
‹
çinde bin aydan hay›rl› bir ge-
ceyi bar›nd›ran kutlu aya gel-
dik. Ramazan, zaman›n bizden

al›p götürdüklerini yeniden gös-
teren bir vas›tad›r. Ramazan’›n
kendine has bir tad›, kokusu, hâs›-
l› nefsi vard›r. Bu bak›mdan hayat-
tad›r ve hayat›n gerçek anlam›n›
hat›rlat›r. Allah’›n insanl›¤a yol
gösterici olarak indirdi¤i kitaplar›-
n›n sonuncusu Kur’an’›n nazil
olunmas›n›n bafllang›c›d›r. Bir ha-
yat› Rabb’in çizdi¤i s›n›rlara göre
idrak etmenin vasat› olarak na-
maz ve öteki ibadetlerin düzenle-
yici havas›n› yaflat›r. Buna göre
müslüman, ‹slami içeri¤i ve muh-
tevas›yla ‘vaktin çocu¤u’ olmal› ve
Allah’a karfl› kulluk bilincini sürek-
li diri tutmal›d›r. Hz. Peygamber
(s.) bir fiaban ay›n›n son gününde
ashab›na flöyle hitab ediyor: ““EEyy
iinnssaannllaarr!! YYüüccee vvee mmüübbaarreekk bbiirr
aayy''››nn ggööllggeessii üüzzeerriinniizzee bbaasstt››.. OO aayy-
ddaa bbiirr ggeeccee vvaarrdd››rr kkii bbiinn aayyddaann ddaa-
hhaa hhaayy››rrll››dd››rr.. ......”” Kutlu Ramazan’›
müjdeleyen sevgili Peygamberi-
miz (s.), bin aya yani ortalama bir
insan ömrüne denk Kadir Gece-
si’ne dikkat çekerek, hangi gecesi
oldu¤u kesin belirtilmeyip her ge-
cesi Kadir olmas› muhtemel bu
ay’›n her gününü ve gecesini Al-
lah’›n raz› olaca¤› amellerle geçir-
meyi, hiç bir ân›n› gafletle geçir-
memeyi hat›rlat›yor. VVaakkttiinn ççooccuu-
¤¤uu (ibnü’l-vakt) olarak yaflad›¤›
her ân›/vakti kulluk idraki ve so-
rumlulu¤u içinde geçirmeleri ge-
reken biz müslümanlar, maalesef
Ahmet Haflim’in “Müslüman Saa-
ti”nde öz(et)ledi¤i vakti/saati
müslümanca yaflama duyarl›¤›n›
da çoktan yitirdi.

Derginiz Umran bu kutlu aya
girerken, elbette ki elimizdeki

vaktin ve önümüzdeki ömrün k›y-
metini vurgulayan bir say› yapa-
cakt›. Ramazan’› ele ald›¤›m›z Ka-
pak dosyam›zda AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz,,
vaktin Ramazan oldu¤undan ha-
reketle ömrümüzün de¤erini
‘bir’den ‘bin’e katlamak üzerinde
dururken; KKeerriimm BBuullaadd›› Kur’an’›n
indirilmeye bafllad›¤› bu mübarek
ayda onu hakk›yla anlaman›n far-
ziyetine bak›yor. MMuurraatt YY››llmmaazz’›n
‹HH tecrübesinden hareketle Ra-
mazan’›n ‹slami de¤erlerimizi biz-
lere yeniden fark ettiren mahiye-
tini anlatan de¤erlendirmesi; MM..
AAbbbbaass AAppaayydd››nn’›n Ramazan’›n da
‹slam düflüncesinin merkezi ola-
rak tevhid fikrinden ald›¤› pay›
da içeren ve bat› düflünce gelene-
¤indeki karfl›t› olan bölünmüfllük-
le mukayesesini yapan derinlikli
makalesi ile MMuurraatt KKaayyaaccaann’›n bu
coflku dolu atmosferi de f›rsat bi-
lecek müslüman davetçiye yol ha-
ritas› kabilinden kuflat›c› tahlili
dosyam›z› tamamlayan di¤er ya-
z›lar oluyor. Gündem sayfalar›n›n
bu say›daki konuklar›ndan ilki,
önce Türk vesayet rejimi üzerine
analizi, sonras›nda ise Kafkas-
ya’da son durum üzerine kendi-
siyle yap›lan söylefliyle CCeevvaatt ÖÖzz-
kkaayyaa olurken; BBuurrhhaanneettttiinn CCaann,
geçti¤imiz say›da Ak Parti’ye aç›-
lan kapatma davas›n› ele ald›¤›
akrebin ikili k›skac› de¤erlendir-
mesinin ikinci bölümü olarak Er-
genekon Davas›’n› de¤erlendirdi-
¤i yaz›s›yla ikinci isim oluyor. Dü-
flünce k›sm›nda bu ay, MMeeyysseemm JJ..
EEll--FFaarruukkii’den ümmet kavram› ve
oryantalist düflüncenin tavr›na
dair derinlikli bir incelemeyi isti-
fadeye sunuyoruz.

‹slam’›n –bilhassa Rama-
zan’da- bütün göstergeleriyle

capcanl› yafland›¤›n›n niflanesi
olarak bu say›da Yaflayan ‹slam
bölümümüz oldukça dolu oldu:
Müslümanl›k ve Dünya ile ‹liflkiler
konulu dizi yaz›s›yla fifieemmsseeddddiinn
ÖÖzzddeemmiirr’i, Kur’an’dan s›cak keli-
melerde bu kez ‘Büyük bir Bela’y›
inceleyen HHüüsseeyyiinn KK.. EEccee takip
ediyor. Sonras›nda MMeehhmmeett fifiaa-
hhiinn’in Allah’›n va’dine ancak ne-
fislerimizi ar›nd›rarak kavuflabile-
ce¤imizi vurgularken mevcut hâli
sorgulayan yaz›s›n›; MM.. DDaavvuutt
GGöökkssuu’nun müslüman›n hayat›n
her alan›nda oldu¤u gibi ifl ve di-
¤er iliflkilerde de de¤erlerine sa-
d›k olmas› zaruretine vurgu ya-
pan elefltirel metni, NNaammaazz GGöö-
nnüüllllüülleerrii PPllaattffoorrmmuu’nun yeni slo-
gan› olarak ‘Haydi Camiye’ ça¤r›s›
ile NNaaccii CCeeppee’nin postmodern em-
peryal k›skac›n Müslümanlar› esir
almas› tehlikesine dikkat çeken
tahlili tamaml›yor. Kültür-Sanat
bölümünde bu ay HHaassaannaallii YY››lldd››-
rr››mm, yaz›n›n evrelerini mercek al-
t›na al›rken; AAss››mm ÖÖzz, Hakan Al-
bayrak’›n Ebuzer isimli ‘çabuk ro-
man›’ üzerine bir de¤erlendirme
kaleme al›yor. DD.. AAllii TTaaflflçç››’n›n flii-
rin bir flairin dam›t›lm›fl ruhu ol-
du¤u tezini iflledi¤i k›sa tahlilin-
den sonra kitap-dergi sayfalar›m›-
z›, HHaassiibbee TTuurraann’la Asitane Derne-
¤i üzerine yap›lm›fl k›sa söylefliyi,
MMuurraatt KKaarr ve VVeeddaatt ÖÖzzccaann’›n bir-
birini tamamlayan ö¤elerle dolu
denemelerini bulabilirsiniz. Um-
ran EK, bu say›da yeniden canla-
nan bir tart›flma konusu olarak
MMoonnttrröö BBoo¤¤aazzllaarr SSöözzlleeflflmmeessii’nin
özetini takdim ediyor. Herkese
keyifle ve üzerinde düflüne düflü-
ne okumalar diliyor, yeni bir Um-
ran’da buluflabilmek için Rabbi-
mize müracaat ediyoruz.

Ramazan’da “Vaktin Çocu¤u” Olman›n
Dayan›lmaz A¤›rl›¤›; Ar›nman›n Tam Zaman›

’
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Umran’a Yans›yanlar

B
ir dönem kapan›r ve yenisi aç›l›rken bazen sim-
gesel olaylar vuku bulur ve gözlerin önündeki
perdeler aralan›r. 1970 Nobel Edebiyat ödülü sa-

hibi Rus yazar ve siyasi muhalif Aleksandr Soljenitsin 3
A¤ustos günü ölünce, bilhassa bat› medyas›nda mev-
cut konjonktürün de etkisiyle bir hayli öne ç›kt›. Zira
uzunca zamand›r bir ‘haber’ de¤eri tafl›mayan bu
önemli düflünürün Stalin döneminin y›lmaz bir muha-
lifi olmas› ve Hitler ile Mussolini’den sonra ‘gulag’lar
ve toplama kamplar›n›n dünya gündemine sokulma-
s›ndaki katk›s› yeniden hat›rland›. Bir ö¤retmenken ve
sürgünlerle hapishane günleri aras›nda ömrü gidip ge-
lirken, Kruflçev taraf›ndan bafllat›lan Stalin’in etkilerini
kald›rma program› çerçevesinde haklar›na yeniden ka-
vuflmas›yla birlikte art›k tamamen kendisini yaz›ya ver-
di. Kendisine ‘Nobel’i de kazand›ran “Gulag Tak›ma-
dalar›” bat›l›/kapitalist dünyaya girer girmez Sovyet
karfl›t› propagandan›n baflucu kitaplar›ndan biri oldu.
Romanlar›nda genellikle hapis ve savafl tecrübelerine
yer veren Soljenitsin son yüzy›l›n en büyük edebiyat-
ç›/elefltirmenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Rusya
ile bat›n›n Gürcistan üzerinden bafllayan süreçte yeni
bir ‘So¤uk Savafl’a tutuflaca¤›na flimdilik pek az kifli ih-
timal verse de

Rusya’n›n en az›ndan Sovyetler’in da¤›l›fl sürecin-
de yitirdi¤i Kafkas ve Orta Asya bölgelerinde –do¤ru-
dan ilhak yahut iflgal olmaks›z›n- nüfuzunu yeniden
tesis edece¤inden çok az kiflinin flüphesi var. Zira 2000
y›l›ndan bu yana ola¤anüstü bir h›zla artan enerji ge-
lirleri ve hatlar› sayesinde Rusya’n›n de¤il AB baflta ol-
mak üzere bat›l› ülkelerin giderek daha da ba¤›ml› ha-
le geldiklerini söyleyebiliriz. Gürcistan’la yaflad›¤› so-
runlara ra¤men Rusya’n›n halen devam eden BDT,
fiangay Befllisi üyelikleri, ‹slam Konferans› Teflkilat›’nda
gözlemci statüsü, AG‹T’in 2010 dönem baflkanl›¤› vb.
konumlarla da hem bölgesel derinleflmesini art›rd›¤›n›
hem de küresel ölçekte politika yap›m›na etki edecek
unsurlar› çevresinde bar›nd›rd›¤›n› söyleyebiliriz. Buna
mukabil ABD’nin 11 Eylül’den sonra Irak ve Afganistan
baflta olmak üzere genifl bir co¤rafyaya da¤›tt›¤› aske-
ri gücünün giderek zorland›¤› bir vak›ad›r. Dolay›s›yla
Rusya’ya karfl› sembolik tedbirlerden öteye geçemeye-
cektir savurdu¤u tehditler. Oyunun bölgesel planda
karakterine etki eden di¤er faktörlerden ‹ran mesele-
sinde ise ABD-AB ve ‹srail eksenine karfl› ‹ran’›n Rusya
ile daha da yak›nlaflaca¤›n› öngörmek zor de¤il. Suri-
ye’nin de Rusya ile iliflkilerini yeniden art›rma yolunda
ad›m atmas› da flafl›lacak bir durum de¤il zira ABD her
f›rsatta ‹srail’in korunmas› bahanesiyle Lübnan vd. böl-
ge ülkelerinde konumlanmay› sürdürüyor. Her halü-

karda yaflananlar yeni bir ‘So¤uk Savafl’› henüz iflaret
etmese de, dünyada sistemin yeniden kurulaca¤› gün-
lerin yak›nlaflt›¤›n› haber veriyor. Türkiye’nin pozisyo-
nu ise daha da karmafl›k bir hal al›yor: Bir yandan AB
üyelik perspektifini muhafaza etmesi her platformda
teflvik ve teyit olunan, di¤er yandan komflular›yla son
6 y›lda girdi¤i (ki Rusya bugün y›ll›k 28 milyar dolarl›k
hacimle en büyük ticari ortakt›r) derinlikli ve çok bo-
yutlu iliflkilerin dayatt›¤› bölgesel rolü giderek artan
bir ülkedir. Bu haliyle yak›n dönemde ülkenin stratejik
konumunun pekiflece¤ini söylemek kehanet de¤il. Fa-
kat aslolan mesele, kendisiyle ve halk›yla bar›fl›k bir
müesses nizam› kurma becerisini gösterip göstereme-
yece¤idir. Önümüzdeki günler, Türkiye’nin yönetici
elitini de içine alacak biçimde yeniden ‘büyük oyun’un
kurulaca¤› ve masalar›n toplanaca¤› günler olacakt›r.
Elbette Soljenitsin örne¤inde oldu¤u gibi, edebiyattan
fikir yaz›n›na kadar entelektüel hayat da bu yeni kav-
gan›n bir taraf›nda yer alacakt›r.

SOLJEN‹TS‹N’E VEDA; YEN‹ SO⁄UK SAVAfi’A MERHABA!

Aleksandr Soljenitsin



55EYLÜL ‘08 UMRAN

Umran’a Yans›yanlar

Ç
in-Türkiye mukayesesi, geçmiflte
Japonya, Yunanistan, Portekiz,
‹rlanda ve Güney Kore ile yap›-

lanlardan sonra önümüzdeki on y›l söy-
lenip duracak gibi. Zira 2008 ve 2012
olimpiyatlar›na aday olmufl fakat yüz
verilmemifl bir ülke olarak son olimpi-
yatlarda da yüzümüz pek gülmedi.
Spor politikalar›n›n yeniden gözden
geçirilmesi bu yaz›n›n konusu olmad›-
¤›na göre, sadece ifade etmekle yetine-
lim. “Tek Dünya, Tek Rüya”: Çin’in bafl-
kenti Pekin’de yap›lan 29. Olimpiyat
oyunlar› aç›l›fl gösterilerindeki inan›lmayacak kadar
gerçekten büyüleyici atmosfer ve yine bir o kadar göz
al›c› kapan›fl seremonileri kadar dünyan›n içinden geç-
ti¤i ve bir ‘fetret dönemi’ni and›r›r zaman›n mahiyeti
ile de çok konuflulacak, muhakkak. ‹nsan haklar› ve
çevre baflta olmak üzere Tibet gibi uluslararas›laflan
sorunlarla da bafl etmeye çal›flan Pekin yönetiminin
gelmifl geçmifl en iyi olimpiyata evsahipli¤i etti¤ini id-
dia etmek yanl›fl olmaz. Fakat bir yandan olimpiyatla-
r›n atefli ile parlayan gökyüzünü izlerken, Çin’in belki
de son yirmi y›ld›r ilk kez ekonomi küçülme tehlikesiy-
le karfl› karfl›ya kal›yor. 2008 için ortalama yüzde 10 ci-
var› büyüme öngörüsünde bulunan uluslar aras› finans
ve derecelendirme kurulufllar›n›n tahminleri ne ölçüde
tutacak ancak y›lsonunda görebilece¤iz. Ancak flimdi-
lerde hissedilen fley, Çin’in 1979’dan bu yana ortalama
yüzde 10-12 düzeyinde gerçekleflen y›ll›k büyüme
oranlar›n›n art›k sonlar›na geldi¤idir. Bunda yuan ve
dolar paritesindeki
zaruri de¤iflimler ve
görece artan maliyet-
ler kadar, Çin’in do-
¤al ve insan kaynak-
lar› bak›m›ndan da
zirve dönemini geri-
de b›rakmas› ve elin-
dekileri son derece
hoyratça harcamas›-
n›n da tesiri var. El-
bette ABD ile olan
yüksek ticaret hacmi
de Çin ekonomisinin
performans›n› düflü-
ren bir etken oldu, zi-

ra yaklafl›k 13.8 katrilyon dolarl›k eko-
nomisiyle dünyan›n lokomotifi olan
ABD’deki yavafllama dünyan›n geri ka-
lan›n› ister istemez etkiliyor. Çin’de enf-
lasyonun çift haneli rakamlara (yüzde
10 civar›) ulaflm›fl olmas› ve yüksek iflsiz-
lik oranlar› (yaklafl›k yüzde 9.5) da öteki
makro ekonomik bozukluklara iflaret
ediyor. Fakat yine de verdi¤i d›fl ticaret
fazlas›yla –ki Temmuz ay›nda 25 milyar
dolar›n üzerindeydi- küresel ekonomi-
nin vazgeçilmez bir oyuncusu Çin. Baka-
l›m bat›l›lar›n 1800’lerden bu yana çev-

re, insan vb. meseleleri çok dert etmeden sürdürdük-
leri büyüme ve kalk›nma yoluna giren Çin, Hindistan
gibi büyük ülkelerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi
kurumlardaki pozisyonlar› yahut siyasal arenadaki s›-
k›nt›l› durumlar› ne olacak? Bat›l›lar ancak büyük
oranda sanayilefltikten sonra gündeme ald›klar› hassa-
siyetlerini geliflmekte olan ülkelere dayatmay› sürdü-
recekler mi? Yoksa enerji gibi hayati konulardaki örtü-
flen ç›karlar bu iki grup ülkeyi birbiriyle ifl yapma zemi-
nine çekebilecek mi? Her ne olursa olsun, Türkiye da-
hil, geliflmekte olan ülkelerin ve tabiat›yla dünyan›n
en büyük sorunu gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlik ola-
cakt›r. Çin’de nüfusun neredeyse beflte biri her gün su-
suzluk ve k›tl›k tehdidiyle karfl› karfl›ya yaflama savafl›
verirken, yeralt› içme suyu kaynaklar›n›n yaklafl›k yüz-
de 90’› kirliyken, havada solumak için yeteri miktarda
oksijeni 2020’ye gelmeden ciddi oranda tüketece¤i
varsay›l›rken, ifllerin önümüzdeki y›llarda pek de iyi

gitmeyece¤ini kestire-
biliriz. Benzeri mese-
leler Türkiye’de, Hin-
distan, M›s›r, Meksika
ve Brezilya’da da ya-
flan›yor ve yaflanacak-
t›r. Aslolan konu kapi-
talist birikim tarz›n›n
dayatt›¤› çevre ve in-
san düflman› fasit da-
irenin nas›l k›r›labile-
ce¤idir; en az›ndan
üzerinde yeniden dü-
flünme zaman›n›n ge-
liflidir.

OL‹MP‹YATLAR (‹)Ç‹N’DE, TÜRK‹YE YER‹N D‹B‹NDE!
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E
lbette Türkiye’nin jeo-politik,
jeo-stratejik vs. önemlerini
bir kenara atm›yoruz. “Bir

Türk dünyaya bedeldir”, gibi sözle-
ri de alaya alm›yoruz. Kastetti¤i-
miz Türkiye’nin –bilhassa son 5 y›l-
d›r- girdi¤i ‘özellefltirme’ler dalga-
s›n›n boyunun oldukça yükseldi¤i-
dir. Ülkede olan bitenin hem iktisa-
di hem de istatistiki görünümüne
geçmeden özellefltirmenin felsefesi
ve etraf›ndaki tart›flmalara k›saca
de¤inmek olmazsa olmazd›r. Özel-
lefltirme illa ki bir ‘strateji’ çerçeve-
sinde devletin bizzat sahibi oldu-
¤u, yönetip iflletti¤i yahut dolayl›
yollardan kontrol etti¤i flirket, gay-
rimenkul ve di¤er yap›lar› (örn. alt-
yap› yat›r›mlar›) k›smen veya tama-
men özel sermayeye sat›fl›na ve
devrine deniyor. Tabii ki bu tan›m
oldukça kitabi ve dünyan›n hiçbir
yerinde olmad›¤› gibi Türkiye’de
de iktisadi, içtimai hayat›n ve dina-
miklerin bir siyasas› en az›ndan
ideolojisi olmad›¤›n› düflünmek
safl›k olur. Özellefltirme hareketle-
ri Türkiye gibi ‘geliflmekte olan’ ül-
kelerde bilhassa 80’lerde h›zlan-
m›flt›r. ‹kinci dünya savafl›n› mütea-
kip bat›l› devletlerin hemen tü-
münde (60’lara kadar) özellefltirme
hareketleri tamamlanm›fl ve özel
sektörün bafl›ndan beri ekonomile-
rin lokomotifi konumu daha da pe-
kiflmifltir. Fakat ikinci ve hatta
üçüncü grup ülkeler (ki pek ço¤u
post-kolonyal dönemde ülke ol-
mufltur) 80’lerin ikinci yar›s› ve
90’larda özellefltirme hareketleri
ile ‘devletin ekonomideki rolü’nü
s›n›rlam›fl veya tümden kald›rm›fl-
t›r. ‹deolojik ad›yla ‘Washington
Consensus’ olarak bilinen ulu-
sal/uluslararas› ekonomide estirilen
‘neoliberal’ dalgan›n neticesinde
sermaye hareketleri, ticaret ve ifl-
gücünde serbestlik argümanlar›
öne ç›kt›kça henüz sistemin kural-

lar›n› anlamaktan çok uzak ülkeler
grubundaki Türkiye de IMF ve son-
ras›nda Dünya Bankas›’n›n tavsiye-
lerine uyarak, biraz da devletçi
ekonomik modele k›zarak(!) yeni
‘serbestleflme’ dalgas›na kendini
b›rak›verdi. Bu çerçevede ard› ard›-
na ç›kar›lan kanunlarla döviz hare-
ketlerine serbestlik, ard›ndan ihra-
cat› teflvik için müteakip ticari ko-
layl›klar sa¤layan kanunlar geçiril-
di. Özal’l› y›llar öylesine ‘özel’di ki;
bankerlerden ‘hayali ihracatç›lar’a
kadar genifl bir yelpazede Türki-
ye’nin yeni zenginleri birer birer
boy verdi. Liberal dalgan›n bugün
bile halen hissetti¤imiz sosyo-eko-
nomik, kültürel dip dalgalar›n› bir
kenara koyarsak, makroekonomik
verilerin giderek gerileyiflinin kö-
kenlerini bu y›llara götürebiliriz.
Türkiye’nin 2002 y›l›na kadar d›fl ti-
carette hemen hemen bir varl›k
gösteremeyifli, enflasyon, iç ve d›fl
borç birikimi, dünyan›n en yüksek
reel faiz yükü, kronik cari aç›k vb.
sorunlar› elbette belli bir döneme
mahsus görmek yanl›fl olur. Fakat
liberal dalgan›n da ‘yap›sal’ say›la-
bilecek üretim, iflgücü istihdam› ve
verimlilik gibi konulara çözüm ge-
tirmekten ziyade eme¤in de¤erini
düflüren ve fakat maliyet muhase-
besini baflka türlü düflünmeyen bir

yap›y› kazand›rd›¤›n› söylemek ha-
tal› olmayacakt›r. Bugün gelinen
noktada en göz al›c› geliflme Türki-
ye’de y›llarda bat›n›n temsilcisi
olan kadrolara alternatif olarak
yükselen ‹slami siyasetin geldi¤i re-
el-politik durumdur. Buna göre
Türkiye’de iktidar›n yolu art›k mu-
hakkak Brüksel ve/ya Washington
hatt›ndan geçti¤i için küresel ve
yerli sermayenin tayin etti¤i ‘sana-
yi(siz)leflme’ ve finansal mer-
kez(i)leflme yollar›n› takip bir zaru-
rettir. Hâl böyle olunca da mevcut
yönetici kadrolar, (yaklafl›k 2 mil-
yar dolarl›k) dünyan›n en büyük 4.
halka arz› ile yüzde 55’ini 6.5 mil-
yar dolara blok sat›fl yöntemiyle
özellefltirdi¤imiz son derece strate-
jik önemi haiz Türk Telekom özel-
lefltirmesini bir baflar› olarak tak-
dim edebilmektedir. Yine stratejik
olarak kritik endüstri kollar›nda fa-
aliyet gösteren Petkim ve POAfi
ihalelerinde gereken duyarl›klar›n
gösterilmedi¤ini de ekleyelim. Tür-
kiye’de devletin ekonomik aktivi-
tenin merkezinde ve hatta içinde
bir yerlerde konumlanmas›n› sa-
vunmak de¤il fakat tersinin yani
ne var ne yok özellefltirmenin ade-
ta bir hüruc hareketi ile yap›lmas›-
n›n do¤uraca¤› potansiyel tehditle-
ri ifade etmek zorunday›z. Bir ülke-

TÜRK‹YE: EN “ÖZEL” ÜLKE

Kaynak: Türkiye Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›

Y›llar ‹tibariyle Özellefltirme
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nin ‘milli menfaatleri’ halen uluslar
aras› iliflkilerin do¤as›na hükmetti-
¤i için ekonomik aktivitenin, üste-
lik küresel etkileflime oldukça aç›k
olan, siyasi, stratejik, savunma, kül-
tür vb. boyutlar›n› görmezden ge-
lemeyiz. Bu bak›mdan ‘ne deve ne
kufl’ olarak Türk ekonomisinin bir
türlü art›k ray›na oturmas› flartt›r.
Devletçi ekonomik yaklafl›mlar›n
küresel sistemin gerekleri yüzün-
den ifllerli¤ini yitirmifl olmas›, dal-
gan›n bizi götürdü¤ü istikamete
do¤ru kürek çekmeyi gerekli k›l-
maz.

Gelelim memleketin özellefltir-
me performans›na: Türkiye’deki
özellefltirme hareketlerinin soykü-
tü¤ünü ise 1986’ya götürebiliyo-
ruz. Zira kanunun ç›kt›¤› 1984 y›l›n-
dan itibaren uygulamalar bafllasa
da ilk özellefltirmenin 1985 y›l›nda
gerçekleflti¤ini biliyoruz. 1985’ten
bu yana ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn öözzeelllleeflflttiirr-
mmee uuyygguullaammaallaarr››nn››nn ttooppllaamm›› yakla-
fl›k 36 milyar dolard›r. Bugüne ka-
dar 196 kurum/kuruluflun özellefl-
tirme kapsam›nda hisse senedi
ve/ya varl›k sat›fl ve devri yap›lm›fl
ve bunlardan 187’sinde kamunun
pay› s›f›rlanm›flt›r. Afla¤›da Türkiye
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› site-
sinden al›nan kurumlar›n di¤erle-
rinden fark› halen özellefltirme sü-
recinde olunmas›d›r:

TTEEDDAAfifi ((HHeennüüzz tteekklliiff aaflflaammaass››nnddaa))
• T. Elektrik Da¤›t›m A.fi.’ye ait

MMeerraamm EElleekkttrriikk DDaa¤¤››tt››mm
AA..fifi..’deki %100 oran›ndaki ida-
re hissesinin “blok sat›fl” yönte-
miyle özellefltirilmesi

• T. Elektrik Da¤›t›m A.fi.’ye ait
AArraass EElleekkttrriikk DDaa¤¤››tt››mm AA..fifi..’deki
%100 oran›ndaki idare hissesi-
nin “blok sat›fl” yöntemiyle
özellefltirilmesi

• T. Elektrik Da¤›t›m A.fi.’ye ait
BBaaflflkkeenntt EElleekkttrriikk DDaa¤¤››tt››mm
AA..fifi..’deki %100 oran›ndaki ida-
re hissesinin “blok sat›fl” yönte-
miyle özellefltirilmesi

• T. Elektrik Da¤›t›m A.fi.’ye ait
SSaakkaarryyaa EElleekkttrriikk DDaa¤¤››tt››mm

AA..fifi..’deki %100 oran›ndaki ida-
re hissesinin “blok sat›fl” yönte-
miyle özellefltirilmesi

TTEEKKEELL AA..fifi.. ((TTeekklliifflleerr aall››nndd››;; oonnaayy
bbeekklliiyyoorr))

• TEKEL Tütün Mamulleri, Tuz ve
Alkol ‹flletmeleri A.fi.’ne ve TE-
KEL’in ba¤l› ortakl›¤› Sigara Sa-
nayi ‹flletmeleri ve Ticareti
A.fi.’ye ait Ayval›k Tuzlas›n›n sa-
t›fl ve iflletme hakk› devri yönte-
miyle özellefltirilmesi: En yük-
sek teklif, 66..112200..000000 AABBDD DDoollaarr››
bbeeddeellllee FFiinnaannss EEnneerrjjii MMaaddeenn
MMeettaalluurrjjii SSaann.. vvee TTiicc.. AA..fifi.. –– FFEEMM
OO..GG..GG.. taraf›ndan verilmifltir.

• TEKEL Tütün Mamulleri, Tuz ve
Alkol ‹flletmeleri A.fi.’ne ve TE-
KEL’in ba¤l› ortakl›¤› Sigara Sa-
nayi ‹flletmeleri ve Ticareti
A.fi.’ye ait Pipo ve Nargile Tü-
tün Mamulü markalar› ile bu
markalar›n üretimine iliflkin
varl›klar›n özellefltirmesi: En
yüksek teklif, 330055..000000 AABBDD DDoo-
llaarr›› bbeeddeellllee MMeeddttuurr GG››ddaa TTuu-
rriizzmm MMaaddeenn SSaann.. vvee TTiicc.. AA..fifi.. ––
FFEEMM OO..GG..GG.. taraf›ndan verilmifl-
tir. 

• TEKEL Tütün Mamulleri, Tuz ve
Alkol ‹flletmeleri A.fi.’ne ve TE-
KEL’in ba¤l› ortakl›¤› Sigara Sa-
nayi ‹flletmeleri ve Ticareti
A.fi.’ye ait ‹stanbul’da 1 tafl›n-
maz (eski sat›fl deposu), Mu¤-
la’da 1 tafl›nmaz›n (eski sat›fl
ma¤azas› ve sosyal tesis) özel-

lefltirmesi: En yüksek teklifler,
‹‹ssttaannbbuull BBeeyykkoozz ttaaflfl››nnmmaazz›› iiççiinn
11..992200..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee
BBiinnggöölllleerr NNaallbbuurriiyyee KK››rrttaassiiyyee vvee
YYaapp›› MMaallzzeemmeelleerrii SSaann.. vvee TTiicc..
AA..fifi..,, MMuu¤¤llaa MMaarrmmaarriiss ttaaflfl››nnmmaazz››
iiççiinn 22..551100..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbee-
ddeellllee LLaakkee ‹‹nnflflaaaatt SSaann.. vvee TTiicc..
LLttdd.. fifittii.. taraf›ndan verilmifltir.

AANNKKAARRAA DDOO⁄⁄AALL EELLEEKKTTRR‹‹KK ÜÜRREE-
TT‹‹MM vvee TT‹‹CC.. AA..fifi.. ((SSaatt››flfl oonnaayyllaann-
dd››))

• Ankara Do¤al Elektrik Üretim
ve Ticaret A.fi.’ye ait Ter-
can,Kuzgun, Mercan, ‹kizdere,
Ç›ld›r, Beyköy, Ataköy Hidro-
elektrik Santralleri ile Denizli
Jeotermal Santrali’nin “iflletme
hakk› verilmesi” yöntemi, Engil
Gaz Türbünleri Santrali’nin ise
“Sat›fl” yöntemi olmak üzere iki
yöntem birlikte uygulanmak
suretiyle tamam›n›n özellefltiril-
mesi: En yüksek teklif,
551100..000000..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee
ZZoorrlluu EEnneerrjjii EElleekkttrriikk ÜÜrreettiimm AA..fifi..
taraf›ndan verilmifltir.

SSÜÜMMEERR HHOOLLDD‹‹NNGG ((TTeekklliifflleerr aall››nndd››;;
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee aaflflaammaass››nnddaa))

• Sümer Holding A.fi. bünyesinde
bulunan Ad›yaman tafl›nmazla-
r› özellefltirme ihalesinin niha-
i pazarl›k görüflmesi 24.07.2008
tarihinde tamamlanm›flt›r.
24.07.2008 tarihinde yap›lan
nihai görüflmesinde FFaahhrrii BBOOZZ-
DDOO⁄⁄AANN 11..556655..000000-- AABBDD DDoollaarr››

Kaynak: Türkiye Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤›

1986 - 2008

Yöntemler ‹tibariyle Özellefltirme ‹fllemleri
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1 A¤ustos’ta Konya’n›n Taflkent ilçesi-
ne ba¤l› Balc›lar beldesinde yat›l› bir
k›z Kur’an kursu çökünce egemen
medyada -mutat oldu¤u üzere- k›z›lca
k›yamet koptu ve yer yerinden oynad›.
Zira ele geçen f›rsat, topra¤a verilen
gencecik 17 bedenin önüne geçmiflti.
Kurs olarak kullan›lan binan›n ne ka-
çakl›¤› kald›, ne hocan›n cahilli¤i ve
‘öldüren’ ihmali ve ne de al›flageldik
‘irtica’ teranelerinin yeni yüzü… Bile-
miyoruz acaba orada y›k›lan bir gece
kulübü olsayd› kimler ne gibi sosyolo-
jik, felsefi elefltirilere giriflecekti! Geçti-
¤imiz aylarda Antalya’da bir otelde
köpüklü dans edilen bir pistte elektrik
ak›m›n›n bilmem kaç kifliye ölüm ge-
tirmesi çok k›sa yer bulurken; bu ülke-
nin gelece¤i olan çocuklar›m›za dan-
söz k›yafetleriyle ‘mezuniyet balolar›’
yapt›r›l›rken ve yine içki vb. ayart›c›lar
sonuna dek körüklenirken (örne¤in
Malatya ‹nönü Üniversitesi y›lsonu
flenlikleri için kamyon kasalar›nda bira
f›ç›lar› tafl›nm›flt›r); di¤er yandan ‘kutlu
do¤um’ haftas› etkinliklerinde sahne-
ye ç›karak ilahiler, methiyeler okuyan
nur timsali k›zlar›m›z bu ülkenin evlat-
lar›ndan müteflekkil ordusunun e-
muht›ras›na konu olabiliyor. Gelin de
anmay›n flimdi Ahmet Kaya’n›n ‘bu ne
yaman çeliflki anne’ deyiflini… Elbette
burada kaçak-göçek yap›lanmalar (ya-
ni binan›n yap›m›, ruhsat›, emniyeti
bak›m›ndan denetimi anlam›nda) var-
sa üzerine gidilmeli ve sorumlular› ce-
zaland›r›lmal› fakat Kur’an ö¤renimi
gibi son derece meflru, makul ve mü-
him bir hakk›n sonuna kadar kullan›l-
mas›n›n önündeki yasaklar da kald›r›l-
mal›d›r. Bakmay›n siz ‘irtica yaygarac›-
s›’ egemen malumlar›n kopard›¤› f›rt›-
naya, onlar›nki flimflekli bir gecede
yönlerini tayinden aciz ve bir karanl›k
bir ayd›nl›k gören zavall›lar›n durumu-
dur. Bu memlekette, ‘ülke gerçekleri’
yüzünden elimizden al›nan ne kadar
hak varsa aray›p bulmak ve peflini b›-
rakmamak bizim üzerimize vazifedir.
Yavrular›m›z›n hepsine Allah’tan rah-
met diliyoruz, ailelerine sab›rlar. Ve bi-
liyoruz ki, bu ülke, bu ümmet böylesi
gayretlerin neticesinde düze ç›ka-
cak…

YIKILAN KKUR’AN KKURSU
DE⁄‹L DDE ‘‘NIGHT CCLUB’

OLSAYDI...
ile en yüksek teklifi verdi.

• Sümer Holding A.fi. bünyesinde bulunan Maz›da¤› Fosfat Tesislerinin
iflletme ruhsatlar›n›n, arama ruhsatlar›n›n ve buluculuk haklar›n›n,
TES‹S’in iflletme ve arama ruhsat alan s›n›rlar› içerisinde kalan arazi-
lerin ve bunlar›n üzerindeki alt yap› tesisleri, yerüstü yap›lar› ve bü-
tünleyici parçalar› için “‹flletme Hakk›n›n Verilmesi” ve HOLD‹NG’e
ait TES‹S’in envanterinde kay›tl› di¤er maddi duran varl›klar için “Sa-
t›fl” yöntemi olmak üzere iki yöntem birlikte uygulanmak suretiyle
özellefltirilmesi: TToorrooss TTaarr››mm SSaann.. vvee TTiicc.. AA..fifi.. ttaarraaff››nnddaann 77..225500..000000
AABBDD DDoollaarr›› tutar›nda teklif verilmifltir. 

TTCCDDDD LLiimmaannllaarr›› ((‹‹hhaalleelleerr ttaammaammllaanndd››;; oonnaayy bbeekklliiyyoorr))
• T.C. Devlet Demir Yollar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Band›r-

ma ve Samsun Limanlar›n›n 36 y›l süreyle “iflletme hakk›n›n verilme-
si” yöntemiyle özellefltirilmesi: En yüksek teklifler; BBaanndd››rrmmaa LLiimmaann››
için 117755..550000..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee Çelebi Ortak Giriflim Grubu ta-
raf›ndan, SSaammssuunn LLiimmaann›› için ise 112255..220000..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee
CEYNAK Lojistik ve Ticaret A.fi. taraf›ndan verilmifltir.

• T.C. Devlet Demir Yollar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Derin-
ce Liman›’n›n 36 y›l süreyle “iflletme hakk›n›n verilmesi” yöntemiyle
özellefltirilmesi: En yüksek teklif, 119955..225500..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee
TTüürrkkeerrlleerr OOrrttaakk GGiirriiflfliimm GGrruubbuu taraf›ndan, verilmifltir.

• T.C. Devlet Demir Yollar› ‹flletmesi Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ‹zmir
liman›n›n 49 y›l süreyle “iflletme hakk›n›n verilmesi” yöntemiyle
özellefltirilmesi: En yüksek teklif, 11..227755..000000..000000 AABBDD DDoollaarr›› bbeeddeellllee
GGlloobbaall--HHuuttcchhiissoonn--EEggee ‹‹hhrraaccaattçç›› BBiirrlliikklleerrii LLiimmaann HHiizzmmeettlleerrii vvee TTaaflfl››mmaa-
cc››ll››kk AA..fifi.. OO..GG..GG.. taraf›ndan verilmifltir.

Yukar›da bir dökümü verilen ihale-onay-imza sürecindeki özellefltir-
meler d›fl›nda halen öözzeelllleeflflttiirrmmee kkaappssaamm››nnddaa 22, kkaappssaamm vvee pprrooggrraammddaa
1144 olmak üzere ttooppllaamm 1166 kurulufl daha mevcuttur. Bu kuruluflla-
r›n 1111’’iinnddee yyüüzzddee 5500’’nniinn üüzzeerriinnddee kkaammuu ppaayy›› vard›r. Söz konusu 2 kuru-
luflun programa al›nmas› yönündeki çal›flmalar da sürmektedir. Bunun
d›fl›nda, özellefltirme kapsam›nda 6622 ttaaflfl››nnmmaazz,, 7777 tteessiiss, 55 lliimmaann, 88 oottoo-
yyooll,, 22 bboo¤¤aazz kkööpprrüüssüü,, flflaannss ooyyuunnllaarr›› lliissaannss hhaakkkk›› da yer almaktad›r. Bun-
lar içinde Halkbank, enerji (elektrik ve do¤algaz) da¤›t›m flirketleri, fle-
ker fabrikalar› ile Milli Piyango sat›fllar› en önemlileridir. Önümüzdeki
dönem kapatma davas›n›n sonlan›fl biçimiyle de ilgili ve tabii yerel/küre-
sel politikalar›n da yönlendirmesiyle özellefltirme dalgas›n›n h›z
kes(e)meyece¤i bir zaman dilimi olacakt›r. Zira y›lsonunda yaklafl›k 50
milyar dolar› bulmas›
beklenen cari ifllemler
aç›¤›n›n finansman› or-
tada bir sorun olarak
dururken, Türkiye’de
yüksek reel faizin de et-
kisiyle küresel sermaye-
nin hem k›sa hem de ka-
l›c› ak›fl›n›n sürece¤i ön-
görülürken IMF destekli
bir program cariyken,
özellefltirme hareketleri-
nin h›z kesmesini düflün-
mek naiflik olacakt›r.
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Umran’a Yans›yanlar

B
afll›ktaki iki kelime ya da befl-alt› hece, yan yana
ne kadar da yak›fl›yor de¤il mi? ‹flte ‹nsan Hak ve
Hürriyetleri Derne¤i’nin (‹HH) kuruluflundan bu

yana sürdürdü¤ü hay›r faaliyetlerine açt›¤› bir di¤er
pencere de kermesleri oluyor. En yenisi 26–31 A¤ustos
tarihleri aras›nda yap›lan ‘Yetim Kermesi’nin her kesim-
den destekçisi olurken, elde edilen gelir yetimlere akta-
r›lacak. Kermesler Fatih ve Ümraniye’de aç›lan çad›rlar-
da gerçeklefliyor. ‹HH Genel Baflkan› Bülent Y›ld›r›m,
kermes aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada yetimlerin bizler
için seçkin insanlar oldu¤unu vurgulad› ve kermese des-
tek verenlere teflekkürlerini sundu. Ramazan ay› müna-
sebetiyle bir di¤er kampanyas›n› ‘kumanya’ üzerine ku-
ran ‹HH’ya 60 YTL karfl›l›¤›nda bir kumanya ba¤›fllaya-
rak veya 50 YTL ile bir yetimi giydirerek ya da 5 YTL ile
bir kifliye iftar yeme¤i vererek ihtiyaç sahibi müslüman-
lar›n yüzlerini güldürebilirsiniz. Ayr›ca Türkiye’nin 18
ilinde iftar yeme¤i da¤›tacak gezici aflevi de hizmet ve-
recek. ‹HH ekipleri yurtiçinde yürüttükleri kampanyala-
r› uluslararas› boyutlara da tafl›yor. Ramazan’da yetim-
lerin, yoksullar›n ve kimsesizlerin sofralar›na konuk ol-
maya gidiyoruz diyen ‹HH gönüllüleri Afrika, Ortado-
¤u, Kafkasya, Güney Amerika, Balkanlar ve Asya’da çe-
flitli ülkelerde faaliyetlerini sürdürecekler. Duam›z ve
gönlümüzle birlikte maddi imkanlar›m›z› da ‹HH ve di-
¤er yard›m organizasyonlar›na açmak için yar›flmaya
davetlisiniz. Elbette fert fert her müslüman›n üzerine
düflen sorumlulu¤un kalmad›¤›n› hat›rda tutarak; üm-
metin dertlerini derdimiz bilmeye devam ederek…

‹HH VE “YET‹M KERMES‹”

B
u y›l yaza kadar gelip dayanan Ramazan’da yine
iftar çad›rlar›n›, ‹stanbul’un Sultanahmet meyda-
n›ndaki s›ra çad›r-dükkânlar› yeniden temafla

edecek ve camilerin çevresinde oluflturduklar› o de¤iflik
havay› soluyaca¤›z. Elbette iftar çad›rlar›n›n insanlar›n
ihtiyaçlar›n› görmek, hay›r kap›lar›n› açmak ve toplum-
sal hiyerarflinin gölgesini üzerimizde hissetmeden kay-
naflmak gibi f›rsat pencereleri sundu¤u vak›ad›r. Fakat
meselenin bir de ‘Hofl geldin ya flehri Ramazan, ah ol-
mayayd› bir de flu ahmak flaklaban’ dedirten türden ifl-
ler cihetini düflünmek zorun-
day›z. Zira Ramazan’›n
Kur’an’›n indirildi¤i, içinde
“bin aydan hay›rl› Kadir gece-
si”nin bulundu¤u, Hz. Pey-
gamber’in mevcut sahih ha-
dislerinden de de¤erine çokça
at›flar yap›ld›¤› bir manevi ik-
limi oldu¤u perdeleniyor. Ra-

mazan’›n bilhassa Osmanl›’n›n son dönemlerinde bir
e¤lence unsuru haline gelifliyle birlikte insan kalbine hi-
tap etmesinin gittikçe zorlaflt›¤›n› ve de¤ifltirici vasf›n›
kuflanamad›¤›n› söyleyebiliriz. ‘Direkler aras›’ e¤lence-
ler, perde oyunlar› ve di¤er hokkabazl›k marifetleri ile
bir kitle hâl üzerinde durup, yani vakfedip, düflünece¤i
yerde bu kutlu ayda daha fazla yer ve içer oldu. Bugün
de flark›/türkü konserleriyle, sirkler ve türevleriyle bir
halk›n kendinden geçmesine vesile olunuyor. Buradan
Ramazan coflkusunu çocuklar›m›z ve ailelerimizle pay-

laflman›n güzelli¤ine söz edi-
yor de¤iliz; aksine bu güzelli-
¤in olmas› ve hakikaten ‘bay-
ram’lara ermemiz gerekti¤ini
ifade ediyoruz. Hakiki bayram-
lar›n ise bedeni ve kalbi kirler-
den ar›nmakla ve Allah’a daha
da yaklaflmakla mümkün ola-
bilece¤ini hat›rlat›r›z. 

RAMAZAN ÇADIRLARININ GÖSTERD‹⁄‹ VE G‹ZLED‹⁄‹
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ZZaammaann›› MMüüssllüümmaannccaa YYaaflflaammaakk

F
ark›nda m›y›z? Seküler dün-
yada Müslüman zihinler de
giderek sekülerlefliyor. Bu

ba¤lamda Müslüman’›n zzaammaann
aallgg››ss›› da giderek afl›n›yor ve sekü-
ler hatta materyalist de¤er ölçü-
lerine göre de¤iflmeye ve yeni-
den flekillenmeye bafll›yor. VVaakk-
ttiinn ççooccuu¤¤uu (“ibnü’l-vakt”) olarak
her ânlar›n› kulluk idraki ve so-
rumlulu¤u içinde de¤erlendirme-
leri gereken bugünün Müslü-
manlar›, tam da bu espriyi özet-
leyen “Vakit nakittir” atasözü-
nün de içini boflaltarak ““vvaakktt””in
de¤erini/bedelini ““nnaakkiitt””le eflit-
leyiverdiler. Yine, Ahmet Ha-
flim’in “Müslüman Saati”nde vur-
gulad›¤› zam/ân› Müslümanca
yaflama duyarl›¤›n› yitirmeye yüz
tuttular...

Kur’ân, insan›n “zaman”la
de¤erli, anlaml› ve an›l›r bir var-
l›k oldu¤unu vurgular: “‹nsan
an›lmaya de¤er bir varl›k bile de-
¤ildi; derken üzerinden s›n›rs›z
zaman diliminin(dehr) s›n›rl› bir
bölümü(hîn) geçti (de an›lmaya
de¤er bir varl›k oldu), öyle de¤il
mi?” (‹nsan 76/1) 

Âdem babam›z ve Havva vali-
demizin (aleyhimüsselam) çocuk-
lar› olarak yeryüzünde karar k›l›p
nasiplenmekte oldu¤umuz za-

man dilimi(hîn) de oldukça s›n›r-
l›d›r (Bakara 2/36).

S›n›rl› zaman diliminin çok
çok daha s›n›rl›, belki zerre hük-
mündeki k›sm›nda ömür sürmek-
te olan bizler, miniminnac›k za-
man dilimlerini s›n›rs›zm›fl gibi
tüketme peflindeyiz.

‹slâm Dini, baflta namaz ol-
mak üzere ““vvaakkiittllii”” (Nisa 4/103)
ibadetler nizam› ile insan hayat›-
n›n her ân›n› anlaml› ve de¤erli
k›lar. Namaz befl vakittir; oruç
Ramazan ay›ndad›r; hacc belli
mevsimdedir; kurban›n günü bel-
lidir... Has›l› Müslüman›n vakti
programlanm›flt›r. 

‹slâm’da ibadetlerin belli za-
manlara tahsis edilmesi veya o
zamanlarda yo¤unlaflmas›; insa-
n›n zaman zaman flöyle yeniden
silkinip kendine dönmesi, kulluk
bilincini tazelemesi bak›m›ndan
eflsiz f›rsatlar da sunar. Ramazan
öncesinde Recep ve fiaban’la bafl-
layan ibadi yo¤unlaflma bu kutlu
ayla zirveye ç›kar. Allah Rasû-
lü’nün (s.) bu üç aya özen göster-
di¤ini ve özel bir önem verdi¤ini
biliyoruz. O kutlu Nebi’nin (s.) flu
duâs› ne güzeldir: 

““EEyy AAllllaahh››mm,, RReecceepp vvee fifiaabbaann''››
bbiizzee mmüübbaarreekk kk››ll vvee bbiizzii RRaammaa-
zzaann''aa uullaaflfltt››rr..”” (Ahmed b. Hanbel,
Müsned, 1/259) 

Yine Recep, fiaban, Ramazan

içinde yer alan kutlu geceler,
Müslüman›n zihninde yer etme-
ye bafllayan seküler/kör zaman
alg›s›n› iptal edip ilahi zaman bi-
lincini tazeleyen ›fl›lt›lar mesabe-
sindedir. Regâib, Mi’râc, Berât ve
Kadir gecelerini; (zamanlar›na, o
gün ve gecelerde yap›lacak iba-
detlere, dualara dair rivayetlerin
s›hhatini ve “bir gecede paçay›
kurtarma” anlay›fl›na dair tart›fl-
malar› bir kenara b›rakarak) bu
ba¤lamda de¤erlendirmeli de¤il
miyiz? 

BBiirr GGeeccee BBiinn AAyyddaann HHaayy››rrll››

Hz. Peygamber (s.) bir fiaban ay›-
n›n son gününde ashab›na flöyle
hitab ederek, ertesi gün bafllaya-
cak kutlu ânlar›n Kur’ânî zaman
bilinci ile idrak edilmesini hat›rla-
t›r:

““EEyy iinnssaannllaarr!! YYüüccee vvee mmüübbaa-
rreekk bbiirr aayy''››nn ggööllggeessii üüzzeerriinniizzee
bbaasstt››.. OO aayyddaa bbiirr ggeeccee vvaarrdd››rr kkii
bbiinn aayyddaann ddaahhaa hhaayy››rrll››dd››rr.. AAllllaahh oo
aayyddaa oorruuçç ttuuttmmaayy›› ffaarrzz kk››lldd››.. GGee-
cceelleeyyiinn iibbaaddeett yyaappmmaayy›› ((tteerraavviihh
kk››llmmaayy››)) nnaaffiillee kk››lldd››.. OO aayyddaa bbiirr
hhaayy››rr iiflfllleeyyeenn kkiimmssee ddii¤¤eerr aayyllaarrddaa
bbiirr ffaarrzz iiflfllleemmiiflfl ggiibbii oolluurr.. OO aayyddaa
bbiirr ffaarrzz iiflfllleeyyeenn iissee ddii¤¤eerr aayyllaarrddaa
yyeettmmiiflfl ffaarrzz iiflfllleeyyeenn ggiibbiiddiirr..”” 

Ashab:
"Ya Rasulallah! Hepimiz oruç-
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luyu iftar ettirecek bir fley bula-
m›yoruz" deyince,

Rasûlüllah (s.) flöyle buyurur: 
““AAllllaahh bbuu sseevvaabb››,, oorruuççlluuyyuu

kkuurruu bbiirr hhuurrmmaa iillee vveeyyaa bbiirr yyuu-
dduumm ssuu iillee yyaa ddaa bbiirr yyuudduumm ssüütt
kkaarr››flfl››¤¤›› iillee iiffttaarr eettttiirreennee ddee vveerriirr..
OO ööyyllee bbiirr aayydd››rr kkii;; eevvvveellii rraahhmmeett,,
oorrttaass›› mmaa¤¤ffiirreett vvee ssoonnuu ddaa CCee-
hheennnneemm aatteeflfliinnddeenn kkuurrttuulluuflflttuurr.. OO
aayyddaa kkööllee vvee hhiizzmmeettççiilleerriinniinn yyüü-
kküünnüü hhaaffiifflleetteenn kkiimmsseeyyii AAllllaahh bbaa-
¤¤››flflllaarr vvee CCeehheennnneemm aatteeflfliinnddeenn
kkuurrttaarr››rr..”” (Et-Tergîb, II, 94-95.)

Kadr sûresinde de beyan edil-
di¤i üzere, bir gecenin bin aydan
daha hay›rl›, bereketli, k›ymetli,
de¤erli olmas›, yaln›zca “mümin”
bir zihnin idrak edebilece¤i bir
hakikattir. Bunu kavrayabilen bir
zihnin sahibi, yapaca¤› hay›rlar›n
yetmifle katlanaca¤›ndan da
emindir...

‹flte, seküler zihinlerin asla
kavrayamayaca¤›, maddi de¤er
ölçülerine s›¤mayacak kadar mü-
barek ve feyizli bir ay›n rahmet
gölgesi üzerimizi kaplam›fl bulu-
nuyor, elhamdülillah...

O halde “Ramazan”›n anla-
m›n› ve de¤erini daha yak›ndan
kavramaya çal›flal›m:

““RRaammaazzaann””:: SS››nnaannmmaa,, 
AArr››nnmmaa,, BBiilleennmmee,, 
DDiirriillmmee MMeevvssiimmii

RRaammaazzaann, Arapça bir kelimedir.
Bu aya ‘Ramazan’ ad›n›n verilme-
sinin hikmetleri vard›r:

-Ramazan’›n Allah’›n isimle-
rinden biri oldu¤u rivayet edilir.
Yani “fiehr-i Ramazan” (Rama-
zan Ay’›) demek bu anlamda
“fiehrullah” (Allah’›n Ay’›) de-
mektir. Allah’›n Kitab›’n›n bu ay-
da inmesi de Ramazan’›n ulviye-
tini pekifltirir. 

-Yaz sonunda, güz mevsimi-
nin evvelinde ya¤›p yeryüzünü
tozdan temizleyen ya¤mur ma-
nas›na "ramdâ" kelimesinden

al›nm›flt›r. Bu ya¤murun yeryüzü-
nü temizledi¤i gibi, Ramazan da
müminleri günah kirlerinden te-
mizler. Peygamberimiz (s.); ““KKiimm
iinnaannaarraakk vvee aallaaccaa¤¤›› sseevvaabb›› AAll-
llaahh''ttaann bbeekklleeyyeerreekk RRaammaazzaann oorruu-
ccuunnuu ttuuttaarrssaa,, ggeeççmmiiflfl ggüünnaahhllaarr››
bbaa¤¤››flflllaann››rr”” (Buhârî, Savm, 6) bu-
yurmufltur.

-Güneflin fliddetli hararetin-
den tafllar›n yan›p k›zmas› anla-
m›na olan "ramad" kelimesinden
al›nm›flt›r. Böyle k›zg›n yerde yü-
rüyenin ayaklar› yanar, zahmet
ve meflakkat çeker. Bunun gibi
oruç tutan kimse de açl›k ve su-
suzlu¤un hararetine katlan›r,
meflakkat çeker, içi yanar. K›zg›n
yer orada yürüyenlerin ayaklar›n›
yakt›¤› gibi, Ramazan da mümin-

lerin günahlar›n› yakar, yok eder.
-K›l›c›n namlusunu veya ok

demirini inceltip keskinlefltirmek
için yalab›k iki tafl›n aras›na ko-
yup dö¤mek anlam›na olan
"ramd"dan al›nm›flt›r. Bu ay'a
Ramazan isminin verilmesi de
Araplar›n bu ayda silahlar›n› bile-
yip haz›rlad›klar›ndan dolay›d›r.
(M. Hamdi Yaz›r, Hak Dini Kur'an
Dili, (t.y), I, 643-644) Bu anlam›y-
la Ramazan fleytana karfl› bilen-
me ay›d›r.

KKuurr’’âânn OOkkuu,, OOrruuçç TTuutt,, ‹‹nnffaakk EEtt,,
‹‹bbaaddeett EEtt,, DDuuââ EEtt,, ‹‹ttiikkaaffaa GGiirr......

-Ramazan, öncelikle ““KKuurr’’âânn
aayy››””d›r:

““RRaammaazzaann aayy››;; ööyyllee bbiirr aayydd››rr
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kkii,, iinnssaannllaarraa ddoo¤¤rruu yyoolluu ggöössttee-
rreenn,, hhaakk iillee bbaatt››ll›› aayy››rraann KKuurr''âânn,, oo
aayyddaa iinnddiirriillmmiiflflttiirr.. SSiizzddeenn hheerr kkiimm
aayy›› ggöörrüürrssee oorruuçç ttuuttssuunn......”” (Baka-
ra/185)

Bu ayda (Kadir Gecesi’nde) in-
meye bafllayan Kur’ân-› Kerim, yi-
ne bu ayda Cebrail aleyhisselam
taraf›ndan Rasûlüllah’a (s.) bafl-
tan sona kadar tekrar edilmifltir
(Buhârî, Savm, 7). Müminler, her
Ramazan’da Kur’ân’› okur, anlar
ve onun klavuz ilkelerine göre
hayatlar›n›n sa¤lamas›n› yaparak
bütün ifl ve iliflkilerini yeni bafltan
dizayn ederler. KKuurr’’âânn, sadece
‘hatim olsun’ diye de¤il, her âye-
tini anlay›p düflünerek, geçmifl
bir y›l›n hatta ömrün muhasebe-
sini yap›p yeni döneme Kur’ân’la
yenilenmifl olarak girmek ama-
c›yla okunmal›d›r. 

-Ramazan oruç mevsimidir.
OOrruuçç Kur'ân’da savm-s›yâm ola-
rak geçer; anlam› ‘kendini tut-
mak’ demektir. Önceki ümmetle-
re de farz k›l›nan (2/183) oruç, ‹s-
lâm'›n ana rükünlerinden biri
olup bedenle yerine getirilen bir
ibadettir. Müminler bu aya erdik-
lerinde s›rf Allah için bir ay oruç
tutarak s›nan›r, ar›n›r, bilenir ve
dirilirler. ‹msak’tan iftar’a kadar
yeme, içme ve cinsel iliflkiden
uzak duran mümin bunu s›rf Al-
lah için yapar. Hadis-i fleriflerden
hareketle orucun faziletleri hak-
k›nda flunlar söylenebilir: ""OOrruuçç
ssaabbrr››nn yyaarr››ss››dd››rr.."" Haramlara ve
günahlara karfl› ""OOrruuçç bbiirr ppeerrddee-
ddiirr,, mmüü''mmiinniinn ss››¤¤››nnaaccaa¤¤›› kkaalleelleerr-
ddeenn bbiirr kkaalleeddiirr......"" Ramazan ““ssaa-
bb››rr aayy''››dd››rr,, ssaabbrr››nn kkaarrflfl››ll››¤¤›› iissee CCeenn-
nneettttiirr.. OO,, yyaarrdd››mmllaaflflmmaa aayy''››dd››rr.. OO
aayyddaa mmüümmiinniinn rr››zzkk›› bboollllaaflfltt››rr››ll››rr.. OO
aayyddaa kkiimm bbiirr oorruuççlluuyyuu iiffttaarr eettttii-
rriirrssee bbuu,, ggüünnaahhllaarr››nn››nn bbaa¤¤››flflllaann-
mmaass››nnaa vvee CCeehheennnneemmddeenn kkuurrttuull-
mmaass››nnaa sseebbeepp oolluurr.. AAyynn›› zzaammaann-
ddaa oorruuççlluunnuunn sseevvaabb›› kkaaddaarr sseevvaapp
vveerriilliirr;; oorruuççlluunnuunn sseevvaabb››nnddaann ddaa
bbiirrflfleeyy nnookkssaannllaaflflmmaazz..”” Oruç s›h-

hattir (Resûlullah ""OOrruuçç ttuuttuunn,,
ss››hhhhaatt bbuulluunn"" buyurdu). Oruçta
riya yoktur. Hz. Peygamber(s.)
Rabbimizin flöyle buyurdu¤unu
nakleder: ""OOrruuçç bbeenniimm iiççiinnddiirr,,
oonnuunn mmüükkââffaaaatt››nn›› bbeenn vveerreeccee-
¤¤iimm,, oorruuççlluu yyiiyyeecceekk vvee iiççeeccee¤¤iinnii
bbeenniimm iiççiinn bb››rraakktt››.."" (Buhari ve
Müslim)

-‹‹nnffaakk zaman›: FF››tt››rr SSaaddaakkaass››
(bir fakirin bir günlük yiyecek ih-
tiyac›n› karfl›lamak); bu aya mah-
sus bir ibadet oldu¤u gibi, ülke-
mizde ve ‹slam âleminde, müslü-
manlar zekâtlar›n›, infaklar›n›,
di¤er yard›mlar›n› bu ayda verir-
ler; adeta hay›rlarda yar›fl›rlar.
Sabahtan akflama kadar aç kalan
müminler, açl›¤›n, yoklu¤un zor-
lu¤unu bizzat tecrübe ederler.
Yufkalaflan yürekler, zekât ve in-
fakla, ikramlarla daha bir merha-
metli hale gelir. "Hangi sadaka
daha faziletlidir?" diye sorulunca
Hz. Peygamber(s.), ""RRaammaazzaann
aayy››nnddaa vveerriilleenn ssaaddaakkaa"" buyurdu
(Tirmizi, Zekat, 28).

-TTeerraavviihh namaz›: Yats› nama-
z›ndan sonra k›l›nan nafile (güçlü
olmayan sünnet) hükmündeki bu
namaz; müminlerin Ramazan
coflkusunu art›ran, sevab› ve be-
reketi çok fazla bir ibadettir. Ra-
sûlüllah (s.) ““KKiimm iinnaannaarraakk vvee ssee-
vvaabb››nn›› uummaarraakk AAllllaahh rr››zzaass›› iiççiinn ttee-
rraavviihh nnaammaazz›› kk››llaarrssaa ggeeççmmiiflfl ggüü-
nnaahhllaarr›› bbaa¤¤››flflllaann››rr”” buyurmufltur
(Buhârî, Teravih,I).

-‹‹ttiikkaaff:: Peygamberimiz (s.)
Ramazan ay'›n›n son on günün-
de Mescid’de itikafa girer; bu on
günü ibadet, zikir, dua ve Kur’ân
okuyup tefekkür etmekle geçi-
rirdi.

BBüüttüünn HHaayyaatt››mm››zz 
RRaammaazzaann OOllmmaall››

Bütün bunlardan dolay› Ramazan
ay›na ““oonnbbiirr aayy››nn ssuullttaann››”” denir.
Kur’ân her Ramazan tekrar edilip
zihinlerde diri tutulur. Bu ayda

oruç tutmak her s›hhatli müslü-
mana farzd›r. Kur’ân’da ad› ge-
çen tek ay “Ramazan” ay›d›r
(2/185). Bu ay içindeki Kadir Ge-
cesi “bin aydan hay›rl›d›r” (97/3).
F›t›r sadakas›, Teravih namaz› ve
itikaf, bu aya has ibadetlerdir...
Duâ, zikir, tefekkür ve di¤er gü-
zellikleri de eklersek Ramazan’a
““ssuullttaann”” unvan› tam yak›fl›r. 

ÖÖzzeettllee; Ramazan ay› Rabbimi-
zin bütün bereketleri, feyizleri,
güzel ibadetleri kendisinde top-
lad›¤› kutlu bir ayd›r. ‹slami haya-
t›n bütün erdemleri adeta bir aya
s›k›flt›r›l›p yo¤unlaflt›r›lm›flt›r. On-
bir ay›n› gafletle geçiren, yeterin-
ce de¤erlendiremeyen, görevleri-
ni ihmal eden mümminler için
Ramazan y›lda bir ay gelen bir
f›rsatt›r. Bu ay› de¤erlendirip ha-
yatlar›na yeni bir çekidüzen ve-
ren müminler; yeniden Ramazan
öncesindeki hatalar›na, eksikleri-
ne, ihmallerine dönmezler, aksi-
ne yenilenmifl ve adeta yeniden
dirilmifl olarak hayatlar›na de-
vam ederler. Ramazan’da sadece
mide orucu de¤il, dil orucu, göz
orucu, kalp orucu tutarak bütün
bir hayat› rraammaazzaannllaaflfltt››rraann mü-
minler bu ayda yaflad›klar› güzel-
likleri di¤er onbir aya da yayarak
Rablerinin r›zas›na ve ebedi mut-
lulu¤a ulaflmay› umarlar.

Ramazan’da gök kap›lar›n›n
aç›lmas›, fleytanlar›n zincire vurul-
mas›, müminlerin yeni bir dirilifl
hamlesine girmelerini kolaylaflt›-
r›r. Ebû Hureyre (r.a) Rasûlül-
lah’›n (s.) flöyle dedi¤ini nakleder:
""RRaammaazzaann aayy''›› ggiirriinnccee ggöökklleerriinn
kkaapp››ss›› ((bbaaflflkkaa bbiirr rriivvaayyeettttee CCeennnnee-
ttiinn kkaapp››llaarr››)) aaçç››ll››rr,, CCeehheennnneemmiinn
kkaapp››llaarr›› kkaappaann››rr,, flfleeyyttaannllaarr zziinncciirree
vvuurruulluurr"" (Buhari, Savm, 5).

‹ns ve cin fleytanlar›n›n elinin-
aya¤›n›n ba¤lan›p rahmet kap›la-
r›n›n ard›na kadar aç›ld›¤› Rama-
zan ay›n›n ar›nmam›za, dirilme-
mize ve ebedi kurtuluflumuza ve-
sile olmas› duam›zd›r. 
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R
ahmet, ma¤firet ve kurtu-
lufla vesile olan Ramazan
ay›na kavuflman›n saadeti-

ni yafl›yoruz. Hiç flüphesiz bu aya
ayr› bir önem kazand›ran ve onu
di¤er aylardan üstün k›lan temel
unsur, Kur’ân-› Kerim’dir. Bütün
insanlara hidayet kayna¤› ve hu-
susen muttakiler (Allah’tan kor-
kanlar ve O’na sayg› duyanlar)
için rehber olan Kur’ân-› Kerim,
bu ayda indirilmeye bafllanm›flt›r.
Ramazan ay›n›n Kur’ân ay› diye
an›lmas› da bu gerçe¤e dayan›r.

Söz konusu gerçekleri göz
önüne alarak Kur’ân ay›n› nas›l
ihya eder, ondan nas›l istifade
edebiliriz? Kur’ân’› hayat kitab›
yapman›n yolu nedir? Hem laf›z
hem de mana yönünden mucize
olan Kur’ân-› Kerim’i okuman›n
yan›nda onu nas›l anlar ve nas›l
anlat›r›z?

Kur’ân-› Kerim, indirilifl gaye-
sini flöyle aç›klar: “BBuu KKuurr’’âânn,,
ââyyeettlleerriinnii ddüüflflüünnssüünnlleerr vvee aakk››ll ssaa-
hhiipplleerrii öö¤¤üütt aallss››nnllaarr ddiiyyee iinnddiirrddii-
¤¤iimmiizz mmüübbâârreekk bbiirr kkiittaapptt››rr.”1

Kur’ân, düflünmeye ve akl›
kullanmaya davet etmektedir.
Kur’ân, bütün insanl›¤› “…EEllbbeett-
ttee bbuunnddaa ddüüflflüünneenn bbiirr kkaavviimm iiççiinn
bbiirr iibbrreett vvaarrdd››rr.”2 “…ÖÖ¤¤üütt aallaann
bbiirr ttoopplluumm iiççiinn bbuunnddaa iibbrreettlleerr
vvaarrdd››rr.”3 “…fifiüüpphheessiizz bbuunnllaarrddaa
aakkll››nn›› kkuullllaannaann bbiirr mmiilllleett iiççiinn iibb-
rreettlleerr vvaarrdd››rr.”4 “…EEyy bbaassiirreett ssaa-

hhiipplleerrii,, iibbrreett aall››nn.”5 “GGöökklleerriinn vvee
yyeerriinn yyaarraatt››ll››flfl››nnddaa,, ggeeccee iillee ggüünn-
ddüüzzddüünn bbiirrbbiirrii aarrdd››nnccaa ggeelliipp ggiiddii-
flfliinnddee sseelliimm aakk››ll ssaahhiipplleerrii iiççiinn eell-
bbeettttee iibbrreettlleerr vvaarrdd››rr..”6 gibi âyet-
leri ile düflünmeye, ibret almaya,
ö¤üt almaya ve ak›llar›n› kullan-
maya ça¤›rmaktad›r. Di¤er taraf-
tan da akl›n› kullanmayanlar›,
kâinat›n, yerin gö¤ün yarat›l›fl›
hakk›nda derin düflüncelere dal-
mayanlar› ve ibret almayanlar›
k›namaktad›r.

Kur’ân’› sadece hatmetmek,
ölülerin arkas›ndan okumak, çe-
flitli merasimleri onunla aç›p ka-
pamak, sanat flaheseri olarak en
güzel hatlarla yazmak acaba ye-
terli midir? Bu faaliyetler,
Kur’ân-› Kerim’in amac›n› aç›kla-
maya kâfi midir? 

Kur’ân bir hüküm kitab›d›r.
‹nsanl›¤›n dünya ve âhiret saade-
tini temin etmek için gönderil-
mifltir. ‹nsanl›¤›n hayat›na hük-
metmesi, onun en belirgin özelli-
¤idir. Kur’ân, Allah ile kul aras›n-
daki alakay› düzenler. ‹nsana
kendisini tan›t›r. ‹nsan›n yaflad›¤›
sosyal çevreye, oluflturduklar›
idari otoritelere, birbirleri ile
olan iliflkilere yön vermek
Kur’ân’›n en vazgeçilmez özelli-
¤idir. 

Kur’ân, ne tarih, ne co¤rafya,
ne edebiyat, ne astronomi, ne
sosyoloji ve ne de k›ssa kitab›d›r.

O, flahs›na münhas›r bir kitapt›r.
O, âlemlerin Rabbi taraf›ndan in-
dirilen bir kitab-› hakîmdir. Bü-
tün kâinat›n ve canl›lar›n yarat›-
c›s› ve sahibi olan, yerin gö¤ün
idaresi elinde bulunan Allah Teâ-
lâ, Kur’ân’›, insan hayat›n›n ak›fl›-
n› tanzim etmek için göndermifl-
tir. ‹nsan›n hayat›na müdahale
etmek onun tabi-
i özelli¤idir. Kur’ân’›, insanl›¤›n
hidayeti için gönderen ilâhî ira-
de, onu hüküm kitab› yapm›flt›r. 

Kur’ân’›n hem hikmet hem de
hüküm verme özelli¤i flöyle anla-
t›l›r: ““((EEyy MMuuhhaammmmeedd!!)) BBiizz ssaannaa
KKiittaabb›› ((KKuurr’’âânn’’››)) hhaakk oollaarraakk iinnddiirr-
ddiikk kkii,, iinnssaannllaarr aarraass››nnddaa AAllllaahh’’››nn
ssaannaa öö¤¤rreettttiikklleerrii iillee hhüükküümm vveerree-
ssiinn…”7 ““ EElliiff,, LLââmm,, RRââ.. BBuu KKuurr’’âânn;;
ââyyeettlleerrii,, hhüükküümm vvee hhiikkmmeett ssaahhiibbii
((bbuulluunnaann vvee hheerr flfleeyyddeenn)) hhaakkkk››yyllaa
hhaabbeerrddaarr oollaann AAllllaahh ttaarraaff››nnddaann
mmuuhhkkeemm ((eekkssiikkssiizz,, ssaa¤¤llaamm vvee
aaçç››kk)) kk››ll››nnmm››flfl,, ssoonnrraa ddaa AAllllaahh’’ttaann
bbaaflflkkaass››nnaa kkuulllluukk eettmmeeyyiinniizz ddiiyyee
aayyrr›› aayyrr›› aaçç››kkllaannmm››flfl bbiirr kkiittaapp-
tt››rr…”8 “EElliiff,, LLââmm,, RRââ.. BBuunnllaarr hhiikk-
mmeett ddoolluu kkiittaabb››nn aayyeettlleerriiddiirr.”9

Ramazan ay› önemli bir za-
man dilimidir. Bu k›ymetli zama-
n› f›rsat bilerek Kur’ân’›n hayat
kitab›, hüküm kitab› olma özelli-
¤ini anlamak ve anlatmak büyük
önem tafl›maktad›r. Günümüzde
Kur’an’›n anlatt›¤› ve alanlar›n›
aç›k bir flekilde çizdi¤i hayat sa-
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has› ile, Müslüman toplumlar›n
yaflad›¤› hayat aras›nda büyük
bir tezad›n oldu¤u flüphe götür-
mez bir gerçektir. Müslümanla-
r›n, ahlaki, ticari, iktisadi, kültü-
rel ve sosyal alanlarda Kur’an’›n
öngördü¤ü hayat tarz›ndan uzak
bir yaflay›fl› sergilemeleri, ciddi
bir savrulman›n ve Kur’an’la te-
zat düflmenin önemli bir göster-
gesidir. Kur’an ay› olan Ramazan,
bu tezad› kald›rmak ve savrulma-
n›n önüne geçebilmek için çok
büyük bir f›rsat olarak görülmeli-
dir.

Bugün Kur’an, Müslümanlar
nezdinde çok okunan ve fleklî
olarak en üst derecede sayg›ya
mazhar olan bir kitapt›r. Fakat
onun hükümlerinin, hayat›n vaz-
geçilmez ilkesi olarak kabul gör-
dü¤ünü söylemek hemen hemen
mümkün de¤ildir. Müslümanlar,
bir hüküm, bir kanun kitab› ola-
rak Kur’an’› hayat kitab› yapama-
d›lar.

Bu konuda flu de¤erlendirme
oldukça dikkate flayand›r. Balkan
Müslümanlar›n›n bilge adam ola-
rak niteledi¤i ve gerçekten

önemli bir fikir adam› olan Aliya
‹zzetbegoviç flu yorumu yapar:

“Bugünkü ‹slam Dünyas›na,
içinde gerçek dinin az, fakat sö-
zel ve fleklî dinin çok oldu¤u bir
yap› hâkimdir. Hiçbir yerde dine
adanm›fll›k yok -fakat ayn› za-
manda ve sadece prensip olarak-
din, kay›ts›z olarak öne ç›kar›l›r.
Ancak ayn› dinin somut talepleri-
nin, pratikte bu kadar az yerine
getirildi¤i görülmemifltir. ‹flte bu
paradoks, flekil ve içeri¤in bu kar-
fl›tl›k durumu, ‹slam ülkelerinin
ço¤undaki vaziyeti aç›klayabilir.”

Müslüman toplumlarda
Kur’an çok okunuyor. Ramazan
ay›nda daha fazla okunmakta;
evlerde, camilerde ve mescitlerde
günde birkaç cüz mukabele edil-
mekte, mezarl›klarda ve ölülerin
bafl›nda hummal› bir flekilde
Kur’an k›raat edilmektedir. Fakat
Merhum ‹zzetbegoviç’in vurgula-
d›¤› gibi, Kur’an’›n hükümleri bir
türlü pratikte gerçek yerini ve
de¤erini bulmamaktad›r. Müslü-
man toplumlarda, içki, kumar,
h›rs›zl›k, rüflvet, faiz, zina, müs-
tehcenlik ve benzeri büyük gü-

nahlar›n revaç buldu¤u görülür.
Kur’an’›n lafz›n› okumakta gös-
terilen gayret, yar›fl ve ihtimam,
Kur’an’›n emretti¤i hususlar›n
hâkim olmas›, yasaklad›¤› haram-
lardan uzak durulmas› sahas›nda
gösterilmemektedir. Kur’an’›n
sadece lafz›n›n okunmas›na de-
¤er verenlerin, k›sa yoldan büyük
sevaplara nail olarak cenneti ga-
ranti etmeye çal›flanlar›n, haram
ve helaller konusunda ayn› has-
sasiyette olmad›klar›, ya da bu
kesimin önemli bir k›sm›n›n ha-
ramzade veya günahlara bo¤ul-
mufl oldu¤u kolayca görülebilir.

Aliya ‹zzetbegoviç, de¤erlen-
dirmesini flöyle sürdürür: “Bu du-
rum, dünyadaki Kur’an’›n vaziye-
tini çok trajik bir biçimde yans›t-
maktad›r. Orada her evde
Kur’an’› özel, yüksek bir yerde
bulacaks›n›z. O, en iyi hediye ola-
rak kabul edilir, onun için en iyi
kâ¤›t kullan›l›r. ‹nsanlar ise bu-
gün bile onun için en iyi kaligra-
fiyi kullanmak ve onun kapaklar›
ve sayfalar›n› en fantastik süsle-
melerle çizmekte yar›flmaktad›r-
lar. Çocu¤un ilk okudu¤u ve ö¤-
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rendi¤i fley, Kur’an’d›r. Fakat bü-
tün bunlar›n yan›nda, bu çocuk-
lar›n çok büyük bir bölümü,
Kur’an’›n gerçek içeri¤ini ve öne-
mini ö¤renmeden büyüyecek ve
yafllanacakt›r. Kur’an, tart›flmas›z
bir semboldür. Ancak kanun ol-
maktan ç›km›flt›r. Halbuki tersi
olmal›yd›. Dikkat edin ki, Kur’an
okunmak yerine, güzel sesle ses-
lendirilip yorumlanmaktad›r.
“Seslendirme” yar›fl› yapan ne
Araplar ne de Arap olmayanlar,
art›k onun manas›na ulaflam›yor-
lar. Kur’an’›n benzersiz melodi-
sinde art›k hiç kimse, emredici,
kesin, bazen tatl› uyaran ve da-
vet eden, bazen ise tehdit eden,
yüksek sesle hayk›ran, fakat her
seferinde ve yeniden tüm insan
hayat›n›n de¤iflmesini talep eden
hükümlerini tan›yamamakta-
d›r.”10

Bu yoruma kat›ld›¤›m›z› be-
lirtmek isteriz. Gerçekten günü-
müzde, Kur’an’›n çeflitli hatlarla
yaz›lmas›na, bas›m›na ve ona
fleklî olarak hürmet gösterilmesi-
ne diyecek yoktur. Kur’an adaleti
emrediyor, iyilikte yard›mlaflma-
y›, kötülükte ve zulümde yard›m-
laflmamay› emrediyor. Emr-i bi’l-
ma’ruf (iyili¤i emretmeyi) ve
nehy-i ani’l münker (kötülükten
sak›nd›rmay›) istiyor. Zalimlerin
karfl›s›nda direnç gösterilmesini
ve mazlumlar›n yan›nda olunma-
s›n› talep ediyor. Bu misalleri ço-
¤altmak mümkündür. Esas
Kur’an’› anlama, ancak bu çerçe-
vede gösterilen gayretlerle müm-
kün olur. Kur’an’a sayg› da, an-
cak bu flekilde gerçekleflir.
Kur’an’›n öngördü¤ü birey, aile
ve toplum hayat›n›n gerçeklefl-
mesi, onu bir hüküm ve kanun ki-
tab› yapmaya ba¤l›d›r.

Ramazan ay›n› bu çerçevede
de¤erlendirmek, hem zaruridir
hem de Kur’an’› anlaman›n bir
basama¤›n› oluflturmas› aç›s›n-
dan önem kazanmaktad›r.

Kur’an ay› olan Ramazan›,
Kur’an’› anlama ve hükümlerini
prati¤e yans›tman›n ivme kazan-
mas›na vesile olarak yeniden dü-
flünmeli ve de¤erlendirmeliyiz.

Bugün Müslümanlar›n ceha-
letinin ya da geri kalm›fll›¤›n›n se-
bebinin, Kur’an’› iyi anlayama-
maktan ve onu hayat kitab› ya-
pamamaktan kaynakland›¤›n›
söylemek mümkündür.

Y›llarca ‹stanbul’da kalm›fl
olan Frans›z müelliflerinden
Charles Mismer ‘Soirées de Cons-
tantinopole’ adl› eserinde flöyle
der: “Bugüne kadar yeryüzünde
görülmüfl en parlak, en alemflü-
mul, en demokratik ve bin y›ll›k
bir medeniyetin bafll›ca ve yega-
ne amili, bir Kur’an esas› olduk-
tan sonra, bugünkü Müslüman
cemaatlerin cehalet sebebi nas›l
olur da ‹slamiyet’e dayand›r›labi-
lir?”11

Ernest Renan da flu de¤erlen-
dirmeyi yapar: “Üslup itibariyle
Kur’ân daha ilk an›ndan itibaren
büyük bir yenilik olarak ortaya
ç›kt›; hatta denilebilir ki, bu kitap
dinî bir ink›lap kadar ebedî bir
ink›laba da alametti.12

Kur’ân’›n hükümlerinin haya-
t›n merkezine al›nd›¤› dönemler-
de yeryüzünde hat›r› say›l›r ve
herkes taraf›ndan sitayiflle söz
edilen medeniyetlerin kuruldu-
¤una tarih flahittir. Bu yüzden
Müslümanlar›n, rahmet ve ba¤›fl-
lanmaya vesile olan Ramazan
ay›n› oruçla birlikte Kur’ân’› anla-
ma, anlatma ve hayata hâkim k›l-
man›n bafllang›c› yapmalar›, eski
güçlerine kavuflma ad›na önemli
bir dönüflüm ve de¤iflim sa¤laya-
cakt›r. Her Ramazan ay›, Müslü-
manlar için Kur’ân’la dirilifl ve
oruçla kemale erme ay› olmal›d›r.

Konumuzu Kur’ân’›n kurtulufl
ve do¤ruya ileten bir kitap oldu-
¤unu, onun prensipleriyle hü-
küm verenlerin do¤ru hüküm ve-
rece¤ini bildiren bir hadis-i flerif-

le bitirmek istiyoruz. Peygamber

Efendimiz “MMuuhhaakkkkaakk kkii,, iilleerriiddee

kkaarraannll››kk ggeeccee ppaarrççaallaarr›› ggiibbii ffiittnnee-

lleerr oollaaccaakk” buyurunca ‘Ey Al-

lah’›n Resûlü! Ondan Yüce kurtu-

lufl nas›l olur’? diye soruldu. Bu-

nun üzerine Peygamber (s.a.v)

flöyle buyurdu: “AAllllaahh’’››nn KKiittaabb››..

OOnnddaa ssiizzddeenn öönncceekkiilleerriinn,, ssiizzddeenn

ssoonnrraakkiilleerriinn hhaabbeerrlleerrii vvee ssiizziinnllee

iillggiillii hhüükküümmlleerr vvaarrdd››rr.. BBiirr ee¤¤lleennccee

vvaass››ttaass›› ddee¤¤iillddiirr.. HHaakk iillee bbaatt››ll›› aayy››-

rraann iillââhhîî bbiirr kkeellââmmdd››rr.. OOnnuu kkiibbiirr-

lleenneerreekk tteerrkk eeddeenniinn AAllllaahh bbeelliinnii

kk››rraarr.. KKiimm ddoo¤¤rruu yyoolluu oonnddaann bbaaflfl-

kkaass››nnddaa aarraarrssaa AAllllaahh oonnuu ssaapp››kkll››-

¤¤aa ddüüflflüürrüürr.. OO,, AAllllaahh’’››nn ssaa¤¤llaamm

iippiiddiirr vvee aappaaçç››kk nnuurrdduurr.. HHiikkmmeett

ddoolluu KKuurr’’âânn’’dd››rr.. DDoo¤¤rruu yyoolldduurr..

NNeeffssâânnii aarrzzuullaarr››nn ssaapp››ttmmaammaass››nnaa,,

ggöörrüüflfllleerriinn ddaa¤¤››llmmaammaass››nnaa yyeeggaa-

nnee sseebbeepp oolluurr.. ÂÂlliimmlleerr oonnaa ddooyy-

mmaazz.. AAllllaahh’’ttaann kkoorrkkaarraakk ggüünnaahh

iiflfllleemmeekktteenn ççeekkiinneennlleerr,, oonnddaann

uussaannmmaazzllaarr.. OOnnuunn iillmmiinnii bbiilleenn

iilleerrii ggiiddeerr,, oonnuunnllaa aammeell eeddeenn ssee-

vvaapp kkaazzaann››rr.. OOnnuunnllaa hhüükkmmeeddeenn

aaddaalleettllee hhüükkmmeeddeerr.. OOnnaa ss››mmss››kk››

ssaarr››llaann ddoo¤¤rruu yyoolluu bbuulluurr.”13

Notlar:

1 Sâd, 38/29.

2 Nahl, 16/11.

3 Nahl, 16/13.

4 Nahl, 16/12.

5 Haflr, 59/2.

6 Âl-i ‹mran, 3/109.

7 Nisâ, 4/105.

8 Hûd, 11/1, 2.

9 Yûnus, 10/1.

10 Aliya ‹zzetbegoviç, ‹‹ssllaamm DDeekkllaa-

rraassyyoonnuu vvee ‹‹ssllaammii YYeenniiddeenn DDoo¤¤uu-

flfluunn SSoorruunnllaarr››, Tercüme, Rahman

Ademi, ‹st. 2007, s.71.

11 ‹smail Hami Daniflmend, GGaarrpp ‹‹ll-
mmiinniinn KKuurr’’aann--›› KKeerriimm HHaayyrraannll››¤¤››,
‹st. 1978, s.50.

12 Daniflmend, ‹smail Hami, aa.. gg.. ee.,

s. 51.

13 Ahmed ‹bn Hanbel, MMüüssnneedd,, 1,

91; Dârimî, SSüünneenn, Kitâbu Fedâ-

il’il-Kur’ân, 1.



Y
eniden Ramazan ay›n› ku-
caklarken Rabbimize niha-
yetsiz flükürlerimizi iletiyo-

ruz. 11 ay›n sultan› Ramazan’a
eriflmek, yeniden iliklerimize ka-
dar ürpertiyor bizi. Rabbimizin
fazl›ndan s›n›rs›zca sundu¤u rah-
met ve bereket ay›n› en güzel bir
biçimde idrak etmek iste¤i ile
tüm ‹slam dünyas› olarak yan›p
tutufluyoruz. Rabbimizin engin
rahmetinden hiçbir s›n›r olmaks›-
z›n verece¤ini müjdeledi¤i bu
muhteflem atmosfer içerisinde,
insan olman›n mayas›nda sakl›
bulunan günah ifllemekten oruç-
lar›m›zla, infaklar›m›zla, kardefl-
lerimiz için edece¤imiz hay›r du-
alar›m›zla uzaklaflaca¤›z. Neda-
met gözyafllar›yla kendimizi, aile-
mizi ve tüm kardefllerimizi y›ka-
yacak yeniden dirilece¤iz.

Ramazan yeni bir bafllang›ç
için hofl bir f›rsat. Allah’tan asla
ümit kesmek yoktur müminin lü-
gatinde. O yüzden ‹HH ‹nsani
Yard›m Vakf› olarak ümidi yeni-
den yeflertmek için Ramazan’› ve-
sile k›larak dünyan›n dört bir ya-
n›na da¤›l›yoruz yine. Yeni bafl-
lang›çlar için yeniden tazelenme
ve asla yeise kap›lmamak yaza-
cak defterimizin en bafl›nda. Ya-
r›m as›rdan uzun bir süredir mu-
hacir kamplar›nda çilelerini dol-
duran ad› san› bilinmeyenlerle,

savafllar›n korku ve ac›lar›n›n
üzerlerine sindi¤i biçarelerle, do-
¤al afetlerin girdab›nda en ya-
k›nlar›n› kaybedenlerle, ocakla-
r›ndan kötü haberlerin, yoksul-
luk ve sefaletin eksik olmad›¤›
kardefllerimizle bir araya gelecek
umudu konuflacak onu hayk›ra-
ca¤›z. ‹HH umut olsun diye kurul-
du çünkü; umut olsun ki iflkence-
lerin, yoksulluklar›n, savafllar›n
bir gün bitece¤ini, adaletin geçer
akçe olaca¤›n› bilsin insanl›k. 

Bereket ay›nda bulunmaz bir
f›rsat var elimizde. T›pk› geçen
seneki, ondan önceki seneki ve
daha öncekiler gibi s›cak so¤uk
iklimlerin güzel insanlar›yla bulu-
flaca¤›z. Geçti¤imiz sene 60 ülke-
de ve ülkemizin 50 flehrinde yüz
binlerce kardeflimizle bir araya
gelmifl, Ramazan sevincimize kar-
deflli¤imizi kat›k etmifltik. Bu se-
ne ise ufkumuz daha da genifl.
Latin Amerika’dan Uzakdo¤u’ya,
Afrika’dan Kafkasya’n›n derinlik-
lerine, Orta Asya’dan Balkanlar›n
ard›na kadar tam 65 ülke ve böl-
gede ve ülkemizin 65 flehrinde
bir bütünün parçalar› oldu¤umu-
zu, iftarlar›m›zla, kumanyalar›-
m›zla, yetim çocuklar›m›z›n, yok-
sul ve kimsesizlerimizin, muhacir
kamplar›ndaki eli öpülesi ihtiyar-
lar›m›z›n sofralar›nda bulunarak
gösterece¤iz. Onlara selamlar›n›-

z› ve dualar›n›z› iletece¤iz; karfl›-
l›¤›nda da yine selam ve dua ge-
tirece¤iz. 

Vakf›m›z bu sene Ramazan
ay›nda özellikle yetim çocuklar›-
m›z› önceliyor. Savafllar›n, afetle-
rin, muhacir hayat›n›n ve yoksul-
luklar›n yetim b›rakt›¤› on binler-
ce yetimimizin bafl›n› sizlerle bir-
likte okflayaca¤›z. Bu nedenle Ra-
mazan ay› program›m›z› yapar-
ken öncelikle yetim çal›flmalar›
gerçeklefltirdi¤imiz 30 ülkeyi seç-
tik. Bu ülkelerde bulunan yetim-
hanelerimizde ya da aileleri ile
kalma imkan› bulunan di¤er ye-
timlerimizle birlikte olaca¤›z.
Onlara bu Ramazan’da ana-ba-
bas›zl›klar›n›, kimsesizliklerini
unutturaca¤›z. ‹ftar programla-
r›nda, kumanya da¤›t›m çal›flma-
lar›nda hep önceli¤i yetimler ala-
cak. Bayraml›k elbiselerle, oyun-
caklarla, e¤itim araç gereçlerinin
temin edilmesiyle ve di¤er istek-
lerinin temini ile onlar› sevindire-
cek ve Allaha ›smarlayaca¤›z. 

‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›m›z
her sene oldu¤u gibi bu sene de
yine en uç noktalarda olacak; ok-
yanus k›y›lar›nda, zirvesi göklere
uzanan Himalaya’larda, uçsuz
bucaks›z sahralarda ve karanl›k
ya¤mur ormanlar›nda. Savafllar›n
yafland›¤› Filistin, Irak, Lübnan,
Çeçenistan, Somali’de; afetlerin
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kuca¤›nda Pakistan, Keflmir,
Açe’de; açl›k ve kurakl›¤›n vurdu-
¤u Sahra’n›n kalbinde Etiyop-
ya’da, Burkina’da, Çad ve Ni-
jer’de; misyonerlerin f›rsat kolla-
d›¤› kap› komflumuz Bulgaristan,
Arnavutluk, Bosna, Kosova’da;
unuttu¤umuz kardefllerimiz Bre-
zilya, Peru, Haiti’de. 

Ramazan’› ülkemizde de cofl-
kuyla idrak edece¤iz. Fakir ve
yoksul durumda bulunan kardefl-
lerimiz için ülkemizin 65 ayr› ilin-
de kumanya ve iftar programlar›
gerçeklefltirece¤iz. Gezici aflevi-
miz Çanakkale’den Ardahan’a
kadar onlarca farkl› flehrinde if-
tar yemekleri da¤›tacak. Yurtd›fl›
programlarda oldu¤u gibi iftar
programlar›m›z›n bafl konu¤u ye-
tim çocuklar›m›z olacak. Çocuk
Esirgeme Yurtlar›m›zdaki yavru-
lar›m›z›n yan› s›ra aileleriyle bir-
likte kalan yetim çocuklar›m›zla
birlikte olacak, bir bayraml›k el-
bise, bir çift pabuç ve yaklaflan
okul dönemi için bir çanta ve k›r-
tasiye malzemeleri olaca¤›z ye-
timlerimize. 

Ramazan ay›n›n getirdi¤i bu
üstün di¤erkaml›k duygusu ve
Müslümanlar›n birbir halleriyle
hallenmesi elbette sadece bir ay-
la s›n›rl› kalmamal› ve hayat›m›-
z›n tamam›n› kuflatmal›d›r. ‹HH
insani Yard›m Vakf› ve ‹slam co¤-
rafyam›z›n tamam›nda çal›flmalar
icra eden dayan›flma ve birliktelik
duygular›m›z› yeni kaleler kura-
rak sürekli destekleyen kurumla-
r›m›z uzaklar› yak›n eden, yetimi,
yoksulu, muhaciri bir bafl›na b›-
rakmayan güzel çal›flmalar yap›-
yor ve tarihe uygun notlar düflü-
yorlar. Fakat bu çabalar›n çok ye-
tersiz oldu¤u konusu günefl gibi
ortada. Mesela 1 milyarl›k Afrika
k›tas›nda milyar dolarl›k destek-
lerle çal›flan 100 binin üzerinde
misyoner bulunuyor. Bu kurum-
lar hayat›n hemen her alan›nda
çal›flmalar icra ederek bat›l dinle-

rine girme konusunda cahil ve fa-
kir b›rak›lm›fl insanlar› etkileme
u¤rafl›ndalar. Ülkemiz yüzölçü-
mü kadar bir co¤rafya olan Bal-
kanlarda bile 2500’ün üzerinde
misyoner kurumun çal›flma yapt›-
¤› gerçe¤i bizi biraz daha kendi-
mize getirir san›yorum. 

‹slam co¤rafyam›z›n ciddi bir
kuflatma alt›nda oldu¤una flüphe
yok. Dünyadaki her on muhacir-
den sekizinin Müslüman olmas›,
ayn› zamanda ‹slam co¤rafyam›z-
da devam eden istikrars›z ortam›,
savafl ve kaosun boyutunu ifade
ediyor. Filistin, Afganistan, Irak,
Keflmir, Arakan, Patani, Moro,
Do¤u Türkistan, Somali ve daha
onlarcas› yönetim krizleri, sömür-
geci kuflatma ve misyoner tehli-
kenin kuca¤›ndalar. Bu co¤rafya-
larda kendi vatanlar›n› kurtarma
telafl›nda bulunan topluluklarla
irtibatlar da 11 Eylül sonras›nda
‘teröristlerle iflbirli¤i’ dayatmas›
ve suçlamas›yla karfl›l›k buluyor.
11 Eylül milad›yla uluslararas›
arenada her devlet kendi az›nl›k
ve iflgal yönetimi alt›nda bulunan
topluluklara hayat› dar eden uy-
gulamalar›n› daha da artt›rd›lar.
Bu flekilde bu co¤rafyalara yap›l-
mak istenen yard›m ve destekle-
rin de önüne geçilmifl oldu. Bir-
çok ‹slam ülkesinde zaten yeterli
seviyede bulunmayan mazlum
halklara yap›lan yard›mlar bu
korku sarmal›ndan nasiplerini al-
d›. Bu arada öne ç›kan fley ise
kendi inan›fl ve de¤erlerimizle il-
gili olanlard›. 

Müslüman, dünyan›n neresin-
de olursa olsun bir zulüm varsa, o
zülme karfl› asla sessiz kalamaz.
Zulüm kimden gelirse gelsin,
mazlum kim olursa olsun bu kes-
kin ve belirleyici bir fleydir. Fakat
flimdi gözlerimizin önünde Filis-
tin’de, Irak’ta ve dünyan›n birçok
noktas›nda gerçekleflen bask› ve
zulüm politikalar›n› t›pk› bir filmi
izler gibi izliyoruz. Dünyada ada-
let timsali olacak ve bu bask› po-
litikalar›na engel olacak tek top-
lulu¤un ‹slam toplulu¤u olabile-
ce¤i gerçe¤ini ço¤u zaman yads›-
maya bafllad›k. Bu durum bir yan-
lar›m›z›n felç oldu¤u ve hastal›-
¤›n büyüdü¤ünü anlat›yor. Müs-
lümanlar›n daha duyarl› olmalar›
gerekiyor. Devletiyle, sivil toplu-
muyla ve fertleriyle her Müslü-
man›n bu büyük sorumlulu¤un
bilincinde olarak en yak›nlar›n-
dan bafllamak üzere daha adil bir
dünya için gayret ve dua etmesi
gerekiyor. 

fiüphesiz Müslümanlar›n de-
¤erlerinin sars›lmas›nda her yan-
dan bizi çevreleyen siyasi, ekono-
mik ve kültürel kuflatmadan bah-
sedilebilir. Yaflanmayan de¤erler,
insani daha çok dünyevileflmeye
ve kendi içine, bireycili¤e, do¤ru
itiyor. Oysa bizler bir toplulu¤uz
ve bu anlamda uzakla yak›n ara-
s›nda hiçbir fark bulunmuyor.
Müslümanlar›n bu hastal›kl› yön-
lerinin fark›na var›fl› ve do¤ruya
yönelik at›lacak ad›mlar, yaflant›-
m›za aksedecek ve yeniden daha
yaflan›labilir bir dünya tesis edile-
cektir. 

O halde Ramazan ay›n› güzel
ve anlaml› bir bafllang›ç olarak
kabul edebiliriz. Bir kardeflimizin
ihtiyac›n› gidermek, bir mazlu-
mun gözyafl›n› silebilmek, bir ye-
timin bafl›n› okflayabilmek Al-
lah’›n sonsuz bereket ve rahmeti-
ni çekecek ve evimizi oca¤›m›z›
kuflatacakt›r.



‹
slam’a ait baz› olmazsa ol-
mazlar›n veya hassasiyetlerin
bir an için unutulmas› veya

zaman içinde baz› de¤erlerin
farkl› alg›larla dejenere olmalar›,
insanlar› Allah’›n ilkelerinden ve
dolay›s›yla raz›s›ndan uzaklaflt›-
rabilir. Tabii öncelikle baz› haki-
katlerin unutulmufl olabilece¤ine
dair kiflinin en az›ndan tahmini
ve sonras›nda ilkeler veya pratik
baz›nda erozyonun veya dejene-
rasyonun tespiti aç›s›ndan bir iç
de¤erlendirme, d›flar›dan gele-
cek tavsiyelerden daha fazla
önem tafl›r. 

Uydu¤umuz ilkelerimizin, de-
¤er yarg›lar›m›z›n, referans ald›-
¤›m›z de¤erlerin, k›saca bizi biz
yapanlar›n s›nanarak sorgulan-
mas›, yani hayat›n masaya yat›r›l-
mas› insan fertlerinin bireysel is-
tikbali ve toplumsal istikbal için
önemlidir. Do¤al olarak, hayat›n
ak›fl›ndan biraz geri çekilip gidi-
flat hakk›nda durup düflünmek
için ‘tasarlanan’ Ramazan ay› da
bunun için iyi bir f›rsat sunmakta.
Bu k›sa de¤ini ise, Ramazan ay›-
n›n ruhuna uygun olarak, insan-
lar›n Allah inanc›n›n omurgas›n›
oluflturan itikad› aç›s›ndan son
derece hayati olan “tevhid” ilke-
sinin tekrar hat›rlanmas›na ve
okunmas›na, bu sayede iç dünya-
larda yap›lacak bir sorgulama/
soluklanma/yenilenme/ar›n-

ma/nefes alma/düflünme gibi
ameliyelere ufak bir katk› sa¤la-
ma çabas›ndad›r. 

‹slam’da Allah’›n bir oldu¤u
ve onun hakikatin ve gerçekli¤in
yegane kayna¤› oldu¤u ilkesi
olan tevhid, kelime manas› ola-
rak ““bbiirr//llee((flflttiirr))mmeekk”” demektir.
Tevhid, Allah’›n var oldu¤unu,
‘bir’ ve ‘tek’ oldu¤unu, eflsiz ve
benzersiz oldu¤unu ifade eden
bir kavram oldu¤u gibi varl›k ale-
mindeki tüm olaylar›n, olup bi-
tenlerin Allah’›n yaratmas› ve
kudreti sonucu olufltu¤unu ifade
eden de bir kavramd›r. Allah, her
fleyin kayna¤› ve ilk sebebidir. ‹lk
müelliftir.  Kur’an’da, Allah’›n
haberi olmadan yapra¤›n bile
rüzgardan düflemeyece¤i, yap›l-
mas› istenen bir ifl için de “ol”
emrinin verilmesinin yeterli oldu-
¤u anlat›lmaktad›r. Yine benzer
olarak her fleyin Allah’tan geldi¤i
ve ona döndürülece¤i gibi ayet-
ler her fleyin bafl›n›n ve sonunun
yarat›c›s› oldu¤u gibi, sürekli bir
“yaratma” fiilinin varl›¤›n› göste-
rir. Asl›nda Kur’an’›n hemen her
yerinde tevhid inanc›n›n bunun
gibi görünümleri ile karfl›lafl›l-
maktad›r. 

Bu anlamda birlefltirmek, bir-
lemek; yani tevhid, her fleyin Al-
lah’la olan ba¤lant›s›n› kurmak,
Allah’›n olmad›¤› bir hayat tasa-
r›m› ve alan›n›n olmad›¤›n›, ola-

mayaca¤›n› kabul etmek oldu¤u
gibi tüm parçalar›n ve detaylar›n
Allah’›n yarat›c›l›¤›na ve hüküm-
ranl›¤›na vurgu yapan bir man-
t›kla okunmas› gereklili¤ini de
do¤uracakt›r. De¤iflenler içinde
de¤iflmeyeni, her çoklukta bulu-
nan sabiti yakalamak, dolay›s›yla
meydana gelen tüm olaylarda Al-
lah’› yakalamaya çal›flmak, olay-
lar›n Allah’la olan ba¤lant›s›n›
kurmak tevhidin niteli¤idir. Bu
prensip bütüncül ‹slam dünya gö-
rüflü içinde teoriden prati¤e,
inançtan amele, hayattan ahirete
ve idealden gerçekli¤e bir idrak
köprüsü konumundad›r. 

‹slam, tevhide ayk›r› durumla-
r› “flirk” olarak görür. fiirkin man-
t›¤›nda, bölme, parçalama, ay›r-
ma ve dolay›s›yla  (gerçe¤i / ilk
hakikati) örtme vard›r. Buna ‘tek-
sir’ de denebilir. Bu bölme haya-
t›n tüm alanlar›n›n bölünmesi,
ayr›lmas› (kompart›manlara ayr›l-
mas›/vagon) demektir. 

fiirkin tarihi insanl›¤›n tarihi
kadar eski olsa da Hz. Peygamber
dönemi cahiliyesindeki putperest
anlay›fl› hayat› parçalamaktan
kastetti¤imizi aç›klayabilmek için
örnek olarak gösterebiliriz. Cahi-
liye döneminde birçok tanr› bu-
lunmaktad›r (çok tanr›l› putpe-
restlik) ve bu tanr›lar kendi alan-
lar›n›n tanr›lar›d›r. Bereket tanr›-
s›, ya¤mur tanr›s›, gece tanr›s›, gi-
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bi... Her tanr› bir alanda uzman-
laflm›flt›r ve kendi alan›na giren
tüm olaylarda otorite sahibidir.
Ya¤murun ya¤mas›na ya¤mur
tanr›s›, o ay›n bereketli geçmesi-
ne bereket tanr›s› vesile olur. Bu
sayede her bir iktisadi, sosyal,
ekonomik ve do¤a olaylar› alan›-
na sahip tanr›lar›n olmas› saye-
sindedir ki insan, tanr›lar›n olma-
d›¤›, kendisinin istedi¤i gibi ku-
rallar›n› koyabilece¤i ve herhan-
gi bir tanr›n›n egemenli¤i alt›nda
olmayan yeni bir (tasar›m)yer ko-
tar›r. Tamamen egemen ve özgür
oldu¤u, tanr›lar›n kar›flamad›¤›
bir yer…

Modern Bat›l› düflüncenin ba-
bas› Yunan düflüncesinde de tan-
r› inanc› vard›r. Fakat bu inanç
döngüsel bir zaman dilimi içeri-
sinde tanr›n›n dünyay› yaratmas›,
kurallar› koymas› ve sonra da ç›-
k›p olan biteni izlemesi fleklinde-
ki bir anlay›flt›r. Tabii bu arada
tanr›n›n dünyay› kolay kolay ya-
rat(a)mad›¤›, dünya üzerinde ba-
ya¤› bir kafa yordu¤u, u¤raflt›¤›,
yer yer bunun için (di¤er tanr›lar-
la/ yaratt›¤› insanlarla) kavga et-
ti¤i, yaratt›ktan sonra insanlara
verdiklerini yetersiz görüp sonra-
dan baz› fleyler bahfletti¤i inanc›
vard›r. Hatta tanr›n›n insanla
olan kavgas›nda insan›n tanr›dan
“bilgi” yi çalmas› yaflam›n temeli-
ni oluflturur. 

Çok tanr›l› bir inan›fl son tah-
lilde hayat›n her sahas›n› bir tan-
r›ya havale ederek tasnife tabi
tutan, her tanr›y› her sahaya ka-
r›flt›rmayan, bir hhaayyaatt›› ppaarrççaallaammaa
giriflimidir. Tüm bu taktikler Al-
lah’›n müdahil olmad›¤›, dolay›-
s›yla kar›flamad›¤›, dolay›s›yla in-
san›n o alanda kendisini tanr› ko-
numuna getirdi¤i, hakimiyet ve
otorite kurdu¤u bir saha açma,
bir manevra alan› gelifltirme zih-
niyetinin ürünüdür. Hayat› par-
çalamak, Allah’›n kar›flamad›¤›
bir boflluk tasarlamak demektir

ve bunu çok tanr›l› teksire ve flir-
ke dayal› mant›k rahatça gerçek-
lefltirebilir. Bu ise tanr› atama
yetkisini insan›n kendinden men-
kul görmesi, dolay›s›yla Allah’a
yetki tayin etmesi demektir.

Temelleri daha eskiye daya-
nan Antik Yunan düflüncesinin
gelifltirdi¤i bu ‘saf’ flirk anlay›fl›
günümüz Avrupa’s›na (Bat›) ege-
men olan din ve do¤al olarak ha-
yat alg›s›n› oluflturmaktad›r. Ana
ve bariz ak›mlar olarak bat›l› fel-
sefeye yön veren hem modern
hem de postmodern paradigma
bu geleneksel flirk anlay›fl›n›n de-
vam› niteli¤indedir. Modernite,
her fleyin ölçüsü ve ölçütünü in-
san olarak formüle etmifl, insan›
her fleyin referans›, anlam kayna-
¤›, gösterileni durumuna getir-
mifl, insan›n kontrolünde bir saha
yaratm›flt›r. Bu ise tevhidin özün-
deki varl›k hiyerarflisindeki Al-
lah’a ait vasf› insana nakletmek-
ten ibarettir.

‹slam’›n getirdi¤i ontolojik in-
k›lap, yani oluflturdu¤u “ben bi-
linci” Allah’›n sürekli müdahil ol-
mas›na ve hayat›n tüm tasar›mla-
r›na nüfuz etmesine, Allah’tan
ba¤›ms›z bir hayat tasar›m›n›n
mümkün olmamas›na, dolay›s›yla
Allah’tan (dinden) ba¤›ms›z bir
gelecek anlay›fl›, mutluluk tasar›-
m› veya kariyer planlamas›n›n
mümkün olmamas›na dayan›r. 

Parçalanma, ayn› hayat içinde
farkl› hayat alg›lamalar› infla et-

me, kendisini modern dönemde
“hakikatin bölünmüfllü¤ü” ola-
rak göstermektedir. Düalizm (iki-
cilik/bölünmüfllük), kutsalla pro-
fan›, ruhla bedeni, teoriyle eyle-
mi, ahlakla bilgiyi birbirinden
ay›rarak, bunlar› farkl› kriterler
alt›nda, farkl› otoritelerin buyru-
¤u içinde de¤erlendirmifltir. Bu
ise görüldü¤ü üzere tevhidi çizgi-
den sapman›n modern yoludur.
Tevhid ilkesi tüm bu eflleflmelerin
birleflmesi gerekti¤ini, böylesi bir
ayr›m›n gerçe¤e tekabülünün ol-
mad›¤›n› ve sadece zihni planda-
ki kurgular oldu¤unu ö¤retir. 

Bu anlamda kayna¤›nda çok
tanr›l› inançla beslenen modern
siyaset prati¤i de ‹slam aç›s›ndan
problemlidir. Din ve devlet iflleri-
nin tamamen birbirlerinden ay-
r›lmas› gerekti¤ini iflaret eden
kat› ‘laiklik’ bu alg›n›n sonucu-
dur. Siyaset alan›, dini alan› kon-
trol ve dizayn edebilir. Zira siya-
set alan› tanr›n›n geremedi¤i, in-
sanlar›n hakimiyet kurdu¤u, tan-
r›dan kaç›rd›klar› bir saha olarak
karfl›m›za ç›kar. Dinin bu alanda-
ki talepleri devletlûlar taraf›ndan
onayland›¤› kadar›yla gerçekle-
flebilir. Ülkemizde bunun örnek-
leri ve tart›flmalar› s›k s›k yaflan-
maktad›r.  Son olarak Ak Par-
ti’nin kapat›lmas›n› talep eden
iddianamede güzel bir örnek ola-
rak görebilmekteyiz: Yarat›c›n›n
elinde olan diyanet sahas› ve in-
sanlar›n elinde olan siyaset saha-



s›… ‹slam’›n tevhid inanc›yla ba¤-
daflmayan bu düflüncelerin, so-
ruldu¤u zaman ‘müslüman›m’ di-
yen tüm bireyler taraf›ndan k›-
nanmas› gerekirdi.

Bu anlamda ne yaz›k ki ülke-
mizde bir din alg›s› sorunu bu-
lunmaktad›r. Bozulmufl H›risti-
yanl›k zaten rab ile kul aras›nda-
ki manevi bir köprüden ibarettir
ve sosyal/siyasal/ekonomik/hukuk
alanlar›na yönelik bir talebi, tek-
lifi bulunmamaktad›r. ‹nsanlar›n
manevi yönlerine hitap eden, di-
¤er yönlerde sadece iyilik ö¤ütle-
yen, ‘ibadet’ ayinlerine kat›lmak-
la müktesibi olunabilen bir din
konumundad›r. Fakat ‹slam böy-
le de¤ildir. 

‹slam’da tteevvhhiidd ilkesi gere¤i,
varl›k bilinci ve hakikat (ontolo-
ji), Allah’tan gelen ve bir gün
ona döndürülecek ak›flta Yarat›-
c›n›n tek otorite olarak hayat›n
tüm alanlar›na egemen oldu¤u
anlam›na gelir. Yunan mitoloji-
sindeki tanr›dan bilginin çal›n-
mas›n›n aksine ‹slam’da bilgi, Al-
lah’a yak›nlaflt›ran ve ona refe-
rans edilen unsurdur. Tüm bilgi-
ler mutlak varl›¤a iflaret etmekte-
dir. ‹slam düflüncesindeki farkl›
disiplinlerin ayn› anda bilinmesi
ve bu disiplinlere “ayn› a¤ac›n

meyvesi” olarak bak›lmas›, tüm
disiplinlerden elde edilen “bir”li-
¤i gösterir. Farkl› dallar›n ayna
anda çal›fl›lmas› çeliflki yaratmaz,
çünkü her fley Allah’›n kapsay›c›
gerçekli¤i alt›ndad›r. Zira ilim ge-
lene¤i ve alim tipi böylesi bir ku-
flat›c›l›k ve bütüncüllükten geçer.
Olan, ayn› varl›k fluurunun farkl›
metodolojik ve terminolojik ka-
l›plar içinde dile getirilmesinden
ibarettir. ‹slami ekoller son dere-
ce iç içe geçmifl ve birbirine ba¤l›
bir yap› arz eder. Hiçbir ilim di¤er
ilimlerin oluflturdu¤u bütüncül
sistemden soyutlanm›fl bir zemin
üzerinde geliflmez. Sanki gizli bir
idrak bütün ilimleri ayn› gerçe¤in
de¤iflik ve renkli akisleri olmaya
do¤ru sevk eder. Bu farkl› yolla-
r›n kavflak noktas› Allah ile alem
aras›ndaki iliflkiyi anlaml› ve tu-
tarl› k›lma hedefidir. Bu fluur,
eserlerin yap› ve muhtevas›na da
aksetmifltir. Ak›mlar ve disiplinler
tevhide uygun olarak ontolojik
birli¤i ve hiyerarfliyi bozmamak
kayd›yla bir yöne ve bir perspek-
tife göre ayarlanm›flt›r. Belirli bir
faaliyet ve görev için, iflin mahi-
yetine ve ortama göre bunlardan
en uygunu seçilir. Disiplinler tev-
hid a¤ac›n›n meyveleridir. Fakat
pagan gelene¤in mirasç›s› mo-

dern paradigma, Tanr›-insan sa-
vafl›nda ilmi (bilim) insan›n tanr›-
sallaflmas› serüveninden bir parça
olarak görür. 

Ülkemiz, yapt›¤› devrimlerle
yönünü ‹slam’dan geliflmifl Bat›l›
ülkelerdeki hakim kültüre çevir-
mifl ve fakat kültürel kodlar›nda
(gelenek) yer alan ‹slam’a ait un-
surlar nedeniyle tam bir dönü-
flüm geçirememifltir. Dayat›lan ve
zorlanan yeni zihniyet adapte
edilememifl, toplumsal bofllukla-
ra ve krizlere sebep olmufltur. Bu-
nun sonucu hem gerçeklik düzle-
minde, hem de bilgi düzleminde
sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Yarat›-
c› ile insanlar aras›ndaki ba¤lant›
kopar›lmaya zorlanm›fl, bunun
neticesinde kendi iç dünyas› ile
bar›fl›k, mutlulu¤u ve huzuru ya-
kalam›fl insan prototipi ve meflru
bir alim prototipi de üretil(e)me-
mifltir.

Tevhid ilkesindeki mülahaza-
lardan anlafl›laca¤› üzere, ‹slam
dini insan-insan, insan-Allah, ‹n-
san-alem iliflkisini düzenler ve
muhatab› olan tüm insanlara bir
bak›fl aç›s› vermek ister. Bunu
hem vahyin ilkeleriyle hem de
Hz. Peygamber’in örnekli¤iyle
gerçeklefltirir. Kavray›fl, alg›lay›fl
ve yorumlay›fl biçimlerini, dolay›-
s›yla ““aannllaammllaanndd››rrmmaa””y› olufltu-
rur. Bu manada din, zihniyet, bir
tür mant›k, ““ppaarraaddiiggmmaa”” kurar.
Görme biçimini ve nereden bak›l-
mas› gerekti¤ini bildirir. Vahyi il-
kelere teslim olmufl biri için ‘emir
ve yasaklamalar’ k›s›tlama de¤il,
hakk›n tavsiyesidir. Hayat› an-
lamland›ran noktan›n ne oldu¤u,
hayata egemen olan orijin, dinin
insan hayat›ndaki konumunu be-
lirler. Yaklafl›m tarz›, bak›fl aç›s›
ve alg›lama biçimi dinin insan
üzerinde b›rakmak istedi¤i etki-
dir.

Tevhidin de¤indi¤imiz bu iki
görünümü (varl›ksal bir ve bilgi-
sel bir) teori ve pratik aç›s›ndan
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iki önemli sonucu do¤urur. Birin-
cisi ahiret inanc›n›n (ölüm ve son-
raki hayat) önemi, ikincisi ise ya-
flay›fl›m›z›n her alan›na yarat›c›-
n›n bizden raz› olmas› amac›yla
yaklaflmam›z gerekti¤idir.  Ken-
disini ‹slam dinine ait hisseden
tüm insanlar aç›s›ndan, Allah’›n
varl›¤›n kayna¤› olmas› nedeniy-
le neticesinin de o oldu¤u gerçe-
¤inden hareketle tekrar huzuru-
na ç›kar›laca¤› ve dolay›s›yla  ‘he-
sap’ verilece¤inin fluuruna var-
mak önemlidir. Bu düflüncenin
unutuldu¤u, tam olarak iliklerde
hissedilmedi¤i anlafl›lmakla bera-
ber, ‹slam’›n bu temel inanc›n›
inad›na bilmek ve görmek iste-
meyen müslüman birçok insan
vard›r. Yine bunun yan›nda müs-
lüman oldu¤u halde bir inanc› ol-
mayan (gerçekten inanma ve tes-
lim olma sorunu), dinini kiflisel
meselesi ve sadece rab ile yukar›-
dan afla¤› iliflkisi olarak alg›layan,
hayat›na aksettirmeyen, kat› la-
ikli¤i benimseyerek baz› alanlar-
da Allah’›n r›zas›n› aramak yerine
siyaset gerekleri penceresinden
bakan insanlar da vard›r. Müslü-
man olmakl›kla baflka bir fley ol-
mak aras›nda lafzi ve literatürsel
farkl›l›ktan baflka farklar da ol-
mal›d›r.

‹slam, di¤er paradigmalara
eklemlenmeyi, onlar›n alt›nda
anlam ve vücut bulmay›, farkl›
vadilerde akmay› istemez. Da-
yand›¤› insan anlay›fl›ndan hare-
ketle ve varl›k telakkisinden ne-
fletle (tevhid), toplumsal› düzen-
ler, kendine has sosyal iliflkileri
önerir. Belirli bir yap› ve biçim,
estetik göstergeden öte kimli¤in
yans›mas›d›r. Her sosyal düzenle-
me hareketinin görüntü baz›nda
ortaya ç›kan yap›lar› ve flekilleri
vard›r ve önerdi¤i iliflkileri, dav-
ran›fl “mod”lar›n›, yaflam biçimle-
rini ele verirler. Tan›m ve kavram
farkl›l›¤› istidlali olarak paradig-
ma farkl›l›¤›na delalettir. Kur’anî

sistemin dokudu¤u, temerküz et-
mifl ontolojik hiyerarfli düflüncesi,
‹slam ile di¤er dini ve felsefi
ak›mlar aras›nda temel farkl›l›k
noktas›d›r. ‹slami ontolojik hiye-
rarfli ve mutlak, mukayyet düz-
lemler aras›ndaki farkl›laflma, Al-
lah-insan-tabiat iliflkilerini an-
lamland›rmada orijinal ve alter-
natif bir dünya görüflü olufltur-
maktad›r. Bu ontoloji farkl›l›¤›
(tevhid), epistemolojik (bil-
gi/alim/ilim) ve fenomenolojik
(siyaset/hukuk/ekonomi) farkl›l›-
¤a da yans›r. ‹slam’a göre din,
ontolojik yap›ya nüfuz ederek
vücut bulur. Yoksa bat›l› muhay-
yile gibi teistik (ilahiyat/dinsel),
yani mevcut ontolojilerde anlam
bulan bir bünye de¤ildir.

Sahih olan ‹slami düflünme ne
yaz›k ki bugün k›r›lm›fl ve di¤er
söylemlerin etkisi alt›nda kalm›fl
gözükmekte. Yani bugün müslü-
man “entelektüel”lerin birço¤u-
nun düflüncesi ‹slam’›n prensiple-
ri ve anlay›fl› taraf›ndan de¤il, ha-
kim sistem içerisindeki kal›plarla,
lise ve üniversitede verilen kon-
jonktürel düflünme al›flkanl›klar›
taraf›ndan belirlenmektedir.
Karfl› ç›kt›¤›m›z paradigman›n
imkanlar›n› fütursuzca ve bilinç-
sizce kullanman›n müslümanlara
problem getirdi¤i görülüyor.
Modern ‹slam’›n modernite ile
karfl›laflmas›nda dikkat çekici fley
‹slam’›n (müslümanlar›n) bu du-
rumla iliflki kurmak için entelek-
tüel bir haz›rl›¤›n›n olmay›fl›d›r.
Daha ziyade ‹slam’›n ‘teksir’e
(flirk/parçalay›c›) dayal› moderni-
tenin prensiplerine göre nas›l de-
¤iflmesi gerekti¤i, yani nas›l libe-
ralleflece¤imiz, nas›l uyumlulafla-
ca¤›m›z, nas›l hakim de¤erlerle
‹slam’› buluflturmak noktas›nda
model olaca¤›m›z, neticede nas›l
baflka tanr›larla Allah’› bulufltu-
raca¤›m›z üzerinde tart›fl›l›yor, 

Modernite üzerine iyi analiz
yap›l›rsa görülecektir ki uzman-

laflm›fl ve bürokratikleflmifl, ku-

rumsallaflm›fl, dolay›s›yla örgüt-

lenmifl sistem modernin hediyesi-

dir ve dini (‹slam’›) ontolojik ola-

rak d›fllamaya, öldürmeye tema-

yüllüdür. Müslüman gibi davra-

n›p bir “modern” doktor, mo-

dern mühendis, modern sosyolog

veya hukukçu olarak düflünmek

mümkün olmamal›d›r. 

Modernitenin kendi sistemi

ve kabulleri içinde dine yer aç-

mak, bölünmüfl benlik, ontolojik

varl›k problemi, zaman idrakin-

deki parçalanma, gelenek buna-

l›m› ve entelektüel idrak ve e¤i-

tim sorunu gibi bir dizi problem

deha üretti. Türk modernleflme-

sinin geçmifl de¤erleri çöp kutu-

suna atmas›yla, dinle çat›flmaya

girip onun alternatifli¤ini ve tep-

kiselli¤ini törpüleyerek gelene¤i

ve dolay›s›yla haf›zay›, oluflturul-

mufl birikim ve tecrübeyi yeni

e¤itim ve kültür politikalar›yla s›-

f›rlamas› bugün kurtulufl yollar›

arad›¤›m›z bunal›m ve kaosa ne-

den oldu.

Bireysel ve toplumsal krizin

temelleri basit olarak tevhid

inanc›n›n sekteye u¤ramas›ndan

kaynaklanmaktad›r. Bunun kar-

mafl›k aç›l›mlar› ve teknik izahlar›

olabilir. Yine çözüm de zor ve

karmafl›k olabilir. Fakat insanla-

r›n huzur, mutluluk ve güveni ya-

kalamalar›na giden yol, tevhid il-

kesinin hayata daha fazla akset-

mesini sa¤lamaktan geçmekte-

dir. Bu da bir gün mutlaka yap›p

ettiklerimizden hesap verece¤i-

miz ve baflka bir hayatta uyana-

ca¤›m›z› (döndürülece¤imizi) bil-

mek olan ahiret inanc›ndan ve

bunun yan›nda hayat›m›zda Al-

lah’›n her an bizi gördü¤ü ve iz-

ledi¤i, onsuz bir alan ve yerin ol-

mad›¤› ve samimi olarak her yer-
de ve her zaman Allah’a ihlasla

inanmaktan geçer.



T
evhid dini her zaman ayn›
biçimde tebli¤ edile gelmifl-
tir ilk insandan bu yana te-

melde hiç de¤iflmedi¤i ve ayn›
inanç ülkeleri üzerine oturdu¤u
için (Ünal, 113)  tebli¤ yöntemi
de büyük oranda benzerlik arz
etmektedir. Yine bu ba¤lamda
tüm dönemlerde risalet karfl›t›
bir cephe olufltu¤unu ve adeta
bu cephenin birbirlerine vasiyet
etmiflçesine benzer tav›rlar sergi-
ledi¤ini de söylemek mümkün-
dür.1 Müslüman davetçilerin, in-
sanlar› ça¤›rd›klar› inanç sistemi-
nin yükümlülüklerine katlanma-
lar› zorunludur. ‹nsanlar›n bu
inanc› yalanlamalar›na, bu inanç
u¤runa kendilerine eziyet etme-
lerine sabretmelidirler. Do¤ru ve
güvenilir oldu¤u halde, insan›n
yalanlanmas› gerçekten de insa-
n›n zoruna gider. Ama bu da
peygamberli¤in gerektirdi¤i yü-
kümlülüklerden birisidir. Bu yüz-
den davet yükünü omuzlayanla-
r›n sab›rl› olmalar›, zorluklara
katlanmalar› kaç›n›lmazd›r. Ka-
rarl› olmalar› ve direnmeleri zo-
runludur. Daveti tekrarlamalar›,
yeniden anlatmalar› gerekmek-
tedir. Bu noktada Kur'an, Rasu-
lullah (s)’› e¤itti¤i gibi,2 onun ve
di¤er peygamberlerin flahs›nda
Müslüman davetçilere de yol

göstermektedir.
Bu zorlu yolculu¤un sorunla-

r›n›, çözümlerini ve Müslüman
bir davetçinin niteli¤ini, daveti s›-
ras›nda dikkat etmesi gerekenle-
ri, geçti¤imiz ay içinde flehit edi-
liflinin 42. y›l›nda rahmetle and›-
¤›m›z Seyyid Kutub’un, Fî Zilâli’l-
Kur'an adl› eserinden yola ç›ka-
rak ortaya koymaya çal›flaca¤›z.
Davet ve davetçi konusunun kap-
sam›n›n genifl olmas› nedeniyle
bu bahisle iliflkili birkaç bafll›¤›
ele almakla yetinece¤iz.

AA.. DDaavveett ss››rraass››nnddaa ssaabb››rr ggöösstteerrmmee

Davetçilerin karfl›laflt›klar› prob-
lemler konusunda sabretmeleri
gerekti¤i yoksa görevlerini ihmal
etmifl olacaklar›na dair Kur'anî
vurgu, Hz. Yunus ile ilgili k›ssada
mevcuttur: O, Allah taraf›ndan
bir flehre peygamber olarak gön-
derilir. Halk›n› bir olan  Allah'a
kulluk etmeye ça¤›r›r. Halk bu
ça¤r›ya olumsuz tepki gösterir.
Karfl› ç›kar. Bunun üzerine Hz.
Yunus'un can› s›k›l›r ve öfkelene-
rek onlar› terk eder. Onlar› davet
ederken karfl› karfl›ya kald›¤› zor-
luklara sabretmez. Ve yüce Al-
lah'›n yeryüzünü ona dar etme-
yece¤ini san›r. “Yeryüzü genifltir,
flehirleri çoktur. Yeryüzünde bir-

çok millet yaflamaktad›r. Bunlar
davete olumsuz tepki gösterip
karfl› ç›k›yorlarsa, yüce Allah onu
bir di¤er topluma gönderecek-
tir.” diye düflünür. Ancak bu dü-
flüncesini onaylayan bir vahiy ol-
maks›z›n –ça¤dafl davetçi aç›s›n-
dan bakt›¤›m›zda vahyi dikkate
almaks›z›n- oradan ayr›l›r: “Zun-
nun'a (Yunus'a) gelince hani o
öfke içinde yurdundan ayr›l›rken
art›k bizim kendisini s›k›nt›ya u¤-
ratmayaca¤›m›z› sanm›flt›. Fakat
sonra karanl›klar içinde: ‘Senden
baflka ilah yoktur, sen her türlü
noksanl›ktan münezzehsin, ben
gerçekten bir zalim oldum.’ diye
bize seslendi. Bunun üzerine du-
as›n› kabul ederek kendisini içine
düfltü¤ü s›k›nt›dan kurtard›k. ‹flte
Müminleri böyle kurtar›r›z.” (En-
biya 21: 87-88). Hz. Yunus pey-
gamberli¤in yükümlülüklerine
sabredememifl, milletinin inan-
mamas› yüzünden can› s›k›lm›flt›.
Davet sorumlulu¤unu bir kenara
b›rakm›fl, öfkeyle bulundu¤u yeri
terk etmiflti. Ne var ki davetçiler;
istedikleri kadar reddedilsinler,
yalanlans›nlar, inatç›l›kla, burun
k›v›rmakla karfl›lafls›nlar; onlar›n
ruhlar›n ›slah olmas›ndan, kalple-
rin olumlu tepki göstermesinden
ümitlerini kesmeleri do¤ru de¤il-
dir. 
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Davetin yolu kolay ve tehlike-
siz de¤ildir. Kalplerin davete
olumlu karfl›l›k vermeleri o kadar
çabuk ve rahat olmaz. Çünkü
kalpler üzerine çöreklenmifl y›-
¤›nlarca a¤›rl›k vard›r. Bat›l›n, sa-
p›kl›¤›n, gelenek ve görenekle-
rin, düzen ve rejimlerin bir sürü
kal›nt›s› vard›r. Bu kal›nt›lar›, bu
art›klar› bertaraf etmek, her tür-
lü yolu deneyerek kalpleri dirilt-
mek, kalplerde uyar›lmaya müsa-
it bütün noktalar› uyarmak kaç›-
n›lmazd›r. ‹letiflimi sa¤layacak
kanallara yüklenmek zorunlu-
dur. Sabredilir ve ümitsizli¤e dü-
flülmezse, bu uyar›c› dokunufllar-
dan biri hedefe varabilir.

fiu halde davetçi her türlü flart
ve ortamda görevini yapmal›, ge-
risini Allah'a b›rakmal›d›r. ‹nsan-
lar› do¤ru yola iletmekse Allah'›n
elindedir (Bakara, 2: 142). Hiç
kuflkusuz Hz. Yunus'un Rabb'ine
dönmesinde, zulmetti¤ini itiraf
etmesinde, dava adamlar› için
üzerinde düflünülmesi gereken
ibret noktalar› vard›r. Kuflkusuz
yüce Allah'›n Hz. Yunus'a yönelik
rahmeti ve onun karanl›klar için-
de piflmanl›¤›n› dile getirdi¤i du-
as›na olumlu karfl›l›k vermesi
Müslüman davetçiler için de bir
müjde niteli¤indedir.

BB.. DDaavveett vvee eevvrreenn aarraass››nnddaa 
iilliiflflkkii kkuurrmmaa

Davetçi, inkârc›lar›n Allah'a or-
tak koflmakla, ne a¤›r ve ne i¤-
renç bir suç ifllediklerini gözler
önüne serer. Bu amaçla onlar› uç-
suz bucaks›z evren sahas›nda;
göklerde ve yeryüzünde; onlar›n
ona oranla küçük ve önemsiz bir
fley olduklar› varl›k âleminde
gezdirir. ‹nkâr ettikleri yüce Al-
lah'›n egemenli¤ini ve kudretini,
bir parças› olduklar› evrenin öz
yarat›l›fl›nda kendilerine göster-
mek için bu alanlarda dolaflt›r›r
onlar›. Bununla güdülen bir

amaç da onlar›, “kendilerini ve
kifliliklerini oldukça büyük ve
önemli gördükleri dar ve küçük
bak›fl aç›s›ndan” kurtarmakt›r.
Bu sayede ‹slam davas›na ve ne-
den kendilerinin de¤il de Hz.
Muhammed (s)'in bu davay›
omuzlamak üzere seçildi¤ine
dikkatlerini çekilmifl ve kendi
toplumsal statülerine ve ç›karla-
r›na ne kadar düflkün olduklar›
ortaya konmufl olacakt›r. 

Onlar›n risalet karfl›t› bak›fl
aç›lar›, onlar› Hz. Muhammed
(s)’in kendilerine sundu¤u,
Kur'an'›n da ayr›nt›l› biçimde
aç›klad›¤› büyük gerçe¤e dikkat
etmekten al›koyuyordu. Yeri gö-
¤ü birbirine ba¤layan, her ça¤da
yaflayan tüm insanlar› bütünleflti-
ren ve onlar›n zamanlar›n›, yerle-
rini ve flah›slar›n› aflan ve tüm ev-
renin plan› ile bütünlefltiren bü-
yük gerçe¤e bakmaktan ve onu
alg›lamaktan al›koyuyordu: “De
ki: “Siz mi yeryüzünü iki günde
yaratana nankörlük ediyor ve
O'na ortaklar kofluyorsunuz? O
âlemlerin Rabbi”dir. Yeryüzüne
sabit da¤lar yerlefltirdi. Onda be-
reketler yaratt› ve orada r›z›klar›-
n› arayanlar için dört günde dü-
zene koydu. Sonra duman halin-
de bulunan gö¤e yöneldi, ona ve

yeryüzüne: “‹steyerek veya iste-
meyerek buyru¤uma gelin.’ dedi.
‘‹steyerek geldik.’ dediler. Böyle-
ce onlar›, iki günde yedi gök ol-
mak üzere yerine koydu ve her
gö¤ün görevini vahyetti. Yak›n
gö¤ü ›fl›klarla donatt›k ve bozul-
maktan koruduk. ‹flte bu bilen,
güçlü olan Allah kanunudur.”
(Fussilet, 41: 9-12).

CC.. DDaavveettttee ffeeddaakkâârrll››kk ggöösstteerrmmee

‹nsan ruhunun yamuklu¤una,
kaypakl›¤›na, cahilli¤ine, al›flkan-
l›klar›n› her fleyin üstünde tutma
e¤ilimine, sap›kl›kta oldu¤unu
kendisine yediremeyecek kadar
burnu havada olmas›na, ihtiras-
lar›na ve ç›karlar›na düflkün olu-
fluna, bütün insanlar›n huzurun-
da eflit oldu¤u tek ilaha davet
hareketinin tehdit etti¤i toplum-
sal statüsüne, kiflisel ayr›cal›¤›na
büyük önem vermesine karfl› Al-
lah'a davet hareketini yürütmek
için davetçi gerekli fedakârl›¤›
göstermelidir: “‹nsanlar› Allah'a
ça¤›ran, iyi ifl yapan ve “Ben Müs-
lümanlardan›m’ diyenden daha
güzel sözlü kim olabilir? ‹yilikle
kötülük bir olmaz. Sen kötülü¤ü
en güzel bir tav›rla sav. O zaman
bakars›n ki seninle aras›nda düfl-



manl›k bulunan kimse, sanki s›-
cak bir dost oluvermifltir. Bu has-
lete ancak sabredenler nail olur.
Buna ancak hay›rda büyük pay
sahibi olan kimse kavuflturulur.
fieytandan gelen kötü bir düflün-
ce seni dürtecek olursa, hemen
Allah'a s›¤›n. Çünkü O, ifliten ve
bilendir.” (Fussilet,41: 33-36).
Evet bu olumsuz flartlarda davet
görevini yerine getirmek çok zor
bir ifltir. Ama ayn› zamanda bü-
yük ve sayg›n bir görevdir. fiu
halde yeryüzünde söylenen en
güzel söz Allah'›n dinine davet
amac› ile sarf edilen sözlerdir.
Ancak sözleri do¤rulayan salih
amelle birlikte; insan›n kendi ki-
flili¤ine yer vermedi¤i Allah'a bü-
tünüyle teslim olma durumu ile
birlikte. Bu durumda davet tama-
men Allah'a özgü k›l›nm›fl olur ve
davetçinin aç›kça anlat›p duyur-
maktan baflka bir etkinli¤i ola-
maz.

Bundan sonra davetçinin söz-
leri itirazla, terbiyesizlikle ve in-
kârda inatlaflma ile karfl›lan›rsa
bunda onun için bir sorumluluk
yoktur. Çünkü o, insanlara iyilik
sunmaktad›r, çünkü o yüce bir
makamdad›r. Ondan baflkas› el-
bette kötülük ileri sürecektir.
Çünkü afla¤›l›k bir konumdad›r.

Davetçi kötülü¤e kötülükle
karfl›l›k vermez. Çünkü iyili¤in et-
kisi ile kötülü¤ün etkisi bir ol-
maz. Nitekim de¤erleri de bir de-
¤ildir. ‹nsanlar›n kötülüklerine

karfl› sab›r göstermek, hoflgörülü
davranmak, nefsin isteklerinin
üstüne ç›kmak serkefl ruhlar› uy-
sallaflt›r›r, yat›flt›r›r, onlara güven
duygusunu verir. Düflmanl›¤›
dostlu¤a, serkeflli¤i uysall›¤a dö-
nüfltürür.

Birçok durumda bu kural›n
do¤rulu¤u ortaya ç›km›flt›r. Gü-
zel bir söz, yumuflak bir konufl-
ma, kontrolünü kaybetmifl, k›z-
g›n, öfkeli ve gururlu kiflinin yü-
zünde beliren tatl› bir tebessüm,
heyecan› yumuflakl›¤a, k›zg›nl›¤›
sakinli¤e dönüfltürür. Oysa karfl›-
dakinin davran›fl›n›n ayn›s› ile
karfl›l›k verilecek olursa heyecan,
öfke, kibir ve azg›nl›k gittikçe ar-
tar. En sonunda utanma diye bir
fley kalmaz. Kontrol kaybedilir ve
günahlarla övünme bafllar.

fiu da var ki, böyle bir hoflgö-
rü, kötülükle karfl›l›k vermeye
gücü yetti¤i halde hoflgörülü
davranmay›, flefkat göstermeyi
tercih eden büyük bir kalp sahibi
olmay› gerektirir. Hoflgörünün
gereken etkiyi gösterebilmesi
için böyle bir güce sahip bulun-
mak gerekir. Ta ki kötülük yapan
kifli bu iyili¤in zay›fl›ktan kaynak-
land›¤›n› sanmas›n. E¤er karfl›da-
ki kiflinin zay›f oldu¤u için böyle
davrand›¤›n› fark ederse ona say-
g› göstermez. Ve iyili¤in hiçbir
yarar› olmaz.

Ayr›ca bu hoflgörü insan›n
flahs›na yönelik kötülüklerle s›-
n›rl›d›r. ‹nanç sistemine yönelik

sald›r›lara ve Müminleri bu inanç
sisteminden döndürme amaçl›
bask›lara karfl› hoflgörülü davra-
n›lamaz. Böyle bir durumda her
türlü savunma önlemi almak ve
sonuna kadar direnmek gerekli-
dir. Ya da yüce Allah sorunu çö-
zümleyene kadar inanca ba¤l›l›k-
ta sabredilmelidir.

Bir insan›n ulaflt›¤› bir derece;
kötülü¤ü iyilikle savma, kin ve
öfke gibi dürtüleri yenip hoflgö-
rülü davranma, nereye kadar
hoflgörülü davran›laca¤›n›, nere-
ye kadar kötülü¤e iyilikle karfl›l›k
verilece¤ini dengeleyebilme her
insan›n ulaflamad›¤› bir derece-
dir. Çünkü böyle bir düzeye erifl-
mek sab›r gerektirmektedir. Bu,
ayn› zamanda yüce Allah'›n çal›-
fl›p da onu hak eden kullar›na
bahfletti¤i bir lütuftur.

Öfke insana vesvese verir. Kö-
tülüklere karfl› fazla sabretmeme
veya hoflgörülü davranmama is-
te¤ini uyand›r›r. Dolay›s›yla böy-
le bir durumda fleytandan Allah'a
s›¤›nmak koruyuculuk ifllevini gö-
rür. fieytan›n öfkeyi istismar et-
mesini, bu gedi¤i kullan›p insa-
n›n duygular›na etki etme amaçl›
giriflimlerini bofla ç›kar›r. ‹nsan
kalbini yaratan, onun girifl ve ç›-
k›fl noktalar›n›, gücünü ve yete-
neklerini, fleytan›n hangi nokta-
lardan onu kontrol alt›na alaca-
¤›n› bilen yüce Allah, davetçinin
kalbini k›zg›nl›¤›n tahrik edici et-
kisine, dolay›s›yla fleytan›n vesve-
sesine karfl› korur. 

DD.. DDaavveettii ddeelliill üüzzeerriinnee bbiinnaa eettmmee

‹slâm davetçisi, insanlara zarar
dokundurmaktan gerçekten ka-
ç›nmak istiyorsa ve onlara yararl›
olmay› amaçl›yorsa flu ayetin tav-
siye etti¤i yöntemi takip etmeli-
dir: “Rabbinden sana indirileni
tebli¤ et! Bunu yapmazsan tebli¤
görevini yapmam›fl olursun. Al-
lah seni insanlardan korur. Do¤-
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Davetçinin sözleri itirazla, terbiyesizlik-
le ve inkârda inatlaflma ile karfl›lan›rsa

bunda onun için bir sorumluluk yoktur. Çün-
kü o, insanlara iyilik sunmaktad›r, çünkü o
yüce bir makamdad›r. Ondan baflkas› elbette
kötülük ileri sürecektir. Çünkü afla¤›l›k bir
konumdad›r. ”

“
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rusu Allah, kâfirler toplumunu
do¤ru yola iletmez. De ki: Ey ki-
tap ehli! Tevrat'›, ‹ncil'i ve Rabbi-
nizden size indirileni uygulama-
d›kça bir esas üzerinde de¤ilsiniz.
fiüphesiz ki, Rabbinden sana indi-
rilenler, onlar›n ço¤unun azg›nl›-
¤›n› ve inkâr›n› art›racakt›r. fiu
halde kâfir olan bir toplum için
üzülme!” (Maide, 5: 67-68). Kar-
fl›s›ndakilerin inanç aç›s›ndan
bofllukta olduklar›n›, inand›klar›
ve hayatlar›na yans›tt›klar› yarg›-
lar›n as›ls›z ve e¤ri oldu¤unu aç›k
aç›k söylemelidir. Onlar›, ba¤l› ol-
duklar› ve hayatlar›nda uygula-
d›klar› düflüncelerden tamamen
farkl› bir inanç ve düflünce siste-
mine ça¤›rd›¤›n› belirtmelidir.
Kendilerini köklü bir de¤iflime,
uzak amaçl› bir dönüflüme, uzun
bir yolculu¤a; düflüncelerinde,
sosyal kurumlar›nda, düzenlerin-
de ve ahlâk sistemlerinde çok bo-
yutlu bir baflkalafl›ma ça¤›rd›¤›n›
peflinen aç›klamal›d›r. Böylece in-

sanlar davetçilerin ayd›nlat›c›
aç›klamalar› sayesinde benimse-
meye ça¤r›ld›klar› gerçekle arala-
r›ndaki mesafeyi net olarak ö¤-
renmelidir. Davetçi, Rasulullah (s)
gibi, do¤rular› anlatmaya önce
en yak›nlar›na bafllamal›d›r
(Ünal, 113).

Baz› davetçiler, insanlar›n
inand›klar› ve pratik hayatlar›n-
da uygulad›klar› bât›l ile benim-
senmesine ça¤›rd›klar› hak ara-
s›ndaki köklü farkl›l›¤›, savun-
duklar› gerçek ile karfl›lar›ndaki-
lerin uydu¤u e¤rinin aras›ndaki
uçurumu belirtmekten kaç›n›rlar.
Söz konusu davetçiler ya içinde
bulunduklar› özel flartlar›n bask›-
s› ile ya da insanlar›n hayat tarz-
lar›n›n, düflüncelerinin ve inanç-
lar›n›n kendilerine dikte etti¤i
pratik realiteye ters düflmekten
çekindikleri için, bu tavizci yola
baflvururlar. Fakat onlar iyi bil-
melidirler ki, bu durumda karfl›la-
r›ndaki insanlar› aldatm›fl, kayba

u¤ratm›fl olurlar. Çünkü onlara,
kendilerinden ne yapmalar›n› is-
tediklerini oldu¤u gibi anlatma-
m›fllard›r. Üstelik yüce Allah'›n,
kendilerini duyurmakla görev-
lendirdi¤i gerçekleri insanlara
duyurmam›fl olurlar.

‹nsanlar› yüce Allah'a ça¤›r›r-
ken gösterilmesi gereken yumu-
flakl›k davetçinin kullanaca¤› da-
vet üslubunda bulunmal›d›r, yok-
sa duyurdu¤u gerçe¤in içeri¤ini
yumuflatmas› düflünülmemeli-
dir.3 Gerçek; insanlara oldu¤u gi-
bi, hiçbir k›s›nt›ya yeltenmeksi-
zin, insanlara duyurulmal›d›r.
Duyurman›n ve tan›tman›n üslu-
buna gelince, temelde etkili ol-
maya ve tatl› ö¤üt vermeye özen
gösterilmesi gereken bu faaliyet,
uygulamaya kondu¤u çevrenin
ve zaman›n özel flartlar›na uyar-
lanarak yürütülür.

Tüm insanlar›n pratikleri, yü-
ce Allah'›n dinine dayanmad›¤›
sürece hiçtir, temelsizdir. Davet-
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çinin görevi ayn›d›r, bu görevi ne
sap›klar›n kalabal›kl›¤› ve ne de
e¤rilik (bat›l) yanl›lar›n›n fliflkin
görünümü de¤ifltirebilir. Çünkü
e¤rilik kof bir sistir. Bu davan›n
ilk ça¤r›s›, nas›l o günün tüm yer-
yüzü halk›na inanç ve hayat biçi-
mi bak›m›ndan bir hiç olduklar›n›
hayk›rarak ifle bafllad› ise, bugün
de bu misyon sesinin olanca gür-
lü¤ü ile ortal›¤› ç›nlatmaya de-
vam etmelidir.

EE.. DDaavveettiinn yyöönntteemmiinnii 
KKiittaabbîî kk››llmmaa

Bir baflkas›n›n içine, kuvvet kulla-
narak nüfuz edilemez ve oraya
iman ekilemez. Bunun do¤al yo-
lu, hikmet, güzel ö¤üt ve en gü-
zel bir flekilde tart›flma fleklinde
somutlaflan güzel sözdür (Fadlul-
lah, 200). Kur'an-› Kerim, Hz. Pey-
gamber (s) arac›l›¤›yla Müslüman
davetçilere bu aç›dan yol göster-
mektedir: “‹nsanlar› Rabbinin yo-
luna maharetli bir yöntemle ve
güzel ö¤ütlerle ça¤›r, onlarla üs-
luplar›n en güzel, en etkilisi ile
tart›fl. Hiç flüphesiz Rabbin, yo-
lundan sapanlar› herkesten iyi
bildi¤i gibi, do¤ru yolda olanlar›
da herkesten iyi bilir. Kâfirlere ifl-
kence edecekseniz, onlara, vak-
tiyle size yapm›fl olduklar› iflken-
cenin benzerini uygulay›n›z. Ama
sabrederseniz bu tutum sabre-
denler hesab›na daha hay›rl›d›r.
Sabret, sabretmeyi ancak Al-
lah'›n yard›m› ile baflarabilirsin;
onlar için üzülme, çevirdikleri en-
trikalar ve kurduklar› tuzaklar sa-
k›n can›n› s›kmas›n. Çünkü Allah
kesinlikle kötülükten uzak du-
ranlarla ve iyi davran›fll›larla be-
raberdir.” (Nahl, 16: 125-128). Bu
ayetlerin dikkati çekti¤i yöntem-
ler flunlard›r:

HHiikkmmeett iillee ddaavveett eettmmeekk
Muhataplar›n durumlar›n› ve

flartlar›n› göz önünde bulundur-

may›, her defas›nda ne kadar an-
lat›lmas›n›n uygun gelece¤ine,
a¤›r gelmeyece¤ine dikkat etme-
yi, insanlar›n bünyeleri haz›rlan-
madan, onlara yükümlülükler
ya¤d›rmamay›, onlara nas›l hitap
edilece¤ini, iyi seçmeyi, flartlara
ve durumlara göre bu hitap yön-
temlerini ve yollar›n› ço¤altmay›,
acelecilik, duygusall›k ve tepki-
sellikle ifli zora koflup, bu konula-
r›n hepsinde ve di¤er konularda
hikmetin s›n›rlar›n› aflmamay› ge-
rektirir.

GGüüzzeell öö¤¤üüttllee ddaavveett eettmmeekk
Yumuflak flekilde kalplere gir-

meye, tatl›l›kla, duygular›n de-
rinliklerine inmeyi gereksizce
azarlama ve zorlamaya baflvur-
mamay› icap ettirir. Bilgisizlikten
veya iyi niyetten kaynaklanm›fl
olabilecek hatalar› yüze vurma-
may›, deflifre etmemeyi zorunlu
k›lar. Zira ö¤üt vermedeki yumu-
flakl›k, ço¤u zaman kat› kalpleri
bile do¤ru yola iletir, birbirinden
nefret eden gönülleri kaynaflt›r›r.
Neticede azarlama, ç›k›flma ve
rencide etmekten daha iyi sonuç-
lar do¤urur.

GGüüzzeell bbiirr flfleekkiillddee ttaarrtt››flflmmaakk 
Muhatab›n üzerine yüklen-

meksizin, onu horlamaks›z›n ve
çirkin görmeksizin tart›flmak ge-
rekir. Böylece muhatap, davetçi-
nin amac›n›n tart›flmada üstün
gelmek olmad›¤›na kesin kanaat
getirmeli ve bunu hissettirmeli-
dir. Tek amac›n›n gerçe¤e ulafl-
mak oldu¤unu anlamal›d›r. ‹n-
sanlar›n kendilerine özgü bir gu-
ruru ve inad› vard›r. Yumuflakl›k-
la yanafl›lmad›kça, savundu¤u
düflüncesinden vazgeçmez ki, ye-
nildi¤ini hissetmesin. Tart›flmada
savunulan görüflün de¤eri ile ki-
flinin kendi onurunun de¤eri ça-
bucak birbirine kar›fl›r. Bu sefer
görüflünden vazgeçmeyi onurun-
dan, sayg›nl›¤›ndan ve de¤erin-

den ödün vermek fleklinde de-
¤erlendirir. En güzel biçimde tar-
t›flmak ise, bu hassas gurur duy-
gusunu garanti alt›na al›r. Karfl›-
s›ndaki adam›n kendi kiflili¤inin
korundu¤unu, de¤erinin ve onu-
runun garanti alt›nda oldu¤unu,
davetçinin bir gerçe¤i dile getir-
mekten, Allah için bu gerçe¤e
iletmekten baflka amac› olmad›-
¤›n›, kendi kiflili¤ini güçlendir-
mek, görüflünü sa¤lamlaflt›rmak
ve muhatab›n›n görüflünü çürüt-
mek için çal›flmad›¤›n› gözler
önüne serer.

Dil ile davet ve delillerle tar-
t›flma dairesi d›fl›na ç›k›lmad›¤›
sürece, ayetin muhtevas›ndaki
davetin metodu ve ilkeleri bun-
lard›r. 

FF.. DDaavveettiinn eennggeelllleennmmeessii 
kkaarrflfl››ss››nnddaakkii ttaavv››rr

‹nkârc›lar, davetçileri bask› alt›na
alarak risalet mesaj›n› engelleme
yoluna gitmektedirler. Bunun bir
örne¤i, Hz. Nuh’un kavminin,
onun risaletine karfl› tavr›nda so-
mutlaflmaktad›r: “Onlardan önce
Nuh'un kavmi de yalanlad›, hem
de kulumuzun yalanc› oldu¤un-
da ›srar ederek: O, delirdi, dedi-
ler. Ve (Nuh, davetten vazgeçme-
ye) zorland›.” (Kamer 54: 9).
Toplumu; Nuh’u, -Hz. Muham-
med (s)’i müflriklerin yalanlad›k-
lar› gibi- yalanlam›fllar “O bir de-
lidir.” demifllerdi. Han›m› da ha-
inlik ediyor ona deli diyordu (‹b-
nu Teymiyye, IV: 349). Nuh pey-
gamber bask› alt›ndayd›. Bask›;
Hz. Nuh’a deli deme, küfürlerle
tehdit etme, kötü sözler söyleye-
rek kovma fleklindeydi (Taberî,
XIII/2: 121).4 Onlar Hz. Nuh’un
tebli¤ini ve uyar›s›n› güç kullana-
rak engellemeye çal›flm›fllard›
(Kâs›mî, XV: 5597).

Davet edenlere sald›r› yap›ld›-
¤›nda yani s›cak bir savaflta ise,
hakk›n onurunu korumak, bât›l›n
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üstünlü¤ünü bertaraf etmek için
ayn›s› ile karfl›l›k vermek gerekir.
Burada da karfl› sald›r›ya geçer-
ken s›n›rlar afl›lmamal›, ifl afl›r›l›k-
lara (sözgelimi bât›l için Müslü-
manlarla savafl›p ölenlerin organ-
lar›n› kesmeye) varmamal›d›r. ‹s-
lâm, adalet ve itidal dinidir. Bar›fl
ve sald›rmazl›¤› öngörür. Kendi-
sini ve Müslümanlar› sald›r›lar-
dan korur. Fakat kendisi sald›r-
ganl›k yapmaz. Bu ilke, davetin
ilkelerinden uzak de¤ildir. Hatta
onun bir parças›d›r. Davay›, ada-
let ve do¤al flartlar› içinde savun-
mak, onun onurunu ve flerefini
korur. Dolay›s›yla dava insanlar›n
gözünde basite inmez. Zira onu-
ru ayakalt›na al›nm›fl bir davaya
kimse ba¤lanmaz. Ve onun Al-
lah'›n davas› oldu¤una güvene-
mez. Çünkü yüce Allah, davas›n›
kendisini dahi savunamayacak
derecede ayakalt›na b›rakmaz.
Müminler Allah'a davet ettikleri
halde, güç ve kuvvetin tamam›
Allah'a ait oldu¤u halde, zulmü
ve zilleti kabullenmezler. 

‹slâm k›sas ilkesini kabul et-
mekle birlikte, Kur'an-› Kerim
sabretmeye ve ba¤›fllamaya tefl-
vik etmektedir. Müslümanlar kö-
tülü¤ü önleyebilecek ve düflman›
durdurabilecek güçte olduklar›
zaman, baz› durumlarda suçluyu
ba¤›fllamak ve sabretmek daha
derin etki b›rakabilir ve davan›n
gelece¤i aç›s›ndan daha yararl›
olabilir. Davan›n gelece¤i sabret-
meyi ve ba¤›fllamay› gerektiriyor-
sa, art›k flah›slar›n bir önemi kal-
maz. Fakat ba¤›fllama ve sabret-
me Allah'›n davas›n› afla¤›layacak
ve zarara u¤ratacaksa, bu du-
rumda birinci ilke olan k›sas› yü-
rürlü¤e koymak daha önemlidir.

Sab›r tepkisel ç›k›fllara karfl›
direnmeyi, duygular› kontrol alt›-
na almay› ve f›trat› tan›may› ge-
rektirdi¤inden, Kur'an-› Kerim
onu do¤rudan Allah'a ba¤lamak-

ta ve sonunun güzelli¤ine dikkat
çekmektedir. Müslüman davetçi,
bazen sabr›n›n denenmesi için
eziyete u¤rar, Rabbine karfl› bes-
ledi¤i güvenin s›nanmas› için
bekledi¤i ilahi yard›m gecikebilir
fakat her fleye ra¤men sonunda
zafer bellidir. ‹flte Allah'›n belirle-
di¤i flekilde Allah yoluna ça¤r›n›n
ilkeleri bunlard›r. Bu yolu izle-
mekle insanlar Allah'›n da söz
verdi¤i biçimde zaferi garantile-
mifl olurlar. Allah'tan daha do¤ru
sözlü kim vard›r?

SSoonnuuçç

Müslüman davetçiler, karfl›laflt›k-
lar› zorluklar karfl›s›nda sabret-
meli, davet ve içinde yaflad›¤›m›z
evrenin ayetleri aras›nda irtibat
kurup tebli¤ini zenginlefltirmeli,
fedakârl›kta bulunarak fiili tebli-
¤ini ön plana ç›karmal›, delile da-
yanmayan bir tebli¤ biçiminden
uzak durmal›, davetin yöntemi-
nin Kitabî olmas›na özen göster-
meli ve davetin engellenmesi ko-
nusunda duyarl›l›k göstermeli ve
onurlu tav›r elden b›rak›lmamal›-
d›rlar.

Onlar›n, yeryüzünü ›slah gö-
revini yerine getirmeleri için de-
¤ifltirmeleri gereken vehimleri
tespit etmeleri ve peygamberlere
karfl› gelenlerin psikolojik du-
rumlar›n› bilmeleri gerekir. Top-
lumlar›n rasullere karfl› ald›klar›
tavr› bilmek, insan›n görüflünü,
teorik ve pratik bilgisini gelifltirir.
Böylece davetçiler daha öncekile-
rin düfltü¤ü hatalara düflmez.
Onlara karfl› mücadele ederken
ihtiyaç duydu¤u kendine güven
duygusunu güçlendirir. Çünkü
önceki davetçilerin üslubunu,
kulland›klar› yöntemleri ve risa-
let karfl›t› tav›rlar› bilen kimsenin
durumu, olaylar›n nereden kay-
nakland›¤›n› bilmeyen kimsenin
durumu gibi de¤ildir.
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T
ürkiye AKP’nin iktidar ol-
du¤u 2002 y›l›ndan itibaren
bir darbe süreci yaflamakta-

d›r. AKP’nin tek bafl›na iktidar ol-
mas›n› hazmedemeyen bürokra-
tik-seçkinci elit ve ba¤l›lar› için
AKP’yi iktidardan indirmek önce-
likli hedef haline gelmifl durum-
da. Bu hedeflerine ulaflmak için
meflrû, gayr› meflrû tüm vas›talar›
kullanmay› tabii görebilecek bir
anlay›fla sahipler. 27 Nisan e-
muht›ras›ndan, 367 hukuksuzlu-
¤una ve iktidar partisine kapat-
ma davas› aç›lmas›na kadar her
yolu denediler.

Böyle bir psikolojiyi kendi
amaçlar› için uygun bir vasat›n
oluflturulmas›na yönelik olarak
de¤erlendirmek de Ergenekon
örgütü için bulunmaz bir f›rsatt›.
Devlet görevlileriyle çeteleflme-
nin birbirine kar›flt›¤›, her kesim-
den insan›n yer ald›¤› Ergenekon
yap›lanmas› bu f›rsat› devleti ele
geçirmeye yönelik hedefi için iyi
kulland›. Cumhuriyet mitingleri-
ni organize etti; büyük kitlelerin
arzu ve korkular›n› kendi hedefi
do¤rultusunda mobilize etmeyi
baflard›. Devletin zinde güçlerini
harekete geçirebilmek için de¤i-
flik provokasyonlara giriflti. An-
cak her zaman sonuç veren yön-
tem bugünkü konjonktürde ters
tepti. Ve Ergenekon’un üyeleri

oldu¤u iddia edilen, içlerinde
emekli kuvvet ve ordu komutan›
seviyesinde iki orgeneralin de
bulundu¤u baz› kifliler tutukla-
narak cezaevine konuldu.

HHeerr ZZaammaann ‹‹flfllleeyyeenn 
YYöönntteemm NNeeddeenn TTuuttmmaadd››??

Türkiye’de zinde kuvvetleri hare-
kete geçirmenin çok bilinen yön-
temleri vard›r. 27 May›s’ta, 12
Mart’ta, 12 Eylül’de bu yöntem-
ler hiçbir ar›za vermeden ifllemifl-
ken, bugün neden ayn› ifllevi gör-
medi?

Bu soruya sadece Türkiye’nin
iç politikas›n› de¤erlendirerek ce-
vap vermek mümkün de¤ildir.
So¤uk Savafl sonras›nda y›k›lan
düzenin yerine yeni bir düzen in-
flâ etme yolunda haylice mesafe
alm›fl dünya güçlerinin, Türkiye
gibi her aç›dan önemli bir ülkeyi
eski düzenin kurumlar›yla bafl
bafla b›rakmas› beklenemezdi.
Türkiye, dünyay› yeniden dizayn
etmeye çal›flan güçlerin ihmal
edemeyece¤i kadar önemli bir
ülke idi. Ancak Türkiye’de bu
önemin fark›nda olan güçler ve
kurumlar var oldu¤u gibi, ülkeyi
s›radan bir üçüncü dünya ülkesi
gibi yönetmek hevesinde olan
güçler de vard›. Bu güçler eski
politikalar ve eski mekanizmalar-

la varl›klar›n› devam ettirebile-
ceklerini düflünerek, bu istika-
mette politikalar ürettiler, ey-
lemlerde bulundular. Meselâ So-
¤uk Savafl döneminde NATO ül-
kelerinde yine NATO taraf›ndan
oluflturulmufl Gladio örgütlen-
mesinin bir biçimde varl›¤›n› de-
vam ettirebilece¤ini varsayd›lar.
Oysa bütün NATO ülkelerinde
Gladio’nun kald›r›ld›¤› hatta ‹tal-
ya gibi baz› ülkelerde -nisbî de
olsa- hukuksuz eylemlerinin so-
ruflturuldu¤u ve cezaland›r›ld›¤›
biliniyordu.

Türkiye ise NATO ülkeleri
içinde Gladio’ya iliflkin giriflimde
bulunmam›fl tek ülke idi. Hatta
So¤uk Savafl sonras› dönemde or-
taya ç›kan terör olaylar›nda gayr›
nizamî harbi yapabilecek flekilde
teflkilatlanm›fl olan bu yap›n›n
yararl› olaca¤› düflüncesiyle mefl-
rû devlet güçleri taraf›ndan kul-
lan›ld›¤›na iliflkin kuvvetli ve yay-
g›n bir kanaat de bulunmaktad›r.
Ergenekon’u bu Gladio yap›lan-
mas›n›n içinden ç›kan bir organi-
zasyon olarak nitelemek çok yan-
l›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla ge-
rek Güneydo¤u’da, gerekse yur-
dun de¤iflik yerlerinde kanunun
ve hukukun d›fl›na ç›karak eylem-
ler yapt›¤› konusunda kuvvetli
iddialar mevcut. 

K›saca bu özelliklere sahip bir
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örgütün siyasal hayata müdahale
edip devleti ele geçirmek hevesi
flu anda akamete u¤ram›fl du-
rumdad›r. Bunun sebebi, NA-
TO’nun ve meflrû devlet güçleri-
nin, özellikle de ordunun Gladio
ve buna ba¤l› güçlerin tasfiyesine
ve denetim alt›na al›nmas›na ka-
rar vermifl olmalar›d›r.

Burada bir nevi devletin, dev-
let iddias›ndaki güçleri tasfiyesi
ve kontrol alt›na almas› söz ko-
nusudur. Türkiye ba¤lam›nda bu,
bir siyasi iktidar›, özellikle hak-
k›nda kapatma davas› aç›lm›fl bir
siyasi partinin iktidar›n› aflan bir
karar› ve kararl›l›¤› gerektirmek-
tedir. Onun için siyasi iktidar, bu
eylemin karar vericisi olmaktan
ziyade, karar vericilere müzahir,
yard›mc› konumundad›r.

SSiiyyaasseett ÜÜzzeerriinnddeekkii 
VVeessaayyeett KKaallkk››yyoorr mmuu??

Ergenekon’a yap›lan müdahale-
nin önemli oldu¤u ve küçümsen-
memesi gerekti¤i bir gerçek. Tür-
kiye’de ilk defa bu çapta yap›lan
bir müdahalenin, darbe hevesli-
lerini tereddüde itece¤ini ve hat-
ta cayd›raca¤›n› söylemek ger-
çekçi bir yaklafl›m olacakt›r. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda Ergenekon’a
karfl› yap›lan bu müdahalenin so-
nuna kadar sürdürülmesine yar-
d›mc› olmak, ülkenin normallefl-
mesini isteyen herkes için bir gö-
revdir. Ancak, bir örgüte karfl› ya-
p›lan bu müdahalenin, Türkiye si-
yasetini bütün ar›zalar›ndan kur-
taracak bir olay fleklinde nitelen-
mesi ve afl›r› bir beklenti yarat›l-
mas› do¤ru de¤ildir. Türkiye’nin
normalleflmesini ve siyaset üze-
rindeki vesayetin kalkmas›n› iste-
yenler aç›s›ndan bu, bir sürecin
bafllang›c›d›r. Al›nmas› gereken
çok yol, yap›lmas› gereken ciddi
bir mücadele vard›r.

Adeta devletin devleti tasfiye
etti¤i bu ortamda, tasfiye edenler

siyaset üzerindeki vesayeti kald›r-
mak emelinde midirler? Yoksa,
klasik darbe dönemlerinin kapan-
d›¤›n›n fark›nda olan bu güçler,
daha sofistike yöntemlerle siyase-
ti biçimlendirecek bir yap›lanma-
ya m› vücut vermek istiyorlar?
Son birkaç y›ll›k dönemde olanla-
ra bakarak bu soruya cevap vere-
biliriz. Cumhurbaflkanl›¤› seçimi
öncesinde yaflanan olaylar› bir
hat›rlayal›m: 27 Nisan e-muht›ra-
s›, 367 hukuk rezaleti, halktan ye-
terli oyu alm›fl siyasal iktidar›n
cumhurbaflkan› seçmesini önle-
mek için yap›lm›fl eylemlerdi. Bu
arada yeni bir anayasa yap›lmas›-
na karfl› gösterilen dirençleri de
hat›rlamakta yarar var.

Bugün Ergenekon’a müdaha-
le eden güçler yard›mc› olmasay-
d›, bu eylemler yap›lamazd›. Ola-
ya bu flekilde bakt›¤›m›zda, bu-
gün yap›lan›n siyaset üzerindeki
vesayti kald›rmak amac›n› tafl›ma-
d›¤›n› söylemek pek yanl›fl olma-
yacakt›r. Ama bu vesayeti kald›r-
mak isteyenler, Türkiye’yi bir hu-
kuk devleti yapmak yolunda mü-
cadele edenler için dünden daha
uygun bir ortam vard›r. Bu orta-

m›n de¤erlendirilmesi gerekir.
Bu ba¤lamda Türkiye’nin,

darbecilerle hesaplaflmas›, faili
meçhullerin ve siyasi cinayetlerin
hesab›n› sorabilmesi lâz›md›r. Si-
yasal hesaplaflmas›n› siyaset d›fl›
güçlerin müdahaleleriyle de¤il,
seçimler yoluyla yapabilmesi lâ-
z›md›r. Bunun için öncelikle siya-
sete müdahaleyi kural haline ge-
tirmifl bu anayasan›n de¤ifltiril-
mesi gerekmektedir. Kurumlar›n
hukuk devletinin gereklerine gö-
re dizayn edildi¤i, yarg›n›n çift
bafll›l›ktan kurtuldu¤u, devletin
milleti anlay›fl›ndan, milletin dev-
leti anlay›fl›na geçildi¤i bir anaya-
sal düzenlemeye ihtiyaç vard›r.
Yeni bir anayasa Türkiye’nin en
acil ihtiyaçlar›ndan biridir.

Öncelikle parlamento içi siya-
setin bu ihtiyaçlar›n fark›nda ol-
mas› ve bu ihtiyaçlar› gidermek
için mücadele etmesi gerekmek-
tedir. Siyaseti vesayetten kurtar-
mak, parlamento içi ve parlamen-
to d›fl› siyasetin en önemli görev-
lerinden biridir. Özellikle seçilmifl
siyasilerin gerçek anlamda mille-
tin vekilleri olmas›, bu vesayetten
kurtulmakla mümkün olacakt›r. 

Ama bu vesayeti kald›rmak isteyenler, Türkiye’yi bir
hukuk devleti yapmak yolunda mücadele edenler için
dünden daha uygun bir ortam vard›r. Bu ortam›n de¤er-
lendirilmesi gerekir.
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G
eçen say›da Türkiye’nin
ABD-‹ngiltere-‹srail-küre-
sel sermaye taraf›ndan

akrep k›skac›na al›narak milletin
ve devletin yeniden flekillendiril-
mek, formatlanmak istendi¤ini
ifade etmifltik. Akrebin sa¤ k›ska-
c›na ald›¤› AKP’nin, kapatma da-
vas› ile teslim al›nmaya çal›fl›ld›¤›-
n›, teslim alamazlarsa kapatarak
parçalamaya u¤raflacaklar›n› be-
lirtmifltik. AKP’yi kapatma davas›
ile hemen hemen efl zamanl› bafl-
lat›lan Ergenekon operasyonu
ise, AKP davas›na endeksli olarak
t›rmand›r›lm›flt›r. Türkiye’deki
tahterevalli sisteminin bir taraf›-
na AKP, di¤er taraf›na Ergene-
kon yerlefltirilerek, ülkede vuku
bulan olaylar›n bu ikisinin çat›fl-
mas›ndan kaynakland›¤› görün-
tüsü verilmeye çal›fl›lmakta; arka-
da büyük tuzak kuran güçler,
gözlerden kaç›r›lmaktad›r. AAkkrreepp
kk››sskkaacc›› ooppeerraassyyoonnuunnuunn aammaacc››,,
hheerr iikkii ttaarraaff›› tteesslliimm aallaarraakk yyaapp-
mmaakk iisstteeddiikklleerriinnii eessiirrlleerr üüzzeerriinn-
ddeenn ggeerrççeekklleeflflttiirrmmeekkttiirr. Anayasa
Mahkemesi karar›n›n RAND ra-
porundaki birinci senaryoya uy-

gun olarak ç›kmas›, (‘AAKKPP ››ll››mmll››llaa-
flfl››rr vvee AABB yyoolluunnddaa ddeevvaamm eeddeerr’’))
akrep k›skac› operasyonunun bi-
rinci hedefini nispeten elde etti¤i
anlam›na gelebilir. fiimdi Ergene-
kon üzerinde bask› yo¤unlaflt›r›-
larak o kesim de teslim al›nmaya
çal›fl›lmaktad›r. 

Bu say›da akrebin sol k›ska-
c›ndaki Ergenekon operasyonu
ele al›n›p incelenecektir.

TTüürrkkiiyyee,, AABB vvee AABBDD’’yyii SSoorrgguulluuyyoorr

AKP’yi kapatma davas› ile Erge-
nekon Operasyonu ayn› akrebin
k›skaç operasyonudur. Ne sadece
AKP, ne sadece Ergenekon ile il-
gilidir. Türkiye’nin ve milletin
teslim al›n›p formatlanmas› ile il-
gilidir. Çünkü Türkiye, Bat›’y› ve
ABD’yi sorgulamaya bafllam›flt›r.
Bu sorgulama, Gorbaçov’un Es-
tonya, Litvanya, Letonya’ya ayr›l-
may›n diye yalvarmaya gidip,
Azerbaycan’a tanklar› gönderdi-
¤inde; Bat› ve ABD, ‘‘OO,, SSoovvyyeettllee-
rriinn iiçç iiflfliiddiirr,, kkaarr››flflaammaayy››zz’’ dedi¤in-
de bafllam›flt›r. Afganistan ve Irak
iflgalleriyle birlikte sorgulama da-
ha da derinleflmifltir. Bu sorgula-
mada, PKK’ya karfl› mücadelede

Bat›’n›n PKK’ya destek vermesi-
nin, ‘BBaatt›› üüllkkeelleerriinnddeenn aall››nnaann ssii-
llaahhllaarr››nn PPKKKK’’yyaa kkaarrflfl›› kkuullllaann››llaa-
mmaayyaaccaa¤¤››nn››nn’’ söylenmesinin çok
büyük bir pay› vard›r.  K›br›s’ta
Türk taraf› “evet”,  Rum taraf›
“hay›r” demifl olmas›na ra¤men,
ABD ve AB’nin Türkiye’ye verdi¤i
sözleri tutmamas›n›n ve tam aksi-
ne Rum taraf›na kol kanat ger-
melerinin bu sürece etkisi büyük
olmufltur.  Dolay›s›yla Türkiye,
ABD ve Bat›’ya eskisi gibi bakma-
maktad›r. Bu yeni bak›flta, ABD
ve Bat› gerçekten dost mudur,
sorgulamas› ön plana ç›kmakta-
d›r. SSoorrgguullaammaa,, ffaarrkkll›› kkeessiimmlleerrddee
((ssiiyyaasseett,, oorrdduu,, MM‹‹TT,, bbüürrookkrraassii vvee
aayydd››nn)),, ffaarrkkll›› rreennkkttee vvee ffaarrkkll›› flfliidd-
ddeettttee oollmmuuflfl oollaabbiilliirr..  AAmmaa bbööyyllee
bbiirr ssoorrgguullaammaa bbaaflflllaamm››flfl vvee ggiittttiikk-
ççee ddeerriinnlleeflfliipp yyaayygg››nnllaaflflmmaakkttaadd››rr..
Milletimizin as›rlardan beri derin
feraset ve basireti ile gördü¤ü
gerçe¤i, Türkiye’nin bir k›s›m ay-
d›n›, siyasetçisi ve bürokrat› yeni
yeni görmeye bafllam›flt›r. De¤i-
flik toplum kesimleri ve yap›larda
tarihimize farkl› bir pencereden
bakma e¤iliminin ortaya ç›kmas›
Türkiye’nin ayr› bir gerçe¤idir.
Son akrep operasyonuna –AKP’yi
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AKREB‹N KISKACINDAK‹ TÜRK‹YE-II

ERGENEKON DAVASI

Burhanettin CAN

�

“Her ççeflit iiktidar›n ssallant› hhalinde ooldu¤u flflimdiki zzamanda
bizim iiktidar›m›z ddi¤er hherhangi bbirinden ddaha yyenilmez oolacakt›r.

Çünkü oo hhiçbir kkurnazl›¤›n aart›k kkendisinin ttemellerini 
çürütemeyece¤i bbir kkuvvete ssahip ooluncaya kkadar ggörünmez kkalacakt›r.”

Siyon Liderlerinin Protokolleri, Protokol 1
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Kapatma Davas› ve Ergenekon
Davas›- Türkiye’de bafllay›p de-
rinleflen ve yayg›nlaflan bu sorgu-
lama çerçevesinde bak›lmas›nda
fayda vard›r

AAkkrreebbiinn SSooll KK››sskkaacc››nnddaa:: 
EErrggeenneekkoonn DDaavvaass››

TTaarriihhtteenn DDeevvrraall››nnaann BBiirr MMiirraass::
‹‹ttttiihhaattçç›› GGeelleenneekk

Devlet yap›s› içerisinde etkin gay-
r› resmi yap›lan›fllar, Osmanl›’da
‹ttihat Terakki ile birlikte baflla-
m›flt›r. ‹ttihat Terakki, yüzeysel
bir bak›flla, ‹mparatorlu¤un gidi-
flat›na dur demek amac›yla, va-
tansever, milliyetçi insanlar›n
kurdu¤u bir yap› olarak görül-
mektedir. AAnnccaakk ddaahhaa ddeerriinn flflee-
kkiillddee bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa,, aarrkkaa ppllaann››nnddaa
mmaassoonnlluu¤¤uunn vvaarrll››¤¤›› bbaarriizz bbiirr flflee-
kkiillddee hhiisssseeddiilliirr. Masonlu¤un gizli
çal›flma usullerini kullanan örgüt,
imparatorluk içerisinde etkili ol-
mufl ve 10 y›l gibi k›sa zamanda
da imparatorlu¤un da¤›lmas›n›
sa¤lam›flt›r. ÜÜllkkeeyyii kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn
ssaammiimmii vvaattaannsseevveerrlliikk dduuyygguullaarr››
yyeetteerrllii oollmmaamm››flfltt››rr. Bu duygularla
birlikte devleti yönetme bilgi, be-
ceri ve haz›rl›¤›na da sahip olmak
gerekirdi.  BBuu hhaazz››rrll››kk oollmmaadd››¤¤››
iiççiinn mmaassoonnlluukk,, ‹‹ttttiihhaatt TTeerraakkkkii öörr-
ggüüttüünnüü zzaammaannllaa tteesslliimm aallaarraakk
yyöönnlleennddiirrmmiiflflttiirr.. VVaattaannsseevveerr ‹‹ttttii-
hhaatt TTeerraakkkkii mmeennssuuppllaarr››,, iimmppaarraa-
ttoorrlluu¤¤uu kkuurrttaarrmmaakk iiççiinn ccaannllaa bbaaflfl-
llaa uu¤¤rraaflfl››rrkkeenn;; öörrggüüttüünn aarrkkaass››nn-
ddaakkii ggiizzllii,, ggöörrüünnmmeeyyeenn mmaassoonniikk
ggüüçç iimmppaarraattoorrlluu¤¤uunn ddaa¤¤››llmmaass››nn››
iissttiiyyoorrdduu..

‹‹ttttiihhaatt TTeerraakkkkii zziihhnniiyyeettiinniinn eenn
bbeelliirrggiinn öözzeellllii¤¤ii,, kkööttüüllüü¤¤üünn kkaayy-
nnaa¤¤›› oollaarraakk bbiirriilleerriinnii yyaa ddaa bbiirr yyaa-
pp››yy›› ggöörrüüpp oonnuu yy››kkmmaakk,, bbööyylleeccee
hheerr flfleeyyiinn ddüüzzeelleeccee¤¤iinnii ssaannmmaakktt››..
‹ttihat Terakki’nin samimi vatan-
sever kadrolar›, bütün kötülükle-
rin müsebbibi olarak Abdülha-
mit’i görmüfller, onun gidifli ile
her fleyin ertesi gün düzelece¤i

kanaatine kap›lm›fllard›. Onlara
göre ‘zalim, diktatör’ gitti¤i gün,
her fley kendili¤inden düzelecek-
ti; iktidar için özel bir haz›rl›k
yapmaya gerek yoktu. Tevfik Fik-
ret’e ‘Han-› Ya¤ma’ fliirinden do-
lay› bask› yapan Talat ve Cemal’e,
Fikret’in yöneltti¤i elefltiri, ‹ttihat
Terakki’nin durumunun tam bir
foto¤raf›yd›: “MMaaddeemm ççaarreeyyii bbiill-
mmiiyyoorrdduunnuuzz,, mmiilllleettiinn mmuukkaaddddee-
rraatt››nnaa nniiççiinn ttaalliipp oolldduunnuuzz??”” Ab-
dülhamit karfl›t› bir eyalet valisi
olan Hüseyin Kaz›m Kadri ‹ttihat-
ç›lar için , ‘‘BBuunnllaarr yy››kkmmaayyaa ttaalliippttii,,
yyaappmmaayyaa ddee¤¤iill.. YYaappmmaayyaa ttaalliipp ooll-
ssaallaarrdd›› hhaazz››rrll››kkllaarr›› oolluurrdduu.. NNee yyaa-
zz››kk kkii bbiizz bbuunnuu ggöörreemmeeddiikk..’’ der-
ken ittihatç› zihniyetin temel
mant›¤›n› ortaya koymaktayd›.1

BBuu mmaanntt››kk oonnllaarr›› ddaarrbbeeccii,, ttee-
ppeeddeenn iinnmmeeccii,, ccuunnttaacc›› vvee ççeetteeccii
yyaappmm››flfltt››rr.. TTeeoorriiddeenn yyookkssuunn,, pprraa-
ttiikk vvee pprraaggmmaattiikkttiilleerr.. AAnnll››kk ddüüflflüü-
nnüürr vvee aannll››kk ççöözzüümm aarraarrllaarrdd››..
KKeennddiilleerriinnddeenn oollmmaayyaann vveeyyaa
kkeennddiilleerrii ggiibbii ddüüflflüünnmmeeyyeenn hheerr-
kkeess,, ddüüflflmmaanndd›› vvee yyookk eeddiillmmeelliiyyddii..
DDoosstt iillee ddüüflflmmaann›› aayy››rrtt eeddeemmeeyyee-
cceekk kkaaddaarr uuffuukkssuuzz vvee kköörrlleerrddii..
Lenin’in 1905 y›l›nda Rusya’daki
ihtilal hareketindeki arkadafl›
olan Aleksandr ‹srael Hep-
land(Parvus)’› ekonomi dan›flma-
n› seçecek kadar basiretsizdiler.
Dost ve stratejik ortak kabul et-
tikleri Almanlar›n iste¤i ile Rus-
ya’ya savafl açacak kadar strateji
yoksunu ve orduyu Almanlara
teslim edecek kadar ferasetsizler-
di. Abdülhamit’in uygulad›¤› po-
litikalar›n tersinin do¤ru oldu¤u-
na inanm›fllard›. O nedenle Ab-
dülhamit’in ‹stanbul’da al›koydu-
¤u fierif Hüseyin ve o¤ullar›n›
Arabistan’a gönderecek kadar
çaps›zd›lar. Abdülhamit’in daima
ihtilaf içerisinde tuttu¤u Balkan
devletleri aras›nda arabuluculuk
yaparak, Osmanl›’n›n karfl›s›nda
birleflmelerini sa¤layacak kadar
d›fl politikadan bihaberdiler. Ab-

dülhamit, ‹ngilizler’in Osmanl›
topraklar›nda petrol aramadaki
niyetlerinin gelecekteki muhte-
mel etkilerini düflünerek, Musul,
Kerkük petrol bölgesini flahsi
mülkiyetine alm›flt› ve gelirini ha-
zineye ba¤›fll›yordu. Oysa ‹ttihat-
ç›lar, bu arazileri tekrar devlet
mülkiyetine vererek Birinci Cihan
savafl› sonras›nda ‹ngilizlerin eli-
ne geçmesin sebep olmufllard›r.  

DDoollaayy››ss››yyllaa aann›› ddüüflflüünneenn,, ggeellee-
ccee¤¤ee ddöönnüükk kkeessttiirriimmlleerrii oollmmaayyaann
bbiirr kkaaddrroodduurr ‹‹ttttiihhaatt TTeerraakkkkii kkaadd-
rroossuu.. AAmmaa bbuunnaa kkaarrflfl››ll››kk mmaassoonn-
llaarrllaa bbiirrlliikkttee,, mmaassoonnllaarrddaann kkaa-
zzaanndd››kkllaarr›› ggiizzllii öörrggüüttlleennmmee,, ssuuii-
kkaasstt,, ssaabboottaajj vvee mmuuhhaalleeffeett eettmmee
kkoonnuussuunnddaa mmaahhiirrddiilleerr.. ‹‹flflttee EErrggee-
nneekkoonn ddeenniilleenn yyaapp››llaannmmaa,, bbuu ttaa-
rriihhii mmiirraass üüzzeerriinnddee AABBDD ffoorrmmaatt-
llaammaass›› iillee mmeeyyddaannaa ggeellmmiiflflttiirr

NNAATTOO KKaarraarrggââhh››nnddaa KKuurruullaann 
‹‹ttttiihhaattçç›› GGeelleennee¤¤ee UUyygguunn BBiirr 

ÖÖrrggüütt:: EErrggeenneekkoonn 

Birinci Cihan savafl› ile birlikte im-
paratorluk da¤›lm›fl ve ‹ttihatç›
kadrolar›n bir k›sm› Anadolu’ya
geçerek milli mücadeleye ifltirak
etmifl, Cumhuriyet’in kurulmas›n-
da önemli ve etkin rol alm›fllar-
d›r. Milli mücadele ve sonras›nda
‹ttihatç› kadrolar, iktidar kavgas›-
n› hem kendi aralar›nda, hem de
kendilerinden olmayanlara karfl›
yürütmüfllerdir. O nedenle bu
günkü Ergenekon adl› yap›n›n
zihni arka plan›n›n 1920’lere ka-
dar uzand›¤› söylenebilir. Erge-
nekon’un orijinal tarihini ortaya
ç›karmak, tarihçilerin iflidir;  bu
yaz›n›n kapsam› d›fl›ndad›r. An-
cak dikkat edilmesi gereken nok-
ta, ‹‹ttttiihhaatt TTeerraakkkkii iillee bbiirrlliikkttee bbaaflfl-
llaayyaann bbuu ttüürr yyaapp››llaannmmaallaarr››nn bbiirr-
ççoo¤¤uunnuunn iiççeerriissiinnddee mmaassoonn,, ssaabbee-
ttaayyiisstt bbiirr kkaaddrroonnuunn vvaarr oollmmuuflfl ooll-
mmaass›› vvee bbuu bbaa¤¤llaammddaa yyaabbaanncc›› iiss-
ttiihhbbaarraattllaarr››nn ddaa iiççeerriiyyee ss››zzmm››flfl ooll-
mmaass››dd››rr.. UUnnuuttuullmmaammaass›› vvee ddaaiimmaa
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ggöözz öönnüünnddee bbuulluunndduurruullmmaass›› ggee-
rreekkeenn eenn öönneemmllii nnookkttaa bbuurraass››dd››rr..

Ergenekon diye adland›r›lan

yap›, So¤uk Savafl döneminde

Sovyet iflgaline karfl› ülkeyi gayr-i

nizami harp teknikleri kullanarak

savunma amaçl› olup; NATO ta-

raf›ndan kurulmufltur. Bu tür ya-

p›lar, NATO taraf›ndan NATO’ya

ba¤l› ülkelerin hemen tümünde,

o ülkeler için özel milli ve mistik

anlamlar ihtiva eden isimler te-

mel al›narak kurulmufltur. MMeedd-
yyaayyaa vvee kkiittaappllaarraa yyaannss››yyaann bbiillggii-
lleerr ddoo¤¤rruuyyssaa,, bbuu yyaapp››llaarr,, oo üüllkkeellee-
rriinn rreessmmii yyaapp››llaann››flfl›› iiççeerriissiinnddee ggöö-
zzüükkmmeemmeekktteeddiirr.. HHaattttaa bbaaflflllaanngg››çç-
ttaa mmaaaaflflllaarr›› NNAATTOO yyaa ddaa AABBDD ttaa-
rraaff››nnddaann ööddeennmmiiflflttiirr.. BBaaflflllaanngg››ççttaa

‘‘ÖÖzzeell HHaarrpp DDaaiirreessii’’ oollaarraakk iissiimm-
lleennddiirriilleenn yyaapp››,, ddaahhaa ssoonnrraa ‘‘kkoonntt-
rrggeerriillllaa’’ oollaarraakk aann››llmm››flfl,, flfliimmddii iissee

EErrggeenneekkoonn oollaarraakk aaddllaanndd››rr››llmmaakk-
ttaadd››rr.. KKoonnttrrggeerriillllaa ttaabbiirriinnii iillkk kkuull-
llaannaann EEcceevviitt iikkeenn;; EErrggeenneekkoonn ttaa-
bbiirriinnii iillkk kkuullllaannaann EErrooll MMüütteerrcciimm-
lleerr’’ddiirr..2

Genel Kurmay Harekât Daire-

si Baflkan› Org. Do¤an Beyaz›t ile

Özel Kuvvetler Komutan› Org.

Kemal Y›lmaz’›n 3 Aral›k 1990 ta-

rihli bas›n aç›klamalar›nda, ‘‘TTüürr-
kkiiyyee’’ddee oorrdduu iiççiinnddee ggiizzllii bbiirr oorrdduu

oolldduu¤¤uunnuu,, bbuu oorrdduuyyuu ÖÖzzeell HHaarrpp

DDaaiirreessii’’nniinn yyöönneettttii¤¤iinnii vvee KKoommüü-
nniisstt iiflflggaalliinnee kkaarrflfl›› bbuu oorrdduunnuunn hhaa-
rreekkeettee ggeeççeeccee¤¤iinnii’’ belirtmifller-

dir.  Efl zamanl› olarak Lüksem-

burg Baflbakan› Jacques Santer
da, ‘TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ggiizzllii oorrdduunnuunn
aadd›› kkoonnttrrggeerriillllaadd››rr’’ diye aç›klama
yapm›flt›r. ‹sviçre’de yay›nlanan
Neue Zürcher Zeitung gazetesi,
‘‘DDeevvlleettiinn GGüüvveenniilliirrllii¤¤ii SSoorrgguullaann››-
yyoorr:: TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii GGiizzllii OOrrdduu’’nnuunn
MMaasskkeessii DDüüflflttüü’’ bafll›kl› bir yaz›da
ise, Kontrgerilla’n›n merkezinin,
ABD’nin Türkiye’deki Savunma
‹stihbarat Örgütü (Defense Intel-
ligence Agency-DIA)... binas› ol-
du¤u belirtiyor.3

Ergenekon türü yap›larla ilgi-
li yay›nlar incelendi¤inde men-
suplar›n›n hem resmi, hem de si-
vil unsurlardan olufltu¤u, hücre
türü bir yap›lanmay› öngördü¤ü,
hücrelerin birbirinden haberdar
olmad›¤›; bu nedenle çok farkl›,
hatta birbirine düflman ideoloji
mensuplar›n› ayn› çat› alt›nda ba-
r›nd›rd›¤› anlafl›lmaktad›r.2, 4-9

Yap› içerisinde bulunan farkl›
zihniyete sahip olan ekiplerin ge-
nelde birbirlerinden haberi yok-
tur. Mesela Ergenekon türü ör-
gütlenmenin ‹talya’daki ad›
‘Gladyo’dur. ‹talyan Gladyo-
su’nun P2 Mason locas› ile irtiba-
t› vard› ve P2 mason locas› da,
‹talya’n›n en etkin ve tehlikeli ko-
münist örgütü olan K›z›l Tugayla-
r› yönetmekteydi. 

Türkiye’nin 1960- 1980 aras›
gençli¤ini meydanlarda birbirine
k›rd›ran ve her iki kesime silahla-
r› veren ayn› eldi. Mahir Çayan’la
Mehmet Ali A¤ca’y› hapishane-
den kaç›ran güç ayn› olup, ma-
dalyonun farkl› yüzlerini kullan-
m›flt›r. E¤er medyada yer alan bil-
giler do¤ruysa, Veli Küçük’le Do-
¤u Perinçek ayn› yap›n›n iki ayr›
yüzüdür. Hatta aranan Abdullah
Çatl› ile arayan bafl komiser Hüse-
yin Kocada¤’› ayn› arabada bu-
luflturan güç ayn› güçtü. ‹ddia
edildi¤i gibi DHKP-C’ci Pafla Gü-
ven ve Dursun Karatafl’la ülkücü
Abdullah Çatl› ve Alaattin Çak›c›,
yurt d›fl›nda birlikte hareket ede-
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biliyorsa, bu ayn› çat›ya ba¤l› ol-
duklar›n› gösterir.7 Ülkücü Meh-
met Gül’le Marksist Do¤u Perin-
cek birlikte saf tutup miting ve
yürüyüfl organize edebiliyorlarsa,
bunun üzerinde durup düflün-
mek gerekmektedir.

OO zzaammaann flfluu ssoorruunnuunn cceevvaabb››
aarraannmmaall››dd››rr::  TTüürrkkiiyyee 11996600-- 11998800
aarraass››nnddaakkii ggeennççllii¤¤iinnii nniiççiinn bbiirrbbii-
rriinnee kk››rrdd››rrdd››?? BBuunnccaa kkaann nniiççiinn aakk-
tt››?? BBuunnddaann kkiimm kkaarrll›› çç››kktt››??

NNAATTOO’’ddaa EE¤¤iittiilleenn BBiirr YYaapp››:: 
EErrggeenneekkoonn
FFaarrkkll›› ddüüflflüünncceeddeekkii iinnssaannllaarr››

‹‹sstteeddiikklleerrii zzaammaann vvuurruuflflttuurraann,, iiss-
tteeddiikklleerrii zzaammaann bbaarr››flfltt››rraann bbuu mmee-
kkaanniizzmmaa,, bbuu aannllaayy››flfl,, bbuu zziihhnnii yyaa-
pp›› nnaass››ll oorrttaayyaa çç››kktt››?? BBuu zziihhnniiyyeett
hhaannggii ssüürreeççttee iinnflflaa eeddiilleebbiillddii??

NATO’nun kontrolünde Glad-
yo-Ergenekon türü yap›lar›n e¤i-
timlerinin NATO taraf›ndan veril-
di¤i bilinmektedir. Bu e¤itimin
bir görünen yüzü, bir de görün-
meyen yüzü vard›r. E¤itimin gö-
rünen yüzünde gayr-i nizami har-
be iliflkin standart bilgilerin veril-
mesi vard›r. Görünmeyen yüzün-
de ise, NATO’cu ABD’li subaylar›n
insanlar› e¤itirken, muhtemel 6
gizli amac› gözetmifl olma ihti-
malleri söz konusu edilebilir:
• EE¤¤iittiimm aallaannllaarr››nn zziihhiinnsseell yyaapp››-

ss››nn›› kkooddllaayyaarraakk yyeenniiddeenn flfleekkiill-
lleennddiirrmmee;; ddoosstt ddüüflflmmaann kkaavv-
rraammllaarr››nnddaakkii aallgg››yy›› ddee¤¤iiflflttiirr-
mmee

• AABBDD sseemmppaattiizzaann›› hhaalliinnee ggeettiirr-
mmee

• AABBDD mmuuhhbbiirrii yyaappmmaa
• AABBDD aajjaann›› yyaappmmaa vvee yyaapp››nn››nn

iiççiinnee ss››zzmmaa
• EE¤¤iittiimm aallaannllaarr››nn ggüüççllüü vvee zzaa-

yy››ff ttaarraaffllaarr››nn›› kkeeflflffeeddeerreekk bbiirr
vveerrii bbaannkkaass›› oolluuflflttuurrmmaa

• TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii ddee¤¤iiflfliikk kkuurruummllaarr
hhaakkkk››nnddaa iissttiihhbbaarraatt ssaa¤¤llaammaa

Bu ülkeye düflman veya bu ül-
keye karfl› olan güçlere, kendi

elemanlar›n›z›n e¤itimini teslim
etti¤inizde s›zma ihtimalini göz
önüne bulundurman›z gerekir.
Türkiye böyle bir ihtimali düflün-
mek yerine, bafllang›çta eleman-
lar›n›n maafllar›n›n hükümetlerin
haberi olmadan ABD taraf›ndan
verilmesine göz yummufltur. Tür-
kiye, kendi çocuklar›n› kendi eliy-
le rakiplerine ve düflmanlar›na
teslim etmifltir ve de bugün bu-
nun bedelini ödemektedir. Bir-
çok emekli istihbaratç›, ‘‘EErrggeennee-
kkoonn yyaapp››ss››nnddaakkii hhüüccrreelleerree yyaabbaann-
cc››llaarr ss››zzmm››flfl vvee bbiirrççookk eeyylleemmii oonnllaarr
aarraacc››ll››¤¤››yyllaa oorrggaanniizzee eettmmeekktteelleerr’’
derken büyük ölçüde hakl›lar. 

NNAATTOO’’ddaa ÖÖ¤¤rreettiilleenn GGaayyrr--›› NNiizzaammii
HHaarrpp MMiilllleettee KKaarrflfl›› KKuullllaann››llmm››flfltt››rr

Ergenekon türü yap›lanman›n
amac›, ülke iflgal edildi¤i zaman
iflgalci düflman kuvvetlerine karfl›
gayr-i nizami harp tekniklerini
kullanarak düflman› baflar›s›zl›¤a
u¤ratmakt›r. Amaç bu ise,
1960’dan beri bu ülke hangi düfl-
man›n iflgaline girdi de gayr-i ni-
zami harp teknikleri kullan›lmak-
tad›r? Türkiye bir d›fl düflman ta-
raf›ndan iflgal edilmedi¤ine göre
parlamentoya, dolay›s›yla halka
karfl› uygulanan bu gayr-i nizami
savafl› nas›l yorumlamak gerek-
mektedir? 

BBuu nnaass››ll bbiirr zziihhnnii oolluuflfluummdduurr
kkii,, hhaallkk››nn sseeççiipp bbiirriinnccii ppaarrttii yyaapp-
tt››kkllaarr›› hheepp ddüüflflmmaanndd››rr?? BBuu nnaass››ll
bbiirr zziihhnniiyyeettttiirr kkii,, kkeennddii hhaallkk››nn››
ddüüflflmmaann oollaarraakk ggöörrmmeekkttee vvee oonnaa
kkaarrflfl›› kkoonnuummllaannmmaakkttaadd››rr??

Genellikle suubbaayyllaarr ggöörreevvddee
iikkeenn AAmmeerriikkaanncc››,, eemmeekkllii oolluunnccaa
AAmmeerriikkaann ddüüflflmmaann›› oollmmaakkttaadd››rr..
GGöörreevvddee iikkeenn AABBDD iillee iiflfl ttuuttmmaayy››
ssttrraatteejjii ggeerree¤¤ii ggöörreennlleerr,, eemmeekkllii
oolluunnccaa nniiççiinn bbuu ssttrraatteejjiiddeenn ççaarrkk
eeddiipp eekksseenn ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinnii ssaavvuunn-
mmaakkttaadd››rrllaarr?? AAccaabbaa bbuu aallddaatt››ll-
mmaayyaa,, kkuullllaann››llmmaayyaa,, iissttiissmmaarr eeddiill-
mmeeyyee kkaarrflfl›› dduuyyuullaann bbiirr tteeppkkii mmii-

ddiirr?? ÖÖyylleeyyssee AABBDD’’yyee yyöönneellttiillmmeessii
ggeerreekkeenn bbiirr tteeppkkii,, nniiççiinn hhaallkk››nn
sseeççttiikklleerriinnee yyöönneellttiillmmeekktteeddiirr?? 

UUyygguullaadd››kkllaarr›› tteekknniikklleerrllee üüll-
kkeeyyii ddeerriinn ffaayy hhaattllaarr››nnaa bböölleerreekk
ggeerriilliimmii aarrtt››rrmmaakkttaa,, ddüüflflüünnmmeeyyii,,
kkaarrflfl››ll››kkll›› kkoonnuuflflmmaayy››,, ggöörrüüflflmmeeyyii
eennggeelllleemmeekktteeddiirrlleerr.. ‹‹ccrraa eettttiikklleerrii
eeyylleemmlleerr ssaaddeeccee vvee ssaaddeeccee bbuu üüll-
kkee iinnssaann››nn››nn ccaann››nn›› yyaakkmmaakkttaadd››rr..
‘‘HHuukkuukkuunn rraaffaa kkaalldd››rr››llaaccaa¤¤›› ggüünn-
lleerr yyaakk››nndd››rr’’ ddüüflflüünncceessiinnii yyaayygg››nn-
llaaflfltt››rraann eemmeekkllii ssuubbaayyllaarr,, bbuunnuunnllaa
bbiirr ssiiyyaassii ppaarrttiiyyii ddee¤¤iill oo ssiiyyaassii ppaarr-
ttiiyyee rreeyy vveerreenn yyüüzzddee 4477’’lliikk bbiirr
hhaallkk›› tteehhddiitt eettmmeekktteeddiirrlleerr.. ‹‹nnssaann
ssoorrgguullaammaaddaann eeddeemmiiyyoorr;; bbüüttüünn
bbuunnllaarr›› ggöörreemmeemmeelleerriinniinn sseebbeebbii
NNAATTOO’’ddaa aalldd››kkllaarr›› ee¤¤iittiimm ssüürreecciinn-
ddee iinnflflaa eeddiilleenn zziihhnnii yyaapp››mm››dd››rr..

BBuu üüllkkeeddee ggüüvveennlliikkllee iillggiillii
ddeevvlleett kkuurruummllaarr››,, nneerreeddeeyyssee hhaall-
kk››nn tteehhddiitt oolldduu¤¤uu vvaarrssaayy››mm›› üüzzee-
rriinnee kkoonnuummllaannmm››flflllaarrdd››rr.. ÖÖyyllee kkii;;
MM‹‹TT hhaallkk›› ffiiflfllleemmeekktteeddiirr,, JJ‹‹TTEEMM
hhaallkk›› ffiiflfllleemmeekktteeddiirr,, ‘‘BBaatt›› ÇÇaall››flflmmaa
GGrruubbuu’’ hhaallkk›› ffiiflfllleemmeekktteeddiirr,, ‘‘CCuumm-
hhuurriiyyeett ÇÇaall››flflmmaa GGrruubbuu’’ hhaallkk›› ffiiflfl-
lleemmeekktteeddiirr.. ÖÖyylleeyyssee ssoorruu flfluudduurr::
BBuu zziihhnnii yyaapp›› nnaass››ll iinnflflaa eeddiillmmiiflflttiirr??
BBuu ssoorruunnuunn cceevvaabb››nn›› TTüürrkkiiyyee vveerr-
mmeekk zzoorruunnddaadd››rr.. BBuunnuunn ssoorrgguu-
llaannmmaass›› vvee bbuu zziihhnnii aalltt yyaapp››nn››nn
ddeeflfliiffrree eeddiillmmeessii ggeerreekkiirr..  AAccaabbaa
TTüürrkkiiyyee,, NNAATTOO vvee AABBDD’’ddee vveerriilleenn
ee¤¤iittiimmiinn bbeeddeelliinnii mmii ööddeemmeekkttee-
ddiirr??

AAkkrreepp KK››sskkaacc›› iillee TTüürrkkiiyyee 
DDiizzlleerriinniinn ÜÜzzeerriinnee 

ÇÇöökkeerrttiillmmeekk ‹‹sstteenniiyyoorr

Akrep k›skac› operasyonu ile Tür-
kiye’de hemen her kurum tart›fl-
ma ortam›na çekilip y›prat›lm›fl-
t›r. Y›pratmada en etkili iki un-
sur, bir k›s›m medya ile kurumla-
r›n bizzat kendileridir. Malum
medya, son derece kas›tl› yay›n-
larla kurumlar› y›prat›rken; ku-
rumlar› temsil edenlerin icraatla-
r› ve söyledikleri sözler de ku-
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rumlar› y›pratm›flt›r. EEnn ççookk eelleeflfl-
ttiirriilliipp yy››pprraannaann kkuurruummllaarr,, ssiiyyaasseett,,
oorrdduu,, eemmnniiyyeett vvee yyaarrgg››dd››rr.. BBuu
ddöörrtt kkuurruumm ttaarriihhttee oollmmaadd››kk bbiirr
ttaarrzzddaa ttaarrtt››flflmmaallaarr››nn ooddaa¤¤››nnaa ççee-
kkiillmmiiflfl,, ggüüvveenniilliirrlliikklleerrii cciiddddii bbiirr flflee-
kkiillddee zzeeddeelleennmmiiflflttiirr..

Y›pratmaya karar verme süre-
cinin bafllang›ç an› kanaatimize
göre, cinayetlerde faili meçhul-
lerden faili malumlara geçilme
an›d›r. Böyle düflünmemizin ne-
deni, bütün olaylar›n ordu, M‹T,
yarg›, emniyet ve siyasetle iliflki-
lendirilmifl bir görüntü içerisinde
icra edilmifl olmas› ve eylemlerde
iz b›rak›larak, ne oldu¤u ve olay-
da ne derece rol ald›¤› belli ol-
mayan bir k›s›m insanlar›n mutla-
ka yakalanm›fl olmas›d›r. Hemen
her olayda, olaylar icra edilme-
den önce kay›tlara giren ihbarlar
olmufl, fakat nedense gere¤i ya-
p›lmam›fl veya yap›lamam›flt›r.
Ayr›ca 2001 y›l›nda Ergenekon
örgütünü ortaya ç›karabilecek
bir soruflturma derinlefltirilme-

mifl, bir baflka bahara ertelenmifl-
tir. Kanaatimizce bu bir zamanla-
ma sorunuydu, henüz vakit gel-
memiflti. OO ggüünn ssoorruuflflttuurrmmaayy›› eenn-
ggeelllleeyyeenn ggüüçç,, bbuuggüünn ssoorruuflflttuurrmmaa-
yy›› aaççtt››rrttaann vvee bbeellllii bbooyyuuttttaa ddeerriinn-
lleeflflttiirreenn ggüüççttüürr.. GGeelleeccee¤¤ii bbeellllii
oollaann bbiirr ssiiyyaassii iikkttiiddaarr›› kkoonnttrrooll aall-
tt››nnddaa ttuuttaaccaakk,, ggeerreekkttii¤¤iinnddee oonnaa
ffaattuurraa çç››kkaarraaccaakk vvee bbööyylleeccee oonnuu
ççeemmbbeerriinn iiççeerriissiinnddee ttuuttaaccaakk tteezz-
ggaahh oollaarraakk,, aalltteerrnnaattiiff BB ppllaann›› ççeerr-
ççeevveessiinnddee,, EErrggeenneekkoonn’’uunn üüzzeerriinnee
ggiiddiillmmeemmiiflflttiirr.. OO ggüünn kkoorruummaa aalltt››-
nnaa aall››nnaannllaarr flfliimmddii mmeerrhhaammeettssiizz-
ccee ffeeddaa eeddiillmmeekktteeddiirr.. OOyyuunn iiççeerrii-
ssiinnddee ooyyuunn,, ooyyuunnuunn kkuurraall››dd››rr..
AAvvaa ggiiddeerrkkeenn aavvllaannmmaakk,, aavvcc››
iikkeenn aavv oollmmaakk mmüüccaaddeelleenniinn bbiirr
yyaassaass››dd››rr..  

Türkiye’de yarg›, bugüne dek
çok fazla elefltiri konusu yap›lma-
m›flt›r. AKP’yi kapatma davas› ile
Ergenekon davas› nispeten eflza-
manl› gerçekleflince, gerçekten
de ilginç olan bir durum ortaya
ç›km›flt›r. AKP davas›nda AKP ve

onunla ittifak halinde olan AB
yanl›s› çevreler, Yarg›tay üzerin-
den yarg›ya yo¤un elefltiriler yö-
neltirken; CHP ve onunla ittifak
halinde olan bir k›s›m laik, ulusal-
c› çevreler, yarg›y› savunmaya ve
yarg›n›n y›prat›lmamas› gerekti-
¤ini söylemeye bafllam›fllard›r. Er-
genekon operasyonu Veli Küçük
ve Do¤u Perinçek çerçevesini afl›p
Hurflit Tolon ve fiener Eruygur
düzeyine gelince, CHP ve yandafl-
lar›, yarg›ya siyasetin kar›flt›r›ld›-
¤›n› ifade edip, Ergenekon avu-
katl›¤›na soyunmufl; buna karfl›l›k
AKP ve yandafllar› da yarg›n›n
y›prat›lmamas› gerekti¤ini yük-
sek sesle seslendirmeye bafllam›fl-
lard›r. Anayasa Mahkemesi’ndeki
kapatma davas›n›n sonucu aç›k-
lan›nca bu defa AKP ve yandaflla-
r› Anayasa Mahkemesi’ni savun-
mufl; CHP ve yandafllar› da Ana-
yasa Mahkemesi’ni tenkit etmifl-
lerdir. Bir davada yarg›y› eleflti-
renler, öteki davada yarg›y› sa-
vunmufllar; bir davada yarg›y› sa-
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vununlar, di¤er davada yarg›y›
elefltirmifllerdir. Dolay›s›yla yarg›
bir bütün olarak elefltirinin mer-
kezinde yer alm›flt›r. Böylece yar-
g› yaralanm›fl, tarafs›zl›¤› su gö-
türür olmufl ve güvenilirli¤ini
kaybetmifltir. 

Tabiidir ki, bu y›pranmada
yarg›n›n verdi¤i 367 benzeri ka-
rarlar›n rolü de az›msanamaya-
cakt›r.

Ergenekon davas› sonuçlan›n-
caya kadar bu tart›flmalar›n de-
vam edece¤ini göz önüne al›rsak,
akrep k›skac›ndaki Türkiye’de si-
yaset, ordu, emniyet ve yarg› ku-
rumlar› afl›r› bir flekilde y›prat›la-
cak demektir. 

Türkiye’de her zaman oldu¤u
gibi her olayda öncelikle siyas› ik-
tidar suçlanm›fl, olaylar›n as›l faili
olarak gösterilmifltir. Tetikçi ola-
rak sunulanlar›n mazileri, kirli ve
karanl›kt›r. Ço¤u adi suçludur ve
çocuktur. Bütün olaylar, genelde
müslümanlar›n özelde BBP’lilerin
üzerine y›k›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Her olayda gerilimin daha da art-
mas›na, siyasi iktidar›n otoritesi-
nin daha da y›prat›lmas›na gay-
ret sarf edilmifltir.

Bugün medyaya düflen bilgi-
lere bak›ld›¤›nda yap›lan her ifl
kay›t alt›na al›nm›fl ve saklanm›fl-
t›r. Gayr-i nizami harp taktikleri
kullan›larak sol organize edilip
soka¤a çekilmifl ve gerilim art›r›l-
m›flt›r. Türkiye’de hiç olmad›k bir
flekilde darbe tart›flmas› yap›lma-
ya bafllanm›flt›r. Darbe ola¤anlafl-
t›r›lmaya çal›fl›lm›fl, böylelikle
milletin ve siyasi iktidar›n iradesi
çözülmek istenmifltir. Büyük ope-
rasyonu bafllatabilecek flartlar›n
olgunlaflt›r›labilmesi için ortam
özenle haz›rlanm›flt›r.

Süreç içerisinde yürütülen psi-
kolojik savaflta önce AKP iyice
h›rpalanm›flt›r. Sonra yedi aflama-
l› bir Ergenekon operasyonu ile
bütün dikkatlerin ordu üzerine
yo¤unlaflmas› sa¤lanm›flt›r. He-

men her olayda, gerek muvazzaf
gerekse emekli subay, polis ve
mafya ba¤lant›s› ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. 12 Eylül öncesinde farkl›
ideolojik gruplar kullan›larak ya-
p›lanlar›n benzeri, subay-polis-
mafya-yarg› kombinasyonu kul-
lan›larak yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Özden Örnek’in an›lar› ile baflla-
t›lan darbe tart›flmalar›, askerin
devaml› gündemde tutarak y›p-
rat›lmas›n› sa¤lanm›flt›r. 

Medyadaki yay›nlara dikkat
etti¤imizde son zamanlarda Su-
surluk davas› ile Ergenekon dava-
s› iliflkilendirilerek sunulmaya
bafllanm›flt›r. Tarihimizin son 30
y›l›n›n en etkin aktörleri olarak,
Abdullah Çatl›, Veli Küçük ve Do-
¤u Perinçek gösterilmek isten-
mektedir. Çünkü bu isimler, uzun
zamandan beri kamuoyunca mu-
teber de¤ildir. Bunlar›n iliflkilen-
dirildi¤i her olay, kamuoyu nez-
dinde do¤ru olarak kabul edil-
mektedir. Abdullah Çatl›’n›n em-
niyetle, Veli Küçük ve Do¤u Pe-
rinçek’in ordu ile iliflkileri günde-
me getirilerek, hem polis hem de
ordu kurum olarak tarihte görül-
medik bir flekilde y›prat›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. 

Özellikle nereden ve nas›l el-
de edildi¤i anlafl›lamayan bilgi ve
belgeler üzerinden orduya yay-
l›m atefli aç›lm›flt›r. Bu yayl›m ate-
fli ile ordu adeta çeteleflmeyle öz-
defl hale getirilmifltir. Dolayl› ola-
rak her türlü faili meçhul ve faili
malumda ordunun parma¤› bu-
lundu¤u intiba› oluflturulmak is-
tenmifltir. Yürütülen kampanya
etkili olmufl olmal› ki, Genel Kur-
may Baflkanl›¤› halka , ‘‘oorrdduuyyaa
ssaahhiipp çç››kk››nn,, ssaavvuunnuunn,, tteeppkkii kkoo-
yyuunn’’ ça¤r›s›nda bulunmufltur.
SSoonn ddöörrtt ggeenneellkkuurrmmaayy bbaaflflkkaann››-
nn››nn yyaa vvuurruullaarraakk,, yyaa ddaa zzeehhiirrlleennee-
rreekk ööllddüürrüüllmmeekk iisstteennddii¤¤ii flfleekklliinn-
ddee bbiirr ttaarrtt››flflmmaa iillee kkeennddii bbaaflflkkaann››-
nn›› ddaahhii kkoorruuyyaammaayyaaccaakk bbiirr oorrdduu
ggöörrüünnttüüssüü vveerriillmmeekk iisstteennmmiiflflttiirr..

‹ki dava sürecinde y›¤›nla bil-
gi ve belge medyaya verilmifl ve
internette yay›nlat›lm›flt›r. Genel
Kurmay Karargâh›nda olan mah-
rem görüflmeler ile iki komutan
aras›nda olan özel konuflmalar
ortal›kta dolaflt›r›lm›flt›r. Olufltu-
rulmak istenen intiba bize göre
Genel Kurmay’›n yolgeçen han›
oldu¤u kanaatidir.

‹ki orgeneralin tutuklanmas›
ile ilgili baz› medya gruplar› yüz-
de yüz yanl›fl ve kas›tl› bilgi vere-
rek ortam› germifllerdir. Bu yay›n
politikas›yla, bir taraftan ordu ile
emniyet ve siyaseti karfl› karfl›ya
getirmeye; di¤er taraftan ordu
içindeki muhtemel fay hatlar›n›
harekete geçirmeye çal›flm›fllar-
d›r. Bu yalan haberleri yaymakta-
ki muratlar› nedir?  

ÜÜçç GGüünnaahh KKeeççiissii((!!))

Ergenekon davas›nda ek iddiana-
me ile Hurflit Tolon ve Eruygur
tart›flman›n d›fl›nda b›rak›larak
kamuoyunun dikkatleri, Veli Kü-
çük ve Do¤u Perinçek’e yöneltil-
mifltir. Her türlü pis ifl, General
Veli Küçük ve Do¤u Perinçek’e
fatura edilirken, bu tezgâhta hiç-
bir muvazzaf subay›n yer alma-
m›fl olmas› dikkat çeken en
önemli bir noktad›r. Veli Küçük,
gerek muvazzaf oldu¤u dönem-
de gerekse emeklilik döneminde
birçok eylem ile suçlan›rken; bu-
na yard›m eden, bununla birlikte
çal›flan hiçbir muvazzaf subay ol-
mam›fl m›d›r? ‹ddianamede söz
konusu edilen bütün bu cinayet-
leri ve eylemleri, sa¤ kanattan
General Veli Küçük ile sol kanat-
tan sivil Do¤u Perinçek’in dar bir
kadro ile yapmalar› mümkün de-
¤ildir. Susurluk davas› Abdullah
Çatl› üzerine bina edilerek kapa-
t›lm›flt›. fiimdi de, Abdullah Çatl›-
Veli Küçük iliflkisi kurularak Su-
surluk’un arkas›ndaki sis perdesi
temelli kapat›lmak istenmekte-
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dir. Benzer bir flekilde Sabanc›
suikast› da Abdullah Çatl›, Veli
Küçük ikilisine y›k›lmak isteniyor.
Ne ve kim oldu¤u bir türlü aç›kl›-
¤a kavuflturulmayan Kanadal›
haham Tuncay Güney üzerinden
ciddi bir manipülasyon yap›larak,
her türlü gayr› meflru olay›n faili
olarak bu üç kifli gösterilmeye ça-
l›fl›l›yor. E¤er bu üç kifli, kurdukla-
r› örgütlerle, bütün bu cinayetle-
ri ve pis iflleri bu kadar rahatl›kla
yapabilmifllerse, Türkiye’de ger-
çekten bir devletin var olup ol-
mad›¤› tart›fl›lmal›d›r. Bu ‘muhte-
flem üçlü’nün son 25 y›lda isimle-
ri sürekli medyada yer alm›fl ol-
mas›na karfl›l›k, bunca istihbarat
örgütü bunlar›n en ciddi cinayet-
lerinin dahi fark›na varmam›flt›r.
Ama nedense bu üçlü ve bunlar›n
yak›n çevresi iz b›rakmayacak ka-
dar profesyonelce yapt›klar› bü-
tün pis ifllere iliflkin bilgileri,  bil-
gisayarlar›nda muhafaza edecek
kadar acemi bir davran›fl sergile-
yerek kendi kendilerini deflifre
etmifllerdir. Bu pek makul ve
mant›kl› görülmemektedir. E¤er
Ergenekon bu üçlünün kurdu¤u
dar bir yap› ise, o zaman medya-
da yap›lan bu abart›n›n anlam›
nedir? Yok, e¤er yaz›l›p çizildi¤i
gibi genelkurmay baflkan› ve bafl-
bakan›n üzerinde bir yap› ise, o
zaman onlar niçin iddianame
kapsam›na al›nmamaktad›r?

‹‹ddddiiaannaammeeddee oorrttaayyaa kkoonnaann
bbeellggeelleerree ggöörree bbuu üüçç kkiiflflii mmaassuumm
ddee¤¤iilllleerrddiirr.. AAmmaa ddaarrbbee yyaappaaccaakk
kkaaddaarr ddaa ggüüççllüü ddee¤¤iilllleerr.. DDaarrbbee-
nniinn oollaabbiillmmeessii iiççiinn aarrkkaallaarr››nnddaa yyaa
hhaallkk ddeessttee¤¤ii,, yyaa ddaa oorrdduu ddeessttee¤¤ii
oollmmaass›› ggeerreekkiirr.. ‹‹flflççii PPaarrttiissii’’nniinn ssee-
ççiimmlleerrddeenn aalldd››¤¤›› ooyy bbeelllliiddiirr.. OOrrdduu
ddeessttee¤¤iinnee ggeelliinnccee,, oo zzaammaann iiddddii-
aannaammeeddee ççookk ddaahhaa ggeenniiflfl bbiirr mmuu-
vvaazzzzaaff ssuubbaayy kkaaddrroossuu bbuulluunnmmaass››
ggeerreekkiirrddii.. ÖÖyylleeyyssee,, ggiizzlleenneenn vvee
ggöözzlleerrddeenn kkaaçç››rr››llaann bbaaflflkkaa bbiirr tteezz-
ggââhh vvee bbaaflflkkaa bbiirr ooyyuunn vvaarrdd››rr.. 

EErrggeenneekkoonn OOppeerraassyyoonnuu 
BBiirr TTeemmiizzlliikk HHaarreekkeettii DDee¤¤iillddiirr

12 Mart’›, 12 Eylül’ü yaflam›fl ne-
siller olarak, ‘devlet temizlik ha-
reketi yap›yor, ba¤›rsaklar›n› te-
mizliyor’, iddias› ile yap›lan bü-
tün operasyonlar›n ard›ndan Tür-
kiye’nin küresel ölçekte bir bo-
yunduruktan baflka bir boyundu-
ru¤a kofluldu¤unu gördük. Bu-
gün ayn› seslendirme yap›lmaya
bafllad›¤›na göre, Türkiye yeni bir
oyun, yeni bir tezgâhla karfl› kar-
fl›ya demektir. Ergenekon gibi ör-
gütler taraf gibi lanse edilip, top-
lum aldat›lmaktad›r. Ergenekon
gibi örgütler bizzat taraf olma-
y›p, taraflar›n kulland›¤› araçlar
olabilir.

fiunu unutmamak gerekir ki,
Türkiye gibi jeopolitik ve jeostra-
tejik önemi haiz bir ülkenin aya-
¤a kalkmas›n› ve dik durmas›n›
hiçbir d›fl güç istemez. Hiçbir ya-
banc› güç, Türkiye’yi aya¤a kald›-
racak bir deste¤i vermez ve çözü-
mü üretmez. Bu uluslararas› ilifl-
kilerin alfabesidir. 1800’lerden
beri Avrupa’dan çözüm ve kurtu-
lufl bekleyen Osmanl›’n›n sonu
malumdur. Ayn› deneyimi tekrar
yaflamak, Türkiye’nin bölünmesi,
parçalanmas› ve küçülmesi ile so-
nuçlanacakt›r. O nedenle bugün-
kü akrep k›skac› operasyonu ile
Türkiye, eskisine nazaran daha
büyük bir fay hatt› ile yoluna de-
vam edecek ve huzur bulamaya-
cakt›r. ‹stenen tam da budur:
CCaammbbaazzaa bbaakkaarrkkeenn tteemmeellllii eessiirr
aall››nnmmaakk iisstteennddii¤¤iimmiizzii ggöörreelliimm..
ÇÇüünnkküü ssüürreeccii flfleekkiilllleennddiirreenn iirraaddee,,
mmiilllleett vvee oonnuunn tteemmssiillcciilleerrii ddee¤¤iill-
ddiirr.. SSüürreeçç dd››flflaarr››ddaann flfleekkiilllleennddiirriill-
mmeekktteeddiirr vvee yyöönneettiillmmeekktteeddiirr.. ÖÖyy-
lleeyyssee hhaazz››rrllaannaann yyeennii bbooyyuunndduu-
rruukk nneeddiirr ssoorruussuunnuu ssoorrmmaamm››zz ggee-
rreekkiirr..

Dolay›s›yla Ergenekon ope-
rasyonunun müspet yanlar› ol-
mufl olmas›na karfl›l›k medyada

anlat›ld›¤› gibi, ‘Türkiye ba¤›r-
saklar›n› temizliyor’ de¤ildir. Kü-
resel güçler yeni bir konsepte
geçmifllerdir. Bu konsepte uygun
olarak Türkiye’ye, bütün kurum
ve kurulufllar› ile ‘balans ayar›’
yap›lmaktad›r. 

AABBDD--‹‹nnggiilltteerree--‹‹ssrraaiill--KKüürreesseell 
SSeerrmmaayyeenniinn YYeennii KKüürreesseell 

KKoonnsseeppttiinnee AAyyaakk UUyydduurr((aa))mmaa-
yyaannllaarr TTaassffiiyyee eeddiilliiyyoorr

E¤er Ergenekon, NATO ve Genel
Kurmay’›n iflbirli¤i ile kurulmufl
ise; 1960’tan beri siyasi iktidarlar›
y›pratarak darbe yapma flartlar›-
n› oluflturan bu yap›, bugün niçin
tasfiye edilmek istensin? Bu soru-
nun cevab›n› kesin bir do¤ruluk-
la vermemiz mümkün olmamak-
la beraber ihtimallerden bahse-
debiliriz: 
• Ergenekon bütün olarak kon-

trolden ç›km›flt›r.
• Ergenekon içerisinde bir ekip

kontrolden ç›km›fl, söz dinle-
memekte ve ba¤›ms›z davran-
maktad›r.

• Ergenekon yap›s›, ABD-AB-
Küresel Sermaye-Siyonizm ek-
senine karfl› olan baflka bir ek-
sen savunmaktad›r ve Türki-
ye’yi bu eksene çekmeye ça-
l›flmaktad›r.

• AKP iktidar›n›n kontrol alt›na
al›n›p formatlanmas› için yar-
g› darbesine karar verilmifltir.
Fakat Ergenekon yap›s› ya da
içerideki bir ekip darbe iste-
¤inden vazgeçmedi¤i için,
AKP üzerindeki operasyon bi-
tene kadar kontrol alt›nda tu-
tulmalar›na karar verilmifltir.

• Ergenekon yap›s› çok y›pran-
m›flt›r. Bu y›pranm›fll›kla yola
devam mümkün olmad›¤›n-
dan yeniden bir formatlanma
gere¤i vard›r.

• Küresel bazda küresel güçler
aras›ndaki mücadelede kon-
sept de¤iflmifltir. Bu konsepte
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uygun yeni Ergenekonlara ih-
tiyaç vard›r. Onun için yeni
ortaklar aranmakta ve yap›-
lanmaya gidilmek istenmek-
tedir.

Bunlar›n her birinin bu ope-
rasyonda bir pay› olmakla birlik-
te, operasyonu

yapan küresel güçlerdeki
konsept de¤iflikli¤inin daha
önemli bir etken oldu¤unu düflü-
nüyoruz. 1960’l› y›llarda konsept
özgürlüklerin yayg›nlaflt›r›lmas›
idi. 1960 darbesi özgürlükler ad›-
na yap›ld›. Diktatör oldu¤u ileri
sürülen bir hükümetle, otoriter
rejimi savunan darbeciler tasfiye
edildiler. 1970’lerde moda ‘sol’-
du. ‹ktidar ‘sol’la y›prat›lm›fl, fa-
kat tehlike komünizm oldu¤un-
dan 9 Martç›lar tasfiye edilmifl ve
hükümet sa¤ darbe ile devrilmifl-
ti. 12 Eylül’de hem Sovyetler’in
güneyden kuflat›larak Ortado-
¤u’ya inmesine mani olmak; hem
de ‹ran devriminin sars›c› etkileri-
ni kademeli bir flekilde engelle-
yebilmek için Türkiye’de kon-
sept, Türk-‹slam sentezi olarak
ortaya ç›kt›. Türkefl hapiste iken,
fikri iktidardayd›. Türk-‹slam sen-
tezcileri revaçta idi. 28 fiubat’a
gelindi¤inde Sovyetler çökmüfl,
‹ran’›n devrim ihrac› ‹ran-Irak sa-
vafl› ile bloke edilmiflti. Bat› için
düflman konsepti k›rm›z›dan yefli-
le dönmüfltü. Yeni düflman ‹slam
olurken ifl tutulacak güçler ulu-
salc›lard›. Ulusalc›l›k moda haline
getirilmiflti ya da gelmiflti. Çünkü
Sovyet co¤rafyas›ndaki ülkelerin
Rusya’n›n kontrolünden kurtar›-
larak ba¤›ms›zl›klar›na kavufltu-
rulmas›, Bat›’n›n daha çok ifline
gelmekteydi. 

28 fiubat sürecinde Türkiye’de
‹slamc› denen bir baflbakan vard›
ve ‹slam co¤rafyas›nda oluflturu-
lan D-8’ler hareketi ile Bat›’n›n
karfl›s›nda yeni bir dünya kurarak
ç›kmak istiyordu. Bu, Bat›’n›n ye-

ni konseptine ters oldu¤u kadar
tehlikeliydi de. EErrbbaakkaann HHüükküü-
mmeettii,, kküürreesseell ggüüççlleerrllee uulluussaallcc››
ggüüççlleerr aarraass››nnddaa kkuurruullaann iittttiiffaakkllaa
ddüüflflüürrüüllddüü. Daha sonraki dönem-
de AABBDD--‹‹ssrraaiill--‹‹nnggiilltteerree--KKüürreesseell
SSeerrmmaayyee ((fifieeyyttaannii ‹‹ttttiiffaakk)),, uulluussaall-
cc››ll››kk kkoonnsseeppttiinnddeenn kküürreesseelllleeflflmmee
kkoonnsseeppttiinnee ggeeççttiilleerr.. KKeennddii ppaatt-
rroonnlluukkllaarr››nnddaa tteekk bbiirr ddüünnyyaa iinnflflaa
eettmmeekk iissttiiyyoorrllaarrdd››.. HHeerrkkeess ddüünnyyaa
vvaattaannddaaflflll››¤¤›› eettrraaff››nnddaa bbiirrlleeflflmmee-
lliiyyddii.. YYeennii kkoonnsseepptt kküürreesseelllleeflflmmee
iiddii,, ‹‹ssllaamm’’››nn yyaann›› ss››rraa uulluussaallcc››ll››kk
ddaa tteehhlliikkeelliiyyddii.. BBuu kkoonnsseepptt ddee¤¤ii-
flfliikkllii¤¤iinnee uuyygguunn yyeennii oorrttaakkllaarr bbuu-
lluunnmmaass›› ggeerreekkllii oollmmuuflflttuurr.. TTüürrkkii-
yyee’’ddeekkii aakkrreepp kk››sskkaacc›› ooppeerraassyyoo-
nnuunnuunn aannaa sseebbeebbii,, bbuu kkoonnsseepptt
ddee¤¤iiflfliikkllii¤¤iinniinn TTüürrkkiiyyee ttaarraaff››nnddaann
iiççsseelllleeflflttiirriilleemmeemmiiflfl oollmmaass››dd››rr.. 

fifieeyyttaannii iittttiiffaakk››nn,, dünya impa-
ratorlu¤unu gerçeklefltirebilmek
için Sovyetler’den beri giremedi-
¤i ve dünyan›n en stratejik böl-
gesi olan bir co¤rafyaya, Atlas
Okyanusu’ndan Çin Seddi’ne ka-
dar, girmesi ve buray› kontrol al-
t›na almas› gerekiyordu. Bu co¤-
rafya, Büyük Ortado¤u ya da Ge-
niflletilmifl Ortado¤u olarak isim-
lendirildi. 22 ülkenin co¤rafyas›n›
de¤ifltirecek olan Geniflletilmifl
Ortado¤u Projesi bu amaçla orta-
ya at›ld›. Bu co¤rafyan›n a¤›rl›kl›
özelli¤i, Müslüman olufluydu.

Türkiye dâhil ‹slam co¤rafyas›nda
küresel sistem için ulusalc›l›ktan
daha tehlikeli olan bir baflka güç
‹slam’d›. Sovyet sonras› dünyas›n-
da Bat› için ‹slam’›n tehlike olma
durumu devam etmekteydi, ör-
ne¤in baz› RAND raporlar›nda
buna dikkat çekilmekteydi.  Kü-
resel güçler, konsept de¤iflikli-
¤inden dolay› ‹slam co¤rafyas›n-
daki bu tehlikeye, flimdi daha ön-
ce ‹slam’a karfl› kulland›klar› ulu-
salc›l›¤› eklemifllerdir.

MMüüssllüümmaannllaarrllaa uulluussaallcc››llaarr››
kkaarrflfl››ss››nnaa aallaann kküürreesseell ggüüççlleerr,, ‹‹ss-
llaamm ccoo¤¤rraaffyyaass››nnddaa yyeennii bbiirr kkaavv-
rraamm oollaarraakk üürreettttiikklleerrii mmooddeerrnniisstt
mmüüssllüümmaannllaarr((!!)) iillee BBaatt›› yyaannll››ss››
ssooll--lliibbeerraall iittttiiffaakk›› sseeççmmiiflfllleerrddiirr.. ‹l-
gili RAND raporlar›nda bu tez ifl-
lenir. Türkiye’de bu ittifak›n
omurgas›n›, AB’ye üyelik olufltur-
maktad›r. AKP’yi kapatma davas›
devam erken yay›nlanan son
RAND raporunda, Türkiye’nin 10
y›ll›k gelece¤indeki 4 senaryodan
birincisindeki ‘AAKKPP IIll››mmll››llaaflfl››rr vvee
AABB yyoolluunnddaa DDeevvaamm EEddeerr’’ öngö-
rüsüne bir de bu aç›dan bak›lma-
s› gerekir.

Geniflletilmifl Ortado¤u Proje-
si’nde muhtemelen Türkiye’nin
‘Truva at›’ olarak kullan›lmas›na
karar verildi¤i için; ‹slam co¤raf-
yas›na, Bat› de¤erleri ile ‹slam’›
meczetmifl bir model ülke olarak
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takdim edilmek istenmektedir.
Bu amaçla, ‘‘››ll››mmll›› ‹‹ssllaamm PPrroojjeessii’’ vvee
‘‘DDiinnlleerr AArraass›› DDiiyyaalloogg PPrroojjeessii’’ or-
taya konmufltur. Bu projeler çer-
çevesinde modernist müslü-
man(!) dedikleri kesimle liberal
kesim aras›nda bir ittifak kurma-
y› öngörmüfllerdir. ‹slam dünyas›
ile ilgili yay›nlanan RAND rapor-
lar›nda modernist müslümanla-
ra(!) destek verilerek ittifak ku-
rulmas›na vurgu yap›lmas› bu aç›-
dan dikkat çekicidir. 

Geniflletilmifl Ortado¤u Proje-
si’nin ulusalc›larla hayata geçiril-
mesi mümkün olmad›¤› için, ulu-
salc› güçlerin Ergenekon operas-
yonu kapsam›nda, tasfiye edil-
mekten ziyade, elleri ve kollar›
k›r›larak hastanede kontrol alt›-
na al›n›p tedavi edilmeleri gerek-
li olmufltur. Bu arada baz›lar› te-
davi sürecinde zayi olabilir. Erge-
nekon operasyonu ile baz› isim-
ler feda edilerek bu tür yap›lara
ve hatta orduya yeni bir format
çekilmek, yeni k›rm›z›çizgiler or-
taya konulmak istenmektedir. 

Ordu ve siyaset kurumlar›n›n
d›fl güçlerle bazen kesiflen,  ba-
zen ayr›flan noktalar› vard›r. Ayr›-
ca hem iç hem de d›fl güçlerin, bir

bütün olarak homojen oldu¤unu
düflünmemek gerekir. Bunun için
iç ve d›fl güç odaklar› aras›nda
ciddi pazarl›¤›n yap›lmas› muhte-
meldir. 

AABBDD’’nniinn öönnddee ggeelleenn yyöönneettiiccii-
lleerriinniinn,, TTüürrkkiiyyee’’nniinn hhuukkuukk ssiissttee-
mmiinnddee vvee yyaaflflaamm ttaarrzz››nnddaa hhiiççbbiirr
ddee¤¤iiflfliikklliikk oollmmaammaass››nnaa rraa¤¤mmeenn,,
TTüürrkkiiyyee’’ddeenn ››ssrraarrllaa ‘‘IIll››mmll›› ‹‹ssllaamm
CCuummhhuurriiyyeettii’’ oollaarraakk bbaahhsseettmmeellee-
rriinniinn nneeddeennii,, bbiirr kk››ss››mm MMüüssllüü-
mmaannllaarr›› iiflflbbiirrllii¤¤iinnee aall››flfltt››rrmmaakk vvee
ddee uulluussaallcc›› kkaannaadd›› ttaahhrriikk eeddeerreekk
bbiirr ggeerriilliimm oorrttaamm›› iiççeerriissiinnee ççeekk-
mmeekk oollaabbiilliirr.. Bunun bir boyutu
da küresel güçler karfl›s›nda muh-
temel bir iç ittifak› engellemekti.
BBuu ‘‘iittii iittee kk››rrdd››rrmmaa’’ ppoolliittiikkaass››yydd››..
KKaannttaarr››nn ttooppuuzzuunnuunn kkaaççmmaass››nn-
ddaann kkoorrkkuullmmaakkttaayydd››.. BBuu nnookkttaaddaa
ggöörrüüllmmeessii ggeerreekkeenn,, kküürreesseell ggüüçç-
lleerriinn,, kkaarrflfl››llaarr››nnddaa ddiirreenneebbiilleecceekk
bbiirr ggüüçç iisstteemmeeyyeecceekklleerriiddiirr.. Son
akrep k›skac› operasyonu ile yeni
konsepte uygun olarak, tarafla-
r›n formatlan›p istenen çizgiye
çekilmek istendi¤ine dikkat et-
mek gerekir. BBuunnuunn iiççiinn tteemmiizzlliikk
ddiiyyee ttaakkddiimm eeddiilleenn EErrggeenneekkoonn
ooppeerraassyyoonnuu,, iisstteenneenn ddüüzzeeyyddee
ggeerrççeekklleeflflttiirriillmmeeyyeecceekk;; EErrggeennee-

kkoonnccuullaarr,, ççeerrççeevveenniinn dd››flfl››nnaa çç››kk-
mmaayyaa ççaall››flflaaccaakk oollaann AAKKPP iikkttiiddaarr››
iiççiinn ‘‘DDeemmookklleess’’iinn KK››ll››cc››’’ rroollüünnddee
ttuuttuullaaccaakkllaarrdd››rr..

SSoonnuuçç

Türkiye üzerinde flu an oynanan
oyun, Türkiye’nin yok edilmesin-
den ziyade küresel güçlerin uy-
gulamak istedikleri politikalar›
Türkiye’ye kabul ettirip, onun
üzerinden hayata geçirilebilmesi
için bir ikna ve kontrol alt›na al-
ma ile ilgilidir.

RAND raporunun birinci se-
naryosuna göre AKP ›l›ml›lafl›r ve
AB yolunda devam ederse; AB’ye
karfl› olan güçler de Ergenekon
operasyonu ile kontrol alt›na al›-
n›r ya da tasfiye edilirse; Türkiye,
AB normlar› çerçevesinde yeni-
den formatlanarak teslim al›na-
cakt›r. Bu yeni döneme bütün
kirli çamafl›rlar y›kanm›fl ya da
imha edilmifl görüntüsü ile giril-
mek istenmektedir. Bunun için
son 30 y›l›n bütün faili meçhulle-
ri Veli Küçük, Do¤u Perinçek ve
Abdullah Çatl›’ya fatura edilme-
ye çal›fl›lmaktad›r. Onlar›n ipinin
çekilmesi ile sistem, kendini akla-
m›fl olaca¤›n› düflünmektedir.
Böylelikle sistemden her geçen
gün kopan bir halk›n yeniden sis-
teme, belli boyutlar› ile güveni
tazelenmifl olacakt›r. KKüürreesseell
ggüüççlleerriinn vvee oonnllaarr››nn yyeerrllii iiflflbbiirrlliikkççii-
lleerriinniinn iisstteeddii¤¤ii,, ddiinnii dduuyygguullaarr››
ggiittttiikkççee kkuuvvvveettlleenneenn vvee bbaatt›› kkaarr-
flfl››tt›› oollaann bbiirr mmiilllleettii,, ddiinnddaarr kkaaddrroo-
llaarr eelliiyyllee vvee oonnllaarr››nn üüzzeerriinnddeenn
kküürreesseell ssiisstteemmee eenntteeggrree eettmmeekk-
ttiirr..  AAKKPP’’nniinn bbuunnuu bbeenniimmsseeyyiipp
bbeenniimmsseemmeemmeessii,, bbuunnuu iiççsseelllleeflflttii-
rriipp iiççsseelllleeflflttiirrmmeemmeessii öönneemmllii ddee-
¤¤iillddiirr.. KKeerrhheenn ddee oollssaa rroollüünnüü ooyy-
nnaammaass›› iisstteennmmeekktteeddiirr.. Aylard›r
medya üzerinden gündemde tu-
tulan darbe tart›flmalar›n›n, mil-
leti bask› alt›na al›p isteklerinden
vazgeçirmeye dönük bir psikolo-
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Türkiye’de sorunun ana kayna¤›, halka ra¤-
men ve sanal bir halk için infla edilen, ‘yaban-

c›lara evet demeyi halka hay›r demeyi’ kutsal bir
görev bilen, halk›na yabanc› bir sistemin, bir zihni
yap›n›n varl›¤›d›r. Bu sistem sayesindedir ki nesil-
ler, mankurtlaflt›r›l›p kendi halk›n› düflman olarak
görebilmektedir. Türkiye’deki yap› bir tahterevalli
sistemdir. Bir taraf›nda sistem di¤er taraf›nda mil-
let vard›r. 1950’lerden beri tahterevalli sistem mil-
letin lehine zay›flamaktad›r. Darbelerle, bozulan
denge düzeltilmeye çal›fl›lmaktad›r. Akrep k›skac›
operasyonu ile bugün yap›lmak istenen, çökmekte
olan tahterevalli sistemi, yeni flartlara göre yeniden
organize etmek ve balans ayar› yapmakt›r. ”

“
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jik savafl oldu¤u gözden kaç›r›l-
mamal›d›r. Kullan›lan yöntem,
tam da ‘‘ffiilllleerriinn eehhiilllleeflflttiirriillmmeessiinn-
ddeekkiinniinn’’ ayn›d›r. OOnnuunn iiççiinn ››ssrraarrllaa
ssööyyllüüyyoorruuzz;; vvuurraann eellllee ookkflflaayyaann eell
aayynn››dd››rr.. BBuunnuunn mmiilllleettee vvee öözzeelllliikk-
llee AAKKPP kkaaddrroollaarr››nnaa iiyyii aannllaatt››llmmaass››
ggeerreekkmmeekktteeddiirr.. 

Akrep k›skac› operasyonunda
en çok y›prat›lan kurum ordu ol-
mufltur. Öyle ki Genel Kurmay
Baflkanl›¤› millete ça¤r›da bulu-
narak kendilerine sahip ç›k›lmas›-
n› istemifltir. Bu ça¤r›ya sadece
baflbakan cevap vererek orduyu
savunmufltur. Gelinen nokta,
Türkiye aç›s›ndan gerçekten de
üzücü, düflündürücüdür. PPeeyy-
ggaammbbeerr ooccaa¤¤›› oollaarraakk kkaabbuull eeddiilliipp
kkuuttssaallllaaflfltt››rr››llaann bbiirr kkuurruumm,, nnaass››ll
bbuu kkaaddaarr yyaallnn››zzllaaflflmm››flfl yyaa ddaa yyaall-
nn››zzllaaflfltt››rr››llaabbiillmmiiflflttiirr?? Bunda irtica
ile yat›p irtica ile kalkman›n ve
‘ordunun peygamber oca¤› ol-
mad›¤›’ tarz›ndaki beyanlar›n ve
baflörtüsüne karfl› tak›n›lan tav›r-
lar›n etkisinin ne ölçüde oldu¤u
incelenmeye de¤erdir. OOrrdduu
mmeennssuuppllaarr››nn››nn üüzzeerriinnddee eenn ççookk
dduurruupp ddüüflflüünneecceekklleerrii kkoonnuu bbuu
yyaallnn››zzllaaflflmmaa oollaayy››dd››rr. BBuu ccoo¤¤rraaff-
yyaaddaa oorrdduunnuunn mmiilllleettiinnddeenn kkooppaa-
rr››ll››pp,, yyaallnn››zzllaaflfltt››rr››llmmaass›› kkiimmiinn ssttrraa-
tteejjiissiinnee hhiizzmmeett eeddeerr?? BBuu dduurruumm
ssoorrgguullaannmmaall››dd››rr.. UUmmaarr››zz kkii ssuu-
bbaayyllaarr,, bbuu kkoonnuu üüzzeerriinnddee tteeffeekk-
kküürr eeddiipp yyaapptt››kkllaarr›› hhaattaallaarr›› ggöö-
rrüürrlleerr..

ÜÜzzeerriinnddee ddüüflflüünnüüllmmeessii ggeerree-
kkeenn bbiirr bbaaflflkkaa kkoonnuu ddaa,, NNAATTOO’’ddaa
vveerriilleenn ee¤¤iittiimmddiirr.. GGüüvveennlliikktteenn
ssoorruummlluu kkaaddrroollaarr››nn yyaabbaanncc››llaarr ttaa-
rraaff››nnddaann ee¤¤iittiillmmeessii,, hheemm yyaannll››flfl
hheemm ddee tteehhlliikkeelliiddiirr.. TTüürrkkiiyyee bbuu
ççeerrççeevvee ddee ppllaannllaannmm››flfl ttüümm ee¤¤ii-
ttiimmlleerrii iippttaall eettmmeelliiddiirr.. 

Ergenekon operasyonu, bü-
tün pisliklerin ortaya dökülmesi-
ne hizmet etti¤i, Müslümanlar›n
pis ifllerde dahlinin olmad›¤›n›n
ortaya ç›kmas›na sebebiyet verdi-
¤i için çok ama çok yararl› olmufl-

tur. Cari sistem Ergenekon kapsa-
m›nda güvenilirli¤ini kaybetmifl-
tir. Bu, Türkiye’nin gelece¤i aç›-
s›ndan önemli bir geliflmedir. 

TTüürrkkiiyyee’’ddee ssoorruunnuunn aannaa kkaayy-
nnaa¤¤››,, hhaallkkaa rraa¤¤mmeenn vvee ssaannaall bbiirr
hhaallkk iiççiinn iinnflflaa eeddiilleenn,, ‘‘yyaabbaanncc››llaarraa
eevveett ddeemmeeyyii hhaallkkaa hhaayy››rr ddeemmeeyyii’’
kkuuttssaall bbiirr ggöörreevv bbiilleenn,, hhaallkk››nnaa yyaa-
bbaanncc›› bbiirr ssiisstteemmiinn,, bbiirr zziihhnnii yyaapp››-
nn››nn vvaarrll››¤¤››dd››rr.. BBuu ssiisstteemm ssaayyeessiinn-
ddeeddiirr kkii nneessiilllleerr,, mmaannkkuurrttllaaflfltt››rr››ll››pp
kkeennddii hhaallkk››nn›› ddüüflflmmaann oollaarraakk ggöö-
rreebbiillmmeekktteeddiirr.. TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii yyaapp››
bbiirr ttaahhtteerreevvaallllii ssiisstteemmddiirr.. BBiirr ttaa-
rraaff››nnddaa ssiisstteemm ddii¤¤eerr ttaarraaff››nnddaa
mmiilllleett vvaarrdd››rr.. 11995500’’lleerrddeenn bbeerrii
ttaahhtteerreevvaallllii ssiisstteemm mmiilllleettiinn lleehhiinnee
zzaayy››ffllaammaakkttaadd››rr.. DDaarrbbeelleerrllee,, bboo-
zzuullaann ddeennggee ddüüzzeellttiillmmeeyyee ççaall››flfl››ll-
mmaakkttaadd››rr.. Akrep k›skac› operas-
yonu ile bugün yap›lmak istenen,
çökmekte olan tahterevalli siste-
mi, yeni flartlara göre yeniden or-
ganize etmek ve balans ayar›
yapmakt›r.

AKP kapat›lmay›p, laiklik kar-
fl›t› hareketlerin oda¤› haline gel-
me suçlamas›yla formatlanarak
paketlenmek, karantinaya al›n›p
üzerine çelik bir korse giydiril-
mek istenmifltir. Bunun benzeri
de Ergenekon cenah›nda yap›l-
mak istenecektir. Bu oyunu boz-
man›n yolu TTüürrkkiiyyee’’nniinn,, EErrggeennee-
kkoonn’’ uunn ssoonnuuççllaarr›› üüzzeerriinnddeekkii ttaarr-
tt››flflmmaayy›› yyaappaarrkkeenn aayynn›› zzaammaannddaa
ddaa;; TTüürrkkiiyyee’’yyii bbuu ssüürreeccee ggeettiirreenn
mmaanntt››¤¤››,, yyaapp››llaann››flfl›› vvee iinnflflaa eeddiilleenn
zziihhnnii yyaapp››yy›› öözzggüürr bbiirr flfleekkiillddee ttaarr-
tt››flflmmaayyaa aaççmmaass››nnddaann ggeeççeerr.. 11996600
yy››ll››nnddaann bbeerrii hheepp ssoonnuuççllaarr eettrraa-
ff››nnddaa ttaarrtt››flflmmaa yyaapp››llmmaakkttaa,, aannaa
sseebbeepplleerree iinniillmmeemmeekktteeddiirr.. BBuu ddaa
ttaarrtt››flflmmaallaarr›› vvee ççöözzüümm aarraayy››flflllaarr››nn››
yyüüzzeeyysseelllleeflflttiirrmmeekktteeddiirr.. AAKKPP’’yyii
kkaappaattmmaa ddaavvaass›› iillee EErrggeenneekkoonn
DDaavvaass›› ççeerrççeevveessiinnddee TTüürrkkiiyyee kkeenn-
ddiissii iillee yyüüzzlleeflflmmeellii,, kkeennddiinnii ssoorrgguu-
llaammaall››dd››rr.. YYaaflflaannaannllaarraa kkaann ddaavvaa-
ss›› aaçç››ss››nnddaann yyaakkllaaflfl››lldd››¤¤››nnddaa kkaallpp-

lleerr kkaarraarraaccaakk,, ggöözzlleerr kköörr oollaaccaakk,,
bbaassiirreett vvee ffeerraasseett kkaayybb›› mmeeyyddaannaa
ggeelleecceekkttiirr.. 

BBuu nnookkttaaddaa eenn öönneemmllii ggöörreevv,,
bbuu üüllkkeenniinn ddiinnii hhaassssaassiiyyeettii oollaann
iinnssaann uunnssuurruunnaa ddüüflflmmeekktteeddiirr..
KKaann ddaavvaass›› mmaanntt››¤¤››nn›› bbiirr kkeennaarraa
bb››rraakkaarraakk,, üüllkkeessiinnee,, mmiilllleettiinnee,,
iinnaanncc››nnaa yyaabbaanncc››llaaflfltt››rr››llmm››flfl bbuu iinn-
ssaannllaarr›› tteekkrraarr kkaazzaann››pp ggeerrççeekk aann-
llaammddaa bbuu mmiilllleettee hhiizzmmeett eeddeerr hhaa-
llee ggeettiirrmmeekk bbiizziimm öönncceelliikkllii ggöörree-
vviimmiizzddeenn bbiirriiddiirr.. ÇÇüünnkküü;;

“Yusuf dedi ki: «Bugün size
karfl› sorgulama-k›nama yoktur.
Sizi Allah ba¤›fllas›n. O, merha-
metlilerin (en) merhametlisi-
dir.»” (12 Yusuf/ 92)

HHaaff››zzaa kkaayybb››nnaa uu¤¤rraatt››llmm››flfl bbuu
iinnssaannllaarr›› aatteeflfltteenn kkoorruummaakkllaa ssoo-
rruummlluu oolldduu¤¤uummuuzz uunnuuttuullmmaammaa-
ll››dd››rr:: “Siz, insanlar için ç›kar›lm›fl
hay›rl› bir ümmetsiniz; maruf ola-
n› emreder, münker olandan sa-
k›nd›r›r ve Allah’a iman edersi-
niz. Kitap Ehli de inanm›fl olsayd›,
elbette kendileri için hay›rl› olur-
du…” (3 Ali ‹mran/ 110)
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UUmmrraann:: GGüürrcciissttaann’’››nn GGüünneeyy
OOsseettyyaa’’ddaa bbaaflflllaatttt››¤¤›› ooppeerraassyyoonn
vvee RRuussllaarr››nn mmüüddaahhaalleessii ssoonnrraass››
kkaarrflfl››llaaflfl››llaann yyeennii dduurruummllaa iillggiillii
kkoonnuuflflmmaayyaa ggeeççmmeeddeenn öönnccee,,
““GGüünneeyy OOsseettyyaa nneerreessii?? GGüürrcciiss-
ttaann’’››nn,, SSoovvyyeettlleerriinn ddaa¤¤››llmmaass››nn››
mmüütteeaakkiipp ssüürreeççttee oorrttaayyaa çç››kk››flfl›› nnee
ggiibbii ddaayyaannaakkllaarraa ssaahhiipp vvee bbööllggee
nnee ggiibbii eettnniikk uunnssuurrllaarrddaann oolluuflfluu-
yyoorr??””,, ssoorruullaarr››yyllaa bbaaflflllaayyaall››mm......

ÖÖzzkkaayyaa:: Sovyetlerin da¤›l›fl›n-
dan sonra Kafkasya’da yeni bir
durum meydana geldi. Yani daha
önce Sovyet yap›land›rmas›na
göre flekil alm›fl yerlerin bir k›sm›
ba¤›ms›zl›klar›n› ilan ettiler, bir
k›sm› özerk bölge olarak kald›lar.
Gürcistan da ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
edenlerden birisi oldu. Yaklafl›k 5
milyon nüfuslu küçük bir ülke
Gürcistan. Bu küçük ülkenin
özerk bölgeleri olarak adland›r›-
labilecek Güney Osetya, Abhaz-
ya, Acaristan, gibi iç kesimleri
var. Bunlar›n içinde Osetya, Rus-
ya s›n›r›na yak›n ve Kuzey-Güney
Osetya diye ikiye bölünmüfl. Do-
lay›s›yla bir halk›n ikiye bölünme-
si gibi bir durum yaflanm›fl. Gü-
ney Osetya, vatandafllar› Rus pa-
saportu tafl›yan ama idari olarak
Gürcistan s›n›rlar› içinde, yaklafl›k

70–80 bin nüfusu olan bir bölge.
Co¤rafi alan olarak da ortalama
bir il kadar yoktur netice itibariy-
le. Abhazya hakeza öyledir; Ab-
hazya’n›n nüfusu 170–180 bin ci-
var›nda ama bunlar›n da çok net
rakamlar oldu¤unu zannetmiyo-
rum. Yani 200 binin alt›nda bir
nüfus ve bu nüfusun tabii ki hep-
si Abhazlardan müteflekkil de¤il
ama a¤›rl›k Abhazlarda. Dolay›-
s›yla Osetya ve Abhazya ba¤›m-
s›zl›klar›ndan, yani Sovyetlerin
da¤›lmas›ndan bu yana Gürcis-
tan’la nisbi bir harita üzerinde
bir ba¤lant›lar› olmas›na ra¤men
fiili ba¤lant›lar› Rusya ile daha
çok olan bölgelerdi. Ve tabii Rus-
ya bu bölgelerle alâkas›n› hiç kes-
medi. Yani bir egemen devletin;
Gürcistan s›n›rlar› içerisindeki
baflka bir devletin orta¤› gibi,
baflka bir devletin uzant›s› gibi
bulunan bu bölgelerden, Gürcis-
tan her zaman s›k›nt› duydu. Fa-
kat bu co¤rafyan›n da kendine
has bir özelli¤i var: Herhangi bir
bölgede iflleyen bir tak›m mese-
leler bu bölgede farkl› bir flekilde
ifller. Dolay›s›yla meselenin güç
yoluyla halledilmeye çal›fl›lmas›
ciddi bir sorun ortaya koydu. Ya-
ni Saakaflvili köken olarak Gürcü
olmas›na ra¤men bütün hayat›n›

Amerika’da geçirmifl, o co¤rafya-
n›n (Gürcistan’›n) duyarl›l›klar›n-
dan bîhaber diyebilece¤imiz ve
sadece dünyan›n bir tak›m genel
geçer dengeleri üzerinde muhte-
melen oynamay› becermifl, hal-
k›yla da çok s›k› bir ba¤lant›s› ol-
du¤unu zannetmedi¤im bir lider.
Gürcistan’da zaten hep bir s›k›n-
t›, bir istikrars›zl›k olageldi. Ba-
¤›ms›zl›ktan sonra Gamsahurdia
bafla geldi. Daha sonra belki ba-
na kal›rsa Gürcistan’›n flans› ola-
bilecek, eski Sovyet D›fliflleri Ba-
kan› Euard fievardnadze –ki Rus-
ya’y› hem içinden tan›yan, hem
de Gürcü kökenli olmas› itibariy-
le Gürcülerle ba¤lant›s› olan,
co¤rafyan›n hassasiyetlerini ve
dünyan›n dengelerini bilen bir
insand›r- göreve geldi. Belki Gür-
cistan’›n bafl›nda o olmufl olsayd›
böyle bir sald›r› vuku bulmazd›.
Ama gül devrimi dedi¤imiz, kadi-
fe devrimler dedi¤imiz, para ve
medya gücü vas›tas›yla infla edil-
mifl devrimlerin sonras›nda 2003
y›l›nda iktidara Saakaflvili geldi. 

BBuu nnookkttaaddaa AAmmeerriikkaann mmüüddaa-
hhaalleecciillii¤¤iinnii kkoonnuuflflmmaakk ggeerreekkiirr,,
ssaann››yyoorruumm..

Netice itibariyle Ukrayna’da,
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Gürcistan’da ve Türkî cumhuri-
yetlerin bir k›sm›nda ayn› olaylar
meydana geldi. Tabii ki kadife
devrimler meydana geldi¤i za-
man Rusya’n›n bu olaylara müda-
hale etme gücü yoktu. Ama flu
kesin: Brzezinski’nin dedi¤i gibi
“önümüzde dünya gücü olabile-
cek bir güç; ancak Avrasya’da bir
a¤›rl›k kazanabilirse bir dünya
gücü olma hürriyetini kazanabi-
lecektir” ve Brzezinski ard›ndan
flunu söylüyor: “Avrasya’da Ame-
rika e¤er kendisine karfl› meyda-
na gelen oluflumlar› engelleyebi-
len ve kendisinin d›fl›nda güç olu-
flumunu bask› alt›nda tutabilen
bir politikay› icra edebilirse bir
dünya gücü olarak hayat›na de-
vam edecektir.” Tabii bu Ameri-
ka’n›n bir beklentisi; ama di¤er
tarafta Çar ‹mparatorlu¤u döne-
minde de büyük bir devlet olan,
Sovyetler döneminde ve daha
sonra Rusya döneminde de bü-
yük bir devlet olan Rusya bu an-

lamdaki a¤›rl›¤›n› korumay› her
zaman hedef olarak ortaya koy-
du ve kendini güçlü hissetti¤i ilk
anda da bu hedefini gerçeklefltir-
mek için bir ad›m att›. Yani bu
Osetya’da ç›kan savafla, Rus-
ya’n›n dünya sahnesine tekrar
dönmesinin bir milad› olarak ba-
k›labilir. Peki, buna kim sundu
imkân›? Maalesef Gürcistan yö-
netimi böyle bir imkân sundu.
Gördük ki oradaki Osetlerin ço¤u
Rus vatandafl›d›r. Gürcüler bu in-
sanlara sald›r›p da Osetya’da
1500–2000 insan› öldürünce Rus-
ya da uluslararas› diplomasi aç›-
s›ndan gayet meflru bir zemine
oturmufl oldu ve pasaportunu ta-
fl›yan vatandafllar›n› koruyan bir
ülke haline geldi. Yani flöyle bir
mukayese yaparsak; Saddam Hü-
seyin, Kuveyt’i iflgal etmek dü-
flüncesini Amerikan elçisiyle isti-
flare etmiflti. Yanl›fl hat›rlam›yor-
sam Amerikan büyük elçisi April
Glaspie isminde bir han›md› ve

kendisine o mevzuuyla çok ilgili
olmad›klar›na ve adeta duyars›z
kalacaklar›na iliflkin bir imaj ver-
mifltir. Ama Saddam Hüseyin ora-
ya girdi¤i andan itibaren, Ku-
veyt’i kurtarma bahanesiyle fiili
olarak Irak iflgal edildi. 

ZZaatteenn RRuuss dd››flfliiflfllleerrii bbaakkaann›› ddaa
bbuu ssoonn oollaayy›› iikkiinnccii bbiirr 1111 EEyyllüüll vvaa-
kkaass››;; ddoo¤¤rruussuu RRuussllaarr››nn 1111 EEyyllüüll’’üü
oollaarraakk ttaann››mmll››yyoorr..

Dolay›s›yla bölge dinamikle-
rinden ve bölgenin ruhundan ha-
bersiz, co¤rafyas›ndan habersiz
veya onu tartmas›n› becereme-
yen bir liderlik pozisyonu oldu¤u
sürece yabanc› ülkelerin buray›
iflgal etmeleri kaç›n›lmaz hale ge-
liyor. Tabii burada komik olan
fley: Amerika’n›n 21. yüzy›lda ifl-
galin politik bir unsur olarak kul-
lan›lamayaca¤›na iliflkin Rusya’ya
yapt›¤› uyar›d›r. As›l dramatik
olan, iki gücün Osetler ve Gürcis-

Cevat Özkaya
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tan üzerinden uluslararas› dün-
yan›n bölüflüm kavgas›n› veriyor
olufludur. Yani filler tepifliyor; ça-
y›rlar, otlar eziliyor. 

BBeellkkii bbuurraaddaann flfluurraayyaa ggeelleebbiillii-
rriizz:: CCIIAA’’nniinn ddaahhaa öönncceekkii ddöönneemm-
lleerrddee hhaazz››rrllaatttt››¤¤›› aammaa ddaahhaa ssoonnrraa
uulluussllaarraarraass›› kkuurruulluuflflllaarrddaann ddaa bbiill-
ddii¤¤iimmiizz,, 1111 EEyyllüüll’’ee ggeellmmeeddeenn öönn-
ccee bbaaflflllaayyaann ssüürreeççttee hheemmeenn ttaammaa-
mmeenn öönnggöörrüülleenn flflööyyllee bbiirr sseennaarryyoo;;
eenn aazz››nnddaann ssaatt››rr aarraallaarr››nnddaa ookkuu-
yyaabbiillddii¤¤iimmiizz flfluudduurr:: SS››nn››rrllaarr aarraa-
ss››nnddaakkii eettnniikk ççaatt››flflmmaallaarr vvee ttaannssii-
yyoonnuunn yyüükksseellttiillmmeessii vvee ddiinnii eekk-
sseennllii mmüüccaaddeelleenniinn yyeenniiddeenn öönnee
çç››kkaarr››llmmaass››.. DDoollaayy››ss››yyllaa ççaatt››flflmmaa
eekksseennlleerrii ttaammaammeenn mmiikkrroo--mmiillllii-
yyeettççiilliikk vvee ddiinnii mmeezzhheeppççiilliikk mmeessee-
lleelleerrii üüzzeerriinnddeenn ((bbeelliirrlliiyyoorr)).. HHeerr-
hhaallddee bbuu hhaaddiisseenniinn bbooyyuuttllaarr››nn-
ddaann bbiirrii ddee mmiilllliiyyeettççiilliikk mmeesseelleessii-
ddiirr..

Her ne kadar küreselleflmenin
dünyada yeni bir insan tipi mey-
dana getirdi¤i, s›n›rlar› ortadan
kald›rd›¤›, insanlar› birbirine yak-
laflt›rd›¤› gibi birtak›m söylemler
varoluyorsa da -ki internette bir-
çok bilgiye ulaflmak, insanlara
birçok imkânlar sa¤›l›yor- küre-

selleflmede bana kal›rsa daha çok
mallar s›n›rlardan rahat geçebili-
yor ama insanlar s›n›rlar› o kadar
rahat geçemiyorlar. Bu arada
dünyan›n baz› k›r›lma bölgeleri
var ki bunlardan birisi Balkanlar,
birisi Kafkaslard›r. Ortado¤u za-
ten belki son 100 senedir dünya
siyasetinin cereyan etti¤i önemli
noktalardan birisiydi. Bunlar çok
büyük co¤rafyalar de¤iller ama
çok büyük k›r›lmalar›n ve çok bü-
yük hadiselerin yafland›¤› co¤raf-
yalard›r. fiimdi düflünelim: Yak›n
zamanda Kosova’n›n ba¤›ms›zl›-
¤› tan›nd›. Netice itibariyle dö-
nüp bakt›¤›n›zda Kosova, Abhaz-
ya ve Osetya’n›n birbirlerinden
farkl› taraflar› vard› ama sonuç
itibariyle Rusya’n›n gözüyle ba-
k›ld›¤›nda, “e¤er Kosova’n›n ba-
¤›ms›zl›¤› tan›n›yorsa, Abhaz-
ya’n›n ba¤›ms›zl›¤› neden tan›n-
m›yor” sorusunun gayet meflru
oldu¤u ortaya ç›k›yordu. Yani
Kosova’n›n ba¤›ms›zl›¤› tan›nd›-
¤›nda Putin, bunun rövanfl›n›n
al›naca¤›n› aç›kça söylemiflti. Saa-
kaflvili’nin uzatt›¤› f›rsatla Oset-
ya’da bu rövanfl› ald›lar. Gürcis-
tan, netice itibariyle uzun y›llar
Rusya ile beraber yaflam›fl, Rus-
ya’n›n co¤rafyas›n›n dibinde bir

ülke ve Kafkasya’n›n kendine has
özellikleri var. Ayr›ca Gürcistan,
henüz NATO’ya kabul edilmeden
bir NATO üssü olmak gibi bir gö-
rev üstlenmeye bafllad›. Kabul
edelim ki hiçbir büyük devlet,
kendi yan›nda; kendisine has›m
bir gücün bir tutunma alan› infla
etmesine seyirci kalamaz. Nite-
kim Rusya, Sovyetler birli¤i döne-
minde Amerika’n›n burnunun di-
binde, Küba’da bir sosyalist-ko-
münist devlet meydana getirmek
istedi¤i zaman Amerika buna
tepkisiz kalmam›flt›. Domuzlar
Körfezi ç›karmas› bunun için ya-
p›ld›. Tabii tarih yaln›zca imtiha-
na girip verilecek bir ders de¤il!
Bir devlet adam› olarak tarihin
fark›nda olmad›¤›n›z zaman çok
dramatik durumlara düflebiliyor-
sunuz. Gürcistan olarak Oset-
ya’ya sald›rd›¤›n›zda, Rusya’n›n
size bir tepki koyaca¤›n› ve bu
tepkiye bat›n›n fiili bir tepkiyle
karfl›l›k vermeyece¤ini bilmeniz
için elinizde bir sürü (tarihi) argü-
man var. Nitekim –büyük güçle-
rin davran›fllar› aç›s›ndan da bu
böyledir- Domuzlar Körfezi ç›kar-
mas› yap›ld›¤› zaman Küba’ya
Rusya’n›n yard›m edemedi¤i gibi,
Saddam daha çok Rusya ile yak›n
bir ba¤lamda ifl görüyor olmas›-
na ra¤men Amerika Irak’› iflgal
etti¤inde Rusya’n›n yapaca¤› çok
fazla bir fley yoktu. Dolay›s›yla
kendi gücünüz varsa hareket
edersiniz. Güç politikalar› uygu-
laman›n ne kadar insani da oldu-
¤u ayr› bir tart›flma konusudur.
Bir fley yapmak istiyorsak kendi
gücümüze dayanarak yapmak
zorunday›z. Bir baflka fley: Di¤er-
lerinin yard›m›n› bekleyerek hal-
k›n›z› atefle atarsan›z; Gürcis-
tan’da olan duruma gelirsiniz. Bu
hakikaten dramatik bir durum-
dur ve Gürcistan, Türkiye için de
önemlidir. Kald› ki müdahil ol-
mad›klar›, faydas›n› da çok fazla
görmedikleri bir uluslararas› çe-
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kiflmenin savafl arenas› olan co¤-
rafyan›n sakini s›radan insanlar
ciddi s›k›nt›lar çektiler. Bu aç›dan
da dramatik bir durum var orta-
da. 

KKaaffkkaassllaarr,, BBaallkkaannllaarr vvee OOrrttaa-
ddoo¤¤uu’’ddaann bbaahhsseettttiinniizz.. BBuu üüççüü iiss-
tteerr iisstteemmeezz AAvvrruuppaa’’ddaann bbaaflflllaayyaa-
rraakk;; bbiirr flfleekkiillddee BBaatt››’’yy›› eettkkiilleeyyeecceekk
eenneerrjjii ppoolliittiikkaallaarr››nn›› ggüünnddeemmee ggee-
ttiirriiyyoorr.. BBaahhssee kkoonnuu ccoo¤¤rraaffyyaallaarr
eenneerrjjii kkoorriiddoorrllaarr›› iillee ddoo¤¤rruuddaann
ddoo¤¤aall kkaayynnaakkllaarr››nn bbuulluunndduu¤¤uu,,
rreezzeerrvv bbaakk››mm››nnddaann ddaa ççookk öönneemm-
llii bbööllggeelleerr.. DDoollaayy››ss››yyllaa bbööyyllee bbiirr
üüççggeenn ççiizzddii¤¤iimmiizz zzaammaann TTüürrkkiiyyee
ddee ttaamm mmeerrkkeezzee,, aatteeflfl ççeemmbbeerriinniinn
ttaamm oorrttaass››nnaa ddüüflflmmüüflfl oolluuyyoorr.. BBeell-
kkii bbuu ssoonn ddöönneemmddeekkii ççeekkiiflflmmeeyyii,,
RRuussyyaa’’nn››nn yyüükksseelliiflfliinnii ddee bbuunnaa
bbaa¤¤llaayyaarraakk eenneerrjjii ppoolliittiikkaallaarr››nnaa
ddiikkkkaattii ççeekkmmeekk nnee ddeerreeccee ddoo¤¤rruu-
dduurr vvee bbuu kkoonnuu,, ddüünnyyaann››nn öönnüü-
mmüüzzddeekkii ddöönneemmiinnddee nnaass››ll bbiirr yyeerr
aallaabbiilliirr??

Kabul edelim ki konu yaln›zca
enerji politikalar›yla alakal› de-
¤il. Ama enerji politikalar›n›n bu
co¤rafyada olabilecek hadiseler-
de baflat rol oynayaca¤›n› kabul
etmek de yanl›fl olmayacakt›r.
Haritaya flöyle bir dönüp bakt›¤›-
m›z zaman Bakü-Tiflis-Ceyhan
projesi biraz Rusya’y› by-pass
ederek yap›lm›fl ifllerdendir. Tabii
Rusya enerji aç›s›ndan çok zengin
bir ülke ama kendisinin müdahil
olmad›¤› alanlarda bir enerji ko-
ridorunun aç›lmas›na Rusya mu-
halif olacakt›r. Tabii olan da bu-
dur. Ama son geliflmelerle flunu
ortaya koymufl oldu Rusya: “Bu
bölgede benden ba¤›ms›z olarak
yapabilece¤iniz; yani beni hesaba
katmadan hayata geçirece¤iniz
birtak›m enerji koridoru mesele-
lerinin zannetti¤iniz kadar gü-
venli olmad›¤›n› hissetmeniz la-
z›m.” Ne demek bu? Yani Gori’yi

Rusya iflgal etti, Gori’nin 3-4 km.
yan›ndan geçiyor Bakü-Tiflis-Cey-
han hatt›. Rusya’n›n, istedi¤i za-
man oray› imha etme potansiyeli
var orta yerde. Rusya, bu taktik
operasyonuyla, “buras› benden
ba¤›ms›z olarak kontrol edebile-
ce¤iniz bir alan de¤ildir”, demifl-
tir. Bu ad›m›n bir de sonras› var.
Görmüfl olduk ki: Kafkaslar Ame-
rika aç›s›ndan, bundan sonra o
kadar rahat bir bölge olmayacak-
t›r. Yani at›lan her ad›mda Rusya
hesaba kat›lacakt›r ve ona göre
davran›lacakt›r. Baflka türlü uy-
gulayaca¤›n›z her politikada Rus-
ya’n›n size karfl› bir politika uygu-
layaca¤›n› hesap ederek ad›m
at›lacakt›r. Kafkaslar›n o bölgele-
rinde flu aflamadan sonra ye-
ni(den) bir tak›m mikro-milliyet-
çilik hareketlerinin ortaya ç›kaca-
¤›n› (düflünebiliriz). fiöyle bir dü-
flünce gelifltirelim: Amerika’n›n

Rusya karfl›s›nda askeri bir seçe-
ne¤i kullanaca¤›n› düflünmek na-
iflik olur. Çünkü bu seçenek kon-
vansiyonel savafllarla bitecek bir
fley olmaz, nükleer bir savafla gi-
der. Bu nükleer savafl› göze al-
mak için ne Amerika’n›n, ne bafl-
kas›n›n ciddi bir sebebi yoktur.
Ama burada bir mücadele cere-
yan edecektir. Bu mücadelenin
–ki Amerikan hayat tarz›n›n Rus-
ya içinde h›zla yayg›nlaflt›¤›n› bi-
liyoruz- yayg›nlaflmas›n›n akabin-
de Kafkaslar gibi, Rusya’n›n ken-
di içindeki Tataristan gibi bölge-
lerde mikro-milliyetçili¤in gide-
rek k›flk›rt›lmas› fleklinde olacak-
t›r. ‹flin kötü taraf› fludur: Mikro-
milliyetçili¤e konu olan uluslar›n,
bir politik araç olarak kullan›ld›k-
lar›n›n fark›nda olmay›p hakika-
ten bir ba¤›ms›zl›k sa¤layabilece-
¤ine inan›yormufl gibi davranma-
lar›, o ülke ahalilerine çok büyük
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s›k›nt›lar getirecektir. Diyelim ki;
70 bin güney Osetya, 100 bin de
kuzey Osetya olsun, 170 bin insa-
n›n ba¤›ms›zl›¤› neyin ba¤›ms›zl›-
¤› olacakt›r? Yani Abhazya ba-
¤›ms›z oldu¤u zaman neyin ba-
¤›ms›zl›¤› olacakt›r? Kald› ki bun-
lar›n içinde ba¤›ms›zl›k savafl›n›
en fazla verme yetene¤ine sahip,
Çeçenler var. Ama Çeçenlere bile
(o co¤rafyaya bakt›¤›m›z zaman)
ba¤›ms›zl›k verildi¤inde, Rus-
ya’n›n da¤›lmas› kaç›n›lmaz bir
fleydir. Büyük bir devlet buna göz
yummaz… Ama bu, flu anlama
gelmiyor: Böyle bir stratejik mec-
buriyetin var olmufl olmas›, o
co¤rafyan›n ahalisi olan insanla-
ra zulmetme hakk›n› hiçbir dev-
lete vermez. Bununla birlikte flu
da vak›a: Birçok do¤ru gibi gözü-
ken genel geçer fleyler vard›r:
Mesela, “Ba¤›ms›zl›¤›m›z› ala-
l›m”… Bir de; buradan ba¤›ms›z-
l›k ç›kar m›? Yoksa “acaba çok
geniflletilmifl bir özerklik ele al›p
bu ahalinin durumunu yükselt-
mek mi daha iyi olur” diye baka-
bilmek bir liderlik sorunudur.

BBeennzzeerr ssoorruunnuu TTüürrkkiiyyee 
KK››bbrr››ss’’ttaa yyaaflfl››yyoorr……

Önümüzdeki zamanlarda k›fl-
k›rt›lacak olan mikro-milliyetçilik-
lere, o milliyetçiliklere konu olan
ahalinin itibar etmemesi benim
temennimdir. Ama temennimin
hayat bulup bulmayaca¤›n› önü-
müzdeki zamanlarda görece¤iz. 

TTaabbiiii bbuu iiflfllleerr bbüüyyüükk ggüüççlleerriinn
ppoolliittiikkaallaarr››nnddaann bbaa¤¤››mmss››zz yyüürrüü-
mmüüyyoorr mmaaaalleesseeff.. BBööllggeesseell ddiinnaa-
mmiikklleerrllee kküürreesseell ddiinnaammiikklleerr aarraa-
ss››nnddaakkii bbuu ggeerriilliimmllii ssüürreeçç TTüürrkkii-
yyee’’yyii nnee flfleekkiillddee kkoonnuummllaanndd››rr››rr??

Önce tarihe k›saca bir göz
at›p dedi¤iniz soruya gelelim. Bi-
liyorsunuz, Osmanl› Devleti de

yüzy›l›n bafl›nda gerçekten çok
büyük bir imparatorluktu. Netice
itibariyle 6–7 milyon km2’lik bir
toprak üzerindeydi en son za-
manlar›nda dahi. Fakat Osmanl›
Devleti baflka güçler taraf›ndan
darmada¤›n edildi. Devleti o gün
yönetenler de bu paramparça
olufla sebebiyet verdiler. Savafl-
larla kendilerini koruyabilecekle-
rini zannettiler ve savafl›n hiçbir
fleyi koruyamad›¤› bir zamanda
biz parçaland›k. Sovyetler de bir
imparatorluktu. Onlar parçalan-
mad›lar. Sovyetler kendi kendile-
rini da¤›tt›lar. Elbette ki mecburi-
yeti gördüler ve bu mecburiyeti
görünce “bir tak›m yüklerimizi
atal›m” ve “koruyabilece¤imiz
kadar yük b›rakal›m”, dediler be-
nim kanaatimce. Çünkü Sovyetle-
rin da¤›l›fl› bir savafl sonras›nda
olmad›. Bir süreç içerisinde oldu.
Devlet de kendi içinde çürüyordu
ama nükleer gücü olan devletin
bu ifli bir süre daha götürme ihti-
mali vard›; ama sonuna kadar da
gitmedi. Fakat o b›rakt›¤› bölge-
lerle alakas›n› kesmedi. Türkiye,
Anadolu co¤rafyas›nda impara-
torluk varisi bir cumhuriyet ola-
rak ç›kt›¤› zaman en temel politi-
kalar›ndan bir tanesi kendi tabii
co¤rafyas›yla hiç ilgilenmemek
fleklinde cereyan etti. Bu ikisinin
aras›nda böyle bir fark var. ‹lgi-
lenseydi ne olabilece¤ini Rus-
ya’n›n örne¤inden de görebilirdi
ama tarih de “olsayd›”larla “yap-
sayd›”larla ilerlemiyor. Fakat bu-
nu da bir ukde olarak söylemifl
olay›m. Türkiye bana kal›rsa son
zamanlarda iyi politikalar uygu-
luyor. Örne¤in, ‘komflularla s›f›r
problemli iliflki’ politikas› önemli
bir fleydir. Çünkü son 6–7 senedir
“dört bir taraf›m›z düflmanlarla
dolu” diye bir söylemi duymuyo-
ruz. Bu “dört bir taraf›m›z düfl-
manlarla dolu” söylemi Türki-
ye’nin içinde yönetim erkini eline

geçirmifl, flu veya bu biçimde bu-
nu elinde tutmak isteyen insanla-
r›n ülke içi ahaliyi korkutarak o
ahalinin kendi etraflar›nda bir-
leflmesini sa¤lamaya dönük bir iç
politika söylemi diye düflünüyo-
rum. Bir d›fl politika söylemi oldu-
¤unu düflünmüyorum. Türki-
ye’nin komflular›yla mümkün ol-
du¤u kadar sorunsuz bir politika
uygulamaya çal›flmas› do¤ru bir
fleydi ve bunu baflar›l› bir flekilde
götürdüklerini düflünüyorum.
Bugün Kafkaslarda uygulanan
pozisyona gelince: Türkiye bu
co¤rafya ile olan ba¤lant›lar›n›
azami gayrette art›rmaya çal›fl›-
yor ve Amerika’dan da biraz ba-
¤›ms›z olarak bölgenin hassasi-
yetlerini bilen bir ülkenin refleks-
lerini ortaya koyuyor. Yani Türki-
ye’nin d›fl politikas›nda Rusya bir-
çok aç›dan önemli bir parametre-
dir. 300 senedir Rusya ile 6–7 de-
fa savafl›lm›flt›r. O aç›dan Rusya
Türkiye’yi tan›r; Türkiye de Rus-
ya’y› devlet olarak iyi tan›r. Ahali
olarak da bir propagandaya ko-
nu olmufllard›r ama tan›rlar yani
sonuç itibariyle. Ayr›ca son dö-
nemlerde meydana gelmifl eko-
nomik ve siyasal iliflkilere dönüp
bakt›¤›m›z zaman Türkiye ile
Rusya, birbirleriyle çok iç içe gir-
meye bafllayan ve karfl›l›kl› men-
faatleri olan iki ülke pozisyonun-
dad›r. Yaklafl›k 28 milyar dolarl›k
bir ticaret seviyesi vard›r, bu Tür-
kiye’nin ticaretinde de küçümse-
necek bir fley de¤ildir, hiçbir ülke
bunu ihmal edemez. Yani Türki-
ye Saakaflvili’nin yapt›¤› gibi
Amerika’y› arkas›na al›p da Rus-
ya’n›n hedeflerine do¤ru sald›-
ran bir ülke pozisyonunda de¤il.
Genel anlamda bat› politik ekse-
nine ba¤l› olan ama kendine ilifl-
kin, kendi co¤rafyas›na özgün
bölgesel bir güç olma hedefine
yönelik politikalar üretebilen bir
ülke haline geliyor. Bunun iyi bir
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fley oldu¤unu düflünüyorum. Son
Gürcistan hadisesinde de ayn›
hassasiyetini muhafaza etmifltir.
Baflbakan’›n ortaya att›¤› Kafkas-
lar ‹ttifak› meselesi çok hayata
geçirilebilir bir fley midir onu bi-
lemiyorum; onu zaman içinde
görece¤iz. Tümüyle hayal oldu-
¤unu söyleyemem ama çok kolay
hayata geçebilecek bir proje gibi
de gözükmüyor. Fakat sonuç iti-
bariyle (Baflbakan’›n) önce Mos-
kova’ya gidip sonra Gürcistan’a
gitmesi, Moskova’ya bir nevi
“ben seninle iliflkimi uygun bir
flekilde götürmek istiyorum”,
mesaj›d›r. Gürcistan’a da, “biz se-
ninle komfluyuz, bu komfluluk
iliflkileri devam edecek”, mesaj›-
d›r. Acaba flu olabilir miydi; ya da
bundan sonra olabilir mi fleklinde
akl›ma gelen bir konu da fludur:
Türkiye çok enteresan bir ülke-
dir. fiu anda Abhazlar, Osetler,
Gürcüler birbirleriyle savafl›yor.
Öyle mi? Görünümde evet. Fiili
olay bu… Tabii Rusya, birinin ya-
n›nda, ötekine müdahale ediyor
ama as›l mesele bu unsurlar üze-
rinde dönüyor. Dönüp bakt›¤›-
m›zda, Osetlere karfl› savaflan
Gürcü ahaliyi de, Gürcülerin sa-
vaflt›¤› Oset ahaliyi de, Gürcüler-
le ihtilaf› olan Abhaz ahalinin
hepsini de bar›nd›ran bir ülkedir
Türkiye. Acaba diyorum, Türkiye
flunu yapabilir miydi: Bu ahali
içinden temsil kabiliyeti olan or-
ganizasyonlar ç›kararak bu orga-
nizasyonlar›, anavatanlar› olarak
kabul ettikleri Kafkasya’da hem-
flehrileriyle -mesela Abhazlarla-
irtibata geçip, Rusya’y› ihmal et-
meden ve Gürcistan’a karfl› da
düflmanl›k üretmeyecek bir po-
zisyonu ortaya ç›karabilir miydi?
Bugünden sonra ‹ngufllar da da-
hil olmak üzere ‹ngufletya, ‹çker-
ya, Da¤›stan, Balgar gibi bölge-
lerde oluflabilecek mikro-milli-
yetçilikler için acaba bu flekilde

hemflehri lobileri diye kabul ede-
bilece¤imiz ve hakikaten oradaki
co¤rafyan›n tabiat›na uygun ola-
rak davranmaya dönük, devlet
politikas› olman›n ötesinde bir
iliflki kurulabilir miydi, diye düflü-
nüyorum aç›kças›. K›smen olabi-
lece¤ine dair bir kanaatim var.
Bunun yap›lmas› iyi olurdu ama
Türkiye’nin zor bir co¤rafyada
politika üretmek istedi¤i malum.
Süleyman Demirel daha önce
flöyle demiflti: “So¤uk savafl dö-
neminin politikas›nda Rusya’n›n
karfl›s›nda ve Amerika’n›n yan›n-
da almak… Bütün politikam›z
bundan ibarettir.” Fakat art›k
politik deham›z›n çok çeflitli sevi-
yeler üzerine yükselmesi gereki-
yor ki ben bu konuda k›smi de ol-
sa birtak›m ipuçlar›n› görüyo-
rum. Buna direnen bir etnik, po-
litik yap›n›n varl›¤›ndan haber-
dar olmama ra¤men bu politika-
n›n daha geliflece¤ini ve Türki-
ye’ye daha güvenli bir ufuk aça-
bilece¤ini tahmin ediyorum. Bu
ba¤lamda bir fley daha söylemek
laz›m: Türkiye’nin mikro-milliyet-
çiliklerin ço¤alabilece¤i bu co¤-
rafyada etkin bir güç olabilmesi
için kendi co¤rafyas› içinde olufl-
mufl milliyetçilik sorunlar›na hem
Türkler hem de Kürtler aç›s›ndan
yeni ac›lara sebebiyet verecek
politikalar›n d›fl›nda bir politika

üretmesi laz›m. Netice itibariyle
Milliyetçilik politikalar›, mikro
milliyetçilikleri art›ran bir politi-
kad›r. Bunun da Kafkaslar gibi,
Balkanlar gibi, Ortado¤u gibi
co¤rafyalarda ne gibi sorunlara
bali¤ oldu¤unu da son dönemde-
ki Kürt sorunuyla da görüyoruz.
O zaman buradan bir fley daha ç›-
k›yor: Türkiye politik olarak elini
güçlendirebilmek için bu Güney-
do¤udaki sorunu çözüme kavufl-
turmas› laz›m. Türkiye’de de bu-
na karfl› olan güçler, ülkede mik-
ro ve makro milliyetçilik hareket-
lerini sürdüreceklerdir. Son söyle-
mek istedi¤im fley ise fludur: Bin-
lerce y›l kendi co¤rafyas› içinde
birlikte yaflam›fl halklar, Atlantik
ötesi güçlere güvenerek nereye
varacaklar›n› Gürcistan Osetya
meselesinde çok iyi görebilirler.
Bin sene bir arada yaflam›fl iki
halk›n birbirini en iyi anlayabile-
ce¤ini, uluslararas› politik arena-
da bu milliyetçiliklere bir piyon
olarak bakanlar›n ittifaklar›n›n
bir sonuç vermedi¤ini görmek la-
z›m. Bunu Türkiye Cumhuriyeti
devletinin de görmesi laz›md›r.
Türkiye bu anlamdaki bütünlü-
¤ünü ve bu bütünlü¤ün verdi¤i
gücü çevresinde ne kadar rahat-
l›kla kullanabilece¤ini ve bunun
içeride ne kadar büyük bir sinerji
üretece¤ini görmelidir.

Rusya, bu taktik operasyonuyla, “buras›
benden ba¤›ms›z olarak kontrol edebile-

ce¤iniz bir alan de¤ildir”, demifltir. Bu ad›m›n
bir de sonras› var. Görmüfl olduk ki: Kafkaslar
Amerika aç›s›ndan, bundan sonra o kadar rahat
bir bölge olmayacakt›r. Yani at›lan her ad›mda
Rusya hesaba kat›lacakt›r ve ona göre davran›-
lacakt›r.

”

“
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S
iyasal kimli¤in do¤as› ‹s-
lam’›n do¤uflu ve yükseliflin-
den bu yana Müslümanlar

aras›nda hararetli bir biçimde
tart›flma konusu olsa da, onlar›n
bu tart›flmas› meselenin oryanta-
listçe takdimine bilgi kaynakl›¤›
etmedi. Oryantalist tavr›n özeti
W. Montgomery Watt’›n flu ifa-
desinde kendisini buluyor: ‘‹slam
dünyas›nda, insanlar›n fiil/eylem-
lerinde içkin olan kavramlar siya-
sal teorisyenlerin yazd›klar›ndan
daha önemlidir’,1 bu ifade dola-
y›s›yla bütün bir ‹slami düflünce-
nin üzerini tek bir kalemle çize-
rek bir fantazyaya indirgiyor. ‹s-
lam hukukunun ilk biçim/lenifli
hakk›ndaki oryantalist aç›klama-
lara dair benzer bir meydan oku-
ma modern bilimler yoluyla gelifl-
tirildi.2 Fakat, ‹slami siyasal kimli-
¤in takdimi oryantalist dogma-
n›n ana postulatlar› (varsay›mla-
r›) taraf›ndan flekillenmeye de-
vam ediyor.3 Bu postulatlar flun-
lar: ‹slam kavmiyetçi (kabileci) bir
ideoloji olarak ortaya ç›kt›; Yahu-
dilikle çat›flt›; nihayetinde kendi-
sini birkaç fildifli kule teolo¤unun
Müslüman toplulu¤un gerçekli¤i,
hakiki inançlar› ve fiiliyatlar›ndan
ç›kar(sa)d›¤› uydurma idealler et-
raf›nda bir dine dönüfltürdü. Eli-

nizdeki makalede, bu dogman›n
temelleri ve onu destekleyen çer-
çeve ele al›n›yor. Ayn› zamanda,
ümmet terimiyle ifade edilen si-
yasal kimlik kavram›, Kur’an met-
ninin ve ilk dönem tarihi ba¤la-
m›n tahlili yoluyla ayr›nt›l› biçim-
de incelenecektir.

‹‹SSLLAAMM:: 
BB‹‹RR KKAABB‹‹LLEE ‹‹DDEEOOLLOOJJ‹‹SS‹‹ MM‹‹??

ÜÜmmmmeett:: KKaavviimm mmii YYookkssaa DDiinnii
TToopplluulluukk mmuu??

‹slam’›n milliyetçi yahut daha
da dar biçimde, kabileci bir hare-
ket oldu¤u fleklinde uzun zaman-
d›r cari olan varsay›m yanl›flt›r. Bu
varsay›m, Gardet’in sözleriyle
Müslüman kimli¤inin kalbindeki
ümmet kavram› anlay›fl›n›n aley-
hinedir.4

Ümmet kelimesi (Kur’an’da
altm›fl kez yer al›r) ‹slami litera-
türde bafll›ca (birincil) bir anlama
sahiptir; di¤er bütün aidiyet ba¤-
lar›n›n ötesinde bir iman ba¤›yla
birbirine ba¤lanm›fl dini toplulu-
¤u ifade eder. Bu anlam son de-
rece yayg›n olarak kullan›lm›fl ve
kullan›lmaktad›r. Bu anlay›fl or-
yantalist literatürce hem ümme-
tin etimolojisi hem de Kur’an’da-
ki kullan›m› aç›s›ndan reddedil-

mifltir. ‹lk bak›flta Kur’an’›n üm-
mete ‘topluluk’tan ‘örnek insa-
no¤lu/befler’e, oradan ‘befleri
ömür’e kadar son derece genifl
bir alanda farkl› anlamlar yükle-
di¤i düflünülebilir. Genel olarak-
Müslüman yazarlar pek ço¤unu
dini bir topluluk kavram› etraf›n-
da do¤ru biçimde aç›klamas›na
karfl›n- bütün anlamlar› da içine
alacak ölçüde kapsay›c› bir aç›k-
lama getirilmemifltir.5 Fakat or-
yantalist literatürde, görünüflte
apayr› anlamlar (ki hakikaten
bunlar, biri ümmeti ‘kabile’ ola-
rak ifade ederek bafllad›ysa asla
uzlaflt›r›lamaz) yazarlar›n pek ço-
¤unun baflar›s›zl›klar›n› itiraf et-
melerine neden olurken, di¤er
bir k›sm›n›n Kur’an metnini tu-
tars›zl›kla ve ‘terimin aç›k anlam›
yönünden’ kesin bir ‘kar›fl›kl›k’la
suçlamas›na yol açt›.6

ÜÜmmmmeettiinn EEttiimmoolloojjiissii
Pek çok ça¤dafl yazar7

Watt’›n ümmetin kavm›n yahut
‘kabile’nin efl anlaml›s› oldu¤u
tezini, etnik ve linguistik (dilbi-
limsel) tan›m› fleklinde kabul edi-
yor. Hemen hepsi, klasik Arap fi-
lologlar›n iddias› olan kelimenin
amme kökünden türedi¤ini red-
dediyor (veya görmezden geli-
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yor). Gardet haricinde,
Massignon ve Paret de
ümmetin mahiyet itiba-
riyle dini yan anlam›n›
kabul ediyor. Ancak, Pa-
ret yine de bir kurtulufl
plan›n›n parças› olarak
toplulu¤un ‘etnik’ yahut
‘linguistik’ özelliklerini
vurgulamak suretiyle8 ilk
elde ça¤r›fl›m›n kabile ve
fakat ikincil olarak dini
boyutu haiz oluflunu ifa-
de ediyor. Di¤er taraftan
Massignon, terimin ve
toplulu¤un esas itibariyle
dini anlam›/ça¤r›fl›m›
üzerinde ›srar ederken,
klasik Arap dilbilimcilerle
daha çok hemfikir gibi-
dir.9

En mükemmel biçimde Watt
taraf›ndan ifade edilen (otoritesi
dolay›s›yla kendisinden sonraki-
lerin de ba¤land›¤›) oryantalist
tez, dini topluluk kavram›n›n
(Müslümanlar ve Arap dilbilimci-
lerin ümmet alg›lar›), yaln›zca ka-
bilevi yap›lar›n mevcut oldu¤u
bir zaman ve mekan nedeniyle
Peygamber’in malumu olamaya-
cak geç bir ‘icat’ oldu¤u fikrini
muhafaza ediyor. [Buna göre]
Kültürel çevresi nedeniyle, Pey-
gamber ancak kabile mevcudiye-
tine göre düflünmüfl ve dolay›s›y-
la dini olmaktan çok ‘milliyetçi’
bir ideoloji ortaya koymufltur.10

Bu önermeden ya da zaman›n
Araplar› aras›nda kelimenin az
kullan›m›ndan hareketle, baz›
araflt›rmac›lar11 ümmetin ‹brani-
ce, Aramca yahut Akkadl› kay-
naklardan H›ristiyan ve Yahudi-
lerce kullan›m› yoluyla Arabis-
tan’a devflirildi¤i fikrindedir.

Watt, ümmetin ‹slam öncesi
Arabistan’da s›n›rl› kullan›m› ve
öteki Semitik dillerde ‘kabile’
karfl›l›¤› ile mevcut oluflu dolay›-
s›yla, kelimenin muhakkak ödünç
al›nd›¤› ve bu bak›mdan ‹slam

öncesi Arabistan ve Kur’an’da
‘kabile’ anlam›na geldi¤i ç›kar›-
m›n› yap›yor.

Ancak, s›n›rl› kullan›m yaban-
c› bir köken(in varl›¤›) anlam›na
gelmiyor (elbette onu reddetmi-
yor da).12 Kastedilen anlam›n
son derece nadir oldu¤unu yahut
baflka bir kelimeyle belirtildi¤ini
gösteriyor. E¤er ümmet nadir bir
anlama gönderme yap›yorsa, ‘ka-
bile’- Arabistan’da son derece
yayg›n bir kavramd›r- anlam›na
gelmesi gerekti¤i tezi geçersizle-
fliyor. Ödünç bir kelimenin yerel
terimlerle ifade olunamayan bir
fleyi belirtmek için ödünç al›nma-
s›n› düflünmek mant›kl›d›r. Fakat
ümmet di¤er Semitik dillerde yal-
n›zca ‘kabile’ anlam›na geliyorsa,
bu anlam› kastetmek amac›yla
ödünç al›nm›fl olamaz. Öte yan-
dan, e¤er kelime Arapçada ‘kabi-
le’ için art›k kullan›mda olmama-
s› nedeniyle baflka kelimelerce
ikame edildiyse, bu durumda ona
geri dönmek için bir neden var
demektir: ‘kabile’ için kullan›lan
mevcut aflina kelimelerin karfl›la-
yamayaca¤› yeni bir anlam afl›la-
mak.

Watt’›n iddias› daire-
sel (dolambaçl›) ve üm-
metin kökenini aç›kla-
maktan ziyade ön kabule
dayand›r›yor. [Bu iddia]
Ne bütün Semitik diller-
deki varl›¤›n ortak bir kö-
keni iflaret etti¤i gerçe¤i-
ni gösteriyor; ne de bir
kelimenin birden fazla
anlam gölgesinde kalma-
s›n›n bir kolayl›k ve/ya
kökle ilintili türevlerinin
çeflitli dallara ayr›lmas›n›n
gizemine dair iflaret oldu-
¤unu göz önüne al›yor.
Sözün özü, Watt’›n tezi
ümmetin ‘yabanc›’ bir ke-
lime, basitçe ‘kabile’ anla-
m›na gelmesi gerekti¤i
halde ödünç al›nm›fl oldu-

¤u ve buna ra¤men Peygam-
ber’in zihninde aç›k/kesin bir an-
lama sahip olmad›¤› biçiminde
absürd bir iddiaya kadar var›yor.

OOrryyaannttaalliissttlleerriinn KKuurr’’aann’’ddaa
ÜÜmmmmeett KKaavvrraamm››[[nn››]] AAnnllaayy››flflllaarr››

ÜÜmmmmeett HHeerr ZZaammaann ‘‘KKaabbiillee’’
AAnnllaamm››nnaa mm›› GGeellddii??

Kur’an’›n vahyedildi¤i zaman
diliminde, Arabistan’da yaln›zca
çok tanr›l› dinler veyahut insanla-
r› kendi dinlerine çeviren ve ken-
dilerini etnik ya da kavmiyetçi te-
rimlerle tan›mlamayan dinler (H›-
ristiyanlar, Yahudiler, Sabiîler)
de¤il, hikayeleri günlük ö¤ünler
kadar yayg›n olan güçlü bir yerel
peygamberler (Hud, Salih, fiuayb
ve di¤erleri) gelene¤i de mevcut-
tu. O dönemde mevcut tek aidi-
yet kavram›n›n ‘kabile’ oldu¤unu
savunmak tek kelimeyle koca bir
tarihi hatad›r.

Yine de Watt ümmet kelime-
sinin yaln›zca ‘kabile’ anlam›na
gelebilece¤inde ve Kur’an’da bu
flekilde kullan›ld›¤›nda ›srarc›d›r.
Tezi[ni hakl› ç›karmak] için üç id-
dia ortaya atar. Ona göre, teri-

Joseph Shacht
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min Kur’an taraf›ndan 625’ten
sonra kullan›lmay›fl›, kayda de-
¤er, mühim bir ça¤r›fl›m›/anlam›
olmad›¤›n›n iflaretidir. (Herhangi
bir delil olmaks›z›n) Medine Ya-
hudilerinin, Kur’an’da kullan›l›fl›-
n›n sona ermesi üzerine, kelimeyi
alaya ald›klar›n› varsayar. Bu id-
dia aç›k biçimde ümmetin ‘kabi-
le’ anlam›na geldi¤ini tespit et-
mez; ve verdi¤i cevaplardan fazla
say›da soru iflaretine yol açar. Ne-
den Kur’an sürekli olarak Müslü-
manlar toplulu¤unu (Watt tara-
f›ndan da teslim edildi¤i üzere)
‘iman edenler’ fleklinde an›yor
da, ‘kabile’ anlam›na gelecek or-
tak (aflina) bir kelime kullanm›-
yor?13 Basitçe ‘kabile’ anlam›na
geliyor ve bu flekilde kullan›l›yor-
sa, Yahudiler ümmet kelimesini
neden alaya als›nlar ki? Ve Pey-
gamber, Yahudilerce de imzala-
nan, Medine Anayasas› (Vesikas›)
olarak bilinen metinde Yahudi
kabilelerini neden ortak (toplu)
biçimde anmaktad›r?

Fakat en ilginç iddialar,
Watt’›n, Paret’in ümmet kelime-
sinin her zaman dini bir ba¤lam-
la iliflkili oldu¤unu ve birtak›m
Allah korkusuyla dolu (muttaki)

insanlardan söz etti¤ini tasdik et-
mesi karfl›s›nda öne sürdükleridir.
Ona göre bütün bir Kur’an dini-
dir ve dolay›s›yla kavram›n dini
ça¤r›fl›m› anlaml› bir unsuru ola-
maz. Herhangi baflka biri muhte-
melen tersini -yani her yan› dini
olan bir metinde ‘kabile’ kelime-
sinin dahi dini bir çekim sahibi
olaca¤›n› düflünürdü. Paret’in
ikinci iddias›n› çürütmek için,
Watt Kur’an’da, Allah’tan kork-
mayan (muttaki olmayan) her-
hangi bir ümmetin cezaland›r›la-
ca¤› an›flt›rmas›n› buluyor. Bu
an›flt›rmadan ümmetin dini bir
kavram olmad›¤› zira oradaki
önekin “dindar” olmayan insan-
lar› ifade etti¤i sonucunu ç›kar›-
yor! Yine, aç›k olan tersidir: üm-
met Allah’a iman veyahut o nok-
tadaki eksiklik nispetinde- dini
terimler vas›tas›yla tan›mlan›yor.
‹nkarc›lar ümmeti etnik veya dil-
bilimsel de¤il dini bak›mdan ta-
n›mlan›yor: ‘iman edenler’in kar-
fl›s›nda ‘inkar edenler’ duruyor,
Persliler de¤il.

Watt’›n Kur’an’dan bir baflka
ç›karsamas› da peygamberlerin
bir ümmete gönderildikleri, dola-
y›s›yla Hz. Peygamber’in geliflin-

den önce de ümmetin varoldu¤u
ve etnik bir aidiyet ifade etti¤i-
dir. Fakat Kur’an’da ümem (ço-
¤ul. Ümmet) her zaman, Hesap
Günü’nde üzerlerine flahit olacak
belli bir peygambere özgü üm-
meti ifade etmifltir.14 Ümmet
olarak ifade olunan bir grubun,
potansiyel bir ümmetin [ancak]
gönderilen peygamberle iliflkili
olarak gerçek bir topluluk olaca-
¤› peygamber[ler]in alg›s› dahi-
lindedir: ‘her ümmete kendi elçi-
leri geldi’ (Kur’an 23. 44). ‹flte ‹s-
lam siyaset düflüncesini oluflturan
‘fantazyalar’›n oryantalist düzelt-
meleri böylesi iddialara dayan›-
yor.

KKuurr’’aann’’ddaa ÜÜmmmmeettiinn AAnnllaamm››
DDöönnüüflflttüü mmüü??

Watt’la karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
öteki oryantalistler Peygamber’in
topluluk kavram›n›n esas›nda ka-
bilevi oldu¤unu ve fakat ümme-
tin nihayetinde dini bir boyut ka-
zand›¤›na inan›yor. Bafllang›çta
[kelimeye yüklenen] kabilevi bir
misyonun baflar›s›zl›¤›, dini te-
rimlerle yeni bir biçime sokulma-
s›n› zorunlu k›ld›. Paret’in en ka-
r›fl›k paragraflar›n›n birinde15 di-
le getirdi¤i bu tez, Denny tara-
f›ndan tekrarlanm›flt›r:

Kur’an’a göre Allah’tan ken-
dilerine bir elçi gönderilen en
son ümmet Araplar›nkiydi. Öyle
görünüyor ki, Medine teflebbüsü
olgunlafl›p güçlendi¤inde, evvela
münhas›ran bir Arap ümmeti
nosyonu Müslüman ümmetine
–yani bu yeni dine ‘teslim olmufl’
fakat ayn› zamanda (biraz da Ya-
hudilerin Muhammed’in pey-
gamberli¤ini reddi sebebiyle)
kendilerini sembolize etmeye ve
Arap terimleriyle Allah’›n seçkin
kullar› anlam›nda takdir etmeye
yönelen insanlar toplulu¤una dö-
nüfltü. Mekke’deki kutsal mabe-
din (Kâbe [bu andan itibaren
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Bu iddia aç›k biçimde ümmetin ‘kabile’ anla-
m›na geldi¤ini tespit etmez; ve verdi¤i ce-

vaplardan fazla say›da soru iflaretine yol açar.
Neden Kur’an sürekli olarak Müslümanlar toplu-
lu¤unu (Watt taraf›ndan da teslim edildi¤i üzere)
‘iman edenler’ fleklinde an›yor da, ‘kabile’ anlam›-
na gelecek ortak (aflina) bir kelime kullanm›yor?
Basitçe ‘kabile’ anlam›na geliyor ve bu flekilde
kullan›l›yorsa, Yahudiler ümmet kelimesini neden
alaya als›nlar ki? Ve Peygamber, Yahudilerce de
imzalanan, Medine Anayasas› (Vesikas›) olarak
bilinen metinde Yahudi kabilelerini neden ortak
(toplu) biçimde anmaktad›r? ”
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böyle kullan›lacak]) yeniden kut-
sanmas› ve hac farizas› bunun ör-
neklerindendir ki; k›blenin yönü-
nün dramatik biçimde Kudüs’ten
Mekke’ye do¤ru çevrilmesini (2:
142–45) saym›yoruz dahi. ‹slam’›n
‘araplaflmas›’, yerli yerince ifade
edersek, Muhammed’in peygam-
beri kariyerinin bir neticesiydi,
kaç›n›lmaz bir geliflme de¤ildi.16

Di¤er bir deyiflle: Mekke’de
Müslümanlar bir Arap kimli¤iyle
yola ç›kt›lar fakat (bütünüyle
aç›k olmayan nedenlerden ötürü)
Medine’de daha genifl bir dini ai-
diyet kavram›na döndüler; Yahu-
dilerce reddedilmeleri sonras›nda
Mekke’yi namaz›n yönü (k›ble)
tayin etmek suretiyle Arap kim-
liklerine bir daha dönmüfl oldu-
lar.

Araplar›n neden kendilerini
Arap olarak nitelemekten vaz-
geçmelerini veya ilk elde terk
edilmesi oldukça zor olan bir
kimli¤e dönüfl yapmalar›n› gör-
mek zor. Daha da zoru, Peygam-
ber’in neden en bafltan milliyetçi
bir ideolojiyi dini terimlerle tesis
etti¤ini ve [bir yandan] peygam-
berlik iddias›nda bulundu¤unu
aç›klamak [oluyor]. Bu tez olarak
geçinen fley flu tarihi tart›flmaya
dayan›yor: ilgi ve istikamette H›-
ristiyan ve Yahudilerin ‹slam’›
reddinin neden oldu¤u yön de-
¤ifltirme. Bu iddiay› de¤erlendir-
mek için Kur’an’›n iflaret etti¤i
farkl› Arap gruplara karfl› tavr›n›
tespit etmeliyiz.

‘‘MMüüssllüümmaann’’:: EEttnniikk mmii YYookkssaa
DDiinnii KKiimmlliikk mmii??

Kur’an H›ristiyanlar› ve Yahu-
dileri, Hz. Peygamber’in misyo-
nunu [risaletini] dini bir temelde
tan›maya ça¤›r›rken, onu önceki
risaletlerin bir devam› olarak tak-
dim etmifltir. H›ristiyanlar ve Ya-
hudiler, dini inançlar› çerçevesin-
de ümem olarak tan›mlanm›fl ve

hiçbir zaman Araplar biçiminde
ifade olunmam›flt›r. E¤er
Kur’an’da bir Arap üstün-kabilesi
fikri olmufl olsayd›, onlar›n Arap-
l›¤›n› tan›m›fl olmal›yd› ki- hiçbir
zaman bunu yapmaz. [E¤er öyle
olsayd›] Peygamber’in daveti- Ya-
hudi, H›ristiyan ve müflrikîn
(fiirk/ortak koflanlar) olsun- her-
kese ayn› flekilde olmal›yd› zira
bunlar›n tümü Arap’t›r; fakat hiç-
bir zaman böyle olmam›flt›r. Ya-
hudilerin ve H›ristiyanlar›n dini
inan›fllar› pek çok bak›mdan tas-
dik edilmifl ve onlara yeni Pey-
gambere, bir Arap olarak de¤il,
fakat kendi inan›fllar›n›n de-
vam[c›s]› olarak iman etmeleri
ça¤r›s›nda bulunulmufltur. Ancak
fiirk koflanlar›n dini görüflleri, da-
ha az Arap olmamalar›na ra¤-
men, hiçbir zaman kabul görme-
mifltir. H›ristiyanlar ve Yahudiler
Hz. Peygamber’i reddettiklerin-
den sonra dahi, Kur’an bu toplu-
luklar›n inançlar›n› vahyî dinler
biçiminde ifade etmiflken, fiirk
koflanlar›n dini, ne kadar Arap da
olsalar, asla kabul edilmemifltir.
Hatta Peygamber’in (Arap olma-
d›klar› iddia edilen) H›ristiyan ve
Yahudi dinlerini yapt›¤› gibi ken-

di tanr›lar›n› da tan›mas› karfl›l›-
¤›nda kendisinin [dünyevi] ikti-
dar›na teslim olmay› kabul etme-
lerinden17 sonra dahi onlardan
bu flekilde bahsedilmemifltir.18

E¤er harekete geçiren etken
‘Arap’ olmak olsayd›, bütün din-
ler bir noktada ya kabul yahut
reddedilecekti zira takipçileri eflit
oranda Arap’t›.

Arap Müslümanlar›n, Arap
H›ristiyanlar ve Yahudilerce red-
dedilmeleri yüzünden, bilinçli bir
flekilde ‘Arap’ geleneklerine dön-
müfl olmalar› ve ‘Arapl›k bak›-
m›ndan Allah’›n seçkin kullar›
olufllar›n› kutlamalar›’ pek man-
t›kl› gelmiyor! H›ristiyanl›k ve Ya-
hudilik Arabistan’da neflet etme-
mifl dahi olsa (ki özellikle Yahudi-
lik aç›s›ndan ispatlanmaktan son
derece uzak bir iddiad›r), Arabis-
tan’›n Yahudileri ve H›ristiyanlar›
Arap’t›, Araplar›n çocuklar›yd› ve
hiçbir Müflrik, el-Nâbi¤a el-Dhub-
yânî veya el-Semâw’al’i Arap ol-
mamakla itham etmeyi hayal bile
etmemiflti. Oryantalistlerin bizzat
kendileri, Peygamber’in daveti-
nin kabilevi oldu¤u ve H›ristiyan
ve Yahudilere esasen Arap kim-
likleri temelinde hitap etti¤i iddi-

E¤er Kur’an’da bir Arap üstün-kabilesi fikri
olmufl olsayd›, onlar›n Arapl›¤›n› tan›m›fl ol-

mal›yd› ki- hiçbir zaman bunu yapmaz. [E¤er öy-
le olsayd›] Peygamber’in daveti- Yahudi, H›risti-
yan ve müflrikîn (fiirk/ortak koflanlar) olsun- her-
kese ayn› flekilde olmal›yd› zira bunlar›n tümü
Arap’t›r; fakat hiçbir zaman böyle olmam›flt›r.
Yahudilerin ve H›ristiyanlar›n dini inan›fllar› pek
çok bak›mdan tasdik edilmifl ve onlara yeni Pey-
gambere, bir Arap olarak de¤il, fakat kendi ina-
n›fllar›n›n devam[c›s]› olarak iman etmeleri ça¤r›-
s›nda bulunulmufltur. Ancak fiirk koflanlar›n dini
görüflleri, daha az Arap olmamalar›na ra¤men,
hiçbir zaman kabul görmemifltir. ”
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as›n› sürdürdüklerini kabul eder-
ler. Fakat bu Yahudiler ve H›risti-
yanlar Peygamber’i inkar ettikle-
rinde aniden pozisyon de¤ifltirir-
ler: bu noktada her nas›lsa Arap
olmay›verirler. Bu inkar, Peygam-
ber’i, kendisini daha az bir flid-
detle inkar etmeseler de bir flekil-
de Arap kökenlerini muhafaza ve
Peygamber’i bu kimli¤i yeniden
benimsemesi için ikna etmeye ça-
l›flan ‘Arap’ Müflriklerin kuca¤›na
itiverir.

Bu iddian›n apaç›k tutars›zl›¤›
oryantalistlerin ‘‹slam’› ‘Arap’la
asimile etmelerinden kaynakla-
n›r. Müflrik (dini bir kimlik) ile
Arap’›n (etnik bir kimlik) birbiri-
ne kar›flt›r›lmas›, ara s›ra Arap
olarak görülen fakat ara s›ra be-
lirtilmeyen H›ristiyanl›k ve Yahu-
dili¤e kadar uzan›r. Yahudiler ve
H›ristiyanlar ile, Peygamber’i in-
kar etmelerinden sonra yaflanan
‘çatla¤›n’, ‹slam’›n ‘Araplaflma-
s›’n›n ve dini inançlarda de¤ifli-
min önünü de açarak, hacc›n mü-
essesleflmesine ve k›blenin Ku-
düs’ten Mekke’ye tafl›nmas›na
neden oldu¤u fikri, yine tart›fl-
maya aç›lmam›fl oryantalist dog-
man›n alt›nda yatar.

DDiinn vvee EEttnniissiitteenniinn 
KKaarr››flfl[[tt››rr››ll]]mmaass››
Kur’an hem H›ristiyanl›k hem

de Yahudilikten pek çok, ‹slam
öncesi Müflrik dininden de birta-
k›m gelenek ve prati¤i alm›flt›r.
Tümü de ‘dini’ gelenekler olarak
kabul edilmifltir. Bu yüzden ‹s-
lam’a davet edilen Müflrikler ata-
lar›n›n [dini] geleneklerine döne-
rek cevap verirken, Kur’an kendi
rehberli¤inin daha iyi oldu¤u
(43. 22) karfl›l›¤›n› verir. T›pk› H›-
ristiyanl›k ve Yahudilik inançlar›-
n›n ve pratiklerinin kabulünün
bu dinlerin k›smi kabulü anlam›-
na geldi¤i gibi, hacc›n benimsen-
mesi de Müflriklikten bir k›s›m ka-
bullerin oldu¤unu gösterir. Müfl-

rik pratiklerinin benimseniflinin
etnik bir itkiden kaynakland›¤›n›
fakat H›ristiyan ve Yahudi pratik-
lerinin dini bir itkiyle kabul edil-
di¤ini söylemek tutars›zl›kt›r. Bü-
tün bu durumlarda, Kur’an dini
pratikleri kendi dünya görüflü
do¤rultusunda ve ona uygun ha-
le getirerek kabul etmektedir.
Fazlur Rahman’›n iflaret etti¤i gi-
bi,19 bu farkl› ödünç kavramlar›
ayn› uygulamadan geçirmekte-
dir: sistematik olarak dini arka
planlar›ndan kopar›lmak suretiy-
le art›k ‘‹slami’ peygamberlerden
ve geleneklerden bahseder hale
geliyorlar. ‹brahim bir Hanîf, bir
Müslüman oluyor. ‹sa Allah’›n
Müslüman bir peygamberi haline
geliyor. Bu noktada kimse
Kur’an’›n, en bafl›ndan bu yana
ortaya koydu¤u- kendiden önce
gelen ve kesintiye u¤rayan me-
sajlar›n devam› oldu¤u- felsefe-
sinde bir de¤ifliklik göremez. Pey-
gamber’in (as) H›ristiyanlar ve
Yahudilerin mesaj›n› kabul etme-
lerini istedi¤i do¤rudur- fakat o
kendi dinlerinin Kur’ani yoru-
mu/biçimini kabul etmelerini is-
temifltir.

Notlar
* Orijinal ad›: Umma: The Orientalists

and the Qur’anic Concept of
Identity, Journal of Islamic Studi-
es 16:1 (2005), pp. 1- 34. Elinizde-
ki metin orijinal makalenin girifl
mahiyetindeki sekiz sayfal›k ilk
bölümünün çevirisidir [T.E.]. Me-
tindeki ço¤u köfleli parantez
Türkçeye çevirene aittir.

** Georgetown Üniversitesi, Was-
hington, DC, ABD.

1 W. Montgomery Watt, Islamic Poli-
tical Thought [‹slam Siyaset Dü-
flüncesi] (Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1987), s. X. Pey-
gamber’in yahut ‹slam’›n ‘yan›lg›-
s›’n› alaya alan benzer görüfller,
burada kayda al›namayacak say›-
da di¤er oryantalistlerce de ifade
edilmifltir. Tek bir kaynakta iki ör-
ne¤i zikredersek, fazla uzunca ol-
mayan bir zaman önce, von Gru-

nebaum (Modern Islam (Vintage
Boks, 1964), 7-8) ‘‹slami mesaj›
ça¤dafl› inançlar›n, özellikle de
H›ristiyanl›¤›n bir sadelefltirmesi
ve basitlefltirmesi biçiminde nite-
leyen Kroeber’in ifadesini izin
alarak al›nt›lam›fl, yine kendisi de
‘‹slam’›n daha gerçekçi ve fakat
dünyaya daha odakl›’ olarak ?be-
lirli bir ilkel ak›lc›l›¤›n baflvuraca-
¤› flekilde… Teslisçili¤in girift
yanlar›n› görmezden gelen bir
basitlefltirmeyi’ benimsedi¤ini
öne sürmüfltür.

2 Bkz. Örne¤in, Muhammed Mustafa
A’zami, On Shacht’s Origins of
Muhammadan Jurisprudence
[Shacht’›n Muhammedi Hukukun
Kaynaklar› Üzerine] (New York:
Wiley, 1985).

3 ‘Oryantalizm’i Bat› dünyas›nda (en
az›ndan) on dokuzuncu yüzy›lda
‹slami araflt›rmalara kaynakl›k
eden ideolojik söylemi kastede-
rek kullan›yorum. Bu durum (tu-
tum) yak›n geçmiflte genel olarak
reddedildi ve elefltirel olarak ele
al›nd›: Yaz›nsal elefltiride Oryan-
talizm tart›flmas› için, bkz. Ed-
ward Said, Orientalism [Oryanta-
lizm] (New York: Pantheon Boks,
1978); daha ziyade ilmi yaklafl›m-
lar› ele alan çal›flmalar için bkz.
Asaf Hüseyin, Robert Olson, Ce-
mil Kureyfli (ed.) Orientalism, Is-
lam and Islamists [Oryantalizm,
‹slam ve ‹slamc›lar] (Brattleboro,
Vt: Amana, 1984) ve benim Reli-
gion and Education’da [25/1-2
(1998) 20-9] ç›kan ‘Oryantalizm-
den ‹slami Araflt›rmalar’a adl› ça-
l›flmam. Yine de, Oryantalizm bu-
gün Bat›’daki ‹slami araflt›rmalara
kaynakl›k etmeyi sürdürüyor.
Onun ilkelerini ve varsay›mlar›n›
benimseyen (Müslüman ve gayr›
Müslim) yazarlar da oryantalist
olarak adland›r›labilirken, yak›n
geçmiflin birkaç büyük Bat›l› ilim
adam› bu flekilde adland›r›lamaz:
Bunun bir örne¤i L’Islam (Paris:
Desclée de Brouwer, 1967) yazar›
Louis Gardet’tir.

4 A.g.e. s. 214. Gardet’in kavram›n
canl› boyutuna dair kavray›fl› bu-
güne dek gelmifltir: ‘Il est une no-
tion qu-
i pendant des sie`cles a fait vibrer
le coeur du musulman. Il nous fa-
ut la transcrire de l’arabe, car elle
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garde des resonances qu’une lan-
gue europe´enne ne saurait ex-
primer aise´ment. C’est l’umma,
ou plus exactement, l’ummat al-
nabi. La racine la plus probable
d’umma est umm, ‘‘me`re’’. L’um-
ma, c’est la communaute´—au
sens a` la fois de peuple et de na-
tion—ceux qu-
i veulent ‘‘vivre ensemble’’. . . A
travers les divergences de pays,
de races, de cultures, de langues
ve´hiculaires, se maintient en fi-
ligrane une vocation d’ unite´ to-
ujours renaissante, et qu-
i marque jusqu’au comportement
quotidien.’ Gardet’in son derece
do¤ru bir flekilde anlad›¤› gibi,
böylesi bir nosyonun bütün Müs-
lümanlar için ortak olabilmesi için
inançlar›nda sapasa¤lam yerleflik
olmas› gerekir. Watt’›n, belirsiz
bir zaman aral›¤›nda Müslüman-
lar›n Kutsal Kitap’lar›ndaki üm-
meti esas (orijinal) anlam›ndan
uzak bir yoruma tabi tuttuklar›
fleklindeki anlay›fl› tarihi daya-
naktan yoksundur; fakat e¤er
do¤ruysa bu durumda ‹slami kül-
tür atlas›nda bu denli yayg›n ve
tutarl› bir anlay›fla yol açmas›
beklenemezdi.

5 Bkz. Nasîf Nâflir, Mafhûm al-umma
bayna l-dîn wa-l-târîkh (Beyrut:
Dâr Amwâj, 4. bask›, 1992) ve
Radwân al-Sayyid, al-Umma wa-l-
jamâ‘a wa-l-sulta (Beyrut: Dâr ‹k-
ra’, 2. bask›, 1986).

6 Frederick Denny, ‘The Meaning of
Umma in the Qur’an’, içinde, His-
tory of Religions 15/1 (A¤ustos
1975), 34-70.

7 Yaln›zca iki örne¤i zikretmek gere-
kirse, bkz. Peter Mandaville,
Transnational Muslim Politics: Re-
imagining the Umma (London:
Routledge, 2001), 69 ve sonras›,
ile Fred Halliday, içinde, B.A. Ro-
berson (ed.), Shaping the Current
Islamic Reformation (London:
Frank Cass, 2003), 23 ve sonras›.

8 Rudi Paret, bkz. madde s.v. ümmet,
içinde H. A. R. Gibb ve J. H. Kra-
mers (ed.), Shorter Encyclopedia
of Islam (Leiden: E. J. Brill, 1954). 

9 Louis Massignon, ‘L’Umma et ses
synonymes’, Opera Minora (Bey-
rut, 1963) s. 97-103.

10 Watt, ‹slam Siyaset Düflüncesi. Bu
husustaki tezi s. 9-14’te bulunabi-

lir; ayr›ca müteakip at›flar
Watt’›n bu kitab›na olacakt›r.

11 Örne¤in, Arthur Jeffery, The Fore-
ign Vocabulary of the Qur’an (Ba-
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B
urada iki yaklafl›m var: ‹lki
düflmanca, kötü niyetli bir
yaklafl›m. Müslümanlar›n yan-

l›fll›klar ve haks›zl›klar karfl›s›nda di-
namizmini k›rmak için yap›lm›fl bir
yaklafl›m. Bence karfl› taraf›n Müslü-
manlara, “düflman yok” laf›n› söyle-
di¤i, müslüman›n zihnini buland›r-
mak için yapt›¤› bir propaganda.
‹kincisi ise muhtemelen cahil, çok
fazla bilgisi olmayan baz› Müslü-
man tiplerin, söyledi¤i sözün ne an-
lama geldi¤ini bilmeyerek konufltu-
¤u sözlerdir.

‹‹ssllââmm’’aa NNeeddeenn DDüüflflmmaann OOlluunnuurr??

‹slam, düflman ihdas etmek ve ço-
¤altmak için inmifl bir din de¤ildir;
illa ‘düflman›m olsun da savaflay›m’
demez. Kur’ân-› Kerim’i tekrar tek-
rar, kendi bütünü içerisinde, ciddiye
alarak, anlamak ve yaflamak için
okumaya devam edersek görürüz
ki, Kur’ân’›n asli hedefi bu de¤ildir.
Ama, birileri sizi düflman ittihaz
edip sizinle savafl›r ve siz de onlarla
savafl›rs›n›z...

Dolay›s›yla, “Müslüman’›n düfl-
man› olmaz veya hasm› yoktur” laf›
bofl bir laft›r, yani slogan olarak içi-
nin dolu olmas› mümkün olmayan
bir laft›r. Sonuç itibariyle flfleeyyttaann de-
nen bir varl›k var. ‹nsan›n kendi ar-
zu ve istekleri de var. Herkesin arzu-
lar›, bencil duygular›, egoist duygu-
lar› var. Bu duygular güçle birleflti¤i
zaman, insan vahfli bir hayvan› bile
geçiyor. Arzu, istek, egemen olma
tutkusu var m› var! Adam iktidar›
ele geçiriyor, imparatorlu¤u ele ge-
çiriyor. ‹stedi¤ini as›yor, kesiyor. ‹n-
sanlar›n binlercesini mahvediyor.

Bir kararla yüz binlerce insan yok
edilebiliyor. Bu laflar› söyleyen in-
sanlara diyoruz ki insanlar›n karak-
teristik özelli¤ine baks›n. ‹nsan›n
bünyesinde olan zaaflar› görsün. O
bak›mdan Müslüman, hümanist bir
mant›kla, ‘yani bizim hasm›m›z ola-
maz, yoktu zaten, mümkün de de-
¤ildir’ gibi asl›nda hiç kimsenin ma-
kul kabul edemeyece¤i sözleri söy-
lemesin. Bunu söyleyen Müslüman
insanlar varsa yanl›fl söylüyorlard›r
ve bu sözün bir anlam› da yoktur.
Fakat, ‹slam karfl›tlar›, müslüman›n
zihnini kar›flt›r›p onu pasifsize et-
mek, ‹slam’›n ve Müslümanl›¤›n fley-
tanlardan, zalimlerden bile raz› ol-
du¤u bir ‹slam yorumu dayatmak is-
tiyorlar. Kimi insanlar›n, gruplar›n
dillendirdi¤i bu anlay›fl sadece ken-
dilerini ba¤lar; ‹slam ise bundan be-
ridir, uzakt›r. 

Hz.Adem’den (a.s) Hz. Peygam-
ber’e (s.) kadar peygamberlerin tev-
hid mücadelesini anlatan Kur’ân-›
Kerim’in ortaya koydu¤u gerçek flu-
dur:

‹slam kimseyi zorla Müslüman
yapmaya kalkmad›. Ç›kt› ve Mek-
ke’de hayk›rd›: “Allah’tan baflka
ilah yoktur. Muhammed de onun
peygamberidir” dedi. Onlar› putla-
ra tapmaktan vazgeçmeye ça¤›rd›.
Birbirinize tapmay›n dedi, baflka bir
fley demedi. Fakat bu söz onlar› ra-
hats›z etti ve ona sald›rd›lar. Mekke
yöneticileri bakt›lar ki, bu söz onla-
r›n Mekke halk›n› sömürmesine kar-
fl› ç›kan bir sözdür; O’nu düflman
ilan ettiler. Dolay›s›yla ‹slam kendi-
sine bir düflman ihdas etmedi. ‹n-
sanlar› kölelikten yani tafllara, a¤aç-
lara ve kendisi gibi insanlara tap-

maktan kurtarmak için geldi¤inden
dolay› kendisine tap›lan insanlar,
kendini ilahlaflt›ran insanlar bu dini
fliddetli bir flekilde tepkiyle karfl›la-
d›lar. Bu dinin düflman› oldular.
fiimdi kim kalk›p diyebilir ki maz-
lumlar› savunan, haks›zl›¤a u¤ra-
yanlar› savunan, garibanlar› savu-
nan ve kölelerin hakk›n› efendile-
rinden söküp almak için ortaya ç›-
kan bir din, o köleler efendileri ta-
raf›ndan yok edilmek istendi¤i za-
man onunla uzlaflmak durumunda
kals›n. O bak›mdan ‹slam bizatihi
düflmanlar›n› ihdas etmedi, düfl-
manlar O’na karfl› ç›karak cephe al-
d›lar. Sonra ‹slam onlar› tan›mlad›.
Onlara yeri geldi kkââffiirr dedi; yeri gel-
di zzââlliimm dedi; yeri geldi baflka isim-
lerle vas›fland›rd›. ‹nsanlar› kölelefl-
tirenleri afla¤›lad›. ‹nsanlar› kendile-
rine tapt›ranlar› afla¤›lad›, elefltirdi.
?Ebu Leheb’in eli kurusun” dedi;
“düflman›m yok” demedi. Kur’ân’›n
lisan› budur; hiç e¤ip bükmez! fiunu
da ifade edelim ki, Hz.Peygamber
(s) Ebu Leheb’e hiç bir bask› yapma-
d›. Ama ç›kar› zedelenen EEbbûû LLee-
hheebb, Hz.Peygamber’e düflman oldu;
yolunu kesti, pislik att›. 

ZZaalliimmlleerr ‹‹ssllaamm’’››nn DDüüflflmmaann››dd››rr

‹slam’›n, dünden bugüne insanl›¤a
verdi¤i mesaj›n özü fludur: ‹nsanlar›
insanlara kulluk etmekten kurtar-
mak ve insanlar› Allah’a kul yaparak
gerçek özgürlü¤e kavuflturmak. Bü-
tün peygamberlere ve Hz.Peygam-
ber’e gelen Tevhid akidesi ve bu
akidenin son temsilcisi ‹slam, bu bü-
yük iddia ile ortaya ç›kt›. ““LLââ iillââhhee
iillllaallllaahh”” kelimesinde anlam›n› bu-
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lan bu mesaj› çok iyi anlayan, o sö-
mürüyü, iflgali, katliam› organize
eden çeteler, asl›nda kendi salta-
natlar›n›n yok edilece¤ini gördükle-
ri için bu inanc› savunanlara savafl
açt›lar. Dün de açt›lar, bugün de aç-
maya devam ediyorlar. O bak›mdan
‹slam’›n düflman›/düflmanlar› vard›r.
Ve ‹slam, ‹slam’› düflman edinenleri
““‹‹ssllaamm ddüüflflmmaann››”” kabul eder. Elbet-
te, bugünün düflman› yar›n dost
olabilir. Zulmetmekten vazgeçmek
ilk ad›md›r. ‹kinci ad›m düflünmeyi
sa¤lar. Ama fert zulmettikçe, iflken-
ce yapt›kça, katliam yapt›kça zaten
yanl›fl› da devam eder. fiimdi hiç
kimse kalk›p da ‹slam’a k›yasla bun-
lar daha hoflgörülü diyemez. Biz
SSttaalliinn ile onun katlettiklerini, HHiittlleerr
ile bunun katlettiklerini, MMaaoo’yla
onun katlettiklerini, Firavunla onun
katlettiklerini, kölelefltirdiklerini,
NNeemmrruutt’la onun katledip kölelefltir-
di¤i insanlar› eflit sayamaz ve onlar›
eeflfliitt olarak sevemeyiz. BBööyyllee sseevvggii
ddüünnyyaann››nn eenn aallççaakk dduuyygguussuudduurr. Za-
limi, zulmedeni hofl görmek; onun
zulmüne ortak olmakt›r. ‹nsanlar›n
›rz›na tecavüz edeni de, o tecavüze
u¤rayan› da ayn› flekilde sevebili-
yorsan›z, b›rak›n baflkas›n› insan bi-
le de¤ilsiniz. Onlar dünyada yok
edilmesi, neslinin kesilmesi, gücü
elinden al›nmas› gereken güruhtur.
Zalime tabi ki düflman olaca¤›z. Bu
düflman ihdas etmek de¤ildir. Müs-
lümanca bir durufl, onlar› karfl›m›za
almay› gerektirir; böylece de onlar
bizatihi seni düflman ilan edecekler-
dir. 

Ali ‹mran suresinin 118-120.
âyetlerinde ve daha farkl› ayetlerde
Kur’ân-› Kerim, bu tür düflman ola-
rak addedilmesi gerekenleri aç›kça
ortaya koyar. Burada hiç e¤ip bük-
mez:

““EEyy mmüümmiinnlleerr,, ssiizzddeenn oollmmaayyaann››
kkeennddiinniizzee ddoosstt eeddiinnmmeeyyiinn.. OOnnllaarr ssii-
zzii bboozzmmaakkttaann ggeerrii dduurrmmaazzllaarr..””

Kim söylüyor bunu; Allah söylü-
yor. 

““SSiizzee ss››kk››nntt›› vveerreecceekk flfleeyylleerrii iisstteerr-
lleerr.. OOnnllaarr››nn ssiizzee kkaarrflfl›› aa¤¤››zzllaarr››nnddaann
ööffkkee ttaaflflmmaakkttaadd››rr..””

fiimdi biz bunlar› dost mu edine-
ce¤iz? 

““KKaallpplleerriinniinn ssiizzee kkaarrflfl›› ggiizzlleeddii¤¤ii
iissee ddaahhaa bbüüyyüükk bbiirr kkiinnddiirr.. SSiizziinnllee
kkaarrflfl››llaaflfltt››kkllaarr›› zzaammaann ‘‘iimmaann eettttiikk’’

ddeerrlleerr.. KKeennddii bbaaflflllaarr››nnaa kkaalldd››kkllaarr››nn-
ddaa ööffkkeelleerriinnddeenn ppaarrmmaakk uuççllaarr››nn›› ››ss››-
rr››rrllaarr..””

Ayn› flekilde Mümtehine sûresi-
nin 1. âyetinde flöyle ifade edilir: 

““EEyy mmüümmiinnlleerr!! BBeenniimm ddee ddüüflflmmaa-
nn››mm,, ssiizziinn ddee ddüüflflmmaann››nn››zz oollaannllaarr›› aass-
llaa ddoosstt eeddiinnmmeeyyiinn.. fifiiimmddii oonnllaarr ssiizzii
eellee ggeeççiirrsseelleerr,, ssiizzee ddüüflflmmaann oolluurrllaarr..
SSiizzee eelllleerriinnii vvee ddiilllleerriinnii kkööttüüllüükkllee
uuzzaatt››rrllaarr.. SSiizziinn ‹‹ssllaamm’’ddaann ssoonnrraa kkââffiirr
oollmmaann››zz›› iisstteerrlleerr..”” 

Ayette, ““AAllllaahh’’››nn ddüüflflmmaann››””
olanlardan bahsediliyor; Allah’a, Al-
lah’›n insanl›¤a bildirdi¤i de¤erlere
düflman olan bu güruh, bu de¤erle-
re inananlar›n ve mazlumlar›n da
düflman›d›r. Dün oldu¤u gibi, bu-
gün de, dünyan›n her taraf›nda
böyle çeteler var. Bugün de maale-
sef zirvedeler bunlar. Amerika’s›n-
da, Avrupa’s›nda, dünyan›n çok de-
¤iflik yerlerinde, hatta ad› Müslü-
man olan ülkelerin bafllar›nda bile
birçok zulüm çetesi var. 

fiimdi, “Müslüman insan›n has-
m› olmaz” demek, bu manada hain-
lik de¤ilse hamakattir. Müslüman
insan›n düflman› olmaz demek, çok
ahmakça bir tespittir. Dahas›, sinsi
bir tuzakt›r bu; Müslüman’›n diren-
cini k›rmak, onu pasifize etmek,
onun mücadele flevk ve azmini yok
etmek için, sinsice ortaya at›lm›fl bir
tuzak bilgidir. 

““LLââ iillââhhee ‹‹llllaallllaahh”” 
DDeemmeekk DDüünnyyaayyaa KKaaffaa TTuuttmmaakktt››rr

Kur’ân-› Kerim’in bize ö¤retti¤i ka-
dar›yla, bu konuda y›¤›nla örnek sa-
y›p dökmek mümkündür, ama
önemli olan örnekleri ço¤altmak
de¤il, anlamakt›r. O aç›dan dünya-
n›n her taraf›nda gücü elinde bu-
lunduran ve dünyada hem mümin-
lere hem de di¤er mazlum insanlara
hayat› zehir eden, dar eden, geçine-
mez hale getiren, onlar›n mallar›n›
mülklerini gasp edip, onlar› açl›¤a
mahkûm eden bütün sistemlere ve
o sistemin temsilcilerine karfl› ç›k-
mak düflman olmak, Müslüman ol-
man›n fliar›d›r. ‹slam ““LLaa iillaahhee iillllaall-
llaahh”” derken yani “Allah’tan baflka
herhangi bir ilah yoktur” derken,
asl›nda ilk hecesinde bunu hayk›r›-
yor. Önce ““LLaa”” diyor hay›r. ““LLaa iillaa-
hhee”” bütün ilahlara hay›r. Kendini

Allah yerine koyup güç ve otorite
taslayarak insanlar› kendine kul et-
meye çal›flan herkese hay›r derken
bizatihi ilk bafl›nda bu tür iddiada
bulunanlar› yok say›yor ve onlara
köklü bir elefltiri getiriyor. Bu aç›-
dan olaya bakmam›z ve bu gerçe¤i
yeniden Müslümanlar›n zihinlerine
tafl›mam›z gerekir. 

Bugün, “Avrupa Birli¤i de¤erle-
ri” diyerek, “küresel de¤erler” de-
nerek kendisine s›¤›n›lan ve asla
tart›fl›lmaz görülen anlay›fllar ve id-
dialar karfl›s›nda komplekse düflen
kimi müslümanlar, bugünün dünya-
s›nda maalesef bu temel hakikatleri
dillendirmekten çekinir hale geldi-
ler. Müslümanlar ne Allah›n indirdi-
¤i ayetleri yok sayabilirler, ne da
makineli tüfek gibi al›p birini yok
etmek için bunlar› rasgele kullanma
hakk›na sahiptirler. Kimse, çeflitli se-
beplerle komplekse kap›larak kendi
hevâ ve hevesini do¤rulayacak tarz-
da c›mb›zla baz› ayetleri seçip ba¤-
lam›ndan uzaklaflt›rarak onu kul-
lanma hakk›na sahip de¤ildir. 

Özetlersek; Müslüman, düflman
ihdas etmek için gelmemifltir ama
dünyada bütün insanl›k tarihi bo-
yunca zulme karfl› ç›kan, haks›zl›¤a
karfl› ç›kan, insanlar› ezenlere karfl›
ç›kan bir inanc›n, akîdenin sahibidir
ve onu düflman ilan edenlerin
amans›z düflman›d›r. Allah vahyi
gerçekli¤i ve en son mesaj› olan
Kur’ân’›, yeryüzünde ezilenleri,
mazlumlar› ve haks›zl›¤a u¤rayanla-
r› savunmak üzere göndermifltir. Bu
böyle oldu¤u ve böyle bilindi¤i hal-
de, kimse kalk›p ‹slâm ad›na zalim-
lere muhabbet besleyemez, onlar›
sevemez, bu tarz söyler söyleyemez.
Dünyada ve Türkiye’de binlerce in-
san› soka¤a itip hayatlar›n› karar-
tan, olanlar› eroine, esrara al›flt›ran,
fuhfla teflvik eden, insanlar›n beden-
leri üzerinden para kazanan zalim-
lerle onlar›n ezdi¤i insanlar› eflit tu-
tamay›z ve onlar gerçekten bizim
hasm›m›zd›r. Tabi zulme devam et-
tikleri sürece. Tevbe ederlerse ne
âlâ; düflmanl›k biter. Belki içimizden
birileri hiç zulme u¤ramam›fl olabi-
lir, fakat bu hiç fark etmez. Her
müslüman zulme karfl› ç›kmal›d›r.
Kur’an-› Kerim’in bize verdi¤i anla-
y›fl budur.
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‘Belâ’n›n sözlük anlam›, denemek,
yapmak, bitkin hale getirmek de-
mektir. 

Kur’an’da daha çok denemek,
s›namak, imtihan etmek anlamla-
r›nda kullan›lmaktad›r. Denenmek
veya bir s›namaya u¤ramak insan›
y›pratt›¤›ndan, insana s›k›nt› verdi-
¤inden dolay› ‘belâ’ kelimesiyle
ifade edilmektedir. 

Dinin emirleri  bir bak›ma ‘be-
lâ’d›r yani insan› s›namad›r. Çünkü
baz› dinî emirler insan bedenine
zorluk verir, insanlar›n iyilerini ve
kötülerini ortaya koyar. fiükreden-
ler veya nankörlük edenler bunun-
la belli olur. 

Bunlar birer ‘belâ’d›r/imtihand›r.
(Ece, H. ‹. Temel Kavramlar›, s: 66)

Tarihin kaydetti¤i en büyük
despotlardan biri olan Firavun (ya
da firavun zihniyeti), Hz. Yakub’un
torunlar›na (‹srailo¤ullar›na) zul-
mediyor, onlar›n hayat alanlar›n›
daralt›yordu. Hatta nesillerine bile
müdahele ediyordu. 

Kur’an bu olay› özellikle önce-
likle Peygamberin sahabelerine,
sonra da bütün ümmet-i Muham-
med’e flöyle hat›rlat›yor. 

““HHaannii MMuussaa kkaavvmmiinnee ddeemmiiflflttii kkii::
““AAllllaahh’’››nn üüzzeerriinniizzddeekkii nniimmeettiinnii hhaa-
tt››rrllaayy››nn.. ÇÇüünnkküü OO,, ssiizzii iiflflkkeenncceenniinn
eenn kkööttüüssüünnee ssüürrmmeekkttee vvee oo¤¤uullllaarr››-
nn››zz›› ööllddüürrüüpp,, kkaadd››nnllaarr››nn››zz›› ((kk››zzllaarr››-

nn››zz››)) ssaa¤¤ bb››rraakkmmaakkttaa oollaann FFiirraavvuunn
aaiilleessiinnddeenn kkuurrttaarrdd››.. ‹‹flflttee bbuu ssiizzee aann-
llaatt››llaannllaarrddaa,, RRaabbbbiinniizzddeenn bbüüyyüükk
bbiirr ((bbeellââ)) iimmttiihhaann vvaarrdd››rr..”” (‹bra-
him, 14/6. Bir benzeri Bekara, 2/49.
A’raf, 7/141)

Bu, öncelikle azapla, zorlukla
ve daralma ile denenmektir. 

Herkes sab›r sab›r der de, sabr›n
gere¤i ne kadar yerine getirilir?
Burada sabr›n, direnmenin, kurtu-
lufl için kararl› olman›n, onun u¤ru-
na çal›flman›n iflaretlerini buluyo-
ruz. Burada, ‘belâ’ya u¤rayan bir
toplulu¤un samiyet derecesi ölçül-
mektedir. Zira sab›r, sadece zulüm
ve iflkenceye katlanmak de¤ildir. 

Sab›r; sars›lmadan, ruhsal hezi-
mete u¤ramadan zorluklar› gö¤üs-
lemektir. Bununla birlikte kurtulufl
ümidini, kararl›l›¤› b›rakmamakt›r.
Zulüm ve azg›nl›¤›n karfl›s›nda dik
durabilmektir. Hatta bu zorlu¤u
aflmak için gereken çabay› göster-
mektir. (fi-Z›lâli’l-Kur’an, 4/2088)

Kur’an, ‹srailo¤ullar›n›n çektik-
leri s›k›nt›lar› söz konusu ettikten
sonra üç âyette; ““BBuu,, ssiizziinn iiççiinn RRaabb-
bbiinniizzddeenn ggeelleenn ççookk öönneemmllii bbiirr iimmttii-
hhaanndd››”” diye ekliyor.

Burada ‘belâ’n›n Allah’a nisbet
edilmesi dikkat çekicidir. Bu, ‹srai-
lo¤ullar›na daha sonradan verile-
cek olan nimetlerin, kavuflturala-
caklar› derecelerin bir bedeliydi.

(Bekara, 2/47) 
Allah kullar›ndan diledi¤ini, di-

ledi¤i fleyle dener; bununla ya ona
bir zafer verir, ya günah›n› affeder,
ya flükrünü art›rmas›na sebep olur,
ya da ona daha fazla sevap/karfl›l›k
verir. Nitekim Peygamber (sav)
mü’minlerin dinleri ölçüsünde bela
ve musibete u¤rat›laca¤›n›, kim
dinde daha güçlü ve daha samimi
ise o daha fazla zorlukla, daha
farkl› imtihanla karfl›laflabilir. Di-
ninde gevflek ve zay›f olanlar ise bu
yolda daha az belâya u¤rayabilir.
(bak. Tirmizî, Zühd/56, 2398)

Musa Peygamberin ashab› ger-
çekten bbüüyyüükk bbiirr bbeellââ ((ddeenneemmee)) ile
karfl› karfl›ya kalm›flt›. Ülkelerinde
hiç bir de¤erlerine itibar edilmiyor,
haklar› k›s›tlan›yor, köle muamele-
si görüyorlard›. Evet oras› kendi ül-
keleriydi. As›rlar önce Yusuf Pey-
gamber eliyle oraya yerleflmifller,
oray› yönetmifller, oray› imar et-
mifllerdi. Ama Firavun onlara ya-
banc› (parya) gözüyle bak›yor, ay-
r›mc›l›k uyguluyor, onlar› göz alt›n-
da tutuyordu. Zira onlar hâlâ atala-
r› Yakub’un ve Yusuf’un dini üze-
rinde idiler. Onlar o Tevhidî öze sa-
hip olduklar› sürece, Firavunun
rabli¤i, ya da hükümranl›¤› rahat
etmiyecekti. Bunun için onlar›n za-
y›f b›rak›lmas›, bask› alt›nda tutul-
mas› gerekiyordu.
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Tarihten beri flirk dinini hayat
tarz› olarak benimseyenler, Tev-
hid’e iman edenlerden asla raz›
gelmezler. Her zaman ve her yer-
de onlar›n zay›f kalmalar›n› ister-
ler. Onlar› hiç bir flekilde yetki
makam›nda görmek istemezler.

Ancak bu büyük belâ, asla
esef edilecek, asla piflmanl›k du-
yulacak, asla geri kaçmaya sebep
olacak bir felaket de¤il; tam ter-
sine sabr› ve tahammülü, direnifl
ve tevekkülü, azim ve gayreti
kamç›layan bir süreçti. Onlar› bu-
nunla imtihan eden Rab, Mu-
sa’n›n eliyle onlara müjde veri-
yor, bafllar›na gelen bu musibe-
tin karfl›l›¤›n› çok büyük fazlas›y-

la geri alacaklar›n› müjdeliyordu. 
““AAllllaahh bbuuyyuurrdduu:: SSeennii kkaarrddee-

flfliinnllee ddeesstteekklleeyyeeccee¤¤iizz vvee ssiizzee ööyyllee
bbiirr kkuuddrreett vveerreeccee¤¤iizz kkii,, aayyeettlleerrii-
mmiizz ((mmuucciizzee yyaarrdd››mmllaarr››mm››zz)) ssaayyee-
ssiinnddee oonnllaarr ssiizzee eerriiflfleemmiiyyeecceekklleerr..
SSiizz vvee ssiizzee ttaabbii oollaannllaarr üüssttüünn ggee-
lleecceekkssiinniizz..”” (Kasas, 28/35)

Böyle bir müjde Hz. Musa’ya
henüz peygamber oluflunun ilk
zamanlar›nda, israilo¤ullar›n›n
zay›f, güçsüz ve bask› alt›nda ol-
duklar›, bütün umutlar›n gitti¤i,
firavunun galibiyetini ilan etti¤i
zamanda verildi. 

Sonuç Rabbin takdir etti¤i gi-
bi oldu. Hakk›n yan›nda olanlar
kazand›, bat›l› ve haks›zl›¤› savu-

nanlar, zulme baflvuranlar kay-

betti. 

Onlar kazanm›fl görünse de

kaybetmeye devam edecekler.

Bu gerçek günümüzde de ge-

çerlidir. Hakka gönül verenler

esef etmesinler, ümitsiz olmas›n-

lar, bat›l›n tuzaklar› ve bask›lar›

karfl›s›nda y›lmas›nlar. Allah (cc)

‘‘bbüüyyüükk bbiirr bbeellaa’y› sebepsiz yere

vermez.

Asl›nda korkulmas› gereken

fley, mü’min olarak bu gibi dene-

melerden mahrum kalmak ve

bunun getirece¤i hesaps›z mükâ-

fatlar› hak edememektir.

28.6.2008 Zaandam
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G
ünümüzde tan›nm›fl marka-

lar›n ürünlerindeki en ufak

bir defonun, ürünün de¤e-

rini epeyce düflürdü¤ü, hatta ba-

zen yok pahas›na satt›racak dere-

ceye indirdi¤i bilinen bir gerçektir.

Yüce Allah’›n indinde de mü’minin

de¤erini düflüren defosu, kulluk

görevinin anlafl›lmas› ve ifas›ndaki

eksiklikler, ihmaller, savsaklamalar,

zaaflar ile küçükten büyü¤e iflledi-

¤i günahlard›r. Elbette günahs›z

kul olmaz. Peygamberler müstesna

hiç kimse masum de¤ildir. Ancak

mü’minin hedefi olgunluk ve ttaakk-

vvaaddaa daha üstün bir noktaya ulafl-

mak, ““mmuuttttaakkîînn”” s›n›f›na girecek

amelleri (amel-i sâlih) ifllemek ve

Allah’›n r›zas›n› kazanmak olmal›-

d›r.

‹fl hayat›m›zda, aile ve toplum

hayat›m›zda, k›saca hayat›m›z›n

her an›nda müslüman kimli¤imize

halel getirecek, Allah’›n r›zas›na

muhalif her söz, ifl ve eylem

mü’minde bir defo oluflturur ve

onun de¤erini Allah indinde düflü-

rür. Böyle fertlerin oluflturdu¤u

topluluk veya cemaatin de toplam

kalitesi düflük olur. Toplam kalitesi

düflük, defolu bir toplulu¤un, top-

lumun geliflmesini, dönüflmesini

sa¤lamas› beklenemez. Müslüman

kimli¤i ve sözde bir ideal tafl›mak

yetmez. Yeterli donan›ma, ihlâs,

samimiyet ve gayrete de sahip ol-

mak gerekir.

Bugün ‹slâm co¤rafyas› kan a¤-

l›yor, bir türlü kendine gelemiyorsa

bunun sebebini, Allah’›n müslü-

manlara nusret ihsan etmemesinde

de¤il, Allah’›n yard›m, koruma ve

zafer konusundaki va’dine lay›k

olamayan, onu hak kazanamayan,

Allah’›n istedi¤i gibi bir kulluk ser-

gileyemeyen bizde, defolu kimlik-

lerimizde aramal›y›z. 

Kur’an-› Kerim’de, gerek pey-

gamber k›ssalar›nda gerekse asr-›

saadet dönemi ile ilgili ayetlerde

yüce Allah; kendi yolunda çal›flan,

cihat eden müslümanlara yard›m›-

n› esirgemedi¤ini, onlar› nice üstün

topluluklara üstün k›ld›¤›n›, onlara

nimet ve zafer ihsan etti¤ini beyan

etmektedir. ‹nand›¤›m›z Allah, asla

sözünden caymad›¤›na (la-yûflih-ul

mîad), adil oldu¤una, kendisine

inananlara zulmetmeyece¤ine ve

Kur’an’›n hükümleri k›yamete ka-

dar baki kalaca¤›na göre, onlarca

y›ld›r zilletimizin, derbederli¤imi-

zin, zelil oluflumuzun sebebini bafl-

ka yerlerde arayamay›z: “Andolsun

ki, Allah, size verdi¤i sözde durdu.

Onun izniyle kâfirleri k›r›p biçiyor-

dunuz, ama Allah size arzulad›¤›-

n›z zaferi gösterdikten sonra gev-

fleyip bu hususta çekifltiniz ve isyan

ettiniz; sizden kimi dünyay›, kimi

âhireti istiyordu; derken denemek

için Allah sizi geri çevirip bozguna

u¤ratt›. Andolsun ki O, sizi ba¤›flla-

d›. Allah’›n inananlara nimeti bol-

dur.” [Âl-i ‹mran 3/152] Ayr›ca flu

ayetlerle Allah’a olan ba¤l›l›¤›n flu-
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urunda olan mü’minler içindir:

“Gevflemeyin, üzülmeyin, inanm›fl-

san›z, mutlaka siz en üstünsünüz-

dür.” [Al-i ‹mran 3/139] ve “Bu, Al-

lah’›n vaadidir; Allah verdi¤i söz-

den caymaz, fakat insanlar›n ço¤u

bilmezler.” [Rum 30/6]

Bundan sonra art›k inananlar

flöyle demelidir: “Rabbimiz! Pey-

gamberlerinle vadettiklerini bize

ver, k›yamet günü bizi rezil etme.

Sen flüphesiz sözünden caymaz-

s›n.” [Âl-i ‹mran 3/194]

“Allah, içinizden inan›p yararl›

ifl iflleyenlere, onlardan öncekileri

halef k›ld›¤› gibi, onlar› da yeryü-

züne halef k›laca¤›na, onlar için

be¤endi¤i dini temelli yerlefltirece-

¤ine, korkular›n› güvene çevirece-

¤ine dair söz vermifltir. Çünkü on-

lar Bana kulluk eder, hiçbir fleyi Ba-

na ortak koflmazlar. Bundan sonra

inkar eden kimseler, iflte onlar ar-

t›k yoldan ç›km›fl olanlard›r.” [Nûr

24/55]

“And olsun ki, siz düflkün bir

durumda iken, Bedir’de, Allah size

yard›m etmiflti; Allah’tan sak›n›n ki

flükredebilesiniz.” [Âl-i ‹mran

3/123]

“Talut orduyla birlikte ayr›ld›k-

tan sonra, «Do¤rusu Allah sizi bir

›rmakla deneyecektir, ondan içen

benden de¤ildir, onu tatmayan

eliyle sadece bir avuç avuçlayan

müstesna flüphesiz bendendir» de-

di. Onlardan pek az› hariç, sudan

içtiler. Kendisi ve kendisiyle olan

inananlar ›rma¤› geçince, «Bugün

Calut ve ordusuna karfl› koyacak

gücümüz yok» dediler. Kendileri-

nin Allah’a kavuflaca¤›n› bilenler

ise:: ««NNiiccee aazz ttoopplluulluukk ççookk ttoopplluulluu-

¤¤aa AAllllaahh’’››nn iizznniiyyllee üüssttüünn ggeellmmiiflflttiirr,,

AAllllaahh ssaabbrreeddeennlleerrllee bbeerraabbeerrddiirr»»

dediler.” [Bakara 2/249]

“Sizi gözleyenler, Allah’tan si-

ze bir zafer gelirse, «Sizinle bera-

ber de¤il miydik?» derler; e¤er ka-

firlere bir pay ç›karsa, onlara: «Size

üstünlük sa¤layarak sizi müminler-

den korumad›k m›?» derler. Allah

k›yamet günü aran›zda hüküm ve-

rir. AAllllaahh iinnkkaarrcc››llaarraa,, iinnaannaannllaarr

aalleeyyhhiinnddee aassllaa ff››rrssaatt vveerrmmeeyyeecceekk-

ttiirr..”” [Nisa 4/141]

“Delil ve ispat bak›m›ndan, ha-

kikat aç›s›ndan küfür, ‹slâm’a üs-

tünlük sa¤layamaz. Allah buna f›r-

sat vermez. Fakat dünyada Allah’›n

tekvînî fleriat›n›n koydu¤u kanun-

lara göre ççaall››flflmmaa,, ssaabb››rr,, cceessaarreett,, ttee-

flfleebbbbüüss,, bbaaflflaarr›› vvaass››ttaallaarr››nn›› kkuullllaann-

mmaa hhuussuussllaarr››nn›› MMüüssllüümmaannllaarr iihhmmaall

eeddeerrlleerrssee,, oo flfleerriiaattaa uuyygguunn hhaarreekkeett

eeddeenn ggaayyrr--›› mmüüsslliimmlleerr bbaaflflaarr›› ssaa¤¤llaa-

yyaabbiilliirrlleerr. Mümin bat›l vas›tay› kul-

lan›r, mesela tembellik eder dürüst

olmazsa, hak vas›tay› kullan›p çal›fl-

kan ve dürüst olan bir kâfir dünya-

da ona galip gelebilir…”  (1)  

O halde, Allah’›n gösterdi¤i s›-

rat-› müstakim üzerinde mü’minler

olarak dosdo¤ru yürüme becerisini

göstermek, kendimizi vahyin ve

sünnetin ›fl›¤›nda yeniden format-

lamak, ‹slâm d›fl› hayat tarzlar›n›n

renklerini üzerimizde tafl›yarak de-

¤il; Allah’›n boyas› ile boyanmak,

mü’min-i kâmil olma yolunda gay-

ret sarf etmek ile mümkündür.

Yoksa s›n›fland›r›labilecek bir y›¤›n

defolar›m›zla Allah’›n inayetine,

korumas›na yard›m›na nail olama-

y›z:“Siz Allah’›n verdi¤i rengi al›-

n›z. Allah’›n boyas›ndan daha gü-

zel boyas› olan kimdir? «Biz ancak

O’na ibadet ederiz» deyiniz.” [Ba-

kara 2/138]; “Allah’a karfl› gelmek-

ten sak›nanlara ise: «Rabbiniz ne

indirdi?» denildi¤inde: «Hay›r in-

dirdi» derler. Bu dünyada güzel ifl-

ler yapanlara güzel bir mükâfat

var. Âhiret yurdu cennet, ddüünnyyaa-

ddaann vvee iiççiinnddeekkii hheerr flfleeyyddeenn eellbbeettttee

ddaahhaa hhaayy››rrll››dd››rr. Takva sahiplerinin

yurdu ne güzel yurttur!” [Nahl

16/30] ve sonuç olarak: “O gün kö-

tülükten sak›nanlar› sseeççkkiinn kkoonnuukk-

llaarraa yyaarraaflfl››rr bbiirr ssaayygg››nnll››kkllaa, rahmeti

bol olan Allah’›n huzurunda bir

araya getiririz.” [Meryem 19/85]

Görev ve sorumlulu¤unu yerine

getirmeyenin, görev ve sorumlulu-

¤un yerine getirilmesine karfl›l›k

va’dedilenleri beklemesi, ummas›

biraz da yüzsüzlük de¤il midir?

Dersine hiç çal›flmayan veya flöyle

böyle çal›flan bir ö¤rencinin, ö¤ret-

meninden çok iyi bir not ve takdir;

karnesinde de baflar› beklemesi ne

kadar do¤rudur? Bugünlerde mü-

barek Ramazan ay›na giriyoruz.

Hiç olmazsa, yaflad›¤› toplumun

de¤erlerine yabanc›laflm›fl büyük

flair Yahya Kemal’in, bir Ramazan

akflam› herkesin yuvalar›na iftar

için çekildi¤i bir zamanda, yaflad›¤›

oruçsuz bir Ramazan akflam›n›n

hüznünü dile getirdi¤i “Atik Vali-

de’den ‹nen Sokak’ta” fliirindeki

hüzne benzer bir hüznü; asr-› saa-

det misali bir iklim oluflturamad›¤›-

m›z için duyal›m ve defolar›m›z› bir

bir düflünüp Kur’an ve Sünnet’in

k›lavuzlu¤unda kendimizi yeniden

infla edelim.  

“Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün 
Top gürleyip oruç bozulan lahzadan beri, 
Bir nurlu nefl’e kaplad› kerpiçten evleri. 
Yarâb nas›l ferahl› bu âlem, nas›l temiz! 
Tenha sokakta kald›m oruçsuz ve nefl’esiz. 
Yurdun bu iftar›ndan u zak kalman›n gam› 
Hadsiz yaflatt› ruhuma bir gurbet akflam›. 
Bir tek düflünce oldu teselli bu derdime: 
A z çok ferahlad›m ve dedim kendi kendime: 
‘Onlardan ayr›l›fl bana her an üzüntüdür; 
Madem ki böyle duygular›m kald›, çok flükür.” 

DDiippnnoott
1- Prof. Dr. Suat Y›ld›r›m, Kur’an-›

Hakim ve Aç›klamal›  Meali,
Nisa sûresi 4/141 için yap›lan
aç›klama.
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N
amus kavram›, zaman mef-
humu içinde belli farkl›l›klar
arz ederek –özellikle- do¤u

toplumlar›n›n hayat›nda önemli bir
yere sahip olmufltur. Bununla bera-
ber gündelik hayatta da, kullan›lan
deyimlerde genifl bir yer kaplam›fl-
t›r. “mahallenin namusu, namus
bekçisi, namus düflman›, namussuz,
ehl-i namus, iflin namusunu kurtar-
mak vesaire” Ve flimdilerde duya
duya ezberledi¤imiz “namus cina-
yetleri”…

Türk Dil Kurumu, Namusu “in-
san›n ahlak kurallar›na karfl› besle-
di¤i ba¤l›l›k duygusu” olarak tarif
ediyor. Her ne kadar bu “ahlâk ku-
rallar›” ile ilgili bir toplumsal muta-
bakat varsa da –ki de¤iflim geçiri-
yor- her anlay›fl grubunun farkl› ve
ayn› flekillerde görüp de¤erlendir-
di¤i alanlar var. Ahlâk kurallar›n›n
belirleyicisi nedir? Sorusuna cevap
vermekte toplumsal olarak s›k›nt›l›
oldu¤umuz günlere geldik. Kimisi-
ne göre bunu din belirler; kimisi in-
sanl›¤›n belirledi¤i görüflünde; ki-
mimiz “anne-babam›zdan gördü-
¤ümüz” derken, kimimiz de “in-
sanlar›n ay›plamad›¤› fleyler” diye-
bilmekteyiz. Pratik olarak hayata
bakt›¤›m›zda ise kimi yerde insan›n
tutarl› olmamas› fleklinde görür-
ken, genelde kad›n›n “ortal›k ma-
l›” haline gelmesini kastederiz.

Din bize “utanma duygusu” da
diyebilece¤imiz “haya”dan bahse-
der. Bir insan›n yapaca¤› bir ifli ya
da söyleyece¤i bir sözü kendisine

yak›flt›ramamas› ve de insanlardan
ve Allah’tan çekinmesi  de diyebili-
riz, “haya” için. Gerçekte de yapa-
ca¤›m›z fleylerle ilgili -moda ifade
ile- mahalle bask›s› ya da kalbî  ve
aklî çekinceler; daha ileri bir du-
rumda da “bir hususun kendimize
sevimli gelmemesi” halleri belirle-
yicidir. “Haya” anlay›fl›n›n yan› s›ra
dinin de insana yak›flt›ramad›¤› hu-
suslar vard›r. Ancak, hem “haya”
hem de “yak›flmayan” hususlarla il-
gili toplumun büyük ve h›zl› bir de-
¤iflim içinde oldu¤unu söylemeli-
yiz. Belki daha da ileri giderek için-
de bulundu¤umuz toplumda bir
kesimin “utanmak gerek” dedi¤i
fleye di¤er bir kesim “çok do¤al”
hatta baflka bir kesimin de “mutla-
ka böyle olmal›” dedi¤ini duyabili-
riz. Her fleyden önce bu durumun
kesinlikle normal olmad›¤›n› söyle-
meliyiz. Ahlak, zemini insanl›k tari-
hi kadar derin bir husus iken bu ka-
dar farkl› anlay›fllar›n olmas›n› ve
dillenmesini ve de yaflanmas›n› olsa
olsa bir çeflit “toplum mühendisli-
¤inin” eseri, ya da “büyük bir sap-
ma” olarak nitelendirebiliriz.

Ahlakî normlar› belirleyen iki
faktör önümüzde durmaktad›r:
Din ve devlet. Her ikisi de kendi hu-
kuk alanlar›nda yasaklar ve sevap-
lar belirlemifllerdir. Bu aç›dan ben-
zer zeminlerde yer alan ve birbirin-
den çok da ayr› olmayan iki yap›-
d›r. Ancak ayr›ld›klar› önemli bir
husus vard›r. Devletler tarih içinde
insanlar taraf›ndan flekillendirilmifl

yap›lard›r ve Allah’›n insana sundu-
¤u yaflama alan›nda baz› farkl›l›k-
lar gösterirler; Din ise Allah tara-
f›ndan kula “dolays›z” yani hemen
uygulamaya yönelik olarak verilmifl
kurallar manzumesidir. Din ve dev-
letin koydu¤u ahlakî normlar birbi-
rini pekifltirece¤i gibi birbiri ile çe-
liflebilir ve çeliflmektedir de. Bu o
kadar genifl bir farkl›l›klar yelpaze-
si içinde karfl›m›za ç›kar ki: kimine
göre devlet: insanlar›n dini hayat›-
n› yaflamada onlara kolayl›k sa¤la-
yan ve “önünü açan” bir güç iken,
kimisine göre de devlet: insanlar›
dinin bask›s›ndan koruyan bir yap›-
lanmad›r.

fiimdi ortaya bir soru atal›m: Di-
nin ve devletin ahlakî normlar›nda-
ki farkl›l›klar aras›nda kalan insan-
lar nas›l tercihler yaparlar? Bu so-
ruya “can›n›n istedi¤i” cevab›n› ve-
rebiliriz. Ancak pratik hayatta bu
durum insan› “zor tercihlerle” bafl
bafla b›rakabilir ve b›rakmaktad›r
da. Din, “namaz k›l” derken devlet
“ifline bak”, Din “oruç tut” derken
devlet: “afiyet olsun”, din “bafl›n›
ört” derken devlet “bafl›n› aç”, din
“içme” derken devlet “iç sa¤l›kl›-
d›r”, diyorsa elbette dinin ahlak
normlar›na uyman›n birtak›m ek
maliyetler getirece¤i ve zaman içe-
risinde devletin “tek norm belirle-
yici” olma yolunda totaliter bir ya-
p›lanma peflinde oldu¤u hatta ba-
flard›¤› görülebilir. Bu durum bat›
toplumlar›nda ortaya ç›kan ve son
300 y›lda ‹slam toplumlar›na da bu-
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laflm›fl olan yakam›z› kurtarmakta
çokça zorluk çekece¤imiz planl› bir
anlay›fl modülüdür. ‹flin özü itiba-
r›yla da “ahiret” inanc› olmayan ya
da zay›f olanlar›n bu anlay›fllar›
do¤rultusunda toplumda olufltur-
duklar› “sinsi” bir kurgudur. “Sin-
si” diyorum çünkü “özgürleflme”
k›l›f› alt›ndad›r; “Sinsi” denmeli
çünkü bir çeflit insan›n “ayd›nlan-
mas›n›n” mucididir; “sinsi” denir
çünkü “demokrasi” maskesi ile
uyutup sömürdükleri bir dünya
vard›r; “sinsi” demek gerekir çün-
kü kendi yaflant›lar›n› “ola¤an”
olarak göstererek, (az)› (çok)lamak
ve ço¤u (az)lamak peflindeler. Ya-
k›n› uzak, uza¤› yak›n göstermek,
belliyi belirsiz belirsizi belli etmek,
bilineni bilinmeyen bilinmeyeni bi-
linen saymak ve dahas› do¤ruyu
yanl›fl yanl›fl› da do¤ru görmek ve
göstermek ve yaymak ve yayg›nlafl-
t›rmak bu anlay›fl›n “sinsi”li¤ini ve
ahlakî normlar›n neresinde oldu-
¤unu bir kere daha düflünmemizi
sa¤layacakt›r.

‹nsanlar›n birbiri ile iç içe geçti-
¤in alanlardan biri de üretim ve ti-
carettir. Devletin bazen tek belirle-
yici oldu¤u bazen de sistematik
aç›dan yap›land›rd›¤› bu alan za-
man içinde liberalleflme ad›na dev-
letin belirleyicili¤inin ötesinde bir
yap› kazanm›flt›r. Bu yap›, getirilen
sistemin gereklerinden flekillenen
ve “kendi durumunu kendisi belir-
leme” özellikleri ile bezenmifl fark-
l› bir arz-talep dengesi içinde yüz-
mekte ve tüketici-üretici-sat›c› gibi
unsurlar› da sürüklemektedir. “Sü-
rüklemek” tabiri tam da bu siste-
min kendisi ve çevresini nas›l flekil-
lendirdi¤inin bir ifadesidir. Çünkü
iflin bafllang›c› bulufl-üretim, deva-
m› piyasada uygun bir talep olufl-
turma ve ac›mas›z ve doyumsuz bir
sat›fl fleklindedir. Klasik iktisadi an-
lamlardan arz-talep dengesinden
bahsetmek bu sistemi oldukça ha-
fife almaktad›r. Çünkü sistemde
bazen talep vard›r bazen da olufl-
turulur, hatta oluflturulan talep

hep vard›r. Bu oluflturma bazen
reklam, bazen zenginler, bazen de
çevredir. Ve bir gün gelir çok hafi-
fe ald›¤›n›z bir ürünün bafl müflteri-
si hatta sat›c› bile olabilirsiniz.

Hz. Muhammed’in (sav) Medi-
ne’ye geldi¤i gibi pazar› gezdi¤i ve
baz› düzenlemeler yapt›¤› söylenir.
Dinin elbette çal›flan, alan, satan
insanlarla ilgili ve ticaret hayat›n›
düzenleyen bir çok belirleyici pren-
sibi var. Bu prensipler gerekti¤inde
görmezden gelinebilecek türden
nafile ibareler olmaktan çok “ol-
mazsa olmaz” cinsinden ifadeler.
Unuttu¤umuz ve geride b›rakt›¤›-
m›z dini bilgilerimizi flöyle bir yok-
larsak bunlar›n tamamen fark›na
varabiliriz. Mesela dinen bir ürünü
satarken kusurunu da ifade etme
zorunlulu¤u vard›r. 3. Dünya ülke-
lerinde aray›p da bulamayaca¤›n›z
bir durum. Ülkemizde bile yeni ye-
ni tüketim mallar› ile ilgili müflteri
koruma kanunlar› olufluyor. Kapi-
talist sistemde bir ürünü istedi¤iniz
gibi “balland›ra balland›ra” anla-
tabilir, oldu¤undan fazla özellikler
katabilir, hatta muhteviyat›nda za-
rarl› olabilecek ya da yan tesirleri
bulunan farkl› kimyasallar varsa
bunlar› aç›klamakta ketum davra-
nabilirsiniz. Bu durum dinin “ha-
ram” sayd›¤› bir vak›ad›r ve bura-
dan elde edilen kazanç da “ha-
ram” say›l›r, sahibi için de bu “atefl-
tir”. 

Kapitalizm sizin ne kadar kaza-
n›yorsan›z o kadar harcaman›z› is-
ter. Çünkü siz çal›fl›p kazanm›fls›-
n›zd›r ve kazand›¤›n›z› yemek en
tabii hakk›n›zd›r. ‹slam’a göre ise
siz sadece çal›flm›fls›n›z ancak elde
etti¤iniz kazanç Allah taraf›ndan
verilmifltir. Bu verilen nimeti “he-
laller” içerisinde edinmiflseniz “he-
lal”dir. E¤er, normalin d›fl›nda bir
“kâr” söz konusu ise bu dinen “ha-
ram” kapitalizme göre “annenizin
ak sütü”dür. ‹flçilerinizin hakk›na
riayet etti iseniz kazanc›n›zda bu
aç›dan mesele yok ancak kapitaliz-
me göre ifl gücü de bir piyasad›r. ‹fl-

çinin ne alaca¤› orada belirlenir.
Bu bazen iflçileri geçindirir bazen
geçindirmez. Siz iflçilerinize, herke-
sin verdi¤inden fazla vermezsiniz.
Çünkü piyasa uygun de¤il ve girdi-
ler yükseldi¤inde rekabet yapa-
mazs›n›z. Fakat yaflant›n›zda her
türlü lüksün olmas› yolunda piyasa
müsait ise bu da kazanc›n›z› flüphe-
li yapar. Bu arada kazanc›n›z yine
“helal” yollara harcayabilirsiniz, is-
tedi¤iniz yerlere de¤il. Harcaman›n
s›n›rlar› da vard›r bu da “israf” öl-
çüleridir, yani gere¤inden fazla
harcayamazs›n›z. Mesela lüks ol-
mamal›. Gösterifl söz konusu olma-
mal›. Mal›n›z ve kazanc›n›z›n zeka-
t› verilmifl olmal›. Ve di¤er unsur-
larda yapt›¤›n›z belirleyici ve sü-
rekli yanl›fllar san›lan›n aksine, ma-
l›n›z›n zekat›n› vermenizle ortadan
kalkm›fl olmaz. Yani kazanc›n›za
“haram” unsurunu ekleyen bir afla-
ma sonras› zekat vermeniz, o “ha-
ram›” “helal” yapmaz.

Bir de üretilen ürün ya da hiz-
met var. Ürün ya da hizmet, serma-
ye-müteflebbis-iflgücü-hammadde
dörtlüsünün bir araya gelmesini
sa¤layan illettir. Ürün ya da hizme-
tin de illeti müflteridir. Peygamber
bir sözünde “çal›flan Allah’›n sevgi-
lisidir” buyurmufltur. Bu her iyi
alandaki çal›flmay› kapsamakla bir-
likte hassaten evinin geçimi için
gayret edenleri önceler. Çal›flan›n
da hedefi bir hizmet ya da ürünü
ortaya koymakt›r. Yani bir iflyerinin
kalitesini, bilgi ve becerisini, biriki-
mini ortaya ç›karan fley bir çeflit
“nirengi noktas›”d›r, üretimi. Bir
ailedeki yap›n›n özeti, faydal›-za-
rarl› taraflar› ve meyvesi nas›l ço-
cuk ise iflyeri için de üründür. Bü-
tün de¤erlendirmeler o ürüne göre
yap›l›r. ‹nsanlar sizin üretim flart ve
durumlar›n›z ile de¤il ürününüzle
muhatap olurlar. Sizin ile yani iflye-
ri ile muhatabiyetleri de o ürün
çerçevesince ve çerçevesindedir. Bu
ürün bir ütü olabilir. Ya da otomo-
bil lasti¤i… Belki de yap›lm›fl yöre-
sel bir et yeme¤idir ya da fliflelen-

5599EYLÜL ‘08 UMRAN



Yaflayan ‹slam

mifl bir flifle su. Bir hastane için el-
bette teflhis ve tedavi.., bir televiz-
yon için yapt›¤› program, izlettirdi-
¤i film veya haber iflleme tarz›..
Kim ve ne olursan›z olun sizden is-
tenen iflinizi iyi yapman›zd›r ve is-
tenmesi gereken baflka bir fley de
olmamal›d›r, olamaz da. 

Bir “iflin namusu” üretilen mal
ya da hizmettir. E¤er bunlar iyi ise
o iflin namusuna riayet edilmifl,
bunlar kötü ise “iflin namusu” geri
b›rak›lm›fl olur. O ifli yapan kifli her
ne kadar gündelik hayatta anlafl›-
lan anlamlarda namuslu bir insan
ise de üretti¤i mal ya da hizmet
aç›s›ndan “namus dairesi” d›fl›nda
kalm›fl olur. Kad›n-erke¤in namusu
oldu¤u gibi iflyerlerinin de namusu
üretti¤i ürün ve o ürünün üretilme
hikayesi ile oluflur. Bir iflyeri serma-
yesinden çal›flan›n›n haklar›na,
hammadde temin flart ve yöntem-
lerinden iflyeri sahibinin öncelikle-
rine kadar kendi namusunun hika-
yesini belirlemektedir. Müflteriye
dönük olan k›sm› mal ve hizmettir
bu namus anlay›fl›n›n ve “sonuç”
olmas› itibar› ile son de¤erlendir-
me alan›d›r; çal›flanlar›, sermaye
yönetimi gibi k›s›mlar› ile de aynen
ailede oldu¤u gibi bak›nca görün-
meyen ve insan hayat›nda geri
planda olan “aile s›r”lar›d›r ve
“ifl”in namusudur.

Bir insan›n dindarl›¤› ya da iba-
det ehli olup-olmad›¤› dinen haya-
ti derecede önemli bir meseledir.
Çünkü insan›n üzerinde üç tip
“hak” mevcuttur. Birisi çevresinde-
ki di¤er insanlar›n haklar›: ana-ba-
ba, kardefl, akraba ve taallukat…
‹kincisi kulland›¤› eflyalar: Ev, ara-
ba, kalem, elbise, yemek, bilgisa-
yar, tencere v.s. Ve bir di¤eri de Al-
lah’›n yarat›c› olarak insandan bek-
ledikleridir. Do¤u toplumlar›nda
görülen bir s›k›nt› burada kendini
gösterir. Bu biraz iyi niyet ve biraz
da safdilli olmakla alakal›d›r. Yara-
tan›n›n taleplerine cevap veren ya-
ni ibadet ve taatini yapan bir insa-
n› biz biraz daha ileri giderek bü-

tün emir ve yasaklar› yapan gibi
görmek isteriz hatta ve hatta çev-
resindeki insanlar ve kulland›¤› efl-
yalar aç›s›ndan da “düflündü¤ü-
müz gibi” oldu¤una inan›r›z. Bu bi-
raz k›yas olmayacak bir meseleden
k›yas ç›karmak gibidir. Çünkü iba-
det ve taat yapmakla –ki zahir gö-
zü ile gördü¤ümüz için böyle san›-
yoruz- emir ve yasaklar› de¤il yap-
mak, bilmek bile ayn› fleyler de¤il-
dir. E¤er bu farkl› aç›lardan bir in-
sanda farkl›l›klar varsa o zaman da
düflünmeden ç›kard›¤›m›z merte-
beden yine düflünmeden indiririz.
Halbuki her gereklili¤in kendi içe-
risinde de¤erlendirmesi söz konu-
sudur. Bir insan›n üretti¤i mal ya
da hizmetle muhatap olan aç›s›n-
dan o insan›n hayat› ikinci planda
ilgiyi hak eder. Bu müflteri için böy-
ledir.

Sat›c› asl›nda kendi üretti¤i ya
da baflkas›n›n üretti¤i ürüne müfl-
teriye karfl› kefil olan kiflidir. Bu ol-
dukça a¤›r bir mesuliyeti muhteva-
s›nda bar›nd›r›r. Bir kere sat›lan
mal›n kusur ya da güzelliklerini ek-
siksiz anlatman›z gerekir. Müflteri-
ye “çay” ›smarlamak istiyorsan›z
al›fl-verifl bittikten sonra bunu yap-
man›z› bafltan tavsiye edelim. Çün-
kü önceden ›smarlanan bir ikram
müflteriye bir çeflit “al” bask›s›d›r
ve eski ifadelerle “ivaz ve garaz”
bar›nd›ran bir ikramd›r ve Allah ka-
t›nda makbul de¤ildir. Çünkü bir
menfaat için yap›lan hiçbir ikram
“misafire ikram” dairesine girmez.
Ayr›ca “beklenti” de varsa bir çeflit
“at cambazl›¤›” hamleleridir ki ka-
pitalizme göre “sat›fl teknik ve tak-
tikleri”, ‹slam’a göre ise kand›rma-
cad›r ve “helal”inizi “haram” yap-
maktan baflka bir ifle yaramaz. Ürü-
nün sadece övüldü¤ü bir sat›fl bi-
zim hep gördü¤ümüz ancak dinde
de yeri olmayan bir vak›a. Haram
olan bir fleyi al›p-satmak nas›l
problemli ise Cuma saatinde sat-
mak, satarken yalan söylemek zo-
runda kalaca¤›n bir ürünü satmak
da problemlidir. 

Sat›c›, kendisini “satmaya en-
dekslemifl adam” pozisyonunda
karfl›m›za ç›kard›¤›nda ciddi an-
lamda kapitalizmin en koyu taraf-
lar› ile bezenmifl ve ‹slam’›n ticaret
ve üretimle ilgili prensipleri de bir
o oranda terazideki yerinde ol-
makta zorlanmaya bafllam›flt›r. Bu-
radaki temel mesele elbette anla-
y›flla ilgilidir. Yani çal›flmak ve ka-
zanmak ikilisinin insan›n iç dünya-
s›nda buldu¤u flekille ba¤lant›l›d›r.
Çal›flt›¤› zaman ve çal›flt›¤›n›n kar-
fl›l›¤› olarak kazand›¤›n› düflünen
insan Allah’›n kendi ifl dünyas›nda-
ki yerini kaybetmifl ve bir nev’i “se-
küler” bir hastal›¤a kap›lm›flt›r. Bu
hastal›¤›n ilerlemifl hali ifl dünya-
s›nda Yarat›c›n›n insanlar için va’z
etti¤i prensiplerin hiç uygulanmaz
hale gelmesi fleklindedir. Bunun
sonucu de¤iflmez ve insan›n de¤ifl-
tiremedi¤i a¤›r bir tak›m sonuçlar-
la karfl› karfl›ya kal›nmas›d›r. “Yer-
yüzündekilere merhametli olun ki
gökyüzündekiler de size merha-
metli olsunlar” ibaresi kendi çal›fl-
mas›n› ve çal›flmalar› putlaflt›ran in-
san için hiç düflünmedi¤i bir kap›y›
açmaktad›r. Gerçekte ise “insan
nereden kazanç sa¤layaca¤›n› ön-
ceden bilmez, Allah’›n emri çal›fl-
mak oldu¤u için oturup da Allah’›
imtihan etme¤e kalkmaz ve kendi-
sini unuttu¤unu düflünerek Allah’a
hat›rlatmaya da kalkmaz”.   

Bir “fley” üretmek ve satman›n
çok zahmet ve mesuliyetinin oldu-
¤u aflikar. Allah’› bilmek ve kork-
mak ya da baz› bat› ülkelerinin ba-
flard›¤› gibi “iki dirhem bir çekir-
dek” bir sistem… Birincisi b›rakm›fl
ancak ikincisine de ulaflamam›fl bir
ülkenin çocuklar› elbette her iki s›-
k›nt›y› da çekecek ve genellikle “iki
cami aras›nda bînamaz” duruma
düflecektir. Dünya insanl›¤›n›n re-
fah›n›n her ikisini birden yapmada
oldu¤unu bat›l›lar ö¤renemedi. Ne
dersiniz? Do¤u toplumlar› “ifl”in
namusunu kavrayabilirler mi?
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Canl› bir davet mektubudur cami.
‹fllerin ortas›nda, telafllar› kesen,
bayramlar› ço¤altan, hüzünleri
a¤›rlayan uhrevi hat›rlat›c›d›r. Ma-
hallemizin bir köflesinde, evimizin
yan› bafl›nda, uykumuzun orta ye-
rinde ezanlarca ötelere açar kalbi-
mizi. Bir flehrin siluetini minareler-
ce göklere yükselten zarafet abide-
sidir. Hayat›n kalbi gibi, bir boflal›r,
bir dolar. Temizler öyle u¤urlar u¤-
rayanlar›n›. Kirlerine bakmaks›z›n
karfl›lar kap›s›na gelenleri. Günde
befl kez, ahirete ilikler dünyam›z›.
Zaman›n baflköflelerinde kutlu ça¤-
r›larla Rabbimizin huzuruna bitiflti-
rir kal›plar›m›z› ve kalplerimizi: 

Haydi namaza!
Haydi felâha!

EEzzaann nneerreeyyee ççaa¤¤››rr››yyoorr??
Ezanlar›n ça¤r›s› camiyedir; tafl

duvarlar›n içini canland›ral›m, ses-
siz kubbenin gölgesini flenlendire-

lim, Peygamber’den (s.) emanet
mihrab› sevindirelim diye...

Ezanlar›n daveti cem olmaya-
d›r; da¤›tt›¤›m›z emellerimizi, un
ufak etti¤imiz yakar›fllar›m›z› omuz
omuza verip bir araya getirelim di-
ye... 

Müezzinlerin seslenifli cemaat
olmayad›r; yüz üstü b›rakt›¤›m›z
kardeflli¤imizin, köprü altlar›nda
unuttu¤umuz flefkatimizin elinden
tutup kald›ral›m, eve ça¤›ral›m di-
ye... 

Minarelerin ça¤r›s› namazad›r;
ayn› Rabbe kul olman›n lezzetini,
konu komflu, efl dost, çoluk çocuk,
genç yafll›, kad›n erkek, cümbür ce-
maat att›¤›m›z her ad›mda bir da-
ha yaflayal›m diye... 

Ezanlar›n ça¤r›s› secdeyedir;
dünyan›n gam ve kederini, zalimle-
rin zulümlerini, nefsimizin aldat-
malar›n›, fleytan›n çelmelerini aln›-
m›zda eritip bir olan Rabbimizin

yak›nl›¤›nda eritelim diye... 

CCaammii hhaayyaatt››mm››zz››nn nneerreessiinnddee??
Cami, kurtuluflun habercisi,

Rab’le buluflman›n merkezidir. ‹s-
lam medeniyeti cami medeniyeti-
dir... ‹slam flehrinin merkezinde ca-
mi, caminin merkezinde de namaz
vard›r... 

Camiler, Müslümanlar› toplay›p
bir araya getiren, onlar›n hayat›n›
kuflatan mekânlard›r. 

Camiler, Allah’›n ad›n›n an›lma-
s› için, ibadet için vard›r. ‹badetin
oda¤› ise namazd›r. 

Camiler, ‹slam’›n sembolüdür,
imzas›d›r; Müslümanlar›n güvence-
sidir. 

Camiler yeryüzüne vurulan ‹s-
lam mührüdür.

Camiler “Allah’›n evi” Kâbe’nin
flubeleridir. 

Camiler Allah’› anma adac›klar›,
Rabbimizle bafl bafla kalma vahala-
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HAYD‹ CAM‹YE!

NAMAZ GÖNÜLLÜLER‹ PLATFORMU

Dergimizin sahibi ve editörü AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz ile
ilahiyatç› yazar AAhhmmeett BBuulluutt ve CCeemmiill TTookkpp››nnaarr’›n
öncülü¤ünde kurulan NNaammaazz GGöönnüüllllüülleerrii PPllaattffoorrmmuu,
Ramazan’la birlikte yeni bir hamle bafllat›yor.
Platform’un ““HHaayyddii CCaammiiyyee”” ad›n› verdi¤i
proje, 2 Eylül’de Eyüp/Feshâne’de verilen
büyük iftar program› ile start al›yor. 

Namaz Gönüllüleri Platformu, iki y›l
önce kurulmufl ve 19 A¤ustos 2006’da,
Miraç gecesi arefesinde ““NNaammaazzllaa DDiirriilliiflfl
SSeeffeerrbbeerrllii¤¤ii””ni bafllatarak, Türkiye’nin
her köflesinde hatta Almanya, Fransa,
Hollanda ve K›br›s’ta yaklafl›k 250 panel, 500
küsur konferans, seminer, sohbet düzenlemiflti.
Ayr›ca bir buçuk milyon ““NNaammaazzllaa DDiirriilliiflfl”” kitapç›¤›
ve üç milyondan fazla ‘namaz bilinci’ kitab›n›n
halk›m›za ulaflmas›n› sa¤layarak milyonlarca

insan›m›z›n namazla buluflmas›na, namaz duyarl›¤›n›
tazelemesine, namaz›n› yeniden keflfetmesine vesile
olmufltu.

Namaz Gönüllüleri, ““HHaayyddii CCaammiiyyee”” kam-
panyas› ile, say›lar› her geçen gün artan

ama içini dolduramad›¤›m›z camilerimizi
cemaatle buluflturmay› ve flenlendirmeyi
hedefliyor. Camilerimizi sadece namaz
k›l›nan yerler olmaktan ç›kar›p bir
e¤itim, kültür, dayan›flma merkezi, bir

huzur ve mutluluk mekan›, bir s›¤›nak,
k›saca hhaayyaatt››nn kkaallbbii haline getirmeyi arzu-

layan Namaz Gönüllüleri Platformu’na baflar›lar
diliyor; ““NNaammaazzllaa DDiirriilliiflfl”” seferberli¤inde oldu¤u
gibi, “HHaayyddii CCaammiiyyee”” kampanyas›na da destek
olaca¤›m›z› belirtiyoruz. Bu amaçla Platformun
““HHaayyddii CCaammiiyyee”” ça¤r›s›n› aynen yay›nl›yoruz.
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r›, kendi içimize döndü¤ümüz serin
p›nar bafllar›d›r.

‹‹nnssaann oollmmaann››nn rreessmmii ccaammiilleerrddiirr.. 
‹nsanl›¤›n tarihi cami ile bafllar:

yeryüzünde yap›lan ilk bina bir iba-
det yeri olup, pek feyizli ve insan-
lar için hidâyet rehberi olan Kâ-
be’dir (3/96). 

Efendimiz’in Medine’ye hicre-
tinde ilk ifli cami yapmak olmufltur.
Bu, toplum hayat›n›n kalbi camide
atacak demektir. ‹slam’›n ilk y›lla-
r›ndan itibaren cami ‹slam toplu-
munda merkezi rol oynam›fl; hem
ibadet, hem e¤itim, hem dayan›fl-
ma, hem de idare yeri olmufltur. 

‹nsan, camilere yabanc›laflt›kça
Rabbine, kendine ve topluma ya-
banc›lafl›r. Yine insan, ancak AAll-
llaahh’’››nn eevvlleerrii olan camilerde kendini
bulur ve yeniden dirilir. Bir insan›n
camide bulunmas›, Peygamberimi-
zin ifadesiyle, kiflinin gurbetten bir
yak›n›n›n eve dönmesiyle sevinme-
si gibi Allah’› hoflnut k›lar. (Bkz: ‹bn
Mâce, Mesâcid,19)

BBiizz nneerreeddeeyyiizz,, ccaammii nneerreeddee??
Bugün, her alanda bir ddiirriilliiflfl ve

öözzee ddöönnüüflfl çabas› içinde olan Müs-
lümanlar, modern dünyan›n ifsad
edici sald›r›lar› karfl›s›nda, camileri
yeniden bir ss››¤¤››nnaakk, bir mmeerrkkeezz ha-
line getirmelidirler. Minberi ve
mihrab› yeniden ihya etmelidirler.
CCaammiilleerrii tteekkrraarr hhaayyaatt››nn mmeerrkkeezziinnee
yyeerrlleeflflttiirrmmeelliiddiirrlleerr.. 

Her namazda defalarca okudu-
¤umuz Fatiha, bize cemaat olmay›
emreder: “Ya Rabbî, yaln›z Sana
kulluk ederiizz ve yaln›z Senden yar-
d›m dileriizz” derken, bbeenn olmaktan
ç›kar, bbiizz haline geliriz. ‹flte Fati-
ha’daki “biz”in içini doldurabilme-
miz için biz hepimiz camide omuz
omuza vermeliyiz. Cami, “ben”in
gitti¤i, “biz”in geldi¤i yerdir; ben-
cilli¤in bitti¤i, kardeflli¤in dirildi¤i
yerdir. Camide cemaat olmak, Fati-
ha’n›n anlam›n› yaflamakt›r. Mo-
dern dünyan›n ›rk, renk, dil, s›n›f
ay›r›mc›l›¤› ile parçalad›¤› bilinci-
mizi onarmakt›r. 

CCaammii iillee aarraammaazzddaakkii eennggeelllleerrii
kkaalldd››rraall››mm !!

Camiye gitmemek için birçok
bahane üretebiliriz. Oysa Asr-› Saa-
dette gözü görmeyenler bile cami-
ye koflard›.

“Beni mescide getirecek kim-
sem yok. Evimde namaz k›labilir
miyim?” diyen, görme özürlü saha-
biye Efendimiz: “Ezan sesini iflitiyor
musun?” diye sormufl, “Evet” ceva-
b›n› al›nca da “Öyle ise davete ka-
t›l, cemaate gel” buyurmufltu.
(Müslim, Mesacid, 255) 

Efendimiz vefat›na yak›n, ayak-
ta duracak takati olmad›¤› halde
sahabilerin yard›m›yla mescide gi-
dip cemaatle son namaz›n› eda et-
mifl, bu tavr›yla cemaate devam et-
memek için öne sürdü¤ümüz ba-
hanelerimizin hepsini geçersiz k›l-

m›flt›r.

MMeesscciiddiinn YYoolluunnuu KKeeflflffeeddeelliimm!!
Caminin bizim için ne muhte-

flem bir hazine oldu¤unu kavraya-
bilmek için Rabbimizin flu kudsî ha-
disteki müjdesine kulak vermek ye-
ter:

“Benim dünyadaki evlerim
mescitlerdir. Misafirlerim ise orala-
r› bina edip flenlendirenlerdir. Ne
mutlu o kuluma ki evinde abdest
alarak Beni evimde ziyarete gelir.
Ev sahibinin de evine gelen misafi-
rine ikram etmek borcu vard›r.”
(Buharî, Ezan, 36)

Cami, Hz. Peygamber dönemin-
de Allah’a secde edilen yer, ümme-
ti e¤iten ve bilinçlendiren mekân,
hayat›n merkezi ve toplum faali-
yetlerinin oda¤› oldu. ‹slâm’›n güç-
lü ve berrak ça¤lar›nda bu hep
böyleydi.

Mescidin fonksiyonlar›n›n azal-
d›¤› ça¤lar ve ‹slâm toplumunun
güçten düfltü¤ü ça¤lard›r. O halde
bizler mescidin yolunu yeniden
keflfetmeli de¤il miyiz? Camiyi
mihrab›, minberi, minaresi ile yeni-
den ortak sevgi oda¤› haline getir-
meli de¤il miyiz? ‹flte yan›bafl›m›z-
da Allah’›n birli¤ini simgeleyen mi-
nareleriyle mahzun duran camileri-
miz, her köflesini ihya edecek ne-
fesler bekliyor. Allah sevgisiyle
mescit infla edenler, Allah sevgisi
etraf›nda yaflayan bir toplum ola-
bilirse, iflte o zaman Peygamber
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Mescidi, her mescitte hayat bulur...

ÇÇooccuukkllaarr AAllllaahh’’›› ccaammiiddee ttaann››rr.. 
Camiler çocuklar›n özgürlükle-

rini hissetti¤i özel bir mekand›r.
Çocuk gözünde, cami s›n›rs›z bir
koflu alan›d›r. Çocu¤un gönlünde,
cami, tan›d›k tan›mad›k bütün bü-
yüklerin gülücükler da¤›tt›¤›, cofl-
kuyla kucaklaflt›¤› bayram yeridir.
Çocukça hayallerin büyüklerce
onayland›¤› tek yerdir cami... Bü-
yüklerin büyülü dünyas›ndan, iba-
detin uhrevî atmosferine geçiflin
efli¤idir cami... Dininin sembollerini
camide tan›r çocuklar. ‹mam›n, na-
maz k›lanlar›n, camiden ç›kanlar›n
kendine sevimli gelmesine göre
kalbine koyar dinin soyut varl›¤›n›.
Kimi ünlü kiflilerin çocukluk hayat-
lar›nda cami ve içindekilerle yafla-
d›¤› olumsuz hat›ralar yüzünden
Allah’a küstü¤ünü, Kur’ân’dan
uzaklaflt›¤›n› ac›yla ve ibretle oku-
yabiliyoruz. Allah’› sevmek, camiyi
sevmekten geçiyor. Allah’› sevdir-
mek, camileri sevimli hale getir-
mekten geçiyor. Öyleyse, camileri-
mizi çocuklar›n kendisinden kaça-
ca¤› yerler de¤il, kendisine kaçaca-
¤› yerler haline getirmek gibi çok
acil bir görev bizi bekliyor. De¤il
mi?

HHaayyddii,, AAiilleeccee CCaammiiyyee
Gelin, güzelce camiye gidelim,

camiyi güzel eyleyelim, cemaate
kat›lmakla güzelleflelim. Cemaatle
namaz k›lmak, tek bafl›na k›lmaya
göre 27 kat daha faziletlidir. Bu fa-
zilete ailece nail olmak gerekir. Ka-
d›nlar›n erkekler gibi cemaate de-
vam etme yükümlülü¤ünün olma-
mas›, camiye gelmelerine bir engel
de¤ildir. Bu onlar›n aile içindeki
konumlar› sebebiyle mazur görül-
melerinden kaynaklan›r. Ancak bir
engelleri yoksa neden camiye gel-
mesinler ki?

Peygamberimiz devrinde kad›n-
lar›n-k›zlar›n, vakit namazlar› ve
cuma namazlar›ndan baflka bay-
ram namazlar›na da kat›ld›¤›n› bili-
yoruz. Hatta Efendimiz (s.), özürlü

olanlar›n da namaz k›lamasalar da
gelip bayram coflkusuna kat›lmala-
r›n› istemifltir.

Hz. Peygamber (s.), kad›nlar›n
mescide gitmelerinin engellenme-
mesini emretmifltir. Hatta gece na-
mazlar› için mescide gitmeye izin
isteyen kad›nlara, bunun güvenlik-
li bir flekilde sa¤lanmas›n› istemifl-
tir. 

Çocuklar›n da camiye geldikle-
rini, hatta çok küçük yaflta çocukla-
r›n bile hem de sabah namaz›nda
anneleri taraf›ndan camiye getiril-
di¤ini biliyoruz. 

O halde günümüzün daha faz-
la imkânlara sahip camilerinde ne-
den ailecek yer almayal›m? Han›m-
lar›, k›zlar› ve çocuklar› camiyle ye-
niden buluflturarak, dini hayat›n
canl›l›¤›n›, ailede huzur ve mutlu-
lu¤u daha iyi yakalayabiliriz.

GGeelliinn,, CCaammiilleerrii fifieennlleennddiirreelliimm !!
Camilerin Allah kat›ndaki de¤e-

rini kavrayabilmek için iflte muhte-
flem iki âyet:

“Allah’›n mescitlerini ancak Al-
lah’a ve âhiret gününe iman eden,
namaz› dosdo¤ru k›lan, zekât› ve-
ren ve Allah’tan baflka kimseden
korkmayanlar iimmaarr eder. ‹flte do¤-
ru yola ermifllerden olmalar› umu-
lanlar bunlard›r.” (Tevbe, 18) 

“Allah’›n mescitlerinde, Al-

lah’›n ad›n›n an›lmas›na engel olan
ve onlar›n harab olmas›na çal›flan-
dan daha zalim kim vard›r? Bunla-
r›n oralara korka korka girmeleri
gerekir. Bunlar için dünyada rezil-
lik, ahirette de büyük azab vard›r.”
(Bakara, 114)

Allah’›n mescidlerini imar et-
mek de bize düflüyor, harab etmek
de bizim elimizde... ‹mar edersek,
oradan üümmmmeett olarak, yepyeni bir
hayata do¤aca¤›z. Harab edilmesi-
ne göz yumarsak, zulme ortak ola-
ca¤›z.

Cemaat caminin süsüdür. Cami
de cemaatin huzur buldu¤u me-
kand›r. Cami cemaatle flenlenir,
süslenir ve mamur olur. Cemaat ca-
mide nefeslenir, dinlenir. Cami ce-
maatle sevinir; cemaat de, camide,
dünyan›n telafl›ndan, kirinden pa-
s›ndan temizlenir, ar›n›r. O halde,
camilerimizi cemaatsiz b›rakarak
harab etmeyelim! 

Camilerimizi imar etmek için,
camiyi ziyaret edelim, flenlendire-
lim. ‹çinde ibadet ettikçe, kap›s›na
vard›kça, efli¤ini afl›nd›rd›kça cami-
ler imar olacakt›r. ‹çini çocuk, ka-
d›n, erkek hep birlikte c›v›l c›v›l in-
san nefesi ve sesiyle, dua f›s›lt›s› ve
ibadet coflkusuyla doldurdukça ca-
milerimiz flenlenecektir.

OO hhaallddee,, hhaayyddii ccaammiiyyee!!
NAMAZ GÖNÜLLÜLER‹ PLATFORMU
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B
ugün dünyam›z büyük bir
de¤iflim sürecinin içinden ge-
çiyor. Demografik dengeler

bozuluyor. Yeni s›n›fsal yap›lanma-
lar ve yaflam paradigmalar› oluflu-
yor. Mega kentleflmeler ile birlikte
sosyal olgular da h›zl› bir biçimde
gelifliyor. Güç dengeleri kurmak
üzerinde egemenlik hesaplar› yap›-
l›yor. Sosyo-ekonomik, sosyo-kül-
türel, sosyo-politik tasar›mlarla
güncellenmifl pratikler yaflat›l›yor.
Gücün merkezinde olanlar her saat
kendi ç›karlar› lehinde de¤iflim he-
saplar› yap›yor. Bir dü¤meye bas-
ma ile elektronik panolarda alt üst
edilen rakamlar dibe ya da tavana
vurduruluyor. Ülkelerin umutlar›
borsa tablolar› üzerinde fleytani
oyunlarla sessiz ekonomik darbe-
lerle gelecekler soyuluyor. Bu tür
planlarla hassaslaflan dengeler bile
bozuluyor. Süreklilik içinde güven-
sizlik ve korkular telkin ediliyor.
Kay›p mertebesine getirilen pesi-
mist duygular ço¤alt›l›yor ve kriz-
ler patlak veriliyor.

‹nsanl›¤›n huzurunu bozacak
terör düzleminde düzmece eylem-
ler tertiplenip kanl› ve vahfli olayla-
ra neredeyse her gün her saat flahit
olunuyor. Zulümlerin enva-i çeflidi
yaflan›yor, yaflat›l›yor.

fiiddet sokakta her yerde hü-
küm-ferma ediyor. Genç jeneras
yonlar zihnen, bedenen, kültür
emperyalizmiyle kirletiliyor. Gele-

cek umutlar› ve hayalleriyle oyna-
n›yor. Ufuksuzluk, ümitsizlik anbe-
an panik depresif ataklara sebebi-
yet veriyor. Genç jenerasyonlara
kendi de¤erlerinden uzaklaflt›r›l-
mak için haz›rlanan senaryolar
içinde roller veriliyor. Gelecek dü-
flünceleri ve ideallerine sahip ola-
bilme f›rsat› dahi verilmiyor. Genç
beyinler dejenere edilerek plan ve
programlar›n oyuncu aktörleri ola-
rak kullan›l›yor. ‹nternet ortam›na
afl›r› ba¤›ml›l›klar oluflturularak zi-
hinler kabzediliyor. Adeta beyinle-
re narkointernet programlar› for-
matlanmaya çal›fl›l›yor. Genç beyin-
ler paket düflüncelerin potas›nda
eritilerek gelecek planlar› da ipo-
tek ediliyor. Gençli¤in gelecek ta-
sar›mlar›, kendi düflüncelerinin
üretimine katk› f›rsat› dahi verme-
den donduruluyor. Körü körüne
itaat edilen planlar›n bir figüran›
haline getiriliyor. Dünya tek elden
yönetilebilmek için global siyaset-
lere endekslenerek küresel post-
modern emperyalizmin ayaklar› al-
t›nda çi¤nenmeye çal›fl›l›yor. Genç
beyinlere düflünsel ve eylemsel an-
lamda adeta “yerinde say” komutu
verdiriliyor. Düflünmeyen ve düflü-
nemeyenler, a¤›r etkilemeler alt›n-
da b›rak›larak afla¤›l›k kompleksle-
ri zerk ediliyor. ‹nsanlar, hayata,
kölelefltirilmifl, ezilmifl ve lümpen
hale getirilmifl kimlik duygular›yla
bakt›r›l›yor. Kafalar› boflalt›larak

yozlaflt›r›lan gençler sloganlaflt›r›l-
m›fl ideolojik söylemlerle sokaklar-
da “flirret” tipler haline getirilip
ayr›mc›l›klar yapt›r›l›yor. Nifak saç›-
c› içi bofl sloganik söylemlerle infi-
aller ve kaoslar oluflturulmaya çal›-
fl›l›yor. Sosyal düzenin birlik, bera-
berlik tesanütü parçalanmak iste-
niyor. Toplumsal dokular tahrip
edilerek hakaretlerle rencide edil-
mek isteniyor. 

Büyük güçler yerel ba¤lant›la-
r›yla kendi adlar› ad›na sürdürdük-
leri iktidar mücadelelerini hiçbir
engel tan›madan gayr› meflru yol-
larla yap›yor. fiiddet üzerinden
egemenlik kurma hesaplar› adeta
büyük meydan okumalar›na dö-
nüfltürülerek uygulan›yor. Hiç bir
ahlaki duyarl›l›k ve kayg› gösteril-
miyor. Kavga ekseninde, meflruiyet
s›n›rlar› bile tan›nm›yor. Tamamen
pragmatik ve makyevalist ilkeler
bafl tac› yap›larak bir savafl ortam›
yaflat›l›yor.

Devlet içinde devlet olmaya yö-
nelik bürokratik güçlerle, iktidar
olmufl hükümetler aras›nda güç sa-
vafllar› da bir baflka alan. Halktan
uzak bir avuç seçkinci az›nl›k top-
lum mühendisli¤ine soyunup arka-
s›na ald›¤› çetelerle ya da paramili-
ter örgütlerle millet iradesine kafa
tutabiliyor. Milletin demokratik ya-
sal haklar› demokratik ço¤unluk
esas›na göre elde etmelerine ra¤-
men kazan›lm›fl bu haklar verdiril-

6644 UMRAN EYLÜL ’08

POSTMODERN EMPERYAL‹ZM‹N
AYAK SESLER‹

Naci CEPE



Yaflayan ‹slam

mek istenmiyor. Postmodern em-
peryalist güçlere hizmet edercesine
diktatöryal durufllar sergilenebili-
yor. Adalet herkes için iflletilmiyor.

Biraz geçmifle dönecek olursak
son otuz y›l›n ülkemizde nas›l kriz-
ler üretildi¤ini en çok gençlik üze-
rinden nas›l oyunlar oynand›¤›n›
müflahede edebiliriz. K›saca bir ba-
kal›m.

O günlerde milletin bütünlü¤ü-
nü sarsacak birçok olay yaflat›ld›.
Ülkeye birçok zararlar verdirildi.
Hem de baflta okullarda ö¤renci
hareketleri bafllat›larak. Kutuplafl-
malar oluflturuldu. Provokasyonlar-
la gençlik birbirine düflürüldü. Kar-
defl kardefle vuruflturuldu. Birçok
canlar yand›. Anarflizm ülkeyi bir
bafltan bir bafla kuflat›yordu. So-
nuçta yapt›r›lan k›flk›rtmalarla kan
dökülüyor, zindanlar doluyor,
gençler ölüyor ve dara¤açlar› kuru-
luyordu. fiiddet en kat› biçimde ül-
keyi sar›yor ve yang›n yerine dön-
dürüyordu. Sokaklar ç›k›lmaz hale
geliyor, otobüs duraklar›nda araç
beklemek bile korku ve dehflette
b›rak›yordu çünkü silahla tarana-
rak ölme pani¤i yaflan›yordu. Olay-
lar…olaylar…. Can, mal güvenli¤i
neredeyse hiç kalmam›flt›. Sonunda
makûs bir sonla bir dönem ya da
dönemler kapan›yordu. Ama en
çok ülkemiz yara al›yor, ekonomik
ve siyasi çöküfllerle yine ülkemiz
güç kaybediyordu.

Bu ülkenin çocuklar› materya-
list, ateist ideolejilerle zehirleniyor-
du. Atefl çemberinin içine al›nan
gençlik ç›kmaz sokaklarda b›rak›l›-
yordu. Bütün bu yaflananlar t›pk›
bir sahne oyunu gibi toplumun
gözleri önünde oynan›yor gibiydi.
Kurgulanan  bu olaylar› herkes her
gün yaz›l› ve görsel bas›ndan ür-
küntüyle izliyordu. Olaylar karfl›s›n-
da halk›n akl›selimle yapt›¤› de¤er-
lendirme tek cümle ile her fleyi
özetliyordu. “D›fl güçler…” tertipli-
yor kanaatiydi bu.

1980 darbesi ile s›k›yönetimler

ve silahl› güçle yap›lan darbeler
dönemi art›k kapanm›flt›. Bundan
sonra psikolojik postmodern dar-
beler  yada e-mailli darbe giriflimle-
rine yelken aç›lmaya çal›fl›l›yor-
du.Çat›flmalarla geçen uzun y›llar
ve sonra yap›lan darbeler ülkemizi
her yönüyle zay›flatt› . Bar›fl ve kar-
defllik duygular›n› sarst› ve toplum-
sal huzura zarar verdirildi.

fiimdilerde ise yaflant› dünyam›-
z› kas›p kavuran bir rüzgâr esiyor.
Bu rüzgâr bireysel ve toplumsal ya-
p›lar› deforme etmek için yavafl ya-
vafl uyuflturan. 14 ve 15.yy.da bafl-
lay›p bu gün yepyeni yüzüyle daya-
t›lan bir baflka ideolojik yaflam tar-
z› sekülarizmdir. Her tür inanç ve
düflünce sistemlerini etkileyerek
sarsan ayr›ca de¤ifltiren bu yaflam
felsefesi toplumsal idealleri de de-
jenere edip flekilsiz k›labiliyor.
Özellikle de ‹slam co¤rafyas›n› he-
def almak istiyor. Bu co¤rafyaya
mevzilenmifl dünyevileflme ideolo-
jisi önce bireyleri sonra da mezkûr
toplumu etki alt›na almay› da ba-
flarm›fl gözüküyor. Postmodern se-
külerlik hedef ald›¤› ‹slam inanc›-
n›n kadim ve eskimez de¤erleri
olan dayan›flmay›, paylaflmay›, di-
¤ergaml›k gibi temel yaflam ilkele-
rini birer birer kirletiyor, y›prat›yor
ve yozlaflt›r›yor. Bireycili¤i ve birey-
selleflmeyi sal›k verip toplumsal bir-
li¤i ve bütünlü¤ü yaralayabiliyor.
Birlik ve beraberlik duygu ruhu he-
ba edilmeye çal›fl›l›yor.

Netice olarak toplumsal ilerle-

meler her konjonktürel  süreç için-

de yaflan›lan olaylar›n aktörleri ve

rolleri de¤ifltiriliyor. Ama dikkat

edilirse arkam›za dönüp bakt›¤›-

m›zda hep ayn› senaryolar›n farkl›

versiyonlarla tekraren uyguland›¤›-

n› görüyoruz. ‹ç ve d›fl güvenli¤imi-

zin zay›flat›lmas›na yönelik uygula-

nan stratejilerin huzuru bozmaya

yönelik oldu¤unu görüyoruz. Son

k›rk y›l›n muhasebesini yapt›¤›m›z-

da bu y›llar›n “kay›p y›llar” oldu¤u

fleklinde bir de¤erlendirme sonu-

cuna var›lmas› çok düflündürücü

ve üzücü  olsa gerek. Modern ve

postmodern zamanlarda olaylar›n

geliflim ve oluflum seyrine dikkatle

bakt›¤›m›zda ne yaz›k ki küresel

kuflatma ad›na mücadele veren

postmodern emperyal oligarklar›n

dünyan›n huzurunu bozma istekle-

rinin hiç bitmeyece¤ini görebilmek

bir rastlant› olmasa gerek. Bu mü-

essif ve ac› veren olaylar ancak güç-

lü direnifl mücadelelerinin sesleri-

nin duyulmas› ile son bulabilir.

Kendimiz için hiç ama hiç unut-

mayaca¤›m›z bir gerçek daha var-

d›r ki o da kendi inanç de¤erlerimi-

ze ve aidiyetlerimize dönerek ve

aflk›nl›¤a ba¤l›l›k sadakati göstere-

bilirsek kuflkunuz olmas›n ki hiç

bitmeyecek huzur kap›m›zda ola-

cakt›r.
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fiimdilerde ise yaflant› dünyam›z› kas›p kavuran
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sal idealleri de dejenere edip flekilsiz k›labiliyor. Özel-
likle de ‹slam co¤rafyas›n› hedef almak istiyor. 
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‹
lkin flunu hat›rlatay›m: Burada
anlat›lan çal›flma çizelgesi,
(=plan›=flablonu) anlat› türü

metinlerden (roman, hikâye, an›,
gezi, günlük, senaryo, piyes gibi)
çok, konulu metinler için (maka-
le, f›kra, deneme, etüd, risale,
metin...) geçerli. Ama yine de bu
kategorilerden biri, ötekine uyar-
lanabilir; hem de kolayl›kla. Yeter
ki bu plan türünden hareketle li-
rik metinler (fliir, mani, destan...)
kaleme al›nmaya çal›fl›lmas›n.

KKoonnuu FFaall›› MMaassaass›› 

Bütün yazarlar için yaz›n›n en zor
k›sm› buras›. Gerçekten bir konu
bulmak, bulunan konunun oriji-
nalitesi, daha önceden baflkalar›
taraf›ndan ayn› ba¤lamda ele
al›nmam›fll›¤›... gibi birçok nokta
dikkate al›nd›¤›nda, sözünü etti-
¤imiz zorlu¤un suyun üstündeki
bölümünün bir k›sm›n›n gölgesi
flöyle-böyle ayr›msanabilir san›-
r›m. Fakat unutmay›n, bugüne
de¤in hiçbir yazar, masas›na ko-
nusu haz›rken oturmam›flt›r; sahi-
den istisnai örnekler hariç. 

Bir yaz›n›n konusunun do-
¤umhanesi ile yaz›n›n kendisinin

do¤umhanesi ayn› yerdir: masa-
bafl›. Siz bakmay›n cühelân›n
“Bunlar masabafl› lâflar!” küçüm-
semesine. Çünkü edebiyat, keli-
menin tam anlam›yla bir masaba-
fl› iflidir; üstelik hem üretim, hem
de tüketim aflamas›nda. 

‹nsan iki dürtüyle yazar:
1) Yazmas› gereken bir fley vard›r.
2) Yazmas› gereken bir yaz› var-

d›r.
Her iki durumda da, yani hem

periyodik yazma gereklili¤i duru-
munda, hem de yakalad›¤› bir
‘fley’i ifade etme zorunlulu¤u his-
setti¤inde yazar›n elinde hiçbir
kart yoktur. Yazar, usta bir ku-
marbaz›n Las Vegas’ta bir kumar-
hanede, öteki kumarbazlarla bir-
likte bir masan›n etraf›nda halka-
lanmas›ndaki gibi zafer arzusuyla
masas›na oturur. Merkezi ko-
numdaki flah›s ise krupye. Kartla-
r› da¤›tan adam; kartlar›, yani na-
sibi... Kaderin insan k›l›¤›ndaki
tecellisi... 

Masa bafl›na oturmufl yazar›n
krupyesi de bizzat kendisidir.
Ama düflünen, eyleyen, karar ve-
ren yazar de¤il de o yazar›n gün-
delik hayatta görünmeyen veche-
si. ‹ster hat›ra haznesi diyelim bu-

na, isterse ruhun mahzeni; far-
ketmez. ‹nsan›n günyüzüne ç›k-
mayan taraf›ndan sözetti¤imizde
anlaflal›m, kâfi.

Tekrar ediyorum: Konuyu
krupye belirler, yazar ifller. Orta-
ya ç›kan ürüne de insanlar yaz›
der. 

Mesele bundan ibaret.

TTeemmeell KKaavvrraammllaarr››nn TTeessppiittii

K›saca flu: Yazaca¤›m›z konuyla il-
gili kullanabilece¤imiz belli bafll›
kavramlar›, sözcükleri, terimleri,
deyimleri tespit ediyoruz; akl›m›-
za geldi¤i gibi. Ve yazd›¤›m›z her
kavramla ilgili hat›rlad›¤›m›z ve-
ya bir flekilde ilintiledi¤imiz bir
di¤er kavram› da not ediyoruz. 

fiöyle açmay› deneyelim:
fiimdi... Elimizde ne var? Önce

ona bakmak gerek, de¤il mi?
Ço¤unlukla elimizde bir konu

özütü bulunur; yani bizi as›l ko-
nuya tafl›yacak, bize hareket nok-
tas› kazand›rabilecek ilginç bir
durum... Örne¤in bizdeki kimi
baflka fleylerle irtibata geçerek
hat›ra ve hayalimizi tetikleyen bir
olay yahut olgu. Veya bir filmde
gördü¤ümüz ama bizi orada gör-
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YAZININ EVRELER‹NE DA‹R

Hasanali YILDIRIM

Bu yaz›, birlikte hikâye yaz›m› üzerine çal›flt›¤›m›z bir ekibin, teknik anlamda
bir hikâyenin kotar›l›fl süreciyle ilgili ihtiyac›na binaen ve onlara hitaben kale-
me al›nd›. Ola ki merakl› birilerinin ilgisini çeker diye de yay›mlanmakta. 
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dü¤ümüzden çok daha baflka yer-
lere tafl›yan bir sahne. Bazen gü-
nün bir ân›nda akl›m›za birden
düflüveren bir hat›ra k›r›nt›s›, ba-
zen sokakta -ço¤un yaln›z- yürür-
ken birden çakan bir flimflek par›l-
t›s›n›n kazan›m›... Veya flöyle bir
görüp geçti¤imiz fleylere oranla
bize kendisini daha bir gösteren
bir insan, nesne, olay, olgu: Simit-
çinin bir anl›k dalg›nl›¤›n›n yarat-
t›¤› melûllu¤un hüznü, annesinin
köpek gibi sürükleyerek koflufl-
turdu¤u küçük bir k›z›n hâli, bir
vitrindeki birkaç de¤iflik nesnenin
bir araya gelmesinin tuhaf cüm-
büflünün ça¤r›flt›rd›klar›, bir arka-
dafl›n›zla konuflurken, -çok s›ra-
dan bir fleyden sözetti¤i hâlde- si-
zin o konu/insan/olay/olgu hak-
k›nda hiç de öyle düflünmedi¤ini-
zi farketmenizin do¤urdu¤u bu-
ruklu¤u arkadafl›n›zla paylaflmak
istememekten kaynaklanan iç s›-
k›nt›s›n›n ça¤r›fl›mlar›...

Yahut da birinin size anlatt›k-
lar›n›n; bizzat yaflad›¤›n›z, oku-
du¤unuz, izledi¤iniz bir olay›n
bütününün ta kendisi... 

Evet, konu özütünden kas›t
bu. Dikkatinizden kaçmam›flt›r
ama ben yine de hat›rlatay›m:
Sizden baflka bütün insanlar›n ba-
fl›-sonu belli bir olay diye de¤er-
lendirece¤i fley asla sizin için ko-
nunun kendisi olamaz.

Hat›rlat›yor ve h›zla geçiyo-
rum. 

Bazen elimizde bu bile olmaz
da, örne¤in flöyle bir fley olur: 

Demin sözünü etti¤im durum-
lardaki gibi, bir biçimde flahit ol-
du¤unuz bir olay, tip, kifli, olgu,
filân ortada yoktur ama sizin bu
temel insani mevzuatta birfleyler
yazma ihtiyac›n›z vard›r. Örne¤in
hamile bir kad›n› anlatmak iste-
yebilirsiniz. Veya do¤um sanc›s›-
n›... bir h›rs›z›n ilk icra›n›... bir
mezar kaz›c›n›n ruhiyat›n›... bir
timsah avc›s›n›... 

Yahut da biraz daha ayr›nt›l›
bir ç›k›fl noktas›na sahipsinizdir:
‹stenmeyen bir hamilelikten kur-
tulmak için doktor randevusuna
yar›m saat geç kalm›fl bir kad›n›-
n›n muayenehane yolundayken
karfl›laflt›¤›, annesi taraf›ndan sü-
rüklenen k›z çocu¤u sahnesini
görmesi üzerine hissettikleri... 

Dikkat edin, bunlar›n hiçbirisi
konu de¤il. “Ama falan dergide,
filân ünlü hikâyeci aynen böyle
bir konuda bir hikâye yazm›fl!” ya
da “Feflmekâncan›n en ünlü hikâ-
ye kitab›ndaki hikâyelerin ço¤u
tam› tam›na böyle metinler.” di-
ye koroya dönüflen sesinizi duy-
maktay›m. Yine de ›srarla ve inat-
la bir kez daha belirtiyorum: Bun-
lar›n beheri konu de¤il, konu
aday›. Baflka bir ifadeyle bizi ko-
nuya tafl›yan fleyler.

“Elimizde ne var?” demifltim
ya; oraya dönelim. Ne varm›fl eli-
mizde? Bizi falanca veya filânca
konuya tafl›yacak müteharrik
noktalar veya rüfleym hâlindeki

mevzucuklar... fiimdi yapaca¤›m›z
ilk ifl, bizim mesle¤imizin hususi
hüviyeti niteli¤inde. (Malûm,
meslek ile sülûk aras›nda bir iliflki
söz konusu.) O yüzden ifle bir bi-
lim adam› veya bir düflünüre ya-
rafl›r biçimde de¤il de, bir sanatç›-
ya yak›fl›r tarzda bafll›yoruz: 

‹nsan için n’idü¤ü belirsizli¤ini
hâlen daha koruyan hat›ra-haf›-
za- zihin-dima¤-hayal beflgeni var
ya, iflte oraya müracaat ediyoruz
ilkin. Kelimelerden bafllayarak
kelime öbeklerine ve/veya cümle
bütünlü¤üne ulaflacak biçimde,
kendimizi tamamen ça¤r›fl›mlar›n
ak›fl›na b›rakarak, akl›m›za gelen
ne var, ne yoksa, ifle yaray›p yara-
mayaca¤›na bakmadan alt alta
kâ¤›da döküyoruz. 

fiimdi örnek niyetine hareket
noktam›z›n hamilelik oldu¤unu
varsayal›m ve ona göre ifle girifle-
lim: (Bu bölümü bütünüyle spon-
tan yaz›yorum. On dakika sonra
çok daha farkl› bir manzara ç›ka-
bilirdi.) 
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hamile, 
hami, 
Tamil, 
kad›n, 
k›r›fl›kl›k, 
armut, 
kabak, 
beklemek, 
Adem ile Havva, 
Eva, 
ev, 
evcil, 
evlilik, 
evsizlik, 
aflerme, 
afl›, 
kafl, 
Kafl, 
kafl›k, 
kafl›k düflman›, 
mutfakta bulafl›k y›kar-

ken bebe¤in karn›n› tekme-
lemesiyle ifline az›c›k ara ve-
rerek mutfa¤›n kumlanm›fl
cam›ndan d›flar› bakan anne
aday›n›n gözlerine vuran si-
te bekçisi kulübesinin yans›-
s›, ayaklar›n› açarak yürü-
mek, süvarinin ayaklar›n›n
aç›s›, ekfli erik, ekfli elma, flu
an piyasada bolca bulunan
ithal yeflil elma, genetik mü-
dahaleye u¤ram›fl ürünlerin
aras›ndaki en baflar›l› ürün-
dür. Aylarca çürümez; gö-
rüntüsü muhteflemdir, lezze-
ti yerindedir. Ama besleyici-
lik oran› s›f›rd›r. Zarar› hakk›n-
da ise hiçbir fley aç›klanm›fl de¤il.
Evet, birçok duyu organ›n›, gözü,
dili, burnu ustal›kla kand›rmakta
ama anatomiyi de¤il. 

sunilik ve tabiilik,
insano¤lunun en köklü tabiili-

¤ine, do¤uma kar›flan sunilik: se-
zaryen,

sezaryenle do¤an çocuk ile
do¤al yollardan do¤an çocuk ara-
s›ndaki fark,

do¤al – do¤um,
ku¤u,

hayvanlar›n aras›nda do¤umu
ve hamileli¤i insana en çok ben-
zeyen hayvan hangisi? 

bitkilerin aras›nda hayvanlar
gibi çiftleflenler: örne¤in midye?  

midye tava, midye dolma,
midye niçin mekruh? Çünkü o

da kad›nlar gibi aybafl› görür.
Acaba benzerlik buraya kadar
m›? ‹stiridyenin içine giren kum
tanesinin inciye dönüflmesi. ‹sti-
ridyenin hamileli¤i yani... ‹stirid-
ye ile midye aras›nda biotik bir

akrabal›k var m›? 
...
Burada kesiyorum; örne-

¤in de c›lk›n› ç›karmamak
lâz›m. Fakat bu fasl› diledi-
¤inizce uzatabilirsiniz. Art›k
o limonda hiç su kalmayana
kadar s›kman›z, en az›ndan
limonu israf etmemek de-
mek.

Gördü¤ünüz gibi, ko-
nuyla ilgili-ilgisiz dünya ka-
dar malzeme ç›kt› ortaya.
Ama demin rüfleym konu
için tespit etti¤imiz fley bu-
rada da aynen geçerli: Bu
malzemeden istedi¤imizi,
diledi¤imiz gibi kullanmak-
ta özgürüz. ‹kinci fl›k için öz-
gürlükten öte bir gereklilik
de geçerli. 

Bu arada, bu tür eskizle-
ri asla atmaman›z›, tersine
definecilerin hazine harita-
lar›n› saklad›klar› gibi itina
ile kasalaman›z› fliddetle
öneririm. Konu bulamad›¤›-
n›zda veya bildik bir konuya
farkl› aç›lardan yaklaflama-
d›¤›n›zda çok iflinize yaraya-
ca¤› mücerreptir. 

Bir nokta daha: Bilincini-
zi serbest b›rakt›¤›n›z bir es-
nadan söz ediyoruz. Bu da,
hayalin bütün kap›lar›n› so-
nuna kadar açmaya çal›fl-
mak demek. Baflka bir ifa-

deyle, her türlü s›n›r›n, ay›-
b›n, hatan›n, s›n›rlaman›n mu-
vakkaten kald›r›lmas› anlam›na
gelmekte. Bu aflamada mahremi-
yet sorgulamak haram.

Yine tecrübeyle sabit bir hu-
sus daha: ‹flin bafllar›nda bu yön-
temden pek verim alamayabilirsi-
niz. Bebekler de ilk hamlede 100
metre engelli kofluya haz›r hâle
gelmiyor. 

Mevzua gelecek say› devam
edece¤iz.
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Bir nokta daha: Bilincinizi
serbest b›rakt›¤›n›z bir esna-
dan söz ediyoruz. Bu da, ha-
yalin bütün kap›lar›n› sonuna
kadar açmaya çal›flmak de-
mek. Baflka bir ifadeyle, her
türlü s›n›r›n, ay›b›n, hatan›n,
s›n›rlaman›n muvakkaten kal-
d›r›lmas› anlam›na gelmekte.
Bu aflamada mahremiyet sor-
gulamak haram.
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G
ünümüz yaz› ortam›nda
daha çok gazete ve dergi
yazarl›¤›yla tan›nan Hakan

Albayrak edebiyat dünyas›n›n da
yak›ndan tan›d›¤› bir yazar.1968
do¤umlu yazar›n farkl› periyod-
larla Milli Gazete, Zaman ve Yeni
fiafak gazetelerinde yaz›lar› ya-
y›mland›. Albayrak; 1983 y›l›nda
Halka Ifl›k dergisini, 1989’da da
Nihat Genç’le birlikte Çete dergi-
sini ç›kard›. Yaz›lar›nda kimi za-
man Werner Hugo mahlas›n› kul-
lanan Albayrak, Gökhan Özcan’la
birlikte editörlü¤ünü üstlendi¤i
Gerçek Hayat dergisini kurdu.
Hakan Albayrak’›n halen Yeni fia-
fak’da günlük, Gerçek Hayat’ta
da haftal›k yaz›lar› yay›mlanmak-
tad›r. Yazar›n yay›mlanm›fl kitap-
lar› aras›nda Halifesiz Gün-
ler(1997)Hakan Albayrak Kitab›,
(1997). Ebuzer(2000), Kemalizm
Terakkiye Manidir(2004), Türki-
ye-Suriye Birli¤i, (2006), Bat›’n›n
Soyk›r›mc› Tabiat›, (2006), Bismil-
lah Hotel, (2006), Meleklerle
Omuz Omuza, (2006),Zaferimiz
Mübarek Olsun (2006) kitaplar›
ilk akla gelenler. Yaz›lar›nda
a¤›rl›kl› olarak Müslümanlar›n
birlikteli¤i ve bir direnifl hatt›
oluflturma gibi konular üzerinde
duran Albayrak bu konularda
belli bir çizgi oluflturmufltur.

Geçenlerde çabuk ya da h›zl›
roman olarak anabilece¤imiz
Ebuzer’in ikinci bask›s› yap›ld›.
Roman›n arka kapa¤›na bakt›¤›-
m›zda, “Asr› Saadet’in dervifl dev-

rimcisi Ebuzer, Hakan Albayrak’›n
yol arkadafll›¤›yla 21. yüzy›l insan›-
na sesleniyor.Ebuzer’in 15 as›r ön-
cesinden bugüne uzanan ç›¤l›¤›,
günümüzde insanl›¤›n vicdan› ha-
line gelen Malcolm X, Aliya ‹zzet-
begoviç gibi dervifllerin gönülle-
rinde ve zihinlerinde yank›lan›yor.

Hakan Albayrak’›n bu “h›zl›”
roman› modern insan “Ebuzerce
bir uyar›” niteli¤i tafl›yor. Her tür-
lü zulme ra¤men haysiyetli ve
dimdik yaflama konusunda müte-
vaz› bir uyar›...”ifadeleri hemen
ilk olarak dikkati çekiyor. Ali De-
¤irmenci de bu roman için, “Ha-
kan Albayrak çözülmenin, yozlafl-
man›n, baflkalaflman›n resmi ge-
çit yapt›¤› bir dönemde adeta su-
rat›m›za çarp›yor onu. Güncellefl-
tirilmifl, de¤ifltirilmifl olsa bile. Za-
limlerin, zorbalar›n yan› s›ra bi-
zim de yakam›za yap›flmas›n› isti-
yor sanki. Kendimize bat›rd›¤›m›z
i¤ne o. Yitirilmifl vicdan. Statüko-
ya, al›fl›lm›fla, dönekli¤e, kanara-
laflmaya bir karfl› ç›k›fl. fiu süreçte
de küçük fakat anlaml› bir ç›¤l›k.
Zor’a ve zer’e boyun e¤meyiflin
destans› kesiti. Ezilenlerin, müs-
tez’aflar›n coflkun ve bitimsiz se-
si.”(De¤irmenci, 2008) de¤erlen-
dirmesini yaparak roman›n otur-
du¤u evreni anlamam›za önemli
bir katk› yap›yor. 

Bence de bu roman›n ilk plan-
da önemi buradad›r. Kitap Milli
Gazete’de yay›nlan›rken okuyu-
cuya çabukroman olarak sunul-
mufltu. 59 sayfadan oluflan roman

çok say›da k›sa bölümden, küçük
anlat›dan olufluyor. Bu yüzden
romana çabuk roman denilmifl.
Romanlar› biçimlerine göre ve ifl-
ledikleri konuya göre grupland›r-
mak edebiyat bilimciler aras›nda
yayg›n bir e¤ilim, ama eksik ve
yan›lt›c› yanlar› da yok de¤il. He-
le k›sa soluklu bir roman› konusu-
na göre ‘polisiye roman’, ‘belge-
sel roman’, ‘tarihsel roman’, ‘siya-
sal roman’ vb. olarak s›n›fland›r-
man›n zorlu¤u yan›nda biçimsel
olarak ‘uzun hikaye’, ‘h›zl› ro-
man’ nitelemesi çarp›c› olabilir,
ama aralar›ndaki ayr›m çizgisini
özellikle Ebuzer söz konusu oldu-
¤unda nerden çekece¤imiz konu-
sunda epey s›k›nt› yaflayaca¤›m›z
kesin. 

Hakan Albayrak bu ilk roma-
n›nda bir yandan kendi geçmifli-
ni, yaflant›lar›n› anlat›yor, öbür
yandan da uzak ve yak›n tarihi-
mizin öncülerinin tutum ve dav-
ran›fllar›n› sergiliyor, bunu yapar-
ken nostaljik bir tutumdan ziya-
de gerçek olaylara de¤iniyor, be-
lirli çevrelerin (patronlar, üniver-
site, iflçiler, politikac›lar vb.) dav-
ran›fl biçimlerini tart›fl›yor ve elefl-
tiriyor. Ama tamamen belgesel
bir roman de¤il kuflkusuz, belge-
lere dayansa bile onlara kendi yo-
rumunu da ekleyip kurmaca bir
çerçeve içine oturtuyor, yaratt›¤›
roman diliyle de bütünlük kazan-
d›r›yor. Bu nedenle roman› ‘siya-
sal roman’ olarak gördü¤ümü be-
lirtmeliyim. 

EYLÜL ‘08 UMRAN
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RRoommaann››nn oollaayy kkuurrgguussuu vvee aann-
llaatt››mm bbiiççiimmii

Ebuzer’in topluma yönelik
mesaj›ndan da söz edilebilir mi?
Evet! Roman, çabuk roman ola-
rak an›lsa da öteki yaz›n türlerine
oranla topluma daha kapsaml›
mesajlar, dizgeli mesajlar vermeyi
öne al›r. Ebuzer’i bir yabanc›lafl-
ma elefltirisi olarak okumak da
mümkün; bireye, topluma ve mo-
da kavramlara. Belki buradan
köklü bir siyaset elefltirisi de ç›ka-
bilir. Örne¤in, siyasete ahlak› tafl›-
yamay›nca ‘siyasetin olmayan ah-
lak›na’ tafl›nan Müslüman bir si-
yasetçinin elefltirisine rastlamak
mümkün romanda: “Dinle siya-
setçi kardefl! Spike Lee’nin bir fil-
minde yafll› bir ayyafl önüne gele-
ne Hey doktor, do¤ru olan› yap
diyor. Bu laf çok do¤ru bir laft›r,
do¤ru olan› yapmak laz›m. Ve
do¤ru olan› do¤ru oldu¤u için
yapmak laz›m. Mesela dan›flman-
lar›n bir huzurevi ziyareti imaj›n›z
aç›s›ndan hiç fena olmaz dedi¤i
için de¤il, hakikat itibar› ile hiç
fena olmad›¤› için ziyaret etmeli-
sin huzurevini. Bu arada imaj›n›n
aç›s›ndan dem vuran dan›flmanla-
r›n olmamal› tabii. Her fley sahici
olmal›, Peygamber gibi. Öyle
olursa gelir gelecek olan. Mânen
ve maddeten. Yani hem buhur
kokusu dolan›r kafam›zda, hem
iflçilerin al›nteri k›ymete biner,
hem de Kosova’ya ‹slam bayra¤›-
n› dikeriz. Hatta Belgrad’a. Hatta
Londra’ya. Yerimizde saymam›z
da muhtemel tabii. Ve yerimiz
yer oldu mu hiç sorun de¤il bu;
Ebû Zerr’in Ebû Zerr oldu¤unu
kim inkâr edebilir?”(Albay-
rak;2007:13-14) Soytar›l›klar›n
yayg›n oldu¤u toplum düzeninde
flu veya bu ölçüde bir yabanc›lafl-
maya düflmemiz kaç›n›lmaz. Fa-
kat bu olumsuz verili durumdan
kurtulmaya de¤il yararlanmaya
çal›flanlar ço¤unlukta. Bugün
dünyevileflme olarak and›¤›m›z
bu durum özellikle reelpolitik ik-
tidarla birlikte daha da görünür
oldu. ‹yiyle kötü aras›ndaki fark
bence tam da burada ortaya ç›kar
zaten. Kirlilikten bir ölçüde uzak-
laflmaya m› çal›fl›rs›n, ondan ya-

rarlanmaya m› çal›fl›rs›n? Oradan,
o iliflkilerden, ikiyüzlülükten, al-
datmacadan siyaset yapanlar, ya-
zarl›k, sanat yapanlar... Evet ro-
man onlar›n elefltirisi. Roman›n
bafl karakterinin yabanc›laflmam›fl
Ebuzer olmas›n›n önemi de bura-
da ortaya ç›k›yor zaten. Roman›n
göndermesi, elefltirisi tam da bu-
rada bugünü anlatmas›ndan do-
lay›d›r. 

‹yi edebiyat›n her zaman söy-
leyecek sözü olur. Bofl laf anla-
m›nda de¤il, gerçekli¤i son kerte-
de elefltirel biçimde ifade etmek
anlam›nda. Nedir bu gerçeklik: ‹yi
edebiyat insan›n temel sorunlar›
üstünde durur esas olarak. Böyle
etkinlikler insan› daha da insan-
laflt›r›r, gelifltirir. En az›ndan bir
kesim insana güç ve motivasyon
verir. Roman›n önerdi¤i fley aç›k-
l›k, içtenlik ve dürüstlüktür. Bun-
lar›n hepsi de ahlaki kavramlar-
d›r. Evet, yazar tam da bunu, ah-
lakl› olmay› öneriyor diyece-
¤im.“Milletin s›rt›nda sefa süren-
ler utans›n !„ bunun bir örne¤i
olarak okunabilir. Malcolm X’in
Nation of islam’dan ald›¤› k›yt›r›k
maafla talim edifli, görkemli ‹ran
Devrimi’nin lideri Ayetullah Hu-
meyni’nin Kum flehrinde yoksul
bir kulübede yaflamas›, az yeyip
az içmesi, tahta, koltu¤a, sandal-
yeye itibar etmeyip yerde otur-
mas›, görkemli Boflnak Devri-
mi’nin lideri Aliya ‹zzetbegoviç’in
‘flerefine’ verilen bir ziyafette,

sofradaki envai çeflit yiyeceklere
ürpererek bakt›ktan sonra t”Ya-
z›k!Bunlar Saraybosna’n›n yar›s›-
n› doyurmaya yeterdi,“ yani deb-
debeden kaçt›kça büyüyen adam-
lar olufllar› özellikle vurgulan›r.

‹nsan›n do¤ru, düzgün ve ah-
lakl› olmas›n›n yolu aç›kl›ktan,
dürüstlükten ve devrimci ruh ha-
linden geçer. Hatas›z insan ol-
maz. Hatalar› ortaya koymak ge-
rek, hatalar›n kabul edilmesi ge-
rek. Hatalar› kabul etmemek,
unutturmaya çal›flmak, gündemi
buland›rarak içtenli¤i kaybettirir.
Bir süre sonra hata art›k o insan›n
karakteri olur, hatas›z yaflaya-
maz. Söylenenlerle yap›lanlar
aras›nda bu denli farklar bulu-
nursa, flimdi yaflad›¤›m›z siyasi or-
tamdaki gibi traj›komik farklar
bulunursa, yapt›¤›m›z siyaset de
yala(ka)n siyaset(i) olur. Arkam›z-
da sadece yalanc›lar› buluruz o
zaman. Roman›n mekan bak›m›n-
dan ulusal s›n›rlar› aflan evrensel
bir mekan tasavvurundan beslen-
di¤ini de görüyorsunuz. Bir Bos-
na’da, bir ‹stanbul’da, bir Afga-
nistan’da bir ‹ran’da görünüyor
Ebuzer.

RRoommaannddaakkii öönneemmllii ttiipplleemmeelleerr
Bat› roman›, , “birey”i anlat›r;

burjuva toplumunun insan örne-
¤i olan bireyi. Bu romanlarda bi-
reyin bitmez tükenmez zenginlik-
lerle dolu iç dünyas› betimlenir.
Bu romanlarda bireyin günlük ya-
flam›n›n en küçük olaylar›, kafa-
s›ndan geçenler son derece
önemli, de¤erli olaylar, durumlar
olarak gösterilir; çünkü roman
kahraman› art›k bafll› bafl›na bir
dünyad›r, toplumun dünyas›na
eflit bir dünya. Sözgelimi Stend-
hal’in Parma Manast›r›’nda ro-
man kiflisi Fabrice’in duygular› ile
Waterloo Savafl›, roman yap›s›
içinde, ayn› önemdedir. K›sacas›
Bat› roman›, burjuva toplumunun
insan örne¤i olan bireyi anlat›r.
Hakan Albayrak’›n roman› ise
modern insana zulme ve yozlafl-
maya ra¤men sorumluluklar›n›n
bilincinde olarak onurlu ve di-
rençli yaflama konusunda küçük
bir uyar› niteli¤inde. Bunu yapar-
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ken tutu¤u yöntem ise Asr› Saa-
det’in devrimci portrelerinden
Ebuzer’le günümüzün devrimci
önderleri olarak öne ç›kan Mal-
colm X, Marilyn Buck,‹mam H›u-
meyni, Aliya ‹zzetbegoviç gibi
isimler üzerinden sürdürmektir. 

Yukar›da ad›n› and›¤›m›z
isimlerin hepsi insanlar›n sorunla-
r›n› dert edinmifl isimler. Bu isim-
lerin dünyaya ve insanlara bak›fl
aç›lar›n› bulabilece¤imiz roman;
Ebuzer kökü üzerinden bu insan-
lar› Ebuzer’le akraba k›lan üç
özelli¤i de anlamam›z› sa¤lar.Bu
özellikler uuzlaflmazl›k, sosyal ada-
letçilik ve devrimciliktir. Evrende-
ki duruflunu anlamland›rabilmek
ad›na ‹brahim gibi “tek bafl›na bir
ümmet” olabilmeyi baflarm›fl bir
tipolojidir Ebuzer. Hep kendisi ol-
may› önceleyen ve tarihe meydan
okuyabilen bunun için gerekti-
¤inde Rebeze çöllerinin yaln›zl›k
deneyimini tadacak bir ideal kifli-
lik olarak karfl›m›za ç›kar. Çünkü
o f›trat›n hayk›ran sesidir:sözü ve
eylemi birdir. Ebuzer ne gibi etki-
ler alt›nda ve nas›l yaz›lm›flt›r, di-
ye sordu¤umuzda bunun yan›t›-
n›n and›¤›m›z bu üç özellikle ya-
k›ndan iliflkili oldu¤unu söyleye-
biliriz. Bunlardan bir toplam ç›-
karmak onun eczas›n› birbirine
ekleyip yap›flt›rmak, ona bir biçim
vererek türlü ö¤elerini ipliklerle
ba¤lamak için etkinli¤e geçen
as›l sanatç›n›n hayalidir, renk
renk tafl parçalar›ndan bir levha
ç›karmak gibi bir ifl. Bu iflin sahibi,
etmeni imgelemdir. Yazar›n bun-
lar› uzaktan yak›ndan bilip ve ta-
n›d›¤›n› belle¤inde birikmifl izle-
nimleri billurlaflt›rarak bir toplam
ç›karmak için imgelemini kamç›-
lad›¤›n› söyleyebiliriz. Gerçekte
var olan somut özneler üzerin-
den kurulmufltur roman. Ad›n›
and›¤›m›z isimleri iflleyen pek çok
biyografi kitab›n›n bu romandan
sonra ç›km›fl olmas› roman›n an-
latt›¤› isimlerin ne kadar önemli
oldu¤unu kan›tlamaktad›r. An-
latt›¤›, tarihsel gerçekler aç›s›n-
dan önemli, roman olarak güçsüz
bir eser oldu¤unu da söylemek
gerekir. Bunu da zaten yazar›n
kendisi belirtir bu çabuk yada

h›zl› romand›r. Önemli bir roman
bu yan›yla Ebuzer

RRoommaannddaa GGeelliiflflttiirriilleenn EEddeebbii-
yyaatt DDiillii::

Hakan Albayrak’›n tüm yap›t-
lar›nda gelifltirdi¤i, bize art›k ta-
n›d›k gelen bir ‘ dili’ var. Anlatt›-
¤› konular ne olursa olsun, onlar›
yazar›n kulland›¤› ‘edebiyat di-
li’nden soyutlayam›yoruz. Sürekli
ve güncel olan›n peflinde olmak-
tan kaynaklanan hareketli bir
üretkenli¤i var Albayrak’›n. Bu
ise onun hem baflar›s› hem de ba-
flar›s›zl›¤›n› oluflturuyor. Ali De-
¤irmenci’nin “disipline edilmemifl
bir yaz› co¤rafyas›” olarak and›¤›
bu durum onun yaz› eyleminin
temel aç›klay›c›s› niteli¤inde ‹bra-
him Tenekeci, bu durum hakk›n-
da flunlar› kaleme getirmek-
te:“Hakan Albayrak’›n göze ba-
tan tek olumsuz taraf› sanat ad›-
na sab›rs›z olmas›. Bir fleyin, e¤er
olacaksa, bir an önce olup bitme-
sini istiyor. Bu da eserlerindeki ifl-
çili¤i ve sanatç› disiplinini asgari
seviyeye indiriyor. E¤er Hakan Al-
bayrak, Allah’›n ona vermifl oldu-
¤u yetene¤i, disiplin ve iflçilikle
birlefltirseydi, flu an birkaç klasi¤e
imza atm›fl olurdu”(Tenekeci,
2000)

Öyleyse siyaset roman› m›d›r,
de¤il midir, çabuk roman olur mu
yoksa belgesel bir roman m›d›r
tart›flmalar›na girmeden önce
Hakan Albayrak’›n bu roman›n›
da, bundan önceki ve sonraki ki-
taplar›n› okumay› denedi¤imiz
gibi, çok beklemifl bir edebiyat
yap›t› olarak de¤il, çok yönlü ça-
buk bir ‘edebiyat yap›t›’ olarak
okumakta yarar var. Dili ak›c›
olan roman kolay okunan bir sü-
rükleyicilikle ilerliyor. Onun ken-
dine özgü üslubunu, fliirsel dilini
oluflturan en önemli özellikler ay-
n› zamanda onun zaaf›n› da olufl-
turmakta. Yazar›n flair yan› da
görünüyor romanda: “iflte böyle
sevgili Humeyni/seni pink floy-
d’un bir flark›s›yla anmak da var-
m›fl/how I wish you were yere/bu
befl y›ld›zl› otelde/rulet masas›n›n
dibinde islam felsefesini tart›fl›r-
ken üstadlar›m›z/pat diye peydah

olmal›yd›n sen/yerde, eski bir sec-
cadenin üstünde/oturup öylece
susmal›yd›n/bir de mehdi haflimi
olmal›yd› yan›nda/bre gafiller di-
ye gürlemeliydi/kurflun geçirmez
camlardan halk›n sesi geçer
mi?/ah hurma dallar›/yoksul mes-
cidim”(Albayrak;2007:33-34)

Okumaya bafllay›nca eliniz-
den b›rakmadan bitirece¤iniz bir
roman Ebuzer. Okuyunca bana
hak verece¤inizden hiç kuflkum
yok. Hem de hepiniz baflka aç›lar-
dan okusan›z bile... Seksen ve
doksan kufla¤›ndan olanlar›n
kendi geçmiflleriyle özdefllefltire-
rek ac› ve tatl› an›lar›n› tazeleye-
cekleri, yazar›n gelifltirdi¤i ve
elefltirdi¤i siyasal düflüncelere ve
gündelik davran›fl pratiklerine
kat›lsalar da kat›lmasalar da ilgiy-
le okuyabilecekleri; yak›n ve uzak
tarihimizle, hatta içinde yaflad›¤›-
m›z günleri belirleyen siyasal
olaylarla ilgilenenlerin baflka tür
buruk bir tat alacaklar›, hatta bu
güne dek düflünmedilerse bile,
bundan böyle üzerinde düflün-
meden yaflayamayacaklar›, öbür
yandan edebiyatta fliirsel bir dil
arayanlar›n da arad›klar›n› bula-
caklar›, doyurucu bir çabuk ro-
man Ebuzer.

Gerçekten, “bir kurtulufl
ve/veya mücadele umudu olarak”
Ebuzer’lerin Türkiye’de ortaya
ç›kmas› mümkün mü?Ben bunun
mümkün oldu¤una inan›yo-
rum.Müslüman genç kufla¤›n ge-
lecekte “biz de sizler gibi giyine-
bilir, yiyebilir ve yaflayabiliriz’ me-
saj› vermeye çal›flan eessmmeerr mmuuhhaa-
ffaazzaakkaarrllaarraa karfl› muhalif bir söy-
lemi üretme potansiyeli tafl›d›¤›-
n›n göstergesi olarak da okunabi-
lir bu roman diyorum.

Kaynaklar
ALBAYRAK, Hakan(2007) Ebuzer,

Hayykitap,‹stanbul
DE⁄‹RMENC‹, Ali(2008) Yozlaflma ve

Bask› Ortam›nda Sanat, Ekin Ya-
y›nlar›,‹stanbul

TENEKEC‹ ‹brahim(2000) “Söz Geli-
mi”, Milli Gazete, 26 Nisan 2000.
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S
özcükler ve flair... Gül ve bül-
bül k›vam›nda, flair sözcük-
lere vurgun, bülbül güle. Bi-

rinin s›rr› harflerin ördü¤ü bina-
da, ötekinin gülde. Kelimeler flai-
rin beyninde alevlenir, gül, bül-
bülün diline vurur.

fiiir, ruhun “hayal” adl› örsün-
de, beyindeki sözcüklerin ak›lla
dövülüp, gönül meydan›na m›sra
halinde sunulan s›r yuma¤›d›r.

fiiir, ateflle evlenen flairlere,
rüyalar›nda sunulan sudur. fiiir,
dilinde sözcükler donan flairlere,
üflenen atefltir. fiiir, yaflam›n her
görüntüsünün aynas›, her rengi-
nin f›rças›, her oluflunun mihenk
tafl›d›r. Ve fliir, yaln›zca fliirdir.
Onun asla yede¤i yoktur, özgün-
lük d›fl›nda bir evde de bar›na-
maz. Bir kez do¤ar; ölümü, insan-
l›¤›n ölümüyledir. Uzun yaflar, sa-
raylarda yaflar; ama dünyan›n bü-
tün kulübelerini dolaflmaktan da
müthifl zevk al›r. Halk ona doku-
namaz, fakat o, halk›n kalbine
kadar girer. Bütün bu söyledikle-
rimize ra¤men fliir tan›ms›zd›r. fii-
ir, yaln›zca tan›mdan nefret eder,
çünkü ruhun tan›m› yoktur, onun
vatan› ruhtur. Ruhtan ilham al-
mayan, derûnu olmayan sözcük-
lerle fliir yaz›lamaz. fiair, ölü keli-
meleri dirilten, ‹sa nefesli insan-
d›r. fiair, ruhuyla tan›flan insand›r.
fiiir yazma an›, ruhla yüzleflme
an›d›r ve zor bir and›r; çünkü ru-

hun ve sözcüklerin flakas› yoktur.
fiair, bu yüzleflmeyi sürekli k›lmak
için kelimeleri m›sralar›na kaz›r.

fiair, beyninden, ruhundan
döl alm›fl sözcük do¤uran insan-
d›r. fiair, fliir sanc›s›na tutuldu¤u
zaman, onu do¤uramam›flsa ruhu
alevlenir.

Her fliir bir heyeland›r, ruh da-
¤›n›n koynundaki elmaslar onun-
la gün yüzüne ç›kar. fiair, sözcük
bahçesine, ayak parmaklar›n›n

ucuna basarak girer, her sözcük,
uyuyan prenses kadar hassas, bir
gül kadar narin ve zariftir.

fiairin dilinde sözcükler, su gi-
bi her zeminin ve iklimin flekline
ve rengine bürünür. fiair e¤er bir
zihin okyanusuna sahip de¤ilse,
evrensel dili yakalayamaz. Evet,
fliir evrensel bir dildir. Çünkü fliir,
renk ve flekil farkl›l›¤› tafl›yan kap
de¤il, içindeki sudur. ‹deolojinin
fliiri olabilir, fakat fliirin ideolojisi

fiA‹R‹N DAMITILAN RUHUDUR fi‹‹R

D. Ali TAfiÇI
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olamaz. O, suyun tad›d›r, gökku-
fla¤›n›n renkleridir, toprak k›va-
m›ndad›r. fiair, fliirindeki sözcük-
lerinin s›rlar›n› ele vermez. fiiir
odas›, gelin odas› gibidir, flairden
(damat) baflka oraya kimse gire-
mez.

fiair her zaman sözcüklerin ar-
d›na düflmez. fiair, onurlu ve zor
adamd›r. Kelimeler, bazen flairin
alevlenen ruhuna bir pervane gi-
bi sald›rabilir. Sözcükleri delirte-
cek ruha sahiptir flairler. En som
fliir, sözcüklerin sald›r›s›na u¤ra-
yan ruhun kan izleriyle yaz›lan fli-
irdir. fiiirin ayak izlerinde her za-
man kan vard›r. Bu kan, do¤um
kan› da olabilir, ölüm kan› da; so-
nuçta yaflam›n kan›d›r.

fiairin gönlü ar› kovan› gibidir;
oradaki binlerce sözcükten fliir
bal›n› yapar. Gönlünün bahçesin-
de kelimeler çiçek açmam›flsa, fliir
bal› oluflmaz. Bunun için bahara
ihtiyaç vard›r.

fiiir, gelene¤in ve medeniye-
tin ürünüdür. Bahars›z çiçek aç-
mad›¤› gibi, gelene¤in sinesinde
piflmeyen sözcüklerden, medeni-
yet fliiri meydana gelmez. Anas›z
çocuk mu var ki, medeniyetsiz fliir
olsun? Büyük flairler hep baharla
birlikte do¤mufllard›r. Ma¤arada
hüzünle, kasvetle, çileyle ve sab›r-
la demlenen kelimeler, bir bahar
mevsimi, insanl›k bahçesine çiçek
olarak açar: Bir Yunus, Mevlâna,
Baki, Fuzûli, Karacao¤lan, Necip
Faz›l... olur, karfl›m›za ç›karlar.

Sözcüklerin çoklu¤undan, flii-
rin birli¤ine ulaflamayana flair de-
memek lâz›m. Gerçek fliir, kendi
içinde “yabanc›” kelime bar›nd›r-
maz. fiiirde kelime o kadar yok ol-
mufltur ki, adeta bütün fliir tek bir
kelime olarak karfl›m›za ç›km›flt›r:
fiiir...

Medeniyet, hayat› bütün yön-
leriyle ve derinli¤ine kavraman›n
ve yaflaman›n ad› olsa gerek. fiiir,
medeniyetin en nâzenin çocu¤u-

dur. Ba¤l› bulundu¤u medeniyet
befli¤inde büyümeyen fliirin ev-
rensel bir temeli yoktur ve ola-
maz.

Her kelimeyle fliir yaz›labilir,
ancak medeniyet örsünden geç-
meyen sözcüklerle flaheser fliirler
ortaya ç›kar›lamaz. Her tafltan ca-
mi yap›labilir, ama Selimiye Cami-
i’nin tafllar› “her tafl” de¤ildir.
Onlar, Mimar Sinan’›n elleriyle,
tarihin koynunda bir sevgili gibi
okflanarak günümüze kadar gel-
mifllerdir. Onlar art›k tafl de¤il, bir
medeniyet ruhudur ki, her devire
ölümsüz ruhlar›n› üfler dururlar.

Her ›rmak akar, ama Yu-
nus’un ›rmaklar› “Allah deyu”
akar. Herkes sevebilir, bir Leyla
bulabilir, fakat Fuzûli’nin “Leyla
ve Mecnun”u ölümsüzlü¤e ulafl-
m›flt›r. Medeniyet eserleri; bize,
geçmifli dayanak yaparken (gele-
nek), gelece¤e de ›fl›k tuttuklar›
için “medeniyet eserleri” olmufl-
lard›r.

Sözcükler, tarihi süreç içerisin-
de piflerek olgunlafl›r. Zaman, ke-
limeleri pifliren önemli bir kazan-
d›r. Zaman kazan›nda piflmemifl,
medeniyet kokusu almam›fl keli-

melerde “flaheser” fliir nas›l yaz›l-
s›n? Dil, tarih ve kültürel süreç
içerisinde do¤al geliflimini sürdü-
rememiflse, o dilden do¤acak
olan fliir, afl›lanmam›fl yaban ar-
mudu (ahlat) gibi ac› olacakt›r.
fiair, ahlatlar› afl›lamaya çal›fl›r du-
rur.

fiairin dünyas›nda toprakla al-
t›n ayn› de¤erdedir; çünkü o ka-
bukta kaybolmaz, öze inmeye ça-
l›fl›r. Bütün renkler hareket ettik-
çe “beyaz”a bürünürler. Öz be-
yazd›r. fiair, öze indikçe bütün
sözcüklerin ‹NSAN’a büründü¤ü-
nü görür. Çokluk içinde birli¤in
çarp›c› zevkine ve uyumuna erer,
birlikten, sonsuz çokluk do¤ura-
rak hayat› zenginlefltirir. Bu ne-
denle flair, yaflama müdahale et-
mez, onu size fark ettirir. fiair,
fark›nda olan insand›r. fiiir de bir
fark etme, fark ettirme sanat›d›r.
O nedenle fliir hayatt›r, hayatidir,
hayattand›r.

fiair ve fliir... Gül ve bülbül gibi
ayr›lmaz ikili. ‹ki dost. fiiir bir ko-
runak, s›¤›nak; flair, gönlü evren
kadar büyük bir s›¤›nmac›. fiairi
kim kuflatabilir, fliirden baflka?

fiairin dam›t›lan ruhudur fliir.



AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz’’ddaann
KKuurr’’aann MMeerrkkeezzllii ‹‹kkii EEsseerr 

Dergimiz kurucular›ndan ve Namaz
Gönüllüleri Platformu sözcüsü
Abdullah Y›ld›z yeni yay›n
döneminde P›nar Yay›nlar›’ndan iki
eserini okuyucular›na sunuyor.
Kitaplar, Abdullah Y›ld›z
müdavimlerinin yine Kur’ân
merkezli bir bak›fl aç›s›yla
rahatça okuyup tefekkür edece¤i cinsten. 

PPeeyyggaammbbeerrîî EE¤¤iittiimm ÜÜzzeerriinnee

Esan Gül’ün daha önce yine Ç›ra Yay›nlar›’ndan
ç›kan dört eserinden sonra e¤itim alan›na yapt›¤›
son katk› ‘Peygamberler Çocuklar›n› Nas›l E¤itti?’
adl› eseri oldu. Esan Gül’ün e¤itimin kaynaklar›
anlam›nda da okunabilecek kitab›nda Hz.
Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e
kadar nebilerin çocuklar›na miras olarak
b›rakt›klar› güzel ahlaka dair ö¤ütler ve hayati
de¤erdeki tavsiyeleri bulabilirsiniz. Kitab› kendi
alan›nda özgün k›lan vasf›n Kur’an’da zikredilen
peygamberi silsileye dayal› bir s›ra takip ederek hem ortak olarak öne
ç›kan hem de farkl›laflan örnekliklere yer vermesi oldu¤unu
söyleyebiliriz. E¤itimcilere, bilhassa çocuklar için kullan›labilecek
anekdotlarla bezenmifl ve fakat dili sade bir eser. Son olarak, –bizce-
eserin seçilen ayetler d›fl›nda at›f yapmadan yer verdi¤i al›nt›lar›
kaynakçada göremedi¤imizi belirtelim de, yeni bask›lar›nda bu
hususa dikkat edilece¤ini ümit edelim. Dileriz hay›rlara vesile olur.

Kültür - Sanat

7744 UMRAN EYLÜL ’08

CCuummhhuurriiyyeett TTüürrkkiiyyeessiinnddee
BBiirr MMeesseellee OOllaarraakk ‹‹ssllaamm,,
‹‹ssmmaaiill KKaarraa,, DDeerrggaahh YYaayy..

YYooll HHaarriittaamm››zz KKuurr’’âânn
AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz

PP››nnaarr YYaayy..

RRaammaazzaann’’llaa DDiirriillmmeekk
AAbbdduullllaahh YY››lldd››zz

PP››nnaarr YYaayy..

HHuuzzuurrssuuzz BBaaccaakk,, 
MMuussttaaffaa KKuuttlluu,, DDeerrggaahh YYaayy..,,

MMooddeerrnn TTüürrkkiiyyee’’nniinn fifiiiffrreessii,,
FFuuaatt DDüünnddaarr,, ‹‹lleettiiflfliimm YYaayy

‹‹ssllââmm DDüüflflüünncceessiinnddee TTaarriihh
TTaassaavvvvuurruu vvee UUssûûllüü,, 

KKaass››mm fifiuulluull,, ‹‹nnssaann YYaayy..

MMiillllii EE¤¤iittiimmiinn ‹‹ddeeoolloojjiissii,,
‹‹ssmmaaiill KKaappllaann,, ‹‹lleettiiflfliimm YYaayy..

MMuuhhaammmmeedd’’üüll-- EEmmiinn,, DDrr.. CCaassiimm AAvvcc››,, 
HHaayyyy KKiittaapp
Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesi hayat›n›
“ilk” kez bir “müstakil” kitap olarak inceleme
iddias›ndaki kitab› Hayy Kitap yay›ml›yor.

GGööllggee ‹‹kkttiiddaarr
fifiaammiill TTaayyyyaarr
TTiimmaaflfl YYaayy..

MMeebbrruurr BBiirr HHaacc 
ÖÖmmüürr BBooyyuu HHaacc,, ÖÖmmeerr
NNaaccii YY››llmmaazz,, EEttüütt YYaayy..

RRaammaazzaann›› NNaass››ll ‹‹hhyyaa EEddeerriimm,,
AAhhmmeett BBuulluutt,, 

EEnnssaarr NNeeflflrriiyyaatt



Joyce N. Wiley’a ait olan
“Irak fiiileri” isimli kitap daha
spesifik bir konuya kitab›n oriji-
nal ismi olan, “The Islamic Mo-
vements of Iraqi Shias”, Irak fiii-
lerinin ‹slami Hareketi’ni anlat›-
yor. Irak fiiileri deyince onlar›n
uzun soluklu mücadeleleri gele-
bilir zihinlere ya da Irak fiiilerini
‹slami mücadeleden ba¤›ms›z
düflünmek imkâns›z olabilir…
Özellikle 1950 sonras› döneme
büyüteçle bakan yazar 1991’e
kadar Irak’taki fiiilerin durumu
üzerinde durmufl. 

Önce CIA’in adam›, sonra da
Sovyetler’in adam› damgas› yi-
yen Saddam ve defalarca sui-
kastten kurtuluflunu hayretle
okurken tüm bu mücadelenin
seyrine kap›lm›flken yazar kitaba
son noktay› koymufltur. 1992 y›-
l›nda yay›mlanan bu kitap Türki-
ye’de ilk kez 2004’te bas›lm›flt›r.
Anlat›lmayan uzun y›llar ise
okuyucunun zihninde bugün
gelinen noktaya “nas›l” veya
“hangi süreçlerden geçilerek”
gelindi sorusunu oluflturuyor.
Kitab›n bu zafiyetini ortadan
kald›rmas› bak›m›ndan, 91 son-
ras› olaylar kronolojik olarak ve-
rilebilirdi. Kitap Irak’a, fiiilere ve
‹slami harekete ilgi duyanlar›n
ve araflt›rma yapanlar›n mutlaka
okumas› gereken bir kitap.  

Joyce N. Wiley, Ekin Yay.

IRAK fifi‹‹LER‹
A. MMuhsin YYILDIZ
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A¤ Toplumunun Yükselifli
Enformasyon Ça¤›:

Ekonomi, Toplum Ve Kültür
Birinci Cilt

Enformasyon Ça¤›:
Ekonomi, Toplum Ve Kültür

‹kinci Cilt

Kimli¤in Gücü
Enformasyon Ça¤›:

Ekonomi, Toplum Ve Kültür
Biny›l›n Sonu
Üçüncü Cilt

KKAAPP‹‹TTAALL‹‹SSTT TTOOPPLLUUMMUUNN EELLEEfifiTT‹‹RR‹‹SS‹‹
Manuel Castells, Çeviren Ebru K›l›ç, Bilgi Üni. Yay.

“Günümüzün yaflayan en önemli toplumbilimcilerinden biri say›lan
Manuel Castells, üç ciltlik dev eserinde, yeryüzündeki kültürlerin ve
kurumlar›n çeflitlili¤ine ba¤l› olarak ortaya ç›kan ve çok farkl›
biçimlerde tezahür eden yeni toplumsal yap›n›n oluflumunu
inceliyor. Castells bu yap›n›n biçimlenmesini, 20. yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru kapitalist üretimin yeniden yap›lanmas›yla kendini gösteren
yeni bir kalk›nma biçiminin ve bu anlamda enformasyonalizmin
ortaya ç›k›fl›yla iliflkilendirmektedir.” 

YYüüzzüünnccüü YY››ll››nnddaa ‹‹kkiinnccii MMeeflflrruuttiiyyeett,, 
YYeennii ‹‹nnssaann YYaayy››nneevvii

II. Meflrutiyet’in yüzüncü y›l› çeflitli
etkinliklerle, dergilerin haz›rlad›¤› özel
say›larla, yay›mlanan çeflitli kitaplarla gündem
yap›lmaya devam ediyor. Bu kapsamda Halil
Akkurt ve Akif Pamuk’un haz›rlad›¤› bu
çal›flmay› da elefltirel bir gözle okumak
kayd›yla konunun ilgililerinin bilmesinde yarar
olabilir.

ÇÇiiççeekk DDüürrbbüünnüü,, EEddeebbiiyyaatt vvee
KKüüllttüürr YYaazz››llaarr››

TTaallaatt SSaaiitt HHaallmmaann,, HHeeccee YYaayy..

SSiiyyaasseett vvee ‹‹ttiiddaall
MMuussttaaffaa ÖÖzzccaann

‹‹zz YYaayy..

NNaammaazz KKaahhrraammaannllaarr››
CCeemmiill TTookkpp››nnaarr

NNeessiill YYaayy..
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B
ir Sivil Toplum Kuruluflu
olan “Asitane Kültür Sanat
E¤itim ve Dayan›flma Der-

ne¤i” Genel Baflkan› Yazar Hasi-
be Turan ile Umran ad›na bir rö-
portaj gerçeklefltirdik. 

SSoorruu:: ““AAssiittaannee KKüüllttüürr SSaannaatt

EE¤¤iittiimm vvee DDaayyaann››flflmmaa DDeerrnnee¤¤ii””

iissmmiinnddeenn yyoollaa çç››kkaarraakk,, flfluu ssoorruullaarr››
ssoorraabbiilliirr mmiiyyiizz??

Tabii ki buyurun. Öncelikle
hofl geldiniz diyorum.

SSoorruu:: KKüüllttüürr,, ssaannaatt,, ee¤¤iittiimm vvee

ddaayyaann››flflmmaa ddeerrkkeenn nneelleerrii kkaasstteeddii-
yyoorrssuunnuuzz??

Her bir kavram, hem kendi
anlam›, hem de birbirleri aras›n-
da iletiflim ve bütünlük oluflturan
kavramlar. Toplumlar e¤itim, sa-
nat ve daha baflka birikimler so-

nucunda kültürel yap›lar› olufltu-
rurlar. Asitane’nin  temelini olufl-
turan bu kavramlar gelece¤in
oluflumuna ›fl›k tutacak aktar›m›
sa¤lamaktad›r. Dünün birikimi-
ni,bugünün üretimine katk› sa¤-
layacak aktar›m alanlar› olufltur-
mak ve gelecek için sa¤lam,güve-
nilir,gurur kayna¤› oluflturacak
katk› sa¤lamak. Sanat’› atölyele-
rinde e¤itim prati¤i yaparak haki-
miyet oluflturmak ve yeni eserleri
ortaya ç›karacak birikimler olufl-
turmak… ‹lkö¤retim yafl›nda sa-
nat alanlar›nda e¤itim almaya
bafllayan çocuklar›m›z,y›llar sonra
birikimlerini bir flekilde hakimiyet
sa¤layarak yeni eserler ortaya ç›-
karacak ya da kendilerinden son-
ra gelenlere güçlü bir aktar›mda

bulunacaklard›r. Sa¤lam temeller
üzerine oturmayan birikimler çok
çabuk çöker,tüketilir ve unutulur,
iz b›rakmaz.Asitane Kuruldu¤u
2005 y›l›ndan bu yana  çocuk ve
gençlere sanat , kültür ve sosyal
alanlarda  atölyeler oluflturarak
e¤itim vermektedir.Sanat ve kül-
tür alan›nda geçmifl dönemlerde-
ki birikimi, zenginli¤i ve köklü
medeniyetin varl›¤› konusunda
çocuk ve gençlere e¤itim vermek
ve toplumsal komplekslerden
kurtararak, güçlü sa¤lam bir me-
deniyetin varl›¤›n› hissettirmek…
Geleneksel ve plastik sanat  atöl-
yelerinde pratikler yaparak genç-
li¤e yeni alanlar oluflturmufl, 600
ö¤renciye, Müzik atölyelerinde
enstüraman, nazari çal›flmalar,
geleneksel sanatlardan Hat, Ebru,
tezhip, foto¤raf, resim, sinema
atölyelerinde uygulamal› pratik
atölyeleri sosyal bilimler deste¤i
ile sa¤lanm›flt›r.

Ayr›ca, etüt ve yabanc› dil des-
te¤i ile proje geniflletilerek, SSBBSS,,
ÖÖSSSS’’ddee okul ve test aras›na s›k›flt›-
r›lan çocuk ve gençlerimize özel
programlar rahatlayacaklar› çal›fl-
ma ortamlar› haz›rlanmaktad›r.

SSoorruu:: EE¤¤iittiimm ddaall››nnddaa ÖÖzzeell ‹‹nnccii-
ddeenn YYaabbaanncc›› DDiilllleerr OOkkuulluu nnee ggiibbii
ççaall››flflmmaallaarr vvee eettkkiinnlliikklleerr ggeerrççeekk-
lleeflflttiirriiyyoorr??

Özel ‹nciden Yabanc› Diller
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AS‹TANE
ÖZ BENL‹⁄‹M‹ZE G‹DEN YOLDA

Hasibe TURAN ile Söylefli

Her bir kavram, hem kendi anlam›, hem de bir-
birleri aras›nda iletiflim ve bütünlük oluflturan

kavramlar. Toplumlar e¤itim, sanat ve daha baflka
birikimler sonucunda kültürel yap›lar› olufltururlar.
Asitane’nin  temelini oluflturan bu kavramlar gele-
ce¤in oluflumuna ›fl›k tutacak aktar›m›  sa¤lamakta-
d›r. Dünün birikimini,bugünün üretimine katk› sa¤la-
yacak aktar›m alanlar› oluflturmak ve gelecek için
sa¤lam,güvenilir,gurur kayna¤› oluflturacak katk›
sa¤lamak. ”

“
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Okulumuz, bünyesinde flu prog-
ramlar› gerçeklefltirmektedir.
AARRAAPPÇÇAA,, ‹‹NNGG‹‹LL‹‹ZZCCEE,, AALLMMAANNCCAA,,
OOSSMMAANNLLIICCAA ve Yabanc› ö¤renci-
ler için TTÜÜRRKKÇÇEE Yabanc› ve Yerli
Ö¤retim Görevlileri eflli¤inde e¤i-
tim yap›lmakta, derslere branfl
hocalar› girmektedir. Ayr›ca Yurt-
d›fl›nda, SSuurriiyyee’de Arapça, MMaall-
ttaa’da ‹ngilizce e¤itimini organize
etmektedir. Bu Sömestr tatilinde,
Suriye’ye iki haftal›k Arapça e¤i-
tim program› için gidece¤iz.

SSoorruu:: ÖÖzzeell BBiinnddee¤¤eerr EEttüütt ÖÖ¤¤-
rreennccii EE¤¤iittiimm MMeerrkkeezziinnddee
22000088––22000099 ÖÖ¤¤rreettiimm yy››ll››nnddaa nneelleerrii
aammaaççll››yyoorrssuunnuuzz??

Malum M.E.B.l›¤› müfredat ve
içerik olarak de¤ifltirilerek SSBBSS s›-
navlar›na dönülmüfltür. Okul ve
s›nav ortalamalar› al›nmas› ço-
cuklar›n y›l içi ders notlar›n›n ve
performans notlar›n› etkili hale
getirdi¤inden etüt merkezi ola-
rak çocuklar›m›z›n okul ç›k›fl› Bin-
de¤er’e gelmeleri iki yönlü e¤i-
tim olana¤›n› sa¤lam›fl olmakta-
d›r. Hem okul dersleri hem de
SSBBSS’ye haz›rl›k imkân› vermekte-

dir. Ayr›ca Asitane’de kültür ve
sanat alan›ndan faydalanmas›
sa¤lanmaktad›r.

SSoorruu:: BBüüttüünnüüyyllee bbuu ffaaaalliiyyeettllee-
rriinn ggeenneell aammaacc›› nneeddiirr?? ‹‹nnssaann››mm››zzaa
nneelleerr kkaazzaanndd››rraaccaakktt››rr?? BBiirraazzddaa
bbuunnddaann bbaahhsseeddeerr mmiissiinniizz??

Sa¤layaca¤› fayday› flimdiden
söylemek zordur. Fakat flimdiye
kadar yapt›¤›m›z çal›flmalar k›sa
ve uzun vadede beklentilerimizi
yükseltmektedir. 

K›sa zamanda ki beklentileri-
miz, çocuk ve gençlerimizin en ve-
rimli zamanlar›n› en iktisadl› bi-
çimde kullanarak alt yap›s› zengin
yüksek motivasyonlu birkaç ya-
banc› dil çal›flmas›n› yapm›fl ente-
lektüel, sanat ve kültür al›nanda
aktif, toplumsal sorumluluk bilinci-
ne sahip gençleri üniversiteye gön-
dermektir. Uzun vadede ise top-
lumsal iyiliklerin, esteti¤in köklü
kal›c› olmas›na katk› sa¤lamakt›r.  
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a da insan›n bitimsiz çilesi-
nin sergüzeflti. Öyle neta-
meli bir konu ki bu, görül-

dü¤ü üzre bafll›¤› bile yaz›n›n içi-
ne sarkt›. fiimdilik görmezden ge-
leyim onu ve anlatacaklar›ma
flöyle ilintisiz gibi görünen bir gi-
rifl yapay›m. 

‹lahiyatç›lar cennet hakk›nda
iki farkl› görüfle sahiptirler. Ço-
¤unlu¤u oluflturanlar der ki: Cen-
net bizim bilmedi¤imiz bir anda
ama çok önceleri, hatta insan›n
yarat›l›fl›ndan bile çok önceleri
yarat›lm›flt›r. ‹kinci gruptan olan-
lar da derler ki…

Hakl›s›n›z, kesinlikle hakl›s›-
n›z, konuyla ne ilgisi var bunlar›n,
demekte, lakin biliyorsunuz ki,
bir filmde, duvarda as›l› bir tüfek
varsa ve o tüfek süs -dekor diyor-
lar- olsun diye oraya konmufl gibi
görünse bile, filmin sonunda mu-
hakkak patlar. Üstelik anlatmay›
kurduklar›m film de¤il, dizi
film…

Ve o cennette, Âdem’i sus pus
otururken yakal›yoruz bir kaya-
n›n üstünde. Gün boyu diledi¤in-
ce yemifl içmifl. Haa! Sus pus otu-
ruflu haz›ms›zl›ktan de¤il; çünkü
ne ac›kt›¤› içindi yemesi, ne susa-
d›¤› içindi içmesi. Yedikçe yiyesi
geldi¤i için yemiflti üzerinde nok-
tac›k olsun çürü¤ü çar›¤› olmayan
cillop cillop yemiflleri ve içtikçe

içesi geldi¤i için içmiflti fl›r›l fl›r›l
akan billur billur p›nar sular›n-
dan.

Oras› cennet ama Âdem dilsiz
dudaks›z öylece bak›n›yor. Keyif-
siz. Pat! Havva yarat›l›veriyor.
Olur mu? Olur olur! Oras› cennet;
orada olur.

Oldular m› flimdi size iki kifli.
Sonra çocuklar… Ooon y›lda on
befl milyon genç yaaratt››k her
yafltan… Bu marfl da böyle ilgili il-
gisiz her yerde ç›k›vermez mi kar-
fl›m›za; kulaklara pamuk devam
edelim. Üredik, ço¤ald›k. Vahfli
hayvanlar parçalad› bizi önceleri;
kabileler aras› savafllar, Tufan,
Haçl› seferleri, Mo¤ollar, derken
veba salg›nlar›, asl›nda yüz on al-
t› y›l süren yüz y›l savafllar›, iki
dünya savafl› ve demokrasi getir-
me bahanesiyle Irak’›n iflgali vs vs
k›rd› geçirdi.

Ama flimdi yedi milyar›z. Ölü-
lerimizin de rahat bir yüz milyar
oldu¤u tahmin ediliyor. Etti mi si-
ze yüz yedi milyar.

Ve tüm bu kalabal›klar içinde
hep yaln›zl›k çektik biz.

Bireycilik, modern zamanlar›n
kavram›d›r diye bilinir. En eskiye
tarihleseniz, Rönesans’a yani hü-
manistik düflüncenin do¤ufluna
falan; hadi bilemediniz Orta
ça¤’a… Yaln›zl›¤›m›z›n bafllang›-
c›n› da oralara kadar götürebiliriz

bu düflünüflle.
Hay›r!
Ben çok daha eski oldu¤una

inan›yorum.
Etraf› tepeleme insanla dolu

Mevlana’n›n fiems’le karfl›laflt›k-
tan sonraki, o anlamakta zorlan-
d›¤›m›z coflkun halini, onu yitirifli-
nin ard›ndan darmada¤›n oluflu-
nu düflünelim bir.

De¤il, de¤il; daha önceye gi-
delim.

G›lgamefl’i an›msayal›m. Enki-
du’yu kaybediflinden sonras› hat›-
r›m›zdad›r daha çok, yani mace-
ralar›; ama Enkidu’nun ona arka-
dafl olsun diye yarat›ld›¤›n›, evet
evet yarat›ld›¤›n›, unuturuz; ve
koca G›lgamefl’in, Sümer’in o ef-
sanevi kral›n›n, o koskoca, dev gi-
bi, k›ll› m›ll› bir fley olan Enki-
du’yu nas›l hasretle kucaklad›¤›-
n›…

Çok daha evvele; çok daha…
Sözün özü; insanl›k tarihi ka-

dar eski oldu¤una inan›yorum
yaln›zl›¤›m›z›n. Yaln›zl›k bizim en
eski hastal›¤›m›z.Ama zemin ve
flartlar müsait de¤ildi hiç bu za-
manki kadar, bu yüzden teflhisi
flimdi flimdi koyabildik.

Konuyu çekip çekip taa Âdem
ile Havva’ya getiriflim bu eskilik-
ten dem vurmak için mi peki?

Pek de¤il.
Hat›rlarsan›z Âdem’i bir tepe-
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de üzgün süzgün etrafa bakar-
ken bulmufltuk, ve pat! diye Hav-
va yarat›lm›flt›, ve sonra çat! diye
yüz yedi milyar oluvermifltik, ve
bu hengamede Âdem’in o hali
de güme gidivermiflti, duvara süs
olsun diye as›ld›¤›n› sand›¤›m›z o
tüfek gibi. 

‹fli buralara sürüflüm asl›nda
çok basit bir gerçe¤i söylemek
için: ‹lk insan, ilk yaln›zd›r! Yal-
n›z, onun yaln›zl›¤› bizimkinden
az›c›k farkl›. O yaln›zd›, çünkü
gerçekten yaln›zd›. Yaln›zl›¤›n
en yal›n anlam›nda yaln›zd›.
(Yaln›z sözcü¤ünün yal›n’dan tü-
redi¤ini an›msatal›m.) Onun yal-
n›zl›¤›, tek oluflundan, kendi cin-
sinden hiç kimsesi olmay›fl›ndan,
yar›m olma oluflundan, yar›m el-
man›n o aç›kta kalan yaras›n›n
sürekli s›zlay›fl›ndan yani kendini
tamamlayacak di¤er yar›m’›n ek-
sikli¤ini hissediflinden yani Tanr›
olmad›¤›n›n fark›na var›fl›ndand›.
-Derler ki: Yaln›zl›k Allah’a mah-
sustur.-

Onun yaln›zl›¤›, bilinçli bir
eksikli¤ini hissediflti. Bizim yal-
n›zl›¤›m›z ise bir tuhaf. Biz, tek
oldu¤umuz için yaln›z de¤iliz.
Aksine kalabal›klar içindeyiz. Ak-
sine yedi milyar›z. Üstelik, yar›m
oluflumuzu hissetmek, eksikli¤i-
mizin fark›na varmak ve bu ek-
sikli¤imizi tamamlayacak di¤er
yar›’m›z› aramak yerine, kendi
ayaklar›m›z üzerinde durdu¤u-
muzu, kendi kendine yeterli olu-
flun faziletlerini, yetmedi, bunun
çok keyifli bir fley oldu¤unu… fa-
lan filan daha bir sürü fleyi ba¤›r
ça¤›r söylüyoruz. 

Yaln›zl›k kötü sanc›r!
Yaral› vahfli hayvanlar gibiyiz.

Yar›m ve yaral› benliklerimizle et-
rafa sald›r›yoruz. Diflimizi geçire-
bildi¤imiz di¤er yar›m ve yaral›
benlikleri parçalaya parçalaya
ilerliyoruz. Biz ilerlerken, üzerini
bir yara band›yla i¤retice örtüver-

di¤imiz, galiba kendi gözlerimiz-
den gizlemeye çal›flt›¤›m›z, yar›m
taraf›m›z, yaram›z, kan›yor; kan-
lar p›ht›lafl›p kabuk ba¤l›yor, ka-
buklar› ara s›ra çakt›rmadan yok-
luyoruz, sertliklerini hissedince,
kendimizi kabuktan z›rh› olan bir
böcek mi zannediyoruz nedir, o
sertli¤i sa¤laml›¤a, kavili¤e yo-
rup, devam ediyoruz.

Galiba biz Tanr› olufla do¤ru
ilerliyoruz!

Tamam, kanat yapt›n ey insa-
no¤lu. Uçmay› da becerdin.

Ama galiba Günefl’e fazla
yaklaflt›n!

...
Demek ki, cennetteki Adem

de olsan›z, dünyadaki bencileyin

bir garip adam da, e¤er tek bafl›-
n›zaysan›z, iflte, üç-befl ay, bile-
medin birkaç y›l keyfeder, kafa
yapars›n›z, oh be! kimsecikler
yokmufl o¤lum buralarda, diye-
rekten; bu arada, isterseniz ka-
natlan›p kufl olun, kriptonit kor-
kusun olmadan Süpermenli¤in
tad›n› ç›kar›n, ister narin kulakla-
r›n›za bir damlac›k olsun su kaç›r-
madan yunuslar› hasetten çat›r
çat›r çatlatacak stilinizle, denizin
alt›n› üstüne getire getire binler-
ce en mavilisinden yolculuklar ya-
p›n, ister… yahu ötesini ben ne
bileyim kardeflim, hala fakirlik s›-
n›r› olan 2572 ytl 37 ykrfl kazana-
mayan ben ne bileyim, bu dedik-
lerimi de belgesellerden, filmler-
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den gördüm zaten, yani akl›n›za
ne estiyse onu yap›n…

bir zaman gelecek ve bir tafl›n
üstüne oturacaks›n›z. Ve sa¤›n›za
bak›p kimseyi göremeyeceksiniz,
ve sonra solunuza bakacaks›n›z,
kimseyi bulamayacaks›n›z, ve ana
ve ara yönlerin hepsini taray›p iki
kifli (bile) olamad›¤›n›z› fark ede-
ceksiniz.

…
k›fl akflamlar› ne tez çöker

yaln›zl›k
olanca a¤›rl›¤›yla gön’le
hangi yalvaç kabullenir bu

yükü
ve hangi k›srak
ac›s›n› çeker bu
do¤umun *
...
(Umar›m o an sizin için de ge-

lir, çünkü yapayaln›zl›¤›m›z›n far-
k›na varmayal›m diye ccaarrppee ddiieemm--
ân› yafla!- nam›yla janjanl› bir ya-
flam(güya)felsefesi sal›verdiler or-
tal›¤a hümanizman›n bafllar›nda;
gerçi buna karfl›n H›ristiyan teo-
loglar da mmeemmeennttoo mmoorrii--ölümü
de unutma!- salvosunu yapt›lar
ama, kilisenin debdebeyle dipdi-
be yaflayan a¤›zlar›ndan ç›k›nca
pek k›sa oldu bu at›fl›n erimi; flim-
dilerde, jjuusstt ddoo iitt diyorlar, sadece
ve sürekli ve ç›lg›nca bir fleyler
yap, yap ki halini düflünecek bir
an bile bulamayas›n.)

Âdem’i seyretmeyi b›rakal›m
da as›l kendimize bakal›m biz.
Demifltim ya, bizim yaln›zl›¤›m›z
bir tuhaf yaln›zl›k diye. Ol mahi-
ler ki derya içredir deryay› bil-
mezler, cinsinden bir yaln›zl›k.

Taammüden yaln›z›z biz!
Ama bizler yirmi birinci yüzy›l

insanlar› de¤il miyiz? Bizim bil-
medi¤imiz bir fley mi kald›? Bunu
da yak›nda didik didik eder, afl›s›-
n› falan buluruz; o kadar da va-
him de¤il durum, abartmayal›m.
Her fley kontrol alt›nda! Vatan-
dafllar›m›z lütfen sükûnetlerini

muhafaza edip sakin sakin evleri-
ne dönsünler.

Olaya kufl gribine veya kene
ölümlerine yaklafl›r gibi yaklaflan-
lar yok de¤il.

Evet, çok fley biliyor günümüz
insan›. Bildikçe bafl› gö¤e eriyor,
do¤ru. Fakat bildi¤i, anlams›zlafl-
t›r›p elektron y›¤›n›na indirgedi¤i
madde ve onun üç hali; kendisi
de¤il, kendi halleri de¤il.

O, do¤ay›, Bacon’dan ald›¤›
buyrukla deflim deflim defleler-
ken, kendini unuttu. Onu özel k›-
lan fleyi, ruhunu ihmal etti. 

Eskiden(Bu eskiden kavram›
pek izafi bir kavram. Örne¤in sa-
nayi devrimini çoktan tamamla-
y›p teknoloji ve biliflim ça¤›na
epeydir geçmifl ve asl›nda tüm bu
hikâyenin kötü adam› olan Bat›
insanl›¤›nda “eskiden” ile kast et-
ti¤im fley oldukça eski zamanlar
iken, mahalle kültürünü yak›n za-
manlara tafl›yabilmifl co¤rafyalar-
da, siyah-beyaz filmler seyretti¤i-
miz ama inad›na çok renkli hayal-
ler kurabildi¤imiz pek yak›n bir
geçmifl dahi bu eskili¤in içine gi-
rer.)insan toplum dokusunda bir

hücreydi. Bilgisi s›n›rl›yd›. Ödevle-
ri haklar›ndan fazla bir yaflam sü-
rerdi. Ama herkes için böyleydi
bu. Maraba için de, a¤a için de.
Beraber yaflar, beraber ölürlerdi.
Birbirinden uçurumlarla ayr›lma-
yan bu yaflamda yaflan›lan me-
kânlar yan yanayd›; yenilenler ay-
n› tarlan›n ürünleriydi Gelenek
hepsini ba¤lard›. Herkes sonunda
beyaz patiska ile kefenlenir ve
ayn› nemli çukurlara gömülürdü.

Her ne kadar a¤a pprriimmuuss iinntteerr
ppaarreess--eflitler aras›nda birinci; ‹n-
gilizler, herkes eflittir ama kraliçe
biraz daha eflittir, flekline sokmufl-
lar bu terimi- olsa da; a¤an›n
upuzun bir k›rbac› ve maraban›n
geniflçe bir s›rt› olsa da, s›tma, iki-
sini ay›rt etmeksizin öldürürdü.

Ahh! Ne olduysa flu son iki
yüzy›lda oldu. Eskinin, toplumu
ile beraber hareket eden, soluk
alan, tepki gösteren ve bu sinerji-
den mutlu olmay› becerebilen in-
sanlar› güzel atlar›na binip gitti-
ler.

Biz bize kald›k!
...
Çok fley biliyoruz. Belki daha

rahat yafl›yoruz. Penisilinlerimiz
var. S›rt›m›zda kamç› oluklar› yok.
Beyaz gömleklerimiz ve lâcili ta-
k›mlar›m›z pek de yak›fl›yor.

Ama gönlümüz hiç durulmu-
yor; çalkan›yor habire. Narkissos
gibiyiz; kendimizi seyrederek bo-
¤uluyoruz.

Sadece tarihselcilikle(histori-
cism)anlamland›r›p, ‘kelebek et-
kisini’ ihmal etti¤imiz geçmiflimiz,
dura¤an bir suya dönüflen mazi-
miz gide¤eni olmayan göller mi-
sali ac› sular›n› içiriyor bizlere. Bu
flifas›z sulardan kuru bilgiler da-
m›t›yoruz, doneler ay›kl›yoruz,
teknolojiler üretiyoruz; yaflam›-
m›z›, evrenin yaflam hakk› aleyhi-
ne kolaylaflt›ran teknolojiler…

Sayg›s›zca ürettiklerimiz ra-
hats›z ediyor art›k bizleri. Kuyru-
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¤una teneke kutular ba¤lanan
kediler misali ç›rp›na ç›rp›na, flu-
ursuz çabalamalarla ya kurtulma-
ya çal›fl›yoruz kendi ellerimizle
yap›p ettiklerimizden ya da pin-
pon flampiyonu bir Çinli gibi, es-
tetik, ama o denli de ruhsuz oy-
nuyoruz oyunu(oyun mu?).

…
Bat› insan› hümanizmadan

beri sürekli flikayetlendi¤i, d›rd›r-
lan›p durdu¤u Tanr›s›na, 1789’da
niyetlendi¤i ama öyle cüretkâr
bir kâtip bulamad›¤› için yazd›ra-
mad›¤› kulluktan istifa dilekçesini
nihayet Darwin ve Marx birader-
lere 1850’lerde kotart›p sundu. 

‹nsan ilk defa tüm ba¤lar›n-
dan s›yr›ld›; sadece Yarat›c›s›yla
de¤il dolay›s›yla yarat›lm›fllarla
da olan ba¤lar›n› kopar›verdi bir
ç›rp›da.

Ba¤lar›ndan boflanan Fran-
kefltayn, içinde anlamland›r›ld›¤›
kocaman kâinata iflte yaklafl›k
yüz elli y›ld›r habire meydan oku-
yor. ‹çinde anlam ve de¤er kazan-
d›¤› çok güzel bir flark›n›n bütün-
lü¤ünden koparak kendi yal›n
de¤erini ilan eden zavall› bir no-
tac›k gibi…

Ah! Göbek ba¤›n› kendi elle-
riyle koparan ak›ls›z cenin!

Ne yapt›n sen!
Nas›l unuttun, bütünün par-

çadan hep daha de¤erli oldu¤u-
nu? Kimler akl›na girdi senin
de,flu muazzam bütünün anlam›-
n› inkâr ederken asl›nda kendi
de¤erini de yok sayd›¤›n› düflüne-
medin? 

Sald›r›p durdu¤un o fleyler
canavar devler de¤il budala Don-
kiflot! Onlar unundan ekmek yap-
t›¤›n yel de¤irmenleri!

…
Günümüz insan› çok fley bili-

yor gerçekten. Bu bilgisine güve-
nerek bazen içine do¤ru da yö-
nelmiyor de¤il. Müthifl ama kup-
kuru bir merak duygusuyla derin-

liklerini kaz›yor, pek masrafl› son-
dajlar yap›yor. 

Ben’inin fark›na var›yor;
Ego’sunu tan›ml›yor; kendisini
flerha flerha parçal›yor; sonra on-
lar› s›n›fland›r›p etiketliyor ve gö-
türüp öz elleriyle, hilkat garibele-
rinin, kadavra art›klar›n›n kava-
noz kavanoz sergilendi¤i geniz
kavuran formaldehit kokulu la-
boratuar›na t›k›veriyor.

Ey insan hala anlayamad›n
m›, kendini, bir mineral bilimci-
nin kayaçlar›, bir botanistin bitki-
leri, bir entomolo¤un böcekleri
inceledi¤i gözlerle inceleyemeye-
ce¤ini!

Sen ÖZELS‹N!
Ve seni özel k›lan yan›n›, can-

s›z maddeyi, a¤açlar›, kufllar› in-
celedi¤in yöntemlerle inceleye-
mezsin. O metotlar burada sök-
mez! Elektron mikroskobuna da-
yad›¤›n gözlerin arad›klar› fleyi
orada asla bulamayacaklar!

Âdem hala cennetinde; bir
kayan›n üstünde…

Ve biz kifli bafl›na düflen he-
men her fleyin artt›¤› bu umars›z
zaman diliminde, belki de zama-
n›n son diliminde, kredi kartlar›-
m›za ve kontörlerimize güvene-
rek kendi ›ss›z adam›z› hemcinsle-
rimizin ›ss›z adalar›ndan bir kü-
rek itifliyle ay›r›veriyoruz.

Kapsama alan› içinde kals›n-
lar, yeter!

Olmuyor iflte! Bu ettiklerimiz
ne bize yar›yor ne onlara. Ne
ayaklar›m›z ulu a¤açlar denli
kapkal›n ne de gövdemiz bir ka-
m›fl gibi esnek. Bir a¤aç benzeri
tek ve hür de olamad›k, bir or-
man gibi kardefl de. 

Milyarlarca zombiyiz flimdi biz!
“His dünyas› sölpümüfl; benli-

¤i ili¤ine kemi¤ine varana de¤in
emilip, hacimli ama bofl, battal lâ-
kin kof b›rak›lm›fl; pörsük ve ifllev-
siz kifliliklerinin üstüne gelifligü-
zel geçiriverdikleri fakat güdük

flahsiyetlerinin üzerinde pek e¤-
reti, âdeta bir soytar› k›yafeti ka-
dar gülünç duran d›flarl›k giysileri
içinde, sa¤›mda, solumda, yan›m-
da yöremde, burda, flurda, orda...
sözün özü aya¤›m›n götürdü¤ü
her yerde dolafl›rken, bir hayaleti
görür gibi gördü¤üm, bir haya-
letle konuflur gibi konufltu¤um,
bir hayalete dokunur gibi dokun-
du¤um; boyunlar›nda, acemilerin
pranga gibi utançla, al›flk›nlar›n
istiklâl (!) madalyas› kadar flerefle
tafl›d›¤›, ›s›r›k izleriyle; gözlerin-
de, giderek küçülen, günbegün
dumura u¤rayan, sürgit körele-
rek kay›plara kar›flan ruhlar›n›n
yerinde beliriveren dipsiz uçu-
rumlar fark edilmesin diye takt›k-
lar› ama yine de bu yitip gidifli
gizleyemeyen ve yüzlerinde bir
çift kara delik varm›fl hissini uyan-
d›ran, kapkara günefl gözlükleriy-
le; hareketlerinde, yaklaflan
av(c)›n›n etraf›nda parmak uçla-
r›nda dolanan, kaslar›n› bir saat
zembere¤i gibi, sald›r›ya veya ka-
ç›fla kurmufl, vahfli kedilere has
hesapl›l›kla, sokaklarda, cadde-
lerde koflturup duran; bu koflufl-
turmalar›nda ad›m ad›m ‘kendi-
lik’ lerinden uzaklaflan, özgün-
lükleriyle aralar› gitgide aç›lan,
kad›n, erkek, çoluk, çocuk milyar-
larca”** zombiyiz.

Her birimiz bir zombi kadar
güçlüyüz! Öldürmek zor bizi. Ko-
lay kolay y›k›lmay›z biz. Çünkü
ayaklar›m›z›n üstünde dikiliyo-
ruz. Gerisi v›z gelir t›r›s gider!

——————
‹lk not: Tanr› kredi kartlar›m›z› ödeye-

cek kadar bol para versin bizlere.
Amin!

‹kinci not: Adem hala sus pus! Derdi-
nin derman› bundan sonraki yaz›-
n›n konusu.

*Bu denemeyi yazan›n, “Yaln›zca
dört mevsimdir yaln›zl›¤›m” fliirin-
den al›nt›d›r.

**Yine bu denemeyi yazan›n, “Bir
cümlelik hüsran” adl› öyküsün-
den al›nt›d›r.
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“Söz namusunu yitirmifl, hu-
kuk, da¤›tan›n elinde can vermifl
ve ak›l terazisi bozulmuflsa gün
sükût günüdür” diyeceksin.

E¤er böyle bir günü yafl›yor-
san;

Konuflmayacaks›n!
Hakikati söylemeyeceksin!
Hak, hukuk, özgürlük deme-

yeceksin!
Sükut edeceksin!
“Haks›zl›k karfl›s›nda susan

dilsiz fleytand›r” denmifl olsa da,
susacaks›n!

Dahas› inzivaya çekilecek ve
mahkûmiyetini yaflayacaks›n!

“Zarurete binaen” sükût ede-
cek ve inzivaya mahkûm bir mün-
zevî olacaks›n!

Sükut etti¤in için ›zd›rap da
çekmeyeceksin! “Zira konuflsan
da, söylesen de bir fleyin de¤ifle-
ce¤i yok!” diyeceksin kendi ken-
dine! Kendini böyle avutacaks›n!
“Sözün bitti¤i yerdeyiz” diyerek
›zd›raps›z bir sükut içinde olacak-
s›n! 

Yaflad›¤›n “çaresizlik” olsa da
sen ona “zaruret” diyeceksin. Ça-
resizlikten susacak, çaresizlikten
inzivaya çekileceksin! 

‹ki cihan günefli, “Allah’a ve

ahiret gününe iman› olan, hay›r
söylesin veya sükût etsin” diye-
cek. Ama sen hayr› söyleme cesa-
retini kendinde bulamad›¤›n için
sükût edeceksin!

‹ki cihan güneflinin bu sözü-
nün gere¤ini yerine getiremedi-
¤in için di¤er sözüne s›¤›nacak-
s›n: “Allah o kula rahmet etsin ki,
konufltu¤u vakit sözünden fayda-
lan›l›r veyahut sükut eder de sela-
met bulur” 

Sükût edecek ve selamet bul-
may› bekleyeceksin!

Susmay› bilmeyen ak›ls›z›n ce-

zas›n› sen çekeceksin!
Cezan›n ad› sükût olacak! 
Cezan›n ad› ›zd›rap olacak!
Cezan›n ad› inziva olacak!
Bir yi¤it Musa, ve bir Asa ve

bir Yed-i Beyza bekleyeceksin!
Sadece bekleyeceksin!
Hiçbir zaman Musa olmay› dü-

flünmeyeceksin ve asla bir asan
olmayacak!

Bu nedenle sihirbazlar›n gös-
terisi devam edecek ve sen kendi-
ni sükûta mahkûm edeceksin!

Sadece “bir yi¤it Musa” bek-
leyeceksin!

Bir alt›n buza¤›n bile olmaya-
cak ve inanc›n› yitireceksin!

Hayat›n›n geri kalan›n›, Tih
çölünde,  çaresiz, ›zd›rap içinde
ve aciz bir flekilde “sükûta mah-
kûm bir münzevî” olarak geçire-
ceksin!

Konuflamayacaks›n!
Söyleyemeyeceksin!
Ç›¤l›k atamayacak
Hayk›ramayacaks›n!
Çünkü sen 
Bir örtünün alt›na gizlenip
Sükûta mahkûm bir münzevî

olarak
Tih çölünde yaln›z yaflayacak-

s›n!

SÜKÛTA MAHKÛM B‹R MÜNZEVÎ 

Vedat ÖZCAN

Tafl tafl de¤il ba¤r›nd›r tafl senin
Nereni nas›l yaks›n söyle bu atefl senin

Bir kat›l›kt›r dinamit söker mi yürekleri
Bafl›n bir kez bu kalbe çarpmas›n ey tafl senin!
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ilindi¤i üzere Gürcistan, tek
yanl› olarak ba¤›ms›zl›¤›n›
ilan eden Güney Osetya’da

kapsaml› bir askeri harekat bafllat-
m›fl ve akabinde Rusya’n›n müda-
halesiyle karfl›laflm›flt›r. Savafl ola-
rak nitelendirilmesi tart›flmal› olan
bu süreçte, Gürcistan ordusunun
geri çekilmesi Rusya’n›n h›z›n› kes-
memifl, Rusya’n›n bölgedeki haki-
miyeti, baflta Gürcistan olmak üze-
re di¤er de facto ve özerk devletle-
rin üzerinde gayri resmi de olsa
gerçekleflmifltir. Savafllar›n, korku-
lar›n tedarikçisi ve tetikçisi ABD ile
komutas›nda(güdümünde) olan di-
¤er ülkeler ve birlikler (NATO,BM,
AB vs.), menfaatleriyle orant›l› olan
bar›fl nidalar›yla olaya tepki göster-
mifller ve muhtemel bir savafl› güya
sona erdirmifllerdir. Yaklafl›k bir ay-
d›r gündemimizi iflgal eden ve s›-
n›rlar›m›zda meydana gelen bu ça-
t›flma hakk›nda uzmanlar, siyasiler,
kurulufllar, yazarlar ve okurlar bir-
çok görüfl beyan etmifllerdir. Bu ne-
denle biz meseleyi fazla uzatma-
dan konunun farkl› bir yönüne de-
¤inece¤iz. 

Çat›flma sürecinde ülkemizi ilgi-
lendiren tart›flma konular›ndan bi-
ri ise yabanc› devlet gemilerinin
Türkiye Bo¤azlar›’ndan geçifl talep-
leri ve geçiflleri olmufltur. Baz› ABD

gemilerine geçifl izni verilmemesi
nedeniyle yaflanan gerilimler ve
sonras›nda bo¤azlar›m›zdan geçen
baz› gemilerin gidece¤i liman› bil-
dirmedi¤i iddialar›, konunun huku-
ki boyutunu irdeleme ihtiyac›n› or-
taya ç›karm›flt›r. Bununla birlikte,
genel olarak yaflan›lan savafl hali ve
di¤er geliflmeler, Karadeniz’e ula-
fl›mda Türkiye Bo¤azlar›ndan geçifl
konusunu tart›flmal› hale getirmifl-
tir. 

Türkiye Bo¤azlar›’nda seyir ve
sefer serbestîsini düzenleyen yü-
rürlükteki hukuk rejimi, Montrö
(Montreux) Sözleflmesi’dir. Lozan
Bar›fl Antlaflmas›, Türkiye Bo¤azla-
r›ndan geçifl hususunda serbestlik
ilkesini kabul etmifl ve Türkiye’nin
aleyhine hükümler içeren sözleflme
nedeniyle bo¤azlar üzerinde ege-
menlik haklar›m›z k›s›tlanm›flt›r.
Lozan Bar›fl Antlaflmas›’ndan sonra
kabul edilen 20 Temmuz 1936 ta-
rihli Montrö (Montreux) Bo¤azlar
Sözleflmesi, 9 Kas›m 1936’da yürür-
lü¤e girmifl olup, Lozan’›n k›s›tla-
malar›n› ortadan kald›rd›¤› ve Tür-
kiye Bo¤azlar›’nda Türkiye’nin
egemenlik haklar›n› tescil etti¤i
ifade edilmifltir. Toplam 29 madde,
4 lahika ve 1 protokolden oluflan
Montrö Sözleflmesi’nde Bo¤azlar-
dan geçifl ve seyrüsefer (ulafl›m)

serbestisi; ‘ticaret gemileri’, ‘savafl
gemileri’ ve ‘uçaklar’ ay›r›m› yap›-
larak düzenlenmifltir. Sözleflmenin
önemli bir sonucu da, yaratt›¤› ob-
jektif statü aç›s›ndan üçüncü taraf
olan devletler için de ba¤lay›c› ol-
mas›d›r. Montrö Sözleflmesi, Türki-
ye Bo¤azlar›’na iliflkin uygulama-
larda ve do¤abilecek uyuflmazl›k-
larda öncelikle uygulanmas› gere-
ken özel hukuk kurallar› (leges spe-
cialis) niteli¤inde ba¤lay›c› hüküm-
ler içeren, kendine özgü (su-
i generis) bir düzenlemedir. Sözlefl-
me, ticari gemilerin ve savafl gemi-
lerinin geçiflini, bar›fl zaman›, savafl
zaman› ve -Montrö Sözleflmesine
münhas›r olarak- yak›n bir savafl
tehlikesi tehdidi fleklinde üçe ay›ra-
rak düzenlemektedir. Yabanc› bay-
rakl› gemilerin hem Türk Bo¤azla-
r›ndan geçifllerine hem de Karade-
niz’de bulunmalar›na, idari ve dip-
lomatik yöntem, hacim-tonaj, adet
ve kalma süresi bak›m›ndan önem-
li k›s›tlamalar getirmektedir.

Dergimizin Eylül say›s›n›n Ek
bölümünde, Ülkemizin bo¤azlar
üzerindeki egemenlik haklar›n›
aç›klayan ve hukuki statüsünü be-
lirleyen Montrö Bo¤azlar Sözlefl-
mesi’ni metin olarak de¤erli oku-
yucular›m›z›n bilgilerine sunuyo-
ruz.

MONTRÖ (MONTREUX) 
BO⁄AZLAR SÖZLEfiMES‹

Haz: Av. Yetkin ÖZCAN
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MAJESTE BULGARLAR KRALI,
FRANSA CUMHUR‹YET‹ BASKANI,
MAJESTE BÜYÜK BR‹TANYA, ‹R-
LANDA VE DEN‹ZLER ÖTESI BR‹-
TANYA ÜLKELER‹ KRALI, H‹ND‹S-
TAN ‹MPARATORU, MAJESTE
ELENLER KRALI, MAJESTE JAPON-
YA ‹MPARATORU, MAJESTE RO-
MANYA KRALI, TÜRK‹YE CUMHU-
R‹YET‹ BAfiKANI, SOVYET SOSYA-
L‹ST CUMHUR‹YETLER‹ B‹RL‹G‹
MERKEZ‹ YÜRÜTME KOM‹TES‹ VE
MAJESTE YUGOSLAVYA KRALI;

"Bo¤azlar" genel deyimiyle be-
lirtilen Çanakkale Bo¤az›, Marma-
ra Denizi ve Karadeniz Bo¤a-
z›’ndan geçifli ve gemilerin-gidifl
geliflini (ulafl›m›), Lozan'da, 24
Temmuz 1923 tarihinde imzalan-
m›fl olan Bar›fl Antlaflmas›n›n 23.
maddesiyle saptanm›fl ilkeyi(1),
Türkiye'nin güvenli¤i ve Karade-
niz'de, k›y›dafl Devletlerin güvenli-
¤i çerçevesinde koruyacak biçim-
de, düzenlemek iste¤iyle duygulu
olarak;

‹flbu Sözleflmeyi, 24 Temmuz
1923 de Lozan'da imzalanm›fl olan
Sözleflmenin(2) yerine koymay› ka-
rarlaflt›rm›fllar ve Tam yetkili Tem-
silcilerini afla¤›da belirtildi¤i üzere
atam›fllard›r:

MAJESTE BULGARLAR KRALI:
Doktor Nicolas P.NICOLAEV,

Tam yetkili Ortaelçi, D›fliflleri ve
Mezhepler Bakanl›¤› Genel Sekre-
teri,

B.Pierre NEICOV, Tam yetkili
Ortaelçi, D›fliflleri ve Mezhepler Ba-
kanl›¤› Siyasal ‹fller Müdürü.

FRANSA CUMHUR‹YET‹ BAfiKA-
NI:

B.PAUL-BONCOUR, Senatör,
Milletler Cemiyeti'nde Fransa’n›n
Sürekli Temsilcisi, eski Baflbakan,
eski D›fliflleri Bakan›, Légion d'hon-
neur niflan›n›n Chevalier rütbesi,

Savafl Haç› niflan›;
B.HENRI PONSOT, Fransa Cum-

huriyeti'nin Ankara'da Ola¤anüstü
ve Tam yetkili Büyükelçisi, Légion
d'honneur niflan›n›n Grand Offici-
er rütbesi.

MAJESTE BÜYÜK-BR‹TANYA,
‹RLANDA VE DEN‹ZLER ÖTES‹ BR‹-
TANYA

ÜLKELER‹ KRALI, H‹ND‹STAN
‹MPARATORU:

BÜYÜK BR‹TANYA, KUZEY ‹R-
LANDA VE BR‹TANYA ‹MPARA-
TORLU⁄UNUN B‹REYSEL OLARAK
M‹LLETLER CEM‹YETI‹'NE ÜYE OL-
MAYAN BÜTÜN PARÇALARI ‹Ç‹N:

Çok Say›n Lord STANLEY, P.C.,
M.C., M.P., Amirallik Dairesinde
Parlamento Üyesi Müsteflar;

AVUSTRALYA COMMONWE-
ALTHI'‹ ‹Ç‹N:

Çok Say›n Stanley Melbroune
BRUCE, C.H., M.C., Avustralya
Commenwealth'i-nin Londra'da
Yüksek Komiseri.

MAJESTE ELENLER KRALI:
B.Nicolas POLITIS, Yunanis-

tan’›n Paris’te Ola¤anüstü Temsil-
cisi ve Tam yetkili Ortaelçisi, eski
D›fliflleri Bakan›;

B.Raoul BIBICA-ROSETTI, Yuna-
nistan’›n Milletler Cemiyeti'nde
Sürekli Temsilcisi.

MAJESTE JAPONYA ‹MPARA-
TORU:

B.Naotake SATO, Judammi, Do-
gan-Güney niflan›n›n Büyük-Kor-
dan rütbesi, Paris’te Ola¤anüstü
Temsilci ve Tam yetkili Büyükelçi;

B.Massa-aki HOTTA, Jushii, Do-
gan-Güney niflan›n›n ‹kinci S›n›f
rütbesi, Bern'de Ola¤anüstü Tem-
silci ve Tam yetkili Ortaelçi.

MAJESTE ROMANYA KRALI:
B.Nicolas TITULESCO, D›fliflleri

Bakan›;
B.Constantin CONTZESCO, Tam

yetkili Ortaelçi, Tuna ve Avrupa
Uluslararas› Komisyonlar›nda Ro-
manya Temsilcisi;

B.Vespasien PELLA, La Haye'de
Ola¤anüstü Temsilci ve Tam yetkili
Ortaelçi,

TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ BAfi-
KANI:

Dr.Tevfik Rüstü ARAS, D›fliflleri
Bakan›, ‹zmir Milletvekili;

B.Suad DAVAZ, Türkiye Cum-
huriyeti'nin Paris’te Ola¤anüstü ve
Tam yetkili Büyükelçisi;

B.Numan MENEMENCIOGLU,
Türkiye Büyükelçisi, D›fliflleri Ba-
kanl›¤› Genel Sekreteri;

B.Asim GÜNDÜZ, Korgeneral,
Genelkurmay ‹kinci Baflkan›;

B.Necmeddin SADAK, Türki-
ye'nin Milletler Cemiyeti'nde Sü-
rekli Temsilcisi, Sivas Milletvekili,
D›fliflleri Komisyonu Raportörü.

SOVYET SOSYAL‹ST CUMHUR‹-
YETLER‹ B‹RL‹G‹ MERKEZ‹ YÜRÜT-
ME KOM‹TESI:

B.Maxime LITVINOFF, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetleri Birli¤i
Merkezi Yürütme Komitesi Üyesi,
D›fliflleri Halk Komiseri.

MAJESTE YUGOSLAVYA KRALI:
B.Ivan SOUBBOTITCH, Yugos-

lavya’n›n Milletler Cemiyeti'nde
Sürekli Temsilcisi.

BU TEMSILCILER, yetki belgele-
rini gösterdikten ve bu belgeler
usulüne uygun ve geçerli kabul
edildikten sonra, afla¤›daki hükü-
metler üzerinde anlaflmaya varm›fl-
lard›r:

Birinci Madde
Ba¤›tl› Yüksek Taraflar, Bo¤az-

larda denizden geçifl ve gidifl-gelifl
(ulafl›m) özgürlü¤ü ilkesini kabul
ederler ve do¤rularlar.

Bu özgürlü¤ün kullan›l›fl› bun-
dan böyle iflbu Sözleflme hükümle-
riyle düzenlenmifltir.
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KESIM I. TICARET GEMILERI
MADDE 2.Bar›fl zaman›nda, tica-

ret gemileri, gündüz ve gece, bay-
rak ve yük ne olursa olsun, afla¤›da-
ki 3. madde hükümleri sakl› kalmak
üzere, hiçbir ifllem (formalite) ol-
maks›z›n, Bo¤azlardan geçifl ve gi-
difl-gelifl (ulafl›m) tam özgürlü¤ün-
den yararlanacaklard›r. Bu gemiler,
Bo¤azlar›n bir liman›na u¤ramaks›-
z›n transit geçerlerken, Türk ma-
kamlar›nca, al›nmas› iflbu Sözleflme-
sinin I say›l› Ek'inde öngörülen ver-
gilerden ve harçlardan baflka, bu
gemilerden hiçbir vergi ya da harç
al›nmayacakt›r.

Bu vergilerin ya da harçlar›n
al›nmas›n› kolaylaflt›rmak üzere,
Bo¤azlardan geçecek ticaret gemi-
leri, 3. maddede belirtilen istasyo-
nun görevlilerine adlar›n›, uyruk-
luklar›n›, tonajlar›n›, gidecekleri
yer ve nereden geldiklerini bildire-
ceklerdir.

K›lavuzluk ve yedekçilik (römor-
körcülük) iste¤e ba¤l› kalmaktad›r.

MADDE 3.Ege Denizi'nde ya da
Karadeniz'den Bo¤azlara giren her
gemi, uluslararas› sa¤l›k kurallar›
çerçevesinde Türk yasalar›yla ko-
nulmufl olan sa¤l›k denetimi için,
Bo¤azlar›n girifline yakin bir sa¤l›k
istasyonunda duracakt›r. Bu dene-
tim, bir temiz sa¤l›k belgesi (pa-
tentsi) ya da iflbu maddenin 2. f›k-
ras›ndaki hükümlerin kapsam›na
girmediklerini do¤rulayan bir sa¤-
l›k bildirisi gösteren gemiler için,
gündüz ve gece, olabilen en büyük
h›zla yap›lacak ve bu gemiler Bo-
¤azlardan geçiflleri s›ras›nda baflka
hiçbir durufl zorunda b›rak›lmaya-
caklard›r.

‹çinde veba, kolera, sari hum-
ma, lekeli humma (typhus
exanthématique) ya da çiçek hasta-
l›¤› olaylar› bulunan ya da yedi
günden az bir süre önce bu hasta-
l›klar bulunmufl olan gemilerle, bu-
lafl›k bir limandan befl kez yirmi-
dört saatten az bir süreden beri ay-
r›lm›fl olan gemiler, Türk makamla-
r›n›n gösterebilecekleri sa¤l›k koru-
ma görevlilerini gemiye almak üze-

re, sa¤l›k istasyonunda duracaklar-
d›r. Bu yüzden, hiçbir vergi ya da
harç al›nmayacakt›r; sa¤l›k koruma
görevlileri Bo¤azlar›n ç›k›fl›nda bir
sa¤l›k istasyonunda gemiden indiri-
leceklerdir.

MADDE 4.Savafl zaman›nda,
Türkiye savaflan de¤ilse, ticaret ge-
mileri, bayrak ve yük ne olursa ol-
sun, 2. ve 3. maddelerde öngörülen
koflullar içinde Bo¤azlar'dan geçifl
ve gidifl-gelifl (ulafl›m) özgürlü¤ün-
den yararlanacaklard›r.

K›lavuzluk ve yedekçilik (römor-
körcülük) iste¤e ba¤l› kalmaktad›r.

MADDE 5.Savafl zaman›nda,
Türkiye savaflansa, Türkiye ile savafl-
ta olan bir ülkeye ba¤l› olmayan ti-
caret gemileri, düflmana hiçbir bi-
çimde yardim etmemek kofluluyla,
Bo¤azlar'da geçifl ve gidifl-gelifl
(ulafl›m) özgürlü¤ünden yararlana-
caklard›r.

Bu gemiler Bo¤azlara gündüz
girecekler ve geçifl, her seferinde,
Türk makamlar›nca gösterilecek
yoldan yap›lacakt›r.

MADDE 6.Türkiye'nin kendisini
pek yakin bir savafl tehlikesi tehdidi
karfl›s›nda saymas› durumunda, 2.
madde hükümlerinin uygulanmas›
yine de sürdürülecektir; ancak, ge-
milerin Bo¤azlara gündüz girmeleri
ve geçiflin, her seferinde, Türk ma-
kamlar›nca gösterilen yoldan yap›l-
mas› gerekecektir.

K›lavuzluk, bir durumda, zorun-
lu k›l›nabilecek, ancak ücrete ba¤l›
olmayacakt›r.

MADDE 7."Ticaret gemileri" te-
rimi, iflbu Sözleflmenin II. Kesiminin
kapsam›na girmeyen bütün gemile-
re uygulan›r.

KESIM II. SAVAfi GEM‹LER‹
MADDE 8.‹flbu Sözleflme bak›-

m›ndan, savafl gemilerine ve bu ge-
milerin nitelikleriyle tonajlar›n›n
hesabi için uygulanacak tan›mla-
ma, iflbu Sözleflmenin II say›l› Ek'in-
de yer alan tan›mlamad›r.

MADDE 9.Deniz kuvvetlerinin,
s›v› olsun ya da olmas›n, yak›t tafl›-
mak için özellikle yap›lm›fl olan yar-
d›mc› gemileri, 13. maddede belirti-

len ön-bildirim kofluluna ba¤l› tu-
tulmayacaklar ve Bo¤azlar› tek bas-
lar›na geçmek kofluluyla, 14. ve 18.
maddeler gere¤ince s›n›rlamaya
ba¤l› tonajlar hesab›na kat›lmaya-
caklard›r. Bununla birlikte, bu ge-
milerin, öteki geçifl koflullar› bak›-
m›ndan, savafl gemileriyle bir tutul-
malar› süre gidecektir.

Bir önceki f›krada belirtilen yar-
d›mc› gemiler, öngörülen kurul d›-
fl›l›ktan, ancak silahlar›: yüzer he-
deflere karfl› en çok 105 milimetre
çap›nda iki toptan, hava hedefleri-
ne karfl› en çok 75 milimetre çap›n-
da iki silahtan çok de¤ilse yararla-
nabileceklerdir.

MADDE 10.Bar›fl zaman›nda,
hafif su üstü gemileri, küçük savafl
gemileri ve yard›mc› gemiler, ister
Karadeniz'e k›y›dafl olan ister olma-
yan Devletlere ba¤l› bulunsunlar,
bayraklar› ne olursa olsun, Bo¤azla-
ra gündüz ve afla¤›daki 13. ve son-
raki maddelerde öngörülen koflul-
lar içinde girerlerse, hiçbir vergi ya
da harç ödemeksizin, Bo¤azlar'dan
geçifl özgürlü¤ünden yararlanacak-
lard›r.

Yukar›daki f›krada belirtilen s›-
n›flara giren gemiler d›fl›nda kalan
savafl gemilerinin ancak 11. ve 12.
maddelerde öngörülen özel koflul-
lar içinde geçifl haklar› olacakt›r.

MADDE 11.Karadeniz'e k›y›dafl
Devletler, 14. maddenin 1. f›kras›n-
da öngörülen tonajdan yüksek bir
tonajda bulunan hatt› harp gemile-
rinin (1) Bo¤azlar'dan geçirebilirler;
flu koflulla ki, bu gemiler Bo¤azlar›
ancak tek bafllar›na ve en çok iki
torpido (2) esli¤inde geçerler.

MADDE 12.Karadeniz'e k›y›dafl
Devletler, bu deniz d›fl›nda yapt›r-
d›klar› ya da sat›n ald›klar› denizal-
t›lar›n›, tezgâha koyufltan ya da sa-
t›n al›fltan Türkiye'ye vaktinde ha-
ber verilmiflse, deniz üslerine kat›l-
mak üzere Bo¤azlardan geçirme
hakk›na sahip olacaklard›r.

Söz edilen Devletlerin denizalt›-
lar›, bu konuda Türkiye'ye ayr›nt›l›
bilgiler vaktinde verilmek kofluluy-
la, bu deniz d›fl›ndaki tezgâhlarda
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onar›lmak üzere de Bo¤azlar'dan
geçebileceklerdir.

Gerek birinci gerek ikinci du-
rumda, denizalt›lar›n gündüz ve su
üstünden gitmeleri ve Bo¤az-
lar'dan tek bafllar›na geçmeleri ge-
rekecektir.

MADDE 13.Savafl gemilerinin
Bo¤azlar'dan geçmesi için, Türk
Hükümetine diplomasi yoluyla bir
ön-bildirimde bulunulmas› gereke-
cektir. Bu ön-bildirimin ola¤an sü-
resi sekiz gün olacakt›r; ancak, Ka-
radeniz k›y›dafl› olmayan Devletler
için bu sürenin on befl güne ç›kar-
t›lmas› istenme¤e de¤er say›lmak-
tad›r. Bu ön-bildirimde gemilerin
gidecekleri yer, adi, tipi, say›s› ile
gidifl için ve gerekirse, dönüfl için
geçifl tarihleri belirtilecektir. Her
tarih de¤iflikli¤inin üç günlük bir
ön-bildirim konusu olmas› gereke-
cektir.

Gidifl için geçiflte Bo¤azlara giri-
flin, ilk ön-bildirimde belirtilen ta-
rihten bafllayarak befl günlük bir
süre içinde yap›lmas› gerekecektir.
Bu sürenin bitiminden sonra, ilk ön
bildirim için olan ayni koflullar için-
de yeni bir ön-bildirimde bulunul-
mas› gerekecektir.

Geçifl s›ras›nda, deniz kuvveti-
nin komutan›, durmak zorunda ol-
maks›z›n, Çanakkale Bo¤az›’n›n ve
Karadeniz Bo¤az›’n›n giriflindeki
bir iflaret istasyonuna, komutas› al-
t›nda bulunan kuvvetin tam kuru-
lusunu bildirecektir.

MADDE 14.‹flbu Sözleflme’nin
11. maddesinde ve II-
I say›l› Ek'inde öngörülen koflullar
d›fl›nda,

Bo¤azlar'da transit geçiflti bulu-
nabilecek bütün yabanc› deniz
kuvvetlerinin en yüksek (tavan)
toplam tonaj› 15.000 tonu aflmaya-
cakt›r.

Bununla birlikte, bir önceki f›k-
rada belirtilen kuvvetler dokuz ge-
miden çok gemi içermeyeceklerdir.

Karadeniz'e k›y›dafl olan ya da
olmayan Devletlerin, 17. madde
hükümleri uyar›nca Bo¤azlar'daki
bir liman› ziyaret eden gemileri bu

tonaja kat›lmayacakt›r.
Geçifl s›ras›nda bir avaryaya u¤-

ram›fl olan savafl gemileri de bu to-
naja kat›lmayacakt›r; bu gemiler,
onar›m s›ras›nda, Türkiye'ce yay›m-
lanan özel güvenlik hükümlerine
ba¤l› tutulacaklard›r.

MADDE 15.Bo¤azlar'da transit
olarak bulunan savafl gemileri tafl›-
makta olabilecekleri uçaklar› (1);
hiçbir durumda, kullanamayacak-
lard›r.

MADDE 16.Bo¤azlar'da transit
olarak bulunan savafl gemileri,
avarya (2) ya da geminin teknik yö-
netimine ba¤l› olmayan bir aksak-
l›k (3) durumlar› d›fl›nda, geçiflleri
için gerekli süreden daha uzun sü-
re Bo¤azlardan kalamayacaklard›r.

MADDE 17.Yukar›daki madde-
lerin hükümleri, herhangi bir to-
najda ya da kuruluflta olan bir de-
niz kuvvetinin, Türk Hükümetinin
ça¤r›s› üzerine, Bo¤azlardaki bir li-
mana sinirli bir süre için bir neza-
ket ziyaretinde bulunmas›na hiçbir
biçimde engel olmayacakt›r. Bu
kuvvet, 10., 14. ve 18. maddeler hü-
kümleri uyar›nca, Bo¤azlardan
transit olarak geçmek için istenilen
koflullar içinde bulunmuyorsa, Bo-
¤azlardan, girifl için izledi¤i yoldan
ayr›lacakt›r.

MADDE 18,1. Karadeniz k›y›da-
fl› olmayan Devletlerin bar›fl zama-
n›nda bu denizde bulundurabile-
cekleri toplam tonaj afla¤›daki gibi
s›n›rland›r›lm›flt›r.

a) Afla¤›da b) paragraf›nda ön-
görülen durum d›fl›nda, sözü geçen
Devletlerin toplam tonaj› 30.000
tonu aflmayacakt›r;

b) Herhangi bir anda, Karade-
niz'in en güçlü donanmas›n›n (filo-
sunun) tonaj› iflbu Sözleflmenin im-
zalanmas› tarihinde bu denizde en
güçlü olan donanman›n (filonun)
tonaj›n› en az 10.000 ton asarsa, a)
paragraf›nda belirtilmifl olan
30.000 tonluk toplam tonaj ayni öl-
çüde ve en çok 45.000 tona var›n-
caya de¤in artt›r›lacakt›r. Bu amaç-
la, k›y›dafl her Devlet, iflbu Sözlefl-
menin IV say›l› Ek'i uyar›nca, Türk

Hükümetine, her y›l›n 1 Ocak ve 1
Temmuz tarihlerinde, Karade-
niz'deki donanmas›n›n (filosunun)
toplam tonaj›n› bildirecektir; Türk
Hükümeti de, bu bilgiyi, öteki Ba-
¤›tl› Yüksek Taraflara ve Milletler
Cemiyeti Genel Sekreterine ulaflt›-
racakt›r.

c) Karadeniz'e k›y›dafl olmayan
Devletlerden herhangi birinin bu
denizde bulundurabilece¤i tonaj,
yukar›daki a) ve b) paragraflar›nda
öngörülen toplam tonaj›n üçte iki-
siyle s›n›rland›r›lm›fl olacakt›r.

d) Bununla birlikte, Karadeniz
k›y›dafl› olmayan bir ya da birkaç
Devlet, bu denize, insanc›l bir
amaçla deniz kuvvetleri gönder-
mek isterlerse, toplam› hiçbir var-
say›mda 8.000 tonu asmamas› ge-
rekecek olan bu kuvvetler, iflbu
Sözleflmenin 13. maddesinde öngö-
rülen ön-bildirime gerek duyul-
maks›z›n, afla¤›daki koflullar içinde
Türk Hükümetinden alacaklar› izin
üzerine, Karadeniz'e girebilecek-
lerdir: Yukar›daki a) ve b) paragraf-
lar›nda öngörülen toplam tonaj
dolmam›flsa ve gönderilmesi isteni-
len kuvvetlerle bu toplam tonaj
afl›lmayacaksa, Türk Hükümeti,
kendisine yap›lm›fl olan istemi al-
d›ktan sonra en k›sa süre içinde bu
izni verecektir; sözü geçen toplam
tonaj daha önce kullan›lm›fl bulu-
nuyorsa ya da gönderilmesi isteni-
len kuvvetlerle bu toplam tonaj
afl›lacaksa, Türk Hükümeti, bu izin
isteminden, Karadeniz k›y›dafl›
Devletleri hemen haberli k›lacak ve
bu Devletler, haberli k›l›nd›klar›n-
dan yirmi-dört saat sonra bir karfl›
görüfl öne sürmezlerse, ilgili Dev-
letlere istemlerine iliflkin olarak
verdi¤i karar› en geç k›rk-sekiz saat
içinde bildirecektir.

[Karadeniz'e] k›y›dafl olmayan
Devletler deniz kuvvetlerinin, Ka-
radeniz'e bundan sonraki her girifli
ancak yukar›daki a) ve b) paragraf-
lar›nda öngörülen kullan›labilir
toplam tonaj›n s›n›rlar› içinde yap›-
lacakt›r.

2.Karadeniz'de bulunmalar›n›n
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amac› ne olursa olsun, k›y›dafl ol-
mayan Devletlerin savafl gemileri
bu denizde yirmi-bir günden çok
kalamayacaklard›r.

MADDE 19.Savafl zaman›nda,
Türkiye savaflan de¤ilse, savafl ge-
mileri 10. maddeden 18. maddeye
kadar olan maddelerde belirtilen
koflullarla ayni koflullar içinde, Bo-
¤azlar'da tam bir geçifl ve gidifl-ge-
lifl (ulafl›m) özgürlü¤ünden yararla-
nacaklard›r.

Bununla birlikte, savaflan her-
hangi bir Devletin savafl gemileri-
nin Bo¤azlar'dan geçmesi yasak
olacakt›r; su kadar ki, iflbu Sözlefl-
menin 25. maddesinin uygulama
alan›na giren durumlarla, sald›r›ya
u¤ram›fl bir Devlete, Milletler Cemi-
yeti Misak› çerçevesi içinde yap›l-
m›fl, bu Misak’›n 18. maddesi hü-
kümleri uyar›nca kütü¤e yaz›lm›fl
(tescil edilmifl) ve yay›mlanm›fl, Tür-
kiye'yi ba¤layan bir karfl›l›kl› yar-
d›m antlaflmas› gere¤ince yap›lan
yard›m durumlar› bunun d›fl›nda
kalmaktad›r.

Yukar›daki f›krada öngörülen
kurald›fl› durumlarda, 10. madde-
den 18. maddeye kadar olan mad-
delerde belirtilen k›s›tlamalar uy-
gulanamayacakt›r.

Yukar›daki 2. f›krada konulmufl
geçifl yasa¤›na karfl›n, Karadeniz'e
k›y›dafl olan ya da olmayan savafl
Devletlere ait olup da ba¤lama li-
manlar›ndan ayr›lm›fl bulunan sa-
vafl gemileri, bu limanlara dönebi-
lirler.

Savaflan Devletlerin savafl gemi-
lerinin Bo¤azlar'da herhangi bir el
koymaya (1) giriflmeleri, denetleme
(ziyaret) hakki (2) uygulamalar› ve
baflka herhangi bir düflmanca ey-
lemde bulunmalar› yasakt›r.

MADDE 20.Savafl zaman›nda,
Türkiye savaflan ise, 10. maddeden
18. maddeye kadar olan maddele-
rin hükümleri uygulanamayacakt›r;
savafl gemilerinin geçifli konusunda
Türk Hükümeti tümüyle diledi¤i gi-
bi davranabilecektir.

MADDE 21.Türkiye kendisini
pek yakin bir savafl tehlikesi tehdidi

karfl›s›nda sayarsa, Türkiye'nin, iflbu
Sözleflmenin 20. maddesi hükümle-
rini uygulama¤a hakki olacakt›r.

Yukar›daki f›kran›n Türkiye'ye
tan›d›¤› yetkinin Türkiye'ce kulla-
n›lmas›ndan önce Bo¤azlardan geç-
mifl olan, böylece ba¤lama limanla-
r›ndan ayr›lm›fl bulunan savafl ge-
mileri, bu limanlara dönebilecek-
lerdir. Bununla birlikte, su da karar-
laflt›r›lm›flt›r ki, Türkiye, davran›fl›y-
la iflbu maddenin uygulanmas›na
yol açm›fl olabilecek Devletin gemi-
lerini bu haktan yararland›rmayabi-
lecektir.

Türk Hükümeti, yukar›daki bi-
rinci f›kran›n kendisine verdi¤i yet-
kiyi kullan›rsa, Ba¤›tl› Yüksek Taraf-
lara ve Milletler Cemiyeti Genel
Sekreterine bu konuyla ilgili bir bil-
diri gönderecektir.

Milletler Cemiyeti Konseyi, üçte
iki ço¤unlukla, Türkiye'nin böylece
alm›fl oldu¤u önlemlerin hakli ol-
mad›¤›na karar verirse ve iflbu Söz-
leflmenin imzac›lar› Ba¤›tl› Yüksek
Taraflar›n ço¤unlu¤u da ayni gö-
rüflte olursa, Türk Hükümeti, söz
konusu önlemlerle, iflbu Sözleflme-
nin 6. maddesi uyar›nca al›nm›fl ola-
bilecek önlemleri kald›rmay› yü-
kümlenir.

MADDE 22.‹çinde veba, kolera,
sar›humma, lekeli humma (typhus
exanthématique) ya da çiçek hasta-
l›¤› olaylar› bulunan, ya da yedi
günden az bir süre önce bu hasta-
l›klar bulunmufl olan savafl gemile-
riyle, bulafl›k bir limandan befl kez
yirmi dört saatten az bir süreden
beri ayr›lm›fl olan savafl gemileri,
Bo¤azlar› karantina alt›nda geçe-
cekler ve Bo¤azlar›n bulaflt›r›lmas›-
na hiçbir olanak b›rakmamak için
gerekli korunma önlemlerini gemi-
deki araçlarla uygulamak zorunda
olacaklard›r.

KESIM III. UÇAKLAR
MADDE 23.Sivil uçaklar›n Akde-

niz ile Karadeniz aras›nda geçiflini
sa¤lamak amac›yla, Türk Hükümeti,
Bo¤azlar›n yasak bölgeleri d›fl›nda,
bu geçifle ayr›lm›fl hava yollar›n›
gösterecektir; sivil uçaklar, Türk

Hükümetine, ara s›ra (tarifesiz) ya-
p›lan uçufllar için üç gün öncesin-
den bir ön-bildirim ile düzenli (tari-
feli) servis uçufllar› için geçifl tarihle-
rini belirten genel bir ön-bildirimde
bulunarak, bu yollar› kullanabile-
ceklerdir.

Öte yandan, Bo¤azlar›n yeniden
askerlefltirilmifl olmas›na bak›lmak-
s›z›n, Türk Hükümeti, yine de Türki-
ye'de yürürlükte olan hava ulafl›m›
yönetim kurallar› uyar›nca, Avrupa
ile Asya aras›nda Türk ülkesi üzerin-
den uçmalar›na izin verilmifl olan si-
vil uçaklara, tam bir güvenlik içinde
geçmeleri için gerekli kolayl›klar›
sa¤layacakt›r. Bir uçufl izninin veril-
mifl oldu¤u durumlarda, Bo¤azlar
bölgesinde izlenecek yol belirli dö-
nemlerde gösterilecektir.

KESIM IV. GENEL HÜKÜMLER
MADDE 24.Bo¤azlar rejimine

iliflkin 24 Temmuz 1923 tarihli Söz-
leflme gere¤ince kurulmufl olan
Uluslararas› Komisyonun yetkileri
Türk Hükümetine aktar›lm›flt›r.

Türk Hükümeti, 11., 12., 14. ve
18. maddelerin uygulanmas›na ilifl-
kin istatistikleri toplama¤› ve ge-
rekli bilgileri verme¤i yükümlenir.

Türk Hükümeti, iflbu Sözleflme-
nin, savafl gemilerinin Bo¤azlardan
geçifline iliflkin her hükmünün yürü-
tülmesine göz kulak olacakt›r.

Türk Hükümeti, yabanc› bir de-
niz kuvvetinin yak›nda Bo¤azlar-
dan geçece¤i kendisine bildirilir bil-
dirilmez, bu kuvvetin kurulusunu,
tonaj›n›, Bo¤azlara girifl için öngö-
rülen tarihi ve gerekirse, olas› dö-
nüfl tarihini, Ba¤›tl› Yüksek Tarafla-
r›n Ankara'daki temsilcilerine bildi-
recektir.

Türk Hükümeti, Bo¤azlarda ya-
banc› savafl gemilerinin gidifl-gelifli-
ni gösteren, ayr›ca ticarete ve iflbu
Sözleflme'de öngörülen deniz ve
hava ulafl›m›na yararl› bütün bilgi-
leri kapsayan y›ll›k bir raporu Mil-
letler Cemiyeti Genel Sekreterine
ve Ba¤›tl› Yüksek Taraflara suna-
cakt›r.

MADDE 25.‹flbu Sözleflmenin
hiçbir hükmü, Türkiye için ya da
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Milletler Cemiyeti'ne üye herhangi
bir baflka Ba¤›tl› Yüksek Taraf için,
Milletler Cemiyeti Misak›ndan do-
¤an haklara ve yükümlülüklere ha-
lel vermemektedir.

KESIM V. SON HÜKÜMLER
MADDE 26.‹flbu Sözleflme olabi-

len en k›sa süre içinde onaylana-
cakt›r.

Onama belgeleri, Paris'te Fran-
sa Cumhuriyeti Hükümetinin arfliv-
lerine konulacakt›r.

Japon Hükümeti, onaman›n ya-
p›lm›fl oldu¤u, Paris’teki diplomatik
temsilcisi arac›l›¤›yla, Fransa Cum-
huriyeti Hükümetine bildirmekle
yetinebilecek ve, bu durumda,
onama belgesini olabilen en k›sa
süre içinde gönderecektir.

Türkiye'nin onama belgesini de
içermek üzere, alt› onama belgesi
sunulur sunulmaz, bir sunufl tuta-
na¤› (procès-verbal de dépot) dü-
zenlenecektir. Bundan önceki f›k-
rada öngörülen bildiri, bu bak›m-
dan, onama belgesi sunusu ile efl-
de¤erde olacakt›r.

‹flbu Sözleflme, bu tutmak tari-
hinden bafllayarak yürürlü¤e gire-
cektir.

Frans›z Hükümeti, bundan ön-
ceki f›krada öngörülen tutanakla,
sonradan sunulacak onama belge-
lerinin sunufl tutanaklar›n›n do¤ru-
lu¤u onaylanm›fl birer örne¤ini bü-
tün Ba¤›tl› Yüksek Taraflara vere-
cektir.

MADDE 27.‹flbu Sözleflme, yü-
rürlü¤e giriflinden bafllayarak, 24
Temmuz 1923 tarihli Lozan Bar›fl
Andlasmasini imzalam›fl her Devle-
tin kat›lmas›na aç›k olacakt›r.

Her kat›lma, diplomasi yoluyla
Fransa Cumhuriyeti Hükümetine,
onun arac›l›¤›yla da, bütün Ba¤›tl›
Yüksek Taraflara bildirilecektir.

Kat›lma, Frans›z Hükümetine
yap›lan bildiri tarihinden bafllaya-
rak geçerli olacakt›r.

MADDE 28.‹flbu Sözleflmenin
süresi, yürürlü¤e girifl tarihinden
bafllayarak, yirmi y›l olacakt›r.

Bununla birlikte, iflbu Sözleflme-
nin 1. maddesinde do¤rulanan ge-

çifl ve gidifl-gelifl (ulafl›m) özgürlü¤ü
ilkesinin sonsuz bir süresi olacakt›r.

Sözü edilen yirmi y›ll›k sürenin
bitiminden iki y›l önce, hiçbir Ba-
¤›tl› Yüksek Taraf, Frans›z Hükü-
metine Sözleflmeyi sona erdirme
ön-bildirimi vermemiflse, iflbu Söz-
leflme, bir sona erdirme ön-bildiri-
min gönderilmesinden bafllayarak,
iki y›l geçinceye kadar yürürlükte
kalacakt›r. Bu ön-bildirim, Frans›z
Hükümetince, Ba¤›tl› Yüksek Taraf-
lara iletilecektir.

‹flbu Sözleflme, iflbu madde hü-
kümlerine uygun olarak sona erdi-
rilmifl olursa, Ba¤›tl› Yüksek Taraf-
lar, yeni bir Sözleflmenin hükümle-
rini saptamak üzere kendilerini bir
konferansta temsil ettirme¤i kabul
etmektedirler.

MADDE 29.‹flbu Sözleflmenin yü-
rürlü¤e girmesinden bafllayarak her
befl y›ll›k dönemin sona ermesinde,
Ba¤›tl› Yüksek Taraflardan her biri,
iflbu Sözleflmenin bir ya da birkaç
hükmünün de¤ifltirilmesini önerme
girifliminde bulunabilecektir.

Ba¤›tl› Yüksek Taraflardan bi-
rinci yap›lacak de¤ifltirme isteminin
kabul edilebilmesi için, bu istem
14. ya da 18. maddelerin de¤ifltiril-
mesini amaçlamaktaysa, baflka bir
Ba¤›tl› Yüksek Tarafça; baflka her-
hangi bir maddenin de¤ifltirilmesi-
ni amaçlamaktaysa, baflka iki Ba-
¤›tl› Yüksek Tarafça desteklenmesi
gerekir.

Böylece desteklenmifl de¤ifliklik
istemi, içinde bulunulan befl y›ll›k
dönemin sona ermesinden üç ay
önce, Ba¤›tl› Yüksek Taraflardan
her birine bildirilecektir. Bu bildiri,
önerilen de¤iflikli¤in niteli¤ini ve
gerekçesini kapsayacakt›r.

Bu öneriler üzerinde diplomasi
yoluyla bir sonuca varmak olana¤›
bulunamazsa, Ba¤›tl› Yüksek Taraf-
lar, bu konuda toplanacak bir kon-
feransta kendilerini temsil ettire-
ceklerdir.

Bu konferans, ancak oybirli¤iy-
le karar alabilecektir; 14. ve 18.
maddelere iliflkin de¤ifliklik durum-
lar› bu hükmün d›fl›nda kalmakta-

d›r; bu durumlar için Ba¤›tl› Yüksek
Taraflar›n dörtte üçünden oluflan
bir ço¤unluk yeterli olacakt›r.

Bu ço¤unluk, Türkiye'yi de içine
alarak Karadeniz k›y›dafl› Ba¤›tl›
Yüksek Taraflar›n dörtte üçüncü
kapsamak üzere hesaplanacakt›r.

BU HÜKÜMLERE OLAN ‹NANÇ-
LA, afla¤›da adlar› yaz›l› Tam yetki-
li Temsilciler, iflbu Sözleflmeyi imza-
lam›fllard›r.

MONTREUX'de, yirmi Temmuz
bin dokuz yüz otuz alt› tarihinde
on bir nüsha olarak düzenlenmifl-
tir; bu nüshalardan, Temsilcilerce
mühürlenmifl olan birincisi, Fransa
Cumhuriyeti Hükümeti arflivlerine
konulacak, öteki nüshalar da imza-
ca Devletlere teslim olunacakt›r.

N.P.NICOLAEV
Pierre NEICOV
J.PAUL-BONCOUR
H.PONSOT
STANLEY
S.M.BRUCE
N.POLITIS
Raoul BIBICA-ROSETTI
Afla¤›da imzalar› bulunan Ja-

ponya Temsilcileri, iflbu Sözleflme
hükümlerinin, Milletler Cemiyeti
üyesi olmayan bir Devlet s›fat›yla,
Japonya’n›n durumunu, gerek Mil-
letler Cemiyeti Misak›na göre, ge-
rek bu Misak çerçevesi içinde yap›l-
m›fl karfl›l›kl› yardim antlaflmalar›na
göre, hiçbir biçimde de¤ifltirmedi-
¤ini ve Japonya’n›n özellikle 19. ve
25. maddeler hükümleri içinde bu
Misak ve bu antlaflmalar konusun-
da tam bir de¤erlendirme özgürlü-
¤ünü elinde tuttu¤unu, Hükümet-
leri ad›na bildirirler.

N.SATO
Massa-aki HOTTA
N.TITULESCO
Cons.CONTZESCO
V.V.PELLA
Dr.R.ARAS
Suad DAVAZ
N.MENEMENCIOGLU
Asim GÜNDÜZ
N.SADAK
Maxime LITVINOFF
Dr.I.V.SOUBBOTITCH.
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