›lmakla beraber bu kadar farkl› neticelere
var›lmas› ‹slam düflüncesinin ve co¤rafyas›n›n
“aç›k uçlu düflünmeye” müsait oldu¤unun tarihi
bir delilidir.

Farabi’nin “öz” ve “varl›¤›” birbirinden ay›ra-

rak varl›¤› özün bir niteli¤i olarak görmeyen ve
ileride Kant taraf›ndan baflka bir ba¤lam içinde
tekrarlanacak olan görüflünü; ‹bn-i Sina’n›n tan-
r›n›n varl›¤›n› ispatlamak üzere s›rf tanr› kavra-
m›n›n analizine dayanan ve ileride St. Anselmus,
Spinoza ve Descartes taraf›ndan tekrarlanarak
ontolojik delil olarak adland›r›lacak ünlü kan›t›;
‹bn-i Sina’n›n, ruhun maddeden ba¤›ms›z, kendi
kendisiyle kaim bir cevher oldu¤u görüflünü ka-
n›tlamak üzere kulland›¤› ve ileride Descartes’›n
kelimesi kelimesine tekrarlayarak ele alaca¤› de-
lili; Farabi’nin pozitif din ile felsefe aras›nda bir
uzlaflma sa¤lamak için gelifltirdi¤i “elit-halk”
ay›r›m›na dayanan felsefesi; felsefeyi tanr›sal
gerçe¤in do¤rudan ve entelektüel bir ifadesi ola-
rak din fleklinde ortaya koyan ve 17. yüzy›lda
Spinoza taraf›ndan kelimesi kelimesine benim-
senen ünlü kuram›n› ‹slam düflüncesi çerçeve-
sinde Yunan tarz›ndaki felsefenin evrensel felse-
feye katt›¤› an›tsal baflar›lar aras›nda sayabiliriz3. 

Bilindi¤i üzere, Gazali’nin felsefe elefltirisinin
etkisi ile düflüncenin geliflmesinin durdu¤u; hat-
ta 12. as›rdan sonra genel olarak ‹slam Medeni-
yeti’nin bir duraklama sürecine girdi¤i iddias›
s›kça dile getirilmektedir. Ancak son zamanlar-
da yap›lan araflt›rmalarda, Gazali’nin felsefe elefl-
tirisinin, zannedildi¤inin aksine düflünceyi en-
gellemek yerine, ‹slam düflüncesinin daha da
fazla felsefi bir muhteva kazanmas›n› sa¤lad›¤›n›
ortaya koymufltur. Bu çerçevede özellikle Fah-
reddin er-Razi ve onun talebelerinden oluflan ve
k›saca “muhakkikun” denilen büyük düflünür-
ler grubunu hat›rlamak yeterlidir. Her birisi
kendi bafl›na büyük bir düflünür olan Adudiddin
el-‹ci, Sa’deddin et-Teftazani ve Seyyid fierif el-
Cürcani yan›nda Devvani ve s›rf Grek filozofla-
r›n› kendi orijinal dillerinde okumak için Grek-
çe ö¤rendi¤i rivayet edilen Amidi, Gazali sonra-
s›nda, onun elefltirileri ›fl›¤›nda felsefi düflünce-
ye katk›da bulunan büyük düflünürden sadece
birkaç›d›r. ‹bn-i Haldun ve Molla Fenari de Ga-
zali sonras› yetiflen büyük düflünürler aras›nda
yerini alm›flt›r. 

Yunan Felsefesinin Orijinalli¤i Meselesi
Bat›l› kaynaklarda ve ilmi geliflmeleri sadece

bu çal›flmalardan takip edenlerin nazar›nda ge-
nel olarak felsefenin ve bilimsel düflünmenin,
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yani tabiat› inceleyerek bilgi elde etme tekni¤i-
nin sadece bat› uygarl›¤›na ait bir faaliyet alan›
oldu¤u kabulü hemen göze çarpar. Uzak do¤u,
Hindistan ve ‹slam medeniyetlerinin kendi dö-
nemlerinde yapt›klar› katk›lar göz ard› edilmek
istenir ve en yüksek insani faaliyet alan› olan
“düflünme yetene¤i” bat›l› adam›n atalar›na
münhas›r k›l›n›r. Buna göre, bat› Avrupa röne-
sans olarak tan›mlanan fikir hareketlerinin üre-
tildi¤i yegâne bölge olup benzeri bir fley ne Ja-
pon, Hint ve Çin gibi geleneksel uygarl›klar›n
sürüp gitti¤i Asya ile XVI. yüzy›lda oyun d›fl› bu-
lunan Amerika’da ne de Afrika’da görülmüfltü.
Sanki medeniyete ve insanl›¤a dair her fley XVI.
yüzy›lda bat› Avrupa’da, temelini Antik Yunan
felsefesinden alan, deneysel bilim ve matematik
sahas›nda gösterilen baflar› ile kazan›lm›flt›.

Ayd›nlanma düflünürleri (Fransa'da Voltaire
ve Ansiklopedistler, Almanya'da ‹.Kant gibi),
kendi ça¤lar›n›, tüm tarihsel geliflmenin niha-
i aflamas› olarak görürler ve kendi kültürlerini,
tüm öteki kültürlerin merkezi referans noktas›
gibi telakki ederler. Bunlara göre, insanl›k tarihi
basit bir bafllang›çtan hareketle sürekli ilerleme
içinde yükselerek bat› medeniyeti ile zirveye
ulaflm›flt›r. Burada, do¤al olarak, geçmifl “karan-
l›k” ve bugün “ayd›nlanm›fl” olarak görülür. Av-
rupa tarihinin d›fl›nda olup bitenlerin hesaba ka-
t›lmas›na gerek yoktur. Bu alanlarda, ba¤›ms›z
bir felsefeyi varsaymak Ayd›nlanma Felsefesi'nin
ufkunun bütünüyle d›fl›ndad›r.

Bu yaklafl›m›n temsilcilerinden olan Nietzc-
sche (1844-1900), Yunanl›lar› sadece zevk ve
estetik alan›nda de¤il, bilim ve felsefe sahas›nda
da yeni ça¤ insan›ndan bile üstün görmektedir:

“Kim, M›s›r yahut Pers felsefeleri daha oriji-
naldir ve herhalde daha eskidir diye Yunan fel-
sefesi yerine onlarla meflgul olursa düflüncesiz
davranm›fl olur” diyerek farkl› medeniyetleri kü-
çümsemektedir4

Ancak felsefi düflünmenin ve hikmetin kay-
na¤›n›n eski Yunan’da bafllamad›¤› ve belirli bir
disipline ba¤l› metodik düflüme tarz›n›n “Grek
mucizesi” olarak de¤erlendirilemeyece¤i art›k
ortaya ç›km›flt›r. ‹nsan tarihindeki bütünlü ve
dolay›s›yla medeniyetler aras›ndaki geçifllili¤i
kaybetmeyen objektif araflt›rmalar bu gerçe¤i
tesbit etmifl durumdad›r. Kaynaklar üzerinde ya-

p›lan çal›flmalar, ayd›nlanmac› ve pozitivist an-
lay›fl taraf›ndan bizlere son birkaç as›rd›r dayat›-
lan ve “düflünme faaliyetinin” Yunan’da bafllad›-
¤› iddias›n›n gerçek d›fl› oldu¤unu göstermekte-
dir5. 

Bu görüflün temsilcilerinden biri olan ‹sken-
deriye’li Numeus’a (MS 2. as›r) göre Platon, yu-
nanca konuflan Musa’dan baflka bir fley de¤ildir
ve Platon’un kanunlar isimli eserinin 10. k›sm›
Evamir-i Aflere’den al›nm›flt›r6.

De¤erlendirme ve Netice

Hangi ekole ba¤l› olursa olsun, ‹slam düflüncesi-
ni teflkil eden ilim adamlar›n›n kendilerinden
evvel has›l olan bilgi birikimini de¤erlendirdik-
leri ve dinin özüne muhalif olmayan fikirleri in-
sanl›¤›n bir ürünü olarak gördüklerini ve sahip
ç›kt›klar›n› biliyoruz. Genelde Müslümanlar›n,
özelde ise Gazali’nin felsefeye muhalefeti mese-
lesinde ifrat ve tefrit mertebesinde yaklafl›mlar
sergilendi¤i görülmektedir. Efl’ari ve Gazali eko-
lünün, felsefenin hangi yönüne ve hangi tür fel-
sefeye karfl› elefltiri yönelttikleri göz ard› edile-
rek bir genellemeye gidilmekte ve müfrit görüfl-
ler ortaya ç›kmaktad›r. Gazali’nin filozoflarla il-
gili olarak yirmi meseleden sadece üç tanesine
karfl› ç›kmas› ve bunlar›n da ilahiyatla ilgili ol-
du¤unu beyan etmesi ve ayr›ca ‹bn-i Sina’n›n fi-
kirlerinin birço¤unu benimsemifl olmas› külli
bir reddetmenin söz konusu olmad›¤›n› aç›kça
göstermektedir. Buradan anlafl›l›yor ki, ‹slami
düflünce gelene¤inde baflkalar› taraf›ndan ifade
edilen ve hakikati gösteren bilginin kabul edil-
mesi hiçbir zaman problem oluflturmam›fl ve
böyle bir komplekse girilmemifltir. 

Bu anlamda herhangi bir komplekse girilme-
mesinin sebebi sözü edilen ‹slam düflünürleri-
nin mensup olduklar› medeniyetten emin olma-
lar›na ba¤lanabilir. Kendi dünya görüflü nokta-
s›nda herhangi bir flüphesi olmayan kifliler, ken-
dilerini fikri bir bask› alt›nda hissetmemek kay-
d›yla farkl› kaynaklardan faydalanabilirler. An-
cak günümüzde bat›n›n teknolojik, siyasi ve ik-
tisadi üstünlü¤ünün di¤er medeniyetler üzerin-
de kurdu¤u bask› yukar›da sözü edile türde bir
faydalanmay› engellemektedir. Bat›n›n üretti¤i
bilgiye dayal› fikirlerin al›n›p tenkit sürecinden
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geçirildikten sonra reddetme veya adaptas-
yon/dönüfltürme ifllemi genellikle baflar›s›zl›kla
neticelenmektedir. Daha ziyade karfl›lafl›lan du-
rum bunun tam tersi, yani kendi dünya görüflü-
müzün bat› felsefesine uygun olacak flekilde dö-
nüflüme tabi tutulmas› biçiminde gerçekleflmek-
tedir. 

Müslümanlar Hint ve Yunan medeniyetinden
tercüme yoluyla edindikleri bilgileri ister be-
nimsemifl ister elefltirmifl olsunlar kaynaklar›n›
belirttiler. Avrupal›lar ise, ‹slam âleminden al-
d›klar› t›p, astronomi, fizik, kimya ve matematik
alan›ndaki bilgileri kaynak göstermeden kullan-
m›fl ve sanki kendileri bulmufl gibi göstermifller-
dir. Bunu sadece teknik konularda de¤il, felsefe
sahas›nda da yapm›fllard›r. Böylece kendilerini
felsefi ve ak›lc› düflünmeyi baflaran ilk medeni-
yet olarak sunmufllard›r. 

Herhangi bir medeniyetin felsefi düflünceyi
bafllatmas›ndan ziyade ilahi hikmetin çeflitli top-
lumlardaki yans›malar›ndan ve katk›lar›ndan
bahsetmek daha uygundur. Hikmet ve hakikat
insan taraf›ndan üretilen zihinsel ve felsefi bir
de¤er de¤ildir. Hakikat, icat olunan de¤il, keflfe-
dilebilen bir fleydir. Günlük ve teknolojik bilgi-
ler istisna teflkil etmek üzere hakikate dair elde
her ne varsa Allah taraf›ndan insanl›¤a bildiril-
mifltir. Zaman içinde bu bilgilerin çeflitli sebep-
lerle sapmaya u¤ramas› mümkündür ve zaten
öyle olmufltur. Peygamberler de, bilindi¤i gibi,
bu sapmalar› normallefltirmek ve eksenine
oturtmak üzere gönderilmifltir. Dolay›s›yla için-
de hakikat k›r›nt›lar› tafl›yan herhangi bir bilgi,
Müslümanlar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, baflka me-
deniyetlerden intihal edilip sahiplenilmifl bir fley
olarak görülmez. Bu durum, Allah taraf›ndan ki-
taplar ve resuller vas›tas›yla insanlara verilmifl
bilgilere dolayl› yollardan tekrar kavuflma olarak
de¤erlendirilir. 

‹slam düflüncesinin, Hz. Adem’den Hz. Mu-
hammed’e kadar uzanan ve peygamberler ve
kutsal metinlerle tafl›nan, içinde hikmeti bar›n-
d›ran tarihsel bir süreç oldu¤unu tekrar ifade et-
mek gerekiyor. Bu gerçek, ilk bak›flta ‹slami-
yet’le hiç ilgisi yokmufl gibi görünen fakat hik-
mete dair bilgi ihtiva eden di¤er baz› düflünce
sistemleriyle ba¤lant› kurulmas›n› sa¤lamakta-
d›r. Özellikle uzak do¤u ve Hindistan olmak

üzere dünyan›n pek çok bölgesinde karfl›lafl›lan
bir tak›m bat›l dinlerde veciz baz› hakikatlere
rastland›¤›n› biliyoruz. Ancak bu dinlerin itikat
aç›s›ndan k›smi veya ciddi yanl›fll›klar içermesi
sözü edilen türden hakikatlerin görmezden ge-
linmesini gerektirmez. Çünkü biliyoruz ki, tüm
hikmetin kayna¤› çeflitli toplumlara gönderilen
peygamberlerdir. Toplumlar›n zaman içerisinde
çeflitli sebeplerle inanç ba¤lam›nda bir tak›m
sapmalar gösterdi¤i de aç›k bir bilgidir. Zaten
belirli aral›klarla birçok peygamberin gönderil-
mesinin sebebi de budur. 

Hikmet, kökeni itibar›yla baflkalar›n›n de¤il,
Müslümanlar›n (kaybedilmifl) mal›d›r ve onu ne-
rede görse hiç garipsemeden ve çekinmeden ala-
bilir7. Müslümanlar›n eski yunan, Hint ve ‹ran
felsefelerine ait birçok bilgiyi Avrupa’ya tafl›mala-
r› bu anlamda gayet do¤ald›r. Durumu bu flekil-
de okuyamayanlar, ‹slam düflüncesinin eklektik
oldu¤unu ve herhangi bir orijinalli¤e sahip olma-
d›¤›n› ileri sürmektedirler. Çünkü bu görüflte
olanlar›n sahih din gelene¤iyle, kitap ve risalet
müesseseleriyle hiçbir ba¤lant›lar› yoktur.

Hikmetin insana Allah taraf›ndan verilen bir
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fley oldu¤u ve dolay›s›yla insanl›k tarihi kadar
eski oldu¤u aç›kça ifade edilmektedir. Kur’ân-›
Kerim’de çeflitli surelerde defalarca vurgulana
hikmet, çeflitli manalara gelmekle beraber genel
olarak “insanlardan, Allah-kâinat-insan üzerine
do¤ru olarak ak›l yürütmelerinin ve düflünmele-
rinin istenmesi” fleklinde tan›mlanabilir. Asl›nda
‹slam inanc›nda her bilgi dal›n›n bir peygamber
dayand›r›lmas› gelene¤i göz önüne al›n›rsa hik-
metin semavi kaynaklardan ba¤›ms›z olamaya-
ca¤› hemen anlafl›l›r.

Gerçekten de Hz. Adem’e “eflyan›n isimleri-
nin ö¤retilmesi”; Hz. Davud’a hükümdarl›k ve
hikmetin verilmesi; Allah’a flükretsin diye Hz.
Lokman’a hikmet’in indirilmesi; Hz. ‹sa’n›n, ay-
r›l›¤a düfltükleri fleylerin bir k›sm›n› aç›klamak
üzere kavmine hikmetle gelmesi; Hz. Muham-
med’e Rabbi’nin hikmetler vahyetmesi gibi pek
çok ayet hikmetin insanla beraber bafllad›¤›na
iflaret eder8. 

Bu yüzden menfle’ itibariyle hikmet, do¤ru-
dan Mezopotamya, Hint, ‹ran ve M›s›r’dan Yu-
nan’a geçti¤i fikrini kuvvetlendirmektedir. Bir
k›s›m araflt›rmac›lar Yunan mucizesi olarak tas-
vir edilen felsefî düflüncenin kesin olarak oriji-
nalitesi bulunmad›¤› yönde fikir beyan etmekte-
dirler. Bunlar aras›nda Alfred Weber, J.Burnet,
Charles Werner, Walter Kranz, W. Ruben gibi
bat› düflüncesinin önemleri simalar› ve M›s›r,
Hint, Mezopotamya kültürlerinden etkilendi¤i
görüflünü savunan Türk felsefecileri bulunmak-
tad›r9. Bunlar, H. Ziya Ülken, Mübahat Küyel,
H. Rag›p Atademir, Nihat Keklik, Ayd›n Say›l› ve
Azra Erhat gibi felsefecilerdir10. 

H. Ziya Ülken, Yunan biliminin Sümerler,
M›s›rl›lar ve Fenikelilerden geldi¤ini belirttikten
sonra afla¤›daki görüflleri ifade etmektedir:

Tarih tetkikleri ilerledikçe, flimdiye kadar
kendi kendine yetiflmifl san›lan medeniyetlerin
birbirlerine ba¤l› olduklar›, yani ayn› kökten
geldikleri anlafl›lmaktad›r. Felsefe tarihçileri, ar-
t›k bir Miracle Grec’den söz etmiyorlar. Yunan
düflüncesinin kaynaklar›n› Orta Asya’dan gelmifl
bir kavim olan Sümerler’de ar›yorlar11”

Yunan düflüncesinde felsefenin özünde “be-
flerin gücü nisbetinde kendini ilahi vas›flara
benzetme çabas›” oldu¤unu görülmektedir. Bu
sebeple, yunan felsefesinin insan› tanr›laflt›rma

e¤ilimi tafl›yan, tanr›lara bafl kald›ran ve insan›
onlar›n yerine koymay› hedefleyen insan mer-
kezli/hümanist bir temele dayand›¤› söylenebi-
lir12

Bu haliyle Yunan felsefesi, nübüvvet ve vah-
ye alternatif olarak ortaya ç›kmakta; hakikatin
ölçüsü olma ve insan iliflkilerine ait hükümleri
tesbit etme fonksiyonunu semavi dinlerin elin-
den almaya teflebbüs etmifltir. Vahyin ve pey-
gamberlerin yol göstericili¤ini reddedip yerine
belirleyici ölçü olarak insan› ve akl›/rasyonelli¤i
koyan, tanr›lara karfl› ayaklanmay› savunan bu
düflüncenin, semavi olan fleylere isyan ve poziti-
vizmle neticelenmesi sürpriz say›lamaz. Yunan-
l›lar, özü itibar›yla semavi olan hikmeti co¤rafi
anlamda Do¤u’dan al›p içeri¤ini de¤ifltirerek ak-
lilefltirmifl ve insan merkezli hale getirmifllerdir.
Aynen bunun gibi, Avrupal›lar da Rönesans ön-
cesinde hikmeti/felsefeyi ‹slam dünyas›ndan ta-
fl›m›fllar, fakat muhtevas›n› bozarak tamamen la-
ik ve seküler forma sokmufllard›r. 

Dipnotlar:
1- Bakara 2
2- Ali Bulaç, Bilgi ve Hikmet, 1993/1, sh. 4. 
3- Ahmet Arslan, ‹slam Felsefesi, sh 37
4- Friedrich Nietzsche, Yunanl›lar›n Trajik Ça¤›nda

Felsefe, Çev. Nusret H›z›r, Elif Yay. ‹st. 1963, s. 7-
8

5- M. M. fierif, ‹slam Düflüncesi Tarihi, ‹nsan Yay. ‹st.
1990

6- Prof. Mehmet Da¤, ‹slam Felsefesinin Baz› Temel
Sorunlar› Üzerine Düflünceler, 19 May›s Üniversi-
tesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XVI, sh 7

7- “Hikmet, müminin yiti¤idir, nerde bulursa onu
al›r” - Tirmizi, ‹lm, 19 ; ‹bn Mace, Zühd, 15 

8- Bakara, 231,269; Al-i ‹mran 81; ‹sra 39; Ahzab 34;
Cum’a 2; Bakara, 31-33; Bakara 251; Lokman 12;
Zuhruf 63-64; ‹sra 22-39

9- Necati Demir, “Felsefenin Menflei Üzerine Baz›
Düflünceler”, CÜ‹FD, Sivas 1998, II

(383-407) s. 387.
10- Demir, agm., sh 403-404
11- H. Z. Ülken, ‹slam Medeniyetinde Tercümeler ve

Tesirler,Vakit Bas›mevi, ‹st. 1948, s. 15
12- Ali Bulaç, Bilgi ve Hikmet, 1993/1, sh 8 
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‹slam bütün varl›klar›n yarat›c›s› ve tüm güzel-
liklerin kayna¤› olan Allah’›n insanlar için koy-
du¤u ve Peygamberleri arac›l›¤›yla gönderdi¤i
ilâhi düzendir.

Hac, nihai flekli Hz. Muhammed’in tebli¤ et-
ti¤i Kur’ân’la belirlenen ‹slâm’›n özetidir ve bu
özetin ömrün hulâsas› olan Hac günlerinde ya-
flanmas›d›r. 

Hac ‹slâm’›n özetidir. En güzel k›vamda yara-
t›lan insan›n kader senaryosuna göre flekillenen
yarat›l›fl maceras› bilinmeden ‹slâm anlafl›lama-
yaca¤› gibi onun özeti olan Hac da kavran›la-
maz.‹nsan›n yarat›l›fl maceras›n› Kur’ân’a göre
flöylece hulâsa edebiliriz:    

Yüce Allah ibâdetle yükümlü halîfe varl›k
olarak ilk insan Âdemi yarataca¤›n› meleklerine
bildirir.Onlar da yeryüzünü ifsat ederek baflta
temel haklar ve özgürlükler olmak üzere ilahi
buyruklar› çi¤neyecek ve kan dökecek, özetle
füsûk yapacak bir canl› m› yarataca¤›n› sorarlar
ve ?Biz Seni hamd ile tesbîh ve takdîs ediyo-
ruz.” derler.1

Allah insan› yarat›r. Füsûk yapacak olmakla
nitelendirdikleri ilk insan Âdem’e sayg› secdesi-
ne varmalar›n› meleklerine emreder. 

Melekler aras›nda yaflayan ‹blîs cidâl yaparak
bir di¤er anlat›mla toprak menfleli yarat›k olan
Âdem’den üstün oldu¤u gerekçesiyle ihti-
ram(sayg›) secdesine varmaz; varmad›¤› için de
yerilir, tafllanmaya mahkûm edilerek ilâhi
huzurdan kovulur. Talebi üzerine Allah tara-
f›ndan ‹blîs’e K›yamet Günü’ne kadar yaflama ve
iddia etti¤i gibi Âdemo¤ullar›n›n sayg› secdesine
lay›k halis ve de flükredici kullar olamayacakla-
r›n› kan›tlama ruhsat› verilir.2

Allah Âdem’i ve efli Havva’y› Cennet’e koyar.
Onlara diledikleri gibi yiyip içmeleri, fakat ‹blîs’i
düflman tan›malar› ve gösterilen a¤aca yaklafl-
mamalar›, Kur’ânî anlat›mla refes yapmamala-
r›(cinsel iliflkiye girmemeleri) emredilir.3

‹blîs ilk icraat›n› yaparak Âdem’i etkiler, ona
ilâhi yasa¤› unutturur ve onlara yasaklanan
a¤açtan yedirir; refes yapt›r›r. Böylece kendisi ile
birlikte Âdem’le Havva’n›n bulunduklar› Cen-
net’ten ç›kar›lmas›na sebep olur. Birbirlerine
düflman olarak (yeryüzüne) indirilirler. 

Kur’ân’›n iflaretlerine göre Adem’le Havva
Mekke’de Arafat’ta hayata bafllarken ‹blîs de Mi-
na’da mekân tutar ve nesillenir.* Âdem’le Havva
(yapt›klar› refesten ötürü) tövbe ederler.

Allah taraf›ndan onlara ve onlar›n flahs›nda
Ademo¤ullar›na peygamberler arac›l›¤›yla ‹s-
lâm hidayeti geldi¤inde, ona inan›p uyacaklara
korku ve hüzün duymayacaklar› ve Cennet’le
mükâfatland›r›lacaklar› vadi yap›l›r.Yaradan’›n
egemenli¤ini tan›may›p buyruklar›n› yalanlaya-
caklar›n da Cehennem’lik olacaklar› bildirilir.4
Ve böylece ‹slâm Dîni, ilk insan toplulu¤una
peygamber k›l›nan Hz.Âdem arac›l›¤›yla insan
hayat›na girer.

Yukar›da özetledi¤imiz Kur’ânî aç›klama-
lar do¤rultusunda ifadelendirilirse insana ‹s-
lâm’la yüklenen ana görevler flunlard›r:

Allah’›n hidayeti olan ‹slâm’› kabul etmek.
Yeryüzünü ifsat ile baflta haklar ve özgürlük-

leri çi¤neyerek ve kan dökerek füsûk yapma-
mak.

‹blîs gibi Yaratan’›n buyruklar›na elefltirel bir
mant›kla bafl kald›rarak cidal’de bulunmamak.

Yasaklanan refes türü ilâhi buyruklara ayk›r›

Yaflayan ‹slâm

HHAACCCCII NNAASSIILL AANNLLAAMMAALLIIYYIIZZ?? 

AL‹ RRIZA DDEM‹RCAN
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davranarak Cennet’ten ç›kar›lmaya neden ola-
cak flekilde fleytani telkinlere uymamak. Uyul-
mas› halinde tövbe etmek. 

Kader program› gere¤i insanlara fler afl›lama
ile görevlendirilen ‹blîs’i ve ona ba¤l› cin fleytan-
lar›n› düflman bilmek. 

Yukar›da özetlenenlerin yan› s›ra Allah’a
hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs ederek yarat›l›fl
sebebimiz olan ibâdet görevimizi yapmak.

Bütün bu vazifeleri yaparak da Allah’›n r›za-
s›n› ve O’nun ebedî Cennet’lerini kazanmakt›r.

Hac bu ana ‹slâmî görevlerin yaflanmas›-
d›r. Bunun içindir ki Hac ‹slâm’›n özetidir:

Allah’›n, kendisini birleyen kullar› için ‹s-
lâm’›n özeti olarak yükledi¤i Hac ihrama gir-
mekle bafllar. Hac’la kifli erkek olarak Âdem ve
kad›n olarak Havva rolüne ç›kar›l›r. ‹hram ya-
saklar› ile ona yarat›l›fl, Cennet’ten ç›kar›l›fl ve
‹blîs’le birlikte sürülüfl maceras› yaflat›l›r. Bunun
için o, insanl›k hayat› ve yükümlülü¤ünün bafl-
lad›¤› Mekke-Mina-Arafat çizgisine yöneltilir.
Ve ona Cennet’e dönüfl için yarat›l›fl amac› olan
ibâdetin ancak ‹slâm’la gerçeklefltirilebilece¤i
gerçe¤i ö¤retilir.

Hac ihramlanma ile bafllar ve ihram yasakla-
r›na uyularak sürdürülür. 

Kur’ân’›n koydu¤u ve Hz.Peygamber’in(s.)

örneklendirdi¤i ihram yasaklar› refes, füsûk ve
cidaldir.5

Refes: kiflinin efli ile seviflmesi ve cinsel ilifl-
kiye girmesidir.

Füsûk: genelde Allah’a isyand›r. Ona itaat et-
memektir. Özelde ise temel hak ve özgürlükleri
çi¤nemek ve cana k›ymakt›r.

Cidal ise: ‹blîs’de örneklendi¤i üzere Al-
lah’›n emirleri ve yasaklar›n› elefltirmek; uygu-
lanmalar›na gerek olmad›¤› mant›¤›n› iflletmek-
tir.

Hacceden kifli:
a- ‹hrama girerek Allah’›n gönderdi¤i ‹slam

hidayetini kabul ve bu kabulü sembolize eden
telbiye ile Hac’ca bafllam›fl olur. 

b- Füsûk’tan sak›narak Meleklerin zannetti-
¤i gibi yeryüzünde haklar ve özgürlükleri çi¤ne-
meyece¤ini, bir di¤er anlat›mla bozgunculuk ya-
p›p kan dökmeyece¤ini, üstelik küçücük bir
canl›y› öldürmeyece¤i, bitkici¤i koparmayaca¤›
ve üzerinden bir k›l bile yolmayaca¤›n› kan›tlar. 

c- Cidâl’den kaç›narak ‹blis gibi maddeci bir
mant›kla Yaratan’›n buyruklar›n› elefltirmeyece-
¤ini,

d- ‹hraml›l›¤› süresince eflle seviflmek ve ilifl-
kiye girmek olan refes’ten uzak kalarak da
Âdem’le Havva’n›n ilâhi yasa¤› unutarak düfltü-
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¤ü Cennet’ten ç›kar›lmas›na neden olan eflle cin-
sel iliflki hatas›na düflmeyece¤ini ispatlar.

Böylece yukar›da aç›klanan dört ana ‹slâ-
mî görevi yapm›fl olur.

‹hram yasaklar›na riayetle kifli hacc›n ilk ana
görevini yapmak üzere insanl›k hayat›n›n baflla-
d›¤› Arafat’a gider. Evrensel nitelikli bir insanl›k
kongresi olarak dirilifli ve K›yamet ictima›n› da
ça¤r›flt›ran Arafat Vakfesi’nde haz›r bulunur.
Peygamberimizin müjdesine göre meleklerin
bozgunculuk yap›p kan dökecekleri fleklindeki
yan›lg›lar›n› kan›tlad›¤› için de Arafat’ta Allah’›n
meleklerine karfl› iftihar etti¤i kullar aras›na gi-
rer.6 

e- Âdem veya Havva rolündeki kifli Arafat’tan
sonra bafl fleytan ‹blîs’in yerleflim ve yönetim
merkezi edindi¤i Mina’ya gelir.** Hz. Adem’in
flahs›nda insana yönelik sayg› secdesi emrine ay-
k›r›l›¤› sebebiyle Allah’›n recme (tafllanmaya)
mahkûm etti¤i ‹blîs’i, Allah’› zikrederek Hac gö-
revi olarak tafllar.7 Onu, küçümsedi¤i toprak
kökenli Âdemo¤lu olarak çak›l tafl› türü toprak-
tan bir madde ile tafllar. ‹blîs’in yönetiminde in-
sanlara fler afl›lamak için görevlendirilmifl olan
küçük ve büyük fleytan sembollerine de tafl ya¤-
d›r›r.

Tafllamas› ile cin fleytanlar›n›n ve fleytanlafl-
m›fl insanlar›n, ilkeler ve kurumlar›n düflman
edinilmesi ve izlerinden gidilmemesi ile ilgili ila-
hi emri rûhunun derinliklerine sindirerek uygu-
lam›fl olur.8 Yaratan’a karfl› Cidal’den kaç›nma
fluuruyla donan›r.

Böylece kifli ‹blîs’i ve ona ba¤l› fleytanlar›
tafllay›p düflman bilmekle de bir di¤er ana ‹s-
lâmî görevi yapm›fl olur.

Kifli, Hac öncesi döneminin günahlar›ndan
ar›nd›raca¤› inanc›yla saçlar›n› keser-k›salt›r.
Erdirildi¤i hac yapma nimetinden ötürü kurban
keser.9

f-Tafl›d›¤› öze meleklerin sayg› secdesine
vard›r›ld›¤› en güzel k›vamda yarat›lm›fl varl›k
olarak yüceli¤ini koruyabilmenin ve Cennet’e
dönüfl yapabilmenin ancak Allah’›n buyruklar›-
na itaatle sa¤lanabilece¤i inanc›yla Allah’›n var-
l›¤›, birli¤i ve r›zas›n› temsil eden Kâbe’yi tavafa
yönelir.

Allah’› hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs ederek
ibadet görevini yapmak için tavafa bafllarken ya-

paca¤› tekbirli selamlama ile görevli meleklere
özel kulluk görüntüsü verir ve kulluk sözleflme-
si imzalar. Tavaf›yla hayat›n› ibâdet bilinciyle
yaflayaca¤›n›n uygulamas›n› yapar. Çoklu¤u
yans›tan dönüflleriyle Allah’a kullu¤unu bir
ömür boyu sürdürece¤i bilincini pekifltirir. Kul-
lu¤unu sürdürebilmesi için göstermesi gereken
sabr›n e¤itimini almak üzere siyahî bir cariye ve
de sab›r âbidesi olan Hacer’in manevi izinde
sa’ye koyulur.

Ve… Kulluk fluuru içinde yaflayaca¤› and›n›
pekifltirmek için Veda tavaf›n› yapar. Böylece
“Allah’a hamd ile O’nu tesbîh ve takdîs etme”
ana ‹sâmî görevini de yapm›fl olarak Mek-
ke’den ayr›l›r.

Yukar›da de¤inildi¤i üzere ‹slâm’›n özeti olan
Hac’la Onun yükledi¤i ana görevler örtüfltü¤ün-
den ‹slâm’›n bütününün sa¤lad›¤› günahlardan
ar›n›p Cennet’e girmeyi Hac da sa¤lar.Bu gerçek
Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed taraf›n-
dan müjdelenmifltir. 

Notlar:
1-Bakara 30, 205. 
2-Araf 11-23.
3-Bakara 25-27.
* Kur’ân›n aç›klamas›na göre Hz.Âdem ilk insan ve Pey-

gamber,Mekke ilk yerleflim merkezi ve Kâbe de ilk ma-
bed oldu¤una –en do¤rusunu Allah bilir-insanl›k haya-
t› Arafat-Mina- Mekke çizgisinde bafllam›flt›r.

4-Bakara 28-29.
5-Bakara 197.
6-Peygamberimiz flöyle buyurur:

‘Arefe günü geldi¤inde Yüce Allahrahmetiyle dünya se-
mas›n› kuflat›rArafatta toplanan kullar›yla meleklerine
karfl› övünür…

** Neden Mina’da Tafllan›r?
‹blîs’le birlikte birbirlerine düflman olarak (yeryüzüne)
sürülen Âdemle Havva (Arafat bölümünde aç›kland›¤›
üzere) Mekke’de Arafat’a yerleflip nesillenirken ‹blîs de
onlar› görerek fler afl›layabilmek için onlara yak›n me-
kân olarak Mina’y› yerleflim,ço¤al›m ve yönetim merke-
zi edinir. En do¤rusunu Allah bilir, böyle olmakta da
devam etmektedir. Bunun içindir ki tafllama cezas› Mi-
na’da uygulan›r. 
‹blîs ve ona ba¤l› olarak çal›flan fieytanlar Allah’a isyana
yönlendirici faaliyetlerini yapabilmek için insanlara ya-
k›n olmaya ve onlar› görmeye muhtaçt›rlar. Bu ihtiyaç-
tan ötürü insanlar›n kendilerini göremedikleri yerden
insanlara yaklaflabilir ve etki edebilirler,baflta tuvalet,
yatak odas› , sofra ve çarfl› olmak üzere her yerde ve hat-
ta Kur’ân okur ve namaz k›larken bile insanlarla bir ara-
da olabilirler. ‹lâhi Kader senaryosu gere¤i biz insanla-
ra refakat ettirilen Cin fleytanlar›ndan ancak Allah’› ana-
rak ve ‹slâmî çizgide kal›narak korunabiliriz.

7-Bakara 203
8- Fat›r 6
9-Hac 28-29
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“Kurban” ve onun kökteflleri Kur’an-› Kerim için
yabanc›, orada kullan›lmam›fl kelimeler de¤ildir.
Bunun gibi, kurbanl›k hayvanlar› ve kurban›n ger-
çekleflmesi için gerekli olan “kesme” ifllemini anla-
tan kelimeler de Kur’an-› Kerim’de yer al›r. Hatta
kurbanl›k hayvanlar›n boyunlar›ndaki süsler bile.

Ancak Hac ziyareti, Harem-i fierif’e gönderilen
kurbanl›klar ve de hacc›n ifas› s›ras›nda kesilen
kurbanlar/kurbanl›klar söz konusu oldu¤unda,
halk aras›nda ve hatta ciddî meallerde bile “kur-
ban” kelimesinin kullan›lmas›na karfl›n, Kur’an-›
Kerim’in kendisi farkl› bir kelime seçer: Hedyu.
Harem-i fierif’e ve oran›n haccedilmesine iliflkin
haber ve buyruklar›n tamam›nda “hedyu” ya da
onunla köktefl sözcükler kullan›l›r; “kurban” ve
kökteflleri de¤il. 

Özellikle Harem-i fierif’e ve Hac ziyaretine ilifl-
kin “kurban/kurbanl›k” için kullan›lan bu kelime-
nin köktefllerine bakt›¤›m›zda iki önemli aç›l›m›n
söz konusu edilebilece¤ini görürüz. 

Bunlardan birincisi, günlük yaflam›m›zda bizim
de kulland›¤›m›z arma¤an anlam›ndaki “hediye”
kelimesidir. 

Anlafl›lan o ki, Yüce Allah, haccedenlerin sunu-
lar›n›/takdimelerini “kurban” kelimesinin ifade et-
ti¤i “yak›nl›k arama” ba¤lam›ndan daha ileri bir
yere konumland›rarak “hediye” diye nitelendir-
mekte, adland›rmaktad›r. 

Demek ki, haccetmek, mümini, yak›nl›k aray›-
fl›n›n bir ad›m ilerisine götürerek, adetâ onu yücel-
terek, kurban sunmayla gerçeklefltirilmek istenen
“kurbiyet/yak›nl›k aray›fl›”ndan öte “hediye sunu-
cu” olmak gibi bir yere getirmektedir. 

Müminler di¤er zamanlarda ve yerlerde “kur-
ban” sunma ile Yüce Allah’a yak›nlaflma yollar›n-
dan bir yol üzerinde iken, haccetme s›ras›nda O’na
hediyelerini iletebilecekleri ölçüde bir yak›nl›¤›n
imkân›n› yakalam›fl olmakta; bu imkân› yakalama
imkân›n› elde etmektedirler. 

Ziyaretine gidilen bir yak›na elde bir hediye gö-

türme örne¤i, Beytullah’›, Yüce Allah’›n “evim” di-
ye niteledi¤i flerefli ve muhterem mekân› ziyarete
gitmifl olmaktan ötürü, O’na, o Zat-› Zül-Celâl’e
“hediye” götürmek/sunmak gibi mutlu ve kutlana-
s› bir durum…

Var›n, haccetmenin önemini ve de¤erini anla-
mak için buradan pay biçin. 

Biliyorsunuz, bu “hediye”nin ilkini inançta/ö¤-
retide Atam›z olan ‹brahim âleyhisselâm sunmufl-
tur. (‹brahim âleyhisselâm›n “inançta/ö¤retide ata-
m›z” oluflu hakk›nda www.zubeyir-yetik.com site-
sinde “yaz›lar” bölümündeki “Kilometre Tafllar›”
bafll›kl› yaz›ya bak›labilir.)

Bu sunufl, Saffat suresinde (83’üncü ayetinden
107’nci ayetin sonuna dek) adeta “merhaleler ha-
linde”/etap-etap haber verilir. Kur’an-› Kerim’de
pek çok yerde k›ssalar› bulunmakla birlikte, and›-
¤›m›z ayetlerde ‹brahim âleyhisselâm›n iman bak›-
m›ndan Nuh âleyhisselâm ba¤lant›s›ndan bafllana-
rak babas›yla ve kavmiyle tart›flmalar›, putlar› k›r›-
fl›, atefle at›lmas›, hicreti, zürriyet talebi, bunun
müjdelenmesi ve gerçekleflmesi… 102’nci ayete
kadar bunlar s›ralan›r. 

O, bu süreçte büyük lütfe ermifl, büyük s›nav-
lardan geçmifl ve çok diledi¤i bir zürriyet için bü-
yük müjdeyi alm›fl ve dile¤ine de nail olmufltur.
Hamd duygusu, flükür edas› en üst düzeydedir.
Ama, bunca büyük ba¤›fllara karfl›l›k kendisi de
“bir fleyler”, çok de¤erli bir fleyler sunma arzusu
içindedir. Bu arzusuna dair ayetlerde bir “haber”
yoktur ama, kendisi için “en de¤erli” olan fleyi Yü-
ce Allah u¤runa feda ediflinin rüyalar›na girmesi,
onun bu do¤rultudaki dile¤inin fliddetine ba¤lana-
bilecek bir durumdur.

Ve, 103’üncü ayetten itibaren, bu kez, onun rü-
yas›n›, rüyas› do¤rultusunda o¤lu ‹smail’i bo¤azla-
ma giriflimini ve bu aflamadayken, melekût âlemin-
den gelen“‹brahim!” sesleniflini duyuflunu; ard›n-
dan da hem kendisinin hem de ‹smail âleyhisselâ-
m›n bu s›navdan baflar›yla ç›kt›¤›n›, “o¤ul” yerine,

HHAACC VVEE ““KKUURRBBAANN”” ÜÜZZEERR‹‹NNEE......

ZÜBEY‹R YYET‹K



ARALIK ‘07 UMRAN 6677

bo¤azlanacak azim/çok büyük bir fidyenin kendi-
sine iletildi¤ini izleriz. 

Yüce Allah, ‹brahim âleyhisselâm›n sunmak is-
tedi¤i flükraneye karfl›l›k, elbette onu sunmufl say-
d›¤›n› bildirdikten baflka, ona yeni bir “ikram”da
daha bulunmufl olur, orijinal metniyle: “bi zebhin
azim”; bo¤azlanacak azim bir fidye. 

Bu ona, ve ayn› zamanda onun milletinden olan
biz müminlere yap›lm›fl bir ikramd›r. Yorumcula-
r›n “azim” kelimesinden yola ç›karak haccetme s›-
ras›ndaki bo¤azlanan bütün hayvanlar›n bu kap-
sam içinde oldu¤unu ifade etmeleri, ikram›n ‹bra-
him Milleti’nin tamam›na oldu¤una iflarettir.

‹flte, haccetme (daha genifl çerçevede Beytul-
lah’› ziyaret) s›ras›nda bo¤azlanacaklar› için “hedi-
ye” diye an›lan “hayvanlar”, asl›nda and›¤›m›z k›s-
sada haber verildi¤i üzere Yüce Allah’›n ikram›n›n
yine O’na “hediye” olarak sunulmas›d›r. Rahmeti
her fleyi aflk›n ve her fleyden taflk›n olan Yüce Al-
lah’a yönelik flükrümüzü acaba nas›l eda edebilece-
¤iz?

Köktefl olan ikinci kelime ise, “hidayet”tir.
Hac nas›l azim bir olay, nice büyük bir ibadet-

tir ki, ifa edenler hem “hediye” sunma konumuna
gelebilme imkân›n› yakalamakta, hem de bu “hedi-
ye”ler “hidayet” cihetinden de iflaretler tafl›makta... 

Belki “kurban” ile “yak›nl›k arama” olay›n›n

yerini, burada “hediye” ile “hidayete” eriflme imkâ-
n› almaktad›r. 

Efendimiz âleyhissalâtvesselâm›n her hacc›n
kabûl edildi¤ine, hacc›n kabûlü konusunun tart›fl›-
lamayaca¤›na dair buyru¤u, ne dersiniz, acaba “he-
diye” sunabilecek konumuna gelmifl olman›n “hi-
dayet”in kap›s›n› da açaca¤›n›n/açt›¤›n›n haberi
mi?

K›sa bir an›m› aktararak, yaz›y› bitireyim:
Haccedifllerimizin birinde dönüfl yolunda Me-

dine’deyiz. Görevli bir doktor çok aç›k bir yürekle
flunlar› söylüyor: “Ben bu göreve harc›rah almak ve
bizde bulunmayan veya burada ucuz olan baz› fley-
leri sat›n almak niyetiyle talip oldum. Tavaf ve
benzeri uygulamalar› da usulen yapt›m. Fakat flim-
di kendime bak›yorum, ben buraya gelen adam de-
¤ilim; bir baflkas› oldum. Hacc›n beni bu kadar et-
kileyece¤ini ve dönüfltürece¤ini hiç düflünememifl-
tim.”

Efendimiz âleyhissalâtvesselâm›n hac eden için
“anas›ndan do¤mufl gibi olur” diye buyurdu¤u hal,
acaba bu mu?....

Evet; daha önceki y›llarda haccedenlerimiz için
haclar›n›n bereketinin devam›n›, bu y›l hac› ola-
caklara saylerinin meflkûr olmas›n›, kalanlara da
Yüce Allah’›n Hac ziyaretini nasip etmesini diliyo-
rum. Vesselâm…



EM‹N SARAÇ HOCAEFEND‹ ‹LE
Fatih Camii ‹lim Gelene¤i Üzerine

ABDULLAH YILDIZ

H
ani ‘bir dokun bin âh iflit’ derler ya! Fatih
Camiinin imam odas›nda görüfltü¤ümüz
muhterem Emin Saraç Hocaefendi’nin

hâl-i pür-melâli tam öyle. Geleneksel ‹slâmi ilim-
lere ve özellikle Kur’ân talimine yeterli de¤erin
verilmeyifli, ilme talebin azalmas›, ‹lahiyat’larda
Arapça haz›rl›k s›n›f›n›n kald›r›lmas›, Diyanet
Teflkilat› ve Diyanet Tefsiri’nde yap›lan yanl›fllar,
Din’i modernlefltirme çal›flmalar›... Hocaefendi’yi
celâllendiren konular›n bafl›nda geliyor. 

Emin Saraç Hocaefendi’ye, kendisiyle Fatih
Camii’nde devam eden ilim gelene¤i, yetiflme tar-
z›, feyz ald›¤› hocalar ve benzer konular üzerinde
konuflmak üzere geldi¤imi, konufltuklar›m›z›
Umran’da yay›nlamak istedi¤imi söylüyorum. Fa-
kat Hocaefendi o kadar dertli ki, iki görüflmemde
de bir türlü sadede gelemiyoruz. O ha bire, ilme
de¤er veren kalmad›¤›ndan, “göz bebe¤imiz” olan
Diyanet’e, ilahiyatlara ve ulûmu diniyeye sahip ç›-
k›lmad›¤›ndan yak›n›yor. Bir ara, Namaz Gönül-
lüleri Platformu olarak yapt›¤›m›z çal›flmalar›
takdir etti¤ini belirtiyor, bizi teflci ediyor. Duala-
r›n› istirham ediyorum... Nihayet “geçmiflten gele-
ce¤e” sohbete s›ra geliyor. Ama ne var ki, foto¤raf
çekimine de, ses kayd›na da izin vermiyor Hoca-
efendi... ‹fl kaleme, kelama ve haf›za gücüne kal›-
yor; bir de internet derlemelerine*...
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Fatih Camiinin Kadîm Ulûm-u 
Diniye Gelene¤i

Emin Saraç Hocaefendi Tokat’›n Erbaa ilçesine
ba¤l› Tanova köyünde dünyaya gelmifl. Babas›
Haf›z Mustafa Efendi, çocuklar›n› zor bir devir-
de ve zor flarlarda haf›z yetifltirmifl. Evini bir
Kur’ân Medresesi’ne dönüfltüren Mustafa Efen-
di, uzun ve so¤uk k›fl gecelerinde teheccüde kal-
kar, çocuklar›n› da kald›rarak geceleri Kur’ân
ö¤retirmifl; böylece hepsini haf›z yapm›fl. Mü-
derris olan dedesi Üzeyir Efendi, Nakfli tarika-
t›ndan Ali Haydar Efendi'nin fleyhi ‹smet Efen-
di'nin Erbaa'daki hulefas›ndan Bahrullah Efen-
di'ye müntesipmifl. (Emin Hoca bir ara ceplerini
yokluyor. Bir foto¤raf ç›kar›p gösteriyor. Mer-
hum babas› bu. Cep telefonuma resmi kopyal›-
yorum.)

Emin Hocaefendi’nin hem babas› hem de de-
desi, mürettep Menemen hadisesi hengâm›nda -
ki nerede meflayihten ve ulemâdan bir zat varsa
ya hapse at›lm›fl veya susturulmufltu- 6'flar ay
hüküm giymifller. Menemen olay›n›n müsebbibi
olarak suçlanan hocalar› hiç tan›mad›klar› halde
hapis cezas› almalar›, -hakimin sonradan ifade
etti¤i üzre- onlar›n Çorum ‹stiklal Mahkeme-

si'ne gitmelerine engel olmufl. Dedesi hapisten
ç›kt›ktan 3 ay sonra vefat etmifl.

1943'de ‹stanbul'a geldiklerinde babas›n›n
kendisini Çarflambal› fieyh Ali Haydar Efendi’ye
gönderdi¤ini söylüyor Emin Hoca. Hem Ali
Haydar Efendi’den hem de Kelâmî Dergâh›
müntesibi ve Fatih Camii bafl imam› Ömer
Efendi’den ders ald›¤›n›; ayr›ca Gümülcineli
Mustafa Efendi, Muhaddis ‹brahim Efendi,
Silistreli Süleyman Efendi’den ilim ö¤rendi¤ini
belirten Hocaefendi, fiifâ-i fierîf, fierh-i Akâid,
Usûl-ü F›k›h, Kudûrî, Mir’at okudu¤u Ali Hay-
dar Efendi baflta olmak üzere tüm hocalar›n› ha-
y›rla, minnetle yad ederek adeta bizlere vefâ âdâ-
b› ö¤retiyor. Bu derslerin zor flartlarda ve gizli
yap›ld›¤›n›, Ali Haydar Efendi’nin neredeyse
evinden hiç ç›kmadan 100-110 yafl›na kadar sü-
rekli ders okuttu¤unu, namazlar›ndaki huflûun
imrenilecek derecede güzel oldu¤unu, mesela
yirmi rekat Evvabîn k›ld›¤›n›... da ekliyor.

Ezher’den Fatih Camii ‹lim Halkalar›na...

1950 y›l›nda Ali Haydar Efendi'nin teflviki ile
M›s›r'a giden ve tam 9 y›l hiç Türkiye’ye gelme-
den orada ilim tedris eden Emin Hocaefendi, o
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Bekir Haki Efendi

Emin Saraç Hoca’n›n Bekir Haki Efendi ile ilgili bir hat›ras›:
Y›l 1960. 27 May›s ‹htilâlinin kudretli adam› Org. Refik Tulga ‹stanbul
valisi ve belediye reisidir. Ömer Nasuhi Efendi ‹stanbul müftüsü iken Di-
yanet ‹flleri Reisi yap›lm›fl; Bekir Hâki Efendi de ‹stanbul müftüsü olmufl-
tur. ‹stanbul müftüsü iken bir gün Refik Tulga, hocay› ‹stanbul valili¤ine
ça¤›r›r. ‹stanbul’un tüm idareci s›n›f› da oradad›r. Refik Tulga, Bekir Hâ-
ki Efendiye der ki; “Buras› eski bir payitahtt›r. Siz de buran›n en bü-
yük hocas›s›n›z. Biliyorsunuz, düflen hükümetin yapt›¤› büyük kötü-
lüklerden birisi ezan›n de¤ifltirilmesidir. Sizin emrinizle ezan Ata-
türk’ümüzün istedi¤i flekilde Türkçe okunacak. Biz de onu tasvip edece¤iz, elbette
memnuniyetimizi ifade edece¤iz. Sizden bunu bekliyoruz.” Hoca biraz düflünür ve; “Be-
nim dinim muztar(açl›ktan ölme tehlikesi ile karfl› karfl›ya) kalan bir insan›n cîfe(lefl) ye-
mesini mubah k›lar. Ama bu ifl gâvurluktur. Ben bu gâvurlu¤u kabul edemem.
Olamaz! Olamaz!” diye ba¤›r›r... (Kendileri bu durumu “Bekir’in delili¤i tuttu” diye anlatm›fl.)
‹ki gün sonra Hocaefendi vazifeden azledilir.



zaman henüz ber-ha-
yat olan Mustafa Sab-
ri Efendi, Zahidü'l-
Kevseri ve ‹hsan
Efendi ile tan›flma
bahtiyarl›¤›na erer ve
onlardan feyz al›r. Ez-
her'de lise e¤itiminin
ard›ndan fieriat Fa-
kültesini bitirip “ka-
d›l›k” mast›r›na baflla-
yan Emin Hoca, bir y›l
sonra Abdunnas›r'›n
zulmüyle mast›r e¤iti-
mini yar›da b›rakmak zorunda kal›r. Zahidü'l-
Kevseri’nin izniyle cuma günleri derslerini takip
eden ve onun vefat›ndan 20 gün evvel icazet al-
may› baflaran Emin Hoca, “Bu icâzetnâme be-
nim için Ezher diplomas›ndan daha k›ymetli.”
diyor.

‹stanbul'a geldikten bir müddet sonra, Ali
Haydar Efendi’nin "sa¤ gözüm" dedi¤i ‹stanbul
müftü muavini ve Esad Erbili Hazretlerinin ica-
zetli hülefas›ndan Ali Yekta Efendi’nin k›z› ile
evlenir. Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi dahil
birçok zevat›n kat›ld›¤› dü¤ünleri, Fatih meyda-
n›nda flimdiki Fatih heykelinin oldu¤u yerde,
kay›npederinin evinin bahçesinde yap›l›r. 

Ali R›za Sa¤man hocan›n takdimi ile ‹mam
Hatiplerin bânîsi Celal Hoca (Mahmut Celaled-

din Ökten) ile tan›flan
ve onun Medine’ye
gitmesi sebebiyle Fa-
tih ‹HL’deki dersleri-
ni devralan Emin Ho-
caefendi, 1960 ihtila-
line kadar 3 y›l mual-
limlik yapar. Askerli-
¤i ikmal ettikten son-
ra bir süre Ankara Ev-
kaf Müdürlü¤ü'nde
çal›fl›r ve ayn› y›l hac-
ca gitmek için iflini
b›rak›r. Hac dönüflü

‹lim Yayma Cemiyeti'nin Yüksek ‹slâm Enstitü-
sü talebeleri için ilk defa açt›¤› yaz kursunda
Ahmed Davudo¤lu Hocayla birlikte ders verme-
ye bafllar. Sonra bu dersler sürekli hale gelir. O
günden bu güne hayat› ilim tedrisi ile geçen Ho-
caefendi, Fatih Camii’nde, temelini Fatih Sultan
Mehmed’in att›¤› Fatih medreselerinin ulumu
diniyye gelene¤inin son temsilcisi durumunda-
d›r. 

(Emin Saraç Hocaefendi ‹stanbul’a geldi¤in-
de Fatih Camiinde ‘vaaz’ ad› alt›nda ulumu dini-
ye e¤itim gelene¤i devam ediyormufl: Hüsrev
Ayd›nlar Hocaefendi, Gümülcineli Mustafa
Hocaefendi, Muhaddis ‹brahim Hocaefendi, Si-
listreli Süleyman Hocaefendi gibi zevat taraf›n-
dan Buhâri-i fierîf, fiifâ-i fierîf, ‹hyâ-u Ulûmi’d-
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Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi

Ömer Nasuhi Bilmen Hocaefendi ile de çok yak›ndan tan›flan Emin Sa-
raç Hocaefendi, onun oldukça mütevaz› bir ilim adam› oldu¤unu belir-
tiyor. Bir gün birisi ona der ki; “Efendi hazretleri, eserleriniz bizi ihya et-
ti. Siz olmasayd›n›z halimiz ne olacakt›?” Ömer Nasuhi Hocaefendi flu
cevab› verir: “Esta¤furullah! Eslâf›n âsâr›ndan müktebesâtt›r.(Se-
lef âlimlerinin eserlerinden al›nt›d›r)” Kay›npederi Ali Yekta Efen-
di’den aktar›yor: Ist›lahât-› F›khiyye Kâmusu ç›kt›¤› zaman Ameri-
ka’da bir üniversite karar al›r; “Bu zata bizim üniversitenin doktora pa-
yesini verelim” diye. Sonra ABD Elçili¤ine bir yaz› gönderirler. Sefaret-
ten bir zat gelir, durumu Ömer Nasuhi Efendiye haber verir. Hoca-
efendi’nin red cevab› flöyledir: “Ben onlardan fleref alacak de¤ilim.
Onlar›n flerefi bana laz›m de¤il.” 

Emin Saraç Hoca’n›n
babas› Mustafa Hocaefendi

Geçmiflten Gelece¤e Ko(nu)flanlar EM‹N SSARAÇ HHOCAEFEND‹
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Dîn, Kâdî Tefsîri, Hidâye,
Kavâid, Risâle-i Kufleyrî
gibi dersler okutuluyor-
mufl. Ayr›ca Beyaz›t Ca-
mii’nde Mustafa Âs›m
Efendi Ebu’s-Suûd Tefsî-
ri’ni okutur, Besim
Efendi de ayn› camiin
hünkâr mahfilinin alt›n-
da Esmâu’l-Hüsnâ’y› îzah
edermifl; Tahiru’l-Mev-
levî (Ongun) ise Süley-
mâniye’de Mesnevî ders-
leri yaparm›fl; Mekki Efendi de Kâdî Tefsiri
okuturmufl...)

Ezher’den döndükten sonra Fatih Cami-
i’ndeki kadîm medrese gelene¤ine ait ilim hal-
kalar›n› yaflatma mücadelesi veren Emin Saraç
Hocaefendi, yetifltirdi¤i ö¤rencilerinin de deste-
¤i ile haftan›n yedi günü derslerine aflkla ve
flevkle devam ediyor. Medine ‹slâm Üniversite-
si’nden davet ald›¤› halde gitmeyip Fatih Camii
ilim gelene¤ini tek bafl›na s›rtlanan hocam›z, tef-
sir, hadis, f›k›h, usul derslerini aral›ks›z sürdü-
rüyor. Hadiste Merâm, Tâc, Sünen-i Ebî Dâvûd,
Sünen-i Tirmizî, Sahih-i Müslim, ‹bni Mâce ve
Muvatta’y› Arapça metinlerinden okutmufl; özel
Buharî-i fierif dersi ise el-ân devam ediyor. Pazar
sabahlar› yap›lan fiifâ-i fierîf dersleri ise defalar-

ca bitirilip tekrar tekrar
bafll›yor. Tefsirde Cela-
leyn, ‹bn Kesîr; f›k›hda
Kudûrî, ‹htiyâr, Hidâye,
Ahkamü’l-Hadis okun-
mufl. Seçkin talebele-
rinden Hamdi Arslan
Hoca ise Ömer Nesefî
Tefsiri okutmaya de-
vam ediyor... 

***

Emin Saraç Hocaefendi ile sohbetimizi tamamla-
y›p aya¤a kalk›yor ve Fatih Camii’nin Sultan Al-
dulhamid döneminden kalma hal›lar› üzerinde
konuflarak kap›ya do¤ru ilerliyoruz. Tam o s›ra
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nden yetkililer geli-
yor. Zaten bu hal›lar›n kald›r›l›p yerine yeni ha-
l›lar konaca¤›na dair söylentilerden ziyadesiyle
müteessir olan Hocaefendi, duyarl› yetkililerin
mevcut hal›lar› bir bir y›kay›p tekrar yerine koy-
ma plan›n› ö¤renince teskin oluyor.

Emin Saraç Hocaefendi’nin Fatih Camii’deki
ilim halkalar›nda daha nice y›llar ders vermeye de-
vam etmesi için Rabbimizden sa¤l›k, s›hhat ve afi-
yet diliyoruz. Hocaefendi, Fatih Camiinde her gün,
ilim halkas›na dahil olacak talipleri bekliyor...

* www.inkisaf.net, www.cevaplar.org, www.altinoluk.com...

Abdurrahman Gürses Hocaefendi

Abdurrahman Gürses Hocaefendi’yle özel bir hukuku olan, belki yirmi
kez birlikte hacca giden Hocaefendi, onun edebine, takvas›na ve Kur’ân
aflk›na en yak›n tan›klardan biri. Onun Menemen hadisesini hiç unuta-
mad›¤›n›, her f›rsatta öfke ve üzüntü içinde etraf›na anlatt›¤›n›, bir baba-
y›, o¤lunun idam›n› seyrettirdikten sonra iflkence edip nas›l ast›klar›n›,
kendisinin de hadise sebebiyle bir y›l hüküm giydi¤ini, ama "otuz sene
hüküm verseler bana müjde gelecekti" dedi¤ini ve fleyhi Es’ad Er-
debilî’ye muhabbetini tekrarlad›¤›n›... aktar›yor. fiu beyti sürekli söyle-
di¤ini belirtiyor:

Ne yerden kârbâr-› gâm göçer olsa konar bende

Belâ râh›nda flimdi bir muayyen menzîl oldum ben

Emin Saraç Hocaefendi

Geçmiflten Gelece¤e Ko(nu)flanlarEM‹N SSARAÇ HHOCAEFEND‹



Her kitab›n bir hikâyesi vard›r. Müstesna fiair
bu y›l yay›nland› ama sizin Âkif’le düflünsel akraba-

l›¤›n›z çok eskilere dayan›yor. 12 Mart’›n s›k›yöne-

timli günlerinde onunla ilgili bir konuflma yap›yor-

sunuz. Bu kitab› o y›llardan bu yana uzanan bir mu-

habbetin yans›mas› olarak görebiliriz diye düflünü-

yorum. Ne dersiniz?
Akif’le ünsiyetim çok daha eskilere dayan›r. Va-

k›a Akif denilince Türkçe konuflan ve düflünen her

insan›n onunla bir flekilde yak›nl›¤›, tan›fl›kl›¤› illa ki

vard›r. Son yüzy›l›n Türkiye tarihinden Âkif’in ismi-

ni ç›kard›¤›n›z vakit, onun yerinde otomatik olarak

büyük bir boflluk do¤aca¤› flüphesizdir. Onsuz Tür-

kiye kültür ve düflünce tarihi yaz›lamaz. Ben daha

ortaokul y›llar›nda ‹slam’› geleneksel bir fenomen

olarak de¤il, bana dünya ve ahiret saadetini sa¤la-

yacak yegâne yol diyerek benimsedi¤imde/ seçti-

¤imde, yol göstericilerimden birisi de Âkif olmufltu.

Onu sadece bir milli flair, istiklal marfl› flairi, m›sra-

lar› vaazlara rehberlik eden mümin bir önder gibi

görmedim. O, ‹slâm’›n son as›rdaki yenilikçileri ara-

s›na bizim toplumdan kat›lan model flahsiyetlerden

birisi idi. 

12 Mart ihtilali, o y›llarda üniversitede okuyan

benim neslimin omuzlar›na tahripkâr a¤›rl›klar y›k-

m›flt›. Bütün sosyal etkinlikler de yasaklanm›flt›.

Üniversite gençli¤i s›fat›yla Âkif’i do¤umunun yü-

MET‹N ÖÖNAL MMENGÜfiO⁄LU ‹‹LE
MEHMET ÂÂK‹F’‹N DDÜfiÜNCES‹,

SANATI VVE fifi‹‹R‹ HHAKKINDA

Konuflan: AASIM ÖÖZ

27 Aral›k 2007 Mehmet Âkif’in 71. ölüm
y›ldönümü. Yaflad›¤› 63 y›l boyunca kül-
tür, sanat ve düflünce hayat›m›zda derin
izler b›rakan Âkif’i anlamak ve anlatmak
için çeflitli eserler kaleme al›nd›. Âkif’i ko-

nuflmak, anlamak ve tart›flmak bak›m›n-

dan önemli katk›lar yapan bu eserler için-

de Metin Önal Mengüflo¤lu’nun kaleme al-
d›¤› Müstessnnaa fifiairr’’in farkl› ve önemli bir
yeri vard›r. ‹slam’› içimizde ve d›fl›m›zda
ihya ve infla etmenin flimdiki zaman›n›
kendi döneminde realist bir biçimde orta-

ya koyan Âkif’in dünyan›n ve içindekilerin
genel zihni tutum ve yönelifllerini çözüm-

lemek noktas›ndaki yaklafl›m› ile MMüsstees-

nnaa fifiaair kitab› bütüncül bir flair portresi çi-
ziyor. Toplumsal çevre ile tarihsel dönemi
ve düflünce dünyas›n› da göz önünde bu-

lundurarak yap›lan yorumlar sistematik
bir bütünlük sunmaktad›r. Mengüflo¤lu ile
Mehmet Âkif’i, düflüncesini ve sanat›n›n
çeflitli boyutlar›n› konufltuk…
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züncü y›l› yaklafl›rken anmak is-
temifltik. S›k›yönetim komutanl›-
¤›, konuflma metinlerimizi önce-
den görmek flart›yla, programa
izin vermiflti. Ben gönderdi¤im
metne uymayan irticali bir ko-
nuflma yapm›flt›m; o zamanki
spor ve sergi salonunda. Dinleyi-
ciler aras›nda oturan Fethi Ge-
muhluo¤lu ve Mahir ‹z Hoca na-
zar›nda bir hayli takdir toplam›fl-
t›m. Lakin kavmiyetçiler beni flid-
detle tenkit etmifl hatta dövme-
ye kalk›flm›fllard›. Ben orada
Âkif’in klasik flark zihniyetine
tenkitleri ile beraber, bir üçüncü
dünya tezinden bahsetmifltim.
Ve ilk defa orada ‹slâm Milleti
kavram›n› dile getirmifltim. Bin-
lerce kiflinin dinledi¤i, Mahir ‹z,
Ahmet Kabakl›, Faruk Kadri’nin
konuflmac› oldu¤u oturumun
genç ve flafl ismi olmufltum bir
anda. Öyle ki hemflehrim rahmet-
li üstat Ahmet Kabakl› bir daha
sahneye ç›karak benim fikirleri-
me flerh düflmüfl, “Âkif ümmetçi
de¤il milliyetçiydi” gibi garip bir
aç›klama yapma ihtiyac› duy-
mufltu. Oysa bence de Âkif milli-
yetçi idi. Ama ‹slâm milliyetçisi.

Sözünü etti¤im bu konufl-
mamda as›l dikkat çekti¤im hu-
sus, bugün birilerinin Siyasal ‹s-
lâm diyerek karalamaya çal›flt›k-
lar› faaliyet ve düflünce alan› idi.
Pakistan daha yeni ikiye ayr›l-
m›flt›. O günlerde Dakka flehri
düflmüfl ve Pakistan bünyesinden
ç›karak Bangaldefl denilen yeni
bir ülke kurulmufltu. Müslüman
dünyaya yeni ve yavru bir Müslü-
man ülke dâhil olmufltu. Hadise
bana Âkif’in Balkan Harbi s›ras›n-
da kaleme ald›¤› m›sralar› hat›r-
latm›flt›. Malum, Akif baba tara-
f›ndan kök olarak Arnavut idi.
Balkan Harbi s›ras›nda Osman-
l›’ya karfl› ba¤›ms›zl›k talep eden
Arnavutlara, Âkif’in muhteflem

bir ç›k›flmas› vard›: “Arnavutluk
ne demek, var m› fleraitte yeri/
Küfr olur, baflka de¤il, kavmini
sürmek ileri.” Acaba Akif kendi
kavminin ba¤›ms›zl›¤›na m› karfl›
ç›k›yordu? Halk›n›n köle gibi ya-
flamas›n› m› istiyordu bu m›sra-
larla? Yoksa küçük kavimlerin
ana Müslüman gövdeden kopufl-
lar›n›n hay›r getirmeyece¤ini mi
görmüfltü? Benim nazar›mda bu
muhteflem bir ileri görüfllülük idi.

‹flte bütün bu sebeplerden
ötürü Akif’in iman ve ferasetine
alk›fl tutmufl, o konuflmamda, Pa-
kistan’›n bölünüflüne karfl› duy-
du¤um ac› ve üzüntüyü dile ge-
tirmifltim. Bir zamanlar Pakis-
tan’›n kurulufluna kat›lan Mu-
hammed ‹kbal’i de hat›rlat›p, iki
flair aras›ndaki benzer flart ve tu-
tumlara dikkat çekmifltim. O dö-
nem için hayli keskin görüfllerdi
bunlar ve övünmek gibi olsun çok
da yeni idi. Bu sebepten Kabakl›
hocam›z bile tahammül edeme-
mifl, infial göstermiflti. Ayr›ca sa-
n›r›m bizi gizlice izleyen askerler
de bunu not etmifllerdi.

Y›llar önce Gelecek dergisinde
Âkif’i mümin ve mükellef bir flair

olarak anlad›¤›n›z› ortaya koymufl-
tunuz. Bu gün ise bu yaklafl›m› da
içerecek biçimde okura, Mehmet
Âkif portresini Müstesna fiair ola-
rak sunman›z›n sebebi nedir? 

Ömrüm boyunca Âkif’le ala-
kal› olarak çok konufltum, çok
yazd›m. Çokça da tenkide u¤ra-
d›m. Lâkin her seferinde kanaat-
lerimin do¤rulu¤una bizzat ken-
dim tan›kl›k etmiflimdir. Nedir o
münhas›rl›¤›n› iddia etti¤im ka-
naatlerim denilirse, derim ki Akif
salt flair s›fat›na s›¤mayan bir
flahsiyettir. Mesela ciddi bir dü-
flünce adam›d›r. Örnek bir ahlak
adam›d›r. Y›lmak bilmez bir mü-
cadele adam›d›r. Müthifl bir dava
adam›d›r. Yeryüzünün di¤er top-
lumlar›na bak›n›z. Öldükleri halde
b›rakt›klar› eserle yaflayan sa-
natkârlar, ayn› zamanda müte-
fekkir insanlard›r. Ciddi bir mef-
kûresi olanlard›r. Acaba kaç flair
veya sanatkâr bunca hasleti bir
arada hayat›na yans›tabilmifltir?

Benim Akif’i Müstesna flair s›-
fat›yla anmam›n dayana¤› kitab›-
m›n girifline ald›¤›m fiuara Sure-
sindeki âyet-i kerimelerdir. Ne
yaz›k orada küçük bir hata sonu-
cu “müstesna” kelimesi atlan-
m›fl. Malum o âyetlerde k›nanan
kimi flairler say›ld›ktan sonra
“hakk› söyleyenler müstesna”
fleklinde bir hat›rlatma mevcut-
tur. “Sözüm odun olsun, hakikat
olsun tek” demifl bulunan bir flai-
ri elbette ötekilerden, ömrü ma-
layani ile geçmifl, behimi arzula-
r›n›n zebunu olmufl, kötü ahlak
numuneleri ile cemiyeti kirletmifl
simsarlardan ayr› de¤erlendir-
meliydik. Nitekim Allah da bize
hitab›nda öyle yapm›yor mu?

Âkif’e bu s›fat› kazand›ran ise
onun mümin ve mükellefiyetini
müdrik bir hayat sergilemesidir. 

Kitab›n›zda ""BBuu mmeemmlleekkeettttee
yyaaflflaayyaann hheerrkkeessiinn bbiirr AAkkiiff''ii vvaarrdd››rr"



diyorsunuz. Buradan hareketle
Âkif’in alg›lanmas› ile ilgili çeflitli
sorunlara de¤inelim istiyorum.
‹stiklal Marfl›’n›n ilk kez dönemin
“‹slamc›” dergisi Sebilurreflat’da
yay›nlanmas›, öncesinde Âkif’in
Ankara’ya gelifli ve Mustafa Ke-
mal’in Âkif’le karfl›laflt›¤›nda “Si-
zi bekliyordum efendim, tam za-
man›nda geldiniz” demesi ama
Nutuk’ta Âkif’ten hiç bahsetme-
mesi vb. konular ba¤lam›nda
Akif’e yönelik olarak gerek Müs-
lüman çevrelerden gerekse di¤er
çevrelerden yap›lan elefltirileri
nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Ör-
ne¤in ‹smet Özel Müslümanlar›n
genelde itaatkâr olufllar›ndan do-
lay› Mehmet Âkif’le Mustafa Ke-
mal aras›nda hilafetin kald›r›lma-
s›na kadar herhangi bir sorun ya-
flanmad›¤›n› söylerken, baz›lar›
Akif’in “kullan›ld›¤›n›” vurgulu-
yorlar… Âkif’in gündeme getirilifl
biçimleri hakk›nda neler söyle-
mek istersiniz?

Âkif de Mustafa Kemal de
ölmüfltür. Onlar›n ölümlerin-
den sonraki bütün hadisele-
rin malumat› ile flekillenen
zihinlerimiz ve haf›zam›zla
düflündü¤ümüzde, yani bu-
günden geriye do¤ru ilerle-
yerek anlamaya çal›flt›¤›m›z-
da, türlü açmazlarla karfl›la-
flabiliriz. Do¤rusu odur ki o
günden bakarak bugüne gel-
me¤e çal›flmal›y›z. Dönemin
vasat›n› görmezden gelen
bir anlama/ yorumlama ça-
bas› eksik ve güdük kal›r. Bir
de kimsenin itirafa yanaflma-
d›¤›, hususiyle de muhafaza-
kâr muhitlerin, laik/ Kema-
listler nezdinde cephe kay-
betmemek maksad›yla pek
konuflmad›¤› daha birçok pü-
rüz, törpülenmesi gereken
sivrilikler vard›r, Osmanl›n›n
ferdi ve içtimai hayat›nda.

Mesela Akif’in hilafet taraftar› ol-
du¤unu nereden ç›kart›yoruz?
Yani o günkü mevcut hilafet mü-
essesesinin Akif taraf›ndan mefl-
ru yahut ‹slâmî say›ld›¤›n› kim
söyleyebilir? Sadece o devirde
de¤il önceki devirlerde de bu mü-
essese, fieyhülislaml›k ad› alt›n-
da, ço¤u kere Osmanl›n›n günah-
lar›na meflruiyet fetvas› üret-
mekte idi. Evet bunun belki sem-
bolik bir de¤eri vard›r. Ancak
unutulmamal›d›r ki semboller sa-
dece birer temsildirler ve hakika-
tin kendisi de¤ildirler. 

Akif’in kullan›ld›¤›na gelince,
b›rak›n›z Akif’i neredeyse bütün
bir toplum kullan›lm›flt›r. Netice-
nin buraya varaca¤›n› kim, nas›l,
hangi kehanetle bilecekti? ‹flin
içinde ciddi bir aldat›lma vard›r.
Elbette aldatan kadar aldanan da
mesuldür. Ancak aldanan›n e¤er
gözü ba¤lanm›fl, kulaklar› t›kan-
m›flsa k›smi bir mazereti var de-
mektir. Ayr›ca Akif’in Ankara’ya

gelifli, orada karfl›lan›fl› kendi in-
siyatifi iledir. Kimsenin talimat›
ile de¤ildir. O neredeyse ferdi bir
mücadele vermektedir. Dönüp
Safahat’› okuyunuz. Oradaki fliir-
ler, nasihatlar, vaazlar›n müflte-
rek bir üslubu vard›r. Orada nere-
deyse kendi halk›n› azarlayan,
bazen onlar›n yüzüne karfl› tükü-
ren coflkun, heyecanl› ve bir o ka-
dar samimi bir uyar›c› oturmak-
tad›r. Hilafetin çürüdü¤ünü, sal-
tanat›n gayr› ‹slamili¤ini bilen bir
flair, bir de Ankara’daki hareketin
ne’li¤ini denemeye kalk›flmakla
yanl›fl yapm›fl, bile bile aldanm›fl
say›labilir mi? 

Kald› ki kabulünden önce ken-
di mecmuas›nda yay›nlanan ‹s-
tiklâl Marfl›’n› dikkatle okumal›-
d›r. ‹çinde tek bir Türk kelimesi
geçmeyen bu marfl, bence Akif’in
‹slâm Milleti kast›yla ve ustal›kl›
bir flekilde bunu biraz da kamufle
ederek kaleme ald›¤› muhteflem
bir manifestodur ayn› zamanda.

Marfl içerisindeki ›rk kav-
ram›n› ise, eserimde anlat-
t›m. Bence oradaki ›rk, o
devirde birilerinin may-
mundan yahut difli kurttan
türedi¤ini iddiaya kalk›fl-
t›klar› Adem sulbünden
gelen temiz insan ›rk›d›r.

Akif, Anadolu’ya geç-
tikten sonra 1922 fiubat,
May›s aylar›nda Said Halim
Pafla’n›n Frans›zca olarak
kaleme ald›¤› “‹‹ssllaamm’’ddaa
TTeeflflkkiillaatt--›› EEssaassiiyyee”” adl›
eserini tercüme ediyor.
Eser o y›llarda Sebillürre-
flat’ta yay›nlan›yor. Sava-
fl›n sonuçlanmaya do¤ru
gitti¤i bu y›llarda sanki Âkif
‹slam ve devlet iliflkilerinin
hararetli tart›flmalara se-
bep olaca¤›n› sezmekte-
dir… Ne diyorsunuz?
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Dost düflman herkes flunu iyi
bilmektedir/ bilmelidir ki Akif’in
mücadelesi herhalde bugünkü
anlay›fltaki laik/ Kemalist bir sis-
temin ihdas› u¤runa de¤ildi. Kald›
ki O’nun mebus s›fat›yla bulundu-
¤u Birinci Meclis’in benimsedi¤i
Teflkilat-› Esasiye Kanunu, yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyetinin
bir ‹slâm Cumhuriyeti oldu¤unu
ilan ediyordu. Akif bir hukukçu
yahut sosyolog de¤ildi. Nihayet
mütefekkir bir flair idi. As›rlar›n
ihmalini tek bafl›na neticelendire-
cek bir Tek Adam olamazd›. Esa-
sen ‹slâmî bak›fl aç›s›ndan böyle
bir s›fat hiçbir fani beflere verile-
mez. Bu sebepten bütün sorunla-
r›n çözümünde Akif’i müdahil ve
aktif görmeye çal›flmak bofluna
bir çabad›r. Mühim olan fludur:
Akif bütün bu karmafl›k ortamda,
hangi safta yer alm›flt›r, nas›l
davranm›flt›r, insanlar› neye ça-
¤›rm›flt›r, suallerinin cevab›n›
aramal›y›z. Safahat’› okuyanlar
neredeyse her sat›r›nda
O’nun tabir caizse yenilikçi
bir ‹slâm mücahidi, müçte-
hidi, mücadelecisi oldu¤u-
nu görür. Hadise budur. Bi-
rileri önceleri ona Müslü-
man gözüküp de sonralar›
arkadan vurmufl, onu aldat-
m›fl, tuza¤a düflürmüfller-
se, velev ki Akif o s›rada
onlara arkas›n› dönme gaf-
letinde bulunmuflsa, alda-
tan›n hiç mi suçu yoktur?
Bak›n›z bu sualinizin muh-
teviyat›nda bile var: Akif
hiç kimsenin akl›na gelme-
yen bir fley yap›yor, o nazik
dönemde, durumdan vazife
ç›kartarak, ileri görüfllü bir
hamle ile Said Halim Pa-
fla’n›n eserini Türkçelefltiri-
yor. Daha ne yaps›n?

Memleket üzerindeki
büyük kuflatma kalkt›ktan

sonra, saltanat devrilmifl yeni bir
rejime/ sisteme ad›m at›lm›fl ola-
cakt›r. Zaten y›llardan beridir
memlekette idare flekilleri mev-
zuunda münakaflalar yo¤unlafl-
m›flt›r. Islahat Fermanlar›ndan
Meflruti idarelere kadar türlü de-
nemeler yap›lm›flt›r. Akif elbette
cumhuri idarenin ‹slâm’a salta-
nattan daha yak›n ve münasip ol-
du¤unu bilmektedir. Kavmiyetçi-
ler ulusalc›, garpç›lar bat›c› sis-
tem aray›fllar›na giriflmifllerdir.
Müslümanlar ise as›rlard›r bu
mevzuda susmufl yahut çok fazla
üretim yapmam›fllard›r. Osmanl›-
n›n son döneminde kaleme al›n-
maya bafllanan ve uygulama sa-
has› bulamayan Mecelle de san›l-
d›¤› kadar iyi ve sahih bir çal›flma
say›lmaz. Zira tek bir mezhep/
meflrebin görüfl ve kanaatlerin-
den hareketle yaz›lm›flt›r. Di¤er
görüfllere itibar etmemifltir. Neti-
cede o da bir mezhep asabiyeti
tafl›maktad›r.

Düflünün ki as›rlard›r siyaset
sahas›nda farkl› bir söz söyleme-
mifl Müslüman dünyan›n ilk defa
konuflan a¤z› Cemalettin Afga-
ni’dir. O da tek bafl›na bir adam-
d›r. Buna ra¤men k›sa zaman
zarf›nda büyük bir flöhret kazan-
m›flt›r. Elbette sevenleri yan›nda
sevmeyenleri de vard›r. Lakin
O’nun ç›k›fl› ile sevmeyenleri de
kendilerine çeki düzen vermek
zorunda kalm›fllard›r. Art›k bu
bozgun ortam›nda konuflan a¤›z-
lar ço¤alm›flt›r. Ben bunu müspet
bir geliflme olarak de¤erlendir-
mekteyim. As›rlar sonra ilk defa
Müslümanlar fikir üretmeye bafl-
lam›fllard›r. Nitekim Akif’in asr›-
na bak›n›z. Yetiflmifl Müslüman
alim ve mütefekkirlerin say›s›,
tüm Osmanl› saltanat› dönemin-
den daha ziyadedir. Ve kalitelidir.
Hülasa Akif elbette bir ‹slâm
Cumhuriyeti hevesinde birisiydi
ve bu hevesi onun kursa¤›nda b›-
rak›lm›flt›r diyebiliriz.

Âkif’in siyasi tav›rlar› da
farkl›. Örne¤in 31 Mart Va-
kas› S›rat-› Müstakim dergi-
sinde ““ssuurreetteenn ddiinnii hhaakkiikkaatt-
ttee iissee ssiiyyaassii vvee iirrttiiccaa-
ii oollaann hhaaddiissee--ii hhaaiillee” fleklin-
de de¤erlendiriliyor. Âkif’in
2.Abdulhamit, 2.Meflrutiyet
ve Cumhuriyet dönemindeki
siyasi tav›rlar›ndaki benzer-
likleri, farkl›l›klar› dönemin
bulan›k ortam› ile ba¤lant›l›
olarak m› düflünmek icap
eder? 

Bak›n›z, Müslümanlar
art›k flunu bilmeli ve hat›rla-
mal›lar ki, bizim karakteri-
miz adalet ile emri bil maruf
ve nehyi anil münker üzeri-
ne bina edilmelidir. Ben flu-
nun izah›n› istiyorum. fiim-
dilerde Türkiye’de bir yanda
laik/ Kemalist cephe, di¤er

Kültür dergisi arflivinden



yanda ise diyelim ‹slâmc› cephe
var. Aralar›nda sürdürülen bir
so¤uk, kültürel çat›flma söz ko-
nusu. Her cephe kendi mensubu-
nun üzerine toz kondurmamaya
çal›fl›yor. ‹lk nazarda tabii/ f›tri
bir tepki olarak de¤erlendirilebi-
lir bu tutum. Ama gün geliyor
mesela bir Müslüman, di¤er Müs-
lüman›n laikler karfl›s›ndaki mü-
cadelede günah›na, hatas›na,
cürmüne bile sahip ç›k›yor. Onu
arkalamak ad›na kusur, kabahat
ve cürmünü meflrulaflt›r›yor. Siz-
ce Müslüman böyle bir tavra me-
zun mudur?

Buras› nazik bir nokta. Denili-
yor ki madem, bir so¤uk savaflta-
y›z, öyle ise birbirimize düflmek
yerine birbirimizin hata, kusur ve
kabahatini hofl görelim. Ta ki sa-
vafl›n hitam›na kadar. Bu tutum
giderek insanlar›n karakterine
yerlefliyor. Bir süre sonra art›k
hatalar, kusurlar ve kabahatler
tabii ve meflru davran›fllara dö-
nüflüyor. Benimseniyor. Oysa ha-
ni Müslümanlar yeryüzünde ada-
leti ayakta tutan, Allah için flahit-
lik yapan, marufu emredip mün-
kerden uzaklaflt›ran kimseler
olacakt›?

Memlekette yeni sistem yer-
lefltirilirken evet bir tak›m mi-
zansenler yap›lm›flt›r. Bahsi ge-
çen tarihi vakalar bunun örne¤i-
dir. Ama kimse iflin flu cephesine
kalbini yormuyor, düflünmüyor.
Kur’an’›n ahkâm› kald›r›l›r, ayak-
lar alt›na al›n›rken k›l›n› bile k›p›r-
datmayanlar, bunu fark edeme-
yenler, kafalar› üzerindeki fes ç›-
kart›l›p yerine flapka giydirilir-
ken, bunun u¤runda canlar›n›
vermifllerdir. Ne trajik durumdur
ki bir vakitler o andaki fesi giy-
memek için de t›pk› flimdikine
benzer bir tepki göstermifller ve
ayn› ak›bete u¤ram›fllard›.

Mesele fludur: evvela aç›kça

hayk›ral›m; Müslüman asla mür-
teci de¤ildir. Lakin Müslüman
dünyada, esef ederiz ki, kendini
‹slâm’a nispet eden, y›¤›nla mür-
teci mevcuttur. Atalar›n›n dinini,
törelerini, göreneklerini kutsa-
m›fl kitleler, Allah’›n din’inden ne
kadar da uzak düflmüfllerdir.
Mevcut ne varsa onun muhafaza-
s›n› dindarl›k zanneden kitleler,
bu u¤urda kellelerini vermifllerdir
belki. Lakin bakal›m bu fedakârl›k
sahiden Allah’›n murad› istika-
metinde midir? ‹flte problem bu-
radad›r. Üstelik an›lan problem
bu gün aynen çözümsüz biçimde
omuzlarda a¤›r bir yük olarak
durmaktad›r. ‹slamc› cepheyi,
Kemalistler karfl›s›nda savunaca-
¤›m diye, onlar›n yanl›fllar›n›
meflrulaflt›rmaya kalk›flmak,
Müslüman tavr› olamaz, olmama-
l›d›r. Buraya kadar foto¤raf›n› ç›-
karmaya çal›flt›¤›m tutum
Akif’ten ö¤rendiklerimden hüla-
sad›r. Bu sebepten Akif, mesele-
lere, o dönemin bir tak›m ‹slamc›-
lar›ndan, yahut o günkü mesele-

lere bugünden bakmaya çal›flan
günümüz ‹slamc›lar›ndan farkl›
bir yerde durmakta ve o farkl› za-
viyeden bakmaktad›r. Ve ben bu
bak›fl›n daha do¤ru bir bak›fl ol-
du¤unu düflünmekteyim.

AAss››mm ad›yla belirginlik kaza-
nan, Akif'in ideal insan modelinin
yer ald›¤› As›m kitab›n›n yay›n-
lanmas›ndan sonra çekilen bir fo-
to¤raf vard›r. Pahal› ve k›ymetli
eflyalarla döflenmifl, bin bir has-
sasiyetle bezenmifl evine zaman
zaman “flair ve yazar dostlar›n›
davet etmeyi bir zevk haline ge-
tirmifl” olan Midhat Cemal, Safa-
hat’›n alt›nc› kitab› Âs›m’›n ç›k›fl›
flerefine, 1924 y›l›n›n muhteme-
len eylül ay›nda, M›s›r Apartma-
n›’ndaki dairesinde bir davet ver-
mektedir. Bu edebî çerçevede
‘EEllhhaann--›› fifiiittaa’’ flairi Cenab fiaha-
beddin, MMaakkbbeer flairi Abdülhak
Hâmid, ‘DDaaüüssss››llaa’ flairi Süleyman
Nazif, SSaaffaahhaatt flairi Mehmed
Âkif, SSeerrggüüzzeeflfltt yazar› Samipa-
flazâde Sezai ve ÜÜçç ‹‹ssttaannbbuull mü-
ellifi Midhat Cemal yer almakta-
d›r. Edebiyat›m›z›n alt› önemli si-
mas›n› bir arada gösteren bu fo-
to¤raf›n as›l önemi, 1924 y›l›nda
“bir dönüm noktas›nda, büyük bir
dönüflümün arifesinde çekilmifl
olmas›”d›r. Genç Cumhuriyet’in
kuruluflunun hemen ikinci y›l›nda
çekilmifl olan bu foto¤rafta farkl›
düflüncelere sahip isimlerin bir
arada olmas›n› nas›l okumak ge-
rekir?

Akif’in bugünkü flöhretine ba-
karak, hayatta iken de çok sevil-
di¤ini, etraf›nda birçok dostunun
bulundu¤unu filan düflünmek
yanl›flt›r. Zaten Safahat’› okudu-
¤umuzda onun fikirlerinin klasik
manada derleyici toparlay›c› de-
¤il, da¤›t›c›, kar›flt›r›c› oldu¤unu
görürüz. Bu harap bir yap›n›n ye-
niden inflas› maksad›na yönelik
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bir k›y›c›l›kt›r elbette. Bilinmeli-
dir ki bu türden aç›k sözlü uyar›-
c›lar› ahali pek sevmez. ‹nsanlar
ya¤c› tiplerden hofllan›r. Duygu-
lar›n›n sömürülmesine ald›rmak-
s›z›n mevcutlar›yla okflanmak
halk›n yegâne hazz›d›r. Ancak
Akif tersine bir tutum tak›nm›fl-
t›r. Müslüman dünyan›n meske-
netine, zilletine, çürümüfl mües-
seselerine bizzat ad vererek, ad-
res göstererek tenkitler yönelt-
mifl birisidir. Bu sebepten de pek
dostu yoktur. O’nu, tabir caizse
bir ‹slamc› cemaat v.b. aras›nda
göremeyiz. O adeta tek bafl›na
bir ümmet gibi sürdürmüfltür
mücadelesini. Neden? Hiç mi
Müslüman kalmam›flt›r memle-
kette? Hay›r! Müslümanlar O’nun
tenkitlerinden hofllanmamakta-
d›rlar. Bu sebepten O’nu yaln›z
b›rakm›fllard›r. O da kimi müzis-
yenler, flairler ve hatta kimi sar-
hofl sanatkârlarla bir arada olma-
y›, kendi din’ine ta’n eden Müslü-
manlara tercih etmifltir. fierif
Muhittin, Neyzen Tevfik ile ah-
bapl›¤› vard›r. Ama sofuluk tasla-
yan cahiller, bilgiçlik gösterisin-
deki ulema ile ülfeti yoktur. 

Bulundu¤u bütün meclislerin
mümtaz›d›r O. Seçilmifli, göze
çarpan›, öne ç›kan›. Allah’tan
baflka ömrü boyunca kimseye
minneti bulunmayan bu ahlak
adam› meclislerin model flahsiye-
tidir. Mithat Cemal ile arkadafll›¤›
bütün görüfllerinin bire bir örtüfl-
tü¤ü manas›na gelmez. Esasen
Mithat Cemal Akif’in peflini b›rak-
mad›¤› için beraberlikleri uzun
sürmüfltür. Yoksa Akif sözünü
dostlar›na karfl› da asla sak›nma-
yan birisidir. Mithat Cemal bunla-
ra ald›rsayd› bir gün bile beraber
kalamazlard›.

Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki
söz konusu toplant›n›n mahiyeti
hakk›nda pek bir malumat›m yok.

Ama Akif’in onlarla beraberli¤i-

nin bir gönül beraberli¤i say›la-

mayaca¤› kanaatindeyim. Mü-

nevver ve olup bitenler karfl›s›n-

daki hassasiyeti keskin bir kim-

senin, kendisini k›smen anlaya-

cak bir muhitte bulunma ihtiyac›

son derece tabiidir. Akif bence

memleketin öteki münevverleri

ile medeni ve estetik bir münase-

bet içerisindedir. Ve unutulma-

mal›d›r ki söz konusu toplant›,

Akif’in flerefine düzenlenmifltir.

Ve Akif memleketin münevverle-

rine ideal Müslüman modeli olan

As›m’› tan›tmakta ve önermekte-

dir. 

Mehmed Âkif’in, Do¤u’nun
geri kalm›fll›¤› ve Bat›’n›n gelifl-

miflli¤inin nedenleri üzerindeki fi-
kirleri ile Muhammed ‹kbal ile pa-

ralellikleri var. Bu nereden kay-

naklan›yor?
Müslüman do¤u dünyas›n›n

sahici yerli mütefekkirlerinin

müflterek bir görüflü, kanaati

vard›r. Bugün de aynen geçerli

sayd›¤›m bu de¤erlendirmenin
özeti fludur: Müslümanlar ana
kaynaklar› olan ‹lahî Vahiy’den
kopuk yaflad›klar› için zillet içeri-
sine düflmüfllerdir. Hak olan
inançlar›na kimi bât›l itikatlar bu-
laflt›rm›fllard›r. Adalet, ahlak ve
marufu emir, münkerden sak›n-
d›rma gibi temel davran›fllar›n›
b›rakm›fllard›r. Lüzumundan faz-
la namaz k›lmakta ama farziyeti
aflikar olan yard›mlaflma, daya-
n›flma, ilim gibi eylemleri ihmal
etmifllerdir. Muhammed ‹kbal,
ahaliye masal söyleyen dervifl
meflrep vaazlardan flikâyetlerde
bulunur fliirlerinde. Akif ise Haf›z
adl› Fars flairinin divan›n›, adeta
bir fetva kitab›na dönüfltüren za-
vall› flarkl›y› k›nar. Geri kalm›fll›-
¤›n ille de bat› karfl›s›nda bir ko-
num oldu¤u tart›fl›labilir. Ama flu
tart›fl›lamaz; dün dünyaya hakim
olan güç Müslüman iken, bugün
art›k ehli salibin eline geçmifltir.
Bu vak›aya nereden bakar, nas›l
de¤erlendirirseniz de¤erlendirin,
bir fley de¤iflmiyor. Sanki aradan
geçen bunca y›la ra¤men bugün
de¤iflmifl midir? Mesela Ameri-
ka’n›n icazeti bulunmadan Orta-
do¤u’da bir kufl, yuvas›n› de¤iflti-
rebilir mi? Ben flüpheliyim. Ama
bu, Amerika’n›n asla yenilmeye-
ce¤i manas› tafl›maz. Yaln›z flöy-
le bir manay› tafl›r; Irak’taki mev-
cut yerli insan malzemesinden
Amerika’y› devirecek bir ruh zor
ç›kar.

“‹‹ççeerriiddeeddiirr ddaarrbbee…… DD››flflaarr››ddaa
ddee¤¤iill…… AAssllaa ddee¤¤iill!!// SSoonnrraa oollmmaazz
rraassttggeellee ddüünnyyaaddaa bbiirr flfleeyy,, bbööyyllee
bbiill”” diyen Âkif. Bu bak›fl›yla Müs-
lüman düflünce gelene¤inin ›slah
çizgisinde yer al›yor, Afgani, Ab-
duh, ‹kbal, Malik Bin Nebi gibi
Müslüman öncülerde Müslüman-
lar›n çöküfl nedenlerini d›flar›dan
ziyade içeride aramas›yla belir-



ginleflen özelefltirici yönün Müs-
lüman gelenekteki izdüflümleri
hakk›nda neler söylenebilir?

Benim ömrüm boyunca söyle-
yip durdu¤um fley, onlar›n ö¤ret-
tiklerinden kaynaklan›r. Müslü-
man cemiyetlerin evvela amen-
tüleri üzerinde yeniden düflün-
meleri gerekmektedir. O ›slahat-
ç›lar, mücedditler sürekli bunu
söylemifllerdir. Bak›n›z, flark dün-
yas›nda yaflayan ve kendini ‹s-
lâm’a nispet eden ahalinin ahva-
line. Onlar›n kader telakkilerinde
hay›r da fler de Allah’tan geliyor
diye bir anlay›fl vard›r. Bu durum-
da insan davran›fllar› hiçbir fleyi
de¤ifltiremez. O halde Allah in-
sanlar›n “vekil-i umur”u gibi ha-
reket etmektedir. Müslüman ra-
hat bir nefes alarak kahveye gi-
rip nargilesini yudumlamal›, d›fla-
r›daki bütün iflleri “Rabbim gö-
rür.” 

Kur’an der ki özetle ve mea-
len: “bir cemiyet kendinde olan›
de¤ifltirmedikçe Allah onu de¤ifl-
tirmez.” Akif bu ‹lahî hakikatten
hareketle as›l ink›lâb›n insan›n
içinde kopmas› gerekti¤ini hat›r-
lat›r. ‹nsan kendinde olan eksik
ve gedi¤i gidermedikçe Allah eri-
flip giderecek de¤ildir. ‹slâm dün-
yas›n›n di¤er bölgelerindeki bü-
yük düflünce ve hareket adamla-
r› da ayn› maraz› görmüfllerdir.
Yeryüzünde Allah’›n bir sünneti
vard›r. Onda bir de¤ifliklik göre-
meyiz. Yahut onu biz de¤ifltire-
meyiz. O halde bu ‹lahi sünnete
göre insan, irade sahibi bir mah-
luk s›fat›yla hayat›na bizzat ken-
disi istikamet verecektir. Allah’›n
boyas›yla boyanacak, tutum ve
davran›fllar›n› ‹lahi vahyin iflaret
buyurdu¤u flekilde donatacakt›r.

Elbette üzerinde as›rlar›n bi-
rikimi bir yük bulunan amentü-
nün sorgulanmas› kolay ifl de¤il-
dir. ‹man›n› tashihe çal›flmak, is-

tikametini bizzat tayin, tespit,
tenkit ve teflhise kalk›flmak, tek-
ke, kahve, mabet gibi örtülü ve
dar mekânlara s›¤›nm›fl, d›flar›da-
ki hayata kör ve sa¤›r duran kit-
leler için kolay olmasa gerektir.
Ancak baflka hiçbir çare yoktur.
Zira yukar›dan gelmesi beklenen
(!) H›z›r, Mehdi ve ‹sa çok gecik-
mifltir.

Saidi Nursi “eesskkii hhaall mmuuhhaall yyaa
yyeennii hhaall yyaa iizzmmiihhllaall” diyordu.
Mehmet Akif’in konumunu ise
“NNee eesskkii hhaall nnee ddee yyeennii hhaall” ola-
rak özetleyebilir miyiz?

Yeni halden kas›t birinci cum-
huriyetin tek adam ve tek partili,
üstelik yüzde yüz bat›c› tutum ve
iddialar› ise böyle söylenebilir.
Akif milli mücadeleye kat›l›rken,
elde kalan topraklarda bir Müslü-
man cumhuriyeti emeline kendi-
sini ve ahaliyi motive etmiflti. La-
kin kurucu irade, bafllang›çta bu
temayülü okflar gözükse de, aki-
bette tersine bir tav›r sergilemifl-
tir. Geçmifli aratan bir bask› ve
otorite aç›¤a ç›km›flt›r. Kimsenin
hat›r›na gelmeyecek sürprizler
yaflanm›flt›r. Bunu görmeleri ge-
rekir miydi, görebilirler miydi, bi-
lemeyiz. Bugünden bakarak o gü-
nü yarg›lamak kolay ama isabetli
gözükmüyor. fiunu söyleyebiliriz
totaliter, bask›c› bir rejimin ad›,
padiflahl›k yahut cumhuriyet ol-
mufl, durum de¤iflmez. Akif ikisi-
ne de fliddetle karfl›d›r. Zira
Akif’in özlemi cemiyetin insanca
ve ‹slamca bir hayat sürdürmesi-
dir.

Türkiye’de duyarl›l›k sahibi
olanlar›n ça¤dafl Müslüman ön-
cülerle kurduklar› iliflkileri ben-
zer biçimde Akif’le kurabildikleri
söylenebilir mi?

Bir dostum, yani benim gibi
düflünen birisi MMüüsstteessnnaa fifiaaiirr için

“Safahat Okuma K›lavuzu” de-

miflti. ‹flte benim yapmak istedi-

¤im tam da budur. Akif’i do¤ru

tan›man›n en güzel yolu, eserini

safha safha takip etmek de¤il mi-

dir?

Yanl›fl bilgilendirmeler, bilgi-

lenmeler, de¤erlendirmeleri gör-

dükçe sahici bir Akif portresinin

insanlara tan›t›lmas› ihtiyac›n›

duydu¤um için yazd›m. Sahici

Akif ile günümüzün muvahhitleri

bile do¤ru dürüst alakadar olmu-

yorlard›. Hatta onlar bile yanl›fl

anl›yor ve anlat›yorlard›. Ben

MMüüsstteessnnaa fifiaaiirr’de Akif’in husu-

siyle de Müslüman kimli¤ini ve

Müslüman dünyaya dönük bak›fl

ve tenkitlerini sergiledim; yapt›-

¤›m›n hepsi bu. Bence mesele flu-

dur: Müslümanlardan Akif’i sev-

meyene rastlamad›m. Ancak ki-

misi flair oldu¤u için, kimisi milli

hislerle, kimi mücadelesini, kimi

de dürüstlü¤ünü seviyor. Ama

bunlar›n neredeyse hepsi Akif’in

itikadi elefltirilerini görmezden

geliyordu. Üstelik Akif’in fark› ve

as›l ifllevi bence budur. Düflünün

ki cemiyetin as›rlard›r din ve

iman›n› üzerine bina etti¤i amen-

tüsünü, kader ve tevekkül anlay›-

fl›n› yerden yere vurmaktad›r

Akif. Ama bu tenkitlere ald›ran

pek yoktur. Tersine baz› muhafa-

zakârlar, Akif’in ömrünün sonun-

da bu fikirlerinden vazgeçti¤ini

söylemektedir. Baz›lar› ise daha

ileri giderek Akif’i modernist/ re-

formistlikle suçlamaktad›r. Bu fi-

kirlerin bat› kaynakl›, Lutherci ve

Protestan esprisinden etkilenmifl

oldu¤u iddias›ndad›r. Ben bütün

bu görüflleri aç›k seçik tart›flma-

ya açt›m. Umar›m Rabbim bere-

ketlendirir.
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Kültürel Mesele Ahmet SSaid KK

SSAANNAATT ÖÖLLÜÜMMDDEENN SSOONNRRAAKK‹‹ HHAAYYAATTTTIIRR
((AA.. HHaammddii TTaannpp››nnaarr)) 

Her sanat adam›, devrinin kalabal›¤› içinde(n) kendini ko-
lay kolay s›y›r›p belirginleflemez. Tarihin içindeki sürekli-
likler ve kopufllar dikkate al›nd›¤›nda günümüz dünyas›
içinde asr›n idraki anlay›fl›n› edebi kimli¤i ile bütünlefltire-
rek düflünen sanat anlay›fl›n› kendi flahsiyetine ait husu-
siyetler içinde yükselten öncü kalemlerin belki ilkidir
Mehmet Akif. Onun kurucu ve k›r›c› söylemi devam etsey-
di edebiyat hayat›m›z acaba nas›l olurdu, sorusu akl›ma
geliyor ve tabi ard›ndan ikinci soru; niçin c›l›z olarak de-
vam etti?

‹yili¤e, hakikate, içtihada, kendi modernli¤imizi ürete-
rek zihniyet itibari ile ne mazinin afyonkefl günlerinde, ne
de atinin belirsizlikleri içinde kaybolmaks›z›n bugünün
içinden bir anlay›fl gelifltirmemiz gerekti¤ini bizi rahats›z
edecek tarzda ifade eden Akif’e dair kitaplar aras›nda
MMüüsstteessnnaa fifiaaiirr’in istisnai bir yeri vard›r. Zaman içinde ka-
leme al›nan eserlerin ço¤unda Akif’i Akif yapan nirengi
noktas›na sarih bir bak›fl getirmekten ziyade el yorda-
m›yla onu tan›mlaman›n yap›ld›¤› görülmektedir. Onun
esasen hangi düflüncede oldu¤unu bugüne kadar ne yaz›k
ki sevenlerinden çok sevmeyenleri baflarm›flt›r. Bu nokta-
da Kaynak Yay›nlar›’ndan ç›kan Mehmet Akif Biyografisi
ile ‹smail Kara’n›n Akif’e dair de¤erlendirmeleri ilk elde
akla gelenlerdir.

ÜÜMMMMÜÜ GGÜÜLLSSÜÜMM’’ÜÜNN PPLLAAKKLLAARRII 

Malum devrimler yap›l›rken çok canlar
yand›. Çok emek feda edildi. Bunlarla da il-
gili olan daha çok be¤eni temayülü flekil-
lendirmeyi hedefleyen de¤ifltirmelerden
biri de klasik Türk müzi¤inin yasaklanma-
s›yd›. ‹flte bu tarihlerde Ümmügülsüm
(1938) bir avukata mektup yazarak tam-
buri Cemil’in plaklar›ndan mürekkeb tam
bir koleksiyon istemifl. ‹stemifl ama mek-
tubu alan avukat ‹stanbul’da tamburî Ce-
mil’in pla¤›n› neflreden kurumda bu kolek-
siyonu tamamlamak için giriflti¤i bu tefleb-
büslerin bofla ç›kt›¤›n› görmüfl. 

METAF‹Z‹K KORKUSU

Mustafa Aydo¤an solun edebi iktidar›n›n
temellerini de anlamam›z› sa¤layacak bir
yaz› kaleme alm›fl. Metafizik fliir bafll›¤›n›
tafl›yan yaz›s›nda parçalanm›fl zihin hali-
nin fliire yans›malar›n› irdelerken önemli
bir soruna da iflaret ediyor. “Türk solu ba-
cas›z ev gibidir. Is›n›rken kendini bo¤ar,
yok sayar. Gücünü de¤erlerin var olufluna
de¤il, kabu¤unun kal›nlaflmas› yönünde
harcar. Oysa bu tutumun, zamanla körlefl-
meye yol açaca¤› aç›kt›r. Bunun içindir ki
sol kesim hala Türk fliirini kendi yazd›¤› fli-
irde ibaret san›yor ve bununla avunuyor.
Gerçek hiç de böyle de¤il. ‹flin baflka bir
yan› daha var; sol kesimde yer al›p dikkate
de¤er bulunan az say›daki flairin fliirinde
de materyalist e¤ri de¤il, metafizik e¤ri
hâkimdir. Ya da metafizi¤e bulaflm›fl e¤ri.
Bu art›n›n yönünün niteli¤i mümin ve mü-
kellef flairlere ba¤l›.

‹‹KK‹‹ PPEEYYGGAAMMBBEERR‹‹NN DDOO⁄⁄UUMM GGÜÜNNLLEERR‹‹

25 Aral›k 1958’de Milliyet gazetesinde bir
yazar, Hz. Muhammed’in do¤um günü ile
Hz. ‹sa’ya atfedilen do¤um gününün kutla-
n›fl› ars›ndaki farktan hareketle flu sorula-
r› sorar; “Müslümanl›¤›’da böyle e¤lenceli
ve cümbüfllü bir din haline mi getirelim?
Getirelim de keyif düflkünü müslüman
gençler H›ristiyanl›¤›n cazibesine kap›l›p o
tarafa koflmas›nlar! 

Bilakis! Bilakis! Kur’an-› Kerim’imizin
gayri müslimleri, kâfirleri ve müflrikleri
dünya heva ve heveslerine fazla düflkün-
lükle suçland›r›lan ayetlerine karfl› hayran-
l›¤›m› belirtmek istiyorum.” 

Hayranl›k da yetmez, nehiy de gerek. 
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E
debiyat nesillerinin Akif’in
sanat›na, özelde ise fliirine
dair dikkatlerinin pek za-

y›f oldu¤u söylenebilir. Safa-
hat’tan örnekler vererek onun
yazd›klar›n›n fliir de¤il manzume
oldu¤unu belirtip onu flairler ce-
maatinden ve fliir cumhuriyetin-
den sürgün edenler de yok de¤il.
Müslüman duyarl›¤›na sahip ol-
mas› gereken ve beklenen edebi-
yat dünyas› ise kimi istisnalar
haricinde, d›fllanmay› göze ala-
rak k›sacas› yaflamay› göze ala-
rak ba¤lanmay› bilen bir muhab-
bet içinde de¤ildir henüz. fiiirin
en baflta kendimize dair yanl›flla-
r›n, yan›lg›lar›n yani rreezzââiill--ii iiccttii-
mmaaiiyyyyee halinin cerh edilerek yeni
bafltan ink›lâpç› bir tutumla in-
flas›na dönük yüzünün belirgin-
lik kazanamad›¤›ndan olsa ge-
rek fliir, kemikleflmifl duyarl›l›k-
lar›n konformizmine teslim olu-
yor. ‹flte böyle bir fliir ikliminde
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
“en uzun yüzy›l›” olarak ifade
edilen 19.yüzy›l›n sonlar›nda
dünyaya gelen Mehmet Âkif
hem din anlay›fl› bak›m›ndan
hem de fliir anlay›fl› bak›m›ndan
önemli bir portredir. 

1873 do¤umlu olan
Akif’in, daha Halkal›
Ziraat Mektebi’nde
iken bafllad›¤› fliir se-

rüveni hayat›n›n ve yaflad›klar›-
n›n tan›kl›¤› ile örülüdür.1 1894’te
memuriyet hayat›n›n bafllamas›
nedeniyle Anadolu’da, Rumeli’de,
Arabistan’›n çeflitli kasabalar›n-
da baytar olarak çal›flm›flt›r. Bay-
tarl›k s›ras›nda köyü ve köylüyü
yak›ndan tan›ma imkân› bulmufl-
tur. Safahat’›n de¤iflik yerlerinde
buralardaki izlenimlerini aktar›r:
“Köylünün bir fleyi yok; s›hhati,
ahlak› bitik!” m›sras› bunun ör-
neklerindir. Âkif’in fliiri, sanat› ve
flairli¤i hakk›nda söylenecek söz-
ler kiflilere göre de¤iflkenlik gös-
terir. Böyle bir yan›lg›ya düflme-

mek için onun “Sanattan ziyade
cemiyeti düflünmek iste¤i”nin,
bundan dolay› da içinde bulundu-
¤u toplumun ac›l› döneminde
kendi içine dönerek fliir yazmay›
denemedi¤inin fark›nda olmak
gerekir. O,‘hhaayyaatt,, hhaakkiikkaatt,, mmüüflflaa-
hheeddee’’ diye aç›klad›¤› sanat anla-
y›fl›n›, düflüncelerini rahatça an-
latabilmek için benimsemifltir.2

Ayr›ca o yaflad›¤› dönemin sos-
yal yaflant›lar› gere¤i gül devri-
nin edebiyat›n› yapmam›flt›r.
Onun eseri bütün bütüne yafla-
m›nda vücut bulur. Edebiyat
elefltirisinde özellikle günümüz
elefltirel bak›fl›nda egemen olan
ve yapay bir bak›flla yazar› ile
eserinin aras›n› açan yaklafl›m-
larla Mehmet Âkif’in dünyas› an-
lafl›lamaz.

Mehmet Akif’in ilk ve son fli-
irleri bireysel, di¤erleri ise sosyal
ve toplumsal içeriktedir. Onun
sosyal ve toplumsal konular› iflle-
yen fliirleri say›ca fazlad›r. Bun-
dan dolay› Safahat yaflanan ha-
yata flahitlik etmeyi baflarm›fl bir
kitapt›r. Âkif iman›m›z›n biçim-
lendirdi¤i gelene¤in ad›yla de¤il
ruhuyla gündemlefltirilmeden
öze dönüflün mümkün olamaya-
ca¤›n› hayk›rmas›yla da edebiyat
dünyas›nda farkl› bir yer edinir. 

Akif’in eserine koydu¤u ad:
Safahat yani düflüncelerinin, flii-
rinin safhalar› ayn› zamanda
onun toplam›d›r. Onun fliir üzeri-
ne yaz›lar› Sebilu’r-Reflad’da ç›-
kar. Edebiyat, nesir, fliir, dil konu-
lar› ele ald›¤› bu metinlerden bel-
li bir edebiyat anlay›fl›n›n ipuçlar›
yakalanabilir.3 Âkif’in edebiyat
ve fliire yükledi¤i anlam inanc›n-

dan farkl› de¤ildir. Ona göre
edebiyat sosyal hayata,

insan›n gelece¤ine hiz-
met eden önemli bir
unsur olmal›d›r.4 Bu,
edebiyatta sosyal fay-

fiAH‹TL‹⁄‹N YYA DDA YYARATICI

‹MANIN fifi‹‹R‹: 

SSAAFFAAHHAATT

As›m ÖÖz
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day› birinci plana almak demek-
tir. Âkif, Türk edebiyat›na bu
pencereden bakar. Edebiyat›n
bizde sorumluluk yüklenemedi¤i-
ni, insanlar› uyuflturdu¤unu söy-
ler. Bu noktada Âkif, yaflanama-
yan bir dünyan›n kelime ve imaj-
lar›n› muhafaza etme yanl›s› de-
¤ildir: 

Ne kald›? Bir edebiyât›m›z
m›? Vâ-esefâ!/ B›rak ki etti¤i
yoktur bir ihtiyâca vefâ;/ Ya rûh-
u milleti efsunluyor, uyuflturu-
yor;/ Ya sînelerdeki hislerle çar-
p›fl›p duruyor!/ fiarap kokar bü-
tün eslâf›n en temiz gazeli./ Befl
alt› yüz sene “sâkî” havâ-y› müb-
tezeli.

O, hem böyle bir edebî anla-
y›fltan hem de buna sebep olan
düflüncelerden rahats›zd›r. fiiiri
tasavvufî ›st›lahlarla doldurarak
hayattan uzaklaflt›ranlar onun en
çok elefltirdi¤i edebiyatç›lar›n
bafl›nda gelmektedir:

Eski dîvanlar›n›z dopdolu o¤-
lanla flarab; /Biradan, fâhifleden
baflka nedir fli’r-i flebâb?/ Serse-
rî: hiç birinin mesle¤i yok, meflre-
bi yok;/ Feylesof hepsi, fakat pek
ço¤unun mektebi yok! 

Safahat’›n Âs›m isimli alt›nc›
kitab›n›n bir bölümünde baba
dostu Köse ‹mam ile konuflan fla-
ir, asl›nda Peygamberimizin fliiri
sevdi¤ini belirterek, fliirin hayat›-
m›zdaki önemine dikkat çeker.
Burada Köse ‹mam, tasavvufî dü-
flünceyi fliire sokarak, kelimelere
esas anlam›n›n d›fl›nda farkl› an-
lamlar yüklenmesine karfl› ç›kar: 

Bu cihan bofl, yaln›z bir rak›
hak, bir de flarab;/ K›ble: tezgâh
bafl›, meyhaneci o¤lan: mihrab./
Git o “Divan” m› ne karna¤r›s›d›r,
aç da onu,/ Kokla bir kerre, kokar
mis gibi “Sand›kburnu”.

Âs›m’da yukar›daki m›sralar-
dan baflka, devrin sanat›na ve sa-
natkâr›na elefltiri devam eder.

Köse ‹mam’›n o¤lu Âs›m’la konu-
flan flair, geçmiflten günümüze
ne sanat ad›na, ne de sanatkâr
ad›na nitelikli bir miras b›rak›ld›¤›
kanaatindedir. Bu yüzden fliiri
dünü ve bugünüyle karfl›laflt›r›r-
ken, bugünkü memleket manza-
ras›n›n sorumlular›ndan birinin
de sanat ve sanatç› oldu¤unu çe-
kinmeden söyler. Âkif’in memle-
ket meseleleriyle yak›ndan iliflki-
li olmas› Naz›m Hikmet’in bile y›l-
lar sonra ‘‘AAkkiiff iinnaannmm››flfl aaddaamm bbüü-
yyüükk flflaaiirr’’ m›sralar›n› söylemesine
neden olur.5

Safahat’ta yukar›daki çerçe-
ve düflünce esas al›nd›¤›nda
Âkif’in, edebî tenkit ve flair/sa-
natç› konular›ndaki düflünceleri
kadar öözzee ddöönnüüflflççüü düflüncelere
de yer verdi¤i görülecektir:

“Do¤rudan do¤ruya Kur'an'dan
al›p ilham›,/ Asr›n idrakine söy-
letmeliyiz ‹slâm'›."

"Ya açar bakar›z Nazm-› Ce-
lil'in yapra¤›na / Ya üfler geçeriz
bir ölünün topra¤›na,/ ‹nmemifltir
hele Kur’ân, bunu hakk›yla bilin;/
Ne mezarl›kta okunmak, ne de fal
bakmak için."

Safahat’ta yer alan sanat an-
lay›fl›n› birkaç cümle ile flu flekil-
de ifade edebiliriz: Edebiyat, in-
sana ve onun gelece¤ine hizmet
etmelidir. ‹nsana ve hayata hiz-
met edememifl, gayesiz kalm›fl,
âdeta insanlar› uyuflturan bir
edebiyat›m›z var. Mazmunlarla
ve tasavvufî düflüncelerle süs-
lenmifl bir fliir, insana ve hayata
hizmet edemez. fiairin yüzü bu-
güne dönük olmal›, öncelikle asr›-

n›n idrakinde olmal›d›r. Sanat›n
ve edebiyat›n hayattan kopuk ol-
mas›, sosyal hayata hizmet ede-
meyiflinin sorumlular›, ça¤›n ger-
çeklerini kavrayamam›fl, dünkü
ve bugünkü sanatç›lard›r. Toplu-
mun kalk›nmas›nda din adamla-
r›yla birlikte sanatkârlara da çok
önemli görevler düflmektedir. fii-
ir insana ve hayata hizmet etme-
lidir. Sanat›n sadece e¤lence ta-
raf›n›n pefline koflmak yanl›flt›r.

Sonuç olarak, Bat› sömürge-
cili¤ine karfl› direnmenin yolunun
ve yordam›n›n yeniden diriltile-
cek ‹slam’da aranmas› fleklindeki
yaklafl›mla biçimlenen zihni yap›-
n›n Âkif’in sanat anlay›fl›n›n te-
melini oluflturdu¤unu söylemek
mümkündür.

NNoottllaarr::
Mehmet Âkif Ersoy, Safahat -
Edisyon Kritik- (Yay›na Haz›rla-
yan: M. Ertu¤rul Düzda¤), Kültür
Bakanl›¤› Yay›nlar›, 1990, Ankara. 

1 M.Orhan Okay “Âkif’in Eseri fiah-
siyetidir” Yedi ‹klim, say› 201,
2006, s.8

2 Kâz›m Yetifl, Mehmet Âkif’in Sa-
nat ve Edebiyat Hayat›ndan Çiz-
giler, Atatürk Kültür Merkezi Ya-
y›nlar›, 1992, Ankara

3 ‹smail Kara “Âkif Merkeze Al›na-
rak, Bütün Dönem Düflünesi Oku-
nabilir”Yedi ‹klim, say› 201, 2006
ss.19

4 Abdulkerim-Nuran Abdulkkadi-
ro¤lu, Mehmet Âkif Ersoy’un Ma-
kaleleri, Kültür Bakanl›¤› Yay›nla-
r›, 1990, Ankara.

5 Nâz›m Hikmet, ‹nsan Manzarala-
r›, Tüm Eserleri (VI) s. 208, Cem
Yay›nlar›, 1978, ‹stanbul

Bat› sömürgecili¤ine karfl› direnmenin yolu-
nun ve yordam›n›n yeniden diriltilecek ‹s-
lam’da aranmas› fleklindeki yaklafl›mla biçim-
lenen zihni yap›n›n Âkif’in sanat anlay›fl›n›n
temelini oluflturdu¤unu söylemek mümkün.
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‹
nsanlar kendi varl›klar›n›n
anlamland›r›lmas›ndan, varo-
lufllar›n› sergiledikleri tav›rla-

r›n niteli¤inden, hayat› anlama ve
anlamland›rma aç›lar›ndan, ken-
dileriyle ve hemcinsleriyle iliflki
biçimlerinden hareket edilerek
s›n›fland›r›labilirler. Ve tabii ki
daha baflka aç›lardan da... Bura-
da dikkat edilmesi zorunlu nokta
flu: Yaln›zca insan› de¤il, hayva-
n›, bitkiyi, nesneyi, k›saca eflyay›
anlayabilmek için giriflti¤imiz bu
türden s›n›fland›rmalar, asl›nda
ço¤unlukla, s›n›fland›ran›n da
ay›rd›na varamayaca¤› bir giz
saklar.

O giz de flu: S›n›fland›rmalar,
s›n›flananlardan hareketle de¤il,
görme ve alg›lama s›ras›nda kul-
land›¤›m›z argümanlar, bir de bu
argümanlar›n ak›t›laca¤› kayna¤a
göre yap›l›r. K›saca söylemek ge-
rekirse, asl›nda her s›n›fland›rma
eylemi, daha o s›n›fland›rma iflle-
mi bitmeden, s›n›fland›ran›n tas-
nif ölçülerinin do¤rultusunda bi-
çimlenir.

‹nsanlar, evet bütün insanlar,
do¤adaki her nesneyi, bu arada
hemcinslerini de, kendilerini de
s›n›fland›r›r, en az›ndan belli bir
s›n›fa sokar. Bu aç›dan bak›ld›-
¤›nda insan›, “s›n›flamadan ve s›-
n›flanmadan edemeyen varl›k”
diye de anlamak yanl›fl olmaz.

SS››nn››ff››nn HHaakkiikkaattii

‹nsan›n kendisi hakk›nda da, bafl-
kas› hakk›nda da, hemcinsi hak-
k›nda da, eflya ve olaylar hakk›n-
da da oturmufllu¤u varsay›lan
belli bafll› kabulleri vard›r ve yafl›,
toplumsal s›n›f›, e¤itimi, vs de-
¤ifltikçe tasnif ölçüleri de de¤iflir.
Bu de¤iflim kimileyin yaln›zca
farkl›lafl›r, kimileyin geliflir ama
ço¤un kütleflir. ‹flte bu kütleflme-
yi rahatl›kla görebilmek her yi¤i-
din harc› de¤il. Fakat önemli yön
oras› de¤il, fluras›: S›n›fland›r-
mak, düflünmek eyleminin öncü-
lü...

‹nsanlar birbirlerine bakarak
flu türden bir ak›l yürütme içeri-
sine girerler; fark›na vararak ve-
ya varmayarak: “Bana s›n›f›n›
söyle; sana kim oldu¤unu söyle-
yeyim”.

Bense tam da bu ba¤lamda
flöyle söylemeyi tercih ederim:
Bana tasnif anlay›fl›n› söyle; sana
henüz kim ve ne olamad›¤›n› söy-
leyeyim.

‹flte bu yüzden s›n›fland›r-
mak, yaln›zca ‹slâm’›n de¤il, yer-
yüzünde gelmifl geçmifl bütün
kadim dinlerin, ö¤retilerin ve ah-
lâk anlay›fllar›n›n merkezini tefl-
kil eden “kendini tan›mak” eyle-
mi için, yeter olmasa da gerek
flart. 

BBiirr DDiilleemmmmaa

‹lginç de¤il mi, kendini tan›man›n
flart› s›n›fland›rmak iken, s›n›f-
land›rman›n flart› da kendini tan›-
mak!.. Çünkü ancak kendini tan›-
yan, kendi d›fl›ndakileri de tan›-
yabilmek, dolay›s›yla aralar›nda-
ki farklar› görebilmek, bu farklar-
dan hareketle de farkl› farkl›
farkl›l›klar› kendi içinde ayr›msa-
yabilmek için sa¤lam bir bafllan-
g›ç yapabilir. Bu sa¤lam bafllan-
g›c›n gerçekleflebilmesi için de
insan›n; kendisi, en genifl anla-
m›yla çevresi ve tanr›s› ile iliflki-
lerini anlam›fl, anlamland›rabil-
mifl, dolay›s›yla s›n›fland›rabilmifl
ve nihayet, bu üç temel ö¤e ara-
s›ndaki gel-gitleri kavrayabilmifl
olmas› zorunlu. 

Gerek bu üç ana ö¤enin alt
ö¤eleriyle aras›nda, gerekse üç
temel ö¤e aras›nda çeliflkinin va-
rolmas›, daha do¤rusu böyle bir
çeliflkinin varsay›lmas› yahut icat
edilmesi, insan›n kald›rabilece¤i
yüklerden de¤il. 

Ça¤dafl t›bb›n flizofreni diye
adland›rd›¤› hâl. 

‹‹nnssaann vvee KKaabbuulllleerrii

Toparlamay› denersem, kifli ilkin
kendi hakk›nda, sonra da çevre-
sini kapsayan, iliflkiye girdi¤i ve-
ya girebilece¤i her fley hakk›nda,
(tafl, toprak, a¤aç, hava, su, in-
san, para, makam, karfl› cins fi-
lân) en önemlisi de metafizik
hakk›nda hangi kabullere sahipse
o kabullere göre yaflar. 

Yaflamal›d›r da. 
Dedi¤im gibi, bu üç ö¤e ara-

s›nda çeliflki ortaya ç›kt›¤›nda ki-
fli kendinin de, eflyan›n da, tanr›-
s›n›n da münaf›k› hâline gelir.
Fark›na varmad›¤›nda bile... Ac›-
s›n› hissedebilir ya.

‹nsan için zorlar›n zoru, ken-
dini tan›mas›... Ya baflkalar›n›? O
handiyse muhâl. En yak›n›ndaki-
ni, yani kendini tan›maktan aciz

‹‹KK‹‹ DDÜÜfifiMMAANN KKAARRDDEEfifi
GGEERRÇÇEEKK ‹‹LLEE HHAAKK‹‹KKAATT

Hasanali YY›ld›r›m
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EdebiyatGERÇEK ‹‹LE HHAK‹KAT

insano¤lunun ömrünün, bu aczi-
yeti telâfi edemeyece¤i de orta-
da. ‹flte o yüzden gerçek müslü-
manlara göre dünya, hakiki sa-
adetin, yani kiflinin kendisi, çev-
resi ve tanr›s› ile iliflkilerinde çe-
liflkisizli¤i yakalayabilmesinin
yurdu de¤il. ‹flte o yüzden bu
dünya vatan de¤il de gurbet... O
yüzden bu insanlar her an kendi-
lerini vatanlar›nda de¤il, gurbet-
te ve ‘garîb’ hissederler.

ÇÇaa¤¤››nn DDoollaammbbaacc››

Zaman›m›z, insan›n kendisini de,
çevresini de, hele hele tanr›s›n›
da tan›mamas› için binbir tuza¤›n
örüldü¤ü bir dolambaç sanki. Bü-
tün yaflant›m›z, bizi kendimiz-
den, baflkalar›ndan, özellikle de
tanr›dan uzaklaflt›rmak için ba-
husus kurgulanm›fl sanki. Bu üç
ö¤enin merkezindeki kendini ta-
n›ma olas›l›¤›n›n konuflland›¤›
bölge ise neredeyse binbir burçla
çevrili durumda. Yeter ki insan
kendini tan›mas›n... ‹çki içsin
ama tan›mas›n; e¤lensin ama ta-
n›mas›n; türlü türlü zevklere dal-
s›n ama yeter ki kendisiyle dalafl-
mas›n; sormas›n, sorgulamas›n,
soruflturmas›n. Bir flekilde bu
menhus yola sapm›flsa bile, yolun
sonuna ulaflmamas› için de ben-
zeri engellerle bezelidir güzergâ-
h›: sahih kaynaklar, sahih vas›ta-
lar ve sahih rehberden kifliyi
uzaklaflt›ran sürüsüne bereket
sahte seçenekler... 

B›rakal›m kendini tan›may›,
kendi varl›¤›n› hissetmek bile bu
dünyan›n en büyük ve en çileli
yolculu¤una kifliyi sürükleyebilir. 

O yüzden de kendini tan›ma-
n›n ilk evresi durumundaki kendi-
ni sorgulamak, eskilerin ifadesiy-
le muhasebe, ça¤›m›z›n düzeni-
nin de, yaflama anlay›fl›n›n da, ifl
tutufl biçiminin de en d›fl›na itil-
mifltir: surun d›fl›na! Çünkü bir
tek kendini tan›yan, tan›maya s›-
vanan kifli, bütün eylemlerini bel-
li ilkeler çerçevesinde düzenle-

meye niyetlenebilir. Ve bu da za-
manla kurulu düzen için sonun
bafllang›c›n›n tohumu haline ge-
lebilir.

BBeenn vvee ÖÖtteekkii

Kendini tan›yan, ona meyleden
kifli, kendinin d›fl›ndakini de tan›-
maya meyleder; o u¤urda çaba
göstermeyi ihmal etmez en az›n-
dan. Çünkü fark›ndad›r ki ancak
kendisinden hareketle ulaflabile-
ce¤i bir ‘öteki’ ve ancak o öteki-
ne göre kendisinin bir yeri, de¤e-
ri ve anlam› vard›r.

Kifli, bir kez olsun kendini ta-
n›maya niyetlendi¤inde de binbir
türlü sorumlulu¤u üstlenmifl de-
mektir; tek tek saymay› gerektir-
meyen. 

Kendi gerçe¤ini kavrayabil-
mek ve insan›n hakikatine ulafla-
bilmek... ‹kincisinin yolu, malûm,
ilkine kavuflmaktan geçer. 

Peki insan›n gerçekle iliflki-
siyle hakikatle iliflkisi aras›ndaki
nas›l bir fark var?

GGeerrççeekk iillee HHaakkiikkaatt FFaarrkk››

Basit taraf›ndan ele alal›m ilkin:
Gerçek somuttan hareketle kav-
rand›¤›ndan somut niteliktedir
ço¤un. Öyle olmad›¤› durumlarda
bile bir yönüyle somuta biti-
flik/yap›fl›kt›r. Ölçülerimiz, ölçek-
lerimiz, ölçütlerimiz, vs do¤ruysa
ulaflt›¤›m›z gerçek de ayn› nite-
liktedir. Önümüzde, karfl›m›zda,
baflucumuzdad›r gerçek. Kendi-

sini elde edebilmemiz için do¤ru
kaynaklar kullan›ld›¤›m›zda, tu-
tarl› yaklafl›mlar sergiledi¤imiz-
de kendisini ele vermemesi düflü-
nülemez. Ama hakikat öyle mi?
Örne¤in tek tek insanlardan ha-
reketle insanlar›n gerçe¤i hak-
k›nda tutarl› bir bilgiye ulaflabili-
yorken, insan›n hakikatine dair
bir fleyler edinebilmek için tek
tek insanlardan de¤il, 'insan'dan
hareket etmek durumunday›z.

Ayn› flekilde deneyimler bize
insanlar hakk›ndaki gerçeklere
dair çok ciddi bilgiler verebiliyor-
ken, insan›n hakikatine talip olun-
du¤unda deneyimlerin hiçbir ifle
yaramad›¤›n› görürüz. ‹nsan›n ha-
kikatine dair bilgilere ise ancak
hikmet üzerinden ulaflabiliriz.

Gerçek çokyüzlü bir Janus
iken hakikat, ufuk çizgisi misali,
kendini ele vermeyen bir naze-
nin. Onunla hemhâl olmak imkân-
s›z ama u¤runa kendini râmet-
mek boyun borcumuz... O yüzden
gerçek flartlara göre sürekli de-
¤iflkenlik gösterdi¤i hâlde elde
edilebilir/ulafl›labilir bir nitelik
arz ederken hakikate ancak ya-
k›nlafl›labilir.

Tam burada konunun hakika-
tini, hakikate yak›nlaflmada biz
s›radanlar› fersah fersah aflm›fl
bir büyü¤e havale edelim: “Bütün
insanlar seni cennetlik bilsinler
ama sen cehennemliksin; bu bil-
ginin sana ne faydas› var. Bütün
insanlar seni cehennemlik bilsin-
ler ama sen cennetliksin; bunun
sana ne zarar› var”.

Zaman›m›z, insan›n kendisini de, çevresini de, hele
hele tanr›s›n› da tan›mamas› için binbir tuza¤›n
örüldü¤ü bir dolambaç sanki. Bütün yaflant›m›z, bi-
zi kendimizden, baflkalar›ndan, özellikle de tanr›-
dan uzaklaflt›rmak için bahusus kurgulanm›fl sanki.
Bu üç ö¤enin merkezindeki kendini tan›ma olas›l›¤›-
n›n konuflland›¤› bölge ise neredeyse binbir burçla
çevrili durumda. Yeter ki insan kendini tan›mas›n...
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Yans›malar

S
ar›kam›fl facias› tarihimi-

zin en ac› olaylar›ndan bi-

ridir. Bu say›m›zda Sar›-

kam›fl’ta geçen ac› olaylardan bir

demet sunarak o flehitleri anmak

istedik. Sar›kam›fl da en az Ça-

nakkale kadar bir destand›r. Ça-

nakkale’de oldu¤u gibi burada da

yi¤itler korkusuzca ölüme git-

mifllerdir. O günlerde flehit olan

I¤d›rl› Ali Çavufl’un mektubu, fa-

cian›n küçük bir boyutunu günü-

müze flöyle tafl›r:

“Bu yaz, iki alay›m›zla Ye-

men’den buraya nakil olduk. Yola

koyulmam›zdan dört ay sonra

buraya ulaflt›k ki, Arabistan’›n

cehennemî s›ca¤› Köprü köy’deki

ayaz yan›nda nimet-i ilâhi imifl.

Burada çad›r›n perdesi buza kes-

mifl o¤lak kula¤› gibi k›r›lmakta

ve kopmakta. Bölük kumanda-

n›m, beni s›hhiyeye nakletmifl ise

de, tabip ve ilaç yoklu¤undan ça-

resiz kal›p tekrar tak›m›ma dön-

düm. Akflam yaklafl›nca Köprü

köy’e civar da¤lardan tipi bofla-

n›r. Kumandan›m›z, gelecek cu-

ma Baflkumandan Enver Pafla

Hazretleri’nin teftifl ve hücum

için gelece¤ini müjdeledi. O ge-

linceye kadar da yün içlik, çorap

ve paltolar›n verilece¤ini ve Ye-

men yazl›klar›n› ataca¤›m›z› müj-

deledi. Allah, devlete ve millete

zeval vermesin. Baflkumandan

Pafla Hazretleri’nin gelmesi ile,

Moskof’un kahrolaca¤›ndan ve

kâfirin, karfl›m›zdaki tepelerde

geceleri seyretti¤imiz ocakl› ve

mutfakl› karargâhlar›n› ele geçi-

rece¤imizden subaylar›m›z çok

emin. fiafak söktü¤ünde 2059

rak›ml› K›z kula¤› Tepesi’nden

Moskof obüs ya¤d›r›r ama flük-

rolsun, zafer bizim olacak. Gece

bast›rd›¤›nda, tepelerdeki Mos-

kof ocaklar›n›n atefli gözlerimiz-

deki ayaz› tand›r közüne tebdil

eyler. Baflkumandan Pafla Haz-

retleri acele gelse ki, atefle ka-

vuflsak...”

EENNVVEERR PPAAfifiAA GGEELLSSEE......

Ertu¤rul BBayramo¤lu

PP‹‹EETTRROORROOVV‹‹ÇÇ’’‹‹NN AANNIILLAARRII

Rus Kurmay Baflkan› Pietroro-
viç, an›lar›nda Sar›kam›fl’a ka-
vuflan o bir avuç kahraman›
flöyle anlatacakt›r: 

“‹lk s›rada diz çökmüfl befl
kahraman. Omuz çukurlar›na
yaslad›klar› mavzerleri ile ni-
flan alm›fllar. Teti¤e as›lmak
üzereler. Ama as›lamam›fllar.
Kaput yakalar›, Allah’›n rahme-
tini o civan delikanl›lar›n yürek-
lerine ak›tabilmek istercesine
semaya dikilmifl, kaskat›... Hele
b›y›klar›, hele hele b›y›klar› ve
sakallar›! Her biri birer fütuhat
oku gibi çelik misal. Ya gözler?
Dinmifl olmas›na ra¤men flu
kahredici tipinin bile örtüp ka-
patamad›¤› gözleri! Apaç›k! Ta-
biata da, baflkumandana da,
kars›s›ndaki düflmana da isyan
eden ama Allah’›na teslimiyetle
bakan gözler... Aç›k, vallahi
apaç›k! Ve sa¤ baflta Binbafl›
Mustafa Nihat. Ayakta... Yarab-
bi, bu bir ayakta durufltur ki,
kars›s›nda düflman› da, kâfiri
de, lanetlisi de Allah’›n huzu-
runda diz çöküfl halinde gibi.
Endam›, düflman› dize getiren
bir tekbir velvelesi gibi. Belin-
de, fifleklerinin yuvalar›n› tipi
ile kapatmaya bütün gece dü-
flen kar bile raz› olmam›fl. Sol
eli boynundaki dürbünü kavra-
m›fl. Havada donmufl, Kale san-
ca¤› gibi... Di¤er eli belli ki, se-
maya uzan›p rahmet dilerken
öylesine taslaflm›fl. Hayrettir,
bafl› aç›k. Gür, kömür karas›
saçlar› beyaza bulanm›fl...” 

Ve Moskova’daki askeri mü-
zede sergilenen bu sat›rlar›n
sonu flöyle biter: 

“Allahuekber Da¤lar›’ndaki
Türk müfrezesini esir alama-
d›m. Bizden çok evvel Allah’la-
r›na teslim olmufllard›. “

24.12.1914 Perflembe



E
ski zamanlarda bir padiflah kibirli vezi-

rine bir ders vermek için ondan olmad›k

bir fley istedi. Mutlulu¤u mutsuzlu¤a,

mutsuzlu¤u da mutlulu¤a çevirecek bir yüzü¤ü

bulup alt› ay içerisinde getirmesini emretti. 

Benaya ad›ndaki vezir hemen ifle koyuldu.

Durup dinlenmeden oraya buraya

koflturdu. Ülkede gezmedik

yer basmad›k tafl b›-

rakmad›. Bir gün

ayaklar› onu fakir-

lerin yaflad›¤› bir

mahalleye götür-

dü. 

Günlerden de

arefe günüydü. Kar-

mafl›k düflünceler içinde

biraz da çaresiz dolafl›rken

y›rt›k p›rt›k hal›s›n›n üzerinde ufak te-

fek mallar satan bilge görünüfllü bir tacirin ya-

n›nda durdu. Ona mutlu bir adam›n sevincini,

kalbi k›r›k bir adam›n da üzüntüsünü unuttura-

cak bir yüzük peflinde oldu¤unu anlatt›¤›nda

yafll› bilge tacir hal›s›n›n üzerinden alt›n bir yü-

zük ald›. Kafl›na bir fleyler kaz›d›. Her fleyden

ümidini kesen Vezir Benaya yaz›y› okudu¤unda

yüzüne bir gülümseme geldi. 

Ertesi gün bayramd›. Bütün ülke mutluluk

içinde bayram yap›yordu. Devlet erkân› padi-

flahla bayramlaflmaya geldiler. Padiflah vezire

herkesin duyabilece¤i flekilde

sihirli yüzü¤ü sordu.

Huzurdakilerin, pa-

diflah›n dahi, b›-

y›k alt› gülmele-

ri s›ras›nda yü-

zü¤ü padiflaha

uzatt›. Yüzü¤ü

eline al›p üze-

rindeki yaz›y› oku-

yan padiflah›n yüzün-

deki gülümseme kayboldu

birden.

Vezirine teflekkür ederken vezirindeki ki-

birden eser kalmad›¤›n› fark etti. Yafll› tacir

yüzü¤ün üzerine flu kelimeleri nakfletmiflti:

““BBuu ddaa ggeelliirr bbuu ddaa ggeeççeerr..””

(R.Özdemir-Ye¤enime Nâme)

Bu dda GGelir BBu dda GGeçer

Fahrettin GGör

Aynadaki Tebessüm

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri 
yarabilirsin ne de da¤lar›n yüksekli¤ine ulaflabilirsin.” (‹sra, 37)
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Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düflüncenin

insanl›k tarihine yapt›¤› en büyük katk› 'zihnin keflfedilme-

si'dir. Bu 'keflfin' sonucunda oluflan düflünceleri, onlar›

temsil eden filozoflar›, kuramlar›n› ve bunlar›n arkalar›nda

yatan yöntemleri bilmeden ilkça¤ felsefesinin do¤ru bir bi-

çimde kavranamayaca¤› aç›k bir gerçektir. 

Prof. Dr. Ahmet Arslan ‹lkça¤ Felsefe Tarihi'ni yazar-

ken izlemeye çal›flt›¤› yöntemin 'filozoflar›n kendi eserleri-

ne, birincil kaynaklara dayanmak' oldu¤unu ve böylelikle

okurun 'filozofun metniyle do¤rudan karfl›laflma' imkân›na

sahip olaca¤›n› dile getiriyor. 

Ege Üniversitesi Ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ahmet Arslan

‹lkça¤ Felsefe Tarihi'nin bu üçüncü cildinin tümünde Aris-

toteles'in ö¤reti ve düflüncelerini ele al›yor. Bilimin gerçek

anlamda kurucusu, insanl›¤›n 'ilk ö¤retmen'i ve 'filozof'u

gibi s›fatlara sahip olan Aristoteles'in ruh kuram›ndan ah-

lâk felsefesine; siyasete iliflkin görüfllerinden retorik ve po-

etike kadar tüm düflüncelerinin ele al›nd›¤› bu eser, ba¤›m-

s›z bir monografi özelli¤i ile de öne ç›k›yor. Aristoteles'in

ö¤retisini ve yöntemini 'kendisi bir bilim olmaks›z›n bilime

en yak›n olan felsefe' olarak niteleyen Ahmet Arslan, filo-

zofun düflüncesinin çeflitli yönlerini kapsaml› olarak ince-

lerken, eserlerinden de kaynak al›nt›lara yer veriyor. 

'Bu kitab›n yazar› Yunanl›lar›n en bilgesi, mant›k, fizik

ve metafizi¤i ortaya koymufl ve tamamlam›fl olan Niko-

makhoso¤lu Aristoteles'tir... Yaklafl›k bin befl yüzy›ld›r onu

takip etmifl olanlar›n hiçbiri ne onun eserlerine herhangi

bir fley ekleyebilmifl, ne de onda önemli bir hata bulabilmifl-

tir. Bütün bunlar›n tek bir insan›n flahs›nda bir araya gel-

mesi ola¤an d›fl› ve mucizevî bir fleydir. Bu kadar özel bir

flah›s insandan çok 'ilahi' bir varl›k olarak adland›r›lmaya

lay›kt›r ve bundan dolay› eskiler onu 'ilahi' diye adland›r-

maktayd›lar.' 

‹bn Rüflt (Badawi, A, Histoire de la Philosophie en 

‹slam II, s.762'den naklen) 

FFELSEFE TTAR‹H‹
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Dergi/Kitap

Mehmet KKar

‹‹llkkççaa¤¤ FFeellsseeffee TTaarriihhii 33
AAhhmmeett AArrssllaann,, BBiillggii ÜÜnniivveerrssiitteessii YYaayy..
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Dergi/Kitap

Ç‹FTL‹⁄‹N BÖYLES‹

‹slam kültüründe bitkiler kadar
hayvanlara da ayr› bir de¤er veril-
mifltir. ‹slam kültüründe hayvanlar,
insanlar›n kölesi de¤ildir, hizmeti-
ne sunulmufl emanet varl›klard›r.
Bizim kültürümüz hayvanlar› sure-
lerine ad olarak seçen bir dinden
beslenir. Kar›ncadan ibret alan bir
Süleyman Peygamberin öyküsü
Neml(kar›nca) suresine, ar›n›n il-
hamla bal yapt›¤› Nahl(Ar›) suresi-
ne, bir s›nav arac› olarak s›¤›r›n
kurban edilmesi Bakara(inek) sure-
sine ad olmufltur.

Hikâyeci Kamil Yeflil, George
Orwell’›n karfl›s›na hayvanlar dün-
yas›ndan insan›n en yak›n›nda bu-
lunan deveyi, kar›ncay›, at›, s›¤›r›,
koçu, örümce¤i, güvercini… bir ro-

man kurgusu içinde bir araya getiriyor ve yer yer ö¤retici, yer yer
nükteli bir üslubta kahramanlar›m›z›n ‹slam kültüründe tuttuklar› yeri
kendilerine anlatt›r›yor. Hayvan Çiftli¤i’ne karfl›, insana hizmet için
yarat›lan Kurban Çiftli¤i… Diktatoryaya karfl› istiflare ve bir aradal›k…

KKuurrbbaann ÇÇiiffttllii¤¤ii
KKââmmiill YYeeflfliill,, KKiippaatt YYaayy..

SEKÜLERL‹⁄‹N BB‹Ç‹MLER‹ 

Talal Asad, Ortado¤u baflta olmak üzere
dünyan›n pek çok yerinde sert kamusal tar-
t›flmalar yaratan bir kavram olan laikli¤i ya
da sekülarizmi, genellikle dinleri konu alm›fl
olan antropolojinin araflt›rma nesnesi haline
getiriyor bu zihin aç›c› kitab›nda. Wittgens-
tein'dan esinlenen bir perspektif benimseyen Asad, bu kavram›n H›-
ristiyanl›k ve ‹slam tarihi içinde izledi¤i geliflim sürecini izliyor: Din ve
sekülarizm etraf›ndaki kavramlar 'gramer'indeki de¤iflikliklerin, bu ta-
rih içindeki pratik de¤ifliklikleri nas›l dile getirdi¤ini analitik bir biçim-
de serimliyor. Ona göre, dini ve seküler gibi kavramlar esasen sabit
kategoriler de¤il, iç içe geçifller ve kopmalarla dolu devingen katego-
riler.

Bat› ve ‹slam düflüncesinde dinin yeri konusundaki yetkin araflt›r-
malar›yla tan›nan Asad'›n bu kitaptaki analitik, serinkanl› yaklafl›m›-
n›n, laiklik, sekülerlik, din gibi kavramlar konusunda tam bir kafa kar›-
fl›kl›¤›n›n yafland›¤› entelektüel ve siyasi ortam›m›zda hak etti¤i ilgiyi
görece¤ine inan›yoruz.

SSeekküülleerrllii¤¤iinn BBiiççiimmlleerrii HH››rriissttiiyyaannll››kk,, ‹‹ssllaammiiyyeett vvee MMooddeerrnnlliikk 
TTaallaall AAssaadd,, MMeettiiss YYaayy.. 

Yeni AAmerikan ‹‹mparatorlu¤u, Rod-

rigue Tremblay, Pelikan Yay.

Osmanl›'da EE¤itim, Ahmet Cihan, 3F

Yay.

Tarihten GGelece¤e, Taha Akyol, Tru-

va Yay.

Elveda BBalkanlar UUnutulan VVatan, ‹s-

mail Bilgin, Timafl Yay.

Enver PPafla/Hayat› vve MMakaleleri,

Yusuf Gedikli, Nesil Yay.

Miflkatu'l EEnvar/Nurlar AAlemi, ‹mam

Gazali, Nesil Yay.

Fenomenoloji, Jean François Lyo-

tard, Dost Kitabevi Yay.

Felsefenin TTemel DDisiplinleri, Heinz

Heimsoeth, Do¤u Bat› Yay.

Türkiye'den AAvrupa'ya AAlevi HHareke-

tinin SSiyasallaflmas›, Elise Mas-

sicard, ‹letiflim Yay.

Daireye DDair, Dücane Cündio¤lu, Et-

kileflim Yay.

Mustafa KKutlu HHikâyecili¤i: VVarolufl

Yabanc›laflma HHakikat, Ercan

Y›ld›r›m, Ebabil Yay.

‹ktidar› AAnlamak: II. CCilt, Noam

Chomsky, Aram Yay.

Hadis RRivayetinde AAile ‹‹snadlar›, Be-

kir Kuzudiflli, ‹flaret Yay.

Kendi KKalemini KK›ranlar TTürk EEdebi-

yat›nda ‹‹ntihar, Cemile Sümey-

ra, fiule Yay.

Orta DDo¤u'da KKültürel GGeçifller, Edi-

tör: fierif Mardin, Do¤u Bat› Yay.

Bat› KKarfl›s›nda MMilli DDüflünce, ‹zzet

Tanju, Ötüken Yay.

Endülüste RRaks, ‹zzet Tanju, Ötüken

Yay. 

Yeni Ç›kan Kitaplar
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Etkinlikler

Irak için dünya Müslümanlar› ‹‹HHHH’n›n düzenledi¤i
““UUlluussllaarraarraass›› IIrraakk BBuulluuflflmmaass››”” adl› programla bir ara-
ya geldi. Yaklafl›k 150 ülkeden 200 e yak›n Yard›m
Kuruluflunun bir araya geldi¤i buluflmaya, 14 Kas›m
2007 tarihinde Hotel Green Park ev sahipli¤i yapt›.
Konuya iliflkin bir bas›n toplant›s›n›n düzenlendi¤i ve
ard›ndan bas›na kapal› oturumlar›n devam etti¤i top-
lant›larda özelde Irak olmak üzere bütün dünyan›n
mazlum halklar›na yard›m elinin uzat›lmas› gerekti¤i
vurguland›. Buluflman›n aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹‹HHHH
BBaaflflkkaann›› SSaayy››nn BBüülleenntt YY››lldd››rr››mm, “Bat›’n›n ‹slam dünya-
s›na ve Müslümanlara bak›fl›n›n genelde iç karart›c›
oldu¤unu belirterek, Müslümanlar›n asla bir araya ge-
lerek problemlerini konuflacamayacaklar› ve ona ilifl-
kin uygun çözüm önerileri gelifltiremeyecekleri gibi
bir alg›ya sahip olduklar›n› ifadelerine ekledi. 

Dolay›s›yla baflta Irak olmak üzere, s›k›nt› ve zor-
luklarla karfl› karfl›ya kalan bütün toplumlara iliflkin
Bat›l› kurum ve kurulufllar›n tavr›n›n hep ayn› oldu¤u-
nu belirten Y›ld›r›m, Irak’ta sahipsiz 5 milyon yetim
çocuk oldu¤unu, 6 milyon civar›nda göçmen bulundu-
¤unu, bugüne kadar 1 milyon insan›n öldürülmüfl oldu-
¤unu ifade ederek, bunlara bizim sahip ç›kmam›z ge-
rekti¤ini ›srarla vurgulad›. Aksi takdirde, Uluslar ara-
s› kurulufllar›n sahip ç›kmad›¤› bu insan unsuruna, or-
gan mafyas›, insan kaçakç›l›¤› ve fuhufl sektöründen
kötü niyetli insanlar›n arzular› do¤rultusunda kullan-
malar› söz konusu oldu¤unu sözlerine ekleyen Bülent
Y›ld›r›m, ümmet olma bilincine at›fta bulunarak ko-
nuflmas›n› tamamlad›.

EL‹M‹Z IRAK’A UZANSIN

M. EEmin BBabacan

Irak’ta iflkence gören Hac› el-Kaysi de Irak buluflmas›ndayd›
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Kudüs Özgür Olmadan Asla!

15-18 Kas›m’da, ‹stanbul FFeesshhaannee Fuar Sergi ve Kongre
Saray›’nda gerçekleflen ““UUlluussllaarraarraass›› KKuuddüüss BBuulluuflflmmaass››””
Türkiye ve dünya Müslümanlar›n›n KKuuddüüss’e ve MMeesscciidd--ii
AAkkssââ’ya olan ba¤l›l›klar›n› ilan etmelerine vesile oldu. KKuu-
ddüüss MMüüeesssseesseessii ve KKuuddüüss VVaakkff››’n›n düzenledi¤i ““MMeeddeennii-
yyeettlleerriinn BBeeflflii¤¤ii KKuuddüüss””ü koruma ve iflgalden kurtarma
merkezli buluflmaya 65 ülkeden Müslüman ve H›ristiyan
5 bini aflk›n temsilci kat›l›rken; ayn› anda ayn› mekanda
TTüürrkkiiyyee GGöönnüüllllüü TTeeflfleekkkküülllleerr VVaakkff››’n›n düzenledi¤i Ulusla-
raras› Sivil Toplum Kurulufllar› Fuar› da büyük ilgi gördü.
‘‘BBuuggüünnkküü bbuulluuflflmmaa KKuuddüüss iiççiinnddii.. YYaarr››nnkkii bbuulluuflflmmaa iinnflflaaaall-
llaahh KKuuddüüss’’ttee oollaaccaakk’’ sözü ve Kudüs’ün özgür olmas› te-
mennisi ile biten toplant›n›n ssoonnuuçç bbiillddiirrggeessiinde alt› çizi-
lecek baz› cümleler flunlar:

““KKuuddüüss bbiirr ‹‹ssllââmm flfleehhrriiddiirr.. MMeeddeenniiyyeettlleerriinn bbuulluuflflttuu¤¤uu
yyeerrddiirr.. MMüübbaarreekk ttoopprraakkllaarrdd››rr.. 11994488’’ttee BBaatt›› KKuuddüüss’’üünn,,
11996677’’ddee DDoo¤¤uu KKuuddüüss’’üünn ‹‹ssrraaiill ttaarraaff››nnddaann iiflflggaallii iinnssaannll››¤¤aa
yyaapp››llmm››flfl bbiirr ssaalldd››rr››,, ››rrkkçç›› bbiirr vvaattaann eeddiinnmmee vvee yyeerrlleeflfliimm hhaa-
rreekkeettii oolluupp bbuu iiflflggaall ddeerrhhaall kkaalldd››rr››llmmaall›› vvee FFiilliissttiinn ddiirreenniiflflii
ddeesstteekklleennmmeelliiddiirr.. SSiiyyoonniisstt iiflflggaall KKuuddüüss’’üünn mmaaddddii vvee mmaa-
nneevvii ddee¤¤eerrlleerriinnii yyookk eettmmeekk hheeddeeffiinnddeeddiirr;; mmüübbaarreekk MMeess-
cciidd--ii AAkkssââ’’yy›› ççöökkeerrttmmee ggaayyrreettii iiççiinnddeeddiirr.. SSiiyyoonniisstt iiflflggaall vvee
nnüükklleeeerr ssiillaahhllaarr›› ddüünnyyaa bbaarr››flfl›› vvee iinnssaannll››kk iiççiinn tteehhddiittttiirr.. FFii-
lliissttiinnllii ggööççmmeennlleerriinn yyuurrttllaarr››nnaa vvee KKuuddüüss’’ee ggeerrii ddöönnmmee
hhaakkllaarr›› üüzzeerriinnddee ppaazzaarrll››kk yyaapp››llaammaazz.. KKuuddüüss’’ee vvee FFiilliissttiinn’’ee
ddeesstteekk iiççiinn üümmmmeett bbiirr vvee bbeerraabbeerr oollmmaall››dd››rr..”” 

Türkiye’nun Haremüflflerif Raporu’nda; ““MMeesscciidd--ii AAkk-
ssââ’’nn››nn ddaa bbuulluunndduu¤¤uu HHaarreemmüüflflflfleerriiff’’ttee ‹‹ssllââmm’’››nn iizzlleerriinniinn ssii-
lliinnddii¤¤ii””nin aç›kland›¤› bir s›rada Kudüs Buluflmas›’n›n asli
anlam›n›, Kudüs eski müftüsü ‹‹kkrriimmee SSaabbrrii flöyle ifade et-
ti: ““KKuuddüüss öözzggüürrlleeflflmmeeddeenn ‹‹ssllââmm üümmmmeettii öözzggüürrlleeflfleemmeezz..””
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zellikle son y›llarda Müs-
lümanlar, yiyeceklerine
ve tükettikleri g›dalara

karfl› daha hassas olmaya baflla-
d›lar. ‹nançlar›na uygun olup ol-
mamas›n› araflt›rma ve bu konu-
da bilinçlenme daha da artt›.
Günbe gün de bu art›fl devam et-
mektedir.

Helal G›da Sertifikas› Genifl
Kapsaml› ‹stiflare Toplant›s›’n›n
ikincisi, 18 Kas›m 2007’de Dr.
Müh. Hüseyin Kâmi Büyüközer
ve yönetim kurulunun öncülü-
¤ünde Florya’da yap›ld›. Geçen
y›l A¤ustos 2006’da da, yine Dr.
Müh. Hüseyin Kâmi Büyüközer
öncülü¤ünde ASKON ve Tüketici-
ler Birli¤i’nin katk›lar›yla Topka-
p›’da yap›lm›flt›.

Bu y›l destek G‹MDES’den
geldi. G‹MDES’in aç›l›m› flöyle, G›-
da ve ‹htiyaç Maddeleri Denetle-
me ve Sertifikaland›rma Araflt›r-
malar› Derne¤i fleklindedir. Dr.
Müh. Hüseyin Kâmi Büyüközer,
flu an bu derne¤in genel baflkan-
l›¤›n› yürütüyor. Kendisi “Yeni
G›da Raporu” ad› alt›nda alt›nc›
bask›s›n› yapm›fl genifl çapl› bir
esere de sahiptir. G‹MDES, Faruk
Köse’nin öncülü¤ünde 2005 y›-
l›nda kurulmufl, uzun hukukî mü-
cadelelerden sonra, bu alanda
çok önemli mesafeler katetmifl-
tir.

Toplant› Say›n Büyüközer’in
hofl geldin konuflmas›yla aç›lm›fl,
helal g›dan›n Müslüman bireyin

ve toplum hayat›ndaki önemin-
den ve bu noktada bilinç olufltur-
man›n gere¤inden bahsedilmifl-
tir. Bunu yürütecek kurumlar›n
aç›lmas›, uygulama yap›lmas› ve
ifllerlik kazand›r›lmas› üzerinde
durulmufltur. 

Geçen y›lki toplant›da, flahs›-
m›z taraf›nda “Helal G›da Ensti-
tüsü” kurulmas› teklif edilmiflti. 

Ayr›ca o toplant›da 2007
bafllar›nda uluslar aras› bir top-
lant› düzenlenmesi, hazirun tara-
f›ndan uygun görülmüfltü. Ama
bu toplant› flu ana kadar bir türlü
gerçekleflmemiflti.

Kas›m 2007 toplant›s›na ‹s-
lâm hukukçular›, ‹slâmî ilimler
uzmanlar›, kimya, g›da, ziraat, bi-
yoloji ve veteriner dallar›nda ilim
adamlar› ve ticarî müesseselerin
temsilcileri kat›ld›. 

Bu arada G‹MDES taraf›ndan
haz›rlanan “Helal G›dalar›n Ha-
z›rlanmas›, Ambalajlanmas› ve
Hayvanlar›n Kesilmesi Hakk›nda
Genel fiartname” üzerinde mü-
zakereler yap›ld›.

fiubat 2008’de düzenlenmesi
planlanan toplant› teklifi üzerin-
de duruldu ve hazirûn taraf›ndan
uygun karfl›land›. Bu toplant›n›n
temel amac›: 

1. Helal Sertifikal› ürünlerin
dünya pazarlar›nda yay-
g›nlaflma trendi, 

2. ‹thalat pazarlar›nda Türki-
ye için azami fayday› sa¤-
lama,

3. Türkiye’yi, Helal ürünlerin

yüksek seviyede kompe-

dan bir üreticisi ve imalat-

ç›s› seviyesine yükseltme,

4. Helal ürünlerimizin yüksek

kalitesi ve orijinalli¤i üze-

rinde ithalatç› ülkelerin

devlet ve tüketicileri üze-

rinde güven oluflturma,

5. ‹thalatç› ülkelerden Türki-

ye’ye yat›r›m ak›m›n›n fi-

nansman›n› kolaylaflt›rma

noktalar›nda odaklanm›fl-

t›r. 

G‹MDES taraf›ndan bu top-

lant› yürürlü¤e konulacakt›r. He-

lal G›da Sertifikas› veren ülkeler-

den temsilciler ve bilim adamlar›

bu toplant›ya kat›lacakt›r.

Bir vak›f kurulmas› ve bu

vakf›n oluflturulmas›nda takip

edilecek yol ve yöntemler üze-

rinde görüfl al›flveriflinde bulu-

nuldu. Vakf›n kurulmas› genel iti-

bariyle uygun görüldü.

Biz, bu y›l da Helal G›da Ens-

titüsü kurulmas› teklifimizi aç›-

l›mlar sunarak tekrarlad›k. Kuru-

luflu, ifllerli¤i ve çal›flmas› üzerin-

de görüfllerimizi belirttik. Hatta

bu enstitü bünyesinde büyük bir

kimya laboratuar› oluflturulmas›

gere¤ini beyan ettik.

Enstitü kurulmas› teklifine

genelde s›cak bak›ld›, ama labo-

ratuar›n teflkili, yüklü maliyet ge-

tirece¤inden dolay› flimdilik üni-

versite laboratuarlar›ndan fay-

dalan›lmas› fleklindeki görüfller

dile getirildi.

Bütün Sivil Toplum Kurulufl-

lar›n›n, Cemaatlerin, Ticari mües-

seselerin deste¤inin al›nmas› ge-

rekti¤i üzerinde duruldu.

En sonunda da, dilek ve te-

menniler dile getirilerek, bir son-

raki toplant›da buluflmak üzere,

toplant› As›r Sûresi’nin okunma-

s›yla kapanm›fl oldu.

HHEELLAALL GGIIDDAA SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAASSII
‹‹SSTT‹‹fifiAARREE TTOOPPLLAANNTTIISSII

Mehmet ÇÇelen

Etkinlikler
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T
arihte milletler yetifltirdik-
leri büyük flahsiyetlerle
an›l›r. Çünkü bunlar, tarih

yapan de¤erlerdir. Bizler büyük
medeniyetimizin çocuklar›y›z.
Medeniyetimizin maddi-manevi
inflas›nda sayamayaca¤›m›z ka-
dar büyük flahsiyetler rol alm›flt›r.
‹flte bu flahsiyetlerden birisi de M.
Zâhid el-Kevserî olup,  Osmanl›-
n›n yetifltirdi¤i son devrin müçte-
hit düzeyinde bütünlükçü bir ‹s-
lam âlimidir. Hem Osmanl› ve
hem de Osmanl› hinterland›n›n
parçalanmas›n› yakinen görmüfl-
yaflam›fl bir ink›raz döneminin in-
san›d›r. Dolay›s›yla böyle dönem-
lerin âlim ve mütefekkirlerinde fi-
kir de¤iflimlerinin yo¤un yaflan-
mas› ve dillerinin biraz mu¤lâk ol-
mas›na ra¤men, aksine biz onun
fikirlerinde bir istikamet görüyo-
ruz. O, baflta Arap Dili ve Edebi-
yat›, Kelam, Akâid, F›k›h, Hadîs,
Mezhepler Tarihi, ‹slam Tarihi ve
Kur'an-› Kerîm ilimleri alan›nda
derin ve köklü bilgi sahibidir. Bu
alanlarla ilgili gerek te’lif, gerek
tahkik ve gerekse ta’lik alan›nda
yüzlerce eser vermifltir.  

24-25 Kas›m 2007 tarihlerin-
de Sakarya Üniversitesi ‹lahiyat
Fakültesi-Düzce Belediyesi iflbirli-
¤iyle Uluslararas› Düzceli M. Za-
hid Kevserî Sempozyumu yap›ld›.
Yerli ve yabanc› birçok ilim adam›
Allâme M. Zahid Kevserî’yi çeflitli
yönleriyle tart›flt›. Tartip heyeti
baflkan› Prof. Dr. Abdullah Ayd›n-
l›’n›n dedi¤i gibi de¤erlerimizi ta-
n›mak ve tan›tmak boynumuzun
borcudur. Allâme Kevseri, çok
buhranl› bir dönemde yaflam›flt›r.
Ülkemizin yetifltirdi¤i dünya ça-
p›nda bir âlim olan Kevserî de
bunlardan birisidir. Bu sempozyu-
ma Fas’tan Pakistan’a, Sirilan-
ka’dan Güney Afrika’ya, Ür-
dün’den Fas’a, Cezayir’den S.Ara-
bistan’a, m›s›r’dan Suriye’ye va-
r›ncaya kadar çok de¤erli ilim
adamlar› ve ülkemizin seçkin ilahi-

yatç›lar› kat›ld›.  Ayd›nl›’n›n ifade-
siyle son dönem bir Osmanl› âlimi-
nin portresi olan M. Zâhid el-Kev-
serî ‹slam dünyas›n› temsil eden
âlimleri bir araya getirmeyi baflar-
d›. Çok verimli ve baflar›l› bir sem-
pozyum yap›ld›. Burada gerek Sa-
karya ‹lahiyat Fakültesi’ne ve ge-
rekse Düzce Belediyesine çok çok
teflekkür ediyoruz. Her yönüyle
mükemmel bir organizasyonu
gerçeklefltirdiler.

Sosyolojik ve tarihsel anlam-
da, fikir ve hâdiseler aras›nda yo-
¤un ba¤lant›lar vard›r. M. Zâhid
el-Kevserî, Osmanl› hinterland›-
n›n emperyalistler taraf›ndan
parçaland›¤› tarihsel bir dönem-
de yaflam›flt›r. Belki de bundan
dolay› o, hayat›n her alan›nda bir
tevhid aram›flt›r. Bu parçalan-
m›fll›¤› yeniden tevhid etmeyi,
sadece siyasi co¤rafya ile s›n›r-
land›rmam›fl; itikat ve fikir alan›-
na da tafl›m›flt›r. M. Zâhid el-Kev-
serî, belki de bundan dolay›,  her
ne kadar kimi görüfllerine kat›l-
masa da ‹slam medeniyetinin ku-
rulufluna hizmet etmifl ve kendi-
sini ‹slam’a nispet eden flahsiyet
ve dini ak›mlara karfl› sayg› du-
yan bir dil kullanm›flt›r. O, itikat
ve amelde Ehl-i sünnet inanc›na
sahip olmas›na ra¤men, yerine
göre “has›m” dedi¤i Mu’tezile
hakk›nda bile adâlet ve hakkani-
yetten yana tav›r ortaya koyar.
Bu konuda o, genellemeci yakla-
fl›mlardan kaç›n›r. Tam bir ilim

adam› tavr›yla etik kurallar› gö-
zetir ve meselelere nesnel aç›-
dan yaklafl›r. M. Zâhid el-Kevserî,
mezhep taassubundan ziyâde bir
ilim adam› olarak muhatab›n›n fi-
kirlerinde mant›kl› tutarl›l›k arar.
Yine yerine göre, baz› akâid ko-
nular›nda nas dururken akla s›¤›-
nan, kimi zaman da müteflâbih
konularda akl› terk ederek nassa
s›¤›nan kimseleri elefltirir. 

Gelene¤imizin hem hâf›z› ve
hem de muhâf›z› olarak de¤erlen-
dirdi¤imiz M. Zâhid el-Kevserî, ne
Müslümanlar›n sorunlar›na kay›t-
s›z kalacak flekilde körü körüne
gelene¤e s›¤›nm›fl ve ne de tama-
men bir medeniyet imhâs›n›n ad›-
n›, din anlay›fllar›nda yenilik ko-
yanlar›n câzibesine kat›lm›flt›r. O,
gelenekten yana bir tutum sergi-
lemekle birlikte tutarl› ve kal›c›
olan yeniliklere de daima aç›k ol-
mufltur. Ona göre, faydal› olan
yenilik, evrenin s›rlar›ndan yeni
bilgiler elde ederek onu hayat›n
ihtiyaçlar› için kullanmak, ahlaki
bozulma ve dini sars›nt›lar›n se-
beplerini gidermek suretiyle, top-
lumun ifllerini ›slah etmektir. ‹s-
lam toplumlar›n›n konumunu yük-
seltecek ve di¤er milletlere muh-
taç olmaktan kurtaracak fley,
böyle bir bak›fl aç›s›d›r.  

Günümüzde ‹slamî ilimlerin
metodolojisinin tart›fl›ld›¤› dö-
nemde, onun izledi¤i yöntemin
ufuk aç›c› ve ö¤retici oldu¤unu
rahatl›kla söyleyebiliriz.

MM.. ZZÂÂHH‹‹DD KKEEVVSSEERRÎÎ 
SSEEMMPPOOZZYYUUMMUU

Necip YYolcu

Etkinlikler
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Kurban ve ‹kiyüzlülük, Haflmet Demirel,1/11
F Tipi ve ‹çimizdeki Duvarlar, Dilaver Demira¤,1/12
Çeçenistan Üvey Evlat, Mehdi Nüzhet Cetinbafl,1/15
Büyük Ortado¤u Projesinde Demokrasi Anlay›fl›, Daniel Ab-

dulfettah,1/17

fiUBAT
Düflman Üretmekten Vazgeçmeli, Hrant Dink Cinayeti Üzeri-

ne, Cevat Özkaya, 2/4
28 fiubat: Ma¤lubiyet ‹deolojisinin Son ‹rtica-

› Bir Dönüm Noktas›, D. Mehmet Do¤an, 2/6
28 fiubat: On Y›l Önce, On Y›l Sonra, Sibel Eraslan, 2/8
‹rtica Fobisi, Nuran Yalç›n, 2/10
Müstehcen Efendi Doyumsuz Göz Saddam’›n ‹dam› Üzerine,

Dilaver Demira¤, 2/11
Baflka Bir Aç›dan Saddam’›n ‹dam›, Abbas Primo¤lu, 2/17
Irak: Dün, Bugün ve Yar›n, Naom Chomsky Türkçesi: Zeynep

S. Paflal›, 2/18

MART
Siyasetin Öncelikli Görevi Vesayetten Kurtulmak, Cevat  Öz-

kaya, 3/4
Mekke Anlaflmas›’yla Filistin Kazand›, ‹smail Yafla, 3/7
Kapitalizm-‹slam Çat›flmas› ya da Yeni So¤uk Savafl, Abbas

Primo¤lu, 3/10

Küreselleflen Dünyada Ulus Devletler Ve Din, Mustafa Güç-
lü, 3/12

Örümce¤in A¤›ndaki Türkiye Büyük Oyun, Y›ld›r›m Cano¤-
lu, 3/16

Hrant Dink Cinayeti ve T›rmand›r›lan Ulusalc›l›k, Mustafa
Ayd›n, 3/27

Sentetik Milliyetçilik, Mehmet Do¤an, 3/32
Karanl›kta Açan Kan Çiçekleri, Dilaver Demira¤ ,3/35

N‹SAN
‹ktidar ‹kilemi Çerçevesinde Cumhurbaflkanl›¤› Seçimleri,

Cevat Özkaya, 4/4
Filistin: Boykot ile Tecrit Aras›nda, Mustafa Özcan, 4/7
Baudrillard Dedi ki: Evrensellik Herkese Laz›m Ama…, 4/10
Zilletle Bütünleflmek, Atasoy Müftüo¤lu, 4/12
Müslümanlar ‹ç Çekiflmelerini Afl›nca Dünyan›n Hâkimleri

Olacak, fiemseddin Özdemir, Konuflan: Mesut Karafla-
han, 4/14

MAYIS
Çevrenin Merkeze Yürüyüflü, Umran, 5/1
Türkiye nin Önündeki F›rsat, Cevat Özkaya, 5/4
Amerikanc› Darbelere "Nokta": Halka Ra¤menci Siyasetten

Halka Ra¤betçi Siyasete,
Abdullah Y›ld›z, 5/7
Kad›nlar›n Ka-Der'i Ya Da Bir Tuluat, Sibel Eraslan, 5/9
Bafl döndürücü Altüst Olufllar, Atasoy Müftüo¤lu, 5/11

HAZ‹RAN
Dar Alanda Siyaset veya M›fl Gibi Yaparak ‹ktidar Olma(ma)k,

Cevat Özkaya, 06/4
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Endiflelenmekte Hakl› m›y›z? Kamil Kalem, 06/5
Sarkozy’den Gül’e Demokrasinin ‹ncelikleri, Mesut Karafla-

han, 06/7
Mekke ve Taif Anlaflmalar› Hedefte, Mustafa Özcan, 06/9
Kudüs ve Mescid-i Aksa K›rk Y›ld›r ‹flgal Alt›nda, Prof.Dr.

Ahmet A¤›rakça, 06/12
‹flsizli¤in Sessizli¤ini Aflmak, Atasoy Müftüo¤lu, 06/16
Umran Okulu, Mehmet Kar, 06/18

TEMMUZ
Sistemin Zor S›nav›, Cevat Özkaya, 7/4
Türkiye Nereye? Abdurrahman Dilipak, 7/6
Filistin ve Irak’ta Müslümanlar ‹ç Savaflla Bitirilmek ‹steni-

yor? fiemsettin Özdemir, 7/8
Namaz› Engellemek ‹steyen Zihniyet, Abdullah Y›ld›z, 7/10
Danimarka’da Baflörtüsü Tart›flmas›, Ayflenur Alev, 7/13
Son Yüzy›l›n Alternatif Projesi: “D-8”, Cemil Eraslan, 7/15
Dr. Ceylani Gökcan ‹le Darfur Sorunu Üzerine, Abdurrahman

Emiro¤lu, 7/18

A⁄USTOS
22Temmuz Sivil Müdahalesi, Cevat Özkaya 8/4
Kaos Treni ve Pakistan Lal Mescidi, Turan K›fllakç› 8/7
Uluslar aras› Saraybosna Üniversitesi 8/10
“Hamas Gazze’yi Ele Geçirmesi; Gazze Hamas’›n Elinde Kal-

d›” Sefer Turan Konuflan: Zafer Özdemir 8/11
Tarihi Ertelemeyiz, Atasoy Müftüo¤lu 8/16

EYLÜL
22 Temmuz: Bir Dönüm/K›r›lma Noktas›, Cevat Özkaya 9/4
22 Temmuz Sonras›, ‹lhan Gedik 9/6
Asker-Sivil Vahdeti, Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre 9/8
Alg›lar›n Sefaleti, Atasoy Müftüo¤lu 9/11
Estetik ‹ncinme ya da Osmanl› Demokrasisi, Dilaver Demira¤

9/13
Küresel Rahmet için Küresel ‹sti¤far, Abdullah Y›ld›z 9/16
Türkiye ve ‹slam Dünyas›nda Demokrasi, Mohamed Nawab

Osman (Türkçesi: Zeliha Sare fianl›) 9/18

EK‹M
Yeni Anayasa Tart›flmas› Üzerinden ‹ktidar Mücadelesi, Ce-

vat Özkaya, 10/4
1876, 1921, 1924, 1961, 1982’den Normal Anayasa Do¤ru,

Reflat Petek, 10/7
‹srail’in Operasyon Fiyaskosu ve ‹maj Yaratma Harikas›, Alp-

tekin Dursuno¤lu, 10/9
Hayat Tarz› ve Tevhid, Sibel Eraslan, 10/12
Rasim Özden Ören’le Gül Harman› Mevsimini Ça¤›rmak,

As›m Öz, 10/14

KASIM
Kimli¤ini Arayan Ülke: Pakistan, Turan K›fllakç›, 11/34
Tunus’ta De¤iflim mi? , Mahmut Celal Özmen, 11/36

KAPAK YYAZILARI

DAR AALANDA DD‹N EE⁄‹T‹M‹
Türkiye’de E¤itim Sorunu, Bir Genel Sistem T›kanmas›d›r,

Mustafa Ayd›n, 1/26
E¤itim-Ö¤retimi ”Terbiye” Etmek, Abdullah Y›ld›z, 1/30
Din E¤itimi Tart›flmalar›n›n Üçlemi, As›m Öz, 1/36
Uyuflturucu Kullan›m› Kap-Kaç Terörü ve fiiddete Yönelme-

nin Sebepleri, Ömer Özy›lmaz, 1/41
“Allah’› Arayan Çocuk”lar›n Yazar›, Mustafa Ald›, 1/45
Din E¤itimindeki Sorunun Kayna¤› ‹deolojik Yaklafl›mlar,

Ahmet Gündo¤du, 1/53
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Öcal ile Türkiye’de Din E¤itimi ve Ö¤-

retimi Üzerine, Konuflan: Abdullah Sabit, 1/57
Din E¤itimine Bak›fllar, 1/61

EMPERYAL‹ST TTUZAK
fiii-Sünni Kavgas› Zillete Aç›lan Kap›, Mesut Karaflahan,

2/25
Y›k›c› Ba¤nazl›klar, Fanatizmler, Atasoy Müftüo¤lu, 2/28
Bat›’n›n ‹slam’a Karfl› Gizli Silah› Mezhepçilik, Abu Dharr

Türkçesi: Sare fianl›, 2/30
Irak, fiiilik ve fiiiler, Ali Bulaç, 2/32
‹slam ve Ortado¤u Sorun Hangisinde? Abdurrrahman Arslan,

2/35
Ayetullah Hüseyin Müeyyed: “Siyasi ve Mezhebi Kavgalara

Asla Girmemeliyiz”, Konuflan: fiefik fiakir, 2/41

IRAK ‹‹fiGAL‹N‹N 55. YYILI 
Beflinci Y›l›nda Irak iflgali, Konuflanlar: Akif Emre, Ali Bulaç,

Cevat Özkaya, 3/45
‹flgalin Bilânçosu: Irakl›lar Ya Kabirde Ya Hapiste Ya Sür-

günde, Mustafa Özcan, 3/58
Irak’taki Bulan›k Sular ve “Ç›kar fiafl›rmas›”, Ahmet Emin

Da¤, 3/62
Görüntülerin A¤›nda Medyan›n Sorumlulu¤u, As›m Öz, 3/64
Kardavi ve Rafsancani fiii-Sünni ‹tilaf›n› Tart›fl›yor, El-Cezi-

re’den Al›nt›, 3/68
Bizi Bize K›rd›rmak ‹stiyorlar, Abdurrahman Dilipak, 3/70
Amerika’n›n Savunma Raporu Ya Da,”Medineyetler Çat›fl-

mas›”, Kerem M. Kemal, 3/72
Bush ‹bn Reagan, ‹madeddin Ahmad 3/74

MERKEZ‹N DDE⁄‹L HHERKES‹N CCUMHURBAfiKANI
Toplum Yaln›z Merkeze De¤il, Cumhura Baflkan Bekliyor,

Mustafa Ayd›n, 4/27
Kurucu Akl›n Yoklu¤u ya da ‘Bafl’s›z Cumhur, Mehmet Emin

Babacan, 4/31
?Hâkimiyet-i Milliye” Takkiye miydi? D. Mehmet Do¤an, 4/33
Cumhurbaflkanl›¤› Savafllar›-6 “Haz›rol! Cumhurbaflkan› Se-

çilecek, Seç!”, Ahmet Cemil Ertunç, 4/36
Cumhurbaflkanl›¤›n› Kim Ele Geçirecek? Mehmet Bekâro¤lu,

4/43
Çankaya ve Asker, Kaz›m Güleçyüz, 4/46
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M‹LLET ‹‹KT‹DARINA DDO⁄RU
"Çevre" "Merkez"de: Bir Gelece¤in Sonumu(mu?), Ahmet

Cemil Ertunç, 5/25 Milli Hâkimiyet, Demokrasi vs. ve
Yak›n Tarihi Olmayana Göre Okumak! D.Mehmet Do¤an,
5/30

Çevrenin Merkezde Temsili ve Meflruiyet Sorunu, Mustafa
Ayd›n, 5/32 Cumhurbaflkanl›¤› Seçimi ve Toplumsal
Konsensüs, Hikmet Demir, 5/36 Nefretin Hiyerarflisi, Di-
laver Demira¤, 5/39

S‹YASETE KKAD‹FE KKISKAÇ
27 Nisan Kadife Darbesi, Sistemin ‹flas›n›n ‹lan›d›r, Prof. Dr.

Burhanettin Can, 06/20
Bürokratik Siyasete Karfl›l›k Sivil Siyaset, Mustafa Ayd›n,

06/33
Apoletli Siyaset ya da Gerçe¤in Can› Cehenneme, Dilaver

Demira¤, 06/37
Bürokrasi Vuruflarak Çekiliyor, D.Mehmet Do¤an, 06/44
Siyasetin Zeminsizli¤i ya da Ufuksuzlu¤u, M. Emin Babacan,

06/47
Toplumsal›n Eriyip Kitleye Dönüflmesi Hipergerçekleflen Si-

yaset, Mehmet Tepe, 06/49
Türkiye’nin Muhteflem Geçmifli ve Belirsiz Gelece¤i, Zafar

Bangash (Türkçesi: Zeliha Sare fianl›), 06/52

S‹STEM SSEÇ‹M SSINAVINDA
27 Nisan Kadife Darbesine Karfl› Parlamento ‹çi ve Parla-

mento D›fl› Siyaset Ortak Tav›r Al›nmal›d›r, Prof. Dr. Bur-
hanettin Can, 7/24

Postmodern Seçim Sürecinde Merkez Anlay›fl›, Mustafa Ay-
d›n, 7/34

Bu Bir “Seçim” mi? ya da Seçiyoruz ama? , Hikmet Demir,
7/38

Siyasal Mühendislik ve Buharlaflan Siyaset, Mehmet Tepe,
7/41

Gerçe¤in Ac›t›c› Öyküsü, M. Emin Babacan, 7/44
Cumhurbaflkanl›¤› Seçim Süreci ve Apolet(li)siz Edebiyat,

As›m Öz, 7/46

22 TTEMMUZ: SS‹V‹L MMÜDAHALE
Sessiz Ço¤unlu¤un Ses Getiren Mesaj›, Prof. Dr. Burhanet-

tin Can 8/18
Çevrenin Merkeze Cevab› ya da “Toplumsal Merkez”in “Res-

mi Merkez”e Cevab› Mustafa Ayd›n 8/30
Seçmen/Sisifos ‹flkencesi ve Kara Türkler, Mehmet Tepe

8/34
Halk Burada Laiklik Nerede! Dr. Mehmet Mercan 8/40
Kökten Piyasac›lar:1, Kökten Devletçiler:0 Dilaver Demira¤

8/42
Umran Soruflturmas› 8/47

RAHMET AAYI
Ramazan›n Bilincine Varmak, Mustafa Ayd›n 9/25
Ramazan ve Aile, Hikmet Demir 9/30

Prof. Dr. Hayreddin Karaman ile Ramazan ve Oruç Üzerine,
Abdullah Y›ld›z 9/34

Sahabe ve Ramazan, Muhammed Emin Y›ld›r›m 9/39
Hac› Fettah Mahallesinde Ramazan Sürprizi, Abdülvahab Ya-

man 9/49

TARZ-I HHAYAT
Örtü/k Psikolojik Harp ve Hayat Mücadelesi, Abdurrahman

Emiro¤lu
Nas›l ve Neye Göre Bir Hayat? Celaleddin Vatandafl, 10/37
Tarz-› Hayat Tart›flmalar› Aras›nda Aile, Hikmet Demir, 10/43
Statükocular›n Foyalar› Dökülüyor Alt›ndan Hayat Tarz› Ç›k›-

yor, D.Mehmet Do¤an, 10/47
Osmanl› Ailesinin Bat›laflmas›nda Roman, Seyhan Yaman,

10/56

KARDEfiL‹K ÇÇA⁄RISI
Ey ‹man Edenler! Allah! ›n ‹pine Sar›lal›m! Kardefl Kavgas›na

Düflmekten Korunun! Prof. Dr. Burhanettin Can, 11/4
Bu Gidifl Nereye? Abdullah Y›ld›z, 11/15
Terör Sorunu Sadece Terörden mi ‹baret?, Cevat Özkaya,

11/18
Hudson Kehaneti, Abdurrahman Dilipak, 11/21
Bin Y›ll›k Tarihin Sonu mu?Kardeflli¤in Bitti¤i An m›?, ‹bra-

him Karagül, 11/25
Kandan K›na Yakmak, Dilaver Demira¤, 11/29
Silahla Konuflmak Ölüme Yak›n Durmakt›r, M. Emin Baba-

can, 11/32

ANAL‹Z YYAZILARI

Cumhurbaflkanl›¤› Savafllar›-3 “Ebedi fief”ten “Milli fief’e”,
Ahmet Cemil Ertunç, 1/19

Köklerini Arayan Bir Nesil-II Gençli¤in Ç›¤l›¤›, Y›ld›r›m Ca-
no¤lu, 2/65

Cumhurbaflkanl›¤› Savafllar›-5, ‹nönü Karfl›tlar› Ve Celal
Bayar’›n Cumhurbaflkan› oluflu,  Ahmet Cemil Ertunç,
3/40

Köklerini Arayan Bir Nesil-III Gençli¤e Tuzak Kuran ‹hanet
fiebekesi, Y›ld›r›m Cano¤lu, 4/17

Köklerini Arayan Bir Nesil-lV Anne Babalar›n Öncelikli Göre-
vi: Bu Sistemi De¤ifltirmek,

Y›ld›r›m Cano¤lu, 5/16
Dan›fltay Baflkan› Sumru Çörto¤lu’ya Aç›k Mektup: “Ben Bir

Mürteci ‹miflim de Haberim Yokmufl!”, Prof. Dr. Ahmed
Yüksel Özemre, 06/54

‹slam ve Siyaset, Radikal ve Liberal ‹slamc›lar›n Rotalar›/Ha-
talar›, Mustafa Özcan 9/20

Müslüman Bir Milleti Yeniden Formatlamak ‹çin Bafllat›lan
Yeni Bir Savafl, Burhanettin Can,10/17 

Seçkinci Kesimin ‹slam Karfl›tl›¤›n›n Sebepleri, Mustafa Ay-
d›n, 10/27
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DÜfiÜNCE

Vatikan Konsept mi De¤ifltirdi? Necip Yolcu, 1/73
Modernite Aflk›nl›k ve Siyasal Kuram, S. Perviz Manzur, 4/48
Avrupa ve ‹slam, Bernard Lewis Türkçesi: Zeynep S.Paflal›,

7/50
21.Yüzy›lda Dünya Dinlerinin Giderek Artan Manevi ve Ahla-

ki Rolü M. Kemal Hasan (Türkçesi: Ahmet Kemerli)  8/68
Baudrillard’› Unutma-mak, Ahmet Da¤ 9/57
Irkç› Ak›l, ‹deolojik Ak›l, Atasoy Müftüo¤lu, 10/60
fiizofrenik Bir Ortam, Atasoy Müftüo¤lu, 11/56
Nuh Deyip Peygamber Diyememek Ya Da Finans Kapital’in

“Küresel ‹nde Yükselmek, Tevfik Emin, 11/58

GEÇM‹fiTEN GGELECE⁄E KKONUfiANLAR

Hocalar›na Hocal›k Yapan Âlim Prof. Dr. Hayrettin Karaman,
Abdullah Y›ld›z, 1/81

Dhoruba Mücahid: “AB’yi B›rak›n, Kendi Gücünüzü Keflfe-
din”, Abdullah Y›ld›z, 2/80

Ayakl› Medrese: Hayreddin Karaman, Abdullah Y›ld›z, 3/86
Mehmed Said Hatibo¤lu ve Ankara ‹lahiyat Ekolü, Abdullah

Y›ld›z, 4/66
Müslümanc› Düflünmeyi Ö¤reten "Adam": Rasim Özdenören,

Abdullah Y›ld›z, 5/61
‹slami Bas›n›n Öncü ‹smi: Mehmet fievket Eygi, Abdullah

Y›ld›z, 06/74
Gonca Gülsel Alev ve “Danimarkal› Gelin”in Hikâyesi,  Ab-

dullah Y›ld›z, 7/65
Mehmet F›r›nc› A¤abey’le Üstad Said-i Nursi’yi Konuflmak,

Abdullah Y›ld›z, 8/83
Fuat Sezgin; “‹slam Bilim Tarihine Adanm›fl Bir Ömür” , Ab-

dullah Y›ld›z, 9/60
‹slam Tarihini Güncelleyen Adam Prof. ‹hsan Süreyya S›rma,

Abdullah Y›ld›z, 10/70

YAfiAYAN ‹‹SLÂM

Kurban: Allah’a Yak›n Olmak, Abdurrahman Emiro¤lu,1/75
Sab›r: Dayanma Gücü, Kerim Bulad›, 1/77
‹yiler ve Kötüler, Necip Yolcu, 2/75
Ar›nma, Reyyan A¤lamaz, 2/77
Namaz’la Bir ‹lk Namaz’da Birlik, Abdurrahman Emiro¤lu,

2/79
Türkçe Kur’an Çevirilerinde “Nefs-Ruh” ,”Resul/Nebi”,Ya-

kiyn/Mevt” Kelime Çiftlerindeki Kavram Kargaflas›, Ah-
met Yüksel Öz Emre,3/76

Namazla Dirilifl: Alt› Ayda Seksen Program, Ahmet Bulut,
3/81

Çanakkale Unutturulmamal›, Kerim Bulad›, 3/91
Çanakkale Sanat› Ve Edebiyat›m›z, Mustafa Miyaso¤lu, 3/93

Çanakkale Senegal Ve Ümmet Bilinci, Abdullah Y›ld›z, 3/96
18 Mart 1915 Çanakkale, Ömer Naci Y›lmaz, 3/98
Yeniden Müslüman Olmak, Ömer Karatafl, 4/61
Resulullah ve Namaz, Kerim Bulad›, 4/62
Kutsal, Gelenek ve Ça¤dafll›k, Alpaslan Aç›kgenç, 5/53
Hurafe ve Hakikat, Necip Yolcu, 5/56
Dört Dörtlük..., Hasan Dündar, 5/58
‹nanç ve Sevgi Huzurun Adresidir, Naci Cepe, 5/60
Yaz Kuran Kurslar› Ve Bir Teklif, Necip Yolcu, 06/61
Çocuklar›m›z› Kuranla Bulufltural›m, Dr. Kerim Bulad›, 06/64
Bulu¤ Ça¤›na Kadar Olan Çocuklara Namaz› Sevdirerek K›l-

d›rmak ‹çin, Nureddin Y›ld›z, 06/68
K›yamet Günü, Kozmik De¤iflim ve Yeniden Dirilifl, Mahmut

R›fat Kademo¤lu, 7/58
“Bismillah” Deyip Bafllamak, Ahmet Kald›r›m 7/63
Çocuklar›m›zla Cennette Beraber Olmak ‹çin, Dr. Kerim Bu-

lad› 8/78
Namaz›n ‹nflas›, Ömer Naci Y›lmaz 8/81
Namaz Sebebi Vahdettir, Ramazan Tamer Büyükküpçü,

10/62
Ramazan: Dua Tad›nda Yaflamak, Ahmet Mercan, 10/65
Sab›r.. Ya Sab›r!...,Ahmet Mercan, 10/66
Osmanl›’da Bayram, Ömer Naci Y›lmaz, 10/68

RÖPORTAJ

Ihsan Sezal’la “Çocuk Kufllar›” Üzerine Söylefli Konuflan:
Mustafa Ald›, 1/94

Mustafa Ökkefl Evren ‹le “Çocuk Edebiyat›” Üzerine, Konu-
flan: Mustafa Ald›, 2/94

Yusuf Dursun ile Söylefli, Konuflan: Mustafa Ald›, 4/75
Cevdet Özkaya ile ‹ran Nükleer Silahlar› ve Güç Dengeleri

Üzerine, Konuflan: M. Emin Babacan, 5/13
Zaman›n Çocuk Yüzü: Arkadafl›m Musa Güner ile Söylefli,

Konuflan: Mustafa Ald›, 5/77
Bülent Ata ‹le Çocuklar›n Dini/Dili Üzerine, Mustafa Ald›,

06/84
Nihat Vuran’la Ebe Sobe Üzerine Konuflan: Mustafa Ald›,

10/78
Vural Kaya ile Kufllar›n Kalbine Dokunmak, Konuflan: Musta-

fa Ald›, 11/77
M. Said Türko¤lu ‹le Söylefli, Konuflan: Mustafa Ald›, 3/103

KÜLTÜR-SANAT

R›mbaud’un Tasar›s›, Hasanali Y›ld›r›m, 1/88
Kültür Adam› ‹hsan Ifl›k ve Ansiklopedileri, Mustafa Miya-

so¤lu, 1/91
Dünya Âlem, Mehmet Kar, 1/97
‹ngiltere’den Esintiler, Hikmet Demir, 1/98
Nice Umran’l› Y›llara, Mustafa Ayd›n, 2/84
Umran: Konuflan Bir Dergi, Mehmet Kar, 2/88
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Mehmet Akif ve Musikî, A. Vahap Akbafl, 2/90
Dünya Âlem, Mehmet Kar, 2/97
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