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Eli kanlı din: milliyetçilik
AbduMah Yitdız

"Modern miHiyetçiük, gerçekten
Sergiİzeşt.i"Mmet"yada
d ' A z e g ü o İtalya bir!!ğ!nîn
de son derece eli kanlı bir dindir.
Tarihse-i"Milliyet"
Bu yüzytim ilk yansında miHiyetModem anlamıyla "millet" fikrinin
1 9 . yy s o n ! a r m d a
çi savaşlarda katledilen insanlarm
ya da "geleceklerini kendilerinin
gerçeMeştîrHmesinden
saytst, ortaçağdaki dörtyüzytihk
belirleme hakları olduğu düşünühaçl! seferlerinde ölen insan sayılen topluluk" anlamındaki millet bis o n r a î t a ! y a KraHiğr
sından çok daha fazladır.. Dünyalincinin doğum tarihi, yaygın kanımız ulus-devletlere bölündükçe, P a r l a m e n t o s ü ' n u n !!k o t u r u - ya göre, Fransız ihtilalinin gerçekdaha nice sayısız savaş patlak veleştiği yıl olan 1789'dur.(2)
m u n d a ^ ö y ! e diyordu:
rebilir ve daha nice soykmmlarda
El-Faruki'ye göre; modern aninsanlar kurban edi!ebı!ir."(l)
lamda "ulusçuluk" fikriîün ve ulus''!ta!ya'yi y a r a t t i k , ş i m d ! d e
Hayes'e kahimamak mümkün
devlet anlayışının temellleri ReforÎta!yan!ar! y a r a t m a i t y ı z . "
değil..1914'te bir Sırp miHiyetçişimasyon döneminde aranmalıdır.
nin tabancasından çıkan kurşun,
Avrupa'da Roma Katolik KiliseFransız ihtilaliyle başlayan miHiyetçilik akımlarının pat- si'nce sömürüldüklerini farkeden topluluklar (proteslamaya hazır bir bomba haline getirdiği dünyayı bir an- tanlar), kralların etrafmda birleşerek Kilise boyunduruda kan gölüne çevirmeye yetmiş ve milyonlarca insan
ğundan kurtulma mücadelesi-vermişler ve bir anlamda
hayatını yitirmişti. Eli kanh dinin eli kanlı ilahları, in- "ulusal kurtuluş" savaşlarını başlatmışlardır. Bu gelişme
sanların kanları ve cesetleri üzerinde zaferleri için ka- Avrupa'daki zihniyet değişiminin ve ırksal üstünlük
deh tokuşturabilirlerdi. 20.yüzyılın ortalarına gelmeden
düşüncelerinin de temelini oluşturmuştur. Sömürgecilibu eli kanlı milliyetçilikler (Nazizm, Faşizm) ikinci kez
ğin başlamasıyla Avrupa içinde bir ölçüde yatışmış gö-,
dünya savaşına neden olmuş ve yine milyonlarca insa-' züken milliyetçilik fikri, bugün bütün dünyada devam
nın kanma girmişti. 20.Yüzyılın sonlarına yaklaşırken, eden korkunç kargaşanın da doğrudan nedenidir.(3)
SSCB ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte^ hızlanan
Modem milliyetçiHk, ister Fransız İhtilali'yle, isterse
milliyetçilik rüzgarları, yeniden dünyanın belli bölgele- Reformasyon'la başlatılsın, temelde, "millet "in yeniden
rine kan banyosu yaşattı. Tesadüfe bakın ki, yüzyıhn
tanımlanması ya da "icad edilmesi"ne dayanır. Yüzyılbaşında kan dökmeye başlayan kurşun da, yüzyılın so- lardan, hatta binyıllardan beri varolan halklar ye kültürnunda tarihin en acımasız soykırıımn startını veren kur- ler, bir anlamda yeniden keşfedilmiştir.(4)
şun da Sırp çetniklerin namlularından çıkmıştı. Hem de
Öncelikle kesin ve tartışmasız bir ön hüküm cümlesi
aym yerde: Saraybosna'da...
^
olarak şunu ifade etmeMyiz ki; milletler, devletleri ve ilYine tesadüfe bakın ki, bir milletler ve dinler mozaliyetçilikleri yaratmazlar, tam tersine ulus-devletler kenyiğini andıran uçsuz-bucaksız Osmanlı coğrafyasında
di milletlerini tanımlar v:e yarahrlar.(5)
ilk "ulusal kurtuluş" savaşını da aynı Sırplar başlatmıştı.
Modern, milliyetçili^pn anavatanı olan Avrupa'da,,
Evet, nereden çıktı son ikiyüzyıldır dünyamızı bir eskiden beri "kabile"", "topluluk " ya da grup için kullanı"veba salgını" gibi kasıp kavuran milliyetçilik belası?
lan "millet"' kavramı, Friinsız İhtilali"yle birlikte siyasal
Nedir bu insanlığa savaş, huzursuzluk, kan ve baruttan
içerik kazandı. 1840"da ilk kez "nation" (millet-ülus) ve
başka birşey kazandırmayan miHiyetçilik fitnesi?
"nationalism" (milliyet:çilik) sözcüğü İngilizceye gir-
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M o d e m an!am ! y ! a "miMet"
tamnu da
miHet! m e y d a n a
g e t k d i ğ ! Mdia
edHen " u n s u r lar" da nesnellikten u z a k t t r v e
paradoksa!d)f.
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di.(6) İspanya KraHyet Akademisi sözlüğünde 1884'ten .önce modern anlamda
millet, devlet ve dil terminolojiisi kullamlmaz^ 1884 öncesinde "nación" sözcüğü,
basitçe "bir eyalet, bir ülke ya da bir krallıkta oturanlann toplamı" ve aynı zamanda "bir yabancı" anlammdaydı. Oysa
1884'^ "nadon" artık şöyle tanımlamyordu: "Herşeyden üstün bir ortak yönetim
merkezini tanıyan bir devlet ya da politik
birim." Aynca "bir bütün sa^an bu devletin oluşturduğu topraklar ve bu toprak^
larda yaşayan insanlar.' 1925'lerde ise
millet tammı kesinleşiyördu: "Aym etnik
kökene sehip olan, genelde aym dili konuşan ve ortalcbir geleneği paylaşan insanbrm oluşturduğu kollektif."(^
Milletlerin devletleri değil de, devletlerin milletleri oluşturduğu gerçeğini
Ma<aimo d'Azeglio'nun şu sözlerinden
daha iyi yansıtan bir belge yoktur sanırım: d'Azeglio İtalya birliğinin 19. yy â n larında gerçekleştirilmesinden sonra İtalya Krallığı Parlamentosu nun ilk oturumunda şöyle diyordu: "İtalya'yı yarattik,
$idi de İtalyanlart yaratmahyız."(8)
Modem formuyla Fransız İhtilali nden
sonra şekillenen "milliyetçilik" anlayışı,
19.yüzyıl sonlarında "millet oluşturma"
aşamasına gelmişti. Kendini "millet" sayan her topluluk, "kendi kaderini tayin etme" yani devlet kurma hakkına sahipti.
Ardarda kurulan "ulus-devletler", kendilen için birer millet yaratma çabasına girdiler. İyi ama, "millet" ne idi? "Mület" olmanın herkesçe kabul edilen "kriterleri"
var mıydı? Î9.yy sonunda ya da bügün,
yani 20.yüzyılın sonuna geldiğimizde,
kendisini "millet" olarak tanımlayan topluluklara bakarak, evrensel bir "millet" tanımına ve ortak bir "kriterler kümesi 'ne
ulaşılabilir mi?
Ne ilginçtir ki, "millet" adı verilen topluluklar, "tek bir kritere veya kriterler kümesine" denk düşmez. Bu açıdan bütün
nesnel tanımlar bir noktada tıkanmışlardır. Hábsbawm'm dediği gibi; "tarihsel
açıdan yeni olan, gelişen, değişen ve bu*
gün dahi evrensel olmayan birimler kalıcı
ve evrensel bir çerçeveye sokulmaya çahşılırsa başka ne beklenebilir ki? Üstelik bu
amaçla kullanılan kriterler (dil,etnik köken vs.) bulanık, değişken ve birden çok
anlamlı olup; yolcunun varmak istediği
nokta açısından yol işaretleriyle kıyaslan-

dığında bulutlarm şekilleri kadar yararsızdır. "(9)
Milli devletler, kendi menfaatleri nasıl
bir tammlamayı gerektiriyor^, üzerlerine
oturdukları taban hangi tamma uygun düşüyorsa, "millet 'i öyle tanımladılar. Kimileri İçin dil, kimileri için etnik köken ya da
toprak, din, tarih, kültür vb. gibi öğelerden
biri "ön planda" idi ve belirleyici unsurdu.
Örneğin Fransız ve İngilizler, milleti; "aym
dili konuşmasalar bile bir devlete ait olan
insanlar" anlamında kullandılar.(lO) Aksi
halde, ortak bir tanım ya da ortak bir kriter
veya kriterler kümesi esas almdığında bütün devletlerin milletlere, milİ6tlerin de
devletlere denk düşmeyeceği açıktır.
Dolayısıyla, modem arJamıyla "millet"
tanımı da milleti meydana getirdiği iddia
edilen "unsurlar" da nesnellikten uzaktır
ve paradoksaldır.
MiHiyetçiliğin Mevhum Temelleri
Potansiyel millet olmanm en belirleyici kriteri ve merkezi olarak genelde etnik köken
(ırk) ve dil kabul edilmiştir. Ancak en bulanık ve en tutarsız kriter de bu iki temel unsur gibi gözükmektedir:
a) Etnik (ırksal) temel: Hiç bir milet
demografik ve genetik saflık iddiasında
bulunamaz. İnsanlık tarihi göçler, fetihler
ve topluluklar arası evliliklerle doludur.
Dolayısıyla ırkları birbirinden ayırdetme
ve deri, göz rengi, saçların biçimi, kafatası
şekli gibi biyolojik özelliklerle tammlama
çabalan birer teoriden ve yaklaşımdan ibaret kalmıştır.(11) Hatta, RBalibar'a göre,
ırklar, yahtılabilir biyolojik birimler değildir ve aslına bakılırsa 'inaan urklan' diye
birşey yoktur.(12) Bu yüzden de"Saf ırk"
iddiasmda bulunmak, her devlet ve millet
için kendi bindiği dalı kesmek anlamına
gelir. Zira bugün, ulus-deVletlerin çoğu,
ortak bir etnik köken iddiasında bulunamayacak kadar heterojendirler.(13)
Eğer hei- etnik unsura kendi geleceğini
belirleme hakkı tamnmaya kalkılırsa, dünyada mevcut bulunan 200'e yakın devleti
bölerek 4{XX) ayn devlet kurak gerekir, ki
bu&ırm^^^^
Etnik temeli ön planda tutan milliyetpliklerin en olumsuz yam kuşkusuz "etnik
temizlik" ya da "etnik anndırma" biçiminde bir şaldıı^anhğa dönüşmesidir ki, ırkçılığın varacağı kaçınılmaz son da budur.
Son yıllarda şahid olduğumuz Balkanlar-
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daki Strp vahşeti, Ruanda'da bir kabilenin
tamamen yok olmasıyla sonuçlanan kabile
savaş!/ Türkiye'de )^kselen Kürt ve Türk
ırkçıhğinm Güneydoğu bölgesine getirdiği
felaket, ırkçılığın olumsuz ö;rneklerinden
sadece birkaçı.
- b) Linguiatik (dilsel) temel: Milliyetçilerin, milletin tanımında en güçlü temel
olarak gördükleri dil birliği, birçok devlet
ve toplum için geçerli değildir. Modern
ulus devletlerin "milli dil" oluşturma çabalan diğer küçük topluluk dillerini ikinci
plana itmışse de, bir teritoryal devletin sımrlan içinde yaşayanlann farklı diller konuşmalarmı engelleyememiştir. Bügün bazı ülkelerde büyük oranda dil birliği varsa,
bu da ulus-devletlerin ürünüdür. (İ)meğin
1789'da Fransızlarm %50'si Fransızçayı hiç
bilmiyordu. Fransızçayı doğru konuşanlann sayısı ise %12-13 civanndaydı. İtalya'da
ise, birlik sağlandığı sırada İtalyanca konuşanların sayısı, sadece %2,5 idı.(14) Buna
rağmen^ Avrupa ülkeleri (İsviçre, Belçika
vs) başta o^ak üzere çoğu ülkede dil birliğinden söz etmek mümkün değildir. Kaldı
ki bazı durumlarda din birliği, ırk ve dil
birliğinden önce gelmekte ve bunlan tamamen önemsiz kılmaktadır. Örneğin Sırplarla Hırvatlan, Boşnaklardan ayıran yegane
unsur din, hatta mezheptir. Oysa her üçii
de aym ırktandır ve dil olarak da pek farklah yoktur.
Dil birliğini temel alanlar genellikle Alman milliyetçileri olmuştur. Bu bağlamda
komik yaklaşımlar da sergilemişlerdir: Örneğin, "Dilin, milliyeti belirleyen yegane
gösterge olduğunu" ileri süren Richard
Böckh, 1860'larda, Yidişin (Drtaçağ Ahnancasmdan türeyen tartışma götürmez bir Alman lehçesi olmasına dayahark, Aşkenaz
Yahudilerin! "Alman" olarak sınıflandırmak zorunda kalmışhr.(15)
^ İmdi, aynı dili konuşan insanlan "millet" kabul eder ve linguistik birliğe sahip
her topluluğa kedi kaderini tayin hakkı tanırsak, dünyada 8.0(X) ayri devlet kurmak
zorunda kalırız.
Kısaca, milleti tamlamada dil birliğini
eksen almak, zaten iyice atomize olmuş
bulunan devletlerin daha da küçük birimlere ayıniması sonucunu doğuracaktır.
c) Teritoryal (toprakMİ) temel: Teritoryal millet İMvramı ilk kez Batı da ortaya
çıkmışhr. Batıh mantığa göre, milletlerin
iyi tanımlanmış ülkeler ya dâ topraklara

sahip
rekir. Bu
ülke, herhangi bir
toprak
parçası
jieğildir.
Tarihin
çok eski
dönemlerinden
beri millete "beşik"lik et- _
m i ş ,
"kutsal"
vatandır.
Örneğin
Türk milliyetçiliğ i m t^
mellerinin atıl-i
d 1 ğ 1
cum^u^
riyetin
ilk yıllar1 nda
Anadolu'nun bin yıllık değil, en az 7 bin
yıllık "Türk yurdu" olduğu masalı icad
edilmıştir.(16)
Keza, milletin üzerinde yaşadığı toprağın nehirleri, denizleri, gölleri, dağlan ve
hatta kentleri de kutsaldır; "vatan" mitini
besleyen tarihi ve efsanevi niteliklere sahiptir. Milletin kahramanları, yüce şahsiyetleri, bilgelt^, azMİeri bu topraklara ulviyet ve kutsallık kandırmış, mübarek yerler haline getırmişlerdir^(17)
Ancak şu bir gerçek ki; bin yıllar boyunca nisbeten yer değiştirmediği söylenebilecek birkaç topluluğun (Çin, Iran, Mısır
vs.) dışında, yakın bir geçmişte bağımsız
bir ulus-devlet haline gelen çoğu milletin
üzerinde yaşadığı toprak parçalan, birkaç
on yıldan daha uzun bir geçnüşi olmayan,
herhangi bir imparatorlumun egemenlik

L!nguist!k
b!r!iğe sahip
hertop!u!uğa
kendi kaderini
tayin hakkî tanırsak, dünya^
da 8 0 0 0 ayn
devlet kurmak
zorunda kahnz.

Ulus-devletler, smırlan ya doğal hatlarla (dağ, ırmak, deniz) ya da -bazılan cetvelle çizilmiş- politik suni hatlarla (dikenli tel,
duvar vs.) ayrılmış "vatan topraklarını",
kutsallaştırmak^ gecikmediler.
Bugün birçok millete mensup insan bir
ocaür - ^M&at 1 9 9 5
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U!us-dev!et!er,
smtdan ya doğa! hat!ar!a ya
da -bazdan cetveüe çîzHmîşpoütîk sunî hatlarla ayrümış
"vatan toprak!arm!" kutsallaştırmakta gecikmediler.
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devlet ve hatta eyalette bir arada bulunduğu gibi, aynı millete mensup bir çok
topluluk da başka devletlerin sımrları
içinde yaşamaktadır. Şimdi, bu duruma
bakarak etnik ya da linguistik temelde
"millet" kabul edilen topluluklardan homojen bir teritoryal devlet oluşturmak
mümkün müdür? Belki evet, ama sadece
barbarca yöntemlerle...
d) Siyasal temel: Milliyetçiliğin en belirleyici kriteri, kahcı bir politik birime ait
olma bilincidir. Bu politik birim, halkın
birarada varlığını sürdürme kararıyla ortaya çıkan bir konsensüsün kurumlaşmasıdır. Eğemenliğin yani devletin temeli de
bu konsensüse ye ortak iradeye dayanır.
Ancak bu konsensüs ebedi olmadığı gibi,
ortak irade de her an değişebilir. Modem
dönemlerde ise bu siyasal yapı, yani devlet, kendi "ulus"unu tanımlamış ve yaratmıştır: Bu ulus, bu"kutsal" topraklarda
yüzyıllar değil, binyıllardan beri beraber
yaşamaktadır. Bu ulus, dünyanın en eski,
köklü ve uygar topluluğudur. Bu ulusun
konuştuğu dil, yine çok eski ve zengin bir
dildir vs. Böylece ^ym kutsal devletin çahsı altında aynı kutsal topraklarda yaşayan, bu devlet için ölmeye hazır bir millet
meydana gelmiş olacaktır.
Ulus-devletlerin ise "milli bilinç"
oluşturmak amacıyla yöneldikleri ilk alan
"tarih"tir.
e) Tarihsel temel: Ulusal tarih anlayışlarının, Fransız İhtilali ne paralel olarak
ortaya çıkası tesadüfi değildi. Her ulus,
kendi "ulusal tarihini" keşfedince, kendisini diğer toplumlardan ayıran Özelliklerin de farkına varıyor, "millet" denilen
kutsal topluluğun bir üyesi olduğunu hissetmeye başlıyordu. Milletler, tarihte kurulmuş olan büyük devletleri, kazanılmış
zaferlen, yetişmiş ünlü şahsiyetleri kendi
milli tarihlerine dahil etmek için birbirleriyle yanşıyorlardı. Her ulusun tarihi şan
ve şerefle, kahramanlıklarla, övünülecek
olaylarla dolu idi. Herkese göre kendi ecdadından yücesi ve büyüğü yoktu.
Evet, ulus devlet, böyle bir tarih yoksa
bile icad etmeliydi. Nitekim öyle de oldu.
Çünkü, milliyetçilikleri besleyecek tarihten daha güçlü bir referans olamazdı. Buna şüphesiz milli dil de ilave edilmeliydi.
Örneğin bizde, "türkçülük' akımının "tür*
koloji' çalışmalarıyla birlikte başladığı görülür.(19) Türk Tarih ve Türk Dil Kurum-

.

larının amacı da böyle bir bilinç oluşturmaya^ katkıda bulunmaktır. Nitekim, Türk
milletinin ne kadar eski ve köklü bir millet
olduğunu isbatlamak için, Orta Asya Türk
tarihine ağırlık verilmiş, Etilerin, Sümerlerın, hatta Mısırlıların Türk olduğu iddia
edilmiştir. Hatta Türk dilinin bütün düya
dillerini etkileyen "güneş dil" olduğu martavahuydurulmuş^r.
İlginçtir ki, Arap milliyetçiliği de İslam
öncesi Arap tarihine, diline. Örfüne yönelmiştir.
Daha yakınlarda ortaya çıkan Kürt milliyetçiliğinin de tarihsel referanslarını,
Urartular ve benzerlerinde aramalan doğrusu çok ilgi çekicidir. Keza Kürdoloji, çalışmalan da Kürtçülük akımının doğuşuyla
paralellik arzediyor.
O Diğer unsurlar: Milleti belirleyen diğer unsurlar arasında "ortak ad", "ortak
kültür", "örf ve adet", "dayanışma duygusu", " o ^ k ekonomi" ve hatta "din" vs. sayılmıştır. Yukarıdaki temel unsurlar gibi
bu unsurlar da görecelidir ve bütün millet
ve devletlere teşmil edilemezler. Üstelik
çoğu unsurlar bizzat siyasi otoritelerce
oluştumlmüştur:
Günümüzde ve geçmişte mevcut olan
ömeklere bakılarak bu unsurlardan biri ya
da birkaçının "millet" olarak adâldınlan
toplulukları meydana getirmeye yettiği
söylenebilir. Örneğin; Hobsbawm'ın belirttiği, gibi Bosnahmüslümanlarla Çinli müslümânlar, sadece din farkı dolayısıyla ayn
bir milliyet olarak görülmeye başlamıştır.
Arnavut milliyetçileri ise, farklı dinlere
mensup olan Arnavutları "millet" haline
getirmek için, ortak tek unsurları olan
"dil"i ön plana çıkarmışlardır.(20)
Bütün bu unsurlar, kimlik için gerekli
masum özellikler kabul edilebilir.'-Ancak,
milliyetçi düşünceler, bu unsurlan kutsallaştınr ve "diğerlerine" ya da "yabancılara"
karşı bir nefret ve düşmanlık temeli haline
getirirler. Böylece miHiyetçilik kendi kutsallarmdan başka kutsal tanımayan başkalarını yok etmeye hazır saldırgan bir "din 'e
dönüşür.
MilliyetçiHk Dini
Carlton Hayes'in çok yerinde nitelemesiyle, milliyetçilik günümüzde yeni bir "diri"
haline gelmiştir; kendine has tapınaklan,
ilahlan, ikonlan, ibadet biçimlen, sembolleri olan bir din.

gündem
mn olduğu inkar edHemez(23)
Şimdi arttk, neredeyse her uius-deviet
MiHiyetçilik, doğası gereği dışlayıcı ve
yatandaşmm, ülkesini ve devletini koruduayırımcıdır. Her miHıyetçiHkten son tahlilğuna inandığı "miüi ilahian" vardır: Amede "ırkçılık" çıkar ve ister istemez insanlar
rikahların Sam Amca, İngilizlerin Boğa
'(üstün"ve "aşağı" ırklar olarak tasnif edilir.
John, Almanların Plans, Ruslann İvan vs.
"Üstün" olanların "aşağı" olanlara hükmetSeçilmiş halkların kıskanç tanrıları...
me haklan vardır; onlan yönetmeleri ve söMilli devlet içinde doğan her fert, domürmeleri gayet doğaldır. Arh, nüHiyetçiliğumunun laik kaydı ile "milli vaftiz"den
geçirilmekte, ömrü boyunca "milli din 'in. ğin dışlayıcı karakteri gereği, "başkaları""nı
"zenci ", " çingene"", ""arap"", ""aceın " olarak ni"rahipleri" tarafından eğitilmekte ve "milli
telerken, zımni bir aşağılama da sözkonuihmihal" dersleri almaktadır. "Milli havar
sudur. Hatta bu sıfatlar potansiyel suçlu
riler" her türlü iletişim vasıtasından yararoluşu da içerirler.
lanarak vatandaşları irşad etmektedir. Val
Modern milliyetçilikler, Jiç " ve "dış"
taridaştan beklenen de milli devlete hakdüşmanlar üretmekte ve bu düşmanhklara
kıyla "kulluk" etmektir.
tarihsel temel bulmakta da güçlük çekmez"Milli ibadet biçimleri"; sadece renkleri ve şekilleri ile birbirinden ayrılan ve
Aynca; her ırkçılık öncelikle "üst milliFransız İhtilaline değin hiç rastlanmayan
yetçilik" biçiminde ortaya çıkar! Milliyetçikutsal bez parçalarını (bayrakları) selamlalik, "kayıp " topluluklann ve bireylerin ana
ma, göndere çekme, indirme, yarıya indi""gövde""ye eklemlenmesi taleplerini beraberme, milli ilahileri (marşları) huşu içinde
U!us dev!et
rinde getirir. (Pan-slavizm, Pan-cermeterennüm etine, milli ilahlar önünde saygı
"m!Hî ideoionizm, Pan-turanizm, Pan-arabizm vs.) Bu
duruşunda bulunma gibi eylemlerdir.
panist gelişme " etnik arınma" arayışıyla ji 'ye ters dü"Milli tapınak" ve "türbeler" ise; babirlikte ortaya çıkar. Sahte, melez, kozmoğımsızlık anıtları, anıtkabirler, meçhul aspolit ve yabancı unsurlar ayıklamr. Böylece
şen her tür!ü
ker anıtları, zafer anıtları ya da kutsal baş"saf ırk" imal edilmek istenir?(25)
kentleri, şehirleri süsleyen milli saraylar
anîayişi ve
Lakin bu arayışlann paradoksal bir sovs. dir. ("Kabe Arab'ın olsun, bize Anıtkabir yeter " türünlien şiirler yazan Türk milli nucu da şudur ki, miHiyetçilik, kendi içinde
inanc! potansisonsuz bir bölünmeye yol açar; ta ki "en
dininin muttaki mensuplarını hatırlatalım.)
yel tehHke kasaf " ve "en asil" unsura ulaşıncaya kaBu kutsal yerler gezilerek milli ayinler ve
haclar yapılır.
; bu! eden bir
Milli devletler, bu modern dinin unİslam ve Milliyetçilik
surlarını öylesine mitleştirdiler ve kutsalbağnaizliğa
İslam'ın, modern zamanların ürünü olan
laştırdılar ki, sonunda "milli teolojiler"
""miHiyetçilik " olgusuna hasıl baktığını orta- sapîandh
oluştu. Entellektüeller de bu teolojinin
ya
koymak için öncelikle İslam'ın "millet"
çerçevesini belirleyip kaynaklarını oluştanımlamasıyla günümüzde geçerli olan
turdular ve süsleyerek halka sundular.
Ulus devlet, resmi teolojinin dışında hiç / millet/ulus" tanımlamasının tamamen
farklı şeyler olduğunu belirtmek gerekir.
bir yoruma müsaade etmeyen, "milli ideKur an da "millet" kavramı "din" ya da bir
oloji "ye ters düşen her türlü anlayışı ve
dine bağlı insanlar topluluğu anlamında
inancı potansiyel tehlike kabul, eden bir
kullanılır. (2/120, 3/95, 2/130,22/78). Mobağnazlığa saplandı. Hatta milliyetçilik
dern milliyetçilikler ise laik karakterli olup
dini, vazettiği inanç ve ilkelere uymayan,
din, milleti meydana getiren unsurlardan
karşı çıkan hâinleri yok etme hakkını kensadece birbidir yani kültürel yapı içinde badinde gören "eli kanh bir din" haline gelsit bir motiften ibarettir. Günümüz millimişH.(21)
.
yetçiliklerinin hakim karakteri, yukanda da
ortaya koyduğuınuz gibi ırk ve dildir. HatMilliyetçiliğin Ürünleri: Ayırımcılık,
ta her miHiyetçilik kaçımimaz olarak ırkçılıSaldırganlık, İstikrarsızlık
ğa kapı aralar.
Bu yüzdendir ki, miHiyetçilik dini, her türİslam"ın kabilecilik ya da ırkçılığa bakışı
lü toplumsal saldırganlığın temeli olmakise gayet açık ve nettir. İnsanlann ecdat ve
tadır.(22) Çağımıza hakim olan marazi iskan bağıyla övünmesi, İslam"ın yıkmaya
tikmrsızlığın, çatışma ve terör eylerrilerinin
çalıştığı batıl anlayışların en başında yer
temelinde milliyetçiliğin önemli bir payı-
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Se!man-i Farisi'nin kendisini
küçOk dOşOrnrıek için nesebini soran arkadaşma verdiği
cevap çok anlamitdtr: "Benim nesebim
!s!am oğ!u Seiman'dir."
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alır. İslam'a göre ırkçdtk, yani kökenle
övünmek, şeytanm Adem'e itaati reiddetmesîyie başi^mtşttr: "Beni ateşten, onu çamurdan yarattm; ben ondan üstünüm "(7/12). Bu şeytani söylem, müHyetçi söylemin temelini oluşturur.
Kur'an, Arap cahiliye düşüncesinin
esasın! teşkil eden ecdadcı, soyu-aopü
kutsayan, ırk aymmct ^ayış! boy hedeH
olarak seçer. Kardeşliği "kan bağmda" değil "inanç bağında" arar: "Yalnızca inananlar kardeştir." (49/10) Üstünlüğü soysopta değil (İ02/1-8), takva'da görür(49/13)
Dilleri ve renkleri, Mdece Allah'm yarattcütğma ve yüceliğine delil teşkil den
ayetler olarak değerlendirir, kabile ve
boyları da övünme değil, sadece "tanışma" vesilesi kabul eder.(49/13).
Kur'an, ulusal tarihi yegane referans
alan ecdatçı manhğa karşı kesin tavır koyan "Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazadıklan kendilerine, sizin kazandıklarmız sizedir. Siz onlann yaphklantidansorulmazsmtz." (2/134,141).
Rasulullah (s.) aynı gerçeği veda hutbesinde açikça beyan buyurmuştur: "Ey
insanlar Rabbiniz birdir; babanız da birdir. Dikkat ediniz hiç bir Arab m yabana
(Acem) üzerine, hiçbir yabancının da
Arap üzerine, hiçbir beyazın siyah üzerine ve hiçbir siyalun beyaz üzerine üstünlüğü yoktur; meğer ki takva ile ola."
Ashab da hep bu ruhla hareket etmiştir. Selman-ı Farisi'nin kendisini küçük
düşürmek için nesebini soran arkadaşına
verdiği cevap çok arJamlıdır: "Benim nesebim islam oğlu Selman'dır." Hz.Ömer
de onu destekleyerek "babam, Kureyş in
azizlerinden Hattâb iken, ben de İslam
oğlu Selman ın kardeşi İslam oğlu
Ömer"ım."(27)
İslamiyet, insanlara, neredeyse neseplerini unutmayı önerir. (28) Çünkü nesebin, şoy-sopun, ırkın, rengin Allah katm- da hiçbir kıymet i harbiyesi yoktur.
Milliyetçi akımların İslam dünyasımn
sömürge haline ^İmesinde en büyük etmen olduğunu hatırlatarak şöyle diyoruz:
Çağımızın vebası olan milliyetçilik
hastalığından öncelikle Türkiye ve dünyamüslümanları kurtulmalı ve "müslüman
ümmeti" (3/110) oluşturmak için çaba sarfetmelidir. İkinci olarak. Bakara suresinin
213. ayetinde vurgulanan tüm insanlığın

bir ümmet olduğu" bilinciyle, bunalım çağı
insamnı evrensel İslam barışına "silm"e
(2/208) devat etmelidir.
' Aksi halde bu eli kanlı dinin, eli kanh
fanatikleii, her geçen gün daha yıkıcısmı
icat ettikleri süper silâhlarla dünyamızı cehenneme çevireceklerdir.
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Milliyetçilik üzerine(*)
CevatÖzkaya

Öncelikle şunu belirtmekte
Sosyal bir örgütlenmedemusçu!uk sanayi devrimiyie
yarar var. Türkiye sözkpnude kimliği ifade biçimlen yine
beraber ortaya çtknuş ve yine
su olduğunda l^vram karen genel anlamıyla üç biçigaşasmıh hayli yoğun oldusanayi devriminin geiişmesihe, mde ortaya çıkar.
ğu bir meselede imali fikret1.Aile.
serpilmesine katkida buiunmuş
meye çahşiyoruz. Doğrusu
2. kabile veya ulus.
bu meseleyle uğraşmaya ve ondan etkilenerek i^endisi de
3. Bir hukuka bağlı evrenbaşladığımdan bu yana bu
d i insan topluluğu.
geüşmiş bir oigudur.
kavram kargaşasının hayli
Bu i^de biçimlerine daha
sıkıntısını çektim. Şu anda
sonra gelmek şartıyla şu anki
da çok kesin ve net sonuçlara vardığım düşünüle- konumuz olan uluş ve ulusçuluğa gelmek istiyomez. Ancak başlangıçta bazı tarifler yapmakta ya- rum.
Mr var. Bizde genellikle milliyetçilik, ulusçuluk,
ırkçılık, miHet, ulus, ırk, birbirinin eşanlamlısı Ulusçuluk
olarak kullamlmaktadır. Ben özellikle milleti diğer Ulusçuluk sânayi devrimiyle beraber ortaya çıkiki kavramdan ayırarak sözlerime başlamak istiyo- mış ve yine sanayi devriminin gelişmesine serpilrum. Millet İslami literatürde ve Kur'an'da din ve
mesine katkıda bulunmuş ve ondan etkilenerek
şeriat, ıhezhep anlamında kullanılmaktadır. Yâni kenidisi de gelişmiş bir olgudur. Yani bu iki oluislami anlamda milletin bir ırka, bir ulusa, bir et- şum arasında birbirini geliştirme anlamında müs- nik topluluğa bağlı olmakla ilgisi yoktur. Onun bet yönde bir etkileşim vardır. Bu anlamıyla ulus
için ben ulus, ırk ve ulus ulusçuluk kavramlarını ve ulusçuluk Batı menşeyli bir kavramdır ve dokullanmaya çalışıcağım.
ğuş mekam da Batı Avrupa'dır.'' .
İnsanlığın genelde kimliklerini ifade biçimleri
Sanayi devriminin ortaya çıktığı yıllara kadar,
beş-altı başlık altında toplanabilir: ^
Avrupa'da toplumsal, sosyal örgütlemeler genel1 . Cinsiyet
.
likle imparatorluklar ve krallıklar şeklinde ve en
genel anlamıyla siyasal bir araç olarak da olsa di_ 2. Aile, kabile.
nin işMvsel olduğu toplumsal yapılardı. Her etnik
3. Mekan, ülke, bölge.
gruba, ayn bir sınır ve ayn bir kültür talebi sözko4. Sosyo-ekonomik toplumsal kategori.
nusu değildi. Tabii ki bu sosyal örgütlenmeler
5. Irk.
.
içinde farklı etniler bulunuyorlardı. Ancak bu et6. Din.
İnsanlar kimliklerini ifade ederken genelde yu- niler din gibi daha üst bir kültürel yapı tarafmdan
karıda saydıklarımızdan birine veya birkaçına kuşatılmışlardı. Bu anlamda, bir krala veya bir imparatora bağlılık da bir üst kültür formu
birden göndermede bulunurlar.

gündem ^
Avrupa'da bir
u!us MmHğînîn
ortaya çtkşmda Katolik kîHsesînin adaletsiz tavırlar*
l^rş!S!nda yeni
bir meşruiyet
aray!Ş!nm da
payı vardtr.
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oluşturuyor; ancak imparator ve kralm
de meşruiyeti dine, yani papalığa bağlıydı. Avrupa'da bir ulus kimliğinin
ortaya çıkışında Katolik kilisesinin,
papalığın adaletsiz tavırları karşısında
yeni bir meşruiyet arayışının dai payı
vardır. Bu anlamda ulusçuluğun, Katolik kilisesinin ve papalığın meşruiyetini sorgulayan ve ayrı bir baş çeken
Protestanlıktan etkilendiğini ve onun
kucağında geliştiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Bu bağlamda sanayi
devriminin protestan bir toplumda
başladığını hatırlarsak, protestanlığın,
sanayi devrimi ve ulusçuluk arasında
bir bağ olduğunu söyleyebiliriz.
Burada akla şu sorular gelebilir:
1. Ulus, nerede ve ne zaman ortaya
çıktı?
2. Bir ulus neden ve nasıl doğar?
3. Ulus kimdir? Modern ulusların
modelleri ve etnik temelleri nedir? Tek
tek milletler neden ortaya çıktı?
Bu sorulara net karşılıklar bulmak
sanıldığı kadar kolay değil. Ancak bazı yaklaşık karşılıklar bulabiliriz. Bunun için sondan başlayarak cevaplar
üretmeye çalışalım.
Ulusun çok genel anlamda tarifi
şöyle yapılmaktadır. Daha doğrusu tariflerden biri de şöyle: ^
.
"Ortak bir tarihi, toprağı/ülkesi, ortak mitleri, ortak bir tarihi belleği, kitlevi bir kamu kültürünü, ortak bir ekonomiyi, ortak bir yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğuna verilen ad."
.
Bu tarifin içerdiği unsurları ihtiva
eden ulus'un doğuşunu pek çok bilim
adamı IS.yy'ın sonlarından başlatıyorlar. Bazıları da 18. yy. öncesine
götürürken, bazıları kadınlara oy
hakkının verildiği 19. yy sonu ve 20.
yy başlarından başlatıyorlar. Ama bütün bunların ortak olduğu bir nokta
var ki, o da ulusun tamamen modem
bir yapı olduğudur. Peki bundan önce
bir ulus yok muydu? Daha önce tarifi
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yapılan anlamda kapsamlı bir ulusun
varlığına rastlamıyoruz. Bu, etnik yapıların olmadığı anlamına gelmiyor. .
Etnik özelliklere dayalı kabile ve kavim yapılanmalarının varlığı, tarihin
bilinen zamanlarından bu yana mevcut. Hatta Mısır'da Firavunlar dönemini modern devletin ve modem anlamda ulusun erken bir öncülü sayanlar da var. Ancak gerek Firavun Mısır'ı
gerekse diğer varolan etnik uluslar
niodem anlamda bir ulusu meydana
getiren yapılara sahip değildirler.
Bir ulus neden ve nasıl doğar? Bu
ashnda ters bir soru gibi gözükmektedir. Bir ulusun oluşturulması benim de
bugüne kadar bildiklerime ters bir olgudur, ancak bilinen şu ki, modem anlamda ulus, sanayi devriminden sonra
ortaya çıkan ulusçu ideolojinin bir so*
nucu olarak ortaya çıkmıştır. Yani önce ulusçuluk fikri, sonra ulus ortaya
çıktı. Daha önce varolan etnik yapılar
elbette yokedilmedi, hatta o etnik yapılardan biri temel baz alınarak ulus
oluşturuldu. Bu anlamda ulusun oluşturulma sürecini etkileyen birkaç
önemli devrim vardır.
Ekonomik devrim. Kapitalist devrim Batı da, sönra da seçilmiş kanat
bölgelerde sermaye birikimini büyüten .
devasa ölçülere varán bir ticaret oluşturdu. Bu ticaret, daha donanımlı ordulara, daha kuvvetli bir bürokrasi ve
idari yapıya ihtiyaç gösteriyordu. Ve
bu yapılar inşa edildi.
<
Kültür ve eğitim alanında devrim.
Bu devrimin merkezinde kilise içinde
uyanan reformcu hareketler ve reformasyon savaşlan nedeniyle dini otori- ^
tenin içine girdiği güçsüzleşme süreci
bulunmaktaydı. Ve bu yeni oluşan
kültür kilisenin etkisi dışında, ticari
burjuvazinin amaçlarına hizmet eden
bir laik kültür oldu.
Bu üç (idari, ekonomik, kültür)
devrim sayesinde uzak diyarlar, buralardaki etniler ve orta altsımflar bürok-
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ratik devlet vasıtasıyla egemen du5. Onlara sivil, toplumsal ve siyasi
mmda yatay etnik kültüre dahil edilhaklar vererek etnik üyeleri yasal yurtdiler. Kamusal ve kitlesel eğitim sistetaşlar haline dönüştürme hareketi.
miyle yürütülen yoğun siyasi toplunir
Ulusçu eğitmen ve entellektüellerih
sallaşma programının nihai sonucu, lahedefleri akademik değil toplumsal ve
ik kitlesel ulusların oluşturulması olsiyasi idi. Halkı saflaştırmayı ve etkin
du.
hale getirmeyi amaçlamaktaydılar. BuBu süreçte devletin emrinde çalışan
nun için topluluğun şanlı geçmişine ihaydınlarm, in^lijansiyanm önemli ve
tiyaç duyuyorlardı. Ve böylece o günevazgeçilmez fonksiyonu olmuştur.
BunlaY edilgiıf b i r düitımdg*olah ce^ "kâdaLr uyuyan efsaneler, mitler, kahramanlar uyandırılıp bu ulusçu drama
maâti, yeniden keşfedilmiş yeni yerli
içinde fonksiyon icra etmeleri için tek-:
tarihi kültür etrafında, bir ulus oluşturar biçimlendirilir bu entellektüeller taracak şekilde seferber etmişlerdir. Bu o
rafından. Ki Türkiye'de bunun iyi bir
etnik grubun yüzyıllar süren ahlaki, sinümunesi yaşanmıştır.
yasi ve gelenek yapısında bir devrimin
oluşması sürecini gerekli kılar. Doğu1- Ulusçuluk dinden bağımsız laik
da batılılaştırılması istenen etnilerin
uluslaşma süreçleri de aynen bu yolu
2- Din ulusçuluğun içinde bir kültür
fenomeni olarak vardır.
Bu yol şu süreçlerden geçer:
3Ulus ve ulus-devlet birbirlerini
1. Topluluğun edilgin bir tabiyet
besleyen
iki unsurdur.
konumundan, etkin bir siyasi çıkışa
4- Ulus, bir sınırlı toprak parçası al-.
tında bir siyasal otoriteye bağh yaşa2. Topluluğu emin ve bilinen bir ülyan
insanlar kümesidir.
ke olan kendi yurduna yerleştirme hard^d.
/
/
3. Teritoryal (askeri) bir topluluğa
Cevai
31 ArHİ:^ 1994 7sekonomik bir birlik kazandırma hareDünyas: TanTı ve KMİiMr /^m^hnnHİa'keti. . .
; . .
n
¿HzeM/eHCM
4. Halkı ilgi odağı haline getirme,
HHÎM pcMcMe
özeifenkitleleri, milli değer, anı ve mitlerle yeniden eğitmek suretiyle kutsama hare-

ü!usçu!uk
dinden bağtms!z iaik bir !de
oiqi!d:r. Din
uiusçuiuğun
içinde bir
kültür fenomeni oiarak
vardtr.
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Türkçülük: batılı, laik
bir tarz-ı siyaset

Bu Devlet Nasü Kurtûîut?
lüğe" değinelim. Zira 19.yy'a
Mi!s!üman ha!k arasmda
MüliyetçüHi rüzgârlarmm bugelinceye kadar Osmanlı İmgünkünden çok daha kuvvetle o!dukça seyrek olarak kuüahıparatorluğu smırlan dahilinde
estiği 19.yy da Türk milliyetçibelli bir etnik grup manasına .
!an Türk terim! hatta küçümse- gelecek şekilde ne "Türk" ne de
liğini doğuran ve besleyen etkenleri incelerken herhalde
yici bir an!am ifade ediyor,
"millet" kelimeleri pek kullagözden kaçırılmaması geremlagelen, alışılmış kavramlar
"cahi! Artadoîu köylüsü", "geri değildir. Türk veya Türkiye
ken en önemli nokta, bu düşünüş ve eyleyiş biçiminin aykelimeleri Avrupalı oryantakaimış kimseler" veya
nı dönemde filizlenen Oslistlenn eserlerinde göze çarpı"göçebe" manasma geliyordu. yordu ki, burada da aslında
manlıcılık, Batıcılık ve İslamcılık düşünceleriyle ortak
bugünkü anlamıyla kullanılolan bir özeüiği ve hareket noktasıdır: Bu devlet na- mıyordü. Türk kelimesiyle Batılı araştırmacıların
sıl kurtulur? 1699'da Karlofça andlaşmasından bu veya seyyahlann kastetdiği şey sadece Türkçe koyana çökme ve dağılma sürecine girmiş olan nuşanlar değil, İmparatorluk sınırlan içinde yaşaOsmarJı İmparatorluğu nasıl ayakta kalabilir? Yeni yan bütün müslümanlardı.(l)
toprak kayıplarını nasıl önleyebilir? Teknolojik anMüslüman halk arasında oldukça seyrek olarak
lamda hayli üstün olan Batılı "Düvel-i Muazza- kuUamlan Türk teilmi hatta küçümseyici bir anlam
ma' yla nasıl boy ölçüşebilir? Bütün İslahat hareket- ifade ediyor, "cahil ^ a d o l u köylüsü"(2), "geri kallerinde olduğu gibi, Türkçülükten İslamahğa kadar mış kimseler" veya "göçebe"(3) manasına geliyordönemin bütün fikir akımlannm temelinde de başlı- du.
ca saik olarak bu endişeyi görüyoruz, Tanzimat
"Millet" kavramı ise inanç ve dinle yoğrulmuş
döneminde Osmanlıcılık, gayri müslimlerin ayak- bir anlama sahiptir 19iyy'a gelinceye kada^. '
lanmalarıyla birlikte İslamcılık ve Yemen isyanı, Türkçülük cereyanını başlatanların gayretleri
Trablusgarb'ın elden çıkası gibi hadiselerle birlikte neticesinde bugünkü anlamım kazanıncaya kadar
ittihad ve Terakki yönetiminin son yıllarında etnik bir topluluktan ziyade "aynı inancı paylaşan
Türkçülük hep bu gaye uğruna revaç bulmuştur. ve birbirlerine kardeşçe bağlanan insanlarm meydaYeni Osmanlıların sık sık sordukları soru bu ol- na getirdiği birlik olarak düşünülmekteydi. Bu anlarm^h^
yış içinde müslümanlar da millet olarak bilitüyordu.%9
Türk: Cahil Anadolu Köylüsü
Şerif Mardin TBMM'de 'hakimiyet kayıtsız
OSrnanlı ülkesinde Türkçülük cereyanmı başlatan
şartsız milletindir" ilkesinin kabul edildiği esnada
dahili ve harid amillere geçmeden önce "Türk milli- dahi kelimenin zihinlerde bu anlamını konıduğuyetçiliği"nin başlangıçta karşılaştığı "kavramsal güç- nu, bir süredir kavrama "ulus" anlamı kazandırma
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çabalarından dtilayı İse bazı mebusların
kafasında kelimenin müphem bir mana
ifade ettiğini kaydeder.(5)
Bah'dan ve Rusya'dan Türkçülük
E^M^n
Türk milliyetçiliğine zemin hazırlayan
bir gelişme olarak Osmanlı devlet
adamlarnun ve aydmlanmn dış dünya
ile ilişkilerinin gelişmesi paralelinde^AvTupalılarm yaygın olarak kullandıkları Türk ve Türkiye gibi kavramlara aşina olduklarım görüyohız. Bu nok-.
tada Batılı araştırmacı ve seyyahların
- bir Türk milli benliğinin oluşması konusunda Osmanh aydınlanna ilham kaynağı olduğu söylenebilir.
. Ancak elbette Batı dan Türk milliyetçüerine gelen iU^m sadece "Türk" kelimesinin kullamm yaygmhğınm artmasıyla sınırh kalmayacaktır. Avrupahlarm Türkler hakkmda yazdıkları yazılar,
kaleme aldıklan eserler de Türk milliyetçiliğine etki eden önemli bir unsur
olmuştur. Bu yazılardan aleyhte olanları ne&et uyandırıp Osmanh tarihine yönelik araştırmalara yolaçarken, övgü
dolu alanları ise (mesela seyahatnameler) "milli gururu" okşamıştır. 19!yy'da
Avnıpa'da Asya kültürüne yönelik üginin artması ve Türklerin İslam'dan ön. ceki t^hleri üzerine, Türk dili üzerine
^ çalışmalann yapılması da bu bakımdan
. önemlidir. Bu bağlamda bilhassa
îS.yy'ın ortalarında yayınlanan ve
Türklerin İslam'ı kabulünden önce Asya
tarihinde oynadıkları rolü gün ışığına
çıkaran Fransız Joseph de Guignes'in
Histoire Generale desTurcs, des Mongoles, et Autres Tartares Occidentea
Huns, des ux (Hunlar, Türkler, Möğolr
1ar ve diğer Batı Tatarlannm Genel Tarihi) adh eseri, 1832'de Londra'da yayınlanan Arthur Lumley Davids'in AGramer of the Turkish Language (Türk
rdili Grameri) Adlı eseri ve Polonyalı
mühtedi Mustafa Celâleddin Paşa nın
lies Tutcs ^ c i e n s et Modemes (Eski ve
Modem Türkler) isimli kitabı kayda değer ilk eserlerdir. Birbaşka Önemli şahıs
olan Macar alimi Armınius Vambery
Türk dilleri ve kültürleri üzerinde pek

çok makale kaleme ahmş, Orta Asya'da
yaptığı seyahatleri 1879'da Bit Sahte
Dervişin Asya-yı Vusta'da Seyahati
adıyla Türkçe olarak yayınlamıştır. Bunların yanmda Fransız şarkiyatçılar Leon
Cahun ve A. L Sacy, Alriıan şarkiyatçı
W. Radloff, İngiHz E. J. VV.Gibb de araştınnalanyla aydınlar üzerinde etkili olmuşlardır. Danimarkalı şarkiyatçı
V.Thomsen ise 1893'de Orhun yazıtlarını çözecektir.(6) Batılı araştırmaalarm
bu çahşma ve eserleri hem Osmanh sımrlarmm dışmda Türklerin bulunduğu
düşüncesinin yaygınlık kazanmasını
sağlamış, hem de İmparatorluk dahilinde bulunan Türklere kendilerine ait bir
dillerinin ve tarihlerinin bulunduğunu,
bulunması gerektiğini kavratmıştır.
Fakâ^t "Osmanlı Türkleri "ne dışarıda
da kardeşlerinin olduğunu hatırlatan
birbaşka dış tesir daha olacaktır: Rusya'dan göç eden Türkler. IS.yüzyılın
sonlarında itibaren Rus baskısı dolayısıyla çeşitli Rus illerinden, Kırım'dan ve
Kafkasya'dan Osmanlı topraklarma göçler yaşanır. Bu göçeden insanlar arasmda bulunan edip ve aydınlar da Türkçü
fikirlerin yayılmasında etkili olurlar.
Yusuf Akçura bu kişiler içinde en fazla
tesiri icra etmiş, hatta Türk milliyetçiliğini ilk defa sistemli bir düşüAce yapısına kavuşturuş bit kimse olarak göze,
çarpmaktadır. Hatta Ziya Gökalp'ten
daha önemdi bir yere sahip olduğu söylenebilir ki, üzerinde aynca durulaçaktM/
19.yüzyılda İlk Türkçü Politikalar
Bu gibi dış tesirlerle birlikte Fransız İhtilali'nin^ estirdiği milliyetçilik rüzgarlarıyla İmparatorluk dahilindeki etnik
unsurların bağımsızlık hareketlerinin
19.yy'ın sotîlanna doğm Osmanh yönetimini etkilediğini, bu bakımdan önenüi
bir gelişme olarak 1870'de Mekteb-i Şahane-i Tıbbiye de öğrenim dilinin Fransızcadan Türkçeye çevrildiğini, 1876
Anayasasının IS maddesinde ise devletin resmi dilinin Türkçe olarak belirtildiğiıü (7) hatırlamalıyız. Hatta İslama politikalar takibettiği öne sürülen II.Ab-

Batü! araşttrmacüarm çalışmalar! imparatorluk dah!Hndek! TürkleriB kendilerine
ait bir dillerinin
ve tarihlerinin
bulunması gerektiğini kavratmışttr
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düİhamid döneminde
görülen bazı uygulamalar vardır ki, hem Türkçü politikaların ilk örnelderi olarak rütelenebilecek hamlelelerdir,
hem de bu politikalarm
oluşumunda, meydana
getirdikleri etki-tepki
hareketlerinde Batı nın
bu konuda örnek ahnasinm nasıl rol oynadığını göstermektedir. Mesela 1894(1310) tarihlî
ve yirmi numarah Adli/UrfMM.- "Îs/am TürjicMge hfzmei
ye Nezareti tezkeresinde şöyle büyurulm^tadıf: ' Avrupa
devletleri, yalnız memaliki dahilinde
değil, muvakkaten işgal ettikleri mahallerde dahi kendi lisanlarını mecburuttahsil tutmakta ve memalik-i
Mahrusa-i Şahane de dâhi lisanlarını
neşre çalışmakta olduğu cihetle^ Memalik-i Devlet-i Aliye'de bulunan mekatib-i Hristiyaniye'de dahi talebeye
Türkçe tedris ettirilmesi hususunun temini ve bu mekteblerin lisan-ı Türki
imtihanlarında taraf-ı nezaretten müeyyiz bulundurularak şakridanm lisan1 Osmani'deki derece-i tahsillerinin
tahkik ve ber mucib-i nizam mekatib-i
mezkurenin aynca teftiş ettirilmesi ve
bunlardan şakirdana Türkçe öğretilıneyen mekteplerin kapatılması..."(8) İleride İttihad ve Terakki yönetimince daha
da katı biçimde uygulanacak olan bu
tür politikalar Arap aydmlanmn tepkisine yolaçmış, önceleri Osmanh yönetimine olumlu yaklaşırlarken cephe almalanm
sağlamıştır.
Akçura'nin Üç

Tarz-! Siyaseti
ayn! za!nanda
laik düşüncenin tanrt ve mükenniıe! bir yap!t!" olarak da
görüimektedir.
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İlk Türk Milliyetçileri
Yine bu dönemde Türkçülüğe zemin
hazırlayan başlıca şahsiyet ve etkinliklere kısaca bir gözathğımızda Yeni, Osmanlılar Cemiyeti'nin ateşli bir ihtilalci
olan üyesi Ali Suavi'yi görüyoruz. Ali
Suavi "Türkçülüğün öncülerinden sayılabilecek bir şahsiyettir. Özellikle dil
konusundaki yaklaşımlarıyla dikkati
çekmiş, "Lisan-ı Türki" kavramım kul-

lanmış, bunun yerleştirilmesine çalışmıştır. "Türk" kavramma ük değer veren kimselerden olması bakımmdan diğer yeni Osmanlılardan ayrılmaktadM^H
Ancak elbette "Türk" kelimesinin
olumsuz anlamlarından sıyrılarak iftihar edilecek bir kelime manası kazanması sadece Ali Suavi'nin gayretleriyle
olmamıştır. Dış tesirlerden bahisle zikrettiğimiz Batılı müsteşriklerin çâhşmalarmdan ilham alan dü ve gramer tartışmaları, bu konuda verilen eserler büyük öneme haizdir. Öyle ki, "Sultan *
n.Abdülhamid devrinin sonunda aralarmda Şeseddin Sami, Necib Asım, Veled Çelebi, Mehmed Emin ve diğerlerinin bulunduğu üeri gelen Türkçülerin,
kültiirel bir nitelik taşıyan Türk milli-,
yetçiliğine sahip bir aydınlar grubunu
meydana getirdikleri görülmektedir."(10) Bu kimselerin çabalan sonucu
Türklük arhk utanılacak bir şey ohnaktan çıkış, "ben bir Türküm, dinim, dnsim uludur" diyen Mehmed Emin (YurdakuD'in şiirlerinde iftihar vesilesi olmuştur.
Akçura: Laiklik ve Milliyetçiliğin
Vazgeçilmez Birlikteliği
1908'de, o güne kadar ortak platformlarda birarada bulunmakta beis görme-:
yenİslamcı ve Türkçü çevrelerin yollannm tamamen ayrılmasma değinmeden
önce 1904'te yayınlanan Üç Tarz-ı Siyaset başhkh bir makaleye temas edelim.
Rusya'dan gerçekleşen göçler çerçevesinde yukarıda zikrettiğimiz bir şahıs
olan Yusuf Akçura imzalı bu makale
Türkçülük akımının ilk deklerasyonu
olarak kabul edilir. Paris'te bulunduğu
yıllarda, hemen her türlü fikir akmunm
yüksek sesle ifade imkam bulduğu bir
ortamdan Türkçü düşünceleri şekillenmiş olarak ayrılan Yusuf Akçura 1904'te
Kahire'de Türk gazetesinde yayınladığı
bu makalesiyle" yüzyıla yakm dil, edebiyat, füoloji ve hatta siyaset alanında
Türkçülük Rkir ve Rkir akımı varoldur
ğu halde, Türk milliyetçiliğinin siyasetteki değer ve önemine dair .... bu derece
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açıklıkla ve kesin olarak söz eden", ilk
kişi olmuştür.(ll) Fakat ilginçtir, .Üç
Tarz-ı Siyaset in önemi sadece Türk milliyetçiliğinin doğuşunda bir dönüm
noktası olmasmdan gelmemektedir. Zira aym zzamanda "laik düşüncenin tam
ve mükemmel bir yapıtı" olarak da görülmektedir. "Hiç bir sorunun ortaya
konmasında ve eleştirilmesinde şeriat^tan faydalahılmaya gidilmemiş olması nedeniyle siyasal düşüncenin dinsel
düşünceden ayrılması konusunda bir
başlangıç büe kabul edilebilir."(12) Akçura'ya göre "İslam dini büyük Türk
milliyetinin teşekkülünde mühim bir
unsur olabilir." Zira "milliyeti tarif
etmek isteyenlerden bazıları, dine bir
amil (factuer) gibi bakmaktadır^ İslam,
Türkçülüğün birleşmesinde şu hizmeti
yerine getirebilmek için, son zamanlarda Hristiyanlıkta da olduğu gibi, içinde
milliyetlerin doğmasını kabul edecek
şekilde değişmelidir." İslam'ın da Hiristiyanhğa benzer şekildie inanç toplumu
¡idealinden vazgeçmesini isteyen Akçura günün artık ırklann günü olduğunu,
dinlerin ise siyasi ehemmiyetlerini, kuvvetlerini kaybederek "şahsileştiklerini",
"kalplerin hadi ve mürşitliğiıü deruhte"
ettilderirü, "ancak hâlık üe mahluk arasmdaki vicdani bir rabıta haline" geldiklerini iddia eder. Bundan dolayı Akçura'ya göre "dinler ancak ırklarla birleşerek, ırklara yardımcı ve hatta hizmet
edici olarak, siyasi ve içtimai ehemmiyetlerini muhafaza " edebümektedirler.
03
' Akçura bu görüşleriyle Rusya dan
gelip Ziya Gökalp ve diğer Osmanlı
Türkçülerinin "aklını çelen' kimsedir.
Çünkü Ziya Gökalp'in Türkçülüğü hala
bir "İslam Türkçülüğü dür ve "İslamcılığa muhalefetle itham" edilmemelidir.
Ona göre Türklerin umumu İslam olduğu için, Türkçüler hiçbir zaman İslam
beynelmileliyetine mugayyir bir his
beslemeyeceklerdir. "(14) Gökalp'in "İslamlaşmak" şiannâ "Türkleşmek" ile eşit
yer vermesi daha sonraları Cuhuriyet
döneminde oluşan Kemalist ideolojiye
katkâsını şınırlandırırken,(15) Akçur

ra'nın mezkur yaklaşımları, onu, laik .
Cumhuriyet ideolojisinin oluşumunda
rol oynayan başlıca kimselerden biri .
yapmışhr.(16) Akçura'nm yine Cumhuriyet döneminde Şeyh Said ayaklanmasma ilişkin görüşleri de yukahda aktardığmuz düşünceleriyle tutarlılık göstermektedir: Bu ayaklanma bir "Kürt hadise-i irticaiyyesi", yani gerici bir harekettir; tıpkı "31 Mart vakıa-i irticaiyyesi "
g&^an
Osma^ı sınırlan dahilinde Türkçülük akımım başlatan fakat milliyetçilikleri daha ziyade bir kültür olayından
ibaret kalan, siyasal bakımdan ise,
Osmanlı ülkesinde ayrılmalara yolaçacak girişimlere sıcak bakmayan çevreler
(öncelikle (ienç Kalemler dergisi) Akçura ve diğer göçmenlerin fikirlerinden etkilenmiş ve zamanla aynı çizgiye gelmişler, Pântürkizmin savunucuları ol- nm^Mdm.
Yolların Ayrılış Noktasmda
Türk Milliyetçiliği
1908 yıh siyasi hayatta olduğu kadar, Rkir hareketlerinin tarihinde de önemli
bir dönüm noktasını ifade eder ve
1960'lann sonundakine benzer bir şekilde Türkçü ve İslamcı hareketlerin kesin
olarak aynştığı bir dönem olur. Yüzyılm
başından itibaren yayınlanmakta olan
ve Abdülhamid rejimine muhalefet
eden çeşitli eğilimleri biraraya getiren
Şurayı Ümmet dergisinin kadrosu
1908'de iİtinci Meşrutiyet'le birlikte g ^
len özgürlük ortamında her eğilim kendi demek ve dergisini kurmak üzere dağılır. İ3erginin İslamcı kanadı Meşrutiyet'in ilamndan bir ay sonra, 24 Ağustos
1908'de Sırat-ı Müstakim i kurarken,
Türkçü kanadı 25 Ağustos 1908'de Türk
Demeği ni kurar. Demeğin amacı, tüzüğünün ikinci maddesine göre Türkoloji
araştırmalan olarak belirtilmektedir.(18)
Ancak Türk Demeği 1912"de dağılacak, fakat yine a ^ ı yılınM art ayında
Tıbbiye öğrencilerinin girişimleriyle o
güne kadar Türkçülerin ilgi alanı en
kapsamlı demeği olan Türk Ocağı kurulacaktır. Selanik teki Genç kalemler

Akçura ya
gSre ''İs!am dini büyük Türk
miüiyetinin teşekkülünde
mühim bir unsur oiabiiir."

gündem ^
kadrosu da Balkan Savaşı dolayısıyla
İstanbul'a göçederek Ocak'a katılırlar
ve Ziya Gökalp başta olmak üzere,
demeğin yaym orgam olan Türk Yurdu'nda yazmaya başlarlar. Maddi desteklerinden dolayı hem Rusya Türklerine, hem de İttüıad ve Terakkiye bağımlı hale gelen, hatta Balkan Savaşı'nm ardından İttihad ye Terakki yönetimin Türkçü politikalarım ideolojik
bakımdan besleyen dergi, Yusuf Akçura ile Osmanlı
ve
Rusyalı
Türkçülerin Türk milliyetçiliğini
yaygı^aştırdıklan, siyasal programım
hazırladıklan bir zemin olur.(19) Dünya savaşı yıllarında İttihad ve Terakki'nin desteği, Anadolu'daki ittihad Ve
T&akki şulelerinin üyelerinin katkıları, bu yıllarda Türkçü demek ve dergiciliğin büyük bir atılım yapmasım sağlamıştır.(20)

Osmanh değerler sistemin! ve
İsiam't hedef
a!an KemaHst
eiAin en önem!!
süaht !a!!^ düşünceye dayanan Tür!im!!!!yetçHİğ! olmuştur.
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Ve Cumhuriyet... Ya da "Bu Devlete
Bir Millet Lazun"
l.Dünya Savaşı yla birlikte dağılan Osmanh İmparatorluğu nun sadece Anadolu'daki topraklan üzerinde ve fakat
reddi miras temeli üzerinde kurulan
Türkiye Cumhuriyeti nin modern anlamda bir ulus devlet olabilmesi için
dayanacağı bir "ulus", "Türk ulusu"
meydana getirmek lazımdı. Bu öyle bir
ulus olmalıydı ki, Osmanh geçmişiyle
bağ oluşturacak olan İslami kimliğinden soyutlânabılmeli. Batılı, modem
düşünüş ve eyleyiş biçimini kolayca
benimseyebilmeliydi. Bunun için Türkçülerin uzun zamandır devam edege-.
len çahşmalan desteklenmeli, geliştirümeli, fakat devletin başına iş açacak
Pahtürkizm/ Turancılık gibi düşüncelerden uzak durmalan da sağlanmahydı. (Bu amaçla Türk Ocağı nın programmda 192^de değişiklik yapıldığını
ve "Türk Ocağı nın faaliyet sahası sad ^ Türkiye Cumhuriyeti sınırlandır"
ibaresinin koydurulduğunu hatırlatahmUpD

Osmanlı değerler sistemini ye İslam'ı hedef alan Kemalist ekibin en
önemli silahı laik düşünceye dayanan

Türk Milliyetçiliği olmuştur. Bu hedefe
ulaşabilmek için yani modemist ideolojiye hareket alam açmak üzere bu değerler sistemiiü safdışı bırakmak Ve yeni bir kimlik oluşturabilmek için Türklerin ve Anadolu'nun İslam öncesi tahhleriıün ön plana çıkarılması gerekiyordu. Bu çerçevede yerü bir "tarih tezi"
ve yeni bir "dil anlayışı" geliştirmek
üzere Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve
Türk Dili Tetkik C e m i y i gibi kurumlar oluştumlmuş, bu kurumlarca üretilen "tarih tezi" ve "güneş dil teoıisi "nin
yaygınlaştırılması için Halkevleri,
Cumhuriyet in yeni okullan ve fakülteler seferb^ edilmiştir. Burada kaydedümesi gereken ilginç nokta, Türk Ocaklannm 1931 de kapatıhp Halkevleri ni dönüştürülmesi ve Ocak'a bağlı bir alt
uzmanlık kuruluşu olan Türk "Tarihi
Tetkik Encümeni'nih-üyelerince 1931'de
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kurulnMM&rO^'
Amacı hem yeni bir "ulus" meydana
getirmek, hem de Rum, Ermerü gibi etnik gruplann Anadolu'nun asıl sahipleri oldukları iddialarmı çürütmek için
ortaya atılan tarih tezi ve güneş dil teorisi Türkler için adeta hızım alamayıp
biraz fazla eskilere giderek 7.0(X) yıllık
bir tarih oluşturuvermiş, Ortaasya'dan
tüm dünyaya medeniyet taşıyan brakisefal bir ırk meydana getirivermişti.
1931'de yayınlanan Türk Tarihinin
Ana Hatlan'nm Methal Kısmı na göre
Türkler artık, dünyanm diğer bölgelerindeki insanlar henüz avcı-toplayıcı
hayat yaşarken maden devirlerini başlatan, buzul devri sona erip kuraklık
başgösterince dünyamn dörtbir yanma
göçederek (M.Ö.7(X)0'den önce) medeniyetlerini yayan bir ırktı. Bu sayede
bütün medeniyetlerin menşei Türklere
bağlanmak suretiyle, Hititlerin, Urartularm vs. Türk olması hasebiyle Anadolu'daki Türk varlığı meşrulaştırılmış
oluyordu. Bu tezin desteklenmesi için
1932'den sonra Anadolu'da arkeolojik
ve prehistorik kazılara de^et tarafından büyük destek verilmiştir.(23)
Dil konusundaki milliyetçi atılım

gündem
olarak ise, Arapça Farsça sözcüklerin
tasfiyesi zaman ahcı ve yaygmlaştınİmast güç olduğu için daha pratik bir
çözüm olarak dünyadald bütün dillerin
Türkçe kökenli olduğu iddiasma dayanan güneş^ü teorisi ortaya atılmıştır.
Bugün; Kimlik Krizi ve Ümmetin
Dirilişi
Osmanlı İmparatorluğu nun son "döneminde peşpeşe yaşanan acı hadiselerin,
topraik kayıplanmn, çalkantılı günlerin
ve tabii ki kuvvetlli dış tesirlerin hazırladığı bir ortamda filizlenen modern
anlamdaki Türk mılliyetçilği, İslam'la
gerçek anlamda barışık olamayacak bir
düşünce sistemi olarak ancak laiklikle
birarada varolagelmiş, karşılıklı etkileşim içinde bulunmuş, bazı dönemlerde.
dini unsurlara ağırhk verse de, temelde
Kur'ani/tevhidi bakış açısından uzak
kalmış v6 modernleşmeci Cumhuriyete
ideolojisinin ve egemen güçlerin başlıca payandalanndan biri olmuştur.
Cumhuriyet döneminden itibaren
sürdürülegelen yeni bir kimlik oluşturma çabalan tâm anlamıyla başanh olamamış, bilakis kimlik bunahmına yolaç^
mış, toplumsal ve siyasal krizlere zemin
' hazırlamıştır. Dayatılan Türk ulusal
kimliği ülkenin güney doğusunda Kürt
- milliyetçiliğini ve PKK hareketini do' ğurmüş, bu ise, tekriar Türk milliyetçiliğini İmleyen bir gdişme olmuştur. An, cak art^ Bosna'dan Çeçenistan'â, Cezayir'den Sudan'a bütün İslam dünyasında yaşanan gelişmeler ve dirilen cihad
ruhu, İslam dünyasının sütü bölünmelerle karakterize olmuş çağdaş tarihinin
akışım değiştirecek bir ümmet bilincini
yeniden oluşturmaya başlamıştır. Bu

süreç hızlandıkça, İslam toplumları
dertlerine deva olacak çözümlerin evrensel İslam mesajmda yattığım gördükçe milliyetçilik rüzgarları hızmı yitirecek, belki tarihin hiçbir döneminde tamamen yok olmasa da emperyalist dünya sisteminin en önemli nüfuz
noktalanndan biri olmaktan çıkacaktır.
Dipnotlar:
1. David Kusher, Türk Milliyetçiliğinin
Doğuşu, Kervan Y. İst. 1979, s.l 1-12.
2. A.g.e. S.3
3. Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi,
İletişim Y.İstanbul, 1991, s.96.
4. D.Kushner, a.g.e., s.35.
5 Şerif Mardin; Türkiye'de Din ve siyaset, İletişim Y.İst,1992,s.66.
6. Kushner, a.g.e., s.12-14.
7. Suavi Aydm, Modernleşme ve Milli^
yetçilik, Günddğan Y. Ankara, 1993, s. 164^
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8.A.g.e.,s.l81.
"
9.A.g.e. S.134.
10. Kushner, a^g.e', s.İ53.
11. Enver Ziya l&ral Üç Tarz-ı Siyaset e.
Önsöz'den, Türk Tarih kurumu Basımevi,
12.A.g.e
13. A.g.e.,s.34-35.
'
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17. François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Çev. Alev Er, Yurt Y.
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'
* 18. Aydın, A.g.e.,'s.l68-1(59.
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Dayatüan Türk
ulusa! k!m!!ğ!
PKK !ıareket!n! doğurmuş,
bu ise,
tei^rarTürk
miüiyetçiüğini
besleyen bir
geüşme
olmuştur.
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^ Vtüslümanlar grup
aşmalı
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Şemseddin Özdemir i!e söyieşi

Ümran: MiHiyetçilik denilince
akla genellikle modem zamanlara ait bir vaka geliyor. Halbuki
İslam coğrafyasmda yaşanan
sosyal ve siyasal problemlerin
pek çpğu bu modem anlamdaki
milliyetçilikten ziyade kabilecilik olarak adlandırabileceğimiz
bir hadisenin ürünü. Bu, ne tür
bir milliyetçiliktir ve İslam'ın ilk
yıllarmdan itibaren ne gibi problemlere kaynaklık etmiştir?

karşı çok fazla bağlıdırlar. Bu akrabalık duygusu eğer bir köye, giderek kasabaya hakim olursa daha sonra da orada belki de bağımsızlık ilan ederek istikbalde kendisini bir halk olarak takdim edebilir. Tarihte öyle zannediyomm ki,
milletlerin, halklann oluşmasında
bıl türden bir anlayışın büyük payı olsa gerek.
İslam'ın tebliğ edilmeye başlandığı dönemde Arap toplumu
paramparçaydı ve herkes kabileŞ.Özdemİr: Hepimizin bildiği
siyle övünüyordu. Medine'de Evs
gibi insanların atası bir; hepimiz Hz.Adem'in (A.S.)^ ve Hazreç kabilesi var. Mekke'de Kureyş kabilesi, diçocuklarıyız. Fakat bu gerçeğe rağmen daha s onra or- ğer kabileler var. Taif'te bazı kabileler sözkonusu.
taya çıkan halklar, milletler bu özelliği ikinci dereceye Herkes kabilesinin asaletiyle ve üstünlüğüyle övünüiten bir gelişme katetmişler. O hale gelinmiş ki, bir yor. Kabile kavgalan İslam'ın gelmesinden önce çok
millet eğer övünmesi gerekiyorsa atası Hz. Adem ile yaygın bir hadise. Hiç bitmeyen, tükenmeyen akraba
övünmesi gerekirken sonradan elde ettiği vasıf ve sı- kavgalan, kabile kavgalan vardı. Bu kabiledlik duyfatla övünmeye başlamıştır. Bu, tarihsel süreç içinde gusu ashnda bir parçalanma sebebi olarak o gün sözdeğişik milletlerin, halkların ve kabilelerin ortaya çık- konusUydu. Bütün Araplar üstünlükleriyle övünümasıdır ki, Kur'an da aslında bu getrçeği ksibul ediyor. yorlardı. Sözde ortak isimleri Araph. Ama bu hiçbir
İnanların farklı kabilelere ayrılma sı, farklı kavimlere anlam ifade etmiyordu. Arap adının alhndaki isimleayrılması, dillerinin ve renklerinin ayn ayn olmasının
riyle övünüyorlardı. Kendisini Kureyş'e veya MediAllah'ın ayetlerinden olduğunu iifade ederek onaylı- ne'nin bir kabilesine mensup sayan kişi onunla iftihar
yor bu şekildeki tabii gelişimi. Ancak insanın yapısında bu kabile ve akrabalık özdlikk *ri, giderek aşırılaşaİslam, tebliğ edilmeye başlandığında, bütün bu
rak, öyle zannediyomm ve öyle iııamyomm ki, sonra- kabilelerin kardeş olduğunu, hiçbirinin birbaşkasına
dan kavimleşerek, milletleşerek İçimliğini bulan anla- üstünlüğünün veya değersizliğinin sözkonusu olmayış ve akrabailık oluşumlarının 2:amanla ulaştığı so- dığım ortaya koydu. Teoride böyleydi. Kur'an böyle
nuçtur. Nasıl ki Hz.Peygambcrin! (SAV) İslam'ı tebli- ifade ediyordu. Hz.Peygamber (SAV) böyle söylüyorğinden önce Yahudiler dinlerini millileştirerek bir u*- du. Ama pratikte insanlığın özelliğinde olan diğer
kın dini haline ğetirmişlerse, ins anlar genelde bu tür birçok yanlışlar gibi bu yanlışın da düzeltilmesi, prenduygulara karşı aşın mütemayildirler. Akrabalarına siplerin bilinmesiyle sağlanmış olmadı. Nasıl ki bir-
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KavimcHik, grupçuluk
duygusu İsiam'm tebliğinde
Hz.Peygamber'e itirazlarda
büyük rol oynadtğt gibi,
vefatmdan sonra da peygaihberin eğitiminden geçmiş
insanlarm bir zaaft olarak
kendisini gösterdi.

gündem
çok davrantşm haram olduğu bilindiği
halde insanlar bunu yapmaya meyilli
oluyorlarsa, işletneye devam ettilerse, bu
kabile duygularmm çatışma sebebi, üstünlük sebebi olmaması gerektiği bilgisi- .
ne rağmen, çatışma ve üstünlük sebebi
olarak kabul ettiler. İlginçtir, Hz.I^ygamber vefat ettiği zaman bir halifelik problemi ortaya çıkmıştı. Bû problemin çözümü
gündeme gelir gelmez, daha cenaze ortadayken, müslümanlar henüz O nu kaldırmayı bile düşünmeden Medinehler toplanıp bir halife seçmeye karar verirler ve
halife iki kabile arasında tarhşılır; Evs ve '
< Hazreç arasında. İkisi de Medine'de üstünlük iddiası taşıyan kabilelerdir. Mesele neredeyse kavgaya dönüşecek noktaya
gelir. Aralarında birini seçmek üzerelerken Kureyş temsilcileri sayılan Hz.Ebubekir ve Hz.Ömer (r.a.) - ki bunlar muhacirlerdir- oraya yetişirler. Ve bazıları da
Medineli ensann tavrına karşı şu tavırla
ileri çıkar: "Kureyş daha ulu bir kabiled^.
Kureyş Arapların daha itibar ettiği bir
kabiledir. Dolayısıyla sizden bir halife
olursa itaatte problem çıkar." Ama Mekkeli bu kabileden halife seçilmesi hahnde
İtaatin daha kolay sağlanacağı iddiası ortaya ahhr. Sonuçta halife seçilir. Hz. Ebubekir e biat edilir. Belki Hz.Ebübekir'in
. biati doğru biattir. Yani, en isabetli bir seçimdir. Fakat ilginçtir, o Medinelilerin
duygulan... Şunlan akla getirmediler: Resulullah (SAV) vefat edince önce cenaze
kaldırılır. Sonra da "Ey iman edenler,
emaneti ehline verin" ayeti ve bu konu^ daki Hz.Peygamber in hadisleri uyarınca
biz bunu oturup tartışalım da, en iyi
kimse, onu halife seçelim. Bu düşünce o
anda unutulur. Bizim kabileden olsun
. veya sizin kabileden olsun'duygusu öne
çıkarılır. Bu, o an için belki büyük bir
problem doğurmadı. Doğurmadı ama,
- maalesef temel ilkeler gözardı edildi,
unutuldu. Hz.Ebubekir in seçimi isabetli
bir seçinı oldu; ama belki istişare de yapılsaydı yine Hz.Ebubekir seçilebilirdi,
toplumda en layık kişi o olmuş olabilir.
Vaka odıir da - öyle inanıyorum. Ancak
duygular bashnlmamışh. Ancak dört ha-,
life dönemi çok kısa sürdü.
Ümran: Bu hadiselerden daha önce de

Hz.Peygamber kendi kabilelerinden olmadığı için O nu reddeden müşrikleri veya Yahudileri görüyoruz...
Ş.Özdemir: Tabii... Ehli Kitap Hz.Peygamber'in peygamberliğini bekliyordu.
Fakat ne zaman ki, bekledikleri son nebi
kendi ırklanndan gelmeyince reddettiler.
Çünkü "bizim kavimden olursa bir anlamı vardır." diye düşünmektedirler. Kaldı
ki yine ifade ettiğiniz gibi Mekkeli müşrikler şunu söylüyorlardı: Peygamberlik
gele gele bu Haşimoğullan kabilesine mi
geldi?! Bu nokta da enteresandır, Kureyş
kabilesi içinde de kendileritü daha asil sayanlar, daha aşağı sayanlar var. Kimilerine göre Haşimoğullan daha geri olan bir
sülale, kendileri ise daha asil. Onlar olsa
olsa kavmen, kabile olarak daha üstün
olan bir topluluğa peygamberliğin gelebileceğini iddia ediyorlardı. Yani olaylah
tayinde akrabalık, kavimcilik, grupçuluk
duygusu o gün vardı. İşlam ın tebliğinde
Hz.Peygamber e itirazlarda olduğu gibi,
Hz.Peygamber in vefatından sonra da
peygamberin eğitimlinden geçmiş, Kur'an
eğitimi almış ilanların da maalesef bir
zaafı olarak ortaya çıktı bu.
Çok kısa bir zaman sonra, Hz.Hüseyin'in şehadetiyle beraber yönetimin saltanata dökülmesinden itibaren Arap kavmiyetçiliği öne çekildi. Daha sonradan
müslüman olanlara "mevali" diye isim
verildi. Arap olmayan müslümanlar diye
bir vasıfla ayırt edilmeye başlandı. Arap
olanları önceleyen, Arap olmayanları
ikinci dereceye düşürecek tarzdaki bu anlayış, bizatihi kabile duygulanm besliyor.
Bugünkü anlamda olmasa da milliyetçilik
dediğimiz, kavmiyetçilik dediğimiz duygu o gün var olan bir hastahk. Zaten daha
sonra bu duygu, kendisi için hadisler uydurdu. Araplar, Arapları övmek için hadisler uydurup Peygamberimize maletti1er. Aynı şekilde zencileri kötülemek için,
Türkleri kötülemek için hadisler uydurdular ve kendi üstünlüklerini ortaya koymaya çalıştılar. Bu n^dir? Bu kabileci/kavmiyetçi duygunun bastınlamadığının, tam istenilen düzeyde halledilemediği gerçeğinin görülmesidir. Ve bu anlayış
maalesef daha sonralan da birçok çatış-

Yönetimin saltanata dökül/

meşinden İtibaren Arap
kavmiyetçiliği
öne çekildi.
Sonradan
müslüman
olanlar "meva^
li" diye ayîrt
edilmeye başlând:.

gündem
bu. Sadece modemitenin ortaya çıkardığı
bir problem olmadığı kanaatindeyim. Bu
noktaya dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum.
Ümran: Bu kavmiyetçiHk duygulan daha
sonraki dönemlerde islam dünyasına ne
gibi zararlar vermiştir? Müslüman halklann birbirleriyle olan mücadelelerinde
nasıl bir rol oynamıştır?

KaMedH^fn ac< sonucM;

MHHyetçHik
proMem! însanm tabiatmda
o!an b!fşeyd!r.
Sadece modernitenin ortaya
çtkardiğ!
btr problem
olmadtğ! kanaatindeyim.
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MamİMMUM MCHn^H "¿iger mMca^tiier" Mr
manın sebebi olagelmiştir. Yani
Kur'an'm istediği, gerçekten müminlerin
kardeş olduğu gerçeğine rağmen müslüman olduğunu söyleyen insan ve halk
kitleleri yine kendi asaletleriyle, kendi
kavimleriyle, kendi ırklanyla övünmeye
devam etmişlerdir. En üstün biziz anlayışı kimi durumlarda Arapların ve
Arapçamn üstün olduğunu anlatmak
için Cennet te Arapça konuşulacağını
söyleyen hadisleri ortay çıkartırken, kimileri ise yazdıkları kitaplarda Süryanileri överek Süryanicenin Cennet dili olduğunu iddia edebilmiştir. Sonuçta bizim problemimiz Cennet te Süryanice
veya Arapça konuşmak mı? Cennet'e
gitsek yetmez mi? bizim dilimizin geçerli olup olmaması mı önemlidir? Ki Yahudiler daha önce kendilerini üstün saymışlardır. Her mesaj geldikçe onu dejenere etmeye kalkanlar o mesajdan kendi
kavimlerine kendi halklarına destek bulmaya çalışmışlar ve dini, Kur'an ilkelerini, akrabalarınıza yardımcı olun şeklindeki ilkeleri istismar ederek bunu kavnıiyetçiliğe dönüştürmüşlerdir. Bu, bugünün problemi değil, dünün problemidir. Dün de vardı. Tarih içinde yalnız
müslümanlar değil, diğer topluluklar
arasında da büyük kavga sebebidir. İnsanın özelliğinde olan birşeydir. İnsanın
menfi olan özelliği, Kur'an'da bahsedilen insanın tartışmacı özelliği... Bu özelliğinde varlığını bulan bir problemdir

Ş.Özdemir: Bizim tarihimizde maalesef
İslam'm bütünleştirici bu evrensel boyutuna rağmen, kabile ve akraba kavgalan
da bizim için üzüntü kaynağı olmuştur.
Büyük Selçuklu Devleti nin dağılışının
ardından Anadolu Selçuklu Devleti kurulur. Selçuklu devletinin dağılmasıyla
beraber Anadolu'da bildiğiniz gibi onikiye yakın beylik ortaya çıkar, ilginçtir,
bu beylikler yıllarca birbirleriyle çahşır1ar. Karamanoğullan, Germiyahoğulları,
İsfendiyaroğullan, Karesioğullan, Osmanoğullan... Bütün oğullar birbiriyle çatışırlar. Herkes biz haldm olacağız düşüncesindedir. Yani hiçbirisi demez ki, "tamam^bu oğullar varsa var; peki bu oğulları birleştiren bir üst kimlik yok mu?"
Sonuçta kavgaların ardından bunların
arasından sıynlan OsmanoğuHan Beyliği
hepsine galebe çalar. Kimileri gönüllü itaat eder. Kimileri gönülsüz itaat ettirilir.
Sonuçta, insanın yapısında olan, kendi akrabasını sevme duygusunun aşınya
kaçırılması, fazla idealize edilmesi, gerçeklerin görülmesine mani olmakta ve tarihimizde görüldüğü gibi birçok müslümanın kanının dökülmesine sebep olmaktadır. Bu, tüm müslümanlar arasında sözkonusu olan bir durum. Kabileler, kitleler
halinde İslam'a girenler, İslam'ın birçok ilkesini ahlaki olarak sindirebilmiş değillerdir, yanlışlannı beraberlerinde taşımışlardır. Bu yanlışlar içinde çatışma da vardır.
Çatışma da bir hareket tarzı olarak devam
edegelmiştir diye düşünüyorum.
Ümran: Müliyetçilik hadisesi dün olduğu gibi bugün de mlüslümanlann etkinliğini azaltan, gücünü zaafa uğratan bir
vakıa. Günümüzdeki islami gelişmelerde, müslümanların cemaat olarak faali-

gündem
yeHerinde, ortaya koydukları etkinliklerde olumsuz bir faktör olarak milliyetçilik
nasü bir rol oynamaktadır?
Ş.Özdemir: Çağımızda da islam dünyası
ve müslümanlar ^vmiyetçilikten çok ızdırap çekmektedirler. Şöyle bir baktığımızda, Balkanlarda komünist sistemin
dağılması sonucu Arnavutuyla, Türküyle, Boşnağıyla müslüman toplulukların
ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat ne yazık ki, bütün bu varolan yapılar hala en
üst kimliğiyle birleşemiyorlar. Herkes
adeta ^<endi kabilesini öne çıkarttığı için
zayıf düşmektedirler. Düşmanları onlan
bu sayede daha rahat ezebilmektedirler..
Onları müslüman kimlik birleştirmiştir.
Müslüman kimlik öncü kimlik olması lâzım. Maalesef eşit kimliklerden biri halindedir. Boşnak Boşnakhğıyla, Arnavut
Amavutluğuyla, Koşova'daki Türk Türklüğüyle övünmekte. Makedonya'daki
Türk ayri bir hiziptir. Arnavut ayn bir hiziptir, bir başkası başka bir hiziptir. Bu
^ Makedonya gibi nüfusun çoğu ınüslüman olan bir yerde yönetimin müslüman olmayanlarda kalmasına sebebiyet
vermektedir. Aynı şekilde bu problem
Kafkasya'da var. Kafkasya'da sözde en
üst kimlik Çerkez'dir, ama altında birçok
akrabalık vardır ve bunlar Rus baskısına
rağmen hala birleşemenîektedirler. Hala
herkes kabilesine öncülük tanımakta; hiç-'
kimse itaat etmemektedir. Ama bu birdiğerine itaat etmeme duhımu, Rus'a itaati.
getirmektedir. Yani daha kötü bir itaate
boyun eğmektedirler. Bunlar bu basit
duyguları, yanlış anlayışları aşmış olsalardı, bu durum söz konusu olmayacakh.
Aynı hadise Orta Asya'daki, Türki
Cumhuriyetler için geçerlidir. Kazak,
Türkmen, Özbek ve Kırgızları ayn devletlere bölerek Sovyet Rusya ve bugünkü
Rusya onlan güçsüzleştirmiştir.
' Bu bakımdan bugün, bu gerçekleri dile getirdikten sonra İslami faaliyetlere
geldiğimiz zaman, maalesef kavmiyetçi
dediğinüz anlayışın, etnik özelliğe taşdığı söylenen anlayışın neredeyse bir başka
özelliği İslami oluşumlarda karşımıza
çıkmaktadır. Grup milliyetçiliği anlayışı,
hizip milliyetçiliği anlayışı oluşmaya baş-

lamıştır ve oluşmuştur. Dün de vardı; bugün daha kuvvetlenmiştir. Şu veya bu
grup giderek o hale gelmiştir ki, o grubun
kimliği öne çıkmakta, o grup en üstün
grup olmakta, o gruba karşı olanlarla o
grup fikri çatışma içine girmektedir ki,
dün ve bugün müslüman cemaatler arasındaki çatışmanın sebebi bize göre grup
milliyetçiliğidir. Daha önce nasü ki kavmi
önceleyip onu öne çıkartan anlayış diğer
kavimle çahşmaya yolaçmışsa, bir grubu
öne çıkarhp o grupla övünme, o grubu en
güzel takdim etmek, yalnız o grubu sevmek anlayışı çatışmalan getirmektedir.
Ümran: Milliyetçiliğin temelinde de aidiyyet duygusu yatıyor. Bu bakımdan
tasvir edegeldiğimiz hadiseyi pek rahat
bir şekilde milliyetçiliğin birbaşka türü
olarak tammlayabiliriz...

Grup mUMyetçiMğr, grup
kavmîyetçHiğî
Ş.Özdemin Bir yere ait olma duygusu, aidiyyet duygusu çok önemli. Önceden
îslarh davast
adam diyordu ki, ben şu kavimdenim.
içinde birçok
Burada da şu gmptamm diyor. Bu grup
duygusu, yani müslüman yapıların aş- ,
yörede kanh
ması gereken bu grup duygusu maalesef
bugün tam aşılabilmiş değildir. Ve bıi ai
çalışmaya dödiyyet duygusuyla beraber grup milliyetnüşen sürtüşçiliği, griıp kavmiyetçiliği müslüman hareketler içinde, İslam davası içinde birçok
melere sebebiyörede basit veya kanlı çahşmaya dönüyet vermekşen sürtüşmelere sebebiyet vermektedir.
Kimisi Hkri düzeyde sürtüşmektedir; kitedir:

misi silahlı sürtüşmeler içerisine girebilmektedir. Bu duygunun diğer duyguyla
farklı olan pek fazla tarafı yok. Çünkü
birbirlerine çok benziyorlar. Biri akrabasıyla övünüyor, içinden çıktığı kavimle
övünüyor; öteki de içinde varlığını, kimliğini bulduğu grupla övünmekte ve bu
grubu hakim kılmak için mücadele etmekte; kendi grubunun dışındaki gruplara da hayatiyet tammak istememektedir
ki, bizce bu bir grup milliyetçiliğidir. Bu,
mutlaka aşılması ve düzeltilmesi gereken
bir anlayışhr. Bu grup milliyetçilikleri varoldukça müslüman dünyadald diğer basit kabilecilik duygulanyla beraber beslenir, bir problem olarak varlığım devam
ettirir. Yani bu problemler bizim kendi
problemlerimizdir. Bunun düzeltilmesini
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gündem ^
biz başkalarından bekleyemeyiz. Ve başkaları müdahale etmezse bu olmaz da
diyemeyiz. Bu, bizatihi kendi hatamızın
sonucudur. Kendi yanlışımızm sonucudur. Bu grup fanatizminin, bu kabile
hastalığının, kabile kavgalarının suçu
Batı'da veya b^ka yerlerde değüdir; bizatihi kendi yanlış anlayışmuzdadu*.

Grup mHHyetç!Hğmm ortadan
kaîdtrümas!

haset duygusunun ve daha
bîrçok yan!)Ş!n
Kur anla tedav!
edümesine
bağhdtr
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nimetin ondan kaybolmasmı istemesidir.
Yani bir kimsede bir başan varsa, inşaallah bu onda olmasm duygusu, düşüncesidir. Bir kavim bir başka kavmin varlığım hazmedemiyor, onun başarısını haz- medemiyor. Bir İslami grupi, başka bir islami grubun başarısını, gayretini, çalışmasını çekemiyor. Bu haset duygusu
onları İMzatihi çahşmaya götürüyor. Bu
yönüyle grup milliyetçiliğinin veya kaÜmran: Gerçi son yıllarda, hatta son onvim milliyetçiliğinin ortadan kaldırılması
yülarda İslam dünyasmda yaşanan çeşitaz önce ifade ettiğim ayette olduğu gibili hadiseler tekrar ümmet büincini diriltdaha birçok ayeti kerime var bu konuyla
meye yönelmişse de, milliyetçilik/kavilgüi- bu yönleriyle haset duygusunun ve
miyetçilik vakası sürekli yenilenen bir
daha birçok yanlışın Kur an la tedavi
süreç. Tarihin değişik dönemlerinde süedilmesine bağhdır. Ancak Kur'an i Kerekli değişik biçimlerde arzı endan edirim bir eğitim proğramı olursa, bu teorik
yor. Sizce müslümanlar bu büyük probbazda çözülür.
lemin üstesinden nasıl gelebilir?
Pratik bazda da bunu çözmenin yolu
Allah'm hükümlerini uygulamaya koyŞ.Özdemir: İlk olarak, gerçekten de, kemaktan geçer. Hem müslümanlığımızla
limenin tam anlamıyla müslüman olövüneceğiz, hem İslam bizi, müminleri
mak şaı^ söz konusu.' Bunu elbette açkardeş yaptı diyeceğiz, hem de bizim ırmak lazım, Müslümanlarm eğitiminde,
kınuz/akrabalanmız daha önemlidir diyetişmesinde, ahlaki oluşumunda
yeceğiz. Bu bir çelişkidir. O bakımdan
Kur an ı Kerim'in bütün ilkeleri en birinemanetin ehline verilmesi ayetini tüm zaci temel eğitim proğrami ve eğitim metmanlarda en güzel şekilde uygulamaya
rü olmak mecburiyeti vardır. Ancak biz
mecburuz ki Hz.Peygamber bunu sağlıKur anla kendimizi ve müslümanları
ğında uyguladı. Daha sonra tepkiler kareğitebilirsek, o zaman bu kanser hastalışısında da "başımıza kafası simsiyah bir
ğı denebilecek hastalığm tedavisinin neköle de yönetici olsa, ona da itaat edin "
rede olduğunu bulabiliriz. Çünkü ancak
dedi. Biz bugün müminler olarak hangi ,
Kur an dır buna çözüm üreten kaynak.
kavimden o l u ^ olsun herhangi bir müVe Kur'an bu hastalığın sebeplerini Samin aramızda olduğu zaman onu kavmiyıp sıralar. JBu bakımdan bence çahşmane göre değil, grubuna göre değil, eMiyelann önemli bir sebebi Bakara suresinin
tine ve liyakatına değer verecek tarzda
213. ayetinde belirtilen hususlardır:
birolgımluğa gelir, eğer hakettiyse kendi
"İnsanlar bir tek ümmet idi. Allah
başımıza geçirir ve yönetici seçebilirsek
peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar
bu problemi çözebiliriz. Bu problemin
olarak gönderdi; onlarla bember, anlaşçözümü bugün müslümanhk iddiasıyla
mazlığa düştükleri konularda insanlar
ortaya çıkan ve bu konuda mücadele ettiarasında hükmetmek üzere, içinde gerğini söyleyen, özellikle cemaat olduğunu
çekleri taşıyan kitabı indirdi. Oysa
söyleyen insanlann önce grup milliyetçikendilerine kitap verilmiş olanlar,, kenliğini aşarak, grup fanatizmini, hizipçilik
dilerine açık deliller geldikten sonra, sırf
aralarındaki kıskançlıktan ötürü onda . ğini aşarak bu cemaatlerarası birlikteliği
sağlamalanyla mümkün olabilir. Çünkü
anlaşmazlığa düştüler." Bu ayeti dikkatzaten cemaatler içinde bir kavimden inle tekrar tekrar okursak bir gerçeği gösan yok, birçok kavimden insan vardır.
rüyoruz. İnsanlar kendilerine doğru ve
Bir cemaat içinde onu birleştiren yapı aygerçek geldikten sonra kendi duygulanı zamanda birçok grubu eğer Kur'an
rında varolan haset, çekememezlik,
üst-bazında
birleştirebiliyorsa bunun arbagy dolayısıyla çatışmaya giriyorlar,
kasından
ikinci
aşama gelir.-Bu da, her
ihtilafa düşüyorlar. Bu haset duygusu
kavimle daha iyi diyaloğa geçmektir. Bibir topluluğun birbaşka toplulukta olan

gündem
ze bugüne kadar cahiüye kültürü olarak
empoze edilen suçlamaları da ortadan
kaldırarak hareket edebiliriz bu durumda. Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Rum, Ermeni -Müslüman olmak ve
ehil olmak kaydıyla- bunların bizim yammızda hiçbir üstünlüğü ya da aşağılığı
yoktur. Yusuf İslam'ın Rum olması bizi
rahatsız eder mi? Teorik olarak biz Rumlarla kavga halindeyiz, ama Yusuf İslam
Rum kökenli biridir. Habeşli Bilal zenci
kökenli biridir. Yani biz bugün bu insan
burada, yanımızda olsa başımıza geçirmeyecek miyiz? Bunu teoride söylemek
değil, pratikte göstermek mecburiyetindeyiz^ Ancak, teoride bahsedilen bu hususları uygulamaya geçirirsek, tüm müsKabtieciH^ Mmlere yarar? fRnanJal: müMeciier pg FraMStz ester)
lüman dünyada önce gruplararası çatışde/konuşmalarda bulunursak bataklık
mayı yokedecektir.
ve ardından sivrisinekler meydana gelir.
.
Tüm dünyaya İslam'ı tebliğ iddiasınÖzetle
Kur'an'm
temel
prensiplerini
da olan insanlar kendi gmplannı ön plaortaya koyduğu bir mücadele yöntemi,
na çıkaramazlar. Gruplararası çatışma
bir
cemaatleşme modeliyle bu problemler
mutlaka asgari seviyeye inmek mecburiyetindedir. Bunu yapabildiğimiz oranda . pratikte aşılabilir, hiçkimse de kendi ırkını/kabilesini öne çıkartamaz. Geçmişe
müslüman dünya içinde varolan tüm kabakhğımızda
belli bir yakın zamana kavimler bizim için hiçbir sürtıişme ve çadar
hiçkimse
Selahaddin-i Eyyubi'nin
Birçok etrıik
hşma sebebi olmayacakhr. O yapı içinde
Kürtlüğünü
Fatih'in,
Ebu
Hanife'nin
Bengladeşliymiş, Afrikah zenciymiş veya
yapidaki insan
Türklüğünü veya İmam Şafü'nin AraplıAmerikalı müslümanmış veya Kürtmüş,
unsurunun beğım sormuyordu. İınam Şafii, kavmiyle
Çerkezmiş... bunların pek kıymeti harbideğil,
İmam
Şafii
olarak
üstündü.
Selaraberce, birbiyesinin olmadığım göreceğiz. Biz bu kavhaddin Eyyubi de Selahaddin Eyyubi olamiyetçiliğin/milliyetçiliğin çözümünü
rinden raiıatsiz
rak kahramandı, Kürt kavminden olduğu
uygulayarak ortaya koymalıyız. Böyle bir
için değil. Son zamanlarda bımlann kim/
uygulamaya ihtiyacımız var. Birçok etnik
liği yeni yeni işlenmeye başlandı ki buna
yapıdaki, kavmi farklılıktaki ihsan unolmadan yada müslüman kesimin fırsat vermemesi
surlarının beraberce, birbirinden rahatsız
lazım. Herkesin bir kavmi vardır. Bununşayabildilderi
olmadan yaşabildikleri bir modeli oluşla ne övünürüz, ne de üzüntü duyarız.
turmak zorundayız. Bütün cemaatler yabir modeli
Mesele ancak bu anlayış içinde çözüme
pamıyorsa bunu yapmaya talip İslami cekavuşabilir. Batı nın bize empoze ettiği
maatler olacaktır. Ve bu cemaat veya ceoluşturmak
maatler kendi yapısı içinde bir çok ırkı, . bir problem olduğunu söylemekle kenzorundaytz.
dimizi avutamayız; onu biz çözeceğiz.
birçok kavmin fertlerini barındıracaktır
Batı
milliyetçilikten
vazgeçse
de
biz
bu
ve omda kim ehil ise yönetici o olacaktır,
lıastalıklanmızı devam ettiriyorsak çatışöteki de buna alınmayacaktır. Bu fertler
ma var demektir. Batı nın milliyetçiliği
yüzyüze olduğu kadar, kendi aralarında
yokken de vardı bu; bügün de var. Onun
kaldıkları zaman da şeytana fırsat vereiçin problem kendi anlayışımızda, kendi
cek tarzda kulislerinde kavmi yorumlar
zaaflanmızda, kendi hatalarımızdadır.
yapmak insan zaafına hitap etmeyeceklerdir. Çünkü bu her zaman fırsat kollayan bir mikroptur. Oluşma Arsah bulursa
Umrân: Çok teşekkürler;
gelişir. Bataklıkta sivrisinek oluşur. Eğer
Ş.Özdemir: Ben teşekkür ederim.
biz kavmiyetçiliğe prim veren insanlann
kavmi duygulanm kışkırtan hareketlerYayiHaz.LJbeyiİMHa^BHytara
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Milliyetçilik ye ulus-devlet
fitnesi
Mustafa Albayrak

Yaztmizm başitğı İslamiyet'te
etrafından uzaklaştırdı, kalplerini
MHHyetçHik însaniart
milliyetçilik var mtdır? ya da İsİslam nimetiyle doldurdu o zabençHleştirmek, dünyanm
lamiyet ulus-devlet modeline
man sulha kavuştuİM (Ali İmran
izin verir mi? şeklinde de olabiküçük bir ^f) J^ıi Islamyette yaratılışlirdi. Bu konu yalnızca günü- tabH ZenginHMerinm
"
^
cins farklı olmadığı gibi kabile
müzün değil, insanlık tarihinin aztnlik tarafından çoğunluğun farklılıklarının da bir değeri, kıyen çok tartışılan konularından bimeti yoktur. Peygamber Aleyhisrisidir. Zira,İslamiyet Adem aleyhine olarak kullanümasmi şelamın kabilesinden olan bir Ebu
(a.s.)'la başlayan din, milliyetçilik
mümkün ktlabllmek İçin . Leheb'in veya Ebu Talib'in, Farisi
de temelini asabiyetten alan ve
olan Selman (R.A.)dan üstünlüğü
ilk insanlarla birliltte tarihte yerigündeme getirilmiştir.
olmadığı gibi iman etmediği için
ni alan fıtri, fakat menfi bir ideAllah katında eksikliği vardır.
olojidir. Bunu biraz açarsak; milliyetçilik ya da asabiKonumuzla ilgili olan milliyetler kısmına gelince,
yetçilik insanın hamurunda bulunan bir özelliktir. Fa- bu hep, çok daha büyük bir çatışma konusu olmuştur.
kat diğer kötü eğilimler gibi bu özelliği de insanın Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi insamn yapıkendi kendini eğiterek törpülemesi gerekmektedir. sında bulunan kavmine, milliyetine düşkünlük giM
Tıpkı Kur'an-ı Kerim de, Ali İmran 14'de belirtilen "at- kin, nefret veya kıskançlık unsuru olarak kullanılmalara, altın ve gümüşe, kadınlara, çocuklara" olan düş- malıdır. Aksine birbirlerini tanımada bir kolaylık bir
künlüğü ğibi..."
çeşitlilik ve zenginlik sebebi telakki edilmelidir.
İnsanm fıtratında bulunan kadına düşkünlük, maBir insanın herhangi bir sebeble vuku bulmuş bir
la düşkünlük, çocuğa düşkünlük ashnda kötü şeyler ihtilafta taraflardan birine haksız olduğu halde kendi
midir? Fakat bunlarda aşırılığa gidilmesi, istismar kavmi veya ailesinden olduğu için eğilimi olursa bu
edilmesi, tamah edilmesi Kur'an'da kerih görülmüş- kavmiyetçiliktir, asabiyetçiliktir.
ün
"Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yaBunlara geniş olarak değinmeden önce bilinen ilk kınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahidler olarak
asabiyetçiliğe, sınıfçıhğa bakmamız gerekir. İlk sımfçı- adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister
lığı Adem(a.s.)ın yaratıldığının hemen ertesinde görü- fakir olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır " (Nisa
yoruz. Cenabı Allah meleklere Adem'e secde edin de- 135).
diğinde bir tek İblis kibirlenip secde etmemişti. İblis in
İslamiyetin asabiyetçiliğe ve kavmiyetçiliğe karşı
gerekçesi de kendisinin ateşten, Adem'in (a) ise top- çok kesin bir tavn olmasına, rağmen mevcut İslam ülraktari olmak üzere farklı cinslerde olduğudur. (Araf kelerindeki yöneticiler milliyetçidir, ulus devletçidir. ^
Aynı Allah'a, aynı kitaba aynı kıbleye inanan, aynı
İnsanlık tarihi devam ederken de cins sınıf, kabile, peygamberin ümmetleri hatta aym ırktan oluşan aynı
kavim savaşları, çatışmaları sürmüştür. İslamiyet ön- dili konu^n insanları cetvelle birbirinden ayırıp ulus
cesi cahiliye Arap toplumunda da benzer kavgalar devletlere bölüp birbirirıe kırdıran kimdir? Suriye, Ürvardı. Evs ve Hazreç kabileleri birbirleriyle çahşan iki dün, İrak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve diğer Körfez ülkabileydi. Ne zaman ki Allah onlan ateş çukurunun keleriyle mağrip ülkelerini birbirinden cetvelle ayıran
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günden
esaslar nderdir?
'
Bu ülkelere bu smırlan kim çizmiştir?
Lübnan ulusu, Ürdün ulusu veya İrak
milleti gibi kavramlar^ kelimeler ne mana- ^
ya gelmektedir? Bu milletlerin hangi farklı kültür, devlet gelenekleri vardır ki bir^'
birlerinden ayrı idare olunmaktadır? Biı
. rbiriyle savaştırılmaktadır? Bu sorulari
uzatmak mücnkün. Fakat hepsinin altmdâ
bir tek sebep vardır: Milliyetçilik fitnesi.
Miliyetçilik yahut daha dar anlamıyla
asabiyetçiHk ve buna bağh devlet moddleri insanlan bir çok aynma ve idareye tabi kılmaktadır. Bu da bir çok tezat ye çatışmayı beraberinde getirmektedir. Halbuki
bugün 50 ayn ulus devlete bölünmüş o l ^
İslam ülkelerinin müslüman vatandaşlan
hakikaten Kur'an-ı Kerim den haberi olsaTevbe 48 "Andolsun, daha önce onlar
lardı bu acıklı halimiz ortaya çıkmazdı.
fitne aramışlardı. Ve sana karşı birtakım
. Enbiya 92: "Hakikaten bu, birtek ümmet
işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar, isteme^
olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin
dikleri halde hak geldi ve Allah'm emri
Rabbinizim. Öyleyse banaTkulluk edin"
ortaya çılap^üstülük sağladı."
. Hucurat 13: Ey insanlar! Doğrusu biz
Milliyetçilik siyasi bir silah da olup insizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve
sanları bencilleştirmek, sonuç itibariyle .
birbirinizle tamşmamz için sizi milletlere
dünyamn tabii zenginliklerinin küçük bir
ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah
azınlık tarafından çoğunluğun aleyhine
yamnda en değerli olamnız ondan en çok
olarak kullanılmiasmı müınkün kılabHmek
korkamnızdır."
.
için kullanılmıştır. Milliyetçilik ve vatanperverlik kavranJannm ça^ştırdığı duyEviet en üstün olan Arap değil, Türk
gular, bu kavramlar uğruna insarJarm sedeğil, Kü^ değil. Alman veya İngiliz de
ve seve ölüme gitmelerirü mümkün kıladeğil, en üstün olan Benden en çok korkacak tarzda beyinlerinde yer etmiştir. İnsanmızdır, diyor Cenabı Allah.
nlar perdenin gerisinde olup bitenlerin
Ve Kur'an devam ediyor; (Rum 22):
farkma varabilselerdi, gerçekleri gizleyen
"Göklerin ve yerin yarahiması ile dilleripeçeleri kaldırabilselerdi milliyetçiliğin
nizin ve renklerimizin ayn Olması, onun
gerçek görüntüsünün ortaya çıkması enayetlerindendir. Şüphesiz bunlarda, alimler için gerçekten ayetler vardır."
Maide 50: "Onlar hala cahiliyetin hükGerçekten de her milliyetçilik akımı
münü mü anyorlar?
belli bir sınıf veya oluşumun çıkarlanna
İyibilen bir kavim için hükmü Allah
hizmet etmiştir. Halbuld İslamiyet millettan daha iyi olan kim vardır."
. lerin varlıklarını inkar etmediği gibi içti. Hangi ırki ve milli esaslar Allah'm hümai kimlik için bir baz oluşturması bakımkmünden daha geçerli olabHir? Yerel, örH
mdan bir millete ait olmamn tezahürü ruVe ırki temellere dayalı ulus-devlet mo- ^ teliğindeki aksiyonlann da düşmam değildelleri İslami esaslara dayalı dünya nizadir. İslamiyet, sadecie yeryüzünde olup bimına alternatif olabilir mi? Tabii ki hayır.
ten işlerde sonucun, bir milletin diğerleri1789 Fransız İhtilali nde sonra iyice
ne göre daha üstün olduğu yolundaki bir
hız kazanan milliyetçi akımlar ve buna
varsayımla tayinine itiraz etmektedir(2)
bağlı ırkçı-cahili devlet modelleri bir viDipnotlar
rüs gibi islam ülkele;rine sızmıştır. Dün
1) Murtaza Garia, İslam Dünyası ve
Lawrens ve adamları vasıtasıyla Arabi
milliyetçüik. Pınar Yayınlan.
Türke kırdıran cahiliye akimi, bugün de
2) Murtaza Garia a.g.e.
Türkü Kürde lardirma çabasındadır.

!s!am îçtîma!
MmHk için bir
baz oiuşturmas! bakîmmdan bir miMete
a!t o!manm tezahürü niteMğmdekî aksiyonlann düşman) değHdir.

gündem
Kutsal devlet gölgesinde

Milliyetçi Sol
Edip Sevinç

Türkiyemizde geçmişte tabu ve
kutsal sayılan pek çok kavramın şimdilerde güncel tartışma,
hatta sorgulanma alanına çekildiği görülüyor. Bu olgu bir anlamda, futbol maçında hakemin
tartışılması kolaycılığının yerine, oyuncuların Ve oyun sisteminin tartışılması olarak algıla-

. Jean Bodin, daha İ567'de kaleme aldığı "Devlet" adlı eserinde, devlet i ilkel anlamı ile ele
^alırken, "kamu işlerinin yönetimi" olarak tanımlar.
Bodin; "aile gibi devlet in
amacı da yönetme hakkıdır.
Devlet, yönetenlerin çıkar ve
mutluluğunu sağlamaya değil,
adalet ve akhn gereklerini yerine
getirmeye çalışır", der.
Ne var ki başta da belirttiğimiz gibi dünya dillerinin hiçbirinde "devlet sözcüğü
içindeki çeşitliliği aksettirecek bir zenginlik mevcut
değildir. Bu durum bizi bu konudaki pek çok farklılığı görmezden gelmeye zorlaca da bu gün için farklılaşmaları ancak çeşitli sıfat tamlainalan ile geçiştirmekle yetinmekteyiz. Bir kapsamlı örgütlenme biçimi olarak devlet, binlerce yıldan beri süregelir. Ama
Mezapotamya'da, Çin'de, Hint'de ve Mısır'da ortaya
çıkışından bu yana, tarihin derinliklerinde ne aynı
coğrafyada, ne de zaman diliminde değişmeden kal-

Kutsai deviet, önce kendini
kuran, sonra da egemen
oiduğu toplumu uyruk
oiarak örgütleyen deviettir;
varİ!k sebebi, onu kuraniar,
örgütleyenler ve zaman içinde
yürütenlerdir.
Tartışılan kavramlar arasın-

da gündemi en fazla işgal edenin ise, çeşitli biçim ve sıfatlan ile devlet olduğu an^

Türk toplumunda devlet; ayrıcalıklı konuma sahip. Olur olmaz her konudaki çağnşımlar hep devlet'e yöneliktir. İş bulamayan da, işi fazla olan da, çok
kazanan, ya da hiç kazanamayan mutlaka kendi
konumu ile ilgili bir pay da devlete çıkarır.
- Devlet, bir kavram olarak zaman ve mekan içindeki tüm farklılaşmalara rağmen aynı kelimelerle ifade edilen nadir bir olgudur.
Bu yönü ile, Kutsal Devlet i irdelemeden en azmdan devlet sözcüğünün genel.anlamı üzerinde durMeydan Larousse'de devlet; "bir hükümete ortak
kanunlarla bağlı millet, ya da milletler topluluğu"
olarak tanımlanıyor. Bu tanımdan devletin üç vazgeçilmez unsuru olduğu anlaşılmakta^ Bunlar, halk (ya
da millet) ile bu topluluğu bağlayan otorite, hukuk
ve bu hukukun doğurduğu otoritenin geçerli olduğu,
mensuplannı bağladığı toprak parçası olan vatan.
Fertler, aileler, topluluklar sürekli bir üstün otoriteyi kabullenmeden yaşadıklan takdirde devletten
söz edilemez. Hukuk, devlet in olmazsa olmazıdır.
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Yine zorunlu olarak bir sıfat tamlaması ile ifade
edersek, tarih içinde devletin ilk varoluş biçimi
kutsal devlet tir. Zaman içindeki değişimler neticesinde çeşitli dönüşümler gerçekleşmişse de kutsal
devlet bugün de bir olgudur. Dünyanın pek çok yerinde (hatta çoğunlukla) devlet ilk halindeki kutsallığını devam ettirmektedir.
,
Aslında çeşitli coğrafyalarda değişenler, toplumlann insan, siyaset ve iktisat gibi kavranüardaki düşünce ve ûygulamalan bazında kalmışhr. Bu değişkenler, devletin kutsallık vasfını törpüler, aşındırır,
ancak tümden ortadan kaldırmaz. Kimi toplumlar ise

gündem
yukandaki, ya da benzer pararnetreîer
açtsmdan bir faklıiaşma üretme imkanı
bulamadıklarından, kutsal devlet hiç revize edilememiştir.
'
Ancak konu ilerlemeden hemen belirteyim ki kutsal devlet'ten maksat bir
dini organizasyon, ya da din veya ideoloji temelli ve hedefli yönetim biçimi
değildir. Bu kavramın elbette ki dini ve
ideolojik bağlantısı kurulabilir. Ya da
herhangi bir zaman ve zeminde dini motiflerin öne çıkmış biçimi de görülebilir.
Ama bu incelemede söz konusu ettiğimiz kutsal devlet, en genel anlamı ile
alınmış olup, kutsal manevi değerlerle
tek başına irtibatlandırılmamalıdır.
O halde Kutsal Devlet tanımından ne
anlamalıyız?
Kutsal Devlet, önce kendini kuran,
sonra da egemen olduğu toplumu uyruk
olarak örgütleyen devlettir. Bir Kutsal
Devlet in varlık sebebi, onu kuranlar, örgütleyenler ve zaman içinde yürütenlerdir. Yani Kutsal Devlet, kendi için var
olan özgün bir modeldir.
Bu kavramın zıttı ise bir vatandaşlar
işletmesidir. Yani Kutsal Devlet'e ters
yapılanma, insanlann hayatlarını kolaylaşhrmak için ceplerinden verdikleri paralar ile oluşturdukları bir temel örgüttür. Teorik anlamda Liberal-Kâpitalist
orijinli bu tanım, devletin o bölgede yaşayan ve kendisini oluşturan insanlara
sürekli hizmet ve servis vermesini öngö- .
rür. .
.
Kutsal Devlet in kendi için var olma
vasfı, o ülkede yaşayanlar arasında devlete mensup olup, geçimlerini bu mensubiyetleri sayesinde temin edenlerle, devlete mensup değil tabi olanlar şeklinde
ayrımın doğmasına neden olur. Artık
kamusal olan, halka ait olmayandır.
Yine Kutsal devlet in en can alıcı
özelliği, özel mülkiyetin güdüklüğü ve
iktisadi faaliyetlerin marjinalliğidir. Zenginliğin gerçek kaynağı olması gereken
üretim ve arh değerin bölüşümü ise, iktisadi genel geçer kurallar yerine siyaseten
gerçekleştirilir. Zaten güdük olan üretimin merkezileştirilmesi, bu kaynaklann
elde edilmesinin de, paylaştırılmasmıh
da iktisat kahndan, siyaset katına taşın^

masma sebep olur. Bu sonuç Kutsal Devlet'i, üretim ve paylaşımın siyaseten gerçekleştiği bir yapılanma biçimi şeklinde
tamnılayabilmemize imkan tamr. Devlete mensup olanlann sofradan koparacağı
paylar, mertebe ve ünvan hiyerarşisine
göre olacağından, kaynak artınım daha
fazla üretmek değil, devlet hiyerarşisinde daha fazla basamak tırmanmaya bağlam
Bu mertebe hiyerarşisinde hisseye
düşen paydan daha fazlasını aramanın
kilometre taşları rüşvet ve rakamlarmdan oluşur. Rüşvet elbette çok yönlü ve
ahlaki boyutu da bulunan bir olaydır.
Ama bizim konumuzla olan bübağlanhsı gözardı edilemez.
Kutsal Devlet, bir biçimde hakları
önemsemeyen, ama resmi ayrıcalıkları
had düzeyde öne çıkaran bir yapılanma
biçimidir. Böyle bir devlette, öğretimi değil eğitimi esas alan sistem, okullarında
okuttuğu Yurttaşlık Derslerinde; ödevleri ve sorumluluklan net ve kesin sınırlarla belirlerken, haklardan hiç söz etıhez.
Zenginliğin kaynağı devlete mensubiyet, ya da mensub olanlara yakınlık
olarak algılanınca, arhk siyaset dâhil her
türlü düşünce ya da faaliyet biçimini bu
olgu ^lirler. Hatta bu defa, konumu gereği devlete mensup olmayan veya olamayan tüm sivil kesimler için bile devletin müdahalesitii sağlamak esas hale gelir. Sivil toplum da bu keıvana katılıp ayncahk peşinde koşmaya başlayınca, hakların ön plana çıktığı bir model artık hayalleri süsleyecek kadar ütopik ya da
lükssayıhr.
Şimdi Kutsal Devlet te temel bazı kh- terlerin tanımlanma biçimine kısaca göz
atalım: Öğretim in adı eğitim, ya da talim-terbiyedir. Talim-terbiye ise analitik
düşünceden kesinlikle yoksun, donuk
beyinli, tabularla' şartlanmış insanlar yetiştirme modelidir. Eğitim faaliyetleri genellikle sosyalist devrimlerin moda esintilerinden olan Halkı Eğitme' rüzgarlarına dönüşürken, bürokrat kökenli çağdaş <
aydınlar, cahil halkın eğitimi için öncü
birlikleri oluşturur.
Yine günümüze de yansıyan bir başka çarpıcı özellik de sayılan hayli yük-

Dev!ete mensup o!an!ar!n
sofradan kopa
racağt payiar,
ünyan hiyerarşisine göre oia
cağtndân, kaynak aırünnu
deviet hiyerarşisinde daha
fazia basamak
t!rmánmaya
bâğitdtr.
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Cumhuriyet
Döneminde
deviet, Osmanİ!
dönemindeki
Saray'm yerini
aidtğ! için, haiktan kopuk memur eMtierin geçim teknesi
oidu.
ocaj^-^M&at J P P 5

sek, devletten geçinmeli yurtsever bolluğudur. Zira yurtseverlik, devlete
mensub olanlann tekelinde bulunan bir
kavramdır. Kimin yurtsever olup olmadığım ya da ne ölçüde yurtsever olduğunu geçimleri gereği devlete mensup
yurtseverler belirlerler.
Paylaşımın siyaseten gerçekleştirilmesi ise talam had düzeye çıkarır. Genelde talan ile sömürü birbirine karıştırılır. Sönıürü, üretimi gerçekleştiren
emekçilere, bu üretimin yarattığı artı
değerden hak ettikleri katkı payım vermemektir. Oysa talan, toplumun bütün
kesimleri ile oluşturduğu gayri saH milli hasılayı yağmalayıp, keyfi bir biçimde
siyaseten çarçur etmektir.
Ekonomik faaliyetlerin marjinal kaldığı, üretimin düşük olduğu ülkelerde
doğal olarak sömürü hayli küçük, ama
talan korkunç boyutlardadır. Bu ülkelerdeki sol siyaset ise sömürü edebiyatıyla meşgul olmayı tercih ederken,
devletçi ekonomiye yatkınlıklan gereği
olayın talan boyutu ile yeterince bağlanh kuramazlar.
Devletinjtluşumunun halktan önce
gelmesi, devletin halkı ulus şeklinde biçimlendirmesine sebep olurken, Batı'da
milliyetçilik heterojen halk tdpluluklanndan bir ulus yaratmak için geliştirilmiş ve kullamlmışhr. Ancak bu oluşumun Doğu Tipi Kutsal Devletlere
yansıması, bir ülkenin memurlarla bir
kışla düzeni içinde çağdaşlaştırılması
macerasına dönüşür. Bu ülkelerin kaynaklan kıt, üretinü düşük, sanayileşmemiş, köylülüğü aşamamış ve devlet
bankalarını. hortumlama oyunları ile
süregiden duraklara adeta mahkum olduğunu görürüz.
Acaba Başbakan'ın^'Son Sosyalist
Devlet" olarak nitelediği Türkiye Cumhuriyetini, Kutsal Devlet kriteri açısın- dan nasıl değerlendirebiliriz? Ashnda
anayasamız bize böyle bir değerlendirme yapma imkanı tamnuyor. Zira 1982
anayasasına göre Türk Devleti diğer
vasüplannın da yamnda bir Kutsal Devlet'tird).
Zira Cumhuriyet Döneminde Devlet, Osmanlı Dönemindeki Saray'ın ye-

rini aldığı için, halktan kopuk memur
elitlerin geçim teknesi oldu. Genç Cumhuriyet bu yüzden toplumun ortak çıkarlannm bir icra organı haline gelemedi. Özellikle Cumhuriyeti kuran kadrolann halkın nerede ise bin yıllık kültür
ve geleneğirün dışında yeni bir tercihe
yönelmeleri sebebiyle, resmi bürokrasi
kendisini halkı terbiye etmekle görevli
saydı. Öngörülen yeni Batılı Türk tipi
ise, halk ile devlette çalışanlarm arasının
açılmasına sabep oldu. Halkı üe kavgah
yeni devlet, vatandaşlarmm nasıl oturup
kalkacaklarını, nasıl giyineceklerini, nasıl düşüneceklerini belirlemeye yeltendi.
Bürokrasi bunu yaparken de kendisine
ordunun modemizm anlayışını pusula
edmdL
Ancak ülkenin nasıl kalkınacağı, teknoloji yanşına nasıl katllınacağı ve top^
lumsal üretimin nasıl arttırılacağı gibi
hayati problemler hep giındem dışı kaldı. Resmi ideoloji, resmi tarih ve kültürün propagandasım yapanlar bir yolunu
bulup devlete kapağı athiar. Ya da bunun tersi oldu. Devlete kapağı atanlar
kendilerini buna memur saydılar. Böylece genç Cumhuriyet hiçbir zaman kitlelere hizmet vererek onlann yaşantüanm
kolaylaştıran bir Teknik Devlet olmazken, sadece hazineden ge^nenlere servis
veren bir Kabuk Devlet olmakla yetindi.
B ü t ^ bunlann yamnda Cumhuriyet,
kendi benzerleri gibi istisnasız kuralın
dışına çıkamadı ve ekonomik model olarak katt devletçiliği benimsedi. Bu durum, resmi ideolojinin korunması ve te- ^
mınat altına alınarak halka benimsetilmesi yamnda, devletin kuruluşunda yeterli olmayan iç sermaye ve mevcut bulunmayan ticari burjuvazi yüzünden bizatihi devletin bir müteşebbis kimliği
kazanması zarureti ile izah edildi.
Ne var ki Türkiyemizde hem resmi
ideolojinin korunması, hem de 1929 ekonomik bunahmı sonrası bürokratik kadrolarda oluşan kapitalizme karşı güvensizlik ve korku sebebiyle damgasım bu
güne de vuran kuvvetli bir devletçi ekonomi akımı bu sayede adeta kemikleş.-miştir.
Bu oluşumu izah etmede yukarıda

gündem
açıMadtğtmîz şartlar geçerli ise de bir
başka ve çok kuvvetli faktör, bugünkü
karşüığ! MüHyetçi Sol olan, Baha Müliyetçilik akuntdu^. Ancak bu akün, toplumda tarihi kültürel temelleri ve sosyal
tabam olan tabii bir ahtm değildir.
Bat! toplumlarında, çahşan siyasal ve
sosyo-ekonomik yapılan bir idari merkeze bağlamanm pratiği olarak ortaya çıkan ulus-devletin oluşumu, kısa sürede
emperyalist ve şöven (aşırı milliyetçi,
ırkçı) nitelikli sömürgeci saldınsma dö- ,
riüşünce, sömürülmekten korkarı toplumlarda karşıhm yaratmakta gecikmedi
Bu karşı ideolojinin ismi "Az Geişmiş Ülke MüiiyetçiHği"dir. SanayileşHMmiş, henüz tanm toplumu olmaktan
çıkamamış, üstelik kendi kendini kurma*
^masmdaki bir ülkede, karşı milliyetçiliğin bayraktarlığım yapacak bir tek sınıf bulunur: Bürokrasi... Öte yandan bir
de devleti kullanarak ulus oluşturma
misyonunu üstlenen bürokrasi, dışa karşı da ulusal politikanın bayraktarlığını
yüklenirken gücünü iyice pekiştirir.
Ancak az gelişmiş ülkelerde bu misyonlan üstlenen bürokrasinin doğal olarak üretim ve üretim araçlan ile bir ilgisi
yoktur. Ama üretim sürecini denetley^
bilecekleri en güçlü aygıt yani devlet, el- .
lerindedir. Yerli Bahcı bürokrasi gerektiğinde Batıl Jaşmak için Bah ile de savaşmayı göze alır. Türk Milli Kurtuluş Savaşı'ndaki bu perspektif görmezden ge^ Bu nedenle halkı devletin kucağında
uluşlaşhrmak yamnda onu bağiımsızla^
tırarak uluMİlaşhrmak, çağı yalamaya
kararlı mektepli bürokrasinin aym zamanda varhk sebebidir.
^
Kamu mülkiyetini ve ekonomide
devlet hakimiyetini bir tabu, bir kutsal
değer olarak gören bugünkü Milliyetçi
Sol (Ya da Kemalist Sd) 1930'lardan bu
yana Tiü-kiye'ye damgasını vuran devletçi gelehe^n doğal temsilciliğini. Devletin kuruluşundaki ideolojik birikimlerini inatla kmuyarak sürdürüyor.
MilHyetçl sol kadrolann yanında,
sağ milliyetçi kaimin de genelde bürtJtrat ve asker kökenli oluşunu, üretim ve

ticaret kademeleri yerine, idari kadrolar
içinden temayüz etmesiiü tesadüfle açıklamak imkansızdır. Bu, olsa olsa Kema. Hst solun katı Batı'a dayatmasına bürokrasi içinden doğal bir muhalefet olarak
yorumlanabilir. Ancak mHliyetçi sağın
da siyaseten paylaşım ve diğer Kutsal
Devlet kriterleri açısından karşıh ile fazla
farkhlaşmadığı dikkat çekici bir benzerliktir.
Yine bu arada, geri kalan her konuda
Sol Kemalistlerle zıtlaşan, ama ekoho- .
mik ve siyasal devletçiliği en az Kemalistler kadar savunan bir kesim, siyasal
İslama'mn varlığı da bize has bir durum
olsa gerek. Bu olguyu da, halkın tepeden
uluslaşhnlarak Bahhlaşhnlması ile, yine
tepeden Devlet eli ile İslamlaştıniması
arasındaki benzerlikle izah edebileceğimiz kanaatindeyim.
Devletteki doğal iktidarım, sandıktan
çıkacak hükümetlere de taşımak hevesi
içinde görünen Milliyetçi sol, gerçekte tipik bir kutsal Devlet ve sistemden geçinenler ideolojisidir. Milliyetçi bürokrasinin modernleşme projesinde, toplum yukandan aşağıya dc^ru i ^ edilir.
Toplum içinde çatışan ya da çelişen
kesimlerin zaman içindeki doğal ittifakı
yerine pazarlıkla ve aşağıdan yukan oluşan toplun^al sözleşmeler görülmez. Biz
de İM gelişmenin adı "Bah'ya benzemek"
olunca, değişme devlet eli üe ve siyaset
yoluyla gerçekleştirümeye çalişJdı. Tabii
Türkiye'de hem milliyetçi sağ ve sd,
hem de İslama kesim üretimle değil, tüketimle ve idari düzenleme ile uğraşma
yanlışım bir türlü akmıyor. Esasen daha
Osmanh döneminde bile Jöntürkler Bahlılaşmayı bir üretim değil, tüketim biçimi
olarak algıladılar! Batılı gibi tüketerek
Bâtı düzeyine ulaşacaklarını sandılar.
Cumhuriyeti kuran kadrolar da; fikir babalarından aldıklan bu geleneğii aynen
sürdürdüler.
Biz ise (yani Müslümanlar, ya da İslamalar), Bah tüketim biçimine karşı çıkarken, üretim ve paylaşım konusunda
hiç düşünmüyoruz. C^sa üretemeyenlerin ürettiklerini nasıl paylaşacaklanna
kafa yormayanlann, tüi^tim üzerine bu

Dev!etteM doğa! îkHdarmı,
sandıktançîkaca!i hükUmet!ere de taşımah
hevesi içinde
görünen mi!Myetçi so!, gerçekte tipik
ioitsa! 4ev!et
ideo!qi!sidir.
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kadar çene yormalan hayli garip kaçıyor...
Milliyetçi solun bir başka pa-^
radigması, sosyal sistemlere bir
ideolojik birikim olarak yaklaşmak yenne, bir kalkınma modeli olarak yaklaşmakhr. Böylece
ideoloji ile kalkınma modeli özdeş hale gelir. Kalkınma modeli
olarak seçilen (şu ya da bu sebeple) devlet ağırlıklı yöntem
ise, bu defa doğrudan ideoloji
halini alır. Esasen üretimle ilgisi
olmayan, üretim araçlainnı elinde bulundurmayan bir kesimin
başka alternatifi de olmaz. Bugünkü milliyetçi solun fikir babası olan, 1932 ile 1943 yılları
arasında yayınlanan Kadro Dergisi etrahnda toplandıkları için
kendilerine Kadrocular denilen
ekibe göre; kapitalizm sadece
bir kalkınma yöntemidir. TürkiMiHtyeiy! soÎMK temsMcMennJen
ye kapitalizmle kalkınamayacağı için (ya da gerçekte bürokrasinin yapısına bu yöntem biHnen sebeplerle uymadığı için) bu kesim kapitalizme karşıdır. Kapitalizmin dışına çıkabilmek için tek yol ise devletçiliktir. Yine kadrocular devletçiliği bağımsızlığın ve milliyetçiliğin bir gereği olarak
görürler. Çünkü kapitalizm dünya
sistemine entegrasyon ve bağımlılık ge-.
rektirir. Milliyetçi aydınların önderliğindeki bir bağımsızlık hareketinin kalkınma yöntemi de devletçi olmadır.
Bu kadrolann bağımsızlık konusunAhmet Ham- daki hassasiyetini ve ulus devlet planındaki milliyetçiliklerini görmezden
d! Başer'e göre gelmek insafsızlık olur. Ancak doğalan
gereği geleneksel sosyal yapı içinde
Kapîkuîu Devlekendilerine yer olmayan ve bunun fartî, !kt!sadt hakında olan bu bürokrat ve küçük burju^
yata hakîm va aydınlanmn kafasında halkın inançlanna ve değeflerine hiç yer bulunamaçîunca, bunun dığını söylemeye gerek yok. Aynca yekarşismda ha!k ni Cumhuriyetin hem dış politikada,
hem de ekonomide ne kadar bağımsız
egemenMğme olabildiğinin yorumu ise size ait.
Bu anlayışın daha sonra Türk halkatîyyen imkan
kının başına nasıl bela olduğunu Kadro
yoktur. içinde yer almış Ahmet Hamdi Başer
tO

-
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"Bizde devletçilik, tarihi bir zaruret
olarak, daha doğrusu sermayedar ve
müteşebbis bulunmadığı ve ecnebi sermayesinden de faydalanamadığımız için
mecburen başvurduğumuz bir sistem
olınuştu. Babıali'den bize usulleri, gelenekleri ve elemanlan ile miras kalmış,
yasağa dayanan idari devleti genişleteceğiz; iktisadi hayatın tanzimine, idaresine karıştıracağız; bu suretle devletin
nüfuzunu ve hakimiyetini son derece
kuvvetlendireceğiz. Halbuki iktisadi sınıfımız son derece zayıf ve hiçbir mukavemet gösterecek halde değil. Kapıkulu
Devleti, İktisadi hayata hakim olunca,
bunun karşısında .halk egemenliğine ve
demokrasinin kurulmasına katiyyen. imkan yoktur" ... Ve imkan olmadı da zaten. Bu düşüncelerin siyasal ifadesi olan
Altı Ok, 1938 de anayasaya girdi. Ancak
toplumun derinliklerine hala saplı duran
oklann arasmda demokrasi yoktu. Altı
Ok çu kafalarda ise bugün bile hala yok.
Milliyetçi Sol un günümüzdeki "vuruşmadan kaçan" savaşçısı Prof.Mümtaz
Soysal ın da içinde olduğu 1960'h yıllann "Yön" hareketi ideologlanndan Şevket Süreyya Aydemir'den aktaracağım
aşağıdaki pasaj, milliyetçi/ devletçi aydınların kafasındakileri daha iyi anlamamıza yairdımcı olabilir:
"Yeni Devletçilik, İleri Devletçilik ve
Memleketçi Sosyalizm olarak tammlanmakta olan doktrinin esası, elbetteki yalnız sanayiyi ve ekonomiyi ^eğil, milli
hayatın her cephesini, Atatürk'ün çeşitli
demeçlerinde yer alan ilkeler dahilinde
düzenlemekten başka bir şey değildir.
Bu sorunun çözümünde eski devletçilik
anlayışı yeterli olmamaktadır. Mevcut
devletçiliği Atatürk; imtiyazsız, sınıfsız
bir millet yaratmak için uygulamışsa da,
sadece iktisadi bir devlet işletmeciliği
olarak kalmıştır. Fakat bundan sonra istediğimiz, anayasanın sosyal devlet ilkesine bağh kalarak, A'dan Z'ye kadar Türkiye'nin siyasi, iktisadi ve sosyal nizammı, niilletin haynnı ve varhğmı temsü
eden devletin tanzim, idare ve murakabesinde nizamlamaktır. Bundan sonra
devletçilik her sahayı içine alacaktır. Bu
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yeni devletçilik yalmz bir iktisadi devlet
işletmedliği değil, özel teşebbüse de yer
vermekle beraber milli hayatın her sahasım içine alan bir sosyal nizam olmalıdm"G)
Bu pasaj 1962'de yazüan bir yazıdan
ahndığma göre otuz yılda gelinen nokta, devletçiliğin de yetmediği bir ultra
devletçiliktir. Ancak halka doğruları
öğretmek, olmazsa kafasına vura vura
zorla dayatma misyonunda bir değişiklik olmadığım söylemeye sanırım gerek
ydL
Bu kafa, 9 Mart 1971'de M.Soysal,
Doğan Avcıoğlu ve Cemal Madanoğlu
önderliğinde kanh bir darbe ile iktidara
gelip Türk baascıhğım tesis edecekken,
12 Mart karşı darbesi ile engellendi.
Yetmiş yıllık devletçi statükonun,
Türkiye'de herşeye rağmen kendi burjuvazisini de yaratniak için çaba göstermediğini söylemek insafsızlık olur. Önceleri
"Devlet Eli ile Milyoner Türetme" sloganına dayanan bu projenin, bugün sürekli devletle iş yapan ve devleti devamh
dolandıran tipleri ürettiği gerçektir. Adı
skandal ve soygun manşetlerinden inmeyen bilinen iş çevreleri, tipik bir Kutsal
Devlet Burjuvast'dır.
Buraya kadar anlattıklarımızla iğneyi
başkasına bahrmış olduk. Kendimize ise
iğne yerine çuvaldız bahrarak yaklaşmaya çalışmanın geleneksel olmasa da, akli
olacağı kanaatindeyim.
Umran/Eylül-Ekim '94 sayısında kaleme aldığımız "Yakın Tarih ve Demokrasi" başlıklı yazımızın son cümleleri arasında "Alh Oklu İslamcılık" gibi spekülatif bir deymi kullanıifıak zorunda
kalmışhk. Bu ifade ne bir cemaati, ne de
siyasal partiyi hedefleyen, doğrudan hepimizin içinde bulunduğumuz çeşitli
oluşumlara, zihniyet ve yapılanma biçimleri açısından eleştirel bir yaklaşımdı.
Ayrıca, hem Türkiye'de, hem yeryüzünün her tarafında inana için büyük
bir azim ve fedakarlıkla çalışan,
samimiyetlerinden başka bir kusuru da
bulunmayan (bu bir kusur sayılabilirse
tabi) insanımızı, kardeşlerimizi hiç bir

şekilde küçümsemeyi, rencide etmeyi
düşünmedik. O halde Altı Oklu İslamcılık, yada Kutsal Devlet İslamalığındah
nMkMtiMp
Ulus Devlet kökenli tepeden modern^
leştirme çalışmalarının tüm dengeleri alt
üst ettiği, taşlan yerinden oynattığı gerçektir. Tahrip olan geleneksel yapı ve
kurumlann kendilen ile birlikte pek çok
değeri de yok ettiğini biliyoruz. Öte yandan toplumda derin eşitsizlikler, bölgeler
ve katmanlar arası gerilimlerin varlığı da
inkar edilemez.
Bütün bunlar, durağan bir toplum
yerine gergin ve patlamaya hazır, yönü
belirsiz değişimlere açık yeni bir yapıyı
inşa ederken, zaten itilmiş geleneksel
toplum tarafından bu değişimin felaket,
kıyamet, ya da genel bir anlahmla'gavurlaşma olarak algılanması da normal
Dünyalan değişmekte olanlann, kendi değerleri için, kendi kimlikleri için
verdikleri mücadeleye ne ad verirsek
verelim, bu özünde hayah İslamileştirme
olan, uzun soluk gerektiren, çileli bir yol&M.
Bu ydda insanlarm çeşitli metod ve
yaklaşımlan kendi tercihlerine göre
meleri de doğaldır. Yine çeşitli meşrep
ya da cemaatlerin oluşumu da doğaldır.
Doğal olmayan) siyasi oluşumlardan
cemaatlere kadar neredeyse tüm birimlerin birer Kutsal Devlet Sistematiği içinde şekillenmelerdir.
i:
Neredeyse altı oktaki laiklik ilkesini
çıkanp yerine İslamcılık yazmakla ortaya
çıkacak garabetin özlemini gizlemek
gereği de artık duyulmuyor. Kimi
zamanda söylem farklı olmasına ve
yoğun İslami kriterlerin dillerde dolaşmasına rağmen, yaşanan pratik olanca
yoğunluğu ile bu istikamette şekillenYerinden oynayan taşlann tekrar yerleı-ihe iadesi, ya da çürüyen ahlaki
yapının düzeltilmesi gayreti, bütün bu
olumsuzlukların ğerçekleşmesindeki
temel etkenlerden biri olan idari ye sosyal yapılanmayı (bilmeden de olsa, anlamadan da olsa) bir çözüm ve pratik
olarak, bir umut olarak insanlara dayat-

însan ve onun
hür iradesini
dayanaii aimadan partüeri, cemaatleri vb. yapJan
ma biçimini
kutsamak,tipih
bir Kutsai Dev
iet organizasyonudur.
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Kutsa! Ulus
DevîetteM
tepeden u!uslaşttrnıa ey^
lentinin, bu defa
îs!am!aşt!rnıa
g!b! m!syon!ar!a
ifade edHerek
insan!ara
dayatüdtgtn!

görüyoruz.

2ocaJk.^M&aiÎ995

niay! gerektirmiyor.
Ama kutsal ulus devletin kutsal ve
tartışmasız değer yârgılanmn ve yine
İnsan ve onun hür iradesini
tartîşmasız otoritesinin bu defa başka
dayanak almadan ve pratiği buna göre
motiOerle bir keyfi otoriterizm'e dönüşşekillendirmeden, partileri, gruplan,
tüğünü söylemek hiç de zor değil.
cemaatleri vb. ya dâ genel anlamda bir
yapdanma biçimini ve bu biçimi sürBütürı bunlann siyasal ifadesinin ise
diiren otoriteyi kutsamak, tipik bir Kut"ekonomide devletçilik" ve sistemde
sal Devlet organizasyonudur.
sadece yönetenlerin değişmesini yeterli
görecek yeni bir Alh Ok revizyonuna
Çoğu zamanda Kutsal Ulus Devletvarması elbetteki doğaldır.
teki tepeden uluslaşturma eyleminin, bu
defa İslamlaştırma ya da benzeri misNe var ki bu kavramlann arhk taryordarla ifade edilerek aym metodlarla
hşılma, konuşulma zamamnm gelmesi
insarJara dayatüdtğüu görüyoruz.
bir yana, müslümanlarm Kutsal Devlet i
Özellikle, liberal kapitalizmin kitparadigma kabul eden oluşumlara daha
lelere empoze ettiği aştn bireyciliğin
fazla tahammül etmeyeceHeri kanaatindarmada^n ettiği toplumsal dayamşma
de olanlann sayısı hızla arhyor.
ruhunun karştsmda, yeni politik-iktisat
düşünürlerinin yelken açhğt cemaatleşD^pM&M
me limam ikibinli yülarm yeni umudu
olarak belirirken, konu daha da önem
1) A.08mah Çıtlak, 82 Anayasası ve
ve anlam kazamyor.
Demokrasi, Ümran Eylül/Ekim, 94
Ne yar ki, bir İslami mücadele or2) S.Süreyya Aydeimr, "Arhk Devletganizasyonu olmalanmn yanmda sosçilik Yetmez", (Hikmet Özdemir, Sol
yal ağdan, dayamşma ve birlikte yaşama misyonu açısmdan bakJdtğında orFaydalamlan Kaynaklar
taya çıkan görüntü cemaatlerimiz
-Döç.Dr.Hikmet Özdemir, Sol
açtsmdanhiçdeiçaçıadeğil.
Kemalizm, İz Yayıncılık, 1993
^ '
Tüm faaliyet birimlerinin aşağtdan .
-John Keane, Sivil Toplum ve Devlet,
yukanya kaynak aktanmma tahsis edilAyrmh Yaymlan, Arahk 1993
mesine karşm, cemaatlerin sıradan fert-M.Ali Klhçbay, El Kirli İse Yıkanır,
lerinin btrakm maddi olam, manevi
Türldye Günlüğü, Eylül-Ekün, 1994
dayanışmadan bile istifade ettiklerini .
-Eİoğu Ergil, Milliyetçilik, Pazar Possöylemek güçtür.
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Woodrow Wilson'a muhtıra
BknrpC^MnwaM

teki örneklerinden daha da
Umanm cennetteki (veya diğe^
Bîr azmîtk bağtmstzhğm! e!de akılcı
olmayan yeiü haritalara
rinde-cehennemdeki) ABD başdoğru
bir itme ile ivmelendirkanlannâ yapüan yoğun ziya- eder etmez ya kendUçînde badiniz onu. Mesela o çok uluslu
retlerde bu muhtıra elinize germdtrdtğ! az:n!ık!ara zulmetAvrupa Macaristan İmparatorçer. Geride bırakhğımz olaylaluğunu, içinde birbirine düşrın hangi boyutlara ulaştığını
meye başîad! ya da smtdarm
man ve apayn halklar taşıyan
ne kadar gözlemleyebiliyorsu(^!ekoslovakya ve Yugoslavya
nuz bilmiyorum ama, o günler- ötesinde yaşayan trkdaşiarmı
de hararetle destek verdiğiniz k u r t a r m a y a ÇailŞt!; b î r haîk ÎÇÎn g'bi yeni oluşumlar takip etti.
"ulusal self-determenisyon" il.
...
.
Sonunda günümüzdeki aşiret
meşru o!an seîf-determînaskesinin geldiği sonu size aktarçatışmalarına değin indik. BU
mak istiyorum. Bugün eski Yunoktada kesafet gittikçe artti ve
yon, dîğer bîr haîka karşı
goslavya'dan Kuzey Osetya'ya
birtakım zulüm ve baskılara
saîdtrganîtğa dönUştU
ve Özerk Dağlık Karabağ bölmaruz kalmış bir azınlık bagesinin de dahil olduğu Eski
;
ğımsızlığım elde eder etmez ya
Sovyet Cumhuriyetleri ne kadar çoğu yerde saldır- kendi içinde banndırdığı daha küçük ölçekli azınlıkganlığın temellendirildiği bir Hkir haline gelmiştir. lara zulmetmeye başladı veya ulusal sımrlann öteSanırım siz bu saydığım yerlerin nerede olduklarını sinde yaşayan ırkdaşlar^ kurtarmaya çahştı. Böyledahi bılmiyorsnuzdur. (Zaten çok az kişi biliyor.) Ar- ce bir halk için meşru olan self-determinasyon, diğer
tık aynı toprak parçası üzerinde yürütülen karşılıkh bir halka karşı saldırganlığa dönüştü.
hak iddiaları, kanlı çarpışmaları beraberinde getirUluslararası toplumun, bir halka egemenlik hakmiştir. ABD de bu meyanda yukandaki gelişmelerle kım tammadan önce en azından şu iki faktörü gözöügili olmak eğiliımndedir. Beyaz Saray'da şu an mu- nünde İmlundurması gerekmektedir Birindsi, ekokim halefiniz olan Başkan, Bosna'ya banşın tesisi için nomik olarak varlığım devam ettirebilme gücüdür
25.(X)0 kişilik bir askeri birlik gönderme sözü vermiş(economic viabilitiy) ki genelde yoktur. İkincisi ise
tir. Sizin deklâre ettiğiniz şelf-determinâsyon, hiç^ tarihtir (history); ancak bu tarihin içinde o halk, net
kimseye ümit vermediği halde seçkin ve büyük bir bir milli kimliği /örfü ve geçmişten bugüne bağımyankı uyandırmıştı. Sizin o hiç sevinediğiiz sekreteri- sızlığını muhafaza edebilmiş olmalıdır. Sizin eski
niz Robert Lansing bu kavramın bizi elde edemeye- dostlarmız olan Sırplânn vahşiliği gözardı edilmekceğimiz bekl^ptllere ve geniş skalalı şiddet hareketle- sizin denebilir ki ABD, Bosna dahü Yugoslavya'nm
rine sürükley^ğini iloi sürmüştü. "Bu zamana ka- bazı eski cumhuriyetlerinin tanınmasında aceleci
dar duyduğum en feci ibare!" diye yazmışh.
davrandı. Bu zamansız tanıma bir iç savaşı, uluslaraHakkm^ı yemeyelim, bir din haline gelen miUi^ rası bir ihtilafa dönüştürdü. Gerçekten Amenka,
yetçilik mefkıûesini sız icat etmediniz, ancak geçmiş- esaret altındaki haHdarm bağımsız yaşama haklarım

gündem ^

Bay Başkan;
Amenka'nın
se!f-deter!nasyon denen şu
şüphe!! m!ras!
te!af! etmek g!b! b!r sorumluluğu vardtr.Tbplum kavram!
şimdilerde baş!bozuk bir kablleclHkten daha
geniş tanîmlanmahdtr.
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addedebilecek dünyadaki en son ülkedir. Fakat süreç kontrolden çıkmıştır.
Butros - Butros Gali, BM'nin Gene! Sekreteri (BM hakkmda sanırım birşeyler
biliyorsunuzdur; sizin o çok ümit Ağladığınız Milletler Cemiyetine benzer
bir kurum) problemi açıkça ortaya koymaktadır: "Her azınlık self-determinasyon isterse ki dünyada 184"den fazla
ulus bulunmaktadır- 500 veya 1000 kadar devlet daha kurulacak demektir. Bu
da barışın ve ekonomik ilerlemenin
maslahatlarına zıthr."'
O halde ne yapmak lazım? Bugün
sık sık BM barışgücünü çağırıp durmaktayız; bu sizin de bir zamanlar hayalinizi kurduğunuz oldukça hayretengiz bir icat. BM daha fazla insan (ihtimal uluslararası yabancı lejyon gibi birşey iyi fikir olmalı) ve daha birleşik bir
karar mekanizması gücüne sahip olsa
bile dışarıdan banş empozesi imkansızdır.Bakışlarımızı uzun vadeli çözümlere çevirdiğimizde şu fışkıran "entellektüel ev endüstrisi nin tümü, akademik
öreğimizi ümitlendirmektedir. Çok cazip tekliflerden biri, milliyetçiliği topraktan ayırmayı öngörmektedir. Mesela, Rusya dışındaki eski Sovyet Cumhuriyetlerinde yaşayan Ruslar, memleketlerinin vatandaşlığına geçmeksizin Rus
vatandaşlığı hak ve imtiyazlarına sahip
olabileceklerdir. Ayrıca " ulusal yurt rejimleri""ne ilişkin birtakım değişik öneriler de yapılmaktadır. Pratik olsun olmasm bu tür tasarımlar dikkate değer
olup egemenliğe ilişkin daha esnek bir
kavram geliştirmeye mecbur olduğumuzu göstermektedir.
Avrupa birliği şu an sadece bu konularla uğraşmaktadır. Geniş federal
bir yapının taleplerine karşı ulusal egemenlik nasıl dengelenebilir? Varolan
aksiliklere rağmen bu birlik, gelecek

için en çok ümit vadeden bir model olarak karşımızda durmaktadır. Bay Başkan; Amerika'mn self-deterinasyon dene
şu şüpheli mirası telafi etmek gibi bir sommluluğu vardır. Bu çok bait bir şeymiş
gibi görünmemelidir. Toplum kavramı.
şimdilerde başıbozuk bir kabilecilikten
daha geniş tanımlanmalıdır. Böyle bir
ideal halihazırda da mevcuttur. Yalnız
bu ideal, Wilson'un başkalarım düşünmedliği adına değil (lütfen sayın Wilson
beni affediniz). Gayet faydacı (pragmatist) sebepler uğruna müdafaa edilmelidir. Bugün ulus-devlet, geniş iradeli bir
aşiret olarak yerel problemlerle başa
çıkabilmek için çok büyük, global pazarda fonksiyonel olabilmek içinse çok
küçüktür. Kan ve toprak gibi değerler,
arhk yozlaşmış olsa bile hala güçlerini
korumaktadırlar ve kolay kolay da vaz- .
geçilebilir değillerdir. Ancak ABD, bu
değerlere kendini asla kaphrmamalıdır.
Bu tutumu akmhya karşı kürek çekmek
gibi anlaşılsa bile. Bir aileye, klana,
ulusa ait olma isteği insan doğasmın bir
parçası olsa bile bu tabiat, biridk ve saldırgan bir form almamalıdır. ABD, selfdeterminasyonun yasaklanması adı altında yapılacak öyle her harekete de
otomahk onayını vermemelidir. Belki bu
self determinasyonun Aydınlanmadaki
anlamına bir dönüş olacaktır; yani
bireyin özerkliğine bir dönüş. Halklann
zihninde bu tür fikirlerin yer etmesi
uzun, yavaş ve sabırh bir çabayı geıektirmektedir. Fakat Amenka bir an önce
bu çabayı başlatmalıdır. Bay başkan;
Waşington"daki güçler üzerinde rotasından kaymış bir etkiniz olsa bile sözkonusu güçlere bu doğrultuda rehberlik
edebileceğinizi limit etmekteyim. '
fcp. Scifai Mam&r.
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Halkçılık, milliyetçilik, faşizm...
J&MpMSjuHMfd

Günümüz Avrupa'smda tam
bir kavram kargaşası yaşanıyor. Bu karmaşa özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleri _
sırasında apaçık kendini gösteriyor. Sizlere az bilinen kelimeler sözlüğü sunmak istenm.

Halkçdık, demagojiden
başka bir şey değiidir. Haikmm
en bayağ! duyguianna seslenerek, kaiabaltkiar karştsmda
sistemli bir şekilde yaptlan
yağc!hkt:r, "az sayıdaki halkm,
bütün halka kurban

Günümüzde televizyon,
halkçıhğm en üstün aletidir. Le
Fen, Tapie, Berlusconi veya Jiriniovs^ gibi her kökenden ve
her eğilimden demagoglar televizyonu onun için çok iyi kullanıyorlar. Demagoglar, narodniklerle birlikte aracı kuruluşları ve halkı temsil niteliği taşıyan
kurumlan horgörürler. Bununla beraber demagoglar halkın
ruhuna; narodnikler ise onun
vücuduna ve hatta kamına hi-

/LH^^phk
1- Bu kelime ilkin 19.yüzyılın
^RknedTdH:
ikinci yarısında Rus narodnik'lerih doktrin ve eylemini
belirtmek için kullanılmıştır. Yani, "ha^iLa gitmek"
tap ederler.
taraflısı entelektüelleri belirlemek için... Bütün erdemlerle donanmış, bizzat Hz.İsa ile özdeşleşmiş^
Rus halkı, o aydınlara göre, her tür hakikatin kay1- Asıl anlamıyla milliyetçüik, bir halkm milli dev^nağıdır. Kendisini bütün diğer halklardan ayıran
let, yani bağımsız siyasi birlik haline gelme özlemibir ruh taşır. Halkçılık, siyasi bir kurtuluş mistisizdir. 19.yy'da daha çok "milliyetler hareketi 'nden
mi, bir doktrindir. Halk taraAndan gösterilen genel. bahsediliyordu; 20.yy'da ise halklann kendilerinin
iradenin yanılmazlığını savunmuş olan Rousseau,
sahibi olhıa hakkı kabul gördü. Şu halde bu terim^
bir bakıma, halkçılığın uzak atasıdır. Halkçılığın
baskı altmdaki bir halkın kinüiğini yeniden bulmak
tehlikesi, Benjain Constant'ın ifadesiyle, "az sayıdaveya muhafaza etmek iradesini ifade ettiğinde, doki halkın, bütün halka kurban edilmesi 'dir.
ğum veya tekrar doğum halinde bir milliyetçilik
Mzkonusudur. Bu milliyetçilik, Rus halkçıhğı anla2- Terimin modem ve yozlaşmış anlamına gelinmmdaki gibi, soylu duygulara ve çoğu zaman ence, halkçılık, demagojiden başka bir şey değildir.
temasyonalist hislere seslenir. Bu tür milliyetçiliği
Yani, halkının en bayağı duyguluma seslenerek,
sömürgeciliğin bitişi sırasında, ardmdan da günükalabalıklar karşısında sistemli bir şekilde yapılan
müzdeki komünizmin çöküşü esnasmda gördük.
yağcılıktır. Artık halkı en iıst hedeflerine doğru
sevketmek değü, onu eğlendirerek ve kendisine he2- Türetümiş ve yozlaştırılmış arJamıyla mülidiyeler vererek gönlünü kazanmaktır. Henry Maryetçilik, bir devletin bütün politikasuün sadece mürou'nun izinden giden Roma tarihçisi Paul Veyne,
li menfaat hedefine yönelik olarak yürütülmesini^
buna, halka ekmek ve eğlence (pane et circenses)
savunan özel siyasi bir doktrindir. Şüphesiz bu
vermekten ibaret olan evergetise adını vermiştir.
doktrinin taraftarlan müli menfaatm ne olduğunu
ocajk-$M&aH995
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Böyîes! bîr mH^
MyetçjHk iç siyasette de d!ş siyasette de saidtrgandtr. Halk
kitieierîninbenciHiğine seisienir
ve selameti ancak komşularla
çattşmada
gSdL^

36ocaJk.^M&aiÎ995

biLme ve belirleme hakkmı kendi tekellerinde tutarlar... Böylesi bir miHiyetçilik iç siyasette de dış siyasette de
saldırgandır. Halk kitlelerinin bencilliğine seslenir ve sĞİameti ancak komşularla çatışmada görür. Bir Le Pen veya
bir Jirinovski'de apaçık gözlendiği
üzere, bu milliyetçilik, çoğu zaman
yozlaşmış anlammdaki halkçılıkla kar^M.

Çl&^Mm
î- Asıl anlamıyla ^şizm Benito MusoHrû tarafmdan ortaya atılan hareketi
ve ardından onun yönetiminde İtalya'da 1922-1943 yıllan arasmda kurulan rejimi ifade eder. ŞeH putlaştırma,
eylemin doktrinden önde gelmesi,
"zenginler yönetimi' liberalizmin ve
parlamenter sistemin şiddetli tenkidi,
ferdin zararma olarak devletin yüceltilmesi, halk kitlesi üe gençliği Mtünleştirme, ekonominin meslek birlikleri
şeklinde teşkilatlanması esasına^daya-

2- Daha geniş anlamda ise,
AdoM Hitlet'in rejimi de dahü,
I benzer özellikler gösteren ve iki
dünya savaşı arasında ortaya
çıkan diktatörlükler de faşist
olarak nitelendirilmişlerdir.
3- Hannah Arendt ve Cari
JİFriedrich gibi araştırmacılar^
Nazizm ve Stalin komünizmi
ile benzerlikler taşıyan yönetimleri totaliterizm adarla gösterdiler. Bu rejimlerin özellikleri şunlardır Genel resmi idei oloji, tek parti, maddi ve manevi terör sistemi, iletişim amçIan
ile askeri araçlarm tekeli, ekonominin bürokratik kontrolü.
Kelimenin kökeninde yerini
almasına rağmen Mussoliıu İtal
ya da gerçek anlamda "totaliter"
bir düzeni gerçekleştirememiştir. Sadece Almanya, İtalya ile birlikte "faştist"
ve Sovyetler Üe birlikte de "totaliter" olma imkam bulur. Daha sonra bu anlayışa Mao'nun Çin'i ve Pol Pot un Kampuçya'sıeklenmişt^.
4- Nihayet polemik anlahmla, kitle
seferberliği, ırkçılık, saldırgan ve emperyalist müliyetçilik, polisiye şiddet,
işkence, terör ve etnik temizlik politika^
sı uygulayan devlet ve gruplann davranışını faşist olarak ^^iteiemek genellikle uygun görülmüştür. Bütün bu
özellikler tarihi olarak uygun düşmekEvet. İşte bu kadar. Neticesini çıkarmak size kalıyor. Bence, bizler bugün 2. anlamdaki halkçıhğm 2. anlamdaki p^yetçihğin ve dolayh olarak da
4. anlamdaki faşizmin tehdidi altınLe Noiıpei Obs, 8:6.1994'ten fcc.
OmMÎy^^M!
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İslam düşüncesihe bir bakış
Mustafa Aydm

Modemitenin en somut ürünlePozitivizmin dinin bittiğine yasa hükmünü nasJ icm ediyorrinden biri olan pozitivizmin
du?
Mişkin görUşieri Byasiio iie
dinin bittiğine ilişkin görüşleri
Batı nın da amansız abanışı
fiyasko ile bitti. Genelde din,
karşısında
bir kültür şoku ile
bitti. Din, Giües Kepe!
Gilles Kepel ve Sorokin'in de^
kendini kaybetmiş, kimliğini inve Sorokin'in deyimieriyie
yimleriyle görkemli bir biçimde
kara vardırmış bir aydın azınlıgündeme geliyor; sanki Tanrı
ğm dışmda genelin kanaah iıisagörkemii i^ir biçimde
intikamını alıyor ve yeni bir
m y^atan tarafmdan konulmuş
gündeme geüyor; sanid
dinsellik dönemi başlıyor.
ve temel referansı olan Kur an ı
Batıda son iki yüzyıldır dini
hiçbir değişikliğe uğramamış
Tanrt intikamm! aityor.
küçümsemenin aksine İslam
olan İslam gibi bir dinin bizatihi
düııyası, aydınlanma programını devlet dayatmalı kendisi bir gerilik sebebi olamayacağına göre asJ
bir programa bağlamış yöneticilerinin dışında ay- sebep onun yeterince anlaşıhp anlaşJamamasıydı.
dmlar ve halk katmanları genelde din üstüne dü- Yapılacak iş de tarih boyunca yanlış anlaşüdığı, doşünmüşler. ve buradan da birbirlerinden az-çok layısıyla da yeniden yorumlanması gerektiği nokta^rklı yaklaşımlar doğinuştur. İşte biz burada onla- smda düğümleniyordu.
nn kısa bur değeriendirmesmi yapacağız.
Gerçekten bu söz konusu süreç içerisinde doğYeni türden anlayışlann ve İslami uyanışlanıi rudan İslam'ın kendisine yöneltilen eleştiriye az
başlangıcı genelde ildyüzyıl öncesine kadar götü- rastlanır. Abdullah Cevdet gibilerinin oluşturduğu
rülmektedir. Bu sürecin temelinde Batı ile İslam bir azmhk, İ s l ^ ' m bütünüyle atıhp Bah kültürüdünyası arasındaki güç farkı yatmaktadır. Gerçek- nün her haliyle yaşanmasmı istemekle kalmıyor,
ten de 19.yüzyJa gelindiğinde İslam dünyası üe Ba- Türk ırkmm bile bozulduğunu, Almanya'dan dah dünyası arasındaki ^rk büyüktü. Modemitenin mızlık insan unsuru getirüerek ırlomızm ıslah edü- *
ûstalüda'yerleştirdiği ve hala varhğını sürdüren Öl- meşini teklif ediyorlardı./ *
çeklere göre İslam dünyası gerüemiş, Bah ise üerleYukanda da belirthğiniiz gibi İslam'm yeniden
mişti. İşte bu Herleme (terakki) bir veri olarak ahna- yorumlanması ve oha iyi tutunma noktasmda birle^
cak ve İslam dünyasının geri kalış sebeplen düşü- şüiyordu. Esasen genel kanaate göre tarih boyunca
nüb^h^
ona tutununca ilerlemiş, uzaklaşmca gerilemiş oluBu durumun sebtA)i ne idi ve bundan nasıl kur- yorduk. Eğer ölçek ilerleme ise bu yargı doğru detulabilecektik?... İld dünya arasında ilk dikkat çeken ğüdi. Kaldı ki İslâm'dan uzaklâşmanm ne anlama
fark da din idi: Biz müslümandık ve tüm kurumsal ¡geldiği belli değüdi. Çünkü Osmanimm duraklama
belirleyicilerin başında din yani İslam geliyordu. dönemi Padişahı!.Ahmet ve içinde bulunduğu topOrtaya çıkan postüla: Toplumumuz için ilerlemenin lum, ilerleme dönemi padişahı 1. Mehmet (Fatih)
ya da gerilemenin temel dinamiği İslam'dık Âmâ bu den daha az dindar değildir.
OCHİ^ -
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Bu çerçevede İsîam'ı yorumlama noktasmda birbirinden azçok farklı eğilimler belirdi:
1- Batı ile kontak noktasmda
ortaya çıkan eğilimlerden biri
(daha sonraları kendi kendine
verdiği bir adla) modern İslam'dı. Bunlara göre İslam dünyasmm geriliğinin asü nedeni, tarihi süreç içerisinde getirilen İslami anlayışın ve dolayısıyla pratiklerin toplumsal gelişmelere
ayak uydüramayışı idi. Bu çıkmazdan kurtulmanın yolu, modem Batı değerleriyle İslam'ı uzİaştırmak, bir b a ^ a deyişle İs^ ^ lam ı modernizm açısından yommlamâkh.
*
19. yy. '¿oM /M&erds<..
Bu akımın (ilk bakışta makul
görünen) gerekçeleri "İslam'ın akla
önem veren bir din olduğu ", "dolayısıyla ilerlemeyi onayladığı ve yeniliklere açık olduğu "idi. Yine İslam, kesin
formel biçimler üzerinde durmamıştı,
(ailenin, devletin, vb.nin bir şekli yoktu.) Üstelik evrensel olarak algJanabilecek modern değerlerin gerisinde İslam uygarlığının etkileri yatıyordu.
Teknik ise müminin "nerede bulursa
alacağı" kayıp hikmetlerden birisi idi.
İslam ile modern Batı değerlerini
uzlaştırmanın metodolojik olarak bir
şartı vardı: Dini metinlerin (mesela
Geîenekç! ç!zg} Kur'an'm) lafızlarına motamot bağlı
kalmamak. Buna göre mesela zekat,
- !s!am gelenemalın mutlaka kırkta birinin verilmesi
değil, gerçekleştirimi toplumsal şartlağinde eleştirilera bağh bir sosyal ükesiydi ve bu soscek hiçbir şeyin
yal güvenlik kurumlarıyla modern
toplumlarda gerçekleştirilmiş oluyorolmadtğm!, ilk
du. Sonuç olarak da böylesi bir yombir kaç yüzytlda
mun gerçekleştirilmesi tarihen sabit olmuş yommlan aşmaya bağlı idi.
. .
yapüan dini yoBu eğilim özellikle Batı ile temas
runıun tüm ihtihalinde olan Mısır ve Hind alt kıtası
müslümanları arasında yaygınlık kayaçlar! karş!İazandı. Çok çeşitli düzeylerde taraftaryacak durumda
lar buldu. Batı değerlerine önceilik ve<^[duğunu renlerden herşeye rağmen salt İslami
ilkelere öncelik veren eğilimlere kadar
belirtti.
farklı seviyelerde düşünürler çıktı.

3 8ociî^k-$M&at1995

Mesela aynı genel eğilimin içinde olan
M.Âbduh ile Taha Hüseyin arasında
önemli farklılıklar vardır. E)aha özel bir
kesim sonraları kendi anlayışlarına
"Modem İslam " adını verdiler (Fazlür
Rahman ömeğinde olduğu gibi.).
Şüphesiz belli bir İslami kaygı taşıyorsa da bu eğilim şu sayütilanyla şüphesiz tartışmaya açıktır: Batı değerleri
evrensel mi, gerçekten İslam'ı da yansıtıyor mu? islam salt akılcı mı ve
Kur'an'm akletme ükesiyle modemitenin rasyonalitesi aynı şeyler n)idir?
İmani, ameli vb. gibi tüm insani eylemleri sırf zihin ekseninde toplayan bir
rasyonalite bizi nereye kadar götürür?
İslam'da formel biçimler yok mü? Eğer
yoksa üahi hükümlerin mevcudiyeti ki^
şisel yommlardan nasıl masum kılınabüir? Hele lafızlardan uzaklaşılırsa bu
tehlike nasü bertaraf edilecek?
2- Yukarıdaki kuşkular içerisinde
özellikle "tarih boyunca ortaya konulmuş İslami normların aşdması gerektiği" görüşü eleştirilerin odak noktasmı
oluşturdu. Kendisine böyle bir ad vermemekle birlikte gelenekçi çizgi (ki bu
eğilimin içinde küçük bir grup, Guenon'cu ve S. H. Nasır'cı yaklaşım doğrudan gelenekleri savunmaktadır) tarih
boyu sürüp gelen (tabir caizse) İslam
geleneğinde eleştiriyi hakedecek hiçbir .
şeyin olmadığını belirtti. Buna göre ilk
bir kaç yüzyıhnda yapılan dini yorum
da tüm ihtiyaçları karşılayacak dummdadır. Bütün sıkıntımız bunu hayata
dökememektir. Geri kalmadık, geri bırakıldık. Gelenekselcilere göre modem
İslam, İslam'ı bir dejenere hareketi. Batı
kültürü içinde eritme gayretidir.
Tarihi birikim içinde gördüğümüz
eksiklikler bir şeye göredirler. Bir başka
deyişle mddernite açısından yeniden
bir kurgulama ile varümış sonuçlardır.
Sorun, birikimin kendisinde değü, algılamşmdadır. Değişen bir şey yok, değişen mantalitemizdir. Müslüman bu
olumsuz oluşumdan kendini kurtarab&ndMM.
İslam dünyasında kısmen cemaatleşmiş bazı kesimler, halk katlan böyle
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bir eğilimi ve duyguyu taşunaktadular."
(Mesela ülkemizde yan teşkilatlı gruplar ve benzeri cemaatler böylesi bir çizgiyi izlemektedirler.)
'
Şüphesiz bu eğilim modem İslam'm
çizgi dışı sayılabilecek tarhşmalı yönlerine işaret etme bakımından bir önem
taşımakta ve özellikle orijine yönelik
tehlikeleri dile getirmektedir, (günümüzde kur'an adına ortaya konan yorumlann, modem kültürün izlerini taşıdığında şüphe yoktur. Bunun tarihin
yargılanmasmda etkili olduğu da doğ- <
mdur. Ne var ki bu yine de içinde bulundüğumuz durumu yeterince açıkla3-İşte böylesi bir ortamda, İslam literatüründe Selefiyeci denen akımlar gelişti. Sözlük karşılığı, daha önceki geçenlerin yolunu izlemek anlamma gelmesine rağmen selefiyecilik, dinin ilk
doğuş yıllanna inip oradan İslam'ı yeniden anlamayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan, geleneksel çizgiden bir hayli
farklıdır. Tarihi birikimin atlanması düşüncesi ile gelenekselden çok modern
eğilime benzemektedir. Ama dini temel
naslann lafzına bağlı kalmak, ilk dönemlerin sadeliğini esas almak gibi
yönleriyle geleneksele benzerlikler göstermektedir. Dinin ilk orijinlerine inmek, kaynağından kavramak,' metinlerin lafızlanna bağh kalmak, siyasi yapı
da dahil, gerektiği şekilde dini/sosyal
yapılanmalara gitmeyi amaçlamak gibi
özellikleriyle selefiyecilik, 6atı dünyasında yaklaşık iki yüzyıldır var olan
fundamental ve mdikal denen ve Türkçeye köktenci diye çevrilen hareketlere
benzemektedir. Gerçi bu hareketler modemiteye bir tepki olarak din adına bazı geleneksel kalıpları savunmaktadırlar. Sanayi eksenli Bahnm total/siyasal
yapılarını etkileyebileceği kaygısıyla
global yapı tarafından meşruiyet dışı
sayılmışlardır. Çok az benzerliğine rağen bazı kesimler İslami uyanışlar için
de bıi terimleri kullanmaktadırlar.
Selefiyeci İslam anlayışına göre günümüzde gerek tarihen ortaya çıkmış
olumsuz şartlandıncılar ve gerekse mo-

demitenin empozeleri üe İslam toplumlan sağlıklı bir İslam anlayışına sahip
değüdirler. YapJacak iş İslam'm ilk yülarına (Saadet asrı na) dönmek ve İslam'ı oradan yeniden almaktır.
^
Şüphesiz saadet asrına dönüş, zaman-mekan yönünden olamıyacağına
göre bu, ük kaynaklara dönüş aıüamına gelmektedir. Bu kaynak şüphesiz öncelikle Kur an dır. Yani amaç öncelikle
Kur'an merkezli bir yorumu ön plana

İslam anlayışının yeni baştan
Kur'an'dan çıkanhnası, asü kaynağa dayanma gibi olumlu görünen bir temaya
rağmen, İslam düşüncesinin kendi tanhsel geleneğinin koparılması ve daha
önemlisi bu yeniden yorum ve anlayışın, alt yapısını modern bir kültürün
oluşturabileceği ihtimali bazı hakh kaygüan dile getiriyordu. Bu süreçte ilk yara alanlardan birisi sünnet oluyordu.
Sonuç itibanyle Kur'an'ı okuma bile bir
"okuma tarzı " idi ve her okuma genelde
bir birikimin yönlendiricüiğinde gerçekl^iH^
\
Şüphesiz Kur'an'dan İslain'ı doğrudan çıkarmaya çalışan bu eğilime yöneltilen eleştirilerde de önemli bir haklüık
payı vardır. Mesela tarihsel s ü i t i n koparılması sünnete kuşkuyla bakmaya,
en azından dışarıda tutulmaya götürmektedir. Esasen Goldziher'den beri
aydmlanh bir kesimi sünnetin yazılı biçimi olan hadislerin çağmm sorunlanm
dile getiren ve dini olmaktan çok tarihi
,bir belge niteliği taşıdığı kanaatini paylaşmaktadırlar. Onun için geriye
Kür'an'a eğilmek kalıyor. O zaman
Kur'an'a bakılsa da ortaya çıkan anlayışın İslam eksenli mi olduğu, yoksa bir
modern değerin Kur'an'a onaylatılması
mı demek olduğunu kestirmek güç oluyordu. Bir de bunu test edecek tarihsel
süreç kopanimış olunca...
Ancak burada şunu belirtelim, İslam'ı yeniden yommlama ihtiyacı yalnızca modem kültürün etkilerine bağlanamaz. Örnek bir anlayış ve uygulama^ dan Hz.Peygamber döneminin ideal uygulamalarından uzaklaşıldığına dair

Yeniden yorünn
ve anîaytş sürecinde üii yara aianiardan
birisi sünnet
oiuyordu.
Kur an ı okuma büe bir
"okuma tarz!"
idi ve her okuma geneide bir
birikimin yöniendiriçiiiğinde
gerçeideşirdi.
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Selefiyeci çizgideki mUslüman, !s!am an-

iaytşm! u!usdeviet mantik
ve ideoiqjisiyie

sıntri! hissetmemektedir.
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görüşler, şikayetler Emeidler dönenunBu durumda onlan "halka rağmen iktide başlar. 12. yüzyüda GazaM din bidarda_ bulunan" siyaset kadrolarıyla
limlerinin gerilediğini ve yeniden ihya
yüzyüze getirmektedir. Hemen Ortadoedilmesi gerektiğiıü savunur. Dim, şeğu'daki pek çok dini grubun iktidarla
riat, Müh vb gibi rüce kavramm içleriolan kavgası bunun açık örnekleridir.
nin boşaldığını, başlangıçtakinden
4- Burada aynı zamanda bir parafarkh anlamlara geldiğini söylüyordu. / doks da yaşanmaktadır: Uzun zaıhanFhtta ünlü eseri Ihya-u Ulumiddin bu
dır İslam dünyasının yöneticileri, İstezden doğmuştur.
lam'm hurafelerle boğulmuş geleneksel
Yine 14.yüzyüda, bur Hanbeli faküü
anlayışmdan uzaklaşılması gerektiğini
olan İbn Teymiyye, müslümanlarm
savunuyorlardı. Kur'an'm sistem boyuKur'an ve sünnetten (onlan sağlıMı antunda bir içerik taşıdığını bilmedikleri
lamadan) uzaklaştıklarmı; ortahğm yaiçin Kur'an i bir anlayışa tavır göstermitırlar kültüne dönüştüğünü, şeyhlere
yorlardı. Ama belirmeye başlayan soa ş ^ bağhlığm, kabir ziyaretlerinin ve
nuç, yönetimlerini, dinin sosyal ve siyapek çok suH eğilimin-Kur an la bağsal etkilerinden uzak tutmaya endaştırılamayacağını ileri sürmüştü.
dekslemiş yönetici-aydm kesimini kayIS.yüzyJ başlannda Arabistan yanmagılandırmaya başladı. Batmm da destedasmda Vahhabilik, İslam dünyasmm
ği üe fundamental, radikal, köktenci gideğişik yerlerinde bazı hareketler (yer
bi yine Bah kökenli kavramlarla töhyer eylem olarak Bah desteğini alsalar
met altmda tutmaya yöneldi.
bile) İslam'ı yeniden yorumlayıp (sosÜlkemiz, söz konusu ethğimiz parayolojik anlamda) bir gelenek olmaktan
doksal tutumun açık ömeklerinden biçıkarma düşüncesini taşıyorlardı. Burini sergüemektedir. Cumhuriyet döneradan varabileceğimiz sonuç şudur:
minde siyasal yapıda din dışı şekillenTarihen, pratikleriyle özdeşleşme eğilimeyi amaçlayan yetküüer başmdan bemi gösteren bir İslam anlayışım Kur'an
ri l^lkiOsmanhdan kalma bir alışkanve sünnet ekseninde yeniden yorumlalık olarak halk katmanlannda yaşayan
yıp gözden geçirme gayretleri, tümüygeleneksel heteredoks bir din anlayışı-,
le bir nıodernite empozesi değildir.
na karşı idüer. Din var olacaksa kuraÛı,
Böyle bir eğilim 18. yüzyılda belirginkaynağına uygun bir din olmalıydı.
leşen moderniteden çok önce de varHalbuki yeni yapılanma için kurallı oldır. Tabi bu değerlendirmemiz, günümasmm hiçbir anlamı yoktu. Ama kumüzde Kur'an eksenli görünen nice çaralh kaynakh bü* İslam anlayışma deslışmalarda büe bir kavramsal çerçeve,
tek vermek üzere ilk dönemlerde devbir kültürel alt yapı oluşturarak, moletçe bazı girişimlerde bulunuldu. Mer
demitenin olumsuz bir etkide bulunsela Elmalı'ya tefsir yazdınidı. Buhari
duğunu gözardı ettiğimiz anlamına
Türkçeye çeyirtüdi. Bu politikanm gerisinde yatan düş^ce, İslam'm kendisini
meşrulaştırması.için modernleşme
Genelde selefiyeci bir eğilim tüm
programma ve onun akileJığma daha
sorunlarına rağmen İslam'ı sosyal, külkolay ayak uydurabileceği idi. (Sıkça
türel, siyasal çerçevede bir bütün, sissöylenen iddiaya göre de zaten İslam
tem olamk anlama arzusuyla şüphesiz
ak^cı bir dindi. Daha sonra laik kesim,
olumlu bir yaklaşımdır. Ulusal somnkaynağına uygun bir İslami anlayışın
1ar, ekonomi, mevcut global dengeler
bu sayıltıya uygun olmadığını sezdi.
vb bütün toplumsal sorunlara bakışıÇünkü İslami anlayış, seçkinci aydına
nın sınırları herşeye rağmen İslam'm
dokunulmazhğı olan bir siyasal alan takendi smırlandır. Daha açık ifadesiyle,
rmmymd^
haklı olarak bu çizgideki müslüman,
İslam anlayışım ulus-devlet mantık ve
I^ik kesim, başlangıçdakinden çok
idMİojisiyle sınırlı hissetmemektedir.
fazla İslamla ilgili sözler söylemekte.
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tüılar (mesela İntabir caizse bir "söylem" geliştirmektegilizler) domindir. Buna göre laiklik ve İslam'm bir
yonlarındaki
arada yürüyebileceğini iddia etmektemüslüman topdir. Bunun için de ileri sürdüğü birbklulukları rahat
leriyle de çelişen iki ana tema vardır:
Bunlardan birisi, dinin vicdani bir ka- ' idare edebilmek,
uzun vadeli kanaat olduğu, Allah ile kul arasmda bir
nalize yapabiltransa geçme işlemi olduğu, dolayısıyla
mek için İslam'ı
da dinin dışlanmasmm söz konusu olderinlemesine
madığıdır. İkincisi ise dinin, yatay düzaraştırmış
vé
lemde dışlanmış özel bir alanı, kurumptm^^Tgd^H^
sal bir bölmeyi ilgüendirdiğidir. Sosyal
mişlerdir; Berve siyasal yapıdan soyutlanmış bir cami
nard
Lewis,
öm^mde olduğu gibi.
M
o
n
t
g
o
mery
Şüphesiz bu temanın ikisi de İslam
Watt
bunlardan
açısından yanlıştır ve bu yanlış, devrini
sadece iki örnekdoldurmuş bur pozitivist anlayışın izletir ve görüşleri
rini taşımaktadır. Bilindiği gibi pozitibizim
bile ufkuvizm, insanlığın dini-metafizik ve pozimuzu
açmaktatif aşamalarda geçtiğini, dinin dışlaşmış
dır.
İslam
dünyabiçimlerini kaybederek vicdanı kanaat .
sının yöneticileri
olarak bir bakiye dönemi yaşadığını idgenelde sistemledia ediyordu. Ve daha da önemlisi tüm
nm^adıl^ko^
dinler aynı kategoriyi paylaşıyordu.
sun veya olmaYani içerikleri hiç de önemli değüdi.
sın yönettikleri
Din bir kilise idi. Geldiği (ya da verildihalkların dini
ği) yerde (statüde) durması gerektiği
olan İslam'ı keniçin, ciddi analizlere gerek yoktu.
di
ekseninde anBu açıdan baktığımızda ülkemizde
lamaya
yanaşlaik kesim içinde de bir din vardı, İslam
mamaktadırlar.
değil. Ve o din genel sosyal/ahlaki, haKonuya uzak olyata nasıl bakarsa baksın fazlaca önem
FMníía?MeMío/tsí íe^í/Áx.'..
duMaMip^de ,
taşımıyordu. Aslında bu "din politikası"
bir taraftan geleneksel kalıplardan şikaanlamına gelen, ama aslında kendisi
yet etmekte, bir taraftan da selefiyeci
başlı başma bir dine dönüşen laik anlayorumlara karşı çıkmaktadırlar.
yış İslam konusunda koyu bir cehalet
üstüne oturuyordu: Bir kere İslam, kenBuraya^ kadar İslami anlayışın geli-.
dini vicdani bir kanaat, bir gönül işi
şim sürecinde kısaca "modern İslam,
olarak tanımlamıyordu. Bilindiği gibi
geleneksel yaklaşım, selefiyeci anlayış
İslam'da kalpteki tasdik iman sayılabilve laik söylem" diye adlandırabileceğiÜ!kem!zde
mek için ikrara yani değişik şeldilerde
miz dört eğilimden söz ettik. Bunlaramele (eyleme) dökülmesi gerekmektedan, kendisi bir dine dönüşmüş olan la"laik söy!em"!r
dir. İman eksenli eylemin ise yatay düzik söylemden bu çerçevede bir şey beken önemH çıklemde bir sının yoktur. Mesela "namaz
lemek söz konusu değüdir. Modem İskılmana bir şey diyemem ama faiz kolam ise, izlediği yol itibanyla kuşkulan
maz) bîr prqje
nusunda bir tavır takınmana müsaade
haklı olarak üzerine çekecek, iyi niyetüretip kitieiere
edemem" tarzmdaki bir anlayışm manlerle de savunulsa böyle bir yomm, İshğtyd^^
lam'm kendi kimliğini red anlamı taşısunacak kadar
yacak.
Şimdi
birbirlerinden
aynimamış
Evet ülkemizde "laik söylem"in en
îsiam') biimeolan iki ayrı noktayı ihtiva eden geleönemli çıkmazı bir proje üretip kitlelere
neksel yaklaşım bu haliyle ne içinde bumesidir.
sunacak kadar İslam'ı bilmemesidir. Ba-
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Din:/:deo!qj:k
sorunlara öncelikle siyasala
dökülecek bir
İşlem gözüyle
balalmamahdtr.
3öy!e bir eğilim
aç)kça gözükmüyor ama,
"siyasal İslam"
olsa olsa ulusdevlet anlaytş!nm bir versiyonu olabilir.

lunduğumuz durumu yeterince açıklamakta ne de geleceğin dinamiklerini
taşımaktadır. Ancak bu konuda gelenek iki şeyi ifade etmektedir İslam düşüncesiyle ügiH süreç (devamlüık, g^
çişlilik) ve' belli zaman aralıklarında
oluşmuş kültür olguları. Birincisi vazgeçümez bir zorunluluktur. Kur'an ve
sünnetin kendisi büe bu süreç içinde
vardırlar. Ama her türlü verinin mutlakhğı anlamma bir gelenek vazgeçümez değildir. Mesela Kur'an'm bildüdiği, sünnetin onayladığı bir velayet
ile tarihen belirlenmiş velayetin aynı
olmadığını ve ikincisinin mutlaka korunması gerekmediğini düşünüyorum. Bunun bana modemite tarafından telkin edüdiğini de sanmıyorum.
Şüphesiz tarih olumsuzlukla dolu değü. Çünkü vazgeçümez süreç de onun
içinde yer almaktadır. Ama söz İ(onusu, (hormsal ya da kurumsal olgularm
aktarımı değil de) değerlerin aktarımı
işe, orijinine yönelmek bir zorunlulukBunların içinde selefiyeci anlayış,
gelişmeye ve bir şeyler ortaya koymaya namzet görünüyor. Ancak kendinden bekleneni sağlıklı olarak verebümesi, devamlılık sürecini kurmaya,
modem birikime karşı daha duyarh olmaya bağlıdır. Söz konusu duyarlılık,
işi, İslami anlayışı kendi içinde katlanmaya götürmemelidir. İslami anlayış

aym zamanda bir pratiğe dökme işidir.
Dolayısıyla sosyal boyut fevkalade
önemlidir. Esasen dini/ideolojik sorunlar öncelikle toplum ekseninde çözülmeli, öncelikle siyasala dökülecek bir
işlem gözüyle bakılmamalıdır. Böyle
bir eğilim açıkça gözükmüyor ama "siyasal-İslam" olsa olsa ulus-devlet anlayışmm bir versiyonu olabilir. Bu ise Pakistan ömeğinde olduğu gibi istenen
sonucu vermemektedir. İslami anlayış
salt siyasalhkla, despotizmle ve özellikle sığlıkla bağdaşmaz. Bu bağlamda İslam, ulusallık gibi totalhk, "Türk-İslam"
gibi ehtegrist eğilimlerden uzak kalmahdm
Sonuç olarak denebilir ki Kur'an
merkezli, sosyal tabanh, tarihsel süreci
koparmayan; Kur an ı modem verilere
angaje etmeyecek kadar İslami bütünlükleri kurabilen bir anlayış gelişecekün
Şüphesiz din bir ilerleme dinamiği
değüdir. İlerlemenin kökleri değerlerde
değü fiziksel gerçekliklerdedir. İslam
dünyasmdaki perişanlık doğmdan din
anlayışından kaynaklanmıyordu. Ancak o, toplumlara içselleştirilmi^bir kişilik kazandırmakla bunun çözümüne
de katkıda bulunabilir. Amaç, öncelikle İslam'm İslam olarak anlaşümasıdu-,
o zaman diğer problemlerimizin çözümüne de yardımcı olacakhr. İnanıyorum ki bu gerçekleşecektir.
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Kur'an ışığında şirk (H)

6- Şirk, ekmek ve n z J t kullüdünya menfaatleri için ahüretini
Şirk, ekmek ye nztk
ğu'dur. Allah'tan başka rızık
değişecek kadar şuursuz olakuüuğu'dur. AHah'tan başka maz. Çünkü, bu gerçeği görecek
veren olduğuna inanmaktır:
basiretle donatmıştır onu yaraMüslüman bilir ve inamr ki
nztk veren olduğuna
herşeyin sahibi ve hükmedeni
inanmaktır. MUsiümah biiir
Allah'tır.(Mü'minun:88) O di'Gerçek kulluğu Allah'a yaplemedikçe hiçbir şey olmayan ve nzkm sahibinin Allah
ve ihantr ki herşeyih oiduğu
maz.(32:5-6) Herşeyin olduğu
olduğunu bilmeyen kimseler, o
gibi rizkm da sahibi
ğibi nzkm da sahibi odur.
nzkm kendüerine ulaşmasında
vesüe olan kinüselere bağlanırlar.
Çağımız in^nı modernleşÂMah^m
Onlar herşeyleh ile kendilerine
me uğruna kendi sonunu haaylıkveren, maaş veren, geçimzırlıyor. Birileri tarafından yiyecekleri, giyecekleri, kullanacakları belirlendi. Fıt- lerine yetecek kadar birşeyler veren efendilerine,
rat alabildiğine zorlandı. Şimdi de içerisinden çıkıl- patronlarına ve amirlerine karşı boyunlan kıldan
maz problemler insanlığın gündemine her geçen incedü. Yeter ki bir ekmek parasma sahip olsunlar.
gün yeni yeni eklenerek meşgul ediyor! 'Siyam ba- Her şey, ekmek parası kazanmaktan ibarettir. Bu
hldan' gibi kendilerine has doğal ortamlarından çı- uğurda gerekirse her türlü kutsal bilinen şeyler fekmca hırçmlaşıyorlar, birbirlerine saldırıyorlar. İşte da edilebilir, ama ekmek asla!? Çünkü onun için
l^MedMMküd*
modem diinyanm modem insanlan ve neo-modem
nesil. Terör, fuhuş, Uyuştümcu, hırsızlık, haksız ka^ v a l h ekmek kulu[ içine düştüğü şirki ve acizzanç, rüşvet. Tam otomatik çamaşır makinası, dal^ liği benimsediği ve efendilerinin zulmüne boyun
da gelişmiş çok ekranlı TV; yeni elektrikli süpürge, eğdiği için Allah onu varlıksız kılmıştır.
son labaratuar testlerinde ortaya çıkan çok etkileyi"Şu muhakkak ki, zengin kılan da O dur, varlıkci, cazibe yüklü, form ayarlı deodorantlar; yılın mo- sız küan da O !"(Necm:48)
da renkleri, yeni model elbiseler...
İnsan, her şeyinden hesiaba çekileceği gibi serveSonuçta bütün bünlan elde edebilmek için her tinden de hesaba çeküecektir.
yolu meşru kılan dünya görüşü 'geçim sıkıntısı'.
"O gün bütün insanlar, yaptıklarını görmeleri
Dev sermaye babalan tarafmdan sömürülen robot- için bölük bölük ayrılacaklardır. Artık kim zerre
lar. Geçim sıkmtısı için ezilen insanlar. Dünya artık ağırlığında kötülük işlediyse onu görecektir.(Zil'sınav dünyası'olmaktan çok'geçim dünyası'.
Bir tarafta böylesine dayatılan bir yaşam, diğer "
' Sonra, o nimetten o gün sorguya çeküeceksitaraftan insanlığın yaratıcısının koyduğu evrensel niz".(Tekasür:8)
değerler. Geçici dünya menfaati için ikinci planda
Allah'tan başkasının da nzık verici olduğuna
kalan, insanı insan yapan din. Müslüman geçici inanmak ve ondan medet ummak şirktir:
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AHah kadar
başka varhklar!
da sevmek,
onîan düşündüğü kadar AHah'!
düşünmek
şkkün
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"Allah, nzık konusunda kiminizi,
Allah'ı sever gibi severler, iman edenler
kiminize üstün kıldı. Üstün kümanlar,
ise en çök Allah'ı severler. Fakat, zulellerinin altındaküere nzıklarmı verici
medenler, azabı gördüklerinde bütün
değillerdir. Hatta onlar ellerinin altmkuvvetin Allah'a mahsus olduğunu ve
dakilerle eşittirler. Bile büe Allah'm niAllah'ın şiddetli azab sahibi olduğunu
metini inkar mı ediyorlar? Allah, kenbirbüseler..."(Bakara:165)
di cinsinizden size eşler yarath. Eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunAşırı sevgi ile ilgili ayetleri şöyle
lar meydana getirdi. Temiz şeylerden
sımflandurabiliriz:
size nzık verdi. Yine de o batıla inam1- Mal- Mülk sevgisi:
yorlar da Allah'ın, nimetini inkar mı
De ki: Babalannız, oğullarmız, kardeşediyorlar?
leriniz, eşleriniz, akrabalannız, elde etAllah'ı bırakıp kendilerine gökten
tiğiniz mallar, durgun gitmesinden
ve yerden hiç bir rızık ulaştırmaya kakorktuğunuz ticaret, hoşunuza giden
dir olmayan ve ellerinden hiçbir şey
evler size Allah'tan, Resulünden ve Algelmeyen nesnelere kulluk mu ediyorlah yolunda savaşmaktan daha sevgili
lar."ÎNahl:71-73)
ise; Allah'm emrini göndermesini bekleyin. Allah, fasık toplumu hidayete erRabbimiz, kendisine şirksiz iman
dirmez." (Tevbe:24)
eden bir topluma iyi, güzel ve bol bol
nzıklar vereceğini söylüyor:
Mah mülkü aşın seven insanlar için
"Eğer o memleketlerin halkı iman
dünya mal-mülk yığma, biriktirme yeedip Allah'tan korksalardı, yerden ve
ridir. Böyle insanlar için, Allah, din, cigökten onlara bereket kapıları açarhad ikinci planda hatta belki de hiç söz
dık." (A'raf:96)
'
konusu değildir. Oysa onlara o hesap
gününde "ne kadar mal yığdm? Buraya
En güzel nzık Allah katmdadir. Ne
ne kadar getirdin?" diye sorulmayacak.
mutlu O'nun için çalışıp geçici hevesO zaman Allah'ı unutup, dini, cihadı
lere kanmayanlara:
unutup "yığdıkça yığanlar'ın vay hali"İster erkek, ister kadın olsun,
ne.
.
mü'min olarak salih amel işleyeni sıkıntısız güzel bir hayat içinde yaşata- /
"inkar edenlerin mallan ve çocuklacağız. Ahirette de mükafatlarını, yapn, Allah'a karşı onlara bir yarar sağlamakta oldukları işlerin en güzeli ile
maz. İşte onlar ateşin yakıtıdırlar. " (Almuhakkak wreceğiz"(Nahl:97)
iİmran:10)
"'Onlar, ahiret karşılığında dünya
7- Şirk, birşeyi aşın derecede
hayatım satın alan kimselerdir. Bu yüzsevmektir:
den azabları hafifletilmez. Onlar yardım da görmezler. "(Bakara:86)
Bir mü minde Allah sevgisinin önüne
hiç bir şeyin sevgisi geçmemelidir. Bu
sevgi mal mülk sevgisi, şan-şöhret
2-Şan-şöhret Sevgisi:
sevgisi, mevki-makam sevgisi, ve karşı
Bazı insanlar gerçeği bildiği halde şan
cinse duyulan aşırı sevgi, bir zatı aşın
ve şöhretlerini kaybetmemek için gersevmek ona bağlanmak.
çeği açıklamazlar. Allah yolunda mücaKısaca Allah'ı sevdiği gibi başka
dele edenlerin doğru yolda olduklarım
varlıkları da sevmesi, sevgide onları
bildiği halde şan ve şöhretlerirü kaybetAllah'a denk tutması, onları andığı
memek için onlan desteklemez. Efendikadar Allah'ı anmaması, onlan düşünlerine yamanırlar.
düğü kadar Allah'ı düşünmemesi
Oysa Hz.Peygamber kimseden
şirktir.
'
korkmadan, korkulması ve güvenüme"İnsanlardan bazıları, Allah'tan
si gereken Allah'a dayanarak yaptığı
başkasını O na ortaklar edinip, onlan
tebliğlere'devam ederken bundan ra-
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hatsız olan Mekke'li müşrikler peygamberimize mal-mülk şan-şöhret mevkima^m teklif etmişler, oysa peygamberimiz bunlann hiçbirini kabul etmeyerek, mücadelesine devam etmiştir.
Şan şöhret sevgisi dini lahfta da gerçekleşebilir. Bir kişi yaptığı bir hayrı
gösteriş için, kıldığı namazı gösteriş
için yaparsa bu da tehlikelidir.
Rabbimiz bu hususta şöyle buyuruyor:
- "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki
küdıklan namazdan gafildirler. Onlar,
gösteriş yapanlardır. (Maun:4-6)
3-Mevki ve Makam Sevgisi:
Bu başlığı üç alt başlıkta inccliyebiHriz:
a- Mevki ve makam sahipleri.
' b- İşinden olmamak için bunlara yamananlar.
.
c- Davasını mevki ve makamdan üstün tutup gerçekleri ortaya koymaktan
çekinmeyenler.
a- Mevki ve makam sahipleri: Bunlar, mevki ve makamlan uğruna herşeyi feda ederek, ellerindeki makamlarını
korumak hırsıyla mücadele ederler. Bu
sebeple büyüklük taslarlar; servetlcriyle herşeyi satın alabileceklerini düşünür, herşeyin kendilerine ait olmasını
isterler; bû kimseler emrindeki adamlann bir köle gibi hiç itiraz etmemelerini
bekleyen, en ufak bir hak aramaya bile
tahammül edemeyen para babalan, dev
şirket sahiplendir.
Bunlann misalleri Kur'an'da çoktur.
Firavun bunların
semboHeşmiş
olanıdır:
"-Ben, sizin en yüce Rabbinizim demişti de Allahü Teala da O nu dünya
ve ahiret azabına çarptırmışh... Muhakkak ki bunda Allah'tan korkan için gerçekten bir ibret vardır."(Naziat:24)
Yine, Firavun, Musa ve iman eden
sihirbazlara karşı:
'
* "-Ben size izin vermeden mi O'na
inandınız? (Hani, siz benim büyüklüğümü ve yüceliğimi bırakıp bana muhalif oluyor ve Musa'nın Rabbine mi

yöneliyorsunuz?) Andolsun ki ellerinizi
ve ayaklannızı çaprazlamasma keseceğim,
sonra
hepinizi
asacağım."(A'raf:123-124)
Rabbimiz^ Firavun ve O'na uyanlara,
O nun meslektaşlarına zaman zaman
uyarılarda bulunmuş, kendini tanıtmış
ve bütün güç ve kuvvetin kendine ait
olduğunu bildirmiştir:
^
"Andolsun ki, biz öğüt almalan için .
Firavun ve yandaşlarını kuraklığa ve
ürün kıthğma uğrattık. İşte, kendüerine
iyilik geldiği zaman, bu, bizim içindir,
bizim hakkımızdır derler. Kendilerine
bir kötülük çarpmca da Musa ile beraberinde olanların uğursuzluklarına
yüklerler. Dikkat edin! Onların uğursuzluklan Allah katmdandır. Fakat çoğu bümezler ve şöyle derler:
-Kendisiyle bizi büyülemek için bize
mucize adına ne getirsen işte biz sana
inanacak değüiz. Bunun üzerine, ayn
ayn mucizeler olmak üzere onlara tufan
ve çekirgeyi ve kımıl(haşerat)'ı ve kurbağaları ve kanı gönderdik. Sonra yine
büyüklük tasladılar. Zaten onlar, suçlular güruhu idiler. Üzerlerine felaket çullanınca 'Ey Musa, dedüer, Rabbinin sana olan ahdi hürmetine, O'na dua et! Bu
kötülüğü bizden sıyınp atarsa andolsun
ki İsrailoğullarını seninle muhakkak
göndereceğiz. Bunun üzerine biz, azabı,
onların kendisine mutlaka varacaklan
bir vakte kadar onlardan kaMurınca, yeminlerini bozdular. Artık ayetlerimizi
yalanladıklan ve^ onlardan gafü olduklan için de kendilerinden öcümüzü aldık da onları işte o denizle boğduk.
(A'raf:130-136)
'
Yine Kur'an'da zenginliği ile ün salmış ve semboHeşmiş birisinden bahsedilir. Toplumumuzda aşırı zenginliği
tanımlamada kullanılan bir kavramdır:"Karun"
"Karun, Musâ'nm kavminden idi.
Onlar^karşı azgmlık etti. Biz kendisine
öyle hazineler vermiştik ki onun (hazinelerinin) anahtarlannı (taşımak^), güçlü
bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona
demişti ki "Şımarma, Allah şımaranlan

AMah'mhükünilerîne muhaiif kanunlar!y!a insanlara
zulmeden "tağutî düzen "lerl
Allah'm verdiği
servetle des- \
tekleyenler
şirke ortak olmuşlardih

inceleme

AHah.'mverdiğ!
servet! yeryüzünün !s!a!i!ve
îslam'm !ıa!iim
o!mas! !ç!n !^u!lanmas! gerekirimin ma!)
mülkü kendisi. nin samp Ş!mararak yeryüzünde bozgunculuk
yaparlar.

sevmez."(Kasas:76)
.
Kur'an'daki bu kıssalar, irtsanlar ibret aismlar diye(2:66) arıiatüm
Bugüitkü "Karun' larm bu kıssadan
almalan gereken çok ve önemli dersler
vardır. Bugün gerek ülkemiz ve gerekse dünya için "Tağuti düzerüeri" ayakta tutan, devamını sağlayan her ülkedeki "karun' lar servet sahipleredir.
. Bunlar bü-ıncisi: Allah'm verdiği servetle (28:76), Allah'ın hükümlerine muhalif kanunları üe insanlara zulmeden
"tağutu düzen' leri destekledikleri için
şirke ortak olmuşlardır. İkincisi: Allah'ın vermiş olduğu (28:76) serveti baki sanarak şımarıp, dünyayı ahirete
değişip yaratılış gayelerini unutarak
"cenneti dünyada bulduk"lannı sanırÜçüncüsü:Allah'ın kendüerine verdiği serveti (28:76) yeryüzünün ıslahı,
İslam'm hakim olması, açlann doyurulması, muhtaçlann ihtiyacmın giderilmesi, iyilik ve hayırda kullanması
gerekirken elinde olan malı mülkü
kendisnin sanıp, şıma^arak "bunları
ben kazandım" (28:78) diyerek yeryüzünde bozgunculuk yapmayı, "hM vurup harman savurmayı" tercih ederler.
Rabbimiz bakın ne buyuruyor:
"Allah'ın sana verdiği (bu servet)
içinde ahiret yurdunu ara, dünyadan
da nasibini unutma. Allah sana nasıl
iyüik ettiyse sen de öyle iyilik et, yeryüzünde bozgunculuk isteme, çünkü
Allah bozguncuları sevmez."(KaAyrıca bu kıssada mü'minler için
de bir uyan vardır:
"Karun süsü, (debdebesi) içinde
kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler: "Keşke Karun"a verilenin bir benzeri de bize verilseydi dediler, hakikaten o, büyük nasip sahibidir!
. Kendüerine bilgi verilmiş olanlar
ise (gerçeklerin farkında planlar): Yazık size, dediler, inanan ve iyi iş yapan
kimse için A!lah"m sevabı daha hayırlıdır. Buna ancak sabredenler kavuştu-
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rulur." (Kasas:79:80)
"İşte ahiret yurdu: Onu yeryüzünde
böbürlenmek ve bozgunculuk etmek
istemeyenlere veririz. (Güzel) sonuç sakmanlarmdır." (Kasas:83)
b- İşinden olmamak için bunlara
yMMMnb^
Bunlar, efendüerine acizlik, kölelik,
yaltakçılık duyguları üe bağh olup kendilerini "emir kuluyuz!" diye tanıtanlardır. Bunlar, başlanndaki amirleri ne
emretse, acaba bu, Allah'm emir ve yasaklanyla çatışu- tm, acaba bu yaptığım
işten Allah razı olur mu? olmaz ım? diye düşünmeden varsa yoksa, "ekmeğimiz için" diyerek koşturan acizlerdir.
Allah bu gibi insanlara cehennemdeki şu hadiseyi aktanyor:
"Yüzleri ateşin içinde döndürüldüğü gün, eyvah, keşke Allah'a itaat et- :
şeydik, keşke Resul'e itaat etseydik derler. Rabbimiz biz, büyüklerimize ve yöneticilerimize tabi olmuştuk onlar da
bizi yolundan saptırdılar. "(Ahzab:6667)
c- Davasını mevki ve makamdan
üstün tutup gerçekleri ortaya koymaktan çekinmeyenler:
Müslüman bu dünyaya niçin geldiğini, görevinin ne olduğunu bilir. Serveti, malı-mülkü, makam ve mevki
onun için ikinci plandadır. Birinci planda Allah'a kul olması gerektiğini (Zariyat:56) bilir. Bir müslümanıh malıhî,
makammı Allah'm dinini yaymak için
kullanması kadar tabi bir şey yoktur.
Müslümanlar yalnız Allah'tan korkar. İnsanlar hoş karşılamıyacak diye
dinini anlatmamazlık yapmazlar. Doğrulan her zaman ortaya koyarlar. Doğru sözlüdürler. (22:30) Mal&m korkusu
yüzünden ayetleri gizlemezler. Bilirler
ki mevki ve makamm hayırlısı, Allah'm
verdiğidü. (27:15-16)
'
.
Nitekim Hz.Musa, Hz.Yusuf dö- *
nemlerinin en yüksek makamlanna sahip olma imkanlan varken bile Allah'm
ayetlerini ğizlememişlerdir. Kur'an Süleyman (A.S.)'ın yüksek mevkiinden
bahseder( 27:15-16; 38:35-39) Yine
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Kur'an'daki Musa kıssasmda konumuzla ilgili olarak oradan çıkaracağımız bir
ders var.
Firavun'un sihirbazlara: "Andolsun
ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlamasma keseceğim, sonra andolsun ki hepinizi asacağım." demesi üzerine; sihirbazlar:"Şüphe. yok ki biz, Rabbimize ^
döneceğiz ve sen, sırf Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara inandık diye
bizden öç alıyorsun. Ey Rabbimiz!
-Üzerimize sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür ", dedi!er.(A"raf:124126)

Mevki ve makam sahipleri otoritelerinin sarsılmasını istemeyecekleri için
Allah'ın ayetlerini anlatan tebliğciyi
tehdit edeceklerdir. Tebliğci için sihirbazların duası örnek bir davranış olarak bize bildirilmiştir.

Müslüman, herşeyden fazla Allah'ı
sever. (Bakam:165) Hiçbir sevgi bu sevgiyi aşmamalıdır.
İnsan şehvetini kontrol edemeyip,
onlara hakim olmazsa onların kulu
olur. Onlar, insanın bütün benliğini
kaplar ve insanm basiretini kör eder. O
zaman, her şey şehvet için, cinsel duygular ve tatminler için yapılır olur. Erkek için, kadma sahip olma; kadm için
erkekle birlikte olma en yüce amaç olarak benimsenir. Bu uğurda, hiç bir emir
ve yasak dinlenmez. Hayatın hedefi,
hayvansal bir noktaya, hatta ondan da
daha aşağılara düşürülür.
"Kadınlardan, oğullardan ve kantar
kantar altm ve gümüşten, nişarüı atlardan ve davarlardan ve ekinlerden dolayı meydana gelen aşın sevgi insanlara
süslü gösterilmiştir. Bunlar, dünya hayatmm metaldir. Vanlacak yerin en güzeli Allah kahndadu-.'"(Al-i İmran:14)
. "İşte onlar, b kimselerdir ki, ahireti
dünyaya satmışlardır. Artık onlardan
azap hafifletilmez. Onlara yardım da
olunmaz.'"(Bakara:80)

4- Karşı cinse duyulan aşırı sevgi:
Allah(c.c.)'m fıtri olarak kadını erkeğe;
erkeği kadma çekici yarattığı (Rum:21)
bir gerçektir. İnsanlar birbirlerini sevebilir. Ama bir erkeğin sevdiği_kadını
aşırı derecede düşünmesi, kadının da '
erkeği aynı şeküde aşın sevmesi, sürekS.Çavuşoğlu, Kur'an Işığında
li düşülmesi doğru değüdir.
Müslüman, Şelale Y. S. 32

AHah'm kadmı
erkeğe, erkeği
kadma çekiç!
yarattîğı bir
gerçektir. înşaniar birbirie
rini sevebiiir.
Ama müsiUman, herşeyden fazia Aiiah'ı sever.

Türkiye

T.M.K.T.
bulmayacak

son

Av. Necati Ceyian üe söyieşi

SoM
meş^MJ cifcK Terör/e M^ca&^e
Tasans! w Sfuas ofayiar: üzenne
Derneğ: Başkam ue
S/îMS ifayas! auM^Hi/annfiaH Necai: CeyfaM ffe yapi:ğ:w:z söy/eşfy:
SHHMyoniz.

durumdadır- kapitalist sistemin
gelişebilmesi hedefleniyor. O
hedefi göstermezse bu sefer bütün projektörler üzerine yöneltilecek, sistemin aksaklığı, sistemin insana huzur getirmediği
veya sistemin batıl olduğu orta' ya çıkacak. Bunu önleyebilmek
için müslümanlan terörist gösÜmran: Dünyada ye ülkemizde
ternıeye yönelik
birtakım
İslam'm yükseldiği, insanlığın
olaylar gelişiyor. Bunlar ülkedevasa sorunları karşısmda kitmizde de sözkonusu. Dikkat
lelerin umudu haline geldiği bir
ederseniz Türkiye'de -Güneydönemi idrak ediyoruz. Bu gedoğuda- bir terör var. Gerçek
lişme karşısında -dünyada ve
terör bu. Ama bu terör bahane
Türkiye'de- sistemin buna engel
edilerek müslümanlar üzerinde,
olma veya mecramı saptırma
inancı gereği yaşmaya çalışançabalan görülüyor. Sizce TMKT
lar üzerinde oyunlar oynanıyor
bu çerçevede nasıl bir yere oturve TMKT'nin de özellikle çıkarmaktadır? TMKT ile ne amaçtılması kanaatimce Güneydolanmış olabilir?
ğu'daki terörden değil, Türkiye'deki düzeni sarsacak gelişN. Ceylan: Dünyada ve ülkemelerden dolayı söz konusumizde İslam'ın yükselişini endur. Düzen bitmiş, artık tıkangellemek için emperyalist güçmıştır, çıkış yolu aramaktadır.
ler birtakım olaylann meydana
Dünyada
da, Türkiye'de de ingelmesine çaba sarfediyor. Ve
sanlar
artık
kurtuluşun İslam'da
bu olaylarda daha ziyade müsolduğunu
görüyorlar.
Bu gidişi
lümanları terörist göstermeye
önlemek
için
de
böyle
bir yasa-'
yönelik ga^h'etler görülüyor. Bu
ya
başvuruyorlar.
Çünkü
bir Sida Doğu Bloku'nun ve komüvas
hadisesi,
bir
Menemen
hanizmin çökmesinden sonra kadisesinde
birtakım
senaryolar
pitalizme zıt bir sistemin oluştatbike kondu. Ama bu hadiseması ve bu sistemi öcü göstereler
bahane edilerek müslüman
rek -ki burada İslam seçilmiş
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kitleler hedef alındı; suçlu mu
değil mi araştırılmadı. Hemen
hüküm verildi, infazı istendi.
Dikkat edilirse Sivas olaylanndaki sanıklar, suçlu veya suçsuzluğuna -ki bu mahkeme kesinleşince anlaşılır- bakılmaksızın, davanm başında, daha doğrusu olayın başında mahkum
Ümran: Kimler taralmdan?
N. Ceylan: Genelde bu düzenin
devamını isteyen güçlerdi bu
mahkum edenler. Çünkü kamuoyu her ne kadar bu yöne yönlendirilmişse de, bu, tamamen
inandırıcı olmamıştır. Bütün
medyanın olaylan yanlış aktarmasına rağmen, Sivas olayları
ülkemizdeki insanlar tarafından
medyadaki gibi değerlendirilmiyor. Bunu
görüyoruz.
TMKT'nin bir an önce çıkarılması, Tasarı'daki değişikliğin
sağlanması yönünde Sivas olayları tezgahlanmıştır diyebiliriz.
Yani bu kadar vahim boyutlara
ulaşmaktadır hadiseler. Çünkü
İl İdare Yasası, Avukatlık Yasa
Tasarısı ve TMKT Meclis'e sunulmuştur. Ama bir de bakıyoruz, Temmuz'da bu olaylar ger-

^ Türkiye
çeHeşiyor ve bu öiaylar bahane
edilerek'tasannın çabuMaştınİmas! yönünde gayretler sarfedHiyor.
Bundan
dolayı
TMKT'nin terörü önlemekten
^ziyade, dikkat edüirse, düşünen
insanları mahkum etmeyi hedeflediğini görüyoruz. Bu kanun 1991 de çıkh ve terörde pek
sonuç alıcı bir gelişme olmadı.
Ama bu tasarıyla değişiklikler
getirilerek daha demokratikleşme amacı altmda müslümanlan
töhmet altmda bırakacak, suçlayacak pozisyonlann doğduğunu görüyoruz. Çüııkü
163. madde kalktı;
bunun yerini alacak
madde yok. O zaman
bu kânun maddeleri
içerisinde hileyle,
açıkça değil, kanun
tekniği bakımıiıdan
suçların
şahsiliği
prensibihe aykın olarak, atıflar yaparak
değişik yorumlar so^ nucundâ suç olacak
duruma düşürülerek
cezalandırılması yoluna gidiliyor.

duğunda, bakacaksmız suç teşkü ediyor. Bu durumda cezaevleri suçluları alamaz hale gelecek. Bundan dolayı TMKT'yi tanımı olan ve terör anlamında
terörü önleyecek bir doğrultuda
yasa olarak görmüyorum. Ancak düşünmeyi, inançları, örgütlenme özgürlüğünü engelleyecek bir kanundur ki, bu anayasaya da, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ne de aykındır. Bu demek değildir ki, bizler
. teröre karşı değiliz. Bu şekilde
bir kanun, böyle bir terör anla-

Ümran: Ortaya çok
geniş bir suç alam
çıkmış oluyor...
\
N.Ceylan: Evet. Bunu daha kanun çıkmadan, şimdiden görmeye başladık. Vaazlarda
söylenen şeyler dahi suç unsuru
olabilecek. Hatta bir profesör
"TCK nın 312.maddesinden dolayı yargılanacak^ (Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma). Bunlar zorlamadır. Yani 163 yok, o halde
diğer maddelerle, zorlayarak...
O zaman Kur'an-Kerim'deki
ayetlerin herhangi birini okuduğumuzda suç oluyor. Bir
hutbe veya vaazda ayet okun-

yışı olmaz. Çünkü Batı da da tarif gereği olan bir şey. TCK'da,
bu konuda geçen eylemlerin cezalan var. Üstelik fazlasıyla var.
Meseİa devletin bölünmez bütünlüğüne vb. giren suçlara karşı idam cezalan var.
Ümran: Halkının yüzde doksandokuzu müslüman olduğu
söylenen bir ülkede böyle bir
kanun tasansma nasıl cüret edilebiliyor? inançlı kitlelerin tepkisini çekeceği tahmin edilebüe-

cek olan bir tasanmn gündeme
getirümesi sizce ne anlama geliyor?
N. Ceylan: Yüzde doksandokuzu müslüman bir ülke diyoruz.
Fakat artık müslümanlar da
uyanmaya başladı. Bugüne kadar müslümanlar, işte haklannız veriliyor, inançlarınızda,
ibadetlerinizde serbestsiniz, camiye gitmenize kimse karışmıyor diyerek avutuldu, aldatüdı.
Ama artık biz müslümanlar olarak bakıyoruz ki, bizim eh temel hak ve özgürlüklerimiz bizzat devlet
tarafından-devlet
derken, devleti alet
ederek kendilerine
söiinürü vasıtası kılan
güçler tarafmdan- sınırlandırıldığını görüyoruz. Şimdi bu
uyanış dünyada da
görülüyor. Emperyalist güçlerin sömürü^ sünü, hak verir gibi
gözükerek haklarmm
;
^ ahndığmı gören insa^ ^ hımız uyanmaya baş^ iladı. Bu gelişme rahatsız ediyor. Çünkü
birçok sömürü düH !zeni yıkılacak, men^
faat grupları dağılacak. İnsanı bu şekilde bugüne
kadar sömürdükleri şeküde sömüremeyecekler. Bunu görünce, engellemenm yollan araştınlıyor. O da, demokratikleşme
vb. hak veriyoruz, ahyoruz şeklindeki aldatmacalarla sınırlan-:
dınlmayâ çalışüıyor. Telaş da,
insanımızın
uyanması.
TMKT'ye gönüllü kültür kuruluşlannın tepkisi, ihsanımızın,
vatandaşımızın tepkisi, basın
organlannın göstermiş olduğu
hassasiyet, en öne çıktı ve onla1995
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Türkiye
komplo olduğu her halinden ^
belli olan Sivas olaylarının mahkeme safhasını başmdan itibaren izlediniz. Hadiseı^ mahkemedeki seyri ve mahkeme heyetini etküemeye çalışan çevre^
lerin çabalan hakkmda bügi venrm^mM.

Sfpas maiiMmiar).' Topiam 570 yı/ az &HJMMifM/

n durdurdu. Kamuoyu aydmlatıMı. TMKT 'nin terörü önleyelim diyerek insanlan düşüncelerinden dolayı mahkum etmeye giden maddeleri şimdilik bir
noktada durdu diyebüihz.
Ümran: Tasan'nın Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçmesini
müteakip bahsetmiş olduğunuz
^ yoğun tepkileri alması üzerine
yeniden yazüması yoluna gidildi. Tasarı'da bundan sonrası
için nasü bir değişiklik beklenebüir?
.
N. Ceylan: tâsah'ya karşı gösterilen hassasiyetten, bütün gönüllü kültür kuruluşlannm basın organlannın diğer vatandaşlarımızın tepkilerinden sonra
yaşanan gelişmeleri, eğer haklann takibi yapüırsa, haklann alınacağına dair müşahhas bir ör^nek olarak görüyorurn. Bu baskı sonucunda TMKT'nin Mec-;
lis'ten geçmesi bir an için durmuş oldu. Ancak, bu Tasarı'da
yine bazı maddelerinde, muğlak maddeyi düzeltiyoruz diyerek, veyahut da S.madde de şunu kaldırdık, bunu koyduk diyerek, yine bu kanun tasansınm
geçmesini isteyen güçler tara-

50

fmdan değiştirildiği intibaı verilerek Meclis'ten geçirileği kanaatindeyim. Çünkü bazı güçler
bu tasarı geçsin diyor.
Ümran: TCK'nun eski 163.
maddesinin daha da ceberrut
bir şekliyle geri geleceği endişesi sizce hala geçerli; öyle mi?
N. Ceylan: Siyasilerimize bakarsanız, bu kanun Meclis'ten
geçmez diyorlar. Ama aynı siyasiler, Komisyon'daki bazı
üyeler Komisyon'dan da geçmez demişlerdi. Komisyon'dan
aynen geçti. Bu, beni tedirgin
ediyor. Bu da insanımızm politikacılara olan güveninin sarsüdığını gösteriyor.Çünkü aynı
Komisyon üyesi şaİuslann geçmez dediği geçti, şimdi de Meclis'ten geçmez deniliyor. Ama
belli güçler isterse geçirilebiliyor.'Bundan endişeliyim. Çün163. maddeden daha da kötü. Aslında Terörle Mücadele
Kanunu öyle. Değişiklikle bu
daha da genişletilerek özellikle
inançlı insanlann karşısına dikilen bir kanun oluyor.
Ümran: Müslümanları zari altında bırakmaya yönelik bir

N. Ceylan: Maalesef basırf ve
bir kısım medya Sivas olaylarmı
tamamen tahrif ederek, değiştirerek kamuoyunu yanıltmıştır.
Öncelikle mahkemenin başlanmandan sonuna kadar yüz haberin doksansekizi yarüış, üstelik haber değil, yorum olarak
verümiştir. En basitinden örnek
olarak, mahkemenin basma kapalı olması konusunda kararı
vardı. Bu karar sadece müdahü,
müşteki ve vekillerinin girebüeceğine dair bir karar olmasına
rağm^ birkısım medya, sanki
davalara müdahiller, müşteki- 1er giremiyormuş gibi hava verip kamuoyunu yanılttı. Bu
rar safhasına kadar devam etmiştir. Açıkça bizi almıyorlar
diye beyanatlar vermişlerdir..
Bunlar baştan sona yalan, gerçekle ilgisi olmayan iddialardı. Ama buna rağmen, bu hassasiyet gösterilmedi. Burada mahkemeye baskı yapıldı. Mahke- ^
meyi kamuoyunda yanhş yönlendirerek, Sivas olayları ideolojik, siyasi bir boyuta çekilmel{ istendi. Nedir bu? Bir alevi-sünni kavgası, bir şeriatçı
ayaklanma, laik Cumhuriyet e
karşı ayaklanma gibi. Aslında
böyle bir durum olmadan, normal bir tepkinin sonucunda
üzücü olaylar meydana gelmiş,
buna rağmen sırf mahkemeyi
baskı altına alarak, bağımsız olması gereken yargıyı yanlış
yönlendirmek amacıyla bunlar
yapümıştır. Kısmen de başanlı

^ Türkiye
olmuşlardır. Siyasi olarak düşündüğümüzde yasama, yürütme ve yargı organlarının bağımsız olması gerekirken, Türkiye'de -ki dış ülkelerde de öyle- mutlaka etküemiş, baskısı olmuş ve yargı bağımsızlığı zedelenmiştir. Sivas olaylarında da
aynı şey olmuştur. Temyiz safhasmda olduğu için yargıyla ilgili olarak burada söz söylememiz mümkün değil. Ama şunu
açıkça söyleyebiliriz, 26 idam
verilmiştir. Tahrik vs. sebeblerle
veya faili belli olmayan nedenlerle, 15'er yıla düşmüştür.
Bildiğiniz gibi yaygara koparıldı. Yani mahkeme henüz kesinleşmemiş, temyiz safhasında,
bir karar yok ortada. Kıyameti
kopardılar. İdam cezası veril- *
mış. İdamdan daha ağır ceza
yok. Ki bü idamı isteyenler ideolojik bakımdan idam cezalarına karşı olmalârma rağmen bunu istemişlerdir ve idam da verilmiştir.
Demek ki, idam da edilseler
tatmin olmayacaklardı. Bu kimseler istiyorlardı ki, idam, ceza
vs. mesele değil, mahkumiyet
şeriatçı ayaklanmayla oldu
düşüncesi yaygınlaşsın. Laik
Cumhuriyet'e karşı oldu ama,
bir sene olsun, beş sene olsun...
Demek ki, bu insanlar tarafsız ^
davranmıyorlar; çifte standart
uyguluyorlar. Bu insanlann yapıları liendi düşüncelerinden
başka düşünceleri kabul etmiyor anlamına gelir bu da. Sivas
, mahkemelerinde de bunu gör. dük.
. Ümran: Başörtüsü hadisesinin
dönem dönem gündeme getirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
N. Ceylan: Üniversitelerde konulan başörtüsü yasağının ol-

Ay. Necoi!
Tra^a Ün:versiies!'M& bagörtMsü
ffe..
daki bu kaostan menfaat umanmaması gerekirdi. O yasak kallann, ülkeyi zarflatmak isteyen
dırılmıştır. Ama geçtiğimiz aykimselerin işine yanyor bu. Balarda Cerrahpaşa Sağlık Meslek
Yüksekokulu nda olduğu gibi, . şörtüsii de Kanun Tasansl vb.
diğer hadiselerden ayrı düşübaşörtüsü yasağı bir yönetmeli^ .
ğe dayandırılıyor. Anayasa, ka- . nülemez.
nun, yönetmelik bir silsile ola- .
rak bu şeküde giderken, yönetÜmran: Üniversitedeki bu bamelik kanunu aşarak, öne sürüşörtüsü meselesi bizzat iktidan
lerek, başörtüsüyle uygulamah
yıpratan birşey değü mi?
derslere alınmıyor. Sorumlu
olarak da yönetmelik gösteriliN. Ceylan: Türkiye'de hükümet
yor. Eğer ortada bir kanun varolmak; güç olmak, iktidar olsa, yönetmelik de kanuha aykımak anlamma. gelmiyor, devlenysa uygulayamazsınız. Bu bir
ti, sistemi yönetmek anlamına
sûç teşkil eder. Söz konusu yögelmiyor..Seçilenlerin Meclis'te
netmelik daha eski kanunun
almış oldukları kararlar, çıkaryönetmeliği. Bu yönetmeliği yenuş oldukları kanunlar, mületin
ni kanunla uygulayamazsınız.
iradesi doğrultusunda çıkan kaArtık bu ilga olmuştur. Böyle
nunlar anlamma gelmiyor. Türolması gerekirken sırf toplumda
kiye'deki düzen öyle bir şeHlde
kavga ortamı yaratmak, özellikkurulmuş ki, o düzenin, o siste^
le hedefte müslümanlar olduğu
min dışına çıktığınız an, iktidariçin bir kaosa yolaçmak istenida olsanız da yürüyemiyorsuyor. Bu kaostan da, bu k a v ^ nuz. İktidann aleyhine de olsa,
dan da ^ c a k sömürü düzenini
belirli güçlerin yönlendirdiği
isteyen güçler fayda umabilir.
çizginin dışma çıkamıyorsunuz.
Üniversiteli bir öğrencinin baHükümet yıpranmayı göze alışörtüsüyle fakülteye gelmesinin
yor ve icraatma devam ediyor.
ilmi çalışmaya olumsuz bir etkiVeyahut engel de olamıyor. Mesi yok. Ama engelleniyor. Buraselenin enteresan tarafı budur.
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Türkiye
Yani bazı güçler karar verdiyse
başörtüsünü yasaklamaya... Ki
geçmişte bunun örneğini gördük. Başbakan "olur mu böyle
şey!" demişH, ama problem halledilememişti. Demek ki, başbakan olmak, hükümet-siyasi iktidar olmak düzenin hakimi olmak anlamma gelmiyor. Kavga
da oradan çıkıyor diye düşünüyorum.
Ümran: O halde TMKT'de aynı
sebebten dolayı engellenemeyebüir?
N. Ceylan: Bu öyle bir güç ki,
ülke ikiye bölünseyeyahut da
Güneydoğu başka devletlerin
toprağı haline gelse, diyelim
Türkiye devlet olarak yok olsa,
bunlar açısından o kadar
önemli değil. Bu güç için
önemli olan, yeter ki müslümanlar iktidar olmasın, bu
ülkenin iradesi doğrultusunda
bir Meclis oluşmasın. Düzen
herşeye razı: Komünizme razı ki yıkıldığına göre gelme ihtimali yok- ülke bölünse razı.
Ama müslümanlarm iktidar olmasını istemiyor. ^
Ümran: TMKT'den Sivas olay-*
lanna, başörtüsü meselesinden
faili meçhul cinayetlere kadar
müslümanlarm karşüaştığı zorluk ve engellemeler açısından
gelişmeler bundan sonra nasıl
bir seyir takibedebilir? Bir
süreder faiH meçhul ciriayetlere
ara verilmiş gibi gözükse de anlaşılan o ki, başka vesilelerle
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sıkmtüar yaşamaya devam edeceğiz...
N.Ceylan: Bu, sistemin tıkandığını gösteren bir durumdur.
Bu sistem bu şekilde devam
edemez; artık kesin olarak an^
laşılmıştır. Bunu bu ülkede
yaşayan soldan sağa, müslümandan marksiste kadar herkes kabul ediyor. Bu çıkmazı,
sistemin çıkmazmı mutlaka açacak güçler olacaktır. Bu işe
koyulmak lazım. Yoksa ülke
bütünüyle çöker. Adalet
mekanizması da aym meseleyle
karşı karşıya. Ki en son adalet
mekanizması gelir. O da çöktüğünde devlet tamamen çöker.
Tabii devletlerin çökmesinden
pratik olarak fayda umanlar
olabüir, dış güçler olabüir. Ama
bu ülke üzerindeki insanların
menfaati olmaz. Bunun için
müslümanlar, inançlı insanlar
haklarını bilirse, haklarını
savunursa, TMKT olsun, başörtüsü, temel hak ve özgürlükleri
zedeleyecek kanunlar olsun,
diğer engeller olsun aşılacaktır
kanaatindeyim. Bu olumsuzluklara rağmen ülkemizdeki gelişmeler inançlı insanların lehine
oluşmaktadır. Bu yönden ünütliyiz.
Ümran: Sivas olayları davası,
sizin de içinde bulunduğunuzmüslüman avukatlar tarafmdan
takibedildi. Gönüllü olarak
yoğun çabalar sarfedildi. Bu
bakımdan bir avukat olarak ne
gibi tecrübeler yaşadmız?

N. Ceylan: Belki meslek hayatımıza devam ederken bazı
gelişmeleri, düzendeki olumsuzlukları tam görmüyörmüşüz. Bu davaları yakından
takibettiğimizde gördük ki,
Türkiye'de çok adaletsiz, haksız
uygulamalar olmakta. Zaten
avukatlar olarak da kim haksızlığa uğramış, kim zulme
uğramışsa,savunulması
gerekiyorsa, ona hukuki yardımı yapmayı vadetmiştik. Bu
davalar da böyle olmuştur.
Burada haksızhğa uğrayan herkese hukuki yardımı yapıyoruz._
Bu davalar bizim ufkumuzu
açtı. Belki tek başımıza, veyahut
da uzaktan bakmış olsaydık
diğer basının, medyanınr
kamuoyunu yanılttığı noktada
biz de etkilenebilirdik kanaatindeyim. Ama işin içine girr
diğimizde gördük ki, olaylar
hiç de o şekilde gelişmiyor ve
yanıltılıyoruz. Bu yönden
hukuki ve mesleki olarak tecrübemiz arttı. Ve düzendeki,
çarpıklıkları daha yakından
görme, haksızlıkları, adaletsizlikleri daha yakmdan görme fırsatını yakaladık.. Bağımsız
olarak
baktığımız
mahkemelerin nasü etküenebüdiğini
gördük;
Ümran: Bizi aydınlattığınız için
çok teşekkürler.
N.Ceylan: Ben teşekkür ederim.
Yay. ^z.;

Baylara

Dünya

Ortadoğu, islam ve banş
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Asaf Hüseyin

O^Myacagımz
Asa/
Ht^seyin iara/itHiiaM.iieT'gimfz !{::'?!.
^a/eme
ve
ya^:n ar^aifag:
Ersoy
iara^Miian
Amerika Birleşik Devletleri
ve İsrail Ortadoğu'da bazı ülkelerle banş andlaşmalart imzalamaktadır. Kimi Tniislümanr
1ar, bu barış anlaşmalarının
bölgede gerçekten bir banş dönemine öncülük edeceğine
inanacak kadar saf olmaktadırlar. Bundan daha gerçelt dışı
birşey olamaz. Eğer banş anlaşmaları yapmakla barışı elde
etmek böylesine kolay olmuş
olsaydı, bu yola çok önceden
başvurulurdu. Bu barış anlaşmalanmn gerçek nedeni bölgede İslam'ın yok edilmesidir.
Son birkaç on yıldır Ortadoğu'daki İslami hareketler hayli
güçlü duruma geldiler. Gerçi
Mısır gibi bazı ülkelerde İslami
hareketlerin ciddi kayıplar verdiği doğrudur. Ancak bu, müslümanlann inancmı yok etmiş
değildir. Tam tersine onların
inancını ve imanınr daha da
güçlendirmiştir. İslami hareketler Cezayir'de devlete açıkça
meydan okumaktadır ve bu.

Batı'yı son derece rahatisız etmiştir. Bütün bunlardan başka,
Lübnan'da Hizbullah ve Gazze
Şeridi ile Batı Şeria'da ise Hamas ve İslami Cihad oldukça
güçlendüer. Dolayısıyla bu durum Batı'yı ciddi bir şekilde
kaygılandırdı ve şu düşünceye
yöneltti: İslami hareketler zora
başvurularak mağlup edilemezler! Aynca eğer Bah bu İslami hareketlere doğrudan veya kendi kuklası İsrail aracılığıyla saldınyor görünse, bölge
insanlarının İslam'ı esas alarak
bunlara başkaldırma ihtimali
daha da yüksek olacaktır.
Onun için Batı'nm stratejik düşünme tarzı (kalıbı) değişmek
zorunda kaldı. Bu hareketlere
karşı savaşçı bir tavır içinde
olayı sürdürürken. Amerikan
ve İsrail stratejilerinde yapısal
bir dönüş oldu ve bu ülkeler
barış aniaşmalanna yöneldiler.
Barış anlaşmalan sonucu İsrail kendi carı düşmanı olan
kimselerle el sıkışh. Fakat birşey çok açıktı ki o da bütün bu
anlaşmaların Ürdün Krah Hüseyin ve Yaser Arafat gibi hep
laik siyasi elitlerle yapılıyor olmasıdır. Barış anlaşmalarında

asla İslami faktörden söz edilmedi. Bu gizli gündemin konusuydu ve perde arkasında konuşuluyordu. Fakat konu Bahlı
ülkelerin G-7 toplantılarında
gündeme geldi. Buna göre, İsrail'in imzaladığı barış anlaşmalarının amacı İslami hareketleri kontrol alhna almakhr.
(Dmeğiıi eğer Ürdün'e karşı bir
İslami hareket çıkarsa Kral Hüseyin gerekli önlemleri alacakh.
Bunun karşılığ;ında ise. Kral
Hüseyin'in Körfez Savaşında
Şaddam Hüseyin'i desteklemekle işlediği suç affedilecek
ve borçları bağışlanacaktı.
Gündemin ikinci yarısında
Arafat bulunuyordu. Yapılan
pazarlık sonucu onun görevi
Hamas ve İslami Cihad'dah gelecek tehditleri önlemek olarak
belirlendi. İşin başında herşey
yolunda gith ve herkes mutluydu. Fakat Hamas İsrail hedeflerine saldınya başlar başlamaz.
Hamas i kantrol altına alması
için İsrail tarafmdan FKÖ üzerindeki baskı arthnldı.
Bu Hamas'hlara yönelik birkaç hafta önceki cami saldınsı
ile sonuçlandı. Fakat Hamas
bunu protesto etmek için öyle-

Dünya
sine bir şekilde sokaklara döküldü ki Arafat Hamas'm ne
kadar güçlü olduğunu çok iyi
kavradı. Öyle görünüyor ki
Arafat ondan sonra çok korktu
ve onlara karşı hiçbir şey yapmadı. Çünkü Arafat biliyordu
ki onlara karşı birşey yapsa,
bu, onun ve FKÖ'nün saltanahnın sonu demektir. Geçtiğimiz
günlerde Arafat, Banş ödülünü
kabul etti ve şu anda kendi bölgesinde İslami hareketlen nasıl
kontrol alhna alacağı hususunda İsrailli yetkililerle gizli görüşmelerde bulunmaktadır.
Birkaç aydır shatejik dönüşten bu yana, herkes Amerika
Birleşik Devletleri'ni ve İsrail'in
Suriye'ye yönelik nasıl teklifler
yaptığını farketmişhr. Amerika
Birleşik Devletleri Suriye'yi terörist devletler listesinden çıkardı ve hemen akabinden İsrailli yetkililer kendi kontrolleri alhndaki Golan tepeleri hakkında Esad ile görüşmelere
başlayabileceklerini beyan ettiler. Müslümanlar açısından bu
çeşit anlaşmalar bölgeye barışın geleceği anlamına gelir, ancak eğer bu anlaşma uygulanabilecekse o zaman bu anlaşmaların gizli motivasyonunun bir
şartı var: Lübnan'da Hizbul^lah'ın yokedilmesi! İsrailliler
nihayet Hizbullah ile baş edemeyeceklerini anlamışlardı.
Onun için eğer bu çeşit anlaşmalarla Suriyelilerin Hizbullah
ile çarpışmasını sağlayabilirlerse, bu, İsrailliler için daha önce
denenmiş bütün stratejilerden
daha etkili olacakhr. Dolayısıyla Suriye'ye yönelik teklifler
devam etmektedir. Ancak bu
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stratejik dönüşün başarih olup
olamıyacağı da ayn bir sorun
olarak durmaktadır. Amerika
Birleşik Devletleri ve İsrail'in
dikkatli bir şekilde düşünemedikleri bir şey vardır ki o da İslam ülkelerinde İslam'ı nasıl
yok edebüecekleriydi. Değü sadece Arapların, bütiin dünya
müslümanlarının kimliği çok
ciddi bir şekilde kendi dinleri
İslam ile öylesine kökleşip bütünleşmiş ki, onlar bu islam
kimliğini nasıl Müslümanlardan söküp atacaklar? Eğer İslam'ı ortadan kaldırmak öyle
kolay olsaydı bugün Ortadoğu
çoktan laikleştirilmiş olacaktı.
Örneğin, Lübnan'da nüfusun
çoğunluğu müslümandır. Müslümanlar arasında ise Şiiler çoğunluktadır. Dolayısıyla, eğer
Suriye burada kendi gücünü
azaltmaya teşebbüs ederse bu,
müslüman nüfusun yönetimi
. iistlenmesini gerekhrecekh.
Bu da Arabm Arap ile (Sünni Arap'lann Şii Araplarla) savaştığı bir anlaşmazik senaryo^
sunu yaratacaktır ve böylece '
bölgeye barış getirmeyecekhr.
Savaş olursa, bu savaş, İran'ı
hatta belki de Suriye Devlet
Başkanı Esad'm can düşmanı
Saddam Hüseyin'i bile anlaşmazlığın içine çekecektir. Nitekim 1989'da General Aun Suriye'ye karşı çarpıştığında, Saddam Suriye'ye karşı onıi des-^
tekliyor ve yardım ediyordu.
Filistinlilere gelince, herkes
bilir ki Arafat'a verilen topraklar ona,ait değildir. Bağımsız
bir Filistin devleti de kurulmuş
değildir. Onun için Filistinlilerin şimdilik eli boştur. Sadece

Arafat başma tacı geçirmiş; ancak kendisinin hiçbir saygınlığı
yoktur. Hatta Edward Sâid gibi
Filistinli bilim adamları bile
kendisinin aleyhine geçmişHr.
. Dolayısıyla Filishnliler bağımsız bir devlet kuruncaya kadar
mücadelelerine devam edeceklerdir. Bu noktada FKÖ kendi
kartlarını zaten oynamıştır.
Şimdi kendüerine ait olan toprağı İsrail'den alma sırası
Hamas, İslami Cihad ve diğer
Filistinli örgütlerdedir. Acaba
' İsrail bunu verecek midir? Bunun yakın gelecekte olabileceğini söylemek çok zordur. Bu
hedefe ulaşmak için uzun
^ vadeli bir mücadele gerekecektir. İslami hareketler neler yapaibilir? Onlar bu hedeflere
ulaşmak için zaten şimdiden
yola çıktıkları için halkın arasında kendi kredibiliteleri hızla
. artmaktadır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki,
Ortadoğu'daki banş anlaşmala-'
rı sadece İslam'ı yok etmek ve
Müslüman halkların çıkarlarına zarar vermek için bir oyuıi
ve hileden ibarettir. Her ne kadar kişisel şöhret ve kısa vadeli
çıkarlar peşinde olan müslüman ülkelerin politikacıları
aptal iseler de, müslümanlar
asla! Müslüman kitleler nelerin
olup bithğini çok iyi kavnyor1ar. İşte bu kitleler, İslami hareketleri desteklemeye devam
edeceklerdir. Dola)hsıyla, Müslümanlar İslam'a inandığı
müddetçe İslami hareketler
yükselmeye devam edecek ve
Müslümanların hakları için
mücadele etmeyi sürdürecekİMdM.
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Bırakın kendimizi savunalım
A!! İzzetbegoviç

yaz: Bosna-Herse/c
27 Ey/MÎ.1994*&,
M:7ieHer CeKCÎ KKrMİH M
' MM 49. oiMrMHîMMiia yaphğ:
Saym başkan, saym genel sekreter, değerli üyeler,,
Sözlerime başlarken, 48. Genel Kurul oturumuhdaki mükemmel yönetiminden dolayı
Mr. Samuel Insanâlly'ye tebriklerimi sunmama izin verin.
Aynı zamanda H. E. Mr. Amara Essy'yi 49. oturumun başkanı seçilişinden dolayı kutlamak
isterim.. Bu çok önemli mesele^
nin takibinde daima başarılı
olmasını dilerim. Sayın Başkana, bana Bosna Hersek Cuhuriyeti adına bu seçkin topluluğa
hitap etme fırsahnı tanıdığı için
teşekkür ederim. Hepinize ilginizden ötürü teşekkür ederim.
Sayin başkan, yakın zamandan beri birçok tartışmanın
odak noktası olmuş, çok uzak
bir ülke olan Bosna-Hersek'ten
geliyorum. Ne yazık ki konuşmama bir çoğunuzun çok iyi
bildiği bazı gerçekleri tekrar
ederĞk başlamak zorundayım.

3 yıl önce Yugoslavya ayrılma
yoluna girdiği zaman, biz kendi narnı hesabımıza bü ayrılmanın en zararsız Ve en banşçü
bir tarzda yapılması için elimizdéri geleni yapıyorduk. Hepimizin artık büdiği nedenlerden dolayı bizim bu gayretlerimiz hiçbir işe yaramadı. Hırvatistan.ve Slovenya aynldıklannı ilan ettiği ve Yugoslavya'nm
dağılması artık kaçınılmaz bir
hale geldiği zaman, biz Bosna'
nıh geleceğini tayin etmek için,
demokratik bir referandum ger
çekleştirdik. 1 Mart 1992'deki
bu referandumda üçte iki çoğunlukla yani tam olarak Bo-,
sna Hersek'in %64.4'ü ülkenin
bağımsızlığı yolunda oy verdi.
Kısa zamanda uluslararası
platformda hem bağımsızlığımız tanınmaya başladı, hem de
bağımsızlığımıza saldırılar Tanıma kararı 5 Nisan 1992 de
açıklandı. Sırplar ve Karadağ'ın
Bosna Hersek'e saldırısı ise kararın geçtiği gün olan 5 Nisan
1992'de başladı. Bu saldırı bazen daha yoğun, bazan da daha hafif olarak, fakat sonunun
geleceğine dair hiç bir ümit
vermeden bu güne kadar de-

vam edegeldi. Bosna Hersek'e
ve insanlarına zorla dayatılan
bu savaş şimdi 31. ayına giriyor ve insanlık tarihinin en kan
İl savaşlarından biridir. En baş-^
ta, bu bir savaş değil, iyi silah. lanmış ve hazırlanmış bir ordunun, eski Yugoslav ordusunun savunmasız sivillere saldırısından başka bir şey değildi.
Bu dengesiz mücadelenin
sonuçları şöyle sıralanabilir:
Savaşın ilk ayında 70 şehir işgal altına girdi, 200 binden faz-.
la sivil öldürüldü, 1.000.000
dan fazla (yani dörtte bir) sakir
nimiz yerlerinden /yurtlarından sürüldü, yüzlerce şehir ve
köy tahrip edildi ya da yakıldı;
Bu iki ordu arasındak klasik bir
savaş kavramıyla izah edilemez. Bu bir ordunun sivillere
. karşı, katliam dolu ve şimdiye
kadar eşi görülmemiş bir dini/manevi ve kültürel eser tahribatı dolu bir savaş olmuştur.
Dünya böyle bir barbarlığa yeterli tepki göstermemiştir. Saldırının vahşiliğinden midir,
moralman ve psikolojik olarak
hazırlıksızlığından pildir, yoksa aykırı-menfaatlerinden
midir, dünya şaşkın ye müte-
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reddit göründü. Avrupa'nın
göbeğindeki toplama kamplarından ilk haber ve görüntüler
ortaya çıkhğında, kamu şok olmuştu, ama sorumlular büyük
çoğunlukla sessiz kaldılar. Onbinlerce kişi bu toplama kamplarında ölüp gitti ve yine binlercesi hiç iz bırakmadan kayboldu. Saldırılar vahşileştıkçe
dünya sessizleşti. Özgür dünya
özgürlüğü ne savundu ne de
destekledi. Kökünün kazınması tehdidi y e açıkça telaffuz
edilen ölümle yüzyüze olarT insanımız kendini savunmaya
karar verdi. Fakat bu sefer de
akıl almayacak yeni bir şeyle
karşı karşıya geldi. Bir bakh ki
elleri bağlanmış. Şöyle ki, Bosna Hersek^e karşı savaş yürütülmemden önce BM, eski Yugoslavya sınırlarından içeri
herhangi önemli silah girişini
engelleyen adı çıkmış önergeyi
empoze etti. Herşey değişti, savaş başladı; saldırgan ve kurban zuhur etti, ama ambargo
sanki bu süre zarfında hiçbirşey olmamış gibi olduğu gibi
durdu. Adalet hafızlığa döndü, çünkü saldırganın stoklarında 40 yıldır biriktirdiği silahlan vardı ve kurban süahsız
ve elleri bağlıydı. Silah ambargosuyla ilgili önerge kendisiyle
çelişen bir duruma düştü. Silahlanmada dengesizlik yaratarak savaşı uzattı ve barış müzakerelerini saldırganın elinde
diktaya dönüştürdü. Biz dünyaya şunu söyledik: Bizi savunmak zorunda değilsiniz,
ama lütfen ellerimizi çözün ve
en azından kendimizi savunmamıza izin verin. Onlar bizim
çöcuklanmızı öldürür, kadınlarımıza tecavüz eder ve hatıra/yadigarlarımızı talan eder-
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ken kendimizi koruma hakkımızı tanıyın. Bununla beraber
silah ambargosu günümüze
kadar geldi. Pratikte tabanca ve
tüfekle tank ve toplara karşı
durduk. Çok insan kaybettik.
" D a t a " raporları 90'dân fazla
topçu bataryasını işaret ediyor.
İnsanlarımız ve şehirlerimiz
katillerin ellerindeki bu güçlü
savaş teknolojisinin insahna bı^
rakümıştır. Sadece Sarayevo'da
10000 den fazlası öldürülmüş,
50.000 den fazlası da yaralanmıştır. Şehitsiz veya gazisiz bir
tek aile yoktur.
Bütün bunlara rağmen dünya bize tek bir mesaj gönderdi:
Müzakere. Bu mücadelede banş ve özgürlüksever dünyâ tarafından desteklenmek ve ülr.
kemizi korumak için en doğru
yol olduğunu düşündiiğümüz
için savaş suçlulanyla mü^kereye oturmadık uzun bir zaman. En sonunda insanlarımızın dayamimaz kötü koşullan-

na dünyadaki duyarsızhğa dayanamayarak ve başkaca bir
seçeneğimiz olmadığından müzakereleri kabul etmek zorunda kaldık. Bu sefer de saldırganın müzakereleri yalnızca saldı
rılarına devam etmek ve zaman kazanmak için bir pazarlık aracı olarak kullandığı ortaya çıkh. Mart 1993'de uzun süren sıkıntılı müzakerelerden
sonra, -ki bizim tarafımızdan
biı^ok taviz verilmiştir- biz
Vance/Oven Planı nı imzaladık; saldırgan ise reddeth. Savaşın kanlı bir raundu daha oldu, ardından yeniden müzakereler. Sonuç, dünyânın en güçlü 5. devletinin de katılımıyla,
(ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya) 5 Temmuz 1994
Barış Planı. Biz yine barış ve
:3aldırganlar yine savaşm devamı yönünde seçim yaptüar.
Biz Bosna-Hersek'teki savaşı durdurmak için adaletsiz barışı seçtik. Bunu, bu barişın
adaletsizliğini banş yülannda
düzeltebiliriz ümidiyle yaptık.
Bosnalüann zihni yapısını bilerek söylüyorum, biz her zaman
şuna inandık ve hala inanıyoruz: Savaş, bizim Bosna dedi
ğimiz her şeyi mahvediyor. Ve
bizim Bosna dediğimiz, yalnızca Balkanlarda küçük bir toprak parçası değildir. Çoğumuz
için Bosna-Hersek sadece bir
vatan değil, aynı zamanda bir
idealdir. Değişik dinlerden,
ırklardan ve kültürel geleneklerden insanlann birarada banş
içinde yaşayabileceklerine dair
bir inanç. Eğer bu rüya sonsuza
kadar gömülür ve bu insanlar
arasındaki tolerans fikri geri
getirilemez şekilde giderse, o
zaman suç yalnızca Bosna'yı
toplanyla 3() aydır acımasızca
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döven canilerde değil^ aynı
zamanda dünyadaki yardım edebilecek olan ama
başka türlü davranan diğer !
güçlülerle birlikte hareket 'f ^
eden herkestedir. Saraybosna'dan iki gün önce ayrıldım. Ama uçakla ayrılmadım, çünkü havaalanı kapahydı. Hergün birçok insamn
öldürüldüğü ve sürekli olarak taciz ateşine maruz kalan ağaçlık bir rotayı izleyerek geldim. Şehirde günlerce ne gaz, ne elektrik, ne de
su vardı. Başkeht tamamep
bloke edilmiş durumda ve
Hilen Ölüyor. Dün BM binasına ulaştıktan sonra, Drina
nehrine yakm kılçük bir kaman olmasıdır ve bazı karanlık
saba olan^rebrenika'dan bir
güçler bilinçli olarak Sırpları mektup aldım. Mektubun bir
Bosnalı Müslümanların kökürapor olması gerekiyordu. Fakünün kazınması için teşvik etkat gerçek bir insan cehennemektedirler. Böyle iddia
minden gelen bir feryath. Kenedenler kendi argümanlanna
dimde bu mektubu ikinci defa
sahipler. İnanıyorum ki siz bu.
okuyacak gücü bulamıyorum.
insanlan daha önce de dinlediYeni bir etnik teifiizük dalgası
niz. Yani katliam ve toplama
başlayah üç aydan fazla oldu.
kamplarının takip ettiği açık
Tek suçlan Sırp olmamak olan
binlerce sivü, Banjaluka, Bijeli- ' bir saldın Bosna-Hersek sahnesindedir. Dünyanın bunu görné, Lanja ve Karadzic'in ordumemeği için kör olması lazunsunun kontrolü altmdaki diğer
\ dır. Gerçekten kör müdür, yokyörelerdeki evlerinden zorla çısa tüm bu kötülükleri bilinçli
kanlıp sürülüyorlar.
mi kabullenmektedir? İşte onBu sefer de hiçbir şey yapılann her zamankinden çok deslamadı. Uluslararası kanunlatekçi bulduklarTtezleri budur.
nh temel ilkelerine karşı saldıEğer dünyadaki bir milyar
nlann cezasız kalışına dünya
müslüman bu iddiayı kabullegitgide alışıyor. Bosna'ya ne
nirse Tıiç de iyi olmaz.
kadar uzak ya da yakın olduğu
Temas Grubu Planı çerçevefarketmez, bu dünyadaki her
sinde gelişen son olaylar
kadın ve her erkeği ilgilendiren *
"komplo teorisi" destekçüerine
bir hastalık halidir? Bir komploek bir iddia ortaya attırmıştır.
nun varlijğını uzun zamandır
Şöyle ki, Bosna-Hersek'e beş
reddettim, hala da reddediyobüyük güç tarafından, dolarum, ki bu komploya göre l?üyısıyla da uluslararası toplulutün bu Bosna'da olanlann tek
ğun çoğunluğunca desteklenen
sebebi çoğurüuk ulusun müslü-

bir öneri sunulmuştur. Reddeden tarafın cezalandırılacağı,
kabul eden tarafın da korunacağı açıkça l^lirtilmiştir.
Tam tersi oldu. Sırplar plam
geri çevirdi Ve yaptırımların
durdurulmasıyla ödüllendirildi. Bu i l ^ i birbirine paralel ve
aynı zamanda oldu. Bu günleride BM yüksek sivil ve askeri
otoriteleri bizi uyarıy^itÎ^r^.
Eğer silah aıhbargosunun kaldınİmasııu talebeder ve bunda
(kaldırmada) başanh olursanız
UNPROFOR Bosna-Hersek
Cumhuriyeti nin dışına atılacaktır. Ben Bosna'dan Amerika'ya bu çetin yolculuğu elbette sadece çoğunuzca malum
olan gerçekleri aktarmak için
yapmadım. Biz Bosna'da iyüiğe
ve adalete inanıyoruz, hakkmdan gelemediğimiz güçlüklere
rağmen. Dünyanın daha iyi
olabileceğine dair inancımızı
yitirmiyor ve daha iyi olması
i ^ ısrarla çalışıyoruz ve çalışmalıyız. Bu izahatla birlikte,
bütün hayal kınklıklannuza ve
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aksiliklere rağmen, huzurunuzda konuşmaya ve tekliflerimizi sunmaya geldim.
1-Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'ca kabul edilen Bosna-Hersek üzerindeki tüm çözüm önergeleri tatbike konulmalı.
2-Karadağ ve Sırbistan ile
Bosna-Hersek arasındaki sınırda etkili bir şekilde denetim
yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmalı ki, herhangi bir
topçu veya mühimmat sevkiyatı zamanında tespit edilip
engellenebilsin.
3-Sırbistan ve Karadağ'a
karşı bazı yaphnmlann durdurulması acilen gözden geçirilmeli(Cüvenlik Konseyi Kararı
943/1994) ve sıkılaştırılmış
yaptırım tedbirleri 1994 Temmuz Temas Grubu çerçevesinde uygulanmalıdır.
4-Sırbistan ve Karadağ üzerindeki yaptırımlar Bosna-Hersek ve Hırvatistan'ı uluslararası
kabul görmüş sınırlarıyla tanıyana kadar gevşetilmemelidir.
5-Güvenlik Konseyi kararları 824 ve 836 daki gibi güvenlik
bölgelerinin genişletilmesi ve
güvenliğin arttırılması yönün-

de bir karar, temas grubu planının 6.maddeside öngörülen
çerçevede, alınmalıdır.
6-Saraybosna'daki kuşatmaya acil çözüm getirecek kararlar alınmalıdır. Bu kararm ayrılmaz bir parçası olarak da şeh- rin kuzey bağlantı yolu (yol ve
otoban) her iki tarafından ikibuçuk kilometrelik bir emniyet
bandı olmak üzere açümalıdır
Bu askerden arıtılmış bahdda
sadece BM topçuları ve askerleri kalmalıdır.Saraybosna kuşatmasına karşı kullanılacak
potansiyel güç 9 Şubat 1994 tarihli NATO kararının 4.fıkrasında yer almaktadır.
Yukarıdaki şartların sağlan
ması ve UNPROFOR'un görevine devam etmesi şartıyla,
Bosna Hersek Cumhuriyeti, silah ambargosu problemine getirüccek geliştirilmiş bir formülü kabule hazırdır. Şöyle ki,
ambargonun kalkması isteğimizi ancak resmi karann aynen
kabulü ve uygulanması veya
sonuçları 6 ay daha tehir edilirken ancak resmi bir karann
karılması şarhyla kısıtlarız. Bu
durumda UNPROFOR birlikleri Bosna Hersek'te kalmalı. Te-

mas Grubu sözünü tutmalı ve
karadzic'in Sırplanna açık bir
mesaj iletilmelidir.
' Son olarak taahhütlerimizi
açıklamak istiyorum:
1-Bizim, yerine başka birşey
koyulamaz hedefimiz, uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde tüm etnik, dini ve politik
haklan olan insanlanyla demok
ratik bir BosnaHersek'dir. Böyle
bir Bosna-Hersek içerisinde,
Sırplar özerkliğin en yüksek seviyesine kadar sistem içerisinde
en yüksek haklara sahip olabilirler, yalnız devlet içerisinde
devlet olamazlar.
2-Tüm diğer milletler gibi,
inkar edilemez bir nefsi müdafaa hakkma sahip olduğumuzu
düşünüyoruz. Bu nedenle sHah
ambargosu üzerindeki uzlaşma
teklifimiz reddedilirse dostlanmızdan hatta tek taraflı olarak
ambargoyu acilen kaldırmalannı isteyeceğiz. Sözlerimi bitirirken Bosna-Hersek'e bu yaşam.
ve özgürlük mücadelesinde
yardım eden dostlanna samimi
teşekkürlerimi iletiyorum.
Teşekkürler sayın Başkan.
Çep. YavMZ Pe^e^

Çeçen cihadı Rusya*yı
dize getiriyor
11 Arahk 1994 Pazar günü . Komünist ve reformistler, dağlık ve ormanlık bir bölge olan
Rusya, Moskova'dan tek yanlı
Çeçenistan'a giren Rus askerleribağımsızlığım ilan ederek Azernin ikinci bir Afganistan yaratabaycan ve Güney Kafkasya'ya .
cağı, Rusya yanlısı olan muhalegiden petrol boru hattı ile kara
fetin ve Kafkasya'daki diğer
ve demiryollannı kapatan Çeçecumhuriyetlerin de Çeçen lider
nistan'a yüzlerce tank ve binlerDudayev'e katılmasıyla Rus asce askerle girdi.
kerlerin bölgede tecrit edilmiş
İşgalle birlikte Rusya'daki
olarak kalacağı uyarısında bumuhalefetten Yeltsin'in politika. lundular.
sına eleştiriler gelmeye başladı.
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Rıfat Küçük

Ote yandan Rus birlikleriyle
Çeçenlerin karşılaşmalarmm birinci haftasmda, bölgeye gönder
rüen üç Rus birliğinden biri Çeçenlerle savaşmayı reddederek
silahlarını bırakıyordu. Çünkü
birliğin komutam General İvan
Babiçev'e göre bu savaş Rusya
anayasasına aykınydı, anayasa
sivillere ateş etmeyi, öldürmeyi
yasaklıyordu.
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Rusya, Çeçenistan'm, bağımsızhğmı ilan ettiği 1991 Kastm'ından bu yana burada kontrolü ele geçirmek, Dudayev yönetimini zayıflatmak için muhaliflerine destek vermiş, silahlan^
dırmış, Grozni'de bir darbe, gi
rişiminde bulunmuştu. Mosko- ,
va'nm bu girişimleri sonuç vermeyince, Sovyetler Birliği'nin
Afganistan'ı işgalinden bu yana
. ük kez bu kadar büyük çaplı bir
askeri oparasyona kalkışıyordu.
Rus birlikleri elbette büyük
bir direnişle karşılaştüar. 19. yy
da Çar Nikola'nın Ordusu karşısında destansı bir mücadele veCesMr ÇeycM "w!tÎca/::Je"ler cepheye ^ogMyor..
ren Şeyh Şamil'deh ilham ve
güç alan Çeçenler yedisinden
yetmişine, erkeğinden kadınına
tekrar tekrar hışımla saldırır,
madığını hala kavrayamaan
silaha sarıldılar. Şeyh Şamil'in
her seferinde biraz daha kan
bazı dinazor politikacılardaki
cihadı askeri ve siyasi anlamda
kaybeder. Ya da Çeçenistan'ı
KızılOrdu fobisi de Çeçenleri
başarısız görünse de, Çeçenis-.
küçüklüğünden dolayı bir bildesteklemeyi engellemişe bentan ve Kafkaslardaki bağımsız- ^ yeye benzetenlere hak vermeliziyor. Ancak Türkiye'nin bu
lık hareketlerinde hep referans
^ yiz. BHye küçük bir şeydir ama
konuda suskun kalmasına
noktası olarak güçlü bir dinabir otomobilin camını tuz-buz
yolaçan bir sebeb daha var ki, o
mizm kaynağı olmaya devam
da, topraklarında kendi "iç
ediyordu. Şeyh Şamil'in müca- mesele "İeriyle uğraşan bir ülke
Batı'nm işgale tepkisi, tah
delesi cihad ruhunun yaşatıl
durumunda olması. Güneymin edilebileceği gibi sessiz
masında, bugünlere taşınmasın' doğu meselesini çözememiş bir
kalmak şeklinde oldu ve Rusda büyük rol oynamıştı. Öte
Türkiye'nin Çeçen bağımsızlık
ya'nın bir iç meselesi olarak
yândan Çeçenler Kafkas halklamücadelesine destek vermesi
değerlendirildi. Onaylayan ülrı arasında İslami değerlere eh
durumunda Rusya'dan gelecek
keler arasında Rusya'nın da
fazla bağlı kalmış topluluktu. .
soru bellidir: Sizin PKK ile
bulunduğu Paris Şartı ve öteki
mücadeleniz
nasıl bir "iç
ACİK ilkelerine ters düştüğünü
Rusya'hın askeri müdaHelemesele"
ise,
bu
da bizim iç
dile getiren olmadı.
si, Osmanlı İmparatorluğu'nun
meselemiz
değü
mi?
çöküş dönemindeki icraatlarım,
Hatırlanacağı gibi Abazya
benzer, tavır alışlarını ve ayakmeselesinde Abazya'ya hangi
Son tahlilde Çeçen direnişi
lanmaları silah zoruyla bastıryoldan ulaşüacağı sorusuna bile'
Kafkaslarda İslami bilinç ve
ma girişimlerini hatırlatması
kolay kolay cevap bulamayıp
Idimliğin kuvvetlenmesine hizbakımından da ilginçtir. Panik
müşkilat içinde kalan Türk
met edecek gibi görünüyor.
içindeki Moskova yönetimi
hariciyesinin göz yaşartıcı ilgi(!)
Kabilecilik duygularının kuvyanlış kararlar almakta, adeta
ve bilgisi(!) bu olayda da
vetli oluşu yüzünden birbiryangına körükle gitmektedir.
devam ediyor. Bu bakımdan
leriyle de mücadele ve rekabet
Ordudaki bezginlik, korku ve
T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda
halinde olan Kafkas halklarını
Rus halkının tepkisi de göz
haritada Çeçenistan'ın yerini
birleştirebilecek bir süreci ifade
önünde bulundurulursa , bu sagösterebilecek kimse sayısına . ediyor^ Gelen haberlere göre
vaşı yılanla kirpinin mücadeleilişkin bir merak, yersiz ve abarbölgenin pek çok köşesinden
sine benzetenlere hak vermek
tılı bulunmamalı. Artık Rusdirenişe katkı amacıyla insanlar
gerekecektir. Bu kavgada yılan.
ya'nın eski Korkunç İvan olÇeçenistan cephesine koşuyor.
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Alıntı ve değiniler..
HaZıhhanGûndoğda-SavaşYiayh
U^gad^pnT^Mİ
Dünya, yine "Uygarhğm Gaddarhğî"m yaşıyor. Bin günden beri,
Avrupa devIeÜen/BoHna'dakiinsanhk-dış! eyîenüere seyirci, yardakçı, de&tekci, şakşaka... Şimdi
Ruslar, bağımsızlık isteyen Çeçenlere kıyarken, Avrupa ve
ABD pişmiş kelle gibi sınhyor.
Biz -sadece biz mi, nice uluslar* geçen yüzyıldan beri, Batı ya
hayranız, teknolojide ileri (^duğu
için alkış tutarız, "uygar" diye
bellediğimiz için de kendi belleğimizden, kültür özelliklerimizden, ulusal haysiyetimizden vazgeçip Batîh olmayp özeniriz.
Biz Batı yı baş-tacı ettikçe Bah
bizim başımızı ezeri Bizi de Başka ülkeleri de... Bah uygârlığmın
kendi ^skerleri ve teknolojik gücüne dayanan menfaatlerinden
başka değer ölçüsü yoktur. "Az
geüşmiş" ülkeleri sömürdüğü ölçüde destekler; kendisine karşı
çıkanları tartaklar.
Müstemlekeciliğin, köle ticaretinin, sömürgeciliğin, hegemcmyamn yakm tarihi budur. Bah'mn ideolojisi, devletler arasındaki sınıf farklarına dayanır.
Kendisi, "süper-sınıf"tır. Öteki
devletler, zayıfsalar, "ikind sınıf
ya da "üçülhcü sınıf diye baskı
alhnda tutulur, kaynaklan sömürülür, gelişmeleri yavaşlatılır. Batı'nm isteklerine ve çıkarlarına
karşı direnenler, ya "düşman sınıf ya da "asi sımf olarak dışlanır, gerekirse hırpalanır.
Bösna'daki trajedi ile Çeçenistan'daki facia, işte bunun sonucudur. Türkiyemizi Soğuk Harb
döneminde "dost ve ınütteHk" di-
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ye allayıp pulladılar ama, ekiMiomimiz yönünden "ikinci" hatta
"üçüncü İ3inıf d a r ^ gördüler. İç
ve dış politikamız bakımından
ise "köle sınıffna koymuşlardı
bizi. Kıbns olayı yüzünden, "asi
8inıf"a aktarıldık. Orta Asya
cumhuriyetleri dolayısıyla gücümüz artacakmış gibi gözüktüğünde, TC az ğelişmişlücten kurtuluyor samidığmda, Bah biz k ^
lelikten çıkacajğız diye kuruntuya
kapıldı. Hele islamiyet sesini daha fâzla duyurmaya başlayınca
bizi "asi smıfa, "düşman sınıfa
yerleştirmeye koyuldu. Bundan
sonra, her fırsatta önden ve arkadan vuracaklardır bizi. Bunu perakende 'Bah Düş manlığı" doğrultusunda söylemi yorum. Her
hangi bir ideolojik görüşle de
söylemiyorum. Eski komünistlerin ve şimdiki köktendincilerin
parolalanndaki "Batı aleyhtarlığı" değil bu. Peşin yargılara, taassuba, yabancı düşmanlığına dayanayan objekhf bir tarih yorumu... Yakm geçmişe bakmız, Bahnm gaddarlıklarını açık seçik
Evet, Bah'nın akıllara durgunluk veren icatlan, keşifleri, teknolojik başanlan var... Kültür ve sanatta hepimize parmak ısırtan zaferleri var... İktisadi ve askeri
alanlarda, yalan bir gücü var...
Ama iktidannı bugün "y6ni
emperyalizm" olarak uygulamaktadır. Başkalanna talkın verirken kendi yediği salkım, bir
sömürü, adaletsizlik, eşitsizlik,
haksızlık, baskı, hegemonya, kıyım salkımıdır.
Batılı olmayanlar/ zemzem
suyuyla mı yıkanmış sanki? El-

bette değil, Bah'nın dibi kara...
Bizim dibimiz, ondM kara, hem
de ne kara!
Üstelik, hayasızca, haysiyetsizce Bah'ya özeniyoruz. Kültürümüzü, yaşamımızı, kuruluşlanınızı hep Avrupa'ya benzetmeye uğraşıyoruz. Biz onlan taklit
ettikçe onlar bizi büsbütün küçümsüyorlar. Hep onlahıi dümen
suyuna girineye uğraşıyoruz.
Bah, Avrupa Birliği ne istemiyor bizi... Gümrük birliğine girmemize bile karşı çıkılıyor. Yunanistan'm vetosu nietosu bir İ)ahane, hatta bir sünturlu yalan.
Tümüyle Avrupa ve AB, Türkiye'yi istemiyor- meğer ki "köle sınıfı "nda kalalun. Bah, bize yar olmaz. Dost sanmayalım Paris'i,
Bonn'u, Londra'yı, Wa8hington'u. Bah hayranlığımız, kullann efendilerine hayranlığı gibi..
Batı, bizi desteklerse o destek
"köle" olduğumuz ölçüdedir; Aksi taktirde, Bosna'ya, Çeçenistan'a yapılanlar İbize de reva görülür.
Geçen yüzyüdan beri, "medeni" terimini hep " Bahh " anlatmna
kullandık. Bah'ya özenen bir aydımmız 1911'de demişti ki: "Bir
tek medeniyet vardır, o da Batı
medeniyetidir. Onu gıilleriyle dikenleriylebağnımza basmak zorundayız."
Batı, bizi ve başkalarını ezmekten, posamızı çıkarmaktan
başka bir şey düşünmüyor. Belki
bir gün gelecek, "Olmaz olsun
NATO " diyeceğiz. Bah'dan farkh
bir uygarlık yaratabileceğimizi
düşünmeye başlayacağız.
Taiai Halman, MiHiyef
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Prof. Efjdâl: Başörtüsü
duymayı engelliyor.

Bu Hep Böyle Başlar

Samsun SağM; HizmeÜeri Mes^ ^
!ek Yüksekokulu hda öğrenim
gören başörtülü öğrenciler
Devlet Hastanesi'ndaki staj
programma öğretmenleri tarafmdan aimmıyor ve yok yazüı- Samsun Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu müdürü
Prof.Erdal, problemin öğrencilerle. kendi arasında olduğunu
belirterek^ "Kehdileriyle görüşerek problemi çözeceğiz " dedi: Sağlığın evrensel kuralları
bulunduğunu ve kulaklar örtülü haldeyken duyma olayının
iyi gerçeMeşemediğiıü idtlia etMıHı'Gazeig 23.12.1994

^ ^ ^

bu yd

,

Vefat

Sivas davası kararmm daha dumanı üstündeyken yeni olaylar
karşımıza çıkh. Önce onlan sa-
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Diyanet İşleri Başkanı Saym
Mehmet Nuri Yılmaz, Miraç
Kandili dolayısıyla yayınladığı
mesajda "din kardeşlerine"çılgın eğlencelerle ve gayn İslami
usullerle yılbaşım kutlamak, bizim dini geleneğimize ve milH
örfümüze uygım değildir" dedi.
Yılmaz aynca "İslam'ın emir
ve yasaklan çerçevesinde yaşayarak, kâinatın Yüce Sahibi ne
yaklaşmamızı" önerdi.
Gerçi Yümaz, özellikle yübaşı
eğlencelerine ilişkin tavrını,
"Bosna-Hersek'te, Çeçenistan'da,
Azerbaycan ve dünyânın diğer
bölgelerinde soydaş ve dindâşlanmız katliâm ve zulüm altında
inlerken, onlar gözyaşı dökerken
bizim zevk-ü sefaya yönelmemiz, çılgınca eğlenmemiz kar^
deşlik ruhuna uygun bir davranış olmaz." diyerek açıklamış.
Yani bu sözleri tamamen insani
nedenlerle söylediği izlehimini
Ne var ki Sayın Yılmaz, geçen yılki Miraç l&ndili sırasında
da böyle facialardan söz etmiş
ama, o zaman ne "İslam'm emir
ve yasakları çerçevesinde yaşamamızı" önermiş ne de "eğlenceden, zevk-ü sefadan uzak durun" demiş. Hele "gayri İslami
usullerle yılbaşı kutlâma" gibi
konulara hiç de^mnemiş.
Görüldüğü gibi Diyanet İşleri
Başkam kendi üslubu içinde "şeriatı"! tavsiye etmektedir. Yaşamımızı düzenleyen kuralların,
yasakların kaynağının "İslam"
olduğunu söylemektedir.
...Görüldüğü gibi çcJttehlüteli bir döneme girmiş bulunuyoruz.
Hümyei 29.12.1994
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Teslimie Nesrin'e Ödül
Avrupa Parlamentosu Sakharov
İnsan Hakları Ödülü, bu yıl
Bangladeş'te hakkmda ölüm cezası istenen yazar Teslime Nesrine verildi. Kur an ın yeniden
yazüması gerektiğini söyleyerek
şeriatp kesimleıi ayağa kaldıran
feminist yazar Nesrin ülkesinde
bir süre gizlendikten, sonra, geçtiğimiz aylarda İsveç'e kaçmıştı.
Sakharov Ödülü, geçtiğimiz yü,
Saraybosna'da güç Icoşullar altmda faaliyetlerini sürdürmeye
Çallın, Oslobodjenje gazetesine
Hürriyet 19.11.1994

Kirk ambar

Etkinlikler, seminerler, paneller.
AKV Adana Şubesi'nden
bir konferans
Yazuşleri müdürümüz AbduHah
Yıldtz, AKV Adana şubesinin 17
Kasım 1994'te düzenlediği "Geleceğimiz ve İslam " konulu konferansa konuşmacı olarak kahidı.
Konferansında gerek uluslaramsı gerekse ülkemizdeki sistemin tıkandığını vurgulayan Abdullah Yüdız Kur an ayetlerinden yola çıkarak batıl düzenlerin
şu beş noktada tıkanmaya mah-

mesi, fitne ve fesadın yaygınlaşması (Kur"anl7/16).
5. Zorbalık ve zulmün yaygınlaşması (Kur"an 26/130;
İbn Haldun'dan hareketle sistemin "ihtiyarlık çağı m yaşadığını belirten AbduHah Yüdız daha
sonra müslümanlara düşen görevlere değindi: 1. Güç ve kudretin yalnızca Allah'a ait olduğunu
bilmek, "üstün ve haklı " olduğumuzun bilincinde olmak.
2. En güzel bir tarzda tebliğ
ve mücadele etmek.
3. Toplumun örnek alacağı, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış "model" şahsiyetler ve
model cemaatler oluşturmak.
4. Birlik ve dayanışmayı
sağlamak. Bu şartları yerine
getirdiğimiz takdirde geleceğin İslam'ın olacağını vurgulayan Yıldız, Bakara ve Al-i
İmran surelerinden dua niteliğinde ayetleri okuyarak konuşması noktaladı.
' .
.y -

Postmodern Dünyada
İslam paneli

2. Toplumsal ahlakın alabildiğine tahrip edilip insanlann adeta hayvanlaştıniması (Lut kavmi,

istanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kitaplığı ve
Tarık Zafer Tunaya Kültür
Merkezindeki söyleşiler sürüyor. Bu çerçevede sizlere 17
Aralık 1994 tarihinde Tank Zafer
Tunaya Kültür Merkezi nde konuşmacı olarak Nuray Mert'in,
müzakereci olarak Ömer Çelik'in,
yönetici olarak da Abdurrahman
Aslan'ın katıldığı "Postmodern
Dünyada İslam " konulu söyleşiden bazı kesitler sunmak istiyo-

3. Ekonomik ve sosyal adaletsizliğe yolaçılması (Şuayb kavmi,
Kur"anll/85).
4. Mutlu azınlığın (mütreflerin) şımarıkça tavırlar içine gir-

Söyleşinin yöneticisi Abdur?
rahman Aslan konuyu, modernizm ile İslam tartışması dahi tamamen oturmamışken, Postmodernizm ile İslam i tartışmanın

kum olduğunu belirtti:
1. Ekinin ve neslin helaki, güzelliklerin tüketilmesi (Kur an

insanlara erken gelebileceği çekincesi ile ortaya koydu. Bir İsJam Postmodernizminden bahsetmenin zor olduğunu, Postmodernizmin ise İslam olmadığını
belirten Aslan, ancak Postmodernizmin dini bir kimlik arayışı haline geldiğinin arhk kabul gören
bir yorum olduğunu belirth. İnsanm kendisi ve çevresindekileri
yeniden tanımlamaya başladığı
bir döneme girdiğini belirten Aslan, referans noktasının da arhk
farklılaşhğmı ifade eth. Hakikahn neye refere edilerek tammlandığmm esas önemli olan nokta
olduğunu belirten Aslan, Postmodemizmden bahsetmeden önce Modernizmin gelişimi ve sonuçlan üzerinde durdu.
Modernizmin, modern dünyayı ahlamak, değiştirmek amacını taşıyan seküler karakterli
bir proje olduğunu söyleyen Aslan, (modernizmin merkezinde
tanrı yc kitabı olan bir dünyayı
yıkıp, merkezide insan olan bir
dünya kurduğunu belirtti.. Bu
nedenle yeni bir varoluş biçimi
olarak da tanımlanabileceğini
Postmodernizmin 1950-60İ1
yıllarda ilk defa kullanılmaya
başlandığını ve 70"Ierin 2. yarısından sonra daha çok tarhşıldığını belirten Aslan,. Postmodernizmin mutlak bir hakikat tanımına karşı olduğunu, her insanm
kendine has gerçeklik anlayışının
varoluşuna saygılı olduğunu, zıt
düşünce ve hayatların, birbiri ile
beraber yaşayabileceğini savunduğunu izah ettikten sonra bu
dönemin maneviyatın, aşkının,
irrasyonelin cazip olmaya başladığı bir dönem olduğunu söyledi. Sonuç olarak ise Postodern
dünya, modernite araçlan ile İslam adına karşı çıkılamayacağı
gmü^tnüb^^^
Söyleşiye konuşmacı olarak
katılan Nuray Mert ise İslamcı
çevrelerde Postmodemizme karşı
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bir sempati gördüğünü, bunun modernizmin dine karşı bir dünya tasavi^ru oiarak görülmesinden kaynaklandığını söyledi.
Postmodernizmin ise işe bu noktada girdiğini üave etti.
Kendisini kaygılandıranın,
Postmodernizmin, modernizm
düşmanı görülerek "düşmanımız
ortaksa, bizler ittifakız" mantığı
üe İslamcıların Postmodernizmin
eleşHrilerini kullanması olduğunu
belirten Mert, soyut düşüncelerin
tartışılmasının az olduğunu belirttiği ülkemizde, bu yüzden Modernizm iflasınm yanlış âlgılandı-

AKV Üsküdar Şubesi
A^ddı
Geçtiğimiz haftalarda açılan
Kağıthane şubesinin ardından
Araştırma ve Kültür Vakfı'nın
Üsküdar şubesi de 23. Aralık
'94 Cuma günü açıldı.
Çok sayıda davetlinin katüdığı tören Serdar Özdemir'in
Kür'an-ı Kerim okumasıyla
başladı. Takdim konuşmasını
Üsküdar şubesi adına Abdullah Yüdız'm yaptığı açıhş ko-

Habis sonuçları olsa da mo' demizmin, insanın varlığını sürdürmesi için bir çâre olarak ortaya çıktığını, kötü niyetli bir çaba
olmadığını ancak insanların bir
şekilde kendilerini aldattığını
söyleyen Mert, tek gayenin bu
dünya hayatını en iyi şekilde ya\ şama inancı olduğunu, Moder' nizmin iflasının da işte bu noktada gerçekleştiğini belirtti. İnsan
boş bir düzen olarak Postmoderakhyla kurgulanan bir toplumda
nizmin ortaya çıkacağını söyledi.
çatışmaların meydana geldiğini
' Postmodernizmin içerdiği gö-.
ve bunun getirdiği başarısızlık ile
receliğinin lüzumundan fazla olmodernizmin bu tezinde iflas et- ^ duğunu, doğrunun bir tane katiğine değindi. İnsanlığın açmazbul edilmemesi sonucu aklın yeda oluşunun bu iflası ortaya koyrine haz konulduğunda işlerin
duğunu, çarenin kutsalın iptali
biteceğinin savunulduğunu iddia
ile olabilecek bir şey olmadığının
eden Mert, bunun toleransa değü
görüldüğünü belirten Mert, amaç
Nihilizm'e götüreceğini belirtti.
kısmında iflas etmesine rağmen
Postmodernizmin birçok fikModernizmin tümden iflasına
rin birarada yaşayabileceği bir
katılmadığını dile getirdi.
-toplum vaadettiğini belirten
Mert, bunun reel olmadığını söyModernizmin temel varsayıleyerek konuşmasını "din" tasavmının sekülerlik olduğunu ve
vuruna Modernizin Postmoderbunun iflas etmediğini savunan
nizm den daha yakın olduğunu
Mert çok değişik aşamalardan
iddia ederek noktaladı. . ^
\
geçen kapitalist ekonomik düzenin de iflas ettiğinin söylenemeSöyleşiye müzakereci olarak
yeceğini iddia etti.
katılan Ömer Çelik ise konuşmasına besmele ile başladı. Besme. Postmodernizmin, moderle"yi söyleyerek insanm kendini
nizmden'daha ultra bir moderModernizm ve Postmodernizm
nizm olacağını savunan Mert,
ötesinde başka birşeyle tanımla"Tanrı yoksa, herşey mübah"
mış olacağını belirten Çelik, Momantığı ile tamamen ilkesiz, başı-

nuşmasını AKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Şefik
Dursun yaptı. Konuşmasında
gönüllü yardım kuruluşlannm
yerini ve önemini belirterek bu
şubelerin .açılışının artacağını
söyledi. Şefik Dursun'un konuşmasından sönra Bosna Dayanışma. Vakfı Başkanı Cevat
Özkayâ kısa bir konuşma yaptı
ve bu vakıfların müslümanlar
arasında bir perçin görevi gördüğünü, Üsküdar şubesine
katkı ve yardımlarını esirgemeyeceklerini belirtti.
dernizmin kesinlikle iflas ettiğini
iddia etti. Rasyonel açüdanma biçimi ile dünyanın düzenlenmek
istendiğini ancak bunun başanlamadığını söyleyen Çelik, Modernizmin din karşıh değü, din
taklidi olduğunu belirth.
Postmodernizmin meseleyi
simgeler ve imajlara dönüştürdüğünü ve estetik bir paradigma
oluşturduğunu belirten Çehk bunu bir örnekle açıkladı. Camiye
giden ve gitmeyenler arasında
Levi s 501 giyenlerin esas cemaati
teşkü ettiğini söyledi. Bu örneği
ile Postmodernizmin estetik yorumunu izah etmiş oldu.
İslam"da sosyal ve siyasal baskı olmadığını ancak insanların
kendi dinlerini, tüm tercihlerin
üstünde tuttuğunu belirten Çelik, İslam Postmodernizminin
mümkün olduğunu ancak meşru
olup olmadığının önemli olduğunu dile getirdi.
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Kitap dünyasL..
Profesyoneller İktidarı
Eser, beş ayin yazarm aym koñu
etrafında kaleme aldÁían beş
ayn makaleden oluşuyor.
Yazarlar, modem zamanlann
ürünü olan "profesyonelizm" olgusunu farkit aplaKİan sorguluyor ve bizi, yaşamakta olduğumuz modem uygarhğın somnlan
üzerinde düşünmeye, tekrar tekrar düşünmeye zorluyorlar. 11lich, K. Zola, McKnight, Çaplan
ve Shaiken, uzmanlaşmanın insanlık için ne ölçüde yararlı olup
olmadı^m tartışıyorlar. Hepsinin
birleştiği ortak nokta ise, profesyonelliklerin insanları körleştirdiği ve hatta köleleştirdiği tezi...
Küçük hacimli kitap, okuyucunun önüne, geleceğimize ilişkin derin endişeleri içeren dev
somlar koyuyor: Tıp alanına yapılan bunca yatırımlar, daha fazla hastalık üretmenin ötesinde
hangi yararlan sağ!amıştır?Avukat, hakim ye polis sayısımn arttıkça artması, daha çok cinayet
işleyip, daha adaletsiz bir topı
lum yaratmanın dışında ne kazandirmıştır?Dâha fazla okul,
daha fazla öğretmenle, daha fazla cehalet üretilir hale gelinmiş
değil midir?Sosyal hizmetler
sektörünün yaygınlaşması, daha
fazla ailenin harap olması anlamına gelmiyor mu?
Bu ve benzeri sorular, yazarlann ilginç yaklaşımlanyla daha
bir derinlik kazanıyor. Yazarlann sözlerine kulak verdikçe, bir
yandan geleceğe ilişkin endişeletimiz artarken, bir yandan da
muhterhel çözümler için ipuçlan
yakalamaya çahşıyomz. Mtabm
sayfalan arasında gezindikçe fikir dünyanızdaki depremlere engel olamıyorsunuz, bazen düşünüp de dillendiremediğiniz yak-
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laşımlara rastlayınca modem yaşama ilişkili kuşkulannızbüsbütün artıyor, nihayet bugüne ve
geleceğe daha farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsunuz.
Örneğin; ulaşım teknolojisindeki başdöndürücü gelişmelere
rağmen mesafelerin küçülmediğini, tam tersine büyüdüğünü,
hatta kent insanmın uyku dışında kalan ömrünün %l^sini yollarda geçirir hale geldiğini; en
karlı iş alanlarının ilaç sektörü
ve sigortaclık olduğunu; geleneksel sıcak evlerin (yuvaların)
yerini soğuk, birbirinden tamamen yalıtılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı ve hatta "şöyle
içinde rahatça ölemet^ğiniz" hijyenik apartmanlara terkettiğini;
medya vasıtalarının iletişim değil "ikna aracı 'na dönüştüğünü;
otomobillerin ulaşım vasıtaları
olmaktan çok, bir prestij öğesi
olarak algılandığını; uzmanlar
tarafmdan üretilip reklamlar aracılığıyla insanlara kabul ettirilen
ihtiyaçlan karşılayamayanların .
"anti-sosyal" konuma sokulduğunu; böylece insanların bir
"kimlik krizi 'ne sürüklendiğini,
yabancılaştığım ve beşeri fonksiyonlannın adeta sökülüp alındığını... tesbit ediyor, görüyor ve
düşünüyorsunuz.
İnsanlann kendi problemlerini bizzat kendisinin tesbit ede- .
bildiği, bu somnlan kendi kendine çözmeye gayret edebildiği,
herkesin her işi uzmanlara havale etmediği, beşeri niteliklerimizin körleşip kaybolmadığı, daha
' katılımcı, daha insani, daha fıtri
bir gelecek için bu kitabın dikkat
çektiği somlara ve sorunlara ciddiyetle eğilmeli, düşünmeli ve
çareler aramalıyız.
.
Çev. Cevdet Cerit, Pınar Yayınlan, 127 sh.
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