Kay›td›ﬂ› Siyaset,
Sert Zay›fl›k ve Halim Duruﬂ
isan ay›ndaki Kutlu Do¤um
Haftas› vesilesiyle “Merha met Peygamberi”ni (s.) Um ran’›n kapak konusu yapmay› plan-lam›ﬂt›k ki, ola¤anüstü siyasi geliﬂ-meler gündemimizi iﬂgal ediverdi.
Biz de “Def-i mefsedet celb-i menafi’den evlad›r” deyip, “Kay›td›ﬂ› Si-yaset”in müdahalesine karﬂ› sesimi-zi yükselttik.
“Merha metsiz Ça¤a Mer ha met
Ça¤r› s›” isimli özel dosyam›zda ma-kalesine yer verdi¤imiz de¤erli bilim
adam›m›z Mustafa Ayd›n, Hz.Pey-gamber’in(s.) gerçekleﬂtirdi¤i köklü
de¤iﬂim üzerine yapt›¤› sosyolojik
analizde çok önemli bir tespitte bu-lunuyor: “Egemen s›n›f, kendisini
de dönüﬂtürecek ilahi kökenli bir di-ne karﬂ› ç›kmaktad›r. Elinde tuttu¤u
mevcut din (ideoloji), kendi ayr›ca-l›klar›n›n koruyucu z›rh›d›r. Bütün
çabas›, di¤er insanlarla eﬂitlenmeye,
daha genel bir düzlemde dönüﬂme-ye karﬂ› ç›kmakt›r.”
Bu sosyolojik kural tarih boyun-ca hiç de¤iﬂmedi. Dünden bugüne,
küresel ve yerel güç yap›lanmalar›,
kendi ideolojilerini oluﬂturup kera-metleri kendilerinden menkul bir
meﬂruiyet üretmeye çal›ﬂt›lar; toplu-mun ezilen alt katmanlar› ise kendi-lerini ifade edebilecekleri adil ve
eﬂitlikçi bir din/nizam aray›ﬂ›na gir-diler. Peygamberler tam da zulmün
ve sömürünün ayyuka ç›kt›¤› böyle
dönemlerde tarihe müdahale etti-ler. Tabi ki sadece alt tabakaya de-¤il toplumun tüm kesimlerine hitap
ettiler. Her türlü sosyo-ekonomik
dengesizli¤i de¤iﬂtirip dönüﬂtürme-yi ve düzenlemeyi öngören ‹lahi
Mesaj›n d›ﬂ›nda insanl›¤a huzur ge-tirecek baﬂka hiçbir sistem de ola-mazd›. Beﬂeri sistemler, problemleri
kangrenleﬂtirmekten baﬂka bir iﬂe
yaramad›lar.
Yüzy›llar boyu ‹lahi Mesaj›n ada-let ve huzur dolu iklimini teneffüs
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etmiﬂ bulunan Türkiye insan›, yuka-r›dan aﬂa¤› yabanc› bir hayat tarz›-n›n dayatmas›na maruz kalal›dan
beri her alanda s›k›nt›lar yaﬂamaya
baﬂlad›; adeta s›n›fl› bir toplum ya-p›s› oluﬂtu, az›nl›k bir grup halk ço-¤unlu¤u üzerinde tahakküm kurdu
ve kendi ideolojisini de üretti. ‹s-lâm’da huzur bulan ve kendisini ‹s-lâm’la ifade eden geniﬂ halk kitlele-ri, ekonomiden siyasete ülke yöneti-minde etkili olmaya baﬂlay›nca, seç-kinci az›nl›k bir kaﬂ›k suda f›rt›na
koparmaya baﬂlad›. Sistemi dizayn
ederken kendi koyduklar› oyunun
kurallar›n› yine kendileri bozdular...
“...onu ken di le ri uy dur du lar;
ama sonra ona ge rek ti ¤i gibi uy ma d› lar.” (Hadid 57/27)
Son haftalarda Türkiye’de olup
bitenlerin alt›nda yatan sosyo-poli-tik gerçek budur. Ruhbaniyeti ken-dileri uydurup sonra kendi koyduk-lar› kurallara uymayan rahipler gibi;
Demokrasi oyununu kendi kurallar›
içinde oynay›p dindar halk ço¤unlu-¤unun deste¤iyle iktidara gelen bir
partiyi, türlü entrikalarla durdurma-y› baﬂaramay›nca saray darbesi de-nediler, o da olmay›nca “hukuk”u
“guguk”a çeviren bürokratik az›nl›-¤›n “kay›td›ﬂ›” müdahalesi geldi.
Kendilerini devletin asli sahipleri ka-bul edenler, seçimli demokrasi ken-dilerini de¤il de rakiplerinin iktidara
taﬂ›y›nca, Bizans ya da Çin entrika-lar›na taﬂ ç›kartacak An ka ra oyun la r› geliﬂtiriyorlar. Çeteler, cuntalar,
psikolojik harp teknikleri, gerilim
politikalar›, darbe tehditleri...
Halil Cibran, zorbalar›n haks›z-l›klar›n› “sert zay›fl›klar›” ile örtme-ye çal›ﬂt›klar›na dikkat çeker. Evet,
sertlik zay›fl›¤›n/zaaf›n yans›mas›d›r;
ideolojilerine güvenmeyenler sert
tav›r al›rlar. Ama hakl› olanlar, ken-di inanç ve de¤erlerinden emin
olanlar “uysal güç le ri ni” kuﬂan›rlar.
Hz. Muhammed(s.) baﬂta olmak

üzere bütün peygamberlerimiz, ta-rihin en zorba yönetimlerine karﬂ›
“halim”, “reﬂîd” ve “rahîm” bir du-ruﬂ sergilediler ve Allah’›n inayeti ile
davalar›nda baﬂar›l› oldular.
Bugün bizlere düﬂen de uysal
gücümüzün fark›nda olup rüﬂdü-müzü, hilmimizi, merhametimizi ve
vakar›m›z› kuﬂanmakt›r.
Bu ba¤lamda, Merhamet Peygamberi dosyam›zdaki Mustafa Ay d›n’›n, Abdullah Y›ld›z’›n, ﬁemsed din Özdemir’in, Murat Kayacan’›n
ve As›m Öz’ün yaz›lar› bugüne dair
önemli mesajlar sunuyor.
Kay›td›ﬂ› Siyaset dosyam›zda ise;
Cevat Özkaya bürokratik az›nl›¤›n
siyasete müdahale gelene¤ini, S›d d›k Arslan devletler tarihinde çete
yap›lanmalar›n›, Dilaver Demira¤
Sümer’den baﬂlayarak az›nl›k ta-hakkümünün serüvenini, Mehmet
Tepe ise Abderal›lar’dan yola ç›ka-rak tan›k oldu¤umuz hukuk parodi-sini irdeliyorlar. Ali Bulaç, Alper
Görmüﬂ, ‹brahim Karagül ve ﬁeref
Malkoç da konuyla ilgili görüﬂ beya-n›nda bulundular; kendilerine te-ﬂekkür ediyoruz.
Yine bu konu dahil pek çok me-seleye ›ﬂ›k tutan Tan›l Bora söyleﬂini
de kaç›rmaman›z› öneriyoruz.
Söyleﬂi deyince, Geçmiﬂten Gelece¤e Ko(nu)ﬂanlar dizimizin bu ay-ki konu¤u Rasim Özdenören.
Burhanettin Can’›n Müslüman-lardaki Dün ye vi leﬂ me hastal›¤›n›
analiz eden önemli yaz›s› ile, Musta fa ‹slamo¤lu’nun “Bir Ha yat Tar z›
Ola rak ‹slâm” adl› güzel yaz›s›n› dik-katle okuman›z› öneririz.
Murad Hofmann ’›n “Al man ya’da ‹slam” baﬂl›kl› belgesel metni-nin yer ald›¤› Ek’imiz ve çeﬂnili Kültür-Sanat sayfalar›m›z yine bildi¤iniz
gibi.
Yeni Um ran ’larda buluﬂmak
duas› ile...
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ABD Seçimlerinde Siyah
Perde: Bir Obama
Doktrini Var m›?
u sütunlar›n takipçileri son za--

B manlarda Amerikan seçimleriyle

yat›p kalkt›¤›m›z› düﬂünecekler ama
olan biten bizlere hakikaten ibretlik
bir tablo arma¤an ediyor. ‹ﬂ nihayet
ç›¤›r›ndan ç›kt› ve tahmin etti¤imiz
gibi Obama’n›n siyahi olmas›na gel-di. Hem mensubu bulundu¤u kilise-nin baﬂ rahibinin konuﬂmalar›, hem
de beyaz anneannesinin söyledikleri
hayli tart›ﬂmal› bulunan Obama’n›n
bütün dezavantajlar›na ra¤men raki-bi Clinton’›n devirdi¤i çamlar›n üzeri-ne ç›karak Demokrat Baﬂkan aday›
olmas› muhtemel görünüyor. ‹ran
cumhurbaﬂkan›
Ahmedinecad’›n
Obama’n›n asla baﬂkan seçilemeye-ce¤i öngörüsüne karﬂ›n liberal çizgi-deki Amerikan bas›n›ndan, örne¤in
Prospect dergisinden gelen sinyaller
farkl›. Onlara göre Obama’n›n baﬂ-kanl›¤› –kendisinin s›kça tekrar etti¤i
gibi- çok radikal de¤iﬂiklikler getir-mese dahi Amerikal› özgürlükçü ve
giriﬂimci ruhu yeniden ateﬂleyebile-ce¤i ve o ‘kucaklay›c›’ tavr› yeniden
yakalataca¤› varsay›l›yor. Bakal›m
muhtemel bir demokrat baﬂkan
ABD’ye kaybettiklerini kazand›rabile-cek ve Wallerstein’›n uzunca zaman-d›r dillendirdi¤i o tedrici düﬂüﬂü ya-vaﬂlatacak ad›mlar› atabilecek mi?
Elbette bizim as›l gözleyece¤imiz
baﬂta Filistin meselesi olmak üzere
‘dünyan›n zencisi’ müslümanlar söz
konusu oldu¤unda Barack ‘Hüseyin’
Obama’n›n tavr›n›n ne olaca¤›...
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CHENEY’‹N EL‹NDE B‹R ÇANTA:
ACABA ﬁ‹MD‹ K‹M SIRADA?
merika’n›n
‘gölge baﬂka-n›’ Dick Che-ney’in Mart ay›nda
ç›kt›¤› Ortado¤u tu-runun son dura¤›
Türkiye olurken, hem
tart›ﬂmal› kiﬂili¤i hem

A

de o meﬂ’um çanta-s›nda getirdi¤i dos-yalar› gündemimize
giriverdi. Tabii, gö-rüﬂmelerin içerikleri
ve ‘gizli’ gündemle-rine dair söyleyecek-lerimiz ﬂimdilik ‘des-tekli’ at›ﬂlardan iba-ret olsa da, dünya
hadiselerinin sürek-lili¤i ve iç içeli¤i sa-yesinde birtak›m ön-görülerde
bulun-mak mümkündür.
Genel hatlar›yla ba-k›ld›¤›nda baﬂkan
yard›mc›s›n›n çanta-s›nda ilk elde mev-cut dosyalar›n ﬂun-lar oldu¤u söylene-bilir:
Türkiye ve Yuna-nistan’› da içine ala-cak ﬂekilde planla-nan NATO füze kal-kan› projesine para-lel olarak Kafkasya
ve Balkanlar civar› olmak üzere iki ana eksende kurulmas› muhtemel
Amerikan Füze Kalkan› Projesi
Afganistan misyonu çerçevesinde askeri meseleler ve Küresel Terörle
Savaﬂ/Terörle Küresel Savaﬂ›n yeni durumu
Ortado¤u, Irak ve Filistin (Hamas-Fetih anlaﬂmas›)
Cheney’in kanl› geçmiﬂini hat›rlatmaya havet yok, san›r›z. O, eski ABD
baﬂkan› baba Bush’un savunma bakan›, Irak’taki kirli ve ac›mas›z savaﬂ›n
mimarlar›ndan, ayn› zamanda en büyük ihalecilerinden. Mensubu oldu¤u
Halliburton ﬂirketinin özel güvenlikten petrol iﬂlemeye, oradan bir dizi
farkl› ekonomik aktiviteye uzanan yelpazede iﬂ görmesi tesadüfi yahut
nev’i ﬂahs›na münhas›r bir hadise de¤ildir. Elbette Irak savaﬂ›’n›n nobel
ödüllü iktisatç› Stiglitz taraf›ndan tahmin edilen 3 trilyon dolarl›k masraf›-n›n ötesinde insanl›¤a ödetti¤i bedeli hariç tutarak bir bilanço ç›kar›ld›¤›n--
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da kaybolan, esir edilen ve öldürülen bir milyonu aﬂk›n Irakl›’ya demokrasi ve özgürlük getiren ABD’nin art›k kendi kazd›¤› ölüm çukuruna batt›¤›
aç›kt›r. Elbette ki kendisinin beraberinde geldi¤i gündemin ilk maddesini
Irak ve özelde de Türkiye’nin Kuzey Irak’a düzenledi¤i son kara harekat›
oluﬂturuyordu. Irak’›n kuzeyiyle her f›rsatta iyi geçinmeyi devletlular›m›za
tavsiye ve emreden ABD’lilerin önde gelen temsilcisi olmas› bak›m›ndan
Türkiye’ye bir tahzir getirmiﬂ olmas› muhtemeldir. Bunun ötesinde Irak’ta
art›k ony›llar ile ifade edilen bir süre zarf›nda kalaca¤› hemen hemen ke-sin olan Amerika’n›n iﬂini kolaylaﬂt›racak ad›mlardan enerji güvenli¤i,
gümrük kap›lar› ve ticaretin sürmesi, en mühimi de Irak özelinde ama hem
bölgesel hem de küresel projeleri bak›m›ndan çok hayati olan ‹ran konu-sunda destek istemiﬂ olmalar› kuvvetle muhtemel.
‹ran, yenilerde uygulad›¤› uzay program› ile birlikte uzun zamand›r
gündemi iﬂgal eden nükleer enerji program› dolay›s›yla hedef tahtas›n›n
12’sinde duran bir ülke. Hem Irak iﬂgali vesilesiyle Ortado¤u’nun hemen
her yerine aç›lan kap›dan giriﬂ yapt› ve ülkedeki ﬁii ço¤unluk yoluyla böl-gesel a¤›rl›¤›n› ve etkinli¤ini art›rd›. Lübnan üzerinden Filistin mesele-si’ne olan etkisi de yads›namaz bir ülke olmas›n›n yan›nda nükleer bir
güç olma yolunda ilerleyiﬂi bölgede ‹srail eksenli politikalar›n›n ac› mey-velerini toplayan ABD’yi daha da huzursuz ediyor. ‹ran’›n ﬁangay ‹ﬂbirli-¤i Örgütü’ne daimi üyelik baﬂvurusu –e¤er kabul edilirse- Amerika, ‹ngil-tere ve ‹srail eksenini daha da zorlayacak bir geliﬂmedir. Bugün Orta As-ya’dan Avrupa’ya kadar uzanan hatta enerji koridorlar›n›n vazgeçilmez
güzergahlar›ndan biri haline gelen ‹ran, son beﬂ y›ld›r sürekli artan ener-ji gelirleri sayesinde de refah›n› art›rm›ﬂ bulunuyor. ‹slam dünyas›n›n bu
kilit taﬂlar›ndan olan ülkesi e¤er bir sald›r›ya maruz kalacak olursa tepki
vermekte tereddüt etmeyecek ve savaﬂ›n ateﬂi bütün bölgeyi yakacakt›r.
‹ﬂte böylesi büyük bir harekat›n gerçekleﬂebilmesi veyahut hiç de¤ilse
‹ran’›n nükleer kabiliyetini hedef alan s›n›rl› bir bombard›man›n yap›la-bilmesi için her halukarda Türkiye’nin z›mni onay› ve deste¤ine muhtaç
durumda Amerikal›lar. Irak’ta düﬂtükleri zor durumu, Bush ve avanesi
kabullenmese de, ABD’nin bölgede yahut bir baﬂka co¤rafyada bu dere-ce zorlu bir hedefe yönelmesi ﬂu anki askeri-ekonomik ve di¤er stratejik
ﬂartlar alt›nda pek mümkün görünmüyor. ABD halihaz›rda ‘resmi rakam-larla’ 4 bini aﬂk›n askerini kaybetti, The Center for a New American Security ve Foreign Policy’nin ortak yapt›klar› ve derginin son say›s›nda ç›-kan ordu üzerine ankette ise eskiye k›yasla daha zay›f oldu¤u fikrini be-lirtenler yüzde 60’› buluyor. Füze kalkan› projesinin de, bu ba¤lamda ilk
ve öncelikli hedefinin Rusya, Çin ve sonras›nda ‹ran oldu¤unu kestirmek
için uzman olmaya ihtiyaç yok. Türkiye’nin hem NATO program›ndaki k›-sa menzilli füze savunma projesi hem de ABD’nin küresel füze kalkan›
projesiyle eklemlenmesi yeni so¤uk savaﬂ’ta onu taraf ve dolayl› hedef
k›lmas› bak›m›ndan önemlidir.
Elbette, Kas›m 2008’deki baﬂkanl›k seçimleri yaklaﬂ›rken herhangi bir
iddias› olmayan Bush’un son bir numara ile muhtemel demokrat baﬂka-n›n eline ‘ateﬂ topu’nu teslim etmesi ihtimalini de d›ﬂlamamak gerek zi-ra baﬂta ‘gölge baﬂkan’ Cheney olmak üzere mevcut ekip yak›n tarihin en
ak›ld›ﬂ› kararlar›na imza atm›ﬂ durumda. Bu nedenle bir ‹ran sald›r›s›na
karﬂ› haz›rl›kl›l olmak, engellenmesi için elden geleni yapmak ve Filistin
baﬂta olmak üzere bütün bir Ortado¤u’ya yönelik Amerikan ‘kuﬂ beyin-li’ bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirmek veya en az›ndan baﬂka istikamete yönlendirmek
hem Türkiye’nin hem de öteki bölge ülkelerinin menfaatinedir.

Tibet’te Kan Dökülürken
Çin’e Olimpiyat Ateﬂi
Düﬂtü

S

on günlerde Tibet’te baﬂlayan
ﬂiddet hareketlerinin ak›beti me--

rak konusu olurken, Fransa baﬂta ol-mak üzere 2008 olimpiyatlar›na ev
sahipli¤i yapacak Çin’in elinden bu
önemli kozun al›nmas› giriﬂimlerine
baﬂland›. Dalai Lama’n›n da liderli¤i
b›rakma tehdidine karﬂ›l›k, Çin’in
1950’den beri fiilen iﬂgal etti¤i bu
ülkenin ak›beti ﬂimdilik meçhul. Ba-t›’da yükselen ve ABD’nin budist kö-kenli oyuncular›n›n da destek verdi¤i
‘Çin’i boykot’ fikri bakal›m tutacak
ve olimpiyatlar›n ak›beti belirsizli¤e
itilecek mi? Biliyoruz ki, olimpiyatlar
vb. dünya hadiseleri küresel kon-jonktürden ba¤›ms›z de¤ildir ve k›sa
vadeli hareketler çoklukla bu türlü
uzun vadeli etkisi görülecek olanla-r›n önüne geçemez. Dünyan›n kimi-lerince yeni ‘süper gücü’ olan bir ül-keden bahsederken elbette ki, insan
haklar› ihlallerini tek tarafl› yorumla-yan ABD ve bat›l› ülkelerin gözlükle-rinden s›yr›lmak gereklidir. Ayr›ca
mesela Tibet söz konusu oldu¤unda
birden bire kulak kesilen Avrupal› ve
Amerikal›lar s›ra Türkistan yahut di-¤er müslüman az›nl›klara geldi¤inde
derin bir sessizli¤e gömülmeleri de
manidar. Dünyada adalet terazisini
bozanlar, ‘dünyan›n çat›s›’ baﬂlar›na
y›k›ld›¤›nda baﬂkalar›n› yard›ma ça-¤›ramayacaklar!
N‹SAN ‘08 UMRAN
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Baﬂ›n› Örtenler ve Baﬂlar›n›
(De¤iﬂime) Açamayanlar

ürkiye bir alem ülke gerçekten.

T Bir hafta içinde tart›ﬂman›n en

tepe gündem maddesi olan konu-lar, sonrakinde alaﬂa¤› olabiliyor.
Baﬂörtüsüne üniversitelerde ser-bestlik getiren anayasa de¤iﬂikli¤i-nin de üzerinden çok da fazlaca za-man geçmeden birden kendimizi
Foucault’un deyimiyle yeni bir ‘bü-yük kapat›lma’ içinde bulduk. Bu
defa kapat›lmaya muhatap Türki-ye’nin en büyük partisi olan Ak Par-ti’ydi, fakat anlaﬂ›lan iddianameyi
haz›rlayanlar h›zlar›n› alamay›p iﬂin
sonunda halk› da kapatmak laz›m-d›r, diyeceklerdi. Her neyse, konu-muza dönersek e¤er, üniversiteler-de yürek burkucu sahneler devam
ederken, YÖK baﬂkan›n›n yay›mla-d›¤› genelgenin iptalini jet h›z›yla
onaylayan Dan›ﬂtay’›n say›n hakim-lerinden Tansel Çölaﬂan’›n ak›llara
ziyan aç›klamalar›n› iptal edecek bir
ad›m henüz at›lm›ﬂ de¤il; anlaﬂ›lan
acelemiz yok! Bu ülkede yüz küsur
y›ld›r bir türlü baﬂlar›n› de¤iﬂime
aç(a)mayanlar›n s›rf dinleri emredi-yor diye baﬂlar›n› örten insanlara re-va gördükleri muameleye ﬂahitlik
kadar kahreden ve insana haysiyeti-ni veren özüne küstüren bir baﬂka
zulüm daha var m›d›r acaba? Baﬂ
örtüsü öylesine bir sembol ve simge
haline geldi ki, ne kadar örtümüz
varsa hepsini kald›r›p att›. Bilim kili-sesinin, kutsal hukukun sembolü
adalet terazisinin ve bunun yol gös-terdi¤i bir siyasetin geldi¤i ç›kmaz
sokak art›k bizlere nefes ald›rmaz
vaziyettedir. Bu gidiﬂle ülkedeki ba-ﬂörtülerini kald›rmak için u¤raﬂ ve-renlerin zihinsel örtülerini ifﬂa et-mek için baﬂka hiçbirﬂeye gerek kal-mayacak ve fakat onlar kendi içle-rinde biriktirdikleri kinlerinde yitip
gidecekler. Bugüne adlar›n› ‘zu-lüm’le yazd›ranlar, ecel kendilerini
gelip ald›¤›nda dünyadayken ‘ört-tükleri’ korkular›n›, nefret ve haset-lerini daha fazla gizleyemez olacak!
Bizlere de, öte dünyada art›k sakla-yamayacaklar› örtülerini, cans›z be-denleri üzerine örtmek ve onlar›
‘gömmek’ düﬂecek!
6
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LOKMACI BAR‹KATI
NEY‹N ÖNÜNÜ TIKIYOR!
›br›s’ta bar›ﬂ görüﬂmeleri üzerine
yeniden umutlanan yerli ve yaban-c› medya, Rum kesimindeki son se-çimleri müteakip Hristofyas ile Talat ara-s›nda Lokmac› barikat›n›n kald›r›lmas›n›
da öngören bir uzlaﬂma ile sonuçlanan
görüﬂmeleri sürdürme karar›n› duyunca
zil çal›p oynamaya baﬂlad›. Lokmac› bari-kat›n›n may›nlardan ve tuzaklardan temizlenmesi bölge insan› aç›s›ndan
fiilen bir k›ymet taﬂ›rken, ada üzerindeki siyaset aç›s›ndan da sembolik
de¤eri haiz bir ad›md›. Bu ba¤lamda geçti¤imiz y›llarda adada kendisi-ne bir üs arayan ve fakat bulamayan ABD’nin yeniden kendi bölgesel po-litikalar› u¤runa bir aç›l›m› zorlad›¤›n› tahmin etmek güç de¤il. Lübnan
aç›klar›na uzun bir aradan sonra ilk kez tekrar savaﬂ gemilerini gönde-ren Amerika, Do¤u Akdeniz’de Rusya ve Suriye-‹ran hatt›n› kuﬂatma al-t›na alman›n hesaplar›n› yaparken, di¤er yandansa Türkiye-YunanistanAB iliﬂkilerinde de belirleyici rolünü kuvvetlendiriyor. Bu durumda insan
düﬂünmeden edemiyor: Sahi, Lokmac› Barikat› esasta neyin önünü t›k›-yor ve kim(ler) bu barikat› kald›rmaya u¤raﬂ›yor?

K

RUSYA’DA PUT‹N’DEN SONRA
YELKENLER FORA!
usya 2 Mart’ta yeni devlet baﬂkan›n› seç-ti: Dimitri Medvedev. Sonuç tabii ki,
dünyada ola¤an karﬂ›land› zira Rus-ya’n›n ‘yeni çar›’ Putin’in iﬂaret etti¤i halefi
olarak Medvedev sad›k bir ‘yoldaﬂ’t›. Oldukça
sessiz sürdürülen bir kampanyan›n neticesinde
oylar›n yaklaﬂ›k yüzde 70’ini alarak Rusya’n›n
yeni devlet baﬂkan› oldu. 2000’den bu yana istikrarl› biçimde dünya siya-setindeki rolünü art›ran ‘Rus ay›s›’, artan enerji gelirlerinin verdi¤i kuv-vetle –ki burada Medvedev’in ayn› zamanda Gazprom’un yönetim kuru-lu baﬂkanl›¤›n› da yürüttü¤ünü hat›rlatmal›y›z- ABD ve bat›l› ülkelere ye-niden kafa tutman›n derdinde. Fakat yine de içeride Kafkasya sorunu,
demografik çözülme ve askeri-endüstriyel yap›n›n k›r›lganl›¤› gibi sorun-larla baﬂ etmek zorunda. Ekonominin hemen tamamen enerjiye ba¤›m-l› oluﬂu ise dünyadaki mevcut konjonktürün sürdürülebilirli¤i tehlikeye
girdi¤inde Rusya’n›n baﬂ›n› oldukça a¤r›tacak gibi duruyor. Putin döne-mindeki Orta Asya aç›l›mlar›, ﬁangay ‹ﬂbirli¤i Örgütü’nün etkinli¤ini ar-t›rma çabalar›, ‹ran ile olan nükleer iliﬂkiler ve ‹slam dünyas›na dönük
›l›ml› mesajlar›n devam›n›n gelece¤ini kestirmek çok güç olmasa da,
uzun vadede Rusya’n›n küresel iddialar›n› yakalaya›p yakalayamayaca¤›-n› ﬂimdiden bilmek zor. Putin’in yeni dönemde baﬂbakan ve Gazprom
baﬂkanl›¤›n› birlikte yürüterek ülkenin fiili idaresini elden b›rakmayaca-¤›n› tahmin edebiliriz. Bu arada yeni baﬂkan›n demokrasi, liberal ekono-mi vb. k›r›lganl›klarla dolu bir ülkeyi devrald›¤›n› da söylemeliyiz. Son za-manlarda ABD ile girilen bilek güreﬂinin neticesi ise muhtemel bir uzlaﬂ-ma ile neticelenecek ve içeride son derece güçlü ve istikrarl› bir siyasi ya-p›ya kavuﬂan Rusya, istedi¤i tavizleri koparmak suretiyle Amerika’n›n fü-ze kalkan› ve di¤er askeri- enerji projelerine vize verecektir, diyebiliriz.

R
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GÜLEN HAREKET‹ ÜZER‹NE THE
ECONOMIST’TEN GÜZELLEME,
HÜRR‹YET’TEN ACELE TERS ‘ÇEV‹RME’
u ülkenin enteliyansiyas›n›n
ancak ‘literal’ olduklar›n› ifﬂa
eden ﬁerif Mardin ve bunu
s›kl›kla dile getiren hakiki gazete-ci, cins düﬂünür ve yazar Yusuf
Kaplan’a ne kadar hak versek az-d›r. Rahmetli Cemil Meriç’i de bu
cümleden saymak gerekir. Bu ‘ba-t›c›’ ayd›nlar›n zihinleri neredeyse
bir yüzy›l öncesinde sabitlendikleri
için herhangi bir yenilik karﬂ›s›nda
ﬂaﬂ›r›p aptallaﬂ›yorlar. Onlar ﬂaﬂ›r-d›klar› için de bizim de ‘ﬂaﬂ›’ bak-mam›z› istiyorlar. E¤er do¤ru ba-karsak, yapt›klar› numaralar› ve
ahmakl›klar› gözler önüne serile-cek diye ödleri kopuyor. ‹ﬂte bas›n dünyam›z›n ‘amiral gemisi’ su almaya
devam ederken, geçti¤imiz ay, haftal›k ekonomi-politik dergisi The Eco-nomist’te Fethullah Gülen ve önderlik etti¤i hareket üzerine kaleme al›-nan bir yaz›y› çarp›tarak verdi¤inde hemen tekzip edildi. Türkiye’de ba-s›n rezaletleri adl› gelecekte ç›kmas› muhtemel bir kitab›n yeni bir sayfa-s› daha ﬂimdiden eklenmiﬂ oldu böylece. Kartel medyas›n›n son numara-lar›, art›k giderek gerçeklerin gizlenmesinin zorlaﬂt›¤› dünyada çarp›ta-rak hegemonyay› sürdürme çabas›ndan öteye geçmiyor. Bir yandan da
acayip biçimde traji-komik pozisyonlara düﬂüyorlar, bizden söylemesi...

Müslüman(!) Yazar Va tikan’da Vaftiz Edildi,
Peki ya Bir H›ristiyan
Sünnet Edilseydi!

B

‹SLAM KONFERANSI’NDA ‹HSANO⁄LU
YEN‹DEN GENEL SEKRETER
slam Konferans› Teﬂkilat›’n›n Mart ay›n›n ortas›nda
yapt›¤› 11. Zirve toplant›s› Dakar’da 57 üye ülkeden
üst düzey kat›l›ma ﬂahit olmas› ve geçen 10 zirveye
k›yasla somut neticeler al›nmas› bak›m›ndan son dere-ce önemliydi fakat medyada toz-duman olmuﬂ iç siya-set gündemine kar›ﬂ›p gitti. Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun
yeniden genel sekreterli¤e seçilmesinin yan›nda Teﬂki-lat’›n yeniden yap›land›r›lmas› ve daha etkin çal›ﬂt›r›l-mas› yönündeki gayretleri takdirle karﬂ›lan›nca insan›n akl›na ister iste-mez Türkiye’nin ‹slam dünyas›nda oynamas› muhtemel potansiyel rolü
ve gücü geliyor. Son beﬂ y›lda çizdi¤i ola¤anüstü atak bir profil sayesin-de Türkiye art›k hem bölgesinde hem de ‹KT ba¤lam›nda ‹slam dünyas›n-da hat›r› say›l›r bir konuma geldiyse bunun de¤eri iyi hesap edilmeli ve
‹slam co¤rafyas›n›n tamam›nda bir yeniden diriliﬂ, ›slah ve inﬂa hareketi-nin taﬂ›y›c› lokomotifi olma misyonu izlenmelidir. Bu vesileyle, ‹KT’n›n
bundan sonra dünya meselelerinde daha aktif rol almas› ve a¤›rl›¤›n› ‹s-lam dünyas›n›n her yerinde ‘ümmet’ lehine kullanmas›n› temenni ediyor,
genel sekretere ve teﬂkilata Allah’tan muvaffakiyet diliyoruz.

‹

›s›r as›ll› ‹talyan eski Müslü-man(!) yazar, Macid Allam H›-ristiyan dünyan›n Paskalya bayra-m›nda Papa XVI. Benediktus taraf›n-dan vaftiz edilince bütün dikkatler
Vatikan’a yöneldi. Dünyada bir h›ris-tiyan›n dininden dönerek Müslü-man olmas› de¤il fakat Müslüman›n
din de¤iﬂtirerek H›ristiyan olmas› ne-dense daha fazla dikkat çekiyor.
Hatta bununla da kalm›yor, takdir
ediliyor! Zaten baﬂ›ndan beri Katolik
bir okula devam etmiﬂ ve diniyle çok
bar›ﬂ›k olmayan bir adam›n ‹slam’›
terkederken sarfetti¤i sözleri ise cid-diye almam›z gereksiz kanaatimiz-ce. Bizce as›l mesele Papa ve Katolik
kilisesinin ‘dinleraras› diyalog’dan
anlad›klar› ve iﬂ Müslümanlara ge-lince sonuna kadar tak›nd›klar› ‘mis-yoner tav›rlar›’d›r. Bu nedenle, Pas-kalya (Easter) bayram›nda böylesine
sembolik bir ad›m atmakla H›ristiyan
dünyadaki Müslüman bak›ﬂ›n› da
yeniden görme f›rsat›m›z oldu. Me-rak ediyoruz, bat› dünyas›ndan sim-ge bir isim Müslüman olup, Türki-ye’dekine benzer biçimde törenle
sünnet edilseydi dünyan›n buna
tepkisi ne olurdu? Sorumuzu abes
bulduysan›z, Macid Allam ba¤la-m›nda bat›n›n Müslümanl›k anlay›ﬂ›-na bakabilirsiniz...

M
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GAZZE’N‹N KAT‹LLER‹ DE
HUKUKA ‹HT‹YAÇ DUYAR
Mesut KARAﬁAHAN*

aberlere göre ‹srail ordusu
yine “misilleme” (!) yap›yordu. 27 ﬁubat günü ülkenin güneyindeki Sderot kasabas›
yak›nlar›na düﬂen bir Hamas roketinin bir çocu¤un ölümüne yol açmas› karﬂ›s›nda “intikam” (!) hareketine giriﬂmiﬂti. Bat›l› medya
organlar›yla a¤›z birli¤i eden Türk
yay›n kuruluﬂlar› da olay› böyle
yans›tt›. ‹srail’in kanl› iﬂgal politikas›, gizlenmesi mümkün olmayan canavarl›klar›, tüm dünyan›n
ay›b› olarak yükselen “Duvar” ve
Gazze’de yine bütün dünyan›n
ay›b› olarak icra edilmekte olan
abluka ve tecrit, konuyla alakas›z
ﬂeylerdi sanki, bir ön bilgi olarak
an›lmaya de¤mezdi veya bilakis
unutturulmas› gerekirdi.
Sa¤l›k sistemi çökmüﬂ, hastalar
kendi haline terkedilmiﬂ, temiz içme suyu ortadan kalkm›ﬂ, temel
g›da maddeleri kaybolmuﬂ, hatta
denizde bal›kç›l›k ölümle cezaland›r›lan bir “suç”a dönüﬂtürülmüﬂ
ve tarihin tan›k oldu¤u en i¤renç,
en korkunç, en vahﬂi, en ahlâks›z
kuﬂatmalardan birine maruz b›rak›lm›ﬂ bir belde olarak Gazze’de
yaﬂayan halk için son kanl› bask›nlar, ac› ve ›zd›rab›n ﬂekil de¤iﬂtirerek devam etmesinden baﬂka birﬂeyi ifade etmiyordu belki de…
(Bu sat›rlar›n yazar›; tüketim toplumuna dönüﬂümünü hemen hemen tamamlam›ﬂ, yoksulluk alg›s›
“bir lokma bir h›rka” anlay›ﬂ›yla
asla ba¤daﬂamayacak kadar de¤iﬂmiﬂ, insani ve ‹slami duyarl›l›klar›
körelmeye yüz tutmuﬂ bir halk›n

H
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aras›ndan Gazze’yi görmeye çal›ﬂt›¤›n›n fark›ndad›r!)
‹srail ordusunun, güya “Hamas terör altyap›s›”n› çökertmek
hedefiyle gerçekleﬂtirdi¤i beﬂ
günlük sald›r›s›nda en az 120 Filistinli sivil can verdi. ‹srail’deki insan haklar› örgütü B’Tselem’e
göre 2000 y›l› Eylül ay›ndan
bu yana Gazze’de öldürülen 2679 Filistinli’nin
1259’u, katledildi¤i
esnada bir çat›ﬂma
içinde yer almam›ﬂt›
ve 567’si çocuktu.
Ayn› süre zarf›nda,
son ölüm dahil,
toplam 14 ‹srailli öldürülmüﬂtür.
Haber
ajanslar›n› kaynak gösteren bir
baﬂka rapora göre sadece 2007 Kas›m ay›ndaki
Annapolis zirvesinden 22
ﬁubat 2008’e kadar (yani son
katliam hariç) öldürülen Filistinli say›s› 190 idi.
Ancak yine de ‹srail Baﬂbakan› Ehud Olmert için as›l
öfkeyi celbeden ﬂey, Kudüs’te sekiz üniversite ö¤rencesinin öldürülmesi üzerine Gazze’lilerin sevinç gösterisinde bulundu¤unu görmekti! Öyle
ya, ‹srail bu insanlara ne kötülük
yapm›ﬂt› da, böyle garezkâr davran›yorlard›?!
T›pk› ‹srailli yazar Uri Avnery’nin anlatt›¤› Yahudi f›kras›nda oldu¤u gibi:

Bir Yahudi anne, Türklere karﬂ› savaﬂmak üzere Çar’›n ordusuna
ça¤r›lan o¤lunu u¤urlarken tavsiyelerde bulunur:
“Kendini o kadar harap etme”
der, “bir Türk öldür ve dinlen.

* ‹nsan Haklar› konusunda araﬂt›rmalar yap›yor, Yazar

Gündem

“

‹srailli yazar Uri Avnery’nin anlatt›¤› Yahudi f›kras›nda oldu¤u gibi: Bir Yahudi anne,
Türklere karﬂ› savaﬂmak üzere Çar’›n ordusuna ça¤r›lan o¤lunu u¤urlarken tavsiyelerde bulunur: “Kendini o kadar harap etme” der, “bir Türk öldür ve dinlen. Sonra bir Türk daha öldür ve yine dinlen…” “Fakat anne” der asker, “ya Türk beni öldürürse?” Anne ba¤›r›r: “Seni öldürmek mi? Nedenmiﬂ o? Sen ona ne yapt›n ki?” O günlerden bu güne mant›k de¤iﬂmemiﬂ gözüküyor. De¤iﬂen tek ﬂey, oranlar. Bugün ‹srail askerleri bir de¤il yüz Türk öldürüp
dinleniyor. Sonra bir daha, bir daha ayn› katliam› tekrarl›yor. Ve bu kara mizah örne¤i, Olmert’in a¤z›ndan dökülen sözlerle son buluyor: “Biz bu Gazze’lilere ne yapt›k ki, ölümümüze seviniyorlar?!”

Sonra bir Türk daha öldür ve yine
dinlen…”
“Fakat anne” der asker, “ya
Türk beni öldürürse?”
Anne ba¤›r›r: “Seni öldürmek
mi? Nedenmiﬂ o? Sen ona ne yapt›n ki?”
O günlerden bu güne mant›k
de¤iﬂmemiﬂ gözüküyor. De¤iﬂen
tek ﬂey, oranlar. Bugün ‹srail askerleri bir de¤il yüz Türk öldürüp dinleniyor. Sonra bir daha, bir daha
ayn› katliam› tekrarl›yor. Ve bu kara mizah örne¤i, Olmert’in a¤z›ndan dökülen sözlerle son buluyor:
“Biz bu Gazze’lilere ne yapt›k ki,
ölümümüze seviniyorlar?!”
Makyavelist politikac›ya özgü
bir piﬂkinlik, utanmazl›k, ikiyüzlülük veya seri katillere özgü bir so¤ukkanl›l›k… Ad›na ne dersek diyelim, Filistin dram›, bu tavr›n Siyonist liderlikle s›n›rl› kalmad›¤›n›
görmemizi sa¤l›yor. Son katliamlarda hayat›n› kaybeden Gazze’liler
defnedilirken ABD’nin Los Angeles
ﬂehrinde Sylvester Stallone, John
Voight ve Paula Abdul (bu sonuncusu Suriyeli bir Yahudi’nin k›z›d›r)
gibi ﬂöhretler, Sderot yarar›na konser için biraraya geldi. Programa
uydu yoluyla ba¤lanan ABD baﬂkan adaylar› Barack Obama ve Hillary Clinton ‹srail’e olan sadakatlerini ispatlama f›rsat›n› kaç›rmad›.
(Hamas temsilcilerinin Türkiye’ye
davet edilip kendileriyle AKP binas›nda görüﬂülmesine veya ‹stanbul’da Kudüs konulu uluslararas›
bir toplant›n›n düzenlenmesine öfkelenen, fakat ‹srail Cumhurbaﬂkan› ﬁimon Peres’in Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde konuﬂturulmas›n› alk›ﬂlayan mihraklar› gördükçe

insan›n tüyleri ürperiyor! Canilerin
savunucusu, seri katillerin sözcüsü
ve hâmisi, ihanetin canl› örne¤i fesat kumkumalar›…)
Bat›l›/Bat›c› siyaset sahnesine
hâkim olan bu mide buland›r›c›
atmosfer, ‹srail savunma Bakan
Yard›mc›s› Matan Vilnai’nin beyanat›yla daha da a¤›rlaﬂt›. Bakan
Yard›mc›s›, Filistinlileri soyk›r›mla
tehdit etti (‹srail devletinin bugüne kadar tatbik etti¤i politika sanki daha farkl›ym›ﬂ gibi!). Vilnai
belki de ‹srail devletinin Gazze’ye
dair planlar›n› ifﬂa etmektedir. Hiç
kuﬂkusuz Arap rejimlerinin yönetici elitleri dahil, Gazze’deki bir
avuç insan› tehdit olarak gören
herkes, bu planlar›n ﬂu veya bu ﬂekilde içinde yer almaktad›r.
Bugüne kadar Gazze halk› bu
çetin s›nav› lay›k›yla gö¤üslemeyi
baﬂard›. Sivilleri katlederek, aç ve
sefil b›rakarak ulaﬂ›lmak istenen,
direniﬂ iradesini k›rma ve Hamas
liderli¤ini yaln›z b›rakt›rma hedefi gerçekleﬂmedi. Bilakis Muhammed Dahlan ve Mahmud Abbas
gibi iﬂbirlikçileri deﬂifre oldu, Bat›
Yakas›’nda bile Hamas’a destek
güçlenmeye baﬂlad› (Bu son iﬂgalde Abbas’›n Baﬂkanl›k Muhaf›z
Birli¤i mensuplar› bile ‹srail askerlerinin ﬂenaatlerine maruz kalm›ﬂ,
El-Fetih’e mensup olduklar›n› bildirmek iﬂe yaramam›ﬂt›. Halbuki
bunlar, Hamas’a darbe yapmak
için ABD taraf›ndan e¤itilen ve
donat›lan kuvvetlerdi). Abbas
Gazze’de yap›lanlar› eleﬂtirecek
oldu, hatta bu yüzden ‹srail’le
olan bar›ﬂ görüﬂmelerine son verdi¤ini aç›klad›; ama çok geçmeden ABD D›ﬂiﬂleri Bakan› Condole-

”

ezza Rice’tan gelen bir emir üzerine sözlerini geri ald› ve Filistin
halk› nezdinde büyük bir itibar
kayb›na u¤rad›.
‹srail sald›rganl›¤›, ‹srail halk›na huzur getirmiyor (Haaretz gazetesinde yay›nlanan bir kamuoyu yoklamas›na göre Sderot halk›n›n yüzde 64’ü, Hamas’la görüﬂme masas›na oturulmas›n› talep
eden belediye baﬂkan›yla hemfikirdir). Her katliam nöbetinden
sonra kimbilir kaç Filistinli çocuk
daha intikam yemini ediyor, intihar komandosu olmay› akl›na koyuyor. ‹srail devleti, bölge halklar› nezdindeki meﬂruiyet krizini bu
ﬂekilde ancak derinleﬂtirmektedir.
Kaba güç, bir baﬂ›na meﬂruiyet
sa¤lamaya yetmemektedir. ‹srail
toplumu d›ﬂ deste¤e ihtiyaç duymadan ayakta durabilme f›rsat›n›
böylece kaç›rmaktad›r. Bir gün
(belki çok uzak olmayan bir gelecekte) bu destek aniden kesiliverince soyk›r›m politikalar›n›n ac›
meyvelerini toplamak durumunda kalacakt›r. Kendi tarihinde yaﬂad›¤› sürgünlerden daha anlaml›
bir ders yoktur.
‹srail halk›, kendi çaps›z, ufuksuz ve gaddar liderli¤inin hiçbir
insani duyarl›k taﬂ›mayan ve baﬂ›na buyruk politikalar›n›n bedelini
çok a¤›r ﬂekilde ödemek zorunda
kalacakt›r. Bar›ﬂ içinde birarada
yaﬂama f›rsat›n› de¤erlendirmemenin dehﬂetli piﬂmanl›¤›n› yaﬂayacakt›r.
Gün gelir zalimler de hukuka
ihtiyaç duyar. Fakat hukuk ve ona
ba¤l› vicdan onulmaz yaralar alm›ﬂsa, kime ne fayda sa¤lar?
N‹SAN ‘08 UMRAN
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ARZU MAN‹PÜLASYONU
Dilaver DEM‹RA⁄*

apitalizmin arzu stratejisi
üzerine sayfalar dolusu ﬂey
yaz›labilir. Yaz›lm›ﬂt›r da.
Benim baﬂ›ndan beri sorum ﬂu;
arzu stratejisi ger çek bir öz gürleﬂ me ye mi ça¤›r›yor? Bundan
neyi
kastediyorum,
ﬂunu:
1968’lerde Cinsel Devrim dendi¤inde bundan anlaﬂ›lan ﬂey; bilinçd›ﬂ› olarak adland›r›lan benli¤in yeniden do¤aya ba¤lanmas›
idi. Bunun fiziki cephesi oldu¤u
gibi manevi cephesi de vard›. Fiziki cephesi bedenin tüm fazlal›klar›ndan kurtulup do¤um
an›ndaki hali ile toprakla, güneﬂle, denizle k›sacas› do¤ayla buluﬂma çabas›yd›. Bu bedenin cinsel anlam ve imalardan soyulup
yüz gibi olmas›yd›. Bedeni do¤adan uzaklaﬂt›ran hallerden kurtulup do¤al dayanma gücünü ve
hatta bir ilkça¤ avc›s› gibi tüm
duyular›n›n keskinlik kazanmas›n› içeriyordu. Vücut kokular›n›n
gizlenmesi de insan›n do¤al halinin bir engellenmesi, bask›lanmas› olarak görülüyordu. Giyim
olarak ise üniformik bildik bat›l›
giysiler yerine çiçekli, (do¤aya
dönüﬂü ima eden) elde dokunmuﬂ, do¤al boyanm›ﬂ, tamamen
pamuklu, keten, yün giysiler giymek revaçtayd›. K›saca, do¤ayla
aram›za giren tüm yapayl›klardan kurtularak, bir bitki, bir ça-

K
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kal gibi do¤an›n parças› olmak
vard›. Cinsellik üzerindeki uygarl›k kökenli kurallar da bu devrimin reddi içinde yer al›yordu.
Manevi cephesi ise meditasyon tekniklerini de içerecek biçimde insan›n benli¤ini tüm kozmosla uyum içine sokmakt›. Karnaval beden diyece¤im bu hal uygarl›k denen ﬂeyin insana getirdi¤i tüm k›s›tlamalardan kurtulup,
insan›n koptu¤u do¤aya yeniden
dönmesi gibi naif belki ütopik
ama anlaml› bir çabay› içeriyordu.
Ç›plakl›k hiç de bugünkü anlamlar› içermiyordu; bu ‘insan›n en
do¤al biçimi ile olmas›n›n bir
uzant›s›yd›, çünkü bedenlerimiz
do¤aya aitti ve onun bir parças›
olmal›yd›, uygarl›k denen yapay
sistem taraf›ndan do¤am›za giydirilmiﬂ tüm yapayl›klar terk edilmeliydi, sistemin egemen hakl›
normlar› da bunlar›n bir parças›
olacakt›’. K›sacas› niyet, do¤am›z
da dâhil tahakküm ad›na ne varsa y›k›p, insan›n olabilecek en özgür haline ulaﬂmakt›.
Ama niyet öngörüldü¤ü gibi
olmad›. Öncelikle bu ‘özgürleﬂme’ sürecinde kad›nlar erkeklerin nesnesi haline geldi. Buna
karﬂ› ç›karak, aﬂk filan gibi ﬂeylerden bahsedenler sistemin kölelik
ba¤lar›ndan, onun kölece de¤erler sisteminden kopamamak ola-

rak de¤erlendiriyorlard›. Tüm küçük topluluk yaﬂamlar›nda oldu¤u gibi ne yaz›k ki “birileri biraz
daha eﬂitti”, dahas› komünler
basbaya¤› bir “mahalle bask›s›”
kuruyordu mensuplar› üzerinde.
Sonuçta yola do¤a ya dönmek
için ç›k›ld› ama do¤aya diledi¤i
biçimde dönen erkekler oldu.
Cinsel Devrim ya da di¤er ad› ile
arzuyu özgürleﬂtirme dev rimi erkeklerin kad›n cinselli¤inden hiçbir sorumluluk üstlenmeden yararlanma özgürlü¤üne dönüﬂtü
ve kad›nlar üzerindeki “mülkiyet” son bulurken bu iﬂte zararl›
ç›kan kad›n oldu. Özgürlük devrimi kad›nlar› paylaﬂ›lan bir nesneye dönüﬂtürdü...
Sonras› ise postmodern kapitalizm dedi¤imiz ﬂey oldu. Kapitalizm cinselli¤in insanlar›n bir
zaaf› oldu¤unu, bu zaaftan istifade edildi¤i anda da kazanc›na
kazanç ekleyece¤ini farketti.
O günden beri cinsellik en
çok kâr getiren ﬂeylerin baﬂ›nda
geliyor. Ama insanlar asla özgür
filan de¤iller, tersine yolunan
kazlar durumundalar. ‹nsan›n
karﬂ› cinse duydu¤u arzu onun
para a¤›na düﬂmesine olanak
sa¤l›yor.
Kapitalizmin sömürdü¤ü de¤erlerden birisi de öz gür lük. Sistem hep bize özgür olmay›, öz-

* Kendi ‹fadesiyle “Anarﬂist Müslüman”, Düﬂünür ve Yazar
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gür yaﬂamay›, kimsenin hayat›m›za kar›ﬂmamas› gerekti¤ini pompalay›p duruyor. Ama ﬂirketler
bizi köle k›lmaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca kapitalizmin en büyük düﬂman› muhafazakârl›k oluyor. Çünkü muhafazakârl›k özgürlükten önce sorumlulu¤u, kendini kap›p koyuvermeyi de¤il, tutmay› öneriyor.
O zaman da ha bire “baﬂtan ç›kmaya”, “günaha son
ça¤r›”da bulunan post
modern kapitalizm için
satacak ﬂey kalmama
tehlikesi var.
Durumu bu ﬂekilde
ele ald›ktan sonra ﬂimdi
de, Boyner’in Kad›nlar
Günü için, muhafazakâr
olarak bilinen Zaman,
Yeni ﬁafak gibi gazetelerde de tam sayfa olarak verdi¤i ilanda “Kad›nlar›n Ne ‹stedi¤i” hususundaki
fikirlerine
(özetle) bakal›m. Bu reklâm›n bir kod aç›m›n› yaparak gizli gündemini
deﬂifre edelim.

olmas›n› ister. Güneﬂin alt›nda
boylu boyunca uzanmak ister.
Deniz vücudunu okﬂas›n ister. Tabular› y›kmak ister. Bekâreti namus simgesi olarak görülmesin ister. Eﬂinin arkas›nda de¤il yan›nda yürümek ister. K›yafeti üzerinden politika yap›lmas›n ister...
Eﬂitlik ister. Bar›ﬂ ister.”
Ve ilan ﬂu sözlerle bitiyor:
“‹ﬂimizi yaparken kad›nlardan

Emek çiler Ne ‹s ter?

“Bir ad› olsun ister.
Korkmadan konuﬂmak
ister. Karﬂ› koyabilmek
ister... Saçlar› rüzgârda
özgürce uçuﬂsun ister...
Söz sahibi olmak ister.
Yönetmek ister... Gece
de sokaklarda yürüyebilmek ister. Taciz edilmesin ister. ‹z b›rakmak ister. Be¤enmek ister. Be¤endi¤iyle beraber olmak ister...
Kazanmak ister. Kazand›¤›n› harcayabilmek ister... Kendisiyle ilgili kararlar› kendisi vermek ister.
Âﬂ›k olmak ister. Sevdi¤ine dokunmak ister. Haz›r hissetti¤inde
anne olmak ister. ﬁiddet görmesin ister. Diledi¤i gibi giyinmek ister. Çal›ﬂmak ister. Elinin hamuruyla “erkek iﬂine kar›ﬂmak ister.” Kendisine ait bir cüzdan›n

çok ﬂey ö¤rendik. Dünyan›n da
onlardan ö¤renece¤i çok ﬂey var.
Siz çevrenizdeki kad›nlar›n ne istedi¤ini hiç dündünüz mü?”
‹nsan bu reklâm› okudu¤unda Cem Boyner ve “refikas›”
Ümit Boyner’in ne kadar özgürlükçü, ne kadar pozitif, ne kadar
eﬂitlikçi oldu¤u izlenimine kap›l›yor. Ama öyle olmad›¤›n› net olarak biliyorum. Mesela Cem Boyner’in kutuplarda nesli tükenmek üzere olan kutup ay›lar›n›
öldürmeyi istedi¤ini Ümit Boy-

ner’in bir patron oldu¤unu ve
patronluk yaparken de öyle kad›nl›¤›n› de¤il patronlu¤unu
merkeze koydu¤unu biliyorum.
‹landa kimi göndermeler var;
mesela tabular› y›kmak... Bu her
tür kliﬂeyi, siyasal tabular› filan
içermiyor, onlar için tek tabu cinsellik üzerindeki tabu. Kad›n-erkek “özgürce” birlikte olup, cinsellik üzerinden çarklar›n› ya¤layan moda, kozmetik,
hatta otomobile kadar
her alanda cinselli¤in sat›lmas›. Asl›nda postmodern kapitalizmin cinsellik tabusu var. K›yafet
üzerinden siyaset meselesi de ayn› ahlaks›z burjuva “ahlak›”n›n bir yans›mas›, çünkü kad›n k›yafetini y›llard›r politikaya
malzeme edenler devlet
erbab› ve onlar›n çanak
yalay›c›lar›...
Peki, Boynerlerin çal›ﬂanlar› ne ister? TÜS‹AD’›n canla baﬂla savundu¤u ‹MF, Dünya Bankas› politikalar› alt›nda
gayr› insani çal›ﬂmamak
ister, Sosyal Güvenlik
Yasas›
ile
mezarda
emekli olmamak ister.
Gücü kuvveti yerindeyken emekli olup, ald›¤›
insanca emekli maaﬂ› ile
çocuklar› ve eﬂleriyle
Boynerlerin
gördü¤ü
yerleri görmek ister. Onlar›n yedi¤ini yemek, giydi¤ini
giymek ister. Onlar›n oturdu¤u
evlerde oturmak ister.
Kad›nlar›n temsilcili¤ine soyunan Ümit Boyner kad›nlar›n
halinden ne anlar? Acaba evlere
temizli¤e giderek ailesini geçindiren bir kad›n›, elini s›cak sudan
so¤uk suya de¤dirmesi gerekmeyen biri anlayabilir mi? Fabrikada
kölece koﬂullarda çal›ﬂan, Türkçe
bilmedi¤i için terörist damgas› yiyen, Türkçe ö¤renmek zorunda
b›rak›ld›¤›nda da komedi dizileri-
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ne meze yap›lan kad›nlar›, çocu¤una ilaç paras› bulamad›¤› için
cinnet geçiren kad›nlar›, t›rna¤›n›n k›r›lmas›n› bir günün en temel gündemi haline getirip, selpakç› çocuklara verdi¤i sadakalar› hay›rseverlik ilan eden, hayvan
haklar› mitinglerinde y›rt›n›rcas›na ba¤›r›p, insan haklar›n›n dile
getirildi¤i mitinglerden korkup
titreyen kad›nlar m› anlayacak?
Bar›ﬂ, eﬂitlik, özgürlük gibi
de¤erleri kendine pazarlama mezesi yapan Boynerler kad›n özgürlü¤ünden, kad›nlar›n eﬂitli¤inden söz edecek en son kiﬂiler.
Burada yer verdikleri her ﬂey de
kentli orta s›n›f kad›nlar›n, yaﬂamla bo¤uﬂmak zorunda olmayan sosyetik güzellerin öncelikli
derdi olan ﬂeyler. Onlar m› töre
cinayetlerini önleyecekler, onlar
m› kad›nlar› ekonomik özgürlü¤e kavuﬂturacaklar. Hay›r, özgürlük burjuva sak›z› de¤ildir.
Ar zula Be ni !
Gelelim özgürlük satan Boynerlerin asl›nda kad›n› nas›l gördüklerine, gösterdiklerine. Boynerlerin bir markas› var. Bu marka “Seyahat Kutusu” anlam›na
geliyor. Bir yere yolculu¤a ç›karken pratik ve az yer kaplayan, rahatl›¤› öne ç›kartan ürünlere dayan›yor. Markan›n ad›n› reklâm
malzemesi yapmamak için kullanm›yorum. Ama markayla ilgili
as›l h›nz›rl›k yeri olan ekﬂi sözlükte kullan›lan tarif deyim yerinde
ise cuk oturuyor. “‹ç çamaﬂ›r› reklâmlar›yla azan müﬂteriyi düﬂünerek sonunda prezervatif sektörüne de el atm›ﬂ marka.”
Bu markan›n tan›t›m kampanyas› sorumlular›ndan biri
ürünleriyle ilgili ﬂunlar› söylüyor:
“Sat›ﬂ› sa¤layan ilginç faktörler
var. Örne¤in, Z.Selgur gazete
reklâmlar›yla her güne farkl›
renk G-string önerdikleri için insanlarda bat›l inanç yaratt›klar›n›
söylüyor: ‘Pazartesi günü illa ki
12
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pazartesi çamaﬂ›r›m› giymeliyim.
Yoksa u¤ursuzluk olur, diye düﬂünen kad›nlar var.’
…Son yeniliklerinden prezervatif, bir baﬂka ilginç örnek. Ürünün içinde, kalori yakmak isteyenlere tavsiyeler var. (Onlar›
edep d›ﬂ›l›klar› nedeni ile buraya
alm›yorum.) Zekice yap›lan esprinin kayna¤›n› merak etmemek
mümkün de¤il, yarat›c› ekipteki
iç rekabet mi; e¤lenme arzusu
mu? Selgur ‘Hiçbir ﬂeyi yaln›z e¤lence olsun diye yapm›yoruz’ diyor. ‘Her üründe 1 milyonluk hedef koyduk, prezervatifte amac›m›za ulaﬂt›k. Nottaki espri ilgi
çekti. Ürünü eczanelerin d›ﬂ›na
ç›kard›k. Benzin istasyonu, otel,
her yere soktuk. Farkl› kanallardan ilerliyor, herkesin yapt›¤›n›n
tersini deniyoruz.’
Amaç çok aç›k: cinselli¤i pazarlayarak sat›ﬂ yapmak ve bu
yolla çok çok miktarlarda ürün
satarak kârlar›n› katlamak. Boyner cinselli¤i sat›ﬂ unsuru yapmakla ilgili ﬂöyle demiﬂ: “…h›nz›r
bir ürün, dili de h›nz›r. Talimatnameyi okuyan herkes mutlaka
gülümsüyor. Kimisi b›y›k alt›ndan
gülümsüyor, kimisi kahkaha patlat›yor. Tüm bunlar›n alt›nda düzeyli bir mizah anlay›ﬂ› var, kendisiyle g›rg›r geçiyor ve espri ürüne uyuyor. Bu sebeple tepki çekmiyor. ...müﬂterinin içindeki çocu¤u d›ﬂar› ç›k›yor. Zorla gülümsetiyor, asla peﬂini b›rakm›yor.”
Ne kadar sevimli de¤il mi?
Bay Boyner hayr›na hepimizi güldürmek, h›nz›rl›klarla içimizdeki
çocu¤u uyand›rmak istiyormuﬂ.
Bir sözlük yazar›n›n deyimi ile
reklâmlar›nda bel alt› espri anlay›ﬂ›n› benimsemiﬂ ve bundan gocunmay›p fütursuzca billboardlara taﬂ›yabilen bu marka, asl›nda
cinselli¤i beynimize kaz›yarak bizi bel alt›m›zdan yakalay›p oradan kerizlemeye çal›ﬂan azm›ﬂ
zampara kapitalizmin tecavüzcü
coﬂkunlar›n›n tutup ta “kad›n tacize u¤ramak istemez” demesi

‘yuhhh beee!’ dedirtecek cinsten.
Hâs›l›, kad›n› bir ambalaja dönüﬂtüren, onu bütün insani vasf›ndan soyarak sadece bir diﬂi k›sra¤a, salt cinsel bir nesneye indirgeyen ve potansiyel tecavüzcü
coﬂkunlara hayat öpücü¤ü sa¤layan bu zampara ve azm›ﬂ kapitalizmin a¤z›na özgürlük sözcü¤ü
hiç ama hiç yak›ﬂm›yor. Sayd›¤›
ﬂeyler de bu ülkede yaﬂamla ilgili
cinsellikten ya da modadan öte
kayg›lar› olan, güneﬂe denize girmekten önce tarlada saatlerce
çal›ﬂarak giren kad›nlar›n sorunlar› da kentli küçük burjuva feminizminden daha ciddi ve yak›c›.
Feministler1 ellerindeki mor i¤neyi önce Boyner çiftine bat›rs›nlar ki inand›r›c› olsunlar yoksa
kendilerine “kar›” diyen Engin
Ard›ç karﬂ›s›nda sus pus olurlar.
Ben kendi ad›ma otobüs duraklar›nda k›rm›z› tangal› k›z veya “bu ﬂemsiyenin alt›na giren girene” gibi alt beyne seslenen reklâmlara maruz kalmak ve kamusal alan›m›n, tek derdi erkekleri
azd›rmak olan zampara kapitalizm taraf›ndan iﬂgal edilmesini
istemiyorum. O yüzden kapitalizmin tekerine çomak sokan muhafazakârlar› kimi dandik beyaz feministlerden daha ciddi buluyorum. Çünkü muhafazakârl›k kad›nlar› erotik bir ambalaj de¤il,
insan olarak görmeye daha yatk›n ve kapitalizm için de ortada
özgürlük diye dolaﬂan bir y›¤›n
sistem karﬂ›t›ndan daha tehlikeli.
1 Bu arada ismini zikretmeyece¤im
(çünkü bu dergiyi okumuyor ve bana cevap veremez) bir feminist örtü üzerine destan yazarken kad›nlar›n cinsel pazarlama
unsuru olmas›na nerdeyse ﬂöyle bir de¤inip geçmiﬂ. Buda bizim feministlerimizin
kendilerini erotik nesne yapan kapitalizmi
örtünme kadar sorun yapmayarak nas›l da
sistemin yedek lasti¤i oldu¤unu çok güzel
gösteriyor. Hay›r, bu ülkede gerçek kad›n
hareketi de “biz henüz özgür olmad›k” diye aç›klama yapan Müslüman Kad›nlarla
oluﬂacak. Yoksa bu küçük burjuva kad›nlarla kendilerinden baﬂka kimse özgür olmad›¤› gibi Ümit Boynerler kendilerini
eﬂitlikçi olarak yutturabilecek.
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KAYITDIﬁI S‹YASET
BÜROKRAT‹K AZINLI⁄IN S‹YASETE
MÜDAHALES‹
Cevat ÖZKAYA*

ürkiye, gelece¤ini etkileye-cek önemli bir mücadele sü-recinden geçiyor. Varl›¤›n›
bunal›m üreterek, gerginlik üre-terek iktidar oyunlar› ve saray
darbelerine borçlu olan bir az›n-l›kla, meﬂrûiyet içinde, siyasi
alanda, siyasetin kurallar› içinde
mücadele etmek isteyen, ç›kar›n›
istikrar ve özgürlük alanlar›n›n
geniﬂletilmesinde gören ço¤un-luk aras›nda yap›lan bir mücade-le sürecinden geçiyoruz.
Bu, bir siyasi partinin kapat›l-mas› veya devam etmesi mücade-lesi de¤ildir.
Bu, halk›n oyuna ihtiyaç duy-mayan, ondan onay beklemeyen
bir az›nl›¤›n, milletin yürüyüﬂü-nün önüne habire engel koymas›
ve halk›n oyunu anlams›zlaﬂt›r-mas›d›r.
Türkiye’nin yak›n tarihi bu
mücadelenin ac› hat›ralar› ile do-ludur. Her on y›lda bir önü kesi-len millet, yap›lan ilk seçimlerde
önüne konulan en uygun alter-natifi seçerek yoluna devam et-mektedir. Bir sonraki engele ka-dar.
Bugün yap›lan mücadele bu
engelli koﬂuya bir son verme mü-cadelesidir. Milletin iktidar oyu-nuna dahil olma mücadelesidir.
Halktan oy ve onay alamayan te-peden inmeci bir az›nl›kla, meﬂru--

T

* Siyaset Yorumcusu, Yazar.

iyetini halk›n oy ve onay›na borç-lu olan bir ço¤unluk aras›nda ge-çen bir mücadeledir. Milletin ge-lece¤ini derinden etkileyen bir
mücadeledir. Bu kadar önemli ol-mas›, mücadelenin çok zorlu ge-çece¤inin bir göstergesidir. Nite-kim yaﬂad›¤›m›z süreç bu zorlu¤u
bütün aç›kl›¤›yla ortaya koymak-tad›r. Toplumu kutuplaﬂt›rmak
için elden gelen bütün çaban›n
harcand›¤›n› görüyoruz. Üniversi-telerde gerginlik giderek t›rman-d›r›lmaktad›r. Ülkenin idare edile-mez hale getirilmesi için elden ge-len bütün gayret gösterilmekte-dir. Meﬂrû idareye güvenin sars›l-mas› için, toplumun kolay mobili-ze edilebilen unsurlar› hareket-lendirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
K›sacas› defalarca seyretti¤i-miz bir film tekrar vizyona konul-mak istenmektedir.

Yak›n Tarihe K›sa Bir Gezinti
Tarih 27 Nisan 1960. ‹stanbul
üniversitesinde olaylar ç›km›ﬂ,
ö¤rencilerle güvenlik güçleri ara-s›nda çat›ﬂmalar olmuﬂ. Günün
medyas› olaylar› toplumu galeya-na getirecek bir üslupla ve abar-tarak veriyor. Üniversite yöneti-mi de verdi¤i demeçlerle medya-n›n iﬂini kolaylaﬂt›racak bir tav›r
içinde. K›saca koordineli bir ﬂekil-de kaos t›rmand›r›l›yor. Günün
gazeteleri birçok ö¤rencinin öl-dü¤ünü ve ço¤unun da yaralan-d›¤›n› yaz›yor. ‹stanbul Üniversi-tesi rektörü S›dd›k Sami Onar,
gazetecilerin ölü say›s› ile ilgili
sorduklar› sorulara “bulduklar›-m›z› defnediyoruz, bulamad›kla-r›m›z› ar›yoruz” ﬂeklinde cevap-lar veriyor. Ortada bulunmuﬂ bir
ceset yok. Ama ölü say›s›n›n çok
oldu¤undan bahsediliyor. Rek--
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tör, çocuklar›ndan haber alama-yanlar›n rektörlü¤e baﬂvurmala-r›n› istiyor. Nafile! Nihayet ö¤-rencilerin cesetlerinin Et-Bal›k
Kurumu’nda k›yma yap›ld›¤› ha-beri ortal›¤a yay›l›yor.
Bu arada, yaﬂanan heyecan ve
kaos ortam›nda planl› bir faaliyet
de icra edilmeye devam ediyor.
Darbecilerle gençlik aras›nda ge-rekli yak›nlaﬂmay› sa¤layacak mi-zansenler, kurgular yap›l›yor.
“Olur mu böyle olur mu. Kardeﬂ,
kardeﬂi vurur mu.” ﬂark›lar›yla
muhabbet pekiﬂtiriliyor.
Sular durulduktan sonra ö¤-reniyoruz ki, olaylarda sadece bir
ö¤enci ölmüﬂ. Yay›lan yalan ha-berler fonksiyon icra etmiﬂ ve ih-tilal yap›lm›ﬂt›r. Daha ac› olan›,
y›llar sonra Time Dergisi Ameri-ka’n›n yapt›rd›¤› darbeler aras›n-da 27 May›s 1960 Darbesini de
sayacakt›r.
1960’da körtopal yola ç›kan
Türkiye 1971’de tekrar bir engel-le karﬂ›laﬂacakt›r. 12 Mart
1971’de, iktidar partisi olan
AP’ye muht›ra verilecek, Adalet
Partisi iktidardan indirilerek ara
rejim dönemine geçilecektir.
12 Mart Darbesine giden or-tam da 27 May›s’a benzer bir bi-çimde oluﬂturulmuﬂtur. 1968’de
Fransa’da ç›kan ö¤renci olaylar›,
Türkiye’ye de s›çram›ﬂ, normal
gösteriler olmaktan ç›kar›lan ö¤-renci hareketleri, silahl› mücade-leye dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu müca-dele sonunda ölümler olmuﬂ ve
kardeﬂ kavgas›n› önlemek için 12
Mart Müdahalesi yap›lm›ﬂt›r.
Peki nas›l olmuﬂ da, ö¤renci
gösterileri kanl› eylemlere dö-nüﬂmüﬂtür? Süreç kendili¤inden
mi geliﬂmiﬂ, yoksa yönlendirile-rek mi o noktaya getirilmiﬂtir? Bu
noktada hadiselerin içinde aktif
rol olan bir ö¤renci liderinin ta-n›kl›¤›na baﬂvural›m. Sarp Kuray,
döneminin ö¤renci liderlerinden.
2006 y›l›nda Aksiyon dergisine
yapt›¤› aç›klamalar› Umran’›n ge-çen say›s›nda ek olarak yay›nla-14
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d›k. Sarp Kuray bu aç›klamalar›nda 27 May›s darbesinde de aktif
biçimde yer alm›ﬂ olan darbecilerin 12 Mart darbesine giden süreçte kendilerini nas›l kulland›klar›n› anlat›yor.
1970 y›l›n›n sonlar›; 12 Mart’a
üç-dört ay var. “Biz Kabibay cun-tas›yla yani Orhan Kabibay’›n gö-rünürde baﬂ›n› çekti¤i, Numan
Esin, ‹rfan Solmazer Talat Tur-han’›n içinde bulundu¤u bir grup-la birlikte hareket ettik.” Sarp Ku-ray bunun en büyük yan›lg›lar› ol-du¤unu söylüyor bugün.
“... Bizim çok genç, ateﬂli oldu-¤umuz bir dönem bu. Böyle bir
karar› veriyoruz. Bu bizim zaten
olaya yenik baﬂlamam›z anlam›na
geliyor. Karﬂ› tarafta bir sürü olay-da piﬂmiﬂ tecrübeli, affedersiniz
kaﬂarlaﬂm›ﬂ kadrolar vard›. Ve
bunlar bizden ortam›n haz›rlan-mas›n› istiyorlard›. Bu çok önemli.
Sonra bombalar at›l›yor iﬂte.”
Sarp Kuray böyle yap›lm›ﬂ ey-lemleri anlat›yor: “Yükseliﬂ kole-jine bomba at›n diyorlar. Gidili-yor, at›l›yor.” Neden at›ld›¤› so-rusuna ﬂu cevab› veriyor Kuray:
“Muhsin Batur’un MGK’da yapa-ca¤› bir konuﬂman›n altyap›s›n›
oluﬂturmak için. Bu gerekçe ile is-tenmiﬂtir.”
Evet ortam› müdahaleye ha-z›r hale getirmek için eylemler
yap›l›yor. Eylemi yapanlar›n bun--

dan haberdar olmalar› gerekmi-yor. Sadece eylemi yapmalar› ye-terli. Ortam›n oluﬂmas› için eylem
yap›l›r, insanlar öldürülür. Bu öl-dürülen insanlara katiller de bu-lunur. Amaca ulaﬂmak için her
yol mübaht›r.
‹ﬂin içeride cereyan eden k›s-m› bu. Bir de d›ﬂ cephesi var. O
dönemde Nixon ABD baﬂkan›.
ABD gençli¤i uyuﬂturucu batakl›-¤›na saplanm›ﬂ. Uyuﬂturucu milli
bir felaket halini alm›ﬂ, iktidar bir
ﬂeyler yapmak zorunda. Onlar da
Türkiye’den Afyon ekimini yasak-lamas›n› istiyorlar. Dönemin baﬂ-bakan› Demirel, bunu yapamaya-ca¤›n› ama ekimi s›n›rland›rabile-ce¤ini söylüyor. Hatta ABD elçisi-nin diplomatik nezaket kurallar›-n› aﬂan söylemine, kap›y› göste-rerek cevap veriyor.
12 Mart Darbesi’nden sonra
kurulan Nihat Erim hükümetinin
ald›¤› öncelikli kararlardan biri
Afyon ekiminin yasaklanmas›d›r.
Darbeyle devrilen hükümetin
d›ﬂiﬂleri bakan› ‹hsan Sabri Ça¤la yangil, ‹smail Cem’le yapt›¤› ro-pörtaj›nda “12 Mart’ta CIA var-d›r.” diye devam eden uzun aç›k-lamalar yapacakt›r.
12 Mart darbesinden ç›kan
Türkiye 12 Eylül Darbesiyle nok-talanacak ara etapta yol almak-tad›r. Bu dönem, 27 May›s’tan da
12 Mart’tan da daha ac›l› bir dö-nem olmuﬂtur. Binlerce insan›n
öldü¤ü Türkiye’nin ekonomik,
sosyal ve siyasal aç›dan ola¤anüs-tü s›k›nt› çekti¤i bir süreç yaﬂan-m›ﬂt›r. Türkiye idare edilemez ha-le getirilmiﬂtir. Can güvenli¤i or-tadan kalkm›ﬂ, ekonomik durum
kötüleﬂmiﬂ, en temel ihtiyaç
maddeleri karaborsaya düﬂmüﬂ
ve Türkiye 70 sente muhtaç hale
getirilmiﬂtir. 70’li y›llar›n son çey-re¤inde Türkiye’de herkes bu gi-diﬂe dur diyecek bir gücü bekler
hale gelmiﬂtir.
Bu da kendili¤inden geliﬂen
bir süreç de¤ildir. Yönlendirilen,
kontrollü bir ﬂekilde t›rmand›r›--

Kapak
lan bir kavgan›n, toplumu bir
kurtar›c› beklentisine götürecek
kaosa yol açmas› istenmiﬂtir.
1978 y›l›nda Baﬂbakan olan
Bülent Ecevit’in Çorum ve Kahra-manmaraﬂ’ta 150’ye yak›n insa-n›n ölümüne sebep olan olaylar-la ilgili yapt›¤› aç›klamalar, olay-lar›n planl› bir ﬂekilde t›rmand›-r›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Ece-vit, kendisinden 11 ilde s›k›yöne-tim ilan edilmesinin istendi¤ini,
ama bu iste¤i lüzumlu görmedi¤i
için yerine getirmedi¤ini söyleye-rek devam ediyor: “Beni s›k›yö-netim ilan›na mecbur etmek için
Kahramanmaraﬂ ve Çorum’daki
olaylar› ç›kard›lar.”
Ayr›ca 12 Eylül dönemine gi-den süreçte yetkili bir konumda
olan Org. Bedrettin Demirel, 12
Eylül ihtilalinden sonraki bir aç›k-lamas›nda ihtilalin 1979’da yap›-laca¤›n› ancak durumun olgun-laﬂmas› için bir y›l ertelendi¤ini
söyler. Durumun olgunlaﬂmas›,
yani kaosun biraz daha yo¤unlaﬂ-mas› ve kurtar›c› beklentisinin bi-raz daha artmas› demek.
Yine darbe döneminde baﬂ-bakan olan Süleyman Demirel’in,
yasakl› günlerinde yapt›¤› de¤er-lendirme de hayli manidard›r.
Bütün ﬂartlar ayn› iken, 11 Ey-lül’de göklere ç›kan anarﬂi, 13 Ey-lül günü nas›l durdu, sorusunu
sorarak, hadiselerin mürettep ol-du¤una göderme yapmaktad›r.
Tabiidir ki, bu sürecin bir de
d›ﬂ ba¤lant›s› vard›r. Sovyetler
Afganistan’a girmiﬂ, ‹ran’da 1979
y›l›nda ‹slam Devrimi yap›lm›ﬂ,
ABD’nin
Ortado¤u’daki
en
önemli müttefiklerinden olan
ﬁahl›k rejimi devrilmiﬂ. Böyle bir
konjonktürde Türkiye krize sü-rükleniyor. Ve kriz darbe ile son-land›r›l›yor. Darbe yönetimi hiç-bir seçilmiﬂ siyasal iktidar›n karﬂ›-l›ks›z yapamayaca¤› bir ﬂeyi sade-ce asker sözüne dayanarak yap›-yor. Yunanistan’›n Nato’nun as-keri kanad›na dönmesinin önün-deki Türkiye engelini kald›r›yor.

edersek, vaziyet biraz daha net-leﬂmiﬂ olur.
Yukar›da özetledi¤imiz süreç,
bugünün anlaﬂ›lmas›na yard›mc›
olsun diye anlat›lm›ﬂt›r. Bu k›sa
tarih yolcu¤undan sonra günü-müze gelebiliriz.
Silahs›z Kuvvetler Devrede

Ne karﬂ›l›¤›nda? Nato baﬂkomu-tan› general Rogers’in verdi¤i asker sözü karﬂ›l›¤›nda.
Ayr›ca, gazeteci Mehmed Ali
Birand’›n 12 Eylül’e iliﬂkin yazd›¤›
kitab›nda anlatt›¤› ayr›nt› da
hayli ilginç. Türkiye’de yap›lan
darbenin haberi ABD’nin o döne-mindeki baﬂkan› Carter’a Damdaki Kemanc› müzikalini seyre-derken iletiliyor. Görevli, Baﬂkan
Carter’›n kula¤›na e¤ilerek “bi-zim çocuklar baﬂard›” diyor. Baﬂ-kan hiç istifini bozmadan müzi-kali seyretmeye devam ediyor.
Tankl›, toplu üç müdahalemi-zin hangi süreçlerden geçerek ve
etkilenerek yap›ld›¤›n› k›saca
özetledik. Çok kaba hatlar›yla üç
etken var, bu darbelere giden sü-reçte:
1- Toplumun baz› hakl› bek-lentilerinden kalkarak, kolay mo-bilize edilebilir gruplar›n hare-ketlendirilmesi.
2- Bu hareketlili¤in sonucun-da meydana gelen olaylar›n, bir
k›s›m ayd›nlar ve medya marifet-leriyle yorumlanarak büyütülme-si ve hareketlili¤in kontrollü bir
ﬂekilde kaos görüntüsüne bürün-dürülmesi.
3- Toplumun bir psikolojik sa-vaﬂa tabi tutularak kurtar›c› bek-lentisine sokulmas›.
Bütün bunlara d›ﬂ konjonktü-rün ve güçlerin etkisini de ilave

Bu dönem 28 ﬁubat Postmodern Müdahalesi ile baﬂlad›. Dö-nemin etkili komutanlar›ndan
olan Oramiral Güven Erkaya art›k
görev silahs›z kuvvetlerin diyerek
yeni trendi belirlemiﬂti. Gerçek-ten de, silahl› kuvvetlerin aktif
yard›mc› oldu¤u, silahs›z kuvvet-lerin vitrine ç›kt›¤› ciddi bir süreç
yaﬂad›k, 28 ﬁubat döneminde. Ni-tekim, ilk defa iﬂçi ve iﬂveren ku-ruluﬂlar›, ayn› hedefe yöneltile-rek kitlesel eylemler yap›ld›. ‹kti-dar›n ülkeyi yönetemez hale gel-mesi için, say›lar› beﬂi bulan yar›
resmi sivil toplum kuruluﬂlar› or-tak hareket ettiler. Bir iﬂveren
kurumunun baﬂ›nda olan Refik
Baydur , yar› mizahi biçimde
“beﬂli çete” olarak adland›rd›¤›
bu oluﬂumu konu alan bir de ki-tap yazd›, 28 ﬁubat sonras›nda.
Bütün bu eylemlerin ard›ndan,
halk›n oyuyla seçilen iktidar gö-revinden uzaklaﬂt›r›lm›ﬂ; yerine
saray darbeleri ve Ankara oyun-lar›yla kurulmuﬂ bir hükümet ge-tirilmiﬂti. Bu dönem, dini inanc›n›
önceleyen müslümanlar için çok
s›k›nt›l› bir dönem olmuﬂtur. Bu
büyük kitle, tam anlam›yla bir
psikolojik harbe maruz kalm›ﬂ,
çok ac›lar yaﬂam›ﬂt›r.
28 ﬁubat sadece bu ac›lar› ya-ﬂatmakla da kalmad›. Türkiye ta-rihinin en büyük yolsuzluklar›, en
büyük banka “hortumlamalar”›
bu dönemde yaﬂand›. Ülkenin
yaklaﬂ›k 50 milyar dolar› hortum-land›. Bütün çabalara ra¤men
bugün itibari ile bunun 15 milyar
dolar› ancak tahsil edilebilecek
noktaya getirilmiﬂtir.
Dolay›s›yla milletin bir büyük
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Hukuka Sayg› Duyal›m Ama

Türkiye’de siyaset devaml› siyaset d›ﬂ› güçlerin
müdahalesine maruz kalm›ﬂt›r. Bu mekanizmalar›n güç-leri kendilerinden menkuldür. Kendilerini devletin asli
sahipleri olarak kabul edenler için seçimli siyaset bir
oyundur. Onlara göre bir siyasi parti sadece onlar›n do¤-rular›n› seslendirmelidir. Ancak o ﬂartlarda s›n›rl› bir ik-tidar› kullanmas›na izin verirler. Bunun d›ﬂ›na ç›kanlar›
fiili darbe yoluyla, meclis darbesi yoluyla veya yarg› bü-rokrasisi yoluyla göndermek için çaba harcarlar.

kesimi için 28 ﬁubat dönemi tam
bir felaket dönemi olmuﬂtur. Sa-dece darbecilere ve onlar›n tabi-i müttefiki olan iﬂadam›, ayd›n ve
siyasetçilere yaram›ﬂt›r. Ve tabii
ki klasik darbelerin araçlar›n› kul-lanmadan onlar kadar etkili so-nuçlar al›nabilece¤ini göstermesi
aç›s›ndan bir yeniliktir!
Savaﬂ Mant›¤›yla Siyaset
Bugün yaﬂad›¤›m›z süreç, si-lahl› kuvvetleri darbeciler yoluyla
do¤rudan devreye sokamayan
bürokratik az›nl›¤›n tetikledi¤i
bir süreçtir. Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçim sürecinin baﬂlad›¤› 2006 y›-l›ndan itibaren uygulamaya kon-muﬂ ve adeta bir cephe savaﬂ›
mant›¤›yla yürütülen bir müca-dele ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r
Türkiye. Emekli amiral Özden Örnek’in günlükleriyle darbecili¤i
alenen ortaya ç›km›ﬂ olan Emekli
Orgeneral ﬁener Eruygur’un baﬂ-kanl›¤›n› yapt›¤› Atatarkçü Dü-ﬂünce Derne¤i ve benzeri der-neklerin, devletin baz› kesimleri-nin de yard›mlar›yla tertipledik-leri Cumhuriyet mitingileri vas›-tas›yla, ‘son ka le’ olarak nitele-dikleri cumhurbaﬂkanl›¤› maka-m›na, seçilmiﬂlerin iradesi d›ﬂ›nda
birisini getirmek için yo¤un mü-cadele ettiler. Amaca ulaﬂmak
için her yolu mübah sayd›lar. Her
16
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kurumu araçsallaﬂt›rmakta beis
görmediler. O kadar ki, meclisin
toplant› yeter say›s›n›n 367 oldu-¤unu -hukukun bütün kurallar›n›
hiçe sayarak- yarg› yoluyla karara
ba¤lad›lar. Nas›l yay›nland›¤› ha-la net olarak anlaﬂ›lamayan 27
Nisan e-muht›ras› Genelkurmay
internet sitesinde arz-› endam et-ti. Sonuç olarak 2002’de oluﬂmuﬂ
olan Parlamento’ya Cumhurbaﬂ-kan›n› seçtirmediler. AKP erken
seçim karar› ald›. 22 Temmuz
2007 seçimleri sonucunda halk›n
%87’sini temsil eden dört partili
bir parlamento oluﬂtu. Önceleri
Meclis’te %34 oy oran›na sahip
olan AKP, %47 gibi önemli bir oy
oran› ile yeni parlamentoda yeri-ni ald›. MHP’nin de dese¤i ile Abdullah Gül Cumhurbaﬂkan› seçil-di. Böylece kale elden gitmiﬂ olu-yordu.
Ama Ankara’da oyun mu yok.
Bu sefer Ak Parti’nin kapat›lmas›
süreci devreye kondu. ﬁimdi bu
süreci yaﬂ›yoruz. iyi saatte olsun-lar da boﬂ durmuyor; çeﬂitli top-lum kesimlerinde kutuplaﬂmalar
yaratacak eylemleri yürürlü¤e
koyuyorlar. Üniversiteler 68 dö-nemine benzer olaylara sahne
oluyor, çat›ﬂmalar, yaralanmalar
vaka-i adiye haline getirilmeye
çal›ﬂ›l›yor.

Ak Parti’nin kapat›lmas› için
iddianame haz›rlayan Yarg›tay
Baﬂsavc›s›’n›n yo¤un bir ﬂekilde
eleﬂtirilmesi karﬂ›s›nda, Yarg›tay
Baﬂkan› Hasan Gerçeker herkesi
hukuka sayg›ya davet ediyordu.
Hukuka sayg› duyal›m, bu
do¤ru ama bir do¤ru daha var.
Hukuku icra edenler de sayg›y›
hak edecek yetkinlik ve titizlikle
hukuk kurallar›na uymal›lar. Bu
tür uyar›lar sadece biz sade va-tandaﬂlara ve seçtiklerimize de¤il
hukuku ihlal eden baﬂkalar›na da
yap›lmal›.
Siz 27 Nisan muht›ras›yla, ül-keyi savunmak için eline verilen
gücü, siyasete müdahale için kul-lananlara ne yapt›n›z?
Bu suçu iﬂleyenler ve övenler
hakk›nda soruﬂturma açt›n›z m›?
Dan›ﬂtay’›n say›n baﬂsavc›s›,
yasalar›m›za göre suç say›lan dar-beyi övdü; suçu öven bu baﬂsavc›-ya ne yapt›n›z?
Hakim ve savc›lar› uyan›k tut-mak, hizaya getirmek için sa¤asola bomba att›rd›¤›n› itiraf
edenler hakk›nda ne yapt›n›z?
Hukuka sayg›, tamam, ama
çifte standart olmamak kayd›yla.
Sadece s›radan ço¤unlu¤a de¤il,
imtiyazl› az›nl›¤a da uygulanmak
kayd›yla.
Hukuka sayg›, tamam ama
hukukun üstünlü¤ünü her zeminde korumak kayd›yla. Bu
ba¤lamda bizim hukuk kurumumuzun yüz ak› mensuplar› var say›lar› az da olsa.
27 May›s darbesinden sonra
oluﬂturulan Yüksek Adalet Diva-n› baﬂkanl›¤›n› bütün bask›lara
ra¤men kabul etmeyen ‹hsan
Göknel gibi yarg›çlar›m›z var. ‹yi
ki var.
Ama ”sizi buraya t›kan kuvvet
böyle istiyor” diyerek verdikleri
cezalar› meﬂrulaﬂt›ranlar da var.
Hadi bu bir ihtilal dönemiydi, ma-zur karﬂ›lanabilir diyelim. Bundan
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yaklaﬂ›k 50 y›l sonra bir yüksek
yarg›ç, Dan›ﬂtay baﬂsavc›s›, sonun-da böyle bir hukuk rezaletinin ya-ﬂand›¤› darbeyi övebiliyorsa ve bu
hukukçular taraf›ndan bir uyar›ya
bile maruz kalm›yorsa, ortada bir
sorun var demektir.
Bundan on y›l kadar önce 28
ﬁubat döneminde, brifing almak
için yarg› mensuplar› darbecilerin
aya¤›na gidiyorsa, ortada bir so-run var demektir.
Bu sorunu öncelikle yarg›
mensuplar›n›n alg›lamas› gerekir.
“Uyan›k bekçilik yerine tarafs›z
hakemlik yapmas› gereken” yarg›çlar› yetiﬂtirecek bir yarg› kültürüne, e¤itimine ihtiyac›m›z var.
Ergenekon Davas› ve
Kurumlaﬂamayan Siyaset
Yaz›n›n baﬂ›ndan bu yana an-latt›¤›m›z gibi, Türkiye’de siyaset
devaml› siyaset d›ﬂ› güçlerin müda-halesine maruz kalm›ﬂt›r. Bu meka-nizmalar›n güçleri kendilerinden
menkuldür. Kendilerini devletin
asli sahipleri olarak kabul edenler
için seçimli siyaset bir oyundur. On-lara göre bir siyasi parti sadece on-lar›n do¤rular›n› seslendirmelidir.
Ancak o ﬂartlarda s›n›rl› bir iktidar›
kullanmas›na izin verirler. Bunun
d›ﬂ›na ç›kanlar› fiili darbe yoluyla,
meclis darbesi yoluyla veya yarg›
bürokrasisi yoluyla göndermek için
çaba harcarlar.
Bu ba¤lamda, siyasetin talep
temelinde yap›lan bir iﬂ oldu¤u
gerçe¤i görmezden geliniyor. Ve
siyaset kendilerine devlet diyen-lerle, halk aras›nda canbazl›k
yapmak anlam›na geliyor. Bu
hem siyasetçiyi, hem siyaset ku-rumunu y›prat›yor. Ancak bu y›p-ranma kiﬂilerden ba¤›ms›z, sis-tem gere¤i zorunlu hale geliyor.
Bu sistemin de¤iﬂtirilmesine bü-rokratik elit ve ona eklemlenmiﬂ
siyasetçiler ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yor-lar. Çünkü bu de¤iﬂim siyasetin
alan›n› daha geniﬂletecek ve on-lar›n alanlar› daralacakt›r. Birinci
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durumda, siyasetçiyi iki yüzlü ol-maya mecbur b›rakan sistemin
devam› durumunda, siyasetin
müdahaleye aç›k bir alan olarak
tutulmas› sa¤lanm›ﬂ oluyor.
Ergenekon tipi yap›lanmalar,
kay›td›ﬂ› siyasetin önemli unsur-lar›d›r. Halktan ald›klar› oydan
güç alarak kay›tl› kurallara göre
siyaset yapmak ve bunda diren-mek isteyenleri yola getirmek
için kay›td›ﬂ› siyasetin mekaniz-malar› harekete geçer ve ülkeyi
idare edilemez hale getirirler.
Yak›n geçmiﬂte yaﬂad›¤›m›z
olaylara ﬂöyle bir bakal›m: Cum-huriyet gazetesinin bombalanma-s›, Dan›ﬂtay sald›r›s›, Santoro cina-yeti, Malatya Zirve kitabevi vahﬂe-ti, bir emekli astsubay›n elinde
bulunan bombalar, Cumhuriyet’e
at›lan bombalarla bulunan bom-balar aras›ndaki uyum, Dan›ﬂtay
sald›r›s›n›n emekli yüzbaﬂ› ve pa-ﬂalarla iliﬂkisi ve daha birçok ﬂey
rastgele bir olayla karﬂ› karﬂ›ya ol-mad›¤›m›z› gösteriyor. Toplumu
yönetilemez gele getirmeye az-metmiﬂ organize bir yap› ile yüz
yüzeyiz. Bu yap›n›n medyadan iﬂ
alemine, oradan üniversiteye ka-dar uzant›lar› var. Daha önceki
darbelerde de ayn› yap› vard›. Bu-gün farkl› olan, en az›ndan ﬂimdi-lik bu yap›yla mücadele etmeyi
göze alan bir iktidar var.
Bu, AKP’nin mücadelesi de¤il-dir. Sistem gere¤i meﬂrûiyetini
halktan alma durumunda olan
bütün siyasetçilerin mücadelesi-dir. Bu mücadele bask›c› bir az›n-l›kla, siyaset oyununa bir özne
olarak kat›lmak isteyen büyük bir
ço¤unlu¤un mücadelesidir. Bu

büyük ço¤unlu¤un siyaset ve öz-gürlük alanlar›n›n geniﬂletilmesi
mücadelesidir. Bu, devletin özü
olmas› gereken hukukun hakim
k›l›nmas› mücadelesidir. Küçük
siyasi hesaplarla heba edilmeme-si gereken bir mücadeledir. Siya-set alan›n› siyaset d›ﬂ› güçlerin
mücadelesinden ar›nd›rma mü-cadelesidir. Siyasi kurumlar, ön-celikle kendi mücadele alanlar›n›
siyaset d›ﬂ› güçlerden temizleme-li, daha sonra bu alanda eﬂit ﬂart-larla baﬂlayan bir mücadeleyi yü-rütmelidirler. Yap›lan mücadele
seçimli siyasetin gereklerine uya-rak iktidara gelmek isteyen hiçbir
partinin aleyhine de¤ildir, olma-mal›d›r. ‹ktidar da muhalefet de
bunu böyle alg›lamal›d›r. Muha-lefet iﬂbirli¤i yapm›yor olsa bile,
iktidar do¤ru olan›, müsbet olan›
yapmaya devam etmelidir.
Uzlaﬂma iyi bir eylemdir, ama
do¤ruda uzlaﬂ›l›rsa, menfide, kö-tüde uzlaﬂmak günü kurtarsa da
gelece¤e ambargo koyacakt›r. 9
Mart 1971 cuntas›n›n ba¤lant›la-r› sonuna kadar götürülebilseydi,
yaklaﬂ›k 40 y›ld›r yaﬂad›¤›m›z s›-k›nt›lar› ayn› yo¤unlukta yaﬂa-mazd›k. O gün var›lan uzlaﬂma
12 Eylül, 28 ﬁubat ve bugünkü s›-k›nt›lar› do¤urdu.
Ergenekon operasyonunu so-nuna kadar götürmeden uzlaﬂma
sinyalleri vermek, uzlaﬂma de¤il
teslim olmak demektir. Çocukla-r›m›z›n gelece¤ini de ipotek alt›-na vermek demektir. Baﬂta ikti-dar olmak üzere bütün siyasileri
vebal alt›nda b›rak›r, bu mücade-lenin yar›da kesilmesi.
Ayr›ca bu mücadeleyi yapan-lar Türkiye’yi Türkiye’den ibaret
zannetme hatas›na düﬂmemeli-dirler. Türkiye kimsenin kay›ts›z
kalamayaca¤› önemli bir jeopoli-tik konuma sahiptir. Türkiye’nin
ulusal sorunu bu jeopolitik konu-mu nedeniyle ayn› zamanda
uluslararas› bir sorundur. Olayla-r› bu perspektiften de de¤erlen-dirmek gerekir.
N‹SAN ‘08 UMRAN
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DÜNYADAK‹ ÇETE S‹STEM‹N‹N
DÖNÜﬁÜMÜ VE TÜRK‹YE
S›dd›k ARSLAN*

evlet sistemi içerisindeki
çete yap›lanmas›, hege-monya mücadelesiyle ala-kal› olmas› münasebetiyle, kabi-leler aras› rekabet ve üstünlük
mücadelelerinin ortaya ç›kt›¤› ta-rih öncesi ça¤lardan bu yana
farkl› biçimlerde hep var olagel-miﬂtir. Tarih boyunca hegemon-ya aray›ﬂ›na giren bütün güçler,
do¤rudan veya dolayl› olarak
kontrol alt›na ald›klar› rakip ve
müttefik güçleri istedikleri istika-mette yönlendirebilmek için, gü-nümüzdeki çete yap›lanmas›n›n
farkl› versiyonlar›n› hep devreye
girdirmiﬂlerdir. Mesela; Antik Yu-nan’daki site (kent) devletlerinde
bile, üstün konumdaki rakip kent
devletleri aras›ndaki üstünlük
mücadelesinde, sürekli olarak za--
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y›f konumdaki kent devletlerine
müdahale edilmiﬂ ve onlar›n des-te¤ini (kontrolünü) daimi hale
getirebilmek için de, oralarda
“örtülü” iç kontrol mekanizma-lar› (çeteler, uydular ve uzant›lar)
kurulmuﬂtur. Böylece, kent dev-letleri yap›s›na halel getirilmemiﬂ
olmakla birlikte; öyle dönemler
olmuﬂ ki, üstün güce sahip rakip
kent devletlerinden her biri, çok
say›da ‘zay›f konumdaki’ farkl›
kent devletinin yönetimine ku-manda etmiﬂtir. Günümüz araﬂ-t›rmac›lar›ndan kimileri ‘bu yap›-ya’ ittifak iliﬂkileri nazar›yla bak-salar da, ortaya ç›kan görüntü,
tamamen “güdümlü iliﬂkiler”
(çete yap›lanmas›) mekanizmas›-na iﬂaret etmektedir.
Benzer bir durum Roma ‹mpa--

ratorlu¤u, Medine ‹slam Devleti,
Pers ‹mparatorlu¤u, Osmanl› ‹m-paratorlu¤u ve di¤er egemen güç
veya devletlerin hükümranl›k dö-nemlerinde de yaﬂanm›ﬂt›r. Pek
tabii ki, do¤rudan veya dolayl›
olarak hâkimiyet alt›na al›nan ül-ke ve topluluklar› “yönlendirilebilir derecede” kontrol alt›nda tuta-bilmek için uygulanan metotlar
‘ülkeden ülkeye’ de¤iﬂmektedir.
Özellikle Medine ‹slam Devleti ve
yükselme dönemindeki Osmanl›
Devleti’nin benimsedi¤i metodun
“ikna edici ve kucaklay›c› yönü”
ile di¤erlerinin “tahakküm edici
ve y›k›c› yönü” hiçbir ﬂekilde ayn›
kefeye koyulamaz. Fakat hege-monya aray›ﬂ›na ve üstünlük mü-cadelesine giren bütün güçler,
hem rakiplere karﬂ› daha geniﬂ bir
koalisyon oluﬂturabilme, hem al-ternatif rakip güçlerin sivrilmesi-ne engel olabilme ve hem de sa-hip olunan üstün konumu muha-faza edebilme amac›yla, do¤ru-dan veya dolayl› olarak üstünlük
kurabildikleri her “zay›f konum-daki” yap›n›n içerisinde, “kontrol,
sevk ve idare amaçl›” örgütlen-meye gitmiﬂlerdir.
Kuﬂkusuz “modern dönem”e
giriﬂle birlikte, h›zl› bir geliﬂim
kaydeden kurumsal yap›lanma-lardan biri konumundaki “çete
sistemi”nin evrimi, egemen ile
ba¤laﬂ›¤› (uydusu) aras›ndaki iliﬂ-kilerin görünümünü daha mede-ni bir hale getirmiﬂtir. Böylece ta-rihin geliﬂimine paralel olarak
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“hegemonya ve tahakküm aray›-ﬂ›n›n” zay›f konumdaki yönetim
ve halklara yans›y›ﬂ biçiminin ev-rimi kabaca ﬂu s›ralamaya uygun
bir ﬂekilde olmuﬂtur: ‹mha, köle-lik, asimilasyon, iﬂgal, sömürgeci-lik, emperyalizm ve 11 Eylül
(2001) süreciyle birlikte ise sö-mürgeci emperyalizme (post-modern dönem) do¤ru evirilmiﬂtir.
Pek tabii olarak, her bir dönem-deki çete sistemi ile di¤er dönem-lerdeki çete sistemleri aras›nda
çok s›k› ba¤ ve benzerlikler var-d›r; t›pk› istihbarat yap›lanmala-r›nda oldu¤u gibi. Gerçekten,
dünya istihbarat tarihi incelendi-¤inde, tarihin de¤iﬂik dönemle-rinde uygulanan çete yöntemleri
ile istihbarat faaliyetlerinin ne
derece iç içe girdi¤i ve dolay›s›yla
çete sistemindeki evrimin istihba-rat sisteminde de aynen yaﬂand›-¤› rahatl›kla görülebilir. Dolay›-s›yla, modern dönemlerdeki çete
sistemi ile di¤er dönemlerdekiler
aras›nda gerçek anlamda bir fark-l›l›k söz konusudur; t›pk› tar›m ça-¤› ile sanayi ve hatta sanayi ötesi
ça¤lar aras›ndaki geliﬂmiﬂlik fark›
gibi. Kald› ki, içinde bulundu¤u-muz post-modern dönem (1991
y›l›ndan itibaren baﬂlayan zaman
dilimi) ile üst modern döneme
(1946–1991 y›llar› aras›n› kapsa-yan zaman dilimi) ait çete yap›-lanmalar› aras›nda da a¤›r sanayi
ça¤› ile biliﬂim ça¤› aras›ndaki ge-liﬂmiﬂlik fark›na paralel farkl›l›kla-r›n ortaya ç›kt›¤›, güncel geliﬂme-lerden rahatl›kla takip edilebil-mektedir.
Modern dönemlerin en ciddi
çete yap›lanmas› ‹ngiltere tara-f›ndan, 19. yüzy›ldan itibaren
oluﬂturulmuﬂtur. 19.yüzy›l›n ege-men tek süper gücü konumunda-ki ‹ngiltere, sömürgelerinde kur-du¤u bu “modern çete yap›-s›”n›n bir sonucu olarak, 20.yüz-y›lda girdi¤i iki büyük dünya sa-vaﬂ›nda bütün üstün gücünü kay-bederek “ikinci s›n›f devletler kü-mesi”ne düﬂmüﬂ olmas›na ra¤-men, 1931 y›l›nda kurularak 1947
y›l›ndan itibaren modern bir ya-p›ya dönüﬂtürülen, 53 ba¤›ms›z
devleti sembolik olarak da olsa

bir arada tutan “‹ngiliz Milletler
Toplulu¤u” nu ortaya ç›karma
beceri ve baﬂar›s›n› gösterebil-miﬂtir. ‹lginçtir, örne¤in; ‹ngilte-re’nin Güneydo¤u Asya’daki sö-mürgelerinde kurdu¤u bu çete
sistemi sebebiyle, tam ba¤›ms›z-l›klar›n› elde edeliden bu yana 60
y›ldan fazla bir zaman geçmiﬂ ol-mas›na ra¤men, Hindistan ile Pa-kistan (1947 y›l›nda ba¤›ms›zl›k-lar›na kavuﬂtuktan sonra bu top-lulu¤a dahil olarak, toplulu¤un
modern bir yap›ya dönüﬂmesine
katk›da bulunmuﬂlard›r) bir türlü
‹ngiltere’nin kurdu¤u kurumsal
(müesses) yap›dan tamamen kur-tulamam›ﬂlard›r. Dolay›s›yla, ‹n-giltere; uluslararas› siyaseti yön-lendirebilme ve kendi menfaatle-rini en üst düzeyde koruyabilme
ad›na, kurdu¤u çete sistemi saye-sinde, hâlâ Güneydo¤u Asya’daki
ülkelerle “kedinin fareyle oyna-d›¤› gibi” oynayabilmektedir. Ay-n› durum, Ortado¤u co¤rafyas›
için de geçerlidir; ama, ‹ngilte-re’nin bu co¤rafyadaki hakimiyet
süresi oldukça k›s›tl› bir zaman
dilimini kapsad›¤› için, buradaki
çete yap›s› çok daha yüzeysel kal-m›ﬂt›r. Buna ra¤men, gücünün
yetmedi¤i yerde, Amerika k›ta-s›ndaki sömürgecilik (sömürgeci
güç konumundaki) döneminden
kalma “çete yap›lanmas›n›n kat-k›s›yla” ABD’nin gücünü kullan-ma becerisini göstererek, iddias›-n› sürdürmekte ne derece inatç›
oldu¤unu kan›tlam›ﬂt›r.
Hakikaten I. ve II. Dünya Sa--

vaﬂlar›n›n galibi olmas›na ra¤-men, bu iki büyük dünya savaﬂ›-n›n y›prat›c›l›¤›na dayanamaya-rak hegemonya yar›ﬂ›ndan ko-pan ‹ngiltere; ‹ngiliz Uluslar Top-lulu¤u’nun gelece¤ini garanti al-t›na alma ve ABD’ye ak›l hocal›¤›
yapma tavizleri (ayr›cal›klar›) kar-ﬂ›l›¤›nda, 1946 y›l›ndan itibaren,
sorumlulu¤u alt›ndaki di¤er böl-gelerin tamam›n› ABD’ye devre-derek, perde gerisine çekilmiﬂtir.
‹ﬂte, tam da bu tarihten sonraki
45 y›ll›k zaman diliminde yaﬂa-nan “so¤uk savaﬂ” döneminin
korkunç rekabet ortam›nda ABD,
hegemonya yar›ﬂ›na girdi¤i Sov-yetler Birli¤i (SSCB) karﬂ›s›ndaki
durumunu sa¤lama alabilmek ve
güdümündeki Bat› ittifak›n› sa¤-lam bir yap›ya dönüﬂtürebilmek
için, ittifak iliﬂkisi içerisine girdi¤i
ülkelerde ciddi bir çete yap›lan-Gladio) a¤› örmeye giriﬂti.
mas› (G
Ayn› durum, daha sert ve keskin
bir biçimde, SSCB’nin kendi itti-fak alan› içerisindeki yap›lanmas›
için de geçerlidir. Ayr›ca ABD ile
SSCB, her birinin do¤rudan etki
alan› içerisinde olmayan di¤er ül-kelerde de benzer bir “çete ör-gütlemesi” yar›ﬂ›na giriﬂtiler. Za-ten bu sebeple, dünyan›n de¤iﬂik
ülkelerinde (Türkiye dâhil) yaﬂan-m›ﬂ ve yaﬂanmakta olan darbele-rin neredeyse hepsi söz konusu
çete yap›lanmalar›na dayal› ola-rak gerçekleﬂtirilmiﬂtir ve gerçek-leﬂtirilmektedir.
SSCB’nin 1991 y›l›nda da¤›l-mas›yla birlikte önü tamamen
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aç›lan ABD, tek “süper güç ve kü-resel aktör” olarak giriﬂti¤i “tek
kutuplu dünya sistemi” inﬂas›na
paralel olarak (post-modern dö-neme ait yeniden yap›lanma sü-reci), “çete sistemi”nin de mahi-yet, kapsam ve biçimini tamamen
de¤iﬂtirmeye baﬂlad›. Örne¤in;
Türkiye’deki Susurluk skandal› ve
sonraki y›llarda yaﬂanan çete çö-zülmeleri ile Ak Parti’nin kapat›l-mas› yönünde aç›lan davan›n ar-kas›ndan “Ergenekon yap›lan-mas›n›n tasfiyesi sürecine giril-mesi” hep bu ABD’nin post-mo-dern çete yap›lanmas›yla bir ﬂe-kilde iliﬂkilendirilmektedir. An-cak, ne kurulu bir sistem ile uzan-t›lar›n› yeni döneme uygun hale
getirmek, ne de yeni döneme uy-gun alternatif bir model geliﬂtir-mek o kadar da kolay de¤ildir. O
nedenle, öncelikli olarak yeni ya-p›ya ayak uyduramayan ya da ye-ni döneme uygun bir biçime dö-nüﬂtürülemeyen yap› ve meka-nizmalar›n ortadan kald›r›lmas›-na yönelik operasyonlara ivedi
bir biçimde giriﬂilmektedir. Söz
konusu operasyonlardan en aza-mi derecede baﬂar›l› sonuçlar›n
al›nabilmesi için, s›kl›kla “çete
sistemi”ne muhatap olan ülkenin
de aktif deste¤ine müracaat edi-lebilmektedir.
Mesela; 2007 y›l›n›n ilkbaha-r›nda gerçekleﬂtirilen Cumhuri-yet mitingleri vesilesiyle laikçi-ﬂe-riatç› kutuplaﬂmas›na zemin ha-z›rlanmas›, nereden geldi¤i ﬂüp-heli bombalama eylemleri gerek-çe gösterilerek “Irak’›n kuzeyine
askeri operasyonlarda bulunul-mas›” yönünde ç›¤›rtkanl›klarda
bulunulmas›, Cumhurbaﬂkan› se-çimlerini engelleme amac›yla
gerçekleﬂtirilen 27 Nisan 2007 ta-rihli e-muht›ra vesilesiyle bürok-ratik devlet sisteminin halk naza-r›ndaki itibar›n›n yerlere serilme-si ve 14 Mart 2008 tarihinde ikti-dardaki Ak Parti hakk›nda aç›lan
kapatma davas› marifetiyle hü-kümetin tahrik edilerek “devlet
içindeki çete yap›lanmas›n›n üze-rine gitmesi”ne ikna edilmesi bir
bütün halinde de¤erlendirildi-¤inde, Türkiye’deki “modern çe-20
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te yap›lanmas›n›n dönüﬂtürülme-si” sürecinde bizzat hükümet ve
bürokratik erkten aktif bir ﬂekil-de yararlan›ld›¤› yönündeki iddialar›n hiç de yabana at›l›r cinsten
de¤erlendirmeler olmad›¤› aç›k-l›kla görülmektedir. Dolay›s›yla,
bu ba¤lamda, ﬂayet Türkiye ile il-gili olarak ileri sürülen iddialarda
belli bir do¤ruluk pay› varsa;
1993 y›l›nda yaﬂanan Susurluk
kazas› ve son y›llarda gerçekleﬂti-rilen çete operasyonlar›n›n hepsi,
yukar›da de¤indi¤im dönüﬂtür-me ve yeni döneme uyarlama ça-l›ﬂmalar› çerçevesinde yap›lmak-tad›r denilebilir kan›s›nday›m.
Do¤rusu, köklü bir devlet ge-lene¤ine sahip Türkiye Cumhuri-yeti’nin 1946 y›l›ndan sonra ABD
taraf›ndan dikte edilen “çete ya-p›lanmas›”na, devletin kurumsal
yap›s›nda izin verdi¤ini söylemek
pek kolay de¤ildir. Ancak, Türki-ye’de yaﬂanan darbeler, faili
meçhul cinayetler, organizeli ik-tisadi operasyonlar, kardeﬂ kav-galar›, halk ile devlet sistemini
karﬂ› karﬂ›ya getirici uygulamalar
ve son y›llarda gerçekleﬂtirilen
çete operasyonlar›nda ele geçiri-len “örgütlere isnat edilen” suç-lara bak›l›rsa, Türkiye’deki çete
yap›lanmas›n› reddetmenin de
hiç kolay bir ﬂey olmad›¤› rahat-l›kla anlaﬂ›lacakt›r. Dolay›s›yla;
e¤er iddia edildi¤i gibi, ABD ta--

raf›ndan 1946’dan sonra Türki-ye’de, Gladio tarz›nda bir çete
yap›lanmas›na giriﬂildi ve yukar›-da sayd›¤›m›z suçlara yatakl›k ya-p›ld›ysa, bu olumsuz durumlar›n
Türkiye’nin iç ve d›ﬂ politikas›na
etkisinin analizi çok yararl› so-nuçlar›n ç›kar›lmas›na vesile ola-bilir.
Gerçekten, Türkiye’yi tarihin-den kopararak Bat› medeniyet ve
ittifaklar›na mahkûm hale geti-ren ne oldu¤u belirsiz saçma an-lay›ﬂ ve politikalar›n arkas›nda
yatan karanl›k gerçeklerin ortaya
ç›kar›labilmesi için, ABD ve dola-y›s›yla NATO taraf›ndan dayat›l-d›¤› iddia edilen çete sisteminin
bütün yönleriyle ayd›nlat›lmas›
gerekmektedir. Ayn› ﬂekilde; iç
gerilim, kavga, istikrars›zl›k ve
halk›n de¤erlerine düﬂmanl›k
noktas›ndaki saçmal›klar›n ger-çek nedenlerinin ortaya ç›kar›la-bilmesi için, bu çete yap›lanmas›
mutlaka deﬂifre edilmelidir. Söz
konusu yap›n›n yeni iç ve d›ﬂ kon-jonktüre uygun olarak dönüﬂtü-rülmesine f›rsat tan›nacak olursa
e¤er, son 60 küsur y›ldan bu tara-fa yaﬂad›¤›m›z darbeler, kavga-lar, çat›ﬂmalar, kutuplaﬂmalar,
yolsuzluklar, yoksulluklar ve hu-kuka ayk›r› uygulamalar farkl› bi-çimlerde de olsa mutlaka varl›¤›-n› sürdürecektir. Mesela; uluslar
aras› konjonktüre uygun olarak
20.yüzy›l›n ço¤unda bask› alt›nda
tutulan ‹slâmi de¤erler ve o de-¤erlerin müdavimlerinin önü
21.yüzy›lda aç›lacak olsa da, e¤er
söz konusu “çete yap›lanmas›”
milli kurumlar›n kontrolü alt›nda
tamamen ortadan kald›r›lmazsa,
bu defa bask›c› uygulamalar da-ha farkl› kesim ve alanlar›n üze-rinde yo¤unlaﬂt›r›lacakt›r. Aç›k-ças› Türkiye’nin önünün aç›labil-mesi, alternatif medeniyet proje-sine öncülük edilerek medeniyet
s›çramas›n›n gerçekleﬂtirilebilme-si ve halk ile devletin ayn› strate-jik amaçlara kilitlenebilmesi için,
derhal “milli olmayan” bütün
unsurlar›n ortadan kald›r›lmas›
ve milli aç›l›mlar›n devreye girdi-rilmesi gerekmektedir.
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DURUM BU MUDUR?
BUDUR!*
Haﬂmet DEM‹REL

apay›n gözlerinizi, yaklaﬂ›k
5 bin y›l öncesine gidiyo-ruz. Sümer diyar›nday›z,
Uruk ﬂehrinde. Ama durun, biraz
daha geriye gidelim. Henüz uygarl›k denen ﬂey olmadan evvelki
zamanlara. Tar›m›n henüz bah-çecilik düzeyinde oldu¤u, bun-dan dolay› da fazla üretme kapa-sitesinin devlet diye siyasal bü-rokratik bir yap›y› taﬂ›yabilecek
güçte olmad›¤› zamanlar. ﬁimdi
biraz ileriye alal›m; büyük baﬂ
hayvanlar evcilleﬂtirilmiﬂ, bahçe
tar›m›ndan sabanl› tarla tar›m›na
geçilmiﬂ. Neolitik köy art›k kasa-ba olacak kadar büyümüﬂ. Tar›m
bürokrasi denen ﬂeyi besleyebile-cek kadar art› üretebiliyor. Art›y-la birlikte seçkin aileler; en baﬂta
ﬂef ve ailesi de -ki ﬂef baﬂrahiptirzenginleﬂmeye baﬂlam›ﬂ, dolay›-s›yla lüks mallar dâhil baya¤› bir
ticaret ve bu kapsamda ekonomi
denen ﬂey oluﬂmuﬂ. Gün geçtikçe
geliﬂip büyüyen ticareti koordine
edecek bir yap› gerek. ‹ﬂte o yap›-n›n ad›: Devlet.1
Devlet kente taﬂ›n›nca daha
do¤rusu kentle eﬂ zamanl› olarak
do¤unca, karmaﬂ›klaﬂan ve taba-kalaﬂan toplum için art›k köyde
geçerli olan gelenekler ve top-lumsal denetim de yeterli gelmi-yor. Çünkü kent hem iﬂ bölümü
nedeni ile karmaﬂ›k bir ekonomi-ye hem de kozmopolit ve kalaba--
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l›k bir nüfusa sahip. ‹ﬂte kent ve
devlet için bir kurallar manzume-si olarak hukuk da bu gereksin-meden do¤du.
Ancak hukuk konusunda siya-set felsefecisi Agamben’in bir ta-n›m› vard›r: ‹stisna. “Egemen”
der Agamben, “‹stisnay› söyleyen
kiﬂidir”; yani hukukun geçerli ol-mayaca¤›, ya da ola¤anüstülük
hukuku gibi hukuk olup olmad›¤›
tart›ﬂmaya aç›k bir kurallar man-zumesinin art›k geçerli olmayaca-¤› bir konumu. Çünkü egemen
hem hukuku yapan kiﬂidir, hem
de o hukukla kendini meﬂrulaﬂt›-ran. Ancak egemen, hukukun
hem içindedir hem de d›ﬂ›nda;
hem hukukun kayna¤›d›r hem de
hukuku o ask›ya alabilir; di¤er
yandan iﬂlemleri hukuk içinde ta-n›mlanm›ﬂt›r. Bu da onun hukuk
içi görünmesine yol açar.
Yine Cemal Bali Akal, Yasa ve
K›l›ç’ta, modern devlete kadar
yasay› söyleyenle (ya da yapanla)
onu uygulayan aras›nda kesin ay-r›mlar var der. Ancak bu her ha-lükârda böyle de¤ildir. Egemenlik , savaﬂ ve silah iﬂin içine girin-ceye kadar gerçekten de bu güç-ler ayr›m›na dayanmaktayd›. Sü-mer Uruk devleti ilk dönemlerin-de rahipler taraf›ndan yönetilir-di, yasalar› söyleyen rahipler, uy-gulayan ise onlar›n atad›¤› me-murlard› (bürokrasi meselesine

uzun uzad›ya girmeyeyim); an-cak ne zamanki Ur ile Lagaﬂ ara-s›nda (ki bunlar daha sonra Sami
Akad ile Asyal› oldu¤u düﬂünü-len Sümer gibi iki rakip medeni-yetin kentleri olacakt›) su nedeni
ile çat›ﬂma ç›kt›, o zaman iﬂler de-¤iﬂti. Önceleri di¤er memurlar gi-bi bir memur olan savaﬂ ﬂefi za-man içinde elindeki silahl› güç sa-yesinde iktidar›n tart›ﬂmas›z tek
gücü haline geldi. Ama korktu¤u
güç meﬂrulaﬂt›r›c› güç olan dindi.
O günden beri egemenler dinin
seferber edici gücünden ürktü-¤ünden onu devlet denetimi al-t›nda tutmaya, ya da bat›da ol-du¤u gibi sekülerizmle etkisini
azaltmaya çabalad›.
Bu tarihi verme nedenim ﬂu:
asl›nda 5-6 bin y›ld›r siyaset sahne-sinde fazla bir de¤iﬂiklik yok. De-mokrasi denen ﬂeyin ne kadar de-mokrasi oldu¤u ise kaynak ülkeler
bab›nda bile tart›ﬂmaya aç›k.
Hukuk baﬂ›ndan beri hep güçlünün damgas›n› taﬂ›d›, kanunla-r› yapan (ki hukukla ka nun fena
halde özdeﬂ say›labiliyor, çünkü
hukuk devleti denince bizde an-laﬂ›lan kanun devleti oluyor) hep
güçlüler oldu. Ve egemenin dai-ma korktu¤u zihin yönlendiren-lerdir (bu eskiden dindi, günü-müz endüstri toplumlar›nda
medya); o nedenle de egemenler
blo¤u (yani asker, sermaye, eski-N‹SAN ‘08 UMRAN
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nin tüccarlar› ve aristokratlar› ve
bürokrasi) için hukuk daima istis nad›r. Yani hukuku yapan da uy-gulatan da o oldu¤undan huku-ka ne zaman ve ne miktarda ara
verece¤ini, kime uygulan›p kime
uygulanmayaca¤›n› saptayan da
o olmuﬂtur. ﬁimdi D‹SK’in de için-de bulundu¤u kimi çevreler, ‘bu
süreç bir hukuk sürecidir, hukuka
müdahale etmeyelim, hukukun
üstünlü¤ü zedelenir’ gibi asl›nda
aç›ktan de¤il ama sanki çakt›rm›-yormuﬂ gibi yaparak alenen hukukd›ﬂ›l›¤› savunanlar bu yorum-lar›ma ayaklan›p çok indirgeyici
ve basitleﬂtirici diyebilirler. Ama
bunu demeden önce lütfen dar-beleri, s›k›yönetimleri, ola¤anüs-tü halleri, ola¤anüstü rejim mah-kemelerini bir hat›rlay›n. Dün sizi
çi¤neyen ola¤anüstü dönem hu-kuku size uyguland›¤›nda canh›-raﬂ ba¤›ran sizler, ﬂimdi AKP s›rf
sizin iﬂinize gelmiyor diye, asl›n-da hukukd›ﬂ›l›¤› meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ
oluyorsunuz.
‹mdi, hukuk devleti dedi¤i-mizde bundan anlad›¤›m›z ﬂey,
hukukun yegâne güç oldu¤u ve
hukukun ayr›ms›z herkese uygu-lanaca¤›d›r de¤il mi, peki o za-man ﬁemdinli neyin nesiydi? Bu
ülkede yarg›n›n birilerine hiç do-kunmazken (mesela darbe huku-kunu savunan Dan›ﬂtay hâkimi
Tansel Çölaﬂan baﬂka bir yerde ol-sa meslekten ihraç edilirdi) birile-rine fena halde dokundu¤u bir
gerçek de¤il midir? Diyebilirim ki
biz ola¤an hali hiç yaﬂamad›k. Sis-tem kendi k›rm›z› çizgileri aﬂ›ld›¤›
anda, hukuka uygun ya da de¤il
ola¤anüstü hal biçimine geçmedi
mi? Peki hal böyleyken ben nas›l
hukukun üstünlü¤üne inanay›m?
Ben nas›l ‘kanun önünde herkes
eﬂittir’ sözünü dikkate alay›m?
Çünkü kanunlar baklava çalan›
sürüm sürüm süründürürken,
banka soyanlar› pek de cezalan-d›rm›yor. Kanunlar hukuk d›ﬂ› uy-gulamalarda bulunan›, e¤er güç-lüyse, korurken, ayn› kanunlar
güçlüler saf›nda olmayanlar› hiç
22
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affetmiyor; gazete kupürü gibi
uydurmasyon.2 Ecevitler döne-minden beri idare mahkemelerin-ce, hatta pek çok yarg› karar› ile,
Bergama alt›n madeni kapat›ls›n
dendi¤i halde bunu hükümetle-rin takmad›¤› ve bu nedenle bu-güne dek (bildi¤imce yarg› karar-lar›na uymamak suçtur) herhangi
bir iktidar partisine b›rak›n ka-patma cezas›, para cezas›n›n dahi
kesilmedi¤i bir yerde, s›radan bir
vatandaﬂ›n yarg› karar›n› dikkate
almad›¤›nda kendini içerde bul-mas› sonucuyla karﬂ› karﬂ›ya kal›-yorsak burada hukuk devletinden
söz edilebilir mi? Yani hukuk te-oride de pratikte de egemenler
için istisna.
Hal böyleyken bizde 28 ﬁubat
döneminde askerin karﬂ›s›nda
‘tak-ﬂak’ konumunda olan yarg›
mensuplar›n›n salt hukuki kayg›-lar ile hareket etti¤ine inanma-m›z nas›l beklenir?
K›saca bu ülkede hukuk fena
halde siyasal. Hukuk devletin res-mi ideolojisi ekseninde birilerini

kollar ve korurken birilerine de
arka ç›k›yor. O zaman ben bu hu-kuka hukuk de¤il de guguk der
ve baya¤› çifte bile de¤il, stan-dart d›ﬂ› standartlar içinde oldu-¤unu söylersem hata m› yapa-r›m? Yoksa suç mu iﬂlerim?
Hukukla ilgili son olarak teo-rik bir baﬂka saptama yapay›m.
Carl Schmitt -yukar›da sözünü et-ti¤im ege men is tis na sözü asl›n-da ona ait- siyasetin dost ve düﬂ-man› saptamak maksad› ile yap›l-d›¤›n› söylüyor. Çünkü onun için
önem taﬂ›yan tek güç liberaliz-min tehdidinde olan devlettir. Bu
anlamda siyasal, rakiplerinizi us-ta manevralar ile alt etmek için
uygulayaca¤›n›z alt›n› oyma tak-tikleri (buna en güzel örnek Oba-ma-Clinton mücadelesidir, taraf-lar fena halde belden aﬂa¤› vu-rup karﬂ›dakini siyasal aç›dan et-kisiz k›lma çabas›nda) ile alt et-meye çal›ﬂmak de¤il, onu düﬂ-man ilan edip varl›¤›n› ortadan
kald›rma hamlesidir. ‹ﬂte Türki-ye’de devlet seçkinleri için siyaset
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budur ve hukuk da bu savaﬂta
düﬂman› yok etmek, alt etmek,
sindirmek için baﬂvurulan etkili
bir silaht›r.
Çünkü Türkiye’de Cumhuriyet
ola¤anüstü koﬂullarda kuruldu-¤undan istisnan›n ola¤anlaﬂt›¤›
bir rejim biçimine dayan›r.
Dolay›s›yla hukukçular›n mes-leki kayg›lar›n› ve ba¤l›l›¤›n› an-lamakla birlikte hukuk konusun-daki gerçekleri de es geçemeyiz.
Bu anlamda hukuk diyenlerin bir
k›sm›n›n hukuk alg›s›n› ziyadesi
ile naif buldu¤umu ifade etmek
durumunday›m.
Demokrasi Hiçe Say›l›yor
ﬁimdi gelelim demokrasi me-selesine: öncelikle evet, demok rasi ço¤unlu¤un fütursuz ege-menli¤i ve seçilmiﬂlerin seçilmiﬂ
krallara dönüﬂmesi de¤ildir. Ama
demokrasi ço¤unlu¤u hiç mesa-besine indirgemek de de¤ildir.
Tersine demokrasi temsili meka-nizmalar ile yap›lan bir yar›ﬂt›r.
Siyasal partiler en az›ndan teorik
olarak toplumdaki farkl› ç›kar
gruplar›n›n siyasal alana taﬂ›na-rak onlar›n hayat bulmas› savaﬂ›-d›r. Demokratik bir devlette en
az›ndan zevahiri kurtarmak için
bile olsa toplumdaki farkl› s›n›f-lar›n talepleri siyasal alanda kar-ﬂ›l›k bulur. Anayasa da bunun so-mutlaﬂm›ﬂ halidir.
Peki, ﬂimdi Türkiye’de Anaya-sa böyle midir? Hepimiz biliyoruz
ki böyle de¤ildir. Devlete, bürok-rasiye ola¤anüstü yetkiler veren,
haklar›n kullan›m›na fena halde
k›s›tlamalar getiren, örgütlenme
özgürlü¤ünü, ifade özgürlü¤ünü
yok eden bir konumda. Dahas›
mevcut seçim sistemi, siyasal par-tiler yasas›, demokrasi denen ﬂe-yin temsili niteli¤ini bile hiçe sa-yan yanlar içeriyor.
Mevcut siyasal sistem, ço¤unluk iktidar›na ve tekin egemenli-¤ine kap› aralayan siyasal alan›,
ço¤unlukçu iktidar ile görece ço-¤unlukla oluﬂmuﬂ bir muhalefet

partisi ve zay›f bir üçüncü muha-lefet partisinin paylaﬂt›¤› 2,5’luk
bir partiler demokrasisi oluﬂturu-yor. Sistem tek parti iktidar› isti-yor (çünkü koalisyon pazarl›kla-r›yla zaman kaybedilmek isten-miyor) ve karﬂ›lar›nda da bir tek
parti iktidar› var. Ama sistem tüm
bunlar› yaparken “liberal” sa¤
partiler ile “sosyal demokrat” bir
iktidar hesapl›yordu. Lakin hesap
bozuldu ve solun ezilerek boﬂalt-t›¤› alanlar ad›m ad›m ‹slamc›lar-ca fethedildi. Ve ortada ekono-mik olarak liberal, siyasal olarak
ise dini muhafazakâr, yer yer mil-liyetçili¤e de göz k›rpan bir ikti-dar ç›kt›. ﬁimdi bu parti sistemin
öngördü¤ü bat›l› yaﬂam biçimin-den ad›m ad›m uzaklaﬂarak mu-hafazakâr bir toplumsal yaﬂama
geçiyor.
‹yi ama bu yolu zaten siste-min kurucu unsurlar› döﬂedi.
Ama öngörülenler tutmay›p da
hesapta olmayan AKP eze eze
gelince de, sistem düdük çal›p
maç› tatil ediyor ve galibi hük-men ma¤lup etmeye çal›ﬂ›yor.
Dolay›s›yla hukuk diyenler
e¤er kötü niyetli de¤illerse, ger-çekten çarenin ola¤anüstü rejim-lerden, hukuk ad› alt›nda guguk-tan medet ummak olmad›¤›n› da
söylemek zorundad›rlar.
Do¤ru olan, ‘AKP neden baﬂa-r›l› oldu ve biz nas›l yapar›z da
halk› kazan›r›z’a kafa yormak.
Bence kapat›lmas› gereken bir
parti varsa siyasi parti de¤il bü-rokratik bir devlet dairesine dö-nüﬂmüﬂ CHP’dir. Çünkü sürekli
maçta gol yiyip yenildikçe fede-rasyona baﬂvurup “rakibimi hük-men ma¤lup k›l›n ben tek kale
maç yapay›m” diyor. Sistemin
yapt›¤› ﬂey bu.
Diyelim ki AKP kapat›ld›, yeri-ne kurulacak ZKP ﬂimdikinden
daha güçlü bir parti ile gelir ve
Anayasay› de¤iﬂtirip yarg›y› etki-siz k›larsa ne yap›lacak?
Kusura bakmay›n ama siz hu-kukçular›n kurald›ﬂ›l›¤› bu kadar
benimsemesi ve otoriteryen kod--

lar› meﬂrulaﬂt›rmak için bu kadar
hukuk laf› etmesi Yasalar›n Ruhu
yazar› Montesquie’ye ihanet anla-m›na geliyor. Lütfen kanun egemenli¤ini de¤il, adalet olarak hukukun egemenli¤ini savunal›m.
Ayr›ca Yarg›tay savc›s›n›n ga-zete kupürleri ile dava açmas› bir
yana, dava nedeni madem türban
ve laiklik karﬂ›tl›¤›nda odak ol-mak, o zaman MHP’ye de kapat-ma davas› aç›lmas› gerekmez mi?
O zaman en az›ndan maç› tatil et-mekte eﬂitlikçiler derdim. Ama bu
bile yok. Hukuk ad›na adalet ci-nayetleri iﬂleniyor ve siz hukukçu-lar buna alk›ﬂ tutuyorsunuz.
Diyece¤imi öz cümleyle anla-t›rsam; bu halk› de¤iﬂtirmedi¤imiz sürece rejim krizi hep yaﬂa-nacak. Çare ola¤and›ﬂ› uygulama
de¤il halk› kazanmak, be¤ensek
de be¤enmesek de ilgi göster-mek. Bunun içinse fildiﬂi kulemiz-den inip dünyay› de¤iﬂtirmeye
soyunmak gerek.
Laiklik, Cumhuriyet, bunlar›n
Türkiye ﬂartlar› içinde yaﬂad›¤›
anlam de¤iﬂimi, hayat tarzlar›n›n
siyasallaﬂmas› gibi konulara hiç
giremedim. Üstün ilan edilen ba-t›, temsili parlamenter demokrasi
ve siyasetin de¤iﬂen anlam›, ka-musal alan girmedi¤im baﬂka ko-nular. Oysa yaﬂad›¤›m›z olgu ta-mam› ile bunlarla iliﬂkili. Onlara
da s›ra gelir inﬂaallah.
Dipnotlar
* Bu baﬂl›¤› Nil Kara ‹brahimgil’in
Modern Dünyada Aﬂk isimli ﬂark›s›ndan
ald›m.
1 Marcella Frangipane, Yak›ndo¤u’da Devletin Do¤uﬂu.
2 Vural Savaﬂ, Alman Anayasas›n-dan örnekler vererek Almanya’da da bir
partinin gizli gündeminin bu ﬂekilde an-laﬂ›ld›¤›n› belirtiyor. Tabi Savaﬂ herkesi
salak san›yor çünkü söz konusu olan de-liller aç›kça parti yay›n organlar› gibi
resmi organlarda ç›kan yaz›lardan söz
ediyor ve o yaz›larda dahi parti yöneti-cileri, yetkilileri gibi sorumlular› ar›yor.
Yoksa AKP ile birlikte mamas› kesilen
Do¤an Medyas› gibi uyduruk oldu¤u,
yalan oldu¤u defalarca kan›tlanm›ﬂ ha-berler delil kabul edilmiyor.
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Bir Güzelleme Denemesi
ABDERALILAR VE KURBA⁄ALAR
Mehmet TEPE*

Filozoflar›n ve ayd›nlar›n ayd›nlatamad›¤› toplumlar› cahiller ve ﬂarlatanlar karart›r.”
Mar quis de Condor cet

aha önceleri Umran dergisinde yay›nlanan ‘Hipergerçekleﬂen Siyaset’ makalesi ile ‘Seçmen, Sisifos ‹ﬂkencesi ve Kara Türkler’ adl› makalede
seçmenin ve ülkenin sürekli baﬂa
dönen, döngüsel bir harekete ve
kadere sahip oldu¤unu dile getirmiﬂtim. Siyasi, demokrasi ve
hukuk tarihimize k›saca bakarsak
1950’ye kadar tek parti seçkincili¤inden memnun ve bu tek partinin iktidar nimetinden faydalan›p mevki ve ekonomilerini düzelten kesimin ç›karlar›na dokunan Adnan Menderes’in kedi-köpek davas› sonucu idam edilmesi,
daha sonra MNP ve MSP’nin siyasi hayat›na son verilmesi, hasbelkader Anadolu duruﬂuna sahipmiﬂ gibi/dissimülasyon bir fenomen olan Demirel’in siyasette 6
kere gidip 7 kere gelmesi, ard›ndan 1983’ten sonra iktidara gelen Turgut Özal’›n önce yaz›l›
medya daha sonra kendisinin önlerini açt›¤› özel kanallar yoluyla
“defe koyup çal›nmas› edepsizli¤i” ve bir anlamda bunlardan y›larak kendisini, böyle y›pranmas›n› engelleyici makam olarak görülen Cumhurbaﬂkanl›¤› köﬂküne
atmas›, Refah-yol hükümetinin
düﬂürülmesi ve RP nin kapat›lma-

D
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Er do ¤an ne den
Fenerbah çe li? Fenerbahçe’nin bayra¤› sar›-laciverttir. Bayrak 15 dakika
kezzapl› suda bekletildi¤inde iki rengin kar›ﬂmas›ndan yeﬂil renk ortaya
ç›kmaktad›r. Erdo¤an’›n
ﬂeriat özlemi tak›m tercihinde bile kendini ele
vermektedir.

”

s›, 2002’de Ak Partinin iktidar olmas› ve 14 Mart’ta kapatma davas› ﬂoku! K›saca ironik, trajik,
mizahi ve döngüsel bir siyasi hayat›m›z var. Ve bu siyasal dönüﬂümlere ba¤l› olarak en ciddi
krizler olan 1958-61, 1978-81,
1988-89, 1994, 1998-2002 krizle-

ri… Bu tablonun özeti ﬂu: Oligarﬂik seçkinci bürokrasi kendi iktidar› döneminde talan ve ya¤maya devam eder, ard›ndan seçkinci
olmayan s›n›ftan olanlar gelip
ekonomiyi tabana yayar. Bundan
rahats›z olan seçkinciler bu iktidar tipini ya kapatma ile ya da
darbe ile alt eder ve yerine kendi
anlay›ﬂ›n› iktidar eder.
Bu yaz›mda a¤›r felsefi, düﬂünsel, siyasi analitik yaklaﬂ›mlarda bulunmayaca¤›m. Çünkü yaﬂanan süreç son derece traji-komik bir süreçtir. Bu konuda en
manidar metni yay›nlayanlar›n son derece sempatik bir görünümü ve eylemleri olan- Genç Siviller oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹ﬂte
bunlardan baz›lar›:
Odak olma suçu: AKP’de Mustafa çok Tansel az: DONAR araﬂt›rma ﬂirketi taraf›ndan yap›lan
çal›ﬂmada; AKP seçmenleri aras›nda, Mustafa, Ahmet, Ali, Ayﬂe,
Havva gibi ‹slam kaynakl› isimlerin CHP seçmenlerine göre 3 kat›
fazla oldu¤u, buna karﬂ›n; Tansel, Çiyse, Berkecan, Sudesu gibi
ça¤daﬂ isimlerden neredeyse hiç
olmad›¤› tespit edildi.
Halka okunmuﬂ su içirili yor:
AKP’li ‹stanbul Belediyesi Terkos
ve Ömerli Barajlar› k›y›s›nda her
* Araﬂt›rmac›, Yazar

Kapak
Cuma günü 41 imama 41 yasin
okutuyor. Okunmuﬂ sular ﬂebekeye veriliyor, bu sayede insanlar›n dini duygular› coﬂturularak
amaçlanan ﬂeriat devleti için taban oluﬂturuluyor.
Erdo¤an neden Fener bahçeli?
Fenerbahçe’nin bayra¤› sar›-laciverttir. Bayrak 15 dakika kezzapl› suda bekletildi¤inde iki rengin
kar›ﬂmas›ndan yeﬂil renk ortaya
ç›kmaktad›r. Erdo¤an’›n ﬂeriat
özlemi tak›m tercihinde bile kendini ele vermektedir.
***
Genç Siviller’in imal›, ironik,
mizahi bildirisine ve iddianamesine benzeyen benim de bir iddianamem var:
Aç›l›ﬂ larda ir ticai gösterge ve
söy lem ler: Hakk›nda 5 y›l siyasi
yasak ve partisinin kapat›lmas› istenen Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n aç›l›ﬂlarda “Ya Allah,
Bismillah” demesi ﬂeriat isteminin ve hissiyat›n›n en aç›k hukuki
göstergesidir. Yine Baﬂbakan’›n
aç›l›ﬂlarda kulland›¤› makas›n
‹ran mal› oldu¤u tespit edilmiﬂ;
bunun da ‹ran devrimini ithal etmesinin en aç›k göstergesi oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Ayr›ca aç›l›ﬂlarda
kullan›lan k›rm›z› kurdelan›n s›cak yaz günlerinde bazen yeﬂil
rengi verdi¤i tespit edilmiﬂtir ve
bu göstergelerin suç oldu¤u kanaati edinilmiﬂtir.
Uzun hukuki araﬂt›rmalar ve
istihbaratlar sonucu AKP’ye ba¤l›
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
‹ETT otobüslerinde ﬂoförlerin k›ﬂ
günlerinde siyah eldiven, yaz
günlerinde ise beyaz eldiven kulland›klar›; bu eldivenleri de akbil
al›ﬂveriﬂinde bayanlarla fiziksel
temas› engellemek amac›yla takt›klar› tespit edilmiﬂtir. Söz konusu eldiveni takan ﬂoförlerin AKP
döneminde iﬂe al›nd›klar› belirlenmiﬂtir.
Yine AKP milletvekili ve belediye baﬂkanlar›n›n y›l içinde tüm
hareketleri gözlenmiﬂ ve ﬂu bulgulara rastlanm›ﬂt›r: Söz konusu
AKP’li siyasiler evlerine sa¤ ayak-

la, tuvaletlerine sol ayakla girmekte ›srar, hassasiyet ve titizlik
göstermektedirler. Baz›lar›n›n diﬂ
macunu ve f›rças› yerine misvak
kulland›klar› tespit edilmiﬂ, çocuklar›n›n ise kot pantolon yerine namazdan diz yapm›ﬂ kumaﬂ
pantolon giydikleri gözlenmiﬂtir.
Ayr›ca bu evlerde tespih ve seccadelerin oldu¤u ve zaman zaman
da Perﬂembe geceleri Yasin
okundu¤u bilinmektedir.
Recep Tayyip Erdo¤an’›n Baﬂbakanl›¤› döneminde Baﬂbakanl›k konutuna giriﬂinin bütün kamera görüntüleri incelenmesi sonucunda; X-ray cihaz›na sa¤
ayakla girdi¤i sol ayakla ç›kt›¤›
bu esnada da içinden dualar okudu¤u gözlenmiﬂtir.
Yine R.T.Erdo¤an’›n hat›r› geçenlere sigara b›rakt›rmas›n›n
as›l sebebinin sa¤l›k konusundaki
hassasiyetinden de¤il “Sigara Haramd›r” fetvas›ndan dolay› oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca son olarak kamu binas›n›n inﬂaat› yap›m›nda bir amele
arkadaﬂ›na “Koçum be, biz Anadolu çocu¤uyuz” demesi üzerine
söz konusu amelenin ifadesi al›nmas› sonucunda amelenin Ak
Parti Gençlik Kollar›na tak›ld›¤›
tespit edilmiﬂtir.
Söz konusu bu eylemler ve
söylemlerden dolay› malum partinin muhakkak kapat›lmas› gerekir.
***
Genç Siviller’in bu bildirisi bana Martin Weiland’›n “Abderal›lar” adl› kitab›nda anlat›lan toplulu¤u ve bak›ﬂ aç›lar›n› hat›rlatt›.
Ab de ra l› lar ba¤nazl›k, dogmac›l›k, tutuculuk, dar kafal›l›k
içerisinde olan, kitle psikolojisiyle
hareket eden bir topluluktur. Bir
yanda Demokritos, Hippokrates,
tiyatro yazar› Euripides gibi ak›lc›lar, di¤er tarafta ise boﬂ inançlar›n, ön yarg›lar›n, eleﬂtirisiz düﬂüncelerin tutsa¤› dar ufuklu, küçük taﬂra insanlar› yer al›r. Kitap
Abdera’n›n felsefesi, devlet yönetimi, hukuk sistemi ve mahkeme-

leri, tiyatrosu ve sanat hayat›,
akademisi ve bilim dünyas› hakk›nda bilgiler verir. Kitapta ironik
bir dille eﬂe¤in gölgesine ücret isteyen eﬂe¤in sahibi ile bu ücreti
ödemek istemeyen eﬂe¤i kiralayan diﬂçinin anlaﬂmazl›ktan dolay› yarg›ya intikal eden hukuk parodisinin nefis anlat›m› vard›r.
Abderal›lar her ﬂeyin kendi bildikleri gibi oldu¤unu düﬂünen,
farkl› ﬂeyleri kabul edemeyen,
dar kafal› insanlar olduklar› için
Demokritos’un yirmi y›lda edindi¤i birikimden yararlanmak yerine
onu deli yerine koyarlar ve kendilerini kurba¤a yetiﬂtirme gibi boﬂ
bir iﬂe verirler. Demokritos ise bir
süre onlarla anlaﬂmaya çabalad›ktan sonra pes eder ve ﬂehir d›ﬂ›ndaki evine çekilir. Kurba¤a istilas›na u¤rayan Abderal›lar ülkelerini terk etmek zorunda kal›rlar. Weiland Abderal›lar›n yok
olup olmad›¤›n› bilmedi¤ini fakat
Abderal›l›¤›n bir yerlerde varoldu¤unu söyleyerek ‘insanlar çevresindeki Abderal›lar› görür görmez veya duyar duymaz onlar›
hemen fark edip anlayacakt›r’
der. ‘Eski Abdera halk› zannetti¤im gibi tamamen yok olup gitmemiﬂtir!’1 diyerek kitab›n› tamamlar. Yaklaﬂ›k 5-6 y›l önce “Birileri Demokritos yoksa Biz Abderal› m›y›z?” adl› bir yaz› kaleme
alm›ﬂt›m. Fakat yaz› tertipsizli¤imin kurban› oldu ve kayboldu. Bu
teﬂebbüsümden üç y›l sonra Say›n
Ha san Celal Güzel, ‘Abdera l›lar’
ile benzeﬂimleri ironik bir dille ﬂu
ﬂekilde ortaya koyuyordu:
“Turbanyusa karﬂ› olan grup,
baﬂta Kral Sezeryus olmak üzere,
Cumhuriyetçi Okos Partisi, generalyuslar, bol maaﬂl› Jimnazyum
Baﬂkan› ve rektöryuslar ile Sezeryus’un atad›¤› baz› bürokratlardan meydana geliyormuﬂ. Say›lar› azm›ﬂ ama etkileri çokmuﬂ. Bu
gruptakilere göre, “turbanyus”
Abdera’n›n en büyük sorunu
imiﬂ; baﬂ›n› turbanyus ile örtmüﬂ
bir Abderal› kad›n gördüklerinde, sinir krizi geçirirler ve AbdeN‹SAN ‘08 UMRAN
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Halka okunmuﬂ su içiriliyor: AKP’li ‹stanbul Belediyesi Terkos ve Ömerli Barajlar› k›y›s›nda her Cuma günü 41 imama 41 yasin okutuyor. Okunmuﬂ sular ﬂebekeye veriliyor, bu sayede insanlar›n dini duygular› coﬂturularak amaçlanan ﬂeriat devleti için taban oluﬂturuluyor.

ral›lar›n da Perslilere benzeyece¤inden korkarlarm›ﬂ... Bu yüzden
de, on y›lda bir demoskrotastan
vazgeçilir ve turbanyus da tap›naklarda kilitlenirmiﬂ. Bu arada,
Abderal›lar ﬂehir devletlerinin
sald›r›s›na u¤rar, “KK’yus”lar taraf›ndan teröre mâruz kal›r, halk
açl›ktan sürünürmüﬂ fakat “turbanyus”, Abdera’n›n gündeminde en çok tart›ﬂ›lan mesele olmaya devam edermiﬂ...
Sezeryus’un, demoskratosun
laf›na de¤il, meydan›na bile tahammülü yokmuﬂ. Herhangi bir
yere ziyarete gitti¤inde, e¤er orada Demoskratos Meydan› varsa,
güzergâh›n› hemen de¤iﬂtirir,
hep Cumhuriyet meydanlar›nda,
Cumhuriyet caddelerinde dolaﬂ›rm›ﬂ. Bir meydan›n ya da caddenin
ad›n›n de¤iﬂtirilmesi ve Demoskratos ad›n› almas› yönündeki
bütün teklifleri veto edermiﬂ...”2
Hasan Celal Güzel’in dedi¤i
gibi her geçen gün Ab de ra l›l›¤a
yaklaﬂmaktay›z. Nitelikli düﬂünürlerimiz de Demokritos’un, Euripides’in ve Hipokrates’in yaﬂad›¤› kaderi yaﬂamaktad›r. Onlar›n sözlerine ve düﬂüncelerine itimat edilmemekte, ﬂu veya bu ﬂekilde yaftalanmakta, etiketlenmekte ve mahkum edilmektedirler. Ya da onlar yer alt›na kaçmakta çareyi bulmaktad›rlar.
26
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***
Bu yaz›da, ciddi analizlere girmek meseleyi ciddiye almak olaca¤›ndan, böyle bir üslûp tercih
ettim.
AB ülkelerinden gelen tepkilere bakar m›s›n›z? “Türkiye aya¤›na kurﬂun s›kt›”, “ﬁok oldum”,
“Gülünç”, “Deli iﬂi” vs...
Bir de Recep Tayyip Erdo¤an’›n geçmiﬂ beyanat›nda;
“...fanilere kul olmayaca¤›z, Allah’a kulluk etmenin hazz›n› yaﬂayaca¤›z…” söylemini iddiada
delil olarak sunan fail kendi isminin kelime anlam›n›n “Rahman’›n kulu” anlam›na geldi¤ini
bilmiyor mu? E¤er bilmiyorsa ö¤rendi¤inde isim de¤iﬂtirme gibi
bir giriﬂimde bulunacak m›? Çünkü iddianameye konu olan durumla benzer bir paralellik ve boyut söz konusudur...
Neyse güzellemenin sonuna
gelelim. Olan zaman›m›za ve insan›m›za oluyor. Yaz›k oluyor bize. Gelece¤imiz bize yaklaﬂmakta olan meçhul bir ümitsizli¤e
dönmektedir. “Kara Pazartesi”
olarak bilinen günde havaya
uçan 20 milyar dolar› kimin maaﬂ›ndan taksitlendirerek tahsil
edece¤iz? Ya da yerlere düﬂen
itibar›m›z› kim kald›racak aya¤a.
Yaz›k oluyor, yaz›k. Koca bir medeniyet kurmuﬂ ecdad›n çocukla-

”

r› bu kadar komik olmamal›yd›.
E¤er siyaset, hukuk, toplumsal anlay›ﬂ›m›z böyle olursa Baudrillard’›n deyiﬂiyle toplumsal›n
enerjisi azalmakta, özgünlü¤ü elden gitmekte, tarihsel niteli¤i ve
idealli¤i buharlaﬂ›p uçmaktad›r.
Toplumsal bir sistem u¤runa ad›n› yitirirken, politika da yok olmaktad›r. Toplumsal art›k anonimleﬂmiﬂtir ve kitle olmuﬂtur.
‹ddianamenin
tamam›yla
medya haberlerinden derlendi¤i
görülüyor. Koca adamlar›m›z
medyadan beslenince böyle hazin, mizahi bir komedi oyunu
gerçekleﬂiyor.
Unutmadan, “Onlar da her
ﬂeyi satt› kardeﬂim” diyenlere
karﬂ› da demokrat olmak yani savunabilmek epey zor oluyor.
Abderal›l›k psikozunun içerisindeyken baﬂka ﬂeyler söylenemiyor.
Neyse el birli¤iyle ve büyük
bir titizlikle kurba¤alar›m›z› büyütelim; t›pk› Abderal›lar gibi…
Dipnotlar
1 Bir Eﬂe¤in An› lar› , Comtes se de
Segur, Tür kiye ‹ﬂ Ban kas› Yay›n lar ›,
Mart 2008 (‹stanbul)
2 Abdera’da Curcuna, Hasan Celal Güzel, Radikal 22/10/2006

Kapak / Soruﬂturma

AK PART‹ ALEYH‹NE AÇILAN
KAPATMA DAVASI HAKKINDA
NE DED‹LER?
Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n AKP aleyhine “Laikli¤e ayk›r› eylemlerin oda¤›” oldu¤u iddias› ile açt›¤› kapatma davas› ve Ergenekon soruﬂturmas›n›n yeni boyutlar kazanmas›, Türkiye’nin gündemine bir anda oturuverdi. Konuyu farkl› perspektiflerden analiz eden yaz›lara ilaveten; geliﬂmeyi çeﬂitli ba¤lant›lar› aç›s›ndan de¤erlendirmeleri için, Zaman gazetesi yazar› Ali Bulaç, Taraf gazetesi yazar› Alper Görmüﬂ, Yeni ﬁafak gazetesi yazar› ‹bra him Ka ra gül ve Saadet Partisi eski milletvekili ve huhukçu ﬁe ref Malkoç’un görüﬂlerine baﬂvurduk. AKP hakk›nda aç›lan kapatma davas›n›n;
-‹ç ve d›ﬂ politik dengeler aç›s›ndan nereye oturdu¤unu,
-Parti kapatma gelene¤imiz aç›s›ndan nas›l bir anlam ifade etti¤ini,
-Ergenekon operasyonu ve darbe söylentileri ile ilintisini ö¤renmek istedik.
Kendilerine verdikleri cevaplardan dolay› Um ran okurlar› ad›na teﬂekkür ediyoruz.

Ali BULAÇ - “Tuhaf Ama Gerçek! AB’lilere Göre de Delilik!”
Y üzde 47 oy alm›ﬂ bir
partiyi kapatt›rmaya
çal›ﬂmak ilk anda tuhaf
geliyor. AB canibinden
gelen tepkilerin topland›¤› ortak nokta
ﬂuydu: "Bu bir delilik!.." Ama hat›rlayal›m, RP kapat›lmak istendi¤inde
birinci partiydi, yüzde 21 oy alm›ﬂt›,
6 milyon 100 bin oy ederdi. Partinin
kay›tlar›na göre üye say›s› da 4 milyon 250 bine ç›km›ﬂ bulunuyordu.
Sonra FP kapat›ld›. Arkas›ndan hakikaten neredeyse bütün politik varsay›mlar›n› de¤iﬂtirmek suretiyle AK
Parti kuruldu. Bu da kapatma davas›yla karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂ bulunuyor.
Bundan üç ay önce de DTP hakk›nda da kapat›lma davas› aç›lm›ﬂ
bulundu¤unu hat›rlayal›m.
Bu her iki önemli partinin kapat›lmak istenmesinin anlam› nedir?
Türkiye, geçen yüzy›l›n ilk çeyre¤inden baﬂlamak üzere yaﬂad›¤› derin
iki krizi henüz aﬂabilmiﬂ de¤il. Sistem dini nereye oturtaca¤›na bir

türlü karar veremiyor veya kendi zamirinde bir karar vermiﬂ de, halk bunu bir türlü kabule yanaﬂm›yor. Sistemin halka dayatt›¤› "laiklik", en
rijid tarz› olan Fransa'dan bile çok
daha gerilerde, buna kelimenin gerçek manas›nda "laikçilik/laisite" demek mümkün. Bu da her defas›nda
çok ciddi krizlerin yaﬂanmas›na sebep olabiliyor. Baﬂsavc›n›n haz›rlad›¤› iddianamede bir müdürün "Rahmetullahi aleyhim ecme›yn (Allah›n
rahmeti hepsinin üzerinde olsun)"
demiﬂ olmas› "laikli¤e ayk›r› fiil"
olarak gösterilmiﬂ. Küçük bir kitap
hacmindeki iddianamede –ki ço¤u
medyadan toplanm›ﬂ haberlerle dolu- bu ve benzeri 'suç teﬂkil eden ilginç deliller' var.
Söz konusu iddianemede gerçekten tuhafl›klar var. Kolayca tahmin edilece¤i üzere "Baﬂörtüsü yasa¤›n›n kald›r›lmak istenmesi"yle ilgili düzenleme en baﬂa konulmuﬂ.
Bu da son derece ilginç. Ama iddianamenin beslendi¤i mant›ktan ha-

reket edilecek olursa, MHP ve Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› (D‹B) hakk›nda
da iﬂlem yapmak gerekebilir. Çünkü
baﬂörtüsü düzenlemesine hemen
hemen ayn› gerekçeler ve argümanlarla MHP de destek verdi ve 10 ila
42. maddeler Meclis'ten 411 oyla
geçti. D‹B Baﬂkan› ve dini bilgiler konusunda devletin resmi yetkili k›ld›¤›
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu, "baﬂörtüsünün ‹slam dininin bir gere¤i, dini
bir vecibe oldu¤unu" aç›kça beyan
ettiler. Bir siyasi partinin kapat›lmas›na sebep teﬂkil eden bir fiil suç say›l›yorsa, devletin bir kurumu taraf›ndan savunuldu¤u zaman da suç teﬂkil etmeli. Suçun niteli¤i kurumlara
göre de¤iﬂmeyece¤inden D‹B ve
MHP hakk›nda da kapatma davas›
aç›lmal›. Zaten iddianameye bak›l›rsa
asl›nda hükümet ve devlet de tatil
edilmiﬂ olacak. Çünkü iddianemede
devletin baﬂ› Gül ve hükümetin baﬂ›
Erdo¤an ayn› anda suçlan›yor.
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Alper GÖRMÜﬁ - “Amaç Siyasetin Devre D›ﬂ› B›rak›ld›¤› Bir Türkiye.”
1- AK Parti, bütün
yalpalamalar›na, Türki-ye’deki demokrasi d›ﬂ›
güçlere verdi¤i bütün
tavizlere ra¤men, Türki-ye’nin “normal” bir de-mokrasisinin olmas›n› “rejim tehlike-si” olarak gören güçlerin en fazla nef-ret etti¤i siyasi oluﬂum olma özelli¤ini
koruyor. Bu nefret gayet anlaﬂ›labilir
bir nefrettir, çünkü AK Parti bugüne
kadar ortaya ç›kan ve “demokrat” ol-ma iddias›n› taﬂ›yan bütün öbür parti
ve hareketlerden daha fazla tehlike
arz ediyor bu aç›dan. Çünkü varl›¤›
buraya ba¤l› ve üstelik çok güçlü bir
kitle temeli var. AK Parti’nin kapat›l-mas› gerekti¤ini düﬂünenlerin aç›kça
telaffuz etmedikleri “iç” etken budur.
“D›ﬂ”a gelince… Dünya, baz› ülke-lerde darbelerin teﬂvik edildi¤i bir dünya
olmaktan ç›kt› art›k. ‹ktisadi, sosyal, kül--

türel nedenleri var bunun; ayr›nt›lar
uzun sürer ama böyle oldu¤u kesin.
Bu durumda ﬂöyle diyebiliriz: Ne
iç dengeler ne de d›ﬂ dengeler AK
Parti’nin kapat›lmas› için uygun bir
vasat teﬂkil ediyor. Fakat bir yandan
da çaresizlik var. Oyunu kaybedece¤i-nizi anlarsan›z, sonuç alma ﬂans›n›z
çok küçük de olsa yeni hamleler ya-pars›n›z. ﬁu anda olan budur bence.
2- Gelenek devam ediyor, ama ar-t›k bu yolculu¤un da sonuna gelinmiﬂ
olabilece¤ini gösteren iﬂaretler de var.
Zorluk derecesi en yüksek parti kapat-ma giriﬂimiyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Giriﬂim-ciler bu kez de baﬂarabilirlerse, zorluk
derecesi daha düﬂük vakalarla karﬂ›-laﬂmaya devam edebiliriz. Ama baﬂa-ramayabilirler de.
3- Ergenekon türü örgütlenmele-rin nihai hedefinin askeri darbe oldu-¤u konusunda ortada bir kuﬂkunun

oldu¤unu sanm›yorum. ‹ttihat Terakki
gelene¤inin bu son sal›n›m›n›n, K›b-r›s’taki Annan plan› ve Avrupa Birli¤i
ile görüﬂmelerin y›l› olan 2004’te baﬂ-lad›¤›n› ve bugün de devam etti¤ini
düﬂünüyorum. 2004’teki iki darbe gi-riﬂiminin, “art›k klasik darbe olamaz”
gerekçesiyle rafa kald›r›lmas›ndan
sonra uygulamaya konan yeni kon-sept, bir yandan yayg›n sivil eylemler,
bir yandan da bu tür örgütlerin san-sasyonel eylemleriyle Türkiye’nin yö-netilemez oldu¤unun gösterilmesi te-melinde oluﬂturulmuﬂtu.
Bugün, AK Partinin kapat›lmas›n-dan sonra, onun ya da ona benzeyen
baﬂka partilerin “en az bir nesil bo-yunca” iktidara gelmesinin engellen-mesi önerileri dolan›yor ortal›kta. Böy-le bir amaca, ancak siyasetin devre d›-ﬂ› b›rak›ld›¤› bir Türkiye’de ulaﬂ›labilir.

ﬁeref MALKOÇ - “Siya set Ve sayet Alt›na Al›n mak ‹steniyor”
1) Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu¤unda üç konuyu
çözmeyi kararlaﬂt›rd›:
Ekonomik kalk›nma,
Kürt sorunu,
Din-Devlet iliﬂkisi (laiklik).
Aradan geçen bunca y›la ra¤men bu
konular çözülemedi¤i gibi daha da
karmaﬂ›k hal ald›.
ﬁu anda iktidar partisi AKP aleyhine
“Laikli¤e ayk›r› eylemlerin oda¤›” olmaktan kapatma davas› aç›ld›. Laiklik
80 y›ld›r hep konuﬂuldu ancak bir mutabakat sa¤lan›p sa¤lam bir tan›m› ve
uygulamas› yap›lamad›.
2) Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n iddianamesi,
hukuki aç›dan zay›f, delillerden yoksun, hukuki hedeflerin d›ﬂ›nda siyasi
sonuçlar› a¤›r olan bir belge. Bu davan›n mahiyet RP’ninkinden daha a¤›r.
a) Cumhurbaﬂkan›’na siyasi yasak isteniyor.
b) TBMM’deki yasama çal›ﬂmalar› suç
say›l›yor.
c) Anayasan›n d›ﬂ›nda bir laiklik tan›m›
yap›larak “Laikli¤in bir hayat tarz›” oldu¤u iddia ediliyor.
3) ‹ddianamenin hedefleri hukukun s›n›rlar›n› aﬂ›yor. Bu bir proje, iddianame
bunun bir bölümü. Hedef;
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AKP kapat›lacak.
AKP iktidardan düﬂürülecek.
AKP bölünüp parçalanacak ve tasfiye
edilecek.
Yarg›n›n s›n›rlar› zorlan›p aﬂ›larak,
TBMM’nin alan› daralt›lmak, siyaset ve
demokrasi vesayet alt›na al›nmak isteniyor. Bu Türkiye’nin gelece¤i için, hukukun ve demokrasinin gelece¤i için
çok yanl›ﬂ bir ﬂeydir.
4) Bunun çözümü TBMM’nin Anayasay› ve siyasi partiler kanununu de¤iﬂtirmesiyle olmal›d›r. Türkiye’de kurumlar›, hukuku, siyaseti yerli yerine koyacak bir Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu de¤iﬂikli¤i elzemdir. TBMM, iktidar
partisi bu anayasa de¤iﬂikli¤ini yapmazsa çok büyük bir ihtimalle AKP kapat›lacakt›r. Zira Refah Partisi ve Fazilet
Partisi kararlar› ve bu karar›n sonuçlar›
aç›kt›r.
5) Anayasan›n baﬂtan sona de¤iﬂmesi
gerekir. Bu iﬂ uzun sürebilir. Bu aç›dan
TBMM’nin siyasi partileri kapatmay›
mutlaka yeniden ele al›p düzenlemesi
gerekir.
Ne ler ya p› labi lir?
Suç oda¤› olmak için yarg›lan›p hüküm
giyme ﬂart› Anayasan›n 69. maddesine
konabilir.

Terör ve ﬂiddeti teﬂvik etmenin d›ﬂ›nda
parti kapatmalar›na son verilebilir.
Kapatma davas›n›n aç›lmas› karar› Yarg›tay Ceza Genel Kurulu’na verilebilir.
Anayasa Mahkemesi yap›s›, üye seçim
ve karar nisab› yeniden düzenlenebilir.
6) Güzel bir söz var: “Her s›k›nt›dan inﬂallah hay›rl› sonuç do¤ar”. Bu olay,
umar›m, Türkiye için hukukun üstünlü¤ünü sa¤layacak, insan haklar› ve
demokrasiyi geliﬂtirecek Anayasa de¤iﬂikli¤ine vesile olur. Aksi takdirde Türkiye’de kurumlar ve insanlar enerji ve
güçlerini birbirlerini yenmeye harcarlarsa bu memlekete ve millete yaz›k
olur.
7) Savc›n›n iddianamesindeki laiklik tan›m› Anayasaya ayk›r›d›r. ﬁöyle ki: Laiklik hayat tarz› de¤il hukuki bir olgudur.
Ayr›ca Anayasan›n 24. maddesindeki
din e¤itimi ve ahlak dersleri ile yine
anayasan›n 136. maddesindeki Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n anayasal bir
kurum olarak düzenlenmesi, Savc›
Bey’in laikli¤in tan›m›n› yanl›ﬂ yapt›¤›n›
gösteren hukuki metinlerdir.
Görelim Mevla’m neyler, neylerse güzel eyler.
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‹brahim KARAGÜL - 28 ﬁubat Benzetmesi Yapmadan Düﬂünmek!
Umran dergisi, y›llar önce 28 ﬁubat askeri müdahalesiyle ilgili bir özel
say› haz›rlam›ﬂt›; “Postmodern darbe”nin bütün boyutlar›yla ele al›nd›¤› bir çal›ﬂmayd›. O güne kadar 28 ﬁubat müdahalesi içerideki iktidar savaﬂ›yla s›n›rl› tutuldu¤u için, laiklik, irtica gibi
semboller üzerinden pazarland›¤›
için, kimsenin birkaç y›l sonra Türkiye ve bölgede neler olabilece¤ine
iliﬂkin öngörüsü yoktu. 11 Eylül sald›r›lar› oldu, ülkeler iﬂgal edildi, küresel ola¤anüstü hal ilan edildi ve bir
küresel 28 ﬁubat dönemine girdik. O
say›n›n bugünlerde yeniden okunmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Türkiye’nin kronik zaaf› olan, bütün
enerjisini tüketen iç iktidar çat›ﬂmas›n›n baﬂkalar›n›n bölgesel projeleri
ve Türkiye özlemleri için nas›l istismar edildi¤inin en iyi örne¤idir 28
ﬁubat. “D›ﬂ etki” bu ülkede her zaman yad›rgan›r, hafife al›n›r, hatta
alay edilir. Ancak 28 ﬁubat ve sonras›nda bu hafife alman›n ya cehaletten kaynakland›¤›n› ya da kas›tl› oldu¤unu aç›kça gördük.
Son birkaç ay içinde, bir çok ülkenin katlanamayaca¤› krizlerin, geliﬂmelerin üstesinden gelmeye çal›ﬂ›yoruz. Hemen her hafta bir baﬂka
derin sars›nt›y› hissediyoruz. PKK
operasyonlar›, kara operasyonu,
“neden geri çekildik” tart›ﬂmas›, TSK
ile CHP aras›nda ihanet suçlamalar›na uzanan “ABD talimat›” polemi¤i
ve hemen ard›ndan Ak Parti’ye yönelik ﬂok edici bir kapatma davas›.
Türkiye’nin krizinin laiklik, baﬂörtüsü meselesi olmad›¤›n›, semboller
üzerinden geliﬂtirilen çat›ﬂmac› siyasi
dilin kamuoyuna yönelik oldu¤unu,
sorunun devlet iktidar›n› kimlerin
kontrol edece¤i meselesi oldu¤unu,
bu iktidar›n paylaﬂ›lmas› konusunda
bir seçkinci elitin tahammülsüzlü¤ünün bedelini ödedi¤imizi biliyoruz.

Sembollerin dilini önemsemeyelim.
Kavgan›n gerçek boyutunu görelim.
Burada Ak Parti’nin ‹slamc› geçmiﬂten
gelmesi, Refah Partisi’nin ‹slamc›l›¤›
ikincil etkidedir. Türkiye’nin siyasi tarihi, kim olursa olsun, bu iktidardan
pay isteyen herkesin tehdit alg›land›¤›n›n, düﬂman görüldü¤ünün, tasfiye
edildi¤inin ya da edilmek istendi¤inin
örnekleriyle doludur. Bir nevi seçkinci,
s›n›fsal bir ay›r›m› içeren bu yaklaﬂ›md›r as›l sorun.
28 ﬁubat da böyleydi, Ak Parti’ye karﬂ› aç›lan kapatma davas›n›n
alt›nda da bu yat›yor. 28 ﬁubat projesinin alt›nda imzas› olanlardan birinin, bir yaz›s›ndaki “bu kadar kolay
olaca¤›n› biz bile bilmiyorduk” cümlesini hiç unutmam. Müdahalenin,
Türkiye içindeki rejim-iktidar kavgas›yla birilerinin bölgesel dizayn› aras›nda nas›l bir paralellik kurdu¤unu
hepimiz biliyoruz. Irak iﬂgali iﬂte bu
projenin bir sonucuydu. Çünkü Türkiye’de iç siyaseti dizayn etmek için
proje haz›rlayanlar da, Irak’› iﬂgal
edenler de ayn›yd›.
ﬁimdi ‹ran tart›ﬂ›l›yor. ﬁimdi
Lübnan’a yeni bir ‹srail sald›r›s› tart›ﬂ›l›yor. Kuzey Irak tart›ﬂ›l›yor. Irak’tan
çok daha büyük projeler gündemde.
Böyle bir zamanda Türkiye’deki iktidar›n niteli¤i, kimlerin etkisinin ne
kadar olaca¤› elbette son derece
önemli. Kimler kimlerle iﬂ tutmak istiyor, çok dikkatli bakmak gerekiyor.
Ben bu yüzden, meselenin Türk iç siyasetindeki geleneksel kamplaﬂman›n, laikli¤in, baﬂörtüsünün ötesinde
boyutlar› da oldu¤u kanaatindeyim.
Zaman›nda ‹srail eski Baﬂbakan› Benjamin Netanyahu’ya sunulan, alt›nda
çok tan›d›k imzalar bulunan “‹s rail
‹çin Ye ni Bir Stra te ji” baﬂl›kl› tezi bugünlerde yeniden okumakta fayda
var. ‹srail aﬂ›r› sa¤› ve neoconlar›n
Yeni Ortado¤u Projesi’ydi o tez. Bu
çerçevede, küresel 28 ﬁubat’tan önce Türkiye’nin 28 ﬁubat’›n› yaﬂad›k.

Ergene kon operasyonu ise kapatma davas›ndan önce baﬂlad›. Çetelere yönelik operasyonlardan en
önemlisiydi. Kapatma davas›ndan
sonra süreç h›zland›r›ld›. ﬁu gösterilmek isteniyor olabilir: Kapatma davas›, san›ld›¤› gibi sistemin reaksiyonu de¤il, sistemin gücünü istismar
ederek çeteleﬂen bir yap›lanman›n
tezgah›. Bu sebeple Ergenekon’la
kapatma davas› aras›nda ba¤lant›
kuruluyor. Bu mümkün. Ayn› çevrelerin iflah olmaz Ak Parti düﬂmanl›¤›
ortada; baz› çevrelerin bu çeteleri
paravan olarak kullanma ihtimali de.
Ergenekon’un hangi güçlerle, hangi
ülke istihbaratlar›yla ya da ideolojik
çevreleriyle ba¤lant›lar› oldu¤u netleﬂmiﬂ de¤il. Ancak ellerinden gelse
parti kapatman›n ötesinde darbe
yapmak isteyecekleri de biliniyor.
E¤er öyleyse, Ergenekon operasyonuyla bu çete da¤›t›lm›ﬂ olacak.
O zaman sistem içindeki kronik kavga, devlet iktidar›n› paylaﬂma krizi
sona m› erecek? Bütün sorun çözülmüﬂ mü olacak? Bu ciddi bir yan›lg›
olur. Sorunu basitleﬂtirmek, devleti
Ergenekon’a indirgemek olur. Tabi
sonu da hayal k›r›kl›¤› olur.
Cumhuriyet tarihinin en keskin
kavgas› elbette içerideki iktidar paylaﬂ›m› kavgas›d›r ve temelde iç iktidar gruplar› aras›ndaki güç mücadelesidir. Ancak bu mücadelede d›ﬂar›da kimlerin, nas›l taraf oldu¤una
dikkatle bak›lmal›. Mesela ABD içinde hangi gruplar Türkiye’de hangi
gruplarla iﬂ tutuyor, görülebilmeli.
PKK, Kuzey Irak, ‹ran krizi, Irak’›n ne
olaca¤›, nükleer meseleler gibi bir
çok madde, bölgesel düzeyde bir
aray›ﬂ›n, dizayn çabas›n›n iﬂaretleri.
Türkiye’nin merkezinde oldu¤u co¤rafyada bunlar yaﬂan›rken içeride
nas›l bir siyasi yap›lanman›n olmas›
gerekti¤i bizim gibi baﬂkalar›n› da ilgilendiriyor.
N‹SAN ‘08 UMRAN
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Söyleﬂi / Resmî-‹llegal Yap›lar

TANIL BORA:
“Resmî-‹llegal Yap›lar Esenli¤imize Karﬂ›
Tehdit Oluﬂturuyor”*
Konuﬂan: As›m Öz

erhaba diyerek baﬂ layal›m
söy leﬂiye. Sizinle daha çok
son siyasi geliﬂ meler oda¤›nda zih niyet lere dair, toplum sal
tahay yüllere dair konuﬂmak istiyorum. Tabi bunun öncesin de si zin
söy leﬂi ve röpor taj ay r›m› n›z dan
hareket ederek böy le bir ay›r›m› niçin ge rek li gör dü ¤ü nü zü merak
edi yo rum. Ede bi yat çev re le ri nin
ço¤unda bi le yer et meyen bir ayr›m bu. Buradan baﬂlayabi lir miyiz?
Söyleﬂi veya mülakat, birisine
sorular yöneltip onunla konuﬂarak
yap›l›r. Röportaj ise, bir konu veya
birisi hakk›nda, söyleﬂinin yan› s›ra
gözlemlere dayanarak, ayr›ca belki
ilâve okumalardan, araﬂt›rmalardan da hareketle toparlanan bir izlenim yaz›s›d›r. Bence kaybedilmemesi gereken bir ayr›m.

M

Öncesi de olmakla bir likte geçti¤imiz beﬂ alt› ayda gazetelerde,
televizyon larda özellikle Kürt meselesi konuﬂulur ken medyada kullan› lan dil, da ha do¤ ru su dil ler
üzerine, dil yaralar› üzerine epey
tart›ﬂma ya p›ld›. Bu konu özelinde
ne gibi gözlemleriniz, tespitleri niz
oldu? Siyasal meseleleri sizin deyiminiz le “düz gün bir kamusal dil”le
analiz edemeyiﬂimiz üstünde Medeniyet Kayb›’n›n ne tür et kileri
söz konusu?
Evet, sadece Kürt meselesinde
de¤il her konuda, sükûnetli, iknaya aç›k bir dilden uza¤›z. ‹kna etme
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ihtimalimiz çok düﬂük olan has›mlar karﬂ›s›nda bile, rasyonel gerekçelerimizi formüle etmek, belden
aﬂa¤› vurmadan, ajitasyona baﬂvurmadan derdimizi kendi anlam dünyam›z d›ﬂ›ndakilere de ayân olacak
ﬂekilde anlatmaya çal›ﬂmak - kamusal dilin sorumlulu¤u, bunu gerektirir. Bu sorumluluktan kaçmak,
sadece taraftarlara hitaben veya
taraftar celbetme niyetiyle ‘ba¤›r›p
ça¤›rmak’, baﬂl› baﬂ›na medeniyet
kayb›d›r.

Uzun y›llard›r milliyetçilik hassaten Türk milliyetçili¤inin resmî yüzünden sivil çeﬂitlemelerine uzanan
çeﬂitli hallerine bak›yorsunuz. Milliyetçili¤i gerçekten mesele edinmeniz den, bunun hakk›nda analitik
u¤raﬂlar vermenizden kaynaklanan
bir tür ‘abart›yorsun Tan›l!’ itham›y la karﬂ›laﬂt›¤›n›z oldu mu?
Elbette oldu, oluyor. Onlara yar› ﬂaka yar› ciddi ﬂu cevab› veriyorum: Paranoyak olmaman, takip
edilmedi¤in anlam›na gelmez!
Med yan›n Irak’›n kuzeyine dönük ope ras yon haberlerinin sunumunu nas›l de¤erlen diriyor sunuz?
Haber sunumundan ziyade resmî bültenlerin nakledilmesi söz konusu. Baﬂka her ﬂeyi bir kenara b›rak›yorum; “ölüler” ve “ﬂehitler”
aras›ndaki ayr›m›, canlar, hayatlar
aras›nda böylesine ontolojik denebilecek bir ayr›m› böylesine kan›k-

satan bir haber dilinin, sözü ve vicdan› büyük bir tahribata u¤ratt›¤›n› düﬂünüyorum.

Terör Efsanesi’nin yeni hallerinin yayg›nlaﬂ t› r›lmas› ve gündelik
ha yat ta gü ven lik çi yak la ﬂ›m la r›n
gün den gü ne art ma s› ge le ce ¤e
umut la bakma önünde bir tür set
oluﬂturarak kor kutma siyaset lerini
meﬂrulaﬂ t› r› yor gibi…
Evet, güvenlik-özgürlük kutuplaﬂmas› normalleﬂtiriliyor böylelikle.
MHP’nin, t›pk› AKP gibi ›l›m l›,
uz laﬂmac› bir “merkez par tisine”
dönüﬂ me hedefiy le hareket etti¤i
söy lenebi lir mi?
MHP’de, baﬂ›ndan beri, hiç de
›l›ml› ve uzlaﬂmac› olmad›klar›nda
bile, rejimle/sistemle uyumlu bir
stratejik tutum varoldu. Üst yönetimin çizgisi hep buna yak›nd›. Beri
yandan, tabanda da daima, her zaman radikalizm diyemeyece¤imiz
bir huﬂunet vard›. MHP, bu huﬂuneti bir kuvvet, bir koz olarak kullanarak, merkezde kendine bir yer açmaya çal›ﬂageldi. Dolay›s›yla, paradoksal bir görünümle, “merkez
partisi” statüsünü, o sertlik ve huﬂunete borçludur. Tabandaki sertli¤i istendi¤i gibi kontrol etme güvencesini vermekle “merkez”in itimad›n› kazan›yorlar; fakat bir yandan da, bir k›ymet-i harbiyelerinin
olmas› için o huﬂuneti hep beslemeleri lâz›m. MHP’nin sarkac›d›r bu.
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Baﬂ bakan Er do¤an’›n söy lem lerini ﬂimdilik kay d›y la ‘pozitif milliyetçi lik’ olarak görüyorsunuz. MHP
ve DTP’nin milliyetçilikleri negatif
milliyetçi lik midir? Bu ikisi aras›nda
nas›l bir ay›r›m yap›yorsunuz?
Öncelikle, pozitif milliyetçili¤i
de iyi bir ﬂey saymad›¤›m› belirteyim! Burada pozitif milliyetçilikte
kastetti¤imiz, millî övüncü iktisadî
baﬂar› ve toplumsal refah baﬂar›lar›na dayand›ran bir söylemdir. Buna “pozitif” denmesi, tümüyle
“olumlu”, “iyi” olmas›ndan de¤il,
esas itibar›yla negatif etmenlere
dayanmamas›ndan, yani düﬂman
ve tehdit alg›lar›na abanan bir milliyetçilik olmamas›ndand›r. Elbette
ehven-i ﬂerdir, lâkin bu da eninde
sonunda milliyetçili¤in özcü-ayr›mc› zihniyet kal›plar›n›n d›ﬂ›na ç›kmayan bir söylemdir. Recep Tayip
Erdo¤an’›n kal›c› ve tutarl› bir biçimde bu anlamda bir pozitif milliyetçilik söylemi kurdu¤unu düﬂünmüyorum. Duruma göre buna
meylediyor, ama duruma göre de
pekâlâ bildik milliyetçilik hamâsetine de meylediyor.
‘Ulusalc› l›¤›/Milliyetçili¤i’ vatanse ver lik, kuv vac›l›k, Atatürkçülük
vb. kapital de¤eri yüksek kav ramlar la ‘ajite eden’ gruplarla çeteleﬂme olgusu, cepheleﬂ me, siyasi alan›n daralt›lma s› aras›nda nas›l bir
iliﬂ ki söz konusu?
Bahsetti¤iniz kavramlar, çocukluktan itibaren bu memleketin insanlar›n›n zihnine zerk edilen imgeleriyle, “kutsal de¤erler” olarak
iﬂlenmeleriyle, ak›l yürütmeyi, tart›ﬂmay› iptal eden bir tesire sahipler. Masaya bu mefhumlar kondu¤unda, -ki her vesileyle konuyor,
çok zaman baﬂkaca da bir ﬂey konmuyor!-, art›k ancak ajitasyon
mümkündür, suçlama yap›l›r, insanlar beyanlara zorlan›r, sadakat
yükümlülükleri test edilir, aç›k zihinle bir ﬂey konuﬂulamaz. Bu da
politikay› felceder.
Ergenekon’dan sonra bu konudaki so¤uk savaﬂ yap›lanmalar›n›n

tamamen tasfiye edilmeye baﬂ land› ¤› n› söy le mek çok iyim ser bir
beklenti mi olur?
Tabii, fazla iyimser bir beklenti
olur. Dall› budakl› ve köklü gelene¤e sahip bir yap›lanmadan söz ediyoruz. Ergenekon, belli ki bu yap›lanman›n sadece bir koludur. Üstelik, anlaﬂ›l›yor ki gözden ç›kar›lan
bir kolu. Hatta belki de bu resmi-illegal yap›lar› revizyondan geçirmenin, rehabilite etmenin, daha uygun tabiriyle “modernleﬂtirmenin”
bir ad›m›yla karﬂ› karﬂ›yay›z. Yine
de, halihaz›r Ergenekon operasyonunu büsbütün küçümsemenin çok
yanl›ﬂ, sinik bir tutum olaca¤›n› düﬂünüyorum. En az›ndan, bu operasyon vesilesiyle, “hain” ilan etti¤i birilerinin can›na kasteden, toplumsal
ortam› geren provokasyonlar tertipleyen böylesi resmî-illegal yap›lar›n varl›¤› ortaya ç›k›yor. ‹kincisi,
bunlar›n ne kadar tehlikeli olduklar› ortaya ç›k›yor. En önemlisi, kamuoyunda bu gibi yap›lar›n tehlikeli,
zararl›, gayr›meﬂru oldu¤una dair
bir fikir veya bari bir ‘hava’ oluﬂuyor. Bence tutulmas› gereken halka
budur. “Dünyan›n her yerinde bunlar var” gerekçesine hiçbir ﬂekilde
teslim olmadan, tan›m›m› tekrarl›yorum: bu resmî-illegal yap›lar›n,
demokratikleﬂmeye karﬂ›, ondan
evvel toplum hayat›n›n esenli¤ine
karﬂ›, ondan da evvel insanlar›n can
güvenli¤ine karﬂ›, -ki as›l “kutsal”
olan budur!-, bir tehdit oluﬂturdu¤unu sürekli iﬂlemek gerekiyor.

Prof. Atilla Yay la hakk›nda gerek üniversitenin gerekse yar g›n›n
ver miﬂ ol du¤u karar günümüz akade mi dün ya s› n›n ha lini an la mak
bak›m›n dan il ginç bir örnek. ‹stanbul Üniversitesi rektörünün baﬂörtülü ö¤ rencilere k›r›k not veri lebile ce ¤i ne iliﬂ kin söz le ri, ö¤ re tim
üye le ri nin bu ko nu öze lin de ki
farkl› yaklaﬂ›m lar› gündeme geldi¤inde sizin bir konuﬂ man›z da ifade
etti¤iniz-Alt hus ter’in yak laﬂ›m lar›n› an›m satan “Üniversiteler bilimsel tar t›ﬂman›n ve araﬂ t›r man›n yap›ld›¤› yer lerden ziyade haki katen
ideolojik for masyon güden ve geliﬂtiren organlar haline geldi, ö¤retim üyeleri ar t›k memur gibi görülüyor. Unvan› ne olursa olsun bir
bilim insan›n›n çal› ﬂan, okuyup yazan birisi oldu¤u de¤il, her hangi
bir ﬂeyle ‘görev li’ bir insandan ibaret oldu¤u düﬂünülüyor.”ifadelerinizi hat›rlad›m. Üniversitelerin bu
hale geliﬂ süreci nas›l oldu? Hekim
rektör lerin bu sürece su taﬂ›malar›
hakk›ndaki yaklaﬂ›m›n›z çok ilginç
bir yaklaﬂ›m do¤rusu…
Üniversitelerimizin, insan›n düﬂünme potansiyelini bütün k›s›tlardan azâde k›larak geliﬂtiren, evrensel bir aklî ve bilimsel etkinli¤in
parças› olan bir ortam sunma önceli¤inden gitgide uzaklaﬂarak öncelikle bir devlet dairesi haline gelmesi süreci, evet, 12 Eylül’den sonra h›zlanm›ﬂt›r ama büsbütün yeni
de de¤ildir. Bu da milliyetçi ideolojiyle ba¤lant›l› bir mesele; “Türk
N‹SAN ‘08 UMRAN
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Dall› budakl› ve köklü gelene¤e sahip bir yap›lanmadan söz ediyoruz. Ergenekon, belli ki bu yap›lanman›n
sadece bir koludur. Üstelik, anlaﬂ›l›yor ki gözden ç›kar›lan bir kolu. Hatta belki de bu resmi-illegal yap›lar› revizyondan geçirmenin, rehabilite etmenin, daha uygun tabiriyle “modernleﬂtirmenin” bir ad›m›yla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Yine de, halihaz›r Ergenekon operasyonunu büsbütün
küçümsemenin çok yanl›ﬂ, sinik bir tutum olaca¤›n› düﬂünüyorum. En az›ndan, bu operasyon vesilesiyle, “hain” ilan etti¤i birilerinin can›na kasteden, toplumsal ortam› geren provokasyonlar tertipleyen böylesi resmî-illegal yap›lar›n varl›¤› ortaya ç›k›yor. ‹kincisi, bunlar›n ne
kadar tehlikeli olduklar› ortaya ç›k›yor. En önemlisi, kamuoyunda bu gibi yap›lar›n tehlikeli, zararl›, gayr›meﬂru
oldu¤una dair bir fikir veya bari bir ‘hava’ oluﬂuyor. Bence tutulmas› gereken halka budur. “Dünyan›n her yerinde bunlar var” gerekçesine hiçbir ﬂekilde teslim olmadan, tan›m›m› tekrarl›yorum: bu resmî-illegal yap›lar›n,
demokratikleﬂmeye karﬂ›, ondan evvel toplum hayat›n›n
esenli¤ine karﬂ›, ondan da evvel insanlar›n can güvenli¤ine karﬂ›, -ki as›l “kutsal” olan budur!-, bir tehdit oluﬂturdu¤unu sürekli iﬂlemek gerekiyor.

üniversitesi”nin üniversite olmaktan önce “Türk” olman›n görevleriyle ba¤l› say›lmas›, erken Cumhuriyet’e kadar geri gidiyor. 12 Eylül’den beri koyulaﬂan milliyetçi ve
otoriter atmosfer, üniversitenin bu
niteli¤ini pekiﬂtirdi.

Dogmatik Kemalist okur-yazar
muhi ti nin baﬂör tü sü tar t›ﬂ malar›,
mahalle bask›s›, kamusal alan vb.
konulardaki yaklaﬂ›mlar› ile solun
de¤iﬂik fraksiyonlar›ndan baz› lar›
aras›ndaki örtüﬂme sizin sol tahayyülünüzde nas›l bir karﬂ›l›k buluyor?
Bu, alâkadar herkesin hemen
söyleyece¤i gibi, Türkiye’de solla
Kemalizm aras›ndaki ba¤lar›n kopar›lamamas› ile ilgilidir. Bu ideolojik ba¤›n gevﬂeyece¤ine s›k›laﬂmas›, solun kendi ideolojik ve politik kriziyle ilgili. Kemalizmin söz32
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de-radikal, sözde-ilerici söylemi, sol
için bir ikame, bir tür plasebo (yalanc› ilaç) iﬂlevi görüyor.

Güncel bir örnek olmak bak›m›ndan Ufuk Uras’›n 3M’si ÖDP ve
sol için ne ifade ediyor?
3M formülünün üzerinde fazla
düﬂünülmüﬂ, geliﬂtirilmiﬂ bir fikrî
içeri¤i oldu¤unu zannetmiyorum.
Zaten esasl› bir tart›ﬂmaya da konu
olmad›.
Türk Sa¤›n›n Üç Hali: Milliyetçilik,
Muhafazakarl›k,
‹slamc›l›k(1998) adl› çal›ﬂman›z da ‹s lam c›l›¤›, sa¤ siyasetin eklem lenmiﬂ bir
parças› olarak tan›m l›yordunuz. Bu
çal›ﬂma ile ilgili Alev Er kilet’in ‹slamiyat der gisinde özel de sizin çal›ﬂman›z genelde ise Türk sosyal bilim cilerinin ‹slamc›l›k ak›m›n› de-

¤er lendir me biçimleri hakk›ndaki
eleﬂtirilerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? San›r›m bu eleﬂtiri kitapla
il gili tek eleﬂ tiriy di…
Baﬂka eleﬂtiriler de yay›mland›,
-örne¤in Murat Güzel’in Tezkire’de
yazd›¤›-, ama Alev Erkilet’inki en
kapsaml› ve emek ürünü eleﬂtirilerden biriydi, beni müteﬂekkir k›lan
bir eleﬂtiri. Bu eleﬂtiri, özetlersek;
‹slamc›l›¤›n dünyevî-laik bir ideoloji olan sa¤c›l›kla bünyevî olarak telif edilemeyece¤ini söyleyerek, benim yazd›klar›m› esastan reddediyordu. Ben bunun, ‹slamc›l›¤›n
kendi kendisi hakk›ndaki iddias›n›
veri sayan, mutlak addeden, bunu
sorgulamaktan kaç›nan bir yorum
oldu¤u fikrindeyim. Bir bak›ma, dinin sahihli¤ine iliﬂkin kabulü, ‹slamc› ideolojinin sahihli¤ine iliﬂkin
kabule transfer eden bir yaklaﬂ›m.
Oysa ‹slamc›l›¤›n kendisi hakk›nda
savlar›n›n ve söyleminin kurdu¤u
anlam dünyas›n›, baﬂvurdu¤u referanslar›, bunlar vas›tas›yla kurdu¤u
irtibatlar› veya yeniden üretti¤i fikrî yap›lar› sorgularsan›z, onun kendisi hakk›ndaki iddias›yla örtüﬂmeyen aidiyetlere de cevaz verebildi¤ini görürsünüz. ‹slamc›l›kla milliyetçilik aras›nda kurdu¤um ba¤,
böyle bir analize dayan›yordu. Burada iﬂaret edilen sorun bir sahihlik
sorunu da de¤ildir; bu bak›mdan
hiçbir ideoloji “sahih” ve “steril”
olamaz.
Post modern kapat›lma sürecinden sonra ‹s lam c› fikir üretimi ve
yaz› hayat›n› nas›l gö rü yorsunuz?
Bana sorarsan›z, ‘jurnalistik’ denen söylemin hâkimiyeti var. Bu sadece ‹slâmc›larla ilgili de¤il ve bu
e¤ilim sadece 28 ﬁubat süreciyle vs.
de ilgili de¤il. “Zaman›n ruhu” ile
ilgili bir tesirden söz ediyoruz. ‹slamc› fikir ve yaz› hayat›yla ilgili bir
vurgu yapacaksak, bunun nedeni
ﬂu olabilir: ‹slamc› düﬂünce,
1980’lerde, 90’lar›n ortalar›na kadar, çok canl›, çok velût, çok heyecan doluydu. Gerçi kimileri, bu hareketlili¤in de içinin boﬂ oldu¤u
fikrinde. Örne¤in ‹smail Kara, neti-
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metin mutlaka bir dizi tamirat iﬂi
ç›kar›r. Bazen iﬂ tamirattan da ç›kar, koca binan›n enkaz malzemesiyle yeni baﬂtan kurulmas›n› gerektirir. Hiç yoksa, metni biçimsel
olarak yay›nevinin usulüne uyarlamak gerekir. Dedi¤im gibi, görülmeyen emektir bu; sadece o emek
konmad›¤› zaman, eksikli¤iyle belli eder kendini!

cede Meﬂrutiyet dönemi ‹slamc›l›¤›n›n fikrî seviyesine eriﬂilemedi¤ini, eninde sonunda o zaman›n tart›ﬂmalar›n›n yinelendi¤ini söylüyor.
Çok iddial› konuﬂamam ama bilebildi¤im kadar›yla bana bu hüküm
abart›l› geliyor; zira sözünü etti¤im
bereket döneminde ‹slamc› ortamda gerçekten bir entelektüel aray›ﬂ
heyecan› vard›. Bugün de bu heyecan büsbütün tavsam›ﬂ de¤il. Fakat
gazetede yazan, televizyonda kanaat serdedenlerin -ister istemezvulgerize edici dili bask›n hale geldi, daha inceye bakan, derine inen
enelektüel ilgiler marjinalleﬂti gibi
geliyor bana. ‹ri lâflarla söylersem,
iktidara paydaﬂ olmakla ve kapitalistleﬂmeyle ilgili bir de¤iﬂim bu.

Ernst Bloch’un ‘Umut ‹lkesi’n
ni
hem çevirdiniz hem de onu eleﬂtirel kuram çerçevesinde de¤erlendiren bir yaz› kaleme ald›n›z. Bu nunla ilgili olarak iki soru sor mak istiyorum. ‹l ki kitab›n çevirisine dair
“Katip Çelebi’den bu yana kim senin kullanmad›¤› Arapça kelimelere Aziz Yar d›m l› Türkçesiy le yar›ﬂan
keli melerin eﬂlik ediﬂine” iliﬂ kin ve
bir anlam da Post-Osmanl›ca çerçevesin de yap› lan eleﬂtiri. Dil tutumunuzun serbest ve rahat olmas›
nereden kay naklan›yor? ‹kinci olarak -Toplum ve Bilim dergisinin son
say›s›n›n ko nusu- eleﬂtirel kuram
çer çevesinde ‹slamc›l›k ak›m›n›n bu
kurama dahil edilebilece¤ine dair
yaklaﬂ›m lar hakk›ndaki kanaatiniz
nedir?
Çeviri diliyle ilgili aktard›¤›n›z
eleﬂtiriden haberim yoktu ama buna benzer eleﬂtirilere muhatap olmuﬂlu¤um var. Dille ilgili böylesi
bir tutarl›l›k gere¤ine inanm›yorum. Bence ölçü, âhenktir ve ça¤r›ﬂ›m zenginli¤idir. Eﬂanlaml› kelimeler aras›nda bazen sadece kelimenin müzi¤inden, renginden, ça¤r›ﬂ›m›ndan kaynaklanan farklar olabilir. Sözgelimi bizzat ‘kelime’yi
düﬂünün; eﬂanlaml› ‘öz-Türkçesi’
sözcük. Ben umumiyetle kelimeyi
tercih ederim ama kimi zaman da,
‘söz’den türetilmiﬂ olmas›ndan

kaynaklanan ça¤r›ﬂ›m yükünden
ötürü ‘sözcük’ demeyi tercih edebilirim. Tutarl› olaca¤›z diye tek bir
lügata kapanmam›z gerekmiyor.
Zorlama etkisi uyand›rmamaya,
âhenge özen göstermek kayd›yla,
lügatlar› melezleyebilirsiniz.
‹slamc›l›k ak›m› ile eleﬂtirel teori
aras›nda, yak›n dönem ‹slamc›l›¤›n
eleﬂtirel teoriden etkilenmesi ile ilgili düﬂünmek anlaml› olabilirdi. Özellikle eleﬂtirel teorinin kapitalizm ve
modernlik eleﬂtirisine getirdi¤i boyutlarla ilgili - bir de tabii bana kal›rsa ﬂu karamsarl›k-iyimserlik meselesiyle ilgili! Lâkin, ‹slamc› düﬂüncede
bu etkiler, ne ölçüde sistematik ve
özgün semereler vermiﬂtir? Bunun
cevab›n› veremiyorum. Sözkonusu
etkilenmeyi yorumlayan bir çal›ﬂma
ilginç olacakt›r.

Çok sa y› da ki ta ba edi tör lük
yapt›n›z. Editör lü ¤ün nitelikli kitaplar›n okur la buluﬂ ma sürecindeki manâ ve ehem miyetine iliﬂkin
neler söy lersiniz?
Editörlük, görülmeyen emektir.
Çevirileri yay›na haz›rlarken, her
kelimeyi tarta tarta, kaza kaza ilerlersiniz. Tezlerin kitaba dönüﬂtürülmesinde, akademik format›n
icap ettirdi¤i ama genel okuru ‘yoracak’ k›s›mlar›, metnin de¤erini
düﬂürmeden traﬂlamak veya traﬂlatmakla u¤raﬂman›z gerekir. Her
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iliﬂ ki niz
üzerine ‘ser best’ ko nuﬂman›z› istesek? Böy lece bu söy leﬂiyi serbest
bir biçim de noktalasak…
Futbolla ve edebiyatla iliﬂkimi
ayr› ayr› soruyorsunuz muhtemelen, nitekim benim de futbolla ve
edebiyatla ayr› ayr› iliﬂkim, ilgilerim var; ama ﬂimdi burada ikisini
birleﬂtirerek konuﬂay›m istiyorum.
Zira bir zamand›r ﬂunu fark ettim:
Futbol üzerine güzel bir yaz›, bir
deneme, -kimi zaman da bir fantezi-, okumay›, neredeyse futbol maç› izlemek kadar seviyorum! Zaten
biliyorsunuz, futbol, sadece bir
spor etkinli¤i, sadece bir tekniktaktik ‘olay’ de¤il; onun cazibesi,
fantezilere hitap ediﬂinde, bir imge
ve anlam dünyas› yaratma gücünde, mitos imal etme kapasitesinde
sakl›. Dolay›s›yla, illâ ‘edebiyat olsun’ diye yaz›lm›ﬂ metinler de¤il
(onlar “edebiyat yapma” gayretkeﬂli¤inin tats›zl›¤›n› taﬂ›yor) ama
belirli bir dil özeniyle, bir mizah
duygusuyla, futbolla baﬂka dünyalar aras›nda imge transferleriyle
yaz›lan ‘güzel’ yaz›lar okumak, vallahi, s›k› bir ﬁampiyonlar Ligi maç›
kadar neﬂelendiriyor beni!
Söy leﬂi için teﬂekkür ederiz.
Ben teﬂekkür ederim, sa¤olun.
*Bu söyleﬂi Irak’›n Kuzeyine dönük
kara harekat›n›n sonland›r›lmas›ndan
ve Yarg›tay Baﬂsavc›s›n›n AKP aleyhine
açt›¤› kapatma davas›ndan önce yap›lm›ﬂt›r.
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Düﬂünce

SÖMÜRGEC‹ ETK‹LER
Atasoy MÜFTÜO⁄LU*

ütün yerel kültürler, yap›-lar, sistemler, sömürgeci
mant›¤›n, söylemin, dilin
etkisi alt›nda bulunuyor. Türki-ye’de oldu¤u gibi; her yerde, kav-ramsal ve kurumsal bir emperya-lizm toplumlar›m›z› kuﬂatm›ﬂ du-rumdad›r. Bat› Ayd›nlanmas›, in-sanl›¤›n sorunlar›n› bilim arac›l›-¤›yla yan›tlanabilece¤ini iddia
ediyordu. Ayd›nlanman›n açt›¤›
yolda yürüyen modern dünyada
bugün bir yanda teknolojik/mad-di/bilimsel geliﬂmiﬂlik, bir di¤er
yanda insani/ahlaki/vicdani felç/if-las/gerilik durumu yan yana yürü-yor. Akl› putlaﬂt›ran ayd›nlanma,
dünyay›, din’den ba¤›ms›zlaﬂt›r›n-ca, dünya her türlü barbarl›¤›n
dünyas› haline geldi. Akl› putlaﬂt›-ran ayd›nlanmac› kavramlar/ku-rumlar her türlü anlam yap›lar›-n›/sistemlerini, anlam ilgisini ve
yönelimini inkâr noktas›na gel-miﬂtir. Ayd›nlanma akl›n›n ve
mant›¤›n›n yaln›zca matematiksel
gerçekliklerle ilgili ve s›n›rl› oldu-¤unu unutmamak gerekir. Günü-müzde Avrupa’da, Ayd›nlanma
kavram ve kurumlar›; entelektüel,
tarihsel, felsefi sorgulamalara ve
a¤›r eleﬂtirilere tabi tutulurken,
Türkiye’de, bu sorgulamalar ve
eleﬂtirilerden habersiz akademik

B
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ve entelektüel hayat için, bu kav-ramlar halen tart›ﬂ›lamaz büyük
put iﬂlevi görüyor.
‹çerisinde yaﬂad›¤›m›z dö-nemde, sömürgeci etkilerin yerel
kültürler üzerindeki zihinsel/alg›-sal tahribat›n› Türkiye’de bütün
boyutlar›yla görebiliyoruz. ‹deo-lojik fanatizm, toplumun kültür
ve uygarl›k de¤erleriyle, tezahür-leriyle savaﬂ›yor. ‹deolojik yanl›-l›klar, körü körüne sürdürülüyor,
saplant›l› ve marazi bir mahiyet
kazan›yor. ‹deolojik yanl›l›k; dü-ﬂünce, fikir, tefekkür, ak›l, sa¤du-yu, ahlak içermiyor. Bu yanl›l›klar
nefret temelinde ﬂekilleniyor. Fa-natizm, kutuplaﬂmalar› sistemli
bir ﬂekilde k›ﬂk›rt›yor. ‹deolojik
manipülasyonlar alg›sal y›k›mlara
neden oluyor. Her ayr›mc›l›k, her
ötekileﬂtirme, her durumda telafi
edilmesi imkâns›z insani tahriba-ta yol aç›yor. ‹deolojik fanatizm
ad›na; kad›nlar, kad›nlar› öteki-leﬂtiriyor, kad›nlar, ‹slami tercih-leri sebebiyle Müslüman kad›nla-r› aﬂa¤›l›yor, ayr›mc›l›¤a tabi-i tutuyor. Kad›n ayr›mc›l›¤› ka-d›nlar taraf›ndan sürdürülüyor.
Kendilerini, modern olarak ko-numland›ranlar bunu bir üstün-lük belirtisi say›yor. Yaln›zca d›ﬂ
görünüﬂ ve biçimlere saplant›l›

bir ﬂekilde, tak›nt›l› bir ﬂekilde
önem veriyor, farkl› tercihlere
hayat hakk› tan›m›yor. Türki-ye’de, dünyada bir benzeri görül-meyen, ufuksuz, derinliksiz, içi
boﬂ, tam anlam›yla yerel bir mo-dernizm yaﬂan›yor.
Bizim, Müslümanlar olarak,
farkl› dünya görüﬂleriyle, farkl›
hayat tarzlar›yla ilgili herhangi
bir rahats›zl›¤›m›z yok. Bizim, ‹s-lam’a düﬂmanl›k eden zihniyet-le/ideolojilerle ve kötülüklerle,
kötülük yapanlarla ilgili sorunla-r›m›z var. ‹slami egemenlikler dö-neminde, farkl› dinler/kültürler,
eksiksi bir özgürlük içersinde din-lerinin ve kültürlerinin gerekleri-ni yerine getirdiler. ‹slam top-lumlar›nda gayrimüslimler her
zaman dini/hukuki/kültürel bir
otonomi içerisinde yaﬂad›lar. Bu
cemaatler e¤itim politikalar›n›
da, dini inançlar› do¤rultusunda
belirlediler. Günümüzde, baﬂka
hayatlar›, tercihleri anlamaya ça-l›ﬂmayan ideolojik fanatizm, in-sanlar› yaln›zca ötekileﬂtirmeye
programl›yor. ‹deolojik kal›plar,
yaklaﬂ›mla her durumda büyük
bir ahlaki bulan›kl›¤a ve kirlili¤e
neden oluyor.
Özgürlü¤e sahip olmak, ayn›
zamanda bir sorumlulu¤a ve ira-* Münevver, düﬂünce ve eylem adam›.

Düﬂünce

“

Bizim, Müslümanlar olarak, farkl› dünya görüﬂleriyle, farkl› hayat tarzlar›yla ilgili herhangi bir rahats›zl›¤›m›z yok. Bizim, ‹slam’a düﬂmanl›k eden zihniyetle/ideolojilerle ve kötülüklerle, kötülük yapanlarla ilgili sorunlar›m›z var. ‹slami egemenlikler döneminde,
farkl› dinler/kültürler, eskisi bir özgürlük içersinde dinlerinin ve kültürlerinin gereklerini yerine getirdiler. ‹slam toplumlar›nda gayrimüslimler her zaman dini/hukuki/kültürel bir otonomi içerisinde yaﬂad›lar. Bu cemaatler e¤itim politikalar›n› da, dini inançlar› do¤rultusunda belirlediler. Günümüzde, baﬂka hayatlar›, tercihleri anlamaya çal›ﬂmayan ideolojik fanatizm, insanlar›
yaln›zca ötekileﬂtirmeye programl›yor. ‹deolojik kal›plar, yaklaﬂ›mla her durumda büyük bir ahlaki bulan›kl›¤a ve kirlili¤e neden oluyor.

deye sahip olmakt›r. Özgürlük
anlay›ﬂ›n› ve bilincinin ahlaki te-mellere/s›n›rlara ihtiyac› vard›r.
S›n›rlar› olmayan bir özgürlük
anlay›ﬂ› toplumu, hayat› ve insan›
tahrip eder. Sömürgecilik, soyk›-r›m ve faﬂizm özgürlü¤ü diye bir
özgürlük olamaz. Günümüzde ‹s-lam dünyas› toplumlar›/halklar›
olaylar›, geliﬂmeleri etkileme,
yönlendirme yetene¤ine, siyasal
karar alma yetene¤ine sahip de-¤iller. ‹slam dünyas› ülkeleri,
Amerikan ya da Avrupa ajanlar›
taraf›ndan yönetiliyor. Toplumla-r›m›z yabanc›lar›n gündemine ve
ç›karlar›na mecbur b›rak›l›yor. Si-yonist vahﬂet ve canavarl›¤›n em-salsiz uygulamalar› karﬂ›s›nda
Amerikan ve Avrupa ajan› yöne-ticiler derin bir sessizlik içindeler.
Tarihin hangi yönde ilerledi-¤ini kestiremiyoruz, siyasal gele-ce¤imizin yönünü kestiremiyo-ruz. Toplumlar›m›zda yaﬂanan
kimlik kayb›, bilinç kayb›, ruhsal
yabanc›laﬂma ve köklere yabanc›-laﬂma toplumlar›m›z› yüzeysel
yöneliﬂlere, taklitçili¤e sürüklü--

”

yor. Her tür taklit e¤ilimi, kiﬂisel
çabay›, üretimi, u¤raﬂ› ve sorum-lulu¤u reddeder. Taklit yoluyla
ancak bir sürüleﬂme sa¤lanabilir.
Bugün de yap›lan budur. Taklide
dayal› kültürler yeni bir geriﬂime,
yenilenmeye asla ihtiyaç duymaz-lar. Irkç› ideolojiler, parçal› ide-olojiler, ötekileﬂtirici ve ayr›mc›
ideolojiler, bütün bir insanl›¤a
hitap edemezler, evrensellik iddi-as›nda bulunamazlar. ‹slam, bü-tüne, bütünlüklere, bireysel, top-lumsal, tarihsel bütünlüklere hi-tap eder. Günümüzde düﬂünsel
teslimiyetçiliklerle hesaplaﬂarak,
bu teslimiyetçilikleri aﬂarak, Bat›-l› etkilerden, yap›lardan, model-den ba¤›ms›z, düﬂünsel perspek-tifler ve özgünlükler inﬂa etmek
gerekiyor. ‹çerisinde yaﬂad›¤›m›z
bu yabanc›laﬂm›ﬂ, kirletilmiﬂ, bo-zulmuﬂ, tahrip edilmiﬂ dünyada,
ilahi var oluﬂun bilincimize ve ru-humuza kazand›rd›¤› direniﬂ uf-ku, düﬂünsel bir yenilenmeyle,
özgürleﬂmeyle, sanat/edebiyat ve
hikmet yoluyla geniﬂletilebilir,
zenginleﬂtirilebilir.

Günümüzde, toplumlar›m›z-da ‹slami etki her geçen gün da-ha çok hissediliyor; ancak, bu ko-nuda ›srarla ve önemle belirtil-mesi gereken bir nokta var: ‹sla-mi bütün, anlam›n› iﬂlevini yitiri-yor, ‹slam daha çok bat›ni/içsel
hassasiyetler, ahlaki hassasiyetler
manzumesi olarak, tam da küre-sel sistemin istedi¤i bir çerçeveye
oturtuluyor. Vahdeti Vücut gibi
çok özel, çok sübjektif olaylar,
tecrübeler genelleﬂtirilebiliyor.
Vahdeti Vücud’çu bir anlay›ﬂ›n
kulluk bilincini ortadan kald›rd›-¤›, Allah’a karﬂ› sorumluluk bilin-cini ortadan kald›rd›¤› unutulu-yor ya da bilinmiyor. Postmodern
bir Mürcie anlay›ﬂ›, Neonurculuk
ak›m› öncülü¤ünde Türkiye’yi is-tila ediyor. Neonurculu¤un,
Amerikanc› bir nurculuk oldu¤u-nu eklemek gerekiyor.
Kal›plarla, kliﬂelerle konuﬂan
ideolojik kamplaﬂmalar›n dünya-s› hayat›n ruhunu dikkate alm›-yor. Bencil ç›karlar›n ve tutkula-r›n yönlendirdi¤i günümüz insa-n›, ç›kar ihtiraslar›n›n neden ol-du¤u ruhsal altüst oluﬂlar yaﬂ›-yor. Her tür fanatizm ak›ls›zl›¤›
köktenci sald›rganl›klara neden
oluyor, düﬂünsel alanlar›, ilgileri,
dikkatleri tahrip ediyor. Paraya,
lükse, iktidara düﬂkünlük, ruh-suzluklar› büyütüyor. Ç›karlar›n
ve tutkular›n yönetimindeki ak›l,
ak›ld›ﬂ› yollar, yöntemler, yakla-ﬂ›mlar geliﬂtiriyor.
‹man’›n, vahyin tan›mland›¤›
ak›l, bütün zamanlar›, bütün insa-ni alanlar›, de¤erleri, kuﬂatan ve
bu alanlarla, de¤erlerle bütünle-ﬂen bir ak›ld›r. ‹lahi ak›l ahlaki bi-linçle, adalet bilinciyle, sorumluluk
ve irade bilinciyle hareket eder.
Maddi tutkulara ba¤›ml›l›k-tan özgürleﬂmek için, ilahi akl›n
ve ahlak›n s›n›rlar› içerisinde ka-larak yaﬂamak gerekir.
N‹SAN ‘08 UMRAN
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Analiz

Müslüman’›n Zihni Yap›s›nda Bir Hastal›k Hali

DÜNYEV‹LEﬁME - I
Burhanettin CAN*


“‹ﬂte bunlar, ahirete karﬂ›l›k dünya hayat›n› sat›n alanlard›r;
bundan dolay› azab lar› hafif letilmez ve kendilerine yard›m edil mez.” (2 Bakara 86)
“Onlar, yapt›klar› dünyada ve ahirette boﬂa git miﬂ olanlard›r.
Ve onlar›n yard›m c›lar› yoktur.” (3 Ali ‹mran 22)

nsano¤lunun yaﬂam›nda anne
karn›nda, bu dünyada, berzah-ta(kabirde) ve öte dünyada ol-mak üzere dört evre söz konusu-dur. Yarat›c›, âlemlerin Rabbi olan
Allah, anne karn› ve kabir evreleri
ile ilgili yeterli bir bilgilendirme
yapmam›ﬂ olmas›na karﬂ›l›k; insa-no¤lunun, bu dünyadaki hayatlar›
ve Ahiret’te yaﬂayacaklar› hayatla
ilgili çok fazla bilgilendirme yap-m›ﬂt›r. Bu bilgilerde bu dünyada ya-ﬂanan hayatla öteki dünyada yaﬂa-nacak olan hayat aras›nda s›k› bir
ba¤ kuruldu¤u ve bu dünyada seçi-len yaﬂam tarz›na ba¤l› olarak
Öte’de ya cennette ya da cehen-nemde yaﬂanacak olan bir hayat›n
var oldu¤u görülmektedir. Gerek
Kur’ân ve gerekse hadisler, ‘dünya
hayat›’ denilen bir yaﬂam tarz›ndan
bahsederler. Genelde bu hayat tar-z›, olumlu de¤ildir. Olumsuzluk içe-ren bu hayat tarz›, Allah’›n insanla-ra kurtuluﬂa ermeleri ve mutlu ol-malar› için emretti¤i yaﬂam tarz›n-dan bir sapmad›r. Bu sapman›n en
alt basama¤› dünyevileﬂmedir. Bu-nu, sekülerleﬂme ve laikleﬂme takip
eder. Müslümanlar›n zihin dünya--

‹
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s›nda meydana gelen bir k›r›lma
olarak dünyevileﬂme, iki ana eksen-de vuku bulmaktad›r. Birincisi ma-kam tutkusu, ikincisi mal mülk ve
servet tutkusudur. Burada öncelikle
bir kavramsal analiz yap›lacakt›r.
Dünyevileﬂmenin makam ve malmülk-servet tutkusu boyutlar› üze-rinde daha sonra durulacakt›r.
Dünya Hayat›
(“el-ha yâ tü’d-dünyâ”)
Gerek Kur’ân’da ve gerekse ha-dislerde dünyevileﬂme için anahtar,
odak kavram diyebilece¤imiz dünya
hayat› (“el-hayâtü’d-dünyâ”) kavra-m› kullan›lmaktad›r. Burada dünya
ve hayat kavram› birlikte kullan›l-makta ve dünya kelimesi, hayat ke-limesini nitelendiren, ona boyut ve-ren, çerçeve çizen durumundad›r.
Burada kullan›lan dünya kavram›,
arz, yer küre anlam›nda kullan›lma-maktad›r. Dünya kelimesinin genel
anlam›, zaman boyutlu olarak ya-k›n, k›sa; de¤er boyutlu olarak çok
düﬂük, basit, alçak, de¤ersiz ve
ölümlü anlam›nda kullan›lmakta-1-5). Dünya kavram›, Kur’ân’da
d›r(1

115 civar›nda yerde geçmekte ve
%90’dan fazlas›yla hayat kelimesi
ile birlikte, ‘el-hayâtü’d-dünyâ’ ﬂek-2-5).
linde kullan›lmaktad›r(2
K u r ’ â n î te rm i n o l o j i d e d ü n y a
kelimesine yüklenen gerek yak›n,
k›sa ve gerekse çok düﬂük, basit, i¤reti, de¤ersiz ve ölümlü manalar›,
daima bir referansa göre yap›lmak tad›r. Bu dünya neye göre k›sa, ya k›n; neye göre alçak, basit, de¤er siz ve ölümlü olmaktad›r? Dünya
kavram›n›n bünyesinde bar›nd›rd›¤› bu izafili¤e, göreceli¤e dikkat
etmek gerekmektedir.
Bu noktada göz önüne al›nma-s› gereken önemli bir kavram, Ahiret kavram›d›r. Ahiret kelimesi, ge-nel olarak ‘ötede olan; burada ve
ﬂimdi olmayan, ama buras› ve ﬂim-dinin götürmesi gereken ﬂey’, ‘son-ra, sonradan gelen, daha sonra
olacak olan’, ‘içinde bulundu¤u-muz an›n ard›ndan gelen zaman ve
içinde bulundu¤umuz boyutun üs-tündeki boyut’ anlam›na gelmek-1-4). Kur’ân Ahiret kelimesi-tedir(1
ni, özel anlamda ‘son he sap günü’,
‘ölüm den sonra gelen hayat’ anla-4).
m›nda kullanmaktad›r(4

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Emekli Ö¤retim Üyesi

Analiz
‹slamî düﬂüncede dünya kavra-m›, ahiret kavram› referans al›na-rak de¤erlendirilmektedir. Dünya
ve ahiret kavramlar›na bu etkile-ﬂim çerçevesinde bak›lmas› zorun-ludur. Dünya ve ahiret kavramlar›,
ikizine ba¤l› çift kelime grubundan
olup aralar›ndaki ça¤r›ﬂ›m iliﬂkisi,
karﬂ›tl›k iliﬂkisidir. Her iki kavram,
nitelendirdikleri kelimeleri bu ba¤-lamda ﬂekillendirmekte ve anlam-land›rmaktad›r. Dünya dendi¤i za-man müslüman›n kafas›nda karﬂ›t›
olan ahiret canlanmaktad›r. ‹s lam’da konuya iliﬂkin tüm de¤erlendirmeler, bu dünya ve ahiretin
birlikteli¤inin oluﬂturdu¤u ikilem
üzerine oturtulmuﬂtur.
‹slam’a göre insan hayat›nda
birbirinin devam›, birbirinin ta-mamlay›c›s› ve birbiri ile s›k› iliﬂkili
dört evre vard›r. Bunlar anne kar n›ndaki hayat, yer küredeki ha y a t , b e rz a h ( k a b i r ) e v r e s i v e
ahiret hayat›d›r. ‹slam’›n de¤er
sistemine göre bu hayat zincirin-de referans ahiret hayat›d›r. Çün kü ebedi bir hayatt›r. Bu önemin-den dolay›d›r ki Kur’ân’da birçok
yerde Allah’a imanla ahirete iman
birlikte zikredilir.
Kur’ân’da, “el-hayâtü’d-dünyâ”
tabirini, ‹slam’›n bu bak›ﬂ aç›s›na
ba¤l› olarak, iki anlam boyutunda
kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Dünya Hayat›n›n
(“ El-ha yâ tü’d-dünyâ ”n›n)
Birinci Anlam Boyutu
Birincisi, dünya kelimesinin yu-kar›da ifade olunan iki anlam alan›
göz önüne al›nd›¤›nda, Kur’ân’da
geçen “el-hayâtü’d-dünyâ” tabiri-nin, ahiret hayat› referans al›narak, zaman aç›s›ndan “yak›n/k›sa
hayat”; de ¤er aç› s›ndan ise, “alçak/de¤ersiz hayat” anlam›na gel-di¤i söylenebilir. Dünya kelimesin-deki yak›nl›k anlam›, hali haz›rda
içerisinde yaﬂad›¤›m›zdan ahirete
göre bize daha yak›n olma ba¤la--

m›ndad›r. Yaﬂad›¤›m›z âna göre
ahiret daha uzakt›r. Dolay›s›yla bu
anlam boyutu ile dünya yak›n, k›sa,
sonlu ve önce olan; ahiret ise uzak,
uzun, ebedi ve sonra oland›r. Keza
dünya kelimesindeki ‘çok düﬂük,
basit, alçak, de¤ersiz, ölümlü’ an-lamlar› ise gene ahirete göredir.

ten ona güç yetirdiklerini sanm›ﬂlarken (iﬂte tam bu s›rada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmiﬂtir
de, dün sanki hiçbir zenginli¤i yokmuﬂ gibi, onu kökünden biçilip
at›lm›ﬂ bir durumda k›lm›ﬂ›z. Düﬂünen bir topluluk için biz ayet leri
böy le birer bi rer aç›klar›z.”(10/24)
Buradaki mesaj, dört evreli ha yat zincirinde yer küredeki hayat›n
geçicili¤ine, k›sa ömürlü oluﬂuna
dikkat ederek dünyadaki nimetlere
dal›p öte boyutunu unutmamakt›r.
Kur’ân, dünya hayat›n› birinci
anlam boyutu ile konu ederken in-sanlar›n dikkatlerini belli noktalara
yo¤unlaﬂt›rmak ister. Bunlar› aﬂa¤›-daki gibi özetleyebiliriz:
‘Dünya hayat› k›sa olup çabucak ge çer.’ (20/103-104, 30/55,
79/46)
‘Dünya hayat›n›n nimetleri geçici olup tükenir.’(20/131, 16/96)

Dolay›s›yla Arzda ya ﬂ ana n ha yat , bi zzat
mahiyetinden dolay› de¤il, fakat
ahiret hayat› referans al›nd›¤›nda,
zaman aç›s›ndan gelip geçici, k›sa
ömürlü; de¤er aç›s›ndan önemsiz,
de¤ersiz olarak de¤erlendirilmek tedir:
“Dünya hayat›n›n örne¤i, ancak gökten indirdi¤imiz, onunla insanlar›n ve hayvanlar›n yedi¤i yeryüzünün bitkisi kar›ﬂm›ﬂ olan bir su
gibidir. Öyle ki yer, güzelli¤ini tak›n›p süslendi¤i ve ahalisi de gerçek-

‘Dün ya ha yat› al da t› c› bir
me ta d›r.’ (28/60, 42/36, 3/185,
40/39)
‘Dünya hayat› bir oyun ve e¤lencedir.’(6/32, 29/64, 47/36)
Buradaki amaç, insanlar›n Öte
Dünya’y› unutup, bu hayat›n cazibesine kap›larak yanl›ﬂ bir hayat
t a r z › n› b e n i m s e m e l e r in i e ng e ll e mektir. Dolay›s›yla dünya hayat›
kavram›n›n birinci anlam boyutu,
trafik iﬂaretlerinin taﬂ›d›¤› anlam
gibi uyar› amaçl›d›r:
“Ey insanlar, hiç ﬂüphesiz AlN‹SAN ‘08 UMRAN
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lah’›n va’di hakt›r, öy ley se dünya
hayat› sizi al datmas›n ve aldat›c›(lar) da, sizi Allah ile (Allah’›n ad›n› kullanarak) aldat mas›n.”(35/5)
Dünya hayat› kavram›n›n birin-ci anlam boyutu ile ilgili dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta,
arzdaki hayat›n do¤as›, yap›s› itibariyle kötü, zararl› olmad›¤›d›r.
Burada kötü olan, de¤ersiz olan
yeryüzü, arz anlam›ndaki dünyada-ki hayat de¤il; kötü olan, Allah’tan
uzaklaﬂt›ran, sefahat ve çirkinlik
dolu, Öte’yi yok sayan bir hayat ve
bir yaﬂam tarz›d›r. ‹slam, Allah’›n
insanlar için yaratm›ﬂ oldu¤u bu
dünyadaki nimetlerin kötü, anlam-s›z, zararl› ve tehlikeli oldu¤unu,
bunlardan el etek çekip tamamen
inzivaya çekilmesi gerekti¤ini söy-lememekte ve de insanlardan iste-memektedir:
“De ki: “Allah’›n kullar› için ç›kar d›¤› ziy neti ve temiz r›z›klar›
kim haram k›l m›ﬂt›r?” De ki: “Bun lar, dünya hayat›n da iman edenler
içindir, k›yamet günü ise yaln›z ca
onlar›nd›r.” (7Araf 31-32)
Kur’ân, insanlar için yarat›lm›ﬂ
dünya nimetlerine karﬂ› insanlar›n
zaaf göstermesine dikkat çekmekte
ve uyarmaktad›r. ‹nsan›n yap›s›nda-ki bu boyuta vurgu yapmaktad›r:
Ka d›n la ra, o¤ul la ra, kan tar
”K
kantar y› ¤›lm›ﬂ alt›n ve gümüﬂe,
salma güzel atlara, hay vanlara ve
ekinlere duyulan tutkulu ﬂehvet in san la ra ‘süs lü ve çe ki ci’ k› l›n d›.
Bun lar, dünya hayat›n›n meta›d›r.
As›l var›lacak güzel yer Allah kat›nda oland›r.”(3/14, bak: 18/46)
Dünya hayat›n›n birinci anlam
boyutunda, bu kadar cazip ve çeki-ci olan bu nimetlerden daha hay›r-l› ve daha kal›c› olanlar›n ahiret ha-yat›nda var oldu¤u belirtilerek, in-san›n kendisini bu dünya hayat›na
kapt›r›p gelece¤ini karartacak ya-ﬂant› içerisine girmemesi için bir
uyar› vard›r:
“De ki: “Size bundan daha hay›r l› olan› bildireyim mi? Korkup38
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sak›nanlar için Rablerinin kat›nda,
içinde temelli kalacaklar›, alt›ndan
›r maklar akan cennetler, tertemiz
eﬂ ler ve Allah’›n r›zas› vard›r.”(3Ali
‹mran15)
Dünya Hayat›n›n
(“El-ha yâ tü’d-dünyâ” n›n)
‹kinci Anlam Boyutu
‹kinci anlam boyutu, yer kürede
ahiret hayat›n› ve vahyi bilgiyi göz
önüne almayan, insan›n heva ve
hevesine dayal› ve insan› cehenne-me götürecek olan kötü, de¤ersiz,
yarars›z ve insan için zararl› yaﬂam
tarz› ve biçimi anlam›ndad›r. Bu
el-ha yâ tü’d-dün yâ”
boyutu ile “e
kavram›, ahiret hayat›n› önemse meyen, unutan ve/veya reddeden
insanlar›n bu dünyada hevalar›na
dayal› bir de¤er sistemine göre inﬂa ettikleri bir hayat tarz› anlam›na
gelmektedir:
Bi zim le kar ﬂ› laﬂ ma y› um ma “B
yanlar, dünya hayat›na raz› olanlar
ve bununla tatmin olanlar ve bizim
ayet lerimizden haber siz olan lar; ‹ﬂte bunlar›n, kazanmakta olduklar›ndan dolay› bar›nma yerleri ateﬂtir.”(10Yunus 7-8)
Burada ahiret hayat›na bak›ﬂ
itibariyle 3 grup insandan söz edil-mektedir:
1- Ahiret hayat›n› inkâr edenler.
2- Ahiret hayat›n› unutanlar.
3- Ahiret hayat›n› önemseme yenler.
Bu, 3 farkl› insan unsuruna gö-re 3 farkl› dünya hayat› telakkisi
olabilece¤i anlam›na gelmektedir.
Bunlar› k›saca aﬂa¤›daki gibi özet-leyebiliriz.
Ahiret Hayat›n› ‹nkâr Edenler
Ahiret hayat›n› inkâr edenler için
sadece bu dünya vard›r, ölümden
sonra herhangi bir hayat yoktur. Do-lay›s›yla bu ân›, ﬂimdiyi yaﬂamal›y›z.
Olmayan bir dünya için bu dünyada--

ki hayat› s›n›rland›rmamal›y›z:
O, siz öldü¤ü nüz, toprak ve
“O
kemik haline geldi¤iniz zaman, sizin mutlaka (yeni den diriltilip) ç›kar›laca¤›n›z› m› va’dediyor?”
Vaad edildi¤iniz ﬂey ne kadar
uzak, hem de ne kadar uzak.
“O (bütün gerçek), bizim yaln›zca (yaﬂamakta oldu ¤umuz bu)
dünya hayat›m›zdan ibaret tir; ölürüz ve yaﬂar›z, biz diriltilecekler de¤iliz.” (23/33-37, Bak: 6/29, 45/24,
32, 46/17)
Ahireti inkâr edenler, vahyi bil-ginin getirdi¤i de¤er sistemlerini
redderek, kendi hevalar›n›n öngör-dü¤ü de¤erlere göre bir hayat tar-z› inﬂa etmiﬂlerdir (13Rad 33). Bun-lar bütün güzelliklerini bu dünya-da tüketmiﬂlerdir:
“Küfredenler ateﬂe sunulacaklar› gün, (onlara ﬂöyle denir:) “Siz
dünya hayat›n›zda bütün ‘güzellikleriniz ve zevklerinizi’ tü ketip-yok
ettiniz, onlarla yaﬂay›p-zevk sürdünüz. ‹ﬂ te yer yüzünde haks›z yere
büyüklenmeniz (is tikbâr›n›z) ve fas›kl›kta bulunman›z dan do lay›, bugün alçalt›c› bir azab ile cezaland›r›lacaks›n›z.”(46 Ahkaf 20)
Ahiret Hayat›n› Unutanlar
Bu grup ahiret hayat›n› inkâr
etmemektedir. Ancak gündemle-rinde böyle bir hayat yoktur. Unu-tulmuﬂ bir hayatt›r o. Dolay›s›yla
da günlük yaﬂant›lar›na etki et-mez:
“Denildi ki: “Bugününüzle kar ﬂ›laﬂmay› unuttu¤unuz gibi, biz de
si zi bu gün unutu yoruz. Ba r›nma
yeriniz ateﬂtir. Ve sizin için hiç bir
yar d›m c› yoktur.”
“Bunun nedeni de ﬂudur: Çünkü siz Allah’›n ayet lerini alay konusu edindiniz; dünya hayat› da sizi
aldatt›.” Böylece ne oradan (ateﬂ ten) ç› kar›l›r lar, ne de (Allah’tan)
hoﬂ nut luk di lek le ri ka bul edi lir.”(45 Casiye34-35, Bak: 7/51)
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Amaç, insanlar›n Öte Dünya’y› unutup, bu hayat›n cazibesine kap›larak yanl›ﬂ bir
hayat tarz›n› benimsemelerini engellemektir. Dolay›s›yla dünya hayat› kavram›n›n birinci anlam boyutu, trafik iﬂaretlerinin taﬂ›d›¤› anlam gibi uyar› amaçl›d›r:
“Ey insanlar, hiç ﬂüphesiz Allah’›n va’di hakt›r, öy leyse dün ya haya t› sizi aldatma s›n
ve aldat›c›(lar) da, sizi Allah ile (Al lah’›n ad›n› kulla na rak) aldat mas›n.”(35/5)
Dünya hayat› kavram›n›n birinci anlam boyutu ile ilgili dikkat edilmesi gereken
önemli bir nokta, arzdaki hayat›n do¤as›, yap›s› itibariyle kötü, zararl› olmad›¤›d›r. Bu-rada kötü olan, de¤ersiz olan yeryüzü, arz anlam›ndaki dünyadaki hayat de¤il; kötü
olan, Allah’tan uzaklaﬂt›ran, sefahat ve çirkinlik dolu, Öte’yi yok sayan bir hayat ve bir
yaﬂam tarz›d›r. ‹slam, Allah’›n insanlar için yaratm›ﬂ oldu¤u bu dünyadaki nimetlerin
kötü, anlams›z, zararl› ve tehlikeli oldu¤unu, bunlardan el etek çekip tamamen inziva-ya çekilmesi gerekti¤ini söylememekte ve de insanlardan istememektedir:
“De ki: “Al lah’›n kul la r› için ç› kard› ¤› ziy ne ti ve te miz r›z›kla r› kim haram k›lm›ﬂt›r?”
De ki: “Bun lar, dün ya haya t›nda iman eden ler için dir, k›ya met gü nü ise yaln›zca on lar›n d›r.” (7Araf 31-32)

Dünya Hayat›n› Ahirete Göre Daha
Sevimli Bulup Dünyaya Dalanlar
Bunlar, ahiret hayat›n› inkâr et-meyip dünyan›n süsüne, cazibesine
kendisini kapt›r›r ve ahiret hayat›na
karﬂ› önemsizmiﬂ gibi davran›rlar:
Onlar ken di pay lar›y la yarar “O
lanmaya bakt›lar; siz de, siz den öncekilerin kendi paylar›y la yarar lanmaya kalk›ﬂ ma lar› gibi, kendi pay lar›n›z la yararlanmaya bakt›n›z ve
siz de (dünya ve zev ke) dalanlar gibi dald›n›z. ‹ﬂte onlar›n dünyada
ahirette bütün yap›p-ettikleri
(amelleri) boﬂa ç›km›ﬂt›r ve iﬂte onlar kayba u¤rayanlard›r.”(9 Tevbe
69, Bak: 16/107, 7/169, 18/28)
Onlar, dünya hayat› n› ahirete
“O
tercih eder ler, Allah’›n yolundan
al›koyarlar ve onu çarp›tmak isterler (veya onda çarp›kl›k ararlar). ‹ﬂte onlar, uzak bir sap›kl›k içindedirler.”(14 ‹brahim 3)
Dünya Hayat›n›n Anlam
Boyutlar›n›n Oluﬂturdu¤u Bütünlük
Dünya hayat›na yüklenen birin--

ci boyuttaki anlamla ikinci boyut-taki anlam, birbirini reddeden ya
da birbiri ile tezatl› olan anlamlar
de¤illerdir. Birinci boyuttaki an-lamland›rmaya önem verilmeyip
tedbir al›nmad›¤› anda var›lacak
olan ikinci boyut olmaktad›r. Birinci boyut, may›nl› araziye giden yollar› gösteren uyar› levhas›d›r. ‹kinci
boyut, may›nl› arazinin bizzat kendisidir.
‹nsan›n böyle bir uyar›ya ihtiya c› vard›r. Çünkü bünyesinde bar›n-d›rd›¤› ve insan üzerine birbirine
z›t istikametlerde etki etme gücü-ne sahip iki karar mekanizmas› var-d›r. ‹ﬂte ‹slam’da insana yap›lan
tüm hitaplar, onda var olan birbiri
ile kavgal›, çekiﬂmeli, adeta insan›
bir gerilim atmosferinde tutan, bir-birine z›t ve fakat her ikisinde de
gerek olumlu yönde gerekse olum-suz yönde de¤iﬂme istidad› olan iki
farkl› yap›s›, insan›n iyilik cephesi insan›n kötülük cephesi, göz önün-de bulundurularak yap›lmaktad›r.
Kaba yaklaﬂ›mla iyilik cephesinin
merkezi olarak kalbini, kötülük
cephesinin merkezi olarak da nef--

”

sini alabiliriz. Bu iki merkez, insan
davran›ﬂ ve düﬂüncelerini ﬂekillen-diren ve yönlendiren iki karar me-kanizmas› olarak ele al›nabilir.
Bunlar›n insan iradesi üzerine uy-gulad›klar› kuvvetlerin bileﬂkesi,
insan›n davran›ﬂlar›n› ﬂekillendirir.
Bileﬂke kuvvetin durumuna ba¤l›
olarak ya tamamen olumlu, ya ta-mamen olumsuz ya da gelgitler ya-ﬂayan tezatl› bir insan ortaya ç›kar.
Bu iki karar mekanizmas›n›n in-san üzerine etki eden bileﬂke kuv-vetinin ﬂekillenmesine etkide bulu-nan iki özellik vard›r. Bunlar insan
yap›s›nda var olan sevgi ve ﬂehvet
özellikleridir. Dünya hayat› kavram
alan›n›n oluﬂturdu¤u bütünlü¤ü
görebilme aç›s›ndan bu iki kavra-m›n anlamlar› dikkate al›nmal›d›r.
ﬁehvet ve sevgi (hubb) kelimeleri
birlikte Ali ‹mran 14’de kullan›l-maktad›r. Bu ayette insan›n yap›sal
özelli¤ine dikkat çekilmektedir.
Varl›klara yöneltilen aﬂ›r› sevgi ve
duyulan ﬂehvet, insan yap›s›nda
var olan birer özelliktir. Bu gerçek
reddedilmiyor, tam tersine bu nok-taya vurgu yap›l›yor. Ancak bu sev-N‹SAN ‘08 UMRAN
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gi ve ﬂehvetin tehlikeli bir boyutu
da oldu¤u, ‘Bunlar, dünya ha ya t›n›n meta› d›r’ denerek belirtiliyor.
ﬁehvet ve sevgi kavramlar›n›n
meﬂru ve gayr› meﬂru olmak üzere
iki boyutu vard›r. Gayr› meﬂru olan
boyut, sevgi ve ﬂehvetteki aﬂ›r›l›k
ve bu duygular›n tatmin edilmesindeki ölçü ve yollard›r:
“Gerçekten siz kad›nlar› b›rak›p
ﬂeh vet le er kek le re yak la ﬂ› yor su nuz. Do¤rusu siz, ölçüyü aﬂan (az g›n) bir ka vim siniz.”(7 Araf 81 Bak:
27 Neml 55)
Sev gi kelimesi, kiﬂinin hay›rl›
gördü¤ü veya sand›¤› ﬂeyi istemesi
oldu¤una göre ortaya bir sorun
ç›kmaktad›r. O da, insan hayat›n›n
dört evresi aras›nda kurulmuﬂ olan,
birbirini etkileyen karmaﬂ›k iliﬂki-de; insan, nihai kurtuluﬂu ve mut lulu¤u için neyi, ne kadar ve nas›l
sevmeli ve ba¤lanmal›d›r? Ayr›ca
ilahi plan›n bütünlü¤ünü göreme yen ve perdenin arkas›na nüfuz
edemeyen bir insan›n, sevdi¤i, arzu
etti¤i ve ﬂehvet duydu¤u bir ﬂeyin
kendisi için yararl› m› yoksa zararl›
m› oldu¤unu bilmesi an›nda görü lebilecek bir olgu de¤ildir(2/216).
Öyleyse insan› iyiye, güzele,
do¤ruya götürecek olan bilgi nas›l
elde edilmelidir? ‹man edenler ge-rekli ana bilgilerin vahiyle insanla-ra bildirildi¤ine inan›rlar. Dolay›s›y-la iman edenlere göre sevgi ve ﬂeh-vet kelimelerinin meﬂruiyet s›n›rla-r›, vahyî bilgiyle belirlenmiﬂtir.
Bu kavramlar›n insan›n iki cep-hesi aç›s›ndan farkl› tezahür ﬂekil-leri söz konusudur. Nefsi emmare
düzeyindeki bir nefs ve paslanm›ﬂ,
kirlenmiﬂ, mühürlenmiﬂ bir kalp,
bu kavramlar›n uç anlamlar›n› ter-cih etmektedir. Mal›, mülkü ve ma-kam› sevme de¤il mala, mülke ve
makama tap›nma düzeyinde bir
tutku ve bir ba¤lanma var-d›r(100/8, 89/20, 76/27, 79/37-39).
Buna karﬂ›l›k mutmain olmuﬂ bir
nefs ile temiz bir kalp, gerek sevgi
ve gerekse ﬂehveti yarat›c› taraf›n-40
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dan tayin edilen hudutlar dairesin-de tutar(49/7).
Sevgi ve ﬂehvetin Allah’›n tayin
etti¤i meﬂru hudutlar içerisinde tu-tulup tutulmad›¤›n›n geçerli ölçüsü
hayat›n prati¤idir. Bir ﬂeye karﬂ›
duyulan sevginin tutkuya dönüﬂüp
dönüﬂmemesi, ancak prati¤in içeri-sinde ondan fedakârl›k yap›p yap-mamakla anlaﬂ›labilir. ‹nsanlar›n
mala, mülke ve makama karﬂ› duy-duklar› sevginin tutkuya dönüﬂme-mesi, ondan fedakârl›k yapmakla
mümkündür(3/92, 76/8).
Dünyevileﬂme

Dün ya hayat› kavram›n›n birin-ci anlam boyutu; Ahiret hayat›nda
insana sunulacak nimetler referans
al›narak bu dünyadakilerin orada kilere nazaran daha de¤ersiz ve de
k›sa ömürlü oldu¤unun hat›rlat›lmas›, insan nefsinin bu dünya nimetlerine olan sevgisinin tutkuya
dönüﬂmesini engelleme amaçl›d›r.
Kalbi besleyen, destekleyen fakat
nefsi arzulara gem vuran bir yakla-ﬂ›m tarz›d›r bu. Ebu Said el Harraz
bunu çok güzel bir tarzda ifade et-mektedir:
“Dünya nefs ve onun arzular›ndan ibarettir. Kul nefsin arzular›n›
terk edince dünyay› terk etmiﬂ
olur. Gör mez misin ki kul bazen
elinde hiçbir ﬂey olmad›¤› halde
h›rs› yüzünden dün yaperest olabilmektedir.”(4
4)
‹ﬂte bizim dünye vileﬂ me olarak
isimlendirdi¤imiz zihinsel yap›,
dünya hayat› kavram›n›n birinci
anlam boyutunda meydana gelen
k›r›lma ve sapma ile ikinci anlam
boyutuna zemin haz›rlayan bir ge-çiﬂ sürecinde yaﬂanan haldir. Bu
aﬂamada dünya sevgisi, dünya tutkusuna do¤ru yol alacak tarzda
mecras›ndan ç›kma e¤ilimindedir.
Ahiret hayat› ne reddedilmekte, ne
de tamamen unutulup önemsizmiﬂ
gi bi da v r an› lma kt ad› r . Ref er an s
al›nmada unutkanl›klar baﬂgöster-

miﬂ, duyarl›k kayb› oluﬂmaya baﬂla m›ﬂt›r. Bu ba¤lamda dünyevileﬂme,
müslüman›n zihniyetinde bir medcezir halidir, bir k›r›lmad›r.
Dünyevileﬂme, Sekülerleﬂme
ve Laikleﬂme Kavramlar›
Aras›ndaki ‹liﬂki

Dünyevileﬂme, zihinsel k›r›lman›n hem genel ad› hem de en alt
basama¤›d›r. Bu k›r›lman›n bir sonraki ad›m›, se külerleﬂ me daha sonraki ad›m› ise la ik leﬂ me dir. Samuel
Johnson’›n sözlü¤ünde sekülerleﬂ-me ile ilgili kavramlara yüklenen
anlam, böyle bir tasnif yapmam›za
imkan vermektedir:
“Sekülerlik(secularity): Dikkat-leri yaln›zca bu dünyaya, bu dün-yadaki ﬂeylere yo¤unlaﬂt›rma.
Sekülerleﬂtirmek(secularize):
Uhrevî/dînî olan›, gündelik hayat-tan uzaklaﬂt›rma.
Sekülerleﬂme(secularization):
Sekülerleﬂtirme eylemi. Dinin gün-delik hayattaki etkisini ve yerini
6)
azaltma, s›n›rlama süreci.”(6
Gerek sekülerleﬂme gerekse la-ikleﬂmede insan›n bütün ilgisi ve
dikkati, yaln›z ve yaln›z bu dünya-ya çevrilmiﬂtir. ﬁu an, yaﬂanan an
hiret hayat› ya inkâr
önemlidir. Ah
edilmiﬂ, ya unutulmuﬂ ya da önem siz hale gelmiﬂtir. Harvey Cox, bu
süreci ﬂöyle tan›mlar:
“‹nsanlar›n en temel ilgi ve yö-neliminin bu dünyan›n d›ﬂ›ndanötesinden ve üstünden, sadece ve
sadece bu dünyaya yönelmesi ha-reketidir. Bu, bu dünyan›n ba¤l› oldu¤u mitik, metafizik ve dini her
çeﬂit düalizmden (iki dünya) ar›nd›r›lmas›n› içermektedir. Bunun nihai
anlam› ise, bütün hastal›klar› ve
günahlar›yla, bütün sa¤l›k ve
umutlar›yla sadece yeryüzü alan›n›
7)
kemaliyle ciddiye almakt›r.”(7
Sekülerleﬂme, dinin günlük ha-yattaki etkisini ve yerini mümkün
oldu¤unca yok etmeye çal›ﬂ›r. Nite-kim Peter Berger, sekülerleﬂmeyi
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hayat›n tamam›n›n dinin etkisin-den kurtar›lmas› olarak tan›mlar:
“Mamafih kültür ve semboller-den bahsetti¤imizde sekülarizasyo-nun toplumsal-yap›sal bir süreçten
daha fazla bir ﬂey oldu¤unu kaste-diyoruz. Sanat, felsefe ve edebiyat-ta dini içeriklerin kayboluﬂu ve
hepsinden önemlisi bilimin dünya-da özerk ve tamamen seküler bir
yöntem olarak yükseliﬂinde göz-lendi¤i gibi o, kültürel ve düﬂünsel
bir hayat›n tamam›n› etkisi alt›na
al›r. Bununla kalsa iyi, burada se külarizasyonun ayn› zamanda öz nel bir yan›n›n da bulundu¤u ima
edilmektedir. Nas›l ki toplum ve
k ü l t ü rü n
se k ü l a r i z a sy o n u n d a n
bahsediyorsak, ayn› ﬂekilde bilincin
sekülarizasyonundan da bahsede biliriz. Yal›n bir ﬂekilde ifade ede cek olursak, bu, modern Bat›’n›n
d i n i a ç › k l a m a l a r› n d a n y a ra rl a n maks›z›n dünyay› ve kendi öz ya ﬂamlar›n› yorumlayan gittikçe ar tan say›da bireyler üretti¤i anlam›na gelir.”(7
7)
Yukar›daki ifadelere bak›ld›¤›n-da gerek sekülarizasyonda ve ge rekse laiksizimde varl›k teorisi, bilgi teorisi ve de¤er teorisi aç›lar›ndan dine aç›lm›ﬂ bir savaﬂ oldu¤unu görüyoruz. Her ikisinde de Al-lah tamamen unutulmuﬂ, insan ve
dünya ile bütün irtibat› kopar›l›p
at›lm›ﬂt›r. Vahyi bilgi fonksiyonsuz-dur. Ahiret hayat› art›k b›rak›n re-ferans al›nmay› yok say›lmaktad›r.
Bütün bu ana kabullerin uzant›s›n-da günlük yaﬂamda, sanatta, kültürde, e¤itimde, dil de, bilimde,
de¤erlerde, düﬂüncede, ekonomide, siyasette yönetimde ve devlet
hayat›nda; k›saca günlük hayat›n
hiçbir yerinde dine ve dini düﬂünceye yer yoktur.
Hayat›n bu ﬂekilde tasavvur edi-lip tanzim edilmek istenmesi, ilk
kez Bat›’da rönesans ve reform ha-reketleri ile ortaya ç›km›ﬂ de¤ildir.
Hz. Adem ile ‹blis aras›nda baﬂla-yan hakimiyet mücadelesinde tari--

“

Müslüman’›n zihin dünyas›nda med-cezir hali olarak tan›mlad›¤›m›z dünyevileﬂme, ne laikleﬂme ne de sekülerleﬂmedir. Geçici bir kalp kararmas›, bask›n nefsi
emare halidir. Bu aﬂamada tedavisi kolayd›r. Tedbir al›nmad›¤› zaman sekülerleﬂme ve laikleﬂme aﬂamalar›na
geçilmesi kaç›n›lmazd›r.
Günümüzde Müslümanlar› sekülerleﬂtirmek ve laik-leﬂtirmek için, uluslararas› projeler uygulanmaya çal›ﬂ›l-maktad›r. Bunun için de Türkiye, model ülke olarak seçil-miﬂtir. Yeni anayasa yap›m› ve baﬂörtüsü ile ilgili yasal
düzenleme sürecinde kopart›lan f›rt›nada, Müslümanlar›n bask› alt›na al›narak zihin yap›s›n›n laikleﬂme ve sekülerleﬂme istikametinde yeniden formatlanmak istendi¤ine dikkat edilmelidir. Yapaca¤›m›z tercihe ba¤l› ola-rak dünya ve ahiretimiz ﬂekillenecektir.

hin de¤iﬂik dönemlerinde bu tür
hayat› tanzim etme biçimleri ile in-sanl›k çok s›k karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Pey-gamberlerin geliﬂ sebepleri, bir
sapma hareketi olan bu tür hayat
tarzlar›n› düzeltip f›trat›n gerektir-di¤i bir raya oturtma amaçl›d›r. F›t-rat düzenine karﬂ› gelip direnen ve
peygamberleri aciz duruma düﬂür-mek isteyen birçok toplum, Al-lah’›n azab›na u¤rayarak helak
olup gitmiﬂlerdir.
Konumuza tekabüliyeti aç›s›n-dan Hz. ﬁuayb’›n kavmi ile olan
mücadelesi ilginç bir örnek olarak
al›n›p de¤erlendirilebilir. Hz. ﬁu-ayb’›n kavmi ile olan mücadelesi-ne, Kur’ân’da, a¤›rl›kl› olarak, Araf
85-95 ve Hud 84-95 sûrelerinde yer
verilmiﬂtir. Hz. ﬁuayb kavmine yap-t›¤› davette, insanlar› yaln›zca Al-lah’a ibadete ve ondan baﬂka ilah
ve rab edinmemeye ça¤›rarak ha-yat›n yeni baﬂtan tanziminde vahiy
kaynakl› bir bilgiyi merkeze almak-tad›r. Bu bilgi ekseninde kavmin-den ölçüyü ve tart›y› düzgün tut-malar›n›, milletin mallar›n›n de¤e-rini düﬂürüp eksiltmemelerini iste--

”

mekte ve Allah’›n kendileri için
takdir etti¤inin daha hay›rl› oldu-¤unu belirtmektedir:
“ﬁuayb onlara: Dedi ki: “Ey kavmim, Al lah’a kul luk edin, si zin
O’ndan baﬂ ka ilah›n›z yoktur. Size
Rabbinizden apaç›k bir belge (mucize) gelmiﬂtir. Ölçüyü ve tar t›y›
tam tutun, insanlar›n (haklar› olan
mallar›n›) eﬂyas›n› de¤erinden düﬂürüp-eksilt meyin ve düzene (›slaha) ko nulma s›ndan son ra yeryüzünde boz gunculuk (fesad) ç›karmay›n.”(7/85, Bak:11/84-86)
Burada dikkat edilmesi gereken
nokta, vahye dayal› bir zihniyetin,
hayat› insanlar› bir bütün olarak
kucaklayan bir denge üzerine kur-muﬂ olmas›na karﬂ›l›k; hevaya da-yal› bir sistemin refahtan ﬂ›mar›p
azan bir az›nl›¤›n menfaatlerini
öncelemiﬂ olmas›d›r. Bu da denge-yi bozmakta, dünyay› ifsat etmek-tedir.
Kavminin Hz. ﬁuayb’›n namaz›-na yapt›klar› at›f ve Hz. ﬁuayb’›n
Allah’tan bir belge üzerinde oldu-¤unu söylemesi; mücadelenin ni-rengi noktas›n›n, Allah’tan gelen
N‹SAN ‘08 UMRAN

41

Analiz
bilginin hayat›n tanziminde refe-rans al›n›p al›nmamas› oldu¤unu
ortaya koymaktad›r:
Ey ﬁuayb, senin
“Dediler ki: “E
na ma z›n m› ata la r› m› z›n tap t› ¤›
ﬂeyleri b›rakmam›z› ya da mallar›m›z ko nu sun da di le di ¤i miz gi bi
dav ranmak tan vaz geç memizi em retmektedir. Çünkü sen, gerçekte
yumuﬂak huylu, akl› baﬂ›nda(reﬂid
bir adam)s›n.”
Dedi ki: “Ey kavmim görüﬂünüz
nedir-söyler misiniz? Ya ben Rabbimden apaç›k bir belge üzerinde
isem ve O da beni kendisinden güzel bir r›z›k ile r›z›kland›rm›ﬂsa?
Ben, size yasaklad›¤›m ﬂey lere (kendim sahiplenmek suretiy le) size ay k›r› düﬂmek istemiyorum. Benim istedi¤im, gücüm oran›nda yaln›zca
›slah etmektir.”(11Hud 87-88)
Kendi menfaatlerini toplumun
menfaatlerinin önüne geçiren, re-fahtan ﬂ›mar›p azan sekülerleﬂmiﬂ
bir müstekbir zümresi, böyle bir
adalet ve denge hareketini benim-semesi mümkün olmamakta, sal-d›rganlaﬂmaktad›r:
O’na iman eden le ri teh dit
“O
ederek, Allah’›n yolundan al› koy mak ve onda çar p›kl›k arayarak
(böy le) her yolun (baﬂ›n›) kesipoturmay›n… Boz gunculuk ç› karanlar›n nas›l bir so na u¤rad›klar›na
bir bak›n.” (7 Araf 86)
ﬁuayb kavminin müstekbirleri-nin, adalet ve denge arayanlara
karﬂ› tak›nd›klar› tav›r, sürgün et mek, öldürmek yada mevcut siste min dinine geri döndürmektir:
“Kavminin önde gelenlerinden
büyüklük taslayanlar (müstekbir ler), dediler ki: “Ey ﬁuayb, seni ve
seninle birlikte iman edenleri ya ülkemiz den sü rüp-ç›kara ca¤›z veya
mut laka bizim dinimize geri döneceksiniz.”
(ﬁuayb:) “Biz istemesek de mi?”
dedi.
Allah bizi ondan kur tar d›ktan
“A
sonra, bizim tekrar sizin dininize
dön memiz Allah’a karﬂ› yalan yere
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if ti ra düz me m iz olur. Rab bi miz
olan Allah’›n dilemesi d›ﬂ›n da, ona
geri dön memiz bi zim için olacak iﬂ
de¤ildir…”
Kav minin ön de gelenle rin den
küfre sapanlar, dediler ki: “Andolsun, ﬁuayb’a uyacak olur san›z, kuﬂkusuz kay ba u¤rayanlardan olursunuz.”(7 Araf 88-90)
“Ey ﬁuayb” dediler. “Senin söylediklerinin ço¤unu biz ‘kavray›p
anlam›yoruz’. Do¤rusu biz seni içimiz de zay›f da görüyoruz. E¤er yak›n-çev ren ol ma say d›, ger çek ten
biz seni taﬂa tutar öldürür dük. Sen
bize karﬂ› güçlü ve üstün de¤ilsin.”(11 Hud 91)
Refahtan ﬂ›mar›p azan seküler
müstekbir zümresi, kendilerinin isteklerini k›s›tlayabilecek bir talebi,
bir türlü hazmedememekte, kabullenememektedir. Çünkü kendilerini efendi, zay›f olanlar› da kendile rine hizmet etmekle görevli bir köl e ka b u l e t me k t ed i r l e r . H z . ﬁ u ayb’›n insanlar›n tümü için cari ola cak bir adaleti istemesi, onlar› ç›ld›rtmaktad›r. Hz. ﬁuayb’a ‘yak›n
çevren olmasayd› seni taﬂa tutar öl-dürürdük’ demeleri bunun bir gös-tergesidir. Hz. ﬁuayb’›n bu tehdide
karﬂ› verdi¤i cevap, mücadelenin
nirengi noktas›n› göstermesi aç›s›n-dan önemlidir:

“Dedi ki: “Ey kav mim, siz ce benim yak›n-çev rem, Allah’tan daha
m› üs tün dür ki, O’nu ar kan›z da
unu tu lu ver miﬂ (önem siz) bir ﬂey
edindiniz. ﬁüphesiz benim Rabbim,
yapmakta olduklar›n›z› sar›p-kuﬂatand›r.”( 11 Hud 92-93)
Hz. ﬁuayb, kavmine verdi¤i ce-vapta refahtan ﬂ›mar›p azan sekü-ler müstekbir zümresinin hayat› al-g›lamalar›nda dayand›klar› temel
varsay›ma dikkat çekmektedir. O
da, Allah’›n önemsiz bir ﬂeymiﬂ gibi
unutulmas› ve hayat müdahale et mesinin reddedilmesidir.
‹ﬂte seküler ve laik düﬂüncenin
temeli ve dayand›¤› ana varsay›m
budur. Onlar için Allah’›n ve ahiret
h ay at ›n ›n v ar o lup o lmam as ›
önemli de¤ildir. ‘Allah var olabilir;
ancak hiçbir ﬂekilde bu dünyaya,
bu dünyadaki hayata kar›ﬂamaz,
onu tanzim edemez. Bu dünyadaki
hayat, ahiret var diye düzenlene mez. Biz bu dünyada var›z, bu dünyada yaﬂar ve ölürüz. Öte bizi ilgilendirmez. Olsa da olur olmasa da
olur, fark etmez.’ Seküler ve laik
düﬂüncenin temelleri bunlard›r.
Bunun ötesinde söylenenlerin tü-mü bir aldatmaca ve kand›rmad›r.
Burada dikkat edilmesi gere-ken bir nokta da, sekülarizm ve lai-sizmin ateizm olmad›¤›d›r. Tüm la--
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ik ve sekülerler ateist de¤illerdir.
Ancak ateistler, laik ve sekülerdir.
Bunlar dinin varl›¤›n› reddetmiyor lar, ancak dine karﬂ›lar ve dinin,
hayat›n hiçbir alan›nda etkisinin
olmas›n› istemiyorlar.
Laisizm ile sekülarizm aras›nda
dine karﬂ› tav›r almada farkl›l›klar
vard›r. Laisizmin, sekülarizme naza-ran, dine karﬂ› tutumu daha sert ve
kat›d›r. Ateizme daha meyilli, za-man zaman da ateizm özellikleri
göstermektedir. Katolik dünyevileﬂ-mesidir. Sekülarizm, Protestan dün-yevileﬂmesi olup ateizme daha uzak
8):
ve dine karﬂ› daha mutedildir(8
“Eric S. Waterhouse: Sekülarizm
ile din iliﬂkileri, birbirine has›m ol-maktan ziyade karﬂ›l›kl› olarak bir-birine müdahale ettirmemek ﬂek-linde tarif edilir. Teoloji bilinmeyen
dünyay› profesyonelce yorumlar,
sekülarizm ise bu dünyaya ve yoru-muna karﬂ› tamamen ilgisizdir.”
Sonuç
Bu çal›ﬂmada, dünyevileﬂme ile
ilgili sadece kavramsal tabanda bir
analiz yap›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Dün-yevileﬂmenin tezahür ﬂekilleri ve
dünyevileﬂmeye karﬂ› verilmesi ge-reken mücadele konular›na giril-memiﬂtir.
Gerek laikleﬂme ve gerekse se-külerleﬂme, Kur’ân’da geçen ‘Dünya Hayat›’ kavram›n›n ikinci anlam
boyutu kapsam›nda de¤erlendiril-melidir. Dolay›s›yla ahiret hayat›n›,
ya reddetme ya tamamen unutma
yada önemsizmiﬂ gibi kabullenme
vard›r. Allah unutulmakta, vahyi
bilginin hayat› tanzimi reddedil-mektedir. Dine ve dindara belli bir
çerçeve tayin edilmiﬂtir. Bu çerçe-venin içinde kald›klar› sürece bir
sorun yoktur. Bu çerçevenin d›ﬂ›na
ç›k›ld›¤›nda, müstekbirlerin menfa atlerine dokunuldu¤unda, adalet
istendi¤inde; ﬁuayb kavminin re fahtan ﬂ›mar›p azan önde gelen
müstekbirlerinin, ‘se ni ta ﬂa tutar

öl dürürüz’, ‘sürgün ederiz’ ya da
‘gerisin geriye kendi dinimize döndü rü rüz’ tavr›na benzer bir tav›r
sergilerler:
“Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme
Derne¤i (ÇYDD) Baﬂkan› Türkan
Saylan:
“Biz as›l›z. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Biz as›l›z ve vekille rimiz var. Seçtik veya baﬂkalar› seçti. Sayg› duyuyoruz. Ço¤unlu¤u ald›lar. Bizim istemedi¤imiz bir ﬂeyin
Türkiye’de olmas› mümkün de¤il.
Olur. ‘Ben yapt›m oldu’. Menderes
ne dedi? ‘Odunu koysam mebus
yapar›m. Siz isteseniz ﬂeriat› bile
g e ti r i r i z ’ d e d i . B u n l a r g e ç m i ﬂ te
olan ﬂeyler. Ne oldu sonuçta? Onlar ne oldu? Türkiye ne oldu? Niye
Türkiye kar›ﬂs›n?”(9)
Dini ça¤r›ﬂt›racak her türlü sembole karﬂ› bir duruﬂ ve tahammülsüzlük vard›r. Baﬂörtüsü ile ilgili bir
kaﬂ›k suda f›rt›na kopart›lmas›n›n
sebebi budur.
Müslüman’›n zihin dünyas›nda
med-cezir hali olarak tan›mlad›¤›m›z dünyevileﬂme, ne laikleﬂme ne
de sekülerleﬂmedir. Geçici bir kalp
kararmas›, bask›n nefsi emare halidir. Bu aﬂamada tedavisi kolayd›r.
Tedbir al›nmad›¤› zaman sekülerleﬂme ve laikleﬂme aﬂamalar›na ge çilmesi kaç›n›lmazd›r.
Günümüzde Müslümanlar› se-külerleﬂtirmek ve laikleﬂtirmek için,
uluslararas› projeler uygulanmaya
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bunun için de Tür-kiye, model ülke olarak seçilmiﬂtir.
Yeni anayasa yap›m› ve baﬂörtüsü
ile ilgili yasal düzenleme sürecinde
kopart›lan f›rt›nada, Müslümanla r›n bask› alt›na al›narak zihin yap›s›n›n laikleﬂme ve sekülerleﬂme istikametinde yeniden formatlanmak
istendi¤ine dikkat edilmelidir. Ya-paca¤›m›z tercihe ba¤l› olarak
dünya ve ahiretimiz ﬂekillenecek-tir. Bu noktada iki grup insan söz
konusudur:
“‹nsanlardan öylesi vard›r ki:
“Rabbi miz, bize dünyada ver” der;

onun ahirette nasibi yoktur.”
Onlardan öylesi de vard›r ki:
Rab bimiz, bize dünyada da iyi lik
“R
ver, ahirette de iyilik (ver) ve bizi
ateﬂin azab›ndan koru.” der.
‹ﬂte bunlar›n kazand›klar›na
karﬂ›l›k nasibleri vard›r. Allah, hesab› pek seri görendir.” (2 Bakara
200-201)
Kim dün yan›n yarar›n› (sevab›“K
n›) is ter se ona ondan veririz, kim
de ahiret sevab›n› isterse ona da
ondan veri riz.”(3/145)
Seküler ve laik zihniyetin terci-hi, birinci grupta olmak iken; iman
edenlerin tercihi ise ikinci grupta
olmakt›r.
Onun için bizim sözümüz;
Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iﬂi“R
mizdeki aﬂ›r›l›klar›m›z› ba¤›ﬂla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde) sa¤lamlaﬂt›r ve bize kâfirler toplulu¤una karﬂ›
yard›m et.” (3 Ali ‹mran 147)
Onun için bizim sözümüz;
“ﬁﬁu halde sen, bizim zikrimize
s›rt çeviren ve dünya hayat›ndan
baﬂ ka s› n› is te me yen den yüz çe vir.”(53/29)
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“ﬁiddet göstermeksizin sert, zay›fl›k belirtmeksizin yumuﬂak ol.”
Hz. Ömer

at›l› sömürgecilere, “siz bizim uy sal gücümüzle, sert
zay›fl›¤› n›z eﬂli¤inde güreﬂirsiniz” diyen Halil Cibran’dan
ödünç al›p biraz de¤iﬂtirerek hemen söyleyelim: Kur’ân’›n ink›lâpç› mücadelelerine geniﬂ yer
verdi¤i tüm peygamberler, bat›l
taraftarlar›n›n “sert za y›f l›k”lar›na “ha lîm güç”leriyle karﬂ› koyup
“merhamet”i kuﬂanarak tevhidi
ink›lab› gerçekleﬂtirdiler.

B

Pey gam berle rin Halîm, Re ﬂîd ve
Ley yin De ¤iﬂim Müca de le le ri
Nemrud’un zulmüne karﬂ› tek
baﬂ›na direnen ama günahkâr bir
halk›n cezas›n›n tehir edilmesi
için dua eden Hz. ‹brahim (a.s),
ha lîm”; yumuﬂak huylu, sab›rl›,
“h
ev vâh”; çok âh eden, duygulu,
“e
yan›k yürekli, ac›yan, merhamet
sahibi, içli ve “rre ﬂid”; kamil, olgun duruﬂuyla (Tevbe 9/114; Hûd
11/75; Enbiya 21/51) görevini yerine getirdi. O’na müjdelenen
ha lîm” bir evHz. ‹smail de (a.s) “h
latt› (Saffat 37/101). Medyen ve
Eyke’nin vurguncu-soyguncu zorbalar›n› uyar›p, onlar› “ölçülü,
dengeli, adaletli” davranmaya
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ça¤›ran Hz. ﬁuayb (a.s) da, -düﬂhamanlar›n›n itiraf etti¤i gibi- “h
lîm: yumuﬂak baﬂl› ve re ﬂîd: olgun” duruﬂuyla (Hud 11/87) peygamberlik görevini ifa etti. Tarihin tan›k oldu¤u en zorba yöneticilerden biri olan Firavun’u
uyarmakla görevlendirilen Hz.
kavl-i leyyin: yuMusa (a.s), ona “k
muﬂak söz” söylemekle (Taha
20/44) emrolundu. (Leyn: ‘Huﬂûnet’in yani haﬂinlik, kat›l›k, kabal›k ve sertli¤in z›dd› olup yumuﬂak olmak demektir. ‘Filan leyyindir’ demek, ‘yumuﬂak huylu, mülayim biridir’ anlam›ndad›r.1)
Hz.Musa’n›n (a.s) yumuﬂak ama
etkili tebli¤ine ra¤men Firavun
inanmad› ama etraf›ndakilerden
iman edenler oldu. Rüﬂd ve merhametle hareket eden Hz.Musa
(a.s), Allah’›n lûtfu ile sonunda
ümmetini Firavun zulmünden
kurtarmay› baﬂard›.
Haks›z ve adaletsiz bir inanc›,
düﬂünce sistemini, düzeni devam
ettirmek isteyenler, bu zaaflar›n›/zay›fl›klar›n› “sert lik”le örtmeye ve mukadder akibetlerini geciktirmeye çal›ﬂ›rlar.
Peygamberlerin halîm duruﬂlar› ve söylemleri ise, -hâﬂâ- zaaf-

lar›ndan, zay›fl›klar›ndan ya da
kendilerine ve davalar›na güvensizliklerinden de¤il, aksine davet
ettikleri “‹lahi Kelâm”›n gücüne
olan güvenlerinden kaynaklan›r.
Onlar, iman ve davet ettikleri
ﬂeyden emindirler.
Zincirleri K›ran Peygamber(s.)’in
Raûf ve Rahim ‹nk›lab›
Her bak›mdan “emin” olan
“Rahmet Peygamberi” Hz.Muhammed(s) de “cehalet” ve
“¤ayy” içinde bo¤ulan insanlara
karﬂ› “hilm”i, “rüﬂd”ü ve “merhamet”i kuﬂand›. ‹nsanlar›n O’nun
etraf›nda toplanmas›n›n bir âmili
vahyî gerçekli¤i apaç›k ve net olarak aktarmas› ise, di¤eri halîm,
reﬂîd, raûf ve rahîm duruﬂu idi.
Halk›n›n “s›rtlar›nda ki a¤›r yükleri indirmek, boyunlar›na geçirilmiﬂ zincirleri k›rmak” (7/157) çabas›ndaki bir Nebi(s) baﬂka nas›l
davranabilirdi ki?
Kur’ân’›n aç›kça tan›kl›k etti¤i
üzere, Peygamberimiz (s.) ﬂefkat
ve merhamet timsali idi:
“Andolsun size kendinizden
öyle bir Peygamber gelmiﬂtir ki,
sizin s›k›nt›ya u¤raman›z ona çok
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a¤›r gelir. O size çok düﬂkündür;
müminlere karﬂ› çok ﬂef katli ve
mer hamet lidir.”(9/128)
Erhamü’r-Rahimîn (Merhametlilerin en merhametlisi) olan
Rabbimiz, o kutlu Rasûlü (s.) arac›l›¤›yla ‘t›rman›lmas› güç sarp
yokuﬂ’ demek olan “Aka be”yi
ﬂöyle tan›ml›yordu:
“Bir boynu (esaret zincirinden) kurtarmakt›r.
Veya k›tl›k zaman›nda yemek
yedirmektir;
Yak›nl›¤› olan bir yetime.
Veya hiçbir ﬂeyi olmayan yoksula.
Dahas›; iman edenlerden, birbirlerine sabr› tavsiye edenlerden
ve merhameti tavsiye edenlerden
olmakt›r.” (90/13-17)
Yoksula, yetime yedirmeden,
eli-kolu ve boynu ba¤l› kölelere,
fiilen ve zihnen köle konumuna
düﬂmüﬂ insanlara merhamet etmeden, merhamette direnç/sab›r
göstermeden tevhid ink›lab›n›n
sarp yokuﬂunu t›rmanmak mümkün olabilir miydi?
Rahman ve Rahim olan Rabbimizin güzel isimlerinden biri de
“el-Ha lîm”dir. “Yaratt›klar›na yumuﬂak davranan” anlam›na gelen bu ismi cemil, Kur’an-› Kerim’de Rabbimizin ismi olarak on
bir defa geçer. Allah(c.c) suçlular›
hemen cezaland›rmayan, onlar›
erteleyendir (‹sra/141-144; ‹brahim/42; Fat›r/45).
“Hilm” Arapça’da; ‘öfkenin
harekete geçmesi, kabarmas› durumunda nefsi ve tabiat›, seciyeyi zaptetmek, tutmak ve bunlara
hakim olmak’t›r. 2
Halim olan Rabb’e iman eden
davetçilerin de hilm sahibi; yumuﬂak huylu, tatl› dilli, güler yüzlü olmalar› ve öfkelerini yenmeleri, suçlar› ertelemeleri gerekir
ki, muhataplar›n›n gönüllerini
fethedebilsinler ve tevhidi ink›lab› gerçekleﬂtirebilsinler.

De ¤iﬂimin ‹lk Ad› m›:
Allah Ta sav vuru
Muhammedü’l-Emin, Hira’da
gelmeye baﬂlayan “‹lahî Kelam”›
merkeze alarak ve o “Söz”ün gücüne dayanarak merhamet ve
hilm ile muazzam bir ink›lap gerçekleﬂtirdi.
Bu ink›lap; Allah tasavurundan baﬂlayarak, cahiliye insan›n›n/toplumunun bütün düﬂünce
yap›s›n›, yaﬂam biçimini, davran›ﬂ
ve iliﬂkilerini tepeden t›rna¤a de¤iﬂtirerek gerçekleﬂti.
Kur’ân; öncelikle kaos içinde
bocalayan parçalanm›ﬂ cahili zihinleri sahte ilahlar›n egemenli¤inden kurtararak de¤iﬂim sürecini baﬂlatt›. Hayatlar›na çok say›da ilah›n hükmetmesine izin veren, bu yüzden de bir türlü kargaﬂa ve karmaﬂadan kurtulamayan gönüller/kalpler, bütün yetkileri bir tek ‹lah’a yani Allah Azze ve Celle’ye verip O’na teslim
olarak itminana erdi, yat›ﬂt›. Sahte tanr›lara, kendilerine saçma
anlamlar yüklenen putlara “lâ”
diyen yürekler “illallah” kabûlü
ile Tevhîd’in ayd›nl›¤›na ve huzura kavuﬂtular bir bir.
Kur’ân’›n Mekke döneminde
›srarla vurgulad›¤› Tevhîd’in hakikati ile muhatap olanlar bu halîm duruﬂ karﬂ›s›nda bir bir teslim
oldular. Teslim olanlardan biri de
Hz. Ömer (r.a) idi.
Merhamet ‹nk›lab›na Bir Örnek:
Hz.Ömer (r.a)
Cahiliye insan›n›n zihninde Allah, neredeyse sadece “Yarat›c›”ya indirgenmiﬂti; O’nun, yarat›klar›n›n ve özellikle de insan›n
hayat›na ya hiç kar›ﬂmad›¤›na ya
da k›smen kar›ﬂt›¤›na inan›l›rd›.
Her kabilenin, uygun bir adla tan›nan mahalli bir tanr›s› vard›.
“‹lah” dendi¤i zaman her kabile
kendi tanr›s›n› anlard›.3 Ancak,

mahalli tanr›lar seviyesinin üstünde belirsiz bir Allah fikri de vard›.
Hz.Ömer de böyle bir ilah tasavvuruna sahipti. Böylesine zihni/kalbi kar›ﬂ›k olan, kafas›nda
belli-belirsiz bir Allah fikri olan
bir insan, birden Kur’ân’›n çok
çarp›c› biçimde tarif ve tasvir etti¤i Allah tasavvuru ile karﬂ›laﬂ›yor;
insan hayat›n›n bütün alanlar›na
ve kainat›n tüm birimlerine, hiçbir boﬂluk b›rakmadan kar›ﬂan,
müdahale eden, yönlendiren, yöneten, denetleyen ve de “hesap
soracak olan” bir tek Allah!.. Zira,
‹zutsu’nun ifadesi ile, “Kur’ân düﬂünce sisteminde Allah, Yunan
felsefesindeki Allah gibi kendi ihtiﬂam› ve yeterli¤i içinde bulunan,
insandan uzak duran ve insan›n
hareketlerine kar›ﬂmayan bir varl›k de¤il; aksine insan›n iﬂlerine
çok kar›ﬂan bir varl›k”t›r.4
Hz.Ömer (r.a) ‹slâmiyet’i henüz kabul etmemiﬂken, bir gün
Rasûlüllah (s.)’› rahats›z etmek ister. Rasûlüllah’›n (s.) yan› vard›¤›nda onu namaz k›larken görür.
Arkas›na yaklaﬂ›r ve kendisini sessizce dinlemeye baﬂlar. Rasûlüllah (s.) o s›rada Hak ka sûresini
okumaktad›r. Kur’ân-› Kerim’in
eﬂsiz üslûbu, icaz› ve bela¤ati
Hz.Ömer’i öylesine etkiler ki,
kendi kendine ﬂöyle der: “bu
adam mutlaka bir ﬂairdir.” Zaten
kimi Kureyﬂliler de O’na “ﬂair”
demektedirler. Fakat tam bunu
düﬂündü¤ü s›rada Rasûlüllah’›n
mübarek a¤z›ndan ﬂu âyeti iﬂitir:
“ﬁüphesiz Kur’ân çok ﬂerefli
bir elçinin sözüdür. O bir ﬂair sözü de¤il dir. Ne az inan›yorsunuz!”(69/40-41)
Bunun üzerine “o mutlaka bir
kâhindir” diye düﬂünür. Tam o s›rada Rasûlüllah(s.) ﬂu ayetleri
okur:
“((O) bir kâhin sözü de¤ildir.
Ne az düﬂünüyorsunuz! O, alemlerin Rabbi Allah taraf›ndan indirilmiﬂtir.”(69/42-43)
N‹SAN ‘08 UMRAN
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“

Haks›z ve adaletsiz bir inanc›, düﬂünce sistemini, düzeni devam ettirmek isteyenler, bu zaaflar›n›/zay›fl›klar›n› “sert lik”le örtmeye ve mukadder akibetlerini geciktirmeye çal›ﬂ›rlar. Peygamberlerin halîm duruﬂlar› ve söylemleri ise, -hâﬂâ- zaaflar›ndan, zay›fl›klar›ndan ya da kendilerine ve davalar›na güvensizliklerinden de¤il, aksine davet ettikleri “‹lahi Kelâm”›n gücüne olan gü venlerinden kaynaklan›r. Onlar, iman
ettikleri ve davet ettikleri ﬂeyden emindirler.

Bu âyetler Ömer’in kalbinde
ilk k›v›lc›m› tutuﬂturur.5
Onu etkileyen ikinci olay ise;
yak›n akrabas› Leylâ binti Ebi
Hasme ile kocas› Amir bin Rebi‘at-ül-‘Anzi’nin Habeﬂistan’a
gitmeleridir. Ömer: ‘Abdullah’›n
annesi, gidiyor musun?’ dedi¤inde, ‘Evet, sizler bizi çok rahats›z
ettiniz ve bize çok zulmettiniz.
Biz art›k Allah’›n topraklar›ndan
birine gidece¤iz. Umar›z orada
bu zorluklardan kurtuluruz’ deyince, Hz. Ömer sesi titreyerek:
‘Allah sizinle beraber olsun’ der.
Nihayet; “Dârü’n-Nedve”de
toplanan Kureyﬂ eﬂraf› Hz.Muhammed(s.)’i öldürmekten baﬂka
ç›kar yol olmad›¤›na karar verip
bu iﬂi Ömer bin Hattâb üstlendi
ama bu görev onun hidayetiyle
sonuçland›. K›l›c›n› kuﬂan›p evden
ç›kt›¤›nda; yolda kendi kabilesinden olan gizli müslüman Hz.
Nu‘aym bin Abdullah en-Nahhâm
ile karﬂ›laﬂt›. Nuaym, “hay›r ola,
ne tarafa?” deyince; Hz.Ömer
“Kureyﬂ aras›nda ikilik yaratan,
hepimizi enayi yerine koyan, dinimizi ay›playan ve mabûtlar›m›z›
kötüleyen o sâbiî(dinsiz)’yi öldürece¤im.” dedi. Nu‘aym; “vallahi,
nefsin seni aldatm›ﬂt›r. Sen zannediyor musun ki, Muhammed(s.)’i
öldürdükten sonra Abd-i Menâf
seni sa¤ b›rakacakt›r? Sen önce
kendi evine bak.” Hz. Ömer,
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“hangi eve?” diye sordu. Nu’aym,
eniﬂtesinin ve kardeﬂi Fat›ma’n›n
müslüman oldu¤unu söyledi.6
Hz.Ömer(r.a) onlar›n evine
gitti¤inde Tâhâ veya Ha dîd sûresini okuyorlard›. (Biz bu iki rivayetten ikincisini; Hadîd sûresini
tercih ettik. ﬁah M. Ahmed Nedvî
ve Said S. Ansarî’nin telif ettikleri
Asr-› Saadet isimli eserin anlat›m›yla bundan sonras› ﬂöyle geliﬂir:)7 Hz.Fât›ma Kur’an sayfalar›n›
hemen saklad›. Fakat Ömer okunanlar› duymuﬂtu. Eniﬂtesini tartaklarken k›z kardeﬂi Fât›ma araya girince ona ﬂiddetli bir tokat
att›. Yüzü-gözü kan içinde kalan
Hz.Fat›ma (r.a) ﬂöyle hayk›rd›:
“Ya Ömer, ne yapar san yap,
biz müs lümanl›ktan ay r›lmay›z.”
K›z kardeﬂinin halinden ve sözlerinden çok etkilenip merhamete
gelen ve gözleri dolan Hz.Ömer’in
(r.a) kalbinde yumuﬂama belirdi.
Okuduklar› Kur’ân sayfalar›n› istedi. Ve Ömer okumaya baﬂlad›:
“Sebbe ha lillâ hi mâ fi’s-se mâvâ ti ve’l-ard...
“Göklerdeki ve yerdeki tüm
varl›klar Allah’› noksanl›klardan
tenzih ederler. O üstün iradelidir
ve her iﬂi yerinde yapar.
Göklerin ve yerin egemenli¤i
O’nun tekelindedir. Can verir ve öldürür. O’nun herﬂeye gücü yeter.
O hem ilktir hem sondur; hem
aç›kt›r hem gizlidir. O herﬂeyi bilir.

O gökleri ve yeri alt› günde
yaratt›, sonra Arﬂ’› istiva etti. O
yeralt›na giren ve oradan ç›kan,
gökten inen ve oraya yükselen
herﬂeyi bilir. Nerede olsan›z O sizinle beraberdir. O Allah yapt›¤›n›z her iﬂi görür.
Göklerin ve yerin egemenli¤i
O’nun tekelindedir. Her iﬂin sonu
Allah’a var›r.
O geceyi gündüze, gündüzü
de geceye dönüﬂtürür. O kalplerin özünü bilir.” (Hadid 57/1-6)
Ayetlerin
her
kelimesi
Ömer’in(r.a) dima¤›nda ve vicdan›nda müthiﬂ sars›nt›lar meydana
getirir. Nihayet;
“Âminû billahi ve rasûlihî: Allah’a ve pey gam bere inan›n›z!..”
(57/7) âyetini okuyunca, Hz.Ömer
(r.a) gayr› ihtiyari ﬂöyle ba¤›r›r:
“Eﬂhe dü en-lâ ilâ he il lallah ve
eﬂ he dü enne Muhamme den rasûlüllah!”
Bu âyetler, Hz.Ömer’in zihnindeki Allah tasavvurunu temelden de¤iﬂtirmeye yetmiﬂtir.
Tev hid Akî de sinin Düﬂünce ve
Ya ﬂam Biçimini Kök ten
De ¤iﬂ tir me si
Cahiliye insan›n›n yüzlerce
puta da¤›tt›¤› isim, s›fat ve yetkileri bir tek ‹lah’ta yani Allah’ta
tevhîd eden bu ve benzer âyetler
(Bkz: Taha 20/1-8; Haﬂr 59/22-24;
Bakara 2/255; ‹hlas 112/1-4...) elbette insanlar›n zihin ve gönül
dünyalar›nda köklü de¤iﬂimlere
yol aç›yordu: Bir tek Allah’a ait
olan yetki ve otoritenin parçalanmas› ve baﬂkalar›na aktar›lmas›yla ömür boyu kaos yaﬂayan gönüller birden itminana ve huzura
kavuﬂuyordu.
Allah’›n kelam›na muhatap
olup tevhîdin hakikati ile ayd›nlanan gönüllerde muazzam bir
ink›lap süreci baﬂl›yordu. Düﬂünce ve davran›ﬂ kal›plar› vahyi gerçekli¤e göre ﬂekillenen insanlar,
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tepeden t›rna¤a de¤iﬂiyorlard›.
Rahmet Peygamberi(s.), insanlar› do¤rudan Allah’a ça¤›r›yordu
ve bu ça¤r›s›n› da onlara Kur’ân
okuyarak yap›yordu. “Allah’a ça¤›ran: dâ‘iyen ilallah” bir davetçi
olarak; “Rabbine davet et”
(25/52) emrini Kur’ân’la yerine gitiriyordu. Kur’ân’la ö¤üt veriyordu(50/45); Kur’ân’la inzar ediyordu(6/51);
“Büyük
Cihad”›n›
Kur’ân’la yap›yordu(25-52). O insanlara Kur’ân’› okur, Kur’ân’› anlat›r, onlar›n sorular›na Kur’ân’la
cevap verirdi.8
Kur’ân’›n ça¤r›s›nda öncelik
tev hîd yani “Allah’›n birli¤i”dir.
Bütün peygamberlerin muhataplar›na ilk söyledikleri hakikat budur. Bu hakikati insanlara en veciz, en etkili ve en s›cak bir üslûpla benimsetmeye gayret eden
peygamberler, muhataplar›na
ac›yarak, ﬂefkatle, merhametle
yaklaﬂt›lar. Önceli¤i “tevhidin
hakikatini” sevdirmeye verdiler.
Ashabdan biri ﬂöyle diyor: “Rasûlüllah Efendimiz(s.), bu dini ve
Kur’ân-› Kerim’i bize bir defada
tebli¤ etseydi, bu teklif bize çok
a¤›r gelirdi ve biz Müslüman olmazd›k. Fakat O, ilk önce bizi bir
tek kelimeye: Allah’›n birli¤ine
ça¤›rd›. Biz de kabul ettik. Böy lece îma n›n ta d›na er dik. ﬁeriat tamamlan›ncaya, dinin ahkam› bütünleninceye kadar bu, bu kolayl›kla devam etti.”9
‹man›n tad›na erme bahtiyarl›¤›ndan mahrum insanlar›n, türlü
eza ve cefas›na sab›rla direnen
Hz.Rasûl’ün(s.), Taif’te kendisini
taﬂlay›p mübarek ayaklar›n› kan
içinde b›rakanlara “Ya Rabbi, onlar bilmiyorlar; onlar› affet” demesi O’nun engin merhametinin bir
gere¤iydi. Mekke fethedildi¤i gün,
daha önce kendisine her tür zulmü
reva gören Mekkelileri: “Bugün size geçmiﬂ ten dolay› azarlama
yok”(12/92) diyerek affetmesi de
ﬂefkat ve hilminin eseriydi.

‹man›n tad›na varan ashab›n›
ilmek ilmek inﬂa ederken de hilmini, ﬂefkatini, merhametini kuﬂanmay› sürdürdü. Gençlerin ›srar› ile Medine’de savunma yapmaktan vazgeçip Uhud’da savaﬂmaya karar verdi¤i ve savaﬂ yenilgiyle sonuçland›¤›nda, “Allah’›n
rahmet eseri olarak” genç ashab›na “yu mu ﬂak(leyyin) dav ranm›ﬂ t›”. Bunun üzerine ﬂu âyet inzal buyurulmuﬂtu:
“E¤er sen kaba ve kat› kalpli
olsay d›n, ﬂüphesiz etraf›ndan da¤›l›p giderlerdi.”(3/159)
Allah’›n Bir’li¤ine iman›n gere¤i olarak meleklere, kitaplara
ve son vahy olan Kur’ân’a, peygamberlere (2/285) iman eden;
yirmiüç y›ll›k süreçte Allah’tan
inen her vahye “se mi‘nâ ve
eta‘nâ: iﬂittik ve itaat ettik” bilinciyle uyan ashab-› güzin, tarihin
tan›k oldu¤u en köklü de¤iﬂimi
gerçekleﬂtirdiler. ‹lk emredilen
ibadet na mazla tevhid bilincini
sürekli diri tutarken, namaz› tamamlayan infak ve ze katla mal
tutkusundan ar›nm›ﬂ bir insan/toplum modeli inﬂa ettiler.
Medine’de ‹slâm’› savunmak için
ciha d› kuﬂand›lar. Kendini tutmay› ö¤reten oruç, ‘ölmeden önce
ölme’nin provas› hac daha sonra
geldi; içki, faiz yasa¤› ve baﬂörtüsü emri de... ‹man›n tad›na erenler için bu emir ve yasaklar art›k
‘tev hidî hayat’›n kolay uygulamalar›yd›.
“Yaﬂayan Kur’ân” olan Hz.
Muhammed (s.) gibi her biri hilm,
rüﬂd, ﬂefkat ve merhamet abidesi
haline gelen ilk nesiller, çevrelerini de halka halka bu iman, bu
heyecan ve bu ﬂevkle de¤iﬂtirdiler. ‹slâm’› yaymak için, ülkeleri
de¤il, gönülleri fethetmeyi öncelediler. ‹nsanlarla ‹slâm’›n aras›ndaki engelleri ortadan kald›rmak
ve mazlumlar› zalimlerin elinden
kurtarmak için cihada sar›ld›lar.
K›l› c›n gücü ile de¤il Ke lâm’›n gü-

cü ile muhataplar›n› dönüﬂtürdüler.
Ve Kelam-› Kadîm, bütün canl›l›¤› ve tazeli¤iyle elimizin alt›nda duruyor.
Selam, Rahmet Peygamberi’nin (s.) ﬂefkat ve merhamet ink›lab›n› bu ça¤a taﬂ›maya gayret
edenlere!..
Dipnotlar
1 Ra¤›b el-Isfehani, el-Müfredat,
çev: Yusuf Türker, P›nar yay., ‹st-2008,
L.Y.N. maddesi.
2 Isfehani, el-Müfredat, H.L.M.
maddesi.
3 Toshihiko Izutsu, Kur’ân’da Allah
ve ‹nsan, çev. Süleyman Ateﬂ, Ankara1975, s.90.
4 Izutsu, a.g.e., s.88.
5 Ebû’l-A’lâ el-Mevdûdî, Hz. Peygamber’in Hayat› ve Tevhid Mücadelesi,
çev. Ahmet Asrar, P›nar Yay., ‹st-2002,
s.840
6 A.g.e., s. 841.
7 ﬁah Muimüddin Ahmed Nedvî ve
Said Sahib Ansarî, Asr-› Saadet, çev: Ali
Genceli, haz›rlayan: Eﬂref Edip, Sebilürreﬂad Neﬂriyat, 1387/1967, c.1, s. 218219. (Burada bir parantez açarak; Hadid sûresinin Mekki mi Medeni mi oldu¤unu tavzih etmeliyiz. Zira Medine’de
inen bir sûreyi Hz.Ömer’in okumas› düﬂünülemez. Hasan Basri Çantay merhum
Meal-i Kerim’inde; ‘Bu sûrenin Medine’de nazil oldu¤un söyleyenler varsa
da, ekseriyyet Mekke’de nüzulüne kail
olmuﬂdur.” der. TDV ‹slam Ansiklopedisi’nin “Hadid” maddesinde ﬂu bilgiler
vard›r: “... Bezzâr, Taberânî, Ahmed b.
Hüseyin el-Beyhaki ve Ebü’l-Kâs›m ‹bn
Asâkir gibi müelliflerin kaydettikleri bir
rivayete göre Hz. Ömer k›z kardeﬂinin
yan›na gitti¤i zaman üzerinde Hadîd sûresinin ilk âyetlerinin yaz›l› oldu¤u bir
sahife görmüﬂ; “Allah’a ve Resûlü’ne
iman ediniz... ‹çinizden iman edip infakta bulunanlara büyük ecir vard›r” (âyet
7) mealindeki âyeti okuyunca iman etmiﬂtir.(...) Konuyla ilgili görüﬂ ve rivayetler topluca de¤erlendirildi¤inde Hadîd sûresinin ilk dokuz âyetinin Mekke
döneminde, di¤er âyetlerinin ise Medine y›llar›nda ve Mekke’nin fethinden
sonra nazil oldu¤u sonucuna var›labilir.”
8 Ahmet Önkal, Rasûlüllah’›n ‹slâm’a Davet Metodu, Hayra Hizmet
Vakf› Yay., 1981-Konya, s.86-92.
9 A.g.e., s. 146.
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HZ. PEYGAMBER’‹ (S.) AN(LA)MAK
ONUN MESAJINI KAVRAMAKTIR
Mustafa AYDIN*

eygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam›n bir
do¤um y›l dönümünü daha
idrak etmiﬂ bulunuyoruz. ﬁüphesiz
uzun bir zamand›r düzenlenmekte olan Kutlu Do¤um Haftas› her
y›l oldu¤u gibi bu y›l da coﬂkuyla
kutlanacak, bu vesileyle duygular
ve bilgiler tazelenecektir.
Modern kapitalist bir gelenek
olarak bir ﬂeyi gün/hafta olarak
kutlaman›n temel esprisine yöneltebilece¤imiz eleﬂtirilerimiz
olsa bile; peygamberimizle ilgili
bir bilgi ve bir duygu yenilenmesine vesile olan bir güncelleme sebebiyle her ﬂeye ra¤men anlaml›
bulabiliriz. Onun için de biz burada vesile üzerinde bir tart›ﬂmaya
girmeden bunun daha iyi nas›l
de¤erlendirilebilece¤i üzerinde
durmak istiyoruz. Esasen Hz. Peygamber’in (s.) sürekli güncelleﬂtirilmesini ve her an›ld›¤›nda salat
ve selamlar›m›z› göndermemizi
bizzat Allah biz müminlerden istemektedir. Kanaatimizce bu tür
anmalar da bir güncellemedir ve
üzerinde durulmas› gereken nokta da herhalde budur.
Kutlu do¤um haftalar›nda
dikkatimizi çeken ﬂey ço¤u kere
Hz. Peygamber’in (s.) daha çok
duygusal olarak ele al›nmas›, manevi örnekli¤inin alt›n›n çizilmiﬂ
olmas›d›r. Öyle ki bu bazen bir
beﬂer olarak örnek almada zorla-
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naca¤›m›z bir ruhanilik, bir ola¤anüstülük çizgisine kadar ulaﬂabilmektedir. ﬁüphesiz örnekli¤in
bir üstünlü¤ü vard›r, ama bu, takip edilebilirlik düzeyinin üzerinde al›nd›¤› zaman da bekleneni
vermeyecektir. Sözün k›sas› Hz.
Peygamber’i (s.) daha dinamik
bir çerçevede anmaya ve dolay›s›yla anlamaya ihtiyac›m›z vard›r.
Söz konusu bu dinamik anlay›ﬂtan kast›m›z onun bütün insanl›¤a, bütün ça¤lara hitabeden
yönünü ortaya koyabilmemizdir.
Çünkü tarihte gelip geçmiﬂ pek
çok kiﬂi an›lmakta, zaman›nda
yap›p ettikleri ﬂükranla yad edilmektedir. Ço¤u kere bunlar geçmiﬂteki bir zaman aral›¤›n›n hat›rlanmas›ndan ibarettir. Çünkü
üzerinde durulan kiﬂi sonuç itibariyle tarihsel bir kiﬂidir ve bugünkü insanlarla aras›ndaki ba¤, bir
minnet borcunun yerine getirilmesinden ibarettir. Halbuki Hz.
Peygamber (s.), yapt›klar›yla yaln›zca orada duran bir tarihi kiﬂi
de¤ildir. Dolay›s›yla Müslüman’›n
Hz. Peygamber (s.) ile iliﬂkisi duygusal bir minnet borcundan ibaret de¤ildir.
Hz. Peygamber’i (s.) nas›l anmak ve lay›k›yla anlamak gerekti¤ini tart›ﬂmak için baz› sorular›n cevapland›r›labilmesi gerekmektedir. Bunlardan birkaç tanesi ﬂöyle s›ralanabilir:

1- Hz. Peygamber’in (s.) mesaj›n›n tarihteki yeri nedir?
2- Hz. Peygamber’in (s.) getirdi¤i mesaj›n genel olarak muhtevas› nedir?
3- Hz. Peygamber’in (s.) bu
mesaj›n›n günümüz insan›na hitabeden taraf› nedir?
Bu sorulara sa¤l›kl› bir cevap
verebilmemiz için ‹slam’›n beﬂeri/sosyal fonksiyonu üzerinde düﬂünmemiz gerekmektedir. Çünkü
bu nokta göz önünde bulundurulmadan Hz. Peygamber’in mesaj› hakk›nda sa¤l›kl› bir cevap
bulmam›z mümkün de¤ildir. Çünkü bu genel fonksiyon belirlenmedi¤inde Hz. Muhammed (s.)
özel olarak bir dinin peygamberidir ve sadece belli bir inananlar
grubunu ilgilendirmektedir ve tabi bir zaman aral›¤›yla da s›n›rl›d›r. Halbuki Hz. Peygamber’in (s.)
mesaj› ça¤lar ve toplumlar üstü
bir muhtevaya sahiptir.
ﬁimdi bu sorulara bir cevap
bulmaya çal›ﬂal›m.
Hz. Pey gam be rin Me sa j›n›n
Tarih teki Ye ri
ﬁüphesiz Hz. Peygamber’in
(s.) ‹slâm mesaj› insanl›k tarihi
boyunca sürüp gelen ilahi dinlerin yerine getirdi¤i tarihsel misyonu gerçekleﬂtiren bir mesajd›r.
Bilindi¤i üzere toplumlar, üstten
* Doç. Dr., Selçuk Üniv. Sosyoloji
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ilahi ilkelerle yönlendirilmedi¤i
zamanlarda ekonomik ve siyasal
güç birikimi ekseninde s›n›fl› bir
hale gelmiﬂlerdir. Ekonomik ve
bununla paralel iﬂleyen siyasal
erke ba¤l› olarak bir üst s›n›f, bir
de ezilen geniﬂ bir alt s›n›f oluﬂmuﬂtur. Üstteki egemen s›n›f
kendini koruman›n ve alt s›n›f›
bask› ve denetim alt›nda tutabilmenin yollar›n› bulmuﬂ, elindeki
imkanlarla yap›p ettiklerini meﬂrulaﬂt›racak bir ide oloji de türetebilmiﬂtir.
Böylesi zamanlarda altla üst
aras›nda ba¤lar kopmuﬂ, yaln›zca
egemen s›n›f›n ç›karlar›n›n geçerli oldu¤u bir ortam do¤muﬂtur. ‹ﬂ te böyle si ortam lar da peygamberler gel miﬂ, bu ma ra zi yap›y› dönüﬂ türmüﬂ lerdir. Gerçi yeni gelen bu din s›rf egemen s›n›f›n ideolojisinin karﬂ›s›na konulmuﬂ bir mesaj de¤ildir. Bu ilahi

dinler mevcut toplumun bütün
kesimlerine hitap eder. Dengesiz
bir biçimde bölünmüﬂ olan toplumu yeniden düzenler, de¤iﬂtirir
ve dönüﬂtürür. Esasen böylesi durumlarda insanl›¤› yeniden düzenleyecek bu ilahi mesaj›n d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir yol yoktur. Bunun
d›ﬂ›ndaki her türlü beﬂeri müdahale, problemi kangrenleﬂtirmekten baﬂka bir iﬂe yaramaz.
‹nsan›n özlük alan›n› gösterme ve Allah kat›nda görevini hat›rlatma fonksiyonunun yan›nda,
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.) getirdi¤i mesaj›n sosyal fonksiyonu da budur. Yani
yukar›daki despotizmi çözmek,
aﬂa¤›daki halk kitlelerinin insanca yaﬂamas›n›n yollar›n› göstermektir. Bir kere daha alt›n› çizmeliyiz ki bu önemli süreç ruhanilikle de¤il, toplumsall›kla tan›mlanabilecek bir din ba¤lam›n-

da gerçekleﬂmektedir. Esasen bu
aç›dan bak›ld›¤›nda ‹slâm dar anlamdaki bir tan›mlamayla s›rf ruhani sistem de¤ildir.
Bu genel aç›klamalar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Hz. Peygamber’in (s.) getirdi¤i mesaj da bu
görevi yerine getirmiﬂtir. Bir örneklem olarak baﬂta Mekke olmak üzere Arabistan yar›madas›ndaki yerleﬂim yerlerindeki aristokratik yap›y› çözmüﬂ, sosyal politik konumu itibariyle sistem d›ﬂ›
kalm›ﬂ çöldeki bedevileri sistemin
içine dahil etmiﬂ ve topyekun bir
dönüﬂümün içine katm›ﬂt›r. Bu süreçte Hz. Peygamber’in (s.) mesaj›n›n içeri¤ini, gösterilen tepkilerden rahatl›kla anlayabiliriz. Üstelik bu uygulama tabir caizse sadece bir örneklemden ibarettir.
Hz. Peygamber’e (s.) karﬂ› yöneltilen en önemli eleﬂtiri, atalar›n koyup gitti¤i dini, yani kurulu
çarp›k düzeni, bir baﬂka deyiﬂle
egemen s›n›f›n ideolojisini hesaba katmamak, toplumun yukar›
ve aﬂa¤› katlar›n› eﬂit bir ﬂekilde
dönüﬂüme koymakt›r. Burada iki
taraf›n dayanaklar›n›n da din
ad›n› taﬂ›yan (geniﬂ anlamda)
toplumsal ideolojiler oldu¤una
dikkat edilmelidir. Egemen s›n›f›n kendisini meﬂrulaﬂt›r›c› sistemi de dindir ve yeni dine karﬂ›
ç›kmas›n›n sebebi de budur. ‹çeriklerinde de yukar›da söz konusu etti¤imiz toplumsal bölünmüﬂlü¤e yönelik aç›k bir mesaj
vard›r. Hz. Peygamber’in (s.) insanl›¤a sundu¤u mesajda hiçbir
biçimde zengin öncelenmemektedir. Hatta bu s›n›fsal tutumlar›
aç›k bir ﬂekilde eleﬂtirilmektedir.
Bu anlatt›¤›m›z›n en aç›k örneklerinden birisini Maun suresinde buluruz. Burada (güncelleﬂtirilmiﬂ bir dille) ﬂöyle buyurulur:
“Ey Peygamber! Tebli¤ etti¤in
mesaj› reddedenleri gördün mü?
O ayn› zamanda aﬂa¤› tabakadaki insanlar›n elinden tutulup gözetilmesine de karﬂ› oland›r. O
sadece insani sosyal görevinden
kaçmaz. Namaz gibi Allah’a karﬂ›
N‹SAN ‘08 UMRAN
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yap›lmas› gereken ibadetlere de
yan çizer. Böylece ibadetlerin
sa¤layaca¤› günlük dayan›ﬂmalar›n da önüne geçmeye çal›ﬂ›r”.
Burada görüldü¤ü üzere egemen s›n›f kendisini de dönüﬂtürecek ilahi kökenli bir dine karﬂ›
ç›kmaktad›r. Elinde tuttu¤u mevcut din (ideoloji), kendi ayr›cal›klar›n›n koruyucu z›rh›d›r. Bütün
çabas›, di¤er insanlarla eﬂitlenmeye, daha genel bir düzlemde
dönüﬂmeye karﬂ› ç›kmakt›r.
Ne yaz›k ki bu tarihsel-toplumsal gerçek hiçbir zaman de¤iﬂmemiﬂ, hatta daha da derinleﬂmiﬂ olarak sürmektedir. Ulusal
ve küresel güç yap›lanmalar› kendilerini yukar›da bir biçimde konumland›r›p, kendi imkanlar›yla
ideolojilerini oluﬂturup, ço¤u kere kerametleri kendilerinden
menkul bir meﬂruiyet üretmeye
çal›ﬂ›rken, aﬂa¤›daki dev kitleler
kendilerini ‹slam ile ifade etmeye
çal›ﬂmaktad›rlar. Bundan dolay›
da kabaca iki din karﬂ› karﬂ›ya
gelmektedir. Ulusal-küresel egemenlerin ‹slam’› aç›k ya da kapal› bir düﬂman (ideolojisi) ilan etmelerinin, ona karﬂ› s›k› bir mücadele vermelerinin sebebi de
budur. ﬁu anda konjonktürdeki
yayg›n tablo budur ve ﬂüphesiz
Türkiye bu örneklem alan›n›n d›ﬂ›nda de¤ildir. Bir s›n›fl› toplum
yap›s› oluﬂmuﬂ, iki farkl› din karﬂ›l›kl› konumlanm›ﬂlard›r.
Bu ba¤lamda aﬂa¤›daki geniﬂ
bir halk kitlesi kendisini ‹slâm ile
ifade etmeye çal›ﬂ›rken, yukar›daki etkin s›n›f buna karﬂ› kendisini, siyasi literatürdeki anlam›n›n çok ötesinde bir iﬂlev yüklenen laiklik adl› bir baﬂka din ile
temsil etmektedir. Öyle ki ‹slâm
ile do¤rudan ba¤lant›s› kurulamayacak pek çok toplumsal geliﬂmeyi bile (mutlak laikli¤in karﬂ›s›na yerleﬂtirdi¤i) ‹slâmi bir geliﬂme olarak nitelendirip mücadele
vermektedir. Buna göre toplumun geneline sa¤lanabilecek eﬂit
hizmet, eﬂit e¤itim hakk› bile ‹slâmi bir geliﬂmedir ve laikli¤e ayk›50
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Toplumlar, üstten ilahi ilkelerle yönlendirilmedi¤i zamanlarda ekonomik ve siyasal güç birikimi ekseninde s›n›fl› bir hale gelmiﬂlerdir. Ekonomik ve bununla paralel iﬂleyen siyasal erke ba¤l› olarak bir üst
s›n›f, bir de ezilen geniﬂ bir alt s›n›f oluﬂmuﬂtur. Üstteki egemen s›n›f kendini koruman›n ve alt s›n›f› bask› ve
denetim alt›nda tutabilmenin yollar›n› bulmuﬂ, elindeki
imkanlarla yap›p ettiklerini meﬂrulaﬂt›racak bir ideoloji de türetebilmiﬂtir. Böylesi zamanlarda altla üst aras›nda ba¤lar kopmuﬂ, yaln›zca egemen s›n›f›n ç›karlar›n›n geçerli oldu¤u bir ortam do¤muﬂtur. ‹ﬂ te böy lesi
ortam larda pey gam berler gelmiﬂ, bu marazi yap›y› dönüﬂtürmüﬂ lerdir. Gerçi yeni gelen bu din s›rf egemen
s›n›f›n ideolojisinin karﬂ›s›na konulmuﬂ bir mesaj de¤ildir. Bu ilahi dinler mevcut toplumun bütün kesimlerine
hitap eder. Dengesiz bir biçimde bölünmüﬂ olan toplumu yeniden düzenler, de¤iﬂtirir ve dönüﬂtürür. Esasen
böylesi durumlarda insanl›¤› yeniden düzenleyecek bu
ilahi mesaj›n d›ﬂ›nda baﬂka hiçbir yol yoktur. Bunun d›ﬂ›ndaki her türlü beﬂeri müdahale, problemi kangrenleﬂtirmekten baﬂka bir iﬂe yaramaz.

r›d›r. Sözün k›sas› toplumsal geliﬂme bir dinsel geliﬂme, bir karﬂ›
iktidar oluﬂumu say›lmaktad›r.
ﬁu halde, topluluklar›n kendini konumland›rma ve özellikle
günümüzdeki gibi anormal yap›lanma dönemlerinde Hz. Peygamber’in (s.) mesaj› daha bir
önem kazanmaktad›r. Esasen
Müslüman bunun bilincine vars›n
veya varmas›n bu böyledir. Müslüman kimli¤ini taﬂ›yan kitlelere
karﬂ› tak›n›lan tavr›n sosyal politik arka plan› budur. Onun için
Müslüman ister istemez bu mesaj› daha bilinçli olarak anlamak
zorundad›r.
Hz. Pey gam ber’in (s.) Ge tirdi¤i
Me saj›n ‹çe ri¤i
Yukar›da Hz. Peygamber’in (s.)

”

mesaj›na tarih ba¤lam›nda ve daha genel olarak bak›lm›ﬂt›. Bu mesaj paketini aç›p içeri¤ine daha
yak›ndan bakmak gerekmektedir.
Teslimiyet, düzen, bar›ﬂ demek olan ‹slam, genelde kainat›n
nizam›d›r. Yani en genel anlam›yla varl›klar›n ilahi iradeye uyumu
anlam›na gelmektedir. Sade bir
anlat›mla inkarc›n›n bedeni de bu
düzene göre iﬂler. Tabi ‹slâm’›n
burada üzerinde as›l durulmas›
gerekli yönü fiziki bir kurallar sistemi olmas›ndan öte, iradi olarak
kabul edilmesi gerekli ahlaki-hükmi bir sistem olmas›d›r.
Hz. Peygamber’in (s.) tebli¤
etti¤i bu ahlaki hükmi sistem ﬂüphesiz ço¤u insan›n din konusunda
hemen akl›na geldi¤i ﬂekliyle s›rf
ruhani bir sistem de¤ildir. Ferdi
ve sosyal hayat›n bütününü kap-
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sayan bir de¤er, düﬂünce ve ahlak
sistemidir. ‹slâm’a göre genelde
sosyal hayat nesnel yönü itibariyle bizzat insan taraf›ndan oluﬂturulabilirse de eylem üstü belli ilkelere göre yönlendirilmek zorundad›r. Anahtar de¤erleri ço¤u
kere bizzat insan›n kendisi belirleyemez. Günah, suç, güzellik,
mutluluk, utan›lacak ﬂey, hak,
haks›zl›k, vb bir ﬂeye göredirler ve
‹slâm bunu sa¤lar. Üstelik ‹slam
bu ölçekleri insan üstü bir irade
olan Allah’a ba¤lar ve yapt›r›mlar›n› ölümden sonraki hesap, mükafat ve ceza ile iliﬂkilendirir.
Esasen Hz. Peygamber’in (s.)
tebli¤ etti¤i ‹slâm’›n sosyal fonksiyonlar› ﬂöyle özetlenebilir: Toplumun genel hatlar›n› tan›mlamak, yön veren kurallar olmak,
ideolojik ve kültürel anlamlar›
topluma mal etmek, kiﬂinin korunmas›n› sa¤lamak, gerekti¤inde ikincil yap›lar oluﬂturarak toplumsal ak›ﬂ› sa¤lamakt›r.
Hz. Peygamber’in (s.) nas›l bir
‹slâm tebli¤ etti¤ini anlamak için
önceden var olan sistemden farkl› olarak neyi getirdi¤ine bakmak
gerekir. ‹slâm, Allah’a ve din gününe mutlak bir iman oda¤›nda
namaz, zekat, oruç gibi belli ibadetlerin bulundu¤u ama bu çerçevede hayat›n bütününe yönelik bir duyarl› yaﬂama tarz›, bir
sosyal düzen getirmiﬂtir. Bu çerçeve Hz. Peygamber’in (s.) sundu¤u ‹slâm mesaj›n›n hiç bitmeyecek yönüdür.
‹slâm mesaj›, ço¤u kere dinler
için öngörülen (dünyadan el etek
çekmek, Tanr› ile do¤rudan iliﬂkiye
geçmek vb. gibi) hiçbir ilkeye indirgenemez. ‹slâm mesaj› bütünlüklü
bir dünya görüﬂüdür. En üstün de¤erlerden say›lan takva bile, bir
kendi içine katlanma olay› de¤il,
vererek yap›lan bir ar›nmad›r.
‹slam mesaj› de¤erler aras›nda bir hiyerarﬂi gerçekleﬂtermiﬂ,
önceki toplumda var olan kültür
unsurlar›ndan baz›lar›n› reddetmiﬂ, baz›lar›n› düzelterek yeni
fonksiyonlar kazand›rm›ﬂt›r. So-

nunda da önceden var olmayan
bir senteze ulaﬂm›ﬂt›r. ‹slâm’›n oijinalli¤i de hiç bilinmeyen kültür
unsurlar› getirmesinde de¤il, tayin etti¤i yörünge ve ulaﬂt›¤› sentezlerde kendini gösterir. Günümüze hitabeden yönü de buradan do¤ar.
Hz. Pey gam ber’in (s.) Me sa j›n›n
Günümüz ‹nsa n›na
Hita be den Yönü
Hz. Peygamber’in (s.) mesaj›n›n nihai hedefi insana Allah’a
karﬂ› kullu¤unu hat›rlatmak ise
de bunun sa¤lanabilmesi sa¤l›kl›
bir mümin kiﬂilik ve düzenli bir
toplumsal ortama ba¤l›d›r. Bunun için mesaj›n ilk somut görünümü de bu ba¤lamda yeni bir
fert ve toplum inﬂas› olmuﬂtur.
Ancak bu pratik tarihte bir kere
görünüp kaybolan bir olay de¤ildir. Her toplum ve her ça¤da gerçekleﬂebilecek bir modeldir.
Esasen Hz. Peygamber’in (s.)
ortaya koydu¤u birikimin iki boyutunun oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bunlardan birisi bir kereli¤ine yaﬂanan ve bir daha yaﬂanmas›
mümkün olmayan, bir yere ve döneme iliﬂkin birikimdir. Buna tarihi boyut da diyebiliriz. Mesela ortalama 10 bin nüfuslu Mekke ve
Medine’nin ﬂehir yap›s› kendilerine has bir ﬂeydir ve bu tarihi olgu
hiçbir ça¤da bir kere daha yaﬂanmayacakt›r. Ama bu gerçekleﬂtirimde sosyal hayat› ikame eden
baz› de¤erler vard›r ki bunlar her
dönemde yönlendiricilik görevini
yerine getirecektir. Buna ahlaki
boyut da diyebiliriz ki iﬂte insanl›¤›n ‹slâm’›n hep ihtiyaç duyaca¤›
yöne de buras›d›r.
Yukar›da da belirtti¤imiz üzere bu mesaj ço¤u kere insan›n
kendili¤inden bulamayaca¤›, ya
da aralar›nda bir hiyerarﬂilendirme yapamayaca¤› de¤erlerdir.
Her hangi bir topluma özgü olmay›ﬂ› onun yönlendiricilik gücünü, hiyerarﬂi ise etkinlik imkan›n›
do¤urmaktad›r. ‹slâmi mesaj bel-

li toplumsal ﬂartlar›n ürünü olmad›¤› için bütün toplumlar› biçimlendirebilme ﬂans›na sahiptir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Mekke
döneminde inﬂa edilen fert, Medine döneminde kurulan toplum
birer örneklemden ibarettirler.
Hz. Peygamberin mesaj›na iyi
kulak verildi¤inde görülür ki o
tüm zamanlar ve bütün toplumlar içindir. Yani ‹slâm mesaj› tarihsel olarak sadece Mekke oligarﬂisini çözmek için gelmemiﬂtir. Tevhidi dinlerin daha sondaki
dönemlerde de söz konusu tarihsel misyonu devam etmiﬂ, özellikle güç merkezli toplumsal tabakalaﬂmalar ortam›nda yukar›daki
zadegan s›n›f›na karﬂ›l›k aﬂa¤›da
horlanan bask› ve denetim alt›nda tutulmaya çal›ﬂ›lan dev kitlelerin yegane dayana¤›, kendini
ifade etme yolu ola gelmiﬂtir.
ﬁüphesiz Hz. Peygamber’in
(s.) mesaj› o günden belki daha
fazlas›yla günümüz toplumlar›
için önem taﬂ›maktad›r. Ancak
yukada da bahsedildi¤i üzere ‹slâm mesaj› ortaya koydu¤u pratikler bak›m›ndan, her zaman› ilgilendiren s›rf de¤ersel (‹slâmi)
olan ile o günün toplumunu ilgilendiren (tarihsel olan) aras›nda
ilkece bir ay›r›m yap›labilir. ﬁüphesiz her ça¤› ve her toplumu ilgilendiren de¤ersel oland›r ve bu
Kur’an ve Sünnette yer al›r. Ne
kadar mükemmel bir uygulama
olursa olsun hiçbir ‹slâm toplumunun kurumsal yap›s› bu potansiyel de¤er sistemiyle özdeﬂ
de¤ildir.
Sonuç olarak belirtmeliyiz ki
Hz. Peygamber’in (s.) tebli¤ine
göre oluﬂmuﬂ bir ﬂahsiyet ve toplum anlay›ﬂ›na her zamankinden
daha fazla muhtac›z. Bu mesaj
s›rf özel olarak Müslüman olman›n de¤il, ünlü müsteﬂrik Montgomery Watt’›n ifadesiyle iyi bir
insan olman›n da gere¤idir.
Bilvesile bu büyük mesaj›n tebli¤cisi olan Peygamberimize salat
ve selamlar›m›z› gönderiyoruz.
N‹SAN ‘08 UMRAN
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KUR’ÂN HZ. PEYGAMBER’‹
NASIL YÖNLEND‹RD‹?

(S.)

Murat KAYACAN*

ur’ân, kendisine bât›l söz
kar›ﬂt›r›lmam›ﬂ1 en son
ilahî ça¤r›d›r. Yirmi üç y›lda k›s›m k›s›m Hz. Muhammed(s)’e indirilmiﬂ, gelen vahiyler hemen vahiy kâtiplerine yazd›r›lm›ﬂ ve ezberlenmiﬂtir.2 Onun
ilk muhatab› ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i oluﬂturmak istedi¤i ilk kiﬂi Hz.
Peygamber(s)’dir. Bu çal›ﬂmada
önce Kur’ân’›n kendisini ve Hz.
Muhammed(s)’i nas›l tan›tt›¤›n›
ard›ndan da ona kazand›rmak istedi¤i erdemleri ne tür uyar›larla
gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›¤›n›3 ortaya koyaca¤›z.

K

A. Kur’ân
Hz. Peygamber(s)’e indirilen
Kur’ân yepyeni olma iddias›nda
olmad›¤› gibi, kendinden önce
gelen ilahî kitaplar› teyit edici bir
niteli¤e sahiptir.4 O, peygamberin içinde yaﬂad›¤› toplumu ve
ulaﬂt›¤› kimseleri uyarmak için inzal edilmiﬂtir.5 Peygamberin görevi gayb› bilmek de¤il Kur’ân’a
tâbi olmakt›r.6 Rasulüllah(s) ile
ilahî bilgi aras›n› ay›rmak isteyen
insanlardan ve cinlerden düﬂmanlar vard›r. Bunlar, ahirete
inanmayanlar›n kalplerinin o
52
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sözlere yönelmesi, ondan hoﬂnut
olmas› ve kendilerinin iﬂledikleri
suçlar› iﬂlemeleri için çabalay›p
dururlar. Kur’ân-› Kerim onlar›n
faaliyetlerinin niteli¤ini Hz. Peygamber(s)’e ve inananlara ö¤retmektedir.7
Hz. Muhammed(s)’e verilen
bu kitap bir rahmettir.8 Vahyi
bilgiler o kadar hayat›n içindedir
ki, tevhidi mücadelede kimlerin
özür beyan etti¤ini, azarlanmamak için yemin etti¤ini, savaﬂa
gitmeyen kad›nlarla beraber çak›l›p kalmaya r›za gösterdi¤ini ve
onlar›n vas›flar›n› ö¤retir. Ancak
bizzat kimlerin bu özelliklere sahip oldu¤unu isim isim peygamber de dahil kimseye bildirmez.
‹lahî bilgi en güzel k›ssalar› ihtiva
etmektedir. 9
Hiç bir e¤rili¤in olmad›¤›
Kur’ân’da mevcut bulunan önceki kavimlerin baﬂ›ndan geçenler
hakk›ndaki sahih bilgi bu konuda
Ehl-i Kitab’a bir ﬂey sormamay›
gerekli k›lmaktad›r.10 Kur’ân daha önce vuku bulan sosyal olaylar› hat›rlatan bir kitapt›r. ‹nsanlar›n sak›nmas› için tehdidi ve ibret
verici olaylar› araç olarak kullan›r. Peygamber(s) Kur’ân okurken aceleci davranmamal› ve il-

mini art›rmas› için Rabbine dua
etmelidir.11
Do¤ruyu yanl›ﬂtan ay›rt edici
olarak indirilmiﬂ olan Kur’ân’›n
merkezi noktas› Allah’›n tekli¤ini
söz ve fiil ile kabullenmektir.
Vahyî bilgi, peygamberin kalbine
iyice yerleﬂsin diye bölüm bölüm
indirilmiﬂ ve a¤›r a¤›r okutulmuﬂtur. Âlemleri uyarmak hedefli bu
kitap Allah kat›ndand›r.12 Vahiy
mele¤i onu Rasul(s)’ün kalbine
uyar›c›lardan olmas› için Arapça
olarak indirmiﬂtir. Gerçekten o
evvelki kitaplarda da temel ilkeleriyle mevcuttur.
B. Kur’ân-› Ke rim’de
Hz. Muhammed(s)
Vahyin bildirimlerine göre, Hz.
Muhammed(s)’in vahiy almadan
önceki hayat sürecinde kitap ve
iman konusunda bir bilgisi yoktur. Tarihsel olaylar›n kesin bilgilerine de vahiy sayesinde vak›f olmuﬂtur.13 Kendisine Kitap ve hikmet indirilmiﬂ, bu sayede bilmedi¤i ﬂeyleri ö¤renmiﬂtir. Daha önce
okuyup yazmam›ﬂt›r. Böyle bir ﬂey
olsayd› inkârc›lar ona vahyedilenlerden ﬂüphelenme konusunda
biraz olsun hakl› olabilirlerdi.14
* ‹lahiyat Doktoru
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Yüksek ahlakl› ve kibar bir ki-

ayetlerini bile bile inkâr etmeleri

ﬂili¤e sahip Rasul(s) kaba tav›rl›

onu üzer. Onlar›n do¤ru yola gir-

ve kat› yürekli olmaktan uzak-

meleri için insan takatini aﬂan bir

t›r.15 Toplumda ekonomik refah

gayret gösterme çabas›ndad›r.18

aç›s›ndan itibarl› olmayan kimse-

Müminlerden bir k›sm›n›n savaﬂ-

lere de¤er vermemeyi onlara ya-

ta kaçmas› onun direncini k›r-

p›lan bir haks›zl›k olarak görür.

maz. Kendisini Allah yolunda sa-

Kendisi için oldu¤u kadar mü-

vaﬂmakla ve inananlar› da buna

minler için de ba¤›ﬂlanma diler.

teﬂvik etmekle sorumlu hisse-

‹nsanlar›n sözlerine çok de¤er ve-

der.19

rip onlar› can kula¤›yla dinledi¤i

Müminler gibi O da maddî ve

için o, adeta hay›rl› bir kulakt›r.16

manevî bask›lar karﬂ›s›nda dara-

‹nananlara düﬂkün, ﬂefkatli ve

labilir. Fakat onun görevi herkesi

merhametlidir. Onlar›n kusurlar›-

iman ettirmek de¤il inanan bir

n› affeder.17 ‹nsanlar›n Allah’›n

milleti uyarmak ve müjdelemek-

tir.20 Allah’›n ayetlerini okuyarak
daha önce kendilerine kitap verilmemiﬂ olan insanlar› e¤itir, ar›t›r; onlara Kitab’› ve hikmeti ö¤retir. ‹nsanlar› cehennem azab›yla korkutur.21
Hz. Muhammed’e indirilen
Kur’ân Allah kat›ndand›r.22
Kur’ân Cebrail arac›l›¤›yla, kendinden öncekileri do¤rulay›c›, yol
gösterici ve inananlara müjde
olarak Peygamberimizin kalbine
indirilmiﬂtir. Ona indirilen ayetler
apaç›kt›r. Kur’ân’› ancak fas›klar
inkâr eder.23 Peygamber hak bir
bilgiyle müjdeci ve uyar›c› olarak
gönderilmiﬂtir. Allah’›n yard›m›n›
alabilmek için Yahudi ve H›r›stiyanlara ve onlar›n muharref kitaplar›na de¤il, hak yolu gösteren ilme tabi olmal›d›r.24
Ayetler ona do¤ru bir ﬂekilde
okunmaktad›r. Peygambere daha önceki kavimlerde yaﬂanm›ﬂ
problemler ve olaylar da bildirilir.25 Bu sayede toplumlar›n vahye ve peygamberlere karﬂ› ald›klar› tavr› ve onlar için söz konusu
olan ilahi yasalar›26 keﬂfetmiﬂ
olur. Kendisine okunan Allah’›n
ayetleri do¤ru bilgiler vermektedir. O’na bu bilgiler insanlar›n
problemlerini halletmesi için
gönderilmektedir. O, bu kitap ile
hükmetmek ve hakk› gözeterek
hainlerden taraf olmamak durumundad›r.27 Ona verilen bilgiler
temel de¤erler aç›s›ndan de¤iﬂmez bir ﬂekilde Nuh’a, Yakub’a,
torunlar›na, ‹sa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a ve Süleyman’a ve
Davud’a da verilmiﬂtir. Bunun yan›nda kendisinden bahsedilmeyen peygamberler de vard›r.28
Hz. Muhammed’e ulaﬂan bilginin
do¤rulu¤una Allah ve melekleri
ﬂahitlik etmektedir fakat sadece
Allah’›n ﬂahitli¤i yeterlidir.
Peygamber vahiy gelmeden
N‹SAN ‘08 UMRAN
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önce kendisine bir kitap indirilece¤i beklentisi içinde de¤ildir.29
Fakat Abdullah b. Selam gibi son
peygamberi bekleyen ve gelince
iman eden Ehl-i Kitap’tan kimseler de yok de¤ildir. ‹man edecek
bir topluluk için rahmet ve ö¤üt
olan bu Kitap mucize30 isteyenlere de ilahî bir cevapt›r. Peygamber(s)’in ne yapaca¤›n› bilemez
haldeyken, do¤ru yolu bulmas›
vahiy sayesindedir.31 Bu bilgiyle
Allah’a teslim olmas› emredilmiﬂ,
zaten ibadet etmedi¤i putlara da
tapmas› kesinlikle yasaklanm›ﬂt›r.
Peygamber daha önce Kitab’›n
ve iman›n bilgisine sahip de¤ildir. Allah Kur’ân’› bir nur k›lm›ﬂ
ve Rasule onunla yol göstermektedir.32 Rasul kendisine vahyedilene sar›lmal›d›r çünkü o do¤ru
bir yol üzeredir. Muhakkak ki
Kur’ân hem onun hem de kavmi
için bir ﬂereftir ve ahirette ondan
hesaba çekileceklerdir. Kur’ân,
aç›k ayetlerden oluﬂmaktad›r.33
Peygambere bildirilenler k›yametin bilgisini kapsamamaktad›r.
Yani O’na baz› gaybi gerçekler
bildirilirken k›yametin ne zaman
kopaca¤› s›r olarak b›rak›lm›ﬂt›r.
C. Hz.Muhammed(s)’in Va hiy ‹le
Yönlendiril me si
Rasul(s)’ün baz› düﬂünceleri,
tutum ve davran›ﬂlar› Kur’ân’da
uyar›, eleﬂtiri ve azarlama biçiminde zaman zaman düzeltilmiﬂtir. Ondan yeryüzünde güçlü bir
iktidar olana dek esir almamas›
istenmiﬂ, aksi takdirde yapt›¤›n›n
dünya mal›na meyletme ve esirlerden fidye alman›n azaba nedeni olabilece¤i ifade edilmiﬂtir.34 Müﬂrik akrabalar› için ba¤›ﬂlanma dilemesi hoﬂ karﬂ›lanmam›ﬂt›r. Onun kâfirlerin ola¤anüstülükler görme iste¤i karﬂ›s›n54
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da, vahyin bir k›sm›n› okumaktan
gö¤sü daralmamal›, onlar›n
memnun olmas› için vahyi k›smen de olsa terk etmemelidir. O
sadece bir uyar›c›d›r.35 Allah
böyle bir yanl›ﬂa karﬂ› onun kalbini sa¤lamlaﬂt›rm›ﬂt›r. Rasul(s)
kendisini müsta¤ni görenlere de¤il ar›nmak isteyenlere dini anlatmal›d›r.36
Hz. Muhammed(s) kendisine
gelen ilimden sonra Yahudi ve
H›ristiyanlar›n arzular›na uymama konusunda uyar›l›r. Zulmedenlerden olaca¤› haber verilir.
Kendisinden Rabbinin ona verdi¤i ilimden ﬂüphe etmemesi istenir. ‹nsanlar aras›nda kendisine
gelen vahiy ile hükmetmeli, hakk› gözetmeli, hainlerden taraf olmamal› ve Allah’tan ba¤›ﬂlanma
dilemelidir. Kendilerine ihanet
edenlerden yana çaba göstermemelidir.37 Kendisine hak geldi¤i
için insanlar aras›nda onunla
hükmetmeli ve onlar›n hevalar›na uymamal›d›r. Kendisine vahyedileni aç›kça duyurmal›d›r. Aksi takdirde görevini yapmam›ﬂ
olur. Mucize gösterme arzusuyla
cahillerden olmamas› istenir. Sabah akﬂam Rablerinin r›zas›n› isteyerek O’na yalvaranlar› yan›ndan kovmamal›d›r. Herkesin hesab› ayr› oldu¤u için onlar› kovmas› onu zalim k›lacakt›r.
Ayetler hakk›nda tart›ﬂmaya
dalanlar› görünce baﬂka konuya
geçmedikleri sürece onlardan
yüz çevirmeli, ﬂeytan unutturursa
hat›rlay›nca zulmedenlerle birlikte oturmamal›d›r. Vahyolunana
uymal› ve puta tapanlardan uzak
durmal›d›r. Ahireti yalanlayanlar›n ve ahirete inanmayanlar›n heveslerine uymamal›d›r.38 Rasul(s)
ruh haline dikkat etmelidir.
Kur’ân, ona zorluk çeksin diye
de¤il, insanlar› uyars›n ve ina-

nanlara ö¤üt versin diye indirilmiﬂtir. ﬁeytan ona vesvese verecek olursa hemen Allah’a s›¤›nmal›d›r. Sorumluluktan kaçanlarla mazereti olanlar› ay›rt etmeli
ve bu konuda dikkatli olmal›d›r.
‹nkârc›lar›n devasa bir mülkiyete sahip olmas›na imrenmemelidir; çünkü Allah onlar›n inkârc›
olarak ölmesini istemektedir.
Münaf›klar kad›nlarla kal›p savaﬂa ç›kmay› reddettikleri için Hz.
peygamber(s) savaﬂta onlar› yan›na almamal›, onlardan ölen kimselerin de cenaze namaz›n› k›lmamal›d›r. Çünkü onlar, Allah’a
ve peygamberine inanmam›ﬂ ve
yoldan ç›km›ﬂ kimseler olarak ölmüﬂ insanlard›r. Onlar›n sahip oldu¤u ﬂeylerin cazibesine kap›lmamal›d›r. Münaf›klar›n inﬂa etti¤i mescide hiç girmemeli, yap›ld›¤›ndan beri Allah’tan sak›nmak
ve ar›nmak isteyenlerin namaz
k›ld›¤› mescidleri tercih etmelidir. Cehenneme gidecekleri anlaﬂ›ld›ktan sonra yak›nlar› bile olsalar Allah’a ﬂirk koﬂanlar için ba¤›ﬂlanma talebinde bulunmamal›d›r.39
Kendisine gelen vahiyden
ﬂüpheye düﬂmemeli ve Allah’›n
ayetlerini yalanlayanlardan olmamal›d›r. Yoksa sonu hüsran
olacakt›r. Vahyedilene uymal› ve
Allah hükmünü verene kadar
acele etmemelidir.40 Allah’a ortak koﬂanlar›n ondan ola¤anüstü
durumlar göstermesi talebine
karﬂ›n kendisini s›k›nt›ya sokmamal›, mükellefiyetlerini41 ve Allah’›n emirlerini terk etmemelidir. Müslümanlarla birlikte dosdo¤ru olmal›, aﬂ›r› gitmemelidir.
O ve müminler zulmedenlere
e¤ilim gösterirlerse ateﬂ azab›
onlara da dokunur. Kur’ân, Rasul’e kendi kavminin dilinde hüküm ve hikmet kayna¤› olarak in-
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dirilmiﬂtir. Ehl-i Kitab’›n muharref yoluna uyarsa Allah kat›nda
bir koruyucu bulamaz.42 Hiçbir
ﬂey için “Yar›n bunu yapar›m!”
de¤il “inﬂallah” demelidir. Müminlerle birlikte sabretmeli, iﬂinde aﬂ›r› giden ve hevas›na uyan
kimseye tâbi olmamal›d›r. Kendisine vahiy gönderilirken, vahyin
okunmas› bitmezden önce unutmamak için tekrarda acele etmemeli ve Allah’tan ilmini art›rmas›n› talep etmelidir.43 Vahiy mele¤i ona Kur’ân okurken acele edip
onunla beraber söylememeli ve
yaln›z dinlemelidir.44
‹nkârc›lara uymamal› ve onlara karﬂ› olanca gücü ile savaﬂmal›d›r. Beklemedi¤i anda Rabbinin
rahmeti olan vahyi alm›ﬂt›r. Bu
nedenle inkârc›lara yard›mc› olmamal›d›r. Allah’›n ayetlerinden
al›koyanlara uymamal›, Rabbine
ça¤›rmal› ve puta tap›c›lardan olmamal›d›r.45 Peygamberlerden
azim sahibi olanlar›n sabretti¤i
gibi o da sabretmelidir. Allah’›n
helal k›ld›¤› ﬂeyleri haram k›lmamal›d›r.46 Rabbinin hükmüne kadar sabretmeli, Yunus peygamber gibi aceleci olmamal›d›r.
Sonuç
Görüldü¤ü gibi, Kur’ân önce
risaleti insanlara ulaﬂt›racak Hz.
Peygamber(s)’i yetiﬂtirmiﬂ ve ona
do¤ru yolu göstermiﬂtir. O, vahiy
gelmeden önce toplumundaki
yanl›ﬂ inanç ve uygulamalar›n fark›ndad›r ancak “Ne yapmal›?”
ﬂeklindeki soruya bir çözüm bulamad›¤› için Hira ma¤aras›na gitmekte ve toplumun ›slah› konusunda kafa yormaktad›r. Ne zaman ki vahiy gelip ona, kendisini
ve toplumunu e¤itmesi, hidayet
üzere olman›n ilkelerini, toplumsal de¤iﬂimin yasalar›n› göstermiﬂ

o zaman Rasulullah(s)’›n kalbi
mutmain olmuﬂ, müminlere ﬂefkat kanatlar›n› indirmiﬂ ve cennete götürecek inanç ve amel bütünlü¤ünün nas›l sa¤lanaca¤› konusunda onlara nübüvvetin son
halkas›nda “en güzel örnek” olmuﬂtur.
Dipnot lar
* ‹lahiyat Doktoru.
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Rahmet ve Umut Kayna¤›

HZ. PEYGAMBER

(S.)

ﬁemsettin ÖZDEM‹R*

eﬂitli vesilelerle Peygamberimiz (S.A.V) toplumsal anlamda gündeme getirilmektedir. Özellikle kutlu do¤um
haftas› münasebetiyle daha s›kl›kla gündeme getirilmektedir.
Burada üzerinde durulmas› gereken husus, Resulullah’› anlat›rken
sadece ahlakî bir k›s›m özelliklerine odaklan›lmas›. Hâlbuki vahyin,
ilk cümlesi olan “ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar” emri üzere
hayata müdahil olmas›, yani; bireysel ve toplumsal dönüﬂümü
gerçekleﬂtirme misyonunun oldu¤unu bilmemiz gerekmektedir.
Peygamberimiz (S.A.V)’in bu
büyük ink›lâb› gerçekleﬂtirirken,
bugün kiﬂili¤i üzerine yap›lan yorumlar›n genelde nübüvvetten
önce k›smen sosyallikten uzak,
içine kapan›k oldu¤u e¤ilimindedir. Bu münasebetle evvela Peygamberimizin karakteri nas›ld›
bununla konumuza baﬂlayal›m.
Hazret-i Peygamber hususunda içine kapan›k tan›mlamas›
do¤ru de¤il. Genel anlamda Cenab-› Allah’›n vahye haz›rl›k sürecinden geçirdi¤i bir dönem olarak tan›mlamam›z daha münasip
olur. Elbette risalet görevi kendisine tevdi edildi¤i andan itibaren
toplumun sorunlar›yla birebir ilgilenmesi; vahyin inzal olmas›yla

Ç

56

UMRAN N‹SAN ’08

beraber tatbikçisi ve pratik hayatta uygulay›c›s› olmas› hasebiyle art›k hayata aktif bir müdahalesinin oldu¤unu söyleyebiliriz.
Allah’›n vahyini peygamberi arac›l›¤›yla topluma aktarmas› Sünnetullahtand›r. Bu anlamda yeni
bir toplumun inﬂas›n› da Resulleriyle sa¤lar.
Son vahiy olan Kur’an, vahyolundu¤u vakit ciddi anlamda düﬂmanlar›n›n oldu¤unu görüyoruz.
‹lk zamanlar itibariyle iman etmiﬂ
çok az bir topluluk söz konusudur. Hazret-i Peygamber iﬂte böyle en çetin anlarda risalet görevini lay›¤›nca eda etmiﬂtir. ‹lk dönemde az say›da olan mü’minleri
vahiy ﬂuuruyla yetiﬂtirirken, di¤er
taraftan vahye kapal› insanlara
ulaﬂmaya ve onlar› Kur’an’›n nurlu iklimine ça¤›rmaya devam etmiﬂtir. Dolay›s›yla önemli anlamda bir mücadele ve aktivite içerir.
‹lk ayet olan “kalk ve uyar” emrinin vahy olunmas› ile birlikte Resulullah aleyhisselatu ve selam bu
emre istinaden zaman ve zemin
ay›rt etmeden gayret etmiﬂtir. Resulullah’›n kiﬂili¤ini hadd-i zat›nda Kur’an-› Kerim belirlemiﬂtir.
O’nun âlemlere rahmet olma vasf›n›n olmas›, O’nun insanlar için
en güzel örnek olmas› önemli
özelliklerindendir. Öyle bir örnek

ki insanlar için her alanda en güzel bir örnek. Savaﬂtan komﬂuluk
iliﬂkisine kadar. Hendek savaﬂ›nda müﬂriklerin büyük kuﬂatmas›n›
hedefleyen ayetlerin aras›nda
Peygamberimizin ve mü’minlerin
morallerinin bozulmadan duruﬂ
ve tutumu; moralleri bozulmadan o zulmü gö¤üsleyebilmelerinin arkas›nda en güzel örneklik
olarak beyan edilir.1 Veya ilk inen
ayetlerden Kalem sûresinde “Ve
sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin”2 denilerek âlemﬂümul oluﬂuna ve örnekli¤ine dikkat çekilmiﬂtir. Hakikaten Resulullah hayat›
boyunca âlemlere rahmet olma
vasf›yla bu önemli vazifeyi hakk›yla eda etmiﬂtir. Bir yönüyle Cenab-› Allah’›n hususi tasarruflar›yla bu vazifeye haz›rland›¤›n› görmekteyiz.
Rahmet olma vasf›n› düﬂündü¤ünüz vakit her konuda baﬂvurulan ﬂah›s anlam›ndad›r. Ya¤mura rahmet deriz, çünkü rahmet olan yerden bereket f›ﬂk›r›r.
Özetle Peygamberimizin yaﬂam›na bakt›¤›m›zda müﬂfik, affedici
yönünü görmekle beraber, savaﬂ
ortam›nda veya dinin gerektirdi¤i bir durumda sert bir tutum almas› gerekiyorsa bundan kesinlikle imtina etmemiﬂtir. Cesurdur,
çekinmemiﬂtir. Özellikle Uhud ve
* Araﬂt›rmac›, Yazar
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Huneyn savaﬂlar›nda ‹slam ordular›n›n bozuldu¤u süreçler vard›r.
Herkesin panikle öteye beriye
kaçt›¤› bir vakit, cesaretle ileriye
at›lm›ﬂ ve insanlar› toparlam›ﬂt›r.
Cesur bir komutand›r. Bir daha
tekrar› gelmeyecek olan vahyin
hükümlerini hayata aksettiren,
hayat›n her alan›nda müdahil bir
Peygamberdir.
Kur’an-› Kerim’de O’nunla ilgili ilginç tan›mlamalar da bulunur. Belirtti¤imiz gibi âlemlere
rahmet olma vasf›n›n ötesinde
baﬂka görevlerinden bahseder.
‹nsanlar› e¤itme görevi vard›r.
‹kaz edip, uyarma görevi vard›r.
‹nsanlara indirileni aç›klama görevi vard›r. Asl›nda arz etti¤im
hususlar son derece zordur. Zira
münaf›klar›n ve kâfirlerin itirazlar›na sürekli cevap vermek ve
onlardan gelecek s›k›nt›lar› gö¤üslemekle karﬂ› karﬂ›yad›rlar.
Yeni bir toplumsal hayat› ikame
etmeye çal›ﬂ›rken Hazret-i Peygamber vahyi/ayetleri tatbik
edendir. Burada ﬂu noktan›n çok
iyi kavranmas› gerekmektedir.
Hazret-i Peygamberin sünneti
dedi¤imiz; vahyin indi¤i andan
itibaren ayetlerin bu ayetlerin kime nas›l aktar›laca¤› ve bu ayetlerin gere¤i olarak neyin yap›lmas› gerekti¤i konusunda Resulullah ya sözlü olarak ya da uygulama olarak göstermiﬂtir. Buna
sünnet diyoruz. Bu baﬂl› baﬂ›na
bir konudur. Biz bu konuyu kavrayabildi¤imiz oranda ümmet
olarak birlik ruhunu yakalayabiliriz. Çünkü Resulullah’›n bir konuda serdetti¤i bir hususu di¤er bir
mü’min farkl› alg›layabilir. Bu
durum O’nun getirdi¤i mesaj›
net anlayamaman›n neticesidir.
Bir ayette “Nitekim kendi içinizden size âyetlerimizi okuyan,
sizi kötülüklerden ar›nd›ran, size
Kitab’› ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size ö¤reten bir Resûl gönderdik.”3

Buradan ﬂunu anl›yoruz ki
Yüce Peygamber kendisine gelen
metinlerden ne anlaﬂ›lmas› gerekti¤ini anlatm›ﬂt›r. Mesela ﬂu
dönemlerde popüler olan baﬂörtüsü tart›ﬂmas›nda baz› ilahiyatç›lar taraf›ndan “Kur’an’da baﬂörtüsü yoktur” aç›klamas› manidard›r. Zira Nur sûresi 31 ile Ahzab sûresi 59. ayetlerin nas›l uygulanaca¤›n› Hazret-i Peygamber’in baﬂta kendi eﬂleri ve di¤er
han›mlara ö¤retmemiﬂ olmas›
düﬂünülebilir mi? E¤er bu konuda muhayyer bir kap› b›raksa idi
kad›nlar›n yar›s› aç›k dolaﬂ›r, bir
k›sm› kapan›rd›. Düﬂünün, böyle
bir emir olmasa idi o s›cak iklimin
insanlar› neden örtünsünler ki?
Allah’›n kendisine görev olarak
verdi¤i ayetleri izah etme, ne anlama geldi¤ini bizatihi uygulamalarla bize bir problem b›rakmam›ﬂt›r. Belli ki, örtünme Allah’›n emridir ve nas›l olaca¤›n›
Resulullah anlatm›ﬂt›r. Bütün bu
detaylar›n Kur’an-› Kerim’de yaz›lm›ﬂ olmas› gerekmiyor. Resulullah “rehber” olma hasebiyle
hayat›n bizzat içindedir. Baz› kiﬂilerin söyledi¤i gibi Peygamberimizin sadece ayetlerin “aktar›m”
görevini yapt›¤› ve sanki –hâﬂâpostac› gibi zann› son derece çirkin ve yanl›ﬂt›r. Bir kere bu ayetlerin büyük ço¤unlu¤unun ne
mânâ ifade etti¤ini, nas›l anlamam›z gerekti¤i konusunda bizatihi onlara ders yapm›ﬂt›r. Bir
zaman gelmiﬂ, kafalar›na tak›lan
sorular olmuﬂ, Resulullah cevap
vermiﬂ. O bak›mdan peygamber
aktiftir ve hayat›n içindedir. Kendisine tâbi olan Mü’minlerin baﬂ›ndad›r ve rehberidir. Pek çok
savaﬂta da en ön safta savaﬂt›¤›n›
ve komutanl›k etti¤ini görmekteyiz. Kur’an-› Kerim’i, Hazret-i
Peygamberin
rehberli¤inde
okursak bir anlam ifade eder.
Ancak bu ﬂekilde bir örnek Nebi
portresi ortaya ç›kar. Dikkat

ederseniz geleneksel olarak ortaya ç›km›ﬂ bir sürü peygamber tasvirinin ortal›kta oldu¤unu görürsünüz. Hayata kar›ﬂmayan, hayat›n d›ﬂ›nda olan, hep efsanevî bir
yaﬂam tarz› olan peygamber imaj› çizilir. Bu eksik ve parçac› yaklaﬂ›m›n tezahürüdür.
Bizim de tarihin bir döneminde kalm›ﬂ, efsanelere bo¤ulmuﬂ
bir peygamberi de¤il, hayat›n
içerisinde olan ve bugün de canl›
bir örneklik olarak tasavvur etmemiz gereken bir peygamberi
yaﬂatmal›y›z.
Pey gam ber’in Kur’an’da Geçen
Ba z› Özellik le ri
Mesela bir ayet-i kerimede istiﬂare emredilir. 4 Bu bir sünnettir. Allah peygambere istiﬂareyi
emretmiﬂtir. Resulullah da bütün
hayat›nda bu esas› tatbik etmiﬂtir. Bizim de detay konulara bo¤ulmada, iﬂlerimizin büyük ekseriyetini mutlaka bilen ve ehil
olan insanlar ile istiﬂare ederek,
daha iyisini nas›l yapabilece¤imiz
hususunda çaba göstererek bir
u¤raﬂ içerisinde olmam›z gerekmektedir. Yoksa Hazret-i Peygamber’i çok sevdi¤ini iddia edip
fakat kendi bildi¤ine itimat
eden, istiﬂareden uzak insanlar›n
yapt›klar› mü’minlere yak›ﬂan bir
tutum olamaz. O zaman böyle
davrananlar›n sevme iddias› kuru
bir iddiadan ileriye geçmez.
Yine peygamberimizin “ﬂahit
oldu¤u” hakikatinden bahsedilir5. Pratik hayatta da bu bir gerçektir. Bu, insan›n hayat›, konuﬂmas› pratik olarak onun ﬂahitli¤idir. Nas›l k›yamet günü ellerin
ayaklar›n ﬂahitlik yapaca¤› muhakkaksa vahyin mümessili olarak o insanlar Nebi-i ziﬂân› görmüﬂ idiler. Resulullah’›n hayat›na
aksettirdi¤i ﬂahitli¤i pratik hayat›m›zda bizim de kuﬂanmam›z
gerekmektedir, zira Yaﬂayan
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Kur’an olma vasf›d›r bu. Yap›lmas› gereken gücümüzün yetti¤i
kadar yolundan gitmeye çabalamakt›r. E¤er bunu baﬂar›rsak
toplum içinde do¤runun, hakkaniyetin, her bak›mdan iyinin mümessili olmuﬂ olaca¤›z. Haddizat›nda bu büyük bir görevdir. Olmazsa olmaz bir husustur. Söz ve
fiillerimizle vahyi hayata aktarmak her mü’mine görevdir. Öyle
ki her ﬂeyin birbirine kar›ﬂt›¤›, cahiliye döneminin pek çok unsurlar›n›n bask›n oldu¤u dönemimizde mutlaka vahyin gerçekli¤ini kuﬂanmam›z gerekir.
Bir baﬂka ayette “ﬂefkatli”
oluﬂuna dikkat çekilir. Her ﬂuurlu
mü’minin, mü’minlere karﬂ› ﬂefkatli olmas› gerekmektedir.
Mü’minler birbirlerinin küçük hatalar›yla u¤raﬂmamal›, kusur arayarak onu periﬂan etmenin yolunu aramamal›d›r.6 Tam aksine
müspet kanaatlerini geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›r ve mü’minleri sever. Ve onlarla beraber olmaktan haz al›r.
Bu peygamberî bir vas›ft›r. Allah
Resulünü böyle vas›fland›rm›ﬂt›r.7 Bu vas›flar› hayat›na tatbik
eden insan sünneti hayat›na katm›ﬂ oluyor. Ça¤›m›zda tüm fertlerin en önemli gayesi bunu olmazsa olmaz yapmakt›r.
Kur’an’›n pek çok yerinde Allaha ve Resule itaat birlikte emredilir.8 Resule uyun, O’na itaat eden
Allah’a itaat etmiﬂtir. Bu ﬂekilde
tatbik etti¤i özellik hakk›nda hiçbir mü’minin aksi bir tav›r sergileme ﬂans›na sahip oldu¤u düﬂünülemez. Bütün mü’minler Resul vas›tas›yla bize aktar›lan vahyi ve
sünneti uygulayacakt›r. Bütün
mü’minler istiﬂare emrine uyacakt›r. Bütün mü’minler O’nun ”rahmet” olma vasf›n›, en güzel önek
olma vasf›n› kuﬂanacakt›r.
O, Uhud’da Osman dâhil birçok sahabenin, Hudeybiye’de
Ömer dâhil birçok sahabenin yaﬂad›¤› sürçme karﬂ›s›nda asla ve
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asla k›r›c›, k›nay›c› ve d›ﬂlay›c› olmuﬂ de¤ildi. Uhud’da onun direktifi hilaf›na yap›lan iﬂler sonucunda dahi bizatihî Cenab-› Hakk›n Kur’ân’›yla buyurdu¤u üzere,
“Allah kat›ndan gelen bir rahmetle onlara kötü bir söz etmiﬂ
de¤ildi” Peygamber. Yine de yumuﬂak davranm›ﬂt›. Ki, Kur’ân’›n
belirtti¤i üzere, o suçluluk psikolojisi içinde kendilerine sert davransayd›, hepsi tastamam da¤›l›p
giderlerdi. Ama o öyle davranmazd›. O rahmet peygamberiydi.
Ve bu olanlar› unuttu.
Bir di¤er hadise ki, ‹fk hadisesidir. Hazret-i Aiﬂe validemize iftira at›ld›. Maalesef baz› Müslümanlar da bu iftiray› taﬂ›d›lar. Bu
çok a¤›r bir suçlamad›r. Buna karﬂ›n O, laf› taﬂ›yan mü’minlere
karﬂ› dahi hatalar›n› ihsas ettirmemiﬂtir.
Kimi zaman mü’min insanlara
karﬂ› ihanete varacak kadar büyük yanl›ﬂlar yapan kiﬂiler için
peygamberimizin ortaya koydu¤u tav›r, Kur’an’›n emir buyurdu¤u düsturlar dâhilinde onlara
karﬂ› güzel davranmakt›r. Hoﬂgörülü davranmak, hatalar›n› görmemek ve üstlerine gitmemektir.
Buradan hareket etti¤imiz vakit, dünyevileﬂen Müslüman toplumda ﬂunu bilmeliyiz ki; biz bir
insan›z ve insandan hatan›n sad›r
olmas› tabiidir. Bazen büyük, bazen küçük hatalar olabilir. E¤er
bu insanlar›n bize karﬂ› planl›,
programl› bir ihaneti/hatay› yapmad›klar›ndan eminsek olanlar›
kapatal›m ba¤›ﬂlayal›m. Afv yolunu devaml› devreye sokal›m.
Hazret-i Peygamber böyle yapm›ﬂsa, Cenab-› Hak’ta bunu onaylam›ﬂsa, mü’minlere ne düﬂer? Elbette mutlak itaat! Bu sünnet
bütün Müslümanlar›n uymas› gereken bir sünnettir.
Birçok siyerde Hazret-i Peygamber’in evine rastgele gelen,
oturan insanlar oldu¤unu, otu-

rup saatlerce kalkmad›klar›n› görürsünüz. Veya kültürsüz bir k›s›m insanlar›n “Muhammed ç›k
d›ﬂar›” diyerek yüksek sesle üslûpsuzca konuﬂtuklar›na ﬂahit
olursunuz. Hazret-i Peygamber
bu insanlara yapt›klar›n›n yanl›ﬂ
oldu¤unu sert bir ifade ile söylemiyor, istese Peygamber olarak
bunu yapabilir, fakat insanlar›n
bunu kendileri anlas›n diye arzu
etmektedir.
Hazret-i Peygamber kendisine yap›lan zikretti¤imiz s›k›nt›lara ra¤men hemen karﬂ›l›k verse
idi, bu durum Müslümanlar için
ba¤lay›c› bir durum olacakt›.
Kendisinden sonra O’nu örnek
alacak mü’minlere güç ve kuvvetlerini kullanarak, kendilerine
karﬂ› ç›kanlar› susturma anlam›na
gelecekti.
Resulullah müﬂrikler taraf›ndan o kadar çok olumsuz istekle
karﬂ›laﬂm›ﬂt› ki, söz gelimi; “Bize
gökten yeni kitap m› indirdin?”
diyenler.. “Allah karﬂ›m›za ç›ks›n
konuﬂal›m” diyenler.. Büyülenmiﬂsin diyen ve say›s›z hakaret
edenler… K›saca Peygamberi, 23
y›ll›k risaleti boyunca çok say›da
eleﬂtiriyle muhatap biri olarak biliyoruz. Bu eleﬂtirilerin önemli bir
k›sm› Kur’an-› Kerim’de kay›t alt›na al›nm›ﬂt›r. Mesela bir seferinde “Kendilerine gökten bir kitap
indirmeni istiyorlar. Onlar Musa’dan, bunun daha büyü¤ünü istemiﬂler de, ‘Bize Allah’› apaç›k
göster’ demiﬂlerdi.”9
Bütün bunlardan ne anlayaca¤›z?
Peygamber sab›rla, kararl›l›kla, hedefinin d›ﬂ›na ç›kmayarak
yoluna devam etmiﬂtir. Biz de ça¤›m›zda her türlü bask›ya, de¤iﬂik camialardan gelen anor mal/
provokatif k›ﬂk›rtmalara karﬂ› so¤ukkanl›l›¤›m›z ile yola devam
etmek zorunday›z.
Zira çok daha a¤›r eleﬂtirilerin
Resulullah’a yap›ld›¤›n› düﬂünün.
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Mesela çürümüﬂ kemikleri örnek
göstererek istihzal› bir ﬂekilde
“Ya Muhammed! Rabbin bu kemikleri mi diriltecek?”10 Belki
kahkahalar ile alay ediyorlard›.
Bugün bizi rahats›z eden baz›
eleﬂtiriler olabilmekte, ancak tarihte bunlar›n yüzlercesi birçok
peygambere yap›lm›ﬂt›r. Bugün
bizler de O’nu örnek ve önder ald›¤›m›z› söylüyorsak, ayn› tavr›
sergilemek zorunday›z. Vahyi ö¤retmek, ö¤renmek ve kavramak
zorunday›z. Elbette iﬂimizi yaparken hezeyanlar, hakaretler duyaca¤›z fakat bütün tepkilere yetiﬂmeye kalkarsak as›l iﬂimizi yapmaktan uzaklaﬂ›r›z.
Son bir hususa daha de¤inmek
istiyorum. Kur’an Hazret-i Peygamberi anlat›rken af yolunu tercih eden ve as›l iﬂi tebli¤ olan Resul tablosu çizer. Asl›nda “Sen tebli¤cisin, onlar ne derlerse desinler
anlatmakla yükümlüsün!” der.
Asl›nda yaﬂad›¤›m›z dönem
itibariyle bu örneklik daha da hayatî bir önem arz etmektedir.
Dünya gerçeklerini göz önüne
alarak, Türkiye’de yaﬂanan problemleri dikkatle tahlil ederek nas›l tebli¤ etmemiz gerekti¤i üzerinde düﬂünen ve bunu gerçekten
ö¤renen dinamik bir insan unsuruna acilen ihtiyaç vard›r. Bu heyecan ve dinamizmin asla azalmamas› gerekmektedir. Bu heyecanla O’nun muhteﬂem sünneti
olan tebli¤ vazifesini en güzel surette uygulamak günümüz Müslüman’lar›n›n›n olmazsa olmaz›
olmak zorundad›r. Türkiye’nin
kendi ﬂartlar›n› hesaba katarak,
yorumlayarak yeni formüller geliﬂtirmek, toplumun en alt tabakas›ndan en üstüne kadar hangi
üslup kullan›laca¤›na dair cehd
içinde bulunmak ve kararl›l›k göstermek zorundad›r. Bu Resulullah’›n asla terk etmedi¤i ve terk
etmemizin de imkân› olmayan
mutlak bir uygulamas›d›r. Bu uy-

gulamay›, bu sünneti hayat›m›z›n
aslî gayesi haline getirmek zorunday›z. Mesela bir ayette ﬂöyle der:
“O ancak ﬂiddetli bir azap ge lip
çatmadan ev vel sizi uyaran bir
pey gam berdir.”11
O peygamber, Allah’›n kendisini en yak›n
akrabalar›ndan baﬂlayarak tüm
mü’minleri uyarmas› emri muvacehesinde kesin bir kararl›l›kla
yoluna devam etti. O aç›dan biz
bu muhteﬂem örnekli¤i kuﬂanmak ve hayat›m›z›n aslî gayesi haline getirmek mecburiyetindeyiz.
Hz. Peygamber’i Öv mek
ve Yüceltmek
Asl›nda biz Resulullah’› ne kadar övdü¤ümüzü söylersek söyleyelim, ne kadar çok yüceltti¤imizi belirtirsek belirtelim, zaten Cenab-› Allah kendisi övmüﬂ ve yüceltmiﬂtir. O’nun yüceli¤i ve büyüklü¤ü sadece söz ile anlat›lacak bir ﬂey de¤il, aksine güzel örnekli¤ini anlamak ve yaﬂamakla
mümkün hale gelir.
Burada Resulullah’a övgüye
karﬂ› oldu¤um anlam› ç›kar›lmamal›d›r. Ama meselenin özü de
hiç ﬂüphesiz bu kadar basit de¤ildir. Bizim üzerinde önemle durmam›z gereken ﬂey, pratik hayat›m›zda bütün yanl›ﬂlar›m›za karﬂ› ç›kan örnek bir peygamberdir.
O’nun örnekli¤inden bugünkü
haks›zl›klara, ﬂirke, emperyalist
uygulamalara karﬂ› ç›kmakt›r.
Böyle olursa Resulullah’› daha iyi
anlar›z. Kimi Müslümanlar›n aﬂ›r›
övgülerle hatadan arî addederek
melekvârî bir tablo çizmesi yanl›ﬂt›r. Çünkü böyle bir peygamberi zaten tatbik edemeyiz. O övgüleri yaparken de tatbik geride kal›r ve örnekli¤i yaﬂan›l›r olmaktan
çok uzaklarda kal›r. Hiç ﬂüphesiz,
tatbikçisi olmad›ktan sonra sevginin de anlam› kalmaz.

So nuç Ola rak
Yüce Allah, Hazret-i Peygamber’i baz› zorluklar karﬂ›s›nda
motive etmiﬂtir. Bask›lar›n ve ﬂiddetin artt›¤› dönemde O’na
umut vermiﬂtir. Biz de nebevî
sünnete mutab›k kalarak ﬂu dönemde umutsuzluk içinde umut
olmal›y›z. Her ne kadar ‹slam
dünyas› zulümler içinde inlese de
bizim gelece¤i inﬂa sadedinde
umutla ﬂahlanmam›z ve hedefe
kanalize olmam›z gerekmektedir. Öyle ki Hz. Peygamber, Hendek savaﬂ›nda Müslümanlar›n
zorluklar içinde mücadele etti¤i
ve kendisinin de hendek kazd›¤›
dönemde gelecekte Bizans ve Sasani imparatorluklar›n›n y›k›laca¤›n›, Müslümanlar›n fetihler yapaca¤›n› müjdelemiﬂtir.
Birkaç yüz y›ld›r dünyada etkin bir güç olma özelli¤ini kaybeden ‹slam dünyas› önümüzdeki
yüzy›lda inﬂallah yükselen gücü
olacakt›r. Fiilen Bat›’n›n zulüm
içinde inletti¤i diyarlarda rahmet
esintileri esecektir. Hakk›n, adaletin hâkim oldu¤u dönem baﬂlayacakt›r. Yeter ki gayretlerimizi
diri tutal›m. Her türlü ﬂart ve durumda umutla, heyecanla gelece¤in kutlu mimarlar› olarak dinamizmimizi yitirmemeliyiz.
Dipnotlar

1Kur’ân’da bu savaﬂ›n bahsedildi¤i
ayetler hakk›nda bkz.: Ahzab, 33/9–22
2 68/4
3 2/151
4 3/159 Allah’tan bir rahmet dolay›s›yla,
onlara yumuﬂak davrand›n. E¤er kaba,
kat› yürekli olsayd›n onlar çevrenden
da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse onlar› ba¤›ﬂla, onlar için ba¤›ﬂlanma dile ve iﬂ konusunda onlarla müﬂavere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a tevekkül et. ﬁüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.
5 Bkz 2/143, 4/41, 33/45
6 Bkz. 49/12
7 Bkz. 3/159
8 Bkz 3/32, 3/132, 4/13, 4/59, 4/64, 4/69,
4/80, 5/92, 8/20, 8/46, 9/71 vs..
9 4/153
10 36/77-78
11 34/46
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S‹YER‹N
NERES‹NDES‹N‹Z?
As›m ÖZ*

ark›nda m›s›n›z bilmem, son
y›llarda Hz.Peygamber’in(s.)
hayat›n›n anlat›ld›¤› kitaplar kitapç› raflar›n› doldururken,
Kutlu Do¤um Haftas› etkinliklerinin yaklaﬂt›¤› zamanlarda gazete
ve dergilerde, bu konuyla ilgili
bol miktarda yaz› yay›nlanmakta.
Bir anlat› sanat› olman›n ötesinde iﬂlevleri bulunan siyeri Kutlu
Do¤um Haftas› etkinliklerinin
oyunca¤›na dönüﬂtürmenin s›n›rl› bir endüstri yaratt›¤› da inkar
edilemez bir gerçek. Belki bunlar
Rasûlüllah’a olan sevginin bir iﬂareti. Ancak bu sevgi ve taklid; sadece ﬂekilde kalarak, Rasûlüllah’›n insana bak›ﬂ›na, eﬂyaya bak›ﬂ›na, Kur’ân anlay›ﬂ›na yans›m›yor. Kur’ân’dan soyutlanm›ﬂ bu
sevgi, bir noktadan sonra tap›nman›n bir yans›mas› gibi görünüyor. Böylesi çal›ﬂmalar› okurken
ister istemez içinde yaﬂad›¤›n›z
zamanla karﬂ›laﬂt›rmalar yap›yorsunuz. Bu çal›ﬂmalar sizi peygamberin hayat›n› ö¤renmeye, tan›maya zorluyor. Öte yandan da
ço¤u zaman “nas›l bir siyer?” sorusunun yan›t›n› araman›n gereklili¤i kaç›n›lmaz oluyor. Bir
yanda telif eserler yay›mlan›rken,
di¤er yandan da farkl› anlay›ﬂlarca kaleme al›nan siyer kitaplar›
yay›n hayat›na girerek siyere iliﬂkin bilinç düzeyimizi zenginleﬂti-
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riyor.
Konusu,
Hz.Muhammed’(s)in hayat›n› anlatma olan
siyere dair eserlerin konular›, tarihi olaylar› anlatmalar› belli noktalarda kesiﬂmekle birlikte, birtak›m hususiyetleri ve özellikle de
‘yöntemi’ bak›m›ndan birbirlerinden ayr›ld›klar› görülüyor.
Bilindi¤i gibi, ‘siyer’ kelimesi,
Arapça ‘siret’in ço¤uludur. Sözlük anlam› ise, insan›n veya herhangi bir varl›¤›n gidiﬂat›, tuttu¤u yol, hal ve tav›r demektir.(‹sfehani; 2007, 764) ‹slami terminolojide siyer ayn› zamanda f›kh›n uluslararas› hukuk dal›na verilen add›r. Fakat buna ra¤men
bu kelimenin ilk ça¤r›ﬂt›rd›¤› anlam, Siyer-i Nebi, yani Hz.Peygamber’in(s) hayat›d›r. Siyer hem
hadis ilminin hem de ‹slam tarihinin bir bölümünü oluﬂturur. Peygamber’in(s) söyledi¤i sözleri,
davran›ﬂlar› içermesi bak›m›ndan
hadisin, onun siyasal ve askeri
hayat› bak›m›ndan da ‹slam tarihinin bir bölümüdür. Hz.Peygamber’in hayat›n› anlama ve yorumlama çabalar› ilk siyer olarak bilinen ‹bn ‹shak’›n Siyer’inden günümüze de¤in hiç durmam›ﬂ ve
bu faaliyetler tarihin farkl› dönemlerinde farkl› türlerde ifa
edilegelmiﬂtir. Nitekim yaz›lm›ﬂ
olan yüzlerce siyer kitab› Müslümanlar›n Hz.Muhammed’i(s) an-

lamak konusundaki gayretlerinin
derecesini aç›kça göstermektedir. Bu eserlerin yazarlar› Hz.Muhammed’e(s) yöneldiklerinde,
farkl› bak›ﬂ aç›lar›na sahip birçok
siyer meydana gelmiﬂtir. Her halükarda siyer kitaplar› siyeri yazan›n anlay›ﬂ› gere¤i farkl› nitelikler arzetmiﬂ bu da farkl› peygamber tasavvurlar›n›n gelenekleﬂmesine sebebiyet vermiﬂtir. Bir
müminin peygamberiyle kuraca¤› iliﬂkinin tasavvur düzeyinde insan-insan iliﬂkisine yani yatay iliﬂkiye dayand›¤›n› gösteren Özgürlük Peygamberi Hz.Muhammed, bak›ﬂ aç›s›, alg›lama biçimi,
üslubu ve alg›layan öznenin ideolojik yönsemeleri bak›m›ndan
önemli bir çal›ﬂmad›r. Peygamberli¤i kendi insani dünyas›na ait
bir olgu olarak gören eser ak›lla
hissiyat› birleﬂtirebilmiﬂtir. Ama
buna ra¤men söz konusu siyeri
birbirini izleyen kuﬂaklar›n ellerinden düﬂürmediklerini söyleyebilir miyiz? Acaba siyer okumalar›nda siyerin ay›r›c› niteli¤ini ﬂöyle ya da böyle ö¤renen, birkaç
okur d›ﬂ›nda bu eser gere¤ince
okunabilmiﬂ midir? Özgürlük
Peygamberi Hz.Muhammed’in
gerekti¤i gibi okunamamas› bizim kendi kültürel belle¤imizi
oluﬂturan geçmiﬂ dönem eserlerinin tümünü ilgilendiren çok te* Araﬂt›rmac›, Yazar
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mel bir sorundur. Bu ve buna
benzer baﬂka eserlerin yer ald›¤›
geçmiﬂ dönem eserlerinin bizim
klasiklerimiz say›l›p say›lamayaca¤› da oldukça tart›ﬂ›lm›ﬂ bir
baﬂka konudur. Bilindi¤i gibi klasikler, farkl› ça¤lar›n, farkl› ülkelerin insanlar›n› ortak sorunlar
üzerinde düﬂünmeye ça¤›r›r. Bu
sorunlara önerilen çözümlerin
ortak ve farkl› yönleri kültürleri
dolay›s›yla da insanlar›n bak›ﬂlar›n› zenginleﬂtirir. Pek çok eserde
onlara göndermeler yap›l›r, onlardan al›nt›lar yer al›r. Öte yandan bu eserlerin dil ve anlat›m
imkanlar› yeni eserler için örnek
oluﬂturur. Claude Roy “Klasiklerden nas›l yararlanmal›?” baﬂl›kl›
yaz›s›nda (Kültür Bakanl›¤› Çeviri
Dergisi, Eylül, 1979) “Her klasik
yap›t, insanl›¤a postalanm›ﬂ bir
mektup gibi okunur.” diyordu.
Bu bak›ﬂ aç›s›ndan insanl›¤a seslenen, yeni düﬂünceleri besleyen,
yeni yaz›mlara örnek tutulacak
nitelikte bir yap›t olmas› dolay›s›yla
Özgürlük
Peygamberi
Hz.Muhammed’in klasik say›lmas› da mümkündür.
ﬁarkavî’nin “Özgürlük Peygamberi Hz.Muhammed”i
Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed (s) kimdir,
sorusunu ﬁarkavi, onu k›saca
merhamet, adalet, emin, diriliﬂ,
direniﬂ, en önemlisi de özgürlük
kavram› ile aç›klar. Rabbimizin
Kur’ân'da “Onlar ki, yanlar›ndaki
Tevrat'ta ve ‹ncil'de (gelece¤i)
yaz›l› bulacaklar› ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul)
uyarlar; o, onlara marufu (iyili¤i)
emrediyor, münkeri (kötülü¤ü)
yasakl›yor, temiz ﬂeyleri helal,
murdar ﬂeyleri haram k›l›yor ve
onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar,
yard›m edenler ve onunla birlikte
indirilen nuru izleyenler; iﬂte kurtuluﬂa erenler bunlard›r.” (Araf,
157) ﬂeklinde tan›mlad›¤› Hz.
Muhammed'in (s) mesaj›n› bu ça-

¤a taﬂ›yabilme maksad›yla siyerini kaleme alm›ﬂt›r. Ayetteki "onlar›n a¤›r yüklerini, üzerlerindeki
zincirleri indiriyor" ifadesi ﬁarkavi’nin siyerinin belkemi¤ini oluﬂturmaktad›r. Hz. Muhammed'in
(s) mesaj›n›n özgürleﬂtirici boyutunu Hz. Muhammed'in (s) hayat›ndan güzel hatta pek duyulmam›ﬂ örnekler vererek ortaya koyar. Kitab›n üzerinde durdu¤u
bu rasûl ça¤›n› tan›yan, insanlardan soyutlanmam›ﬂ, ne dedi¤ini
ve ne istedi¤ini bilen bir insand›r.
Toplumun tan›d›¤›, anlad›¤› ve
güvendi¤i bir insand›r.
Eserini “bir sorumlulu¤un yerine getirilmesi olarak gören”
ﬁarkavi siyerini yazmaya 1953 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r. Böylelikle eserin elli y›l› aﬂk›n bir ömrü olmaktad›r. Ondan söz edenler bir baﬂyap›t oldu¤unu iddia etmeseler
de onun eserinin önemli bir eser
oldu¤unu hep vurgulam›ﬂlard›r.
Edebi bir dille, ﬂiirselli¤e yak›n bir
üslup sergileyen ﬁarkavi, eserini
M›s›r'da Mesa gazetesinde bir
Ramazan boyunca tefrika etti¤inde de bu nedenlerle büyük ilgi görmüﬂtür. Abdurrahman ﬁarkavi 1962 y›l›nda kitab›na yazd›¤›
önsözde "Siyer ilmi, Peygamber'in hayat›n› ve yaﬂad›¤› ça¤›
anlatan veya Peygamber oluﬂu-

nun kesinli¤ini savunan, ya da
Peygamber'in mucizelerini kan›tlamaya çal›ﬂan yeni kitaplara
muhtaç de¤ildir. Müslüman olarak dinimizi anlatan yeni kitaplara da muhtaç de¤iliz. Ama ﬂuras›
bir gerçek ki, ‹slam'›n temsil etti¤i geliﬂmeyi anlatan yüzlerce kitaba ihtiyac›m›z var! Bunlar öyle
kitaplar olmal› ki hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar okuyabilmelidir. Bunlar,
kültür miras›m›zdaki olumlu yönler üzerinde yo¤unlaﬂmal›, risalet
sahibi Hz. Muhammed'in hayat›ndaki insani de¤erleri bu nesle
ve gelecek nesillere aktarmal›d›rlar." diyerek zaten kitab›n› kaleme al›ﬂ maksad›n› ortaya koyuyor. Bugüne dek yaz›la gelen pek
çok siyer kitab›n›n peygamberlik
ve mucize konular› üzerine yo¤unlaﬂmas› ve Peygamberimiz'i(s), bir insan olarak de¤il
daima peygamber olarak görmelerinden rahats›zl›k duyan yazar,
Hz. Muhammed'i(s) sab›rl›, ﬂefkatli, mant›kl› ve özgürlük savunucusu olma özellikleriyle öne ç›karan bir bak›ﬂ aç›s›yla yazmay›
seçmiﬂ. "Onun hayat› haysiyet,
ﬂefkat, sevgi, hikmet ve sadelik
bak›m›ndan tükenmez bir servet
gibidir" diyen ﬁarkavi, bundan
dolay› akademik de¤il edebi bir
dil kullanarak yazm›ﬂ 'Özgürlük
Peygamberi Hz. Muhammed'i.
ﬁarkavi’nin ustal›kla meydana getirdi¤i bu eserin anlaﬂ›labilmesi bak›m›ndan Arap dünyas›ndaki sosyalist ideolojinin etkisinin göz önünde tutulmas› gerekmektedir. ‹brahim Muhammed
Ebû Rabi ünlü Ça¤daﬂ Arap Düﬂüncesi adl› eserinde, Arap dünyas›ndaki sosyalist hareketin iki
boyutunun oldu¤unu vurgular.
Bu düﬂüncesini de ﬂu de¤erlendirmeleri ile destekler: “Modern
Arap dünyas›ndaki solcu trend,
düﬂüncede bütünlükten çok
uzakt›r ve “ötekinin” ya “‹slami
gelene¤in” eleﬂtirel de¤erlendirmesi yada bu gelene¤in modas›
N‹SAN ‘08 UMRAN
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Dosya / Merhamet Peygamberi
geçmiﬂ dini düﬂünce olarak tamamen reddi yoluyla de¤erlendirilmesini yapmaktad›r. Bir yandan
Arap dünyas›nda klasik ‹slami düﬂünceyi derinlemesine inceleyen,
ondan kendi görüﬂlerine göre
modern dünyada da geçerli olan
bir evrensel boyut ç›karan baz›
ciddi solcu ayd›nlar vard›r.(…) bu
düﬂünürler, klasik ‹slami gelene¤in; rasyonalizmi, insan özgürlü¤ünü, “öteki”ne aç›kl›¤› ve bilginin al›nmas›n› teﬂvik eden evrensel bir epistemolojiye sahip oldu¤unu savunmaktad›rlar. Bu epistemoloji dünyan›n geri kalan k›sm›na oldu¤u kadar modern
Araplara da aittir. Öbür yandan
geçmiﬂ gelene¤e sürekli sald›ran
ve bu gelene¤i ilerlemenin önünde engel olarak gören bir baﬂka
solcu düﬂünce ak›m› daha vard›r.” (2005:127) Bu tecrübe
Hz.Muhammed’in(s) alg›lanmas›
bak›m›ndan da yeni bir deneyim
olmuﬂtur. Temelde dinlere ve dînî inançlara karﬂ› olan ve buna
uygun yap›lanmalarla inançtan
ar›nd›r›lm›ﬂ yeni bir insan ve toplum oluﬂturma çabalar› içerisinde
olan Ortodoks Marksizm’den
kopmalar olmuﬂtur. Mevcut düzene karﬂ› peygamberin hayat›ndan yola ç›karak muhalefet oluﬂturmak isteyenlere yol gösteren
bu tasavvur, Hz.Peygamber’e(s)
dair yeni bir alg›lama ve kavrama
çabas›n›n habercisi oldu. Bu dönemde yay›nlanan eserlerde ortaya konan Hz. Peygamber tasavvurlar› sosyalizm öncesi tasavvurlardan tabii olarak çok farkl›laﬂm›ﬂt›r. Hz. Peygamber’i(s) ola¤anüstü ve hatta insanüstü olarak
tan›mlayan akli olmaktan çok
duygusal olan anlat›mlar bu eserlerde yer almaz. Esas›nda halk
muhayyilesinin ürünü olan çeﬂitli
efsanevi anlat›mlarda Hz. Peygamber, her ﬂeyin varl›k sebebi
olan ilahi bir varl›k olarak alg›lanmakta ve böyle de sunulmaktad›r. Bu anlat›mlar bazen hadis
olarak, bazen de Allah’a izafe
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edilerek ‘kutsi hadis’ tarz›nda ifadelendirilmektedir. Baz› kaynaklarda ‘kutsi hadis’ olarak yer alan
ve hadisçilerce uydurma olarak
nitelenen “Sen olmasayd›n âlemleri yaratmazd›m” ve hadis olarak zikredilen “Allah’›n ilk yaratt›¤› ﬂey Peygamberinin nurudur”
benzeri rivayetlerin bu türden alg›lar›n esas›n› oluﬂturdu¤u düﬂünülebilir. Örnekleri Hz. Peygamberle ilgili yaz›lan eserlerde bolca
bulunan bu tan›m, tavsif ve anlat›mlar Kur’ân’›n bize takdim etti¤i, di¤er insanlardan tek fark› vahiy almak olan “insan peygamber” modeline uymamaktad›r.
‹nsanlara örnek olmas› için özellikle insanlar aras›ndan seçilmiﬂ
olan peygamberlerin bu ﬂekilde
insanüstü tan›mlanmas› ve bu
yönlerinin çok belirgin bir ﬂekilde
ön plana ç›kar›larak takdim olunmalar› onlar›n örnek olma özelliklerini ortadan kald›rmakta veya asgariye indirmektedir. Kur’ân
Hz. Peygamber’in(s) insani ve ahlaki örnekli¤ini ön plana ç›kararak tan›t›r.
ﬁarkavi’nin siyeri ise bu tür
duygusal siyerlerden oldukça
farkl› tabir yerindeyse tam anlam›yla siyasi bir siyerdir. Daryush
Shayegan da onun bu yönüne yani kimi zaman öze dönüﬂçü kimi
zaman savunmac› düﬂünce yap›s›na dikkat çeker: “M›s›rl› Abdurrahman El ﬁarkavi, iktidar›n güdümünde bir ulema kast› oluﬂturan bir ‹slam ile, Peygamber'le
ye¤eni ve damad› Ali'nin de¤erlerine sahip ç›kan masum bir ‹slam aras›nda ayr›m yapmaktad›r.(2007) Yazar›n ‹slami ak›m taraf›ndan dile getirilen ‹slam’›n
köklerine, yani Asr-› Saadet’ten
hareketle günümüze iliﬂkin ilkeler ç›karma noktas›nda kendi ideolojik enstrümanlar›n› ilmek ilmek örüﬂü d›ﬂ ve iç dünyalar›n
anlat›m›ndaki denge ve ak›c›l›¤›
sa¤layan bir yaz›m üslubuna dayanmas› önemli bir farkt›r. Yazar
siyer gerçe¤ini toplumsal gerçek-

çi bir anlat›mla edebi bir çerçevede vermiﬂtir. Kurulu düzenin
kökten de¤iﬂtirilmesinin peygamberin mesaj›n›n en önemli
boyutu oldu¤unun alt›n› çizen
eserin edebiyat tekni¤i bak›m›ndan da baﬂar›l› oldu¤u ortadad›r.
Haks›zl›klar›n a¤›r bast›¤› cahiliye toplumundan yola ç›kan
ﬁarkavi, ilahi vahyin bu toplumda
hangi etkilere neden oldu¤unu,
bireylerin zihinsel yap›s›n› ve hayatlar›n› nas›l etkiledi¤ini en
önemlisi de insan peygamber tasavvurunu efsanevi çarp›kl›klara
kap›lmadan anlatmaktad›r. ﬁarkavi, siyere iliﬂkin metinlerin diyalektik bir okumas›n› ve çözümlemesini ortaya koyarken siyerin
toplumsal, siyasal ve zihinsel iﬂlevleri konusunda baz› çok temel
yarg›lar da öne sürmekten geri
durmamas›yla da farkl›laﬂ›r. ﬁarkavi’nin görüﬂleri ve peygamber
tasavvuruna iliﬂkin önerileri, birçok bak›mdan eleﬂtiriyi hak etmektedir. Bana göre "Bugün ﬁarkavi'den nereye gidebiliriz?" sorusuna bir cevap aramaya çal›ﬂmak daha anlaml› görünmektedir. Bu ise her tür savunmac› ideolojik yanl›ﬂ bilinçten kurtularak
risalet konusundaki yaklaﬂ›mlar›m›z› Kur’ân’› ölçü alarak yeniden
sorgulamakla gerçekleﬂtirilebilecektir.
Böylesi, insan peygamber tasavvurunu ortaya koyan ama ayn› zamanda üslubu ile farkl›laﬂan
siyerlerin ço¤almas› dile¤iyle.
Kaynakça
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Geçmiﬂten Gelece¤e Ko(nu)ﬂanlar

RAS‹M ÖZDENÖREN’LE
“Z‹H‹NSEL H‹CRET”E DO⁄RU
Abdullah YILDIZ

raﬂt›rma ve Kültür Vakf›’n›n
Fatih’teki konferans salo-nunda ayda bir yap›lan
“Geçmiﬂten Gelece¤e Ko(nu)ﬂan-lar” söyleﬂi dizisinin geçen ayki ko-nu¤u mütefekkir ve yazar Rasim
Özdenören’di. 8 Mart 2008 Cumar-tesi akﬂam› gerçekleﬂtirdi¤imiz söy-leﬂi; 2007 y›l› Nisan’›nda ayn› me-kânda yap›lan sohbetin devam› ni-teli¤indeydi.
1940 Maraﬂ do¤umlu olan Ra sim Özdenören geçen seneki söyle-ﬂide; çocukluk ve gençlik dönemle-rinden baﬂlayarak yazarl›¤a ilk
ad›m at›ﬂ›n›, ikiz kardeﬂi Alaeddin
Özdenören, Cahit Zarifo¤lu ve Erdem Bayaz›t’la birlikte yaﬂad›klar›
aray›ﬂ y›llar›n›, üstat Sezai Kara koç’la tan›ﬂma maceralar›n›, daha
sonra Ankara’da Ma ve ra Dergi si’ni
ç›karmaya baﬂlamalar›n›, âdeta bir
öykü tad›nda anlatm›ﬂ ama söyle-yecekleri bitmemiﬂti. Dinleyicilerin
yo¤un talepleri üzerine tekrar ge-lece¤ine söz veren Rasim a¤abey, 8
Mart Cumartesi günü, kald›¤› yer-den devam etti.
Bu kez, renkli hayat hikâyesine
ilaveten kitaplar›ndan, yaz›lar›n-dan ve temel fikirlerinden de ko-nuﬂtuk; be-tahsis “zihinsel hicret”
ve “ye niden inan mak” üzerinde
yo¤unlaﬂmas›n› istirham ettik. Ko-nuﬂtuklar›m›z›, yer yer takdim-te-hirler yaparak paylaﬂal›m.

A

“Arad›klar› Güneﬂ
Ceplerinin Astar›nda”
Daha önceleri Nuri Pakdil’in ›s-rar› üzerine Sezai Karakoç üstad›, o
s›ralar çal›ﬂmakta oldu¤u Kad›köy
Vergi Dairesi’nde ziyaret edip ilk
kez tan›ﬂan Rasim Özdenören a¤a-bey, “bir de hâ ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu” hemen fark etmiﬂ ve der-hal onun rahle-i tedrisine girmiﬂti.
Zamanla bu, bir üstat-talebe iliﬂki-sinden öte s›k› bir dostlu¤a dönü-ﬂür; aralar›nda verimli bir müzake-re ve fikir al›ﬂveriﬂi süreci baﬂlar, s›k
s›k görüﬂür, konuﬂurlar. Rasim Öz-denören Ankara’ya gidince, bu kez
iletiﬂim mektuplarla sa¤lan›r. Bu
mektuplar hasb›halin de ötesinde

edebî ve fikrî de¤eri olan vesikalar
niteli¤indedir. Mektuplara öylesi-ne titizlik gösterilir ki… Anka-ra’dan, üstada yazd›¤› ilk mektubu
bitiren Rasim Abi, onu bir türlü
postaya veremez. Ama telgrafla
mektup yazd›¤›n› bildirir. Mektu-bun sonundaki ihtiram cümlesinin
nas›l olaca¤›na bir türlü karar vere-mez: ‘ellerinden öperim’ dese bu
anne-baba ve akrabalar için uygun
düﬂer, ‘ayaklar›ndan öperim’ dese
bu hem müslümanl›¤a yaraﬂmaz
hem de insan onuruna, ‘sayg›lar’
dese resmî kal›r... Nihayet ‘ayakla-r›na kapan›r›m’ demeye karar ve-rir. Günlerdir masa üstünde bekle-yen mektubu ertesi gün postaya
vermeyi düﬂünür ki, o sabah, kald›--
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Müslümanlar›n mevcut durumuna gelince; ona gö-re bugün biz, kurulu düzenin bize öngördü¤ü ﬂartlar› ka-bul ederek Müslümanca yaﬂayabilece¤imizi düﬂünüyoruz.
Oysa kurulu düzenin ﬂartlar›na ram oldu¤unuz müddetçe,
teorik olarak müslümanca düﬂünseniz bile pratik olarak
‹slâm’› yaﬂaman›z söz konusu olmaz. ‘Namaz k›l›p oruç
tutmana ya da hacca gitmene engel olan m› var?’ diye dü-ﬂünenler ﬂunu bilmeli ki: Kurulu düzenin ﬂartlar›na boyun
e¤di¤in müddetçe sana engel olan yok. Hâlbuki ‹slâm,
esas›nda bir meydan okumad›r… Namaz bir meydan oku-mad›r. Hz. Ebu Bekir’in (r.a) sesli olarak namaz k›lmas›n›
seyredenler ve okuduklar›n› dinleyenler etkilenmeye baﬂ-lay›nca, Kureyﬂ onun namaz›na engel olmak istedi.

¤› pansiyon odas›n›n kap›s› t›klat›-l›r. Rasim Abi, ‘Ey vah, bu Se za i abi’ der, içinden. Kap›y› açt›¤›nda
üstat, ‘sen o mek tubu gönde re me yeceksin, mektubu almaya gel dim’
karﬂ›l›¤›n› verir... ‹ki usta yazar ara-s›ndaki karﬂ›l›kl› mektuplar zaman-la büyük bir yekun tutar. Sonraki
y›llarda Sezai Karakoç, kendisinde
biriken mektuplar› Rasim Abiye, o
da üstada ait mektuplar› kendisine
iade edecektir. Rasim Özdenören
a¤abey bu mektuplarda Sezai Ka-rakoç üstad›n kendisine neler yaz-d›¤›n› aç›klamas›n›n do¤ru olmad›-¤›n›, zaten onlar› kendisine verdi-¤ini belirttikten sonra, hat›r›nda
kalan iki k›sa s›rr› bizlerle paylaﬂ-makta mahzur görmüyor: Üstad,
kendisine yazd›¤› mektuplar›nda
bazen rüyalar›ndan söz eder. Bir
rüyas›nda denizde bo¤ulmak üze-redir ve k›y›dan yard›m istemekte-dir. O s›rada k›y›da Rasim a¤abeyi
fark eder; o da üzerindeki gömle¤i
ç›kar›p kendisine atar. Ve üstat o
gömle¤e tutunarak kurtulur. Bir
baﬂka mektubunda ise ikisinin me-zar taﬂ›n› yan yana görür. Bu rüya-y› Rasim a¤abeye “Müjdeler olsun
Rasim…” sözleriyle baﬂlayarak an-64
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lat›r. Rabbim, her ikisine de hay›rl›
ömürler, sa¤l›k ve afiyetler ihsan
eylesin. Üstadlar›m›zdan daha
uzun süre istifade etmek için Rab-bimize niyaz ediyoruz.
Sezai üstatla tan›ﬂmalar›n›n
baﬂlang›ç dönemlerinde, üstat bir
gün, Rasim A¤abey’e ‘Necip Faz›l’a
hiç gittiniz mi?’ diye sorar. ‘Hay›r’
cevab›n› al›nca da Rasim ve Alaed-din Özdenören’i al›p Necip Faz›l K›sakürek üstad›n evine götürür. On-lar›n Maraﬂl› oldu¤unu ve anne ta-raf›ndan K›sakürek ailesine men-sup olduklar›n› ö¤renince kendile-riyle yak›ndan ilgilenen üstat, ken-di ailesinin ﬂecere kay›tlar›n› ç›kar-d›¤›n›, day›lar›n›n isimlerini söyler-lerse -zira o ﬂecerede sadece erkek-lerin isimleri kay›tl›ym›ﬂ- soylar›n›
tespit edece¤ini söyler. Nitekim
Dulkadiro¤ullar›na kadar uzanan
sülaleleri hakk›nda kendilerine
önemli bilgiler verir... O s›ralar Son
Posta gazetesinde yazmakta olan
Necip Faz›l, bir gün yaz›s›n› gazete-ye götürme görevini Alaeddin Özdenören’e verir; kap›dan ç›karken
Sezai bey ona vapurda yaz›y› oku-yabilece¤ini söyler. Yaz›y› merak
etmekte olan Alaeddin Abi mer--

hum, heyecanla zarf› açar. Bir de
ne görsün; üstat yaz›s›nda taﬂra-dan ‹stanbul’a gelmiﬂ olan Anado-lu gençlerini anlatmaktad›r. Ve on-lar hakk›nda ﬂu ifadeyi kullanmak-tad›r: “Ara d›k la r› güneﬂ ceple rinin
astar›nda ama fark›nda de¤iller.”
Alaeddin Özdenören bir süre
“Büyük Do¤u”da üstatla birlikte
çal›ﬂ›r. Onunla tan›ﬂmadan önce,
Nuri Pakdil’in sat›n ald›¤› Büyük
Do¤u dergilerini Rasim a¤abeyle
fakültenin okuma salonlar›nda da-¤›tarak ö¤rencilerin okumas›n›
sa¤larlard›. Rasim Abinin yaz›lar›
Büyük Do¤u’nun son döneminde
ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›. Necip Faz›l üs-tatla iliﬂkileri Sezai Karakoç üstat-tan aﬂa¤› kalmad›. Ankara’ya git-tikten sonra, ‹stanbul’a geliﬂlerinde
her ikisini de ziyaret ederdi. Onlar
Ankara’ya geldiklerinde de mutla-ka buluﬂur, görüﬂürlerdi... Rasim
Abinin evlendi¤i gün Necip Faz›l
üstat Ankara’ya gelmiﬂti. Tarih 28
Eylül 1970. Gerisini öykü üstad› Ra-sim Özdenören’den dinleyelim:
“Biz eﬂimle Maraﬂ’ta evlendik.
Nikah›m›z orada k›y›ld› ve ayn› gün
otobüsle Ankara’ya hareket ettik.
Ankara’da bir ev kiralam›ﬂt›m, fa-kat evin içi neredeyse bomboﬂ; per-desi bile yok ve camlar gazete ka-¤›d› ile örtülü. Mutfak; s›çan düﬂse
baﬂ› yar›l›r... Bir tek telefon ba¤lat-m›ﬂt›m, o kadar. Ankara’ya geldi¤i-mizde kar›nlar›m›z› doyurup birkaç
eﬂya sipariﬂi verdikten sonra eve
geldik. Tam o s›rada telefon çald›.
Arayan Akif ‹nan’d›. Necip Faz›l üs-tad›n Ankara’ya geldi¤ini ve akﬂam
kendilerinde toplanacaklar›n› söy-ledi. Han›ma dedim ki, ‘evde yaln›z
kalsan korkar m›s›n?’ ‘Hay›r, kork-mam’ deyince, içimden ‘tam arad›-¤›m adams›n’ deyip izin istedim:
‘‹stanbul’dan çok önemli bir büyü-¤ümüz, üstad›m›z gelmiﬂ, onun
sohbetine gitmem laz›m.’ Gittim.
Üstatla o gün, Edebiyat dergisinde
yay›nlanmak üzere mülakat yap›-yoruz. Üstad›n konuﬂmalar›n› ka--
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ç›rmamak için habire not al›yorum.
Bir bakt›k, saat 01 olmuﬂ. O ara, o
gün nikahland›¤›m› bilen Nuri Pak-dil, ‘Üstad, müsaade buyurursan›z
Rasim’i gönderelim, o bugün ni-kahland›.’ deyince üstat, ‘Ya’ dedi
ﬂaﬂk›nl›k içinde, ‘sen bugün evlen-din ve buradas›n öyle mi’ diyerek
aln›mdan öptü. Ben de ‘üstad›m,
sizin için her ﬂey feda olsun’ dedim.
Tabiî bana eve gitmem için hemen
izin verdi. Ama bu durumdan çok
duygulanm›ﬂ, etkilenmiﬂ ve rah-metli Akif ‹nan’›n beyan›na göre o
gece hep benden söz etmiﬂ...”
Davay› böylesine sahiplenen,
gerekti¤inde ‘anadan-yârdan-ser-den geçmeyi’ göze alan ‘dava delisi’ insanlar›n davay› bugünlere taﬂ›-d›klar›n›n bilincinde miyiz?
Rasim Özdenören a¤abeyle sa-dece hayat hikâyesini konuﬂmad›k
elbette. Yaz›lar›n›, kitaplar›n›, çe-ﬂitli vesilelerle serdetti¤i fikirlerini,
özellikle de “zihinsel hicret”i ko-nuﬂtuk.
Yazarl›k serüvenine geniﬂçe yer
verdi¤imiz Umran’›n May›s 2007
say›s›ndaki yaz›m›zda da belirtti¤i-miz üzere, ilk öyküsü 1 Ocak
1957’de yay›nlanan Rasim Özdenö-ren, köﬂe yazarl›¤›na ise 25 Nisan
1977’de Ye ni De vir gazetesinde
baﬂlar. 1978’de Türkiye Milli Kültür
Vakf› taraf›ndan fikir dal›nda Jüri
Özel Ödülü’ne lay›k görülen ‘‹ki
Dünya’ isimli ilk deneme eseri de,
25 Nisan 1977’den 26 Temmuz
1977’ye kadar Yeni Devir’de yay›n-lanan yaz›lardan oluﬂur. Onun da
ilginç bir öyküsü vard›r: 1977 A¤us-tos’unda bir vesileyle Ankara’dan
‹stanbul’a gitmek üzere iken, mer-hum Cahit Zarifo¤lu, ondan gazete
yaz›lar›n›n müsveddelerini ister.
Rasim A¤abey de, müsveddelerin
gazetede kald›¤›n›, isterse kupürle-rini kendisine verebilece¤ini söyler.
Ve kendisini yolculamaya gelen Za-rifo¤lu’na elindeki 93 adet gazete
kupürünü uzat›r. “Bunlar› ne yapa-caks›n?” dedi¤inde de “kitap yapa--

ca¤›m” cevab›n› al›r. “‹yi fikir ama
onlar›n düzenlenmesi laz›m, arala-r›nda ay›klanacak yaz›lar var, sonra
gazete yaz›lar›nda dünya kadar
dizgi yanl›ﬂ› var” dediyse de rah-metli Cahit Zarifo¤lu’na söz dinlet-mesi zordur. Zarifo¤lu ona, ‘Senin
be¤enmedi¤in yaz›lar bile çok gü-zel, hepsi aras›nda müthiﬂ bir insi-cam var; sen her yaz›nla kafam›zda
bir put k›r›yorsun’ diyerek üsteler.
‘Neyse dönüﬂte bakar›m’ diye dü-ﬂünür. Döndü¤ünde ise art›k iﬂin
dönülmez bir yola girdi¤ini görür.
“Kitab›n dizgisi bitirilmiﬂ, tashihi(!)
yap›lm›ﬂ, geriye kapak ve cilt iﬂleri
kalm›ﬂt›r.” Ve bilmecburiye kitap,
yaz›lar kronolojik s›raya göre dizil-miﬂ olarak yay›nlan›r. Türk Millî
Kültür Vakf›’n›n y›l›n fikir ödülünü
verdi¤i ‹ki Dünya iﬂte bu kitapt›r.
Rasim Abi düﬂündü¤ü ilave ve ç›-karmalar›, düzeltmeleri ancak son-raki bask›larda gerçekleﬂtirecektir.
Rasim A¤abey, bu kitab›nda,
yani Yeni Devir’deki ilk yaz›lar›
ba¤lam›nda, Tanzimat’la baﬂlayan
tarihî k›r›lmay› özetliyor. Bat›l›laﬂ-ma çabalar› ile birlikte kavram ve
anlam dünyam›za giren “hürriyet”,
“eﬂitlik” gibi kelimelerle ve daha
sonralar› yine Bat›’dan ithal edilen
“demokrasi”, “liberalizm”, “insan
haklar›” gibi yald›zl› kavramlarla
zihinlerimizin önce teﬂevvüﬂ yaﬂa-d›¤›n›, ard›ndan iyiden iyiye kirlen-di¤ini vurguluyor. Daha kötüsü ise,

‘‹slâm’da da hürriyet var, meﬂveret,
demokrasi var, insan haklar› var’
denerek temelde ve özde “ta¤utî
zihniyet”i yans›tan bu kavramlara
‹slâm’dan icazet aranmas›n›n ve gi-derek bunlar›n meﬂrulaﬂt›r›lmas›-n›n Müslümanlar› zihinsel köleli¤e,
zihinlerin berrakl›ktan uzaklaﬂ›p
mu¤laklaﬂmaya, karman çorman
olmaya sürükledi¤ini derinlemesi-ne izah ediyor.
zihinsel hic‹ﬂte bu noktada “z
ret”in ve “yeniden inanma”n›n za-rureti ç›k›yor karﬂ›m›za.
Zihinsel Hicreti Gerçekleﬂtirmek
Rasim Özdenören, Hz. Peygam-ber’in (s.) iki hicret gerçekleﬂtirdi-¤ine dikkat çekerek baﬂl›yor izaha-t›na. “Birincisi, Mekke’den Medi-ne’ye olan tarihsel hicret. Rasulul-lah ve ashab›n›n akrabas›n›, çolu-¤unu-çocu¤unu, mal›n›, mülkünü
her ﬂeyini Mekke’de b›rak›p Medi-ne’ye gitmesi ve oraya yerleﬂme-si… Bu hicret hakk›nda klasik siyer
kitaplar›nda genelde söylenen ﬂey
ﬂudur: Müslümanlar Kureyﬂ müﬂrik-lerinin bask› ve zulmünden kendi-lerini kurtarmak için Mekke’yi terk
etmek zorunda kald›lar. Tarihî ola-rak elbette böyle. Fakat hukuken
çok önemli olan bir konu var ki, bi-zim klasik siyer kitaplar›nda bu at-lan›r. O da ﬂu: Müslümanlar, hicret-le ilk kez Kureyﬂ karﬂ›s›nda ba ¤›m -
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Geçmiﬂten Gelece¤e Ko(nu)ﬂanlar
s›z bir cephe oluﬂturdular ve ‹slâm’›
bütün kurumlar› ve kavramlar› ile
inﬂa ettiler... Halbuki Müslümanlar
Mekke’deyken Kureyﬂ’in hüküm-ranl›¤› alt›nda ve kurulu düzenin
hukukuna tâbi olarak yaﬂamaktay-d›lar. Hat›rlarsak; Peygamberli¤in
6. y›l›nda Efendimiz’e(s.) baz› tek-lifler getirdiler: ‘‹stedi¤in servet ise
aram›zda toplay›p verelim, e¤er is-tedi¤in kad›nsa kime talipsen vere-lim -hatta e¤er evli ise onu boﬂaya-l›m-, yok e¤er iste¤in baﬂ olmaksa
buyur baﬂ›m›za geç’. Biliyorsunuz,
Efendimiz (s) bu teklife cevaben,
‘Bir elime ay› bir elime güneﬂi ver-seniz, sizin bu teklifinizi kabul et-mem’ buyurdu. Ve Kâfirûn sûresi
nazil oldu: ‘Sizin dininiz size, be-nim dinim bana.’ Zihinsel hicretin
temeli budur. Peygamberimiz (s)
ﬂöyle de düﬂünebilirdi: ‘Ben bunla-r›n baﬂ›na geçeyim de kurulu düze-nin imkânlar›n› kullanarak tebli¤i-mi daha kolay yapay›m.’ Hay›r, O
(s.) bunu ﬂiddetle reddetti ve bu
duruﬂu vahiyle teyit edildi. Müslü-manca tav›r iﬂte bu. Zira, Kureyﬂ’in
kurulu düzeninden ve imkânlar›n-dan yararlanmak demek ayn› za-manda onun hukukuna tâbi olmak
demektir. Kald› ki, Kureyﬂ bu tekli-fi yaparken ‘davandan vazgeç’ di-yordu. Dolay›s›yla, ya kurulu düze-nin ﬂartlar›na uyup davandan vaz-geçeceksin ya da onlar›n cazip tek-lifini elinin tersiyle itip bildi¤in yol-da yürüyeceksin.”
Müslümanlar›n mevcut duru-muna gelince; ona göre bugün biz,
kurulu düzenin bize öngördü¤ü
ﬂartlar› kabul ederek Müslümanca
yaﬂayabilece¤imizi düﬂünüyoruz.
Oysa kurulu düzenin ﬂartlar›na ram
oldu¤unuz müddetçe, teorik ola-rak müslümanca düﬂünseniz bile
pratik olarak ‹slâm’› yaﬂaman›z söz
konusu olmaz. ‘Namaz k›l›p oruç
tutmana ya da hacca gitmene en-gel olan m› var?’ diye düﬂünenler
ﬂunu bilmeli ki: Kurulu düzenin
ﬂartlar›na boyun e¤di¤in müddetçe
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sana engel olan yok. Hâlbuki ‹slâm,
esas›nda bir meydan okumad›r…
Namaz bir meydan okumad›r. Hz.
Ebu Bekir’in (r.a) sesli olarak na-maz k›lmas›n› seyredenler ve oku-duklar›n› dinleyenler etkilenmeye
baﬂlay›nca, Kureyﬂ onun namaz›na
engel olmak istedi.
Burada bir katk›da bulunuyor
ve Rasim A¤abey’in bir miktar ne-fes almas›n› sa¤l›yorum: ‘Daha iﬂin
baﬂ›nda,
Peygamber
Efendi-miz’in(s.) Kâbe’de k›ld›¤› namaz›
Ebû Cehil ve avenesinin engelle-meye kalk›ﬂt›¤›n›; zira o namaz›n
Mekke’deki kurulu cahilî düzene
bir baﬂkald›r› olarak okundu¤unu
ve gerçekte de öyle oldu¤unu’ ila-ve ediyorum.
“Evet” diyor; “onlar›n namaz›
bir meydan okuma biçimindeydi.
Bizim namazlar›m›z ise mevcut
ﬂartlara ram olmay› ifade ediyor.
Yani senin namaz›ndan, orucun-dan kimse korkmuyorsa engellemi-yor, ‘buyurun k›l›n’, diyor.” Son za-manlarda, özellikle gençlerin k›ld›-¤› namazdan ciddi biçimde rahat-s›z olundu¤una göre, demek ki na-maz›n o meydan okuyucu dinamiz-mini kavramaya baﬂlad›k, diyorum.
Tasdik ediyor. “Tabiî burada bütün
ibadetlerin Allah(c.c) r›zas› için ya-p›ld›¤›n› ama ayn› zamanda kurulu
düzene bir meydan okuyuﬂ oldu-¤unu unutulmamal›y›z” diyerek

yanl›ﬂ anlamalar›n önünü kesiyor.
Ra¤›b el-Isfehani’nin “Mihrab”
kavram›n› izah sadedinde, “Mes-cid’in Mihrab›, nefisle ve ﬂeytanla
savaﬂ yeridir” sözünü hat›rl›yor ve
namaz›n, özellikle zihin ve gönül
plan›nda ﬂeytanî hakimiyet alan›n-dan Rahmanî alana yap›lan bir hic-ret oldu¤unu vurguluyorum. Böy-lece “zihinsel hicret”in ne oldu¤u-nu daha net olarak kavramaya çal›-ﬂ›yorum. ﬁöyle özetliyor:
“Efendimiz’in (s) Mekke’den
Medine’ye hicreti bir defaya mah-sus bir hicretti. Ama zihinsel hicret,
her zaman bütün Müslümanlara
borç olan bir hicrettir. Bugün ger-çekten Müslüman olarak yaﬂamak
istiyorsak, bu zihinsel hicreti ger-çekleﬂtirmek zorunday›z. Bunun
için de, zihnimizi iﬂgal etmiﬂ olan
gayr› ‹slâmi bütün kavramlar› zih-nimizden kovarak bizim için tek örnek olan Asr-› Saadet’i “örnek ha-yat tarz›” olarak kabul etmeliyiz.
Asr-› Saadet ise, Peygamberimizin
(s.) hicretinden Hz. Ali (r.a) hilafeti-nin sonuna kadar olan dönemdir.
Hicret, nas›l ki müﬂrik Kureyﬂ karﬂ›-s›nda müstakil bir saf kurulmas› an-lam›na geliyorsa, “zihinsel hicret”
de kâfirler karﬂ›s›nda müstakil bir
saf olmay› sa¤lar. Kafalar gayri ‹slâ-mî düzenlerin, gayri ‹slâmî düﬂünce
normlar›n›n çöplü¤ü haline gelmiﬂ-ken; bat›l› düﬂünce formasyonu--

Geçmiﬂten Gelece¤e Ko(nu)ﬂanlar
nun üretti¤i kavramlar›n ço¤u far-k›nda olmadan ‹slâmî kavramlarla
özdeﬂleﬂtirilmiﬂken -ki bu Tanzi-mat’tan beri var-, gerçek bir “zi-hinsel hicret” gerçekleﬂtirilmeden,
zihinler, gönüller bunlardan ar›n-d›r›lmadan ‹slâm’›n kap›s›na yol
bulmak imkân d›ﬂ›...”
“Asl›nda ﬂunu da ilave etmeli-yiz: ‹slâm’da her 100 y›lda bir vuku-u müjdelenen tecdit hareketi ger-çekte Müslümanlar› toptan bir zi-hinsel hicrete sevk ediyor. ‹slâm’›n
tecdit hareketi H›ristiyanlar›n re-formundan farkl›d›r. Tecdit, Müslü-manlar›n yaﬂant›s›na bulaﬂm›ﬂ olan
bidatlerden onlar› ar›nd›rma iﬂle-midir; reform ise bunun tam tersi-dir, dine bulaﬂm›ﬂ olan bidatleri di-ne mal etme olay›d›r… Fakat gü-nümüz müslüman› hayat›nda müs-lümana mahsus tecdidi de¤il, fakat
h›ristiyana mahsus reformu uygu-luyor; böyle bir açmazla ve terslik-le karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz. ‹ﬂte
zihinsel hicret bir bak›ma, Müslü-manlar›n, tecdidi bireysel olarak
gerçekleﬂtirme iﬂlemi olarak da gö-rülebilir: bireyin kendi zihnini bi-datlerden ar›nd›rmas› iﬂlemi…”
Sonuç:
Malcolm X Gibi ‹man Etmek
Müslümanlar›n durumunu, hac-ca gitmeden önceki Malcolm X’in
haline benzeten Rasim Özdenören;
siyahlar›n beyazlarla düﬂman de¤il
kardeﬂ oldu¤unu, namaz diye bir
ibadetin var oldu¤unu ilk kez hac-da ö¤renen Malcolm X gibi “yeniden iman etmek” ve “her ﬂeye s›f›rdan baﬂlamak” zorunda oldu¤u-muzu söylüyor ve meseleyi ﬂöyle
temellendiriyor:
“Malcolm X, Harlem do¤umlu
siyahi bir Müslüman. Harlem, ›rk
ay›r›mc›l›¤›na maruz kalan kara de-rililerin, 20.yüzy›l baﬂlar›nda kendi-lerini korumak amac›yla yerleﬂtik-leri bir m›nt›ka. Planl› olarak suça
itilen siyahiler uyuﬂturucudan ku--

mara, kad›n ticaretinden pavyon
bekçili¤ine kadar pek çok olumsuz-lu¤a sürüklenmiﬂler ve bu iﬂleri ya-pan beyaz patronlar›n›n tetikçili¤i-ni yap›yorlar. Malcolm X de bunlar-dan biri ve bu iﬂlerle u¤raﬂ›rken
hapse düﬂüyor. Hapiste iken, kar-deﬂi Michel geliyor, ona Müslü-manl›¤› kabul etmesini söylüyor.
‘Niçin’ diye sorunca, ‘Bizim dinimiz
Müslümanl›km›ﬂ’ diyor. ‘Peki, bunu
kim söyledi’ dedi¤inde ise ‘prop-het’ cevab›n› al›yor. “Prophet” ‹n-gilizcede ‘öncü, imam, peygamber’
gibi manalara gelir. ‘Prophet Elijah
Muhammed bize ‹slâm’› ö¤retiyor’
deyip okumas› için ona bir tak›m
kitaplar veriyor. Bu kitaplar› eline
ald›¤›nda ‹ngilizceyi yeterince bil-medi¤ini fark ediyor. Bir lügat al›p
hem ‹ngilizceyi ö¤reniyor hem de
kitaplar› okuyor, anl›yor.
Hapishaneden ç›kt›¤›nda art›k
o s›k› bir Müslüman’d›r. Ama hep
hakikati arama peﬂindedir. Kendi-sini ‹slâmî mücadeleye vakfeden ve
Siyah Müslümanlar hareketine çok
say›da taraftar kazand›ran Mal-colm, vefat›ndan bir y›l önce hacca
gitmeye karar verir. Cidde’ye gitti-¤inde ilk gün karantinaya al›n›r. O
esnada, her taraftan yank›lanan
bir na¤me duyar; sonra insanlar›n
ellerini, yüzlerini, ayaklar›n› y›ka-maya koyulduklar›n›, arkas›ndan
da ayakta, e¤ilerek, oturarak hare-ket ettiklerini görür. Olup bitenleri
hayretle seyrederken bir taraftan
da sorar: ‘Nedir bunlar?’ Bunlar›n
ezan, abdest ve namaz oldu¤unu,
namaz› günde beﬂ defa k›lman›n
‹slâm’›n ﬂart› oldu¤unu duyunca
ﬂaﬂ›r›p kal›r: ‘Demek biz on y›ld›r
Amerika’da ‹slâm ad›na mücadele
ediyoruz ama ‹slâm’›n asl›ndan, na-mazdan, abdestten haberimiz yok’
diye düﬂünmeye baﬂlar. Kendisine
namaz› ö¤retmelerini söyler. K›-yam ve rükuyu zahmet çekmeden
uygular, ama secdede ve tahiyyat-ta hayli zorlan›r; sure ve dualar› da
zamanla tamamlar. O arada kim

oldu¤unu sorarlar. Kendisini tan›-mayacaklar› düﬂüncesiyle ‘Ben Mu-hammed Ali Clay’›n arkadaﬂ›y›m’
der. Onu boksörün kendisi zanne-den hac› adaylar› Malcolm X’e bü-yük de¤er verirler. Ertesi gün ABD
nezdindeki Suudi büyükelçisinin
referans›yla Kral’›n huzuruna ka-bul edilen Malcolm X’e özel bir ho-ca tahsis edilir. Vaktini ço¤unlukla
Kâbe’de geçirir. ‹lk kez beyaz deri-li, sar›ﬂ›n, mavi gözlü insanlarla si-yah derili insanlar›n yan yana, kol
kola ayn› sofrada ayn› kaptan ye-mek yediklerine, siyah bir elin
uzand›¤› yiyece¤e beyaz bir elin de
hiç çekinmeden uzand›¤›na ﬂahit
oldu¤unda gerçek “zihinsel dev-rim”i yaﬂar. Dostlar›na yazd›¤›
mektupta ﬂunlar› söyler: “Burada
siyah derililerle beyaz derililer, el-leri-kollar› birbirine de¤erek, yan
yana ayn› kaptan yemek yiyorlar.
Me¤er ‹slâm sadece siyahlar›n de-¤il beyazlar›n da dini imiﬂ ve biz y›l-larca beyaz ›rkç›l›¤a karﬂ› ‹slâm’› si-yah ›rkç›l›¤›n silah› olarak kullan-m›ﬂ›z. Amerika’ya dönünce bu ha-kikati herkese anlataca¤›z; beyaz-lara da ‹slâm’› ö¤retip onlar› ›rkç›-l›k kanserinden kurtaraca¤›z.”
Amerika’ya döndü¤ünde Elijah
Muhammed, onun bu yeni anlay›ﬂ-la ‹slâm’› yaymas›na izin vermez.
Bu anlay›ﬂ›n otuz y›lda oluﬂturulan
yap›y› sarsaca¤›n› düﬂünür. Mal-colm ise “Vallahi ben, tek baﬂ›ma
da olsam tüm varl›¤›m› bu anlay›ﬂ›
yaymaya adayaca¤›m” der ve k›sa
bir süre sonra ‹slâm Camisi ad›n›
verdi¤i yeni bir örgüt kurar; bu ör-gütün faaliyeti cümlesinden bir
konferans s›ras›nda ﬂehit edilir.”
Netice-i kelâm; zihnimize çö-reklenen ta¤utî kavramlar› kovup
zihinsel hic retimizi gerçekleﬂtirme-den ve Malcolm X gibi ye niden
iman edip hakikate ve sadece haki-kate talip olmadan zihinsel kölelik-ten kurtulup Müslümanca bir dö-nüﬂüm sa¤layamayaca¤›m›z› söylü-yor Rasim Özdenören A¤abey.
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Yaﬂayan ‹slam

Bir Hayat Tarz› Olarak

‹SLAM
Mustafa ‹SLAMO⁄LU*

I- Referans Noktas›
Her düﬂünce bir referans nokta-s›na istinat eder. Anlam haritalar›n›
okumak için bu ﬂartt›r. Düﬂünmek
akl› yola düﬂürmektir. Yoldan, yola
düﬂmekten ve yolcudan bahsedilen
bir yerde, mutlaka bir baﬂlama nok-tas› olmal›d›r. “Hiçbir yer”den ç›ka-rak var›lacak yer “hiçbir yer”dir. Dü-ﬂüncenin yola düﬂtü¤ü o baﬂlama
noktas› “referans noktas›”d›r.
Allah’a kay›ts›z ﬂarts›z teslim ol-muﬂ bir müminin referans noktas›
vahiy olmak zorundad›r. Mümin ol-mak bunu gerektirir. Zira de¤erle-rinden emin olan kiﬂiye “mümin”
denir. Müminin güvendi¤i de¤erler

dizgesi vahiy yoluyla bildirilmiﬂtir.
Zira vahiy anlam›n kayna¤› olan Al-lah’la anlam›n muhatab› olan insan
aras›ndaki en sa¤l›kl› köprüdür.
‹ﬂte bu yüzden, bu konuﬂma bo-yunca yap›lacak tüm referanslar›n
ana kayna¤› vahiy olacakt›r. F›tri
bir vahiy olan ak›l, düﬂünmek için
yola düﬂüp kendi uzay›n›n karanl›-¤›nda ilerlerken, vahyin ›ﬂ›¤›yla ba-kacak, vahyin ›ﬂ›¤›yla görecek, vah-yin ›ﬂ›¤›yla yol alacakt›r.
II- ‹slam Nedir?
‹slam, tüm vahiylerin tâc›
Kur’ân vahyine göre “dinlerden bir
din”in ad› de¤ildir. ‹nsan›n Allah

Essen Üniversitesi’nde “Alternatif Olarak ‹slam” Sempozyumu
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karﬂ›s›ndaki esas duruﬂunun ve klas
duruﬂunun ad›d›r. ‹slam, insanl›¤›n
de¤iﬂmez de¤erlerinin öbür ad›d›r.
Üç ayr› vurguya sahiptir: Allah’a
nisbetle “tes li miyet”, insanl›¤a nis-betle “ba r›ﬂ” , ahirete nisbetle
“kurtuluﬂ”. En geniﬂ manada Al-lah’›n kainat› yönetti¤i sistemin
ad›d›r. Tam aç›l›m› ﬂudur: Allah’›n
hakk›n› teslim etmenin yolunun Al-lah’a kay›ts›z ﬂarts›z teslim olmak-tan geçti¤ini bilmek. Bunu bilene
de “müslüman” denir.
‹slam insanl›kla yaﬂ›tt›r. Vahye
göre baﬂta Nuh, ‹brahim, Musa ve
‹sa olmak üzere tüm peygamberler
‹slam’›n peygamberidir. Baﬂta Eski
Ahid ve Yeni Ahid olmak üzere va-hiyler ‹slam’›n vahyidir. Hz. Mu-hammed ‹slam’›n kurucusu de¤il,
kendinden önceki peygamberlerin
tümünü temsil eden son peygam-beridir. Kur’ân ‹slam’›n kurucu met-ni de¤il, kendisinden önceki vahiy-lerin özünü içeren son vahyidir.
Vahyin bize tan›tt›¤› ‹slam Bat›
lisanlar›nda kullan›lan “religion”
anlam›nda bir din de¤ildir. Dolay›-s›yla, sadece “teolojik” bir feno-men de de¤ildir. ‹slam’› bir türlü
anlayamaman›n temelinde, Bat›l›-n›n kafas›ndaki Pavlusyen önkabul-ler üzerine inﬂa edilen “din” ve
“ilahiyat” kavramlar› yatar. Oysa ki
bu kavramlar› ortaya ç›karan kültür
* ‹lahiyatç›, Yazar, Mütefekkir.
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evreni keskin bir düalist ve
kartezyen mant›k üzerine
oturmuﬂtur: Fizik-metafizik,
kutsal-seküler, din-dünya,
dini hayat-dünyevi hayat,
dünya-ahiret, ruh-beden,
din adam›-dünya adam›…
Allah’a kay›ts›z ﬂarts›z
teslimiyetin öbür ad› olan
‹slam böyle bir ayr›m› kök-ten reddeder. Temel refe-rans› olan vahiy “Her ﬂeyin
ölçüsü insand›r” hümaniter
Hakidüsturunun karﬂ›s›na “H
katin ölçüsü Allah’t›r” düs-turunu yerleﬂtirir.
Vahiy hayat› bir bütün
olarak takdim eder. Bu en
iyi “ahiret” kavram›nda gö-rünür. Ahiret “bir ﬂeyin öte-ki yüzü” demektir. Yani,
“bu hayat›n öteki yüzü”.
Önce hayat› bir kabul eder,
sonra bu yüzü ve öteki yüzü
diye bir hakikatin iki yüzün-den bahseder. Bu yüzü sa-nal öbür yüzü gerçek diyen-leri de, bu yüzü gerçek öbür
yüzü yalan diyenleri de reddeder.
III- Tevhid ve Adalet
‹slam’›n tüm kavramlar› iki kav-rama irca olunabilir: Tevhid ve ada-let.
Tevhid insan›n Allah’la iliﬂkisi-nin, adalet insan›n baﬂta insan ol-mak üzere tüm varl›kla iliﬂkisinin
eksenidir. Bu kavramlar› birbirinin
yerine de ikame edebiliriz. ﬁöyle ki:
‹nsan Allah’la iliﬂkisinin ekseni olan
tevhitte kusur ederse bu insanlarla
iliﬂkisine yans›r ve adalet zedelenir.
‹nsanlarla iliﬂkisinin ekseni olan
adalette kusur ederse bu Allah’la
iliﬂkisine yans›r ve tevhid zedelenir.
Dolay›s›yla bu iki kavram› da bir
tek kavrama irca etmemiz gerekir-se “Tevhid”e irca ederiz. Tevhid,
bir Müslüman’›n Allah’›, hayat›,
kendini ve varl›¤› okudu¤u temel
ﬂifre oldu¤u için ‹slam’a giriﬂin ilk

ﬂart› da Kelime-i Tevhid’dir: Lâ ilâ he illallah.
Allah’› birlemek insan› “mono-teist” yapar fakat “muvahhid”
yapmaya yetmez. Muvahhid olmak
için Allah’›n hayat›n anlam ve ama-c› oldu¤una iman ﬂartt›r. Bu yüz-den Allah demek anlam demektir.
Bu yüzden varl›¤›n ilk yasas› an-laml›l›k ve amaçl›l›k yasas›d›r. Var-l›k içinde anlams›z ve amaçs›z hiç-bir unsur yoktur. Bu nihilizmin
kökten reddidir. Anlam ve amac›n
olmad›¤› bir alan iddias›, Allah’s›z
bir alan iddias›yla eﬂ de¤erdedir.
‹slam’›n makbul addetti¤i iman
budur. Bu iman›n kiﬂiyi getirdi¤i
yer, Allah’›n hayata müdahil oldu-¤u gerçe¤idir.
Vahyin tan›tt›¤› Allah hayata
müdahildir. Dolay›s›yla hayat an-laml› ve amaçl›d›r. Hayat a¤ac›n›n
en soylu meyvesi olan insan›n da
elbette anlams›z ve amaçs›z oldu--

¤u düﬂünülemez.
Vahye göre insana var-l›k amac› iki yolla gösteril-miﬂtir: 1) F›trat, 2) Vahiy.
“Biz Ademo¤lu’na kat
kat ikram ederek ﬂeref ve
itibar ver dik!” (17/70)
“Biz insan› en güzel k›vam da yaratt›k, sonra onu
(bu k›vam› kendi gay retiy le yakalas›n di ye) baﬂ lang›ç nok ta s› na b› rak t›k.”
(95/4-5)
‹nsan f›trat›, ak›l ve ira-de gibi insan› di¤er canl›-lardan ay›ran niteliklerle
donat›lm›ﬂ bir altyap›d›r.
‹mam Cafer’e atfedilen
“Ak›l insan›n içindeki pey-gamber, peygamber insa-n›n d›ﬂ›ndaki ak›l” sözü
hat›rlanmal›d›r. Bu f›trat
altyap›s› insan› do¤uﬂtan
“iyi” bir varl›k k›lar. Vahye
göre
insan
özünde
“iyi”dir. Kötülük onun
özünden de¤ildir. Ona
ar›z olmuﬂ bir kirdir. ‹nsan
yaﬂad›¤› sürece kirlerinden ar›na-bilme imkan›na sahiptir.
F›trat altyap›s› ontolojiktir. Bu
ontolojik altyap›y› destekleyecek
bir üstyap›ya ihtiyaç vard›r. Zira in-san bilgiyi elde eden, üreten ve ile-ten bir varl›kt›r. Ö¤renir ve ö¤retir.
‹nsan›n üstyap›s› altyap›yla, yani
epistemolojik ve sosyolojik olan
ontolojik olanla uyumlu olursa, in-san var ediliﬂ amac›n› gerçekleﬂtirir
ve ebedi mutlulu¤a ulaﬂ›r. Aksi hal-de yanl›ﬂ üst yap› do¤ru altyap›y›
da bozar. Ve insan özündeki iyili¤i
kurutmuﬂ, kendi anlam ve amac›na
yabanc›laﬂm›ﬂ, dolay›s›yla hakikate
de yabanc›laﬂm›ﬂ olur.
Soru ﬂudur: ‹nsan›n ontolojik
altyap›s› olan ilahi f›trat›n› bozacak
yanl›ﬂ üstyap›dan insan nas›l ko-runmal›d›r?
‹ﬂte bu soru ve soruna cevap ara-maya ç›kt›¤›m›zda karﬂ›m›zda “bir
hayat tarz› olarak ‹slam”› buluruz.
N‹SAN ‘08 UMRAN
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IV- Vahiy Bir Hayat Tarz› ‹nﬂa
Etmek ‹çin ‹nmiﬂtir
Hayat› elinden ald›¤›n›zda orta-da ‹slam kalmaz. Dahas›, ‹slam’a ih-tiyaç da kalmaz. ‹slam her bir unsu-ruyla mümininin hayat›na taliptir.
‹slam’›n hayat dini olmas›n›n en
bariz delili, ‹slam vahiylerinin ve
özellikle de son vahiy olan
Kur’ân’›n “hayat kitab›” oluﬂudur.
Vahiy, insan› hayat›n öznesi
olarak kabul eder. ‹nsano¤lunun
yeryüzündeki var oluﬂunu “hila fet” kavram›yla aç›klar. ‹nsan “ha-life”dir ve “emanet” halife olan in-sana verilmiﬂtir. Kur’ân’da insan›n
hilafeti hiçbir yerde Allah’a izafe
veya isnat edilmez. Yani “Allah’›n
halifesi” tamlamas›na rastlamay›z.
Kur’ân insan›n hilafetini “dün-ya”ya “yeryüzüne” isnat eder. Bu-radan ﬂu sonuca var›r›z: ‹nsan yer-yüzünün halifesidir. Türkçe’deki
“halife”den bozulup “mühendis ve
mimar”a tekabül eden karﬂ›l›¤›yla
“kalfas›/ustas›d›r”.
Bu usta neyi inﬂa edecektir?
Hayat›; evet, kendisine emanet
edilen hayat›…
‹yi de, her usta önce ç›rak olur
ve bir ustan›n elinde yetiﬂir. Sonra
kalfa, sonra usta olur. ‹nsan kimin
elinde ustalaﬂacakt›r?
Cevap iﬂte tam burada gelir:
Vahyin.
Vahiy bunun için hayata inmiﬂ-tir. Vahiy hayat› inﬂa etme amac›
taﬂ›d›¤› için bir neslin ömrü say›l-mas› gereken 23 y›la yay›larak in-miﬂtir. Vahiy bunun için hayat ka-dar karmaﬂ›k, hayat kadar çetrefil,
hayat kadar girift, hayat kadar mu-cizedir.
Vahyin ilk pasajlar› ne bir din
kuram› kurar, ne entelektüel bir
düﬂünce örer. Vahyin ilk pasajlar›
do¤rudan hayata seslenir, onu inﬂa
etmeyi amaçlar:
“Yaratan Rabbin ad›na oku! O
insan› ilgi ve sev giden yaratt›! Oku
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ki Rabbin sonsuz ikram sahibidir! O
ki kalem le ö¤retti, insana bilmedi¤ini ö¤ret ti!” (96/1-6)
Burada okuman›n tek konusu
vard›r: Hayat.
‹lk inen ikinci pasaj olan Müz-zemmil suresinin ilk onbir ayeti tam
dokuz emirle gelir. Bu emirlerin tü-mü de hayata haz›rlama emridir.
Üçüncü inen surenin ilk yedi
ayeti yedi emir içerir. Bu ayetleri
Kur’ân’›n, hayat tarz› oluﬂturmaya
verdi¤i önemin bir göstergesi ola-rak da okuyabiliriz.
Asl›nda Kur’ân baﬂtan sona mü-minlerine model bir hayat oluﬂtur-ma vecibesi yükler. Bunun için ﬂu
dört inﬂa sürecini gerçekleﬂtirir:
1) Kavramlar›yla tasavvuru inﬂa
eder.
2) Önermeleriyle akl› inﬂa eder.
3) Peygamber örnekleriyle kiﬂi-li¤i inﬂa eder.
4) Bütünüyle hayat› inﬂa eder.
V- “Sünnet” Hayat Tarz› Demektir
Vahyin inﬂa etti¤i ilk ﬂahsiyet
Hz. Muhammed’dir. Vahiy önce
onu inﬂa eder. Gece yar›s› yata¤›n-dan kald›r›r. Bazen “yumuﬂak dav-ran” der. Bazen “biraz daha sert
ol” der. Bazen “kendi gündemini
takip et, onlara ald›rma!” der.
Vahiy ilerleyen süreç içinde
“hayat tarz›” oluﬂturmay› mümin-lerine temel bir ödev olarak yükler.
Öyle ki, Medine’de ilk ‹slam ce-maatinin teﬂekkül etmesinin temel
sebebi olarak Kur’ân “Müslümanca
bir hayat tarz› inﬂas›n›” gösterir. ‹ﬂ-te Alu ‹mran 179. ayet, ‘alâ mâ entum ‘aleyh (yaﬂanmakta olan hayat
tarz›) kal›b›yla bizzat hayat tarz›n›
kastederek ﬂöyle der:
“Ey inkar c›lar! Allah müminleri
sizin yaﬂad›¤›n›z hayat tar z› üzere
b›rakacak de¤ildir; Allah iyiyi kötüden ay›racakt›r.”
Ayet “iyi”nin iyi olmas›n› iyi bir
hayat tarz›na ba¤lamaktad›r. Z›m--

nen söyledi¤i ﬂudur: Kötülerin ha-yat tarz› ile iyi olunamaz. Bunu
ﬂöyle de ifade edebiliriz:
Ebu Cehil’in hayat tarz›n› yaﬂa yarak Muhammed’in dinine mensup olunmaz.
Arapça’daki “din” kavram›n›n
en isabetli karﬂ›l›klar›ndan biri de
“hayat tarz›” demektir. Maide su-resindeki ve ra d›y tu le kumu’l-islâ me dinen (5/3) ayetinin en do¤ru
karﬂ›l›¤› ﬂudur: “..ve sizden tes limiyet yolunu hayat tarz› olarak benim sedim”.
Sünnet’in en do¤ru tan›m› iﬂte
bu nedenle “hayat tarz›”d›r. Hz.
Peygamber’in sünneti, asl›nda vah-yin inﬂa etti¤i bir hayat tarz›d›r.
“Onun ahlak› Kur’ân’da” demek,
Kur’ân’›n onda hayata dönüﬂtü¤ü-nü ve bir hayat tarz› üretti¤ini söy-lemektir.
Burada insanl›¤›n de¤iﬂmez de-¤erlerinin öbür ad› olan ‹slam’›n
üretti¤i tüm zamanlar ve mekan-larda geçerli hayat tarz› ile Miladi
7. yüzy›ldaki geleneksel “hayat tar-z›”n›n birbirine kar›ﬂt›r›lmamas›
çok esasl› bir meseledir. Buna Müs-lüman olan toplumlar›n üretti¤i
gelenekler de dahildir. Hiçbir top-lumun tarihsel ve geleneksel pra-tikleri “‹slam’›n evrensel hayat tar-z›” ad›yla dine dahil edilemez. Bu
ayr›m çok iyi ve hassas bir biçimde
yap›lmad›¤› zaman, ya ibadet ade-te, ya da adet ibadete dönüﬂür. Bu
ise dine yap›labilecek en büyük zu-lümlerden biridir.
Sözün özü: ‹slam’›n etkisi, hayat
tarz› oluﬂturma gücünden kaynak-lan›r. ‹slam kendi ad›n› bunun için
“‹slam” koymuﬂtur: mümininden
kendine uygun bir tarzda inﬂa edil-miﬂ hayat talep eder. Zira hayat›n
sahibinden, hayat bahﬂetmek için
gelmiﬂtir.
*Almanya’da, 25.03.2008’de, Essen
Üniversitesi’nde,
‹slam”

“Alternatif

Olarak

sempozyumunda yap›lan konuﬂ--

man›n metnidir.
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Kur’ân’dan S›cak Kelimeler

“S‹ZE SELÂM OLSUN”
Hüseyin K. ECE*

able rine karﬂ› sorum luluk bilinci
duyanlar da bölük bölük cennete gönde rile cek ler dir; ora ya vard›k la r›n da ka p› la r› n›n ar d› na ka dar
aç›k oldu¤unu göre cekler; ve muha f›zlar onla ra, “Se lâm size! Hoﬂ geldiniz!
‹ﬂ te buy run, içinde te melli ka la ca ¤›n›z
bu [cenne te] girin!” diye cek ler.” (Zümer, 39/73)
Bu, saadete ermiﬂ cennet ehlinin
g›pta edilecek, hayran olunacak, imrenilecek en güzel halinin tasviridir.
Bu, ebedî kurtuluﬂun ve bitimsiz
mutlulu¤un, k›yaslanamaz yüce lütuflar›n gözü kamaﬂt›racak yans›mas›d›r.
Bu, bir insan›n insan olarak ulaﬂabilece¤i nihai hedeftir, Allah’tan hakk›yla
korkup çekinenler, ya da dünya hayat›nda Allah’a karﬂ› sorumluluk bilinciyle
yaﬂayanlar; hesaptan sonra, bölük bölük, grup grup Cennete götürülürler.
ﬁerefli birer konuk/heyet olarak. (19
Meryem 85) En önde mukarrabler, yani
Allah’a en yak›n olanlar, sonra ebrar
yani en iyi davran›ﬂta öncü olanlar, sonra di¤erleri, sonra di¤erleri.
Herkes kendine uygun bir grupla,
herkes kendi önderiyle, herkes dünyada iken kime yak›n idiyse onlarla, mesela peygamberler peygamberlerle, salihler kendilerine benzeyenlerle, alimler kendi akranlar›yla, iman›nda sad›k
olanlar kendi akranlar›yla Cennete
do¤ru yürürler. Ta ki Cennetin kap›s›na geldikleri zaman oradaki görevliler

R

* ‹lahiyatç›, Yazar.

onlara; “selâmün aleyküm t›btüm, fedhulûhâ hâlidîn- “Selâm size! Hoﬂ geldiniz! ‹ﬂte buyrun, içinde temelli kalaca¤›n›z bu [cennete] girin!”” diyecekler.
(M. ‹bni Kesir, 3/231)
“...se lâ mün aley küm, t›btüm..” k›sm› üzerinde durmak istiyoruz.
‘T›btüm’ kelimesini asl› ‘tâbe’ filidir. O da temiz olmak, hoﬂ olmak, duyular›n lezzet almas› demektir. (Müfredât, s: 464)
Âyetin bu k›sm›n› Elmal›l› ve S. Ateﬂ;
“selâm sizlere, ne hoﬂsunuz...”, M.
Esed, M. Hamidullah, ﬁ. Piriﬂ ve A. Bulaç; “selâm size! Hoﬂ geldiniz!”, S. Y›ld›r›m, “Selâm olsun sizlere, ne mutlu
size!”, D. Vakf› Meâli; “Selâm size! Tertemiz geldiniz”, A. Gölp›narl›, “esenlik
size, tertemiz oldunuz”, Mevdûdî; “Selâm üzerinizde olsun, hoﬂ ve temiz geldiniz” ﬂeklinde çevirdiler.
Zemahﬂerî, yani cennetlikler hatalar›n olabilecek bütün kirlerinden temizlenerek gelirler. Bunun mükâfat› olarak da cennete ebediyyen girerler. Zira
cennet, tertemiz olanlar›n yurdudur ve
sadece temizlere lay›kt›r diyor. (el-Keﬂﬂâf, 4/142)
ﬁüphesiz ki cennetlikler için yap›lacak bu teﬂrifat; çok güzel bir karﬂ›lama,
onlar için hoﬂ bir övgüdür. Sebebi ise
cennetliklerin dünyada iken Allah’a
karﬂ› sorumluluk bilinciyle hareket
edip, günahlar›n ve hatalar›n pisliklerinden, izlerinden ar›nmas›d›r. CenneN‹SAN ‘08 UMRAN
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tin kap›s›na da tertemiz gelirler.
Cennette ancak güzellik vard›r.
Oraya ancak güzel, tertemiz olanlar
girerler. (Fi Z›lâli’l-Kur’an, 5/3062)
‘Se lâm’, ‘selime’ fiilinden gelen
bir masdard›r. Sözlükte, kurtulmak,
selamette olmak, güven, bar›ﬂ, ay›p
ve kusurlardan uzak olmak demektir.
‘Se lâm’ Allah’›n güzel isimlerinden biridir. Kendisi her türlü eksiklik ve noksanl›ktan uzak oldu¤u gibi baﬂkalar›na da bar›ﬂ ve esenlik
veren, bütün yarat›klar› her türlü
bozukluktan uzak tutan, onlara selâmet veren demektir.
Namaz›n sonunda onun için, ‘Allahümme ente’s selâmü ve minke’s
selâm’ deriz. Yani, ‘Ey Allah›m sen
Selâm’s›n ve selâm Sendedir’.
Allah (cc) Cennetlikleri bizzat
‘selâm’ sözüyle karﬂ›lamaktad›r.
“Rahman olan Rabbinden onlara
bir de sözlü ‘se lâm’ vard›r.” (36 Yâsin/58. Ayr›ca: 7 A’raf/46. 10 Yunus/10. 13 Ra’d/24. 14 ‹brahim/23.
16 Nahl/32)
Allah (cc), mü’minlere; Cennete
selâm ve güvenle beraber girmelerini söylüyor.
“Allah’›n azab›ndan korkup rahmetine s›¤›nan) takva sahipleri,
mutlaka cennetlerde ve p›nar baﬂlar›nda olacaklar. “Oraya emniyet ve
selametle girin” (denilir, onlara).”
(15 H›cr/45-46. 50 Kâf/34)
Gerçekten bu onlar için çok üstün bir mükâfatt›r.
Hatta cennettekiler ebediyyen
orada boﬂ bir söz, yalan bir lâf, kula¤a hoﬂ gelemeyen bir kelâm asla
iﬂitmeyecekler. Onlar orada ancak
selâm sözü iﬂitecekler. (10 Meryem/62. 56 Vak›a/26)
Allah (cc), r›zas›na uyanlar› ‘selâm yollar›na’ ulaﬂt›r›r. (5 Maide/16)
Arkas›ndan da bütün insanlar› ‘selâm yurduna’ davet eder. (10 Yunus/25) ‹nsanlar ‹slâm’› hayat haline getirirlerse, önce kendileri ‘se72
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lâm’a ulaﬂ›rlar. Böyle insanlardan
kurulu bir toplum art›k ‘se lâm toplumu’ olur ve onlar›n yaﬂad›¤› yerler
de ‘se lâm yur du’ (da rü’s se lâm)
olur. Dünyada bu ‘se lâm yurdunu’
kuran mü’minler, Ahiretteki selâm
yurdunu da kazan›rlar.
O selâm yurduna vard›klar› zaman, meleklerin selâm› ile ile karﬂ›lan›rlar ve ‘hoﬂ geldiniz, en güzel
geldiniz, siz ne hoﬂsunuz, tertemiz
olarak geldiniz, ne mutlu size, müjdeler olsun size, selâm olsun size, siz
selâm›n içerdi¤i bütün manalar›, bütün mükâfatlar› ve bütün dereceleri
hak ettiniz’ karﬂ›l›¤›n› al›rlar.
“‹ﬂte onla ra, sabretme le rine karﬂ› l›k cenne tin en yük sek ma ka m› veri le cek, ora da hürmet ve se lâm la
karﬂ›la na cak lar d›r.” (Furkan, 25/75)
Çünkü ancak as›l ‘selâm/esenlik
yurdu’ Cennet’tir. Cennet’te bitmeyecek bir sonsuzluk, fakirli¤i olmayan bir zenginlik, hastal›ks›z sa¤l›k,
zilleti olmayan bir izzet, bitmeyen
bir saadet vard›r.
Mü’minler birbirlerine ‘selâm’
vermekle yükümlüdürler. Böylelikle
kendilerinin ulaﬂt›¤› ‘selâm’ halini
müslüman kardeﬂi için de isterler.
Onlar›n yer yüzünde ve Cennet’te
‘selâm yurdunda’ olmalar›, ilâhî selâma mazhar olmalar› için ederler.
“Cennetlik ler: Bize verdi¤i sözde sa d›k olan ve bizi, dile di¤i miz yerinde oturaca¤›m›z bu cennet yurduna va ris k›lan Allah’a hamdolsun.
Sa lih amelde bulunanla r›n mükâ fat› ne güzelmiﬂ! der ler.” (39 Zümer,
74)
Evet, dünyada iken Rablerinin
r›zas›na uygun hareket eden, O’na
karﬂ› kul oldu¤unun ﬂuuruyla davranan, salih amel iﬂleyenlerin ödülü
bu kadar güzel olacak.
Bütün anlam›yla, bereketiyle ve
sonuçlar›yla se lâm, Kur’an’›n dedi¤i
gibi ‘hidayete tabi olanlar›n üzerine
olsun’. (20 Tâhâ/47)
Ves se lâm.
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ÜÇ OYUN, ÜÇ KRAL,
B‹R M‹LLET
Hasanali YILDIRIM

arihinin ilk dönemlerinden
baﬂlayarak tiyatro ‘toplumun
aynas›’ kabul edilmiﬂ. Geçen
yüzy›l›n baﬂ›na de¤in de hiç sorgu-lanmadan sürgit devam etmiﬂ bu
kabul. O tarihteki de¤iﬂimlerin ar-d›ndan yaln›zca tiyatroda de¤il,
edebiyatta, sanatta, bilimde ve fel-sefede yaﬂananlar, bu büyük entel-lektüel disiplinleri tam ortadan iki-ye ay›rm›ﬂ durumda. Hem de bu iki
ucun beherinin yekdi¤eriyle tek
bir ortakl›¤› kalmamacas›na. Bunu
bir duymayan Sa¤›r Sultan kald›
yeryüzünde, bir de Türk ayd›nlar›...
Belki de yeryüzünde bir tek bizde
tiyatro ve ayna benzetmesini yan-yana görebilirsiniz art›k; üstelik DT
afiﬂlerinde.
Neyse...Konum bu de¤il. Bun-lar› ﬂunun için söylüyorum: Sha-kespeare’in ‹ngiliz tarihiyle ilgili
üç eserini ele al›rken konuyu de-¤erlendiriﬂ biçimimin bu yakla-ﬂ›mla benzerli¤i yaln›zca ﬂekli
planda. Demem o ki bu klasik, s›¤
ve hantal sanat anlay›ﬂ›na ﬂekli
benzerlik, ça¤daﬂ eleﬂtiri anlay›ﬂ-lar›n›n ço¤unun, eserin de¤erlen-dirilmesi s›ras›nda yazar›n özel
yaﬂant›s›ndan da, ça¤›n›n ﬂartla-r›ndan da soyutlanarak ele al›n-mamas›n› yad›rgamalar›n› bilme-memden de¤il. Tersine, yine ça¤-daﬂ eleﬂtiri anlay›ﬂ›na uyarak söz--

T

konusu kabulleri kasd› mahsusa
ile ‘paranteze ald›m’. Çünkü Sha-kespeare’in III. Richard, IV. Henry
ve V. Henry adl› oyunlar›n›, yani
‹ngiliz tarihinde Elizabeth Döne-mi diye adland›r›lan evreyi haz›r-layan ﬂartlar› anlatan oyunlar›,
toplum olaylar›ndan hareketle
aç›klamak anlaml› hâle gelebilir.
Zaten ça¤daﬂ edebiyat anlay›-ﬂ›na katk›lar›yla ad›n› duyurmuﬂ
Terry Eagleton da William Shakes-peare adl› kitab›na ﬂu sat›rla baﬂ-lar: “Shakespeare hakk›nda çok
az ﬂey bilenler bile, oyunlar›n›n
toplumsal düzene ve istikrara iti--

bar etti¤inin ve modern kuramc›-lar›n ‘metinsel üretkenlik’ diye
adland›rabilecekleri durdurula-maz bir ak›ﬂla bir metaforunun
bir di¤erini do¤urdu¤u ola¤and›ﬂ›
bir belagatle yaz›ld›klar›n›n az ya
da çok fark›na varabilirler.” (Terry
Eagleton, William Shakespeare,
çev.: A. Cüneyt Yalaz, Bo¤aziçi Ü.
Yay., ‹stanbul, 2005, s. 1).
Shakespeare’in bu üç oyunu-nun toplumsal arka plan›n› yete-rince kavrayabilmek için dönemi-ne ve o dönemi haz›rlayan ﬂartla-ra bir göz atmakta yarar var.
Rönesans: Bütün Dünya ‹çin
Yeni Bir Dünya
Sanat, bilim, teknik, ticaret ve
toplumsal refah aç›s›ndan Avru-pa’y› fersah fersah aﬂm›ﬂ Do-¤u’nun bilumum zenginliklerini,
özellikle de iktisadi zenginlikleri-ni ya¤malamay› amaçlayan Haçl›
Seferleri, baﬂta amaçlanan yarar-lar›n›n yan›nda, Avrupa’n›n o gü-ne de¤in görmedi¤i birçok mane-vi zenginlikle tan›ﬂmas›n› sa¤la-m›ﬂ, bu durum da, sonralar› Rö-nesans diye adland›r›lacak, Avru-pa için bir dizi köklü de¤iﬂiklikle-re zemin haz›rlam›ﬂt›r.
“Rönesans’›n belirgin özellik-lerinin baﬂ›nda kilise eleﬂtirisi ile
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III. Richard

antikiteye yönelerek klasik miras-la iliﬂki kurma çabas› gelmekte-dir. Rönesans’la birlikte kilise eski
rolünü yitirme sürecine girer. Bü-tün zenginlik, güç ve ihtiﬂam›yla
birlikte içeriden çürümeyi yaﬂa-maya baﬂlayan Kilise, yeni siyaset
üretemedi¤i gibi, yeni ihtiyaçlar
karﬂ›s›nda hem siyaset üreteme-mesi hem de yeni siyaset geliﬂtir-menin önüne engel oluﬂturmas›
dolay›s›yla eleﬂtiri konusu edil-miﬂtir.” (‹smail Coﬂkun, Modernli-¤in Kaynaklar›: Rönesans Üzerine
Bir De¤erlendirme, Sosyoloji Der-gisi 3. Dizi-6. Say›, ‹Ü Ed. Fak., ‹s-tanbul, 2003, s. 15).
Avrupa’n›n öteki ülkelerini et-kiledi¤i gibi ‹ngiltere’yi de derin-den etkileyen Rönesans sonras›n-da, k›tan›n hem siyasi ve toplum-sal yüzü, hem de kültür ve sanat
anlay›ﬂ› çok ciddi de¤iﬂimler ge-çirmiﬂti. Örne¤in VIII. Henry’nin
saray›nda Roma Tiyatrosu’nun en
güzel örnekleri Latince olarak oy-nan›yordu.
Bu dönemde Katolikler ile
Protestanlar aras›ndaki çat›ﬂmaya
son verilmiﬂti. VIII. Henry’nin dev-rimleri ülkeye bir huzur ve güven
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ortam› getirmiﬂti. ‹ngiltere için
Rönesans, yaln›z antik kültürün
yeniden canland›r›lmas› de¤il, ay-n› zamanda ulusal birli¤in, ulusal
kilisenin kesin bir biçimde kurul-mas›yd›. Bu birlik ne ‹talya’da, ne
de Fransa’da vard›. XVI. yüzy›l
içinde ‹ngilizler, kendi güçlerinin
fark›na varmaya baﬂlad›lar.
Bu hava içinde, klasik kültüre
yönelen ‹ngiliz tiyatro eylemi, bir
yandan da ulusal özelliklerin dür-tüsünü hissetmeye koyuldu. Y›l-lar geçtikçe klasik kültürden ko-pan, ulusal birliklerini ve ba¤›m-s›z kilisesini kuran bu ülke ayd›n-lar› kendilerine özgü bir kültürü
oluﬂturma yolunu tuttular. Öbür
ülkeler, Roma Katolik Kilisesi’nin
etkisiyle kendi kültürlerini geliﬂ-tirme iﬂinde geç kal›yorlard›. Oy-sa ‹ngiltere’de ulusal özelliklerini
ortaya ç›karabilmek için hemen
hemen tüm olanaklar haz›rd›.
XVI. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, o
zamana kadar yenilmez oldu¤u
bilinen ‹spanyollar›n büyük deniz
filosunu yenmeleri ve parlak bir
d›ﬂ politika gütmeye baﬂlamalar›,
‹ngilizlerin kendi kültürüne yöne-liﬂlerini bütün alanlarda daha da
etkiledi.
Yaz›lan birçok oyunda heye-can, aﬂk, düello, dramatik geliﬂimi
bütünleyen özellikler oldu. Vahﬂi
sahneler, kan, ölüm bu oyunlar›n
de¤iﬂmez niteli¤i durumunu ald›.
Elizabeth dönemi seyircisi de za-ten bunlardan hoﬂlan›yordu.
Yeni ‹nsana Yeni Oyun
Bütün bunlara ra¤men, Sha-kespeare’in bir kaç ça¤daﬂ› d›ﬂ›n-da, ona gelene kadar ‹ngiliz Ti-yatrosu, dikkate de¤er bir tiyatro
edebiyat› geliﬂtirememiﬂti.
Yaln›zca ‹ngiliz Tiyatrosu’nun
de¤il, bütün Avrupa’n›n Röne-sans döneminin doru¤unu oluﬂ-turan Elizabeth Dönemi Tiyatro--

su, siyasal ve tarihsel olarak belir-leyici bir niteliktedir.
Bu dönemde aristokrat dü-zen, güç, ç›kar ve de¤erleri ile er-ken burjuva düzen, güç, ç›kar ve
de¤erleri aras›nda bir uzlaﬂma-n›n, geçici bir dengenin kurulma-s› sonunda saray ile halk aras›nda
ulusal birlik ve bütünlü¤ün kurul-muﬂtur.
Çok yönlü kültürel zenginleﬂ-me, geç-antikça¤ tiyatrosuna, ta-rihine, edebiyat›na ve felsefeye
ilginin artmas›, Hristiyan ideoloji-sinin sorgulanmaya baﬂlanmas›,
Ortaça¤ oyun biçimlerinin yan›n-da Rönesans’›n sanat biçimlerinin
özümsenmesini do¤urmuﬂtur.
Bütün bu geliﬂme ve farkl›laﬂ-malar da, bugün bile tutuculukla-r›yla tan›nan ‹ngilizlerin ben ve
öteki alg›lar› üzerinde de ciddi
de¤iﬂimlere yol açm›ﬂt›r. Bu de¤i-ﬂimlerinin izini Shakespeare’in ta-rihle ilgili oyunlar›n›n tümünde
rahatl›kla sürebiliriz. Fakat bize
ipucu vermek bak›m›ndan en iﬂ-levseli, kuﬂkusuz ‹ngiliz tarihiyle
ilgili ilk oyunu olan III. Ric-hard’d›r.
“Bir Ata Krall›¤›m!”
Bu oyununda Shakespeare,
kahraman› III. Richard’› yüceltmek
ﬂöyle dursun, yerin dibine bat›r-m›ﬂt›r denilebilir. Fakat kral›na
uygun gördü¤ü bu muamelenin
hak edilmedi¤ini düﬂünmek fev-kalâde yan›lt›c›d›r. Gerçekten de
III. Richard, en az oyunda resme-dildi¤i kadar hain, ac›mas›z, ben-cil, ç›karc›, kinci, sinsi, ikiyüzlü,
düzenbaz, hilebaz, zalim ve kötü
ruhlu biridir. Sanki Mephisto’nun
ete kemi¤e bürünerek yeryüzüne
inmiﬂ bir versiyonudur.
Fakat böylesi bir tespit, mese-leyi yaln›zca bir boyutuyla gör-mekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir as-l›nda. Çünkü bütün bu kötü ruh
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k›vr›mlar›na karﬂ›n bile III. Ric-hard karakterini de¤iﬂik okuma-lara tabi tutmak olas›d›r. Özellik-le de Machiavelli’nin Hükümdar
Prens adl› eserinde dile getirdi¤i
ve kendi ad›yla an›lan dünya gö-rüﬂünü ve siyaset anlay›ﬂ›n› dikka-te ald›¤›m›zda.
Shakespeare’in III. Richard ka-rakterini yarat›rken, zaten kendi-li¤inden böyle bir de¤erlendir-meye kendili¤inden yatk›n bu ta-rihi karakteri yans›tabilmek için
Machiavelli’nin kitab›ndan teorik
olarak hareket etti¤ini varsaymak
hiç de yan›lt›c› bir ç›kar›m say›l-masa gerek. “Hedefe ulaﬂmak
için ne gerekiyorsa yapmak mü-baht›r.” diye kabaca özetlenebi-lecek bu felsefeye göre insan› ta-n›mak için yaﬂad›¤› toplumsal dü-zene gitmek gerek.
Kutsal›n Yerine
Olgunun ‹kamesi
Kuﬂkusuz popüler düzlemde
bu ba¤lamda tan›nan Machiavel-li’nin siyaset anlay›ﬂ› üzerindeki
en ciddi etkisi, yukar›daki gibi
s›¤laﬂt›r›lan görüﬂleri de¤il, devle-tin gücünü dinin yerine bizzat
milletten almas› gerekti¤i anlay›-ﬂ›d›r. Machiavelli’nin bayraklaﬂt›r-d›¤› bu anlay›ﬂ, çok geçmeden
gerçekten de Avrupa’da din, ge-lenek ve töre gibi kurumlar›n ye-rine prati¤in kendisinin temel
al›nd›¤› siyaset anlay›ﬂlar›na ze-min haz›rlayacakt›r. ‹lkelerin, ya-salar›n, anlay›ﬂlar›n, kutsallar›n
yerine olgular›n hükümranl›¤›
anlam›na gelen bu anlay›ﬂ, uç bir
noktada ve hayli menfi bir k›l›kta
bile olsa III. Richard’›n icraatlar›n-da somutlaﬂm›ﬂ gibidir.
Dahas› Machiavelli, sanki biz-zat III. Richard’›n baﬂ müﬂaviri gi-bidir: “Bu itibarla, bir devleti ele
geçiren kiﬂi iﬂlemek zorunda ol-du¤u vahﬂice eylemleri belirleyip

bunlar›n tümünü bir arada ger-çekleﬂtirmek zorundad›r; öyle ki,
her gün bir baﬂkas›n› iﬂlemek zo-runda kalmas›n ve bunlar›n tek-rarlanmas›n› önleyerek halk›n gü-venini kazanmay› ve türlü iyilik-lerle onlar› kendisine ba¤lamay›
becerebilsin.” (Niccolo Machi-avelli, Hükümdar Prens, çev.: Ani-ta Tatl›er, Göçebe Yay., ‹stanbul,
1997, s. 15).
Bütün yap›p ettiklerine bak›l-d›¤›nda III. Richard’›n bir tür kah-raman oldu¤unu söylemek müm-kündür. Ama tersinden kahra-man... Çevirdi¤i onca entrika,
düzdü¤ü onca hile ve söyledi¤i
onca tatl› dilli yalan› hesaba kat-t›¤›m›zda, bütün bunlara bir de
ulaﬂt›¤› sonucu dikkate ald›¤›m›z-da kendisini varoluﬂa/kadere
meydan okumay› yaﬂama biçimi
hâline getirmiﬂ biri diye selâmla-yabiliriz. O güne de¤in varolan
her türlü yasay›, yani yaln›zca in-san yasalar›n› de¤il, do¤a yasala-r›n› da zapturapt alt›na alma ar-zusunu görmezden gelmek ola-naks›z. Tabii ki Tanr›’n›n yasalar›-n› da.
Machiavelli’nin Prati¤i
Bütün bunlar›n gerçekleﬂtiril-mesinde de krallara lây›k incelik-ler gizlidir: “Krallar asla suikast
emri vermezler, onlar yaln›zca
suikasta izin verirler; ve her nas›l-sa, bu konuda da hiçbir ﬂey bil-mezler. (...) Bu sahnelerde her ﬂey
mevcuttur: ‹nsan kalbinin iﬂleyiﬂi,
iktidar mekanizmas›, korku, dal-kavukluk, hile...” (Jan Kott, Ça¤-daﬂ›m›z Shakespeare, çev.: Teo-man Güney, Mitos Boyut Yay., ‹s-tanbul, 1943, s. 15).
Bir oyun yazar› olarak Shakes-peare, tarihi oyunlar›nda bile yal-n›zca tarihten yararlanmakla ye-tinmemiﬂ, bizzat kendi zaman›n-dan da gözlerini ay›rmam›ﬂt›r.

Machiavelli

“Shakespeare, hayata bir çocuk
tecessüsü, bir san’atkar do¤rulu-¤u ve cesareti ile bakm›ﬂt›r; ‘Gü-neﬂin alt›nda’ bir tek felsefenin
kavr›yamayaca¤ bir nice acayip-liklerin fark›na varm›ﬂ, hayat gös-terisinin hiçbir orijinaliteye ihti-yaç b›rakm›yacak kadar çeﬂitli ol-du¤unu sezmiﬂtir; bu gösteri ba-zen gözlerini yaﬂartm›ﬂ, bazan
güldürmüﬂ, facias›nda maskara-l›k, maskaral›¤›nda ›st›rap ve ac›-l›k bulmuﬂ, fakat hiçbir vakit, bu
kâinat panay›r›n› seyretmekten,
ötesini berisini kelime ile kitapta
ve sahnede tekrar etmekten b›k›p
usanmam›ﬂt›r.” (Halide Edib-Ad›-var, ‹ngiliz Tarihi Edebiyat›, c.2,
Kenan Matbaas›, ‹stanbul, 1943,
s. 221-222).
Bu ve benzeri noktalar, III. Ric-hard karakterinin bizzat kendisi-ni olmazsa bile kimi nüvelerini
veya mukallitlerini s›k s›k siyaset
sahnesinde görebilmemize kay-nakl›k etmektedir.
Peki kilisenin, yani hristiyan
tanr›s›n›n yeryüzündeki hilâfet
makam›n›n boyunduru¤undan
kurtulan Avrupal› ak›l nas›l bir
geliﬂme izledi ve bunun Shakes-pearien okumas› nas›ld›? Bu da
gelecek yaz›n›n konusu.
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“KÖTÜLÜ⁄E N‹ﬁAN ALDIKÇA
‹SABETL‹ YER‹N‹Z CENNET OLUR”
Konuﬂan: Mustafa ALDI

ocuklar için yazmay› seçtiniz.
Özellikle de çocuklar›n çok sev d i k l er i v e s e k s e n s o n r a s › n d a
yükselen fantastik unsurlarla örülmüﬂ
eserler kaleme ald›n›z. Bize biraz ken dinizden, yazarl›¤›n›zdan ve neden bu
alanda yazmay› tercih etti¤inizden söz
edebilir misiniz?
Dünya Diyaframdan konuﬂuyor.
Yersiz bir nefes al›ﬂ ve tize ç›k›ﬂ var. Bu
senfoni pazar›nda koca adamlar›n ha-ritalar›na bak›p kedilere ve iskarpinlere
toprak taﬂ›makla çocuklar› taﬂ›mak ay-n› ﬂey benim için. Yani ar›nan› ar›nm›ﬂ›
yakalamak. Kalemin ›s›s›n› yükseltip
büyük harfle krallara kelime be¤endir-meye çal›ﬂan bir soytar› de¤ilim. ‹çin
yazmak, ad›na yazmak, gündeme yaz-mak, yetiﬂkinlere yazmak, ona buna
ﬂuna yazmak yok böyle bir ﬂey bence.
Ben ayakkab›lar›n› ba¤lamak için diz
çöken do¤rulmadan aptalca postallar
alt›nda saçlar› topallayan savaﬂ çocuk-lar› için yazd›m ve yaz›yorum. Büyükle-rin h›rslar›n› ﬂiﬂmanlatan ve pembe
muhallebi tarifleri veren kalem olmak
çok can›m› s›kard› zaten. Mesaj verme-yi sevmiyorum; küpün küp, dairenin
daire, karenin kare oldu¤u bir evrende
herkes birbirine yeni ﬂeyler ö¤retmeye
çal›ﬂ›yor ben de çocuklarla gülüyorum.
Buna çocuklar için yazmak diyemeyiz
bu tepkisel bir ﬂey asl›nda. Bir öfke!
Öfkeli ve gülünç. Yetiﬂkinler sadece
küçüklü¤e do¤ru boy uzatan h›rslara
sahip ben de¤ilim. ‹ddiam yok. ‹ﬂaret-lerim noktalardan ibaret.
Çocuklar için edebiyata farkl› ve
yeni bir yaklaﬂ›m›n›z var. Kitaplar›n›z›n
mimarisi bu alanda özgürce ve özgün
bir eyleyiﬂin imkânlar›n› göstermekte.
Yap›tlar›n›z›n nas›l okunmas›n› ve an -

Ç

Esra ELÖNÜ
Beyaz Dua Evi Çocuklar› adl›
kitab›yla okurlar›n› fantastik
yolculuklara ç›karan Esra Elö-nü, çocuklar için yazma serü-venini Çe kir dek Lo kanta s› ile
sürdürüyor. De¤iﬂen çocuklu-¤un fark›nda olarak edebiya-t›nda de¤iﬂti¤ini, de¤iﬂmesi
gerekti¤ini düﬂünen, art›k
çocuklar›n hayal dünyalar›-n›n dizginlerini çözemeyen
ve sadece ‘buyuran’ kitaplar›
okumak istemediklerinin far-k›nda olan bir yazar Esra Elö-nü. Ç›t ç›t çekirdeklerden ko-caman bir roman ç›karan Esra
Elönü’yle çocuklara yazma
serüvenini, yönünü ve çocuk-lar için edebiyat›n çeﬂitli bo-yutlar›n› konuﬂmay› denedik.
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lamland›r›lmas›n› beklersiniz?
Hiç. Koca bir ekme¤in içine bö-¤ürtlen reçeli sürüp sokaklara ve ara-balara bakarak okuyabilirler beni. Ben
tersten bak›yorum her ﬂeye arabalar
geri gidiyor annem kap›y› tersten aç›-yor ya¤mur yeryüzünden gökyüzüne
do¤ru gidiyor anlam da öyle bir ﬂey.
Bir çocuk ters giyse de ayakkab›lar›n›
yürümeyi baﬂaracak kadar zeki, çocuk
fakültesi diye bir kitap yazmak isterdim
mesela nas›l? Anlaﬂ›l›r de¤il mi?
‹lk kitab›n›z “Beyaz Dua Evi Çocuk lar›”n›n ard›ndan ikinci kitab›n›z “Çe kirdek Lokantas›” yay›mland›. Bu kita b›n›z da yine fantastik dozu yüksek,
sürükleyici bir roman. Biraz yeni kitab› n›zdan söz eder misiniz? Çocuklar›n
fantastik olana düﬂkünlükleri, kitap
okuma al›ﬂkanl›¤› kazan›rlarken özel likle önemli oluyor mu?
Çekirdek ilk ﬂiirimdir benim. Bütün
çekirdeklerin dü¤melerini açmak için
ÇIT ÇIT sesinin zihinsel karﬂ›l›¤›n› bul-dum ben. Ç›t ç›t dünyay› susturmak
için sessizli¤in komutan› olmakt› be-nim için. Küçükken böyleydi sonra bü-yüdüm çekirdek yeme h›z›m artt›kça
akl›m›n yak›t› oldular. Zihinsel masraf-s›zl›k en büyük sadeliktir bence. Ben
de onu yazd›m. Yazarken güldüm ken-dime kelimeleri k›rd›m bir ﬂeyleri alç›ya
ald›m ve bakt›m ki çocuklar f›ﬂk›r›yor
çekirdeklerin içinden. Çocuk dedi¤in
al›ﬂkanl›¤›n› sorgular bu ne yaa der el
öperken saate de bakar bu baﬂkal›¤›
onlarda bulmak sevindiriyor beni.
Sözcükleri birbirinden yaramaz ço cuklar olarak gördü¤ümüzde sizin söz cükleriniz çocuklarla nas›l bir oyun oy nuyorlar?
1, 2, 3 t›p bu oyunu sadece çocuk--

Kültür - Sanat
lar iyi oynuyor neden? Çünkü niye
susaca¤›n› da konuﬂarak sorguluyor
bir anda 4 diyebiliyor. Bunu kim ya-par çocuklardan baﬂka.
Çocuklara dair sözcüklerin de bel li kurallar› yasalar› oldu¤u kabul edilir.
Edebiyat çocuktan sonra belirmeye
baﬂlar. Yani edebiyat/lar çocuklar›n
varl›¤›ndan sonra belirginlik kazan maya baﬂlar. Sizin çocukluk anlay›ﬂ› n›z, felsefeniz nas›l boyutlan›r?
Ben kabullerin so¤uklu¤unu hiç-li¤in z›rh›yla engelleyen insanlar›n va-disinde geziniyorum. Soyutlu¤un bile
kat›laﬂt›r›l›p nesnelleﬂtirildi¤i bu dar
da¤arc›ktan s›yr›lmak laz›m diye dü-ﬂündüm durdum durdum düﬂün-düm. Çocuk edebiyat› diye bir anlam
kategorisi yok kafamda ben yetiﬂkin
küçüklük kavram›n› ye¤lerim hep.
Kuzu sesi mee kedi sesi miyav böyle
bir ö¤reti silsilesi yok benim çerçe-vemde. Felsefem kendimle alay et-mek kula¤›m› çekip saçlar›n› uzat-mak. Bir çocuk ald›¤›mda karﬂ›ma
onun eleﬂtirel zekâs› benim öykü
baﬂlang›c›md›r. Korkma Esra yaz ﬂu-nu da bakay›m! Felsefem iﬂte bu.
Kipat Yay›nlar›’n›n yazarl›¤›n›zda
önemli bir rolü var. Yay›nevinizle na s›l çal›ﬂ›yorsunuz?
ﬁüphesiz tabii. Oras› baﬂka bir tü-nel bir alk›ﬂ deposu ve pürüzsüz bir
manyeti¤i var. Cümlelerimi paketle-miyorlar sadece aç›yorlar ne güzel bir
ﬂeydir bu. Nas›l çal›ﬂ›yorum yak›t›m
çekirdek demiﬂtim ne kadar ç›t ç›t o
kadar özgürlük.
Karakterlerinize çok ilginç adlar
veriyorsunuz. Bay T›p, Koki, Hiya
Harçi, Bay Sin, Zel, D›ml›m, Bay Lam
vb. Yazarken karakterlerinizi nas›l
g e l i ﬂt i r i yo r s u n u z ? K a r a k t e r l e r i n i z l e
iliﬂkileriniz nas›l?
ﬁöyle düﬂünelim yok ben ﬂu tara-fa geçeyim buradan düﬂünelim. Ç‹-LEKTEN bir kafatas› var her gün içini
kurcal›yorsunuz ve isim topluyorsu-nuz. Alfabeniz ses mi harf mi onu
düﬂünelim bence ses k›sacas› s›n›rs›z.
⁄ ile aras› bozuk olan bütün sert ses-sizli¤i bar›ﬂt›rman›n zaman› gelmiﬂti
isimler de böyledir ad›n ne senin ba-kay›m? Diyen bir kedi de olabilir ke-dilere sayg›lar.
Karga ile ilgili olumsuz kültürel

bellek imaj›n› sürdürüyorsunuz. Ne den?
Karga? Kem küm edebiyat›n›n
kurucusudur benim için. Ve çok se-verim kargalar›. Olumsuzlu¤u ben-den de¤il peynirden. G›rtla¤› güzel
g›c›rdayan tek hayvan kargad›r be-nim imge kabilemde. Kargac›k bur-gac›k kalabal›klar içinde asil bir tek
baﬂ›nal›k bunun baﬂl›¤›.
Çocuklarla s›k s›k bir araya gelip,
sohbet etme imkân› buluyor musu nuz?
Bulamad›¤›m için yaz›yorum ina-n›n buna. Bulsayd›m yazmazd›m ve
bir araya gelmeye gerek yok bence.
Gördü¤ünüz çocuk olsun yeter.
Dil gibi çocukta dura¤an de¤ildir.
Hep de¤iﬂim içindedir. Bu iki de¤iﬂ ken alan›n sizin yazarl›¤›n›z›n anlat›m
olanaklar› konumlan›ﬂ› nedir? Sizce
günümüz çocuklar›n›n en büyük so runu ne?
Dünyan›n en büyük sorunu ço-cuklardan daha küçük olmas›!
Sorunsa bu sorun bence!
Edebiyat›n günümüz çocuklar›
için anlam› ne olabilir?
Kaleme ba¤lanan atlar atlar gi-der kalem yazar. Atlar döner kalem
f›rlar hareket önemlidir onlar için ya-r›ﬂ de¤il. Bunu anlatsalar da kimse
anlamaz.
T ür k iy e ’d e k i günü m üz ç oc uk
edebiyat›n›n durumunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Bu alanda dünya daki geliﬂmeleri, yenilikleri, e¤ilimleri
izleyebiliyor musunuz?
‹zliyorum. Önümden birileri geçi-yor izlerken sinirleniyorum sonra ya-r›s›ndan baﬂl›yorum izlemeye bu da
güzel bence. Kimse kimsenin öncesi
ya da sonras› de¤il herkes baﬂlang›-c›ndan izlenir. Sessizce izlerim ben
de . Çocuk edebiyat› kimsenin krall›-¤› de¤il. Muhaf›z olmak da bir tercih-tir. Bahçede oynuyorum annem hariç
kim ça¤›r›rsa kulak asm›yorum.
Çekirdek Lokantas› Mevlana ‹d ris’in “Ya¤mur ya¤›yor/Sana ve ba na/P›t p›t/ Çekirdek yiyorum/Seninle
ve sensiz/Ç›t ç›t ç›t/Cennetin kap›s›n›
çal›yoruz/T›k t›k t›k/T›k t›k t›k” ﬂiiriyle
baﬂl›yor. Sizce kendinizden önceki
kuﬂaklardan çocuklar için edebiyat›n
dur um unu , y o r um u nu y e nil e y e r e k

anlat›m imkânlar›n› geniﬂleten böyle likle yeni kuﬂaklar›n anlat›m olanak lar›n› büyütmelerine katk› yaparak
çocuk dilini ça¤›ldatan, ça¤daﬂlaﬂt› ran isimler aras›nda kimler vard›r?
Ben kendi kendine yaﬂayan ç›lg›n
bir insan›m. Ç›lg›nl›k tek baﬂ›na bir
oday› alt üst etmek anneden azar ye-mek yedikçe orduyu toplay›p yaz-maktan geçer. Mevlana ‹dris muaz-zam bir isim. Onun kalesi sahiden
kalemi. Cahit Zarifo¤lu?nun yüzün-deki tebessüm.
Çekirdek Lokantas›’nda “Bir ço cuk cennete gitmek üzereyken senin
yazd›klar›n› okuyup gülümseyecek”
diyorsunuz. Taﬂtan kurulu sert kitap larla çocuklar›n iliﬂkileri nas›ld›r?
Ses ç›kartmadan okuduklar› süre-ce iyidir. Taﬂ› gürültüsüz kullanan ﬂö-valyeler çocuklar anlar beni.
‹lk kitab›n›z “Beyaz Dua Evi Ço cuklar›”ndan ikinci kitab›n›za dek
geçen y›llarda yazarl›¤›n›zda neler
de¤iﬂti, geliﬂti?
Kalemtraﬂlar olsa da kalemimin
akl› sa¤lam ﬂimdilik. ‹lerisi ne olur bi-lemem. Bu soruyu kendim cevapla-y›nca haddimi kendime bildirmek zo-runda kal›r›m. Haddimi bana oku-yanlar bildirsin olmaz m›?
Çocuk gökyüzünün y›ld›zlar› söz cüklerdir. Kitaplar›n›zda dua, cennet,
merhamet vb. de¤erlere iliﬂkin söz cüklerin konumlanmas› di¤er yazarlara göre farkl›. Bu farkl›l›¤›n belirgin
k›l›nmas› noktas›nda neler söylemek
istersiniz?
De¤er kavram›na hareketli bir
imge kazand›rmak de¤eri içselleﬂtir-mek manas›nda güzeldir diye düﬂü-nüyorum. Kötülü¤e niﬂan ald›kça isa-betli yeriniz cennet olur çocuklar da
hiçbir zaman ›skalamaz.
Yine çocuklar için, akl›n›zda dö nenen yeni projeleriniz var m›?
Çocuk filmi çekmek istiyorum ve
çocuklarla beraber izlemek. Ve film
kargalara ve serçelere ücretsiz olmal›..
Söyleﬂi için çok teﬂekkür ederiz.
Sorular çok iyiydi. Cevaplarken
kimseye kap›y› açmad›m. Akﬂam ol-muﬂ hâlbuki ben ilk soruda sabah-t›m. Çok teﬂekkürler...
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Etkinlik

FRANSA’DA
“NAMAZLA
D‹R‹L‹ﬁ”
slam Toplumu Milli Görüﬂ Lyon

‹ Bölge Kad›n kollar›n›n organi-zesiyle 16 Mart 2008 Pazar günü
St Priest Espace Mosaique salo-nunda gerçekleﬂtirilen «Namazla
Diriliﬂ» program›na yo¤un bir ka-t›l›m gözlendi. Türkiye’de nama-za duyarl› ayd›nlar›n ve kanaat
önderlerinin bir araya gelerek
oluﬂturduklar› Namaz Gönüllüleri
Platformu’nu temsilen araﬂt›rma-c›-yazar Abdullah Y›ld›z, ilahiyat-ç›-yazar Cemil Tokp›nar ile e¤i-timci-yazar Dursun Ali Taﬂç›’n›n
konuﬂmac› olarak kat›ld›klar›
program Kur’ân tilaveti, sineviz-yon, ilahiler ve semazen gösterisi
eﬂli¤inde icra edildi.
Namaz üzerine ilk kez böylesi--

ne doyurucu ve heyecan dozu
yüksek bir panel izlediklerini be-lirten Fransa’daki gurbetçi kar-deﬂlerimiz yer yer göz yaﬂlar›n›
tutamad›lar.
Kur’ân-› Kerim tilaveti ile baﬂ-layan program ‹smail Tüzen ve
ekibinin ilahi ve semazen gösteri-siyle devam etti. Daha sonra sah-ne alan «Namaz Platformu» ekibi

namaz›n hayat›m›za yans›mas› ve
önemi üzerine detayl› bilgiler ak-tard›lar. Müslümanlar›n bu ça¤da,
özellikle de Bat› tipi hayat tarz›-n›n egemen oldu¤u yerlerde an-cak günde beﬂ vakit Allah’la irti-bat kurarak ve Kur’ân’› sürekli bi-rinci gündem maddesi yaparak
ayakta kalabileceklerini vurgula-d›lar.
Program›n sonunda Halen in-ﬂaat› devam etmekte olan Vénis-sieux Eyüp Sultan Camii yarar›na
düzenlenen yard›m kampanyas›
büyük ilgi gördü.
(Camiye yard›mlar›n›z için irti-bat bilgileri: Tlf: 06 98 35 82 06 —
09 64 40 79 65 mail: info@milli-gorus.fr )

‹slam’›n ‹ktisadi Yüzü ‘Siyasal’dan Gülümsüyor

‹
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stanbul Siyasal’›n 1992’den bu ya--

si’ baﬂl›kl› tebli¤i ve tart›ﬂmas› hayli

Mart günü ‘‹slam’›n ‹lk Dönemlerin--

na mezunlar›n› buluﬂturan ve bir

ufuk verici ve sahici bir medeniyetin

de Ekonomik ve Mali Kurumlar’ teb--

iﬂ/hareket üreten Siyasal Vakf›’n›n

bütün boyutlarda kuﬂat›c›l›¤›n› teyit

li¤iyle Cengiz Kallek ve 5 Nisan’da

yeni dönemde, merhum Sabahattin

edici oldu. 1960’larda hayli canl› bir

‘Osmanl›’da Vak›f Sistemi ve Para

Zaim hocan›n an›s›na haz›rlad›¤› “‹s--

entelektüel ve akademik atmosferde

Vak›flar›’ baﬂl›kl› sunumuyla Tahsin

lam Ekonomisi Konferanslar›” dizisi--

tart›ﬂ›lan ‹slam Ekonomisi, bugünler--

Özcan olacaklar.

nin ilki 15 Mart Cumartesi günü

de çok ciddiye al›nmasa da bir baﬂ--

‹slam’›n toplumsal iddialar›ndan so--

vakf›n ﬁehzadebaﬂ›’ndaki merkezin--

ka dünyan›n varl›¤›ndan haberdar

yutlanarak “rafine” edilmeye çal›ﬂ›l--

de Sabri Orman hocan›n sunumuyla

etmesi bak›m›ndan önemi haiz ve

d›¤› bir zaman diliminde bizleri yeni--

gerçekleﬂtirildi. Prof. Orman’›n uzun

sabittir. Konferanslar dizisinin sonra--

den düﬂündüren Siyasal Vakf›’na

bir geçmiﬂe sahip akademik çal›ﬂma--

ki konuklar› s›ras›yla 22 Mart’ta ‘‹s--

ﬂükranlar›m›z›, buna vesile olan

lar›n›n meyvesini verme zaman› çok--

lam Ekonomisi ve Ahlak’ baﬂl›kl› su--

merhum hocam›z Sabahattin Zaim’e

tan gelmiﬂti. ‘‹slam ‹ktisadi Düﬂünce--

numuyla Ahmet Tabako¤lu, 29

ise dualar›m›z› gönderiyoruz.
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Etkinlik

Araﬂ t›r ma ve Kül tür Vak f›
Trabzon ﬁu be si
Ye ni Me kâ n› na ta ﬂ›n d›…
Hasan Ali Ar›can

Mart–23 Mart tarihleri aras›nda 1 hafta

15 süren aç›l›ﬂ etkinlikleri çerçevesinde ilk

olarak 15 Mart cumartesi günü saat 14’te,
geçmiﬂte Trabzon’da Kültürevi çat›s› alt›nda
hizmetlerini yürütmüﬂ, ayn› davaya gönül vermiﬂ, Türkiye’nin birçok iline da¤›lm›ﬂ insanlar›n
bir araya gelmesiyle baﬂlayan aç›l›ﬂ etkinlikleri
ayn› günün akﬂam› saat 19?da Doç. Dr. Celaleddin Vatandaﬂ?›n uzun süren araﬂt›rmalar›
sonucu haz›rlad›¤› “Trabzon’da Aile Yap›s› ve
Sorunlar›” adl› sunumuyla devam etti.
19 Mart Çarﬂamba akﬂam› saat 19.30’da,
Sal›ncak Çocuk Kulübü’nün haz›rlad›¤› Mevlit
Kandili program›na yo¤un ilgi gösteren ailelerse duygusal anlar yaﬂad›. 21 Mart Cuma saat
19?da Araﬂt›rma ve Kültür Vakf› eski genel
baﬂkan› say›n Metin Alpaslan’›n “Kamplaﬂmalar Karﬂ›s›nda Türkiye’nin Gelece¤i ve Müslümanlar” konulu konferans› gerçekleﬂti. Konferans›n öncesinde bir konuﬂma yapan Araﬂt›rma ve Kültür Vakf› Trabzon ﬁubesi Baﬂkan›
Tuncay Mahitapo¤lu, insanlar›n içine düﬂtü¤ü
buhranlardan kurtulman›n yolunun, s›k›nt›lara
karﬂ› beraberce gö¤üs germekten geçti¤ini ve
bu birlikteli¤i sa¤lamak amac›yla yola ç›kt›klar›n› vurgulad›.
22 Mart Cumartesi saat 19?da vakf›n kurucular›ndan Prof. Dr. Burhanettin Can’›n
“21.Yüzy›lda Yeni Haçl› Sald›r›lar› Karﬂ›s›nda
Müslümanca Duruﬂ” konulu konferans›na da
Trabzon halk› yo¤un ilgi gösterdi. 23 Mart Pazar günü Uzungöl gezisiyle son bulan aç›l›ﬂ etkinlikleri, Türkiye’nin de¤iﬂik illerinden çok say›da vak›f gönüldaﬂ›n›n ve Trabzon halk›n›n
yo¤un kat›l›mlar›yla gerçekleﬂti. Duam›z bu
gönüllü birlikteli¤in bereketiyle nice dolu dolu
faaliyetlere kap› açmas›d›r.

Genç Öncüler’in Birincisi:
“Karda Ayak ‹zleri”
enç Öncüler dergisinin 5. geleneksel hikâye yar›ﬂmas› so--

G nuçland›. Heyecan dolu bekleyiﬂ sonunda, onca eser ara-s›ndan dereceye girmeye hak kazananlar, ödüllerini 16 Ni-san’da F›rat Kültür Merkezi’nde (Çemberlitaﬂ-‹stanbul) ger-çekleﬂecek Gençlik ﬁöleni’nde alacaklar. “Arkadaﬂl›k Öldü
mü” konulu hikâye yar›ﬂmas›n›n jürisinde Aziz Erdo¤an, Erol
Battal, Hüseyin Altuntaﬂ, Sibel Eraslan, Zafer Özdemir ve Ta-r›k Tufan yer ald›.
Önceki y›llarda düzenledi¤i, “Televizyonun Hayat›m›zdaki
Yeri”, “Tüketim Kültürü”, “Sen Ö¤retmen Olsayd›n”, “Aile”
konulu yar›ﬂmalar›n›n ard›ndan bu y›l “Arkadaﬂl›k” konusu
etraf›nda gençlerin yaz› hayat›na at›lmalar› için Genç Öncüler,
“yar›ﬂmaya var m›s›n” demiﬂti.
Uzun bir de¤erlendirme sürecinin ard›ndan; bireyselleﬂ-me, internet, fedakârl›k, paylaﬂma, yaln›zl›k gibi kavramlar
etraf›nda arkadaﬂl›k konusunun irdelendi¤i gözlenirken,
Genç Öncüler jürisi gelece¤in yazar ve hikâyecilerini seçti.
Ülkenin dört bir yan›ndan kat›lan eserler aras›nda; önceki
senelerde Hakkari’den, Sakarya’dan, Sivas’tan, Samsun’dan
genç kalemleri bulup ç›kartan Genç Öncüler, bu seneki yeni
yetene¤ini Üsküdar ‹mam Hatip Lisesi -‹stanbul- s›ralar›nda
keﬂfetti. Meryem Lübeyne Bal “Karda Ayak ‹zleri” baﬂl›kl› ya-z›s›yla birincilik ödülünü al›rken; ikincili¤i Fatma Topçu, üçün-cülü¤ü ise Ayﬂe Zinnur Çetin ald›. ‹lk üç d›ﬂ›nda kalan ama jü-ri taraf›ndan en az onlar kadar de¤erli görülen ve mansiyon
ödüllerini almaya hak kazanan isimler ise ﬂöyle: Havva Dur-muﬂ, Havva Topçu, Muaz Erdem, Süheyla Gün, Sümeyye Gü-nay, ﬁeyma Kepenekçi, Tuba Olgaç, Zehra Yurdan.
Genç Öncüler, yazmak, çizmek, kendini ifade etmek iste-yen gençlere dergi sayfalar›nda geniﬂçe vermeye devam eder-ken; düzenledi¤i yar›ﬂmalarla gençleri daha da teﬂvik edip ge-lece¤in yazarlar› olma konusundaki yeteneklerini ortaya ç›ka-r›yor. Birçok popüler yay›n›n aksine gençlerden bir ﬂey almay›
de¤il, gençleri kalem ve söz sahibi k›lmay› sürdüren Genç Ön-cüler, bu sebeple okurlar›n›n gönlünde ayr›cal›kl› bir yer edi-niyor. Birçok genç, Genç Öncüler’i, yaz› hayat›na baﬂlad›¤› bir
yuva olarak ayr›cal›kl› bir konumda tutuyor.
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Kitap - Dergi

I. Dünya Savaﬂ›’n›
Yeniden Okumak

‹smet Özel’i Nas›l Bilirsiniz?
Dergâh Yay›nlar›, ‹brahim Tüzer’in dört y›ll›k bir çal›ﬂma sonucun-da ortaya ç›kard›¤› ‹smet Özel: ﬁiire Dam›t›lm›ﬂ Bir Haya isimli ese-rini ﬁubat 2008’de yay›nland›. ‹brahim Tüzer, bu çal›ﬂmas› s›ras›n-da ‹smet Özel ile uzun soluklu söyleﬂiler de gerçeleﬂtirmiﬂ; hem
kendi görüﬂlerini, hem de ‹smet Özel’in verdi¤i cevaplar› bir araya
getirme imkân› bulmuﬂ.
‹s met Özel: ﬁiire Da m› t›l m›ﬂ Bir Haya
‹b ra him Tüzer, Der gâh Yay.

Eyy Uhnem! Eyy Uhnem

ans›malar›n›

günümüzde

Y dahi hissetti¤imiz birinci ci-han harbi birçok imparatorlu¤u
tarih sahnesinden sildi¤i gibi bir-çok yeni devletin de ortaya ç›k-mas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Tarihçiler I.
Dünya savaﬂ›n›n tarihinin Os-manl› aç›s›ndan hala tam anla-m›yla yaz›lamad›¤›nda hem fi-kirler. Konuyla ilgili lokal çal›ﬂ-malar›n olmas›na ra¤men sava-ﬂ›n geneline ait geniﬂ çapl› araﬂ-t›rmalar›n eksikli¤i hissedilmek-tedir. Bu eksikli¤e dikkat çeken
Kültür dergisi savaﬂ›n bitiﬂinin

Gogol’un ‹zinde adl› dörtlemesinin üçüncü cildi olan Eyy Uhnem!
Eyy Uhnem! Glasnost sonras› Rusya’da yaﬂananlar› irdeliyor. Alt
metninde ise dünyay› alg›lay›ﬂ›m›z› sorgulayan, Ayd›nlanma sonra-s› dayat›lan Bat›l› bak›ﬂ ile hesaplaﬂan bu dizi roman, titiz bir araﬂ-t›rman›n oldu¤u kadar, günümüzün en sayg›n ayd›nlar›ndan Alev
Alatl›’n›n zengin birikimini de ortaya seriyor. ‹kinci cildiyle Rus-ya’n›n en önemli edebiyat ödülünü, Aleksander M. ﬁolokhov ödü-lünü kazanan Gogol’un ‹zinde dizisi dünya ile hesaplaﬂmas›n› sür-düren okurlar›n bekledi¤i bir kitap!..
Eyy Uh nem! Eyy Uh nem - Alev Alatl›, Everest Yay.

Çanakkale’nin Kürtlerine Vefa
“Ç›lg›n Türkler”den Sonra “Ç›lg›n Kürtler”
Çanakkale’de her milletten insan savaﬂt›. Türkü, Ar-navutu, Boﬂnak›, Laz›, Çerkezi Anadolu’da yaﬂayan
her milletten birileri vatan› için can verdi. Çanakka-le’de yaz›lan destana iliﬂkin bugüne kadar pek çok ki-tap da piyasaya ç›kt›. Ç›lg›n Türklerin ard›ndan ﬂimdi
de savaﬂ›n “Ç›lg›n Kürtleri” gündeme getirildi. Kürt-lerin Çanakkale’de göstermiﬂ olduklar› cengâverlik-ler, yay›nlanan bir kitapta örnekleriyle anlat›l›yor. Ki-milerinin bölücü olarak göstermeye çal›ﬂt›¤› Kürtlerin
geçmiﬂte, birlik ve beraberlikte sergiledikleri fedakâr-l›klar göz önüne seriliyor.
Çanakk le Savaﬂ›’nda Kürt Civan lar - Emi ne Uçak Er do¤an, Yar› mada Yay.

90. y›l dönümünde kapsaml› bir
I. Dünya Savaﬂ› özel say›s› haz›r-lad›. Savaﬂ›n siyasi tarihinin yan›
s›ra sosyal ve ekonomik cephesi-ni de ele alan bu say›, alan›nda
çok büyük bir boﬂlu¤u doldura-cak gibi gözüküyor. Özellikle
görsel aç›dan da çok geniﬂ bir ta-rama yap›larak haz›rlanan der-gide Osmanl› Devleti’nin savaﬂt›-¤› cepheler tek tek ele al›nm›ﬂ.
Kültür dergisi yaklaﬂ›k 200
sayfal›k hacimli say›s›yla güzel
bir çal›ﬂma olan Kültür Dergisi
mutlaka edinilmeli.
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Bir Varm›ﬂ Bir Yokmuﬂ
Hayrettin Karaman’›n hayat hikâyesini anlatt›¤› üç ciltlik eserini
ﬂu ifadelerle anlat›yor; ‘Hayat›m ve Hat›ralar’dan ibaret olan bu
kitaba Bir Varm›ﬂ, Bir Yokmuﬂ ad›n› koydum; çünkü kendileriy-le hat›ralar›m olan yüzlerce kiﬂiyi düﬂündü¤üm zaman, sanki
masal kahramanlar›n› düﬂünüyordum; hepsi dünya âleminden
yok olup gitmiﬂlerdi, b›rak›n ebediyeti, fani dünyan›n ömrüne
nispetle bile ömürlerimiz bir nokta kadar de¤ildi; sanki ‘bir var-d›k’, ama kesin olarak ve uzun zaman ‘bir yokuz’. Bu bir nok-tac›k ömrümüzün boyu k›sa olsa da de¤eri, ebedi saadeti elde
edecek, onu sat›n alacak kadar büyük. ‘‹lim bir noktad›r, onu bilgisizler ço¤altm›ﬂ’ di-ye bir hikmet söylenir. ﬁu halde ‘nokta’ deyip geçmemek laz›m. Ömür noktas›n›, dün-ya hayat kitab›n›n uygun yerine koymay› baﬂar›rsak ‘iyi ki, dünyaya gelmiﬂiz’ diyece-¤imiz bir gün gelecektir.
Bir Var m›ﬂ Bir Yokmuﬂ (3 Cilt) - Hayret tin Ka ra man, ‹z Ya y›nlar›

Kitap - Dergi

Önyarg›lar K›r›l›nca
Bat›’da ‹slam hakk›nda beliren menfî görüﬂler ‹slam’›n do¤uﬂunu
takip eden asr›n hemen ard›ndan baﬂlad›. ‹ﬂin gerçe¤i ‹slam di-niyle ilgili kaleme al›nan kitaplar›n tamam›nda düﬂmanca bir
yaklaﬂ›m söz konusu de¤ildi. Bat›’da pek çok dürüst ayd›n farkl›
bir yaklaﬂ›m sergiledi. Yazd›klar› eserlerde ‹slam’a ve Müslüman-lara yap›lan haks›zl›klar üzerinde durdular. Goethe, Tolstoy,
Voltaire, Guenon, Hitti, Garaudy, Schimmel, Bucaille, Hofmann,
Lings, Rosenthal, Fuller’in de içinde bulundu¤u 55 Bat›l› düﬂü-nür. Onlar ‹slam’a ve Müslümanlara do¤ru bir bak›ﬂ aç›s›yla bak-t›lar ve tan›d›lar. Eserlerinde ‹slam düﬂmanl›¤›na asla yer vermediler. ‹ﬂte bu kitap, bi-zim de onlar› tan›mam›z için kaleme al›nm›ﬂ bir eser.
Bat› ‹s lam’› Ta n› d›kça - Muh sin ‹l yas Suba ﬂ›, Nesil Yay.

Mekânlar› Tüketmek
Ütopyac› hareketler yüzlerce y›ld›r adil bir toplum ve daha iyi bir
yaﬂam için mücadele veriyorlar. Harvey bu eserinde tarihsel ve
co¤rafi bir bak›ﬂ aç›s›yla bu hareketlerin baﬂar›s›zl›klar›n›n alt›nda
yatan sebepleri ve ütopyalar› ortaya ç›karan fikirlerin geçerlili¤ini
sorguluyor - baﬂka bir ifadeyle, fikirlerin neden ütopik kald›¤›n›,
hayallerin neden gerçekleﬂmedi¤ini sorguluyor. Her yönüyle tar-t›ﬂ›lmaya, incelenmeye de¤er bir kitap Umut Mekânlar›.
Umut Me kân lar› - Da vid Har vey, Me tis Yay›n la r›

Türkiye’de Yerel Seçimler
Daha öncede Türkiye’de Seçmen Davran›ﬂ› adl› eseri ç›km›ﬂ olan
Ali Eﬂref Turan, Türkiye’de Yerel Seçimler adl› çal›ﬂmas›nda Cum-huriyet’in kuruluﬂ y›llar›ndan itibaren yap›lm›ﬂ yerel seçimleri in-celerken, yap›lan yasal düzenlemeleri ve mevzuat de¤iﬂikliklerini
takip ederek, yerel yönetimlerin iﬂlevsel ve tarihsel dönüﬂümünü
ve bugün gelmiﬂ oldu¤u noktay› de¤erlendiriyor. Bunu yaparken
de, seçim öncesi siyasi ortam›, partilerin siyasi iletiﬂim biçimlerini
ve seçimlerden sonraki durumu toplumsal ve tarihsel çerçevede
ele al›yor. Bütün bu de¤erlendirmeleri konuyla ilgili kaynaklar-dan, istatistiklerden ve son y›llarda s›kça baﬂvurulan kamuoyu araﬂt›rmalar›ndan yarar-lanarak yapan Turan, Cumhuriyet’in kuruluﬂundan baﬂlayarak 2004 yerel seçimlerine
uzanan süreç içinde her dönemin toplumsal ve siyasal koﬂullar›n› irdeleyen geniﬂ bir
tablo çizerken, yerel seçimlere iliﬂkin sa¤lam verilere dayal› ayr›nt›l› dökümler de veri-yor.
Tür ki ye’de Ye rel Se çimler - Ali Eﬂ ref Tu ran, ‹s tan bul Bil gi Üni versi te si Yay›n la r›

Sivil Toplum Tart›ﬂmalar›
Hem ulusal hem de uluslar aras› alanda çevre sorunlar›na karﬂ›
halk› bilinçlendirme, kamuoyu oluﬂturma, siyasal iktidarlar karﬂ›-s›nda daha çok tedbir alma gibi konularda çal›ﬂma yapan bask›
gruplar›, en popüler sivil toplum kuruluﬂlar›d›r. Bu çal›ﬂma, top-lumsal sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› platformlar›n gündemlerinde ilk s›ra-larda olan bask› gruplar› ve çevre sorunlar›n› bir arada incelerken
ülkemizde çevre politikalar›n›n oluﬂturulmas› sürecinde bask›
gruplar›n›n tarihsel süreçlerini ayr›nt›lar›yla aç›klayan bu kitap,
bask› gruplar› hakk›nda önemli aç›l›mlar sunmaktad›r.
Si vil Toplum Kavram› Tar t›ﬂ malar›
Akif Em re, Ali Bu laç, Ali Mu rat Yel, Ömer Ça ha, Kaknüs Ya y›nlar

Bat› Biliminde
Nereden Nereye?
lümsüz ö¤ele-meydana
getirdi¤i bir biçim-ler zinciri olarak ev-ren anlay›ﬂ›.1840 1940 aras›nda, ter-modinamik, ato-mik yap›, madde ve
enerjinin birbirine
eﬂitli¤i gibi kuramlarla birlikte ortaya ç›k-m›ﬂt›r.
Peter Whitfield’e göre bu insan düﬂünce-sinin belki de en büyük baﬂar›s›d›r. Whit-field, bu geniﬂ kapsaml› araﬂt›rma esna-s›nda, sözkonusu baﬂar›n›n ard›nda ya-tan ve düﬂünce tarihinin en erken dö-nemlerinden XX. yüzy›l›n ortalar›na dek
uzanan uzun soluklu ve karmaﬂ›k keﬂif
süreçlerini inceliyor. ‹nsanlar›n, araﬂt›ran
bir zihin ve bir inançlar dizisi yard›m›yla
do¤ayla sonsuzluk aras›nda köprüler
kurmak için nas›l bir mücadele verdi¤ini
gösteriyor ve bilim tarihinin de t›pk› sa-nat tarihi gibi basitten karmaﬂ›¤a do¤ru
do¤rusal bir ilerleme göstermedi¤ini ev-reneiliﬂkin trihsel koﬂullarca belirlenen
aç›klamalardan oluﬂtu¤unu savunuyor.
Bildi¤imiz anlamda bilimsel düﬂüne ilk ne
zaman ortaya ç›km›ﬂ do¤aya ve yaﬂama
iliﬂkin di¤er düﬂünce formlar›na ne za-man üstünlük sa¤lam›ﬂt›r? Bu güç soruya
aç›k bir cevap bulma yolundaki gayret.
Bat› Biliminde Dönüm Noktalar› isimli bu
eserde büyüleyici bir seyahate dönüﬂü-yor. Elinizde tuttu¤unuz bu kitap, geniﬂ
kapsaml› ve önemli konulara de¤iniyor
ama okurundan bilimin herhangi bir ala-n›nda özel bir uzmanl›k da talep etmiyor.
Her bir ça¤›n büyük düﬂünürlerinin bu-luﬂlar›, spekülasyonlar› ve teorileri aç›k ve
özlü bir dille sunuluyor ve çok say›da re-simle destekleniyor.

Örin

Bat› Bi li minde Dönüm Nok ta la r›: Ta rih
Önce si Dönem lerden Atom Ça¤› na
Pe ter Whit fi eld, Küre Ya y›nla r›

N‹SAN ‘08 UMRAN

81

Kültür - Sanat

RES‹MDEK‹
PALYAÇO
Emin M. Tekin
urtlar›n geceleri çok içli uludu-¤u, çetin bir k›ﬂ›n hüküm sür-dü¤ü günlerde do¤mam ba-bam› mutlu etse gerek ki günlerce
bana bir isim bulmak için düﬂünüp
durur. Sonunda da bir isim bulur.
Der ki anneme bu çocu¤un ad› Çetin
olsun, böyle bir k›ﬂta do¤du¤u için
de ismiyle müsemma olur. Dedemse
Metin olmas›n› ister. Sonunda bir or-ta yol bulur babam, Çetin Metin ol-sun der. Kula¤›ma ezan okumas› için
imam efendiyi davet eden babam,
durumu kendisine anlat›r. Köy imam›
Metin ne ise de Çetin de nedir, öyle
isim mi olur, bunca güzel isim var-ken.” Sözü üzerine ﬂuray› ademden
son karar ç›kar: Emin Metin. ﬁiir gibi
olan isim babam›n ﬂair damar›n› te-tikledi¤inden olsa gerek hemen bir
dörtlük döktürür.
Çocu¤um bundan sonra ad›n Metin
Daim aç›k olsun baht›n, k›smetin
E¤er ileride vekil olursan
Aman darbe görmesin hükümetin
Birçok kez babamdan duydu¤um
bu dörtlük, bana göre dört dörtlük
de¤ildi. Çünkü anlamakta zorland›m
y›llarca. Babam›n kafas›ndan atama-d›¤› ‘darbe’ kelimesini, hele de böyle
anlaml› ve mutlu günde dile getirme-sini ﬂu an bile anlam›ﬂ de¤ilim. Niçin
benim ismimle darbeleri beraber an-m›ﬂ. Bunu kendisine her soruﬂumda
bir iç çekerdi. Ben de fazla üstele-mezdim. Ama bir türlü bu iﬂin üste-sinden de gelemedim. Y›llar y›l› ismi-min bu dörtlükte yer almas›n›n s›rr›n›
çözemedim. Bu beni o kadar rahats›z
etti ki babam›n babalar›n babas› ol-mas› bile beni çocukluk hezeyanla-r›mdan kurtaramad›.

K
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Ruhum haz›r olda, bedenim taﬂl›
yolda yürüdüm, yürüdüm. Bakt›m bu
iﬂin sonu yok. Bu kadar yokun içinde
kaybolmamam için nice deryalardan
deva sordum. Keskin hocalardan du-a istedim, olmad›.
Resimdeki Palyaço ile kendimi
özleﬂtirdim. Hani bir ruh hastas› var-d›r. Günün birinde bir psikologa gi-der ve der ki: “Üstad, uyku girmez
oldu gözüme. Tam yataca¤›m açlar›n
s›z›s›n› midemde, katillerin b›çaklar›-n›n kabzas›n› elimde, mazlumlar›n
gözyaﬂ›n› yana¤›mda hissediyo-rum… Bu derdimin bir derman› yok
mu?” Hastas›n› uzun uzun dinleyen
psikolog, adam›n elinden tutarak
perdesini açt›¤› pencerenin yan›na
götürür. Pencerenin karﬂ›s›ndaki du-varda bir afiﬂ vard›r. Afiﬂte bir palya-ço… Der ki: “Dostum ﬂu palyaçonun
her akﬂam sirkte gösterisi var. Bir
hafta gösterisine kat›l hiçbir ﬂeyci¤in
kalmaz. Hasta adam ﬂu cevab› verir:
“Resimdeki palyaço benim, psikolog
efendi.”
Anlad›m ki kafam› kurcalayan bu
sorular› kime anlatsam çare yok, ben
de nefesimi do¤ru bir psikologun ya-n›nda ald›m ve ﬂu sorular› sordum,
bu sorular› size de soruyorum ne olur
bana yard›mc› olun!
Yorgun yorgun geçen her günün
sonunda baﬂ›m› yast›¤a koymadan,
belki de yast›¤› on beﬂ santim kala
uyuyorum uyumas›na da gece yar›s›
aniden yata¤›mdan bir ok gibi f›rl›yo-rum. Yata¤›ma tekmil verip selatü
selam getiriyorum. Askerden geleli
yirmi y›l oldu doktor bey ben acaba
darbe kolik miyim?
Davet edilmesem de her sohbete

fütursuzca dal›yorum. Adamlar iki ci-lal› söz söyledi mi inan saatlerce yüz-lerine bakakal›yorum. Üzerine de iki
Aspirin art arda al›yorum. Herkes va-tan› kurtar›rken ben baﬂka tellerden
çal›yorum. Doktor bey sizce ben bu
cennet vatan› sevmiyor muyum?
Müzikle aram iyi; fakat ruhum
hala aç. Her türlü müzi¤in yan›nda
bir de metal dinlesem, doyar m› ru-hum? Zira yeryüzünde zerre kadar
da olsa muhtac›m huzura… Hele bi-ri var ki her defas›nda “Huzurum kal-mad› fani dünyada…” deyip beni
hercümerç ediyor. Peki bu sanatç›lar
da m› muhtaç huzura?
‹letiﬂimin al›p baﬂ›n› gitti¤i bir
yüzy›lda gönlüme söz geçiremez ol-dum. Pencereden ç›kmayan yollara
bakmayan dilrubalar rüyama da gir-mez oldu. Gül benzim sarar›p soldu.
MSN aram›zda en kestirme yoldu.
Aniden sanal ba¤lant›lar›m kopuver-di. Yüre¤im hop oturup hop kalk›-verdi. Psikolog efendi âﬂ›k m›y›m, ne-yim; sizce nedir bu gönlümün derdi?
Geçenlerde efendi hazretleri gir-di rüyama. Bir ﬂefkat tokad› kondur-du yana¤›ma. Sa¤›ma vurmakla kal-mad› bir Osmanl› da soluma… E¤ilip
bir de “Sen ilerde adam olursun.”
demez mi kula¤›ma. Doktor bey ben
hala adamdan say›lm›yor muyum,
bunca iri k›y›m zevat yan›nda? Sizce
de adaml›ktan nasibime bir pay dü-ﬂer mi, dibi görünmeyen istifhamlar
denizinde bo¤uldukça?
“Palyaço yüre¤in de burnun kadar
büyük mü?
‹nsanlar›n mutsuzlu¤u omuzlar›na
yük mü?”

Ek

ALMANYA’DA ‹SLAM
- Bir Tutam Hikaye Geschrieben von Dr. Murad Wilfried Hofman
Türkçesi: Hüseyin ﬁanl›

25.03.2008’de, Almanya Duizburg Essen Üniv.’de yap›lan “Alternatif Ola rak ‹s lam” konulu sempozyumda sunulan
bu belgesel metin, Almanya’da ‹slâm varl›¤›n›n tarihi serüvenini ve ﬂu an Almanya’da yaﬂayan Müslümanlar›n sorunlar›n› ilk elden ö¤renmek isteyenler için oldukça önemli bilgiler sunuyor. Metni Um ran okuyucular› için Türkçeye aktaran Uluslararas› ‹liﬂkiler Uzman› Hüseyin ﬁanl› kardeﬂimize teﬂekkür ediyoruz.

er ne kadar Büyük Karl ile Ba¤-dat’taki meﬂhur Abbasi Halifesi
Harun Reﬂit aras›nda hediyeleﬂ-melerle baﬂlam›ﬂ iliﬂkiler bilinse de, Al-manya ve ‹slam Dünyas› aras›ndaki ger-çek ikili iliﬂkiler en erken 1731 ile baﬂlar.
Bu tarihte Prusya Kral› 1. Frederik Wil-helm kendi hassa k›tas› için 20 Türk as-keri talep etmiﬂti. Bu askerler için 1732
y›l›nda Postam’daki Alman bölgesinde ilk
cami inﬂa edilmiﬂ, ard›ndan onun takipçi-si Büyük Frederik, Prusya ordusundaki
Müslüman askerlerin say›s›n› aralar›nda
Tatar, Boﬂnak ve Arnavut olmak üzere
yaklaﬂ›k 1000’e ç›kararak bu askerler için
bir de imam tayin etmiﬂti. Bu tarihle ilin-tili olarak 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ka-dar uzanan Almanya’daki en eski Müslü-man mezarl›¤› Berlin’de saptanm›ﬂt›r.
(Bu konu hakk›nda daha fazla bilgi sahi-bi olmak isteyenler, Graz’da bulunan
“Almanya’daki ‹slam’›n Hikayesi” ve
“Prusya Kartal› Alt›nda Yar›may”(Alten-berge 1984) adl› kitaplara bakabilirler.)
19. yüzy›lda Almanya ile ‹slam ara-s›ndaki iliﬂkiler güç kazanm›ﬂt›r. Sonraki
generallerden Helmuth von Moltke
1835-1839 tarihleri aras›nda Osmanl›
Sultan›na fevkalade iyi hizmetlerde bu-lunmuﬂtur. Bir baﬂka örnek ise, ‹slam’›
kabul eden Dr. Eduard Schnitzer’in hat›-r› say›l›r bir kariyer niﬂanesi olarak bir Os-manl› memuruna sivil dan›ﬂmanl›k yap-mas›d›r. Öyle ki, Mehmet Emin Paﬂa ola-rak Ekvator Afrika’s›nda valilik yapm›ﬂt›.

H

Gezgin ‹mparator
Kaiser 2. Wilhelm davas› için att›¤›
her kurﬂunda ‹slam Dünyas›’n› emperya--

list ‹ngiliz, Frans›z ve Rus güçlerine karﬂ›
koruyan bir hami gibi par›ld›yordu. 1895
y›l›nda ‹stanbul’a, 1898’de ﬁam’a ve
1905’de Tanca’ya yapt›¤› ﬂaﬂal› geziler
oralarda kal›c› etkiler b›rakt›.
Jöntürkler’in sürgündeki üyesi Enver
Paﬂa’n›n Berlin’deki askeri tedrisat geç-miﬂi, Türkiye’nin 1. Dünya Savaﬂ›’nda Al-manya saf›nda yer almas›n›n bir tesadüf
olmad›¤›n›n göstergesidir. Bu savaﬂ s›ra-s›nda Rusya, Kuzey Afrika ve Senegal
as›ll› yaklaﬂ›k 15.000 Müslüman tutsak
için Berlin civar›nda yeni bir cami inﬂa et-mek durumunda kalm›ﬂlard›. Bu cami
için 1915 y›l›nda Türkiye Büyükelçisi’nin
de kat›l›m›yla bir aç›l›ﬂ töreni yap›ld›.
Ancak Alman siluetindeki ilk Müslü-man cemaatinden bahsetmek ancak
1922 itibariyle mümkün olacakt›r. Bu ce-maat 1925 y›l›nda Berlin-Wilmers-dorf’taki kubbeli cami olan Mevlana
Sadruddin camiinde toplan›yordu.
Nazizmin ‹slam ile Flörtü
‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndaki Müslüman
savaﬂ esirlerinin idaresi büyük bir sorun
teﬂkil ediyordu; bu kez 60.000 civar›nda-ki Sovyet ve Yugoslav Müslümanla ilgi-lenmek gerekiyordu. Bu insanlarla ilgili
ibadethane, e¤itim, bar›nma sorunlar› ve
dini anlamda birçok sorun yaﬂan›rken,
di¤er taraftan da sovyet ateizmine karﬂ›
savaﬂ veriliyordu. (Bu trajik olay› Klaus
Gensicke “Kudüs Müftüsü Amin el Hüseyni ve Milliyetçiler” adl› kitab›nda ge-niﬂ bir ﬂekilde belgelemiﬂtir.)
Nazi Partisi, silahl› kuvvetler ve SS mi-lisleri o zamanlar Berlin’de yaln›zca bir
Merkez ‹slam Enstitüsü’ne s›cak bak›yor--

lar, yan› s›ra Tatar, Türkmen, K›rg›z, Boﬂ-nak ve Arnavutlar› da amaçlar› do¤rultu-sunda kullanmak için f›rsat oluﬂturuyorlar-d›. Hatta s›rf bu yüzden Silahl› kuvvetler
1944 y›l›nda ordu içinde kendi imamlar›n›
yetiﬂtirilmeleri üzere bir okul açm›ﬂt›.
Alman Müslüman birlikleri Filistin
bayra¤› renginde, üzerinde Almanca ve
Arapça “Özgür Arabistan” yazan omuz
armal› askeri üniforma giyiyorlard›.
Almanya sürdürdü¤ü ‹slam Dünya-s›’n›n hamilik görevini tazelemek için çok
u¤raﬂlar verdi. Yaln›z bu macera 1945 y›-l›nda apans›z bir ﬂekilde ortadan kaybol-muﬂ ve birçok ordu mensubu Müslüman
trajik bir son ile karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Alman Oryantalistleri
18. ve özellikle 19. yüz y›ldan itiba-ren Alman Oryantalizmi mükemmel bir
ﬂöhret sahibi olmuﬂ ve bunu günümüzde
de sürdürmüﬂtür. Yaln›z, Alman araﬂt›r-mac›lar›n oryantalizm anlay›ﬂ› Arabistanl›
Lawrence gibi kolonyal güçlerin ajan›
olarak davranmas› gibi de¤ildi. Bilakis,
yaﬂad›klar› yüzy›l›n tipik özelli¤i olan
“pozitivist ak›l” ile hareket ederek, ken-di bireysel arzular› do¤rultusunda ‹slam
üzerine çal›ﬂmalar yap›yorlard›.
1860 tarihli Theodor Nöldeke’nin
kaleminden ç›kan ödüllü “Kurân’›n Hi ka ye si” kitab›, Bat›y› bir hayli meﬂgul etmiﬂ,
Kur’ân’daki her bir ayetin nüzul s›ras›
üzerine etrafl› bir u¤raﬂa sevketmiﬂti. Tü-binger Oryantalistlerinden biri olup tüm
hayat›n› Kur’ân’a adam›ﬂ olan Rudolf Pa ret, Nöldeke’nin 20. yüzy›ldaki en sa¤-lam takipçilerindendi.
Kitab›n Almancaya ilk tercümesi Sa-N‹SAN ‘08 UMRAN
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lomon Schweiger taraf›ndan 1616 y›l›n-da Nürnberg’te yap›ld›: “Türklerin
Kur’ân’›, Din ve Bat›l ‹nanç” (Alcoranus
Mahumeticus; Der Türcken Alcoran, Religion und Aberglauben).
Bu tercümede, Arapça bir kayna¤›n
tersine Latinceye istinat eden ‹talyanca bir
metinden al›nt› yap›ld›¤› düﬂünülebilir. Bu
aksakl›k ancak 1772 y›l›nda en az›ndan
metodolojik olarak David Friedrich Me-gerlins taraf›ndan “Türk ‹ncili” ad› alt›nda
Arapçadan tercüme edilerek giderildi. ‹ﬂte
bu çal›ﬂmad›r ki, Johann Wolfgang von
Goethe’nin ‹slam’a yak›nlaﬂmas›n›n ve
hatta yayg›n bir kan› olarak gizlice Müslü-man olmas›n›n nedenidir.
Gerçekte Deismus’a biat etmiﬂ olan
ﬂair prens, Do¤u-Bat› Divan›’ndaki ﬂifreli
notlar›nda ﬂöyle yazmaktayd›: “ﬁair, bir
Müs lüman oldu¤u ﬂüp hesi ne as la iti raz
etmez”. Goethe, “Hikmet Kitab›” adl›
çal›ﬂmas›nda her f›rsatta itiraf ediyordu
ki: “E¤er ‹s lam Al lah’a sada kat ve ona
düﬂ kün lük ise, hepi miz ‹s lam üze ri ne ya ﬂ› yor ve ölü yoruz”.
Ku’ân’› Almanca aruzuna aktarmak
için, oryantalist yazarlardan biri olan Fri-edrich Rückert’in, ﬂimdiye kadar emsal-siz say›lan araﬂt›rmas›n› (Frankfurt 1888)
ilk eline ald›¤›nda kim bilir ne kadar coﬂ-kun bir hal içindeydi! O zamandan beri
aralar›nda 20.yüzy›la ait 6 Müslüman ka-lemin de yer ald›¤› 20’yi aﬂk›n Almanca
Kuran tercümesi yap›ld›(Muhammad
Rassoul, Fatima Grimm, Murad Hof-mann, Ahmad von Deffner, Amir Zai-dan, Nadeem Elyas / Frank Bubenheim).
Müslüman Göçü
20. yüzy›l›n ikinci yar›s›, dönemsel
olarak di¤er Alman-‹slam iliﬂkileri peri-yodlar›n› gölgede b›rakacak ﬂekilde ke-miyet ve yo¤unluk getirmiﬂti. Günümüz-de, Almanya’daki Müslümanlar›n duru-mu Goethe örne¤indeki gibi çok nadir
bir olay de¤ildir, tersine h›zl› bir art›ﬂ
göstermektedir. Bugün Avrupa Birli¤i s›-n›rlar›nda 14 milyon Müslüman yaﬂa-makta ve bunlar›n 3,4 milyonu Alman-ya’da ikamet etmektedir. 2005 itibariyle
bunlardan 950.276’s›n›n Alman pasa-portu bulunmaktad›r ve 14.352’si Al-manya do¤umludur. Yaln›zca Paris, Lon-dra, Roma, Viyana, Zagreb, Lizbon ve
Kordoba’da de¤il, hemen her yerde;
Hamburg, Münih, Mannheim, Darm-stadt ve Pforzheim gibi bir çok ﬂehirde
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de cami ve mescitler inﬂa edilmiﬂ durum-da. Tüm Avrupa ülkelerinde birçok Avru-pal› h›zla ‹slam’› kabul ediyor, bu say› Al-manya’da y›lda ortalama 1000 kiﬂi ve
bunlar›n 60%’›n› bayanlar teﬂkil ediyor.
Önceleri, Muhammed Esed (Leopold
Weiss) gibi ya da mutasavv›f Frithjof
Schuon gibi hadiseler son derece fevkala-de bir durum olarak de¤erlendiriliyordu.
20.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹slam, kiﬂisel
alandan kitlesel alana kaym›ﬂ, toplumun
farkl› kesimlerini etkisi alt›na almaya baﬂ-lam›ﬂt›r. Eski pop-star Cat Stevens (Yusuf
‹slam) gibi, koreograf Maurice Bejart gibi,
dünya ﬂampiyonu boksör Cassius Clay (
Muhammed Ali) gibi, siyasetçi/siyaset bi-limci Roger (Reca) Garaudy gibi, diplomat
Dr. Murad Wilfried Hofmann gibi, avukat
Norbert Müler gibi, iktisatç› Dr. Ayyub
Köhler gibi, ziraat mühendisi Dr. Peter
Khalil Kirmsse gibi, psikolog Mihriban
Özelsel ve gazeteci Abdul Hadi Hoffmann
gibi daha nice isim…
Leopold Weiss,
Allah’›n ‹slam Davas›na Hediyesi
Alman bir Müslüman olan Leopold
Weiss (Muhammed Esed), ‹slam’›n 20.
yüzy›lda dünya çap›ndaki en önemli ka-zan›m› idi. Maceralarla geçen hayat›n›
birkaç sat›rla ifade etmek güç olur. 2
Temmuz 1900’da, o zamanlar Avustur-ya-Macaristan ‹mparatorlu¤u’na ait olan
Lemberg’te Yahudi bir aileden dünyaya
geldi. 14 yaﬂ›nda iken 1. Dünya Savaﬂ›na
kat›lmak için orduya girdi. 1918 y›l›nda
fizik ve felsefe e¤itimi için Sigmund Fre-ud ve Ludwig Wittgenstein’›n da ﬂehri
olan Viyana’ya gitti. Genç Leopold 1920
y›l›nda, o zamanlar Avrupa’n›n felsefe ve
sanat merkezi olan Berlin’e geldi.
1922 y›l›nda amcalar›ndan birini ziya-ret için Kudüs’e gitti. Orada Almanya’n›n
en prestijli gazetelerinden biri olan Frankfurter Zeitung’un yak›n-do¤u muhabirli-¤ini yapt›. Filistin’deki agresif Siyonist yer-leﬂimcilerine karﬂ› muhalefetinden ve bil-hassa Araplar›n düﬂtükleri durum karﬂ›-s›ndaki felsefi ve duygusal yap›s›ndan do-lay› Anti-siyonist Yahudi olarak ilan edildi.
Rainer Maria Rilke’den esinlenerek Gayriromantik Garp-Bir Seyahatin Günlü¤ünden (Frankfurt 1924) adl› ilk kitab›n› a¤›r
bir edebiyat dilinde yazd›.
‹lk eﬂi Malerin Elsa Schiemann ile Or-tado¤u’yu dolaﬂt›. 1926 y›l›nda Berlin’de
eﬂi ile birlikte ‹slam’› kabul etti; bir sonra--

ki y›l ilk hac yolculuklar›nda eﬂi vefat etti.
Bu taze Müslüman ad›n› Muhammed
Esed olarak de¤iﬂtirdi. Daha sonra Ara-bistan’da ülkenin ilk kral› olan Abdul Aziz
ibni Suud’un en yak›n dan›ﬂmanlar›ndan
olan Harry St. John Phily’nin yan›nda alt›
y›l yaﬂad›. Arap bir bayan ile evlendi ve
Arapçan›n özünü oluﬂturan Bedevi Arap-ças›n› ö¤renme imkan› buldu.
1932 y›l›nda meﬂhur ﬂair Muham-med ‹kbal (Pakistan’›n fikri kurucusu) ile
Hindistan’a gitti. Orada ?Yol lar›n Kav ﬂak
Nok ta s›n da ‹s lam? (Delhi-Lahor 1934)
adl› kitab›n› neﬂretti. Fakat 1938 y›l›nda
hala Alman vatandaﬂ› oldu¤u için II.
Dünya Savaﬂ› arafesinde tutukland›.
1947 y›l›nda Hindistan parçalan›p iki-ye bölündü¤ünde, Azad Pakistan’a geç-miﬂti. Fakat Buhari’den ‹ngilizceye çevirdi-¤i hadis yazmalar›ndan biri olan el yazma-s› eserinin bir cildini kaybetti(Sahih Buhari, Cebelitar›k: Daru’l-Endülüs, 1981).
Pakistan’da ‹slam’› yeniden canlan-d›rma çal›ﬂmalar› için düzenlenmiﬂ bir
departmanda radyo vaizi olarak görev-lendirildi. Daha sonra Pakistan D›ﬂiﬂleri
Bakanl›¤› Yak›ndo¤u ve Ortado¤u bölü-mü baﬂkanl›¤›na atand›. 1952 y›l›nda bir
Pakistan vatandaﬂ› olarak New York’ta
Pakistan elçili¤i görevine geldi. Ayn› y›l
Pola Hamida adl› Polonya as›ll› Amerikan
vatandaﬂ› bir bayan ile evlendi. Bu evlilik
sonras› baﬂar›s›ndan çok söz edilen ve
dünyada en çok satanlar listesine giren
“Mekke’ye Gi den Yol”(1954) adl› kitab›-n› yazmak için Pakistan D›ﬂiﬂleri Bakanl›-¤›ndaki görevinden istifa etti.
Art›k finansal olarak ba¤›ms›z olan
Esed, hayat›n›n iﬂi olan, Kur’ân’›n Sha-kespear ‹ngilizcesinde tefsiri iﬂine odak-lanabilecekti. 16 y›ll›k bir çal›ﬂmadan
sonra 1980’de “Kur’ân’›n Mesaj›”(The
Message of the Qur’an) adl› eseri ortaya
ç›kt›. Esed’in adeta bir seyyah gibi sür-dürdü¤ü hayat›, ABD, Almanya, Lübnan,
Fas, Portekiz, ‹spanya ve 20 Ocak 1992
y›l›nda vefat etti¤i Malaga’ya kadar de-vam etti. Yolculuklarla geçen maceral›
hayat›na ra¤men vefat›ndan önce “Makaleler” (This Law of Ours and other Es-says) ve “Hukukun Anahtar›” (The Prin-ciples of State and Government in Islam,
1961) adl› iki çal›ﬂmas›n› da yay›mlamay›
baﬂarm›ﬂt›. Esed’in naﬂ› Granada’daki
Müslüman Mezarl›¤›na defnedildi. Viya-nal› bir antropolog ve etnolog olan
Günther Windhager, Esed’in metotlar›n›
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ve ‹slam’› kabul ediﬂini kapsayan bir bi-yografi çal›ﬂmas› yapt› ve hali haz›rda de-vam eden baﬂka bir cilt çal›ﬂmas› daha
var.(Leopold Weiss alias Muhammad
Asad – Von Galizien nach Arabien 19001927; Böhlau-Verlag 2002)
Sorular Üzerine Sorular Sormak
Almanya’da ‹slam’›n geliﬂimi berabe-rinde birçok soruyu da getiriyor:
Hangi s›n›fa mensup Almanlar ‹slam’›
kabul ediyor?
Gerekçeleri nelerdir?
Nas›l organize oluyorlar?
Uyruklar›n›n farkl› olmas› nas›l kabul
ediliyor?
Yaﬂad›klar› problemler nelerdir: okul,
camii, baﬂörtüsü, cenaze vs?
Neticede bir Müslüman Almanya’da
yaﬂayabilir mi?
Tüm bu sorular için aﬂa¤›daki verileri
takip edece¤iz.
“‹slam’a giden hangi Avrupa” soru-su üzerinde duran kayda de¤er baz› ça-l›ﬂmalar ﬂöyledir; “D’une fois al’aute”
(Lisbeth Rocher ve Fat›ma Cherqaoui, Pa-ris 1986) ve Muhammad Ahmad Rasso-ul’ün yazd›¤› “Allah’›n Refakatindeki Almanlar” (Köln,1982) adl› tek ciltlik eser.
‹slam’a giden tek ve tipik bir yol yoktur,
tersine birçok farkl› kiﬂisel metot ve yol
vard›r.
‹slam’› kabul eden birçok insan boﬂ-luk içerisinde olman›n verdi¤i anl›k hisle-rin ve iç sayg›nl›k anlam›nda yaﬂad›klar›
anlams›zl›¤›n etkisinde; yani anlam aray›-ﬂ› içindeler. Bu konuda öncü Scheich Re ne Guenon (1886-1951) gibi.
Bununla birlikte ço¤u Alman Müslü-man kendini köken olarak dört farkl›
grupta tan›mlar:
Misafir iﬂçiler: Buradan Almanya’ya
çal›ﬂmak için gelmiﬂ Türk ya da Tunuslu
iﬂçiler anlaﬂ›lmamal›, aksine burada yurt
d›ﬂ›nda mühendis, mimar, gazeteci, as-ker ya da diplomat gibi görevlerde çal›-ﬂan ve ‹slam ile yak›n iliﬂkide bulunan Al-manlar kastediliyor. Bunlardan baz›lar› ‹s-lam dünyas›nda yaﬂam kalitesi ve nicelik
bak›m›ndan bir bat›l› olarak ayr›cal›kl› bir
izlenim b›rakm›ﬂlard›r. Her halükarda bir-çok bat›l› Müslüman’da, do¤uya olan
kültürel yak›nl›k bir rol oynamaktad›r.
Aile birleﬂimi: Birçok Alman erke¤i
bir Türk k›z›na sevdalan›yor fakat daha
sonra k›z›n ebeveyninden ald›¤› cevap
ﬂöyle oluyor: “Yaln›zca Müslüman bir er--

kek k›z›m›zla evlenebilir ve bize damat
olabilir!” Bu bak›mdan baz› Alman er-kekler sevdaland›klar› k›zlar› alabilmek
için ‹slam’a katlanmay› kabul ediyorlar.
K›sa bir süre sonra s›cakkanl› davran›ﬂlar,
dayan›ﬂma örne¤i, muttaki davran›ﬂ mo-delleri gerçek bir Müslüman aile oluﬂtu-ruyor ve evlilik yoluyla Müslüman olan
bu Almanlar k›sa sürede kendi inançlar›
olarak ‹slam’› yaﬂamaya baﬂl›yorlar.
Yeﬂiller: Bu grup daha çok, raydan
ç›km›ﬂ modern endüstri toplumunun tü-ketim furyas› ve turbo kapitalizm k›ska-c›nda ideolojik anlamda bir aray›ﬂ içinde
olan, sistemi protesto eden gençleri kap-s›yor. Sosyal, adil ve evrensel bir anlay›ﬂ-la s›cak bir toplum aray›ﬂ› içerisindeler,
fakat hiyerarﬂiden uzak hoﬂgörünün ol-du¤u bir toplum. Almanya’daki ‹slam,
inand›r›c› bir alternatif olarak yeﬂillere ca-zip geliyor. Onlar da böyle bir ortam› ‹s-lâm’da bulabileceklerini düﬂünüyorlar;
bu yolculuk garip bir mecraya sürüklene-bilir. Budizm gibi inan›ﬂlarla flört eden
sosyalist topluluklar gibi. Er ya da geç
ideolojiler aras› transit yolcular›n vara-caklar› son istasyon ‹slam olacakt›r.
‹slam bilimcileri: Bu grup Alman-ya’daki 19 üniversitede bulunan oryanta-lizm bölümlerinde okuyan ö¤rencilerden
oluﬂmaktad›r. Bu e¤itim zamanla ‹slam’a
davet ﬂeklini almaktad›r.
Tüm gruplar için geçerli olan ﬂey ise,
yeni Müslümanlar›n giderek artt›¤› ve
artmaya devam etti¤idir. Önemli Frans›z
Müslüman Eva de Vitray-Meyerotvitch
bu süreci ﬂöyle tan›mlar: “Ki ﬂi di nin den
ç› k›p ‹slam’a geç mez, sa de ce di ¤er tüm
din le ri kapsayan bir din bulur”.
Müslüman Olmak
Fakat Alman Kalmak
Ço¤u Alman Müslüman bir Arap ül-kesi ile, Türkiye ile, Pakistan ya da Endo-nezya gibi ülkelerle gerek içerde gerek
d›ﬂar›da iletiﬂim halinde olmaktan çok
memnundur. Ve bu durum çok az rastla-nan bir durum de¤ildir. Çünkü birçok Al-man Müslüman s›n›r tan›maz bir ﬂark an-lay›ﬂ› geliﬂtirmiﬂ ve bu da, di¤er gruplar›n
kendi dilini, kendi kültürünü, k›yafetini
herkesin önünde aç›kça sunmas›na im-kan vermiﬂtir.
Peygamberi biraz da olsun takip ede-bilmek için, birçok müslüman Alman-ya’da dahi peygamber gibi giyinerek do-laﬂmaktad›rlar. Tabii, bunun yan›nda “‹n--

ﬂallah”, “Maﬂallah”, “Allahu Ekber”,
“Bereketullah” gibi Arapça as›ll› fakat
Müslümanlar aras›nda çokça kullan›lan
bu kelimeleri, konuﬂtuklar› Almancaya
adeta Almanca kelimeler gibi serpiﬂtiri-yorlar. ‹slam’› yeni kabul etmiﬂ bir müslü-man›n, çevresindeki kafir ya da inançs›z
dünyaya karﬂ› hem içsel hem d›ﬂsal ola-rak kati bir ﬂekilde de¤iﬂti¤ini göstermek
istemesi anlaﬂ›labilir bir ﬂeydir. Yine de,
7. yüzy›l Hicaz-Arap bölgesinin kültürüne
göre yemek, ona göre giyinmek, Orta
Avrupa’da yaﬂayan bir Alman olarak bi-raz kuﬂku uyand›r›c›d›r. Çünkü insan
kendi ülkesinde bir yabanc›laﬂma süreci-ne giriyor ve ‹slam’› dini bir folklör olarak
görüp kendini alt kültür olarak kabul edi-yor. Bu etki biraz zararl›d›r, çünkü ayr›m-c›l›¤a maruz kalm›ﬂ ve arka mahalle get-tolar›nda kalan birçok Müslüman için du-rum burada zaten tehlikeli boyutlara
ulaﬂm›ﬂ durumdad›r.
Euro-‹slam
ﬁu soru, Almanlar için sonu gelmeye-cek bir tart›ﬂma konusudur: “Alman
Müslümanlar›n anavatan› neresidir?”
Acaba, peygamber gibi hicret etmeli mi-dir; kafirlerin tahakkümünden Hakk’›n
tahakkümüne? E¤er Almanya onun ana-vatan› ise (ve bu zaten böyle) o zaman
bir Müslüman olarak bir Alman’a benze-yemez mi, onun gibi giyinemez, onun gi-bi yiyemez, onun gibi konuﬂamaz m›?
Her ne olursa olsun Almanya’daki ‹slam,
Türk kültürünün bir ilavesi gibi görülüp,
yabanc› dini olarak idrak edilmemelidir.
Aksi takdirde Müslümanlara karﬂ› önyar-g› oluﬂur; 300 y›l önce Kur’ân’› “Türk ‹ncili” ad› alt›nda tefsir eden Schweigger
ve Megerlin’in yaﬂad›¤› önyarg› gibi. So-nuç olarak ‹slam Fars kültüründen Türk
kültürüne, Hint kültüründen Endonezya
kültürüne kadar birçok de¤iﬂik medeni-yetlerle evlilik yapm›ﬂt›r ve bir süreç, bir
koﬂu içerisindedir. O halde neden “Al-man sureti içinde bir ‹slam” olmas›n?
Elbette bu durum Almanya do¤umlu
Müslümanlar› organize ederek bir araya
getirip “Alman Müslümanlar› Ligi” ne
dönüﬂtürecek bir sürece öncülük etme-melidir. “Almanca konuﬂan Müslüman-lar Enstitüsü” evet, kula¤a hoﬂ geliyor,
ancak ne hiçbir aç›dan ‹slam’dan, ne çok
kültürlülük ne de evrensellik aç›s›ndan
böyle bir etnik yap›lanmal› oluﬂuma mü-saade ç›kmaz. Ümmetin Almanya’daki
N‹SAN ‘08 UMRAN
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geniﬂleme süreci Almanya do¤umlular
ve göçmenler olarak bir ayr›ﬂ›m oluﬂtur-makta ve bu maalesef entegrasyon süre-ci için nahoﬂ bir durum teﬂkil etmektedir.
Alman Müslümanlar, Almanya’da ‹s-lam’›n kabulü meselesini göçmen kar-deﬂleriyle el ele vererek üstesinden gele-cekler, baﬂka bir yol yok.
Tabii ki, Bassam Tibi anlay›ﬂ›nda bir
Euro-‹slam kesinlikle olmamal›. Hele hele
tamamiyle asimile olmuﬂ ve ‹slam ad›na
kazan›mlar elde etmeyen revizyonist bir
‹slam kültürü kesinlikle olmamal›. Ameri-kal› ve Avrupal› müslümanlar›n dünya ça-p›nda ‹slam’a farkl› bir soluk getirdikleri,
farkl› bir birlik anlay›ﬂ› oluﬂturduklar› bir
gerçek, fakat onlar bilimsel konularda ol-du¤u gibi birçok konuda hem daha çok
imkana sahiptirler hem de ﬂüpheci ve
araﬂt›rmac› bir yaklaﬂ›m al›ﬂkanl›klar› var.
Onlar ‹slam birli¤ine yaln›zca taze kan ol-muyorlar, ayn› zamanda yeni bir bak›ﬂ
aç›s› da kazand›r›yorlar. Geleneksel ola-rak, otoriteye inanan, e¤itimli bir yap›lar›
oldu¤u için do¤rulu¤una inand›klar› ko-nuda içlerinde ﬂüphe bar›nd›rm›yorlar.
Ayn› zamanda psikolojik olarak daha di-rayetli oluﬂlar›, islami kaynaklar›n daha
modern bir aç›dan yorumlanmas›na im-kan veriyor. Bu ba¤lamda Frans›z müslü-manlardan Johan Cartingy gibi “gerçek
islam”›n sürgünde, yani bat›da bulunabi-lece¤ini iddia etmek istemem, kesinlikle.
Çünkü tüm dünyan›n önünde Avrupal›
müslümanlar taraf›ndan temsil edilen bu
elit görüﬂ, olay› “gerçek müslüman ola-bilme” meselesi olarak görür. Buna göre,
bir insan›n müslüman bir toplumda do-¤up büyümesi yeterli de¤ildir, ‹slam’a ye-niden bir dönüﬂ yapmas› gerekir yani ye-niden keﬂfetmelidir ‹slam’›.
19. yüzy›lda Muhammed Abduh’un
fikirleri ile çokça beklenen ‹slam’›n teolo-jik olarak yeniden canland›r›lmas› olay›,
21. yüzy›lda cesur ve aç›k görüﬂlü bir et-kileﬂim içerisinde olan Arap, Türk, Ma-lay, Avrupal› ve Amerikal› bilim adamla-r›n›n katk›lar›yla gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Son
dönem örneklerinden Fazlur Rahman,
Jabir al-Alwani ve Fathi Osman gibi bat›-ya göç eden beyinler, düﬂünce konusun-da, giyim-kuﬂam konusunda sansür ol-mad›¤› ve gerekli gördükleri çal›ﬂma im-kanlar›n› yaln›zca orada bulduklar› için
göç ettiklerini söylüyorlar.
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Farkl›l›k, Refah ya da Felaket
Hz. Peygamberin tek bir sözü üm-metin farkl›l›klar›n› refaha dönüﬂtürür.
Tabii farkl›l›klar abart›labilir.
Almanya’daki müslümanlar›n tahri-bat› yaln›zca bir serzeniﬂ, bir avuntu de-¤ildir. 30 y›l önce Almanya’daki misafir
iﬂçiler yabanc› olaman›n verdi¤i s›k›nt›la-r› aﬂabilmek için baﬂlang›çta göçmen
kimlikleriyle bir araya geliyorlar ve o ﬂe-kilde de¤erlendiriliyorlard›.
Müslümanlar›n ulusal kriterlere göre
yap›s› anavatanlar› taraf›ndan desteklen-melidir. Böylelikle politik olarak göçmen-lik haklar›n› ve durumlar›n› kontrol ede-bilirler.
Almanya’da birçok cami var; Fasl›la-r›n, Cezayirlilerin, Boﬂnaklar›n, Arnavut-lar›n ve ‹ranl›lar›n camileri. Ancak ne ya-z›k ki, Almanya’daki müslümanlar ayn›
zamanda dini bir tahribata maruz kal-m›ﬂlard›r. Yaln›zca Türk olarak de¤il,
Sünni ya da Alevi, Kürt ya da Çerkez, Su-fi ya da Ortadoks gibi farkl›l›klar ayr›mc›
tahribata neden oluyor.
Mesela ﬂu soru mücadeleci Türk top-lumunda çok belirleyici bir ayr›ma yol
aç›yor: Atatürk’ü na s›l bi lirsin? Kemaliz-me karﬂ› kritik bir yap›lanma içerisinde
olan islami topluluklar›n baﬂ›nda Milli
Görüﬂ ve Türk-‹slam Birli¤i geliyor; Süley-manc›lar ve Nurcular da ayn› ﬂekilde...
Tabii onlar da ‹stanbul’daki merkezden
yönetilen tabîler olarak görülüyor. Bir de
Diyanet var; bunlar›n aras›nda bir çat› ör-güt olarak hareket etmeye çal›ﬂan, resmi
olarak Ankara’ya ba¤l› olan.
Bu arka plandan, tüm bu çatlaklar›n
ac›s›n› ‹slam dünyas›n›n çekti¤ini ve ka-t›ks›z bir ﬂekilde Almanya’ya aksetti¤ini
söylemek güç olmaz. Sünniler ve ﬁiiler
aras›nda, Ortodokslar ve Sufiler aras›n-da, ›l›ml›lar ve radikaller aras›nda hep bir
ayr›l›k. Bu ayr›l›klar›n her biri direkt ola-rak Almanya’ya da yans›yor. Bütün bun-lar mevcut yap›lar›n korunmas›n› engel-ler ve aﬂ›r› yüklenmeye neden olur.
ﬁii bir camii tan›mak ister misiniz? O
yüzden Necef’e ya da Kerbela’ya gitme-ye gerek yok, Hamburg da ayn› görevi
görür.
Sufi bir kardeﬂle yada sünni bir Nak-ﬂibendi ile buluﬂmak tan›ﬂmak ister misi-niz? Anadolu’ya kadar yorulman›za ge-rek yok, Almanya size bunu sunuyor.
Pakistanl› bir mülteciye ya da kaça¤a

neler yaﬂad›¤›n› sormak ister misiniz?
Frankfurt’a ya da Berlin’e yapaca¤›-n›z küçük bir ziyaret bunun için yeterli.
Birlik Organizasyonu
Tabii ki, Almanya do¤umlu müslü-manlar›n hepsi ayn› yolun yolcusu de¤il-dir. Buradan her birinin kiﬂisel bir müca-delesi oldu¤u da ç›kar›labilir. M.S. Ab dullah (eski ad› ile Krahwinkel) Almanya
‹slam Arﬂivleri Merkez Enstitüsündeki
iﬂinde kendini izole etmiﬂ bir ﬂekilde ça-l›ﬂmaktad›r. Ve iﬂte Almanya’daki müslü-manlar›n ortak bir çat› örgütünün yapt›-¤› hata. Ne de olsa yaklaﬂ›k on y›ldan
fazlad›r faaliyet gösteren ve Alman-ya’daki müslümanlar›n ﬂöyle ya da böyle
ait olduklar› üç tane büyük uluslararas›
çat› örgüt var:
Türkiye’nin resmi bir derne¤i olarak
bilinen ve Almanya’daki elçilik dini ate-ﬂesiyle s›k› bir iliﬂki içerisinde olan DI-TIB(Köln);
Türkiye’nin resmi bir kurumu olma-yan ve Almanya’da ‹slami dan›ﬂmanl›k
yapan ‹slamrat, (Baﬂkan: Ali KIZILKAYA,
Köln)
Almanya’daki müslümanlar›n mer-kez dan›ﬂmanl›k kurumu (ZMD, Aachen)
1994-2006 tarihleri aras›nda Dr. Nade-em Elyas’›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›, ‹slam’›n
Almanya’daki d›ﬂ temsilcilik baz›nda ola-¤anüstü hizmet verdi¤i kurum. Özellikle
tan›nmaya baﬂlad›¤› 2002 y›l›ndaki ?isla mi an laﬂ ma’ söylemi ve Aiman Mazyek
taraf›ndan kurulan www.islam.de ad›n-daki web sitesi ile çok bilinen bir ku-rum.11 Eylül 2001’den itibaren Alman-ya’daki müslümanlar›n birlikteli¤e duy-duklar› ihtiyaç çok artm›ﬂt›r. Çünkü o ta-rihtan itibaren sürekli bir tehlike arzeden
‹sla mo fobya’ya maruz kalm›ﬂt›r. Yap›lan
kanun de¤iﬂiklikleri müslümanlar›n aley-hine oldu¤u sürece, Almanya’daki ka-muoyu aç›k bir ﬂekilde büyük bir protes-to olmaks›z›n duruma katlanmaktad›r.
Müslümanlar da ﬂunu tecrübe etmiﬂ ol-mal›d›rlar ki, Alman resmi mercileri müs-lümanlar› birbirlerine karﬂ› k›ﬂk›rtmaktan
zevk duymaktad›r. ﬁu ana kadar kurulan
çeﬂitli yap›lar› neden olarak gösterip ‹s-lam’›n Almanya’daki hiçbir temsilcisine
geçit vermemektir amaçlar›. Oradan
2005 y›l›na gelindi¤inde Almanya’daki
tüm müslüman organizasyonlar› ﬂaﬂ›rtan
bir olay meydana geldi; Almanya ‹slam

Dini Toplulu¤u(IRD) kurulmas› için insiya-tif verildi. Amaç ise Almanya’daki tüm
müslümanlar› yeknesak, ﬂeffaf, federatif
ve çok etnikli yap›s›n› koruyarak Ber-lin’de temsil etmek. IRD’nin dini bir der-nek olarak onaylanmas› hakk› ﬂu s›ralar
düﬂünülen bir ﬂey de¤il, bunun öncelikle
uzun vadedeki sonuçlar› ele al›nmal›d›r.
Medyada ‹slam
a) Müslüman med ya
Y›llar önce Ahmed von Deffer’in ka-leminden Münih’te bir gazete, “‹slam”
baﬂl›kl› yaz›s› ile Almanya’daki ‹slami
medyan›n rengini gösterebilirdi, e¤er ka-d›nlar›n ve sufilerin de özel bir yay›nlar›
olsayd›. Bugün avukat Ebubekir Rieger
Berlin’de bas›lan bir gazeteye ‹slami Gazete ad›n› vermiﬂ. Almanya’daki ilk ‹slami
bas›n organ› olarak yerel gazeteler, Müs-lümanlar aras›ndaki lokal birlikteli¤i ko-laylaﬂt›r›c› bir rol oynamaktad›r. ‹slami
Gazete ﬂimdiye kadar üç haftal›k periyot-larla gazete büfelerinden sat›lmaktayd›.
Web sitesi için bkz: www.islamische-zei-tung.de Londra’daki “Emel” dergisi gibi,
ya da Münih’teki C.H. Beck ve Eugen Di-ederichs gibi ciddi ‹slami meseleleri iﬂle-yebilecek ‹slmi organlar henüz Alman-ya’da mevcut de¤il. Bu eksiklik Müslü-man web sitelerinde bir nebze olsun gi-derilmektedir. www.islam.de sitesinin
yan› s›ra aktif olarak faaliyet göste-ren,www.islamrat.de, www.igmg.de,
www.deutsche-muslim-liga.de
www.muslimehelfen.de, www.huda.de,
www.muslima-aktiv.de, www.al-islamwww.haus-des-islam.de,
web.de,
www.abendstern.de,
www.muslim-markt.de,
www.meinkopftuch.org,
www.mjd-net.de, (Genç Müslümanlar),
www.schurahamburg.de gibi siteler de
mevcuttur.

b) Alman Med yas›nda ‹s lam
Müslüman medya bilimcilerinden Dr.
Sabine Schiffer 2005 y›l›nda NürnbergErlangen Üniversitesindeki doktora tezini
“Bas›nda ‹slam’›n Tasviri” üzerine yapt›.
Sonuç ise ürkütücü boyutlarda idi. Çün-kü veriler kan›tl›yordu ki, ‹slam sürekli
olarak ve tehlikeli boyutlarda negatif
yans›t›l›yordu, her bir detay çarpt›r›larak
tasvir ediliyordu. O kadar ki, basmakal›p,
s›n›fland›r›c› ve vahﬂi metotlar kullan›l›-yor, bunlar yay›nlanarak inand›r›l›yor ve

tekrar edilerek de ispatlanmaya çal›ﬂ›l›-yordu.
Temelde Bir Harmoni Olmal›
Almanya’daki Müslümanlar›n akade-mik potansiyeli h›zl› bir art›ﬂ göstermek-tedir, fakat hala yetersizdir. Bu konu
hakk›nda Münih ‹slam Merkezi’nden Ahmet von Deffner’in yapt›¤› gibi baz› uya-r›lar vard›r; organizasyon noktas›nda
farkl› alanlara fazlas›yla yönelmek gibi.
Gerçekte mesele, Almanya’da ‹slam’›n
gelece¤inin ne olaca¤› ve nihai sonuçlar›
için ne yapaca¤› sorunundan ibarettir.
Bereket versin buradaki ‹slami yap›lanma
bahse konu tüm problemlere ra¤men
sa¤lam bir ﬂekilde büyümeye devam et-mektedir.
Hamburg’taki ﬁura (Shura), dinamik
baﬂkan› Dr. Mustafa Yoldaﬂ ile birlikte,
Münih’teki gibi, Nürnberg, Köln, Essen,
Aachen, Hannover’deki gibi aktif ‹slami
merkezlerden biri olmaya devam ediyor.
Bünyesinde birçok aktif Müslüman aka-demisyen bar›nd›ran Müslüman Ö¤renci-ler Birli¤i (MSV), Erlangen, Frankfurt,
Göttingen, ve Bochum üniversitelerinde
çok aktif rol oynamaktad›r. Geliﬂmelerin
belirtisi olarak, 1976’da baﬂlay›p
1981’den beri her y›l Aachen, Münih ve
Hamburg’ta düzenlenen “Almanca Konuﬂan Müslümanlar Buluﬂmas›” düzen-lenmektedir. Amerikan ve ‹ngiliz Müslü-manlara k›yasla Almanya’daki müslü-manlar yaln›zca e¤itimde biraz geriden
takip ediyorlar di¤er Müslüman kardeﬂ-lerini, zira Almanya’da ﬂu an sadece üç
tane Müslüman okulu var; Berlin, Bonn
ve Müih’te olmak üzere.
Problem 1: ‹slami E¤itim
Anayasadaki din maddesine göre,
Almanya’da 600.000 müslüman çocuk
Evangelist ve Katolikler gibi dini e¤itim
almaktad›rlar. Öyle ya da böyle ﬂu an Al-manya’da kayda de¤er ‹slami dini e¤itim
sadece Berlin’de vard›r. O da Berlin ‹slam
Federasyonu’nun müfredat ve e¤itmen
destekleriyle. Berlin bir çözüm olarak
karﬂ›m›zda durmaktad›r. Galiba okul yö-netimleri iﬂçi çocuklar›n› da ayn› aileleri
gibi geçici olduklar› için korumaya çal›ﬂ›-yor, yani uzun vadeli bir e¤itime gerek
duymuyorlar san›r›m. Bu ülkeye y›llar›n›
vermiﬂ insanlar 30 y›ld›r okullar›n tutu-muna göz yummaktad›r, nas›l m›? “Al--

manya göçmen ülkesi de¤il” yaz›lar› bir
ﬂeyler anlat›r san›r›m. ‹slami e¤itim için
müfredat vermeyerek 20 y›ldan fazla bir
süre Kuzey Vestfalya’da Müslümanlar›n
kat›l›m›na balta vurdular. Sonuç olarak
istenen ﬂey ﬂudur; ‹slami e¤itim için ehli-yetli e¤itim kadrosu ve yeterli miktarda
müfredat. Ayr›ca uzun zamand›r Viyana
üniversitesi ‹slam Dini pedagoji bölü-münden baﬂar›yla mezun olanlar var. Bu
mezunlar iki tarafl› anlaﬂmalar uyar›nca
Almanya’daki resmi makamlara diplo-malar›n› onaylatmak zorundalar, tabii
sorunsuz onaylatabilirlerse. Bu da uzun
zamandan beri bilinçli bir ﬂekilde göz ar-d› edilen bir konudur. Bahane de ﬂu ki,
yeterince ö¤retim kadrosu mevcutmuﬂ,
bunun abart›lmamas› gerekiyormuﬂ.
11 Eylül olaylar› bu gibi uygulamala-ra artan bir ivme kazand›rm›ﬂt›r. Bavye-ra’da kendi çabalar›yla e¤itim vermeye
çal›ﬂan bir Kur’an Kursu (okul e¤itimi de
veriyordu) tehlikeli görüldü¤ü için tüm
imkanlar› ellerinden al›nd›.
Beklentiler odur ki, yeni düzenleme-lerle anayasada ‹slami okul e¤itimi lehin-de yeni maddelere yer verilir.
1980’lerde yap›lan bir okul kitab›
analizinde (Prof. Abdoljavid Falaturi); Al-manya’da kullan›lan edebiyat, co¤rafya
ve din kitaplar›nda ‹slam’›n çok yanl›ﬂ ele
al›nd›¤› saptanm›ﬂt›r. Yaln›zca 19791986 y›llar› aras›nda yay›nlanan 600 li-sansl› kitapta inan›lmaz yanl›ﬂlar var. Fa-laturi’nin, gelecekteki okul kitaplar› için
uygun bir formülasyon oluﬂturabilmek
için 1991 y›l›nda yay›nlad›¤› somut teklif-leri herkesin duymas› gerekir.
Problem 2: Cami Yap›m›
Almanya’da inﬂaat yap›lanmas› inﬂa-at kanunu düzenlemesinden sonra hayli
rahatl›¤a kavuﬂtu. Tabii bu durum cami
inﬂaat› için geçerli de¤il. E¤er öyle ise in-ﬂaat için bir sürü ﬂart ortaya ç›kar. K›sa-cas›, burada inﬂa edilmeye çal›ﬂ›lan her
bir cami asl›nda politik bir mesele haline
gelir. Bu konuda sosyal ve hijyenik konu-lar akla gelmemeli, Müslümanlar kendi
bahçeleri yerine evlerini birer cami, birer
mescit haline çevirmek istiyor.
Normalde kiliseler merkezi yerleﬂim
bölgelerinde bulunur. Bu aç›dan karﬂ›laﬂ-t›r›lacak olursa, camilerin yer alaca¤›
alanlar kiliselerin alanlar› gibi de¤il. Al-manya’da camiler genellikle tren güzer-N‹SAN ‘08 UMRAN
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Ek
gahlar›nda, sanayi bölgelerindedir. Nor-mal ﬂartlarda bir cami için inﬂaat izni al-mak on y›l sürebilir, bu sefer de her bir
cami için sivil hareketlenmeler, ayaklan-malar meydana gelir ki, bu da bat›n›n
görmek istedi¤i bir ﬂeydir. ‹nﬂaat izni ç›k-sa bile aranan ﬂartlar ﬂöyle olur; cami mi-naresi yak›ndaki kiliseden yüksek olma-mal›, ibadet esnas›nda gürültü olmamal›
ve d›ﬂar›y› rahats›z edecek herhangi bir
ﬂey olmamal› vs. ‹nsan›n inanas› gelmiyor
ama bazen o kadar absürt koﬂullar öne
sürülür ki, ﬂaﬂ›rmamak elde de¤il; mese-la e¤er cami sabah ibadetine aç›k olacak-sa araçlarla etraf› rahats›z etmeme ﬂart›
gibi. Bir de bunlara ek olarak cami mima-risinin d›ﬂ duvar› gibi konularda da ﬂart-lar getiriyorlar. Avrupa’n›n genel mimari-sine uyacak ve estetik görünümlü ola-cak(!). Mesele estetik meselesi de¤il tabi-i, ideoloji meselesi.
K›sacas› Almanya’daki her cami ya-p›m giriﬂimi, trajikomik merhalelerden
geçmek durumundad›r. O yüzden ﬂimdi-ye kadar 50 y›ld›r Müslüman unsurlar›n
yo¤un bir ﬂekilde yaﬂad›¤› Almanya’da
70’ten az cami inﬂa edilebilmiﬂtir.
Problem 3: Baﬂörtüsü
Kur’ân-› Kerim’de kad›n ve erke¤in
ﬂehevi duygular uyand›rmayacak ﬂekilde
giyinmesi emredilir. Bu emir Kuran’›n
24/32 ve 33/59.ayetlerindedir. Bu yü-kümlülükler her ne durumda olursa ol-sun saçlar›n› örtmeleri do¤rultusundad›r.
Tabii birço¤unun kabul etti¤i gibi kimi
Müslümanlar›n da izafi yaklaﬂt›klar› bir
konudur bu. Baﬂörtüsünün ba¤lay›c› ol-mas› ya da olmamas›, Bavyeral› ya da Ba-denwüternbergli bir k›z baﬂ›n› açmak zo-runda kald›¤› zaman ve hiçbir hak iddia
edememesi Alman resmi kurumlar› tara-f›ndan pek önemsenmemektedir. Al-manya’daki müslümanlara ﬂu aç›k bir ﬂe-kilde anlat›lmak isteniyor; Alman devleti
hiçbir ﬂekilde kad›nlara giyinmeleri yö-nünde her hangi bir yetki kullanm›yor.
Buna karﬂ› belirtilmelidir ki, Alma-ya’daki okul çocuklar› baﬂörtüsü takan
ö¤retmenlerden ve beraberinde gelen
dini etkiden korumak için derin bir çal›ﬂ-ma yap›l›yor. Tabii bu anlaﬂ›l›r bir ﬂey; ba-ﬂ›örtülü bir ö¤retmenin küçücük çocuk-lara nas›l etki yapaca¤› tart›ﬂ›lmaz ama
mesela ayn› ö¤renciler s›n›f duvar›nda
as›l› duran çarm›ha gerilmiﬂ bir heykelin,
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ya da ö¤retmenin boynunda tak›l› duran
haç›n etkisi ve bask›s› alt›nda kalmaz! Ya
da Yahudi bir ö¤retmenin kipas› ve Kato-lik bir rahibin görüntüsü hiçbir bask› un-suru oluﬂturmaz! ﬁu bir gerçektir ki, bi-zim çocuklar›m›z bu kadar bask›n›n üste-sinden gelmeyi baﬂar›p, ayn› zamanda
baﬂörtüsü ile baﬂ aras›ndaki fark› da an-layabiliyorlar.
Kötü olarak öngörülmesi gereken et-ki ise, bir kez bir ö¤retmen taraf›ndan s›-n›fta yasaklanan baﬂörtüsü di¤er s›n›flar-da di¤er branﬂlarda da yasaklan›yor. Ve
bu durumda dini toleranstan bahsetmek
imkans›z hale geliyor. ‹ngiltere ile Al-manya karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, ‹ngiltere’de
Almanya’dakinden daha çok müslüman
yaﬂamakta ancak baﬂörtüsü hakk›ndaki
bask› ayn› oranda de¤il. Mesela ABD’de
müslüman bir bayan görevi ne olursa ol-sun baﬂörtüsünü iﬂi esnas›nda rahatl›kla
tak›yor. Bu bayan asker dahi olsa baﬂör-tüsüyle görevini yapabiliyor. Alman-ya’daki bu baﬂörtüsü karﬂ›tl›¤›n›n arka-s›nda tabiki anti-islamist yaklaﬂ›mlar var.
Problem 4: Kurban
Yahudiler ve Müslümanlar için kutsal
inançlar› gere¤i Allah’›n ad›n›n an›lma-dan kesildi¤i eti yemeleri haramd›r. Al-manya’da hiç kimse Yahudileri kurban
kesmekten al›koyamaz. Müslümanlara
böyle bir yasak getirmek istemektedirler
ancak bu yasak eﬂitlik esas› gere¤i herkes
için uygulan›rsa bir anlaﬂ›labilir. Bu yüz-den müslümanlar bu konuda anayasa
karﬂ›s›nda haklar›n› korumaktad›rlar.
Anayasan›n eﬂitlik esas› gere¤i bir gruba
tan›nan ayr›cal›ktan di¤er bir grup men
edilemez. Hukuki yollardan çözülmesi
gereken problemlerin peﬂinin b›rak›lma-mas› gerekiyor.
Problem 5: Cenaze ‹ﬂlemleri
Almanya’da yaﬂayan Müslümanlar›n
sorunu, yaln›zca kafas›na takt›¤›yla bitmi-yor. Çünkü müslüman ömrünün sonuna
geldi¤inde islami kurallara göre gömülme-lidir. Nedir bu kurallar; tabutsuz, beyaz ke-fene sar›lm›ﬂ, sa¤ tarafa dönmüﬂ ve k›ble
istikametine bakarak defnedilmelidir. De-fin iﬂlemleri Almanya’da yaln›zca bu islami
kurallara haiz olan bir iki kurum taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmektedir. Alman makamlar›-n›n bu s›k› tutumlar›ndan dolay› her y›l bin-lerce tabut Türkiye’ye gönderiliyor.

Problem 6: ‹slami Miras Hukuku
Alman vatandaﬂlar› Alman miras hu-kukuna tabidirler. ‹lgili yasan›n 5. bölü-müne göre o kiﬂi müslüman da olsa bu
de¤iﬂmez. ﬁeriatta ise veraset sistemi çok
daha deyatl› ve medeni kanundan daha
farkl› ele al›nmaktad›r. Kim islami kural-lar üzerine olmak isterse bunun tek yolu
onu istemek ve söylemektir. Kur’ân’›n
veraset sistemine geçebilmek için tek
ﬂart inanmakt›r.
‹leri Ad›m
Almanya’daki Müslümanlar uzun za-man kültürel bir faktör olarak de¤erlen-dirilmediler. Uzun zaman bir alt kültür
olarak dar bir alana s›k›ﬂt›r›l›p dar bir çer-çevede yaﬂamalar› beklendi. Onlar› tan›-maya çal›ﬂmad› kimse; “Döner Kebap”
olarak tan›mlad›lar ço¤u kez. Onlar ken-dilerine yaln›zca tolerans gösterilmesini
de¤il ayn› zamanda tan›nmak ve kabul
edilmek istiyorlar.
Goethe’nin de dedi¤i gibi, “Tolerans
yaln›zca önden gelen bir karakter olmal›
ve tan›nman›n, kabul etmenin yolunu aç-mal›. Hoﬂgörünün ad› ise aﬂa¤›lamakt›r”.
Almanyadaki Müslümanlar, bat› me-deniyetine birer katma de¤erdirler. Sos-yal bir çöküntü içerisinde olan bat› me-deniyetini tekrar besleyebilecek potansi-yele sahiptirler ve bunu da arzulamakta-d›rlar. 11 Eylül gibi, 11 Mart ‹spanya ola-y› gibi, 2005 Londra olay› gibi birçok ha-dise trajik sonuçlar do¤urmuﬂ ve Müslü-manlar hakk›nda negatif intibalar b›rak-m›ﬂt›r. Karﬂ›l›k olarak alg›lanmasa da ba-t›da müslümanlar›n evleri kundaklanma-ya, yaﬂam alanlar›ndan tecrit edilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu tür olaylar Müslümanla-r› ziyadesiyle rahats›z etmektedir. Çünkü
Müslümanlar›n yasalara olan sadakatleri,
insan haklar› ve demokrasiye olan sayg›-lar› sorgulanmakta ve onlara ﬂüpheyle
yaklaﬂ›lmaktad›r.
Baden Württemberg’te yaln›zca va-tandaﬂl›k talebinde bulunan Müslüman-lara yap›lan bir anket sonucundan ‹slam
hakk›nda olur olmaz hükümler ç›kararak,
onlar› denetim alt›na alman›n yollar›
aranmaktad›r.
Almanya’da ‹slam’›n ö¤retilmesini
engelleyerek, islami e¤itimin önüne set
çekerek ‹slam’›n anlaﬂ›lmas›, ö¤renilmesi
nas›l beklenebilir ki?

