
‹nsana bugün her şey ‘normal’ görünüyor. Normalliğin sınırlarını çizen normlar aşındırılarak 
buharlaştırılıyor. Bu yumuşak buharlaşma ise, pek çok tehlikeyi de beraberinde getirdi. 

Alışkanlıkların getirdiği duyarsızlaşma hayatımızı kuşatan eylemsizleştirmeyi de gündem yaptı. Andy 
Warhol, ‘15 dakika’ demişti ama bugün insanlar, ortalıkta görünmek için sadece bir dakikaya bile 
razı. Fark edilme tutkusu hatta takıntısı, ekranlarda tavan yapmış durumda.

Yaşamın çemberini cam fanus içine çekerek daraltan, izle(n)me de bu eylemlerden; alıştığımız 
ya da alışmak zorunda bırakıldığımız anormal ‘normallerden’ biri. George Orwell, 1984’ü yazdığı 
yıllarda, gözetlemenin ileride daha büyük bir baskı unsuruna dönüşeceğini not ettiğinde, herhalde 
bugün yaşananların yoğunluğunu kestiremezdi. Evet, gözetleme, günümüzde de baskı aracı internette 
paylaşım sitelerindeki gönüllü teşhircilik, muhakkak 1984 yazarını da çok şaşırtırdı.  Hal Niedzviecki, 
tarihsel sürecini ele aldığı bu eylemin bütününe ‘dikizleme kültürü’ adını vermiş. Bunun, nasıl bir 
‘kültür’ haline geldiğini sorgulamak onu, hem düşündürücü hem de trajikomik sonuçlara götürmüş. 

Herkesin birbirinin bahçesine, evine, yatak odasına ve neredeyse tüm mahrem dünyasına, 
hayatına kamp kurduğu geç modern zamanlarda,  insanlarca bilinmeyen pek az şey kalmasına 
şaşmamak gerek. İşte buna ‘dikizleme kültürü’, ‘abartılı paylaşım’  ‘mahremiyetin kaybı/dönüşümü’ 
ve ‘dünyevilik’ diyebiliriz pekâlâ. Öte yandan ortaya çıkan fütursuz teşhircilik gizli servislerin, 
dolandırıcıların ve kişisel düşmanların ele geçirmek için mesai harcadığı bilgileri, kendiliğinden 
ve eksiksiz şekilde paylaşıma sunmada üzerinde durulması gereken bir başka konu. Görmek ve 
görülmekten öte bilmek ve bilinmek’ önce biraz  sonra neredeyse kamuya açılan  ve kaybolan 
mahremiyet. Her an burun sokulacak yeni yaşamlar arama dürtüsü. Ünlü ya da sıradan; olabildiğince 
çok hayata girmeye, mahrem olan her şeyi kamusallaştırmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken elbette 
çelişki içindeyiz, Niedzviecki bunu çok güzel yakalamış: “Bir taraftan yüksek güvenlikli evlerimizde, kilitli 
kapıların ardında saklanıyor, kendimizi dünyadan cep telefonumuzun ya da MP3 çalarımızın kulaklığını 
takarak soyutluyoruz. Bir taraftan da bütün sırlarımızı blogumuzda ve sosyal paylaşım ağlarında anlatıyor, 
fotoğraf ve video yüklüyor; televizyon programlarında ve aklımıza gelebilecek buna benzer yerlerde içimizi 
döküyoruz.”

Dikkat çekmek için teşhir etmek ve edilmek, artık normların sınır koyamadığı heva ve 
hevesin cirit attığı bir büyük fanus. Çoğunlukla ipin ucu kaçıyor, sanal ile gerçek birbirine 
karışıyor. ‘Gerçeğe’ dönüşen sanallık içinde kendini tatmin etmeye uğraşan milyonlarca 
insan var ve  bu toplumsallığı onun değerlerini etkiliyor. Bu ‘insanlığını yitirmiş insanlık’ 
sorununun en görünür haklı ‘dikizleme kültürü’ kişinin kendini birey gibi hissetmesi, küçük 
sanal tatminlerle dünyayı kucaklaması ve ona egemen olduğunu sanmasını sağlıyor. İnsanlığın 
gelip dayandığı nokta, insanın kendini metalaştırmasının bir türü olarak da görebileceğimiz
 ‘hepimizin hayatı izlenmeye değer, hepimizin hayatı para eder’ temasıdır.

Filmler, gösteriler, diziler ve televizyon programlarının büyük bir kısmı bu tema etrafında 
dolanıyor. Atsineğine dönüşen kamera eşliğinde, insanın en gizli noktalarının keşfi.
Sanallıkla kurgunun bir zaferi olan bu dünya  çoğu zaman ‘hayatın kendisinden de heyecan verici’ bir 
şey olarak algılanmakta. Öyle ki ‘uydurma hikâyeler, hayatın kendisine benzedikçe daha da dikkat 
çekiyordu.’ 

Toplumda tedirginlik yaratan, hemen her şeyin (cinayet, kargaşa vb.) eğlence 
veya ‘topluma hizmet’ amacıyla öyküleştirilmesi, dizi toplumunun da doğuşuna işaret eder.
Böyle olunca, güvenlik ve mahremiyet adına hemen her şey geriye itiliveriyor. Bu dünyanın bakışına 
göre mahremiyet hiçbir şeydir, paylaşmak ve fark edilmek her şey!..

‘Dikizleme kültürü’ ile ‘abartılı paylaşım’, bize antisosyal bir ‘sosyallik’ sunuyor. Bu durumu 
merkeze alan bir dosya hazırladık bu sayıda. Sanallık ile gerçeklik arasındaki bu eksen kaymasını 
farklı boyutlarıyla çözümleyen yazılar yer alıyor. 

 Yeni sayımızda buluşmak üzere. 
                                                                                                                                   Umran

ANTİSOSYAL ‘SOSYALLİK’

Ayda Bir Merhaba
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■ Medya Okumaları

Sa hi bi

UMRAN YAYINCILIK

Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına

Abdullah Yıldız

Ge nel Ya yın Yö net me ni 

ve Sorumlu Ya zı İş le ri Mü dü rü 

Ce vat Öz ka ya

Ya yın Ku ru lu

Cevat Özkaya, Abdurrahman Babacan, 

Mehmet Babacan

İda re Mer ke zi

Mega Center, C 34 Blok, Kat 2 No:340 

Bayrampaşa / İstanbul

Tel: (0212) 631 12 50 - 520 98 90

Fax: (0212) 631 16 21
www.um randergisi.com
um ran@um randergisi.com
abo ne@um randergisi.com

Tem sil ci lik ler

An ka ra: (0312) 435 94 48  

İz mit: (0542) 250 75 77 

Trab zon: (0462) 321 95 44 

Is par ta: (0246) 223 24 87

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

1. Abone olmak için bir telefon açmanız yeterli.

Umran Dergisi’ne abone olmak ve aboneliğinizi 

yenilemek için 0212 520 98 90 nolu telefon 

numarasını arayabilirsiniz.

2. abone@umrandergisi.com adresine isim, 

adres ve telefon bilgilerinizi bildirmek suretiyle de 

abone olabilirsiniz.

Abone Ücretleri

Yurt içi abone ücreti (1 yıllık): 60 TL (KDV dahil)

Yurt dışı abone ücreti {12 sayı, 1 yıllık): 

Avrupa 60 EURO

ABD: 80 USD, Avustralya: 85 AUD

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

1- Kredi kartı numaranızı telefon ile bize

bildirerek.

2- Bir PTT şubesine giderek POSTA ÇEKİ

hesabımıza ücreti yatırarak. (Lütfen posta çeki üzeri-

ne abone adını yazmayı unutmayınız.)

POSTA ÇEKİ HESAP NO: 160 52 52

ALICI ADI: UMRAN YAYINCILIK

3- Ayrıca aşağıdaki BANKA HESAP numaralarına da 

abone ücretinizi ödeyebilirsiniz.

BANKA HESAP NUMARASI         
Türkiye Finans Katılım Bankası 
Fındıkzade Şb. TL He sa bı
99165159-1 (Um ran Ya yın cı lık)

IBAN : TR25 0020 6000 8699 1651 5900 01

Fi ya tı: 5 TL

Görsel Yönetmen

Tekin Öztürk
tknozturk@gmail.com

Bas kı: Şenyıldız Matbaacılık 

Gümüşsuyu Cad. No:3 Kat:1 

Topkapı - İstanbul Tel: (212) 483 47 91

Yerel  Süreli. Ay da bir ya yım la nır.

[yaşayan islam] [kültür-sanat]

52
Kur’ân’ı Kendimize Değil;
Kendimizi Kur’ân’a 
Uydurmak
ABDULLAH YILDIZ

60
Seyyid Kutup ile
Malik bin Nebi Arasında
RAŞİD EL GANNUŞİ

64
Panislamizme
Oryantalist Bakışlar
MUHSİN ÖNAL 
MENGÜŞOĞLU

72
Muhalif Duruş
Ne Kadar Meşru
METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU

75
Bir Fuar Sürgünlüğü:
Dini Yayınlar Fuarından
Kitap ve Kültür Fuarına
MEHMET TEVFİK EKİZ

79
Kitaplık

80
Tarihin Ardında
CEVDET BİRİNCİ 
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YÖK’ün başörtüsünün ser-
best olduğunu açıklama-

sından sonra  Yargıtay  açık-
lama yapmakta gecikme-
di. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığından yapılan açık-
lamada inançla bağlantı kuru-
larak yapılan düzenlemelerin 
devrim yasalarına ve laiklik 
ilkesine aykırı olduğu vurgu-
landı. 
Açıklamada, kamu kuruluş-
larından sayılan yükseköğre-
tim kurumlarında öğrencile-
rin dinsel inançları nedeniyle 
türban takmak suretiyle öğre-
nim görmelerinin sağlanması 
için Anayasa veya yasa deği-
şikliği yapılması gerektiği, bu 
amaçla kıyafet serbestisi tanın-
mamasının eğitim ve öğretim 
özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine 
aykırı olduğu yönünde yer alan 
haber, yorum ve siyasi kişile-
rin beyanları ile ilgili olarak 
bazı hususların açıklanmasın-
da yarar görüldüğü ifade edildi. 
AK Parti, Yargıtay Başsavcılığı 
tarafından yapılan ve devrim 
yasalarını hatırlatan ‘başörtü-
sü’ açıklamasına anında cevap 
verdi.
AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve parti sözcü-
sü Hüseyin Çelik, “Bir savcı 
tek başına neyin doğru oldu-
ğuna karar veremez. Kimse 
Meclis’in iradesini yok sayma 
hakkına sahip değildir.” açık-
lamasında bulundu.

Yargıtay’dan
Başörtüsü Tehdidi

EKSEN TARTIŞMALARI VE FÜZE KALKANI

L ondra merkezli Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nde İran uzmanı 
olarak görev yapan ABD’li eski diplomat Mark Fitzpatrick, NATO füze kal-

kanı projesinde Türkiye’nin takınacağı tavrın Ankara’nın dış politika ekseninin 
doğuya kaydığına ilişkin tartışmalarda belirleyici olacağını öne sürdü.

ABD Dışişleri bakan yardımcılığı da yapan Fitzpatrick Zaman’a verdiği müla-
katta, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde İran’a yönelik 
alınan yaptırım kararına hayır oyu vermesiyle NATO füze kalkanının Türkiye’de 
konuşlandırılmasını karşılaştırdı. Güvenlik Konseyi’nde verilen hayır oyunu 
‘geçici bir karar’ olarak niteleyen Fitzpatrick, “Bence Türkiye’yi, daha önemli bir 
karar bekliyor. Füze kalkanı sisteminin konuşlandırılması geçici bir mesele değil. 
Bunun uzun dönemde etkileri olacak. Türkiye sisteme karşı çıkarsa, bu durum 
uzun vadede Avrupa’dan kopuşa neden olacak.” şeklinde konuştu. NATO ile 
müzakereleri devam ettiren Türkiye, füze sisteminin herhangi bir ülkenin ismi 
anılarak, oradan gelecek tehdide karşı olduğunun ifade edilmemesini istiyor. 
ABD’li uzman ise İran’a yönelik olduğunu söylediği sistemin, saldırı özelliğinin 
bulunmadığı ve amacının savunmaya dayalı olduğunun altını çizdi. NATO’nun 
gelecek ay düzenleyeceği Lizbon zirvesinde füze kalkanı kararının alınması bek-
leniyor. 
İran’ın yürüttüğü nükleer programa da değinen Fitzpatrick, Türkiye ve 

Brezilya’nın arabuluculuğunda mayıs ayında imzalanan Uranyum Takas 
Anlaşması’nın eksiklerine dikkat çekti. Uzman, anlaşmadan sonra İran’ın uran-
yum zenginleştirmeye devam ettiğini söyledi. Mayıs ayında İran’ın 2.400 kg uran-
yuma sahip olduğunu belirten Fitzpatrick, bu miktarın bugün 3.000 kg’ye ulaş-
tığını söyledi. Eski diplomat, “Bu anlaşma imzalandığı zaman İran yüzde 20 ora-
nında zenginleştirilmiş uranyum üretiyordu. Fakat bu konu anlaşmanın hiçbir 
bölümünde yer bulmadı.” dedi. Gelecek dönem için fikirleri sorulan Fitzpatrick, 
Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin ‘silahlı müdahaleyi gerekli kılacak seviyeye’ 
ulaştıktan sonra ‘bir ya da bir buçuk yıl içinde’ İsrail’in Natanz ve İsfahan’da 
bulunan nükleer tesisleri vurabileceğini öne sürdü.

Hüseyin Çelik
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B irleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Özel Raportö-

rü Richard Falk’un BM Genel 
Kurulu için hazırladığı raporda 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün 
bu yerleşim yerleri üzerinden 
fiili olarak İsrail’e bağlanmakta 
olduğu vurgulanıyor. Rapordaki 
bulgularını değerlendiren Falk, 
BM Güvenlik Konseyi’nin, 
İsrail’in Filistin toprakları üze-
rindeki işgalinin geçici ve geri 
çevrilebilir olduğu varsayımının 
yanlışlığını gösterdiğinin altı-
nı çizdi. Falk raporunda Yahu-
di yerleşimlerinin yanı sıra 
İsrail’in, Doğu Kudüs’te yaşa-
yan Filistinlilerin evlerini terk 
etmek zorunda bırakan politi-
kalarının da İsrail işgalini kalı-
cı hale getiren bir unsur oldu-
ğuna dikkat çekti. İsrail’in tep-
kisini çeken raporla ilgili gaze-
tecilere bilgi veren Falk, görevi-
nin İsrail-Filistin anlaşmazlığı-
nın doğruları ve yanlışları üzeri-
ne değil, İsrail işgaline ilişkin bir 
rapor yazmak olduğunu belirt-
ti. İsrail’in 1967 yılındaki kuru-
luşundan bu yana Batı Şeria 
ve Doğu Kudüs’te inşa edilen 
100’den fazla yerleşim yerin-
de yaklaşık yarım milyon Yahu-
di yaşıyor.

Yerleşimler ‹şgali 
Kalıcılaştırıyor

HSYK SEÇ‹M‹N‹N ‹PTAL‹ TALEB‹ REDDED‹LD‹

Y üksek Seçim Kurulu, 17 Ekim 
2010 tarihinde Hakimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve 
yedek üyeliği için adli ve idari yargı 
hakim ve Cumhuriyet savcıları 
arasından yapılan seçimde, tam 
kanunsuzluk hali görülmediğinden, 
seçimlerin yenilenmesi istemini 
reddetti. 

YSK, Yargıtay Cumhuriyet 
Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun seçimlerin hukuka uygun biçimde ve 
demokratik ortamda yapılmadığı iddiasıyla seçimin iptali ve yenilenmesi başvu-
rusunu karara bağladı. 

Kurul, 17 Ekim 2010 Pazar günü adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet 
savcıları arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu asıl ve yedek üyeliği 
için yapılan seçimlerde, tam kanunsuzluk hali görülmediğinden seçimlerin yeni-
lenmesi isteminin reddine oybirliğiyle karar verdi. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), adli ve idari yargıdan Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu’na (HSYK) üye seçiminin demokratik, serbest ve eşit koşullarda 
gerçekleşmediğine ilişkin somut bilgi, belge ve delil bildirilmediği için bu iddiay-
la ilgili inceleme yapılamayacağına, seçmenlerin etki altında bırakıldığına ilişkin 
iddianın seçmenlerin konumları gereği yerinde görülmediğine hükmetti. 

YSK, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun, kamuo-
yunda ‘’bakanlık listesi’’ olarak adlandırılan listenin bütün halinde seçilmesinin, 
seçimlerin demokratik ortamda yapılmadığını, eşit rekabet koşullarının oluşma-
dığını, hakim ve savcıların etki altında bırakıldığını ortaya koyduğu iddiasıyla 
ve tam kanunsuzluk nedeniyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi talebi-
ni karara bağladı. 

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunda yer alan HSYK’nın yeni yapısı ve üye 
seçimine ilişkin hükümlere yer verilen YSK kararında, seçimin demokratik, ser-
best ve eşit koşullarda gerçekleşmediğine ilişkin somut bilgi, belge ve delil bil-
dirilmediği, seçmenlerin etki altında bırakıldığına ilişkin iddianın seçmenlerin 
konumları gereği yerinde görülmediği belirtildi. 

Adayların öz geçmişlerinin YSK’ya ait web sitesinde fotoğraflarıyla yayımlan-
dığı ve tüm adaylara eşit hak tanındığı kaydedilen kararda, adayların kendilerini 
tanıtamadıkları yönündeki iddianın doğru bulunmadığı ifade edildi. 

Sayım ve dökümün açık olarak yapıldığına, oy verme yerinde hazır bulunan-
ların sayım ve dökümü takip etme olanağı bulunduğuna işaret edilen kararda, 
idari görevde çalışan hakim ve savcıların HSYK üyeliğine aday olma kapsamı 
dışında tutulmalarına yapılan itirazın daha önce reddedilmesi ve kesinlik taşı-
ması nedeniyle bu talebin yeniden incelenmesi olanağı bulunmadığı belirtildi. 

Kurul, 17 Ekim 2010 Pazar günü adli ve idari yargı hakim ve savcıları ara-
sından HSYK asıl ve yedek üyeliği için yapılan seçimlerde tam kanunsuzluk hali 
görülmediğinden seçimlerin yenilenmesi isteminin reddine  oy birliğiyle karar 
verdi. 

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

Richard Falk
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NEWSWEEK’TE FETHULLAH GÜLEN YORUMU

N ewsweek dergisi yazarla-
rından Rainer Hermann, 

Gülen hareketini değerlen-
diren bir yazı kaleme aldı. 
Demokrasinin bile metafizik 
boyuta ihtiyacı var diyen yazar, 
demokrasi ile uyumlu bir müs-
lüman kimliğini Gülen’in oluş-
turduğunu anlatıyor. Yazıda dik-
kat çeken bölümlerden biri şöyle: 
“Gülen’in temsil ettiği değer-
lerden biri, maneviyat. Türk 
İslamı’nın tasavvuf geleneğinden 
feyiz alan bu vaizin değerleri, esas 
itibariyle Hıristiyanlık’takilerden 
farklı değil; insanın kendini Allah’a ve insanlığa adaması, genel yarar adına 
özveriye hazır olması... Ardından yeni bir iş ahlâkı geliyor. Taraftarlarını 
hayat boyu öğrenme ve verimli çalışmaya dayalı bir ahlâkı benimseme-
ye çağıran Gülen, sosyalistlerin “taşralı yeni orta sınıfın İslami Kalvinist 
iş ahlâkı” diye nitelendirdiği anlayışın zeminini hazırladı. Max Weber’in 
“Protestan Ahlâkı”nda anlatılanlardan pek de farkı yok. Çalışmak, yüksek 
bir ibadet biçimi halini alıyor. Sonra, bilim yolunda ilerlemek var. Gülen’in 
bilimsel eğitime önem vermesinin nedeni, eğitimi yaradılışın anlaşılmasının 
bir aracı olarak görmesi, insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmak ve böy-
lece refaha ulaşmak. Ve siyasi çerçeve olarak demokrasinin desteklenmesi: 
İslam’da demokrasiye hiçbir engel yok, diyor Gülen. Ancak, demokrasinin 
bile metafizik bir boyuta ihtiyacı var. Demokratın Hıristiyanı, Yahudiyi ve 
Budisti olduğu gibi, Müslüman demokratlar da olabilir. Bireylerin hakları-
nın korunabilmesinin ve toplumun gerçekten çağdaşlaşabilmesinin ancak 
demokrasiyle mümkün olabileceğini düşünüyor. İnsanlar arasındaki fark-
lılıklar bir kazanç olarak görüldüğünde barışın sağlanabileceği kanaatinde; 
ancak böyle hoşgörülü bir bakış açısı çoğulcu demokrasilerin hayatta kal-
masını sağlayabilir. Son olarak bir husus daha kendiliğinden ortaya çıkı-
yor: Terörün reddedilmesi. Gülen “meşru hedeflere” ancak “meşru araç-
lar” kullanılarak ulaşılabileceğini; lafı hiç eğmeden bükmeden de, insan 
öldürenlerin ne Allah’ın rızasını kazandıklarını ne de cennete gittikleri-
ni söylüyor. 
Gülenciler, yeni orta sınıftan insanların oluşturduğu gevşek bir ağ. Ortak 
payda bir örgüte üyelik değil, bir değerler bütününe bağlılık. Bir kişi 
Gülen’in fikirlerinden esinlenerek kendi inisiyatifiyle bir okul ya da eği-
tim merkezi yaptırabilir. Zaten bu nedenle bu hareket “Gönüllüler Hare-
keti” adını taşıyor. Faaliyetleri de gizli saklı değil. Üç açık gündem mad-
desi eğitim, diyalog ve basın. Gülen sempatizanları Türkiye’de ve yurtdı-
şında 500’ün üzerinde okul açtı. Okullarda çağdaş bir öğretim programı 
uygulanıyor.”

Doğan Holding, Petrol Ofisi’ndeki 
(POAŞ) hisselerini Avusturyalı 

ortağı OMV’ye sattı. Doğan’dan yapılan 
açıklamada, POAŞ’taki yüzde 54.14’lük 
hissesini OMV Aktiengesellschaft’a 1 
milyar avro yaklaşık 1.4 milyar dolara 
devretme kararı aldığını bildirdi. Doğan 
Holding’in bu satıştan 264 milyon dolar 
kâr payı da alacağı öğrenildi.
Yapılan satış kâr payı ile birlikte değer-
lendirildiğinde şirketin piyasa değe-
ri 3 milyar doları geçmiş oldu. Petrol 
Ofisi’nin İMKB’deki 22 Ekim 2010 cuma 
günkü değeri 2 milyar 728 milyon dolar 
seviyesindeydi. POAŞ’ta hissesi kalma-
yan Aydın Doğan şirketi 1.3 milyar dola-
ra mal etmişti.
Satış sonrası ayrıca Türkiye’deki akarya-
kıt pazarının yüzde 32.8’inin Avusturyalı 
şirket OMV’nin eline geçtiği bildirildi. 
Böylece yüzde 41.58 oranındaki hisse 
senedi 1 milyar avro bedelle satılan 
Petrol Ofisi’nin tamamı için biçilen top-
lam piyasa değeri 1 milyar 846 milyon 40 
bin 244 avro oldu. 22 Ekim 2010 tarihli 
Merkez Bankası avro satış kuru baz alın-
dığında Petrol Ofisi’nin İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’ndaki son kapanış 
fiyatı itibariyle piyasa değeri ise 1 mil-
yar 961 milyon 222 bin 76 avroydu. Yani 
Petrol Ofisi, borsa değerinden 115 mil-
yon avro daha ucuz bir piyasa değeriyle 
satılmış oldu. Satışa konu hisse senetleri 
ise borsa değerine göre 47.8 milyon avro 
ucuza gitmiş oldu.
22 Ekim 2010 Cuma günkü borsa seansını 
hisse başına 6.75 TL’den kapatan Petrol 
Ofisi için biçilen hisse başına fiyat ise 
6.35 TL oldu. Yani hisselere OMV tara-
fından borsa fiyatından yüzde 5.87 daha 
ucuz bir fiyat biçildi. OMV Türkiye’yi, 
Avusturya ve Romanya’nın ardından 
üçüncü ana pazar olarak konumlandır-
mayı hedeflediğini duyurdu. 

Ayd›n Doğan POAŞ’› Satt›

Aydın Doğan

Fethullah Gülen
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OGÜN SAMAST DOSYASI ÇOCUK MAHKEMES‹’NDE

A gos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davanın 
tutuklu sanıklarından Ogün Samast’ın, dosyasının ayrılarak İstanbul Nöbetçi 

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi kararlaştırıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, Ogün Samast’ın avukatı 
Levent Yıldırım’ın celse arasında dosyaya sunduğu dilekçede yer alan müvekkilinin 
dosyasının ayrılarak İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi yönün-
deki talebine ilişkin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu’nun görüşü soruldu.
Savcı Çavuşoğlu, Ogün Samast’ın suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu belir-
terek, kamuoyunda ‘Taş atan çocuklar’ yasası olarak bilinen 6008 sayılı “Terörle 
Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. 
Maddesiyle, CMK’nın 250. Maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gere-
ği, mahkemenin Samast hakkındaki dava dosyasında görevsizlik kararı vererek dos-
yayı İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ni göndermesini istedi.
Savcının görüşüne ilişkin diyecekleri sorulan Samast’ın avukatı Levent Yıldırım, 
daha önce mahkemeye sunduğu dilekçesinde belirtmiş olduğu nedenlerden dolayı 
müvekkilinin dosyasının ayrılarak Çocuk Mahkemesi’ne gönderilmesini ve tutuk-
luluk halinin kaldırılmasını istediğini bildirdi.
Müdahil avukatlarından Güray Dağ da, dosyada maddi delillerin ortaya çıkarılması 
açısından tutuklu sanık Ogün Samast’ın diğer sanıklarla bu mahkemede yargılan-
ması gerektiğini düşündüklerini belirterek, değişen yasa kapsamında takdirin mah-
kemeye ait olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, 6008 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 8. Maddesiyle, CMK’nın 250. Maddesinin 
4. bendine eklenen fıkradaki hükmü hatırlatarak, buna göre Ogün Samast hakkın-
daki dava dosyasının ayrılmasına ve ayrılan dava açısından mahkemenin “görev-
sizliğine” karar verdi.
Samast hakkındaki dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkın-
daki kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğundan tutukluluk 
halinin devamına hükmetti. Heyet bu kararı oy birliğiyle aldı.
Kararın ardından mahkeme heyeti başkanı Erkan Canak’ın talimatı doğrultusunda 
Ogün Samast görevli jandarma erlerince duruşma salonundan çıkarıldı.
Samast salondan çıktığı sırada, öldürülen Hrant Dink’in kardeşi Hosrof Dink, 
Mahkeme Başkanı Canak’a yönelik olarak “Adalet işleseydi bu böyle olmazdı. Size 
düşen sorumluluğu hatırlatıyorum. 4 yıl oldu” dedi.rdından üçüncü ana pazar olarak 
konumlandırmayı hedeflediğini duyurdu. 

“Stratejik Derinlik” 
Bestseller

Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Yuna-

nistan’da yayımlandıktan sonra 
kısa sürede “en çok satanlar” 
listesinin üst sıralarında yer alan 
“Stratejik Derinlik” kitabına ilg-
inin daha da arttığı bildirildi.
Atina’da yayımlanan To Vima 
gazetesi, “ilk yayım tarihi Baş-
bakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Mayıs ayındaki Atina ziyareti-
ne denk gelen kitaba olan yoğun 
ilginin, son zamanlarda Türk-
Yunan ilişkilerindeki gelişme-
ler nedeniyle daha da arttığı-
nı” yazdı.
“Yunanlıların Davutoğlu’nun ‘ne 
dediğini’ merak ettiklerini” belir-
ten gazete, Davutoğlu’nun bugü-
ne kadar 11 kez basılarak yakla-
şık 11 bin adet satan kitabının 
12. baskıya hazırlandığını kay-
detti.
To Vima gazetesi, “kitabın altı ay 
önce yayımlandığında bu kadar 
büyük ilgi göreceğini hiç kimse-
nin tahmin etmediği” değerlen-
dirmesinde bulundu.
“Stratejik Derinlik” kitabının bası-
mını yapan Piotia yayınevi yetki-
lileri, gazeteye yaptıkları açıkla-
mada, “Davutoğlu’nun bu kita-
bının başarısından cesaret ala-
rak, İslam ve Batı uygarlıklarının 
ve dünya görüşlerinin mukayese-
li olarak ana-
liz edildi-
ği “Alter-
natif Para-
digmalar” 
adlı kita-
bını da 
y a y ı m a 
h a z ı r l a -
dıklarını” 
açıkladı.

UYUŞTURUCU ÖLÜMLER‹

Hazırlayan: Hüseyin ALDI

G eçtiğimiz yıl içerisinde uyuşturucudan ölen kişi sayısının 159 olması tehdi-
din büyüklüğünü gözler önüne serdi. İstanbul’da uyuşturucu kullanmaktan 

dolayı haklarında işlem yapılanların sayısının 40 bini aştığı ifade ediliyor. Bu rakam 
sadece ulaşılabilen ve operasyonlarda yakalananların sayısını gösteriyor. Ancak 
bunun dışında henüz polisiye operasyonlarla ulaşılamayan binlerce bağımlı bulu-
nuyor. 
Sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar da uyuşturucuyla mücade-
lede önemli aşamalar kat edilmesini sağladı. 2005 yılında 4 bin 125 olan uyuşturu-
cudan hükümlü ve tutuklu sayısı bu yıl 25 bini aştı. 
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Medya Okumaları
Ahmet Zeki GAYBER‹

Dindarlar Tepkisiz mi, Tembel mi?

TV şovmeni Güner Ümit, aşağılık “mum söndü” gön-

dermesinin ardından kendisi de televizyon ve şov 

dünyasından ilelebet gönderilmişti. Binlerce insanın 

televizyon kanalının kapısına dayanıp günlerce yaptığı 

eylemlerin etkisi ile olmuştu bu. Örgütlü ve organize pro-

testo kamuoyundan da yanıt bulmuş ve kanal yönetici-

leri adeta tv tarihinin çöplüğüne atmıştı Ümit’i. Kaderin 

cilvesi mi, dilin kemiği mi, akıl tutulması mı adına ne der-

sek diyelim benzer bir olay da yıllardır “Evin deli oğlan 

çocuğu” gözüyle toplumun kabullendiği reyting camba-

zı Mehmet Ali Erbil’in başına geldi. Yıllardır ekranlardan 

yapmadığı bel altı espri kalmayan, engelli insanları şov 

figürüne çevirip reyting devşiren, ti’ye aldığı garibanla-

rın canlı yayında donunu indiren Erbil, aynı iğrenç “mum 

söndü” göndermesi ile yıllardır hiç kimsenin sarsamadığı 

“En sulu tv şovmeni” olma tacını kaybetti. Alevi yurttaş-

ların, yine örgütlü ve yüksek sesli protestoları karşısında 

Erbil de direnemedi. 

Akşam  gazetesinin “soft” yazarlarından Oray Eğin ile 

Star’ın Enkırmen’i Uğur Dündar hayli çırpındı Erbil’in 

affedilmesi için ancak, hüküm kesilmişti bir kere. Erbil’in 

yıllardır yaptığı hiçbir müptezellik bu ülke insanının yanın-

daki kredisini tüketmemişti ancak bu son “densizlik”, ipi-

nin çekilmesine neden oldu.  

Peki yıllardır medya, politikacılar ve bazı bürokratlar tara-

fından, domuz şeklinde karikatürize edilen, ‘habis ur’a 

benzetilen, örümcek ve karafatma lakapları takılan ses-

siz çoğunluk neden hiçbir zaman kendisine yapılan bu 

hakaretlere böyle organize tepkiler veremedi, veremi-

yor? Hâlen televizyon ekranlarından kendini gazeteci 

veya siyasi diye tanıtan bir sürü insanın hakaretine maruz 

kalan başörtülüler ve genel olarak dindarların hiç böylesi 

kitlesel tepki verdiğine şahit oldunuz mu? Böylesi tepkile-

rin “Aleviler”inki kadar ses getiremeyeceğinden mi emin 

dindar insanlar yoksa kendi ataletlerine kılıf mı arıyorlar? 

Aşağılama, hakaret ve hatta küfür boyutuna varan söz-

ler karşısında, kırıp dökmeden sadece demokratik, sivil 

bir isyan ahlakı geliştirilememiş olmasının hiçbir mantıklı 

gerekçesinin olduğunu düşünmüyorum!

***

Başörtülüye Hakaret Serbest!

T am da yukarıda değindiğimiz konuyla birebir örtü-

şen moda deyimle bir skandal örnek daha yaşandı 

Ekim ayı içinde medyada. Yıllardır kinini ve nefretini kifa-

yetsiz bir ihtirasla köşesinden boca eden Hürriyet yazarı 

Özdemir İnce, eleştiri boyutunu hayli aşan, başörtülüleri 

aşağılamaya, hatta hakarete varan bir yazı kaleme aldı. 

Özdemir İnce’nin ‘Türban Fesadı’ başlıklı yazısının üzerin-

den 15 günden fazla vakit geçti. Ve hiçbir dindar insan 

veya STK’dan “Sen bizim mukaddesatımıza nasıl saldırır-

sın?” tepkisi gelmedi.

Peki ne yazmıştı 12 Ekim Salı tarihli yazısında İnce? 

Başörtüsüne ve başörtülülere alenen hakaret edilen, 

‘Türban bir fesadın simgesidir’ cümlesiyle başlayan 

İnce’nin yazısı, “Kur’an başlarını örtsünler demiyor, cin-

sel organlarını (farj, furuj) saklasınlar diyor… Türban kah-

verengi faşist gömleği gibi, gamalı haç gibi bir simge-

dir!” diye bitiyordu. Hakaret, çarpıtma, haddini aşarak 

müfessirliğe soyunma ne ararsanız vardı bu yazıda. Peki 

böylesi aşağılık bir yazı ne tepki aldı dersiniz? Hiç!

Star’dan Ahmet Kekeç’in, Akşam gazetesinden Nagehan 

Alçı’nın ve bir gün sonra ise yine Star’dan Mustafa Akyol, 

bu büyük medya skandalına değindi o kadar. Her zaman 

olduğu gibi hiçbir örgütlü ve kitlesel tepki gösterilmedi!

Mustafa Akyol, apaçık bir hakaret dolu olan İnce’nin 

yazısının, siyasetten ziyade psikiyatrinin ilgi alanına gir-

diğini yazdı.

Ancak Nagehan Alçı’nın hakkını teslim etmek gereki-

yor. İnce için, “Ahlaksızca din alimliğine soyunma cesa-

reti gösterdi” diyen Alçı, “Özdemir İnce’ye nefret suçu 

serbest mi?” başlıklı yazısında şunları söyledi: “Bu yazı-

da alenen nefret suçu var. Kutsala hakaret var. İfade 

özgürlüğünü tamamen göz ardı etme var. Aşağılama 
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var. Tepeden bakma var... Ama buna rağmen ortada tek 

bir tepki yok! Bu nasıl iş? Bu gün Alevilere hakaret eden 

Mehmet Ali Erbil için topyekün ayağa kalkılıyor, aynı 

şekilde Güner Ümit piyasadan siliniyor, Hıristiyanlarla ilgi-

li olumsuz bir söz sarf edildiğinde vicdanlı insanlar orta-

ya dökülüyor ama söz konusu olan başörtülüye hakaret 

olunca kimseden ses çıkmıyor.”

***

Çağcıl Kurtuluş Muharebeleri (!)

Tophane’deki sınıfsal ve ekonomik tabanlı gerilimden 

siyasi ve toplumsal sonuçlar çıkaran medya nedense, 

Beşiktaş Meydanı’nda iki uluslararası üne sahip tasarım-

cının eserlerinin sergilendiği Free Zone İstanbul adlı ser-

ginin saldırıya uğramasına pek değinmedi. Taraf gazete-

sinin gündeme getirdiği haberi Zaman’dan başka gören 

olmadı. Olay şu idi; batılı sanatçılardan birisi, bütün dün-

yada havaalanı ve gar gibi yerlerde “İbadet yerini gös-

teren tabela”ya, bir espri katarak üç büyük dinin sem-

bollerinin yanına bir de Atatürk silueti koymuştu. Yani 

Müslümanların tapınması için mescit, Hıristiyanlar için 

kilise ve Yahudiler için Havra’yı sembolize eden silüet-

lerin yanına, Türkiye için bir de Atatürk silueti eklenmiş-

ti. Ve kendilerine CHP gençliği denen bir grup bu sergiyi 

basarak, tabelaları söküp parçalayarak statükoya-rejime 

yönelecek bir büyük saldırıyı daha bertaraf etmiş oldu. 

Tabii bu tarafta mahalle baskısı ile bertaraf etme görevini 

üstlenen Tophaneliler değil de, “çağdaş ve laik” gençler 

olunca medyanın kör kalması da kaçınılmaz oldu. Olay 

hakkındaki yazısına, “Bana Kemalistler sergi bastı dedir-

temezsiniz” başlığını atan Taraf yazarı Yıldıray Oğur, 

“Atatürkçü zombiler olarak bizi yetiştiren öğretmenleri-

mize selam gönderiyorum buradan. Humeyni’yi hiç sev-

miyorum. Varlığım Atatürk’ün varlığına kurban olsun...” 

diyerek Tophane’den sosyolojik çıkarımlar yapanlara iro-

nik bir gönderme yaptı.

***

Ahmet Tezcan’a Yakıştı!

B en Ahmet Tezcan’ı, daha 90’lı yılların başında 

çıkan Çağrışım Dergisi’nin Yazı işleri müdürü iken 

tevazu dolu hikmet ve erdem çağrıları yapan yazıların-

dan tanırdım. Daha sonra Kanal 7 ve Başbakan Basın 

Danışmanlığı görevleri geldi. Bu arada, daha kimse-

nin internetin “i”sini bilmediği bir dönemde gazeteci-

liğin varacağı dijital geleceği iyi koklayarak ‘dördüncü 

kuvvet medya’ sitesini kurdu. Tezcan, birkaç ay önce 

Habertürk’te Can Ataklı ile “Haber Analiz” isimli bir prog-

ram yapmaya başladı. “Karşıt Görüş”, “Teke Tek” ben-

zeri sert, gerilim dolu bir içeriğe sahip böylesi bir prog-

ramı doğrusu Tezcan’dan beklemiyordum. Seyretmeye 

çalıştığım iki girişimde de tansiyonum oynadı. Ataklı’nın 

provokatif tarzı, Tezcan’ın sakin tavrı ile kan uyuşmazlı-

ğı gösteriyordu. Habertürk’ün gerilim üzerine kurduğu 

ve hep karşıtlıklardan oluşan çatışmanın sinerjisiyle rey-

ting devşirme politikası, Tezcan’a uymadı. Hangi gerek-

çeyle olduğunu bilmiyorum ama Ataklı gitti. Hayırlı oldu. 

Ahmet Tezcan yine Habertürk’te yeni partneri gazeteci 

Doğan Satmış ile ‘Medya Kritik’ isimli programa başladı. 

Sakin, etraflı ve analitik bir yaklaşımla özellikle medyanın 

hallerini ve gündemi ele alıyorlar. Habertürk’ün provoka-

tif yayın politikası mı değişiyor, yoksa Ahmet Tezcan mı 

bu “sükuneti” teklif etti bilmiyorum ama darısı kanalın 

diğer tartışma programlarına diyorum!

***

Sanalın Yalanı!

E kim ayının ilk çeyreğinde, medyanın balıklama atla-

dığı bir haberin yalan olduğu ortaya çıktı ama 

ne kızaran ne utanan çıkmadı. Kamuoyuna günler-

ce ‘Cumhurbaşkanı’nın konvoyu yüzünden öldü’ diye 

bir haber yutturuldu. Önce, Vatan yazarı Mustafa 

Mutlu, Ahmet Ertaç isimli vatandaşın e-postasını köşe-

sine taşıdı. Ertaç, Gül’ün geçiş güzergâhında olduğu 

için yolların kapatıldığını, bu yüzden de annesini has-

taneye yetiştiremeyerek kaybettiğini iddia ediyordu. 

Cumhurbaşkanı Gül, olayın araştırılması talimatını verin-

ce ne öyle bir ismin ne de öyle bir olayın olmadığı gibi 

Cumhurbaşkanı’nın da o saatte oradan geçmediği anla-

şıldı. Fakat gazeteler ve internet siteleri günlerce “Gül 

yüzünden annesini kaybetti” yalanını manşete taşıdı. 

Yalanı gündeme taşıyan Mustafa Mutlu ise «Bu neden-

le üzdüğüm, kırdığım herkesten özür dilemek boynumun 

borcu” diye yazdı. Araştırmacı gazetecilik internetin ica-

dından sonra çok daha önemli hale geldi. Yiğit Bulut ise 

Habertürk’te olayı, “Cumhurbaşkanı Gül’e inanılmaz ifti-

ra!” başlığı ile verdi ve “Köşe yazarı diye işe alınan ada-

mın yazdığına bakın.. Bunun adı da gazetecilik olsun… 

Bu olay Türk medyası için «ibret alınması» gereken bir 

olaydır”  diye yazdı. Daha ne yazsın?



GÜNDEM

10 Umran KASIM 2010

Olivier ROY Çeviren: Ömer B. ÖZDEM‹R

Kutsal
Sekülerizm

O livier Roy Fransız 
oryantalizminin üret-
ken kalemlerinden biri. 

Hatta Türkiye’de Post-İslamcılık 
tartışmalarını başlatan ya da bu 
sürece dair katkıları oldukça fazla 
olan bir isim. Yenilerde yayımla-
nan İslam’a Karşı Laiklik (2010) 
kitabı İslam’a ilişkin bakışla-
rı Fransız siyasallığı ve toplum-
sallığı üzerinden okuması bakı-
mından doğrusu üzerinde durul-
maya değer. Kitabının  girişinde 
şunları ifade ediyor Roy: “Bugün 
Fransa’da laiklik üzerinden tartış-
malar sürerken şiddetli bir kam-
panya açılmıştır ve bu kampan-
ya fikir tartışmalarını da aşmış, 
kişilere saldırmaya kadar varmış-
tır. İmamlar ve din adamları dışla-
nırken, gazetelerdeki köşe yazıları 

ve yorumlar birer görüş olmaktan 
çıkıp, Müslümanlara ve genel ola-
rak İslam’a saldırıya dönüşmüştür. 
‘Çok satan kitaplar’ın içeriklerinde 
de sıklıkla  ‘İslami tehlike’den dem 
vurulmaktadır. Bazılarının son 
günlerde ‘Islamofobi’ adını ver-
dikleri bu koyu şiddet, çok çeşitli 
siyasal çevrelerden kaynaklanıyor 
ve Fransa’da İslam dininin nere-
deyse belli başlı bir sorun oldu-
ğunu gösteriyor: Anlaşılan, İslam 
ülkenin kimliğini etkiliyor, kendi 
kurumlarını öne çıkarmasına 
sebep oluyor. Mesele böyle algıla-
nınca da ‘cumhuriyet değerleri’ ve 
‘laiklik’i savunmak üzere herkes 
seferber oluyor.” Fransız enteli-
jansiyasının İslam ve onun kamu-
sal görünümleri üzerine hiddetle 
hatta bir tür seküler kibirle gidiş-

lerinin kökenlerine dair analitik 
okumalar yapan Roy bunun somut 
örneği olarak Tarık Ramazan’a 
dönük kampanyaları ele alıyor. 
Ona dönük entelektüel linç söy-
leminin engizisyonla irtibatını 
kuran satırlar oldukça dikkat çeki-
ci İslam’a Karşı Laiklik kitabında. 
Olivier Roy, Millenarist devrimci-
likten Lütheryanist Müslümanlığa 
kadar Avrupa’da İslam tartış-
maları ile alakalı olarak Eren 
Güvercin’e (NPQ) konuştu. 1949, 
Roy Fransa, La Rochelle doğum-
lu. Felsefe doçenti. 1985’ten iti-
baren CNRS’de (Ulusal Bilimsel 
Araştırmalar Merkezi) görev aldı. 
Siyasal İslam, Orta Asya ve Orta 
Doğu üzerine çok sayıda çalış-
ması vardır. Yazarın Türkçe’de 
yayınlanan diğer kitapları şun-
lardır: Afganistan’da Direniş ve 
İslam (Yöneliş, 1990), Siyasal 
İslam’ın İflası (Metis, 1995), İran: 
Bir Devrimin Tükenişi (Farhar 
Khosrokhavar’la birlikte; Metis, 
2000) Küreselleşen İslam (Metis, 
2003), Yeni Orta Asya ya da 
Ulusların İmal Edilişi (Metis, 
2009). Roy’un, NPQ’de yer alan 
söyleşisinin yaşanan  kimi tartış-
malara katkı sunacağını düşünü-
yoruz.
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■ Kutsal Sekülerizm

NPQ: İsviçre’de çoğunluk mina-
re yasağı için oy verdi; Fransa ve 
Belçika’da başörtüsünü yasaklamak 
ile ilgili derin tartışmalar yaşanıyor. 
Almanya’da bile İslam hakkındaki 
tartışmalar histeri sınırlarında yaşa-
nıyor. Sizce Avrupalılar dini sembol-
lere ve “yabancı” dinlere karşı neden 
kaygı duyuyorlar? 

Olivier Roy: Son 25 yılda 
Avrupa’daki tartışmalar “Göç” 
olgusundan İslam’ın görünür sem-
bollerine doğru kaydı. Bu şu anda 
“göç”e karşı olanların dâhi şimdi-
ki göçmenlerin 2. ve 3. nesilleri-
nin bu topraklarda kalacağını ve 
İslam’ın Avrupa’da kök salacağı-
nı kabul etmesi manasına geliyor. 
İslam üzerine tartışmanın zemi-
ninde sıra dışı bir kayma yaşan-
dı. Göç ve göçmen karşıtlığı pozis-
yonu öncelikle tutucu aşırı sağ ile 
bağdaştırılırken İslam ise günü-
müz Avrupa’sında farklı sebepler-
le hem sağdan hem de soldan sal-
dırıya uğruyor. Sağ, Avrupa’nın 
Hıristiyan olduğunu ve İslam’ın 
ancak bir alt kültür olarak yaşa-
ması halinde hoş görülebileceğini 
düşünüyor. Yasalar inanç özgür-
lüğü prensibi nedeniyle İslam’ı 
yasaklayamaz iken onun görü-
nür bir şekilde yaşanabilmesini 
engelleyen her fırsatı kullanıyor. 
Örneğin AİHM Fransa’yı okullar-
da başörtüsünü yasaklaması konu-
sunda durdurmadı.

Solun argümanları ise laik-
lik, kadın hakları ve kökten din-
cilik etrafında dönüyor. Mesela 
peçe’ye karşı olmalarının sebe-
bi onun bir İslam simgesi olması 
değil kadın haklarına aykırı görül-
mesidir. Bu örneklerden de anla-
yacağımız gibi İslam tartışmaları-
nın arka planında Avrupalı kim-
liği ve dinin Avrupa’daki rolü gibi 
çetrefilli konular var. Bu konular-
da Avrupa sağı ve solu farklı yer-

lerde durmalarına rağmen bu iki 
yaklaşımı birleştiren yeni popü-
list hareketlerin -Geert Wilders’in 
PVV’si gibi- yükselişine şahit olu-
yoruz. Bu hareketler esas olarak 
sağ’a yakın olup, solun argüman-
larını kullanmaktadırlar.

NPQ: Daha önce El-Kaide gibi 
fundamentalist örgütlerin İslam gele-
neği ile aynı yerden beslenmediğini 
söylemiştiniz. Ama Avrupa’da fun-
damentalist ideoloji geleneksel İslam 
düşüncesinin esası olarak addedili-
yor. Bu çelişkiyi nasıl açıklayacak-
sınız?

Olivier Roy: El-Kaide’nin 
uyguladığı terörizm yönteminin ne 
İslam ne de Hıristiyanlık tarihinde 
benzeri var. Tamamıyla yeni bir 
fenomen. Eylemlerini gözümüzün 
önüne getirdiğimizde -İntihar bom-
baları, Rehine infazları, Sivillere sal-
dırılar- bu eylemlerin El-Kaide’den 
önce de farklı terör örgütleri tara-
fından icra edildiğini görmekteyiz. 
Tamil Kaplanları intihar bombacı-
larını kullanırdı. İtalyan aşırı sağı 
ise Ağustos 1980’de Bologna’daki 
bombalı saldırıdan sorumluydu. 
El-Kaide’nin Irak’ta videoya da 
çektiği yabancı rehine infazlarının 
birebir aynısını Aldo Moro’nun 
infazında Kızıl Tugaylar gerçekleş-
tirmişti. Arka planda örgüt logosu 
ve bayrağı hazır halde rehinenin 
elleri ve gözleri bağlıdır. “Suç”un 
okunması ve sahte bir mahkeme 

sonrası infaz. El-Kaide’nin izle-
diği yol, uyguladığı yöntemler ve 
organizasyon şeması bize şunu 
gösteriyor. Amerikan emperyaliz-
minin baş düşman ilan edilme-
si, Batı’da okumuş ya da sonradan 
İslam’a geçmiş gençleri silahlı eği-
time sokması açıkça El-Kaide’nin 
geleneksel İslam’ın ve hatta fun-
damentalist İslam’ın bir söylemi ve 
ürünü olmadığının göstergesidir. 
El-Kaide, İslam’ın üstü Batı dev-
rimci ideolojisiyle örtülmüş yeni 
bir yorumudur.

NPQ: Peki bu tarz radikal hare-
ket ve ideolojilerin başarısını neye 
bağlıyorsunuz? Gerçekten de fakir-
lik ve marjinalleşme ile bağlantılı mı?

Olivier Roy: Hayır. Kabul 
gören hiçbir araştırmada yoksul-
luk ile radikalleşme arasında bir 
bağlantı tespit edilmedi. Mesela 
Radikal İslami hareketler içinde 
Suudilerin sayısı Bangladeşlilerin 
sayısının çok ötesinde ve hatta 
Bangladeşli militan sayısı hiç yok 
denecek kadar az. Bu çatışma-
nın 3. Dünya’daki anti emperyalist 
yapılanmalar ile Batı ve özellik-
le ABD arasındaki eski cepheleş-
me ile alakalı olduğunu düşünü-
yorum. Usame Bin Ladin din hak-
kında nispeten az söz söylerken 
Che Guevera, sömürgecilik, iklim 
değişikliği vs… hakkında çokça 
konuşmuştur. El-Kaide açıkça 
kendilerinden, ailelerinden, sos-

İslam günümüz Avrupa’sında farklı sebeplerle hem 
sağdan hem de soldan saldırıya uğruyor. Sağ, 
Avrupa’nın Hıristiyan olduğunu ve İslam’ın ancak 
bir alt kültür olarak yaşaması halinde hoş görüle-
bileceğini düşünüyor. Solun argümanları ise laiklik, 
kadın hakları ve kökten dincilik etrafında dönüyor.
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yal çevrelerinden uzakta ve ülke-
lerinin kökenlerine ilgi duymayan 
genç insanların oluşturduğu jene-
rasyonel bir örgüt olarak gözü-
küyor. El-Kaide’nin bünyesinde 
dudak uçuklatacak sayıda sonra-
dan İslam’a geçmiş insan bulunu-
yor ki bunların yeterli derecede 
kale alınmadığını görüyoruz. 

Bu insanlar 30 yıl önce yaşa-
salar muhtemelen RAF ya da 
Kızıl Tugaylar’a katılacak ama şu 
anda piyasanın en başarılı anti-
emperyalist hareketi adına 
mücadele isyancılardır. Ve hali 
hazırda artık sırtını yeni ve adil 
bir toplum oluşturma fikrine 
dönmüş Batı devrimci gelene-
ğinden beslenmektedirler.

NPQ: Avrupalıların bir 
kısmı Avrupa kültürünün esa-
sen Hıristiyan kültürü olduğu-
nu ve İslam ile ilgili her şeyin 
Avrupa’ya yabancı olduğunu ve 
sorun getirdiğini öne sürmekte. 
Buna ne diyorsunuz?

Olivier Roy: Onlar bu 
söylemlerde bulunurken aynı 
dönemde Papa XVI. Benedict 
ve ondan önceki Papa II. Jean 
Paul, Avrupa’yı Hıristiyan 
köklerini reddedip göz ardı 
ettiği için eleştiriyordu. Cinsel 
özgürlük, kürtaj veya eşcin-
sel hakları Avrupalılar ile 
Müslümanlar arasında bir çarpış-
ma alanı değil. Lakin laikler ile 
-ki Müslümanlar içinde de böyle 
bir grup var-  muhafazakâr din-
darlar arasında (Müslüman-
Hıristiyan-Yahudi…) Avrupa 
kültürü derin bir bölünme yaşı-
yor. Laikler Aydınlanma’yı (insan 
hakları, özgürlük, demokrasi) 
Avrupa’nın gerçek doğum nişa-
nesi olarak görürlerken özellikle 
Hıristiyan muhafazakâr gruplar ise 
Aydınlanma’nın komünizm, ate-
izm ve hatta Nazizim’e yol açtığını 
iddia ediyorlar.

NPQ: İslamofobi’nin Avrupa’nın 
bir realitesi olma riski var mıdır?

Olivier Roy:  Bu biraz da 
İslamofobi’yi nasıl tanımladığı-
mızın sorusu. Bu ırkçılığın özel-
likle de dini yaşantıları, duruş-
ları ne olursa olsun Müslüman 
ismine sahip olanlara karşı yapılan 
bir ırkçılığın tanımı mı? Yoksa bir 
dini tamamen reddetmenin tanımı 
mı? Mesela pek çok ırkçılık karşı-
tı başörtüsüne karşı çıkarken -özel-

likle de feministler arasında- öte 
yanda ırkçılar ise Müslümanları 
zaten öz be öz “diğerleri” ola-
rak tanımladıkları için başörtü-
sü tartışmasını yersiz buluyorlar. 
Etnisite ve din arasındaki olma-
sı gereken ayırımın var olamama-
sı bu duruma neden oluyor. Tabii 
ki Avrupa’daki Müslümanların 
büyük çoğunluğu başka kültürler-
den gelmekteler, lakin Avrupalılar 
arasında İslam’ı seçip Müslüman 
olanlar arttıkça etnik arka plan 

ile dini kimlik arasındaki bağlantı 
çözülmektedir. Müslüman olmayıp 
ateist olan “Araplar” ve “Türkler” 
vardır. Keza pek çok Müslüman, 
Avrupa dışı kültürel (farklı etnik 
gruplar) bir topluluğun değil bir 
inanç topluluğunun parçası ola-
rak kabul görmek istiyor. Bu yüz-
den etnik-kültürel topluluklar ile 
dini topluluklarını farkını görmek 
zorundayız. Çünkü bu iki kavram 
da ayrı ayrı fenomenler ve her iki-
sine de farklı yollar, yöntemlerle 

yaklaşmak zorundayız.

NPQ: Medya son dönemde 
sık sık “Liberal İslam” “Radikal 
İslam”a karşı diyalektiğini kul-
lanmakta. Bu terminoloji ve ima 
ettiği değer yargıları hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Olivier Roy: İnanan biri-
sinin onu daha iyi bir vatan-
daş haline getirmesi için dini-
nin “liberal” bir yorumunu 
yaşamayı seçmesi gerektiğine 
inanmıyorum. Keza İslam’da 
“reform” çağrılarına da ikna 
olmuş değilim. İslam’da 
Luther’i arayanların Luther’i 
bir kez olsun okumadıkları-
nı düşünüyorum. Luther hiç-
bir açıdan liberal olmadığı gibi 
açıkça Anti-Semitist birisiydi. 
Müslümanları Batılı bir kon-
tekste adapte etme fikrinin 

gerçekleşmesi teolojik söylemler-
le değil Müslümanların bizatihi 
kendi çaba ve gayretleri ile müm-
kün olabilir. Eylemlerini Batılı 
çevre ile bağdaştırmak için çaba 
sarf ederlerken bunun için gerekli 
olan araçları da süreç içinde bula-
caklar. Uzun süreç içinde bu deği-
şiklikler hesapta dini reformlara 
yol açacaktır ama bu, moderni-
te ile teolojik liberalizmin bağdaş-
tırılması hususunda anlam ifade 
etmeyecektir.

Pek çok ırkçılık karşıtı başörtü-

süne karşı çıkarken -özellikle de 

feministler arasında- öte yanda 

ırkçılar ise Müslümanları zaten öz 

be öz “diğerleri” olarak tanımla-

dıkları için başörtüsü tartışmasını 

yersiz buluyorlar. Etnisite ve din 

arasındaki olması gereken ayrı-

mın var olamaması bu duruma 

neden oluyor. Tabii ki Avrupa’daki 

Müslümanların büyük çoğunluğu 

başka kültürlerden gelmekteler, 

lakin Avrupalılar arasında İslam’ı 

seçip Müslüman olanlar arttıkça 

etnik arka plan ile dini kimlik ara-

sındaki bağlantı çözülmektedir.
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G eçtiğimiz Eylül ayında 
yaşanan iki olay sosyal 
demokrat partilerin dün-

yasına damgasını vurdu. İsveç’te 
19 Eylül’de yapılan seçimlerde sos-
yal demokrat parti ağır bir yenil-
gi aldı. Sadece %30,9 oy alabil-
di ki bu 1914’ten beri elde edilen 
en kötü sonuç. 1932’den bu yana 
geçen sürenin yüzde 80’inde ülke-
yi sosyal demokratlar yönetmişti 
ve bu seferki seçimler ilk defa mer-
kez sağ bir parti’nin üst üste  ikinci 
kez seçimi kazanmasıyla sonuçlan-
dı. Göçmen karşıtı aşırı-sağ parti-
nin ilk defa İsveç parlamentosuna 
seçilmesi sosyal demokratlar için 
seçim sonuçlarını daha da büyük 
bir yenilgi haline getirdi.

Peki bu sonuçlar neden İsveç 
için dramatiktir? Marquis Childs 
1936’da ünlü eseri “İsveç: Orta 
Yol”u (“Sweden: The Middle 
Way”) yayınlamıştı. Childs, Sosyal 
Demokrat rejimi ile İsveç’in, ABD 
ve SSCB gibi iki uç yol yerine 
erdemli bir orta yolda ilerlediğini 
belirtmişti. İsveç, eşit gelir dağı-
lımı ile demokratik siyasetin aynı 
kapta etkin bir şekilde eritilebil-
diği bir ülkeydi. 1930’dan beri de 
Sosyal Demokrasinin bir numaralı 

sembolü olmuştu. Artık bu duru-
mun sona erdiğini, böyle bir sem-
bolün kalmadığını söyleyebiliriz.

Bu dönemde İngiltere’de 25 
Eylül günü yapılan seçim sonu-
cunda Ed Miliband oldukça geri-
lerden gelerek İşçi Partisi lider-
liğine seçildi. Tony Blair yöneti-
mindeki İşçi Partisi, “Yeni İşçi 
Partisi” etiketi altında radikal bir 
yeniden yapılanma sürecine anga-
je olmuştu. Blair, İşçi Partisi’nin 
kapitalizm ve komünizm’in tam 
arasında olmayan fakat piyasa-
nın aşırı tahakkümü ile ekonomi-
nin anahtar sektörlerinin millileş-
tirilmesi amacıyla kullanılan sos-
yal demokrat programların arasın-
da yer alan bir “orta yol”u takip 
etmesini tartışmaya açmıştı. 
Bu 1930’lar ve sonrası İsveç 
modelinden biraz daha fark-
lı bir “orta yol”du. 
İşçi Partisi’nin Blair’e 

yakın olan David Miliband 
yerine kardeşi Ed Miliband’ı 
seçmesi, başta 
B ü y ü k 
B r i t a n y a 
o l m a k 
ü z e r e 
u l u s -

lararası kamuoyu tarafından da 
Blair çizgisinden yüz çevirerek 
kısmen daha “Sosyal demokrat” 
İsveç modeli çizgisine dönmek 
olarak yorumlandı. Ed Miliband 
seçimden birkaç gün sonra İşçi 
Partisi konferansında “ortayolcu” 
çizgisinin dışına çıktı. Konuşmasını 
“Adalet” ve “Dayanışma”nın öne-
mine dair imlemeler ile süsleyen 
Miliband “Eski düşüncelerden sıy-
rılıp, ayağa kalkmalıyız” dedi.

Peki bu iki seçim sonucu 
bize “sosyal demokrasi”nin gele-
ceği hakkında ne söylüyor? Bir 
siyasi hareket ve ideoloji ola-
rak Sosyal Demokrasi, gelenek-
sel olarak 19. yy. Almanya’sının 
sonlarındaki Eduard Bernstein 

“revizyonizm”inin izin-
de gidiyor. Bernstein 
esas itibariyle, bir kere 
evrensel olarak oy kul-
lanma hakkını (Erkek 
seçmenlerin oy hakkı) 

elde edince “işçiler” 
seçimleri Sosyal 

D e m o k r a t 

Sosyal Demokrasi’nin
Bir Geleceği Var mı?

Immanuel WALLERSTEIN Çeviren: Ömer B. ÖZDEM‹R

Tony Blair
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Parti’nin (SPD) kazanması için 
kullanacaklar ve hükümeti ele 
geçirecekler fikrini ortaya koy-
muştur. Parlamento gücünü eline 
geçirdikten sonra SPD “sosya-
lizm” ile hükmedebilirdi. Bernstein 
bu yüzden iktidara giden yolda 
“halk ayaklanması”ndan bahset-
meyi gereksiz ve abes bulduğu-
nu belirtmiştir. Bernstein’ın “sosya-
lizm” tanımı pek çok yönden net 
olmamakla birlikte o dönem için 
ekonominin anahtar sektörlerini 
millileştirme fikrini içermektedir. 
Sosyal Demokrasi tarihine baktığı-
mızda hareket bu dönemden sonra 
yavaş ama sürekli bir şekilde radi-
kal politik görüşlerden uzaklaşıp 
oldukça merkezi bir konuma yak-
laşmıştır.

Partiler 1914’te hükü-
metlere I. Dünya Savaşı’nda 
destek vermek için hiza-
ya girdiklerinde kendi kuramsal 
enternasyonalizm’lerini reddetmiş 
oldular. II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ise sosyal demokrat parti-
ler kendilerini Sovyetlerin karşı-
sında ABD’nin yanında konum-
landırdılar. Ve 1959’da Bad 
Godesberg Konferansı’nda Alman 
Sosyal Demokrat Partisi res-
men Marksizm’i reddetti. Durum 
“Sosyal Demokrat Parti sadece 
işçi sınıfı partisi iken, artık tüm 

insanların partisi haline gelmiş-
tir” şeklinde belirtilmişti.

O dönem Alman sosyal 
demokratlar başta olmak üzere 
sosyal demokrat partiler “refah 
devleti” olarak adlandırılan sos-
yal uzlaşıyı temsil etmekteydiler. 
Dünya ekonomisinin 50’li ve 60’lı 
yıllarda yaşadığı büyük genişleme 
döneminde sosyal demokrat parti-
ler az çok başarılı oldular. Ve aynı 
dönemde bu partiler ülkelerinde 
çok sayıda insanın aktif desteği ve 
bağlılığını, sosyal demokrasinin bir 
“hareket” olarak varlığını sürdür-
mesini sağladılar.

Dünya ekonomisi 1970’lerin 
başında uzun bir durgunluk döne-
mine ve dünya Neo-Liberal 
Küreselleşme tarafından domi-
ne edilen bir döneme girdi. Aynı 
dönemde sosyal demokrat parti-
ler daha da ileri gittiler ve “refah 
devleti” vurgusundan vazgeçerek 
adeta “pazarın üstünlüğü” fik-
rinin daha yumuşak bir versiyo-
nunun yandaşları haline geldiler. 
İşte Blair’ın “Yeni İşçi Partisi”  
bu yeni model ile alakalıydı. İsveç 
Sosyal Demokrat Partisi bu deği-
şime diğerlerinden çok daha uzun 
süre dirense de sonuçta o da 
boyun eğdi.

Sonuç olarak çok sayıda insa-
nın desteği ve bağlılığından güç-

lenen bir “hareket” olan sos-
yal demokrasi artık geçmiş yılla-
rın tutkusuna muhtaç bir sandık 
çarkı haline gelmiştir. Artık her 
ne kadar bir “hareket” olmaktan 
çıktıysa da sosyal demokrasi hâlâ 
kültürel bir tercihtir. Ve seçmen-
leri de hâlâ gücü artık sönmekte 
olan “refah devleti”nin getirilerini 
talep etmektedirler. Bu kazanım-
lardan birini kaybettiklerinde -ki 
son dönemde sürekli olarak mey-
dana geliyor- muntazaman protes-
toda da bulunuyorlar.

Son olarak bir de göçmen kar-
şıtı aşırı sağ partinin İsveç par-
lamentosuna girişine değinelim. 
Sosyal demokratlar hiçbir zaman 
etnik ya da diğer azınlıkların hak-
ları ve halihazırda göçmenlerin 
hakları ile ilgili güçlü bir söyleme 
sahip olmamıştır. Sosyal demok-
rat partiler bulundukları her ülke-
de etnik çoğunluğun partisi olmuş 
ve “mahalle”lerini, kendi işleri 
ve gelirlerini ellerinden aldıkları-
nı düşündükleri “diğer” işçilere 
karşı korumuşturlar. Dayanışma 
ve Enternasyonalizm görünürde 
bir rekabet (yerli-göçmen) olma-
dığında işlevsel sloganlardı. İsveç 
yakın zamana kadar bu sorun-
la yüzleşmek zorunda kalmamıştı. 
Yüzleştiklerinde ise sosyal demok-
rat seçmenin bir kısmı açık bir 
şekilde aşırı sağ’a kaydı.

Sosyal demokrasi’nin bir 
geleceği var mı? Kültürel bir ter-
cih olarak, Evet; siyasi bir hare-
ket olarak, Hayır.
_______________________
Immanuel Wallerstein, Ekim 2010, 
kaynak: http://www.iwallerstein.com/
does-social-democracy-have-a-future/

Blair, İşçi Partisi’nin kapitalizm ve komünizm’in tam 
arasında olmayan fakat piyasanın aşırı tahakkümü 
ile ekonominin anahtar sektörlerinin millileştirilme-
si amacıyla kullanılan sosyal demokrat programların 
arasında yer alan bir “orta yol”u takip etmesini tar-
tışmaya açmıştı. Bu 1930’lar ve sonrası İsveç mode-
linden biraz daha farklı bir “orta yol”du.
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Cevat ÖZKAYA

Füze Kalkanı mı
Füze Kapanı mı?

14 Ekim 2010’da 
NATO dışişleri ve 
savunma bakanla-

rı toplantısı Brüksel’de gerçekleş-
tirildi. Toplantıda Afganistan’dan 
küresel teröre, deniz haydutluğu-
na kadar birçok mesele görüşül-
dü. Ancak üç meselenin üzerin-
de ayrıntılı olarak duruldu: 

a) NATO’nun üs sayısının ve 
çalışanların sayısının azaltılması. 

b) Siber terör.
c) Avrupa’yı nükleer başlıklı 

kıtalararası balistik füzelere karşı 
koruyacak füze kalkanı projesi. 

Füze Kalkanı Projesinin
Kısa Tarihi

Birçok yazara göre Reagan 
döneminde  “yıldız savaşla-
rı” projesinin bir devamı niteli-
ğinde olan “füze kalkanı” pro-
jesi  2001 yılında George W. 
Bush tarafından gündeme geti-
rildi. “Yıldız savaşları” projesi  
Sovyetler’e karşı gündeme geti-
rilmişti. Bush ise projenin İran 
ve Kuzey Kore’ye karşı oluşturul-
duğunu ilan etmişti. Buna rağ-

men proje Rusya’nın  şiddetli tep-
kisiyle karşılaşmıştı. Çünkü söz 
konusu sistemde radar ve savun-
ma füzelerinin Çek Cumhuriyeti 
ve Polonya’ya konuşlandırılma-
sı öngörülmekteydi. Hatta bu 
amaçla 2008 yılında her iki ülke 
ile de anlaşma sağlanmıştı. Fakat 
Rusya’nın şiddetli muhalefe-
ti devam etmekteydi. Rusya bu 
projenin kendisine karşı geliştiril-
diğini, eğer bu proje uygulamaya 

konulursa kendisinin de ted-
birler alacağını söy-

lüyordu. 2008 
s o n u n d a 

y a p ı - l a n 
seç imler -
le işbaşına gelen 
ve Rusya ile yeni bir 
ilişki başlatmayı düşünen 
Obama söz konusu projeyi 
askıya aldığını açıkladı.

Projenin Tekrar Gündeme 
Gelişi

Ancak bu askıya alma uzun 
sürmedi. Bush döneminde tasar-
lanan sisteme yeni unsurlar ekle-
yerek, Obama yönetimi yeniden 

gündeme getirdi. Gündeme geti-
rilen bu yeni tasarının öncekin-
den en önemli farkı, bir ABD 
projesi olarak değil, NATO çer-
çevesinde düşünülmesi ve mali-
yet sorununun da NATO içinde 
çözümlenmesiydi. 

Ayrıca sistem, ilk etapta uzun 
menzilli füzelere karşı savunma 
sisteminin kurulmasından ziya-
de, denizden ve karadan fırlatıla-
cak kısa ve orta menzilli savunma 
füzelerine dayanacaktı. Hem coğ-
rafya, hem de  füze menzili ola-
rak yakından uzağa doğru aşama 
aşama geliştirilecekti.

Rusya’nın  muhalefet etti-
ği önceki sistemde “füze 

kalkanı” sisteminin 
İran ve Kuzey 

Kore’ ye 
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karşı konuşlandırılacağı dekla-
re edilmişti. Ancak bu deklaras-
yon Rusya’yı ikna edememişti. 
Bugün Obama yönetiminin orta-
ya koyduğu sistemin yine İran ve 
Kuzey Kore’ye  karşı konuşlan-
dırıldığı deklare ediliyor. Ancak 
Rusya’nın muhalefetini engelle-
mek için, süreçte mümkün oldu-
ğunca Rusya ile işbirliği yapı-
lacağı, gerekirse ortak çalışma 
yürütülebileceği öngörülüyor. 
Rusya’nın bu ortak çalışma fik-
rine sıcak baktığına ilişkin bası-
na yansıyan beyanlar doğruysa, 
Rusya’nın muhalefetinin kırıl-
dığını söyleyebiliriz. Bu durum 
İran’a komşu olan Türkiye’nin 
zorluklarını artıran bir sonucu 
ortaya çıkarmıştır. Türkiye, pro-
jeye karşı çıkma konusunda elini 
kuvvetlendiren bir müttefikten 
mahrum kalmış, zorluk ve bas-
kılarla yalnız başına mücadele 
etmek zorunda kalmıştır. 

Sanal Bir Tehdide Karşı
Tedbir mi?

Bilindiği gibi ABD son yirmi 
yıl içinde Irak’a yaptığı saldırı-
ları, ispat edilemeyen sanal bir 
tehdide  dayandırmıştı. Birinci 
Körfez savaşında parçaları dün-
yanın değişik yerlerinde yaka-
lanan “Kıyamet Topu” efsanesi 
Irak’a saldırının önemli gerekçe-
lerinden biri olarak takdim edil-
mişti. Bu tür sanal tehditlerin 
yanında, Irak’ın Kuveyt’e saldırı-
sı -her ne kadar ABD tarafından 
özendirilmişse de-  gibi gerçek 
gerekçeler de, ABD’nin Irak’a 
açtığı savaşı meşrulaştırıcı unsur-
lar olarak kullanıldı.

Irak’a açılan ikinci savaş ise, 

tümden sanal tehditlere dayanı-
yordu. Irak’ta nükleer  silahların 
varlığına ilişkin kanıtların bulun-
duğu tezine dayanılarak,  savaş 
açılması meşrulaştırılmaya çalı-
şılmıştır.

Savaş süresince ve sonrasın-
da Irak’ta nükleer silahın var-
lığına ilişkin herhangi bir kanı-
ta rastlanmamıştır. Hatta ABD 
ve İngiltere’de yönetimde bulu-
nan bazı kişilerin açıklamaların-
da psikolojik bir savaş yürütül-
düğü ve kamuoyunu ikna için bu 
sanal tehditlerin gündeme getiril-
diği itiraf edilmiştir.

Bugün gelinen noktada, 
İran’ın nükleer çalışmalarının 
NATO ülkelerini tehdit ettiği 
tezinin, İran’a müdahelenin meş-
rulaştırılması için bir sanal baha-
ne mi olduğu sorusu ister istemez 
akla geliyor.
İran’ın nükleer çalışmalar yap-

tığı doğru, ancak İran bu çalış-
maların enerji amaçlı çalışmalar 
olduğunu, kesinlikle silah üret-
meye yönelik olmadığını ısrar-
la söylüyor. İran’ın bu söylemini 
yalanlayacak bulgulara da kimse 
ulaşmış değil. Kaldı ki İran kendi-
sine nükleer silah yasağı koymak 
isteyen tüm ülkelerin ve bu arada 
İsrail’in de nükleer silaha sahip 
olduğunu ortaya koyuyor ve haklı 
olarak soruyor: Size serbest olan 
bize niye yasak!? Bu sorunun ikna 
edici bir cevabı yok.

Bütün  bunlardan sonra, ABD 
ve müttefiklerinin yakın tarihte 
sanal tehditlere dayanarak açtı-
ğı savaşlar göz önüne alındığın-
da, “füze kalkanı” projesi de sanal 
bir tehdit olarak ortaya konulup  
yeni   düzenlemeler mi yapılıyor 

sorusunu haklı olarak gündeme 
getiriyor.

 
ABD Füze Kalkanı Projesiyle

Neyi Amaçlıyor?

“Füze kalkanı” projesinde, 
basına yansıyan haberlere göre 
Rusya’nın  muhalefeti kırıl-
mış durumda. Projenin İran’a 
karşı geliştirildiğini ve yakın-
dan başlayarak uzağa doğru 
genişleyeceğini düşündüğü-
müzde, İrana coğrafi yakınlığı                                                                 
açısından Türkiye’nin önemi 
ortaya çıkmaktadır.   

Bu bağlamda, bir NATO 
üyesi olarak Türkiye’nin 
yükümlülükleri olduğuna deği-
nen Pentagon’un  Avrupa ve 
NATO politikasından sorumlu 
üst düzey yetkilisi Jim Townsend, 
Türkiye’nin önemini belirterek 
şunları söylüyor: “Balistik füze 
tehditlerinin nereden  gelebile-
ceğine baktığımızda, bize göre 
Türkiye çok fazla ön cephelerde 
yer alıyor. Dolayısıyla coğrafi açı-
dan Türkiye, füze savunma siste-
minin bazı bölümlerine ev sahip-
liği yapmada iyi bir yer olabilir. ” 

Türkiye’nin “füze kalka-
nı” projesinin bazı bölümlerine 
ev sahipliği yapmak konusun-
da bir karar vermesini isteyen 
Townsend’in  Türkiye’den ikin-
cibeklentisi de, bir NATO pro-
jesi haline dönüştürülmeye çalı-
şılan sistemin NATO’daki oyla-
masında olumlu oy kullanması. 
Bilindiği gibi NATO’da karar-
lar oy birliği ile alınmakta ve bir 
üyenin muhalefeti halinde karar 
alınamamaktadır. Bu iki beklen-
ti Türkiye’yi gerçekten zor duru-
ma düşürmüştür. NATO müt-
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■ Füze Kalkanı

tefikleriyle komşuları arasında 
kelimenin tam anlamıyla sıkışmış  
durumdadır Türkiye. 

Bilindiği gibi AKP iktidar-
larından daha önceki dönem-
den başlayan bir süreçte Türkiye 
komşularıyla iyi ilişkiler geliş-
tirme gayreti  içinde olmuştur. 
Soğuk savaş döneminin, üç tara-
fı denizle, dört tarafı düşmanla 
kaplı ülke anlayışından sıyrılma-
ya ve yeni yönelimler geliştir-
meye çalışmıştır.

AKP iktidarına kadar 
el yordamıyla  geliştirilme-
ye çalışılan bu yeni yönelim-
ler 2002’den  itibaren elle 
tutulur, uygulanabilir poli-
tikalar haline getirilmiştir. 
“Komşularla sıfır sorun”  ola-
rak formüle edilen bu politi-
kanın en temel noktası, iliş-
kilerin güvenlik ekseninden, 
karşılıklı ilişkiler eksenine 
oturtulmasıdır. Bu bağlamda;

a) Geliştirilen ticari ilişki-
lerle karşılıklı bağımlılık tesis 
etmek.

b) Turizm ve kültürel iliş-
kileri artırmak.

c) İlişkileri yönetimler 
arası olmaktan çıkarıp, halk-
lararası ilişkilere dönüştür-
mek. Bu bağlamda vizelerin 
kaldırılması, sınır geçişlerinin 
kolaylaştırılması gibi uygula-
malar komşularla aramızdaki kar-
şılıklı güveni tesis eden ve ilişki-
lerin gelişmesine uygun bir zemi-
ni ortaya çıkarmıştır. Türkiye 
kendi tarih ve mekan boyutunun 
-çok ihmal ettiği- diğer parçasıy-
la  buluşma sürecine girmiştir. 
Adeta parçalanmış bir kimlikten 
bütünleşmiş, yabancı olmayan 

sahici bir kimliğe doğru adımlar 
atmıştır.

Bunun hem ekonomik hem 
de siyasi olarak olumlu karşılıkla-
rını almıştır. Türkiye soğuk savaş 
döneminin cephe ülkesi, kanat 
ülkesi olma konumundan, bölge-
sinin “merkez ülke”si  olma konu-
muna doğru  evrilmeye başlamış-
tır. Bu durum Türkiye’yi, soğuk 
savaş döneminin  uysal ülkesi 

olma konumunu kabullenmeyen 
bir ülke konumuna getirmiştir. 
Kısaca Türkiye “hayır diyebilen 
bir ülke” durumuna gelebilmenin  
gayreti içinde olmuştur.

Newyork Times yazarı Roger 
Cohen, Türkiye’nin AB’nin 
dışında tutulmasının “yanlış ve 
aptalca”  olduğunu belirttiği yazı-

sında, İran’a yaptırımlar konu-
sunda Ankara’ya  baskı yap-
mak üzere giden ABD hazine 
müsteşarı Stuart Leveg’in, dışiş-
leri bakanı Davutoğlu’ndan 
“Tavsiyeye ihtiyacımız yok, BM 
sisteminin sorumlu bir ülkesiyiz 
ve Güvenlik Konseyi üyesiyiz” 
cevabını aldığını yazdı. Cohen 
devamla, “Washington’da, soğuk 
savaş günlerindeki uysal Türkiye 

çok özleniyor” tesbitine yer 
verdi. 

Suriye ile sınırlarını açmış,  
ekonomik, turistik ve tica-
ri ilişkilerini geliştirmiş, İran 
ile ekonomik ilişkilerini on 
milyar dolarlar seviyesine 
getirmiş bir Türkiye’yi, bu iki 
ülkeyi hedef alan reel olmak-
tan ziyade sanal intibaı yara-
tan bir tehdit algısına karşı 
oluşturulacak güvenlik ağının 
cephe ülkesi konumuna getir-
menin  iyi niyetli bir girişim 
olmadığı ortada.

ABD projesi olarak başla-
yan ve NATO  projesi haline 
dönüştürülen “füze kalkanı” 
projesi  Türkiye’yi sıkıntılı bir 
karar süreci ile karşı karşıya 
bırakmıştır. Türkiye’yi bu zor 
kararla karşı karşıya bırakan 
ABD’nin amacı nedir?

1- ABD bu projeyle İran 
tehdidini NATO’ya yönelik 

bir tehdit haline getirmek isti-
yor olabilir, böylece oluşan yeni 
dünya düzeninde görev alanı 
muğlak olan NATO’ya, sabit bir 
hedef  üzerinden ürettiği gerilim-
le yeni bir misyon yüklemek isti-
yor olabilir.

2- ABD İsrail’in İran’dan kay-
naklanan güvenlik sorununu, 

Türkiye, kendisini yeni soğuk 

savaşın cephe ülkesi haline 

getirecek olan bu projeye karşı 

bütün gücüyle  direnmelidir. 

Tehdit algılaması konusunda 

bile mutabık olmadığı bir itti-

fak sisteminin sorgulanması 

imkanlar dahilinde yapılmalı-

dır. Yıllarca içinde bulunduğu-

muz ittifak’ın terk edilmesin-

den bahsediyor değiliz ancak 

bu ittifakın soğuk savaşa ayar-

lı yapısının gözden geçirilme-

si ve üye ülkelerin duyarlılıkla-

rının dikkate alınabileceği bir 

yapıya kavuşturulması konu-

sunda ısrarlı olunabilir.
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bir NATO sorunu haline getire-
rek, İsrail’in güvenliğini sağlamak 
isteyebilir. 

3- ABD İran, Suriye, Kuzey 
Kore üzerinden ürettiği gerilimle 
NATO’yu vazgeçilmez hale geti-
rerek, Avrupa siyaseti üzerinde-
ki etkisini devam ettirmek isti-
yor olabilir.

4- ABD-İsrail ekseninin dışın-
da yeni dış politika vizyonları 
geliştirmeye çalışan Türkiye’yi  
ABD-İsrail eksenine mecbur 
etmek isteyebilir.

5- Türkiye’nin, bölgesinin 
merkez ülkesi olmak ve dünya 
siyasetinde etkin olmak üzere 
kurgulanmış politikasını boşa 
çıkarmak isteyebilir. Çünkü 
NATO’nun bir üyesi olarak, 
NATO’nun  isteklerine karşı 
koymak Türkiye’yi hem mütte-
fikleri arasında zor duruma sokar  
hem de iç politikasında istikrar-
sızlıklara sebebiyet verebilir.

Aynı şekilde İran’a karşı kur-
gulanan ve İran’ı düşman konu-
muna yerleştiren “füze kalka-
nı” projesine katkıda bulunmak, 
Türkiye’nin sadece İran’la iliş-
kilerini gerginleştirmez, bölgeye 
ilişkin tüm politikasının berhava 
olması sonucunu doğurur. Böyle 
bir sonuç, ABD-İsrail ekseni tara-
fından arzu edilen bir durumdur.

6- ABD bu projeyle, bölgesin-
de ve Orta Asya’da etkili olma-
ya çalışan Çin ile 17 milyar dola-
yındaki ticaret hacmini 50 mil-
yar dolara çıkarmayı hedefleyen 
ve Çin ile Afrika’da ortak şirket-
ler kurma kararı alan, Rusya ile 
40 milyar dolar düzeyinde tica-
ret hacmi olan ve “uysal mütte-
fikten” “makul, ortak” haline gel-

meye başlayan Türkiye’ye gücü-
nün sınırlarını göstermek ve had-
dini bildirmek istiyor olabilir.

Bu maddeleri daha da çoğalt-
mak mümkün. Ancak bu kada-
rı bile Türkiye’nin, dost ve müt-
tefikleriyle(!) aynı tehdit algısına 
sahib olmadığını göstermesi açı-
sından  yeterlidir.

          
 Türkiye Ne Yapmalıdır?

Öncelikle 1960’lı yıllar-
da ülkede konuşlandırılan jüpi-
ter füzeleri konusundaki tecrü-
besini unutmamalıdır. Komuta 
ve kontrolüne hiçbir şekilde 
müdahil olamadığı bu füzele-
rin, Türkiye’nin haberi olmadan 
ülkeden söküldüğü ve götürüldü-
ğü de hatırlanmalıdır. Komuta ve 
kontrol konusunda kağıt üzerin-
de verilen teminatların bir anlam 
ifade etmediğini bilen tecrübeli 
bir dışişleri kadrosuna sahip olan 
Türkiye, “füze kalkanı” konusun-
da bu tecrübelerini değerlendir-
melidir.

Türkiye, kendisini yeni soğuk 
savaşın cephe ülkesi haline geti-
recek olan bu projeye karşı bütün 
gücüyle  direnmelidir. Tehdit 
algılaması konusunda bile muta-
bık olmadığı bir ittifak sistemi-
nin sorgulanması imkanlar dahi-
linde yapılmalıdır. Yıllarca için-
de bulunduğumuz ittifak’ın terk 
edilmesinden bahsediyor değiliz, 
ancak bu ittifakın soğuk sava-
şa ayarlı yapısının gözden geçiril-
mesi ve üye ülkelerin duyarlılık-
larının dikkate alınabileceği bir 
yapıya kavuşturulması konusun-
da ısrarlı olunabilir.

Büyük güçlerin, istedikleri 
ülkeyle temas kurmakta serbest 

olduğu ve esnek davranabildi-
ği, küçük kabul edilen ülkelerin 
cendereye sıkıştırıldığı bu yapı-
lar artık zorlanmalıdır. Türkiye 
“hayır diyebilen” bir ülke olma 
konusunda kritik bir kavşakta-
dır. Burada ortaya koyulacak 
tavır Türkiye’nin geleceği açısın-
dan son derece önemlidir; yeni 
soğuk savaşın cephe ülkesi mi, 
yoksa bölgesinin “merkez ülke”si 
ve dünyanın etkili bir ülkesi mi 
olacaktır Türkiye? “Füze kalkanı” 
meselesinde göstereceği maharet 
ve kararlılığa göre bu soru ceva-
bını bulacaktır.

“Türkiye daha önceki dönem-
lerde olduğu gibi Batı Avrupa ile 
bütünleşme ve bölge  ötesi ittifak 
ilişkilerinin cazibesiyle, bu yakın 
havza ile yabancılaşma hatasına 
düşmemelidir. Unutulmamalıdır ki 
Türkiye’nin uluslar arası konum 
içindeki siyasi, ekonomik ve kül-
türel ağırlığı, bu havzada sahip 
olduğu etkinliğe ve performan-
sa bağlı olmaya devam edecektir. 
Türkiye’nin iç bütünlüğü dahi bu 
havza içindeki faktörlerle doğrudan 
ilgilidir. Balkanlar, Kafkaslar ve 
Ortadoğu’daki gelişmeler üzerinde 
etkili olamayan bir Anadolu ülkesi, 
ne bu hassas jeopolitik alan üzerin-
de bütünlüğünü muhafaza edebilir 
ne de dünyaya açılabilir.” (Ahmet 
Davutoğlu, Stratejik Derinlik, s. 
119)

Kaleme aldığı bu sağduyulu 
ve hayati tesbitlerini, böylesi has-
sas bir dönemde hayata geçire-
bilme hususunda değerli Ahmet 
Davutoğlu’na kolaylıklar temen-
nisiyle...
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Giriş

G
eçmiş dönemlerde helak 
olan kavimler, yıkılan sis-
temler, dağılan impara-

torluklar incelendiğinde, en temel 
ortak özelliğin (en geniş anla-
mıyla) zulüm olduğu görülmekte-
dir. Zulüm kavramı; insan fıtratı-
nın bozulması anlamında Lut kav-
minin helakine sebep olan eşcin-
sellik, Şuayb kavminin helakine 
sebep olan ihtikar, hile, ölçü ve 
tartının bozulması, Ad kavminin 
helakine sebep olan baskı, şiddet, 
Firavun’un ve benzer imparator-
lukların helakine sebep olan sefa-
hat, soykırım, baskı, şiddet ve 
sınıfsal ayırım gibi konuları içere-
cek genişliktedir. 

Bugün tüm bu zulüm şekille-
ri, merkez üssü ABD-AB olmak 
üzere seküler batı tarafından dün-
yanın dört bir tarafına yaygın-
laştırılmaktadır. Bugün ABD-AB 
eğlence kültürü(Yumuşak Güç), 
insan fıtratına açılmış bir savaş 
olup insanın kendisine yabancı-
laşmasına, kimliksizleşmesine 
ve mankurtlaşmasına(hafızasını, 
benliğini kaybetmiş köle) sebebi-
yet vermektedir. Bir dönem komü-
nizmin yaptığını bugün rakipsiz 

kalmış olan kapitalizm, patronla-
rın kârının maksimizasyonu için 
yapmaktadır.  Ancak bu sürece, 
ülkemizde son 10-15 yılda ortaya 
çıkan yeni Müslüman tipin de(!) 
önemli bir katkısı vardır.

Peygamberler zinciri Hz. 
Muhammed’le son bulduğu için 
insanlara mutluluk ve kurtuluş 
yollarını gösterecek olan, onla-
rı bataklıktan çekip çıkaracak 
olan Tevhidi değerlere göre bir 
hayat tarzını benimsemiş, içsel-
leştirmiş ve onun gerçekleşme-
si için Cihad eden müminlerdir.   
Bugün Müminlerin ana görevi, 
fıtrata karşı girişilen bu yaban-
cılaştırma, mankurtlaştırma ve 
dünyevileştirme hareketine dur 
demektir.

Ne Yapılabilir veya Ne
Yapılmalıdır?

Bu yazının amacı, bu gün  
müminlerin üzerine düşen göre-
vin/görevlerin ne olduğudur. Bu 
amaçla burada Cihadın değişme-
yen, kesintisiz olan temel yasası/
ilkesi bir kimlik, bir toplum inşa 
etme ve onu koruma eylemi olan 
tebliğ ele alınmaktadır.

Yeni Müslüman Tip(!)

Son 10-15 yıl içerisinde 
Uhud savaşında ganimete gözü-
nü dikip görevini unutan okçu-
lar gibi mal ve makama şehvet 
boyutunda yönelen; ya da ırma-
ğı geçmekte iken sudan kanan 
kana içen Talut’un askerleri gibi 
dünya nimetlerine helal haram 
tanımayıp dalan, dünyevileşme-
ye başlayan ve kendilerini ‘müslü-
man burjuva’(!) diye takdim eden 
Yeni Müslüman Tip(!) ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 

Bu yeni türemeye başlayan 
Müslüman(!) zihniyet, gerçekte 
yeni değildir. Kur’an-ı Kerim’in 
değişik ayetlerinde ve Hadislerde 
bu insan unsurundan bahsedil-
mektedir. O nedenle karşı karşıya 
kalınan durum ne abartılmalı ne 
de görmemezlikten gelinmelidir.

Bu yeni Müslüman zihni-
yet namazı, infakı, haccı, orucu, 
kurbanı şeklileştirmiş ve özün-
den koparmış, gösteriş içerisin-
dedir(107/4-7).  Dinlerini ‘bir 
oyun eğlence konusu edinmişler-
dir’(6/70). Zenginleştikçe yaşan-
tısı, çevresi değişmiş, akraba-
sından ve arkadaş çevresinden 
uzaklaşmıştır. Fakiri görmek 

Burhanettin CAN

Tebliğ
  “Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır,

  Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.”
(94 İnşirah 5-6)

Cihadın Yumuşak Gücü
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istememekte(80/1-5), hakkını 
görüp gözetlememekte, yetimi 
korumamakta, mal-mülk birik-
tirme ihtirası ile yanıp tutuş-
maktadır(90/6-17, 89/17-20, 
104/1-3, 102/1).  Zulmü, hak-
sızlıkları görmemekte, ölçü ve 
tartıda kıstas kabul etmemek-
tedir(83/1-3). Ahlakı yozlaştır-
maya sebep olan her türlü 
tutum, tavır ve eylemi insan 
hak ve özgürlükleri kapsa-
mında görmektedir ve eşcin-
selliğin, zinanın, metres 
hayatı gibi çirkin hayasızlık-
ların yaygınlaşmasına karşı 
duyarsızlaşmıştır.  Kendisini 
‘çağdaş Müslüman’(!) ola-
rak kabul edip yaptığı her 
şeyin meşru olduğuna inan-
maktadır. Cihad, tebliğ, ahi-
ret, hesap günü kavramla-
rından korkan, ürken; hatta 
bunları tarihte kalmış ola-
rak gören bir insan unsuru-
dur bu. Dün karşı olduğu 
ABD ve AB’yi bugün üstün 
insanlık ve medeniyet değer-
leri olarak görmekte,  güç, 
kuvvet, izzet ve onuru onla-
rın katında aramakta, kendi 
özgürlüğünü ve kurtuluşunu 
onların lütfü keremine bağ-
lamaktadır(4/139). 

Bunların kalplerinde has-
talık vardır. Hastalığın ilk 
evresine ilişkin belirtilerdir 
bunlar. Bu hastalık, yaygınla-
şıp  millete tamamıyla bulaş-
madan  kontrol altına alınma-
lı ve tedavi edilmelidir. 

Bu gün müminlerin en acil ve 
öncelikli görevi budur.

Buhran Dönemlerinde 
‘Yeniden ‹slâm’a Girmek’, 

 ‘Yeniden ‹man etmek’

  Oryantalist Louis Massignon; 

“Onların her şeylerini tah-
rip ettik. Dinleri ve felsefele-
ri mahvoldu. Artık hiçbir şeye 
inanmıyorlar. Derin bir boşluğa 
düştüler. Anarşi ve intihar için 
olgun bir hale geldiler.” (1) der-
ken seküler Batı dünyası ile olan 
tarihi hesaplaşmamızda bizim gel-

diğimiz   süreci tanımlamaktay-
dı.  II. Mahmut’tan beri sürdürü-
len Batılılaşma hareketi( ‘Kunta 
Kinteleştirme’, ‘Mankurtlaştırma, 
yabancılaştırma), bugün meyvele-
rini vermektedir. 

Bu gün fuhuş yaşı 12, uyuş-
turucu yaşı 12 olup,  9 yaşın-

daki çocuklara tecavüz edil-
mektedir. Şiddet gittikçe tır-
manmakta ve yaygınlaşmakta-
dır, internet tahribatı almış başı-
nı gitmektedir. Eğitimin man-
kurtlaştırması önlenememekte-
dir. TV programlarında; aileyi 
yıkma, karı koca arasını açma, 
eşcinselliği(ibnelik) yaygınlaştır-

ma, nikahsız birlikteliği(zina, 
fuhuş) ve evlilik dışı 
çocuk(piç) edinmeyi meşru 
kabul etme, çocuğu ve/veya 
evliliği külfet olarak görme, 
boşanmayı teşvik etme,  dedi-
koduyu meşru kılma, güveni 
yıkma, köşe dönme program-
ları ve meşhur etme prog-
ramları ile alın terini hor ve 
hakir görme anlayışı yerleş-
tirilmeye, meşrulaştırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Uyuşturucu-alkol-tiner 
kullanımı, kumar ve şans 
oyunları, zina-cinsi sapıklık-
pornografi, şiddet-kapkaç, hır-
sızlık, yolsuzluk, çocukların 
sokağa terk edilmesi, kadın ve 
çocuk ticaretinin yaygınlaşma-
sı, işsizlik, adaletsizlik, toplum-
sal dayanışmada çözülmenin 
hızlanması, bireyselliğin yay-
gınlaşması ile ortaya çıkan yal-
nızlık ve güvensizlik duygu-
su, yoksulluğun yaygınlaşması, 
kararsızlık, inançsızlık, duyar-
sızlık, üst kimlikteki aşınma-
dan dolayı etnik ve mezhep-
sel ayrışmada derinleşme, insa-
nın kendine yabancılaşması ve 

Louis Massignon’un tabiriyle ‘her 
şeyi tahrip edilmiş, anarşi ve 
kaosa terk edilmiş bir toplum’ 
görüntüsü, Türkiye’nin karmaşık 
fay hattı haritasıdır.

Fay hattı harekete geçme-
den bu gidişe dur diyecek kim-
dir, kimlerdir, kimler olmalıdır?

Son 10-15 yıl içerisinde Uhud 
savaşında ganimete gözünü 
dikip görevini unutan okçu-
lar gibi mal ve makama şeh-
vet boyutunda yönelen; ya da 
ırmağı geçmekte iken sudan 
kanan kana içen Talut’un asker-
leri gibi dünya nimetlerine 
helal haram tanımayıp dalan, 
dünyevileşmeye başlayan ve 
kendilerini ‘müslüman burju-
va’(!) diye takdim eden Yeni 
Müslüman Tip(!) ortaya çıkma-
ya başlamıştır. Bu yeni türeme-
ye başlayan Müslüman(!) zih-
niyet, gerçekte yeni değildir. 
Kur’an-ı Kerim’in değişik ayet-
lerinde ve Hadislerde bu insan 
unsurundan bahsedilmektedir. 
O nedenle karşı karşıya kalınan 
durum ne abartılmalı ne de 
görmemezlikten gelinmelidir.
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■ Tebliğ

Bu gün karşı karşıya kaldığı-
mız durum, Hz. Peygamber’in asır-
lar öncesinden haber verdiği top-
lumsal bir şizofreninin yaygınlaş-
ması, hakla batılın, helalle hara-
mın, temiz ile pisin birbirine karı-
şıp görünür hale gelmesinden iba-
rettir:

(4786)- «Rasûlüllah (aley-
hissalâtu vesselâm) (bir gün):

«Gençlerinizin fıska düştüğü, 
kadınlarınızın azdığı zaman hali-
niz ne olur?» diye sormuştu.

 (Yanındakiler hayretle):»Ey 
Allah’ın Rasûlü, yani böyle bir hal 
mi gelecek?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” 
buyurdu ve devam etti:

«Emr-i bi’lma’rufta bulunma-
dığınız, nehy-i ani’lmünker  yap-
madığınız vakit haliniz ne olur?» 
diye sordu. 

(Yanındakiler hayretle):»Yani 
bu olacak mı?» dediler.

«Evet, hatta daha beteri!» 
buyurdular ve sormaya devam 
ettiler:

«Münkeri emredip, ma’rufu 
yasakladığınız zaman haliniz  ne 
olur?» 

(Yanında bulunanlar iyice hay-
rete düşerek):»Ey Allah’ın Rasûlü! 
Bu mutlaka olacak mı?” dediler.

“Evet, hatta daha beteri!” 
buyurdular ve devam ettiler:

«Ma’rufu münker, münkeri de 
ma’ruf addettiğiniz zaman haliniz 
ne olur?» 

(Yanındaki Ashab): «Ey 
Allah’ın Rasûlü! Bu mutlaka ola-
cak mı?” diye sordular.

“Evet, olacak!” buyurdu-
lar.”(2) 

Mehmet Akif Ersoy, 16 mayıs 
1913’de yazdığı bir şiirde benzer 
bir sürece tasvir etmektedir:

“Biz neyiz? Seyreyle artık; bir 
de Fikret , neymişiz?

Din de kürkün aynı olmuş: 
Ters çevirmiş giymişiz!

Nehy-i maruf emr-i münkerdir 
gezen meydanda bak!

En metin ahlakımız, yahut 
görüp aldırmamak!

Yıktı bin melun kalem namu-
su, bizler uymadık!

‘Susmak evladır’ deyip sus-
tuk… Sanırsın duymadık!

Kustu, bin murdar ağız şer’in 
bütün ahkamına;

Ah! Bir ses bari yükselseydi 
nefret namına!” 

Bugün AB aşkına Ma’ruf mün-
ker, münker de ma’ruf addedil-
mekte, «Münker emredilip, ma’ruf 
yasaklanmaktadır.  

Osmanlının son dönemlerin-
de yaşananla olan benzerlik, ben 
müminim diyen herkesin tüyle-
rini diken diken etmeli, kalbıni 
titretmelidir. Bugün ben mümi-
nin diyen herkesin yeter artık 
diyerek şeytanların(ABD, AB, 
Siyonizm) adımlarını izlememek 
üzere  ayağa kalkma, dik durma, 
oportünist(idare-i maslahat) ve 
revizyonist(tahrif edici) bir zih-
niyete karşı tavır alarak İslâm’a 
yeniden girme zamanıdır:  

“[002.208] Ey iman edenler, 
hepiniz bütün varlığınız ile İslâm’a 
girin ve şeytanın adımlarını izle-
meyin.”
Şeytanın adımlarını izlemek-

ten vazgeçmek demek, istikameti 
düzeltmek demektir.

 Ama bu karar, kalbe sira-
yet etmiş olan siyah lekelerin yok 
olduğu, hastalıklardan anında 
kurtulunduğu anlamına gelmez. 
Tedavi olmak için belli bir süreye 
ihtiyaç vardır. Onun için, bir ileri 
merhale olarak, İslâm dairesinden 
İman dairesine geçmek gerekmek-
tedir; yeniden iman etmek:

«[004.136] Ey iman eden-

ler, Allah’a, Rasûlü’ne, Rasûlü’ne 
indirdiği Kitab’a ve bundan önce 
indirdiği kitaba iman edin.”

Bu ayet de 2/208’de oldu-
ğu gibi doğrudan doğruya iman 
etmiş olanlara hitap etmektedir. 
Bir önceki ayetin(4/135) muhte-
vasına bakıldığında iman eden-
lerin ‘Allah için  şahitler olarak 
adaleti ayakta tutma’ ve ‘adalet-
ten sapıp hevaya uyma’ noktala-
rında kırılma yaşadıkları anlaşıl-
maktadır.  İşte bunun devamında  
4/136’da İman edenlere hitap edi-
lerek ‘Allah’a, Rasûlü’ne, indirdiği 
Kitaplara iman edin’ denmektedir. 
4/137’de ise iman edip inkar etme 
ve tekrar iman edip tekrar inkar 
durumlarına dikkat çekilmektedir.

  
Cihad: Akıllı Güç 

Cihad sözlükte, ‘düşmanın 
saldırısına karşı koymak üzere 
elinden geleni yapmak, bütün 
gayreti harcamak’ demektir. 
İslâmî ıstılâhta Cihad, «Allahû 
Teâla’nın (c.c.) dini için; can, 
mal, dil ve diğer vasıtalarla elden 
gelen güç ve gayreti sarf etmek 
demektir.”(3)
İslâmî literatürde genel olarak 

bu mücadelenin bedensel olanı-
na Cihad, ruhsal olanına müca-
hede, fikirsel ve bilimsel olanı-
na içtihad denmektedir. Bununla 
birlikte istilahı anlamda  “Allah 
yolunda gayret göstermek, çaba 
sarf etmek” anlamlarına gelen 
‘cihad’, her üç mânâyı da içe-
risinde barındırmaktadır. Allah 
yolunda yapılan bütün çalışmalar, 
bütün gayretler, İslâm’ı savunmak 
için ortaya konan bütün çabalar” 
tümüyle ‘cihad’ diye isimlendiril-
mektedir. Mücahid, cihad eden 
kimse demektir. Bilimsel ve fikir-
sel kısmını icra edene(içtihad) 
müçtehit denmektedir.(4-6)
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Asker i  mücade le 
(savaş=Kıtal), ekonomik müca-
dele, kültürel mücadele, siya-
si mücadele ve psikolojik savaş 
cihad kavramının en geniş alanı-
nı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
burada Cihadı bütün mücade-
le  şekillerini içinde barındıran 
topyekün sınırsız bir mücadele-
nin, gayretin, uğraşın adı olarak 
tanımlamaktayız. Kıtal, cihadın 
diğer mücadele şekilleri ile çöze-
mediği meseleleri çözmek üzere en 
son baş vurduğu ve askeri vasıtala-
rın kullanıldığı bir mücadele şekli-
dir. Daima diri tutulup  ve fakat 
daima son çare olarak başvurulan 
bir mücadele şeklidir savaş(Kıtal). 
Amaca uygun her kıtal Cihaddır 
fakat her Cihad kıtal değildir. 
Aradaki bu farkın çok iyi anla-
şılması gerekmektedir. Cihadın 
kıtal ile eşdeğer gösterilmesi bir 
saptırmadır, kandırmacadır.

 Kur’an ve hadislerde mal ve 
can ile cihad yapan müminler 
diğer müminlerden daha üstün 
tutularak övülmüştür:

“[004.095] Müminlerden, 
özür olmaksızın oturanlar ile, 
Allah, yolunda mallarıyla ve 
canlarıyla cihad edenler eşit 
değildir. Allah, mallarıyla ve can-
larıyla cihad edenleri oturanlara 
göre derece olarak üstün kılmış-
tır. Tümüne güzelliği (cenneti) 
va’detmiştir; ancak Allah, cihad 
edenleri oturanlara göre büyük 
bir ecirle üstün kılmıştır.”(bak: 
9/20)

Daha da önemli olan husus, 
mücadele hukuku açısından 
Cihad eden müminlere özel bir

Hak tanınmış ve bu yolla 
korunmuş olmalarıdır. Cihad 
edenlerle etmeyenlerin hukuku  
Veli kavramı çerçevesinde ayrıl-
makta ve cihad edenler birbirleri-

ni velileri olarak kabul edilmekte-
dir(8/72-75)

Kur’an’da Müminle Müslim 
arasındaki ayırım, bir yerde, özel 
olarak, cihad kavramına dayandı-
rılarak yapılmaktadır:

“[049.014] Bedeviler, dedi ki: 
«İman ettik.» De ki: «Siz iman 
etmediniz; ancak «İslâm (müs-
lüman veya teslim) olduk deyin. 
İman henüz kalplerinize girmiş 
değildir.”

“[049.015] Mümin olanlar, 
ancak o kimselerdir ki, onlar, 
Allah’a ve Rasûlü’ne iman etti-
ler, sonra hiç bir kuşkuya kapıl-
madan Allah yolunda mallarıy-
la ve canlarıyla cihad ettiler. İşte 
onlar, sadık (doğru) olanların ta 
kendileridir.”

Cihad Allah’a Giden Yola
Ulaşma Vasıtasıdır 

“[029.069] Bizim uğrumuzda 
cihad edenlere, biz şüphesiz onla-
ra yollarımızı gösteririz.”

Cihadı terk edenler için ise 
bunalım, çöküş, hüsran ve yok 
oluş vardır:

“[009.024] De ki: «Eğer baba-
larınız, çocuklarınız, kardeşleri-
niz, eşleriniz, aşiretiniz, kazan-
dığınız mallar, az kâr getirece-
ğinden korktuğunuz ticaret ve 
hoşunuza giden evler, sizlere 
Allah’tan, O’nun Rasûlü’nden ve 
O’nun yolunda cihad etmekten 
daha sevimli ise, artık Allah’ın 
emri gelinceye kadar bekleyedu-
run. Allah, fasıklar topluluğuna 
hidayet vermez.”

Dünyaya dalarak ahireti unu-
tup dünyevileşenlerin bu ayetten 
alacakları dersler

olmalıdır. Müslümanların için-
de yaşadıkları bu günkü bunalı-
mın sebepleri, bu ayette çok açık 
bir şekilde  dile getirilmektedir. 

Cıhadı terk edip dünyaya dalmak, 
dünyanın geçici metaını ahiret 
nimetlerine ve Allah’ın rızasına 
tercih etmek demektir. 
İslâm literatüründe 4 tip 

Cihaddan bahsedilmektedir(4-6): 
Nefs ile Cihad, Şeytan ile Cihad, 
Kafirlerle ve Munafıklarla 
Cihad,  Zalimlerle ve İnsanlara 
Kötülük Edenlerle Cihad.

Cihad ve Üç Güç(Akıllı Güç,
Sert Güç, Yumuşak Güç)

Güç’,‘istenilen sonuçları elde 
etmek ve muhafaza etmek için gere-
kirse başkalarının tutum, tavır ve 
davranışlarını değiştirme yeteneği 
olarak  tanımlanabilir.  Bu bağlam-
da bu gün uluslar arası terminolo-
jide üç güç kavramı kullanılmak-
tadır: ‘Sert Güç’, ‘Yumuşak Güç’, 
‘Akıllı Güç’. Bu üç güç aşağıdaki 
gibi tanımlanmaktadır(7,8):

‘Sert güç’ (Hard Power): 
“Başkalarının sizin isteklerinize 
uymasını sağlayacak biçimde, askeri 
ve ekonomik imkânın havuç ve sopa-
sını kullanma kabiliyetidir”. 

‘Yumuşak güç’ (Soft Power): 
“Başkalarına cazip gelerek ve onla-
rı ikna ederek hedeflerinizi benimse-
melerini sağlayarak istediğinizi elde 
etme hüneridir... Yumuşak güç, zor-
lama ve baskı değil işbirliği ve ikna-
dır.  Özü birtakım değerlerde bulu-
nur... Yumuşak güç, diğer insanların 
önceliklerini şekillendirebilme kabi-
liyetine dayanır.”  Yumuşak Gücün 
Silahları; Giyim tarzı, düşünme 
tarzı, eğlence, film, tiyatro, müzik, 
ibadet ve değerlerdir.” 

‘Akıllı güç’ (Smart Power): Ne 
sert güç (hard power) ne de yumu-
şak güçtür’ (soft power). Entegre 
bir güçtür.  Yeri geldiğinde sert güç, 
yeri geldiğinde yumuşak güç kullanı-
lacaktır.”

Bu tanımlar çerçevesinde bak-
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tığımızda cihad  akıllı güç, mal ve 
can ile cihad  sert güç, tebliğ ise 
cihadın yumuşak gücüdür.

Biz burada cihadın özel bir 
şekli olan Tebliğ üzerinde dura-
cağız.

Tebliğ

Değer sistemleri arasındaki 
mücadelede(Cihad) süreklilik arz 
eden, her zaman ve her koşul-
da devam edebilen bir mücade-
le şekli, değerlerin ulaştırılma-
sı, aktarılması, anlatılması, dave-
tin, çağrının gerçekleştirilmesi 
ve iyiliğin emredilip kötülüklerin 
men edilmesini ihtiva eden fikri 
ve kültürel mücadeledir. Teb-
liğ, davet, irşad, telkin, nasi-
hat, marufu emredip münker-
den sakındırma  iç içe geçmiş ve 
fakat birbirini tamamlayan fikri, 
kültürel  ve psikolojik mücadele 
şekilleridir.  Bu kavramlar arasın-
da hem mana olarak, hem zaman-
lama olarak, hem de metod ola-
rak bazı farklılıklar vardır. Bunun-
la birlikte anlam alanları ve kul-
landıkları metotlar büyük ölçüde 
iç içe geçmiş vaziyettedir. Bu çalış-
manın amacı akademik düzey-
de kavramsal bir analiz yapmak 
olmadığından tümünün örttüğü 
anlam alanı, tebliğ kelimesi ile 
temsil edilecektir.  Bu kavramların 
daha ayrıntılı analizi için literatür-
de değişik yayınlar bulunmakta-
dır(5,6,9-14). 

Tebliğ, bir başkasından/bir 
başka yerden alınan bir emanetin, 
üçüncü bir şahsa/üçüncü bir yere  
tam olarak aktarılmak, iletilmek 
üzere teslimi anlamındadır. Tebliğ 
salt bir bilgi ulaştırma faaliyeti 
olmayıp muhatapla etkileşim içe-
risine girip onunla iletişim kur-
mayı da ihtiva etmektedir.  Bu 
anlamda tebliğde, bilginin yanı 

sıra duygu ve düşüncenin de 
muhataba aktarılması söz konu-
sudur. Dolayısıyla tebliğin hedefi,  
ferdin zihin dünyasını yeni bilgiye 
göre yeniden şekillendirmektir. 
Bunun için muhatabın tefekkür 
etmesi  esas alınır.   

Tebliğ baskı veya şiddet içer-
mez. Birçok Kur’an ayetinde 
(24/54,16/82, 42/48, 72/2350/45, 
18/29, 10/99,13/40, 2/256,11/12, 
4/80, 3/20, 16/35, 5/92,99; 88/21-
22) tebliğde baskı/şiddet ve zor-
lamanın olmadığına ilişkin açık 
hüküm bulunmaktadır. 

Terim (istilahı anlamı) olarak 
tebliğ, Peygamberlerin, Cebrail 
aracılığıyla Allah’tan aldıkla-
rı mesajları insanlara iletmeleri 
anlamında kullanılmaktadır. 
Emanet bilgi, Allah’ın gönderdiği 
mesajdır. Gönderici Allah, taşıyıcı 
peygamber (nebi/resul/elçi), onla-
rın izinden gidenler, muhatap ise 
insanlardır(5,6,9). Belâğ ve tebliğ 
kelimeleri, Kur’an’da aynı anlam-
da kullanılmakta ve yaklaşık 10  
yerde  geçmektedir. 

 
Tebliğin Önemi

Tebliğle ilgili ve etkileşim-
li ayet ve hadislere bakıldığın-
da Tebliğ, bir kimseyi uyar-
ma, aydınlığa ve hakikate çağır-
ma gayretidir. Ona kim oldu-
ğunu, nereden gelip nere-
ye gittiğini, hayatın gaye ve 
sonunu anlatarak, onu kendi 
benliğine(fıtratına) döndürmek 
için yapılan bir duyuru, bir çağrı, 
bir ikna, bir telkin, bir nasihat, 
bir öğüt ve bir tavsiye, marufu 
emredip münkerden alıkoyma 
hareketidir. Bir kimlik, bir ben-
lik oluşturma ve onu koruma 
sürecidir. Tebliğ İslâm’ın yumu-
şak gücüdür.

Tebliğin önemi ve fonksiyo-

nu, insanlığın bunalım dönemle-
rinde Allah’ın peygamberler gön-
dermesi ve onlara yüklediği görev 
ve sorumlulukların büyüklüğün-
den kaynaklanmaktadır. 

Tebliğ Peygamberlerin ve 
Kitapların Bir Vasfıdır

Allah’ın peygamberle-
rini (5/67, 7/59, 62, 63, 
67-69,73,85,156-169, 11/2,50, 
16/36,125, 13/40, 25/56, 33/39,45-
47, 36/6,17,70, 42/48  46/31-32, 
51/55, 64/12, 72/23), kitapları-
nı(21/106, 14/52, 36/70, 38/29)  
ve müminleri tebliğci olarak 
vasıflandırmış olması, tebliğin   
öneminin bir ölçüsüdür.

Tebliğ Müminin Vasfıdır

Peygamberler birer beşer ola-
rak fanidirler, ölümlüdürler. O 
nedenle tevhidi değerlere daya-
lı bir hayatın inşası, salt pey-
gamberlere bağımlı kılınmamış, 
Peygamberlerin davası müminle-
re bir görev ve sorumluluk olarak 
yüklenmiştir:

“[003.144] Muhammed, yal-
nızca bir peygamberdir. Ondan 
önce nice peygamberler gelip-
geçmiştir. Şimdi o ölürse ya da 
öldürülürse, siz topuklarınız üze-
rinde gerisin geriye mi dönecek-
siniz? İki topuğu üzerinde gerisin 
geri dönen kimse, Allah’a kesin-
likle zarar veremez.” 

Tebliğ Peygamberlerden Onu ‹zle-
yenlere Miras Bırakılmış Bir ‹nşa, 

‹hya ve Arındırma Hareketidir

“[007.157] Onlar, Ümmi pey-
gamber (Rasûl) e uyanlardır. …O 
(peygamber) onlara marufu (iyi-
liği) emrediyor, münkeri (kötülü-
ğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, 
murdar şeyleri haram kılıyor ve 
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onların ağır yüklerini, sırtlarındaki 
zincirleri indiriyor. Ona inanan-
lar, saygı gösterip düşmanlarına 
karşı yardım edenler ve onun-
la birlikte indirilen nuru izleyen-
ler, işte kurtuluşa erenler bun-
lardır.”

Gerek Kur’an’da ve gerekse 
Hadislerde tebliğ görevini yeri-
ne getirenlerin tevbelerinin kabul 
edileceği(2/160), kurtuluşa erece-
ği(103/1-3, 9/111-112) ifade edil-
mektedir. Tebliğcilerin en güzel 
sözlü olarak vasıflandırılmış olma-
ları(41/33) tebliğin önemine yapı-
lan bir vurgudur.

   
Tebliğ Etmeyenler Lanetlenmiştir

İman etmiş olduğu halde teb-
liğ görevini ihmal edenler, Kitapta 
öngörülüp emredilenleri gizle-
yenler, saptıranlar, tahrif edenler 
lanetlenmiştir: 

“[002.159] Gerçek, apaçık 
belgelerden indirdiklerimizi ve 
insanlar için Kitapta açıkladı-
ğımız hidayeti gizlemekte olan-
lar; işte onlara, hem Allah lanet 
eder, hem de lanet ediciler lanet 
eder.”

Allah ahirette bu tür insanla-
rı arındırmayacak, onlarla konuş-
mayacak, bütün yiyip içtikleri ateş 
olarak onlara dönecektir: 

“[002.174] Allah’ın indirdiği 
Kitaptan bir şeyi gözardı edip sak-
layanlar ve onunla değeri az (bir 
şeyi) satın alanlar; onların yedik-
leri, karınlarında ateşten başka-
sı değildir. Allah kıyamet günü 
onlarla konuşmaz ve onları arın-
dırmaz. Ve onlar için acıklı bir 
azab vardır.”

Tebliği unutanlar, onu bıra-
kanlar, onu ihmal edenler dünya 
metaına dalıp dünyevileşenler-
dir(3/187).

Tebliğ: Cihadın Yumuşak Gücü, 
Cihadın Sürekli Olan Şekli

Değerlerin kitlelere güç ve 
kuvvet kullanmadan ulaştırılıp 
kabul ettirilme faaliyeti olduğu 
için tebliğ yumuşak bir güçtür. 

“[005.067] Ey Peygamber, 
Rabbinden sana indirileni teb-
liğ et. Eğer (bu görevini) yap-
mayacak olursan, O’nun elçi-
liğini tebliğ etmemiş olursun. 
Allah seni insanlardan koruya-
caktır.” ayetinde kimlik oluştur-
ma sürecinin(yeni değerlerin top-
lum tarafından kabul edilmesi) 
sancılı bir süreç olduğu, mevcut 
hakim kimlikten yana olanların 
şiddetli muhalefeti ile karşılaşı-
lacağı , ‘Allah seni insanlardan 
koruyacaktır.’ ifadesi kullanılarak 
belirtilmektedir. 

“[005.068] Andolsun, 
Rabbinden sana indirilen, onlar-
dan çoğunun tuğyanlarını ve 
küfürlerini arttıracaktır. Sen de 
kâfirler topluluğuna karşı üzün-
tüye kapılma.” ayetinde ise pey-
gamberlerin getirdiği yeni değerler 
ile  toplumda hakim yerleşik  eski 
değerlerin çatışmasından dolayı 
eski değerleri benimsemiş olanla-
rın çoğunun hem düşmanlıkları-
nın, azgınlıklarının hem de küfür-
lerinin artacağı belirtilmekte-
dir. Böyle bir psikolojik durumun 
oluşması kaçınılmaz olarak taraf-
lar arasında mücadeleyi başlatır. 
Tebliğle yapılan çağrıya, mevcut 
değerlerin ve yeni gelen değerlerin 
doğru ve yanlışlığı tartışılmadan, 
üzerinde tefekkür edilmeden bir 
tepki konulmakta, mevcut kimlik 
korunmak istenmektedir: 

“Onlara; «Allah’ın indirdik-
lerine uyun» denildiğinde, der-
ler ki; «Hayır, biz atalarımızı 
üzerinde bulduğumuz şeye uya-
rız.» Şayet şeytan, onları çılgınca 

yanan ateşin azabına çağırmışsa 
da mı (buna uyacaklar)?”(31/21)

Tebliğ sancılı, gerilimli bir 
mücadele şekli olmasına rağmen 
güç ve kuvvet kullanmaz. 

Nitekim bir çok ayette Hz. 
Peygamber’in tebliğ görevi ile 
görevli olduğu hatırlatılmakta,  
tebliğin muhtevasını kabul etme-
leri için insanlara baskı yapma 
hakkı olmadığı ifade edilmektedir:

“[010.099] Eğer Rabbin dile-
seydi, yeryüzündekilerin tümü, 
topluca iman ederdi. Öyleyse, 
onlar mümin oluncaya kadar 
insanları sen mi zorlayacaksın?

“[050.045] Sen onların üze-
rinde bir zorba da değilsin; şu 
halde, benim kesin tehdidimden 
korkanlara Kur’an ile öğüt ver.”

Allah insanlara mesajı gönde-
rerek onlara yol göstermiş olmak-
tadır. İnsanların kabul edip etme-
meleri onların sorumluluğu-
na bırakılmıştır(18/29). Tebliğle 
sunulan değerlere karşı tavır alıp 
tartışmayı başlatanlar, devamında 
kavga çıkaranlar, şiddet uygula-
yanlar refahtan şımarıp azan önde 
gelenler ve mevcut seküler değer-
lere inananlardır:

“[003.020] Buna karşı senin-
le tartışmaya kalkışanlara de ki: 
«Ben yüzümü İslâm ile tertemiz 
Allah’a tuttum, bana uyanlar da.» 
O kitap verilenlerle verilmeyen 
ümmilere de ki: «Siz İslâm’ı kabul 
ettiniz mi?» Eğer kavgayı kesip 
İslâm’a girerlerse doğru yolu tut-
muşlardır. Yüz çevirirlerse, sana 
düşen ancak tebliğdir.”(Bak: 
42/48, 72/23, 24/54, 16/82, 
13/40, 11/12, 4/80, 88/21-22, 
9/92,99)

Yukarıdaki ayetlerde genellik-
le Hz. Peygamber’e hitap edilmek-
tedir. Tebliğin baskı, şiddet içer-
memesine ilişkin hüküm aşağıdaki 
ayetle birlikte genelleştirilmiştir:
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“[002.256] Dinde zorlama 
(ve baskı) yoktur. Gerçek şu ki, 
doğruluk (rüşd) sapıklıktan apa-
çık ayrılmıştır. Artık kim tağu-
tu tanımayıp Allah’a inanırsa, o, 
sapasağlam bir kulpa yapışmış-
tır; bunun kopması yoktur.”

Tebliğ,   zafer veya mağlubiyet 
anlarında toplumu koruyan, kuv-
vetlendiren, güç, enerji, moral ve 
ümit veren bir ihya, bir inşa hare-
ketidir. Aşağıdaki ayette savaş 
durumlarında bile, en zor şartlar 
da, tebliğ yapılması bu nedenle 
istenmektedir:

“[009.122] Müminlerin 
tümünün öne fırlayıp çıkmala-
rı gerekmez. Öyleyse onlardan 
her bir topluluktan bir grup, çıktı-
ğında (bir grup da), dinde derin 
bir kavrayış edinmek (tefakkuh-
ta bulunmak) ve kavimleri ken-
dilerine geri döndüğünde onla-
rı uyarıp-korkutmak için (geri-
de kalabilir). Umulur ki onlar da 
kaçınıp, sakınırlar.”

Tebliğ mücadeleyi başla-
tan  ve devam ettiren en önem-
li cihad şeklidir. Tebliğ İslâm’ın 
insan fıtratına uygun olan temel 
değerlerinin(İslâm’ın Yumu-
şak Gücü) insanlığa sunulup 
kabul ettirilmesi ve yaşanır kılın-
ması mücadelesi olarak kesinti-
sizdir, her hal ve şartta devam 
eder. Müslümanların hapishane-
lere medrese-yi Yusufiye demesi, 
Hz. Yusuf’un hapishanede  tebliğ 
yapmasından dolayıdır(12/36-42). 
Müslümanların konuşamadıkla-
rı zamanlardaki duruş, davra-
nışları, doğal ve hâl ile tebliğ-
dir. Yeter ki isteyin en olum-
suz şartlarda bile tebliğ yapacak 
bir imkan bulabilirsiniz. Rah-
metli Süleyman Hilmi Tuna-
han, Said-i Nursi, Mehmet Zait 
Kotku, Gönenli Mehmet Efen-

di gibi kahramanların/önderle-
rin/öncülerin  yaşantıları bu açı-
dan çok önemli örneklerdir. 

Tebliğ Fıtrata Uygun Bir Toplum 
‹nşa Etme ve Onu Koruma 

Faaliyetidir

Tebliğ, birbiri ile bağlantılı iki 
eksen üzerinde ilerleyen bir süreç-
tir. Birinci eksen yeni bir kim-
lik oluşturma; ikinci eksen ise 
oluşturulan kimliği muhafaza 
etme, korumadır. Kimlik oluşur-
ken muhafaza etme de ona eşlik 
ettiği için bu iki faaliyet, zamansal 
olarak ardışıl olmayıp iç içe geç-
miş durumda hem(eş) zaman ola-
rak gerçekleşir: 

“(Öncelikle) En yakın hısımla-
rını (aşiretini) uyarıp-korkut. Ve 
müminlerden, sana tabi olanla-
ra (koruyucu) kanatlarını ger. 
Eğer sana isyan edecek olurlar-
sa, artık de ki: «Gerçekten ben, 
sizin yapmakta olduklarınızdan 
uzağım”(26/214-216)

 İnsanların, tebliğle kendileri-
ne sunulan mesaja olumlu cevap 
verebilmesi için özgürce düşü-
nebileceği bir ortam lazımdır. 
Algı mekanizmalarının önündeki 

sis perdelerinin, filtrelerin kaldı-
rılması  ve bilgi kirliliğinden kur-
tulması gerekmektedir. Asıl zor-
luk böyle bir ortamın hazırlan-
masındadır. Çünkü şeytanı güç-
lerin başta medya-internet olmak 
üzere bir çok vasıta ile insan zihni 
üzerine uyguladıkları baskı, zihni 
bir kirlenme meydana getirerek 
algılama mekanizmalarının kör-
leşmesine, kalplerin kararmasına, 
paslanmasına ve mühürlenmesi-
ne sebebiyet vermektedir. Teb-
liğ, öncelikle bu zihni kirlen-
meyi temizlemeye dönük olmak 
zorundadır. Tebliğin ana hede-
fi, insanları arındırıp temizleyerek 
onlara doğru yolu gösterecek kita-
bı ve hikmeti öğretmektir. Her 
türlü sapıklığın neşvünema buldu-
ğu bir ortamda insanları kurtuluşa 
ulaştırabilmenin yolu budur. Nite-
kim tebliğci olan Peygamberler bu 
amaçla gönderilmiştir: 

“O(Allah),.. onlara ayetlerini 
okuyan, onları arındırıp temiz-
leyen ve onlara kitap ve hikme-
ti öğreten bir peygamberi gönde-
rendir. Oysa onlar, bundan önce 
gerçekten açıkça bir sapıklık 
içinde idiler.”(62/2)

Tebliğ, bir başkasından/bir başka yerden alınan bir ema-
netin, üçüncü bir şahsa/üçüncü bir yere  tam olarak akta-
rılmak, iletilmek üzere teslimi anlamındadır. Tebliğ salt 
bir bilgi ulaştırma faaliyeti olmayıp muhatapla etkileşim 
içerisine girip onunla iletişim kurmayı da ihtiva etmek-
tedir.  Bu anlamda tebliğde, bilginin yanı sıra duygu ve 
düşüncenin de muhataba aktarılması söz konusudur. 
Dolayısıyla tebliğin hedefi,  ferdin zihin dünyasını yeni 
bilgiye göre yeniden şekillendirmektir. Bunun için muha-
tabın tefekkür etmesi  esas alınır.
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Hak ile batılın, doğru ile yan-
lışın, güzel ile çirkinin, temiz ile 
pisin harmanlanarak melez değer 
sistemlerinin üretildiği bir ortam-
da Tebliğ, Hakla Batılı, Helalle 
Haramı, Temizle Pisi, Güzelle 
Çirkini birbirinden ayıran  bir 
arındırma, bir özgürleştirme ve 
bir şuurlandırma hareketidir.

“[002.041] Ayetlerimi az bir 
değer karşılığında değişmeyin.”

“[002.042] Hakkı batıl ile ört-
meyin ve sizce de bilinirken hakkı 
gizlemeyin.”

“[005.087] Ey iman edenler, 
Allah’ın sizin için helal kıldığı 
güzel şeyleri haram kılmayın ve 
haddi aşmayın.”

Eğer Hakla batıl, temiz ile pis, 
helal ile haram, güzel ile çirkin 
karıştırılıp iç içe geçerse meydana 
gelen ucube, melez değer sistemi 
meşruiyet kazanırsa, o toplumda 
sosyal şizofreni meydana gelmiş 
demektir. Bireylerin ve toplum-
ların davranışlarında tutarlılık 
olması mümkün değildir. Toplum 
tezatlar kıskacında bunalım batak-
lığına saplanır, her çırpınış çamu-
ra daha da batmayı beraberinde 
getirir:

“[002.137] Şayet onlar da, 
sizin inandığınız gibi inanırlarsa, 
kuşkusuz doğru yolu bulmuş-
lardır; yok eğer yüz çevirirler-
se, onlar elbette bir (çelişki ve) 
aykırılık içindedirler.”  

Kötülüklere karşı çıkmada 
süreklilik gerektiren ilkeli bir 
duruş sergilenmelidir. Bu gün 
karşı çıkılan şey, yarın yapılma-
malıdır. Toplumlara söylenen-
lerle yapılanlar arasında tezat 
olmamalıdır. Değerler sistemi açı-
sından dün başka bugün başka 
yaklaşımı kabul edilemez. Tebliğ-
ci bu hataya düşmemelidir. Tebliğ 

buna engel olma hareketidir:
“Hz.Peygamber (s.): “İsra-

iloğulları bir kısım günahlar işle-
meye başlayınca âlimleri onla-
rı bu işlerden menettiler. Ancak 
onlar dinlemediler, vazgeçmedi-
ler. Zamanla âlimler de onlar-
la oturmaya, dayanışmaya ve 
beraber içmeye başladılar. 
Allah da bunun üzerine, beriki-
nin dalâletini öbürüne katarak, 
biriyle diğerinin küfrünü artır-
dı... Hayır, nefsimi kudret elinde 
tutan Zat’a yemin ederim, onla-
rı hak adına kötülüklerden men 
etmezseniz (siz de rızaya eremez-
siniz).” (15) 

Tebliğ tavizsiz, duyarlı bir 
duruş olduğu için, tüm dünya-
yı değiştirmek istediği için kötü-
lükler dünyanın neresinde vuku 
bulursa bulsun büyük bir hassasi-
yetle onlara karşı çıkmak ve onla-
ra karşı kesin bir tavır almak teb-
liğcinin görevidir:

“Hz. Peygamber (s.): 
«Yeryüzünde bir kötülük işlen-
diği vakit, ona şahit olan bunu 
takbîh ederse (kötü olduğunu 
te’yîd ederse), o kötülüğü gör-
memiş gibi zararından kurtu-
lur. O kötülüğe şahit olmadı-
ğı halde, işittiği zaman memnun 
kalan kimse, sanki şâhid olmuş 
gibi mânen zarar görür.»(16) 

Tebliğ tevhidi değerlerin 
insanlığa sunulması, kabul ettiril-
mesi, yaşanır kılınıp korunmasını 
ihtiva eden bir cihad şekli olduğu 
için tüm beşeri ve toplumsal iliş-
kileri, tevhidi değerlere göre yeni-
den şekillendirir ve onları korur. 
Güzel ahlakı yeniden inşa eder. 
Tebliğin bu özelliğinden dolayı 
etki alanı çok geniştir ve hayatın 
her alanı onun ilgi sahasına girer. 

Tebliğ: Emr-i Bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i 
Ani’l-Münker

Maruf, Münker, zıt anlamlı 
olan bu iki kelime, fert ve toplum 
hayatında özel bir öneme sahiptir. 
Kur’an ve hadislerde genelde bir-
likte kullanılmaktadırlar(5, 6).

Râgıp el-İsfehânî, Marufu, 
“Güzelliği akıl veya din aracılı-
ğıyla bilinip belirlenen her fiil” 
olarak; münkeri ise, “sağlık-
lı aklın, çirkinliğine hükmetti-
ği veya güzel olup olmadığın-
da kuşku duyduğu fiil” olarak  
tanımlamaktadır. Elmalılı, mün-
ker için, “Dinin ve geleneğin 
tanımadığı şeydir” der. Reşid 
Rıza ise: Maruf, “Akl-ı selimin 
güzelliğini tanıdığı faydalı, fitrat 
ve maslahata uygun olduğundan, 
temiz fıtratlı akıl, dinin gerektir-
diğini reddetmeye ve ona itiraz 
etmeye güç yetiremediği şeydir. 
Münker, akl-ı selimin  hoş görme-
diği ve kendisinden kalplerin nef-
ret edip aynı şekilde yüz çevirdiği 
şeydir.” der(17).

Yukarıdaki tanımlamalar-
dan, maruf, derin düşünme, 
bilme, münker derin düşünmeme 
veya bildiği halde görmemezlik-
ten gelme ile ilişkilidir. Maruf iyi 
güzel ve hoş olan şeylerin tümünü,  
münker ise, kötü, çirkin hoş olma-
yan şeylerin tümünü içermekte-
dir. Bu iki kavram, bünyesinde bir 
miktar izafilik taşır. 

Kur’an ve Sünnet’in açıkça 
bildirmediği konularda; insanla-
rın güzel ile çirkini, iyi ile kötüyü 
anlayabilmeleri için akl-ı selim, 
temiz kalp ve temiz fıtrat sahibi 
olmaları gerekir. 

Emr-i bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i 
Ani’l-Münker; iyiliği emretme ve 
kötülüğü yasaklayıp ondan alı-
koymaktır. İslâmî terminolojide 
ma’rûfu emretmek demek, iman 
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■ Tebliğ

ve itaate çağırmak; münkerden 
nehyetmek de, küfür ve Allah’a 
başkaldırmaya karşı durmak 
demektir. Bu, genelde tüm iman 
edenlerin yerine getirmesi gereken 
bir görevdir(3/110). Bununla bir-
likte müminler içerisinde  özel ola-
rak bu iş ile iştigal edecek özel bir 
grubun(3/104) olması zorunludur. 

Marufu emredip münkeri 
yasaklamak, hakkı ve sabrı tav-
siye etmek(9/71, 90/17) mümi-
nin temel vasfı ve görevidir. 
Müminle münafık arasında en 
ayırıcı özellik,  müminin maru-
fu emredip münkeri yasakla-
ması iken; münafığın münke-
ri emredip marufu yasaklaması-
dır. Kur’an’da Tevbe suresinde bu 
özelliğe dikkat çekilmektedir: 

“[009.067] Münafık erkek-
lerle, münafık kadınlar birbirle-
rindendirler. Münkeri emreder 
ve ma’rufu nehyederler.” 

“[009.069] Onlar kendi pay-
larıyla yararlanmaya baktılar; siz 
de, sizden öncekilerin kendi pay-
larıyla yararlanmaya kalkışmala-
rı gibi, kendi paylarınızla yararlan-
maya baktınız ve siz de (dünya ve 
zevke) dalanlar gibi daldınız.”

“[009.071] Mü’min erkekler 
ve mü’min kadınlar; birbirleri-
nin velileridirler. Ma’rufu emre-
der, münkerden nehyederler.”

Hz. Peygamber’in 4786 nolu 
hadisde geleceğini haber verdi-
ği, münkerin emredilip marufun 
yasaklandığı dönem, münafık-
ların etkin ve baskın olduğu bir 
dönemdir. 

Keza Hz. Peygamber’in 4786 
nolu hadisde geleceğini haber 
verdiği, Müminlerin Marufu 
emretmediği ve münkeri yasak-
lamadığı durum ise müminlerin 
dünyevileşme hastalığına yaka-
lanmış olmalarının bir sonucu-
dur:

“Hz. Peygamber (s.a.v.): «Sizde 
iki sarhoşluk ortaya çıkmadıkça 
Allah tarafından gelen hak din üzere 
devam edersiniz: Cehâlet sarhoşlu-
ğu ve dünyaya aşırı düşkünlük. 
Siz iyiliği emreder, kötülüğe engel 
olur ve Allah yolunda cihad ederken 
içinizde dünya sevgisi oluşuverin-
ce iyiliği emretmez, kötülüğe engel 
olmaz ve Allah yolunda cihadı 
bırakırsınız. O gün Kitap ve sün-
netin emirlerini yaymaya çalışanlar 
Ensâr ve Muhâcirlerden İslâm’a ilk 
giren kimseler gibidirler’’ (9; Bezzâr, 
Mecmau’z Zevâid, VII/271’den 
nakil); 

«İyileriniz zâlimlerinize yar-
dakçılık eder; fıkıh kötülerinizin, 
saltanat da küçüklerinizin eline 
geçer. İşte o zaman fitnenin hücu-
muna uğrar ve birbirinize düşersi-
niz» (9; Bezzâr, Mecmau’z Zevâid, 
VII/286’den nakil);  

‘’(Bu durumda ise) açık günah-
lar herkese zarar verir, kötüler iyi-
lere musallat olur, iyilerin de kalbi 
mühürlenir, lânetlenirler. Fitne 
günlerinde ise sabırlı olmak ateşi 
kor halinde elde tutmak gibidir» 
(9; Kenzü’l-Ummâl, II/68-78’den 
nakil).

Bir toplumda ma’rûfu emre-
dip, kötülükten alıkoyma etkin 
olmazsa münker olan işlerin gide-
rek meşruiyet kazanıp bir yaşam 
tarzı haline gelmesi mümkündür. 
Bu durumda maruf ile münker, 
hakla batıl, temiz ile pis, güzel ile 
çirkin bir birine karıştırılır. Hz. 
Peygamber’in 4786 nolu hadisde 
haber verdiği en kötü durum böyle 
bir durumdur.  Böyle toplumla-
rın üzerine bir şekilde Allah’ın 
azabı gelecektir. Azap üzerine hak 
olan toplumların o andan itibaren 
yapacakları duaların hiçbir hükmü 
ve etkisi olmaz:

“Rasûlüllah (s.): “Nefsimi 

kudret elinde tutan Zat’a kasem 
olsun, ya ma’rufu emreder ve 
münkerden de yasaklarsınız 
veya Allah katından sizin üzeri-
nize umumî bir belâ/azap gönde-
rir. O zaman duâ edersiniz, fakat 
duânız kabul edilmez.”(18) 

Tebliğ bittiği ya da başarı-
sız, etkisiz olduğu anda toplum-
sal çözülme, çürüme, yozlaşma 
ve çöküş başlar. Bu gidişatta eşik 
seviye aşıldığı anda da Allah’ın 
azabı  Sünnetullah’ın bir gereği 
olarak gelir. Aşağıdaki hadis bu 
durumu çok veciz bir şekilde özet-
lemektedir: 

«İnsanlar, zâlimi görüp elin-
den tutmazlarsa, Allah’ın, hepsi-
ne ulaşacak umumî bir belâ gön-
dermesi yakındır.»... «İçlerinde 
kötülükler işlenen bir cemiyet, 
bu kötülükleri bertaraf edecek 
güçte olduğu halde, seyirci kalır, 
müdâhale etmezse, Allah’ın hep-
sini saran umumî bir belâ gön-
dermesi yakındır.» (19) 

Ma’rûfun emredilmediği, mün-
kerden alıkonulmadığı toplumla-
rın helâk edilme halleri, Kur’ân-ı 
Kerîm’de birçok surede dile geti-
rilmektedir.   

Marufun emredilip münkerin 
yasaklanması görevi ile iman ara-
sında doğrudan bir bağlantı var-
dır:

«Sizden kim bir kötülük görürse 
onu eliyle değiştirsin; buna gücü yet-
mezse diliyle onun kötülüğünü söyle-
sin; buna da gücü yetmezse kalbiy-
le ona buğzetsin. Bu ise imanın en 
zayıf derecesidir.’’ (20) 

Sonuç: Tebliğ, Bir Kurtuluş 
Çağrısı, Bir Kurtuluş Hareketidir

Kötülüklerin yaygınlaştığı 
toplumlarda 3 grup insan vardır: 
Kötülüğü icra edip yaygınlaş-
tıranlar. Kötülüğe karşı müca-
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dele edenler. Nemelazımcılar. 
Mücadele, şuurlu iman edenler-
le şuurlu küfredenler arasında-
dır. Nemelazımcılar grubu seyir-
cidir. Zulme seyirci kaldıklarından 
dolayı Allah onları, kötülüğü icra 
edenlerle aynı konumda değer-
lendirip zalim olarak nitelendir-
mekte ve de cezalandırmakta-
dır(7/163-166). 

Seküler dünyanın değerlerinin 
insanları mankurtlaştırıp kimlik-
sizleştirdiği bir ortamda, insan fıt-
ratına uygun yeni bir insan, yeni 
bir toplum ve yeni bir dünya inşa 
etme ve inşa edilen toplumu koru-
ma, tebliğ/ davet/ irşad/ tavsiye/ 
nasihat/ marufu emretme mün-
kerden sakındırma zincirinin 
iç içe kullanılması ile mümkün 
olmaktadır. Yeni bir insan, yeni 
bir toplum ve yeni bir dünya inşa 
etmek olayın bir yönüdür; olayın 
diğer yönü ise, inşa edilen insan, 
toplum ve dünyayı korumaktır. 
Tebliğ, fakirlikte ve gerekse zen-
ginlikte mutlaka yapılması gere-
ken, kesintisiz bir faaliyet olma-
lıdır:

“Hz. Peygamber (s.): “Sizler 
yardım görecek, ganimetler elde 
edecek ve birçok memleketleri 
fethedeceksiniz. Sizden kim bu 
vakte ererse, Allah’tan çekinsin, 
ma’rufu emredip, münkerden de 
nehyetsin...»(21) 

Tebliğin kendine has ilkeleri 
ve metodları vardır. Tebliğcinin, 
ortamın, muhatabın sahip olduğu 
vasıflar tebliğin etki gücünü şekil-
lendirir. Bunların her biri ayrı yazı 
konusu olduğundan bunların üze-
rinde burada durulmamıştır.

Tebliğ, bir arındırma, bir 
temizleme, bir yol gösterme, bir 
öğretim, bir eğitim, bir uyarıp 
korkutma, yeni bir insan, yeni 
bir toplum ve yeni bir kimlik 
inşa etme ve koruma faaliyetidir. 

Tebliğ, biz olarak kurtulmanın 
gerek şartıdır:

“Asra andolsun; Gerçekten 
insan, ziyan içindedir. Ancak 
iman edip salih amellerde bulu-
nanlar, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler ve birbirlerine sabrı tav-
siye edenler başka.”(103/1-3) 

Tebliğ, bir kurtuluş çağrısı, bir 
kurtuluş hareketidir. Kararlı oluş-
tur. İman edişin onurlu bir

tavır sergileyişi, bir dik duru-
şudur. Aynı zamanda kötülüğü 
icra edenlerin kurtulması için de 
karşılığında hiçbir ücret beklen-
meden sadece Allah rızası için 
yapılan bir fedakarlık, bir çile 
çekiştir. 

Ve biz Müslümanız; Müs-
lüman olmanın gerektirdiği tüm 
sorumlulukları yerine getireceğiz,

Ve biz Müslümanız; Cenneti 
hasretle aramaya ve tüm insan-
lığı ateşten kurtarmak için tebliğ 
etmeye devam edeceğiz. 

Ve biz Müminiz; mankurtlaş-
tırılmak istenen nesilleri kurtar-
mak için, ‘bize ok atanlar, kurşun 
sıkanlar’ da dahil, herkesin kurtu-
luşu için çalışacağız. 

Bunun için herkese ‘Adını 
hatırlatacağız’, Kim olduğunu hatır-
latacağız, Değerler sistemini hatırla-
tacağız, Özünü/fıtratını hatırlataca-
ğız, Nereden gelip Nereye gideceğini 
hatırlatacağız.

Cenneti, cehennemi hatırlataca-
ğız.

Yeni doğmuş çocukların saçla-
rının ağaracağı o dehşet gününü 
hatırlatacağız.

‘Ellerimizin, dillerimizin ve deri-
lerimizin hakkımızda şahitlik edeceği 
mahkem-i Kubrayı’ hatırlatacağız.

Evet biz Müslüman’ız ve 
Müslüman kalmaya devam ede-
ceğiz.

Evet biz Mümin’iz ve Mümin 
kalmaya devam edeceğiz.
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İhdas Edilmiş Başörtüsü Yasağı Sorunu Üzerinden

Hukuk Devleti Anlayışı
Ahmet MERCAN

On Beş Yıllık Mesafe

B aşörtüsü sorunu, inancı sorun 
haline getiren amaç ve hedef-
leriyle dünden bugüne muh-

tıraların, ihtilallerin arkasındaki anla-
yışın ürettiği gayri adil ve gayri huku-
ki bir durumdur. On beş yıl içinde,  
kanunsuz yasak yüzünden insanımı-
zın çekmiş olduğu eziyet ve ülkenin 
maddi ve manevi kaybı hesaplanamaz 
büyüklüktedir. 

Hafızamızı zorlayarak, 1997 yılı-
na REFAH-YOL hükümetine 28 
Şubat tarihinde dayatılan 18 mad-
delik MGK kararlarını hatırlayalım. 
Görevden el çektirilen hükümetin 
yerine söz konusu MGK kararları-
nı uygulayacak koalisyon hükümeti 
(ANASOL-D) kuruldu. Yeni hükü-
metle birlikte ülkede büyük bir ope-
rasyon başlatıldı. Dışarıdan bakınca, 
işgalcilere karşı verilen bir mücade-
leyi andıran hareket, psikolojik harp 
yöntemlerini de içererek, hayatın her 
alanına cephe açarak devreye kondu. 

Medya, asker-sivil bürokrasi, ser-
maye unsurlarına, hizmet sunan koa-
lisyon hükümetiyle ortaya konan, 
“rejim elden gidiyor” paranoyası, daha 
sonra ismi netleşen Ergenekon yapı-
lanmasının planı, medyanın acımasız 
abartı ve yalan senaryolarıyla bir şaş-
kınlık ortamı oluşturuldu. Kullanışa 
çok uygun bu durum sayesinde, her 
gün yeni bir silahlı örgüt ihdas etmek,  
Kur’an kurslarını örgüt evi olarak bas-
mak, namaz kılan öğrencileri militan 
göstermek çok zor olmadı. İdeolojik 
sermaye medyası, gönüllü çığırtkan-

lıktan öte bir gayretle “görevine” sarı-
lıyordu. Kuruluştan günümüze, dev-
letten beslenen, risksiz devlet zengin-
leri ve onların yolunu açarak, gizli-
açık işbirliği içinde oldukları siyasiler 
sayesinde bir taraftan “banka içi boşalt-
ma”,  “hortumlama” benzeri talanların, 
silah alımlarında askeri bürokrasinin 
“hassasiyeti” yapılan harekâtın hedef-
leri hakkında ipuçları veriyordu.

Batı Çalışma Grubu’nun raporla-
rıyla, fişlenen inançlı subay ve astsu-
baylar, sorgusuz sualsiz ordudan atı-
lıyor, kendilerine yargı yolu da kapa-
tılıyordu. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim 
ve Kur’an kursularındaki düzenleme-
lerle, toplum mühendisliğinin en sert 
uygulamalarıyla İslam’dan arınmış bir 
toplum, öngörüden fiiliyata konu-
yordu. Esnaf işletmelerine, köfteci 
dükkânlarına kadar fişleme yapılıyor, 
binlerce gözaltı, tutukludan mahkûm 
üretilmeye çalışılıyordu. 

Muhalif  medyaya İstiklal 
Mahkemeleri, Takrir-i Sükûn, benze-
ri baskılar uygulanıyordu. İllegal yapı-
lanmanın, yasaları kimi zaman “dola-
narak”, kimi zaman zorlama yorum 
yaparak/yaptırarak, devletin kurum 
ve memurlarını kullanarak, tamamen 
hayali bir düşman tanısıyla dindar 
insanların üzerine gitme alışkanlığı 31 
Mart vakasından beri kurumsal olarak 
asker desteğiyle gerçekleştirilir. 

Suni kasırga sonrası hayat norma-
le döndüğünde, ortada düşman yeri-
ne kocaman “hiç”in olduğu ortaya 
çıkar. Ancak planlanan kazanımlar 
elde edilmiştir. “Yasal” düzenlemeler 

gerçekleştirilmiş, görevden el çektiri-
lenlerin yerlerine atamalar yapılmış, 
böylece “rejim elden gitmek”ten kur-
tarılmıştır.(!) Aslında yapılan, dev-
let kullanılarak sağlanan siyasi ve 
ticari imtiyazlı ayrıcalıktan ayrılma-
mak, Anadolu’nun çarıklı sermaye-
sinin köyünde kalmasını sağlamak-
tır. Rejimin niteliklerinin korunması, 
bu icraatta tam da buna tekabül eder. 

Tasarlanan, senaryolaştırılan ve 
bütün ayaklarıyla tesbit edilip yargı 
ve yer altı desteğiyle sahnelenen; ikti-
darı elde tutma ve bunu uzun vadeye 
yayma operasyonudur. Öyle olmasa, 
askerden brifing almak için toplanan 
ve askeri ayakta sekiz dakika alkışla-
yan yargı mensuplarının durumu, aynı 
anda dramın ve mizahın konusu olur 
muydu?

Vicdan sahibi kalemleri sustur-
mak için “andıçlar” üreten, “ikna 
odaları”nı eğitim tarihine “hediye” 
eden kafayı tanımak ve anlamlandır-
mak empati yetisi olanlar için muhal 
bir durumdur.  Aradan  geçen on beş 
yıl ve zaman şu soruları diriltti:
• Başörtülülerin, baba, koca, tarikat 
korkusuyla başlarını örttüklerini söy-
leyip sürekli arkada bir “sponsor” ara-
yanlar; acaba şu an ne düşünüyor? 
•Yasakçıların, çözüm olarak İslam’da 
başörtüsü yoktur diyerek, ürettikle-
ri “Kemalist müfessirlerle(!)” ortaya 
koydukları gayret neden netice ver-
medi?
•Ortaya atılan onca uydurma örgüt 
isminden sadece biri doğru çıktı. O 
da dindar insanları öldürerek, derin 
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yapılanma adına çok yönlü icraatlar-
da kullanıldı. •Ortaya örgüt adına 
bir “hiç”in çıkması nasıl değerlendi-
rilmeli?

En önemlisi; başörtüsü yasağıy-
la birlikte milyonlarca insan acı çekti, 
bedel ödedi. Binlerce öğrenci, kişisel  
serüvene koyuldu. Ya okulu bırak-
tı, ya öfke ve hüzünle okula gitti. 
Çok az bir kesim, yurt dışında, çetin 
şartlarda öğrenimini tamamlama-
ya çalıştı. Büyük bir erdem şurada 
ki, kanunsuz yasağa rağmen, binler-
ce mağdura ve milyonlarca kitleye 
rağmen, bir tek insanın burnu kana-
tılmamıştır. Şiddetsiz hak arayışının 
en güzel örnekleri verilmiş ancak, 
başka bir yola tevessül edilmemiştir. 
Yasakçıların kaşıdığı ve çeşitli provo-
kasyonla denedikleri çatışma ortamı-
na mahal verilmedi. 

Başörtülü kızların önderliğinde ve 
onların aileleri, sivil toplum kuru-
luşları ibret alınması gereken, çok 
soylu bir mücadele vermiştir. Bunun 
tahlil edilmesi, anlaşılması gerekir. 
Şahit olduğum yüzlerce kişisel öykü, 
çok büyük çaba ve fedakârlıkla aşıl-
dı. Başını açtığında kırk beş günde 
mezun olacakken, beş yıl yurtdışında 
dil öğrenip çalışarak, okul bitirip, kal 
teklifine rağmen ülkeye hizmet için 
dönmek, yasakçılar için nasıl bir izaha 
karşılık gelir? Vicdanlarda küçük bir 
kıpırtı oluşturmaz mı?

Yasakçı Kemalistler tarafından 
bütün muhtıra ve ihtilaller iki kavram 
üzerine oturtulur: irtica ve laiklik. 
İrtica “suç”a karşılık gelir. İrticanın 
nasıl bir suç olduğu tanımdan vares-
tedir. Tanımlanmaması her devirde 
ve her “suç” isnadında kullanılabilir 
olmasını sağlar. Laiklik, niyet okuma 
aracı olarak en az “irtica” kadar kul-
lanışlıdır. Dinle ilgili her hangi bir 
duygu, düşünce ve fiil, rejimi yıkma 
girişimi olarak telakki edilir. Karşı 
oluşum olarak, devlet gücüyle, dinden 
neşet her gelişmenin üzerine “laikçi-
lik” cehdi ile gidilir. Laiklik dışlayıcı 
bir din işlevi üstlenir. İrtica tutmak/ 

laiklik cezalandırmak/ “dövmek” için 
çok kullanışlı, son kullanma tarihi 
olmayan iki “güzide” kavramdır. Her 
ihtilalin, her muhtıranın, canı çekti-
ğinde ve her milli günde devlet ricali-
nin dilediği tanım ve insafta kullandı-
ğı kavramlardır.

Hukuki Durum
Başörtüsünün üniversitelerde-

ki durumu, on beş yıl öncesiyle aynı 
konumdadır. Yani yasal olarak ser-
best, fiili durum olarak değişkenlik 
arz ediyor. Başka bir ifadeyle, başör-
tüsünü yasaklayan idareciler suç işli-
yor. İşledikleri suçu sürdürmeleri-
ne cesaret veren durum ise, yargının 
siyasallaşmış perişan hali. 254 sayı-
lı Yüksek Öğretim Kanunu’nun Ek. 
17. maddesi “yükseköğretimde kılık 
kıyafet serbesttir” der. Bu açık beya-
na rağmen, yasakçı zihniyet, fark-
lı yasa maddelerinden yorum taşıya-
rak, Anayasa Mahkemesi kararı ve 
AHİM’den çıkan Leyla Şahin kararı-
nı yasağa gerekçe gösteriyor.  Yargıtay 
Eski Başkanı Sami Selçuk “Her iki 
kararda da, türbanı yasaklayan bir 
hüküm yok” diyor. Ve şöyle bir açık-
lık getiriyor: “AHİM’nin verdiği karar 
şudur: Türbanı takmak, kamu düze-
ninde bir tehlike yaratır mı yarat-
maz mı bunu ben bilemem. Anayasa 
Mahkemesi böyle bir karar vermiş 
olabilir, bir ilkeye dayanarak, buna 
hakkı vardır. Ama bu doğru mu yan-
lış mı buna karar veremem. Çünkü 
ben uzaktayım. Takdir yetkisi, olay-
lara yakın olan mahkemelerin yetki-
sindedir.”

AHİM’nin “Büyük Dairesi’nin 13 
Şubat 2010 tarihli kararındaki vur-
guda; “başkalarının hak ve özgürlük-
lerinin, kamu düzenini ve güvenliğinin 
korunması gereğiyle çatışıyorsa” başör-
tülü üniversiteye girmenin yasaklana-
bileceğini belirtiyor. Verilen bu karar 
çok yönlü eleştiriye muhtaç olduğu 
halde, yasağı fiziki bir tehdit olgusu-
na bağlıyor.

Yasakçıların bu konuda ortaya 

koyacağı bir tek örnek var mıdır? 
Zorla başı açtırılan, “ikna” için oda-
lar kurulan bir ortamda, örtünme-
ye zorlanan, başını örtmesi için cebir 
kullanılan tek olayın varlığı mevzu-
bahis midir? Diğer yandan AİHM, 
Leyla Şahin’in laik okulu seçtiği kabu-
lüyle, böyle bir karara hükmediyor. 
Mahkeme Türkiye şartlarında Kilise 
Okulu benzeri, seçilecek dini hassa-
siyetli okullar olduğunu hesap ede-
rek kanaatini oluşturuyor. Buna rağ-
men, başörtülüler tarafından fiziki” 
müdahale varsa, yasak kararı alabi-
lirsiniz diyerek, sorunu geldiği ülkeye 
tevdi ediyor. 

Anayasa Mahkemesi’nin zorlama 
yorumlarla verdiği yasak kararı, sade-
ce bir görüştür. Parça parça toplanan 
kararın gerekçesi, niyet okuma üze-
rine oturuyor. “Anayasanın değişti-
rilmesi dahi teklif edilemez” madde-
lerine yapılan atıftaki zorlama, tam 
bir niyet okumadır. Gerekçe ancak, 
taraf olma açısından izah edilebilir 
bir duruma tekabül etmektedir. Sami 
Selçuk’un, hukuk usulü açısından son 
derece vurucu ifadesiyle baktığımızda: 
“Mahkemelerin kararlarının gerekçeleri 
bağlayıcı değildir. Bağlayıcı olan hüküm 
fıkrasıdır” görüşü dikkate değerdir. 

 Tarihten iki kesit alacak olur-
sak, laikliğin nasıl çarpıtılarak kul-
lanıma açıldığını tespit etmiş oluruz. 
Taha Akyol’un bir yazısında belirttiği-
ne göre:  “Anayasa Mahkemesi, çey-
rek asır önce, Kenan Evren’in açtı-
ğı dava üzerine, Müslüman toplum-
larda Batılı laikliğin uygulanamaya-
cağına, bizde laikliğin daha yasakçı 
olması gerektiğine karar vermiştir. 
(Karar No: 1989/12)

Türban yasağının temelindeki 
zihniyet budur.

Peki, Anayasa Mahkemesi bu 
yasakçı yorumunu hukuki ola-
rak neye dayandırmıştı, biliyor 
musunuz? Kırk yıl önce, 12 Mart 
Muhtırası döneminde, 21 Ekim 
1971 günü kendi kararındaki otori-
ter laiklik tanımına dayandırmıştı… 
(Karar No: 71/76)
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■ Başörtüsü Yasağı

Sonuç olarak, kanunsuz yasa-
ğın sürmesinden haz duyan, laiklik-
le yetinmeyen “laikçi” fanatik bürok-
rat ve siyasilerin oluşturduğu fiili 
durum kimi üniversitelerde sürüyor.  
Kemalizmi sivil bir projeye indirge-
me durumunda, ellerindeki statüleri-
ni kaybedeceklerini bilen laikçi kesim, 
iktidarlarını korumak adına, yer altı 
yapılanmasını ve cephanelikleri de 
“rejimi korumak ve kollamak” adına 
savunabilecek taşkınlık içinde olabi-
liyor. Adına cumhuriyet, demokrasi 
ne denirse densin, bu hal korku verici 
bir tablodur. Hukuk devletinden ala-
bildiğine uzak olmanın göstergesi olan 
bu durum, dünyadaki mevcut akışa da 
ters düşerken, milletin/ülkenin aley-
hine bir tablo oluşturuyor. 

Alınması Gereken Mesafe
Temel Hakların mahkemelere 

düşmesi, siyasetin konusu haline gel-
mesi, o ülkenin, adı ne olursa olsun, 
Hukuk Devleti olmadığının bir göster-
gesidir.  Hukuk devletinin yapısından 
önce, dayandığı felsefi dayanaklara 
değinmek gerekecek. 
İnsan bilen, bildiğini de bilen bir 

varlık olarak, tarih oluşturma beceri-
sine sahiptir. İnsanlığın kazanımları, 
bu nedenle, insan ömrünü aşan insan-
lık tarihiyle yaşıttır. Şartların değiş-
mesiyle, farklılaşan ilişkiler yanında, 
insanın sabit, değişmeyen yapısı ve 
bu yapıya karşılık gelen ihtiyaçları söz 
konusudur. Nasıl ki, dün insan önem-
liyse, bugün de önemlidir. İslam anla-
yışında varlığın merkezinde en şeref-
li varlık insandır. Yaratıcı ona kâinatı 
boyun eğdirerek ve akıl/irade gibi 
farklı üstün bir değer vererek şeref-
li kılmıştır. İnsanın onuru da bu ira-
denin, yani bilincin varlığıyla anlam-
lı. Dolayısıyla insan, yer, zaman, ırk, 
cinsiyet seçmeksizin dünyaya gelişiy-
le aynı temiz başlangıçla kabul görür. 
İnsan biyolojik olarak, beslenme, 

korunma gibi ihtiyaçlarla karşı karşı-
yadır. Bu ihtiyaçların karşılığı yaşam 
hakkına denk düşer. İnsan akıl yürü-

ten bir varlık olarak, yaşama hakkını 
kullanarak, bulunduğu duruma anlam 
vermeye çalışır. Kendine ulaşan onto-
lojik tekliflerle yüzleşir. Kişi yapaca-
ğı tercihle inancını/inkarını, fikirleri-
ni oluşturup yaşamak ve sunmak ister. 
İnsanın yemek içmek kadar önemli 
bu durumu ifade, kendini gerçekleştir-
me hakkına karşılık gelir. Üçüncü ola-
rak varlığını, inanç ve fikrini yaşayıp 
toplumla paylaşmak amacıyla, emeğin 
karşılığı olarak mülkiyet hakkı ortaya 
çıkar. Bu üç eğilim insanda fıtri ola-
rak bulunan ve kendini gerçekleştir-
menin karşılığı olarak, sessiz bir onay-
la kendiliğinden haklara dönüşmüş-
tür. Her insanın nefes alıp vermesinin 
izinsiz ve kuralsız olması gibi. 

Yaratılış nereye, nasıl bağlanı-
yor olursa olsun, bu üç eğilim konu-
sunda istisnasız konsensüs, hem 
her dönemde vukuu bulmuştur. 
Zorlamasız, yaratılış gereği, kendili-
ğinden oluşan haklara oluşum aşama-
sının karakteristik özelliğinden ötürü, 
Evrensel Tabii Hukuk adı verilmiştir. 
Çeşitli coğrafya ve devirlerde parça 
parça metinlerde yer alan maddeler, 
1948’de BM Evrensel İnsan Hakları 
Bildirgesi’nde ilk 20 maddeye teka-
bül eder. Arkasından Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’ne yansır.

Varlığın anlamlandırılması, söyle-
min kabullenmesi aşamasında insan 
iradesinin önünde bir dayatma ve 
engelin olmaması durumu, araçsal 
özgürlük aşamasıdır. İnsanlık için 
ortak bir özgürlük tanımından bahse-
dilecekse, seçme eyleminin tamamen 
kişisel iradeyle yapıldığı/yapılacağı 
ontolojik seçimin gerçekleşeceği bu 
alan büyük önem taşır. İslam anlayı-
şında Yaratıcı seçim bahsinde kendi 
sözünü/kelamını, seçilmeye aday söy-
lemlerden biri olarak ortaya koyar. 
“Onlar sözleri dinler ve en güzeline 
uyarlar.” (Zümer Suresi/18)  İnsana 
ruhundan üfleyerek, onu şerefli kılan 
Yaratıcının, muhtevaya girmeksi-
zin, iddiasını/söylemini eşit şartlarda 
kabule açması, dikkat çekici  ve sar-

sıcı bir durumdur. Ontolojik seçim 
sonrası, hakikat tanımına göre yaşam 
tarzları, algılar, zihni şekillenmeler 
ortaya farklılık olarak çıkar. 

Evrensel Tabii Hukuk ve onun 
ortaya çıkışı adaleti ve ahlakı içselleş-
tiren bir mahiyet arz eder. Ne zaman, 
insanın seçme/inanma iradesinin 
önüne dayatma konur, orada fitne, 
zulüm ortaya çıkmış olur. Bunun adı; 
rejim olsun, devlet olsun, mahalle 
baskısı olsun sonuç değişmez. Temel 
Haklar alanında, içeriğe girmeksizin, 
hak kullanma iradesinin koruma-
sından söz etmiş oluyoruz. Çarpıcı 
bir örnekle ifade etmek gerekirse, 
Müslüman kendi hakikatini dahi 
“dayattığı” zaman, zulmetmiş olur ve 
diğer Müslümanları ona karşı, ıslah 
edici, dayatmasından vazgeçirici tavır 
içine girerek, karşı tarafın/mazlumun 
kimliğine bakmaksızın onunla daya-
nışma içine girerler/girmeliler. 
İnsanın doğuştan taşıdığı bu hak-

lar, biyolojik türdeşlikle korunur. 
Hiçbir mahkeme veya siyaset biçimi 
bir insanın hayat hakkını, suç dışın-
da oylayamaz. Yaşasın mı, ölsün mü 
oylaması yapılamayacağı gibi, inan-
sın mı inanmasın mı veya neye inan-
sın oylaması da yapılamaz.  Her insa-
nın temel hakları sorumluluk gere-
ği bir başka insanın korumasındadır/
olmalıdır. İntihar etmekte olan insa-
na çevredeki insanların müdahalesi 
de, tabii sorumluluğun bir gereği ola-
rak ortaya çıkar. 

Bir başına “bir âlemi”, bütün insan-
lığı temsil eden insanın bu haklarını 
korumayı teahhüt ederek güvenceye 
kavuşturan devlete, Hukuk Devleti 
diyoruz. Bir devletin demokrasi, 
cumhuriyet vb. isimler olması onu 
zulümden ve dayatmadan beri kıl-
maz. Ancak Hukuk Devleti ki, Temel 
Hakları teminat altına alır ve birey-
ler, gruplar arasında, verdiği güvence-
yi ayrımsız uygular. Orada açıklıktan,  
işlerin hukukiliğinden bahsedilebilir. 
Hukuk Devleti’nde ayrımcılığın hiç-
bir türüne mahal verilmez. Hiç kimse 
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hakkı olmaksızın, statüsüne binaen 
bir ayrıcalık elde edemez. 

Temel Haklar bu açıdan daya-
nışmacı haklar olarak, her insanın 
her hangi bir insan için, direnece-
ği, dayanışacağı hak kategorisidir. Bir 
başka açıdan baktığımızda, kazanıl-
mış hakların aksine Temel Haklar,  
eşitlikçi karakteriyle algılanması gere-
ken mahiyet arz eder. John Locke, 
Temel Hakları ihlal eden devlete 
karşı, insanın başkaldırısını bir hak 
olarak görür. Şimdi başörtüsü soru-
nuna, Temel Haklar odağından bak-
maya çalışalım.  Birisi/birileri orta-
ya çıkıp, “Başını böyle örtersen okula 
giremezsin, memurluk yapamazsın” 
emrini hangi yetki ve hakla verebilir? 
Yaratıcı dahi, “söylemi”ni “teklif” ola-
rak sunarken, bu kişi ve grubun konu-
mu nedir? Devlet adına konuşuyorsa, 
elindeki imtiyaz nedir? Devlet ontolo-
jik canlılığa sahip, kalbi ve beyni olan 
bir varlık mıdır? Devlet inanç dayat-
maya muktedir bir oluşum mudur?

Yasakçılar, kimi zaman, kendi 
hayat tarzlarını merkeze alarak, yasağı 
meşrulaştırmaya çalışırlar. Bu durum-
da empati yapmadıkları/yapamadıkla-
rı açıkça görülür ki, dayatma yaptık-
ları kişinin aynı gerekçeyi kullanma 
hakkı yok mudur? Allah (c.c.) ancak 
teklifini kabul edenlere mükellefiyet 
sunuyor.  Teklifi kabullenenlere baş-
larını örtmelerini, başörtülerini yaka-
larının üzerine salmalarını buyuru-
yor.  Son gelinen aşamada, yasakçılar 
da bir şekil ortaya çıkardılar. Önden 
perçemin sallandığı, başörtünün çene 
altında tavşan kulağı şeklinde bir bağ-
lama şekli. Allah’a akıl öğretme değil 
de nedir bu durum? O, öyle diyorsa, 
biz de böyle diyoruz! 

Yasakçıların inanç durumları hiç 
irdelenmedi, ancak kimi göçenlerin 
ardından “Hakkımızı helal etmiyoruz! 
Diyenlere karşı feryadı figan etmeleri-
nin anlamı ne? Onlar için ahiret inan-
cı ne ifade eder? Öte tarafta da yargı-
nın siyasallaşacağı veya dokunulmaz 
kabul edileceklerine dair güvencele-

ri mi söz konusudur? Gerçi kendile-
rini hangi inançtan görürse görsün-
ler, dayatma yapma hakları mevcut 
değil. Fiili durumla bunun yapılıyor 
olması, yasakçının vicdanın iflasının 
bir işareti.  Yasakçılar, karaladıkları 
tarihin çok gerisinde kaldılar. İnanca 
saygının nasıl olacağı, gücün zirve-
sindeyken adalete daha çok ihtiyacın 
olduğunu gösteren bir belge sunalım. 
Virgülüne dokunmadan Fatih Sultan 
Mehmet’in Bosnalı rahiplere verdiği 
fermanı inceleyelim:

“Nişan-ı Hümayunum şudur ki; 
Ben ki Sultan Mehmed Han’ım; üst 

ve alt tabakalardaki bütün ahali tarafın-
dan şu şekilde biline ki, bu fermanı taşı-
yan Bosna rahiplerine lütufta bulunup 
şu hususları buyurdum;

Mevzubahis rahiplere ve kiliselere 
hiç kimse tarafından mani olunmayıp 
rahatsızlık verilmeyecektir. 

Bunlardan, gerek ihtiyatsızca mem-
leketimde duranlara ve gerekse kaçan-
lara emn-ü eman olsun ki, memleketi-
mize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve 
kiliselerde yerleşsinler, ne ben, ne vezir-
lerim, ne de halkım tarafından hiç kimse 
bunlara herhangi bir şekilde karışıp incit-
meyecektir.

 Kendilerine, canlarına, mallarına, 
kiliselerine ve dışarıdan memleketimi-
ze getirecekleri kimselere, yeri ve göğü 
yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz 
Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi 
ve sellem) hakkı için, mushaf hakkı için, 
yüz yirmi dört bin Peygamber hakkı için 
ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin 
ile yemin ederim ki, yukarıda belirtilen 
hususlara mevzu olan rahipler, benim 
hizmetime ve benim emrime itaatkâr 
olduğu müddetçe hiç kimse tarafından 
muhalefet edilmeyecektir.”

Dünyanın geldiği merhalede, hak-
ların metinden çıkıp hayat ayrım-
sız yansıması büyük önem taşıyor. 
İslam dinine mensup bir millet ola-
rak, tarihte başka dinlerle ve fark-
lı etnik kökenlerle bir arada yaşamayı 
başarmış bir tecrübeye, birikime sahi-
biz. Taşıdığımız potansiyel dünyayı 

etkileyecek mahiyettedir. Osmanlı’da 
otuza yakın mezhep-meşrep ve bir o 
kadar etnik köken kendi değerleri-
ni yaşayarak ve yaşatarak hayat sür-
düler. Tarih hiçbir gayri müslimin, 
“Beni Müslüman olmam için zorluyor-
lar dayatma yapıyorlar” şikâyetini kay-
detmedi. 

Bulunduğumuz durum ne düne, 
ne de bugüne yakışan bir seviye. 
Kendini devlet yerine koyan,  anaya-
sayı madde madde yoklayıp açık ifa-
delere karşı niyet okuyup yasak geti-
ren siyasi görüş sahipleri, bürokratlar, 
statü sahipleri mevcut. Bunlar hak-
tan, adaletten, hukuktan yana değiş-
memekte kararlılar. Yasak üreterek, 
bir başkasının acı duymasından zevk 
alıyorlar. Acınası bu durum, empa-
ti kuramamalarından ve çözümden 
yana olanların adaleti ve merhame-
ti bir yana bırakmamalarından kay-
naklanıyor. 

Her insanı, varlığı ve potansi-
yeli ile onurlu kabul eden Hukuk 
Devletinin temelini oluşturan, adalet 
ilkesinden baktığımızda, hizmet alan 
ve veren tanımlaması da yeterli ve 
açıklayıcı değildir. Hizmet alanının, 
gün geldiğinde, hizmet sunması olası 
bir durumdur. Hizmet sunarken kim-
lik değişikliğine gitmesini kim, kim-
den ne adına isteyebilir? Parçalı zih-
nin çözüm sanılan bu teklifi derde 
derman değildir. 

Sonuç:
Başörtüsü yasağı fiili durumla 

ayakta tutuluyor. Yasakçılar suç işliyor. 
Yasağın kalkması için hiçbir yasaya 
ve oylamaya ihtiyaç söz konusu değil-
dir. Herkes özgür birey olarak, iste-
diği her yerde, ister başı açık olarak, 
ister başörtülü olarak, hizmet verir 
ve alır. Bu durum Hukuk Devleti 
olmanın bir gereğidir. Anayasasında 
“Sosyal, Hukuk Devleti” vurgusu yer 
alan bir devlet, buna uymak zorunda-
dır. Yasama, yürütme ve yargı, adil ola-
rak sorumluluğuna sahip çıkmak zorun-
dadır. 
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Dikizlenen Dünyanın Resmi: 
Faceebok ve Yeni Narsist Özne

P opüler kültür denilin-
ce çoğu kez akla gelen 
demokratik bir kültür 

anlayışıdır. Herkese açık, herkes 
tarafından üretimi mümkün olan 
ve herkesi kapsamına alan bir kül-
tür. Yüksek kültürün seçkinci ve 
dışta bırakıcı dünyasına karşılık 
herkese açık olan bu kültür aslın-
da kültür kavramının içerdiği, 
toplum tarafından üretilmiş bütün 
maddi ve soyut değerler, ürünler 
dizisi olarak kültürün kendisi ola-
rak da yorumlanabilir. Ancak halk 
kültürü kapsamında değerlendiri-
len folklorun tersine popüler kül-
tür, yığınsallık içermesi ile ayrışır 
ve popüler kültür karnaval kavra-
mında hayat bulan eğlenceyi daha 
çok içerir. Bu anlamda popüler 
kültür zaman zaman kitle kültürü 
dediğimiz olgu ile de çakışır.

Ancak günümüz dünyasında 
popüler kültür anonimlik anla-
mında halk kültürü içeriğinde bir 
kayma ile başkalaştı. Popüler kül-
tür daha çok yaygın beğeniye hitap 
eden bir kültürel üretimi tarif eder 
hale geldi. Dolayısıyla popüler 
kültür halkın kültürü olmaktan 
çok yaygın kabul edilen ama piya-
sa koşulları tarafından belirlen-

miş, onun istemlerine uygun ola-
rak ticari başarı da sağlayabilme 
potansiyeli olan üretilmiş bir kül-
türdür... Popüler kültür geniş iş 
bölümü etrafında kurulan kapita-
list mal üretimi, pazarlaması, dağı-
tımı ve tüketimi biçimlerine daya-
nan bir kültürdür. Bu biçim olma-
yınca, örneğin teknolojik çoğalt-
ma, seri üretim, tv veya basın 
olmayınca, bu araçlara dayanan 
böyle bir kültür biçimi de olmaz. 

“Popüler kültür egemen top-
lumsal ve ekonomik ilişkileri des-

tekler, haklı çıkarır ve sürüp git-
mesinde yardımcı olur. Kitle üreti-
mi yapan pazarın ekonomik, siya-
sal ve bilişselliğinin ifadesi olan 
kitle kültürünün somut şekille-
rinden biridir. Kitle kültürü tekel-
ci kapitalizmin hem mal hem de 
imajlar satışını yapan, uluslararası 
pazarın değişmelerine ve gereksi-
nimlerine göre biçimlenip değişen, 
önceden yapılmış, önceden kesi-
lip biçilmiş, paketlenip sunulmuş 
bir kültürü anlatır. Kapitalizmin 
kendi için üretirken ve yaratılan 
zenginliği kendine ayırırken, kit-
leleri ücretli köle olarak kulla-
narak “kitleler için” yaptığı üre-
tim ve bu üretimle gelen “kimlik, 
duyma, hissetme, yaratma, bugü-
nüne, geçmişine ve geleceğine 
bakma biçimi, kısaca yaşama yolu-
dur.” Bu bağlam içinde popüler 
kültür, pazar tarafından pazarda 
tüketim için “sipariş edilen, ısmar-
lama” kitle kültürünün en çok 
kullanılan ürünlerini, bu ürünlerin 
tüketilmesini ve bu ürünleri teşvik 
eden düşünceleri ve duyarlılıkla-
rı anlatır. Bilişsel bağlamda, popü-
ler kültürde anlamlar ve zevkler 
aktif bir şekilde toplumda üretilir 
ve dağıtılır. Bu üretim ve dağıtı-
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mın en planlı yanı endüstriyel faa-
liyetlerin kendisidir ve güdümlen-
miş yanı ise çeşitli örgütlü yapılar-
daki kişiler arası ilişki ve iletişim-
dir. Popüler kültürde, aynı zaman-
da, sürekli kalıcılıkla değil, sürek-
li değişimle sermayenin ve ser-
maye sisteminin sürdürülebilirli-
liği gerçekleştirilir: Müzik alanın-
da, popülerlik her hafta değişen 
“top 40” içinde olma ve bunları 
dinlemedir. Giyimde popüler olan 
şey mevsimlerle değişen moday-
la gelen güdümlü kültürel yaşam-
dır. Markalar arasında özgür seçim 
için tüketici kazanma mücade-
lesi ve bunun bireysel özgürlük, 
zevk ve tercih olarak sunulması-
dır.  Popüler kültür aynı zamanda 
alınıp satılan mal ve malı içeren ve 
malla gelen, mal hakkındaki ilişki-
dir. Malın üretimiyle ve dağıtımıy-
la ilgili ilişki özel mülkiyet yapısına 
ve ücret politikalarından geçerek 
zenginliklerin yaratılması ve yok-
sun bırakılmasına dayanır. Malın 

t ü k e t i m i y -
le ilgili ilişki 
promosyon, 
r e k l a m , 

statü ve 
d e ğ e r , 

satın alma, kullanma, atma yoluy-
la gerçekleştirilen “ürünün pazar-
lama ve tüketimi” ve dolayısıyla 
yeniden üretimi koşullarının yara-
tılmasıdır.”1

Dolaysıyla popüler kültür 
Latince “popular”dan gelen halk 
kültürü olmaktan çok halk tara-
fında tercih edilmesi sağlanan ama 
esas olarak tüketim örüntülerine 
hizmet eden, tüketim kültürünün 
yaygınlaşmasını sağlayarak kapita-
lizmin toplumsal kültüre dönüş-
müş hali olan kültürel ekonomi 
ya da pan kapitalizm olgusunun 
bir tezahürüdür. Bu nedenle de 
asla masum değildir. Günümüzde 
popüler kültürün en büyük yay-
gınlaşma aracı görsel kültürdür. 
Bu da batının görme üzerinden 
inşa ettiği dünya ile yakından bağ-
lantıldır.

Gözün Görmek ‹stediği:Görsel 
Özne ve Evcilleşmiş Dünya

Batı modernliği dünyayı tül bir 
perde ardından gören bir bakış 
rejimini ve düzenlenmemiş, kont-
rol altında tutulmamış bir dünya 
tasavvurunu kabul edemediğin-
den modern özne ve onun pers-
pektifçi dünya algısını yerleştirdi. 
Bir anlamda bütün bir modern-

lik projesi bir ele geçirme, elde 
tutma ve düzenlenmiş, evcil-

leştirilmiş bir dünya bilgisine 
hasredildi. Bu anlayışın gör-
sel dünyaya yansıması ise 
bakış oldu. Görmek risksiz 
bir elde tutma, ele geçirme 

çabasıydı.
Batı toplumları pagan 

köklerinden itibaren gözün 
ve gözetlemenin hayatı ege-
menliği altına aldığı bir kültür 
inşa etmişse de bu konuda asıl 

adım Descartes’in (modernliğin 
filozofu Descartes’in aslında tota-
liter toplum tahayyüllünün başla-
tıcısı olduğunu da eleştirel düşün-
ce sayesinde öğrenir olduk) ünlü 
“Düşünüyorum Öyleyse Varım” 
diye bildiğimiz “Cogito Ergosum” 
denilen sözüyle atılmıştır. Burada 
Descartes’in ünlü düşünen öznesi 
kendini dünyanın merkezine yer-
leştirirken aynı zamanda nesne 
dediği dünyayı kendisi için gözet-
lenen, biçim verilen bir dünya 
haline sokmuştur.

Bakış gözetleyeni dünya dene-
yiminden alıkoyarken mekân tec-
rübesini de yok eder. Aristoteles 
ve Porphy gibi antik düşünürler 
açısından göz askeri bir duyu orga-
nıydı, bakış yöneldiği her nesne-
yi tutsak alan, onu ele geçirerek 
onun üzerinde hâkimiyet kuran 
bir şeydi. Bu nedenle de görmek 
fiziksel ve saldırgan bir eylem-
di. Ortaçağın sona ermesi ile bir-
likte göz dünyanın efendisi oldu. 
Özne kendisi görünmeden herşeyi 
görerek dünyaya sahip olmaktay-
dı. Bakışın egemenliği sayesinde 
dünya ehlileşir, karşıdan bakılabi-
lir ve ele geçirilebilir, denetlenebi-
lir bir mesafeye, bir yere dönüşür. 
Dünya, düzensizliklerinden arınır 
ve steril bir hale gelir. Düzenlenen 
ve kontrol edilebilen bir dünyanın 
doğası gereği insanı da düzenlene-
bilen ve kontrol edilebilen bir şeye 
dönüştürmesi kaçınılmazdı ve öyle 
de oldu.

Bu yapılanmanın ilk tohum-
larının atıldığı yer de büyük şehir 
olmuştur. Bulvarın varlığı, şehir 
yapısının değişmesi, çok fark-
lı insanların bir araya gelmesi-
ni, farklı sınıflardan ve kültürler-
den insanların aynı sokak ve cad-
delerde buluşmalarını sağlamış-
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■ Asosyal ‘Sosyallik’

tır. Şehrin hareketliliğinin temel 
kaynağı, bu karmaşık kalabalı-
ğın yegâne ortak eylemi de şehrin 
onlara sunduğu malzemeyi izle-
mek olmuştur. Yani, şehrin ken-
disi 19. yüzyıldan itibaren seyir-
lik bir malzeme olmuş, metalaş-
mış ve bütün ruhu gözün sınırları 
içine hapsolmuştur. İşte bu deği-
şim, kapitalizmin görsellik üzerin-
den kendine yeni bir yol seçmesi 
ve de şehir sokaklarının, insanla-
rın birbirlerini, dükkânları, araç-
ları yani sokak ve caddelere konu 
olan her şeyi seyretmelerine sahne 
olan bir gösteri mekanı haline gel-
mesiyle devam eder.

Bugünkü Gözetim sisteminin 
temelleri de bu biçimde atılmış 
oldu.

Görmek dokunmadan farklı 
bir duygulanım içerir, dokunmak 
gerçeklikle temas etmeye, onunla 
yüzleşmeye zorlayan bir çağrıdır, 
oysa görmek doğası gereği kendini 
bir uzaklığa yerleştirmeyi içerir. 
Buda deneyim duygusundan yok-
sun bırakır. Bakış aynı zamanda bir 
denetim biçimi “el altında bulun-
durma” halini de içerir. Nitekim 
John Berger önemli bir rastlantı-
ya dikkat çeker, kameranın icad 
edildiği dönemde Pozitivizmin 
kurucusu Aguste Comte ünlü 
eseri Pozitif Felsefeye Giriş kitabı-
nı tamamlamaktaydı. Pozitivizm 
ve kamera, Mısır Mitolojisindeki 
Tanrı Ra’nın her şeyi gören gözü 
gibi bakışımızla dünyayı bilinir 
kılıp aynı zamanda onu denetle-
yebileceğimizin temsilidir. Kamera 
ve bakış teknikleriyle 

“Yeryüzünün tüm yüzeyi sürek-
li olarak açılan bir gösteri haline, 
sonu gelmeyen, inceden inceye 
gözleme nesnesi haline gelmiştir” 2

Görselliğin yarattığı dünya 

bizleri izleyiciye, birer röntgenci-
ye dönüştürmekle kalmaz sürekli 
bir sağanak halinde algılarımıza 
saldıran imajlar nedeniyle bizleri 
Mestrovic’in duygu ötecilik olarak 
tanımladığı bir kayıtsızlık haline 
de sokar. Gösteri hayatın bütün 
alanlarını ele geçirir.

Gösteri, kendi yapay evrenimi-
zin tümüyle görselleşmesi ile nes-
nelerden toplumsal ilişkilere dek 
her şeyin görselleşmesi ve seyirlik 
bir nitelik kazanmasıdır. Gösteri, 
dünyanın görmeye dayalı bir hale 
gelmesi, dünyamızın görselleşerek 
estetikleşmesi, dünyanın imajlar 
yolu ile alımlandığı, dışlandığı bir 
toplumsal ilişki halidir. 

“Gösteri bir imajlar toplamı 
değildir, kişiler arasında varolan 
ve imajların dolayımından geçen 
bir toplumsal ilişkidir… Gerçek 
dünyanın basit imajlara dönüştü-
ğü yer de basit imajlar, gerçek var-
lıklar ve hipnotik bir davranışın 
etkili motivasyonları haline gelir

Artık doğrudan doğruya algı-
lanamayan dünyayı uzmanlaşmış 
farklı dolayımlarla gösterme eği-
limi olarak gösteri, görmeyi doğal 
olarak insanın ayrıcalıklı duygu-
su -ki eski dönemler de bu ayrıca-
lık dokunma duygusunu da- kabul 
eder, en soyut ve aldanabilir duyu 
olan görme güncel toplumun gün-
celleştirilmiş soyutlamasına denk 
düşer” 4

Guy Debord’un açtığı gösteri 
kapısı yetkin haline Baudrillard’ın 
Simülasyon kavramı ile ulaştı. 
Simülasyon asıl ve gerçek arasın-
daki ayrımın son bulduğu aşırı 
gerçeklik ya da “Hipergerçeklik” 
düzenine aittir. Simülasyon imajın 
gerçeklik halini alarak her şeyin 
temsile, surete dönüşmesidir. 

Simülasyon bir taklit olarak orta-
ya çıkar ama temsil düzeninde 
kendi bir gerçeğe dönüşür, böyle-
ce suret ve asıl ayrımı tıpkı temsil 
eden-edilen ayrımı gibi, yapaylığın 
asıl haline bir düşler evreni ve 
gerçekliğin bir imgeye, bir işarete, 
bir surete dönüşümü olarak imaj 
haline gelir. 

“Bu yepyeni sanal gerçek-
likle birlikte simülasyon giri-
şiminin en son evresine girmiş 
bulunuyoruz. Bu evrede karşı-
mıza her türlü ilizyonun kökü-
ne kibrit suyu eken teknoloji 
ürünü yapay bir dünya çıkıyor”5

Böylesi bir dünyada gerçekten, 
hakikatten, asıldan söz edileme-
yeceği gibi temsil dışında bir ger-
çeklik olarak dünyadan bile söz 
etmek zorlaşır. İmajlardan oluşan 
simülasyon evreni adeta bir mat-
rixi andırır. 

“Durum böyle olunca geriye 
doğal dünyayı yok edip, yerine 
yapay bir dünya koymaktan başka 
yapacak iş kalmıyor.-bizi hiç kim-
seye hesap vermek zorunda bırak-
mayacak, gerçeğiyle hiçbir ben-
zerliğe sahip olmayan bir dünya 
istedik. Böylelikle doğal dünya-
ya özgü bütün görünümlere son 
veren devasa bir girişim başlattık. 
Doğal dünyanın yerine zorla yapay 
bir dünya koyma girişimi uzun 
vadede, doğal olan her şeyi yad-
sımamıza yol açabilir. Kendisini 
hiçbir şeyle değiş tokuş edemedi-
ğimiz bir dünyanın yerine sanal 
bir dünya”6 
İşte Faceobook böylesi bir dün-

yanın ve giderek yok olan, insan-
ların kendi mahrem alanları içinde 
sosyal anlamda atomlarına ayrıldı-
ğı bir dünyaya aittir. Adı her ne 
kadar sosyal medya olarak geçse 
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de bu sosyallik sanal bir sosyalli-
ğe dönüşmüştür. Facebook, gör-
mek kadar göstermenin öne çık-
tığı narsist bir sosyalliğe gönder-
me yapar. Nasıl YouTube’ye çeki-
len videoların basılması ile dikizle-
me dürtümüz, sosyal röntgenciliği-
miz dürtükleniyorsa Facebook’da 
benzer bir işlev görür. Facebook 
ve YouTube kişinin kendini vit-
rine koyarak parlatmak istediği 
bir sanal cemaat ortamı. Sürekli 
bağlantıda kalarak görünür olmak 
arzusu bu mekânın en önemli 
değeri. MySpace, Facebook gibi 
internet sitelerinde ’ben’ler ser-
gileniyor. YouTube gibi paylaşım 
siteleri ise bu nesle tam aradı-
ğı şeyi sunuyor: Kendilerini tüm 
dünyaya gösterme ve şöhreti yaka-
lama şansını! Tüketim toplumu 
sosyal medya aracılığı ile arzuları 
kışkırtarak benliği sürekli şımart-
mayı teşvik ederek narsizmi pom-
palıyor. Böylece başkaları için 
değil kendi için yaşayan, kendi 
için kaygı duyan bir insan tipo-
lojisi ortaya çıkıyor. Psikanalist 
Joel Kovel’de narsizmin bu çağın 
geçer değeri haline geldiğini orta-
ya koyuyor.

“Artık, günümüzün tipik has-
tası belirgin bir arzusuyla çatış-
ma içinde olan nevrotik birey 
değil, benlik kaybına bağlı özde-
ğer düşüklüğünü savunmacı çeşit-
li çabalarla yüksek tutmaya çalı-
şan narsisistik bireydir. Keza, artık 
hâkim patoloji arzunun babaerkil 
otorite tarafından bastırılmasının 
sonucu ortaya çıkan klasik nevroz 
değil; arzunun kışkırtıldığı, yörün-
gesinden saptırıldığı, ne kendisine 
tatmin bulacağı uygun bir nesne-
nin sunulduğu ne de tutarlı dene-
tim formlarının sağlandığı modern 
bir psikopatoloji biçimidir”7

Narsizm bu yüzyılın egemen 
değeri olarak pan kapitalist kültü-
rün bir ürünü.

Abartılı Paylaşım

Niedzviecki’nin terimi ile sos-
yal ağlar üzerinden kurulan pay-
laşım kültürü “abartılı paylaşım” 
denilen bir iletişim biçimini bes-
liyor. Hayatını, mahrem anları-
nı, duygularını, kendi beğenilerini 
başkalarıyla aşırıya varacak kadar 
paylaşmak.

“Dikizleme kültürü” tıpkı 
1950’lerde hayatımıza giren tele-
vizyon gibi başlangıçta hayli 
masumdu. Birbirleriyle iletişim 
kuran arkadaşlar… Sınırlarını zor-
layan yeni yetmeler… Her dilden, 
her dinden ve ırktan insanın haya-
tı, arzuları, korkuları ve problem-
leri hakkında konuşabileceği bir 
platform. Bunun ne gibi sakınca-
sı olabilirdi ki? Ancak o kadar da 
basit değil. Ahlaki kaygılar güden 
Rin Tin Tin ile başlayan yolcu-
luğumuz, dondurulmuş gıdalara, 
obezlikte birbiriyle yarışan yolcu-
luklara ve yürek parçalayan bir 
asosyalliğe gelip dayandı.. Hayata 
karışmak yerine televizyon izli-
yorduk artık.. Ancak asıl büyük 
fotoğrafı görmemeye başladık.” 8

Bugün de geldiğimiz nokta bu. 
İnternet bağımlılığı denilen şey 
öyle bir noktaya gelmiş durumda-
ki yeni yetmeler için dünya adeta 
bir bilgisayar ekranından ibaret, 
beslenme bozukluğu, şiddete eği-
lim, ahlaki kayıtsızlık, Narsizm, 
sabırsızlık, engellenme karşısın-
da telaşlılık vb. yanında obezi-
te gibi fiziki sorunlar da görü-
lüyor. Komşusu ile yüzyüze otu-
rup bir yerde sohbet etmek yeri-
ne internet üzerinden görüşme-

yi tercih eden, okul arkadaşları 
ile MSN üzerinden sohbet eden 
bir nesil yetişiyor.  Faceebok vb. 
sosyal ağlar da bu nesilin ve yeni 
toplumsal özne’nin teşhirci top-
lumsal kültürünün ürünü. Artık 
abartılı paylaşarak herkes herkes 
hakkında bilgi sahibi olmak isti-
yor. Toplum her şeyi birbirine iti-
raf edebilen, en mahrem konu-
larını bile paylaşan bir dikizleme 
kültürü içinde yer tutuyor. Artık 
her paylaşılan şey bir kamera hali-
ni alıyor. Foucault’un görme-
den gözetleyen ünlü panopticonu 
artık sıradan insanlar. Panopticon 
artık toplumsal hayatın “abartılı 
paylaşımı”nın adı. Niedzviecki’nin 
dikizleme kültürü adını verdiği şey 
görsel dünyanın gelmiş olduğu son 
aşama olduğu kadar, Foucault’un 
bilme istenci dediği şeyin bir par-
çası olan “söyleme kışkırtma”nın 
bir ürünü. Focuault, Kilise ile 
başlayan günah çıkartma süre-
ci modern iktidar ilişkileriyle bir 
bilme istencine dönüşür. İktidar 
susmaya değil konuşmaya teşvik 
eder. En mahrem konular bile 
söze dökülmeli, konuşulmalıdır. 
İktidarın özneyi bu konuşmaya, 
söze dökmeye teşviki, söyleme kış-
kırtma dediğimiz olguya tekabül 
eder. İşte sosyal ağlar da bu kış-
kırtmanın bir ürünü. Ama daha 
önemlisi kitle toplumu içinde ano-
nimleşen insanların ben burada-
yım, bakın tanıyın beni, kendimi 
sunmak ve bilinir olmak için elim-
den geleni ardıma koymam mesa-
jını iletiyorlar. Bilmek ve bilinmek 
isterken aslında modern bilme 
istencinin ve sıradan insanların 
büyük biradere kendini sunma 
halini yaşıyorlar.

“Sanki kulağımıza gizlice fısıl-
danan hipnotize edici bir düşün-
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ce var ve sürekli aynı şey tekrarla-
nıyor: Bilmen ve bilinmen gerek! 
Bunu itirafa teşebbüs etmek bile 
vücudumuzda müshil etkisi yara-
tıyor, çünkü hepimizin farkında 
olduğu gibi, dedikodunun cazibe-
si, tehlikeli taraflarını ihmal etme-
mize yol açıyor. Sanki çağlardır 
süregelen bir ritüel bu birbirimi-
ze dikkatle baktığımızda heyecan-
lanıyor, saatlerce konuşmuşçası-
na rahatlıyor ve haz alıyoruz.”9

Kısacası sosyal ağlar kaybo-
lan toplumsallığın, bir dünya-
nın ikamesi. Sanal cemaatler: 
Toplumsallık arayan insanla-
rın karşılaştıkları gerçek koşul-
lara yapılan esnek, canlı ve 
pratik uyarlamaları temsil edi-
yor. Sanal cemaatler, toplum-
sallık dürtüsüne “kentlerin 
coğrafi ve kültürel gerçeklik-
leri nedeniyle sık sık kesinti-
ye uğrayan bu dürtüye karşılık 
gelen yenilikçi çözümler yel-
pazesinin bir parçasıdır. Sanal 
toplum gayri resmi kamusal 
alanların gerçek yaşamlarımız-
dan çıkmasıyla birlikte, dün-
yadaki insanların göğsünde 
büyüyen cemaate açlık duyma 
dürtüsüyle harekete geçmesi-
nin bir ürünü. Bu şekilde ger-
çek dünyada yitirilen değerle-
rin ve ideallerin sanal gerçek-
lik konumunda yeniden elde 
edilebileceği umulmakta.

Ağ’ın aile duygusunu, 
“görünmez dostlar ailesi” duy-
gusunu yeniden kurabileceği bek-
lentisi insanları bu geniş aileye 
katılmaya davet etmekte. Adeta 
köydeki çeşme başı, kasabadaki 
meydan duygusu, bunun sağladı-
ğı iletişim yoğunluğu duygusu bu 
ağlarla bir anlamda yeniden yeni-

den yaratılmakta. Edgar Morin’in, 

“Eski dayanışma biçimleri geniş 

aile ve köy cemaati içine yaşanı-

yordu, ama şimdi bu içselleştiril-

miş toplumsal bağlar ortadan kay-

bolmaktadır.” diyerek yaptığı tes-

pit Facebook başta olmak üzere 

sosyal ağların hangi gereksinme-
ye denk düştüğünü anlamamıza 
yardımcı olur. Üstelik sanal toplu-
luk sizi yargılamaz, teşvik eder, sizi 
gözetler ama sizinle dayanışmaz, 
riskler ortadan kaybolur. Sanal 
alan bu nedenle gerçek alana 
oranla daha güvenlidir, üstelik 
kendinizi olduğu gibi değil kurgu-
lanmış bir biçimde sunma olana-
ğı vardır. Herkesin beğendiği, des-

teklediği biri olabilirsiniz.
Üstelik sanal toplumda 

kurduğunuz cemaat bağları 
sizi esir almaz. Çünkü madde-
sizleştirilmiş ve bölgesizleştiril-
miş sanal bölgelerde öznellik-
ler kendi arasında değişebilir 
ve keyfi bir biçimde varolma 
imkânına kavuşmuştur. Ortak 
bir bütünlük içinde birlik ve 
karşılıklı olma duygusu sosyal 
ağlarda teknolojinin kurum-
sallaştırılmasıyla “yapay” ola-
rak yaratılmıştır. Yeni tekno-
lojilerin, şeffaf toplum rüyası-
nı karşıladığı düşünülmekte-
dir. Birbirimize karşı şeffaf ola-
rak aynı zaman ve mekânda 
birlikte var oluruz. Dokunacak 
kadar yakın dururuz, birbiri-
mizle ilgili vizyonumuzu engel-
leyecek hiçbir şey giremez ara-
mıza.10 Mahremiyetin sanal 
dönüşümü diyeceğimiz bu 
durum içinde yaşadığımız met-
ropol toplumlarının da para-
doksunu ortaya koyar.

“Bir taraftan yüksek güven-
likli evlerimizde, kilitli kapıla-

rın ardında saklanıyor, kendimi-
zi dünyadan cep telefonumuzun 
ya da MP3 çalarımızın kulaklığı-
nı takarak soyutluyoruz. Bir taraf-
tan da bütün sırlarımızı blogumuz-
da ve sosyal paylaşım ağlarında 
anlatıyor; fotoğraf ve video yük-

Faceobook böylesi bir dünya-
nın ve giderek yok olan, insan-
ların kendi mahrem alanları 
içinde sosyal anlamda atomla-
rına ayrıldığı bir dünyaya aittir. 
Adı her ne kadar sosyal medya 
olarak geçse de bu sosyallik 
sanal bir sosyalliğe dönüşmüş-
tür. Facebook, görmek kadar 
göstermenin öne çıktığı narsist 
bir sosyalliğe gönderme yapar. 
Nasıl YouTube’ye çekilen vide-
oların basılması ile dikizle-
me dürtümüz, sosyal rönt-
genciliğimiz dürtükleniyorsa 
Facebook’da benzer bir işlev 
görür. Facebook ve YouTube 
kişinin kendini vitrine koya-
rak parlatmak istediği bir sanal 
cemaat ortamı.
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lüyor, televizyon programların-
da ve aklımıza gelebilecek buna 
benzer yerlerde içimizi döküyo-
ruz. Zaten bu anlamda “Dikizleme 
Kültürü” insan yaşamının dijital-
leşmesi ve elektronik ortamlara 
kayması demek. Bu yüzden bizi 
izleyenlere “tam pansiyon” teş-
hir vaad ederken, gerçek anlam-
da ilişki kuramaz hale geliyoruz. 
Bakışlarımız çevremizdekiler üze-
rinde gezinse de aslında kimseyi 
gördüğümüz yok.”10

 Dikizleme kültürü toplumun 
yok olduğu bir dünyada ötekilerin 
kendimizi gördüğümüz, tanıdığı-
mız bir ayna işlevi görmesini sağlı-
yor. Ötekinin dolayımında kendi-
miz oluyor, bireyselliğimizi keşfe-
diyoruz, bir anlamda tamamlanmış 
olduğumuzu düşünüyoruz. Cam 
bir odada oturarak insani varolu-
şumuzu tamamlamayı umuyoruz. 
Belki de postmodern çağın traje-
disi burada yatıyor. Mahremliğin 
yokoluşu ile birey olarak kendimi-
zi keşfettiğimizi düşünüyor, kimse-
nin kimseyi fark etmediği atomlaş-
mış bir dünyada bakılarak, görüle-
rek fark edilip adam yerine kon-
muş oluyoruz.

Faceebook ve diğer sosyal 
ağlar, YouToube vb. görsel rönt-
gen mekânları, batının ‘bilen 
özne’ anlayışının, onun gerçeğe 
olan aşırı tutkusunun varmış oldu-
ğu nokta. Dünyayı tül bir perde 
ardından sisli puslu izliyorduk ve 
bu şekilde aslında çok daha ger-
çek insan olma ve bu şekilde insa-
ni varoluş elde etmek imkânına 
sahiptik. Mahremiyet bizi güvenli 
bir alanda tutarken sahici kamu-
sallık içinde gerçek toplumsal iliş-
kiler kuruyorduk. Sonra bir gün 

burjuvazi bu dünyanın bize yet-
meyeceğine, bu dünyanın köh-
nemiş ve insanı özgür olmaktan 
yoksun bırakmış olduğuna kana-
at getirdi. Böylece tül perde yır-
tıldı. Göz artık dünyanın merke-
zine oturmuştu, bakış tüm dünya-
ya egemen olan Tanrısal öznenin 
hâkimiyetini ilan ediyordu.

Artık şeffaf bir dünya talep 
ediyor, bilinçle dünyanın birbiri 
ile kaynaştığı bir dünyada özgür-
lüğün ancak gerçekle bizi insan 
kılacağını düşünüyorduk. Ancak 
gerçeğe olan bu aşırı tutku, dün-
yayı tamamı ile bilinen ve sırla-
rından arınmış bilinir bir mekân 
kılan gerçeklik anlayışı kendi aşır-
lığında kendini tüketerek gerçe-
ği gerçeğin taklidi olan bir sanal-
lıkla değişti. Mahremliğin öldüğü 
bir dünya daha özgür değil tersine 
gözün totaliter egemenliği altın-
da aldığımız her nefesten haber-
dar olan tahakkümer bir egemen-
liği teyid etti. Yıkılan kamusal alan 
bizi bireyleştirdi sandık ama birey-
lik adı altında bizi diğerlerinden 
soyutlayan kalın bir kabuğa sahip 
olduk. Böylece bu dünyada devlet-
le bizim aramızda hiçbir aracı kal-
madı ve tüm hayatımız siyasal ege-
menliğin içine doldu. Artık büyük 
birader sadece istihbarat teşkilatı, 
polis değil asıl büyük birader şir-
ket. Tüm bilgilerimiz onların elin-
de ve onlar bizi soyarken aslında 
bizi sadece bir tüketiciye dönüş-
türüyorlar. Despotluğun totaliter 
egemenliği, mahremiyetin iptali-
nin ve gerçeğe olan aşırı tutkunun 
bir sonucuydu. İzliyoruz ve izleni-
yoruz ağda avına atılmaya hazır 
bir örümcek edası ile merak ettiği-
miz her şeye ulaşmaya çabalarken, 

aslında ava giden avlanır misali 
biz kendimiz ağa düşen bir örüm-
cek olarak şirketlerin ve güvenlik 
birimlerinin ağına takılıyoruz.
İslam tam da bu noktada bize 

mahrem bir dünya altında say-
gın bir varoluş vaat ediyor bize. 
Gerçeği hiçbir zaman elde edeme-
yeceğimiz gerçeğin insan bilgisi-
nin sınırları içinde olacağını söy-
leyerek bizi totaliter bir dünya-
dan koruyor. Böylece aslında ger-
çek insanlara, gerçek bir özgürlü-
ğe kavuşmamıza olanak sağlıyor. 
Lakin Müslümanlar bu dünya-
nın ve onun mahremlik talebinin, 
tesettürle saklanan dünyanın bize 
vaad ettiği özgürlüğün farkında 
değil. Ne diyelim, Allah Nuru’nu 
tamamladığı gibi onu bizden çeke-
bilir de. Aydınlanmış dediğimiz 
şeffaf cam odanın karanlığı da 
aslında bu Nur’un çekilmeye baş-
ladığının bir belirtisi değil mi? 
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Mustafa TEK‹N

“Yerli” Diziler
Ne Kadar Yerli?

T ürkiye’de son sekiz-on yıl-
dır dizilerin daha yoğun bir 
şekilde terlevizyonda yer 

aldıklarını söylemek mümkündür. 
Tabii bu yer alışın bir yandan top-
lumsal talepler, diğer yandan top-
lumda talep arzı yaratmakla iliş-
kisini kurmak gerekir. Bu da top-
lumun bilhassa son 20-30 yıldır 
yaşadığı dönüşüme dair bir fikir 
verebilir. Dizilerin Türkiye’nin 
sosyal ve kültürel hayatında bir 
dönüşümle bağlantılarından söz 
etmek, aslında olgusal bir duru-
mu ortaya koymak demektir. Zira 
dizilerin toplumun dönüşümünde 
etkileriyle birlikte, bu dönüşüm-
lerin yeni talepler oluşturması söz 
konusudur. Tabii ki dönüşümün 
tek açıklama biçimi olarak dizile-
ri göstermek, indirgemeci bir yak-
laşım ve tek nedenli bir açıklama 

olması nedeniyle gerçeği yansıt-
mayacaktır. Ancak bununla bir-
likte dizilerin dönüşümdeki hatırı 
sayılır etkisi de paranteze alınacak 
gibi görünmemektedir. 

Burada diziler bağlamında özel-
likle “dönüşüm” kavramına dikkat 
çektik. Dönüşüm, birinci olarak 
doğal seyrinin üzerinde bir değişi-
me, fakat esasta değersel anlamda 
bir farklılaşmaya vurgu yapmakta-
dır. Hayata, olaylara bakış ve daha 
ileri düzeyde zihniyet ve hayat tar-
zını inşa biçimleri bu dönüşümle-
rin sürekli etkilerine maruz kala-
bilmektedir. Biz bu makalede dizi-
lerin, Türkiye toplumunun zihni-
yeti, perspektifi, hayata bakışı ve 
yaşam tarzında ne gibi dönüşüm-
lere sebep olduğunu tartışmaya 
çalışacağız. 

Problem

Türkiye’nin son 30-40 yıl-
lık tarihinde toplumun yaşa-
dığı serencam, dönüşümün de 
net olarak okunabileceği bir 
zaman aralığı olarak görülebi-
lir. Aslında Osmanlı’dan beri 
yaşanan değişim ve dönüşü-
mü iki farklı boyutta ele almak 
mümkündür. Birincisi, daha 
toplum mühendisliği şeklinde 

işleyen ve toplumu batılılaşmacı 
idealler doğrultusunda dönüş-

türmeye çalışan anlayışlar. Bu 
durum, bizde batılılaşmanın yuka-
rıdan aşağıya doğru işlemesi gerçe-
ğine de temas eder. Sadece otorite 
merkezli değil, medyadan eğitime 
kadar birçok araçlar üzerinden de 
etkisini göstermiştir. Konumuzla 
bağlantılı olarak bugüne kadar 
medyanın, bu topraklara temas 
kaygısından daha çok, batılı bir 
yaşam tarzını dikte eden yaklaşı-
mı kendisine misyon edinmesi söz 
konusu olagelmiştir maalesef. Hiç 
şüphesiz bunun sosyolojik sebeple-
rine inilebilir. Ama konuyu dağı-
tacağından buraya girmeyeceğiz. 

Medyanın demokratik toplum-
larda en azından “halkın sesinin” 
duyurulması yönünde bir siyasa 
izlemesi gerektiği hep ifade edi-
lir. Ancak bugüne değin o, yukarı-
dan aşağıya dikte eden tavrını sür-
düregelmiştir. Bugün televizyon-
da yayımlanan dizilere baktığımız 
zaman, doğrusu ilk elden tartış-
ma konusu yapılacak nokta; dizi-
lerin yerliliği (bunların yerli dizi 
ismine sahip olması da bir başka 
paradoksal noktadır.) sorunudur. 
Acaba yerli diziler, bu toprakla-
ra ne kadar değmektedir? Bu top-
rakların sürekli değerleriyle temas 
noktaları bulunmakta mıdır?

Bir başka önemli soru(n) da 
şu: Çok iyi niyetlerle bu dizile-

■ Asosyal ‘Sosyallik’
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rin sitematik bir dönüş(tür)üm 
projesi olmadığını düşünsek bile, 
acaba değerler bağlamında nega-
tif bir dönüşümde etkisi nedir? 
Bunu ölçmek hiç şüphesiz kolay 
değildir. Ancak toplumsal kültü-
rün batılılaşmacı eğilimlere daha 
çok adaptesi ya da entegrasyonu 
lehinde, dizilerin toplumu zihniyet 
olarak hazırladığından hiç bahse-
demez miyiz? Doğrusu bu bağlam-
da bir çok sorunu/soruyu  bura-
da dile getirebiliriz. Özelde temel 
problemimiz dizilerin, bu dönüşü-
mün içerisinde nerede yer aldığı-
dır. Belki makale boyunca bunlara 
değinilerde bulunmaya çalışacağız.

Türkiye’de Dizilerin Serencamı

Türkiye’de TRT 1968 yılın-
da açıldı. 1986 yılında ikinci 
kanal devreye girdi. 1989’da ise 
özel televizyonlar boy gösterme-
ye başladı. 1970’li yılların son-
larına doğru günün belirli saat-
lerinde yayın yapan TRT yayın-
larından, bugün kırk yaşın üze-
rindeki insanların belleklerin-
de kalan Vadideki Hayat, Küçük 
Ev, Falconetti, Komiser Colombo 
gibi yabancı dizilerdir. Bu dizi-
ler temelde batılı bir yaşam tarzı-
nın farklı boyutlarını vermektey-
diler. Söz gelimi; Küçük Ev dizi-
sinde “kilise” akılda kalan yoğun 
figürlerden biri olmakla birlikte, 
dizinin bir Hıristiyan toplumda 
çekildiği hatırlandığında anlaşı-
lır hale gelmektedir. Fakat yine 
de “Küçük Ev” dizisinin “dürüst 
çalışmak” ve “ilkeli hayat” bağla-
mında sürekli vurgulamış olduğu 
değerler hatırlandığında, doğrusu 
bugünkü birçok diziden daha iyi 
mesajlar verdiği söylenebilir.

Türkiye toplumunun kimyasını 
bozan yabancı dizinin 1980’li yıl-

larda Dallas olduğundan hiç kuşku 
yok. Haftada bir gün, sürekli izle-
nen bir dizi haline gelen Dallas, 
insanları ekran başına kilitleyebi-
liyordu. Tabii 1980’li yıllar, aynı 
zamanda Türkiye için kolektiflik-
ten bireyselliğe ve gündelik yaşa-
mın yeniden keşfine doğru evrilen 
yılların başıydı denilebilir. “Dava” 
sözcüğünün yavaş yavaş güzel 
yaşamın içinde “daha...” anlamına 
gelmeye başladığı erken dönemdi. 
Dolayısıyla bu “kırılma”ya, Dallas 
dizisine olan yoğun ilgiyi ekle-
meliyiz. Kanaatimce Dallas dizi-
si o dönemde Ceyar’a yoğun küfür 
ve eleştiri ile gündemde kalsa ve 
kendisine negatif bakılsa da, gele-
cekte toplumda “ceyar” profilinin 
oluşmasının yollarını döşemesine 
hiç şüphesiz katkılarda bulunmuş-
tur. En önemlisi Dallas ile birey-
sel yaşam ve hazların, kolektifli-
ğe olan galebesi daha da hızlan-
mıştır. Aksi halde 1980’li yılların 
başında çarşı ve pazarlarda “Dallas 
bardağı” ve “ceyar şapkası”na olan 
yoğun ilgi ve yönelimi nasıl anlaya-
cağız? Yani Dallas bardağına karşı 
toplumda bir protesto gelişmediği 
gibi, tam tersine bir statü aracı da 
olmuştur. 1983 yılının Şubat ayın-
da dedemin vefatının ardından 
bir gece yatsı namazını müteakip 
okunan mevlüde gelenlerin sayı-
sının azlığından şikayet eden dayı-
ma, cemaatten biri “bugün Dallas 
var kardeşim. Milletin keyfini boz-
dunuz” cevabını vermişti. Bugün 
bu gibi durumlar sıradanlaşmıştır.

Türkiye çok kanallı televiz-
yon yayınlarına geçmeden önce 
ve geçtikten bir müddet sonra 
“Brezilya dizileri” ismiyle maruf 
gündüz ve akşam kuşağı dizilerle 
tanıştı. Köle Isaura, Baron figürle-
ri yeni rüzgarlar estirdi. Yavaş iler-
lemeleri ve herhangi bir tezi olma-

malarıyla da bazı ironik yaklaşım-
ların konusu oldu. Temelde aldat-
ma, nikahsız beraberlik, serbest 
yaşam, eğlence gibi anahtar kav-
ramlar etrafında dönen bu dizi-
ler, bilhassa kadınların daha çok 
tercih ettiği diziler olarak dikkat 
çekmekteydi. 1990’lı yıllar boyun-
ca ve bugüne kadar diziler değişse 
de, netice itibarıyla batılı bir pers-
pektif ve hayat tarzı topluma yan-
sımaya devam etti. 

2000’li yılların hassaten özgür-
lükçü söylemlerini burada hatır-
lamanın tam zamanıdır. 28 Şubat 
postmodern darbesine maruz 
kalmış geniş bir halk kesimi-
nin, “kendi”sine yer açmak niye-
tiyle neredeyse her şeye özgür-
lük anlayışı; hayatın ve dizilerin 
de konusu olmuştur. Son on yıl-
lık sürece baktığımız zaman, dizi-
ler bağlamında iki önemli nokta-
nın altını çizebiliriz; Birincisi, bir-
çok şeyin “değersel” bağlamdan 
koparılarak “tercih” sorunu hali-
ne gelmesi. İkincisi de, marjinal-
liklerin bireysel tercih bakımından 
meşrulaştırılıp normalleştirilme-
si. Dolayısıyla değersel bağlamdan 
koparılan gündelik hayat, tahlil 
edilebilecek kriterden de uzak-
laşarak piyasanın mamullerinden 
biri haline gelebilmektedir.  

Dizilerin Türkiye’deki serenca-
mına dair bu kısa değininin ardın-
dan, son 7-8 yıl içindeki dizilerden 
hareketle, “değer”, “dönüşüm”, 
“zihniyet” ve “hayat tarzı” anah-
tar kavramları etrafında bir analiz 
yapmaya çalışabiliriz.

“Hoca Camide”
Diziler üzerine yapılan tar-

tışma ve analizler söz konusu 
olduğunda, sorulması gereken en 
önemli sorulardan biri; diziler ile 
toplum arasındaki tekabüliyettir. 
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Bir başka deyişle, dizilerin özelde 
toplumu ve toplumsal değerleri 
temsiliyet sorunudur. Bu bağlam-
da dizilerin toplumsal değerleri 
ne oranda yansıttığı sorulmalıdır. 
Doğrusu geçmişten bu yana yuka-
rıdan aşağıya siyasi alanda dikte 
etme, biçimlendirme şeklinde ger-
çekleşen işleyişin, diziler için de 
geçerli olduğunu söylemek müm-
kündür. Diziler aracılığıyla sürekli 
olarak yukarıdan aşağıya bir 
değer empozesi yapılmakta-
dır. Öte yandan son kertede 
dizilerin de bir avangardizmin 
yansımalarından olabildiğince 
pay aldığında, extremlerin ve 
marjinal bazı unsurların dizi-
lerde normal olarak sunumu 
söz konududur. 

Dizilerdeki dini değerlere 
yönelik ögelerin neredeyse 
yok denecek kadar az olması 
oldukça dikkat çekicidir. Söz 
gelimi; Ramazan, oruç, kur-
ban, namaz ve dinin toplumda 
farklı nüfuz biçimleriyle ilinti-
li ögeleri bulabilmek oldukça 
zor. Hatta eskiden beri devam 
eden bir alışkanlıkla dini ve 
din adamlarını daha nega-
tif bir şekilde betimleme ve 
portreleştirmeye yönelik çabala-
ra tanık oluyoruz. Birçok dizide 
bunun açık veya gizli göndermele-
rini izlemek mümkündür. Geçmiş 
yıllarda “Hoca Camide” repliğinin 
çok kullanıldığı bir dizide, repli-
ğin kendisi imgesel olarak yanlış 
bir şekilde cami-okul ve hoca-
öğretmen anatagonizması kurul-
maktadır. Bu ise bir yandan klasik 
batıcı reflekslerin bir yansıması, 
diğer yandan dinin ilerlemeci ide-
oloji içerisinde konumlandırıldığı 
arkaikliğe vurgu yapması bağla-
mında anlamlıdır. 

Dinin bizzat kendisinin bir 

batıcı “Aydınlanma”ya olan ihti-
yacı sıklıkla vurgulanırken, hâlâ 
pozitivist postülaların Thomas 
Kuhn’dan postmodern yazarlara 
kadar “Aydınlanma”nın anavata-
nında bir eleştiri konusu olması-
nın ötesinde hırpalandığı tama-
men atlanır. Daha da ötede 
“Aydınlanmacı rasyonel” bireyin, 
hayatın içinde geri döndüğü mitik, 
büyüsel unsurların yeni formu yine 
ilkel dinler şeklinde kategorize 
edilen arkaik zamanların (!) din-
lerindeki büyüsel unsurları kıs-
kandıracak düzeydedir ve din sos-
yolojisinde “Yeni Dini hareketler” 

konusu tüm satır aralarında bunu 
gösterir. Neticede dini hayattan 
çıkarma çabalarının hepsi, hayat-
tan geri dönmüştür. 

Dizilerdeki kimi olayların ve 
portreleştirilen şahsiyetlerin doğ-
rusu nerede yaşadıklarını sorma 
hakkımız vardır? Diziler acaba top-
lumdaki mevcut durumu mu yan-
sıtıyor? Yoksa bir düşünce, yaşam 
biçimini mi dikte ediyor? Hiç şüp-

hesiz bu, doğru, ahlaki olanı 
söylememek anlamına asla 
gelmez. Ancak şunu belirt-
mek gerekir ki, temel menta-
lite olarak Ramazan bayramı 
şeker, Kurban bayramı hayvan 
katliamı olarak gösterilmeye 
devam etmektedir. En azın-
dan yaşanan hayatın problem-
leri ve yaşanan hayat içerisin-
de dinin geleneksel ve modern 
yansımaları dizilerde yer alsa 
bile, bunun toplumsal tekabü-
liyeti olacaktır. Meselâ, başarı-
lı filmlerden birisi olan “Babam 
ve Oğlum”un bu başarısındaki 
en önemli faktör, hayatın reel 
bir kesitini gösteriyor oluşu-
dur. Bilhassa değerler ve din 
bağlamında dizilerin dönüştü-

rücü mentaliteden mesafe alma-
ları gerektiğini bu noktada belir-
tebilmeliyiz. 

“Aşk Varsa Her Şey Mübah”

Türkiye toplumunda birey-
selleşme, gündelik hayatın için-
de yaygınlaşan bir nitelik olmuş-
tur. Bunun pratik yansımaların-
dan birisi kolektivitenin gide-
rek artması ise, bir diğeri değersel 
bakış açılarının birer tercih soru-
nuna dönüşmesidir. Dolayısıyla 
hayata ve olaylara bakışta değersel 
anlamdaki doğru ve yanlışlar yeri-

Türkiye toplumunun kimyasını 

bozan yabancı dizinin 1980’li yıl-

larda Dallas olduğundan hiç kuşku 

yok. Haftada bir gün, sürekli izle-

nen bir dizi haline gelen Dallas, 

insanları ekran başına kilitleyebi-

liyordu. Tabii 1980’li yıllar, aynı 

zamanda Türkiye için kolektiflik-

ten bireyselliğe ve gündelik yaşa-

mın yeniden keşfine doğru evrilen 

yılların başıydı denilebilir. “Dava” 

sözcüğünün yavaş yavaş güzel 

yaşamın içinde “daha...” anlamına 

gelmeye başladığı erken dönemdi.
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ne, her şeyin olabilirliği ve kişiye 
göre değişebilirliği ikame olmaya 
başlamıştır. Bu durum, zaten post-
modernliğin “anything goes-ne 
olsa gider” söyleminde bireyselli-
ğin ve tercihlerin zeminini oluş-
turmaktadır. 

Son zamanlarda “aşk mübah-
laştırıcı, meşrulaştırıcı araçsal 
bir rol üstlenmeye başladı. Aile, 
çocuk, nikah vb. birçok bağlar 
amorf bir aşk söyleminin önünde 
erimektedir. Elif Şafak’ın geçen 
sene çok satan ve aynı adı taşıyan 
romanında aşk, kendisine dini bir 
aroma kazandırılarak sunumlan-

maktadır. Roman, evlilik, çocuk 
ve nikaha hiçbir bağlayıcılık rolü 
yüklemeksizin aşkın öncelenebile-
ceği çıktısını üretmektedir.

Televizyonda yayınlanan bir-
çok dizide “aşk”, doğrusu olduk-
ça pespaye kullanım ve anlamların 
konusu olmaya devam etmekte-
dir. Bir kere geçen sene, Halit Ziya 
Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” adlı 
eserini modern versiyonuyla bir 
kanal yayınladı. Doğrusu romanın 
kazanmadığı popülariteyi roman 
kahramanlarından “Behlül” ve 
“Bihter”in televizyondaki modern 
portreleri yakalamış göründüler. 
Bunu piyasada “Bihter Çizmesi” 

ve “Bihter Yüzüğü” gibi materyal-
lerin satışından ve bunlara olan 
rağbetten izlemek mümkündür. 
Diğer yandan, haberlere inana-
cak olursak dizi seyredilme rekor-
ları kırdı. Bu da toplumun değer-
lere karşı hassasiyetleri konusun-
da fikir verici olması bakımın-
dan anlamlı olabilir. Ayrıca “Aşk-ı 
Memnu”nun bir roman olduğu-
nu bilmeyenler üzerine aslında 
tahliller yapmak gerekmektedir. 
Buradan yola çıkarak birçok dizi-
de aldatma, nikahsız beraberlikler, 
serbest cinsel yaşamın “aşk” başlı-
ğı altında meşrulaştırılması izlen-

mektedir. 
Sevgi ve aşk tabii ki insan 

hayatının bir gerçekliğidir. Ancak 
günümüzde aşk, pespaye bir cin-
selliğin adı olmaya başlamıştır. 
“10 günlük aşk yaşadık” türünden 
magazinel aşk söylemleri, mesele-
nin ne kadar ruhundan uzak algı-
landığını anlatmaya yetmektedir 
doğrusu. Öyle ki günümüzde aşk, 
her şeyin kendisiyle açıklandığı bir 
üst dil haline gelmiştir. Yani aşk 
varsa mesele tamamdır. Fakat bu 
“aşk”, vefa, derinlik ve en önemlisi 
acıyı içinde barındırmaz. Bir kere 
gönlün acımadığı bir aşk olmaz. 
Dizilerde elde edilen çıktı; aşkın 

hiçbir değersel engele takılmama-
sı gerektiğidir. 

Son dönemlerde diziler-
de, eşcinsellik de farklı figürler 
üzerinden ele alınmaya başlan-
dı. Bireyselleşmeyle birlikte bir-
çok şeyin bir tercih meselesi hali-
ne geldiğini daha önce söylemiş-
tik. Eşcinsellik te bu bağlamda bir 
tercih sorunu olarak sunumlan-
maktadır. Yine dizilerde eşcinsel-
lere mağdur rollerinin yüklenme-
si ise, onlara bakışın değiştirilme-
si gerektiğine dair bir öneri içer-
mektedir.  

“Taşfırın Erkeği”

Yukarıdaki ifade geçmiş yıl-
larda bir dizinin motto cümle-
lerinden birisiydi. Bu ifade üze-
rinden dikkat çekeceğimiz nokta; 
gelenek-modern arasında kurulan 
antagonizma ve bu antagonizma-
da geleneğin modern karşısında-
ki dayanıksızlığı ve yeniden for-
matlanması gerektiği. Gelenek ile 
modernliğin antagonizmik olarak 
çatışmacı ilişkilere sokulduğu bu 
tür dizilerde, geleneğin direnişi her 
seferinde modernin içeri sızmasıy-
la sonuçlanır. Çoğunlukla gele-
nek bir söylem ve eril bir yüksek 
ses olarak kalmaktadır. Geleneğin 
modern karşısındaki yüksek sesi-
nin, modernin “hayatın gerçeği 
bu” söylemi karşısında yenilgiye 
uğradığı imajı sürekli canlı tutul-
maktadır. 

Tabii tam da bu noktada iki 
önemli hususun altını çizmek 
gerekmektedir. Birincisi, bura-
da gelenek ve modernitenin bir-
takım zaafiyetler taşıdığı gerçeği-
nin atlanmamasıdır. Her ne kadar 
gelenek, toplumların bir yol hari-
tası olması bağlamında önem taşı-
yorsa da, gelenekselciliğin taşıdığı 

Televizyonda yayınlanan birçok dizide “aşk”, doğrusu oldukça 
pespaye kullanım ve anlamların konusu olmaya devam etmek-
tedir. Bir kere geçen sene, Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” 
adlı eserini modern versiyonuyla bir kanal yayınladı. Doğrusu 
romanın kazanmadığı popülariteyi roman kahramanlarından 
“Behlül” ve “Bihter”in televizyondaki modern portreleri yaka-
lamış göründüler. Bunu piyasada “Bihter Çizmesi” ve “Bihter 
Yüzüğü” gibi materyallerin satışından ve bunlara olan rağbet-
ten izlemek mümkündür.
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zaafiyetlerin de görülmesi gerek-
mektedir. İkinci nokta; gelene-
ğin kısmen yerli değerleri de ifade 
etmesi sebebiyle, batıcılık açısın-
dan direkt bir sorunsal oluştur-
masıdır.

Dizilerdeki gelenek en çok 
Anadolu’da yankı ve karşılık 
bulabilecek bir “erkek”lik figü-
rünün tüm hayata nüfuzu üze-
rinden yürümektedir. Bu anlayış, 
aslında birtakım “değer”lere atıf-
ta bulunmaktan ziyade, yanlışların 
da olumlandığı bir durumu tanım-
lıyor görünmektedir.  

Diziler Ne Öneriyor?

Yukarıda ele alınan başlık-
ları arttırmak ve içerik tahlilleri 
yapmak mümkündür. Fakat çok 
detaylandırmadan total anlam-
da dizilerin nasıl bir zihniyet ve 
yaşam tarzı inşa ettiği sorusu-
nun cevaplanması gerekmekte-
dir. Öncelikle şuradan başlaya-
lım: Dizilerin Türkiye toplumu-
nun değerleri bağlamında temsi-
liyet sorunu bulunmaktadır. Bu 
sorunun temelinde Osmanlı’nın 
son dönemlerinden itibaren batı-
lılaşmanın yukarıdan aşağıya bir 
şekilde işletilmesiyle yakın bağlan-
tıları vardır. Bu süreç içerisinde 
sosyal hayatın her alanında batı-
lılaşma lehinde yapılması gereken 
dönüşümler, topluma yukarıdan 
bir proje olarak empoze edilme-
ye çalışılmıştır. Bu konuda doğru-
su her dönemde medyanın hatırı 
sayılır etkisi olmuştur. Diziler de 
batılı düşünce, zihniyet, perspek-
tif ve yaşam tarzını dikte eden bir 
yaklaşım içindedir. Genel anlam-
da televizyonun, özelde dizilerin, 
batılı değerleri savunması aslında 
toplumun dönüşümünde önem-
li pay sahibi bir durumdur. Bu 

bağlamda batılı bir yaşam tarzı 
örnek model olarak kayıtsız şartsız 
sunumlanmaktadır. 

1980 yılı Türkiye için bir kırıl-
ma noktası olarak kabul edilebi-
lir. Aslında dünya ölçeğinde mey-
dana gelen olaylar, Türkiye’de 
de bir değişimi zorunlu kılmıştır. 
Öncesinden farklı olarak 1980’li 
yıllar değer merkezli ve kolektif 
anlayış ve yaşamların çözülme-
ye başladığı zaman dilimine işa-
ret eder. Bireyselleşme arttıkça, 
dünyevilik, haz, iyi yaşam daha 
çok kendisini göstermeye başla-
mış; kapitalizmin umut ve yaşam 
vaatleri hayatın içine nüfuz etmiş-
tir. Özal döneminden başlayarak 
“muhafazakâr-liberallik”, Türkiye 
insanını giderek temellük eder 
hale gelmiştir. Değersel anlamda 
ortodoksisi olmayan ve çözünür-
lüğe oldukça uygun muhafazakar-
liberallik, formel bir “dini”lik, “ser-
bestlik” etiketiyle Türkiye insa-
nının hassasiyet ve umutlarına 
hitap etmiştir. Muhafazakârlık, 
“dini” ve “milli” olanı imlerken, 
liberallik meseleye bir özgürlük 
havası vermekte; muhafazakâr-
liberallik beraberce Batı’dan gelen 
her şeyin “değer”lere takılmadan 
“uygun”luğunu garanti etmekte-
dir. İşte diziler Türkiye insanının 
hem bu kıvama gelmesi, hem de 
getirilmesinde ciddi işlevler gör-
müştür denilebilir. Tüm bunların 
sonucunda serbest yaşam, nikahsız 
beraberlik, eşcinsellik vb. zihinler-
de birer problem olmaktan çıkarak 
bir tercih sorunu haline gelirler.

Devletin televizyonu TRT’de 
“Ayrılsak da Beraberiz” isimli bir 
dizi oynamaktaydı. Kendisine aile-
yi korumak, teşvik etmek gibi mis-
yonları da yüklemiş olan devle-
tin televizyonunda böyle bir dizi 
neyi teşvik etmektedir? Yıllardır 

“Kurtlar Vadisi” dizisi oynamaya 
devam ediyor. Dizi, işleyen ve görü-
nen bir devletin ve hukukun dışın-
daki güçleri ve oluşumları meşru-
laştırmıyor mu? Ortalama bir seyir-
ciye, hukuk dışı oluşumların dev-
let için gerekli olduğu tezini empo-
ze etmiyor mu? Bu durumda acaba 
bir vatandaş, devletin ve hukukun 
şeffaflığına nasıl inanacak? 

Bir de hiçbir tezin işlenmedi-
ği, insanları uyuşturan diziler de 
var. Kurulduğu ilk yıllarda kla-
sik filmler, Dostoyevski’nin “Suç 
ve Ceza”, “Karamozof Kardeşler” 
gibi dizi ve filmlerini yayımlayan 
bir tv kanalı, “Kezban Yenge”yi 
yayımlamaya başladı. Benzeri dizi-
ler birçok kanallarda artık yayıl-
mış görünmektedir. Aslında bun-
lar Türkiye insanına, “sorunla-
rın üzerine fazla düşünme, keyfi-
ne bak” mesajı veren renksiz ve 
sonuçsuz çıktılara sahiptirler.   

Türkiye’nin batılılaşma seren-
camı devam etmektedir. Bu süreç-
te medya hâlâ, yukarıdan aşağıya 
dönüştürme misyonundan vazgeç-
miş görünmemektedir. Toplumun 
dönüşümünde en önemli sorun, 
değersel düzeyde bazı engellerin 
çıkmasıdır. Bu anlamda batılılaş-
ma serencamı içerisinde, “değer-
sel” engeller sürekli çözündürül-
meye çalışılmış; dönüşüme önce 
insanların zihni hazırlanmış-
tır. Aynı şey günümüzde küre-
selleşme süreci için de geçerli-
dir. Bundan dolayı bir düşünce 
ya da dinin merkezi, ortodoksisi 
sürekli çözünmeye uğratılmakta-
dır. Bu bağlamda dizilere yansıdı-
ğı kadarıyla “ne olsa gider” anla-
yışının altı çizilmekte ve maalesef 
“değer”lere takılıp kalmanın artık 
modası geçmiş, arkaik zamanlara 
özgü bir tutum olduğu vurgulan-
maktadır.
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Serkan YORGANCILAR

Yerli Dizilerde Yerli İnşa:

Popüler Sol

S on yıllarda yerli dizile-
rin sayısı bir hayli arttı. 
Dizilerin sayısıyla doğru 

orantılı olarak dizilerde işlenen 
konuların çeşitliliğinde de gözle 
görülür farklılıklar var. Eski dizi-
lerde en çok izlenme rekorları 
kıran konuların başında doğulu-
ların batılılaşması, doğuda yapı-
lan evlilikler, kapalı doğu kültürü-
nün iç yapısı üzerine yazılan senar-
yolar gelirdi. Bu konular insanları 
baydı artık. Ege şivesiyle çekilen 
filmlerin ya da Karadeniz ağzıy-
la konuşan karakterlerin toplamı 
doğu şivesiyle konuşan karakter-
lere oranlandığında arada kapan-
maz bir fark vardı. Yapımcılar için 
en ucuz ve en kolay espri üretme 
yöntemi insanlar tarafından çok 
daha az ilgi görüyor artık.    

Kimi diziler amcasının ken-
dinden çok küçük karısı ile sapık 
bir ilişki yaşayan bir delikanlı-
nın başından geçenleri (Aşkı 
Memnu), kimi diziler eski bir kay-
makamın beceriksiz oğlu ve hırs-
lı kızları yüzünden başına gelen-
leri (Yaprak Dökümü), kimi dizi-
ler ise kahraman derin devletin 
ülkenin selameti uğruna ne büyük 

fedakârlıklar yaptığını (Kurtlar 
Vadisi) işliyor. Bu diziler yıllar-
dır devam ediyor ve her yayın 
döneminde bu dizileri geçen yok. 
İşin en paradoks yanı ise, bu dizi-
leri izleyen insanların bu dizile-
ri en çok eleştiren Anadolu insa-
nının olması. İkinci bir paradoks 
ise, gündelik konuşmalarda bir-
çok insanın bu dizileri izlemedi-
ğini söylemesine rağmen dizilerde 
nelerin olup-bittiğinden ayrıntıla-
rına kadar haberdar olması. Orta 
gelirli bir vatandaşımızın gün-
delik yaşam kültürüne ve eğlen-
ce kültürüne baktığımız zaman 
ezici bir çoğunluğun gecelerini ve 
hafta sonlarını evlerinde geçirdi-
ğini görüyoruz. Kitap okuma alış-
kanlığının hangi düzeylerde oldu-
ğundan da haberdar olduğumuza 
göre bu insanlar evlerinde, gece-
leri ve hafta sonlarında televizyon 
ve televizyon dizileri izlemekten 
başka neler yaparlar.   

 Yazımızda ele alacağım  dizi 
türü ise “İdeolojik tezgah” ve 
“politik üfürükçülük” kapsamın-
da değerlendirebileceğimiz diziler. 
Birçok dizi içerisinden iki diziyi 
seçtim; “Çemberimde Gül Oya” ve 

“Hatırla Sevgili”. Her iki dizide de 
üretilmeye çalışılan ve gerçekmiş 
gibi gösterilmeye çalışılan politik 
üfürükçülük vakaları kapsamında 
yer alabilecek 70’li yılların solcu 
gençliğinin ne kadar aydın, ileri-
ci, demokrat vs. olduğunu buna 
karşılıkta sağcı/muhafazakâr genç-
liğin ise ne kadar saldırgan, bas-
kıcı, tektipçi olduğunu gösterme 
çalışmaları yer alıyor.  Bu bağlam-
da öncelikle dizileri kısaca özetle-
dikten sonra her iki dizinin yap-
maya çalıştıklarını Baudrillard’ın 
düşünceleri kapsamında değerlen-
direceğim. 

Muhafazakâr Sağcı Burjuva 
Baba’nın Devrimci Aşka Direnişi: 

“Çemberimde Gül Oya”

Çağan Irmak yapımı 
“Çemberimde Gül Oya” dizisinde 
Yurdanur’un gençlik yılları işle-
niyor. Yurdanur kızı Feriha üze-
rinden bir geçmiş değerlendirme-
si yapıyor bu dizide. Dizide Dinçer 
Bey ismindeki sağcı fabrikatör 
babanın kızının başından geçen-
ler politik bir kurgu ile işleniyor. 
Dinçer Bey’in üniversite öğrenci-
si olan kızı Yurdanur bir gün üni-
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versite kantininde solcu eylem-
ci öğrencilerden Mehmet’le tanı-
şır ve aralarında bir aşk başlar. 
Yurdanur’un sağcı babası kızının 
beş parasız “anarşist Mehmet”le 
evlenmesine şiddetle karşı çıkar. 
Öyle ya, solcu zihindeki sağcı algı-
sına göre fabrikatör bir sağcı ne 
anlar aşktan, ne anlar kavgadan, 
ne anlar özgürlükten. Aşk da, 
kavga da, özgürlük de Türk solcu-
larının tapulu malıdır. 

 Dinçer Bey, yani sağcı bur-
juva, işçilerin örgütlenmesi-
ne karşıdır, sendikalaşmasına 
karşıdır, işçileri ezen baskıcı 
bir yöneticidir, işçiler arasın-
da ajan tutarak kimlerin sen-
dikal çalışmalarda bulunduğu-
nu tespit eden biridir. Zor gün-
lerde onu hiç yalnız bırakma-
yan eşini de aldatan ve bunun 
sonucunda eşinin psikolo-
jik bunalıma girmesine neden 
olan Dinçer Bey öyle bir sağcı 
burjuva olarak resmedilir ki 
bütün kötülükler onda topla-
nır. Dinçer Bey’in kızı, solcu-
lukla, sağcılıkla ilgili olmasa da 
ideolojik tutum olarak değilse 
de yaşam biçimi olarak popü-
ler solcudur.  

Dizide solcu Mehmet tip-
lemesi sevecen, sakin ve güler 
yüzlü iken, milliyetçi öğrenciler 
kızgın, sinirli, asık suratlıdır. Solcu 
Mehmet insan ve tabiat sevgisiy-
le doludur, komşularına yardım 
eder, zorluklar karşısında onur-
lu ve dik duruş sergiler. Solcu 
gençlik aşkını doya doya yaşarken 
Milli Selametçi babanın öğretmen 
kızıyla ülkücü gençliğin ideologla-
rından gazeteci gencin aşkı ise gizli 
gizli mahalle aralarında, kaçak 
sokak aralarında geçer. Solcu 

gençliğin olumluluklarını ortaya 
çıkarmak için sağcı gençlik imge-
si dizide yan unsurdur. Birinin ne 
kadar ideal olduğunu karşılaştır-
malı anlamak için kötünün de res-
medilmesi gerekmektedir. 

Dizide solcular savundukları 
davayı bilen, dünyayı ve olayla-
rı kendi sosyalist öğretilerine göre 
yorumlayabilen bireylerken, sağcı 
gençlik ne savunduğunu bilmeyen, 
kavgacı, teslimiyetçi, sloganik kişi-
lerdir. Solcu gençler bireyleşme-

yi başarabilen karakterler olarak 
resmedilirken, sağcı gençlik solcu 
zihin algısındaki muhafazakâr kül-
türün bir ürünü olan “sürü”den 
bir parçadırlar. Ağabey konseyi-
nin kararları dışında karar ala-
mayan sağcı gençlik aynı zaman-
da psikolojik sorunları da olan 
tiplerdir. Solcu gençlik okuyan, 
sorgulayan, düşünen ve üreten 
insanlar olarak gösterilirken sağcı 
gençlik cebinde kitap yerine kimi 
zaman satır, kimi zaman silah taşı-

yan, şiddete meyyal kişiler ola-
rak resmedilmiş. Aslında bu 
denge 2000’li yıllardan sonra 
İslamcı gençlik lehine öylesine 
değişmiştir ki 2000’li yılların 
popüler solcu gençliği konser-
den konsere, sahilden sahile 
koşarken İslamcı gençlik adeta 
ne bulursa okumuş, roman-
dan şiire, sanattan felsefeye, 
tarihten sosyolojiye çok fark-
lı alanlarda okumalar yapmış-
tır. Solcu gençlik içine kapa-
narak savunmacı bir refleksle 
kendi cemaatinin kitaplarını 
okuyarak, kendi kliğinin gaze-
telerinden başka gazetelere 
el sürmeyerek, kendi süreğen 
inançlarının üretildiği ve bes-
lendiği televizyon kanalların-
dan başka kanallara bakma-

ya cesaret edemeyerek kısır döngü 
içerisine girdiler ve dogmatizme 
teslim oldular. Örneğin üniversi-
teli bir İslamcı gençlik Taraf gaze-
tesini, Radikal gazetesini almaktan 
ve okumaktan çekinmez ve elinde 
bu gazeteler olduğu halde üniver-
site kantinlerine girebilecek cesa-
rete ve özgüvene sahipken dogta-
mik popüler solcu gençliğin elin-
de/evinde/cebinde en ufak bir 
İslami renge ve dokuya sahip hiç-

Solcu gençlik aşkını doya doya 
yaşarken Milli Selametçi baba-
nın öğretmen kızıyla ülkü-
cü gençliğin ideologlarından 
gazeteci gencin aşkı ise gizli 
gizli mahalle aralarında, kaçak 
sokak aralarında geçer. Solcu 
gençliğin olumluluklarını orta-
ya çıkarmak için sağcı genç-
lik imgesi dizide yan unsurdur. 
Birinin ne kadar ideal oldu-
ğunu karşılaştırmalı anlamak 
için kötünün de resmedilmesi 
gerekmektedir.”
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bir gazeteyi ne aldığı ne de oku-
duğu görülür. Hatta İslamcı genç-
lik “ötekini tanıma” adına onların 
kitaplarına ve eserlerine o kadar 
fazla dalmış ve onlarla o kadar 
fazla meşgul olmaya başlamıştır 
ki “ötekini okumaktan”, “öteki-
ni tanımaktan” kendini okuma-
ya, kendini tanımaya fırsat ayıra-
maz hale gelmiştir. Bu kadar farklı 
alanlarda okumalar yapan İslamcı 
gençlik kendine ait İslami ilim-
leri; tefsiri, hadisi, fıkhı, kelamı 
ciddi anlamda ihmal eder olmuş-
tur. Seyyid Kutup’u tanımayan, 
Mevdudi’den haberi olmayan, sırf 
isminde şeriat kelimesi var diye 
Ali Şeriati’nin kitaplarına el süre-
meyen, Gazali’den çok Descartes 
bilen, İbn Rüşd’ün, İbn Arabi’nin, 
Mevlana’nın sadece isimlerini 

bilen, eserlerini görmemiş olan, 
Farabi’den çok Neitszche oku-
yan, Mukaddime’den çok “Böyle 
Buyurdu Zerdüşt” kitabına gön-
dermelerde bulunan, evinin duva-
rına Cevher Dudayev dururken, 
Hattab dururken, Şamil Basayev 
gibi efsane komutanlar/şehit-
ler dururken özgürlük savaşçısı 
diye esrarkeş Che’nin resimleri-
ni asan, Deniz Gezmiş’i bildiği 

kadar Bahattin Yıldız’ı bilmeyen  
bir İslamcı gençlik oluşmaya başla-
mıştır. Bu ciddi bir sorundur. 

Hatırla Sevgili

Hatırla Sevgili dizisi de muadili 
Çemberimde Gül Oya gibi iki fark-
lı aileye mensup ve iki farklı frak-
siyonu temsil eden gençliğin aşk 
öyküsü eşliğinde dönemin sağcı ve 
solcu gençliğini işler. Konular ve 
figürler aslında o kadar çok ben-
zeştir ki iki farklı dizinin senaris-
ti ve yönetmeni farklı olsa da algı 
dünyalarının ve yorumlama biçim-
lerinin benzer olmasından kay-
naklanan sebeplerle dizideki poli-
tik figürler aynı tip davranışlarda 
bulunur. 

50’li yılların sonu İstanbul’da 
geçer dizimiz. Şevket ve Rıza 

çocukluk arkadaşıdır. Şevket 
okumuş savcı olmuş, Rıza ise 
Adnan Menderes’in teklifiyle 
milletvekili olmuştur. Demokrat 
Parti milletvekilliği iki arkada-
şın arasına mesafe koyar çünkü 
Rıza CHP’lidir. İki eski dostun 
çocukları birbirlerine aşık olur-
lar. Ahmet Amerika’da tahsil gör-
müş ve yurda dönmüştür. Yasemin 
ve Ahmet yıllar sonra karşıla-

şırlar. Birbirlerine aşık olur ve 
nişanlanırlar. Yüzüklerini Adnan 
Menderes takar. Dizide 27 Mayıs 
sabahı da canlandırılır. Demokrat 
Parti iktidardan indirilir. Şevket 
savcı olarak göreve çağrılır. Kader 
iki çocukluk arkadaşını mahke-
mede karşılaştırır. Menderes 
ve yanındakiler yargılanırlar. 
Menderes asılır. Rıza ise ağır ceza 
alır. Ahmet ve Yasemin birbirle-
rinden koparlar. Ayrılığa dayana-
mayan Ahmet, Yasemin’le konu-
şur. Aşklarını sürdürmeyi teklif 
eder. Yasemin Ahmet’e şiddetle 
karşı çıkar. Yasemin hamile oldu-
ğunu öğrenir. Her ikisinin de ortak 
arkadaşı olan Necdet de solcu bir 
gazetecidir ve o da Yasemin’e aşık-
tır. Necdet umutsuz aşkının yar-
dımına koşar, ona evlenme teklif 
eder. Ahmet, bunu öğrendiğinde 
perişan olur. O da Ayla ile yakın-
laşır ve evlenir. Ayla’nin hastalı-
ğı neticesinde çocuk sahibi ola-
mazlar. Ahmet yıllar sonra aslında 
bir çocuğu olduğunu öğrenecek-
tir. Dönemin Türkiyesi’nin yakın 
tarihi ve Ahmet ve Yasemin’in 
bu hüzünlü aşk hikayesini anlatan 
“Hatırla Sevgili” dizisinde de sağcı 
ve solcu figürler işlenir.

Aynı Çemberimde Gül Oya’da 
olduğu gibi sağcı, muhafazakâr 
çizgideki Demokrat Parti’li Rıza 
felç olan eşini başka bir kadın-

İslamcı gençlik “ötekini tanıma” adına onların kitaplarına 
ve eserlerine o kadar fazla dalmış ve onlarla o kadar fazla 
meşgul olmaya başlamıştır ki “ötekini okumaktan”, “öte-
kini tanımaktan” kendini okumaya kendini tanımaya fırsat 
bulamaz hale gelmiştir. Bu kadar farklı alanlarda okuma-
lar yapan İslamcı gençlik kendine ait İslami ilimleri; tefsi-
ri, hadisi, fıkhı, kelamı ciddi anlamda ihmal eder olmuştur.
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la aldatır. Dolayısıyla her iki film-
de de muhafazakârlığın altında 
yatan bastırılmış cinselliğin eşini 
aldatma olarak ortaya çıkması 
işlenir. Solcu Şevket ise düşün-
ce olarak solcuyken yaşam biçi-
mi olarak ailesine bağlı, sosyal iliş-
kileri sadece aile hayatıyla sınırlı 
olan sıradan bir muhafazakâr gibi 
yaşayan biridir. Günlük olayları 
Cumhuriyet gazetesinden takip 
eden Şevket Bey Demokrat Parti 
iktidarını sürekli eleştirir. 

Gerçeğin ‹nşasına Doğru

Sinema ve televizyon aracılığı 
ile üretilen ve yeniden inşa edilen 
olgularla ilgili simulark ve simü-
lasyon tezini ortaya koyan Jean 
Baudrillard bu konuda önemli şey-
lere dikkatimizi çekiyor. Kelime 
olarak simulark “bir gerçeklik ola-
rak algılanmak isteyen görünüm”, 
simule etmek “gerçek olmayan 
bir şeyi gerçekmiş gibi sunmak 
ve göstermeye çalışmak”, simu-
lasyon ise bir araç, bir makine, 
bir sistem, bir olguya özgü işle-
yiş biçiminin incelenme, göster-
me ya da açıklanma amacıyla bir 
maket ya da bir bilgisayar progra-
mı aracılığıyla yeniden üretilme-
si anlamlarını taşır. Bu tezin sahi-
bi  Baudrillard post-modernizmin 
papazı olarak eleştirilmiş ancak 
kendisi bunu kabul etmeyerek 
post-modernizmin “hiçbir şey” 
olmadığını ifade etmiştir.

Gizlemek ve simule etmek ara-
sında üzerinde dikkatlice düşü-
nülmediği zaman kolayca fark 
edilemeyecek bir ayrım vardır. 
Gizlemek, sahip olunan bir şeye 
sahip değilmiş gibi yapmak iken 

simule etmek sahip olunmayan 
bir şeye sahipmiş gibi yapmaktır. 
Birinci durumda şu anda bura-
da olmayan bir varlığa ikincisi ise 
yokluğa işaret eder.  Baudrillard’a 
göre bu iki olgu arasındaki iliş-
ki sanıldığından daha karmaşık-
tır. Çünkü simule etmek “mış” gibi 
yapmak değildir, hastaymış gibi 
yapan kişi yatağa uzanıp bizi hasta 
olduğuna inandırmaya çalışır, bir 
hastalığı simule eden kişi ise ken-
dinde bu hastalığa ait semptomları 
görülen kişidir. Tam da bu ilişkiye 
göre simulasyon gerçekle sahte ve 
gerçekle düşsel olanın arasındaki 
farkı yok etmeye çalışır. Hastalığı 
simule eden kişi gerçekte hasta 
mıdır değil midir, bunu bulmak 
çok zor çünkü hastalığa ait bütün 
semptonları kendisinde gösteriyor; 
“Deliyi gerçekten bu kadar iyi tak-
lit edebilen biri gerçekten delidir”. 

Baudrillard denilince 
Disneyland hakkındaki orijinal 
fikirlerine de değinmemek olmaz. 
Ona göre Disneyland sadece 
çocukların eğlence kültürü için 
üretilmiş ve tasarlanmış bir ger-
çekliğin çok ötesinde bir şeydir. 
Aynı zamanda ekonominin her 
türünün yeniden biçimlendirildi-
ği bir sektör de olan Disneyland 
Amerikanın birebir prototipidir. 
Küreselleşen dünyayı ekonomisiy-
le, kültürüyle, gerektiğinde bütün 
şiddet ve asimetrik savaş yöntem-
lerini kullanarak, askeri işgallerle 
baskı altına alarak kontrol altında 
tutmaya çalışan ABD yaşam biçimi  
Baudrillard için Disneyland’dır. 
ABD ve Disneyland gerçeğe değil 
hiper-gerçeğe göre tasarlanmışlar-
dır, onları üreten iç içe geçmiş 
simulasyon sistemleridir. Her iki 

tasarlanmış gerçekte insanı haki-
kata ulaştıran araçlar değil “cay-
dıran” araçlardır. Mesela ABD’de 
yaşanmış ve dünyanın gündemi-
ni uzun süre işgal etmiş Watergate 
Skandalı Baudrillard’a göre plan-
lanmış bir simulasyondur ve bu 
sayede dünyaya “politik bir ahlak 
şırıngalanmıştır”. Bu önerme ışı-
ğında birçok sorular sorulabilir 
aslında; ABD’de yapılan 11 Eylül 
saldırıları bir simulasyon muydu? 
ABD’nin Irak’ı işgal etmek için 
kullandığı  Saddam Hüseyin bir 
hiper-gerçek miydi? 

Bu kuramda televizyon hiper-
gerçekliğin en önemli üretim mer-
kezi ve aracıdır. Televizyon ara-
cılığı ile hiper-gerçeklikler üre-
tilir ve televizyonun ulaşabildiği 
her yere yayılır. Haberler, reality-
show’lar, diziler ve sinema toplu-
mu yönlendirmede ve yönetmede 
vazgeçilmez birer iktidar aracı ola-
rak karşımıza çıkar. 

Sonuç Olarak

Baudrillard “simgeler her 
zaman ölümcül bir güce sahip-
tir” der. Bu bakımdan son dönem-
de yayınlanan propagandist dizi-
lerin karşısında durmak bir hayli 
zor. Öldürücü bir güce sahip imge-
nin karşısında gerçeğin görülebi-
len ve algılanabilen yanlarını yeni-
den canlandırmak, simule edilen 
bir olayın sadece zararlarını azal-
tabilecektir. Çünkü Baudrillard, 
“Tanrı bile simule edildikten, 
Tanrı’ya olan inanç ve gösterge-
ler indirgenebildikten sonra gerisi-
ni siz düşünün!” der.  

Çağımızın temel hastalığının 
adı “gerçeğin üretimi ve yeniden 
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üretimi” denen şeydir. Örnek ola-
rak seçtiğimiz iki dizide de idea-
lize edilerek inşa edilmeye çalışı-
lan, aslında var olmayan, teori-
den başka gerçekliği olmayan tip-
lemelerle, geçmişte sanki bunlar 
yaşanmış gibi gösterilmekte. Böyle 
yapılarak 2010’ların Türkiye’sinde 
halka söyleyebilecek bir şeyi olma-
yan, sivil toplumculuktan çok 
devletçi, totaliter ve tektipleştiri-
ci yönleri baskın olan sol düşün-
cenin simulasyonu yapılmaktadır.  

Bir gerçeklik olarak algılanmak 
isteyen, görünüm olarak 
tanımlanan simulark kuramına 
göre varolan ve varedilen her 
şey bir anlam içerir. Bununla 
beraber gerçekliğin görünen 
ve görünmeyen yönleri vardır. 
Buradaki gerçekliğin görünümü 
olayı, eşyayı yorumlayan kişinin 
sahip olduğu algıya göre şekillenir. 
Gerçeklikten elde edilen 
görünümler gerçeğin özü gibi 
ifade edilir. Bu görünümleri bir 
mesaj yükleyerek çevreye yaymaya 
çalışırken simülasyon süreci başlar. 
Dolayısıyla her iki dizi filminde 

de sağcı ve solcu gençliğin 70’li 
yıllardaki resmedilme biçimi 
gerçekliği görenin yorumla 
biçiminden bağımsız değildir.  
Sağcı gençlik öylesine acımasız 
bir önyargının malzemesi haline 
getirilerek, geçmişte sağcılar 
tarafından yapıp-edilen her şey 
anlamsızlaştırılmakta, kendi 
asli söyleminden uzaklaştırılıp 
tamamen ters bir yapının 
içerisine sokulmaktadır. Böyle 
bir manipülasyonla iki kuş 
birden vuruluyor, hem solcuların 
sağcılar karşısında kaybettikleri 
bir geçmişin intikamı alınmakta 
hem de yeni nesillere sağcılığın 
söyleminin içinin ne kadar boş ve 
anlamsız olduğu gösterilerek “o 
tarafa gitmeyin” mesajı verilmekte.   

Zaten Baudrillard insan 
yaşamıyla ilgili her türlü alanı 
yorumlayan, kurgulayan 
sinemayı, gerçekliğin yönetmenin 
ve sahibinin elinde bireysel/
toplumsal algı süreçlerini iğdiş 
ettiği alanlardan biri olarak görür. 
“Sinema gerçekliğin ters yüz 
edildiği en önemli sahnelerden 
biridir” der. Ona göre “hiper-
gerçek bir uygarlığı zehirleyen ilk 
pislik Disneyland’dır”. Gencinden 
yaşlısına, eğitimliden eğitimsizine 
kadar tüm bireyleri etkileyen ve 
yönlendiren bir araçtır sinema. 
Her iki dizide de, hiç te yüce 
olmayı hak etmeyen bir solculuğun 
resmedilmesiyle toplumsal algılar 
iğdiş edilmekte. Aynı biçimde 
sağcılık öylesine sığ bir ideoloji, 
öylesine kof bir hareket tarzıdır 
ki yeni neslin “orada bulacağı bir 
şey” yoktur. Dolayısıyla hayatı 
daha özgür kılmanın, yaşamı daha 

anlamlı ve dolu dolu yaşamanın 

zorunlu olarak yolu popüler 

solculuktan geçer mesajı veriliyor. 

Oysa Hakkı Öznur’un büyük 

emek sonucu hazırladığı değerli 

bir eser olan “Derin Sol” kitabına 

bir göz atmamız, ya da Mümtazer 

Türköne’nin “Darbe Peşinde Koşan 

Bir Nesil; 68 Kuşağı” kitabına 

bakmamız Türk solunun gerçek 

yüzünü bize gösterecektir. Ayrıca 

Orhan Pamuk’un da yeni kitabı 

“Manzaradan Parçalar; Hayat, 

Sokak, Edebiyat”daki şu olaya 

bakabiliriz; “Dostoyevski’nin 

Cinler’ini okurken Türkiye ile ilgili 

bir hikaye ile karşılaşmışım gibi geldi 

bana. Bütün o dünyayı değiştirme 

isteğinin, bir yerlerde bir örgüt olduğu 

hayalinin, içten devrimciliğin ya da 

adam tavlayıp kafakola almanın, 

bizimle aynı dili konuşmayan ve aynı 

görüşü paylaşmayanları kahredici 

bir şekilde aşağılama zevkinin gizli 

dilini, ruh hallerini Dostoyevski sanki 

bana korkutucu bir sırrı fısıldar gibi 

öğretiyordu… Bu korkunun bir başka 

nedeni daha vardı. Aynı yıllarda yani 

Cinler’in yazılıp yayınlanmasından 

ve Neçayev cinayetinden aşağı 

yukarı yüz yıl sonra, bir benzeri 

Türkiye’de Robert Kolej-Boğaziçi 

Üniversitesi’nde işlendi. Aralarında 

sınıf arkadaşlarımın da olduğu 

devrimci çevre ihanet ettiklerine 

inandıkları, aralarındaki bir 

“haini” kafasına lobutlar vurarak 

öldürmüşler, cesedini bir bavula 

koyup sandalla Boğaz’ın öteki 

yakasına geçirirken yakalanmışlar”.

Jean Baudrillard
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H. Vicdan TEK‹N

İnsan Aşkla, Aşk ise
Mahremiyetle Mümkündür

A ncak hakikatin biricikliği-
ne teslim olmakla anlam 
kazanabilen insani ve 

fıtri her mesele gibi mahremiyet 
te, pozitivizmin,  rasyonel aklın ve 
dünyevileşmenin saldırısına maruz 
kalmaktan yakasını kurtaramamış-
tır. Zira hakikatin biricikliğine olan 
inancın sarsılması, zannedildiğin-
den daha kapsamlı bir dönüşümün 
manivelası olmuştur.

Bu, salt inançlardan bir inanç 
değil, her şeyi olması gerektiği yerde 
tutan bir şirazedir. Bu şirazeden 
boşanmaksa, hangi kombinasyon 
temin edilirse edilsin eksik olacak, 
asla bütünlük arz etmeyecek birta-
kım girişimlerden ibaret kalmaya 
mahkumdur.

Ardısıra insan tekleri, herbi-
ri nev’i şahsına münhasır, dürül-
müş birer kainat olmaktan, özgün-
lük ve biricikliğinden mahrum 
kalır. Sonrasında ise sevgi ve aşkın 
özgünlüğünden basedilemez. Bu 
çağın insanına yalnız kılık kıyafet, 
yeme içme, eğitim, tatil veya tüke-
tim biçimleri değil, aşkı yaşama yol-
ları da, onu sergileme tarzı da daya-
tılmaktadır. İnsanlık total anlamda 
zemin ve eksen kayması yaşamakta-
dır. Söz konusu kayma, diğer birçok 
şey gibi, mahremiyet algısını büyük 
ölçüde değişime uğratmıştır.

Mahremiyetin Dönüşümü

Mahremiyet algılamasında 
yaşanan dönüşümün, Müslüman 
kadın ve erkek için yeni bir sınan-
ma vesilesi olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini düşünüyorum. 
Müslüman kadınlar da, erkekler 
de geleneksel olarak çoğu zaman 
farkına varmadan sürdüregeldiği 
(kentli veya köylü) alışkanlıkları-
nı, rezerv  ya da reflekslerini, hem 
idrak etme hem de bu bağlamda-
ki dayatma ve kuşatmayı bertaraf 
edip edememe, direncini koruyup 
koruyamama şeklinde sonuçlana-
cak yeni bir imtihanla yüzyüze geli-
vermiştir. Kuşkusuz hiç te basite 
alınamayacak ciddi bir sınavdı bu: 
Adalet, ahlak ve estetik temelin-
de yükselmiş, köklü bir medeniye-
tin güçten düşmüş olması, farkında 
olarak veya gayr-i ihtiyari yaşan-
maya ya da yaşatılmaya çalışılan 
değerlere yönelik istilayı pekiştir-
meye yararken öte yandan, kadın-
erkek eşitliği, kadının özgürlüğü, 
ilerleme ve çağdaşlık gibi argüman-
lar üzerinden kadınla erkek cinsi 
arasında berhava edilmeye çalı-
şılan hadleri korumak, çok güçlü 
ve donanımlı olmayı, sahih kay-
naklardan sahih bilgilere ulaşmayı 
gerektiriyordu.

İslam’ı, hayatın her şeyi kıl-
maktan vazgeçmekle İslam dünya-
sında kadın ve erkekler genel ola-
rak bütüncül bir İslami terbiyeden 
de mahrum   kalmıştı. Dolayısıyla 
çok yakın zamana kadar mahremi-
yet meselesi, sadece kadının ala-
bildiğine kısıtlanmasıyla halledile-
bilecek bir mesele olarak algılana-
gelmişti. Ancak, gelişmeler  duru-
mun hiç te böyle olmadığını, yal-
nız kadınları kısıtlamanın yeter-
li olmadığı hatta onları eğitim-
siz bırakmanın sorunları derinleş-
tirmekten başka şeye yaramadı-
ğını göstermekte gecikmedi. Bu 
arada batının, batılı kadınların ve 
içimizdeki taşeronlarının ülkemiz-
de “müslüman kadınlara rağmen 
Müslüman kadınları kurtarma ope-
rasyonu” olarak tanımlayabileceği-
miz gayretkeşlikleri de aynı süre-
ce denk düşüyordu.  Bizde, kendi-
sini bu gayrete adamış erkeklerin 
büyük bir bölümü kadına kolayca 
ulaşmanın önündeki engelleri kal-
dırmak için kadınlara yarı çıplak-
lığı, evinden, maneviyattan uzak-
laşmayı hürriyet olarak empoze 
etmekten çekinmiyordu. Elbiseden 
soyun, dinden soyun, sınırlardan 
soyun, hürriyetin(!) esiri ol!

Bütün bunlar olup biterken, 
kendisi hakkında  kurtuluş strate-

■ Asosyal ‘Sosyallik’
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jileri hazırlanan Müslüman kadın-
lar izledikleri yol açısından birkaç 
kategoride değerlendirilebilir. Bir 
kısmı sürece hiç müdahil olmadan  
hayatına inandığı biçimde devam 
etme yolunu tercih edip, ahlaki 
değerlerini, mahremiyeti, cinsiyet-
ler arası sınırları elinden geldiğin-
ce İslam’a (geleneksel de olsa) göre 
sürdürmeye çalıştı. Diğer bir kısmı, 
dönüşüm taleplerinin kendisi ve 
hemcinsleri çevresinde olduğunun 
farkına varan, daha dirençli ve 
genelde kamusal talepleri de bulu-
nabilen, mücadeleci, görece daha 
azınlıktaki kadınlardan oluşmak-
taydı. Bir başka kısmı ise, İslami 
duyarlılığın gerektirdiği rezervle-
ri terk etme, kolay olanı, dayatıla-
nı tercih etme yolunu seçmiş oldu.

Batılı kadının asırlar boyu tec-
rübe ettiği yığınla trajik öyküsü 
bulunur. Sanayileşme sonrası yaşa-
dıkları ve maruz kaldıkları insan-
lık dışı ayrımcılık, zulüm ve sömü-
rü ise birçok coğrafyada haniyse 
orta çağda maruz kaldıklarını ara-
tacak  düzeylere ulaştı. Yukarıda 
bahsi geçen  kurtarıcı yerli figüran-
larla, yabancı aktörler Müslüman 
kadının Batıdaki boyutlarda makus 
bir talihi veya tarihi olup olmadı-
ğını ortaya koyma zahmetine hiç 
girişmemiştir denebilir. Şüphesiz 
bunları söylemek, İslam dünya-
sında kadının özgeçmişinin güllük 
gülistanlık olduğunu iddia etme-
yi, negatif ayrımcılıkları görmezden 
gelmeyi gerektirmez. 

Kılık kıyafet, kadın ve erke-
ğin birarada bulunma koşulları, 
cinsellik ve cinsiyetler arası sınır-
lar Müslüman açısından ancak 
ilahi vahiyle bir anlam ifade eder-
ler. Kurgulanmış bir sisteme değil, 
aşkın olana, Rahmani murada ve 
fıtrata murabıttır. Mahremiyet 

yani, insanın fıtraten muhtaç oldu-
ğu minimum bütün sınırlamalar 
insanın özgürleşmesi için vazgeçil-
mez bir ihtiyaçtır. Kadının da erke-
ğin de kalıptan, dış görünüşten 
yani, tenden ibaret olmadığını gös-
terir mahremiyet...

Annen Türk Dizilerinde 

Oynuyormuş

Günümüzde mahremiyet ihla-
li maalesef birçok enstruman ara-
cılığıyla toplumun her kesimine 
nüfuz ediyor. Medya  diziler, rea-
lity showlar, magazin programları, 
birtakım yarışmalar hatta, haber-
lerle mahremiyet ihlalinin bula-
şıcılığını artırır ve  kimi romanlar 
veya şarkı sözleri cinselliğin meta-
laşmasına ve ahlaki değerlerin yiti-
mine hizmet ederken, toplum gide-
rek fuhuşun aşk maskesiyle sunul-
masına,  güven, sadakat ve masu-
miyetin kaybolmasına daha bağışık 
hale gelmektedir. Kırk küsur  yıl-
dır Almanya’da yaşayan  bir ahba-
bımız Türk çocuklarına küfretmek 
isteyen Alman çocuk veya gençle-
rin “annen Türk televizyon dizisin-
de oynuyormuş “ dediklerini üzüle-
rek anlatmıştı. 
Şunu belirtmek gerekir ki, aile-

nin muhkem yapısını sarsıcı bu 
süreç, aileye sığınma imkanını, 
aileye duyulan ihtiyaç ve güveni 
yaralamaktadır. Dolayısıyla karşı-
lıksız ve çıkarsız sevgiyi, diğerini 
kendine yeğleyebilecek bir özve-
riyi, itimadı ve sadakati öğretebi-
lecek alternatifsiz tek menbadan, 
yani aileden -toplumsal anlamda- 
yoksunluk derinleşiyor. Bağ doku-
sunda patoloji sinyalleri veren aile,  
majör ilkeleri aktarma işlevini kay-
bedince fert, arayışını başka ortam-
lara  kaydırmaktadır.

Faili Meçhul Cinayetin
Kurbanı Aşk

Gerçek sevgi ve aşkı, ilahi 
hadleri görmezden gelerek bul-
mak imkansızdır. Bugün, sınırlara 
tahammül göstermeyen, bir dönü-
şümün olduğu ortada. Kimsenin 
sevdiğini özlemeye, beklemeye 
veya ertelemeye sabrı varmış gibi 
görünmüyor. Aşk, emeksiz ulaşı-
lan, pervasızca tüketilen bir meta-
ya dönmektedir. Yalnız bedenin 
haz duygusunu tatmin etmeyi aşk 
sanan ancak aradığına da kavuşa-
mayan birçok aşk adamı(!) başka 
deneyimlere, yaşanmışlıklara(!) 
yelken açıyor. Yaşadığımız çağda 
insana yüreğinin götürdüğü yere 
gitmesi telkin edilirken, ona gele-
neksel, ahlaki ve insani hiçbir sınır 
tanımayan sözümona bir cesaret 
kazandırılmaya çalışılır.

 Genç kızlara ve erkeklere mas-
türbasyonun sakıncası olmadığını 
söyleyen, evli eşlere ilişki önce-
si erotik film izlemelerini öneren 
profesörler, ihanete uğrayan kadı-
nın reçetesine kocasını aldatması-
nı, böylelikle öfkesinden kurtulabi-
leceğini yazan psikologlar, evli biri-
ni sevmenin ve ona sahip olmak 
için gösterilen gayretin onurundan 
bahseden roman veya köşe yazar-
ları, enişte veya yengeyle yaşanan 
kaçamaklara yer veren diziler, hep 
yüreğinin(şehvetinin) götürdüğü 
yere giden, sıradışı olmak için sınır-
dışına çıkıp kaybolan insan hikaye-
leridir aslında. Cinselliğin alabil-
diğine tahrik edilmesi ve cinselli-
ğe aşırı vurgu yapılmasıyla aşk ara-
sında ters bir orantı göze çarpmak-
tadır. Aşkı sahici kılan, ona içkin 
olması gereken iffet ve namus his-
sidir. 

Gençler arasında tedavülde 
olan bir tabire rastlıyorz; “kendine 
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sevgili yapmak”. Suni, sentetik bir 
malzemeden mamül bir şeyi çağ-
rıştıran bu tabir, aslında aşka yük-
lenen manayı da ele vermektedir. 
Batı tandanslı filmlerin reşit olmuş 
ama bekaretini koruyan genç kız 
veya erkekte anatomik veya psiko-
lojik bir bozukluk aramayı empo-
ze ettiğine sıklıkla rastlanabilir. 
Bunlara o kadar bağışıklık kazan-
dık ki, artık bizde de ciddi, iffet-
li bir genç gay olup olmadığı soru-
suna muhatap kalabilir. Seviyesiz 
ilişkilere prim vermeyen gençten, 
tecrübeli(!) arkadaşları “süt” diye 
bahsediyormuş.

“O şekil bu şekil huyların var 
ya, uçuk kaçık hallerin var ya, ben 
ona kapıldım” gibi, “bilirim çok 
kirlidir aşk sicilim, sadakat konu-
sunda da pek iddialı değilim” gibi, 
“belki de birkaç beden önceydi 
senle son sevişmemiz” ya da “yata-
ğıma gel” gibi sözümona aşk şar-
kılarına bakacak olsak aşkın kati-
linin meçhul değil, anonim oldu-
ğunu görmek mümkün olacaktır. 
Bu arada nadiren Sagopa’nın “aşk 
yok artık kalmamış deme vardır” 
nakaratıyla söylediği şarkıda oldu-
ğu gibi, rahat yaşamla sapıtma-
yı bir saymanın, tenine dokunan 
ellerden koleksiyon yapmanın, aşkı 
yorgan altlarında arayan yozlaş-
manın, ertesi gün başka bir erke-
ğe anlatılacak günübirlik ilişkile-
rin malzemesi olmaktan ibaret bir 
kadın özgürlüğünün eleştirildiğini 
de görüyoruz .

Yine liberal feminizmin çar-
pık özgürlük algılarının yaygınlaş-
masıyla homoseksüelliği veya lez-
biyenliği sapma olarak kınamak 
özgürlük adına utanılası bir durum 
olarak gösterilmeye çalışılmakta-
dır. En azından komedyenler sık 
sık bu çağrışımları direk ya da 
dolaylı olarak malzeme etmekle 

toplumsal direnci kırma veya hafif-
letme yolunda hayli mesafe almıştır 
denilebilir. Dünya giderek kişinin 
kendisine özel veya iki kişi arasın-
da özgün ve özel hiçbir şey bırak-
mayacak derecede duyguların, iliş-
kilerin, günahların sergiye çıktı-
ğı devasa bir tezgah görünümü alı-
yor. Tecavüzler, ihanetler, sevgi-
li cinayetleri veya sapkın ilişkiler 
hep bu tezgahta sergilenmektedir. 
Trajediler pornografik bir biçim-
de toplumla paylaşılır. Bu bir yan-
dan duyarlılığı bitiren, diğer yan-
dan gözün ve gönlün kirlenmesine 
ve değersizleşmeye sebep olan bir 
teşhir türüdür.

Son günlerde üniversitede 
başörtüsü sorunu tartışmalarında 
başörtüsüne özgürlük getirilmesi-
ne karşı çıkanlar, savunma ola-
rak bu tavizin üniversitelerle sınır-
lı kalmayıp lise ve ilköğretime, 
hatta kamuda hizmet veren kesi-
me de sıçramasına dair endişelerini 
ileri sürmekteler. Ya bu taviz diğer 
tavizleri doğurursa. Maazallah 
özgürlük kapısı aralanmaya gör-
sün, başörtülüler nerede duraca-
ğını bilmezler(!). Bazı sosyolog, 
psikolog, pedegog, siyasetçi veya 
kanaat önderliğine soyunan kim-
selerin toplumda çarpık ilişkilerin 
yaygınlaşmasını, uyuşturucu kul-
lanma, tecavüz veya diğer suçla-
rı işleme yaşının ne kadar aşağılara 
düştüğünü veya cinsellik istisma-
rını ve bu konuda yapılması gere-
kenleri konuşmak, değerler eğiti-
mi, ailenin yeniden güç kazanması 
için çözüm önerileri getirmek yeri-
ne, başını örtme suçunun(!) yay-
gınlaşmasına dair kaygıları hakika-
ten incelenmeye değer bir durum-
dur. Bundan daha acıklı olanı bana 
göre, kendisini İslamcı olarak tarif 
edebilen birçok kişinin gündemin-
de mahremiyete dair hassasiyet de, 

kadın ve erkeğin birarada çalışma-
ları veya okumalarına ilişkin koşul-
ların sağlanması konusundaki talep 
de, örtünme emriyle ilgili duyarlı-
lık ta -bütün bunlar insanın insan-
lığını korumaya matuf hassasiyet-
ler olmasına rağmen- eski niteliğiy-
le yer almamaktadır. İnsanın, artık 
var olmadığına inandığı ancak 
özlemini de içinden söküp atama-
dığı aşkı yakalaması için mahre-
miyetin inşasına ihtiyacı vardır. Ya 
kendisinden ve aşktan ümitsizliğe 
düşmüş, yalnız, uyumsuz ve mut-
suz yaşantısına şöyle veya böyle 
devam edecek, pespayelik aşk kılı-
ğında arz-ı endamını sürdürecek 
yahut, kaybettiği ve cinselliğe kur-
ban verdiği yerde insanoğlu aşkın 
nüvesini yeniden aramaya koyula-
caktır. Kadınlar maskulen, erkek-
ler feminen tavırlardan vazgeçe-
rek mümin kadınlar ve erkekler 
Allah’ın (c.c.) rızası doğrultusun-
da dost ve yardımcılar olarak var-
lığının diğeriyle anlamlı olacağı-
nın ayırdına varmak zorundadır. 
Birinin diğerinin alanını koruması, 
ancak mahremiyetle mümkün ola-
bilir. Söz konusu kadın ve erkek 
nikahlı ise, biri diğerinin giysisi 
gibidir; yabancı bakıştan, sömü-
rüden, sahte duyguların ve tutku-
ların yakıcı veya dondurucu etki-
sinden koruyan bir giysi. Bütün 
olumsuz gelişmelere rağmen şah-
sen ben, gizemin ve aşkın varlığın-
dan ve insandan ümit kesmemek-
ten ancak, bunların maruz kaldığı 
saldırı ve taarruzu bertaraf etmek 
üzere teyakkkuz halinde olmaktan 
yanayım. 

“Çirkin utanmazlıkların iman 
edenler içinde yaygınlaşmasından 
hoşlananlara dünyada ve âhirette 
acıklı bir azap vardır. Allah bilir, 
siz ise bilmiyorsunuz.” (24/Nur, 19)
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YAŞAYAN ‹SLAM

Abdullah YILDIZ

 Kur’ân’ı Kendimize Değil;
Kendimizi Kur’ân’a

Uydurmak

“Siz Kur’ân’a tâbi olunuz. 
Sakın Kur’ân’ı kendinize uy-

durmayınız. 
Kim Kur’ân’ı kendisine uy-

durursa, Kur’ân onu yüz üstü 
cehenneme atar. 

Ama kim Kur’ân’a tabi olur-
sa, Kur’ân onu Firdevs cennet-

lerine götürür.” 
Hz. Ömer (r.a.)

 

R eferandum sonrası 
Türkiye’nin daha özgür 
ve korkularından daha 

emin bir sosyo-politik ortama 
doğru evrilmesi umuluyor. İnsa-
nımızın kadim kültürel kökleriy-
le, İslâm’la yeniden buluşma ar-
zusunun önündeki engeller ted-
ricen kalkıyor. Ümmetin yeniden 
tarihin öznesi olma yolundaki 
derin yürüyüşü, şer güçlerce ya-
vaşlatılmak istense de engellene-
miyor. Zira Allah’ın sünnetinde 
bir şaşma olmaz.

Dar anlamda Türkiye Müslü-
manlarının, genel anlamda ise İs-
lam ümmetinin tekrar tarih sah-
nesine dönüşünü engelleyeme-
yen şeytani güç odakları, bu sü-

reci yönlendirme ve hedefinden 
saptırma gayretinde görünüyor-
lar. Asırlar boyu çeşitli ihtilaf ve 
iftiraka neden olmuş ne kadar 
kronik soru/n ve tartışma konu-
su varsa gündeme taşımak sure-
tiyle, İslâmi diriliş rüzgârını kes-
mek veya mecrasından kaydır-
mak istiyorlar. Asıl gayeleri ise, 
Batı/l merkezli küresel sistemi 
ve hayat tarzını tüm çarpıklık-
ları ile İslâm’a onaylatarak süf-
li çıkar egemenliklerini sürdür-
mek… Yani “Kur’ân’ı kendileri-
ne uydurmak”…
İşbu meyanda, Kur’ân’ı nes-

neleştirme ya da araçsallaştırma 
diyebileceğimiz zorlama yorum-
lara ve yönlendirmelere başvu-
ruluyor. İslâm’ın bin beş yüz yıllık 
kadim geleneğinde hiç gündeme 
gelmeyen meselelerin, vahyî sa-
biteleri iptal edecek biçimde te-
vil edilerek piyasaya sürüldüğü 
gözleniyor. 

Egemen ideolojik söylemlerin 
veya düşünce ekollerinin etkisi 
altında kalan kimi Müslüman zi-
hinler de, bilerek ya da bilmeye-
rek, şer dünyada üretilen fikir de-

metlerine ve düşünce kalıplarına 
İslam’dan, Kur’ân ve Sünnet’ten 
sözde deliller, gerekçeler bulma 
ve egemenlere servis yapma ya-
rışına giriyorlar. Psikolojik ve fi-
ili baskısı altında ezildikleri ha-
kim zihniyete meşruiyet kılıfları 
üretmek için koşuşturan kimi ze-
vat, hemen medyada kendilerine 
boy boy yer bulabiliyorlar: Kur’ân 
âyetlerini bağlamlarından kopa-
rarak zorlama yorumlarla tevile 
kalkışmak… Bazı âyetlere şim-
diye kadar hiç duyulup görülme-
miş biçimde akla-hayale gelme-
dik anlamlar vermek için keli-
me ve kavramları eğip-bükerek 
mıncıklamak… Zihinlerine çö-
reklenmiş önyargı ve dogmala-
rı mutlak doğru kabul ederek, 
Kur’ân âyetlerini o şablona uy-
durmak için işlerine geldiği şe-
kilde mecaza, metafora ya da ta-
rihselciliğe sığınmak… Mesela; 
İslâm’ı sol, sosyalist veya liberal, 
hatta faşist/ulusalcı düşünceler-
le telif etme ucuzluklarına yönel-
mek… Cihad, tesettür vb. gibi 
İslamî sabiteleri esnetmeye çalış-
mak… Son yıllar sıkça rastladığı-
mız şeyler değil mi?
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Ateşe Sürükleyen Tehlikeli 
Teviller

“Kim, Kur’ân hakkında, bil-
meden (kendi reyi ile) konuşur-
sa Cehennem’deki yerine hazır-
lansın”1 hadis-i şerifi, İslâm adı-
na söz söyleyen herkesi titretme-
lidir. İmam Gazali; bu hadîs-i şe-
riften hareketle herkesin ‘kafa-
sına estiği gibi’ tefsire ve yanlış 
yorumlara kalkışmasını şiddetle 
eleştirir ve meseleyi iki zaviyeden 
tahlil eder:

1. Kişinin herhangi bir şey 
hakkında bir fikri vardır. Tabi-
atı ona meyletmekte, hevâsı da 
onu istemektedir. Bu gayesi-
nin doğru olduğuna delil gös-
termek için, Kur’ân’ı kendi rey 
ve hevâsına göre te’vil eder. 
Eğer o rey ve hevasına uyma-
saydı, asla Kur’ân’dan o mânâ 
kendisine görünmeyecekti. Bu 
kabil te’vil, bazen ilimle bera-
ber olmaktadır. Meselâ birisinin 
ihdâs ettiği bid’atın doğruluğuna 
Kur’ân’ın bazı ayetlerini delil ola-
rak göstermesi gibi... Oysa o kişi 
bilir ki, ayetin gayesi onun iddia 
ettiği mânâ değildir. Fakat ayeti o 
şekilde te’vil etmek suretiyle has-
mını şaşırtmak istemektedir. Bu 
kabil te’vil, bazen de cehaletle 
beraber yürümektedir. Fakat aye-
tin birçok mânâya gelmesi muh-
temel olduğu zaman, kendi gaye-
sine uygun düşen tarafa meyle-
dip rey ve hevâsıyla o tarafı ter-
cih eder ve böylece kendi reyiyle 
tefsir etmiş olur. Yani kendisini 
böyle bir tefsire zorlayan reydir. 
Eğer bu zorlayıcı rey olmasaydı, 
onun yanında böyle bir te’vil ter-
cih edilmeyecekti. Bazen de doğ-
ru bir hedefi olur. O hedefini tak-

viye edici bir delili Kur’ân’da arar 
ve hedefine varmak için aynı 
mânâyı ifade etmeyen bir ayet-
le istidlâl eder. Tıpkı seher za-
manında istiğfar etmeye insan-
ları dâvet eden Hz. Muhammed 
Mustafa’nın (s.), ‘Sahura kalkınız. 
Zira sahurda bereket vardır’ sözüy-
le istidlâl edip, bu hadîs seher za-
manında istiğfar etmeyi emre-
der demesi gibi... Evet, bu kim-
se hadîs-i şerifteki ‘tesahharû’ ta-
birinden gaye ‘seherde zikirdir’ 
der. Oysa kendisi de bilir ki, bu-
rada sahur zamanında yenen ye-
mek kastedilmektedir... Bu kabil 
te’villeri, vaizlerden bazısı doğru 
gayelerde konuşmasını süslemek 
ve dinleyenleri teşvik etmek için 
kullanır. Oysa böyle bir hareket 
dinen yasaktır. Bâtınîler de, halkı 
aldatmak ve bâtıl mezheblerine 
davet etmek için, fâsid gayeleri-
nin tahakkuku için aynı te’villeri 
kullanıp böylece Kur’ân’ı rey 
ve mezheblerine göre kesinlikle 
Kur’ân’ın gayesi olmadığını bil-
dikleri birtakım işlere hamleder-
ler. İşte bu tip te’viller, rey ile ya-
pılması menedilen tefsirin kısım-
larından biridir. O halde hadîste 
menedilen rey ile tefsîr, nefsin 
hevasına uygun düşen fâsid rey 
ile yapılan tefsirdir. Çalışma neti-

cesinde elde edilen sahih ictihâd 
ile olan tefsir değildir...

2. İkinci vecih ise; nakilden 
ve Kur’ân’ın garip meseleleriy-
le ilgili rivayetlerden kuvvet al-
maksızın sadece gramer ilminin 
zahirine göre çarçabuk Kur’ân’ı 
tefsîr etmeye yönelip acelecilik 
yapmaktır. …Kur’ân tefsirini, za-
hirini güzelce bilmeden sadece 
grameri bilmek suretiyle Kur’ân 
mânâlarını tez elden öne çıkar-
maya yeltenen bir kimsenin yan-
lışları çoğalır ve aynı zamanda 
Kur’ân’ı kendi reyiyle tefsir eden-
lerin zümresine dâhil olur. O hal-
de evvelâ Kur’ân’ın zahirî tefsi-
rinde nakl ve sema’a (işitmeye) 
önem vermelidir ki bu sayede ya-
nılmadan korunmuş olsun…2

Gazali’nin vukûfiyetle ortaya 
koyduğu üzere, mezhep-meşrep 
gayreti ile veya hevasına uyarak 
kendi önyargılarını pekiştirmek 
için yapılan bu tür teviller re’y ile 
tefsir kapsamına girer ki, Allah 
böyle bir yanlışa düşmekten bizi 
muhafaza buyursun. Kendi akıl 
ve reylerine fazlaca güvenen ve 
maalesef günümüzde örnekleri-
ne çokça rastladığımız söz konu-
su taifeye Hz. Ali’nin (r.a.) şu sö-
zünü hatırlatırız: 

“Şayet din rey ile olsaydı, 

Kasımî’nin vurguladığı üzere, sonraki devirlerde 
ortaya çıkan kimi batıl anlayışların, kendi görüş ve 
ve hurafe inanışlarını kanıtlamak ya da pekiştir-
mek üzere Kur’ân’a yönelip zorlama yorumlarla 
deliller bulmaya çalışmaları, Hz. Ömer’in tanımıy-
la, “Kur’ân’ı kendine uydurmak”tır ve çok tehlike-
li bir yoldur.
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mestin altına mesh vermek, üs-
tüne mesh vermekten daha evla 
olurdu.”3

Esasen, bilmedikleri bir konu-
da hataya düşme korkusuyla ih-
tiyatlı davranmak, sahabenin ge-
nel âdeti idi. Zira Hz. Peygamber 
(s.) onları rey ile tefsirden sakın-
dırmıştı. Reyle tefsiri yasaklayan 
hadisin; bir nassa, icmaa veya lü-
gatten bir delile dayanma-
dan heva ile yapılan, dinin 
özüne zıt tevil, tefsir ve yo-
rumları içerdiği açıktır.4 İn-
sanları kendi indi ve şahsi 
görüşlerine yöneltmek, siyasî 
ihtiraslara, mezhep ve milli-
yet taassubuna sürüklemek 
için yapılan tevil ve tefsirler 
elbette kabul edilemez.

Gazali; Kur’ân’ın zahirî 
manâsıyla yetinip hemen tef-
sire yeltenme ve nakle önem 
vermeyip keyfî hareket etme-
ye dair çok öğretici bir örnek 
verir: Mesela; Kur’ân’daki 
‘ümmet’ teriminden sade-
ce herkesin malûmu olan 
en meşhur mânâyı anlayıp 
o mânâya meyledip ve reyi de o 
mânâya çekip orada durmak gibi. 
Ona göre, bir kelimenin meşhur 
mânâsına reyiyle meyledip bu te-
rimin birçok mânâları hakkında-
ki nakle önem vermeyen bir kim-
senin tefsiri “yasaklanan tefsir” 
kısmına dâhil olabilir. Çünkü bu 
kimse, Kur’ân mânâlarının sırla-
rını çözmeden tefsirine girişmiş-
tir.

Mehâsinü’t-Tevil isimli tefsirin 
yazarı müfessir Kasımi de, tefsir-
de düşülen iki hatâyı şöyle açık-
lar:

1. Bazıları, bu rivayetle-

rin inandıkları manâlarını 
benimseye rek, Kur’ân lafızlarını 
o mânâlara hamletmek istediler.

2. Bazıları da, Kur’ân’ı konu-
şan, kendilerine Kur’ân in dirilen, 
Kur’ân’la hitâb olunan kimseleri 
dikkate almadan, Kur’ân’ı Arap 
dilini konu şanların kastetmesi 
caiz olan mânâ ile tefsir ettiler...

Birinci gruptakiler, Kur’ân 
lafızlarının o manaya delalet 
edip etmedik lerine bakmadan, 
gördükleri manayı vermişler; 
ikinci gruptakiler, konuşa nın 
muradına ve cümlenin gelişine 
bakmadan sadece lafza önem 
vermişler dir. Bunlar, çoğunluk-
la lafzın o manaya lügat bakı-
mından ihtimali nokta sında, bi-
rinciler de, Kur’ân’ı tefsir ettik-
leri mananın sahih olması nokta-
sında yanılmışlardır. Birinciler… 
bazen, Kur’ân lafzını, delalet et-
tiği ve ken disiyle murad olunan 
manadan soyutlarlar, bazen de, 

hiç delalet etmediği ve kendi-
siyle murad olunmayan mana ile 
yorumlarlar. Bunlar birtakım ba-
tıl şeylere inanmışlar, inanışla rını 
pekiştirmek için de Kur’ân’a da-
yanmışlar ve onu kendi görüşle-
rine göre yorumlamışlardır; görüş 
ve tefsir anlayışında, sahabe ve 
ta biîn’den selefleri de yoktur…

Hülâsa: sahabe ve tabiîn gö-
rüşlerine ve onların tefsiri-
ne ters bir düşün ceye sapan 
hata etmiştir, bid’atçıdır. 
Çünkü Kur’ân’ın tefsirini ve 
manasını en iyi bilen onlar-
dır, İslâm’ı en iyi bilen onlar-
dır.5

Kasımî’nin vurguladı-
ğı üzere, sonraki devirlerde 
ortaya çıkan kimi batıl an-
layışların, kendi görüş ve ve 
hurafe inanışlarını kanıtla-
mak ya da pekiştirmek üze-
re Kur’ân’a yönelip zorlama 
yorumlarla deliller bulma-
ya çalışmaları, Hz. Ömer’in 
tanımıyla, “Kur’ân’ı kendine 
uydurmak”tır ve çok tehli-
keli bir yoldur.

“Siz Kur’ân’a tâbi olunuz. 
Sakın Kur’ân’ı kendinize uydur-
mayınız. Çünkü kim Kur’ân’ı 
kendisine uydurursa, Kur’ân 
onu yüz üstü cehenneme atar. 
Fakat kim Kur’ân’a tabi olursa, 
Kur’ân onu Firdevs cennetlerine 
götürür.”6

Yazık ki, Kur’ân’ı kendi indi 
görüş ve önyargılarına, sığ dü-
şünce kalıplarına ve çağın genel 
geçer moda anlayışlarına uydur-
maya çalışmak yaygın bir hastalık 
halini aldı. Seyyid Abdüllatif’in 
dediği gibi, maalesef Kur’ân, 
‘her biri ayrı telden çalan farklı 

Kur’ân-ı Kerim’i en iyi şekil-
de anlayanlar ve kendileri-
ni en güzel şekilde ve bütün 
benlikleriyle Kur’ân’a tabi kı-
lanlar, şüphesiz Allah Rasûlü 
(s.) ve ashabı idi. Ashab-ı ki-
ram, vahyi Rasûlüllah’tan (s.) 
işitip anladılar ve başkala-
rına ve sonraki nesillere de 
aynı sadelikle anlatıp öğret-
tiler. Onların Kur’ân anlayışı 
son derece yalın, sade ve ya-
şamaya dönüktü.
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grupların iddialarını doğrulayı-
cı bir araç konumuna’7 düşürül-
dü. Kur’ân âyetlerini kendi ön-
yargılarına göre okuma hastalığı, 
İslam’da ilk fırkalaşmaların baş-
ladığı dönemlerde nüksetmişti. 
Müslümanların birbirinin boynu-
nu vurduğu o netameli dönem-
lerde, tarafsız kalıp onlara nasi-
hat eden Abdullah b. Ömer’e, 
bir adam gelerek şöyle dedi:

-“Sen Hz. Ömer’in oğlusun. 
Rasûlüllah’ın (s.) arkadaşı olan 
Ömer b. Hattab övgüye lâyık, 
büyük bir adamdı. Seni bu işten 
(bir tarafta yer almak veya hali-
felik) alıkoyan nedir?” Abdullah 
cevaben:

-“Beni bu işten alıkoyan şu-
dur: Allah, Müslüman kanı akıt-
mayı haram kıldı” dedi. Adam:

-“Ama Allah, ‘Fitne kalma-
yıncaya ve Din yalnız Allah’ın 
oluncaya kadar savaşın’ (Baka-
ra 2/193) buyuruyor” diye üstele-
yince, İbn Ömer şu cevabı verdi:

-“Evet, savaştık ve öldürdük; 
ta ki Din yalnızca Allah’ın oldu. 
Ama siz, neredeyse, Din Allah’ın 
dışındakilere ait olsun diye sava-
şı sürdürmek istiyorsunuz.”8

Çözüm 1: ‹lk Nesiller Kur’ân’ı 
Nasıl Anladılarsa Biz de Öyle 

Anlayalım

Kur’ân-ı Kerim’i en iyi şekil-
de anlayanlar ve kendilerini en 
güzel şekilde ve bütün benlikle-
riyle Kur’ân’a tabi kılanlar, şüp-
hesiz Allah Rasûlü (s.) ve as-
habı idi. Ashab-ı kiram, vahyi 
Rasûlüllah’tan (s.) işitip anladı-
lar ve başkalarına ve sonraki ne-
sillere de aynı sadelikle anlatıp 
öğrettiler. Onların Kur’ân anlayı-

şı son derece yalın, sade ve yaşa-
maya dönüktü. 

Müfessir İbn Kesir, Buhârî’nin 
Enes b. Mâlik’ten (r.a.) yaptığı şu 
rivayete yer verir: 

Ömer b. Hattab (r.a.) 
“Fâkiheten ve ebben” âyetini (Abe-
se 80/31) okumuş, “Fâkihe’yi bi-
liyoruz, ya Ebben ne?” demiş, 
sonra da, “Biz bu nunla mü-
kellef kılınmadık (yahut em-
rolunmadık)” demiştir. İbn 
Kesir’de Enes’den gelen diğer ri-
vayete göre, bir adam Hz.Ömer’e 
“ebben”in manasını sormuş, o 
da; “Fazla derine dalmaktan ve 
tekellüften nehyolunduk” de-
miştir.9 Bir rivayette ise Enes: “Ey 
Hattâb’ın oğlu; bu bir zorlama-
dan başka bir şey değildir” demiş-
tir. Yine İbn Kesir, “ebben” hak-
kında görüşü sorulan Ebubekir’in 
(r.a.) şöyle dediğini aktarır: “Ben 
Allah’ın ki tabında bilmediğim 
bir şeyi söyleyecek olursam, 
hangi gök beni gölge lendirir ve 
hangi yer beni üstünde gezdi-
rir?”10 

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer ve 
Hz. Enes’in (r.anhüm) bu tavırla-
rını daha iyi anlamak için, Abe-
se suresinin 24-42. âyetlerini me-
alen okuyup üzerinde düşünmek-
te fayda var:

“İnsan, ne yediğine bir baksın! 
Şüphesiz ki biz, yağmurlar yağdır-
dık, sonra toprağı göz göz yardık 
da oradan ekinler, üzüm bağları, 
sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, 
iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler 
(fâkiheten) ve çayırlar (ebben) bi-
tirdik; sizi ve hayvanlarınızı yarar-
landırmak için. Kulakları sağır eden 
o ses geldiğinde; işte o gün kişi kar-
deşinden, annesinden, babasından, 

eşinden ve çocuklarından kaçar. O 
gün, herkesin kendine yetip arta-
cak bir derdi vardır. O gün birta-
kım yüzler parlak, güleç ve sevinç-
lidir. Yine o gün birtakım yüzleri de 
keder bürümüş, hüzünden kapka-
ra kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, 
günahkârlardır.”

Dikkat edilirse, Yüce Rabbi-
miz bu âyetlerde, insanların ve 
hayvanların istifadesine sundu-
ğu sayısız nimetlerden bir kısmını 
hatırlatıyor. Bu nimetlerin ben-
zerlerini de biz hatırlayıp onla-
ra ekleyebilir ve üzerinde tefek-
kür edebiliriz. Bu nimetlerden bi-
rinin bilinmemesi veya tanınma-
ması, âyetlerde bize verilmek is-
tenen mesajı anlamamıza mani 
olmuyor. Önemli olan bu ni-
metlerin kıymetini bilip şükrü-
nü eda etmek ve herkesin kar-
deşinden, ana-babasından, evla-
dından kaçacağı o dehşetli He-
sap Günü’nde bu nimetlerin he-
sabını alnımızın akıyla verip ve-
remeyeceğimizi düşünerek hare-
ket etmektir. İşte Hz. Ömer’in 
(r.a.) derine dalmaktan ve işi 
zora sokmaktan kaçınmak iste-
mesinin nedeni bu olsa gerektir. 
Nitekim Taberi Tefsiri’ndeki ri-
vayette, Hz. Ömer bu âyeti oku-
yunca: “Ebbâ ne de mektir?” diye 
kendi kendine sormuş, sonra 
“Bitkilerimiz bize yeter” demiştir. 
Yani ebbâ’nın bir bitki türü oldu-
ğu ayetlerin akışından bellidir; 
dolayısıyla bunun ne tür bitki ol-
duğunu deşeleyip kafa yormanın 
bir faydası yoktur. Keza, Hz. Ebu 
Bekir’in de (r.a.) “hangi gök beni 
gölgelendirir, hangi yer beni ta-
şır” diyerek kaçındığı husus yine 
budur. Yani esas olan, âyetlerin 
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verdiği mesajı almak, anlamak ve 
hayatımızı ona göre düzene koy-
maktır. Eğer kelimelerle uğraş-
mak ve derine dalmak, bizi işin 
özünden uzaklaştırıyorsa, buna 
müsaade etmemek ve o tür de-
taylardan uzak durmak gerekir. 
Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Enes gibi 
ashab-ı güzinin (r.anhüm) örnek 
alınması gereken bu hassasiyetle-
rine dair başka nakiller de vardır. 

Meşhur bir rivayete göre 
Hz. Ömer (r.a.), “mürselât”, 
“âsıfât”11 ve benzeri şeyler 
hak kında çokça soru sorduğu 
için Dabî’ (ya da Sabiğ) isim-
li birini hayli hırpalamıştır.12  Hz. 
Ömer’in, adı geçen zâtı dövdü-
ğüne dair rivayetler ihtiyatla kar-
şılanabilir; ancak ashabın büyük-
lerinin, insanları Kur’ân’ın asli 
mesajlarından uzaklaştırıp zihin-
leri tali meselelerle boğacak ko-
nulara izin vermedikleri kesindir.

Bu iki kelimenin geçti-
ği Mürselât sûresinin ilk yedi 
âyetine baktığımızda; Yüce Rab-
bimiz, Kıyamet Günü’nün mut-
laka geleceğini, bundan hiç kim-
senin kuşkusu olmaması gerekti-
ğini kesin bir şekilde anlamamız 
için bazı şeyler üzerine yemin et-
mektedir:

“Ard arda gönderilenlere 
(mürselât’a), kasırga gibi esenle-
re (âsıfât’a), hakkıyla yayanla-
ra, hakkıyla ayıranlara, özür ya da 
uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara 
andolsun ki, uyarıldığınız (Kıya-
met) mutlaka gerçekleşecektir.” 
(Mürselât 77/1-7)

Burada, yemin edilen şeyin ne 
olduğundan ziyade bu yeminle 
anlatılmak istenen hayatî mesaja 
kulak vermek esastır. Yani gelme-

si kesin olan Kıyamet Günü’ne 
acilen hazırlanmak esastır. Bize 
görev ve sorumluluklarımızı ha-
tırlatan o yemin edilen kelimeler 
değil, Kıyamet Saati’nin ta ken-
disidir.

Yukarıdaki örneklerden hare-
ketle bir sonuca varan Muvâfakât 
yazarı Şatıbî; Hz. Ömer’in, 
terkibî mana genel hatlarıyla an-
laşılıyorken ve bu kelimeler üze-
rine herhangi bir teklifî hüküm 
gerekmiyorken, bunların üzeri-
ne düşüp meşgul olmayı ve daha 
önemli olan şeyleri terk etmeyi 
bir tür tekellüf say dığını söyler. 
Bu anlayışın şer’î dayanağına ör-
nek olarak da Bakara/177. âyete 
dikkat çeker:

“Birr/iyilik, yüzlerinizi doğu 
ve batı tara fına çevirmeniz değil-
dir. Asıl birr, o kimsenin birridir 
ki; Allah’a, âhiret gününe, melek-
lere, kitaplara, peygamberlere ina-
nır, sevdiği mallardan yakınlara, 
yetimlere, yoksullara, yolda kalmış-
lara, dilencilere ve boyunduruk al-
tında bulunan köle ve esirlere har-
car, namaz kılar, zekât verir, ant-
laşma yaptığı zaman sözlerini yeri-
ne getirir. Sıkıntı, hastalık ve sa vaş 
zamanlarında sabreder, işte doğru 
olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır. 
Muttakiler ancak onlardır.” 13 

Demek ki, yüzünü şu veya bu 
yana çevirme hususuna takılıp 
kalmak değil; âyette tek tek sa-
yılan iman ve ibadet esaslarını 
yerine getirerek sadıklardan ve 
muttakilerden olmaya çalışmak-
tır esas olan; yani yüzünü de-
ğil, özünü Allah’a döndürüp tes-
lim etmektir birr sahibi olmak. 
Şatıbî, devamla der ki: 

“Ama böyle değil de, terkîbî 

mananın anlaşılması, lafızların 
anlamlarının anlaşılmasına bağ-
lı olsa, o zaman onu öğrenmek 
için gösterilecek çaba bir tekel-
lüf sayılmayacak, aksine zorun-
lu olacaktır. Nitekim yine aynı 
Ömer’den şöyle bir rivayet var-
dır: Hz. Ömer (r.a.) kendisi min-
berde iken: “Ev ye’huzehüm ‘alâ 
tehavvüfin: Veya onları korkut-
mak üzere yakalayıvereceği(nden 
emin midirler?)” (Nahl 16/47) 
âyetini okumuş ve tehavvüf ke-
limesinin manasını hâzirûna sor-
muş, Hüzeyl kabilesinden bir 
adam kalkarak: 

-‘Tehavvüf bizde tenaqqus 
(bir şeyi azar azar noksanlaştır-
mak) manasındadır’ demiş ve:

“Tehavvefe’r-rahlü minhâ 
tâmiken kariden / Kemâ tehavvefe 
‘ûde’n-neb’ati’s-sefenü” 

(Keser, yay yapılan ağacı nasıl 
yontar; / Semer de ondan, kıvırcık 
tüylü hörgücü.)14 şiirini okumuş-
tur.15 

Bunun üzerine Hz. Ömer: 
“Ey insanlar! Câhiliyye devri şiir-
lerinizi toplamaya bakınız. Çün-
kü onda Kitab’ınızın tefsiri bu-
lunmaktadır”, demiştir.”16

Şatıbî, Hz. Ömer’den nakle-
dilen ve birbirine zıt gibi görünen 
bu iki rivayeti şöyle bağdaştırır:

“Bu iki ha ber arasında her-
hangi bir çelişki yoktur. Çünkü 
burada, âyetin manasının anlaşıl-
ması, sorduğu kelimenin anlamı-
nın bilinmesine bağlıdır. Birinci 
olayda ise durum böyle değildir. 
Durum böyle olduğuna göre, ya-
pılması gereken şey, ilâhî kelâmın 
mânâsını anlamaya özen göster-
mektir; çünkü sözden gözeti len 
amaç mânâ olmaktadır. Daha 
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başlangıçta hitap mânâ üzeri-
ne ku rulmuştur. Kitap ve sünnet 
üzerinde çalışan birçok kimse, 
bu nok tadan habersiz olmakta; 
hiç uygun olmadık yollarla on-
lardan anlam lar ve sırlar çıkarıl-
maya çalışılmaktadır. Tabi bu du-
rumda, ona ulaşmak isteyen kim-
seye mânâlar açılmayacak, Arap-
ların maksatlarına vâkıf olmayan 
araştırmacılara anlamlar gizli ka-
lacaktır. Bu durumda, bu gibile-
rin çabaları boşa gidecek, yanlış 
yolda güçlerini tüketmiş olacak-
lardır. Bu tür durumlara düşmek-
ten Allah, rahmetiyle muhafaza 
buyursun.” 17

Şatıbî’nin bu duasına hepimiz 
adına “amin” diyoruz. 

Bu yaklaşım, Kur’ân-ı Kerim’i 
ilk nesillerin anladığı gibi yalın ve 
doğru olarak anlamada izinden 
yürünecek sağlıklı bir yöntem 
olarak benimsenmelidir, kana-
atindeyiz. Ancak bu yöntemin, 
sonraki dönemlerde ve içinde ya-
şadığımız çağda ulaşılan bilgile-
rin ve insani tecrübelerin ışığın-
da Kur’ân’ı anlamayı ve yorumla-
mayı kısıtlayan ve engelleyen bir 
yaklaşıma dönüşmesi de doğru 
olmaz. Zira, Kur’ân-ı Mübîn’i ya-
şanan hayatın dışına iten anlayış-
lar, bizi de hayattan ve toplum-
dan koparır. 

Öyleyse, üzerinde yürüyece-
ğimiz yöntem; Kur’ân’da yer alan 
ilahi hakikatlerin bütün zaman-
lar ve mekânlar için geçerli ol-
duğunu asla akıldan çıkarmadan, 
O’nun şaşmaz ilkelerini zamana 
ve şartlara göre değiştirip dönüş-
türmeye kalkışmadan, insanlığın 
karşı karşıya olduğu temel prob-
lemlerin çözümünü O’nun ay-
dınlığında aramak olmalıdır.

Çözüm 2: Her Anlama Çabası 
Mutlaka Kalbî veya Fiilî Bir 

Amele Dönüşmelidir

Kur’ân’ı doğru anlama ko-
nusunda Endülüslü büyük âlim 
Şatıbî’nin Muvâfakât’ı, gerçekten 
köşe taşı niteliğinde bir eserdir. 
O, Kur’ân’ın doğru ve gereği gibi 
anlaşılması noktasında; amelî 
bir neticesi bulunmayan me-
selelere dalmayı doğru bulmaz; 
şeriatın da buna itibar etmedi-
ğini söyler. Muvafakât’ın “Beşin-
ci Mukaddime”sini tamamen bu 
konuya tahsis eden Şatıbi, konu-
yu şöyle açıklar: 

“Bir amelî neticesi bulunma-
yan herhangi bir meseleye dal-
mak, şer’an hüsnü kabul görme-
yen bir konu ile uğraşmak de-
mektir. Bura daki amelden şer’an 
matlûp olan kalbî ve fiilî amelleri 
kastediyoruz.

Bu mukaddimenin deli-
li istikrâdır.18 Şöyle ki; biz Şâri’ 
Teâlâ’nın amel bakımından mü-
kellefe bir faydası olmayacak hu-
suslara itibar etmediğini görmek-
teyiz: 

Yüce Allah Kur’ân’da: “Sa-

na hilâl halindeki ayları sorar-
lar. De ki: onlar, insanların ve 
hac va kitlerinin ölçüsüdür.” (Ba-
kara 2/189) buyurur. Burada ve-
rilen cevap amele yönelik husus-
la ilgilidir. Yüce Allah, soruyu so-
ran kimsenin, “Ay niçin incecik 
iplik gibi başlıyor, sonra giderek 
büyüyor ve nihayet dolunay olu-
yor; sonra yine küçülmeye başla-
yarak ilk halini alıyor?” şeklinde-
ki kastına iltifat etmemiş ve soru-
yu sorulması gereken şekilde ele 
ala rak, o doğrultuda cevap ver-
miştir.

Sonra aynı âyetin devamın-
da: “Evlere arkalarından girme-
niz iyilik değildir; iyi kimse kö-
tülükten sakınan kimsedir.” (Ba-
kara 2/189) buyurmuştur. Âyetin 
tamamıyla sorulan soruya cevap 
olmak üzere indiği görüşünde 
olanlara göre, Allah bir temsilde 
bulunmaktadır ve “Bu soru evle-
re arkalarından girmek kabilin-
dendir. Gerçek iyilik bu gibi şey-
lerle ilgili lüzumsuz, şu anda ve 
ileride bir fayda vermeyecek olan 
bilgilere sahip olmak değil, bila-
kis takva sahibi olmaktır.” buyur-
maktadır. 
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Yine yüce Allah, kıyametin 
ne za man olduğunu sormaları 
akabinde: “Senden kıyame tin ne 
zaman gelip çatacağını sorarlar. 
Sende onu anlatma  (bilgisi) ne-
reden (olsun)?” (Nâziât 79/42-
43) buyurmaktadır. Yani bu, fay-
dasız bir sorudur. Çünkü soran 
kimsenin onun mutlaka kopaca-
ğını bilmesi yeterlidir. Bu yüzden-
dir ki, Peygamberimiz (s.), kendi-
sine bunu soran kimseye: 

-“(Soruyu bırak da) Onun 
için ne hazırladın! (Ona 
bak!)”19 buyurmuşlar, soru açık 
olmasına rağmen, o doğrultuda 
ce vap verme yerine faydalı ola-
cak bir yöne çekmişlerdir. 

Yüce Allah bir başka âyette: 
“Ey iman edenler! Size açıkla-
nınca hoşunuza gitmeye cek şey-
leri sormayın.” (Mâide 5/101) 
buyurmuştur. Bu âyet “babam 
kim?” diye soran biri hakkında 
inmiştir. (…)
İbn Abbâs; İsrailoğullarının 

boğazlanacak ineğin evsâfı ile il-
gili soruları hakkın da: ‘Eğer onlar 
herhangi bir ineği boğazlasalardı, 
kendilerine kâfî ge lecekti. Fakat 
onlar (öyle yapmadılar) ifrata git-
tiler, Allah da işlerini zorlaştırdı.’ 
demiştir. Bu ifade, onların soru-
larının lüzumsuz olduğu nu göste-
rir. Bazılarına göre lüzumsuz so-
rular sormayı yasak layan âyet; 
‘Bu haccımız, sadece bu sene için 
midir, yoksa ömrümüz boyun-
ca yeterli midir?’ diye soru soran 
ve Peygamber’den de (s.): “Öm-
rümüz boyunca yeterlidir; eğer 
‘Evet!’ deseydim o zaman mut-
laka (her sene) vâcib olurdu!”20 
şeklinde cevap alan kimse (Akra’ 
b. Habis) hakkında inmiştir. Ha-

disin diğer rivayeti: “Ben sizi terk 
ettikçe siz de benim üstüme gel-
meyiniz. Şüphesiz, sizden önceki 
kavimler, mutlaka peygamberle-
rine fazla soru sormalarından do-
layı helak olmuşlardır.”21

Buradaki soruları fazla olu-
yordu ve pratik bir faydası bu-
lunmuyordu. Çünkü onlar şayet 
sussalar da, amelden geri kalma-
salardı; ihtiyaç olmaması açısın-
dan soru anlamsız kalıyordu. İşte 
bu mânâdan hareketledir ki, Pey-
gamber (s.) dedikodu ve çok soru 
sormayı yasaklamıştı. Çünkü bu 
aynı zamanda faydasız sorular 
demekti. Cebrail (a.s) ken disine 
kıyametin ne zaman kopacağını 
sormuştu da “Bu konuda soru 
sorulan kimse, soru sorandan 
daha bilgili değildir.” buyurmuş-
lar22 ve bunun hakkında ilminin 
bulunmadığını haber vermişler-
di. Bu da or taya koyuyor ki, kı-
yametle ilgili soruya herhangi bir 
yükümlülük or taya çıkmamakta-
dır. …Şu halde kıyametin ne za-
man kopacağı sorusu karşısında, 
cevabın bilinmesi dinde gerek-
li değildir ve Hz. Peygamber (s.) 
bunu or taya koymuştur. Hadiste-
ki bu mânâ ve Cebrail’in bu soru-
yu Hz. Peygamber’e yöneltmesin-
deki fayda üzerinde düşünülme-
lidir…”23

Konuyla ilgili başka deliller de 
serdedilir: “Ey Muhammed! Sana 
‘ruh’un ne olduğunu soruyorlar. De 
ki: Ruh Rabbimin emrinden iba-
rettir. Bu hususta size pek az bil-
gi verilmiştir.” (İsra 17/85) âyeti, 
onlara cevap verilmediğini, ona 
ait bilginin, teklif konusunda ih-
tiyaç duyulacak türden bulunma-
dığını ifade eder. Rivayete göre, 

sıkılan ashabın; ‘Yâ Rasûlallah! 
Bize (bir şeyler) anlat.’ talepleri 
üzerine: “Allah, âyetleri birbirine 
benzeyen ve yer yer tek rar eden 
Kitâb’ı sözlerin en güzeli olarak 
indirmiştir.” (Zümer 39/23) âyeti 
indi. Bu âyet, taleplerinin reddi 
ve Allah’a kulluk konusunda fay-
dalı olacak hususlar dışında bir 
talepte bulunmanın uygun olma-
dığı hakkında ‘nass’ gibidir. Yine 
Hz. Ömer’in, Kur’ân hakkın-
da insanlara, herhangi bir amelî 
netice gerektirmeyen sorular so-
ran Sabî’i dövmesi; Hz. Ali’nin 
de; “Ez-zâriyâtü zerven (savu-
rup kaldıranlar)” (Zâriyât 51/1) 
âyetini soran İbnu’l-Kevâ’ya: 
“Yazık sana! Öğrenmek için 
sor, sıkıntı vermek (ta’annut) 
için sorma!” cevabı düşündürü-
cüdür... Şatıbi, bu tür pratik bir 
neticesi olmayan şeylerle uğraş-
manın şer’an hüsnükabûl görme-
diğini birkaç bakımdan açıklar:

a- Bu tür lüzumsuz uğraşılar, 
mükellefi yükümlü tutulduğu ko-
nularla uğraşmaktan alıkor. Hem 
bu tür uğraşılar üzerine ne dün-
yada ne de âhirette bir fayda te-
rettüp etmez. Ahirette etmez; 
çünkü orada kişi emrolunup, ya-
saklandığı şeylerden sorguya çe-
kilecektir. Dünyada da yoktur; 
çünkü bu tür lüzumsuz bilgileri 
öğrenmesi, rızkını elde etme ko-
nusundaki tedbirlerine müsbet 
ya da menfi yönde etki etmeye-
cektir. ... Şu halde her iki dünya-
da da bir semere vermeyecek şey-
lerle zamanı öldürmek ve böylece 
faydalı olan şeyleri ihmal et mek, 
yakışık almayan bir şeyin yapıl-
ması kabilinden olmak tadır.

b- Şeriat, kulun dünya ve 
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âhiret işlerini en üst düzey-
de gerçek leştirebilmesi için ge-
rekli olan her şeyi getirmiş ve 
açıklamış tır. Bunların dışında 
kalan şeyler, büyük bir ihtimal-
le kulla rın maslahatları hilafına 
olan şeylerdir... Şöyle ki: teklîfî 
bir hükümle ilgisi bulunmayan 
ilimlerle uğraşanların tümünün 
mutlaka aralarında fitne bulun-
duğunu, doğru yoldan çıktıkla-
rını, ara larında anlaşmazlıkların, 
ihtilafların kol gezdiğini, bu an-
laşmazlıklarının birbirleri ile ir-
tibatın kesilmesine, birbirle rine 
sırt çevirmeye ve taassuba götür-
düğünü ve bunun netice sinde de 
gruplara ayrıldıklarını müşahe-
delerimiz neticesin de görmekte-
yiz. Eğer insanlar bunu yaparlar-
sa sünnetten dı şarı çıkmış olurlar 
ve bu tefrikanın aslını da sadece 
bu sebep oluşturur... Bu ise hem 
öğrenci hem de hoca için büyük 
bir fitnedir. Şâri Teâlâ’nın yönel-
tilen soruya cevap vermemesi ve 
fay dalı olan şekle doğru kaydır-
ması, bu tür lüzumsuz bilgiler-
le uğraşmanın bir fitne olduğu 
ve vakti boşu boşuna öldürmek 
mânâsına geldiği hususunda en 
açık delillerden birisidir.

c- Her şey üzerinde düşün-
mek ve onunla ilgili bilgiyi elde 
etmek çabası, felsefecilerin tu-
tumudur ki, müslümanlar onlar-
dan tebriye ederler (uzak olduk-
larını söylerler). Onlar da, ancak 
sünnete muhalif şeylere tutunma 
neticesinde ortaya çıkmak tadır. 
Durumu bu olan bir gidişatta, 
müslümanların onlara uymala-
rı büyük bir hatadır ve dosdoğru 
yoldan sapmak olur.

Bu itibarla, bu tür ilimlerle 

uğraşmanın şer’an hüsnükabûl 
gör memesinin sebepleri çok-
tur.”24

Sonuç olarak: Gazalî, Kasımî 
ve Şatıbî üstatlarımız; gerek 
Kur’ân’ı mevcut önyargıları pe-
kiştirecek biçimde kendi reyi ile 
tevil etmeye kalkışmanın ve ge-
rekse kalbî ve fiilî bir ameli ge-
rektirmeyen yani pratik bir fayda 
taşımayıp zihinleri karıştırmak-
tan başka bir işe yaramayan hu-
suslara dalmanın ne kadar tehli-
keli bir alan olduğunu bizlere çok 
net ve kesin bir dille açıklamış 
bulunuyorlar. Ne ki, Hz. Ömer’in 
“Kur’ân’ı kendine uydurmak” 
diye tanımladığı sapmalar günü-
müzde fazlasıyla revaçta görünü-
yor. Bu tür sapmaların, özellikle 
İslâmi dirilişi baltalamaya ya da 
yönlendirmeye yönelik küresel 
ve yerel çabalarla ilişkisine yazı-
mızın başında değinmiştik.
İmdi, her çağda dünyayı etkisi 

altına alan moda anlayışların ya 
da popüler yaklaşımların rüzgarı-
na kapılarak İslâm’ı asli mecrasın-
dan saptırmaya yönelik “Kur’ân’ı 
kendine uydurma” eğilimleri 
karşısında bize düşen, “kendimi-
zi Kur’ân’a uydurmak”tır; fik-
ri ve zikriyle, söylemi ve eylemiy-
le, hâli ve kâliyle, anlayışı ve ya-
şayışıyla Kur’ân’a tabi olanlardan 
olmaktır.
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Raşid el GANNUŞ‹ El Cezire’den çeviri: Halil ÇELİK

Seyyid Kutup ile
Malik bin Nebi Arasında

B ir ümmetin tarihinin her 
döneminde semasında 
şaşkınlara yol gösteren 

yıldızlar parlar. 
Çoğaldıklarında, parıltıları 

arttığında, hiç tükenmeyen yeni-
lenmiş enerji gibi zaman ve meka-
nı geçerek yayıldıklarında gündüz 
vakti gibi semalarını aydınlatırlar. 
Tahminlerimize göre, Fizilali’l-
Kur’an tefsirinin  sahibi Seyyid 
Kutup ve İbni Haldun düşüncesi-
nin müceddidi(yenilikçisi) Malik 
Bin Nebi -Allah her ikisine rah-
met etsin- bu sınıftan insanlardı. 
Zira her ikisi de çeşitli ilgi alanla-
rına yöneldiler ve ‘Müslümanlar 

niçin geri kaldı ve onların dışın-
dakiler ilerledi?’ tarzındaki yakıcı 
soruyu hep gündemlerinde tut-
tular. Peki her ikisi de bu soruya 
nasıl yanıt verdi?

Medenleşmeye Bakışlar

Merhum Malik Bin Nebi, 
Allame Abdurrahman Bin 
Haldun’un yasal halifesi olabilir. 
Malik Bin Nebi bir tarihçi değil 
ancak her ikisi de tarih ve özel-
likle de İslam tarihi filozofudur. 
Her ikisinin medeniyet tarihçi-
si olduğunu ifade edebilirsiniz. 
İslam medeniyetinin dayandığı, 
geliştiği ve olgun meyvelerini ver-
diği temellerine dair kazı çalışma-
ları yaptılar. İbni Haldun, dev-
letlerin kurulmasının, gücünün, 
zayıflığının ve çöküşünün siyasi, 
sosyal ve dini etkenlerine daha 
fazla yönelmesine rağmen Bin 
Nebi, düşüncesini İslam devle-
tinden daha geniş bir perspektifte 
işletti. Çabasını verdiği ve ömrü-
nü harcadığı medeniyet olgusu-
nu inceledi. İslam’dan çok meş-
gul olduğu modern İslam düşün-
cesine kendisini adadı. Amacı 
ise ‘Müslümanlar niçin geri kaldı 

ve başkaları ilerledi’ tarzındaki 
uykusuz bırakan yakıcı sorunun 
yanıtına ulaşmaktı. 

Müslümanların geri kalmala-
rının sebebi İslam’ın gerçeklerin-
den uzaklaşmaları ve bu gerçek-
lerin kendi bakış açılarında tah-
rif edilmesi. Bu durum dindar-
laşmaya yönelik eleştiriyi gerek-
li kıldı. Bu eleştiriyi yapanlar 
reformistlerce aykırılıkla ve hatta 
bazı Selefilerce tekfir edilmek-
le son buldu. Oysa Malik Bin 
Nebi, ‘medenileşmenin’ karşı-
tı geri kalmışlığın kaynağını keş-
fetmek için Müslümanların yaşa-
mını ve tarihlerini incelemeye 

Malik Bin Nebi Seyyid Kutup
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yöneldi. Zira bu bakış açısı itiba-
riyle Müslüman geri kalmış olabi-
leceği gibi medenileşmiş de ola-
bilir. İslam’ın istediği gibi vaktini 
ve maddi imkânlarını kullanma-
sı noktasında akılcı ve adil olabi-
lir ancak dini ibadetlerini yerine 
getiren Müslüman, zamanı, para-
yı ve bahşedilmiş bütün imkan-
larını önemsemeyen bir zalim de 
olabilir. 

Müslümanlar Kuran’a 
göre ve vakıa için-
de şöyledir:‘Kullarımızdan 
kimi nefsine zulmeder. Kimi 
mûtedildir, orta yolu tutar. 
Kimi de Allahın izniyle hayır-
larda öne geçer. İşte büyük 
lütuf budur’ (Fatır, 32).  Buna 
karşın Mü’min olmayan kişi 
zamanı ve maddi imkânları 
iyi kullanma noktasında akıl-
cı, adil ve medeni olabilir. 
Bunları önemsemeyen zalim 
geri kalmış biri de olabilir. 
Bu yüzden âlimler mülkün 
-siz medeniyet diyebilirsiniz- 
küfürle bile olsa adalet üze-
rine kurulu olduğunu ancak 
imanla bile olsa zulüm üze-
rine kurulamayacağını kabul 
ettiler. 

Fizilali’l-Kur’an kitabının sahi-
biyle görüşme şerefine nail olma-
dım ancak milliyetçiliği bırak-
mamın etkisiyle İslami eğilimi-
nin ilk yıllarındaki bütün yaz-
dıklarını okudum. Kendisinden 
ve kardeşi Muhammed 
Kutup’tan çok etkilendim. Seyyid 
Kutup’un, ‘Cezayirli’ sıfatıy-
la yetinerek ‘yazar’ diye eleştir-
diği yazarın vatanına uğradım. 
Eleştirinin konusu ‘Cezayirli yaza-
rın’ İslam ile medeniyet arasında 
Müslüman’ın medenileşmiş ola-
bileceği gibi geri kalmış da ola-

bileceği ayırımıydı. Seyyid Kutup 
bu ayırımı şiddetle eleştirdi. 
Zira Kutup’a göre Müslüman’ın 
medenileşmiş olması bir elzem-
di. Zira İslam Kutup’un tarifine 
göre uygarlıktır. Dolayısıyla İslam 
uygarlık olduğu müddetçe İslam 
dışında bir medenileşme olamaz. 
Malik Bin Nebi’nin çalışmaları-

nı okuduktan sonra beni bir şaş-
kınlık aldı ve şüphe kâbusu üze-
rimden gitmedi. 1969 sonların-
da İspanya kanalıyla Fransa’dan 
dönüş yolunda Cezayir’e gelene 
kadar bendeki şaşkınlık düğümü 
çözülmedi.  Endülüslerin atala-
rının izleri bende derin etkiler 
bıraktı. Bu Cezayir’e ilk ziyare-
timdi. Malik Bin Nebi ile görüş-
me dışında bir amacım yoktu. 
Neredeyse bütün kitaplarını oku-
muştum.

Ziyaretçilere açık müteva-
zı bir ev idi. Kendisiyle konuş-

mak zordu. Adeta keskin bir 
aklîliği   sana dayatıyordu. Kendi 
sunumuna tutunmaya zorlarcası-
na dikkatini çekiyor. Dolayısıyla 
düşünmeden konuşamıyorsun. 
Düşünüyorsun ve cümleyi onun 
elleri arasında oluşturmaya cesa-
ret etmeden önce bir daha düşü-
nüyorsun. 

Beni şaşırtan meseleyi, yani 
İslam ve medeniyet mese-
lesini sordum kendisine. 
Bedenimden bütün şüphe-
ler gitti ve uğruna yolcu-
luk yaptığım mesele hak-
kındaki bütün karışıklıklar 
netliğe kavuştu. Bu mese-
lenin, birçokların nezdinde 
olduğu gibi arızi bir parça 
değil, bu adamın düşünce-
sinin etrafında hareket etti-
ği eksen olduğu kanaatiy-
le dolarak yanından ayrıl-
dım. Bunlar İslam medeni-
yetine, Müslümanların ve 
dünyanın gerçeklerine kap-
samlı bakış açısı çerçeve-
sindedir. Böylece düşünme 
ve yorumlamaya dair önüne 
geniş ufuklar açılır,  tarihte-
ki ve vakıadaki birçok kapa-
lı soru ve ikilemin anahtarı 

eline konulur. 
Uzun düşünme, şaşkınlık ve 

iki imam arasında kendi içimde-
ki gelgitten sonra bu iki büyük 
insanın konumu ve her birinin 
yeri bende bir sabah gibi tecel-
li etti. Allah’ın kitabından her 
hangi bir ayetin tefsirini istedi-
ğimde ve özellikle de beyani tef-
siri ve bir sureye kapsamlı bakışı 
istediğimde Fizilali’l-Kur’an sahi-
bi Kutup’tan daha iyisi olmadığı-
nı anladım. Onun yanında istedi-
ğimi elde ediyorum. 

Geri kalmışlık ve medenileş-

Malik Bin Nebi’nin çağdaş İslam 

düşüncesinin ve hareketleri-

nin ufuklarının küreselleşme ve 

küreselleşmenin ekonomik, kül-

türel ve askeri ahtapotlarına 

karşı çıkan uluslar arası güçler 

gibi zulme baş kaldıran özgür-

lükçü güçlere açılmasındaki öne-

minin bir başka yüzü buradan 

geliyor. Seyyid Kutup’un düşün-

cesi, ilk döneminde Malik Bin 

Nebi’nin düşüncesiyle buluşuyor. 

‘Sosyal Adalet’, ‘İslam-Kapitalizm 

Çekişmesi’ ve birçok devrimci 

makaleleri gibi...
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me olgularını araştırmak ve bu 
olguların kendi tarihimiz ve ger-
çeğimizdeki hareket unsurla-
rı üzerinde durmak istediğim-
de modern İslam düşüncesinde 
‘medeniyet’ serisinin sahibi Malik 
Bin Nebi’den daha iyi vakıaya ve 
Allah’ın kitabına giden yolu gös-
teren yoktur. Medeniyetle ilgi-
li konuşuluyorsa Malik Bin Nebi 
şehirde iken fetva verilmez. 

Zaman ve Mekân ‹lişkileri

‘Müslümanlar niçin geri kaldı 
ve başkaları ilerledi’ sorusu-
nun yanıtı Kutup’a göre gayet 
açık: Soru temelinden hatalı. 
Müslümanlar İslam’ı terk ettikleri 

için geri kaldılar. Yeniden İslam’a 
davet edilmeleri gerekir. Onlara 
bir hayat metodu olarak La İlahe 
İllallah’ın anlamını öğretmeliyiz. 
Müslümanların dışındakiler ise 
ilerlemediler. Aksine onlar cahil-
lerin cahiliyesi içindeler. Çünkü 
İslam medeniyettir. 

Malik Bin Nebi’ye göre konu 
böyle değil. İslam medeniyet değil-
dir. İslam gökten inen bir vahiy-
ken medeniyet gökten inmez. 
İnsanlar zaman ve mekânla ilişki-

lerinde kendi konumlandırmala-
rını iyi yaptıklarında bu medeni-
yeti gerçekleştirirler. İslam’ın biz-
zat kendisi medeniyet üretmez. 
İnsanlar İslam’ın gerçeğini anla-
dıklarında, kendisiyle ciddi etki-
leşimi üstlendiklerinde, İslam’ı 
toprak, zaman ve mekânla karış-
tırdıklarında medeniyeti üretir-
ler. İslam medeniyeti insan, top-
rak ve vahiy arasındaki ciddi etki-
leşimdir. 

Müslüman bu etkileşim-
de başarılı olabilir ve medeniyet 
üretebilir. Müslüman bu konu-
da başarısız olabilir ve Müslüman 
olmayan başarılı olup İslami 
olmayan değerler ve niyetlerle 

medeniyet üretebilir. Çünkü aklı-
nı, zamanı ve toprağı çok iyi işle-
terek Allah’ın sünnetleriyle en iyi 
ilişkiyi kurmuştur. 

Malik Bin Nebi’nin düşünce-
sinin emperyalist olguyla sağlam 
bir irtibatı var. Emperyalizme bize 
nüfuz etme ‘kabiliyeti’ veren geri 
kalmışlık olmasaydı emperyalizm 
ümmetimizin içine nüfuz edemez-
di. Malik, ‘emperyalist olgu’ ana-
liziyle modern İslam düşüncesin-
de farklı bir konumdadır. Bu ana-

liz onu Frantz Fanon ve İranlı 
Ali Şeriati gibi üçüncü dünya  
düşünürlerinin en önemli işaret-
lerinden biri yaptı. Sömürülen 
ülkelerin mücadelesi kapsamında 
ümmetimizin mücadelesinin için-
de yer aldı. Doğulu hegemonya 
güçlerinden kurtarılmış bir üçün-
cü dünya müjdeledi. Afro-Asian 
ve Bandung konferansı gibi üçün-
cü dünya kuruluşlarının teoris-
yeniydi. Müslüman olsun veya 
olmasın Batı emperyalizmine 
yönelik Asya, Afrika ve Latin 
Amerikan devrimcilerinin savu-
nucusu oldu. 

Malik Bin Nebi’nin düşünce-
sindeki bu derin boyut muhafa-
zakar akımlar kapsamındaki bili-
nen İslami söylemlerde yer almı-
yor. Bu akımlar neredeyse ulus-
lar arası çekişmelerde inanç yüz-
leri dışında bir şey görmüyorlar. 
Bu da uluslar arası çekişmeler-
le buluşma ve diyaloga geçme 
imkanları yanısıra emperyalist 
ortak cellatları ve uşaklarına karşı 
yenilmişler için toplayıcı ortak bir 
vizyon temelinde işbirliği ve koa-
lisyon yapmalarını ortadan kal-
dırıyor. 

Malik Bin Nebi’nin çağdaş 
İslam düşüncesinin ve hareket-
lerinin ufuklarının küreselleş-
me ve küreselleşmenin ekono-
mik, kültürel ve askeri ahtapotla-
rına karşı çıkan uluslar arası güç-
ler gibi zulme baş kaldıran özgür-
lükçü güçlere açılmasındaki öne-
minin bir başka yüzü buradan 
geliyor. Seyyid Kutup’un düşün-
cesi, ilk döneminde Malik Bin 
Nebi’nin düşüncesiyle buluşuyor. 
‘Sosyal Adalet’, ‘İslam-Kapitalizm 
Çekişmesi’ ve birçok devrim-
ci makaleleri gibi... Hatta Kutup 
1952 devriminin en önemli teo-

Malik Bin Nebi’nin düşüncesinin emperyalist 
olguyla sağlam bir irtibatı var. Emperyalizme 
bize nüfuz etme ‘kabiliyeti’ veren geri kalmışlık 
olmasaydı emperyalizm ümmetimizin içine nüfuz 
edemezdi. Malik, ‘emperyalist olgu’ analiziyle 
modern İslam düşüncesinde farklı bir konumda-
dır. Bu analiz onu Frantz Fanon ve İranlı Ali Şeriati 
gibi üçüncü dünya  düşünürlerinin en önemli işa-
retlerinden biri yaptı.
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risyenlerinden biri olarak görül-
dü ancak devrimin ve Seyyid 
Kutup’un içinden geçtiği geliş-
meler kapıları kapatırken ve dev-
rim Kutup’un ideolojik veya siya-
si çekişme dışında müjdelediği 
bir bakış açısı sunmazken müs-
tekbir güçler ile yerel ve ulus-
lar arası alandaki mustazaf güç-
ler arasındaki sosyal çekişmenin 
konumu zayıfladı, içine kapan-
dı ve neredeyse görünmez oldu.  
Sonrasında İran’daki İslam dev-
rimi bu müjdeyi verdi. İran dev-
rimi ilk gelişiminde Kutup’un ve 
Malik Bin Nebi’nin düşünceleri-
ni ifade etti. İslam’dan hareketle 
mustazaf güçler ile müstekbir güç-
ler arasındaki evrensel çekişmeye 
bir bakış açısı sundu ve şu büyük 
ayetin üzerindeki örtüyü kaldırdı: 
“Biz ise, o yerde güçsüz düşürülen-
lere lütufta bulunmak, onları önder-
ler yapmak ve onları (mukaddes 
topraklara) vâris kılmak istiyorduk. 
Ve o yerde onları hakim kılmak; 
Firavun ile Hâmân’a ve ordularına, 
onlardan (İsrailoğullarından gele-
cek diye) korktukları şeyi göstermek 
(istiyorduk).” (Kasas Suresi, 5-6) 

Bazılarının Kutupçu akı-
mın ilk sıraları işgal etmesi için 
İhvan’a geri dönmesi korkusu-
nun meşruiyeti buradan kaynak-
lanıyor. Endişeleri mücadelenin 
eğitim alanlarında yoğunlaşma-
sı, sosyal ve siyasi konuların, ada-
let, özgürlük ve öteki güçlere açı-
lım konularının düzenlemesini 
geciktirmesi. Böylelikle despot-
luğa, ümmetimiz üzerindeki sos-
yal adaletsizlik ve uluslar arası 
tahakküme karşı direnen İslamcı 
olmayan güçlerle koalisyon 
imkânları daraltılmış olacaktır. 
İhvan’ın Kutupçu akıma mensup 
yeni mürşidinin açılış konuşması 

diğer güçlere açılımı müjdeledi ve 
vatandaşlık düşüncesi temelinde 
ümmetin hayrına olacak şekilde 
işbirliği yapmaya çağırdı.

Bölgelerimize yönelik emper-
yalist saldırılarının yoğun olduğu 
dönemde İslami akımın evlatla-
rı özellikle de Kutup’un ilk döne-
minin ve halen İslamcı çevrelerde 
yabancı olan Malik Bin Nebi’nin 
mirasları üzerindeki tozları sil-
kelemeleri ihtiyacındalar. Ki bu 
İslami çevreleri, aşırılıkçı Selefi 
dalgalar uluslar arası hegemon-
ya güçleri tarafından hedef alın-
mış ümmeti bir araya getireme-
yecek dar görüşlü ideolojik bakış 
açısıyla işgal ediyorlar. Üzerine 
üşüşen düşmanlarla mücadele 
etmek için fikir birliğine ihtiyaç 
duyarken aşırılıkçılık düşüncesi 
Müslümanlar arasında savaş uya-
rısından başka bir şey taşımıyor. 
Bu akım Sünni Müslümanların 
söz birliğini sağlamaktan son 
derece aciz. Irak ve diğer yerler-
de bu görüldü. Bu bir yana, bütün 
mezhepleriyle ümmeti ortak düş-
manla mücadelede bir araya top-
lamaktan aciz.
İslami hareketlerde Selefi bas-

kısının etkisiyle daha katı bir 
yöne giden vizyon İslam dünya-
sı boyunca yaşanıyor. Örneğin 
Cezayir bundan iyi bir pay aldı. 
Sanki Malik Bin Nebi buradan 
geçmedi ve kanımca Tunus ve 
Fas İslami hareketleri üzerinde-
ki etkisi Cezayir İslami hareket-
leri üzerindeki etkisinden daha 
fazla oldu. 

Malik Bin Nebi’nin düşün-
cesi Kutup’un düşüncesiyle sos-
yal mücadelesinin ilk evresinde 
buluşuyor. Eğitimciler ve kültü-
rel yönlendirmeyi yapanlar için 
en uygunu ümmet üzerindeki 

çifte tehlikenin farkında olmak. 
Bunlar küreselleşme kültürü ve 
ayrışma tehlikeleri. Bu tehlike 
bir futbol maçı sorununu, elçi-
likleri karşılıklı geri çeken bir 
ölüm kalım meselesi haline geti-
riyor. Oysa Kudüs yok oluyor, 
Gazze boğuluyor ve kaynaklar 
yağmalanıyor. Daha da tehlike-
lisi aşırlıkçılık ve tekfir düşünce-
si. Bu düşüncede Kutup’un çile 
düşüncesi aşırı selefileşme ile 
bir araya geliyor. Her iki düşün-
ce de Müslümanların sorunlara 
ideolojik bakışıyla buluşuyorlar. 
Islahın tek yolu ve kamplaşma-
nın tek alanı, titiz bir elemeden 
geçirerek ideolojiler ve çalışma-
lar ağacı etrafında yoğunlaşmak. 
Yani Fehmi Hüveydi’nin ifadesiy-
le bir araya getirme ve müşterek 
arama yerine, ayrıca insanları ve 
akımları zalim/adil, dost/düşman, 
barışçı/savaşçı diye tartmak yeri-
ne Müslümanların anlaşmazlık-
larıyla ilişkide çarpma, bölme ve 
çıkarma işlemini çalıştırmak. 

Müslüman tamamen dost, 
adil veya barışçıl olamaz. Kafir de 
bu sıfatların tamamen karşısında-
ki sıfatlarda yer almaz. Bu yüzden 
Kur’an Müminleri sınıflandırdı: 
“Artık onlardan kimi kendi nefsine 
zulmeder, kimi kendi orta yoldadır, 
kimi de Allah’ın izniyle hayırlar-
da yarışır-öne geçer” (Fatır Suresi, 
32). Yine Kur’an Kâfirleri de iyi-
lik edilmesi ve işbirliği yapılma-
sı gereken dost ile dikkatli olu-
nacak düşman arasında sınıflan-
dırdı. “Allah, sizi, din konusunda 
sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınız-
dan da çıkarmamış kimselere iyilik 
etmekten, onlara âdil davranmak-
tan men etmez. Şüphesiz Allah, âdil 
davrananları sever.” (Mümtehine 
Suresi, 8)
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A vrupalı oryanta-
list tarihçiliğin aslın-
da Panislamizm üzeri-

ne çok net bulguları bulunma-
maktadır. Bu alanda faaliyet gös-
teren tarihçilerin bir kısmı gerek 
dini cereyanların gerekse de mil-
liyetçilik akımlarının etkisiyle 
Panislamist hareketi boş bir hayal 
olarak irdelemişlerdir. Öte yan-
dan böyle bir hareketin olabilirli-
liğini kabul eden diğer bir kesim 
ise kavramın Avrupalılar tarafın-
dan geliştirilmiş bir düşünce oldu-
ğunu ve rekabet halindeki Avrupa 
devletleri tarafından İslam toplum-
larına aktarılarak siyasi bir hareke-
te dönüştürüldüğünü iddia etmek-
tedirler.

19.yy’da Batılı araştırmacıları-
nın İslam toplumunu konu alan 
yazıları kendi devletlerinin sömür-
ge politikalarına uzman desteği sağ-
lamayı hedefliyordu. Bu yazıların 
cevabını aradığı soru hep aynıydı: 
“İslam, Avrupa medeniyeti daha 
doğru bir söyleyişle Avrupa sömür-
geciliği için bir tehdit oluşturuyor 
mu?” bu sorulara aranan cevap 
kaçınılmaz olarak İslam dininin 
siyasi tabiatı üzerine yoğunlaştı. 

Batılı devletlerin korkusu sömür-
gelerindeki toplu isyanlar, sömür-
ge yönetimini zorlayan direnişler-
di. Bu direnişler ve isyanların arka 
planı ile İslamiyet’in siyasi tabia-
tı arasındaki ilgi kolaylıkla kurul-
du. Avrupalı sömürgeciler hiçbir 
zaman Müslüman olmayan sömür-
gelerinde, Müslümanların göster-
diği direnişle karşılaşmamışlardı. 
Böyle olunca araştırmalar “Cihad”, 
“Hilafet”, “İslam dayanışması” gibi 
kavramlar ve kurumlar etrafın-
da odaklandı. Sömürgeciler, dire-
nişlerin ve isyanların arkasın-
da yatan eğilimi “Panislamizm”, 
Panislamist eğilimleri teşkilatlan-
dıran ve ortak bir hedefe yönelten 
teşkilatlı gücü de “Hilafet” olarak 
teşhis ettiler. Böylelikle “Hilafet 
ve “Panislamizm” bu araştırmala-
rın değişmeyen başlıkları ve konu-
larını oluşturdu.

Panislamizm kavramının ilk 
defa telaffuz edildiği ve yayıldığı 
tarih olarak 1877-1878 Osmanlı 
Rus savaşı sonrası verilmektedir. 
Bu konuda Gabriel Charmes’in 
Paris’ te basılan L’Avenir de la 
Turquie Le Panislamisme baş-
lıklı kitabı üzerinde durulur. 

Charmes bu kitabın “L’situation 
de la Turquie” bölümünde 
Abdülhamid’in hilafet kurumu-
na dayalı “Pan İslamist Politika” 
izlemek zorunda olduğunu yaz-
maktaydı. Aslında bu tarihlen-
dirmelerin çıkış noktası kaba bir 
Avrupa-merkezciliktir. Bu araştır-
malara göre Müslümanlar, kendi 
aralarında dayanışmayı sağlaya-
cak ve sömürgelere karşı dire-
nişlerini teşkilâtlandıracak böyle 
bir hareketi ve düşünceyi oluş-
turacak kapasiteye sahip değil-
lerdir. Ancak rekabet halindeki 
Avrupa devletleri kendi menfaat-
leri için böyle bir düşünceyi geliş-
tirerek Müslümanlara aktarabilir-
ler. Bu düşünceyi ifade eden de Şia 
uzmanı Edward G. Browne’dir. 
Browne’nin delili şudur:”Pan 
İslam” kavramının İslam top-
lumlarının dillerinde karşılığı 
yoktur. Bu sebeple düşüncenin 
Avrupalılar tarafından geliştiril-
diği ve Müslümanların onlardan 
aktardığı su götürmez bir gerçek-
tir.”

Sahasında uzman bir araştırma-
cının kendi dilindeki bir kavramın 
Müslümanların dilinde de aynı-

Muhsin Önal MENGÜŞOĞLU

Panislamizme
Oryantalist Bakışlar



65Umran KASIM 2010

■ Panislamizm

sının olması gerektiğini düşün-
mesi için, Avrupa-merkezci yer-
leşmiş bir saplantı sahibi olma-
sı gerekir. Hâlbuki Avrupalı 
tarihçilerin(araştırmacıların) 
ısrarla tekrarladıkları bu tezin 
aksine Müslümanlar, çok 
erken bir tarihte, Batılıların 
Panislamizm adını verdikleri 
İslam dayanışması hakkında 
kafa yormuşlar, bu düşünceyi 
tartışmışlar, belirli bir olgun-
luğa getirerek kitlelere gaze-
teler aracılığıyla nakletmiş-
lerdir. Türklerin modern bir 
fikir olan İslam dayanışması-
nı ifade etmek için buldukla-
rı kelime “İttihad-ı İslam”dır. 
Arapça’da kelimenin karşılığı 
olarak “İttihadü’l Müslimin” 
kelimesi kullanılmıştır. Bu 
düşüncenin ilk temsilci-
leri Türkler’dir. 1868 yılın-
dan itibaren yoğun bir şekil-
de “İttihad-ı İslam”başlığı 
altında giriştikleri tartışma-
larda, yazdıkları makaleler-
de ve kitaplarda -mesela 
Esad Efendi’nin 1873 tarih-
li İttihad-ı İslam kitabı- düşünceyi 
canlı bir şekilde oluşturmuşlar ve 
Müslümanların gündeminin baş-
köşesine yerleştirmişlerdir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 
Avrupalıların saplantılarının sebe-
bi, ilkel bir şekilde “Pan İslam” 
kelimesini Müslüman dillerin-
de aramalarıdır. Oysaki İttihad-ı 
İslam başlığı altında düşüncenin 
çok yoğun bir şekilde tartışıldığı 
1869-1873 yılları arasında Türk 
aydınları “Pan Slavizm” ve “Pan 
Cermenizm” gibi hareketleri de 
yoğun bir şekilde takip etmektey-
diler. Bu hareketleri de kendi dil-

lerine aktararak ifade eden aydın-
ların buldukları “İttihad-ı Slav” ve 
“İttihad-ı Cermen” ibareleridir.

Pan ‹slamizmin Oryantalist 
Çizgileri

Oryantalistlerin birçoğuna göre 
Panislamizm iki yönlü incelenme-
lidir: Siyasi ve dini yön. Siyasi 
yönü yani tüm Müslümanları bir 
çatı altında toplama fikri sade-
ce bir ideal olarak kalmıştır. Çok 
değişik etnik Müslüman unsur 
gerek birçok İslam âliminin gerek-
se Abdülhamid’in çabalarına rağ-
men bir çatı altında toplanama-
mıştır. Çünkü milliyetçi unsurlar 
ve özellikle de mezhepçilik taas-
subu İslam coğrafyasının ilikleri-
ne kadar işlemiştir. Dini bütünlük 

ise biraz daha gerçekçi bir yakla-
şımdır denebilir. Bu yüzden hare-
ketin dini yanı çok önemlidir. 
Panislamizm’in dini anlamdaki 

merkeziyse İslam’ın merkezi 
Mekke’dir. Müslümanlar her 
yıl hac ibadetini yerine getir-
mek adına kutsal topraklar-
da toplanırlar. Fakat belki de 
siyasal bir birleşmenin yolu-
nu açmak adına düzenlenen 
hac ibadeti yalnızca belir-
li dini ritüellerin yerine geti-
rildiği bir geleneğe dönüştü-
rülmüştür. Değişik ülkelerden 
gelen Müslüman halk bıra-
kın birbirine yaklaşmayı, diğer 
ülke Müslümanlarını yer yer 
rakip yani hasım olarak bile 
görmüşlerdir. Özellikle Şia-
Sünni çekişmesi burada etki-
sini hissettirmekte ve Şia dün-
yası Müslümanlarının en azın-
dan bir kısmı Sünni bir ima-
mın arkasında ibadet etmek-
ten bile sakınmaktadırlar.

Panislamist hareket nasıl 
tasavvur edilirse edilsin, çıkış 
yerinin en azından iç bağım-

sızlığa sahip ülkelerde olma-
sı gerekir. Üç İslâm devletinden 
-başka nedenlerden dolayı, baş-
langıçta oyun dışında kalan Fas 
hariç- İran mezhep açısından izole 
olduğu için geriye Mısır ve Arap-
Türk-Tatar İslâm’ını temsil eden 
Türkiye kalıyor. Bu iki milletten 
Mısırlılar Avrupalı şarkiyatçılara 
göre çok fazla dikkate değer değil-
dir. Zira hem barışsever, hem de 
pasiftirler; ayrıca düzenli bir idari 
yapıyla dini fanatizme karşı garanti 
altına alınmışlardır. Osmanlılarda 
durum değişiktir. Karakterlerinin 
sadeliği, savaşçı tabiatları, dini 
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ibadetlerindeki samimiyet, geçmiş-
leriyle gurur duymaları, İslâm’ın 
koruyucu gücü olduklarının bilin-
cini taşımaları günümüz politika-
sını oluşturan faktörlerdir ki, iyice 
dikkate alınmalıdır. Diğer taraf-
tan gerek ülkesinde birçok memu-
ru ve askeri, modern eğitime alan 
yöneticilerinin akıllılığı, gerek hal-
kın vahşi güdülerinin canlanması 
dikkati çeken hususlardır.

Yine bu şarkiyatçılar, 
Panislamist hareket ile İslâmcı 
hareket arasındaki nüansı dile 
getirmeyi ihmal etmemişler-
dir. Panislamist hareket özne-
li yani Osmanlı ümmetçi yaklaşı-
mını sembolize ederken, İslamcı 
hareket evrensel yani nesnel olanı 
ifade eder. Burada bütün dünya 
Müslümanlarının emeli aynı-
dır. Tüm dünya Müslümanlarını 
bir araya toplamak... Ve muhak-
kak ki İslamcı hareketin başarı-
lı olma olasılığı çok daha kuv-
vetlidir. Panislamist değil, İslamcı 
bir hareketin başarısı için bir 

önemli şart şudur: tüm dünya 
Müslümanlarının aynı fikir ve ide-
oloji altında kitleleşebilmesi... Bu 
da kitleleri kavrayan kalkışların 
temelindeki idealizmdir denebilir. 
Özellikle Alman topraklarındaki 
reformasyon hareketi, bir başka 
deyişle Alman bağımsızlık sava-
şı, Hollanda’nın İspanya ile sava-
şı, Birleşik Devletlerin kopması 
ve buna benzer olaylar düşünül-
meli. Bu zor girişimlerin başarıla-
rı sadece güç ve cesaret, kan ve 
mal feda etme ile değil, büyük 
bir ahlaki ayaklanma ve silah-
lanma ile garanti altına alınmıştı. 
Büyük bir İslâmi diriliş için böyle 
bir idealizm daha fazla gerekli-
dir. Çünkü maddi araç ve güçleri 
yetersizdir. Oryantalistlerin birço-
ğuna göre özellikle günümüz İslâmi 
hareketlerinde savunma hareketi 
olarak düşünülen bir ayaklanmaya 
Müslümanları çekmek için gerek-
li ahlaki idealizm yeteri kadar yok-
tur. Küçük veya büyük cemaat-
lerde var olsa da geniş çevreler-
de bu ahlak mefhumunun yerini 
kısa görüşlü vicdansız bir materya-
lizm, açgözlülük, korkaklık, umur-
samazlık, hatta ruhsuzluk almıştır.

E. G. Browne Panislamizm’i 
hiçbir şey olarak nitelendiriyor. 
Ona göre Panislamizm “boş bir 
hayal” dir. Buna karşın C. Nallino 
Panislamizm’i modern İslam’ın 
ana akımı olarak nitelendiriyor. 
Beeker 1904’te yazdığı makalesin-
de bu durumu şöyle açıklamak-
ta: Browne özellikle İran İslam’ını 
tanımaktadır. Şüphesiz ki Şia’da 
Panislamist eğilimi boş yere ara-
rız. Çünkü Şia milli olgu üze-
rine kurulmuştur. Nallino’nun 
Browne’ye karşı ortaya koyduğu 

görüş Sünni İslam konusundaki 
özel bilgisine dayanmaktadır.

Panislamizm’in kökenlerini 
1800’lü yıllardan çok daha eski-
lerde arayan oryantalist yazar-
lar da bulunmaktadır. Mesela 
Becker; Panislamizm’i bütün 
Müslümanların birleşmesi, bir 
İslam imparatorluğunun kurul-
ması için çalışan bir akım ola-
rak niteler. Yine ona göre 
Panislamizm modern Avrupa’ya 
karşı tüm Müslümanların güç-
lenen birlik bilinci ve dayanış-
masıdır. O,  Panislamist düşünce 
ile Panislamizm’i birbirinden ayı-
rır. Panislamist düşüncenin ortaya 
çıkışı ve gelişimi Hz. Muhammed 
dönemine kadar uzanmakta-
dır. Bu tip bir iddiayı dile geti-
ren oryantalistlere göre, Hz. 
Muhammed’in muhatabı başlan-
gıçta sadece kendi kabilesinin üye-
leriydi. Yani İslâmi söylem başlan-
gıçta tabii ki Arap milli boyutunda 
değildi. Ancak hicret ve sonuçla-
rı universalist dönüşümü getirdi 
ki, bu da milli zıtlıkların aşılma-
sında Panislamist eğilimin teme-
lini oluşturdu. Hz. Muhammed 
cemaat dayanışması için gerekli 
olan bütün Müslümanların eşitliği 
görüşünü tamamen benimsemiş-
tir. Birlik düşüncesi dinin uluslar 
arası bağlayıcılığında vardı. Yani 
teorik olarak Panislamist düşünce 
ilk cemaatte oluşmuştu. Becker’e 
göre Müslümanların eşitliği görü-
şü ve birlik bilinci tarihi süreç için-
de gerçekleşti. Güçlerin birleşme-
siyle ideal olarak kaldı. Zamanla 
hicretten 5-6 yy. sonrasından iti-
baren Panislamist düşünce her 
gerçek Müslüman’ın kalbinde 
saklı bir ideal halini almaya başla-
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mıştır. Fakat Panislamist düşünce 
esas büyük gelişimini Avrupa kül-
türü ile karşılaşınca gösterdi.

Beeker Panislamizm’in 
Abdülhamid’den çok önce-
ki bir olgu olduğunun delili ola-
rak da 18-19. yy’a kadar doğu 
İslam halklarının uyum içerisin-
de yaşıyor olmalarını göstermek-
tedir. Avrupalıların veya Avrupa 
kültürünün Asya ve Afrika’ya 
taşınması -Browne buna beyaz 
tehlike demektedir- ile birlikte 
doğu sorunu ortaya çıkmıştır. Ve 
yine ona göre sorunlar Avrupa 
ile girilen ilişkilerden sonra orta-
ya çıkan dini reaksiyonla ilgili-
dir. Müslümanlar, yeni tehlike-
yi bütünüyle Hıristiyanlığın teh-
dit edici bir hâkimiyeti olarak 
anlamak zorundaydılar. Ve kaçı-
nılmaz olarak sığınılması gere-
ken şey Panislamizm’di. Yani 
Müslümanlığı hatırlama, inançsız-
lığa karşı bir bütün oluşturan İslam 
idealiydi.

Becker Panislamizm’in nihai 
hedefini şöyle açıklamıştır “İslam 
idealinin gerçekleştirilmesi, dünya 
İslam birliği ve dünya cemaati-
nin bir yöneticinin (imam) mer-
kezi otoritesi altında birleşmesidir”

Arminus Vambey Panis-
lamizm’in kâfirlere karşı koyma, 
dinin tebliği ve politik gayeli 
cihat çağrısıyla harekete geçirilmiş 
ümmete delalet ettiğini söylemiştir. 
Vambey bu şekliyle Panislamizm’i, 
Peygamber tarafından konu-
lan “Bütün Müslümanlar kardeş-
tir.” düsturuyla hayat bulan çok 
eski bir birlik olarak değerlenmiş-
tir. Ve tıpkı diğer oryantalistler-
de olduğu gibi Vambey de bu düs-
turun (birliği) İslam’ın dört temel 

emrinden biri olan “hac” fariza-
sıyla, Müslümanların Mekke ve 
Medine’deki yıllık toplantılarıy-
la pratiğe aktarıldığını söylemiştir. 
Vambey Panislamizm’in gelişmesi-
nin altında şu iki motifin bulundu-
ğunu söyler: Batının artan üstün-
lüğü karşısında Müslüman ülke-
lerin siyasi bağımsızlığının tehlike-
ye girmesi ve modern zamanda ile-
tişimin artması. Müslüman dün-
yanın tekil devletler olarak başta 
Hıristiyan toplulukları olmak 
üzere diğer hasımlarının karşısın-
da durabilmeleri imkânsızlaştıkça 
topyekûn hareket etmenin yol-
ları araştırılmış ve birliktelik bir 
noktaya kadar sağlanmıştır. Yine 
iletişim imkânlarının genişleme-
si de bu birliktelik yolunda atı-
lan her adımı destekleyici unsur-
dur. Fakat Vambey de diğer bir-
çok düşünür gibi bu birlikteli-
ğin hayal olduğu iddiasındadır. 
“İslam cemaati gibi geniş ölçüde 
iklim, etnik ve ahlaki farklar için-
de yaşayan ve geniş bir bölgeye 
yayılmış bir dini cemaat kolaylık-
la genel bir aksiyon içinde birleş-
tirilemez. Çünkü her birini diğe-
rinden ayıran büyük uçurumlar 
vardır. Vambey son olarak şunla-
rı söylemiştir: “Panislamizm güçlü 
Avrupa devletlerinin şüpheleri-
ni doğurarak,  Müslümanların şu 
an sahip oldukları hürriyetleri yok 
edecek ve onları gelişme yolun-
dan alıkoyacak boş bir görüş ola-
rak kalmaya mahkûmdur.”

Von Eckarat Panislamizm ola-
yının doğuşu ve gelişimini biraz 
daha farklı bir boyutta incele-
miştir. Ona göre; “başlangıçta 
Avrupa’ya karşı olan Panislamizm, 
bir süre doğu saray oyunlarının 

konusu olduktan sonra, Türk düş-
manlığı dönemine girdi. Bu deği-
şim Berlin Kongresi’ni takip eden 
zamanda gerçekleşti. Rusya’ya 
karşı halifenin yenilmesi, Osmanlı 
İmparatorluğunun parçalanması; 
İslam’ın koruyucusu olması gere-
ken halifeyi, Afrikalı ve Asyalı 
din kardeşlerinin gözünden düşür-
müştü. Yine Arap dünyasına göre, 
halifelik hakkı Türkler tarafından 
zorla alınmıştı ve bu hak sadece 
Peygamber’in sülalesinden birine 
ait olabilirdi.”Sultan bu meselenin 
çözümü için çeşitli siyasi taktikle-
ri başarıyla uygulamıştır. Bu yönde 
atılan ilk adım Mekke’ye yeni bir 
şerifin atanması ve “Pan Arabist” 
hareketle mücadele yerine onun 
tarihi silahlarının elinden alınarak 
Türk-İslam propagandasına yön-
lendirilmesiydi. Mekke şerifinin 
emriyle yüzlerce şeyh İslam ülke-
lerine dağılarak, İslam halklarının 
dayanışmasını ve Müslümanların 
Sultanın çevresinde birleşmesi-
nin zaruretlerini anlattılar. Yani 
tarikat şeyhleri Sultanın gönül-
lü destekleyicileri oldular. Peki, 
bu tarikat liderleri arasında kim-
ler vardı; Rufai Tarikatı’nın lide-
ri; Ebu’l Hûda. Onun emri ile 
yüzlerce temsilci doğuya yayıldı. 
Yine Şazeli Tarikatı’nın lideri olan 
Tripölisli Şeyh Zafir de etkili bir 
şeyhti. Buna göre Eckarat şöyle 
bir sonuca ulaşmıştır; “Panislamist 
fikrin taşıyıcı ve yayıcılarının, 
resmi din görevlilerinden ziyade 
tarikatlar olduğu belirgin bir şekil-
de ortaya çıkmış oldu”

Eckarat’a göre, kâfirlere karşı 
cihat veya kutsal savaşı ilk inanç 
dogması olarak nitelendiren 
İslam, sık sık “Kılıç Dini” ola-



68 Umran KASIM 2010

YAŞAYAN ‹SLAM

rak karakterize edilmiştir. Ona 
göre Müslümanlar, İslam’ın doğuş 
ve gelişim tarihi tetkik edilirse, 
tarihte bir defaya mahsus olmak 
üzere siyasi şiddet ve kılıçla 140 
yılda Atlantik Okyanusu’ndan 
Hindistan’a uzanan bir dünya 
imparatorluğu kurmuşlardır.

O da İslam’ın dini ve siya-
si yönlerini ayrı ayrı ele almış-
tır. “Doğuş dönemiyle mukaye-
se ederek İslam’ın siyasi bir fak-
tör olarak, giderek gerilemesinin 
sonucunun yayılmanın yavaşlama-
sı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 
din ideali sürekli ilerlemektedir. 
Bu anlamda İslam en zor şartlar 
altında bile ne yayılma zeminini 
ne de yaşama kabiliyetini kaybet-
mektedir. Bir kılıç imparatorluğu 
olmadan da her gün yeni taraftar-
lar kazanıyor.”

Vollers, değişik bir yaklaşım 
sergilemiş ve birçok Oryantalistin 
aksine Panislamizmin Avrupa’nın 
doğudaki varlığı için bir tehdit 
unsuru olmadığını ortaya koymuş-
tur. Vollers önemli bir şarkiyat-
çı olan Becker’in görüşlerinden 
bahsediyor: “Becker Panislamist 
düşünce ile Panislamist hareketi 
birbirinden ayırıyor.” Becker de 
birçok şarkiyatçı gibi bu düşünce-
nin yayılmasında basının önemin-
den bahsetmekte. Becker mes-
lektaşı olan Hollandalı düşünür 
Hurganje ile birlikte Panislamist 
eğilimin merkezinin İslam’ın 
canlı bir şekilde geçmişe bağlan-
dığı Mekke olduğuna inanıyor-
lar. Sorunun politik yanı için ise 
adres yine II. Abdülhamid’dir. 
Tarikatların Panislamist düşünce-
nin yayılması noktasındaki etkisi 
Becker’in de görüş alanındadır. 

Becker, Panislamizm’den bahse-
dilmesine hak kazandıran şeyler 
arasında üç noktayı tespit etmiştir. 
Bunlar, Hac zamanında Mekke 
ve Medine’deki büyük Müslüman 
topluluklarının kışkırtılması, 
Sultan Abdülhamid’in politikası 
ve tarikatlardır.

“Her yıl kameri takvimin biti-
mi ile Müslümanların büyük kala-
balıklar halinde Mekke’ye -ikinci 
derecede de Medine’ye- hem pey-
gamberin emrini yerine getirmek, 
hem de ticaret yapmak için hacca 
gittikleri bilinir. Sayıları -savaş ve 
salgın hastalıklar gibi olağanüstü 
haller dışında- 50-80.000 civa-
rındadır. Burada dini düşüncenin 
eğilimlerinin bir araya geldiğini, 
samimiyetin arttığını, mezhepler 
arası dini-siyasi görüşmelerin oldu-
ğunu, sözlerin verildiğini, ümitlerin 
doğduğunu, planların yapıldığını 
anlamak zor değildir. Düşünen ve 
hisseden Müslüman’ın ufku ülke-
sinin sınırlarını aşar ve dini vecd 
içinde katı gerçekler, hayal edilen 
güçlerin arkasında kalır. Hiçbir 
konsolosun, diplomatın, askerin, 
takdis edilmemiş gözün izleyeme-
yeceği bu yer, kitle içgüdülerini 
kendi amaçları için kullanmayı 
bilen ve zaten yüksek olan inanç 
ateşini daha da körükleyen hırs-
lılar için idealdir. Tabii ki orada 
konuşulan, planlanan, sözleşilen 
şeyler, İslâm’ı en yakından tanıyan 
gayri müslim uzmanların bilgisi 
dışındadır.”

Ona göre; “İslâm’ın yakın 
geçmişi, kısmen içten, kısmen de 
Hıristiyan-Avrupa kültürü ile kar-
şılaşma ve çatışmalar ile güçlü bir 
hareketlilik içindedir. Başlangıçta 
matbaaya, basına, idari, iktisadi, 

teknik yeniliklere karşı konulan 
olumsuz tavra akıl üstün geldi. 
Kısa zamanda ilerlemenin kendi 
menfaatleri için de büyük avantaj 
olduğunu gördüler. Yabancı etkisi 
altında, özellikle dini bir karakter 
taşıyan veya dini mantoya bürün-
müş birçok Avrupa okulu karşısın-
da İslâm kendisini hatırladı, guru-
ru uyandı, duyarlılığı arttı. Maddi 
zayıflık arttıkça ve İslâm cemaati 
siyasi açıdan parçalandıkça; fark-
lı parçaları birleşik bir savunma 
gücü etrafında toparlama düşün-
cesi daha da yaygınlaştı. Bu tür 
düşüncelerin kısmen dini kısmen 
siyasi uyanışını olaylar ispatlıyor. 
Ayrıca şu kesinlikle kabul edile-
bilir ki, bu yöndeki birçok eğilim 
kamuoyuna yansımamıştır.”

Becker, kelimenin dar anlamın-
da Panislamizme inanmanın zor 
olduğundan bahsetmiştir; “Birkaç 
düzine beyinde, birleşik ve tama-
men bağımsız bir İslâm düşüncesi 
uyanmış olsa da, gerçek şartların 
tahlili, gözlerini kapamayan herke-
se bu düşüncenin hayal olduğunu 
gösterir. Avrupa ve Amerika’da 
bir dizi akraba hareket görüyoruz. 
Panislamizm teorisi ile ortak nok-
taları var. Parçalanmış unsurları 
birleştirmek, izole güçleri bir araya 
getirmek ve bir noktaya yönlen-
dirmek, varolan ilişkileri çözüp 
yeni bağlantılar kurmak. Becker, 
sadece Polonya’ya, İrlanda hare-
ketine, Britanya emperyalizmine, 
İtalyan İrredenta Ultramontanize 
ve geçici olarak ortaya çıkarılan 
Panslavizme değinmiştir. Bu hare-
ketlerin geleceği hakkında herkes 
istediği gibi düşünebilir. Ona göre 
en asılsız temele dayanan Avrupalı 
bir hareket dahi, Panislamizmden 
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daha çok başarı şansına sahiptir. 
Panislamizm kavramının İslamcı 
çevrelerden değil de bir Fransız 
kaleminden çıkması dikkat çeki-
cidir. Bu Fransız, Becker’in de 
belirttiği gibi; 1880’de kavramı 
Avrupa tartışma platformuna 
koyan ‘Journal de Debast’ ın genç 
yaşta ölen yayıncısı G. Charmes 
idi.”

Bununla birlikte oryantalist 
yazarların genel kanısı, Panislamist 
hareketi yönlendirebilecek ajitas-
yon eylemlerinin, İslâm’ın dini 
değerinin gerçek koruyucusu çev-
relerden değil; aksine geleneksel 
dinlerini Paris, Londra, Berlin 
veya Viyana’da gömen genç, gözü-
pek vatansız kimselerden geldiği 
yönündedir. Bir yerden diğerine 
sürülen “muhagara”yı tercih eden, 
sonra yeniden başka bir yerde küf-
retmeye ve kışkırtmaya devam 
eden kişilerdir bunlar. Cemaleddin 
Afgani gibi Avrupalı güçlerin çeliş-
kilerinden faydalanmayı uman 
hayalperestler... Bu durum oryan-
talistleri endişelendiren diğer bir 
nedendir. “Bu adamları yakından 
incelediğimiz zaman, göze çarpan 
özelliklerini -slogan düzeyinde- bir 
yana bırakırsak, Avrupai eğitim-
den ne ölçüde etkilendiklerini ve 
İslâm’ı kurtarmak için bu eğiti-
mi nasıl kullandıklarını görürüz. 
Gözlerine kestirdikleri rakip, ken-
dini korumak için harekete geçti-
ğinde, bu hatipler diz çökenler ve 
ortadan ilk kaybolanlardır.”

Arnold Toynbee’ye göre 
Panislamist hareketin içerisin-
de barındırdığı ümmetçilik anla-
yışının bir önemli çıkış noktası 
da Cemaleddin Afgani’dir (l838-
1897). Afgani’nin mesajları takip-

çileri üzerinde iki yönlü bir etki 
bırakmıştır. Onlar öncelikle Batıya 
karşı kendilerini savunabilmek 
için mezhep ve siyasi bölünmele-
rin üstesinden gelerek, halife olan 
Osmanlı padişahının çevresin-
de toplanmalıdırlar. İkinci olarak, 
modern Batının gücünü sağla-
yan fikirleri, kurumları, teknikle-
ri benimsemelidirler. Afgani İslam 
dayanışmasını savunurken hem Şii 
hem de Sünni takipçiler kazan-
makta emsalsiz bir başarı göster-
di. Sünni Mısır’da Şeyh Abduh’un 
ilhamı Afgani’ydi. Şii İran’da 
müctehidler, Şah Nasuriddin’in 
bir grup İngiliz müteşebbise tütün 
tekeli vermesine engel olmak 
için, Afgani tarafından hareke-
te geçirildiler. Onun çalışmala-
rının pratik etkisi, hem İran’da 
hem Mısır’da dar fikirli bir mil-
liyetçiliğin doğmasına yardım-
cı olmaktır. Böylelikle 19. yy.’da 
Osmanlı Devleti’nin güdük göv-
desi etrafında toplanmasına, üste-
sinden zor gelinecek yeni engeller 
yarattı. Toynbee’ye göre, Sultan 
Abdülhamid Afgani’nin ide-
alini pratiğe aktarmaya uğraştı. 
Toynbee, Abdülhamid’in yaptı-
ğını, Türkiye’nin kalan gücünü 
Panislamizm’in desteklenmesine 
harcamaktan ziyade, Türkiye’nin 

azalan gücünü çoğaltmak için 
Panislamizm’den politik bir destek 
sağlamak olarak açıklar.

Oryantalizme Göre 
Abdülhamid Ve Panislamist 

Politikası

Abdülhamid dönemi-
ne kadar çok fazla uygulanma-
yan ve önemsenmeyen halifelik 
mefhumu sultan Abdülhamid’le 
birlikte farklı bir boyut kazan-
mıştır. O, Müslüman dünyanın 
bir çatı altında toplanabilme-
si için Halifelik konseptinin ne 
denli önemli bir unsur olduğu-
nun idrakine varabilmiş bir sultan-
dı. Avrupalıların, Müslümanların 
papası diye nitelendirdikleri hali-
felik mefhumu gerçekten de ilk 
dönem İslam hareketinin par-
lak hatıralarını canlandırmakta-
dır. Fakat Abdülhamid’in hali-
feliğinin meşruluğu İslam dün-
yasında ciddi bir tartışma konu-
su olmuştur. Birçok İslam hukuk 
ekolü, İslam devlet hukukuna göre 
Abdülhamid Han’ın bu unvanı 
taşımaya hakkı olmadığı iddiasın-
dadırlar. Çünkü halifeliğin vazge-
çilmez özelliklerinden birisi Kureyş 
kökenli olmaktır ki bir Türk halife-
si için bu mümkün gözükmemek-
tedir. Bu nedenle Osmanlı saray 
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tarihçileri bu eksikliği gidermeye 
çalışmışlardır. Mesela onlar hali-
feliğin, anlatılanın aksine Osmanlı 
Devleti’ne savaş yoluyla geçme-
diği iddiasındadırlar. Onlara göre 
Memluklu sultanlarının koru-
ması altında gölge hayatı süren 
Abbasiler, Mısır’ın fethinden 
sonra halifeliği tören ile Osmanlı 
sultanına vermişlerdir. Yani hali-
felik Abbasilerin gönül rızasıy-
la Osmanlılara bizzat verilmiştir 
diye bir iddia ortaya atan Osmanlı 
tarihçilerinin bu görüşünü tabii 
ki sultan Abdülhamid de destek-
lemiştir. Yine Hanefilik mezhebi-
nin bir kabul olarak veya bir kav-
ram olarak Osmanlı devrindeki ilk 
ciddi kullanımının Abdülhamid’e 
rast gelmesi de tesadüf olma-
sa gerektir. İslam hukuk ekolle-
ri içerisinde halifeliğin meşruiye-
ti konusundaki en esnek fikirlere 
sahip mezhep Hanefilik mezhebi-
dir. Bu Ebu Hanife ve savunucu-
larının iddiası şudur ki: Meşru bir 
yönetim bir başka deyişle adila-
ne bir idari sistem kurabilecek bir 
Müslüman sultan, Kureyş soyun-
dan gelmese dahi eğer gücü ve 
otoriteyi elinde toplayabilmişse 
halife olarak kabul görebilecektir. 
İşte böyle bir esneklik başka bir 
çıkış noktası bulunmayan sultan 
Abdülhamid’i Hanefiliğin ipine 
sıkı sıkı sarılmaya itmiştir.

Abdülhamid tabii ki halifeli-
ğinin meşruiyeti için çeşitli ted-
birler almayı da ihmal etmemiş-
tir. Bunlardan en önemlisi gaze-
teleri kullanmaktır. Günümüzde 
olduğu gibi, o dönemde de kamuo-
yu oluşturabilmenin en önemli ve 
basit yolu gazetelerin tarafgirliğin-
den geçmektedir. Ve Abdülhamid 

döneminin en önemli Panislamist 
gazeteleri, Sultanı, İslam’ın başı, 
inananların hükümdarı, peygam-
berin temsilcisi olarak övmüşler-
dir.

Kutsal şehirlerin korunma-
sı halifenin en önemli görevlerin-
dendi. Bu durum otoriteyi sağla-
yacaktı. Ve kutsal şehirlere taşı-
nan Müslüman halkın nezdin-
de saygı ifadesine gelmekteydi. 
Abdülhamid bu şehirlere büyük 
ilgi gösterdi. Bu onun inananların 
gözünde büyümesini sağladı.

Yine ulaşımın kolaylaşması tüm 
İslam coğrafyasını birbirine bağla-
yabilecek demiryolu ağının kurul-
ması çabası önemlidir. Böylelikle 
İslam dünyasının homojenize ola-
bilmesi temin edilebilecek ve 
Müslüman halklar arasındaki ile-
tişim ve dayanışma arttırılabile-
cektir. Bu alanda Abdülhamid’in 
en hoşlandığı düşüncelerden 
birisi Mekke’nin demiryolu ile 
İstanbul’a bağlanması projesidir.

Abdülhamid’in bir diğer girişi-
mi ise Şii İran’a yaklaşma çabala-
rıdır ki bu da özellikle Şia-Sünni 
mezhep taassubunun yıkılabilme-
si adına önemli bir girişim olmuş-
tur. Ayrıca Müslümanlar arasın-
daki dayanışmayı sağlayabilmenin 
bir yolu da bu olsa gerektir. Bu giri-
şimlerin sonucu Şahın İstanbul’u 
ziyareti büyük başarıdır.

Abdülhamid’in Panislamist 
politikasının bir diğer unsuru ise 
Arapça’nın yani Kur’an’ın kutsal 
dilinin bütün Müslümanları birleş-
tirici bağ olarak bilinçli bir şekil-
de geliştirilmesidir. Bu dil, kül-
tür dili olarak kabul edildi ve tüm 
İslam dünyasında etkinliği arttırıl-
dı. Bununla birlikte Abdülhamid 

Mısır, Suriye ve özellikle de İran 
gibi Şia etkisinin yaygın olduğu 
devletlerin Kur’an-ı Kerim’lerini 
kabul etmemiş ve kendi devlet 
sınırları içinde basılmakta olan 
Kur’an Mushaflarını resmi kabul 
etmiştir. Bu hem halifenin tek-
liği ve meşruiyeti için gerekliydi, 
hem de meallerdeki yorum farklı-
lıklarının Osmanlı halifeliğini gayri 
meşru kılabilme çabalarının engel-
lenmesi için elzem bir davranıştır.

Başta Becker olmak üzere 
oryantalistlerin Abdülhamid hak-
kındaki düşünceleri şöyle bir 
portre ortaya çıkartmıştır: “Her 
ne kadar korkusuz ve endişesiz 
isek de, Osmanlı sultanı tarafın-
dan desteklendiği ve yönetildiği 
görülen Panislamist akımı dikkat-
le izlemek için bir sürü nedeni-
miz var. Burada, günümüzün en 
garip kişilerinden biriyle karşı kar-
şıyayız; tamamen dini bütün bir 
Müslüman, fakat atalarından çok 
daha serbest ve rahat bir biçim-
de Hıristiyan hükümdarlarla bir-
likte. Entelektüel eğitiminin az 
olduğunu söyleyebiliriz; ama aynı 
zamanda siyasi gelişmeleri sezgi-
si ve keskin bakışlarıyla değerlen-
dirmesini ve kullanmasını bilen 
bir adam. İmparatorluğunu, iktisa-
di, mali, askeri açılardan yeniden 
canlandırmayı deneyen gerçekçi 
bir politikacı. Ama aynı zaman-
da kendisini yobazların, fanatik-
lerin ve vicdansız politikacıların 
eline teslim eden zayıf bir ruh. 
Sünniliğin inançlı bir koruyucu-
su ve bayraktarı; Ama Şia’nın 
lideriyle barış içinde görüşmek-
ten kaçınmıyor. Şayet herhan-
gi bir yerde Panislamist eğilim-
den söz edeceksek, bunun kay-



71Umran KASIM 2010

■ Panislamizm

nağı Abdülhamid’in takip ettiği 
politikanın imparatorluk dışında-
ki Müslümanlar üzerindeki etki-
si değildir. Aksine bu garip ada-
mın yaygın çalışmaları Panislamist 
eğilim tarafından açık ve bilinç-
li bir şekilde etkilenmektedir. Bu 
devlet politikasının başarılarından 
biri, büyük ölçüde Müslümanların 
bağışlarıyla yapılan Mekke demir-
yoludur. Bittiği zaman, Avrupa 
Türkiye’sinden, Anadolu’dan, 
Suriye’den, Filistin’den, 
Mezopotamya’dan gelen hacıla-
rın sayısı artacak. Bu geniş ölçek-
li politikanın başarılarını, ayrı ayrı 
ele alamayız. “  Kesin olan şu 
ki İslam cemaat bilincini büyük 
ölçüde canlandırdığı ve Hindistan, 
Mısır, Fas, Orta Asya’daki binler-
ce Müslüman’ın dini siyasi ilişkile-
rini genişlettiği için Abdülhamid’i 
son ve en büyük İslam hükümdarı 
olarak görmeleridir.  

Sonuç

Avrupalı yazarların büyük bir 
bölümü Panislamist hareketin boş 
bir hayal olarak tarih sahnesin-
den çekildiğini düşünmektedir-
ler. Onlara göre Panislamist hare-
ket her ne kadar kendi içerisin-
de tutarlı bir çizgiye sahip olsa 
da gerçekleşebilmesi çeşitli önem-
li engeller dolayısı ile imkânsızdır. 
Nitekim Osmanlı devletinin 
bugün hâlâ varlığını sürdüreme-
mesi bunun en bariz delilidir.

Türkiyeli tarihçilerin büyük bir 
bölümü gibi oryantalist tarihçilik 
de kavramın özellikle Abdülhamid 
tarafından temellendirilip gelişti-
rildiğini düşünmüşlerdir. Bununla 
birlikte bir kısım Şarkiyatçı yazar 
ise çeşitli Arap düşünürlerin de 

belki bilinçli belki de bilinçsiz bir 
şekilde bu uğurda Abdülhamid’e 
yardımcı olduklarını söylemekte-
dirler. Bunların başında da şüphe-
siz Cemaleddin Afgani ve öğrenci-
lerinden Muhammed Abduh gel-
mektedir. Şarkiyatçılar, Abduh 
ve Afgani’nin Urvetul Vuska adlı 
süreli yayınlarının ciddi bir pro-
paganda aracı olarak kullanıldı-
ğını düşünmüşlerdir. Bununla 
birlikte bir kısım irili ufaklı tari-
katların da bu uğurda mücade-
le ettikleri kanaati oryantalist 
düşüncenin değişmez bir fikri-
dir. Oryantalistlerin belki doğru 
belki de yanlış bir düşünce ola-
rak Panislamizm yolunda görmez-
den geldikleri tek toplum Şii İran 
toplumudur. Daha kesin ve katı 
kurallarla mezhepçiliği tabu hali-
ne getirmiş bir Şii ulusun ümmetçi 
çizgiler taşıyan Panislamizmi des-
tekleyebileceği oryantalistler için 
sadece boş bir hayaldir.

Burada yine de bilinebilecek 
en önemli unsur şudur ki her ne 
kadar ümmetçilik arayışlarına 
değişik unsurların katkıları olmuş 
olsa da Panislamist hareketle 
ismi muhakkak ki en çok anıla-
cak kişi Sultan Abdülhamid’dir. 
Zaten sorun daha çok oryanta-
listlerin, kavramın aslen batılılar 
tarafından bulunup ortaya atıl-
dığını iddia etmelerindedir. Bir 
başka deyişle Şarkiyatçılar Avrupa 
Hıristiyan dünyasına yarasın yara-
masın dünya dengelerini sarsabi-
lecek tüm konseptlerin kendile-
ri tarafından ortaya atıldığı iddi-
asını sürekli gündemde tutmuş-
lardır. Bu da belki onların “biz 
bize benzeriz, biz her şeyin başı-
yız” gibi egolarını tatminde sıklık-

la kullandıkları marazi tutumları-
nın bir tekrarıdır.

Son olarak vurgulanması 
gereken en önemli husus oryan-
talist yazarların Panislamist hare-
keti başarısız bulmalarıdır ve yine 
onlara göre böyle bir hareketin 
dünya coğrafyası üzerinde hiçbir 
zaman belirli bir başarıya ulaşa-
mayacağı evhamıdır.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Muhalif Duruş
Ne Kadar Meşru

Kavramı Nasıl Okumalı?

Batı kaynaklı demokrasiler 
doğu toplumlarına ithal edildiğin-
den bu yana, doğuda öteden beri 
kullanıla gelen siyasi dilde ciddi 
değişimler oldu. Dilin değişmesi, 
literatüre yeni kelimeler eklenme-
si, kültürel zenginlik gibi algılana-
bilir ilk bakışta. Oysa bu durum, 
o güne kadar geliştirilmiş bulu-
nan zihniyet üzerinde, çoğu kere, 
en azından sıradan insanların far-
kına varamayacağı önlenemez, 
karşı durulamaz tahribatlar yara-
tır. Böylesi değişimlere ülke içe-
risinden çanak tutanların, bunu 
bile isteyerek destekledikleri orta-
dadır. Onlar toplumlarını tarihi 
köklerinden/bağlarından kopart-
mak ve batı dünyasına eklemek 
sevdasındadırlar. Toplumsal deği-
şimleri tabii ve mukadder bul-
makla birlikte, bunun toplum-
ların yerli iradesiyle gerçekleşti-
rilmesi taraftarı olan iktidarda-
ki muhafazakârlar ise, genellik-
le işi ağırdan alan hantal bir yapı-
ya sahiptirler. Değişmek maksa-
dı ve değişimin nabzını tutmak 
bahanesiyle onlar, tarih analizleri-
ne dalmışken, sür’at çağının deği-
şim fırtınası çoktan gelip kendile-

riyle birlikte bütün toplumu değiş-
tirmiş olmaktadır. Muhafazakârlar 
her seferinde gecikmişliklerini fark 
edemeden, kendilerini bir deği-
şim rüzgârının önünde bulurlar. 
Yerli kalarak toplumsal değişim-
lerin nabzını tutabilenler ancak 
devrimci bir ruh taşıyanlardır. 
Sezai Karakoç’un yetmişli yıllarda 
kaleme aldığı yazılarında şöyle bir 
cümle gençlerin ezberlerini süs-
lemekteydi: “Müslüman! Şuurlaş! 
Öyle şuurlaş ki, dıştan gelen her 
yıkış planının daha ilk maddesi açık-
lanmadan, sen son maddesini söyle-
yeceksin!”

Kendilerini Muhafazakâr 
Demokrat olarak tanımlayan ve 
demokrasiyi sistemin sahici sahip-
lerinden daha samimi şekilde 
sahiplenenlerin bilmediği, atladığı 
nezaket noktası buradadır. Serbest 
seçimler sonucunda ülkede iktida-
ra taşındıkları halde, bir türlü sahi-
den muktedir bir performans gös-
terememelerinin şaşkınlığı hiçbir 
zaman üzerlerinden kalkmamıştır. 
Gerçek iktidar, her zaman, cum-
huriyetin kurucu iradesini elinde 
bulunduran sivil, asker ve yargıda-
ki bürokratların elindedir. Onlarsa 
ülkeyi bütün kurumlarıyla batıya 

entegre etmekte kesin kararlıdır-
lar. Bu sebepten bir iç savaş seçe-
neği de dâhil, her türlü imkânı 
seferber ederek, seçimle gelmiş 
olsalar dahi muhafazakârların 
ancak küçük, kısık sesli bir muha-
lefet hizbi olarak kalmasını ister-
ler. Muhafazakârların akil adam-
ları pozisyonundaki entelektüeller 
ise, bu türlü bir muhalefeti çok-
tan benimsemiş hatta bunun fiya-
kasını bile satmaya başlamışlardır. 
Aralarında Muhalif Duruş’u kut-
sayanlara bile rastlayabilirsiniz. 

Muhalefet, muhalif duruş, 
demokrasilerin olmazsa olma-
zı gibidir. Ve son derece yanlış 
bir biçimde iktidarın karşıtı ola-
rak kullanılmaktadır. İşin tuha-
fı demokrasilerin meşruiyetlerini 
buna bağlamalarıdır. Hatta muha-
lefet yoksa onu var kılmak gere-
kir diye düşünürler. Bu da güya bir 
övünç ve etik meselesidir demok-
ratların. Bu tutumla söylenmek 
istenen, demokrasilerin her türlü 
fikre açık ve en özgürlükçü sistem 
olduğudur. Böylece sistem, top-
lumsal bünyedeki bir kısım insanı 
zorla, ısrarla muhalif durmaya iter. 
Dünyadaki modellerine dikkatle 
bakıldığında (Türkiye de en tipik 
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■ Muhalif Duruş

örneklerdendir) muhalefeti seçen 
yahut muhalefete düşen kesim-
ler, muhalif olacağım, iktidardaki-
ni koltuğundan indireceğim diye 
öylesine tuhaf ve garip söylemler 
sergilerler ki, onların bu tutumları 
karşısında insanların kalbi ve vic-
danları paralanır. Birbirlerinden 
temelde hiç de önemli farkları 
bulunmayan nice partili birbirini 
yemekle şöhret kazanmıştır bu 
sistemlerde. 

Muhalefet asla iktida-
rın zıddı değildir. Bu yanlı-
şı zihinlere zerk ederek onla-
rı saptıran demokrasilerdir. 
Muhalefet belki muvafaka-
tin zıddıdır. Muvafakat, iki 
nesne arasındaki mutabaka-
tın, uygunluğun olması hali-
dir. Muhalefet ise uymama, 
başka türlü olma, karşı olma, 
öne gelen tarafın zıddı, arka 
taraf gibi anlamlar taşımakta-
dır. Burada muvafakat varlık-
la, oluşla uyumluluk, muha-
lefet ise tam tersi tutumun 
adıdır. Kök itibariyle Arapça 
olan bu kelimelerin yalnız-
ca sözlük anlamı değil, İlahî 
Kelam’ın dilindeki pratik anla-
mı da böyledir. Tevfik, yani 
muvaffakiyet Allah’tandır. 
(Bak: Hud Suresi 88, Esed Meali) 
İlahî Kelam birçok ayette muhalif 
tavrın İblis’e ait şeytani bir eylem 
olduğunu haber verir. Türkiyeli 
Müslümanların yaygın gelenek-
sel kültüründe dillerine doladıkla-
rı ve “Ümmetimin ihtilafı rahmet-
tir” şeklinde ifadesini bulan sözün, 
sahih kaynaklarda yer almadığı 
hele ki artık bilinmektedir. Zaten 
Bakara, Âl-i İmran, Nisa, Yunus, 
Meryem ve Zuhruf Surelerinde 
muhtelif ayetler, muhalif duruşun 

şeytani bir eylem olduğunu açık-
ça ortaya koymaktadır. Mesela 
“insanlar tek bir ümmetti, ihtilaf 
ettiler…” (Bakara 213) ve “Allah 
indinde din İslâm’dır. Kitapta Hak 
açıklandığı halde ihtilaf edenler 
bilmeli ki Allah hesap görmede 
hızlıdır.” (Âl-i İmran 19) ayetle-
ri meseleyi anlamada bizce yeter-
lidir. 

İkna olmayanlara iki örnek 
daha hatırlatılabilir. Meryem 
Suresi 37. ayetindeki ifadeleri 
okuyalım: “Mezhep (parti) sahip-
leri aralarında ihtilaf edip duru-
yorlar. O büyük gün gelip çattı-
ğında, vay hallerine o küfredenle-
rin.” Zuhruf Suresi 65. ayetinde de 
benzer bir anlam vardır. Ayetlerin 
bağlamına bakarak buradaki mez-
heplerin Hıristiyan mezhepleri 
olduğu düşünülebilir. Ancak sebe-
bin hususiyeti hükmün umumiye-

tine ne zarar verebilir ki? Şimdi 
mezhep kelimesini Türkçeye parti 
diye tercüme ederek yeniden bir 
okuma yapmalı mıyız? Benim öne-
rim bu istikamettedir. 

Eğer ben haklıysam, ithal mal-
zemelerle toplumlarına nizam ver-
meye kalkışan muhafazakârlar, 
yeniden ve uzun boylu bir 
kere daha düşünmelidirler. 

Muhafazakârlık ve elbet-
te muhalefet Müslümanların 
şiarı olamaz. Allah Elçilerinin 
emaneti olan devrimci karak-
terleriyle yeniden buluşacak 
bir irfanın arayışını öncele-
meliler. 

 Kim Kime Muhaliftir

Her sistemin kendi içe-
risinde muvafık ve muha-
lifleri elbette olacaktır. 
Yeryüzündeki hayatta her 
şey zıddıyla ortaya çıkmakta-
dır. Ve biz buna Sünnetullah 
demekteyiz. Muvafıklar sistem 
ile uyum içerisinde yaşarlar. 
Onu canı gönülden benim-
semişlerdir. Sözde değil özde 
bağlıdırlar o yapıya. Muhalifler 
ise o sistem ile uyumsuz olan 
kimselerdir. İslâm çerçeve-
sinden bakıldığında muvafık 

kimse, Allah ve O’nun sistemiy-
le barışık, uyumlu olandır. Bu sis-
temin asli muhalifi İblis’tir. Türlü 
şeytanlıklarla insanları sisteme 
karşı kışkırtır. Sürekli muhalefet-
tedir o. 

Meseleyi Türkiye özelinde 
düşündüğümüz vakit karşımıza 
enteresan bir tablo çıkar. Toplum 
bilimcileri şaşırtan bir tablodur 
bu. Kolay bir açıklaması yoktur. 
Çünkü cumhuriyetin başlangıcıy-
la birlikte özelde ülkenin, genelde 

Muhalefet, muhalif duruş, 
demokrasilerin olmazsa olma-
zı gibidir. Ve son derece yanlış 
bir biçimde iktidarın karşıtı ola-
rak kullanılmaktadır. İşin tuha-
fı demokrasilerin meşruiyetleri-
ni buna bağlamalarıdır. Hatta 
muhalefet yoksa onu var kılmak 
gerekir diye düşünürler. Bu da 
güya bir övünç ve etik mesele-
sidir demokratların. Bu tutum-
la söylenmek istenen, demokra-
silerin her türlü fikre açık ve en 
özgürlükçü sistem olduğudur. 
Böylece sistem, toplumsal bün-
yedeki bir kısım insanı zorla, 
ısrarla muhalif durmaya iter



KÜLTÜR SANAT

74 Umran KASIM 2010

sistemin sahipliği sanki el değiş-
tirmiş gibidir. Ülke ile yani onun 
halkı ile sistem arasında ciddi bir 
uyuşmazlık vardır. Sistem halka, 
halk sisteme muhalif gibi durmak-
tadır. Başlangıçta birtakım dayat-
malarla yaşanan el değişimi, bir 
müddet böyle baskılarla sürüp git-
miştir. Ancak bir süre sonra tıka-
nan sistem kapalı yapısını biraz 
gevşeterek Çok Partili hayata 
geçiş yapmıştır. İşte ne olmuşsa 
o tarihten itibaren olmuş ve bizce 
daha derin bir kaos başlamıştır.

Sistemin kurucu partisi, aynı 
zamanda kendisini onun sahibi 
saymakta, serbest seçimlerle ikti-
dara gelmemiş olsa bile, siste-
min temeline dair meselelerde, 
her vakit onun dediği olmaktadır. 
Demokrasinin karakteri gereği, 
neredeyse tüm zamanlar boyunca 
muhalefette kalmış olmasına rağ-
men, sistemin yegâne koruyucusu, 
kollayıcısı ve tek söz sahibi ken-
disidir. Bir süre usta manevralar-
la kendi içerisinden çıkardığı ve 
sanki sahiden halka yakınmış gibi 
görünen partileri iktidara yönlen-
dirmiş, kendisi sütre gerisinde rol 
oynamıştır. Ancak değişen zaman, 
toplumu da değiştirmiş, insan-
lar bazı rollerin farkına varmışlar-
dır. Ayrıca küresel yapı ölçeğin-
de ortaya çıkan hızlı enformasyon, 
kimi göz açıklıkları da yaratmaya 
başlamıştır. Kurucu iradenin göz 
boyacılığı yenilir yutulur olmaktan 
çıkmıştır. Sonunda birinci kimlik-
leri İslâmcı olarak bilinen birileri, 
demokrasinin söylemlerini sahip-
lenerek halkın itimadını kazan-
mış, siyaseten iktidar olmuşlardır. 
Ancak onların da hâlâ çok ciddi 
ayak bağları vardır. Yaptıkları işi 
öncekilerden çok daha başarılı 

biçimde sergilemelerine rağmen, 
önlerinde daha sayısız barikat dur-
maktadır. Onları aşmadıkça muk-
tedir olmaları mümkün gözükme-
mektedir.

Sistemin asli sahibi olan parti 
haklı olarak bağırıp çağırmaktadır. 
İktidar partisinin bir gizli gündemi 
bulunduğunu, Müslüman toplum-
larda önceden beri bilinen takiyye 
kurumunu işlettiklerini, demok-
rasiye (burada sisteme) özde değil 
sözde bağlı olduklarını söyleyip 
durmaktadır. Pek haksız da sayıl-
maz. Çünkü İslâm, kendi bağlıla-
rına böylesine putçu, tekçi, dev-
letçi bir yapının muvafıkı olma-
yı asla öğütlemez. İnsan eliyle 
donatılmış bir anayasada değiş-
mez, değiştirilemez, değiştirilme-
si teklif dahi edilemez olan mad-
deler ile Müslüman kimlik arasın-
da bir uyum ummak ve beklemek 
büyük bir gaflettir. Bu sistemin 
sahipleri Muhafazakâr Demokrat 
diye bir maskenin ardına sakla-
nan partinin gizli ajandası bulun-
duğuna dair şüphesinde nasıl haklı 
olmasın? 

Muhafazakârlığa bir nebze 
olsun göz yuman sistem sahiple-
ri, halkın iktidara taşıdığı parti-
nin devrimci bir karaktere bürün-
mesine asla izin vermeyecektir. 
Sürdürülen mücadeledeki çeliş-
kiler ciddi bir analize tabi tutul-
duğunda bu rahatlıkla görüle-
cektir. Mesela Müslümanların 
sahici karakterlerini yitirip 
muhafazakârlığı benimseme-
si onların işine gelmekte, buna 
ses çıkarmamaktadırlar. Kimi 
geleneksel görüntü ve eylemleri-
ne rahatlıkla göz yumup taham-
mül göstermektedirler (ninelerin 
başörtüsü, dedelerin namazı gibi.) 

Ancak yine onların devrimci yüz-
lerini açığa çıkaran tavırları der-
hal zihnen ve fiilen mahkûm edil-
mektedir. Tek başına başörtüsü 
meselesi bile bu ruh halini yan-
sıtmaya yeter. Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin bu hususta, toplumsal 
baskılardan bunaldığında ortaya 
koymaya yeltendiği çözüm öneri-
si, neyin kanıtıdır? Güya örtünme-
ye rıza gösterecekler; ama bunun 
formunu bile hem de üniversi-
te hocalarını filan toparlayarak 
bizzat kendilerinin tespit etme-
ye kalkışmaları başka ne anla-
ma gelir? Onların durduğu yerde 
durup baktığınızda haksız da sayıl-
mazlar. Mevcut sistemin muvafık-
ları olarak insanları hizaya getir-
me işini, niçin muhalif kanada tes-
lim etsinler ki? Sistemin muhalifi 
olması gerekenlerin muvafık gibi 
görünmeleri, kimseyi aldatmama-
lıdır. Esasında roller değişik, tam 
tersinedir. Sonuçta hayat bir tiyat-
ro sahnesi değil midir? Sanatçı 
dram, trajedi yahut komedi tercihi 
yapmaz. Yüzüne yönetmen hangi 
maskeyi takarsa o kisveye bürün-
meyi bilmelidir.

Muhafazakârlar, gerçek sahi-
bine teslim etmektense, ehven-i 
şer esprisini gözeterek, bir müddet 
daha koltuklarda oturma uğruna 
ajandalarını gizlemeyi seçerlerse 
ne olur? Bu güne kadar diğerlerine 
ne olduysa o olur. Erbakan’ın başı-
na gelen olur. O, partisini kurar-
ken insanları, parti araçtır, amaç 
değildir diyerek oyalamıştı. Bugün 
sanırım herkes amaç ile aracın 
hangisi olduğunu artık iyi anlamış-
tır. Bir süre sonra neyi gizledikleri-
ni unutur, inandıkları gibi yaşamak 
yerine korkarım bunlar da yaşadık-
ları gibi inanmaya başlarlar. 
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Mehmet Tevfik EK‹Z

Bir Fuar Sürgünlüğü:
Dini Yayınlar Fuarından
Kitap ve Kültür Fuarına

T araflardan birinin ve asıl 
olanın o olmazsa planla-
nan hazırlanan, tasarla-

nan her şeyin hiçbir işe yarama-
yacağı, iyot gibi açıkta ve boşlukta 
kalacağı “Ramazan Dini Yayınlar 
Fuarı” yayıncılara danışılmadan, 
sorulmadan, tabir-i caiz ise yayın-
cılar “adam yerine konulmaksı-
zın” Sultanahmet Camii’nden 
Bayazıd Meydanı’na sürgün edil-
di. Karşı taraf devlet ve devlet-
lu idi.   İstanbul Valiliği, İl Kültür 
Müdürlüğü, İBB, Kültür A.Ş., 
Fatih Belediyesi, 2010 Ajansı ve 
Diyanet Vakfı.

Kendilerine sürgünleri teb-
liğ edilen yayıncılar ise yaptıkları 
ilk toplantıda “ne pahasına olur-
sa olsun” Sultanahmet dışında bir 
yeri kabul etmeyeceklerini, yüzde 
doksan nispetinde kararlaştırdık-
ları halde, her ne hikmetle bilin-
mez ikinci toplantıda aynı nis-
petle kabul ediverdiler. İlkinde 
bu Bayazıt sürgününe hayır için 
“önden giden atlılar” ikincisinde 
“yelkenleri suya” ilk indirenler idi-
ler. Kulakları mı çekilmişti acaba?

Zihniyet Değişimi

28 yıldır Sultanahmet’te şen-
lenen Ramazan Fuarı, ilk fireyi 28 
Şubat’ın soğuğuna direnemeyerek 

vermiş, adından “Dini Yayınlar” 
ibaresini kaldırmış ve “Kitap ve 
Kültür Fuarı”na dönüşmüştü. Bu 
sene başına “Türkiye” de ekle-
nince “üstüne tüy” de dikilmiş 
oldu. Arabanın, mobilyanın, teks-
tilin, inşaat malzemelerinin, kita-
bın fuarı olur; zira bunlar müşah-
has, somut şeylerdir. Peki kül-
türün fuarı nasıl olur? Az önce 
sayılan ve de sayılamayan benze-
ri şeylerin de içinde olduğu maddi 
ve manevi değerlerin oluşturdu-
ğu bir hâsıla değil midir kültür? 
Bahsi geçen şeyleri sergilendikle-
ri fuardan görmeniz, dokunmanız 
ve satın almanız mümkün. Alın 
bakalım “Kitap ve Kültür” fuarın-
dan bir miktar da kültür, alabile-
cek misiniz? Yayınevlerine sorun. 
Hâsılatlarında, kültür satışından 
elde ettikleri ne kadar para var? 
Kaç okuyucu nerelerden, ne kadar  
kültür satın almış? İlk kullanıldığı 
seneden itibaren dikkat çektiğimiz 
konuya kulak asan olmadığı gibi 
bu sene unvanına “Türkiye” ilave 
ederek millileştirmiş oldular. Dua 
kitabına1 aldıkları ayeti yanlış yaz-
dıkları fax ve fotokopi ile bildiril-
diği halde ayet hatasını düzeltme-
yenler, bu “bir ilk”i -Daha sonra 
kitap, bir veya iki baskısı özel bir 
yayınevinde basılmış olmasına ve 
yeni baskısı yeniden başta oldu-

ğu gibi Diyanet Vakfı’nda basıl-
mış olmasına rağmen- düzeltirler 
mi hiç?
İslami manada hayata geçi-

rilmiş en iyi projelerden biri ve 
belki de birincisi olarak Dini 
Yayınlar Fuarı, elbette muhteva-
sına en uygun mekân olarak cami-
de yapılmalıdır. Ramazan, Cami 
ve Kitap tabiidir ki birbirlerin-
den ayrılmaz, ayrılamaz bir üçlü-
dür: Sacayağı. Şayet bunlardan 
birini diğerinden ayırırsanız, bu 
sacayak sacayak olmaktan çıkar. 
Başka bir “ayak” olur. Ramazan ile 
Cami’yi ayırmak mümkün olmadı-
ğına göre, kitabı devre dışı bırak-
mak galiba daha kolay olanı. İşe 
bazı imam ile yayıncılardan oluşan 
“Cami Derneği Ozanı” da müda-
hil olunca “sürgün” edenlerin eli 
daha da kuvvetleniyor. Böylece 
gözümüzün nuru turistler, “göz 
zevkleri”, “huzurları” bozulmadan 
“huşu” ile Sultanahmet’i ziyaret 
ve temaşa edebilirler. Bir o kadar 
da Cami’nin “Din Görevlileri ve 
Dernek Mensupları”.

Unutulmamalı ki “röleve 
çalışmaları” bahane veya gerek-
çesi ile gerçekleşen bu “sürgün” 
esasen Müslümanların hususen 
Eminönü ama daha geniş çerçe-
vede “Tarihi Yarımada”dan sür-
gün edilmelerinin yeni bir halkası-
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dır. Muhtelif sektörleri anılan yer-
den sur dışına çıkarmakla başla-
yan bu hareketin gün gelip dayan-
dığı sektör yayıncılık -çoğunlukla 
da İslami yayıncılar-, mekânlar ise 
yayıncılığın kalbi Bab-ı Âli veya 
Cağaloğlu’dur. Kaldırımlara çakı-
lan “kazıklar”la canlarından bez-
dirilen yayıncılar burunlarından 
solurken, binalar teker teker otel 
oluyor; sokaklar da ardı ardına 
sokak meyhanelerine dönüşüyor. 
İşin ilginci bu iş AK Parti iktida-
rında ve belediyeleri döneminde 
oluyor. Vay bana vaylar bana değil 
“Vah bize vahlar bize”

Cami, Ramazan ve Kitap saca-
yağının ayrılmazlığına en büyük 
delil ise işin içinden. Sürgünü ger-
çekleştiren akıl, İstanbul’da bunu 
yaparken Ankara’da Kocatepe 
Camii’nde devam ediyor fuara. 
Elbette öyle böyle olmalı, elbet-
te doğru olan bu. Ankara’da 
ilki Odalar Birliği salonların-
da -galiba mecburiyetten- başla-
yan fuar, suyun tabii mecrasın-
da akması gibi gerçek mekânına 
Kocatepe’ye taşındı. Böylece ikiz 
kardeşi gibi ya da bir insanın iki 
ayağının da aynı mekâna basma-
sı gibi İstanbul’da Sultanahmet, 
Ankara’da Kocatepe 28 yıllık, 
çeyrek asrı aşan bir geleneğin sem-
bolü haline geldiler. 29. senede 
İstanbul ayağı resmî bir kurşun 
yedi: Resmi domdom…

Üniversite ile Bayazıd Camii 
arasına kurulan fuar çadırı ise, iç 
düzeni, tertibi, yepyeni malzeme-
lerden ve çok kısa zamanda kurul-
muş olması dolayısı ile, ileride söy-
leyeceklerimiz dışında güzeldi. 
Bembeyaz çadır, bembeyaz stant-
lar ve kilitli tezgahlar, her standa 
konulmuş priz ve prizler, stant ve 
tezgah alınlarına yazılmış tek renk 
-siyah- yayınevi isimleri, tümüyle 
kapılara çıkan sokakları ve çıkma-
zının olmaması, her standa iste-

nilen kadar sandalye verilmesi, 
mekanın halıfleksle kaplanması, 
her gün çöp için torbalar verilmesi 
ve stantlar gezilerek çöplerin top-
lanması… Hülasa bembeyaz, ter-
temiz bir fuar alanına sahip olduk. 
2010 flamaları ile rengârenk süs-
lenince ilk günler Anadolu tabi-
riyle “al gelin gibi” idi salon. Ama 
daha sonra…

Teknik Sıkıntılar

Yüksekliği düşük, kapıları rüz-
gar duvarı ile kapalı, dolayısıyla 
kapılardan da olsa hava girişi çıkı-
şı olmayan, çatıda izolasyon olma-
dığı için güneş sıcak ve ışığı tama-
mı ile içeriye alan beyaz bran-
da, bunların da üzerinde deva-
sa boruları ile başınızın üzerinde 
heyula gibi durduğu halde kendini 
bile soğutamayan klimalar olun-
ca “Türkiye 29. Kitap ve Kültür 
Fuarı” döndü “Türkiye 29. Kitap 
ve Kültür Hamamı”na. Fakat bu 
sefer de “göbek taşı ve suyumuz” 
eksik. Mecburen stantta bekle-
mek durumundasınız ama yanıyor 
ve dışarıya bir gölgeye kaçıyorsu-
nuz zaman zaman. 

Öğleyi kıldınız Cami’de “kay-
lule” için uzanıyorsunuz birazcık; 
başınıza “güvenlik” bitiveriyor. 
“Cami’de yatılır mı? Turistlere 
kötü örnek oluyorsunuz, fotoğ-
raflarınızı çekiyorlar; kalkın.” 
Nedir bu turistlerden çektiğimiz 
ya Rabbi: Ne kadar da “gâvur 
kayırıcı” olduk Allahım? Turistler 
için Sultanahmet’ten kovulduk; 
Bayazıd Camii’nde de rahat yok 
bize. Gündüzün sıcağından ken-
dini fuara atan okuyucu ise, fırına 
düşmüş bir insan refleksiyle ken-
dini bir çırpıda dışarı atıveriyor. 
İkindiden itibaren, yavaş yavaş 
gruba yaklaşırken güneş, çadırı-
mız da ısısını kaybediyor giderek 
ve normale dönerken, içerideki 

klimalar da etkisini gösterebiliyor 
ve adeta klima olduklarını hatırlı-
yorlar. Stantta durabilmenin çare-
si olarak her stant, vantilatörü-
nü kuruyor ve prizler en çok da o 
zaman işe yarıyor.

Organizatörler de boş durmu-
yor bu arada. Split klimalar geli-
yor çare olarak bugün yarın der-
ken. Ve “gecekondulaşma” baş-
lıyor fuarda. Stantların önünde 
gecekondu havasında bir çıkıntı 
olarak duran klimalar, stant dışı-
na çıkmakta mahir olan ve baha-
ne arayan yayıncıların dağına gün 
doğdurmuş oldu. Ve nerede ise 
herkes standın dışına, müşterile-
re ait olması gereken yollara taşa-
rak rahatlamış olduk. Çirkinlik 
için çizilmekte olan resim de böy-
lelikle tamamlanmış, fuar alanı 
“Çarşamba pazarına döndürül-
müş” oldu. Bir tek tezgâh başın-
dakilerin “gel vatandaş” nidaları 
eksikti ki, bu kadar kusur (!) “kadı 
kızında” da bulunurdu. Peki split-
ler çare oldu mu denilirse, serin-
lemek isteyenler kışın soba başına 
üşüşen, üşüyen insanlar gibi kli-
maların dibine gelerek bir nebze 
de olsa rahatladılar.

 Yazılanları mübalağalı bulmak 
isteyenler için de şu notu ilave 
edelim: Resmi açılışı, dış mekânda 
protokollere uygun olarak konuş-
malar yapan resmi zevat, sade-
ce “devlet sokağını”-  Devlet, 
Belediye ve Diyanet ve Vakfı stan-
dartlarının bulunduğu sokak- çok 
kısa bir süreliğine ve mecburen 
ziyaretle geçiştirip, fuarın kahir 
ekseriyetini temsil eden diğer yayı-
nevlerine “teşrif buyurmadan” 
vurgun yemişçesine fuarı terk etti-
ler ve bir daha, en düşük mer-
tebeli memurundan en tepede-
ki “nazır”ına kadar hiçbir Allah’ın 
kulu fuar çadırının yakınına bile 
yaklaşmadı.

 2010 Ajansı reklamlarda ön 
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■ Bir Fuar Sürgünlüğü

planda idi Belediye ile beraber. 
Böyle bir mekânı sıfırdan bu nok-
taya getiren Ajans’tan, bir kültü-
rel faaliyet olarak yayıncılardan 
stant ücreti “aldırmaması” bek-
lenirdi. Bu başladığı işi kâmilen 
ikmal etmek, tamamlamak namı-
na iyi bir iş olduğu gibi, yayıncıla-
rın gönlünü almak, onlara bir jest 
yapmak, maddi bir katkıda bulun-
mak adına hoş olurdu. Ama yapıl-
madı. Oysa toplanan paralar, işin 
maddi yükünü omuzlayan Ajans 
ve Belediye’nin değil, elini soğuk 
sudan sıcak suya sokmayan, zerre 
miktarınca bile masrafı olmayan 
Diyanet Vakfı’nın kasasına aktı. 
Halbuki Vakıf da bundan fera-
gat ederek “çorbada tuzum olsun” 
diyebilirdi; demedi. Ne de olsa 
“paranın yüzü sıcak”. Ne de olsa 
“imam evinden aş ölü gözünden 
yaş çıkmaz”dı. Çıkmadı.

 Stantların derinliği ve geniş-
liği güzeldi ve öndeki bankolar 
da iyi düşünülmüş idi. Ancak iyi 
düşünülmüş bu iki unsur kötü 
bir netice tevlid etti, doğurdu. 
Stantlar içine okuyucunun gire-
mediği ve bu sebeple tüm yayın-
ların okurun, ilgi, dikkat ve mera-
kına cevap verecek şekilde sunu-
lamadığı bir garip durum ortaya 
çıkardı. Bu sebeple insanlar, stant 
önünden geçerken, görebildikleri 
ile iktifa etmek zorunda kaldılar. 
Mağazaların vitrinleri, içerideki 
ürünlerin ne kadarını gösterebilir? 
Halbuki vitrine bakan benzerini 
içeriden girerek sorar, bakar, ince-
ler, dener, kararını ona göre verir. 
Stantlara giremeyen okuyucunun, 
böyle bir tercih de bulunması da 
mümkün olamayınca, önemli sayı-
da eser okuyucusu ile buluşamadı.

 Fuarların vazgeçilmezi imza 
günlerine gelince… Yazarlar 
genellikle cumartesi ve pazarları 
tercih ettiler ne hikmetse. Ne hik-

metse sözün gelişi; hâlbuki hikmet 
belli: Haftanın en yoğun iki günü 
tercihin asıl sebebi. Kalabalıktan 
pay alma hesabı asıl olan. Hâlbuki 
yazar okurunu fuara getirebilen-
dir. Ya da getirebilmeli, okuyu-
cu yazarını takip etmeli, yazar da 
kendini takip ettirebilmelidir. Av, 
avcısının aksine vurgun, metfun, 
aşık olabilmelidir. Yoksa rastge-
le atılmış bir oltaya yine rastgele 
takılmış balık misali kalabalıktan 
birilerinin (tabirimi mazur görün) 
bir aktör veya bir aktrist ya da 
futbolcudan imza alır gibi, fuara 
gelmişken hazır yazar da bura-
da iken -hadi bir imzalı kitabımız 
olsun, havamız olsun eşe dosta 
karşı- kabilinden bir imza orga-
nizasyonu ne kadar kayda değer-
dir? Peki ya yazarların, işportacılar 
gibi stantların önlerinde kurulan 
masalarında, önüne bakacak şekil-
de koltuğuna düz oturması gerek-
tiği halde, kırk beş derece açıy-
la yan oturduğu ve sol kolunu da 
camdan çıkardığı halde hem mini-
büsünü “kullanan” hem yolcula-
rın ücretlerini tahsil eden, para 
üstü veren, hem yolculara hem 

yoldan geçen canlı-cansızlara laf 
yetiştiren, aynı zamanda duruma 
göre sigara veya meşrubatını içer-
ken cep telefonuyla konuşmayı 
da ihmal etmeyen minibüs şoförü 
pozisyonuna düşmüş veya düşü-
rülmüş bir görüntü ile imza yap-
malarına, üstelik bu durumdan 
rahatsız olmamalarına ne deme-
li? Biri okurlara “yazarlık dersi 
veren” bir yayınevinin, bir başka-
sı Çamlıcalar’da tezyinat ve tef-
rişata vaziyet eden, bir diğeri ise 
dünya âleme perde-i âli’den köpü-
rerek, kükreyerek ve dahi haykı-
rarak nizamat vermeye çalışırken 
“gözündeki merteği” belli ki kapa-
lı mekan ve onca insana rağmen 
açtığı iftarının hemen ardından 
yaslandığı koltuktan “Gülcemal 
Vapuru”nun bacasından çıkan 
dumana eş üflediği sigarasının 
dumanından görmüyor olmalı 
ki… her üçü de sınırları içerisinde 
kalamadılar; sözleşmelerine uyma-
ma maharetini bu sene de icra 
ettiler. Yürekleri her halükarda 
yerlerine oturmuş olmalı. Sadece 
bunlar mı? Olur mu? Olmaz tabii. 
Eli eren, gücü yeten her emsal 
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yayınevi ve yazar da maalesef bu 
yolu takip etti. Etmeyen ve stan-
dı içinde kalan az sayıdaki muhte-
rem, muharrir ve neşirhane -yayı-
nevi- stantları mensupları, elbet-
te bunların dışında ve tavırları 
şâyan-ı tebrik-ü takdirdir.

Fuar Çevresi

Fuarın civarından da bahset-
meliyiz. “Çınaraltı Sohbetleri” 
veya Çınaraltı programı ile mazi-
yi günümüze canlı canlı taşıyan, 
tâ El-Aziz veya Harput’tan, bir 
geleneği yaşatmayı kendisine iş 
veya dert edinmiş, davudi sesi ile 
Bayazıd Meydanı’nı inleten, din-
leten ve titreten gazelhanını ve 
Onu er meydanına süren Ekmek 
Teknesi’nin Ahmet Yenilmez’ini 
tebrik etmeliyiz. Sırtını Bakırcılara 
yüzünü Fuar alanına dönen sah-
nede “Ramazan Etkinlikleri”- yeri-
ne “faaliyetleri” denilse daha güzel 
olurdu. Buna da şükür “eğlence-
leri” denilmedi hiç olmazsa- cüm-
lesinden olmak üzere her akşam 
icra edilen hakikaten edepli, sevi-
yeli, hürmetli ve çeşitli musiki 
ziyafetini de takdirle anmalıyız. 
Zira Sultanahmet’te -Eminönü 
Belediyesi dönemindeki- “bir 

dansözü eksik” gazino eğlence-
leri ile burasını mukayese edin-
ce elbette edepli: Tasavvuf, Sanat 
musikisi veya halk musikisi. Bu 
aynı zamanda seviye de demek. 
Hürmetli: Akşam ezanına beş 
dakika kala kesilen her iki prog-
ram, namazdan çıkıldıktan  on 
on beş dakika sonra tekrar baş-
lıyor, yatsıya on dakika kala tek-
rar ara veriyor ve teravih biti-
minden sonra tekrar devam edi-
yor. Fakat ne hikmettir bilinmez, 
Sultanahmet’teki “bir tek dansözü 
eksik” gazino hiç mevzu edilme-
di de kabak, mısırcıların, tatlıcı-
ların, dönercilerin başına patladı. 
Herkes onlardan şikâyetçi oldu. 
Hâlbuki bu “gazino” ne akşam 
ezanı dinliyordu ne yatsı… Ne 
iftar ve akşam namazı ne de tera-
vihi dinliyordu. Başladı mı bir kere 
eğlence hiçbir şey onları durdura-
mıyor, hiçbir yönetici akıl bunla-
ra “dur demeyi” akıl edemiyordu. 
Böyle geçti seneler….

 Fiziki varlıklar olarak yöne-
tim “müdüriyet” olarak mev-
cut olmakla birlikte, fuarı idare 
etmekten ziyade, genel olarak 
“vaziyeti idare etmek”le iktifa etti-
ler. Oysa vaziyet ilk başlarda “ezi-
yet” olarak karşımıza çıkmışken, 

ilerleyen zamanlarda rütbe olarak 
“işkenceye” dönüştü.

 Fuarın anons sisteminden -sis-
temsizliğinden- de bahsetmemek 
olmaz. “Kapanın elinde kalan” bir 
mikrofondan, ne eda ne seda ola-
rak kulağa ve gönle hitap eden 
bir hitabetle karşılaşmak mümkün 
olmadı; olamadı. Yumuşak, tatlı ve 
ifadeleri düzgün ve mümkün mer-
tebe az ve öz ifade ile meramı anla-
tan bir anons olsa ve bu hep bir 
kişi tarafından takdim edilebilse ne 
olurdu sanki? Türkçenin ne ağzı 
burnu kaldı kırılmadık hatta ne de 
beli? Kimi zaman tehditkâr, bazen 
alaycı, bazen mânâsız, boş ifadeleri 
ihtiva eden anonslar bıktırdı. Buna 
yazarlarımızın unvan merakları, 
hatta acaib ve garaib unvan grubu 
veya tamlama merakları da ilave 
edilince durum daha da vahimleş-
ti. Mesela “Falanca ilim dalı pro-
fesörü, araştırmacı-gazeteci yazar, 
edebiyat yazarı, çocuk edebiyatı 
yazarı, tarihçi-araştırmacı yazar…” 
sadece hatırda kalanlardan birka-
çı. İmza yetmiyor; bir de “okur-
larıyla sohbet ediyor” vecizesi de 
imzaya ilave edilince resim tamam-
lanmış oluyor. İsteseniz de böyle 
ilan ediliyor faaliyetiniz istemese-
niz de. İsteyin efendim, isteyin!

Bütün bunlardan sonra ey 
okuyucu! “ Ne işiniz vardı öyle 
ise?” diye haklı bir sual edeceksen 
fakire, cevaben ben sana derim ki; 
Şayet ben, bu iki birbirine zıt kara-
rın verildiği toplantıya katılmış bir 
yayınevi mensubu olarak ve yayı-
nevinin rağmına bu fuara katılma-
mış olsaydım; Zât-ı âliniz bu yazıyı 
nasıl okuyacaktınız?

Dipnotlar

1  Büyük Dua Kitabı, Cemal Sofuoğlu, 

TDV, s: 248.
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işi kâmilen ikmal etmek, tamamlamak namına iyi bir iş 
olduğu gibi, yayıncıların gönlünü almak, onlara bir jest 
yapmak, maddi bir katkıda bulunmak adına hoş olur-
du. Ama yapılmadı. Oysa toplanan paralar, işin maddi 
yükünü omuzlayan Ajans ve Belediye’nin değil, elini 
soğuk sudan sıcak suya sokmayan, zerre miktarınca bile 
masrafı olmayan Diyanet Vakfı’nın kasasına aktı.



79Umran KASIM 2010

Aklın Hakikati Aşkın Şiiri
Ümit Aktaş, Okur Kitaplığı

Araçlara boğulmuş bir hayatın eleştirisi içerisinden hakikate bir 
çağrı yapmakta Aktaş. Çoğu kez Hakikatle olan kalbî bağlarımı-
zın zayıflamasına ve hatta kopmasına mal olur. Yapaylaştırılmış bir 
uygarlaşmanın koşulları, insanın yaşadığının bile farkına varmadı-
ğı, kalbin hedonizm tarafından ayartıldığı, gerçek insanlar ve ilişki-
lerin yerini sahte bir adâb-ı muaşeret’in aldığı bir yaşama kültürü-
ne bırakır. Bu hayatlar ise ortaya yaşanmaktan ziyade üretilen, duy-
maktan çok öğretilen, inanmak yerine güvencelenen bir sıradanlığı 
koyar. Sürprizler yoktur orada, ne de aşklar ve dostluklar. Her şey işlemsel ve işlevsel aklın 
dayattığı bir karşılıklığa dayanmaktadır çünkü; bir piyasa mantığı ve koşullarına. Karşılıksız 
vermenin aptallık yerine konduğu bu uygarlaşma, aslında bir tür uyruklaşmadır. Belli bir 
yaşam programı, kültürü, standardı veya çevresine bir katılma ya da oraya bir aitliktir. ‹lişki-
ler yerini koşullara bırakmıştır; aklın ve piyasanın koşullarına. Akıl özgürlüğü kadar piyasa-
nın özgürlüğü de sadece belirlenmiş koşullar içerisinde bir davranma özgürlüğünden, daha 
doğrusu köleliğinden ibarettir. Yürek burkan haller içinden esasa dair esaslı yazılar toplamı.

Zehirlenen Çocukluk
Sue Palmer, İletişim Yayınları

20. Yüzyılın ikinci yarısından beri içinde yaşadığımız modern 
dünya, bir yandan hayatlarımızı hiç olmadığı kadar renklendirip 
kolaylaştırırken diğer yandan inanılmaz derecede hızlanan tempo-
suyla bizi strese sokuyor.
Yetişkinler olarak yaşadığımız toplumsal değişimin farkında olsak 
ve dizginleri tamamen elimizden bırakmamaya çalışsak da, koru-
mayı unuttuğumuz bir şey var: çocuklar. Yüzyılın son çeyreğin-
den beri, başta gelişmiş dünya ülkeleri olmak üzere dünyanın bir-
çok ülkesinde, davranış sorunları ve duygusal sorunlarda büyük bir artış gözleniyor. DEHB 
ve disleksi gibi rahatsızlıklarda adeta patlama yaşanırken depresyon, dürtüsel davranış ve 
öğrenme güçlükleri giderek hız kazanıyor. Peki neden?
 
Otuz yıl boyunca öğretmenlik ve eğitim danışmanlığı yapmış olan Sue Palmer bu önemli ve 
çarpıcı kitabında, modern hayatın birbirinden ayrı tutulamayacak unsurlarının bir araya gelip 
toksik bir karışım oluşturarak çocuklarımızı nasıl zehirlediğini ortaya koyuyor. Sağlıksız ve 
düzensiz beslenmeden ebeveynlerin tecrübesizliklerine, elektronik aletlerden niteliksiz çocuk 
bakımına uzanan geniş bir yelpazede modern çocukların sorunlarını ele alıyor. 

Dikizleme Günlüğü
Hal Niedzviecki, Ayrıntı Yayınları

Yazar bu kitabında yeni iletişim araçlarının eğlence sektörü 
dışında toplumu nasıl değiştirdiğini irdeliyor. Bu ‘kültür’ün 
politika ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini göstermeye 
çalışan Niedzviecki, popüler kültürün röntgenciliğe, röntgen-
ciliğin belgesele, sanata ve haber bültenlerine; röntgencinin 
‘gazeteciye’ nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

Kur’ân’da Gençlik ve 
Gençler

İlhami Günay
Pınar Yayınları

Toplumların geleceğini temsil 
eden gençlerin müspet-menfi 

özellikleri, huyları, psikolojileri çok 
iyi anlaşılmak suretiyle yetiştirilme-
leri son derece önemli bir meseledir. 
‹lhami Günay, yarınların dünyasını 
inşa edecek ve toplumu temsil ede-
cek gençlerin ruhî, zihnî, bedenî geli-
şiminin ve özellikle inancı ve ahla-
kıyla olgunlaşmasının önemine bina-
en eserini kaleme almıştır. Özelikle 
anne-babaların ve genel olarak da 
toplumun bu husustaki sorumlulu-
ğunu ortaya koyar. Kur’ân’ın, Allah’ın 
bir lütfu ve hayatın süsü olarak genç-
liğe çokça yer verdiğini, inancıyla, 
ahlakıyla, iffetiyle itinalı bir şekilde 
yetiştirilmelerinin yollarını gösterdi-
ğini ifade ediyor. Kur’ân’da Gençlik ve 
Gençler, Kur’ân’da anlatıldığı şekilde 
gençlik hayatlarından hareketle Hz. 
‹brahim, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. 
Meryem vs.’nin örnek modellikle-
rini anlatmakta, Hz. Muhammed ve 
özellikle genç sahabelerinden örnek 
tablolar sunmaktadır. Eser, beşe-
ri sistemlerin, gençleri istismar etti-
ği, onları sırf tüketim aracı olarak 
gördüğü, inançsız ve idealsiz, fıtra-
tından kopuk hale getirdiği bu kar-
maşa ortamında, Kur’ân’ın dosdoğ-
ru rehberliğiyle adeta gençler, aileler 
ve eğitimciler için bir rehber-el kita-
bı niteliğinde.   

Kitaplık
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Cevdet B‹R‹NC‹

Üç Vitesli Arapça
�

Hellmut Ritter’in Fuat Sezgin  üzerindeki etkisi çok 
büyüktür. Ondan özellikle Arapça konusunda çok 
etkilenir. Arapça yazının üç türü olduğu söylenir. 
1. Halk için: Harekelenmiş yazı; 2. Okumuşlar için: 
Harekelenmemiş ama noktalanmış yazı; 3. Bilginler 
için: Harekesiz ve noktasız yazı. Arap alfabesini bilen 
ve örneğin Osmanlıcayı rahat yazabilenler özellikle 
not tutarken hep bu yazıyı tercih etmişlerdir. Bunun 
nedeni, seslilerin hemen hemen olmadığı bu sistem-
de, harflerin akıcı şekillerinin olması yazıya gerçek-
ten bir stenografi karakteri vermesidir. Bu da kitap-
ların hızla yazılıp yayılmasına yol açar. O yüzden Fuat 
Sezgin’in hocası Ritter  Arapçayı üç vitesli bir dil ola-
rak görüyor. Sonra  eline bir kağıt ve kalem alarak 
“Ritter” yazar ve “Bu eşek süratiyle gidiyor” der ve 
ekler “Bu da eşek vitesidir.”

Tekrar Tekrar Okuyun
�

Fuat  Sezgin, ilk defa okuduğu bir kitabı 
anlayamadığı takdirde birçok kere oku-
duğunu, 20 kere okuduğu hâlde hâlâ 
anlayamadığı kitaplar olduğunu söylü-
yor ve şöyle devam ediyor: “Eğer bir 
kitabı okuyup da anlamadıysam, onu 
hemen yanlış veya anlaşılmaz bir kitap 
deyip kenara atmıyorum. ‘Demek ki 
ben henüz bu kitabı anlayacak seviyeye 
gelmemişim.’ deyip tekrar tekrar okuyo-
rum, zîrâ bazı âletlere ait hususî tarif ve 
tâbirler bugün Arapça’da bile yok, çok 
hususî bir gayret istiyor. Bu kitaplardan 
çıkardığım ve hâlen ne olduğunu anla-
yamadığım 10-12 kadar âlet var. Onun 
için tekrar tekrar okumam gerekiyor.”

Gazete Okur Gibi Tefsir Okumak!
�

Ritter Fuat Sezgin’den ilk önce memnun olmaz. İkinci dünya savaşı yıllarıdır. Almanya Bulgaristan’ı 
işgal etmiştir. Bütün üniversiteler ve okullar tatil edilmiştir Türkiye’de. İşte bu ortamda hocası ona bu 
altı aylık tatilde Arapça öğrenmesini tavsiye eder. Öyle  yapar Fuat  Sezgin. Evlerinde bulunan baba-
dan kalma otuz ciltlik Taberi Tefsiri’ni okumaya başlar: “6 ay kendimi Arapça öğrenmeye verdim. 
Evimizde babamdan kalma 30 ciltlik bir Taberî Tefsiri var dı. Onu okumaya başladım. Başlangıçta 
anlamıyordum. Türkçe tefsirlerle karşılaştırarak, yavaş yavaş tefsirin içine girmeye çalış tım. Günde 
aşağı yukarı 17 saat çalışıyordum. Erken kalkıyordum, gece geç yatıyordum, evden hemen hemen 
hiç çıkmıyordum. 6 ay sonra Taberî Tefsiri’nin 30 cildini bitirmiş oldum. Başlangıçta he men hemen 
hiç anlayamadığım bu tefsiri 6 ayın sonunda gaze te gibi okuyordum. O hızla, yani 17 saatlik bir tem-
poyla çalışır sanız bunu siz de başarırsınız, bundan eminim.”  Sonbaharda okullar açılır. İlk seminer-
de hocası  Ritter Sezgin’in önüne Gazzali’nin İhya’sını koyar. Sezgin ise hiç güçlük çekmeden su gibi 
okur bu eseri. Hayatının unutulmayacak anlarından birine daha şahitlik etmenin mutluluğunu tadar. 
Talebesinin başarısı Ritter’i de mutlu eder. Ardından yazma eserler üzerinde çalışmaya başlarlar.
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